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دکتر علیرضا خوانساري، دانشگاه علوم  -نشگاهیدکتر علی منتظري، استاد، گروه سالمت روان، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دا مجري پروژه  :
  پزشکی قزوین

  کامل شادپور دکترناظر طرح  : 
  دکتر علیرضا خوانساريپیام گزار سالمت :  
  سمیه فتحیان - زهرا امام قلی - هاشم علیجانی پروژه: همکاران اصلی

  »بررسی سرمایه اجتماعی در استان قزوین«

  خالصه پروژه:

ن سرمایه اجتماعی شهروندان در استان قزوین طرحی با این عنوان توسط دانشگاه علوم پزشکی قزوین و پژوهشکده علوم بهداشـتی  گیري میزا جهت اندازه
سـال سـاکن در اسـتان قـزوین انجـام شـد. حجـم نمونـه          18جهاد دانشگاهی انجام شد. این مطالعه از نوع توصیفی ـ تحلیلی بوده و در جمعیت افراد باالي  

اي) انجام شد. از آنجا که به دلیل اندازه محدود نمونه امکان توزیع کافی  بندي و خوشه اي (طبقه گیري به روش چند مرحله فر محاسبه و نمونهن 800حدود 
د که نمونـه  اي باش آن در همه استان وجود نداشت، لذا تالش شد که با حفظ نمایابی (معرف بودن) نمونه، شیوه انتخاب شهرها و روستاهاي استان به گونه

  انتخابی گویاي کل استان باشد. 
نفـر   368سال بود. توزیع سنی در افراد مـورد مطالعـه (   8/12با انحراف معیار  9/35نفر وارد مطالعه شدند. میانگین سنی افراد مورد مطالعه  799در مجموع 

  نفر زن) تقریباً یکسان بود.  431مرد و 
سطح استان و شهرستانها، مقایسه آن به تفکیک شهري و روستایی، براساس معیارهـاي جمعیتـی و سـالمت خـود      در این مطالعه میزان سرمایه اجتماعی در

  گزارشی در سطح استان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
هاي  ادگی براي فعالیتنتایج نشان داد بیشترین رفت و آمد در سطح اعضاي خانواده و کمترین رفت و آمد در سطح همسایگان بود. در خصوص میزان آم

ها، مردم، اهالی محله و همسایگان متوسط بود. اکثر افراد مورد مطالعـه   داوطلبانه براي خانواده، فامیل و خویشاوندان و دوستان بسیار زیاد و براي همشهري
ي صنفی، گروههاي قومی و بسیج نداشـتند  هیچگونه همکاري با انجمن اولیاء و مربیان، گروههاي مذهبی، گروههاي ورزشی، گروههاي خیریه، گروهها

هـا و ایرانیـان متوسـط بـود.      احساس دوستی، تعلق و یکی بودن با اعضاي خانواده ، فامیل و خویشاوندان بسیارزیاد و با همسایگان، اهالی محلـه، همشـهري  
ها و ایرانیان متوسط بود. بیشتر افراد مـورد مطالعـه اعـالم     مشهريبیشترین میزان اعتماد نسبت به خانواده بود. اعتماد به دوستان ، همسایگان، اهالی محله، ه

  کردند از منبعی خارج از محیط خانواده جهت دریافت کمک برخوردارند. بیشترین منبع دریافت کمک اقوام بود.
در شهر زیاد و در روستا بسیارزیاد بود.  هاي اجتماعی غیررسمی نتایج بررسی سرمایه اجتماعی به تفکیک شهري و روستایی نشان داد برخورداري از شبکه

هـاي اجتمـاعی هـم در شـهر و هـم در       هاي دواطلبانه در شهر متوسط ولی در روستا بسیارزیاد بود. در خصـوص میـزان مشـارکت در فعالیـت     میزان فعالیت
زیاد بود. میزان اعتماد (خانوادگی و عمـومی) در شـهر   روستا بیشترین درصد به گزینه اصالً اختصاص یافته بود. حس تعلق اجتماعی در شهر و روستا بسیار

  و روستا متوسط گزارش شد. 
  سرمایه اجتماعی به تفکیک معیارهاي جمعیتی (گروههاي سنی، جنسیت، میزان تحصیالت و میزان درآمد) مورد ارزیابی قرار گرفت. 

سال بـه گزینـه بسـیارزیاد اختصـاص یافتـه بـود. بیشـترین         45-54و  ≥25هاي اجتماعی غیررسمی در گروههاي سنی  بیشترین درصد برخورداري از شبکه
سال گزینـه متوسـط    55≤سال و  45-54گزینه بسیارزیاد و در گروههاي سنی  35-44و  25-34، ≥25درصد میزان فعالیتهاي دواطلبانه در گروههاي سنی 

نی بیشترین درصد به گزینه اصالً اختصـاص یافتـه بـود. بیشـترین درصـد      هاي اجتماعی در تمامی گروههاي س بود. در خصوص میزان مشارکت در فعالیت
بـه گزینـه بسـیار زیـاد اختصـاص یافـت. در        45-54و  35-44، 25-34بـه گزینـه متوسـط و در گروههـاي سـنی       ≥25حس تعلق و دوستی در گروه سنی 

هاي ترکیبی برنامه جامع سالمت ( سرمایه اجتماعی، نشاط و کیفیت  یین و سنجش شاخصتع عنوان پروژه:
 زندگی)
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  یافته بود. خصوص میزان اعتماد در تمامی گروههاي سنی بیشترین درصد به گزینه متوسط اختصاص
هاي اجتماعی غیررسمی در گروه مردان به گزینه بسـیارزیاد و در گـروه زنـان بـه گزینـه زیـاد اختصـاص یافتـه بـود.           بیشترین درصد برخورداري از شبکه

هـاي   رکت در فعالیـت بیشترین درصد میزان فعالیتهاي دواطلبانه مردان گزینه بسیارزیاد و زنان گزینه متوسـط انتخـاب شـده بـود. در خصـوص میـزان مشـا       
فرهنگی، علمی، سیاسی و ...) مردان و زنان بیشترین درصد را به گزینه اصالً اختصاص داده بودند. بیشترین درصد حس تعلق و دوستی   اجتماعی (مذهبی،

م در مردان و هم در زنان گزینـه متوسـط   در مردان به گزینه بسیار زیاد و در زنان به گزینه متوسط اختصاص داده شده بود. بیشترین درصد میزان اعتماد ه
  بود. 

بـه   <12، 10-12،  6-9به گزینه بسیار زیاد و در گروههاي تحصیلی  0-5هاي اجتماعی غیررسمی در گروه تحصیلی  بیشترین درصد برخورداري از شبکه
 10- 12گزینـه بسـیارزیاد و در گـروه تحصـیلی     <12و 6-9، 0-5گزینه زیاد اختصاص یافت. بیشترین درصد میزان فعالیتهاي دواطلبانه در گروه تحصیلی 

فرهنگـی، علمـی، سیاسـی و...) در همـه گروههـاي تحصـیلی بیشـترین          هاي اجتماعی (مذهبی، گزینه متوسط بود. در خصوص میزان مشارکت در فعالیت
به گزینه بسیارزیاد و در گروههـاي تحصـیلی    6-9،  0-5درصد به گزینه اصالً اختصاص یافته بود. بیشترین درصد حس تعلق و دوستی در گروه تحصیلی 

به گزینه متوسط بود. در خصوص میزان اعتماد در تمامی سطوح تحصیلی بیشترین درصـد بـه گزینـه اصـالً اختصـاص یافتـه بـود. همچنـین          <12،  12-10
  رند. تمامی سطوح تحصیلی اعالم کردند از منبعی خارج از محیط خانواده جهت دریافت کمک برخوردا

هاي اجتماعی غیررسمی در سطح درآمدي خوب به گزینه بسیار زیاد و دز سطوح درآمدي متوسط و بد/بسـیاربد بـه    بیشترین درصد برخورداري از شبکه
ینـه  گزینه زیاداختصاص یافته بود. در خصوص میزان فعالیتهـاي دواطلبانـه در سـطوح درآمـدي خوب/بسـیارخوب  و بد/بسـیاربد بیشـترین درصـد بـه گز         

فرهنگـی، علمـی،     هاي اجتماعی (مذهبی، بسیارزیاد و در سطح درآمدي متوسط به گزینه متوسط اختصاص یافت. در خصوص میزان مشارکت در فعالیت
سیاسی و ...) در تمامی سطوح درآمدیبیشترین درصد به گزینه اصـالً اختصـاص یافتـه بـود. بیشـترین درصـد حـس تعلـق و دوسـتی در سـطوح درآمـدي            

/بسیارخوب و بد/بسیاربد به گزینه بسیارزیاد و در سطح درآمدي متوسط به گزینه متوسط اختصاص یافـت. در خصـوص میـزان اعتمـاد در هـر سـه       خوب
  سطح درآمدي بیشترین درصد به گزینه متوسط اختصاص یافته بود. 

افرادي که سالمت خـود را خـوب و بهتـر از خـوب توصـیف کـرده       سرمایه اجتماعی با توصیف افراد از سالمت خود مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. 
هاي اجتماعی غیررسمی بسیارزیاد بود. افرداي که سالمت خود را کمتر از خوب ارزیابی کرده بودند میزان برخـورداري   بودند میزان برخورداري از شبکه

افرادي که سالمت خـود را خـوب و بهتـر از خـوب مـی دانسـتند بسـیارزیاد و         هاي اجتماعی غیررسمی آنها کم بود. میزان فعالیتهاي دواطلبانه در از شبکه
د و در افرادي که سالمت خود را کمتر از خوب توصیف کرده بودند متوسط بود. حس تعلق و دوستی در افراد با سالمتی خوب و بهتر از خوب بسیار زیا

  ی افراد با سالمتی خوب و بهتر از خوب و کمتر از خوب متوسط بود. افرادي با سالمت کمتر از خوب متوسط بود. میزان اعتماد در تمام
  

  »گیري شادکامی در استان قزوین بررسی و اندازه«

سـال   18باشد توسط دانشگاه علوم پزشکی قزوین و پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی در افراد باالي  این مطالعه که از نوع توصیفی ـ تحلیلی می 
اي) انجـام شـد. بـا توجـه بـه       بنـدي و خوشـه   اي (طبقه گیري به روش چند مرحله نفر محاسبه و نمونه 800وین انجام شد. حجم نمونه حدود ساکن استان قز

اي باشد که نمونـه انتخـابی گویـاي کـل اسـتان       اندازه محدود نمونه تالش شد با حفظ معرف بودن نمونه، شیوه انتخاب شهرها و روستاهاي استان به گونه
هـاي پاسـخ از بسـیار     اي است. گزینه گزینه 6سؤال  29مورد استفاده قرار گرفت که شامل  پرسشنامه شادکامی آکسفوردشد. در این مطالعه نسخه فارسی با

  ) متغیر است. نمرات باالتر نشاندهنده وضعیت بهتر است.6تا  1مخالف تا بسیار موافق (از 
وارد مطالعه شدند. توزیع جنسی افراد مورد مطالعه تقریباً یکسان بود. بیشتر افراد وضـعیت   8/12نحراف معیار و ا 9/35نفر با میانگین سنی  799در مجموع 

  %) ارزیابی کردند. 59اقتصادي خود را متوسط (
روستائیان؛ مردان نسـبت بـه   % بود. این مطالعه نشان داد که ساکنان شهرها نسبت به 51و انحراف معیار آن  12/4طبق بررسی بعمل آمده میانگین شادکامی 

سال کمترین نمره شادکامی  35-44سال بیشترین و گروه سنی  55زنان و افراد با تحصیالت باالتر و افراد با درآمد باالتر وضعیت بهتري دارند. افراد باالي 
  سال کمتر از میانگین بود. 45-54سال باالتر از میانگین و گروه سنی  25و زیر  25 -34را کسب کردند. همچنین امتیازگروههاي سنی 

گین و شـهر  شهر بویین زهرا بیشترین امتیاز و شهر تاکستان کمترین امتیاز را بدست آورده است. همچنین شهرهاي آبیک و البرز امتیازي بـاالي خـط میـان   
  قزوین امتیازي پایین خط میانگین را کسب کرده است. 
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  »ن قزوینبررسی کیفیت زندگی وابسته به سالمت در استا«

گیري کیفیت زندگی مرتبط با سالمت شهروندان در استان قزوین طرحی با این عنوان توسط دانشگاه علوم پزشکی قزوین و پژوهشکده علوم  جهت اندازه
زوین انجـام شـد. حجـم    سال ساکن در استان قـ  18بهداشتی جهاد دانشگاهی انجام شد. این مطالعه از نوع توصیفی ـ تحلیلی بوده و در جمعیت افراد باالي  

اي) انجام شد. از آنجا که به دلیل اندازه محدود نمونه امکان توزیع  بندي و خوشه اي (طبقه گیري به روش چند مرحله نفر محاسبه و نمونه 800نمونه حدود 
اي باشـد کـه    هرها و روستاها استان به گونـه کافی آن در همه استان وجود نداشت، لذا تالش شد که با حفظ نمایابی ( معرف بودن) نمونه، شیوه انتخاب ش

  نمونه انتخابی گویاي کل استان باشد. 
  گیــــــــري کیفیــــــــت زنــــــــدگی مــــــــرتبط بــــــــا ســــــــالمت نســــــــخه فارســــــــی پرسشــــــــنامه         بــــــــه منظــــــــور انــــــــدازه  

Short Form Health Survey (SF-36)  .که روایی و پایایی آن در ایران نشان داده شده است مورد استفاده قرار گرفت  
نفر مرد و  368سال بود. توزیع سنی افراد مورد مطالعه ( 8/12با انحراف معیار  9/35نفر وارد مطالعه شدند. میانگین سنی افراد مورد مطالعه  799وع در مجم

دگی وابسـته بـه   %) ارزیابی کردند. نتـایج حاصـل از بررسـی کیفیـت زنـ     59نفر زن) تقریباً یکسان بود. بیشتر افراد وضعیت اقتصادي خود را متوسط ( 431
حیطـه عملکـرد جسـمانی، محـدودیت در ایفـاي نقـش بـه علـت مشـکالت جسـمانی، درد            8هـاي آن (  سالمت در استان قزوین به تفکیک خرده سنجش

جسمانی، سالمت عمومی، عملکرد اجتماعی، شادابی و نشاط، محدودیت در ایفاي نقش به علت مشکالت هیجانی و سـالمت روان) مـورد بررسـی قـرار     
  ) کمترین میانگین را نشان داد.9/59» (شادابی و نشاط«) و حیطه 4/90بیشترین میانگین (» عملکرد جسمانی«رفتند. در جمعیت مورد مطالعه گ

همچنین خرده سنجش هاي کیفیت زندگی وابسته به سالمت در استان قزوین به تفکیک شهري و روستایی، گروههاي سنی، جنسیت، تحصیالت، درآمد 
  انها مورد بررسی قرار گرفت. و شهرست

هاي عملکرد جسمانی،  ها در حیطه میانگین امتیازهاي کیفیت زندگی وابسته به سالمت در استان قزوین به تفکیک شهري و روستایی نشان داد که روستایی
سالمت   امتیاز را دارند و در دو حیطه محدودیت در ایفاي نقش به علت مشکالت جسمانی و محدودیت در ایفاي نقش به علت مشکالت هیجانی بیشترین

هاي درد جسمانی، سـالمت عمـومی، شـادابی و نشـاط، عملکـرد اجتمـاعی و سـالمت روان         اند. در حیطه روان و شادابی و نشاط کمترین میانگین را داشته
  ساکنان شهرها نسبت به روستائیان امتیاز بیشتري داشتند.

  کند. میانگین امتیازها توسط گروههاي سنی جوان کسب شده است و با افزایش سن امتیازها افت می در مطالعه حاضر مشاهده شد که باالترین
دهد که به طور کلی مردان نسبت بـه زنـان در تمـام هشـت حیطـه سـالمت امتیـاز بیشـتري کسـب           بررسی امتیازهاي کسب شده برحسب جنسیت نشان می

  مردان و زنان به ترتیب در سنجش عملکرد جسمانی و شادابی و نشاط بود.اند و بیشترین و کمترین میانگین امتیاز در  کرده
 گیرند.  ها می در این مطالعه مشاهده شد که با کاهش سطح تحصیالت افراد امتیاز کمتري را از همه سنجش

با درآمدهاي خـوب/خیلی خـوب اسـت و بـا      بررسی امتیازهاي کسب شده بر حسب میزان درآمد نشان داد که باالترین میانگین امتیازهاي مربوط به افراد
  کند.  کاهش درآمد امتیازها نیز افت می

هاي بعمل آمده در شهرهاي استان قزوین نشان داده شد که در حیطه عملکرد جسمانی شهرهاي آبیـک، البـرز، بـویین زهـرا و تاکسـتان       با توجه به بررسی
  ست.بیشترین امتیاز و قزوین کمترین امتیاز را بدست آورده ا

  داشت. در حیطه محدودیت در ایفاي نقش به علت مشکالت جسمانی بیشترین امتیاز متعلق به شهرستان آبیک بوده و شهرستان قزوین کمترین امتیاز را 
  در حیطه درد جسمانی بیشترین امتیاز متعلق به شهرستان البرز و کمترین امتیاز متعلق به شهرستان آبیک بود. 

مومی، شادابی و نشاط، عملکرد اجتماعی و سالمت روان بیشترین امتیاز متعلق به شهرستان بویین زهرا و کمترین امتیاز را تاکسـتان  هاي سالمت ع در حیطه
  کسب کرده بود. 

دسـت آورده  درحیطه محدودیت در ایفاي نقش به علت مشکالت هیجانی بیشترین امتیاز متعلق به شهرستان آبیک و کمترین امتیاز را شهرستان تاکستان ب
  است. 

ها نشان داد که اختالف معناداري در ابعاد کیفیت زندگی وابسته به سالمت در شهرستان قزوین و سایر شهرهاي این استان و همچنین  در بررسی بیشتر یافته
بیشتر و ارتقاء کیفیـت زنـدگی وابسـته بـه      ها بتواند به سالمت ها و نابرابري رسد مطالعه منشأ این اختالف جمعیت شهري و روستایی وجود دارد. به نظر می

 سالمت مردم استان قزوین و در نهایت توسعه پایدار استان بیانجامد. 

  


