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  چكيده
ايـن متغيـر   .  خود متأثر از عوامل متعددی است، سالمت آنان دارددرای  وضعيت اقتصادی ـ اجتماعی افراد جامعه که نقش قابل مالحظه 

تـاکنون در کـشور   . گيـرد  گيـری قـرار مـی     مورد اندازه،ای  يکی از متغيرهای زمينهمثابهه   ب ،زشکی و بهداشتی  های علوم پ    پژوهش تماميدر  
 ،در عمل  ابزار دقيقی که اعتبار آن      سعی بر آن بود    ،در پژوهش حاضر  . ه نگرديده است  ئابزاری که در اين خصوص محققان را ياری نمايد، ارا         

گيری اين متغير در پژوهش های علـوم پزشـکی و بهداشـتی بـا دقـت الزم                    ، طراحی گردد تا اندازه    مورد سنجش و ارزيابی قرار گرفته است      
حجم نمونه مورد   . ند خانوارهای ساکن در شهر تهران بود      همه  در آن  جامعه هدف  و   انجام شد صورت مقطعي   ه  مطالعه حاضر ب  . صورت گيرد 

ثبـات داخلـي پرسـشنامه بـا اسـتفاده از            ،سؤاالت در هر حيطه   پايايي   تعيين   ايبر.  خانوار تعيين گرديد   ۱۰۰۰آوری داده ها     نياز برای جمع  
 . با نظر کارشناسان مربـوط بررسـی و اصـالح گرديـد             نيز  اعتبار محتواي سواالت پرسشنامه    .قرار گرفت بررسي   مورد   آلفاي كرونباخ شاخص  

  . شدمحاسبه  تحليل عاملياز روشبا استفاده  اعتبار ساختاري
، )α=۶۷/۰( همـسر سرپرسـت خـانوار     و  مشخـصات سرپرسـت     ،  )α=۷۱/۰( تسهيالت و اوقات فراغت    متغيرهای   ند كه ادنتايج نشان د  

 متغيرهای  دادند كه دست آمده نشان    ه  های پايايي ب   رهنم. دارای باالترين پايايي بودند   ) α=۳۴/۰( ها و درآمد    هزينـهو  ) α=۶۶/۰( مسکن
همبـستگی متغيرهـای تحـصيالت       . همبستگی بيشتری با يکـديگر داشـتند       ، نسبت به متغيرهای ديگر    ،تسهيالت و اوقات فراغت   مربوط به   

 شخصی و داشـتن     روخودسرپرست خانوار، تحصيالت همسر سرپرست خانوار، مساحت منزل مسکونی، قيمت زمين منزل مسکونی، داشتن               
  .  شاخص خالصه شده تعريف گرديد، با استفاده از مجموع متغيرهای فوق،از اين رو. رايانه با نمره کل از ساير متغيرها بيشتر بوده است

و همچنين طور جداگانه به د که هر دسته از سؤاالت آن      شاي استاندارد تهيه      با استفاده از روش تحليل پايايي، پرسشنامه       ،در اين مطالعه  
  .هستندمناسبي   داراي ثبات داخلي، در مجموع،های مختلف آن بخش

  
  طبقه اقتصادی ـ اجتماعی، سالمتی، بهداشت، پرسشنامه استاندارد، تهران :ها واژه كليد

                                                           
 ٢٣تهران، خيابان انقالب اسالمي، خيابان فلسطين جنوبي، خيابان شهيد وحيد نظري، پالك : پاسخگو نويسنده ∗

  ٦٦٤٨٠٨٠٥:                                     نمابر٦٦٤٨٠٨٠٤: تلفن
E-mail: ghgarmaroudi@ihsr.ac.ir   
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  ١٣٨

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  مقدمه
وضــعيت اقتــصادي ـ اجتمــاعي افــراد جامعــه کــه نقــش قابــل    

. ددی اسـت  ای برسالمت آنان دارد، خود متأثر از عوامل متع          مالحظه
های علوم پزشکی و بهداشتی به عنوان         اين متغير در تمامي پژوهش    

البته تعريف دقيق و    . شود  ميگيری    ای اندازه   يکی از متغيرهای زمينه   
هـای زيـاد در جوامـع مختلـف و      ثابت اين متغيـر، بـه علـت تفـاوت       

تأثيرپذيری عميق و گسترده آن از ساختار جامعه، عوامل ريـشه دار            
هـای حـاکم      گـذاری   وابط و مناسبات اجتماعی و سياسـت      فرهنگی، ر 

 پـر   هاي  اما بديهی است به ميزانی که جوامع از نوسان        . ممکن نيست 
 و قانونمنـدی در     گيرد  ميدامنه سياسی، اقتصادی و اجتماعی فاصله       

 و به تبـع  شود ميگردد، از سياليت اين متغير کاسته  آنها نهادينه می 
گيری و رتبه بندی ايـن         قبول، اندازه   به دست دادن تعريف مورد     ،آن

  .گردد متغير تسهيل می
 به منظور تعريف و طراحي ابـزاري مناسـب كـه معـرف              ،از ديرباز 

هاي بـسياري    وضعيت اقتصادي ـ اجتماعي افراد جامعه باشد، تالش 
المللـي، بيـانگر       در سـطح بـين     ،نتايج مطالعـات  . صورت گرفته است  

 بحـث و  ، در ايـن زمينـه  ،طـور كلـي   و به هستندهاي متفاوتي     يافته
بـه طـور مثـال، محققـان اسـتراليايي          .  وجـود دارد   ينظرات گوناگون 

 بـراي  ، نظير اعتبار محل سكونت    ،معتقدند كه استفاده از يك نشانگر     
تعيين وضعيت اقتصادي ـ اجتمـاعي افـراد جـاي بحـث و سـؤاالت       

   الزم اســـت جهـــت تعيـــين وضـــعيت ،از ايـــن رو. فراوانـــي دارد
  ].۱[دي ـ اجتماعي، از نشانگرهاي مختلفي استفاده شوداقتصا

 كـه   دريافتنـد اي در اسـپانيا نيـز محققـان           بر طبق نتايج مطالعـه    
هاي عمومي در اسپانيا جهت كسب اطالعـات مربـوط بـه              سرشماري

  ].۲[هاي اقتصادي و در آمد خانوارها منبع مناسبي نيستند فعاليت
 كه بـه منظـور      آشكار شد   اي،  هبر اساس نتايج مطالع    ،در ايتاليا نيز  

اندازه گيري وضعيت اقتـصادي ـ اجتمـاعي، الزم اسـت متغيرهـاي      
. تهيـه گـردد   ) Reliable(مختلف با يكديگر تركيب و متغيري پايـا         

 نسبت بـه    ، در متغير كلي، به وضعيت اجتماعي      ،همچنين بهتر است  
 در بـسياري از     ،چـون .  وزن بيـشتري داده شـود      ،وضعيت اقتـصادي  

ها در نتيجه برتري برخي افراد نسبت به سـايرين بـه              د، نابرابري موار
  ]. ۳[شود علت موقعيت اجتماعي آنان ايجاد مي

 اسـتفاده از رونـد سـريع        كـه  محققان سوئدي معتقدنـد    ،از سويي 
هـا و تفـسير نتـايج را          تغييرات، جهت گيري انجام تجزيـه و تحليـل        

 ، سـال گذشـته    ۲۰ در سوئد در طول      ، مثال طوربه  . سازد  مشكل مي 
اي كه تعداد     ميزان باسوادي به سرعت رو به رشد بوده است؛ به گونه          

وجود . افراد داراي تحصيالت سطوح پايين به نصف تنزل يافته است         
گردد كه    چنين تغييراتي در ميزان تحصيالت افراد جامعه موجب مي        

هاي اقتصادي ـ اجتماعي بحث    بررسيبراياستفاده از روند تغييرات 
  ].۴[انگيز باشدبر

 ابزارهـاي گونـاگوني توسـط       ،زمينـه  تاكنون در ايـن      ،به طور كلي  
 و بـا در نظـر داشـتن         گرديـده المللي طراحي     محققان در سطح بين   

قوميت و نژاد، ساختار بهداشت عمومي و نظام مراقبت و نيز تحوالت 
ها و راهكارهاي مختلفي تدوين و        ساختار شغلي جوامع، دستورالعمل   

 تـاکنون ابـزاری کـه در ايـن          ،در كشور ايران   ].۵-۹[ه است ارايه شد 
در پـژوهش   . ، ارايه نگرديده اسـت    شود محققان    موجب ياري  ،زمينه
 اعتبـار آن مـورد      ، سعی بر اين است ابزار دقيقی که در عمـل          ،حاضر

گيری ايـن   سنجش و ارزيابی قرار گرفته است، طراحی گردد تا اندازه      
ی و بهداشتی با دقت الزم صـورت        های علوم پزشک    متغير در پژوهش  

به عبارت ديگر، پژوهش حاضر با اين هـدف طراحـی گرديـده          . گيرد
 بـه بررسـی     ،است که بدون قضاوت قبلی و معيار از پيش آماده شده          

 به واسطه  ابزاری را طراحی نمايد که       ، و در نهايت   بپردازداين مسئله   
عی ـ   رتبه بندی جامعه شـهری تهـران از نظـر وضـعيت اجتمـا     ،آن

  .اقتصادی با دقت و صحت الزم ميسر گردد
  

   كار مواد و روش
ـ مطالعه حاضر    کليـه   ، در آن  جامعـه هـدف    وصـورت مقطعـي     ه  ب

حجم نمونـه مـورد نيـاز       . خانوارهای ساکن در شهر تهران بوده است      
  تعيـين  بـراي .  خانوار تعيـين گرديـد     ۱۰۰۰ها    برای جمع آوری داده   

ــايي  ، ثبــات داخلــي هــر حيطــه ســؤاالت در ) Reliability( پاي
)Internal Consistency(  آلفـاي   پرسشنامه با استفاده از شـاخص

 بـا دادن امتيازهـای      ،به اين منظور  . قرار گرفت بررسي   مورد   كرونباخ
هـای هـر سـؤال، شـاخص          مناسب به سؤاالت در هر حيطه و گزينـه        

صـورت  در  .  برای سؤاالت هر حيطه محاسـبه گرديـد        آلفاي كرونباخ 
ـ       ، آلفاي كرونبـاخ   برايار  مقدشترين  بييافتن   ه  سـؤاالت آن حيطـه ب
هـای    تعيـين پايـايي كلـي حيطـه    بـراي  .شـد   قلمداد مـي    پايا عنوان

 تعيـين به منظور روايـي      .پرسشنامه نيز از روش فوق استفاده گرديد      
 )Content Validity( ابتــدا روايــي محتــوايي ،)Validity( روايــي

مربوطـه مـورد بررسـی قـرار        سؤاالت پرسشنامه با نظر کارشناسـان       
روايـي سـاختار نيـز      . گرفت و اصالحات الزم اعمال و اصالح گرديـد        

)Construct Validity( تحليـــل عـــاملياز روش بـــا اســـتفاده    
)Factor Analysis( شدمحاسبه .  
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  ١٣٩

    غالمرضا گرمارودي و علي مرادي                                                                                                               ...       طراحي ابزار اندازه گيري وضعيت

از  طبقه اقتصادی ـ اجتمـاعی در مقيـاس دو حـالتی     تعيين براي
 اسـتفاده  )Summed Lickert Scale(  مقياس ليكرت جمعيروش
 ،)off point Cut(  نقطـه بـرش  جهـت تعيـين   ،به اين منظـور . شد

که مساوی صـفر     يانگينمده در نقطه م   آدست  ه  ب مقدار عامل نهايي  
.  گرديدعنوان نقطه برش قلمداد ه   ب  و شد  دو قسمت تقسيم   است، به 
 بـراي . شـد نامناسـب تلقـي       آن كم مناسب و مقادير      آن زيادمقادير  
از صادی ـ اجتمـاعی در مقيـاس چهـار حـالتی نيـز        طبقه اقتتعيين
 مقدار ، نقطه برش تعيينبراي ، به اين منظور.استفاده شدفوق روش  

 چـارک اول ميـانگين و چـارک         طامده در نقـ   آدست  ه  ب عامل نهايي 
، مقـادير   كم چارک اول    كممقادير  . سوم به چهار قسمت تقسيم شد     

ميـانگين و چـارک     بين چارک اول و ميانگين متوسط، مقادير بـين          
) زياد(سوم مناسب و مقادير باالی چارک سوم به عنوان بسيار خوب            

 تـوافقی و شـاخص      هـاي   ولبا استفاده از جـد    . نددسته بندی گرديد  
 هماهنگی گـروه بنـدی براسـاس نمـره اسـتاندارد و             ،)Kappa(کاپا  

 ، نمـره معمـولی    بـراي معمولی مورد بررسی قرار گرفت و نقاط برش         
تـر نقـاط بـرش نمـره           به منظور تعيين دقيق    ،در پايان . شدندتعيين  

) Receiver operating Curve (ROC( از منحنــی ،معمــولی
  به اين ترتيب که حساسيت و ويژگی نمره معمـولی بـر          ؛استفاده شد 

 حالـت توافـق حـداكثر       گرديـد و  حسب امتيازهای مختلف محاسبه     
  .ويژگی نمره معمولی به عنوان نقطه برش تعيين شد

  
  ها فتهيا

هـای پرسـشنامه نهـايي         همبستگی کلـی حيطـه     ۱جدول شماره   
سنجش وضعيت اقتصادی ـ اجتماعی مردم در شهر تهران را نـشان   

هـا در    هـيچ يـک از حيطـه   نشانگر آن است كـه  اين جدول   . دهد  می
جـدول  . پرسشنامه اصالح شده با يکديگر همبستگی منفـی ندارنـد         

فـای اسـتاندارد شـده کـل،         مقادير آلفای کرونبـاخ کـل، آل       ۲شماره  
ميانگين درصورت حذف سـؤال، واريـانس درصـورت حـذف سـؤال،             
همبستگی تصحيح شده کل، مربع ضريب همبستگی و مقدار آلفای          

هـای پرسـشنامه نهـايی        کرونباخ در صورت حذف سؤال را در حيطه       
سنجش وضعيت اقتصادی ـ اجتماعی مـردم در شـهر تهـران نـشان      

دهد کـه مقـدار آلفـای کرونبـاخ کلـی          یاين جدول نشان م   . دهد  می
 پايـايي کلـی سـؤاالت       ،بنـابراين .  اسـت  ۶۰/۰های پرسشنامه     حيطه

 بـراي پرسشنامه با در نظر گرفتن ساختار و امتيازهای تعيين شـده             
 ۳جـدول شـماره      .ها قابل قبول تعيين شد      يك از حيطه   سؤاالت هر 

 سنجش  های پرسشنامه نهايی    ساختار عوامل استخراج شده از حيطه     

اين . دهد وضعيت اقتصادی ـ اجتماعی مردم شهر تهران را نشان می 
هـا نقـش       در تشکيل عامل اول، تمام حيطه       كه دهد  جدول نشان می  

ها و درآمد خـانوار       های هزينه    حيطه ،در تشکيل عامل دوم   . اند  داشته
و تحصيالت و شغل سرپرست و همسر سرپرست خانوار، در تـشکيل            

 در تشکيل    و ها و درآمد خانوار و مسکن       هزينههای    عامل سوم حيطه  
هــا و درآمــد خــانوار و  هــای مــسکن، هزينــه  حيطــه،عامــل چهــارم

تحــصيالت و شــغل سرپرســت و همــسر سرپرســت خــانوار نقــش   
 مقادير ميـانگين، ميانـه، انحـراف معيـار،          ۴جدول شماره    .اند  داشته

هـای  حداقل و حداکثر امتيازهای معمـولی و اسـتاندارد شـده خانوار           
دهد که ميانگين     اين جدول نشان می   . دهد  مورد بررسی را نشان می    

امتياز استاندارد شده با ميانگين امتياز معمولی در خانوارهای مـورد           
اسـاس تطـابق      بـر  ،بنـابراين . بررسی دارای تطـابق زيـادی هـستند       

امتيازهای مذکور نقطه برش جهت ايجـاد يـک متغيـر دو حـالتی و               
   شـــامل وضـــعيت  ،بـــه دو گـــروه دســـته بنـــدی خانوارهـــا   

الزم بـه  .  تعيـين شـد  ۵/۶۵اقتصادی ـ اجتماعی نامناسب و مناسب  
 ۱۵۰ حداکثر امتيـاز بـالقوه در پرسـشنامه نهـايي             كه يادآوری است 
  .امتياز است

بنـدی خانوارهـای مـورد بررســی      توافـق دسـته  ۵جـدول شـماره   
برحسب وضعيت اقتصادی ـ اجتماعی به وسيله نقطه بـرش تعيـين    

ده برای امتياز معمولی و نقطه برش امتياز استاندارد شده را نشان            ش
دهد گروه بنـدی حاصـل نقطـه بـرش            اين جدول نشان می   . دهد  می

تعيين شده برای امتياز معمولی و نقطه برش امتياز استاندارد شـده،            
  . با يکديگر توافق دارند، درصد از موارد۷۹در 

هــای مــورد بررســی  توافــق رتبــه بنــدی خانوار۶جــدول شــماره 
برحسب وضعيت اقتصادی ـ اجتماعی به وسيله نقـاط بـرش تعيـين     
شده برای امتياز معمولی و نقاط برش امتياز استاندارد شده را نشان            

 رتبه بندی حاصل نقاط بـرش        كه دهد  اين جدول نشان می   . دهد  می
 ،تعيين شده برای امتياز معمولی و نقاط برش امتياز استاندارد شـده           

  . با يکديگر توافق دارند،درصد از موارد ۵۴در 
گيـری     به دست آوردن يک ابزار خالصه شده به منظور اندازه          براي

 همبستگی نمره هر يک از متغيرهـای  ،وضعيت اقتصادی ـ اجتماعی 
 نـشان   ۷جدول شماره   . پرسشنامه نهايي با نمره کل محاسبه گرديد      

ار، دهـد کـه همبـستگی متغيرهـای تحـصيالت سرپرسـت خـانو           می
تحصيالت همسر سرپرست خانوار، مساحت منزل مـسکونی، قيمـت          
زمين منزل مسکونی، داشتن خودرو شخصی و داشتن رايانه با نمـره   

 بـا اسـتفاده از مجمـوع        ،از ايـن رو   . کل از ساير متغيرها بيشتر است     
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  ١٤٠

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

همبـستگی  . متغيرهای فوق، شاخص خالصـه شـده تعريـف گرديـد          
 بـه دسـت     ۸۷/۰ره کل نيـز     مجموع نمره شاخص خالصه شده با نم      

 با استفاده از روش تحليل عاملي، نمره کلی اسـتاندارد شـده بـا         .آمد
 کليـه افـراد مـورد بررسـی         بـراي استفاده از شاخص خالصـه شـده        

 توافـق آن بـا نمـره        )Kappa(محاسبه گرديد و بـه وسـيله آزمـون          
 براسـاس   ،بنـابراين . معمولی شاخص خالصـه شـده بررسـی گرديـد         

 ايجاد يک متغير دو حالتی براي نقطه برش    ،های مذکور تطابق امتياز 
و دسته بنـدی خانوارهـا بـه دو گـروه شـامل وضـعيت اقتـصادی ـ         

 ۱۶اجتماعی نامناسب و مناسب به وسـيله شـاخص خالصـه شـده،              
  . تعيين شد

 حداکثر امتياز بالقوه در شاخص خالصـه   كه الزم به يادآوری است   
   . امتياز است۴۸شده، 

  
   اجتماعی مردم شهر تهران ـوضعيت اقتصادی  سنجشييهای پرسشنامه نها  ماتريس همبستگی کلی حيطه-۱ جدول شماره

تحصيالت و شغل سرپرست و همسر        
  سرپرست خانوار

ــات   مسکن ها و درآمد خانوار هزينه ــسهيالت و اوقـ تـ
 فراغت

  ۳۶/۰  ۲۰/۰  ۳۹/۰  ۱  تحصيالت و شغل سرپرست و همسر سرپرست خانوار
  ۲۵/۰  ۰۸/۰  ۱  ۳۹/۰   درآمد خانوارها و هزينه
  ۴۴/۰  ۱  ۰۸/۰  ۲۰/۰  مسکن

  ۱  ۴۴/۰  ۲۵/۰  ۳۶/۰  تسهيالت و اوقات فراغت
  

   اجتماعی مردم در شهر تهران برحسب حيطه ـهای پرسشنامه سنجش وضعيت اقتصادی های پايايي کلی حيطه  آماره-۲جدول شماره 

  
ــانگين  ميــــــ
درصورت حـذف   

  سوال

ــانس  واريــــــ
درصورت حـذف   

  سؤال

همبـــــــستگی 
تــصحيح شــده  

  کل

مربــع ضــريب 
  همبستگی

آلفــــای کرونبــــاخ در 
  صورت حذف سؤال

  ۵۲/۰  ۲۳/۰  ۴۴/۰  ۲۱/۸۰  ۰۶/۴۱  تحصيالت و شغل سرپرست و همسر سرپرست خانوار
  ۵۷/۰  ۱۷/۰  ۳۶/۰  ۳۱/۱۴۴  ۶۳/۵۳  ها و درآمد خانوار هزينه
  ۵۶/۰  ۲۰/۰  ۳۵/۰  ۰۵/۱۳۵  ۰۷/۵۴  مسکن

  ۴۳/۰  ۲۹/۰  ۴۹/۰  ۵۳/۹۲  ۹۲/۴۶  تسهيالت و اوقات فراغت
  ۶۰/۰=آلفای کرونباخ کل، ۶۲/۰=آلفای استاندارد شده کل 

  
   اجتماعی مردم شهر تهران ـهای پرسشنامه سنجش وضعيت اقتصادی  ساختار عوامل استخراج شده از حيطه-۳جدول شماره 

  سؤاالت  عامل
۱  ۲  ۳  ۴  

  .  .  .  .  تحصيالت و شغل سرپرست و همسر سرپرست خانوار
  .  ۸۴/۰  ۶۱/۰  .  ها و درآمد خانوار ينههز

  ۷۹/۰  .  .  .  مسکن
  .  .  .  ۴۱/۰  تسهيالت و اوقات فراغت

  .  .  .  ۴۳/۴۷  درصد واريانس
  

وسيله پرسشنامه  ه   مقادير ميانگين، ميانه، انحراف معيار، حداقل و حداکثر امتيازهای معمولی و استاندارد شده خانوارهای مورد بررسی ب                 -۴جدول شماره   
   اجتماعی مردم شهر تهران ـش وضعيت اقتصادیسنج

  امتياز استاندارد شده  امتياز معمولی  آماره
  ۰۰/۰  ۲۳/۶۵  ميانگين

  -۰۹/۰  ۰۰/۶۳  ميانه
  ۵۷/۰  ۳۲/۱۳  انحراف معيار

  ۹۸/۰  ۳۷  حداقل
  ۰۷/۲  ۱۱۸  حداکثر
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  ١٤١

    غالمرضا گرمارودي و علي مرادي                                                                                                               ...       طراحي ابزار اندازه گيري وضعيت

ـ  توافق دسته بندی خانوارهای مورد بررسی برحسب وضعيت اقتصادی-۵ جدول شماره وسيله نقطه برش تعيين شده برای امتياز معمـولی و  ه  اجتماعی ب 
  )دو گروهي(نقطه برش امتياز استاندارد شده 

  )براساس امتياز معمولي(وضعيت اقتصادي ـ اجتماعي 
  )براساس امتياز استاندارد شده(وضعيت اقتصادي اجتماعي   جمع  مناسب  نامناسب

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد
  ۱۰۰  ۴۳۳  ۶/۱۶  ۷۲  ۴/۸۳  ۳۶۱  مناسبنا

  ۱۰۰  ۳۳۵  ۹/۷۴  ۲۵۱  ۱/۲۵  ۸۴  مناسب
  ۱۰۰  ۷۶۸  ۱/۴۲  ۳۲۳  ۹/۵۷  ۴۴۵  جمع

۰۳/۰=P ،۵۸/۰=Kappa  
  
  
  

ـ  توافق دسته بندی خانوارهای مورد بررسی برحسب وضعيت اقتصادی-۶جدول شماره  وسيله نقاط برش تعيين شده برای امتياز معمـولی و  ه  اجتماعی ب 
  )چهار گروهي (امتياز استاندارد شدهنقاط برش 

  )براساس امتياز معمولي(وضعيت اقتصادي ـ اجتماعي 
  )براساس امتياز استاندارد شده(وضعيت اقتصادي اجتماعي   جمع  عالي  خوب  متوسط  ضعيف
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  ۱۰۰  ۲۰۹  ۰  ۰  ۶/۸  ۱۸  ۹/۳۵  ۷۵  ۵/۵۵  ۱۱۶  ضعيف
  ۱۰۰  ۱۹۹  ۲/۸  ۱۵  ۵/۲۳  ۴۳  ۵/۴۱  ۷۶  ۸/۲۶  ۴۹  متوسط
  ۱۰۰  ۱۹۹  ۶/۲۲  ۴۵  ۷/۴۶  ۹۳  ۶/۱۷  ۳۵  ۱/۱۳  ۲۶  خوب
  ۱۰۰  ۱۷۷  ۶/۷۴  ۱۳۲  ۵/۲۱  ۳۸  ۴/۳  ۶  ۶/۰  ۱  عالي
  ۱۰۰  ۷۶۸  ۲۵  ۱۹۲  ۲۵  ۱۹۲  ۲۵  ۱۹۲  ۲۵  ۱۹۲  جمع
۰۰۰۱/۰<۰P ،۳۹/۰=Kappa  

  
  
  

  کلی با نمره ي همبستگی متغيرهای پرسشنامه نها-۷جدول شماره
  همبستگی با نمره کل  متغير  همبستگی با نمره کل  متغير

  ۴۹/۰  قيمت هر متر مربع زمين  ۶۹/۰  تحصيالت سرپرست خانوار
  ۴۷/۰  )غير از مسافركشي(اتومبيل شخصي   ۶۸/۰  شغل سرپرست خانوار

  ۳۳/۰  وجود بيش از يك اتومبيل شخصي در خانوار  ۲۴/۰  تحصيالت همسر سرپرست خانوار
  ۵۰/۰  داشتن رايانه شخصي  ۴۹/۰  پرست خانوارشغل همسر سر

  ۳۰/۰  وجود بيش از يك تلويزيون در خانوار  ۴۰/۰  هاي خانوار در ماه هزينه
  ۴۱/۰   فريزر و ماشين لباسشويي يخچالداشتن  ۴۳/۰  تعداد افراد داراي درآمد در خانوار

  ۳۶/۰  انداز بلند مدت در بانك پس  ۱۹/۰  هاي تأمين درآمد خانوار راه
  ۲۲/۰  ها مشاركت بانك  اوراق  يا بورس  در  سهام داشتن  ۲۲/۰  هاي مواد خوراكي ينههز

  ۴۲/۰   اعضاي خانوار به خارج از كشور  مسافرت  ۱۱/۰  وضعيت منزل مسكوني
  ۴۵/۰   اعضاي خانوار به خارج از كشور  مسافرتتعداد   ۴۱/۰  زيربناي منزل مسكوني

  ۴۶/۰  از كشور  خارج به مسافرتده درتعداد افراد شرکت کنن  ۳۷/۰  تعداد اتاق
  ۳۷/۰  طور مستمر در خانواره مطالعه حداقل يك روزنامه ب  ۴۳/۰  مساحت زير بنا برحسب فرد خانوار
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  ١٤٢

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  بحث و نتيجه گيري
 به منظور تعيين پايايي و وزن متغيرهـايي کـه در            ،در اين مطالعه  

تعيين وضعيت اقتصادی ـ اجتماعی در سـطح خـانوار نقـش دارنـد،      
و  مشخـصات سرپرسـت       شـامل  ،متغيرهای مذکور در چهـار دسـته      

 تـسهيالت و    ، مـسکن و   هـا و درآمـد      هزينـه،  همسر سرپرست خانوار  
 بـا   ، در ابتدا در هر دسته از متغيرها       .شدندبندی     دسته ،اوقات فراغت 

های مختلف، حالتی که بـاالترين نمـره          تغيير وزن هر متغير و گزينه     
آلفای کرونباخ در بين متغيرهای آن      پايايی ممکن بر اساس شاخص      
 به ترتيب متغيرهـای     ،بر اين اساس  . وجود داشته باشد تعيين گرديد    

همسر و  مشخصات سرپرست   ،  )α=۷۱/۰(تسهيالت و اوقات فراغت     
هــا و  ـههزينــو ) α=۶۶/۰(، مــسکن )α=۶۷/۰(سرپرســت خــانوار 

های پايـايي بـه    نمره. دارای باالترين پايايي بودند ) α=۳۴/۰(درآمد  
تـسهيالت و    متغيرهـای مربـوط بـه         كـه  دهند  دست آمده نشان می   

هـا و    هزينــه  بيـشترين و ، نسبت به متغيرهـای ديگـر    ،اوقات فراغت 
ايج بيـانگر   اين نتـ  . اند  ، کمترين همبستگی را با يکديگر داشته      درآمد

  شـامل ، است که متغيرهای مربوط به تسهيالت و اوقـات فراغـت          آن
 وجـود بـيش از يـك        ،)غير از مسافركشي  (خودرو شخصي   دارا بودن   

 وجود بيش از يـك      ، داشتن رايانه شخصي   ،خودرو شخصي در خانوار   
 ، فريـزر و ماشـين لباسـشويي        يخچـال   داشـتن  ،تلويزيون در خـانوار   

 اوراق   يـا    بـورس    در   سـهام    داشـتن ،  انـك انـداز بلنـد مـدت در ب         پس
 اعضاي خانوار به خـارج از كـشور در سـه      مسافرت،ها مشاركت بانك   

 اعضاي خانوار به خارج از كشور در سـه        مسافرت، تعداد   سال گذشته 
 اعضاي خانوار به     مسافرت، تعداد افراد شرکت کننده در       سال گذشته 

حداقل يك روزنامـه بـه       مطالعه   ،خارج از كشور در سه سال گذشته      
 متغيرهای مربوط به مشخصات     ، و در رده بعد    طور مستمر در خانوار   

سرپرســت و همــسر سرپرســت خــانوار و وضــعيت مــسکن شــامل  
تحصيالت سرپرست خانوار، شغل سرپرست خانوار، تحصيالت همسر        

 وضـعيت منـزل     سرپرست خانوار، شـغل همـسر سرپرسـت خـانوار،         
 مـساحت زيـر بنـا       ، تعـداد اتـاق    ،ي زيربناي منزل مـسكون    ،مسكوني

   بــه منظــور  قيمــت هــر متــر مربــع زمــين وبرحــسب فــرد خــانوار
اندازه گيری طبقه اقتصادی ـ اجتماعی در سطح خانوار در جمعيـت   

 در  ؛انـد   ترين هماهنگی با يکـديگر بـوده         دارای مناسب  ،مورد مطالعه 
 ،هـا و درآمـدها      حالي که همبستگی بين متغيرهای مربوط به هزينه       

 ، تعداد افراد داراي درآمـد در خـانوار        ،هاي خانوار در ماه      هزينه شامل
 همبـستگی   ،هاي مواد خـوراكي      هزينه  و هاي تأمين درآمد خانوار     راه

  . اند داشتهضعيفی با يکديگر 

الزم به يادآوری است چنانچه همبستگی گروهی از متغيرهـا کـه            
پرخاشـگری در    ، مثال طور به   ،گيری يک صفت در جامعه      برای اندازه 

کودکان يا وضعيت اقتصادی ـ اجتماعی خانوارهـا کـه صـفت مـورد      
 تـا  ۷/۰بررسی در اين مطالعه است، براساس شاخص آلفای کرونباخ          

ترين همبستگی ممکن      باشد، آن گروه از متغيرها دارای مناسب       ۸/۰
از ]. ۱۰[كننـد    با حداکثر دقت اندازه گيری می      آن صفت را   هستند و 

الـذكر نـسبت بـه        هـاي متغيرهـاي فـوق        آوری داده   در جمع  ،طرفی
هـا و درآمـدها ميـزان عـدم پاسـخگويی             متغيرهای مربوط به هزينه   

های جمع آوری شده دارای دقـت بيـشتر و             و داده  استبسيار کمتر   
 در ابــزار طراحــی شــده در ايــن ،بنــابراين. تــورش کمتــری هــستند

سرپرست  متغيرهای مربوط به مشخصات سرپرست و همسر         ،مطالعه
 بيـشترين نقـش و متغيرهـای    تـسهيالت و اوقـات فراغـت   خـانوار و  

هـا و درآمـدها کمتـرين نقـش را در انـدازه گيـری                 مربوط به هزينه  
  . وضعيت اقتصادی ـ اجتماعی خانوار دارند

 ايجاد تغييرات مختلف در وزن کلی هر دسته از متغيرها نشان داد           
متغيرهای پرسشنامه بر   ترين حالت، نمره پايايي کليه         در مناسب  كه

 اسـت   آن بيـانگر     اين خود   بوده و  ۶/۰اساس شاخص آلفای کرونباخ     
كه همبستگی و هماهنگی متغيرهای ابزار طراحی شده، به طور کلي 

  .قابل قبول است
در مجمــوع، نتــايج حاصــل از تجزيــه و تحليــل پايــايي ســؤاالت  

 اگـر بخـواهيم وضـعيت اقتـصادی ـ       كـه دنـ ده پرسشنامه نشان می
اجتماعی جمعيت مورد مطالعـه را در سـطح خـانوار بـا اسـتفاده از                
ترکيبــی از متغيرهــای مختلــف تــأثير گــذار بــر آن انــدازه بگيــريم، 

در ايـن   .  ابـزار مناسـبی اسـت      ،پرسشنامه تهيه شده در اين مطالعـه      
 به ترتيب متغيرهـای تحـصيالت و شـغل سرپرسـت و همـسر               ،ابزار

بندی وضعيت اقتـصادی      ر طبقه سرپرست خانوار، بيشترين نقش را د     
ايـن نتـايج   . ـ اجتماعی جمعيت مورد مطالعه در سطح خانوار دارنـد     

هاي مطالعـات پيـشين اسـت كـه محققـان آن              در جهت تأييد يافته   
  گيـري وضـعيت      هاي مختلفـي كـه جهـت انـدازه          رغم راه    به  معتقدند  

اقتصادي ـ اجتماعي وجـود دارد، ميـزان تحـصيالت والـدين و نيـز       
كننـده وضـعيت      تـرين عوامـل تعيـين       يت شـغلي آنهـا از مهـم       وضع

، ۱۱[ و كار كـردن بـا آنهـا سـاده اسـت     هستنداقتصادي ـ اجتماعي  
۱۲.[  

اند که سـطح تحـصيالت         تحقيقات زيادی نشان داده    ،به طور كلي  
هـای ابـتال و ميرايـي در ايـاالت            کننده ميـزان    ترين تعيين   مهم افراد

و برخـی از کـشورهای غيرصـنعتی        متحد آمريکا، کشورهای اروپايی     
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اين واقعيت نشان دهنده نقش بيشتر تحصيالت والدين خانوار         . است
در تعيين وضعيت اقتصادی ـ اجتماعی خانوار و پيامدهای بهداشتی  

هايی از جمله     به دليل اهميت تحصيالت در چنين پژوهش      . آن است 
ی هـا   گيری، ثبات سـطح تحـصيالت در برخـی از گـروه             آسانی اندازه 

ســنی بــه ويــژه بزرگــساالن و ارتبــاط آن بــا بــسياری از پيامــدهای 
 مثابـه  در اياالت متحد آمريکا تحصيالت به        ۱۹۸۹بهداشتی، از سال    

ــدازه  ــی از ان ــعيت     يک ــی وض ــاربردی در بررس ــای ک ــای متغيره   ه
اقتصادی ـ اجتماعی در سطوح مختلف فرد، خـانوار و جامعـه مـورد     

 تحقيق حاضر نيز بررسي همبـستگي       البته در . گيرد  استفاده قرار می  
برخوردار )  درصد ۶۹(متغير تحصيالت با نمره كل از باالترين ميزان         

 نشان دهنده اثر اين متغير به تنهـايي بـر وضـعيت              اين خود  بود كه 
در اسـتفاده از متغيـر شـغل نيـز     . اقتصادي ـ اجتماعي خانوار اسـت  

مد نظر قـرار    د كه بايد در شرايط مختلف       نهايي وجود دار    محدوديت
ــگير ــه . دن ــورب ــالط ــای شــاخص  يکــی از محــدوديت، مث ــای  ه   ه

های شغلی ايـن اسـت کـه     اقتصادی ـ اجتماعی براساس طبقه بندی 
هـای شـرايط      توانند به طور کامل، تفـاوت       ها نمی   اين نوع گروه بندي   

های قـومی، نـژادی و جـنس نـشان            کاری و زندگی را برحسب گروه     
 ا برای نيروی کار جوامع تهيه شـده       همچنين اين شاخص تنه   . دهند
]. ۹[ و در ساير اقشار جوامع، چنين اطالعاتی در دسـت نيـست            است

 کـه   يتـر   همچنين براساس پيشنهاد برخي محققان، رويکرد مناسب      
گيـری    تواند جايگزين رويكردهای قديمی جهت تهيه ابزار انـدازه          می

از وضعيت اقتصادی ـ اجتماعی در جوامـع مختلـف شـود، اسـتفاده      
؛ روش تحليل عاملي و استخراج عوامل از متغيرهای چند گانه اسـت           

زيرا تجزيه و تحليل ارتباط عوامل استخراج شده با يکديگر نسبت به          
  ]. ۱۳[تر و معتبرتر است متغيرهای اوليه آسان

نيـز بـا    ) NHS(در بررسی ملی سالمت در اياالت متحـد آمريکـا           
ای  شده  انوارها، اندازه خالصه  آوری شده از خ     استفاده از اطالعات جمع   

 اسـت  از وضعيت اقتصادی ـ اجتماعی برای هر خانوار به دست آمده 
ــا بـــه دو دســـته دارای وضـــعيت  ،اســـاس آن  بـــركـــه    خانوارهـ

اقتصادی ـ اجتماعی مناسب و دارای وضعيت اقتـصادی ـ اجتمـاعی     
  ]. ۱۴[شوند نامناسب تقسيم می

شود بـا      الزم می  ، امکانات  از جمله کمبود منابع و     ،موارد زيادی در  
 وضـعيت اقتـصادی ـ اجتمـاعی را در جوامـع      ،صرف هزينه کمتـری 

 يک ابزار خالصه شـده       حاضر،  در مطالعه  ،بر اين اساس  . كردبررسی  
گيری وضعيت اقتصادی ـ اجتماعی در سطح خانوار تهيه    اندازهبراي

گرديد و بر اساس همبستگی نمره هر يک از متغيرهـای پرسـشنامه             
، از بارزترين خصوصيات اين شـاخص     . شديي با نمره کل محاسبه      نها

هـای مختلـف خـانوار در آن           اين اسـت کـه در آن از مشخـصه          يكي
گيری    اين متغيرها به آسانی قابل اندازه      ،از طرفی . استفاده شده است  

 ميـزان عـدم     ، و نسبت به متغيرهـايی ماننـد درآمـد خـانوار           هستند
  .ت اسكمپاسخگويی به آنها بسيار 

گيری وضعيت اقتصادی ـ اجتماعی   با توجه به تهيه اين ابزار اندازه
 در تحقيقات آتی مرتبط با سالمت در        كه در سطح خانوار، الزم است    

منطقه مورد مطالعه، وضعيت اقتصادی ـ اجتماعی در سطح خانوار با  
 و ارتباط آن با پيامـدهای مختلـف بهداشـتی    شوداين ابزار سنجيده   

  . رار گيردمورد بررسی ق
 با توجه به ساختار متفـاوت جوامـع بـر            كه البته شايان ذكر است   

های مختلف محيطي، فرهنگی و جمعيتي و تغييرات          حسب مشخصه 
 كردتوان از اين ابزار در جوامع ديگر استفاده           آنها در طول زمان، نمی    

 ابـزار   ، بـا توجـه بـه ايـن خـصوصيات          ،و الزم است برای هر جامعـه      
  نيـز   و با فواصل زمانی مناسبی مورد تجديد نظر        ودشمتناسبی تهيه   

  .قرار گيرد
  

  سهم نويسندگان
تهيه طرحنامه، طراحي و تدوين پرسـشنامه،       : غالمرضا گرمارودي 

  و تدوين مقاله، تهيه نظارت بر اجرا
و تـدوين  تهيـه   ، تحليل داده ها،ها به رايانه    ورود داده : علي مرادي 
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