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چکیده
تعیینکنندههای اجتماعی سالمت ،از موضوعاتی است که در دهههای اخیر توجه
پژوهشگران را به خود جلب کرده است؛ که متناسب با آن ،به سالمت اجتماعی نیز بهعنوان
یکی از عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی افراد ،توجه شده است .هدف این پژوهش ،بررسی
تأثیر سالمت اجتماعی بر کیفیت زندگی در میان دانشجویان دانشگاه پیام نور مشگینشهر با
روش پیمایش است .حجم نمونه  3نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور مشگینشهر
هستند که با روش نمونهگیری طبقهبندی انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها ،از
پرسشنامۀ سالمت اجتماعی کییز و پرسشنامۀ کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی ،با
مقیاس  2گویهای  WHOQOL-BREFاستفاده شده است .برای تحلیل روابط بین متغیرها
از آزمونهایی مانند  ،t-testتحلیل واریانس یکطرفه و ضریب همبستگی پیرسون استفاده
شده است .براساس نتایج تحقیق ،همبستگی مثبت و معناداری بین سالمت اجتماعی و
کیفیت زندگی ( )r =3/5 5, sig=3/333دانشجویان وجود دارد ،و نیز سالمت اجتماعی
ارتباط معناداری با ابعاد چهارگانۀ کیفیت زندگی؛ یعنی سالمت جسمانی ،سالمت روانی،
سالمت روابط اجتماعی و سالمت محیطی دارد .همچنین کیفیت زندگی دانشجویان
برحسب نوع سکونت آنها تفاوت معناداری دارد ،ولی کیفیت زندگی دانشجویان برحسب
جنس ،رشتۀ تحصیلی و سال ورود آنها متفاوت نیست .همچنین ارتباط بین سن و کیفیت
زندگی دانشجویان معنادار نیست.
واژههای کلیدی :دانشجو ،سالمت اجتماعی ،کیفیت زندگی ،متغیرهای زمینهای،
مشگینشهر.
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 .استاد جامعهشناسی دانشگاه عالمه طباطبایی،
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 .دانشجوی دکتری جامعهشناسی دانشگاه تبریز
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مقدمه و بیان مسئله
سالمت فرد پایه و بنیان سالمت جامعه است و جامعه نقشی تعیینکننده در سالمت افراد ایفا
میکند .این دو آنچنان به هم وابستهاند که نمیتوان بین آنها حدومرزی قائل شد .وضعیت
سالمت تکتک افراد جامعه بهشیوههای گوناگون بر سالمت و عواطف آنها و همچنین بر
شاخصهای اقتصادی و اجتماعی جامعه تأثیر میگذارد .از اینرو تأمین سالمت افراد جامعه،
بهخصوص سالمت اجتماعی آنها حائز اهمیت است که امروزه بر آن بسیار تأکید میشود.
سالمت اجتماعی یکی از ابعاد سالمت است که نقش مهمی در تعامل زندگی اجتماعی هر انسان
دارد و گسترش آن در جامعه میتواند اسباب توسعۀ اجتماعی را فراهم کند (وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی: 35 ،

).

سالمت بخشی از سرمایۀ انسانی هر جامعه است .از دیدگاه فردی ،عامل سالمت جزء
پیشنیازها و شرایط اصلی اشتغال ،فعالیت اقتصادی و اجتماعی انسانها در سایر جوامع بهشمار
میرود .سالمت ،از جنبۀ روانی و اجتماعی نیز بر مواردی مانند میزان همسویی افراد با جامعه و
درک افراد از جامعۀ خود اثر میگذارد و کیفیت نیروی کار یک جامعه را تعیین میکند (ارفعی
عینالدین.) 33 ،
امروزه سالمت اجتماعی در کنار سالمت جسمی ،روانی و معنوی نقش و اهمیت گستردهای
یافته است .به گونهای که دیگر سالمت فقط عاری بودن از بیماریهای جسمی و روانی نیست،
بلکه چگونگی عملکرد انسان در روابط اجتماعی و چگونگی تفکر وی از اجتماع نیز از
معیارهای ارزیابی سالمت فرد در سطح کالن جامعه بهشمار میرود (سامآرام.) 3 : 33 ،
سالمت اجتماعی به چگونگی وضعیت ارتباط فرد با دیگران در جامعه (جامعهپذیری فرد) اشاره
دارد .سالمت اجتماعی بر ابعادی از سالمت تأکید دارد که مربوط است به ارتباط فرد با افراد
دیگر یا جامعهای که در آن زندگی میکند .سالمت اجتماعی دربرگیرندة عواملی است که در
کنار یکدیگر نشانگر کمیت و کیفیت عمل افراد در زندگی اجتماعی است .این عوامل عبارتند از
شکوفایی اجتماعی ،انطباق اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،پذیرش اجتماعی و مشارکت اجتماعی.
توجه رسمی به سالمت اجتماعی در سال  4 1با گنجاندن آن در تعریف سازمان بهداشت
جهانی فعال شد؛ که بر رفتار با بیماران بهعنوان موجودات اجتماعی در یک بافت اجتماعی
پیچیده تأکید میکنند (سازمان جهانی بهداشت.) 4 : 433 ،
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رافائل دربارة عوامل تعیینکنندة سالمت بیان میکند تعیینکنندههای اجتماعی سالمت شامل
عوامل اقتصادی و شرایط اجتماعی است که سالمت افراد ،جوامع و اختیارات قانونی را
بهصورت یک مجموعه شکل میدهد .تعیینکنندههای اجتماعی سالمت ،عوامل اولیۀ نشاندهندة
سالمت یا بیماری افراد هستند (تعریف محدود از سالمت) .همچنین تعیینکنندههای سالمت
مشخص میکنند که یک شخص چه اندازه منابع شخصی ،اجتماعی و فیزیکی برای شناسایی و
دستیابی به آرزوهای شخصی ،تأمین نیازها و سازگاری با محیط دارد (تعریف گسترده از
سالمت) .تعیینکنندههای اجتماعی سالمت ،دربارة کیفیت و کمیت منابع گوناگونی است که یک
جامعه برای اعضای خود در دسترس قرار میدهد (رافائل.) 4 : 333 ،
مروری بر پژوهشها نشان میدهد که سالمت ،یکی از نشانگرهای کیفیت زندگی است .در
چند دهۀ اخیر ،شناخت ،اندازهگیری و بهبود کیفیت زندگی از اهداف اصلی محققان ،برنامهریزان
و دولتها بوده است .این عرصۀ علمی و تحقیقاتی مورد توجه بسیاری از رشتهها همچون
روانشناسی ،پزشکی ،اقتصاد ،علوم محیطی ،جامعهشناسی ،و جغرافیا بوده است؛ از اینرو،
براساس پایگاه دادههای مؤسسۀ اطالعات علمی ،از  43تا  ، 335بیش از  55هزار تحقیق
دربارة کیفیت زندگی انجام شده است (رضوانی و منصوریان.) : 31 ،
با توجه به جوان بودن جامعۀ ایران ،این جمعیت جوان با نقش اصلیترین سرمایه برای
توسعه ،نیازمند توجه به سالمتی و بهخصوص سالمت اجتماعی و نحوة تعامالت در شبکههای
اجتماعی است .از سوی دیگر جوان بدون سالمت روانی و اجتماعی کافی و مناسب نمیتواند با
چالشهای ناشی از ایفای نقشهای اجتماعی سازگار شود و خود را با هنجارهای اجتماعی
تطبیق دهد .از سویی دیگر خودکارآمدی ،مهمترین عامل ایستادگی جوان در برخورد با
چالشهای زندگی و تضادهای آن ،ممکن است دستخوش تغییرات خاص این دوره از تحول
قرار گیرد .بنابراین توجه به سالمت اجتماعی قشر جوان در نقش نخبگان و آیندهسازان جامعه،
برای رسیدن به جامعهای سالم ،پویا و توسعهیافته ضروری مینماید .بر این اساس ،برنامهریزان
جوامع در حال توسعه باید تالش کنند تا میزان سالمت اجتماعی افراد جامعه خود را ارتقا دهند.
یکی از راههای ارتقای سالمت اجتماعی ،شناخت عواملی است که بر ارتقای این جنبه از
سالمت تأثیر گذارند (حسینی.)4 : 31 ،

 625مطالعات و تحقيقات اجتماعي در ایران ،دوره  ،2شمارة  ،4زمستان 2932

ارزیابی کیفیت زندگی در یک جامعه و دستیابی به عوامل مؤثر بر آن میتواند برنامهریزان و
تصمیمگیرندگان هر نظام را برای طراحی برنامههای کاربردی و مؤثر یاری دهد که درنهایت به
افزایش رفاه و رضایتمندی افراد آن جامعه منجر خواهد شد .بهعالوه هر اندازه کیفیت زندگی
بهطور مستمر ارتقا یابد از آسیبهای روانی و اجتماعی مانند بیماریهای روانی و
سرخوردگیها ،احساس بیگانگی (از جامعه و از خود) ،احساس سرگشتگی ،احساس بیهودگی
و نارضایتی از زندگی و بزهکاریها و ناهنجاریهای اجتماعی کاسته میشود (حاجیوسفی،
: 35

).

از سوی دیگر افراد در دورة تحصیلی دانشگاهی در معرض فشار و آسیبپذیری بیشتری
قرار دارند؛ به واسطۀ حضور عوامل بیشمار همچون دوری از خانواده ،زندگی در خوابگاه
دانشجویی ،ورود به مجموعۀ بزرگتر و پر تنش ،سازگاری با فرهنگ و افراد مختلف ،مشکالت
اقتصادی و نداشتن درآمد کافی ،نوع فعالیت و نقشی که انجام میدهند و همچنین انتظارات
متعددی که دیگران از آنها دارند و مسئولیتی که این افراد برای خود قائل هستند .سالمت
اجتماعی و کیفیت زندگی تابعی از عوامل مختلف اجتماعی و فرهنگی است و دانشجو پس از
ورود به دانشگاه با محیط جدیدی روبهرو میشود که با زندگی و محیط اجتماعی گذشتهاش
متفاوت است؛ در دوران تحصیل نیز با مسائل و مشکالت بسیاری مواجه خواهد شد که هر یک
ممکن است به سالمت اجتماعی و کیفیت زندگی او خدشه وارد کند .بنابراین با توجه به مسائل
مطرحشده ،هدف اصلی این پژوهش بررسی و تأثیر نقش سالمت اجتماعی بر کیفیت زندگی
دانشجویان و همچنین بررسی عواملی همچون سن ،جنس ،نوع سکونت و رشتۀ تحصیلی
دانشجویان بر کیفیت زندگی آنهاست.

پیشینۀ نظری تحقیق
از اواخر دهۀ  23میالدی بسیاری از کارشناسان مسائل توسعه ،جامعهشناسان ،روانشناسان و
دیگر دانشمندان علوم اجتماعی و انسانی به نقد و ارزیابی هدفهای رشد و توسعۀ اقتصادی در
کشورهای پیشرفته و صنعتی پرداختند و بر اولویت هدفهای اجتماعی توسعه و کیفیت خدمات
و کاالها و مناسببودن آنها با نیازها و شرایط زندگی مردم تأکید کردند .بدینترتیب نگرش
انسانی و جامعهشناختی دربارة کیفیت زندگی ،به قلمرو ادبیات توسعه و برنامهریزی و
سیاستگذاریهای کالن کشورهای پیشرفته ،بهویژه کشورهای اروپای غربی وارد شد
(حاجیوسفی.) 3 : 35 ،
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کیفیت زندگی اصطالحی رایج است که محققان آن را بهطور گسترده از جنبههای مختلف
بررسی کردند .با وجود کاربرد وسیع این اصطالح ،کیفیت زندگی هنوز تعریف جهانی ندارد.
برخی کیفیت زندگی را به معنای زندگی خوب داشتن و احساس رضایت از زندگی تعریف
کردهاند (جمشیدی .)33 : 3 ،مک گرگور ( ) 443میزان برخورداری فرد؛ البته نه فقط
برخورداری از چیزهایی که بهدست آورده ،بلکه از سایر گزینههایی که فرصت انتخاب آنها را
دارد .به بیان دیگر ،کیفیت زندگی به آزادی برای رسیدن و نرسیدن به موفقیت و آگاهی از
فرصتهایی واقعی وابسته است که فرد در مقایسه با دیگران در اختیار دارد (رضوانی و
منصوریان.)5 : 31 ،
در سمینار جهانی سازمان ملل متحد در دانمارک ،در ارتباط با مسائل جهان سوم کیفیت
زندگی چنین تعریف میشود« :شرایط بهتر تغذیه ،پوشاک ،مسکن ،و محیط زیست انسانی،
بهداشت و آموزشوپرورش و ایجاد فرصتهایی برای کنش متقابل اجتماعی ،کسب مهارتهای
).

شغلی ،گسترش همبستگی عمومی در مشارکت اجتماعی و سیاسی» (حاجیوسفی: 35 ،

گروه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی QOL ،را اینگونه تعریف میکند":ادراک افراد
از موقعیتشان در زندگی در حوزههای فرهنگی و نظام ارزشی که در آن زندگی میکنند و در
ارتباط با اهداف ،انتظارات و استانداردها و نگرانیهایشان (نیلسون و همکاران: 332 ،

).

گودمن در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که دو عامل بر کیفیت زندگی مؤثر است .عامل
اول را ابزاری و عامل دوم را ارتباطی بیان میکند که بازتاب کیفیت ارتباط بینفردی است .این
دو عامل مشابه نیازهای دوم و سوم مازلو یعنی نیاز به امنیت و تعلق داشتن است .کالمن هم
معتقد است زمانی می توان گفت که کیفیت عالی برای زندگی وجود دارد که امیدهای فرد با
تجارب وی تطابق داشته باشد و خالف این وضعیت ،دربارة کیفیت پایین زندگی صدق میکند
(مختاری و نظری: 34 ،

.) 4-

شالوک (  ) 44کیفیت زندگی را چنین تعریف میکند :درکی که فرد از زندگی خانوادگی
و اجتماعی ،شغل و میزان سالمتی خود بهدست میآورد .شالوک کیفیت زندگی را ذهنی و ناشی
از درک از وضعیت عینی زندگیاش و درک رضایت دیگران میداند (حریرچی و همکاران،
 .)4 : 33در یک بازبینی اخیر ،شالوک (  ) 33حوزههای اصلی را نشان داد که در بسیاری از
ــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Schalock
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تحقیقات مربوط به این زمینه وجود دارد و یکی از ابعاد اصلی کیفیت زندگی فرض میشود،
که شامل سالمت عاطفی ،روابط بینفردی ،سالمت مادی (مانند موقعیت مالی ،استخدام و
مسکن) ،پیشرفت شخصی (آموزش ،لیاقت ،عملکرد شخصی) ،سالمت جسمی (سالمتی،
فعالیتهای زندگی روزانه و اوقات فراغت) ،آزادی اراده ،شمول اجتماعی و حقوق قانونی و
انسانی است .چندوجهی بودن نهتنها به جنبههای مورد اندازهگیری اشاره میکند بلکه به
شاخص هایی که برای انعکاس کیفیت زندگی متناسب باید مدنظر قرار گیرد هم اشاره میکند
(دیوید سالدانا و همکاران.) 3 : 334 ،
سازمان بهداشت جهانی مقیاسهای افراد برای درک از کیفیت زندگی را به چهار دسته
تقسیم میکند:
 .سالمت جسمانی ( 1مورد)
 .سالمت روانی ( 2مورد)
 .سالمت روابط اجتماعی ( مورد)
 .سالمت محیطی 3( 5مورد) (توکر و همکاران: 3 3 ،

).

سازمان بهداشت برای هر یک از این ابعاد مصادیقی دارد که بدین شرح است:
 .سالمت فیزیکی شامل توانایی انجام فعالیتهای روزمرة زندگی ،میزان وابستگی به
درمانهای پزشکی ،قدرت و خستگی ،تحرک و چابکی ،درد و ناراحتی ،خواب و استراحت،
ظرفیت و توانایی برای کار و فعالیت است.
 .سالمت روانی شامل رضایت و تصور شخص از خود و ظاهرش ،احساسات مثبت و
منفی فرد ،اعتماد بهنفس ،اعتقادات روحی ،مذهبی ،شخصی ،تفکر ،یادگیری و حافظه و تمرکز
است.
 .روابط اجتماعی از جمله :روابط شخصی ،حمایت اجتماعی و فعالیت جنسی است.
 .سالمت محیط از جمله :منابع مادی و مالی ،آزادی و ایمنی ،در دسترس بودن و کیفیت
مراقبتهای بهداشتی  -درمانی و اجتماعی ،فرصتهای پیش رو برای کسب اطالعات و
مهارتهای جدید ،امکان فعالیتهای تفریحی ،سالمت محله و مکان زندگی شخص و امکانات
ــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Quality of life
2. physical health
3. psychological health
4. social relationships health
5. environmental healeh
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آن ،سالمت محیط خانه.

نمودار  .1عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی (فرخوندی.)1911 ،

سالمت ،حالت برخورداری از درجۀ باالیی از بهزیستی بهشمار میرود .طبق نظریۀ سالمتی،
فردی سالم نامیده میشود که درجات باالی شاخصهای سالمتی را داشته باشد( .اکبریان و
همکاران .) 34 ،از نظر سازمان بهداشت جهانی ،سالمت یکی از حقوق اصلی انسانی تلقی
میشود و درنتیجه همۀ مردم باید به منابع اساسی تأمین سالمت دسترسی داشته باشند .درک و
شناخت همهجانبۀ سالمت داللت بر این دارد که همۀ نظامها و ساختارهایی که شرایط اجتماعی،
اقتصادی و محیط فیزیکی را کنترل و حکومت میکنند ،باید به نوع فعالیتهای خود و اثری که
بر روی سالمت و رفاه فرد و جامعه میگذارند بیشتر توجه کنند (سجادی.) 3 : 3 ،
مفهوم سالمت اجتماعی به اندازة سالمت روانی و فیزیکی شناختهشده نیست .این مفهوم با
سالمت روانی و فیزیکی یکی از سه پایۀ بسیاری از تعاریف سالمت را تشکیل میدهد .علت آن
داللت سالمت اجتماعی به هر دو ویژگی جامعه و افراد آن است" .جامعهای سالم است که
فرصتهای برابر و حق دسترسی برابر به کاالها و خدمات الزم برای کارآمدی کامل یک
شهروند ،برای همه وجود دارد ".برخی از شاخصهای سالمت یک جامعه عباتند از :حاکمیت
قانون ،برابری در توزیع ثروت ،دسترسی عموم مردم به فرآیند تصمیمگیری (سیاستگذاری) و
سطح سرمایۀ اجتماعی .سالمت اجتماعی افراد به "وجهی از رفاه فرد اشاره میکند که به
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چگونگی تعامل آن فرد با دیگران ،واکنش مردم نسبت به او و چگونگی تعامل آن فرد با
مؤسسات اجتماعی و آداب و رسوم اجتماعی" مربوط میشود (راسل.)15 : 415 ،
سالمت اجتماعی ،مفهومی است که در کنار ابعاد جسمی و روانی سالمت به آن توجه شده
است و جنبۀ اجتماعی آن را با محور قرار دادن فرد بررسی میکند .واژههای

social

 social well being ،quality to life ،healthهم در مفهوم فردی و هم به مفهوم جامعهای معادل
با سالمت اجتماعی بهکار میروند .سالمت اجتماعی عناصر متعددی دارد که در کنار یکدیگر
نشانگر کمیت و کیفیت عملکرد افراد در زندگی اجتماعی است مانند نقش همسایه ،همکار و
همشهری (حسینی.) 31 ،
وجه اجتماعی سالمت شامل سطوح مهارتهای اجتماعی ،عملکرد اجتماعی و توانایی
شناخت هر شخص از خود در جایگاه عضوی از جامعۀ بزرگتر است .بهطورکلی از این دیدگاه
هر کس عضوی از افراد خانواده و عضو یک جامعۀ بزرگتر بهشمار میآید و بر شرایط اقتصادی
و اجتماعی و رفاه «تمامیت شخص» در رابطه با شبکهای اجتماعی توجه میشود .ریشۀ سالمتی
اجتماعی در محیط زیست مادی مثبت (یعنی متوجه بر موضوعهای اقتصادی و اقامتی) و محیط
زیست انسانی مثبت است که شبکۀ اجتماعی مشخص را در نظر میگیرد (سجادی: 3 ،

).

بلوک و برسلو برای اولینبار سال  41در پژوهشی به مفهوم سالمت اجتماعی پرداختند.
آنها مفهوم سالمت اجتماعی را با درجۀ عملکرد اعضای جامعه مترداف کردند و شاخص
سالمت اجتماعی را ساختند .آنها تالش کردند با طرح پرسشهای گوناگون در ابعاد جسمی،
اجتماعی و روانی سالمت فردی ،به میزان فعالیت و عملکرد فرد در جامعه دست یابند (فروم،
: 35

).

الرسن سالمت اجتماعی را ارزیابی فرد از کیفیت روابطش با خانواده ،دیگران و گروههای
اجتماعی تعریف میکند .وی معتقد است که مقیاس سالمت اجتماعی بخشی از سالمت فرد را
میسنجد که نشانگر رضایت یا نارضایتی فرد از زندگی و محیط اجتماعیاش است و درواقع
شامل پاسخهای درونی فرد همچون احساس ،تفکر و رفتار است (اکبریان و همکاران.) 34 ،
کییز سالمت اجتماعی را با ارائۀ مقیاسی جامعتر و با شمول ابعاد اجتماعی و محیطی زندگی
فرد در سال  443مفهومسازی کرد .کییز در آن مقیاس و تحقیقاتی که پس از آن انجام داد،
ــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Belloc and Breslow
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فرض را بر این میگذارد که افراد کیفیت زندگی و عملکرد شخصیشان را با معیارهای
اجتماعیشان ارزشیابی میکنند .بهاین ترتیب سالمت اجتماعی دربرگیرندة اجزاء و مؤلفههایی
است که رویهمرفته نشانگر کیفیت و کمیت برخورداری فرد از زندگی مناسب است (موحدی،
.) 31 : 34
به نظر کییز ،حلقۀ گمشده در تاریخچۀ مطالعات مربوط به سالمت ،پاسخ به این سؤال است:
"آیا ارزیابی کیفیت زندگی و عملکرد شخصی افراد بدون توجه به معیارهای اجتماعی
امکانپذیر است؟" کییز در پاسخ به این سؤال ،مفهوم سالمت اجتماعی را به معنای ارزیابی فرد
از عملکردش در برابر اجتماع بهعنوان یکی از ابعاد مهم سالمتی مطرح میکند .کییز ( ) 33
معتقد است بهداشت روانی ،کیفیت زندگی و عملکرد شخصی فرد را نمیتوان بدون توجه به
معیارهای اجتماعی ارزیابی کرد و عملکرد خوب در زندگی چیزی پیش از سالمت روانی،
هیجان و شامل تکالیف و چالشهای اجتماعی است (رفیعی و همکاران.) 4 : 34 ،
مطالعات مربوط به سالمت با استفاده از مدلهای زیستی ،بیشتر بر وجه خصوصی از
سالمت تأکید دارند؛ ولی افراد درون ساختارهای اجتماعی و ارتباطات قرار دارند و با چالشها
و تکالیف اجتماعی بیشماری روبهرو هستند (اکبریان و همکاران.)42 : 34 ،
فرد سالم از نظر اجتماعی ،اجتماع را یک مجموعۀ معنادار ،درککردنی و بالقوه برای رشد و
شکوفایی میداند؛ به جامعه احساس تعلق دارد ،از سوی جامعه پذیرفته میشود و در پیشرفت
آن سهیم است .فرد سالم ،از نظر اجتماعی زمانی عملکرد خوبی دارد که احساس تعلق به
گروه های اجتماعی خود داشته باشد و خود را در اجتماع و پیشرفت آن شریک بداند .محتوای
مقیاس سالمت اجتماعی ،طیف مثبتی از ارزیابی فرد از تجاربش در جامعه است .این مقیاس
جدید با مقیاسهای سالمت اجتماعی در سطح بینفردی (مانند پرخاشگری و حمایت
اجتماعی) و سطح اجتماعی (مانند فقر و جایگاه اجتماعی) تفاوت دارد (اکبریان و همکاران،
.) 34
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جدول  .1ساختارهای سالمت اجتماعی با توجه به سطوح تحلیل و پیوستار اندازهگیری
پیوستار
منفی
مثبت

سطوح تحلیل

فردی

بین فردی

از خودبیگانگی و بیهنجاری

پرخاشگری و ناآشنایی با قوانین

اجتماعی

مدنی

ابعاد سالمت اجتماعی

اجتماعی
فقر ،خودکشی و جرم

مبادلۀ انواع اعتماد و حمایت

سرمایۀ اجتماعی و کارآمدی

اجتماعی

اجتماعی

منبع( :اکبریان و همکاران) 33 : 34 ،

پیشینه تحقیق
"بررسی سبک زندگی ارتقاءدهنده سالمت و رابطۀ آن با کیفیت زندگی در دانشجویان مقطع
کارشناسی دانشکدة بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان" عنوان پژوهش توصیفی -تحلیلی
است که سال 34

با روش سرشماری به انجام رسیده است .نتایج بهدستآمده از این تحقیق

حاکی از آن است که بین کیفیت زندگی عمومی دانشجویان و وضعیت جسمانی و
مسئولیتپذیری در قبال سالمت خود ،ارتباط آماری معناداری وجود نداشت .همچنین بین
کیفیت زندگی مرتبط با سالمت و فعالیت جسمانی و روابط بین فردی دانشجویان ،ارتباط آماری
معناداری وجود نداشت .همچنین نتیجهگیری این تحقیق نشان داد که کیفیت زندگی اکثریت
دانشجویان خوب بود (طل و همکاران.) 43 ،
علیزاده و همکاران در پژوهشی همبستگی بین مشارکت اجتماعی زنان با کیفیت زندگی آنان
را در شهر کرمان بررسی کردند .در این پژوهش توصیفی -همبستگی 33 ،زن در بازة سنی
 3-1سال با روش نمونهگیری خوشهای از

منطقۀ شهر کرمان انتخاب شده بودند.

یافتههای تحقیق نشان داد که مشارکت اجتماعی زنان در  3درصد موارد مناسب ،در  3درصد
موارد متوسط و در درصد موارد نامناسب بود .کیفیت زندگی نیز در

درصد موارد مناسب،

در  5درصد موارد متوسط و در  /1درصد موارد نامناسب بوده است .همچنین بین مشارکت
اجتماعی و کیفیت زندگی همبستگی مستقیم معناداری وجود داشت (علیزاده و همکاران،
.) 4
موحدی در پایاننامۀ کارشناسی ارشد خود "تأثیر سالمت اجتماعی بر میزان کیفیت زندگی
کارکنان بانک ملی ایران" را در سال 33

بررسی کرد .وی در یک مطالعۀ همبستگی ،بر
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روی3

نفر از کارمندان بانک ملی شهر تهران پژوهش کرد که به شیوة نمونهگیری تصادفی

طبقهای انتخاب شده بودند .یافتههای تحقیق نشان داد که بین سالمت اجتماعی و کیفیت زندگی
کارکنان ،ارتباط مثبتی وجود دارد و بین سن کارمندان و سنوات خدمت آنها با کیفیت زندگی نیز
ارتباط معناداری وجود داشته است .وجود ارتباط مثبت بین سالمت اجتماعی و وجه روانی
کیفیت زندگی حاکی از اهمیت مسائل روحی و روانی و احساس رضایتمندی در باال بردن
سطح سالمت اجتماعی است .بهطوریکه با افزایش فرهمندی و احساس رضایتخاطر بین افراد
جامعه ،سالمت اجتماعی باالتری خواهند داشت .وجود ارتباط معنادار بین انسجام اجتماعی و
کیفیت زندگی نشانگر تأثیر مستقیم تعلق خاطر به جامعه بر روی کیفیت زندگی جسمی و روانی
افراد است؛ بهطوریکه میتوان امیدوار بود با افزایش حمایتهای اجتماعی و ایجاد عوامل
تعلقآور و سهیمکردن افراد در سود و زیانهای اجتماعی ،کیفیت زندگی و به تبع آن
رضایتمندی فردی افزایش یابد .فقدان ارتباط بین سطح تحصیالت ،جنسیت و رستۀ شغلی با
کیفیت زندگی ممکن است تاحدی بیانگر کماهمیت بودن این عوامل باشد در مقایسه با سن و
سنوات خدمت که توأم با تجربه و کسب مهارتهای بیشتر در محیط کاری است (موحدی،
.) 34
بهمنی و همکاران در پژوهشی به بررسی کیفیت زندگی و ارتباط آن با نگرش دینی
دانشجویان پرداختند .جامعۀ آماری این پژوهش 3 ،هزار دانشجو در
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب در سال تحصیلی 14-33

دانشکدة زیرگروه

بوده است؛ از این تعداد

 33دانشجو با روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند .براساس نتایج مقدماتی این پژوهش
کیفیت زندگی نزدیک به نیمی از دانشجویان تقریباً متوسط یا کمی بهتر از آن بوده است .لیکن
حدود  5درصد از آنها شرایط نامطلوبی دارند .عوامل جنسیت ،سن و مذهب در کیفیت زندگی
بی تأثیر بود و وضعیت تأهل ،اشتغال ،سطح تحصیالت و اشتغال والدین بر کیفیت زندگی
دانشجویان تأثیر معناداری داشته است (بهمنی و همکاران.) 3 ،
پاول ( ) 333در پژوهشی به ارتباط بین عملکردهای ارتباطی ،سالمت اجتماعی و معنوی بر
کیفیت زندگی بیماران مبتال به سرطان پرداخته است .بیماران مبتال به سرطان  5-33ساله نمونۀ
این پژوهش را شامل میشدند .نتایج بهدستآمده نشان داد که ،همبستگی مثبت و قوی بین
سالمت اجتماعی و معنوی ،عملکردهای ارتباطی و کیفیت زندگی وجود دارد .سالمت معنوی
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بهطور معناداری  5درصد واریانس کیفیت زندگی را تبیین کرده اگرچه به لحاظ آماری معنادار
نبود (پرینسـ پاول.) 333 ،

فرضیههای تحقیق
 .بین سالمت اجتماعی و کیفیت زندگی دانشجویان ارتباط معناداری وجود دارد.
 .بین سالمت اجتماعی و سطح سالمت جسمانی دانشجویان ارتباط معناداری وجود دارد.
 .بین سالمت اجتماعی و سطح سالمت روانی دانشجویان ارتباط معناداری وجود دارد.
 .بین میزان سالمت اجتماعی و سالمت روابط اجتماعی دانشجویان ارتباط معناداری وجود
دارد.
 .5به نظر میرسد کیفیت زندگی دانشجویان برحسب جنسیت آنها متفاوت است.
 .2به نظر میرسد کیفیت زندگی دانشجویان برحسب سال ورود آنها متفاوت است.
 .1به نظر میرسد کیفیت زندگی دانشجویان برحسب رشتۀ تحصیلی آنها متفاوت است.

روششناسی پژوهش
در این پژوهش ،از روش پیمایش برای گردآوری و تجزیهوتحلیل اطالعات استفاده شده است.
تحقیق پیمایشی براساس تعمیم اطالعات حاصل از بخش کوچکی از جامعه (نمونه) به کل
جامعۀ آماری انجام میشود .همچنین هدف این پژوهش کاربردی و یک بررسی مقطعی است که
در زمانی خاص انجام شده است .درواقع برای گردآوری اطالعات درخصوص جامعۀ آماری و
تطابق آن با فرضیههای مطرحشده از روش پیمایشی و نمونهگیری استفاده شده است چون در
آن موقعیت انتخابشدن برای همۀ افراد برابر است و برای تحلیل و آزمون دادهها از آزمونهای
آماری مناسب استفاده شده است.
جامعۀ آماری این پژوهش دانشجویان دانشگاه پیام نور مشگینشهر هستند ،که بنابر آمار
اعالمشده در بهمن ماه سال 34

از طرف دانشگاه 35

نفر است .روش نمونهگیری در این

پژوهش از نوع طبقهای تصادفی است .بدین صورت که پس از برآورد حجم نمونۀ کل ،نمونۀ
اختصاصی برای هر رشتۀ تحصیلی به تناسب جمعیتشان محاسبه شده است .حجم نمونۀ
پژوهش از بین دانشجویان دانشگاه پیام نور مشگینشهر با فرمول کوکران محاسبه شد ،که تعداد
نمونۀ بهدستآمده از این روش3 ،

نفر است.

بررسي تأثير سالمت اجتماعي بر كيفيت زندگي دانشجویان دانشگاه پيام نور مشگين شهر 695

جدول  .2نحوۀ تخصیص نمونۀ آماری براساس رشتۀ تحصیلی دانشجویان
رشته

تعداد در جامعه

تعداد نمونه

علوم تربیتی و روانشناسی

52

3

ریاضی و علوم کامپیوتر

51

مدیریت و حسابداری
ادبیات فارسی و زبانهای

2
5

درصد
/5
3/4

1

/

23

4

/3

تربیتبدنی

2

4

/1

جغرافیا

4

3

3/5

حقوق

44

مهندسی کشاورزی

53

کل

35

خارجی

2/
3

33

اعتبار و پایایی ابزار تحقیق
در این پژوهش سؤاالت مربوط به متغیرهای تحقیق با اعتبار صوری برآورد شد .به گونهای که
پس از طرح سؤاالت ،پرسشنامه از سوی تعدادی متخصص بررسی و تأیید شد .همچنین برای
تعیین پایایی سؤاالت پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .براساس نتایج
بهدستآمده از ضریب آلفای کرونباخ ،مقدار آلفای برای هر یک از متغیرها بیشتر از  3/1بود ،هر
یک از متغیرهای تحقیق پایایی مناسبی دارند.

یافتههای تحقیق
یافتههای توصیفی
براساس نتایج بهدستآمده از 3

دانشجو/ ،

آنان زن بودند .میانگین سنی نمونۀ بررسیشده / 5

درصد از پاسخگویان مرد و  22/1درصد از
سال است که بیشترین تعداد پاسخگویان

 3ساله بودند .جوانترین پاسخگو  3ساله و مسنترینشان

ساله بودند .از میان پاسخگویان

 695مطالعات و تحقيقات اجتماعي در ایران ،دوره  ،2شمارة  ،4زمستان 2932

 54/درصد ساکن مشگینشهر و  4/1درصد ساکن سایر شهرستانها بودند .همچنین/5 ،
درصد از پاسخگویان در رشتههای علوم تربیتی و روانشناسی 3/4 ،درصد در رشتههای
درصد در رشتههای مدیریت و حسابداری/3 ،

ریاضی و علوم کامپیوتر/ ،

درصد در

رشتههای ادبیات فارسی و زبانهای خارجی /1 ،درصد در رشتههای تربیتبدنی 3/5 ،درصد
درصد در رشتۀ حقوق ،و باالخره  2/درصد در رشتۀ مهندسی کشاورزی

در رشتۀ جغرافیا،

مشغول به تحصیل بودند .از میان پاسخگویان  3/5درصد ورودی سال  1 ، 35درصد ورودی
سال /5 ، 32

درصد ورودی سال / ، 31

ورودی سال 34

بودند.

درصد ورودی سال  ، 33و  3/درصد

در این پژوهش ،متغیر سالمت اجتماعی با استفاده از پرسشنامۀ سالمت اجتماعی کییز
سنجیده شد .میانگین متغیر سالمت اجتماعی در میان دانشجویان  32/32بود که نشانگر
وضعیت سالمت اجتماعی دانشجویان ،در سطح متوسط رو به باالست .یعنی میانگین
بهدستآمده ( ) 32/32بر روی طیف ،بین متوسط و زیاد قرار میگیرد که نشاندهندة واکنش
مثبت نسبت به گویههای این متغیر است .بیشترین نمرة سالمت اجتماعیِ دانشجویان  5و
کمترین آن  54بود.
متغیر کیفیت زندگی با استفاده از پرسشنامۀ سازمان بهداشت جهانی ،و با چهار وجه سالمت
جسمانی ،سالمت روانی ،سالمت روابط اجتماعی و سالمت محیطی سنجیده شده است.
بود .میانگین متغیر کیفیت

بیشترین نمرة کیفیت زندگی بین دانشجویان  32و کمترین اندازه

زندگی دانشجویان  13/54بود ،که بر روی طیف ،بین متوسط و زیاد قرار میگیرد و نشاندهندة
وضعیت متوسط رو به باالی کیفیت زندگی دانشجویان است .جدول آمارههای توصیفی متغیر
کیفیت زندگی و ابعاد آن را نشان میدهد.
جدول  .9آمارههای توصیفی متغیر کیفیت زندگی و ابعاد آن
آماره

کیفیت زندگی

سالمت جسمانی

سالمت روانی

میانگین

13/54

5/ 2

4/12

کمترین
بیشترین

سالمت روابط اجتماعی
1/

2
32

5

3

سالمت محیطی
5/24
3

3

3
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براساس اطالعات جدول  ،سالمت جسمانی و کیفیت زندگی این دانشجویان در سطح
متوسط رو به باالست .بهطوریکه در دامنۀ  ، - 5میانگین سالمت جسمانی دانشجویان 5/ 2
بهدستآمده است .سالمت روانی ،با میانگین  4/12در سطح متوسط رو به باالست .یعنی
میانگین بهدستآمده ،بر روی طیف بین متوسط و زیاد قرار میگیرد که نشاندهندة واکنش مثبت
نسبت به گویههای این متغیر است .بیشترین نمرة سالمت روانی بین دانشجویان  3و کمترین 2
بود .میانگین سالمت روابط اجتماعی،

 1/بود که در دامنۀ  ، - 3میانگین بهدستآمده،

وضعیت متوسط رو به باالیی را نشان میدهد .سالمت محیطی با میانگین  5/24در سطح
متوسط رو به باالست یعنی میانگین بهدستآمده ( ) 5/24بر روی طیف ،بین متوسط و زیاد قرار
میگیرد که نشاندهندة واکنش مثبت نسبت به گویههای این متغیر است .بیشترین نمرة سالمت
محیطی بین دانشجویان  3و کمترین میزان  3بود.

یافتههای استنباطی
برای آزمون ارتباط بین دو متغیر سالمت اجتماعی و کیفیت زندگی دانشجویان با توجه به اینکه
هر دو متغیر در سطح اندازهگیری فاصلهای است ،از آزمون معناداری ضریب همبستگی

r

پیرسون استفاده شده است .با توجه به اینکه سطح معناداری بهدستآمده ( )sig=3/333کمتر از
سطح معناداری مورد نظر ) (  0/01است میتوان گفت بین این دو متغیر ارتباط معناداری
وجود دارد ،بنابراین فرضیۀ اصلی تأیید و فرضیۀ صفر رد میشود .ضریب همبستگی
بهدستآمده ( )r= 3/5 5در سطح  44درصد معنادار است و نشاندهندة همبستگی مثبت و در
حد متوسط است؛ یعنی هر اندازه سالمت اجتماعی دانشجویان باال باشد کیفیت زندگی آنان نیز
بیشتر میشود .جدول

نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سالمت اجتماعی و کیفیت زندگی

و ابعاد آن را نشان میدهد.
جدول  .4نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سالمت اجتماعی و کیفیت زندگی و ابعاد آن
متغیرها
ضریب
سالمت

همبستگی

اجتماعی

سطح معناداری
تعداد مشاهدات

کیفیت

سالمت

سالمت

سالمت روابط

زندگی

جسمانی

روانی

اجتماعی

3/5 5

3/23

3/ 3

3/ 31

3/333

3/333

3/333

3/333

3

3

 645مطالعات و تحقيقات اجتماعي در ایران ،دوره  ،2شمارة  ،4زمستان 2932

برای آزمون ارتباط بین متغیر سالمت اجتماعی و وجوه کیفیت زندگی نیز از آزمون
همبستگی پیرسون استفاده شد .مطابق اطالعات جدول  ،با توجه به نتایج ضریب همبستگی
پیرسون و سطح معناداری ،نتیجه میشود که متغیر سالمت اجتماعی با وجوه سهگانۀ کیفیت
زندگی ارتباط مثبت و معناداری دارد .همچنین سطح معناداری بهدستآمده برای هر یک از
وجوه کیفیت زندگی ( )sig=3/333است که کمتر از سطح معناداری مورد نظر (  )α=3/3بوده؛
بنابراین در سطح اطمینان  44درصد ،فرضیۀ اصلی تأیید و فرضیۀ صفر رد میشود .بنابراین،
نتیجه میگیریم بین سالمت اجتماعی و وجوه سهگانۀ کیفیت زندگی ارتباط معناداری وجود
دارد .ضریب همبستگی برای سالمت جسمانی (  ،)r=3/23سالمت روانی (  )r=3/ 3و سالمت
روابط اجتماعی ( )r=3/ 31بهدستآمده که ،نشاندهندة وجود همبستگی مثبت و خوبی بین
سالمت اجتماعی و وجوه سهگانۀ کیفیت زندگی (سالمت جسمانی ،سالمت روانی و سالمت
روابط اجتماعی) است .بنابراین میتوان گفت هر چه سطح سالمت اجتماعی باالتر باشد،
متناسب با آن ،کیفیت زندگی و وجوه دیگر آن نیز وضعیت بهتری خواهد داشت .و عکس آن
نیز صادق است ،یعنی ،هرچه میزان سالمت اجتماعی در میان دانشجویان پایینتر باشد ،بر
کیفیت زندگی و وجوه دیگر آن تأثیر منفی خواهد داشت؛ در نتیجه دانشجویان کیفیت زندگی
پایینتری را تجربه خواهند کرد.
یکی دیگر از فرضیههای این پژوهش ،بر ارتباط کیفیت زندگی و جنسیت اشاره دارد .متغیر
جنسیت بهصورت اسمی دوحالته مطرح شده است و بهعلت فاصلهایبودن سطح اندازهگیری
متغیر کیفیت زندگی ،برای تحلیل روابط بین این دو متغیر از آزمون  tاستفاده شده است.
براساس نتایج جدول  ،میانگین نمرة دختران ( )11/12کمتر از میانگین نمرة مردان ( )33/
است .ولی نتایج آزمون  tنشان میدهد که با توجه به اینکه سطح معناداری بهدستآمده
( )sig=3/321بیشتر از سطح معناداری مورد نظر ) (  0/05است ،میتوان گفت تفاوت بین
دو میانگین معنادار نیست .بنابراین کیفیت زندگی دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری با هم
ندارند .نتایج آزمون  tاین دو متغیر در جدول  5آورده شده است.
جدول  .5نتایج آزمون  tبرای بررسی کیفیت زندگی دانشجویان برحسب جنسیت
متغیر
کیفیت زندگی

جنسیت
دانشجویان پسر
دانشجویان دختر

تعداد
3
3

میانگین
33/
11/12

درجۀ آزادی
3

مقدار
/3

t

سطح معناداری
3/321
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ارتباط بین کیفیت زندگی و سال ورود به دانشگاه نیز یکی دیگر از فرضیههای این پژوهش
است .با توجه به رتبهای بودن سال ورود به دانشگاه ،و فاصلهای بودن سطح اندازهگیری متغیر
کیفیت زندگی ،از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه برای تحلیل روابط بین این دو متغیر استفاده
شده است .براساس نتایج آزمون تحلیل واریانس ،با توجه به اینکه سطح معناداری بهدستآمده
( )sig=3/5 3بیشتر از سطح معناداری مورد نظر ( )α=3/35است گفته میشود تفاوت بین دو
میانگین معنادار نیست .درنتیجه سال ورود ،تأثیری بر کیفیت زندگی دانشجویان ندارد .نتایج
آزمون تحلیل واریانس یکطرفۀ این دو متغیر در جدول  2ارائه شده است.
جدول  .6نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفۀ متغیر کیفیت زندگی دانشجویان برحسب سال
ورود به دانشگاه
متغیر

مجموع مربعات

واریانس بین گروهی

533/4

واریانس درونگروهی

4113/1 3
53 14/2

واریانس کل

درجه آزادی

میانگین مربعات

مقدار

F

سطح معناداری

1/ 3
5 /334

3/3 2

3/5 3

1

برای آزمون ارتباط بین متغیر کیفیت زندگی و رشتۀ تحصیلی ،با توجه به سطوح اندازهگیری
آنها از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شده است .نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه
نشان میدهد که با توجه به اینکه سطح معناداری بهدستآمده (  )sig=3/54بیشتر از سطح
معناداری مورد نظر ( )α=3/35است ،تفاوت میانگینها معنادار نیست .پس رشتۀ تحصیلی
تأثیری بر کیفیت زندگی دانشجو ندارد .نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفۀ این دو متغیر در
جدول  1آورده شده است.
جدول  .7نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفۀ متغیر کیفیت زندگی دانشجویان برحسب سال
رشتۀ تحصیلی
متغیر

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

واریانس بین گروهی

3 4/

1

5/534

واریانس درونگروهی

5 4 /34

3

3 /5 1

واریانس کل

5 423/

آزمون

F

3/14

سطح معناداری
3/54
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بحث و نتیجهگیری
هدف از این پژوهش ،مطالعه و بررسی تأثیر سالمت اجتماعی بر کیفیت زندگی دانشجویان
دانشگاه پیام نور مشگینشهر است .از کل دانشجویان 3

نفر از آنان بررسی شدند/ .

درصد از پاسخگویان مرد و  22/1درصد از آنان زن بودند .میانگین سنی نمونۀ بررسیشده
/ 5

سال است که بیشترین تعداد پاسخگویان  3ساله بودند .جوانترین پاسخگو  3ساله و

مسنترینشان

ساله بودند .میانگین متغیر کیفیت زندگی  13/54و میانگین متغیر سالمت

اجتماعی  32/32بهدستآمد که نشانگر کیفیت زندگی و سالمت اجتماعی دانشجویان در حد
متوسط به باالست.
نتایج حاصل از یافتههای استنباطی دادهها ،فرضیۀ اصلی تحقیق را دربارة تأثیر سالمت
اجتماعی بر کیفیت زندگی ،تأیید میکند .نتیجۀ بررسی ارتباط بین سالمت اجتماعی و کیفیت
زندگی این دانشجویان ،بیانگر ارتباط معنادار دو متغیر است .همچنین همبستگی دو متغیر مثبت
و شدت همبستگی متوسط است .بهعبارتی بین سطح سالمت اجتماعی و کیفیت زندگی
دانشجویان ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد یعنی با افزایش سالمت اجتماعی کیفیت
زندگی افزایش مییابد؛ بنابراین فرضیۀ اصلی پژوهش تأیید میشود .این یافته با نتایج تحقیق
پاول همسو است که با عنوان بررسی ارتباط بین عملکردهای ارتباطی ،سالمت اجتماعی معنوی
و کیفیت زندگی در افراد مبتال به سرطان در سال  331انجام شده است (پرینسـپاول.) 333 ،
همچنین پژوهش موحدی ( ) 34نیز یافتههای این پژوهش را تأیید میکند.
بررسی نتایج ارتباط بین سطح سالمت اجتماعی و جسمانی بین دانشجویان ،بیانگر ارتباط
معنادار بین دو متغیر نامبرده است .همبستگی این دو متغیر مثبت و شدت همبستگی متوسط
است .وجود ارتباط معنادار و مثبت بین دو متغیر سطح سالمت اجتماعی و سالمت جسمانی
دانشجویان بیانگر این نکته است که این فرضیه یعنی ارتباط معنادار بین سالمت اجتماعی و
جسمانی دانشجویان تأیید میشود .همچنین وجود ارتباط مثبت و معنادار بین دو متغیر سالمت
اجتماعی و روانی دانشجویان بیانگر این نکته است که فرضیۀ ارتباط معنادار بین سالمت
اجتماعی و سالمت روانی و سالمت روابط اجتماعی دانشجویان تأیید میشود .وجود ارتباط
معنادار مثبت بین دو متغیر سالمت اجتماعی و سالمت محیطی دانشجویان بیانگر این نکته است
که این فرضیه یعنی ارتباط معنادار بین سالمت اجتماعی و سالمت محیطی دانشجویان تأیید
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میشود .این نتایج با نتایج تحقیق موحدی ( ) 34همسو است که بین کارکنان بانک ملی شعب
تهران انجام شد.
ارتباط بین جنسیت و کیفیت زندگی نیز در این پژوهش تأیید شد .بهعبارت دیگر فرضیۀ
پژوهش دربارة وجود ارتباط بین دو متغیر جنسیت و کیفیت زندگی رد و فرضیۀ صفر دربارة
فقدان ارتباط بین دو متغیر نامبرده تأیید میشود .موحدی ( ) 34در پژوهش خود نشان داد که
ارتباط معناداری بین جنسیت و کیفیت زندگی از نظر آماری وجود ندارد .بنابراین ناهمخوانی
نتایج این دو پژوهش شاید به جامعۀ آماری متفاوت این دو پژوهش مربوط باشد .همچنین در
این پژوهش فرضیۀ متفاوتبودن کیفیت زندگی دانشجویان برحسب سال ورود آنها تأیید نشد.
یافتههای پژوهش نشان میدهد که بین محل سکونت دانشجویان و کیفیت زندگی آنان ارتباط
معنادار وجود دارد .مقدار بهدستآمده در سطح  45درصد معنادار است .در این پژوهش برای
دانشجوی غیربومی تأکید بر دانشجویان ساکن خوابگاه دانشجویی دانشگاه پیام نور مشگینشهر
بود چون احتماالً دانشجویان غیربومی ،متأثر از زندگی دور از خانواده و محیط خوابگاه با عوامل
تنشزای بیشتری مواجه هستند .عواملی که تغییر محیط زندگی ،تغییر در فعالیتهای اجتماعی،
تغییر عادات خواب و تغذیه ،ساعتهای طوالنی مطالعه ،مشکل سازگاری با افراد و محیط
جدید و ...را شامل میشود .فرضیۀ کیفیت زندگی دانشجویان برحسب سن آنها متفاوت است
که با توجه به یافتههای پژوهش تأیید نشد .احتماالً به دلیل کمبودن دامنۀ تغییرات سنین مختلف
نمونههای بررسیشدة این پژوهش ممکن است ارتباط بهدستآمده معنادار نباشد .حریرچی،
میرزایی و جهرمی در پژوهشی با بررسی چگونگی وضعیت کیفیت زندگی شهروندان شهر
جدید پردیس در سال 33

نشان دادند بین افراد سنین گوناگون درخصوص کیفیت زندگی

ارتباط معنادار وجود ندارد .یکی از دالیل ممکن است دامنۀ تغییرات اندک سن نمونههای
بررسیشدة این پژوهش باشد که با یافتههای پژوهش موحدی ( ) 34نیز همسو نیست .ولی
یافتههای این پژوهش ،با نتایج پژوهش بهمنی ،تمدنی و عسگری (  ) 3همخوانی دارد.
درضمن فرضیۀ متفاوتبودن کیفیت زندگی دانشجویان برحسب رشتۀ تحصیلی آنها تأیید نشد.
بهطورکلی در این پژوهش ارتباط بین شش متغیر مستقل با متغیر وابستۀ کیفیت زندگی
بررسی شده است که براساس نتایج آن ،بین سالمت اجتماعی و کیفیت زندگی دانشجویان
ارتباط معنادار وجود دارد .طبق نظر کییز ،حلقۀ گمشده در تاریخچۀ مطالعات مربوط به سالمت،
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پاسخ به این سؤال است" :آیا ممکن است کیفیت زندگی و عملکرد شخصی افراد را بدون توجه
به معیارهای اجتماعی ارزیابی کرد؟" .کییز در پاسخ به این سؤال ،مفهوم سالمت اجتماعی را به
معنای ارزیابی فرد از عملکردش در اجتماع در نقش یکی از وجوه مهم سالمت و کیفیت زندگی
مطرح میکند .برمبنای نتیجۀ بهدستآمده ،سالمت اجتماعی ممکن است عاملی مؤثر بر کیفیت
زندگی باشد.
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