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تاریخ پذیرش69/00/01 :

چکیده
سالمت فرد پایه و بنیان سالمت جامعه است و این دو آنچنان به هم وابستهاند که نمیتوان بین
آنها مرز معینی قائل شد .مفهوم سالمت اجتماعی بهعنوان بعد مهم دیگر سالمت ،در سالهای
اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است .باید توجه داشت که تندرستی اجتماعی ،چگونگی
برقراری ارتباط فرد با دیگران ،چگونگی واکنش به افراد دیگر و چگونگی تعامل فرد با نهادهای
اجتماعی و رسوم جامعه را شامل میشود .این مقاله به بررسی تندرستی اجتماعی زنان با استفاده از
تئوریهای کیز ( )8991و الرسن ( )8991میپردازد .گفتنی است ابعاد انسجام اجتماعی ،پذیرش
اجتماعی ،معاضدت اجتماعی ،شکوفایی اجتماعی و پیوستگی اجتماعی از تئوری کیز ،و ابعاد
حمایت اجتماعی و سازگاری اجتماعی از تئوری الرسن استخراج شدند .جامعة آماری زنان شهر
کاشان ،و روش تحقیق پیمایش و فن جمعآوری دادهها نیز پرسشنامه است .نتایج تحلیل عاملی
تأییدی نیز با یافتههای کیز مطابق است و تحلیل عاملی کیز مناسببودن پنج بعد تندرستی اجتماعی
را برای جامعة آماری تحقیقش تأیید کرده است .نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان میدهد که نتیجة
دو شاخص موردنظر الرسن (حمایت و سازگاری اجتماعی) عامل مشترک تندرستی اجتماعی است
و مقدار فراوانی از واریانس آن تبیین میشود .آزمون خیدو بین تندرستی اجتماعی و وضعیت تأهل
و درآمد معنادار است و بین تندرستی اجتماعی و تحصیالت معنایی ندارد ،اما بین تندرستی
اجتماعی و وضعیت اشتغال بستگی به مدل دارد (در مدل الرسن معنادار است ،اما در مدل کیز نه).
بنا بر نتایج این پژوهش مسئوالن باید نگرانی بیشتری درمورد سالمت اجتماعی زنان داشته باشند و
با توجه به اینکه زنان نقشی مهم در خانواده و جامعه دارند و تربیتکنندگان نسل بعدی جامعه
هستند ،سالمت آنها بهویژه سالمت اجتماعیشان مهم است.
واژههای کلیدی :تندرستی اجتماعی ،حمایت اجتماعی ،سازگاری اجتماعی

 .8استادیار گروه جامعهشناسی دانشگاه شاهد (نویسندة مسئول)amir_rastegarkhaled@yahoo.com ،
 .1کارشناسارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتیmasoodsa13@yahoo.com ،
 .3کارشناسارشد مددکاری اجتماعی دانشگاه عالمه طباطباییAfsharnasab68@yahoo.com ،
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مقدمه
سالمت فرد پایه و بنیان سالمت جامعه است و این دو آنچنان به هم وابستهاند ک ه نمیت وان ب ین
آنها مرز معینی قائل شد .وضعیت سالمت تکتک افراد جامعه به روشهای گوناگونی بر سالمت
دیگران و عواطف آنها ،همچنین شاخصهای اقتصادی و اجتماعی جامعه اثرگذار است؛ از اینرو
تأمین سالمت افراد جامعه ،هم تکلیف دولت است و هم وظیفة همگانی بهشمار میآی د .نیازه ای
سالمت در بستر تحوالت اجتماعی در سطح جه انی و مل ی گوی ای کاس تیهای چن دی اس ت و
معمول است که در موضوع سالمت به ابعاد جسمانی و فیزیکی آن بیش تر ،ام ا ب ه ابع اد روان ی و
اجتماعی کمتر توجه میشود .در این بین ،پدی دة انتق ال اپی دمیولوژیک در ح ال وق وع ،و چه رة
مشکالت سالمت تغییر کرده است .آنچه در سالها و دهههای دیگر در قرن بیس ت و یک م عم ده
خواهد شد ،بیماریها و اختالالت روانی ،رفت اری و اجتم اعی اس ت ک ه ج ایگزین بیماریه ای
عفونی و واگیردار میشود (عبداهللتبار.)8311 ،
مفهوم سالمت اجتماعی بعد مهم دیگر سالمت است که در سالهای اخیر در سازمان بهداشت
جهانی مطرح شده و به این معناست که برای دسترسی به سالمت ،تنها سالمت جسمی و روانی
کافی نیست و از آنجا که انسان در محیط جمعی زندگی میکند ،سالمت اجتماعی نیز ضروری
است .سالمت اجتماعی را با سه تلقی میتوان تعریف کرد:
 .8سالمت اجتماعی بهمثابة بعد اجتم اعی س المت ف رد ک ه در کن ار دو بعد جسمی و روانی
سالمت ،به رابطة او با جامعه نظر دارد؛
 .1جامع ة س الم بهمثابه «شرایط اجتماعی سالمتبخش»؛
 .3سالمت اجتماعی بهمثابة وضعیت اجتماعی بهت ر؛ بهگونهای که بسته به اوضاع کنونی هر
جامعه یا جماعت ،مصادیق و معناها عینی متفاوت میشود.
براساس گزارشهای سازمان ملل ،عامل تهدیدکنندة سالمت اجتماعی پدیدة فقر در ابعاد
مختلف ،وجود جرائم و انحرافات ،مسائل مربوط به محیطزیست ،نابرابری فاحش در فرصتهای
مصرف و نظایر آن است (زاهدی اصل .)8311 ،سالمت چه از بعد روانی و چه از بعد جسمی،
محصولی اجتماعی است؛ بدین ترتیب تنظیم یک برنامة بهبود سالمت ،بدون توجه به زمینة
اجتماعی و فرهنگی جامعه مورد نظر به راهکارهایی غیرکارآمد میانجامد؛ بنابراین توجه به بعد
اجتماعی سالمت باید مدنظر برنامهریزان سالمت قرار بگیرد .در این بین ،دولتها تالش میکنند
شرایطی فراهم کنند تا مردم از باالترین سطح سالمت با توزیعی عادالنه بهرهمند شوند .در سالهای
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اخیر ،رویکردهای سالمت روانی و اجتماعی در کنار سالمت جسمی از جانب سازمان جهانی
بهداشت مطرح شده که بینش کشورهای جهان و درنتیجه مداخالت مورد انتظار را برای تحقق
اهداف نظام سالمت دگرگون کرده است (خسروی و نجفی 8311 ،به نقل از رخشیدن .)8391
از سوی دیگر زنان بهعنوان نیمی از جمعیت ،در جنبههای مختلف اجتماعی با موانع و
آسیبپذیری بیشتری در مقایسه با مردان مواجه هستند .شرایط نابرابر و فرودست آنان در
موقعیتهای اجتماعی ،تربیت و جامعهپذیری خاص و موقعیتهای از پیش تعریفشده و ساختار
خاص جامعه و ذهنیتهای مذهبی درخصوص حضور آنها در جامعه مسائل زیادی برای آنها در
مباحث تندرستی (مخصوصاً بعد اجتماعی آن) ایجاد میکند .سالمت زنان زیربنای خانوادهها و
جوامع است و اهمیتی ویژه در تأمین و استمرار سالمت خانواده و جامعه دارد؛ از اینرو ،پژوهش
در زمینة سالمت اجتماعی آنان سودمند است .پرداختن به مسائل سالمت (جسمانی ،روانی و
اجتماعی) زنان بهطور مس تقیم و غیرمس تقیم نق ش بس زایی در تأمین سالمت عمومی جامعه
دارد .این تحقیق با بررسی دو مقیاس مطرح و مهم در ادبیات موجود در زمینة تندرستی اجتماعی
درصدد است وضعیت تندرستی اجتماعی زنان را با توجه به ابعاد مختلف این دو تئوری بررسی
کند و به این پرسش پاسخ دهد که وضعیت تندرستی اجتماعی زنان بهطورکلی و در هریک از
ابعاد تندرستی اجتماعی تئوریهای بررسیشده چگونه است و آیا این تئوریها در تبیین وضعیت
تندرستی اجتماعی زنان تفاوت دارد؟

پیشینة تحقیق
فرهمند ،مهناز و همکاران ( )8391اشاره میکنند از جمله مفاهیمی که امروزه در مباحث مربوط به
حوزة سالمت اهمیتی ویژه دارد و دایرة شمول موضوعهای آن هر روز فراگیرتر میشود ،مفهوم
سالمت اجتماعی است .درمجموع ،در بحث سالمت اجتماعی انسان بهتنهایی مطرح نیست ،بلکه
بحث پدیدههایی است که پیرامون او وجود دارد و بر مجموعه و سیستم او تأثیرگذار است .آنها
در مطالعة خود به مقایسة سالمت اجتماعی و عوامل کارآمد بر آن در بین زنان شاغل و خانهدار
شهر یزد پرداختهاند .باید توجه داشت که این پژوهش با استفاده از روش پیمایش و پرسشنامه
انجام گرفته است .حجم نمونه را  311زن خانهدار و  811زن شاغل شهر یزد تشکیل میدهند که با
نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدهاند .یافتههای آنها نیز نشان میدهد زنان شاغل در
مقایسه با زنان خانهدار سالمت اجتماعی بیشتری دارند .از میان این متغیرهای مورد مطالعه،
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متغیرهای مهارتهای ارتباطی ،عزتنفس و قدرت تصمیمگیری با سالمت اجتماعی زنان شاغل و
خانهدار ،همچنین متغیرهای وضعیت تحصیل و درآمد با سالمت اجتماعی زنان شاغل رابطهای
معنادار دارند .در تحلیل رگرسیون چندمتغیره نیز متغیرهای عزتنفس ،تحصیالت ،مهارتهای
ارتباطی و قدرت تصمیمگیری در کل  31درصد از واریانس سالمت اجتماعی زنان را در جامعه
آماری تبیین کردهاند.
قاضینژاد و همکاران ( )8391در پژوهشی با عنوان رابطة شغل و سالمت اجتماعی زنان بیان
میکنند که در جامعة ایران همسو با جهان ،توجه به ابعاد سالمت همچون سالمت اجتماعی
اهمی ت روزافزون ی دارد .در دهههای اخیر ،با ورود گستردة زنان به دانشگاه و عرصههای
اجتماعی و تقاضای مضاعف آنان برای ورود به بازار کار مواجه هستیم .از آنجا که شغل به منزلة
مقولهای محوری در دنیای جدید و یکی از تعیینکنندههای اجتماعی مؤثر بر کلیت سالمت است،
همچنین سالمت زنان در ابعاد مختلف ،سالمت خانواده و نهایتاً سالمت جامعه را بهدنبال دارد ،این
مهم ما را بر آن داشت تا بررسی تأثیر شغل بر سالمت اجتماعی زنان را ب همنزل ة ه دف اص لی
تحقی ق برگزینیم .جامعة آماری تحقیق ،زنان (دانشجو) شاغل دانشگاه الزهرا (س) هستند.
نمونهگیری ب ه روش خوش های احتمالی انجام شده و نمونهای به حجم  888نف ر از دانش جویان
در ح ال تحص یل انتخ اب ش ده است .روش تحقی ق پیمایش مقطعی است و اطالعات با استفاده
از پرسشنامة محقق و مقیاس استاندارد سالمت اجتماعی کیی ز ،جمعآوری و با استفاده از نرمافزار
SPSSتجزیهوتحلیل شده است .نتایج تحقیق آنها نشان میدهد مطلوبیت ش رایط ش غلی
(حق وق و مزای ا ،امنی ت شغلی ،حمایت سازمانی و )...بیشترین ت أثیر را ب ر س المت اجتم اعی
زن ان داش ته اس ت .یافت هه ا مؤی د ت أثیر سازوکارهای علّی استقالل مالی ،روابط اجتماعی،
حمایت اجتماعی ،عزتنفس و منزل ت اجتم اعی ب ر س المت اجتماعی زنان شاغل است .در میان
متغیرهای زمینهای ،سن ،وضعیت تأهل و نوع منزل مسکونی (سطح رف اه) ب ا سالمت اجتماعی
رابطة معناداری دارد .نتیجة نهایی اینکه ص رف داش تن ش غل تغیی ری در می زان س المت
اجتماعی زنان ایجاد نمیکند .آنچه اهمیت دارد مؤلفههای ماهوی شغلی ،شامل نوع شغل،
مطلوبیت شرایط شغلی و توانمندیهای اجتماعی و روانی (پیامدهای شغلی) است که بر سالمت
اجتماعی آنان تأثیرگذار است .باید توجه داشت زن ان ش اغلی که از استقالل مالی برخوردارند،
روابط اجتماعی قوی ،حمایت اجتماعی و سالمت اجتماعی بیشتری دارند.

بهرامی ،محمدامین و همکاران ( )8391در تحقیقی با عنوان رابطة ابعاد سرمایة اجتماعی و
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سالمت درکشده در جامعة شهری یزد تأکید میکنند که سالمت ،اساسیترین جزء رفاه جامعه
بهشمار میرود و بیش از مداخالت پزشکی به عوامل اجتماعی وابسته است .مفهوم سرمایة
اجتماعی بهدلیل ماهیت و محتوایی که دارد تقریباً با تمامی موضوعات و مسائل مطرح در حوزة
انسانی ،اجتماعی و بهداشتی ارتباط پیدا میکند .سرمایه و مسائل اجتماعی ارتباط تنگاتنگی با
سالمت دارند؛ از اینرو هدف پژوهش حاضر بررسی رابطة ابعاد سرمایة اجتماعی و سالمت
درکشده در جامعة شهری یزد است .آنها همچنین اشاره میکنند که این پژوهش از نوع تحلیلی و
بهصورت مقطعی است .شایان ذکر است که جامعة مورد پژوهش نیز شامل تمام شهروندان یزد
است .تعداد حجم نمونه برابر با  313نفر ،و با روش نمونهگیری خوشهای تصادفی انتخاب شده
است .ابزار گردآوری دادهها نیز پرسشنامه ،و شامل دو پرسشنامة سرمایه اجتماعی و سالمت
درکشده است .آنها بیان میکنند که در بین ابعاد سرمایة اجتماعی ،احساس اعتماد و امنیت،
کیفیت ارتباطات فامیل و دوستان ،ارزش زندگی ،تساهل در زمینة تنوع فرهنگی و کیفیت ارتباطات
کاری ،با سالمت درکشده رابطة مستقیم و معناداری وجود دارد ،اما بین مشارکت در فعالیتهای
اجتماع محلی ،عاملبودن در بستر اجتماعی و کیفیت ارتباطات بین همسایهها با سالمت درکشده
رابطة معناداری نیست .در مقابل ،سرمایة اجتماعی و ابعاد آن با سالمت درکشده رابطة مستقیم و
معناداری دارد؛ بنابراین ،با افزایش سرمایة اجتماعی ،میزان سالمت درکشده نیز بیشتر میشود.

سفیری ،خدیجه و فاطمه منصوریان راوندی ( ،)8391پژوهشی با عنوان «کلیشههای جنسیتی و
سالمت اجتماعی» انجام دادهاند .این پژوهش با هدف شناسایی رابطة کلیشههای جنسیتی
موردپذیرش زنان و مردان و سالمت اجتماعی آنها انجام شده و از نوع پیمایشهای توصیفی-
علّی است ،جامعة آماری آن زنان و مردان  19- 81سالة شهر تهران هستند که پرسشنامه با استفاده
از فرمول کوکران ،حجم نمونة پژوهش  311نفر ،و با شیوة نمونهگیری خوشهای بین آنها توزیع
شده است .نتایج این پژوهش نشان میدهد تقویت کلیشههای جنسیّتی مثبت ،عمدتاً در مردان،
حس مفیدبودن در جامعه را افزایش میدهد و از سوی دیگر تقویت کلیشههای منفی جنسیتی در
زنانی که سطح تحصیالت پایینی دارند ،به کاهش خصوصیات مثبت برای رشد و تعالی فردی و
اجتماعی آنها منجر میشود.
یزدانپناه ،لیال و طیبه نیکورز ( ،)8391پژوهشی با عنوان «رابطة عوامل اجتماعی با سالمت
اجتماعی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان» انجام دادهاند که هدف اصلی آن بررسی و مقایسة
میزان سالمت اجتماعی در بین دانشجویان دختر و پسر است که براساس تئوری کیز با پنج بعد
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یکپارچگی اجتماعی ،پذیرش اجتماعی ،سهمداشت اجتماعی ،شکوفایی اجتماعی و پیوستگی
اجتماعی بررسی شده است .این پژوهش از نوع پیمایش مقطعی و با استفاده از ابزار پرسشنامه در
میان تعداد  371نمونه از دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان انجام ،و دادهها با استفاده از
نرمافزار  spssو با آزمونهای تی ،آنوا و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شده است .نتایج نشان
میدهد از بین متغیرهای مستقل ،اعتماد اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،دسترسی به امکانات و
خدمات محیطی و ارزیابی فرد از طبقة اجتماعی خود و خانواده ،و از بین متغیرهای زمینهای،
وضعیت تأهل ،وضعیت شغلی ،محل تولد و رشته تحصیلی با سالمت اجتماعی رابطه معناداری
وجود دارد .در این بین ،سنجش تأثیر جمعی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته با استفاده از
رگرسیون مشخص شده است 19 .درصد از تغییرات واریانس سالمت اجتماعی با دو متغیر اعتماد
و مشارکت اجتماعی تبیین میشود و میزان سالمت اجتماعی دانشجویان در حد متوسط است؛
بهطوریکه سالمت اجتماعی دانشجویان پسر (با میانگین  )99/7بیشتر از سالمت اجتماعی
دانشجویان دختر ( )91/1است.
رستگار ،خدیجه و همکاران ( )8391در تحقیقی با عنوان بررسی رابطة احساس امنیت
اجتماعی و نظارت (طبیعی غیرطبیعی) با سالمت اجتماعی در میان زنان  81سال به باال و ساکن
شهر شیراز ،بیان میکنند که سالمت چه بهصورت فردی و چه بهصورت جمعی ،مهمترین جنبه از
مسائل حیات انسانی است .امنیت اجتماعی نیز در بستر جامعه شکل میگیرد و هدف آن حفظ،
تداوم ،تعامل و شرایط پذیرفتنی برای گروهها و افراد است .این مطالعه با هدف شناسایی رابطة
امنیت اجتماعی و سالمت اجتماعی با نظارت اجتماعی (طبیعی و غیرطبیعی) در میان زنان ساکن
شهر شیراز انجام شده است .جامعة آماری پژوهش شامل جمعیت زنان  81سال به باالی ساکن
شهر شیراز بوده و از طریق فرمول کوکران و با روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای ،حجم
نمونهای برابر  311نفر از مناطق  1و  1انتخاب شدند .شیوة انتخاب مناطق نیز تصادفی بوده است.
در این مطالعه برای سنجش احساس امنیت اجتماعی از نظریات بوزان ،جیکوبز ،ویور و موالر ،و
برای سنجش سالمت اجتماعی از پرسشنامة کییز بهره گرفته شده است .روش این مطالعه نیز
پیمایشی ،و دادهها از طریق پرسشنامه گردآوری شده است .بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها ،از
آمارههایی چون میانگین ،ضریب پیرسون و رگرسیون استفاده شده است .براساس نتایج ،احساس
امنیت و سالمت اجتماعی زنان ساکن در محلههای مورد مطالعه باالتر از سطح متوسط متفاوت
است .یافتههای پژوهش آنها نشان میدهد بین احساس امنیت اجتماعی زنان و سالمت اجتماعی
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آنان ،همچنین بین احساس امنیت اجتماعی زنان و ابعاد سالمت اجتماعی رابطة معنادار و مثبتی
وجود دارد .نتایج نشان میدهد احساس امنیت اجتماعی زنان بیشترین تأثیر را بر انسجام و انطباق
اجتماعی سالمت اجتماعی آنان دارد .همچنین ،نتیجة گرسیون نشان میدهد  11درصد واریانس
متغیر سالمت اجتماعی ،بهترتیب در نظارت طبیعی و احساس امنیت اجتماعی تبیین شده است.
یحییزاده ،حسین و زینب پورات ( )8393نیز پژوهشی با عنوان «تأثیر سالمت اجتماعی بر
رضایت شغلی (موردمطالعه ،کارکنان شاغل بانک سپه در شهر تهران)» انجام دادهاند این مقاله نتایج
پژوهشی است در زمینه بررسی تأثیر سالمت اجتماعی بر رضایت شغلی که به روش پیمایش انجام
شده است .جامعة آماری این پژوهش ،کارکنان شاغل شعب مدیریتهای امور مناطق پنجگانة بانک
سپه در سطح شهر تهران است .در این پژوهش با استفاده از روش سهمیهای ،طبقهای و تصادفی
ساده تعداد  313نفر در نظر گرفته شدهاند .همچنین دادههای پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه
متشکل از دو پرسشنامة استاندارد سالمت اجتماعی کیز و رضایت شغلی بریفیلد و روث
جمعآوری شده است .یافتههای پژوهش نشان میدهد سالمت اجتماعی کارکنان بر میزان رضایت
شغلی آنان تأثیر مستقیم ،و از بین ابعاد پنجگانة سالمت اجتماعی ،بعد شکوفایی اجتماعی و
پذیرش اجتماعی بیشترین تأثیرگذاری را بر روی رضایت شغلی کارکنان شاغل بانک سپه دارد.
در مقالهای دیگر نیز زاهدی اصل ،محمد و اعظم پیلهوری ( )8393پژوهشی با عنوان
«فراتحلیلی بر مطالعات مربوط به سالمت اجتماعی» انجام دادهاند .در این پژوهش با بهرهگیری از
روش فراتحلیل به تحلیل و ترکیب نتایج مقاالت و پایاننامههای انجامشده در زمینة سالمت
اجتماعی و نیز بررسی مفهوم و نظریههای سالمت اجتماعی در پژوهش یادشده پرداخته شده
است .نویسندگان بدینمنظور تعداد  31پژوهش انجامشده را در زمینة سالمت اجتماعی با
بهرهگیری از ابزار «چکلیست گزینش پژوهشها از نظر فنی و روششناختی» (شامل روایی و
پایایی مناسب ،روش نمونهگیری و آماری صحیح) برای بررسی انتخاب کردند .یافتههای پژوهش
مذکور نشان میدهد در بیشتر مطالعات صورتگرفته ،واحد تحلیل فرد است و در تمام موارد از
روش پیمایش برای جمعآوری داده استفاده شده است .همچنین در بیشتر مطالعات یادشده تأثیر
عوامل گوناگون بر سالمت اجتماعی شناسایی شده است که از میان آنها ،کیفیت زندگی و
شاخصهای آن و نیز تحصیالت ،تأثیر بسزایی بر سالمت اجتماعی داشتهاند.
پورافکاری ،نصراهلل ( )8398نیز پژوهشی با عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر سالمت اجتماعی در
شهرستان پاوه» انجام داده است .این پژوهش از نوع پیمایش مقطعی و با استفاده از ابزار پرسشنامه
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در میان مردم شهرستان پاوه از توابع استان کرمانشاه در سال  8393صورت گرفته است .در این
بررسی رابطة سالمت اجتماعی با انسجام اجتماعی ،پذیرش اجتماعی ،مشارکت اجتماعی،
شکوفایی اجتماعی و انطباق اجتماعی که شاخصهای اصلی این مفهوم هستند به کمک ضرایب
همبستگی تجزیهوتحلیل شده و نتایج نشان میدهد که رابطة بین جنسیت و سالمت رابطه
معناداری نیست ،اما در بررسی رابطه بین تحصیالت ،انسجام اجتماعی ،پذیرش اجتماعی ،مشارکت
اجتماعی ،شکوفایی اجتماعی و انطباق اجتماعی با سالمت اجتماعی بهوسیله ضریب همبستگی
پیرسون رابطة مثبت و معناداری مشاهده شده است.
سام آرام ،عزتاهلل ( ،)8311پژوهشی با عنوان «بررسی رابطة سالمت اجتماعی و امنیت
اجتماعی با تأکید بر رهیافت پلیس جامعهمحور» انجام داده است .روش تحقیق این پژوهش
توصیفی -اسنادی است که با استفاده از سالمت اجتماعی و امنیت اخالقی و با بهرهگیری از
شاخصهای توسعة پلیس جامعهمحور و سالمت سازمان بهداشت جهانی انجام شده است.
یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد رابطة مستقیمی بین افزایش ناامنی اجتماعی و کاهش میزان
سالمت اجتماعی در جامعه وجود دارد .همچنین شاخص مشارکت اجتماعی یکی از ابعاد سالمت
اجتماعی است که از مهمترین عوامل تحقق هدف پلیس جامعهمحور ،یعنی توانمندسازی اجتماع
بهمنظور کمک به رفع و حل مشکالت افزایش جرم و بینظمی در اجتماع است.
مکآرتور 8در سال  ،8991مطالعهای را بهمنظور بررسی اپیدمیولوژی سالمت اجتماعی در
ایاالتمتحده انجام داد .هدف این مطالعه دستیابی به میزان شیوع سالمت اجتماعی سطح باال و
پایین و چگونگی توزیع سالمت اجتماعی در جمعیت با توجه به متغیرهای سن ،جنس ،وضعیت
تأهل و وضعیت شغلی بود .نتایج نشان داد که تقریباً  13درصد افراد بزرگسال سنین  71-11سال
در سه مقیاس سالمت اجتماعی نمره باالیی داشتند ،اما  13درصد افراد بزرگسال در هیچیک از
مقیاسهای سالمت اجتماعی نمرة باالیی کسب نکردند .همچنین  83درصد افراد در سه و بیشتر از
سه مقیاس سالمت اجتماعی نمرة باال بهدست آورند .دادهها نشان داد که بیشتر افراد بزرگسال
ایاالتمتحده ،از سالمت اجتماعی سطح متوسط تا باال برخوردارند ،اما نسبت زیادی از جمعیت
سالمت اجتماعی بسیار پایینی دارند که از نظر شاخصهای اجتماعی میتوان آن را ناسالمی
اجتماعی درنظر گرفت.
نگاهی به پیشینه ،پژوهشگر را یاری میکند تا در پرتو کارهای مشابه و اشاراتی که در ضمن
1. Macartor
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آنها موجود است ،مسئلة خود را نیز به نحو روشنتری تحلیل کند و به مخاطبِ تحقیق خود
بشناساند .درمجموع ،تحقیقات انجامشده در این قسمت ،رویکردی تطبیقی بین تئوریهای مختلف
در حوزة تندرستی اجتماعی ندارد .از سوی دیگر ابعاد مختلف تئوریها با تحلیلهای پیشرفتهتر
بررسی نشدهاند تا نتایج بهتر و زوایایی کاملتر از موضوع مورد بررسی نمایان کنند .میچل و
همکاران ( )1381بیان میکنند تندرستی اجتماعی مفهومی چندبخشی 8و چندبعدی 1است .تحقیق
حاضر درصدد است تا بر این مسائل فائق آید .دیکسون و کیم ( )1381اشاره میکنند که بررسی
مقایسهای و سامانمند تندرستی اجتماعی و شرایط اجتماعی ،برای فائقآمدن به مسائل رایج انسانی
ضروری است.

مبانی نظری
تندرستی اجتماعی
از نظر تجربی ،ریشة مفهوم سالمت اجتماعی در ادبیات جامعهشناسان به ناهنجاری و بیگانگی
اجتماعی مربوط است .سالمت اجتماعی به چگونگی وضعیت ارتباط بین فرد و جامعه برمیگردد
و اگر افراد در چارچوبهای اجتماعی جذب نگردند ،زمینة آنومیک و مساعد برای رشد انحراف
اجتماعی فراهم میشود .در چنین حالتی نوعی فردگرایی افراطی ،خواستههای فردی را در مقابل
حیات اجتماعی قرار میدهد (توسلی.)78 :8313،
سالمت اجتماعی مفهومی است که در کنار ابعاد جسمی و روانی سالمت به آن توجه شده
است .بلوک و برسلو برای اولین بار در سال  8971در پژوهشی به مفهوم سالمت اجتماعی
پرداختند .آنها این مفهوم را با «درجة عملکرد اعضای جامعه» مترادف کردند و شاخص سالمت
اجتماعی را ساختند ،همچنین تالش کردند با طرح پرسشهای گوناگون در ابعاد جسمی ،روانی و
اجتماعی سالمت فردی به میزان فعالیت و عملکرد فرد در جامعه برسند ( Belloc and Breslow,

 .)1971این مفهوم را «دونالد» و همکارانش در سال  8971مطرح کردند و استدالل آنها این بود
که سالمت امری فراتر از گزارش عالئم بیماری ،میزان بیماریها و قابلیتهای کارکردی فرد است.
آنها معتقد بودند رفاه و آسایش فردی امری متمایز از سالمت جسمی و روانی است .براساس
برداشت آنان سالمت اجتماعی درحقیقت بخشی از ارکان وضع سالمت و تابعی از آن است.
1. Multifarious
2. Multidimensional
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سنجش محتوای سالمت اجتماعی از ابتدا از طریق تمرکز بر «فرد» و در رابطه با تعامالت میان
فردی (مثالً مالقات با دوستان) و مشارکت اجتماعی (مانند عضویت در گروهها) آزموده ،و در
ال تعداد دوستان) و ذهنی (مانند کیفیت روابط دوستانه) هر دو در
اندازهگیری آن ارکان عینی (مث ً
تعریف منظور شده بود.
الرسون در پژوهش خود ( )8991سالمت اجتماعی 8و تندرستی اجتماعی 1را معادل یکدیگر
قرار داد و اشاره کرد که در ادبیات مورد بحث در این زمینه ،تفاوت مفهومی بین آن دو وجود
ندارد .مک داول و نیول ( )1331نیز بیان کردند که سالمت و تندرستی اجتماعی کمتر از سالمت
جسمانی یا روانی برای ما آشناست .تندرستی اجتماعی جامعه را یک کل میداند و به فاکتورهای
آن مانند توزیع ثروت یا به سالمت اجتماعی افراد اشاره دارد؛ آنها تندرستی اجتماعی در افراد را
اینگونه تعریف میکنند« :آن بُعد از تندرستی افراد که چگونگی برقراری ارتباط فرد با دیگران،
چگونگی واکنش به افراد دیگر و چگونگی تعامل فرد با نهادهای اجتماعی و رسوم جامعه را در
برمیگیرد» .دورکیم ( )8918بیان میکند که از جمله مزایای بالقوة زندگی جمعی ،انسجام و
پیوستگی اجتماعی ،احساس تعلق و وابستگی متقابل ،حسی از آگاهی جمعی و سرنوشت مشترک
است .کیز ( )8991میگوید مزایای زندگی جمعی ،پایه و اساسی برای تعریف تندرستی اجتماعی
است .وی تندرستی اجتماعی را وضعیتی از کیفیت و کارکرد یک فرد در جامعه تعریف میکند.
حوزة سالمت اجتماعی از سالهای  8991به بعد عالوه بر نگرش کلی و عامی که بر کیفیت
سالمت در میان تمام افراد دارد ،در کشورهای صنعتی گرایش خاصی را در دو بعد سالمت روانی
و نیز سالمت اجتماعی آغاز کرده است.
تندرستی اجتماعی کیز
کیز ( )8991به ابعاد مختلف تندرستی اجتماعی با توجه به چالشهای اجتماعی که سبب آنها
میشوند ،میپردازد .وی پنج بعد را در این زمینه معرفی میکند .گفتنی است انسجام اجتماعی،3
ارزیابی کیفیت روابط یک فرد با جامعه و اجتماع است .در این بین ،افراد سالم احساس میکنند
جزئی از جامعه هستند .انسجام نیز به میزانی اشاره دارد که مردم احساس میکنند چیزی مشترک با
افراد دیگر دارند که واقعیت اجتماعی آنها را میسازند (مانند همسایهها) ،و همچنین به درجهای
1. Social health
2. Social wellbeing
3. Social integration
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که احساس میکنند به جامعه و اجتماع خودشان تعلق دارند ،اطالق میشود .انسجام اجتماعی از
پیوستگی اجتماعی (دورکیم) ،بیگانگی فرهنگی و انزوای اجتماعی (سیمن) و آگاهی طبقاتی
(مارکس )8برداشت میشود .از نظر دورکیم ،مشارکت اجتماعی و سالمت ،ارتباط افراد با یکدیگر
را از طریق هنجارها منعکس میکند و عالقة آنها را به جامعه نشان میدهد .طبق نظر سیمن،
بیگانگی فرهنگی شکاف فرد از جامعه است .بیگانگی نیز ردکردن جامعه یا درک این نکته است که
جامعه ارزشها و سبک زندگی فرد را منعکس نمیکند .انزوای اجتماعی فروریختن روابط شخصی
است که برای فرد حمایت و معنی ایجاد کرده است .انسجام اجتماعی نیز همانند مفهوم آگاهی
طبقاتی مارکس ،مستلزم سرنوشت مشترک و عضویت گروهی است.
پذیرش اجتماعی 1فهم و شناخت جامعه از طریق ویژگیها و کیفیتهای مردم دیگر (بهعنوان
یک طبقه تعمیمیافته) است .افرادی که پذیرش اجتماعی نشان میدهند ،به دیگران اعتماد میکنند،
تلقی دارند که افراد دیگر مستحق مهربانی هستند و باور دارند که مردم میتوانند سختکوش
باشند .وقتی از نظر اجتماعی افراد دیگران را بپذیرند ،دید و نگرش آنها به انسانها بهتر میشود و
احساس راحتتری پیدا میکنند .پذیرش اجتماعی تشبیهی اجتماعی برای پذیرش فردی است.
کسانی که دربارة شخصیت خود احساس خوبی دارند و جنبههای خوب و بد زندگی خود را
میپذیرند ،سالمت بهتری دارند؛ بنابراین ،پذیرش اجتماعی نسخة اجتماعی خودمحوری است.
شایان ذکر است که معاضدت اجتماعی 3ارزیابی ارزش اجتماعی افراد دیگر ،و شامل این
اعتقاد است که فرد برای جامعه ضروری است و چیزهای مهمی به جامعه میدهد .معاضدت
اجتماعی شبیه مفاهیم ثمربخشی و مسئولیت است و ثمربخشی در خود اعتقادی است که یک فرد
کارهای زیادی را میتواند انجام دهد و اهداف مخصوص را اجرا کند .مسئولیت اجتماعی معرف
الزام شخصی است که به جامعه مربوط میشود .معاضدت اجتماعی این مسئله را روشن میکند که
آیا کارهایی که افراد در جامعه انجام میدهند ،برای جامعه ارزشمند است و خیر و رفاه عمومی را
به همراه دارد و اینکه میزان این منافع برای همگان چقدر است .این بعد با این تز مارکس که افراد
بهطور ذاتی ثمربخش هستند ،ارتباط دارد.
شکوفایی اجتماعی 1ارزیابی امکانات و مسیر جامعه و اعتقاد به تکامل جامعه و این احساس
است که جامعه امکانات بالقوهای دارد که در نهادها و افراد آن درک میشود .افراد سالمتر درمورد
1. Karl Marx
2. Social acceptance
3. Social contribution
4. Social actualization
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آینده و شرایط جامعه امیدوارتر هستند و امکانات بالقوه جامعه را شناسایی میکنند ،همچنین توجه
میکنند که آنها و افرادی مانند آنها در صورت توسعه و رشد جامعه ذینفع میشوند .شکوفایی
اجتماعی همانند خودمحوری در فرد احساسی است که جامعه بر سرنوشت خود کنترل دارد.
کارکرد دلخواه در این بعد این است که رشد و توسعه دائمی تجربه شود .در این بین ،شکوفایی
اجتماعی ایدههای رشد و گسترش را میپروراند.
پیوستگی اجتماعی 8درک کیفیت ،سازماندهی و عمل جهان اجتماعی ،و شامل توجه زیاد برای
شناخت جهان است .افراد سالمتر نهتنها به جهانی که در آن زندگی میکنند توجه خاصی دارند،
بلکه این قدرت را نیز در خود احساس میکنند که میتوانند آنچه را پیرامونشان رخ میدهد درک
کنند .آنها خود را فریب نمیدهند (درمورد این نکته که در جهانی کامل و بیعیب و نقص زندگی
میکنند) و عالقه دارند زندگی را برای خود معنادار کنند ،همچنین این نگرش را دارند که جامعه
قابل شناخت ،محسوس و قابل پیشبینی است .این افراد در مواقعی که حوادث پیشبینینشده و
ناگوار در زندگی اتفاق میافتد ،سازگاری بیشتری از خود نشان میدهند.

انسجام اجتماعی

پذیرش اجتماعی
تندرستی اجتماعی

معاضدت اجتماعی
شکوفایی اجتماعی
پیوستگی اجتماعی
شکل  .0ابعاد مختلف تندرستی اجتماعی کیز

1. Social coherence
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کیز اشاره میکند که ساختارهای اجتماعی باید موقعیتها و تواناییهای افراد را در مقابل
تغییرات اجتماعی زندگی محدود یا تسهیل کند .شایان ذکر است که قشربندی اجتماعی و
بزرگسالبودن ،جنبههای ساختاری مهمی در زندگی هستند و در تحقیقات زیادی بهعنوان منابع
مهم دیگر ابعاد تندرستی و سالمت معرفی شدهاند .گفتنی است کسب دانش و افزایش سن،
بهطورکلی در دسترسی به منابع ابزاری تأثیرگذار است .کسب دانش ،افراد را در مشاغلی ویژه قرار
میدهد ،در میزان درآمد آنها تأثیرگذار است و در مواجهه با زندگی روزانه تغییرات زیادی ایجاد
میکند .تحصیالت از طریق منابع مالی کیفیت زندگی فرد را تغییر میدهد و موقعیت اجتماعی-
اقتصادی پایین سبب کاهش تندرستی اجتماعی فرد میشود.
تندرستی اجتماعی الرسن
8

الرسن مطابق با تئوری مکداول و نول تندرستی اجتماعی را به دو بعد حمایت اجتماعی و
سازگاری اجتماعی 1تقسیم میکند .حمایت اجتماعی به دردسترسبودن افرادی برای یک فرد اشاره
دارد که معتمد باشند ،بتوان به آنها متکی بود و این احساس را ایجاد کنند که به وی اهمیت
میدهند و ارزش زیادی برای وی قائل هستند .وی اشاره میکند که تحقیقات زیادی به اهمیت
حمایت اجتماعی در کاهش انواع استرسها و بیماریها پرداختهاند .حمایت اجتماعی همچنین با
سازگاری مثبت رابطه دارد .مکداول و نول اشاره میکنند در رابطه با حمایت اجتماعی به دو نکته
توجه زیادی دارند؛ مرکز توجه اول تعداد تعامالت اجتماعی و کانون توجه دوم کیفیت تعامالت
است .بیشتر محققان اشاره میکنند که کیفیت حمایت اجتماعی بسیار مهمتر از تعداد تعامالت
اجتماعی است؛ برای مثال ایشی 3در تحقیق خود ( )8993به این نتیجه رسید که تعداد دیدار با
افراد خانواده و دوستان تأثیری در تندرستی ندارد ،بلکه این کیفیت روابط اجتماعی است که بسیار
اهمیت دارد .اُریلی ( )8911در تحقیقی بر این نکته تأکید دارد که حمایت اجتماعی از شبکههای
اجتماعی متفاوت است .شبکهها ساختارهایی هستند که از طریق آنها حمایت اجتماعی بهوجود
میآید .ممکن است فردی شبکة اجتماعی داشته باشد ،اما حمایت کافی بین آنها نباشد؛ بنابراین،
شکلگیری این حمایت بدون وجود شبکة اجتماعی ممکن نیست.
باید توجه داشت که بیشتر محققان با رویکرد سازمان بهداشت جهانی در تعریف تندرستی
1. Social support
2. Social adjustment
3. Ishii-Kuntz
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اجتماعی بهعنوان قسمتی از سالمت شخصی اتفاق نظر دارند .ادبیات این زمینه به سازگاری
اجتماعی و عملکرد نقشهای اجتماعی در تعریف تندرستی تأکید میکند .سندر تندرستی را
توانایی فرد در انجام نقشهای اجتماعی خود تعریف میکند و پارسونز سالمت را به توانایی فرد
در عملکرد ثمربخش در نقشها و وظایف خود مربوط میداند که افراد برای آنها جامعهپذیر
میشوند .بهطور چشمگیری ،تندرستی اجتماعی بهعنوان سازگاری با محیط تعریف میشود .برسلو
( )8919اشاره دارد که سالمتی باید بهعنوان تعادلی پویا با محیط تعریف شود .آبانومی ()8911
بیان میکند که سالمتی وقتی وجود دارد که یک ارگانیسم بهطور موفقیتآمیزی با محیطش سازگار
میشود .دلیج ( )8913نیز وضیح میدهد که تندرستی اجتماعی در یک جامعه متأثر از تغذیه،
زیستگاه ،وضعیت اقتصادی فرد ،شغل ،تحصیالت ،شرایط زندگی ،فرهنگ و ساختارهای سیاسی و
اجتماعی است الرسن اشاره میکند که محققان دیگر واژگان متفاوتی برای توصیف تندرستی
اجتماعی بهکار میگیرند .بلوم ( )8971تندرستی اجتماعی را رفتار اجتماعی مثبت تعریف میکند.
سیگوویا ( )8919نیز واژة تعامالت اجتماعی را بهکار میبرد و سینتونن ( )8918تندرستی اجتماعی
را با مشارکت اجتماعی برابر میداند .الرسن بیان میکند که با وجود این تفاوتها در اصطالحات،
بیشتر محققان از حمایت اجتماعی و سازگاری اجتماعی در توضیح المانهای تندرستی اجتماعی
استفاده میکنند .همچنین اشاره میکند که ارث-گومر و آندن ( )8917با مکداول و نول در این
موضوع همعقیده هستند که دو نوع مقیاس معنای تندرستی اجتماعی را منعکس میکند؛ آنهایی
که شبکه و تعامالت اجتماعی را اندازه میگیرند (سازگاری اجتماعی) و آنهایی که کارکرد و
کفایت حمایت اجتماعی را سنجش میکنند .الرسن در رابطه با سطح بینالمللی نیز بیان میکند که
سازمان بهداشت جهانی به سازگاری اجتماعی توجه دارد.
گفتنی است ابعاد عملکرد نقش اجتماعی شامل شرکت در انجام فعالیتهای خانه ،روابط
عاطفی بین افراد ،روابط جنسی ،انجام نقش پدر و مادری ،تعامالت اجتماعی ،نقشهای شغلی و...
است.
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تندرستی اجتماعی

حمایت اجتماعی

سازگاری اجتماعی

تعامالت

رضایت از

(شبکه اجتماعی)

تعداد تعامالت

سازگاری با محیط

اجتماعی (شامل

نقشهای

عملکرد در

رضایت از روابط

شکل  .5تندرستی اجتماعی الرسن ()0665

روششناسی تحقیق
روش تحقیق پیمایش و ابزار جمعآوری داده ،پرسشنامه است .جامعة آماری مورد مطالعه در ای ن
پژوهش زنان و دختران  89تا  39سال شهر کاشان هستند که براساس نت ایج سرش ماری عم وم و
نفوس مسکن سال  8393تعداد آنها حدوداً  33713نفر است .مطابق با فرمول کوکران ،تعداد 313
زن بررسی شدهاند.
تعریف متغیرها
ابعاد مختلف تندرستی اجتماعی کیز :کیز ( )8991به ابعاد مختلف تندرستی اجتماعی با توجه ب ه
چالشهای اجتماعی که سبب آنها میشوند ،میپردازد .وی پنج بعد را در این زمینه معرفی میکند
که مطابق با مقیاس کیز ( )8991سنجیده شده است .ابع اد انس جام اجتم اعی ،پ ذیرش اجتم اعی،
شکوفایی اجتماعی ،معاضدت اجتماعی و پیوستگی اجتماعی هرکدام با  3گویه س نجیده ش دهاند.
آلفای کرونباخ بعد انسجام اجتم اعی  ،3/71پ ذیرش اجتم اعی  ،3/77ش کوفایی اجتم اعی ،3/77
معاضدت اجتماعی  3/71و پیوستگی اجتماعی  3/71بهدست آمده است.
بعد سازگاری و حمایت اجتماعی تندرستی اجتماعی الرسن :الرسن ( )8991چندین سنجه
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برای هر بعد تندرستی اجتماعی پیشنهاد میکند ،اما وی با مقایسة و بررس ی آنه ا اش اره دارد ک ه
سنجة سازگاری اجتم اعی ویس من ( )8971و مقی اس حمای ت اجتم اعی ساراس ون و همک اران
( ،)8913بهترین مقیاسها برای اندازهگیری این دو بعد هستند .در این تحقیق مطابق با نظر الرس ن
از این دو سنجه برای اندازهگیری این دو بعد استفاده شده است .بعد سازگاری اجتماعی با مقی اس
غربالشدة ویسمن را گامروف ویکراماراتنه و ویسمن ( )1383با چهارده گوی ه س نجیدهاند و بع د
حمایت اجتماعی با شکل کوتاهشدة مقیاس ساراسون نیز در  1گوی ه آزم وده ش ده اش ت .آلف ای
کرونباخ بعد سازگاری اجتماعی  3/71و بعد حمایت اجتماعی نیز  3/71حاصل شده است.

یافتهها
ابعاد مختلف تندرستی اجتماعی به مقیاس صفر تا صد برده شده و تحلیلهای مختلف با اس تفاده
از  SPSSو  Amosانجام شده است .ابتدا میانگین هری ک از ای ن متغیره ا در می ان زن ان بررس ی
میشود.
جدول  .0میانگین صفر تا صد ابعاد مختلف تندرستی اجتماعی کیز و الرسن
انسجام اجتماعی

پذیرش اجتماعی

معاضدت اجتماعی

شکوفایی اجتماعی

مقیاس صفر تا صد

پیوستگی اجتماعی

میانگین براساس

حمایت اجتماعی

تندرستی اجتماعی

سازگاری اجتماعی

ابعاد مختلف

11/17

19/11

11/11

17/33

11/13

17/81

17/17

همانطور که مالحظه میشود ،میانگین  1بعد تندرستی اجتماعی کیز و  1بعد تندرستی
اجتماعی الرسن ،براساس مقیاس صفر تا صد محاسبه شده است.
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جدول  .5همبستگی ابعاد مختلف تندرستی اجتماعی
انسجام اجتماعی

پذیرش اجتماعی

معاضدت اجتماعی

شکوفایی اجتماعی

پیوستگی اجتماعی

حمایت اجتماعی

پذیرش اجتماعی

3/811**8

8

معاضدت اجتماعی

**3/879

**3/113

شکوفایی اجتماعی

**3/171

**3/118** 3/391

پیوستگی اجتماعی

**3/118

**3/371** 3/111** 3/133

حمایت اجتماعی

**3/191

**3/333** 3/111** 3/111** 3/799

سازگاری اجتماعی

**3/111

**3/198** 3/711** 3/391** 3/111** 3/131

سازگاری اجتماعی

انسجام اجتماعی

8

8
8
8
8
8

در جدول  ،1همبستگی ابعاد تندرستی اجتماعی تئوریهای کیز و الرسن نشان داده میشود.
همة همبستگیها در سطح  3/38معنادار هستند.
جدول  .3مقادیر برازندگی مدل اندازهگیری

8/38
3/991
3/911
3/979
3/919
8
8
8
3/333

 .8همبستگی در سطح  3/38معنادار است.

CMIN/ DF
GFI
AGFI
NFI
RFI
IFI
TLI
CFI
RMSEA
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جدول  3نتایج برازندگی مدل تحلیل عاملی تأییدی (مدل اندازهگیری در مدلسازی معادالت
ساختاری) را طبق مدل نظری کیز نشان میدهد .از آنجا که مقدار( CMIN/DFخیدو تقسیم بر
درجة آزادی) بین  8و  1است ،پس نتیجه میگیریم که از نظر این شاخص ،انطباق دادههای تجربی
با مدل نظری در نمونه تأیید شده است (کرامینز و مکایور .)13 :8918 ،8از سوی دیگر براون و
کودک )8993( 1اشاره میکنند اگر مقدار  3 RMSEAبرابر یا کمتر از  3/1باشد ،مدل برازندگی
مناسبی دارد؛ همانگونه که مالحظه میشود مقدار  RMSEAبرابر  3/333است .در مورد  1CFIنیز
باید اشاره کرد زمانی که مقدار آن از  3/9باالتر باشد ،مدل از برازندگی قابل قبولی برخوردار است
(مکدونالد و مارش)8993 ،؛ این مقدار در این تحقیق یک است .شاخص 1 TLIنیز اگر باالتر از
 3/9باشد ،میتوان نتیجه گرفت که مدل برازنده است (بنتلر و بونت)8913 ،؛ مقدار این آزمون نیز
یک است .جورسکوگ و سوربوم ( )8911بیان میکنند که مقدار 1 GFIبرابر و کمتر از  8است و
اگر این مقدار از  3/93بیشتر باشد ،برازندگی مدل مناسب است .مقدار این شاخص  3/991است.
مقادیری که نزدیک به یک باشند ،نشاندهندة مناسببودن مدل در شاخص  7 AGFIاست (تاناکا و
هوبا)8911 ،؛ همانطور که مالحظه میشود این مقدار  3/911است .بنتلر و بونت ( )8913نیز
توضیح میدهند که اگر مقدار شاخص 1 NFIبیشتر از  3/93باشد ،مدل برازندگی مناسبی دارد؛
مقدار این آزمون نیز از  3/93بیشتر و با  3/979برابر است .بولن ( )8919درمورد مناسببودن
آزمونهای  9 IFIو 83 RFIمقادیر نزدیک به یک را پیشنهاد میدهد؛ مقادیر این آزمونها به ترتیب 8
و  3/919است که نشاندهندة پذیرش مدل در این دو آزمون است .همانگونه که مالحظه میشود
همة این شاخصها در نمونة این پژوهش برازندگی زیادی دارند و میبینیم که مدل نظری
تندرستی اجتماعی کیز نیز برازندگی باالیی در میان جامعة آماری تحقیق دارد.

1.Cramines& McIver
2. Browne, M.W, Cudeck, R
3. Root Mean Square Error of Approximation
4. Comparative Fit Index
5. Tucker-Lewes coefficient
6. Goodness of Fit Index
7. Adjusted Goodness of Fit Index
8. Normed Fit Index
9. Incremental Fit Index
10. Relative Fit Index
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جدول  .4بارهای عاملی استاندارد و مربعهای آن در مدل کیز
بارهای عاملی استاندارد

همبستگیهای مربع

انسجام اجتماعی

3/131

3/813

پذیرش اجتماعی

3/113

3/171

معاضدت اجتماعی

3/187

3/871

شکوفایی اجتماعی

3/781

3/183

پیوستگی اجتماعی

3/111

3/171

در جدول  1بارهای عاملی و همبستگیهای مدل کیز نشان داده میشود .از این تحلیل میتوان
نتیجه گرفت که متغیر تندرستی اجتماعی به ترتیب  18 ،87 ،17 ،81و  17درصد از واریانس ابعاد
انسجام اجتماعی ،پذیرش اجتماعی ،معاضدت اجتماعی ،شکوفایی اجتماعی و پیوستگی اجتماعی
را تبیین میکند.
درمورد مدل الرسون ،تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد .دو عامل حمایت و سازگاری اجتماعی
را وارد تحلیل عاملی اکتشافی کردیم تا ببینیم به عامل مشترک میرسیم یا نه .کفایت تعداد دادهها
از طریق آزمون  KMOو بارتلت 8ارزیابی شد و مقدار  3/138 ،KMOبهدست آمد و از آنجا که از
 3/1باالتر است ،برای تحلیل عاملی مناسب است.
جدول  .2نتایج آزمون بارتلت و KMO

1/910

The kaiser-meyer-olkin measure of sampling adequacy

33/181

کای دو تقریبی

8

درجة آزادی

3/333

sig

آزمون بارتلت

طبق تحلیل عاملی 1 ،شاخص موردنظر به یک عامل تقسیم شدند .این عامل  11/11درصد
واریانس کل را تبیین کرد .در این بین ،رابطة بین عاملها و متغیرها از طریق ماتریس چرخشیافته
اجزا مشخص شده است (روش چرخش :واریماکس با نرمالسازی کایزر.)1

1. Bartlett’s test
2. Varimax with Kaiser normalization
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جدول  .9ماتریس چرخشیافتة اجزا
متغیرها

عامل

حمایت اجتماعی

3/111

سازگاری اجتماعی

3/11

مقدار ویژه

8/198

درصد واریانس

11/11

آزمون خیدو برای بررسی تفاوت در میزان تندرستی (نظریة کیز و الرسون) براساس وضعیت
تأهل آزمودنیها انجام شد .همانطور که مالحظه میشود (جدول  ،)7نتایج آزمون معنادار است و
بین زنان متأهل و مجرد در تندرستی اجتماعی (در هر دو تئوری کیز و الرسن) تفاوت وجود دارد.
همچنین آزمون خیدو برای بررسی تفاوت در میزان تندرستی (نظریة کیز و الرسون) براساس
میزان تحصیالت مصاحبهشوندهها نیز انجام شد .همانطور که مالحظه میشود (جدول  ،)1نتایج
آزمون معنادار نیست و بین زنان براساس میزان تحصیالت آنها (ابتدایی ،سیکل ،دیپلم ،لیسانس،
فوقلیسانس و باالتر) در تندرستی اجتماعی (در هر دو تئوری کیز و الرسن) تفاوتی وجود ندارد.
آزمون خیدو برای بررسی تفاوت در میزان تندرستی (نظریة کیز و الرسون) براساس میزان
درآمد آزمودنیها انجام شد .همانطور که مالحظه میشود (جدول  ،)9نتایج آزمون خیدو در
تندرستی اجتماعی الرسن و میزان درآمد در سطح  p<0/05و در تندرستی اجتماعی کیز و میزان
درآمد در سطح  p<0/10معنادار است.
جدول  .7آزمون خیدو بین تندرستی اجتماعی و وضعیت تأهل
مقدار

درجة آزادی

سطح معناداری

آزمون خیدو تندرستی اجتماعی کیز

871/311

881

3/333

آزمون خیدو تندرستی اجتماعی الرسن

811/383

813

3/333

جدول  .8آزمون خیدو بین تندرستی اجتماعی و میزان تحصیالت
مقدار

درجة آزادی

سطح معناداری

آزمون خیدو تندرستی اجتماعی کیز

819/111

811

3/118

آزمون خیدو تندرستی اجتماعی الرسن

873/911

813

3/111
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جدول  .6آزمون خیدو بین تندرستی اجتماعی و میزان درآمد
مقدار

درجة آزادی

سطح معناداری

آزمون خیدو تندرستی اجتماعی کیز

871/919

811

3/318

آزمون خیدو تندرستی اجتماعی الرسن

893/111

813

3/311

جدول  .01آزمون خیدو بین تندرستی اجتماعی و وضعیت اشتغال
مقدار

درجة آزادی

سطح معناداری

آزمون خیدو تندرستی اجتماعی کیز

813/111

811

3/737

آزمون خیدو تندرستی اجتماعی الرسن

119/119

813

3/333

در جدول  83آزمون خیدو بین تندرستی اجتماعی کیز و الرسن و وضعیت اشتغال زنان نشان
داده میشود .همانطور که میبینید ،آزمون خیدو بین تندرستی اجتماعی کیز و وضعیت اشتغال
معنادار نیست ،اما آزمون خیدو تندرستی اجتماعی الرسن و وضعیت اشتغال معنا دارد.

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش به بررسی ابعاد مختلف تئوریهای تندرستی اجتماعی کیز ( )8991و الرسن ()8991
در میان زنان پرداخته است .تندرستی اجتماعی چگونگی برقراری ارتباط فرد با دیگران ،چگونگی
واکنش به افراد دیگر و چگونگی تعامل فرد با نهادهای اجتماعی و رسوم جامعه را شامل میشود.
پس از بررسی تئوریهای مربوط به آنها ،ابعاد مختلف تندرستی اجتماعی مشخص شد .تحلیل
ابعاد تئوری کیز با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل ابعاد تندرستی اجتماعی الرسن با
استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد .نتایج تحلیل عاملی تأییدی مطابق با یافتههای کیز بود.
تحلیل عاملی کیز مناسببودن  1بعد تندرستی اجتماعی برای جامعة آماری تحقیقش را تأیید کرد
(کیز .)833 :8991 ،مطالعة حاضر نیز به این نتیجه رسید که آزمونهای برازندگی نشان میدهند
مدل تئوریکی کیز از تندرستی اجتماعی در میان زنان مناسب است که حاکی از کیفیت کارکرد و
احساس تعلق زنان به جامعه و اجتماع باشد ،همچنین سطح باالی میزان اعتماد و ثمربخشی
مسئولیت اجتماعی زنان در جامعه را نشان میدهد که میتواند رشد و توسعه دائمی و شکوفایی
اجتماعی و بهتبع آن پیوستگی جامعه را در حد مطلوب قرار دهد .با توجه به این نکته که تئوری
الرسن دارای بار نظری است و دادة تجربی ندارد ،نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان میدهد که دو
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شاخص موردنظر الرسن (حمایت و سازگاری اجتماعی) ،عامل مشترک تندرستی اجتماعی را
نتیجه میدهند و مقدار قابلتوجهی از واریانس آن را تبیین میکنند.
یافتة مهم دیگر این پژوهش ،بررسی متغیرهای وضعیت تأهل ،میزان درآمد ،وضعیت اشتغال و
تحصیالت زنان دررابطه با تندرستی اجتماعی آنها بود .نتیجة این تحلیلها نشان میداد که
وضعیت تأهل و میزان درآمد سبب تفاوت در میزان تندرستی اجتماعی زنان در هر دو تئوری
میشوند .در این بین ،میزان تحصیالت تأثیر ندارد و رابطة وضعیت اشتغال با ابعاد تندرستی
اجتماعی الرسن معنادار است ،اما با تندرستی اجتماعی کیز معنی ندارد.
نتایج پژوهش نشان میدهد که سالمت اجتماعی زنان شاغل بیشتر است .زنان شاغل به دلیل
حضور در جامعه فرصت بیشتری برای شکوفایی استعداد خود دارند .این زنان به دلیل داشتن
درآمد مستقل و منزلت اجتماعی عزتنفس بیشتری دارند و با اعتمادبهنفسی زیاد در جامعه حضور
مییابند .این گروه از زنان قدرت تصمیمگیری بیشتری دارند و در زمینة مسائل مربوط به فرزندان،
امور مالی خانواده ،خریدوفروش مسکن و ماشین استقالل زیادی دارند .زنانی با درآمد بیشتر،
سالمت اجتماعی بیشتری نیز دارند ،در مقابل زنانی بدون درآمد مستقل ،سالمت اجتماعی باالیی
ندارند .همچنین ،میزان پذیرش اجتماعی ،شکوفایی اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،مشارکت اجتماعی
و انطباق اجتماعی در زنان با درآمد باال بیشتر است .زنان شاغل بهدلیل حضور فراوانی که در
جامعه دارند ،میتوانند در محیط کار استعداد خود را شکوفا کنند .آنها بیشتر در اجتماع و محیط
کار مشارکت بیشتری دارند ،همچنین در برابر مسائل و موقعیتهای جدید قدرت انطباق دارند.
از سوی دیگر ،زنان خانهدار بهدلیل حضور طوالنیمدت در خانه و کارهای یکنواخت منزل
فرصت کمتری برای حضور در اجتماع دارند و همین سبب میشود که نتوانند استعداد خود را
شکوفا کنند ،درنتیجه قدرت انطباق با شرایط و موقعیت جدید را ندارند .زنان شاغل خود را
عضوی مهم در جامعه و پیشرفت آن میدانند و به آینده و تکامل جامعه امیدوارتر هستند .آنها
بهدلیل مشارکت در فعالیتهای اجتماعی سبب جذب در چارچوب اجتماعی میشوند و درنتیجه،
بین ارزشهای فردی و اجتماعی تفاوتی نمیبینند ،در مقابل ارزشها و هنجارهای اجتماعی
احساس مسئولیت و اعتماد دارند و به همین دلیل یکپارچگی اجتماعی را افزایش میدهند؛
بنابراین ،احساس میکنند که سرنوشت اجتماع به اجزای تشکیلدهندة آن مربوط است ،درنتیجه
اجتماع را مکانی مناسب برای تکامل خود میبیند که این سبب شکوفایی اجتماعی میشود .زنان
شاغل با این تفکر احساس میکنند جامعه آنقدر پیچیده نیست که نتوان آینده را پیشبینی کرد و
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همین تفکر آنها سبب پیوستگی اجتماعی میشود؛ بنابراین ،نگرشی مثبت به اجتماع و افراد آن
دارند و همین امر پذیرش اجتماعی را به همراه دارد و سالمت اجتماعی فرد را افزایش میدهد.
سالمت اجتماعی سبب میشود افراد بتوانند راحتتر با مشکالت زندگی و جامعه انطباق یابند،
با محیط اجتماع خود سازگار شوند ،میزان مشارکت خود را در جامعه افزایش دهند و با پذیرش
خود در اجتماع نقش پررنگ و مهمتری ایفا کنند .باید توجه داشت که زنان با اشتغال به عزتنفس
بیشتری دست مییابند و انگیزة زیادی برای حضور در جامعه دارند .بنا بر نتایج این پژوهش،
مسئوالن باید نگرانی بیشتری درمورد سالمت اجتماعی زنان داشته باشند؛ به عبارت دیگر با توجه
به اینکه زنان نقشی مهم در خانواده و جامعه دارند و تربیتکنندگان نسل بعدی جامعه هستند،
سالمت آنها ،بهویژه سالمت اجتماعیشان مهم است.
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