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چکيده
هدف اين تحقيق بررسي وضعيت سالمت اجتماعي و عوامل جامعهشناختي مرتبط با آن در بين
شهروندان استان ايالم ميباشد .بدين منظور از نظريههاي دورکيم ،مرتون ،مارکس ،گيدنز ،آمارتياسن و
ويلز استفاده گرديده و متغيرهاي استخراج شده عبارتنداز حمايت اجتماعي ،اعتماد اجتماعي ،پايگاه
اقتصادي اجتماعي ،شبکههاي اجتماعي مجازي و دينداري .روش پژوهش پيمايشي است .جامعه آماري
شامل شهروندان باالي  25سال استان ايالم و حجم نمونه آماري  333نفر است .شيوه نمونهگيري از نوع
خوشهاي چند مرحلهاي است که در آن از همه شهرهاي استان نمونهگيري شده است .از ابزار پرسشنامه
براي جمعآوري دادهها و اطالعات استفاده شده است .نتايج توصيفي بدست آمده از اين تحقيق نشان
ميدهد ميانگين سالمت اجتماعي شهروندان برابر با ( 01/39در حد باال) ميباشد .نتايج تحليل رگرسيون
گام به گام نيز نشان داده است که از بين متغيرهاي مستقل فقط تاثير متغيرهاي دينداري و حمايت
اجتماعي معنيدار است .ميزان اين تاثير به ترتيب  5/25و  5/91است .اين متغيرها  3درصد واريانس
سالمت اجتماعي را تبيين ميکنند .همچنين ،تحليل دادهها نشان داد که گروههاي جنسي ،سني و
تحصيلي در همه ابعاد سالمت اجتماعي باهم متفاوت نيستند .گروههاي جنسي به لحاظ شکوفايي
اجتماعي و انطباق اجتماعي ،گروههاي سني به لحاظ انسجام اجتماعي و گروههاي تحصيلي به لحاظ
سهم داشت اجتماعي با يکديگر متفاوت هستند.
واژگان کليدي :سالمت اجتماعي ،شهروندان ،استان ايالم ،حمايت اجتماعي ،دينداري.

 -9دانشجوي دکتري جامعهشناسي بررسي مسايل اجتماعي ايران ،واحد علوم و تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمي تهران ،ايران mr.monfared210@gmail.com
no_hashemzehi@yahoo.com
 -2استاديار گروه جامعه شناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شرق،
a_shekarbeagi@iauctb.ac.ir
 -3استاديار گروه جامعه شناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکز،
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مقدمه و بيان مسئله
امروزه سالمت اجتماعي به عنوان يکي از ابعاد سالمت در کنار سالمت جسمي و رواني نقش و
اهميت گستردهاي يافته است .در اين راستا از سالمتي فقط آسايش جسمي و رواني مد نظر
نيست بلکه عملکرد فرد در جامعه و تفکر اجتماعي او نيز به عنوان معيارهاي ارزيابي سالمت فرد
به شمار ميرود .سازمان بهداشت جهاني نيز توجه کشورها را به تامين سالمت جسمي ،رواني و
اجتماعي جلب کرده است تا به اين نکته تاکيد کند که هيچ کدام از ابعاد سالمتي بر ديگري
برتري ندارد (هزار جريبي و ارفعي عين الدين .)05 :9315 ،بر اين اساس ،سالمت اجتماعي بطور
فزايندهاي در محافل علمي و سياستگذاري و اجرايي اهميت پيدا کرده است (توکل:9313 ،
 .)991بر اساس تعريف سازمان بهداشت جهاني ،سالمتي عبارت است از آسودگي و آسايش کامل
جسمي ،رواني و اجتماعي و نه فقط نبود بيماري يا ناتواني (رستگار و همکاران .)33 :9310 ،بر
اساس اين تعريف ،سالمتي سه بعد جسماني ،رواني و اجتماعي دارد.
سالمت اجتماعي به چگونگي روابط فرد با جامعه و عملکردش در جامعه اشاره دارد (ابراهيم
نجفآبادي .)955 :9315 ،در ادبيات نظري و پژوهشهاي کاربردي ابعاد و شاخصهاي مختلفي
براي سالمت اجتماعي ذکر شده است (توکل .)991 :9313 ،بر اين اساس دو تلقي از سالمت
اجتماعي در مطالعات جهاني وجود دارد .تلقي اول فرد را واحد تعريف سالمت اجتماعي قرار
ميدهد .در اين تلقي سالمت اجتماعي به مثابه صفت يا ويژگي زندگي اجتماعي فرد است و بر
عنصر روابط و تعامالت اجتماعي فرد تاکيد ميشود .تلقي دوم جامعه را واحد تعريف سالمت
اجتماعي قرار ميدهد .در اين تلقي سالمت اجتماعي به مثابه صفتي براي يک جامعه در نظر
گرفته ميشود و به جامعه سالم اشاره دارد (همان .)991 :بر اساس اين دو تلقي از سالمت
اجتماعي ،دو بعد اصلي سالمت اجتماعي وجود دارد .بعد فردي سالمت اجتماعي که بر روابط و
تعامالت اجتماعي فرد تاکيد دارد و بعد اجتماعي سالمت اجتماعي که بر شاخصهايي مانند نرخ
فقر ،درآمد سرانه ،نرخ بيکاري ،نرخ خودکشي ،ميزان جرم و جنايت و غيره اشاره دارد (همان:
 .)921در اين تحقيق بعد فردي سالمت اجتماعي مد نظر بوده و سالمت اجتماعي شهروندان
مورد مطالعه قرار ميگيرد.
سالمت از جمله حقوق اوليه انساني و شاخصهاي عدالت در جامعه است .بنابراين اين حق
همگاني است که از سالمت برخوردار باشند (حسيني حاجي بکنده و تقيپور .)931 :9331 ،امروزه
موضوع سالمتي در اولويت برنامههاي سازمانهاي بينالمللي است (افجه و سامآرام.)3 :9331 ،
بر طبق اساسنامه سازمان بهداشت جهاني بهرهمندي از سالمتي يکي از اساسيترين حقوق هر
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انسان بدون در نظر گرفتن نژاد ،مذهب ،اعتقادات سياسي و موقعيت اجتماعي است .در اين ميان،
سالمت اجتماعي از اهميت بااليي برخوردار است (توکل .)991 :9313 ،تقويت بعد اجتماعي
سالمت منجر به کاهش آسيبهاي اجتماعي و جرايم شده و جامعهاي سالم را تشکيل ميدهد
(رستگار و همکاران .)32 :9310 ،سالمت اجتماعي امري اساسي براي دستيابي به صلح و امنيت
در جامعه است که شادابي و نشاط اجتماعي را به دنبال دارد (شربتيان .)905 :9319 ،سالمت
اجتماعي موجب رشد و تعالي جامعه (هزار جريبي و ارفعي عينالدين )05 :9319 ،و شکوفايي و
ارتقاي کيفيت زندگي ميشود (همتي و همکاران .)32 :9310 ،با وجود سالمت اجتماعي جامعه
ميتواند ترقي و تکامل يافته و به توسعه قابل قبول دست يابد (همان) .سالمت اجتماعي يکي از
شاخصهاي توسعه جوامع به شمار ميرود و در توسعه جوامع ميتواند نقش اساسي داشته باشد
(هزار جريبي و ارفعيالدين .)02 :9319 ،سالمت اجتماعي ميتواند انرژي مضاعفي در فرد ايجاد
کرده و او فعاليت خود را صرفاَ مصروف انجام وظايف و نقشهاي تجويزي ننمايد بلکه در جهت
تعالي خود و جامعه گامهاي فراتر بردارد (ابراهيمپور و عبدالهفام.)951 :9319 ،
آمار و گزارشهاي داخلي نشان ميدهد که ايران به لحاظ سالمت اجتماعي در چالش است.
مقدار شاخص سالمت اجتماعي در بين استانهاي ايران  -95تا  3است (الهيمنش و ذکريايي،
 .)93 :9311تحقيقات و مطالعات مختلفي در حوزه سالمت اجتماعي در کشور انجام يافتهاند.
نتايج اين تحقيقات نشان ميدهد که عوامل مختلف اقتصادي (مانند درآمد) ،فرهنگي (مانند
دينداري) و اجتماعي (مانند اعتماد اجتماعي) در سالمت اجتماعي شهروندان نقش دارند .يک
تحقيق اخير نيز نشان داده است که ميانگين سالمت اجتماعي شهروندان در استان ايالم اندکي
باالتر از مقدار متوسط است (غفاري و ديگران .)31 :9311 ،همچنين ،استان ايالم حائز شرايطي
است که ضرورت بررسي سالمت اجتماعي را نشان ميدهد .استان ايالم از نظر ميزان توسعه
محروم بوده ،داراي بافت جمعيتي گوناگون از کرد ،لر ،عرب و ساير اقوام است ،داراي بيشترين
مرز با کشور عراق ميباشد و باالترين رقم خودکشي را دارد (همان .)31 :بر اين اساس ،سوال
اصلي اين است که سالمت اجتماعي شهروندان استان ايالم در چه وضعيتي است و چه عوامل
جامعه شناختي در آن نقش دارند.

پيشينه تحقيق
در تبيين سالمت اجتماعي شهروندان در ايران تحقيقات مختلفي انجام گرفته است .در اينجا به
برخي از تحقيقات برجسته و اخير اشاره ميشود.
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خديجه رستگار و فريبا سيدان ( )9311در تحقيق خود با عنوان «سنجش رابطه بين فرهنگ
شهروندي و سالمت اجتماعي شهروندان تهراني» که به روش پيمايشي انجام دادهاند به اين
نتيجه رسيدهاند که بين فرهنگ شهروندي و سالمت اجتماعي ارتباط معناداري وجود دارد.
تحقيق غالمرضا خوشفر و همکاران ( )9310با عنوان «امنيت اجتماعي و سالمت اجتماعي در
بين جوانان شهر قاي» که با هدف شناسايي رابطه امنيت اجتماعي و سالمت اجتماعي انجام
يافته است نشان داده است که رابطه معنيدار و مستقيمي بين امنيت اجتماعي و سالمت
اجتماعي جوانان شهر قاين وجود دارد .همچنين ،بيشترين شدت همبستگي امنيت اجتماعي با بعد
پذيرش اجتماعي و کمترين شدت همبستگي با بعد يکپارچگي اجتماعي است .در عين حال ،بين
امنيت اجتماعي و انسجام اجتماعي رابطه معني داري وجود ندارد .خديجه سفيري و فاطمه
منصوريان راوندي ( )9310تحقيقي را با عنوان «کليشههاي جنسيتي و سالمت اجتماعي مطالعه
زنان و مردان شهر تهران» انجام دادهاند .هدف اين پژوهش شناسايي رابطه کليشههاي جنسيتي
مورد پذيرش زنان و مردان و سالمت اجتماعي آنها است .يافتههاي تحقيق نشان داده است که
کليشههاي جنسيتي مردانه با تعاريف مثبت و تاييد آنها در جامعه همراه بوده است و در مقابل
زنان هستند که تقويت کليشههاي منفي درباره خودشان آنها را از حضوري فعال و مثبت در
جامعه باز ميدارد .بين کليشههاي جنسيتي و پذيرش اجتماعي زنان رابطه معنادار و مستقيم بوده
است .براساس نتايج اين پژوهش ،تقويت کليشههاي جنسيتي مثبت ،عمدتاً در مردان ،حس مفيد
بودن در جامعه را افزايش ميدهد .منصوري نيکوگفتار تحقيقي را با عنوان «تفاوتهاي جنسيتي
در سالمت اجتماعي ،نقش فردگرايي و جمعگرايي» انجام داده است .هدف اين پژوهش بررسي
سالمت اجتماعي در دو جنس زن و مرد و نقش فردگرايي و جمعگرايي در آن است .يافتههاي
تحقيق نشان داده است که پسران در مقايسه با دختران در متغير فردگرايي افقي و جمعگرايي
افقي و شاخص کل سالمت اجتماعي بطور معناداري نمرههاي باالتري دارند .فردگرايي و
جمعگرايي در رابطه بين جنسيت و سالمت اجتماعي دانشجويان نقش واسطهاي دارد (نيکوگفتار،
 .)9313نتايج تحقيقات ديگر نشان دادهاند که حمايت اجتماعي (زارع شاه آبادي و کاظمي،
9310؛ فرزانه و عليزاده9312 ،؛ همتي و همکاران9312 ،؛ خليلي و همکاران ،)9315 ،پايگاه
اجتماعي اقتصادي (ساعي و همکاران9313 ،؛ کدخدايي و لطفي9312 ،؛ فتحي و همکاران،
9319؛ صباغ و همکاران ،)9315 ،هويت جنسيتي (سفيري و منصوريان راوندي ،)9313 ،سبک
زندگي (افشاني و همکاران ،)9313 ،تعهد اجتماعي (زکي و خشوعي ،)9312 ،اعتماد اجتماعي
(زکي و خشوعي9312 ،؛ شربتيان9319 ،؛ فقهي فرهمند و زنجاني9315 ،؛ اميني راداني و
همکاران9315 ،؛ صباغ و همکاران ،)9315 ،مشارکت اجتماعي (ابراهيمپور و همکاران )9319 ،و
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اوقات فراغت (هزار جريبي و ارفعي9319 ،؛ صباغ و همکاران )9315 ،در سالمت اجتماعي افراد
نقش دارند.
همچنين ،پيرامون سالمت اجتماعي و بررسي عوامل دخيل در آن تحقيقات خارجي متعددي
انجام گرفته است که در اينجا تحقيقات اخير مورد اشاره قرار ميگيرند.
ميکائيل توچتون و برين ومپلر )2593( 9تحقيقي را با عنوان «بهبود سالمت اجتماعي از
طريق نهادهاي دموکراتيک جديد» انجام دادهاند .هدف اين پژوهش ارزيابي نقش نوع جديدي از
نهاد دموکراتيک بنام بودجه مشارکتي براي بهبود رفاه شهروندان است .محققان بر اساس
دادههاي شهرهاي بزرگ برزيل در بيست سال گذشته به اين ارزيابي پرداختهاند که آيا
برنامههاي بودجه مشارکتي بر دروندادها ،فرايندها و بروندادهاي رفاه تاثير دارد .محققان
دريافتهاند که اين برنامهها رابطه قوي با افزايش هزينههاي مراقبت بهداشتي ،سازمانهاي
اجتماعي مدني و کاهش نرخهاي مرگ و مير کودکان دارد .اين رابطه و پيوند بطور چشمگيري
تقويت ميشود زيرا برنامههاي بودجه مشارکتي براي مدت زمان طوالنيتر باقي ميمانند .پاکر و
باالنتين )2595( 2تحقيقي را با هدف بررسي تاثير جشنوارههاي موسيقي بر سالمت رواني و
اجتماعي افراد انجام دادهاند .در اين تحقيق دادههاي کيفي و کمي از يک گروه متمرکز و
پيمايش پرسشنامهاي از جوانان  93تا  21ساله جمعآوري شده است .نتايج تحقيق نشان داده
است که جشنوارههاي موسيقي تاثير مثبت در سالمت رواني و اجتماعي افراد دارد .هاردينگ و
همکاران )2590( 3تحقيقي را با عنوان «تعيين کنندههاي سالمت اجتماعي جوانان» به روش
کيفي انجام دادهاند .هدف اين پژوهش مطالعه تعيين کنندههاي سالمت اجتماعي جوانان با تاکيد
بر تفاوتهاي قومي است .نتايج تحقيق نشان داده است که نوجوانان اقليتهاي قومي به رغم
نگرانيها (مانند ناکارامدي اقتصادي و نژادپرستي) از سالمت اجتماعي بهتري برخوردار هستند.
اما با اين وجود نژادپرستي تاثير نامطلوب بر سالمت داشت.
بررسي تحقيقات پيشين داخلي و خارجي نشان ميدهد عوامل مختلفي در سالمت اجتماعي
دخيل هستند .اين عوامل را ميتوان به عوامل اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي و غيره گروه بندي
کرد .تمرکز اين پژوهش روي عوامل اجتماعي است .در اين راستا ،بررسي تحقيقات پيشين
مربوطه نشان ميدهد که عوامل اجتماعي مختلفي در سالمت اجتماعي نقش دارند .اين عوامل
شامل فرهنگ شهروندي ،امنيت اجتماعي ،کليشههاي جنسيتي و غيره است .در اين ميان،
1. Michael Touchton and Brain Wampler
2. Jan Packer and Julie Ballantyne
3. Seeromanie Harding et al
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بيشترين عوامل اجتماعي دخيل در سالمت اجتماعي افراد به ترتيب شامل حمايت اجتماعي (زارع
شاه آبادي و کاظمي9310 ،؛ فرزانه و عليزاده9312 ،؛ همتي و همکاران9312 ،؛ خليلي و
همکاران ،)9315 ،اعتماد اجتماعي (زکي و خشوعي9312 ،؛ شربتيان9319 ،؛ فقهي فرهمند و
زنجاني9315 ،؛ اميني راداني و همکاران9315 ،؛ صباغ و همکاران9315 ،؛ کدخدايي و لطفي،
 )9312و پايگاه اجتماعي اقتصادي (ساعي و همکاران9313 ،؛ کدخدايي و لطفي9312 ،؛ فتحي و
همکاران9319 ،؛ صباغ و همکاران9315 ،؛ سفيري و منصوريان راوندي )9313 ،است.
تحقيقات پيشين به روشهاي مختلف پيمايشي ،اسنادي و تحليل ثانويه به تبيين اجتماعي
سالمت اجتماعي شهروندان در قلمروهاي مکاني و زماني مختلف پرداختهاند .ماهيت روش
شناختي اين پژوهش پيمايشي است .اما ،از لحاظ نظري هم ماهيت بسيط و هم ماهيت جديد
دارد .ماهيت بسيط و گسترش دهنده آن اين است که متغيرها و مفاهيم برجسته تحقيقات پيشين
را مورد بررسي قرار داده است .اين مفاهيم شامل حمايت اجتماعي ،اعتماد اجتماعي و پايگاه
اقتصادي اجتماعي است .ماهيت جديد تحقيق اين است که نقش متغيرهاي جديد در سالمت
اجتماعي شهروندان مورد مطالعه قرار گرفته است .اين متغيرها شامل شبکههاي اجتماعي مجازي
و دينداري است .از اين لحاظ توانسته جاي خالي تحقيقات پيشين را پر کند .همچنين ،از لحاظ
روشي اين تحقيق در قلمرو مکاني و زماني متفاوتي انجام گرفته است .در اين تحقيق سالمت
اجتماعي شهروندان استان ايالم مورد مطالعه قرار گرفته است.

چهارچوب نظري
سالمت اجتماعي موضوعي است که کمتر مورد تحليل و تبيين مستقيم ديدگاههاي جامعه
شناختي قرار گرفته است .به سخن ديگر ،برخي از اين ديدگاهها بطور مستقيم سالمت اجتماعي
را محور تحليل نظري خود قرار دادهاند (مانند ديدگاههاي کييز و آمارتياسن) ،اما برخي ديگر از
اين نظريهها و ديدگاهها (مانند ديدگاههاي دورکيم و مرتون) .بطور غير مستقيم در بحث
نابهنجاريها و انحرافات اجتماعي به تحليل ضمني سالمت اجتماعي پرداختهاند .کييز در نظريه
سالمت اجتماعي ،آمارتياسن در بحث خود پيرامون شبکههاي اجتماعي ،گيدنز در نظريه اعتماد
اجتماعي و ويلز در نظريه حمايت اجتماعي بطور مستقيم به تحليل و تبيين سالمت اجتماعي
پرداختهاند .اما تحليل غير مستقيم پيرامون سالمت اجتماعي را ميتوان در نظريههاي آنومي
دورکيم ومرتون و نظريه تضاد مارکس پيدا کرد.
کييز از جامعهشناسان پيشتاز در مفهومسازي و سنجش سالمت اجتماعي در سطح خرد است.
از نظر او فردي برخوردار از سالمت اجتماعي است که اجتماع را به صورت يک مجموعه معنادار
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و بالقوه مفيد براي رشد و شکوفايي بداند و احساس کند که به جامعه تعلق دارد ،از طرف جامعه
پذيرفته ميشود و در پيشرفت آن سهيم است .کييز و ريف معتقدند که سالمت چيزي بيش از
رضايت زندگي و احساس خوشبختي است زيرا مفاهيمي لذت جويانه از سالمت هستند (مقتدايي،
 .)9310از نظر کوري کييز سالمت اجتماعي ترکيبي از چند عامل است که در مجموع نشان
ميدهند چقدر يک شخص در زندگي اجتماعي اش عملکرد خوبي دارد (کييز و شاپيرو:2550 ،
 .)0بر اين اساس سالمت اجتماعي پنج بعد دارد.
جدول شماره  :1ابعاد سالمت اجتماعي
ابعاد سالمت
شکوفايي

اجتماعي9

اجتماعي2

تعريف
بيانگر ارزيابي فرد از پتانسيلها است .باور به اينکه اجتماع در حال يک تکامل تدريجي
است و توانمنديهاي بالقوه براي تحول مثبت دارد .اين افراد به آينده جامعه اميدوارند و
معتقدند که خود و ديگران از پتانسيلهايي براي رشد اجتماعي بهرهمند هستند.

انسجام

اجتماعي3

باور به اينکه متعلق به جامعه و اجتماع خود است .احساس اينکه با اجتماع بيگانه و منزوي
نيست .انسجام اجتماعي به ارزيابي فرد از کيفيت روابط متقابلش در جامعه و گروههاي
اجتماعي است .اين مفهوم در برابر مفهوم بيگانگي و انزواي اجتماعي سيمن و آگاهي
طبقاتي مارکس قرار ميگيرد.

پذيرش

اجتماعي0

بيانگر تفسير فرد از جامعه و ديگران است .فرد به ديگران اعتماد دارد .اجتماع و مردم آنرا
ميپذيرد و به آنها باور دارد .ديدگاههاي مثبت نسبت به ديگران دارد .به سخن ديگر ،فرد
ديگران را با همه نقصها و جنبههاي مثبت و منفياي که دارند ميپذيرد و به ديگران به
عنوان افراد با ظرفيت و مهربان اعتماد و اطمينان دارد.

سهمداشت

انطباق

اجتماعي0

اجتماعي1

بيانگر ارزيابي فرد از ارزش اجتماعي خود است .باور به اينکه عضو مهمي از اجتماع هستند
و چيزهاي ارزشمندي براي اجتماع دارد و ميتواند در آن سهم داشته باشد .فرد احساس
ميکند آنچه انجام ميدهد براي جامعه مهم و ارزشمند است و به عنوان کمک اجتماعي
تلقي ميشود.
درکي که فرد نسبت به کيفيت ،سازماندهي و اداره دنياي اجتماعي اطراف خود دارد .اين
مفهوم در مقابل مفهوم بيمعنايي در زندگي است.

منبع :حسيني حاجي بکنده و تقيپور903 :9331 ،؛ افشاني و همکاران31 :9313 ،؛ ابراهيم نجف آبادي:9315 ،
955؛ رستگار و همکاران30 ،؛ يزدان پناه و نيک ورز950 :9310 ،
1. social well being
2. social actualization
3. Social integration
4. Social acceptance
5. Social contribution
6. Social coherence
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کييز در تحقيقات خود دريافت که سالمت اجتماعي با افزايش سن و سطح تحصيالت
افزايش مييابد زيرا مهارتها ،منابع و تجربيات با باال رفتن سن و تحصيالت افزايش مييابند و
به افراد کمک ميکنند بهتر از عهده چالشهاي اجتماعي بر آيند (مقتدايي.)0 :9310 ،
آمارتياسن در تحليل سالمت بر شبکههاي اجتماعي تاکيد دارد .به نظر وي وجود شبکههاي
اجتماعي و کنش جمعي ميتواند زمينه ساز رشد توانايي عامالن اجتماعي در کنترل و نظارت بر
تعيين کنندههاي سالمت در يک جامعه گردد .ميزان دستيابي و کنترل گروههاي اجتماعي به
منابع و قواعد و نيز مشارکت اجتماعي آنان عامل تعيين کنندهاي در توزيع نابرابر بيماري و
سالمت در يک جامعه ميباشد .گيدنز در بحث سالمت اجتماعي بر اعتماد اجتماعي تاکيد دارد.
به نظر او افزايش اعتماد در جامعه به افزايش کيفيت روابط متقابل در جامعه خواهد انجاميد.
اعتماد اجتماعي باال باعث گسترش دامنه روابط اجتماعي در جامعه ميشود و از اين رهگذر ميزان
مشارکت اجتماعي افراد باال ميرود .بنابراين طبق نظريه گيدنز اعتماد اجتماعي يکي از عوامل
موثر بر ارتقا سالمت اجتماعي است .ويلز در بحث سالمت اجتماعي بر حمايت اجتماعي تاکيد
دارد .به نظر او حمايت اجتماعي به مثابه ارتباطات و روابط مفيد بين افراد است .وي معتقد است
که حمايت اجتماعي موجب احساس مورد احترام و محبت واقع شدن ،ارزشمند بودن و پذيرش
خود ميشود .همه اينها بر عملکرد فرد در اجتماع تاثير ميگذارد .بنابراين طبق نظريه ويلز
حمايت اجتماعي عامل اثرگذار در سالمت اجتماعي افراد است (غفاري و ديگران.)00 :9311 ،
ديدگاه غير مستقيم دورکيم در خصوص سالمت اجتماعي ريشه در نظريه آنومي او دارد.
آنومي از نظر لغوي به معناي فقدان قانون ،هنجار و نظم يا نابهنجاري و نابساماني است
(ساروخاني .)93 :9335 ،آنومي يا بيهنجاري از نظر مفهومي به وضعيتي گفته ميشود که اعمال
و رفتارها بدون هنجاري انجام گيرد (شايان مهر .)929 :9311 ،اما از نظر دورکيم آنومي تماما
معادل بيهنجاري نيست بلکه عبارت از وضعيتي است که در آن قواعد اجتماعي يا هنجارها براي
عامالن اجتماعي الزام آور نيستند و پيروي ازآنها براي آنان مطلوبيتي ندارد (کوثري )3 :9331 ،به
نظر دورکيم دو نوع آنومي وجود دارد :آنومي در سطح فردي و آنومي در سطح اجتماعي .آنومي
در سطح فردي يا آنوميا نوعي احساس فردي از بيهنجاري است يا حالتي است که در آن فرد
احساس بيهنجاري و پوچي ميکند .آنومي در سطح اجتماعي نوعي بيهنجاري جمعي است
(ستوده .)931 :9313 ،در چنين حالتي ارزشها و هنجارها قدرت و نفوذ خود را از دست ميدهند
(شايان مهر )929 :9311 ،و اعضاي جامعه احساس جدايي کرده و حمايت و پشتيباني اجتماعي را
از دست ميدهند (ستوده .)931 :9313 ،برمبناي ديدگاه دورکيم سالمت اجتماعي زماني تحقق
پيدا ميکند که در جامعه وضعيت آنوميک وجود نداشته باشد .در وضعيتي که اعضاي جامعه
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احساس بيهنجاري کنند و فکر کنند که جدا از جامعه بوده و احساس همبستگي و حمايت
اجتماعي را از دست بدهند به رفتارهاي نابهنجار دست زده و پيامد آن تهديد سالمت اجتماعي
جامعه است .يکي ديگر از نظريههاي دورکيم ديدگاه او درباره دين است .به نظر دورکيم يکي از
کارکردهاي اصلي دين انسجام بخشي اجتماعي است .بنابراين با توجه به اين کارکرد ميتوان
بين دينداري و سالمت اجتماعي انتظار رابطه مثبتي را داشت .در جامعهاي که دين رواج بيشتري
دارد افراد انسجام بيشتري با جامعه داشته از حمايت اجتماعي برخوردار بوده و بنابراين از سالمت
اجتماعي بااليي برخوردارند (غفاري و ديگران.)00 :9311 ،
ديدگاه رابرت مرتون در خصوص سالمت اجتماعي نيز بطور غير مستقيم ريشه در نظريه
آنومي او دارد .از نظر مرتون آنومي تنها به معناي فقدان هنجارها نيست بلکه ابهام و تعارض
هنجارها را نيز در بر ميگيرد (چلبي .)991 :9310 ،ديدگاه اصلي مرتون در خصوص رفتار
نابهنجار و صورت مقابل آن يعني سالمت اجتماعي اين است که از هم گسيختگي بين اهداف
معين فرهنگي و شيوههاي ساختاري شده اجتماعي در جهت رسيدن به اين آرزوها علت اصلي
رفتارهاي نابهنجار در جامعه است .به نظر مرتون تاکيد مفرط جامعه بر موفقيت پولي و کاميابي
مالي باعث ميشود که افراد دغدغه ابزار فني و اجتماعي پيدا کرده و به رفتارهاي نابهنجار
ناهمنوا سوق پيدا کنند (مرتون .)9313 ،وي معتقد است که در هر جامعهاي افراد هم اهداف
فرهنگي را ياد ميگيرند و دروني ميکنند و هم هنجارها ،وسايل و شيوههاي مشروع دستيابي به
اين اهداف را .تأکيد مفرط بر هدف ثروت اندوزي و کسب موفقيت مالي منبع مهم آنومي است و
در اين شرايط کالهبرداري ،فساد ،جنايت ،جرم و انحرافات ديگر بطور فزايندهاي عموميت پيدا
ميکنند .اين رفتارهاي نابهنجار بويژه در بين طبقات پايين جامعه رواج بيشتري مييابد زيرا آنها
دسترسي کمتر و محدودتري به وسايل مشروع دستيابي به اهداف را دارند (سيمن.)11 :9313 ،
مارکس جامعه را ميدان تضادها و مبارزات طبقاتي ميپندارد و بر بيعدالتي در توزيع امکانات
تأکيد دارد .مارکس نظام جامعه و ارزشهاي حاکم بر آن را نه ارزشهايي عادالنه بلکه
ارزشهاي طبقه حاکم براي دستيابي به اهداف خود ميداند .اين ارزشهاي مسلط اجتماعي
صرفاً جنبه سياسي دارند و در واقع تحميلي و مبتني بر فريبها و فريبکاريهاي صاحبان قدرت
است .براساس نظريه مارکس توزيع نابرابر منابع ارزشمند (مانند پول ،قدرت ،حيثيت و
فرصتهاي شغلي) باعث ايجاد تضاد و بروز جرائم و انحرافات ميشود .مارکس به تشريح
همبستگي جرم با نظام سرمايهداري ميپردازد و آنها را بخشي از تقسيم کار در اين نظام ميداند
(ممتاز .)935 :9331 ،بنابراين ،اين توزيع نابرابر منابع ارزشمند که جرائم و انحرافات را بدنبال
دارد سالمت اجتماعي جامعه را تهديد ميکند.

دو فصلنامه جامعهشناسي اقتصادي و توسعه ،سال دهم ،بهار و تابستان 0511

56

در نظريهها و ديدگاههاي مطرح شده عوامل مختلفي در سالمت اجتماعي افراد نقش دارند.
در جدول زير عوامل موثر بر سالمت اجتماعي در هر يک از نظريهها نشان داده شده است.
جدول شماره  :2عوامل دخيل در سالمت اجتماعي در نظريههاي جامعه شناختي
نظريهپرداز

عوامل موثر بر سالمت اجتماعي

مارکس

طبقه اجتماعي

دورکيم

دينداري و حمايت اجتماعي

مرتون

ساختار اجتماعي

آمارتيا سن

شبکههاي اجتماعي

گيدنز

اعتماد اجتماعي

ويلز

حمايت اجتماعي

فرضيههاي پژوهش
 .9بين حمايت اجتماعي و سالمت اجتماعي شهروندان رابطه معنادار وجود دارد.
 .2بين شبکههاي اجتماعي مجازي و سالمت اجتماعي شهروندان رابطه معنادار وجود دارد.
 .3بين اعتماد اجتماعي و سالمت اجتماعي شهروندان رابطه معنادار وجود دارد.
 .0بين پايگاه اقتصادي اجتماعي و سالمت اجتماعي شهروندان رابطه معنادار وجود دارد.
 .0بين دينداري و سالمت اجتماعي شهروندان رابطه معنادار وجود دارد.
 .1بين متغيرهاي جنس ،سن وتحصيالت با سالمت اجتماعي شهروندان رابطه معنادار وجود دارد.

روش تحقيق
در اين پژوهش براي آزمون فرضيهها از روش پيمايشي استفاده شده است .چون روش پيمايشي
تنها روشي است که براي مطالعه رفتارها و ديدگاههاي کنشگران اجتماعي در مقياس وسيع و
سطح گسترده بکار ميرود .همچنين ،ابزار تحقيق پرسشنامه است و براي جمع آوري دادهها و
اطالعات الزم مورد استفاده قرار گرفته است ،چون حجم نمونه بيشتر بوده و الزم است از تعداد
زيادي افراد پرسش شود .بر اين اساس ،براي جمع آوري دادههاي مربوط به متغير وابسته
(سالمت اجتماعي شهروندان) از پرسشنامه استاندارد کييز استفاده گرديده است .پرسشنامه
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متغيرهاي مستقل نيز محقق ساخته است .اين پرسشنامهها از اعتبار صوري و محتوايي برخوردار
است ،چون مطابقت گويهها با هر يک از مفاهيم و متغيرها مورد ارزيابي و بررسي متخصصان و
کارشناسان قرار گرفته است .همچنين مقدار آلفاي کرونباخ که در جدول  3آمده است نشان
ميدهد که گويههاي اين پرسشنامه از پايايي الزم برخوردار ميباشند .بر اساس نتايج آزمون
پايايي (جدول شماره  ،)3مقدار آلفاي تمام متغيرها باالي  5/15است.
جدول شماره  :3آزمون پايايي متغيرهاي تحقيق
متغيرها

ابعاد

تعداد گويه

مقدار آلفاي کرونباخ

سالمت اجتماعي

شکوفايي اجتماعي

0

5/31

انطباق اجتماعي

0

5/30

انسجام اجتماعي

0

5/39

پذيرش اجتماعي

0

5/35

مشارکت اجتماعي

0

5/35

مساعدت مالي

3

5/30

اعتنا اجتماعي

3

5/32

احترام اجتماعي

3

5/35

رفتاري

0

5/31

احساسي

0

5/30

شبکههاي اجتماعي مجازي

0

5/30

پايگاه اقتصادي اجتماعي

3

5/11

باور ديني

0

5/33

رفتار ديني

3

5/35

احساس ديني

0

5/39

حمايت اجتماعي

اعتماد اجتماعي

دينداري

در اين تحقيق جامعهي آماري شامل شهروندان باالي  25سال استان ايالم در سال 9311
است .چون بيشتر تحت تاثير تعامالت اجتماعي هستند و بيشتر با چالشهاي اجتماعي و
اقتصادي مواجهاند .استان ايالم داراي ده شهر است و حجم جمعيت تحقيق  035903نفر است.
حجم نمونه تحقيق نيز بر اساس فرمول کوکران  333نفر شهروند تعيين شده است .با توجه به
اينکه واريانس متغيرها مشخص نيست از حداکثر مقدار آنها يعني  5/0استفاده شده است.
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براي انتخاب نمونهها از جامعه آماري از شيوه نمونه گيري خوشهاي چند مرحلهاي استفاده
شده است .هر شهر به عنوان يک خوشه تلقي شده و از هر شهر چند محله و از هر محله چند
خانه به صورت تصادفي انتخاب شده است .در انتخاب نمونهها هم سعي شده است از قشرها و
گروههاي مختلف اجتماعي نمونه گيري به عمل آيد تا احتمال معرف بودن نمونه باال باشد.

تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرها
 -9سالمت اجتماعي :به چگونگي روابط فرد با اجتماع و عملکردش در جامعه اشاره دارد
(ابراهيم نجف آبادي .)955 :9315 ،اين متغير در پنج بعد و بيست گويه در مقياس ليکرت پنج
درجهاي (کامال مخالفم ،مخالفم ،نظري ندارم ،موافقم ،کامال موافقم) مورد اندازهگيري قرار گرفته
است .هر يک از گويهها با توجه به جهت معنايي خودشان از  9تا  0نمره گذاري شدهاند.
 -2حمايت اجتماعي :عبارت است از برخورداري افراد از محبت ،مساعدت و توجه اقوام،
خانواده ،دوستان و غيره (ابراهيم نجف آبادي .)952 :9315 ،اين متغير در سه بعد و نه گويه در
مقياس ليکرت پنج درجهاي (کامال مخالفم ،مخالفم ،نظري ندارم ،موافقم ،کامال موافقم) مورد
اندازهگيري قرار گرفته است .هر يک از گويهها با توجه به جهت معنايي خودشان از  9تا 0
نمرهگذاري شدهاند.
 -3شبکههاي اجتماعي مجازي :به ساختاري اجتماعي يا مجموعهاي از افراد گفته ميشود
که در محيط مجازي به صورت گروهي با يکديگر ارتباط داشته و مواردي مانند اطالعات،
نيازمنديها ،فعاليتها و افکار خود را به اشتراک ميگذارند (محکم کار و حالج .)31 :9313 ،اين
متغير در چهار گويه در مقياس ليکرت پنج درجهاي (کامال مخالفم ،مخالفم ،نظري ندارم ،موافقم،
کامال موافقم) مورد اندازهگيري قرار گرفته است .هر يک از گويهها با توجه به جهت معنايي
خودشان از  9تا  0نمره گذاري شدهاند.
 -0اعتماد اجتماعي :عبارت است از داشتن حسن ظن به افراد در روابط اجتماعي که داراي
دو سطح بين شخصي و تعميم يافته است (زينآبادي .)91 :9331 ،اين متغير در دو بعد و نه گويه
در مقياس ليکرت پنج درجهاي (کامال مخالفم ،مخالفم ،نظري ندارم ،موافقم ،کامال موافقم) مورد
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اندازهگيري قرار گرفته است .هر يک از گويهها با توجه به جهت معنايي خودشان از  9تا 0
نمرهگذاري شدهاند.
 -0پايگاه اقتصادي اجتماعي :عبارت است از موقعيت و جايگاه اجتماعي افراد در يک سلسله
مراتب کامال مدرج (سبز عليان و زاهدي اصل .)00 :9319 ،اين متغير در سه گويه در مقياس
ليکرت پنج درجهاي (کامال مخالفم ،مخالفم ،نظري ندارم ،موافقم ،کامال موافقم) مورد
اندازهگيري قرار گرفته است .هر يک از گويهها با توجه به جهت معنايي خودشان از  9تا 0
نمرهگذاري شدهاند.
 -1دينداري :عبارت است از التزام فرد به دين يا التزام او به مجموعهاي از عقايد و اعمال
ديني فردي و جمعي (پورماجد و ديگران .)92 :9315 ،اين متغير در سه بعد و سيزده گويه در
مقياس ليکرت پنج درجهاي (کامال مخالفم ،مخالفم ،نظري ندارم ،موافقم ،کامال موافقم) مورد
اندازهگيري قرار گرفته است .هر يک از گويهها با توجه به جهت معنايي خودشان از  9تا 0
نمرهگذاري شدهاند.

يافتههاي تحقيق
الف) تحليل تک متغيره :توصيف مشخصات نمونه و متغيرهاي تحقيق
جدول شماره  :4توزيع فراواني شرکت کنندگان در مطالعه براساس متغيرهاي مورد بررسي
مشخصات فردي شهروندان

تعداد

درصد

جنس
مذکر

229

01

مونث

911

03

گروه سني
 25-35سال

923

39/1

 39-05سال

911

0/00

 09-05سال

03

1/90

 09-15سال

22

1/0

 19-15سال

1

3/2
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مشخصات فردي شهروندان

تعداد

درصد

وضعيت تاهل
متاهل

211

11/0

مجرد

19

23/0

قوميت
لک

00

93/1

لر

933

30/1

کرد

911

05/0

تحصيالت
زير ديپلم

29

0/0

ديپلم

30

29/1

فوق ديپلم

21

1/0

ليسانس

931

01/1

ارشد

13

91/2

دکتري

0

9/3

محل سکونت
ايالم

211

19/1

بدره

25

0/2

دره شهر

03

93/1

مهران

31

1/3

 01درصد جمعيت مورد مطالعه را مردان و  03درصد آنان را زنان تشکيل ميدهند39/1 .
درصد جمعيت مورد مطالعه در سنين  25-35سال قرار دارند 00/0 .درصد افراد مورد مطالعه در
سنين  90/1 ،39-05درصد در سنين  0/1 ،09-05درصد در سنين  09-15و  2/3درصد در
سنين  19-15هستند 11/0 .درصد جمعيت مورد مطالعه متاهلين و  23/0درصد آنان را مجردين
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تشکيل ميدهند 93/1 .درصد جمعيت تحقيق از قوميت لک هستند .قوميت لر  30/1درصد افراد
مورد مطالعه را تشکيل ميدهد و  05/0درصد جمعيت تحقيق شامل قوميت کرد است0/0 .
درصد جمعيت مورد مطالعه تحصيالت زير ديپلم دارند .تحصيالت  29/1درصد اين جمعيت
ديپلم ،تحصيالت  1/0درصد جمعيت مورد مطالعه فوق ديپلم ،تحصيالت  01/1درصد افراد
ليسانس ،تحصيالت  91/2درصد افراد ارشد و تحصيالت  91/2درصد جمعيت مورد مطالعه
دکتري است 19/1 .درصد جمعيت مورد مطالعه در شهر ايالم سکونت دارند 0/2 .درصد جمعيت
مورد مطالعه در بدره 93/1 ،درصد در دره شهر و  1/3درصد در مهران سکونت دارند.
جدول شماره  :5توصيف متغيرهاي تحقيق
ميانگين

ماکزيمم

مينيمم

واريانس

متغيرها
کل

01/39

39

21

15/33

انسجام اجتماعي

90/03

25

0

3/20

سهمداشت اجتماعي

93/01

25

0

95/03

شکوفايي اجتماعي

1/52

90

3

1/31

پذيرش اجتماعي

0/11

95

2

3/30

انطباق اجتماعي

99/51

25

0

95/03

حمايت اجتماعي

33/11

00

1

02/95

اعتماد اجتماعي

39/15

00

1

21/01

شبکههاي اجتماعي مجازي

93/13

25

0

25/02

پايگاه اجتماعي اقتصادي

1/00

90

9

1/02

دينداري

01/25

10

93

90/03

سالمت اجتماعي

بر اساس نتايج جدول باال ،ميانگين سالمت اجتماعي شهروندان  01/39است بنابراين ميزان
سالمت اجتماعي آنان متوسط به باال است .اما بررسي تک تک ابعاد سالمت اجتماعي نشان
ميدهد که ميزان برخورداري شهروندان از هر يک از آنها پايين است .همچنين اين شهروندان
بطور متوسط از حمايت اجتماعي ،اعتماد اجتماعي و دينداري برخوردار هستند .ميانگين اين
متغيرها به ترتيب  39/15 ،33/11و  01/25است .اما ،از پايگاه اجتماعي اقتصادي کمتري
برخوردار هستند.

دو فصلنامه جامعهشناسي اقتصادي و توسعه ،سال دهم ،بهار و تابستان 0511

55

ب) تحليل دو متغيره :آزمون فرضيهها
جدول شماره  :6همبستگي پيرسون بين متغير سالمت اجتماعي با هر يک از متغيرهاي مستقل
حمايت اجتماعي اعتماد اجتماعي شبکههاي اجتماعي پايگاه اجتماعي
اقتصادي
مجازي
کل

5/20

5/93

-5/50

5/91

5/20

m=01/3

P =5/555

P =5/52

P =5/31

P =5/552

P =/555

m=33/11

m=39/15

m=93/13

m=1/00

m=01/25

5/00

5/91

5/90

5/20

5/91

P =5/555

P =5/555

P =5/551

P =5/555

P =/555

m=90/03

m=90/03

m=90/03

m=90/03

m=90/03

5/91

5/29

5/99

5/20

-5/52

P =5/553

P =5/555

P =5/53

P =5/555

P =/12

m=93/01

m=93/01

m=93/01

m=93/01

m=93/01

5/23

5/25

5/53

-5/551

5/23

P =5/555

P =5/555

P =5/92

P =5/31

P =/555

m=1/52

m=1/52

m=1/52

m=1/52

m=1/52

5/53

-5/51

-5/91

-5/52

5/21

P =5/511

P =5/20

P =5/559

P =5/19

P =/555

m=0/11

m=0/11

m=0/11

m=0/11

m=0/11

-5/20

-5/91

-5/91

-5/553

-5/99

P =5/555

P =5/552

P =5/559

P =5/33

P =/53

m=99/51

m=99/51

m=99/51

m=99/51

m=99/51

انسجام اجتماعي

سهمداشت اجتماعي

سالمت
اجتماعي

دينداري

شکوفايي اجتماعي

پذيرش اجتماعي

انطباق اجتماعي

متغير سالمت اجتماعي با متغير شبکههاي اجتماعي مجازي رابطه معنيدار ندارد .اما ،رابطه
آن با متغيرهاي حمايت اجتماعي ،اعتماد اجتماعي ،پايگاه اجتماعي اقتصادي و دينداري معنيدار
است .ميزان اين رابطه به ترتيب  5/91 ،5/93 ،5/20و  5/20است .در اين ميان ،بيشترين رابطه
آن به ترتيب با دينداري و حمايت اجتماعي است .همچنين بررسي ارتباط ابعاد سالمت اجتماعي
با متغيرهاي مستقل نشان ميدهد که بعد انسجام اجتماعي با همه متغيرهاي مستقل رابطه معني
دار دارد اما ساير ابعاد سالمت اجتماعي با همه متغيرهاي تحقيق رابطه معنيدار ندارند .همچنين
بيشترين ارتباط معنيدار بين انسجام اجتماعي و حمايت اجتماعي است .ميزان اين ارتباط  5/00است.
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جدول شماره  :7مقايسه سالمت اجتماعي شهروندان به لحاظ جنس ،سن و تحصيالتشان
جنس

تحصيالت

گروههاي سني

متغيرها

مقدار t

سطح معنيداري

مقدار f

سطح معنيداري

مقدار f

سطح معنيداري

انسجام اجتماعي

5/199

5/011

3/52

5/593

9/33

5/951

سهمداشت اجتماعي

5/015

5/000

5/101

5/031

13/0

5/555

شکوفايي اجتماعي

-3/05

5/559

9/00

5/931

22/2

5/509

پذيرش اجتماعي

5/335

5/109

9/23

5/210

5/333

5/023

انطباق اجتماعي

2/31

5/591

5/310

5/035

5/090

5/331

بر اساس نتايج جدول باال ،در بين خرده مقياسهاي پنجگانه سالمت اجتماعي به لحاظ
شکوفايي اجتماعي و انطباق اجتماعي بين مردان و زنان تفاوت معنيداري وجود دارد .همچنين،
در بين گروههاي سني تفاوت معنيداري به لحاظ انسجام اجتماعي وجود دارد .اما ،گروهاي
تحصيلي در بعد سهمداشت اجتماعي تفاوت معنيداري با يکديگر دارند.
ج) تحليل چند متغيره
براي بررسي تاثير همزمان متغيرهاي مستقل تحقيق روي متغير سالمت اجتماعي از رگرسيون
چند متغيره به روش گام به گام استفاده شده است که در آن همه متغيرهاي مستقل و وابسته
بطور همزمان وارد تحليل شدهاند .پيش فرضهاي تحليل رگرسيون رعايت شده است .دادههاي
متغيرهاي مالک و پيشبين در سطح اندازهگيري کمي هستند .شکل توزيع نمرات متغير مالک
نرمال است ،مقدار معنيداري آزمون کولموگروف و اسميرنوف براي متغير سالمت اجتماعي 5/25
است .خطاها از هم مستقل هستند ،مقدار آزمون دوربين و واتسون  2/59است .نتايج تحليل
رگرسيون در جدول زير آورده شده است.
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جدول شماره  :8نتايج تحليل رگرسيون
مدل 9
متغير مالک

سالمت
اجتماعي

خالصه مدل

متغيرهاي پيش بين

b

B

t

سطح معنيداري

R = 5/20

دينداري

5/902

5/231

0/90

5/555

R2 = 5/501
f = 91/91
p = 5/555

مدل 2
سالمت
اجتماعي

R = 5/23

دينداري

5/920

5/911

3/33

5/559

R2 = 5/53

حمايت اجتماعي

5/919

5/901

2/13

5/553

f = 92/31
p = 5/555

نتايج رگرسيون گام به گام نشان ميدهد که در گام اول متغير دينداري در مدل باقي مانده
است .در اين مرحله متغير دينداري به تنهايي  5/501واريانس متغير سالمت اجتماعي را تبيين
ميکند .همچنين ،ميزان تاثير متغير دينداري  5/23بوده و معنادار ( )p= 5/555است .در گام دوم
متغيرهاي دينداري و حمايت اجتماعي در مدل باقي ماندهاند .اين متغيرها  5/53واريانس متغير
سالمت اجتماعي را تبيين ميکنند .ميزان تاثير اين متغيرها روي سالمت اجتماعي به ترتيب
 5/911و  5/901بوده و معنادار هستند.

بحث و نتيجهگيري
هدف تحقيق اين بود که وضعيت سالمت اجتماعي شهروندان استان ايالم نشان داده شده و
عوامل جامعه شناختي موثر بر آن بررسي گردد .در بخش توصيفي ،يافتههاي تحقيق نشان داد
که شهروندان مورد مطالعه از سالمت اجتماعي مطلوبي برخوردار هستند .در بخش تحليل ،رابطه
سالمت اجتماعي با متغيرهاي حمايت اجتماعي ،شبکههاي اجتماعي مجازي ،اعتماد اجتماعي،
پايگاه اجتماعي اقتصادي و دينداري و همين طور مقايسه مردان و زنان ،گروههاي سني و
تحصيلي به لحاظ سالمت اجتماعي مورد بررسي قرار گرفته بود .فرضيه اول اين بود که ،بين
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حمايت اجتماعي و سالمت اجتماعي شهروندان رابطه معنادار وجود دارد .آزمون فرضيه نشان داد
که رابطه بين متغيرهاي حمايت اجتماعي و سالمت اجتماعي مثبت و معني دار است .اين يافته
در تاييد تحقيقات زارع شاه آبادي و کاظمي9310 ،؛ فرزانه و عليزاده9312 ،؛ همتي و همکاران،
9312؛ خليلي و همکاران 9315 ،ميباشد .همچنين ،اين يافته در تاييد نظريه دورکيم است .از
نظر دورکيم زماني که اعضاي جامعه فکر کنند که جدا از جامعه بوده و احساس همبستگي و
حمايت اجتماعي را از دست بدهند به رفتارهاي نابهنجار دست زده و پيامد آن تهديد سالمت
اجتماعي جامعه است .فرضيه دوم اين بود که ،بين شبکههاي اجتماعي مجازي و سالمت
اجتماعي شهروندان رابطه معنادار وجود دارد .بر اساس آزمون آماري اين فرضيه مورد تاييد قرار
نگرفت .فرضيه سوم اين بود که ،بين اعتماد اجتماعي و سالمت اجتماعي شهروندان رابطه
معنادار وجود دارد .اين فرضيه مورد تاييد آزمون قرار گرفت .رابطه بين متغيرهاي اعتماد اجتماعي
و سالمت اجتماعي مثبت و معني دار بود .به اين معنا که ،هر اندازه اعتماد اجتماعي شهروندان
باالتر باشد ،از سالمت اجتماعي بيشتري برخوردار هستند .اين يافته در تاييد تحقيقات زکي و
خشوعي9312 ،؛ شربتيان9319 ،؛ فقهي فرهمند و زنجاني9315 ،؛ اميني راداني و همکاران،
9315؛ صباغ و همکاران 9315 ،ميباشد .همچنين ،اين يافته در تاييد نظريه گيدنز است .از نظر
گيدنز ،اعتماد اجتماعي باال باعث گسترش دامنه روابط اجتماعي در جامعه ميشود و از اين
رهگذر ميزان مشارکت اجتماعي افراد و سالمت اجتماعي آنان باال ميرود .فرضيه چهارم اين بود
که بين پايگاه اجتماعي اقتصادي و سالمت اجتماعي شهروندان رابطه معنادار وجود دارد .آزمون
فرضيه نشان داد که رابطه بين پايگاه اجتماعي اقتصادي با سالمت اجتماعي مثبت و معني دارد.
شهروندان از رهگذر پايگاه اجتماعي اقتصادي باالتر ميتوانند از سالمت اجتماعي بيشتري
برخوردار باشند .اين يافته در تاييد تحقيقات ساعي و همکاران9313 ،؛ کدخدايي و لطفي9312 ،؛
فتحي و همکاران9319 ،؛ صباغ و همکاران 9315 ،است .همچنين ،اين يافته در تاييد نظريه
مرتون است .از نظر مرتون رفتارهاي نابهنجار در بين طبقات پايين جامعه رواج بيشتري مييابد
زيرا آنها دسترسي کمتر و محدودتري به وسايل مشروع دستيابي به اهداف را دارند .فرضيه پنجم
اين بود که بين دينداري و سالمت اجتماعي شهروندان رابطه معنادار وجود دارد .آزمون آماري
اين فرضيه را نيز مورد تاييد قرار داد و نشان داد که رابطه بين متغيرهاي دينداري و سالمت
اجتماعي مثبت و معني دار است .به اين معنا که ،هر اندازه ميزان دينداري شهروندان باالتر باشد
ميزان سالمت اجتماعي آنان بيشتر است .همچنين ،بررسي ابعاد دينداري نشان داد که متغيرهاي
باور ديني ،رفتار ديني و احساس ديني با سالمت اجتماعي شهروندان رابطه معنادار دارند .در اين
ميان ،متغير رفتار ديني رابطه باالتري نسبت به ساير ابعاد دينداري دراد .ميزان رابطه اين متغيرها
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با سالمت اجتماعي شهروندان به ترتيب  5/20 ،5/20و  5/29است .اين يافته در تاييد تحقيقات
زارع شاه آبادي و کاظمي9310 ،؛ ساعي و همکاران9313 ،؛ صباغ و همکاران 9315 ،ميباشد.
همچنين ،اين يافته در تاييد نظريه دورکيم است .از نظر دورکيم در جامعهاي که دين رواج
بيشتري داشته باشد افراد انسجام بيشتري با جامعه داشته و بنابراين سالمت اجتماعي بيشتري
خواهند داشت .فرضيه ششم اين بود که بين متغيرهاي جنس ،سن و تحصيالت با سالمت
اجتماعي شهروندان رابطه معنادار وجود دارد .تحليل دادهها نشان داد که گروههاي جنسي ،سني
و تحصيلي در همه ابعاد سالمت اجتماعي باهم متفاوت نيستند .گروههاي جنسي به لحاظ
شکوفايي اجتماعي و انطباق اجتماعي ،گروههاي سني به لحاظ انسجام اجتماعي و گروههاي
تحصيلي به لحاظ سهمداشت اجتماعي با يکديگر متفاوت هستند.
بر اساس تحليل دادههاي تحقيق ميتوان نتيجه گرفت که حمايت اجتماعي ،اعتماد
اجتماعي ،پايگاه اجتماعي و اقتصادي و دينداري از عوامل موثر در سالمت اجتماعي شهروندان
هستند .در اين ميان ،عامل دينداري نقش مهمتر و برجسته تري در سالمت اجتماعي شهروندان
دارد .اين نتيجه يکي از نکات مهم و برجسته و متمايز اين پژوهش نسبت به تحقيقات گذشته
است .به سخن ديگر ،بر خالف تحقيقات گذشته در اين پژوهش نقش متغير دينداري در سالمت
اجتماعي شهروندان مورد توجه قرار گرفته و به نتيجه قابل توجهي نيز رسيده است .اما نتايج
تحقيق نشان داد که عامل شبکههاي اجتماعي مجازي در سالمت اجتماعي شهروندان نقشي
ندارد .بنابراين پيشنهاد تحقيق اين است که با مطالعات و تحقيقات آتي رابطه بين متغير
شبکههاي اجتماعي مجازي با سالمت اجتماعي افراد بيشتر روشن گردد.
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