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 چکيده

ن يمرتبط با آن در ب يشناختو عوامل جامعه يت سالمت اجتماعيوضع يق بررسين تحقيهدف ا
اسن و يدنز، آمارتيم، مرتون، مارکس، گيدورکهاي هين منظور از نظريباشد. بدمي المياستان ا شهروندان

گاه ي، پاي، اعتماد اجتماعيت اجتماعياز حماهاي استخراج شده عبارتندريده و متغيلز استفاده گرديو
 ياست. جامعه آمار يشيماي. روش پژوهش پينداريو د يمجاز ياجتماعهاي ، شبکهياجتماع ياقتصاد

از نوع  يريگوه نمونهينفر است. ش 388 يالم و حجم نمونه آماريسال استان ا 20 يشامل شهروندان باال
شده است. از ابزار پرسشنامه  يريگاستان نمونه ياست که در آن از همه شهرهااي مرحله چنداي خوشه

 ق نشانين تحقيبدست آمده از ا يفيج توصيو اطالعات استفاده شده است. نتاها داده يآورجمع يبرا
 ونيرگرس ليتحل جيباشد. نتامي )در حد باال( 81/59شهروندان برابر با  ياجتماع ن سالمتيانگيدهد ممي

ت يو حما ينداريد يرهايمتغ ريتاث فقط مستقل يرهاين متغيکه از ب است داده نشان زيگام به گام ن
انس يدرصد وار 8رها ين متغيا. است 16/0 و 20/0 بيترت به ريتاث نيا زانيم. است داريمعن ياجتماع

 و يسن ،يجنسهاي گروه که داد نشانها داده ليتحل ن،يکنند. همچنمي نييرا تب يسالمت اجتماع
 ييشکوفا لحاظ به يجنسهاي گروه. ستندين متفاوت باهم ياجتماع سالمت ابعاد همه در يليتحص

 لحاظ به يليتحصهاي گروه و ياجتماع انسجام لحاظ به يسنهاي گروه ،ياجتماع انطباق و ياجتماع
 هستند. متفاوت گريکدي با ياجتماع داشت سهم
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 ان مسئلهيو بمقدمه 

 و نقش يروان و يجسم سالمت کنار در سالمت ابعاد از يکي عنوان به ياجتماع سالمت امروزه
 نظر مد يروان و يجسم شيآسا فقط يسالمت از راستا نيا در. است افتهياي گسترده تياهم

 فرد سالمت يابيارز يارهايمع عنوان به زين او ياجتماع تفکر و جامعه در ردف عملکرد بلکه ستين
 و يروان ،يجسم سالمت نيتام به را کشورها توجه زين يجهان بهداشت سازمان. رودمي شمار به

 يگريد بر يسالمت ابعاد از کدام چيه که کند ديتاک نکته نيا به تا است کرده جلب ياجتماع
 بطور ياجتماع سالمت اساس، نيا بر(. 40: 1390 ن،يالد نيع يارفع و يبيرج هزار) ندارد يبرتر
: 1393 توکل،) است کرده دايپ تياهم يياجرا و ياستگذاريس و يعلم محافل دراي ندهيفزا

 کامل شيآسا و يآسودگ از است عبارت يسالمت ،يجهان بهداشت سازمان فيتعر اساس بر(. 116
 بر(. 83: 1394 همکاران، و رستگار) يناتوان اي يماريب نبود قطف نه و ياجتماع و يروان ،يجسم

 دارد. ياجتماع و يروان ،يجسمان بعد سه يسالمت ف،يتعر نيا اساس

 ميابراه) دارد اشاره جامعه در عملکردش و جامعه با فرد روابط يچگونگ به ياجتماع سالمت
 يمختلفهاي شاخص و ابعاد يدکاربرهاي پژوهش و ينظر اتيادب در(. 100: 1390 ،يآبادنجف

 سالمت از يتلق دو اساس نيا بر(. 116: 1393 توکل،) است شده ذکر ياجتماع سالمت يبرا
 قرار ياجتماع سالمت فيتعر واحد را فرد اول يتلق. دارد وجود يجهان مطالعات در ياجتماع

 بر و است فرد ياجتماع يزندگ يژگيو اي صفت مثابه به ياجتماع سالمت يتلق نيا در. دهدمي
 سالمت فيتعر واحد را جامعه دوم يتلق. شودمي ديتاک فرد ياجتماع تعامالت و روابط عنصر
 نظر در جامعه کي يبرا يصفت مثابه به ياجتماع سالمت يتلق نيا در. دهدمي قرار ياجتماع
 المتس از يتلق دو نيا اساس بر(. 119: همان) دارد اشاره سالم جامعه به و شودمي گرفته
 و روابط بر که ياجتماع سالمت يفرد بعد. دارد وجود ياجتماع سالمت ياصل بعد دو ،ياجتماع

 نرخ مانندهايي شاخص بر که ياجتماع سالمت ياجتماع بعد و دارد ديتاک فرد ياجتماع تعامالت
: همان) دارد اشاره رهيغ و تيجنا و جرم زانيم ،يخودکش نرخ ،يکاريب نرخ سرانه، درآمد فقر،
 شهروندان ياجتماع سالمت و بوده نظر مد ياجتماع سالمت يفرد بعد قيتحق نيا در(. 129
 رد.يگمي قرار مطالعه مورد

 حق نيا نيبنابرا. است جامعه در عدالتهاي شاخص و يانسان هياول حقوق جمله از سالمت
 امروزه(. 139: 1389 پور،يتق و بکنده يحاج ينيحس) باشند برخوردار سالمت از که است يهمگان

(. 3: 1389 آرام،سام و افجه) است يالمللنيبهاي سازمانهاي برنامه تياولو در يسالمت موضوع
 هر حقوقترين ياساس از يکي يسالمت از يمندبهره يجهان بهداشت سازمان اساسنامه طبق بر
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ان، ين ميدر ا. تاس ياجتماع تيموقع و ياسيس اعتقادات مذهب، نژاد، گرفتن نظر در بدون انسان
 ياجتماع بعد تيتقو(. 117: 1393 توکل،)برخوردار است  ييت باالياز اهم يسالمت اجتماع

 دهدمي ليتشک را سالماي جامعه و شده ميجرا و ياجتماعهاي بيآس کاهش به منجر سالمت
 تيامن و صلح به يابيدست يبرا ياساس يامر ياجتماع سالمت(. 82: 1394 همکاران، و رستگار)

 سالمت(. 150: 1391 ان،يشربت) دارد دنبال به را ياجتماع نشاط و يشاداب که است جامعه در
 و ييشکوفا و( 40: 1391 ن،يالدنيع يارفع و يبيجر هزار) جامعه يتعال و رشد موجب ياجتماع

 جامعه ياجتماع سالمت وجود با(. 82: 1394 همکاران، و يهمت) شودمي يزندگ تيفيک يارتقا
 از يکي ياجتماع سالمت(. همان) ابدي دست قبول قابل توسعه به و افتهي تکامل و يترق واندتمي

 باشد داشته ياساس نقش تواندمي جوامع توسعه در و رودمي شمار به جوامع توسعههاي شاخص
 جاديا فرد در يمضاعف يانرژ تواندمي ياجتماع سالمت(. 42: 1391 ن،يالديارفع و يبيجر هزار)

 جهت در بلکه ديننما يزيتجوهاي نقش و فيوظا انجام مصروف صرفاَ را خود تيفعال او و هکرد
 (.106: 1391 فام،عبداله و پورميابراه) بردارد فراترهاي گام جامعه و خود يتعال

. است چالش در ياجتماع سالمت لحاظ به رانيا که دهدمي نشان يداخلهاي گزارش و آمار
، ييايمنش و ذکرياست )اله 8تا  -10ران ياهاي ن استانيدر ب يجتماعمقدار شاخص سالمت ا

 اند.افتهيدر کشور انجام  يدر حوزه سالمت اجتماع يقات و مطالعات مختلفي(. تحق13: 1397
)مانند  ي)مانند درآمد(، فرهنگ يدهد که عوامل مختلف اقتصادمي قات نشانين تحقيج اينتا
 کي شهروندان نقش دارند. ي( در سالمت اجتماعيعتماد اجتماع)مانند ا ي( و اجتماعينداريد

 ياندک الميا استان در شهروندان ياجتماع سالمت نيانگيم که است داده نشان زين رياخ قيتحق
 يطيشرا حائز الميا استان ن،يهمچن(. 37: 1397 گران،يد و يغفار) است متوسط مقدار از باالتر
 توسعه زانيم نظر از الميا استان. دهدمي نشان را ياجتماع سالمت يبررس ضرورت که است

 نيشتريب يدارا است، اقوام ريسا و عرب لر، کرد، از گوناگون يتيجمع بافت يدارا بوده، محروم
 سوال اساس، نيا (. بر39: همان) را دارد يخودکش رقم نيباالتر و باشدمي عراق کشور با مرز
 عوامل چه و است يتيوضع چه در الميا استان انشهروند ياجتماع سالمت که است نيا ياصل

 . دارند نقش آن در يشناخت جامعه

  قيتحق نهيشيپ

نجا به يانجام گرفته است. در ا يقات مختلفيران تحقيشهروندان در ا ين سالمت اجتماعييدر تب
 شود.مي ر اشارهيقات برجسته و اخياز تحق يبرخ
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 فرهنگ نيب رابطه سنجش» عنوان با ق خوديقدر تح (1396) دانيس بايفر و رستگار جهيخد
ن يبه ااند انجام داده يشيمايکه به روش پ «يتهران شهروندان ياجتماع سالمت و يشهروند

 .دارد وجود يمعنادار ارتباط ياجتماع سالمت و يشهروند فرهنگ نيکه باند دهيجه رسينت
 در ياجتماع سالمت و يتماعاج تيامن» عنوان با (1394همکاران ) و فرخوش ق غالمرضايتحق

انجام  ياجتماع سالمت و ياجتماع تيامن رابطه ييشناسا که با هدف« يقا شهر جوانان نيب
 سالمت و ياجتماع تيامن نيب يميمستق و داريمعن رابطه که است داده نشان افته استي

 بعد با ياعاجتم تيامن يهمبستگ شدت نيشتريب ن،يهمچن. دارد وجود نيقا شهر جوانان ياجتماع
 نيب حال، نيع در. است ياجتماع يکپارچگي بعد با يهمبستگ شدت نيکمتر و ياجتماع رشيپذ
 فاطمه و يريسف جهيندارد. خد وجود يدار يمعن رابطه ياجتماع انسجام و ياجتماع تيامن

 مطالعه ياجتماع سالمت و يتيجنس يهاشهيکل» عنوان با را يقي( تحق1394) يراوند انيمنصور
 يتيجنسهاي شهيکل رابطه ييشناسا پژوهش نيا هدف. اندداده انجام «تهران شهر مردان و نزنا

 که است داده نشان قيتحق يهاافتهي است. آنها ياجتماع سالمت و مردان و زنان رشيپذ مورد
 مقابل در و است بوده همراه جامعه در آنها دييتا و مثبت فيتعار با مردانه يتيجنسهاي شهيکل

 در مثبت و فعال يحضور از را آنها خودشان درباره يمنفهاي شهيکل تيتقو که هستند زنان
 بوده ميمستق و معنادار رابطه زنان ياجتماع رشيپذ و يتيجنسهاي شهيکل نيب. داردمي باز جامعه
 ديمف حس، مردان در عمدتاً، مثبت يتيجنسهاي شهيکل تيتقو پژوهش، نيا جينتا براساس. است
 يتيجنسهاي تفاوت» عنوان با را يقيتحق کوگفتارين يدهد. منصورمي شيافزا را جامعه در بودن

 يبررس پژوهش نيا هدف. است داده انجام «ييگراجمع و ييفردگرا نقش ،ياجتماع سالمت در
 يهاافتهياست.  آن در ييگراجمع و ييفردگرا نقش و مرد و زن جنس دو در ياجتماع سالمت

 ييگراجمع و يافق ييفردگرا ريمتغ در دختران با سهيمقا در پسران که است داده نشان قيتحق
 و ييفردگرا. دارند يباالترهاي نمره يمعنادار بطور ياجتماع سالمت کل شاخص و يافق

، کوگفتارين)دارد اي واسطه نقش انيدانشجو ياجتماع سالمت و تيجنس نيب رابطه در ييگراجمع
 ،يکاظم و يآباد شاه زارع) يت اجتماعيکه حمااند نشان داده گريقات ديج تحقينتا (.1393
گاه ي(، پا1390 همکاران، و يليخل ؛1392 همکاران، و يهمت ؛1392 زاده،يعل و فرزانه ؛1394
 همکاران، و يفتح ؛1392 ،يلطف و ييکدخدا ؛1393 همکاران، و ي)ساع ياقتصاد ياجتماع
(، سبک 1393 ،يراوند انيمنصور و يري)سف يتيت جنسي(، هو1390 همکاران، و صباغ ؛1391
 ي(، اعتماد اجتماع1392 ،يخشوع و ي)زک ي(، تعهد اجتماع1393 همکاران، و ي)افشان يزندگ
 و يرادان ينيام ؛1390 ،يزنجان و فرهمند يفقه ؛1391 ان،يشربت ؛1392 ،يخشوع و ي)زک

( و 1391 همکاران، و پورميه)ابرا ي(، مشارکت اجتماع1390 همکاران، و صباغ ؛1390 همکاران،
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افراد  ي( در سالمت اجتماع1390 همکاران، و صباغ ؛1391 ،يارفع و يبيجر اوقات فراغت )هزار
 نقش دارند.

 يمتعدد يقات خارجيل در آن تحقيعوامل دخ يو بررس يرامون سالمت اجتماعين، پيهمچن
 رند.يگيم ر مورد اشاره قراريقات اخينجا تحقيانجام گرفته است که در ا

 از ياجتماع سالمت بهبود» عنوان با را يقي( تحق2013) 1ومپلر نيبر و توچتون ليکائيم
 از يديجد نوع نقش يابيارز پژوهش نيا هدف اند.داده انجام «ديجد کيدموکرات ينهادها قيطر

 اساس بر محققان. است شهروندان رفاه بهبود يبرا يمشارکت بودجه بنام کيدموکرات نهاد
 ايآ کهاند پرداخته يابيارز نيا به گذشته سال ستيب در ليبرز بزرگ يشهرهاهاي داده

 محققان. دارد ريتاث رفاه يبروندادها و ندهايفرا دروندادها، بر يمشارکت بودجههاي برنامه
 يهاسازمان ،يبهداشت مراقبتهاي نهيهز شيافزا با يقو رابطهها برنامه نيا کهاند افتهيدر

 يريچشمگ بطور ونديپ و رابطه نيا. دارد کودکان ريم و مرگهاي نرخ کاهش و يمدن ياجتماع
 و مانند. پاکرمي يباق تريطوالن زمان مدت يبرا يمشارکت بودجههاي برنامه رايز شودمي تيتقو

 و يروان سالمت بر يقيموسهاي جشنواره ريتاث يهدف بررس با را يقيتحق (2010) 2نيباالنت
 و متمرکز گروه کي از يکم و يفيکهاي ق دادهين تحقيدر ا اند.انجام داده افراد ياجتماع

 داده نشان قيتحق جينتا. است شده يآورجمع ساله 29 تا 18 جوانان ازاي پرسشنامه شيمايپ
 و نگيدارد. هارد افراد ياجتماع و يروان سالمت در مثبت ريتاث يقيموسهاي جشنواره که است

به روش  «جوانان ياجتماع سالمتهاي کننده نييتع» عنوان با را يقي( تحق2015) 3همکاران
 ديتاک با جوانان ياجتماع سالمتهاي کننده نييتع مطالعه پژوهش نيا هدف اند.داده انجام يفيک
 رغم به يقومهاي تياقل نوجوانان که است داده نشان قيتحق جينتا. است يقومهاي تفاوت بر

. هستند برخوردار يبهتر ياجتماع سالمت از( ينژادپرست و ياقتصاد يدناکارام مانند)ها ينگران
 .داشت سالمت بر نامطلوب ريتاث ينژادپرست وجود نيا با اما

 ياجتماع سالمت در يمختلف عوامل دهدمي نشان يو خارج ين داخليشيپ قاتيتحق يبررس
 يبند گروه رهيغ وي صاد، اقتيفرهنگ ،ياجتماع عوامل به توانمي را عوامل نيا. ل هستنديدخ

ن يشيقات پيتحق ين راستا، بررسياست. در ا يعوامل اجتماع ين پژوهش رويتمرکز ا .کرد
 عوامل نيا نقش دارند. ياجتماع سالمت در يمختلف ياجتماع دهد که عواملمي مربوطه نشان

 ،انيم نيا در. است رهيغ و يتيجنسهاي شهيکل ،ياجتماع تيامن ،يشهروند فرهنگ شامل

                                                   
1. Michael Touchton and Brain Wampler 
2. Jan Packer and Julie Ballantyne 

3. Seeromanie Harding et al 
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 )زارع ياجتماع تيحما شامل بيترت به افراد ياجتماع سالمت در ليدخ ياجتماع عوامل نيشتريب
 و يليخل ؛1392 همکاران، و يهمت ؛1392 زاده،يعل و فرزانه ؛1394 ،يکاظم و يآباد شاه

 و فرهمند يفقه ؛1391 ان،يشربت ؛1392 ،يخشوع و ي)زک ياجتماع اعتماد، (1390 همکاران،
 ،يلطف و يي؛ کدخدا1390 همکاران، و صباغ ؛1390 همکاران، و يرادان ينيام ؛1390 ،يزنجان

 و يفتح ؛1392 ،يلطف و ييکدخدا ؛1393 همکاران، و ي)ساع ياقتصاد ياجتماع گاهيپا و (1392
 .است (1393 ،يراوند انيمنصور و يري؛ سف1390 همکاران، و صباغ ؛1391 همکاران،

 ين اجتماعييه به تبيل ثانويو تحل ي، اسناديشيمايف پمختلهاي ن به روشيشيقات پيتحق
ت روش يماه اند.مختلف پرداخته يو زمان يمکان يشهروندان در قلمروها يسالمت اجتماع

 ديجد تيماه هم و طيبس تيماه هم ينظر لحاظ از است. اما، يشيماين پژوهش پيا يشناخت
 نيشيپ قاتيتحق برجسته ميمفاه و هاريمتغ که است نيا آن دهنده گسترش و طيبس تيماه. دارد

 گاهيپا و ياجتماع اعتماد ،ياجتماع تيحما شامل ميمفاه نيا. است داده قرار يبررس مورد را
 سالمت در ديجد يرهايمتغ نقش که است نيا قيتحق ديجد تيماه. است ياجتماع ياقتصاد
 يمجاز ياجتماعهاي بکهش شامل رهايمتغ نيا. است گرفته قرار مطالعه مورد شهروندان ياجتماع

 لحاظ از ن،ين را پر کند. همچنيشيقات پيتحق يخال ين لحاظ توانسته جاياز ا. است ينداريد و
 سالمت قيتحق نيا در. است گرفته انجام يمتفاوت يزمان و يمکان قلمرو در قيتحق نيا يروش

 .است گرفته قرار مطالعه مورد الميا استان شهروندان ياجتماع

 يرنظ چهارچوب

جامعه هاي دگاهيم دين مستقييل و تبياست که کمتر مورد تحل يموضوع يسالمت اجتماع
 ياجتماع سالمت ميمستق بطورها دگاهيد نيا از يگر، برخيقرار گرفته است. به سخن د يشناخت

 از گريد يبرخ اما اسن(،يز و آمارتييکهاي دگاهي)مانند داند داده قرار خود ينظر ليتحل محور را
 بحث در ميمستق ريغ بطور .م و مرتون(يدورکهاي دگاهي)مانند دها دگاهيد وها هينظر نيا

ه يز در نظرييک اند.پرداخته ياجتماع سالمت يضمن ليتحل به ياجتماع انحرافات وها ينابهنجار
ه اعتماد يدنز در نظري، گياجتماعهاي رامون شبکهياسن در بحث خود پي، آمارتيسالمت اجتماع

 ين سالمت اجتماعييل و تبيم به تحليبطور مستق يت اجتماعيه حمايلز در نظريو و ياعاجتم
 يآنومهاي هيتوان در نظرمي را يرامون سالمت اجتماعيم پير مستقيل غياما تحل اند.پرداخته

 دا کرد.يه تضاد مارکس پيم ومرتون و نظريدورک

. است خرد سطح در ياجتماع المتس سنجش و يسازمفهوم در شتازيپ شناسانجامعه از زييک
 معنادار مجموعه کي صورت به را اجتماع که است ياجتماع سالمت از برخوردار يفرد او نظر از
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 جامعه طرف از دارد، تعلق جامعه به که کند احساس و بداند ييشکوفا و رشد يبرا ديمف بالقوه و
 از شيب يزيچ سالمت که ندمعتقد فير و زييک. است ميسه آن شرفتيپ در و شودمي رفتهيپذ

 ،ييمقتدا) هستند سالمت از انهيجو لذت يميمفاه رايز است يخوشبخت احساس و يزندگ تيرضا
 نشان مجموع در که است عامل چند از يبيترک ياجتماع سالمت زييک يکور نظر از(. 1395

: 2004 رو،يشاپ و زييک) دارد يخوب عملکرد اش ياجتماع يزندگ در شخص کي چقدر دهندمي
 دارد. بعد پنج ياجتماع سالمت اساس نيا بر(. 5

 ياجتماع سالمت ابعاد :1شماره  جدول

 فيتعر 1ياجتماع ابعاد سالمت

 و است يجيتدر تکامل کي حال در اجتماع نکهيا به باور .استها ليپتانس از فرد يابيارز انگريب 2ياجتماع ييشکوفا
 که معتقدند و دوارنديام جامعه ندهيآ به افراد نيا. دارد مثبت تحول يبرا بالقوههاي يتوانمند

 .هستند مندبهره ياجتماع رشد يبراهايي ليپتانس از گرانيد و خود

 يمنزو و گانهيب اجتماع با نکهيا احساس. است خود اجتماع و جامعه به متعلق نکهيا به باور 3ياجتماع انسجام
 ياجتماعهاي گروه و جامعه در متقابلش روابط تيفيک از فرد يابيارز به ياجتماع انسجام. ستين

 مارکس يطبقات يآگاه و منيس ياجتماع يانزوا و يگانگيب مفهوم برابر در مفهوم نيا. است

 .رديگمي قرار

 آنرا مردم و اجتماع. دارد اعتماد گرانيد به فرد. است گرانيد و جامعه از فرد ريتفس انگريب 4ياجتماع رشيپذ
 فرد گر،يد سخن به. دارد گرانيد به نسبت مثبتهاي دگاهيد .دارد باور نهاآ به و رديپذمي

 عنوان به گرانيد به و رديپذمي دارند کهاي يمنف و مثبتهاي جنبه وها نقص همه با را گرانيد
 .دارد نانياطم و اعتماد مهربان و تيظرف با افراد

 و هستند اجتماع از يمهم عضو نکهيا به باور. است خود ياجتماع ارزش از فرد يابيارز انگريب 5ياجتماع سهمداشت
 کندمي احساس فرد. باشد داشته سهم آن در تواندمي و دارد اجتماع يبرا يارزشمند يزهايچ

 .شودمي يتلق ياجتماع کمک عنوان به و است ارزشمند و مهم جامعه يبرا دهدمي انجام آنچه

 مفهوم نيا. دارد خود اطراف ياجتماع يايدن اداره و يسازمانده ت،يفيک به نسبت فرد که يدرک 6ياجتماع انطباق
 .است يزندگ در ييمعنايب مفهوم مقابل در

: 1390 ،يآباد نجف ميابراه ؛89: 1393 همکاران، و يافشان ؛143: 1389 پور،يتق و بکنده يحاج ينيحس: منبع
 104 :1394 ورز، کين و پناه زداني ؛85 همکاران، و رستگار ؛100

                                                   
1. social well being 
2. social actualization 

3. Social integration 

4. Social acceptance 
5. Social contribution 

6. Social coherence 
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 التيتحص سطح و سن شيافزا با ياجتماع سالمت که افتيدر خود قاتيتحق در زييک
 و ابنديمي شيافزا التيتحص و سن رفتن باال با اتيتجرب و منابع ها،مهارت رايز ابديمي شيافزا
 (.4: 1395 ،ييمقتدا) نديآ بر ياجتماعهاي چالش عهده از بهتر کنندمي کمک افراد به

هاي شبکه وجود يو نظر به. دارد ديتاک ياجتماعهاي شبکه بر سالمت ليتحل رد اسنيآمارت
 بر نظارت و کنترل در ياجتماع عامالن ييتوانا رشد ساز نهيزم تواندمي يجمع کنش و ياجتماع

 به ياجتماعهاي گروه کنترل و يابيدست زانيم. گردد جامعه کي در سالمتهاي کننده نييتع
 و يماريب نابرابر عيتوز دراي کننده نييتع عامل آنان ياجتماع مشارکت زين و قواعد و منابع

. دارد ديتاک ياجتماع اعتماد بر ياجتماع سالمت بحث در دنزيگ. باشدمي جامعه کي در سالمت
. ديانجام خواهد جامعه در متقابل روابط تيفيک شيافزا به جامعه در اعتماد شيافزا او نظر به

 زانيم رهگذر نيا از و شودمي جامعه در ياجتماع روابط دامنه گسترش باعث باال ياجتماع اعتماد
 عوامل از يکي ياجتماع اعتماد دنزيگ هينظر طبق نيبنابرا. رودمي باال افراد ياجتماع مشارکت

 ديتاک ياجتماع تيحما بر ياجتماع سالمت بحث در لزيو. است ياجتماع سالمت ارتقا بر موثر
 است معتقد يو. است افراد نيب ديمف روابط و ارتباطات مثابه به ياجتماع تياحم او نظر به. دارد
 رشيپذ و بودن ارزشمند شدن، واقع محبت و احترام مورد احساس موجب ياجتماع تيحما که

 لزيو هينظر طبق نيبنابرا. گذاردمي ريتاث اجتماع در فرد عملکرد بر نهايا همه. شودمي خود
 (.45: 1397 گران،يد و يغفار) است افراد ياجتماع سالمت در رگذاراث عامل ياجتماع تيحما

. دارد او يآنوم هينظر در شهير ياجتماع سالمت خصوص در ميم دورکير مستقيغ دگاهيد
 است ينابسامان و ينابهنجار اي نظم و هنجار قانون، فقدان يمعنا به يلغو نظر از يآنوم

 اعمال که شودمي گفته يتيوضع به يمفهوم نظر از يرهنجابي اي يآنوم(. 13: 1380 ،يساروخان)
 تماما يآنوم ميدورک نظر از اما(. 121: 1377 مهر، انيشا) رديگ انجام يهنجار بدون رفتارها و

 يبرا هنجارها اي ياجتماع قواعد آن در که است يتيوضع از عبارت بلکه ستين يهنجاربي معادل
 به( 8: 1386 ،يکوثر) ندارد يتيمطلوب آنان يبرا ازآنها يرويپ و ستندين آور الزام ياجتماع عامالن

 يآنوم. ياجتماع سطح در يآنوم و يفرد سطح در يآنوم: دارد وجود يآنوم نوع دو ميدورک نظر
 فرد آن در که است يحالت اي است يهنجاريب از يفرد احساس ينوع ايآنوم اي يفرد سطح در

 است يجمع يهنجاريب ينوع ياجتماع سطح در يآنوم. کنديم يپوچ و يهنجاريب احساس
 دهنديم دست از را خود نفوذ و قدرت هنجارها و هاارزش يحالت نيچن در(. 136: 1373، ستوده)
 را ياجتماع يبانيپشت و تيحما و کرده ييجدا احساس جامعه ياعضا و( 121: 1377 مهر، انيشا)
 تحقق يزمان ياجتماع سالمت ميدورک هدگايد يبرمبنا(. 136: 1373 ستوده،) دهنديم دست از
 جامعه ياعضا که يتيوضع در. باشد نداشته وجود کيآنوم تيوضع جامعه در که کنديم دايپ
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 تيحما و يهمبستگ احساس و بوده جامعه از جدا که کنند فکر و کنندهنجاري بي احساس
 ياجتماع سالمت ديهدت آن امديپ و زده دست نابهنجار يرفتارها به بدهند دست از را ياجتماع
 از يکي ميدورک نظر به. است نيد درباره او دگاهيد ميدورکهاي هينظر از گريد يکي. است جامعه

 توانمي کارکرد نيا به توجه با نيبنابرا. است ياجتماع يبخش انسجام نيد ياصل يکارکردها
 يشتريب رواج نيد که ايجامعه در. داشت را يمثبت رابطه انتظار ياجتماع سالمت و ينداريد نيب

 سالمت از نيبنابرا و بوده برخوردار ياجتماع تيحما از داشته جامعه با يشتريب انسجام افراد دارد
 (.44: 1397 گران،يد و يغفار) برخوردارند ييباال ياجتماع

 هينظر در شهيم رير مستقيبطور غ زين ياجتماع سالمت خصوص در مرتون رابرت دگاهيد
 تعارض و ابهام بلکه ستين هنجارها فقدان يمعنا به تنها يآنوم مرتون نظر زا دارد. او يآنوم

رفتار  خصوص در مرتون ياصل دگاهيد(. 119: 1375 ،يچلب) رديگمي بر در زين را هنجارها
 اهداف نيب يختگيگس هم از که است نيا يسالمت اجتماع يعني آن مقابل صورت و نابهنجار

 ياصل علت آرزوها نيا به دنيرس جهت در ياجتماع شده يارساختهاي وهيش و يفرهنگ نيمع
 يابيکام و يپول تيموفق بر جامعه مفرط ديتاک مرتون نظر به. است جامعه در نابهنجار يرفتارها

 نابهنجار يرفتارها به و کرده دايپ ياجتماع و يفن ابزار دغدغه افراد که شودمي باعث يمال
 اهداف هم افراداي جامعه هر در که است معتقد يو(. 1378 مرتون،) کنند دايپ سوق ناهمنوا
 به يابيدست مشروعهاي وهيش و ليوسا هنجارها، هم و کنندمي يدرون و رنديگيم ادي را يفرهنگ

 و است يآنوم مهم منبع يمال تيموفق کسب و ياندوز ثروت هدف بر مفرط ديتأک. را اهداف نيا
 دايپ تيعموماي ندهيفزا بطور گريد انحرافات و جرم، تيجنا فساد،، يکالهبردار طيشرا نيا در
 آنها رايز ابديمي يشتريب رواج جامعه نييپا طبقات نيب در ژهيبو نابهنجار يرفتارها نيا کنند.يم

 (.96: 1378 من،يس) دارند را اهداف به يابيدست مشروع ليوسا به يمحدودتر و کمتر يدسترس

 امکانات عيتوز در يعدالتيب بر و پنداردمي يطبقات بارزاتم و تضادها دانيم را جامعه مارکس
 بلکه عادالنه ييهاارزش نه را آن بر حاکم يهاارزش و جامعه نظام مارکس. دارد ديتأک

 ياجتماع مسلط يهاارزش نيا. داندمي خود اهداف به يابيدست يبرا حاکم طبقه يهاارزش
 قدرت صاحبانهاي يبکاريفر وها بيفر بر يمبتن و يليتحم واقع در و دارند ياسيس جنبه صرفاً
 و تيثيح، قدرت پول، مانند) ارزشمند منابع نابرابر عيتوز مارکس هينظر براساس. است

 حيتشر به مارکس. شودمي انحرافات و جرائم بروز و تضاد جاديا باعث( يشغل يهافرصت
 داندمي نظام نيا در کار ميتقس از يشبخ را آنها و پردازديم يدارهيسرما نظام با جرم يهمبستگ

 بدنبال را انحرافات و جرائم که ارزشمند منابع نابرابر عيتوز نيا ن،يبنابرا(. 130: 1387 ممتاز،)
 کند.مي ديتهد را جامعه ياجتماع سالمت دارد
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. دارند افراد نقش ياجتماع سالمت در يمختلف عوامل مطرح شدههاي دگاهيد وها هينظر در
 .است شده داده نشانها هينظر از کي هر در ياجتماع سالمت بر موثر عوامل ريز ولجد در

 يشناخت جامعههاي هينظر در ياجتماع سالمت در ليدخ عوامل :2شماره  جدول

 ياجتماع سالمت بر موثر عوامل پردازهينظر

 ياجتماع طبقه مارکس

 ياجتماع تيحما و ينداريد ميدورک

 ياجتماع ساختار مرتون

 ياجتماعهاي شبکه سن ايآمارت

 ياجتماع اعتماد دنزيگ

 ياجتماع تيحما لزيو

 پژوهشهاي هيفرض

 رابطه معنادار وجود دارد. شهروندان ياجتماع سالمت و ياجتماع تين حماي. ب1

 دارد. رابطه معنادار وجود شهروندان ياجتماع سالمت و يمجاز ياجتماعهاي ن شبکهي. ب2

 معنادار وجود دارد. رابطه شهروندان ياجتماع سالمت و يتماعاج ن اعتمادي. ب3

 دارد. رابطه معنادار وجود شهروندان ياجتماع سالمت و ياجتماع ياقتصاد گاهين پاي. ب4

 دارد. رابطه معنادار وجود شهروندان ياجتماع سالمت و يندارين دي. ب5

 دان رابطه معنادار وجود دارد.شهرون يبا سالمت اجتماع التيجنس، سن وتحص يرهاين متغي. ب6

 قيتحق روش

 يشيمايپ روش چون. است شده استفاده يشيمايپ روش ازها هيفرض آزمون يبرا پژوهش نيا در
 و عيوس اسيمق در ياجتماع کنشگرانهاي دگاهيد و رفتارها مطالعه يبرا که است يروش تنها

و ها داده يجمع آور يست و براق پرسشنامه اين، ابزار تحقيهمچن. رودمي بکار گسترده سطح
 تعداد از است الزم و بوده شتريب نمونه اطالعات الزم مورد استفاده قرار گرفته است، چون حجم

ر وابسته يمربوط به متغهاي داده يجمع آور ين اساس، برايشود. بر ا پرسش افراد ياديز
ده است. پرسشنامه يگردز استفاده ييشهروندان( از پرسشنامه استاندارد ک ي)سالمت اجتماع
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 برخوردار ييمحتوا و يصور اعتبار ازها پرسشنامه نيز محقق ساخته است. ايمستقل ن يرهايمتغ
متخصصان و  يبررس و يابيارز رها مورديو متغ ميمفاه از کيهر  باها هيگو مطابقت چون است،

 آمده است نشان 3کرونباخ که در جدول  يآلفا ن مقداريهمچن. است گرفته قرار کارشناسان
آزمون  جينتا اساس باشند. برمي برخوردار الزم ييايپا پرسشنامه از نياهاي هيگو دهد کهمي

 .است 70/0 يباال رهايمتغ تمام يآلفا مقدار (،3)جدول شماره  ييايپا

 قيتحق يرهايمتغ ييايپا آزمون :3شماره  جدول

 کرونباخ يآلفا مقدار هيگو تعداد ابعاد رهايمتغ

 ياجتماع تسالم

 

 

 

 89/0 4 ياجتماع ييشکوفا

 84/0 4 يانطباق اجتماع

 81/0 4 يانسجام اجتماع

 80/0 4 يرش اجتماعيپذ

 80/0 4 يمشارکت اجتماع

 ياجتماع تيحما

 

 

 85/0 3 يمساعدت مال

 82/0 3 ياعتنا اجتماع

 80/0 3 ياحترام اجتماع

 89/0 5 يرفتار ياجتماع اعتماد

 84/0 4 ياحساس

 85/0 4 يمجاز ياجتماعهاي شبکه

 79/0 3 ياجتماع ياقتصاد گاهيپا

 ينداريد

 

 

 83/0 5 ينيد باور

 80/0 3 ينيرفتار د

 81/0 5 ينياحساس د

 1397 سال در الميا استان سال 20 يباال شهروندان شامل يآماري جامعه قيتحق نيا در
 و ياجتماعهاي چالش با شتريب و هستند ياجتماع تعامالت ريتاث تحت شتريب چون. است

. است نفر 580158 قيتحق تيجمع ده شهر است و حجم يالم داراياستان ا اند.مواجه ياقتصاد
با توجه به  .است ن شدهييشهروند تع نفر 388 ز بر اساس فرمول کوکرانيق نيتحق نمونه حجم

 استفاده شده است. 5/0 يعنيست از حداکثر مقدار آنها يرها مشخص نيانس متغينکه واريا
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𝑛 =
N𝑧2𝑠2

N𝑑2+𝑧2𝑠2
 

𝑛 =
580158(1.96)2(.5)2

580158(.05)2+(1.96)2(.5)2
= 388 

 استفادهاي چند مرحلهاي خوشه يريگ نمونه وهيش از يآمار جامعه ازها نمونه انتخاب يبرا
ه و از هر شهر چند محله و از هر محله چند شد يک خوشه تلقيهر شهر به عنوان . است شده

شده است از قشرها و  يهم سعها انتخاب شده است. در انتخاب نمونه يخانه به صورت تصادف
 د تا احتمال معرف بودن نمونه باال باشد.يبه عمل آ يرينمونه گ يمختلف اجتماعهاي گروه

 رهايمتغ ياتيو عمل يف مفهوميتعار

روابط فرد با اجتماع و عملکردش در جامعه اشاره دارد  يچگونگ: به يسالمت اجتماع -1
 پنج کرتيل اسيمق در هيست گوير در پنج بعد و بيمتغ نيا (.100: 1390، يم نجف آبادي)ابراه
 گرفته قرار يريگاندازه مورد ندارم، موافقم، کامال موافقم( ي)کامال مخالفم، مخالفم، نظراي درجه

  اند.شده ينمره گذار 5تا  1خودشان از  ييبا توجه به جهت معناها هيک از گوياست. هر 

افراد از محبت، مساعدت و توجه اقوام،  ي: عبارت است از برخورداريت اجتماعيحما -2
 در هير در سه بعد و نه گويمتغ نيا (.102: 1390، يم نجف آباديره )ابراهيخانواده، دوستان و غ

 مورد ندارم، موافقم، کامال موافقم( يمخالفم، مخالفم، نظر)کامال اي درجه پنج کرتيل اسيمق
 5تا  1خودشان از  ييبا توجه به جهت معناها هيک از گوياست. هر  گرفته قرار يريگاندازه
  اند.شده يگذارنمره

 شودمي از افراد گفتهاي ا مجموعهي ياجتماع ي: به ساختاريمجاز ياجتماعهاي شبکه -3
مانند اطالعات،  يگر ارتباط داشته و موارديکديبا  يبه صورت گروه يط مجازيکه در مح

 ني(. ا89: 1393گذارند )محکم کار و حالج، مي و افکار خود را به اشتراکها تيفعال ها،يازمندين
ندارم، موافقم،  ي)کامال مخالفم، مخالفم، نظراي درجه پنج کرتيل اسيمق در هير در چهار گويمتغ

 ييبا توجه به جهت معناها هيک از گوياست. هر  گرفته قرار گيرياندازه مورد کامال موافقم(
  اند.شده ينمره گذار 5تا  1خودشان از 

 يکه دارا ي: عبارت است از داشتن حسن ظن به افراد در روابط اجتماعياعتماد اجتماع -4
 هيدر دو بعد و نه گو ريمتغ ني(. ا16: 1387، يآبادنيافته است )زيم يو تعم ين شخصيدو سطح ب

 مورد ندارم، موافقم، کامال موافقم( ي)کامال مخالفم، مخالفم، نظراي درجه پنج کرتيل اسيمق در
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 5تا  1خودشان از  ييبا توجه به جهت معناها هيک از گوياست. هر  گرفته قرار گيرياندازه
  اند.شده يگذارنمره

ک سلسله يافراد در  يگاه اجتماعيت و جايوقع: عبارت است از مياجتماع يگاه اقتصاديپا -5
 اسيمق در هير در سه گويمتغ ني(. ا55: 1391اصل،  يان و زاهديمراتب کامال مدرج )سبز عل

 مورد ندارم، موافقم، کامال موافقم( ي)کامال مخالفم، مخالفم، نظراي درجه پنج کرتيل
 5تا  1از  خودشان ييبه جهت معنابا توجه ها هيک از گوياست. هر  گرفته قرار گيرياندازه
  اند.شده يگذارنمره

د و اعمال ياز عقااي ا التزام او به مجموعهين ي: عبارت است از التزام فرد به دينداريد -6
 در هيزده گوير در سه بعد و سيمتغ نيا (.12: 1390گران، ي)پورماجد و د يو جمع يفرد ينيد

 مورد ندارم، موافقم، کامال موافقم( يفم، مخالفم، نظر)کامال مخالاي درجه پنج کرتيل اسيمق
 5تا  1خودشان از  ييبا توجه به جهت معناها هيک از گوياست. هر  گرفته قرار گيرياندازه
  اند.شدهگذاري نمره

 قيتحقهاي افتهي

 قيتحق يرهايف مشخصات نمونه و متغيره: توصيل تک متغيتحل( الف

 يبررس مورد رهاييمتغ براساس مطالعه در کنندگان شرکت يفراوان عيتوز :4شماره  جدول

 درصد تعداد شهروندان يفرد مشخصات

   جنس

 57 221 مذکر

 43 167 مونث

   يسن گروه

 7/31 123 سال 30-20

 45/4 176 سال 40-31

 14/9 58 سال 50-41

 5/7 22 سال 60-51

 2/3 9 سال 70-61
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 درصد تعداد شهروندان يفرد مشخصات

   تاهل تيوضع

 5/76 297 متاهل

 5/23 91 ردمج

   تيقوم

 9/13 54 لک

 6/35 138 لر

 5/50 196 کرد

   التيتحص

 5/4 21 پلميد ريز

 6/21 84 پلميد

 5/7 29 پلميد فوق

 9/47 186 سانسيل

 2/16 63 ارشد

 3/1 5 يدکتر

   سکونت محل

 9/71 297 الميا

 2/5 20 بدره

 7/13 53 شهر دره

 3/9 36 مهران

 7/31. دهندمي ليتشک زنان را آنان درصد 43 و مردان را مطالعه دمور تيجمع درصد 57
 در مطالعه مورد افراد درصد 4/45. دارند سال قرار 20-30 نيسن در مطالعه مورد تيجمع درصد

 در درصد 3/2 و 51-60 نيسن در درصد 7/5 ،41-50 نيسن در درصد 9/14 ،31-40 نيسن
 نيمجرد را آنان درصد 5/23 و نيمتاهل مطالعه دمور تيجمع درصد 5/76. هستند 61-70 نيسن
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 افراد درصد 6/35 لر تيقوم. هستند لک تيقوم از قيتحق تيجمع درصد 9/13. دهندمي ليتشک
 5/4. است کرد تيقوم شامل قيتحق تيجمع درصد 5/50 و دهدمي ليتشک را مطالعه مورد

 تيجمع نيا درصد 6/21 التيتحص. دارند پلميد ريز التيتحص مطالعه مورد تيجمع درصد
 افراد درصد 9/47 التيتحص پلم،يد فوق مطالعه مورد تيجمع درصد 5/7 التيتحص پلم،يد
 مطالعه مورد تيجمع درصد 2/16 التيتحص و ارشد افراد درصد 2/16 التيتحص سانس،يل

 تيجمع درصد 2/5. دارند سکونت الميا شهر در مطالعه مورد تيجمع درصد 9/71. است يدکتر
 دارند. سکونت مهران در درصد 3/9 و شهر دره در درصد 7/13 بدره، در مطالعه دمور

 

 قيتحق يرهايف متغيتوص :5شماره  جدول

 انسيوار ممينيم مميماکز نيانگيم رهايمتغ

 ياجتماع سالمت

 

 

 

 38/60 26 81 81/59 کل

 25/8 5 20 58/14 يانسجام اجتماع

 58/10 4 20 56/13 يسهمداشت اجتماع

 36/9 3 15 02/7 ياجتماع ييکوفاش

 84/3 2 10 67/5 يرش اجتماعيپذ

 53/10 4 20 07/11 يانطباق اجتماع

 10/42 9 45 76/33 ياجتماع تيحما

 47/29 9 45 60/31 ياجتماع اعتماد

 52/20 4 20 63/13 يمجاز ياجتماعهاي شبکه

 42/7 1 15 44/7 ياقتصاد ياجتماع گاهيپا

 43/14 13 65 20/49 ينداريد

 

 زانين مياست بنابرا 81/59شهروندان  ين سالمت اجتماعيانگيج جدول باال، ميبر اساس نتا
 نشان يتک تک ابعاد سالمت اجتماع ياما بررس. است باال به متوسط آنان ياجتماع سالمت

 شهروندان نيا نين است. همچنييک از آنها پايشهروندان از هر  يزان برخورداريدهد که ممي
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ن ين ايانگيم. هستند برخوردار ينداريو د ياجتماع اعتماد ،ياجتماع تيحما از متوسط طورب
 يکمتر ياقتصاد يگاه اجتماعياز پا است. اما، 20/49و  60/31، 76/33ب يرها به ترتيمتغ

 برخوردار هستند.

 هاهيره: آزمون فرضيل دو متغيتحل( ب

 مستقل يرهايمتغ از کي هر با ياجتماع سالمت ريمتغ نيب رسونيپ يهمبستگ :6شماره  جدول

 ياجتماع گاهيپا ينداريد
 ياقتصاد

 ياجتماعهاي شبکه
 يمجاز

  ياجتماع تيحما ياجتماع اعتماد

25/0 

000/ =P 

20/49=m 

17/0 

002/0 =P 

44/7=m 

04/0- 

39/0 =P 

63/13=m 

13/0 

02/0 =P 

60/31=m 

24/0 

000/0 =P 

76/33=m 

 کل

8/59=m 

 

 

 

 

 سالمت

 ياجتماع

 

 

19/0 

000/ =P 

58/14=m 

24/0 

000/0 =P 

58/14=m 

14/0 

007/0 =P 

58/14=m 

19/0 

000/0 =P 

58/14=m 

45/0 

000/0 =P 

58/14=m 

 يانسجام اجتماع

02/0- 

62/ =P 

56/13=m 

24/0 

000/0 =P 

56/13=m 

11/0 

03/0 =P 

56/13=m 

21/0 

000/0 =P 

56/13=m 

16/0 

003/0 =P 

56/13=m 

 يسهمداشت اجتماع

28/0 

000/ =P 

02/7=m 

007/0- 

89/0 =P 

02/7=m 

08/0 

12/0 =P 

02/7=m 

20/0 

000/0 =P 

02/7=m 

28/0 

000/0 =P 

02/7=m 

 ياجتماع ييشکوفا

27/0 

000/ =P 

67/5=m 

02/0- 

71/0 =P 

67/5=m 

17/0- 

001/0 =P 

67/5=m 

06/0- 

24/0 =P 

67/5=m 

08/0 

097/0 =P 

67/5=m 

 يرش اجتماعيپذ

11/0- 

03/ =P 

07/11=m 

008/0- 

88/0 =P 

07/11=m 

16/0- 

001/0 =P 

07/11=m 

16/0- 

002/0 =P 

07/11=m 

25/0- 

000/0 =P 

07/11=m 

 يانطباق اجتماع

 رابطه اما،. ندارد داريمعن رابطه يمجاز ياجتماعهاي شبکه ريمتغ با ياجتماع سالمت ريمتغ

 داريمعن ينداريد و ياقتصاد يتماعاج گاهيپا ،ياجتماع اعتماد ،ياجتماع تيحما يرهايمتغ با آن

 رابطه نيشتريب ان،يم نيا است. در 25/0و  17/0، 13/0، 24/0ب ين رابطه به ترتيزان ايم. است

 يارتباط ابعاد سالمت اجتماع ين بررسياست. همچن ياجتماع تيحما و ينداريد با بيترت به آن
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 يمستقل رابطه معن يرهايا همه متغب يدهد که بعد انسجام اجتماعمي مستقل نشان يرهايبا متغ

ن يدار ندارند. همچنيق رابطه معنيتحق يرهايبا همه متغ ير ابعاد سالمت اجتماعيدار دارد اما سا

 است.  45/0ن ارتباط يزان اياست. م يت اجتماعيو حما ين انسجام اجتماعيدار بين ارتباط معنيشتريب

 شانالتيتحص و سن جنس، لحاظ به نشهروندا ياجتماع سالمت سهيمقا :7شماره  جدول

 التيتحص يسنهاي گروه جنس 

 يداريمعن سطح f مقدار يداريمعن سطح f مقدار يداريمعن سطح t مقدار رهايمتغ

 106/0 83/1 018/0 02/3 477/0 711/0 ياجتماع انسجام

 000/0 4/78 436/0 949/0 555/0 590/0 ياجتماع سهمداشت

 051/0 2/22 187/0 55/1 001/0 -40/3 ياجتماع ييشکوفا

 523/0 838/0 295/0 23/1 741/0 330/0 ياجتماع رشيپذ

 839/0 415/0 480/0 874/0 017/0 39/2 ياجتماع انطباق

 لحاظ به ياجتماع سالمت پنجگانههاي اسيمق خرده نيب در باال، جدول جينتا اساس بر

 ن،يهمچن. دارد وجود يداريمعن تفاوت انزن و مردان نيب ياجتماع انطباق و ياجتماع ييشکوفا

 يگروها اما،. دارد وجود ياجتماع انسجام لحاظ به يداريمعن تفاوت يسنهاي گروه نيب در

 دارند. گريکدي با يداريمعن تفاوت ياجتماع سهمداشت بعد در يليتحص

 رهيل چند متغيتحل( ج

ون ياز رگرس ير سالمت اجتماعيمتغ يق رويمستقل تحق يرهاير همزمان متغيتاث يبررس يبرا

مستقل و وابسته  يرهايره به روش گام به گام استفاده شده است که در آن همه متغيچند متغ

هاي ت شده است. دادهيون رعايل رگرسيتحلهاي ش فرضيپ اند.ل شدهيبطور همزمان وارد تحل

ر مالک يمرات متغع نيهستند. شکل توز يکم گيرياندازهن در سطح يبشيمالک و پ يرهايمتغ

 20/0 ير سالمت اجتماعيمتغ يرنوف برايآزمون کولموگروف و اسم يدارينرمال است، مقدار معن

ل يج تحلينتا است. 01/2ن و واتسون ياست. خطاها از هم مستقل هستند، مقدار آزمون دورب

 ر آورده شده است.يون در جدول زيرگرس
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 ونيرگرس ليتحل جينتا :8شماره  جدول

 1مدل 

 يداريمعن سطح b B t نيب شيپ يرهايمتغ مدل خالصه مالک ريمتغ

 

 سالمت
 ياجتماع

24/0  =R 

056/0  =2R 

16/17  =f 

000/0  =p 

 000/0 14/4 237/0 152/0 ينداريد

 2مدل 

 سالمت
 ياجتماع

28/0  =R 

08/0  =2R 

36/12  =f 

000/0  =p 

 ينداريد

 يت اجتماعيحما

125/0 

191/0 

196/0 

157/0 

33/3 

68/2 

001/0 

008/0 

 

مانده  يدر مدل باق يندارير ديدهد که در گام اول متغمي ون گام به گام نشانيج رگرسينتا
 نييرا تب ير سالمت اجتماعيانس متغيوار 056/0 ييبه تنها يندارير دين مرحله متغياست. در ا

( است. در گام دوم p= 000/0بوده و معنادار ) 23/0 يندارير دير متغيزان تاثين، ميکند. همچنمي
ر يانس متغيوار 08/0رها ين متغيا اند.مانده يدر مدل باق يت اجتماعيو حما ينداريد يرهايمتغ

ب يبه ترت يسالمت اجتماع يرها روين متغير ايزان تاثيکنند. ممي نييرا تب يسالمت اجتماع
 بوده و معنادار هستند. 157/0و  196/0

  يريگجهينت و بحث

 و شده داده نشان الميا استان شهروندان ياجتماع سالمت تيوضع که بود نيا قيتحق هدف
 داد نشان قيتحقهاي افتهي ،يفيتوص بخش در. گردد يبررس آن بر موثر يشناخت جامعه عوامل

 رابطه ل،يتحل بخش در. هستند برخوردار يمطلوب ياجتماع سالمت از مطالعه مورد شهروندان که
 ،ياجتماع اعتماد ،يمجاز ياجتماعهاي شبکه ،ياجتماع تيحما يرهايمتغ با ياجتماع سالمت

 و يسنهاي گروه زنان، و مردان سهيمقا طور نيهم و ينداريد و ياقتصاد ياجتماع گاهيپا
ن يب که، بود نيا اول هيفرض. بود گرفته قرار يبررس مورد ياجتماع سالمت لحاظ به يليتحص
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 داد نشان هيفرض آزمون. رابطه معنادار وجود دارد ندانشهرو ياجتماع سالمت و ياجتماع تيحما
 افتهي نيا. است دار يمعن و مثبت ياجتماع سالمت و ياجتماع تيحما يرهايمتغ نيب رابطه که
 همکاران، و يهمت ؛1392 زاده،يعل و فرزانه ؛1394 ،يکاظم و يآباد شاه زارع قاتيتحق دييتا در

 از. است ميدورک هينظر دييتا در افتهي نيا ن،يهمچن. باشدمي 1390 همکاران، و يليخل ؛1392
 و يهمبستگ احساس و بوده جامعه از جدا که کنند فکر جامعه ياعضا که يزمان ميدورک نظر
 سالمت ديتهد آن امديپ و زده دست نابهنجار يرفتارها به بدهند دست از را ياجتماع تيحما

 سالمت و يمجاز ياجتماعهاي شبکه نيب که، بود نيا دوم هيفرض. است جامعه ياجتماع
 قرار دييتا مورد هيفرض نيا يآمار آزمون اساس بر. رابطه معنادار وجود دارد شهروندان ياجتماع
رابطه  شهروندان ياجتماع سالمت و ياجتماع ن اعتماديب که، بود نيا سوم هيفرض. نگرفت

 ياجتماع اعتماد يرهايمتغ نيب رابطه. گرفت قرار آزمون دييتا مورد هيفرض نيا. معنادار وجود دارد
 شهروندان ياجتماع اعتماد اندازه هر که، معنا نيا به. بود دار يمعن و مثبت ياجتماع سالمت و

 و يزک قاتيتحق دييتا در افتهي نيا. هستند برخوردار يشتريب ياجتماع سالمت از باشد، باالتر
 همکاران، و يرادان ينيام ؛1390 ،يزنجان و فرهمند يفقه ؛1391 ان،يشربت ؛1392 ،يخشوع
 نظر از. است دنزيگ هينظر دييتا در افتهي نيا ن،يهمچن. باشدمي 1390 همکاران، و صباغ ؛1390

 نيا از و شودمي جامعه در ياجتماع روابط دامنه گسترش باعث باال ياجتماع اعتماد دنز،يگ
 بود نيا چهارم هيفرض. رودمي االب آنان ياجتماع سالمت و افراد ياجتماع مشارکت زانيم رهگذر

 آزمون. رابطه معنادار وجود دارد شهروندان ياجتماع سالمت و ياقتصاد ياجتماع گاهين پايب که
. دارد يمعن و مثبت ياجتماع سالمت با ياقتصاد ياجتماع گاهيپا نيب رابطه که داد نشان هيفرض

 يشتريب ياجتماع سالمت از وانندتمي باالتر ياقتصاد ياجتماع گاهيپا رهگذر از شهروندان
 ؛1392 ،يلطف و ييکدخدا ؛1393 همکاران، و يساع قاتيتحق دييتا در افتهي نيا. باشند برخوردار

 هينظر دييتا در افتهي نيا ن،يهمچن. است 1390 همکاران، و صباغ ؛1391 همکاران، و يفتح
 ابديمي يشتريب رواج جامعه نييپا طبقات نيب در نابهنجار يرفتارها مرتون نظر از. است مرتون

 پنجم هيفرض. دارند را اهداف به يابيدست مشروع ليوسا به يمحدودتر و کمتر يدسترس آنها رايز
 يآمار آزمون. رابطه معنادار وجود دارد شهروندان ياجتماع سالمت و يندارين ديب که بود نيا
 سالمت و ينداريد يرهايمتغ نيب رابطه که داد نشان و داد قرار دييتا مورد زين را هيفرض نيا

 باشد باالتر شهروندان ينداريد زانيم اندازه هر که، معنا نيا به. است دار يمعن و مثبت ياجتماع
 يرهاينشان داد که متغ ينداريابعاد د ين، بررسيهمچن. است شتريب آنان ياجتماع سالمت زانيم

ن يشهروندان رابطه معنادار دارند. در ا يبا سالمت اجتماع ينيو احساس د يني، رفتار دينيباور د
رها ين متغيزان رابطه ايدراد. م يندارير ابعاد دينسبت به سا يرابطه باالتر ينير رفتار ديان، متغيم
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 قاتيتحق دييتا در افتهي نياست. ا 21/0و  25/0، 24/0ب يشهروندان به ترت يبا سالمت اجتماع
. باشدمي 1390 همکاران، و صباغ ؛1393 کاران،هم و يساع ؛1394 ،يکاظم و يآباد شاه زارع

 رواج نيد کهاي جامعه در ميدورک نظر از. است ميدورک هينظر دييتا در افتهي نيا ن،يهمچن
 يشتريب ياجتماع سالمت نيبنابرا و داشته جامعه با يشتريب انسجام افراد باشد داشته يشتريب

با سالمت  التيتحص و سن جنس، يرهاين متغيب که بود نيا ششم هيفرض. داشت خواهند
 يسن ،يجنسهاي گروه که داد نشانها داده ليشهروندان رابطه معنادار وجود دارد. تحل ياجتماع

 لحاظ به يجنسهاي گروه. ستندين متفاوت باهم ياجتماع سالمت ابعاد همه در يليتحص و
هاي گروه و ياجتماع انسجام لحاظ به يسنهاي گروه ،ياجتماع انطباق و ياجتماع ييشکوفا
 هستند. متفاوت گريکدي با ياجتماع سهمداشت لحاظ به يليتحص

 اعتماد ،ياجتماع تيحما که گرفت جهينت توانمي قيتحقهاي داده ليتحل اساس بر
 شهروندان ياجتماع سالمت در موثر عوامل از ينداريد و ياقتصاد و ياجتماع گاهيپا ،ياجتماع
 شهروندان ياجتماع سالمت در يتر برجسته و مهمتر نقش ينداريد عامل ان،يم نيا در. هستند

قات گذشته ين پژوهش نسبت به تحقيز اياز نکات مهم و برجسته و متما يکيجه ين نتيا .دارد
در سالمت  يندارير دين پژوهش نقش متغيقات گذشته در ايگر، بر خالف تحقياست. به سخن د

 جينتا ده است. امايز رسين يجه قابل توجهيو به نت شهروندان مورد توجه قرار گرفته ياجتماع
 ينقش شهروندان ياجتماع سالمت در يمجاز ياجتماعهاي شبکه عامل که داد نشان قيتحق

 ريمتغ نيب رابطه يآت قاتيتحق و مطالعات با که است نيا قيتحق شنهاديپ نيبنابرا. ندارد
 گردد. روشن ترشيب افراد ياجتماع سالمت با يمجاز ياجتماعهاي هشبک
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 يسازمان يشهروند رفتار با ياجتماع هيسرما رابطه يبررس(. 1391) ميرح فام، عبداله و داود پور،ميابراه
 .105-125: 13 شماره ،4 سال ،يشناسجامعه مطالعات ،13 منطقه ياسالم آزاد دانشگاه کارکنان

 ياجتماع عوامل رابطه يبررس(. »1391) زيانگ وحر ،يممقان يرمضان ربابه؛ ،يپورجبل داود؛ پور، ميابراه
 مطالعات ،«آذرشهر شهرستان متوسطه و يياهنما مقطعر رانيدب ياجتماع سالمت با ياقتصاد
 .47-67:  14 شماره ،4 سال ،يشناسجامعه

 شهر( ساله 24تا15 جوان زنان ياجتماع سالمت زانيم بر موثر عوامل(.»1390)اعظم ،يآبادنجف ميابراه
 .99-113: 2 شماره. 1 دوره ،يروانشناس و سالمت فصلنامه ،«ياجتماع تيحما بر ديتاک با فهاناص

: مطالعه مورد) يشغل تيرضا زانيم بر سالمت زانيم ريتاث(. 1389) ميمر آرا، سام و اکبر يعل ديس افجه،
 ،2 دوره ،ياجتماع توسعه و رفاه يزير برنامه فصلنامه ،(خودرو رانيا نگيزيل شرکت کارکنان

 .1-30: 3 شماره

 رابطه يبررس» (.1393)رضا ، محمديعي، محمد؛ سميانيا؛ کاويد پوينژاد، س يرضا؛ رسوليدعليس ،يافشان
 سال ،يشناسروان و اسالم مطالعات ،«زدي شهر مردم ياجتماع سالمت با ياسالم يزندگ سبک

 .83-103: 14 شماره ،8

با  يسالمت اجتماعهاي مولفه يقيتطب يبررس(. »1397نب )ي، زييايمنش، محمد حسن و ذکر ياله
، ينيشه ديفرهنگ و اند يالمللنين کنفرانس بيچهارم، «رانياهاي کرد توسعه در استانيرو
 ران، تهران.يا

 «رانيا در ياجتماع سالمت با ياجتماع هيسرما رابطه» (.1390) همکاران و يمصطف ،يرادان ينيام
 .203 -228:  42شماره .11سال ،ياجتماع رفاه فصلنامه

 .ين نشر: تهران ،يبينا هوشنگ ترجمه ،ياجتماع قاتيتحق انجام نحوه(. 1387) ترزال کر،يب

 ،يرانيا و يجهان مطالعات درها شاخص و محورها ابعاد،: ياجتماع سالمت(. 1393) محمد توکل،
 .115-135: 14 شماره ،4 سال ،يستيز اخالق فصلنامه

 .ين نشر: تهران ،نظم يشناسمعهجا(. 1375)مسعود ،يچلب

 سالمت بر ياجتماع تيحما ريتاث يبررس» .(1389) حهيمل پور،يتق و احمد ديس بکنده، يحاج ينيحس
 .139-159: 7شماره ،3 سال ،ياجتماع پژوهش فصلنامه. «خانوار سرپرست زنان ياجتماع
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 يبررس» (.1390)ره ي، منياظمراد، غالمرضا؛ حسن زاده، اکبر؛ ک يفيما؛ شريفاطمه؛ سام، ش ،يليخل
 قاتيتحق مجله ،«اصفهان شهر سالمندان ياجتماع سالمت با شده درک ياجتماع تيحما ارتباط
 .1216-1225: 6 شماره. 7 سال، سالمت نظام

 تيامن» (.1394)ه؛ اکبرزاده، فاطمه ي، راضي، آرزو؛ محمدزاده، فاطمه؛ محمديغالمرضا؛ محمد خوشفر،
 ياجتماع مطالعات مجله ،«نيقا شهر ساله 15-29 جوانان نيب در يتماعاج سالمت و ياجتماع

 .71-102: 1 شماره ،9 دوره ،رانيا

 ياجتماع سالمت با نظارت و ياجتماع تيامن احساس رابطه يبررس» (.1394) همکاران و جهيخد، رستگار
 .79-104: 3شماره ،6 سال ،جامعه و زن ،«رازيش شهر ساکن يباال به سال 18 زنان انيم در

 ياجتماع سالمت و يشهروند فرهنگ نيب رابطه سنجش» (.1394) بايفر دان،يس و جهيخد رستگار،
 .85 -107: 1شماره ،16 سال ،يمل مطالعات فصلنامه ،«يتهران شهروندان

 مقطع معلمان ياجتماع سالمت بر موثر عوامل يبررس» (.1394) هيسم ،يکاظم و اکبر ،ياباد شاه زارع
 .50-67: 6،شماره14 سال ،زدي بهداشت دانشکده دوماهنامه ،«زدي شهر کي هياحن ييابتدا

 نيب در آن بر موثر عوامل و ياجتماع سالمت(. »1392) الساداتميمر ،يخشوع و يمحمدعل ،يزک
 .79-108: 8شماره ،3سال ،يشهر يشناختجامعه مطالعات ،«اصفهان شهر شهروندان

 هان.يک نشر: تهران ،ياجتماع علوم المعارف رهيدا رب يدرآمد. (1380) باقر ،يساروخان

 ييراهنما ،ييابتدا مقاطع معلمان ياجتماع سالمت بر موثر عوامل يبررس» (.1393) همکاران و منصور ،يساع
 .109-134: 3شماره ،3 دوره ،يفرهنگ و ياجتماع توسعه مطالعات ،«بوکان شهرستان رستانيدب و

 نور. يآوا نشر: تهران ،ياجتماع يشناسبيآس براي مهمقد(. 1373) الهتيهدا ستوده،

 ياجتماع سالمت و يتيجنس تيهو رابطه نييتب» (.1393) فاطمه ،يراوند انيمنصور و جهيخد ،يريسف
 .51-70: 1شماره ،25 سال ،يکاربرد يشناسجامعه ،«تهران شهر جوان مردان و زنان

 مطالعه. ياجتماع سالمت و يتيجنس يهاشهيکل» (.1394) فاطمه ،يراوند انيمنصور و جهيخد ،يريسف

 .37-66: 2شماره ،13سال ،زنان يروانشناخت ياجتماع مطالعات ،«تهران شهر مردان و زنان

 .ين نشر: تهران ارشاد، فرهنگ ترجمه ،يگانگيب خود از يمعنا در(. 1378) .من،ميس

 هان.يک: تهران ،ياجتماع علوم يقيتطب المعارف رهيدا(. 1377) رضايعل مهر، انيشا

 از يمندبهره زانيم و ياجتماع هيسرماهاي مولفه ييمعنا ونديپ بر يتأمل (.1391) ان، محمدحسنيشربت

 مطالعات يشناسجامعه فصلنامه ،«مشهد نور اميپ دانشگاه انيدانشجو نيب در ياجتماع سالمت

 .149-174: 5شماره ،2 سال ،جوانان
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 مرتبط ياجتماع عوامل و ياجتماع سالمت سنجش» (.1390)غ، سارا نه؛ صبايان، نرمينيصمد؛ مع صباغ،

 .27-44: 10شماره ،3 سال ،يشناسجامعه مطالعات ،«زيتبر شهر يخانوارها نيب در آن با

 الم،يا استان شهروندان ياجتماع سالمت بر موثر عوامل يبررس(. 1397) گرانيد و غالمرضا ،يغفار
 .37-66: 1 شماره ،13 دوره ،ياجتماع توسعه فصلنامه

 معلمان ياجتماع سالمت با مرتبط عوامل(. » 1391) مين، مري،منصور؛ عجم نژاد، رضا؛ خاک رنگيفتح
 .225-243: 47 شماره ،12 سال ،ياجتماع رفاه ،«مراغه شهر

 سالمندان ياجتماع سالمت بر موثر ياجتماع عوامل يبررس(. »1392) هيسم زاده،يعل و فالهيس فرزانه،
 .173-197: 1شماره ،2دوره ،يفرهنگ و ياجتماع توسعه مطالعات فصلنامه ،«بلبا شهر

 با ياجتماع سالمت و ياجتماع هيسرما نيب رابطه يبررس(. »1390) ديسع ،يزنجان و ناصر فرهمند، يفقه
 .99-113: 10شماره ،3 سال ،يشناسجامعه مطالعات ،«خانواده تيامن

 مقطع دختر آموزان دانش ياجتماع سالمت زانيم سنجش» .(1392) شورش ،يلطف و فاطمه ،ييکدخدا
-207: 20شماره ،5 سال ،ياجتماع پژوهش فصلنامه ،«آن بر موثر عوامل و رازيش شهرهاي رستانيدب

183. 

 سلمان. نشر: ، تهرانياجتماع يآنومهاي هينظر(. 1386)مسعود ،يکوثر

 .ين نشر: تهران ارشاد، فرهنگ هترجم ،يهنجاريب و ياجتماع ساختار(. 1378)رابرت مرتون،

: بهشتيارد 9 پنجشنبه ،راسخون ،2 جامعه در ياجتماع سالمت ارتقا(. 1395) نبيز ،ييمقتدا
https://rasekhoon.net/article/show/1162093 

 انتشار. يسهام شرکت: تهران ،هادگاهيد وها هينظر: ياجتماع انحرافات(. 1387) دهيفر ممتاز،

 فصلنامه ،«ياجتماع سالمت و فراغت اوقات» (.1391) رضا ن،يالد نيع يارفع و فرجع ،يبيجر هزار
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