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به حس مشترك مردمان از سالمت و فرهنگ آنها باز میگدردد ویدی معمدو ا هدر گداه از آن
سخنی به میان آمده بیشتر بعد جسمانی آن مورد توجه بوده ،در حایی که رشد و تعایی جامعده
در گرو تندرستی آن جامعه از ابعاد جسمانی ،روانی و اجتماعی اسدت .پدژوه
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بر اساس نظریه های گدالك و اسدتارك و کیید بده بررسدی ارتبداط بدین ابعداد مختلدف
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دینداری یعنی دینداری اعتقادی ،پیامدی ،مناسکی ،تجربی و عاطفی با سالمت اجتماعی داند
آموزان پرداخته شده است .یافتههای پژوه
و سالمت اجتماعی دان

حاضر حاکی از ارتباط بین تمامی ابعداد دیندداری

آمدوزان اسدت .در ایدن میدان قدویترین مت یدر بعدد مناسدکی ( )0/11و

ضعیف ترین مت یر بعد پیامدی ( )0/51است.
واژههای کلیدی :سالمت اجتماعی ،دینداری اعتقادی ،دینداری مناسکی ،دیندداری پیامددی،
دینداری عاطفی ،دینداری تجربی.
بیان مسأله
سالمت موضوعی مطرح در همه فرهنگهاست و تعریف آن در هر جامعهای تدا انددازهای
به حس مشترك مردمان از سالمت و فرهنگ آنها باز میگدردد ویدی معمدو ا هدر گداه از آن
سخنی به میان آمده است بیشتر بعد جسمانی آن مورد توجه بوده ،در حایی کده رشدد و تعدایی
جامعه در گدرو تندرسدتی آن جامعده از ابعداد جسدمانی ،رواندی و اجتمداعی اسدت (سدجادی و
همکاران.)111 :5311 ،
با توجه به اینکه امدروزه بخد

عظیمدی از اشدکال بیمداری (اعدم از رواندی و جسدمانی) در

کشورهای در حال توسعه در ارتباط شدید با عوامد و مددلهدای اجتمداعی اسدت ،اردرات ایدن
عوام د در دراز مدددت کددارایی خددود را نشددان مددیدهنددد .مشددکالتی چددون فقددر ،شکسددت در
تحصیالت ،زندگی در محدیط فی یکدی نامناسد

و سدطب بدا ی عددم امنیدت در جامعده (ملد

خشونتها و تصادفات) و عواملی چون حوادث منفدی زنددگی از جملده جددایی از وایددین ،از
دست دادن کار و یا مهاجرت اجباری از عوام اجتماعی هستند که تأریرات زیادی بدر سدالمت
روانی فراد میگذارند و در نتیجه کاه

سالمت روانی افراد جامعده کدارایی آندان نید کداه

پیدا میکند و در نتیجه نه تنها فرد بلکه جامعه را با مشکالت اساسی روبرو میسازد .زمدانی کده
افراد ی

جامعه سالمت مناسبی نداشته باشند ،کارایی و ارربخشی زم را نی ندارندد و یکدی از

اصلی ترین عوام توسعه جامعه یعنی نیروی انسانی کارا و مؤرر جامعه با کمبدود جددی مواجده
میشود (وول کوك.)3 :1005 ،
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سالمت اجتماعی ی
استاندارد مناس

مفهوم نسدبی محسدوه مدیشدود و از ایدنروسدت کده انتخداه ید

را با چای

مواجه میسازد و اگر از ی

رویکرد جامعدهشدناختی بددان توجده

شود ،می تواند نشانگر کارآمدی یدا ناکارآمددی سداختارهای اجتمداعی شدناخته شدود .سدالمت
اجتماعی را میتوان بدر حسد

سدازگاری اجتمداعی از مفداهیم جامعدهشدناختی و روانشدناختی

مشتق کرد .سازگاری به طور ذهنی یا در مقایسه با انتظارات اجتماعی نرمال قاب ارزیدابی اسدت
و سالمت اجتماعی را میتوان به جامعهپذیری مطلوه فدرد در جامعده مدرتبط دانسدت .سدازمان
جهانی بهداشت ،سالمت اجتماعی را در سطب فردی و سه بعد در ارتباط با سایر افدراد جامعده و
نهادهای اجتماعی در نظر گرفته است که عبارتند از :ارتباطات و تعامالت اجتمداعی ،سدازگاری
فردی ،اجتماعی و نی ایفای نق

اجتماعی.

سالمت اجتماعی تابعی از عوام مختلف اجتماعی و فرهنگی مختلدف اسدت ،کده از جملده
مهمترین آنها دینداری می باشد .دین سنگ بنای سامان اجتماعی است و منبعی بدرای ارزشدهای
اجتماعی است و بر گ ین های فردی و بسیاری از زمینه های زندگی روزمره تأریر میگدذارد و
همچنین به عنوان تجلّی روح جمعی و عام همبستگی ،اعتمداد و یکپدارچگی جامعده محسدوه
میشود (شجاعی زند.)5311 ،
پدیده دینداری از موضوعات قاب توجهی اسدت کده اهمیدت آن را از کلدرت تدالش هدایی
میتوان دریافت که در سال های اخیر برای ساخت و به کارگیری سنجه های دینداری مصدروف
شده است .این تالش ها از دل اقتضائات و ضدرورت هدای قابد درکدی بیدرون آمدده اسدت کده
نمیتوانست بدون پاسخ باقی بماند .ضرورت ایدن مطایعدات بده طدور عدام برخواسدته از نفدوذ و
اعتباری است کده هندوز دیدن بدرای انسدان و اجتمدا دارد .دیدن اصد وحددت بخد

و زمینده

مشترکی را فراهم ساخته و به انسان اجازه میدهد تا با فائق آمدن بر تمایالت خودخواهانه شدان
و به خاطر عشق به همنوعان شان فراتر از این خودخواهی ها و به صدورت جمعدی عمد کنندد و
بنابراین بر سالمت اجتماعی انسانها تأریرگذار باشد .بنابراین تأریر دینداری بر سالمت اجتمداعی
مسأیهای اساسی است و در همین راستا پژوه

حاضر به دنبال پاسخ به این سدؤال اصدلی اسدت

که آیا بین دینداری و سالمت اجتماعی در میان دان
وجود دارد؟

آموزان دبیرستانهای شهر دهاقان ارتباط
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مبانی نظری پژوهش
 نظریههای دینداریدورکیم نظریه پردازی است که بیشترین تاریر را بر جامعه شناسی دین داشته است.وی برای
شناخت همه ادیان بشری به ابتدایی ترین و ساده ترین صورت دیدن توجده مدیکندد (همیلتدون،
 .)535:5313وی نه به ماهیت دین بلکه به کارکردهای آن مدیپدردازد و نقد

دیدن در انسدجام

اجتماعی جوام سنتی را مهم قلمداد میکند (ریت ر.)13:5313 ،
وبر از جمله جامعده شناسدان کالسدی

اسدت کده بخد

قابد تدوجهی از آردارش بده دیدن

اختصاص دارد .وبر از دو نو دین شریعتی و رستگاری یاد میکند و یدا از دو ندو خداشناسدی
زاهدانه و عارفانه سخن میگوید .او مصداق دین شدریعتی را کنفوسدیوس و یهودیدت تلمدودی
می داند که مومنان در خدمت شر مقدس اند و همراه با اهتمامات مناسکی در صدد سدازگاری
با دنیا هستند ویی در دین رستگاری مومنان اهتمامشان تمامدا صدرف آخدرت و تدامالت دروندی
میباشد .مصداق ن دی
تن

دین رستگاری بودیسدم و مسدیحیت اسدت کده پیدروان خدوی

را در

دائمی با دنیا قرار دادهاند (فروند.)535:5313 ،
آیستون تعریف خود از دین را موکول به شناخت ابعداد و خصدایص دیدن مدیکند.آیسدتون

می گوید هر چند نمی توان مرز مشخصی بین دین و غیر دیدن ترسدیم کرد،امدا بدا اتکدا بده ید
ایگوی کامال مشخص دینی و تشریب ابعاد و خصوصیات آن میتوان وجدوه اشدتراك و افتدراق
هر مورد را با ایگوی مورد نظر مشخص ساخت (میرسندسی.)16:5313 ،
از نظر ینسکی دین عام مورری است که اندیشه و عم فرد را حتی در جوام مددرن متدارر
می سازد.او برای سنج

این تاریر گذاری به مهم ترین جنبههای دینداری یعندی «جهدت گیدری

دینی »5و « می ان درگیر بدودن بدا گدروه دیندی »1مدی پدردازد .ینسدکی دو جهدت گیدری راسدت
کیشی3و عبودیتی1را در دین یهودی – مسیحی مهم قلمداد مدیکندد .ایدن دو جهدت گیدری بده
یحاظ فعال و منفع بودن ،پذیرش یا عدم پذیرش در دنیای مدرن و همچنین تاریرات متفاوتشان
1 Religious Orientation
2 Degree Of Group Invoinvolvement
3 Orthodoxy
4 Devotionalism
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بر ایگوی فکر و عم از هم متمای هستند .به اعتقاد ینسدکی درگیدر بدودن گدروه دینددار ،از دو
جنبه مشارکتی5و معاشرتی 1برخوردار است که میتواند کم یا زیاد باشد .او بعد مشدارکتی را از
یحاظ می ان حضور در برنامهها و فعاییتهای رسمی و جمعدی نهداد دیدن و بعدد معاشدرتی را از
حیث داشتن پیوندهای دوستانه و عاطفی هم کیشان و اعضای کلیسدای خدود مدورد توجده قدرار
میدهد (ینسکی.)11 :5363 ،
گالرك طی دو دهة  60 -10میالدی در تالش برای فهم و تبیدین دیدن در امریکدا بدود .وی
بحث ابعاد ایت ام دینی را در این کشور زنده کرد و با همکاری رادنی اسدتارك در سدال ،5361
به شرح و بسط ایگوی جدیدی از دینداری پرداخت .هدف اصلی آنها ،عموماا درك شیوههدای
گوناگونی بود که مردم با توس به آن ،خود را مذهبی تلقی میکردند .گدالك و اسدتارك بدر
این عقیده بودند که به رغم آنکه ادیان جهانی در ج ییات بسیار متفاوتند ،اما دارای حدوزههدای
کلی هستند که دینداری در آن حوزهها و یا ابعاد د جلوهگر میشود.
آنها برای دینداری چهار بعد اصلی «عم »« ،بداور»« ،تجربده»« ،داند

یدا معرفدت» را تحدت

عنوان ابعاد عمومی ای ام دینی مطرح کردهاند .این ابعاد چهارگانه ،در سطب مقیاسهای اوییه بده
پنچ شاخص یا مقیاس تقسیم شدهاند که اف ای

آن ،ناشی از تفکید

بععدد عمد بده دو بخد

شاخص مناسکی و عبادی است (گالك و استارك.)5330 ،
 -بعد باور :آن چی ی است که انتظار میرود پیروان ی

دین بدان اعتقاد داشته باشند.

 بعد مناسکی(عم ) :نظام اعتقادی در هر دینی وجود دارد ،اما ایدن اعتقدادات بده صدورتمناس

نمود عینی مییابند.

 بعددد تجرب دی :تجربدده دینددی بددا احساسددات ،تجربیددات و درون فددرد دیندددار مددرتبط اسددت.احساسات و عواطف دینی وجه عایی تری از دینداری اسدت کده کدامالا قلبدی و دروندی بدوده و
برخالف مناس

و مراسم آیینی نمود بیرونی ندارد.

 -بعد دان  :بعد معرفتی ،عقالنی یا دان

با بعد عقیدتی بسیار ن دی

بعد ،مربوط به آگاهی و شناخت در اعتقادات در بععد دان

است .تفاوت این دو

است.
1 Association
2 Communal
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 بعد پیامدی :این بععد ،به دیی بیشترین انتقادات ،در میان ابعاد ایگدوی دیندداری گدالك واستارك پس از مدتی حذف شد ،از جمله این که ،بعد پیامدی فی نفسه پیامدد دیندداری اسدت،
نه بعدی از ابعاد آن .بعد پیامدی دینداری ،که با این انتقاد از ایگوی دینداری کنار گذاشته شدد،
به اعمایی گفته میشود که از عقاید ،احساسات و اعمال مذهبی ریشده مدیگیدرد و از رمدرات و
نتایج ایمان در زندگی و کن های بشر است (گالك و استارك.)5330 ،
 نظریههای سالمت اجتماعیکیی ( )5331معتقد است که مفهوم سازی سدالمت ذهندی بایدد آنقددر گسدترده شدود کده
سالمت اجتمداعی را هدم در بدر گیدرد .سدالمت اجتمداعی از دیربداز بده عندوان فدار بدودن از
حایتهای اجتماعی منفی مل از خودبیگانگی یا هرج و مرج تعریدف شدده اسدت و نده ای امداا
اینکه وجدود شدرایط روان شدناختی اسداس سدالمت اجتمداعی باشدند (کیید  .)533 :5331 ،در
حاییکه به سالمت اجتماعی در جنبه فردی توجه زیادی شده است .این عقیده هم مطدرح شدده
است که باد توجه همسانی به ماهیت اجتماعی مقویه سالمت اجتمداعی شدود .بده عقیدده کیید
سالمت اجتماعی و یا فقدان آن ،دغدغه ای بارز در نظریه کالسی

جامعه شناسی بوده است.

علیرغم اهمیت مفداهیمی چدون هدرج و مدرج ،از خدود بیگدانگی کده مدورد توجده مدارکس و
دورکیم قرار داشته ،آنها به بحث درباره ابعاد چندگانه سالمت اجتماعی ملبت هم پرداختدهاندد.
از جمله فواید بایقوه زندگی اجتمداعی ،یکپدارچگی و انسدجام اجتمداعی اسدت کده بده معندای
احسداس تعلدق و وابسدتگی دروندی و احسداس وجددان مشدترك و سرنوشدت جمعدی اسدت
(دورکیم.)31 :5315 ،
کیی معتقد است که مدل سالمت اجتماعی (که در امتداد سالمت روانی مطرح میشدود و
زمینه کارکرد ملبت را فراهم مدیکندد) شدام یکپدارچگی اجتمداعی ،ایفدای نقد

اجتمداعی،

انسجام اجتماعی ،پذیرش اجتماعی و خودشکوفایی اجتماعی به شرح نمودار زیر میشود:
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نمودار ( )1ابعاد سالمت اجتماعی از نظری کییز (حاتمی)21 :1311 ،

پذیرش اجتماعی :پذیرش اجتماعی نسخه اجتماعی پذیرش خود است .افرادی که نگدرش
ملبتی به شخصیت خود دارند و جنبدههدای خدوه و بدد زنددگی خدود را توامدان مدی پذیرندد
نمونههایی از سالمت روانی و اجتماعی هستند (ریف .)33 :5313 ،منظور از پذیرش اجتماعی،
درك فرد از جامعه با توجه به خصوصیات سایر افراد است (کیی .)511 :5331 ،
یکپارچگی اجتماعی :منظور از یکپارچگی اجتماعی ،ارزیابی ی
کیفیت همراهی او با جامعه اطراف

فدرد بدا در نظدر گدرفتن

است (کیی  .)531 :5331 ،احساس تعلق میتواند جنبدهای

محوری از سالمت باشد (ریف .)36 :1003 ،و یذا یکپارچگی بدا دیگدران در محدیط و جامعده
اطراف باید حاص ی

تجربه مشترك شباهت بادیگران باشد (کیی و شاپیرو.)33 :1001 ،

ایفای سهم اجتماعی :ایفای سهم اجتماعی عبارت است از ارزیابی ارزش اجتماعی که فرد
دارد و شام این عقیده است که آیا فرد ج ئی مهم از جامعه است و چه ارزشدی را بده جهدان
خود اضافه میکند .ایفای سهم اجتماعی با مفاهیم بدازدهی و مسدووییت پدذیری شدباهت دارد .

بازدهی فردی به این معنا است که عقیده داشته باشیم می توانیم رفتار خاصی را از خدود نشدان
دهیم و به اهداف ویژه ای برسیم .مسووییت اجتماعی عبارتست از تعیین ای امدات فدردی بدرای
نق

آفرینی در جامعه .این بعد از سالمت اجتماعی معرف این است کده ایدن افدراد فکدر مدی

کنند آنچه که انجام می دهند برای جامعده ارزشدمند اسدت یدا نده؟ ایدن نگدرش هدم راسدتا بدا
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درونمایهای است که مارکس مطرح میکند مبنی بر اینکده انسدانهدا ماهیتداا زایندده اندد (کیید ،
.)36 :5313
انسجام اجتماعی :انسجام اجتمداعی قابد قیداس بدا بدی معندا بدودن زنددگی اسدت و شدام
دیدگاههایی می شود در این باره است که جامعه قاب سنج

و قاب پی

بینی است .از حیث

روان شناختی ،افراد سایم زندگی شخصی خود را با معنا و منسجم میبینند (ریدف.)31 :5313 ،
آنتونوفسکی معتقد است که احساس انسجام در وجود فرد میتواند نشدانهای بدرای سدالمتی او
باشد :افرادی که از انسجام برخوردارند تالش میکنند در هنگام مواجهده بدا رویددادهای غیدر
قاب پی

بینی ،انسجام خدود را حفد کنندد .انسدجام اجتمداعی درك فدرد از کیفیدت جهدان

اجتماعی خود و شیوه سازماندهی و عملکرد آن است (کیی  .)511 :5331 ،این مقویه باقابلیدت
معنابخشی به وجود شخص است (کیی و شاپیرو.)36 :1001 ،
شکوفایی اجتماعی :منظور از شکوفایی اجتماعی ارزیابی پتانسی و خط سیر جامعده اسدت.
شکوفایی اجتماعی شام درك افراد از این موضو است که آنها هم از رشدد اجتمداعی سدود
خواهند برد و اینکه نهادها و افراد حاضر در جامعه به شکلی در حال شدکوفایی اندد کده نویدد
توسعه بهینه را می دهد و هرچند این امر برای همه افراد درست نیست (کیید و شداپیرو:1001 ،
.)31
گراهام ( )1005مطرح می کند که سالمتی فرد به عنوان ی

موضو مهدم نتیجده شدرایط

اقتصادی اجتماعی است .افرادی که از یحاظ اقتصادی اجتماعی در شرایط بهتری قرار دارندد،
بدیی توانایی و دسترسی بهتر در وضعیت مطلوبتری قرار می گیرند و در مقاب افرادی کده بده
طبقات پایین جامعه تعلق دارند ،از سالمتی نامطلوه رنج میبرند .به باور وی عواملی که باعث
می شود ت ییرات در وضعیت اقتصادی اجتماعی افراد بدر سدالمتی (جسدمی رواندی ،اجتمداعی)
تاریر بگذارد در سه مقویه مادی ،رفتاری و روانی اجتماعی قرار میگیرند.
عوام مادی :محیط فی یکی ،خانه ،محله و مح کار به اضافه اسدتانداردهای زنددگی کده
بوسیله درآمد تامین می شوند.

عوام رفتاری :عبارتند از عادات و رفتارهای روزمدره مدرتبط بدا سدالمتی کده ید

مسدیر

اقتصادی اجتمداعی قدوی را نشدان مدی دهندد .از قبید اسدتعمال دخانیدات ،مشدروبات ایکلدی،
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فعاییتهای اوقات فراغت و رژیم غدذایی عوامد رواندی بیشدتر بده برداشدتهای فدرد از وضدعیت
اجتماعی و مقایسه خود با دیگران از یحاظ اقتصادی اجتماعی و مشاهده زندگی افراد در ی
جامعه نابرابر اطالق می شود.
عوام مادی ،رفتاری و روانی اجتماعی به همراه یکدیگر ظاهر می شوند .گروههای دارای
پایگاه اقتصادی اجتماعی پایین بدیی زندگی در محیطهای فی یکی نامطلوه و محلههدای پدر
جمعیت دچار وضعیتهای خطرنداك مدی شدوند .افدراد دارای پایگداه اقتصدادی -اجتمداعی و
قومی -نژادی محروم جامعه ،سطوح پدایینی از اندوا سدالمت را بده خدود اختصداص مدیدهندد
(هوث و ویلیام .)11 :1000 ،
پیشینه پژوهش
 فتحی و همکاران ( )5335پژوهشی را با عنوان «عوام مرتبط با سالمت اجتماعی معلمدانشهر مراغه» به انجام رساندند .یافتهها نشان میدهد که ارتباط مت یرهدای مسدتق جنسدیت ،سدن،
طبقه اجتماعی و رضایت از ش

با مت یر وابسته سالمت اجتماعی در میدان معلمدان شدهر مراغده

بررسی شد .بر اساس یافته ها ،بین مت یرهای رضایت از ش

و سن و طبقه اجتمداعی بدا سدالمت

اجتماعی افراد مطایعه شده رابطه معناداری با ضری اطمینان  33درصد اطمینان بده دسدت آمدد،
درحایی که بین دو جنس زن و مرد از نظر سطب سدالمت اجتمداعی تفداوت معنداداری مشداهده
نشد.
 ابراهیم ( )5335پژوهشی را با عنوان «عوام مورر بر می ان سدالمت اجتمداعی زندان جدوان 51تا  11سایه شهر اصفهان (با تاکید بر می ان حمایت اجتماعی)» به انجام رساند .یافتههدای ایدن
تحقیق نشان می دهدد کده هرچده زندان جدوان از مید ان حمایدت اجتمداعی بدا تری برخدوردار،
متناس

با آن سالمت اجتماعی با تری نی دارندد .بدر همدین اسداس ،بدین مویفدههدای سده گانده

حمایت اجتماعی (حمایت اب اری ،عاطفی ،اطالعاتی) و سالمت اجتماعی رابطه وجود دارد.
 ریاحی و دیگران ( )5313پژوهشی را با عنوان «بررسی اررات دیدن داری و جهدت گیدریدینی بر سالمت دانشجویان دانشگاه مازندران» به انجام رساندند .آزمون تفاوت میانگینها نشدان
داد که میانگین نمره سالمت روان دانشجویان بر حس

مید ان دیدن داری ،جهدت گیدری دیندی
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درونی ،می ان خوش بینی و می ان حمایت اجتماعی تفاوت معنا داری داشته است .با ایدن حدال،
تحلید رگرسدیونی داده هدا حداکی از آن بدوده اسدت کده بده ترتید

مت یرهدای مید ان حمایددت

اجتماعی ،می ان خدوش بیندی ،و جهدت گیدری دیندی دروندی (بده شدک مسدتقیم و معندادار) ،و
جهت گیری دینی بیرونی و می ان دین داری (به شدک غیدر مسدتقیم از طریدق تداریر بدر حمایدت
اجتماعی و خدوش بیندی) بدر مید ان سدالمت روان دانشدجویان تداریر داشدته اندد .از د یدتهدای
پژوه

حاضر این است کده جهدت گیدری دیندی دروندی در مقایسده بدامی ان دیدن داری و نید

جهددتگیددری دینددی بیرونددی ،عامد مددوررتری بددرای بهبددود و افد ای

سددالمت روان محسددوه

میگردد.

 گرمارودی و وحدانی نیا ( )5311پژوهشی را با عنوان «سالمت اجتمداعی بررسدی مید انمهارتهای اجتماعی دان

آموزان» به انجام رساندند .در مجمدو  5111نفدر از وایددین داند

آموزان به سوا ت پرسشنامه مهارت های اجتماعی فرزندانشان پاسخ داده و امتیداز مهدارتهدای
اجتماعی در مورد  5150نفر از فرزندان آنها به دست آمد .میدانگین سدنی داند

آمدوزان 5153

سال ( = ±553انحراف معیار) بوده و بیشترین آنها در مقط دبیرستان به تحصی اشدت ال داشدتند.
میانگین امتیاز مهارتهای اجتماعی  = ± 1351( 1151انحراف معیدار) بدوده و  61درصدد داند
آموزان در هر دو جنس ،مساوی و زیر صدك  10امتیاز مهارتهای اجتماعی قدرار داشدتند .در
بررسی روابط تحلیلی ،میانگین امتیاز مهارتهای اجتماعی با جنس و پایه تحصیلی ارتباط معندی
داری را نشان داد .همچنین عملکرد تحصیلی دان

آموزان (غیبت از مدرسه و نمدره معددل) بدا

صدك امتیاز مهارتهای اجتماعی ارتباط معنی داری را به دست داد.
 پاول )1003( 5پژوهشی را با عنوان «بررسی رابطده بدین عملکدردهدای ارتبداطی ،سدالمتاجتماعی معنوی و کیفیت زندگی در افراد مبتال به سدرطان» بده انجدام رسداند .نموندههدای ایدن
مطایعه افراد مبتال به سرطان سن  31تا  10سال به روش نمونه گیری آسدان بدودهاندد .اب ارهدای
مورد استفاده برای گرد آوری اطالعات ،کیفیت زندگی ،پرسشنامه سالمت اجتماعی – معنوی
و پرسشنامه عملکرد اجتماعی بودند .تج یه و تحلی آماری نشان داد که سالمت معنوی عام

1 Powell
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تاریر گذار بر کیفیت زندگی این افراد بوده و سالمت اجتماعی پس از سالمت روانی در رتبده
دوم قرار داشت ویی عملکردهای ارتباطی افراد رابطه ا ی با کیفیت زندگی آنان داشتند.
-م

آرتور )1001( 5مطایعهای را برای بررسی اپیدمویوژی سالمت اجتماعی در ایدا ت

متحده انجام داد .هدف این مطایعه دستیابی به می ان شیو سالمت اجتماعی سطب با و پدایین
و چگونگی توزی سالمت اجتماعی در جمعیت ،با توجه به مت یرهدای سدن ،جدنس ،وضدعیت
تأه و وضعیت ش لی بود .نتایج نشان داد که تقریباا  10درصد افراد ب رگسال در سن  11تدا 13
سال ،در سه مقیاس سالمت اجتماعی دارای نمره با بودند ،اما  60درصدد افدراد ب رگسدال در
هیچ ی

از مقیاسهای سالمت اجتماعی نمرة با کس

نکردند.

مدل نظری پژوهش

فرضیههای پژوهش
 -5بین بعد اعتقادی دینداری و سالمت اجتماعی دان

آموزان رابطه وجود دارد.

 -1بین بعد پیامدی دینداری و سالمت اجتماعی دان

آموزان رابطه وجود دارد.

 -3بین بعد مناسکی دینداری و سالمت اجتماعی دان

آموزان رابطه وجود دارد.

 -1بین بعد عاطفی دینداری و سالمت اجتماعی دان

آموزان رابطه وجود دارد.

 -1بین بعد تجربی دینداری و سالمت اجتماعی دان

آموزان رابطه وجود دارد.

1 McArthur
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روش پژوهش
پژوه

حاضر بر اساس نو دادههای جم آوری و تحلی شده ،پژوهشی کمی است و از

یحاظ نو برخورد با مسأیه مورد بررسی و ورود به آن مطایعه ای میدانی اسدت.تکنید
استفاده در این پژوه

پیمای

مدورد

می باشد .در مطایعه میدانی ،برای جمد آوری اطالعدات مدورد

نیاز از اب ار پرسشنامه استفاده شده است .پی

از آغاز پیمای  ،پرسشنامه ابتدایی مدورد آزمدون

اوییه قرار گرفت و با استفاده از نتایج به دست آمده ،نقایص موجود برطرف و پرسشدنامه نهدایی
تنظیم شد.
جمعیت یا جامعده آمداری «مجموعدهای از واحدهاسدت کده در چید (صدفت) یدا چی هدایی
(صفاتی) مشترك باشند» (سرایی .) 5313 ،جامعده آمداری پدژوه

حاضدر ،شدام کلیده داند

آموزان دبیرستانهای شهر دهاقان است که تعداد  363نفر به عنوان حجدم نمونده مدورد بررسدی
قرار گرفتند .روش نمونه گیری نی تصادفی است .در این پدژوه
پرس

بدرای گدردآوری دادههدا از

نامه استفاده شده است .به منظور تهیه پرسشنامهای کده دارای روایدی زم باشدد مراحد

زیر انجام شده است:
 -5مطایعه نظری پیرامون مباحث عوام مؤرر بر آگاهی
 -1تعریف مفهومی مت یرهای مستق و وابسته تحقیق و تعیین شاخصهای عینی آن
 -3تهیه سؤا تی برای سنج

مت یر عمده تحقیق ،که همان مت یر وابسته میباشد

 -1تهیه سؤا تی برای هری

از مت یرهای مستق مورد نظر در این تحقیق

 -1تنظیم پرسشنامه به شک نهایی و اجرای آن در بین  30نفدر از داند
سهم آنها در جامعه آماری

آمدوزان بدر اسداس

5

 -6تعیین روایی و پایایی مت یرهای مختلف در پرسشنامه.
 -3حذف برخی سؤا ت و گویه ها جهت اف ای

روایدی پرسشدنامه و تأییدد نهدایی توسدط

استاد راهنما
 -1مرحله بعد تکمی پرسشنامه توسط پاسخگویان است که بعد از تأیید پرسشنامه از جاند
استاد راهنما انجام میپذیرد.
1 Pretest
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تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
دینداری
«دین» در ی ت به معنای قید و بند ،ایت ام ،تعهد ،تکدریم ،تقددس و شدریعت ،مدذه  ،ور و
پاداش انقیاد ،خضو  ،پیروی ،تسلیم و ج است .و در اصطالح ،عبارت است از :اعتقاد به قدوای
هوتی و ماوراءایطبیعی و رعایت سلسله قواعد اخالقی حقوقی و سیاسی اقتصدادی و اجتمداعی
در زمینه ارتباط با خود ،سایر بندگان و خددا و انجدام مناسد
خایق و جل

عبدادی در جهدت کسد تقدره

رضایت او بده منظدور تعدایی روح .دیندداری بده معندای ایتد ام عملدی و ذهندی بده

باورهای دینی است .به عبارت دیگر پیروی پیروان دیدن از آن و از زیرمجموعدههدای آن اسدت
(احمدی.)53 – 10 :5311 ،
در پژوه

حاضر بر اساس نظریده گدالك و اسدتارك سدالمت اجتمداعی بدا شداخصهدای

اعتقادی ،پیامدی ،مناسکی ،عاطفی ،تجربی مورد بررسی قرار گرفته شده است.
سالمت اجتماعی
وجود ارتباط میان افراد یا همان جامعهپذیری ،یذّت بردن از بودن در میان دوستان ،پشتیبانی
شدن از سوی خانواده و بستگان و دوستان را در برمیگیرد که ارتباط و تداخ کسدان در ید
طبقه اقتصادی -اجتماعی همانند انجام میگیرد (سجادی و صدرایسادات.)111 – 113 :5311 ،
در پدژوه

حاضددر بددر اسدداس نظریدده کیید سددالمت اجتمدداعی بددا شدداخصهددای شددکوفایی

اجتماعی ،همبستگی اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،پذیرش اجتماعی و مشارکت اجتمداعی مدورد
بررسی قرار گرفته شده است.
تجزیه و تحلیل دادهها
آمار توصیفی
بر اساس یافتههای مربوط به مت یر جنس 0/11 ،پاسدخگویان پسدر و  0/11دختدر هسدتند .بدر
اساس یافته های حاص از بررسدی مت یدر سدالمت اجتمداعی ،انسدجام اجتمداعی دارای بیشدترین
میددانگین ( )3516و خودشددکوفایی اجتمدداعی دارای کمتددرین میددانگین ( )1531اسددت .همچنددین
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وضعیت کلی سالمت اجتماعی نشان میدهد که در همه مویفهها ،پاسخگویان اذعدان داشدتهاندد
که سالمت اجتماعی در حد متوسطی ( )3510است .بر اساس یافتههای حاص از بررسدی مت یدر
دینداری ،بعد اعتقادی دارای بیشترین میانگین ( )3535و بعدد مناسدکی دارای کمتدرین میدانگین
( )1530می باشد .همچنین وضعیت کلی سالمت اجتماعی نشان میدهدد کده در همده مویفدههدا،
بده زیداد

پاسخگویان اذعان داشته اند که سالمت اجتمداعی در حدد بدا تر از متوسدط و ن دید
( )3561است.
آمار استنباطی

آموزان رابطه وجود

آزمون فرضیه اول :بین بعد اعتقادی دینداری و سالمت اجتماعی دان
دارد.
برای آزمون این فرضیه از ضری

همبستگی پیرسون استفاده شده است.

جدول ( )1همبستگی بین بعد اعتقادی دینداری و سالمت اجتماعی
مت یر مستق

سالمت اجتماعی

سطب معناداری

تعداد

0/31

.000

363

بعد اعتقادی دینداری

با توجه به مقدار سطب معناداری محاسبه شده بین دو دامنه که برابر با  .000میباشد و چدون
این عدد کوچکتر از  0501است ،یذا بین دو مت یر بعدد اعتقدادی دیندداری و سدالمت اجتمداعی
آموزان همبستگی معناداری وجود دارد .همچنین بدا توجده بده شددت همبسدتگی بدسدت

دان

آمده ما که برابر با  .31است ،یذا همبستگی ملبت ،با شدت متوسط و بدا جهدت مسدتقیم بدین دو
مت یر دینداری اعتقادی و سدالمت اجتمداعی وجدود دارد بددین صدورت کده هرچده دیندداری
اعتقادی دان
فرضیه  5پژوه

آموزان بیشتر باشد سالمت اجتماعی آنها بیشتر خواهدد شدد .یدذا بدر ایدن اسداس
حاضر تأیید میشود.

آزمون فرضیه دوم :بین بعد پیامدی دینداری و سالمت اجتماعی دان

آموزان رابطه وجدود

دارد.
برای آزمون این فرضیه از ضری

همبستگی پیرسون استفاده شده است.
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جدول ( )2همبستگی بین بعد پیامدی دینداری و سالمت اجتماعی
مت یر مستق

سالمت اجتماعی

سطب معناداری

تعداد

بعد پیامدی دینداری

0/51

.005

363

با توجه به مقدار سطب معناداری محاسبه شده بین دو دامنه که برابر با  .005است و چون این
عدد کوچکتر از  0501است ،یذا بین دو مت یر بعد پیامدی دینداری و سدالمت اجتمداعی داند
آموزان همبستگی معناداری وجود دارد .همچنین با توجه به شدت همبسدتگی بدسدت آمدده مدا
که برابر با  . 51است ،یذا همبستگی ملبت ،با شددت ضدعیف و بدا جهدت مسدتقیم بدین دو مت یدر
دینداری پیامدی و سالمت اجتم اعی وجدود دارد بددین صدورت کده هرچده دیندداری پیامددی
دان

آموزان بیشتر باشد سالمت اجتماعی آنها بیشدتر خواهدد شدد .یدذا بدر ایدن اسداس فرضدیه
حاضر تایید میشود.

شماره  1پژوه

آزمون فرضیه سوم :بین بعد مناسدکی دیندداری و سدالمت اجتمداعی داند

آمدوزان رابطده

وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه از ضری

همبستگی پیرسون استفاده شده است.

جدول ( )3همبستگی بین بعد مناسکی دینداری و سالمت اجتماعی
مت یر مستق

سالمت اجتماعی

سطب معناداری

تعداد

بعد مناسکی دینداری

0/11

.000

363

با توجه به مقدار سطب معناداری ( )sigمحاسبه شده بین دو دامنه کده برابدر بدا  .000اسدت و
چون این عددد کدوچکتر از  0501اسدت ،یدذا بدین دو مت یدر بعدد مناسدکی دیندداری و سدالمت
اجتماعی دان

آموزان همبستگی معناداری وجود دارد .همچنین با توجده بده شددت همبسدتگی

بدست آمده ما که برابر با  .11است ،یذا همبستگی ملبت ،با شدت متوسدط و بدا جهدت مسدتقیم
بدین دو مت یددر دینددداری مناسددکی و سددالمت اجتمداعی وجددود دارد بدددین صددورت کدده هرچدده
دینداری مناسکی دان

آموزان بیشتر باشد ،سالمت اجتماعی آنها بیشتر خواهد شد .یذا بدر ایدن

اساس فرضیه  3پژوه

حاضر تایید میشود.
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آزمون فرضیه چهارم :بین بعد عاطفی دیندداری و سدالمت اجتمداعی داند

آمدوزان رابطده

وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه از ضری

همبستگی پیرسون استفاده شده است.

جدول ( )4همبستگی بین بعد عاطفی دینداری و سالمت اجتماعی
مت یر مستق

سالمت اجتماعی

سطب معناداری

تعداد

بعد عاطفی دینداری

0/13

.000

363

با توجه به مقدار سطب معناداری ( )sigمحاسبه شده بین دو دامنه که برابر با  .000میباشدد و
چدون ایدن عددد کدوچکتر از  0501اسدت ،یدذا بدین دو مت یدر بعدد عداطفی دیندداری و سدالمت
اجتماعی دان

آموزان همبستگی معناداری وجود دارد .همچنین با توجده بده شددت همبسدتگی

بدست آمده ما که برابر با  .13است ،یذا همبستگی ملبت ،با شدت متوسدط و بدا جهدت مسدتقیم
بین دو مت یر دینداری عاطفی و سالمت اجتماعی وجود دارد بدین صورت که هرچه دیندداری
عاطفی دان

آموزان بیشتر باشد سالمت اجتماعی آنها بیشدتر خواهدد شدد .یدذا بدر ایدن اسداس

فرضیه شماره  1پژوه

حاضر تایید میشود.

آزمون فرضیه پنجم :بین بعد تجربی دینداری و سالمت اجتماعی دان

آموزان رابطه وجود

دارد.
برای آزمون این فرضیه از ضری

همبستگی پیرسون استفاده شده است.

جدول ( )5همبستگی بین بعد تجربی دینداری و سالمت اجتماعی
مت یر مستق

سالمت اجتماعی

سطب معناداری

تعداد

بعد تجربی دینداری

0/30

.000

363

با توجه به مقدار سطب معناداری ( )sigمحاسبه شده بین دو دامنه که برابر با  .000میباشدد و
چون این عدد کوچکتر از  0501است ،یذا بین دو مت یر بعد تجربی دینداری و سالمت اجتماعی
دان

آموزان همبستگی معناداری وجود دارد .همچنین بدا توجده بده شددت همبسدتگی بدسدت

آمده ما که برابر با  .30است ،یذا همبستگی ملبت ،با شدت متوسط و بدا جهدت مسدتقیم بدین دو
مت یر دینداری تجربی و سالمت اجتماعی وجود دارد بدین صورت که هرچه دینداری تجربدی
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آموزان بیشتر باشد سالمت اجتماعی آنها بیشدتر خواهدد شدد .یدذا بدر ایدن اسداس فرضدیه

دان

حاضر تایید میشود.

شماره  1پژوه

تحلی رگرسیونی :سهم هر ی

بینی مت یدر سدالمت اجتمداعی بده

از ابعاد دینداری در پی

چه می ان است؟
جدول ( )6جدول رگرسیون
ضری

ضری

همبستگی )(R

0/13

تعیین )(R2

0/11

خطای معیار

دوربین – واتسون

3/10

5/361

بر اساس جدول  3از آنجایی که مقدار آماره دوربین – واتسون ( )5/361در فاصدله بدازهای
 5/1تا  1/1قرار دارد ،میتوان از رگرسیون استفاده کرد .بررسدی رگرسدیون چندد مت یدره نشدان
همبستگی چند گانه برابر با  0/13اسدت کده نشدان دهندده رابطده

میدهد که مقدار  Rیا ضری

تعیدین یدا  R2برابدر بدا 0/11

متوسط بین مت یرهای مستق و مت یدر وابسدته اسدت .مقددار ضدری

اسدت کده  0/11درصدد از ت ییدرات سدالمت اجتمداعی بده وسدیله

میباشد که بیانگر این مطل
دینداری تبیین میشوند.

جدول ( )7آزمون رگرسیون چندگانه
B

β

t

sig

مقدار رابت

.135

-

1511

.000

دینداری مناسکی

.353

.351

1536

05000

دینداری اعتقادی

.113

.131

3501

.000

دینداری تجربی

.361

161

1511

.000

دینداری عاطفی

.311

.113

1533

.000

دینداری پیامدی

.113

.151

1563

.005

مت یرهای پی

بین

DW: Durbin-Watson, Tol: Tolerance, VIF: Variance inflation factor

مت یر وابسته :سالمت اجتماعی

یافتهها نشان میدهد که تمامی مویفههدای مددل ،دارای مقدادیر  tبیشدتر از  1و مقددار سدطب
معنی داری کمتر از  0501هستند .بنابراین این مت یرها پی

بینی کننده سالمت اجتماعی هسدتند.
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بینی کننده ،مت یر بعد اعتقادی دینداری است که مقدار تاریر آن برابدر

در این مدل قویترین پی
 05351است (.)β=0.312

نتیجه گیری
همان طور که ذکر شد یکی از شداخصهدای توسدعه اجتمداعی جوامد  ،سدالمت اجتمداعی
محسوه میشود .این شاخص در جوامد مختلدف بده یحداظ ارتقداء بخشدیدن بده شداخصهدای
زندگی اجتماعی از جمله سرمایه اجتماعی ،امنیت عمومی ،رفاه اجتماعی و ....بسیار پدر اهمیدت
میباشدد .ارتقداء شداخصهدای سدالمت اجتمداعی همدراه بدا بهدرهوری ،آگداهی بخشدی ،رشدد
سرمایه های انسانی و اجتماعی ،تقویت اطال رسانی و افد ای

مهدارتهدای اساسدی بده عندوان

بخشی ارر گذار در توسعه جوام

زم است .با توجه بده اهمیدت بحدث از سدالمت اجتمداعی و

تأریر دینداری بر آن ایدن پدژوه

بده دنبدال بررسدی ارتبداط بدین دیندداری در ابعداد مختلدف و

سالمت اجتماعی دان

اموزان به انجام رسید .پژوه

حاضدر بده دنبدال ارتبداط بدین مت یرهدای

دینداری در ابعاد مختلف اعتقدادی ،پیامددی ،مناسدکی ،عداطفی و تجربدی و سدالمت اجتمداعی
دان

آموزان است .اب ار گردآوری اطالعات در این پژوه

عالوه بر اسناد و مددارك معتبدر،

پرسشنامه محقق ساخته بر اساس نظریات گالك و استارك برای دینداری و کیی برای سالمت
اجتماعی بود .این پرسشنامه با اعمال نظرات اساتید محترم راهنما و مشاور ،نهایی شدده و روایدی
آن نی مورد تائید قدرار گرفدت و همچندین بدرای بررسدی پایدایی پرسشدنامه از آیفدای کرونبدا
استفاده شد .یافتههای تحقیق نشان می دهد که بین تمدامی ابعداد دیندداری بدا سدالمت اجتمداعی
ارتباط ملبت ،مستقیم و معنادار وجود داردو بنابراین با رفتن دینداری باعث سدالمت اجتمداعی
دان

آموزان میشود .یافتههای پژوه

سالمت اجتماعی دان

نشان دادند که بین دو مت یر بعدد اعتقدادی دیندداری و

آموزان همبستگی معنداداری وجدود دارد .همچندین بدا توجده بده شددت

همبستگی بدست آمده ما که برابر با  .31است ،یذا همبستگی ملبت ،با شدت متوسط و با جهت
مستقیم بین دو مت یر دینداری اعتقادی و سالمت اجتماعی وجود دارد بدین صورت که هرچده
دینداری اعتقادی دان

آموزان بیشتر باشد سالمت اجتماعی آنها بیشتر خواهد شد.

بین دو مت یر بعد پیامدی دینداری و سالمت اجتماعی دان

آموزان همبستگی معناداری وجود

دارد .همچنین با توجه به شدت همبستگی بدست آمده ما که برابر با  .51است ،یذا همبستگی
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ملبت ،با شدت ضعیف و با جهت مستقیم بین دو مت یر دینداری پیامدی و سالمت اجتماعی
وجود دارد بدین صورت که هرچه دینداری پیامدی دان

آموزان بیشتر باشد سالمت

اجتماعی آنها بیشتر خواهد شد و بین دو مت یر بعد مناسکی دینداری و سالمت اجتماعی دان
آموزان همبستگی معناداری وجود دارد .همچنین با توجه به شدت همبستگی بدست آمده ما
که برابر با  . 11است ،یذا همبستگی ملبت ،با شدت متوسط و با جهت مستقیم بین دو مت یر
دینداری مناسکی و سالمت اجتماعی وجود دارد بدین صورت که هرچه دینداری مناسکی
دان

آموزان بیشتر باشد سالمت اجتماعی آنها بیشتر خواهد شد .همچنین بین دو مت یر بعد

عاطفی دینداری و سالمت اجتماعی دان

آموزان همبستگی معناداری وجود دارد .همچنین با

توجه به شدت همبستگی بدست آمده ما که برابر با  .13است ،یذا همبستگی ملبت ،با شدت
متوسط و با جهت مستقیم بین دو مت یر دینداری عاطفی و سالمت اجتماعی وجود دارد بدین
صورت که هرچه دینداری عاطفی دان

آموزان بیشتر باشد سالمت اجتماعی آنها بیشتر

خواهد شد و در نهایت بین دو مت یر بعد تجربی دینداری و سالمت اجتماعی دان

آموزان

همبستگی معناداری وجود دارد .همچنین با توجه به شدت همبستگی بدست آمده ما که برابر با
 .30است ،یذا ه مبستگی ملبت ،با شدت متوسط و با جهت مستقیم بین دو مت یر دینداری
تجربی و سالمت اجتماعی وجود دارد بدین صورت که هرچه دینداری تجربی دان

آموزان

بیشتر باشد سالمت اجتماعی آنها بیشتر خواهد شد.
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