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چكیده
سالمك اجتماعي افراد از محورهاي ارزيابي سالمك جوامع مختلف اسك .هدف اصلي
پژوهش ،تبيين عوامل اجتماعي و فرهنگي مؤثر بر سالمك اجتماعي در بين شهروندان شهر
كاشان اسك .رو تحقيي از نوع پيمايش و ابزار تحقيي ،پرسشنامة محقي ساخته بوده اسك.
جامعه آماري تحقيي شامل شهروندان  22-53ساله شهر كاشان اسك .حهم نمونه بر اسا
فرمول كوكران  424نفر بهدسك آمده اسك و براي دستيابي به نمونههاي تحقيي ،از رو
نمونهگيري غير احتمالي -سهميهاي استفاده شده اسك .نتايج پژوهش نشان ميدهد كه
ميانگين سه متغير مستقل (اعتماد اجتماعي ،احسا اميدواري ،نشاط اجتماعي) و نيز متغير
وابسته تحقيي (سالمك اجتماعي) باتتر از حد متوسط طيف موردبررسي و ميانگين سرمايه
فرهنگي پايينتر از آن اسك .بين متغيرهاي اعتماد اجتماعي ،نشاط اجتماعي ،احسا
اميدواري ،سرمايه فرهنگي و سالمك اجتماعي رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد؛
بهطوريكه نتايج ضريب رگرسيوني نشان ميدهد كه احسا شادي داراي بيشترين اثر بر
سالمك اجتماعي اسك .همچنين نتايج تحليل مسير نشان ميدهد كه بيشترين ميزان تمثير
مستقيم و غيرمستقيم بر سالمك اجتماعي شهروندان شهر كاشان را به ترتيب احسا شادي،
احسا اميدواري ،اعتماد اجتماعي و سرمايه فرهنگي دارند .به نظر ميرسد باوجود تمثير كم
سرمايه فرهنگي ،ساير عوامل اجتماعي بررسي شده ،زمينه روابط سالم اجتماعي و سالمك
اجتماعي را فراهم ميكنند.
واژههاي كلیدي :سالمك اجتماعي ،احسا

اميدواري ،احسا

شادي ،سرمايه فرهنگي،
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طرح مسئله
سالمك موضوعي مطرح در همة فرهنگهاسك ولي معموتز هرگاه از سالمك سخني به
ميان آمده بيشتر بُ عد جسماني آن موردتوجه بوده اسك .سازمان جهاني بهداشك در سال
 5923براي سالمك تعريف سه بُ عدي زيستي ،رواني و اجتماعي را ارائه كرد ،اما در
بيشتر كشورها دو بعد رواني و اجتماعي سالمك تا حد زيادي بهوسيله متوليان سامانه
سالمك ناديده گرفته شد .ناديده گرفتن اين دو بُعد در ايران موجبات آسيبهاي
فرهنگي و اجتماعي را در جامعه فراهم كرد .بهطوريكه چنين شرايطي تاكنون جامعهاي
را رقم زده كه با انواع چالشها در حوزههاي اقتصادي ،فرهنگي ،سياسي و ..روبروسك.
به عبارتي اين چالشها منحصر به ي

يا دو بُعد نيسك بلكه تمام ساختارهاي جامعه را

از سطوح خُرد تا كالن در برميگيرد و اين در حالي اسك كه از حدود دو دهه پيش
سازمان جهاني بهداشك نسبك به اين بيتوجهي زيانبار ،هشدار جدي داده و به نقش
نزدي

به  32درصدي عوامل رواني-اجتماعي تمثيرگذار بر سالمك اشارهكرده اسك .به

دنبال آن كشورهاي توسعهيافته بهسرعك راهكارهايي براي اصالح بهداشك رواني-
اجتماعي جوامع خود تدارک ديده و به مرحله اجرا درآوردهاند (نوربات.)525:5492 ،
اما به نظر ميرسد كشورهاي درحالتوسعه همچون ايران همانطور كه گفته شد
بهسادگي از كنار اين مسئله عبور كردهاند و امروز با افراد زيادي روبرو هستيم كه روابط
ناسالمي را تهربه ميكنند و درواقع از سرمايه اجتماعي پاييني برخوردار هستند .آمارها
نيز حاكي از آن اسك كه با جامعهاي بيمار روبرو هستيم بهطوريكه چهارمين كشور به
لحا ميزان طالق محسوب شده و ساتنه  222تن مواد مخدر در ايران مصرف ميشود.
بديهي اسك كه چنانچه بسترهاي تزم براي تحقي سالمك رواني-اجتماعي در بُعد
فردي فراهم نشود افراد جامعه عملكرد مناسبي نخواهند داشك در نتيهه سالمك جامعه
نيز محقي نميشود.
آنچه بنيان سالمك اجتماعي را ميسازد و آن را از انواع ديگر سالمك متمايز
ميكند عنصر رابطه اسك؛ رابطه فرد با ديگران و با نهادهاي اجتماعي .بدين ترتيب
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اسك كه سالمك اجتماعي با بُعد رفاه فرد و نحوه رابطه او با ساير افراد جامعه مرتبط
ميشود .اينكه در ي

جامعه انسانها چگونه با هم كنار ميآيند چگونه با هم برخورد

ميكنند و درنهايك تعامل انسانها با نهادهاي اجتماعي ،رويهها و اخالق جمعي چگونه
اسك (مرداني .) 2 :5494 ،تحقي سالمك اجتماعي در گرو پيوند فرد با جامعه ،نهادها،
هنهارها و ارز هاي آن اسك؛ پس ميتوان اولين مسير سالمك اجتماعي را داشتن
تفكرات اجتماعي صحيح و برخورداري از ذهنيك مثبك نسبك به جامعه براي داشتن
زندگي اجتماعي بهتر دانسك (پور افكاري .)24 :5495 ،افراد برخوردار از سالمك
اجتماعي با موفقيك بيشتري با مشكالت ناشي از نقشهاي اصلي اجتماعي كنار ميآيند
(مظلومي و همكاران.)4 :5493 ،
با توجه به اين امر ميتوان چنين نتيهه گرفك كه پايههاي سالمك اجتماعي در
نهاد خانواده گذاشته ميشود كه نخستين پايگاه جامعهپذيري و تكيهگاه فرد اسك.
اهميك خانواده تا حدي اسك كه كنشگران ،اولين رابطههايشان و اولين عضويك
گروهيشان را در خانواده تهربه مي كنند .زماني كه فرد سالمك اجتماعي در خانواده را
ميآموزد مي تواند در مدرسه و در رابطه با افراد در سطوح گسترده روابط سالمتري را
تهربه كند .سالمك اجتماعي نقاط قوت ديگري نيز در خود دارد .به عبارتي سالمك
اجتماعي به افراد جامعه اطمينان ميدهد كه در جامعهاي زندگي ميكنند كه امنيك آنها
تممين ميشود و از سوي ديگر ميتوانند به يكديگر اعتماد كنند و شكلگيري سرمايه
اجتماعي غني را شاهد باشند .بهطوريكه مشاركك در انهمنها ،نهادها ،سازمانهاي
مدني و ايهاد همبستگي و احسا

امنيك در افراد ،آنها را به آيندهاي اميدوار ميكند

كه از جامعه سالم امروز برميخيزد.
از زاويهاي ديگر ميتوان گفك كه سالمك اجتماعي نقش مهمي در كنترل آسيبها
و مسائل اجتماع ي ،حفظ نظم اجتماعي و درنهايك تممين اجتماعي دارد و فقدان آن،
نشان ميدهد كه افراد در چارچوبهاي اجتماعي جذب نشده و جامعهپذيري صحيحي
پيدا نكردهاند (افشاني و فرقاني )523 :5492 ،و اين همان نقش پررنگ خانواده در
ساماندهي روابط فرد با ديگراني اسك كه سالمك اجتماعيشان تعيينكنندۀ شكل
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روابط ،ساختار و چگونگي آن اسك .همواره بايد توجه داشك كه در عصر حاضر و
باوجود تغييرات ايهادشده در زمينة معيارهاي توسعه اقتصادي-اجتماعي بسياري از
صاحبنظران ،سالمك را محور توسعه اقتصادي -اجتماعي تلقي ميكنند (هزارجريبي و
مهري )24 :5495 ،و انسان سالم را محور توسعه پايدار ميدانند .به همين دليل يكي از
وظايف حاكميتي كشورها ،تممين ،حفظ و ارتقاي عادتنه سالمك جامعه قلمداد شده
اسك (رستگار و سيدان .)32 :5492 ،بنابراين مطالعه عواملي كه اين پديده را تحك
تمثير قرار دادهاند نيز از اولويكهاي همة افراد جامعه و دولكها محسوب ميشود
(نوربخش و همكاران .)442 :5492 ،چراكه دسكيابي به علل اجتماعي ،بستر ارائه
راهكارها و راهبردها را ميسر ميگرداند.
گزار هاي سازمان ملل عوامل تهديدكننده سالمك اجتماعي را در بُعد فرهنگي و
اجتماعي مورد مطالعه قرار داده كه اين عوامل عبارتاند از :پديده فقر 5در ابعاد
مختلف ،وجود جرائم 4و انحرافات ،مسائل مربوط به محيطزيسك ،نابرابري فاحش در
فرصكهاي مصرف و نظاير آن (زاهدي اصل .)44:5432 ،با توجه به اينكه سالمك
افراد جامعه قبل از هر چيز ،در عوامل و تعيينكنندههاي اجتماعي -فرهنگي ريشه دارد
(ودادهير و ساداتي )52 :5439 ،تنظيم ي

برنامه بهبود سالمك ،با توجه به زمينههاي

اجتماعي و فرهنگي جامعه ضرورت بنيادين دارد و نيز با توجه به اينكه سالمك
اجتماعي بهعنوان يكي از ابعاد سالمك ،نقش مهمي در تعادل زندگي اجتماعي انسانها
دارد و پوشش فراگير آن در جامعه ميتواند موجبات توسعه اجتماعي 4را فراهم آورد،
ضرورت مطالعاتي و سياسكگذاري ويژهاي را ميطلبد.
به نظر ميرسد اين حوزه مطالعاتي در شهر كاشان بيشتر احسا

ميشود .شهر

كاشان دومين شهر بزرگ استان اصفهان اسك .در مركز كشور قرار گرفته ،پيشينة
5. Poverty
4. Crimes
4. Social Development
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تاريخي غني دارد .و محل تبادل ميان افراد ،فرهنگها و انديشههاسك كه با ورودشان
كاشان را به شهري در حال عبور ،پويا و نه ايستا مبدل كردهاند كه در حين پويايي خود،
عدهاي را به انزوا و عدهاي را به سمك جمعگرايي ،تعلي بيشتر و يكذارچگي سوق
ميدهد و زمينة ايهاد فرصكها و تهديدها را فراهم ميآورد .غلبه بر تهديدها و تبديل
فرصكها به بستر توسعه اجتماعي و فرهنگي امري ضروري به نظر ميرسد .با توجه به
آنچه ذكر شد كه سالمك اجتماعي محور توسعه اسك؛ چنين مطالعهاي در شهر كاشان
قابلتممل به نظر ميرسد .ازاينروي مطالعه حاضر با رويكردي علمي در پي پاسخ به
اين سؤاتت اسك كه وضعيك سالمك اجتماعي در شهر كاشان چگونه اسك؟ و
متناسب با ويژگيهاي شهر كاشان چه عوامل فرهنگي  -اجتماعي بر سالمك اجتماعي
شهروندان مؤثرند؟

پیشینه تجربي پژوهش
 -كليين -سوسا و رن

5

( )4252در پژوهشي با هدف بررسي پذير

اجتماعي

(بهعنوان مؤلفه سالمك اجتماعي) بهمثابه تعديلكننده در رابطه بين وضعيك اقتصادي-
اجتماعي و سازگاري روانشناختي نوجوانان ،نشان داد كه وضعيك اقتصادي-اجتماعي
و سازگاري روانشناختي ،پيش بيني كننده پذير
پذير

اجتماعي نوجوانان هستند ،همچنين

اجتماعي درک شده نوجوانان نيز بهطور معناداري در رابطه بين وضعيك

اقتصادي-اجتماعي و افسردگي ،اضطراب و خودپنداره نوجوانان نقش تعديلكننده دارد.
 اخمك و همكاران ( )4254شاخصهاي سالمك اجتماعي و رشد اقتصادي رادر آسياي شرقي و اقيانو

آرام ،خاورميانه و شمال آفريقا ،آسياي جنوبي و جنوب

صحراي آفريقا مورد بررسي قرار دادهاند .هدف آنها از اين مطالعه بررسي تهربي
رابطه دوطرفه بين شاخص هاي سالمك اجتماعي و رشد اقتصادي در چهار منطقة نام

5. Klein-Sosa& Renk
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برده ،بود .اطالعات از طريي جمعآوري دادههاي ثانوية چهار منطقه از سال  5922تا
 4255صورت گرفك .نتايج تهربي نشان مي دهند كه رشد اقتصادي تمثير معناداري در
درازمدت بر شاخصهاي سالمك اجتماعي دارد.
 سانتا ورون 5و همكاران ( )4255در مطالعة خود به بررسي تفاوت سالمكرواني و اجتماعي در ميان دانشهويان لتونيايي و رومانيايي پرداختهاند .اين مطالعه بر
روي  542تن از دانشهويان لتونيايي و  229تن از دانشهويان رومانيايي انهام شده
اسك .از ابزار پرسشنامه براي جمعآوري اطالعات استفاده شده و نتايج نشان داد زماني
كه دانشهويان شرايط اجتماعي و اقتصاديشان مشابه باشد و تفاوتهاي فرهنگي
نداشته باشند در تعامل با استادان خود نيز سطح شكوفايي اجتماعي ،يكذارچگي
اجتماعي ،مشاركك اجتماعي ،پذير

اجتماعي و انسهام اجتماعيشان مشابه اسك .از

طرفي تفاوتهاي فرهنگي مي تواند سالمك را تحك تمثير قرار دهد .در واقع فرهنگ
ميتواند به توسعة مؤلفه هاي سالمك رواني و اجتماعي دانشهويان كم

كرده و سبب

سالمتي آنها شود.
 جني كتريس )4229( 4در مطالعهاي با عنوان مناطي فرانسه و سالمك اجتماعيآنها ،به طراحي شاخصي جديد براي سنهش سالمك اجتماعي فرانسويها پرداخته
اسك .اين شاخص عملكرد مهريان سالمك اجتماعي را در مناطي مختلف فرانسه
مشخص ميكند .اين شاخص دادههاي منطقهاي در مورد سالمك اجتماعي را در سال
 4222در مناطي فرانسه مشخص ميكند و بدين شكل عملكرد اين مناطي را در اين
زمينه نشان مي دهد .براين اسا

بدترين عملكرد را در زمينة سالمك اجتماعي مناطقي

دارند كه شهرنشين هستند اما ساير مناطي مانند ليموزين در اين زمينه عملكرد خوبي
دارند.

5. Santa Vorone
4. Jany-catrice
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 پل )4222( 5درمطالعهاي به بررسي تمثير عملكردهاي ارتباطي ،سالمكاجتماعي ،سالمك معنوي بر كيفيك زندگي افراد مبتال به سرطان پرداخك .نمونههاي
اين مطالعه افراد مبتال به سرطان بين  42تا  32سال بودند كه به رو
دستر

نمونهگيري در

انتخاب شدند .نتايج نشان داد كه سالمك معنوي عمدهترين عامل تمثيرگذار در

كيفيك زندگي اين افراد بود و سالمك اجتماعي پس از سالمك معنوي در رتبه دوم
قرار داشك ولي عملكردهاي ارتباطي اين افراد رابطهاي با كيفيك زندگي آنها نداشك.
 ترسون )5994( 4مطالعهاي با عنوان سنهش سالمك اجتماعي انهام داده اسك.سالمك اجتماعي از نظر وي ،از دو بُعد سازگاري اجتماعي و حمايك اجتماعي تشكيل
شده اسك .سازگاري اجتماعي شامل رضايك از روابط ،عمل فرد در نقشهاي اجتماعي
و سازگاري با محيط اجتماعي اسك .منظور از حمايك اجتماعي ارتباطات فرد در
شبكههاي اجتماعي اسك .به نظر ترسون مقيا

سازگاري اجتماعي و حمايك

اجتماعي قابليك اطمينان بيشتري نسبك به ديگر مقيا ها دارند .اما از آنها كه اين
مطالعه به دنبال ايهاد چارچوبي مفهومي براي سالمك اجتماعي بوده ترسون اين
مرحله و شناخك دو مقيا

سازگاري اجتماعي و حمايك اجتماعي براي سنهش

سالمك اجتماعي را نقطه شروعي براي چگونگي سنهش اين مفاهيم در آينده ميداند.
 حيدرخاني و همكاران ( )5492مقالهاي با عنوان «تحليل و بررسي ارتباط بينابعاد مختلف حمايك اجتماعي و سالمك اجتماعي زنان سرپرسك خانوار در مناطي
روستايي شهرستان كرمانشاه» انهام دادهاند  .اين مقاله با استفاده از رو

ميداني ،تكني

پيمايش و ابزار تحقيي پرسشنامه به دنبال پاسخ به اين سؤال اصلي ميباشد كه آيا بين
ابعاد مختلف حمايك اجتماعي و سالمك اجتماعي زنان سرپرسك خانوار ارتباط وجود
دارد؟ جامعه آماري پژوهش حاضر زنان سرپرسك خانوار روستاهاي شهر كرمانشاه

5. paul
4. Larson
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ميباشد .نتايج تحقيي حاكي از آن اسك كه بين حمايك عاطفي ( ،)2/42حمايك ابزاري
( ،)2/42حمايك اطالعاتي ( ،)2/44حمايك ارزيابانه ( )2/52و درآمد ( )2/42با ميزان
سالمك اجتماعي زنان ارتباط مثبك و مستقيم و معنادار وجود دارد .اما بين متغير سن و
سالمك اجتماعي ارتباط معناداري مشاهده نشد.
 فيروزبخك و همكاران ( )5492مطالعهاي با عنوان «بررسي عوامل مؤثر برسالمك اجتماعي زنان :ي

مطالعه مروري در مهالت فارسي» انهام دادهاند .هدف از

اين مطالعه ،بررسي برخي از عوامل مؤثر بر سالمك اجتماعي در زنان ميباشد .اين
مطالعه ،ي

مطالعه مروري سيستماتي

اسك .نتايج حاصل از مقاتت برگزيده نشان

داد كه متغيرهاي پايگاه اقتصادي-اجتماعي ،تحصيالت ،درآمد ،حمايك اجتماعي و
سرمايه اجتماعي داراي ارتباط معناداري با سالمك اجتماعي ميباشند.
 محسني تبريزي و نوابخش ( )5492پژوهش خود با عنوان «بررسي سالمكاجتماعي شهروندان تهراني و عوامل مؤثر برآن» را به رو

پيمايش با جامعه آماري

خانوارهاي ساكن در منطقه  4شهر تهران انهام دادهاند .نتايج نشان داد كه بين ابعاد
متغير سالمك اجتماعي و متغيرهاي جنسيك ،وضعيك تمهل ،پايگاه اقتصادي-اجتماعي،
مهارتهاي ارتباطي ،مذهب و ميزان استفاده از شبكههاي اجتماعي ،ارتباط معناداري
وجود دارد.
 زاهدي اصل و درويشي فرد ( )5492پژوهشي با عنوان «عوامل اجتماعي مؤثر برميزان سالمك اجتماعي سالمندان (مطالعه موردي :سالمندان شهر كوهدشك)» ،انهام
دادهاند .نتايج پژوهش نشان داد كه اكثريك سالمندان از ميزان سالمك اجتماعي
متوسطي برخوردار بودند .همچنين ميان پايگاه اجتماعي ،حمايك اجتماعي ،مهارتهاي
ارتباطي با ميزان سالمك اجتماعي رابطه معنادار و مستقيم وجود دارد ،ولي ميان اوقات
فراغك و ميزان سالمك اجتماعي رابطه معناداري يافك نشد.
 بخارايي و همكاران ( )5492به «مطالعه جامعهشناختي سالمك اجتماعي زنان وعوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردي :زنان منطقه چهار شهري تهران)» پرداختهاند .در اين
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پيمايشي و توصيفي زنان  53تا  22ساله منطقه چهار شهري

تهران در سال  5492مورد مطالعه قرارگرفتهاند .نتايج نشان داد كه ميزان سالمك
اجتماعي زنان در حد متوسط رو به بات بوده اسك و باتترين مقدار ميانگين مربوط به
بُ عد پذير

اجتماعي و كمترين مقدار مربوط به بُعد شكوفايي اجتماعي اسك .همچنين

يافته ها بيانگر رابطه مستقيم بين احسا

امنيك اجتماعي ،گشودگي ،گرايش مذهبي و

وضعيك تمهل با سالمك اجتماعي در جامعه مورد مطالعه بوده اسك.
 زكي و خشوعي ( )5494به بررسي «سالمك اجتماعي و عوامل مؤثر بر آن دربين شهروندان شهر اصفهان» پرداختهاند .يافتهها نشان داد كه بين سالمك اجتماعي و
متغيرهاي مسئوليكپذيري اجتماعي ،تعهد اجتماعي و اعتماد اجتماعي رابطه مستقيم و
معناداري وجود دارد .بين سالمك اجتماعي و بيگانگي اجتماعي نيز رابطه معنادار و
معكوسي وجود دارد ،هركدام از متغيرهاي هفكگانه تحقيي بهطور جداگانه (سن،
تحصيالت ،وضعيك شغلي ،مهاجرت ،طبقه اجتماعي ،درآمد و حوزه اجتماعي شهري)
با سالمك اجتماعي رابطه معناداري داشتند.
 رضايي ( )5494در پاياننامه كارشناسي ارشد خود به «بررسي سالمك اجتماعيشهروندان مشهد و عوامل مؤثر بر آن» پرداخته اسك .رو

بررسي در اين مطالعه،

پيمايش و جامعه آماري موردمطالعه ،شهروندان باتي  53سال شهر مشهد ميباشد.
نتاي ج نشان داد كه ميزان سالمك اجتماعي شهروندان شهر مشهد به طرز معناداري باتتر
از حد متوسط اسك .همچنين تمثير معنادار عواملي همچون سن ،وضعيك تمهل،
حمايك اجتماعي ،شبكه اجتماعي ،دينداري ،اعتماد اجتماعي و احسا

امنيك

اجتماعي بر سالمك اجتماعي تاييد گرديد.
همانگون ه كه در پيشينه تهربي مشخص گرديد؛ اكثر مطالعات خارجي به بررسي
سالمك اجتماعي و مقايسه ميزان آن ،يا بررسي شاخصهاي آن در مناطي مختلف
پرداختهاند .مطالعات داخلي بر عوامل سالمك اجتماعي تمكيد كردهاند فار از آنكه اين
عوامل اجتماعي باشند يا فرهنگي .رو

مورد استفاده آنها رو

كمي با ابزار
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پرسشنامه بوده اسك كه از اين حيث مشابه مطالعه پيشرو اسك اما اين مطالعه ضمن
استفاده از مطالعات قبلي به لحا شمول مفاهيم و ابعاد نظري مدنظر در حوزه سالمك
اجتماعي و نيز ماهيك مباحث مطرحشده در اين عرصه ،تفاوتهايي با مطالعات و
تحقيق ات موجود دارد .بر اين اسا  ،اين پژوهش در تال

اسك تا تعامالت ميان

سازه اي بين پارامترهاي مؤثر بر سالمك اجتماعي را در نظر گرفته و در قالبهايي نظير
تحليل هاي رگرسيوني و تحليل مسير ،روابط چندگانه ميان متغيرها را ارزيابي كند .به
بياني ديگر در پژوهش حاضر به ساختار روابط بين متغيرها توجه بيشتري شده اسك .از
سوي ديگر بُ عد مكاني تحقيي و تدوين ي

پرسشنامه بومي كه منطبي با محيط پژوهش

و متناسب با فرهنگ ،نظام ارز ها و باورهاي منطقه باشد نيز ازجمله مواردي اسك كه
اين مطالعه را از برخي مطالعات ديگر تميز ميدهد.

چارچوب نظري
سالمك اجتماعي 5به معني «زندگي خوب داشتن» ( )Shapiro et al, 2007: 5و راضي
بودن از آن اسك .افراد جامعه زماني احسا

شادي و رضايك ميكنند كه كيفيك

زندگيشان خوب اسك و عملكرد مثبتي دارند .به عبارتي كنشها و واكنشهايشان در
برابر يكديگر بهگونهاي اسك كه سبب ميشود احسا

مثبتي در يكديگر برانگيزند .از

طرف ديگر سالمك اجتماعي به اين معني اسك كه افراد جامعه تا چه حد نقشهاي
خود را خوب ايفا مي كنند و در جايگاهي كه قرار دارند تا چه حد عملكردشان
رضايكبخش و مثبك اسك .اين عملكرد به نگر
از جامعه و نگر

فرد نسبك به ديگران بازميگردد .زماني كه فرد خود را متعلي به

جامعه ميداند در واقع احسا
انعكا

فرد نسبك به خود بهعنوان عضوي

تعلي و تعهدي را تهربه ميكند كه در عملكرد او

مي يابد .طردشدگي وي از اجتماع درسك نقطة مقابل اين وضعيك اسك كه به

5. Social Heath
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افسردگي ،انزوا و تنهايي فرد منهر مي شود .چنانچه تعلي و تعهدي وجود داشته باشد
فرد خود را در برابر شرايط و حوادث پيرامون و درون جامعه مسئول ميداند و در
جهك تممين شرايط بهتر تال

ميكند.

بنابراين سالمك اجتماعي غالب اوقات با توجه به شرايط اجتماعي بيروني فرد
مانند شرايط زندگي وي ،منطقه و كشوري كه او در آن زندگي ميكند ،تعريف ميشود
( .)Kallaghan, 2008: 2در مهموع اوستون و جيكوب )4222( 5نيز اشاره ميكنند كه
سالمك اجتماعي مهموعهاي از مهارتهاي اجتماعي ،عملكرد اجتماعي و توانايي
شناخك هر شخص از خود بهعنوان عضوي از جامعه بزرگتر اسك (ابراهيم پور و
همكاران ) 24 :5495 ،كه فرد توسط آن با جامعه رابطه برقرار كرده و توانايي حضور و
مشاركك در روابط اجتماعي را پيدا ميكند.
كييز مؤلفه هاي شكوفايي اجتماعي ،مشاركك اجتماعي ،انسهام اجتماعي،
همبستگي اجتماعي و پذير

اجتماعي را بهعنوان ابعاد سالمك اجتماعي مطرح نمود

( )Keyes, 1998: 122كه در زير بهطور مختصر به آنها پرداخته ميشود.
 یكپارچگي اجتماعي؛ به معني ارزيابي فرد از كيفيك روابط متقابلش در جامعه
و گروههاي اجتماعي اسك ،بنابراين يكذارچگي اجتماعي گسترهاي اسك كه مردم
احسا

ميكنند به جامعه و گروههاي اجتماعي تعلي دارند.
 مشاركت اجتماعي؛ بيانگر ارزيابي فرد از ارز

اجتماعي خود اسك.

 پیوستگي اجتماعي؛ اعتقاد به اين اسك كه اجتماع قابلفهم ،منطقي و قابل
پيشبيني اسك.
 شكوفایي اجتماعي؛ ارزيابي پتانسيلها و مسير تكامل جامعه و باور به اين امر
اسك كه اجتماع در حال ي

تكامل تدريهي اسك و توانمنديهاي بالقوهاي براي

تحول مثبك دارد .اين افراد به آينده جامعه اميدوارند.
5. Ustun, B. & Jakob
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 پذیرش اجتماعي؛ تفسير فرد از جامعه و ويژگيهاي ديگران اسك .افرادي كه
داراي اين بُعد از سالمك اجتماعي هستند ،اجتماع را بهصورت مهموعهاي از افراد
مختلف درک ميكنند و ديگران را با همه نقرها و جنبههاي مثبك و منفياي كه
دارند ،مي پذيرند .پذير
نگر

اجتماعي نسخه اجتماعي پذير

خود اسك .افرادي كه

مثبتي به شخصيك خود دارند و جنبههاي خوب و بد زندگي خود را ميپذيرند،

از سالمك رواني و اجتماعي برخوردارند .پذير

اجتماعي شامل تكثر ،اعتماد به

خوب بودن ذاتي ديگران و نگاه مثبك به ماهيك انسانها و اميد به آينده اسك كه
همگي موجب ميشوند فرد در كنار ساير اعضاي جامعه انساني ،احسا

راحتي كند.

يكي از عواملي كه به فرد اجازه ميدهد روابط اجتماعي سالمي را با آسودگي
خاطر تهربه كند سرمايه اجتماعي اسك .چنانچه سرمايه اجتماعي در جامعه وجود
داشته باشد افراد درک بهتري از روابط اجتماعي دارند .به عبارتي روابط اجتماعي بر
مبناي هنهارهاي اجتماعي در زمينهاي مبتني بر اعتماد ،مشاركك و انسهام شكل
ميگيرد .يكي از ابعاد سرمايه اجتماعي اعتماد اسك .اعتماد زمينة شكلگيري روابط را
فراهم مي كند .درواقع تا زماني كه افراد به يكديگر اعتماد نداشته باشند با يكديگر رابطه
برقرار نميكنند و با ايهاد رابطه اسك كه جامعه شكل ميگيرد و رابطة همراه با اعتماد،
سالمك اجتماعي را به دنبال دارد .اعتماد فردي ،اعتماد اجتماعي و اعتماد به نهادها و
مشاركك در آن ها را با خود به دنبال دارد .چنين اسك كه وجود عنصر اعتماد در
فعاليكهاي اجتماعي و مشاركك در آنها روابط اجتماعي گستردهتر و دسترسي آسان
افراد به تسهيالت ،خدمات و امكانات جامعه را فراهم ميكند .در مهموع اعتماد حلقه
نخسك چرخه سرمايه اجتماعي ميتواند قلمداد شود كه فرد را از تنهايي و از
خودبيگانگي به سمك درگيريهاي اجتماعي هدايك ميكند.
خيراله پور در پژوهشي معتقد اسك كه سذري كردن اوقات خود با دوستان ،حضور
در گروههاي اجتماعي ،مشاركك در نقشهاي اجتماعي و شغلي ،گرايش به فعاليكهاي
مذهبي و تفريح كردن به همراه گروه از نمونههاي بارز درگيري اجتماعي ميباشند
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(خيراهلل پور .)24 :5434 ،در مهموع تيكوک 5تمثير شبكه اجتماعي بر سالمك را
پرور

روحيه اعتماد ،مشاركك ،درگيريهاي اجتماعي و به عبارتي تقويك سرمايه

اجتماعي ميداند .مشاركك و درگيريهاي اجتماعي از عملكرد پيوندهاي بالقوه در
فعاليكهاي زندگي ناشي ميشوند .بنابراين از طريي فرصكهايي كه بهواسطه عضويك
در شبكههاي اجتماعي براي فرد فراهم ميشود تا در رويدادهاي اجتماعي مشاركك
كند ،از طرفي شبكههاي اجتماعي ،نقش هاي اجتماعي شغلي و خانوادگي را تعريف
ميكن ند و از اين طريي سالمك رواني و اجتماعي فرد را نيز ارتقا ميدهند (خيراهلل پور،
.)24 :5434
زماني كه جامعهاي سالم اسك هر فرد با ديگري به لحا برخورداري از امكانات و
فرصكها ،برابر اسك و افراد ميتوانند در عدالك جريان يافته در جامعه احسا

شادي و

نشاط اجتماعي را تهربه كنند .از طرف ديگر نشاط اجتماعي فرد را از تنگناهاي تنهايي به
سمك عضويك و درگير شدن در گروهها و اجتماعي كه در آن زندگي ميكند ،سوق
ميدهد كه خود منهر به افزايش سالمك اجتماعي فرد ميشود .باوجود تمثير متقابل نشاط
اجتماعي و سالمك اجتماعي ،نشاط حلقة گمشدۀ مطالعات جامعهشناسي و روانشناسي
قرن بيستم اسك .نشاط بهعنوان يكي از مهمترين هيهانات مثبك ،از مفاهيم اساسي در
زندگي فرد اسك و نقش مهمي در حيات رواني و اجتماعي فرد بازي ميكند .شادي
چگونگي داوري فرد درباره نحوه گذران زندگي اسك ،اين نوع داوري متمثر از ادراكات
شخصي فرد و تهربه احساسات و عواطف مثبك اسك كه بر سب

تبيين ،قضاوت و

تصميمگيري فرد اثر ميگذارد (صبا  ،معينيان و صبا ..)44 :5492 ،
در جامعهاي سالم ،برابري همه در برابر قانون از افراد حمايك ميكند و اين
حمايك به آنها كم

ميكند خود را متعلي به جامعه و برابر با ديگر افراد بدانند.

نابرابري و عدم تعلي و طرد شدن در جامعه اسك كه فرد را بيشازپيش به دنياي درون

5. Laycock
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خود سوق ميدهد چنانكه وي نيز ديگران را نميپذيرد و خشم دروني را كه ممكن
اسك شمايل بيروني پيدا كند تهربه ميكند .خشم و افسردگي فرد را بهتدريج از جامعه
دور كرده ،نشاط و شادي را از وي ربوده و فرصكهاي پيشرفك را از او سلب ميكند.
چنانكه از تال

براي رسيدن به اهدافش بازميماند .در واقع بيماري اجتماعي و

بيماري رواني همچون ي

پازل عمل ميكنند و هر ي

ميتواند ديگري را تكميل كند.

افرادي كه بيماري رواني و اجتماعي را تهربه نميكنند و از سالمك اجتماعي
برخوردارند شادتر هستند و ميتوانند در كنار ديگران زندگي بهتري را تهربه كنند و از
انزوا دوري گزيده ،به جامعه پيوسته و مشاركك بيشتري در روابط اجتماعي داشته
باشند و احسا

عزتنفس بيشتري كنند.

سرمايه فرهنگي متغير ديگري اسك كه ميتواند بر سالمك اجتماعي تمثيرگذار
باشد .دارا بودن سرمايه فرهنگي به فرد كم

ميكند كه با عزتنفس بيشتري در روابط

اجتماعي مشاركك كند .سرمايه فرهنگي متفاوت بين افراد آنها را از نظر سب
متفاوت ميكند .در نتيهه هر ي

زندگي

از افراد بهگونهاي متفاوت زندگي ميكنند آنها كه

سرمايه فرهنگي باتيي دارند نسبك به آنها كه سرمايه فرهنگي كمي دارند بديهي اسك
كه سب

زندگي متفاوتي را اختيار كنند و سرمايه فرهنگي كمتر به سب

زندگي

سالمكمحور منهر نميشود .يكي از شاخصههاي مهم سرمايه فرهنگي به تحصيالت
فرد مرتبط ميشود كه چنانچه فرد از تحصيالت باتتري برخوردار باشد فرصكهايي
براي بروز خود در جامعه پيدا ميكند در نتيهه سالمك رواني و اجتماعي را بيشازپيش
تهربه ميكند و از پتانسيل حمايك جامعه برخوردار اسك كه از عناصر مهم سالمك
اجتماعي و حلقه اتصال به جامعه اسك .بنابراين ميزان دسترسي افراد به سرمايههاي
فرهنگي موجب احراز نوع خاصي از سب

زندگي مرتبط با سالمك توسط آنها

ميشود.
از طرف ديگر ،تحقي سالمك اجتماعي و زندگي خوب داشتن درگرو پارامتر مهم
ديگري اسك كه از آن بهعنوان اميد يا نگاه مثبك به آينده صحبك ميشود .كلمن در اين
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زمينه بر اين باور اسك كه تحقي زندگي مناسب و خوب ،منوط بر تطابي تهارب فرد با
آرزوهايش اسك .بهطوريكه كيفيك زندگي زماني كاهش مييابد كه اميدها با تهارب،
همخوان نشوند (صبا  ،معينيان و صبا  .)44 :5492 ،مسيرهاي تفكر و منابع تفكر،
عناصر زيربنايي اميدواري يا تفكر هدفدار تلقي ميشوند .مسيرهاي تفكر،
انعكا دهنده ظرفيك فرد براي توليد كانالهاي شناختي براي رسيدن به اهدافش اسك و
منابع تفكر هم عبارتاند از :افكاري كه افراد درباره تواناييهايشان براي عبور از مسيرهاي
برگزيده تعريف كردهاند تا به اهدافشان برسند .از طريي تركيب منابع و مسيرها ،ميتوان
به اهداف رسيد .اگر هر كدام از اين دو عنصر شناختي وجود نداشته باشند ،رسيدن به
اهداف غيرممكن اسك .يافتههاي پژوهشي نشان دادهاند كه بين بات بودن ميزان اميدواري
افراد و موفقيك آنها در فعاليكهاي ورزشي ،بات بودن ميزان پيشرفك تحصيلي ،سالمك
جسمي ،رواني و اجتماعي بهتر و مؤثرتر بودن رو هاي رواندرماني مورد استفاده در
درمان اختالتت ،ارتباط وجود دارد (شاكري نيا 3 :5495 ،و .)9
با توجه به آنچه در چارچوب نظري و نيز پيشينه تهربي تحقيي ،آمده ،ميتوان
فرضيات را چنين نگار

كرد كه:

 بين اعتماد اجتماعي و برخورداري از سالمك اجتماعي رابطه وجود دارد. -بين احسا

شادي و برخورداري از سالمك اجتماعي رابطه وجود دارد.

 -بين احسا

اميدواري و برخورداري از سالمك اجتماعي رابطه وجود دارد.

 -بين سرمايه فرهنگي و برخورداري از سالمك اجتماعي رابطه وجود دارد.

روش پژوهش
رو

پژوهش ،پيمايش و ابزار جمعآوري اطالعات ،پرسشنامه اسك .جامعه آماري

تحقيي شامل شهروندان  22-53ساله شهرستان كاشان اسك كه بر اسا

فرمول كوكران

 424نفر بهدسكآمده اسك .شيوه نمونهگيري بهصورت غير احتمالي -سهميهاي و
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اعتبار 5تحقيي از نوع اعتبار ص وري با توافي داوران و متخصصان رشته علوم اجتماعي و
روايي 4مفاهيم موجود بر اسا

ضريب آلفاي كرونباخ داراي حدنصاب به شرح جدول

زير اسك:
جدول  -9ضریب آلفاي كرونباخ مفاهیم تحقیق
متغیرها

ضریب آلفاي كرونباخ

سرمايه فرهنگي

4/29

اعتماد اجتماعي

4/21

شادي

4/14

اميدواري

4/81

احسا
احسا

یافتههاي پژوهش
یافتههاي توصیفي
در مطالعه حاضر  22/9درصد از پاسخگويان را مردان و  24/5درصد را زنان تشكيل
دادهاند و ميانگين سني آنان  44/24بوده اسك .بنابراين مردان با مقدار  22/9درصد بيش
از نيمي از جمعيك موردمطالعه را تشكيل دادهاند 42/3 .درصد پاسخگويان مهرد22/2 ،
درصد متمهل 5/9 ،درصد مطلقه و  2/4درصد همسرشان فوت شده اسك .جمعيك
متمهلين شركككننده در تحقيي بيش از ساير پاسخگويان بوده اسك .بهطوريكه با
مقدار  22/2درصد بيش از نيمي از جمعيك را تشكيل ميدهند .سطح تحصيالت 5/5
درصد بيسواد 52/4 ،درصد زير ديذلم 42/4 ،درصد ديذلم 49/2 ،درصد فوقديذلم و
ليسانس 9/5 ،درصد باتتر از ليسانس و  5/4درصد حوزوي اسك .بيشترين درصد
پاسخگويان را افرادي تشكيل دادهاند كه داراي تحصيالت در حد فوقديذلم و ديذلم
بودهاند.
5. Validity
4. Reliability
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 29/2درصد از پاسخگويان شاغل و  42/2درصد غيرشاغل بودهاند 52/5 .درصد
از پاسخگويان داراي مشاغل دولتي 24/2 ،درصد داراي مشاغل غيردولتي و 42/2
درصد غير شاغل هستند .جمعيك شاغلين بيش از جمعيك افراد غيرشاغل بوده اسك.
وضعيك اقتصادي و اجتماعي  42/4درصد از پاسخگويان پايينتر از حد متوسط22/5 ،
درصد متوسط و  9/2درصد متوسط به بات هستند .وضعيك اقتصادي اكثر پاسخگويان
در حد متوسط ارزيابي شده اسك .توصيف مفاهيم اصلي تحقيي نيز به شرح جدول زير
اسك:
جدول  -7توصیف متغیرهاي مستقل و وابسته تحقیق
متغيرها

حداقل

حداكثر

ميانگين

انحراف استاندار

كشيدگي

چولگي

سالمكاجتماعي

5/22

4/22

4/29

2/42

-2/222

5/25

سرمايه فرهنگي

5/22

2/22

5/22

2/44

-2/24

2/54

نشاط اجتماعي

5/44

2/22

4/92

2/29

-2/49

-2/44

احسا اميدواري

5/45

4/92

4/94

2/24

-2/24

-2/49

اعتماد اجتماعي

5/42

2/44

4/22

2/24

-2/5

2/24

در جدول شماره  4ميانگين ،دامنه تغييرات ،انحراف استاندارد ،چـولگي و كشـيدگي
متغيرهاي مستقل و وابسته پژوهش آورده شده اسك .ميانگين كليه متغيرهاي موردبررسـي
باتتر از  4/2اسك بدين معني كه از حد متوسـط بـاتتر اسـك بـهاسـتثناي متغيـر سـرمايه
فرهنگي كه با ميانگين  5/22پايينتر از حد متوسط اسـك .هرچـه مقـادير متغيرهـا از 4/2
باتتر باشند نشان ميدهد كـه پاسـخگويان در آن متغيـر نمـره بـاتتري كسـب كـردهانـد.
احســا

اميــدواري بــا مقــدار  4/94بــاتترين مقــدار را در بــين متغيرهــاي ديگــر دارد.

بهطوركلي نتايج اين بخش نشان ميدهند كه ميزان متغيرهـاي مـرتبط بـا عوامـل سـالمك
اجتماعي در بين شهروندان كاشاني بات بوده و ميانگين آنها در حد متوسط و باتتر اسـك
و تنها سرمايه فرهنگي در شهر كاشان پايينتر از حد متوسط اسك.
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یافتههاي استنباطي
طبي آزمون مقايسه ميانگين ( )tتفاوت ميانگين سالمك اجتماعي زنان و مردان در
جامعه آماري مورد بررسي معنادار نيسك.
طبي آزمون مقايسه ميانگين ( )fافراد با تحصيالت متفاوت بهصورت تقريباز يكسان و
نه متفاوتي از سالمك اجتماعي برخوردار هستند .بهعبارتديگر ميانگين سالمك اجتماعي
برحسب تحصيالت افراد موردمطالعه در جامعه آماري مورد بررسي متفاوت نيسك.
مبتني بر آزمون اسذيرمن ،هرچه نمره طبقه اقتصادي افراد افزايش مييابد ،سالمك
اجتماعي آنها هم افزايش پيدا ميكند .به عبارتي سالمك اجتماعي افراد طبقه پايين
كمتر و سالمك اجتماعي افراد طبقه اقتصادي بات ،بيشتر اسك.

آزمون فرضیهها
جدول  -3آزمون پیرسون رابطه بین متغیرهاي مستقل و وابسته
متغيرها

سالمت
اجتماعي

همبستگي پيرسون

سطح معناداري

اعتماد اجتماعي

2/42

2/22

نشاط اجتماعي

2/22

2/22

2/22

2/22

2/44

2/22

احسا

اميدواري

سرمايه فرهنگي

جدول شماره  4نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين متغيرهاي مستقل اعتماد
اجتماعي ،نشاط اجتماعي ،احسا

اميدواري و سرمايه فرهنگي با ميزان سالمك

اجتماعي نشان مي دهد كه با افزايش ميزان اعتماد اجتماعي ،نشاط اجتماعي ،احسا
اميدواري و سرمايه فرهنگي ،سالمك اجتماعي نيز افزايش مييابد .بين متغير اعتماد
اجتماعي شهروندان با سالمك اجتماعي رابطه معناداري وجود دارد .جهك رابطه مثبك
و شدت رابطه ضعيف اسك .با افزايش اعتماد اجتماعي ،سالمك اجتماعي نيز افزايش
مييابد و بر عكس .متغير نشاط اجتماعي با سالمك اجتماعي رابطه معناداري دارد.
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جهك اين رابطه مثبك و شدت آن در حد متوسط رو به قوي اسك .با افزايش متغير
نشاط اجتماعي سالمك اجتماعي نيز افزايش مييابد و برعكس .متغير احسا
اميدواري نيز با سالمك اجتماعي رابطه معناداري دارد .جهك رابطه مثبك اسك و شدت
آن متوسط اسك .چنانچه احسا

اميدواري افزايش يابد سالمك اجتماعي نيز افزايش

مييابد و برعكس .بين سرمايه فرهنگي و سالمك اجتماعي رابطه معناداري وجود دارد.
جهك رابطه مثبك و شدت آن ضعيف اسك .با افزايش سرمايه فرهنگي ،سالمك
اجتماعي افزايش مييابد و برعكس .همچنين تمثير متغير نشاط اجتماعي بر سالمك
اجتماعي ( ) 2/22بيش از متغيرهاي ديگراسك و اثر متغير سرمايه فرهنگي بر سالمك
اجتماعي ( )2/44كمتر از متغيرهاي ديگر اسك .از سوي ديگر بهمنظور تمثير تركيب
خطي متغيرهاي مستقل بر وابسته نتايج رگرسيون به شرح زير گزار

ميشود.

رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر
جدول  -0ضرایب تأثیر متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته
متغيرهاي مستقل

B

Beta

T

Sig

اميدواري

2/592

2/432

2/522

2/222

شادي

2/442

2/429

2/322

2/222

اعتماد اجتماعي

2/292

2/542

4/422

2/225

سرمايه فرهنگي

2/522

2/292

4/425

2/243

احسا
احسا

Durbin-Watson= 5/94
R Squar =2/492
Adjusted R Squar=2/439
R=2/249
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ازآنهاييكه مقدار آمارۀ دوربين-واتسون ( )5/94در فاصله بين  5/2و  4/2قرار دارد،
فرض عدم وجود خودهمبستگي بين مشاهدات رد ميشود و ميتوان از رگرسيون استفاده
كرد .مقدار  Betaمقدار استاندارد شده ضرايب اسك كه نشاندهنده ميزان تغيير در انحراف
معيار متغير وابسته به ازاي تغييري بهاندازه ي

انحراف معيار در متغير مستقل اسك كه هر

چه قدر مطلي آن بزرگتر باشد رابطه قويتر متغير وابسته و مستقل را نشان ميدهد .بر آن
اسا

احسا

شادي با مقدار ( )429/2داراي بيشترين اثر اسك و به ازاي ي

واحد تغيير

در انحراف معيار اين متغير  429/2تغيير در انحراف معيار اين متغير وابسته يعني سالمك
اجتماعي ايهاد ميشود .از آنها كه آزمون تساوي ضرايب رگرسيون و مقدار ثابك با مقدار
صفر ،كوچ تر از  2/22اسك فرض تساوي ضرايب رگرسيون و مقدار ثابك با مقدار صفر
رد ميشود و بهعبارتديگر هر چهار متغير مستقل و مقدار ثابك بر متغير وابسته تمثيرگذارند
(مقدار ثابك  t=2/322و  .)sig=2/222عالوه بر تمثيرات مستقيم متغيرها ،بهمنظور ارزيابي
تمثيرات غيرمستقيم متغيرها ،نتايج تحليل مسير صورت گرفته در نمودار و جدول زير ارائه
شده اسك.

نمودار  -9نتایج تحلیل مسیر
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جدول  -5محاسبه تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته
تمثير مستقيم
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احسا

احسا

اميدواري

طبي اطالعات جدول شماره ( ،)2بيشترين تمثير را متغير احسا

شادي و كمترين

تم ثير را سرمايه فرهنگي بر سالمك اجتماعي افراد موردمطالعه دارد .متغيرهاي احسا
اميدواري و اعتماد اجتماعي نيز بين آن متغيرها قرار ميگيرند.

نتیجهگیري
سالمك مقوله اي اسك كه در همة جوامع مطرح اسك .در ابتداي امر بُعد جسماني آن
موردتوجه بود؛ اما اقدامات سازمان بهداشك جهاني در زمينة نقش و اهميك ابعاد رواني
و اجتماعي سالمك ،توجهات جوامع مختلف را به سمك اين دو بُعد سوق داد و
اهميك سالمك اجتماعي چنان پررنگ شد كه سالمك اجتماعي را در دنياي امروز بنيان
توسعه جوامع مي دانند .آنچه سالمك اجتماعي جوامع را تهديد ميكند آسيبها و
انحرافات اجتماعي اسك كه توجه به آن ضروري اسك .در اين راستا بررسي عواملي كه
تبيينكنندۀ سالمك هستند اهميك بيشتري مييابند .بنابراين اين مطالعه باهدف تبيين
عوامل اجتماعي و فرهنگي مرتبط با سالمك اجتماعي به انهام رسيد.
برخي از فرضيات تمييدشده در اين مطالعه در مطالعات ديگر پژوهشگران نيز به
تمييد رسيده؛ فرضية رابطة بين اعتماد اجتماعي و سالمك اجتماعي در مطالعات زكي و
خشوعي ( ،)5494رضايي ( ،)5494فقهمي فرهمند و زنهاني ( )5494نيز تمييد شده
اسك .در نظريات كاواچي و صاحب نظران پيش از وي نيز همچون هيس و توكويل بر
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اعتماد بهعنوان شاخص سالمك و بهزيستي اجتماعي تمكيد شده اسك .كاواچي اعتماد
اجتماعي و مشاركك در فعاليكهاي اجتماعي را ضامن سالمك رواني و اجتماعي افراد
جامعه مي داند .اعتماد افراد به يكديگر بنيان برقراري روابط سالم ،تشكيل گروه و
پذير

خود و جامعه را فراهم ميك ند .جايگاه افراد در نظام اجتماعي ميزان روابط فرد

و چگونگي اين روابط را مشخص ميكند؛ بنابراين توجه به تعامالت بازخورد تهربه
سالمك اجتماعي در بستر كنشها و واكنشهاي مختلف جامعه اسك .مشاركك به
معناي پذير

ديگري بهعنوان عضو گروه و ...اسك كه پايههاي آن بر اسا

اعتماد

شكل مي گيرد كه درنهايك به يكي از ابعاد اساسي سالمك اجتماعي يعني يكذارگي و
انسهام در ميان افراد منتهي ميشود.
فرضيه ديگر تحقيي رابطه بين سرمايه فرهنگي و سالمك اجتماعي اسك .در اين
رابطه نظريات بورديو در مورد رابطه سرمايه فرهنگي و سالمك اجتماعي مطرح شد كه
داده ها حكايك از تمييد اين فرضيه دارند .سرمايه فرهنگي از ديگر عواملي اسك كه
تبيينكنندۀ سالمك اجتماعي اسك و آن را تحكتمثير قرار ميدهد چراكه به باور بورديو
افرادي كه سرمايه فرهنگي كمتري دارند سطح سالمك اجتماعي كمتري را نيز تهربه
ميكنند .بدين لحا  ،سرمايه فرهنگي از طريي سب هاي زندگي و اقدامات مرتبط با
سالمك ،وضعيك سالمك فرد را تحك تمثير قرار ميدهد .سرمايه فرهنگي ،آگاهي ،علم
و دانش فرد را شامل مي شود كه در صورت برخورداري از آن بسترهاي روابطي را
فراهم مي كند كه افراد با آگاهي و سنهش پيامدها و عواقب آن وارد اين روابط
ميشوند .دارا بودن سرمايه فرهنگي به فرد احسا

هويك اجتماعي و پايگاه و منزلك

اجتماعي ميدهد كه بهواسطه آن اعتمادبهنفس وي افزايش يافته و به پذير
كم

ميكند ،كه فرصتي اسك براي توليد پذير

خود

از طرف ديگراني كه هويك وي را

مادام در تعامالتشان ميسازند .در واقع در چرخه اين روابط سالمك اجتماعي فرد
تممين ميشود.
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رز و وو 5نيز در نظريه خود مطرح ميكنند كه افراد تحصيلكرده كه از سرمايه
فرهنگي بيشتري برخوردارند ،در مقايسه با افراد كمسواد از لحا سالمك اجتماعي و
رواني در وضعيك بهتري قرار ميگيرند ،چرا كه اين دسته از افراد كمتر احتمال دارد كه
بيكار بمانند و اغلب از منابع اجتماعي و رواني متعددي مثل احسا

خودكنترلي و

حمايك اجتماعي بات بهرهمند هستند .بنابراين چنانچه افراد از سرمايه فرهنگي باتتر
بهويژه تحصيالت باتتر برخوردار باشند پذير

اجتماعيشان بيشتر شده و ارتباطات

بيشتري با ديگران در محيط شغلي ،تحصيلي ،انهمنها و ...بهطوركلي در عرصه
عمومي برقرار كرده و در شاخصهاي سالمك اجتماعي رتبة باتتري را كسب خواهند
نمود .بهعبارت ديگر تمييد اين فرضيه بدين معناسك كه هرچه فرد از انواع سرمايههاي
فرهنگي برخوردار باشد در اجتماع ،گروهها و سازمانها ،ادارات و احزاب مرتبط هرچه
بيشتر مشاركك ميكند و در نتيهه ميتواند بدون آنكه از تعارض و تضاد ميان انبوه
وظايف شغلي رنج ببرد آن ها را با يكديگر تطبيي دهد و با افراد بيشتري در سطح
جامعه ارتباط برقرار كند.
با وجود ا ين سرمايه فرهنگي مردم كاشان تمثيرگذاري اندكي بر سالمك اجتماعي
آن ها دارد .ميانگين سرمايه فرهنگي اين جمعيك اندک اسك و علك آن را ميتوان در
تعداد اندک كتابفروشيها ،نبود كتابخانة تخصصي ،مكانهاي فرهنگي ،هنري و
تفريحي ،رواج سرگرميها و تفريحاتي چون گذران اوقات خود در سفرهخانهها و …
دانسك .از سوي ديگر گردشگري در كاشان اصليترين هدفش را كسب سود قرار داده
و سرمايه اقتصادي حاصل از آن به سرمايه فرهنگي تبديل نميشود .وجود فقر اقتصادي
و فقر فرهنگي در عين نمايشي بودن اماكن تاريخي كاشان مزيد بر اين علك اسك .تمام
اين عوامل با ذخيرۀ منابع و كاتهاي فرهنگي همراه نميشوند .با توجه به اين ميزان
اندک سرمايه فرهنگي ساير متغيرها بيش از اين متغير بر سالمك اجتماعي تمثير گذارند.

5. Rose & Woo
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شادماني برانگيخته شده از ساير فعاليكها بر سالمك اجتماعي تمثيرگذاري

بيشتري نسبك به سرمايه فرهنگي دارد.
از جمله مطالعاتي كه در آن رابطة شادي و سالمك اجتماعي بررسي و تمييد شده
مطالعه بخارايي و همكاران ( )5492اسك .احسا

شادي و عدم افسردگي و ناراحتي

سبب تنفر زدايي ،برقراري رابطة سالم و مشاركك در حوزۀ عمومي ميشود و فرد را از
پيلة تنهايي ،انزوا ،گوشهگيري و افسردگي هرچه بيشتر ميرهاند .احسا

شادي و

نشاط به فرد انگيزه اي براي ادامه زندگي داده و راهي اسك كه فرد را به سمك هدف
ترغيب مي كند .به نظر پايين بودن شادي و نشاط در جامعه سبب كم شدن روابط
اجتماعي و عملكردهاي اجتماعي افراد و درنهايك پايين ماندن سطح سالمك اجتماعي
مي شود .طبي نظريه رافائل زماني كه افراد جامعه احسا
افسردگي و احسا

شادي را تهربه ميكنند،

انزوا از زندگي آنها دور ميشود .از طرف ديگر نشاط اجتماعي

فرد را از تنگناهاي تنهايي به سمك عضويك و درگير شدن در گروهها و اجتماعي كه
در آن زندگي ميكند سوق ميدهد.
باوجودي كه زندگي شهري و جامعه مدرن فرد را دچار آشفتگي ،اضطراب و
افسردگي مي كند اما تهربيات فرد در زندگي ممكن اسك او را به احساسات مثبك و
شادي رهنمون كند و از واقعيكهاي خشن و بيگانة زندگي شهرنشيني دور نگه دارد.
در اين صورت فرد برخوردار از سالمك روان از انزواطلبي به سمك جمعگرايي هدايك
شده و مي تواند سالمك اجتماعي را تهربه كند .بودن در كنار افراد ديگر و حمايك
آن ها توانايي روبرو شدن با مشكالت جامعة مدرن از قبيل انزوا ،اضطراب و استر

را

به فرد ميدهد .در اين صورت اسك كه تعلي فرد به جمع شكل ميگيرد و خود را
عضوي از آن جمع يا جامعه ميداند كه وقتي فرد در مسند قضاوت درباره زندگي خود
مينشيند احسا

مثبك و خوبي دارد و شادي را تهربه ميكند .ازاينرو شادي و

سالمك اجتماعي رابطه متقابل دارند.
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اميدواري و انگيزه براي رسيدن به هدف از ديگر عوامل تمثيرگذار بر سالمك
اجتماعي اسك؛ چراكه افراد براي انهام نقششان هدفگذاري كردهاند پس ميتوانند
نقش هاي شغلي ،خانوادگي و ...را بهتر ايفا كنند و سالمك اجتماعي را تهربه كنند.
درواقع احسا

خوب داشتن سبب مي شود افراد در جامعه عملكرد بهتري داشته باشند

و ديگران را راحكتر بذذير ند .جريان داشتن اميد در جامعه به معناي اين تفكر اسك كه
جامعه بهگونهاي عادتنه با افراد رابطه برقرار ميكند و در احسا
شري

شهروندي آنان

اسك .بازنمايي اين رفتار عادتنه در متن كنشهاي انساني خود را به منصه

ظهور مي گذارد .درواقع اميد گوياي اين امر اسك كه فرد قادر به ادامه زندگي و بهبود
روابط و بازسازي آسيبها هسك يا خير؟
ازاين جهك اميدواري براي فرد و جامعه گفتماني اسك براي ادامه دادن و مشكالت
را از پيش رو برداشتن تا فرد بتواند از آسيبها در امان بماند و براي آيندهاي سالم
برنامهريزي كند؛ به عبارتي شكسكها را بذذيرد و براي بهتر شدن و دگرگوني خود در
جهك ايهاد شرايط سالم ،تال

كند .از طرف ديگر كييز بر شكوفايي اجتماعي بهعنوان

يكي از ابعاد سالمك اجتماعي تمكيد دارد كه عبارت اسك از :ارزيابي پتانسيلها و مسير
تكامل جامعه و باور به اينكه اجتماع در حال ي

تكامل تدريهي اسك و

توانمنديهاي بالقوهاي براي تحول مثبك دارد .وي بر اين باور اسك كه افرادي كه از
شكوفايي اجتماعي برخوردارند افرادي هستند كه به آينده جامعه اميدوارند در نتيهه از
سالمك اجتماعي باتيي برخوردارند كه در تحقيي حاضر نيز به اين امر اشاره شده كه
احسا

اميدواري و سالمك اجتماعي افراد ،با يكديگر رابطه دارند .با توجه به اينكه

پيوستگي اجتماعي به معني قابلفهم ،منطقي و قابل پيشبيني بودن اجتماع اسك،
اميدواري به آينده و در ادامه سالمك اجتماعي را نيز به دنبال دارد.
در مهموع مي توان گفك شهر كاشان با جمعيتي جوان و پتانسيلهاي ديگري
همچون شرايط جغرافيايي ،استراتژي

و تاريخي ،فرصكها و چالشهايي را در برابر

شهروندان قرار ميدهد ،درصورتيكه از اين موقعيك به نحو درستي بهرهگيري شود
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فرصك براي مشاركك ،همكاري و بهسازي شهر فراهم شده و با شهري سالم روبرو
شده كه در برخوردها و روابط به دنبال ستيزهجويي و يا قوممداري نبوده و در كنار
گسترۀ مهاجرين و مسافران ،به صورتي مسالمكآميز زندگي ميكند .متغيرهاي اجتماعي
بررسي شده زندگي روزمره افراد را تحكتمثير قرار ميدهند بهطوريكه كم يا زيادشدن
آن بر ميزان سالمك اجتماعي تمثيرگذار اسك .هركدام از آنها چارچوبي فراهم ميكند
كه در آن چارچوب ،فرد به رشد و شكوفايي خود پرداخته و فرآيند جامعهپذيري
سالمي را تهربه كرده و ميتواند در جامعه اي سالم ،روابط سالمي كه به سالمك رواني
وي برميگردد و سبب سالمك اجتماعي وي نيز ميشود را تهربه كند.
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