
 
 827-78، صفحات 49 تابستان، دومشناسی سبک زندگی، سال اول، شمارة  فصلنامه جامعه

 

88/81/49تاريخ دريافت:  88/10/49 تاريخ پذيرش نهايی:   

 

 ها بر سالمت اجتماعی جوانان بررسی تأثیر ارزش

 شرقی سال استان آذربایجان 92تا  51مورد مطالعه: جوانان 

1گالبی فاطمه
 

2زازلی شفیعی مهدی  

3مرضیه ساعی
 

 4ملکوتی مهدوی ابوذر

 چکیده  

سالمت اجتماعی مفهومی است که در کنار ابعاد جسممی   ر ایمی سمالمت بمه وج  وجمه      

کند. عوامل زیادی بر ر ی ماعی سالمت را با محور قرار دادج فرد بررسی میشده   جنبة اجت

 واینمد  مأثیر   همای اجتمماعی ییمی ممی    سالمت جتماعی افراد  أثیر دارید که در این میاج، ارزش

های بسیاری  در سالمت اجتماعی افراد داشته باشد.  حقیق حاضر با هدف بررسی یقش ارزش
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شموار ی   سمالمت اجتمماعی ی ماج     همای  یتایج محاسبة ضریب همبستگی میرسموج بمین ارزش  

گرایمی، امنیمت     گرایمی، موفقیمت، قمدر    گرایمی، سمنت  همای  ذم    دهد که بمین ارزش  می

درصد  جود دارد. همچنمین   22دار در سطح اطمیناج یوایی با سالمت اجتماعی رابطة معنی هم

 رزشا 1گایمة شموار ی،    51همای  سمازد کمه از بمین ارزش   یتایج  حلیل رگرسیویی م خص می

گرایی(  ارد مد  رگرسمیویی شمده   یوایی   جهاجگرایی، برایگیختگی، همگرایی، ذ  )سنت

کنند. بما  وجمه بمه یموع     درصد از  غییرا  متغیر سالمت اجتماعی را  بیین می 51  در ممموع 

گمرا   همای جمم   های ارزشی شوار ی همم ارزش  واج یتیمه گرفت که در بین گویهها میارزش

طلبمی   برایگیختگمی(   )ذ   های فردگرایوایی(   هم ارزش  همگرایی ی، سنت گرای)جهاج

 در مییاج سالمت اجتماعی جوایاج دخیل هستند. 

 های شوار ی.ارزش، سالمت اجتماعی، ایسماف، شکوفایی، ارزش ها:کلید واژه
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 مقدمه

اسمت کمه   ها یکی از عوامل مهم   اساسی در رشد   شکوفایی ایساج 5سالمت اجتماعی

شناساج   مش ه گراج اممور  شناساج، جامعههای اخیر مورد  وجه بسیاری از ر اجدر دهه

کمردش در   ربیتی قرار گرفته است. سالمت اجتماعی به چگویگی ارزیابی فرد از عممل 

سمالمت اجتمماعی    ،شود. در  اقم  کند، گفته میجامعه   محیطی که در وج زیدگی می

خود است   بر همة افکار، ادراکا ، هیمایا ، ورز هما   چگویگی احساس خود دربار 

 (. 5331زاده   همکاراج، ) ذی   اهدف شخصی یفوذ دارد   کلید رفتار ودمی است

سالمت اجتماعی در کنار سالمت جسمی   ر ایمی یکمی از ارکماج   مکیل دهنمد       

هما  ذیتکه بتواید فعا هستسالمت است. در حقیقت زمایی فرد دارای سالمت اجتماعی 

همای اجتمماعی خمود را در حمد متعمارف بمر ز دهمد   بما جامعمه   هنمارهمای             یقش

هممای اجتممماعی احسمماس همبسممتگی یمایممد. مفهمموف سممالمت اجتممماعی دارای شمماخص 

معتقمد اسمت ایمن ابعماد شماملج ایسمماف اجتمماعی، ممم یرش         9متعمددی اسمت کمه کییمی    

)کییمی،   شمود ق اجتمماعی ممی  اجتماعی، م ارکت اجتماعی، شکوفایی اجتماعی   ایطبا

 (. 5325؛ برگرفته از مورافکاری، 9115

همای اجتمماعی     به طور کلی، بعد اجتماعی سالمت در برگیریمد  سمطوم مهمار    

اجتماعی    وایایی شناخت همر شمخص از خمود بمه عنمواج عزموی از جامعمة         کردعمل

 ر ای بیرگمعه ر است. از این یظر، هر کس عزوی از افراد خایواده   عزو جابیرگ

شود. در سمنمش سمالمت اجتمماعی، بمه یحمو  ار بماد شمخص در شمبکة         محسوب می

                                                           
1. Social Health 

2. Keyes 
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شود. اهمیت سالمت اجتماعی در حمدی اسمت کمه اشمخا      ر ابط اجتماعی  وجه می

 وایند با م کال  یاشمی از ایفمای   برخوردار از سالمت اجتماعی، با موفقیت بی تری می

کننمد کمه ثبما    ایسمماف     هایی زیدگی میر خایوادههای اصلی کنار بیایند. ویها دیقش

های جمعی بی متری م مارکت کننمد. اذبتمه      وایند در فعاذیتبی تری دارید   احتماالً می

باید ایتظار داشت  طمابق ویماج بما هنمارهمای اجتمماعی ییمی بی متر باشمد. ایمن  ضمعیت           

دی فرا مر از رفتارهمای    واید یقش مهمی در می گیری از ایحراف داشته باشد که ابعا می

 (. 5325)فتحی   همکاراج،  فردی دارد

از سوی دیگر، محور  وسعة مایدار، ایساج سماذم اسمت   جوامم  اممر زی خواسمتار      

جایبمه هسمتند. از   ایماد بستر مناسب برای  وذید   شتاب الزف برای رسیدج به  وسعة همه

جتماعی  أثیرگم ار بمر سمالمت    های ااین ر  بدیهی است که بررسی    بیین  ماف مؤذفه

از  ظایف محققاج   فعاالج عرصة سمالمت اسمت. بمازخورد ایمن مطاذعما ، بمه شمکل        

گم اری دربمار  مسمأذة    گ اراج کالج برای سیاسمت اطالعا  علمی   عملی، به سیاست

 (.5325)مورافکاری،  کندمهم  وسعة مایدار ک ورها کمک می

بمه   اسمت. ارزش  5سمالمت اجتمماعی، ارزش  های مهمم  أثیرگم ار بمر    یکی از مؤذفه

همای افمراد ممؤثر    بینی کمنش گیری، کنتر    میشعنواج مدید  مهم اجتماعی، در شکل

است. اصوالً ایساج بیش از هر چیی، یک موجود ارزشی است   اگمر ایمن  یشگمی را از    

ای هما کمما  مطلموب   با رهمای ری مه     ا  بگیریم، دیگر  فا  ی با حیواج یدارد. ارزش

کننمد.  دارید که عمد اً در قاذب هنمارها سمت   سوی کن گراج اجتماعی را  عیین می

های اجتماعی که به عنواج احکاف  سیعی مورد مم یرش جامعمه   یما گمر ه قمرار      ارزش
                                                           
1. Value 
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 (.5333)سهامی،  اید، مبنای عمل،  قای    میامدهای اجتماعی هستندگرفته

بمریم، یمه در قاذمب    ه شکل معیار به کمار ممی  ها را بمعتقد است که ما ارزش 5شوا یز

(. شموار ی  555ج 5331؛ به یقمل از فراممرزی،   5221)شوار ی،  کیفیت ذا ی در خود اشیاء

ها عبار ند ازج قمدر ،  شمردازد. این ارزیمویة ارزش را  عریف   به بررسی ویها می 51

گمی، موفقیمت،   ممداری، امنیمت، برایگیخت  گرایمی، دیمن  یموایی، سمنت  گرایی، همم جهاج

 (. Schwartz, 2012) گرایی   خیرخواهی ذ  

سروغاز سالمتی، زیده بودج است اما مس از زیده بودج، به سمرعت ییازمنمد شمرایط    

مناسب ر ایی، اجتماعی   احساسی هستیم   این بیاج سماده در  عریمف سمالمتی، یعنمی     

ست که حیا  ایسماج   رین عنوایی ابیمار یبودج، ماسخگو ییست. موضوع سالمت بنیادی

به وج بستگی دارد. ورامش   سالمت بمه عنمواج مفهمومی اساسمی در زیمدگی ایسماج از       

وغاز میدایش ب ر   در قر ج   اعصار متمادی مطرم بوده   ایساج برای رسمیدج بمه وج   

همة امکایا    ییر های خود را بسیج کرده اسمت.  ذمی هرگماه سمخنی از وج بمه میماج       

)در چند دهة اخیر ییی بعد ر ایی وج( مورد  وجه بوده است    سماییومده عمد اً بُعد ج

  جنبة اجتماعی وج کمتر مورد  وجه قرار گرفته است.

همای بسمیاری کمه در برخمی از ک مورها در حموز        از طرف دیگر با  جود مش هش

سمالمت اجتمماعی ایمماف شممده امما بمه ار بماد بممین ارزش   سمالمت اجتمماعی چنممداج         

همای  ه است. در جامعة علمی ایراج ییی هنوز به  عریف م خصی از شاخصمرداخته ی د

ایم. از طرفمی دیگمر،   ها یرسیدهسالمت   چگویگی ار باد وج با هر یک از این شاخص

                                                           
1. Schwartz. 
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شمود  های بیرگ   مرجمعیت ک ور محسوب میاستاج وذربایماج شرقی یکی از استاج

همای زیمدگی   یمد   سمبک  همای جد که به دذیل صنعتی شدج در معرض میمدایش ارزش 

خصمو   متفا   قرار گرفته است.  أثیر این  حموال  در سمالمت اجتمماعی افمراد بمه     

 رین سرمایه برای  وسعه ییازمند یسل جواج به عنواج اصلیجوایاج، غیرقابل ایکار است. 

همای اجتمماعی    یشه سالمت اجتماعی   یحمو   عمامال  در شمبکه    وجه به سالمتی   به

دیگممر، جمموایی کممه از سممالمت ر ایممی   اجتممماعی کممافی   مطلمموب    اسممت. از سمموی

های اجتماعی کنار ومده   های یاشی از ایفای یقش واید با چاذشبرخوردار یباشد، یمی

 خود را با هنمارهای اجتماعی  طبیق دهد. 

به دیبا  بررسی اهمداف زیمر    یویسندهبا  وجه به مطاذب م کور در مش هش حاضر، 

 استج

یممیاج سممالمت اجتممماعی جوایمماج اسممتاج وذربایممماج شممرقی در ابعمماد   بررسممی م .5

 مختلف)ایسماف، م یرش، شکوفایی، ایطباق   م ارکت(.

گایة شوار ی   سالمت اجتماعی جوایاج استاج  51های بررسی ار باد بین ارزش .9

 وذربایماج شرقی.

 ادبیات پژوهش  

 . پیشینه نظری 1

ای از علموف در مطاذعما    چندگایمه  همای سالمت اجتماعی مفهومی است کمه حموزه  

ای است مربود به وج یقش اساسی دارد. از ویمایی که این مفهوف یک مفهوف بین رشته

گیمرد، بنمابراین در اداممة      مبایی   مفماهیم بنیمادی خمود را از چنمدین حموز  علمم ممی       
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-شناسمی   جامعمه  همای ر اج مش هش، به چند یظریه دربار  سالمت اجتماعی در حموزه 

 کنیمج  ناسی اشاره میش

همای مختلفمی در ار بماد بما سمالمت      شناسی سالمت، ر یکردها   دیمدگاه در ر اج

   5اجتماعی مطمرم شمده اسمت کمه در ایمن قسممت از ممش هش بمه ر یکمرد سیسمتمی          

   1(، اشمممیت5211) 5(، فیر شممتاین5235) 3بممه یقممل از فممریمن 9ر یکممرد اکوذممو یکی

جتمماعی کییمی   چنمد  ئموری دیگمر سمالمت در       (    ئوری سمالمت ا 5221) همکاراج

 .شودشناسی اشاره میحوز  جامعه

کند که خود ر یکرد سیستمی به ایساج   رفتارهای ا  به عنواج یک سیستم یگاه می

همای گویماگوج بمر    های بسیار متنوع زیستی، ر ایی   اجتماعی دارد کمه ایمن جنبمه   جنبه

هما از طریمق فراینمدهایی    دادههما   بمر ج  دادههایی چوج  أثیر متقابمل در ج اساس مدیده

 -کند. از این طریق، عامل زیستی بر عاممل ر ایمی  اطالعا  عمل می 6خورایدچوج مس

 واید ایمن  مأثیر را   اجتماعی ییی می -گ ارد   متقابالً عامل ر اییاجتماعی حیا  اثر می

مطاذعمة یمک مدیمده در     بر عامل زیستی داشته باشد. به این  ر یب در ر یکرد سیستمی،

شود که در اطراف   محیط وج  جمود دارد  های دیگر در یظر گرفته میار باد با مدیده

، به یقمل از  55؛ 5313)کافی   همکاراج  م یردگ ارد   از وج  أثیر می  بر وج  أثیر می

شناسی ممیش از همر رشمتة دیگمر     میشکی   ر اج(. از وج جا که ر اج51ج 5331حسینی 

                                                           
1. Systemic Approach 

2. Ecological Approach 

3. Freeman 
4. Firestein 

5. Schmitt 

6.Feed back  
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-های ایساج در سالمت  وجه دارد، ر شی ییاز است که بتواید دیدگا، به همة جنبهعلوف

های متفا   را به هم ییدیک کرده، ایساج را به شکل جام  مورد بررسمی قمرار دهمد.    ه

همای  شناسی سمالمت، سیسمتم  شود. در ر اجدر ر یکرد سیستمی چنین ر شی دیبا  می

یساج در ار باد بما یکمدیگر ممورد مطاذعمه قمرار      اجتماعی ا شناختی، عاطفی، اقتصادی  

 گیرد.می

کنمد   از  های مختلف، رفتمار سماذم   یاسماذم را م مخص ممی      حلیل ار باد سیستم

کاهد. از این رهگ ر است که در عوامل محد دیت دید خود در  کیه بر یک عامل می

صمدا، عواممل    های مختلف عوامل فیییکی مثل یمور   مؤثر بر سالمت اجتماعی به جنبه

عاطفی   هیمایی مثل  رس، محبت یا خ مم، عواممل شمناختی ماینمد  فکمر، اسمتدال ،       

 دهنمد  های اجتمماعی اهمیمت ممی   قزا     عوامل اجتماعی مایند  أثیر خایواده   گر ه

 (.91)هماجج 

اش ر یکرد اکوذو یکی در ابتدا به منظمور مطاذعمة ار بماد موجمود زیمده بما محمیط       

خت بی تر  أثیر ار باد موجود زیده   محیط، به  دریج ایمن اصمطالم   مطرم شد. با شنا

در علوف فنا ری ییی مورد  وجمه قمرار گرفمت   بمه عنمواج ممدذی بمرای  بیمین سمالمت          

اجتماعی م ر ایی ارائه گردید. در اکوذو ی ایسایی،  ابسمتگی    مأثیر متقابمل محمیط        

گویه  غییمر در  خارجی است که هرل، محیط داخلی   شود. محیط شامایساج مطاذعه می

ر ایمی یما    -سمالمت اجتمماعی   ، واید به  عاد  فرد  أثیر بگ ارد   به ایمن  ر یمب  وج می

، 5)شموذتس   واید متأثر از محمیط داخلمی   خمارجی باشمد    ر ایی می -بیماری اجتماعی

5331 ،519.) 
                                                           
1. Schultz 
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ایسماج بمه   کنمد.  اصل  طابق در این ر یکرد،  عامل بین محمیط   ایسماج را  بمین ممی    

خواهد  ا با عوامل محیطی  طابق میدا کند. عملکرد ایساج منظور حفظ ثبا  سیستم، می

اجتمماعی  بسمتگی دارد.    -های  طابق ویها   عامل ف ارهای ر ایمی در محیط به  وایایی

شرایط اکوذو یکی یمامطلوب ایسماج را بمه طمرف بیمماری یما حاذمت غیر طمابقی سموق          

های  طابقی خاصی در برابر استرسورها دارد با این فرد ماسخدهد. با  جودی که هر  می

)کمافی     گم ارد همای  طمابقی اثمر ممی    هما بمر کیفیمت ماسمخ    حا  درجه    نوع استرس

 (.513ج 5331، به یقل از حسینی 55ج 5313همکاراج 

( وج چه که در ادبیما  سمالمت اجتمماعی مفقمود شمده،      5223) 5بر اساس یظر کییی

همای  است که امکاج دارد اشخا  کیفیت زیدگی خود  کمارکرد    خیص این مطلب

معتقمد اسمت کمه     همای اجتمماعی ارزیمابی کننمد.  ی    شخصی خود را در برابمر ممال   

سالمت اجتماعی شامل عناصر متعددی است کمه ایمن عناصمر در کنمار یکمدیگر ی ماج       

ه عنمواج  ای افراد در زیمدگی اجتمماعی خمود ممثالً بم     دهد که چگویه   در چه درجهمی

(. از یظمر کینمی     Keyes,1998:25) کننمد همسایه، همکار   هم هری، خوب عمل می

( سالمت اجتماعی فردی به چگویگی  ضعیت ار باد فرد با دیگمراج در  9115الرسوج)

م یری  ی اشماره دارد. سمالمت اجتمماعی بمر ابعمادی از سمالمت       جامعه یا هماج جامعه

کنمد،  ای کمه در وج زیمدگی ممی   افمراد دیگمر یما جامعمه     أکید دارد که به ار باد فرد با 

 (. Keyes,2004:9) شودمربود می

بعد اساسی، برای سالمت اجتماعی می نهاد کرده است که عبار ند  1(، 5223کییی )

                                                           
1.Keyes.  
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)ارزیابی  واج باذقوه   مسمیر  کماملی اجتمماع   بما ر بمه اینکمه        5ازج شکوفایی اجتماعی

ای برای  حو  مثبمت  های باذقوهی است    وایمندیاجتماع در حا  یک  کامل  دریم

 9دارد که از طریق یهادهای اجتماعی   شهر یداج شناسایی می شود(، ایطبماق اجتمماعی  

دهی   عملکمرد دییمای اجتمماعی. فمرد سماذم از یظمر اجتمماعی        )در  کیفیت، سازماج

شمماری ا فماق   یسعی دارد  ا در مورد دییای اطراف خود بی تر بدایمد. ر زایمه  قمای  بم    

افتد؛ مثبت یا منفی، غیرمنتظمره یما قابمل می مگیری، شخصمی یما عممومی(، مم یرش         می

)هماج گویه که در مم یرش خمود، فمرد یگمرش مثبمت   احسماس خموبی در         3اجتماعی

همای  هایی، همة جنبهها   یا واییمورد خودش   زیدگی گ شته دارد   با  جود ضعف

هما    جتماعی ییی فرد، اجتماع   مردف وج را با همة یقمص م یرد، در م یرش اخود را می

مم یرد. مم یرش اجتمماعی بیمایگر در  فمرد از      های مثبت   منفی با ر دارد   ممی جنبه

(، 91ج 9115)کییمی،   های افراد جامعه بمه عنمواج یمک یظماف اسمت(     ها    یشگیخصیصه

دایمد  ی اجتماع می)با ری است که طبق وج فرد خود را عزو حیا  5م ارکت اجتماعی

کند که چیی ارزشمندی برای عرضه به دییما   اجتمماع خمود دارد. ایمن افمراد        فکر می

کنند که احساس د ست داشته شدج داشمته باشمند   در دییمایی کمه صمرفاً بمه        الش می

دذیل ایساج بودج برای ویها ارزش قائل است، شرکت کنند. م ارکت اجتماعی مموازی  

 1(   ایسماف اجتماعی35ج 5331)حسینی،  گی از مقیاس ر اج است(با بعد هدف در زید

)به معنای احساس بخ ی از جامعه بودج، فکر کمردج بمه ایمن کمه فمرد بمه جامعمه  علمق         

                                                           
1. Social Actualization 
2. Social Coherence 
3. Social Acceptance 

4. Social Participation 
5. Social Integration 
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دارد.احساس حمایت شدج از طریمق جامعمه   سمهم داشمتن در وج(. بنمابراین، ایسمماف       

چیی م ترکی بین ویها  کنند کهای است که در وج مردف احساس میاجتماعی وج درجه

)سماف وراف،   (  جمود دارد( سازید)مثل همسایه  کسایی که  اقعیت اجتماعی ویها را می

 (.1ج 5331

ها اهداف فرامموقعیتی هسمتند کمه در مقماف اصمو  راهنمما در       از سوی دیگر، ارزش

 رین های اجتماعی از اساسیکنند.  ارزشزیدگی شخص یا گر ه اجتماعی خدمت می

 مواج جامعمه را بمه    یظاف اجتماعی هستند که از طریق همدایت   کنتمر  ویهما ممی     عناصر

ای است که خوب   بمد همر   سوی  عاذی یا ز ا  ک اید. در  اق  ارزش، عنصر فرهنگی

کننمد. از وج جما کمه یظماف     ها بایدها   یبایدها را ر شن ممی کند. ارزشچیی را  عیین می

ها بمه یظماف اجتمماعی هویمت     وید، ارزشبه  جود میاجتماعی از همین بایدها   یبایدها 

)وزاد  دهنمد ای بما جامعمة دیگمر را ی ماج ممی        فما   جامعمه   بخ یده   حتی شمباهت 

 (. 5331مرزوبادی، 

چمه مش ه مگراج متعمددی مزمامین ارزشمی را بمه صمور         معتقد است اگر شوار ی

یی کمه ممکمن بمود در    ها مربی استخراج کرده بودید، حداقل در مورد برخی از ارزش

موقعیت  زاد یا  وافق قرار گرفته باشند، غافل مایدید. یقد دیگمر شموار ی کمه در  اقم      

همای  همایی کمه یظماف   هما   ر ش  ر از ایتقاد می ین ا  است، این است که ویها، شیوهمهم

ارزشی را به ساختاری منسمم   مفهومی  بدیل یمایمد، می منهاد یکردیمد.  أکیمد عممد       

همایی  همای ایگییشمی ارزش  ای از ر ابط مویا میماج گویمه  ی بر ممیا کردج مموعهشوار 

ای ها را با یکمدیگر   بما دیگمر متغیرهما بمه شمیوه      دهد  ا ارزشاست که به ما امکاج می

 منسمم، مر بط یماییم.
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دهنمد کمه   همای ارزشمی رم ممی   هایی که در می وج دسته از گویهدر این بین، کنش

ماعی، عملی   ر اج شناختی هستند، ممکن است در  زاد یا در  وافمق  دارای یتایج اجت

همای موفقیمت ممکمن اسمت در     ها باشند. مثالً میمر ی از ارزش های ارزشبا دیگر گویه

های خیرخواهی باشد. یا  عقیب موفقیت، خود احتماالً ممای  بمر ز    زاد با  عقیب ارزش

ی اسمت کمه بمه کممک شمخص ییماز       هایی است که هدف اج  وجه به رفاه دیگرایکنش

هممای سممنتی یعنممی ممم یرفتن وداب   رسمموف ارزش  ر یممب، میممر ی ازداریممد. بممه همممین 

فرهنگی، م هبی   عقایدی کمه از گ شمته بمه ارس رسمیده اسمت، احتمماال ممای  بمر ز         

هایی است که متعاقب یوو ری، به مبارزه طلبیدج   هیماج اسمت. بمه طمور کلمی،     کنش

های ارزشی، شرد اصلی ساختار یمک  بط  زاد    وافق میاج ا ذویتهای ر ا ماف اذگو

 (.Schwartz,1992) یظاف ارزشی هستند

همای ایگییشمی ممر بط بمه همم را      ای از ارزشگایة شوار ی دستههای ارزشی دهگویه

 5شمود. شمکل شممار     ممی « هاساختار مد ر ارزش»دهند که این خود باعث   کیل می

همای ممما ر ی ماج    ا عطمف بمه  وجهما  ایگییشمی ایمواع ارزش     ماهیت ایمن دسمته را بم   

 دهد. می
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 (Schwartz, 1995:97های شوارتز): ارزش1شکل 

 

،  9، موفقیمت 5گایمه عبار نمد ازج قمدر    همای ارزشمی ده  ، گویمه 5مطابق شکل شمار  

، 3گرایمی ، سمنت 1، خیرخمواهی 6گرایمی ، جهماج 1، اسمتقال  5،  برایگیختگمی 3طلبمی ذ  

                                                           
1. Power. 

2. Achievement. 
3. Hedonism. 

4. Stimulation. 

5. Self- direction. 
6. Uuniversalism. 
7. Benvolenenc. 
8. Tradition. 
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همایی کمه در خمدمت منماف      . فرض بمر ایمن اسمت کمه ارزش    9گرایی  امنیت 5یییوا هم

ییمی  جمود داریمد کمه در خمدمت منماف         همایی فردی قرار دارید، در مقابل ویهما، ارزش 

 (.5221)شوار ی   همکاراج،  جمعی هستند

دهنمد    ها مایه   اساس بینش   کنش ایساج را   کیل ممی در یک دید کلی، ارزش

ب، گیینش   ایماف کنش یقش دارید    عیین کننمد  رفتمار   کمنش اجتمماعی     در ایتخا

سممت. ویهمما بممر اسمماس میممیاج اهمیممت، در  یهمما بممه یممک میممیاج یهسممتند. اهمیممت ارزش

قرار داریمد. یظماف ارزشمی، سمازماج مایمداری از عقایمد       « یظاف ارزشی»ای به یاف  ممموعه

یسمبی بمه  ر یمب در یمک دسمته       ها به شیو   رجیحی   بر اساس اهمیتاست که ارزش

هما اهمداف فرامموقعیتی، مطلموب       (، ارزش9119) گیریمد. بمه عقیمد  شموار ی    قرار می

متفا   در اهمیت هستند که به عنواج اصو  راهنمایی کننده در زیدگی اشخا  عمل 

(. از سمموی دیگممر، 5329، بممه یقممل از حمیممدی   همکمماراج، 9119)شمموار ی،  کننممدمممی

همای موجمود در جامعمه قمرار دارد. سمالمت      ییمی  حمت  مأثیر ارزش   سالمت اجتمماعی  

 واج به عنمواج گمیارش فمرد از کیفیمت ر ابطمش بما افمراد، ییدیکماج           اجتماعی را می

های اجتماعی که  ی عزوی از ویها است،  عریف کرد. بما در یظمر گمرفتن ایمن     گر ه

هسمتند، کیفیمت    همای مهمم شخصمیت   هما   عالیمق از جنبمه   ها، یگمرش مسأذه که ارزش

های افراد مستقیماً از یظاف ارزشی   اصمو  اخالقمی   زیدگی   چگویگی رفتار   مناسبت

 شود.که به وج مایبند هستند، یاشی می

 

                                                           
1. Conformity. 
2. Ecurity. 
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  . پیشینة تجربی2

بررسمی سمالمت اجتمماعی    »( در  حقیقمی  حمت عنمواج    5331)  بمار   همکماراج  عبداهلل

اجتمماعی دای ممویاج دای مگاه علموف      به بررسی عوامل ممر بط بما سمالمت   « دای مویاج

دهد که بین متغیرهای  ضعیت اید. یتایج  حقیق ی اج میبخ ی مرداختهبهییستی    واج

ها    ضعیت اشمتغا  دای ممویاج      أهل، مقط   حصیلی، جنسیت، عزویت در ایممن

سالمت اجتماعی ویها رابطة معناداری  جمود دارد. همچنمین میمایگین یممرا  سمالمت      

تماعی دای مویاج مقطم  کارشناسمی ارشمد بی متر از کارشناسمی   دای ممویاج مسمر        اج

 بی تر از دختراج است.  

بررسممی میممیاج سممالمت اجتممماعی   »( در  حقیقممی  حممت عنممواج   5331) حسممینی

بمه بررسمی عواممل ممر بط بما میمیاج سمالمت        « دای مویاج   بررسی عوامل مؤثر بمر وج 

دهمد  باطبایی مرداخته است. یتایج  حقیق ی اج میاجتماعی دای مویاج دای گاه عالمه ط

که میمیاج سمالمت اجتمماعی دای ممویاج در حمد متوسمط اسمت. همچنمین بمین میمیاج           

های ار باطی   مییاج سالمت اجتماعی، مییاج با رهای م هبی   میمیاج سمالمت   مهار 

دار نمی اجتماعی   مییاج مایگاه اقتصادی اجتماعی   مییاج سمالمت اجتمماعی رابطمة مع   

  جود دارد. 

بررسمی یقمش   »( ییمی در  حقیقمی  حمت عنمواج     5333) بابامور خیراذدین   همکاراج

به بررسی عوامل مر بط با سالمت « عوامل  عیین کننده در سالمت اجتماعی دای مویاج

دهد که متغیرهمای  اید. یتایج  حقیق ی اج میه  بریی مرداختهاجتماعی دای مویاج دای گا

اقتصادی  أثیری در سمالمت   -ت،  حصیال   اذدین    ضعیت اجتماعیجنسیت، قومی
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 اجتماعی دای مویاج یدارید. 

عوامممل مممر بط بمما سممالمت »( در  حقیقممی  حممت عنممواج 5325فتحممی   همکمماراج )

به بررسمی عواممل ممر بط بما سمالمت اجتمماعی معلمماج شمهر مراغمه          « اجتماعی معلماج

ن است که بین متغیرهای رضمایت از شمغل، سمن      اید. یتایج  حقیق حاکی از ایمرداخته

دار در سمطح اطمینماج   طبقة اجتماعی با سالمت اجتماعی افراد مطاذعه شده رابطمة معنمی  

 درصد  جود دارد.   22

بررسمی عواممل مموثر بمر سمالمت      »( ییی در  حقیقی  حت عنواج 5325) مورافکاری

ف شهرسمتاج مما ه مرداختنمد.    به بررسی عوامل مر بط با سالمت اجتماعی ممرد « اجتماعی

یتایج  حقیق حاکی از این است که رابطة بین جنسمیت   سمالمت رابطمة معنمادار یبموده      

اسممت اممما در بررسممی رابطممه بممین  حصممیال ، ایسممماف اجتممماعی، ممم یرش اجتممماعی،   

م ارکت اجتماعی، شکوفایی اجتماعی   ایطباق اجتماعی با سالمت اجتماعی به  سیلة 

 یرسوج رابطة مثبت   معناداری م اهده ی د. ضریب همبستگی م

 أثیر ابعاد دینداری بمر سمالمت اجتمماعی    »( در  حقیقی  حت عنواج 5325) کفاشی

به بررسی یقش دینمداری بمر سمالمت اجتمماعی دای ممویاج دای مگاه وزاد       « دای مویاج

ج اسالمی با استفاده از دیدگاه کیبی   گمال    اسمتار  مرداخمت. یتمایج  حقیمق ی ما      

دهد که بین متغیر دینداری   سالمت اجتماعی رابطمة مسمتقیم   مثبمت  جمود دارد.     می

 گ اری بی تری برخوردار است.  همچنین از بین ابعاد دینداری، بعد مناسکی از اثر
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م مارکت  ( در مش ه ی به بررسی رابطه بمین  5221) 3   ییینگر 9، اسمیت5کاذد  

بین دای مویاج مرداختند. این  اقعیمت مسملم اسمت    در فراغت   ابعاد متنوع سالمتی در 

همای  های فراغتی قابل  وجهی در دای گاه از قبیمل اسمترس  که دای مویاج با محد دیت

شمموید. در مممش هش اجتممماعی،  عهممد ایممماف  ظیفممه   کارهممای ر زمممره  مواجممه مممی   

های فراغتی به عنواج یک یقش اصملی در زیمدگی رسممی بمه     ای که بازیحاضرگستره

یفمر از دای ممویاج    191عهده دارید، مورد  وجه بموده اسمت. در ایمن ممش هش حمد د      

کننمد، سمنمیده   ذیسایس ایتخاب شده  ا سهم فراغت اج را در یوع سالمتی که در  ممی 

 شود.

گیری در مطاذعة حاضر بمه ایمن شمرم اسمتج     های ا قا  فراغت برای ایدازه یشگی

های فراغتی. ایواع راغتی. ج. ایواع فعاذیتاذف. یرم م ارکت. ب. رضایت از  مارب ف

همای  های فراغتی ییی چنین در یظر گرفتمه شمدج گم راج فراغمت از طریمق رسمایه      فعاذیت

گیمری  هما. بمرای ایمدازه   همای طبیعمی   سمرگرمی   های اجتماعی، فعاذیتجمعی، فعاذیت

. سالمت اجتماعی ییی از مییاج رضمایت از سمالمت اجتمماعی در  شمده اسمتفاده شمد      

دهد که ر ابط فرض شمده بمین م مارکت    یتایج به دست ومده از این مش هش ی اج می

هممای فراغتممی   رضممایت از فراغممت بمما سممالمت فیییکممی، ر ایممی    فعاالیممه در فعاذیممت

همای  هما، کارهما   سمرگرمی   اجتماعی در ار باد است. م ارکت مکرر در هممة  رزش 

 بماد معنماداری داشمته اسمت. همچنمین      ومیی با ادرا  بهتر سالمت اجتماعی ارمخاطره

هممای رقممابتی   طبیعممی   هممای اجتممماعی    رزش یممرم بمماالی م ممارکت در فعاذیممت  

                                                           
1. Caldwell. 

2. Smith. 

3. Weissinger. 
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همای اجتمماعی رابطمة مثبمت معنماداری بما ادرا        ومیی   اجتماعی   سمرگرمی  مخاطره

سالمت ر ایی  اجتماعی داشته است. رضایت بسیار از زیدگی ییی در میاج کسمایی کمه   

 (.Oleson, 1996: 24) شوداید، دیده میی فعاالیة فراغتی مرداختهبی تر به زیدگ

ای را جهت بررسی امیدمیوذو ی سمالمت اجتمماعی در   ( مطاذعه5221) 5مک ور ور

یابی به مییاج شیوع سالمت اجتماعی ایاال  متحده ایماف داد. این مطاذعه با هدف دست

در جمعیت با  وجه به متغیرهمای  سطح باال   مایین   چگویگی  وزی  سالمت اجتماعی 

سن، جنس،  ضعیت  أهل    ضعیت شغلی بود . یتایج به دست ومده از مش هش ی ماج  

های سالمت اجتمماعی  درصد افراد بیرگساالج در هیچ یک از مقیاس 51داد که  قریباً 

درصمد افمراد در سمه   بی متر از سمه مقیماس        51یمر  زیادی کسمب یکردیمد. همچنمین    

اعی یمر  باالیی به خود اختصا  دارید. یتایج بمه دسمت وممده ی ماج داد     سالمت اجتم

که اکثریت افراد بیرگسما  ایماال  متحمده، سمالمت اجتمماعی سمطح متوسمط  ما بماال          

 .(Mc Arthur, 1995) ایدداشته

( جهت بررسمی ر ایمی سماختاری ابعماد مقیماس سمالمت اجتمماعی، بما         5223) کییی

های افسردگی، اظطراب، سالمت عمومی، شمادی،  به ی ایه های مربوداستفاده از ایدازه

بینمی، بمه مطاذعمه ر ی د  یمویمة  سمی  در      رضایت، سمالمت جسممایی   میمیاج خموش    

 ی با استفاده از  حلیل عاملی  أییمدی ی ماج داد کمه     ،امریکا مرداخت. در هر د  یمویه

ج یکمی از ابعماد    رین مد  بمرای سمالمت اجتمماعی بمه عنموا     عامل  ی، مناسب 1یظریة 

سالمت است. همچنین عناصر سالمت اجتماعی   ر ایی به شکل  مربی از همم متممایی   

                                                           
1. MacArthur. 
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شناسماج، سمالمت اجتمماعی را بما مفماهیم از خمود       هستند. این در حاذی است که جامعه

 اید. بیگایگی   یاهنماری اجتماعی معاد  دایسته

هما بما د  عامل)شمکوفایی    کییی در  حقیق خود ی اج داد که یاهنمماری اجتمماعی  ن  

اجتماعی   م یرش اجتمماعی(، از ممنج عاممل سمالمت اجتمماعی ار بماد معنمادار دارد.        

دهمد کمه بمین سمالمت اجتمماعی بما رفتارهمای        یتایج حاصل از مش هش فوق ی ماج ممی  

شمود    م یری زیدگی اجتماعی رابطة مثبت زیادی م اهده ممی مسند   مسئوذیتاجتماع

خصو ، ایسماف   م مارکت اجتمماعی در افمرادی کمه بما      ی بهسطوم سالمت اجتماع

کردید، در مقایسمه بما افمرادی    اطرافیاج خود برای حل مسائل   م کال ، همکاری می

 که با اطرافیاج خود ار باد یداشتند، بی تر بود. 

( در  حقیمق خمود دربمار  ار بماد بمین سمالمت         9119) 9  ریمف  5کییی، اسممو ین 

شناسمی،  گرایمی    ظیفمه  دادید که صفا  ر اج ریموری، بمر ج  صفا  شخصیتی ی اج

 یشه م یرش خود،  سملط  )به های چندگایة سالمتهای قوی برای جنبهبینی کنندهمیش

گرایمی بما   بر محیط   هدف زیدگی( هستند. همچنین گ ایش یسبت به  مارب   بر ج

  .(Keyes et al., 2002) بعد رشد شخصی ار باد دارد

( در بررسمممی ار بممماد سمممالمت اجتمممماعی   متغیرهمممای 9115) میمممر شممماکییمممی   

 مر از  شناختی ی اج دادید که  ضعیت شغلی برای سالمت اجتمماعی زیماج مهمم    جمعیت

)شمرایط شمغلی     ری داشتندمرداج است. در بین زیاج   مردایی که  ضعیت شغلی مایین

ر  اقم ، همماج گویمه کمه     یکساج(، زیاج از سالمت اجتماعی کمتری برخوردار بودید. د

                                                           
1. Shmotkin. 

2. Reef. 
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بماال ری  ای سطوم  یابد، زیاج یسبت به مرداج به شکل فرایندهجایگاه شغلی افیایش می

کننمد. در بررسمی ابعماد سمالمت     اجتماعی گمیارش ممی   از م یرش، م ارکت   ایسماف

 ر، کسایی که  مربمة   رین مقدار را در بین افراد جواجاجتماعی، ایسماف اجتماعی مایین

ج یافرجاف داشتند   افراد ممرد با جایگاه ممایین شمغلی داشمت. همچنمین بی مترین      ازد ا

مییاج م ارکت اجتماعی در زیاج ممرد با جایگاه شغلی باال   کمترین مییاج، در مرداج 

مسن با جایگاه اجتمماعی ممایین گمیارش شمد. بی مترین میمیاج شمکوفایی اجتمماعی  را         

جایگماه شمغلی بماال   کمتمرین میمیاج را افمراد       سما    افمرادی بما     15-51ساالج بیرگ

 ر   کسایی با جایگاه اجتماعی مایین به خود اختصما  دادیمد. بی مترین  ایطبماق      جواج

اجتماعی ییی در مرداج متأهمل   دارای جایگماه اجتمماعی بماال   کمتمرین میمیاج وج در       

تمماعی در  زیاج متأهل مسن با  ضعیت شغلی ممایین م ماهده شمد. سمرایماف مم یرش اج     

 & keyes) زیاج مسن با مایگاه اجتماعی مایین کمترین مییاج را به خمود اختصما  داد  

Shapiroo, 2004) . 

گیرشناسی    وزیم  سمالمت اجتمماعی ر ی    ( در بررسی همه9115کییی   شامیر  )

ساالج ومریکا ی ماج دادیمد کمه افمراد در هممة ابعماد مقیماس        ای از جمعیت بیرگیمویه

درصمد از ماسمخگویاج در    51ایمد    مماعی یممرا  بماالیی بمه دسمت و رده     سالمت اجت

 ،ایمد. در مممموع  حداقل سه بعد سالمت اجتماعی یمرا  بسیار ممایینی را کسمب کمرده   

سا  ومریکا به یتایج به دست ومده از این مش هش ی اج داد که اکثریت جمعیت بیرگ

ایمد  اد، سالمت اجتماعی یداشمته درصد که سطوم باالیی در هیچ یک از ابع 56استثنای 

ایمد، از سمالمت   درصد از ویها کمه در سمه بعمد بمه صمور  ضمعیف عممل کمرده         51  

 .(keyez & Shapiroo, 2004) ایداجتماعی خوبی برخوردار بوده
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ای جهت بررسی رابطمه بمین عملکردهمای ار بماطی، سمالمت      ( مطاذعه9111) 5ما  

مبتال به سرطاج ایمماف داد. یتمایج بمه دسمت     اد ، معنوی   کیفیت زیدگی در افراجتماعی

 رین عامل  أثیرگم ار  ومده از این مش هش حاکی از وج است که سالمت معنوی عمده

وید. سمالمت اجتمماعی ییمی ممس از سمالمت      در کیفیت زیدگی این افراد به حساب می

ای بما  طمه معنوی در ر بة د ف قرار داشته است.  ذی عملکرد های ار باطی ایمن افمراد راب  

 .(Quoted in: King et al 2012) کیفیت زیدگی ویها یداشته است

با  وجه به مطاذب مم کور در بخمش می مینة یظمری    مربمی، ممدذی کمه در مقاذمة         

 است. 9 واج  رسیم کرد، شکل شمار  حاضر می

                                                           
1. Paul. 
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پژوهش نمودار مدل تحلیلی :2شکل   

های پژوهش فرضیه   

یممی   سممالمت اجتممماعی   ابعمماد وج در بممین جوایمماج رابطممة  گرابممین ارزش ذمم   (5

 داری  جود دارد.   معنی

بممین ارزش برایگیختگممی   سممالمت اجتممماعی   ابعمماد وج در بممین جوایمماج رابطممة   (9

 داری  جود دارد.   معنی

بممین ارزش خودا کممایی   سممالمت اجتممماعی   ابعمماد وج در بممین جوایمماج رابطممة    (3

 داری  جود دارد.   معنی

 سالمت اجتماعی 

های شوارتز ارزش  

 

 

 همنوایی

 

گراییلذت  

 قدرت

 انطباق اجتماعی
 مشارکت اجتماعی  پذیرش اجتماعی

شکوفایی 

 اجتماعی

 امنیت

 برانگیختگی 

 موفقیت

 

 استقالل

 

یسنت گرای  

 

 خیرخواهی

 

گراییجهان  

 

 انسجام اجتماعی
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داری ش امنیت   سالمت اجتماعی   ابعاد وج در بین جوایماج رابطمة معنمی   بین ارز (5

  جود دارد.

یمموایی   سممالمت اجتممماعی   ابعمماد وج در بممین جوایمماج رابطممة    بممین ارزش هممم  (1

 داری  جود دارد.   معنی

گرایممی   سممالمت اجتممماعی   ابعمماد وج در بممین جوایمماج رابطممة بممین ارزش سممنت (6

 داری  جود دارد. معنی

داری بین ارزش موفقیت   سالمت اجتماعی   ابعاد وج در بین جوایاج رابطة معنمی  (1

  جود دارد. 

داری بین ارزش قدر    سالمت اجتماعی   ابعاد وج در بین جوایاج رابطمة معنمی   (3

  جود دارد. 

بممین ارزش خیرخممواهی   سممالمت اجتممماعی   ابعمماد وج در بممین جوایمماج رابطممة    (2

 داری  جود دارد.   معنی

گرایمی   سمالمت اجتمماعی   ابعماد وج در بمین جوایماج رابطمة        ین ارزش جهماج ب (51

 داری  جود دارد.  معنی

 شناسی  روش

با  وجه به ماهیت موضوع، ر ش مورد استفاده در  حقیق حاضر میمای می   از یموع   

سما    92 ا  51 )جوایاج مقطعی بوده   یوع مش هش ییی کاربردی    احد  حلیل ییی فرد

سما    92 ما   51ربایماج شرقی( است. جامعة وماری مش هش حاضر،  ماف افراد استاج وذ
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وباد، کلیبر هسمتند کمه طبمق وممار سما       های مراغه، شبستر، بستاجشهر  بریی   شهرستاج

-یفر با اسمتفاده از یمویمه   125یفر هستند. با استفاده از فرمو  کوکراج   131153، 5333

اج حمم یمویمه ایتخماب شمد. ابمیار ممورد اسمتفاده       ای به عنوای چندمرحلهگیری خوشه

یامه است کمه سمؤاال ی دربمار  متغیرهمای مسمتقل        ها ییی مرسشجهت گردو ری داده

 شود. ابسته را شامل می

1811در سال  22-11: جمعیت استان در گروه سنی 1جدول   

 حمم یمویه ساذه 51-92جمعیت  شهر

 532 151153  بریی

 62 31113 مراغه

 39 32519 بسترش

 93 35111 بستاج وباد

 کلیبر

 

35531 96 

 125 131153 کل

 5333یامه وماری سا  منبع:            

pqtNd

pqNt
n

22

2


 = 124 

N   131153حمم جامعه ی وماری معاد p 11/1 )ج )احتما   جود صفت  

n حمم یمویه q 11/1)ج )احتما  عدف  جود صفت  

t )26/5)ضریب اطمیناج  d 11/1)ج )دقت احتماذی  
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 های شوارتز ارزش

ارزش عبار  است از اعتقاد کلی فرد دربار  رفتارهمای مطلموب      جتعریف مفهومی

های غایی. ارزش در مرکی مفهوف برداشت از خود قرار دارد یامطلوب، اهداف یا حاذت

یابی اعمما     گ ارد   معیارهایی برای ارز  بر  فکر   عمل به اشکا  مختلف  أثیر می

گیری بین شقوق، مقایسه کمردج  ها   اعما ،  صمیممیامدها، قزا   کردج دربار  ایده

(. 1ج 5333)یوسمفی،   سازدخود با دیگراج   مدیریت بر  عامال  اجتماعی را فراهم می

کنمد کمه عبار نمد از اسمتقال ،     بنمدی ممی  گر ه عممده  قسمیم   51ها را به شوار ی ارزش

گرایمی،  گرایمی، خیرخمواهی، جهماج   گرایی، موفقیت، قدر ، سنت برایگیختگی، ذ 

 (.9116)شوار ی،  یوایی   امنیتهم

گایمة شموار ی    51همای  گیری ارزشدر  حقیق حاضر، جهت ایدازه جتعریف عملیاتی

 های زیر استفاده شده استجاز مؤذفه

زیمدگی،  های احتراف به سنت، متواض ، مم یرش سمهم خمود از    گرایی با مؤذفهسنت

همای حمس  علمق خماطر، امنیمت خمایوادگی، یظمم        مؤمن   دیندار بودج؛ امنیت با مؤذفه

 مر،  همای خودایظبماطی، احتمراف بمه  اذمدین   افمراد بمیرگ       یوایی با مؤذفهاجتماعی؛ هم

های زیدگی مهیج، زیدگی متنوع، متهمور؛ اسمتقال    برداری؛ برایگیختگی با مؤذفهفرماج

همای شمادی     گرایمی بما مؤذفمه   القیت، هدفدار، کنمکا ؛ ذم   های وزادی، خبا مؤذفه

همای برابمر، صملح    گرایمی بما مؤذفمه   گ راج؛ جهاجبخش، خوشخ نودی، زیدگی ذ  

همای  جهایی، یگایگی با طبیعت، جهماج زیبما، عمداذت اجتمماعی؛ خیرخمواهی بما مؤذفمه       

همای قمدر    گرایمی بما مؤذفمه   مم یر، بخ ماینده، قمدر    گری، مسئوذیت فاداری، یاری
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 های احتراف به خود،  وایا، هوشمند.    اجتماعی، ثر  ، اقتدار   موفقیت با مؤذفه

مم کور   بما   همای  ها به  سیلة مؤذفمه الزف به ذکر است که بررسی هر یک از ارزش

 ذیکر  طراحی شده  وسط محقق صور  گرفته است.  گیینه ای 6استفاده از طیف 

 سالمت اجتماعی 

سممالمت اجتممماعی عبممار  اسممت از ارزیممابی   شممناخت فممرد از  جتعریففف مفهففومی

چگممویگی عملکممردش در اجتممماع   کیفیممت ر ابطممش بمما افممراد دیگممر، ییدیکمماج       

همای سمالمت   های اجتماعی که فرد عزو ویها است. طبمق ایمن  عریمف شماخص     گر ه

اجتماعی عبار ند ازج ایسماف، م یرش، ایطباق، شکوفایی   م مارکت کمه مممموع ایمن     

ها در کمل سمالمت اجتمماعی   دیمدگاه فمرد یسمبت بمه جامعمة خمود را ممورد           شاخص

 (. 599ج 5223)کییی،  دهدسنمش قرار می

) علق خاطر داشتن یسمبت   بعد ایسماف 1متغیر سالمت اجتماعی در  جتعریف عملیاتی

به جامعه،  جود اعتقادا  م تر  با سایر افراد جامعه،  أثیرگ ار بمودج رفتمار فمرد بمر     

 رفتار دیگراج، داشتن سهم در می رفت جامعه، اعتقاد به جیئی از جامعه بودج(، م یرش

)با ر به دذسوز   مهرباج بودج مردف، ایثار   فداکاری به خاطر جامعه، بما ر بمه ایمن کمه     

جامعه مکایی مربار   مفید است، اعتقاد به مورد  وجه بودج فرد  وسط دیگمراج، اعتقماد   

)با ر به ر شن بودج وینمده     های فرد(، شکوفاییجامعه به خواستهبه ارزش قائل بودج 

بینی بودج وج، با ر به در حا   غییر    حو  بمودج جامعمه، امیمد ار بمودج بمه      قابل میش

وینده، با ر به مسیر طی شده  وسط جامعه به عنمواج مسمیر خوشمبختی، کنمار وممدج بما       

)سمازگاری   تن بما دیگمراج(، ایطبماق   های مختلف، احساس ییدیکمی داشم  افراد با قومیت
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همای شماد در   ومده،  مالش در جهمت ایمماد فرصمت    های جدید میشراحت با موقعیت

ها(   م ارکت ها   ییکیمندی از زیدگی،  وأف بودج زیدگی با خوبیزیدگی، رضایت

های ادبی، سیاسمی، شمعر   ها، شرکت در ایممنها   میهمایی)شرکت در ج ن اجتماعی

همای  در مملس م هبی، دعما، ایمماف کارهمای دسمتی، شمرکت در کمالس        ..، شرکت

 وموزش کامپیو ر، زباج( مورد بررسی قرار گرفته است.  

طیمف   های م کور به  سمیلة قابل ذکر است که بررسی هر یک از این ابعاد با گویه

بمرای  مییمه    حلیمل    ذیکر  طراحی شده  وسط محقق صور  گرفتمه     گیینه ای 6

اسمتفاده شمده اسمت. همچنمین بمه منظمور  عیمین مایمایی          SPSSافمیار  ییمی از یمرف  ها داده

های متغیرهای  حقیق از ضریب وذفای کر یبمام اسمتفاده گردیمده کمه مقمدار وج       گویه

 درج شده است. 9  شمار جد  برای متغیر مستقل   متغیر  ابسته در 

 های تحقیق : نتایج آزمون آلفای کرونباخ مربوط به متغیر2جدول شماره 

 ضریب وذفا  عداد گویه ابعاد یاف متغیر

 هایارزش

 شوار ی

 611/1 1 برایگیختگی

 115/1 6 استقال 

 621/1 6 گراییسنت

 111/1 5 همنوایی

 151/1 6 امنیت

 121/1 5 گراییذ  

 333/1 1 گراییقدر 
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 115/1 6 موفقیت

 631/1 1 گراییجهاج

 635/1 5 خیرخواهی

 

 سالمت

 اجتماعی

 335/1 1 ایسماف اجتماعی

 111/1 1 م یرش اجتماعی

 111/1 1 م ارکت اجتماعی

 621/1 1 شکوفایی اجتماعی

 111/1 5 ایطباق اجتماعی

 

 های پژوهش  یافته

در بخش حاضر، به ارائة یتایج  وصمیفی متغیمر مسمتقل    ابسمتة ممش هش مرداختمه       

دهمد. طبمق   گایمة شموار ی را ی ماج ممی    51های ارزشمیایگین  ،3 شود. جد   شمار  می

گایة شوار ی بی مترین میمایگین   51های  واج گفت که در بین ارزشیتایج این جد   می

گرایمی  مربود به ارزش خودا کایی یا استقال    کمترین میایگین مربود بمه بعمد ذم     

تقال  یمما گویمماج بی ممترین  مایممل بممه ارزش اسمماسممت. بممه عبممار  دیگممر، در بممین ماسممخ

 گرایی است.  خودا کایی   کمترین  مایل به ارزش ذ  
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 : نتایج توصیفی مربوط به ابعاد متغیر مستقل پژوهش8جدول 

های شوار یارزش  حداکثر حداقل ایحراف معیار میایگین 

21/56 ذ   گرایی  25/5  5 99 

36/1 99/36 برایگیختگی  55 93 

 33 3 1/19 31/36 استقال 

99/5 92/15 امنیت  56 36 

یواییهم  35/93  51/5  3 95 

گراییسنت  61/53  11/1  5 36 

53/31 موافقیت  61/6  6 35 

گراییقدر   19/53  62/1  5 93 

21/5 91/51 خیرخواهی  51 95 

گراییجهاج  93/19 52/5  59 31 

 

درج شمده اسمت،    5در بررسی یتایج  وصیفی متغیمر  ابسمته کمه در جمد   شممار       

که میمیاج سمالمت اجتمماعی جوایماج اسمتاج وذربایمماج شمرقی در حمد          واج گفت  می

 مواج اذعماج   متوسط به باال است. با بررسی میایگین ابعاد متغیر سالمت اجتماعی ییی ممی 

(   کمترین مییاج مربمود بمه بعمد    31/91) یمود که بی ترین مییاج مربود به بعد ایسماف

گویماج در حمد کمم      م مارکت ماسمخ  ( است. به عبار ی دیگر، مییاج 11/2) م ارکت

 بی ترین مییاج مربود به بعد ایسماف است.   
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 : نتایج توصیفی مربوط به متغیر سالمت اجتماعی و ابعاد آن 4جدول 

 حداکثر حداقل ایحراف معیار میایگین سالمت اجتماعی   ابعاد وج

 513 91 51/55 11/66 سالمت اجتماعی

 53 3 61/3 26/51 م یرش

 53 3 11/3 11/2 م ارکت

 95 5 31/5 51/53 شکوفایی

 95 5 65/3 15/55 ایطباق

 31 1 51/5 31/91 ایسماف

همای شموار ی   سمالمت اجتمماعی     جهت بررسی این یکته که ویما بمین ابعماد ارزش   

داری  جود دارد، از وزموج ضریب همبستگی میرسوج استفاده شده است. با رابطة معنی

همای   مواج گفمت کمه بمین ارزش    ممی   1ه در جمد   شممار    بررسی یتایج به دست ومد

گرایمی   موفقیمت بما سمالمت     یموایی، قمدر   گرایمی، امنیمت، همم   گرایمی، سمنت  ذ  

، 953/1دار )ضمریب میرسموج بمه  ر یمب برابمر اسمت بما        اجتماعی رابطة مثبمت   معنمی  

بمه   درصد  جمود دارد.  22( در سطح اطمیناج 555/1   123/1، 913/1، 532/1، 955/1

یموایی،  گرایمی، امنیمت، همم   های ذم   گویاج به ارزشعبار ی دیگر هر چه  مایل ماسخ

شود، مییاج سالمت اجتماعی جوایاج ییی افیایش میمدا  گرایی   موفقیت اضافه میقدر 

 کند.  می
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 های شوارتز و : نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین ارزش1جدول شماره 

 سالمت اجتماعی 

  عداد م اهدا  داریسطح معنی ضریب میرسوج امتغیره

 125 111/1 953/1 گرایی   سالمت اجتماعیذ  

 125 165/1 -191/1 گرایی   سالمت اجتماعیجهاج

 125 913/1 -133/1 برایگیختگی   سالمت اجتماعی

 125 111/1 955/1 گرایی   سالمت اجتماعیسنت

 125 111/1 532/1 امنیت   سالمت اجتماعی

 125 111/1 913/1 همنوایی   سالمت اجتماعی

 125 561/1 166/1 استقال    سالمت اجتماعی

 125 113/1 123/1 گرایی   سالمت اجتماعیقدر 

 125 135/1 111/1 خیرخواهی   سالمت اجتماعی

 125 115/1 555/1 موفقیت   سالمت اجتماعی

ی شموار ی   ابعماد سمالمت    هما در مرحلة بعد جهت بررسی مییاج رابطمه بمین ارزش  

اجتماعی از وزموج ضریب همبستگی میرسوج استفاده شمده کمه یتمایج ایمن بررسمی در      

 دهد کهجومده است. یتایج مندرج در این جد   ی اج می 6جد   شماره 

یموایی   موفقیمت بمه  ر یمب بما      گرایی، امنیمت، همم  گرایی، سنتهای ذ  ارزش -

 22  در سممطح اطمینمماج  551/1   523/1، 535/1، 911/1، 511/1ضممریب همبسممتگی 

گویاج دارید به این معنمی کمه   درصد رابطة مستقیم   معناداری با ایسماف اجتماعی ماسخ
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یوایی   موفقیمت  گرایی، امنیت، همگرایی، سنتهای ذ  هر چه مییاج  مایل به ارزش

 ابد. یگویاج ییی افیایش میکند، ایسماف اجتماعی ماسخافیایش میدا می

یموایی بمه  ر یمب بما ضمریب      گرایمی، امنیمت   همم   گرایی، سمنت های ذ  ارزش -

درصممد رابطممة   22  در سممطح اطمینمماج   531/1   593/1، 915/1، 551/1همبسممتگی 

گویمماج داریممد. یعنممی هممر چممه  مایممل مسممتقیم   معنمماداری بمما ممم یرش اجتممماعی ماسممخ

-یوایی افیایش میدا میمنیت   همگرایی، اگرایی، سنتهای ذ  گویاج به ارزش ماسخ

 یابد. کند، مییاج م یرش اجتماعی ویها ییی افیایش می

یوایی بمه  ر یمب بما ضمریب همبسمتگی      گرایی   همگرایی، سنتهای ذ  ارزش -

درصمد رابطمة مسمتقیم   معنماداری بما       22  در سطح اطمیناج  521/1   516/1، 922/1

گویماج  به این معنی که هر چه مییاج  مایل ماسخ گویاج دارید.شکوفایی اجتماعی ماسخ

کند، مییاج شکوفایی یوایی افیایش میدا میگرایی   همگرایی، سنتهای ذ  به ارزش

 یابد.اجتماعی ویها ییی افیایش می

یمموایی   گرایممی، امنیممت، هممم  گرایممی، برایگیختگممی، سممنت  هممای ذمم   ارزش -

   535/1، 192/1، 591/1، 591/1، 511/1گرایی به  ر یب با ضریب همبسمتگی   قدر 

درصمد رابطمة مسمتقیم   معنماداری بما ایطبماق اجتمماعی         21  در سطح اطمیناج  135/1

گرایمی،  های ذ  گویاج دارید. به این مفهوف که هر چه مییاج  مایل ویها به ارزشماسخ

ند، میمیاج  کگرایی افیایش میدا مییوایی   قدر گرایی، امنیت، همبرایگیختگی، سنت

 یابد. می ر قاءایطباق اجتماعی ویها ییی ا

   559/1گرایمی بمه  ر یمب بما ضمریب همبسمتگی       گرایی   سنتهای ذ  ارزش -
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درصد رابطة مستقیم   معناداری بما م مارکت اجتمماعی     22  در سطح اطمیناج  511/1

گرایمی    همای ذم    گویاج دارید. به این معنی که همر چمه  مایمل ویهما بمه ارزش     ماسخ

 شود.  یابد، مییاج م ارکت اجتماعی ویها ییی زیاد میگرایی افیایش میسنت

 های شوارتز و: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین ارزش6دول ج

 ابعاد سالمت اجتماعی

 متغیرها
ایسماف 

 اجتماعی

م یرش 

 اجتماعی

شکوفایی 

 اجتماعی
 ایطباق اجتماعی

م ارکت 

 اجتماعی

 گراییذ  
511/1r= 

111/1Sig = 

551/1 r= 

113/1Sig = 

922/1 r= 

115/1Sig = 

511/1 r= 

111/1Sig = 

559/1 r= 

111/1Sig = 

 گراییجهاج
151/1r= 

911/1Sig = 

115/1-   r= 

951/1Sig = 

111/1-   r= 

163/1Sig = 

192/1   r= 

596/1Sig = 

166/1- r= 

395/1Sig = 

 برایگیختگی
152/1r= 

311/1Sig = 

125/1- r= 

116/1Sig = 

515/1- r= 

955/1Sig = 

591/1 r= 

116/1Sig = 

153/1- r= 

533/1Sig = 

 گراییسنت
911/1r= 

111/1Sig = 

915/1 r= 

111/1Sig = 

516/1 r= 

111/1Sig = 

591/1 r= 

111/1Sig = 

511/1 r= 

115/1Sig = 

 امنیت
535/1r= 

111/1Sig = 

593/1 r= 

115/1Sig = 

592/1 r= 

115/1Sig = 

192/1 r= 

119/1Sig = 

139/1 r= 

915/1Sig = 

 همنوایی
523/1r= 

111/1Sig = 

531/1 r= 

111/1Sig = 

521/1 r= 

115/1Sig = 

535/1 r= 

111/1Sig = 

531/1 r= 

353/1Sig = 

 استقال 
515/1r= 

135/1Sig = 

193/1r= 

366/1Sig = 

139/1r= 

236/1Sig = 

115/1r= 

651/1Sig = 

151/1- r= 

133/1Sig = 
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 راییگقدر 
511/1r= 

135/1Sig = 

133/1r= 

911/1Sig = 

523/1r= 

965/1Sig = 

135/1r= 

151/1Sig = 

119/1 r= 

115/1Sig = 

 خیرخواهی
515/1r= 

131/1Sig = 

113/1r= 

136/1Sig = 

112/1r= 

393/1Sig = 

119/1r= 

913/1Sig = 

132/1- r= 

523/1Sig = 

 موفقیت
551/1r= 

111/1Sig = 

115/1 r= 

115/1Sig = 

112/1 r= 

136/1Sig = 

191/1 r= 

161/1Sig = 

135/1 r= 

965/1Sig = 

 

همای شموار ی بمر سمالمت جسممی جوایماج از وزمموج        در بررسی مییاج  مأثیر ارزش 

رگرسیوج چندمتغیره با ر ش گاف به گاف استفاده شده است. یتیمة ایمن بررسمی کمه در    

 111/1) داریطح معنمی دهد که با  وجه به سدرج شده است، ی اج می 1جد   شمار  

sig=مقدار   )F  (316/51   ،به دسمت وممده )     متغیمر   1ممد  رگرسمیویی ایمماد شمده از

گرایمی(   یمک متغیمر    یوایی   جهماج طلبی، برایگیختگی، همگرایی، ذ  مستقل)سنت

متغیمر مسمتقل قادریمد  ما  غییمرا        1 ابسته)سالمت اجتماعی( مد  خوبی است   ایمن  

 یین کنند.متغیر  ابسته را  ب

 کننده سالمت اجتماعی: نتایج آزمون رگرسیونی چندگانه مربوط به متغیرهای تبیین 7جدول 

 Beta b T sig Tolerance VIF منب   غییرا 

   111/1 531/3 266/15  عرض از مبدا

 395/5 111/1 111/1 333/9 359/1 531/1 گراییسنت

 951/5 319/1 111/1 152/3 332/1 563/1 طلبیذ  

 519/5 363/1 151/1 -122/9 -391/1 -556/1 برایگیختگی
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 316/5 133/1 151/1 133/9 591/1 591/1 یواییهم

 935/5 135/1 153/1 -116/9 -191/1 -553/1 گراییجهاج

DW=1/73 Sig=0/000 F=15/376 
Adjusted 

R
2 

=0/150 
R

2
 = 0/159 R=0/477 

 

 مواج گفمت کمه  مأثیر ارزش     ممی  1 شممار   با  وجه بمه ضمرایب منمدرج در جمد      

، 33/1طلبممی  ، ارزش ذمم  35/1گرایممی بممر ر ی متغیممر سممالمت اجتممماعی      سممنت

اسمت. بما  وجمه بمه      -19/1گرایی برابمر بما     جهاج 59/1یوایی ، هم-39/1برایگیختگی 

گرایمی بمه  ر یمب    یموایی   جهماج  طلبی، برایگیختگی، همم گرایی، ذ  مقادیر بتا)سنت

 ممواج گفممت، اهمیممت یسممبی ارزش  (، مممی-553/1   591/1، -556/1 ،563/1، 531/1

هما   اهمیمت یسمبی ارزش    ( در  بیین متغیر  ابسته بی تر از سمایر ارزش 56/1طلبی)ذ  

در کمل از   ها بوده اسمت. ش( در  بیین متغیر  ابسته کمتر از سایر ارز55/1برایگیختگی)

برایگیختگممی،  گرایممی، گرایممی، ذمم سممنتهممای هممای شمموار ی، ارزشممممموع ارزش

درصمد از  اریمایس متغیمر     51گرایمی  ارد ممد  شمده   در مممموع     یوایی   جهماج  هم

 اید.سالمت اجتماعی را  بیین کرده

 گیریبحث و نتیجه

سالمت اجتمماعی بمه عنمواج یکمی از ابعماد سمالمتی ایسماج یقمش مهممی در  عماد            

 وایمد موجبما    ر جامعمه ممی  زیدگی اجتماعی هر ایسمایی دارد   موشمش فراگیمر وج د   

همای شموار ی بمر     وسعة اجتماعی را فراهم کند. این  حقیق با هدف بررسی یقش ارزش

سمازد،  سالمت اجتماعی جوایاج به ایماف رسیده است. هماج طور کمه کییمی مطمرم ممی    
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 واید بر سالمت   بهییستی اجتماعی  أثیرگ ار باشد   در ایمن مسمیر   فرهنگ جامعه می

هما    یدی منداج دیگر معتقدید کمه عواممل فرهنگمی ماینمد هنمارهما   ارزش     برخی از ا

؛ 9112)کماالگر،    واید بمر بهییسمتی اجتمماعی  مأثیر بگم ارد     شکل ر ابط اجتماعی می

(. بر این اساس، در مقاذة حاضر به بررسمی  مأثیر   9159؛ ا یی گرین   جارز، 9112دینر، 

 ه شده است.  ها بر سالمت اجتماعی جوایاج مرداختارزش

همای مطمرم شمده از سموی شموار ی،      از بمین ارزش  دهمد کمه  یتایج  حقیق ی اج ممی 

گرایمی رابطمة   گرایی، موفقیت   قمدر  یوایی، سنتگرایی، امنیت، همهای ذ  ارزش

معنادار   مستقیمی با سالمت اجتمماعی افمراد دارد. یعنمی بما افمیایش همر کمداف از ایمن         

یابمد. بی مترین ضمریب همبسمتگی را     راد ییمی افمیایش ممی   ها، سالمت اجتماعی افارزش

گرایی   کمترین ضریب همبستگی را ارزش خیرخواهی دارید که همبستگی ایمن  ذ  

همای شموار ی     مییاج همبستگی بمین ارزش دار است. همچنین بررسی د  متغیر غیرمعنی

گرایمی،  تگرایمی، سمن  دهد کمه بمین ابعماد ذم      بعد ایسماف سالمت اجتماعی ی اج می

های شوار ی   بعمد ایسمماف سمالمت اجتمماعی رابطمة      ارزش موفقیتیوایی   امنیت، هم

 داری  جود دارد.مثبت   معنی

  بعد م یرش سمالمت اجتمماعی    شوار یهای در بررسی مییاج همبستگی بین ارزش

یموایی    گرایمی، امنیمت، همم   گرایمی، سمنت  همای ذم     واج گفت که بین ارزشییی می

داری  جود دارد. در بررسی مییاج همبستگی بمین  ش اجتماعی رابطة مثبت   معنیم یر

گرایمی،  همای ذم    های شوار ی   بعد شکوفایی سالمت اجتماعی ییی بمین ارزش ارزش

شمود.  داری دیمده ممی  یوایی   شمکوفایی اجتمماعی رابطمة مثبمت معنمی     گرایی، همسنت

شوار ی   بعد ایطباق سالمت اجتمماعی  های همچنین یتایج محاسبة همبستگی بین ارزش
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-گرایی، امنیت، همم گرایی، برایگیختگی، سنتهای ذ  سازد که بین ارزشر شن می

در داری  جمود دارد.  گرایمی   ایطبماق اجتمماعی رابطمة مثبمت   معنمی      یوایی   قمدر  

های شموار ی   م مارکت   در بررسی یتایج مربود به مییاج همبستگی بین ارزشیهایت، 

گرایمی رابطمة مثبمت      گرایمی   سمنت  های ذ   واج گفت که بین ارزشتماعی میاج

 شود.داری دیده میمعنی

گمرا    همای جمم   همای ارزشمی شموار ی در قاذمب ارزش    بنمدی کلمی گویمه   با جمم  

هما برخمی از   شمود کمه در همر د  یموع از ارزش    های فردگرا به خوبی م اهده می ارزش

ای در مییاج سالمت اجتماعی داشته باشند. کنندهقش  عیین وایند یهای ارزشی میگویه

یموایی    گرایی   همم بعد، ابعاد جهاج 1گرا، از میاج های جم به عبار  دیگر در ارزش

طلبمی   برایگیختگمی در   بعد، ابعاد ذم    1های فردگرا از بین سنت گرایی   در ارزش

ید. در یگماهی دیگمر اگمر بتمواییم ایمن      اکننده داشتهسالمت اجتماعی جوایاج  أثیر  عیین

کماری    ها را بمه چهمار بخمش وممادگی در برابمر  غییمر در مقابمل محافظمه        ارزش گویه

های مربود به  هریمک   قویت خود در برابر  قویت ما راء خود  قسیم کنیم، در ارزش

همای ارزشمی را بمر میمیاج سمالمت       مواج  مأثیر معنمادار برخمی از گویمه     هما ممی  از بخش

 اجتماعی جوایاج م اهده کرد. 

از ویمایی که سالمت اجتماعی مفهومی اسمت کمه در بسمتر اجتمماع   ر ابمط بمین       

 مواج گفمت کمه شمرایط     کنمد، ممی  های اجتماعی یمود   ظهور میمدا ممی  افراد در شبکه

 واینمد یقمش   گیمری وج ممی  اجتماعی، اقتصمادی، فرهنگمی   سیاسمی جامعمه در شمکل     

(   5325) یموعی یتمایج ایمن ممش هش متناسمب بما  حقیمق کفاشمی        اساسی ایفا کنند. بمه  

( است. محققاج در مش هش خود به ار بماد بمین متغیمر دینمداری کمه بمه       5331) حسینی
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عنواج یک ارزش   با ر در جامعه مطرم است، با سالمت اجتماعی دای ممویاج اذعماج   

 اید.  داشته

مؤید ر یکمرد اکوذمو یکی   های شوار ی   سالمت اجتماعی  جود رابطه بین ارزش

یسبت به سالمت اجتماعی است. اصل  طابق در این ر یکرد،  عامل بین محیط   ایسماج  

کنمد بما عواممل محیطمی     کند. ایساج به منظور حفظ ثبا  سیسمتم، سمعی ممی   را  بیین می

 طابق ویها   عوامل ف ارهای ر ایی  یای طابق میدا کند. عملکرد ایساج در محیط به  وای

های حماکم بمر وج   جتماعی بستگی دارد. یکی از این عوامل ف ارزا در جامعه، ارزشم ا

ها در وداب   رسوف، قوایین، هنمارها، متموج   اعمما  یهفتمه اسمت.     جامعه است. ارزش

سازی،  فسیر   ضمایت اجرایی رفتار اجتماعی ها برای افیایش ار قاء، م ر عیتارزش

رزش به عنمواج یمک مدیمد  اجتمماعی، از زمماج   مکیل       شوید. امی    غییر وج استفاده

جوام  ا ذیه  اکنوج در زیدگی ایساج یقش مهمی داشته   در  اق  یکی از ابعماد مهمم     

همما ارزش ،ر د. در  اقمم اساسممی شخصممیت در زیممدگی اجتممماعی ایسمماج بممه شمممار مممی

هر مموقعیتی، چمه   کنند  ا ویها بدایند که در هایی برای افراد جامعه  عیین میچهارچوب

 کنند  رفتار در محیط هستند.  دهنده    عیینرفتار   ماسخی مناسب است. ویها جهت

با  وجه به یقش مهم ارزش در زیدگی   فقداج  حقیق دیگر در ایمن زمینمه بمه یظمر     

رسد که  کرار د بار  این مش هش در بین جوایاج سایر مناطق ک ور   مقایسة یتمایج  می

 ری یسمبت  ی در به دست و ردج دیدگاه کاملمصی دارد   گاف مهحاصله، اهمیت خا

 وید. بینی سالمت اجتماعی به حساب میها در میشبه چگویگی یقش ارزش
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