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چکیده

هدف اين پژوهش بررسي عوامل اجتماعي مرتبط با سالمت اجتماعي معلمان ميباشد .اين پژوهش
از نظر هدف ،کاربردي و از لحاظ روش تحقيق ،توصيفي و از نوع همبستگي ميباشد .بنابراين از لحاظ
روش گردآوري اطالعات ،روش تحقيق پيمايشي ميباشد .جامعه آماري کليه معلمان دوره ابتدايي
شهرستان اردبيل ( 7591نفر) ميباشد و طبق فرمول کوکران براي جامعه نامحدود ،حجم نمونه  127نفر
برآورد گرديد .گفتني است ،روش نمونهگيري از نوع تصادفي ساده بود .براي جمعآوري اطالعات از دو
نوع پرسشنامه استاندارد و محقق ساخته استفادهشد .پرسشنامه سالمتاجتماعي (کييز) و عوامل اجتماعي
مرتبط با سالمت اجتماعي (محقق ساخته) که مقدار ضريب آلفاي کرونباخ به ترتيب 0 /117و  0/418به
دست آمده است که حاکي از پايايي سوالها ميباشد .براي خالصهکردن دادهها از آمار توصيفي (فراواني،
درصد ،ميانگين ،انحرافاستاندارد و )...استفاده شد و در بخش آمار استنباطي براي بررسي روابط بين
متغيرها از ضريب همبستگي پيرسون ،همچنين از تحليل واريانس و تي مستقل استفادهگرديد .نتايج تحقيق
نشانداد که بين سالمت اجتماعي معلمان تفاوت معناداري وجوددارد .بين متغيرهاي بيگانگي اجتماعي،
اعتماد اجتماعي ،تعهداجتماعي ،مسئوليتپذيري و احساس امنيت محيطشهري با سالمت اجتماعي معلمان
رابطه معناداري وجود دارد ،ولي بين سن ،تعداد فرزندان و ميزان درآمد با سالمت اجتماعي معلمان رابطه
معناداري وجود ندارد .همچنين بين جنسيت و ميزان سالمت اجتماعي معلمان تفاوت معناداري وجود -
ندارد .از طرفي بين سالمت اجتماعي معلمان برحسب تحصيالت تفاوت معناداري وجود دارد.
واژگان کلیدی :سالمت اجتماعي ،بيگانگي اجتماعي ،اعتماد اجتماعي ،تعهد اجتماعي ،مسئوليتپذيري،
احساس امنيت محيط شهري و معلمان دوره ابتدايي شهرستان اردبيل.

 .9کارشناسیارشد جامعهشناسی دانشگاه آزاداسالمی واحد تبریز -ایران.

E- mail: m_zali2010@yahoo.com

 .2استادیار جامعهشناسی دانشگاه پیام نور اردبیل ،گروه علوم اجتماعی؛ اردبیل -ایران (نویسنده مسئول).
E- mail: moalaei@gmail.com
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مقدمه

سالمت ،مفهومي است که قدمتي به اندازه طول عمر بشر دارد .از زمان پيدايش انسان و شکلگيري
جوامع بشري مفاهيم بيماري و سالمت نيز با او بودهاند و در هر برهه از زمان تعريف خاصي از سالمت
ارائه شده است .در واقع تندرستي چه به صورت جمعي و چه به صورت فردي يکي از مسائل مهم حيات
انسان به شمار ميآيد .از دوران ماقبل تاريخ تاکنون بشر به منظور حصول سالمت و همچنين تبيين علت
بيماري تالشکرده است .مدتهاي دراز انسان بهدنبال عوامل موثر برسالمت ميگشت و گهگاه نظريه-
هاي متعددي پيشکشيده ميشدکه دراين ميان اعتقادات ماورايي ،که بيماريهاي انساني را به خشم خدا
و حلول روح شيطان نسبت ميداد از ديگر عوامل پر رنگتر مينمود ،به طوريکه اپيدميها تا هزاران
سال ،مکافات تبهکاري بشر تقلي ميشد .در پارهاي از موارد شدت اين اپيدميها و قدرت آنها در مبتال
کردن ناگهاني تعداد زيادي از مردم به حدي بودکه حتي به تعويض حکومتها ميانجاميد .درطول سال-
هاي گذشته در اکثر کشورهاي مشرق زمين اين تصور ريشه دوانيده بود که اپيدميها يک بالي آسماني
هستندکه خداوند جهت ريشهکن کردن حکام مستبد و گروه مفسدين بر مردم نازل ميدارد .به طور اخص
ميتوان وبا را نام برد که از شايعترين اين اپيدميها بود ،به طوري که براي مدتهاي طوالني گروهي از
مردم بازگشت به معنويت و خوردن سوده ياقوت (که نمادي از معنويت تلقي ميشود) را تنها راه درمان
آن ميدانستند(صائبي ،7174 ،به نقل از پور ماجد.)7150 ،
برخي کشورها در سالهاي اخير تغيير پارادايم نسبت به تفکر پيرامون سالمت را پايهريزي نمودهاند.
پارادايم قديم بر بيماري تاکيد ميکرد ،در حاليکه پارادايم جديد بر سالمت ،عملکرد و بهزيستي (آسايش)
تاکيد ميکند .اختالف نظر در مورد فضا و مفهوم سالمت رايج است ،چرا که سالمت ميتواند داراي ابعاد
پزشکي ،اجتماعي ،اقتصادي و رواني و ابعاد بسيار ديگري باشد .سالمت ممکن است به عنوان فقدان
بيماري ،داشتن توانايي استقامت و کيفيت زندگي باال تعريف شود(هزارجريبي و ديگري.)7157 ،
مطالعات نشان داده است که در بين عوامل موثر بر ايجاد سالمت ،سهم هر دسته از عوامل حدوداً به
قرار زير است:
سهم سيستم ارائه سالمت ( بيمارستانها ،کلينيکها ،داروها و  )...به ميزان  29درصد ،سهم عوامل
ژنتيکي و بيولوژي  79درصد و سهم عوامل فيزيکي ،زيست محيطي و عوامل رفتاري  70درصد .اين در
حالي است که سهم عوامل اجتماعي موثر بر سالمت  90درصد ميباشد(مرندي.)88 :7149 ،
سازمانها رکن اساسي اجتماع کنوني را تشکيل ميدهند .آنها ما را احاطه کردهاند و سازمان آموزش
و پرورش که از طريق معلمان و دانشآموزان در کل خانوادهها و در نهايت در کل جامعه احاطه دارد .در
صورتي که موانع و مشکالت در اين سازمان نمايان شود ،اثرات آن در تعليم و تربيت دانشآموزان پديدار
ميشود و در کل ،سيستم جامعه در ابعاد مختلف تاثير ميگذارد(احدپور.)7141 ،
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تمام اقشار جامعه با مشکالت و مسائل خاص خود رو به رو بوده و گاهي عوامل خطرسازي آنها را
تهديد ميکند .معلمان نيز از اين امر مستثنا نبوده و در عين فعاليت فرهنگي و آموزشي خود با عواملي
دست وپنجه نرم ميکنندکه بيترديد ميتواند برايسالمت آنها مخاطرهآميز باشد .آنها فشارهاي روحي
و جسمي متعددي را متحمل ميشوند و بر اثر کار شديد و مشکالتي که در روابط بينفردي در مدرسه با
مدير ،ديگر همکاران و دانشآموزان پيداميکنند ،همچنين ،انرژي فراواني که براي کنترل رفتارهاي نابهنجار
دانشآموزان صرف ميکنند ،دايماً در حال تنش به سر ميبرند(هزارجريبي و ديگري.)7157 ،
سالم بودن معلمان نه تنها به خودي خود ارزشمند است ،بلکه معلمان در صورت احراز سالمتي مي-
توانند سايرنيازهاي خود را برطرف سازند و به اهدافشان نايل شوند .عالوه براين ،برخورداري از سالمت،
احساس امنيت معلمان را تامين ميکند و به آنان اطمينان ميدهد که قادر به ايفاي نقشهاي اجتماعي
خود خواهند بود(همان).
مسلماً نتايج حاصل از اين تحقيق و پژوهشهاي مشابه ميتواند منجر به شناسايي ميزان سالمت
اجتماعي معلمان دوره ابتدايي شهرستان اردبيل وعوامل اجتماعي مرتبط باآن شود ،تا بتوان ميزان سالمت
اجتماعي آنها را ارتقا داد .چراکه روابط مناسب اجتماعي و سالمت اجتماعي باال درهر دورهاي از پيشرفت
و تکامل ،يک امر ضروري است و در صورت کاهش يا فقدان سالمت اجتماعي و روابط صحيح و قابل
اعتماد ،آسيبهاي اجتماعي زيادي گريبانگير معلمان ميشود .همچنين سالمت اجتماعي ،خود باعث
ايمني معلمان در برابر مشکالت ميشود و آنها ميتوانند به راحتي با شرايط متغير و رو به تکامل زندگي
انطباق يابند و در جامعه نقش بسيار مهم خود را به خوبي ايفا کنند .بيشک براي رسيدن به اين هدف و
ارتقا سالمت اجتماعي معلمان ،شناسايي عوامل اجتماعي مرتبط با آن اهميت فراوان مييابد .پرسشي که
در اينجا مطرح است اين است که ،ميزان سالمت اجتماعي معلمان دوره ابتدايي شهرستان اردبيل چقدر
است؟ و چه عوامل اجتماعي با ميزان سالمت اجتماعي آنها ارتباط دارد؟ و کدام يک از اين عوامل مي-
تواند باعث کاهش يا ارتقاي اين بعد از سالمت در بين معلمان دوره ابتدايي شهرستان اردبيل شود؟
سالمت اجتماعی

عموماً دو رويکرد متفاوت در تعريف سالمت وجود دارد که عبارتند از:
 .7رويکرد بيماري محور
اين رويکرد با حضور و عدم حضور بيماري در مقولههاي مختلف جسماني و رواني محدوده شده است
(شربتيان .)799 :7157 ،از اين منظر ،سالمتي حالتي است که عاليم بيماري در فرد وجود نداشته باشد و
سالمت ،هدف نهايي پزشکي ميباشد .در اين ديدگاه نقش عوامل تعيينکننده زيستمحيطي ،اجتماعي
و روانشناختي ناديده گرفتهميشود(سجادي و ديگري.)281 :7148 ،
 .2رويکرد سالمت محور:
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که در آن سالمتي را به عنوان حالت برخورداري از درجه بااليي از بهزيستي تعريف ميکنند .طبق
نظريه سالمتي ،فردي سالم فرض ميشود که درجاتعالي ،شاخصهاي سالمت را دارا باشد(بالنکو ودياز،
 .)71 :2001داواني و همکاران ،عقيده دارند که سالمت حقيقي ،فرآيند نيرومند شدن و قادر بودن توام با
داشتن يک زندگي خوب را منعکس ميکند .سالمت اجتماعي ،ظرفيت کامل زندگي کردن به شيوهاي
است که ما را قادر به درک ظرفيتهاي طبيعي خود ميکند و به جاي جدا کردن ما از ساير انسانهايي که
دنياي ما را ميسازند ،نوعي وحدت بين ما و ديگران بهوجود ميآورد .سالمت اجتماعي ،نقش محافظت
کننده در مقابله با فشارهاي رواني دارد که از فرد در مقابل وقايع فشارآور منفي زندگي اجتماعي حمايت
ميکند(صبوري.)75-20 :7150،
سالمت اجتماعي يا حداقل فقدان آن يک نگراني مهم در نظريههاي کالسيک جامعهشناسي است .از
نظر تجربي اين موضوع ريشه در ادبيات جامعهشناسي مربوط به ناهنجاري بيگانگي اجتماعي دارد .دورکيم
معتقد است از جمله مزاياي بالقوه زندگي عمومي ،يکپارچگي و همبستگي اجتماعي است .يعني يک احساس
تعلق و وابستگي ،درک آگاهي مشترک و داشتن سرنوشت جمعي .اين مزاياي زندگي اجتماعي ،يک
اساس و بنيان براي تعريف جهاني و کلي از سالمت اجتماعي است(کييز.)722 :7554 ،
الرسون 7و کييز 2با توجه به رويکرد سالمت محور ،يک چارچوب مفهومي و نظري براي سالمت
اجتماعي ارائه دادهاند .الرسون( )7557سالمت اجتماعي را ارزيابي فرد از کيفيت روابطش با افراد ديگر
(نزديکان و گروههاي اجتماعي) که وي عضوي از آنهاست تعريف ميکند و معتقد استکه مقياس سالمت
اجتماعي ،بخشي از سالمت فرد را ميسنجد و شامل پاسخهاي دروني فرد (احساس ،تفکر و رفتار) است
که نشانگر رضايت يا فقدان رضايت فرد از زندگي و محيط اجتماعياش ميباشد(الرسون.)741 :7557 ،
سالمت اجتماعی از دیدگاه کییز

کار کييز ازيک اصل جامعهشناختي و روانشناختي نشات ميگيرد .طبقنظر کييزحلقه مفقوده در تاريخچه
مطالعات مربوط به سالمت ،پاسخ بهاين پرسش است که آيا ممکن است کيفيت زندگي و عملکردشخصي
افراد را بدون توجه به معيارهاي اجتماعي ارزيابيکرد؟ وي در پاسخ به اين پرسش ميگويد :عملکرد خوب در
زندگي چيزي بيش از سالمت جسمي و رواني است و تکاليف و چالشهاي اجتماعي را نيز دربر ميگيرد.
به نظر وي ،سالمت اجتماعي عبارت است از :چگونگي ارزيابي فرد از عملکردش در برابر اجتماع .فرد سالم،
ازنظر اجتماعي ،اجتماع را بهصورت يک مجموعه معنادار ،قابل فهم وبالقوه براي رشد و شکوفايي دانسته

Larson
keyes

1.
2.
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و احساس ميکند که به جامعه تعلق دارد ،از طرف جامعه پذيرفته ميشود و در پيشرفت آن سهيم است
(سام آرام.)777 :7144 ،
کييز ابعاد سالمت اجتماعي را با در نظر گرفتن الگوي سالمت مطرح ميکند .در واقع مدل چند وجهي
کييز از سالمت اجتماعي شامل پنج جنبه ميشود که عبارتند از:
شکوفایي اجتماعي

همبستگي اجتماعي

انسجام اجتماعي

پذیرش اجتماعي

مشارکت اجتماعي

شکل شماره ( :)1ابعاد سالمت اجتماعی (کییز)1991 ،

انسجام اجتماعی

انسجام اجتماعي ،ارزيابي فرد از روابطش درجامعه و گروههاي اجتماعي است .فردسالم ،احساس مي-
کند که بخشي از اجتماع است و خود را با ديگرانيکه واقعيت اجتماعي را ميسازند سهيم ميداند .به نظر
کييز از ديدگاه دورکيم سالمت و يگانگي اجتماعي ،روابط افراد را با يکديگر از طريق هنجارها منعکس
ميکند .انسجام اجتماعي ،احساس بخشي از جامعه بودن ،فکر کردن به اين که فرد به جامعه تعلق دارد،
احساس حمايت شدن از طريق جامعه و سهم داشتن در آن ميباشد؛ بنابراين انسجام ،آن درجهاي است
که در آن مردم احساس ميکنند که چيز مشترکي بين آنها و کساني که واقعيت اجتماعي آنها را مي-
سازند وجود دارد(سام آرام.)74 :7144 ،
پذیرش اجتماعی

افرادي که داراي اين بعد از سالمت هستند ،اجتماع را به صورت مجموعهاي از افراد مختلف درک
ميکنند و به ديگران ،به عنوان افراد باظرفيت و مهربان ،اعتماد و اطمينان دارند و باور دارند که مردم
مي توانند ساعي و موثر باشند .اين افراد ديدگاه مطلوبي نسبت به ماهيت انسان دارند و با ديگران احساس
راحتي ميکنند .در پذيرش اجتماعي ،فرد ،اجتماع و مردم آن را با همه نقصها و جنبههاي مثبت و منفي
باور دارد و ميپذيرد(عبداهلل تبار و ديگري.)719 :7141 ،
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مشارکت اجتماعی

مشارکت اجتماعي ،باوري است که طبق آن فرد خود را عضو مهمي از اجتماع ميداند و تصور ميکند
چيزهاي ارزشمندي براي عرضه به جامعه دارد .مشارکت اجتماعي يعني ،چه ميزان فرد احساس ميکند
که آنچه انجام ميدهد ،در نظر اجتماع ارزشمند و در رفاه عمومي موثر است(عبداهلل تبار و ديگري:7141 ،
.)719-717
انطباق اجتماعی

انطباق اجتماعي ،درک کيفيت ،سازماندهي و عملکرد دنياي اجتماعي فرد است .فرد سالم از نظر
اجتماعي سعي دارد تا در مورد دنياي اطراف خود بيشتر بداند .افراد سالم ،عالقهمند به طرحهاي اجتماعي
بوده و احساس ميکنند قادر به فهم وقايع اطرافشان هستند .خود را با تصور اينکه در حال زندگي در يک
دنياي متکامل و عالي هستند ،فريب نميدهند و خواستهها و آرزوهايشان را براي فهم و درک زندگي ارتقا
ميبخشند.
شکوفایی اجتماعی

شکوفايي اجتماعي عبارت است از ارزيابي توان بالقوه و مسير تکاملي اجتماع ،و باور به اينکه اجتماع
در حال يک تکامل تدريجي است و توانمنديهاي بالقوهاي براي تحول مثبت دارد که از طريق نهادهاي
اجتماعي و شهروندان شناسايي ميشود .افراد سالم ،درمورد شرايط آينده جامعه اميدوار و قادر به شناسايي
نيروهاي جمعي هستند و معتقدندکه خود و ساير افراد ازاين نيروها و تکاملاجتماع سود ميبرند .شکوفايي
اجتماعي ،يعني باور به اينکه فرد سرنوشت خويش را در دست دارد و به مدد توان بالقوهاش مسيرتکاملي
راکنترل ميکند(عبداهللتبار و ديگري.)717-711 :7141 ،
از آن جايي که سالمت اجتماعي در ميان افراد جامعه با عوامل اجتماعي متعددي در ارتباط است ،از
اين رو با اين بررسي ميتوان ريشههاي ايجاد سالمت اجتماعي و همچنين تداوم آن را پيدا کرد و بر آن
اساس شرايط مناسبي را براي تربيت شهروندان يک جامعه با سالمت اجتماعي باال مهيا کرد .پس از
بررسي و توصيف مفهوم سالمت اجتماعي ،به بررسي عوامل اجتماعي چهارگانه اعتماد اجتماعي ،بيگانگي
اجتماعي ،تعهد اجتماعي و مسئوليتپذيري اجتماعي به عنوان متغيرهاي ديگر تحقيق ميپردازيم.
بیگانگی اجتماعی

بيگانگي درتعريفي وسيع و عام به معناي احساس انفصال ،جدايي وعدم پيوند ذهني (شناختي) و عيني
(کنشي) بين فرد و محيط پيرامون او (يعني جامعه ،انسانهاي ديگر ،ساختارهاي اجتماعي وخود) است(زکي،
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 .)21 :7144بيگانگي در جامعه امروز همهجانبه است و شامل رابطه انسان با کار ،مواد مصرفي ،کشور،
همکار ،ديگران و باخود شخص ميشود .بيگانگي ،يکي ازعوامل تاثيرگذار برفرآيندهاي مشارکت اجتماعي
و فرهنگي بوده که به مثابه مانعي در راه مشارکت فرهنگي ،اجتماعي و سياسي تلقي ميشود.
هر يک از جامعهشناسان صور خاصي از واقعيات اجتماعي را در بروز بيگانگي دخيل دانستهاند .بنابر
تعريف مارکس ،بيگانگي ،حالت کسي است که بر اثر اوضاع و احوال گرداگردش ،اوضاع مذهبي ،اقتصادي،
سياسي ،ديگر از خود اختياري ندارد؛ تا جاييکه با او چون شي رفتار ميشود و او برده اشيا و خاصه برده
پول ميگردد و درحقيقت ،بودن را فداي داشتن ميکند .دورکيم ،بيگانگي را مترادف با کلمه آنومي دانسته
است که به نوعي حالت فکري اطالق ميشود که فرد در آن به واسطه اختالالت اجتماعي ،سر درگمي در
انتخاب هنجارها ،تبعيت از قواعد رفتاري به احساس پوچي دچار است .اريک فروم( )7559در تعريف از
خودبيگانگي ميگويد :بيگانگي حالتي است که فرد از خود بيگانه ،و خود را در مرکز عالم به حساب نمي-
آورد و خالق اعمال خود نيست ،بلکه اعمال و نتايج حاکم بر وي هستند ،از آن اطاعت ميکند و يا حتي
آن را ستايش ميکند .شخص مبتال به پديده بيگانگي نه باخود و نه با سايرين تماس ندارد (فروم:7170 ،
.)781
جورج زيمل زندگي در مادرشهر (متروپليسها) را که ،رقابت ،تقسيم کار ،يکنواخت شدن روابط ،تخصص،
فردگرايي ،قبول روح عيني و طرد روح ذهني را به فرد تحميل ميکند و او را به بيگانگي سوق ميدهد.
رداني انسان مدرن به شمار ميآيد .از نظر زيمل تقسيمکار گرچه سرچشمه يک زندگي فرهنگي تمايز-
يافته است اما در ضمن ،فرد را به انقياد و اسارت نيز ميکشاند(کوزر.)279-271 :7141 ،
اعتماد اجتماعی

اعتماداجتماعي ،يکي از مولفههاي مهم سرمايه اجتماعي ميباشد .اعتماد ،به عنوان شاخصي از
سرمايه اجتماعي از عواملي است که زمينهساز مشارکت و همکاري ميان اعضاي جامعه است .پوتنام
سرمايهي اجتماعي را به عنوان شبکههايي از انجمنهاي ارادي و خودجوش معرفي ميکند که به وسيله
اعتماد ،گسترش يافتهاند .اعتماد ،احساس روابط اجتماعي است و رابطه مستقيم با ميزان روابط اجتماعي
دارد(نيازي و ديگري.)797-792 :7150 ،
اهميت اعتماد در روابط و پيوندهاي اجتماعي به گونهاي است که ميتوان اعتماد را عنصر اساسي
زندگي اجتماعي تلقي نمود که زمينهي همکاري و تعامل را در ابعاد مختلف جامعه گسترش ميدهد .در
حاليکه کاهش اعتماد اجتماعي در جامعه موجب ميگردد ،همواره نوعي ترس از برقراري ارتباط و
احساس ناامني بين اعضا به وجود آيد که مانع از تداوم و تقويت رابطه و کاهش همکاري و تعامالت
ميگردد که در اين صورت فردگرايي و منفعتطلبي که منشا بسياري از انحرافات و نابسامانيهاي
اجتماعي است ،در جامعه رواج مييابد(نيک ورز.)2 :7145 ،
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نيکالس لومان( )7511اعتماد را نوعي رابطه اجتماعي با قوانين خاص خودش ميداند و به نظر او
اعتماد مکانيسمي اجتنابناپذير و ضروري در کاهش معضالت اجتماعي موجود در روابط اعضا و عناصر
سيستمهاي اجتماعي است .بدون وجود اعتماد ،هيچ انساني توانايي ايستادگي در مقابل معضالت اجتماعي
را ندارد(قريشي.)47 :7144 ،
تعهد اجتماعی

هر فردي عضو گروه و جامعهاي است که به خاطر اين عضويت ،هنجارها و ارزشهايي را ميپذيرد و
اصولي را رعايت ميکند و در جامعه نقشهايي را ميپذيرد .ميزان احساس مسئوليت افراد نسبت به اين
نقشها را ميتوان تعهد اجتماعي ناميد .به عبارتي ديگر ميتوان تعهد اجتماعي را ميزان پايبندي افراد
به نقشهاي اجتماعيشان ناميد .فرد متعهد ،کسي است که به عهد و پيمان خود وفادار باشد و اهدافي را
که به خاطر آنها و براي حفظ پيمان بسته است صيانت کند(ايمان و ديگري.)791 :7144 ،
گيليلند و بيلو )2002(7بر اين باورند که تعهد به عنوان يک قصد و نيت براي تداوم و حفظ روابط
ارزشمند اجتماعي بين افراد يک جامعه عمل ميکند .بسياري از محققان علوم اجتماعي و رفتاري ،تعهد
اجتماعي را بهعنوان مجموعهاي از عقايد و افکار و باورها تلقيميکنند که افراد رفتار خود در روابط اجتماعي
را براساس آنها تشکيل ميدهند و اينکه تا چه حد ،ارزشها و اهداف شخصيشان با ديگر اعضايجامعه
سازگاري و همخواني دارد .تري وهاگ( )7575براين باورند افرادي که تعهد گروهي کمي دارند ،نسبت به
افراديکه عضويت گروه برايشان مهمتر است و تعهد بااليي دارند ،کمتر احتمال دارد مطابق با هنجارهاي
گروهي رفتار کنند .تعهد اجتماعي ،با تنظيم روابط هر سيستم به کاهش پيچيدگي روابط اجتماعي کمک
ميکند و رفتار ديگران را قابل پيشبيني ميسازد .اين امر خود به افزايش اعتماد اجتماعي و در نتيجه
افزايش احساس امنيت اعضاي جامعه و کاهش ناهماهنگي شناختي آنان کمک ميکند .در نهايت اينکه،
ثبات رفتاري اعضاي جامعه را سبب ميشود؛ بنابراين تعهد اجتماعي عاملي براي ارضاي نيازهاي اعضاي
جامعه ،و در نتيجه همبستگي و انسجام اجتماعي است(تري و هاگ7575 ،؛ به نقل از ايمان و ديگري،
.)794 :7144
مسئولیتپذیری اجتماعی

مسئوليتپذيري اجتماعي ،شکلي از ارتباط با جامعه است که تا حدي به نحوه و چگونگي آگاهي فرد
از دنياي پيرامونش مرتبط ميشود .اگر افراد تصور درستي از جامعه ،عناصر اجتماعي و چگونگي ارتباط
آنها با يکديگر داشته باشند ،تا حد زيادي در نحوه و چگونگي ارتباط آنها موثر خواهد بود .مسئوليت
Gilliand & Bello

1.
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اجتماعي به طور طبيعي وجود ندارد ،بلکه شامل عقايد ،حساسيتها و اختياراتي که بايد از طريق تالشهاي
هوشيارانه و برنامههاي اجتماعي توسعه پيدا کند .توسعه مسئوليت اجتماعي اساساً مرتبط با توسعه
آگاهي هاي اجتماعي ،نگراني براي سرنوشت ديگران و آمادگي براي انجام کنش است .فرد مسئول کسي
است که عواقب رفتار خود را بهعهده ميگيرد ،قابل اتکا و قابل اعتماد است و به گروه احساس تعهد دارد
(ايمان وديگري.)720 :7145 ،
گفتني است که عوامل ديگري نيز با سالمت اجتماعي ارتباط دارند که عبارتند از :امنيت محيط شهري
و برخي متغيرهاي زمينهاي (سن ،جنسيت ،تحصيالت ،پايگاه اقتصادي و اجتماعي و غيره).
شايان ذکر است که شرايط فيزيکي محله و محيط اجتماعي نيز داراي اهميت بالقوه در ارتباط با
سالمت اجتماعي است .ويژگيهاي فيزيکي محله براي افراد فرصتهايي را مهيا ميکند تا با ديگران
تعامل کنند و به طور غيررسمي رفتار ديگران را کنترل کنند .محلهها جاهايي هستندکه افراد درآنها عمل
ميکنند و طي آن نيازهاي خود را تامين مينمايند .افراد در اين محلهها مواد غذايي و ديگر مواد مصرفي
(مواد غير قانوني) را تامين مي کنند .منابع موجود در محله به احتمال زياد براي افراد فقير از اهميت زيادي
برخوردار ميباشند ،به اين دليل که اين افراد از توانايي تحرک کمتري برخوردارند و نميتوانند خارج از
محله خود نيازهايشان را تامينکنند .برهمين اساس اگر محلهاي ازلحاظ شرايط فيزيکي و محيط اجتماعي
از وضعيت مطلوبي برخوردار نباشد ،اين فقرا و افراد طبقات پايين جامعه خواهند بود که از اين وضعيت
متضررميشوند ،چرا که ثروتمندان از آنجا که از توان تحرک بيشتري برخوردار هستند ميتوانند نيازهاي
غذايي ،بهداشتي و  ...را بامسافرت به جاهاي ديگر تامينکنند(کوهن2001 ،7؛ بهنقل ازخيراهللپور:7141 ،
.)21
تحقيقهايي که در رابطه با سالمت اجتماعي کار شدهاست ،متنوع ميباشد که هر کدام از منظرهاي
متفاوتي به موضوع سالمت اجتماعي ميپردازد کهبه بعضي از آنها که به اينتحقيق نزديکتر ميباشد اشاره مي-
شود.
عبداهللتبار و همکاران( )7141به بررسي سالمت اجتماعي دانشجويان دانشگاه علوم بهزيستي و توان
بخشي شهر تهران و ارتباط با آن با متغيرهاي دموگرافيک اجتماعي پرداختهاند .در اين مطالعه بين متغير
سالمت اجتماعي با متغير وضعيت تاهل ،مقطع تحصيلي ،جنس ،عضويت در انجمنها و وضعيت اشتغال
ارتباط معناداري وجود داشت ولي با متغيرهاي رشته تحصيلي ،تحصيالت والدين و سن دانشجو ارتباط
معناداري وجود نداشت .يافتهها نشانميدهد که ميانگين نمرات سالمت اجتماعي دانشجويان مقطع
کارشناسي ارشد باالتر از دانشجويان کارشناسيميباشد .همچنينميانگيننمراتسالمت اجتماعي دانشجويان
پسر بيش از دانشجويان دختر بود.
ج

. cohen
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سام آرام( )7144در مقالهاي بهبررسي رابطه سالمت اجتماعي و امنيت اجتماعي با تاکيد بررهيافت
پليس جامعه محور ميپردازد ،يافتههاي اين پژوهش نشان ميدهند که رابطه مستقيمي بين افزايش ناامني
اجتماعي و کاهش ميزان سالمت اجتماعي در جامعه وجود دارد همچنين شاخص سهم داشت اجتماعي
يکي ازابعادسالمت اجتماعياستکه از مهمترين عوامل تحقق هدف پليس جامعه محور يعني توانمندسازي
اجتماع به منظور کمک به رفع و حل مشکالت جرم و بينظمي در اجتماع است بنابراين امکان تحقق
اهداف پليس جامعه محور در جامعهاي با افراد داراي سالمت اجتماعي باال به دليل سهولت مشارکت
اجتماعي و افزايش اعتماد اجتماعي بيشتر است.
گنگرلو( )7141به سنجش ميزان سالمت اجتماعي دانشجويان شاهد مشغول به تحصيل در مقطع
کارشناسي در دانشگاه عالمه طباطبايي و مقايسه آن با ميزان سالمت اجتماعي دانشجويان غيرشاهد
ميپردازد .نتايج اين پژوهش نشان ميدهد که بين ميزان سالمت اجتماعي دانشجويان شاهد و غيرشاهد
تفاوت معناداري وجود ندارد .در گروه دانشجويان شاهد ،دانشجوياني که از سالمت اجتماعي بااليي
برخوردار بودند ،کمتر تمايل داشتند تا سهميهدار بودن خود را پنهان نمايند و در مقابل دانشجوياني با
سالمت اجتماعي پايين ،از اينکه ساير افراد بدانند که آنها با سهميه شهدا وارد دانشگاه شدهاند نگران
بوده و تمايل به مخفيکاري داشتند .همچنين دانشجويان متاهل و به طور کلي دانشجويان شاهد زن از
سالمت اجتماعي باالتري برخوردار بودند.
کييز( )7554در تحقيق خود به بررسي رابطه بين سالمت اجتماعي و از خود بيگانگي و ناهنجاري
اجتماعي پرداخته است .وي در مطالعه سالمت اجتماعي در اياالت متحده نتايج زير را به دست آورد .بين
سالمت اجتماعي با رفتارهاي اجتماع پسند و مسئوليتپذيري زندگي اجتماعي رابطههاي مثبت زيادي
مشاهده شد .همچنين سطوح سالمت اجتماعي به خصوص انسجام اجتماعي و مشارکت اجتماعي در
افراديکه با اطرافيان خود برايحل مسائل و مشکالت همکاري وهمفکري ميکردند درمقايسه با افرادي
که با اطرافيان خود ارتباط نداشتند ،ميزان باالتري داشت.
کيکوگناني و همکاران( )2004در پژوهشي سعي کردند تا به ارزيابي ارتباط بين مشارکت اجتماعي و
درک از اجتماع در ميان دانشجويان ايتاليايي ،آمريکايي و ايراني و تاثير اين دو متغير بر سالمت اجتماعي
بپردازند .در اين پژوهش جهت تهيه پرسشهاي سالمت اجتماعي از پرسشنامه کييز( )7554استفاده
گرديد که شامل  11گويه ميباشد .نتايج نشان ميدهند ،مشارکت اجتماعي ،درک اجتماعي و سالمت
اجتماعي در ميان دانشجويان آمريکايي در سطح بااليي قرار دارد .و همچنين مشارکت اجتماعي تنها در
ميان دانشجويان ايتاليايي به طور مثبت ،سالمت اجتماعي را پيشبيني ميکند.
دقت و توجه به پيشينه تحقيقات انجام شده ،نشاندهنده اين موضوع است که اين تحقيقات هر کدام
ازيک بعد به سالمت اجتماعي پرداخته ،حال آنکه سالمتاجتماعي موضوعي استکه دارايابعاد مختلفي
ا
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ميباشد .در اين تحقيق بعضي از عوامل اجتماعي که با سالمت اجتماعي رابطه دارند ،بررسي شده است.
حال اهداف کلي و جزئي تحقيق حاضر به شرح زير ميباشد:
 بررسي ميزان سالمتاجتماعي در ميان معلمان دوره ابتدايي شهرستان اردبيل و عواملاجتماعيمرتبط با آن.
 تعيين رابطه بين بيگانگي اجتماعي و سالمت اجتماعي. تعيين رابطه بين اعتماد اجتماعي و سالمت اجتماعي. تعيين رابطه بين تعهد اجتماعي و سالمت اجتماعي. تعيين رابطه بين مسئوليتپذيري و سالمت اجتماعي. تعيين رابطه بين متغيرهاي زمينهاي و سالمت اجتماعي. تعيين رابطه بين امنيت محيط شهري و سالمت اجتماعي.با عنايت به ادبيات و پيشينه تحقيق مدل مفهومي تحقيق حاضر به شکل زير ميباشد:
بیگانگي اجتماعي
اعتماد اجتماعي
پذیرش اجتماعي

تعهد اجتماعي

مشارکت اجتماعي
مسئولیتپذیری اجتماعي

سالمت اجتماعي

امنیت محیط شهری
متغیرهای زمینهای

انطباق اجتماعي
شکوفایي اجتماعي
انسجام اجتماعي

شکل شماره ( :)2مدل تحلیلی تحقیق

ابزار و روش تحقیق

اينپژوهش ازنظر هدف تحقيق ،کاربردي ميباشد و ازلحاظ روشتحقيق ،توصيفي و ازنوع همبستگي
ميباشد و هدف آن بررسي عوامل اجتماعي مرتبط با سالمت اجتماعي معلمان ميباشد .بنابراين از لحاظ
روش گردآوري اطالعات ،روش تحقيق پيمايشي ميباشد .و ازنظر جمعآوري اطالعات کتابخانهاي است.
جامعه آماري در اين تحقيق ،متشکل از تمامي معلمان دوره ابتدايي شهرستان اردبيل ميباشد.
کليه معلمان دوره ابتدايي شهرستان اردبيل  7591نفر است ،که از اين تعداد  7079نفر معلمان ابتدايي
ناحيه يک و  452نفرمعلمان ابتدايي ناحيه دو ميباشد .ضمناً تعداد  742نفر زن ،تعداد  141نفر مرد در
ناحيه يک و تعداد  951نفر زن و  259نفر مرد در ناحيه دو مشغول به فعاليت هستند و طبق فرمول
کوکران براي جامعه نامحدود ،حجم نمونه  127نفر برآورد گرديد .گفتني است براي انتخاب نمونه آماري
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از جامعه آماري مورد مطالعه از دو روش نمونهگيري طبقهبندي شده و نمونهگيري تصادفي ساده استفاده
شده است.
روایی و پایایی پرسشنامه

در اين تحقيق براي تعيين روايي ابزار جمعآوري اطالعات ،از روايي نمادي يا صوري استفادهگرديد.
بدين ترتيب که پرسشنامه اوليه تنظيمشده در اختيار اساتيد و صاحبنظران دانشگاهي رشته علوماجتماعي
قرارگرفت تا در رابطه با اينکه پرسشهاي مطرح شده ،آنچه را که مدنظر است ،اندازهگيري ميکند يا
خير ،اظهار نظر نمايند .سپس نظرات اساتيد و صاحبنظران در پرسشنامه لحاظ و تغييرات الزم در پرسشها
بهوجود آمد .در اين تحقيق از دو نوع پرسشنامه استاندارد و محققساخته استفاده شد و براي بررسي پايايي
ج

آن ،پيشآزمون در بين 10نفر اجرا شد و نتيجه به اين صورت است:
پرسشنامه سالمت اجتماعي (کييز) و عوامل اجتماعي مرتبط با سالمت اجتماعي (محقق ساخته) که
مقدار ضريب آلفاي کرونباخ به ترتيب  0/117و  0/418به دست آمده است که حاکي از پايايي پرسشها
ميباشد.
نتایج و یافتهها

براي خالصه کردن دادهها ،از آمار توصيفي (فراواني ،درصد ،ميانگين ،انحراف استاندارد و )...استفاده
شد .نتايج حاصل از آمارهاي توصيفي نشان ميدهد از کل پاسخگويان  79/9درصد پاسخگويان را زنان و
 18/9درصد را مردان تشکيلدادهاند .همچنين  98/9درصد پاسخگويان از بين معلمان ابتدايي ناحيه يک
اردبيل و  89/9درصد از بين معلمان ابتدايي ناحيه دو اردبيل ميباشند 7/4 .درصد پاسخگويان مجرد و
 51/2درصد نيز متاهل ميباشند .بر اساس نتايج به دست آمده  28/1درصد پاسخگويان داراي مدرک
تحصيلي کارداني 17/2 ،درصد ليسانس و  8/7درصد نيز فوقليسانس ميباشند .از لحاظ وضعيت سکونت
 28درصد پاسخگويان در باالي شهر 85/1 ،درصد در پايين شهر و  27/1درصد نيز در مرکز شهر ساکن
هستند .گفتني است ،ميانگين سني پاسخگويان  80سال ،با کمترين سن  75و بيشترين سن  11سال
ميباشد .همچنين ميانگين درآمد پاسخگويان نهصد و هشتاد هزار تومان ،کمترين درآمد پانصد هزار
تومان و بيشترين درآمد دو ميليون و پانصد هزار تومان است.
توصيف متغيرهاي مستقل و وابسته تحقيق نشان ميدهد که  75درصد پاسخگويان از ميزان سالمت
اجتماعي بااليي برخوردار هستند .از سوي ديگر  10درصد پاسخگويان از ميزان سالمت اجتماعي پاييني
برخورداند ،گفتني استکه براي سنجش سالمتاجتماعي معلمان 11 ،پرسش درقالب طيفليکرت طراحي
شد .به طوريکه کمترين نمره  11و بيشترين نمره سالمت اجتماعي  779ميباشد .در تحقيق حاضر نيز
ميانگين نمره سالمت اجتماعي معلمان  54به دست آمده است که با گرفتن درصد 95 ،درصد به دست
ميآيد .لذا ميتوان گفت نمره سالمت اجتماعي معلمان  95درصد ميباشد .حدود  15درصد پاسخگويان
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از لحاظ ميزان انسجام اجتماعي در سطح بااليي قرار داشته و در مقابل  77درصد پاسخگويان از لحاظ
ميزان انسجام اجتماعي درسطح پايين قرار دارند .ميزان پذيرش اجتماعي در بين  71/9درصد پاسخگويان
باال بوده و از سوي ديگر حدود  75درصد پاسخگويان از پذيرش اجتماعي پاييني برخوردار ميباشند.
 24/9درصد پاسخگويان ميزان مشارکت اجتماعي را در بين جامعه آماري ،باال ارزيابي کردهاند ،از سوي
ديگر  72/9درصد پاسخگويان چنين اعتقادي ندارند .ميزان انطباق اجتماعي دربين  77درصد پاسخگويان
باال بوده و اين مساله در  27/2درصد پاسخگويان پايين ميباشد.
با توجه به نتايج به دست آمده ميتوان گفت :ميزان شکوفايي اجتماعي در بين  91درصد پاسخگويان
در حد بااليي ميباشد ،از سوي ديگر  10درصد پاسخگويان ميززان شزکوفايي اجتمزاعي پزاييني دارنزد41 .
درصد پاسخگويان از اعتماد اجتماعي بااليي برخوردار هسزتند ،ايزن در حزالي اسزت کزه فقزط  4درصزد
پاسخگويان ميزان اعتماد اجتماعي را پايين ارزيابي نمودهاند 59 .درصد پاسخگويان معتقدند از مسئوليتپزذيري
اجتماعي بااليي برخوردار بوده و در مقابل کمتر از  2درصد پاسخگويان با اين نظر مخالفت کردهاند.
ميزان تعهد اجتماعي  57درصد پاسخگويان در حد بااليي ميباشد .نتايج ،حاکي از اين است که 95/9
درصد پاسخگويان ،نسبت به امنيت محيط شهري نگرش مثبتي دارند و از سوي ديگر حدود  10درصد
پاسخگويان ،نسبت به امنيت محيط شهري نگرش منفي دارند و  70درصد نيز دراين خصوص نظر بينابين
دارند .همچنين ميزان بيگانگي اجتماعي در بين  78درصد در حد باال بوده و در مقابل در بين  11درصد
پاسخگويان بيگانگي اجتماعي مشاهده نميشود.
یافتههای استنباطی

در بخش آمار استنباطي براي بررسي روابط بين متغيرها از ضريب همبستگي پيرسون ،همچنين از
تحليل واريانس و تي مستقل استفاده گرديد .در ادامه با بررسي فرضيهها و ارائه آمار استنباطي به زواياي
پنهان موضوع ميپردازيم.
فرضيه  :7بهنظر ميرسد بين ميزان سالمت اجتماعي معلمان دوره ابتدايي شهرستان اردبيزل تفزاوت
معناداري وجود دارد.
جدول شماره ( :)1آزمون تی تك نمونهای سالمت اجتماعی معلمان
متغیر
سالمت اجتماعي

میانگین

T

درجه آزادی

سطح معناداری

77/71707

026/763

721

1/111

با استناد به جدول شماره ( )7ميتوان گفت ،سطح معناداري حاصله ( )0/000کوچکتراز سطح استاندارد
( )0/09است .بنابراين بين سالمت اجتماعي معلمان تفاوت معناداري وجود دارد ،در نتيجه اين فرضيه تاييد
ميشود.
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به منظور آزمون فرضيههاي تحقيق زير ازآماره همبستگي پيرسون استفاده شده است و خالصه نتايج
آزمون فرضيههاي تحقيق در جدول شماره ( )2درج شده است.
فرضيه  :2بين بيگانگياجتماعي و سالمتاجتماعي معلماندوره ابتداييشهرستاناردبيلرابطه وجوددارد.
فرضيه  :1بين اعتماد اجتماعي و سالمت اجتماعي معلمان دوره ابتداييشهرستان اردبيلرابطهوجوددارد.
فرضيه  :8بين تعهد اجتماعي و سالمت اجتماعي معلمان دوره ابتدايي شهرستان اردبيل رابطه وجوددارد.
فرضيه  :9بين مسئوليتپذيري و سالمت اجتماعي معلمان دوره ابتدايي شهرستان اردبيل رابطه وجوددارد.
فرضيه  :7بين احساس امنيت محيط شهري و سالمت اجتماعي معلمان دوره ابتدايي شهرستان اردبيل
رابطه وجوددارد.
فرضيه  :1بين متغيرهاي زمينهاي (سن ،ميزان درآمد و تعداد فرزندان) با ميزان سالمت اجتماعي معلمان
دوره ابتدايي شهرستان اردبيل رابطه معناداري وجوددارد.
جدول شماره ( :)2آزمون ضریب همبستگی پیرسون
بیان فرضیه
بیگانگی اجتماعی و سالمت اجتماعی معلمان
اعتماد اجتماعی و سالمت اجتماعی معلمان
تعهد اجتماعی و سالمت اجتماعی معلمان
مسئولیتپذیری و سالمت اجتماعی معلمان
احساس امنیت محیط شهری و سالمت
اجتماعی معلمان
سن با میزان سالمت اجتماعی معلمان
درآمد با میزان سالمت اجتماعی معلمان
تعداد فرزندان با میزان سالمت اجتماعی معلمان

ضریب همبستگي
پیرسون

معناداریضریب
همبستگي

تعداد

نتیجهگیری

**0/241
**0/289
**0/913
**0/202

0/000
0/000
0/000
0/000

329
329
329
329

رد فرضیه صفر و قبول فرضیه تحقیق
رد فرضیه صفر و قبول فرضیه تحقیق
رد فرضیه صفر و قبول فرضیه تحقیق
رد فرضیه صفر و قبول فرضیه تحقیق

**0/292

0/000

329

رد فرضیه صفر و قبول فرضیه تحقیق

-0/010
0/093
-0/011

0/991
0/840
0/908

329
329
329

رد فرضیه تحقیق
رد فرضیه تحقیق
رد فرضیه تحقیق

بر اساس نتايج تحليل آماري ،بين متغيرهاي بيگانگي اجتماعي ،اعتماد اجتماعي ،تعهد اجتماعي،
مسئوليت پذيري و احساس امنيت محيط شهري با سالمت اجتماعي معلمان رابطه معناداري وجود دارد،
ولي بين سن ،تعداد فرزندان و ميزان درآمد ،با سالمت اجتماعي معلمان رابطه معناداري وجود ندارد.
فرضيه  :4بينجنسيتو ميزان سالمت اجتماعي معلمان دوره ابتدايي شهرستان اردبيل تفاوت معناداري
وجود دارد.
جدول شماره ( :)3آزمون لون برای بررسی پیشفرض تساوی واریانسهای گروهها
متغیر وابسته

F

درجه آزادی اول

درجه آزادی دوم

معناداری ()P

میزان سالمت اجتماعی

1/221

9

329

/003

براي بررسي تفاوت بين دو گروه مورد بررسي ،از تيتست مستقل استفاده شده است ،که پيشفرض
تساوي واريانسها براي اين تحليل با استفاده از آزمون لون بررسي شد ،که نتايج در جدول شماره ()1
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آمده است .بر اساس نتايج اين جدول پيشفرض عدم تساوي واريانسهاي نمرههاي دو گروه تاييد ميشود
( .)P>0/001با رعايت اين پيشفرض ،تحليل تي مستقل انجام شد .نتايج در جدول شماره ( )8آمده است.
جدول شماره ( :)4آزمون تی مستقل
منغیر وابسته

جنسیت

میزان سالمت اجتماعی

مبانگین

انحراف معیار

زن

12/29

99/12121

مرد

14/43

1/22322

درجه آزادی

T

معناداری

391

-9/228

0/928

همانگونه که مشاهده ميشود ،براي بررسي ميزان سالمت اجتماعي برحسب جنسيت ،از آزمون تي
مستقل استفاده شده است .که بر اساس جدول شماره ( )8ميزان  tبرابر با  -7/924بوده و مقدار  sigبرابر
 0/724است و چون اين مقدار از ( )0/09بيشتر است ،لذا فرض صفر تاييد شده و فرض تحقيق مورد
پذيرش قرار نميگيرد .بين جنسيت و ميزان سالمت اجتماعي معلمان ،تفاوت معناداري وجودندارد.
فرضيه فرعي  :5بين تحصيالت و ميزان سالمت اجتماعي معلمان ،تفاوت معنيداري وجوددارد.
جدول شماره ( :)5تحلیل واریانس یكطرفه مقایسه میزان سالمت اجتماعی معلمان براساس تحصیالت پاسخگویان
میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

بین گروهی

122/341

2

411/212

4/129

0/090

درون گروهی

21238/221

281

909/919

جمع

30913/811

219

مجموع مجذورات

درجه آزادی

همانگونه در جدول شماره ( )9مشهود است ،سطح معناداري حاصله ( )0/070کمتر از سطح استاندارد
( )0/09است ،بنابراين بين سالمت اجتماعي معلمان بر حسب تحصيالت ،تفاوت معناداري وجود دارد.
بنابراين آزمون تعقيبي شفه ،براي شناخت تفاوتها استفاده ميشود .همانگونه که در جدول شماره ()7
مشاهده ميشود ،بين سالمت اجتماعي دارندگان تحصيالت فوقديپلم و ليسانس و همچنين ليسانس و
فوقليسانس ،تفاوت معناداري مشاهده نميشود ،ولي بين دو گروه تحصيلي فوقديپلم و فوقليسانس از
نظر سالمت اجتماعي تفاوت معناداري مشاهده ميشود ،به طوري که ميزان سالمت اجتماعي دارندگان
مدرک تحصيلي فوقليسانس بيش از افراد فوقديپلم است.
جدول شماره ( :)6آزمون تعقیبی شفه
سطح معناداری

انحراف معیار

تفاوت میانگین)(I-J

)(Jگروه

0/088

9/31234

-3/04321

لیسانس

0/022

3/93222

-8/28333

فوقلیسانس

0/088

9/31234

3/04321

فوقدیپلم

0/989

2/18291

-2/24002

فوقلیسانس

)(Iگروه
فوقدیپلم
لیسانس
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0/022

3/93222

8/28333

فوقدیپلم

0/989

2/18291

2/24002

لیسانس

فوقلیسانس

نتیجهگیری

در اين تحقيق ،سعيشده است با استفاده از ديدگاه سالمت اجتماعيکييز و ابعاد پنچگانه وي (پذيرش
اجتماعي ،مشارکت اجتماعي ،شکوفايي اجتماعي ،همبستگي اجتماعي و انسجام اجتماعي) به سنجش و
بررسي عوامل اجتماعي مرتبط با سالمت اجتماعي در بين معلمان پرداخته شود.
الزم به ذکر ميباشد ،که تاکيد بر عوامل اجتماعي سالمت ،به جاي اکتفا به عوامل زيست محيطي
آن ،با کشف تاثير سالمت اجتماعي بر سالمت کل ،ديگر نميتوان در مورد سالمت ،حتي سالمت جسمي،
مستقل از رفاه اجتماعي ،پژوهش و سياستگذاري کرد .آثار وفاق اجتماعي که خود محصول عدالت
اجتماعي و مشارکت اجتماعي است ،فقط به ارتقاي سالمت رواني جامعه و بهبود کيفيت زندگي اجتماعي
محدود نميشود؛ حتي براي بهبود اميد به زندگي هم ،چارهاي جز توسل به مولفههايي نظير مشارکت و
همکاري بينبخشي نماندهاست .بنابراين با بهبود تصميمگيري ،برنامهريزي و سياست گذاري مبتني بر
يافتههاي پژوهشهاي اجتماعي در نظام توسعه اجتماعي و ارتقا سالمت ميتوان به اين مهم دست يافت.
بنابر آنچه گذشت ،معلمان رکن اصلي آموزش و پرورش هستند و باراصلي آموزش و پرورش دانشآموزان
را بر دوش ميکشند و آنها را براي زندگي آماده ميکنند .معلمان براي آنکه بتوانند نقش خود را به
درستي ايفا کنند ،بايد از سالمت اجتماعي کافي به منظور برقراري تعامالت مفيد و رويارويي با مسائل،
مشکالت ،کشمکشها ،ناماليمات و  ...برخوردار باشند.
نتايج اين پژوهش نشان داد ،بين زن و مرد از نظر ميزان برخزورداري از سزالمت اجتمزاعي تفزاوت
معناداري به دست نيامد؛ اين يافته با نتايج مطالعزات خزارجي ماننزد کزوهن و سزايم( ،)7549گزارديو و
آزپيازو( )2002همخواني ندارد .همچنين ،با يافتههاي پژوهشهاي داخلزي ماننزد آژيزر( ،)7149مبنزيبزر
تفاوت معنادار ميزان سالمت اجتماعي برحسب جنسيت و همچنزين عبزداهللتبزار و ديگزران( )7147بزين
دانشجويان دختر و پسر و جمعه نيا( )7141در بين دانشآموزان دختر و پسر ،همسو نيسزت .داليزل ايزن
ناهمخواني عبارتاند از اينکه تحقيقات مشابه ،عمدتاً در بين افراد شاغل و غيرشزاغل (مزردان و زنزان)
انجام شده است؛ درحالي که در تحقيق حاضر ،هر دو جنس شاغل( ،معلم) هستند .همچنين در پزژوهش
حاضر ،به دليل اشتغال هر دو جنس ،نابرابري اجتماعي محسوسي بين آنها وجود ندارد و زنزان فرصزت
مناسبي براي تعامالت و افزايش شبکههاي اجتماعي دارند و از استقالل مالي برخوردار هستند.
از طرفي نتايج اين تحقيق با نتايج تحقيق کييز( )7554همخواني دارد ،وي در تحقيق خود به بررسزي
رابطه بين سالمت اجتماعي از خود بيگانگي و ناهنجاري اجتماعي پرداخته است .وي در مطالعه سزالمت
اجتماعي در اياالت متحده نتايج زير را به دست آورد:
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بين سالمت اجتماعي با رفتارهاي اجتماعپسند و مسئوليتپذيري زندگي اجتماعي ،رابطههزاي مثبزت
زيادي مشاهده شد .همچنين ،سطوح سالمت اجتماعي به خصوص انسجام اجتماعي و مشارکت اجتماعي
در افرادي که با اطرافيان خود براي حل مسائل و مشکالت ،همکاري و همفکري ميکردند ،در مقايسه با
افرادي که با اطرافيان خود ارتباط نداشتند ،ميزان باالتري داشت.
پیشنهادهای کاربردی

 در گزينش و جذب معلمان عالوه بر سالمت رواني ،سالمت اجتماعي آنان نيز مدنظر قرار گيرد ،تانسل آينده را معلماني تربيت کنند که از سالمت اجتماعي مناسبي برخوردارند.
 نظام آموزش و پرورش يکي از ارکان توسعه اجتماعي در جامعه به شمار ميرود و يکي از اهدافبسيار مهم نظام آموزشي ،توسعه مهارتهاي اجتماعي است .اين مهارتها بر سالمت اجتماعي افراد تاثير
بسزايي ميگذارد؛ بنابراين به منظور ارتقاي سالمت اجتماعي معلمان ،کارگاههاي آموزشي مهارت هاي
اجتماعي و زندگي در دوره تربيت معلم و ضمن خدمت ،براي آنان برگزار شود.
 ارائه خدمات مشاورهاي به معلماني که داراي سالمت اجتماعي پايين ميباشد .با توجه به اينکهميزان سالمتاجتماعي معلمان متفاوت ميباشد ،نياز است ،متناسب با ميزان سالمت اجتماعي ،مددکاران
اجتماعي به ارائه خدمات مشاورهاي بپردازند .ضمناً ميتوان از طريق روش مددکاري فردي و گروهي به
ارائه خدمات مشاورهاي به افراد اقدام نمود .افرادي که در سطح سالمت اجتماعي پايينتري قراردارند،
نياز به تعداد جلسات بيشتري دارند.
پیشنهادهای پژوهشی

همانطور که اشارهشد سالمت اجتماعي داراي ابعاد مختلفي ميباشد .در اين ميان برخي عواملي که
مهم به نظر ميرسد و با سالمت اجتماعي معلمان رابطه نزديکي دارد ،براي بررسي پيشنهاد ميشود:
 بررسي تاثير عوامل سازماني بر سالمت اجتماعي معلمان. بررسي نقش عوامل فردي مديران (شخصيت ،نگرش ،يادگيري و ادراک) بر سالمت اجتماعي. بررسي ارتباط بين سالمت اجتماعي معلمان با رفتارهاي شهروندي و مسئوليت سازماني. بررسي رابطه بين سبکهاي رهبري با سالمت اجتماعي معلمان.منابع
احدپور ،ا .)7141( .میزان رضایت معلمان از کادر اداری در مناطق و نواحی استان اردبیل.
ايمان ،م؛ و ديگري .)7144( .بررسي رابطه بين رضايت اجتماعي و هويت ملي با تعهد اجتماعي جوانان شهر شيراز .جامعهشناسی
کاربردی .شماره  ،18صص .799-718
ايمان ،م؛ و ديگري .)7145( .بررسي و تبيين رابطه بين مسئوليت اجتماعي و سرمايه اجتماعي در بين جوانان شهر شيراز .جامعهشناسی
کاربردی .شماره  ،11صص .75-82
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پورماجد ،م .)7150( .بررسی مکانیسم اثر تدین بر سالمت( ،مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي تبريز) .پاياننامه
کارشناسيارشد ،رشته جامعهشناسي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد تبريز.
خيراهللپور ،ا .)7141( .بررسی عوامل اجتماعی موثر بر سالمت روانی با تاکید بر سرمایه اجتماعی( ،مطالعه موردي
دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي) .پاياننامه کارشناسيارشد.
زکي ،م .)7144( .بيگانگي اجتماعي جوانان( ،مورد مطالعه دانشجويان دختر و پسر دانشگاه اصفهان) .پژوهش جوانان ،فرهنگ و
جامعه .شماره  ،1صص .29-97
سام آرام ،ع .)7144( .بررسي رابطه سالمت اجتماعي و امنيت اجتماعي با تاکيد بر رهيافت پليس محور .فصلنامه علمی– پژوهشی
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