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چکیده
مقدمه :هد از پژوهش حاضر بررسی نقش پیشبینیکنندگی دینداری ،سبکهای هویت
و شادکامی در پیشبینی سالمت اجتماعی بود.
روش  :پژوهش حاضر توصیفی و از نوع مطال ات همبستگی میباشد .به ایهن منظهور 300
نفر از دانشجویان دانشگاه پیامنور شهرسهتان پاکدشهت بهه رون نمونههگیهری خوشههای
تصادفی چند مرحلهای انتخاب شدند و پرسشنامه های دینداری ،سبک هویت ،شادکامی و
سالمت اجتماعی را تکمیو کردند.
یافتهها :به منظور تحلیو دادهها از رونهای همبستگی پیرسهون ،تحلیهو رگرسهیون بهه
رون گام به گام استفاده شد .نتایج همبستگی پیرسون نشهان داد کهه بهین دینهداری بها
سالمت اجتماعی رابطه م ناداری وجود دارد و دینداری با برخی اب هاد سهالمت اجتمهاعی
(شکوفایی ،انسجام و مشارکت) رابطه دارد همچنهین از میهان سهبکههای هویهت ،سهبک
اطالعاتی و هنجاری با مشارکت اجتماعی رابطه مستقیم و م نهادار ،و سهبک اجتنهابی بها
انسجام و پذیرن اجتماعی رابطه م کوس داشت .شادکامی بها تمهام مفلفههههای سهالمت
اجتماعی رابطه م ناداری داشت .عالوه بر آن نتایج تحلیو رگرسیون نشان داد مفلفه ت هد
به تنهایی  %9از واریانس سالمت اجتمهاعی و در مجمهوع سهه متغیهر ت ههد ،شهادکامی و
دینداری  %14از واریانس سالمت اجتماعی را تبیین نمودند.
نتیجهگیری :با توجه به یافتههای پژوهش به نظر میرسد که ههر سهه متغیهر دینهداری،
سبکهای هویت و شادکامی نقش ت یینکننده در پیشبینی سالمت اجتماعی دانشجویان
دارند.
کلید واژگان :دینداری ،سبکهای هویت ،شادکامی و سالمت اجتماعی
1دانشجویدکتریروانشناسیتربیتیدانشکدهعلومتربیتیوروانشناسیدانشگاهسمنان
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The Role of Religiousness, Identity Styles and Happiness
on Prediction of Social Health
Kermani Mamazandi, Z.
Mohammadi Far,M. A.

Abstract
Introduction: The aim of this study was the role of religiousness,
identity styles and happiness on prediction of social health.
Method: The research method was descriptive-correlational method.
300 students of Pakdasht PNU were selected by multistage cluster
sampling and they answered to Religiousness, identity styles, happiness
and social health questionnaires.
Results: The results of Pearson correlation showed there was a
significant relationship between religiousness and social health, and its
components (prosperity, cohesion and participation). Also, information
and normative identity styles were significant correlated to social
participation, and the avoidant style was negative correlated to cohesion
and social acceptance style. Happiness was significant correlated to all
components of social health. In addition, regression analysis showed that
commitment explained 9% of the variance of social health; and
commitment, happiness and religiousness explained 14 % of the variance
of social health.
Conclusion: Regarding to the findings of this research, it seems that
religiousness, commitment, and happiness have important role in
predicting of students' social health.
Keywords: Religiousness, Identity Styles, Happiness, Social Health
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مقدمه
برخوردار بودن از نعمت سالمتي براي اغلب انسانها موضوعي فو العاده مهام مايباشاد و انساان
همواره براي رسيدن به آن تال ميكند (پورستار و حكمتي .)13۸۹ ،در اين ميان موضوع سالمتي
دانشجويان يک مسثله حياتي است كه امروزه موجب چالشهااي زياادي شاده اسات (كاديساون و
ديگرونيمو 2۰۰۴ ،1؛ اسنايدر .)2۰۰۴ ، 2اهميت مسثله باهوياژه زمااني بيشاتر مايشاود كاه برخاي
مطالعات نشان ميدهند كه مشكالت اين عشر روندي فزاينده دارد .مثالً نتايج يک پاژوهش طاولي
 13ساله نشان داد كه امروزه دانشجويان نسابت باه عبال باه ميازان بيشاتري باه مراكاز مشااوره
دانشگاهي مراجعه ميكنند ،بعالوه مشكالت آنها نيز پيچيدهتر شده است (بنتون ،رابرساون ،تزنا ،
نيوتن و بنتون .)2۰۰3 ،3در حاليكه ارتقاء سالمت رواني و رشاد فاردي مثبات دانشاجويان اهميات
زيادي دارد اما محققان و دست اندركاران بيشتر توجه خود را معطو به ماهيت آسيبهاي رواني در
بين دانشجويان ،درمان بيماريهاي رواني و همچنين پرداختن به رويكردهاايي جهات جلاوگيري از
حوادث غمانگيز ناشي از بيماريهاي رواني مانند خودكشي ،اعتياد ،الكليسم و غيره كردهاند (آمبلار،۴
 .)2۰۰6پژوهشگران معتقدند سالمتي داراي ابعاد مختلف جسماني ،رواني ،هيجاني ،عقالني ،معنوي
و اجتماعي است كه اين مفاهيم ضمن بهرهمندي از وجوه مشترک ،داراي جنبههاي متفاوت نيز بوده
و از عوامل متعددي تثثير ميپذيرند (ويسين و فوري.)2۰۰۰ ،5
كييز )2۰۰6( 6معتقد است پژوهشگران تا به حال برداشاتي جاامع از ساالمت رواناي را ماورد
بررسي عرار ندادهاند .در ديدگاه كييز سالمتي نشاندهنده ادراکها و ارزيابيهاي فرد از زندگي خاود
بر اسا حالتهاي عاطفي و كنشوري روانشناختي و اجتماعي در نظر گرفته شاده اسات .واضاح
است كه اين ديدگاه با گستر تعريف سالمتي تا حدي هر سه جنبه سالمتي را در برگرفتاه اسات.
هم جنبه عاطفي (سالمت هيجاني) و هم جنبه كاركردي (سالمت اجتماعي و روانشناختي)( ،باباپور
و همكاران .)13۸۸ ،آنچه در بيشتر پژوهشها مدنظر عرار گرفته اسات ساالمت رواناي ،شاناختي و
هيجاني است و به سالمت اجتماعي توجه چنداني نشده است.
سالمت اجتماعي عبارت است از توانايي انجام مؤثر و كارآمد نقشهاي اجتماعي بادون آسايب
رساندن به ديگران و داراي ابعاد مختلفي است كه عبارتند از :انسجام اجتماعي ،پاذير اجتمااعي،
مشاركت اجتماعي ،انطبا اجتماعي و شكوفايي اجتماعي .انسجام اجتماعي ،ارزيابي كيفيات رواباط
فرد در جامعه و گروه اجتماعي است كه به آن تعلق دارد .پذير اجتمااعي يعناي ديادگاه مطلاوب
نسبت به ديگران .مشاركت اجتماعي باوري است كه طبق آن فرد خود را عضو حياتي اجتماع ماي-
1.Kadison&Digeronimo
2.Snyder
3 . Benton, Robertson, Tseng, Newton, Bento
4. Ambler
5. Vissing&Fouri
6 . Keyes
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داند .انطبا اجتماعي درک اجتماع به صورت هوشمند ،عابل درک و عابل پيشبيني بوده و شكوفايي
اجتماعي به ارزيابي توانمنديهاي بالقوه اجتماع به صورت كلي بار مايگاردد (بابااپور و همكااران،
 .)13۸۸سبکهاي هويت از عواملي است كه ميتواند در سالمت اجتماعي مؤثر باشد .تعريف هويت
براي اولين بار توسط اريک اريكسون 1در سال  1۹65ارائه و توسط نظريهپاردازان ديگار بررساي و
تحليل شد .اريكسون در زمينه هويت بر اهميت بافت اجتماعي تثكيد ميكند ،زيارا بافات اجتمااعي
چيزي براي جستجو ارائه ميكند كه ميتواند حقيقت داشته باشد .شكلگيري هويت تركيب مهارت-
ها ،جهانبيني و همانندسازيهاي دوران كودكي است كه به صورت يک كل منساجم منحصار باه
فرد در ميآيد كه در نوجوانان احسا تداوم گذشاته و جهاتگياري باراي آيناده فاراهم مايكناد
(كروگر.)2۰۰7 ،2
برزونسكي و كاک )2۰۰5( 3با بررسي زيربناهاي شناختي -اجتماعي شكلگيري هويت ،سبک-
هاي پرداز هويت را معرفي و سه سبک اطالعاتي ،هنجاري و سردرگم -اجتنابي را فرض نمودند.
اين سبکها در واعع شيوههاي شناختي -اجتماعي براي پرداز اطالعات مرتبط باا خاود هساتند.
سبک اطالعاتي ظاهراً سازگارانهترين سبک و سازوكار كنار آمدن باراي ادارۀ موععياتهااي روزاناه
است .افراد با سبک هويت اطالعاتي ،به صورت فعال و آگاهانه به جستجوي اطالعات و ارزيابي آنها
ميپردازند و سپس از اطالعات مناسب استفاده ميكنند رابطه سبک هويت اطالعاتي با تعمق دربارۀ
خود ،تال هاي مقابلهاي مسثلهمدار ،سبک معرفتي منطقي ،احساا نيااز باه شاناخت ،پيچيادگي
شناختي ،تصميمگيري هدفمند ،وظيفهشناسي ،پذير و هويات موفاق ،مثبات اسات (برزونساكي،
 .) 2۰۰۸سبک هنجاري بر پايه تقليد و پيروي از افراد مهم در زندگي فرد بنا شاده و شاامل ديادگاه
رهني بسته و خودپندارۀ ثابت و سركوبكنندۀ اكتشا است .نوجوانان باا سابک هويات هنجااري،
نسبت به موضوعهاي هويتي و تصميمگيريها به همنوايي با انتظارهاا و دساتورهاي افاراد مهام و
گروههاي مرجع ميپردازند و به طور خودكار ،ارز ها و عقايد را بدون ارزيابي آگاهانه مايپذيرناد و
دروني ميكنند .آنها تحمل كمي براي مواجه شدن با موععيتهاي جديد و مبهم ،و نياز بااليي براي
بسته نگهداشتن ساختار خود دارند .سبک سردرگم -اجتنابي ،نماد برخاورد طفارهآمياز در مشاكالت
است .افراد با سبک هويت سردرگم -اجتنابي ،تعلل و درن ميكنند و تا حد امكان سعي در اجتناب
از پرداختن به موضوعهااي هويات و تصاميمگياري دارناد (برزونساكي و كااک .)2۰۰5 ،باه نظار
برزونسكي و فراري )1۹۹۰( ۴در موععيتهاي تصميمگيري ،آنها ضمن اطمينان كمي كه به تواناايي
شناختي خود دارند ،معموالً پيش از تصميمگيري ،احسا تر و اضطراب نيز دارند و در تصاميم-
گيري معموالً از راهبردهاي تصميمگيري نامناسب مانند اجتناب كردن ،بهانه آوردن و دليال تراشاي
استفاده ميكنند (حجازي و فرتا  .)13۸5 ،هويت از طريق معاشرت با ديگران و در بطان اجتمااع
1. Erikson
2. Kroger
3. Berzonsky&Kulk
4 . Ferrari
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شكل ميگيرد و رشد مي كند ،در اين مياان ساالمت رواناي ،رهناي و اجتمااعي از اهميات زياادي
برخوردار است .به عبارتي ديگر سالمت اجتماعي ،گزار فرد از كيفيات روابطاش باا افاراد ديگار،
نزديكان و گروههاي اجتماعي است كه روي شكلگيري و چگونگي اين رواباط در دوران نوجاواني
تثكيد زيادي شده است .بنابراين براي كسب هويت عالوه بر خود فرد ،عوامل ديگري مانند محيط و
اجتماع نيز تثثيرگذار خواهد بود و فردي كاه بتواناد باا محايط خاود (اعضااي خاانواده ،همكااران،
همسايگان و به طور كل اجتماع) سازگار شود ،از سالمت اجتماعي بهنجار برخاوردار خواهاد باود و
ميتواند تغييرات فردي و اجتماعي را يكپارچه كند و به خويشتنپنداري مثبت دسات ياباد و هويات
خود را شكل دهد در غير اين صورت با سردرگمي و بيهويتي روبهرو خواهد شد كه پيامد آن تزلزل
در اعمال و رفتار خواهد بود و همين مسثله باعث ميشود ،سالمت اجتمااعي فارد باه خطار بيفتاد
(گنجي و همكاران .)13۹۰ ،تحقيقات حكايت از آن دارد كاه باين سابکهااي هويات و ساالمت
اجتماعي رابطه معنيدار وجود دارد (فارسايناژاد .)13۸3 ،نوجواناان اطالعااتمادار و هنجارمادار و
كساني كه از تعهد هويتي بااليي برخوردار بودند ،سالمت اجتماعي بيشتري داشتند ،اما نوجواناني كه
در برخورد با مسائل هويتي ،شيوه اجتنابي را به كار ميگرفتند ،ميزان سالمت اجتماعي آنها پايينتار
بود .همچنين نتايج پژوهش جمعهنيا ( )13۸7نشان داد بين سبکهاي هويات و ساالمت اجتمااعي
ارتباط معنيداري وجود دارد.
يكي ديگر از عواملي كه به افزايش سالمت اجتماعي فرد كمک ميكند دينداري است .دينداري
عبارت است از :ديني بودن ،پايبندي ديني و داشتن التزام ديني .به بيان كلي ،دينداري يعني داشاتن
التزام ديني ،به نحوي كه نگر  ،گرايش و كنشهاي فارد را متاثثر ساازد (ساراجزاده ،جاواهري و
واليتي خواجه .)13۹2 ،اعمال و باورهاي ديني با سالمت فردي و اجتماعي افراد يک جامعه مارتبط
است (دي  .)2۰۰۹ ،1پورستار و حكمتي ( )13۸۹طي مطالعاهاي باه ايان نتيجاه رسايدند كاه باين
باورهاي ديني و سالمت اجتماعي رابطه معناداري وجود دارد .مذهب يک جنبه مهم از هويت فردي
و گروهي است كه روابط انساني را از آغاز تمدن شكل داده است .ادبيات پژوهشي نشان ميدهد كه
مذهب و مذهبي بودن با نگر ها ،رفتارها و پيامدهاي رفتاار مارتبط هساتند (زوسامان .)2۰1۴ ،2
مطالعات يانكر ،اسنابلرا و دهان )2۰12( 3نشان داد كه افراد مذهبي احسا مثبتتري از ساالمت
اجتماعي دارند تا افراد غير مذهبي .در اين راستا عالوه بر سبکهاي هويات و ديناداري ،شاادكامي
ميتواند در سالمت اجتماعي افراد مؤثر باشد .شادكامي در مباحث روانشناختي باه عناوان يكاي از
هيجانات مثبت طبقهبندي شده است كه انسانها در فعاليتهاي روزمرۀ خود آن را تجربه ميكنناد.
كارل اريكسون ( )2۰۰3شادكامي را هد نهايي زندگي و شاادكامي واععاي را در پرتاو معنايدار و
ارزشمند بودن زندگي ميداند (اريكسون .)2۰۰3 ،از ديد ساير محققان ،شادكامي داراي مؤلفاههااي
1. Day
2. Zussman
3 . Yonker, Schnabelrauch, Dehaan
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عاطفي ،اجتماعي و شناختي است؛ به طوريكه مؤلفه عاطفي باعث ميشود فرد همواره از نظر خلقاي
شاد و خوشحال باشد ،مؤلفه اجتماعي موجب گستر روابط اجتماعي با ديگران و افازايش حمايات
اجتماعي ميشود و مؤلفه شناختي موجب ميگردد كه فرد وعايع روزمره را طوري تعبير و تفسير كند
كه خو بيني وي را به دنبال داشته باشد (مايرز1۹۹5 ،1؛ باه نقال از بيراماي و همكااران.)13۹۰ ،
شادي افزايشدهندۀ آگاهي ،خالعيت و فعاليت فرد است ،تسهيلگر روابط اجتماعي اسات و موجاب
حفظ سالمت و افزايش طول عمر افراد ميگردد .سالمت اجتماعي به نوعي بهداشت رواني ،فردي و
اجتماعي گفته ميشود كه در صورت تحقق آن شاهروندان داراي انگيازه و روحياه شااد باوده و در
نهايت ،جامعه شاداب و سالمت خواهد بود .در واعع زندگي اجتماعي سالم محصول تعامل اجتمااعي
بين انتخابهاي فردي از يک سو و محيط اجتماعي و اعتصادي احاطهكنناده افاراد از ساوي ديگار
است (شربتيان .)13۹1 ،ليبوميرسكي )2۰۰7( 2معتقد است كه افراد شاد به طور كلاي در بساياري از
حوزههاي زندگي ،نسبت به افراد كمتر شاد و يا ناشاد موفقتر هستند .اشاخاص داراي ويژگايهااي
مثبتنگر مثل خلق مثبت ،احسا شادماني و بهزيساتي از ساالمت روان و كيفيات بااالي زنادگي
برخوردارند و وجود افراد سالم از جمله دانشجويان به منزلر بخش عابل توجهي از افاراد جامعاه ،باه
ايجاد اجتماعي مثبتنگر ،سالم و كارآمد ميانجامد.
در كشور ما با وجود توجه به سالمت جسمي ،آنچه نبود آن در تمام عرصههاي كشور محسو
است ،بيتوجهي به ابعاد اجتماعي سالمت است ،اين بيتوجهي به جنبه اجتماعي ساالمت ،موجاب
افزايش آسيبپذيري افراد در ابعاد رواني ،خودكشي ،گرايش به مصر دخانيات و ساير آسايبهااي
اجتماعي ميشود (زارع شاهآبادي و كاظمي .)13۹۴ ،امروزه سالمت اجتماعي به عنوان يكي از ابعااد
مهم سالمتي افراد هر جامعهاي به شمار ميرود .باه طوريكاه كمباود ياا فقادان آن آثاار و تبعاات
ناخوشايندي در پي خواهد داشت .افراد با سالمت اجتماعي پايين به انسانهايي نامنساجم و جادا از
نظام تبديل ميشوند و كمتر در عرصههاي اجتماعي مشاركت داشته و با داشتن شكوفايي اجتمااعي
پايين نقش زيادي در توسعه اجتماعي و علمي نخواهند داشت .حال اگر اين افراد دانشجويان جامعاه
باشند كه آيندهساز كشور محسوب ميشوند ،اهميت مسثله چندين برابر ميشود .در واعع برخورداري
از يک زندگي سالم و با نشاط براي همر اعشاار جامعاه مهام برشامرده مايشاود .باويژه در ماورد
دانشجويان كه نسل آينده و سرنوشتساز كشور محسوب ميشوند ،هرگونه آسيبي كه به ايان عشار
وارد آيد ،مستقيماً بر سالمت جامعه تثثيرگذار است .بنابراين تجهيز دانشجويان به سالمت اجتمااعي
باعث ايمني آنها در برابر مشكالت ميشود و آنان به راحتي ميتوانند با شرايط متغير زندگي و رو به
تكامل فناوري ،با شيوههايي كه خانواده و جامعه آنان را مثبت ميداند انطبا يابند و نقشي مفياد در
جامعه داشته باشند .در نتيجه افزايش سالمت اجتماعي باعث كاهش آسيبهاي اجتماعي مايشاود.
همچنين با حصول نتايج اين پژوهش ميتوان حساسايت و نگراناي مساؤالن را در عباال ساالمت
1.Myers
2. Lybomirsky
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اجتماعي دانشجويان بيشتر كرد و سازمانها و ارگانهاي ريربط ميتوانند گامهاي مؤثري در جهات
حفظ و ارتقاي سالمت اجتماعي بردارند و به ماداخالت فرهنگاي و اجتمااعي و اعتصاادي مناساب
دست زنند كه در نهايت منجر به عملكرد بهتر فرد در جامعه ميشوند ،تا در ساير سالمت اجتمااعي
ناهنجاريها و مشكالت اجتماعي كاهش يافته و روابط در لواي تصحيح شيوههااي رفتااري بهباود
يابد .از آنجا كه تاكنون پژوهشي با اين عنوان انجام نشده است پژوهش حاضر در نظار دارد ،نقاش
دينداري ،سبکهاي هويت و شادكامي را در پيشبيني سالمت اجتماعي بررسي نمايد.
روش
رو پژوهش از نوع همبستگي است كه در مقولاه رو هااي توصايفي عارار دارد .جامعاه آمااري
دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيامنور مركز پاكدشت به تعداد  13۰۰نفار در ساال تحصايلي -۹۴
 13۹3در هشت رشته تحصيلي روانشناسي ،حقاو  ،جغرافياا ،ادبياات ،زيساتشناساي ،كاامپيوتر،
مهندسي كشاورزي و فيزيک بودند .نمونه آماري با استفاده از رو نمونهگيري خوشاهاي تصاادفي
چند مرحلهاي و به حجم  3۰۰دانشجوي دختر و پسر بر حسب جدول تعيين حجم نمونه كرجساي-
مورگان انتخاب شد .براي نمونهگيري از رشتههاي موجود در دانشاگاه ،ساه رشاته علاوم انسااني و
تجربي به تصاد انتخاب شد .از زير مجموعه رشتههاي علوم انساني و علوم تجربي ،از گروه علاوم
انساني سه رشته حقو  ،جغرافيا و ادبيات و از گروه علوم تجربي رشته هاي زيستشناسي ،كامپيوتر
و مهندسي كشاورزي و از هر رشته نيز سه كال به صورت تصادفي انتخاب شد 2۰ .پرسشنامه به
دليل نق در پاس گويي از بررسي كنار گذاشته شد و در نتيجه پرسشنامه  2۸۰آزمودني ( 175دختر
و  1۰5پسر) تحليل شد.
اباار پژوهش
پرسشنامه سک های هویت :1اين پرسشنامه توسط برزونسكي ( )1۹۸۹ساخته شد كاه داراي
 ۴۰سوال ميباشاد و  11ساوال ( )37 ،35 ،33 ،3۰ ،26 ،25 ،1۸ ،16 ،6 ،5 ،2مرباوط باه مقياا
اطالعاتي ۹ ،سوال ( )۴۰ ،3۴ ،32 ،2۸ ،23 ،21 ،1۹ ،1۰ ،۴مربوط به مقيا هنجاري 1۰ ،سوال (،3
 )3۸ ،36 ،31 ،2۹ ،27 ،2۴ ،17 ،13 ،۸مربوط به مقيا سردرگمي يا اجتنابي و 1۰ساوال (،۹ ،7 ،1
 )3۹ ،22 ،2۰ ،15 ،1۴ ،12 ،11مربوط به مقيا تعهد است كه براي تحليل ثانويه استفاده ميشاود
و يک سبک هويتي محسوب نميگردد .پاس آزمودنيها به سؤاالت به شكل طيف ليكرت  5درجه-
اي كامالً مخالف = 1تا كامالً موافق = 5ميباشد .سؤاالت  1۴ ،11 ،۹و  2۰به طور معكو نماره-
گذاري ميشوند (كراستي 2و همكاران .)2۰۰۹ ،كراستي و همكاران ( )2۰۰۹ضرايب آلفاي كرونباا
1. Identity Styles Inventory
2 . Crocetti
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اين پرسشنامه را براي سبکهاي هويت اطالعاتي ،هنجااري ،ساردرگم -اجتناابي و سابک هويات
متعهد به ترتيب برابر با  ۰/75 ،۰/5۸ ،۰/6۴و  ۰/72گزار كردهاند .در اياران پاژوهشگاران ايان
پرسش نامه را مورد استفاده عرار داده و شواهد عابل عبولي از رواياي و اعتباار آن ارائاه شاده اسات.
غنايي و همكاران ( )13۸۴نيز ضرايب اعتبار اين پرسشنامه را براي سابکهااي هويات اطالعااتي،
هنجاري ،سردرگم -اجتنابي و سبک هويت متعهد باه ترتياب برابار باا  ۰/۸1 ،۰/72 ،۰/75و ۰/۸5
گزار كردهاند.
1
پرسشنامه دینداری  :اين پرسشنامه توسط خداياري فرد و همكاران با بهرهگيري از پيشينه
پژوهشي و متون اسالمي تدوين شده و داراي  ۴۰سؤال پنج گزينهاي مايباشاد كاه ابعااد اساساي
اعتقادي شامل جهانبيني و ايدئولوژي را اندازهگيري مينمايد .بر اسا مقيا ليكرت و به صورت
پنج گزينهاي در طيف كامالً موافقم -تا حدي موافقم -بينابين -تا حدودي مخالفم -كاامالً مخاالفم
نمرهگذاري شده است .حداعل نمره  ،۴۰حداكثر نمره  2۰۰و ميانگين  12۰مايباشاد .نمارات -2۰۰
 15۰حد باالي نمره را نشان ميدهد 12۰-1۴۹ .حد متوساط و  11۹باه پاايين حاد كام را نشاان
ميدهد .نحوه نمره گذاري بدين صورت است كه براي هر سؤال روي پيوستار نمارهاي باين  1تاا 5
تعلق مي گيرد يعني به كامالً موافقم نمره  5و به كامالً مخالفم نمره  1تعلق ميگيارد .ايان نمارات
براي سؤاالت  3۸و  3۴و  31و  2۹و  25و 23و  1۰و  2۰و  7و  ۴و  2بالعكس است .با نگااهي باه
اعتبار ابزار در دو مطالعر مقدماتي و نهايي كه با سه رو اسپيرمن -براون ،گاتمن و آلفاي كرونبا
انجام شده ،به ترتيب مقاديري معادل  ۰/۹2 ،۰/۹3و  ۰/۹5به دست آمده كه نشاان مايدهاد ابازار
حاضر از اعتبار نسبتاً بااليي برخوردار است (خداياري فرد و همكاران.)137۹ ،
پرسشنامه شادکامی آکسفورد :2براي سنجش شادكامي از پرسشنامه تجديدنظرشدۀ هيلز
و آرجيل ،)2۰۰2( 3كه داراي  2۹سؤال و مقيا پاسخگويي  6درجهاي ليكرت (كامالً مخاالفم = 1
تا كامالً ماوافقم =  )6اسات و در  12ساؤال ( )2۹ ،2۸ ،27 ،2۴ ،23 ،1۹ ،1۴ ،13 ،1۰ ،6 ،5 ،1باه
صورت معكو نمرهگذاري شده استفاده شد .هيلز و آرجيال ( )2۰۰2ضاريب پاياايي پرسشانامه را
 ۰/۹1و همبستگي دروني گويهها را  ۰/65گزار كردهاند .پژوهشگران اين پرسشنامه را در اياران
مورد استفاده عرار دادهاند و شواهد عابل عبولي از روايي و پايايي آن ارائه شاده اسات .هااديناژاد و
زارعي ( )13۸۸در پژوهش خود اين پرسشنامه را بر روي دانشآموزان دبيرستاني هنجاريابي كردند و
عالوه بر بررسي روايي محتوايي و روايي همگرا و واگاراي ايان پرسشانامه باا پانج عامال بازرگ
شخصيت ،پايايي بازآزمايي آن را برابر با  ۰/7۸و آلفاي كرونبا آن را برابر با  ۰/۸۴گزار كردهاند.
ثابت و لطفي كاشاني ( )13۸۹نيز شواهدي از روايي سازۀ اين پرسشنامه ارائه كرده و ضريب آلفااي
كرونبا آن را براي گروه پسران برابر با  ۰/۸۸و براي گروه دختران برابر با  ۰/۹1گزار كردهاند.
1. Religion Questionnaire
2. Oxford Happiness Questionnaire
3 . Hills & Argyle
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پرسشنامه سالمت اجتماعی :1اين پرسشنامه توسط صفارينيا ( )13۹3ساخته شده اسات
كه مشتمل بر  2۸گويه و  5خرده مقيا (شكوفايي اجتماعي ،انسجام اجتماعي ،مشاركت اجتماعي،
همبستگي اجتماعي و پذير اجتماعي) ميباشد .گويههااي  2۸-1۸-17-16-15-1۰-7-6خارده
مقيا شكوفايي اجتماعي ،گويههاي  1۴-11-۸-5-۴-3-2-1خارده مقياا انساجام اجتمااعي،
گويههاي  25-2۴-23-22-1۹خرده مقيا مشاركت اجتماعي ،گوياههااي  2۰-13-12-۹خارده
مقيا همبستگي اجتماعي و گويههاي  27-26-21خرده مقيا پذير اجتماعي را انادازهگياري
ميكنند .نمرهگذاري گويهها روي مقيا ليكرت  5درجهاي (كامالً موافاق=  ،5موافاق=  ،۴نظاري
ندارم=  ،3مخالف=  2و كامالً مخالف=  )1انجام ميشود .بناابراين ،حاداعل و حاداكثر نمارهاي كاه
بدست ميآيد به ترتيب برابر با  2۸و  1۴۰خواهد بود .الزم به ركر است كه گويههااي -۴-3-2-1
 21-1۴-11-۹-۸-6-5به صورت معكو نمرهگذاري ميشاوند .ضاريب پاياايي پرساشناماه باا
استفاده از رو بازآزمايي (پس از دو هفته)  ۰/۸5و همساني دروناي باا اساتفاده از ضاريب آلفااي
كرونبا برابر  ۰/77بدست آمد كه ميزان رضايتبخشي است .همچنين نتايج پژوهش جهات تعياين
رواي ي محتوايي با استفاده از نظر متخصصان حاكي از رواياي محتاوايي پرسشانامه و نتاايج تحليال
عاملي اكتشافي و تحليل مؤلفههاي اصلي از طريق چرخش واريماكس مؤيد وجود پنج عامال داراي
ارز ويژه بزرگتر از يک تحت عنوان (همبستگي اجتماعي ،مشاركت اجتماعي ،شكوفايي اجتماعي،
انسجام اجتماعي و پذير اجتماعي) بوده است .به منظور تعبير و تفسير نمرههاي فارد الزم اسات
نمرههاي خام وي در مقيا بيان شود كه چارچوبي كلي براي مقايسه نمرههاا بدسات دهاد باراي
دستيابي به اين اهدا مقايسه نمرات بر اسا عوامل ،در اين پژوهش با در نظر گرفتن نماره خاام
هر فرد و با استفاده از جدول توزيع فراواني ميتوان وضعيت نسبي هر فرد را مشاخ كارد .بادين
منظور نرم مقولهاي در مجموعه مواد پرسشنامه سالمت اجتماعي عبارتند از افراد با نمرات خام كمتر
از  67داراي سالمت اجتماعي ضعيف ،نمرات خام بين  ۹۰-6۸داراي ساالمت اجتمااعي متوساط و
نمرات خام باالي  ۹1داراي سالمت اجتماعي عوي هستند.
یافتهها
ماتريس همبستگي متغيرهاي مورد مطالعه در جدول ريل ارائه شده است.

1. Social Health Inventory
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جدول  :1ماتریس همبستگی دینداری ،سبکهای هویت ،شادکامی و سالمت اجتماعی
موبفهها

دینداری

اطالعاتی

هنجاری

اجتنابی

تعهد

شکوفایی

شكوفايي

*۰/1۴

۰/۰۴

۰/۰۹

۰/۰7

انسجام
مشاركت
همبستگي

انسجام

تعهد

**۰/33

**۰/5۴

**۰/55

**-۰/31

1
**۰/1۸

1

*۰/15
*۰/12
۰/۰7

۰/۰1
**۰/2۰
۰/1۰

-۰/۰2
*۰/1۴
۰/1۰

**-۰/16
-۰/11
-۰/۰2

*۰/1۴
**۰/2۰
**۰/22

**۰/16
-۰/۰3
**۰/۴2

1
-۰/۰7
*۰/1۴

مشارکت

اجتنابي

همکستگی

*-۰/13

*۰/13

پریرش

1
۰/۰7

1

1
**۰/26

1

پذير

۰/1۰

۰/۰6

۰/12

*-۰/13

**۰/17

*۰/12

**۰/23

**۰/36

**۰/21

1

شادكامي

*۰/15

**۰/۴۰

**۰/35

*-۰/15

**۰/52

**۰/16

*۰/13

**۰/1۹

**۰/17

**۰/2۹

شادکامی

دينداري
اطالعاتي
هنجاري

1
**۰/32
**۰/35

1
**۰/63

1

<۰/۰1, **P<۰/۰5*P

براي بررسي نقش سبکهاي هويت در پيشبيني سالمت اجتماعي از تحليل رگرسيون استفاده
شد .شاخ دوربين -واتسون براي اين منظور مورد محاسبه عارار گرفات كاه مقادار آن  1/16باه
دست آمد .با توجه به حجم نمونه و تعداد متغيرهاي پيشبين اين ميزان مورد عبول است به اين معنا
كه شرط استقالل برعرار است .نتايج حكايت از آن داشت كه تنها مؤلفه تعهد وارد معادله شده كه به
تنهايي  %۹از واريانس سالمت اجتماعي را تبيين نمود .ضرايب رگرسيون در جدول ريل ارائاه شاده
است.
جدول  :2ضرایب رگرسیون سالمت اجتماعی بر اساس سبکهای هویت در گام آخر
مؤبفهها
مقدار
ثابت
تعهد

انحراف

β

آماره t

معناداری

6۰/۸۰

3/6۹

-

16/۴۹

۰/۰۰۰5

۰/5۴

۰/1۰

۰/31

5/3۴

۰/۰۰۰5

B

استاندارد

براي بررسي نقش سبکهاي هويت ،شادكامي و دينداري از تحليل رگرسيون به رو گاام باه
گام استفاده شد .يكي از پيشفرضهاي اين تحليل استقالل متغيرها مايباشاد .شااخ دورباين-
واتسون براي اين منظور مورد محاسبه عرار گرفت كه مقدار آن  1/62به دست آمد .با توجه به حجم
نمونه و تعداد متغيرهاي پيشبين اين ميزان مورد عبول است به اين معنا كه شرط اساتقالل برعارار
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است .به اين صورت كه تمام مولفههاي متغيرهاي مورد مطالعه به عنوان پيشبين معرفي شدند و به
رو رگرسيون گام به گام هركدام كه شرط ورود داشتند وارد معادله ميشدند .در هر گام تنها ياک
مولفه ميتوانست ورود يابد .مولفههاي تعهد ،شادكامي و دينداري به ترتيب در گامهااي اول ،دوم و
سوم وارد معادله شدند .ساير مولفهها شرط ورود را برآورده نكردناد بناابراين نتوانساتند وارد معادلاه
شوند .به بيان ديگر نتايج حكايات از آن داشات كاه در گاام اول تعهاد وارد معادلاه شاده و  %۹از
واريانس را تبيين نمود .در گام دوم شادكامي وارد معادله شاده كاه در مجماوع  %12از وارياانس را
تبيين نمودند .و در نهايت در گام سوم دينداري وارد معادلاه شاده و در مجماوع ساه متغيار  %1۴از
واريانس سالمت اجتماعي را تبيين نمودند .ضرايب رگرسيون در گام آخر در جدول ريل ارائاه شاده
است.
جدول  :3ضرایب رگرسیون سالمت اجتماعی بر اساس سبکهای هویت ،شادکامی و دینداری در
گام آخر
انحراف

β

آماره t

معناداری

-

۸/۹۰

۰/۰۰۰5

۰/16

2/33

۰/۰2۰

3/۰5

۰/۰۰3

2/21

۰/۰2۸

مؤبفهها

B

مقدار ثابت

۴7/15

5/3۰

تعهد

۰/2۸

۰/12

شادکامی

۰/11

۰/۰۴

۰/2۰

دینداری

۰/۰6

۰/۰3

۰/13

استاندارد

معادله رگرسيون به شرح ريل ميباشد :تعهد *  =۰/16سالمت اجتماعي ۰+شادكامي * +/2۰
دينداري * ۰/13
بحث و نتیجهگیری
سالمت اجتماعي تابعي از عوامل مختلف اجتماعي و روانشناختي است و دانشاجو پاس از ورود باه
دانشگاه با محيط جديدي روبرو ميشود كه با زندگي عبلي او و محيط اجتماعي گذشتها متفااوت
ميباشد و در طي دوران تحصيل نيز با مسايل و مشكالت عديدهاي روبرو خواهد گشت كه هر كدام
ميت واند به سالمت اجتماعي او خدشه وارد كند و باا توجاه باه اهميات تاثمين ساالمت اجتمااعي
دانشجويان ،هد پژوهش حاضر ،نقش ديناداري ،سابکهااي هويات و شاادكامي در پايشبيناي
سالمت اجتماعي بود .يافتههاي پژوهش نشان داد كه رابطاه معنااداري باين ديناداري باا ساالمت
اجتماعي وجود دارد و دينداري با برخي ابعاد سالمت اجتماعي (شكوفايي ،انسجام و مشاركت) رابطه
دارد .يافتههاي اين پژوهش با يافتههاي پورستار و حكمتاي ()13۸۹؛ فيلياپ)2۰11( 1؛ دي ()2۰۰۹؛
1 . Phillip
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دلير و رسانه ()13۹3؛ و تنهايي ( )13۹2همسو است .آنچه متون و آيات ديني اسالم نيز بر آن تثكيد
كردهاند ،اهميت رابطه فرد با جامعه است كه البته چنين دستوراتي بيشتر ميتواناد جازو مساتحبات
باشد و چنين برداشتي مطابق با تعريف مشاركت اجتماعي است كه شامل ارزيابي كيفيت رابطه فارد
با جامعه ميباشد (كييز .)2۰۰6 ،همچنين انجام فعاليتهاي گروهي و شركت در آيينها و فعاليات-
هاي مذهبي از جمله مسائلي است كه موجب افزايش رضايت فرد از رابطها با جامعاه مايگاردد.
اين يافته مطالعه حاضر ،همسو با يافتههاي براون و تيرني )2۰۰۹( 1است كه اظهار كردهاند افارادي
كه در فعاليتهاي مذهبي شركت ميكنند ،يكپارچگي اجتماعي بيشتري نشان مايدهناد .در زميناه
رابطه دينداري با سالمت اجتماعي ،ميتوان به اين نكته اشاره كرد كه برخاي ديادگاههااي نظاري
معتقدند كه اعمال ديني داراي جنبههاي اجتماعي هستند .در اين زمينه لنساكي ،معتقاد اسات كاه
فعاليت گروهي ديني از دو جنبه مشاركتي و معاشرتي برخوردار است .به نظار وي بعاد مشااركتي از
لحاظ ميزان حضور در برنامهها و فعاليتهاي رسمي و جمعي نهااد ديان و بعاد معاشارتي از حياث
داشتن پيوندهاي دوستانه و عاطفي با همكيشان مطمح نظر عرار دارد .منظور از مشااركت ديناي باه
عنوان نشانهاي از دينداري ،به عهده گرفتن نقش و مس وليت در فعاليتهاي ديناي و ساهيم شادن
هزينههاي آن است (شجاعيزند .)13۹۰ ،دلير و رسانه ( )13۹3نيز در پژوهش خود نشان دادناد كاه
پايبندي مذهبي نه تنها به عنوان يک نظام اعتقادي بلكه همچون يک منبع هويت اجتماعي موجب
تقويت سالمت اجتماعي فرد مذهبي ميشود .در تبيين اين يافتاه مايتاوان گفات كاه اعتقاادات و
رفتارهاي مذهبي ،هنجار اجتماعي محسوب ميشوند ،چون آنها متداول و از لحاظ اجتماعي مطلاوب
هستند .بنابراين مذهب به كمک تحقيقات علمي چند دهه گذشته به عناوان ياک عامال ماؤثر بار
سالمت شناخته شده است (موسكاتي و مزوک .)2۰1۴ ،2نتايج يافته فيلياپ ( )2۰11نشاان داد كاه
جنبههاي شخصي پايبندي مذهبي ،از جمله باورهاي مذهبي و گرايشهااي راتاي ،اهميات هويات
ديني و پايبندي مذهبي رهني با سطوح باالتر سالمت اجتماعي و انعطا پذيري ارتباط دارد.
يافته ديگر پژوهش نشان داد از ميان سبکهاي هويت ،سبک اطالعاتي و هنجاري با مشاركت
اجتماعي رابطه مستقيم و معناداري داشت و سبک اجتنابي باا انساجام و پاذير اجتمااعي رابطاه
معكو داشت .يافته اين پژوهش باا پاژوهشهااي برزونساكي ()1۹۹2؛ برزونساكي و همكااران
()2۰۰۰؛ فارسينژاد و حجازي ()13۸6؛ جمعهنيا ()13۸7؛ و رحيمي ( )13۹۰همساو باود .در تبباين
رابطه مستقيم بين سبک هويت اطالعاتي با مشاركت اجتماعي ميتوان گفات كه احتماالً پذير و
تحمل باالي ايان افاراد ناسبت باه افاراد و موععياتهااي جدياد و ماابهم ،مياال بااه بررسااي
اطالعات مثبت و منفي و اتخار ديدگاههاي غيردوبعدي و غير جزمي ثابت باعث افزايش مشاركت و
در نتيجه سالمت اجتماعي آنان ميشود .نتايج تحقيقات برزونسكي و همكاران ( )2۰۰۰نشان ماي-
دهد افرادي كه با مسائل هويتي به شيوه اطالعاتمدار برخورد ميكنناد از رشد رواباط باين فاردي
1 . Brown & Tierney
2 . Moscati & Mezuk
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برخوردارند ،خود را متحمال و پذيرا نسبت به ديگران توصيف ميكنند و نگر هاا ،رفتارها و روابط
باز و صادعانه ،آنهاا را عاادر باه ايجااد و استمرار روابط اجتماعي حمايتگر و مثبت ميسازد.
در تبيين رابطه بين سبک هويت سردرگم -اجتنابي با انسجام و پاذير اجتماااعي مايتاوان
گفت كه افراد داراي سابک هويات سردرگم -اجتنابي به دليل پايين بودن ميزان تعهاد از پذير و
انسجام اجتماعي پايينتري نيز برخوردارناد باا توجه به ويژگيهاي افرادي كه در برخورد با پدياده-
هااي اطرا از سبک هويت مغشو  -اجتنابي اساتفاده مايكنند ،طبيعي اسات كاه اياان افااراد
بخاصوص وعتاي تعهدات ضعيفتري داشته باشاند ،ناه تنهاا احاسا مسا وليت اجتمااعي بلكاه
احسا مس وليت شخاصي نيز در آنها ضعيف خواهاد باود .انساجام اجتماااعي معااادل اجتمااعي
«تسلط بار محيط» در مقياا ساالمت روان اساات .تاااسلط بااار محايط يعناااي احاااسا
صااالحيت و توانمندي براي مديريت محيط پيچياده و انتخااب يااا خلاق زميناههاااي مناسااب
شخاصي .انسجام اجتمااعي ،متضاد پوچي و بيمعنايي و در مجماوع يعناي دنيااا را بااه صااورت
منطقاي ،عابال درک و پايشبيناي ديادن اسات (برزونساكي و همكااران .)2۰۰۰ ،از آنجاائي كاه
رفتارهاي جوانان صاحب سبک سردرگم -اجتنابي براساا انتظاارات فاوري ،عواماال ماوععيتي و
لذتطلبي تعياين مايشاود و دركاشان از هويت مبتني بر عناصر خود اجتمااعي (مثال محبوبيات،
شهرت و تثثير روي ديگران) بوده و توجه اصاالي آنهاا روي حضاور مطلاوب و اثرگاذاري مناساب
اجتماعي در جهت عزت نفس اجتماعيشان است تا جائي كه از يک ميزاني از تعهد برخوردار باشاند
پذير  ،انطبا اجتماعي و در كل احساا ساالمت اجتماااعي بيااشتري خواهناد داشات و بااه
محاض اينكاه ايان تعهاد ضاعيف ميشاود احاسا ماس وليت اجتمااعي در آنهاا پاايين ميآياد
و در عوض احسا پوچي و بيمعنايي بر آنهاا غالب مايشاود و در كال باه ارزياابيهااي منفااي
از عملكردهاي اجتماعي خود دست ميزنند.
بر اسا نتايج پژوهش ،مؤلفه تعهد هويت با تمام ابعاد سالمت اجتماعي رابطه معناداري داشت.
همچنين نتايج تحليل رگرسيون براي بررسي نقش سبکهاي هويت در پيشبيني سالمت اجتماعي
نشان داد مؤلفه تعهد به تنهايي  %۹از واريانس سالمت اجتمااعي را تبياين ماينماياد .ايان رابطاه
بياانگر آن است كه افراد با تعهد باال كاه داراي يک چاارچوب ارجااعي هدفمنااد جهاات تنظاايم
رفتارهاي خاود و بازخوردهااي مرباوط باه آن هااستند ارزياابي مثبات و خاوبي از عملكردهاااي
اجتمااعي خاود دارند ،از پذير بااليي نسبت به ديگران برخوردارناد و باه طاور كلاي از ساالمت
اجتماعي باالتري بهرهمندناد .نتايچ پژوهش حاضر در كل مبين اين است كه افارادي كه در برخورد
با ماسائل هاويتي باه شايوۀ اطالعااتي عمل ميكنند و همچنين افرادي كااه تعهاادات هااويتي
باالي ي دارند يعناي از سااختار هاويتي محكماي برخوردارناد از مااشاركت اجتماااعي و در كاال از
ساالمت اجتمااعي بيشتري نيز برخوردارند .ايان يافتهها بااا نتااايج پاژوهش برزونساكي (،)1۹۹2
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فارسينژاد و حجازي ( )13۸6مبني بر اينكه تعهدات ضعيفتر با ساطوح پاايين جساارت شخصاي،
مس وليتپذيري و احسا ساالمت رابطه دارد ،همسو است.
شادكامي با تمام ابعاد سالمت اجتماعي رابطه معناداري داشت .همچنين نتايج تحليل رگرسيون
به رو گام به گام نشان داد كه مؤلفه شادكامي  %12از واريانس سالمت اجتماعي را تبياين ماي-
نمايد .افراد شاد مشاركت بيشتري در اجتماع دارند و فشار كمتري نيز بر مناابع اجتمااعي وارد ماي-
كنند .افراد شاد با ارز گذاري به مهارتهاي خود ،رويدادهاي مثبت بيشتري را تجربه ميكنند ،آنان
در تصميمگيريهاي مربوط به زندگي آينده خود به دليل اساتفاده از راهبردهاايي چاون جساتجوي
اطالعات مرتبط با خطر امنيت ،بهتر عمل مايكنناد (كاار2۰۰۴ ،؛ باه نقال از وثاوعي و همكااران،
 .)13۹2در تبيين اين يافته ميتوان گفت افرادي كه شادمانتر هستند كمتر از افاراد افسارده بيماار
شده و كمتر نيز ميميرند .سالمت فردي و اجتماعي در تدوين و شاكلگياري مشااركت اجتمااعي،
شكوفايي اجتماعي ،پذير اجتماعي و حمايت اجتماعي تثثيرگذار ميباشند .مطالعه يانكر ،اسنابلرا
و دهان ( )2۰12نشان داد كه سالمت اجتماعي شامل ارزيابي نتايجي همچاون رضاايت از زنادگي،
شادي ،اعتماد به نفس و خلقوخوي مثبت است.
اين پژوهش مانند هر پژوهش علمي ديگر با محدوديتهايي مواجه بود از جمله اينكه يافتههاي
اين پژوهش حاصل اطالعات گردآوري شده از طريق پرسشانامههااي خاودگزار دهاي در جامعاه
محدود به دانشجويان دانشگاه پيامنور مركز پاكدشت بود .لذا توجه به اين نكته در تعميمدهي نتاايج
به گروههاي ديگر نيز حائز اهميت است .از اين رو انجام دادن پژوهشهاي مشاابه در مياان جامعاه
متفاوت و مقاطع مختلف تحصيلي ضرورت مييابد .همچناين اساتفاده از ابزارهااي مختلفاي مثال
مشاهده ،مصاحبه و درجهبندي رفتار دانشجويان بر عابليت اعتماد نتايج پژوهش خواهد افزود .بيشاتر
پژوهشها در مورد رابطه دينداري ،سبکهاي هويت و شادكامي باا ساالمت اجتمااعي بار اساا
مطالعات مقطعي بوده است .نظر به اينكه در مطالعات طولي مايتاوان رابطاه ساالمت اجتمااعي و
اطالعات از وضعيت گذشته فرد را به عنوان عوامل تعيينكننده سالمت اجتماعي دانشجويان بررسي
كرد ،لذا پيشنهاد ميشود با استفاده از مطالعه طولي ،رابطه دينداري ،سبکهاي هويت و شادكامي با
سالمت اجتماعي بررسي شود تا تعميمپذيري بيشتري براي يافتههاي اين خط پژوهش تثمين گردد.
با توجه به آنكه سالمتي افراد ،يكي از موضوعات مهم جوامع بشري است ،زيرا وجود افرادي كاه از
لحاظ جسمي ،رواني و اجتماعي ،سالم باشند براي توسعه و پيشرفت يک جامعه از شاخ هاي مهم
توسعه در جامعه علمداد ميشود ،به همين دليل بررسي عوامل مؤثر بر سالمتي افراد اهميت زياادي
دارد .لذا پيشنهاد ميشود از طريق جاذب دانشاجويان در تشاكلهااي محلاي و غيردولتاي روحياه
مشاركت و همكاري در آنها ارتقاء يابد .همچنين مشاوره گروهي و فردي با دانشجوياني كه از نظار
شاخ هاي سالمت اجتماعي در سطح پاييني هستند با هاد مداخلاه باراي كااهش آسايبهاا و
آموز دادن به آنها براي تغيير شرايط ميتواند در بهبود سطح سالمت اجتماعي جامعه مؤثر باشد.
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از دانشجويان دانشگاه پيامنور مركز پاكدشت كه در اجراي پرسشنامهها همكاري و مساعدت نمودند
كمال تشكر را دارم.
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باباپور خيرالدين ،جليل؛ طوسي ،فهيمه و حكمتي ،عيسي .)13۸۸( .بررسي نقش عوامال تعياين
كننده در سالمت اجتماعي دانشجويان دانشگاه تبرياز .فصالنامه روانشناساي دانشاگاه تبرياز،
زمستان.1-1۹ ،)16(۴ ،
بيرامي ،منصور؛ هاشمي ،تورج؛ عالئي ،پروانه و عبدالهي عدلي انصار ،وحياده .)13۹۰( .عوامال
جمعيتشناختي ،دينداري با تكيه بر اسالم و عملكرد خانواده در پيشبيني شادكامي دانشجويان
علوم پزشكي تبريز .فصلنامه تحقيقات علوم رفتاري ،بهار.33-۴3 ،)1(۹ ،
تنهايي ،منا .)13۹2( .اثر كيفيت زندگي و مذهب در سالمت اجتمااعي در دانشاجويان دانشاگاه
آزاد .پاياننامه كارشناسي ارشد ،دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه آزاد تهران مركز.
پورستار ،مليحه؛ و حكمتي ،عيسي .)13۸۹( .پيشبيني سالمت اجتماعي بر اسا باورهاي ديني
در بين دانشجويان دختر .فصلنامه زن و مطالعات خانواده ،بهار.27-۴۰ ،)7(2 ،
ثابت ،مهرداد؛ و لطفي كاشاني ،فر  .)13۸۹( .هنجاريابي آزمون شاادكامي آكسافورد .فصالنامه
انديشه و رفتار در روانشناسي كاربردي ،بهار.7-1۸ :)15(۴ ،
جمعهنيا ،سكينه .)13۸7( .بررسي رابطه سالمت اجتماعي و سالمت رواني با سبکهاي هويت-
يابي دانشآموزان دبيرستانهاي دولتي شهر گنبد .پاياننامه كارشناسي ارشد مشاوره ،دانشاكده
روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه شهيد بهشتي تهران.
حجازي ،الهه؛ و فرتا  ،سهيال .)13۸5( .تفاوتهاي جنسي در سبکهاي هويت ،تعهد هويت و
كيفيت دوستي .فصلنامه پژوهش زنان ،پاييز.61-76 ،)3(۴ ،
خداياري فرد ،محمد؛ شكوهي يكتا ،محسنغ و غباري بناب ،باعر .)137۹( .آماادهساازي مقياا
نگر مذهبي .مجله روانشناسي ،پاييز.26۸-2۸5 ،)3(۴ ،
دلير ،مجتبي؛ و رسانه ،فرزانه .)13۹3( .نقش عزاداري ماه محرم و صافر در ساالمت اجتمااعي.
فصلنامه پژوهشهاي روانشناسي اجتماعي ،زمستان.۸۹ ،)16(۴ ،
رحيمي ،حسين .)13۹۰( .بررسي ارتباط سبکهاي هويتيابي و سالمت اجتمااعي در نوجواناان
پسر  15تا  1۸سال ساكن مراكز شبانه روزي شاهر تهاران و مقايساه آن باا نوجوانااني كاه در
خانواده زندگي ميكنند .پاياننامه كارشناساي ارشاد روانشناساي ،دانشاگاه علاوم بهزيساتي و
توانبخشي تهران.
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زارع شاهآبادي ،اكبر؛ و كاظمي ،سميه .)13۹۴( .بررسي عوامل مؤثر بر سالمت اجتماعي مقطاع
ابتدايي ناحيه يک شهر يزد .ماهنامه علمي -پژوهشي دانشكده بهداشت يزد ،بهمن و اسافند6 ،
(.2۸-۴5 ،)1۰
سراجزاده ،سيد حسين؛ جواهري ،فاطمه؛ و واليتاي خواجاه ،ساميه .)13۹2( .ديان و ساالمت:
آزمون اثر دينداري بر سالمت در ميان نمونهاي از دانشجويان .فصلنامه جامعهشناسي كااربردي،
بهار.55-77 ،)۴۹(1 ،
شجاعيزند ،عليرضا .)13۹۰( .مبناي ساخت مدل براي سنجش دينداري .نشاريه رو شناساي
علوم انساني (حوزه و دانشگاه).1۴5-167 ،)6۸(17 ،
شربتيان ،محمدحسن .)13۹1( .تثملي بر پيوند معنايي مولفاههااي سارمايه اجتمااعي و ميازان
بهرهمندي از سالمت اجتماعي در بين دانشجويان دانشگاه پيامناور مشاهد .فصالنامه جامعاه-
شناسي مطالعات جوانان ،بهار.1۴۹-17۴ ،)5(2 ،
صفارينيا ،مجيد .)13۹3( .بررسي اعتبار ،روايي و هنجاريابي پرسشانامه ساالمت اجتمااعي در
ساكنين شهر تهران .فصلنامه پژوهشهاي روانشناسي اجتماعي ،پاييز.۴5 ،)15(۴ ،
غرايي ،بنفشه؛ عاطف وحياد ،محماد كااظم؛ دژكاام ،محماود؛ و محماديان ،مهارداد.)13۸۴( .
وضعيت هويتي نوجوانان تهراني .مجلاه روانپزشاكي و روانشناساي بااليني اياران ،تابساتان،
.16۴-175 ،)2(11
فارسااينااژاد ،معصااومه .)13۸3( .بررسااي رابطااه ساابکهاااي هوياات بااا سااالمت اجتماااعي و
خودكارآمدي تحصيلي در دانشآموزان دختر و پسر پايه دوم دبيرستانهاي شهر تهران .پاياان-
نامه كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي ،دانشكده روانشناسي دانشگاه تهران.
گنجي ،كامران؛ نوابخش ،مهرداد؛ و ربيحي ،رزيتا .)13۹۰( .رابطه سبکهاي هويات و ساالمت
اجتماعي با رفتار كمکطلبي در دانشآموزان پيشدانشگاهي در رياضيات .فصلنامه روانشناسي
تربيتي ،زمستان.۹6-123 ،)22(7 ،
ميرزا محمدي ،محمدحسن؛ فرمهيني فراهاني ،محسن؛ و اسفندياري ،ساهيال .)13۹۰( .بررساي
نقش آموز هاي ديني در سالمت فردي و اجتمااعي .فرهنا در دانشاگاه آزاد اساالمي،۴7 ،
.2۰-۴5 ،)2(15
هادينژاد ،حسن؛ و زارعي ،فاطمه .)13۸۸( .پايايي ،اعتباار و هنجارياابي پرسشانامه شاادكامي
آكسفورد .فصلنامه پژوهشهاي روانشناختي ،تابستان.62-75 ،)1(12 ،
وثوعي ،منصور؛ مهدوي ،سيد محمد صاد ؛ و رحماني خليلي ،احسان .)13۹2( .بررسي تاثثيرات
جمعي سرمايه اجتماعي ،شادابي اجتماعي و حمايت اجتماعي بار ساالمت اجتمااعي ،فصالنامه
بررسي مسائل اجتماعي ايران ،پاييز و زمستان.235-263 ،)2(۴ ،
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