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سال چهارم ،شماره  ،40شهریور 1400

تحلیل جامعه شناختی شاخصهای سالمت اجتماعی و ارتباط آن با امید به آینده
(مورد مطالعه :شهروندان کالنشهر اهواز)
پویا طوافی ،*1جمشید

سروری2

 1دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز .ایران (نویسنده مسئول)
2عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان همدان .ایران

چکیده
پژوهش حاضر باهدف مطالعه و تحلیل جامعه شناختی میزان شاخصهای سالمت اجتماعی و رابطه آنها با میزان امید به
آینده در بین شهروندان کالن شهر اهواز انجامشده است .چارچوب نظری پژوهش از نظریه امید اسنایدر و نظریه سالمت
اجتماعی کییز بهره برده است .مقاله به روش پیمایشی و با استفاده از تکنیک پرسشنامه به اجرا درآمده است .جامعهٔ آماری
شامل کلیه شهروندان  54 -18سال (اعم از زن و مرد) ساکن در شهر اهواز است .حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر
با  384و نمونهها به شیوه نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای و تصادفی ساده انتخاب شدهاند .نتایج توصیفی نشان میدهد که
شهروندان در سطح متوسط باال ( 38/47درصد) از امید به آینده و در سطح کمی پایینتر از متوسط ( 97/11درصد) از
شاخص سالمت اجتماعی برخوردارند .نتایج آزمون همبستگی نشان از ارتباط معنادار میان شاخص سالمت اجتماعی و امید به
آینده دارد .ضمنأ ارتباط میان هر  5مؤلفه سالمت اجتماعی(انسجام اجتماعی ،پذیرش اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،انطباق
اجتماعی و شکوفایی اجتماعی ) با امید به آینده نیز تأیید شده است .نتایج رگرسیونی حاکی از آن است که از بین متغیرهای
مستقل ،مؤلفه مشارکت اجتماعی با مقدار بتای  0/395و مؤلفه پذیرش اجتماعی با مقدار بتای  0/246بیشترین سهم را در
تبیین متغیر وابسته امید به آینده داشتهاند .همچنین معادله پیشبینی میزان امید به آینده میتواند  29/5درصد از واریانس
متغیر وابسته امید به آینده را تبیین کند.
واژههای کلیدی :امید به آینده ،سالمت اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،پذیرش اجتماعی ،مشارکت اجتماعی
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مقدمه و بیان مسأله
مفهوم امید به آینده در طول سالهای اخیر مورد عالقه روان شناسان ،جامعه شناسان و متخصصان بهداشت قرار گرفتهه اسهت.
مطالعات نشان میدهد که جامعه شناسی و روان شناسی قرن بیستم بیشتر بر عوامل منفی (مثل آسهیبها و نها بهنجاریههای
اجتماعی) و هیجانات منفی نظیر افسردگی و اضطراب تمرکز یافته است تا بر هیجانات مثبتی نظیر نشاط و امید (ههزار جریبهی
و صفری شالی .)330 :1391 ،باید اذعان داشت متون مرتبط با روان شناسی سالمت و جامعه شناسی تنها به جنبهههای منفهی
و رفع آثار منفی در افراد انسانی و جامعه محدود نمیشود ،بلکه ابعاد گسهتردهتری پیهدا کهرده اسهت .همهانطور کهه در تعریهف
سازمان بهداشت جهانی به سالمت از جنبه مثبت آن تأکید شده است و فردی واجد سهالمت شهناخته میشهود کهه بهه لحها
زیستی ،روانی ،اجتماعی از شرایط معینی برخوردار باشد (بهوم و همکهاران2001 ،؛ بهه نقهل از ههزار جریبهی و صهفری شهالی،
 .)1391ویژگی مهم روانی که فرد واجد سالمت میبایست از آن برخوردار باشد احساس نشاط و احساس رضایتمندی عمومی و
امیدوار از زندگی که شامل خود و دیگران در حوزههای مختلف خانواده ،شغل و  ...است.
امید عبارت است از تمایلی که با انتظار وقوع مثبت همراه است و یا به عبارت دیگر ارزیابی مثبت از آنچهه را کهه فهرد متمایهل
است و میخواهد که به وقوع بپیوندد» (کوستانزو و شاو 170 :1985 ،به نقل از صفدری .)1374 ،امید سازهای میباشهد کهه بها
خوش بینی ارتباط تنگاتنگی دارد و به عنوان «شاخص توانمندی» در بهزیستی مثبت افراد مهورد توجهه واقهع شهده اسهت .بهه
تعبیری دیگر ،امید بر قابلیتهای افراد به جای ضعفها و بر انتظارات مثبت آنها نسهبت بهه نتهایج آینهده ،بهه جهای تمرکهز بهر
بدبینیشان ،میپردازد؛ لذا میتوان گفت ،امید اصطالحی است که بسیار نزدیک بهه خهوشبینی بهوده و بهه هدفمنهد بهودن در
زندگی اشاره میکند .در واقع امید شاخص جالبی است که میتواند به عنوان یک عامل انگیزشی برای کمک به شهروع و حفه
عملکرد به سوی اهداف به کار رود و بها شهادکامی ،پشهتکار ،موفقیهت و سهالمتی (جسهمانی و اجتمهاعی و روانهی) رابطهه دارد
(.)Peterson, 2000
کییز )1998(1سالمت اجتماعی را بهعنوان گزارش شخصی افراد از کیفیت ارتباطات آنها با دیگران تعریف میکند .از ابتهدا نیهز
سالمت اجتماعی بهعنوان ادراک افراد از یکپارچگی آنها با جامعه ،پذیرش دیگران ،پیوستگی با اجتماع و احساس فرد از مشارکت
با جامعه تعریف میشد» )الر سهون )1996 ،چنانچهه در سهال  1948سهازمان بهداشهت ،جههانی ،بهزیسهتی اجتماعی(سهالمت
اجتماعی) را یکی از چند متغیر کلی سالمت فرد تعریف کرد .مدل چندوجهی کییز ( )1998از سالمت اجتماعی شامل پنج جنبه
هست که میزان کارکرد بهینه افراد را در عملکرد آنها معلوم میکند .پنج بُعد یا جنبهه سهالمت اجتمهاعی ازنظهر کییهز ()1998
یعنی انسجام ،همبستگی ،پذیرش ،مشارکت و شکوفایی با اندازههای مربوط بهسالمت روان مرتبط هستند« .ازنظر کییز شناخت و
پذیرش دیگران ،عنصر پذیرش و ارزش فرد بهعنوان یک شریک اجتماع ،عنصر مشارکت و سرانجام باور به تحول مثبت اجتماعی،
عنصر شکوفایی بهزیستی اجتماعی است .این عناصر میتوانند وحدت اجتماعی ،تشریکمساعی ،پیوند اجتماعی و حس ظرفیهت
برای رشد مداوم جامعه و میزان راحتی افراد را در پذیرش دیگران ارزیابی کنند» ) کییز« .)2005 ،2004 ،2003 ،2002 ،کییز،
بعد سالمت روانی و اجتماعی را نشانه کارکرد مثبت میخواند؛ و میگوید ،اگر فرد شرایط دو بعهد بهه زیسهتن احساسهی و بعهد
کارکرد مثبت را داشته باشد ،از سالمت روانی برخوردار است .وی این وضعیت را بالندگی مینامد .افراد بالنده احساس خوبی به
زندگی دارند و در رابطه با دیگران و در جامعه ،امیدوار ،فعال و سازندهاند .کییز نبود سالمت روانی را پژمردگی میخوانهد .افهراد
پژمرده ،احساس خوبی به زندگی ندارند و کارکرد روانی و اجتماعیشان مشکل دارد .این افراد دچار یهأس و نومیهدی هسهتند و
زندگی خود را پوچ و خالی میبینند؛ که البته این وضعیت با افسردگی تفاوت دارد (مختاری و نظری.)38 -37 :1389 ،
منشأ هر پویایی و پیشرفتی در زندگی انسان ،امید است؛ و امید بهه آینهده2یکهی از نیازههای اساسهی انسانهاسهت ،چراکهه
انسان ناامید نمیتواند در راه تحقق اهداف فردی و خصوصاً اجتماعی گام بردارد (محققیان و پرچم .)8 :1391 ،در حقیقت افراد
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با امید پایین نه احتمال پیدا کردن راه حل ممکن برای اهداف خود را دارند و نهه انگیهزه بیشهتری بهرای رسهیدن بهه اههداف را
(افشانی و جعفری .)96 :1395 ،مسأله امید و عوامل و پیامدهای آن برای سالمت اجتماعی3و روانی فرد بسیار مهم اسهت چهون
دستیابی به اهداف ،نقشهها و آرزوها در آینده به وقوع میپیوندد ،بنابراین اینکه افراد چگونه آینده خود را میبینند عامل مهمی
در انگیزه ،تحرک و رشد فرد در طول زندگی است (فاضل زاده .)3 :1385 ،نقش امید بهه آینهده در زنهدگی افهراد (شههروندان)
اهمیت فراوانی دارد .آنچه امروزه شهروندان به آن میاندیشند ،میتواند جامعه فردای آنهها را شهکل دههد .بنهابراین آگهاهی از
نگرش آنها نسبت به آینده و حوزههای مختلف جامعه ،میتواند مسئوالن ،برنامه ریزان و دست اندرکاران در عرصههای مختلهف
را هدایت گر باشد.
همچنین امید به آینده یکی از شاخصهای مهم بهداشت روانی جامعه اسهت .نگهرش مثبهت و امیدوارانهه بهه آینهده سرمنشها
تحرک ،تالش ،پویایی و شادابی است .از سوی دیگر نگرش منفی و ناامیدی نسبت به آینده میتواند موجب بیتفاوتی ،دلسهردی
و فقدان انگیزش برای تالش و تکاپو شده و برهم خوردن بهداشت روان و مشکالت روانی و اجتماعی را در پیداشهته باشهد .ههر
چه افراد جامعه نسبت به زندگی و جامعه خود امیدوارتر باشند ،میزان مشارکت آنها در ساختن جامعه بیشتر خواهد بهود و در
مقابل به میزانی که افراد نسبت به زندگی ،نظام اجتماعی و سیاسی ناامید باشند ،میزان مشهارکت کمتهری در سهاختن جامعهه
خواهند داشت و همین افراد نیرویی در تخریب جامعه و زندگی خواهند بود (ارجمند نیا1391 ،؛ بهه نقهل از امیهر خهان نهژاد و
صباغ .)8 :1395 ،به قول چامسکی4اگر تصور شود که هیچ امیدی وجود ندارد ،ضمانت کردهایم که ههیچ امیهدی نخواههد بهود،
اما اگر تصور کنیم که فرصت هایی برای تغییر هست این امکان وجود دارد که بتوانیم در ساختن دنیایی بهتهر مشهارکت کنهیم.
(امیرخان نژاد و صباغ.)8 :1395 ،
امید به آینده ،اگرچه تا حد زیادی بستگی به شرایط فردی دارد ،اما عوامل اجتمهاعی نقهش بسهیار مهؤثری در افهزایش یها
کاهش آن دارند .جامعه از یک سو موجد شرایطی است که میتواند فرد را به سوی تحقق اهداف و آرزوهای شخصی سوق دههد
و از سوی دیگر زمینهساز تحقق فضایی است که فرد میتواند به کنش متقابل و ارتباط با همنوعهانی کهه باعهی ایجهاد آرامهش،
امنیت و اطمینان خاطر وی برای یک زندگی مناسب شوند ،مبادرت ورزد .تمهید به آینهده ،ترکیبهی اسهت از شهرایط فهردی و
اجتماعی و در واقع خود نشانهای است از نگرش های مثبت به جهان و محیطی که فرد را فهرا گرفتهه و در آن زنهدگی میکنهد.
امید به آینده ،احساس خوشبختی ،اعتماد متقابل 5،احساس تعهد6و مهوارد مشهابه ،همهه در یهک دسهته فرهنگهی قهرار دارنهد و
نشانه نگرش فرد به خود و جهان پیرامونی هستند .سطح پایین امید در شهروندان ،تاحدودی به گرایشهای منفی آنها نسهبت
به جامعه مربوط میشود .شاید دلیل عمده این شرایط ،وضعیتی است که جامعه با تحقق اهداف و ایجاد امنیت ناشهی از تحقهق
آن ،برای این افراد فراهم میکند .در واقع عنصر اصلی امید ،داشتن انتظار مثبت در رسیدن به اهدافی که تصهور میشهود بهرای
فرد قابل دستیابی هستند (ورمر.)2012 7،
مطههابق نتههایج برخههی پژوهشههها ،افههراد امیههدوار ،روابههط اجتمههاعی قههویتری بهها دوسههتان ،بسههتگان ،همسههر و  ...خههود دارنههد
(Frederickson, 2009؛  .)Fowler& Christakis, 2008پژوهش حاضر نیز در صدد تحلیهل جامعهه شهناختی میهزان
بهره مندی شهروندان اهواز از شاخص سالمت اجتماعی و همچنین میزان امید به آینده خواهد بود .سالمت اجتماعی به عنهوان
بخشی از ارکان وضع سالمت جامعه از جمله کالن شهرها از طریق تمرکز بر شهروندان در ارتباط با تعامالت میان ً فردی (مهثأل
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مالقات با دوستان و آشنایان و  )...و مشارکت اجتماعی (ماننهد عضهویت در گروههها ،انجمنهها ،احهزاب ،شهبکههای اجتمهاعی
ساختار شهری) آنها باید مورد اهتمام و سنجش قرار گیرد و در این زمینهه ،توجهه بهه ارکهان عینهی و ذهنهی در ارزیابیههای
زندگی روزمره شهروندان اهمیت خواهد داشت .با توجه به اهمیت و نقش امید و سالمت اجتماعی در زندگی شهروندان ،تحقیق
حاضر در پی پاسخگویی به سؤال ذیل میباشد:
 -1میزان برخورداری شهروندان در کالنشهر اهواز از شاخص امید به آینده چقدر است؟
 -2میزان برخورداری شهروندان در کالنشهر اهواز از شاخصهای سالمت اجتماعی چقدر است؟
 -3میزان برخورداری از سالمت اجتماعی و هر یک از مؤلفههای سالمت اجتماعی چه سهمی در تعیین میهزان امیهد بهه
آینده در بین شهروندان دارند؟
 -4چه راهکارها و راهبردهایی را میتوان بهرای ارتقهای میهزان امیهد بهه آینهده و همچنهین افهزایش سهالمت اجتمهاعی
شهروندان در این شهر به صورت نهادینه و مستمر برنامه ریزی کرد؟
پیشینه تجربی تحقیق
پژوهشهای مختلف و متعددی به بررسی و سنجش سالمت اجتماعی و شرایط و زمینهههای اثهر گهذار بهر امیهد بهه آینهده
پرداختهاند .بیشتر پژوهشها در حوزه روان شناسی و مذهب بر روی جوانان به بررسی این مهم پرداختهاند و عوامهل اجتمهاعی
مؤثر بر این متغیر کمتر مورد سنجش قرار گرفته است .این پژوهش به بررسی عوامل اجتماعی (شاخصهای سالمت اجتمهاعی)
بر امید به آینده در بین شهروندان در کالنشهر اهواز میپردازد .در این قسهمت بهه پژوهشههای مهرتبط و نزدیهک بها موضهوع
تحقیق(سالمت اجتماعی و امید به آینده) پرداخته میشود.
مردانی فر و همکاران ( ،)1398در پژوهشی به رابطه میان سرمایه اجتماعی و امید به آینده دانشهجویان دانشهگاههای (آزاد،
پیام نور و دولتی) هرمزگان و شهر بندر عباس پرداختهاند .نتایج نشان داده اسهت کهه میهان ابعهاد سهرمایه اجتمهاعی (اعتمهاد
اجتماعی ،هنجار اجتماعی ،مشارکت اجتماعی) با امید به آینده رابطه معناداری وجهود دارد( .مردانهی فهرد و همکهاران:1398 ،
.)104 -85
صفری شالی و طوافی ( )1397در تحقیق با عنوان بررسی میزان امید به آینده و عوامهل مهؤثر بهر آن در بهین شههروندان
تهرانی به بررسی این مهم پرداختهاند ..نتایج توصیفی نشان میدهد که  54/3درصد از شهروندان تهرانی از امید به آینده باالیی
برخوردارند و مابقی از امید نسبی و یا حداقلی برخوردار هستند .نتایج آزمون همبسهتگی نشهان میدههد کهه همهه متغیرههای
مستقل (نشاط اجتماعی ،ارضا نیاز ،محرومیت نسبی ،عدالت اجتماعی ،احساس مقبولیت) با متغیر وابسته امید به آینده رابطهه
معناداری دارند .نتایج رگرسیونی حاکی از آن است که از بین متغیرهای مسهتقل ،متغیرههای نشهاط اجتمهاعی بها ضهریب بتها
 ،0/415احساس محرومیت و احساس عدالت اجتماعی هر کدام با مقدار بتا  0/17بیشترین سهم را در تبیهین امیهد بهه آینهده
دارند (صفری شالی و طوافی.)190 -116 :1397 ،
فرخ نژاد کشکی و همکاران ( ،)1397در تحقیق دیگری با عنوان بررسی عوامل جامعهه شهناختی مهؤثر در امیهد بهه آینهده
حاشیه نشینان تبریز بر اساس معادالت ساختاری به بررسی این مهم در بین حاشیه نشینان تبریز پرداختهانهد .نتهایج حهاکی از
آن است که میزان امید به آینده در بین حاشیه نشینان  39/7و در سطح متوسط زیاد ارزیابی شهده اسهت .همچنهین میهانگین
میزان دینداری  42/8در سطح متوسط ،محرومیت نسهبی  25/7در سهطح زیهاد ،میهانگین سهرمایه اجتمهاعی  11/2در سهطح
متوسط و سرمایه فرهنگی  10/8در سطح متوسط و میانگین میزان حمایت اجتمهاعی  10/2در سهطح متوسهط ارزیهابی شهده
است .مقادیر رگرسیونی مدل حاکی از آن است که عوامل جامعه شناختی سرمایه اجتمهاعی ( )0/38سهرمایه فرهنگهی (،)0/24
حمایت اجتماعی به میزان ( ،)0/23دینداری ( ،)0/20محرومیت نسبی به میزان ( )0/17در امید به آینده حاشیه نشینان تهأثیر
دارند( .فرخ نژاد کشکی و همکاران.)108 -81 :1397 ،

19

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال چهارم ،شماره  ،40شهریور 1400

شربتیان و طوافی( )1395در مقالهای با عنوان مطالعه جامعه شناختی شاخصهای احساس بهزیستی اجتمهاعی شههروندان
شهر مشهد به بررسی میزان بهزیستی اجتماعی پرداختند .بخشی از نتایج نشان داده است کهه میهزان مجمهوع احسهاس بههره
مندی شهروندان از بهزیستی اجتماعی برابر با  48/2درصد بوده است .بیشترین مقدار میانگین متغیر وابسته در بین شههروندان
مناطق باالشهری در ابعاد پذیرش اجتماعی( )3/91و شکوفایی اجتماعی ( )3/87بوده اسهت .بیشهترین میهانگین بهرای منهاطق
پایین شهری مربوط به بعد مشارکت اجتماعی( )4/21و انسجام اجتماعی ( )4/12و در مناطق متوسط شهری باالترین میهانگین
مربوط به بعد انطباق اجتماعی( )4/11است .بنهابراین میهانگین شهاخص بهزیسهتی اجتمهاعی بهین شههروندان متفهاوت اسهت.
همچنین تفاوت معناداری بین جنسیت و بهزیستی اجتمهاعی مشهاهده شهده ولهی بهین وضهعیت تأههل و احسهاس بهزیسهتی
اجتماعی تفاوت معناداری یافت نشد .بین سن و پایگاه اقتصادی و اجتماعی شههروندان و احسهاس بهزیسهتی اجتمهاعی رابطهه
معنادار مشاهده شده است( .شربتیان و طوافی.)137 -115 :1395 ،
فوالدیان ( )1392در مقالهای تحت عنوان بررسی ا مید به آینده و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در بین دانشجویان دانشگاه
آزاد اسالمی واحد مشهد ،میزان امید به آینده را در بین دانشجویان مورد ارزیابی قرار داده است .یافتههای این پژوهش ،نشان
داد که میانگین امید به آینده در بن دانشجویان در بازه  1-5حدود  3/6است .همچنین بین متغیرهای تعامل اجتماعی،
مشارکت اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،اعتماد اجتماعی و وضعیت خانوادگی با امید به آینده رابطه معناداری وجود دارد.
صباغ و همکاران ( ) 1392در پژوهشی با عنوان سنجش سالمت اجتماعی و عوامل مرتبط با آن در بین خانوادههای تبریزی
به بررسی این عوامل پرداختهاند .نتایج بدست آمهده نشهان میدههد کهه بهین میهزان سهالمت اجتمهاعی خانوارهها در تبریهز و
متغیرهای اعتماد اجتماعی ،گذران اوقات فراغت ،احساس نها امیهدی ،اعتقهادات مهذهبی ،پایگهاه اقتصهادی و اجتمهاعی رابطهه
معناداری وجود دارد( .صباغ و همکاران.)44 -27 :1392 ،
علیزاده اقدم ( )1391در پژوهش ی با عنوان بررسی میزان امید به آینده در بین دانشجویان و عوامل مژثر بر آن به بررسی ایهن
مهم در بین دانشجویان دانشگاه تبریز پرداخته است .نتایج حاکی از آن است کهه امیهد بهه آینهده در بهین دانشهجویان مقهاطع
تحصیلی مختلف ،متفاوت است .همچنین نتایج نشان داده است که امید به آینده بر عملکرد تحصهیلی دانشهجویان مهؤثر اسهت
ولی از بین ویژگیهای عمومی و فردی آنان فقط سن به صورت ضعیفی با امید به آینده ارتباط داشته اسهت .نتهایج رگرسهیونی
نیزحاکی از آن است که میزان امید به آینده دانشجویان از میزان دینداری ،انسجام ،اعتماد اجتمهاعی ،سهرمایه فرهنگهی متهأثر
میشود .این متغیرها روی هم  28درصد از واریانس متغیر امید به آینده را تبیین میکنند.
سیم برو و همکاران ( )2019در مقالهای با عنوان امید به آینده ،روابط دلبستگی و مشکالت عاطفی و رفتهاری در کودکهان
کار به بررسی وضعیت امید به آینده در بین کودکان محروم و کار پرداختهاند .یافتههای پژوهش نشان داد که شاخص کل امیهد
در گروه کار کودکان به طور معنی داری پایینتر از گروه همساالن بود .با توجه به نتایج مطالعهه نتیجهه گرفتنهد کهه بهه علهت
شرایط شدید زندگی ،کودکان شاغل از خانواده و والدین خود حمایت الزم و کافی را نمیکنند .این به نوبه خود منجهر بهه عهدم
وابستگی ایمن با والدین و کاهش سطح امید بهه آینهده در ایهن کودکهان میشهود .از طهرف دیگهر ،محهیط کهار آنهها مملهو از
بدرفتاریهای جسمی و جنسی است که ممکن است در آنها مشکالت عاطفی  -رفتاری ایجاد کند.
آکانشا و رنو ( )2017در تحقیقی با عنوان چشم انداز زمان آینده ،امیهد و رضهایت از زنهدگی :در مهورد بزرگسهالی در حهال
ظهور ،با هدف بررسی رابطه میان مفهوم امید و رضایت از مقیاس زندگی ( )swlsبزرگساالن به این مهم میپردازند .نتیج نشان
میدهد که امید به عنوان یک پیش بینی کننده مهم رضایت از زندگی ظاهر میشود .این تحقیق الگهویی را اراههه میدههد کهه
دامنه تحقیقات قبلی در زمینه رضایت از زندگی را گسترش میدهد .یک الگوی تحقیقاتی جدید برای حوزه بزرگسالی در حهال
ظهور فراهم میکند و برخی از فاکتورهای فردی را اراهه میدهد که میتوانند واریانس رضایت از زندگی در بزرگساالن را ایجهاد
کنند.
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آمفوی و شریالم ( )2014در تحقیقی با عنوان رابطه امید بها خودکفهایی ،مههارت اجتمهاعی ارتبهاطی ،ممانعهت از ارتبهاط
(ارتباط هراسی) و رضایت زندگی به این نتیجه رسیدند که مهارت هایارتباطی اجتماعی ارتباطی با بعد تفکر مسیر و بعهد تفکهر
عامل همبستگی مثبت و معناداری دارند .بقیه متغیرها نیز ارتباط معنادار با امید داشتهاند.
چارچوب نظری تحقیق
استایدر ) 1991(8در نظریه امید اعتقاد بر این داشته است که امید یک احسهاس انفعهالی نیسهت کهه فقهط در لحظهات تاریهک
زندگی اتفاق بیفتد ،بلکه یک فرایند شناختی است که بهوسیله آن افراد اهدافشان را دنبال میکنند .افراد امیدوار بیشتر از افراد
ناامید برای زندگی معنا قاهل هستند ( .)Snyder, 2006: 15در این نظریه ،افکار امیدوارانه ،عقایدی را نشان میدهند که فرد
میتواند از طریق آنها راههای رسیدن به اهداف مورد تمایل را پیدا کند و برای استفاده از آنها برانگیخته شود ،همچنهین ایهن
نظریه ،امید را بهعنوان ساهقی برای هیجانات و سالمتی (روانی و اجتماعی) افهراد میدانهد (.)Snyder & et al, 2003: 45
«اسنایدر» امید را اینگونه تعریف میکند :امیهد فراینهدی اسهت کهه طهی آن افهراد -1 :هدفهایشهان را تعیهین میکننهد-2 .
استراتژیهای خاصی را جهت رسیدن به آن هدفها توسهعه میدهنهد -3 .انگیهزه الزم بهرای اجهرای آن ههدفها را بهه وجهود
میآورند و در طول مسیر حف میکنند .بنابراین سه مؤلفه الگوی امید بهعنوان هدفها ،تفکهر در مهورد مسهیر و تفکهر عامهل
شناختهشدهاند (عزمی .)20 :1386 ،بنابراین امید عبارت است از ظرفیت ادراکشده برای تولیهد مسهیرهایی بهه سهمت اههداف
مطلوب و انگیزه ادراک شده برای حرکت در این مسیر .امید یعنی انتظار مثبت برای دستیابی به اهداف و انتظار مثبت دارای دو
مؤلفه گذرگاه و عامل است .)Snyder, 2006: 16( .تفکر عامل (کارگزار) تفکری است که افراد در مهورد توانهایی خهود بهرای
شروع و تداوم حرکت در مسیر انتخابشده به سمت هدفدارند .گرچه مسیرها و تفکر عامل دو مؤلفه مجزای مدل امید هستند،
اما عمأل جدانشدنی میباشند .در حقیقت تغییر یکی باعی تغییر مشترک در دیگری میشهود وآن هها تهأثیرات متقابهل بهر ههم

میگذارند ( .)Snyder& et al, 1991به اعتقاد اسنایدر ،برگزیدن هدفهای مناسب و تالش بهرای رسهیدن بهه آنهها همهان
چیزی است که میتوان به آن تفکر هدفدار یا امید گفت( .نصیری و جوکار.)161 :1387 ،
در بحی سالمت اجتماعی نظریه کییز اولویت اساسی را دار است« .کییز ( )1998سالمت اجتماعی را بهعنوان گزارش شخصی
افراد از کیفیت ارتباطات آنها با دیگران تعریف میکند .از ابتدا نیز سالمت اجتماعی بهعنوان ادراک افراد از یکپارچگی آنها

با جامعه ،پذیرش دیگران ،پیوستگی با اجتماع و احساس فرد از مشارکت با جامعه تعریف میشد»( .)Larsen, 1996چنانچه
در سال  1948سازمان بهداشت ،جهانی ،سالمت اجتمهاعی را یکهی از چنهد متغیهر کلهی سهالمت فهرد تعریهف کهرد .مهدل
چندوجهی کییز ( )1998از سالمت اجتماعی شامل پنج جنبه هست که میزان کارکرد بهینه افراد را در عملکرد آنها معلهوم
میکند .پنج بُعد یا جنبه سالمت اجتماعی ازنظر کییز ( )1998یعنی انسجام ،همبستگی ،پهذیرش ،مشهارکت و شهکوفایی بها

اندازههای مربوط بهسالمت روان مرتبط هستند« .ازنظر کییز شناخت و پذیرش دیگران ،عنصر پذیرش و ارزش فرد بههعنوان
یک شریک اجتماع ،عنصر مشارکت و سرانجام باور به تحول مثبت اجتماعی ،عنصر شکوفایی سهالمت اجتمهاعی اسهت .ایهن
عناصر میتوانند وحدت اجتماعی ،تشریکمساعی ،پیوند اجتماعی و حس ظرفیت برای رشد مهداوم جامعهه و میهزان راحتهی
افراد را در پذیرش دیگران ارزیابی کنند( .)Keyes, 2002, 2003, 2004, 2005از ابتدا نیز سهالمت اجتمهاعی بههعنوان
ادراک افراد از یکپارچگی آنها با جامعه ،پذیرش دیگران ،پیوستگی با اجتماع و احساس فرد از مشهارکت بها جامعهه تعریهف
میشد .تحت تأثیر مدل به زیستن ،کییز بر اساس بعد اجتماعی و سطح تحلیل فردی  5بعد و شاخص اساسهی ،بهرای سهالمت
اجتماعی پیشنهاد کرده است که عبارتاند از:
Snyder
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 -1شکوفایی اجتماعی :شکوفایی اجتماعی به معنای دانستن و اعتقاد داشتن به این است کهه جامعهه بهه شهکل مثبتهی در
حال رشد است .فکر کردن به اینکه جامعه پتانسیل رشد به شکل مثبت را دارد و میتوانهد ایهن پتانسهیل را بهه شهکل بالفعهل
درآورد .شکوفایی یعنی باور به اینکه اجتماع سرنوشت خویش را در دست دارد و به مدد تهوان بهالقوهاش سهیر تکهاملی خهود را
کنترل میکند.
 -2انطباق اجتماعی :انطباق اجتماعی یعنی اعتقاد به اینکه اجتماع قابلفهم ،منطقی و قابل پیشبینهی اسهت« .همبسهتگی
اجتماعی در مقابل بیمعنایی در زندگی قابلمقایسه است و شامل ارزیابی فرد از اجتماع بهصورت قابهلفهم ،قابهل پیشبینهی و
مخصوص در حقیقت درکی که فرد نسبت بهه کیفیهت سهازماندهی و اداره دنیهای اجتمهاعی اطهراف خهود دارد .افهراد سهالم،
عالقهمند به طرحهای اجتماعی بوده و احساس میکنند ،قادر به فهم وقایع اطرافشان هستند خهود را بها تصهور اینکهه در حهال
زندگی در یک دنیای متکامل و عالی هستند ،فریب نمیدهند و خواستهها و آرزوهایشان را از جهت فههم و درک زنهدگی ارتقها
میبخشند»(.)Keyes, 1998: 18
 -3پذیرش اجتماعی :داشهتن گرایشهها مثبهت نسهبت بهه افهراد و بههطورکلی پهذیرش افهراد علهیرغم برخهی رفتارههای
سردرگمکننده و پیچیده آنها ،پذیرش اجتماعی مصداق اجتماعی از پذیرش خود است .در پذیرش خهود فهرد نگهرش مثبهت و
احساس خوبی در مورد خود وزندگی گذشته دارد و باوجود ضعفها و ناتواناییهایی که دارد هم جنبه خود را میپهذیرد« .افهراد
باور دارند که مردم می توانند ساعی و مؤثر باشند .این افراد دیدگاه مطلوبی نسبت به ماهیت انسان دارند و بها دیگهران احسهاس

راحتی میکنند»(.)Keyes& Shapiro, 2004: 22
 -4مشارکت اجتماعی :مشارکت اجتماعی باوری است که طبق آن فرد خود را عضو حیاتی اجتماع میدانهد و فکهر میکنهد
چیز ارزشمندی برای عرضه به دنیا و اجتماع خود دارد .این افراد تالش میکنند که احساس دوسهت داشهته شهدن کننهد و در
دنیایی که صرفاً به دلیل انسان بودن برای آنها ارزش قاهل است ،سهیم باشند« .مشهارکت اجتمهاعی مهوازی بها بعهد ههدف در
زندگی از مقیاس سالمت روان است»(حسینی  .)34 :1388مشارکت اجتماعی همچنین شهبیه بهه مفهاهیم مسهئولیتپذیری و
خودکار آمدی است .مشارکت اجتماعی بهطورکلی یعنی اینکه آیا و به چه میزان فرد احساس میکند کهه آنچهه در دنیها انجهام
میدهد بهوسیله اجتماع ارزشمند تلقی میشود و در رفاه عمومی مؤثر است.
-5انسجام اجتماعی « :انسجام یا همان همبستگی اجتماعی به معنای احساس بخشی از جامعه بودن ،فکر کردن به اینکه فرد به
جامعه تعلق دارد .احساس حمایت شدن از طریق جامعه و سهم داشتن در آن؛ بنابراین انسجام اجتماعی آن درجهای اسهت کهه
در آن مردم احساس میکنند که چیز مشترکی بین آنها و کسانی که واقعیهت اجتمهاعی آنهها را میسهازند وجهود دارد مثهل
همسایههایشان»(سام آرام.)7 :1388 ،
کییز ،بعد سالمت روانی و اجتماعی را نشانه کارکرد مثبت میخواند؛ و میگوید ،اگر فرد شرایط دو بعد سالمت احساسی و بعهد
کارکرد مثبت را داشته باشد ،از سالمت روانی برخوردار است .وی این وضعیت را بالندگی مینامد .افراد بالنده احساس خوبی به
زندگی دارند و در رابطه با دیگران و در جامعه ،امیدوار ،فعال و سازندهاند .کییز نبود سالمت روانی را پژمردگی میخوانهد .افهراد
پژمرده ،احساس خوبی به زندگی ندارند و کارکرد روانی و اجتماعیشان مشکل دارد .این افراد دچار یهأس و نومیهدی هسهتند و
زندگی خود را پوچ و خالی میبینند؛ که البته این وضعیت با افسردگی تفاوت دارد (مختاری و نظری.)38 -37 :1389 ،
فرضیههای تحقیق
فرضیه اصلی
بین میزان برخورداری شهروندان از شاخص سالمت اجتماعی و میزان امید به آینده آن ها رابطه وجود دارد.
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فرضیههای فرعی
بین میزان انسجام اجتماعی شهروندان و میزان امید به آینده آنها رابطه وجود دارد.
بین میزان پذیرش اجتماعی شهروندان و میزان امید به آینده ان ها رابطه وجود دارد.
بین میزان مشارکت اجتماعی شهروندان و میزان امید به آینده آنها رابطه وجود دارد.
بین میزان انطباق اجتماعی شهروندان و میزان امید به آینده آنها رابطه وجود دارد.
بین میزان شکوفایی اجتماعی شهروندان و میزان امید به آینده آنها رابطه وجود دارد.
پذیرش اجتماعی

امید به آینده

انسجام اجتماعی
سالمت اجتماعی
سهم داشت اجتماعی
شکوفایی اجتماعی
انطباق اجتماعی

شکل شماره  : 1مدل تحلیلی تأثیر سالمت اجتماعی و ابعاد آن برمتغیر امید به آینده

روش شناسی تحقیق
تحقیق حاضر به لحا نوع ،توصیفی – تحلیلی است .در این تحقیق از روش اسنادی و پیمایشی و از تکنیک پرسشهنامه بها
مقیاسهای متفاوت استفاده گردید .جامعه آماری این تحقیق شامل شهروندان  54 -18سال ساکن  8منطقهه شههری ازکهالن
شهر اهواز بوده است؛ بنا بر آمارهای رسمی سرشماری مرکز آمار ایران در سال  1395جمعیهت اسهتان خوزسهتان  4میلیهون و
 710هزار نفر و جمعیت شهرستان اهواز حدود یک میلیون و  303هزار نفر اعالم شده است.که از ایهن میهان از بهین سهاکنین
 54 -18سال از طریق فرمول عمومی کوکران تعداد  384نفر به عنوان نمونه مورد سنجش قرار گرفتهاند .روش نمونههگیری در
این تحقیق ،از روشهای نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای (برای پیدا کردن خیابانهای اصلی و کوچهها  -حوزههها و بلوکهها) و
در نهایت ،براساس نمونهگیری تصادفی ،افراد نمونه انتخاب و از آنها نظرسنجی به عمل آمهد .در ایهن تحقیهق پهس از تکمیهل
پرسشنامه در یک نمونهٔ  35نفری اقدام به احتساب ضریب آلفای کرونبهاخ مقیهاس پرسشهنامه گردیهده اسهت و گویهه ههای
نامناسب حذف و مجددأ محاسبه صورت گرفته است .برای گرد آوری دادهها برای متغیر وابسته امید به آینده از برخی از گویهه
های مقیاس استاندارد شده پرسشنامه امیدواری میلر استفاده شهده اسهت .بهرای سهنجش متغیهر مسهتقل سهالمت اجتمهاعی،
پرسشنامه استاندارد شده کییز ،استفاده شده است .یافتههای پاسخگویان براساس آمار توصیفی و استنباطی و با به کهارگیری از
نرم افزار  spss22و با استفاده از آمارههایی چون :رگرسیون ،ضریب پیرسون ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .همچنهین
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قبل از فرایند تحلیل استنباطی وضعیت نرمال بودن متغیرهای اصلی تحقیق به وسیله آزمون کلمهوگروف – اسهمیرنف ()k- S
بررسی شده است.
تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق
در جدول زیر تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق اراهه گردیده است.
جدول ( )1تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها
مفهوم

تعریف عملیاتی

تعریف نظری

امید به آینهده امید عبارت است از تمایلی که با انتظهار
(متغیهههههههههر وقوع مثبت همراه است و یها بهه عبهارت
دیگر ارزیابی مثبت از آنچهه را کهه فهرد
وابسته)
متمایل است و میخواهد کهه بهه وقهوع
بپیوندد .چیزی یا کسی که فرد را منتظر
آینده میسهازد (صهفری شهالی:1396 ،
.)76

برای عملیاتی کردن و سنجش این مفهوم در مطالعه انجهام شهده
امید حالت خاصی شبیه پیش بینی یک حالت و موقعیت خهوب و
خوشحالکننده و یا یک حالت بهبودی و رهایی از کشهمکشهای
روانی آن در نظهر گرفتهه شهده اسهت .و از  12سهؤال پرسشهنامه
استاندارد شده میلر که با شرایط جامعه مورد مطالعه بهومی شهده
است و بر اساس طیف  5قسمتی لیکرت مورد استفاده قرار گرفتهه
است.

سههههههههالمت ارزیههابی و شههناخت فههرد از چگههونگی
عملکردش در اجتماع و کیفیت روابطش
اجتماعی
بهها افههراد دیگههر ،نزدیکههان و گروههههای
اجتمهههههاعی کهههههه وی عضهههههوی از

طبق این تعریهف شهاخصهای بهزیسهتی اجتمهاعی عبارتانهد از:
مشارکت اجتماعی با  6گویهه (بهاوری کهه طبهق آن فهرد خهود را
عنصر حیاتی جامعه میداند) ،انسجام اجتماعی با  7گویه (کیفیت
روابط در گروه اجتماعی که به آن تعلق دارد) ،پذیرش اجتماعی با
 7گویه (دیدگاه مطلوب نسبت به دیگران) ،شکوفایی اجتماعی بها
 7گویه (اعتقاد به تواناییهای بالقوه اجتماع) و انطباق اجتماعی با
 6گویههه (درک اجتمههاع بهصههورت هوشههمند ،قابههلفهم و قابههل

آنهاست(.)Keyes, 1998

پیشبینی)» .)Keyes,1998: 122( .برای عملیهاتی کهردن ایهن
مفهوم از پرسشنامه اسهتاندارد شهده کییهز ( )1998بها  33گویهه
استفاده شده است.

اعتبار 9یا روایی طیفهای سنجش متغیّر مستقل و وابسته از طریق مشورت با اساتید و کارشناسان امهر مهورد تأییهد قرارگرفتهه
است .بدین صورت که گویه های اولیه کهه طراحهی شهد اسهاتید و کارشناسهان در خصهوص روایهی ظهاهری ،منطقهی بهودن و
همپوشانی و نا مفهوم بودن برخی گویه ها نظر داشتند و نظرات اصالحی خودشان را بیان کردند ،گویه ها را طبق نظر اجمهاعی
آنها اصالح شد و در مرتبه دوم گویه ها به تأیید آنها رسیدند ،همچنین با استفاده از گزارش تحلیل عاملی میزان اعتبار سهازه
شاخصها مورد سنجش قرار گرفته است .بدین ترتیب اعتبار صوری و سازه ابزار تحقیهق بدسهت آمهد .میهزان آلفهای کرونبهاخ
هریک از متغیرهای تحقق نیز برآورد شده است .که بیانگر مقدار مطلوب پایایی و ثبات درونی پرسشهنامه اسهت.گزارش تحلیهل
عاملی و همچنین میزان آلفای کرونباخ شاخصهای مورد بررسی در جدول ذیل مشاهده میشود.

9

. Validity
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جدول( )2مقادیر آلفای کرونباخ (پایایی) و تحلیل عاملی (اعتبار سازهای) متغیر مستقل و وابسته پژوهش
بارتلت

سطح معناداری

Bartlett’s Test

Sig
0/000

شاخصها

ضریب آلفای نهایی

KMO

امید به آینده

0/86

0/931

1249/143

پذیرش اجتماعی

0/76

--

-

-

انسجام اجتماعی

0/79

-

-

-

سهم داشت اجتماعی

0/71

-

-

-

شکوفایی اجتماعی

0/69

-

-

-

انطباق اجتماعی

0/77

-

-

-

سالمت اجتماعی

0/74

0/822

589/311

0/000

به دلیل استفاده از سازههای امید به آینده و سالمت اجتماعی گزارش تحلیل عاملی (اعتبار سازهای) نیز در جدول فوق برای هر
دو سازه آمده است .با توجه به جدول  2همانطور که مشاهده میشود مقدار آزمون10
 KMOبرای شاخص امید به آینده برابهر بها
 0/931است پس دادههای تحقیق قابلتقلیل به تعدادی عامل زیر بنایی و بنیادی میباشهند .همچنهین نتیجهه آزمهون بارتلهت
( )1249/143که در سطح خطای کوچکتر از  0/01معنیدار است نشان میدهد که ماتریس همبستگی بین گویه ها ،ماتریس
همانی و واحد نیست؛ به عبارتی ازیکطرف بین گویه های داخل هر عامل همبستگی باالیی وجهود دارد و از طهرف دیگهر بهین
گویه های یک عامل با گویه های عامل دیگر هیچگونه همبستگی مشاهده نمیشود که نشان از اعتبار این سازه است .همچنهین

مقدار آزمون  KMOبرای شاخص سالمت اجتماعی نیهز بهرآورد شهده اسهت کهه برابهر  0/822و مقهدار آزمهون بارتلهت برابهر
 589/311میباشد .که میتوان نتیجه گرفت که دادهها در این شاخص قابلتقلیل به تعدادی عوامهل بنیهادی هسهتند و نتیجهه
آزمون بارتلت نیز در سطح خطای کوچکتر از  0/01معنیدار است نشان از این دارد کهه مهاتریس همبسهتگی بهین گویهه هها
همانی و واحد نیست ،ازیکطرف بین گویه های داخل هر عامل همبستگی متوسط و خوبی وجهود دارد و از طهرف دیگهر بهین
گویه های یک عامل با گویه های عامل دیگر هیچگونه همبستگی مشاهده نمیشود که نشان از اعتبهار ایهن سهازهها در تحقیهق
دارد.

یافتههای تحقیق
مهمترین متغیرهای جمعیت شناختی همچون جنس ،وضعیت تأهل به عنهوان متغیرههای جمعیهت شهناختی در نظهر
گرفته شده است 56 .درصد پاسخگویان زن و  44درصد پاسخگویان مرد بودهاند 38 .درصهد پاسهخگویان مجهرد 17 ،درصهد
مطلقه و  45درصد متأهل بودهاند.

198. Kaiser – Meyer – Olkin Measure of Sampling
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جدول ( )3شاخصهای آماری متغیر وابسته و متغیرهای مستقل تحقیق
شاخصها

تعداد

میانگین

انحراف معیار

کمترین

بیشترین

امید به آینده

384

38/47

6/63

16

59

سالمت اجتماعی

384

97/11

9/33

71

153

جدول فوق ،شاخصهای آماری متغیرهای امید به آینده و سالمت اجتماعی را نشان میدهد ،میانگین متغیهر وابسهته امیهد بهه
آینده برابر با  ،38/4با توجه به وجود  12گویه برای سنجش امید به آینهده بها احتسهاب طیهف امتیازهها بهه ههر گویهه از  1تها
(5حداقل  12و حداکثر  ،)60امتیاز  3معادل  36امتیاز برای متغیر امید به آینده نشانگر میزان متوسهط آمهاری اسهت بنهابراین
امتیاز به دست آمده معادل  38/47برای شهروندان ساکن در  8منطقه شهری ،به معنای برخورداری آنها از از میزان امیهد بهه
آینده در حد کمی باالتر از حد متوسط است( .از تفاضل بین مقادیر حداقل و حداکثر نیز سطح متوسط وضعیت میزان امید بهه
آینده شهروندان حاشیه نشین مشاهده میشود) .همچنین با توجه به میانگین متغیر سالمت اجتماعی ( )97/11و بها توجهه بهه
وجود  33گویه برای سنجش این متغیر با احتساب طیف امتیازها به هر گویه از  1تا (5حهداقل  33و حهداکثر  ،)165امتیهاز 3
معادل  99امتیاز برای متغیر سالمت اجتماعی نشانگر میزان متوسط آماری است .بنابراین میانگین بدست آمده ( )97/11بهرای
این متغیر نشانگر میزانی پایینتر از حد متوسط است.
جدول( )4خالصه توزیع فراوانی پاسخگویان در متغیر وابسته امید به آینده
شاخص امید به آینده
امید به آینده

باال

متوسط

پایین

فراوانی

141

136

107

درصد

40/5

34/5

25

یافتههای جدول فوق حاکی از آن است که شهروندان مورد بررسی  40/5درصدشان در سطح زیاد از امید به آینده برخوردارنهد
و  34/5درصد نیز در سطح متوسط از این شاخص برخوردار هستند و  25درصد شهروندان در سطح پایین از شاخص امیهد بهه
آینده برخوردارند .در نتیجه سطح میانگین امید به آینده کمی باالتر از حد متوسط ارزیابی شده است.
جدول ( )5خالصه توزیع فراوانی پاسخگویان در هر یک از ابعاد شاخص سالمت اجتماعی
شاخص بهزیستی اجتماعی
انسجام اجتماعی

انطباق اجتماعی

مشارکت اجتماعی

پذیرش اجتماعی

شکوفایی اجتماعی

باال

متوسط

پایین

فراوانی

117

163

104

درصد

31/4

46/4

22/2

فراوانی

122

129

133

درصد

25/2

33/8

41

فراوانی

155

141

88

درصد

45/6

32

22/4

فراوانی

94

142

148

درصد

26/9

35//1

38

فراوانی

111

140

133

درصد

23/7

39

37/3
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بهزیستی اجتماعی

فراوانی

119

143

121

درصد

30/56

37/26

32/18

با توجه به اینکه شاخصهای سالمت اجتماعی از ابعادی تشکیل شده است ،در جدول  5به توصیف فراوانی پاسهخگویان در ههر
یک از ابعاد این شاخص پرداخته شده است .بیشترین فراوانی در بین ابعاد سالمت اجتماعی در بعد مشهارکت اجتمهاعی (45/6
درصد) و کمترین فراوانی در بعد شکوفایی اجتمهاعی ( 23/7درصهد) میباشهد .بهه طهور کلهی مطهابق جهدول مؤلفهه پهذیرش
اجتماعی( 38درصد) پایین گزارش شده است و مؤلفه مشارکت اجتماعی باال گزارش شده است.
یافتههای استنباطی
برای بررسی فرضیات ،در هر  2متغیر از شاخص (سازه) استفاده شده است و در سطح سنجش فاصلهای بودهاند لهذا دادههها
به توزیع نرمال نزدیک بودهاند .برای اطمینان بیشتر از نرمال بودن متغیرها اقدام به احتساب آزمهون کولمهوگروف – اسهمیرنف
شده است .مقدار آزمون کولموگروف – اسمیرونف برای تطابق توزیع نمونه با توزیع نظری غیهر معنهی دار بهوده اسهت بنهابراین
توزیع متغیرهای مورد نظر نرمال بوده است.
جدول ( )6ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای اصلی تحقیق
متغیر مستقل

متغیر وابسته

شدت رابطه

سطح معناداری

نوع آزمون

نتیجه آزمون

نوع رابطه

انسجام اجتماعی

امید به آینده

0/12

0/002

پیرسون

تأیید

مستقیم

پذیرش اجتماعی

امید به آینده

0/21

0/000

پیرسون

تأیید

مستقیم

مشارکت اجتماعی

امید به آینده

0/23

0/000

پیرسون

تأیید

مستقیم

انطباق اجتماعی

امید به آینده

0/22

0000

پیرسون

تأیید

مستقیم

شکوفایی اجتماعی

امید به آینده

0/17

0/001

پیرسون

تأیید

مستقیم

سالمت
اجتماعی(کل)

امید به آینده

0/000

پیرسون

تأیید

مستقیم

0/30

جدول فوق میزان و شدت رابطه میان متغیرهای مستقل تحقیق (سالمت اجتماعی و شاخصهای آن) و متغیر وابسته امیهد
به آینده را نشان میدهد .میزان همبستگی بین این دو متغیر سالمت اجتماعی و امید به آینده بها سهطح معنهیداری  0/000و
شدت رابطه  0/30نشان دهنده رابطه معنادار بین دو متغیر است .جهت رابطه مثبت و مستقیم است ،یعنی با افهزایش سهالمت
اجتماعی ،میزان برخورداری آنها از امید به آینهده افهزایش مییابهد بهدین مفههوم کهه تغییهرات در متغیهر مسهتقل (سهالمت
اجتماعی) باعی ایجاد نوسان در متغییر وابسته (امید به آینده) خواهد شد .پس فرض اصلی تحقیق تأییهد میشهود .همچنهین
کلیه فرضیههای فرعی تحقیق مظابق با جدول فوق تأیید شدهاند .و تمامی ابعاد متغیر سالمت اجتمهاعی بها امیهد بهه آینهده در
میان شهروندان رابطه دارند.
رگرسیون چندگانه تبیین کننده متغیر امید به آینده
جدول زیر نتایج اصلی رگرسیون را نشان میدهند .برای اینکه میزان واریانس تبیین شده متغیر امیهد بهه آینهده توسهط
متغیرهای مستقل سالمت اجتماعی سنجیده شود از این نتایج استفادهشده است .با توجّه به اینکه شهاخص سهالمت اجتمهاعی
بر اساس  5مؤلفه (انسجام اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،پذیرش اجتمهاعی ،انطبهاق اجتمهاعی و شهکوفایی اجتمهاعی) در ایهن
تحقیق ساخته شد ،در تحلیل رگرسیونی نیز مؤلفههای شاخص سالمت اجتماعی وارد معادله شدند .باید خاطرنشان کرد که از
رگرسیون به شیوه همزمان استفادهشده است.)Enter( .
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جدول ( )7رگرسیون خطی چند متغیره مستقل و متغیر وابسته (امید به آینده)
ضرایب معیار نشده
متغیرهای مستقل

ضرایب معیار
شده

T

سطح
معناداری
0/000

B

خطای
معیار

بتا

مقدار ثابت

0/941

0/172

-

5/458

پذیرش اجتماعی

0/032

0/005

0/246

5/848

0/000

انسجام اجتماعی

0110

0/003

0/210

4/231

0000

انطباق اجتماعی

0160

0/005

0/144

3/392

0/000

مشارکت اجتماعی

0/037

0/004

0/395

9/089

0/000

شکوفایی اجتماعی

0/018

0/005

0/149

3/460

0/001

یافتههای جدول  7رگرسیون خطی چند متغیر مستقل و متغیر وابسته را نشان میدهد از میان  5متغیر مستقل موجود در مدل
رگرسیونی مؤلفه مشارکت اجتماعی با مقدار ضریب بتا  0/395به بهترین وجه متغیر وابسته امید به آینده را تبیین میکننهد .و
بعد از این مؤلفه ،مؤلفه پذیرش اجتماعی با مقدار بتای  0/246سهمی در تبیین امید به آینده داشته اسهت .مهابقی متغیرهها بها
توجه به جدول  7سهمی در تبیین متغیر وابسته داشتهاند .مقدار  tاهمیت نسبی حضور ههر متغیهر مسهتقل را در مهدل نشهان

میدهد با توجه به اینکه در این تحقیق مقدار  tبرای متغیرهای مستقل موجهود در معادلهه رگرسهیونی بزر تهر از  2/33و در
سطح خطای کوچکتر از  0/01و  0/05معنیدار هستند؛ بنابراین نتیجه میشود که متغیرهای مورد نظهر تهأثیر معنهیداری در

تبیین متغیر وابسته داشتهاند .با توجه به اینکه مقدار ضریب همبسهتگی ( )Rبهین متغیرهها 0/573کهه نشهان میدههد بهین
مجموعه متغیرهای مستقل و متغیر وابسته همبستگی چندگانه متوسطی وجود دارد؛ و مقدار ضهریب تعیهین تعدیلشهده برابهر
 0/295است .که با توجه به اینکه این ضریب با درجات آزادی تعدیل شده است به منظور انعکاس بیشتر میزان نکهویی بهرازش
مدل از آن استفاده میشود ،که نشان میدهد  29/5درصد از کل تغییرات میزان امید به آینده در این شههر وابسهته بهه متغیهر
مستقل ذکرشده در این معادله است؛ بنابراین مابقی این تغییرات (70/5درصد) تحت تأثیر متغیرهای خهار از مهدل اسهت .بها
توجه به مقدار آزمون تحلیل واریانس  51//030در سطح خطای کوچکتر از  0/01معنادار است ،میتوان نتیجه گرفت که مدل
رگرسیونی تحقیق مدل خوبی بوده و مجموعه متغیرهای مستقل قادرند میزان امید به آینده را تبیین کنند و نتایج بهدستآمده
قابلتعمیم به جامعه است .همچنین باید متذکر شد مقدارِ آماره دوربهین واتسهن (اسهتقالل خطها) برابهر بها  1/87شهده اسهت؛
بنابراین بین باقیماندههای مدل همبستگی وجود نداشته است و باقیماندهها مستقل هستند.

بحث و نتیجه گیری
امید ،ادراک افراد را در رابطه با تواناییها ،گسترش راهبردها در جهت رسیدن به هدف و حف انگیختگی تا رسهیدن بهه ههدف
نشان میدهد ( .)Snyder & Lopez & et al, 2003امید در بردارنده تصورات و توجه افراد به آینده است و بها ایهن تصهور
که احتمال دارد نتایج مثبت حاصل گردد ،باعی تالش فرد میشهود .امیهد بهه آینهده11یکهی از موضهوعهای محهوری و مههم در
ارتباط با زندگی افراد در جامعه و عامل کلیدی و انگیزه بخش در رشد و پیشرفت سرمایههای انسانی یک جامعه است (علیهزاده
اقدم .)202 :1391 ،این مقوله به عنوان یک عامل شناختی ،میتواند افراد را در راه رسیدن به موفقیهت یهاری رسهاند .شهناخت
looking hope
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این عامل و راهکارهای تقویت آن برای پیش برد اهداف در زندگی اهمیهت زیهادی دارد .همچنهین یکهی از محورههای ارزیهابی
سالمتی جوامع مختلف ،سالمت اجتماعی آن جامعه است که نقهش مهمهی در تضهمین پویهایی و کارآمهدی ههر جامعهه ایفها
میکند .امروزه سالمت اجتماعی در توسعه پایدار جامعه شهری به این امر توجهه میکنهد کهه شههروندان یهک جامعهه دربهاره
اجتماعی که در آن زندگی میکنند ،چگونه تفکر و ارزیابی را در مورد شهری که در آن ساکن هستند ،خواهند داشت .در واقهع،
مطالعه سطح رضایت سنجی از فضاهای عمومی و خصوصی زندگی شهروندان مورد اهمیت قرار میگیرد .بهدین منظهور در ایهن
پژوهش ضمن سنجش شاخصهای سالمت اجتماعی شهروندان اهوازی و تحلیل میزان امید به آینده  ،بهه رابطهه شهاخصهای
سالمت اجتماعی با شاخص امید به آینده در میان شهروندان مناطق شهری اهواز پرداختهشده است.
مطابق با یافتههای توصیفی پژوهش ،میزان برخورداری و سطح امید به آینده شههروندان شههر اههواز برابهر بها  40/5درصهد در
سطح زیاد و  34/5درصد نیز در سطح متوسط و  25درصد در سطح کم برآورد شده است .با توجه به میانگین ایهن متغیهر کهه
برابر با  38/47است ،سطح برخورداری از امید به آینده نمونه مورد بررسی کمی باالتر از حد متوسط ارزیابیشده اسهت .کهه بها
نتایج تحقیق فرخ نژاد کشکی و همکاران ( ،)1397مطابقت دارد .این محققین میزان امید به آینده حاشیه نشهینان تبریهز را در
سطح متوسط زیاد ارزیابی کردهاند .همچنین با نتایج تحقیقهات هزارجریبهی و آسهتین فشهان ( )1388و داداش زاده (،)1394
صفری شالی و طوافی ( )1397مبنی بر میزان امید به آینده که در حد متوسط رو به باالست مطابقت دارد .البته این تحقیقهات
نیز به بررسی میزان امید در بین تمامی شهروندان پرداختهاند .همچنین نتایج نشان میدهند کهه شههروندان مهورد بررسهی در
سطح متوسط رو به پایین( 97 /11درصد) از شاخص سالمت اجتماعی برخوردارند .با توجه به اینکه شاخص سهالمت اجتمهاعی
از ابعادی تشکیل شده است ،به توصیف فراوانی پاسخگویان در هر یک از ابعاد این شاخص پرداخته شده است .بیشترین فراوانی
در بین ابعاد سالمت اجتماعی در بعد مشارکت اجتماعی ( 45/6درصد) و کمترین فراوانهی در بعهد شهکوفایی اجتمهاعی (23/7
درصد) میباشد .به طور کلی مؤلفه پذیرش اجتماعی( 38درصد) پایین گهزارش شهده اسهت و مؤلفهه مشهارکت اجتمهاعی بهاال
گزارش شده است.
در بررسی رابطه بین سالمت اجتماعی و متغیر وابسته امید به آینده طبق یافتههایی که بهدستآمده میتوان گفهت کهه متغیهر
مستقل با امید به آینده رابطه معناداری دارد ،همچنین شایان ذکر است بهین ههر یهک از  5مؤلفهه سهالمت اجتماعی(انسهجام
اجتماعی ،پذیرش اجتماعی ،مشارکت ،انطباق و شکوفایی اجتماعی) و متغیر وابسته امید به آینده رابطه معناداری مشاهده شده
است .به بیانی دیگر با افزایش سالمت اجتماعی ( و مؤلفههایش) در بین شهروندان شهر اهواز ،امید به آینده آنها نیهز افهزایش
مییابد .از میان مؤلفههای سالمت اجتماعی ،مؤلفه مشارکت اجتماعی با میزان همبستگی  0/23بیشترین ارتبهاط را بها متغیهر

امید به آینده داشته است .الزم به ذکر است با توجه نتایج ماتریس همبسهتگی متغیهر سهالمت اجتمهاعی ( )r = 0/30رابطهه
مثبت معنادار و در حد متوسطی را با امید به آینده داشته است .که این نتایج با تحقیهق صهباغ و همکهاران ( )1391بهر وجهود
رابطه بین سالمت اجتماعی و ناامیدی و تحقیق مردانی فر و همکاران ( )1398مبنهی بهر رابطهه مشهارکت اجتمهاعی (از ابعهاد
بهزیستی اجتماعی) و امید به آینده مطابقت دارد .نبود به زیسهتی باعهی ایجهاد شهرایط خاصهی میشهود کهه برخهی از آنهها
عبارتاند از :موقعیت پایینتر در سلسلهمراتب اجتماعی ،محرومیت اجتماعی ،داشتن شغلی که فرصتهای کمتری را برای مهار
و ایجاد موازنه بین تالشها و دستاوردها پدید میآورد ،خطر بیکاری و عدم امنیت شغلی ،زنهدگی در منطقهه فقهرزده و حاشهیه
نشینی ،داشتن مشارکت کمتر در شبکههای اجتماعی ،سو تغذیه ،زیادهروی در رفتارهای اعتیاد زا ،سکونت در منهاطق آلهوده و
تنفس هوای آلوده و یک زندگی کمتحرک و درنهایت کاهش سطح کیفیت زنهدگی و امیهد بهه آینهده .ایهن مهوارد میتوانهد بهه
درجاتی متفاوت قابلقبول و یا غیرقابلقبول باشند .بااینحال موجه بهودن آنهها تضهمینی بهرای آن نیسهت کهه واقعهاً مسهئله
"انتخاب" فرد را در چنین شرایطی قرار داده است .با تمام این توضیحات ،ویلکینسون معتقد است «که تفاوتهای منطقهای در
میزان بهزیستی با ویژگی های محیط اجتماعی ارتباط دارد؛ بنابراین جهت علیتی احتماالً از محیط اجتماعی به نبهود بهزیسهتی
است نه جهت عکس.
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درنهایت نتایج رگرسیونی حاکی از آن است که مقدار ضریب همبستگی ( )Rبین متغیرها  0/573است کهه نشهان میدههد
بین مجموعه متغیرهای مستقل (مؤلفههای سالمت اجتماعی) و متغیر وابسته امید به آینده همبستگی نسبتاً قهوی وجهود دارد.
همچنین مقدار ضریب تعیین تعدیلشده برابر با  0/295که با توجه به اینکه ایهن ضهریب بها درجهات آزادی تعدیلشهده اسهت
بهمنظور انعکاس بیشتر میزان نکویی برازش مدل از آن استفاده میشود ،بنابراین با توجه بهه ایهن مقهدار متغیرههای واردشهده
توانستهاند  29/5درصد از تغییرات میزان امید به آینده را در بین شهروندان شهر اهواز تبیین کنند ،با توجهه بهه مقهدار آزمهون
تحلیل واریانس 51/030سطح خطای کوچکتر از  0/01معنادار است ،میتوان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی تحقیق مرکب
از  5متغیر مستقل و یک متغیر وابسته (امید به آینده) مدل خوبی بوده و این  5متغیر قادرند تغییرات میزان امید بهه آینهده را
تبیین کنند و نتایج بهدستآمده قابلتعمیم بهه جامعهه اسهت .از میهان متغیرههای واردشهده در مهدل رگرسهیونی ،بهه ترتیهب
مؤلفههای مشارکت اجتماعی با مقدار بتای  ،0/395پذیرش اجتماعی با مقدار بتای  ،0/246بیشترین اثرگذاری را بهر امیهد بهه
آینده داشتهاند .مشارکت اجتماعی باوری است که طبق آن فرد خهود را عضهو حیهاتی اجتمهاع میدانهد و فکهر میکنهد چیهز
ارزشمندی برای عرضه به دنیا و اجتماع خود دارد .این افراد تالش میکنند که احساس دوست داشهته شهدن کننهد ً بهه دلیهل
انسان بودن برای آنها ارزش قاهل است ،سهیم باشند .در نهایت باید اذعان کرد امید مانند بذری است که در ذهن افهراد کاشهته
میشود و با رشد فرد رشد میکند ،از این رو الزم است که به عوامل تقویتکننده آن در نزد شهروندان توجه شود .بها توجهه بهه
تعاریفی که برای امید آمده ،می توان گفت :حالت انتظار و فراهم کردن مقدمات و از بین بردن موانهع ،شهرط امیهد و امیهدواری
است؛ بنابراین ،اگر مورد انتظار از امور محال و یا دور از دسترس باشد یا حالت انتظار وجود نداشته و فرد به آنچه پیش خواههد
آمد یقین داشته باشد ،هیچ یک یا برخی از اسباب و علل به وجود آمدن (مورد انتظار) را فراهم نکند ،تحت عنوان امید و امیدوار
قرار نمیگیرد .از سویی دیگر ،ازآنجاکه امید با تحرک و پویایی همراه است ،برطرف کردن موانع و فراهم آوردن مقدمات ،کهه از
شرایط امیدواری است ،نیاز به تفکر و اندیشه دارد تا به رفتاری هدفمند منتهی شود؛ بنهابراین روح ،جسهم ،تحهرّک و خالقیهت
است و این پویایی نیز باعی شادکامی و نشاط میشود.

پیشنهادهای کاربردی
-

-

تقویت زمینههای حضور شهروندان در عرصههای مشارکت و تصمیمگیریهای اجتماعی.
با توجه به نتایج تحقیق افزایش سالمت اجتماعی در شهروندان باعی افزایش امید به آینده در آنها میشود .بنابراین
مطابق با یافتههای تحقیق ،سیاستگذاری در جهت افزایش بهزیستی(سالمت) اجتماعی میتواند در باال بردن میزان
امید به آینده در بین شهروندان بهعنوان سرمایههای آتی امری بسیار مهم تلقی شود و به همین دلیل به تعمق
بیشتری از سوی مسئوالن نیاز دارد.
گسترش حوزه آزادیهای فردی بهمنظور روشن شدن خواستهها و مطالبات هر یک از اعضای جامعه همراه با استقرار
عدالت اجتماعی و فرصتهای برابر.
برگزاری نشست ها و سهمینارهای آموزشهی و تخصهصی بها حهضور مهسئوالن و کارشناسان با هدف آموزش و
آگاهسازی جامعه از مؤلفهها و شاخصهای سالمت
تسهیل فرایندهای مشارکتی ،همچون برنامه ریزی مشترک بها مهردم و بهه خهصوص جوانان در امور اجتماعی،
فرهنگی ،بهداشتی ،ورزشی و عمرانی.
ارتقای روحیهٔ مشارکت و همکاری و افزایش احساس شهروندی و احساس تعلق هر چه بیشتر در میان شهروندان
باالخص جوانان ،از طریق جهذب سهاکنان در تشکلهای محلی و غیردولتی.
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