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Abstract
The present study designed to explore and
demonstrate individual dimension of social health
based on Islam education; in doing so the authors
formulated a questionnaire by demonstration of its
psychometric properties. The study used both
qualitative and quantitative method. Based on
theoretical underpins view of Delphi group experts
and centered group experts, individual dimension of
social health consist of five main dimensions as
honesty and loyalty, spirituality, regarding rights of
others and fraternity, preservation of gentiles' and
chastity, collectivity and cooperation, and also 34
subcomponents. According to the subcomponents,
158 question draw out by considering to cognitive,
affective, and behavioral properties of each
question. In order to determine psychometric
properties of the questionnaire, 231 literate male and
female in the range of 18-65 years old in Tehran
selected by a combination method of randomized
categorical and randomized systematic sampling and
each of them administered the questionnaire. Formal
validity of the questionnaire had confirmed by 5
expert psychologists in this domain. Internal
consistency of all items estimated 0.96 by
Chronbach’s alpha method. Alpha’s coefficients
were 0.82, 0.85, 0.91, 0.79, 0.79, for honesty and
loyalty, spirituality, regarding rights of others and
fraternity, preservation of gentiles' and chastity,
collectivity and cooperation respectively. According
to exploratory factor analysis, the formulated
questionnaire accounts for 69% of the social health
variance; the variance indicate acceptable validity
for the questionnaire.
Keywords: exploratory factor analysis, social
health, Islam education

محمد مهدي شمسايي

- گروه روان، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسالمي،دانشجوي دکتري تخصصي

m.m.shamsaee@gmail.com . ايران، تهران،شناسي

دکتر حسن احدي

. ايران، تهران، گروه روانشناسي، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسالمي،استاد

دکتر حسن پاشاشريفي

. ايران، تهران، گروه روانشناسي، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسالمي،دانشيار

دکتر محمدباقر صابري زفرقندي

 انستيتو روان پزشکي تهران دانشگاه علوم، مرکز تحقيقات بهداشت روان،استاديار
 ايران.پزشکي تهران

چکيده

اين پژوهش با هدف دستيابي به ابعاد و مولفههاي فردي سالمت اجتماعي مبتني بر

 ساخت و بررسي ويژگيهاي روانسنجي مقياس بعد فردي،آموزههاي اسالمي

 در اين پژوهش از دو روش کيفي و کمي.سالمت اجتماعي انجام شده است
 بر اساس مباني نظري و نظر کارشناسان گروه دلفي و گروه.استفاده گرديد

 بعد فردي سالمت اجتماعي داراي پنج بعد کالن صداقت و پايبندي به،متمرکز

 حفظ ادب و احترام و مشارکت و، رعايت حقوق و برادري، معنويت ديني،پيمان

 بر اساس مولفههاي بهدست.همبستگي و سي و چهار مولفه زير مجموعه آنهاست

. سوالي تدوين گرديد851  پرسشنامهاي، هيجاني و رفتاري،آمده در ابعاد شناختي

 از جامعه زنان و مردان شهر،بهمنظور تعيين ويژگيهاي روانسنجي پرسشنامه
 با، سال و داراي سواد خواندن و نوشتن56  تا81  داراي سن،تهران که مسلمان

 نفر132 ترکيب تکنيک نمونهگيري تصادفي طبقهاي و سيستماتيک به حجم

 روايي محتوايي پرسشنامه توسط.انتخاب و پرسشنامه بر روي آنان اجرا گرديد

پنج نفر از اساتيد روانشناسي متخصص در اين حوزه مورد تاييد قرار گرفت و
 و براي،0/69 اعتبار آن بر اساس ضريب آلفاي کرونباخ کل پرسشنامه حدود

 مقياس،0/ 85  مقياس معنويت ديني،0/ 82 مقياس صداقت و پايبندي به پيمان
 و مقياس0/97  مقياس حفظ ادب و احترام حدود،0/ 91 رعايت حقوق و برادري

، بهدست آمد0/97 مشارکت و همبستگي داراي ضريب آلفاي کرونباخ حدود
.كه نشان دهنده اعتبار مطلوب و باالي پرسشنامه بعد فردي سالمت اجتماعي است

96 با توجه به تحليل عاملي اکتشافي صورت گرفته پرسشنامه تدوين شده بيش از

درصد تغييرات سالمت اجتماعي را تبيين مينمايد که گوياي روايي قابل قبول

.پرسشنامه ميباشد

 آموزههاي اسالم، سالمت اجتماعي، تحليل عاملي اکتشافي:واژههای کليدي
1 39 1/4/ 26 :تاریخ دریافت

13 92 /7/5 :تاریخ پذیرش
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بيان مسئله

سالمت مفهومي پويا و گسترده در مسير رشد و تکامل انسان و دستيابي به آن هدف اصلي سياستگذاران حوزه سالمت است .براي

تاکيد فزاينده بر نقش مهم عوامل رواني و اجتماعي در سالمت و بيماري ،سازمان بهداشت جهاني از تعريف چند بعدي سالمت

حمايت کرده و سالمت را رفاه کامل جسمي ،رواني و اجتماعي و فراتر از نبود بيماري و ناتواني ميداند (سازمان بهداشت جهاني،2

 .) 1985مدلهاي زيستي سالمت بيشتر به بعد جسمي تأکيد دارند ،در حاليكه افراد درون ساختارها و روابط اجتماعي قرار داشته و با

چالشها و تکاليف اجتماعي مختلفي روبرو هستند (کييز .) 998 1 ،کييز و شاپيرو )4002(3توانايي فرد در تعامل موثر با ديگران و
اجتماع به منظور ايجاد روابط ارضاء کننده فردي و به انجام رساندن نقشهاي اجتماعي ،عنوان سالمت اجتماعي را ميدهند .بلوک و

برسلو )1791(4سالمت اجتماعي را با درجه عملکرد اعضاي جامعه مترادف ميدانند .سالمت اجتماعي پذيرش خود ،روابط مثبت با

ديگران ،تسلط بر محيط ،هدفمند بودن در زندگي و استقالل(کيز ،شموتکين و رايف)2002 ،5؛ کيفيت و کميت تساوي افراد و ميزان

درگير شدن فرد با اجتماع (دنالد 79 91،6؛ بهنقل از رفيعي و همکاران) 1389 ،؛ توانايي انجام راحت و موثر نقشهاي اجتماعي بدون
آسيب رساندن به ديگران (نورطراپ و اسنايدر) 2010 ،؛ ساير تعاريف ارائه شده در خصوص سالمت اجتماعي ميباشند .استون و

جيکوب )5002( 7شاخصهاي مهم سالمت اجتماعي را مشاركت فعال در زندگي اجتماعي ،پذيرش مسئوليت ،شناخت حقوق و
وظايف ديگران و احترام به حقوق آنان ،احترام به محيط زيست و تالش در راه حفظ آن ،شناخت فرهنگ و ارزشهاي اجتماعي،

پرهيز از خشونت و داشتن شكيبايي و مدارا با ديگران دانستهاند .بهطورکلي مجموع نظرات مربوط به سالمت اجتماعي را ميتوان در

سه رويکرد جمعبندي نمود؛ الف) سالمت اجتماعي به مثابه عوامل اجتماعي سالمت بخش ب) سالمت اجتماعي به مثابه وضعيت
اجتماعي بهتر ،که با توجه به اوضاع فعلي هر جامعه مصاديق و معناهاي عيني متفاوتي مييابد ج) سالمت اجتماعي به مثابه جنبهاي از

سالمت فرد در کنار سالمت جسمي و رواني .در رويکرد سالمت اجتماعي به مثابه جنبهاي از سالمت فرد به اين مفهوم اشاره دارد

که سالمت اجتماعي حاوي شرايطي است که نه تنها به سازوکار نظام سالمت و اجتماع مربوط است ،بلکه به طور بنيادي به شخصيت

فرد بهعنوان موجودي اجتماعي بر ميگردد .سالمت اجتماعي در اين معنا به توانايي فرد در شاد بودن و شاد ساختن ديگران ،ارتباط با
ديگران و حضور فعال در اجتماع و محل کار ،توانايي ايجاد آرامش در خانواده ،کار و روابط مطلوب اجتماعي ميباشد .يعني

مهارتهاي اجتماعي فرد در روابط بين فردي مطلوب که براي حفظ بهزيستي اعمال ميشود (به نقل از جيرينكووا و اسوبودا،8

 .) 2010مولفههاي اصلي اين رويکرد استقالل ،خودجوشي ،توانايي ارتباط با گسترهاي از مردم و کار کردن با آنها و مسئوليت پذيري

اجتماعي ميباشد (فيليپس .)7002،با اين حال دشمن امروز فردگرايي است (کوک2002،؛ ترجمه نمايي .) 1386 ،با توسعه اقتصادي

جوامع ،اهميت سرمايه اجتماعي براي جلوگيري از خودکامگي ،خودمحوري و خودخواهي مفرط و پايمال کردن حقوق ديگران در
راستاي منافع خود و افزايش سالمتي افراد جامعه اهميت بيشتري مييابد (الواني و تقوي .) 1383 ،سطحي شدن روابط ،تجردگرايي،

ياعتمادي به يكديگر؛ كاهش همدلي؛ گسترش تهمت ،غيبت ،دروغ و تجاوز به حريم خصوصي
مرنگ شدن نظارت اجتماعي ،ب 
ك
مهمترين مشکالت اجتماعي جامعه امروز ميباشد(مجمع تشخيص مصلحت نظام.) 1389 ،

)1.World Health Organization (WHO
2.Keyes And Shapiro
3.Belloc and Breslow
4.Ryff
5.Denald
6.Ustun And Jakob
7.Jirincova & Svoboda
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سالهاي متمادي است انديشمندان علوم انساني و روانشناسان غربي با گمانهزني و نظريهپردازيهاي مختلف سعي در شناسايي
شاخصها ،مولفهها و متغيرهاي تاثيرگذار و مرتبط با رفتارهاي بهنجار و نابهنجار داشتهاند تا بتوانند به کنترل ،پيشبيني و تبيين رفتار
انسان براي دستيابي به سالمت بپردازند .وليکن اين نظريهها در جنبههاي ماهوي ،کيفيت سرشت و سرنوشت انسان تفاوت و گاه
تضادهاي بنيادي با نگاه اسالم داشته که اين تفاوتها ،تاثير مهمي در اهداف ،محتوا و شايستههاي رفتار سالم انسان در بعد اجتماعي

دارد .در اسالم بزرگترين عامل محروميت انسان از سعادت ابدي ،غفلت است و براي خروج از غفلت اولين چيزي که الزم است،
اين است که انسان توجه پيدا کند به اين که چيست ،کيست ،از کجا ،در کجا و بهسوي کجا است (مصباحيزدي .) 388 1 ،اين شناخت

كامل ميتواند به آگاه ساختن انسانها به رسالت تاريخي خود و عالقمند ساختن آنان به سرنوشت نوع بشر؛ کاستن از ميزان
خودخواهيها و خودميانبينيهاي انسان و ايجاد طرز فکري نوعدوستانه در انسان که از برکت آن نفع جمعي و سعادت آينده بشر به
نفع خود ترجيح دهد (سيف .) 1386 ،انساني که روح الهي در وي دميده شده و بهعنوان موجودي اجتماعي ،زندگي دنيا فرصتي براي

اوست تا کيفيت زندگي جاودانه و ابدي خود را در سراي آخرت تعيين کند؛ شناخت ،هيجان و رفتار اجتماعي سالم وي با ديگران

چگونه است؟

در متن تجديد نظر شده چهارمين راهنماي تشخيصي و آماري اختاللهاي رواني 9توجه جدي بر نقش و انتظارات فرهنگي براي

تشخيص اختالل يا سالمت افراد دارد كه حاکي از اهميت هنجارها و ارزشهاي جوامع در تعيين مولفهها و ويژگي انسان سالم مي-
باشد .همانطور که در ديدگاه اسالم كسي که با تکبر راه ميرود ،کسي از شر او در امان نبوده و به خيرش اميدي نيست ،ديوانه واقعي

محسوب ميشود (عالمه مجلسى 1111 - 1037 ،هجرى ،ج  ، 73ص ،332ح  .) 32لذا تفاوت در معيارهاي تشخيص سالمتي و ابعاد
تشکيل دهنده آن ميتواند بسيار تحت تاثير نوع نگرش به ماهيت انسان ،آموزهها ،انتظارات فرهنگي و ارزشي جامعه قرار دارد و بدون

توجه به آنها غفلت و انحراف جدي در وضعيت سالمت جامعه بههمراه خواهد داشت .اسالم توجه و اهميت ويژهاي به سالمت دارد به

نحوي که خداوند متعال انسان را به سرا و راههاى سالمت دعوت و هدايت مينمايد (يونس ،آيه  25؛ مائده ،آيه  .) 16سالمت و سالم

يعنى كنار بودن از آفات ظاهرى و باطنى و قلب سليم از شك ،حسد و كفر دور ميباشد (واقعة ،آيات  25و ) 26؛ منظور گفتار و

رفتاري که از همديگر در سالم باشند .در تفسير الميزان آمده سالم كسى است كه بدون شّرّر و ضرر ،با تو به سالمت و عافيت مالقات

ج ،3ص .) 296 :با توجه به ريشه و معناي سالمت و سالم ،مسلمان بايد آبروي ديگران را حفظ و هتک حيثيت
كند (قرشى ،1 37 1،
نکند و مردم از دست و زبانش در امان باشند (عالمه مجلسى 1111 - 1037 ،هجرى ،ج  ، 72ص .) 51

تا کنون هيچ پژوهشي بهطور دقيق به محدوده ،ابعاد و مولفههاي فردي سالمت اجتماعي بر مبناي آموزههاي اسالمي پرداخته نشده

است .وليکن خداياري فرد و همکاران ( ) 388 1در طرح ملي ساخت مقياس دينداري و ارزيابي سطوح دينداري اقشار مختلف جامعة

ايران ،مؤلفههاي دينداري را در سه ُبُبعد باور ديني ،عواطف ديني و التزام و عمل به وظايف ديني طبقهبندي نمودهاند .به نحوي که بعد

عواطف ديني را احساس عاطفي نسبت به ديگران ميداند به اين معنا که مؤمنان تمامي افراد بشر را مادامي كه در زمرة ظالمان و

دشمنان خدا ،اولياي الهي و بشريت قرار نگرفتهاند ،دوست دارند .همچنين يکي از مؤلفههاي بعد التزام و عمل به وظايف ديني را
شاخالقي و نيکوسازي رفتار ،تعاون و همكاري(كمك به ديگران در نيكوكاري و
اخالق اجتماعي معرفي نموده و آن را شامل خو 

پرهيز از گناه و ظلم به افراد) ،وفاي به عهد ،ايثار و انفاق در راه خدا ،پاسداري از شخصيت مؤمن(عدم غيبت و تمسخر ديگران)،

اطاعت از قانون ،امر به معروف و نهي از منكر ،عفو و گذشت ،صلح و اصالح بين افراد ،رعايت حقوق ديگران ،همدلي و همدردي با
8.DSM-IV-TR
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مؤمن و مخالفت با مفسدان و ستمگران ،ميداند .ايشان يکيديگر از مؤلفههاي بعد التزام و عمل به وظايف ديني را عبادات جمعي

نفردي و شامل خمس ،زكات و ماليات ،حج ،جهاد
شهاي اجتماعي فرد ديندار در روابط بي 
معرفي نموده و آن را تمامي اعمال و كن 
لسنجي بر اساس ديدگاه اسالمي،
و ياري مظلوم ميداند .باقري ،خسروي و اسكندري ( ) 378 1با هدف ساخت و اعتباريابي مقياس عم 

در خصوص بعد ارتباط با ديگران به مولفههاي تمايل به ارتباط با ديگران ،عدم تفاهم ،و بدبيني و بدذات پنداشتن ديگران اشاره دارد.

آذربايجاني (  ) 1380با بررسي اجمالي اديان جهان و بررسي تفصيلي آيات قرآن كريم و منابع روايتي شيعه ،مولفههاي تاکيد شده دين

در روابط با ديگران را شامل راستي (راستگويي) ،وفاداري ،رواداري (آنچه برخود ميپسندي بر ديگران بپسند) ،امانتداري ،عفت و
شرفتاري و پرهيز از
پاكدامني ،دعوت به خير و نيكي ،مردمآميزي ،رعايت حقوق ديگران ،احساس مسئوليت نسبت به ديگران ،خو 

لها و انتظارات دين در
سوء ظن و آزار ديگران ميداند .بهرامي (  ) 1380بر اساس بيانات امام صادق (ع) و با سازماندهي دستورالعم 

نداري از پاي گذاشتن در حريم ديگران)؛ حلم و مدارا؛ رازداري؛
بخش چارچوب مناسبات انسان با ديگران مولفههاي عفت(خويشت 
ايثار(از حق خويشتن گذشتن و در عين نياز ،نياز ديگران را برطرف ساختن و خود را در راه احقاق حقوق ديگران به خطر انداختن)؛

صداقت و عدم فريب ديگران ،عدالت ،مسئوليت(درحل مسائل و سرنوشت ديگران)؛ خوشرويي و شادابي در معاشرت با ديگران را

مطرح نموده است .چلبيانلو و عزيزي ( ) 382 1با هدف ساخت ارزيابي ابعاد و باورهاي مذهبي بر اساس اصول و فروع دين مولفههايي

را مطرح مينمايد که جهاد ،حج ،امر به معروف و نهي از منكر ،خمس و زكات و دروغگويي از موارد مرتبط با چگونگي ارتباط با
ديگران ميباشد .ايرانيان معتقدند از ده صفت بهعنوان شاخص يک آدم خوب به ترتيب صداقت و سپس ايمان باالترين اهميت را
دارند(وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي .) 382 1،با توجه به فقدان شاخص و مولفههاي بعد فردي سالمت اجتماعي مبتني بر آموزههاي

اسالمي ،بيشتر پژوهشهاي انجام شده مبتني بر مباني نظري و پرسشنامههاي غربي و با تاكيد بيشتري به عوامل اجتماعي تاثيرگذار بر

سالمت اجتماعي صورت گرفته و توجه كمتري به ابعاد فردي سالمت اجتماعي شده است.
اهداف تحقيق:

 .1تعيين ابعاد و مولفههاي فردي سالمت اجتماعي با توجه به ديدگاه اسالم؛

 .2آمادهسازي پرسشنامه بعد فردي سالمت اجتماعي مبتني بر ديدگاه اسالم؛

 .3بررسي ويژگيهاي روانسنجي پرسشنامه بعد فردي سالمت اجتماعي مبتني بر ديدگاه اسالم؛
سؤاالت تحقيق:

 .1ابعاد کالن و مولفههاي فردي سالمت اجتماعي بر اساس مباني و آموزههاي دين اسالم کداماند؟
 .2آيا پرسشنامه بعد فردي سالمت اجتماعي مبتني بر ديدگاه اسالم از اعتبار الزم برخوردار است؟

 .3آيا پرسشنامه بعد فردي سالمت اجتماعي مبتني بر ديدگاه اسالم از روايي الزم برخوردار است؟

 .4نرم مناسب براي تفسير نمرههاي پرسشنامه بعد فردي سالمت اجتماعي چگونه است؟
روش جمعآوري اطالعات

10

11

براي پاسخگويي به سواالت پژوهش حاضر از دو روش کيفي (کتابخانهاي ،دلفي و گروه متمرکز ) و کمي (اجراي ميداني)
استفاده گرديد .در گام اول با استفاده از روش کتابخانهاي و بررسي قرآن ،کتب حديثي ،اخالقي ،تفاسير و نرمافزارهاي تخصصي
گنجينه روايات نور ،جامع تفاسير نور ،انديشه مطهر ،کتابخانه اهلالبيت و سماء مباني نظري و مولفههاي بعد فردي سالمت اجتماعي

9.Delphi
10. Focous Group
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گردآوري گرديد .همزمان با مطالعه کتابخانهاي ،اين مولفهها از صاحبنظران و کارشناسان گروه دلفي دريافت گرديد .در روش

دلفي با کمک يک سلسله پرسشنامه عميق براي نيل به اجماع در موضوعي خاص ،بهخصوص موضوعات مبهمي که اطالعات زيادي

درباره آن در دست نيست ،انجام ميشود .دلفي روشي براي پردازش افکار ،عقايد و نظرات گروه متخصصان برگزيده است که براي

اعالم افکار و عقايد خود ،پيرامون موضوعي خاص ،اعالم آمادگي کردهاند .پايه تکنيک دلفي بر اين است که نظر متخصصان هر

حترين نظر است .بنابراين برخالف روشهاي تحقيق پيمايشي ،اعتبار روش دلفي نه
حوزه علمي در موضوعات مرتبط با آن حوزه اصل 

به تعداد شرکت کنندگان که به اعتبار علمي متخصصان شرکت کننده در پژوهش بستگي دارد (اسکاالموسکي ،هارتمن و کراهن،12

 .)7002براي تعيين اعضا و صاحب نظران گروه دلفي تحقيق طي بارش فکري 13فهرستي  55نفره از پژوهشگران و کارشناسان رشته-
هاي مرتبط با روانشناسي ،جامعهشناسي و علوم اسالمي که داراي دو شاخص تسلط بر مباني و آموزههاي اسالمي و مفاهيم و مسائل
اجتماعي و سالمت بودند ،تهيه گرديد .طي مدت يکماه با تمامي صاحبنظران تعيين شده در بارش فکري به صورت حضوري،

تلفني و ارسال ايميل ارتباط برقرار شد و کليات ،اهداف و مراحل طرح ،نقش ،وظايف مورد انتظار و طول مدت دريافت نظرات براي

اين افراد توضيح داده شد .از ليست پنجاه و پنج نفره صاحبنظران و کارشناسان ،بيست و نه نفر حضور در مراحل دلفي را پذيرفتند و

تا آخرين مرحله نيز همکاري خود را حفظ نمودند .ترکيب اعضاي گروه از نظر مدرک و رشته تحصيلي شامل بيست و سه نفر

پژوهشگر و متخصص معارف و علوم قرآني و اسالمي از سطح کارشناسي ارشد تا دکتراي تخصصي و خارج فقه ،يک نفر دکتري

تخصصي جامعهشناسي ،يک نفر روانپزشک و چهار نفر دکتر تخصصي روانشناسي از رتبه دانشگاهي استادياري تا استاد تمامي

دانشگاه قرار داشتند .در گام دوم با استفاده از روش دلفي كه در دو مرحله انجام شد ،ابتدا فرمي که در آن مفهوم سالمت اجتماعي از
رويکردهاي مختلف غربي توضيح داده شد براي اعضاي گروه ارسال و از آنها خواسته شد تا با توجه به آموزههاي اسالم ويژگي و

مولفههاي تعيين کننده بعد فردي سالمت اجتماعي را ارائه نمايند .سپس مولفههاي ارائه شده توسط صاحب نظران گروه دلفي با

مولفههاي بهدست آمده از مطالعه کتابخانهاي جمعبندي و موارد تکراري حذف و براي وزندهي به اعضاي گروه ارسال گرديد و از
آنها خواسته شد تا با توجه به تاکيد مباني و آموزههاي اسالمي بر مولفههاي ارائه شده ،وزن اولويت و اهميت هر يک از مولفهها را از

خيلي کم تا خيلي زياد با عددي بين يک تا بيست مشخص نمايند .همچنين اگر پيشنهادي براي ويرايش مولفههاي قبلي يا ارائه مولفه

جديدي (بههمراه وزن آن) دارند ،موارد را در قسمت مشخص شده ارائه گردد .در اين مرحله هيچ مولفه جديد و قابل استفادهاي
توسط اعضاي گروه ارائه نگرديد و ويرايشهاي پيشنهادي در مولفهها اعمال گرديد.

با توجه به اينکه براي ساخت پرسشنامه و ارائه تعريفي جامع از بعد فردي سالمت اجتماعي بر اساس مباني و آموزههاي اسالمي نياز به

دستيابي به ابعاد کالن و محدودي ميباشد در گام سوم با تشکيل يک گروه متمرکز پنج نفره از اعضاي گروه دلفي که تمايل خود را
براي ادامه همکاري اعالم نمودند 124 ،مولفهاي که داراي اهميت زياد و خيلي زياد بودند بر اساس مباني نظري و آموزههاي اسالمي

و ماهيت و ارتباطشان با يکديگر طبقهبندي و هر طبقه بر حسب ماهيت مولفههاي زير مجموعه خود بهعنوان بعد کالن نامگذاري

گرديدند .سپس ميانگين هر بعد کالن محاسبه و مولفههايي که وزن آنها از ميانگين وزن بعد کالن مرتبط با خود کمتر بود ،حذف

شدند .در اين مرحله پنج بعد كالن شامل سي و چهار مولفه بهدست آمد .در گام چهارم براي تنظيم مقياس بعد فردي سالمت

اجتماعي براي هر يک از سي و چهار مولفه بهدست آمده ،در ابعاد شناختي ،هيجاني و رفتاري گويههايي تنظيم شد و در نهايت 202

سوال مورد تاييد محتوايي قرار گرفتند .با توجه به اينکه مولفههاي بهدست آمده موارد مورد انتظار از افراد مسلمان ،داراي رشد و بلوغ
11.Skulmoski, Hartman, & Krahn
12.Brain storming
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فکري و اجتماعي و مسئوليت شرعي ميباشد ،جهت تعيين ويژگيهاي روانسنجي اوليه (روايي و اعتبار) مقياس تدوين شده از نمونه-
گيري هدفمند استفاده گرديد .به اين منظور پنجاه نفر از اقشار مختلف جامعه زنان و مردان شهر تهران (شامل دانشجو ،خانهدار ،بيکار،

کاسب ،کارمند و )...که مسلمان ،داراي سن  81-56سال و سواد خواندن و فهم سواالت را داشتند انتخاب و پرسشنامه بر روي آنان
اجرا گرديد و سواالت با ضريب آلفاي کرونباخ و همبستگي دروني پايين حذف و  851سوال باقي ماند .در آخرين گام پژوهش

پرسشنامه  851سوالي بر  132نفر از شهروندان تهراني برگزار گرديد .در اين پژوهش چارچوب نمونهگيري دربرگيرنده اطالعات

مربوط به حوزه و بلوک شهر تهران؛ واحد نمونهگيري شامل خانوارهاي مسلمان ساکن در اين بلوکها؛ و عنصر نمونهگيري يک نفر

يدهند .در اين پژوهش با اين پيش فرض که ساکنان هر منطقه از شرايط يکسان و
از اعضاي خانوار باالي  81سال ،را تشکيل م 

مشابهي به لحاظ کالبد و فرهنگ برخوردار نبوده و با ديگر مناطق متفاوت هستند از ترکيب تکنيک نمونهگيري طبقهاي تصادفي با
تخصيص متناسب و تکنيک نمونهگيري سيستماتيک استفاده شد .بر اين اساس هر يک از حوزههاي شمال ،غرب ،شرق ،جنوب و

مركز شهر تهران به عنوان يک طبقه در نظر گرفته شد و سپس از هر طبقه ،متناسب با جمعيت ساکن در آن ،نمونهها انتخاب شدند.
براي انتخاب اعضاي نمونه از داخل هر طبقه ،تعدادي بلوک آماري به روش تصادفي انتخاب و سپس از داخل هر بلوک بهطور

متوسط تعداد  20خانوار (واحد مسکوني) به روش نمونهگيري سيستماتيک انتخاب شد و توسط يک نفر از اعضاي خانوار به عنوان

عنصر نمونهگيري پرسشنامه تکميل شد .در انتخاب خانوارها ،بدين صورت عمل شد که پس از تخمين تعداد کل خانههاي موجود در
هر بلوک آماري ،از اولين خانه واقع در ضلع جنوب غربي ،انتخاب خانوار شروع شده و بعد از شمارش  5زنگ ،منزل بعدي انتخاب

يشد .در صورت عدم پاسخگويي يا عدم همکاري خانوارها ،بالفاصله منزل بعدي به عنوان نمونه جايگزين شده و اين عمل تا اتمام
م 
ينمود .با توجه به تعداد باالي سواالت ،پرسشنامهها همراه با يك هديه به افراد تحويل و مجددًاًا براي بازپس
پرسشنامهها ادامه پيدا م 

گرفتن پرسشنامههاي تكميل شده به درب منازل مراجعه ميگرديد.

يافتهها

ابعاد کالن و مولفههاي فردي سالمت اجتماعي بر اساس مباني و آموزههاي دين اسالم کداماند؟

پس از جمعبندي و حذف موارد تكراري مولفههاي ارائه شده توسط صاحب نظران گروه دلفي و روش كتابخانهاي در مجموع 126

مولفه در بعد فردي سالمت اجتماعي مبتني بر آموزههاي اسالمي بهدست آمد .از اين تعداد  75مولفه مثبت كه توصيه و سفارش به
رعايت آنها شده (جدول )1و  51مولفه منفي كه تاکيد به پرهيز و دوري از آنها شده (جدول )2است.
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2
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3
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4
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5
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36

نگراني نسبت به آينده ديگران

37

روحيه تشکر و قدرداني داشتن

38

آنچه براي خود نميپسندد براي ديگران نپسنديدن

75
--

اصالح ميان مردم
-------
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جدول  :2مولفههاي منفي بعد فردي سالمت اجتماعي ارائه شده توسط صاحبنظران گروه دلفي و روش كتابخانهاي
1

جدال و مشاجره

27

تجسس در عيوب و زندگي ديگران

2

تملق و چاپلوسي

28

تعاون و همکاري در گناه

3

همنشيني با افراد نااهل (بياهميت به نماز و دستورات ديني ،دروغگو،
حسود ،ميخوار ،نادان ،قاطع رحم ،کافر ،ثروتمند و)..

29

4

آزار و ستم به ديگران

5

انتقام

31

6

ترس و نگراني از آسيب ديدن از جانب ديگران

32

7

قهر

8

انزواگزيني

9

ناپاکي نيت (نيت غيررضايت خدا در تعامالت با

ديگران)

30

رعايت نکردن عفت در نگاه ،کالم و رفتار
هذل (سخن بيهوده و لغو گفتن)
تن دادن به ظلم دادن (رضايت به مظلوم واقع شدن)

33

تجملگرايي

34

خودخواهي

غرور و تکبر

35

قطع رحم

اشاعه زشتي بين ديگران

36

پردهدري و آشکار نمودن اسرار

11

ُخلق (اخم ،ترشرويي ،دشنام ،فحاشي و)...
سوء ُخ

37

عدم رعايت حجاب

21

بخل و خساست

38

خوددارى از جهاد

10

13

تهمت

39

خيانت

14

حسد

40

سنگدلى

15

سخنچيني و غيبت

41

رقابت با ديگران در ماديات

16

تمسخر

42

عيبجويي

17

مکر و نيرنگ

43

زيادهخواهي

81
19
20
12

تحقير و سرزنش
کينهورزي

44

پايمال کردن حقوق ديگران

45

خودبرتربيني

سوءظن و بدگماني

46

گناه کردن بهخاطر ديگران

شکايت از مشکالت خود پيش ديگران

47

شايعه پراكنى

22

بيتفاوتي به عهد و پيمان

48

يارى طلبيدن از غير خدا

23

ظاهرسازي و دورويي

49

دلبستگي و وابستگي زياد به ديگران

24

بيتفاوتي نسبت به مشکالت ديگران

50

تمنا و درخواست از ديگران

25

دروغگويي

51

خشم و غضب

26

طمع به مال ديگران

---

---------

در مرحله بعد بر اساس وزندهي صورت گرفته توسط صاحبنظران گروه دلفي ،از ميان  126مولفه 124 ،مولفه داراي اهميت زياد و

خيلي زياد (وزنهاي  13تا  ) 20بودند و تنها دو مولفه استقبال و بدرقه و هديه دادن داراي اهميت متوسط(وزنهاي 9تا  )21بودند که
حذف شدند.

29

ساخت و تحليل عامل اکتشافي پرسشنامه بعد فردي ...
جدول  :3ميانگين وزن مولفههاي بعد فردي سالمت اجتماعي ارائه شده توسط صاحبنظران گروه دلفي
رديف

1

ميانگين وزن ابعاد کالن

صداقت و پايبندي به پيمان
() 70 .81

مولفههاي ناظر به هر بعد کالن
صداقت در گفتار و رفتار

19 / 59

يکرنگي و يكدلي (يكسان بودن گفتار و رفتار در ظاهر و باطن)

81/ 52

تملق و چاپلوسي

17 / 52

وفاي به عهد و پيمان

19 / 17

خيانت

19 / 28

تهمت و افتراء

19 / 24

مکر و نيرنگ

81/ 38

ظاهرسازي و دورويي

81/ 93

بيتفاوتي به عهد

81/ 45

شايعه پراكنى

17 / 03

دروغگويي

19 / 66

ايمان به خدا
همنشيني با افراد نااهل(بياهميت به نماز و دستورات ديني ،دروغگو ،حسود ،مي-

خوار ،نادان ،قاطع رحم ،کافر ،ثروتمند و)..

معنويت ديني
2

() 32 .71

( ) 87 . 16

17 / 41

مقايسه خود با باالترين افراد اجتماع از لحاظ ديني

16 / 28

تعاون و همکاري در گناه
انتخاب دوست بر اساس ميزان التزام وي به دستورات ديني

16 / 72

خلوص نيت (تنها قرب الهي نه انگيزه ترحم ،نفع شخصي و) ...

81/ 03

عدم ترجيح رضاي ديگران بر رضاي خدا

81/12

انجام تمامي مسئوليتهاي اجتماعي؛ با نگرش اداي امانت الهي

81/ 48

گناه کردن بهخاطر ديگران

17 / 72

اشاعه زشتي بين ديگران(بازداشتن از راه و ياد خدا)

81/ 31

خوددارى از جهاد(از جان گذاشتن در راه خدا)

17 / 10

جهاد در برابر دشمنان اسالم(از جان گذاشتن در راه خدا)

17 / 45

سختگيري نسبت به کافران

15 / 90

ناپاکي نيت (نيت غيررضايت خدا در تعامالت با ديگران)

81/ 03
16 /12

ترس و نگراني از مردم

14 / 45

يارى طلبيدن از غير خدا

17 /12

طمع به مال ديگران

17 / 45

پايمال کردن حقوق ديگران

19 / 34

آگاهي از مسئوليتها و تکاليف ديني خود در ارتباط با ديگران
رعايت نظم و انضباط اجتماعي (در حضور يا غياب ديگران)
التزام به پرداخت تعهدات مالي در قبال ديگران(خمس ،زکات ،ماليات)

3

81/ 66

81/ 38

الگوي ايماني مناسب بودن براي ديگران

رعايت حقوق و برادري

ميانگين وزن هر مولفه

17 /55
16 /96
81/ 48

استهزاء و تمسخر

81/ 76

رعايت نکردن عفت در نگاه ،کالم و رفتار

81/ 28

سخنچيني و غيبت

81/ 93

تحقير و سرزنش

17 / 90

عيبجويي

81/ 03

تجسس در عيوب و زندگي ديگران

81/ 66

بيرغبتي به امکانات ديگران

15 / 14

آزار و اذيت ديگران

19 / 38

رعايت و اداي حقوق ديگران

19 / 17

30
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رديف

ميانگين وزن ابعاد کالن

مولفههاي ناظر به هر بعد کالن
رعايت عدالت

81/ 93

سوءظن و بدگماني

81/ 10

اعتماد و حسن ظن
احترام به ديگران در گفتار ،رفتار و نگاه
پردهدري و آشکار نمودن اسرار

رعايت حقوق و برادري

( ) 87 . 16

ميانگين وزن هر مولفه

16 /12
16 / 59
17 /96

رعايت حريم خصوصي ديگران

81/ 03

زهد (کمهزينه و پربهره بودن براي ديگران)

16 / 24

بخل و خساست

17 / 48

احساس مسئوليت و اهتمام ورزيدن به امور ديگران (با جان ،مال ،دست ،پا و زبان)

17 / 10

خيرخواهي ديگران (در افکار ،رفتار و گفتار)

16 / 14

نگراني نسبت به آينده ديگران

14 / 59

توجه و ياري بيشتر به مستمندان و نيازمندان

16 / 59

تالش براي رشد و موفقيت ديگران

14 / 59

ماليم و نرم بودن نسبت به مومنين

15 / 86

مهرباني و محبت

17 / 14

توجه و ياري بيشتر به زنان

15 / 07

توجه و ياري بيشتر به کودکان

16 /00

توجه و ياري بيشتر به سالمندان

15 / 45

مشکلگشا بودن

16 /12

دعا براي ديگران

16 / 14

حفظ مومن(کرامت ،جان ،مال ،آبرو و ناموس)

19 / 45

به نيکي ياد کردن از برادر ديني در غياب او

16 / 66

بيتفاوتي نسبت به مشکالت ديگران

16 / 90

آنچه براي خود نميپسندد براي ديگران نپسنديدن

17 / 28

آمر به معروف بودن

81/ 03

ناهي از منکر بودن

17 /55

اطعام ديگران

13 /12

سبقت بر ديگران در کارهاي خير

17 / 28

سنگدلى

17 / 03

مودت (ابراز محبت و عالقه به ديگران)

16 / 31

ناراحتي و شکست ديگران را ،ناراحتي و شکست خود دانستن

16/00

رعايت انصاف

17 /97

مقايسه خود با پايينترين افراد اجتماع از لحاظ مالي

15 / 62

حسد

81/ 72

شادکامي و پيروزي ديگران را ،شادکامي و پيروزي خود دانستن
احساس سرشت و سرنوشت مشترک با ديگران
خودبرتربيني
رقابت با ديگران در ماديات
خودخواهي

14 /79
14 / 52
17 /12
15 / 07
15 /79

تواضع و فروتني در تمامي کارهاي خود(خشوع)

15 / 45

انتقادپذيري و جبران اشتباه خود

15 / 86

31

ساخت و تحليل عامل اکتشافي پرسشنامه بعد فردي ...
رديف

ميانگين وزن ابعاد کالن

مولفههاي ناظر به هر بعد کالن
نشست و برخاست با افراد ضعيف جامعه

13 / 59

غرور و تکبر

81/ 24

زيادهخواهي

15 / 34

آنچه براي خود ميپسندد براي ديگران پسنديدن

ادب و کرامت

( ) 56 . 16

4

5

مشارکت و همبستگي

()22.61

ميانگين وزن هر مولفه

17 /12

غيرت

17 / 17

تجملگرايي

14 / 90

ايثار و از خودگذشتگي

16 / 14

صفح (گذشت) ،تساهل ،تسامح ،چشمپوشي ،تغافل ،رفق ،مدارا

16 / 86

جدال و مشاجره

16 / 52

روحيه تشکر و قدرداني داشتن

16 / 45

شجاعت

15 / 66

کينهورزي

17 / 86

قناعت

15 / 31

انتقام

16 / 66

ُخلق (اخم ،ترشرويي ،دشنام ،فحاشي و)...
سوء ُخ

17 / 59

رعايت نظافت و آراستگي ظاهر در روابط با ديگران

15 / 83

عدم رعايت حجاب

17 / 66

حفظ پوشيدگى و حجاب در روابط با نامحرم

17 / 86

تن دادن به ظلم دادن (رضايت به مظلوم واقع شدن)

17 / 28

ُخلقي و خوشرويي
خوش ُخ

17 / 52

عفت و پاکدامني

81/ 76

خشم و غضب

17 / 38

وقار و متانت

15 /96

هذل(سخن بيهوده و لغو گفتن)

15 /97

سخاوت و گشاده دستي

15 / 34

حفظ اسرار ،عزت و کرامت انساني خود در ارتباط با ديگران

17 / 86

شکايت از مشکالت خود پيش ديگران

14 / 66

دلبستگي و وابستگي زياد به ديگران

15 / 03

تمنا و درخواست از ديگران

14 / 93

تعاون و همکاري با ديگران در امور و دستورات ديني

17 / 14

حضور موثر در اجتماعات سالم (نماز جماعت ،نماز جمعه ،حج و)

15 / 28

مشورت (با افراد شجاع ،خدا ترس ،آگاه و عالم رباني)

16 / 38

شرکت در غم و شادي ديگران

14 / 03

گسترش روابط با ديگران(مردمآميزي)

14 / 34

قهر

16 / 07

حفظ وحدت و انسجام با ديگر مسلمانان

16 /12

اصالح ميان مردم

17 /79

انزواگزيني

14 / 31

قطع رحم

81/ 38

ازدواج

17 / 07

صله ارحام و ديدار يکديگر

17 /55

32
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مولفهها بر اساس مباني نظري ،ماهيت و ارتباط بين آنها توسط اعضاي گروه متمرکز طبقهبندي و پنج بعد کالن بهدست آمد .مولفه-
هايي که ميانگين وزن آنها از ميانگين بعد کالن مربوط به خودشان کمتر بود ،حذف و پنج بعد کالن از سي و چهار مولفه تشکيل

گرديدند .بهنحوي که از تعداد يازده مولفه مربوط به بعد کالن صداقت و پايبندي به پيمان با ميانگين( ) 70 . 18؛ چهار مولفه صداقت در
مقابل دروغگويي؛ خيانت در مقابل وفاي به عهد؛ تهمت و افترا؛ ظاهرسازي و دورويي؛ از هفده مولفه مربوط به بعد کالن معنويت

ديني( ) 32 .71پنج مولفه ايمان به خدا؛ همنشيني با افراد نااهل و مشارکت در گناه؛ نيت الهي در مقابل غيرالهي؛ اشاعه زشتي بين
ديگران؛ جهاد و از جان گذاشتن در راه خدا؛ از شصت و دو مولفه مربوط به بعد کالن رعايت حقوق و برادري(  ) 87 . 16پانزده مولفه

طمع به مال ديگران؛ استهزاء و تمسخر؛ اداي حقوق در مقابل پايمال کردن حقوق ديگران؛ التزام به پرداخت خمس ،زکات و ماليات؛

سخنچيني و غيبت؛ تحقير و سرزنش؛ پردهدري در مقابل رعايت حريم خصوصي ديگران؛ مهرباني در مقابل آزار و سنگدلي؛ سوء-
ظن و بدگماني؛ بيتفاوتي نسبت به مشکالت ديگران حفظ و خيرخواهي آنان؛ بخل در مقابل رواداري؛ امر به معروف و نهي از منکر؛

سبقت در کارهاي خير؛ حسد؛ خودبرتربيني؛ از بيست و دو مولفه مربوط به بعد کالن ادب و عفت(  )65. 16پنج مولفه انتقام در مقابل
ُخلق؛ پوشيدگى و حجاب در مقابل عدم رعايت حجاب؛ عفت و پاکدامني؛ حفظ
ُخلقي در مقابل سوء ُخ
گذشت بزرگوارانه؛ خوش ُخ

اسرار و عزت انساني خود؛ از دوازده مولفه مربوط به مشارکت و همبستگي( ،) 22 .61پنج مولفه تعاون و همکاري در امور ديني؛

مشورت (با افراد شجاع ،خدا ترس ،آگاه و عالم رباني)؛ اصالح ميان مردم؛ صله ارحام و ديدار يکديگر در مقابل قطع رحم و ازدواج
باقي ماند.

جدول  :4ابعاد كالن و مولفههاي بعد فردي سالمت اجتماعي

رديف

ابعاد کالن

تعدادمولفه

تعداد مولفه باقيمانده

.1

صداقت و پايبندي به پيمان

11

4

.2

معنويت ديني

17

5

.3

رعايت حقوق و برادري

62

15

مولفههاي باقيمانده
صداقت در مقابل دروغگويي
خيانت در مقابل وفاي به عهد
تهمت و افترا
ظاهرسازي و دورويي
ايمان به خدا
همنشيني با افراد نااهل و مشارکت در گناه
نيت الهي در مقابل غيرالهي
اشاعه زشتي بين ديگران
جهاد و از جان گذاشتن در راه خدا
طمع به مال ديگران
استهزاء و تمسخر
اداي حقوق در مقابل پايمال کردن حقوق ديگران
التزام به پرداخت خمس ،زکات و ماليات
سخنچيني و غيبت
تحقير و سرزنش
پردهدري در مقابل رعايت حريم خصوصي ديگران
مهرباني در مقابل آزار و سنگدلي
سوءظن و بدگماني
بيتفاوتي نسبت به مشکالت ديگران در مقابل حفظ و

خيرخواهي آنان

بخل در مقابل رواداري
امر به معروف و نهي از منکر
سبقت در کارهاي خير

33

ساخت و تحليل عامل اکتشافي پرسشنامه بعد فردي ...
رديف

ابعاد کالن

تعدادمولفه

مولفههاي باقيمانده

تعداد مولفه باقيمانده

حسد
خودبرتربيني
انتقام در مقابل گذشت بزرگوارانه
ُخلق
ُخلقي در مقابل سوء ُخ
خوش ُخ
.4

رعايت کرامت و عفت

22

5

.5

مشارکت و همبستگي

21

5

پوشيدگى و حجاب در مقابل عدم رعايت حجاب
عفت و پاکدامني
حفظ اسرار و عزت انساني خود
تعاون و همکاري در امور ديني
مشورت (با افراد شجاع ،خدا ترس ،آگاه و عالم رباني)
اصالح ميان مردم
صله ارحام و ديدار يکديگر در مقابل قطع رحم
ازدواج

آيا پرسشنامه بعد فردي سالمت اجتماعي مبتني بر ديدگاه اسالم از اعتبار الزم برخوردار است؟

براي تدوين پرسشنامه بر اساس سي و چهار مولفه باقيمانده ،خزانه سواالتي شامل  383گويه در ابعاد شناختي ،هيجاني و رفتاري ،تنظيم

گرديد و پس از ويرايش روايي صوري  202سوال مورد تاييد پنج نفر از اساتيد و صاحبنظران روانشناسي و علوم اسالمي قرار
گرفت .به منظور بررسي اعتبار پرسشنامه ،از جامعه زنان و مردان شهر تهران که مسلمان ،داراي سن  81تا 56سال و سواد خواندن و

نوشتن ،نمونهاي با حجم پنجاه نفر با روش نمونهگيري هدفمند انتخاب و پرسشنامه بر روي آنان اجرا گرديد و سواالت داراي
همبستگي منفي يا ضريب همبستگي پايين ،حذف و  851سوال باقي ماند.

جدول  :5ضريب آلفاي کرونباخ پرسشنامه بعد فردي سالمت اجتماعي  158سوالي و مقياسهاي آن
ابعاد

تعداد سواالت/مقياس

مقدار ضريب آلفا

فراواني

صداقت و پايبندي به پيمان

25

0/ 820

132

معنويت ديني

23

0/358

132

رعايت حقوق و برادري

67

0/419

132

رعايت کرامت و عفت

25

0/ 787

مشارکت و همبستگي

81

0/ 785

بعد فردي سالمت اجتماعي

851

0/959

پنج مقياس

5

0/ 894

132
132
132
132

با توجه به جدول فوق مشاهده ميشود در اجراي پرسشنامه  851سوالي بعد فردي سالمت اجتماعي بر  132نفر از شهروندان تهراني،

ضريب آلفاي کرونباخ کل پرسشنامه حدود  ،0/69و براي مقياس صداقت و پايبندي به پيمان  ،0/ 82مقياس معنويت ديني ،0/ 85

مقياس رعايت حقوق و برادري  ،0/ 91مقياس حفظ ادب و احترام حدود  0/97و مقياس مشارکت و همبستگي داراي ضريب آلفاي

کرونباخ حدود  0/97بهدست آمد ،كه نشان دهنده اعتبار مطلوب و باالي پرسشنامه بعد فردي سالمت اجتماعي است.
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جدول  :6ضريب همبستگي پرسشنامه بعد فردي سالمت اجتماعي  158سوالي و مقياسهاي آن
صداقت و پايبندي به

مقياسها

پيمان

معنويت ديني

رعايت
عفت

کرامت

و رعايت

برادري

حقوق

و

مشارکت و همبستگي

صداقت و پايبندي به پيمان



----

----

----

-----

معنويت ديني





----

----

-----

رعايت کرامت و عفت



 

----

-----

رعايت حقوق و برادري



 



-----

مشارکت و همبستگي



 





بعد فردي سالمت اجتماعي











سطح معناداري











فراواني











با توجه به جدول فوق در اجراي پرسشنامه  851سوالي بعد فردي سالمت اجتماعي بر  132نفر از شهروندان تهراني ،بيشترين همبستگي

دروني ميان مقياسها با بعد فردي سالمت اجتماعي به ترتيب متعلق به مقياسهاي رعايت حقوق و برادري (  ،) 0.97حفظ ادب و

احترام (  ،) 0.86معنويت ديني (  ،) 0.85مشارکت و همبستگي (  ) 0.79و صداقت (  ) 0.71ميباشد .همچنين بيشترين همبستگي ميان

مقياسها ،مربوط به همبستگي مقياس حفظ ادب و احترام با مقياس رعايت حقوق و برادري (  ) 0.78و با مقياس معنويت ديني ( ) 0.77

ميباشد .همبستگي مقياس رعايت حقوق و برادري با مقياس معنويت ديني (  ،) 0.75و با مقياس مشارکت و همبستگي (  ) 0.72است و
کمترين ضريب همبستگي ميان مشارکت و همبستگي با صداقت و پايبندي به پيمان ) 41 3 0. ( ،ميباشد .نتايج گوياي آن است كه

ميزان همبستگي پرسشنامه بعد فردي سالمت اجتماعي با تمامي ابعاد صداقت و پايبندي به پيمان ،معنويت ديني ،رعايت حقوق و
برادري ،حفظ ادب و احترام و مشارکت و همبستگي مثبت معنادار و قوي دارد که حاکي از همساني دروني باالي ابعاد مختلف

يباشد.
پرسشنامه بعد فردي سالمت اجتماعي با يکديگر م 

آيا پرسشنامه بعد فردي سالمت اجتماعي مبتني بر ديدگاه اسالم از روايي الزم برخوردار است؟

براي تعيين روايي پرسشنامه بعد فردي سالمت اجتماعي و مشخص ساختن اينکه آيا پرسشنامه تدوين شده واقعًاًا سالمت اجتماعي فرد

را ميسنجد ،سي و چهار مولفه تشکيل دهنده سالمت اجتماعي فرد بر اساس آموزههاي اسالم مورد تحليل عاملي قرار گرفتند.
جدول  :7آزمونOـ Mـ  Kو بارتلت

آزمون  KMOو بارتلت



سطح معناداري



بر اساس نتيجه آزمون  KMOکه مقدار آن برابر با  0.923و بزرگتر از  0 .7 0و شاخص کرويت بارتلت نيز از نظر آماري معنادار

است ،بنابراين ميتوان نتيجه گرفت که دادهها براي تحليل عاملي شرايط الزم را دارند .براي اينکه معلوم شود ،چند عامل بنيادي مي-
توان استخراج کرد ،نمودار اسکري توسط نرمافزار  spssتوليد شد که در زير نشان داده شده است.
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ساخت و تحليل عامل اکتشافي پرسشنامه بعد فردي ...

طبق نمودار فوق سي و چهار مولفه بهدست آمده قابل تحليل به مولفههاي بنياديتري هستند که تعداد مولفهها در محور عمود نمودار

مشخص گرديدهاند.

جدول  :8ماتريکس مولفههاي چرخشيافته
عاملها
رديف

مولفهها



.1

مولفه



.2

مولفه



.3

مولفه



.4

مولفه



.5

مولفه



.6

مولفه



.7

مولفه



.8

مولفه



.9

مولفه



مولفه



. 10







با توجه به جدول فوق سي و چهار مولفه بعد فردي سالمت اجتماعي به چهار عامل بنيادي تقليل يافتند .به نحوي که مولفههاي 13 ، 27

و  ، 28به ترتيب شامل داشتن پوشيدگى و حجاب ،عدم سوءظن و بدگماني و برخورداري از عفت و پاکدامني در روابط اجتماعي ،در

عامل اول قرار گرفتند .مولفههاي  32 ، 22و  19به ترتيب شامل نيت الهي ،اصالح ميان مردم و فقدان خودبرتربيني ،در عامل دوم قرار

گرفتند .مولفههاي  29و  16شامل حفظ اسرار و عزت انساني خود در روابط اجتماعي و امر به معروف و نهي از منکر در عامل سوم و
همچنين مولفههاي  81و  24شامل پرهيز از حسد و جهاد و از جان گذاشتن در راه خدا در عامل چهارم قرار دارند.
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جدول  :9تحليل عاملي سي و چهار مولفه تشکيل دهنده بعد فردي سالمت اجتماعي
ارزش ويژه اوليه
تجميع

تجميع واريانسها

مجموع

درصد واريانس تجميع واريانسها



 





















 



















































  

مولفهها


مجموع

مجموع مجذورات بارهاي عاملي استخراج شده

درصد واريانس

واريانسها

 

مجموع

درصد واريانس

مجموع مجذورات بارهاي عاملي چرخش يافته

بر اساس معيار کيزر عاملهايي که از ارزش ويژه کمتر از يک برخوردار بودند ،در انتخاب عاملها به حساب نيامدند .طبق جدول

فوق چهار عامل بنيادي مذکور بيش از  96درصد واريانس سازه مورد نظر را تبيين ميکنند .از آنجا که  96درصد بيشتر از  50درصد
است ،بنابراين نتيجه ميگيريم که مقياس مورد نظر از روايي سازه خوبي برخوردار است.

نرم مناسب براي تفسير نمرههاي پرسشنامه بعد فردي سالمت اجتماعي چگونه است؟
جدول  :9جدول آمار توصيفي مقياسهاي پرسشنامه بعد فردي سالمت اجتماعي

مقياسها

فراواني

ميانگين

انحراف معيار

واريانس

صداقت و پايبندي به پيمان










معنويت ديني









رعايت کرامت و عفت









رعايت حقوق و برادري










مشارکت و همبستگي









بعد فردي سالمت اجتماعي







.

براي تفسير نمرههاي خام افراد در هر يک از مقياسهاي پنجگانه بعد فردي سالمت اجتماعي ميتوان نمرههاي خام را بهصورت نمره-
هاي  Tبا ميانگين  50و انحراف معيار  10تبديل و آن را به صورت زير تفسير کرد .بهعنوان مثال اگر نمره خام مقياس صداقت و

پايبندي به پيمان يک آزمودني برابر  60باشد ،با توجه به جدول  9ميانگين و انحراف معيار اين مقياس بهترتيب برابر با
 و  است ،که نمره  Tاين آزمودني بهصورت زير محاسبه ميشود:
×

10 + T

× 10 + T 

52 T

نمرههاي  Tبين  40تا  60نشان دهنده وضعيت بهنجار و نمرههاي باالتر از  60نشان دهنده سطح باالي خصيصه مورد سنجش و نمره-
هاي کمتر از  40نشان دهنده سطح پايين خصيصه مورد سنجش خواهد بود.

بحث و نتيجهگيري

تحليل عاملي صورت گرفته بر سي و چهار مولفه بعد فردي سالمت اجتماعي که در روش كيفي بر اساس آموزههاي اسالم و نظرات

اساتيد و صاحبنظران گروه دلفي و گروه متمرکز به دست آمد ،گوياي آن است که اصليترين اين مولفهها براي تعيين سالمت
اجتماعي افراد اصالح ميان مردم ،نيت الهي در رفتارهاي اجتماعي ،فقدان خودبرتربيني ،گذشت بزرگوارانه ،حفظ پوشيدگى و

حجاب ،فقدان سوءظن و بدگماني ،عفت و پاکدامني ،امر به معروف و نهي از منکر و حفظ اسرار و عزت انساني خود در روابط
اجتماعي ميباشند .يافتههاي پژوهش در خصوص ابعاد و مولفههاي بعد فردي سالمت اجتماعي با بخشي از نتايج پژوهشهاي

ساخت و تحليل عامل اکتشافي پرسشنامه بعد فردي ...
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خداياري فرد و همکاران( ،) 388 1باقري ،خسروي و اسكندري( ،) 378 1آذربايجاني(  ،) 1380بهرامي(  ،) 1380چلبيانلو و عزيزي() 382 1
و پيمايش ملي ارزشها و نگرشهاي ايرانيان( ) 382 1همسو ميباشد.

ترتيب اولويت پنج بعد کالن سالمت اجتماعي ميتواند گوياي نکات قابل توجهي است .التزام و پايبندي به مولفههاي صداقت و

پايبندي به پيمان نياز ضروري براي برخورداري از حداقل سالمت اجتماعي است و بدون آن التزام به ساير ابعاد ارزش خاصي نخواهند

داشت .زيرا بعد صداقت و پايبندي به پيمان بيشترين وزن را نسبت به چهار بعد ديگر بهدست آورده و اولويت دارترين مولفههاي اين

بعد ،پرهيز از دروغگويي و رعايت صداقت در گفتار و رفتار اجتماعي و دومين اولويت مربوط به بعد معنويت ديني ميباشد .پس از

آن انتظار ميرود که فرد صادق و پايبند به پيماني که ايمان به خدا و نيت خالص در تمامي روابط اجتماعي دارد ،در روابط خود با

ساير مسلمانان نيز ميبايست بعد حقوق و برادري ايماني را رعايت نمايد .چرا که طبق آموزههاي اسالمي خداوند حقوق مردم را بر

حقوق خود مقدم داشته (تميمى آمدى 1366 ،ح  .) 4780چنانچه مولفههاي بعد حقوق و برادري از تعداد و گستردگي بيشتري نسبت به

مولفههاي ساير ابعاد برخوردار است .همچنين براي دستيابي به حداکثر سالمت اجتماعي ضروري است مولفههاي دو بعد کرامت و

عفت و مشارکت و همبستگي در ارتباط با ديگران رعايت نمايد .بر اساس آموزههاي اسالمي رعايت کرامت و همبستگي با ديگران
بدون پايبندي به صداقت ،معنويت ديني و رعايت حقوق و برادري چيزي بيش از شرک ،تظاهر و ريا ،خودخواهي ،نيرنگ و كشش

حيواني موقتي نيست .به عبارتي ميزان باالي مولفههاي معنويت ديني در صورت پايين بودن ميزان مولفههاي صداقت و پايبندي به

پيمان؛ يا ميزان باالي مولفههاي رعايت حقوق و برادري در صورت پايين بودن ميزان مولفههاي معنويت ديني؛ يا ميزان باالي مولفه-
هاي مشارکت و همبستگي در صورت پايين بودن ميزان مولفههاي حفظ کرامت و عفت خود در ارتباط با ديگران چيزي جزء نيرنگ،

شرک و ريا ،خودخواهي و رفتار ناسالم اجتماعي نميباشد.

پيروي افراد جامعه از رفتارهاي منافي سالمت رسانههاي بينالمللي؛ آسيبهاي ناشي از پيروي از نظام ،شاخص و محصوالت وارداتي

سالمت و فقدان نظام جامع آموزش مهارتهاي زندگي و سالمت مبتني بر آموزهاي اسالمي اهميت موضوع را چند برابر مينمايد

(سازمان ملي جوانان .)8317 ،مفهوم سالمت اجتماعي پيشتر در کشورهاي صنعتي و توسعه يافته مورد توجه قرار گرفته وليکن با
توجه به تاثيرگذاري ارزشهاي فرهنگي هر جامعه بر تعيين شاخص و مولفههاي ابعاد مختلف سالمت بهويژه سالمت اجتماعي ،تعميم

و پيروي از آن در جامعة اسالمي ما درست نميباشد .با توجه به نقشه جامع علمي كشور يکي از اولويت اول علم و فناوري در حوزه

سالمت "الگوهاي شيوه زندگي سالم منطبق با آموزههاي اسالمي" است و يكي از راهبرد ملي آن به "توسعه آموزش و پژوهش در

زمينه ترويج شيوههاي زندگي سالم و اسالمي و نيز عوامل اجتماعي موثر بر سالمت و بهداشت" تاكيد داشته است .يافتههاي پژوهش
حاضر به برخي از مولفههاي بعد فردي سالمت اجتماعي بر اساس آموزههاي اسالمي اشاره نموده که فرهنگسازي و نهادينهسازي
آنها با استفاده از ظرفيت نهادهاي فرهنگي و آموزشي ،گامي مهم در دستيابي به ابعاد مختلف سالمت خواهد بود.
منابع

ي.
ي با تكيه بر اسالم .پاياننامة كارشناسيارشد روانشناسي بالين 
ي مذهب 
تگير 
ن جه 
آذربايجاني ،مسعود(  .)1 380آزمو 
پژوهشكدة حوزه و دانشگاه قم.

الواني ،مهدي و تقوي ،ميرعلي(  .) 1383مفاهيم و نظريههاي سرمايه اجتماعي .فصلنامه مطالعات مديريت ،شماره 43،33و 47
صص . 53 - 70
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ي بر اساس ديدگاه
لسنج 
س عم 
ي ،زهره و حسين اسكندري( .) 378 1ساخت و اعتباريابي مقيا 
باقري ،خسرو؛ خسرو 
ش منتشرنشده.
اسالمي .پژوه 

ش منتشر نشده.
ي .پژوه 
ي مذهب 
تگير 
س جه 
ي مقيا 
ن اعتبار و رواي 
ي ميزا 
ي مقدمات 
ي احسان ،هادي (  .) 13 80بررس 
بهرام 

ي دانشجويان .مجلة
س نگرش مذهب 
ي مقيا 
ب ،باقرو محسن شكوهي يكتا(  .) 1379آمادهساز 
ي بنا 
يفرد ،محمد؛ غبار 
خدايار 
روانشناسي .شماره  ، 15سال چهارم ،صص  285ـ . 268

رفيعي ،حسن؛ سميعي ،مرسده؛ اميني راراني ،مصطفي و اکبريان ،مهدي(  .) 1389سالمت اجتماعي ايران :از تعريف اجماع
مدار تا شاخص شواهد مدار .مجموعه مقاالت و سخنرانيهاي نخستين همانديشي ملي سالمت اجتماعي .تهران :وزارت

سالمت ،درمان و آموزش پزشکي.
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