فصلنامهی مطالعات توسعهی اجتماعی -فرهنگی ،دورهی هفتم ،شمارهی  ،1تابستان  ،79صفحات 79-111

تحلیل گروههای چندگانه از نقش انزوای اجتماعی بر سالمت اجتماعی در میان
قومیت کُرد با رویکرد متقاطع بین مذهب ،جنس و شهر
تاریخ دریافت1921/51/50:

تاریخ پذیرش1920/59/10 :

چکیده
این مقاله با رویکرد تحلیل عاملی و تحلیل مسیر گروههای چندگانه به بررسی تأثیر انزوای
اجتماعی بر سالمت اجتماعی میپردازد .جامعهی آماری تحقیق جوانان بین سنین  11تا  22سال
کُرد در شهرهای کرمانشاه و جوانرود میباشد .روش تحقیق پیمایش و تکنیک جمعآوری داده
پرسشنامه است .با ترکیب سه متغیر جنس ،مذهب و شهر 1 ،زیرگروه ساخته و به وسیلهی
نرمافزار ایموس تفاوت بین گروهها بررسی شد .در تحلیل کلی مشخص شد که متغیرهای تحقیق
 05درصد از متغیر وابسته را تبیین میکنند .با بررسی گروهها مشخص شد که مدل اندازهگیری و
مدل ساختاری تحقیق در این  1گروه متفاوت هستند؛ سه متغیر مذهب ،جنس و شهر مدل تحقیق
را تعدیل میکنند و باعث تغییر در میزان متغیرهای پنهان ،مسیرهای علّی و بارهای عاملی در هر
یک از زیرگروههای تحقیق میشوند.
واژههای کلیدی :سالمت اجتماعی؛ انزوای اجتماعی؛ تبعیض؛ موقعیت اجتماعی.

 1استادیار گروه جامعهشناسی دانشگاه شاهد(نویسندهی مسئول)
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مقدمه
محور توسعهی پایدار ،انسان سالم است و جوامع امروزی خواستار ایجاد بـستر مناسـب برای
تولید و شتاب الزم برای رسیدن به توسعهی همه جانبه هستند؛ از این رو بدیهی اسـت بررسی و
تبیین تمام مؤلفههای اجتماعی تأثیرگذار بر سالمت از وظایف محققان و فعـاالن عرصهی سالمت
برای سیاستگذاری در خصوص مسئلهی مهم توسعهی پایـدار کـشورها کمک میکند .امروزه
سالمت اجتماعی ،به عنوان یکی از ابعاد سالمت ،در کنـار سـالمت جـسمی و روانی و معنوی
نقش و اهمیت گستردهای یافته است؛ به گونـهای کـه دیگـر ،سـالمتی فقـط عاریبودن از
بیماریهای جسمی و روانی نیست؛ بلکه چگونگی عملکرد انسان در روابط اجتماعی و چگونگی
تفکر وی از اجتماع نیز به عنوان معیارهای ارزیـابی سـالمت فـرد در سطح کالن جامعه به شمار
میرود (سامآرام .)1 :1911 ،به طور کلی ،بعد اجتماعی سالمت دربرگیرندهی سطوح مهارتهای
اجتمـاعی و عملکـرد اجتماعی و توانایی شناخت هر شخص از خود به عنوان عضوی از جامعهی
بزرگتر است .از این نظر ،هر کس عضوی از افراد خانواده و عضو جامعهای بزرگتر محسوب
مـیشـود .در سنجش سالمت اجتماعی ،به نحوهی ارتباط شخص در شبکهی روابط اجتماعی
توجه میشود .اهمیت توجه به بعد اجتماعی توسعه و همچنین تأکید سازمان بهداشت جهانی بر
سـالمت اجتماعی ،در کنار سالمت فیزیکی ،سبب شده است تا امروزه سالمت اجتماعی به
دغدغـهی مشترك جامعهشناسان و برنامهریزان اجتماعی در هر جامعه تبدیل شود .همچنین انزوای
اجتماعی اشاره به زندگی بدون مصاحبت ،فقدان دیگران مهم و مناسبات مشترك ،اعتماد و حرکت
به سمت دورههای بحران و گسست در اتصاالت عینی و شبکههای روابط اجتماعی اعضای جامعه
کرده و بر عملکرد و بهزیستی افراد و پیوستگی اجتماعی درون جامعه تأثیر منفی میگذارد .فقدان
روابط مؤثر ،تهدیدی جدی برای رفاه و سالمتی افراد به وجود میآورد؛ افرادی که روابط استوار و
معنادار با سایرین را حفظ نکرده و کسی را ندارند که به هنگام ضرورت به او مراجعه کنند ،تا حد
زیادی در خودشان غوطهور میشوند .این مسئله اغلب به مشکالت خطرناکی از قبیل اختالالت
روانی ،افسردگی ،عزت نفس پایین ،مشکالت اجتماعی و عالئم مریضی جسمانی منجر میگردد
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(هورتالنوس ،1میشلز 2و میوسن.)01 :1921 ،9
از طرف دیگر همان طور که قابل مشاهده است ،تنوع قومی زیادی در ایران وجود دارد و یکی
از نمونههای استثنایی در میان کشورهای دنیا است .در این میان نیاز به حفـظ نظـم موجـود کـه از
لوازم اصلی آن ایجاد انسجام و یکپارچگی است ،ضروری اسـت تـا بتـوان تهدیـدهای روزافـزون
تالشهای خود را معطوف به مای ایرانی و کشور با سابقهشان کنند .عالوه بر آن در میان هـر یـک
از این قومیتها نیز تنوعات زیادی وجود دارد کـه باعـث تفـاوت در میـان جنبـههـای اجتمـاعی،
سیاسی و ...بین مردم با قومیت یکسان شده است؛ یعنی اگر مردم کشور را بر اساس قومیـت آنهـا
تقسیمبندی کنیم ،این گروهها نیز بر اساس متغیرهای دیگر به دستههـای دیگـر تقسـیم مـیشـود و
تفاوتهای اجتماعی و فرهنگی آنها نمایان میشود.
مطابق با مرکز آمار ایران ( 1.0 ،)1910تا  0میلیون هموطن کُرد در ایران زندگی میکنند .به
غیر از رشد جمعیتی آنها و تأثیر آنها در مسائل مختلف کشور ،اطالعات بسیار کمی در مورد
ناهمگونی که در تجارب زندگی و شرایط اجتماعی بین آنها وجود دارد ،در دسترس است.
زیرگروههای زیادی بین قوم کُرد به دلیل تفاوت آنها در نوع مذهب ،شهر و ...وجود دارد.
مطالعهی حاضر قصد دارد تا به ناهمگونی بپردازد که در میزان تبعیض و موقعیت اجتماعی میان
هموطنان کُرد وجود دارد .همچنین این پژوهش با بررسی سالمت اجتماعی مردم کُرد ،به بررسی
این نکته میپردازد که چگونه روابط میان تبعیض ،موقعیت اجتماعی و وضعیت سالمت به عنوان
تابعی از سه متغیر جنس ،نوع مذهب و نوع شهر است.
پیشینهی پژوهش
رستگارخالد ،سلمانی بیدگلی و افشارنسب( )112-019 :1921تحقیقی با عنوان مطالعهی
تندرستی اجتماعی زنان شهر کاشان به انجام رساندهاند .آنها در این مقاله بیان میکنند که سالمت
فرد پایه و بنیان سالمت جامعه است و این دو آنچنان به هم وابستهاند که نمیتوان بین آنها مرز
معینی قائل شد .مفهوم سالمت اجتماعی به عنوان بعد مهم دیگر سالمت ،در سالهای اخیر توجه
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زیادی را به خود جلب کرده است .باید توجه داشت که تندرستی اجتماعی ،چگونگی برقراری
ارتباط فرد با دیگران ،چگونگی واکنش به افراد دیگر و چگونگی تعامل فرد با نهادهای اجتماعی و
رسوم جامعه را شامل میشود .این مقاله به بررسی تندرستی اجتماعی زنان با استفاده از تئوریهای
کیز )1221( 1و الرسن )1222( 2میپردازد .گفتنی است ابعاد انسجام اجتماعی ،پذیرش اجتماعی،
اجتماعی و سازگاری اجتماعی از تئوری الرسن استخراج شدند .جامعهی آماری زنان شهر کاشان،
و روش تحقیق پیمایش و فن جمعآوری دادهها نیز پرسشنامه است .نتایج تحلیل عاملی تأییدی
نیز با یافتههای کیز مطابق است و تحلیل عاملی کیز مناسببودن پنج بعد تندرستی اجتماعی را
برای جامعهی آماری تحقیقش تأیید کرده است .نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان میدهد که
نتیجهی دو شاخص مورد نظر الرسن(حمایت و سازگاری اجتماعی) عامل مشترك تندرستی
اجتماعی است و مقدار فراوانی از واریانس آن تبیین میشود .آزمون خیدو بین تندرستی اجتماعی
و وضعیت تأهل و درآمد معنادار است و بین تندرستی اجتماعی و تحصیالت معنایی ندارد ،اما بین
تندرستی اجتماعی و وضعیت اشتغال بستگی به مدل دارد(در مدل الرسن معنادار است ،اما در مدل
کیز نه) .بنا بر نتایج این پژوهش مسئوالن باید نگرانی بیشتری در مورد سالمت اجتماعی زنان
داشته باشند و با توجه به این که زنان نقشی مهم در خانواده و جامعه دارند و تربیتکنندگان نسل
بعدی جامعه هستند ،سالمت آنها بهویژه سالمت اجتماعیشان مهم است.
رستگارخالد و سلمانی بیدگلی ( )110-111: 1920پژوهشی با عنوان فرهنگپذیری و
سازگاری در میان جوانان کرد انجام دادهاند .آنها اشاره میکنند که این مقاله درصدد بررسی
اَشکال مختلف فرهنگپذیری (یکپارچهسازی ،قومی ،ملی و پراکنده) و سازگاری (روانی و
فرهنگی  -اجتماعی) و رابطهی آنها با هم در میان جوانان کُرد است .جامعهی آماری جوانان بین
سنین  11تا  22سال کُرد در شهرهای کرمانشاه و جوانرود میباشد .روش تحقیق پیمایش و تکنیک
جمعآوری داده ،پرسشنامه است .رویکرد بررسی ،فردمحور (تحلیل خوشه) و متغیرمحور(تحلیل
عاملی اکتشافی و تحلیل رگرسیون) است .نتایج حاصل از تحلیل خوشه را نیمرخهای فرهنگ-
پذیری نامیدیم که نیمرخ قومی شامل  95درصد از پاسخگویان ،نیمرخ ملی شامل  21/0درصد از
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پاسخگویان ،نیمرخ یکپارچهسازی شامل  91/0درصد از پاسخگویان و نیمرخ پراکنده شامل 11
درصد از پاسخگویان است .با تحلیل رگرسیون آشکار شد که وجود توامان فرهنگ ملی و قومی
باعث سازگاری روانی و فرهنگی  -اجتماعی بیشتری میشود .جهتگیری قومی ،سازگاری روانی
را بیشتر میکند و در سازگاری فرهنگی  -اجتماعی تأثیر زیادی ندارد .تأثیر جهتگیری ملی در
کالنتری ،حسینیزاده آرانی ،سخایی و امامعلیزاده( )12-111 :1921پژوهشی با عنوان انزوا و
سالمت :بررسی ارتباط میان انزوای اجتماعی و سالمت روان شهروندان  +11سال تهرانی با عطف
توجه به نقش میانجیگرانهی حمایت اجتماعی انجام دادند و در این پژوهش اشاره دارند که
سالمت روان به عنوان یکی از اساسیترین اجزاء رفاه اجتماعی ،صرفاً واقعیتی زیستشناختی و یا
روانشناختی نیست؛ بلکه دارای ابعاد و ماهیت اجتماعی بوده و متأثر از عواملی چون انزوای
اجتماعی و حمایت اجتماعی میباشد .لذا هدف این مطالعه بررسی تأثیر انزوای اجتماعی بر
سالمت روان شهروندان تهرانی با توجه به نقش میانجیگرانهی حمایت اجتماعی میباشد .روش
تحقیق ،پیمایش و ابزار گردآوری اطالعات ،پرسشنامه میباشد .جهت انتخاب حجم نمونه ،از
فرمول کوکران استفاده شده و  021نفر از شهروندان  +11سال تهرانی در سال  1929به روش
نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای گزینش شدند .یافتههای توصیفی نشان داد که  %02از
شهروندان تهرانی ،انزوا را در سطح متوسط به باال تجربه میکنند %12 ،افراد در وضعیت
سالمتروانی مطلوبی قرار داشته و میانگین دریافت حمایت اجتماعی 11/15،ارزیابی شد .در بُعد
تحلیلی ،آزمون فرضیات نشان داد که رابطهی معنادار و منفی میان انزوای اجتماعی با حمایت
اجتماعی و سالمت روان وجود داشته و حمایت اجتماعی نیز رابطهای معنادار و مثبت با سالمت
روان دارد .همچنین نتایج تحلیل مسیر مدل تحقیق بیانگر این بود که متغیر انزوای اجتماعی در
مقایسه با متغیر حمایت اجتماعی ،تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بیشتری( )-5/10بر میزان سالمت
روان شهروندان تهرانی دارد .در مجموع ،نتایج مطالعهی حاضر داللت بر این دارد که با افزایش
میزان انزوای اجتماعی ،از سطوح حمایت اجتماعی کاسته شده و وضعیت سالمت روان شهروندان
در حالت آسیبپذیر قرار میگیرند.
نوابخش و گراوند ( )112-110 :1925پژوهش با عنوان بررسی تأثیر احساس عدالت اجتماعی
بر هویت ملی شهروندان سنی و شیعه مذهب قوم کرد(نمونهی موردی شهر قروه) به انجام
رسانیدهاند .آنها اشاره میکنند که شواهد ایران صد سال اخیر نشاندهندهی عدم توزیع برابر
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فرصتها و امکانات اجتماعی است و این مسأله سبب نگرانی و دلمشغولی ،مورد توجه ویژهی
محققان و صاحبنظران این حوزه قرار گرفته است .قوم کرد با جمعیت قریب به  0میلیون از یک
طرف و قرار گرفتن در مرزهای غربی کشور از طرف دیگر ،بارها تحت تأثیر عواملی همچون
تحرکات کشورهای خارجی و سیاستهای غلط دولت مرکزی سبب شکلگیری جنبشهای
ندرت در پی شناخت عوامل مؤثر بر همگرایی یا واگرایی ملی این قوم بودهاند و بیشتر به
رفتارهای آنها توجه کردهاند ،نه عوامل مؤثر بر شکلگیری کنشها و رفتارها و نیات آنها .در این
بین کردها از یک طرف خود را محروم از منابعی میدانستند که حق طبیعی آنها بود .تحقیق
حاضر با هدف شناخت میزان هویت ملی در بین شهروندان کرد و رابطهی آن با احساس عدالت به
صورت ترکیبی از روش مطالعهی کتابخانهای و مطالعهی میدانی انجام شد .بررسی رابطهی میان
احساس عدالت شهروندان کرد با هویت ملی نشان داد که بین احساس عدالت شهروندان و هویت
ملی آنان همبستگی معناداری وجود دارد و هر چه احساس بیشتر باشد ،هویت ملی شهروندان
باالتر است .همچنین هر چه احساس عدالت بیشتر باشد ،هویت ملی شهروندان باالتر است.
همچنین نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن 1نشان داد که هر چه قدر احساس عدالت اقتصادی،
سیاسی ،فرهنگی و زبانی شهروندان باالتر باشد ،هویت ملی آنان قویتر است .به طور مشابه،
یافتههای پژوهش ،رابطهی بین هویت ملی و مشروعیت شهروندان را تأیید کرد.
ربانی ،یزدخواستی ،حاجیانی و میرزایی( )99-12 :1910در تحقیقی با عنوان بررسی رابطهی
هویت ملی و قومی با تأکید بر احساس محرومیت و جامعهپذیری قومی :مطالعهی موردی
دانشجویان آذری ،کرد و عرب بیان میکنند که در دهههای اخیر موضوع هویت ملی و قومی به
یکی از مسایل مهم ـ خصوصاً در کشورهای دارای تنوع قومی و فرهنگی ـ تبدیل شده است .در
برجستهشدن این موضوع عوامل گوناگونی مؤثر بودهاند که در این میان بر روند جهانیشدن ،اتفاق
نظر زیادی هست .گروهی بر این باورند که گسترش و تعمیق فرآیند جهانیشدن باعث تشدید و
برجستهشدن وفاداریهای قومی و محلی و در نتیجه تضعیف هویت و انسجام ملی گردیده است.
در مقابل ،گروهی دیگر معتقدند که تقویت هویت قومی در تعارض با هویت و انسجام ملی
نیست؛ بلکه می تواند منجر به تقویت هویت و انسجام ملی جوامع گردد .به عبارتی افراد دارای
Spearman
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اعتراضآمیز و استقاللطلبانهی این قوم بوده است؛ اما واقعیت این است که دولتهای مرکزی به
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هویت ترکیبی هستند؛ بدون آن که تعارضی بین عناصر هویتی آنان باشد .این پژوهش با هدف
«بررسی رابطهی بین هویت ملی و هویت قومی دانشجویان آذری ،کرد و عرب دانشگاههای دولتی
کشور در سال  »1910و ارتباط «احساس محرومیت نسبی و جامعهپذیری قومی با هویتهای
دوگانه(ملی و قومی)» انجام شده است .نمونهی پژوهش در این تحقیق  110نفر بوده است .به طور
متوسطی وجود دارد .بین متغیر«احساس محرومیت نسبی» و «هویت ملی» رابطهی منفی نسبتاً
باالیی وجود دارد و این ارتباط با متغیر«هویت قومی» مثبت و در حد ضعیفی بوده است .همچنین
متغیر«جامعه پذیری قومی» با «هویت ملی» رابطه ضعیف و مثبت و با «هویت قومی» رابطهی
مثبت ،هم افزا و متوسط داشته است.
اخوانمفرد ،هندیانی و زینالنژاد( )922-110 :1910تحقیقی با عنوان بررسی راههای همگرایی
قومیتی با تأکید بر اقوام ترك و کرد در شهرستان ماکو انجام دادند .آنها اشاره میکنند که اکثر
کشورهای جهان از اقوام متعدد تشکیل یافتهاند .این تنوع در اغلب کشورهای مزبور منبع خشونت
بوده و موجب بروز جنگها و درگیریهای داخلی و از بین رفتن جان میلیونها انسان بوده است.
کشور ایران نیز دارای تعدد و تکثر قومی است و اقوام ایرانی به طور عمده در حاشیه و نوار مرزی
ایران شکل گرفتهاند .شهرستان ماکو نیز با ترکیب جمعیتی از هر دو قوم ترك آذری و کرد در
منتهیالیه شمال غربی ایران و در همسایگی کشورهای جمهوری ترکیه و آذربایجان قرار گرفته
است .تنوع قومی در ایران نیز همانند سایر کشورها گاه منبع درگیری و منشأ خشونتهای قومی و
موجب بروز بحرانهای امنیتی در اقصی نقاط قوم نشین بوده و مرکز را نیز تحت تأثیر قرار داده
است .از آن جمله میتوان به بحرانهای مهاباد و فرقهی دمکرات آذربایجان در فواصل سالهای
 1920-1921و نیز بحرانهای مناطق قومنشین پس از انقالب اسالمی و بحران آذربایجان در سال
 1910و دامنهی آن در شهرستان ماکو و ...اشاره نمود .هدف این پژوهش بررسی و شناسایی
راهکارهای ارتقاء سطح همگرایی اقوام ایرانی برای ایجاد همبستگی و وفاق اجتماعی به منظور
دستیابی به یک امنیت پایدار میباشد .تحقیق به صورت موردی و بر روی اقوام ساکن در شهرستان
ماکو انجام پذیرفته است .روش تحقیق از نوع توصیفی زمینهیاب(پیمایشی) است .جمعیت ترك و
کرد زبان ماکو به عنوان جامعه آماری و حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی 1و
Krejcie
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کلی یافتههای تحقیق نشان داد که بین دو متغیر هویت ملی و هویت قومی رابطهی مثبت ،همافزا و
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مورگان 1205(1م) تعداد  219نفر به روش تصادفی طبقهای انتخاب شدهاند .ابزار جمعآوری
دادهها ،پرسشنامه محقق ساختهای است که در تنظیم آن از طیف لیکرت استفاده شده است .روایی
پرسشنامه با مطالعهی منابع ،انجام تست اولیه ،مصاحبهی حضوری با اهل خبره و کارشناسان و
پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامهها  ،5/112محاسبه شده است.
و در سطح استنباطی از آزمون  tو آنالیز واریانس استفاده گردیده است .با توجه به اثبات تمامی
فرضیات و نتایج کلی تحقیق ،معلوم گردید هر پنج عامل دینی ،فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی و
سیاسی در ارتقاء سطح همگرایی اقوام تأثیر مثبت داشته و بر همین مبنا پیشنهادهای پژوهشی و
کابردی ارائهشده که با عملیاتیشدن این پیشنهادها سطح همگرایی به طور چشمگیری افزایش یافته
و موجب انسجام هر چه بیشتر اجتماعی و حصول امنیت پایدار خواهد بود.
محسنیتبریزی( )112-112 :1911در تحقیق خود با عنوان آسیبشناسی بیگانگی اجتماعی-
فرهنگی بررسی انزوای ارزشی در دانشگاههای دولتی تهران بیان میکند که در پرتو مبانی نظری
تحقیق ،ضمن تدوین  0فرضیه که ناظر بر رابطهی متغیر اصلی حقیقی(انزوای ارزشی) و روابط
میان هر یک از متغیرهای علی بود ،با کاربرد روش پیمایش و استفاده از تکنیک پرسشنامهی
هدایت شده از  111نفر دانشجو ،که از بین  21150نفر دانشجویان شاغل به تحصیل در سه مقطع
لیسانس ،فوق لیسانس و دکتری در دانشگاههای دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 02-15و به
طریق نمونهگیری طبقهای با دقت احتمالی مطلوب  d=0/05و ظریب اطمینان  20درصد انتخاب
شده بودند ،اطالعات مربوط به ابعاد آسیبشناختی فرهنگی در محیطهای دانشجویی جمعآوری
گردید .بر اساس نتایج حاصل از مدل تبیینی تحلیل مسیر انزوای ارزشی ،میتوان استدالل کرد که
این متغیر متأثر از عوامل مختلفی است که در شبکهای از روابط علی با یکدیگر و به صورت
مرکب و مجموع قرار دارند و کل تغییرات آن را مجموع متغیرهای علت ) (Xبیان میکند .در این
مدل ،متغیرهای مطلوبیت شرایط خانوادگی ،مطلوبیت شرایط آموزشی ،SES ،رضایت از
زندگی ،احساس ستیز با والدین و ضدیت با جامعه هم ،به طور مستقیم و هم بهطور غیرمستقیم ،بر
انزوای ارزشی اثر گذاشتهاند .همچنین انزوای ارزشی بازتابی از تأثیرات متقابل متغیرهای علت و
منتج از مجموعه از خوردهای این عوامل است.
Morgan
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جهت تجزیه و تحلیل دادهها در سطح توصیفی از فراوانی ،درصد ،میانگین ،انحراف معیار و نمودار
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مبانی نظری پژوهش
سالمت اجتماعی
1

موضوع سالمت اجتماعی نسبت به سالمت روانی و یا سالمت جسمانی ممکن است کمتر
آشنا به نظر برسد و مورد بحث و مطالعه قرار گرفته باشد .این آشنایی کمتر در بعضی موارد منجر
داللت ندارد ،این موضوع پیش میآید که چگونه یک شخص میتواند در جنبههای سالمت
اجتماعی رتبهبندی شود .در واقع ،دیدگاه مهمی وجود دارد که سالمت اجتماعی را یکی از
خصوصیات و ویژگیهای جامعه (نسبت به افراد) میداند« :یک جامعه وقتی در وضعیت سالمت
قرار دارد که فرصتهای برابر برای همه و امکان دسترسی همه به کاالها و خدمات ضروری وجود
داشته باشد و در این وضعیت هر فرد کارکردی کامل به عنوان یک شهروند از خود نشان
دهد»(مک داول .)105 :2551 ،2معرفهای سالمت اجتماعی در این دیدگاه شامل توزیع منابع
مالی ،دسترسی عمومی به فرآیند تصمیمگیری ،9و جوابگویی مقامات رسمی است (همان.)105 :
سالمت اجتماعی را میتوان اینگونه تعریف کرد که آن بعد از سالمتی فرد را شامل میشود که به
مسایلی از قبیل این که چگونه او با افراد دیگر رفتار میکند ،چگونه افراد دیگر به وی عکسالعمل
نشان میدهند و این که او چگونه با سازمانهای اجتماعی و آداب و رسوم جامعه 1تعامل دارد،
میپردازد(راسل .)00 :1209،0این تعریف جامع است و شامل ابعاد شخصیتی ،معاشرتپذیری 1و
مهارتهای اجتماعی میباشد و در مواردی هنجارهای جامعه را منعکس میکند که فرد در آنها
خود را پیدا میکند .در بیشتر بحثها در مورد سالمت اجتماعی فرد ،از واژههایی از قبیل
"خوشکامی" ،"0سازگاری" ،"1عملکرد "2یا "کارکردهای اجتماعی "15صحبت میشود و کمتر
کلمهی سالمت مورد استفاده قرار میگیرد .از سال  ،1210تعریف سازمان سالمت جهانی از
سالمت ،تأکیدی به برخورد بر بیماران به عنوان موجودی اجتماعی که در یک محیط اجتماعی
1
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به تصورات غلطی در این زمینه میشود .به این دلیل که صفت "اجتماعی" به یک ویژگی فردی
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پیچیده زندگی میکند ،بوده است و این رویکرد در پزشکی چشمگیر میباشد .افرادی که در
جوامعشان به خوبی یکپارچه و هماهنگ هستند ،عمر طوالنیتری دارند و بهتر میتوانند خود را از
یک بیماری بازیابی کنند؛ در طرف مقابل گوشهگیری اجتماعی 1عامل مهمی برای بیماری در یک
فرد است(مک داول.)105 :2551 ،

مفهوم انزوای اجتماعی 2نخستین بار توسط جامعهشناس رابرت پارك )1221(9به کار برده شد
و اشاره به بیرونبودن از جهان اجتماعی داشت .چارچوب تئوریکی انزوای اجتماعی درصدد پاسخ
به این مسئله است که چرا بعضی از گروهها از جامعهی اصلی و بزرگتر به حاشیه رانده میشوند.
انزوای اجتماعی در چندین سطح میتواند توسط فرد تجربه شود؛ به عنوان مثال میتواند به دلیل
ارزش پایین یک گروه(مانند یک اقلیت قومی 1بودن) و یا به دلیل موقعیت اجتماعی پایین یک
گروه اقلیت(مانند مکزیکیها در کالیفرنیا) باشد .احساس انزواطلبی در یک جامعه به دلیل چند
عامل اساسی از قبیل قومیت فرد ،نژاد ،جنس ،طبقهی اجتماعی و ...شکل میگیرد و بیانگر کارکرد
منفی روابط بینشخصی میان یک محیط اجتماعی است .در واقع هر گروهی در یک جامعه ممکن
است انزوای اجتماعی را به درجات مختلف و در شکلهای متفاوت و بر اساس موقعیت اجتماعی
خود در رابطه با دیگران تجربه کند .کولن و پریتس )210-222 :2555(0اشاره میکنند که انزوای
اجتماعی در بیشتر موارد ،مفهومی نسبی و تغییرپذیر است؛ در واقع آنها توضیح میدهند که
معنی انزوا وقتی فرد از یک موضوع اصلی به موضوعی دیگر حرکت میکنند ،دچار تغییر میشود.
اکس و ساکس )122-215 :2550(1نیز بیان میکنند که این مفهوم به هیچ وجه مطلق و کامل
نیست (مولینا.)90-91 :2511 ،0
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هال و همکاران )29-11 :1221(1اشاره میکنند که انزوا شرایطی است که در آن افراد نسبت به
مرکز جامعه موقعیت فرعی و پیرامونی دارند و آن به خاطر موقعیت ،هویت و تجربههایشان است.
در واقع آنها انزوا را در رابطه با اَشکال متفاوت ستمگری(یعنی نژادی ،جنسی ،سیاسی ،اقتصادی)
میدانند .گروو و زوئی )1291-1212 :2551(2بیان میکنند که اگر فرد و یا گروهی "دیگری"
اشخاص و یا گروهها) کسانی هستند که درجات متفاوت تبعیض اجتماعی( 9یا از طریق طرد،
برچسب دیگریبودن 1و یا رفتار متفاوت) و موقعیت اجتماعی 0پایینتر نسبت به دیگران را تجربه
کردهاند (هرگز به طور کامل جزئی از بافت اصلی جامعه 1نبودهاند و در موقعیتی در رابطه با هویت
اجتماعی خاصشان و در یک زمینهی خاص قرار گرفتهاند).
پارك اشاره میکند که مهمترین ویژگی انزوای اجتماعی این است که گروه و یا افرادی که
منزوی شدهاند برای اینکه جزئی از گروه اکثریت در جامعه بشوند ناتوان هستند و نمیتوانند با
گروه و فرهنگ مسلط یکپارچه و منسجم شوند ،که این موارد باعث آسیبپذیری آنها در برابر
گرفتاریها و آشفتگیها میشود .مفهوم انزوا در مطالعات حوزهی نابرابری در سالمت نقش مهمی
دارد؛ کسانی که در حاشیهی جامعه و در انزوا زندگی میکنند ،در شرایط ،تجارب و محیطی قرار
دارند که آسیبپذیری آنها در برابر شرایط بد سالمت افزایش (مخصوصا در گروههایی که از نظر
اجتماعی صدمهپذیرتر و شکنندهتر هستند) مییابد .ویروئل و فیوئنتس )1021-1090 :2550(0بیان
میکنند که "فرآیندهای دیگریبودن" و تبعیضهای ناشی از آن ،عامل مهمی است که وضعیت
سالمت را تحت تأثیر قرار میدهد .آنتونوِسکی )00-12 : 1201( 1به این نتیجه رسید که اعضای
یک گروه اقلیت فرهنگی یا نژادی ،به صورت متفاوتی در موقعیتهای مربوط به انزوای اجتماعی
پاسخ میدهند؛ برای مثال تفاوت در قدرت که به تفاوت در هویتهای اجتماعی مربوط میشود،
نقش مهمی در این موضوع دارد که چگونه گروههای منزوی با تجارب اجتماعیشان ارتباط برقرار
میکنند و با آنها کنار میآیند .روشی که گروههای منزوی این تجارب را تفسیر میکنند ،باعث
1

Hall, Stevens, and Meleis
Grove and Zwi
3
Social discrimination
4
Othering
5
Social status
6
Social fabric
7
Viruell & Fuentes
8
Antonovesky
2
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ایجاد نتایج متفاوتی در وضعیت سالمت آنها میشود؛ دسترسی نابرابر به منابع که در میان
گروههای مختلف(به دلیل تفاوت در میزان قدرت) ،متفاوت است نیز در ایجاد این وضعیت تأثیر
میگذارد(مولینا .)15 :2511 ،مفهومسازی تبعیض و موقعیت اجتماعی به عنوان شکلهای مختلف
انزوای اجتماعی در ادبیات موجود در این زمینه ،کمک زیادی در توضیحدادن این نکته میکند که
اجتماعی(در این تحقیق جنس ،مذهب و شهر) که موقعیتهای متفاوت اجتماعی را اشغال
میکنند ،تأثیر میگذارد .وضعیت سالمت که از سطوح مختلف تبعیض و موقعیت اجتماعی پایین
معلول میشود ،به ساختارهای اجتماعی و وضعیت نابرابر قدرت بین افراد و گروهها محدود
میشود.
محققان دیگر نشان دادهاند که تبعیض با وضعیت سالمت بد در میان اقلیتهای قومی رابطه
دارد (الگریا 1و همکاران2550 ،؛ امارو 2و همکاران1210 ،؛ فینچ ،کولودی و وگا2555 ،9؛ کسلر،
میکلسن و ویلیامز1222 ،1؛ پارادیس2551 ،0؛ ویلیامز و محمد .)2552 ،پاسکو و ریچمن:2552(1
 ).091در یک فراتحلیل از  191تحقیق در رابطه با تبعیض و سالمت ،به این نتیجه رسیدند که
تبعیض تأثیری منفی و قوی بر سالمت دارد .فینچ و همکاران( )2551بیان میکنند که تبعیض با
شرایط سالمتی ضعیف رابطه دارد؛ حتی پس از به وجود آمدن حمایتهای اجتماعی و تغییر
عوامل اجتماعی  -جمعیتی ،این وضعیت بین گروههای اقلیتی وجود دارد .مولینا()99-11 :2511
اشاره میکند که اگرچه تبعیض به تنهایی باعث رفتار متفاوت به دلیل قومیت و نژاد نمیشود ،ولی
عامل مهمی است که سالمت جمعیت و گروههای قومی را تحتتأثیر قرار میدهد .از طرف دیگر
مارموت ( )2551بیان میکند که موقعیت یک فرد در سلسلهمراتب اجتماعی ،با سالمتی و طول
عمر فرد رابطه معناداری دارد؛ موقعیت اجتماعی پایین باعث به وجود آمدن مشکالت سالمت(به
خصوص بعد اجتماعی آن) میشود(آدلر و ریکف2551 ،0؛ ساینگ  -مانوکس و مارموت 1و آدلر،
)2550؛ در مقابل داشتن موقعیت اجتماعی باال میتواند احتمال بیماری را کاهش دهد(الگریا و
1

Alegría
Amaro
Finch, Kolody, & Vega
4
Kessler, Mickelson, & Williams
5
Paradies
6
Pascoe and Richman
7
Adler & Rehkopf
8
Singh -Manoux, Marmot,
2
3
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همکاران2550 ،؛ ساینگ-مانوکس و همکاران .)2559 ،ویلیامز و همکاران ( )1220شرح میدهند
که پیوستگی مثبت بین موقعیت اجتماعی و سالمت ،فرآیند انتخاب را منعکس میکنند که در آن
شر ایط سالمت اجتماعی بد و ضعیف به دلیل موقعیت اجتماعی پایین است .این تئوری بیان
میکند که وضعیت بد سالمتی بین افراد با موقعیت اجتماعی پایین ،نتیجه و معلول موقعیت
نیز اشا ره دارد که افرادی که موقعیت اجتماعی بهتری دارند و میزان تبعیض نسبت به آنها کمتر
است ،دسترسی بیشتر ،استفاده بهتر و سریعتر از منابع و مزایای جامعه دارند و کیفیت این
امکانات نیز بیشتر است .امکان دستیابی به توزیع منابع برای گروههای اقلیت محدود است و
وضعیت رفاه آنها نیز نسبت به گروه اکثریت کمتر است .میجر 1و همکاران( )212 :2552توضیح
میدهند که در همهی جوامع ،دستههای اجتماعی که روابط اجتماعی را شکل میدهند(مانند جنس،
شغل ،قومیت) ،دستههای موقعیت ارزشی نیز هستند .برای مثال کسانی که به یک دسته (یعنی
مردان ،مدیران  ،اکثریت قومی) تعلق دارند ،از نظر اجتماعی شایستهتر و باارزشتر از افراد دستهی
دیگر(یعنی زنان ،کارگران ،اقلیت قومی) هستند .این گروه به طور معمول قدرت بیشتری نیز در
اختیار دارند .افرادی که در دستههای موقعیتی پایینتری قرار دارند ،بیشتر از افراد دستههای
موقعیتی باال در معرض رفتارهای قالبی منفی ،تعصب و تبعیض قرار دارند .کروسبی)10: 1201(2
بیان میکند که محرومیت شخصی 9که به دلیل موقعیت اجتماعی و میزانی از تبعیض است ،با
وضعیت بد سالمتی رابطه دارد.
فرضیههای پژوهش
 -1پیشبینی میشود تفاوت معناداری بین زیرگروههای مختلف در میزان تبعیض ،موقعیت
اجتماعی و سالمت اجتماعی وجود داشته باشد.
 -2به نظر میرسد میزان تبعیض با موقعیت اجتماعی رابطهای منفی دارد.
 -9به نظر میرسد میزان تبعیض با وضعیت سالمت اجتماعی رابطهای منفی دارد.
 -1به نظر میرسد موقعیت اجتماعی با وضعیت سالمت اجتماعی رابطهای مثبت دارد.
1

Major
Crosby
3
Personal deprivation
2
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 -0به نظر میرسد مکانیسم تأثیرگذاری تبعیض و موقعیت اجتماعی بر وضعیت سالمت
اجتماعی در بین زیرگروههای مختلف تفاوت معناداری دارند (پیشبینی میشود جنس ،مذهب و
شهر مسیرهای مدل تحقیق را تعدیل میکنند).

روششناسی پژوهش
این تحقیق از نوع پیمایش بوده و ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه میباشد .جامعهی آماری
این تحقیق همه افراد بین  11تا  22سال دو شهر کرمانشاه و جوانرود است .بر اساس مرکز آمار
ایران جامعه آماری در کرمانشاه  295555و در شهر جوانرود  00555نفر هستند که با استفاده از
فرمول کوکران  205نفر حجم نمونه در کرمانشاه و  105نفر حجم نمونه در شهر جوانرود انتخاب
شدهاند.
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تعریف متغیرها
تبعیض :این متغیر طبق تحقیق هیکسن و همکاران )1-11 :2512(1به دو بعد اساسی تجربهی
تبعیض روزانه 2و تبعیض در طول عمر 9تقسیم شده است .منظور از تبعیض روزانه درك افراد از
میزان احترام ،ادب ،کیفیت خدمات ،صداقت و ...است که در زندگی روزمره 1در ارتباط با افراد
تجربهی رفتارهای غیرمنصفانه در چند زمینهی مهم مانند محل کار ،مدرسه ،خدمات و مراقبتهای
پزشکی ،پیداکردن شغل و  ...است .این دو بعد متغیر به صورت علل دركشده 0و عکسالعمل1ها
به این تجربهها مورد سنجش قرار گرفتند .بعد تبعیض روزانه طبق مقیاس تبعیض روزانه 0با 2
گویه و بعد تبعیض در طول عمر در  0گویه سنجیده شد .آلفای کرونباخ تبعیض روزانه و تبعیض
در طول عمر به ترتیب  5/00و  5/19است.
1

موقعیت اجتماعی :بر اساس کار لیز و همکاران ( ،) 099-051: 2552این متغیر به سه بعد
تقسیم شده است .بعد اول این متغیر دوستداشتنیبودن 2است که اشاره به میزان خواستنی و یا
مورد تنفر بودن فرد در یک گروه و یا موقعیت ،توسط افراد دیگر آن گروه یا موقعیت دارد؛ این
متغیر با  0گویه سنجیده شده است .بعد دوم محبوبیت دركشده است که اشاره به ویژگیهای
افرادی دارد که نظم اجتماعی را اداره و کنترل میکنند ،ضرورتا دوستداشتنی نیستند ،ممکن است
به دلیل سبک و اسلوب خاصشان مورد نفرت دیگران قرار بگیرند ،ولی به هر حال توجه زیادی را
به خود جلب میکنند .این بعد در  0گویه سنجیده شد .بعد سوم متغیر موقعیت اجتماعی ،تفوق
اجتماعی 15است .تفوق اشاره به اهمیت و منزلت یک فرد درون یک گروه و یا بین افراد دیگر دارد
و ویژگی سلسلهمراتبی آن بسیار مهم است .این بعد با  1گویه مورد سنجش قرار گرفت .همچنین
آلفای کرونباخ ابعاد دوستداشتنیبودن ،محبوبیت دركشده و تفوق اجتماعی به ترتیب ،5/01
 5/10و  5/12است.
1

Hickson et al
Everyday discrimination
3
Lifetime discrimination
4
Day-to-day life
5
Perceived cause
6
Reaction
7
)Everyday Discrimination Scale (EDS
8
Lease et al
9
Likability
10
Social dominance
2
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دیگر با آن مواجه میشوند .تبعیض در طول عمر (رویدادهای تبعیضآمیز عمده) ،مجموع تعداد
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سالمت اجتماعی :بیشتر سنجهها در زمینهی سالمت اجتماعی به بعد سازگاری اجتماعی و یا
حمایت اجتماعی پرداختهاند .این تحقیق بر اساس کار گارسیا و مک کارتی )2555(1این دو بعد را
با هم برای سنجش سالمت اجتماعی به کار برده است .دلیل استفاده از این دو بعد در بیشتر
تحقیقات ،تمایل و گرایشی است که برای مراقبت و احترام به انسان در جامعه وجود دارد.
زمینهی ارزیابی عملکرد فرد در نقشهای اجتماعی متفاوتش مورد بررسی قرار میگیرد .سازگاری
اجتماعی با  12گویه سنجیده شد .حمایت اجتماعی 9اشاره به شبکهای از روابط افراد و همچنین
سودمندی دركشده این روابط در کاهش اثرات فشارهای زندگی دارد .بعد حمایت اجتماعی با 11
گویه سنجیده شد .آلفای کرونباخ بعد سازگاری اجتماعی  5/12و حمایت اجتماعی  5/15به دست
آمده است.
یافتههای پژوهش
ابتدا متغیر های مدل به مقیاس صفر تا صد برده شد .بر اساس ترکیب سه متغیر جنس ،مذهب
و شهر ،افراد مورد مطالعه به  1زیرگروه تقسیم شدند( .)2nسپس تحلیلهای مربوطه با نرمافزار
 Amosانجام شد .برای انجام تحلیل چند گروه در مدلسازی معادالت ساختاری چند روش وجود
دارد که به طور کلی به دو دسته تقسیم میشوند .با توجه به نوع این پژوهش و مالحضات نظری،
در این تحقیق تحلیلها انجام شده است .برای تحلیل عامل تأییدی گروههای چندگانه ،1از روش
آزاد ،0وزنهای مدل اندازهگیری 1و برشهای مدل اندازهگیری ،0و برای تحلیل مسیر مدل
ساختاری از روش وزنهای ساختاری ،کوواریانسهای ساختاری و روش باقیمانده استفاده
میشود .فرض این تحلیلها بر برابری هر پارامتر در گروههای مختلف است .نکتهی بسیار مهم
دیگر در این تحلیلها ،ویژگی سلسلهمراتبی آنها است؛ یعنی اگر در یکی از این تحلیلها،

1

Garcia & McCarthy
Social adjustment
3
Social support
4
)Multiple group confirmatory factor analysis (MGCFA
5
Unconstrained
6
Measurement weights
7
Measurement intercepts
2
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سازگاری اجتماعی 2اشاره به خرسندی و رضایت یک فرد از روابطش با دیگران دارد و یا در
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گروههای تحقیق ویژگی مشابهی نداشته باشند در تحلیلهای باالتر نیز ویژگی آنها مشابه نخواهد
بود.
در جدول  1به توزیع افراد در هر گروه اشاره شده است .بیشترین تعداد مربوط به گروه
مردان شیعهی کرمانشاه و کمترین آن در گروه زنان شیعه جوانرود است.

نام زیرگروه

مردان سنی کرمانشاه

مردان شیعه کرمانشاه

مردان سنی جوانرود

مردان شیعه جوانرود

زنان سنی کرمانشاه

زنان شیعه کرمانشاه

زنان سنی جوانرود

زنان شیعه جوانرود

تعداد

20

112

09

12

22

21

00

15

155

درصد

1/20

21

11/20

9

0/0

22/00

19/00

2/0

155

در جدول  2میانگین تبعیض ،موقعیت اجتماعی و سالمت اجتماعی بین  1زیرگروه تحقیق
بررسی میشود.
جدول شمارهی دو -میانگین متغیرها در  7گروه تحقیق
میانگین

تبعیض

موقعیت اجتماعی

سالمت اجتماعی

مردان سنی کرمانشاه

11/100

115/122

10/121

مردان شیعه کرمانشاه

11/251

110/000

10/190

مردان سنی جوانرود

11/221

111/920

12/501

مردان شیعه جوانرود

22/022

191/051

10/901

زنان سنی کرمانشاه

11/111

110/001

11/229

زنان شیعه کرمانشاه

10/12

129/999

10/120

زنان سنی جوانرود

10/111

190/521

12/011

زنان شیعه جوانرود

12/111

121/202

11/222

نام زیرگروه
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جدول شمارهی یک -توزیع افراد مورد بررسی در هر زیرگروه
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تحلیل مفهومسازی مدل اندازهگیری و مدل ساختاری تحقیق در گروهها
در این تحقیق از تحلیل عامل تأییدی(مدل اندازهگیری) و مدل تحلیل مسیر(مدل ساختاری) و
مقایسهی این دو مدل در شش گروه تحقیق استفاده میشود .تعداد متغیرهای پنهان تحقیق  9است.
هر متغیر از چند بعد و هر بعد از چند سؤال و گویه تشکیل شده است .ابتدا تحلیل مدل به

شکل شمارهی دو -ضرایب رگرسیون و بارهای عاملی استانداردشدهی مدل اندازهگیری و مدل ساختاری در
نمونهی کلی

همان گونه که در شکل مشاهده میشود ،ضرایب مسیر و بارهای عاملی استاندارد مدل محاسبه
شدهاند .ضریبها مربوط به  0بار عاملی و  9مسیر میباشند .در قسمت بعد با بررسی مربعات این
ضریبها تحلیل بهتری صورت میگیرد.
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صورت جداگانه انجام میشود ،سپس تفاوت گروهها مورد بررسی قرار میگیرد.
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جدول شمارهی سه -همبستگیهای مربع چندگانه
وضعیت سالمت اجتماعی

5/051

بعد تبعیض روزانه

5/050

بعد تبعیض در طول عمر

5/512

بعد دوستداشتنیبودن موقعیت اجتماعی

5/022

بعد محبوبیت دركشدهی موقعیت اجتماعی

5/191

بعد تفوق اجتماعی موقعیت اجتماعی

5/051

بعد سازگاری اجتماعی سالمت اجتماعی

5/111

بعد حمایت اجتماعی سالمت اجتماعی

5/115

در این قسمت مربعات همبستگیهای چندگانه 1بررسی میشوند .این مربعات مربوط به
متغیرهای پنهان و مشاهدهپذیر هستند .متغیر اول متغیر پنهان (وضعیت سالمت اجتماعی) است.
میزان آن نشان میدهد که متغیرهای دیگر(که در مدل نظری بررسی شدهاند) چه مقدار از آن را
تبیین میکنند و معادل  R2است .همانطور که مشاهده میشود متغیرهای تبعیض و موقعیت
اجتماعی روی هم  05درصد از واریانس متغیر سالمت اجتماعی را تبیین میکنند که درصد قابل
مالحظهای است .متغیرهای مشاهدهپذیر نیز همینگونه تفسیر میشوند .متغیر موقعیت اجتماعی به
ترتیب  19 ،02و  05درصد از ابعاد دوستداشتنیبودن ،محبوبیت دركشده و تفوق اجتماعی را
تبیین کرده است.

Squared Multiple Correlation

1
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متغیرها

تخمین
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جدول شمارهی چهار -ضرایب آزمونهای متفاوت برازندگی مدل
5/50

RMSEA1

5/259

CFI

5/251

2

TLI

5/290

GFI9

5/251

1

IFI

جدول فوق نتایج برازندگی مدل در نمونهی کل(افراد کُرد شهرهای کرمانشاه و جوانرود) را
نشان میدهد؛ مقدار  CMIN/ DFبین  2و  0است ،پس نتیجه میگیریم که از لحاظ این شاخص،
انطباق دادههای تجربی با مدل نظری در نمونه مورد تأیید قرار میگیرد(مارش و هوکور.)1210 ،0
از طرف دیگر براون و کودك )1229( 1اشاره میکنند اگر مقدار  RMSEAبرابر یا کمتر از 5/50
باشد ،مدل برازندگی مناسبی دارد؛ همان گونه که مالحظه میشود مقدار  RMSEAبرابر 5/50
است .در مورد  CFIباید اشاره کرد که زمانی میتوان رأی به پذیرش مدل مفهومی پژوهش داد که
مقدار آن باالتر از  5/2باشد(مکدونالد و مارش)210 :1225،0؛ این مقدار نیز  5/259است .شاخص
 TLIنیز اگر باالتر از  5/2باشد میتوان نتیجه گرفت که مدل برازنده است (بنتلر و بونت)1215 ،1؛
این مقدار باالتر از  5/2است .مقادیری که نزدیک به یک باشند ،نشاندهندهی مناسببودن مدل در
شاخص  GFIاست (تاناکا و هوبا .)1210 ،2این مقدار  5/290است .بولن در مورد مناسببودن
آزمون  ،IFIمقدار نزدیک به  1را پیشنهاد میدهد؛ مقدار این آزمون( )5/251نیز قابل قبول است.
همان گونه که مالحظه میشود همهی این شاخصها در نمونهی این پژوهش برازندگی باالیی
دارند.

1

Root Mean Squared Error of Approximation
The Tucker-Lewis coefficient
3
Goodness of fit index
4
Bollen's incremental fit index
5
Marsh & Hocevar
6
Browne, M.W, Cudeck, R
7
McDonald, R.P & Marsh, H.W
8
Bentler, P.M & Bonnet, D.G,
9
Tanaka, J.S & Huba, G.J
2

Downloaded from journals.sabz.ac.ir at 11:55 +0330 on Sunday October 20th 2019

2/121

CMIN/ DF

تحلیل گروههای چندگانه از نقش انزوای اجتماعی بر سالمت اجتماعی199................................... ...

تحلیل گروههای چندگانه
مدل نامحدود نظری(1مدلی که همهی پارامترهای آن بین گروههای مورد بررسی متفاوت
بودند) برازندگی مناسبی با دادههای تحقیق به وجود آورد(جدول  .)0مدل ثابت 2برازندگی مناسبی
در مقایسه با مدل نامحدود نداشت(جدول )0؛ این موضوع با کاهش میزان خیدو از مدل نامحدود

جدول شمارهی پنج -میزان آزمونهای برازندگی در دو مدل نامحدود و ثابت
X2

df

RMSEA

CFI

TLI

مدل نامحدود

12/90

11

5.50

5/29

5/22

مدل ثابت

111/01

92

5.21

5/12

5/01

∆χ2 = 66.39, ∆df = 25, p < .01

نتایج حاصل از آزمون خیدو در مورد تفاوت بین گروهها اشاره میکند که وقتی پارامترهای
بین گروههای تحقیق را مساوی قرار دهیم ،برازندگی مدل از نظر معناداری آماری بدتر میشود.
بدین منظور نباید پارامترهای تحقیق بین گروهها مساوی قرار فرض شوند و فرضیهی صفر
تحقیق(مسیرها و بارهای عاملی در گروههای مورد بررسی یکسان است) را رد میکنیم .طبق
شواهد موجود در تغییر آماری معنیدار در خیدو( )∆χ2 = 66.39, ∆df = 25, p < .01باید اشاره
کرد که مدل کامال نامحدود برازندگی بهتری دارد و نباید به گروههای مورد بررسی در تحقیق به
صورت یکسان توجه کرد.
نتیجهگیری
نیاز به تماس و ارتباطات اجتماعی از زمره نیازهای اولیهی انسانی تلقی میگردد که برای
بهزیستی فردی و جمعی افراد بسیار بااهمیت میباشد .انسانها به عنوان موجوداتی اجتماعی در
بسیاری از مسایل به یکدیگر وابستهاند ،آنها به طور مداوم در ارتباط با یکدیگراند و درون
شبکهای از خویشاوندان و غیرخویشاوندان به طرق گوناگون جای گرفتهاند و با داشتن تعامالت

unconstrained path model
invariant path

1
2
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به مدل ثابت قابل مشاهده است.
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اجتماعی متنوع ،به زندگی اجتماعی خود شکل میدهند .معضلی که این ارتباطات را در جامعه
سیّال مدرن با تهدید جدی مواجه ساخته است ،پدیدهای به نام انزوای اجتماعی یا انفصال در
شبکهی روابط اجتماعی اعضای جامعه میباشد .مشخصهی اصلی انزوا ،فقدان شبکه روابط
اجتماعی معنادار میباشد (هوس .)209 :2551 ،1از طرف دیگر سالمت فرد پایه و بنیان سالمت
سالمت تک تک افراد جامعه به روشهای گوناگونی بر سالمت دیگران و عواطف آنها و
شاخصهای اقتصادی و اجتماعی جامعه اثر میگذارد .از این رو تأمین سالمت افراد جامعه هم
تکلیف دولت است و هم وظیفهی همگانی به شمار میآید .نیازهای سالمت در بستر تحوالت
اجتماعی در سطح جهانی و ملی گویای کاستیهای چندی است و معمول است که در موضوع
سالمت به ابعاد جسمانی و فیزیکی سالمت بیشتر توجه میشود؛ ولی ابعاد روانی و اجتماعی
سالمت کمتر مورد توجه قرار میگیرد ،در حالی که پدیدهی انتقال اپیدمیولوژیک در حال وقوع
است و مشکالت سالمت ،چهره عوض کرده است و آن چه در سالها و دهههای دیگر در قرن
بیست و یکم عمده خواهد شد ،بیماریها و اختالالت روانی ،رفتاری و اجتماعی است که
جایگزین بیماریهای عفونی و واگیردار میشود(عبداهللتبار.)101-125: 1911 ،
این مقاله با رویکردی متقاطع(2اثر همزمان مجموعهای از هویتهای اجتماعی و توجه به
مسئلهی ناهمگونی بین گروههای مختلف) به بررسی زیرگروههای متفاوت بین قومیت کُرد
پرداخت .محوریت تقاطع در این مقاله سه متغیر جنس ،مذهب و شهر هموطنان کُرد و بررسی
راههایی بود که در آن اثرات بههم مرتبط 9این سه متغیر ،وضعیت سالمت اجتماعی و انزوای
اجتماعی و رابطهی آنها را بین مردم کُرد شکل میدهد .محور اصلی این پژوهش ،تئوریهای
ویلیامز و مولینا بود .انتظارات نظری مستخرجشده در این تحقیق با دادهها مطابقت پیدا کرد .نتایج
تحقیق حاضر مطابق با تحقیقات خارجی دیگر از جمله مولینا( )99-11 : 2511بود که به بررسی
سالمت افراد مکزیکی ،کوبایی ،پورتوریکایی ،دومنیکن و  ...در ایاالت متحدهی آمریکا پرداخته و
نتیجه گرفته بود که در میان این گروهها و زیرگروههای دیگر در میزان سالمت و موقعیت اجتماعی
آنها در آمریکا تفاوت وجود دارد.
1

House
Intersectionality
3
Intertwining effect
2
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جامعه است .این دو آنچنان به هم وابستهاند که نمیتوان بین آنها مرز معینی قائل شد .وضعیت
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شهرهای کرمانشاه و جوانرود شامل قومیت کرد هستند؛ اما تفاوت اصلی آنها در مذهب این
دو شهر است .شهر کرمانشاه با اکثریت شیعه و شهر جوانرود با اکثریت سنی هستند .جنس نیز
عامل مهمی در فعالیتهای اجتماعی است .تحلیلهای این تحقیق نشان داد که ترکیب این سه
متغیر نتایج مهمی را به همراه دارد و همچنین سیاستها و برنامههای اجتماعی متفاوتی برای
انزوای اجتماعی اقلیتها در یک جامعه ،شهر و ...بیشتر باشد ،تأثیر آن بر روابط اجتماعی و
سالمت افراد(در این تحقیق بعد اجتماعی آن) بیشتر خواهد بود .نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات
دیگر همراه است .به عنوان مثال سیفزاده ،حقیقتیان و مهاجرانی( )12-20: 1921به این نتیجه
رسیدند که بین سالمت و انزوای اجتماعی در سالمندان رابطهی معکوس وجود دارد و برخورداری
از سالمت روانی و اجتماعی میتواند بر کاهش انزوای اجتماعی این قشر آسیبپذیر اثر مثبت
داشته باشد .از سوی دیگر کالنتری و همکاران( )12-111 :1921به این نتیجه رسیدند که بررسی
ارتباط میان دو متغیر انزوای اجتماعی و سالمت روان نیز بیانگر رابطهای معنادار ،منفی و معکوس
است؛ بدین معنی که با افزایش میزان انزوای اجتماعی شهروندان از سطوح سالمت روان آنها
کاسته شده و آسیبپذیری آنها در برابر اختالالت روانی افزایش مییابد .تحقیقات خارجی زیادی
بر تأثیر انزوای اجتماعی بر انواع سالمت افراد (جسمانی ،روانی مانند استرسها و فشارهای روانی،
روحی و )...بررسی شده است؛ الزم است محققان دیگر مخصوصاً با رویکردی بینرشتهای در این
حوزه ورود کنند .رشتههای جامعهشناسی ،پزشکی ،روانشناسی میتوانند با بررسی قابلیتها و با
توجه به قلمروهای موضوعی خود ،با رویکردی ترکیبی به پژوهشهای موردنیاز در این زمینه در
جامعه بپردازند.
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گوناگونی بین قومیت کُرد باید مد نظر مسئوالن قرار بگیرد .همان طور که بیان شد هرچه میزان
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