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مقدمــه :ســامت اجتماعــی یکــی از جدیتریــن محورهــای پژوهشــی دو دهــهی اخیــر اســت .بــر
ایــن اســاس ،پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی ســامت اجتماعــی در دو جنــس زن و مــرد و نقــش
فردگرایی-جمعگرایــی در آن انجــام شــده اســت.
روش :در چارچ��وب ی��ک مطالعــهی توصیفی-مقطع��ی  300دانشــجو ( 159دختــر و  141پســر) بــه
پرســشنامهی ســامت اجتماعــی و مقیــاس فردگرایی-جمعگرایــی پاســخ دادنــد .بــرای بررســی
تفاوتهــای جنســیتی در ســامت اجتماعــی و فردگرایی-جمعگرایــی افقــی و عمــودی از آزمــون t
گروههــای مســتقل اســتفاده شــد .تحلیــل رگرســیون سلســله مراتبــی نیــز بــرای ارزیابــی رابطــه بیــن
جنســیت و ســامت اجتماعــی (زیرمقیــاس انســجام اجتماعــی ،پذیــرش اجتماعــی ،مشــارکت اجتماعــی،
شــکوفایی اجتماعــی و انطبــاق اجتماعــی) و بررســی نقــش تعدیلگــری فردگرایی-جمعگرایــی اجــرا
شــد.
یافتههــا :پســران در مقایســه بــا دختــران در متغیــر فرد-گرایــی افقــی و جمعگرایــی افقــی و زیــر-
مقیاسهــای پذیــرش اجتماعــی ،انطبــاق اجتماعــی و شــاخص کل ســامت اجتماعــی بــه طــور معناداری
نمرههــای باالتــری گــزارش کردنــد .همچنیــن ،پــس از کنتــرل عامــل فردگرایی-جمعگرایــی ،بیــن
متغیــر جنســیت بــا هیــچ یــک از ابعــاد پنجگانــهی ســامت اجتماعــی رابطــهی معنــاداری وجــود نــدارد.
بــه عبــارت دیگــر ،تفــاوت در دو عامــل فردگرایــی افقــی و جمعگرایــی عمــودی در دو جنــس در پیــش
بینــی ســامت اجتماعــی نقشــی کلیــدی دارد.
بحــث :فردگرایی-جمعگرایــی در رابطــهی بیــن جنســیت و ســامت اجتماعــی دانشــجویان نقــش
واســطهای دارد .بــه ایــن منظــور الزم اســت در بررســی ســامت اجتماعــی بــر حســب تفاوتهــای
جنســیتی ،نقــش الگوهــای فرهنگــی فردگرایی-جمعگرایــی مــورد مالحظــه قــرار گیــرد.
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مقدمه

ســامت برحســب تعریــف ســازمان بهداشــت جهانــی ( )2003عبــارت اســت
از بهزیســتی ذهنــی ،2خود-کارامــدی ادراک شــده ،3خود-بســندگی ،4شایســتگی،5
وابســتگی بیــن نســلی 6و توانایــی درک تواناییهــای بالقــوهی عقالنــی و هیجانــی
خــود؛ همچنیــن توانایــی پشــت ســر گذاشــتن فشــارهای معمــول زندگــی ،داشــتن
کار مولــد و بــارور و مشــارکت در فعالیتهــای جمعــی .بــر ایــن اســاس ،مفهــوم
«ســامت اجتماعــی» 7بــه منزلــهی یکــی از ارکان چهارگانــهی ســامت ،شــامل
توانایــی انجــام موثــر و کارآمــد نقشهــای اجتماعــی بــدون آســیب رســاندن بــه
دیگــران ،حضــور در محیطهــای جمعــی و مشــارکت فعــال فــرد در موقعیتهــای
اجتماعــی اســت (همــان منبــع) .چنیــن مشــارکتی در فعالیتهــای شــغلی،
تحصیلــی ،انجــام تکالیــف شــهروندی ماننــد شــرکت در انتخابــات ،تبعیــت از
قوانیــن و مقــررات و انجــام فعالیتهــای داوطلبانــه بازتــاب مییابــد .از جملــه
شــاخصهای ســامت اجتماعــی میتــوان بــه مــواردی چــون امیــد بــه زندگــی،
حمایتهــای اجتماعــی ،پایــداری خانــواده ،وضعیــت مســکن ،نــرخ پاییــن حــوادث
رانندگــی و خودکشــی ،عــدم اتــاف وقــت در ترافیــک و فضــای سیاســی منعطــف
اشــاره کــرد.
بــه طــور کلــی ســامت اجتماعــی را میتــوان از دو دیــدگاه لذتجویانــه 8و
کارکردی9مــورد توجــه قــرار داد :دیــدگاه لذتجویانــه کــه ســامت اجتماعــی را
بــا رضایــت از زندگــی و تعــادل جنبههــای مثبــت و منفــی در نظــر میگیــرد و
از ســوی دیگــر دیــدگاه کارکردگرایانــه کــه ســامت اجتماعــی را بــا توجــه بــه
اهمیــت فــردی ،هســتی معنــادار و میــزان پتانســیل افــراد بــرای ایفــای وظایــف
خــود مینگــرد و لــذا تأکیــد ایــن دیــدگاه بــر ســامت اجتماعــی در یــک بــازده
زمانــی طوالنــی مدتتــر اســت (واترمــن .)1993 ،10دیــدگاه اخیــر توســط نظریــه
پــردازان بســیاری مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت .ازجملــه الرســن،)1996( 11
ســامت اجتماعــی را بــه عنــوان ارزیابــی فــرد از کیفیــت روابــط خــود بــا خانــواده،
1
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2.subjective wellbeing 3.perceived-efficacy
5.competence
6.intergenerational dependence
8.eudaimonia
9.functionalism
11.larson

1.world Health Organization
4.autonomy
7.social health
		10.waterman

یارگ عمج-ییارگدرف شقن :یعامتجا تمالس رد یتیسنج یاهتوافت

3.adjustment
6.social integration
9.social actualization

		2.well-being
5.social coherence
8.social contribution

1.keyes
4.social function
7.social acceptance
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دیگــران و گروههــای اجتماعــیتعریــف میکنــد و معتقــد اســت مقیــاس ســامت
اجتماعــی بخشــی از ســامت فــرد را میســنجد کــه نشــانگررضایــت یــا عــدم
رضایــت فــرد از زندگــی و محیــط اجتماعــی و در واقــع شــامل پاســخهای درونــی
فــرد،احســاس ،تفکــر و رفتــار اســت.
کییــز )2004(1همچــون الرســون معتقــد اســت ســامت روانــی ،کیفیــت زندگی
و عملکــرد شــخصی فــرد را نمیتــوان بــدون توجــه بــه معیارهــای اجتماعــی
ارزیابــی کــرد و عملکــرد خــوب در زندگــی چیــزی بیــش از ســامت روانــی
و هیجانــی و شــامل بهانجامرســاندن تکالیــف و تعهــدات اجتماعــی اســت .از
ایــن رو ســامت اجتماعــی داللــت بــر کارآمــدی فــرد در چگونگــی مماشــات او
بــا دیگــران ،نــوع واکنشــی کــه دیگــران نســبت بــه او نشــان میدهنــد و کیفیــت
تعامــل او بــا نهادهــا و آداب و رســوم اجتماعــی و واجــد رابطــهای نزدیــک بــا
مفاهیمــی چــون ،رفــاه ،2ســازگاری 3و عملکــرد اجتماعــی 4اســت.
یکــی از مهمتریــن نظریههــای ســامت اجتماعــی توســط کییــز و ملهــم از
نظریههــای جنبــش روانشناســی مثبــت نگــر مطــرح شــد .مطابــق ایــن دیــدگاه،
فــرد ســالم از نظــر اجتماعــی جامعــه را بــه صــورت یــک مجموعــه معنــادار ،قابــل
فهــم و بالقــوه بــرای رشــد و شــکوفایی دانســته و احســاس میکنــد کــه بــه جامعــه
تعلــق دارد ،از طــرف جامعــه پذیرفتــه میشــود و در پیشــرفت آن ســهیم اســت
(کییــز .)2004 ،در شــرایطی کــه ســامت روانــی بیانگــر وجــوه خصوصــی و
شــخصی ارزیابیهــای عملکــرد فــرد اســت؛ ســامت اجتماعــی بیشتــر بــه ابعــاد
اجتماعــی و عمومــی کــه افــراد توســط آن عملکردشــان را در زندگــی ارزیابــی
میکننــد توجــه میکنــد .مــدل چندوجهــی کییــز ( 1998و  )2004از ســامت
اجتماعــی شــامل پنــج مؤلفــه انســجام اجتماعــی ،5همبســتگی اجتماعــی ،6پذیــرش
اجتماعــی ،7مشــارکت اجتماعــی 8و شــکوفایی اجتماعــی 9اســت .کییــز معتقــد
اســت ســامت اجتماعــی ،پدیــدهای اساسـ ًا عمومــی (در مقابــل خصوصــی) مبتنــی
بــر تکالیــف اجتماعــی اســت کــه انســان در بطــن ســاختارهای اجتماعــی و جوامــع
بــا آنهــا مواجــه اســت (کییــز .)1998 ،از ایــن رو،گرایشهــای فردگرایانــه و
جمعگرایانــه بــه عنــوان الگوهــای رفتــار فرهنگــی میتواننــد در شــکلگیری
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1.Individualism		2.Collectivism		3.self-concept
		4.Oyserman
		6.Fang Fang Chen
7.Triandis
8.Hofstede		9.Fiske			10.Yamamoto
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ســامت اجتماعــی نقــش داشــته باشــند .چــه ،رفتــار آدمــی ،تحــت تأثیــر فرهنگــی
اســت کــه در آن رشــد میکنــد و فرهنــگ شــامل قوانیــن ،آداب و ارزشهــای
ن الگوهــای فرهنگــی،
حاکــم بــر جامعــه اســت .یکــی از شــناختهشــدهتریــ 
فردگرایــی 1و جمعگرایــی 2اســت کــه بــرای توصیــف ،تبییــن و پیشبینــی تفــاوت
در نگرشها،ارزشهــا ،رفتارهــا ،شــناخت ،ارتباطــات ،جامعهپذیــری و خــود-
پنــداره 3بــه کار میرود(اویســرمن 4و دیگــران.)2002 ،
فردگرایــی شــامل چهــار مؤلفــه رقابتهــای بیــن فــردی( 5ماننــد اهمیــت دادن
بــه انجــام بهتــر کارهــا در مقایســه بــا دیگــران) ،خود-بســندگی (ماننــد تنظیــم
درونــی تفکــر و رفتــار) ،برتــری اهــداف شــخصی(مانند تأکیــد بــر نیازهــا و عالیــق
فــردی) و منحصــر بــه فــرد بودن(ماننــد متفــاوت بــودن از دیگــران) .همچنیــن
جمعگرایــی شــامل چهــار مؤلفــهی برتــری اهــداف گروهی(ماننــد تمایــل بــه
چشــم پوشــی از عالیــق شــخصی بــه نفــع گــروه) ،دلبســتگی روانشــناختی بــه
عضویــت در گروه(ماننــد احســاس تعلــق و داشــتن روابــط عاطفــی بــا اعضــای
گــروه) ،برخــورداری از وجــوه مشــترک بــا گــروه (ماننــد ســهیم شــدن در موفقیت،
شکســت و مســئولیتها بهویــژه وقتــی کــه گــروه مــورد تهدیــد قــرار گرفتــه
اســت) و دغدغههــای مشــترک(مانند تمایــل بــه حفــظ روابــط بیــن فــردی خــوب
در گــروه) (فنــگ چــن .)2012 ،6
همچنیــن ،در فراتحلیلــی کــه بــر  83پژوهــش در حــوزهی فردگرایی-جمعگرایی
صــورت گرفتــه بــود بــه هفــت گســترهی اصلــی در ارتبــاط بــا فردگرایــی شــامل
اســتقالل خواهــی ،هدفگرایــی ،رقابــت جویــی ،تمایــل بــه منحصــر بهفــرد
بــودن ،نیــاز بــه حریــم خصوصــی ،خودشناســی و ارتبــاط مســتقیم و هشــت
گســترهی مربــوط بــه جمعگرایــی شــامل احســاس نزدیکــی بــا دیگــران ،تعلــق
داشــتن بــه گــروه و خانــواده ،وظیفــه شناســی ،هماهنگــی بــا جمــع ،مشــورت بــا
دیگــران ،متکــی بــودن بــه بافــت اجتماعــی ،وجــود سلســله مراتــب و گروهگرایــی
اشــاره شــده است(اویســرمان ،کــوون و كملمیــر.)2002 ،
تحقیقاتــی کــه در زمینــهی فردگرایــی و جمعگرایــی انجــام شــده ،مکــررا ً
فرهنگهــا و ملیتهــا را از یکدیگــر متمایــز کردهانــد (تریاندیــس1995 ،7؛
هوفســتده1387 ،8؛ فیســک 9و یاماموتــو )2005 ،10بــه طــوری کــه پژوهشگــران،
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معمــوالً صفــات فردگرایــی را بــه کشــورهای غربــی (اروپــای غربــی ،آمریــکای
شــمالی و اســترالیا) و صفــات جمعگرایــی را بــه کشــورهای غیــر غربــی (آســیا،
آمریــکای جنوبــی و آفریقــا) نســبت میدهنــد .ویژگیهــای معمــول کــه بــا
ـط هســتند شــامل اســتقالل ،خــود مختاری،1خود-اتکایــی ،2منحصــر
فردگرایــی مرتبـ 
بــه فــرد بــودن ،جهتگیــری پیشــرفت و رقابــت اســت کــه در آن فردگراهــا
بــه عنــوان افــرادی کــه مســئولیت و کنتــرل عملکــرد خــود را بــر عهــده دارنــد
بــه تصویــر کشــیده شــدهاند؛ افــراد در فرهنگهــای فردگــرا اغلــب هدفهــای
فــردی خــود را ترجیــح میدهنــد ،حتــی اگــر بــا هدفهــای مهــم درون گروهــی
همچــون خانــواده ،قبیلــه ،گــروه و غیــره ،در تضــاد باشــد .فردگرایــان بــه لحــاظ
عاطفــی ،منفــک از هیجانــات درون گروهیانــد و بــر خود-اتکایــی ،اســتقالل،
لــذت و تعقیــب خوشــبختی تأکیــد میکننــد (گریــن 2و دیگــران .)2005 ،در مقابــل،
صفاتــی کــه بــه طــور معمــول بــه افــراد جمعگــرا نســبت داده میشــود شــامل
احســاس مســئولیت در قبــال گــروه خــود ،وابســتگی متقابــل 4بــه دیگــران ،تمایــل
بــه هماهنگــی بــا جامعــه و همنوایــی 5بــا هنجارهــای گروهــی اســت .در ایــن
دیــدگاه رفتارهــا و نگرشهــای افــراد جمعگــرا ،توســط هنجارهــا و مطالبــات
درون گروهــی خانــواده گســترده یــا جامعــه صمیمــی تعییــن میشــود (اویســرمان
و دیگــران2002 ،؛ تریاندیــس1995 ،؛ هوفســتده .)1387 ،هوفســتده ( )1387بــر
ایــن بــاور اســت کــه روابــط بیــن افــراد و گروههــا ،هماننــد ســایر عناصــر فرهنــگ
انســانی ،ابتــدا در خانــواده آموختــه میشــوند .فردگرایــی بــا ســاختار خانــواده
هســتهای و جمعگرایــی بــا ســاختار خانــواده گســترده همســو اســت .در خانــواده
جمعگــرا فرزنــدان میآموزنــد كــه هنــگام ابــراز عقیــده در مقابــل دیگــران بردبــاری
پیشــه كننــد .عقایــد شــخصی وجــود نــدارد و از قبــل توســط گــروه تعییــن شــده
اســت .همچنیــن وفــاداری بــه گــروه و حتــی ســهیم شــدن در منابــع مالــی ،عنصری
اساســی در خانــواده جمعگــرا اســت .دو بعــد فردگرایی-جمعگرایــی ،دامنــهی
وســیعی از رفتارهــا را در چهارچــوب فرهنگهــای گوناگــون تحــت تأثیــر قــرار
داده اســت .هیــو 6و ویالریــل )1989( 7در بررســی خــود دریافتنــد افــراد بــر حســب
فردگرایــی یــا جمعگرایــی ،از نیازهــای روانشــناختی متفاوتــی برخوردارنــد .در
فرهنگهــای فردگــرا ،مــردم خود-اتــکا 8و خود-بســندهاند ،در حالــی کــه در
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فرهنگهــای جمعگــرا مهرطلــب ،یاریرســان و حمایتگــر هســتند.
ابهــام مفهومــی فردگرایــی موجــب ظهــور مناقشــات و ســوء برداشــتهای
متفاوتــی شــده اســت .بــه طــور كلــی ،میتــوان بــرای فردگرایــی دوســویهی
مثبــت و منفــی در نظــر گرفــت ،ســویهی مثبــت آن متناظــر بــا خود-بســندگی،
خود-مرجعــی ،مســئولیت پذیــری و ســویهی منفــی آن تداعــی کننــدهی انــزوا،
خودشــیفتگی و خودخواهــی اســت کــه مخــل نظــم و توســعهی اجتماعــی بــه
شــمار میرود(وثوقــی و میرزایــی1387 ،؛ جــوادی یگانــه وهاشــمی .)1387 ،از
ایــن رو ،ســینگلیس 1و همــکاران ( )1995بــرای دقــت هــر چــه بیشتــر ،مفاهیــم
افقــی و عمــودی را بــه جمعگرایــی و فردگرایــی افزودنــد و چهــار الگــوی
فرهنگــی متفــاوت را پدیــد آوردنــد .در هــر دو حالــت ،اصطــاح افقــی نشــان
دهنــدهی وضعیتــی اســت کــه در آن برابــری مــورد تأکیــد قــرار میگیــرد و
اصطــاح عمــودی ،سلســله مراتــب در روابــط را نشــان میدهــد .بــر ایــن اســاس،
در جمعگرایــی عمــودی 2بــر ضــرورت وجــود یــک هــرم ســاخت یافتــهی قــدرت
و تقــدم جمــع بــر فــرد و در جمعگرایــی افقــی 3بــر هویــت جمعــی و هماهنگــی
گروهــی همــراه بــا تســاوی و برابــری اعضــا تأکیــد میشــود .از ســوی دیگــر ،در
فردگرایــی عمــودی ،4رقابــت بیــن فــردی و تــاش بــرای دســتیابی بــه جایــگاه
باالتــر در هــرم قــدرت و در فردگرایــی افقــی ،5اســتقالل فــردی ،خودشــکوفایی،
تســاهل و احتــرام بــه حریــم خصوصــی تشــویق میشــود (ســینگلیس و همــکاران،
1995؛ تریاندیــس1995 ،؛ تریاندیــس و گلفنــد .)1998 ،6چهــار الگــوی مذکــور ،نــه
ـاوت هســتند ،بلکــه خــرده فرهنگهــا را
تنهــا توصیــف کننــدهی فرهنگهــای متفـ 
نیــز در بــر میگیرنــد .بــرای نمونــه ،ســینگلیس و همــکاران ( )1995دریافتنــد کــه
جمعگرایــی عمــودی در آمریکاییهــای آســیایی تبــار بیشتــر از آمریکاییهــای
اروپایــی تبــار دیــده میشــود.
اگرچــه ،فردگرایی-جمعگرایــی اغلــب بــه عنــوان دو مقولــهی مجــزا مطــرح
میشــود ،امــا بیشتــر پژوهشگــران بــر ایــن باورنــد کــه فردگرایی-جمعگرایــی
قطبهــای متضــاد یــک پیوســتار هســتند (تریاندیــس .)1995 ،چنانچــه تحقیقــات

یارگ عمج-ییارگدرف شقن :یعامتجا تمالس رد یتیسنج یاهتوافت

1..Maisonneuve
2.Realo
3.Matsumoto

117

Downloaded from refahj.uswr.ac.ir at 19:27 +0430 on Friday June 22nd 2018

نشــان دادهانــد کــه نگرشهــای فردگرایانــه و جمعگرایانــه کامــ ً
ا انحصــاری
نیســت (مایســونیووی2003 ،1؛ ســینگلیس و همــکاران1995 ،؛ ریالــو 2و همــکاران،
 )2002و افــراد ممکــن اســت توســط ترکیــب خاصــی از نگرشهــای فردگرایانــه
و جمعگرایانــه بــه صــورت بیشتــر یــا کمتــر توصیــف شــوند .ســینگلیس و
همــکاران ( )1995نشــان دادنــد کــه افــراد در عیــن حفــظ اســتقالل (بــه عنــوان
شــاخصی از فردگرایــی) میتواننــد روابطــی مبتنــی بــر وابســتگی متقابــل (بــه
عنــوان شــاخصی از جمعگرایــی) را از خــود بــروز دهنــد .عــاوه بــر ایــن ،نگــرش
فردگرایــی و جمعگرایــی نیــز میتوانــد بــه عنــوان یــک تابــع از زمینههــای
اجتماعــی و روابــط اجتماعــی فعــال شــود (ماتســومو 3و همــکاران.)1997 ،
هــر یــک از ایــن الگوهــای فرهنگــی فردگرایی-جمعگرایــی افقــی و عمــودی
بــه منزلــهی زوایــهای خــاص بــرای نگریســتن بــه رویدادهــا و فراهــم ســاختن
تعبیرهــا و تفســیرهایی مبتنــی بــر آن بــه شــمار میرونــد و ســطوح متنوعــی از
ســامت اجتماعــی را در افــراد رقــم میزننــد .چــه ،یکــی ازعواملــی کــه ســامت
روانشــناختی فــرد را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد نــوع ارتبــاط او بــا جامعــه و
میــزان مشــارکت در فعالیتهــای اجتماعــی اســت.
بررســیها نشــان دادهانــد کــه تفاوتهــای جنســی ممکــن اســت یکــی از
عوامــل پیــش بیــن ســامت اجتماعــی باشــد .ســازمان بهداشــت جهانــی (،)2010
جنســیت را بــه عنــوان یکــی از تعییــن کنندههــای اجتماعــی ســامت معرفــی
کــرده و فراســوی تفاوتهــای زیســت شــناختی بــر ایــن نکتــه تأکیــد کــرده اســت
کــه نقشهــای جنســیتی و هنجارهــا ،چگونگــی دسترســی زنــان و مــردان را بــه
خدمــات بهداشــتی و چگونگــی پاســخدهی نظامهــای ســامت بــه نیازهــای
متفــاوت آنــان را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد .از ســوی دیگــر ،برخــی از مطالعــات
داللــت بــر وجــود تفاوتهــای جنســی در ابعــاد مختلــف ســامت اجتماعــی
(فرحبخــش و همــکاران1384 ،؛ جمشــیدی ســلوکلو و همــکاران1390 ،؛ عبدالــه
تبــار و همــکاران )1386 ،و بعضــی ناظــر بــر عــدم وجــود رابطــه اســت (بابــا
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پــور خیرالدیــن و همــکاران1388 ،؛ فتحــی و همــکاران .)1391 ،فرحبخــش و
همــکاران ( )1384در پژوهــش خــود نشــان دادنــد کــه دانشــجویان پســر نســبت
ـجویان دختــر از ســامت روانــی باالتــری برخــوردار هســتند.

بــه دانشـ
ایــن تفــاوت در رشــد و بهبــود فــردی ،ظرفیــت برقــراری ارتبــاط بــا دیگــران
روزمــره زندگــی وجــود

و همچنیــن توانایــی مقابلــه بــا مشــکالت و فشــارهای
دارد .تجزیــه و تحلیــل نتایــج بــه دســت آمــده نشــان داد کــه دانشــجویان دختــر از
زمینههــای آســیبدیدگی بیشتــری برخــوردار هســتند.
ایــن امــر از یــک طــرف بــه ویژگیهــای جنســیتی آنــان مربــوط میشــود
و از ســوی دیگــر بــه وابســتگی عاطفــی بــه خانــواده و تــا حــدی بــه احســاس
فقــدان امنیــت محیــط اجتماعــی و فرهنگــی بــاز میگــردد .همچنیــن نتایــج
بررســی جمشــیدی ســلوکلو و همــکاران ( )1390نشــان داد کــه زنــان در مقایســه با
مــردان در بعــد هماهنگــی اجتماعــی کــه بیانگــر احســاس هماهنگــی در رابطــه
بــا عناصــر اجتماعــی نظیــر دوســتان و آشــنایان اســت نمــرهی پاییــن تــری کســب
کردنــد ،نتایــج مطالعــهی اریکســون 1و لیندســتورم )2005( 2نیــز هماهنــگ بــا ایــن
یافتــه بــود.
در بررســی دیگــری ،عبدالــه تبــار و همــکاران ( )1387نشــان دادنــد کــه میانگیــن
نمــرات انســجام اجتماعــی دانشــجویان پســر بیشتــر از دانشــجویان دختــر اســت.
مطالعــهی فارســینژاد ( )1381داللــت بــر باالتــر بــودن میانگیــن نمــرهی کل
ســامت اجتماعــی پســران در مقایســه بــا دختــران بــود.
بــا توجــه بــه نتایــج متناقــض پژوهشهــا ،پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی
نقــش تفاوتهــای جنســیتی در ســامت اجتماعــی و تغییرپذیــری فردگرایــی-
جمعگرایــی افقــی و عمــودی انجــام شــده اســت.
همچنیــن تــاش شــده کــه بــا کنتــرل همزمــان متغیــر جنســیت و فردگرایــی-
جمعگرایــی افقــی و عمــودی ،بــه رابطــهی تعاملــی ایــن دو متغیــر بــا ســامت
اجتماعــی پرداختــه شــود.
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روش

1.Shapiro
2.Individualism-Collectivism Scale
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ایــن پژوهــش ،مطالعــهای توصیفی-تحلیلــی اســت کــه روی دانشــجویان
رشــتههای مختلــف دانشــکدهی علــوم انســانی واحــد علــوم و تحقیقــات تهــران در
ســال تحصیلــی  1392-1391پــس از اخــذ مجــوز از دانشــگاه اجــرا شــد بــا توجــه
بــه جامعــهی آمــاری  2500نفــری ،حجــم نمونــه بــر اســاس فرمــول کوکــران 300
نفــر در نظــر گرفتــه شــد کــه بــا روشهــای نمونهگیــری خوشــهای و تصادفــی
ســاده انتخــاب شــدند و بعــد از توصیــف اهــداف پژوهــش و تأکیــد بــر محرمانــه
مانــدن اطالعــات شــخصی آنــان ،بــه تکمیــل پرســشنامهها پرداختنــد.
برای گردآوری دادهها ابزارهای زیر بهکاربرده شد:
،1
 -1پرســشنامهی ســامت اجتماعــی (کییــز و شــاپیرو  :)2004کییــز ایــن
پرســشنامه را بــر اســاس مــدل نظــری خــود از ســامت اجتماعــی تهیــه کــرد و بــا
اســتفاده از تحلیــل عوامــل تاییــدی ،مــدل پنــج بعــدی نظــری خــود در پرســشنامه
را از نظــر تجربــی تاییــد کــرد .ایــن مقیــاس شــامل  33ســئوال بــرای ســنجش پنــج
زیرمقیــاس انســجام اجتماعــی ،پذیــرش اجتماعــی ،مشــارکت اجتماعــی ،شــکوفایی
اجتماعــی و انطبــاق اجتماعــی اســت .نمرهگــذاری ســئواالت بــه صــورت پنــج
گزینــهای در طیــف لیکــرت انجــام میشــود.
نمــرات باالتــر در ایــن مقیــاس ،بیانگــر ســطوح باالتــری از ســامت اجتماعــی
اســت .پایایــی و روایــی ایــن پرســشنامه در مطالعــات متعدد(بــرای نمونــه جوشــن
لــو و همــکاران 1385،و جمعــه نیــا )1387 ،تاییــد شــده اســت .در پژوهــش حاضر،
بــه منظــور بررســی پایایــی ایــن ابــزار از همســانی درونــی اســتفاده شــد کــه آلفــای
بــه دســت آمــده بــرای کل مقیــاس  0/79و بــرای هــر یــک از زیــر مقیاسهــا
بــه ترتیــب عبــارت بــود از 0/65 :بــرای انســجام اجتماعــی 0/62 ،بــرای پذیــرش
اجتماعــی 0/65 ،بــرای مشــارکت اجتماعــی 0/55 ،بــرای شــکوفایی اجتماعــی و
 0/56بــرای انطبــاق اجتماعــی.
 -2بــرای ســنجش میــزان فردگرایی-جمعگرایــی از مقیــاس فردگرایــی-
جمعگرایی(،2ICSتریاندیــس و گلفانــد )1998،اســتفاده شــد .ایــن پرســشنامه
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یافتهها

تفــاوت میانگیــن پاســخ دهنــدگان دختــر و پســر در هــر یــک از زیــر-
مقیاسهــای ســامت اجتماعــی و فردگرایی-جمعگرایــی افقــی و عمــودی بــا
اســتفاده از آزمــون  tبــرای گروههــای مســتقل بررســی شــد (جــدول  )1کــه نتایــج
نشــان داد میانگیــن نمرههــای دانشــجویان پســر در مقایســه بــا دانشــجویان دختــر
در متغیرهــای فرد-گرایــی افقــی و جمعگرایــی افقــی و زیرمقیاسهــای پذیــرش
اجتماعــی ،انطبــاق اجتماعــی و ســامت اجتماعــی بــه طــور معنــاداری بیشتــر
اســت .در عیــن حــال ،نتایــج بیانگــر آن اســت کــه دو گــروه از نظــر فردگرایــی/
جمعگرایــی عمــودی ،انســجام اجتماعــی ،مشــارکت اجتماعــی و شــکوفایی
اجتماعــی فاقــد تفــاوت هســتند.
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شــامل  16ســئوال اســت کــه بــرای ســنجش هــر یــک از زیــر مقیاسهــای
فردگرایــی افقــی ،فردگرایــی عمــودی ،جمعگرایــی افقــی و جمعگرایــی عمــودی
چهــار ســئوال در نظــر گرفتــه شــده اســت.
پرســشها بــر اســاس مقیــاس لیکــرت هفــت درجــهای مرتــب شــدهاند.
ضریــب آلفــای کرونبــاخ بــرای همســانی درونــی ایــن پرســشنامه بــر اســاس
مطالعــهی ســینگلیس و همــکاران ،0/86 )1991،در مطالعــه حکیــم جــوادی و
همــکاران ( 0/61 )1391و در پژوهــش حاضــر  0/65محاســبه شــد.
پــس از انتخــاب گــروه نمونــه ،مقیاسهــای ســامت اجتماعــی و فردگرایــی-
جمعگرایــی افقــی و عمــودی در اختیــار شــرکت کننــدگان در پژوهــش قــرار
گرفــت.
در راهنمــای ایــن پرســشنامهها چگونگــی پاســخدهی و دقــت در پاســخگویی
بــه پرســشها ارائــه شــد.
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جــدول ( :)1شــاخصهای توصیفــی ســامت اجتماعــی و فردگرایی-جمعگرایــی افقــی و عمــودی بــر
حســب جنــس
شاخصها

متغیرها

)M (SD

)M (SD

)M(SD

انسجام اجتماعی

(24/25 )3/39

(24/98 )3/56

(24/59 )3/48

1/759

پذیرش اجتماعی

(20/57 )3/44

(21/43 )3/55

(20/96 )3/51

2/049

0/041

مشارکت اجتماعی

(20/01 )3/47

(21/42 )3/24

(21/21 )3/41

0/972

0/332

شکوفایی اجتماعی

(18/4 )3/47

(18/43 )3/1

(18/42 )3/29

0/080

0/936

انطباق اجتماعی

(22/23 )3/62

(23/49 )3/43

(22/8 )3/58

2/937

0/004

2/409

0/017

2/348

0/020

نمره کل سالمت اجتماعی (107/99 )11/73( 109/71 )11/72( 106/47 )11/56
فردگرایی-
جمعگرایی

فردگرایی افقی

(14/89 )2/29

(15/62 )2/12

(15/25 )2/23

فردگرایی عمودی

(14/17 )1/51

(13/87 )1/55

(14)1/54

0/080

0/282 -1/081

جمعگرایی افقی

(15/05 )2/32

(15/78 )2/15

(15/41 )2/26

2/248

0/026

جمعگرایی عمودی

(16/11 )1/93

(16/11 )2/25

(16/11 )2/09

0/016

0/988

*p< 0/05؛**p< 0/01؛***p< 0/001

ماتریــس همبســتگی بیــن فردگرایی-جمعگرایــی افقــی و عمــودی و ســامت
اجتماعــی در جــدول  2ارائــه شــده اســت کــه طبــق آن ،بیــن فردگرایــی و
جمعگرایــی و ســامت اجتماعــی در اغلــب مــوارد رابطــهای مثبــت وجــود دارد
کــه بیشتریــن همبســتگی بیــن مؤلفــهی جمعگرایــی عمــودی بــا زیــر مقیــاس
انســجام اجتماعــی و نمــرهی کل ســامت اجتماعــی مشــاهده میشــود.
جدول ( :)2ماتریس همبستگی بین فردگرایی-جمعگرایی افقی و عمودی و سالمت اجتماعی ()n=300
متغیرها

انسجام
اجتماعی

پذیرش
اجتماعی

مشارکت
اجتماعی

شکوفایی
اجتماعی

انطباق
اجتماعی

سالمت
اجتماعی

فردگرایی افقی

**0/342

0/114

**0/267

*0/159

*0/144

**0/328

فردگرایی عمودی

0/165

-0/061

0/076

-0/183

*-0/194

-0/084

جمعگرایی افقی

**0/268

**0/201

0/121

*0/193

**0/243

**0/333

جمعگرایی عمودی

**0/400

**0/240

*0/198

*0/162

**0/333

**0/421

** p< 0/05 *p< 0/01
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سالمت
اجتماعی

دختر ()n=159

پسر ()n =141

کل ()n =300

t

p
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جدول ( :)3نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی مربوط به رابطهی متغیرهای پیش بین با سالمت اجتماعی
مراحل
گام اول

گام دوم

گام سوم

متغیرها
جنس

B

Beta

p

-3/244

-0/138

0/017

p>0/05 F=5/80 R =0/02
2

جنس

-1/744

-0/074

NS

فردگرایی افقی

1/717

0/328

0/001

فردگرایی عمودی

-0/845

-0/111

NS

جنس

-1/803

-0/077

NS

فردگرایی افقی

1/078

0/206

0/034

فردگرایی عمودی

-1/052

-0/138

NS

جمعگرایی افقی

0/454

0/088

NS

جمعگرایی عمودی

R2 =0/127

R2 =0/253

p>0/01 F=5/2

1/780

F=6/42

0/318

p> 0/001

0/006

نتایــج رگرســیون سلســله مراتبــی نشــان داد کــه متغیــر جنســیت تنهــا در گام اول
پیــش از ورود متغیرهــای فردگرایی-جمعگرایــی افقــی و عمــودی توانســت پیــش
بینــی کننــدهی ســامت اجتماعــی باشــد( .)R2=0/02مقادیــر بتــا بــا توجــه بــه متغیــر
جنســیت در پیــش بینــی ســامت اجتماعــی بــه ترتیــب  ،0/074 ،0/138و 0/077
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بــه منظــور انجــام تحلیــل رگرســیون چندگانــه ،ابتــدا مفروضههــای آن شــامل خطــی
بــودن روابــط بیــن متغیرهــای پیــش بیــن بررســی شــد و بــا تامیــن مفروضههــا ،مــدل
تحلیــل رگرســیون سلســله مراتبــی اســتفاده شــد .همچنیــن بــا اســتفاده از روشهــای
تعدیــل نمــرات ،مقادیــر پــرت از فراینــد تحلیــل پاکســازی شــد .ســپس بــه منظــور تعییــن
تأثیــر هــر یــک از متغیرهــای جنســیت و فردگرایی-جمعگرایــی بــر ســامت اجتماعــی،
در گام اول متغیــر جنســیت ،در گام دوم فردگرایــی افقــی و عمــودی و در گام ســوم
جمعگرایــی افقی/عمــودی بــه عنــوان متغیرهــای پیشبیــن وارد معادلــهی رگرســیون
شــدند.
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بحث و نتیجهگیری

در ســالهای اخیــر ،تحقیقــات قابــل توجهــی در زمینــهی تعییــن کنندههــای
اجتماعــی ســامت و نیــز ســامت اجتماعــی بــه منزلــهی یکــی از ابعــاد چهارگانــهی
ســامت از زوایــای مختلــف انجــام شــده اســت .بــی شــک ،جنســیت یکــی از
عوامــل جمعیــت شــناختی تأثیرگــذار در ایــن زمینــه اســت .مطالعــات انجــام شــده
نتایــج متناقضــی را در ایــن خصــوص بــه همــراه داشــته کــه حاکــی از فقــدان اتفــاق
نظــر در نتایــج هســتند (شــوارزر 1و همــکاران1994 ،؛ فرحبخــش و همــکاران،
1384؛ جمشــیدی ســلوکلو و همــکاران1390 ،؛ عبدالهتبــار و همــکاران1386 ،؛
باباپــور خیرالدیــن و همــکاران1388 ،؛ فتحــی و همــکاران .)1391 ،نتایــج پژوهــش
حاضــر نشــان داد کــه بیــن دو جنــس از لحــاظ فردگرایی-جمعگرایــی افقــی و
عمــودی تفــاوت معنــاداری وجــود دارد .از ایــن رو ،بــه منظــور بررســی نقــش
تعدیلگــری فردگرایی-جمعگرایــی افقــی و عمــودی در رابطــهی بیــن جنســیت و
ســامت اجتماعــی از الگــوی تحلیــل رگرســیون سلســله مراتبــی اســتفاده شــد .همان
طــور کــه نتایــج نشــان داد متغیــر جنســیت پیــش از ورود متغیرهــای فردگرایــی-
جمعگرایــی و بــه تنهایــی رابطــهی معنــاداری را بــا ســامت اجتماعــی برقــرار کــرد.
امــا در مرحلــهی بعــد و بــا کنتــرل متغیرهــای فردگرایــی و جمعگرایــی ،نتایــج نشــان
داد کــه ایــن عوامــل در هــر یــک از مراحــل تحلیــل رگرســیون سلســله مراتبــی،
1.Schwarzer, Hahn, and Schröder
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بــه دســت آمــد .کاهــش معنــادار مقادیــر بتــا ،بیانگــر نقــش واســطه گــری متغیــر
مرتبــه جدیــد در ارتبــاط بیــن متغیــر مرتبــه پیــش و متغیــر مــاک اســت؛ از ایــن
رو ،متغیرهــای فردگرایی-جمعگرایــی افقــی و عمــودی در رابطــهی بیــن جنســیت
و ســامت اجتماعــی نقــش تعدیلگــری را ایفــا میکننــد .همچنیــن فردگرایــی
افقــی بــا ســامت اجتماعــی رابطــهی مثبــت و معنــادار ( )β=0/328 ،P> 0/001و
جمعگرایــی عمــودی بــا ســامت اجتماعــی رابطــه مثبــت و معنــادار (،P> 0/001
 )β=0/328نشــان داد .بــه ایــن ترتیــب نتایــج تحلیــل نشــان داد کــه پــس از کنتــرل
متغیــر جنســیت ،متغیرهــای فردگرایی-جمعگرایی(فردگرایــی افقــی و جمعگرایــی
عمــودی) پیــش بینــی کنندههــای معنــادار ســامت اجتماعــی هســتند.
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روابــط معنــاداری را بــا ســامت اجتماعــی دارنــد و بــا ورود متغیــر جنســیت بــه
تحلیلهــا و کنتــرل آن ،روابــط معنــادار پیشــین متغیرهــای فردگرایــی و جمعگرایــی
بــا ســامت اجتماعــی را تحــت تأثیــر قــرار نــداد .بنابرایــن میتــوان نتیجــه گرفــت
کــه متغیرهــای فردگرایی-جمعگرایــی افقــی و عمــودی در رابطــه بیــن جنســیت و
ســامت اجتماعــی نقــش تعدیلگــری دارنــد.
پژوهــش حاضــر بــر ایــن فــرض مبتنــی اســت کــه تفــاوت افــراد در ویژگیهــای
فردگرایــی و جمعگرایــی بهخصــوص در متغیرهــای فردگرایــی افقــی و جمعگرایــی
عمــودی در بررســی رابطــهی بیــن متغیــر جنســیت و ســامت اجتماعــی از اهمیــت
برخــوردار اســت .اگرچــه ،همــهی افــراد تأثیرپذیــری واحــدی از فرهنــگ ندارنــد و
در ایــن زمینــه میتــوان بــه نقــش عوامــل جمعیــت شــناختی اشــاره کــرد ،از جملــه
جنســیت کــه میتوانــد موجــب تعدیــل یــا تشــدید شــاخصهای مربــوط بــه نظــام
فرهنگــی غالــب شــود .و در ایــن میــان ،فرهنــگ بــا تحــت تأثیــر قــرار دادن فرآینــد
1
اجتماعــی شــدن ،نقــش مهمــی در جامعهپذیــری زنــان و مــردان جامعــه دارد (لمــن
و همــکاران .)2004 ،نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه دانشــجویان پســر در
مقایســه بــا دانشــجویان دختــر در متغیرهــای فردگرایــی افقــی و جمعگرایــی افقــی
ـتا ،نتایــج مطالعــات مدســون2و
نمرههــای باالتــری را گــزارش کردنــد .در ایــن راسـ 
ترافیمــو )2001(3و کــراس 4و مدســون ( )1997داللــت بــر باالتــر بــودن نمــرات
فردگرایــی بــه طــور کلــی در پســران بــود .نتایــج بررســی فیشــر 5و مانســتد)2000( 6
و مورتنســون )2002( 7نیــز همســو بــا یافتههــای اخیــر بــود .در تبییــن ایــن یافتــه
میتــوان گفــت کــه کلیشــههای جنســیتی زنانــه بــر وابســتگی متقابــل و روابــط
هماهنــگ تأکیــد میکننــد در حالــی کــه کلیشــههای جنســیتی مردانــه حتــی در
کشــورهای آســیایی بــا میزانــی از اســتقالل و خودمختــاری مرتبطانــد (کاشــیما8و
دیگــران1995 ،؛ تریاندیــس و گلفنــد .)1998 ،افــزون بــر ایــن ،مطالعــات نشــان
میدهنــد کــه ارزشهــای فرهنگــی ،در ارتبــاط بــا ســازش یافتگــی هســتند؛ بهویــژه،
کیفیــت روابــط بیــن فــردی –بــه عنــوان ســازهی جمعگرایــی -پیشبینیکننــدهی
عواطــف مثبــت و منفــی زنــان در مقایســه بــا مــردان اســت(راید .)9،2004همچنیــن
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در زنــان کیفیــت روابــط بیــن فــردی و در مــردان اکتســابات شــخصی پیــش بینــی
کننــدهی عــزت نفــس آنــان گــزارش شــده اســت (جــوزف 1و همــکاران.)1992 ،
نتایــج مطالعــهی فیــو 2و همــکاران ( )2007نشــان داد کــه افــراد بــا ســطوح باالتــر
فردگرایــی افقــی و جمعگرایــی افقــی و برخــورداری از نگرشهــای مثبــت و
حمایــت اجتماعــی از ســامت روانشــناختی ،اجتماعــی ،جســمانی ،و محیطــی
بیشتــری برخوردانــد؛ در صورتــی کــه فردگرایــی عمــودی بــا ویژگیهــای رقابتــی
منجــر بــه کاهــش کیفیــت زندگــی میشــود .بــر حســب تعریــف ،فردگرایــی افقــی
بــه نوعــی از فردگرایــی گفتــه میشــود کــه هویــت فــردی در آن دارای اهمیــت
بــوده ولــی افــراد دارای وابســتگی متقابــل به یکدیگــر هســتند و خــود را دارای پایگاه
اجتماعــی مشــابهی میداننــد .همچنیــن احتــرام بــه اســتقالل هویتــی و شــخصیتی
خــود و احتــرام بــه همنوعــان از دیگــر ویژگیهــای فردگرایــی افقــی اســت و
بــه تعبیــر دیگــر فردیــت افــراد در عــرض هــم و در تعامــل بــا هــم معنــا مییابــد.
در حالــی کــه ،فردگرایــی عمــودی بــه نوعــی از فردگرایــی گفتــه میشــود کــه
هویــت فــردی از نــوع متفــاوت بــودن و برتــری یافتــن نســبت بــه دیگــران تلقــی
میگــردد و اســتقالل افــراد بــه معنــای فردیــت تمایــز یافتــه و برجســته بــه شــمار
میآیــد (وثوقــی و میرزایــی )1387 ،همچنیــن در ﺟﻤﻊ ﮔﺮاﻳﻲ اﻓﻘﻲ ﺑﺮ ﻫﻮﻳﺖ ﺟﻤﻌﻲ و
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﮔﺮوﻫﻲ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﺗﺴـﺎوی و ﺑﺮاﺑـﺮی (تریاندیــس )1995 ،و در جمعگرایــی
عمــودی ،بــر تــاش بــرای کســب برتریهــای اجتماعــی بــه همــراه احســاس
تعهــد نســبت بــه بــزرگان و تبعیــت از رهبــران اجتماعــی تأکیــد میشــود (آیــس
آیســیچگی-دینا 3و کالدول-هریــس .)2011 ،4چنانچــه تریاندیــس و گلفنــد ()1998
( )1998بیــان کردنــد کــه حــوادث منفــی زندگــی در فرهنگهــای فردگــرا بیشتــر
از فرهنگهــای جمعگــرا اثــر میگــذارد ،جهتگیــری فردگرایانــه بــه ارزشهــا
یــا موضوعــات مــادی (کــه درآمــد بیشتــری ایجــاد میکننــد) بــا ارزشهــای جمــع
محــور نظیــر ارزشهــای خانوادگــی ،اجتماعــی و ارزشهــای دینــی در تعــارض
اســت ،چنیــن تعارضــی ممکــن اســت بــه فشــارهای روانشــناختی بیشتــر و در
نتیجــه بهزیســتی شــخصی و ســامت اجتماعــی کمتــری بینجامــد .بــه طــور کلــی
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یافتههــای پژوهــش حاضــر ،نشــان دهنــده وجــود تفــاوت در الگوهــای فرهنگــی
فردگرایی-جمعگرایــی افقــی و عمــودی در دو جنــس اســت .بــه عبــارت دیگــر،
نتایــج پژوهــش داللــت بــر نقــش میانجــی الگــوی فردگرایــی افقــی و جمعگرایــی
عمــودی در بررســی رابطــهی میــان ســامت اجتماعــی و جنســیت دارد.
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عــدم دسترســی بــه نمونههایــی از فرهنگهــا و اقــوام مختلــف و مقطعــی بــودن پژوهــش
از جملــه محدودیتهایــی اســت کــه کار تفســیر نتایــج بــه دســت آمــده را بــا دشــواری
مواجــه میســازد .بــه رغــم حرکتهــای اجتماعــی شــتابنده بــه جانــب ســویهی منفــی
فردگرایــی (فردگرایــی عمــودی) نشــر و ترویــج ارزشهــای جمعــی در قالــب برنامههــای
درســی در همــهی ســطوح تحصیلــی و انجــام پژوهشهایــی بــه منظــور عملیاتــی ســاختن
ایــن اندیشــه پیشــنهاد میشــود.
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