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چکیده
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اجتماعی مردم شهر اصفهان است .روش پژوهش توصیفی از نوع همبسیتگی بیود .جامعیه آمیار  ،میردم
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اجتماعی و سبک زنهگی اسالمی رابکه مثبت و معنادار وجود دارد .همچنی بیی بهییسیتی اجتمیاعی و
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 ،۲۰۰۴ی .)7
عوامل مختلفی بهطو بالقوه بر بهزیستی اجتماعی اثر دا د .ازجمله این عوامل به دیین و برخیی
مؤلفهها اجتماعی میتوان اشا ه رد ه د این پژوه  ،عامل دین شامل سبک زند ی اسالمی و
عامل اجتماعی شامل مها تها اجتماعی اسه .دین هنتیرین ،ناریذترین و اثر یذا ترین نهیاد
اجتماعی بشر و همچنین پدیدها جمعی اسه و ابطه متقابلی با دیگیر واحیدها اجتمیاعی دا د
به ونها

ه بر نهادها دیگر جامعه تأثیر دا د و از آنها تأثیر مییپیذیرد .دیین بیا و ود بیه سیبک

زند ی ارراد ،همبستگی ،مشا ه و انسجام اجتماعی ا ارزای خواهد داد .سبک زند ی مفهیومی
ً
1
اسه ه آدلر ( )۱۹۲۲آن ا مطرح رد .او معتقد بود سبک زند ی شیوها نسبتا ثابه اسه ه ررد
اهداف خود ا به آن طری دنبال می ند یعنی اهی اسه به اهداف .این شیوههیا ،حاصیل زنید ی
دو ان ود ی ررد اسه ،به سخن دیگر سبک زند یُ ،بعد عینی و میهپذیر شخصیه ارراد اسیه
( اویانی.)۱۳۹۱ ،
سبک زند ی از دید اه اسالم ،به مجموعها از موعوعات مو دقبول اسیالم د عرصیه زنید ی
اشا ه دا د .بر اسا آن ،معیا رتا ما باید مبتنی بر اسالم و آموزهها اسالمی باشد .خدامحو
و حا میه ا زشها اسالمی بر زند ی از مهمترین معیا ها سیبک زنید ی میو د تأییید اسیالم
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اسه .د واقع ،سبک زند ی ررد و اجتماعی ارراد باید مبتنی بر اسالم و هنمودها قرآنیی باشید
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(مصباح یزد  .)۱۳۹۳ ،ازآنجا ه اسالم ،دیین زنید ی اجتمیاعی اسیه ،قیوانین زنید ی (ازدواج،
خانواده ،جنگ و صلح ،ابطه اخالقیی اریراد بیا یکیدیگر ،بسییا

از عبیادات و )...بیشیتر جنبیه

اجتماعی دا د و انسان از انزوا و هبانیه و زند ی ررد منع شده اسه (همان.)۱۳۶۹ ،
سبک زند ی د جوامیع غربیی بسیته بیه نیوا اییدئولوژ حیا م بیر آن جوامیع و قیوانینی یه
قانون ذا ان وعع می نند ،نظام رتا

و ا زشها اجتماعی آنان ا مشخص می ند .ایدئولوژ

ررد رایی و ماد رایی معروفترین آنها اسه .بعد از قرون وسطی دین د جوامع غربی به حاشیه
رته اسه و تنها د حد عبادت د لیسا و نیسیه بیه آن توجیه مییشیود .ازآنجا یه جامعیه اییران
جامعها دیندا  ،دین محو و خدامحو اسه و د آن پایبند به دیین و سینه تیا حیدود زییاد
یاره میشود باو ها و نگرشها غربی ،تضاد و چال رراوانی بین این دو ررهنگ بیه وجیود آو ده
1. Adler, A

اسه .برا مقابله با این تضادها ،احیا و وزآمد ردن و ترو ی سیبک زنید ی اسیالمی :عیرو
اسه .با توجه به جامع و امل بودن دین اسیالم ،سیبک زنید ی د چهیا چوب الگیو اسیالمی،
باعث سالمتی و بهزیستی ررد  ،خانواد ی و د نهایه اجتماعی میشیود (بابیایی .)۱۳۹۶ ،سیبک
زند ی اسالمی به پشتوانه هنمودها دین اسالم د شد شاخصها بهزیسیتی اجتمیاعی نقی
قابل توجهی دا د و شکورایی ،انسجام و مشا ه اجتماعی از پیامدها قابیلتوجیه سیبک زنید ی
اسالمی اسه.
از سو دیگر ،الزمه مورقیه هر ررد د جامعه ،داشتن مها تها اجتماعی متعدد اسیه .تعیا یف
متعدد از مها تها اجتماعی ا صاحبنظران مدد ا

اجتمیاعی ،وانشناسیی و سیایر شیتههیا

یاو انه ا ائه دادهاند .بهطو لی میتوان فه مها تها اجتماعی عامیل مهمیی د شیکل دادن وابیط،
باال بردن یفیه تعامالت اجتماعی و حتی سالمه وان ارراد اسه .این مها تها میتوانید بیه الگیو
امل رتا هایی ه د وابط بین ررد نشان داده میشیود تعرییف شیود (تئیودو و 1و دیگیران.)۲۰۰5 ،
مها تها اجتماعی مها تهاییاند ه به ما یا

میدهند تا بیا بهیره ییر از مهیا تهیا

المیی و

غیر المی با دیگران ،ا تباط مثبه و مؤثر داشته باشیم ،بهعبا تدیگر این مها تها د برقرا یردن هیر
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چهبهتر ا تباط با دیگران و نشان دادن عملها و عکیسالعمیلهیا مناسیب د موقعییههیا مختلیف
ا تباطی به ما مک می ننید (ررمهینیی و پییداد .)۱۳8۹ ،انگلبیرگ 2و شیوبرگ )۲۰۰۴( 3مهیا تهیا
اجتماعی ا ازنظر ا ردها اجتماعی د سه طبقه قرا دادهاند :الف .مها تهیا اجتمیاعی یه شید
ا تباط اجتماعی ا تسهیل می نند مانند مالقات با دوسه صمیمی یا مالقات ارراد د مهمانیهیا و سیایر
اجتماعات غیر سمی؛ ب .مها تها اجتمیاعی یه د باریه بیین ریرد بیرا نییل بیه تقو ییههیا
غیراجتماعی به ا می وند مانند مها تها مصاحبه شی لی؛ ج .مهیا تهیا اجتمیاعی یه میانع از
دسه دادن تقو یهها جا

میشوند مانند مها ت جرئهمند .

برا داشتن اجتماعی سالم ،شاداب و و به شد باید عوامل اثر ذا بر آن مثیل دیین ،ررهنیگ،
نیرو انسانی ،قیوانین اجتمیاعی ،سیاسیه ،بهداشیه و سیالمه ،تحصییالت و شید اقتصیاد
شناخته شود .با انجام پژوه ها

یفی و میی مییتیوان مییزان تأثیر یذا
2. Engelberg, E

عوامیل ذ رشیده ا
1. Teodoro, M. L
3. Sjöberg, L

پی بینی رد .با تبیین برنامهها

ا برد و تالش د جهه اجرا

امل برنامههیا تیدو ینشیده

میتوان د جهیه داشیتن اجتمیاعی سیالم و وبیه شید حر یه یرد .د زمینیه اجتمیاا سیالم
پژوه ها رراوانی صو ت ررته اسه ه برا نمونه ،جواهر ( )۱۳۹5حیات طیبه ا شاخص جامعیه
سالم میداند .و شناسایی شاخصها قرآنی و د ک رلسفه شفا بودن قرآن برا میردم و مؤمنیان ،ابعیاد
ایمان ،چیستی و چرایی آثا عبادت و ماهیه قلب سلیم و تحقی اهکا هیا عینیی د زنید ی ریرد و
خانواد ی مسلمانان ا د ایجاد اجتماا سالم اثر ذا میداند .د خشان نیا ( )۱۳۹۴نیز د پیژوه خیود
انجام مناسب تکالیف توسط حکومه ا د سالمه جامعه بسیا بااهمیه میداند .همچنیین سیمیعی،
ریعی ،امینی و ا بریان ( )۱۳8۹ا تقا آموزش و سیالمه ،نتیرل جمعییه ،یاه رقیر ،خشیونه و
بیکا

ا مهمترین اقدامات د جهه جامعه سالم پیشنهاد رده اسه.

همانطو ه ذ ر شد وانشناسی مثبه را شته نوپایی اسه و د ایران مدتزمان میی اسیه
ه به این شاخه از وانشناسی توجه شده اسه .همچنیین د بیا ه اصیطالحات یا برد آن ماننید
شییاد امی ،خودشییکورایی ،خییوشبینییی ،ازخود ذشییتگی ،مییال رایییی ،امییید و بهزیسییتی نیییز
پژوه ها اند ی د شو انجام شده اسه .با توجه به ماهیه وانشناسی مثبه را ه جلو یر
ه مبنا اصلی آن سنج بهزیستی اجتماعی مردم
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از ایجاد تن ها و بیما ها

وانی و تروی شاد و امید و حر ه بیه سیمه شیکورایی و آینیده

6۹

وشن اسه ،تالش شده اسه د این پژوه

شهر اصفهان بر اسا دو مؤلفه سبک زنید ی اسیالمی و مهیا تهیا اجتمیاعی اسیه ،یفییه
زند ی اجتماعی بر سی شود تا با استفاده از نتای این پژوه  ،مدیران و برنامه یزان بتوانند با تهیه
برنامهها و رعالیهها مناسب د چها چوب قانون ،شیادابی و تحیرک ا د جامعیه تقوییه نید.
همچنین عواملی ا ه باعث بروز مشکالت و ناهنجا ها اجتماعی میشیود شناسیایی یرده و
سعی د نترل ،حذف یا جایگزینی آنها داشته باشند .ازاین و به سه سؤال د این پیژوه پاسیخ
داده میشود:
 .1آیا بین بهزیستی اجتماعی و سبک زند ی اسالمی مردم شهر اصفهان ابطه وجود دا د؟
 .۲آیا بین بهز یستی اجتماعی و مها تها اجتماعی مردم شهر اصفهان ابطه وجود دا د؟
 .۳آیا سبک زند ی اسالمی و مها تها اجتماعی قیاد بیه پیی بینیی بهزیسیتی میردم شیهر
اصفهان اسه؟

روش

وش این پژوه توصیفی از نوا همبسیتگی بیود .جامعیه آمیا

ایین مطالعیه لییه میردم شیهر

اصیفهان د پییاییز  ۱۳۹8بییود .نمونیه اییین مطالعییه ۳۰۰ ،نفیر از مییردم شییهر اصیفهان بییود ییه بییه
شیییوه تصییادری انتخییاب شیید .علییه انتخییاب اییین حجییم بییر اییین اسییا بییود ییه د مطالعییات
همبستگی با هدف پی بینی ،د ازا هر مت یر مستقل ،تعداد  ۱5الی  ۲۰آزمودنی انتخاب میشود
( النتر .) ۱۳۹۴ ،برا این امر ،شهر اصفهان به پن منطقه شمالی ،جنوبی ،غربی ،شیرقی و مر یز
شهر تقسیم شد و از هر قسمه دو خیابان اصلی انتخاب و از اما ن عمومی هر خیابان ،نمونهها از
مردم عاد شامل ا مندان و رروشند ان انتخاب شدند و بعید از ا ائیه توعییحات د بیا ه هیدف
اجرا این پژوه  ،به آزمودنیها پرسشنامهها داده شد .پس از نمره ذا  ،بیرا تجزییهوتحلییل
دادهها از نرمارزا آما

 SPSS-23اسیتفاده شید .بیر ایین اسیا از شیاخصهیا توصییفی نظییر

میانگین و انحراف استاندا د و نمودا ها متناسب جهه توصیف دادههیا و از عیریب همبسیتگی
پیرسون جهه ا زیابی ررعیهها ررعی استفاده شد .عالوه بر این ،از تحلیل رسییون یامبیه یام
70

جهه ا زیابی ررعیه اصلی پژوه
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وش آما

استفاده شد .عمن اینکه پی ررضها آما

مربوط به ایین

هم ا زیابی شد .د این وش تحلییل ،سیهم هیر مت ییر پیی بیین بیه ترتییب قید ت

پی بینی مت یر مالک ،مشخص میشود .عمن اینکه د زمیان و ود هیر مت ییر بیه معادلیه ،سیایر
مت یرها نترل میشوند.
ابزار پژوهش

پ:سشنامه بهزیستی اجتماعی کییب و شباپی:و :این پرسشنامه د سال  ۲۰۰۴ساخته شید و دا ا  ۲۰میاده
و  5خییرده مقیییا ؛ شییکورایی ( ۴مییاده) ،همبسییتگی اجتمییاعی ( ۳مییاده) ،انسییجام اجتمییاعی
( ۳ماده) ،پذیرش اجتماعی ( 5ماده) و مشا ه اجتماعی ( 5ماده) اسه .بابیاپو ( )۱۳88واییی
و اعتبییا پرسشیینامه اصییلی ا د اییران بر سییی ییرده اسییه و وایییی آن از طری ی وایییی محتییوا
و تحلیل عاملی تائید شد و عریب پایایی از طریی آلفیا

رونبیاخ ا بیرا

زا ش داد .د این مطالعه هم عریب پایایی این ابزا به شییوه آلفیا
 ۰/7۴به دسه آمد.

یل پرسشینامه ۰/78

رونبیاخ بیرا

یل مقییا

پ:سشنامه سبر ننبا ی اسب:می :ایین پرسشینامه ا اوییانی ( )۱۳۹۰بیا هیدف بیه دسیه آو دن
ویژ یها

وانسنجی سبک زند ی اسالمی ساخته اسه ه دا ا دو ررم بلند ( ۱۳5ماده) و وتاه

( 7۶ماده) اسه .ررم وتاه دا ا  ۱۰خرده مقیا ؛ اجتماعی ( ۱۲ماده) ،عباد ( ۶میاده) ،باو هیا
( ۶ماده) ،اخالقی ( ۱۱ماده) ،مالی ( ۱۲ماده) ،خانواده ( 8ماده) ،سالمه ( 7میاده) ،تفکیر و علیم
( 5ماده) ،امنیتی -دراعی ( ۴ماده) و زمانشناسی ( 5ماده) اسه .هیر میاده د طییف  ۴تبیها از
خیلی م تا خیلی زیاد مرتب شده اسه .وایی سازه و ساختا آزمیون سیبک زنید ی اسیالمی بیر
ً
اسا نه عامل استخراجشیده ،جمعیا  ۳۶/5۰8د صید وا ییانس سیبک زنید ی اسیالمی ا تبییین
می ند .وایی آزمون با وایی همزمیان سیبک زنید ی اسیالمی بیا آزمیون جهیه ییر میذهبی
آذ بایجانی  ۰/۶۴۴به دسه آمده اسه .پایایی ررم وتاه این پرسشنامه به شیوه آلفا

رونباخ ۰/7۱

و عریب پایایی  ۰/88زا ش شده اسه ( اویانی .)۱۳۹۱ ،د این مطالعه نیز پایایی ررم وتاه ایین
ابزا به شیوه آلفا

رونباخ ۰/۹۴ ،به دسه آمد.

پ:سشنامه مهارتهای اجتمباعی ریگبد :این پرسشنامه ا یگیو )۱۹8۶( 1بیا هیدف سینج مییزان

مها تها اجتماعی تهیه رده اسه و یگو و انا

2

( )۲۰۰۳آن ا اصالح ردهانید .پرسشینامه

دا ا  ۲۹سؤال و  ۶زیر مقیا ؛ بیان اجتماعی ( 5ماده) ،بیان هیجانی ( ۳میاده) ،نتیرل اجتمیاعی
اسه .هر ماده از طیف خیلی م تا خیلی زیاد تشکیلشده اسه .نمره باال نشاندهنده مها تها
اجتماعی باال و نمره پایین نشاندهنده مهیا تهیا اجتمیاعی پیایین اسیه .آلفیا
پرسشنامه توسط یگو و انا

رونبیاخ ایین

( )۲۰۰۳د آمریکا ۰/8۱ ،زا ش شده اسه .د ایران و د مطالعه

یزدخواستی ( )۱۳88عریب همسانی د ونی این پرسشنامه برابر  ۰/7۰زا ش شد .د این مطالعیه
هم پایایی این پرسشنامه به شیوه آلفا

رونباخ  ۰/8۱به دسه آمد.

یافتهها

جدول  ۱عرایب همبستگی بین خرده مقیا ها سبک زند ی اسالمی ا با بهزیستی اجتماعی د
مردم شهر اصفهان نشان میدهد.
1. Rego, R
2. Kanare, D

پیشبینی بهزیستی اجتماعی بر اساس سبک زندگی اسالمی...

( ۶ماده) ،نترل هیجانی ( 5ماده) ،حساسیه اجتماعی ( ۶میاده) و حساسییه هیجیانی ( ۴میاده)
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جدول  :1عرایب همبستگی بین ابعاد سبک زند ی اسالمی با بهزیستی اجتماعی
مت یرها پژوه

تعداد

عریب همبستگی

اجتماعی

۳۰۰

۰/۳8۰

۰/۰۰۰

باو ها و اعتقادات

۳۰۰

۰/۲۴8

۰/۰۰۰

۳۰۰

۰/۲85

۰/۰۰۰

خانواد ی

۳۰۰

-۰/۲85

۰/۰۰۰

مالی

۳۰۰

-۰/۱۴۱

۰/۰۰7

تفکر علمی

۳۰۰

-۰/۱۴۲

۰/۰۰7

عباد

معنادا

همانطو ه د جدول  ۱مشاهده میشود بهزیستی اجتماعی با خرده مقییا هیا اجتمیاعی،
باو ها و اعتقادات و عباد ِ سبک زند ی همبستگی مثبه و با خرده مقیا ها خانواد ی ،میالی و
علمی سبک زند ی همبستگی منفی دا د .تمیامی ایین عیرایب همبسیتگی ازلحیاظ آمیا
تفکر
ِ
معنادا ند (.)P>۰/۰۱

جدول  ۲عرایب همبسیتگی بیین خیرده مقییا هیا مهیا تهیا اجتمیاعی ا بیا بهزیسیتی
اجتماعی د مردم شهر اصفهان نشان میدهد.
جدول  :۲عرایب همبستگی بین مها تها اجتماعی و بهزیستی اجتماعی
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معنادا

مؤلفهها

تعداد

عریب همبستگی

بیان اجتماعی

۳۰۰

۰/۰۳۴

۰/۲8

بیان هیجانی

۳۰۰

۰/ ۱۹۰

۰/۰۰۰

حساسیه اجتماعی

۳۰۰

۰/۲۴5

۰/۰۰۰

حساسیه هیجانی

۳۰۰

-۰/۰۱۰

۰/۴۲۹

نترل اجتماعی

۳۰۰

-۰/۱۲7

۰/۰۱۴

نترل هیجانی

۳۰۰

۰/۱5۶

۰/۰۰۳

همانطو ه د جدول  ۲مشیاهده مییشیود عیریب همبسیتگی بیین بهزیسیتی اجتمیاعی بیا
خرده مقیا ها مها تها اجتماعی شامل بیان اجتماعی ،بیان هیجیانی ،حساسییه اجتمیاعی
و نترل هیجانی ،مثبیه و بیا خیرده مقییا هیا حساسییه هیجیانی و نتیرل اجتمیاعی منفیی
اسه .تمامی عرایب همبستگی خرده مقیا ها بیا بهزیسیتی اجتمیاعی ازلحیاظ آمیا
اسه (.)P>۰/۰۱

معنیادا

جدول  ۳خالصه نتای تحلیل رسیون امبه ام جهه پی بینی بهزیستی اجتماعی مردم شیهر
اصفهان ا نشان میدهد.
جدول  :۳خالصه نتای تحلیل رسیون جهه پی بینی بهزیستی اجتماعی مردم شهر اصفهان
ام

مت یرها وا دشده د

عریب

معادله

رسیون

سهم ل سهم خالص  Fتبدیلشده د جه آزاد  ۲معنادا

۱

سبک زند ی اجتماعی

۰/۳8۰

۰/۱۴۴

۱۴/۴

5۰/۲8

۲۹8

۰/۰۰۰

۲

سبک زند ی عباد

۰/5۲۱

۰/۲7۲

۲/۱

8/5۱

۲5

۰/۰۰۴

 ۳مها تها بیان هیجانی ۰/5۴۰

۰/۲۹۲

۲/۰

8/۳7

۲۹۴

۰/۰۰۴

۰/55۶

۰/۳۰۹

۱/7

7/۲۹

۲۹۳

۰/۰۰7

۴

مها تها حساسیه
اجتماعی

عریب دو بین
واتسون

۱/8۹

همانطو ه د جدول  ۳مشاهده میشود ،د ام اول ،مؤلفه سبک زند ی اجتمیاعی؛ د یام
دوم ،سبک زند ی عباد ؛ د ام سوم ،مت ییر مهیا تهیا بییان هیجیانی از ابعیاد مهیا تهیا
اجتماعی و د ام چها م ،مؤلفه دیگر مها تها اجتماعی یعنی حساسیه اجتماعی وا د معادله
شد و د مجموا قاد به پی بینی  ٪۲۰/۲از بهزیستی اجتماعی مردم شهر اصفهان اسیه .عیریب
پی ررض استقالل خطاها بهعنوان پی ررض عرو

انجام تحلیل رسیون اسه.

بحث و نتیجهگیری

د این پژوه

ابطه بین سبک زنید ی اسیالمی ،مهیا تهیا اجتمیاعی و بهزیسیتی اجتمیاعی

بر سی شد و نق سبک زند ی اسالمی و مها تها اجتماعی د بهزیستی اجتماعی مردم شیهر
اصفهان بر سی شد .د پاسخ به سؤال اول پژوه

ه آیا بین بهزیستی اجتمیاعی و سیبک زنید ی

اسالمی مردم شهر اصفهان ابطها وجود دا د بیا توجیه بیه جیدول  ۱نتیجیه ررتیه مییشیود یه
مت یرها اجتماعی ،باو ها و اعتقادات و عباد همبستگی مثبه و مت یرهیا خیانواد ی ،میالی و
تفکر علمی همبستگی منفی وجود دا د ولی د ل ابطه مثبه معنادا

بین سبک زند ی اسالمی

و بهزیستی اجتماعی وجود دا د.
این نتای با مطالعه ارشانی و سولی نژاد ( )۱۳۹۳ه تحه عنوان بر سیی ابطیه سیبک زنید ی
اسالمی و سالمه اجتماعی مردم یزد انجام رریه و د یاریه یه بیین سیبک زنید ی اسیالمی و

پیشبینی بهزیستی اجتماعی بر اساس سبک زندگی اسالمی...

دو بین واتسون ( )۱/8۹نیز ازآنجا ه د حیطیه مجیاز مقیدا  ۲/5 - ۱/5اسیه ،بییانگر عاییه
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سالمه اجتماعی ابطه مستقیمی وجود دا د ،همخوان اسه .همانطو ه ییادآو

شید دیین د

زند ی جامعه دیندا د تمام مراحل زند ی اثر دا د .ازآنجایی ه دین اسالم دیین یاملی اسیه و
برا تمام مراحل زند ی چه ررد و چه اجتمیاعی برنامیه دا د ،یاه دییندا

اثیر رراوانیی د

زند ی ررد و اجتماعی می ذا د .اجرا صحیح و امل سبک زند ی اسیالمی د زنید ی تمیام
ارراد جامعه (ارراد عاد و مسئولین) به شادابی و پیشرره جامعه مک رراوانی خواهد رد.
همبستگی منفی د خرده مقیا ها خانواد ی ،مالی و تفکر علمی سبک زند ی اسالمی جا
تأمل دا د .خانواده وچکترین و مهمترین واحد د جامعه اسه .سه علع اصیلی خیانواده یعنیی
پد  ،ماد و ررزند هر دام د خانواده نق مهمی دا ند و انجام وظایف و مسئولیههیا یه د دیین
اسالم و د قوانین حکومتی به آنها اشا هشده اسه باعث اسیتحکام خیانواده مییشیود و بیرعکس
وتاهی د انجاموظیفه باعث تزلزل بنیان خانواده میشود .باید تالش شود همه اعضیا خیانواده بیه
وظایف خود آشنا و د انجام آنها تالش نند .با انجام پژوه ها

می و یفی میتوان د تحق

خانواده سالم و به دنبال آن اجتماا سالم امها مؤثر برداشیه .دو خیرده مقییا هیا میالی و
تفکر علمی سبک زند ی اسالمی نیز د ابعاد مختلف اجتمیاا اثیرات رراوانیی بیهطیو مسیتقیم و
7۴

غیرمستقیم دا ند .دین اسالم دستو ات و آموزهها رراوانی د زمینیههیا میالی و علمیی دا د یه
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آشنایی با آنها و اجرا دستو ات آن د زند ی ،اثرات مثبه رراوانی د پی خواهد داشه .پرداخه
خمس ،ز ات و قرضالحسنه نمونها از سفا شها دینی ما اسه ه هم برا ررد پرداخه ننیده
وهم برا ررد یرنده اثرات مثبه دا د .سی ه خمس و ز ات خود ا مییدهید د اولیین مرحلیه
سخن خدا ا اجرا رده و د مرحله بعد از مال خود ذشیته و دیگیران ا د سیهم خیود شیریک
نموده اسه ه این نوعی از ایثا و ازخود ذشتگی اسه ه باعث نشاط د ونی و حس عایتمند
خواهد شد .د زمینه علم و علمآموز بدون اشا ه جنسیتی نیز آموزههیا رراوانیی وجیود دا د یه
عمانه اجرایی آن بر عهده حا مان حکومتی اسه.
د پاسخ به سؤال دوم ه آیا بین بهزیستی اجتماعی و مها تها اجتماعی مردم اصفهان ابطیه
وجود دا د؟ با توجه به جدول  ۲میتوان نتیجه رره یه ابطیه مثبیه و معنیادا

بیین بهزیسیتی

اجتماعی و مها تها اجتماعی وجود دا د .پژوه ها با نتیجه این پژوه همخوانی دا د ه بیه
دو مو د از آنها اشا ه میشیود .پیژوه

قراملکیی و همکیا ان ( )۱۳۹7تحیه عنیوان اثربخشیی

آموزشها مها تها ا جتماعی بر بهبود بهزیستی دان

آمیوزان زو یو ،نشیان داد یه آمیوزش

مها تها اجتماعی میتواند منجر به بهبود بهزیستی اجتماعی شیود .برقیی و ایرانیی ( )۱۳۹۴د
مو د اثربخشی آموزش مها تها اجتماعی مبتنی بر پردازش شیناخه بیر بهزیسیتی اجتمیاعی،
هیجانی ،وانشناختی و اه نشانهها

ود ان دا ا اختالل سلوک به این نتیجیه سییدند یه

آموزش مها تها اجتماعی د پیشگیر اختالل سلوک نق مؤثر دا د.
مها تها اجتماعی ازجمله موعوعات جدید اسه ه د جامعه ما به آن توجه و یژها شده
اسه .توانایی برقرا ردن ا تباط صحیح و قابلقبول با دیگران مییتوانید یکیی از عوامیل سیالمه
وان و بهزیستی اجتماعی باشد .بشر از ابتدا خلقه اجتمیاعی زنید ی یردن ا دوسیه داشیته
اسه و میتوان فه تمامی تن ها و جنگها جوامع بشر د جهه ایجاد جامعها بوده اسه
ه ارراد د آن احسا امنیه د تمام ابعیاد داشیته باشیند .مهیا ت اجتمیاعی خیوب بیه مهیا ت

ا تباطی خوب وابسته اسه .انسانها به مک اد اک ،1نحوه برقرا
ً
میرهمند ،د عینحال ،ا تباط نیز متقابال بیر اد اک میا از دیگیران و وعیعیههیا مختلیف تیأثیر
ا تباط با دیگران و خودشان ا

می ذا ند .این دو ررآیند پیوند تنگاتنگی با یکدیگر دا ند (ریروز بخه .)۱۳7۹ ،مها ت اجتمیاعی
بیشتر ،حمایه اجتماعی بیشتر ا به همراه دا د ه منجر به بهزیستی اجتماعی باالتر میشود.
هدف اصلی این پژوه  ،پاسخ به سؤال سوم بیود یه آییا مجموعیه سیبک زنید ی اسیالمی و
جدول شما ه  ،۳نتای نشان داد سبک زند ی اسالمی و مها تها اجتماعی قیاد بیه پیی بینیی
بهزیستی اجتماعی مردم شهر اصفهان اسه .سبک زند ی اسالمی با مؤلفهها ؛ اجتماعی ،باو هیا
و اعتقادات و عباد و مها ت اجتماعی با مؤلفهها بیان هیجانی و حساسیه اجتماعی به ترتییب
مؤلفهها تأثیر ذا بر بهزیستی اجتماعی بودند .د قسمهها ابتیدایی ایین مقالیه ذ یر شید یه
مت یییر وابسییته بهزیسییتی اجتمییاعی زیرمجموعییه بهزیسییتی و بهزیسییتی هییم زیرمجموعییها از
وانشناسی مثبه را اسه .یکی از اساسیترین نکتهها د وانشناسی مثبه را جلیو یر از بیروز
اختالالت د وان انسان اسه .توجه به ذشته ،حساسیهها غیرمنطقی و موا د دیگر ازجملیه
عوامل بروز مشکالت وانی اسه ه وانشناسی مثبه را با موعوعاتی مانند بهباشی ،شیاد امی،
وابط مثبه ،مورقیه ،داشتن اعتمادبهنفس ،مشا ه ،قد دانی ،تابآو  ،امید و مانند آن تیالش
می ند ارراد ا به هدف وانشناسی مثبه را نزدییک نید .موعیوعات وانشناسیی مثبیه یرا ،د
1. Perception

پیشبینی بهزیستی اجتماعی بر اساس سبک زندگی اسالمی...
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آموزهها دینی نیز پیشینه دا د .د آموزهها دینی ما سفا شها رراوانی به ذشه ،ایثا  ،زنید ی
د زمان حال ،نداشتن سوءظن و برخو دا

از حسن ظن ،صیبر ،صیله حیم ،احتیرام بیه بز یان

بهخصوی پد و ماد و مک به همنوعان (پرداخه خمس ،ز ات و صدقه) شده اسه ه همگی
باعث ارزای

انرژ مثبه د زند ی و د نتیجه ارزای بهزیسیتی و د سیطح وسییعتیر بهزیسیتی

اجتماعی میشود.
پژوه ها متعدد با این موعوا انجام ررته اسه ه تعداد از آنها با نتای ایین پیژوه
همخییوانی دا د .عییایی و نوغییانی دخییه ( )۱۳۹۶پژوهشییی تحییه عنییوان بهزیسییتی اجتمییاعی
دانشجویان و عوامل مؤثر بر آن ،انجام دادند ه مت یرهایی نظیر سن ،وععیه تأهیل ،عضیویه د
انجمنها دانشجویی ،عایه از زند ی و حمایه اجتماعی بر بهزیستی اجتمیاعی دانشیجویان
تأثیر ذا ند؛ اما بین جنسیه و بهزیستی اجتماعی ابطها مشاهده نشد .پیژوه

نجبرنوشیر و

همکا ان ( )۱۳۹۶د مقایسه اثربخشی مداخله مبتنی بر وانشناسی مثبه نگر و آموزش یکپا چیه
شایستگیها هیجانی بر بهزیستی اجتماعی ،هیجانی و وانشناختی د ارراد مبتال بیه اعیارهوزن
نشا ن داد ه هر دو وش مداخله د ا تقیاء بهزیسیتی و مؤلفیههیا آن تأثیر یذا بیود .د تحقیی
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یوسفی و همکا ان ( )۱۳۹5ه د پی بر سی اثربخشی و یکرد واقعییه د میانی مبتنیی بیر نظرییه
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انتخاب بر تعا ضها زناشو یی و بهز یستی اجتماعی بود ایین نتیجیه بیه دسیه آمید یه واقعییه
د مانی به ونها

ا آمد ،تعا ضها زناشویی ا اه میدهد و واقعیه د میانی بیر بهزیسیتی

اجتماعی آزمودنیهیا اثربخشیی نبیود .شیربتیان و طیواری ( )۱۳۹۴پژوهشیی بیا موعیوا مطالعیه
جامعهشناختی شاخصها بهزیستی اجتماعی د مردم شهر مشهد انجام دادند یه ایین پیژوه
نشان داد بهزیستی اجتماعی د شهروندان بیاال اسیه و شیاخص بهزیسیتی د شیهروندان مشیهد
متفاوت بوده اسه .یوسفی ( )۱۳۹۴پژوهشی با عنوان اثربخشی ساختا رایی بر تعا ض زناشویی،
سبکها اسناد و بهزیستی اجتماعی انجام داد ه نتای نشیان مییدهید ویکیرد سیاختا رایی
بهطو مؤثر و معنادا

تعا عات زناشویی ا اه مییدهید .صیفا

و همکیا ان ( )۱۳۹۳نییز

تأثیر مؤلفهها شخصیه جامع پسند و خودشیفتگی بر بهزیستی اجتماعی د سا نان شهر تهیران
ا بر سی ردند و به این نتیجه سیدند ه مؤلفهها شخصیه جامعه پسند بر بهزیستی اجتمیاعی
اثر مثبه دا د .به نظر می سد ،بهزیستی اجتماعی مت یر اسه ه علییرغم اهمییه آن ،متیر د
حوزه وانشناسی مو دتوجیه قیرا ررتیه اسیه .ایین د حیالی اسیه یه یکیی از شیاخصهیا

تعیین ننده عایه از زند ی اجتمیاعی میردم ،یفییه زنید ی اجتمیاعی و بهزیسیتی اجتمیاعی
آنان اسه.

محاو:ی:هبای پبهوه  :نق جنسیه د این مطالعه تفکیک نشده بود و روهها سنی بیهطیو
ً
جدا انه مثال جوانان و میانساالن تحلیل نشده بودند .به برخی مؤلفهها وانی مؤثر د بهزیسیتی
اجتماعی نظیر سالمه وان و یا ویژ یها شخصیتی به دلیل طوالنی شدن بی ازحد سیؤاالت و
پرسشنامهها د این پژوه پرداخته نشد .همچنین با توجه به زمان انجام اجرا پرسشینامه (پیاییز
 )۹8شرایط موجود اجتماعی و اقتصاد تا حدود د نتای این پژوه تأثیر ذاشه.

پیشنها:های پبهوه  :پیشنهاد میشود پژوه ها بعد با لحاظ جنسیه انجیام شیود .اجیرا

این پژوه د روهها سنی متفاوت میتواند نتای دیگر به همراه داشته باشد .با توجه به ابعیاد
مختلف اجتماعی دین مانند ح  ،جهاد ،صله حیم ،اجتماعیات میذهبی ،ازدواج و میوا د دیگیر،
پیشنهاد میشود جهه ارزای اثربخشی مؤلفیههیا تحقیی د بهزیسیتی اجتمیاعی برنامیههیا
مداخلها د سطوح الن برنامه یز

شو  ،مو دتوجه قرا یرد.
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