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چكيده
 جهت ارتقاء. سالمت اجتماعی شهری به عنوان شرایط سالم جامعه یکی از شاخصهای رفاه و پویایی جوامع محسوب میگردد:زمينه
 در ایران هم چند شاخص برای.سالمت اجتماعی شهری نیاز است که با توجه به شرایط هر جامعه شاخص منحصر به فردی پیشنهاد شود
ارتقاء سالمت اجتماعی طراحی شده است که در برنامهریزیهای مدیریت شهری مورد توجه قرار میگیرد ولی تاکنون مقیاسی برای سنجش
 هدف از پژوهش حاضر ساخت و بررسی ویژگیهای روانسنجی مقیاس سالمت: هدف.وضعیت سالمت اجتماعی شهری ارائه نشده است
522  حجم نمونه، جامعه آماری کلیه شهروندان شهر تهران بودند. این پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی بود: روش.اجتماعی شهری بود
 دادهها با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی تحلیل.نفر از ساکنین شهر تهران بودند که از طریق نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند
 دلبستگی، عدالت شهری، حقوق شهروندی، عامل انسجام اجتماعی شهری2  نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی بیانگر: يافتهها.گردید
 میزان قابلیت اعتماد کل مقیاس با استفاده از آلفای کرونباخ در. هویت شهری و پایداری شهری برای سالمت اجتماعی شهری بود،شهری
 همچنین مقیاس از درستی. به دست آمد که نشان دهنده قابلیت اعتماد مطلوب مقیاس است1/10  و در اجرای نهایی1/31 اجرای اولیه
 مقیاس سالمت اجتماعی شهری در اعتباریابی اولیه از درستی و قابلیت اعتماد مطلوبی: نتيجهگيری.محتوایی و عاملی مناسبی برخوردار بود
، اعتباریابی: واژه كليدها.برخوردار است و می توان از آن به عنوان یك ابزار معتبر برای سنجش سالمت اجتماعی شهری استفاده کرد
. سالمت اجتماعی شهری،مقیاس
Background: Urban social health as a healthy condition of society is one of the indicators of welfare and
dynamism of societies. In order to promote urban social health, it is necessary to propose a unique indicator
according to the conditions of each community. In Iran, several indicators have been designed to promote
social health, which are considered in urban management plans, but so far no scale has been provided to
assess the status of urban social health. Aims: The purpose of this study was to construct and investigate the
psychometric properties of the Urban Social Health Scale. Method: This research was descriptive and
correlational. The statistical population was all citizens of Tehran, the sample size was 562 residents of
Tehran who were selected through available sampling. Data were analyzed using exploratory factor analysis.
Results: The results of exploratory factor analysis identified six factors of urban social cohesion, citizenship
rights, urban justice, urban attachment, urban identity and urban sustainability for urban social health. The
reliability of the whole scale was obtained using Cronbach's alpha in the initial implementation of 0.89 and in
the final implementation of 0.91, which indicates the optimal reliability of the scale. The scale also had good
content and factor accuracy. Conclusions: The Urban Social Health Scale has good validity and reliability in
initial validation and can be used as a valid tool for measuring urban social health. Key Words: Validation,
scale, urben social health.
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مقدمه

سالم2110 ،؛ هاتسون و موسکویتز .)2101 ،مطالعات و بررسیهای

روانشناسی شهری 0از روانشناسی اجتماعی سربرآورده و

انجام شده در زمینه سالمت اجتماعی جامعه بیشتر به تعریف جامعه

مناسبترین رویکرد برای فعالیت در زمینه شناسایی و حل مشکالت

سالم و ویژگیهای آن اشاره دارد که در آن شاخصها و

روانشناختی  -اجتماعی شهری است (صفارینیا ،عماری و

نشانگرهای بسیاری تعریف و عملیاتی شدهاند (موسوی ،شیانی،

بهشتیمقدم .)0912 ،روانشناسان شهری به عنوان زیر مجموعه

فاطمینیا وامیدنیا0910 ،؛ صفارینیا .)0912 ،همانگونه که در

روانشناسی محیط 2بر مسائل گوناگون زندگی شهری متمرکز هستند

تعریف سالمت اجتماعی آمده است محیط مشوق و سازنده بر

که از مهمترین آنها می توان به سالمت شهری ،9سالمت اجتماعی

سالمت اجتماعی تأثیرگذار است و با توجه به اینکه شهر محیط

شهری( 0ودا ،پرنتیسه ،اسکات و هسیائو ،)2121 ،روابط بین

اصلی زندگی افراد محسوب میشود ،توجه به این محیط و

گروههای شهری (جونز ،برگر ،هال و ایوز2101 ،؛ جانسون و

مستعدسازی آن بر ارتقاء سالمت اجتماعی مؤثر است (کوترایت،

آکاچوک ،)2103 ،مسائل اجتماعی ،بیماریهای مزمن ،محیط

باکمن ،تامین ،هولدر و لئونارد2121،؛ کیخاونی و صفارینیا،

زیست شهری (شمس اسفندآباد )0912 ،و تعامل بین محیطهای

 .)0911در حال حاضر در مجامع بینالمللی سالمت اجتماعی به

فیزیکی ،اجتماعی ،رفتارها و تجارب افراد اشاره کرد (امیدی،

عنوان شاخصی برای رفاه و پیشرفت کشورها در نظر گرفته میشود

حقیقتیان و هاشمیانفرد0912 ،؛ فوجی .)0913 ،روانشناسی شهری از

و بخش مهمی از سالمت جامعه را در بر میگیرد (آرون و

مدل اجتماعی زیستی 5برون فن برنر گرفته شده است .طبق این

هولدورث2121 ،؛ وحدانی نیا ،سید موسوی ،وحدانینیا و وثوق

نظریه رشد هر فرد ،از کیفیت نظام اجتماعی که در آن زندگی ،کار

مقدم2121،؛ کیخاونی ،صفارینیا ،علیپور و فرزاد .)0911 ،توجه به

و فعالیت میکند و نیز ماهیت تعاملی این ساختارها تأثیر میپذیرد

بهبود وضعیت سالمت اجتماعی در کالنشهرها با آگاهی بخشی،

(صفارینیا .)0919 ،همانطور که اشاره شد یکی از محورهای مورد

رشد سرمایههای انسانی  -اجتماعی ،حس مسئولیتپذیری

بررسی در روانشناسی شهری ،سالمت اجتماعی شهری است(ودا،

شهروندان ،بهبود دلبستگی به مکان ،تقویت اطالعرسانی و افزایش

پرنتیسه ،اسکات ،هسیائو .)2101 ،میرینگوف سالمت اجتماعی

مهارتهای اساسی و اجتماعی شهروندان همراه است (آرون و

شهری را برابر شرایط جامعه سالم میداند و آن را بوسیله

هولدورث2121 ،؛ اطلس جامع سالمت اجتماعی استرالیا.)2103 ،

شاخصهای سالمت اجتماعی که متناسب با شرایط هر جامعه است

توجه به سالمت اجتماعی شهری از طریق فراهمسازی بستر و

تعریف میکند (زمان خانی ،عباچیزاده ،امیدنیا ،ابدی و حیدرنیا،

همفکری شهروندان با هم و با مدیران شهری ،باعث تقویت سرمایه

0915؛ چابان ،ایرانی ،خوری2102 ،؛ میرینگوف و میرینگوف،

اجتماعی گردیده و از ایجاد آسیبهای اجتماعی مانند انحصار

 .)0111سالمت اجتماعی شهری شامل عوامل اجتماعی مرتبط با

قدرت ،بزهکاری و بیهنجاری منجر به خشم و بیگانگی از خود

سالمت ،سالمت محیط ،حقوق شهروندی ،امکانات رفاهی شهر،

جلوگیری میکند ،بنابراین الزم است که در حوزه مدیریت شهری

سالمت جادهای ،شیوههای زندگی سالم ،امنیت ،سالمت غذا،

مد نظر قرار گیرند (شربتیان و عرفانیان قصاب .)0919 ،همچنین

سکونتگاههای سالم و امکانات تفریحی مناسب و احساس تعلق

تأکید بر سالمت اجتماعی شهری و برنامهریزی برای ارتقای آن

افراد به جامعه است (دماری ،وثوقیمقدم ،رستمی و ساالرزاده،

باعث شکوفایی اجتماعی شهروندان ،بهبود روابط و حمایت

0911؛ دماری و وثوقمقدم .)0912 ،سازمان جهانی بهداشت از سال

اجتماعی ،ایجاد فرصتهای برابر و پایدار ،گسترش احساس تعلق به

 0132با طرح ریزی برنامه شهر سالم فعاالنه درصدد ارتقاء سالمت

هویت شهری و بهبود رفاه اجتماعی میگردد (محبوب انور ،آستل

اجتماعی شهری است (گزارش سازمان جهانی بهداشت درباره شهر

بورت و فنگ2101 ،؛ باروس و همکاران2101 ،؛ کیخاونی0911 ،؛
درخشاننیا .)0919 ،با توجه به اهمیتی که سازمان بهداشت جهانی
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چشمانداز  ،0010اصول حکمرانی خوب شهری 0و لزوم رسیدن به

ساخته نشده است .با توجه به اهمیت موضوع و فقدان مقیاس برای

اهداف مذکور در این سند که تأکید بر ارتقاء سالمت در تمام

سنجش سالمت اجتماعی شهری هدف از این پژوهش ساخت

جنبهها دارد ،تدوین مدلهای منحصر به فرد جهت بهبود سالمت

مقیاس سالمت اجتماعی شهری و پاسخدهی به این سؤال است که

اجتماعی ضرورت دارد (تورنن ،ساموئلسون ،فیلیپ روملونیس ،روم

آیا مقیاس سالمت اجتماعی شهری از درستی 2و قابلیت

اعتماد9

و کاروس2121 ،؛ گزارش سالمت شهری سازمان بهداشت جهانی،

مناسبی برخوردار است؟
روش

2121؛ کیخاونی ،صفارینیا ،علیپور و فرزاد0911 ،؛ رفیعی ،امینی
رارانی ،علیپور و خدمتی2109 ،؛ عباچیزاده و همکاران2100 ،؛

پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادی  -کاربردی و از حیث

سند چشمانداز  .)0930 ،0010سنجش سالمت اجتماعی به دلیل

گردآوری اطالعات پیمایشی پرسشنامهای و از نظر روش شناسی ،از

چند بعدی بودن بویژه از دیدگاه شرایط جامعه سالم ،بوسیله

جمله مطالعات آزمونسازی بوده که به صورت پژوهش توصیفی از

شاخصهایی که مطابق با شرایط و اولویتهای هر جامعه است طرح

نوع همبستگی انجام شد .جامعه آماری این پژوهش کلیه شهروندان

ریزی میشود ،این شاخصها ترکیبی از نشانگرهایی است که ابعاد

شهر تهران بودند .نمونه پژوهشی را  522نفر از زنان ( 092نفر) و

مختلف زندگی شهروندان از قبیل عوامل تأثیرگذار بر سالمت ،رفاه

مردان ( 11نفر) که به اینترنت و فضای مجازی دسترسی داشتند

و آسایش شهروندان را پوشش میدهد (توکل .)0919 ،شاخصهای

تشکیل دادند ،انتخاب نمونه از طریق روش نمونهگیری در دسترس

متعددی برای سنجش سالمت اجتماعی در بعد کالن (از دید جامعه

انجام شد .مالکهای ورود به این پژوهش شامل سکونت به مدت

سالم) در داخل و خارج از کشور وجود دارد .از جمله این

حداقل  5سال در شهر تهران ،دارا بودن حداقل  03سال سن و میزان

شاخصها ،شاخص سالمت اجتماعی فوردهام ،شاخص سالمت

تحصیالت دیپلم و باالتر بود .مالکهای خروج هم عدم پاسخدهی

اجتماعی ادمونتون ،شاخص رفاه لگاتوم ،شاخص سالمت اجتماعی

کامل به تمام سؤالهای پرسشنامه ،انتخاب پاسخ نظری ندارم به 5

سن آنجلو ،شاخص سالمت اجتماعی صفارینیا و کیخاونی،

سؤال پشت سر هم یا ده سؤال در کل پرسشنامه بود .با توجه به

شاخص سالمت اجتماعی رفیعی ،شاخص سالمت اجتماعی توکل،

شرایط شیوع بیماری کرونا ،پرسشنامه به صورت الکترونیکی از

شاخص سالمت اجتماعی درخشاننیا ،شاخص سالمت اجتماعی

طریق فضای مجازی تلگرام و واتساپ در اختیار گروههای عمومی

صفاری نیا است که هر کدام از آنها با تمرکز بر شرایط و

که مخصوص اخبار شهر تهران بود و اکثر اعضاء آن را شهروندان

اولویتهای جوامع هدف ساخته شده است .طراحی و توجه به این

تهرانی تشکیل می دادند (بعد از هماهنگی و کسب رضایت از ادمین

شاخصها به عنوان دستورالعملهایی برای برنامهریزی و

گروه) قرار گرفت .تهیه و آمادهسازی مقیاس در چند مرحله انجام

سیاستگذاری جهت ارتقاء سالمت اجتماعی شهری ضروری است

گردید .در مرحله اول شاخصهای سالمت اجتماعی موجود در

(کیخاونی.)0911 ،

ایران بررسی شد و با توجه به موضوع مقیاس که سالمت اجتماعی

اما در کنار این مدلها و شاخصها فقدان مقیاسهایی برای

شهری بود ،نشانگرهای مشترک در شاخصهای سالمت اجتماعی

سنجش وضعیت سالمت اجتماعی شهری مشهود است .شاخصهای

که مرتبط با محیطهای شهری بود تفکیك و بر اساس آن مقیاسی با

سالمت اجتماعی راهنما و زیر بنای تصمیمگیریها و سیاستگذاری

 22گویه آماده گردید .در گام بعدی درستی محتوایی مقیاس

برنامههای ارتقاء سالمت اجتماعی شهری را تشکیل میدهند و

بررسی گردید که به این منظور مقیاس برای  9نفر از خبرگان (روان

مقیاسهایی که وضعیت سالمت اجتماعی شهری را بسنجند

شناسان و متخصصین سالمت اجتماعی) ارسال گردید تا مقیاس را

می توانند به عنوان معیار مفید و کاربردی بودن این شاخصها مورد

از جهت مفهوم بودن گویهها ،جامع بودن و شکل ظاهری بررسی

توجه قرار گیرند .طبق بررسی که در پیشینه پژوهشی انجام گرفت تا

کنند .طبق نظر این کارشناسان  9گویه حذف و برخی از عبارتها و

کنون مقیاسی برای سنجش سالمت اجتماعی شهری در ایران

گویهها از لحاظ مفهوم بودن تصحیح گردید .پس از بررسی درستی

Good urban goverency
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شهری0

محتوا ،مقیاس به صورت نمونه در اختیار  11نفر از شهروندان

شامل  ،0،2،9،20،22،90،99،51،50،51،29عامل دلبستگی

(دانشجویان ساکن تهران) قرار گرفت تا مشکالت احتمالی هنگام

با ده گویه شامل  ،00،09،21،20،99،90،92،00،01،59عامل هویت

اجرا مشخص شود و آلفای کرونباخ اولیه در این مرحله  1/31به

شهری 5با  01گویه شماره ،91،01،00،09،02 ،02،25،21،92،93
شهری2

دست آمد .بعد از گذشت یك هفته مقیاس مجددا به  21نفر از

عامل

شهروندان ارائه شد و میزان آلفای کرونباخ آن  1/31محاسبه

 0،5،2،9،3،01،00،05،09،91و عامل پایداری شهری 9با  0گویه

گردید .در مرحله بعدی به منظور جمعآوری اطالعات ،مقیاس از

شامل  1،03،02،59سالمت اجتماعی شهری را میسنجند .این ابزار

طریق فضای مجازی در اختیار شهروندان شهر تهران قرار گرفت که

در طیف پنج درجهای لیکرت ((کامال موافقم =( ،)5موافقم =،)0

 522نفر به آن پاسخ دادند ،در این پژوهش هیچ اجباری به ذکر نام

(نظری ندارم =( ،)9مخالفم =( ،)2کامال مخالفم = ))0نمره گذاری

آزمودنیها نبود و شرکت در این پژوهش به صورت اختیاری و با

شد،

گویههای

میل شرکتکنندگان بود .تجزیه و تحلیل یافتههای پژوهش توسط

 0،00،09،20،20،90،99،92،50،51به صورت معکوس نمرهگذاری

نرمافزارهای  SMRTPLS3و  SPSS24انجام شد.

می شود.

ابزار

عدالت

الزم

به

با

ده

ذکر

گویه

است

با

که

شمارههای

يافتهها

مقیاس سالمت اجتماعی شهری :0این ابزار جهت بررسی

یافتههای جمعیت شناختی نشان داد شرکتکنندگان ،ازنظر

سالمت اجتماعی شهری در کشور ایران طراحی و اعتباریابی شده

جنسیت  092نفر زن ( )%39/11و  11نفر مرد ( )%02/10بودند .از

است .ساخت این مقیاس طی چند مرحله انجام گرفت ،در مرحله

 522فرد مورد بررسی  23نفر با سن زیر  21سال ( 232 ،)%5نفر با

اول پیشینه پژوهشی مطالعه و شاخصهای سالمت اجتماعی که در

سن  20-91سال ( 009 ،)%51/2نفر با سن  90-01سال (90 ،)%22/2

ایران وجود دارند بررسی شد ،نشانگرهای مربوط به محیطهای

نفر با سن  00-51سال ( 22 ،)%09/2نفر با سن  50-21سال

شهری از این شاخصها استخراج و بر مبنای آن مقیاس ابتدایی با 22

( 5 ،)%0/2نفر با سن باالی  20سال ( )%1/1مشارکت داشتند.

گویه طراحی شد .در مرحله دوم مقیاس در اختیار  9نفر از

تحصیالت آزمودنیها از  522فرد  91نفر با تحصیالت دیپلم

متخصصین سالمت اجتماعی جهت بررسی درستی محتوایی قرار

( 900 ،)%9/10نفر لیسانس ( 39 ،)%22/00نفر با تحصیالت

گرفت ،طبق نظر این متخصصین  9گویه به طور کامل حذف گردید

کارشناسی ارشد ( 32 ،)%05/35نفر با تحصیالت دکتری و باالتر

و برخی گویهها تصحیح شدند .در گام بعدی اجرای پایلوت مقیاس

( )%00/10مشارکت داشتند .پس از بررسی یافتههای جمعیت

بر روی  11نفر از دانشجویان (ساکن دائم تهران) اجرا شد و آلفای

شناختی در جدول  0شاخصهای توصیفی " میانگین ،میانه ،انحراف

کرونباخ اولیه محاسبه گردید .پس از یك هفته مقیاس دوباره در

استاندار ،کشیدگی و چولگی " عاملهای مقیاس گزارش شد.

اختیار  21نفر از دانشجویان داوطلب قرار گرفت و میزان آلفای
کرونباخ آن محاسبه شد .در مرحله آخر مقیاس با  29گویه به
صورت الکترونیکی از طریق فضای مجازی در اختیار شهروندان
تهرانی قرار گرفت ،پس از گردآوری دادهها و تحلیل عاملی و
اکتشافی مقیاس ،نسخه نهایی با  52گویه و  2عامل تهیه شد .عامل
انسجام اجتماعی شهری 2با یازده گویه شامل گویههای ،95،05 ،23
 03،52،50،55،52،53،21،20عامل حقوق شهروندی 9با یازده گویه

4.

Urban attachment
Urban Identity
6. Urban Justic
7. Urban sustainability
5.

1.

Urban Social Health Scale
Urban social coherence
3. Urban Rights
2.
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جدول .0شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش

سالمت اجتماعی

عامل

میانگین

میانه

نما

انحراف استاندارد

کشیدگی

چولگی

کمترین

بیشترین

مجموع

انسجام اجتماعی شهری

2/00

2/11

0/99

1/20

1/111

0/199

0/11

5/11

0210/32

حقوق شهروندی

2/20

2/09

2/11

1/52

1/999

1/990

0/11

0/29

0251/29

عدالت شهری

2/93

2/ 0

2/51

1/29

1/091

1/512

0/11

5/11

0901/91

دلبستگی شهری

2/93

2/ 3

2/91

1/23

1/192

-1/991

0/11

0/51

0520/01

هویت شهری

2/29

2/ 2

2/51

1/29

1/592

1/520

0/01

5/11

0510/01

پایداری شهری

2/00

2/25

2/11

1/39

1/093

-1/920

0/11

5/11

0990/51

مجموع

2/00

2/ 0

0/31

1/59

1/931

-1/009

0/23

0/15

0999/19

برای تعیین عاملهای اصلی مقیاس سالمت اجتماعی شهری از

مطلوب قرار دارد و کفایت دادهها برای تحلیل عاملی تأیید گردید.

روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد .در مرحله اول میزان

همچنین ،آزمون بارتلت مقدار کای دو ( )02332در سطح کمتر از

همبستگی تك تك گویهها با نمرة میانگین کل آزمون و ضریب

 1/111معنادار بهدستآمده که موید انجام تحلیل عاملی است.

آلفای کرونباخ بررسی گردید در نهایت یك گویه که دارای

جدول . 2کفایت ماتریس همبستگی تحلیل عاملی اکتشافی از مالک

ضریب همبستگی پایین (کمتر از  )1/91بود حذف شد .ضریب

کایرز  -مایرو آزمون کرویت بارتلت
کفایت نمونهبرداری از کیسر – مایر  -اوکلین

آلفای کرونباخ در این مقیاس  1/10بوده که بنا بر مالک نانلی که
مقادیر آلفای کرونباخ باالتر از  1/9را قابل قبول میداند ،ضریب

ضریب خی اسکوئر
درجهآزادی

0159

معناداری

1/111

آزمون کفایت بارتلت

آلفای کرونباخ به دست آمده مقدار مطلوبی است (نانلی و برنستین،

1/191
02332/921

 .)0110جهت بررسی قابلیت کفایت ماتریس همبستگی تحلیل
عاملی اکتشافی از مالک کایزر  -مایر و آزمون کرویت بارتلت

برای استخراج عاملهای مقیاس از نمودار سنگریزهای استفاده

استفاده شد نتایج در جدول  2آمده است .مالک کفایت نمونهگیری

شد (شکل  )0و  2عامل اصلی برای مقیاس سالمت اجتماعی شهری

برای دادههای پژوهش حاضر  1/191بهدست آمد که در دامنه کامال

استخراج گردید.

شکل .0نمودار سنگریزهای

پس از استخراج عاملها ،برخی از گویهها به دلیل اینکه با هیچ

هماهنگی نداشتند از ساختار عاملی حذف شدند جدول  9ساختار

کدام از عاملها بار معنی داری نداشتند یا از لحاظ منطقی و معنایی

نهایی استخراج شده از تحلیل عاملی اکتشافی پس از حذف گویهها

با توجه به پیشینه پژوهش با عامل مربوطه یا سایر گویههای آن عامل

و شش عامل اصلی را نشان میدهد.
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جدول .9عاملهای استخراج شده نهایی پس از حذف گویههای معیوب
گویه

شماره گویه

عاملها
0

 .53در شهر من به شهروندان آموزشهای الزم درباره حقوق شهروندی داده میشود.

1/202

 ..55در شهر من آموزشهای روانشناسی به شهروندان داده میشود.

1/219

 ..52اصول مدیریت شهری در شهر من رعایت میشود.

1/501

 ..50در شهر من مکانهای گردهمایی عمومی وجود دارد.

1/010

 .05به وضعیت معیشتی افراد حاشیه نشین در شهر من توجه میشود.

1/031

 .03بستر مناسبی جهت همکاری شهروندان برای انجام کارهای مربوط به محالت وجود

2

9

0

1/012

1/090

دارد.

1/003

 ..52مراکز کارآفرینی مؤثر و فعال در شهر من وجود دارد.
 .21در شهر من شبکهها و انجمنهای مختلفی به منظور شبکهسازی و تقویت حمایتهای
اجتماعی در بین اقشار مختلف جامعه با هدف پیشبینیپذیری رویدادهای شهری وجود

1/023

 .23مدیران شهری شهر من با شهروندان تعامل و مالقات حضوری دارند.

1/912

دارد.
 .95کمربند سبز برای پیادهروی در اطراف شهر وجود دارد.

1/953

 .20در اجرای پروژههای شهری شفافیت مالی وجود دارد.

1/950
1/593

 .0محیط زیست شهر من سالم و امن نیست.
1/055

 ..29به آموزش افراد آسیبپذیر و قشر ضعیف توجه میشود.

1/521

 .90شهرمن افراد بهبود یافته از آسیبهای اجتماعی را نمیپذیرد و حمایت نمیکند.

1/523

 .22در شهرمن مدیریت پسماند به درستی انجام میشود.

1/021

 .99حقوق معلولین در شهر من رعایت میشود.

1/052

 .51در شهر من به سالمتروان شهروندان حاشیه نشین و کمتر برخوردار توجه نمیشود.

1/001

 .9در شهر من امکانات شهری و رفاهی برای تمام شهروندان به صورت عادالنه توزیع

1/095

نشده است.
 .20در شهر من شهروندان احساس تسلط بر محیط نمیکنند.

1/090

 .2در شهر من آموزشهایی الزم درباره مقررات رانندگی به شهروندان داده میشود.

1/001

 .51بیمه سالمت به شهروندان شهر من ارائه نمیشود.

1/932

 .50در شهر من تمام تعرفهها به منظور از جلوگیری از فساد کامال مشخص و واضح نیست.

1.990

 .09در شهرمن نمایشگاهها و جشنوارههای خیریه با هدف صرف درآمد حاصله برای افراد

1/291

نیازمند برگزار نمیشود.

1/555

 .90مکانهایی برای عرضه محصوالت فرهنگی در شهر من وجود دارد.
 .00انجمنها و خیریههای متعددی در شهر من وجود دارد.

1/591

1/205

1/525

 .00در شهر من کنسرت موسیقی یا نمایش خیابانی برگزار نمیشود.
 .21در شهر من نمایشگاههایی برای عرضه محصوالت و دست آفریدههای اقشار آسیب
پذیر برپا میشود.

1/095

1/029

1/930

 .99رعایت عدالت و مساوات در ارائه خدمات به شهروندان شهر من انجام نمیشود.
 .59در شهر من بازارهایی برای عرضه محصوالت محلی شهروندان در نظر گرفته شده
است.

1/921

1/152

 .20در شهر من ماموران امنیتی برای مقابله با جرم و برقراری امنیت به اندازه وجود ندارد.

1/955

 .92در شهر من خیرین و افراد جامعه پسند به سایر شهروندان معرفی نمیشوند.

1/959

 .01در شهر من امکانات ورزشی کافی و مناسب وجود دارد.

1/951

1/001

 .25در شهر من به میراث فرهنگی و معنوی بومی توجه میشود.

1/501

 .93هویت ملی در شهر من مورد توجه است.

1/012

 .91در شهر من خدمات شهروندی به صورت مطلوب به شهروندان ارائه میشود.

1/293

 .09رنگآمیزی شهر من زیبا و چشمنواز است.

1/095
1/091
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جدول .9عاملهای استخراج شده نهایی پس از حذف گویههای معیوب
گویه

شماره گویه

عاملها
0

2

9

0

 .01در شهر من با جرایم جنسی و تجاوز به عنف مبارزه میشود.

1/912

 .92در شهر من به امنیت مناطق حاشیهنشین و جرم خیز توجه میشود.

1/999
1/025

 .21در شهر من حقوق سالمندان رعایت میشود.

5

2

1/992

 .00در شهر من المانها و نمادهای ملی و مذهبی دیده میشود.

1/929

 .02در شهر من سیاستهای مناسب تردد در طرح ترافیك در نظر گرفته شده است.

1/951

 .02در شهر من هویت محلهها به خوبی حفظ شده است.

1/950
1/599

 .9امکانات شهر من باعث هدفمند شدن زندگی شهروندان میشود.
 .01در شهر من حقوق شهروندی رعایت میشود.

1/020

1/000

1/050

 .0در شهر من اماکن مناسب برای وقتگذرانی شهروندان در اوقات فراغت وجود دارد.
 .2در شهر من مکانهای مناسبی برای ایجاد بازارچههای محلی جهت ساماندهی دست

1/059

فروشان در نظر گرفته شده است.
 .5در شهر من سیاستگذاریهای الزم برای امنیت کارگران در ساختمانهای در حال

1/009

ساخت وجود دارد.
 .05در شهر من به بقای گونههای گیاهی و جانوری توجه میشود.

1/000

1/002

 .3در پروژههای شهری به بهرهبرداری پایدار از محیط زیست توجه میشود.

1/503

 .00امکانات شهری زمینه مناسبی برای رشد شخصی فراهم میکند.

1/012

 .09در شهر من به حقوق اقلیتها احترام گذاشته میشود.

1/199

1/929

 .91در شهر من به آزادیهای فردی احترام گذاشته میشود.

1/091

1/952

 .1در شهر من پارکینگهای مکانیزه و مناسب وجود دارد.

1/033

 .03باغهای پرندگان ،گلها و آکواریوم در شهر من به اندازه کافی وجود دارد.

1/099

 .59آموزش استفاده بهینه از انرژی به شهروندان داده میشود.

1/921

 .02در شهر من پردیسهای فرهنگی (سینما ،کتاب و )...به اندازه وجود دارد.

1/952
درصد واریانس

با توجه به جدول  ،9بار عاملی همه گویهها بر عاملها از 1/95

5/21

0/102

9/919

9/009

2/12

0/223

1/190

9/305

9/330

0/103

0/213

2/530

و معناداری  tدر سطح  15درصد اطمینان برای تكتك گویههای
هر عامل در جدول  0مشخص شدهاند.

باالتر است .ستون آخر این جدول میزان اشتراک تكتك گویهها
را نشان میدهد و دو ردیف آخر این جدول نیز مقدار ویژه و

قابلیت اعتماد مرکب میزان کفایت گویههای یك عامل را

واریانس تبیین شده هر عامل را نشان میدهد .عامل اول بیشترین

میسنجد (وتزل ،گبی و کلودیا )2111 ،که هر چقدر مقدار به

مقدار از اطالعات مورد تحلیل را تبیین میکند و عوامل دوم تا ششم

دست آمده باالتر از  1/9باشد نشان از پایداری درونی اسژت و ذکر

در رتبههای بعدی هستند .برای تأیید نهایی ساختار عاملی مقیاس

این نکته ضروری است که قابلیت اعتماد مرکب معیار بهتری از

سالمت اجتماعی شهری از مدل اندازهگیری انعکاسی استفاده شد

آلفای کرونباخ به شمار میرود .در این پژوهش تمام مقادیر قابلیت

(طباطبایی و لسانی )2109،که در ابتژدا ساختژار عاملژی و عاملها

اعتماد مرکب باالتر از  1/9است که ضژریب قابل قبولی می باشد.

بوسیله تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج شکل 2
نشان میدهد که ساختار عاملی پرسشنامه قابل قبول است.
پس از تأیید ساختار عاملی مقیاس سالمت اجتماعی شهری،
قابلیت اعتماد مقیاس مورد بررسی قرار گرفت .بار عاملی استاندارد
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شکل .2سلسه مراتب عاملها و گویههای عاملها
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در جژدول  ،0مقژادیر آلفای کرونباخ متغیژرهای پژوهژش

دهنده صحت رابطهها در سطح اطمینان  1/11است (طباطبایی و

آمژده اسژت که تمام عاملها مقدار قابل قبولی دارند .در میان

لسانی .)2109 ،جهت تعیین قدرت پیشبینی مدل از شاخصهای

عاملهای مقیاس ،عامل پایداری شهری دارای تعداد گویههای کمی

مربوط به سازههای درونزا استفاده شد که مقادیر به دست آمده

است و مقدار آلفای کرونباخ  1/219به دست آمده است که این

همه قابل قبول بودند (هنسلر ،کریستین و سینکوویکس.)2111 ،

مقدار برای عاملهایی با تعداد گویههای کم ،ضریب قابل قبولی

برای سنجش درستی همگرای مقیاس سالمت اجتماعی شهری

(باالتر از  )1/2محسوب میشود (وینزی ،ترینچرا و آماتو.)2101 ،

از معیار متوسط واریانس استخراجی فورنل و الرکر استفاده شد که

مقدار ضرایب مسیر از  2/53باالتر هستند که معنیدار بوده و نشان

مقادیر به دست آمده طبق جدول  5و منابع موجود قابل قبول هستند.

جدول .0مدل اندازهگیری و شاخصهای ارزیابی جزیی
عامل

انسجام اجتماعی
شهری

حقوق شهروندی

عدالت شهری

دلبستگی شهری

شماره گویه

عاملها

شاخصها
بار عاملی

معنادار t

23

1/522

00/211

95

1/509

09/230

05

1/209

21/531

03

1/250

20/259

52

1/529

02/092

50

1/221

01/109

55

1/992

90/125

52

1/901

90/021

53

1/939

91/913

21

1/092

02/299

20

1/515

00/255

0

1/555

02/251

2

1/511

09/215

9

1/550

00/293

20

1/510

00/951

22

1/559

02/303

90

1/229

09/311

99

1/209

03/030

51

1/592

09/101

50

1/522

02/921

51

1/021

1/992

29

1/220

22/225

0

1/001

1/911

5

1/032

01/530

2

1/053

01/099

9

1/203

09/393

3

1/255

20/905

01

1/912

29/021

00

1/252

22/091

05

1/922

91/102

09

1/219

02/229

91

1/209

21/953

00

1/525

02/011

09

1/532

09/310
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1/399

1/993

1/311

1/919

پایایی مرکب

1/392

1/392

1/352

1/302

پیشبینی مدل 2Q

1/231

1/002

1/299

1/031
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جدول .0مدل اندازهگیری و شاخصهای ارزیابی جزیی
شماره گویه

عامل

هویت شهری

پایداری شهری

عاملها

شاخصها
بار عاملی

معنادار t

21

1/210

25/211

20

1/031

00/209

99

1/509

09/510

90

1/239

20/132

92

1/030

01/120

00

1/293

03/311

01

1/213

01/902

59

1/929

21/051

02

1/210

09/209

25

1/921

91/902

21

1/235

20/009

92

1/225

09/329

93

1/29

01/910

91

1/923

22/239

01

1/202

21/339

00

1/952

9/152

09

1/253

29/233

02

1/295

03/995

1

1/229

02/115

03

1/930

99/301

02

1/909

29/993

59

1/903

21/019

آلفای کرونباخ

پایایی مرکب

1/392

پیشبینی مدل 2Q

1/321

1/219

1/911

1/229

1/309

جدول .5ماتریس همبستگی و درستی واگرا فورنل و الرکر
عامل

روایی همگرا

0

0

انسجام اجتماعی شهری

1/031

1/211

9

2

2

حقوق شهروندی

1/009

1/552

1/202

9

عدالت شهری

1/092

1/550

1/519

1/239

0

5

2

0

دلبستگی شهری

1/052

1/212

0101

1/033

1/292

5

هویت شهری

1/012

1/529

1/55

1/530

1/502

1/299

2

پایداری شهری

1/520

1/213

1/950

1/500

1/221

1/512

1/922

9

سالمت اجتماعی شهری

1/551

1/393

1/901

1/323

1/991

1/331

1/995

9

1/902

بحث و نتيجهگيری

دادههای جدول  5درستی واگرای عاملها را نشان میدهد .یك
عامل در مقایسه با سایر عاملها ،باید تمایز و تفکیك بیشتری را در

هدف پژوهش حاضر ساخت مقیاس سالمت اجتماعی شهری و

بین گویههای خودش داشته باشد تا بتوان گفت عامل مد نظر

بررسی خصوصیات روانسنجی آن بود .با مطالعه منابع مختلف در

درستی واگرای باالیی دارد .با توجه به دادههای جدول  5و جذر

زمینه سالمت اجتماعی مقیاس اولیه با  22گویه طراحی شد و

درستی همگرا (اعداد روی قطر جدول) بزرگتر از همبستگی هر

پرسشنامه از طریق فضای مجازی در اختیار شهروندانی که داوطلب

عامل با عاملهای دیگر است که نشان میدهد تمامی عاملهای

شرکت در پژوهش بودند قرار گرفت .پس از تأیید ساختار عاملی،

مقیاس سالمت اجتماعی شهری از درستی واگرای مناسبی

قابلیت اعتماد و درستی مقیاس مورد بررسی قرار گرفت و در هر دو

برخورداراست.

مورد مقادیر به دست آمده حاکی از قابلیت اعتماد و درستی مطلوب
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مقیاس سالمت اجتماعی شهری است .در مجموع نتایج به دست

نوع استراتژی و برنامهای برای توسعه اجتماعی در سطوح ملی،

آمده از این مقیاس با شاخصهای سالمت اجتماعی هماهنگی دارد.

منطقهای و محلی مستلزم قدرت بخشی به اعضای آن جامعه

عامل اول انسجام اجتماعی شهری دارای  00گویه است که بسیاری

(شهروندان) و مهیا کردن مهارتهایی برای آنهاست تا به کمك

از گویههای آن در شاخصهای سالمت اجتماعی به تأیید رسیده

آنها تغییرات مطلوب را ایجاد کنند (اندرسون و گیبسون2121 ،؛

است (کیخاونی و صفارینیا0911 ،؛ توکل0919 ،؛ صفارینیا،

باقری بنجار و مرجانی .)0912 ،دلبستگی شهری با  00گویه در

0910؛ شاخص رفاه اجتماعی لگاتوم2120 ،؛ شاخص سالمت

برخی از شاخصهای سالمت اجتماعی مورد تأیید است (کیخاونی،

اجتماعی فوردهام .)2101 ،انسجام اجتماعی شهری بر ارتباط عاطفی

0911؛ توکل0919 ،؛ صفارینیا .)0910 ،منظور از دلبستگی شهری

و اجتماعی شهروندان با همدیگر و محل سکونتشان داللت دارد.

ارزیابی یك فرد با در نظر گرفتن کیفیت همراهی او با جامعه

عوامل متعددی مانند شرایط اقتصادی ،ارزشهای اجتماعی،

اطرافش است (صفارینیا .)0919 ،فردی که احساس کند نیازهایش

امکانات رفاهی شهری در تأمین نسبی انسجام اجتماعی شهروندان

در جامعه مورد توجه مسئوالن است نسبت به شهر و شهروندان

تأثیر دارند (گوینداسامای و همکاران2121 ،؛ میری ،ذوالقدر و

احساس دلبستگی ،تعلق و یکپارچگی به جامعه دارد و این

قاسمی .)0913 ،انسجام اجتماعی بیانگر فهم کیفیت ،ساخت و طرز

یکپارچگی سبب تقویت و ارتقاء سالمت اجتماعی شهری میشود

کار جهان اجتماعی و اهمیت به شناخت دنیا و ادراک معنای

(کیخاونی ،صفارینیا ،علیپور و فرزاد.)0911 ،

زندگی و قابل پیشبینی بودن زندگی است (آهنگرزاده ،رفیعیپور،

هویت شهری در شاخصهای سالمت اجتماعی رفیعی،

مسلمی ،حیدری و نوری .)0919 ،در جامعهای که انسجام اجتماعی

درخشاننیا ،توکل ،صفارینیا و کیخاونی مورد تأیید است .هویت

دیده میشود ،آزادیهای فردی مورد احترام است ،افراد جامعه

شهری در این مقیاس دارای  01گویه بوده و انعکاس ارزشهای

حس مشترکی دارند که جامعه را متعلق به خود میدانند و در جهت

محیطی ،تاریخی ،اجتماعی  -فرهنگی ،کاربردی و مکانی در فضای

پویایی و سالمت جامعه تالش میکنند .انسجام اجتماعی حس

شهری است ،هویت شهری بازگوکننده تاریخ شهر و فرهنگ

حمایت اجتماعی را تقویت میکند و از طریق حمایت اجتماعی ،بر

مردمان آن است (حکیمیان0910 ،؛ اوکتای .)2112 ،هویت شهری

ارتقاء سالمت اجتماعی تأثیر میگذارد (برایانت ،رالف ،سکر،

به واسطه ایجاد خاطرات عمومی در شهروندان و احساس تعلق

البونت .)2100 ،عامل حقوق شهروندی با  00گویه با سند حقوق

مکانی که ایجاد میکند ،شهرنشینان را به سوی شهروند شدن که

شهروندی ،اصول شهر سالم و شاخصهای سالمت اجتماعی

گسترهای فعالتر است هدایت میکند و باعث ایجاد دلبستگی

مطابقت دارد (کیخاونی ،صفارینیا ،علیپور و فرزاد0911 ،؛ منشور

اجتماعی و حس تعلق مکان میگردد (کیخاونی ،صفارینیا،

اوتاوا ( )0132به نقل از گزارش شهر سالم سازمان بهداشت جهانی،

علیپور و فرزاد .)0911 ،هویت شهری و هویت مکانی احساسی را

2121؛ سند حقوق شهروندی0912 ،؛ زیاری و باباجانپور.)0910،

در فرد ایجاد می کند که خود را بخشی از آن محیط میداند و

توجه به حقوق شهروندی سبب می شود شهروندان ،آگاه و متعهد

هویت اجتماعی در او شکل میگیرد .افرادی که هویت اجتماعی

به حقوق و وظایف خود و برخوردار از مهارتهای ارتباطی،

قوی دارند به دلیل اینکه شهرشان را بخشی از هویت خود میدانند

شناختی و هیجانی باشند که از کارایی باالیی برای تعامل با نظام

رفتارهای جامعه پسند بیشتری انجام می دهند ،حس مسئولیت

اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی خویش برخوردارند .آگاهی از حقوق

پذیری و تعلق اجتماعی آنها قویتر است و به واسطه فرآیند

شهروندی باعث توسعه اجتماعی به مثابه فرآیندی است که با ایجاد

شهروندسازی وظایف اجتماعی خود را بهتر انجام میدهند و در

تحول در ساختار جامعه ،ظرفیت آن را برای تأمین نیازهای اعضای

بهبود شرایط جامعه خود گام بر میدارند (بالنش ،کاسالو و فالوین،

آن ارتقا می دهد و مستلزم کیفیتی در جامعه است که بر مبنای آن،

 .)2109عدالت شهری با  01گویه یکی از نشانگرهای اصلی در

شهروندان نگرشی مسئوالنه ،بازاندیشانه ،پیشروانه و خالقانه به

شاخص سالمت اجتماعی در مدیریت شهری است و یکی از اصول

مسائل پیرامون خویش یافته و با شناسایی ظرفیتها و محدودیت

شهر سالم است (کیخاونی0911 ،؛ کیخاونی ،صفارینیا ،علیپور و

های جامعه خویش ،برای اعتالی آن میکوشند .بر این اساس ،هر

فرزاد .)0911 ،عدالت شهری ،از منظر مدیریت شهری ،به معنی
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تأمین نیازهای گوناگون اجتماعی ،خدماتی ،رفاهی و فرهنگی است.

منابع

عدالت شهری به اصل تعادل اشاره دارد که در صورت فراهم نبودن

آهنگرزاده ،ژیال؛ رفیعیپور ،امین؛ مسلمی ،مریم؛ حیدری ،محمد و نوری

این تعادل محیط ناپایدار خواهد بود و در نهایت از همگیسخته شده

نیستانك ،آناهیتا ( .)0919اثربخشی آموزش مدیریت چندوجهی
تنیدگی بر فزونکاری و فرسودگی شغلی کارکنان شرکت

و از بین میرود (گارسیا ،کریستین ،گارسیا اسکالونا و گوتزالز،

داروسازی .فصلنامه علمی پژوهشی علوم روانشناختی،)90( 09 .

2121؛ عزیزی و شکوهی بیدهندی .)0910 ،در جوامعی که عدالت

.939-912

شهری توسط شهروندان ادراک شود ،دلبستگی به جامعه بیشتر است

امیدی ،مصطفی؛ حقیقتیان ،منصور و هاشمیانفر ،سید علی (.)0912

و شهروندان خود را مکلف میدانند که در جهت فعال شدن و

سالمت اجتماعی و کارکردهای آن در جوامع شهری .مطالعات

پویایی محیط زندگی خود تالش کنند (پاپا چریتسو و باب کاساال،

جامعه شناختی شهری.059-033،)20(9 .

 .)2101سازمان بهداشت جهانی اختالف طبقات اجتماعی و شکاف

باقریبنجار ،عبدالرضا و مرجانی ،سجاد ( .)0912تحلیل رابطه آگاهی از

در طبقات به دلیل توزیع ناعادالنه و نابرابر منابع در جامعه را به

حقوق شهروندی با توسعه اجتماعی .دو فصلنامه مشارکت و

عنوان یکی از عوامل اجتماعی تعیینکننده سالمت میداند (تابشیان

توسعه اجتماعی.0-25 ،)5(9 .

و کریمآباده .)0915 ،برایانت و همکاران هم توزیع عادالنه درآمد و

تابشیان ،امیر و کریم آباده ،نازنین ( .)0915عوامل اجتماعی تعیینکننده

سالمت .همایش بین رشتهای انسان ،جامعه ،سالمت.

میزان درآمد را از عوامل اجتماعی تعیینکننده سالمت اجتماعی می

توکل ،محمد ( .)0919سالمت اجتماعی :ابعاد ،محورها و شاخصها در

دانند (برایانت و همکاران.)2100 ،

مطالعات جهان و ایران .فصلنامه اخالق زیستی.005-095 )00(0 .

عامل پایداری شهری با  0گویه یکی از اصول اهداف توسعه

حکیمیان ،پانتهآ ( .)0910فضاهای شهری سالمت محور :ویژگیهای

پایدار ،شهر سالم و حکمرانی خوب شهری است (گزارش سازمان

کالبدی تأثیرگذار بر چاقی افراد .معماری و شهرسازی

بهداشت جهانی  -اهداف توسعه پایدار2102 ،؛ مقتدری.)0913 ،

آرمانی.205-220 ،)0(05.

شهر پایدار امکان فراهمسازی شرایط مساعد و محیط پویا و هدفمند

درخشاننیا ،فریبا ( .)0919شاخصها و بیانگرهای سالمت اجتماعی در

برای شهروندان را فراهم میکند .علی رغم تأیید درستی و قابلیت

ایران ،تهران :انتشارات رسانه.

اعتماد مقیاس سالمت اجتماعی شهری و هماهنگی با شاخصهای

دماری ،بهزاد؛ وثوقمقدم ،عباس؛ رستمی ،نرگس و ساالریانزاده ،حسین

سالمت اجتماعی بومی ،این پژوهش با محدودیتهایی همراه است.

( .)0911آیا رویکرد تعیینگری اجتماعی سالمت در وزارت

از جمله این محدودیتها میتوان به روش نمونهگیری (دردسترس)

بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسالمی ایران

اشاره کرد که که میزان خطای آن نسبت به روشهای احتماالتی

استقرار پیدا کرده است؟ .نشریه فرهنگ و ارتقای سالمت

بیشتر بود .همچنین تعداد شرکتکنندگان از لحاظ جنسیت

فرهنگستان علوم پزشکی.055-025 ،)00(2.
دماری ،بهزاد و وثوقمقدم ،عباس ( .)0912بستههای خدمات سالمت

ناهمگون است .این پژوهش در دوران شیوع بیماری کرونا انجام شد

اجتماعی ،الگویی برای مداخله نظام مدیریت سالمت شهری.

و مقیاس از طریق فضای مجازی در اختیار شهروندان قرار گرفت و

فصلنامه پایش.219-910 ،)9(02.

فقط شهروندانی که به فضای مجازی دسترسی داشتند امکان شرکت

رفیعی ،حسن؛ سمیعی ،مرسده؛ امینی رارانی ،مصطفی و اکبریان ،مهدی

در این مطالعه برای آنها فراهم بود بنابراین پیشنهاد میشود در

( .)0931سالمت اجتماعی ایران :از تعریف اجماعمدار تا شاخص

فرصتهای آتی مقیاس به صورت حضوری هم اعتبارسنجی شود.

شواهدمدار .مجموعه مقاالت و سخنرانیها .وزارت بهداشت،

همچنین پیشنهاد میشود همبستگی بین این مقیاس و سایر آزمون

درمان و آموزش پزشکی ،دفتر سالمت روانی  -اجتماعی و

های مشابه بررسی گردد و در گامهای بعدی اعتبار سنجی این

اعتیاد.

مقیاس در سایر شهرها انجام شود .در پایان از تمام شهروندان تهرانی

زمانخانی ،فریبا؛ عباچیزاده ،کامبیز؛ امیدنیا ،سهیال؛ ابدی ،علیرضا و

که در انجام این پژوهش ما را یاری کردند سپاسگزاریم.

حیدرنیا ،محمدعلی ( .)0915تحلیل وضعیت سالمت اجتماعی

در استانهای کشور جمهوری اسالمی ایران .مجله مرکز
تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت.030-031 ،)9(9 .
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