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  روستایی در توسعه زنان سالمت اجتماعی ضرورت

  1محمد حسن شربتیان

  دانشگاه پیام نور علوم اجتماعیعضو هئیت علمی گروه 

Email: Sharbatiyan@pnu.ac.ir  

  

  کیدهچ

در بین زنان  پدیدهاهتمام به این .توسعه اجتماعی جوامع محسوب می گردد شاخص هاي یکی ازسالمت اجتماعی    
 عمومی،امنیت  سرمایه اجتماعی، از جملهروستائیان  اجتماعی ارتقاء شاخص هاي زندگی در راستايیی جامعه روستا

 بهتوجه این اساس  بر.است ضرورتمندبسیار ...و ، کاهش آسیب هاي اجتماعیاجتماعی مشارکت ،رفاه اجتماعیحمایت، 
 ، مشارکت در برنامه ریزي هاي محلیها و ارزش هنجارها کردننهادینه ،،جامعه پذیريکنش هاي متقابل فرایندهاي

همراه با بهره  اجتماعی سالمتشاخص هاي  ارتقاء .حال حاضر جامعه روستایی می کند زنانبهزیستن  کمک به...و
به عنوان وري،آگاهی بخشی،رشد سرمایه هاي انسانی و اجتماعی،تقویت اطالع رسانی و افزایش مهارت هاي اساسی 

خدمات  ،تأکید بر روابط اجتماعی.به نظر می رسدالزم  هاي ایرانروستا زنان اجتماعیی اثرگذار در توسعه بخش
از نکات  اجتماعی بهداشت روانی همراه با رویکردهاي سالمت محوري در راستاي بهزیستن،ایجاد یکپارچگی ،اجتماعی

شد خودباوري و راستمرار .ایران می باشد روستایی توسعه در مدیریت زنان سالمت اجتماعی ضرورت بارز
خودکارآمد،گسترش  برخورداري از نگرش مثبت رفتاري و عملکردي،تقویت رفتارهاي مسئولیت پذیرانه،توانمندسازي

محسوب می  جامعه روستایی زنان احساس تعلق و انسجام اجتماعی از مهمترین ابعاد شاخص هاي سالمت اجتماعی
اجرا سیاست هاي اجتماعی از  روستایی جامعه عی زنان درشاخص هاي توسعه یافتگی اجتماکلید اساسی این .گردد

از  بسترسازيبنابراین .می باشد...جمله تأمین خدمات و رفاه اجتماعی،اشتغال، برابري فرصت ها،عدالت پایدار،آموزش و
 در جهت پیشگیري از مصادیق آسیب ها و انحرافات اجتماعی،ارتقاء براي زنان جامعه انواع حمایت هاي اجتماعی

رهیافت جامعه محوري امنیت اجتماعی،وجود آموزش هاي مستقیم و غیر مستقیم رسانه هاي ملی و مطبوعات و شبکه 
سالمت  راهبردها و راهکارهاي ضرورتاز مهمترین ...هاي اجتماعی در راستاي تقویت هنجارهاي اخالقی و رفتاري و

  .می باشدزنان را در توسعه روستایی جامعه ایران  اجتماعی

  کلیديهاي  اژهو

   روستاییسالمت اجتماعی، مدیریت زن،  توسعه ، 

  

  

                                                        
  دانشجوي دکتري جامعه شناسی دانشگاه پیام نور و عضو پیوسته انجمن جامعه شناسی و انسان شناسی ایران :نویسنده مسئول  -1
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  مقدمه

 ارتقاء کیفیت ، مسئلهدر روستاها پایدار اجتماعی یکی از عوامل اساسی توسعه.سالمت اجتماعی تابعی از عوامل مختلف است   
ضمن اینکه به تربیت زنان به عنوان بخشی  یتوسعه روستایمدیریت  .زندگی زنان می باشد )اجتماعی -روانی- معنوي  -همگانی( سالمت

همراه با  ،باید آن ها را براي پذیرش مسئولیت هاي تخصصی و حرفه اي می پردازد، روستایی جامعه نیروهاي اثرگذار بر توسعهاز 
ده نماید؛ تا از طریق آمااست،و عاطفی که هماهنگ با باورها، ارزش هاي فرهنگی، اجتماعی، خانوادگی، دینی، تاریخی،  پرورش اجتماعی

در .جهت دهدسعادت معنوي و اجتماعی سمت  به  گرفته است،شکل قبل تحقق مفهوم استقالل فردي، اجتماعی، هویت آنان را که از 
 روستاها ایران فقدان شاخص هاي روانی و اجتماعی سالمت براي گروه هاي اجتماعی از جمله زنان که نیمی از جمعیت  روستایی جامعه

بنابراین در .یابدسیب هاي اجتماعی، در سطح جامعه انتشار آموجب این شده که  ،تشکیل می دهند روستایی ر تمام عرصه هاي جامعهرا د
کرد تدابیر و سیاست هاي اجتماعی  باید سعیزنان روستا آسیب هاي اجتماعی گسترش راستاي کاهش افول سرمایه اجتماعی زنان و 

و بتوان از طریق تقویت پارامترهاي اجتماعی  ؛نمودمت محوري بجاي رویکرد بیماري نگر بسترسازي سالکید بر رویکرد أمثبتی با ت
سالمت اجتماعی آنان را به صورت پایدار و توسعه مند  جامعه روستایی زنانبین  در.... حمایت،انسجام، مشارکت و انطباق و،پذیرش

  .تقویت نمود
  طرح مساله     

ن براي تمام آیق و وسیع عممفهوم  هعدي بمین سالمت در هر بأنداز بلند مدت جامعه اسالمی ایران، تبر اساس سند چشم ا      
از اهمیت افراد  نگر سالمت اجتماعی ن نگرانه در کنار سیاست ها و استراتژي هاي کال ردران به عنوان یک راهبرد خُیاقشار جامعه ا

مت در کنار سایر شاخص هاي سالمت همگانی و عمومی زنان منجربه تقویت و عد از سالوافري برخوردار است؛زیرا تقویت این ب
همچنین استمرار این شاخه از سالمت باعث بسترسازي فرصت هاي برابر اجتماعی، اقتصادي، .واهد شدخاستحکام نهاد اجتماعی خانواده 

مین أاجتماعی و توانمند سازي زنان با ایجاد نظام ت وجود شاخص هاي سالمت.روستایی را فراهم می کند براي زنان جامعه.... سیاسی و
اجتماعی، رفاه،آسایش روانی باعث این خواهد شد که اقشار جامعه از جمله زنان زیر چتر حمایت اجتماعی نظام اسالمی ایران قرار گیرند 

لقوه و بالفعل اتعدادها و توانمندسازي باز یک امنیت اجتماعی براي بروز خالقیت ها، اس می تواند و این گروه اجتماعی در سطح جامعه
و به نوعی استقالل  بهره برداري نمایدمعنوي خود در راستاي مشارکت پویا و پایدار جامعه اسالمی حضوري  ،اجتماعی،اقتصادي، سیاسی

ر ساختار نظام اسالمی ایران به انطباق با باورها و ارزش ها و هنجارهاي حاکم بر رفتا و با ؛و هویت اسالمی و ایرانی خود را باور نمایند
گزارشات سازمان ملل عامل تهدید کننده در  «اساس این بر.جمهوري اسالمی ایران کمک نمایند زت، حکمت و مصلحتعتوسعه مندي، 

ي سالمت اجتماعی پدیده فقر در ابعاد مختلف، وجود جرائم و انحرافات، مسائل مربوط به محیط زیست، نابرابري فاحش در فرصت ها
دو مفهوم سالمت و  بینسالمت اجتماعی مفهومی است که از ارتباط  بنابراین )8: 1386زاهدي اصل،(» .مصرف و نظایر آن می باشد

که عضویت در حقیقت آن در سطح جامعه منوط به این است که تک تک اعضاي جامعه،.اجتماع تشکیل شده و یک مفهوم اعتباري است
در جامعه اي .و آن را در سطح زندگی روزمره اجتماعی خود پیاده نمایند ؛یابندسوق یل و پویا بودن آن تشک دارند، به نهادهاي اجتماعی

و یا هنجارهاي اخالقی آن  ؛نمایندکه نهادهاي اجتماعی و شهروندان آن اگر نتوانند خود را با فضاي فرهنگی و اجتماعی جامعه منطبق 
این  ؛گردنندمی  و باعث انحراف از این هنجارها در سطح جامعه  ؛کنندنتوانند پیاده جامعه را در سطح زندگی اجتماعی و فردي خود 

 ،حال با توجه به این شرح توصیفی که بیان شد.پیدا نکندوجود  يسالمت اجتماعی در آن جامعه معنا موانع و مشکالت باعث می شود که
ایران چه می  روستایی ر سالمت اجتماعی زنان جامعهثر بؤمهمترین عوامل م)الف:اصلی این مقاله این است که هاي پرسش

که بتوان سالمت اجتماعی زنان  تدابیري )جهمراه با چه اثراتی است؟ روستایی زنان سالمت اجتماعی اثرگذار بر  ابعاد رینممهت)ب؟باشد
  چیست؟ ،داد ءرا ارتقاروستایی ایران  جامعه 

  ضرورت موضوع
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 یافته روستابه صورت امري پایدار و مستمر در کنار سایر ابعاد توسعه  روستایی جامعه اعیتوسعه اجتمسالمت اجتماعی در گسترش 
و باید بر اساس تالش ها و  ،جامعه ایران این مفهوم تا دهه اخیر مغفول مانده است روستاهايدر واقع در .اهمیت بسزایی دارد

در روابط اجتماعی خود با دیگران این پدیده اجتماعی  روستائیانرد دستاوردهاي حکومتی، دولتی و غیر دولتی با توجه به چگونگی عملک
فضاي فرهنگی، اجتماعی، که ایران  روستایی بر این اساس در جامعه..نمودرا در سطح جامعه روستایی، عشیره اي و شهرنشین متمرکز 

جامعه بر این مبنا  ،نداردوجود  ت اجتماعیسالم روستائیان به صورت نهادینه شده در میان وجود دارد،که  خاصی هنجاري و اخالقی
، بی اعتمادي ناامنیروبه افول و زوال خواهد رفت؛در نتیجه آسیب هاي اجتماعی و فرهنگی همراه با کاهش شدید سرمایه اجتماعی، 

جمله مفاهیمی است که سالمت اجتماعی از « بر این اساس ؛و این پیامدها جامعه را به سمت نابودي سوق می دهد ؛می یابدافزایش ....و
به تازگی وارد ادبیات حوزه جامعه شناسی شده است و ارزیابی فرد از اجتماع و کیفیت و کمیت درگیر شدن شخص در اجتماع را در بر 

از آنجایی که سالمت اجتماعی با جامعه پذیري اشخاص در جامعه در ارتباط است، می تواند عامل مهمی در پذیرش هنجارهاي .می گیرد
از سوي دیگر جامعه اي که افراد آن .و نقش مهمی در کاهش قانون گریزي و ناهنجاري هاي اجتماعی داشته باشد ؛جتماعی به شمار رودا

و این مسئله می تواند در عملکرد نهادهاي اجتماعی  ،از سالمت اجتماعی برخوردارند، شرایط بهتري از مشارکت اجتماعی را نشان دهند
   )11: 1388سام آرام،(» .ی در جامعه نقش داشته باشندمتولی امنیت اجتماع

 سالمت اجتماعی بویژه در زنان به عنوان یکی از گروه هاي اجتماعی مهم عصر حاضر در جوامع ءبنابراین ضرورت اهتمام به ارتقا 
ی را براي توسعه سطح سالمت به که سهم بارزي در توسعه پایدار آن دارد،زمینه هاي بسیاري از تدابیر و اقدام هاي اجتماع روستایی

 میزان سالمت اجتماعی زنان  باید باشد کهدر تالش  روستایی توسعه مدیریتبر همین اساس .فراهم می کند صورت عمومی و اجتماعی
پدیده  یکی از راه هاي ارتقاء بخشی این ارتقاء بخشند، روستایی را در کنار سنجش وضعیت سالمت اجتماعی سایر اقشار جامعه روستا 

بنابراین ضرورت و اهتمام پژوهش هاي کاربردي و تحقیقاتی از سوي دستگاه . عد از سالمت استشناخت عوامل اساسی در افزایش این ب
هاي متولی و دانشگاهی و گروه هاي اجتماعی مراکز آموزش عالی در راستاي برنامه ریزي صحیح و جامع الزم در این زمینه بسیار 

بر این اساس اگر بخواهیم حوزه هاي موضوع سالمت اجتماعی در جامعه را دریک طبقه بندي . بخش می باشد ارزشمند و اهتمام
موفقیت و  - 2).مانند درد و ناراحتی( عالئم و مظاهر بیماري -1«.حوزه این موضوع را طبقه بندي کرد ده در  مشخص نمائیم می توان

مانند ( فعالیت هاي مرتبط با نقش اجتماعی - 3). مانند معلولیت و قابلیت تحرك(  شرایط بدن از نظر توانایی عملکردها و کارکردها
روابط ( عملکرد کلی در جامعه  - 5). ادراك، شناخت هاي عمومی و اختصاصی(قدرت هاي شناختی -4). خانواده و محیط

سطح استقالل، ( انرژي و سر زندگی -7).خواب راحت، خستگی( خواب و استحرات به مقدار ضروري - 6 .)اجتماعی،تفریحات و فراغت
احساس فردي از سالمت  -9).عزت نفس، احساسات مثبت، قواي روحی، اعتقادات شخصی(وضعیت و موقعیت عاطفی  -8).توانایی کار

ه این طبقه با توجه ب) 1386محمد نبی،(» ...).منابع مال، امنیت و( رضایت کلی از زندگی و ابعاد مختلف آن  -10).انرژي، روابط جنسی( 
را حل نقش هاي اجتماعی خود ء بتوانند چالش هاي ناشی از ایفا زنان روستا فراهم کرد که  روستایی جامعهبندي باید شرایطی را در 

بوجود  براي خود و مشارکت بیشتري در فعالیت هاي جمعیکنند فراهم  خود ، هر چه ثبات و انسجام بیشتري را براي خانواده نمایند
  .آورند

  اریخچه ت 

یونانی ها معتقد بودند سالمتی نیرویی است که باعث « .انسان پیوسته در پی ارائه تصویري روشن و مناسب از تندرستی بوده است 
آنها . ایجاد مقاومت در مقابل بیماري ها می شود؛ به عبارت دیگر از یک ارتباط مؤثر بین فرد جامعه و محیط اطراف وي سخن می گفتند

الت سازش کامل بین موجود زنده و محیط اطراف وي می دانستند و بر هم خوردن موازنه بین انسان و محیط را بیماري سالمتی را ح
  )34: 1379محمدي،(» .این تعریف تاحدودي دست است و لی کامل نیست. تلقی می کردند
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کسی حق دارد از استانداردهاي کافی زندگی از  هر« اعالمیه جهانی حقوق بشر قاطعانه بیان شده که  25در سطوح بین المللی در ماده 
در مقدمه اساسنامه سازمان جهانی بهداشت تأیید شده است که سالمت از ....نظر سالمت و رفاه براي خود و خانواده اش برخوردار باشد

   )26: 1376پارك و همکار،( » .حقوق اساسی هریک از افراد بشر است تا از بیشترین استاندارد قابل دسترس سالمت برخوردار باشند
با توجه به اینکه سازمان جهانی بهداشت استانداردهاي سالمت قابل دسترس را عالوه بر ابعاد جسمانی، سایر ابعاد روانی و اجتماعی 

یات جامعه از نظر تجربی، سالمت اجتماعی ریشه در ادب« .هم مورد اهتمام قرار گیرد هم دانسته این مسئله باعث شده که سالمت اجتماعی
سالمت اجتماعی به چگونگی وضعیت ارتباط بین فرد و جامعه به گونه اي که . شناسان مربوط به ناهنجاري و بیگانگی اجتماعی دارد

در چنین حالتی یک نوع .افراد در چارچوب هاي اجتماعی جذب نگردند، زمینه آنومیک و مساعد براي رشد انحراف اجتماعی می باشد
با این وجود در طی چند دهه ) 71: 1372توسلی،(» .خواسته هاي فردي را در مقابل حیات اجتماعی قرار می دهد فردگرایی افراطی،

گذشته سالمت به عنوان حق بشري و یک هدف اجتماعی در جهان شناخته شده است؛ یعنی سالمت براي ارضاي نیازهاي اساسی و 
بر این اساس سازمان جهانی بهداشت در نظر داشته . انسان ها در دسترس باشدبهبود کیفیت زندگی انسان الزم است و باید براي همه 

براین اساس . مردم جهان را به سطحی از سالمت برساند که یک زندگی اجتماعی و اقتصادي بارور داشته باشند 2000است که تا سال 
  .را بیان کرد "2009بهداشت براي همه تا سال  "شعار 

 "این مفهوم را چند سال بعد «.در پژوهشی به مفهوم سالمت اجتماعی می پردازند 1972ین بار در سال براي اول 2بلوك و برسلو
نها این بود که سالمت امري فراتر از گزارش عالیم بیماري، میزان بیماري آمطرح کردند و استدالل  1978و همکارانش در سال  "3دونالد

برداشت آنان سالمت اجتماعی در حقیقت هم بخشی از ارکان وضع سالمت محسوب بر اساس . ها و قابلیت هاي کارکردي افراد است
و در رابطه با تعامالت فردي  "فرد"سنجش محتواي سالمت اجتماعی از ابتدا از طریق تمرکز بر .می شود و هم می تواند تابعی از آن باشد

مورد سنجش قرار گرفت و در اندازه گیري آنان ارکان عینی ) مانند عضویت در گروه ها(و مشارکت اجتماعی ) مثالً مالقات با دوستان(
به بعد  1995سالمت اجتماعی از سال هاي . هر دو تعریف منظور شده  بود) مانند کیفیت روابط دوستانه(و ذهنی ) مثالً تعداد دوستان(

عد سالمت روانی نعتی گرایش خاصی در دو بعالوه بر نگرش کلی و عامی که بر کیفیت سالمت در میان تمام افراد دارد، در کشورهاي ص
تحقیقات گریخته  و ه صورت جستهبه بعد ب 80دهه اواسط   از )16: 1384،و همکاران تسیکجین (» .و سالمت اجتماعی آغاز کرده است

 هانآه اي گذار به در حوزه سالمت اجتماعی در دانشگاه هاي مختلف مورد بررسی قرار گرفته است که در جاي خود اشار و ادبیات علمی
  .خواهیم داشت

  سالمت اجتماعیتعریف  

جسمی، روانی و اجتماعی را با خود به همراه می آورد و در هر فرهنگی معنا و  نسالمت پدیده اي است که درجه باالیی از بهزیست 
ارنده  معنی کامل است که بیانگر ابعاد می باشد در بر د Helaکه بر گرفته از واژه التین  Healthاصطالح مفهوم خاصی را به دنبال دارد

بر این اساس سالمت پدیده اي است که در هر جامعه اي تا اندازه اي به حس مشترك و .تندرستی،سالم، صحت و آسایش فرد می باشد
بیان شده  ع و گروه هاي گوناگون تعاریف متعددي براي سالمتم، بنابراین در جوا.باز می گردد سالمت فرهنگ مردم آن جامعه از 

نی عبارت از سازگار بودن با ومترادف یکدیگرند و هارم 4در برخی از فرهنگ ها سالمت و هماهنگی سالمت عبارت از بیمار نبودن«.است
در فرهنگ  - 1«.با توجه به اینکه مفهوم سالمت بسیار گسترده است )244: 1384،رسجادي و همکا(» .فرد، با جامعه با خدا و جهان

 -2.ت نوعی وضعیت عالی جسم و یا روح و حالتی از اعمال بدن تلقی شده که به موقع و به گونه اي مؤثر فعالیت می کندآکسفورد سالم
در این فرهنگ . در فرهنگ وبستر  همانند فرهنگ آکسفورد سالمت وضع عالی و خوب بدن، اندیشه و روح در نظر گرفته شده، است

دارد که هر چه افراد از درد، ناراحتی و یا بیماري جسمی دورتر باشند سالمتی خواهند وضعیت عللی بیشتر سنخیت با سالمت جسمی 
و جسمی انسان عبارت از وجود معینی از گرمی، سردي،  جالینوس پزشک یونانی هم سالمت را با توجه به شرایط محیطی - 3.داشت

                                                        
2 -Beloc &Berslo 
3 -Doonald 
4 - Harmony 
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ی از درست فعالیت کردن اعمال و دستگاه هاي بدن ابن سینا پزشک ایرانی سالمت را سرشت یا حالت -4.رطوبت و خشکی می داند
تعریفی که بیش از ) 281: 1391به نقل از هزار جریبی و همکار، 79: 1364شرفکندي،( » .انسانی دانسته که نقطه مقابل آن بیماري است

اه کامل جسمی، روانی، سالمت عبارت است از رف« است که) 1948(همه مورد پذیرش قرار گرفته است تعریف سازمان جهانی بهداشت
سالمت واژه اي است با تعریفی نه چندان واضح، هر چند که  )245: 1384،رسجادي و همکا(» اجتماعی و نه تنها بیماري یا معلول نبودن

رز تلقی تعریف واژه سالمت تحت تأثیر میزان آگاهی و ط« .بیشتر مردم اطمینان دارند که معناي آن را می دانند، اما مفهومی وسیع دارد
تعریف سالمت در هر جامعه اي تا اندازه اي به حس . جوامع با شرایط گوناگون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و جغرافیایی قرار دارد

عبداهللا (» .مشترك مردمان از سالمت و فرهنگ آنان باز می گردد و در جوامع و گروه هاي گوناگون درك هاي متفاوتی از آن وجود دارد
ن نمی توان ارائه آبه بیان کلی، مفهوم سالمت یک مفهوم نسبی است و یک تعریف مطلق و جامع و مانعی از)15: 1386تباردرزي،

سالمت اجتماعی در زندگی در واقع همان ارزیابی ها و نگرش هاي مثبت و منفی افراد از دیگرانی می باشد که در طی زندگی روزمره .داد
زمانی . سالمت اجتماعی بخشی از سالمت فرد است که در عرصه اجتماع به ظهور می رسد «.نان در تعامل اجتماعی هستندآخود با 

شخص را واجد سالمت اجتماعی می شمریم که بتواند فعالیت ها و نقش هاي اجتماعی خود را در حد متعارف بروز و ظهور دهد و با 
با توجه به آنچه که بیان شد سالمت اجتماعی را می توان ) 24 :1387سام آرام،(».جامعه و هنجارهاي اجتماعی احساس پیوند و اتصال کند

عد جسمانی و روانی سالمت عد اجتماعی سالمت فرد، در کنار دو بسالمت اجتماعی به مثابه ب - 1«.با در نظر گرفتن موارد زیر تعریف کرد
 ،ر به طوري که بسته به اوضاع فعلی هر جامعه، یا جماعتجامعه سالم به مثابه شرایط اجتماعی بهت -2.فرد، به رابطه او با جامعه نظر دارد

  )289: 1391به نقل از هزارجریبی و همکار، 84: 2000وینسترا،( » .عینی متفاوت می یابد مصادیق و معناهاي

  ادبیات تحقیق 

در فصلنامه  1388در سال  کید بر رهیافت پلیس محور در جامعه توسط سام آرامأمقاله رابطه سالمت اجتماعی و امنیت اجتماعی با ت
روش مقاله به صورت توصیفی و اسنادي به تبیین رابطه حوزه سالمت .علمی و پژوهشی انتظام اجتماعی به رشته تحریر درآمده است

کاهش  اامنی اجتماعی ونرابطه مستقیمی بین افزایش «یافته هاي فوق در مقاله بیانگر این است که . اجتماعی و امنیت اجتماعی می پردازد
همچنین شاخص مشارکت اجتماعی یکی از ابعاد سالمت اجتماعی است که از مهمترین .یزان سالمت اجتماعی در جامعه وجود داردم

عوامل تحقق هدف پلیس جامعه محور یعنی توانمند سازي اجتماع به منظور کمک به نفع و حل مشکالت افزایش جرم و بی نظمی در 
اعی  در بین افراد جامعه،تأمین امنیت اجتماعی به عنوان یک نیاز پایه اي بسیار مهم است و سالمت تحقق سالمت اجتم. اجتماع است

اجتماعی به دلیل تأکید بر جذب افراد در چارچوب هاي اجتماعی و پذیرش هنجارهاي اجتماعی، منجربه توسعه و گسترش تأمین 
حور در جامعه اي با افراد سالمت اجتماعی باال به دلیل سهولت در امکان تحقق  اهداف پلیس جامعه م. اجتماعی در جامعه می شود

  ) 9: 1388سام آرام، (».مشارکت اجتماعی و افزایش اعتماد اجتماعی بیشتر است
سالمت اجتماعی؛ بررسی میزان مهارت هاي (در مقاله پژوهشی به نام) 1385(غالمرضا گرمارودي و مریم السادات وحدانی نیا

تحلیلی به صورت مقطعی به منظور بررسی میزان مهارت هاي اجتماعی  -در فصلنامه پایش به مطالعه اي توصیفی) وزاناجتماعی دانش آم
و با استفاده از ابزار استاندارد  ؛دانش آموزان مدارس دخترانه و پسرانه مقاطع راهنمایی و دبیرستان شهرستان کرج  پرداخته اند

Gresham& Elliott)نفر از والدین دانش آموزان به  1544در مجموع« .نجام پرسشنامه و  مصاحبه  عمیق صورت گرفتبا ا) نسخه والدین
. نفر از فرزندان آنها بدست آمد 1410سؤاالتت پرسشنامه مهارت اجتماعی فرزندانشان پاسخ داده و امتیاز مهارت هاي اجتماعی در مورد 

. بوده و بیشترین آن ها در مقطع دبیرستان به تحصیل اشتغال داشتند) عیارانحراف م  _+=3/1(سال  7/15میانگین سنی دانش آموزان 
درصد دانش آموزان در هر دو جنس، مساوي و زیر صدك  65بوده و ) انحراف معیار = _+8/27( 8/52میانگین امتیاز مهارت اجتماعی 

متیاز مهارت هاي اجتماعی با جنس و پایه تحصیلی در بررسی روابط تحلیلی، میانگین ا. امتیاز مهارت هاي اجتماعی قرار داشتند 50
با )غیبت از مدرسه و معدل(همچنین عملکرد تحصیلی دانش آموزان ). 04/0و 002/0به ترتیب   P.Value(ارتباط معنی دار را نشان داد

: 1385،همکارارودي و گرم) (02/0و 001/0به ترتیب   P.Value(هاي اجتماعی ارتباط معناداري را بدست آورد صدك امتیاز مهارت
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مده میزان مهارت هاي اجتماعی دانش آموزان از سطح مطلوبی برخوردار نبوده، و باید از طریق بازنگري آبا توجه به نتایج بدست ). 147
  .در برنامه هاي آموزشی و تربیتی در سطح خانواده و مدرسه مهارت هاي اجتماعی آنان را ارتقاء داد

ماعی و سالمت روانی دانشجویان غیر بومی دانشگاه هاي تهران و شیراز توسط ایمان و همکارانش انجام بررسی تطبیقی سرمایه اجت
یافته هاي مقاله نشان می دهد که میان سرمایه « .به چاپ رسیده است 31و  30شماره  ،شده در فصلنامه پژوهشی رفاه اجتماعی سال هشتم

نتایج حاصله از ضریب همبستگی محاسبه شده در دانشگاه تهران براي . داري وجود دارداجتماعی و سالمت روانی دانشجویان ارتباط معنا
 .می باشد =r%84این در حالی است که این مقادیر در دانشگاه شیراز برابر با . می باشد=r%59دو متغیر سالمت روانی و سرمایه اجتماعی 

نتایج این ..... درصد معنی دار است 95اعی و سالمت روانی در سطح حداق نتایج از این ضریب به ما می گوید که رابطه بین سرمایه اجتم
متغییر به عنوان مجموعه اي از  به این معنا که این( تري باشندتحقیق نشان می دهد هر اندازه  افراد در ساختار داراي سرمایه اجتماعی باال

مالی وجود شبکه هاي خویشاوندي، حس تعلق و وابستگی و  ذخائر ارزشمند مانند اعتماد متقابل، حمایت هاي اجتماعی، روانی و
سالمت روانی آن ها در جامعه جدید در وضعیت بهتري ) مشارکت در جنبه هاي مختلف زندگی اجتماعی براي افراد وجود داشته باشد

  ) 163- 165: 1388ایمان و همکاران،( » .قرار خواهد گرفت
 14دوره  1386بابایی در مجله پژوهش و سنجش سال  نعمت اهللا مت توسط دکترگاه سازي در حوزه سالآمقاله روش هاي موثر 

در این مقاله آموزش و آگاه سازي در حوزه سالمت با تأکید بر مدل سنتی که تکیه بر جنبه هاي فردي و . به چاپ رسیده است 49شماره 
اجتماعی افراد در زندگی به امر آگاه سازي در حوزه  معمول زندگی می کند و همچنین آموزش هاي نوین که بر توانمند سازي و عمل

به نظر نویسنده اگر کارکرد آموزش را زمینه ساز براي تغییر، تعمیق یا تعدیل رفتار . مل می باشدأرد توسالمت پراداخته از سوي نویسنده م
ار زیر در جامعه به عنوان پیش شرط هاي در هر حوزه اي بدانیم باید یکسري از اصول آگاه سازي رسانه اي در امر سالمت را به قر

 - 2.باید آموزش ها مبتنی بر نیاز مخاطبان باشد :نیاز -1«موفقیت آمیز آگاهی بخشی رسانه اي بیان کنیم، که این اصول به قرار زیر است
پذیرش پیام هاي سالمت که  باید مخاطبان را در راستاي: آزادي - 3.آموزش باید متناسب با درك و پذیرش از سوي مخاطبان باشد: مراتب

را باید الزمه  جلب اعتماد و عالقه مخاطب از سوي : انسانی طهمدلی و رواب - 4..بتوانند خود را در این زمینه توانمند سازد آزاد گذاریم
حوزه سالمت و  از شرایط آگاه سازي به روز شده در: استفاده از دانش و اطالعات نوین -5.رسانه در امر آموزش سالمت مد نظر آوریم

باعث نوعی تحرك در مخاطبان بوده که از حالت یکسویه بودن و انفعالی گشتن : ارتباط دوسویه -6.پذیرش مخاطبان باید دانست
استفاده از فناوري و تکنولوژي جدید اثر بخشی پیام هاي موثر حوزه سالمت را در  - 7.کند یمخاطبان در امر آموزش سالمت جلوگیري م

باعث این شده که مخاطبان در حوزه سالمت با بمباران اطالعاتی مواجه : پیشگیري از انبوه اطالعات - 8.ارتقاء می دهد بین مخاطبان
استفاده از الگوها  - 10.در راستاي نهادینه شدن در حوزه سالمت باعث پرآموزي مخاطبان در امر سالمت می گردد:تکرار با تنوع - 9.نشوند

ثر امر آموزش براي ایجاد تغییر در رفتار و رگایش مخاطبان در حوزه سالمت می ؤهاي شناخته شده و ماز مهمترین روش : و رهبران
استفاده از  -12.در مخاطب آمادگی الزم را براي کسب دانش و تغییر نگرش ایجاد می نماید: استفاده از ایجاد انگیزه و عالقه -11.باشد

استفاده از  -16. استفاده از فن شخصی سازي -15. استفاده از خرده فرهنگ -14. اطفاسفاده از هیجان ها و عو - 13. حمایت اجتماعی
از ... ترس متوسط و - 22. تاثیر عالقه -21. همانند سازي - 20. بی طرفی -19. منافع شخصی -18. تأثیر پذیري - 17. روش هاي ادراکی 

بابایی، (»  .د نظر برنامه سازان و تهیه کنندگان رسانه قرار گیردمهمترین اصول آگاهی سازي در حوزه سالمت می باشد که می تواند مور
  ) تلخیص: 1386

به  49شماره  14دوره  1386در مجله پژوهش و سنجش سال  مقاله شهرنشینی، رسانه و سالمت اجتماعی که توسط فدایی مهربانی
وانند از راه هاي غیر مستقیم، تعاریفی مناسب و هدفمند رسانه هایی چون رادیو و تلویزیون حتی می ت«چاپ رسیده است،به نظر نویسنده 

براي مثال شخصیت اصلی یک مجموعه تلویزیونی می تواند بیش از ده ها مقاله و کتاب در القاي مفهوم . از سالمت اجتماعی ارائه دهند
شکل گیري نوعی شهروندي پویا و همچنین سالمت اجتماعی، به نوبه خود موجب . سالمت اجتماعی به شهروندان کارایی داشته باشد

باید پذیرفت که در دنیاي امروزه رسانه به عنوان یک گروه مرجع عمل می کند و به این ترتیب، به جایگزینی ....... اخالقی خواهد شد
ک رسانه پویا حقیقت این است که تنها ی.تبدیل شده است.... ، مادران، بزرگان ونهمچون پدارا -براي گروه هاي مرجع در جوامع سنتی

. می تواند به بازتولید سالمت اجتماعی در جامعه بپردازد نه رسانه اي که گرفتار مناسبات تولیدي و فناورانه زندگی مدرن شهري است
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.. ....رسانه باید خود را از انجماد و ساخت برنامه هاي کلیشه اي رها کند و به نقش خود در فرایند الگوسازي توجه بیشتري مبذول دارند
بنابراین زندگی شهري را می توان زندگی اي دانست که در آن الگوها و مدل هاي جدیدي از هویت، هر روز به شهروندان عرضه می 

غناي آموزشی رسانه ها و پرمحتوا شدن برنامه هاي تلویزیونی می تواند مهمترین راه پیوند رسانه ها با سالمت اجتماعی در قالب ..... .شود
به هر حال زندگی شهري حاوي موج عظیمی از الگوهاي هنجار و ناهنجار است که همه روزه همچون سیلی عظیم بر . دشهرنشینی باش

سر جوانان می ریزد، بویژه که شهروندان جوامع در حال گذار نیاز بیشتري به الگوهاي جایگزین دارند؛ به نظر می رسد رسانه هاي جمعی 
فدایی ( » .اي الگوسازي مفهوم سالمت اجتماعی مطابق با هنجارهاي پذیرفته شده جامعه باشندبویژه تلویزیون می توانند عاملی بر

   )تلخیص: 1386مهربانی،
-1382رابطه بین رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی با سالمت روانی دانشجویان جدید الورودي دانشگاه تهران(همچنین مطالعۀ 

که رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی به شکل «یافته ها نشان داد . ران انجام شدتوسط عباس بخشی پور رودسري و همکا) 1381
همچنین تأهل به شکل معناداري با بهداشت روانی باالتر، رضایت از زندگی و  احساس . معناداري سالمت روانی را پیش بینی می کند

رودسري و  بخشی پور(»ر بومی باالتر می باشندبطور کلی آسیب پذیري دانشجویان غی. حمایت اجتماعی بیشتر، همبسته بود
  ). تلخیص: 1384همکاران،

به سنجش میزان سالمت اجتماعی  دانشجویان شاهد مشغول به تحصیل در مقطع کارشناسی در دانشگاه عالمه ) 1387(نگرلوکمریم  
بین میزان سالمت « این پژوهش نشان داد که نتایج. طباطبایی و مقایسه آن با میزان سالمت اجتماعی دانشجویان غیر شاهد می پردازد

در گروه دانشجویان شاهد دانشجویانی که از سالمت اجتماعی . اجتماعی دانشجویان شاهد و غیر شاهد تفاوت معناداري وجود ندارد
ا سالمت اجتماعی پایین از باالیی برخوردار بودند کمتر تمایل داشتند تا سهمیه دار بودن خود را پنهان نمایند و در مقابل دانشجویانی ب
همچنین دانشجویان متاهل . اینکه سایر افراد بداند که آنها با سهمیه شهدا وارد دانشگاه شده اند نگران بوده و تمایل به مخفی کاري داشتند

  ). یصتلخ: 1387نگرلو، ک(» و بطور کلی دانشجویان شاهد زن از سالمت اجتماعی باالتري نسبت به سایرین برخودار بودند
پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین ابعاد حمایت اجتماعی ادراك شده و ابعاد  1386غالمحسین قائدي و حمید یعقوبی در سال 

وجوه مختلف حمایت « یافته هاي نشان دادند که. بهزیستی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تهران و عالمه طباطبایی انجام دادند
و . بینی کننده هاي بهتري براي رضایت مندي از زندگی و باالنس عاطفی در دختران نسبت به پسران هستند اجتماعی ادراك شده پیش

بهزیستی روان شناختی و اجتماعی در دختران بیشتر به وسیله حمایت اجتماعی از خانواده و در پسران بیشتر به وسیله حمایت اجتماعی 
دراك شده از فرد خاص و از افراد گروه در دانشکده اثري بر روي ابعاد مختلف بهزیستی همچنین حمایت ا. از دوستان پیش بینی می شود

  ). ، تلخیص1387، همکارقائدي و (» فرد ندارد
در پژوهشی با عنوان بررسی سالمت اجتماعی دانشجویان به بررسی سالمت اجتماعی دانشجویان ) 1386( درزيهادي عبداهللا تبار

میانگین « نتایج نشان دادند.ه استوان بخشی و ارتباط آن با متغییرهاي دموگرافیک اجتماعی آنان پرداختدانشگاه علوم بهزیستی و ت
می باشد همچنین بین )  42/66(بیشتر از دانشجویان مقطع کارشناسی ) 22/72(سالمت اجتماعی در دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد 
عبداهللا ( » ت در انجمن ها و وضعیت اشتغال ارتباط معناداري وجود داشتمتغییر سالمت اجتماعی با متغیر وضعیت تاهل، عضوی

سرمایه «نشان دادند که ) رابطه سرمایه اجتماعی و سالمت مادران(خواجه دادي و همکاران در مقاله پژوهشی ).171 :1386، درزيتبار
  )83: 1387،همکارانو  خواجه دادي(» اجتماعی با هر دو بعد سالمت جسمی و روانی رابطه معناداري دارد

« سعی کردندتا ) نظم اجتماعی و سالمت روانی با رویکردي به سالمت اجتماعی(در مقاله اي با عنوان ) 2007(  5بالنکو و دیاز
ارتباط بین ابعاد سالمت اجتماعی را بعنوان شاخص نظم اجتماعی با جنبه هاي دیگري از سالمت مثل میزان افسردگی، عزت نفس، 

ك شده، محرومیت، میزان آنومی و کنش هاي متقابل اجتماعی ، احساسات مثبت و منفی و رضایت را مورد بررسی قرار سالمت در
  ). Blanco & Dize ,2007: 61-71(»دهند

                                                        
1-Blanco & Diaz 
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تا به ارزیابی ارتباط بین مشارکت اجتماعی، درك از اجتماع در میان جوانان « در پژوهشی سعی کردند)2007(و همکارش 6کیکوگنانی
الروچ در سال ).cicognani & etal. 2007:97-110(» نشجو ایتالیایی، آمریکایی و ایرانی و تاثیر این دو متغیر بر سالمت اجتماعی بپردازنددا

هدف مطالعه « انجام داد) دانشجوي دانشگاه در بوستون ماساچوست151سالمت اجتماعی روي (مطا لعه اي توصیفی را با عنوان  1998
ین وضعیت سالمت اجتماعی، جنسیت، متوسط نمره تحصیلی و تعیین کننده هاي اصلی مرتبط و غیر مرتبط در سالمت با تعیین ارتباط ب

زنان دانشجو به نحو معنی داري در ابعاد تغذیه، روابط بین فردي، مسئولیت پذیري در مقابل  .سبک زندگی ارتقاء دهنده سالمت آنها بود
  ).39: 1387مامورت و همکاران،(» ي سالمت رفتار بهتري از مردان داشتندسالمت و سبک زندگی ارتقاء دهنده 

  مبانی نظري 

ت هر شخص از خود به عنوان خبعد اجتماعی سالمت، در برگیرنده سطوح مهارت هاي اجتماعی، عملکرد اجتماعی و توانایی شنا 
دوستان، (عنوان کیفیت روابط با دیگران که شامل  به را سالمت اجتماعی کییز این دیدگاه عضوي از جامعه بزرگتر است بر اساس

وي سالمت اجتماعی را .مورد مطالعه قرار می دهد )نزدیکان،آشنایان، همکاران و گروه هاي اجتماعی که فرد در آن ها عضویت دارد،
ر زندگی اجتماعی خود، خوب د از رفاه انسته که در کنار یکدیگر بیانگر این است که چگونه و در چه درجه اي دشامل عناصري متعدد 

کییز از نظریه پردازان سالمت اجتماعی، به رابطه قوي بین سالمت اجتماعی،از «)سایه، همکار و همشهريممثالً به عنوان ه.( عمل می کنند
بین -1:به دست آورده است یخود بیگانگی و ناهنجاري ها اشاره کرده است و در مطالعه سالمت اجتماعی در ایاالت متحده  نتایج

همچنین سطوح -2.سالمت اجتماعی با رفتارهاي اجتماع پسند و مسئولیت پذیري زندگی اجتماعی رابطه هاي مثبت زیادي مشاهده شد
سالمت اجتماعی به خصوص انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی در افرادي که با اطرافیان خود براي حل مسائل و مشکالت همکاري 

همچنین گرچه مشخص نیست . ایسه با افردي که با اطرافیان خود ارتباط نداشتند میزان باالتري داشتو همفکري می کردند در مق
سالمت اجتماعی، معلول یا علت مسئولیت پذیري در برابر زندگی اجتماعی است، اما به طور واضحی با جایگاه و رضایت از زندگی 

 دارد معیارهاي سالمت اجتماعی در مطالعات کییز که پیگیري مثبت )12: 1388ام،به نقل از سام آر 48: 2004کییز،( ».اجتماعی رابطه دارد
 اجتماعی در توسعه روستایی بر این اساس جدول ذیل سطح تحلیل سالمتاست؛  منعکس کننده ارزیابی شخص از تجربه هاي اجتماعی

  .جامعه را بیان می کند

  پیوستار
  سطوح تجزیه و تحلیل

  يفرد  میان فردي  اجتماعی
  بی هنجاري و از خود بیگانگی  پرخاشگري و خشونت  خودکشی و بزهکاري -میزان قدرت  منفی 

  )2004(ابعاد اجتماعی سالمت کییز   مبادله انواع حمایت اجتماعی و اعتماد اجتماعی  سرمایه اجتماعی و تاثیر جمعی  مثبت

  )313: 1391به نقل از هزار جریبی و همکار، 2004کییز و شاپیر،: منبع
  است ازکه عبارت  می کند که شاخص را براي بررسی سالمت اجتماعی پیشنهاد  پنجسطح تحلیل فردي  درکییز  این جدول بر اساس  

فکر کردن به اینکه جامعه پتانسیل رشد به  .منظور این است که جامعه به شکل مثبت در حال رشد است :7شکوفایی اجتماعی -1
شکوفایی اجتماعی عبارت از ارزیابی توان بالقوه مسیر « .اند این توانمندي را به شکل بالفعل در آوردشکل مثبت را خواهد داشت و می تو

تکامل اجتماع است و باور به اینکه اجتماع در حال یک تکامل تدریجی است و توانمندي هاي بالقوه اي براي تحول مثبت دارد که از 
افراد سالم در مورد شرایط آینده جامعه امیدوار و قادر به شناسایی نیروهاي . ودطریق نهادهاي اجتماعی و شهروندان شناسایی می ش

بر این )176: 1388اهللا تبار و همکاران،دبع(».جمعی هستند و معتقدند که خود و سایر افراد از این نیروها و تکامل اجتماع سود می برند
سازنده سرنوشت خویش و دیگران  شاند که خودنباور دار د، نباشمی ر از این رشد برخوردا روستایی جامعهتوسعه  که در  زنانی اساس 

  . دند تا این نیروها را شکوفا سازند که تالش می کننپس خود را در حال تحول مستمر و داراي نیروهاي بالقوه می دان.خواهند بود

                                                        
2-Cicognani 
7- Social Actualization  
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سالم از روستایی .ین بعد مورد نظر استدرك کیفیت،سازماندهی و عملکرد دنیاي اجتماعی در ا :8اجتماعی )انطباق(همبستگی -2
نظر اجتماعی سعی می کند تا در مورد دنیاي اطراف خود اطالعات بیشتري داشته باشد، تا خود را بتواند با دیگران که همان جامعه و 

ع  قابل فهم، منطقی و قابل اعتقاد به اینکه اجتما« .عد همان انطباق اجتماعی استدر واقع نام دیگر این ب.خارج از او هستند تطبیق دهد
افرادي که از نظر اجتماعی سالم اند نه تنها درباره نوع جهانی که در آن زندگی می کنند،بلکه همچنین راجع به آنچه . پیش بینی است

ی در زندگی این مفهوم در مقابل بی معنای .اطرافشان رخ می دهد عالقمند بوده و احساس می کنند قادر به فهم وقایع اطرافشان هستند
به نقل  7: 2004کییز و شاپیرو،(» .است و در حقیقت درکی که فرد نسبت به کیفیت، سازمان دهی و اداره دنیاي اجتماعی اطراف خود دارد

خود احساس نمایند که جزئی از جامعه  جامعه روستایی در واقع زنانی که در سطح زندگی اجتماعی و خانوادگی )9: 1388از نیک ورز،
و براي ؛و با دیگران احساس اشتراکی و فردي براي ساخت واقعیت اجتماعی را داشته باشند، به جامعه خود تعلق خواهند داشتهستند 

انسجام اجتماعی یا یکپارچگی اجتماعی متکی بر مفاهیمی چون انسجام « براین اساس. توسعه مندي و پایداري آن تالش می نمایند
از نظر دورکیم هماهنگی اجتماعی و .است 11و آگاهی طبقاتی مارکس 10سیمن(و انزواي اجتماعی  ، بیگانگی فرهنگی9دورکیم(اجتماعی

سیمن معتقد است که بیگانگی فرهنگی عبارتست از گسست فرد .سالمت اجتماعی بازتابی از ارتباط افراد با یکدیگر از طریق هنجارهاست
فرهنگی فرد، باشد، انزواي اجتماعی  عکاسی از ارزش ها و سبک هايو جامعه، طرد جامعه و یا این نگرش که جامعه نمی تواند ان

یکپارچگی اجتماعی هم . عبارتست از خدشه دار شدن روابط افراد که به معناي زندگی او معنا می دهند و نقش حمایتی براي او دارند
  )27: 1389حاتمی،(» .است مثل مفهومی که مارکس از آگاهی طبقاتی می دهد دربرگیرنده عضویت جمعی و سرنوشت جمعی

عد از سالمت اجتماعی اشاره به این می کند که پذیرش دیگران نسخه اجتماعی پذیرش خود می این ب: 12پذیرش اجتماعی-3
مان می پذیرند افراد داراي سالمت وأافرادي که نگرش مثبتی به شخصیت خود دارند و جنبه هاي خوب و بد زندگی را ت« در واقع.باشد

پذیرش اجتماعی شامل .منظور از پذیرش اجتماعی درك فرد از جامعه با توجه به خصوصیات سایر افراد است. اجتماعی هستندروانی و 
که همگی آنها باعث می شود فرد در کنار سایر  هاست دن ذاتی دیگران و نگاه مثبت به ماهیت انسانوپذیرش دیگران، اعتماد به خوب ب

. کسانی که  دیگران را می پذیرند به این درك رسیده اند که افراد به طور کلی سازنده هستند. ی کنداعضاي جامعه انسانی احساس راحت
هزار ( ».انجامد بی یهمانگونه که سالمت روانی شامل پذیرش خود می شود، پذیرش دیگران نیز در جامعه می تواند به سالمت اجتماع

 از خودشان توجه کنیم،به این معنا که زنان روستا اید به نسخه اجتماعی پذیرش زنانعد از سالمت بدر این ب )315: 1391جریبی و همکار،
مان می وأدر زندگی اجتماعی و خانوادگی خود نگرش مثبت به شخصیت خود دارند و جنبه هاي خوب و بد زندگی خود را ت روستایی

  . ین زنان قابل بررسی استکه این امر در قالب نمونه هایی از سالمت روانی و اجتماعی در ب ؛پذیرند
زنان  در مشارکت اجتماعی افراد احساس می کنند که چیزي با ارزشی براي عرضه به اجتماع دارند،:13مشارکت اجتماعی -4

در تعریف مشارکت  14هالبواکس. تصور می کنند که در فعالیت روزمره شان به واسطه اجتماع با ارزش شمرده می شود روستائیان
هرگاه افراد در بطن ارزش ها و هنجارهاي خود . درگیري ارزش هاي جامعه اي که فرد در آن عضو است« اجتماعی بیان می کند که

این احساسی « بعد سالمت اجتماعی این شاخص عبارت از  از.)75: 1382توسلی،(» .در واقع حیات اجتماعی مشارکت دارند؛زندگی کنند
در . ن ها به وسیله جامعه ارزش دهی می شودآاین تفکر که فعالیت هاي روزمره . زهاي با ارزشی براي ارائه به جامعه دارندکه افراد چی

حقیقت مشارکت اجتماعی باوري است که طبق آن افراد خود را عضو حیاتی اجتماع می داند و فکر می کند چیز ارزشمند براي عرضه 
: 1388سام آرام،(» .نان ارزش قائل است سهیم باشندآنند تا در دنیاي که صرفاً به دلیل انسان بودن براي این افراد تالش می ک. دنیا دارد

19.(به ارزیابی اجتماعی آنان می پردازد که آیا آنان جزء  روستایی عد از سالمت اجتماعی در بین گروه اجتماعی زنان جامعهدر واقع این ب
این بعد از سالمت اجتماعی با .ود هستند و چه ارزشی را به جهان اجتماعی خود اضافه می نمایندمهمی از جامعه و زندگی خانوادگی خ
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در واقع بازدهی اجتماعی زنان به ؛مفهوم بازدهی اجتماعی و مسئولیت پذیري در عرصه هاي مختلف زندگی زنان شباهت بسیاري دارد
عی خود دارند که با بروز رفتاري خاص نشان دهند که به اهداف ویژه اي این معناست که این عقیده را زنان در زندگی خصوصی و اجتما

ن به این معناست که تعیین الزامات فردي و اجتماعی که در عرصه زندگی به عنوان آو مسئولیت پذیري اجتماعی . دست می یابند
  . نان گرددآوصی نان در جامعه و عرصه خصآمهمترین نقش ها بر عهده داند، توانسته منجربه نقش آفرینی 

یابی زانسجام اجتماعی، ار« .ارزیابی یک فرد با در نظر گرفتن کیفیت همراهی او با جامعه اطرافش می باشد :15انسجام اجتماعی -5
فرد سالم احساس می کند که بخشی از اجتماع است و خود را با دیگرانی . فرد از کیفیت روابطش در جامعه و گروه هاي اجتماعی است

سالمت و یگانگی اجتماعی،روابط افراد را ) 1998به نقل از کییز (دیدگاه دورکیم  از.سهیم می داند،عیت اجتماعی را می سازندکه واق
مفهوم انسجام اجتماعی در برابر بیگانگی و انزواي اجتماعی قرار می گیرد،بیگانگی اجتماعی .بایکدیگر از طریق هنجارها منعکس می کند

بیگانگی یعنی مردود شمردن اجتماع و باور به این که اجتماع ارزش هاي شخصی و شیوه هاي زندگی . اجتماعیعنی شکاف بین فرد و 
بنابراین فردي که از انسجام اجتماعی برخوردار است . انزواي اجتماعی یعنی شکستن روابط حمایت گر شخصی. فرد را منعکس نمی کند

- 175: 1388عبداهللا تبار و همکاران،(» .عی خود را منبعی از آرامش و اعتماد می داندنسبت به اجتماع خود احساس نزدیکی و گروه اجتما
لذا یکپارچگی ،بوجود می آید می تواند جنبه اي محوري در امر سالمت داشته باشدزنان روستایی  که بین  در واقع احساس تعلقی) 174

« سام آرام در این راستا بیان می کند که.باهت با دیگران باشدبا دیگران در محیط و جامعه اطراف می بایست حاصل تجربه مشترك ش
انسجام اجتماعی به معناي احساس بخشی از جامعه بودن، فکر کردن به اینکه فرد به جامعه تعلق دارد، احساس حمایت شدن از طریق 

مردم احساس می کنند که چیز مشترکی بین ن درجه اي است که در آن آبنابراین انسجام اجتماعی . ن می باشدآجامعه و سهیم داشتن در 
  )7: 1387سام آرام،( ».زند وجود دارد مثل همسایه هایشاناآن ها و کسانی که واقعیت اجتماعی آن ها را می س

، در واقع زنان باید قابل قیاس با معنادار بودن زندگی با دیگران است روستایی انسجام اجتماعی در بین گروه هاي اجتماعی زنان  
که سالم  روستایی از بعد روانی زنانی جامعه  .ن زندگی می کنندآود را با جامعه ارزیابی نمایند و پیش بینی کنند با جامعه اي که در خ

در جامعه اي که زنان این احساس را داشته باشند، با دیگران . هستند که زندگی شخصی و عمومی خود را با معنا و منسجم می بینند
سالمت می باشند، در واقع زنانی که از انسجام در زندگی برخوردارند، تالش می کنند که در هنگام  يراي نشانه هااد منسجم هستند، پس

مواجه با رویدادهاي غیرقابل پیش بینی انسجام خود را حفظ نمایند، و درك منسجمی از کیفیت جهان اجتماعی خود و شیوه سازماندهی 
این مقوله در گروه هاي اجتماعی جامعه از جمله زنان با .خصوصی زندگی اجتماعی داشته باشند و عملکرد خود در عرصه هاي عمومی و

م تر هستند، که البنابراین زنانی که در سطح زندگی خود س. قابلیت معنا بخشی که مستلزم وجود شخصی خود فرد است همراه می باشد
  . و می توانند شیوه عملکرد آنان را درك کنند شان عالقمند باشد، به ماهیت اجتماعی جهان خود و اطرافیان

   عوامل موثر بر سالمت اجتماعی   

پژوهش هاي اجتماعی به صورت خرد و کالن در حوزه سالمت روانی و اجتماعی به صورت منصقه اي، ملی و بین المللی انجام 
یت شناختی، اجتماعی، روانی و فرهنگی می توان عوامل یافته است، این امر اثبات می نماید که تحت تاثیر دامنه بسیاري از عوامل جمع

« ثر بر سالمت اجتماعی و روانی شاملؤیکسري از عوامل م16به نظر راسنفیلد. مل و بررسی قرار دادأموثر بر سالمت اجتماعی را مورد ت
( » .می باشد.... عی وهل، جنسیت، مهارت هاي ارتباطی، مذهب، سرمایه اجتماأ، موقعیت ت)SES(اقتصادي -پایگاه اجتماعی

  )30: 1389به نقل از حاتمی،. 1997نفیلد،سرا
در واقع هرچه فقر . این مؤلفه رابطه روشن و صریحی با سالمت از جمله سالمت اجتماعی دارد :اقتصادي -پایگاه اجتماعی )الف 

یگاه اجتماعی و اقتصادي افراد در نتیجه نامناسب تر باشند،پا زنان روستا و شرایط نامناسب وضعیت هاي درآمدي و طبقاتی اقتصادي
با توجه به این .آنان به خطر افتد اجتماعی وخیم تر است،که این امر باعث می شود سبک زندگی افراد در تمام زمینه ها از جمله سالمت
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که از لحاظ اقتصادي  افرادي. سالمتی فرد به عنوان یک موضوع مهم نتیجه شرایط اقتصادي اجتماعی است«17گاه گراهامدمسائل از دی
به  و در مقابل افرادي که ؛یل توانایی و دسترسی بهتر در وضعیت مطلوبتري قرار می گیرندلاجتماعی در شرایط بهتري قرار دارند، به د

صادي وي عواملی که باعث می شوند تغییرات در وضعیت اقت به باور. طبقات پایین جامعه تعلق دارند از سالمتی نامطلوب رنج می برند
» .در سه مقوله مادي، رفتاري و روانی اجتماعی قرار می گیرند.تاثیر بگذارد)جسمی، روانی، اجتماعی(اجتماعی افراد بر سالمتی

 گروه هاي اجتماعیلذا بررسی و شناخت دقیق پایگاه اجتماعی اقتصادي ).309: 1391به نقل از هزار جریبی و همکار، 14: 2001گراهام،(
از دیدگاه .دست یافت پایدارو توسعه  روستا تفاوتی دقیقی در زمینه سالمت اجتماعی جامعه ي اینکه به توان به فهم از جمله زنان برا

ثیر قرار أشش مساله مهم و اصلی می تواند با توجه به وضعیت اقتصادي و اجتماعی افراد جامعه طبقات پایین را تحت ت 18میلر. ب. والتر
شش اغتشاش، استقامت و پایداري، آراستگی شور و شوق، سرنوشت و تقدیر، آزادي عمل با توجه به دهد، موضوعاتی چون ناآرامی و 

. یک سبک زندگی پر احساس که منجربه خرسندي بالواسطه شود« .موضوع  مهم سه نوع متفاوت راهبردي بقاء طبقه پایین بیان می شود
استراتژي پر احساس شکست بخورد یا زمانی که در دسترس نباشد، زمانی که . یک استراتژي خشونت آمیز و یک استراتژي حداقلی

نچه بدان نیاز دارید به شما آوسوسه زیادي براي پذیرش یک استراتژي خشن وجود دارد که بر اساس آن دیگران را مجبور می کنید تا 
افشار (».براي تداوم بقاء شده انداستراتژي حداقلی است که در آن اهداف به نحو فزاینده اي محدود به حداقل ضرورت . بدهند
 زنان و سایر گروه هاي اجتماعی روستابراي  روستایی حتی االمکان در سطح جامعه در واقع باید سعی شود که) 136-137: 1381کهن،

یک  وستاییر دختران جوان و نوجوان خانواده هاي،که زنان درایجاد کارائه خدمات مشاوره اي،روانشناختی و اجتماعی در سطح مطلوب 
  .همراه با آراستگی شوق برانگیز را بسترسازي نمایند راهبرد پایدار

  
در واقع جامعه اي که بتواند با آموزش .ازدواج و ترغیب به امر ازدواج در امر سالمت اجتماعی اثرگذار است :وضعیت تاهل)ب

هل و مسئله ازدواج أنماید، می توان بیان کرد که تهاي دقیق و روش بینانه جوانان جامعه خود را به امر متاهل بودن رسمی آشنا 
از این جهت حائز اهمیت است که، می   روستایی هل براي زنان جامعهأ، تددقیق،صحیح بر سالمت روانی و اجتماعی شهروندان اثر گذار

با  ،دنت عاطفی و اخالقی نمایتوانند زنان با انتخاب دقیق و صحیحی شان همسري را انتخاب کنند که در لحظات اضطراب از آنان حمای
 از طریق تدوین برنامه هاي اجتماعی، فرهنگی و آموزشی در حوزه زنان و دختران خانواده هاي  توسعه روستایی توجه به این امر مدیران

ماید، همت هل و مجرد بودن که چگونه می تواند به ارتقاء سالمت اجتماعی شان تقویت نأآنان را نسبت به اهمیت دوران ت روستایی
  .روستایی بپردازندو به ارتقاء این پدیده در سطح جامعه  دنگمار

جنسیت می « .با توجه به مسائل سالمتی مردان نسبت به زنان بیشتر در معرض خطرات سالمتی از هر بعد می باشند :جنسیت )پ
زنان دو برابر . با افراد در محیط اجتماعی شان باشد اقتصادي و شیوه رفتار -تواند تاحدي زیاد تعیین کننده میزان کنترل منابع اجتماعی

مردان افسردگی دو قطبی را تجربه می کنند و نیز از خشونت هاي خانوادگی، اضطراب هاي روانی، خشونت جنسی، فشارهاي مربوط به 
، پرخشگري و تیاد به مواد مخدرمردان متاسفانه عمدتاً گرفتار اع.سوگیري هاي جنسیتی و اجبار ایفاي نقش هاي چندگانه رنج می برند

جامعه ستیزي می شوند و همچنین سه برابر احتمال دارد که شخصیت ضد جامعه در آنان شکل گیرد و این در حالی است که رایج ترین 
» .خطر می اندازدمردان در مقایسه با زنان رفتار آسیب زننده تري داررند که سالمت آنان را به . اختالل در میان زنان، اختالالت ترس است

 بر این اساس باید سعی کرد در راستاي ارتقاء سالمت اجتماعی زنان  )37: 1389به نقل از حاتمی، 116: 2005سازمان جهانی بهداشت،(
ندان و شوهران در زمینه کاهش افسردگی و اضطراب هاي روانی  ز، آموزش هاي الزم را به  اعضاي خانواده از جمله پدران، فرروستا

  .ان و دختران دادبانو
با اتخاذ تدابیر جهت مند براي زنان اگر بتوانیم این گروه اجتماعی را در  روستایی در سطح جامعه :عوامل روانی و اجتماعی )ت

 برسانیم در واقع به ارتقاء راستاي تسلط بر محیط، هدفدار بودن زندگی شان، رشد فردي، استقالل و بهره مندي از روابط مثبت با دیگران
اگر بتوانیم به هدفدار بودن زندگی زنان جامعه .سالمت اجتماعی از جمله دستیابی به امر خودشکوفایی اجتماعی کمک شایانی نموده ایم
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جهت دهی نمایم که متناسب با نیازها و شرایط روز جامعه در زندگی خود حرکت نمایند، و به پذیرش این مسئله که به زندگی خود در 
وصی و اجتماعی جهت دهند، و داراي عقاید معناداري درسطح زندگی خود باشند، توانسته ایم به بالندگی سالمت تمام عرصه هاي خص

   .اجتماعی زنان کمک بسیاري نمائیم
ثر بر سالمت اجتماعی که نقش بارزي هم در زندگی شهروندان جامعه دارد،بهره ؤاز دیگر فرایندهاي م :مهارت هاي ارتباطی: ث

اجتماعی است که افراد شخصیت خود را می سازند و شیوه هاي  از طریق رفتار متقابل«.ت هاي ارتباطی و تعاملی استمندي از مهار
از طرفی به نظر می رسد که برقراري و حفظ یک ارتباط سالم و .زندگی جمعی و دانش، مهارت الگوهاي رفتاري الزم را کسب می کنند

 19ماتسون. ن ها را مورد توجه و بررسی قرار دادآاعی و ارتباطی بخصوصی است که باید مستمر نیز مستلزم داشتن مهارت هاي اجتم
معتقد است که مهارت هاي ارتباطی رفتارهایی هستند که رشد آن ها می تواند بر روابط بین افراد از یکسو و سالمت اجتماعی ) 1990(

نیز مهارت هاي ارتباطی را به ) 1985(اشنایدر و همکاران.داشته باشندثیر أآنان و نیز عملکرد مفید و مؤثر در اجتماع از سوي دیگر، ت
عنوان وسیله ارتباط میان فرد و محیط تعریف می کنند که این وسیله براي شروع و ادامه یک ارتباط سالم و زنده با همساالن، به عنوان 

در واقع هر چقدر که بتوان در ) 45: 1389ز حاتمی،به نقل ا 29: 1378یوسفی،(».مهمی از سالمت، مورد استفاده واقع می شود بخش
از سبک هاي ارتباطی جرات مندانه یا ابراز وجودي بهره برد، این امر  روستایی برقراري آموزش هاي مهارت ارتباطی در بین زنان جامعه

  .اه می آوردخواهد شد، و  باعث تحت کنترل داشتن وضعیت زندگی را به همرمنجربه برخورداري از عزت نفس مثبت 
تقویت اثر نیایش و دعا در بین زنان جامعه اثر مثبتی در تعادل روحی و باعث جلوگیري از انزوا، ناتوانی و بی فایدگی  :مذهب: ج

از طریق مذهب و تقویت .خواهد شد، دعا و نیایش عالوه بر اثر گذاري بر روح بر روي کیفیت زندگی و کیفیت بدنی انسان هم اثر دارد
رفتارهاي اخالقی در بین زنان جامعه می توان، همنوایی با گروه هاي اجتماعی جامعه را در زنان تقویت کرد،همچنین تقویت  اعمال و

باعث بهره مندي از تفسیر خوب و مثبت از رویدادها و دیگران خواهد  روستایی اخالق حسنه در فعالیت ها و عملکردهاي زنان جامعه
   .داردموثري در تقویت سالمت اجتماعی  شد، و این عامل می تواند نقش

  سیاست اجتماعی و سالمت اجتماعی

مت از جمله سالمت اجتماعی کلید اساسی و تحقق سایر حوزه هاي مرتبط با سالمت سیاست اجتماعی و کاربرد آن در حوزه سال    
بر این .در جهان زندگی اجتماعی می کند زنان از جمله در واقع سیاست اجتماعی اشاره به کنش هاي اجتماعی شهروندان .اجتماعی است

سیاست اجتماعی، « بطور خالصه باید گفت که. افراد جامعه نیز می باشد نثر در ارتقاي بهزیستؤاساس توصیف این کنش ها هدفمند و م
هاي رفاه است، قلمرویی سایر نزدیک به فعالیت ا مرتبط با رفاه یا بهزیستی جامعه و اعضایش است و از سوي دیگر سیاست اجتماعی ب

سعیدي و (».که در آن سیاست هاي دولت و خدمات اجتماعی به منظور ارتقاي شهروندان یک کشور مورد استفاده قرار می گیرد
از سوي مسئولین  روستا براي تمام گروه هاي اجتماعی ساکن در گسترش و بسترسازي این شاخص هاي سیاستی )26- 27: 1388همکار،

در واقع ضرورت توسعه و آموزش شاخص هاي ؛واند جنبه حمایتی و بازتولید سالمت اجتماعی را به همراه داشته باشدو مدیران می ت
از مهمترین سرمایه گذاري هاي بخش سالمت اجتماعی و  روستایی سالمت اجتماعی بر اساس تئوري کییز می تواند در سطح جامعه 

از جمله  در جهت کنترل آسیب هاي اجتماعی و حمایت اجتماعی از شهروندان اییتوسعه روست گذاري هاي اجتماعی مدیران  سیاست
   .مؤثر استدر راستاي بهبود وضعیت اجتماعی شان  زنان می باشد، که

  حمایت اجتماعی و سالمت اجتماعی 

ر موقع لزوم باید از سوي حمایت اجتماعی اشاره بر در دسترس قرار داشتن یکسري از منابع و روابطی می کند که این  منابع د    
حمایت (به نظر آرمسترانگ.شونداز سالمت اجتماعی برخوردار  زنان جامعه روستایی فرد، خانواده و یا جامعه فراهم شده باشد،تا بتوان
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باط امن اجتماعی یعنی احساس تعلق داشتن، پذیرفته شدن و مورد عشق و محبت قرار گرفتن؛ در واقع به این طریق براي هر فرد یک ارت
 مدیریت در سطح) 87: 1372،وهمکار آرامسترانگ.(بوجود می آورد که احساس محبت و نزدیکی از ویژگی هاي اصلی این روابط است

 بتوانند در حوزه حمایت هاي اجتماعی از ی روستاهاباید برنامه ریزان اجتماعی به طور مشخص با توجه به هویت فرهنگ توسعه روستایی
ئه دهند، همچنین دستگاه ها و سازمان اتمهیدات و آموزش هاي الزم را ار یگاناجوانان، سالمندان، زوجین و همسدان،فرزنزنان،   جمله

عالوه بر اینکه فعالیت هایی را داشته اند،با تمهید سرمایه گذاري بیشتر زنان هاي دولتی و غیر دولتی در راستاي حمایت از توانمندسازي 
حمایت هاي اجتماعی متفاوتی  20به نظر ولمن.باید تالش بیشتري بنمایند؛اجتماعی بیشتري برخور دار باشند براي اینکه از مواهب سالمت

حمایت مصاحبتی، حمایت عاطفی، حمایت خدماتی و کاري، حمایت مالی حمایت اطالعاتی و «.نوع آن تأکید می کند ششدارند، وي بر 
والدین، همسر،خویشاوندان نزدیک، .ک اعضاي شبکه اجتماعی دریافت می شودحمایت مشورتی که هر کدام از این حمایت ها از هری

هزار (».اقوام دور، دوستان، همسایگان و همکاران همگی اعضاي شبکه و تأمین کننده عمده انواع متفاوت حمایت اجتماعی می باشند
مطرح کرده ایم در سطح افقی و عمودي یا در در سطح فعلی روابط اجتماعی بین گروه هاي اجتماعی که )318: 1391جریبی و همکار،

امداد رسانی در روابط حمایتی «بر این اساس.مختلف زندگی اجتماعی است تسطح خرد و کالن داراي مبادالت نامتقارن و سرد در شئونا
صربه فرد خود را شکوفا سازند به افرادي که به هر دلیل در یکی از ابعاد محروم باقی مانده اند فرصتی دوباره می دهد که استعدادهاي منح

بدیهی است میزان موفقیت روابط حمایتی جامعه بستگی به میزان گرمی روابط، . تا بتوانند در جهت خیر شخصی و جمعی گام بر دارند
ري، در نظام هاي یعنی اینکه اوالً از لحاظ جامعه پذی. نوع نگاه به کمک گیرنده و تداوم آن ها به عنوان یک وظیفه و عادات اجتماعی دارد

دوم اینکه این باور در میان مردم شایع شده باشد که همه برابر . شخصیتی اکثریت اعضاي جامعه، تمایل به نوع دوستی تقویت شده باشد
سوم اینکه یاري رسانی یک ارزش واالي اجتماعی و یک .زاده شده و داراي کرامت هستند و هر کس داراي استعداد خاص خود است

القی اجتماعی محسوب شود، و باالخره چهارم اینکه این باور اجتماعی براي یاري رسان و کمک گیرنده وجود داشته باشد که اخ تکلیف
ن از آدر واقع وجود سالمت اجتماعی و شاخص هاي بارز ) 158: 1386چلبی،(» .کمک گیرنده امروز یاري رسان دیگري براي فرداست

  .ح جامعه بازتولید می کنددیگاه کییز حمایت اجتماعی را در سط

   رسانه و سالمت اجتماعی

رسانه هاي جمعی از عوامل مهمی هستند که بر «.رسانه هاي همگانی هم نقش بارزي در سالمت اجتماعی جامعه خواهند داشت 
. یگر انکار کردحقیقت این است که غیر از عنصر مذهب نمی توان نقش موثر رسانه را بر سه عنصر د.موثرند مفهوم سالمت اجتماعی

اینکه چگونه رسانه هاي جمعی در فرآین هنجارسازي یا محو هنجارهاي نامطلوب نقش کلیدي ایفاء می کنند، خود نشان دهنده محوریت 
  )75: 1386فدایی مهربانی،(».رسانه در فرآیند بازتولید سالمت اجتماعی است

ایفاء  افرادباید نقش مشاوره دادن را براي  روستایی سطح جامعه امروزه رسانه هاي جمعی درحوزه بازتولید سالمت اجتماعی در 
پرهیزد، و در راستاي ه ب براي گروه هاي اجتماعی از جمله زنان روستا نماید،سعی کند که از برنامه هاي کلیشه اي و انجمادسازي ذهنی

، به روز بودن و رسانه جمعیحتوا شدن برنامه هاي وجود غناي آموزشی، پرم.فرایند بازتولید سالمت اجتماعی به نوعی الگوسازي نماید
همگی ...بازتولید مطالب نوشتاري در مطبوعات، به تصویر کشیدن مضامین و معانی  غنی یافته از ساختار ایرانی و اسالمی در فیلم ها و

فرهنگ سازي و بازتولید مفهوم  زندگی جامعه ایران از مهمترین ارکان سبک بیانگر این است که رسانه به عنوان یک الگوي مرجع در
اخالق اجتماعی و هنجارهاي جمعی محسوب می شود، که بر این اساس در چنین فرایندي مفهوم سالمت اجتماعی و بازتولید آن در 

  . حال شکل گیري است

  نتیجه گیري
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محوري در مشارکت معه پذیري و از طریق بهره مندي از فرایند مکانیسم جا روستایی ارتقاء ضرورت سالمت اجتماعی زنان جامعه 
بسترسازي مکانیسم هاي آگاهی بخش و اطالع مدارانه در عرصه هاي مختلف .حوزه تقویت ابعاد سالمت قابل دستاوردهاي بسیاري است

 افزایش مهارت هاي رفتاري،.کمک شایانی نماید روستا سالمت اجتماعی براي زنان و خانواده، می تواند به کیفیت زندگی مناسب 
تعامالتی،دانشی در عرصه هاي عمومی و خصوصی زندگی زنان در کنار تقویت خدمات مشاوره اي، رفاهی و معنوي نسبت به موانع و 

  .مسائلی که در زندگی روزمره اجتماعی خود روبرو هستند، باعث ارتقاء بهداشت روانی و سالمت اجتماعی زنان خواهد شد
ورت آموزش هاي مستقیم و غیر مستقیم در بروز توانمندي ها، خالقیت ها، و استعدادهاي سرمایه گذاري انسانی و اجتماعی به ص 

بالقوه زنان در عرصه هاي مختلف زندگی  همراه با ارائه توسعه مند خدمات اطالعاتی در سطح محالت می تواند به تحقق استقالل فردي 
بر جامعه در عرصه خانواده و اجتماع منجربه تقویت هویت اسالمی و و اجتماعی زنان متناسب با ارزش هاي فرهنگی و هنجارهاي حاکم 

اجتماعی و  بسترسازي احساس رضایت از کیفیت زندگی، حمایت و تعهد اجتماعی نسبت به زندگی.گرددایرانی روبه توسعه پایدار زنان 
پذیر باشند، بر این اساس تشویق و ترغیب  زنان باعث این شده که این قشر از جامعه نسبت به زندگی شخصی و اجتماعی خود مسئولیت

زنان جامعه ایرانی به مشارکت پویا و فعال در عرصه هاي مختلف منجربه توسعه پایدار زنان در بهزیستن جسمی، روانی و اجتماعی 
  .جامعه خواهد شد

ت ها، عملکردها، توانمندي ها از جامعه باید با شناخت کافی و تأثیر الزم بر سطوح مهار روستایی ضرورت سالمت اجتماعی زنان  
بر این اساس تأکید بر خط پیوستار مثبت .در حوزه هاي مختلف ارزیابی گردد بعد اجتماعی و فردي چه به صورت بالقوه و یا بالفعل باید

تماعی و ابعاد مختلف در سالمت اجتماعی که ناشی از ارتقاء سرمایه هاي اجتماعی و انسانی، تاثیرات جمعی، انواع مبادله حمایت هاي اج
 سالمت اجتماعی در مقابل خط پیوستار منفی سالمت اجتماعی که هرماه با رفتارهاي پرخطر،آسیب هاي روانی و اجتماعی، طرد

باید سعی نمود که ؛مورد اهتمام قرار گیرد توسعه روستاییهمراه است، باید از سوي مدیران .... ، ازخوبیگانگی وي اجتماعی، انزوااجتماعی
نان مهیا کرد که به شکل مثبت و پویا آنوعی خودباوري در سطح فردي، خانوادگی و اجتماعی را براي  روستایی در بین زنان جامعه

عملکرد و فعالیت هاي روزمره خود را در راستاي تغییر و تحول زندگی اجتماعی خود و دیگران به کارببرند، این امر همراه با بروز 
ی از کارکردهاي ضرورت مند سالمت شهاي بالقوه و بالفعل زنان باعث خودشکوفایی اجتماعی به عنوان بخخالقیت ها و توانمندي 

بهره مندي از از اطالعات و آگاهی بخشی نسبت به شرایط اجتماعی،فرهنگی و روانی زندگی فردي و جامعه در .اجتماعی می گردد
جامعه همراه با شناخت و درك از واقعیت هاي جامعه و انطباق با  راستاي تقویت نظم اجتماعی در زندگی خصوصی و اجتماعی در

وضعیت زندگی است به عنوان کارکرد یکپارچگی و انطباق اجتماعی در ضرورت مندي ارتقاء سالمت اجتماعی زنان مورد اهتمام قرار 
  . گیرد

نند شناسایی کنند و یا از طرف دیگران در بهره مندي از نگرش مثبت در زندگی که نقاط قوت و ضعف زندگی خویش را  زنان بتوا
تقویت فعالیت ها و .اجتماعی مؤثر باشد مورد آنان بیان شود بپذیرند،می تواند به عنوان کارکرد پذیرش اجتماعی در تقویت سالمت

وزه زندگی مدارانه در عرصه هاي مختلف جامعه همراه با تقویت مسئولیت پذیري و خودکارآمدي در ح عملکردهاي مؤثر و ارزش
وجود . فردي، خانوادگی و اجتماعی می تواند به مشارکت اجتماعی زنان به عنوان بعدي از سالمت اجتماعی آنان در جامعه کمک نماید

اجتماعی در هنگام رویدادها و موانع غیر قابل پیش بینی در عرصه هاي مختلف زندگی و بهره مندي از  -انسجام و حفظ وضعیت روانی
ز کیفیت جهان اجتماعی براي هرگونه سازماندهی و عملکرد در عرصه هاي خصوصی،خانوادگی و اجتماعی اشاره به درك منسجم ا

  .می توان بیان کرد جامعه روستایی وجود ضرورت مند  انسجام اجتماعی به عنوان دیگر معرف سالمت اجتماعی زنان
. امعه می تواند عوامل موثري بر سالمت اجتماعی آنان باشدعوامل جمعیت شناختی، اجتماعی، روانی و فرهنگی زنان ج بررسی 

از .... ، موقعیت تأهل، جنسیت، مهارت هاي ارتباطی، مذهب، سرمایه اجتماعی و)SES(اقتصادي - هاي پایگاه اجتماعی شاخص تقویت 
هاي ذکر شده کلید اساسی این ابعاد در  معرفبا توجه به این .می باشد روستا مهمترین عوامل تاثیر گذار بر ارتقاء سالمت اجتماعی زنان

بسترسازي از .را باید فراهم نمایدروستایی  جامعه  از جمله زنان تحقق سیاست هاي اجتماعی براي کلیه شهروندان روستایی سطح جامعه 
جامعه ی در سطح پیشگیري از مصادیق آسیب ها و انحرافات اجتماع در راستاي،زنانانواع حمایت هاي اجتماعی در هر سطحی براي 

وجود آموزش از سوي متولیان نظم و امنیت، مدیریت توسعه روستایی جامعه محوري امنیت اجتماعی در سطح  ، ارتقاء رهیافتروستایی
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 ...هاي مستقیم و غیر مستقیم رسانه هاي ملی و مطبوعات و شبکه هاي اجتماعی به شهروندان براي ارتقاء هنجارهاي اخالقی و رفتاري و
را بیان می کند،بر این اساس در سطور ذیل  در توسعه اجتماعی روستا زنان سالمت اجتماعی اهتمام بهبیانگر  م نماید، که این تدابیرفراه

می  طرح. کمک نماید از جمله گروه هاي اجتماعی زنان سالمت اجتماعی شهروندان ءکه می تواند به ارتقا يبه برخی از راهکارها، تدابیر
  . نمائیم

  یرتداب

 بهره مندي و استفاده از آموزه هاي دینی،قرآنی، نبوي و علوي در حوزه سالمت اجتماعی.  
 مرتبط با امر سالمت اجتماعی در سطح جامعه) معنوي و اجتماعی(به رعایت رفتارها و اخالق روستایی زنان ترغیب. 

 در حوزه زنان حمایت مادي و معنوي از کلیه آثار مرتبط با سالمت اجتماعی  
 بانوان و زنان روستاییایت مادي و معنوي از مراکز خدمات مشاوره اي و اجتماعی حم. 
 روستایی زنان کیفیت زندگی و مادي ارتقاء معنوي.  

  ایرانیبا تاکید بر فرهنگ اسالمی و  روستا زنانارتقاء اخالق اجتماعی،حرفه اي و معنوي در بین. 
 تقاء اخالق اجتماعی، معنوي و سالمت اجتماعیبهره مندي از دانش و آگاهی روحانیت در حوزه ار. 
  روستایی براي زنانتدابیري در جهت ارتقاء سرمایه هاي اجتماعی، رفتارهاي اعتماد برانگیز.  
 در سطح جامعه روستایی ارتقاء سالمت اجتماعی يحمایت مادي و معنوي از پژوهش ها.  
 زنانلتی به صورت مشارکتی در جهت ارتقاء سالمت اجتماعی ارائه برنامه هاي مشارکتی بین دستگاه هاي و متولیان دو. 

  زنان روستایی متناسب با وضعیت فرهنگی و اجتماعی  توسعه روستایی اتخاذ برنامه هاي خالق و تنوع از سوي مدیریت 
  سالمت اجتماعیدر ارتقاء  زنان جامعهشناخت نیازهاي متنوع. 
 روستایی زنان جامعهزندگی  برايجتماعی و اساسی آموزش ابعاد این پدیده به عنوان یک مهارت ا. 
 زنان  در راستاي جلوگیري از طرد و انزواي اجتماعی هاي روستایی آموزش خانواده 
  زنان روستایی الزم از رفتارهاي پرخطر در بین  هاي همچنین پیشگیري ،روستاجرائم کنترل. 

  زنان روستا همیاري،همکاري، همدردي، يرفتارهاتقویت.  
 ي روستاییها شگیري الزم و آموزش جهت کنترل فرایند طالق هاي اجتماعی و عاطفی در سطح خانوادهپی. 
 سطح تعامالت،در بین اعضاي خانواده،خویشاوندان،آشنایان، همکاران و همسایگان کیفیء ارتقا. 

  در حوزه سالمت اجتماعی و امنیت جامعه  روستا زنانتوانمندسازي نیروهاي پلیس و 
 در حوزه ارتقاء سالمت اجتماعی روستایی زنان )سمن(ز ایجاد سازمان هاي مردم نهادحمایت ا. 

  زنان روستاییحمایت مادي و معنوي از هرگونه آثار رسانه اي و مطبوعاتی در حوزه سالمت اجتماعی. 
 زنان روستایی در حوزه سالمت اجتماعی اي برگزاري همایش ها و میزگردهاي آموزشی و اخالقی رسانه. 
 بی سرپرست و خود سرپرست خانوار در ارتقاء شاخص هاي سالمت اجتماعی روستایی حمایت از توانمندي زنان. 

  نسبت به زندگی اجتماعی زنان روستا ایجاد روحیه بانشاط و امیدوار در بین.  
  روستایی زنان جامعهتقویت نگرش مثبت، خودباوري، شکوفایی خالقیت ها در بین. 

 زنان جامعه و روستاییولیت پذیري و تعهد اخالقی و رفتاري ارتقاء روحیه مسئ. 

  منابع

ترجمه محمد توکـل، انتشـارات دانشـگاه صـنعتی شـریف،چاپ      . جامعه شناسی پزشکی ).1372(توکل، محمد آرامسترانگ، دیوید،
  .اول،تهران

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


                                                                                                                         
  زن وتوسعه پایدار روستاییی اولین همایش مل    

 

١۶ 
 

یه اجتماعی و سالمت روانی دانشجویان بررسی تطبیقی سرما )1388(. ایمان، محمد تقی، مرادي، گلمراد، حینی رودبارکی، سکینه
قابل . 143-169صص. 30و  31فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال هشتم، شماره . غیر بومی دانشگاه هاي تهران و شیراز

  .www.noormages.comدسترس در 
بررسی نقش عوامل تعیین کننده در سالمت اجتماعی دانشجویان  ).1388(.عیسیباباپور خیرالدین، جلیل، طوس، فهیمه، حکمتی، 

قابل دسترس . 8-26، دوره زمستان، صص16پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز،سال چهارم، شماره -فصلنامه علمی. دانشگاه تبریز
  .www.sid.irدر

 29-42، صص49، شماره 14مجله پژوهش و سنجش،دوره . روش هاي مؤثر آگاه سازي در حوزه سالمت ).1386(بابایی، نعمت اهللا،
  www.sid.irقابل دسترس در

قابل . 201-232صص. فصلنامه رفاه اجتماعی، ویژه نامه سیاست اجتماعی. سیاست اجتماعی و سالمت.)1387(ــــــ،ـــــــــ
  .www.sid.ir دسترس در

بررسی رابطه میان رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی با  ).1384(روي،حمید و عابدیان،احمد،بخشی پور رودسري،عباس؛پی
 www.sid.ir.قابل دسترس در  27-28فصلنامه اصول بهداشت روانی،سال هفتم،شماره ..سالمت روان در دانشجویان

  ارات دانشگاه تهران،تهران چاپ اول،انتش. مشارکت اجتماعی در شراسط جامعه آنومیک).1382(توسلی ،غالمعباس ، 
ترجمه داوود شجاعی زاده و دیگران، چاپ اول، ) دانش و رفتار( ارتقاء سالمت  ).1384(جی، جین کیتس،پیردي،آلیسون، داگالس

  .شهرآب، تهران -نشر آینده سازان
  .ی، تهرانچاپ چهارم، نشر ن). تشریح و تحلیل نظري نظم اجتماعی( جامعه شناسی نظم  ).1386(چلبی، مسعود،

فصلنامه . رابطه سرمایه اجتماعی و سالمت مادران. 1387خواجه دادي،اشکان، شریفیان ثانی، مریم، شیانی، ملیحه، کریم لو، مسعود
 www.noormags.com.قابل دسترس در . 31و30رفاه اجتماعی،شماره 

کید بر شبکه اجتماعی، پایان نامه کارشناسی ارشد، بررسی عوامل موثر بر سالمت اجتماعی دانشجویان با تأ)  1389(حاتمی، پریسا، 
  .دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی

، مددکاري اجتماعی و نقش آن در حوزه سالمت اجتماعی ایران، ارائه شده در همایش بین المللی نقش )1386(زاهدي اصل، محمد، 
 .دولت ها در تامین سالمت اجتماعی

  .دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران. جزوه سالمت اجتماعی). 1378(سام آرام، عزت اهللا،
فصلنامه . بررسی رابطه سالمت اجتماعی و امنیت اجتماعی با تأکید بر رهیافت پلیس  جامعه محور ).1388(ــــــ،ـــــــــــ

 www.ensani.irقابل دسترس در . 9- 29صص. پژوهشی انتظام اجتماعی، سال اول، شماره اول،  دوره بهار -علمی

-208اقتصادي، شماره  -مجله اطالعات سیاسی. شاخص هاي سالمت اجتماعی ).1386(سجادي، حمیرا، صدرالسادات، سید جالل،
  .www.noormages.comقابل دسترس در .  244-253، صص207

بررسی ارتباط سالمت اجتماعی و متغیرهاي دموگرافیـک اجتمـاعی دانشـجویان دانشـگاه علـوم      .).1386(عبداهللا تباردرزي، هادي،
  .نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیپایان. بهزیستی و توانبخشی

بررسی سالمت اجتماعی  ).1388(. وزان،آمنه، صالحی، مسعودعبداهللا تبار، هادي، کلدي، علیرضا، محققی کمال، حسین، ستاره فر
قابل دسترس در . 171-189صص. 30و  31فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال هشتم، شماره . دانشجویان

www.noormages.com.  
  .چاپ اول، موسسه فرهنگی و هنري راهدانه، تهران. مه ریزي اجتماعیبرنا ).1388(سعیدي، محمد رضا، تاج الدین، محمد باقر،

  .چاپ اول، انتشارات آن. جامعه شناسی انحرافات اجتماعی ).1375(صدیق سروستانی، رحمت اهللا،
رسانه هاي جوامع در حال گذار و سالمت اجتماعی ( شهرنشینی، رسانه و سالمت اجتماعی  ).1386(فدایی مهربانی، مهدي،

  www.sid.irقابل دسترس در. 67-84، صص49، شماره 14مجله پژوهش و سنجش،دوره ). وندانشهر
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مجله .رابطه بین ابعاد حمایت اجتماعی ادراك شده و ابعاد بهزیستی اجتماعی دانشجویان ).1387(قائدي،غالمحسین،یعقوبی،حمید، 
 www.sid.ir.قابل دسترس در . 2،شماره  13ارمغان دانش ،دوره 

بررسی میزان سالمت اجتماعی دانشجویان شاهد و غیر شاهد دانشگاه عالمه طباطبایی، پایان نامه کارشناسی  ).1387(،مریم،کنگرلو
  .ارشد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی

. موزانآی دانش سالمت اجتماعی؛ بررسی میزان مهارت هاي اجتماع ).1385(گرمارودي، غالمرضا، وحدانی نیا، مریم السادات،
  www.sid.irقابل دسترس در. 147-153فصلنامه پایش،سال پنجم، شماره دوم، دوره بهار،صص

ترجمه علی منتظري، چاپ اول، انتشارات جهاد دانشگاهی، .مؤلفه هاي اجتماعی سالمت.).1387(مارموت،مایکل،ویلیکسون،ریچارد،
  .تهران

قابل دسترس در ). سالمت اجتماعی با محور قرار دادن فرد در جامعه(آن  سالمت اجتماعی و قلمرو ).1386(محمدنبی، مریم،
www.farsi.riwl.org. 

  .111- 112اقتصادي، سال یازدهم، شماره - سیاسی،برنامه تعدیل فقرزا یا فقرزدایی، ماهنامه اطالعات).1379(داود، محمدي،
قابل دسترس در . بررسی سرمایه اجتماعی با میزان سالمت اجتماعی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان ).1388(نیک وزر، طیبه،

www.hu.hamandishi.net. 
  .فرهنگ، تهران چاپ اول، موسسه انتشاراتی جامعه و. آناتومی رفاه اجتماعی ).1391.(هزار جریبی، جعفر، صفري شالی، رضا

  .سایت انجمن رفاه اجتماعی. منبع اینترنت. ساله شهر نقده 29تا  18بررسی عوامل موثر بر سالمت اجتماعی جوان 
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            Abstract  
  

Social health of communities is considered one of the indicators of social development. 
efforts in this phenomenon among women in rural communities in order to enhance the 
social life of villagers, including social capital, public safety, protection, social welfare, 
social participation, social harm reduction and etc. is necessary. accordingly, regarding the 
process interactions, socialization, institutionalization of norms and values, participation in 
local planning and contribute to the social well-being of rural communities are present. 
promoting community health indicators associated with productivity, awareness, human 
capital and social development, strengthening and improving the basic information as part of 
Iran's influence in the social development of rural women to appear. emphasis on social 
relations, social services, mental health, health-oriented approaches in line with well-being, 
social integration of distinct points of social health needs of women in rural development 
management is. continuing growth and self empowerment, having a positive attitude, 
behavior and performance, reinforce responsible .behavior and self-efficacy, developed a 
sense of belonging and social cohesion of the most important aspects of women's social 
health index is a rural community. the key indicators of social development of women in 
rural society and social policy, including the provision of social welfare services, 
employment, equality of opportunity, justice, sustainability, education and training and ....is. 
So the basis of the types of social support for women in order to prevent injuries and 
instances of social deviance, community-based approach to improving social security, 
education, the direct and indirect presence in national media publications and social 
networks in order to strengthen the ethical norms and behavioral and social health of the 
most important strategies and needs of women in rural development society is. 
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