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مروری بر عوامل مؤثر بر سالمت اجتماعی در دانشجویان

رضا شهریاری پور ،2فرشاد

مرادی 0

چکیده
سالمت اجتماعی تابعی از عوامل مختلف اجتماعی و فرهنری است و دانشجو در طی دورا تحصیل با
مسائل و مشکالت عدیده ای روبرو است که هرکدام میتواند به نوعی بر سالمت اجتماعی او خدشه وارد کند.
زندگی دانشجویی همواره با تنشها و فشارهای متعددی همراه است که به صورتهای مختلف سالمت
اجتماعی دانشجویا را تهدید میکند .سالمت اجتماعی در راستای پیشریری از رسیبهای اجتماعی دانشجویا
یکی از مالکهای اساسی است .ارتقاء این پدیده در سطو دانشراهها با بهره وری ،رگاهی بخشی ،رشد
سرمایههای انسانی و اجتماعی ،افزایش مهارتهای اساسی و اجتماعی دانشجویا همراه است.بر اساسیافتههای
بدست رمده از تحقیقات قبلی ،شکوفایی اجتماعی ،همبستری اجتماعی ،پذیرش اجتماعی،مشارکت اجتماعیو
انسجام اجتماعی ،پنج مؤلفه برای سالمت اجتماعی دانشجویا است .پایراه اجتماعی -اقتصادی،عواملجمعیت
شناختی ،عوامل روانی و اجتماعی ،مهارتهای ارتباطی ،گرایش مذهبی ،و شبکههای اجتماعی از مهمترین
عوامل مؤثر و پیوندهای ارتباطی با سالمت اجتماعی در میا دانشجویا محسوب میشوند .در نتیجه،سالمت
اجتماعی دانشجویا از عوامل مختلف تأثیر میپذیرد و زمانی دارای کارایی و اثربخشی مطلوب خواهد بود که
نیازهای دانشجویا لحاظ گردد.
کلیدواژه ها :سالمت اجتماعی ،دانشراه ،دانشجویا  ،گرایش مذهبی

 .2نویسگگنده مسگگئو  :دانشگگجوی دکتری مدیریت رموزشگگی دانشگگراه سگگمنا  ،سگگمنا  ،ایرا  ،پسگگت الکترونیک:
rezashahryaripour@semnan.ac.ir
 .2کارشناس ارشد مدیریت رموزشی دانشراه سمنا  ،سمنا  ،ایرا
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مقدمه
در حا حاضگگر ،ورود به دانشگگراه یک رویداد مهم و بسگگیار حسگگاس در زندگی نیروهای
کاررمد و فعا جوا در هر کشگوری به شگگمار میرود که غالبا با تغییرات زیادی در س گالمت
اجتماعی و فردی ر ها همراه اسگگگت (احمری طهرا  ،حیدری ،کچوئی ،مقیسگگگه و ایرانی،
 .)2388بدو تردید مؤلفه های متنوع و متعدد ،هم ازنظر کمی و هم به لحاظ کیفی،
دانشگگراه و دانشگگجو را تحت تأثیر قرار میدهد بهگونهای که دائما ،با تصگگویر و تعریف
جدیدی از دانشگراه و دانشگجو روبرو میشگویم (حاتمی .)2389 ،در همین راسگتا ،موضگگوع
سگگالمتی دانشگگجویا یک مسگگئله حیاتی اسگگت که امروزه با چالشهای زیادی روبرو اسگگت.
اهمیگت این مسگگگئلگه بگه ویژه زمانی بیشگگگتر میشگگگود که برخی مطالعات نشگگگا میدهند که
مشگگگکالت این قشگگگر روندی افزایشگگگی دارد؛ بهطوریکه نتایج پژوهشهای گوناگو نشگگگا
داده که امروزه دانشگگگجویا نسگگگبت به قبل به میزا بیشگگگتری به مراکز مشگگگاوره دانشگگگراهی
مراجعه می کنند که این امر ناشگی از پیچیده تر شگد مشگکالت رنا است (باباپورخیرالدین،
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طوسگگی و حکمتی .)2388 ،در همین راسگگتا ،طبق گزارشهای سگگازما جهانی بهداشگگت،
جها طی دو دهه رینده شگگاهد تغییرات عمدهای درزمینه همهگیرشگگناسگگی بیماریها و
نیگازهگای بهگداشگگگتی افراد خواهگد بود؛ بگهگونگهای کگه بیماریهای غیر واگیر همچو
بیماریهای روانی ،بهسگگگرعت جایرزین بیماریهای عفونی و واگیردار میشگگگوند و در
صگگدر عوامل ا یجادکننده ناتوانی و مرگهای زودرس قرار میگیرند (گروسگگی فرشگگی و
صگگوفیانی .)2382 ،این مشگگکالت و معضگگالت روا شگگناختی به دالیلی ازجمله طبیعت
نوجوانی و جوانی ،دوری از خانواده و زندگی دانشگگگجویی ،وابسگگگتری (عدم اسگگگتقال )
اقتصگادی و روانی ،عدم ثبات جایراه و نقش اجتماعی ،نررانی از رینده ،تغییر و پیشرفت
سگریع در علوم برای قشگر دانشگجو شگدت بیشتری دارد .شکورنیا ،مهتدی و الهام پور ()2390
در پژوهشگی روی  3022نفر دانشگجوی شگاغل به تحصگیل بدین نتیجه دسگت یافت که کم تر
از یک چهارم از دانشگگجویا به مرکز مشگگاوره دانشگگجویی مراجعه کردهاند و بیشترین علل
مراجعه به این مراکز در بیش تر گروهها ،مشگکالت رموزشگی و روانی گگگگ عاطفی بوده اسگگت.
بنابراین پیشگنهاد می شگود که نیازسگنجی مداوم در خصوص نیازهای مشاورهای دانشجویا و
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برگزاری کارگاههای رموزشگگی برای حل شگگایع ترین مشگگکالت ر ها انجام گردد .تبریزی
زاده ،یاسگگگینی ،رسگگگتم زاده و زارع ( )2392در پژوهشگگگی نتیجه گرفتند که با توجه به نتایج
پژوهش و میزا موارد مشگگکوک به اختال روانی در دانشگگگجویا  ،توجه بیشگگتر مسگگگوولین
جهت حل مشگکالت روانی دانشگجویا و فعا سگازی مراکز مشگاوره دانشجویی ضروری به
نظر می رسگد .صگگادقیا و حیدریا پور ( )2388در تحقیقی نتیجه گرفتند که اسگگترسگگورهای
متعددی سگالمت روانی دانشگجویا را تهدید می کند .بر این اسگاس پیشگنهاد میشگود ضمن
فراهم کرد امکا مشگگاوره ،شگگرایو حاکم بر محیو های رموزش به نحوی اصگگالح گردد
کگه بگاعث محافظت از دانشگگگجویا در برابر اختالالت روانی شگگگود .جهانیهاشگگگمی ،رحیم
زاده ،قافله باشگی و سگگاریچلو( )2382نتیجه گرفتند که با توجه به شگگیوع اختال روانی در بین
دانشجویا  ،باید تدابیری اتخاذ شود تا عوامل مؤثر در بروز این اختال ها کاهش یابند.

سگگگالمگت اجتمگاعی در زنگدگی همگا ارزیگابیهگا و نررشهای مثبت و منفی از دیررا
اسگگت که در طی زندگی روزمره خود با رنا در تعامل اجتماعی هسگگتند .سگگالمت اجتماعی
بخشگی از سگالمت فرد اسگت که در عرصگه اجتماع به ظهور میرسد (شربتیا  .)2393 ،زمانی

اتصگگا کند (سگگام ررام .)2388 ،بنابراین ،سگگالمت یک محصگگو اجتماعی اسگگت و برای
دسگترسی بهسالمت کامل ،تنها سالمت جسمی و روانی کافی نیست ،بلکه ازرنجاکه انسا
در محیطی جمعی زندگی میکند ،سگگالمت اجتماعی نیز ضگگروری اسگگت (امینی رارانی،
موسگوی و رفیعی .)2392 ،می توا گفت فرد سالم کسی است که از نظر اجتماعی ،جامعه
را به صگگورت یک مجموعه معنادار ،قابلفهم و بالقوه برای رشگگد و شگگکوفایی دانسگگته و
احسگاس میکند که به جامعه تعلق دارد ،از طرف جامعه پذیرفته میشگگود و در پیشگگرفت
ر سگهیم است (نرئو  .)0223 ،2امروزه ،جامعه ایرا با حجم نسبت انبوه جمعیت و تنوع
گسگگتردگی قومی فرهنری که در جغرافیایی نسگگبتا ناموزو و بسگگیار متنوع توزیع شگگده
اسگت ،با موضگوع سگالمت در تمام ابعاد ر روبرو است .در همین راستا ،در بین دانشجویا
1. Negovan
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کشگگگور نیز ،تنیگدگیهگای دوره تحصگگگیلی ،تضگگگادهگای قومی و فرهنری وجود دارد و و بر
جنبه های مختلف زندگی دانشگجویا اثر گذاشگته و سگالمتی این قشر را به خطر میاندازد .از
طرف دیرر با توجه به این که دانشگگجویا در دوره خاص رشگگدی و تحولی خود هسگگتند و به
اصگگگطالح در دوره گگذار  2بگه سگگگر میبرنگد ،لگذا همواره در معرض تنیگدگی بوده و عوامگگل
تنیدگیزای بیشگماری را تجربه میکنند (راس ،نمبلینگ و هیکرت  .)2999 ،0این وضگگعیت
فرصگگتهایی برای یافتن راهکارها و مد های ارتقاء و گسگگترش سگگالمت اجتماعی و
تهدیدهایی در از دسگگت رفتن سگگالمت اجتماعی موجود یا کمرنگ شگگد ر به قیمت
انتقا به دوره مدر را به هم راه دارد (موسگگوی و شگگیانی .)2394 ،شگگرایو و موقعیتهای
محیو دانشگگگراهی و عوامل متعددی از جمله دوری از خانواده ،مواجهه با فرهنگهای
مختلف ،تگأثیر گروه دوسگگگتگا  ،مقررات زندگی جمعی ،ناکامی عاطفی و مشگگگکالت
تحصگیلی باعث میگردد که رسگتانه مقاومت این قشر از جامعه (دانشجویا ) کاهش یابد.
در چنین شگگرایطی ،افزایش قدرت سگگازگاری و باالترین ظرفیتهای مقابلهای فردی و
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اجتمگاعی از طریق رموزش مهگارتهگای فردی و اجتماعی ،امکا پذیر اسگگگت .بنابراین
سگالمت اجتماعی دانشگجو تابعی از عوامل مختلف اجتماعی و فرهنری اسگت و دانشگگجو
پس از ورود به دانشگگراه با محیو جدیدی روبرو میشگگود که با زندگی قبلی او و محیو
اجتماعی گذشگگتهاش متفاوت اسگگت .دانشگگجویا در طی دورا تحصگگیل نیز با مسگگائل و
مشگگکالت عدیدهای روبرو میشگگوند که هرکدام می تواند به سگگالمت اجتماعی او خدشگگه
وارد کند .مطابق رنچه گفته شگگد به نظر میرسگگد می توا مباحث عوامل مؤثر بر سگگالمت
اجتماعی دانشگگجویا را واکاوی و جایراه این عوامل را مشگگخص نمود .در نتیجه می توا
راه را برای تالشهگا جهگت تدوین برنامهای در راسگگگتای افزایش سگگگالمت اجتماعی
دانشگگجویا گشگگود و حسگگاسگگیت و نررانی مسگگئوال و قانو گذارا را در قبا سگگالمت
اجتماعی دانشگگجویا بیشگگتر کرد تا سگگازما ها به ویژه دانشگگراهها بتوانند در جهت حف

و

ارتقای سالمت که در نهایت منجر به عملکرد بهتر فرد و ارتقای سالمت جمعی در جامعه
میشود گامهای مؤثری را بردارند (شربتیا .)2392 ،
2. Ross, Niebling & Heckert

1.transition
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مفهوم سالمت
سگالمت پدیده ای اسگگت که درجه باالیی از بهزیسگگتی جسگگمی ،روانی و اجتماعی را با خود به
همراه می رورد و در هر فرهنری معنا و مفهوم خاصگی را به دنبا دارد .بر این اسگاس سگگالمت
پدیدهای اسگگگت که در هر جامعهای تااندازه ای به حس مشگگگترک و فرهنگ مردم ر جامعه
از سگگالمت بازمیگردد (شگگربتیا  .) 2393 ،با توجه به اینکه مفهوم سگگالمت بسگگیار گسگگترده
اسگگت و شگگامل مباحث ظریف تکنیکی تا مفاهیم اخالقی و فلسگگفی میشگگود؛ در دورههای
مختلف تعاریف بسیاری از سالمت شده که به برخی از مهم ترین ر ها اشاره میشود.
 در فرهنگ رکسگفورد سگگالمت نوعی وضگگعیت عالی جسگگم و یا روح و حالتی از اعما
بد تلقی شده که به موقع و بهگونهای مؤثر فعالیت میکند.
 در فرهنگ وبسگتر همانند فرهنگ رکسگفورد سگالمت وضگع عالی و خوب بد  ،اندی شه
و روح در نظر گرفتهشگگده اسگگت .در این فرهنگ وضگگعیت عللی بیشگگتر سگگنخیت با
سگگگالمت جسگگگمی دارد که هر چه افراد از درد ،ناراحتی و یا بیماری جسگگگمی دورتر
باشند سالمتی خواهند داشت.

 ابنسگینا پزشگک ایرانی سگالمت را سگرشگت یا حالتی از درست فعالیت کرد اعما و
دسگگگترگاههای بد انسگگگانی دانسگگگته که نقطه مقابل ر بیمار ی اسگگگت (هزارجریبی و
صفری شالی ،2392 ،به نقل از شربتیا .)2393 ،
بگا توجگه بگه این تعگاریف ،پگدیگده سگگگالمت بهصگگگورت پدیده دوگانه که نقطه مقابل ر
بیماری اسگت مورد اهمیت قرارگرفته اسگگت .در این میا تعریفی از سگگالمت که بیش از همه
موردپذیرش قرارگرفته اسگت ،تعریف سگازما جهانی بهداشگت ( )2948اسگت که« :سالمت
عبگارت اسگگگت از رفگاه کگامل جسگگگمی ،روانی ،اجتماعی و نه تنها بیماری یا معلو نبود » (به
نقل از سگگجادی و صگگدرالسگگادات .) 2384 ،بر این اسگگاس سگگالمت مفهوم مثبت اسگگت که در
زما ارزیابی تندرسگگگتی و سگگگالمتی فرد باید زمینههای روانی و اجتماعی زندگی افراد را هم
مورد توجه قرار داد.
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سالمت اجتماعی
سگالمت اجتماعی ،از مفاهیمی اسگت که ارائه تعریف دقیقی از ر کار دشگواری است .تنوع
تعگاریف موجود در این زمینگه سگگگبگب ایجاد دیدگاههای متفاوتی میشگگگود که درسگگگت یا
نادرسگگت بود ر را نمی توا به وضگگوح تشگگخیص داد .در متو موجود تعریف رسگگمی از
سگگگالمگت اجتمگاعی وجود نگدارد (امینی رارانی و همکارا  .)2392 ،سگگگالمت اجتماعی،
ارزیابی شگگخص از نحوه عملکردش در اجتماع و نوع نررش او نسگگبت به افراد دیرر
جامعه اسگگت .بدو شگگک شگگیوه برخورد فرد با مسگگائل مربوط به خود ،نوع نررش او را
نسگبت به سگگایر افراد و گروههای اجتماعی تحت تأثیر قرار میدهد (و امر  ،سگگاکسگگنا و
سگاراسنو  .)0225 ،2اسمیت ارزیابی رفتارهای معنادار مثبت و منفی فرد را سالمت اجتماعی
تعریف مینماید و ر را یکی از اسگگاسگی ترین شگگاخصها معرفی میکند که به کارا بود
فرد در جامعه منجر میگردد (اسگگمیت و کریسگگتاکیس  .)0228 ،0در حقیقت ،زمانی فرد
دارای سگگالمت اجتماعی اسگگت که بتواند فعالیتها و نقشهای اجتماعی خود را در حد
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متعارف بروز دهد و با جامعه و هنجارهای اجتماعی ارتباط برقرار کند (هاس .)0220 ،3
ریشگگگه و مفهوم سگگگالمگت اجتمگاعی را بگاید در محیوزیسگگگت مادی مثبت (یعنی با توجه به
موضگوعات اقتصگادی و اجتماعی) و محیوزیسگت انسانی مثبت مورد توجه قرارداد .سالمت
اجتماعی به مثابه بُعد اجتماعی سگگگالمت فرد در کنار دو بُعد جسگگگمانی و روانی به رابطه فرد با
جامعه مربوط می شود (هزارجریبی و صفری شالی.)2392 ،
شاخص های سالمت اجتماعی
نشگانررهای مناسگب سگگالمت اجتماعی نه تنها برای اندازهگیری سگالمت اجتماعی در یک
کشگور یا یک منطقه بکار میریند بلکه برای سنجش وضع سالمت یک کشور در مقایسه
با کشگور یا کشگورهای دیرر و نیز برای سگنجش نیازهای سالمت جامعه نیز به کار میرود.
نشگگانررهای سگگالمت اجتماعی برای تخصگگیص منابع محدود و برای پایش و ارزشگگیابی
خدمات بهداشگگتی و برنامهها و فعالیتهای مربوطه هم موردنیاز هسگگتند .نشگگانررها کمک
2. Smith & Christakis
3. House

& 1. Van Ommeren, Saxena
Saraceno

رضا شهریاری پور و فرشاد مرادی

میکنند تا فاصگگله دسگگتیابی به اهداف و مقاصگگد برنامهها اندازهگیری شگود (توکل.)2393 ،
اگر نشگانررها پیدرپی و مسگتمرا در طو زما اندازهگیری شوند می توانند جهت و شتاب
دگرگونی را نشگا دهند و بهمنظور مقایسگه وضگگع گروههای مردم یا مناطق در یک مقطع
زمانی همانند بکار روند (سگجادی و صگدرالسگادات .)2384 ،در زیر به شگاخصهای سالمت
اجتماعی پرداخته میشود.
 .۹شاخص کانکتیکت

۹

این شگگاخص برای سگگنجش وضگگعیت سگگالمت اجتماعی ایالت کانکتیکت در رمریکا
طراحیشگگده اسگگت .این شگگاخص ،همه مراحل زندگی ،همه سگگگنین و همه گروههای
اجتماعی اقتصگادی را در برمیگیرد .نشگانررهای این شاخص عبارتند از :میزا مرگومیر
شگیرخوارا  ،سگوءاسگتفاده از کودکا  ،بیکاری ،میانرین دررمد هفتری ،هزینه مراقبتهای
بهداشگگتی ،خودکشگگی جوانا  ،ترک تحصگگیل ،زایما در دورا نوجوانی ،جرم ،مسگگکن و
گوناگونی دررمد .این  22نشگگانرر چشگگماندازی کلی و جامع از سگگالمت اجتماعی را نشگگا

نشگگانرر ،بیا کننده توا نهادهای اجتماعی مانند جامعه ،مدرسگگه و خانواده اسگگت (توکل و
ناصری راد 2392 ،به نقل از توکل.)2393 ،
 .۳شاخص آسایش و رفاه اجتماعی ورمونت

۳

مفهوم رسگگایش و رفاه اجتماعی نزد افراد گوناگو متفاوت فهمیده میشگگود .برای نمونه،
برای همه رحاد جامعه سگگالمت ،تمیزی رب وهوا ،فرصگگتهایی برای تفریو و به دسگگت
رورد رنچه برای ر ارزش قائلیم؛ چیزهایی هسگتند که اندازهگیری و سنجش ر دشوار
اسگت .این شاخص می تواند برخی راههای عینی برای دستیابی به پیشرفت ،رفاه و رسایش
اجتماعی بیشگگتر شگگهروندا را نشگگا دهد و برای راهنمایی و هدایت مدیر یک برنامه،
قانو گذار و شگهروند کاربرد دارد (توکل .)2393 ،این شگاخص دارای نشگانررهایی اسگگت
2. Vermont

1. Connecticut
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و از ترکیب متغیرهای گوناگو ازجمله متغیرهای بهداشگگگتی ،اجتماعی ،اقتصگگگادی و
زیسگگتمحیطی به دسگگگت میرید .از جمله این نشگگانررها عبارتند از :میزا طالق ،میزا
دانشرموخترا  ،درصگد زایما  ،درصگد دانشرموزا دبیرسگتانی که ادامه تحصیل دادهاند،
درصگگد بیکارا جوا  ،میزا فقر ،دررمد سگگاالنه ،میزا جرم بررمده از خشگگونت ،میزا
جرم مالی ،میزا خودکشگگگی و میزا نرهداری بیمارا روانی در مؤسگگگسگگگات (توکل و
ناصری راد ،2392 ،به نقل از توکل.)2393 ،
 .۲شاخص سالمت اجتماعی فوردهام

۹

این شگاخص توسگو ،میرینروف  0و همکارا درمؤسسه نوروری در سیاست اجتماع وابسته
به دانشگراه فوردهام تدوین شگگده اسگت .ویژگی مهم شگاخص مذکور این اسگت که برای
گروههای مختلف جمعیت برحسگب سگن به تفکیک ارائه شگده اسگت .شگاخص سگالمت
اجتماعی فوردهام در جدو  2ارائه شگگده اسگت (میرینروف و همکارا  ،به نقل از سگگجادی
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و صدرالسادات)2384 ،
جدول  :۹شاخص های سالمت اجتماعی برحسب گروه سنی
همه سنین
قتل

سالمندا
فقر در دورا
سالمندی

بزرگساال

جوانا

بیکاری

خودکشی نوجوانا

مرگومیر جادهای

هزینه های درمانی

میانرین دررمد

ناشی از مصرف الکل

غیر بیمهای

هفتری
پوششِ بیمه

پوشش مواد غذایی

درمانی

دسترسی به مسکن

کودکا
میزا مرگومیر
شیرخوارا

مصرف مواد مخدر

کودکرزاری

میزا ترک تحصیل

فقر کودکا

میزا بارداری

نابرابری دررمد
۲

 .۴شاخص سالمت اجتماعی کییز
کییز ( )2998سگالمتاجتماعی را ارزیابی و شگگناخت فرد از چرونری عملکردش در اجتماع
و کیفیت روابطش با افراد دیرر ،نزدیکا و گروههای اجتماعی که وی به عنوا عضگگوی
از ر هاسگگت ،تعریف میکند .وی بر این اسگگاس مد پنج عاملی خویش را مطرح میکند
3. Keyes

1. Fordham
2. Miringoff

رضا شهریاری پور و فرشاد مرادی

که در ر پنج عامل انسگجام ،پذیرش ،شگکوفایی ،مشگارکت و انطباق اجتماعی شگگاخصهای
سگگالمت را تشگگکیل میدهند .کییز ( )2998بعد سگگالمتروانی و اجتماعی را نشگگانه کارکرد
مثبت میخواند و میگوید اگر فرد شگگرایو دو بعد سگگالمت احسگگاسگگی (احسگگاس خوب و
رضگایت از زندگی) و بعد کارکرد مثبت را داشگته باشگد ،از سگالمت روا برخوردار اسگگت.
وی این وضگگعیت را بالندگی مینامد .افراد بالنده احسگگاسخوبی به زندگی دارند و در رابطه
با دیررا و در جامعه ،فعا و سگگگازندهاند .کییز ( )2998نبود سگگگالمتروانی را پژمردگی
میخواند .افراد پژمرده ،احسگگاس خوبی به زندگی ندارند و کارکرد روانی و اجتماعیشگگا
مشگگکل دارد .این افراد دچار یأس و نومیدی بوده و زندگی خود را پوچ و خالی میبینند.
این وضگعیت با افسگردگی تفاوت دارد .کییز( )2998نشگا داد که بهداشت روانی دارای ابعاد
هیجانی ،روانی و اجتماعی اسگگت و با توجه به مفهومپردازیهای نظری از سگگالمت اجتماعی
یک مد پنج بعدی قابلسگگنجش ارائه داد .طبق این ابعاد فرد سگگالم ازنظر اجتماعی زمانی
عملکرد خوبی دارد کگه اجتماعی را بهصگگگورت یک مجموعه معنادار ،قابل فهم و دارای
توانایی برای رشگد و شگکوفایی بداند .احسگاسکند که متعلق به گروههای اجتماعی  2متعلق به

مقیاسهای سگالمت اجتماعی در سگطو بین فردی (مثل پرخاشگرری) و سطواجتماعی (مثل
فقر و جایراه اجتماعی) تفاوت دارد (به نقل از حاتمی .)2389 ،در جدو  0سگگگاختارهای
سالمت اجتماعی با توجه به سطوح تحلیل و پیوستار اندازهگیری ارائه شده است.
جدول  .۳ساختارهای سالمت اجتماعی با توجه به سطوح تحلیل و پیوستار اندازهگیری
سطوح تحلیل
پیوستار

فردی

بین فردی

اجتماعی

منفی

بیرانری و ناهنجاری اجتماعی

پرخاشرری و نارشنایی با قوانین مدنی

فقر ،خودکشی و جرم

مثبت

ابعاد سالمت اجتماعی

مبادله انواع اعتماد و حمایت اجتماعی

سرمایه اجتماعی و کاررمدی
اجتماعی

منبع( :کییز و شاپیرو 0224 ،به نقل از هزارجریبی و صفری شالی)2392 ،

کییز در سطو تحلیل فردی ،پنج شاخص را برای بررسی سالمت اجتماعی پیشنهاد میکند
1. social groups
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که در ذیل به ر ها اشاره شده است.
 )2شگگکوفایی اجتماعی  :2ی عنی فرد در جامعه به این باور برسگگد که جامعه در حا تکامل
تگدریجی بوده و تواناییهای بالقوه ای برای تحوالت مثبت دارد و فرد شگگگرایو رینده جام عه
را امیدوارکننده بداند.

 )0همبسگگگتریاجتمگاعی  :0ا ین مفهوم در مقابل بی معنایی در زندگی اسگگگت و درحقیقت
درکی که فرد نسبت به کیفیت ،سازما دهی و اداره دنیای اجتماعی اطراف خود دارد.

 )3انسگگجام اجتماعی  :3در این شگگاخص فرد خود را ارزیابی کرده و به این نتیجه میرسگگد
که بخشی از جامعه بوده و خود را همچو سایرین در وقایع جامعه سهیم میداند.

 )4پگذیرش اجتمگاعی  :4پذیرش اجتماعی شگگگامل پذیرش دیررا  ،اعتماد به خوب بود
ذاتی دیررا و نراه مثبت به ماهیت انسگگا هاسگگت و همری ر ها باعث میشگگود که فرد در
کنار سایر اعضای جامعه انسانی ،احساس راحتی کند.

 )5مشگارکتاجتماعی  :5در این شگگاخص افراد به این باور و احسگگاس میرسگگند که چیز با
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ارزشگگگی برای ارائگه بگه جامعه دارند و فعالیتهای ر ها برای جامعه مهم اسگگگت (شگگگربتیا ،
.)2393
پنج شاخص سالمت اجتماعی کییز در شکل  2ارائه شده است.

شکل  .۹پنج شاخص سالمت اجتماعی کییز  -منبع( :کییز ،۹۱۱1 ،به نقل از حاتمی)۹۲1۱ ،

4. social acceptance
5. social contribution

1. social actualization
2. social coherence
3. social integration

رضا شهریاری پور و فرشاد مرادی

 .1شاخص های سالمت اجتماعی در ایران
در تحقیقات انجامگرفته در ایرا  ،فقدا فقر ،فقدا خشگونت ،رشگگد کنتر شگده جمعیت،
برابری در پیشگگراه قانو  ،حقوق بشگگر ،رموزش همرانی رایرا  ،دسگگترسگگی همرانی به
خدمات سگالمت ،امنیت ،رزادی عقیده ،احسگاس رضگایت از زندگی ،پوشش بیمه ،توزیع
عگادالنگه دررمگد ،اشگگگتغگا و فقگدا بیکگاری ،عگدم تبعیض قومی نژادی و منطقگهای،
مردمسگاالری ،مشروعیت دولت و نظارت مردمساالرانه بر حکومت ،بهعنوا ابعاد سالمت
اجتمگاعی مورد در نظر گرفتهشگگگده اند (امینی رارانی و همکارا  .)2392 ،باباپورخ یرالدین و
همکگارا ( ،)2388یحیی زاده و پورات ( ،)2393افجه و سگگگام ررام ( )2389در پژوهش های
خود از ابعاد پنجگانه کییز بهعنوا الروی تعریف و ارائه شگگاخصهای مفهوم سگگالمت
اجتمگاعی اسگگگتفگاده کردهانگد و پنج مؤلفه برای سگگگالمت اجتماعی در نظر گرفتهاند که
عبارتند از :ادغام اجتماعی ،پذیرش اجتماعی ،مشگگارکت اجتماعی ،شگگکوفایی اجتماعی
و انسگگجام اجتماعی .در پژوهش فدایی مهربانی ( )2389ابعاد اخالقی سگگالمت اجتماعی از
قبیل اخالق اجتماعی ،عرف اجتماعی ،رموزههای اخالقی و اخالق جها شگمو بشری در



کسی زیرخو فقر نباشد



خشونت در جامعه وجود نداشته باشد

 رشد جمعیت کنتر شده باشد
 رموزش تا پایا دوره راهنمایی اجباری و رایرا و سپس رایرا باشد


توزیع دررمدها عادالنه باشد

 همه مردم تحت پوشش بیمه باشند
 بیکاری وجود نداشته باشد
در تحقیقات بررسگیشگده دیرر در ارتباط با سگالمت اجتماعی در ایرا  ،به این حوزهها نیز
توجه شگگده اسگگگت :اخالق اجتماعی ،عرف اجتماعی ،رموزههای اخالقی ،اخالق عملی،
ادغام اجتماعی ،پذیرش اجتماعی ،مشگگگارکت اجتماعی ،شگگگکوفایی اجتماعی ،انسگگگجام
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اجتماعی ،قلمروهای ارتباطی ،مهارتهای زندگی و اجتماعی شد (توکل.)2393 ،
شاخص های سالمت اجتماعی دانشجویان مبتنی بر دیدگاه کییز
 .2شگکوفایی اجتماعی :منظور این اسگگت که جامعه به شگگکل مثبت در حا رشگگد اسگگت.
شگکوفایی اجتماعی یعنی فکر کرد به اینکه جامعه پتانسگگیل رشگگد به شگگکل مثبت را خواهد
داشگگگت و می توانگد این توانمندی را به شگگگکل بالفعل دررورد .شگگگکوفایی اجتماعی عبارت
اسگگت از ارزیابی توا بالقوه مسگگیر تکامل اجتماع .شگگکوفایی اجتماعی به این معناسگگت که
اجتمگاع در حگا یگک تکگامگل تدریجی اسگگگت و توانمندیهای بالقوهای برای تحو مثبت
دارد که از طریق نهادهای اجتماعی شگگناسگگایی می شگگود .افراد سگگالم در مورد شگگرایو رینده
جامعه امیدوار و قادر به شگناسگایی نیروهای جمعی هسگتند و معتقدند که خود و سایر افراد از
این نیروهگا و تکگامل اجتماع سگگگود میبرند (عبداهلل تباردرزی ،کلدی ،محققیکما  ،سگگگتاره
فروزا و صگگالحی .)2388 ،بر این اسگگگاس دانشگگگجویانی که در توسگگگعه فردی و اجتماعی
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خویش از این رشگد برخوردار میباشگند ،باور دارند که خودشا سازنده سرنوشت خود و
دیررا خواهند بود .پس خود را در حا تحو مسگگتمر و دارای نیروهای بالقوه میدانند
که تالش میکن ند تا این نیروها را شکوفا سازند.

 .0همبسگگگتری اجتماعی :در این حیطه درک کیفیت ،سگگگازما دهی و عملکرد دنیای
اجتماعی موردنظر اسگت .در واقع نام دیرر این حیطه هما انطباق اجتماعی اسگت .افرادی
که از نظر اجتماعی سگگالماند نه تنها درباره نوع جهانی که در ر زندگی میکنند ،بلکه
همچنین راجع به رنچه اطرافشگگا رخ میدهد عالقهمند بوده و احسگگاس میکنند قادر به
فهم وقایع اطرافشگا هسگتند .این مفهوم در مقابل بیمعنایی در زندگی است و در حقیقت
درکی اسگگت که فرد نسگگبت به کیفیت ،سگگازما دهی و اداره دنیای اجتماعی اطراف خود
دارد (کییز و شگگاپیرو 0224 ،به نقل از نیکورز .)2389 ،دانشگگجویانی که در سگگطو زندگی
اجتماعی و خانوادگی جامعه خود احسگاس نمایند که جزئی از جامعه هسگتند و با دیررا
احسگاس اشتراکی و فردی برای ساخت واقعیت اجتماعی را دارند احساس تعلق به جامعه
میکنند و برای توسعهمندی و پایداری ر تالش مینمایند.

رضا شهریاری پور و فرشاد مرادی

 .3پذیرش اجتماعی :این حیطه از سگگالمت اجتماعی به این موضگگوع اشگگاره دارد که
پذیرش دیررا نسگگخه اجتماعی پذیرش خود اسگگت .درواقع افرادی که نررش مثبتی به
شگگخصگگیت خود دارند و جنبههای خوب و بد زندگی را توأما میپذیرند ،افراد دارای
سگالمت هسگگتند .منظور از پذیرش اجتماعی درک فرد از جامعه با توجه به خصگگوصگگیات
سگگایر افراد اسگگت .پذیرش اجتماعی شگگامل پذیرش دیررا  ،اعتماد به خوب بود ذاتی
دیررا و نراه مثبت به ماهیت انسگا هاسگگت که همری ر ها باعث میشگگود فرد در کنار
سگایر اعضگای جامعه انسگانی احسگاس راحتی کند .کسگانی که دیررا را میپذیرند به این
درک رسگیدهاند که افراد بهطورکلی سگازنده هسگتند .هما گونه که سگالمت روانی شگگامل
پذیرش خود میشگگود ،پذیرش دیررا نیز در جامعه می تواند بهسگگالمت اجتماعی بیانجامد
(هزارجریبی و صگگفری شگگالی .)2392 ،در این حیطه از سگگالمت باید به نسگگخه اجتماعی
پذیرش دانشگجویا از خودشا توجه کرد .به این معنا که دانشجویا در زندگی اجتماعی
و خانوادگی خود نررش مثبت به شگگخصگگیت خود داشگگته باشگگند و جنبههای خوب و بد
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زندگی خود را توأما بپذیرند.

ارزشهای جامعهای که فرد در ر عضگو است .هرگاه افراد در بطن ارزشها و هنجارهای
اجتماعی خود زندگی کنند؛ در واقع حیات اجتماعی مشگگترک دارند (توسگگلی .)2380 ،در
حقیقت مشگگارکت اجتماعی باوری اسگگت که طبق ر افراد خود را عضگگو حیاتی اجتماع
میدانند و فکر میکنند چیز ارزشمندی برای عرضه به دنیا دارند .این افراد تالش میکنند
تا در دنیایی که صگرفا به دلیل انسگا بود برای رنا ارزش قائل هسگتند سگهیم باشند (سام
ررام .)2388 ،این حیطه از سگالمت اجتماعی با مفهوم بازدهی اجتماعی و مسگگئولیتپذیری
در عرصگگگههای مختلف زندگی دانشگگگجویا شگگگباهت بسگگگیاری دارد .بازدهی اجتماعی
دانشگجویا به این معناسگت که این عقیده را دانشگجویا در زندگی خصوصی و اجتماعی
خود دارند که با بروز رفتاری خاص نشگگا دهند که به اهداف ویژهای دسگگت مییابند.
1. Halbwachs
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 .4مشگارکت اجتماعی :در مشگارکت اجتماعی افراد احساس میکنند که چیز باارزشی

مروری بر عوامل مؤثر بر سالمت اجتماعي در...

مسئولیتپذیری اجتماعی ر ها به این معناست که تعیین الزامات فردی و اجتماعی که در
عرصگه زندگی بهعنوا مهم ترین نقشها بر عهده دارند ،توانسگگته منجر به نقشرفرینی رنا
در جامعه و عرصه خصوصی رنا گردد.

 .4انسگگگجام اجتماعی :انسگگگجام اجتماعی ارزیابی یک فرد با در نظر گرفتن کیفیت
همراهی او بگا جامعه اسگگگت .به عبارت دیرر ،انسگگگجام اجتماعی ارزیابی فرد از کیفیت
روابطش در جامعه و گروههای اجتماعی اسگت .فرد سگالم احسگاس میکند که بخشگی از
اجتماع اسگگت و خود را با دیررانی که واقعیت اجتماعی را میسگگازند ،سگگهیم میداند.
سگالمت و یرانری اجتماعی ،روابو افراد را با یکدیرر از طریق هنجارها منعکس میکند.
مفهوم انسگگگجگام اجتماعی در برابر بیرانری و انزوای اجتماعی قرار می گیرد .بیرانری
اجتماعی یعنی شگکاف بین فرد و اجتماع .بیرانری یعنی مردود شگمرد اجتماع و باور به
اینکه اجتماع ارزشهای شگگخصگگی و شگگیوههای زندگی فرد را منعکس نمیکند .انزوای
اجتماعی یعنی شگگکسگگتن روابو حمایت گر شگگخصگگی .بنابراین ،فردی که از انسگگجام
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اجتماعی برخوردار اسگت نسبت به اجتماع خود احساس نزدیکی میکند و گروه اجتماعی
خود را منبعی از ررامش و اعتماد میداند (عبداهلل تباردرزی و همکارا  .)2388 ،احسگگاس
تعلقی که بین دانشگجویا به وجود میرید می تواند جنبهای محوری در امر سالمت داشته
باشگگد ،لذا یکپارچری با دیررا در محیو و جامعه اطراف میبایسگگت حاصگگل تجربه
مشگگترک شگگباهت با دیررا باشگگد .انسگگجام اجتماعی به این معنا اسگگت که فرد احسگگاس
میکند بخشی از جامعه است ،به جامعه تعلق دارد و از طریق جامعه و سهیم داشتن در ر
حمایت میشگگود .بنابراین انسگگجام اجتماعی ر درجهای اسگگت که در ر دانشگگجویا
احسگگاس میکنند که چیز مشگگترکی بین ر ها و کسگگانی که واقعیت اجتماعی ر ها را
میسازند وجود دارد.
عوامل مؤثر بر سالمت اجتماعی دانشجویان
پژوهشهای متعددی بهصگگگورت خرد و کال در حوزه سگگگالمت روانی و اجتماعی به
صگگورت منطقهای ،ملی و بینالمللی انجام شگگده اسگگت .این امر اثبات مینماید که تحت

رضا شهریاری پور و فرشاد مرادی

تأثیر دامنه بسگیاری از عوامل جمعیت شناختی ،اجتماعی ،روانی و فرهنری می توا عوامل
مؤثر بر سگگالمت اجتماعی دانشگگجویا را مورد تأمل و بررسگگی قرارداد .به نظر

راسگگنفیلد 2

یکسگگری از عوامل مؤثر بر سگگالمت اجتماعی و روانی شگگامل پایراه اجتماعی -اقتصگگادی،
وضگعیت تأهل ،جنسگیت ،مهارتهای ارتباطی ،مذهب و سرمایه اجتماعی است (حاتمی،
.)2389
 .2پایراه اجتماعی -اقتصگادی :این مؤلفه رابطه روشگگن و صگگریحی با سگگالمت ازجمله
سگگالمت اجتماعی دارد .در واقع هر چه فقر اقتصگگادی و شگگرایو نامناسگگب وضگگعیتهای
دررمدی و طبقاتی دانشجویا نامناسبتر باشند ،پایراه اجتماعی و اقتصادی افراد وخیمتر
اسگگت که این امر باعث میشگگود سگگبک زندگی افراد در تمام زمینهها از جمله سگگالمت
اجتماعی رنا به خطر افتد .با توجه به این مسگائل از دیدگاه گراهام  0سالمتی فرد به عنوا
یک موضگوع مهم نتیجه شگرایو اقتصگادی اجتماعی اسگت .افرادی که از لحاظ اقتصگگادی
اجتماعی در شگگرایو بهتری قراردارند ،به دلیل توانایی و دسگگترسگگی بهتر در وضگگعیت
مطلوبتری قرار میگیرند و در مقابل افرادی که به طبقات پایین جامعه تعلق دارند از

مگادی ،رفتگاری و روانی اجتماعی قرار میگیرند (گراهام ،0224 ،به نقل از هزارجریبی و
صگفری شگالی .)2392 ،موقعیت اقتصگادی -اجتماعی رابطه روشنی با سالمت دارد .افرادی
که در سگگطو پایین اجتماعی و اقتصگگگادی قرار دارند ،مواردی مانند میزا مرگومیر،
دیابت ،رسگم و بیماریهایی از این دسگت بیشگتر در ر ها نمود پیدا میکند؛ زیرا رفتارهای
مربوط بگه سگگگبگکزنگدگی این نوع افرادی به گونه ای اسگگگت که خطر را باالتر می برد
(اینسگتین  .)2993 ،3افرادی که ازلحاظ اقتصگادی و اجتماعی در شرایو بهتری قرار دارند،
به دلیل توانایی و دسگترسگی بهتر در وضعیت مطلوبتری قرار میگیرند و در مقابل ،افراد
متعلق به طبقات پایین جامعه از سگگالمتی نامطلوب رنج میبرند (اسگگترینرینی  4و همکارا ،
3. Einstein
4. Stringhini

1. Rasenfild
2. Graham
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مروری بر عوامل مؤثر بر سالمت اجتماعي در...

 .)0222لذا بررسگی و شگناخت دقیق پایراه اجتماعی اقتصادی گروههای اجتماعی ازجمله
دانشگجویا برای اینکه بتوا به فهم دقیقی در زمینه سگالمت اجتماعی جامعه دانشجویا و
توسگگعه پایدار دسگگت یافت ،ضگگروری اسگگت .در واقع باید سگگعیش گود که حتیاالمکا در
دانشگگراه خدمات مشگگاورهای ،روا شگگناختی و اجتماعی در سگگطو مطلوب و بهینهای ارائه
شود
 .0عوامل جمعیت شگگناختی :الف) وضگگعیت تأهل :ازدواج و ترغیب به امر ازدواج در
امر سگگالمت اجتماعی اثرگذار اسگگت .جامعه می تواند با رموزشهای دقیق و روشگگنبینانه
جوانا جامعه خود را به امر متأهل بود رسگمی رشگنا نماید .می توا بیا کرد که تأهل و
مسگئله ازدواج دقیق و صحیو بر سالمت روانی و اجتماعی دانشجویا اثر میگذارد .تأهل
برای دانشگگجویا از اینجهت حائز اهمیت اسگگت که می توانند با انتخاب دقیق و صگگحیو
همسگگری را انتخاب کنند که در لحظات اضگگطراب از رنا حمایت عاطفی و اخالقی
نمایند .با توجه به این امر مدیرا دانشگگراه می توانند از طریق تدوین برنامههای اجتماعی،
Vol. 3, No. 12, Winter 2017

سال  ،3شماره  ،21زمستان 2331

88

فرهنری و رموزشگی دانشگجویا را نسبت به اهمیت دورا تأهل رگاه سازند .ب) جنسیت:
جنسگیت می تواند تا حدی زیاد تعیینکننده میزا کنتر منابع اجتماعی -اقتصادی و شیوه
رفتار با افراد در محیو اجتماعیشگگا باشگگد .زنا دو برابر مردا افسگگردگی دوقطبی را
تجربه میکنند و نیز از خشگگونتهای خانوادگی ،اضگگطرابهای روانی ،خشگونت جنسگگی،
فشگارهای مربوط به سگگوگیریهای جنسگگیتی و اجبار ایفای نقشهای چندگانه رنج میبرند.
مردا متأسفانه عمدتا گرفتار اعتیاد به مواد مخدر ،پرخاشرری و جامعهستیزی میشوند و
همچنین سگه برابر احتما دارد که شگخصیت ضد اجتماعی در رنا شکل گیرد .مردا در
مقایسگه با زنا  ،رفتار رسگیبزنندهتری دارند که سالمت رنا را به خطر میاندازد (حاتمی،
 .)2389بر این اسگگاس باید سگگعی کرد در راسگگتای ارتقاء سگگالمت اجتماعی دانشگگجویا ،
رموزش های الزم را به اعضگگگای خانواده از جمله پدرا  ،مادرا و همسگگگرا در زمینه
کاهش افسردگی و اضطرابهای روانی دانشجویا داد.

 .3عوامل روانی و اجتماعی :در دانشگراه با اتخاذ تدابیر جهتمند برای دانشگجویا اگر
بتوا این گروه را در راسگتای تسگلو بر محیو ،هدفدار بود زندگیشگا  ،رشگد فردی،

رضا شهریاری پور و فرشاد مرادی

اسگتقال و بهرهمندی از روابو مثبت با دیررا رسگاند می توا به ارتقاء سالمت اجتماعی
از جمله دسگگگتیابی به امر خودشگگگکوفایی اجتماعی کمک شگگگایانی نمود .اگر بتوا به
هدفدار بود زندگی دانشگگجویا جامعه جهت داد که متناسگگب با نیازها و شگگرایو روز
جامعه در زندگی خود حرکت نمایند و دارای عقاید معناداری در سگگطو زندگی خود
باشند می توا به بالندگی سالمت اجتماعی دانشجویا کمک شایانی کرد.
 .4مهارتهای ارتباطی :از دیرر فرایندهای مؤثر بر سگگالمت اجتماعی که نقش بارزی
در زندگی دانشگگجویا دارد بهرهمندی از مهارتهای ارتباطی و تعاملی اسگگت .از طریق
رفتار متقابل اجتماعی اسگگت که افراد شگگخصگگیت خود را میسگگازند و شگگیوههای زندگی
جمعی و دانش ،مهارت و الروهای رفتاری الزم را کسگگگب می کنند .از طرفی به نظر
میرسگد که برقراری و حف یک ارتباط سگالم و مسگتمر نیز مسگتلزم داشگتن مهارتهای
اجتماعی و ارتباطی بخصگگوصگگی اسگگت که باید ر ها را مورد توجه و بررسگگی قرارداد.
بنابراین ،مهارتهای ارتباطی رفتارهایی هسگتند که رشگد ر ها می تواند بر روابو بین افراد
از یکسگو و سگگالمت اجتماعی رنا و نیز عملکرد مفید و مؤثر در اجتماع از سگوی دیرر،

عزتنفس مثبت خواهد شد و تحت کنتر داشتن وضعیت زندگی را به همراه میرورد.
 .5گرایش مذهبی :گرایش مذهبی به مجموعه رفتارها ،باورها و نررشهای مرتبو با
اصگگو دین ،فروع دین و دیرر حیطههای مذهب گفته میشگگود (دورکیم  ،2ترجمه پرهام،
 .)2383تقویت اثر نیایش و دعا در بین دانشگگگجویا اثر مثبتی در تعاد روحی دارد و
باعث جلوگیری از انزوا ،ناتوانی و بیفایدگی میشگگود .دعا و نیایش عالوه بر اثر گذاری
بر روا بر روی کیفیت زندگی نیز اثر دارد .از طریق مذهب و تقویت اعما و رفتارهای
اخالقی در بین دانشگگگجویگا می توا  ،همنوایی بگا گروه هگای اجتمگاعی جگامعه را در
دانشگگگجویا تقویت کرد .همچنین تقویت اخالق حسگگگنه در فعالیت ها و عملکردهای
دانشگجویا باعث بهرهمندی از تفسگیر خوب و مثبت از رویدادها و دیررا خواهد شگد و
1. Durkheim
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این عامل می تواند نقش مؤثری در تقویت سالمت اجتماعی داشته باشد.

 .۰گشگودگی :گشگودگی به تجربه نیز یکی از مؤلفههای اصگلی شگخصگیت انسا است
که رفتارها و نررشهای وی را تحت تأثیر قرار میدهد .عناصگر تشگکیلدهنده گشگودگی
نسگبت به تجربه ،تصگورات فعا  ،حساسیت به زیبایی ،توجه به تجربههای عاطفی درونی و
داوری مسگتقل اسگت .افراد باز انسگا هایی هسگتند که در مقایسگه با افراد بسگته ،احساسات
مثبت و منفی بیشگگتری دارند (گروسگگی فرشگگی وصگگوفیانی .)2382 ،مککری و کاسگگتا

2

( )2982اولین کسگگانی بودند که به مطالعه صگگفات شگگخصگگیتی و تأثیر ر بر مؤلفههای
سگالمت پرداختند .ر ها در بررسگیهای خود نشگا دادهاند که صفات شخصیتی ،می تواند
مهم ترین عامل تأثیرگذار در سگگازگاری و سگگالمتی افراد به شگگمار رید .مد پنج عاملی،
شگخصگگیت افراد را به پنج بعد روا رنجوری ،برونررایی ،وظیفهشگگناسگگی ،تطابقپذیری و
گشگگگودگی نسگگگبت به پذیرش تجربیات تقسگگگیم میکند .مککری و کاسگگگتا ()2982
ویژگیهای شگگخصگگیتی را بهعنوا ابعاد تفاوتهای فردی در تمایل نشگگا داد الروهای
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پایدار فکر ،احسگاس و عمل تعریف میکنند .گشگودگی که یکی از پنج ویژگی صگگفات
شخصیتی است با جامعهپذیری ،مشارکت در اجتماع ،خالقیت و سالمت مرتبو است.
 .2تأثیر شگبکههای اجتماعی :امروزه شگگبکههای اجتماعی ،مورد توجه کاربرا اینترنت
قرارگرفته و به عنوا بخش جدایی ناپذیر زندگی بیشگگگتر کاربرا تبدیل شگگگده اسگگگت.

رسگانههای نوین اطالعاتی و در رأس ر ها اینترنت ،موجب نوسگازی فرریندهای اجتماعی
شگده اسگت .این فناوری تمام جنبههای زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده است (ازگل،
عالتین و سگگینا  .)0223 ،0افراد در فضگگگای مجازی به خاطر داشگگگتن ویژگیهایی چو
جهانی و فرامرزی بود  ،جذابیت و تنوع ،رزادی ارتباطات ،سگهولت و در دسگترس بود ،
گمنامیکاربرا  ،گریز از واقعیت و ررما گرایی  ،بسیار سهل تر از فضای واقعی می توانند
مرتکب اعما انحرافی شگگوند ( ولفینگ ،بیوتل ،کچ ،دیکن هورسگگت و میولر  .)0223 ، 3از
طرف دیرر اسگگتفاده فزاینده از فناوری رایانه و نفوذ گسگگترده اینترنت ،بسگگیاری از افراد
3. Wolfling, Beutel, Koch,
Dickenhorst & Muller

1. McCrae & Costa
2. Ozgul, Alaettin & Sinan

رضا شهریاری پور و فرشاد مرادی

خصگوصگا دانشجویا را با اختال در ارتباطات اجتماعی ناشی از ابتال به اعتیاد رایانه مواجه
سگاخته است (طاهریمبارکه ،سالمی ،هاشمیا و نوروزی .)2395 ،جذابیتهای اینترنت و
شگگگبکههای اجتماعی بهررامی کاربر را به خود معتاد کرده و می تواند نیازهای روانی و
هیجگانی ر ها را تأمینکند .در همین راسگگگتا ،جایرزین نمود شگگگبکه های اجتماعی و
اینترنت به جای تعامل مسگگتقیم با افراد ،باعث میشگگود که ارتباطات اجتماعی و عاطفی
کاربرا مختل گردد (ایروین ،با و دسگپرو  .)0220 ،2بنابراین ،ر دسته از دانشجویانی که
به صگگورت اعتیادی از اینترنت اسگگتفاده میکنند ،بیشگگتر دچار انزوا و تنهایی اجتماعی،
ناکامی تحصگیلی و کاری میشوند و روز به روز از دایره تعامالت میا فردی و ارتباطات
ر ها کاسگگته می شگگود و سگگالمت اجتماعی رنا به خطر میافتد .ذکر مسگگائل و مشگگکالت
ناشگی از اینترنت ،به ویژه تأثیر ر بر سگالمت اجتماعی دانشجویا  ،گویای این مسئله است
که باید در این زمینه فرهنگسگازی مناسگب و رموزش صگحیو در سگطو دانشراهها برای
رموزش مناسب و مؤثر از اینترنت انجام شود.

دارد.
دمگاری ،نگاصگگگحی و وثوق مقگدم ( )2390در مقگالگهای بگا عنوا "برای ارتقای سگگگالمت
اجتمگاعی ایرانیگگا چگگه کنیم مروری بر وضگگگع موجود ،راهبردهگای ملی و نقش وزارت
بهگداشگگگت ،درمگا و رموزش پزشگگگکی" این گونه نتیجهگیری کردهاند که به دلیل نبود نظام
دیگدهبگانی شگگگاخصهگای سگگگالمت اجتماعی به طور دقیق نمی توا روند صگگگعودی یا نزولی
وضگعیت سگالمت اجتماعی جامعه را در دو دهه گذشگته ترسگیم کرد .مصگوبات و مداخالت
متعددی برای کاهش رسگیبهای اجتماعی و ارتقای سگالمت اجتماعی توسگو سازما ها د ر
جریا اسگت اما ناکافی بود حسگاسگیت مسگووال  ،ارزشیابی نشد مداخالت فعلی ،پوشش

2. Cicognani

1. Irwin, Ball & Desbrow

Vol. 3, No. 12, Winter 2017

درک از اجتماع و سگگالمتاجتماعی در میا دانشگگجویا رمریکایی در سگگطو باالیی قرار

سال  ،3شماره  ،21زمستان 2331

پیشینه پژوهش
کیکوگنانی  0و همکارا ( )0222در پژوهشگگی بدین نتیجه رسگگیدند که مشگگارکت اجتماعی،
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و بهرهمندی ناکافی گروههای جمعیتی از مداخالت سگطو یک پیشگریری ،انتخاب نام ناسب
مداخالت اسگگاسگگگی ،تخصگگگیص اغلب منابع موجود به مداخالت سگگگطو سگگگوم پیشگگگریری
(خدمات بعد از رسگیب دید افراد) ،ضگعف نظام اسگتقرار عملیات و همکاری بین بخشی در
اجرای مگداخالت ،پراکنگدگی منگگابع مگالی مرتبو بگه سگگگالمگت اجتمگگاعی و نگاکگافی بود
حسگاسگگیت و مهارت مردم در رویارویی با خ طرات در کمین (رسگگیب های اجتماعی) مانع از
تاثیر این اقدامات در بهبود شگگاخصهای سگگالمت اجتماعی اسگگت .به این علل باید تغییرات
کال اقتصگادی ،سگیاسگی ،بین المللی و فنیوری را هم اضگافه کرد .ارتقای سالمت اجتماعی
بدو همکاری بخشهای مختلف رخ نمیدهد و بهبود وضگگگعیت فعلی نی ز در حیطه وظایف
و اختیارات وزارت بهداشگت نیسگت به همین دلیل جهتگیری پیشنهادی (شامل چشم انداز،
اهداف راهبردی و مداخالت) برای سگگالمت اجتماعی قسگگمتی توسگگو وزارت بهداشگگت و
قسگگمت دیرر از طریق جلب حمایت ،توسگگو سگگایر بخشها باید انجام شگگود ،برای اسگگتقرار
این جهگتگیری و دسگگگت یگابی به اهداف ر الزم اسگگگت برنامه پیشگگگنهادی ابتدا در شگگگورای
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سگیاسگت گذاری وزارت بهداشگت ،درما و رموزش پزشگکی مصوب شده و پس از تصویب
شگگورای عالی سگگالمت و امنیت غذایی کشگگور و شگگورای اجتماعی کشگگور بر تفاهم نامههای
همکاری بین بخشی در زمینه ارتقای سالمت اجتماعی نظارت شود.

یافتههای عجم ( )2395در مورد پیش بینی خودکاررمدی تحصگگگیلی از طریق سگگگالمت
اجتماعی دانشگگجویا دانشگگراه علوم پزشگگکی نشگگا داد که مؤلفههای شگگکوفایی اجتماعی،
انسگگگجگام اجتمگاعی ،همبسگگگتری اجتمگاعی و پذیرش اجتماعی از م تغیر سگگگالمت اجتماعی،
پیشبینی کننده خودکاررمدی تحصگیلی دانشگجویا اسگت .بنابراین پیشنهاد میشود تشکیل
کارگاهها و دوره های رموزشگی جهت تقویت سگالمت اجتماعی دانشگگجویا  ،توسگو دسگگت
اندرکارا دانشراه علوم پزشکی مورد توجه قرار گیرد.

نتایج تحقیق عجم ( )2395تحت عنوا نقش سگگالمت اجتماعی در انریزش و پیشگگگرفت
تحصگگیلی دانشگگجویا دانشگگراه علوم پزشگگکی نشگگا داد که سگگالمت اجتماعی در انریزش
تحصگیلی و پیشگگرفت تحصگگیلی دانشگگجویا نقش دارد .بنابراین پیشگگنهاد میش گود که تقویت
سگالمت اجتماعی دانشگجویا توسگو دسگت اندرکارا دانشگراه علوم پزشکی مورد توجه و
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برنامه ریزی قرار گیرد.

حگاتمی ( ) 2389در پژوهشگگگی بگا عنوا بررسگگگی عوامگگل موثر بر سگگگالمگت اجتمگگاعی
دانشگگگجویگا بگدین نتیجگه دسگگگت یگافگت که شگگگبکههای اجتماعی ،منابع حمایت اجتماعی
شگگبکهها ،ارتباط شگگبکهای و پایراه اج تماعی دانشگگجو با میزا سگگالمت اجتماعی او ارتباط
معنیدار رماری به اثبات رسگگید .سگگالمت اجتماعی دانشگگجویا به عنوا سگگازهای اجتماعی از
کمیت و کیفیت حضور و فعالیت در شبکههای اجتماعی تاثیر میپذیرد.
در پژوهش زاهگدی اصگگگل و پیلگه وری ( )2393با عنوا فراتحلیلی بر مطالعات مربوط به
سگگگالمت اجتماعی با بهره گیری از روش فراتحلیل به تحلیل و ترکیب نتایج مقاالت و پایا
نامه های انجام شگگده ،در زمینه سگگالمت اجتماعی و نیز بررسگگی مفهوم و نظریههای سگگالمت
اجتماعی در پژوهشهای یاد شگگده پرداخته شگگده اسگگت .بدین منظور تعداد 30پژوهش انجام
گرفتگه در زمینه سگگگالمت اجتماعی با بهرهگیری از ابزار چک لیسگگگت گزینش پژوهشها از
نظر فنی و روش شگگگنگاختی (شگگگامگل روایی و پگایایی مناسگگگب ،روش نمونهگیری و رماری
صگحیو) برای بررسگگی انتخاب شگگدند .طبق یافتههای این تحقیق در بیشگگتر مطالعات صگگورت

سگگگالمگت اجتمگاعی هدایترر غالب تحقیقات بوده اسگگگت .عالوه بر این در بیشگگگتر مطالعات
یادشگگده تاثیر عوامل گوناگو بر سگگالمت اجتماعی مورد شگگناسگگایی قرار گرفته اسگگت که از
میگا این عوامگل ،کیفیگت زنگدگی و شگگگاخصهای ر و نیز تحصگگگیالت ،تاثیر بسگگگزایی بر
سالمت اجتماعی داشتهاند.

نتگایج تحقیق حسگگگینی ،میرچولی و کالهگدوز ( )2393تحگت عنوا سگگگنجش کیفی گّت
زنگدگی و رابطگه ی ر با سگگگالمت اجتماعی در دانشگگگجویا دانشگگگراه رزاد اسگگگالمی واحد
سگبزوار نشگا داد که اگرچه شاخص کیفیت زندگی ،به نسبت سالمت اجتماعی از مطلوبیّت
بهتری برخوردار اسگگگت ،اما سگگگالمت اجتماعی و کیفیّت زندگی دانشگگگجویا از وضگگگعیت
مطلوبی برخوردار نیسگگت .سگگالمت اجتماعی در بعد شگگکوفایی ،مشگگارکت و انطباق ،کمی
ازحگد متوسگگگو ،بگاالتر و پگذیرش و انسگگگجگام ازحگد متوسگگگو ،پگایین تر و درحد ضگگگعیف
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ارزیگابیمیشگگگوند .درمجموع ،نتایج نشگگگا داد که بین مقطع ،رشگگگتهی تحصگگگیلی ،دررمد،
جنس گیّت و پیشگگرفت تحصگگیلی دانشگگجویا با سگگالمت اجتماعی و کیفیت زندگی رنا رابطه
وجود دارد.

یکی از عوامل اصگگلی ایجاد سگگالمت اجتماعی و کیفیّت زندگی ،اعتماد اسگگت .بنابراین
برای افزایش سگگالمت اجتماعی در بین دانشگگجویا الزم اسگگت تا اعتماد رنا نسگگبت به سگگایر
افراد جگامعگه و نهگادهگای اجتمگاعی افزایش یگابگد کگه یکی از راههگای ر  ،ارائهی اطالعات
شگفاف ازطریق نهادهای مسگؤو  ،ترجیو ضگوابو بر روابو و توجه مسگؤوال به خواستهها و
نیازهای دانشجویا است.

نتگایج تحقیق وحید فاضگگگل ( )2392با عنوا سگگگالمت اجتماعی جوانا و عوامل مؤثر بر
ر در شگهر تهرا بدین نتیجه دسگت یافت که بین احسگاس کنتر افراد بر زندگی و سالمت
اجتماعی رنا رابطه ای مستقیم و معنادار وجود دارد.
حسگگگینی رضگگگوی ،علوی ،لقمگانی و ذبیحی ( )2395در تحقیقی با عنوا تحلیل عاملی
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شگگاخصهای سگگالمت دانشگگجویا دانشگگراه مازندرا با تأکید بر فعالیتهای ورزشگگی بدین
نتیجه دسگت یافتند که هفت بعد سگالمت جسمانی ،ورزش و تندرستی ،کنتر وز و ت غذیه،
پیشگگریری از بیماری ها ،سگگالمت روانشگگناختی ،سگگالمت اجتماعی و اجتناب از مواد مخدر
انعکاسدهندههای مهمی برای نظام سالمت دانشجویا هستند.
جوادی ،درویش پور ،خلیلی و براری ( )2395در پژوهشگگی با عنوا بررسگگی سگگالمت
اجتماعی و عوامل م رتبو در دانشگگجویا دانشگگراه علوم پزشگگکی گیال بدین نتیجه دسگگت
یافتند که از مجموع  489نفر دانشگگجویا مشگگغو به تحصگگیل اکثریت از سگگالمت اجتماعی
متوسگگگو برخوردار بودند .بیشگگگترین میانرین مربوط به انسگگگجام اجتماعی و کمترین میانرین
مربوط به انطباق اجتماعی بود.
بخشگگگیپور رود سگگگری ،پیروی و عگابگدیگا ( )2384در مطالعهای تحت عنوا رابطه بین
رضگگایت از زندگی و حمایت اجتماعی با سگگالمت روانی دانشگگجویا جدیدالورود دانشگگراه
تهرا دریافتند که رضگایت از زندگی و حمایت اجتماعی به شگگکل معناداری سگگالمت روانی
را پیشبینی می کند .همچنین تأهل به شگگکل معناداری با بهداشگگت روانی باالتر ،رضگگایت از
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زندگی و احسگاس حمایت اجتماعی بیشگتر همبسگته بود .بهطورکلی رسیبپذیری دانشجویا
غیربومی بگاالتر بود .عبگداهلل تباردرزی ( ) 238۰در پژوهشگگگی به بررسگگگی سگگگالمت اجتماعی
دانشگجویا دانشگراه علوم بهزیسگتی و توا بخشگی و ارتباط ر با متغیرهای جمعیت شناختی
پرداختند .نتایج نشگگا داد که میانرین سگگالمت اجتماعی در دانشگگجویا مقطع کارشگگناسگگی
ارشگد بیشگتر از دانشجویا مقطع کارشناسی بود .همچنین بین متغیر سالمت اجتماعی با م تغیر
وضعیت تأهل ،عضویت در انجمنها و وضعیت اشتغا ارتباط معناداری وجود داشت.
قائدی و یعقوبی ( ) 2328در پژوهشگگگی با عنوا بررسگگگی رابطه بین ابعاد حمایت اجتماعی
ادراک شگگده و ابعاد بهزیسگگتی در دانشگگجویا دختر و پسگگر دانشگگراه تهرا و عالمه طباطبایی
بگدین نتیجگه دسگگگت یگافتنگد کگه وجوه مختلف حمگایگت اجتماعی ادراک شگگگده پیش بینی
کنندههای بهتری برای رضگگایتمندی از زندگی و تعاد عاطفی در دخترا نسگگبت به پسگگرا
هسگگتند .بهزیسگگتی روا شگگناختی و اجتماعی در دخترا بیشگگتر به وسگگیله حمایت اجتماعی از
خانواده و در پسرا بیشتر به وسیله حمایت اجتماعی از دوستا پیشبینی میشود.
کنررلو ( )2328در تحقیقی به سگگگنجش میزا سگگگالمت اجتماعی دانشگگگجو یا شگگگاهد

میزا سگگالمت اجتماعی دانشگگجویا شگگاهد و غیر شگگاهد تفاوت معناداری وجود ندارد .در
گروه دانشگگجویا شگگاهد دانشگگجویانی که از سگگالمت اجتماعی باالیی برخوردار بودند کمتر
تمایل داشگگگتند تا سگگگهمیه دار بود خود را پنها نمایند و در مقابل دانشگگگجویانی با سگگگالمت
اجتماعی پایین از اینکه سگایر افراد بداند که ر ها با سگهمیه وارد دانشگراه شدهاند نررا بوده
و تمایل به مخفیکاری داشگتند .همچنین دانشگگجویا متأهل و بهطورکلی دانشگگجویا ش گاهد
ز از سالمت اجتماعی باالتری نسبت به سایرین برخوردار بودند.
ایمگا  ،مرادی و حسگگگینی رودبگارکی ( ) 2388در تحقیقی بگه بررسگگگی تطبیقی سگگگرمایه
اجتماعی و سگالمت روانی دانشگجویا غیربومی دانشگراههای تهرا و شیراز پرداختند .نتایج
نشگگا داد که میا سگگگرمایه اجتماعی و سگگالمت روانی دانشگگگجویا ارتباط معناداری وجود
دارد .هراندازه افراد در سگگاختار اجتماعی موجود ،دارای سگگرمایه اجتماعی باالتری سگگالمت
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روانی ر ها در وضعیت بهتری قرار خواهد گرفت.
نتایج تحقیق تقی پور ( )2389نشگگا داد که ب ین میزا سگگالمت اجتماعی و تحصگگیالت و
دررمگد رابطگه معنی داری وجود دارد ،امگگا بین وضگگگع تگأهگل بگا سگگگالمگت اجتمگاعی رابطگگه
معنیداری وجود نگدارد .بر اسگگگاس یگافتههای تحقیق رسگگگولی و صگگگالحی ( )2392بیکاری،
افزایش سگگگن ازدواج در بین جوانگا  ،مهگاجرت و شگگگهرنشگگگینی ،حجاب اسگگگالمی ،اعتماد
عم ومی ،مشگگگارکگت اجتمگاعی و نظم و امنیگگت اجتمگاعی بگه عنوا عوامگل مؤثر در امنیگگت
اجتماعی جوانا محسوب میشود.
زکی و خشگگگوعی ( ) 2390در طی پژوهشگگگی بگه این نتیجگه رسگگگیگدنگد که بین متغیرهای
چهارگانه (اعتماد ،تعهد ،مسگئولیت ،بیرانری اجتماعی) با سگگالمت اجتماعی رابطه مسگگتقیم و
معنیدار وجود دارد.
تنهایی ( ) 2390نیز در پژوهشگگگی به این نتیجه رسگگگید که بین متغیرهای کیفیت زندگی و
دینداری بگا سگگگالمگت اجتمگاعی رابطگه معنیداری وجود دارد و میزا سگگگالمگت اجتمگاعی
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درمیا دانشجویا متوسو و رو به پایین است.
بحث و نتیجهگیری
سگگگالمت اجتماعی بهعنوا شگگگاخهای از سگگگالمت عمومی جامعه در راسگگگتای پیشگگگریری از
رسگیبهای اجتماعی و بسگگترسگازی سگگرمایههای انسگانی ،گسگگترش اعتماد و اطمینا در میا
دانشگگجویا و مشگگارکت پایدار رنا در عرصگگه توسگگعه کشگگور نقش بارزی دارد .امروزه این
پدیده یکی از مالکهای اسگگاسگگی گذار از جوامع سگگنتی به مدر اسگگت .سگگالمت اجتماعی
بگهعنوا بخشگگگی از فرهنگگ سگگگالمگت همرانی هر جامعه ای در راسگگگتای امنیت اجتماعی،
حمگایگت ،رفگاه ،رسگگگایش ،عدالت ،برابری فرصگگگت ها ،تدوین سگگگیاسگگگتهای اجتماعی و
برخورداری از کیفیت زندگی خوب و مناسگگب دارای مضگگامین و معانی خاصگگی متناسگگب
بگافرهنگگ ر جگامعگه اسگگگت .دانشگگگجو یگا باید خود را با این مفهوم که مطابق با ارزشها و
هنجارهای اجتماعی حاکم بر جامعه اسگگگت ،سگگگازگار نمایند .ارتقاء ضگگگرورت سگگگالمت
اجتماعی دانشگگجویا از طریق بهرهمندی از فرایند مکانیسگگم جامعهپذیری و مشگگارکت

رضا شهریاری پور و فرشاد مرادی

محوری در حوزه تقویت ابعاد سگگالمت دارای دسگگتاوردهای بسگگیاری اسگگت .بسگگترسگگازی
مکانیسگمهای رگاهیبخش و اطالع مدارانه در عرصگههای مختلف سالمت اجتماعی برای
دانشگگگجویا  ،می تواند به کیفیت زندگی مناسگگگب رنا کمک شگگگایانی نماید .افزایش
مهارتهای رفتاری ،ارتباطی و دانشگگگی در عرصگگگه های عمومی و خصگگگوصگگگی زندگی
دانشگجویا در کنار تقویت خدمات مشگاورهای ،رفاهی و معنوی نسبت به موانع و مسائلی
که در زندگی روزمره اجتماعی خود روبرو هسگگگتند ،باعث ارتقاء بهداشگگگت روانی و
سالمت اجتماعی رنا خواهد شد.

بهطورکلی ،عوامل جمعیت شگگناختی ،اجتماعی ،روانی و فرهنری دانشگگجویا می تواند
عوامل مؤثری بر سگگالمت اجتماعی رنا باشگگد .تقویت شگگاخصهای پایراه اجتماعی-
اقتصگگادی ،مهارتهای ارتباطی ،تقویت باورهای مذهبی ،و سگگرمایه اجتماعی از مهم ترین
عوامل تأثیرگذار بر ارتقاء سگالمت اجتماعی دانشگجویا است .با توجه به عوامل ذکرشده
کلید اسگگاسگگی این امر مهم در سگگطو دانشگگراه تحقق سگگیاسگگتهای اجتماعی برای کلیه
دانشگجویا است .بسترسازی و انواع حمایتهای اجتماعی در هر سطحی برای دانشجویا ،

دانشگگجویا برای ارتقاء هنجارهای اخالقی و رفتاری می تواند بیانرر توجه به سگگگالمت
اجتماعی دانشگگجویا باشگگگد .بنابراین ،شگگناخت نیاز دانشگگگجویا و رموزش متنوع در ارتقاء
کیفی سگگگالمگت اجتمگاعی ،حمایت از تشگگگکلهای صگگگنفی و دانشگگگجویی در جهت ارتقاء
بهداشگگت روانی و اخالقی در سگگطو دانشگگراهها و بهرهمندی و اسگگتفاده از رموزههای دینی،
قررنی ،احگادیگث نبوی و علوی در حوزه سگگگالمت اجتماعی در بین دانشگگگجویا و همچنین
رموزش بگه دانشگگگجویگا در جهت پایداری و نهادینه کرد رفتارها و ارزشهای اسگگگالمی و
ایرانی مرتبو بگا امر سگگگالمت اجتماعی کامال ضگگگروری اسگگگت .افزایش و حمایت مادی و
معنوی از مراکز خگدمگات مشگگگاوره ای و اجتمگاعی در دانشگگگرگاههگا و برپگایی کگارگگاه های
رموزشگگی در حوزه ارتقاء ارتباطات انسگگانی و اجتماعی برای دانشگگجویا ضگگروری اسگگت.
برگزاری همگایش ها و میزگردهای رموزشگگگی و اخالقی در حوزه سگگگالمت اجتماعی و ارائه

Vol. 3, No. 12, Winter 2017

رموزشهای مسگگتقیم و غیرمسگگتقیم رسگگانههای ملی و مطبوعات و شگگبکههای اجتماعی به

سال  ،3شماره  ،21زمستان 2331

در راسگتای پیشگریری از مصادیق رسیبها و انحرافات اجتماعی در سطو دانشراه ،وجود

97

مروری بر عوامل مؤثر بر سالمت اجتماعي در...

برنامههای مشگگارکتی بین دانشگگراهها در جهت ارتقاء سگگالمت اجتماعی دانشگگجویا پیشگگنهاد
میگردد تگگا خودبگاوری ،شگگگکوفگایی و خالقیگتهگا در بین دانشگگگجویگا و ارتقگاء روحیگگه
مسئولیت پذیری و تعهد اخالقی و رفتاری دانشجویا را به دنبا داشته باشد.
منابع
افجه ،سیدعلیاکبر و سامررام ،مریم ( .)2389تأثیر میزا سالمت اجتماعی بر میزا رضایت شغلی

(موردمطالعه :کارکنا شرکت لیزینگ ایرا خودرو) .برنامهریزی رفاه و توسعه اجتماعی،)3(0 ،
.2-32
امینیرارانی ،مصطفی؛ موسوی ،میرطاهر و رفیعی ،حسن ( .)2392رابطه سرمایه اجتماعی با سالمت
اجتماعی در ایرا  .رفاه اجتماعی.023-008 ،)40(22 ،
احمری طهرا  ،هدی؛ حیدری ،اکرم؛ کچویی ،احمد؛ مقیسه ،مریم و ایرانی ،رزاد (.)2388
همبستری بین نررش نسبت به امور مذهبی و افسردگی در دانشجویا دانشراه علوم پزشکی
قم .مجله دانشراه علوم پزشکی قم52-5۰ ،)3(3 ،
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ایما  ،محمدتقی؛ مرادی ،گل مراد و حسینی رودبارکی ،سکینه ( .) 2388بررسی تطبیقی سرمایه

اجتماعی و سالمت روانی دانشجویا غیربومی دانشراههای تهرا و شیراز .رفاه اجتماعی،
 32(8و .243-2۰9 ،)32
باباپورخیرالدین ،جلیل؛ طوسی ،فهیمه و حکمتی ،عیسی ( .) 2388بررسی نقش عوامل تعیینکننده
در سالمت اجتماعی دانشجویا دانشراه تبریز .روانشناسی دانشراه تبریز.0۰-8 ،)2۰(4 ،
بخشیپور رودسری ،عباس؛ پیروی ،حمید و عابدیا  ،احمد ( .) 2384بررسی رابطه میا رضایت از

زندگی و حمایت اجتماعی با سال مت روا در دانشجویا  .اصو بهداشت روانی،)02-08(2 ،
.245-250
تبریزی زاده ،مهدی؛ یاسینی ،مجتبی؛ رستم زاده ،پروانه و زارع ،میثم ( .) 2392بررسی وضعیت
سالمت روانی دانشجویا رشته پزشکی و دندا پزشکی دانشراه علوم پزشکی شهید صدوقی
یزد بر اساس رزمو  ، SCL-90مجله مرکز مطالعات و توسعه رموزش پزشکی-2۰2 ،)2(9 ،
.253

تقیپور ،ملیحه ( .)2389بررسی تأثیر حمایت اجتماعی بر سالمت اجتماعی زنا سرپرست خانوار
در شهر تهرا  .پایا نامه کارشناسی ارشد ،چاپ نشده ،دانشراه رزاد رودهن،

رضا شهریاری پور و فرشاد مرادی

تنهایی ،منا ( .)2390بررسی تأثیر کیفیت زندگی و دیندا ری در سالمت اجتماعی دانشجویا مجتمع
دانشراهی ولیعصر دانشراه رزاد تهرا مرکز در سا  .92-90پایا نامه کارشناسی ارشد،
چاپنشده  ،دانشراه رزاد اسالمی واحد تهرا مرکز
توسلی ،غالم عباس ( .)2380مشارکت اجتماعی در شرایو جامعه رنومیک (چاپ او ) .تهرا :
انتشارات دانشراه تهرا .
توکل ،محمد ( .) 2393سالمت اجتماعی :ابعاد ،محورها و شاخصها در مطالعات جهانی و ایرانی.
اخالق زیستی.225-23۰ ،)24(4 ،
توکل ،محمد و ناصری راد ،محسن ( .)2392مشخصهها و مؤلفههای سالمت اجتماعی .گزارش
طرح پژوهشی مصوب دانشکده علوم اجتماعی دانشراه تهرا .
جوادی ،نازیال؛ درویش پور ،رذر؛ خلیلی ،مالحت و براری ،فاطمه ( .)2395بررسی سالمت

اجتماعی و عوامل مرتبو در دانشجویا دانشراه علوم پزشکی گیال  .پژوهش در پزشکی،
243-248 ،)3(42
جهانی هاشمی ،حسن؛ رحیم زاده ،سمیه؛ قافله باشی ،حسن و ساریچلو ،محمدابراهیم (.)2382

عاملی شاخص های سالمت دانشجویا دانشراه مازندرا با تأکید بر فعالیتهای ورزشی.
مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی055-022 ،)04(20 ،
حسینی ،سید جواد؛ میرچولی ،نسرین و کالهدوز ،ویدا (. )2393سنجش کیفیّت زندگی و رابطهی

ر با سالمت اجتماعی در دانشجویا دانشراه رزاد اسالمی واحد سبزوار .مجله دانشراه علوم
پزشکی سبزوار8۰4-825 ،)5(02 ،
دماری ،بهزاد؛ ناصحی ،عباس و وثوق مقدم ،عباس ( .)2390برای ارتقای سالمت اجتماعی ایرانیا
چه کنیم مروری بر وضع موجود ،راهبردهای ملی و نقش وزارت بهداشت ،درما و رموزش
پزشکی .مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی45-58 ،)2(22 ،
دورکیم ،امیل ( .)2383صور بنیادی حیات دینی ،ترجمه باقر پرهام ( .)2383تهرا  :نشر مرکز.

رسولی ،رضا و صالحی ،علی ( .) 2392بررسی و تبین عوامل مؤثر بر امنیت اجتماعی جوانا  .دانش
انتظامی.2۰۰-022 ،)0(20 ،
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زاهدی اصل ،محمد و پیله وری ،اعظم ( .)2393فراتحلیلی بر مطالعات مربوط به سالمت اجتماعی.
برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی22-222 ،)29(5 .
زکی ،محمدعلی و خشوعی ،مریم السادات ( ،) 2390سالمت اجتماعی و عوامل مؤثر بر ر در بین
شهروندا شهر اصفها  .مطالعات جامعهشناختی شهری.29-228 ،)8(3 ،
سام ررام ،عزتاهلل ( .) 2388بررسی رابطه سالمت اجتماعی و امنیت اجتماعی با تأکید بر رهیافت
پلیس جامعه محور .انتظام اجتماعی.9-09 ،)2(2 ،

سجادی ،حمیرا و صدرالسادات ،سیدجال ( .)2384شاخصهای سالمت اجتماعی؛ مجله
اطالعات سیاسی اقتصادی 022 ،و .053-044 ،028
شربتیا  ،محمدحسن ( .)2392تأملی بر پیوند معنایی مؤلفههای سرمایه اجتماعی و میزا بهرهمندی

از سالمت اجتماعی در بین دانشجویا دانشراه پیام نور مشهد ،جامعهشناسی مطالعات-جوانا ،
.224-249 ،)5(0
شربتیا  ،محمدحسن ( .) 2393ضرورت سالمت اجتماعی زنا در توسعه روستایی .در مجموعه
مقاالت اولین همایش ملی ز و توسعه پایدار روستایی ،مهر  ،2393دانشراه فردوسی مشهد.
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شکورنیا ،عبدالحسین؛ مهتدی ،احمدرضا و الهام پور ،حسین ( .) 2390علل مراجعه دانشجویا

مراجعهکننده به مراکز مشاوره دانشجویی دانشراه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز .مجله
ایرانی رموزش در علوم پزشکی.388-398 ،)5(23 ،
صادقیا  ،عفت و حیدریا پور ،علی ( .) 2388عوامل استرسزا و ارتباط ر با سالمت روانی
دانشجویا دانشراه علوم پزشکی همدا  .حیات.22-82 ،)2(25 ،
طاهری مبارکه ،مینا؛ سالمی ،مریم؛ هاشمیا  ،محمدرضا و نوروزی ،علی ( ) 2395تأثیر شبکههای
اجتماعی بر سالمت روا کاربرا کتابخانه مرکز رموزشی درمانی الزهرای دانشراه علوم
پزشکی اصفها در سا  .2394مدیریت سالمت.22-82 ،)۰۰(29 ،

عبداهللتباردرزی ،هادی ( .)238۰بررسی ارتباط سالمت اجتماعی و متغیرهای دموگرافیک
اجتماعی دانشجویا دانشراه علوم بهزیستی و توا بخشی .پایا نامه کارشناسی ارشد،
چاپنشده ،دانشراه علوم بهزیستی و توا بخشی
عبداهللتباردرزی ،هادی؛ کلدی ،علیرضا؛ محققی کما  ،حسین؛ ستاره فروزا  ،رمنه و صالحی،
مسعود ( .)2388بررسی سالمت اجتماعی دانشجویا  .رفاه اجتماعی.222-289 ،)32، 32( 8 ،
عجم ،علی اکبر ( .)2395پیش بینی خودکاررمدی تحصیلی از طریق سالمت اجتماعی دانشجویا

دانشراه علوم پزشکی .دوماهنامه علمی -پژوهشی راهبردهای رموزش در علوم پزشکی،)2(9 ،
22-28

رضا شهریاری پور و فرشاد مرادی

عجم ،علی اکبر ( .)2395نقش سالمت اجتماعی در انریزش و پیشرفت تحصیلی دانشجویا دانشراه
علوم پزشکی .مجله ایرانی رموزش در علوم پزشکی35۰-3۰5 ،)42(2۰ ،
فدایی مهربانی ،مهدی ( .)2389شهرنشینی ،رسانه و سالمت اجتماعی (رسانههای در حا گذار و
سالمت اجتماعی شهروندا ) .پژوهش و سنجش.۰2-8۰ ،)49(24 ،
قائدی ،غالمحسین و یعقوبی ،حمید ( .) 2328رابطه بین ابعاد حمایت اجتماعی ادراکشده و ابعاد
بهزیستی اجتماعی دانشجویا  .مجله ارمغا دانش.۰9-82 ،)0(23 ،

کنررلو ،مریم ( .)2328بررسی میزا سالمت اجتماعی دانشجویا شاهد و غیر شاهد دانشراه عالمه
طباطبایی ،پایا نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی ،دانشراه عالمه طباطبایی ،چاپنشده.
گروسیفرشی ،میرتقی و صوفیانی ،حکیمه ( .) 2328بررسی رابطه بین ابعاد شخصیت و سالمت

عمومی ،در دانشجویا دانشراه تبریز ،مطالعات تربیتی در روانشناسی دانشراه فردوسی،)0(9 ،
.42-۰3

موسوی ،میرطاهر و شیانی ،ملیحه ( .)2394سرمایه اجتماعی و سالمت اجتماعی مفاهیم و رویکردها
(چاپ او ) .تهرا  :انتشارات رگاه.

هزارجریبی ،جعفر و صفری شالی ،رضا ( .)2392رناتومی رفاه اجتماعی (چاپ او ) .تهرا :
موسسه انتشاراتی جامعه و فرهنگ
یحییزاده ،حسین و پورات ،زینب ( .) 2393تأثیر سالمت اجتماعی بر رضایت شغلی (موردمطالعه،
کارکنا شاغل بانک سپه در شهر تهرا ) ،پژوهشنامه مددکاری اجتماعی.43-۰2 ،)0(2 ،
یحیی زاده ،حسین و رمضانی ،محمود ( .) 2390سالمت اجتماعی و عوامل اجتماعی مؤثر بر ر ،
مطالعه موردی زنا سرپرست خانوار شهر قروه ،برنامهریزی رفاه و توسعه اجتماعی،)2۰(4 ،
.۰8-228
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