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پیشگفتار

گروه علمی سالمت اجتماعی یکی از گروهاهی نوپا رد فرهنگستان علوم زپشکی جمهوری اسالمی اریان است .وژیگی این گروه رتکیب
متنوع متخ صصان مرتبط هب حوزه اجتماعی و توسعه پایدا ر است هک راه اکراهی متفاوت و جامعی را ربای مسائل اجتماعی اراهئ میدهند.
فرهنگستان ره ساهل رب اساس ربانهماهی عملیاتی ره گروه علمی از آناه حمایت کرده و سعی میکند نتایج هب دست آمده از گفتماناهی
گروهاهی علمی را هب مسئوالن ذی ربط رد قوایهس گاهن ارسال و حمایت طلبیکند .سوابق گروه نشان میدهد هک رد اینمسیر موفق بوده است
تح
ت
و موارد متعددی از جمله شکیل کارگروهکاهشرتک صیل رد وزارت آموزش و رپورش ،شکل گیری طرحاهی اگشیپم رد نظام مراقبت
اجتماعی جامع رد سازمان بهزیستی کشور و مصوبات شورای اجتماعی رد زمینه تدوین سیاست سالمت اجتماعی کشور نشاندهنده این تأثیر
است.

تخ
سمپوزیوم یکی از ربانهماهی ساالهن این گروه بوده و ره بار هب یکی از موضوعات صصی میرپدازد .ااشتنر محتوای مباحث اراهئ شده گامی
است ربای هب کارگیری نتایج این نوع گفتمان رد مجامع سیاست گذا ری اجتماعی.
دکتر سید حسن امامیرضوی

دکتر سید علیرضا مرندی
رئیس فرهنگستان علوم زپشکی

رئیس گروه سالمت اجتماعی فرهنگستان علوم زپشکی
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ربانهم سمپوزیوم

زمان برگزاري :بیست و نهم مرداد ماه 1393
محل برگزاري :سالن اجتماعات فرهنگستان علوم پزشکی
نوبت جلسه

زمان

عنوان برنامه

8:00 – 8:30

برنامه افتتاحیه

8:30 - 8:50

مفهوم سالمت اجتماعی

دکتر علی منتظری

8:50 - 9:10

سالمت اجتماعی ایران :از تعریف اجماع
مدار تا شاخص شواهد مدار

دکتر حسن رفیعی

9:10 - 9:30

تدوین سنجههای روانشناسی سالمت
اجتماعی

دکتر مجید صفارینیا

9:30 - 9:50

مؤلفههای بعد فردی سالمت اجتماعی
مبتنی بر آموزههای اسالم و سنجش آنها

دکتر محمد مهدی شمسائی

9:50 - 10:20

پانل اول

اعضای پانل :دکتر مرندی ،دکتر
عزیزی ،دکتر امامیرضوی ،دکتر
ملك افضلی

10:20 - 10:30

پرسش و پاسخ

10:30 - 11:00

استراحت و پذیرایی

11:00 - 11:20

طراحی ابزار سنجش سالمت ایرانیان

دکتر کامبیز عباچی زاده

11:20 – 11:40

شاخص و بیانگرهای سالمت اجتماعی
در ایران

دکتر فریبا درخشاننیا

11:40 – 12:00

شاخصهای سالمت اجتماعی در ایران

دکتر بهزاد دماری

12:00 – 12:20

پانل دوم

اعضای پانل :دکتر واعظ مهدوی،
دکتر میرباقری ،دکتر نورباال،
حجتاالسالم صدرحسینی

12:20 – 13

پرسش و پاسخ

جلسه اول

جلسه دوم
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خالهص سمپوزیوم

مقدمه
سالمت اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد چهارگانه سالمت در مجامع علمی جهانی مورد غفلت واقع شده است،
به طوری که کمترین مقاالت علمی و تحقیقاتی مربوط به این حوزه از سالمت میباشد .همچنین به خاطر
تأثیرپذیری زیاد سالمت اجتماعی از شرایط حاکم بر هر جامعه تعریف و تفسیر یکسانی از سالمت اجتماعی
وجود نداشته و تفسیرهای بومی از مفهوم سالمت اجتماعی و شاخصهای (سنجههای) آن وجود دارد .مثالً در
کشور ایاالت متحده آمریکا گزارشهای ادواری سالمت اجتماعی بیشتر بر عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت از
قبیل فقر ،بیکاری ،برخورداری از مسکن و ...اشاره دارد؛ ولی در کشورهای اتحادیه اروپا بر شاخصهای ترکیبی
در این حوزه از قبیل سرمایه اجتماعی ،همبستگی اجتماعی و مفاهیم مشابه تأکید میشود .در کشور ما هم
موضوع سالمت اجتماعی بیش از یك دهه نیست که مورد توجه مراکز علمی قرار گرفته است .به نظر میرسد
اجماع در مورد تعریف و سنجههای سالمت اجتماعی کار دشواری باشد ولی میتوان نظرات محققین کلیدی و
صاحبنظر را طی یك نشست علمی جمعآوری نموده و با انتشار آن جریان تحقیقات و نقدهای مستمری ایجاد
کرد .لذا با توجه به موارد گفته شده و حسب اساسنامه و نیز برنامه راهبردی و کارکردهای گروه سالمت اجتماعی
فرهنگستان علوم پزشکی نشست علمی یك روزهای تحت عنوان «سمپوزیوم مفاهیم و سنجههای سالمت
اجتماعی» با هدف ارتقای آگاهی و نگرش سیاستگذاران و برنامهریزان و مردم در مورد اهمیت سالمت
اجتماعی و نقش پیشگیرانه آن از بیماریها و آسیبها ،تالش برای ایجاد نظام مراقبت و دیدهبانی از شاخصهای
سالمت اجتماعی و باالخره ایجاد بستری برای تعریف مداخالت مبتنی بر شواهد در حوزه سالمت اجتماعی
توسط گروه سالمت اجتماعی فرهنگستان پیشنهاد ،برنامهریزی و اجرا شد .امید است نتیجه نهایی این سمپوزیوم
ارتقای سالمت اجتماعی کشور باشد.
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بیان مسئله
بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی ( )WHOکه در سال  1948ارائه شده سالمت دارای سه بُعد است
که عبارتند از :جسمی ،روانی و اجتماعی .از میان این ابعاد ،بُعد سالمت جسمی بیش از همه مورد بررسی قرار
گرفته و اطالعات ما راجع به آن قابل توجه است .ما اکثر بیماریهای جسمی را میشناسیم ،روشهای تشخیصی
بسیار پیشرفتهای برای شناسایی این بیماریها ابداع کردهایم ،عوامل آسیبزای جسمی اعم از عوامل بیولوژیك
و غیربیولوژیك تا مقدار زیادی کشف شده و روشهای درمانی متنوعی برای درمان بیماریهای جسمی داریم.
در مورد سالمت روانی در مقایسه با سالمت جسمی اطالعات ما کمتر و ابهامات ما بیشتر است ،ولی به هر
حال توانستهایم اغلب بیماریهای روان را تعریف کرده ،طبقهبندی نموده و درمانهایی برای آنها پیشنهاد
کنیم؛ عوامل اتیولوژیك بیماریهای روان نیز تا حدود زیادی شناخته شدهاند (عوامل بیولوژیك ،روانشناختی و
اجتماعی) .ولی بیشترین ابهام دانش سالمت در مورد بُعد سوم سالمت یعنی سالمت اجتماعی است؛ به طوری
که بعد از گذشت  66سال از ارائه تعریف سالمت ،هنوز سازمان بهداشت جهانی نتوانسته تعریف قابل قبول
برای همة خبرگان در مورد سالمت اجتماعی ارائه دهد و به طور کلی سالمت اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد
سه گانه سالمت (یا یکی از ابعاد چهارگانه سالمت در صورتی که بُعد سالمت معنوی را هم اضافه کنیم) مورد
غفلت واقع شده است .همچنین سالمت اجتماعی در مقایسه با دیگر ابعاد سالمت کمترین مقاالت علمی و
تحقیقاتی را با تفاوت فراوان به خود اختصاص داده است.
یکی از معروفترین تعاریف سالمت اجتماعی ،بر روی سالمت اجتماعی از جنبه فردی تأکید دارد و میگوید
سالمت اجتماعی یعنی نحوه تعامل فرد با افراد دیگر و به طور کلی با جامعه که میتواند سالم یا غیرسالم باشد.
این تعریف ظاهراً بیشترین طرفدار را در بین متخصصان سالمت دارد ،ولی ایرادی که به آن وارد است این
است که جنبههای اجتماعی افراد به طور مبسوط در سالمت روان مورد بحث قرار میگیرد به طوری که یکی
از معیارهای مهم تشخیص اختالالت روانی آسیب عملکرد بین فردی یا اجتماعی افراد میباشد .گروهی دیگر
عقیده دارند از آنجا که اجتماع شامل تكتك افراد است بنابراین منظور از سالمت اجتماعی ،سالمت جامعه و
افراد آن به طور کلی است و در این منظر آسیبهای اجتماعی از قبل اعتیاد ،دزدی ،فحشا ،قتل ،همسرآزاری،
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کودك آزاری ،ارشاد ،زنان آسیبپذیر ،کودکان کار و همینطور جامعه سالم و غیرسالم قابل طرح و بررسی
هستند .محققینی که مخالف این تعریف هستند عقیده دارند همان طور که ابعاد جسمی و روانی سالمت ناظر
به فرد هستند ،بُعد سالمت اجتماعی هم باید ناظر برفرد باشد نه ناظر بر اجتماع؛ به عبارت دیگر ما همان طور
که میزان سالمت جسمی و روانی هر فرد را بر اساس شاخصهای علمی موجود اندازهگیری و بیان میکنیم
باید سالمت اجتماعی را هم مانند آنها در سطح فرد اندازهگیری و بیان نماییم.
تعریف دیگری هم از بُعد سالمت اجتماعی هست که کمتر مورد پذیرش محققین این حوزه است و در این
تعریف سالمت اجتماعی معادل تعیین کنندههای اجتماعی سالمت 1در نظر گرفته میشود که در این مبحث
عواملی همچون سبك زندگی ،تغذیه ،اقتصاد ،اشتغال ،میزان درآمد ،رفاه اجتماعی و اثر آنها بر روی سالمت
قابل بحث هستند.
به هرحال ،در غیاب تعریف واحد و قابل قبول جهانی برای بُعد سوم سالمت ،محققین کشورهای مختلف اقدام
به تدوین و ارائه تعاریف بومی برای سالمت اجتماعی نموده و شاخصهای متناسب با وضعیت کشور خود برای
آن تعیین نمودهاند .مثالً در کشور ایاالت متحده ،گزارش سالمت اجتماعی بیشتر بر جنبههای عوامل اجتماعی
مؤثر بر سالمت از قبیل فقر ،بیکاری ،مسکن و  ...تأکید دارد اما در اتحادیه اروپا شاخصهای ترکیبی و معینی
از قبیل سرمایه اجتماعی ،همبستگی اجتماعی و ...مورد تأکید قرار میگیرد.
از طرف دیگر در مورد سالمت جسمی گفته میشود بیماریهای جسمی هر چند که عوامل بیولوژیك معین و
قابل تشخیص دارند (مثل ویروسها یا عوامل فیزیکی) ولی سالمت جسمی تحت تأثیر شرایط بومی هر منطقه
هم می باشد ،به طوری که تحت تأثیر این عوامل بومی شیوع و گسترش یك بیماری خاص ممکن است در
مناطق مختلف از یك کشور هم متفاوت باشد ،چه رسد به شیوع جهانی آن بیماری .همچنین این مسئله یعنی
تأثیرپذیری سالمت افراد از شرایط بومی در مورد بُعد سالمت روانی با تأکید بیشتری مطرح میشود .پر واضح
است که بُعد سالمت اجتماعی بیشترین تأثیرپذیری نسبت به شرایط بومی را داشته باشد و بر همین اساس
نمیتوان تعریف واحدی برای تمام نقاط دنیا و سنجههای یکسان برای همه کشورها تعیین نمود.
1

SDH: Social Determinant of Health

 14

سمپوزیوم مفاهيم و سنجه اهی سالمت اجتماعی

در کشور ما هم موضوع سالمت اجتماعی از حدود ده سال قبل مورد توجه مجامع علمی و محققین قرار گرفته
و پژوهش هایی هر چند محدود (در قیاس با دیگر ابعاد سالمت و در قیاس با کشورهای توسعه یافته) در مورد
آن انجام شده است.
بررسی پیشینه تحقیق
همان طور که در قسمت قبل گفته شد تا چند دهه پیش مهمترین دغدغههای نظام سالمت دنیا با تکیه بر
مدلهای زیستی ،بیشتر بر ابعاد جسمی و روانی متمرکز بوده است .اما امروزه نظامهای سالمت نمیتوانند
اهمیت مقوله سالمت اجتماعی و شاخصهای مرتبط با آن را نادیده بگیرند .واقعیت این است که بسیاری از
اندیشمندان ما نیز بر اساس شواهد و مطالعات موجود ،بر این باورند که رویکرد تجزیه کننده و تك بُعدی به
سالمت بیش از این نمیتواند پاسخگوی نیاز بهداشتی جامعه در حال گذار کنونی باشد .بُعد اجتماعی سالمت و
مواجههی کشور با حقایق و مشکالتی همچون اعتیاد ،انواع خشونتها ،خودکشی ،آسیبهای اجتماعی،
مشکالت ارتباطی ،زندگی شهری و سبك نوین زندگی ،توجه ویژه به حلقه مفقوده سالمت اجتماعی را میطلبد.
البته پیش از این مفهوم سالمت اجتماعی منفك از حوزه عوامل تعیین کننده اجتماعی سالمت ) (SDHو با
درجه باالیی از همبستگی با سطح فردی در درون ساختارهای اجتماعی و ارتباطات افراد مورد مطالعه جدی
قرار گرفته و در بُعد فردی مبتنی بر شواهد علمی و اجماع نظر صاحبنظران علمی کشور به این شرح توصیف
شده است« :سالمت اجتماعی عبارت است از عملکرد فرد در اجتماع و کیفیت روابط او با افراد دیگر؛
تعیینکننده های وضعیت سالمت اجتماعی افراد از یك سو شامل رفتارهای اجتماعی فردی است که اثرات
شناخته شده و مثبتی بر سالمت جسمی و روانی وی داشته و موجبات ارتقای سازگاری اجتماعی و تعامل فرد
با محیط پیرامون و در نهایت ایفای نقش مؤثر در تعالی و رفاه جامعه میشود و از سوی دیگر محیط مشوق و
ظرفیتساز برای نقش افراد جامعه را شامل میشود ».دو تعریف دیگر شامل موارد زیر است:
▪ کمیت و کیفیت وسعت تعامل فرد با اجتماع؛
▪ فرد سالم از نظر اجتماعی ،اجتماع را به صورت یك مجموعه معنادار ،قابل فهم و بالقوه برای رشد و
شکوفایی دانسته و احساس میکند که به جامعه تعلق دارد ،از طرف جامعه پذیرفته میشود و در پیشرفت
آن سهیم است.
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پژوهشهای علمی تأکید دارد با افزایش سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از ارزشمندترین محصوالت و
نشانگرهای سالمت اجتماعی جامعه ،میتوان به اثرات زیر دست یافت:
▪ رشد بهرهوری از مداخالت سالمت؛
▪ کاهش نرخ مرگ و میر نوزادان و کاهش میزان مرگ ناشی از علل اختصاصی؛
▪ افزایش طول عمر و در نهایت امید به زندگی؛
▪ ارتقای شاخص توسعه انسانی جامعه؛
▪ دسترسی بهتر به آموزش و اطالعات سالمت؛
▪ طراحی بهینه سیستمهای حمایتی و مراقبتی از بیماران؛
▪ اثربخشی باالی برنامههای پیشگیری و اصالح شیوه زندگی؛
▪ تسهیل و پایدار نمودن هنجارها و باورهای صحیح فرهنگی تعیینکننده سالمت.
لذا به طور قطع برنامهریزی برای «ارتقای سالمت اجتماعی» در ارتقای وضعیت سالمت جسمی و روانی افراد
جامعه مؤثر خواهد بود.
بر اساس مدل آسیبشناسی اجتماعی ،مسائل اجتماعی نتیجه نوعی بیماری در جامعه است .اگر بخشهایی از
جامعه از جمله عناصر ساختاری و فرهنگی درست عمل نکنند بیماری حاصل خواهد شد .به عنوان مثال جرم،
خشونت ،فقر و نابرابری از فروپاشی نهاد خانواده و بیکفایتی در نهادهای اقتصادی ،آموزشی و سیاسی حاصل
میشود .این نظر بیان میکند بیماری اجتماعی زمانی به وجود میآید که افراد جامعه آنقدر جامعهپذیر نشدهاند
که هنجارها و ارزشهای جامعه را بپذیرند .لذا برای پیشگیری از مسائل اجتماعی و حل آنها افراد باید به
درستی جامعهپذیر شوند و آموزشهای اخالقی و فرهنگی مناسبی را دریافت کنند .در نظریه بیسازمانی اجتماعی
تأکید میشود که تغییرات سریع اجتماعی ،هنجارهای جامعه را دچار اختالل میکند .وقتی هنجارها ضعیف یا
با یکدیگر در تعارض باشند ،جامعه در وضعیت بیسامانی یا بیهنجاری قرار میگیرد .بر اساس این نظریه
راهحل مسائل اجتماعی کم کردن سرعت تحوالت اجتماعی و قوت بخشیدن به هنجارهای اجتماعی است.
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شاخصهای مختلفی برای سنجش سالمت اجتماعی معرفی شده است .در مطالعه دکتر رفیعی سه شاخص فقر،
خشونت و کنترل جمعیت به عنوان شاخصهای سالمت اجتماعی مطرح شده است .از دیدگاه دکتر سام آرام
سنجش سالمت اجتماعی جامعه مبتنی بر پنج دسته شاخص شامل موارد زیر است:
▪ شکوفایی اجتماعی :1باور به اینکه اجتماع سرنوشت خویش را در دست دارد و به مدد توان بالقوهاش
مسیر تکاملی خود را کنترل میکند؛
▪ همبستگی اجتماعی :2باور به اینکه اجتماع قابل فهم ،منطقی و قابل پیشبینی است .دانستن و
عالقمند بودن به جامعه و مفاهیم آن؛
▪ انسجام اجتماعی :3احساس بخشی از جامعه بودن و اینکه فرد به جامعه تعلق دارد .احساس حمایت
از طرف جامعه و سهم داشتن در آن؛
▪ پذیرش اجتماعی :4داشتن گرایشهای مثبت نسبت به افراد ،پذیرفتن افراد علی رغم برخی رفتارهای
سردرگم کننده و پیچیده آنها؛
▪ مشارکت اجتماعی :5احساس اینکه چیز با ارزشی برای ارائه به جامعه داریم و فعالیتهای روزمره ما
به وسیله جامعه ارزشدهی میشود.

1

Social Actualization
Social Coherence
3
Social Integration
4
Social Acceptance
5
Social Contribution
2
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در مطالعه طراحی سامانه سالمت اجتماعی وزارت بهداشت ( )1388مهمترین شاخصهای تعیینگر وضعیت
سالمت اجتماعی به شرح زیر در سطح اثر 1و پیامد 2تعیین شد:
 )1اثر:
سرمایه اجتماعی ،امنیت ،مهاجرت (خروج سرمایهها ،مهاجرت از روستا به شهر) ،خانواده نابسامان (طالق،
بارداری در نوجوانی و فرار از منزل) ،روابط فرازناشویی ،رضایت از زندگی و لذت از سکونت در منطقه ،خودکشی،
مدرسه (زورگویی بچهها نسبت به هم ،ترك تحصیل ،فرار از مدرسه) ،کودکان خیابانی و تکدیگری ،نابرابری
و بیعدالتی اجتماعی و انزوای اجتماعی ،فقر ،شاخصهای سالمت کودکان از جمله مرگ زیر  5سال و زیر
یك سال ،جرمها (انواع خشونت علیه زنان ،کودکان و سالمندان ،قتل ،درصد زندانیها ،بزهکاری کودکان،
روسپیگری ،کالهبرداری و اختالس ،پارتی بازی ،رشوه ،تقلب ،کودکان کار ،وندالیسم ،قاچاق انسان ،فرار
مالیاتی) ،شاخصهای محیط زیست و تمایز نسلی
 )2پیامد:
الف) رفتار:
کمیت ارتباط با دیگران (خانواده ،فامیل ،دوستان ،همکاران ،همسایهها) ،تعداد عضویت در گروهها ،شوراها و
شبکهها ،کیفیت ارتباط با دیگران (میزان اعتماد ،احترام به عقاید دیگران ،قبول تنوع ،نقدپذیری) ،افتخار به
ملیت (هویت) ،احساس تعلق ،میزان کار داوطلبانه در طول هفته ،مراقبت از دیگران در اشکال عاطفی و مادی،
اجازه به مراقبت متقابل ،اهدای داوطلبانه خون ،تعادل بین کار ،خانواده و تفریح ،مشارکت اجتماعی در سطح
محلی و مالی و سطوح آن در نردبان مشارکت (در امور سیاسی مانند رأی دادن ،امور مذهبی ،امور اجتماعی
مانند انجمن اولیا و ،)...قانونگرایی (رعایت قانون و مقررات) ،رعایت حقوق دیگران (به ویژه زنان ،کودکان و
سالمندان) ،کار تیمی ،تمایل و توانایی والدی ،احترام به محیط زیست ،معنویت کافی با تأکید بر جنبههای
اخالقی (گذشت ،امانتداری ،انصاف ،صداقت ،وفاداری ،رو راستی ،عدم تظاهر ،پرهیز از دورویی و تملق)،

Impact
Outcome
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وقت شناسی ،وجدان و تعهد کاری ،میزان تالش فرد برای رفاه جامعه ،اعتماد اجتماعی به گروهها و مشاغل
مختلف ،رسانهها و مؤسسات ،رازداری سازمانها ،رفتارهای پسانداز و بیمه ،شاخص تابآوری.
ب) محیط:
تعداد تسهیالت در دسترس برای مشارکت اجتماعی خانوادهها ،تعداد سازمانهای مردم نهاد ،شوراهای شهر و
روستا ،آموزش مهارتهای سالمت اجتماعی در نظام آموزشی و سطح جامعه ،میزان حمایت اجتماعی دولت،
وضعیت جشنهای ملی و استانی ،برنامههای آشنایی اقوام و قومیتها ،تسهیالت گردشگری ،تسهیالت
تفریحی ،ترویج و نظارت بر حقوق شهروندی و حقوق بشر ،سیستمهای نقادی و دیدهبانی مستقل ،پاسخگویی
مسئولین و منتخبین مردم و دستگاهها ،وضعیت شبکههای اجتماعی سنتی و روزآمد سازی آنها ،تسهیالت
برای آموزش مهارتهای زندگی از جمله مهارت دوستیابی و کار تیمی ،عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت (از
جمله تکامل دوران کودکی ،آموزش ،مسکن ،اشتغال ،خدمات سالمت ،غذا ،امنیت و قضا ،ترابری) ،نظام اداری
و بوروکراسی روزمره ،امکانات مشارکت سیاسی شهروندان مانند احزاب سیاسی و شیوه رأیگیری ،روزنامهها و
کتابخانهها ،فرصت درآمد عادالنه ،توزیع عادالنه ثروت و درآمد ملی ،در دسترس بودن رایگان نشریات و کتب
در همه نقاط شهر ،میزان آموزشهای جنسی نوجوانان و کل افراد جامعه ،فرصت انتقاد و. ...
به نظر میرسد اجماع درمورد تعریف سنجههای سالمت اجتماعی کار دشواری است ،اما حداقل میتوان نظرات
محققان کلیدی و صاحب نظران را طی یك نشست جمع آوری کرد و با انتشار آن جریان تحقیقات و نقدهای
مستمر ایجاد کرد .تاکنون یك همایش با موضوع سالمت اجتماعی توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی با همکاری بعضی دیگر از نهادهای مرتبط در تابستان سال  1389در تهران برگزار شده و متن
سخنرانیهای آن نیز به صورت کتاب منتشر شده است .به جز این ،همایش یا سمپوزیومی توسط نظام سالمت
کشور ،با موضوع سالمت اجتماعی برگزار نشده است .لذا حسب اساسنامه ،برنامه راهبردی و کارکردهای گروه
سالمت اجتماعی فرهنگستان علوم پزشکی ،نشستی به صورت سمپوزیوم یك روزه در تاریخ  1393/5/29با
حضور اندیشمندان این حوزه در محل سالن همایشهای فرهنگستان برگزار گردید .انتظار میرود با بکارگیری
نتایج این نشست به ارتقای وضعیت سالمت اجتماعی کشور کمك شود.
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هدف كلی
برگزاری نشست تخصصی (سمپوزیوم) با عنوان مفاهیم و سنجههای سالمت اجتماعی
اهداف اختصاصی
 )1اجرای سخنرانیهای تخصصی در ارتباط با موضوع سمپوزیوم توسط خبرگان حوزه سالمت اجتماعی
 )2برگزاری پانلهای تخصصی در ارتباط با موارد مطرح شده توسط سخنرانان
 )3چاپ کتاب حاوی متن سخنرانیها و مباحث ارائه شده توسط سخنرانان و اعضای پانل جهت مطالعه
متخصصین ،عالقمندان ،سیاستگزاران و مدیران حوزههای مرتبط با سالمت اجتماعی
روش اجرا
طبـق تعریف سمپوزیوم عبارت است از نشستی که هدف آن ارائه نظـرات علمی مختلف در مورد یك مـوضوع
واحد است .بنابراین برای بـرگزاری این نشست ابتدا برنامه آن تدوین و به تأیید گروه سالمت اجتماعی
فرهنگستان علوم پزشکی رسید ،سپس اجـرای سمپوزیوم طی قرارداد شمارة /4/3501ف/ع/پ مورخ
 1393/12/24به تأیید معاون محترم علمی فرهنگستان علوم پزشکی رسید.
سخنرانان و اعضای پانلهای سمپوزیوم به روش گلوله برفی تعیین و به تأیید گروه سالمت اجتماعی رسیدند.
سخنرانان به تعداد  8نفر از بین افراد خبره حوزه سالمت اجتماعی انتخاب شدند که سابقه فعالیتهای پژوهشی
در این حوزه داشته و صاحب نظر هستند .از سخنرانان خواسته شد مقاالت علمی خود را برای سمپوزیوم تهیه
کرده و قبل از نشست آن را به دبیرخانه گروه ارسال نمایند .داوری مقاالت توسط تیم تعیین شده از طرف گروه
سالمت اجتماعی انجام شد و پس از اصالحات الزم از نویسندگان خواسته شد برای سخنرانی آماده شوند.
اعضای پانل به تعداد هشت نفر شامل ترکیبی از افراد خبره و اجرایی انتخاب شدند و از آنها دعوت بعمل آمد.
متأسفانه چهار نفر از اعضای پانل به دالیل مختلف در سمپوزیوم حضور پیدا نکردند ولی با توجه به بحثهای
ارائه شده توسط دیگر حضار غیبت اعضای پانل به چشم نیامد .همچنین یکی از سخنرانان به علت مسافرت
خارج از کشور نتوانست حضور پیدا کند.
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طبق برنامههای قبلی قرار بود سمپوزیوم در خردادماه برگزار شود ولی به دالیل مختلف برگزاری آن به تعویق
افتاد (ماه مبارك رمضان ،تعطیلی دانشگاهها ،تعطیلی فرهنگستان و )...و نهایتاً سمپوزیوم در تاریخ چهارشنبه
 1393/5/29از ساعت  8صبح الی  13انجام شد .محل برگزاری سمپوزیوم سالن جلسات شماره  1فرهنگستان
علوم پزشکی بود.
در مجموع  33نفر در سمپوزیوم شرکت داشتند که شامل سخنرانان ،اعضای پانلها ،نمایندگان دستگاهها (مثل
معاونت برنامهریزی ریاست جمهوری ،وزارت کشور ،وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی ،سازمان بهزیستی و ،)...اعضای گروه سالمت اجتماعی فرهنگستان و خبرگان بود.
اطالعرسانی برای سمپوزیوم از طریق ارسال دعوتنامه برای مسئولین دستگاههای مرتبط و نیز از طریق روابط
عمومی فرهنگستان و اعالم در سایت فرهنگستان انجام شد.
نتايج مورد انتظار
همان طور که گفته شد سمپوزیوم شامل دو جلسه بود و مجموعاً هفت نفر از خبرگان و محققین حوزه سالمت
اجتماعی در این جلسات سخنرانی نموده و به بیان نتایج تحقیقات خود پرداختند .در پایان هر جلسه نیز پانل
برگزار شد که محققین حاضر در پانل و بقیه حضار به بیان دیدگاههای خود پرداختند.
به طور کلی نتایج مورد انتظار از برگزاری سمپوزیوم مفاهیم و سنجههای سالمت اجتماعی عبارتند از:
▪ ارتقای آگاهی و نگرش سیاستگزاران و برنامهریزان کشوری و همین طور عامه مردم در مورد اهمیت
سالمت اجتماعی و نقش پیشگیرانه آن از بیماریها و آسیبها؛
▪ مقدمه ایجاد نظام مراقبت و دیدهبانی از شاخصهای سالمت اجتماعی؛
▪ ایجاد بستری برای تعریف مداخالت مبتنی بر شواهد در حوزه سالمت اجتماعی.
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فصل اول

تعاریف و مفاهيم سالمت اجتماعی
(سخنرانیاه و پانل)
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مفهوم سالمت اجتماعی
دکتر علی منتظری ،عضو هیأت علمی جهاد دااگشنهی

موضوع ارائه من بیشتر پیرامون مفهوم سالمت اجتماعی 1است .ریشه و اصل واژه سالمت اجتماعی در تعریف
سازمان سالمت جهانی است که در سال  1948مطرح شده و تا قبل از آن واژهای به نام

Social Health

نداشتیم .واژههای  Diseaseو  Well Beingبوده ولی بعد از این تعریف هست که واژهای به نام  Socialبوجود
آمده است .اگر به این زمان دقت کنید میبینید که دقیقاً ایامی است که جنگ جهانی دوم پایان پذیرفته و
سازمان سالمت جهانی تأسیسشده است .این تعریف از سال  1946امضا و از سال  1948ابالغ شده است ،و
از آن روز تا به امروز هیچ تغییری نکرده است .طبق این تعریف هیچ بعد جدیدی به سالمت اضافه نشده است.
اگر واقعاً این تعریف سالمت باشد ،طبق آن تعریف ما آدم سالم نمیتوانیم پیدا کنیم و همه دنیا ناسالم ،بیمار و
مریض هستند .این یکی از اشکاالتی است که وارد کردهاند بعد گفتند خود social Mental Physical Health

مبهم است ،و معلوم نیست چگونه باید اندازهگیری شود .میخواهم بگویم خود تعریف سالمت از سال  1948تا
به امروز مورد نقد است و باید روی آن بحث شود .هنوز هم در ادبیات علم سالمت راجع به تعریف سالمت
بحث و نقد و نظر است .بههرحال آنچه راجع به تعریف سالمت مسلم است ،این است که  Social Healthاز
آنجا آمده است .بسیاری از کارشناسان و پژوهشگران معتقد هستند که اصالً چیزی به نام

Social Health

نداریم .در واقع کارشناسهایی که دور هم مینشستند و میخواستند تعریف کنند ،گفتند سالمت جسمانی و

Social Health
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سالمت روانی ،بعد هم چون جنگ و دعوا بوده است ،گفتند یك پیامی هم برای آن جنگطلبها و رهبران
دولتها بفرستیم که دست از جنگ بردارید و مردم را نکشید .در واقع اضافه کردن  Social Healthیك پیام
ضد جنگ به جنگطلبان بوده است و اصالً خودشان هم نمیدانستند دارند چه چیزی میگویند .بههرحال از
همان روز ،مثل خود تعریف سالمت ،تعریف سالمت اجتماعی هم مورد بحث بوده است؛ اما خواهش ما این
است ،حاال که در کشور بحث سالمت اجتماعی تا حدودی جدی تلقی شده است ،بهخصوص از سوی فرهنگستان
علوم پزشکی ،مثل تعریف خود سالمت نباشد که ما را دچار مشکل کند .شما نگاه کنید یك کسی  50سال
پیش سالمت را تعریف کرده است که سالمت عبارت است از سالمت جسمانی ،روانی ،اجتماعی و نهتنها رفاه.
لغت  Well Beingرا رفاه تعریف کرده است .از آن سال تابهحال ما گرفتار این لغت رفاه هستیمWell Being .

همان سالمت است و با سالمت هیچ فرقی ندارد .اینها میخواستند در واقع از تکرار واژه سالمت خودداری
کنند و اال معنای  Well Beingرفاه نیست .در تمام کتابهای فارسی که ترجمه شده است ،مالحظه بفرمایید
رفاه نوشته است ،چرا؟ چون آن بنده خدایی که اول ترجمه کرد ،متوجه نشده است یا باالخره آن زمانها اینقدر
دسترسی به منابع نبوده است .خود همین کار هم یك کار پیشتازانهای در آن زمان بوده است ،ولی باالخره
اشتباه شده است و این اشتباه تا به امروز در کتابهای ما وجود دارد .در همین سال  1393شما این اشتباهات
را میبینید که  Well Beingرا رفاه ترجمه میکنند و این غلط است .اینها واژههای گوناگونی را به کار میبرند.
خواهش ما این است حاال که بحث سالمت اجتماعی مطرحشده است ،چون لغت اجتماعی دارد ،مبادا با مواردی
که در ادامه اشاره خواهم کرد ،اشتباه گرفته شود .حداقل من دو سه مورد آن را نوشتم:
▪  :Social Determinant Of Healthتعیینگرها یا مؤلفههای اجتماعی سالمت؛ مؤلفه اجتماعی سالمت
با سالمت اجتماعی فرق دارد چون لغت اجتماعی در آن هست از همین اول اشتباه نگیریم.
▪  Social Issuesیا Social Problems؛ در جامعهشناسی یك چیزی به نام موضوعات اجتماعی داریم،
گاهی اوقات به آن مسائل اجتماعی میگویند .اینها مسائلی هستند که جامعه و هر فردی که در آن
جامعه زندگی میکند را تحت تأثیر خود قرار میدهد .از سقطجنین گرفته تا الکلیسم ،خشونت ،اعتیاد،
طالق ،بزهها و Crimeها .اینها  Social Issuesیا  Social Problemsهستند که نباید با سالمت
اجتماعی جابجا کنیم.
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▪  Social Devianceیا انحراف اجتماعی .در هر جامعهای یك سری  Normیا به اصطالح استانداردها
و معیارهای اخالقی و فرهنگی داریم .اگر کسی خالف آن را انجام دهد ،انحراف اجتماعی دارد .گاهی
اوقات دیده میشود که اینها را با هم اشتباه میگیرند.
▪  Social Workیا خدمات اجتماعی؛ که یك  Disciplineآکادمیك و عملی هم هست که بههرحال
افرادی تربیت میشوند ،که به گروههای خاص ،به گروههایی که در ریسك هستند ،به کودکان به
سالمندان و به کسانی که نیازمند این خدمات هستند ،خدمات اجتماعی ارائه کنند.
▪  Social Careیا خدمات مراقبت اجتماعی که مفهوم وسیعتری از  Social Workمیباشد و شامل
 Social Workهم میشود .البته در همهجا وجود ندارد Social Care .در کشورهایی مانند انگلستان
بیشتر باب هست که قوانین و مصوباتی دارد و گاهی همان بحث که جناب دکتر ملك افضلی هم تا
حدودی اشاره فرمودند ،بحث بیمهها ،حمایتها و اینجور Protectionها در چارچوب

Social Care

مطرح میشود.
به هر حال باید دقت کنیم که این موارد را با  Social Healthقاطى نکنیم.
آن بحثی که ما عمدتاً داریم این است که آیا سالمت اجتماعی مربوط به یك فرد است یا مربوط به یك محیط
اجتماعی که ما در آن زندگی میکنیم .وقتی میگویید سالمت جسمانی ،درجه را زیر زبان بیمار میگذارید و
میگویید ایشان تب دارد یا ندارد ،بدنش عفونت دارد یا ندارد ،پس سالمت جسمانی آن را اندازه میگیرید.
میگویید این عالئم را دارید اخالق شما خوش است ،خلقت تنگ نیست ،بعد میگویید سالمت روانش هم
فراهم است .ما میگوییم سالمت اجتماعی این فرد کجاست .ما داریم راجع به فرد صحبت میکنیم .مگر
نگفتیم سالمت عبارت است از سالمت جسمانی ،روانی و اجتماعی .اجتماع مدنظر کجا است؟ آن را هم باید
اندازه بگیریم .یك اشکالی که پیش میآید این است که ما سالمت جسمانی و روانی را  Internalتعریف
میکنیم به اجتماعی که میرسد به  Externalمیرویم .اینجا باز اختالفنظر هست .نه اینکه اشکال داشته
باشد ،اختالفنظر است .سؤال این است که باالخره ما باید به کدام بپردازیم و اندازه بگیریم؟ به خاطر همین
آمدند گفتند ما میتوانیم سالمت اجتماعی را ،یکی در سطح فرد و یکی هم در سطح جامعه و اجتماع اندازهگیری
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کنیم و به آن بپردازیم .در سطح فرد ،فردی به نام راسل 1میگوید  Social Healthعبارت است از
 Social Skill ،Personalityو  .Social Normمیگوید اگر شما میخواهید  Social Healthرا اندازه
بگیرید باید  Personalityیك فرد ،مهارتهای اجتماعی و پایبندی آن به Normهای اجتماعی را اندازهگیری
کنید .مطالبی که میگویم از کتاب جیمز الرسون با عنوان

The Measurement Of Health: Concepts

) And Indicators (1991استخراج کردم .در این زمینه منبع فارسی کم و یا اصالً نیست .کم کار شده است
و اگر موردی هم باشد ترجمه همینها است که من از منبع اصلی آوردم.
وولینسکی و زوزمان Social Health )1980( 2را اینگونه تعریف کردند که  Social Healthعبارت است از
ایفای نقش اجتماعی ،اگر میخواهید  Social Healthیك فرد را اندازه بگیرید ببینید نقش اجتماعی خود را
چگونه ایفا میکند و آن را اندازه بگیرید .همان طور که درجه میگذارید ،عفونتش را میسنجید ،فشارخونش را
میسنجید ،سؤال میکنید و Symptomهای روانیاش را میسنجید .این مورد را هم سؤال کنید که نقش
اجتماعیاش را به عنوان یك معلم ،استاد یا کارگر درست ایفا میکند یا خیر .اگر ایفا میکند سالمت اجتماعی
دارد .میگوید اگر میخواهید  Social Healthیك فرد را اندازه بگیرید ببینید توانایی پیدا کردن کار و اشتغال
را دارد؟ از زندگی خانوادگیاش راضی است؟ اجتماعی شدن را بلد است؟ میداند در یك اجتماع وقتی  4نفر
آدم است جلوی بزرگترها هست ،نباید پایش را دراز بکند؟ کتش را دربیاورد ،لباسش را در بیاورد ،اینها میشود
 .Social Healthاگر اینها را بلد است سالم است .البته این موارد همه بستگی به Normها دارد .اینها همه
در سطح فردی است.
برز لوك و رندیهاو ،رند هم میدانید یك کوپریشن است احتماالً صهیونیست هم باید باشد .حاال نمیدانم
خالصه اینها یك خورده مشکوك میزنند بههرحال اینها یك تراست بزرگی هستند .کارهای بیمهای میکنند
کارهای نظامی و اینها احتماالً میکنند .بههرحال اینها هم فکر میکنم آن قسمت بیمهشان یك روزگاری
آمد ،میخواستند قیمت بیمه پایه را تعیین کنند ،گفتند ما قیمت را برای هر فرد چند بگذاریم بعد گفتند که مردم
1

Russell R. Social health: An attempt to clarify this dimension of well-being. International
Journal of Health Education. 1973;16:74–82
2
Wolinsky and Zusman
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سالماند؟ مریض هستند؟ چه جوری است؟ قیمت را بر اساس آن تعیین کنیم بعد گفتند برویم از خود مردم
بپرسیم ببینیم ارزیابیشان از سالمت خودشان چگونه است؟ بعد خودشان هر چی گفتند ،ما یكچیزی دربیاوریم
قیمت پایه بیمه را بر اساس آن بگذاریم .به خاطر این آمدند با کمك دانشگاهیها پرسشنامهای با  100سؤال
درست کردند به نام  ،Questionnaire 100 Questionsکه دانشگاهیها برای شرکت بیمه درست کردند و
در آن از مردم راجع به سالمتشان سؤال میشود .اینها هم وقتی خواستند این پرسشنامه را درست کنند
گفتند سالمت جسمانی و سالمت روان که معلوم و تعریفشده است ،سالمت اجتماعی مردم را چه طور اندازه
بگیریم .اینها آمدند گفتند ما سالمت اجتماعی را

Interpersonal Interaction And Activities

 Indicating Social Participationمیگوییم یعنی وقتی میخواهیم از یك فرد راجع به سالمت اجتماعی
او بپرسیم ،تعامل فردی او که نشان میدهد چقدر در مسائل اجتماعی ،در زندگی اجتماعی مشارکت میکند و
سالمت اجتماعی آن را تعیین میکنیم .این برای رند است .رند بعد شد  60تا بعد از دل این رند یك پرسشنامه
معروفی درآمده که همه شنیدید  SF Setifixیعنی  ،Short Formاصل این  Short Formهمان  100تایی
بوده است.
 Social Health At Community Levelاین تعریف راسل است که میگوید  Social Healthدر سطح
اجتماعی یعنی وجود فرصتها و دسترسی برابر به خدمات و امکانات برای ایفای نقش بهعنوان یك شهروند،
این سالمت اجتماعی در سطح اجتماع میشود .ببینید آیا در این جامعه برای همه آحاد جامعه دسترسی و فرصت
برابر وجود دارد ،اگر وجود دارد میشود  Healthy Societyاین را راسل میگوید .به خاطر همین میگوید
جامعهای که میخواهد سالمت اجتماعی آن درست باشد یا جامعهای که سالم باشد ،چهار مشخصه دارد
«حاکمیت قانون ،عدالت ،آزادی و سرمایه اجتماعی» ،اگر شما میخواهید ببینید این جامعه از نظر اجتماعی
سالم است باید این چیزها را در این سطح اندازه بگیرید .ببینید در آن آزادی ،عدالت و دموکراسی هست؛ یك
تقسیمبندی بین دانشمندان بین آمریکا و اروپا است .به خاطر این دانشمندان بیشتر تحت تأثیر فرهنگ اروپایی
هستند میگویند  Social Well Beingهمان  Social Healthاست .یعنی اگر فردی از حمایت اجتماعی
برخوردار باشد دارای سالمت اجتماعی است .همان طور که گفته شد سؤال اساسی کما فی سابق ،باقی است
که باالخره سالمت اجتماعی فردی است یا اجتماعی .من وقتی با فردی صحبت میکنم سالمت جسم و روح
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او را اندازه گرفتم ،روان او را اندازه گرفتم ،سالمت اجتماعی آن را کجا بگردم پیدا کنم و اندازه بگیرم .چون ما
داریم راجع به یك فرد صحبت میکنیم ،باید اینترنال باشد .آن موقع آمریکاییها آمدند یك چیزی را جعل
کردند به نام  Psychosocial Healthکه ترکیبی از  Psychological Healthو  Social Healthبود و آن
را اینگونه تعریف کردند که  Psychosocial Healthعبارت است از توانایی فرد در سازگاری و پاسخ به محیط
خود .اگر این را داشت هم  Psychoو هم  Socialرا دارد و این اینترنال هم هست .پس بهطور خالصه تا اینجا
اگر مالحظه کرده باشید گفتیم ریشه لغت  Social Healthاز کجا آمده است و بعد گفتیم که Social Health

را در  2سطح میتوان اندازه گرفت ،یکی در سطح فرد یکی در سطح اجتماع .در سطح اجتماع اندازهگیری
 Social Healthآن چیزهایی نیست که ما فکر میکنیم .بلکه یكچیزهایی فراتر از آنهاست ،مثل عدالت،
آزادی ،دموکراسی و . ...بعد گفتیم دیدگاههای مختلف آمریکا و اروپا کمی متفاوت است .هر کجا واژه
 Psychosocialرا دیدید ،بدانید ادبیات آمریکایی است و هر جا  Social Healthدیدید ،بدانید بیشتر اروپایی
است یعنی گرایش بیشتر به سمت اروپا است .شاخصهای دیگری هم هست مثالً نگاه کنید

Index Of

 Social Healthمربوط به یك مؤسسه آمریکایی است که  16ایندکس را برای اندازهگیری Social Health

گذاشته است و هر ساله اندازهگیری میکنند و نشان میدهند که در طول این سالها به چه صورت بوده است.
یك گروه دیگری هستند که مخفف نام آن  1PROMISاست اینها گروههایی هستند که پرسشنامه برای
اندازهگیری سالمت بیماران درست میکنند و دستگاهها و ابزارهای گوناگونی دارند .یك Frameworkای
برای  Social Healthخودشان تعریف کردند و اینها را به همین شکل آیتمهایش را در پرسشنامه گذاشتند.
اینها میگویند سالمت اجتماعی در دو چیز خالصه میشود« :روابط اجتماعی» و «عملکرد اجتماعی».
 Social Relationshipهم  Quality Of Social Supportو  Quantity Of Socialاست .وقتی ما راجع
به این دو موضوع صحبت میکنیم ،گاهی اوقات اینها آثار منفی دارند میگویند  Social Supportزیاد یا
 Interactionزیاد همیشه خوب نیست و آثار بدی برای سالمت انسان دارد ،خیلی هم با هم قاطى میشود
باید رعایت کرد و اعتدال داشت .در همان حمایت اجتماعی هم ادبیات زیادی هست که نشان میدهد اگر زیاد
PROMIS cooperative group

 29

1

فرهنگستان علوم زپشکی جمهوری اسالمی اریان

قاطى هم شد ،زیاد هم حمایت فراهم شد ،مشکالت درست میکنند .بههرحال این هم برای پرامیس است.
ببینید از همان پرسشنامه رند و بعد اس اف سرتیفیکس ،االن هم که میخواهد  Social Healthرا اندازه
بگیرد Social Function ،را اندازه میگیرد Social Function .را هم با این دو تا سؤال اندازه میگیرد،
میگوید سالمت جسمانی و روانی شما به چه میزان در روابط اجتماعی شما اختالل ایجاد کرد و بعد سؤال دوم
به چه میزان آنجا میزانش را میگوید اینجا زمانش را میگوید ،با همین دو سؤال  6و  10در پرسشنامه اف
ف سرتیویز Social Function ،را اندازه میگیرد.
نتیجهگیری
بههرحال من فکر میکنم اگر بخواهیم سالمت اجتماعی را در کشور خودمان اندازه بگیریم ،با همین نظر
کارشناسان و صاحبنظران محترم و اساتید عزیز با توجه به این ادبیاتی که وجود دارد ،باید  4-5سؤال دربیاوریم
که معیار سنجش سالمت اجتماعی شود ،ولی اول خود مطلب را درست متوجه بشویم و یك پایه درست و
حسابی گذاشته شود که بعداً هم آیندگان استفاده کنند.
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سالمت اجتماعی اریان

از تعریف اجماع مدا ر ات شاخص شواهد مدا ر
نب
دکتر حسن رفیعی ،عضو هیأت علمی دااگشنه علوم توا خشی و بهزیستی

چيکده
هر جامعه بسته به وضع موجود خود تعریفی از سالمت اجتماعی دارد و ویژگیهایی را برای جامعه سالم
برمیشمارد .هدف از پژوهش حاضر دستیابی به ویژگیهای جامعه سالم و ارائه تعریفی بومی برای «سالمت
اجتماعی» و سپس تدوین شاخصی قابل قبول برای آن است تا به این ترتیب ،امکان ارزیابی وضع موجود،
مقایسههای درون کشوری و بینالمللی ،تعیین روندهای سالمت اجتماعی ،تعیین نقاط مداخله برای ارتقای
سالمت اجتماعی ،ارزشیابی مداخالت با معیار سالمت اجتماعی ،و فرضیه آزمایی برای یافتن عوامل سبب
شناختی سالمت جامعه و شناسایی پیامدهای تغییرات آن فراهم شود .به منظور رسیدن به تعریفی «بومی» ،با
روش دلفی طی پنج دور از  31نفر از صاحبنظران علوم اجتماعی و سالمت نظرخواهی شد .در نهایت 17
ویژگی برای جامعه سالم تعیین شد :جامعه سالم ،جامعهای است که در آن کسی فقیر نباشد ،خشونت وجود
نداشته باشد ،رشد جمعیت کنترل شده باشد ،تبعیض جنسی وجود نداشته باشد ،کیفیت اجرای قانون درباره همه
یکسان باشد ،پیمان حقوق -بشر و سایر پیمانهای بین المللی مرتبط حقوق انسانها رعایت شود ،آموزش تا
پایان دوره راهنمایی اجباری و رایگان و بعد از آن رایگان باشد ،همگان به خدمات سالمت دسترسی داشته
باشند ،امنیت وجود داشته باشد ،آزادی عقیده وجود داشته باشد ،افراد از زندگی خود احساس رضایت داشته
باشند ،همه مردم تحت پوشش بیمه باشند ،توزیع درآمدها عادالنه باشد ،بیکاری وجود نداشته باشد ،تبعیض
قومی و نژادی و منطقهای وجود نداشته باشد ،حکومت نزد مردم مشروعیت داشته باشد ،حاکمان به شیوه مردم
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ساالرانه انتخاب شوند و پس از انتخاب نیز تحت نظارت مردم باشند.
برای آزمون تجربی تعریف مزبور (تعیین روایی سازه) و نیز دستیابی به شاخصی ترکیبی برای سالمت اجتماعی،
اطالعات موجود در مورد  6شاخص رشد جمعیت ،قتل عمد ،فقر ،بیکاری ،پوشش بیمه و سواد از  30استان
کشور در سال  1386تحلیل عاملی اکتشافی شد و به این ترتیب دو مؤلفه کم بُنیِگی اجتماعی (شامل رشد
جمعیت ،فقر ،پوشش بیمه و سواد) و مشکالت اجتماعی (شامل بیکاری و قتل) به دست آمد که میتوانند
 %68/3از پراکنش (واریانس) سازه «سالمت اجتماعی ایران» را توضیح دهند .بر این اساس ،جامعهای سالم
ا ست که قوی بنیه و کم مشکل باشد ،یعنی در آن آموزش و پوشش بیمه زیاد ،و رشد جمعیت ،فقر ،خشونت و
بیکاری کم باشد .الزم است در تحقیقهای آینده با وارد کردن شاخصهای بیشتر شواهد تجربی قویتری برای
این سازه فراهم شود .در عین حال سنجش دورهای سالمت اجتماعی ایران و تعیین روندهای آن در سطح
کشور و گروههای اجتماعی گوناگون مهمترین تحقیقهایی است که برای آینده میتوان پیشنهاد کرد .همچنین
ارتقای آموزش و بیمه ،کنترل جمعیت و کاهش فقر ،خشونت و بیکاری ،مهمترین اقدامهایی است که بر اساس
این تحقیق میتوان برای ارتقای سالمت اجتماعی ایران پیشنهاد کرد.
کلیدواژهها :سالمت اجتماعی ،جامعه سالم ،شاخص ترکیبی ،دلفی ،تحلیل عاملی اکتشافی.
مقدمه
سالمت مفهومی چندبعدی است و تعریف «سازمان جهانی سالمت »1نیز به سه بعد جسمی ،روانی و اجتماعی
آن اشاره دارد .سالمت جسمی یا زیست شناختی ،سالمت در کار کردهای بدن و حالت بهینه عملکرد هر یاخته
یا اندام بدن در هماهنگی کامل با بقیه اعضا است (کالرك .)1990 ،طبق تعریف وزارت سالمت و خدمات
انسانی آمریکا ( 1999به نقل از کییز ،)2004 ،سالمت روانی عبارت است از حالتی از عملکرد موفق فرآیندهای
ذهنی ،فعالیت های کار آمد ،روابط مؤثر و پربار با افراد ،توانایی سازگاری با تغییرات و منطبق شدن با شرایط
مطلوب .تعریف اخیر حاصل چهل سال تالش متخصصان جهت عرضه تعریفی جامع از سالمت روان است؛ نه
)World Health Organization (WHO
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فقط به معنای نداشتن بیماری روانی.
شاید بعد اجتماعی سالمت پیچیدهترین و در عین حال ،بحث انگیزترین جنبه از سالمت باشد .سازمان جهانی
سالمت ( )1968سالمت اجتماعی را یکی از مؤلفههای کلیدی سالمت معرفی کرده است ،اما به دلیل فقدان
ابزارهای معتبر ،این مفهوم همچنان موضوع بحثهای سیاسی و اجتماعی است .مطالعات سالمت با استفاده از
نمونههای زیستی ،بیشتر بر وجه خصوصی سالمت تأکید دارند ،ولی افراد در درون ساختارها و روابط اجتماعی
قرار دارند (کییز.)4 :2004 ،
مجموع نظرها را درباره بعد اجتماعی سالمت میتوان در سه دسته یا سه تلقی یا رویکرد قرار داد:
 −سالمت اجتماعی به مثابه جنبهای از سالمت فرد در کنار سالمت جسمی و روانی
 −سالمت اجتماعی به مثابه شرایط اجتماعی سالمت بخش
 −سالمت اجتماعی به مثابه جامعه سالم
برای دستیابی به تعریفی از سالمت اجتماعی الزم است نخست تکلیف خود را با این سه تلقی روشن کرده
باشیم .به این منظور نخست این سه رویکرد و تعاریف برخاسته از آنها را مرور میکنیم.
سالمت اجتماعی به مثابه جنبهاي از سالمت فرد
الرسن ( )1999سالمت اجتماعی را گزارش فرد از کیفیت روابطش با افراد دیگر ،نزدیکان و گروههای اجتماعی
که عضو آنهاست ،تعریف میکند و معتقد است مقیاس سالمت اجتماعی بخشی از سالمت فرد را میسنجد و
شامل آن دسته از پاسخهای درونی فرد (احساس ،تفکر و رفتار) است که نشاندهنده رضایت یا نارضایتی فرد
از زندگی و محیط اجتماعیاش هستند (الرسن.)183 :1999 ،
کییز ( )2004نیز مثل الرسن معتقد است سالمت روانی ،کیفیت زندگی ،و عملکرد شخصی فرد را نمیتوان
بدون توجه به معیارهای اجتماعی ارزیابی کرد و عملکرد خوب در زندگی چیزی بیش از سالمت روانی و هیجانی
و شامل تکالیف و درگیریهای اجتماعی است .از این رو او سالمت اجتماعی را ارزیابی و شناخت فرد از چگونگی
عملکردش در اجتماع و کیفیت روابطش با افراد دیگر ،نزدیکان و گروههای اجتماعی که عضو آنها است
میداند .به اعتقاد او و شاپیرو ( )2004آنچه بیشتر به زندگی غنا و معنا میبخشد ،خویشاوندان ،روابط و تجارب
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مشترك است .لذا او به توانایی فرد در تعامل مؤثر با دیگران و اجتماع به منظور ایجاد روابط ارضا کننده شخصی
و به انجام رساندن نقشهای اجتماعی ،عنوان سالمت اجتماعی میدهد.
اخیراً نیز اوستون و جیکوب ( )2005سالمت اجتماعی را شامل سطوح مهارتهای اجتماعی ،عملکرد اجتماعی،
و توانایی شناخت هر شخصی از خود به عنوان عضوی از جامعه بزرگتر دانستهاند و به شرایط اقتصادی و
اجتماعی ،رفاه ،و تمامیت شخص در شبکه اجتماعی او توجه کردهاند.
مهمترین نقد وارد بر این تلقی آن است که با توجه به تعاریف اخیر از سالمت روان« ،سالمت اجتماعی بنا بر
این تعاریف» را میتوان بخشی از سالمت روان دانست و به این ترتیب سالمت اجتماعی سازهای حشو خواهد
بود یا حداکثر بخش اجتماعی سالمت روان را تشکیل خواهد داد.
سالمت اجتماعی به مثابه شرایط اجتماعی سالمت بخش
مطالعات نشان داده است در بین تعیین کنندههای سالمت ،سهم هر دسته از عوامل حدوداً به قرار زیر است:
سهم نظام ارائه خدمات سالمت  ،%25سهم عوامل ارثی و زیستی  ،%15سهم عوامل مادی محیط زیست و
عوامل رفتاری  %10و سهم عوامل اجتماعی ( %50مرندی.)1385 ،
نقش قطعی عوامل اجتماعی و محیطی مؤثر بر سالمت از زمانهای بسیار قدیم شناسایی شده است .فعالیتهای
بهداشتی قرن نوزدهم و بیشتر اقدامات زیربنایی بهداشت عمومی جدید ،همگی نشاندهنده آگاهی از وابستگی
بین موقعیت اجتماعی شرایط زندگی و پیامدهای سالمتی مردم است .تجزیه و تحلیلها مشخص کردهاند اغلب
کاهشهای اساسی و جدیدی که در مرگ و میر ناشی از بیماریهای عفونی مانند سل رخ داده ،قبل از توسعه
درمانهای طبی مؤثر در این زمینه به وقوع پیوسته است که در واقع میتوان گفت این قبیل کاهشها در مرگ
و میر ریشه در تغییرات حاصل در سبد غذایی و شرایط زندگی داشته است (ایروین و اسکالی .)1384 ،در کشور
ما با وجود کاستیهای موجود ،به خصوص در مناطق محروم ،برای سالمت جسمی افراد گامهای مناسبی
برداشته شده است .اما آنچه فقدان آن ،در تمام عرصههای کشور محسوس است ،توجه نکردن کافی به ابعاد
روانی ،رفتاری و اجتماعی افراد است .این بی توجهی در عصر ارتباطات و جهانیسازی ،موجب آسیبپذیری
افراد در ابعاد روانی ،خودکشی ،سیگار کشیدن ،فرار از خانه ،افت تحصیلی و سایر آسیبهای اجتماعی میشود.
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واقعیت تحوالت اجتماعی گویای آن است که چهره بیماریها و اختالالت در حال دگرگونی است و پدیده
انتقال همهگیر در حال وقوع است و به سرعت پیش میرود و موجب بیماریها و اختالالت میشود .به نحوی
که تا سال  2020در همه جهان منشأ برهم زننده سالمت ،اختالالت و بیماریهای روانی ،رفتاری و اجتماعی
خواهد شد (مرندی .)2039 :1385 ،عوامل مؤثر بر سالمت ،هم در درون شخصی و هم در بیرون از او قرار
دارند .این عوامل بر هم اثر میگذارند و از این تعامل ممکن است سالمت ،ارتقا یا کاهش یابد .از این رو سالمت
کل جامعه و افراد را میتوان نتیجه تعاملهای بسیار از جمله وراثت ،محیط زیست ،سبك زندگی ،وضعیت
اقتصادی  -اجتماعی ،درآمد سرانه و ...دانست.
سالمت اجتماعی با این تلقی در واقع همان «تعیین کنندههای اجتماعی سالمت »1خواهد بود و بنابراین با
وجود مفهوم مزبور بار دیگر سالمت اجتماعی به مفهومی زائد بدل خواهد شد.
سالمت اجتماعی به مثابه سالمت جامعه یا جامعه سالم
ما با توجه به نقدهای وارد بر تلقیهای پیش گفته ،سالمت اجتماعی را به عنوان خصوصیتی از جامعه و معادل
با «جامعه سالم» مفهوم پردازی کردهایم .در اینگونه مفهوم پردازی ،صاحبنظرانی با ما همراه بودهاند .مثالً
راسل ( )1973جامعهای را سالم میداند که در آن فرصت و دسترسی برابر به خدمات و کاالهای اساسی برای
همه وجود داشته باشد تا افراد جامعه در مقام شهروند عملکرد کاملی داشته باشند .تبیین کنندههای سالمت
جامعه ممکن است شامل عمل به قانون ،برابری در ثروت ،دسترسی عمومی به مشارکت در فرآیند تصمیم
گیری و سطح سرمایه اجتماعی باشد.
«ائتالف جماعتهای سالم انتاریو» )2003( 2نیز جماعت سالم را دارای این مشخصات میداند :محیط زیست
پاك و امن؛ صلح ،انصاف ،و عدالت اجتماعی؛ دسترسی کافی همگان به غذا ،آب ،سرپناه ،درآمد ،امنیت ،کار و
تفریح؛ دسترسی کافی به خدمات سالمت؛ وجود فرصتهایی برای یادگیری و توسعه مهارتها؛ وجود روابط و
شبکههای قوی و حامی یکدیگر؛ محیطهای کار حامی آسایش فرد و خانواده؛ مشارکت وسیع ساکنان در

)Social Determinants of Health (SDH
)Ontario Healthy Communities Coalition (OHCC
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تصمیم گیری؛ میراث فرهنگی و معنوی غنی در محل؛ اقتصاد متنوع و زنده؛ حفاظت از محیط زیست طبیعی؛
مصرف مسئوالنه منابع به نحوی که پایداری درازمدت آنها تضمین شود ،ولی معروفترین نمونه «شاخص
سالمت اجتماعی فوردهام» است که میرینگوف و میرینگوف ( )1999در «مؤسسه نوآوری در سیاست
اجتماعی» 1وابسته به دانشگاه فوردهام وضع کردهاند و در آن ،به قرار زیر ،وضعیتهای گوناگونی را در گروههای
سنی مختلف و تعدادی وضعیت را نیز فارغ از سن و در کل جمعیت عمومی در نظر گرفتهاند:
▪ کودکان :میزان مرگ نوزادان ،کودك آزاری ،فقر کودکان؛
▪ نوجوانان :میزان خودکشی نوجوانان ،میزان مصرف مواد مخدر در نوجوانان ،میزان ترك تحصیل در
دبیرستان ،میزان بارداری در نوجوانی؛
▪ بزرگساالن :میزان بیکاری ،میانگین درآمد ،میزان پوشش خدمات سالمت؛
▪ سالمندان :میزان فقر باالی  65سال ،عمر مورد انتظار در  65سالگی؛
▪ جمعیت عمومی :میزان جرم خشونتبار ،میزان مرگ در تصادفهای مرتبط با الکل ،میزان مسکن قابل
خرید ،2و نابرابری درآمد.
روشن است که میرینگوفها بر خالف کییز و الرسن و همانند ما سالمت اجتماعی را صفت جامعه میدانستند.
از آن پس ،گامهای مهمی در زمینه شاخصهای اجتماعی در ایاالت متحده برداشته شده است .مؤسسه فوردهام
به جز انتشار سالیانه شاخص ،با یونیسف در تدوین اولین شاخص سالمت اجتماعی کودکان در کشورهای صنعتی
و همچنین با دولت کانادا به منظور تدوین شاخص سالمت اجتماعی کانادا همکاری داشت .شاخص سالمت
اجتماعی در کل با هدف بررسی کیفیت زندگی ملتها و جوامع و مشکالت اجتماعی آنها تدوین شد و کمتر
به مشکالت شخصی افراد میپردازد (ساندرا و میرینگوف.)2008 ،
مالحظه میشود که در تلقی و رویکرد سوم ،تعاریف متعددی از سالمت اجتماعی وجود دارد .یکی از مهمترین
دالیل یا علل این تفاوتها ،تفاوت در وضع موجود جوامع و جماعتهای مختلف است که سبب میشود هر

Institute for Innovation in Social Policy Affordable house
Affordable house
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جامعه یا جماعت وضع مطلوبی را برای خود به عنوان جامعه یا جماعت سالم تعریف کند که با دیگران متفاوت
باشد.
از آنجا که تعریف سالمت اجتماعی با این تلقی (جامعه سالم) به شرایط اجتماعی و فرهنگی هر جامعه بستگی
دارد ،هدف نخست ما به دست آوردن تعریف خاص سالمت اجتماعی در ایران و شناسایی اجزای آن بود .بر
پایه تعریف مزبور ،هدف بعدی ،شناسایی و تعیین شاخصهای نشاندهنده وضعیت جامعه ایران از حیث سالمت
اجتماعی است.
با تدوین این شاخص ترکیبی ،امکان سنجش دورهای سالمت اجتماعی در ایران و جماعات شهری و روستایی
آن ،مطالعه روند تغییرات جامعه از نظر سالمت اجتماعی ،مقایسه گروههای جمعیتی و مناطق مختلف کشور از
نظر سالمت اجتماعی ،مقایسه کشور با کشورهای دیگر از نظر سالمت اجتماعی ،تعیین نقاط مداخله برای
ارتقای سالمت اجتماعی ،ارزشیابی مداخالت معطوف به ارتقای سالمت اجتماعی ،و آزمون فرضیههایی به
منظور شناسایی پیش آیندهای سالمت اجتماعی یا پیامدهای کمبود آن فراهم میشود .به این منظور ،نخست
تعریفی بر پایه اجماع صاحبنظران تدوین کردیم و سپس این تعریف را به محك شواهد تجربی گذاشتیم.
بخش کيفی :نيل به اجماع صاحبنظران درباره ویژگیهاي جامعه سالم
روش:
نیل به اجماع در روش دلفی با کمك سلسله پرسشنامههای عمیق 1و دادن بازخوردهای کنترل شده ،در مورد
یك موضوع خاص ،به خصوص موضوعی که اطالعات زیادی درباره آن در دست نیست ،انجام میشود .در
فرآیند دلفی ،اطالعات بسیاری خلق و جمعآوری و نتیجه آنها به صورت آماری و نیز روایتی به خود
شرکتکنندگان بازخورد داده میشود  .دلفی ،روشی برای پردازش افکار و عقاید و نظرات گروه متخصصان
برگزیده است که برای اعالم افکار و عقاید خود ،پیرامون موضوعی خاص ،اعالم آمادگی کردهاند .این افراد در
طول تحقیق ،برای یکدیگر بی نام و ناشناس باقی میمانند .محقق و تسهیلگر 2با همه متخصصان برگزیده
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(که «اعضای گروه دلفی» یا «شرکت کنندگان» نامیده میشوند) تماس مستقیم دارد و با ارائه اطالعات اولیه،
طرح پرسشها ،پردازش پاسخها ،و برقرار کردن بازخوردها ،با هدف نیل به اجماع ،به جریان اطالعات ،ساخت
میدهد (راند.)2000 ،
پس از مطالعه در مورد روشهای پردازش گروهی ،به ویژه روش دلفی و قوتها و ضعفهای آن ،هسته اولیه
تحقیق تشکیل شد .این هسته طی اندیشه باران 1فهرستی از متخصصان رشتههای مرتبط با موضوع سالمت
جامعه را بر اساس دو معیار زیر تهیه کرد:
 )1صاحبنظر بودن و داشتن اعتبار علمی در مسائل سالمت و مسائل اجتماعی؛
 )2داشتن تجربه در مسائل سالمت و مسائل اجتماعی.
سپس هسته اولیه تحقیق ،از جهت معیارهای مزبور به آنها امتیاز داد و با توجه به احتمال ریزش 63 ،نفر از
آنها که میانگین امتیازهایشان از  %60بیشتر شد ،به عنوان شرکت کنندگان تحقیق انتخاب شدند .با آنان در
مورد موضوع ،روش و مدت احتمالی تحقیق گفتگو و موافقت اولیه آنها اخذ شد .سرانجام برای کسانی که
موافقت خود را اعالم کرده بودند ،پرسشنامهها با پست سریع (پیك) ارسال گردید .بیش از نیمی از افرادی که
در مرحله اول موافقت کرده بودند به همکاری ادامه ندادند :از  15نفر در دورههای مختلف پاسخی دریافت نشد،
 15نفر باوجود موافقت اولیه ،اعالم انصراف کردند 1 ،نفر به مرخصی بدون حقوق رفت و  1نفر نیز از کشور
مهاجرت کرد (جمع  32مورد) .به این ترتیب  31نفر تا مرحله پایانی به طور کامل در گروه دلفی شرکت داشتند.
ترکیب اعضای گروه دلفی از حیث مدرك دانشگاهی چنین بود (به ترتیب الفبایی نام رشتهها) :اقتصاد  2نفر،
پزشکی اجتماعی  1نفر ،توسعه  1نفر ،جامعه شناسی  4نفر ،جمعیت شناسی و سالمت روان  1نفر (دو رشتهای)،
روانپزشکی  8نفر ،روانپزشکی و سالمت  2نفر (دو رشتهای) ،روانشناسی اجتماعی  1نفر ،روانشناسی بالینی
 5نفر ،سالمت  3نفر ،مددکاری اجتماعی  1نفر ،مدیریت  1نفر ،همهگیرشناسی  1نفر؛ همچنین از مجموع 31
نفر اعضای دلفی  9نفر زن بودند.

Brain storming
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یافتهها:
دور اول :در پرسشنامه اولیه از اعضای گروه دلفی خواسته شده بود ،در پاسخ به پرسش اولیه (یك جامعه
سالم چه ویژگیهایی باید داشته باشد؟») با روش اندیشه باران فردی ،1هر تعداد ویژگی را که متناسب با شرایط
ایران معاصر به نظرشان میرسد ،بنویسند .در مجموع  418ویژگی (گویه اولیه) به دست آمد .گویهها قابل
طبقهبندی در  27مقوله و  4سطح بودند .اگرچه این طبقات در پردازشهای بعدی به کار نیامدند ،ذکر آنها در
این جا از آن جهت مفید است که تصویر کالنی از دیدگاههای اعضا به دست میدهد.
جدول  )1-1طبقهبندی ویژگیهای جامعه سالم از دیدگاه شرکتکنندگان دلفی در دور اول
پرسش اولیه

ویژگیهای جامعه سالم

مقولهها

گویهها

سطحها

عدالت اجتماعی

19

حفظ و ارتقای محیط زیست

16

وفاق ،مدارا و مشارکت

15

ارزشهای اجتماعی

ارزشهای بینالمللی

8

(ویژگیهای مثبت)

علمگرایی

8

آزادی

7

معنویت

7

استقالل

5

جرم

14

انحرافات اجتماعی

خشونت

10

(ویژگیهای منفی)

انحرافات جنسی

8

اعتیاد

6

ویژگیهای ساختاری

نهادهای متولی سالمت

59

(ساختارها و نهادهای

نهادهای متولی سالمت روان

49

اجتماعی)

نهادهای متولی اقتصاد و رفاه اجتماعی

39

Individual Barain Storming
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پرسش اولیه

مقولهها

گویهها

سطحها

نهادهای متولی اشتغال

21

نهاد آموزش

18

نهاد حکومت ،نظام سیاسی ،مدیریت جامعه

17

نهادهای متولی اوقات فراغت

13

نهادهای متولی تأمین نیازهای اساسی

11

نهادهای متولی فرهنگ

5

نهادهای متولی سایر خدمات عمومی

5

وضعیت کودکان

17

وضعیت زنان

14

وضعیت خانوادهها

11

وضعیت سالمندان

8

وضعیت جمعیت عمومی

8

27

418

ویژگیهای معطوف به
وضعیت گروههای اجتماعی

1

4

دور دوم :در دور دوم اعضای گروه دلفی به  418گویه اولیه ،امتیازهایی بین  0تا  10دادند .همچنین برخی از
اعضای گروه در مورد برخی از گویههای اولیه اظهارنظر کردند .عالوه بر این  231ویژگی جدید نیز مطرح شد
و به این ترتیب ،در پایان دور دوم مجموع ویژگیهای برشمرده برای جامعه سالم به  649رسید .با توجه به
احتمال تفاوت دیدگاههای مردم عادی با متخصصان ،همزمان با دور دوم یك نظرخواهی از مردم عادی نیز
انجام شد که نتایج آن در دور سوم به اطالع رسید.
دور سوم :در دور سوم ،استداللها و امتیازهایی که اعضا داده بودند و نیز جمعبندی نظرات مردم بازخورد
داده شد .سپس از اعضای گروه دلفی خواسته شد با توجه به دادههای به دست آمده (نتایج پردازش دور دوم) و
نیز با توجه به نتایج نظرخواهی از مردم (که به صورت درصد موافق ،ممتنع ،و مخالف به آنها اعالم شده بود)،
نمره جدید بدهند .در پایان دور سوم از  418ویژگی 159 ،ویژگی که امتیاز زیر ( 8میانگین) داشتند ،حذف شد
و  259ویژگی باقی ماند.
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دور چهارم :در دور چهارم نیز پس از اجرای مشابه دور سوم 105 ،ویژگی با امتیازهای زیر میانگین (باز هم
 )8حذف شد و  285ویژگی باقی ماند .از اعضای دلفی خواسته شد دوباره به این  285گویه امتیاز بدهند.
دور پنجم :تحقیق دلفی زمانی به پایان میرسد که نتایج دورها به تکرار رسیده باشند .اگر در این تحقیق
خاص ،نتیجه را برابر با فهرستی از ویژگیهای جامعه سالم بدانیم ،زمانی میتوانیم تحقیق خود را خاتمه یافته
تلقی کنیم که مشابهت این فهرست در دور آخر با فهرست دور پیش از آخر هر چه بیشتر باشد .از این رو
مشابهت امتیازهای تعداد معینی از ویژگیها را با همان تعداد در دور پیش مالك قرار دادیم .یعنی ویژگیهایی
را که اعضای دلفی برای جامعه سالم برشمرده بودند ،در دو فهرست آخر (چهارم و سوم) از نخستین ویژگی
دارای بیشترین میانگین تا دو ویژگی دارای بیشترین میانگین از باال (اول و دوم) ،سه ویژگی دارای بیشترین
میانگین از باال (اول و دوم و سوم) ،چهار ویژگی دارای بیشترین میانگین از باال (اول و دوم و سوم و چهارم)...،
یك به یك با هم مقایسه کردیم و درصد موارد مشابه در دو فهرست را محاسبه کردیم .مشاهده شد که در
میان  54ویژگی دارای بیشترین میانگین از باال (اول تا پنجاه و چهارم)  % 51مشابهت در دو فهرست وجود
دارد .از این رو برای سرعت بیشتر در رسیدن به اجماع ،در دور پنجم فقط همین  54ویژگی اول به نظرخواهی
گذاشته شد که هم دارای بیشترین امتیازها بودند و هم  %51با دور پیش مشابهت داشتند.
اقدام دیگری که برای تسریع در نیل به اجماع کردیم ،تغییر روش ارزیابی گویهها از امتیاز به رتبه بود .به این
ترتیب امکان دادن رتبههای مشابه به گویههای متفاوت وجود نداشت (در حالی که با دادن امتیاز چنین امکانی
وجود داشت و غالباً نیز چنین میشد)؛ لذا اعضای دلفی اولویتبندی روشنتری از گویهها ارائه میکردند ،ولی
جمعبندی رتبهها با این روش مشکلی دارد و آن این است که اگر صاحبنظری دو گویه انتخاب کرده و به
آنها رتبههای  1و  2داده باشد و صاحبنظر دیگری  10گویه انتخاب کرده و به آنها از  1تا  10رتبه داده
باشد ،رتبه  1صاحبنظر نخست با همین رتبه از نظر صاحبنظر دوم یك معنا ندارند و لذا به سادگی نمیتوان
آنها را با هم جمع کرد .برای حل این مشکل الزم بود بار دیگر رتبههای داده شده را به امتیاز برگردانیم و در
این تبدیل ،تفاوت رتبهدهی دو صاحبنظر فرضی مزبور را هم ببینیم و منظور کنیم .برای این کار ،فرض را بر
مساوات مجموع نظرات هر صاحبنظر با صاحبنظر دیگر (نه مساوات تك تك رتبههایشان) گذاشتیم؛ یعنی
با تقسیم عدد واحد ( )1بر مجموع رتبههایی که هر فرد به کل ویژگیهای منتخب خود داده بود ،امتیاز وی
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برای هر ویژگی تعیین شد .با این کار در واقع رتبههایی که شرکتکنندگان مختلف به تعدادهای متفاوتی از
ویژگیها داده بودند ،به امتیاز تبدیل و امکان جمع بستن آنها فراهم شد .اگر کسی به دو گویه رتبه داده بود،
مجموع امتیازهای حاصل از تبدیل رتبههای او با مجموع امتیازهای حاصل از تبدیل رتبههای کس دیگری که
به  10گویه رتبه داده بود ،یکی میشد و تنها تفاوت در رتبههای منفرد آنها و لذا امتیازهای منفرد آنها میبود.
سرانجام ویژگیها از بیشترین به کمترین امتیاز مجموع ،مرتب شدند و بر اساس فواصل هر یك با ویژگیهای
قبل و بعد ،دستهبندی شدند (نمودار .)2-1

نمودار  )1-1امتیازهای ترازشده با تسهیم واحد

2.5
2
1.5
1
0.5
0
رضایت از آزادی عقیده امنیت
زندگی

بهداشت

آموزش حقوق بشر

قانون

تبعیض
جنسی

جمعیت

نمودار  )2-1امتیازهای ترازشده -ویژگیهای برتر
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جدول  )2-1جمعبندی دوره پنجم
رتبه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

شماره گویه

مقوله

سطح

( 100اولیه)
( 423اولیه)
( 388اولیه)
 167/1جایگزین -ثانویه
 161جایگزین
 50جدید
( 10اولیه)
 124جایگزین
 48جدید
( 276اولیه)
 99جدید
 106جدید جایگزین
( 54اولیه)
 27جایگزین 2
( 205اولیه)
( 30اولیه)
 112جایگزین
( 11اولیه)
( 375اولیه)
 104جدید
 37جدید جایگزین 2
( 361اولیه)
( 146اولیه)
 46جدید
( 336اولیه)
 117جدید
 1جایگزین 2
( 360اولیه)
 103جدید
 18جایگزین
( 28اولیه)

خشونت
وضعیت جمعیت عمومی
وضعیت زنان
سالمت
سالمت
تأمین نیازهای اساسی
عدالت اجتماعی
تأمین نیازهای اساسی
تأمین نیازهای اساسی
اشتغال
حکومت ،نظام سیاسی ،مدیریت جامعه
حکومت ،نظام سیاسی ،مدیریت جامعه
معنویت
ارزشهای بینالمللی
سالمت روان
ارزشهای بینالمللی
انحرافات جنسی
عدالت اجتماعی
وضعیت کودکان
حکومت ،نظام سیاسی ،مدیریت جامعه
جرم
حکومت ،نظام سیاسی ،مدیریت جامعه
سالمت
تأمین نیازهای اساسی
اوقات فراغت
وضعیت زنان
عدالت اجتماعی
حکومت ،نظام سیاسی ،مدیریت جامعه
حکومت ،نظام سیاسی ،مدیریت جامعه
عدالت اجتماعی
ارزشهای بینالمللی

انحرافات اجتماعی
ویژگیهای معطوف به گروههای اجتماعی
ویژگیهای معطوف به گروههای اجتماعی
ویژگیهای ساختاری
ویژگیهای ساختاری
ویژگیهای ساختاری
ارزشها
ویژگیهای ساختاری
ویژگیهای ساختاری
ویژگیهای ساختاری
ویژگیهای ساختاری
ویژگیهای ساختاری
ارزشها
ارزشها
ویژگیهای ساختاری
ارزشها
انحرافات اجتماعی
ارزشها
ویژگیهای معطوف به گروههای اجتماعی
ویژگیهای ساختاری
انحرافات اجتماعی
ویژگیهای ساختاری
ویژگیهای ساختاری
ویژگیهای ساختاری
ویژگیهای ساختاری
ویژگیهای معطوف به گروههای اجتماعی
ارزشها
ویژگیهای ساختاری
ویژگیهای ساختاری
ارزشها
ارزشها
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رتبه
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

شماره گویه
 98جدید
( 158اولیه)
( 53اولیه)
( 392اولیه)
( 89اولیه)
( 166اولیه)
 403جایگزین
( 21اولیه)
( 159اولیه)
 120جدید
 364/2ثانویه
 88جایگزین 4
( 29اولیه)
 119جدید جایگزین
( 160اولیه)
( 86اولیه)
( 349اولیه)
( 32اولیه)
 365جایگزین
 400جایگزین
 96جدید
( 141اولیه)
 34جایگزین 3

مقوله
حکومت ،نظام سیاسی ،مدیریت جامعه
سالمت
معنویت
وضعیت زنان
جرم
سالمت
وضعیت سالمندان
آزادی
سالمت
اعتیاد
حکومت ،نظام سیاسی ،مدیریت جامعه
جرم
ارزشهای بینالمللی
وضعیت زنان
سالمت
جرم
سایر خدمات عمومی
ارزشهای بینالمللی
حکومت ،نظام سیاسی ،مدیریت جامعه
وضعیت زنان
سایر خدمات عمومی
سالمت
ارزشهای بینالمللی

سطح
ویژگیهای ساختاری
ویژگیهای ساختاری
ارزشها
ویژگیهای معطوف به گروههای اجتماعی
انحرافات اجتماعی
ویژگیهای ساختاری
ویژگیهای معطوف به گروههای اجتماعی
ارزشها
ویژگیهای ساختاری
انحرافات اجتماعی
ویژگیهای ساختاری
انحرافات اجتماعی
ارزشها
ویژگیهای معطوف به گروههای اجتماعی
ویژگیهای ساختاری
انحرافات اجتماعی
ویژگیهای ساختاری
ارزشها
ویژگیهای ساختاری
ویژگیهای معطوف به گروههای اجتماعی
ویژگیهای ساختاری
ویژگیهای ساختاری
ارزشها

در نهایت  18ویژگی برای جامعه سالم تعیین شد؛ جامعه سالم ،جامعهای است که در آن:
 )1فقر وجود نداشته باشد؛
 )2خشونت وجود نداشته باشد؛
 )3رشد جمعیت کنترل شده باشد؛
 )4تبعیض جنسیتی وجود نداشته باشد؛
 )5قانون همه را در اجرا و حمایت برابر بداند؛
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 )6پیمان حقوق بشر و سایر پیمانهای بین المللی مرتبط با حقوق انسانها رعایت شود؛
 )7آموزش تا پایان دوره راهنمایی اجباری و رایگان و سپس رایگان باشد؛
 )8همگان به خدمات سالمت دسترسی داشته باشند؛
 )9امنیت وجود داشته باشد؛
 )10آزادی عقیده وجود داشته باشد؛
 )11افراد احساس رضایت از زندگی خود داشته باشند؛
 )12همه مردم تحت پوشش بیمه باشند؛
 )13توزیع در آمدها عادالنه باشد؛
 )14بیکاری وجود نداشته باشد؛
 )15تبعیض قومی و نژادی و منطقهای وجود نداشته باشد؛
 )16حکومت نزد مردم مشروعیت داشته باشد؛
 )17حاکمان به شیوه مردم ساالرانه انتخاب شوند؛
 )18پس از انتخاب نیز تحت نظارت مردم ساالرانه باشند.
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بخش کمّی :روایی سازه با تحليل عاملی اکتشافی
روش:
اکنون باید ببینیم آیا اجماع صاحبنظران از پشتوانه تجربی نیز برخوردار است یا نه؟ به این منظور از تحلیل
عاملی اکتشافی استفاده کردیم .متناسب با  17ویژگی مزبور توانستیم تنها  8شاخص در  30استان کشور به
دست آوریم :نسبت هزینههای خوراکی به غیر خوراکی (شاخصی برای فقر) ،میزان ضرب و جرح و قتل
(شاخصهایی برای خشونت) ،رشد طبیعی جمعیت ،1میزان باسوادی (شاخصی برای آموزش) ،میزان پوشش
بیمهای ،ضریب جینی (شاخصی برای توزیع عادالنه در آمدها) ،و میزان بیکاری.
دو شاخص میزان ضرب و جرح و ضریب جینی ،هر یك به دلیلی ،از تحلیل عاملی کنار گذاشته شدند :میزان
ضرب و جرح به این دلیل کنار گذاشته شد که بر خالف انتظار با میزان قتل در هر استان رابطهای معکوس
ال در برخی استانها موارد ضرب و جرح
داشت ( .)r = - 0.248, p=0.09تفسیر این یافته این بود که احتما ً
به خوبی گزارش نمیشود و ای بسا به دلیل همین کم گزارشدهی 2است که میزان قتل نیز در استان باال
میرود .مطابق این تفسیر به نظر رسید که میزان قتل در هر استان شاخص بهتری برای بیان وضعیت استان
از حیث خشونت باشد؛ خاصه آن که ماهیت قتل به گونهای است که امکان کم گزارش دهی آن نیز تقریباً
وجود ندارد .شاخص ضریب جینی نیز از آن رو کنار گذاشته شد که باز بر خالف انتظار تقریباً هیچ گونه همبستگی
با شاخصهای دیگر نداشت (به عنوان مثال ،با فقر r = 0.007. p =0.48 :و با بیکاریr = = 0.48 :

 )0.005, pدلیل این وضع نیز بنا به تفسیر ما ،نبود ارتباط میان نابرابری با سایر وضعیتهای اجتماعی نیست،
بلکه پراکنش (واریانس) اندك آن بین استانها یا اصطالحاً محدودیت دامنه 3است :هرگاه پراکنش متغیری
محدود باشد ،آن عامل را باید عاملی ثابت ،نه متغیر ،دانست که طبیعتاً با متغیرهای دیگر همبستگی نشان
نخواهد داد .به این ترتیب ،تحلیل عاملی اکتشافی بر  6شاخص انجام شد.

1

)Natural Growth Rate (NGR
Under-Reporting
3
Range Restriction
2
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یافتهها:
مقدار سنجه کِی.اِم.اُ ( )0/660و معناداری آزمون کرویت بارتلت ( )p >0.001انجام تحلیل عاملی اکتشافی را
مجاز میساخت .براساس نتایج ماتریس همبستگی ،از چرخش اوبلیمین مستقیم استفاده شد و به این ترتیب دو
مؤلفه کم بُنیِگی (شامل رشد جمعیت ،فقر ،پوشش بیمه ،و سواد) و مشکل (شامل بیکاری و قتل) به دست آمد
که میتوانند  %68/3از پراکنش سازه «سالمت اجتماعی ایران» را توضیح دهند .بر این اساس ،جامعهای سالم
است که قویبُنیه و کممشکل باشد ،یعنی در آن همه افراد باسواد و تحت پوشش بیمه باشند ،رشد جمعیت
کنترل شده باشد ،و فقر ،قتل و بیکاری در آن وجود نداشته باشد .برای تعدیل این بیان آرمانی به منظور زمینی
و عملی کردن آن ،بهتر است گفته شود جامعهای که در آن آموزش و پوشش بیمه هرچه بیشتر ،رشد جمعیت
هرچه کنترل شدهتر ،و فقر ،خشونت ،و بیکاری هرچه کمتر باشد ،آن جامعه سالمتر است .شاخص سالمت
اجتماعی نیز به قرار زیر قابل محاسبه است:
)ISHI=ZLit. + ZIns. Cov. - (ZNGR + ZPov. + ZMurd. + ZUnemp.
ISHI: Iranian Social Health Index
ZLit: Z score of literacy rate
ZIns. Cov.: Zscore of insurance coverage
ZNGR: Z score of Natural Growth Rate
)ZPov.: Z score of poverty index (i.e. food/non-food expenditures of households
ZMurd.: Z score of willful murder rate
ZUnemp.: Z score of unemployement rate

به عبارت سادهتر همه بیانگرهای مندرج در شاخص ترکیبی فوق را نخست به عدد استاندارد 1تبدیل میکنیم و
سپس در فرمول مزبور قرار میدهیم تا به عددی برسیم که سالمت اجتماعی آن جمعیت را نشان میدهد.

Z score
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) ماتریس همبستگی3-1 جدول
سواد
-0/633
p =0/000
-0/122
p =0/260
-0/652
p =0/000
-0/190
p =0/157
0/710
p =0/000
1

پوشش بیمه
-0/366
p =0/023
-0/044
p =0/409
-0/496
p =0/030
-0/300
p =0/050

بیکاری
0/196
p =0/149
0/337
p =0/034
0/359
p =0/026

فقر
0/418
p =0/010
0/382
p =0/019

قتل عمد
0/23
p =0/110
1

1

1

رشد جمعیت
1

رشد جمعیت
قتل عمد
فقر
بیکاری

1

پوشش بیمه
سواد

KMO measure of adequacy: 0.660
Bartlett's Test of Sphericity: p < 0.001
Total Variance Explained= 68.3%
Extraction Method: Principal Component Analysis
Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization

) نمودار سنگریزهای3-1 نمودار
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جدول  )4-1ماتریس الگویی
مؤلفه 1

مؤلفه 2

کم بُنیِگی

مشکل

رشد جمعیت

0/699

0/076

فقر

0/640

0/369

پوشش بیمه

-0/855

0/104

سواد

-0/966

0/094

قتل عمد

-0/104

0/893

بیکاری

0/104

0/708

بر اساس این شاخص ،وضعیت سالمت اجتماعی در استانهای کشور در سال  1386به شرح جدول  5-1است.
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جدول  )5-1وضعیت سالمت اجتماعی استانهای کشور در سال 1386
استان

مقدار شاخص سالمت اجتماعی

رتبه سالمت اجتماعی

تهران
سمنان
اصفهان
بوشهر
مازندران
قم
یزد
خراسان رضوی
هرمزگان
گیالن
مرکزی
قزوین
آذربایجان شرقی
زنجان
خراسان جنوبی
فارس
گلستان
خوزستان
همدان
کردستان
اردبیل
آذربایجان غربی
چهارمحال و بختیاری
خراسان شمالی
کرمان
کرمانشاه
کهگیلویه و بویراحمد
ایالم
لرستان
سیستان و بلوچستان

7/37
6/42
5/1
4/55
3/57
3/44
3/37
2/63
2/52
1/97
1/92
1/9
1/88
1/85
0/9
-0/58
-0/74
-0/78
-1/22
-1/47
-1/52
-2/33
-2/46
-2/89
-3/17
-4/11
-4/42
-4/96
-7/63
-10/98

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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بحث و نتيجهگيري
تعریف ما از سالمت اجتماعی با تعاریف جوامع دیگر ،مشابهتها و نیز تفاوتهایی دارد :نبود فقر و خشونت و
بیکاری و بی سوادی و وجود بیمه همگانی در غالب تعاریف دیگر نیز به صورتهای مختلف دیده میشود ،اما
رشد کنترل شده جمعیت آن را خاص و بومی کرده است .توجه صاحبنظران به این موضوع نشان از درگیری
ویژه جامعه ایران با این مشکل در سالهای اخیر دارد که حساسیت آنها را چنین برانگیخته است .اما این نکته
نیز در خور توجه است که اهمیت رشد جمعیت فقط در دیدگاه صاحبنظران منعکس نبوده ،بلکه شواهد تجربی
نیز حاکی از ضرورت توجه به آن برای سالمت اجتماعی کشور است.
دلفی در هر حال تعریف متخصصان را به دست میدهد که با نظر مردم متفاوت خواهد بود .از این رو بهتر است
تحقیقها ی دلفی ،خاصه در موضوعاتی مثل سالمت ،با نظرسنجی از مردم تکمیل شود .ما در این تحقیق ،بنا
بر پیشنهادنامه مصوب ،امکان این کار را نداشتیم و با این حال برای نیل به پاسخهایی هر چه قابل اتکاتر،
نظرسنجی محدودی از مردم هم انجام دادیم و نتایج آن را در دور دوم به اطالع صاحبنظران رساندیم .شاید
اگر امکان داشت ،بهتر بود این نظرسنجی با انجام بحثهای گروهی متمرکز و سپس انجام یك پیمایش کمی
با حجم نمونه بیشتر انجام میشد و از آن مستقالً یا در دل این دلفی استفاده میشد.
اکنون که شاخص سالمت اجتماعی فراهم است ،الزم است اطالعات اجزای آن به صورت منظم جمعآوری و
شاخص به صورت دورهای محاسبه شود تا هم سالمت جامعه پایش شود ،هم تأثیر اقدامت دستگاههای مرتبط
با سالمت اجتماعی ارزشیابی شود ،هم امکان مقایسه جمعیتهای مختلف و مناطق مختلف فراهم شود ،و هم
عوامل مرتبط با آن ،اعم از عوامل سبب شناختی (عوامل خطر و عوامل محافظ) و عوارض و پیامدهای افول
سالمت اجتماعی شناسایی گردد .در هر حال سالمت اجتماعی مفهومی سیال است .همان طور که در جوامع
مختلف بسته به سطح دستیابی آنها به شرایط مطلوب تعریف متفاوتی میطلبد ،در مقاطع مختلف زمانی هم
ثبات نخواهد داشت و از این رو بازتعریف آن در هر  5تا  10سال ضروری به نظر میرسد.
اگر بتوان از یك محك تجربی استفاده کرد ،تعریف سالمت اجتماعی و شاخص مبتنی بر آن ،از نوعی روایی
مالکی نیز برخوردار خواهد شد .اما یافتن مالك برای مفهوم «سالمت اجتماعی» دشوار به نظر میرسد.
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همچنین الزم است در تحقیقهای آینده ،با وارد کردن شاخصهای بیشتر در تحلیل عاملی ،شواهد تجربی
قویتری برای این سازه فراهم شود.
در عین حال ،سنجش دورهای سالمت اجتماعی ایران و تعیین روندهای آن در سطح کشور و گروههای اجتماعی
گوناگون مهمترین تحقیقهایی است که برای آینده میتوان پیشنهاد کرد .همچنین ارتقای آموزش و سالمت،
کنترل جمعیت و کاهش فقر ،خشونت و بیکاری ،مهمترین اقدامهایی است که بر اساس این تحقیق میتوان
برای ارتقای سالمت اجتماعی ایران پیشنهاد کرد.
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تدوین سنجهاهی
روان شناسی سالمت اجتماعی

نج
دکتر مجید صفاری نیا ،دانشیار روان شناسی دااگشنه ایپم نور و رئیس ا من روان شناسی اجتماعی اریان

چکيده
مقدمه :پژوهش حاضر به تدوین سنجههای روانشناسی سالمت اجتماعی میپردازد.
روش :پژوهش حاضر از نوع توصیفی و زمینهیابی است .جامعه آماری پژوهش عبارت است از کلیه متخصصان
حوزههای روانشناسی (دکتری ،دانشجوی دکتری و کارشناسی ارشد) که  215نفر از آنها به شیوه در دسترس
از دانشگاههای سراسر کشور انتخاب شدند .ابزار پژوهش عبارت است پرسشنامه محقق ساخته  60گویهای
است که با استفاده از روش زمینهیابی (دلفی) مطابق نظر گروهی از روانشناسان جهت بررسی شاخصهای
سالمت اجتماعی در ایران طراحی شده است .جهت تجزیه و تحلیل اطالعات و تدوین شاخصها از روشهای
آماری نظیر تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد.
یافتهها :نتایج حاصل از تحلیل اکتشافی حاکی از وجود چهار شاخص انسجام اجتماعی ،شکوفایی اجتماعی،
مشارکت اجتماعی و پذیرش اجتماعی به عنوان مؤلفههای سالمت اجتماعی از منظر روانشناسی بود.
نتیجهگیری :با توجه به شناسایی مؤلفهها و شاخصهای سالمت اجتماعی میتوان آنها را در ایران اعتباریابی
و هنجاریابی نمود.
کلیدواژگان :انسجام اجتماعی ،شکوفایی اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،پذیرش اجتماعی.
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مقدمه
روانشناسی سالمت تحت عنوان علم مطالعه نقش روانشناسی در سالمت و تندرستی تعریف شده است .در
این راستا ،روانشناسی سالمت به بررسی باورهای سالمت و رخدادهای پیشبینیکننده سالمت در انسانها
میپردازد .روانشناسی سالمت همچنین به بررسی باورها درباره بیماری و چگونگی ادراك افراد از بیماری
میپردازد .انسان موجود پیچیدهای است و بیماریها حاصل عوامل متعددی هستند و تنها یك عامل مثالً،
ویروس یا باکتری علت بیماری نیست .روانشناسی سالمت تالش میکند مدل سادهای از سالمتی و عوامل
چندوجهی مرتبط با بیماری جسمی ارائه کند (اُگدِن.)2008 ،
سالمت و بیماری تحت تأثیر عوامل گوناگونی قرار میگیرند .با وجود اینکه بیماریهای واگیر و ارثی رایج و
معمولند ،عوامل رفتاری و روانشناختی زیادی وجود دارند که میتوانند بهزیستی جسمانی و وضعیتهای پزشکی
گوناگون را تحت تأثیر قرار دهند .روانشناسی سالمت یك حوزه تخصصی است که بر نحوه اثرگذاری عوامل
زیستی ،رفتاری ،روانشناختی و اجتماعی بر سالمت و بیماری تمرکز میکند .اصطالحات دیگری نظیر
روانشناسی پزشکی و طب رفتاری نیز گاهی مترادف روانشناسی سالمت در نظر گرفته میشوند (رادلی و
چمبرلین.)2001 ،1
سالمت و بیماری نتیجه تعامل میان نیروهای زیستی ،روانی و اجتماعی است ( .)2000 ،WHOسالمت نه فقط
نبود بیماری و نقص که آسایش کامل جسمی ،روانی و اجتماعی است .دیدگاه کنونی درباره سالمت و بیماری،
دیدگاهی وسیع است که شامل تأثیر متقابل جنبههای زیستی ،روانی و اجتماعی زندگی شخص است .این
دیدگاه جدید را الگوی زیستی -روانی -اجتماعی 2میخوانند .در این مدل ،سالمت و بیماری محصول ترکیب
عوامل زیر در نظر گرفته میشود:
الف -ویژگیهای زیست شناختی (مثالً ،زمینههای ژنتیکی)؛
ب -عوامل رفتاری (مثالً ،سبك زندگی ،استرس و باورهای سالمتی) و
ج -شرایط اجتماعی (مثالً ،تأثیرات اجتماعی ،روابط خویشاوندی و حمایت اجتماعی) (اُگدِن.)2008 ،

Radley & Chamberlain
Biopsychosocial Perspective
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الگوی زیستی -روانی -اجتماعی به توصیف تعامالت میان عوامل روانی -اجتماعی و زیست شناختی در
سببشناسی و پیشرفت بیماری میپردازد .اینکه فرد محیط پیرامون خود را چگونه تفسیر کرده و به آن پاسخ
میدهد تعیین کننده چگونگی واکنش نشان دادن در برابر استرس است ،بر رفتارهای سالمت اثر میگذارد ،در
پاسخهای عصب -درونریز و ایمنی سهیم است و نهایتاً میتواند بر پیامدهای سالمت تأثیر بگذارد .مداخالت
روانشناسی سالمت طراحی میشوند تا با آموزش دادن روشهای سازگارانهتر تفسیر چالشهای زندگی و
پاسخهای مقابلهای مؤثرتر سبب تعدیل نحوه پاسخدهی به استرس شوند و رفتارهای سالمت را بهبود بخشند
(لوتگندورف و کاستانزو.)2003 ،1
روانشناسی سالمت حوزهای جدید و به سرعت در حال رشد است و میتواند تحت عنوان نحوه بهکارگیری
روشهای روانشناختی برای مطالعه رفتارهای مرتبط با سالمت ،بیماری و مراقبت از سالمت تعریف شود.
حوزه روانشناسی سالمت بر ارتقای سالمت ،پیشگیری و درمان بیماری تمرکز میکند .روانشناسان سالمت
همچنین به بررسی نحوه واکنش نشان دادن افراد ،مقابله با بیماریها و بهبودی پس از بیماری میپردازند.
برخی روان شناسان سالمت در زمینه بهبود نظام مراقبت از سالمت و اصالح رویکردهای دولت در خصوص
خط مشی مراقبت از سالمت فعالیت میکنند.
روانشناسی سالمت ممکن است به مطالعه موارد زیر بپردازد:
▪ چرا و چه زمانی افراد به جستجوی مشاوره حرفهای درباره سالمت خود میپردازند؛
▪ چرا متخصصان مراقبت از سالمت ابزارهای پیشگیرانه را توصیه میکنند؛
▪ چگونه بیماران و متخصصان مراقبت از سالمت با یکدیگر تعامل میکنند؛
▪ چگونه بیماران با بیماری خود سازگار میشوند؛
▪ ارتباط بین ادراك ،رفتار سالمت و کارکرد فیزیکی (فرنچ ،ودهارا و کپتین.)2010 ،2
روان شناسان سالمت بر مشکالت سالمت عمومی ،مقدمات مراقبت از سالمت و نحوه پاسخدهی به بیماری
تمرکز میکنند .این موضوعات ممکن است توسط نهادهای مراقبت از سالمت (مراکز سالمت) ،متخصصان
سالمت (پزشکان ،پرستاران و متخصصان توانبخشی) و سازمانها مطرح شوند.
Lutgendorf & Costanzo
French, Vedhara & Kaptein
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گستره این رشته علمی وسیع بوده و شامل موارد زیر میباشد:
▪ رفتارهای مخاطره آمیز سالمت :عبارت است از رفتارهایی که ممکن است سالمت فرد را به مخاطره
بیندازند (مثالً :استعمال دخانیات ،سوءمصرف مواد و رژیمهای فاقد مواد غذایی مورد نیاز) و همچنین
استفاده از نظریهها و مداخالت روانشناختی برای پیشگیری اولیه و سالمت وابسته به تغییر رفتار است؛
▪ رفتارهای حافظ سالمت :عبارت از تشویق به انجام رفتارهایی نظیر ورزش کردن ،رژیم غذایی سالم و
بهداشت دهان و دندان ،بررسی وضعیت سالمت و شرکت در غربالگری پزشکی 1با استفاده از رویکردهای
روانشناختی است؛
▪ شناختهای مرتبط با سالمت :بررسی فرآیندهای شناختی است که میانجی رفتارهای سالمت و بیماری
میشوند و آنها را تعیین میکنند .گستره مدلها و چارچوبهای نظری مورد استفاده وسیع است ،به
طوری که عالوه بر تبیین و پیشبینی ،گسترش مداخالت را هم دربرمیگیرد (مثالً ،اصالح باورهای
سالمت ،افزایش کنترل درونی یا باورهای خودکارآمدی)؛
▪ فرآیندهای اثرگذار بر اشاعه مراقبت از سالمت :بررسی ماهیت و اثرات ارتباط بین متخصصان مراقبت از
سالمت و بیماران است که میتواند مشتمل بر مداخالت روانشناختی بهبود ارتباط ،تسهیل نمودن تبعیت
بیمار ،آمادگی بیمار برای پذیرش درمانهای پزشکی و ...باشد؛
▪ جنبههای روانشناختی بیماری :توجه به اثر روانشناختی بیماری حاد و مزمن بر افراد ،خانوادهها و مراقبان
است .مداخالت روانشناختی ممکن است برای کمك به ارتقای خودمدیریتی ،مقابله با درد یا بیماری،
بهبود کیفیت زندگی و کاهش ناتوانی به کار روند (سندرسون.)2012 ،2

Medical Screening
Sanderson
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فرآیندهای زیست-
رفتارهای سالمت /سبك

زندگی
خواب ،رژیم غذایی ،ورزش ،در
معرض آفتاب قرار گرفتن ،عدم
استعمال سیگار ،مشروبات الکلی
و مواد مخدر و...

شناختی
وراثت /ژنتیك
سن ،جنس ،نژاد ،قومیت،
مواجهه با ویروسها (ایدز،
آنفلوآنزا و ،)...توکسینها،
کارسینوژنها ،جراحت،
درمان دارویی

فرآیندهای روانی -اجتماعی
تفاوتهای فردی
خوشبینی ،خصومت ،عاطفه منفی
خُلق
افسردگی ،اضطراب
منابع
مقابله ،حمایت اجتماعی ،مذهب،
معناداری ،منفعت یابی

استرس زندگی
حاد ،مزمن ،آسیبها (تروما)،
پایگاه اجتماعی -اقتصادی
تجارب اولیه زندگی

مداخالت روانشناسی سالمت
درمانهای شناختی -رفتاری ،آرام سازی ،هیپنوتیزم ،ورزش ،مراقبه،
حمایت اجتماعی ،رواندرمانی و ...

شکل  )1-1الگوی زیستی -روانی -اجتماعی (اقتباس از لوتگندورف و کاستانزو)2003 ،
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درباره سالمتی الگوهای متعددی وجود دارد که هر کدام بر اساس دیدگاههای خود ،آن را تعریف و تبیین
کردهاند ،اما دیدگاه نوین در این باره الگوی کلنگر 1است که سالمتی را بر حسب کلیت فرد تعریف میکند .بر
اساس این الگو ،سالمتی چیزی بیش از سالمت جسمانی است و به جنبههای هیجانی ،عقالنی ،معنوی ،روانی
و اجتماعی فرد و نیز روابط بین این ابعاد اشاره میکند (باباپورخیرالدین ،طوسی و حکمتی .)1388 ،پژوهشها
حاکی از آن است که برخی عوامل ،سالمت اجتماعی را تحت تأثیر قرار میدهند که عبارتند از :وضعیت
اقتصادی -اجتماعی ،سطح تحصیالت ،سن ،میزان دریافت حمایت اجتماعی و وضعیت تأهل (کار.)2004 ،
سالمت اجتماعی از دو دیدگاه لذتجویانه و کارکردی مورد توجه قرار گرفته است (کیز و شاپیرو.)2004 ،
دیدگاه لذتجویانه ،سالمت اجتماعی را با رضایت از زندگی و تعادل جنبههای مثبت و منفی بررسی میکند.
از سوی دیگر دیدگاه کارکردگرایانه ،سالمت اجتماعی را با توجه به اهمیت فردی ،هستی معنادار و میزان
پتانسیل افراد برای ایفای وظایف خود مینگرد و لذا تأکید آن بر سالمت اجتماعی در یك بازه زمانی
طوالنیمدتتر است .تحقیقات مختلف که متمرکز بر مفهوم سالمت اجتماعی هستند ،شامل تحقیقات درباره
سالمت عاطفی بودهاند و بر مبنای یك مفهومسازی لذتجویانه از سالمت اجتماعی صورت گرفتهاند و
کارکردگرایی مثبتی را بررسی کردهاند که به عنوان جزئی از سالمت اجتماعی و روانی مطرح بوده است .ریف
( )1989معتقد بودند که سالمت چیزی بیش از رضایت از زندگی و احساس خوشبختی است که در مفهوم
لذتجویانه از سالمت مطرح میشود .امروزه سالمت اجتماعی را محصول عوامل شناختی ،روانی و اجتماعی
و معلول عوامل زیستشناختی میدانند و این نگرش با یك رویکرد کلیتر به مقوله سالمت و بیماری و
معالجه مشکالت آسیب زننده همراه میشود .این رویکرد جدید به سالمت ،منجر به استفاده از دامنهای از
واژهها شده که با هم ارتباط درونی دارند از جمله کیفیت زندگی ،سالمت اجتماعی -ذهنی و سالمت روانی،
کارکرد مثبت فردی و سالمت عاطفی و سالمت اجتماعی (کیز .)1998 ،این مفهومسازی گسترده از سالمت
و سالمت اجتماعی اجازه میدهد بررسی جامعتری از عوامل روانی و شناختی داشته باشیم که مرتبط با درك

Holistic
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افراد از میزان کارایی مطلوب خود در محیط اطرافشان است .این تأکید بر عوامل روانی مثبت که مرتبط با
سالمت اجتماعی هستند را میتوان به حوزه روانشناسی هم تعمیم داد.
مدل سالمت اجتماعی که توسط ریف ( ،1996به نقل از رفیعی ،سمیعی ،امیری رارانی و اکبریان )1389 ،مطرح
شد ،مفهوم سالمت اجتماعی را شامل ابعاد عملکرد مثبت ذهن در روابط اجتماعی میداند .این ابعاد عبارتند از:
پذیرش خود ،رشد شخصی ،روابط مثبت با دیگران ،تسلط بر محیط ،هدفمند بودن در زندگی و استقالل.
کیز )1998( 1بیان کردکه حلقه مفقوده در تاریخچه مطالعات مربوط به سالمت ،پاسخ به این سؤال است که آیا
ممکن است کیفیت زندگی و عملکرد شخصی افراد را بدون توجه به معیارهای اجتماعی ارزیابی کرد؟ وی در
پاسخ به این سؤال بیان میکند ،عملکرد خوب در زندگی چیزی بیش از سالمت جسمی و روانی است و تکالیف
و چالشهای اجتماعی را نیز در بر میگیرد .کیز ( )1998مفهوم سالمت اجتماعی را این طور تعریف میکند:
سالمت اجتماعی عبارت از چگونگی ارزیابی فرد از عملکردش در اجتماع.

فرد سالم از نظر اجتماعی ،اجتماع را به صورت یك مجموعه معنادار ،قابل فهم و بالقوه برای رشد و شکوفایی
دانسته و احساس میکند که به جامعه تعلق دارد ،از طرف جامعه پذیرفته میشود و در پیشرفت آن سهیم است.
بین مفهوم سالمت روانی و سالمت اجتماعی فاصله نزدیکی وجود دارد .همچنین ،نتایج مطالعات نشان دادهاند
که معیارهای (مقیاسهای) سالمت اجتماعی همبستگی مثبت با معیارهای سالمتی روانی دارند (سام آرام،
.)1389
کیز و شاپیرو )2004( 2با توجه به مفهوم پردازیهای نظری از سالمت اجتماعی ،یك مدل پنج بُعدی قابل
سنجش ارائه داد که در سطوح فردی قابل استفاده است .در سنجش سالمت اجتماعی این پنج بُعد به عنوان
متداولترین ابعاد قابل استفاده به شمار میروند.

Keyes
Keyes & Shapiro
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در مطالعه ملّی خط متوسط بنیاد مك آرتور 1نیز از این پنج بُعد جهت تعیین میزان سالمت اجتماعی استفاده
شده است :شکوفایی اجتماعی ،2همبستگی اجتماعی ،3انسجام اجتماعی ،4پذیرش اجتماعی 5و مشارکت
اجتماعی.6
منظور از شکوفایی اجتماعی ارزیابی پتانسیل و خط سیر جامعه است (کیز .)1998 ،شکوفایی اجتماعی شامل
درك افراد از این موضوع است که آنها از رشد اجتماعی سود خواهند برد و نهادها و افراد حاضر در جامعه به
شکلی در حال شکوفاییاند که نوید توسعه بهینه را میدهد ،هرچند این امر برای همه افراد درست نیست (کیز
و شاپیرو .)2004 ،شکوفایی اجتماعی دربرگیرنده این درك است که جامعه کنترل آینده خود را در دست دارد.
منظور از همبستگی اجتماعی ،ارزیابی یك فرد با در نظر گرفتن کیفیت همراهی او با جامعه اطرافش است
(کیز .)1998 ،احساس تعلق میتواند جنبهای محوری از سالمت باشد و لذا یکپارچگی با دیگران در محیط و
جامعه اطراف میبایست حاصل یك تجربه مشترك شباهت با دیگران باشد (کیز و شاپیرو .)2004 ،نبود حس
همبستگی اجتماعی در باالترین سطح خود به خودکشی میانجامد .افراد سالم احساس میکنند که جزئی از
جامعهاند ،لذا همبستگی اجتماعی احساس اشتراك فرد با دیگرانی است که واقعیت اجتماعی او را میسازند و
به جامعه خود تعلق دارند .همبستگی اجتماعی متکی بر مفاهیمی چون انسجام اجتماعی (دورکیم) ،بیگانگی
فرهنگی و انزوای اجتماعی (سیمن) و آگاهی طبقاتی (مارکس) است (صبوری.)1391 ،
همبستگی اجتماعی در واقع شاخصی برای شناخت میزان وحدت و انسجام گروه و جامعه است و به عبارتی
کشش (احساس تعلق و هم سرنوشتی) بین اعضای گروه و جامعه را نشان میدهد .انسجام وقتی رخ میدهد
که عواطف افراد به وسیله نمادهای فرهنگی تنظیم شوند ،جایی که افراد متصل به جماعت ،اجتماعی شده
باشند ،جایی که کنشها تنظیم شده و به وسیله هنجارها هماهنگ شدهاند و جایی که نابرابریها قانونی تصور
میشود (اکبری .)1383 ،انسجام اجتماعی قابل قیاس با بیمعنابودن زندگی است و شامل دیدگاههایی در این
The MacArthur Fundation's successful midlife national study

1

2

Social Actualization
Social Integration
4
Social Coherence
5
Social Acceptance
6
Social Contribution
3
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باره است که جامعه قابل سنجش و پیشبینی است .از حیث روانشناختی ،افراد سالم زندگی شخصی خود را
با معنا و منسجم میبینند (ریف .)1989 ،آنتونوفسکی معتقد است که احساس انسجام در وجود فرد میتواند
نشانه سالمتی او باشد .افرادی که از انسجام برخوردارند تالش میکنند هنگام مواجهه با رویدادهای غیرقابل
پیشبینی ،انسجام خود را حفظ کنند .انسجام اجتماعی درك فرد از کیفیت جهان اجتماعی خود و شیوه
سازماندهی و عملکرد اوست (کیز .)1998 ،کیز ( )1998معتقد است که انسجام اجتماعی عبارت از درك این
موضوع است که جامعه را میتوان درك کرد و عقالنی و قابل پیشبینی است .پذیرش اجتماعی نسخه
اجتماعی پذیرش خود است .افرادی که نگرش مثبتی به شخصیت خود دارند و جنبههای خوب و بد زندگی
خود را توامان میپذیرند ،نمونههایی از سالمت روانی و اجتماعی هستند (ریف .)1989 ،منظور از پذیرش
اجتماعی ،درك فرد از جامعه با توجه به خصوصیات سایر افراد است (کیز .)1998 ،پذیرش اجتماعی شامل
پذیرش تکثر با دیگران ،اعتماد به خوب بودن ذاتی دیگران و نگاه مثبت به ماهیت انسانها است که همگی
آنها باعث میشوند فرد در کنار سایر اعضاء جامعه انسانی ،احساس راحتی کند (کیز و شاپیرو .)2004 ،کسانی
که دیگران را میپذیرند به این درك رسیدهاند که افراد به طور کلی سازنده هستند .همان طور که سالمت
روان شامل پذیرش خود میشود ،پذیرش دیگران در جامعه هم میتواند به سالمت اجتماعی بینجامد (صبوری،
 .)1391مشارکت اجتماعی عبارت است از ارزیابی ارزش اجتماعی که فرد دارد و شامل این عقیده است که آیا
فرد جزئی مهم از جامعه است و چه ارزشی را به جهان خود اضافه میکند .مشارکت اجتماعی با مفاهیم
بازدهی و مسئولیتپذیری شباهت دارد .بازدهی فردی به این معنا است که عقیده داشته باشیم میتوانیم رفتار
خاصی را از خود نشان دهیم و به اهداف ویژهای برسیم .مسئولیت اجتماعی عبارت است از تعیین الزامات
فردی برای نقش آفرینی در جامعه .این بعد از سالمت اجتماعی معرف این است که آیا افراد فکر میکنند
آنچه که انجام میدهند برای جامعه ارزشمند است یا نه؟ (حاتمی.)1389 ،
از آنجا که مفهوم سالمت اجتماعی ،مفهومی است که در کنار ابعاد جسمی و روانی سالمت مورد توجه قرار
گرفته و جنبه اجتماعی آن را با محور قرار دادن فرد مورد بررسی قرار میدهد ،از این رو پژوهش حاضر به
تدوین شاخصهای سالمت اجتماعی از منظر روانشناسی اجتماعی پرداخته است.

 62

سمپوزیوم مفاهيم و سنجه اهی سالمت اجتماعی

روش پژوهش
این پژوهش از نوع زمینه یابی است .جامعه آماری پژوهش عبارت است از کلیه متخصصان حوزههای
روانشناسی و سالمت (دکتری ،دانشجوی دکتری و کارشناسی ارشد) که  215نفر از آنها به شیوه دردسترس
از دانشگاههای سراسر کشور انتخاب شدند 14/89 .آزمودنیها دارای تحصیالت دکتری %15/81 ،دانشجوی
دکتری و  % 69/3دارای تحصیالت کارشناسی ارشد بودند.
ابزار پژوهش
عبارت است پرسشنامه محقق ساخته که جهت بررسی شاخصهای سالمت اجتماعی در ایران طراحی شده
است .در این پژوهش برای طراحی پرسشنامه و تعیین شاخصهای سالمت اجتماعی از طریق نظرسنجی به
روش دلفی ( 42عضو گروه دلفی) از متخصصان روانشناسی خواسته شد متغیرهای سالمت اجتماعی را از منظر
خود بیان کنند .سپس متغیرهای شناسایی شده جمعآوری شدند و توسط کارگروهی متشکل از تعدادی از
مدرسان روانشناسی مورد بازبینی قرار گرفتند تعدادی از متغیرهای مشترك حدف شدند .سپس طراحی مقدماتی
پرسشنامه صورت گرفت و دراختیار  42عضو دلفی (پاسخدهندگان) قرار گرفت .پس از چند مرحله پاسخگویی
و حذف شاخصهای نامربوط توسط گروه دلفی که نمرات آنها زیر چارك سوم قرار داشت ،پرسشنامه نهایی
با  60گویه تدوین گردید .و به  215روانشناس ارائه و تکمیل شد .در این مطالعه جهت تجزیه و تحلیل
اطالعات و تدوین شاخصها از روشهای آماری نظیر تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد.
یافتهها
جهت آزمون میزان تبیین شدن واریانس درون دادهها توسط عوامل و تأیید توانایی عاملی بودن دادهها در
آزمودنیها از اندازه کفایت نمونهگیری و آزمون کرویت بارتلت استفاده شده که نتایج نشان داد که اندازه کفایت
نمونهگیری  KMOتقریباً برابر با  0/95است که اندازه خوبی است ،زیرا به یك نزدیك است و نشان میدهد
که واریانس درون دادهها توسط عوامل تبیین میشود .همچنین ،سطح معنیداری در آزمون کرویت بارتلت
کوچكتر از  0/5است که مؤید توانایی عاملی بودن دادههاست.
جهت تعیین میزان تبیین واریانس توسط عوامل در آزمودنیهای پژوهش ،از کل واریانس تبیین شده به وسیله
راه حل تحلیل عاملی استفاده شد که خالصه نتایج آن در جدول  6-1آورده شده است.
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جدول  )6-1کل واریانس تبیین شده به وسیله راه حل تحلیل عاملی
در آزمودنیهای پژوهش ()N=215
مقادیر ویژه اولیه
عوامل

کل
واریانس

درصد
واریانس

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

27/238
3/608
2/475
1/564
1/346
1/193
1/174
1/063
1/03
1/01
0/975
0/957
0/879
0/844
0/79
0/767
0/73
0/683
0/657
0/593
0/572
0/541
0/518
0/502
0/48
0/468
0/444
0/425
0/401
0/394
0/375
0/344
0/34
0/315

45/397
6/013
4/124
2/607
2/243
1/988
1/957
1/771
1/717
1/679
1/624
1/596
1/465
1/406
1/317
1/278
1/216
1/138
1/094
0/988
0/953
0/901
0/864
0/836
0/8
0/78
0/74
0/708
0/668
0/656
0/624
0/573
0/567
0/525

مقادیر عوامل استخراج
بعد از انجام چرخش

مقادیر استخراج
درصد
تراکمی
واریانس
45/397
51/41
55/534
58/141
60/384
62/372
64/329
66/1
67/817
69/496
71/12
72/716
74/181
75/587
76/904
78/182
79/398
80/536
81/631
82/619
83/572
84/474
85/337
86/174
86/973
87/753
88/493
89/201
89/869
90/525
91/149
91/723
92/29
92/815

کل واریانس

درصد
واریانس

27/238
3/608
2/475
1/564
1/346

45/397
6/013
4/124
2/607
2/243
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درصد
تراکمی
واریانس
45/397
51/41
55/534
58/141
60/384

کل
واریانس

درصد
واریانس

درصد تراکمی
واریانس

10/679
10/611
9/44
3/58
1/92

17/798
17/685
15/733
5/967
3/201

17/798
35/483
51/216
57/183
60/384
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

0/289
0/282
0/266
0/254
0/236
0/23
0/215
0/205
0/202
0/199
0/184
0/171

0/482
0/47
0/444
0/424
0/393
0/383
0/359
0/341
0/337
0/331
0/306
0/286

93/296
93/766
94/21
94/634
95/027
95/41
95/769
96/11
96/447
96/779
97/085
97/371

47

0/167

0/279

97/65

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

0/155
0/148
0/138
0/133
0/129
0/118
0/108
0/098
0/088
0/086
0/081

0/259
0/246
0/229
0/221
0/214
0/197
0/18
0/164
0/146
0/143
0/134

97/908
98/154
98/384
98/605
98/819
99/016
99/197
99/36
99/506
99/649
99/784

59
60

0/075
0/055

0/125
0/092

99/908
100

روش استخراج :تحلیل عنصر اصلی

با توجه به نتایج جدول  ،6-1کل واریانس تبیین شده به وسیله راه حل تحلیل عاملی نشان داد که پس از انجام
چرخش واریماکس چهار عامل دارای مقدار ویژه بزرگتر از  1/5هستند.
به منظور سادهسازی استخراج عاملها و نامگذاری آنها از روشهای چرخش متعامد واریماکس استفاده شد.
خالصه نتایج ماتریس عاملی که بر اثر چرخش واریماکس به وجود آمد ،در جدول شماره  7-1نمایش داده شده
است.
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جدول  )7-1بار عاملی پس از چرخش
در آزمودنیهای پژوهش ()N=215
عوامل

گویهها
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9
)10
)11
)12
)13
)14
)15
)16
)17
)18
)19
)20
)21
)22
)23
)24
)25
)26
)27
)28
)29
)30
)31

1

احساس امنیت اجتماعی
بیکاری
شادی اجتماعی
توزیع عادالنه درآمد
عدم صالحیت در سطح برنامه ریزان و مدیران جامعه
هویت اجتماعی
رفاه اجتماعی (بیمه ،بهداشت ،خدمات بهداشتی و درمانی)
فقر
تأمین اجتماعی و حمایت اجتماعی
رعایت آزادیهای فردی و رعایت حریم خصوصی
قانونمندی و رعایت حقوق شهروندی
رضایت شغلی
امید به زندگی
امنیت شغلی و حرفهای
پذیرش اجتماعی
کیفیت زندگی
نفوذ اعتیاد
راهبردهای کنارآمدن با استرس
دسترسی برابر به خدمات اجتماعی
نظارت بر اجرای صحیح قانون
انسجام و همبستگی اجتماعی
تبعیض شغلی و زورگیری در نظام اداری
مسئولیت پذیری اجتماعی
سرپناه
سطح پایین کرامت و پایگاه اجتماعی متخصصان
سازگاری اجتماعی
پیش بینی پذیری رویدادهای اجتماعی
رواج رذیلتهای اخالقی نظیر دروغ ،غیبت ،تهمت و  ...در اجتماع و کاهش
سطح قباحت آنها
پیوند بیمارگونه سیاست با اقتصاد و معیشت مردم
(شایعات ،شرکت در انتخابات ،یارانه)
عزت نفس اجتماعی
عدم تعهد و وفاداری زوجین در نظام خانواده
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0/559

0/569
0/312
0/593

2
0/691
0/497
0/724
0/743
0/418
0/64
0/721
0/485
0/746
0/617
0/619
0/712

3

4

0/309
0/382

0/357
0/4
0/326

0/7
0/378
0/598

0/346

0/331
0/314
0/32

0/513
0/677
0/605

0/48

0/301
0/353
0/562

0/484
0/428
0/303

0/458
0/408

0/318

0/414
0/484

0/389
0/562

0/387

0/55

0/528

0/464
0/473

0/463

0/384
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عوامل

گویهها
)32
)33
)34
)35
)36
)37
)38
)39
)40
)41
)42
)43
)44
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 67

0/334
0/625
0/696

2
0/493
0/5
0/35
0/507
0/386

0/342
0/457
0/659

3
0/443
0/37
0/613
0/544
0/488
0/548
0/33
0/406
0/721
0/629
0/638

4

0/301
0/511

0/342

0/367
0/336

0/554
0/672
0/652
0/732
0/75
0/68
0/61
0/35
0/663

0/377
0/705
0/765
0/724

0/386

0/368

0/491
0/624
0/416
0/686
0/731
0/77
0/635
0/389
0/337
0/344

فرهنگستان علوم زپشکی جمهوری اسالمی اریان
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عامل  2تحت عنوان «شکوفایی اجتماعی» ،عامل  3تحت عنوان «مشارکت اجتماعی» و عامل  4تحت عنوان
«پذیرش اجتماعی» نامگذاری میشوند.
دادهها به وسیله تحلیل عناصر اصلی ،با چرخش واریماکس ،تحلیل شدند .شاخصهای توانایی عاملی شدن
خوب بودند .چهار عامل با مقدار ویژه بزرگتر از  1/5یافت شد .جدول  8-1گویههای بارشده بر هر عنصر (عامل)
در آزمودنیهای پژوهش را نشان میدهد.
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پولی

کیفیت زندگی
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کاهش سرعت تغییرات اجتماعی
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بحث و نتيجهگيري
نتایج پژوهش نشان داد که شاخصهای سالمت اجتماعی از منظر روانشناسی اجتماعی عبارتند از انسجام
اجتماعی ،شکوفایی اجتماعی ،مشارکت اجتماعی و پذیرش اجتماعی .نتایج پژوهش با یافتههای پژوهش کیز
( )1998همخوان است .منظور از شکوفایی اجتماعی ارزیابی پتانسیل و خط سیر جامعه است (کیز.)1998 ،
شکوفایی اجتماعی شامل درك افراد از این موضوع است که آنها از رشد اجتماعی سود خواهند برد و نهادها
و افراد حاضر در جامعه به شکلی در حال شکوفاییاند که نوید توسعه بهینه را میدهد ،هرچند این امر برای
همه افراد درست نیست (کیز و شاپیرو .)2004 ،شکوفایی اجتماعی دربرگیرنده این درك است که جامعه کنترل
آینده خود را در دست دارد .منظور از همبستگی اجتماعی ،ارزیابی یك فرد با در نظر گرفتن کیفیت همراهی
او با جامعه اطرافش است (کیز .)1998 ،احساس تعلق میتواند جنبهای محوری از سالمت باشد و لذا یکپارچگی
با دیگران در محیط و جامعه اطراف میبایست حاصل یك تجربه مشترك شباهت با دیگران باشد (کیز و
شاپیرو .)2004 ،نبود حس همبستگی اجتماعی در باالترین سطح خود به خودکشی میانجامد .افراد سالم
احساس میکنند که جزئی از جامعهاند ،لذا همبستگی اجتماعی احساس اشتراك فرد با دیگرانی است که
واقعیت اجتماعی او را میسازند و به جامعه خود تعلق دارند .همبستگی اجتماعی متکی بر مفاهیمی چون
انسجام اجتماعی (دورکیم) ،بیگانگی فرهنگی و انزوای اجتماعی (سیمن) و آگاهی طبقاتی (مارکس) است
(صبوری.)1391 ،
همبستگی اجتماعی در واقع شاخصی برای شناخت میزان وحدت و انسجام گروه و جامعه است و به عبارتی
کشش (احساس تعلق و هم سرنوشتی) بین اعضای گروه و جامعه را نشان میدهد .انسجام وقتی رخ میدهد
که عواطف افراد به وسیله نمادهای فرهنگی تنظیم شوند ،جایی که افراد متصل به جماعت ،اجتماعی شده
باشند ،جایی که کنشها تنظیم شده و به وسیله هنجارها هماهنگ شدهاند و جایی که نابرابریها قانونی تصور
میشود (اکبری .)1383 ،انسجام اجتماعی قابل قیاس با بیمعنابودن زندگی است و شامل دیدگاههایی در این
باره است که جامعه قابل سنجش و پیشبینی است .از حیث روان شناختی ،افراد سالم زندگی شخصی خود
را با معنا و منسجم میبینند (ریف .)1989 ،آنتونوفسکی معتقد است که احساس انسجام در وجود فرد میتواند
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نشانه سالمتی او باشد .افرادی که از انسجام برخوردارند تالش میکنند هنگام مواجهه با رویدادهای غیرقابل
پیشبینی ،انسجام خود را حفظ کنند .انسجام اجتماعی درك فرد از کیفیت جهان اجتماعی خود و شیوه
سازماندهی و عملکرد اوست (کیز .)1998 ،کیز ( )1998معتقد است که انسجام اجتماعی عبارت از درك این
موضوع است که جامعه را میتوان درك کرد و عقالنی و قابل پیشبینی است .پذیرش اجتماعی نسخه
اجتماعی پذیرش خود است .افرادی که نگرش مثبتی به شخصیت خود دارند و جنبههای خوب و بد زندگی
خود را توأمان میپذیرند ،نمونههایی از سالمت روانی و اجتماعی هستند (ریف .)1989 ،منظور از پذیرش
اجتماعی ،درك فرد از جامعه با توجه به خصوصیات سایر افراد است (کیز .)1998 ،پذیرش اجتماعی شامل
پذیرش تکثر با دیگران ،اعتماد به خوب بودن ذاتی دیگران و نگاه مثبت به ماهیت انسانها است که همگی
آنها باعث میشوند فرد در کنار سایر اعضای جامعه انسانی ،احساس راحتی کند (کیز و شاپیرو.)2004 ،
کسانی که دیگران را میپذیرند به این درك رسیدهاند که افراد به طور کلی سازنده هستند .همان طور که
سالمت روان شامل پذیرش خود میشود ،پذیرش دیگران در جامعه هم میتواند به سالمت اجتماعی بینجامد
(صبوری .)1391 ،مشارکت اجتماعی عبارت است از ارزیابی ارزش اجتماعی که فرد دارد و شامل این عقیده
است که آیا فرد جزئی مهم از جامعه است و چه ارزشی را به جهان خود اضافه میکند .مشارکت اجتماعی با
مفاهیم بازدهی و مسئولیتپذیری شباهت دارد .بازدهی فردی به این معنا است که عقیده داشته باشیم میتوانیم
رفتار خاصی را از خود نشان دهیم و به اهداف ویژهای برسیم .مسئولیت اجتماعی عبارت است از تعیین الزامات
فردی برای نقش آفرینی در جامعه .این بُعد از سالمت اجتماعی معرف این است که آیا افراد فکر میکنند
آنچه که انجام میدهند برای جامعه ارزشمند است یا نه؟ (حاتمی.)1389 ،
از محدودیتهای پژوهش فوق میتوان به روش آن که از نوع زمینهیابی است ،اشاره کرد .به پژوهشگران بعدی
پیشنهاد میشود که شاخصهای روانشناسی سالمت را از دیدگاه علوم مختلف بررسی نموده و رابطه آن را با
متغیرهای دیگر بسنجند .در پایان الزم میدانم از حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به واسطه
کمك به انجام این پژوهش تشکر نمایم.
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مؤلفهاهی بعد فردی سالمت اجتماعی
مبتنی رب آموزهاهی اسالم و سنجش آنها
دکترمحمد مهدی شمسائی ،استادیار روانشناسی دااگشنه آزاد اسالمی

چکيده
در رویکرد سالمت اجتماعی بهعنوان جنبهای از سالمت فرد ،به طور بنیادی به شخصیت فرد به عنوان موجودی
اجتماعی برمیگردد .نظریههای موجود در این زمینه در جنبههای ماهوی و کیفیت سرشت و سرنوشت انسان،
تفاوت و گاه تضادهای بنیادی با نگاه اسالم دارند .پژوهش حاضر با هدف تعیین ابعاد کالن و مؤلفههای بُعد
فردی سالمت اجتماعی بر اساس مبانی و آموزههای دین اسالم ،تدوین و هنجاریابی پرسشنامه بر اساس
مؤلفههای بهدست آمده و بررسی رابطه مقیاسهای  SCL-90-Rبا مقیاسهای آزمون بُعد فردی سالمت
اجتماعی ،انجام گردید.
پژوهش توسعهای حاضر با توجه به اهداف ،پژوهشی کاربردی از نوع اکتشافی ،توصیفی و همبستگی است که
دادهها و اطالعات مورد نیاز بهصورت مقطعی و ترکیبی از روشهای کیفی و کمی گردآوری گردید .بر اساس
مبانی آموزههای دین اسالم و نظرات گروه دلفی و گروه متمرکز ،بُعد فردی سالمت اجتماعی دارای پنج بُعد
کالن صد اقت و پایبندی به پیمان ،معنویت دینی ،رعایت حقوق و برادری ،رعایت کرامت و عفت و مشارکت و
همبستگی است .ضریب آلفای کرونباخ مقیاس تدوین شده  0/96به دست آمد .نتیجه تحلیل عاملی گویای آن
بود که این مقیاس  %59از واریانس بعد فردی سالمت اجتماعی را تبیین نموده است .ضروری است نظام
سالمت کشور در تدوین راهبردها و برنامههای کالن خود ،بُعد فردی سالمت اجتماعی را مبتنی بر آموزههای
اسالم مورد توجه و تأکید قرار دهد.
کلید واژه :سالمت اجتماعی ،دین اسالم ،ساخت و هنجاریابی.
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مقدمه
سالمت مفهومی پویا و گسترده در مسیر رشد و تکامل انسان و دستیابی به آن هدف اصلی سیاستگذاران حوزه
سالمت است .برای تأکید فزاینده بر نقش مهم عوامل روانی و اجتماعی در سالمت و بیماری ،سازمان بهداشت
جهانی از تعریف چند بُعدی سالمت حمایت کرده و سالمت را رفاه کامل جسمی ،روانی و اجتماعی و فراتر از
نبود بیماری و ناتوانی میداند (سازمان بهداشت جهانی .)1985 ،مدلهای زیستی سالمت بیشتر به بُعد جسمی
تأکید دارند ،در حالیکه افراد درون ساختارها و روابط اجتماعی قرار داشته و با چالشها و تکالیف اجتماعی
مختلفی روبرو هستند (کییز .)1998 ،کییز و شاپیرو ( )2004توانایی فرد در تعامل مؤثر با دیگران و اجتماع به
منظور ایجاد روابط ارضاکننده فردی و به انجام رساندن نقشهای اجتماعی ،عنوان سالمت اجتماعی را میدهند.
بلوك و برسلو ( )1971سالمت اجتماعی را با درجه عملکرد اعضای جامعه مترادف میدانند .سالمت اجتماعی
پذیرش خود ،روابط مثبت با دیگران ،تسلط بر محیط ،هدفمند بودن در زندگی و استقالل (کیز ،شموتکین و
رایف)2002 ،؛ کیفیت و کمیت تساوی افراد و میزان درگیر شدن فرد با اجتماع (دنالد1979 ،1؛ به نقل از رفیعی
و همکاران)1389 ،؛ توانایی انجام راحت و مؤثر نقشهای اجتماعی بدون آسیب رساندن به دیگران (نورطراپ
و اسنایدر)2010 ،؛ سایر تعاریف ارائه شده در خصوص سالمت اجتماعی میباشند .استون و جیکوب ()2005
شاخصهای مهم سالمتاجتماعی را مشارکت فعال در زندگی اجتماعی ،پذیرش مسئولیت ،شناخت حقوق و
وظایف دیگران و احترام به حقوق آنان ،احترام به محیط زیست و تالش در راه حفظ آن ،شناخت فرهنگ و
ارزشهای اجتماعی ،پرهیز از خشونت و داشتن شکیبایی و مدارا با دیگران دانستهاند.
بهطورکلی مجموع نظرات مربوط به سالمت اجتماعی را میتوان در سه رویکرد جمعبندی نمود:
الف) سالمت اجتماعی به مثابه عوامل اجتماعی سالمتبخش؛
ب) سالمت اجتماعی به مثابه وضعیت اجتماعی بهتر ،که با توجه به اوضاع فعلی هر جامعه مصادیق و
معناهای عینی متفاوتی مییابد؛
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ج) سالمت اجتماعی به مثابه جنبهای از سالمت فرد در کنار سالمت جسمی و روانی (رفیعی و همکاران،
.)1389
در رویکرد سالمت اجتماعی به مثابه جنبهای از سالمت فرد به این مفهوم اشاره دارد که سالمت اجتماعی
حاوی شرایطی است که نه تنها به سازوکار نظام سالمت و اجتماع مربوط است ،بلکه به طور بنیادی به شخصیت
فرد به عنوان موجودی اجتماعی بر میگردد .سالمت اجتماعی در این معنا به توانایی فرد در شاد بودن و شاد
ساختن دیگران ،ارتباط با دیگران و حضور فعال در اجتماع و محل کار ،توانایی ایجاد آرامش در خانواده ،کار و
روابط مطلوب اجتماعی میباشد .یعنی مهارتهای اجتماعی فرد در روابط بین فردی مطلوب که برای حفظ
بهزیستی اعمال میشود (به نقل از جیرینکووا و اسوبودا .)2010 ،مؤلفههای اصلی این رویکرد استقالل،
خودجوشی ،توانایی ارتباط با گسترهای از مردم و کار کردن با آنها و مسئولیتپذیری اجتماعی میباشد
(فیلیپس .)2007،با این حال دشمنِ امروز فردگرایی است (کوك2002،؛ ترجمه نمایی .)1386،با توسعه اقتصادی
جوامع ،اهمیت سرمایه اجتماعی برای جلوگیری از خودکامگی ،خودمحوری و خودخواهی مفرط و پایمال کردن
حقوق دیگران در راستای منافع خود و افزایش سالمتی افراد جامعه اهمیت بیشتری مییابد (الوانی و
تقوی .)1383،سطحی شدن روابط ،تجردگرایی ،کمرنگ شدن نظارت اجتماعی ،بیاعتمادی به یکدیگر ،کاهش
همدلی ،گسترش تهمت ،غیبت ،دروغ و تجاوز به حریم خصوصی مهمترین مشکالت اجتماعی جامعه امروز
میباشد (مجمع تشخیص مصلحت نظام.)1389 ،
سالهای متمادی است اندیشمندان علوم انسانی و روانشناسان غربی با گمانهزنی و نظریهپردازیهای مختلف
سعی در شناسایی شاخصها ،مؤلفهها و متغیرهای تأثیرگذار و مرتبط با رفتارهای بهنجار و نابهنجار داشتهاند تا
بتوانند به کنترل ،پیشبینی و تبیین رفتار انسان برای دستیابی به سالمت بپردازند .ولیکن این نظریهها در
جنبههای ماهوی ،کیفیت سرشت و سرنوشت انسان تفاوت و گاه تضادهای بنیادی با نگاه اسالم داشته که این
تفاوتها ،تأثیر مهمی در اهداف ،محتوا و شایستههای رفتار سالم انسان در بُعد اجتماعی دارد .در اسالم بزرگترین
عامل محرومیت انسان از سعادت ابدی ،غفلت است و برای خروج از غفلت اولین چیزی که الزم است ،این
است که انسان توجه پیدا کند به این که چیست ،کیست ،از کجا ،در کجا و به سوی کجا است (مصباحیزدی،
 .)1388این شناخت کامل میتواند به آگاه ساختن انسانها به رسالت تاریخی خود و عالقمند ساختن آنان به
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سرنوشت نوع بشر ،کاستن از میزان خودخواهیها و خودمیانبینیهای انسان و ایجاد طرز فکری نوعدوستانه
در انسان که از برکت آن نفع جمعی و سعادت آینده بشر به نفع خود ترجیح دهد (سیف .)1386،انسانی که روح
الهی در وی دمیده شده و به عنوان موجودی اجتماعی ،زندگی دنیا فرصتی برای اوست تا کیفیت زندگی جاودانه
و ابدی خود را در سرای آخرت تعیین کند؛ شناخت ،هیجان و رفتار اجتماعی سالم وی با دیگران چگونه است؟
در متن تجدید نظر شده چهارمین راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای روانی 1توجه جدی بر نقش و
انتظارات فرهنگی برای تشخیص اختالل یا سالمت افراد دارد که حاکی از اهمیت هنجارها و ارزشهای جوامع
در تعیین مؤلفهها و ویژگی انسان سالم میباشد .همان طور که در دیدگاه اسالم کسی که با تکبر راه میرود،
کسی از شر او در امان نبوده و به خیرش امیدی نیست ،دیوانه واقعی محسوب میشود (عالمه مجلسى-1037 ،
 1111هجرى ،ج  ،73ص  ،233ح  .)32لذا تفاوت در معیارهای تشخیص سالمتی و ابعاد تشکیلدهنده آن
میتواند بسیار تحت تأثیر نوع نگرش به ماهیت انسان ،آموزهها ،انتظارات فرهنگی و ارزشی جامعه قرار دارد و
بدون توجه به آنها غفلت و انحراف جدی در وضعیت سالمت جامعه بههمراه خواهد داشت .اسالم توجه و
اهمیت ویژهای به سالمت دارد به نحوی که خداوند متعال انسان را به سرا و راههاى سالمت دعوت و هدایت
مینماید (یونس ،آیه 25؛ مائده ،آیه  .)16سالمت و سالم یعنى کنار بودن از آفات ظاهرى و باطنى و قلب سلیم
از شك ،حسد و کفر دور میباشد (واقعة ،آیات  25و )26؛ منظور گفتار و رفتاری که از همدیگر در سالم باشند.
در تفسیر المیزان آمده سالم کسى است که بدون شرّ و ضرر ،با تو به سالمت و عافیت مالقات کند
(قرشى ،1371،ج ،3ص .)296 :با توجه به ریشه و معنای سالمت و سالم ،مسلمان باید آبروی دیگران را حفظ
و هتك حیثیت نکند و مردم از دست و زبانش در امان باشند (عالمه مجلسى 1111 -1037 ،هجرى ،ج ،72
ص .)51
تا کنون هیچ پژوهشی بهطور دقیق به محدوده ،ابعاد و مؤلفههای فردی سالمت اجتماعی بر مبنای آموزههای
اسالمی پرداخته نشده است ،ولیکن خدایاری فرد و همکاران ( )1388در طرح ملی ساخت مقیاس دینداری و
ارزیابی سطوح دینداری اقشار مختلف جامعة ایران ،مؤلفههای دینداری را در سه بُعد باور دینی ،عواطف دینی و
1
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التزام و عمل به وظایف دینی طبقهبندی نمودهاند .به نحوی که بعد عواطف دینی را احساس عاطفی نسبت به
دیگران میداند به این معنا که مؤمنان تمامی افراد بشر را مادامی که در زمرة ظالمان و دشمنان خدا ،اولیای
الهی و بشریت قرار نگرفتهاند ،دوست دارند .همچنین یکی از مؤلفههای بعد التزام و عمل به وظایف دینی را
اخالق اجتماعی معرفی نموده و آن را شامل خوش اخالقی و نیکوسازی رفتار ،تعاون و همکاری (کمك به
دیگران در نیکوکاری و پرهیز از گناه و ظلم به افراد) ،وفای به عهد ،ایثار و انفاق در راه خدا ،پاسداری از
شخصیت مؤمن (عدم غیبت و تمسخر دیگران) ،اطاعت از قانون ،امر به معروف و نهی از منکر ،عفو و گذشت،
صلح و اصالح بین افراد ،رعایت حقوق دیگران ،همدلی و همدردی با مؤمن و مخالفت با مفسدان و ستمگران،
میداند .ایشان یکیدیگر از مؤلفههای بعد التزام و عمل به وظایف دینی را عبادات جمعی معرفی نموده و آن را
تمامی اعمال و کنشهای اجتماعی فرد دیندار در روابط بینفردی و شامل خمس ،زکات و مالیات ،حج ،جهاد
و یاری مظلوم میداند .باقری ،خسروی و اسکندری ( )1378با هدف ساخت و اعتباریابی مقیاس عملسنجی
بر اساس دیدگاه اسالمی ،در خصوص بعد ارتباط با دیگران به مؤلفههای تمایل به ارتباط با دیگران ،عدم تفاهم،
و بدبینی و بدذات پنداشتن دیگران اشاره دارد .آذربایجانی ( )1380با بررسی اجمالی ادیان جهان و بررسی
تفصیلی آیات قرآن کریم و منابع روایتی شیعه ،مؤلفههای تاکید شده دین در روابط با دیگران را شامل راستی
(راستگویی) ،وفاداری ،رواداری (آنچه برخود میپسندی بر دیگران بپسند) ،امانتداری ،عفت و پاکدامنی ،دعوت
به خیر و نیکی ،مردمآمیزی ،رعایت حقوق دیگران ،احساس مسئولیت نسبت به دیگران ،خوشرفتاری و پرهیز
از سوء ظن و آزار دیگران میداند .بهرامی ( )1380بر اساس بیانات امام صادق (ع) و با سازماندهی
دستورالعملها و انتظارات دین در بخش چارچوب مناسبات انسان با دیگران مؤلفههای عفت (خویشتنداری از
پای گذاشتن در حریم دیگران)؛ حلم و مدارا؛ رازداری؛ ایثار (از حق خویشتن گذشتن و در عین نیاز ،نیاز دیگران
را برطرف ساختن و خود را در راه احقاق حقوق دیگران به خطر انداختن)؛ صداقت و عدم فریب دیگران ،عدالت،
مسئولیت (درحل مسائل و سرنوشت دیگران)؛ خوشرویی و شادابی در معاشرت با دیگران را مطرح نموده است.
چلبیانلو و عزیزی ( )1382با هدف ساخت ارزیابی ابعاد و باورهای مذهبی بر اساس اصول و فروع دین مؤلفههایی
را مطرح مینماید که جهاد ،حج ،امر به معروف و نهی از منکر ،خمس و زکات و دروغگویی از موارد مرتبط با
چگونگی ارتباط با دیگران میباشد .ایرانیان معتقدند از ده صفت به عنوان شاخص یك آدم خوب به ترتیب
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صداقت و سپس ایمان باالترین اهمیت را دارند (وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی .)1382،با توجه به فقدان
شاخص و مؤلفههای بعد فردی سالمت اجتماعی مبتنی بر آموزههای اسالمی ،بیشتر پژوهشهای انجام شده
مبتنی بر مبانی نظری و پرسشنامههای غربی و با تأکید بیشتری به عوامل اجتماعی تأثیرگذار بر سالمت
اجتماعی صورت گرفته و توجه کمتری به ابعاد فردی سالمت اجتماعی شده است.
اهداف تحقيق
 −تعیین ابعاد و مؤلفههای فردی سالمت اجتماعی با توجه به دیدگاه اسالم؛
 −آمادهسازی پرسشنامه بعد فردی سالمت اجتماعی مبتنی بر دیدگاه اسالم؛
 −بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه بعد فردی سالمت اجتماعی مبتنی بر دیدگاه اسالم.
سؤاالت تحقيق
 −ابعاد کالن و مؤلفههای فردی سالمت اجتماعی بر اساس مبانی و آموزههای دین اسالم کداماند؟
 −آیا پرسشنامه بعد فردی سالمت اجتماعی مبتنی بر دیدگاه اسالم از اعتبار الزم برخوردار است؟
 −آیا پرسشنامه بعد فردی سالمت اجتماعی مبتنی بر دیدگاه اسالم از روایی الزم برخوردار است؟
 −نُرم مناسب برای تفسیر نمرههای پرسشنامه بعد فردی سالمت اجتماعی چگونه است؟
روش جمعآوري اطالعات
برای پاسخگویی به سؤاالت پژوهش حاضر از دو روش کیفی (کتابخانهای ،دلفی 1و گروه متمرکز )2و کمی
(اجرای میدانی) استفاده گردید .در گام اول با استفاده از روش کتابخانهای و بررسی قرآن ،کتب حدیثی ،اخالقی،
تفاسیر و نرمافزارهای تخصصی گنجینه روایات نور ،جامع تفاسیر نور ،اندیشه مطهر ،کتابخانه اهلالبیت و سماء
مبانی نظری و مؤلفههای بعد فردی سالمت اجتماعی گردآوری گردید .همزمان با مطالعه کتابخانهای ،این
مؤلفهها از صاحبنظران و کارشناسان گروه دلفی دریافت گردید .در روش دلفی با کمك یك سلسله پرسشنامه
عمیق برای نیل به اجماع در موضوعی خاص ،بهخصوص موضوعات مبهمی که اطالعات زیادی درباره آن در
Delphi
Focous Group
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دست نیست ،انجام می شود .دلفی روشی برای پردازش افکار ،عقاید و نظرات گروه متخصصان برگزیده است
که برای اعالم افکار و عقاید خود ،پیرامون موضوعی خاص ،اعالم آمادگی کردهاند .پایه تکنیك دلفی بر این
است که نظر متخصصان هر حوزه علمی در موضوعات مرتبط با آن حوزه اصلحترین نظر است .بنابراین برخالف
روشهای تحقیق پیمایشی ،اعتبار روش دلفی نه به تعداد شرکت کنندگان که به اعتبار علمی متخصصان شرکت
کننده در پژوهش بستگی دارد (اسکاالموسکی ،هارتمن و کراهن .)2007 ،برای تعیین اعضا و صاحبنظران
گروه دلفی تحقیق طی بارش فکری 1فهرستی  55نفره از پژوهشگران و کارشناسان رشتههای مرتبط با
روانشناسی ،جامعهشناسی و علوم اسالمی که دارای دو شاخص تسلط بر مبانی و آموزههای اسالمی و مفاهیم
و مسائل اجتماعی و سالمت بودند ،تهیه گردید .طی مدت یكماه با تمامی صاحبنظران تعیین شده در بارش
فکری به صورت حضوری ،تلفنی و ارسال ایمیل ارتباط برقرار شد و کلیات ،اهداف و مراحل طرح ،نقش ،وظایف
مورد انتظار و طول مدت دریافت نظرات برای این افراد توضیح داده شد .از لیست پنجاه و پنج نفره صاحبنظران
و کارشناسان ،بیست و نه نفر حضور در مراحل دلفی را پذیرفتند و تا آخرین مرحله نیز همکاری خود را حفظ
نمودند .ترکیب اعضای گروه از نظر مدرك و رشته تحصیلی شامل بیست و سه نفر پژوهشگر و متخصص معارف
و علوم قرآنی و اسالمی از سطح کارشناسی ارشد تا دکترای تخصصی و خارج فقه ،یك نفر دکتری تخصصی
جامعهشناسی ،یك نفر روانپزشك و چهار نفر دکتر تخصصی روانشناسی از رتبه دانشگاهی استادیاری تا استاد
تمامی دانشگاه قرار داشتند .در گام دوم با استفاده از روش دلفی که در دو مرحله انجام شد ،ابتدا فرمی که در
آن مفهوم سالمت اجتماعی از رویکردهای مختلف غربی توضیح داده شد برای اعضای گروه ارسال و از آنها
خواسته شد تا با توجه به آموزههای اسالم ویژگی و مؤلفههای تعیین کننده بعد فردی سالمتاجتماعی را ارائه
نمایند .سپس مؤلفههای ارائه شده توسط صاحبنظران گروه دلفی با مؤلفههای بهدست آمده از مطالعه
کتابخانهای جمعبندی و موارد تکراری حذف و برای وزندهی به اعضای گروه ارسال گردید و از آنها خواسته
شد تا با توجه به تأکید مبانی و آموزههای اسالمی بر مؤلفههای ارائه شده ،وزن اولویت و اهمیت هر یك از
مؤلفهها را از خیلی کم تا خیلی زیاد با عددی بین یك تا بیست مشخص نمایند .همچنین اگر پیشنهادی برای

Brain storming
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ویرایش مؤلفههای قبلی یا ارائه مؤلفه جدیدی (بههمراه وزن آن) دارند ،موارد را در قسمت مشخص شده ارائه
گردد .در این مرحله هیچ مؤلفه جدید و قابل استفادهای توسط اعضای گروه ارائه نگردید و ویرایشهای پیشنهادی
در مؤلفهها اعمال گردید.
با توجه به اینکه برای ساخت پرسشنامه و ارائه تعریفی جامع از بعد فردی سالمتاجتماعی بر اساس مبانی و
آموزههای اسالمی نیاز به دستیابی به ابعاد کالن و محدودی میباشد در گام سوم با تشکیل یك گروه متمرکز
پنج نفره از اعضای گروه دلفی که تمایل خود را برای ادامه همکاری اعالم نمودند 124 ،مؤلفهای که دارای
اهمیت زیاد و خیلی زیاد بودند بر اساس مبانی نظری و آموزههای اسالمی و ماهیت و ارتباطشان با یکدیگر
طبقهبندی و هر طبقه بر حسب ماهیت مؤلفههای زیر مجموعه خود بهعنوان بعد کالن نامگذاری گردیدند.
سپس میانگین هر بعد کالن محاسبه و مؤلفههایی که وزن آنها از میانگین وزن بعد کالن مرتبط با خود کمتر
بود ،حذف شدند .در این مرحله پنج بعد کالن شامل سی و چهار مؤلفه بهدست آمد .در گام چهارم برای تنظیم
مقیاس بعد فردی سالمتاجتماعی برای هر یك از سی و چهار مؤلفه بهدست آمده ،در ابعاد شناختی ،هیجانی و
رفتاری گویههایی تنظیم شد و در نهایت  202سؤال مورد تأیید محتوایی قرار گرفتند.
بخش دوم جمعآوری اطالعات :روش کمّی :با توجه به اینکه مؤلفههای بهدست آمده موارد مورد انتظار از افراد
مسلمان ،دارای رشد و بلوغ فکری و اجتماعی و مسئولیت شرعی میباشد ،جهت تعیین ویژگیهای روانسنجی
اولیه (روایی و اعتبار) مقیاس تدوین شده در گام اول از نمونهگیری هدفمند استفاده گردید .به این منظور پنجاه
نفر از اقشار مختلف جامعه زنان و مردان شهر تهران (شامل دانشجو ،خانهدار ،بیکار ،کاسب ،کارمند و )...که
مسلمان ،دارای سن  18تا  65سال و سواد خواندن و فهم سؤاالت را داشتند انتخاب و پرسشنامه بر روی آنان
اجرا گردید و سؤاالت با ضریب آلفای کرونباخ و همبستگی درونی پایین حذف و  158سؤال باقی ماند.
در گام دوم هر یك از حوزههای شمال ،غرب ،شرق ،جنوب و مرکز شهر تهران بهعنوان یك طبقه در نظر
گرفته شد و سپس از هر طبقه ،متناسب با جمعیت ساکن در آن ،نمونهها انتخاب شدند .برای انتخاب اعضای
نمونه از داخل هر طبقه ،تعدادی بلوك آماری به روش تصادفی انتخاب و سپس از داخل هر بلوك بهطور
متوسط تعداد  20خانوار (واحد مسکونی) با نمونهگیری سامانهمند انتخاب شد و توسط یك نفر از اعضای خانوار
بهعنوان عنصر نمونهگیری ،پرسشنامه تکمیل شد .در انتخاب خانوارها ،بدین صورت عمل شد که پس از
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تخمین تعداد کل خانههای موجود در هر بلوك آماری ،از اولین خانه ،واقع در ضلع جنوب غربی ،انتخاب خانوار
شروع شده و بعد از شمارش  5زنگ ،منزل بعدی انتخاب میشد .در صورت عدم پاسخگویی یا عدم همکاری
خانوارها ،بالفاصله منزل بعدی بهعنوان نمونه جایگزین شده و این عمل تا پایان تعداد  20نمونه یا اتمام
پرسشنامهها ادامه پیدا مینمود .با توجه به تعداد باالی سؤاالت ،پرسشنامهها همراه با یك هدیه به افراد
تحویل و مجدداً برای بازپس گرفتن پرسشنامههای تکمیل شده به درب منازل مراجعه میشد.
برای برآورد حجم نمونه و بهمنظور افزایش ضریب دقت و کاهش خطای نمونهگیری مقدار دقیق حجم نمونه،
از فرمول کوکران 1استفاده شد که بر اساس آن  nبرابر با حجم نمونه N ،جمعیت افراد  15تا  65سال شهر
تهران در سال  1385که برابر با  5765299نفر میباشد Z1-α/2 ،برابر با ضریب اطمینان  %95برابر با 1/96
از منحنی نرمال p ،برابر با نسبت دارا بودن صفت مورد بررسی (حداکثر فرض برابر با  q ،)0/5نسبت فقدان
صفت مورد بررسی (حداکثر فرض برابر با  )0/5و مقدار  dیا فاصله اطمینان  0/03در نظر گرفته شد.
2



N  z   p.q
 1− 2 
=n
( N − 1)d 2 + z12−  . p.q
2

بنابراین با در نظر گرفتن مقادیر فوق و قراردادن آنها در رابطه باال حداقل حجم نمونه الزم برابر  1066نفر به
دست آمد .در این تحقیق با توجه به این که احتمال عدم همکاری برخی از شهروندان میرفت؛ تعداد نمونهها
برابر  1200نفر در نظر گرفته شد که پس از توزیع این تعداد پرسشنامه 1078 ،نفر حاضر به همکاری شده و

1

Cochran
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پرسشنامهها را بازگرداندند .پس از گردآوری اطالعات  1078پرسشنامه بازگردانده شده و حذف پاسخگویانی
که به کمتر از  %80از سؤاالت پاسخ داده بودند ،در نهایت اطالعات  962پرسشنامه در تحلیل دادهها مورد
استفاده قرار گرفت.
جدول  )9-1جدول حجم نمونه الزم بر اساس جمعیت خانوار
و جمعیت مناطق تهران در سال 1385
حجم نمونه

حجم نمونه الزم

حجم نمونه الزم

حجم نمونه

بر اساس خانوار

بر اساس جمعیت

قبل از حذف بیپاسخها

محدوده شمال

 181

 150

 113

 92

محدوده غرب

 149

 120

 118

 114

محدوده مرکز

 197

 160

 202

 151

محدوده شرق

 268

 380

 394

 374

محدوده جنوب

 265

 250

 238

 231

مجموع

 1060

 1060

1065

 962
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يافتهها
 )1ابعاد کالن و مؤلفههای فردی سالمت اجتماعی بر اساس مبانی و آموزههای دین اسالم
کداماند؟
پس از جمعبندی و حذف موارد تکراری مؤلفههای ارائه شده توسط صاحبنظران گروه دلفی و روش کتابخانهای
در مجموع  126مؤلفه در بُعد فردی سالمت اجتماعی مبتنی بر آموزههای اسالمی بهدست آمد .از این تعداد 75
مؤلفه مثبت که توصیه و سفارش به رعایت آنها شده (جدول  )10-1و  51مؤلفه منفی که تأکید به پرهیز و
دوری از آنها شده (جدول  )11-1است.
جدول  )10-1مؤلفههای مثبت بعد فردی سالمت اجتماعی ارائه شده
توسط صاحبنظران گروه دلفی و روش کتابخانهای
1

صداقت در گفتار و رفتار

39

زهد (کمهزینه و پر بهره بودن برای دیگران)

2

انتخاب دوست بر اساس میزان التزام وی به دستورات دینی

40

حفظ اسرار ،عزت و کرامت انسانی خود در ارتباط با دیگران

41

آگاهی از مسئولیتهای دینی خود در ارتباط با دیگران

4

رعایت عدالت

42

مشورت (با افراد آگاه ،شجاع و خدا ترس)

5

ایثار و از خودگذشتگی

43

مودت (ابراز محبت و عالقه به دیگران)

6

احترام به دیگران در گفتار ،رفتار و نگاه

44

شرکت در غم و شادی دیگران

3

یكرنگی و یكدلی (یکسان بودن گفتار و رفتار در ظاهر و
باطن)

7

وفای به عهد و پیمان

45

مهربانی و محبت

8

رعایت نظم و انضباط اجتماعی (در حضور و غیاب دیگران)

46

التزام به پرداخت تعهدات مالی :خمس ،زکات و مالیات

9

رعایت نظافت و آراستگی ظاهر در روابط با دیگران

47

مالیم و نرم بودن نسبت به مؤمنین

10

صله ارحام و دیدار یکدیگر

48

سختگیری نسبت به کافران

11

تالش برای رشد و موفقیت دیگران

49

مقایسه خود با پایینترین افراد اجتماع از لحاظ مالی

12

رعایت و ادای حقوق دیگران

50

توجه و یاری بیشتر به زنان

13

اعتماد و حسن ظن

51

شجاعت

14

مقایسه خود با باالترین افراد اجتماع از لحاظ دینی

52

به نیکی یاد کردن از برادر دینی در غیاب او

53

تعاون و همکاری با دیگران در امور و دستورات دینی

16

سخاوت و گشاده دستی

54

توجه و یاری بیشتر به کودکان

17

ایمان و تقوی

55

جهاد در برابر دشمنان اسالم

18

تواضع و فروتنی در تمامی کارهای خود

56

ازدواج

15

صفح ،گذشت ،تساهل ،تسامح ،چشمپوشی ،تغافل ،رفق،
مدارا و گذشت بزرگوارانه از خطای دیگران
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19

حضور مؤثر در اجتماعات سالم
(نماز جماعت ،نماز جمعه ،حج و)...

57

احساس مسئولیت و اهتمام ورزیدن به امور دیگران
(با جان ،مال ،دست ،پا و زبان)

20

خوشخُلقی و خوشرویی

58

گسترش روابط با دیگران

21

اطعام دیگران

59

توجه و یاری بیشتر به سالمندان

22

هدیه دادن و گرفتن

60

ایجاد و حفظ وحدت و انسجام با دیگر مسلمانان

23

نشست و برخاست با افراد ضعیف جامعه

61

وقار و متانت

24

آنچه برای خود میپسندد برای دیگران پسندیدن

62

احساس سرشت و سرنوشت مشترك با دیگران

25

ناهی از منکر بودن

63

قناعت

26

حفظ (کرامت ،جان ،مال ،آبرو و ناموس) مؤمن

64

دعا برای دیگران

27

استقبال و بدرقه کردن

65

بیرغبتی به امکانات دیگران

28

خیرخواهی دیگران (در افکار ،رفتار و گفتار)

66

مشکلگشا بودن

29

انتقادپذیری و جبران اشتباه خود

67

عدم ترجیح رضای دیگران بر رضای خدا

30

حفظ پوشیدگى و حجاب در روابط با نامحرم

68

رعایت حریم خصوصی دیگران

31

خلوص و پاکی نیت
(تنها قرب الهی نه انگیزه ترحم ،نفع شخصی و)...

69

شادکامی و پیروزی دیگران را ،شادکامی و پیروزی خود
دانستن

32

عفت و پاکدامنی

70

توجه و یاری بیشتر به مستمندان و نیازمندان

33

آمر به معروف بودن

71

رعایت انصاف

34

الگوی ایمانی مناسب بودن برای دیگران

72

سبقت بر دیگران در کارهای خیر

73

ناراحتی و شکست دیگران را ،ناراحتی و شکست خود دانستن

36

نگرانی نسبت به آینده دیگران

74

غیرت

37

روحیه تشکر و قدردانی داشتن

75

اصالح میان مردم

38

آنچه برای خود نمیپسندد برای دیگران نپسندیدن

--

-------

35

انجام تمامی وظایف و مسئولیتهای اجتماعی؛ با نگرش
ادای امانت الهی
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جدول  )11-1مؤلفههای منفی بعد فردی سالمت اجتماعی
ارائه شده توسط صاحبنظران گروه دلفی و روش کتابخانهای
1

جدال و مشاجره

27

تجسس در عیوب و زندگی دیگران

2

تملق و چاپلوسی

28

تعاون و همکاری در گناه

همنشینی با افراد نااهل (بیاهمیت به نماز و دستورات
3

ناپاکی نیت (نیت غیررضایت خدا در تعامالت با دیگران)

دینی ،دروغگو ،حسود ،میخوار ،نادان ،قاطع رحم،

29

4

آزار و ستم به دیگران

30

رعایت نکردن عفت در نگاه ،کالم و رفتار

5

انتقام

31

هذل (سخن بیهوده و لغو گفتن)

6

ترس و نگرانی از آسیب دیدن از جانب دیگران

32

تن دادن به ظلم دادن (رضایت به مظلوم واقع شدن)

7

قهر

33

تجملگرایی

8

انزواگزینی

34

خودخواهی

9

غرور و تکبر

35

قطع رحم

10

اشاعه زشتی بین دیگران

36

پردهدری و آشکار نمودن اسرار

11

سوءخُلق (اخم ،ترشرویی ،دشنام ،فحاشی و)...

37

عدم رعایت حجاب

12

بخل و خساست

38

خوددارى از جهاد

13

تهمت

39

خیانت

14

حسد

40

سنگدلى

15

سخنچینی و غیبت

41

رقابت با دیگران در مادیات

16

تمسخر

42

عیبجویی

کافر ،ثروتمند و)..

17

مکر و نیرنگ

43

زیادهخواهی

18

تحقیر و سرزنش

44

پایمال کردن حقوق دیگران

19

کینهورزی

45

خودبرتربینی

20

سوءظن و بدگمانی

46

گناه کردن بهخاطر دیگران

21

شکایت از مشکالت خود پیش دیگران

47

شایعه پراکنى

22

بیتفاوتی به عهد و پیمان

48

یارى طلبیدن از غیر خدا

23

ظاهرسازی و دورویی

49

دلبستگی و وابستگی زیاد به دیگران

24

بیتفاوتی نسبت به مشکالت دیگران

50

تمنا و درخواست از دیگران

25

دروغگویی

51

خشم و غضب

26

طمع به مال دیگران

---

---------
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بر اساس وزندهی صورت گرفته توسط صاحبنظران گروه دلفی ،از میان  126مؤلفه 124 ،مؤلفه دارای اهمیت
زیاد و خیلی زیاد (وزنهای  13تا  )20بودند و تنها دو مؤلفه «استقبال و بدرقه» و «هدیه دادن» دارای اهمیت
متوسط (وزنهای  9تا  )12بودند که حذف شدند .مؤلفهها بر اساس مبانی نظری ،ماهیت و ارتباط بین آنها
توسط اعضای گروه متمرکز طبقهبندی و پنج بُعد کالن بهدست آمد .مؤلفههایی که میانگین وزن آنها از
میانگین بُعد کالن مربوط به خودشان کمتر بود ،حذف و پنج بُعد کالن از سی و چهار مؤلفه تشکیل گردیدند و
به شرح زیر باقی ماندند (جدول :)12-1
 −از تعداد یازده مؤلفه مربوط به بُعد کالن «صداقت و پایبندی به پیمان» (با میانگین  ،)18/70چهار مؤلفه:
صداقت در مقابل دروغگویی ،خیانت در مقابل وفای به عهد ،تهمت و افترا ،ظاهرسازی و دورویی؛
 −از هفده مؤلفه مربوط به بُعد کالن «معنویت دینی» (با میانگین  ،)17/32پنج مؤلفه :ایمان به خدا،
همنشینی با افراد نااهل و مشارکت در گناه ،نیت الهی در مقابل غیرالهی ،اشاعه زشتی بین دیگران ،جهاد
و از جان گذاشتن در راه خدا؛
 −از شصت و دو مؤلفه مربوط به بُعد کالن «رعایت حقوق و برادری» (با میانگین  ،)16/87پانزده مؤلفه:
طمع به مال دیگران ،استهزاء و تمسخر ،ادای حقوق در مقابل پایمال کردن حقوق دیگران ،التزام به
پرداخت خمس ،زکات و مالیات ،سخنچینی و غیبت ،تحقیر و سرزنش ،پردهدری در مقابل رعایت حریم
خصوصی دیگران ،مهربانی در مقابل آزار و سنگدلی ،سوءظن و بدگمانی ،بیتفاوتی نسبت به مشکالت
دیگران حفظ و خیرخواهی آنان ،بخل در مقابل رواداری ،امر به معروف و نهی از منکر ،سبقت در کارهای
خیر ،حسد ،خودبرتربینی؛
 −از بیست و دو مؤلفه مربوط به بُعد کالن «ادب و عفت» (با میانگین  ،)16/56پنج مؤلفه :انتقام در مقابل
گذشت بزرگوارانه ،خوشخُلقی در مقابل سوء خُلق ،پوشیدگى و حجاب در مقابل عدم رعایت حجاب،
عفت و پاکدامنی ،حفظ اسرار و عزت انسانی خود؛
 −از دوازده مؤلفه مربوط به «مشارکت و همبستگی» (با میانگین  ،)16/22پنج مؤلفه :تعاون و همکاری در
امور دینی ،مشورت (با افراد شجاع ،خدا ترس ،آگاه و عالم ربانی) ،اصالح میان مردم ،صله ارحام و دیدار
یکدیگر در مقابل قطع رحم و ازدواج.
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جدول  )12-1ابعاد کالن و مؤلفههای بعد فردی سالمتاجتماعی
ابعاد کالن

تعدادمؤلفه

تعداد مؤلفه باقیمانده

ردیف

.1

صداقت و پایبندی به
پیمان

11

4

.2

معنویت دینی

17

5

.3

رعایت حقوق و برادری

62

15

.4

رعایت کرامت و عفت

22

5

مؤلفههای باقیمانده

صداقت در مقابل دروغگویی
خیانت در مقابل وفای به عهد
تهمت و افترا
ظاهرسازی و دورویی
ایمان به خدا
همنشینی با افراد نااهل و مشارکت در گناه
نیت الهی در مقابل غیرالهی
اشاعه زشتی بین دیگران
جهاد و از جان گذاشتن در راه خدا
طمع به مال دیگران
استهزاء و تمسخر
ادای حقوق در مقابل پایمال کردن حقوق
دیگران
التزام به پرداخت خمس ،زکات و مالیات
سخنچینی و غیبت
تحقیر و سرزنش
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پردهدری در مقابل رعایت حریم خصوصی
دیگران
مهربانی در مقابل آزار و سنگدلی
سوءظن و بدگمانی
بیتفاوتی نسبت به مشکالت دیگران در
مقابل حفظ و خیرخواهی آنان
بخل در مقابل رواداری
امر به معروف و نهی از منکر
سبقت در کارهای خیر
حسد
خودبرتربینی
انتقام در مقابل گذشت بزرگوارانه
خوشخُلقی در مقابل سوء خُلق
پوشیدگى و حجاب در مقابل عدم رعایت
حجاب
عفت و پاکدامنی
حفظ اسرار و عزت انسانی خود

سمپوزیوم مفاهيم و سنجه اهی سالمت اجتماعی

ردیف

.5

ابعاد کالن

تعدادمؤلفه

تعداد مؤلفه باقیمانده

مشارکت و همبستگی

12

5

مؤلفههای باقیمانده

تعاون و همکاری در امور دینی
مشورت (با افراد شجاع ،خدا ترس ،آگاه و
عالم ربانی)
اصالح میان مردم
صله ارحام و دیدار یکدیگر در مقابل قطع
رحم
ازدواج

مشارکت و
هم بستگی
حفظ رعایت کرامت و عفت
رعایت حقوق و برادری

معنویت دینی
صداقت و پایبندی به عهد و پیمان

شکل  )2-1سلسله مراتب مقیاسهای بعد فردی سالمت اجتماعی
بر اساس وزندهی و طبقهبندی صاحبنظران گروه دلفی و گروه متمرکز

طبق سلسله مراتب فوق ،بر اساس وزندهی و طبقهبندی صاحبنظران گروه دلفی و گروه متمرکز ،صداقت و
پایبندی به پیمان ،اساس و بنیان و اصلیترین بخش برای برخورداری فرد از سالمت اجتماعی است .بهعبارتی
رعایت مؤلفههای مراحل باالتر بدون رعایت صداقت و پایبندی به پیمان در روابط اجتماعی ،حاکی از برخورداری
فرد از سالمت اجتماعی نمیباشد.
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 )2آیا پرسشنامه بُعد فردی سالمت اجتماعی مبتنی بر دیدگاه اسالم از اعتبار الزم برخوردار
است؟
جدول  )13-1جدول ضریب آلفای کرانباخ پرسشنامه بعد فردی سالمت اجتماعی
و مقیاسهای آن بر نمونه  962نفری
ابعاد

مقدار ضریب آلفا

فراوانی

صداقت و پایبندی به پیمان

 0/820

 962

معنویت دینی

0/853

 962

رعایت حقوق و برادری

0/920

 962

رعایت کرامت و عفت

0/776

 962

مشارکت و همبستگی

0/795

 962

بُعد فردی سالمت اجتماعی

0/962

 962

پنج مقیاس

0/843

 962

با توجه به جدول فوق ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه بُعد فردی سالمت اجتماعی  ،0/96و برای مقیاس
صداقت و پایبندی به پیمان  ،0/82مقیاس معنویت دینی  ،0/85مقیاس رعایت حقوق و برادری  ،0/92مقیاس
رعایت کرامت و عفت  0/77و مقیاس مشارکت و همبستگی دارای ضریب آلفای کرونباخ  0/79میباشد ،که
نشاندهنده اعتبار مطلوب و باالی پرسشنامه بُعد فردی سالمت اجتماعی است.
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جدول )14-1جدول ماتریکس همبستگی بین مقیاسهای بعد فردی سالمت اجتماعی
مقیاسها

صداقت و
پایبندی
به پیمان

معنویت
دینی

رعایت
حقوق و
برادری

رعایت
کرامت و
عفت

مشارکت
و
همبستگی

سالمت
اجتماعی

صداقت و
پایبندی به

معنویت دینی

پیمان

رعایت حقوق
و برادری

رعایت
کرامت
و عفت
---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- --

ضریب همبستگی

 

 -------

 -------

 -------

سطح معناداری

 

 -------

 -------

 -------

فراوانی

 

 -------

 -------

 -------

ضریب همبستگی

 

 

 -------

 -------

سطح معناداری

 

 

 -------

 -------

فراوانی

 

 

 -------

 -------

ضریب همبستگی

 

 

 

 -------

سطح معناداری

 

 

 

 -------

فراوانی

 

 

 

 -------

ضریب همبستگی

 

 

 

 

سطح معناداری

 

 

 

 

فراوانی

 

 

 

 

ضریب همبستگی

 

 

 

 

 

سطح معناداری

 

 

 

 

 

فراوانی
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با توجه به جدول فوق بیشترین همبستگی درونی میان مقیاسها با بُعد فردی سالمت اجتماعی به ترتیب متعلق
به مقیاسهای رعایت کرامت و عفت ( ،)0/97رعایت حقوق و برادری ( ،)0/86معنویت دینی ( ،)0/85مشارکت
و همبستگی ( )0/79و صداقت ( )0/73میباشد .هم چنین بیشترین همبستگی میان مقیاسها ،مربوط به مقیاس
رعایت کرامت و عفت با مقیاسهای معنویت دینی و رعایت حقوق و برادری با ضریب همبستگی ( )0/78و
مقیاس رعایت حقوق و برادری با معنویت دینی ( ،)0/74میباشد .نتایج گویای آن است که میزان همبستگی
پرسشنامه بُعد فردی سالمت اجتماعی با تمامی ابعاد صداقت و پایبندی به پیمان ،معنویت دینی ،رعایت حقوق
و برادری ،رعایت کرامت و عفت و مشارکت ،همبستگی مثبت معنادار و قوی دارد که حاکی از همسانی درونی
باالی ابعاد مختلف پرسشنامه بُعد فردی سالمت اجتماعی با یکدیگر میباشد.
 )3آیا پرسشنامه بُعد فردی سالمت اجتماعی مبتنی بر دیدگاه اسالم از روایی الزم
برخوردار است؟
برای تعیین روایی پرسشنامه بُعد فردی سالمت اجتماعی و مشخص ساختن این که آیا پرسشنامه تدوین
شده ،واقعاً سالمت اجتماعی فرد را میسنجد؛ سی و چهار مؤلفه تشکیل دهنده سالمت اجتماعی فرد بر اساس
آموزههای اسالم مورد تحلیل عاملی قرار گرفتند.
جدول  )15-1آزمون Oـ Mـ  Kو بارتلت
آزمون  KMOو بارتلت

0/955

سطح معناداری

0/0001
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بر اساس نتیجه آزمون  KMOکه مقدار آن برابر با  0/955و بزرگتر از  0/70و شاخص کرویت بارتلت نیز از
نظر آماری معنادار است ،بنابراین میتوان نتیجه گرفت که دادهها برای تحلیل عاملی شرایط الزم را دارند .برای
این که معلوم شود ،چند عامل بنیادی میتوان استخراج کرد ،نمودار اسکری توسط نرمافزار  SPSSطراحی شد
که در زیر نشان داده میشود.

طبق نمودار فوق سی و چهار مؤلفه بهدست آمده قابل تحلیل به مؤلفههای بنیادیتری هستند که تعداد مؤلفهها
در محور عمود نمودار مشخص گردیدهاند .در جدول  16-1ارزش ویژه و درصد واریانس تبیین شده توسط
عاملها نشان داده شده است .بر اساس معیار کیزر عاملهایی که از ارزش ویژه کمتر از یك برخوردارند ،در
انتخاب عاملها به حساب نمییابند.
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) جدول تحلیل عاملی سی و چهار مؤلفه تشکیلدهنده16-1 جدول
بعد فردی سالمت اجتماعی
ارزش ویژه اولیه

مؤلفهها

تجمیع واریانسها

درصد واریانس

مجموع

























































































































































































 92

سمپوزیوم مفاهيم و سنجه اهی سالمت اجتماعی

























































































با توجه به جدول فوق مالحظه میشود که بیش از  %60واریانس سازه مورد نظر بهوسیله این شش عامل تبیین
میشود .از آنجا که  %60بیشتر از  %50است ،بنابراین نتیجه میگیریم که مقیاس مورد نظر از روایی سازه
خوبی برخوردار است .در جدول زیر بارهای عاملی و مؤلفههایی که پس از چرخش واریماکس بر هر عامل قرار

گرفتهاند ،نشان داده شده است.
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) جدول مؤلفههای چرخشیافته17-1 جدول
عاملها












مؤلفهها













مؤلفه













مؤلفه













مؤلفه













مؤلفه













مؤلفه













مؤلفه













مؤلفه













مؤلفه













مؤلفه













مؤلفه













مؤلفه













مؤلفه













مؤلفه













مؤلفه













مؤلفه













مؤلفه













مؤلفه













مؤلفه













مؤلفه













مؤلفه













مؤلفه













مؤلفه













مؤلفه
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مؤلفه













مؤلفه













مؤلفه













مؤلفه













مؤلفه













مؤلفه













مؤلفه













مؤلفه













مؤلفه













مؤلفه













مؤلفه













با توجه به جدول فوق به دلیل این که در عاملهای سوم ،چهارم ،پنجم و ششم کمتر از دو مؤلفه قرار گرفته،
تنها دو عامل اصلی باقی میماند به نحوی که مؤلفههای  33 ،26 ،32 ،19 ،20 ،22و  34که بهترتیب شامل
نیت الهی ،ایمان به خدا ،عدم خودبرتربینی ،اصالح میان مردم ،خوشخُلقی ،صله ارحام و دیدار یکدیگر و ازدواج
میباشند در عامل یك قرار دارند .مؤلفههای  16 ،6و  10که بهترتیب شامل استهزاء و تمسخر ،امر به معروف
و نهی از منکر و تحقیر و سرزنش میباشند در عامل دو قرار گرفتند.
 )4نُرم مناسب برای تفسیر نمرههای پرسشنامه بُعد فردی سالمتاجتماعی چگونه است؟
برای تفسیر نمرههای خام افراد در هر یك از مقیاسهای پنجگانه بُعد فردی سالمتاجتماعی میتوان نمرههای
خام را بهصورت نمرههای  Tبا میانگین  50و انحراف معیار  10تبدیل و آن را به صورت زیر تفسیر کرد .به
عنوان مثال اگر نمره خام مقیاس صداقت و پایبندی به پیمان یك آزمودنی برابر  60باشد ،با توجه به جدول
 17-1میانگین و انحراف معیار این مقیاس به ترتیب برابر با  57/94و  11/356است.
نمرههای  Tبین  40تا  60نشاندهنده وضعیت بهنجار و نمرههای باالتر از  60نشاندهنده سطح باالی خصیصه
مورد سنجش و نمرههای کمتر از  40نشاندهنده سطح پایین خصیصه مورد سنجش خواهد بود.
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بحث و نتيجهگيري
تحلیل عاملی صورت گرفته بر سی و چهار مؤلفه بُعد فردی سالمت اجتماعی که در روش کیفی بر اساس
آموزههای اسالم و نظرات اساتید و صاحبنظران گروه دلفی و گروه متمرکز به دست آمد ،گویای آن است که
اصلیترین این مؤلفهها برای تعیین بُعد فردی سالمت اجتماعی نیت الهی ،ایمان به خدا ،پرهیز از خودبرتربینی،
اصالح میان مردم ،خوشخُلقی ،صله ارحام و دیدار یکدیگر ،ازدواج ،پرهیز از استهزاء و تمسخر ،امر به معروف
و نهی از منکر ،و پرهیز از تحقیر و سرزنش دیگران میباشند .یافتههای پژوهش در خصوص ابعاد و مؤلفههای
بُعد فردی سالمت اجتماعی با بخشی از نتایج پژوهشهای خدایاری فرد و همکاران ( ،)1388باقری ،خسروی
و اسکندری ( ،)1378آذربایجانی ( ،)1380بهرامی ( ،)1380چلبیانلو و عزیزی ( )1382و پیمایش ملی ارزشها
و نگرشهای ایرانیان ( )1382همسو میباشد.
ترتیب اولویت پنج بُعد کالن سالمت اجتماعی میتواند گویای نکات قابل توجهی باشد .التزام و پایبندی به
مؤلفههای صداقت و پایبندی به پیمان نیاز ضروری برای برخورداری از حداقل سالمت اجتماعی است و بدون
آن التزام به سایر ابعاد ارزش خاصی نخواهند داشت .زیرا بُعد صداقت و پایبندی به پیمان بیشترین وزن را نسبت
به چهار بُعد دیگر به دست آورده و اولویتدارترین مؤلفههای این بُعد ،پرهیز از دروغگویی و رعایت صداقت در
گفتار و رفتار اجتماعی و دومین اولویت مربوط به بُعد معنویت دینی میباشد .پس از آن انتظار میرود که فرد
صادق و پایبند به پیمانی که ایمان به خدا و نیت خالص در تمامی روابط اجتماعی دارد ،در روابط خود با سایر
مسلمانان نیز میبایست بُعد حقوق و برادری ایمانی را رعایت نماید ،چرا که طبق آموزههای اسالمی خداوند
حقوق مردم را بر حقوق خود مقدم داشته (تمیمى آمدى 1366 ،ح  .)4780چنانچه مؤلفههای بُعد حقوق و
برادری از تعداد و گستردگی بیشتری نسبت به مؤلفههای سایر ابعاد برخوردار است؛ همچنین برای دستیابی به
حداکثر سالمت اجتماعی ضروری است مؤلفههای دو بُعد کرامت و عفت و مشارکت و همبستگی در ارتباط با
دیگران رعایت نماید .بر اساس آموزههای اسالمی رعایت کرامت و همبستگی با دیگران بدون پایبندی به
صداقت ،معنویت دینی و رعایت حقوق و برادری چیزی بیش از شرك ،تظاهر و ریا ،خودخواهی ،نیرنگ و کشش
حیوانی موقتی نیست .به عبارتی میزان باالی مؤلفههای معنویت دینی در صورت پایین بودن میزان مؤلفههای
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صداقت و پایبندی به پیمان یا میزان باالی مؤلفههای رعایت حقوق و برادری در صورت پایین بودن میزان
مؤلفههای معنویت دینی یا میزان باالی مؤلفههای مشارکت و همبستگی در صورت پایین بودن میزان مؤلفههای
حفظ کرامت و عفت خود در ارتباط با دیگران چیزی جز نیرنگ ،شرك و ریا ،خودخواهی و رفتار ناسالم اجتماعی
نمیباشد.
با توجه به تأثیرگذاری ارزشهای فرهنگی هر جامعه بر تعیین شاخص و مؤلفههای ابعاد مختلف سالمت به
ویژه سالمت اجتماعی ،پیروی از نظام ،شاخص و محصوالت وارداتی این حوزه و فقدان نظام جامع سالمت
مبتنی بر آموزههای اسالم ،آسیبها و پیامدهای منفی همراه خواهد داشت .بیشتر پژوهشهای مربوط به سالمت
اجتماعی ،رویکرد «عوامل اجتماعی سالمت بخش» را مورد توجه قرار داده و کمتر به سالمت اجتماعی به
عنوان جنبهای از سالمت یك فرد پرداختهاند .پژوهش حاضر با این سؤال ضمنی شروع گردید که اگر ساختار
حکومتی عوامل اجتماعی سالمت بخش (مانند آموزش اجباری و رایگان تا سوم راهنمایی ،دسترسی همگان به
خدمات سالمت ،آزادی عقیده ،پرهیز از تبعیض جنسی ،قومی و نژادی و )...را در جامعه ایجاد نماید ،ولیکن
افراد جامعه در ارتباط با یکدیگر بخل و حسد داشته و در قبال رفتارهای منفی و مشکالت یکدیگر بیتفاوت
باشند ،آیا این افراد در بُعد اجتماعی از سالمت برخوردارند؟ لذا پژوهش با این سؤاالت اصلی آغاز گردید که با
توجه به نوع نگاه به ماهیت وجودی و مسیر آغاز و غایت نهایی انسان که از خدا و به سوی خداست ،1مؤلفهها
و ویژگیهای سالمت اجتماعی به عنوان بخشی از ساختار روانی و شخصیتی فرد کداماند؟
اسالم به عنوان کاملترین نسخه هدایت الهی تا آخرین نسل بشر الگوها و مبانی جامع و دقیقی در خصوص
تفکر ،احساس و رفتار شایسته و سالم فرد در تعامل و ارتباط با دیگران ارائه نموده است .سالمت و سالم یعنى
کنار بودن از آفات ظاهرى و باطنى و قلب سلیم آن است که از شك ،حسد ،کفر و غیره ،سالم و دور باشد
(واقعه ،آیات  25و  ،)26مراد گفتار و رفتاری که از هم دیگر در سالم باشند .طبرسى گوید :سالم کسى است
که بدون شرّ و ضرر ،با تو به سالمت و عافیت مالقات کند .با توجه به ریشه و معنای سالمت و سالم ،مسلمان
1

در این سورهها و آیات در قرآن کریم به این موضوع اشاره شده است :مائده18 ،؛ آلعمران55 ،؛ نور42 ،؛ ممتحنه4 ،؛ ق43 ،؛

زخرف14 ،؛ شوری15 ،؛ یس82 ،؛ بقره285 ،؛ ملك15 ،؛ تغابن3 ،؛ غافر43 ،؛ زمر44 ،؛ لقمان 14،و یونس.4 ،

 97

فرهنگستان علوم زپشکی جمهوری اسالمی اریان

باید آبروی دیگران را حفظ و هتك حیثیت نکند و مردم از دست و زبانش در امان باشند .دین اسالم با ارائه
مفاهیم برادر دینی و برادر ،نوعی روابط سالم فرد مسلمان را از حیطه والدین ،همسر ،فرزندان و اقوام چندین
گام باالتر برده و کیفیت تفکر ،احساس و رفتار شایسته و سالم فرد مسلمان در تعامل با دیگران را چنین معرفی
میکند« :اگر کسى بر او ستم کرد صبر نماید ،با خویشاوندان قطع رابطه ندارد ،از خوى خشن دور ،نسبت به
مردم حسد ندارد ،از احسان و انفاق خوددارى نمىکند ،از مظلومان یارى مىکند و از بىنوایان دلجویى مىنماید،
خود را به سختى مىاندازد ولى مردم از او در آسایشاند ،در انجام کارهاى مردم کوشش دارد ،در حلماش نقصى
نیست ،هر کس از او مشورت بخواهد راهنمایى مىکند و هر کس از او مساعدت کند او را مساعدت مىنماید».
به عبارتی رفتار برادرانه داشتن یعنی عمل کردن بر مبناى مواسات ،مساوات و ایثار که در آن ،دلها با یکدیگر
خو میگیرند.
این موارد همان رسالت اجتماعی خاص و جهتگیری طبقاتی پیامبر اسالم (ص) است که پس از رحلتشان،
نادیده گرفته شد و امروز در سطوحی بسیار پایینتر توسط اندیشمندان علوم انسانی با مفهوم سالمت اجتماعی
مطرح شده است .تفاوت در نوع نگاه به جایگاه و ماهیت وجودی انسان در عالم هستی در نظریات غربی و
اسالم ،تفاوتهای جدی را در تعیین مؤلفههای بُعد فردی سالمت اجتماعی و محدودههای آنها ایجاد نموده
است؛ به عنوان مثال طبق نگاه قرآن به انسان ،التزام و پایبندی به مؤلفههای مطلوب و مثبت اجتماعی ،صرفاً
زمانی ارزشمند است که بر محور ایمان و انگیزه رضایت و نزدیکی به خداوند متعال باشد و در غیر این صورت
چیزی جز جبران متقابل و معامله اجتماعی ،خودخواهی ،تظاهر و شرك نیست .همان طور که میفرماید(« :او
احسان نکند) جز در طلب رضاى خداى خود»1؛ در نزد چنین کسی ،دادن مال برای آن نیست که آن طرف قبالً
به او خدمتی کرده و اکنون در عوض آن خدمت به او احسان میکند ،بلکه تنها برای رضای خدا است .همچنین
ترویج ،گسترش و تعمیق مؤلفههای سالمت اجتماعی در جوامع غربی به عنوان هدف تعیین گردیده ولیکن
ترویج این مؤلفهها در جامعه اسالمی تنها ابزاری برای دستیابی به سعادت و سرنوشت مورد انتظار مؤمن و
همان قرب الهی است.

 1سوره لیل ،آیه 20
 98

سمپوزیوم مفاهيم و سنجه اهی سالمت اجتماعی

تعیین مؤلفههای بُعد فردی سالمت اجتماعی در این پژوهش تنها برای افزایش آگاهی نسبت به این مؤلفهها و
نقش آنها در بهبود سالمت اجتماعی نمیباشد بلکه فرد مسلمان و شیعه باید مشایعتکننده و همراهیکننده
پیامبر و ائمه معصومین در افکار ،گفتار و رفتار ،به ویژه در عرصه اجتماعی باشد .آخرین پیامآور الهی قبل از
بعثت ،آراسته به خلق و سیره اجتماعی بسیار نیکو و پسندیده بودند و ارزش افزوده فراوان و بیحدی را برای
جامعه مسلمانان داشتند و موجب هدایت و تعالی انسانهای زیادی شدند .این سیره حضرت رسول (ص) در بُعد
فردی سالمت اجتماعی که به نظر میرسد مالصدرا در بیان اسفار اربعه خویش وامدار آن است ،به این مهم
اشاره دارد که خودشکوفایی نفس انسانی در مسیر گذر از زمین تا ربوبیت و بازگشت و زندگی مؤثر و مطلوب
میان سایر انسانها میباشد .این همان اصل «وحدت خلق» فاروقی ( )1391است که بیان میکند نظام عالم،
نظامی واحد و منسجم است ،اجزای این عالم با هم مرتبط و در کمال یکدیگر مؤثرند و یك پیوند معطوف به
غایت میان آنان وجود دارد .بر این مبنای فکری است که صداقت و پایبندی به پیمان ،امر به معروف و نهی از
منکر ،انفاق و مواسات و سایر مؤلفههای بُعد فردی سالمت اجتماعی به عنوان خیرخواهی بدون چشم داشت و
نگرانی نسبت به آینده دیگران ،معنا یافته و تنها انگیزه عمل به آنها زمینهسازی رشد و نزدیکی سایر انسانها
به خداوند متعال میباشد.
با توجه به نقشه جامع علمی کشور یکی از اولین اولویتهای علم و فناوری در حوزه سالمت «الگوهای شیوه
زندگی سالم منطبق با آموزههای اسالمی» است و یکی از راهبردهای ملی آن به «توسعه آموزش و پژوهش
در زمینه ترویج شیوههای زندگی سالم و اسالمی و نیز عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت و بهداشت» تأکید
داشته است .یافتههای پژوهش حاضر به برخی از مؤلفههای بُعد فردی سالمت اجتماعی بر اساس آموزههای
اسالمی اشاره نموده که فرهنگسازی و نهادینهسازی آنها با استفاده از ظرفیت نهادهای فرهنگی و آموزشی،
گامی مهم در دستیابی به ابعاد مختلف سالمت خواهد بود.
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ن
پا ل اول
در آغاز پانل اول آقای دکتر ملك افضلی ضمن تشکر از حضار و سخنرانان ،به عنوان مقدمه
بیان کردند :جلسه بسیار خوبی بود .من فکر میکنم نیاز اول این است که این گونه تحقیقاتی که در کشور
انجام شده است ،جمعبندی شوند .مطمئناً هر کدام از این تحقیقات نکات ارزندهای دارد و در عین حال نقاط
ضعفی نیز وجود دارد .در بحثها و گفتگوهای انجام شده ،تناقضهایی دیده میشد که باید تحلیل شوند تا
بتوان از آنها استفاده کرد .ما باید به این توصیه توجه کنیم .کسی اینها را کنار هم قرار دهد و تحلیل محتوایی
کند و در نهایت مقاله جامعی را انتشار دهد که قابل استفاده باشد .موضوع یکی از بحثها ،سالمت اجتماعی از
نگاه فردی و اجتماعی بود .طبق تعاریف ارائه شده در مورد اینکه فردی با سالمت اجتماعی مناسب باید چه
خصوصیاتی داشته باشد ،بنده گمان میکنم که اگر  %100افراد جامعه از سالمت اجتماعی الزم برخوردار باشند،
آن جامعه سالم خواهد بود .به اصطالح اینها الزم و ملزوم یکدیگرند؛ اگر تمام افراد یك جامعه از منظر
بیماریهای قلبی-عروقی سالم باشند ،آن جامعه از این لحاظ سالم خواهد بود مگر این که وجود یك سری
Functionهای اجتماعی ،آن سالمت را مختل کند .به هر حال من تفاوت چندانی نمیبینم که مستلزم نگرانی
و استرس ما برای ارائهی تعاریف سالمت اجتماعی فردی و سالمت اجتماعی جامعه باشد؛ این دو الزم و ملزوم
یکدیگرند .به نظر من داشتن یك جامعهی سالم بدون رعایت سالمت افراد آن ،امکانپذیر نیست .در نهایت
باید ابزاری که فراهم میکنیم را روی افراد پیاده کنیم ،سپس جمعبندی شود و بعد بر اساس آن یك قضاوت
اجتماعی شود .باید این راه را هموار کنیم .اما سؤال بعدی این است که ما باید چه کنیم؟ یعنی بحثهای تئوری
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جای خود را دارد و باالخره باید به تعاریف عینی منجر شوند ،این تعاریف عینی نیز به ابزارهایی تبدیل شوند که
بتوانیم با آنها سالمت اجتماعی را (به تناسب فرهنگ جامعهی خود) اندازهگیری کنیم .یکی از وظایف
فرهنگستان ،رصد سالمت اجتماعی است .طبیعتاً برای رصد ،باید سالمت اجتماعی به درستی تعریف و ابزار
الزم برای آن فراهم شود .پس از آن نیز باید اقداماتی در جهت ارتقای سالمت اجتماعی انجام شود .من تصور
میکنم که ما باید از آموزش و پرورش شروع کنیم .واقعاً اگر ما بخواهیم یك سالمت اجتماعی درست داشته
باشیم ،باید به سراغ کودکستان و مدارس و خانواده برویم .اینجاست که باید مهارتهای ارتباطی سالم میان
کودك و اطرافیان و خانوادهاش شکل بگیرد .من فکر میکنم که نقش آموزش و پرورش در عینیت دادن به
این مسئله بسیار اهمیت دارد و باید در بحثها لحاظ شود .نکته بعدی که راجع به آن بحث شد ،موضوع سالمت
اجتماعی از نگاه ذهنی بود .اگر من به عنوان یك شخص و فرد ،مهارتهای اجتماعی الزم را داشته باشم و
طبق اولویتهایی که تعیین شده بود از سالمت اجتماعی برخوردار باشم اما جامعهای که در آن زندگی میکنم
جامعهی سالمی نباشد و دچار بیعدالتی و خشونت باشد ،قطعاً سالمت اجتماعی من به عنوان یك آدم مسئول
خدشهدار خواهد شد .به هر حال ادبیات و آموزههای دینی ما پر از توجه به دیگران مثل همسایه و جامعه است؛
چنانچه کسی بر امور مسلمین اهتمام نورزد ،نمیتوان او را مسلمان نامید .اشعار دیگری از سعدی نیز وجود دارد
مانند :تو کز محنت دیگران بی غمی ،نشاید که نامت نهند آدمی؛ بنابراین مسائل اجتماعی واقعاً بر سالمت
فردی تأثیر دارند و سالمت فردی نیز اصوالً سالمت اجتماعی را میسازد.
در ادامه برخی از مباحث توسط حضار مطرح شد:

▪ با نگاهی به تاریخچه سالمت ،مثالً در متون کتاب قانون ،تعریف اولیهی سالمت این بود که فرد سالم
کسی است که بیمار نیست .اما بعد مطرح کردند که این کافی نیست و فرد برای سالمت عالوه بر این
که بیمار نباشد ،باید  well beingنیز داشته باشد .در ترجمهی فارسیِ  well beingجای بحث و بررسی
وجود دارد و فکر میکنم که ترجمهی آقای دکتر رفیعی تا اندازهای گویا است؛ یعنی فرد عالوه بر این
که بیمار نیست ،باید آسایش نیز داشته باشد .یا «رفاه» ترجمه دیگری است که وجود دارد و میتوان آن
را ترجمهی فردی کرد .یعنی رفاه فردی را جدای از رفاه اقتصادی که بیشتر مد نظر است ،داشته باشیم.
بنابراین به نظر من  well beingو  Healthکامالً معادل هم نیستند و تفاوت دارند؛ ولی راجع به ترجمه
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و تعریف آن جای بحث است .بحث دیگری که مطرح شد این بود که در تعریف سالمت اجتماعی چالش
این است که آن را در سطح فرد در نظر بگیریم و یا در سطح جامعه .به نظر من این بستگی به دیدگاه
ما دارد .ما اگر بخواهیم سالمت را تعریف کنیم و به ابعاد سهگانهی آن (سالمت جسمی ،روانی و اجتماعی)
اشاره کنیم ،ناچار هستیم در بُعد فردی بحث کنیم و نه در بُعد جامعه .همان طور که اشاره شد ما نمیتوانیم
در بحث سالمت جسمی و روانی ،از سالمت جسمی و روانی فرد با این مشخصات استفاده کنیم ،ولی در
بحث سالمت اجتماعی به سالمت جامعه بپردازیم؛ در آنجا نیز ناچاریم سالمت اجتماعی را در بعد فردی
تعریف و مشخص کنیم .اما در کنار این ،جامعهشناسان هستند که آنها نیز  Social Healthرا احتماالً
بدون در نظر گرفتن تعریف سالمت  ،WHOمطرح میکنند .وقتی از دیدگاه جامعهشناسی بحث کنیم،
دیگر بحث فردی مطرح نیست؛ در اینجا میتوان گفت که سالمت اجتماعی از دیدگاه جامعهشناسی ،در
سطح کل افراد جامعه با معیارها و مشخصات خودشان مطرح است.
▪ ما تعریفی برای سالمت اجتماعی داریم که جامعهی سالم را معادل آن قرار میدهیم .در تعاریفی که در
بحث آقای دکتر رفیعی بود ،در جایی مانند مدیترانه شرقی نداشتن بیماریهای عفونی به عنوان جامعه
سالم تلقی شد .زمانی هست که سالمت اجتماع مطرح و معادل جامعهی سالم است؛ آن زمان اگر بخواهیم
اینطور مطرح کنیم که سالمت اجتماع اعم از سالمت جسمی ،روحی و روانی است ،یعنی در آنجا سالمت
جسمی را شامل میشود و این معادل جامعهی سالم است .من میخواهم بگویم که این دو نباید معادل
شوند و بخواهیم که معیارها را از آنها دربیاوریم .زیرا وقتی سالمت اجتماعی مطرح میشود ،سپس بعد
اجتماعی به عنوان صفتی برای سالمت قرار میگیرد و موارد اختصاصیتری را مطرح میکند .اما زمانی
که ما از بعد یك جامعهی سالم این را معادل میکنیم ،امکان دارد که ابعاد جسمی در بعضی تعاریف قرار
گیرد (مثل نداشتن بیماری عفونی) .فقط برای اینکه به تعریفی جامع برسیم عرض میکنم ،وگرنه قطعاً
غلط و درست وجود ندارد .صرفاً جهت رسیدن به اجماع است .فکر میکنم باید این را با احتیاط مطرح
کنیم که بحث ما االن سالمت اجتماعی است ،بنابراین باید به بعدی از سالمت که مربوط به
است نگاه کنیم؛ شاید این معادل جامعهی سالم یا اجتماع سالم نباشد.
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▪ راجع به تعاریفی که دوستان از بحث  WHOداشتند ،من فکر میکنم آنهایی که در سال  1940تعریف
سالمت را ارائه دادند و واژهی اجتماعی را آوردند ،کار درستی کردند .شاید آنها میخواستند به جنبههای
تعامل اجتماعی فرد توجه کنند .شاید میخواستند بگویند انسان فقط در صورتی که جسم و روانش سالم
باشد ،سالم نیست .این ایدهپردازی بسیار مهم بوده است .اما نظر من نیز این است که در سالمت اجتماعی،
سنجش باید در سطح فرد قرار گیرد؛ گرچه محیط حمایتگر نیز بسیار مهم است .ما در تعریف ارتقای
سالمت و یا حتی تعریف عملکرد و سالمت در  ،ICFزمانی که مشارکت مطرح میشود به جنبههای
اجتماعی نیز اشاره میشود؛ این که محیط تا چه حد حمایتگر است و به فرد کمك میکند که
توانمندیهایش را عملیاتی کند .یا در بحث سالمت در همهی سیاستها که هشتمین کنفرانس آن سال
گذشته در فنالند برگزار شد .باید به این مسئله نیز توجه شود .اما من میخواهم فقط این نکته را بگویم
که به نظر میرسد االن در کلیت کار ،توجه زیادی به سالمت اجتماعی شده است؛ ولی هنوز در سالمت
جسمی و روانی ،به خصوص در بحث  Noncommunicable Diseasesما هنوز چندان وارد عملیات
نشدهایم .نکند که تمرکز بر سالمت اجتماعی ،ما را از تمرکز بر آن قسمتها غافل کند .به نظر من
همچنان باید به آن بخشها نیز توجه شود .به عنوان آخرین نکته باید بگویم که مثالً در ادبیات بحث
سالمت گفته میشود که  %10اعتبارات سالمت باید در حوزهی سالمت روان باشد .با نگاه خیلی
خوشبینانه این میزان  %5است و در همایشی که چند سال پیش در پکن برگزار شد 1مشخص شد که
این توجه در کشور ما صورت نگرفته است .خواستم این نکته را به عنوان یك نکتهی معترضه عرض
کنم.
▪ سؤالی که وجود دارد این است که آیا متغیرهای سالمت اجتماعی فقط متغیرهای  Subjectiveهستند
و یا میتوانیم برای آن متغیرهای  Objectiveنیز قائل شویم؟ به عبارت دیگر آیا تورم در جامعه ،محیط
زیست آلوده ،مبلمان شهری نامناسب ،عدم انطباق ویژگیهای شهری و اجتماعی برای زندگی سالمندان،
محرومیت ،اختالف طبقاتی ،پایمال شدن حقوق شهروندی ،ظلم در زندانها و عدم رعایت حقوق زندانیان،
Health Priority Setting
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عدم وجود عدالت قضایی و غیره متغیرهای فقدان سالمت اجتماعی هستند یا خیر؟ یعنی وقتی ما
میخواهیم سالمت اجتماعی را بسنجیم ،آیا از یك سری متغیرهای  Objectiveنیز نباید کمك بگیریم؟
اتفاقاً در رویکرد دینی و اسالمی ،بخشی از متغیرهایی که برای سالمت اجتماعی گفته میشود همین
متغیرهای  Objectiveهستند؛ یعنی ویژگیهای آن جامعهی سالم و واقعیات ملموس جامعهی سالم .به
نظر من جای این بخش از صحبت خالی بود .شاید علتش این باشد که عزیزان از منظر روانشناسی به
این موضوع پرداختند .یعنی اگر ما حوزهی اقتصاد و جامعهشناسی را نیز درگیر کنیم ،متغیرهای
 Objectiveسالمت اجتماعی نیز تا حدودی قابل سنجش خواهند بود.
آقای دکتر ملك افضلی در پاسخ به برخی از مباحث مطرح شده ،اظهار داشتند :به نظر من هنوز هم
سهم سالمت اجتماعی در مجموع خیلی پایین است ،در حالی که ما به آن نیاز بیشتر داریم .به هر حال سالمت
اجتماعی یك فرد ،متأثر از محیط نیز هست .یعنی زمانی که شما سالمت اجتماعی یك فرد را اندازهگیری
میکنید ،این اندازهها متأثر از محیطی است که آن فرد در آن زندگی میکند .در آخر شما باید ابزاری داشته
باشید که بتوانید روی فرد نتیجهی ارتباط بین ژن ،محیط اجتماعی ،محیط زیستی و غیره را اندازهگیری کنید
و از روی اندازههای افراد ،به سالمت اجتماعی این جامعه برسید .به نظر من این راهکار منطقی است که ما
ابزاری برای اندازهگیری سالمت اجتماعی فرد به مفهوم جامع آن داشته باشیم و بعد از جمعبندی آن به سالمت
اجتماعی برسیم .حال اگر من فرد را دور بزنم ،چطور میتوانم سالمت اجتماعی را اندازهگیری کنم بدون آن که
افراد جامعه اندازهگیری شده باشند؟
ایشان در ادامه بیان کردند :ما سالمت اجتماعی فرد را به عنوان متغیر وابسته با ابزاری اندازهگیری میکنیم.
بعد بررسی میکنیم که متغیرهای مستقل چه بودهاند که این مشکل را ایجاد کردهاند .این متغیرها همانهایی
هستند که به آن اشاره شد .یعنی پس از فراهم کردن ابزار اندازهگیری متغیر وابسته ،باید تعیینکنندهها و عوامل
خطر و عوامل ایجاد این وضعیت را بررسی کنیم .مثالً طالق یك متغیر وابسته در جامعه ما است؛ باید تحلیل
و اندازه گیری کنیم و ببینیم چه اتفاقاتی رخ داده که نرخ طالق باال رفته است .بنابراین طبیعی است که همهی
اینها باید بحث شوند .اگر ما به دنبال راهحل هستیم ،هم باید متغیر وابسته را خوب بشناسیم و هم عواملی که
باعث آن شدهاند .تحقیقاتی که دوستان انجام داده بودند با رویکردهای مختلف بود .یکی در حوزهی دینی و
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مذهبی ،دیگری در حوزهی اجتماعی و یکی در حوزهی اقتصادی وارد میشد؛ ولی عرض اول بنده این بود که
همهی اینها باید در جایی تلفیق شوند .گروهی با رویکردهای مختلف باید جمع شوند و اینها را تلفیق کنند
تا راهکاری مورد پسند همه به کار گرفته شود و این بکارگیری در آموزش و پرورش است .من در این سن به
سادگی درست نمیشوم و اگر درست شوم هم مهم نیست ،چرا که بیش از چند سال از عمرم نمانده است ،ولی
افراد جوان برای نسل آینده بسیار ارزشمندند.
در ادامه سخنرانان جلسه به پاسخگویی در ارتباط با مطالب مطرح شده ،پرداختند:

آقای دکتر منتظری بیان کردند :در مورد واژهی  Well Beingاصرار چندانی ندارم .شما باید این را از کسانی
که صاحب این زبان هستند بپرسید که  Well Beingدر زبان شما چه معنایی دارد و ببینید که چه پاسخی
می دهد .این بهترین راه و بهترین توصیه است .آنچه که من عرض کردم بر اساس یك واقعیت است؛ حتی
آسایش .سالمت شامل آسایش و آرامش است .اگر خود  Well Beingآسایش باشد ،آرامش را ندارد .در حالی
که سالمت مجموعه آسایش (یعنی  )Comfortو  Calmیا  Peaceاست .این دو به عالوهی هم سالمت را
ایجاد میکنند ،ولی اگر شما  well beingرا به معنای آسایش بگیرید ،باز هم ناقص است ولی باز هم آسایش
بسیار بهتر از رفاه است که مطرح شده است .در مورد سالمت اجتماعی ،باید دقت کنیم که وقتی میگوییم
سالمت ،چه چیزی در ذهنمان متبادر میشود؟ سالمت دارای سه بُعد مجزا1ست؛ بُعد جسمانی ،بُعد روانی و بُعد
ا جتماعی .این تعریف واضح است و چیزی به آن اضافه و یا از آن کم نشده است .اگر میخواهید بُعد جسمانی
را در مورد یك فرد اندازه بگیرید ،اینها را اندازه بگیر .اگر میخواهی بعد روانی را اندازه بگیری ،اینها را اندازه
بگیر .اگر میخواهی سالمت اجتماعی فرد را بررسی کنی ،اینها را اندازه بگیر .چه چیزهایی را اندازه بگیریم؟
بررسی کنید که آیا این فرد قابلیت سازگاری و  Interactionبا محیط خود را دارد یا خیر .یك یا دو سؤال ،نه
 150سؤال! سؤال جسمانی را نیز یك عدد کردهاند .سؤال روانی را نیز یك عدد کردهاند .این سؤاالت اول 100
تا بودند ،بعد  60تا ،بعد  36تا ،بعد  12تا ،بعد  8تا ،بعد  5تا و در نهایت یکی .در آخر میگوید شما در یك لغت
به من بگو که سالمت خود را چگونه ارزیابی میکنی .همین یك سؤال  Mortalityرا  Predictمیکند .مردم
Distinct
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وقت و حوصله ندارند که  150سؤال ما را جواب دهند که ما میخواهیم سالمتشان را بسنجیم .این کار غیر
اخالقی است و مردم را مریض میکند! لذا من میخواهم دوستان به این مسئله عنایت داشته باشند .این
کارهایی که من امروز شنیدم فوقالعاده زیبا و ارزشمند بودند و بسیار استفاده کردم .امیدوارم که هر چه زودتر
اینها نشر پیدا کنند و ما اینها را در پرینت ببینیم .این کارها دانش بومی ما را تشکیل میدهند و در جای خود
بسیار ارزشمندند .من میخواهم از جنبهی کلی بگویم که اندازهگیری سالمت نیز مانند هر چیز دیگری متخصص
میخواهد؛ مگر اجازه میدهید که هر کسی جراحی قلب انجام دهد؟ ما متخصص سالمت هستیم و هر حرفی
که میزنیم به عنوان متخصص میگوییم.
نکته بعد اینکه شما اگر میخواهید سالمت فرد را اندازه بگیرید ،با چند سؤال (مثل اینکه رابطهات با اطرافیانت
چگونه است؟) این کار را انجام میدهید .اما اگر میخواهید در سطح ذهنی یا به قول یکی از دوستان Objective

کار کنید ،باید بگویم که این بحثها کهنه شده است و مربوط به دهه  70است .االن در سال  2014گفته
میشود که یك سؤال بپرسید تا بتوان بدین وسیله  Mortalityو  Survivalرا در بیماریهای مزمن Predict

کرد .این سؤال  Prognosticاست؛ به جای این که از مردم خون بگیرید ،همین یك سؤال را بپرسید.
اگر شما حاکمیت قانون در یك جامعه ،آزادی ،عدالت و سرمایهی اجتماعی را اندازه گرفتید ،میتوانید در مورد
سالمت اجتماعی آن جامعه صحبت کنید.
االن مقالهای در یك مجله با عنوان »? »How Islamic Countries are Islamicچاپ شده است .این مقاله
شاخص اسالمی بودن 1ساخته است و در یکی از مجلههای معتبر یکی از دانشگاههای معروف آمریکایی (شاید
هاروارد) چاپ شده است .این مقاله میگوید اسالمیترین کشور دنیا نیوزلند است زیرا تمام معیارهای اسالمی
بودن را دارد .کشورهای اسالمی اصالً در آن لیست نیامدهاند! به هر حال میتوان اینگونه بر اساس معیارها
سنجید و یا از فرد احساسش را پرسید .گاهی اوقات گفته شده که عدالت ممکن است اجرا شود ،اما مردم
احساس بیعدالتی میکنند .این احساس بسیار مهمتر از عدالت است .اگر در کشوری عدالت اجرا شود اما مردم

Islamisity Index
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احساس بیعدالتی کنند ،فایدهای ندارد؛ زیرا کسی که باید از عدالت بهره و حظ ببرد و عدالت بر سالمتش تأثیر
گذارد ،همان فرد است .همین احساس جسم ،روح ،اجتماع و  Functionو همه را نابود میکند.
آقای دکتر رفیعی در مورد مطالب مطرح شده ،اظهار داشتند :شاید من اشتباه میکنم اما مثالً همین
مطلبی که االن گفته شد «حاکمیت قانون ،آزادی ،عدالت و سرمایهی اجتماعی»؛ اوالً این همان تلقی اجتماعی
است ،ثانیاً من یك سؤال دارم .این آقایی که این را گفته است ،این را از کجا آورده است؟ یعنی چطور گفته
است که همین چهار مورد است و مورد پنجمی وجود ندارد؟ و ثالثاً مطمئنم که گفته ایشان برای شرایط اجتماعی
خودشان کامالً درست است و ممکن است برای شرایط اجتماعی ما چیز دیگری به آن اضافه شود .یکی از
ابعادی که ما برای سالمت اجتماعی یافتهایم و اجماعی قوی بر سر آن بود ،کنترل جمعیت است .این مورد در
هیچ کدام از تعاریف غربی نیست ،چرا که جمعیتشان کنترل شده است .این موارد در واقع «بایدها» را به ما
میگویند .ماجرای بیماریهای عفونی همین را میگوید .در یکی از دو تعریف  EMROبرای روستای سالم
گفته شده است که بیماریهای عفونی کنترل شود؛ هیچ کدام از غربیها چنین چیزی ندارند زیرا کنترل شده
است .به هر حال اگر کسی گفته است «حاکمیت قانون ،آزادی ,عدالت و سرمایه اجتماعی» ،طوری با آن برخورد
نکنید که گویی فقط همین است و از این خارج نیست .ما خودمان باید بسازیم ،نباید به دنبال منبع و زبان
خارجی و غیره باشیم .سالمت اجتماعی مانند هپاتیت نیست که به حرف خارجیها گوش کنیم تا مریض درمان
شود .من تصور نمیکنم راجع به سالمت اجتماعی چنین چیزی منطقی و درست باشد .این حداقل یکی از
جاهایی است که تولید علم حتماً باید به صورت بومی صورت گیرد.
آقای دکتر صفارینیا نیز بیان کردند :من فکر میکنم که در نگاه کارکردگرایانه یعنی جامعهی سالم و ادراك
سالمت اجتماعی ،منافات چندانی وجود ندارد .ما در تعاریف میگوییم که سالمت اجتماعی با سالمت روان
کامالً همبسته است .بنابراین قطعاً زمانی که من در جامعهی ناسالمی زندگی میکنم ،این را ادراك میکنم که
باید از آن جامعه مهاجرت کنم .یعنی از این سو نیز همبستگی کامالً معنادار و ارزشمندی بین ادراك من از
سالمت اجتماعی و جامعهی سالم وجود دارد .من در جامعهای زندگی میکنم که متخصص آنکولوژیست آن به
من میگوید که طی یك سال گذشته 8 ،همکار پزشك خود را پرتودرمانی کرده است .لذا این هم برمیگردد
به اینکه من چگونه این جامعه را ادراك میکنم و هم به اینکه شرایط موجود در جامعه چگونه است .من
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میخواهم بر این موضوع تأکید کنم که ،ما ابزار زیاد ساختهایم .اما اینها نمیتوانند واقعاً مدل سالمت اجتماعی
ما باشند .من فکر میکنم که ما عدهای پیشکسوت مثل آقای دکتر رفیعی ،آقای دکتر منتظری و یا بقیه اعضای
گروه سالمت اجتماعی فرهنگستان نیاز داریم تا یك مطالعه تحلیل محتوا بگذاریم و همه این محتوا را بریزیم.
ما در وزارت کشور شورای سالمت اجتماعی داریم و رئیس آن آقای دکتر میرباقری است .آقای دکتر ربیعی،
جامعهشناس و متخصص این مؤلفهها است .ما باید مؤلفههای ملی و استاندارد داشته باشیم .برای مثال بگوییم
که وضعیت بیکاری در جامعهی ما این است؛ در تمام شاخصهای دنیا به صد هزار نفر است .گفته میشود که
در صد هزار نفر چند نفر کمك خواستهاند ،در صد هزار نفر چند نفر زیر خط فقر هستند ،در صد هزار نفر چند
تجاوز داریم ،در صد هزار نفر چند مورد خشونت داریم و غیره .ما باید  Baseاینها را دربیاوریم و بعد به وزارت
رفاه ،وزارت بهداشت ،سازمان بهزیستی و دیگر سازمانها بگوییم که شاخصهای ما این است و قصد داریم
که با این مسیر طی  4سال آینده هر یك را تا درصد مشخصی پایین بیاوریم .برای مثال وضعیت مهاجرت ما
در صد هزار نفر این است و میخواهیم تا  4سال آینده با این اقدامات ،1آن را تا این حد پایین بیاوریم .اوضاع
بسیار بد است؛ شما در بحث طالق میبینید که آمار در تهران  %40است .در تعداد محدودی از ازدواجها احساس
رضایتمندی وجود دارد و بقیه فقط زیر یك سقف زندگی میکنند .این آمارها واقعی است و بدبینانه نیست.
آقای دکتر شمسائی ،سخنران دیگر جلسه ،اظهار داشتند :به نظر من با توجه به اینکه نتیجهی این جلسه
قرار است به یك سری تعاریف و شاخصههایی برسد ،قسمتی وجود دارد که توجه به آن خالی از فایده نیست.
کارگروهی در مجمع تشخیص مصلحت ،شاخصهای پایش و ارزشیابی تحقق سند چشمانداز بیست ساله را
احصاء کرده است .در بخش مسائل و امور اجتماعی به چند شاخص اشاره کردهاند که به نظر بنده بسیار در
حوزهی شاخصهای سالمت اجتماعی مفید است .یکی از آنها شاید خیلی جدی به بحث همین امروز کشور
هم ربط دارد؛ بحث مدارای سیاسی ،مدارای قومی و نژادی ،مدارای اجتماعی و ...در کشور ما مردم چقدر با
یکدیگر مدارای اجتماعی و قومی میکنند؟ مثالً فالنی لر یا ترك یا فارس است .به نظرم توجه به این شاخصها
و چند شاخص دیگر که مستقیم با سالمت اجتماعی در ارتباط است ،مهم است .نکتهی دوم این که به نظر من
Action plan
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فرمایش آقای دکتر منتظری کامالً درست است؛ از این لحاظ که میان کسانی که تخصصشان سنجش و
اندازهگیری است ،روند به سمت کاهش سؤاالت میرود .اما باالخره همه روندها از فرمهای طوالنی شروع
میکنند تا بتوانند تحلیل عاملی کنند و نفرات بعدی میآیند تا تعداد این سؤاالت را کم کنند.
جناب آقای دکتر ملك افضلی در تکمیل صحبتهای مطرح شده فرمودند :باالخره هنر این است که سؤاالت
کم باشد اما به شرطی که  Validباشد .با سؤال کم میتوان مسئله را تمام کرد ،اما این که چقدر اعتبار دارد،
یك بحث بسیار جدی است.
در ادامه آقای دکتر جغتایی به بیان چند نکته پرداختند :من متخصص این کار نیستم اما به خاطر تجربهای
که داشتهام چند نکته را عرض میکنم .در جلسه به  Well Beingاشاره کردند؛ اوالً یك مفهوم Well Being

معادل رفاه است .سالمت بُعدی از رفاه است (ابعاد رفاه شامل آموزش ،مسکن و از جمله سالمت است) .در ابتدا
رفاه مفهوم نیازهای اولیه را داشت ،بعد نیازهای باالتر را نیز شامل شد (مثل آموزش) و سپس به این موضوع
رسیدند که ابعاد  Welfareهمان رضایت 1است؛ در اینجا جنبههایی مانند ابعاد اجتماعی سالمت وارد این
مقوالت شد ،چرا که میگفتند فرد باید دارای رفاه باشد .میخواهم بگویم که این تغییرات اتفاق افتاده است و
 Well Beingبه نوعی همان رفاه است و سالمت جزئی از رفاه است .من اعتقاد دارم وقتی ما از سالمت
صحبت میکنیم ،باید به نوع فردی نگاه کنیم .درست است که عوامل دیگر نیز تأثیرگذارند ولی باید به فرد
توجه شود .همان طور که گفتند وزارت کشور االن شورای اجتماعی دارد؛ شورای اجتماعی هم با سالمت
اجتماعی متفاوت است .در آنجا به جنگهای اجتماعی میپردازند که البته به سالمت نیز ربط پیدا میکند .کما
اینکه همان مثال اجتماعی به سالمت جسمی هم ربط پیدا میکند .میخواهم بگویم هر چه که کار میکنیم
به سالمت فردی برگردیم .نکته آخر این است که حرفهای دکتر رفیعی هم از یك جنبه درست است .خود
دکتر اولین کاری که در دورهی قبل ما کرده بود این بود که سؤالهایی از مردم کرده و سپس با کانادا مقایسه
کرده بودند .در آنجا تفاوت زیادی بین نگاه مردم به سالمت اجتماعی در مقایسه با کانادا و ژاپن و چند کشور

Satisfaction

 109

1

فرهنگستان علوم زپشکی جمهوری اسالمی اریان

دیگر وجود داشت .باید ببینیم خود مردم چه میگویند و حواستان باشد که ما مردم نیستیم .زمانی که سؤال
میکنیم باید از همهی آحاد ملت بپرسیم که برداشتشان از مسائل سالمت اجتماعی چیست.
در پایان پانل اول ،آقای دکتر امامیرضوی در جمعبندی مسائل مطرح شده ،بیان کردند :در روزهای
اول که گروه سالمت اجتماعی تشکیل شد عالقمند بودیم که خدمت همه دوستان از جمله آقای دکتر منتظری
باشیم ،ولی توفیق نداشتیم .همین بحثها در جلسات اول با حضور دوستان عزیز مطرح شد که باالخره تعریف
چیست و ما چطور باید ارزیابی کنیم؟ وظیفه فرهنگستان رصد است و اول باید تعریف کند و شاخصها را ببیند.
چند تا از این پروژه ها نیز به صورت خالصه مطرح شدند .پیشنهاد دوستان این بود که ما مقداری بازتر به این
موضوع نگاه کنیم و این سمپوزیوم با این هدف تشکیل شد که اگر فرهنگستان نیز جایگاهی در نظام سالمت
دارد ،این وظیفه را با شنیدن نظرات و چاپ آنها در یك مجموعه انجام دهد .آن هدفی که آقای دکتر ملك
افضلی فرمودند ،شاید حاصل و جمعبندی خوبی برای این بحث باشد که بتوانیم به یك تجمیع برسیم و تحلیل
محتوایی شود .البته کار سادهای نیست ولی این تجربه در سایر بخشها نیز بوده است ،باالخره نظریات مختلف
است .شما این را در جایی جمع میکنید .مجموعه باالخره باید یك خروجی داشته باشد که انشاءاهلل انجام
خواهد شد .فقط چیزی که باید در کنار این بحث عرض کنم این است که ما از ذینفعان اصلی بحث سالمت
اجتماعی دعوت کرده بودیم؛ در خدمت بعضی از دوستان هستیم و بعضی نیز نماینده فرستادهاند .دوستانی که
به عنوان نماینده حاضر شدهاند ،همین پیام را به آن حوزه منتقل کنند .نکتهی دیگر اینکه فرهنگستان جایگاه
خودش را دارد .جایگاههای دیگری که دوستان فرمودند مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام ،مجلس ،شورای
عالی انقالب فرهنگی و وزارتخانههای مختلف ،باید وظایف خودشان را درست انجام دهند .من فقط این را
عرض کنم که در حوزهی سیاستگذاری بعد از ابالغ سیاستهای کلی سالمت که سند باالدستی ما و
زیرمجموعهی چشمانداز در حوزهی سالمت است ،کارگروههایی در وزارت بهداشت با حضور همهی ذینفعان
تشکیل شده است .یك کارگروه مشخص که ما حوزهی بهداشت وزارتخانه را بیشتر به این سمت کشیدیم تا
ارائهی خدمات ،بحث سبك زندگی است .یکی از بندهای سیاستهای کلی هم اصوالً به بحث سالمت اجتماعی
(بند  )11پرداخته است .از این جهت عرض کردم که در آنجا بحثهای مهمتر مطرح میشود .فرهنگستان
پیشزمینه را فراهم میکند ولی اگر میخواهیم تبدیل به سند و معیار کار شود ،باید به آنجا ببریم .در آنجا
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میتواند از دستگاههای مختلف از جمله شورای اجتماعی کشور (که نمایندگانی در آن کارگروه دارند) مطالبه
کند .خواهش میکنیم دوستانی که از این جمع به آنجا دعوت میشوند ،حتماً شرکت کنند .آن مرجع کاری
خواهد بود که در آینده راهبردها ،برنامهها و کارها را مشخص کند و فرهنگستان نیز در کنار به پویایی کمك
میکند .بعد از آن نیز فرهنگستان وظیفه رصد را انجام خواهد داد .ما فکر میکنیم این کاری که در فرهنگستان
شروع شده است ،به همهی بخشها کمك خواهد کرد .باز هم من تشکر میکنم .امکانپذیر بود که در این
بخش بیشتر وارد بحث محتوایی شویم .اما میتوانیم پیرامون بحثی که آقای دکتر ملك افضلی فرمودند از خود
دوستان در جمع کوچکتری استفاده کنیم و یا از رفت و برگشت استفاده کنیم .جمعبندی حتی اگر اجماع حاصل
نشود ،باید با نظر اکثریت دوستان باشد.
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فصل دوم

سنجهاهی سالمت اجتماعی
(سخنرانیاه و پانل)
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طراحی ازبار ش ال ت اریا یان
متخ
کامبیز عباچیزاده ،صص زپشکی اجتماعی

مقدمه

1

سالمت اجتماعی در کنار سالمت جسمی و روانی به عنوان بعد سوم سالمت شناخته شده که در دهههای اخیر
مورد توجه سیاستگذاران و برنامهریزان سالمت قرار گرفته است .مسلماً ارزیابی سالمت اجتماعی به عنوان
اولین قدم در سیاستگذاری این حیطه ،حیاتی است .با توجه به بررسی مستندات انجام شده توسط نویسندگان
مقاله ،تابحال ابزار در سطح ملی برای سنجش سالمت اجتماعی ایرانیان طراحی نشده است .به همین جهت
در مطالعه اخیر طراحی ابزار سنجش سالمت اجتماعی در سطح ملی مد نظر قرار گرفته است.
روش
این مطالعه در دو مرحله کیفی و کمی انجام گرفته است .در مرحله کیفی ،از طریق  30مصاحبه با صاحبنظران
و ذینفعان حیطه سالمت اجتماعی ،بررسی مستندات جهانی و پرسشنامههای مشابه ،حیطههای مختلف و
سؤاالت متناظر شناسایی و حدود  50سؤال طراحی گردید که در جلسه بحث گروهی با ادغام برخی سؤاالت و
نظر صاحبنظران حدود  40سؤال برای مرحله بعد تعیین شد .از مقیاس لیکرت  5تایی (خیلی کم تا خیلی زیاد)

 1متن کامل این سخنرانی در دسترس نبود و با تالش زیاد موفق به اخذ آن از سخنران محترم نشدیم.
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برای سنجش هر سؤال استفاده شد .در مرحله کمی مطالعه ،یك پیمایش با  800شرکت کننده باالی  18سال،
در سه شهر تهران ( ،)400اصفهان ( )200و ارومیه ( )200برای سنجش شاخصهای روانسنجی ابزار طراحی
شده انجام گرفت .در ضمن برای سنجش تکرار پذیری ،این کار بعد از  7تا  10روز برای  100نمونه تکرار شد.
نتایج
با در نظر گرفتن میزان همبستگی هر سؤال با نمره کل 7 ،سؤال حذف و در نهایت  33سؤال برای پرسشنامه
نهایی تعیین شد .ضریب آلفا کرونباخ برای سنجش پایایی درونی ابزار 0/86 ،به دست آمد .شاخص تکرار پذیزی
برای  100نمونه عدد  0/91به دست آمد .براساس «تحلیل عامل» انجام گرفته ،سه حیطه استخراج شده که با
توجه به محتوای سؤاالت تحت عنوان «خانواده»« ،جامعه» و حیطه سوم تحت عنوان «دوستان و بستگان»
نامگذاری شد .ضریب آلفا کرونباخ برای این سه حیطه به ترتیب  0/77 ،0/91و  0/78به دست آمد .ضریب
تکرار پذیری برای این سه حیطه به ترتیب 0/80 ،0/69 ،و  0/67به دست آمد.
بحث
در مطالعه اخیر ابزار سنجش سالمت اجتماعی ،با شاخصهای قابل قبول پایایی و تکرار پذیری برای جامعه
ایرانی طراحی گردید .مسلماً ابزار حاضر فرصتی برای تحلیل وضعیت سالمت اجتماعی ایرانیان میباشد و
استفاده از آن امکان تعیین کارایی مداخالت جامعه محور برای ارتقای سالمت اجتماعی و سیاستگذاری مبتنی
بر شواهد در این زمینه را فراهم میسازد.
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شاخص و بیانگراهی سالمت اجتماعی (رد اریان)
دکتر فریبا ردخشان نیا ،دکترای ) (Ph.Dمددکاری اجتماعی

چکیده
مقدمه :سالمت مفهومی بسیار وابسته به شرایط محیطی جامعه است از همین رو در هر جامعه و فرهنگی و
در هر سطحی از توسعه یافتگی ،تعریف و مفهوم خاصی از آن مطرح میشود .به دلیل چند بعدی بودن مفهوم
سالمت تعاریف متعددی از آن وجود دارد ولی به نظر میرسد سالمت اجتماعی مفهوم پیچیدهتری است و
بستگی بیشتری نیز به شرایط بومی دارد .از آنجا که الزم است مفهوم جامعه سالم بر اساس ویژگیها و
مشخصات هر جامعه بررسی و تبیین گردد لذا مطالعه حاضر ،به دنبال رسیدن به تعریفی از سالمت اجتماعی بر
اساس نظر متخصصان و صاحبنظران ایرانی در حوزه سالمت اجتماعی است.
روش و مشارکت کنندگان :به همین منظور ،در این مطالعه کیفی تلفیقی که با استفاده از روش چند
بعدیسازی 1انجام گرفته است ،ویژگیها و ابعاد سالمت اجتماعی ،بر اساس نظر متخصصان و صاحبنظران
حوزه سالمت اجتماعی با استفاده از تکنیك دلفی( 2در طول  3مرحله (گردش) و نیز مصاحبه فردی با متخصصان
و با بکارگیری روش تحلیل محتوای کیفی ،3استخراج گردید.
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همچنین در راستای افزایش قابلیت اعتماد 1مطالعه ،برای دستیابی به ویژگیهای جامعه سالم بر اساس تجارب
و ادراکات شهروندان تهرانی ،بحثهای گروهی متمرکز 2انجام گرفته و نتایج ،با استفاده از روش تحلیل محتوای
کیفی استخراج شده و در دور (راند) دوم جهت اطالع و استفاده متخصصان ،ضمیمه پرسشنامه دلفی گردیده
است.
یافتهها :نتایج مطالعه حاضر ،بر اساس نظر متخصصان ،ویژگیهای ذیل را ،به عنوان ابعاد (طبقات) اصلی
سالمت اجتماعی تبیین نموده است :از نظر متخصصان ،جامعهای سالم است که در ابعاد  10گانه «نظام
اقتصادی ،جامعه مدنی ،چتر حمایتی رفاه اجتماعی ،سالمت همگانی ،آسایش ( ،Well-Beingسالمت خانواده،
فرهنگ و ارزشهای اجتماعی ،سالمت جسمی ،مشکالت اجتماعی ،جایگاه و روابط بینالمللی» دارای شرایط
مناسبی باشد (هر کدام از این ابعاد دارای زیر طبقات و بیانگرهایی است که در فصل چهارم رساله ،بصورت
مبسوط شرح داده میشود).
بحث و نتیجهگیری :مطالعه حاضر نشان میدهد که بخشی از نظرات متخصصان به عنوان ویژگیهای
جامعه سالم دارای اشتراکاتی با تجارب سایر کشورهاست .البته طبقهبندیها متفاوت است ولی بیانگرهای
زیرمجموعه ،در تعدادی از شاخصهای موجود دنیا در زمینه سالمت اجتماعی نیز مطرح شده است و میتوان
گفت عمومیت بیشتری دارد .از جمله :نظام اقتصادی ،چتر حمایتی رفاه اجتماعی ،سالمت همگانی ،آسایش،3
فرهنگ و ارزشهای اجتماعی ،سالمت جسمی و مشکالت اجتماعی؛ ولی بخشی دیگر از این ابعاد ،مختص
جامعه ماست .مانند بُعد «جامعه مدنی» و «جایگاه و روابط بینالمللی» که بنا به شرایط جامعه ما از نظر
متخصصان ایرانی مطرح شده است.

1
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پیشنهاد میشود بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه ،شاخص ترکیبی طراحی و وضعیت سالمت اجتماعی
کشور (به تفکیك استانهای مختلف) مورد بررسی قرار گیرد و امید است سیاستگذاران و برنامهریزانِ حوزه
سالمت اجتماعی ،از یافتههای این مطالعه ،بهرهبرداری نمایند.
کلید واژگان :بحث گروهی متمرکز ،تحلیل محتوای کیفی ،جامعه سالم ،سالمت اجتماعی.
مقدمه
امروزه سالمت 1موضوعی مطرح در همهی فرهنگهاست و تعریف آن در هر جامعهای تا اندازهای به حسِ
مشتركِ مردمان از سالمت و فرهنگ آنها باز میگردد (سجادی و صدرالسادات ،)244 :1384 ،ولی معموالً هر
گاه از آن سخنی به میان آمده بیشتر بُعد جسمانی آن مورد توجه بوده ،در حالی که رشد و تعالی جامعه در گرو
سالمت آن جامعه از ابعاد جسمی ،روانی و اجتماعی است .سازمان جهانی بهداشت 2در تعریفی ،سالمت را به
عنوان حالتی از رفاه کامل جسمی ،روانی و اجتماعی ،نه صرفاً فقدان بیماری ،تعریف میکند ).(WHO, 2000
بنابراین سالمت مفهومی بسیار وابسته به شرایط محیطی جامعه است .از همین رو در هر جامعه و فرهنگی و
در هر سطحی از توسعهیافتگی ،تعریف و مفهوم خاصی از آن مطرح میشود (رفیعی و اکبریان.)1 :1389،
به دلیل چند بُعدی بودن مفهوم سالمت تعاریف متعددی از آن وجود دارد .به نظر میرسد سالمت اجتماعی
مفهوم پیچیدهتری است و بستگی بیشتری نیز به شرایط بومی دارد.
به طور کلی میتوان گفت سه تلقی از مفهوم سالمت اجتماعی وجود دارد:
 −سالمت اجتماعی به مثابه «بُعد اجتماعی سالمت فرد» که در کنار دو بُعد جسمی و روانی سالمت فرد،
به رابطه او با جامعه نظر دارد.
 −جامعه سالم به مثابه «شرایط اجتماعی سالمت بخش»
 −سالمت اجتماعی به مثابه «وضعیت اجتماعی بهتر ،به طور کلی» که بسته به اوضاع فعلی هر جامعه یا
جماعت ،مصادیق و معانی عینی متفاوتی مییابد (رفیعی 6 :1388،و .)7
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تلقی مختار ما در این مطالعه «جامعه سالم» (تلقی سوم) بوده است.
در حال حاضر این مفهوم در کشور به طور کامل تبیین نشده و به اعتقاد صاحبنظران (بر اساس پژوهش نجات
و احمدوند )2 :1390 ،ارزیابی جامعی در مورد سالمت اجتماعی کشورمان وجود ندارد لذا درك روشن و مشترکی
در بین متخصصان و مردم از این مفهوم وجود ندارد.
مرور مطالعات انجام گرفته معرف آن است که مفهوم «جامعه سالم» وابسته به بستر ،چند بُعدی و محصول
تجارب مردم و متخصصان جامعه است .از طرفی مطالعه جامعی که مفهوم سالمت اجتماعی را به طور جامع
تبیین و مشخصات آنرا استخراج کرده باشد یافت نشد .لذا شناسایی و تعیین شاخص و بیانگرهای سالمت
اجتماعی (توجه به مفهوم جامعه سالم) در این مطالعه مورد نظر است .این پژوهش در نظر دارد بر اساس اجماع
صاحبنظران مسائل بهداشتی و اجتماعی ،به تعریفی برای سالمت اجتماعی دست یابد که با شرایط ایران
معاصر متناسب باشد.
روششناسی پژوهش
این پژوهش ،مطالعهای تلفیقی با رویکردی کیفی است که با روش چند بُعدیسازی 1صورت گرفته است .از
تکنیكهای مختلفی برای جمعآوری دادهها استفاده شده است .روش دلفی 2برای به دست آوردن نظرات
متخصصان و مصاحبه فردی فروکاوی 3با متخصصان برای اشباعِ 4طبقات و نیز از بحث گروهی متمرکز 5به
منظور استخراج نظرات شهروندان تهرانی (که در راستای افزایش قابلیت اعتماد 6مطالعه انجام گرفت) انتخاب
گردید .در این مطالعه برای تحلیل دادهها در تمام تکنیكهای جمعآوری دادهها از روش

تحلیل محتوای کیفی7

استفاده شده است.
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روش تحليل و تفسير در این مطالعه
تحليل محتواي کيفی

در این مطالعه ،برای تنظیم جداول واحدهای معنایی و انتخاب متن (مصاحبههای فردی با متخصصان و
بحثها ی گروهی متمرکز با شهروندان) بیشتر محتوای آشکار مورد نظر بوده است و برای کد گذاری نظراتِ
متخصصان دلفی ،نیز بر جنبه محتوای آشکار تأکید شده است زیرا از صاحبنظرانِ دلفی خواسته بودیم
ویژگیهای مربوط به سالمت اجتماعی را در قالب جمله و عبارت بیان کنند ،ولی برای طبقهبندی کدها در هر
سه روش ،عالوه بر محتوای آشکار ،به محتوای نهان نیز توجه شده است
یکی از اساسیترین تصمیمها در زمان استفاده از تحلیل محتوایی انتخاب واحد تحلیل است( .گرانهِیم و
الندمن)2003:106،
در این مطالعه ،واحد تحلیل ،واحد معنایی بوده است .ما واحد معنا را بعنوان کلمات ،جمالت یا پاراگرافهای
مشتمل بر جنبههای مربوط به یکدیگر از طریق محتوا و زمینهشان در نظر گرفتهایم و از «مجمل سازی»1
برای استخراج کدها از متن استفاده نمودهایم.
الزم به ذکر است کلیه جمالتی که توسط صاحبنظران در فرم راند اول به عنوان ویژگیهای جامعه سالم
مطرح شده بود کدگذاری و طبقهبندی 2شد .همچنین مصاحبههای فردی که با متخصصان بمنظور

اشباع3

طبقات انجام گرفته بود در قالب جداول واحدهای معنایی تنظیم شد ،که نهایتاً پرسشنامه راند دوم بر این
اساس تهیه گردید .همچنین کلیه «بحثهای گروهی متمرکز» انجام گرفته با شهروندان پیاده گردید و جداول
واحدهای معنایی مربوط به آنها نیز تهیه و تنظیم گردید و طبقهبندی حاصله در راند دوم ،جهت استحضار و
بهرهبرداری صاحبنظران ،ضمیمه پرسشنامه دلفی شد.

1
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مراحل اجرایی در این مطالعه
 −تشکیل کمیتهای (با حضور اساتید راهنما و مشاور و پژوهشگر) برای انتخاب متخصصان شرکتکننده در
دلفی؛
 −انتخاب بیش از  50نفر از متخصصان رشتههای مختلف شامل صاحبنظران علوم اجتماعی ،علوم رفتاری،
علوم سیاسی ،حقوق و...؛
 −هماهنگی با اساتید و جلب نظر و موافقت  45نفر از آنها برای مشارکت در پژوهش.
ارسال پرسشنامه راند اول (انتخاب متخصصان و صاحبنظران حوزه سالمت اجتماعی به
روش هدفمند:)1
در این مرحله یك سؤال باز مطرح شد :به نظر شما یك جامعه سالم چه ویژگیهایی باید داشته
باشد؟

▪

پرسشنامه توسط اساتید تکمیل و به پژوهشگر عودت داده شد؛

▪

پرسشنامههای راند اول پس از جمعآوری به روش تحلیل محتوای کیفی و با استفاده از جداول
معنایی ،کدگذاری شد؛

▪

در این مرحله بیش از  400گویه (کد) استخراج گردید؛

▪

کدها با توجه به ماهیت ،طبقهبندی 2شد؛

▪

به منظور افزایش اعتبار کار از کنترل همگنان 3و کنترل متخصصان 4استفاده شد؛

1
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▪

تعدادی از طبقهها که زیر طبقات کمتری داشت و نیاز به اشباع داشت از طریق فروکاوی 1و مصاحبه
با  4نفر از متخصصان 2اشباع 3شد.

▪

کلیه مصاحبهها از طریق ضبط صوت ثبت گردید .متن مصاحبهها کامالً پیاده شد و منطبق بر روش
تحلیل محتوای کیفی و واحدهای معنایی ،کد گذاری شد؛

▪

پس از این مرحله ،کدهای حاصله نیز به طبقهبندی اضافه شد .لذا به نظر میرسید اشباع زیر طبقات
صورت گرفته است؛

▪

سپس طبقهبندیها مجدداً توسط  2نفر از اساتید مورد بازبینی نهایی قرار گرفت؛

▪

پرسشنامه حاصله دارای  10طبقه (بُعد) اصلی و زیر طبقات متعدد بود؛

پرسشنامه راند دوم به منظور رتبهبندی طبقات اصلی و فرعی (به صورت رنگی) به اساتید
تحویل داده شد:
در این مرحله از اساتید خواسته شد در صورت نیاز به اصالح ،نظرات خودشان را مکتوب کنند و در صورت تأییدِ
طبقهبندی پیش رویشان ،نسبت به رتبهبندی اقدام نمایند .برای تسهیل در رتبهبندی ،مواردی که میبایست
نسبت به یکدیگر رتبهبندی میشد از رنگ یکسان برخوردار بودند.
الزم به ذکر است که همزمان با طبقهبندی کدهای حاصل از دلفی (قبل از اجرای راند دوم) بحثهای گروهی
متمرکز با شهروندان تهرانی نیز انجام پذیرفت ( 22نفر از شهروندان تهرانی به روش هدفمند انتخاب شدند).
کلیه جلسات ضبط ،پیاده و به روش تحلیل محتوای کیفی ،کدگذاری و طبقهبندی گردید .این کار به منظور
افزایش «قابلیتِ اعتمادِ» کار و به دلیل «چند بُعدی کردن» مطالعه انجام پذیرفت .در مرحله دومِ دلفی،
طبقهبندی حاصل از«بحثهای گروهی متمرکز» جهت استحضار اساتید و در صورت صالحدیدِ آنان ،به منظور
استفاده یا اصالح بیانگرهای مربوط به پرسشنامه راند  2دلفی ،ضمیمه شد.
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در این مطالعه در بحثهای گروهی متمرکز 14 ،مفهوم به عنوان ویژگیهای جامعه سالم بر اساس تجارب و
ادراکات شهروندان تهرانی استخراج گردیده است که به شرح زیر معرفی میگردد:
 )1انجام مناسب تکالیف توسط حکومت :این مفهوم دارای  7زیر طبقه (طبقه فرعی) است شامل
برنامهریزی ،تأمین رفاه اجتماعی ،برقراری آزادیهای دموکراتیك ،حوزه قوانین و عدالت قضایی ،شایسته
ساالری ،عدالت اجتماعی و برقراری امنیت اجتماعی؛
 )2سالمت ذهنی ،روانی و معنوی؛
 )3فرهنگ و ارزشها؛
 )4خانواده سالم؛
 )5پایین بودن مشکالت اجتماعی؛
 )6سرمایه اجتماعی؛
 )7امنیت اقتصادی؛
 )8سالمت نظام آموزش و پرورش؛
 )9نشاط اجتماعی؛
 )10محیط زیست سالم؛
 )11امنیت سیاسی؛
 )12بیطرفی حکومت در برابر عقاید مردم؛
 )13سالمت جسمی؛
 )14امنیت غذایی.

تعداد  40پرسشنامه (مربوط به دلفی) تکمیل و مسترد شد .کلیه این اساتید ( 40نفر) با طبقهبندیها موافق
بودند و اقدام به رتبهبندی نمودند و تعدادی از آنها نیز خواستار اضافه نمودن برخی از ویژگیها (بیانگر) بودند.
کلیه رتبههایی را که اساتید برای طبقات اصلی و فرعی در نظر گرفته بودند به نمره تبدیل شد و این بار بیانگرها،
بر اساس نمرههای بدست آمده ،مرتب و تنظیم شد.
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پرسشنامه راند سوم در فایل اکسل تهیه شد:
در این پرسشنامه ،ویژگیهایی که نمره باالتری نسبت به سایر ویژگیها کسب نمود در قالب  3نمودار (به
رنگ سبز ،بنفش و قرمز) ارائه شد:
▪

رنگ سبز :مربوط به ویژگیهای باالتر از نقطه شکست؛

▪

رنگ بنفش :مربوط به ویژگیهای باالتر از میانگین؛

▪

رنگ قرمز :مربوط به ویژگیهای باالتر از میانگین به اضافه یك انحراف معیار.

همچنین نظرات آن دسته از صاحبنظران که در راند  ،2به مواردی اشاره نموده بودند در پرسشنامه راند 3
مدنظر قرار گرفت که متخصصان ،میتوانستند به نظرات پیشنهادی جدید در صورت انتخاب ،نمره دهند.
در اکثر جداول ،میتوانستند از میان ویژگیهای زیرِ هر بُعد ،نخست تعدادی ویژگی را که از نظر متخصصان
برای نمایاندن آن بُعد ضرورت قطعی داشت و قابل حذف نبود ،انتخاب فرمایند .در این جداول هر صاحبنظر
میتوانست به تعداد دلخواه خود ویژگیهایی را انتخاب کند .سپس بر اساس اهمیتی که برای هر یك از
ویژگیهای منتخب خود قائل بودند ،مجموع  100امتیاز را بین آنها تقسیم نماید.
در تعدادی از جداول نیز ،به منظور حفظ طبقات اصلی و نیز برخی از طبقات فرعی که تمایل به حفظشان
داشتیم یا نقطه شکستی نداشتند الزام برای نمرهگذاری تمام ویژگیها (جمع ًا  100نمره در هر بُعد) وجود داشت.
به منظور سهولت در کار ،الزامی بودن یا امکان انتخاب تعدادی ویژگی باالی هر جدول مشخص شد .جمع
امتیازهای مربوط به ویژگیهای زیرِ هر بُعد ،نباید از  100بیشتر میشد .در این مرحله نیز پرسشنامه به صورت
رنگی ارائه شد .الزم به ذکر است به منظور سپاسگزاری از اساتید مشارکتکننده هدیهای به آنها تقدیم شد.
تعداد  37پرسشنامه تکمیل و مسترد گردید .در این مرحله ،مجموع نمرات و وزنهای داده شده به طبقاتِ
اصلی و فرعی جمعبندی شد و بر اساس نمرات ،مرتب شد.
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در پایان ،بر اساس توافق تیم پژوهش ،مقرر شد برای انتخاب مهمترین بیانگرها ،روشهای زیر
توصیه شود:

▪ سناریوی اول) ویژگیهایی که باالترین نمره را احراز نموده و در صدر هر جدول موجود است1؛
▪ سناریوی دوم) ویژگیهایی که نمرهشان باالتر از میانگین است؛
▪ سناریوی سوم) ویژگیهایی که نمرهشان باالتر از میانه است؛
▪ سناریوی چهارم) ویژگیهایی که نمرهشان باالتر از میانگین به عالوه یك انحراف معیار است؛
▪ سناریوی پنجم) ویژگیهایی که باالتر از نقطه شکست (با استفاده از نمودار و اختالف شدید انحراف و
به صورت توافق اعضای تیم پژوهش) بودهاند.
نتایج پژوهش
طبقهبندی کدهای استخراج شده از نظرات متخصصان (در دلفی) که از طریق مصاحبههای فردی با تعدادی از
اساتید ،اشباع گردیده است دارای  10بُعد اصلی بوده که بنا به تصمیم تیم پژوهش ،مقرر شد ابعاد اصلی حفظ
گردد .اولویتبندی این ابعاد ،توسط صاحبنظران در راند دوم و سوم دلفی انجام گرفت که بر اساس نتایج
نهایی ،رتبهبندی «ابعاد جامعه سالم» به ترتیبِ اولویت به این قرار حاصل شد :نظام اقتصادی ،جامعه مدنی،
چتر حمایتی رفاه اجتماعی ،سالمت همگانی ،آسایش ،سالمت خانواده ،فرهنگ و ارزشهای اجتماعی ،سالمت
جسمی ،مشکالت اجتماعی ،روابط و جایگاه بینالمللی.
طبقهبندیهای فرعی هر کدام از ابعاد اصلی نیز در راند  2و  3بر اساس نظر متخصصان مرتب گردید که نتایج
رتبهبندیهای مربوط به بیانگرهای زیرِ طبقات ،به صورت جدول و نمودار ارائه میگردد.

Top Choice

 125

1

فرهنگستان علوم زپشکی جمهوری اسالمی اریان

شاخص و بیانگرهای سالمت اجتماعی
در این بخش ابتدا هر کدام از طبقات و زیرمجموعههای آن به صورت نمودار نشان داده خواهد شد .ترتیب
بیانگرها در این جداول و نمودار ،حاصل نمراتی است که توسط اساتید مشارکت کننده در دلفی به بیانگرها داده
شده است .ضمناً ویژگیهایی که با معیارهای مورد نظر تیم پژوهش ،از باالترین نمرات برخوردار بودهاند نیز
معرفی خواهند شد.

طبقات اصلی
بیانگرهای مربوط به طبقات اصلی

مجموع نمرات

ردیف
1

نظام اقتصادی

562

2

جامعه مدنی

470

3

چتر حمایتی رفاه اجتماعی

397

4

سالمت همگانی

372

5

آسایش ()well-being

366

6

سالمت خانواده

360

7

فرهنگ و ارزشهای اجتماعی

340

8

سالمت جسمی

308

9

مشکالت اجتماعی

298

10

جایگاه بین المللی

227

جمع

3700

میانگین

370

انحراف معیار

93/14862676

میانه

363
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 -1نظام اقتصادی

نظام اقتصادی
مجموع
نمرات

ردیف

بیانگرهای مربوط به نظام اقتصادی

1

نرخ تورم مناسب و دارای ثبات

507

2

باال بودن امنیت اقتصادی و سرمایهگذاری

409

3

کم بودن فاصله بین طبقات

374

4

باال بودن درآمد سرانه
ضریب جینی بعنوان شاخص برابری در توزیع
ثروت یا درآمد
مناسب بودن تولید ناخالص داخلی

342

7

فقدان فقر مطلق
توجه به سرمایهگذاری در بخش سالمت مثل
زیربناهای اقتصادی و نظامی
کاهش اسف بار (هزینه کمر شکن تأمین
سالمت)
همکاری مردم برای پرداخت مالیات
نظام مستند ،منطقی و مبتنی بر درآمد دریافت
مالیات
تناسب بین دریافت و پرداخت مالیات
تناسب سرمایه گذاری اقتصادی و سرمایه
گذاری در بخش سالمت
ارزیابی قوی دولت از درآمدها
رابطه مستقیم بین تولید ناخالص ملی و درآمد
سرانه
تعدیل اقتصادی از طریق مالیاتهای سنگین
برای مشاغل خاص
شاخص ( FFCIشاخص مشارکت عادالنه در
تأمین مالی)
جمع

3700

میانگین

217.647

انحراف معیار

127.381

میانگین به عالوه یك انحراف معیار

345.028

میانه

168

5
6

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

262
256
241
224
168
161
151
126
123
114
104
72
66
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باالتر از نقطه
شکست

باالتر از
میانگین

باالتر
ازمیانگینSTDE1+
V
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 -2جامعه مدنی

جامعه مدنی

ردیف

بیانگرهای مربوط به جامعه مدنی

مجموع

باالتر از نقطه

باالتر از

باالتر

نمرات

شکست

میانگین

ازمیانگینSTDEV1+

1

حاکمیت قانون

846

2

آزادیهای دموکراتیك

689

3

شفافیت

625

4

حاکمیت و مدیریت جامعه

531

5

مشارکت و سرمایه اجتماعی

529

6

کنترل و نظارت

480

جمع

3700

میانگین

616/667

انحراف معیار

135/349

میانگین به عالوه یك انحراف معیار

752/016

میانه

578
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 -1-2حاکميت قانون

حاكمیت قانون

مجموع

باالتر از

ردیف

بیانگرهای مربوط به حاکمیت قانون

نمرات

نقطه

1

عدالت قضایی

646

2

رعایت حقوق بشر

574

3

تدوین منطقی قوانین توسط نمایندگان واقعی مردم

570

4

وجود دادگستری مقتدر و مستقل

498

5

بازنگری قوانین بر اساس نیاز جامعه

486

6

رعایت حقوق قانونمند اقلیتهای قومی ،دینی و نژادی

326

7

مسدود نمودن مسیرهای کسب درآمد نامشروع

320

8

برخورد عادالنه با متعرضان

280

جمع

3700

میانگین

462/5

شکست

انحراف معیار

137/17

میانگین به عالوه یك انحراف معیار

599/675

میانه

492
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باالتر از

باالتر

میانگین

ازمیانگینSTDEV1+
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 -2-2آزاديهاي دموکراتيک

آزادیهای دموكراتیك

ردیف

بیانگرهای مربوط به آزادیهای
دموکراتیك

باالتر از
مجموع نمرات

شکست

1

آزادی بیان

715

2

آزادی عقیده

659

3

آزادی مطبوعات

540

4

حق انتخاب

489

5

آزادی ادیان

408

6

نهادهای اجتماعی برآمده از اراده
عمومی

7

آزادی راه اندازی تشکلهای انسانی بر
مبنای عالیقشان

نقطه

313
273

8

آزادی انتخاب شغل

182

9

آزادی اشتغاالت ذهنی

121

جمع

3700

میانگین

411/111

انحراف معیار

206/713

میانگین به عالوه یك انحراف معیار

617/824

میانه

408
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میانگین
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 -3-2شفافيت

شفافیت

مجموع

باالتر از نقطه

نمرات

شکست

ردیف

بیانگرهای مربوط به شفافیت

1

شفاف و قابل اجرا بودن قوانین و مقررات

817

2

انتشاردقیق و صحیح اطالعات

716

3

وجود سیستم مناسب اطالعات

715

4

شفاف و اثربخش بودن مدیریت منابع

532

5

شفاف بودن نظام ارائه خدمات

523

6

عدم وجود تصمیم گیریهای محرمانه و
انحصاری

397

جمع

3700

میانگین

616/667

انحراف معیار

157/395

میانگین به عالوه یك انحراف معیار

774/061

میانه

623/5
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باالتر
ازمیانگینSTDEV1+
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 -4-2حاکميت و مدیریت جامعه

حاكمیت و مديريت جامعه

ردیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

بیانگرهای مربوط به حاکمیت و مدیریت

مجموع

باالتر از نقطه

باالتر از

باالتر

جامعه

نمرات

شکست

میانگین

ازمیانگینSTDEV1+

انتخاب کارگزاران حکومتی با آراء مردم
حاکمیت مبتنی بر قانون
رعایت حقوق شهروندی
مردم ساالری
پاسخگو بودن حاکمیت
شفاف بودن حاکمیت
شایسته ساالری
عاری بودن از فساد مالی و اداری
مشارکت پذیری حاکمیت
میزان رضایت از حاکمیت
مسئولیت پذیری حاکمیت
عدالت جنسیتی
انحصاری نبودن قدرت و اختیارات و تقسیم آن
تصمیم گیری مبتنی بر مستندات و شواهد
حق سؤال کردن برای شهروندان
سالم و متعهد بودن اولیاء جامعه
گردش نخبگان
میزان رضایت از مدیریت شهری
فقدان تحمیل تربیتی و فرهنگی
طرد نکردن خرده فرهنگها
حاکم بودن هنجارهای مقبول شهروندان
جمع
میانگین
انحراف معیار
میانگین به عالوه یك انحراف معیار

404
357
311
300
276
269
231
228
218
180
160
141
126
104
94
74
71
54
40
36
26
3700
176/19
113/424
289/615

میانه

160

 132

سمپوزیوم مفاهيم و سنجه اهی سالمت اجتماعی

 -5-2مشارکت و سرمایه اجتماعی

مشاركت و سرمايه اجتماعی

بیانگرهای مربوط به مشارکت و سرمایه

مجموع

اجتماعی

نمرات

1

مشارکت جو و مسئولیت پذیر بودن شهروندان

628

2

باال بودن میزان اعتماد افراد به یکدیگر

532

3

وجود اعتماد در فرایند تعامل بین ملت و
حاکمیت

464

4

وجود  NGOها به فراخور نیازهای جامعه

396

5

مشارکت سیاسی پویا و معنادار شهروندان در
قالب احزاب

372

6

مشارکت همه افراد در تأمین و ارتقای سالمت

256

7

باال بودن میزان عضویت افراد در  NGOها

252

8

حضور فعال زنان ،سالمندان و جوانان در
فعالیتهای اجتماعی

210

9

مشارکت همه افراد در خرد جمعی

209

10

وجود روابط انجمنی و مشارکت نهاد مند

202

11

ردیف

احترام قلبی مردم به آیینهای ملی

179

جمع

3700

میانگین

336/364

انحراف معیار

152/651

میانگین به عالوه یك انحراف معیار

489/015

میانه

256
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نقطه
شکست

باالتر از

باالتر

میانگین

ازمیانگینSTDEV1+
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 -6-2كنترل و نظارت

كنترل و نظارت

مجموع

باالتر از نقطه

نمرات

شکست

ردیف

بیانگرهای مربوط به کنترل و نظارت

1

وجود نظام نظارت ،پایش و ارزشیابی

856

2

وجود سازمانهای نظارتی مستقل و مقتدر

795

3

وجود نظارت کامل بر ارائه خدمات

431

4

کنترل هزینه خدمات سالمت

348

5

منطقی بودن کنترل اجتماعی

341

6

کنترل بر ورود کاالها و اقالم مرتبط با سالمت

265

7

قابل پیش بینی بودن حوادث مختلف و راههای
مقابله با آن

8
9

ممنوعیت تبلیغ خدمات آسیب رسان سالمت
نظام اجتماعی حاصل کارکرد شیوههای قومی،.
سنن ،ارزشها و قانون

252
217
195

جمع

3700

میانگین

411/111

انحراف معیار

246/384

میانگین به عالوه یك انحراف معیار

657/495

میانه

341
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باالتر
ازمیانگینSTDEV1+
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 -3چتر حمایتی رفاه اجتماعی

چتر حمايتی رفاه اجتماعی

ردیف

بیانگرهای مربوط به چتر حمایتی رفاه

مجموع نمرات

1

اشتغال

847

2

آموزش

689

3

مسکن

686

4

بیمههای اجتماعی و درمانی

616

5

خدمات و مراقبتهای بهداشتی ودرمانی

487

6

حمایت از گروههای خاص

375

جمع

3700

میانگین

616/667

انحراف معیار

166/319

میانگین به عالوه یك انحراف معیار

782/985

میانه

651
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شکست

باالتر از میانگین

باالتر
ازمیانگینSTDEV1+
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 -1-3اشتغال

اشتغال

ردیف

بیانگرهای مربوط به اشتغال

مجموع

باالتر از نقطه

نمرات

شکست

1

امنیت شغلی

1055

2

پایین بودن میزان بیکاری

883

3

فرصت برابر اشتغال

866

4

مدیریت کارآفرینی (تأمین شغل بر اساس تعداد
کارآفرینان)

5

462

کسب عزت نفس از طریق اشتغال

434

جمع

3700

میانگین

740

انحراف معیار

276/799

میانگین به عالوه یك انحراف معیار

1016/8

میانه

866
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باالتر از میانگین

باالتر
ازمیانگینSTDEV1+

سمپوزیوم مفاهيم و سنجه اهی سالمت اجتماعی

 -2-3آموزش

آموزش

ردیف

بیانگرهای مربوط به آموزش

مجموع نمرات

1

آموزش رسمی

2405

2

آموزش غیررسمی

1295

جمع

3700

میانگین

1850

انحراف معیار

784/889

میانگین به عالوه یك انحراف معیار

2634/89

میانه

1850
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باالتر از نقطه

باالتر از

باالتر

شکست

میانگین

ازمیانگینSTDEV1+

فرهنگستان علوم زپشکی جمهوری اسالمی اریان

 -1-2-3آموزش رسمی

آموزش رسمی

بیانگرهای مربوط به آموزش رسمی

مجموع نمرات

ردیف

1

آموزش همگانی و ریشه کن کردن بیسوادی

900

2

رایگان و اجباری بودن پایان دوره ابتدایی

640

3

رایگان بودن دوره راهنمایی و دبیرستان

625

4

فرهم نمودن مدرسه کافی و مناسب برای

475

مشمولین
5

پایین بودن میزان ترك تحصیل

441

6

باال بودن میزان تحصیالت افراد

362

7

رایگان بودن تحصیل در دانشگاه

260

جمع

3700

میانگین

528/571

انحراف معیار

212/297

میانگین به عالوه یك انحراف معیار

740/868

میانه

472
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باالتر از نقطه

باالتر از

باالتر

شکست

میانگین

ازمیانگینSTDEV1+

سمپوزیوم مفاهيم و سنجه اهی سالمت اجتماعی

 -2-2-3آموزش غیررسمی

آموزش غیررسمی و ارتقای سطح دانش

ردیف

بیانگرهای مربوط به آموزش غیر رسمی

مجموع

باالتر از نقطه

باالتر از

باالتر

نمرات

شکست

میانگین

ازمیانگینSTDEV1+

1

آموزش شیوه سالم زندگی

1073

2

آموزش مهارتهای زندگی

1022

3

آموزش حقوق شهروندی

803

4

آموزش مقابله با استرس

487

5

آموزش مهارتهای فنی و حرفهای
(به منظور آمادگی برای کار)

315

جمع

3700

میانگین

740

انحراف معیار

331/291

میانگین به عالوه یك انحراف معیار

1071/29

میانه

803
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فرهنگستان علوم زپشکی جمهوری اسالمی اریان

 – 3-3مسکن

مسکن

مجموع

باالتر از نقطه

باالتر از

باالتر

نمرات

شکست

میانگین

ازمیانگینSTDEV1+

ردیف

بیانگرهای مربوط به مسکن

1

فراهم بودن مسکن کافی و مقاوم برای همه

2250

2

میزان اجاره بهاء مسکن ،حداکثر ⅓ میزان درآمد

810

3

عدالت در سرانه سرپناه

640

جمع

3700

میانگین

1233/33

انحراف معیار

884/553

میانگین به عالوه یك انحراف معیار

2117/89

میانه

810
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سمپوزیوم مفاهيم و سنجه اهی سالمت اجتماعی

 -4-3بیمههای اجتماعی و درمانی

بیمههای اجتماعی و درمانی

مجموع

باالتر از نقطه

باالتر از

باالتر

نمرات

شکست

میانگین

ازمیانگینSTDEV1+

ردیف

بیانگرهای مربوط به بیمههای اجتماعی و درمانی

1

فراگیر بودن نظام بیمه و خدمات بیمه اجتماعی

2330

2

پرداخت هزینههای درمانی توسط مردم کمتر از %30

1370

جمع

3700

میانگین

1850

انحراف معیار

678/823

میانگین به عالوه یك انحراف معیار

2528/82

میانه

1850
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فرهنگستان علوم زپشکی جمهوری اسالمی اریان

 -5-3خدمات و مراقبتهای بهداشتی – درمانی

خدمات و مراقبتهای بهداشتی -درمانی

ردیف

1

بیانگرهای مربوط به مراقبتهای بهداشتی و درمانی

برابری در دسترسی به خدمات سالمت
و توزیع عادالنه منابع

2

در دسترس و فراگیر بودن مراقبت درمانی در دوران
بیماری

مجموع

باالتر از نقطه

باالتر از

باالتر

نمرات

شکست

میانگین

ازمیانگینSTDEV1+

1327

1002

3

فراهم بودن مراقبت دوران بارداری

712

4

در دسترس بودن مراکز توانمندسازی

659

جمع

3700

میانگین

925

انحراف معیار

307/494

میانگین به عالوه یك انحراف معیار

1232/49

میانه

857
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سمپوزیوم مفاهيم و سنجه اهی سالمت اجتماعی

 -6-3حمايت از گروههای خاص

حمايت از گروههای خاص

بیانگرهای مربوط به حمایت از گروههای خاص

ردیف

1

گروههای در معرض آسیب (کودکان ،سالمندان ،کم
توانان ذهنی و جسمی)

مجموع

باالتر از نقطه

باالتر از

باالتر

نمرات

شکست

میانگین

ازمیانگینSTDEV1+

1132

2

حمایت از دهكهای پایین

1025

3

حمایت بیماران مبتال به بیماریهای مزمن و خاص

831

4

حمایت زنان سرپرست خانوار

712

جمع

3700

میانگین

925

انحراف معیار

188/904

میانگین به عالوه یك انحراف معیار

1113/9

میانه

928
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فرهنگستان علوم زپشکی جمهوری اسالمی اریان

 -4سالمت همگانی

سالمت همگانی

ردیف

بیانگرهای مربوط به سالمت همگانی

مجموع

باالتر از نقطه

باالتر از

باالتر

نمرات

شکست

میانگین

ازمیانگینSTDEV1+

1

امنیت و ایمنی غذایی

962

2

زیرساختها و متغیرهای زیست محیطی

936

3

امید به زندگی

912

4

سبك زندگی

890

جمع

3700

میانگین

925

انحراف معیار

31/0054

میانگین به عالوه یك انحراف معیار

956/005

میانه

924
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سمپوزیوم مفاهيم و سنجه اهی سالمت اجتماعی

 -1-4امنیت و ايمنی غذايی

امنیت و ايمنی غذايی

ردیف

بیانگرهای مربوط به امنیت و ایمنی غذایی

مجموع

باالتر از نقطه

باالتر از

باالتر

نمرات

شکست

میانگین

ازمیانگینSTDEV1+

1

دسترسی همه افراد در تمام عمر به غذای کافی

1445

2

سالم بودن غذا

1012

3

انتخاب درست سبد غذایی

725

4

مناسب بودن ذائقه و دانش تغذیهای

518

جمع

3700

میانگین

925

انحراف معیار

401/505

میانگین به عالوه یك انحراف معیار

1326/5

میانه

868/5
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فرهنگستان علوم زپشکی جمهوری اسالمی اریان

 -2-4زير ساختها و متغیرهای زيستمحیطی

زيرساختها و متغیرهای زيستی

بیانگرهای مربوط به زیر ساختها و متغیرهای

مجموع

باالتر از نقطه

زیست محیطی

نمرات

شکست

1

در دسترس بودن آب سالم

777

2

پایین بودن میزان آلودگی هوا

660

3

ایمن بودن محیط زیست

531

4

دفع بهداشتی زباله و فاضالب

473

5

کافی بودن سیستم حمل و نقل عمومی

423

6

باال بودن سرانه فضای سبز

273

7

پایین بودن میزان آلودگی صوتی

272

8

زیبا بودن محیط زیست

203

9

مصرف درست انرژی

49

10

ذخیرهسازی مناسب انرژی

39

جمع

3700

میانگین

370

انحراف معیار

246/89

میانگین به عالوه یك انحراف معیار

616/89

میانه

348

ردیف
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باالتر از میانگین

باالتر از
میانگینSTDEV1+

سمپوزیوم مفاهيم و سنجه اهی سالمت اجتماعی

 -3-4امید به زندگی

امید به زندگی

ردیف

بیانگرهای مربوط به امید به زندگی

مجموع

باالتر از نقطه

نمرات

شکست

1

باال بودن امید به زندگی در زنان

1970

2

باال بودن امید به زندگی در مردان

1730

جمع

3700

میانگین

1850

انحراف معیار

169/706

میانگین به عالوه یك انحراف معیار

2019/71

میانه

1850
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باالتر از میانگین

فرهنگستان علوم زپشکی جمهوری اسالمی اریان

 -4-4سبك زندگی

سبك زندگی

ردیف

بیانگرهای مربوط به سبك زندگی

مجموع

باالتر از نقطه

نمرات

شکست

1

وجود شادی و نشاط در زندگی

1117

2

زندگی جنسی و رفتارهای جنسی مناسب

813

3

توجه به اوقات فراغت و هنر

635

4

توجه به ورزش

594

5

خواب کافی

454

6

توجه به انجام فعالیتهای بدنی

87

جمع

3700

میانگین

616/667

انحراف معیار
میانگین به عالوه یك انحراف معیار
میانه
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باالتر از میانگین

باالتر
ازمیانگینSTDEV1+

سمپوزیوم مفاهيم و سنجه اهی سالمت اجتماعی

-5آسايش Well-being

آسايش ()Well-Being

مجموع

باالتر از نقطه

باالتر از

باالتر

نمرات

شکست

میانگین

ازمیانگینSTDEV1+

ردیف

بیانگرهای مربوط به آسایش

1

آسایش ذهنی و روانی

1488

2

آسایش اجتماعی

1366

3

آسایش معنوی

846

جمع

3700

میانگین

1233/33

انحراف معیار

340/942

میانگین به عالوه یك انحراف معیار

1574/28

میانه

1366
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فرهنگستان علوم زپشکی جمهوری اسالمی اریان

 -1-5آسايش ذهنی و روانی

آسايش ذهنی و روانی

مجموع

باالتر از نقطه

باالتر از

باالتر

نمرات

شکست

میانگین

ازمیانگینSTDEV1+

ردیف

بیانگرهای مربوط به آسایش ذهنی و روانی

1

احساس امنیت

643

2

رضایت از زندگی

559

3

داشتن نگرش مثبت به خویشتن

373

4

داشتن قصد و هدف در زندگی

292

5

احساس مؤثر بودن

256

6

پایین بودن میزان شیوع اختالالت روانی

240

7

ظرفیت بروز توانمندیها

234

8

احساس حمایت در مواقع بروز مشکل

233

9

احساس قابل پیش بینی بودن جامعه

206

10

توانایی مقابله با استرسها

173

11

وجود تعادل روانی در افراد

162

12

فقدان احساس انزوا و جدا افتادگی

146

13

پایین بودن میزان شیوع عالئم ،نشانهها وشکایات
روانی

14

102

توان رهایی از احساسات منفی

81

جمع

3700

میانگین

264/286

انحراف معیار

162/087

میانگین به عالوه یك انحراف معیار

426/372

میانه

233/5
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سمپوزیوم مفاهيم و سنجه اهی سالمت اجتماعی

 -2-5آسايش اجتماعی

آسايش اجتماعی

ردیف

بیانگرهای مربوط به آسایش اجتماعی

مجموع

باالتر از نقطه

باالتر از

باالتر

نمرات

شکست

میانگین

ازمیانگینSTDEV1+

1

باال بودن همبستگی اجتماعی

827

2

وجود شبکه اجتماعی منسجم و فعال

559

3

روابط اجتماعی مثبت و دوستانه مبتنی بر
اعتماد

4

وجود عرصه عمومی ()public sphere
فعال و متنوع

5

انسجام بر پایه وفاق عمومی ونه اجبار
بیرونی

6

یاری نمودن دیگران بصورت داوطلبانه
دربروز مشکل

474

448

385

375

7

حل مسائل از طریق فرایندهای مشارکتی

323

8

حمایت همه افراد از یکدیگر

309

جمع

3700

میانگین

462/5

انحراف معیار

168/692

میانگین به عالوه یك انحراف معیار

631/192

میانه

416/5
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فرهنگستان علوم زپشکی جمهوری اسالمی اریان

 -3-5آسايش معنوی

آسايش معنوی

ردیف

بیانگرهای مربوط به آسایش معنوی

مجموع

باالتر از نقطه

باالتر از

باالتر از

نمرات

شکست

میانگین

میانگینSTDEV1+

1

ارزشمند بودن ضرورتهای اخالقی

762

2

باال بودن امید به آینده

650

3

برخورداری افراد از خودآگاهی و درك خود

419

4

صرف زمانی برای عبادت و ارتباط با خدا

384

5

اقدامات خیریهای کمك کردن به دیگران

382

6

توان جستجوی معنای زندگی

351

قابلیت جستجوی معنای منبع نهایی

297

7

زندگی
8

برقراری ارتباط با طبیعت و دسترسی به

210

فضایی برای استفاده معنوی
9

مکاشفه ،مراقبه و تمرینهای معنوی

189

10

توان جستجوی معنای مرگ

92

جمع

3700

میانگین

370

انحراف معیار

196/981

میانگین به عالوه یك انحراف معیار

566/981

میانه

366/5
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سمپوزیوم مفاهيم و سنجه اهی سالمت اجتماعی

 -6سالمت خانواده

سالمت خانواده

ردیف

1

بیانگرهای مربوط به سالمت خانواده

باال بودن میزان رضایت از زندگی
زناشویی

2

باال بودن میزان مسئولیت خانوادگی و
وفاداری به همسر

3

بدور بودن روابط اعضاء خانواده از
تحقیر ،تهدید و خشونت

مجموع نمرات

923
750
515

4

پایین بودن میزان طالق

452

5

وجود شرایط الرم برای تحکیم خانواده

441

هیجانهای مثبت بیش از هیجانهای
منفی

314

وجود روابط مناسب بین نسلی

305

جمع

3700

میانگین

528/571

انحراف معیار

228/891

میانگین به عالوه یك انحراف معیار

757/462

میانه

452
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باالتر از نقطه

باالتر از

باالتر

شکست

میانگین

ازمیانگینSTDEV1+

فرهنگستان علوم زپشکی جمهوری اسالمی اریان

-7فرهنگ و ارزشهای اجتماعی

فرهنگ و ارزشهای اجتماعی

ردیف

بیانگرهای مربوط به فرهنگ و ارزشهای
اجتماعی

مجموع
نمرات

1

اولویت اخالق بر منافع فردی

586

2

باال بودن پایبندی افراد به قوانین

413

3

توجه به کرامت انسانی

399

4

تقید افراد به احترام به حقوق دیگران

328

5

صداقت در گفتار

315

6

محوریت عقالنیت در فعالیتهای اجتماعی
باال بودن خودارزیابی و خودکنترلی در سطح
جامعه
اهمیت کسب دانش و خردورزی

194

164

9

پرهیز از سیاسی کردن مسائل اجتماعی

152

10

تالش برای حفظ محیط زیست

141

11

ارزشمند بودن کارآفرینی و مولد بودن

135

12

ارزشمند بودن هنر

131

13

باال بودن سرانه مطالعه

119

14

باال بودن میل به یادگیری

113

15

توجه به یادمانها و میراث فرهنگی

96

16

فقدان مدرك گرایی
توجه به شخصیتهای اثرگذار اجتماعی بعنوان
عناصر هویت ساز
بوروکراسی بعنوان تسهیلگر امور

93

46

جمع

3700

میانگین

205/556

7
8

17
18

187

88

انحراف معیار

143/884

میانگین به عالوه یك انحراف معیار

349/44

میانه

146/5
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باالتر از نقطه
شکست

باالتر از
میانگین
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-8سالمت جسمی

سالمت جسمی

مجموع

باالتر از نقطه

باالتر از

باالتر

نمرات

شکست

میانگین

ازمیانگینSTDEV1+

ردیف

بیانگرهای مربوط به سالمت جسمی

1

وضعیت بیماریها  /معلولیتها

1998

2

وضعیت مرگ و میر

1702

جمع

3700

میانگین

1850

انحراف معیار

209/304

میانگین به عالوه یك انحراف معیار

2059/3

میانه

1850

 -1-8وضعیت بیماریها/معلولیتها

وضعیت بیماریها/معلولیتها

ردیف

بیانگرهای مربوط به بیماریها/معلولیتها

مجموع

باالتر از نقطه

باالتر از

باالتر

نمرات

شکست

میانگین

ازمیانگینSTDEV1+

1

پایین بودن میزان بار بیماریها

1043

2

پایین بودن میزان بروز و شیوع بیماریهای واگیردار

994

3

پایین بودن میزان شیوع بیماریهای مزمن

880

4

پایین بودن بروز و شیوع معلولیتها و ناتوانیها

783

جمع

3700

میانگین

925

انحراف معیار

116/725

میانگین به عالوه یك انحراف معیار

1041/72

میانه

937
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 -2-8وضعیت مرگ و میر

وضعیت مرگ و میر

ردیف

1

بیانگرهای مربوط به مرگ و میر

پایین بودن میزان مرگ و میر مادران (ناشی از
زایمان و بارداری)

مجموع نمرات

982

2

پایین بودن میزان مرگ و میر شیرخواران

972

3

پایین بودن میزان مرگ و میر کودکان (زیر  5سال)

832

4

پایین بودن میزان مرگ و میر ناشی از بیماریها و
حوادث تعریف شده

5

679

پایین بودن میزان مرگ و میر ناشی از خودکشی

235

جمع

3700

میانگین

740

انحراف معیار

308/058

میانگین به عالوه یك انحراف معیار

1048/06

میانه

832
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شکست

میانگین

ازمیانگینSTDEV1+
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مشکالت اجتماعی
ردیف

بیانگرهای مربوط به مشکالت اجتماعی

مجموع

باالتر از نقطه

باالتر از

باالتر

نمرات

شکست

میانگین

ازمیانگینSTDEV1+

1

پایین بودن میزان جرم و بزهکاری

441

2

پایین بودن میزان ارتشاء و سوء استفادههای مالی

352

3

پایین بودن میزان قتل و جنایت

337

4

پایین بودن میزان خشونتهای خانگی

263

5

پایین بودن میزان کودك آزاری

230

6

پایین بودن بروز رفتارهای پرخطر جنسی

189

7

پایین بودن میزان دعاوی و شکایات در مراجع قضایی

184

8

پایین بودن میزان همسرآزاری

176

9

پایین بودن میزان افراد وابسته به نیکوتین ،مواد مخدر و الکل

167

10

پایین بودن تعداد کودکان کار و خیابان

166

11

پایین بودن میزان خودکشی

157

12

پایین بودن میزان روسپیگری

146

13

رو به کاهش نبودن سن ابتال به انواع آسیبهای اجتماعی

114

14

پایین بودن میزان تجاوز جنسی

110

15

پایین بودن میزان تکدی

101

16

رو به کاهش نبودن سن ابتالء به اعتیاد

99

17

پایین بودن انگهای اجتماعی و عناوین مجرمانه

82

18

پایین بودن میزان ابتال به HIV / AIDS

79

19

پایین بودن میزان قاچاق مواد و کاال

71

20

پایین بودن میزان خشونتهای شغلی

63

21

رو به کاهش نبودن سن شروع روسپیگری

58

22

پایین بودن میزان بی بند و باری جنسی

54

23

پایین بودن میزان قاچاق کاال

33

24

پایین بودن میزان قاچاق مواد مخدر

28

جمع

3700

میانگین

154/167

انحراف معیار

106/484

میانگین به عالوه یك انحراف معیار

260/651

میانه

130
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 -10روابط و جايگاه بینالمللی

روابط و جايگاه بینالمللی

ردیف

1

بیانگرهای مربوط به روابط و جایگاه

مجموع

باالتر از نقطه

باالتر از

باالتر

بینالمللی

نمرات

شکست

میانگین

ازمیانگینSTDEV1+

احساس غرور و رضایت افراد جامعه از عضویت
در آن

818

2

فقدان جنگ و نزاع داخلی

646

3

فقدان جنگ و نزاع خارجی

614

4

فقدان عالقه به هجرت و جالی وطن

560

5

توجه به جهانی شدن

335

6

تمایل ساکنین سایر جوامع به زندگی در آن
جامعه

321

7

توجه به تجارت بین الملل

263

8

نامرئی بودن مرزهای جغرافیایی

143

جمع

3700

میانگین

462/5

انحراف معیار

230/115

میانگین به عالوه یك انحراف معیار

692/615

میانه

447/5
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بحت درباره یافتههاي پژوهش
نتایج حاصل از پژوهشِ حاضر ،معرف آن است که تعدادی از ویژگیها (بر اساس نظر متخصصان و صاحبنظران
حوزه سالمت اجتماعی) با بخشی از ویژگیهای جامعه سالم در سایر کشورهای جهان مشابهت دارد و تعدادی
نیز مختص جامعه ایران است .نظام اقتصادی در این مطالعه ،بسیار مورد توجه صاحبنظران بوده و در بین ابعادِ
مربوط به سالمت اجتماعی ،رتبه اول را به خود اختصاص داده است.
در شاخص توسعه انسانی نیز (گزارش توسعه انسانی ،)2003 ،سرانه تولید ناخالص داخلی و درآمد ،مورد نظر
است .بیانگرهای اقتصادی در شاخص کلورادو ( )2001نیز مورد توجه بوده و از مواردی که در این گروه جای
گرفته درآمد (میزان فقر) و نیز مبنای مالیات محلی است که ظرفیت دولت محلی برای فراهم کردن خدمات
عمومی ،در بخش بزرگی بستگی به پایه مالیات محلی دارد.
در مطالعه حاضر ،جامعه مدنی دومین بُعد از ابعاد جامعه سالم است .شاید به طور واضح ،شاخصهای موجود
جهانی در زمینه «سالمت اجتماعی» یا «جامعه سالم» ،مستقیماً به این موضوع نپرداخته است ،ولی در تعدادی
از متون مربوط به توسعه ،درباره «حکمرانی خوب »1مطالبی بصورت نظری درباره شیوه مناسب حکومتداری
آورده شده ولی در تعیین شاخصهای سالمت اجتماعی ،خیلی مدنظر نبوده است.
در این مطالعه ،صاحب نظران به چتر حمایتی رفاه اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد مهم جامعه سالم اشاره نمودهاند
که شامل اشتغال ،آموزش ،مسکن ،بیمههای اجتماعی و درمانی ،خدمات و مراقبتهای بهداشتی-درمانی و
حمایت از گروههای خاص میباشد.
در مطالعه آقای دکتر رفیعی ( )1388نیز به مواردی اشاره شده است که در گروه چتر حمایتی رفاه اجتماعی
میگنجد بنابراین با یافتههای این مطالعه ،دارای اشتراکاتی است .از جمله اینکه :همگان به خدمات سالمت
دسترسی داشته باشند ،همه مردم تحت پوشش بیمه باشند ،بیکاری وجود نداشته باشد و آموزش تا پایان دوره
ابتدایی ،اجباری و رایگان باشد.
در بسیاری از شاخصهای موجود در زمینه سالمت اجتماعی به مقوله اشتغال ،بسیار پرداخته شده است .این
بیانگر یا بصورت میزان بیکاری یا در قالب درصد اشتغال مطرح میشود .برای مثال بیانگر «میزان بیکاری» در
Good Governance
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شاخصهای مربوط به شاخص کلورادو ( ،)2001شاخص سالمت اجتماعی فوردهام (میرینگوف 1و میرینگوف،
 ،)1999شاخص آسایش زندگی شهری در شهرهای ایالت میشیگان( .رفیعی 11 :1388 ،و  ،)12شاخص سالمت
اجتماعی برای شهر بارنستابل( .رفیعی 12 :1388،و  13به نقل از شاخص سالمت اجتماعی بارانستابل،1999،
شاخص کیفیت زندگی اونتاریو ،)2003 ،کیفیت زندگی جماعت (رفیعی ،)14 :1388،شاخص جامعه سالم مرکز
سالمت جامعه همیلتون شمالی (بیدر ،)2005 ،شاخص جامعه سالم برای منطقه  Lane Countyدر اسپرینگ
فیلد–شهر یوجین (فیلینگام و همینگز 20 :2007 ،و  )21مطرح شده است .همچنین بیانگر درصد اشتغال نیز
در تعریف کار گروه سالمت جماعت در کارولینای شمالی (فرانکلین و همکاران )2000 ،مطرح بوده است.
دسترسی کافی همگان به غذا در تعریف ائتالف جماعتهای سالم انتاریو نیز قید گردیده است(OHCC,2003).

و در شاخص کلورادو ( )2001یکی از زیر بناهای طبیعی ،حمل و نقل است .از جمله «گردش مسافربری از
طریق حمل و نقل عمومی» مورد توجه است .همچنین ،در شاخص کلورادو ( )2001مصرف و ذخیره انرژی نیز
مورد توجه است که این دغدغه در راستای توسعه پایدار است.
محیط زیست پاك و امن در تعریف ائتالف جماعتهای سالم انتاریو ) (OHCC, 2003و محیط زیست سالم
و امن و بوم سامان (اکوسیستم) پایدار در تعریف کار گروه سالمت جماعت در کارولینای شمالی( .فرانکلین و
همکاران )2000 ،موردد توجه بوده است.
در شاخص جامعه سالم (شاخص پیشرفت واقعی ( GPIآتالنتیك (کلمن ))2005 ،نیز به کیفیت محیط زیستی
پرداخته شده است .در این مطالعه صاحبنظران به باال بودن امید به زندگی در زنان و مردان به عنوان ویژگی
مهم در سالمت همگانی از ابعاد جامعه سالم اشاره نمودند.
در شاخص سالمت اجتماعی فوردهام (میرینگوف و میرینگوف )1999 ،به عمر قابل انتظار در  65سالگی اشاره
شده است.
در بیشتر شاخصهای مربوط به خانواده« ،طالق» به عنوان بیانگر مهم تلقی شده است .از جمله در شاخص
آسایش و رفاه اجتماعی ورمنت (رفیعی )13 :1388،و شاخص مشکالت اجتماعی تامپسون (.)2001

1

- Miringof
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البته در شاخص سالمت اجتماعی جوامع جوان (بویس ،)2005،حمایت والد از فرزند و تماس درون خانواده یکی
از بیانگرهای دستاوردهای اجتماعی معرفی شده است .در مطالعه حاضر ،متخصصان ،فرهنگ و ارزشهای
اجتماعی را به عنوان یکی از ابعاد اصلی جامعه سالم معرفی کردهاند.
شاخصهای کمی به این بیانگرها پرداختهاند .با مرور متون موجود در این زمینه ،تنها در  3تا از شاخصها به
بیانگرهای فرهنگی برخوردیم که مستقیماً به مسائل فرهنگی پرداختهاند .برای مثال در تعریف ائتالف
جماعتهای سالم انتاریو ) (OHCC, 2003توجه به میراث فرهنگی و حفاظت از محیط زیست طبیعی مدنظر
بوده است.
و نیز در تعریف سازمان جهانی سالمت دفتر منطقهای مدیترانه شرقی (رفیعی )1388 ،از روستای سالم به ترویج
و پاسداشت میراث فرهنگی و تاریخی را به عنوان بیانگری مهم اشاره شده است .همچنین فرهنگ در شاخص
کیفیت زندگی ( )International Living; 2007به عنوانِ یکی از بیانگرهایِ مورد توجه ،آمده است.
در مطالعه حاضر ،وضعیت بیماریها یا معلولیتها و وضعیت مرگ و میر از موارد مهم در سالمت جسمی که از
ابعاد اصلی جامعه سالم است توسط صاحبنظران مطرح گردیده است.
در شاخص سازمان جهانی سالمت دفتر منطقهای مدیترانه شرقی (رفیعی )9 :1388 ،روستایی را سالم تعریف
کردهاند که در آن ،میزان بیماریهای عفونی کم باشد .در شاخص جامعه سالم مرکز سالمت جامعه همیلتون
شمالی (بیدر )2005،نیز ،بیماری و مرض از بیانگرهای مهم و مورد توجه در سالمت اجتماعی است همچنین
سالمت جسمانی ساکنان شهری و کاهش میزان مرگ بر اثر سرطان در شاخص آسایش زندگی شهری در
شهرهای ایالت میشیگان نیز (رفیعی 11 :1388 ،و  )12قید شده است.
در تمام شاخصهایی که به مرگ و میر پرداختهاند ،مسأله مرگ و میر نوزادان مورد توجه بوده است؛ از جمله:
شاخص سالمت اجتماعی فوردهام (میرینگوف و میرینگوف ،)1999 ،شاخص آسایش زندگی شهری در شهرهای
ایالت میشیگان( .رفیعی 11 :1388 ،و  ،)12شاخص کیفیت زندگی ( )International Living; 2007و شاخص
آسایش و رفاه اجتماعی ورمنت (رفیعی .)13 :1388،همچنین میزان مرگ و میر نوزادان ،و میزان مرگ زودرس
در شاخص سالمت اجتماعی برای شهر بارناستابل (رفیعی 12 :1388،و  13به نقل از شاخص سالمت اجتماعی
بارناستابل )1999،مطرح شده است.
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در مطالعه حاضر ،صاحب نظران به مشکالت اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد جامعه سالم اشاره نمودهاند .در
مطالعه دکتر رفیعی ( )1388نیز ،یکی از ویژگیهای جامعه سالم از نظر متخصصان این بوده که در آن جامعه
خشونت وجود نداشته باشد.
در شاخص سالمت اجتماعی فوردهام (میرینگوف و میرینگوف )1999 ،به کودك آزاری ،خودکشی نوجوانان،
سوءمصرف مواد در نوجوانان ،جرائم خشونتبار اشاره شده و شاخص مشکالت اجتماعی تامپسون ( )2001نیز
مرکب از قتل ،اقدام به قتل ،حمله ،حمله جنسی ،سرقت ،طالق ،خودکشی ،الکلیسم ساخته است (رفیعی:1388،
.)10
جرائم خشونت بار شاخص سالمت اجتماعی برای شهر بارناستابل (رفیعی 12 :1388،و  13به نقل از شاخص
سالمت اجتماعی بارناستابل ،)1999 ،میزان جرم خشونتبار ،خودکشی ،میزان جرم مالی در شاخص آسایش و
رفاه اجتماعی ورمنت (رفیعی ،)13 :1388،میزان خودکشی در شاخص کیفیت زندگی اونتاریو ( .)2003اعتیاد و
جرم در شاخص کیفیت زندگی جماعت (رفیعی ،)14 :1388سوءاستفاده از سالمندان و افراد ناتوان ،میزان جرائم
و قتل در شاخص سالمت اجتماعی سن انجلو (محققی ،)1391،از بیانگرهایی است که به مقوله مشکالت
اجتماعی پرداخته است.
در مطالعه حاضر بیانگرهای مربوط به روابط و جایگاه بینالمللی که به عنوان آخرین بُعد جامعه سالم توسط
متخصصان مطرح گردیده است .این بُعد به عنوان یکی از ابعاد جامعه سالم کامالً مختص جامعه ماست و
هیچکدام از شاخصهای موجود در زمینه سالمت اجتماعی مواردی را که توسط صاحبنظران ایرانی مطرح
کردهاند مشاهده نمیشود .تنها موردی که به آن اشاره شده بیانگر «صلح» در شاخص تعریف ائتالف
جماعتهای سالم انتاریو ) )OHCC, 2003است .این موضوع میتواند به دلیل شرایط خاص کنونی جامعه ما
باشد.
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شاخصاهی سالمت اجتماعی
متخ
دکتر بهزاد دماری ،صص زپشکی اجتماعی و عضو هیأت علمی دااگشنه علوم زپشکی تهران

وضعیت و روند شاخصهای سالمت اجتماعی
ميزان

شاخصهاي سالمت اجتماعی

وضعيت

وضعیت گویههای مربوط به بررسی شیوع خشونت در جامعه کار و تولید 14000 -نمونه در سال 1394
خشونت آزار و اذیت لفظی در جامعه کارگری

%4/14

☺

آزار و اذیت قومی در جامعه کارگری

%3/5

☺

خشونت فیزیکی در جامعه کارگری

%9/3



آزار و اذیت جنسی در جامعه کارگری

%4/1

☺

خشن بودن محیط کار از دید کارگران

%38



خطرناك بودن محیط کار از دید کارگران

%39/4



نگرانی کارگران از احتمال بروز خطر و آسیب در محیط کار

%39/7



وضعیت گویههای مربوط به سالمت روان و کیفیت زندگی کاری کارکنان در جامعه کار و تولید 13812 -نمونه در
سال 1394
کیفیت زندگی کاری در کارکنان مراکز صنعتی و تولیدی کشور

%60/55



میانگین کیفیت زندگی کاری در مردان

%59/83



میانگین کیفیت زندگی در زنان

%65/1



احساس امنیت شغلی

%85/4

☺

عدم وجود تسهیالت و برنامههای مشاوره روانشناختی در محیط کار

%92/5



عدم وجود امکانات رفاهی و ورزشی مناسب

%88/1



میانگین فقدان بهداشت و ایمنی محیط کار در کشور

%23/8



میانگین عدم رعایت جایگاه و کرامت انسانی در کشور

%7/9

☺

میانگین جو روانی نامساعد در محیط کار

%8/2

☺

میانگین ناامنی شغلی در کشور

%6/8

☺
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شاخصهاي سالمت اجتماعی

وضعيت

ميزان

میانگین استرس شغلی ناشی از حجم کار

%7/4

☺

میانگین وجود تبعیض شغلی و بی عدالتی

%6/7

☺

میانگین مشکالت روانی در کشور

%1/1

☺

درصد افراد مشکوك به داشتن مشکالت سالمت روان درکارکنان مراکز صنعتی و

خوشبینانه  %2/33بدبینانه %9/59

☺

تولیدی
وضعیت نشانگان استرس شغلی در کارکنان مراکز صنعتی و تولیدی کشور

%18/24

☺

میانگین رضایت از ماهیت شغل در کل کشور

%10/1

☺

میانگین کیفیت بهداشت کار در کشور

%4/55



میانگین احساس امنیت شغلی در کشور

%2/55



وضعیت عالئم و نشانگان استرس در کارکنان مراکز تولیدی و صتعنی کشور

 %57/5خفیف  %35متوسط %6/8
شدید
%25/8




شیوع اعتیاد در محیطهای صنعتی کشور

%23/8



درصد وضعیت تأهل در محیط کاری

%82

☺

وضعیت مسکن شخصی بین کارکنان

%43



میانگین سالمت روان کارکنان مراکز تولیدی و صنعتی کشور

وضعیت گویههای مربوط به سرمایه اجتماعی در جامعه کار و تولید 13600 -نمونه در سال 1395
میانگین وجود اهداف و ارزشهای مشترك در محیط کاری

 %80متوسط به باال

☺

میانگین وجود روابط مبتنی بر صداقت و اعتماد متقابل

 %49متوسط به باال



میانگین اعتماد به همکاران

 %84متوسط به باال

☺

وجود فرهنگ کار تیمی

 %79متوسط به باال



وجود روحیه انتقادپذیری در محیط کار

 %62متوسط به باال



جدیت در کار و روحیه مسئولیت پذیری در محیط کار

 %86متوسط به باال

☺

روحیه گذشت و فداکاری در بین کارکنان

 %77متوسط به باال



میزان تعهد افراد به اهداف محیط کار

 %86متوسط به باال

☺

ارجحیت منافع محل کار بر منافع فردی

 %80متوسط به باال

☺

وجود روابط شخصی صمیمانه در محیط کار

 %82متوسط به باال

☺

وجود روابط همکاری و همفکری در محیط کار

 %76متوسط به باال



ارزش قائل شدن به ارزشهایی مثل صداقت و اعتماد

 %73متوسط به باال

نشاط در جامعه ایرانی

رتبه  110از بین 154

 1مطالعه  Happinessسازمان ملل2016 ،

 165


کشور1



فرهنگستان علوم زپشکی جمهوری اسالمی اریان

ميزان

شاخصهاي سالمت اجتماعی

وضعيت

وضعیت گویههای مربوط به نشاط در جامعه کار و تولید 13600 -نمونه در سال 1395
احساس فرد از نظر سالمت جسمانی

 %95متوسط به باال

☺

میزان رضایت فرد از زندگی خانوادگی

 %96متوسط به باال

☺

میزان کنار آمدن فرد با شرایط زندگی

 %95متوسط به باال

☺

احساس آینده روشن

 %83متوسط به باال

☺

انتخاب همین مسیر فعلی زندگی در صورت امکان زندگی مجدد

 %58متوسط به باال



داشتن روابط خوب با خانواده

 %98متوسط به باال

☺

احساس خوب از ارتباط صمیمانه با خدا

 %97متوسط به باال

☺

احساس فرد از سالمت روحی خود

 %94متوسط به باال

☺

اعتقاد به حکمت الهی در حوادث خوب و بد

 %91/4متوسط به باال

☺

دنبال کردن اهداف شخصی در زندگی

 %91متوسط به باال

☺

بروز اثر نامطلوب بر فرد از فشارهای زندگی

 %62متوسط به باال



داشتن رفتار خوب با افراد غیرخانواده

 %87متوسط به باال

☺

رضایت فرد از زندگی کاری

 %83متوسط به باال

☺

احساس مفید بودن فرد برای دیگران

 %90متوسط به باال

☺

احساس جذابیت فرد از نظر دیگران

 %81متوسط به باال

☺

داشتن پول کافی برای تأمین زندگی

 %59/1متوسط به باال



احساس فرد از حمایت دیگران

 %63متوسط به باال



احساس امنیت از محل زندگی خود

 %89متوسط به باال

☺

اعتقاد به خوب بودن جامعه خود برای زندگی

 %79متوسط به باال



رسیدن به خواستههای فردی

 %74متوسط به باال



حس فرد نسبت به همساالن خود

 %55متوسط به باال حس پایینتری
نسبت به همساالن خود دارند
 %55متوسط به باال




کنترل فردی روی رفتارها و هیجانات

 %94متوسط به باال

☺

حس اعتماد به نفس

 %91متوسط به باال

☺

حس فرد از غمگین بودن خود

 %45متوسط به باال



احساس فرد از داشتن انرژی کافی برای زندگی روزمره

 %92متوسط به باال

☺

احساس لذت از انجام کارهای روزانه

 %87متوسط به باال

☺

حس تبعیض در جامعه

 %47متوسط به باال

احساس فرد از اینکه آدم مضطربی است
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ميزان

شاخصهاي سالمت اجتماعی

وضعيت

داشتن خواب راحت

 %88متوسط به باال

☺

احساس فرد از تنبلی و کسالت خود

 %32/7متوسط به باال



میزان احساس آرامش فرد

 %88/6متوسط به باال

☺

میزان هوشیاری فرد از نظر ذهنی از نظر خود

 %98متوسط به باال

☺

میزان خنده فرد

 %86/5متوسط به باال

☺

میزان عصبانی شدن فرد

 %58/4متوسط به باال



انجام کارهای هنری و خالقانه

 %58متوسط به باال



حس فرد از میزان شوخ طبعی خود

 %87متوسط به باال

☺

میزان سواد اعتیاد 13600 -نمونه در سال 1395
موافقت فرد در مورد بی ضرر بودن امتحان کردن مواد برای یك بار

 %12/7متوسط به باال

☺

موافقت فرد در مورد بدون عارض بودن مواد خالص و مرغوب

 %9/2متوسط به باال

☺

موافقت فرد در خصوص قبول نکردن پیشنهاد مواد مخدر از سوی همکاران

 %46/7متوسط به باال



موافقت فرد در خصوص خاصیت تسکین دهندگی مواد مخدر در زمان عصبانیت

 %8/8متوسط به باال

☺

موافقت فرد در مورد اعتیادآور بودن مواد مخدر حتی در صورت مصرف تفننی

 %59/6متوسط به باال



موافقت فرد در خصوص خاصیت افزایش بازده کاری و کاهش خستگی مواد مخدر

 %12/8متوسط به باال

☺

در محیط کار
موافقت فرد در مورد راحت بودن ترك اعتیاد به مواد مخدر برای همه

 %36/8متوسط به باال



موافقت فرد در مورد مصرف شیشه به عنوان راهی برای رسیدن به وزن ایده آل

 %4/1متوسط به باال

☺

موافقت فرد در مورد بی ضرر بودن تریاك به دلیل گیاهی بودن آن

 %7/6متوسط به باال

☺

موافقت فرد در مورد بی ضرر بودن حشیش به دلیل گیاهی بودن آن

 %5/9متوسط به باال

☺

موافقت فرد در مورد اینکه اعتیاد مخصوص افراد با طبقه اجتماعی پایین است.

 %23/1متوسط به باال



*منظور از متوسط به باال :جمع میزان متوسط ،زیاد و خیلی زیاد در طیف پاسخ هر گویه میباشد.
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شاخصهای سالمت اجتماعی

1

میزان

طالق

 163765نفر در سال 94

شادکامی

3/43

نرخ بیکاری

 %11در سال 94

امید به زندگی دربدو تولد (مردان)

 %72/1در سال 1390

امید به زندگی دربدو تولد (زنان)

 74/6در سال 1390

خود کشی

 4/888در صد هزار نفر
(در سال  1390که  1394منتشر شده)

فقر

 %30بیش از  30میلیون نفر از جمعیت کل کشور زیر خط فقر

کار در میان کودکان  11-5سال

( 14/61آمار سال )1389

با سوادی

 %84/75از جمعیت  6ساله و باالتر

سرقت اموال

 198/5در  100هزار مورد

قتل عمد

 1577پرونده

قتل غیر عمد

 1095پرونده

ضرب و جرح

 6714پرونده

نزاع دسته جمعی

 17/4در  100هزار مورد

فرار مغزها

 180000پرونده متقاضی مهاجرت به کانادا
 105هزار نفر به آمریکا

بیسوادی زنان

%30/1

بیسوادی مردان

%16/5

فساد مالی

 %75تصور دارند در همه سطوح حاکمیت فساد مالی هست

کودکان کار

 500هزار کودك

کودك خیابانی

 20000در تهران

فرار از خانه

ساالنه در تهران  1000دختر  13-27ساله

سالمند آزاری

 %25از سالمندان

تکدیگری

 5551نفر در تهران

جرائم ناشی از خشونت

 91427پرونده

کودك آزاری

آزار جسمانی ضعیف ،%38/3 :شدید%35/9 :
بیتوجهی ،%20/5 :آزار عاطفی%62/5 :

 1منبع :سالنامه آماری کشور /https://www.amar.org.ir
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شاخصهای سالمت اجتماعی

میزان

جرائم خرد

 64606پرونده

ارتشا ،اختالس و جعل

 176863پرونده

اوباشگری

 13267نفر دستگیر شده

آدم ربایی

 973نفر

کشفیات در ارتباط با منکرات

 1004483مورد جمع اقالم و اماکن مکشوفه

بیکاری
مشارکت

 %13/5از نیروی کار کشور
 %10/3از جمعیت ده ساله و بیشتر
مشارکت جمعیت باالی  10سال %37
مشارکت جمعیت باالی  15سال %44

فعالیت اقتصادی

 %38/6از افراد  10سال و باالتر

تعداد بیمه شدگان اصلی تأمین اجتماعی

 8442492نفر

تعداد مشارکتهای داوطلبانه مردمی

 114 /4هزار نفر (شاخص مشارکت اجتماعی در کمیته امداد سال
)1386

تعداد مددجویان کمیته امداد

 7/50میلیون نفر (شاخص حمایت اجتماعی سال )1386

تعداد افراد یتیم تحت پوشش

 440هزار نفر (شاخص حمایت اجتماعی سال )1386

تعداد خانوار تحت حمایت طرح شهید رجایی

 698/2هزار نفر (شاخص حمایت اجتماعی سال )1386

سمنهای فعال در حوزه اعتیاد

( 510شاخص مشارکت اجتماعی در سال )1386-1387

مشارکت دانشجویان در طرح پیشگیری از اعتیاد در
خوابگاهها و محیطهای دانشجوی

 139/159نفر (شاخص مشارکت اجتماعی در سال )1386-1387

 169

فرهنگستان علوم زپشکی جمهوری اسالمی اریان

ن
پا ل دوم
پانل دوم با صحبتهای آقای دکتر ملكافضلی آغاز شد ،ایشان بیان داشتند :صحبتهای خوبی ارائه شد که
در دو بخش قابل تفکیك است .بخش اول مربوط به اینکه باالخره تعریف ما چیست؟ که به نظر میآید به
اندازهای روشن شد که مهارت یك فرد برای اینکه بتواند ارتباط سازندهای با اطرافیان خود داشته باشد ،حال
اعم از دوستان یا خانوادهاش باشد یا افراد غریبه و همچنین با جامعه خودش و متقابالً جامعه و افراد با او باشد.
اگر این تعامل و ارتباط ،ارتباط سازندهای باشد آنوقت میتواند مبنا و پایه سالمت اجتماعی این فرد و سالمت
آن جامعه باشد .حاال دوستان میتواند بنشینند و ساعتها این بحث را باز کنند هیچ اشکالی ندارد و ما اینجا
کرسیهای نظریهپردازی داریم و میتوانید بحث کنید؛ اما باالخره باید جایی این را بپذیریم و این نظریه هم
ادامه داشته باشد .دوستان گفتند گه اگر ما یك را قبول داشته باشیم ،ما سه بحث، Function ،

Soical

 Supportو  Impactرا داریم .دکتر دماری گفتند که ما عملکردها را اندازهگیری میکنیم حمایتهای اجتماعی
که در سیاستها و ساختارهای کشور هم هست نگاه میکنیم و به  Impactهم توجه داریم .من فکر میکنم
ما نباید خیلی ایدئالیست نگاه کنیم ،بایستی سالمت اجتماعی را سطحبندی کنیم و لزومی ندارد ما ایدهآل فکر
کنیم مثالً در ذهنمان یك جامعه اسالمی که همهچیز ایدهال داشته باشیم را تصور کنیم و برای آن یکسری
شاخصهایی تعیین کنیم که همیشه روی کاغذ و کتاب و بحثها و گفتگوها بماند و هیچوقت هم تحقق پیدا
نکند .من فکر میکنم خود پیامبر اسالم هم موفق نشده که آن مدینه طیبه را به آن مفاهیمی که در قرآن
هست به وجود بیاورد ،باالخره این مسائل نسبی هست .ما اگر این را سطحبندی کنیم در شاخصهایی که دکتر
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دماری تحت عنوان  Impactنشان دادهاند را در سه سطح ببینیم و تعدادی از شاخصهایی که رسیدن به آن
آسان و عملی است و خیلی هزینه نمیخواهد خیلی دعوای سیاسی سر آن نیست ،خیلی بحثهای اجتماعی
روی آن نیست اینها را مشخص کنیم و روی اینها  Focusکنیم و برای اینکه به سطح اول سالمت اجتماعی
برسیم ببینیم  Determinantهای آن چیست؟ هم در حوزه  Functionو عملکرد و هم در حوزه حمایتهای
اجتماعی و ببینیم برای آنها چه ابزارها و چه طولهایی برای اندازهگیری داریم و چه راهکارهایی داریم برای
آنکه آنها را ارتقا بدهیم .شاید این راهکاری عملی باشد و ما را از این گفتگوهای متمادی و پشت همدیگر
نجات دهد ،در عینحالی که آن صحبتها در کنار آن میتواند پیش برود؛ بنابراین پیشنهاد مشخص من این
است که ما بیایم سالمت اجتماعی را سطحبندی کنیم و فعالً سطح پایین و اولی که فکر میکنیم میتوانیم به
آن برسیم را فرهنگستان مالك کار قرار بدهد و برای آن شاخص در بیاورد و رصد و دنبال کند.
در ادامه به برخی از مباحث مطرح شده به اختصار پرداخته میشود:
▪ به نظر میرسد اگر قرار باشد موضوع سالمت روانی جز اولویتهای کشور قرار گیرد ،باید حتماً به این
فکر کنیم که بعد از پرداختن به مفهوم شاخصها و مؤلفههای آن ،چه کسانی باید نسبت به رصد این
مؤلفهها پاسخگو باشند و آیا این در وزارت بهداشت باید باشد یا در جاهای دیگر؟ این نکته مهمی است
که در چند سال گذشته مطرح بوده است .چند سال گذشته همایش سالمت اجتماعی برگزار شد که
سخنرانیهایی که اینجا ارائه شد در واقع  Reviewای بر سخنرانیهای آن همایش بود .اکنون فرصت
این است که ما به مدلی که باهم توافق داریم برسیم .در پنلهای پر چالش همان همایش که تا بعدازظهر
هم طول کشید ،بحث اینکه در مورد سالمت روانی چه کسی باید پاسخگو باشد؛ یا اگر قرار است
معیارهایی که اینجا مطرح شد ،در مورد عدالت اجتماعی و موضوعات دیگر باالخره قوه قضاییه یا قوههای
دیگر دولت ،کجا باید پاسخگو باشد .و این هم نکته مهمی است که باید در قدمهای بعدی به آن توجه
شود و باید Scopeهای مختلفی برای مؤلفههای آن در نظر گرفت .مثالً برخی از اساتید در صحبتهای
خودشان معیارهایی در سطح خانواده بهعنوان  Primary Groupداشتند باید به عنوان

Secondry

 Groupو مؤلفههایی هم وارد کنیم و ببینیم که خود ما عضوی از گروههای ثانویه هستیم که چقدر
مؤلفههای سالمت اجتماعی و سالمت همکاری در ما هست و بعد برای بقیه جامعه نسخه بنویسیم.
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▪ آنچه تاکنون مطرح شد حداقل دو تلقی از سالمت اجتماعی است ،بهاضافه تلقی دیگری که میگوید
عوامل اجتماعی جز سالمت افراد روی سالمت ابعاد مؤثر هستند یعنی تعیینکنندههای اجتماعی سالمت
و هرکدام از این افراد در جای خودشان مهم هستند .اصوالً اولویت دادن یکی بر دیگری یا اینکه بخواهیم
از بین اینها یکی را انتخاب کنیم ،اصالً ضرورت و نیازی ندارد .ممکن است در سطوح مختلف
فعالیتهایی که میخواهیم بکنیم سازمانهای مختلفی درگیر این بهاصطالح تشخیص و مداخله و امثال
این بشوند ولی هرکدام از اینها در جای خود ارزش خودشان را دارند ،چه جایی که سالمت را در فرد
میبینم و چه جایی که ارتباط جامعه و چه جایی که جامعه را بهعنوان کل در نظر بگیریم ،ولی اگر
نخواهیم بگوییم که این را یك معیار و اولویت در نظر بگیریم ،آنچه اآلن به نظر میرسد که مرتب به
دنبال آن هستند و مشکلی برای جامعه است و میخواهند آن را حل کنند ،اتفاقاً آنجایی است که بُعد
جامعه را در نظر میگیرند یعنی آنکه همه گرفتار آن هستند .این که این تالقی زیاد میشود ،چرا اعتیاد
زیاد شده؟ چرا کودكآزاری هست؟ یعنی آنچه در سطح جامعه مشکلساز میباشد.
▪ با توجه به صحبتهای انجام شده و همچنین رسالتی که فرهنگستان دارد که یکی از رساالت آن توصیه
به دستگاهها در حوزه سالمت است ،از اسالیدهایی که دکتر دماری نشان دادند یكچیزی به ذهنم رسید.
دستگاههای زیادی هستند که به موضوع سالمت و به نحوی به سالمت اجتماعی میپردازند .یك نگاه
بخشی به این موضوع دارد حاکم میشود که خوب است .که در تحقیقات و فراتحلیلی که میشود میتوان
از این مدل استفاده نمود .دکتر دماری گفتند که مدل مفهومی سامانه سالمت اجتماعی در دستگاههای
متعدد به چه شکلی ترسیم میشود .در دستگاهی که یك دستگاه بیشتر سیاسی است سعی میشود با
یك رویکرد آسیب اجتماعی شکل گیرد یعنی آن نگاه سلبی در آن شکل میگیرد .در دستگاهی که ارائه
خدمت آن شکل میگیرد ممکن است با یك رویکرد دیگر شکل گیرد .فرهنگستان این مدلهای مفهومی
که شکل میگیرد را بگیرد و با توجه به رسالتی که دارد مبانی نظری آن را تبیین کند و نسبت به
بومیسازی آن اقدام نماید.
▪ ابزاری که ما استفاده کردیم هدف آن سنجش سالمت اجتماعی خود ادراك است Self Rated ،و

Self

 Perceivedاست .که بخش کوچکی از سالمت اجتماعی است مثالً برای وضعیت سالمت من ،از من
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سؤال میکنند وضعیت سالمت خود را چطور ارزیابی میکنید؟ من میگویم از  100به نظرم  95است،
در حالی که فشارخون باال و قند خون باال داشته باشم ،اینها هرکدام جایگاه و اهمیت خود را دارد .نکته
دیگر اینکه در مورد نحوه ارزشیابی این شاخصها ،رویکردهای رصد سالمت اجتماعی که در دنیا هست،
خیلی به مفهوم سالمت جامعه سالم نزدیك است .شاید رویکرد  Self Perceivedاست .از همه این
شاخصها که  400-300مورد است ،ده شاخص دربیاوریم و حتی با استفاده از یك شاخص ترکیبی
 Social Health Indexایندکس در بیاوریم و به یك ایندکس نهایی برسیم.
▪ نحوه  Approachای که ما داریم و اقدامی که میخواهیم انجام دهیم تعیین میکند که چه نوع شاخصی
را انتخاب کنیم و چه نوع مدلی در دستور کار قرار دهیم .اگر هدف ما این باشد که در یك فرایند Annual

ریپورت و در یك فرایند  Governanceبیاییم کارکرد مجموع ساختارهای دولت را درگیر در سالمت
اجتماعی ارزیابی کنیم مثل توسعه انسانی ،یعنی مثالً سالمت اجتماعی مثل توسعه انسانی یا مثل بعضی
از شاخصهای کالن دیگر در نظر بگیریم ،این کم کردن تعداد شاخصها به ما کمك میکند یعنی
همان رویکرد  Self Reportو محدود کردن و جامعیت بخشیدن و یا اگر هم بخواهیم از تعدد شاخصها
عمل کنیم ،بایست نهایتاً شاخصهای متعدد را بهصورت یك ایندکس دربیاوریم و آن ایندکس را وسط
بگذاریم و هدفگذاری کنیم و این هدفگذاری کالن جامعه بدین نحو حاصل خواهد شد؛ اما اگر بخواهیم
مداخالت را بر اساس تجربیات خود که مطالعات عدالت در شهر داشتیم ،سازمان دهیم آنوقت باید مدل
را بازکنیم یعنی آنوقت اینکه بگوییم سالمت اجتماعی باال رفته یا پایین آمده کمك میکند ولی در
تبیین علت آن خواهیم ماند .برای اینکه به تبیین علت برسیم و مداخالت مسئله محور را سازمان دهیم
بایستی از مدلی که کامالً بازشده و عناصر مختلف آن استخراجشده و روی زمین گذاشتهشده است
استفاده کنیم .چون اسم سالمت هست وزارت بهداشت بایستی متولی این کار باشد؛ یعنی نمیتوانیم
بگوییم وزارت کشور یا حتی وزارت رفاه یا معاونت نظارت راهبردی یا فرهنگستان ،جایگاه مناسب وزارت
بهداشت است ولی حوزههای مداخله حوزههایی نیست که در حیطه وظایف و مسئولیتهای مستقیم
وزارت بهداشت باشد .بلکه جایگاه آنها تعامالتی است که وزیر بهداشت باید با سایر قسمتها داشته
باشد؛ یعنی بایستی این شاخصها ارزیابی و استخراج شود که مثالً فرض بفرمایید که در حوزه مسکن
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حتی اگر  Self Stimationهم مبنا باشد حتی محاسبات  Objectiveهم میتوانیم داشته باشیم ولی
حتی اگر محاسبات ما  subjectiveهم باشد همان طور که اکثر دوستان هم این را بحث کردند میتوانیم
بگوییم اکثر مردم مثالً فرض کنید میزان رضایت از مسکن یا میزان آسیب مسکن سال گذشته این مقدار
بوده ،اآلن این مقدار شده است ،وزیر مسکن چه برنامهای دارید؟ درواقع آن تعامالتی هست که باید در
بخشهای مختلف شکل بگیرد .لذا پیشنهاد این است که خروجی جلسه تقریباً به این صورت میتواند
شکل بگیرد که ما درواقع دو گونه محاسبه داشته باشیم؛ یكگونه محاسبه شاخص کل مثل شاخص
توسعه انسانی یا شاخصهایی که درواقع کالن موضوع را اندازهگیری میکنند .به عبارت دیگر ایندکس
سالمت اجتماعی هستند .یك ،محاسبه ایندکس سالمت اجتماعی را داشته باشیم ،دو ،محاسبه متغیرهای
تأثیرگذار یعنی عناصر شکلدهنده سرمایه اجتماعی که با تلفیقی از مباحثی که دوستان گفتند باید حاصل
شود؛ یك مجموعه متغیرهایی تقریباً در همین حوزههایی که تعیینشده بود استخراج شود .به نظر من
این ده حوزهای که خانم دکتر بیان کردند حوزههای خوبی هستند که متغیرهای آنها استخراج و محاسبه
شود یعنی یك دستگاهی موظف به ارائه گزارشهای  Annual Reportشود .قاعدتاً بایست دولت
 Annual Reportبدهد .سال به سال محاسبه کند که در این  Contectو در این مجموعه متغیرها چه
تغییراتی کرده است .تكتك آن عناصر مورد توجه قرار بگیرد .کلی نمیتوانیم بگوییم باال رفته یا پایین
آمد .در یك سال ممکن است  5عامل آن باال رفته باشد و ده عامل آن پایین آمده باشد یا بالعکس .برای
بهبود سالمت اجتماعی ما باید روی آن عامل خاص متمرکز شویم .همان طور که در سالمت جسمی
اگر ماالریا باال رود باید ماالریا را کاهش دهیم ،اگر وبا ایجاد شود بایستی با وبا مبارزه کنیم اگر چاقی
زیاد شود باید چاقی را کاهش دهیم ،نمیتوان گفت که سالمت جامعه بهبود پیداکرده یك راهبرد بدهیم
یا اگر بهبود پیدا نکرده یك راهبرد از آن درنمیآید .برای انجام مداخالت و ارتقای سالمت اجتماعی
بایستی ما سنجشهای خود را بازکنیم و به جزئیات دربیاوریم و بر اساس آن جزئیات و شاخصهایی که
در میآوریم روی تكتك آن شاخصها ارزیابی و مداخالت صورت گیرد و برنامه ارتقا شکل بگیرد.
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▪ در صورتی که رویکرد شما سالمت جامعه باشد این را باید با ابزار  Percivedسالمت جامعه بسنجیم یا
میتوانیم با یکسری نشانگرهایی که بر اساس اعداد و ارقام صحبت میکنیم .مثالً ممکن است شما از
مردم بپرسید که از کار سیستم قضایی رضایت دارید؟ به نظر شما کار این سیستم چطور است؟ یا بیایید
سیستم قضایی را با یکسری نشانگرهایی مثل تعداد پرونده ارزیابی کنید .در سالمت فردی هم همینطور
است شما از خود افراد میپرسید که وضعیت سالمت آنها چطور است یا تعداد مشارکتها در جامعه مثالً
با چند نفر مشارکت کرده ،درواقع در هر سه نگاه و شکل فرد جامعه و عوامل اجتماعی شما میتوانید از
هر دو استفاده کنید و دقیقاً بستگی دارد که شما این شاخص را برای چه چیزی میخواهید استفاده کنید
یکجا میخواهید یك تصمیم کالن بدهید اصالً میخواهید این تصویر را با کشورهای دیگر مقایسه کنید
یا فقط میخواهید ببینید که وضعیت سیر آن در چیست؟ زمانی میخواهید ببینید چه برنامهای روی آن
مؤثر است یا نتایج مداخالت کامالً میتواند متناسب با هدفی از آن شاخص موردنظر باشد.
▪ بهتر است که موضوعات را هم تفکیك کنیم تا بتوانیم یك حرکتی داشته باشیم .یك بحثهای تئوری
و فلسفی و ...هست که مربوط به تعریف سالمت اجتماعی در حوزه فردی یا در حوزه جامعه هست .در
مورد اینها میتوان خیلی صحبت کرد .اما بحث دیگر این است که باالخره ما چهکاری باید بکنیم ،یعنی
باید نگاه کاربردی و عملی داشت .شما هر تعریفی که میخواهید بکنید آن ابزارتان را که میخواهید
سالمت اجتماعی را روی فرد اندازهگیری کنید میتوانید طوری بسازید که هم منعطف به رفتارهای آن
شخص و هم منعطف به برداشتهایی که آن شخص از روابط اجتماعی و مسائل اجتماعی دارد باشد؛
بنابراین آن طول یا ابزاری که شما درست میکنید میتواند چند جانبه باشد و هم جنبههای سالمت
اجتماعی فرد و هم جنبههای سالمت جامعه را بهطورکلی اندازهگیری کند؛ و واقعاً هم جدا از هم نیست.
اگر من تمام امکانات را داشته باشم ولی به همسایه من ظلم شود و در کشور من آزادی نباشد ،پس من
هم احساس سالمت اجتماعی نخواهم کرد .سالمت اجتماعی این نیست که تنها من روابط خوبی با یك
شبکهای از دوستانم داشته باشم در خانواده خود خوب باشم؛ ولی شاهد این باشم و در روزنامه و سایتها
بخوانم که فالن کس را در فالن جا گرفتند و آزار و اذیت در حق وی شده است .اینها همه سالمت
اجتماعی من را مختل میکند .بنابراین آن ابزار و طولی که شما میسازید ،آن طول باید انعطاف الزم را
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نسبت به مسائل رفتاری فرد در کنار حوزههای اجتماعی که هست داشته باشد تا بتواند این سالمت
اجتماعی را بهطور عام و بهطور دقیق اندازهگیری کند؛ بنابراین هنر ماست که یك ابزار مناسبی بسازیم
که این کار را بکند .نکته دوم اینکه وقتی میخواهید مداخله بکنید ناخودآگاه بحث

Social Determinal

 Healthمطرح میشود شما وقتی میخواهید مداخله انجام بدهید هم مداخله در سطح جامعه و هم
مداخله در سطح سیاستگذاری باید انجام بدهید .هر دو مداخله را باید انجام بدهید .شما اگر مردم را
درست کنید ولی سیاستمدارهای ما درست نباشند در این صدرت اشکال پیدا میشود .هم سیاستمدارها
و سیاستهای ما باید درست باشند و هم مردم باید درست شوند؛ بنابراین مداخالت ما در هر دو سطح
است ،هم در سطح جامعه و هم در سطح بهاصطالح فرد هست؛ و اینکه باید کجا باشد این است که
معلوم هست که جزئی از سالمت باشد .اگر این جزئی از سالمت است میتواند از سالمت جسم و روان
جدا شود .همان مامایی که زن باردار را میبیند در دوران بارداری ،همان کارشناس بهداشت خانوادهای
که کودك را میبیند این باید در کنار سالمت جسمی و روانی به سالمت اجتماعی هم توجه کند و باید
در یك سطحی آموزش ببیند؛ بنابراین بسیار کار خطرناکی هست که ما دوباره چیزی را بهعنوان سالمت
اجتماعی مطرح کنیم و بخواهیم به سازمان دیگری بسپریم ما باید یاد بگیریم که بتوانیم به مردم ارائه
کنیم .البته سطحبندی میشود وقتی سطوح باالتر باشد افرادی هستند که با تخصصهای خاصی آن را
حتماً ارائه میکنند .شاخصهای ما هم باید شاخصهایی باشد که هم بتواند  Outcomeرا ببیند یعنی
آسیب را ببیند و هم بتواند  Determinantرا ببیند ،یعنی آن عواملی که میتواند مؤثر باشد؛ بنابراین اگر
روزی قرار شد شاخص تعریف شود شاخص هم باید نگاهش به نتیجه و هم به فرایند باشد؛ تا بتواند
شاخصهای درستی را نگاه کند؛ بنابراین خواهش میکنم یك گروهی بنشینند و کاری بکنند و این باید
از یك نقطهای شروع شود .من فکر میکنم فرهنگستان هم جای نظریهپردازی دارد و همجایی دارد که
شاخصها را تعریف کند و رصد بکند و گامبهگام بتواند بهسالمت اجتماعی برسد هم از نظر فردی و هم
از نظر اجتماعی.
▪ در مورد نقش فرهنگستان چون بخشی از سؤال پنل برمیگردد به اینکه فرهنگستان چهکار میتواند
بکند فرهنگستان همین کار را میکند ،یعنی اآلن سمپوزیومی را تشکیل داده است که این سمپوزیوم
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یکی از  10کاری بوده است که گروه سالمت اجتماعی در یك سال گذشته تعریف کرده است قاعدتاً
نظرات محققان مختلف و اساتید جمع میشود و شاخص باید بدون شرح باشد اصالً قرار هم نیست همه
اینها در کتاب آورده شود و تجمیع کنیم و تئوری دهیم .ممکن است نظرات محققان مختلف باشد ولی
ما وظیفه خودمان را بهعنوان گروه علمی داریم انجام میدهیم که دیدگاههای مختلف را در آن سمپوزیوم
میآوریم؛ اما فرهنگستان بعد از اینکه این مجموعه را تدوین کرد کارهای دیگری هم انجام داده که
وظیفه این را دارد که حمایتطلبی از وزارت کشور و سایر سازمانها بکند و برای اینکه اقدامی در این
ارتباط انجام شود .نکتهای که هست این است که مگر میشود جریان علم را مسدود کرد ،ولی اینجوری
نیست بگذارید همه نظراتشان را بگویند و کارهای خود را ارائه بدهند احتماالً اشتباهات قبلی ما هم باید
اصالح شود؛ اما این اسالید اتفاقاً اسالید کلیدی است؛ سه نقش اصلی وزارت بهداشت در حوزه سالمت
اجتماعی عالوه بر اینکه اآلن در کشورهای اسکاندیناوی به فرمایش دکتر ملك افضلی دقیقاً اجرا
میشود یعنی دقیقاً در کنار سالمت جسمی و روانی  Social Supportافراد چك میشود و به آنها
خدمت ارائه میشود این خدمت را در آنجا تلفیق کردند مدلهای مختلفی دارند بستههای خدمتی مختلفی
دارند و این سیستم  Integratedرا درست کردند .ما هم باید به آن سمت برویم اما وزارت بهداشت در
حوزه مسائلی که دکتر رفیعی اشاره میکردند مثالً شاخص ترك تحصیل ما میتوانیم در سطح مرکز
بهداشت  12500نفر ،خانوادهای که یك نفر ترك تحصیلکرده دارد را یك ساپورت کوچك برایش فراهم
بکنیم ،این امکان برای مرکز بهداشتی ما وجود دارد؛ اما آیا همه کار ماست؟ نه همان فرمایش دکتر
ملك افضلی است .آنجا ما باید چهکاری انجام دهیم؟ آنجا باید این سه کار را انجام دهیم اول

Fact

 Shitرا باید درست کنیم Fact Shit .میبریم پیش آقایی که رئیس آموزش و پرورش است و میگوییم
مشکل این است بعد با حمایتطلبی کنیم و بعد نهایتاً اگر این کار انجام داد به ایشان جایزه بدهیم و
تشویق کنیم .ما بیشتر از این در سطح ملی در وزارت کشور نمیتوانیم کار کنیم چون همین االن هم در
کار درمانی خودمان ماندهایم .نکته آخر هم اینکه ما سهم اینها را مشخص کردیم ،یك مطالعهای انجام
شد با کمك کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و خود همکارانی که در کمیته کمیسیون دائمی شورای
عالی سالمت و امنیت غذایی بود تقریباً یك تیم  45نفره معرفیشده بودند ما با آنها سهم و نقش
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دستگاهها را استخراج کردیم که سهم و نقش وزارتخانهها در ارتقای سالمت مردم چیست؟ سهم سالمت
اجتماعی  %80سهم سالمت اجتماعی در آن کاری که ما انجام دادیم با این  45نفر نماینده این
وزارتخانهها بودند %80 .سهم سالمت اجتماعی این وزارتخانهها بودند ،بقیه هم سهم داشتند منتها دیگر
درصد زیادی نبود ،یعنی اینکه باز وزارت بهداشت ممکن است که نسبت به بقیه سهم اندکی داشته باشد
ولی دلیل نمیشود که کار خود را انجام ندهد.
▪ اشاره به نقش وزارت بهداشت شد .من میخواستم به فرمایشات دکتر ملك افضلی اشارهکنم که به
سیستمها باید توجه کرد .واقعاً اینجا اگر سیستم سیاسی کارش اشتباه باشد ،شما چه نقشی دارید؟ وزارت
بهداشت در حیطه کار خودش بله در ابزاری که دارد میتواند مداخله بکند بخش سالمت هست و نه
بیشتر؛ ولی در سیاست و فرهنگ و اقتصاد ،اصالً در مورد اولویت اینها در تعاریف امروز هیچ بحثی نشد.
معموالً در کشورهای درحالتوسعه و جهان سوم اولویت سیاست است یعنی زیرسیستم یا زیر بخش
سیستم سیاسی است .در کشور ما هم همینطور است .در بررسی که اخیراً شهرداری با یك گروه علمی
در منطقه  21تهرانسر انجام داده بودند ،میزان شیوع معلولیت  3برابر کشور است یعنی  ،%30حال نمیدانم
به خاطر هواپیما و مسیر سرب است ،یعنی خیلی از مشکالتی که به وجود میآید و روی سالمت مردم
اثر میگذارد خارج از دسترس فرد و یك دستگاه است که بخواهد این را انجام دهد .وزارت بهداشت که
وظایف خیلی عظیمی بر دوش دارد ،حاال کاری به عملکرد نداریم که چطور است ،ولی واقعاً مشکالت
بسیار زیادی بر سر راه دارد .من فکر میکنم نقشهایی که پیشبینیشده یك مرجع باالتری میطلبد
که االن نیست و اصالً وجود ندارد.
▪ نظام سالمت با وزارت بهداشت فرق دارد Health System .با  Health Sectorفرق دارد .وزارت
بهداشت  Health Sectorاست ولی  Health Systemیعنی مردم ،وزارت بهداشت و سایر وزارتخانهها
و سازمانها؛ یعنی اگر شورای عالی سالمت درست کردند برای این است که رئیسجمهور آنجا بنشیند و
سازمانهای درگیر هم که اینجا اسامیشان بود بنشینند و آنجا  Attachmentسالمت داشته باشیم ،یعنی
هیچ سیاستی در مملکت در هیچکدام از این سازمانها تصویب نشود که احیاناً مخل سالمت جامعه باشد.
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ما  Health Systemداریم نه  .Health Sectorاصالً وزارت بهداشت را به هیچ عنوان کافی برای
سالمت جامعه نمیدانیم.
آقای دکتر رفیعی در مورد سخنان مطرح شده ،به مواردی اشاره کردند :من فکر میکنم وقتی این
گردهماییها میتواند مفید باشد که افراد نظرات خود را کمی تعدیل کنند تا به همدیگر نزدیك شوند .تصور
من این است که آن رویکرد یا تلقی از مفهوم سالمت اجتماعی باال میآید و مطرح میشود ،نمیدانم در دستور
کار کجا میخواهد قرار بگیرد که تا قبل از این هم همان بود و اگر بخواهیم همینطوری پیش برویم صدسال
دیگر هم همین خواهد بود و عوض هم نمیشود .خود من به تلقی فردی هم اعتقاد دارم و در حد توانم برای
آن کار میکنم ولی معنی این حرف نباید این باشد که سالمت اجتماعی به معنای جامعه سالم را نادیده بگیریم.
این حرف هم حرف جدیدی نیست و این نیست که از خودمان درآوردیم و چون اصوالً کسی این حرف من در
آوردی را نمیپذیرد و همین حرفی که عرض میکنم را اللوند در سال  1972گفته است که همه ملت تب
نگیرند و شکمدرد نشوند و کسی سالم این جامعه نیست اگر آزادی نباشد ،اگر حاکمیت قانون نباشد ،اگر سرمایه
اجتماعی پایین باشد ،پس کسی سالم نیست .من به عنوان وزیر رفاه و سالمت اجتماعی کانادا نمیتوانم بگویم
که این جامعه سالم است و از آنجا نطفه این حرف تشکیل شده است و بعد هم رشد کرده است ،به هرحال به
این راحتی نمیشود مفهوم سالمت اجتماعی را به تلقی فردی از سالمت اجتماعی تقلیل داد و این هم که
میفرمایند که اگر همه افراد سالمت اجتماعی خوبی داشته باشند همه جامعه سالم است نه اینطور نیست .در
این تصور در واقع جامعه جمع جبری افراد تلقی شده است که نیست اگر بخواهیم سکوالر و مطابق علم مدرن
نگاه کنیم ،از زمان دورکیم این تصور کنار گذاشته شده است؛ یعنی از زمانی که علم جامعهشناسی تشکیل شده
است گفتهاند که جامعه جمع جبری افراد نیست و یك هویت مستقل دارد و کار ما این است که آن را بشناسیم.
آن هویت مستقل را ما نمیتوانیم مثل این ببینیم مثل تكتك افراد ببینیم و نیازمند چیزی به نام Sociologic

 Imagationو برای آن دورکیم کتاب نوشته است .حاال این حرفها سکوالر و کفرآمیز است و اشکال ندارد،
مرحوم مطهری در همین دانشکدههای علوم اجتماعی و الهیات دانشگاه تهران نزد مرحوم آریانپور رفت و آقای
دکتر شیخ آوندی رفت و با هم صحبت میکردند و میخواست ببیند که آیا میشود بنا بر آموزههای دینی ما
چیزی مستقل از تكتك افراد جامعه وجود دارد یا نه .حرفهای آنها را شنید و خود هم که به علوم اسالمی
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و دانش قرآن مجهز بود و به اینجا رسید که در قرآن مفهوم قوم داریم و خدا قوم را خطاب قرار میدهد و با
قوم برخورد میکند مجازات میکند و قوم را برمیکشد و غیره؛ بنابراین من فکر میکنم این کامالً نادرست
است که وزارت بهداشت نه فقط مفهوم سالمت اجتماعی را کنار بگذارد و از حوزه فعالیتهای خود خط بزند.
اگر جامعهای سالم نباشد ،چه کسی بگوید این جامعه ناسالم است .معنی اینکه وزارت بهداشت در حوزه کار
خود قرار بدهد یا سالمت در دستور کار خودشان قرار دهد این نیست که ما حتم ًا یك خدمتی بدهیم .نخیر
زمانی این کار  Advocacyاست .خود سالمت به مفهوم سنتی آن بخش مهمی از آن  Advocacyاست؛ یعنی
وزارت بهداشت برای چه شورای سالمت درست کرده است .برای اینکه بگوید وزارت مسکن تو که مسکنهای
کوچك  70متری در جاهای پرتراکم درست میکنید این با سالمت مغایرت دارد و چون این تلقی از وظایف
وزارت بهداشت وجود ندارد ،شورای عالی سالمت هم بی نقش مانده است و از بین میرود.
در پایان آقای دکتر امامیرضوی مطالب را جمعبندی کردند :بحثهای خیلی خوبی در این دو پنل شد
که ما میتوانیم مشابه کارهایی که در بقیه جلسات کردیم و جلسه اول گروه را به این که سندهای حمایتطلبی
را از دل بحثهایی که دوستان کردند ،نهفقط وزارت بهداشت بلکه در رأس آن وزارت بهداشت برای اینکه این
موضوع را کمی به اولویت بیاورد و سایر دستگاهها هم بیاورند ،اختصاص دهیم .من یك مثال کوچك از مشابه
بحثهایی که دوستان گفتند را در حوزه تولیتی وزارت بهداشت مثال بزنم که اصالً به سالمت اجتماعی هم
ربطی نداشت ولی آثار و تبعات مشکالت ما در حوزه سالمت اجتماعی باعث شود که این مسائل حتی در
حوزههای دیگر هم اثر بگذارد .صحبتی که آقای دکتر هاشمی در مورد روغن پالم کردند صحبتی در حوزه
سالمت جسمی بود ولی برخوردی که در جامعه با آن موضوع شد برخوردی بود که وقتی تحلیلش میکنید
خیلی آسیبها به خیلی از مسائل میرسد درحالیکه ایشان هم وظیفه تولیگری خود را انجام داد و هم به
عنوان وکیل مدافع مردم عمل کرد که یك چیزی را گفت که باید به آن عمل شود و درست شود؛ اما هم
دستگاهها یكجور دیگر برخورد کردند و ایشان را تحت فشار قراردادند هم مردم که باید آن استنباط درست را
میکردند را نکردند .اینها آثار مشکالت ما در حوزه سالمت اجتماعی است .من نمیخواهم بحث دوستان را
تکرار کنم اما میخواهم بگویم که از این حوزه باید به سراغ وزارت بهداشت و سایر دستگاهها که اهمیت این
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موضوع را کمی باال ببریم و همه این بحثها را تبدیل به یکسری توصیهنامه ،مثل بقیه جلساتی که داشتیم به
دستگاهها بفرستیم و در کنار آن مستندی که چاپ میکنیم فرمایش دوستان را خیلی میتوانیم استفاده کنیم
عالوه بر بحثهای علمی که بود .البته مشارکت اجتماعی ما خیلی خوب بود علیرغم طوالنی بودن جلسه ،از
دوستانی که در جلسه حضور داشتند هم تشکر میکنم.
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فصل سوم

بحث ،هجیتن گیری و کاربستاه
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سالمت موضوعی مطرح در همه فرهنگها است و تعریف آن در هر جامعهای تا اندازهای به حس مشترك
مردمان از سالمت و فرهنگ آنها باز میگردد ،ولی معموالً هرگاه سخنی از آن به میان آمده بیشتر بُعد جسمانی
آن مورد توجه بوده است ،در حالی که رشد و تعالی جامعه در گروه سالمت آن جامعه در همه ابعاد جسمی،
روانی و اجتماعی است .سازمان بهداشت جهانی ) (WHOدر تعریفی سالمت را به عنوان حالتی از آسایش
کامل جسمی ،روانی و اجتماعی نه صرفاً فقدان بیماری تعریف میکند .بنابراین سالمت مفهومی بسیار وابسته
به شرایط محیطی جامعه است و به دلیل چند بُعدی بودن مفهوم سالمت تعاریف متعددی از آن وجود دارد .به
نظر میرسد سالمت اجتماعی مفهوم پیچیدهتری است و بستگی بیشتری نیز به شرایط بومی دارد.
به طور کلی میتوان گفت سه تلقی از مفهوم سالمت اجتماعی وجود دارد:
 −سالمت اجتماعی به مثابه «بُعد اجتماعی سالمت فرد» که در کنار دو بُعد جسمی و روانی سالمت فرد،
به رابطه او با جامعه نظر دارد؛
 −جامعه سالم به مثابه «شرایط اجتماعی سالمت بخش»؛
 −سالمت اجتماعی به مثابه «وضعیت اجتماعی بهتر ،به طور کلی» که بسته به اوضاع هر جامعه یا جماعت،
مصادیق و معانی عینی متفاوتی مییابد.
در حال حاضر این مفهوم در کشور ما به طور کامل تبیین نشده و شاخصها یا سنجههای سالمت اجتماعی که
مورد قبول همه خبرگان باشد ،تدوین نشده است .همچنین به اعتقاد صاحبنظران ارزیابی جامعی در مورد
سالمت اجتماعی کشورمان وجود نداشته و لذا درك روشن و مشترکی در بین متخصصان ،سیاستگذاران،
مدیران اجرایی و مردم از این مفهوم وجود ندارد.
بنابراین به نظر میرسد اجماع در مورد تعریف و سنجههای سالمت اجتماعی کار دشواری است ،ولی حداقل
میتوان نظرات محققان کلیدی و صاحبنظران را طی یك نشست تخصصی (سمپوزیوم) جمعآوری کرده و با
انتشار آن جریان تحقیقات و نقدهای مستمر را ایجاد نمود .لذا برحسب اساسنامه ،برنامه راهبردی و کارکردهای
گروه سالمت اجتماعی فرهنگستان علوم پزشکی نشست علمی یك روزهای با عنوان سمپوزیوم مفاهیم و
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سنجههای سالمت اجتماعی برگزار گردید تا عالوه بر ارتقای آگاهی و نگرش سیاستگذاران و برنامهریزان در
زمینه اهمیت سالمت اجتماعی و نقش پیشگیرانه آن از بیماریها و آسیبها ،مقدمهای برای ایجاد نظام مراقبت
و دیدهبانی از شاخصهای سالمت اجتماعی ایجاد شود و همچنین بستری برای تعریف مالحظات مبتنی بر
شواهد در حوزه سالمت اجتماعی به وجود آید.
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