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چکیده

و مطالعات اجتماعی است. ایـن مفهـوم هـم جدید در مباحث، نظراتنسبتاًسالمت اجتماعی مفهومی 
که هـم در سـطح جهـانی وهـم در ییهاحوزهنظري وهم کاربردي تجربی و میدانی دارد. یکی از بعد

بوده و هست، حـوزه آمـوزش و بـالطبع قلمـرو سالمت اجتماعیيریکارگبهایران محل طرح و سطح
این قلمرو چـه ادبیات ایرانییطورکلبهآموزشی است. مطالعه دیگري نشان داده است که يهاپژوهش

و جه در بعد کاربردي ضعیف ولی رو بـه رشـد اسـت. مطالعـه حاضـر در پـی ارزیـابی در بعد نظري
آموزشـی داخـل و خـارج از يهاپژوهشدر مجالت علمی ياسهیمقاطوربهمفهوم وضعیت طرح این

چنانکـه در و آمریکا بوده اسـت.نمونه سه مجله مطرح در این قلمرو از ایران، مالزيوانعنبهکشور و 
در مجلـه هامؤلفـهو نیز بـه لحـاظ محورهـا و مقاله خواهیم دید، پوشش سالمت اجتماعی در کلاین

کمتر از دوتاي دیگر است.ایرانی
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مقدمه
اساسی دارد؛ سالمت جسمی، سالمت روانی و سالمت اجتماعی. در بـین هیپاسهسالمت 

اي در محافـل علمـی و فزاینـدهطوربـهاین سه، سـالمت اجتمـاعی، مفهـومی اسـت کـه 
ــتیس ــت يگذاراس ــی اهمی ــپو اجرائ ــث داکردهی ــرح و بح ــو ط ــود (یم ــی ش و رفیع
.(Abachizadeh:2013))1390و ناصري راد: توکل،1390:گرانید

جـدول (ریزسالمت اجتماعی، جدولها و محورهايما در شاخصارجاعچارچوب
هاي مرجـع در شـاخصهـاي مطـرح در مجموعـهابعـاد و محورةرندیدربرگ) است که1

نیـا،گریدانیببـه). 11:1392توکـل،اسـت (ادبیات سالمت اجتمـاعی در جهـان و ایـران 
ها و محورهاي موجود در ادبیات سـالمت اجتمـاعی را مـدنظر قـرار مطالعه، اهم شاخص

بررسی نموده است.شوندیمبردهنامداده و در مقاالت مجالتی که در زیر 
هاي سالمت اجتماعیابعاد و محورهشدهيبندطبقهوست جامع یل.1جدول

محورهاابعاد

اقتصادي–معیشتی-الف

به مسکن و آب مناسبیدسترس.1-الف
اقتصادي، فقدان فقر و درآمد سرانهتوسعه.2-الف
درصد بیکاري و وضع مطلوب اشتغالکاهش.3-الف
کار حامی فرد و خانوادهطیمح.4-الف

اجتماعی-ب

، امنیت یا احساس امنیتصلح.1-ب
اي و قضایینژادي، منطقه- مناسب درآمد و عدالت اجتماعی، قومیعیتوز.2-ب
هاي ارتباطی و حمایتی کافیشبکهوجود.3-ب
زندگیيهامهارتهاي اجتماعی و مهارتتوسعه.4-ب
اجتماعیمشارکت.5-ب
اخالق اجتماعیتیرعا.6-ب
امکانات تفریحی کافی و مناسبوجود.7-ب
ونقل مناسبهاي ترابري و حملبه سامانهیدسترس.8-ب
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محورهاابعاد

هاي آسیب-ج
اجتماعی

والديمیزان تولدهاي تککاهش.1-ج
نرخ خودکشیکاهش.2-ج
موادسوءمصرفبودن نییپا.3-ج
.مهار الکلیسم و سوانح ناشی از آن4-ج
آزاري و سوءاستفاده از کودکانمیزان کودكکاهش.5-ج
میزان جرم و بزهکاريکاهش.6-ج
خشونت در رفتارها و مناسبات اجتماعیکاهش.7-ج
میزان طالقکاهش.8-ج

سالمت-د
نوزادانریوممرگمیزان کاهش.1-د
به خدمات سالمت و پوشش فراگیر بیمهیدسترس.2-د
بیماران روانی تحت مراقبت در مراکز تخصصیتعداد.3-د

جمعیتی-هـ

جمعیتشدهکنترلرشد.1-هـ
امید به زندگیشیافزا.2-هـ
سوادمیزان بارداري و زایمان مادران نوجوان یا بیکاهش.3-هـ
ا هاي پیش، با تأخیر یا بدون مراقبتوزنکممیزان متولدین کاهش.4-هـ

تولد

آموزشی- و

همگانیوپرورشآموزش.1- و
در مدرسهنامثبتنرخ ترك تحصیل یا عدم کاهش.2- و
آموختگان دبیرستانیدانشتعداد.3- و
دانش و منابع انسانیتوسعه.4- و

-ز
ستیزطیمح

پاك و امنستیزطیمح.1-ز
باشدهاآنمسئوالنه منابع که ضامن پایداري درازمدت مصرف.2-ز

در دو سـال منتشرشدهاي، به تحلیلی از مقاالت برداشت مقایسهیکرسیدن بهيبرا
آموزشـی، يهـاپژوهشدر حـوزه شـدهشناخته، از سه مجلـه 2012اخیر منتهی به سال 

بـه خـاطرایم. انتخاب کشور مالزي ، پرداخته1متعلق به سه کشور ایران، مالزي و آمریکا

هاي آموزشی ایرانهاي آموزشی؛ انجمن پژوهشفصلنامه پژوهش در نظام.1
2. American Journal of Education
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و انتخاب آمریکا به علت جایگـاه ايو سطح توسعهمذهبی-اي، فرهنگیهاي قارهقرابت
تـرین مجـالت باشد. سه مجله برگزیده، مرتبطپیشرفته علمی آن کشور در این حوزه می

فصـلنامه پـژوهش در -باشـندهاي آموزشی در ایـن سـه کشـور میبه موضوع پژوهش
Americanمجلـه حاضـر)،(رانیـاهـاي آموزشـی هاي آموزشی انجمـن پژوهشنظام

Journal of Education، وMalaysian Journal of Education.
هاي مختلـف بدین منظور، از مجالت فوق، مقاالتی که در ارتباط با ابعاد یا شـاخص

بنـدي کـردیم.ابعاد و محورهاي جـدول فـوق طبقهبرحسبسالمت اجتماعی بودند را 
مقـاالت مجـالت آموزشـی بـا ه بـه علـت نزدیکـی ذاتـی محتـواي کمیکنیميادآوری

یکپارچـه صـورتبهمحور این دسـته، هر چهار، »)و«آموزشی جدول (دسته يمحورها
اند. جدول زیر توزیع فراوانی مقـوالت را لحاظ شده» دانش و منابع انسانی«تحت عنوان 

دهد.در دوره مربوطه هر یک از این مجالت، نشان می

آموزشی مرتبط با ابعاد سالمت اجتماعی در سه مجله از ایران، مقایسه فراوانی مقاالت . 2جدول
مالزي و آمریکا

آمریکامالزيایرانمحورها
000دسترسی به مسکن و آب مناسب

012فقر و درآمد سرانهفقداناقتصادي،توسعه
101اشتغالمطلوبوضعوبیکاريدرصدکاهش

003خانوادهوفردحامیکارمحیط
024امنیتاحساسیاامنیتصلح،

024قضاییوايمنطقهنژادي،-قومیاجتماعی،عدالتودرآمدمناسبتوزیع
035کافیحمایتیوارتباطیهايشبکهوجود

385زندگیيهامهارتاجتماعی و يهامهارتتوسعه 
214مشارکت اجتماعی

101اجتماعیاخالقرعایت

3. Malaysian Journal of Education
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000مناسبوکافیتفریحیامکاناتوجود
000مناسبونقلحملوترابريهايسامانهبهدسترسی

000والديتکتولدهايمیزانکاهش
000خودکشینرخکاهش

000موادسوءمصرفبودنپایین
000آنازناشیسوانحوالکلیسممهار

000کودکانازسوءاستفادهوآزاريکودكمیزانکاهش
000بزهکاريوجرممیزانکاهش

010اجتماعیمناسباتورفتارهادرخشونتکاهش
000طالقمیزانکاهش

000نوزادانریوممرگمیزانکاهش
000بیمهفراگیرپوششوسالمتخدماتبهدسترسی

000تخصصیمراکزدرمراقبتتحتروانیبیمارانتعداد
000جمعیتشدهکنترلرشد

010زندگیبهامیدافزایش
000سوادبییانوجوانمادرانزایمانوبارداريمیزانکاهش

000پیشاتولدهايمراقبتبدونیاتأخیربا،وزنکممتولدینمیزانکاهش
41010دانش و منابع انسانی

000امنوپاكستیزطیمح
000باشدهاآندرازمدتپایداريضامنکهمنابعمسئوالنهمصرف

112939مجموع

ن سـه مجلـه بـه لحـاظ یتر از مقایسه وضعیت اآوردن درکی ملموسبه دستبراي 
هاي پـژوهش آموزشـی، میزان توجه به ابعاد و محورهـاي سـالمت اجتمـاعی در مقالـه

داشت:در زیر خواهیم رانمودار توزیع آماري مقوالت جدول فوق
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اد مقاالت مرتبط با سالمت اجتماعیتعد.1نمودار

که مـرتبط بـا محورهـاي سـالمت ییکایآمرکنیم که تعداد مقاالت مجله مشاهده می
چهار برابر تعداد مقاالت مجله ایرانی مرتبط با ایـن محورهـا، اند، بیش ازاجتماعی بوده

از مجله آمریکایی در پیوند بـا محورهـاي یموردبررسمقاله از کل مقاالت 29باشد. می
مقالـه 19و براي مـالزي 7این تعداد براي ایران کهیدرحالبوده استسالمت اجتماعی 

توجـه بیشـتر محققـان آموزشـی در دهندهنشـانتواندیمبوده است. همین اعداد ساده،
در نحـوه خـود رامسـئلهامریکا نسبت به ابعاد مختلف سالمت اجتماعی باشد که ایـن 

حـاکی از آن باشـد تواندیمها نشان داده است. این مقایسه گیري موضوعات مقالهجهت
یافتگی بر میزان اهمیت ابعاد سالمت اجتماعی که ارتقاء جایگاه کشورها به لحاظ توسعه

تأثیر مستقیم دارد.هاآنهاي پژوهشی آموزشی در برنامه
گیر مقـاالت شـاهد تعـداد چشـمییکایمرآبه لحاظ الگوي توزیع مقاالت، در مجله 

دال بر اهمیت این دسـته از محورهـاي تواندیممرتبط با محورهاي اجتماعی هستیم که 
باشـد. محورهـایی مثـل صـلح و امنیـت، ییکایآمرسالمت اجتماعی براي پژوهشگران 

هاي ارتباطی و حمایتی، بیشترین توجه مقاالت عدالت اجتماعی، مشارکت، وجود شبکه
انـد. در مرتبـه بعـد شـاهد اهمیـت نسـبی ن مجله را به خود جلـب کردهیاشدهیررسب

محیط کـار مناسـبمسئلهژهیوبه-محورهاي بُعد اقتصادي در مقاالت این مجله هستیم
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است و این رقـم در مقایسـه بـا دو کشـور دیگـر، قرارگرفتهموردتوجهکه در سه مقاله 
مرتبط با محورهاي ییکایآمرن مجله یمقاله ا6تعداد یطورکلبهرسد. معنادار به نظر می

مقاله در این موضـوع 1ی که سهم هرکدام یایو مالزیاقتصادي، در مقایسه با مجله ایران
ییکـایآمربوده، تفاوت قابل توجهی است. همچنـین تمرکـز موضـوعی مقـاالت مجلـه 

کـهيطوربهاست شدهعیتوزمتناسب و متعادلی میان محورهاي بُعد اجتماعی صورتبه
موردتوجـهو مشـارکت، هـر سـه، صلح و امنیت، عدالت اجتماعیيمحورهامثالبراي 

دهد که در اینجا محققان . این فراوانی نشان میاندقرارگرفتهپژوهشی -علمیچهارمقاله
توجه مساوي بـه ابعـاد اجتمـاعی پراهمیـت مفهـوم سـالمت اجتمـاعی باًیتقرآموزشی 

است.تیرؤقابلوضوحبهدر نمودار نیز مسئلهین ؛ و ااندداشته
محققـان مجلـه ایرانـی در موردتوجـهنسـبی حـوزه طوربهکه -عالوه بر مشارکت 

مقـاالت موردتوجـهموضـوع دیگـري کـه -آموزشـی بـوده اسـت يهاپژوهشحوزه 
هاي اجتماعی زندگی است کـه آموزش مهارتمسئلهآموزشی هر سه مجله قرار داشته، 

اسـت. انتظـارقابلهـاي آموزشـی، با توجه به نزدیکی محتوایی به حوزه مطالعـات نظام
و در 5ییکـایآمر، در مجلـه 8ی یایـمالزدر مجلـهتعداد مقاالت مرتبط با این موضوع، 

مومی به همـه هاي فراگیر عمقاله بوده است. این شاخص ناظر بر آموزش3یمجله ایران
اساســی زنــدگی مثــل نحــوه يهــامهارتهــاي ضــروري و شــهروندان دربــاره آگاهی

باشد هاي خطرناك، مدیریت زندگی زناشویی، پایبندي به قانون میگیري از بیماريپیش
آمـوزان و دانشـجویان نیسـتند بلکـه اقشـار کـارگر، کارمنـد، دانشلزوماًکه مخاطبانش 

وپرورش دهـد؛ لـذا از حـوزه نظـام آمـوزشز مخاطب قرار میآن را نیریو نظادار خانه
ی در توجـه یایـمجله مالزکنیم کهمشاهده می2هاي جدول رسمی متمایز است. در داده

تعـداد کلـی مقـاالت یایرانی نسبت به مجلهیایبه این موضوع پیشگام است. مجله مالز
ن توزیع موضـوعی ایـن آموزشی مرتبط با سالمت اجتماعی بیشتر داشته است و همچنی

هاي تر بـوده و محورهـاي صـلح، شـبکهمقاله نسبت به مقاالت مجله ایرانـی متنـوع19
است.در برگرفتهارتباطی، عدالت اجتماعی، خشونت و امید زندگی را نیز 

در مقاالت اخیرشـان، موردپژوهشاکنون این سه مجله را بر اساس تعداد محورهاي 
کنیم.مقایسه میباهم



آموزشیيهانظامپژوهش در 74

شدهیبررسهاي هاي تحت پوشش مجالت در شمارهفراوانی محور.3جدول
تعداد محورهانام مجله

5هاي آموزشیفصلنامه ایرانی پژوهش در نظام
10مجله آمریکایی آموزش
9مجله مالزیایی آموزش

هاي بینیم، تعـداد محورهـاي تحـت پوشـش در مجلـهکه در جدول بـاال مـیطورهمان
تعداد محورهـاي تحـت پوشـش در مجلـه ایرانـی بـوده دو برابرباًیتقرو مالزیایی ییکایآمر

گران ایرانی مفاهیم و ابعاد مرتبط با سالمت اجتمـاعی را بیشـتر است. لذا الزم است پژوهش
مطمح نظر قرار دهند.

خوب است فراوانی مقاالت هر مجله را برحسب ابعاد سالمت اجتمـاعی (مـوارد الـف،
شود که کدام بُعـد سـالمت مشخص میلهیوسنیبد...) نیز مورد مقایسه قرار دهیم. و،ج،ب

.میادادهاند. این مقایسه را براي هر مجله جداگانه انجام محققان بودهمدنظراجتماعی بیشتر 
راوانی مقاالت مرتبط با ابعاد سالمت اجتماعیف.4جدول

درصدتعداد مقالهابعاد

یمجله ایران

19اقتصادي-معیشتیالف)
65/54ب) اجتماعی

00هاي اجتماعیج) آسیب
00د) سالمت

00هـ) جمعیتی
45/36و) آموزشی

00ستیزطیمحي) 
11100کل

ییایمجله مالز

15/3اقتصادي-الف) معیشتی
1655ب) اجتماعی

15/3هاي اجتماعیج) آسیب
00د) سالمت
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15/3جمعیتیهـ)
105/34و) آموزشی

00ستیزطیمحي) 
29100کل

ییایکمجله آمر

64/15اقتصادي-الف) معیشتی
2359ب) اجتماعی

00هاي اجتماعیج) آسیب
00د) سالمت

00هـ) جمعیتی
106/25و) آموزشی

00ستیزطیمحي) 
39100کل

شود، تمرکز مقاالت بر روي ابعاد اجتماعی سالمت اجتماعی که مشاهده میطورهمان
هاي ارتبـاطی، محورهـایی مثـل مشـارکت اجتمـاعی و شـبکهگریدعبارتبـهبوده است. 

محققـان موردتوجـههاي اجتماعی زنـدگی بـیش از سـایر ابعـاد عدالت، امنیت و مهارت
کنیم در مجلـه خورد، اما مشاهده می. این ویژگی در هر سه مجله به چشم میاندقرارگرفته

اند.کاملی بر محورهاي بُعد اجتماعی داشتهباًیتقرمقاالت مجله پوشش ییکایآمر
محور دانـش و منـابع انسـانی بـالطبع از حیـث مضـمون نزدیکـی زیـادي بـه حیطـه 

گري از تمرکز موضوعات مقاالت را هاي آموزشی دارد و به همین دلیل  کانون دیپژوهش
توجـهقابلسـازد، اخـتالف متمایز میيتا حدوداما آنچه مجله آمریکایی را ؛ دهدنشان می

معیشـتی و اقتصـادي يهاشـاخصهاي بُعـد اول یعنـی تعداد مقاالت این مجله در محور
ه مثل اشتغال، محیط کار و درآمـد در ایـن مجلـه بـه نسـبت دو مجلـییهاشاخصاست. 

توانـد گویـاي جایگـاه اساسـی قرارگرفته است. ایـن موضـوع میموردتوجهدیگر، بیشتر 
(Keyes:2004, Social Health:2008) .آمریکایی باشديهاارزشاقتصاد، کار و تولید در 
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گیرينتیجهوبحث
در صفحات گذشـته و در ذیـل جـداول و نمودارهـا وضـعیت طـرح مفهـوم سـالمت 

گردیـد انیـبگریکدیبا هاآنن در هر یک از سه مجله و مقایسه آيهامؤلفهاجتماعی و 
کـه دو مجلـه میکنـیمـو به ذکر این نکتـه بسـنده میکنیمخودداري هاآنکه از تکرار 

طـورنیهمخارجی پوشش بهتري از سالمت اجتماعی و ابعاد و محورهاي آن داشـتند. 
در ، »هاي آموزشی ایـرانپژوهش در نظام«این مطالعه قیاسی که روي همه مقاالت مجله 

آسیایی، ویکـی توسعهدرحالاز یک کشور یکیمجله نظیر،سال اخیر، با مقاالت دودو
شـد نشـان داد کـه هماننـد وضـعیت کلـی ادبیـات انجـامیک کشور پیشرفته غربی،از

)، تحقیقات ایرانی در این 140:1392شی (توکل، آموزيهاپژوهشسالمت اجتماعی در 
فاصـله دارد. بـا قبولقابـل، هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی تا سطح هنوزحوزه،

یـک معیـار در سـنجش وضـعیت جامعـه و عنوانبه، یت سالمت اجتماعیتوجه به اهم
و برنامــه ریــزان، هــم گذاراناســتیساصــالح آن، جــا دارد در آینــده، هــم طــورنیهم

و هـم پژوهشـگران، علمـیيهـاانجمنمجامع و هممؤسسات پژوهشی،ها ودانشگاه
1نند.کن حوزه معطوف یبه ايشتریتوجه ب

مورد مطالعه جهت پرهیز از طوالنی شـدن لیسـت منـابع در دو سالگانهمقاالت مجالت سه تذکر: مشخصات .1
.استنیامدهدر اینجا 



77...جالت علمیدر م"سالمت اجتماعی"مطالعه تطبیقی 

منابع
يو فنـاوریمعاونـت علمـهاي آموزشـی،؛ سالمت اجتماعی در حوزه پژوهش1392.محمدتوکل.
.ياست جمهوریر

سـالمت اجتمـاعی، گـزارش پژوهشـی،يهامؤلفـهو هاشـاخص؛ 1390راد.يو ناصرتوکل محمد
علوم اجتماعی دانشگاه تهراندانشکده

اجتمـاعی، رفـاه؛ رابطه سرمایه اجتماعی با سالمت اجتماعی در ایران،1390رفیعی، حسن و دیگران.
42شماره 

1391- 1390يهاهمه شمارههاي آموزشی،هاي آموزشی انجمن پژوهشفصلنامه پژوهش در نظام
Abachizadeh, K, S Omidnia, N Memaryan, AA Nasehi, M Rasouli, B

Tayefi,A Nikfarjam, Determining Dimensions of Iranians’ Individual
Social Health: A Qualitative Approach, Iranian J Publ Health, Vol. 42,
Supple.1, Jan 2013, pp: 88-92

American Journal of Education, all issues 2011-2012.

Keyes C. M & Shapiro. A. (2004). Social well-being in the U.S.A
Descriptive Epidemiology. In Orville Brim, Carol D. Ryff & Ronald C.

Malaysia Journal of Education, all issues 2011-2012.

Social Health of the States 2008 (2008) [earlier editions: 2001 and 2003].




