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  چکیده

اخیـر در ایـران و    ۀیکی دو دهست که درا مطرح در علوم اجتماعیسالمت اجتماعی از مفاهیم جدید

بر این باورند که نـوعی   نظران مطالعات اجتماعیبسیاري از صاحب.جهان مورد توجه قرار گرفته است

و بـه جهـت   بندي از شرایط اجتماعی جامعه در ذیل ابعاد مختلف این مفهومِ نوپا، مسـتتر اسـت،   جمع

شناسـان اجتمـاعی و    شناسـان، آسـیب   تواند شاخص و ابزار تحلیلی خـوبی بـراي جامعـه   گستردگی می

جامعه است که هم پوشش دهنده  از سوي دیگر نظام آموزشی زیرسیستم مهمی از هر. ریزان باشد برنامه

دیگـري از آن اسـت، و هـم     هـاي شاخصهم مرتبط با ست،ا سالمت اجتماعی هايشاخصبعضی از 

هاي جدید را محور تربیت نیروي انسانی است و بخش مهمی از کم و کیف فرایند اجتماعی شدن نسل

چنـان  است و امـروز هـم  در ایران معاصر نظام آموزشی دستخوش تحوالت زیادي شده . دهد شکل می

سـمی، آمـوزش   هاي مرتبط با امر آموزش و پرورش کـه شـامل آمـوزش ر   ضرورت بازنگري در بخش

در این پژوهش، با روش فراتحلیـل،  . گردد ، احساس میباشدیمکاربردي عالی، ضمن خدمت، علمی ـ  

سالمت اجتماعی هسـتند،  هاي  توأمان در رابطه با نظام آموزشی و مؤلفه به طورتحقیقات و تألیفاتی که 

هاي کیفی تحقیق رایج در علـوم مختلـف اسـت کـه در     فراتحلیل از روش. اند مورد بررسی قرار گرفته

فراتحلیـل از یـک سـو بـه     . اي پیـدا کـرده اسـت   نش و اطالعات، ضرورت و رونق ویـژه عصر تورم دا

و در  پـردازد یمـ هـا  آنبندي و پیوند تحقیقات انجام شده و از طرف دیگر به ماحصـل کـاربردي    جمع

نظـر بـه ضـرورت    . داردریزان کاربرد منحصـر بـه فـردي    ترسیم نگرش جامع و ارائه پیشنهاد به برنامه

بررسی و ارزیابی تحقیقات و تألیفات آموزشی انجام شده در حوزه سالمت اجتماعی در ایران، در ایـن  

دسـت ه اعی که از تحقیقی پیشین بسالمت اجتم هايشاخصها و مؤلفهپژوهش با استفاده از مجموعه 

  .است شدهنتایج آن بیان آموزشی صورت گرفته و هايپژوهشآمده، فراتحلیل سالمت اجتماعی در 
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  مقدمه

و  هاي مختلف علمی، بـا حجـم وسـیع و متنـوعی از تولیـدات علمـی       امروزه در حوزه

پژوهشـی   -نامه و مجالت علمـی   و مخازن پایان ها کتابخانهآکادمیک به زبان فارسی در 

هاي مختلف به فراتحلیـل   این وضع، ضرورت توجه محققین رشته. ایرانی مواجه هستیم

نگر و ترکیب کننده به دانش مکتوب موجود در رشته دانشگاهی خـود را هـر    و نگاه کل

هـاي   هـا و ترکیـب   ها و بررسـی  از سوي دیگر نیاز به تحلیل. کندیمروز بیشتر و بیشتر 

اي نیز براي دست یافتن به ماحصل و نتـایج کـاربردي از تحقیقـات نظـري در      رشته بین

امکـان تلخـیص، ادغـام، ترکیـب     "فراتحلیـل  . شود مسیر توسعه پایدار ملی، احساس می

فـی و حتـی بسـط و    کمـی و کی  هـاي پـژوهش ها، شواهد و نتـایج   و تفسیر داده) سنتز(

هاي مطالعاتی ازجمله علوم  هاي مفهومی را در بسیاري از حوزه ها و مدل گسترش نظریه

  .)1389قاضی طباطبایی و ودادهیر، ("کندیماجتماعی و رفتاري فراهم 

. سالمت سه پایه اساسی دارد؛ سالمت جسمی، سالمت روانی و سـالمت اجتمـاعی  

اي در محافل علمی  فزاینده به طورمفهومی است که در بین این سه، سالمت اجتماعی ، 

ایـن مفهـوم در دو   . شـود یمو سیاستگذاري و اجرائی اهمیت پیدا کرده و طرح و بحث 

،1386:نجـات ،1390:رفیعـی (سه دهه اخیر در مطالعات ایرانی هم مطـرح بـوده اسـت   

  ).1383:سجادي،1389:سمیعی،1389:فدایی

بـا  "اجتمـاعی و رفتـاري    هـاي پـژوهش ه است که در در اهمیت فراتحلیل، ادعا شد

اخیر و فراگیري علم و مؤسسات آمـوزش عـالی،   » انفجار و یا تورم اطالعاتی«توجه به 

وري و متولیـان آن، دیگـر گـردآوري و تولیـد داده     افن روي علمچالش پیش نیتر بزرگ

هـا و   دادهبـرداري مناسـب و اثـربخش از انبـوه      نیست بلکـه اسـتخراج، کـاوش و بهـره    

در همین راستا این مطالعه در بـدو  ). 1389قاضی،(".اطالعات تولید شده موجود است

امر به مروري حول مفهوم سالمت اجتماعی در تحقیقات انجام شده در ایـران و جهـان   

اصـلی و پرکـاربرد مفهـوم سـالمت      هايشاخصپرداخت تا برداشت جامعی از ابعاد و 

بنـدي و   بـه عنـوان اسـتخوان   ) تلف متفـاوت بـوده اسـت   که در تحقیقات مخ(اجتماعی 

در نتیجه چـارچوب ارجـاع مـا در    . امر گردآوري و تحلیل، حاصل آیدراهنماي کار در 

است که چنانکه گفتـیم  ) 1جدول (ها و محورهاي سالمت اجتماعی، جدول زیر شاخص

ت سالمت مرجع در ادبیا هايشاخصهاي مطرح در مجموعه ابعاد و محور ةدر برگیرند
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به بیان دیگر، فراتحلیل ما روي منابع ). 11:1392توکل،(اجتماعی در جهان و ایران است

هـا و محورهـاي    آموزشی مرتبط با سالمت اجتماعی، همه شـاخص  هايپژوهشایرانی 

موجود در ادبیات سالمت اجتماعی را مدنظر قرار داده و در متون مربوطه بررسی نموده 

اي، کل آثار تحقیقی و تألیفی  به روش اسنادي و بررسی کتابخانهدر این فراتحلیل . است

  .است قابل دسترس، مرور و تحلیل گردیده

هاي سالمت اجتماعی بندي شده ابعاد و محوره لیست جامع وطبقه )1(جدول

محورهاابعاد

–معیشتی -الف

اقتصادي

دسترسی به مسکن و آب مناسب.1-الف

ن فقر و درآمد سرانهتوسعه اقتصادي، فقدا.2-الف

کاهش درصد بیکاري و وضع مطلوب اشتغال.3-الف

محیط کار حامی فرد و خانواده.4-الف

اجتماعی -ب

صلح، امنیت یا احساس امنیت.1-ب

اي و قضایی نژادي، منطقه- توزیع مناسب درآمد و عدالت اجتماعی، قومی.2-ب

هاي ارتباطی و حمایتی کافی وجود شبکه.3-ب

هاي اجتماعی و مهارتهاي زندگی توسعه مهارت.4-ب

مشارکت اجتماعی.5-ب

رعایت اخالق اجتماعی.6-ب

وجود امکانات تفریحی کافی و مناسب.7-ب

ونقل مناسب هاي ترابري و حمل دسترسی به سامانه.8-ب
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محورهاابعاد

هاي  آسیب-ج

اجتماعی

والدي کاهش میزان تولدهاي تک.1-ج

کاهش نرخ خودکشی.2-ج

پایین بودن سوء مصرف مواد.3-ج

مهار الکلیسم و سوانح ناشی از آن.4-ج

آزاري و سوءاستفاده از کودکان کاهش میزان کودك.5-ج

کاهش میزان جرم و بزهکاري.6-ج

کاهش خشونت در رفتارها و مناسبات اجتماعی.7-ج

کاهش میزان طالق.8-ج

سالمت -د

زان مرگ و میر نوزادانکاهش می.1-د

دسترسی به خدمات سالمت و پوشش فراگیر بیمه.2-د

تعداد بیماران روانی تحت مراقبت در مراکز تخصصی.3-د

جمعیتی -هـ

رشد کنترل شده جمعیت.1-هـ

افزایش امید به زندگی.2-هـ

سواد کاهش میزان بارداري و زایمان مادران نوجوان یا بی.3-هـ

هاي پیشاتولد ش میزان متولدین کم وزن، با تأخیر یا بدون مراقبتکاه.4-هـ

آموزشی - و

آموزش و پرورش همگانی.1- و

کاهش نرخ ترك تحصیل یا عدم ثبت نام در مدرسه.2- و

آموختگان دبیرستانی تعداد دانش.3- و

توسعه دانش و منابع انسانی.4- و

محیط زیست -ز

محیط زیست پاك و امن.1-ز

باشد ها آنمصرف مسئوالنه منابع که ضامن پایداري درازمدت .2-ز

  

  روش

و تألیفات مرتبط با موضـوعات آموزشـی کـه ابعـاد      ها پژوهشدر این بررسی مجموعه  

این منـابع اعـم از   . اند اند، در نظر گرفته شده سالمت اجتماعی را مورد بررسی قرار داده

 ها کتابهاي دولتی، و  هاي پژوهشی، گزارش پژوهشی، طرح-ها، مقاالت علمی نامه پایان

  .باشند می
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شماري سعی شده تمام منابع مورد اشاره در بـاال، مـورد    در این بررسی به شیوه همه

منابع الکترونیـک مختلفـی مثـل    بدین منظور عالوه بر منابع کالسیک،. مطالعه قرار گیرد

ان، پایگاه الکترونیکی سازمان پایگاه الکترونیکی پژوهشکده علوم و فناوري اطالعات ایر

اطالعـات علمـی و سـایت    اسناد و کتابخانه ملی جمهوري اسالمی ایران، سایت پایگـاه  

مـورد اسـتفاده   ها و سایر منابع پژوهشی نامه خانه کتاب، براي دسترسی به مقاالت ، پایان

اتی که بـه  به لحاظ دوره زمانی، در این بررسی مجموعه تحقیقات و تألیف. اند قرار گرفته

هـاي  شوند در بـازه زمـانی سـال    هاي آموزش و سالمت اجتماعی ایران مربوط می حوزه

  . اند تاکنون، به روش مطالعه اسنادي جستجو و مورد بررسی قرار گرفته 1350

آموزشی با مفـاهیم و ابعـاد سـالمت اجتمـاعی بایـد گفـت        هايپژوهشدر باب نسبت 

هـاي مختلـف و در سـطوح متفـاوت، خـود یکـی از       مضاف بر اینکه آموزش به لحاظ جنبه

هاي سالمت اجتماعی است، تعلیم و تربیت در اشکال گوناگون شـامل نظـام مـدارس،     مؤلفه

ـین  کننـده و اثرگـذار بـر     آموزش همگانی، ضمن خدمت، آموزش عالی و امثال آن، نقش تعی

ي و اجتمـاعی،  سالمت اجتماعی از قبیـل توسـعه اقتصـاد    هايشاخصها و  بسیاري از مؤلفه

ـانی دارد  هاي اجتماعی، دانشبزهکاري، خشونت، مشارکت، مهارت توکـل و  (و نیـروي انس

در این بررسی، همه تحقیقات و تألیفاتی که در حوزه آموزش در ارتبـاط  ). 1390،ناصري راد

آوري و بررسـی شـده    سالمت اجتماعی کشور انجام گرفته، جمـع  هايشاخصها یا  با مؤلفه

همه مطالعاتی است که در حوزه آمـوزش   ةآموزشی دربرگیرند هايپژوهشوحبه وض. است

در نتیجه ایـن مطالعـه آن   . ها یا امور آموزشی صورت گرفته باشد و در ارتباط با یکی از جنبه

آموزشی راکه با یک یا چند مؤلفه یا شاخص سالمت اجتماعی ارتبـاط   هايپژوهشدسته از 

هاي مختلف علمـی   ها و رشته ی از حوزههایپژوهشن مطالعات، ای. گیرد کند، دربرمی پیدا می

از جمله علوم اجتماعی، علـوم تربیتـی، اقتصـاد، بهداشـت و پزشـکی، مـدیریت، مهندسـی        

بخشـی،   شناسی، علوم اداري، مطالعات توسعه، علـوم بهزیسـتی و تـوان    صنایع، حقوق، روان

بدنی، فلسفه آمـوزش   و تربیتعلوم کشاورزي، محیط زیست، اخالق پزشکی، علوم ورزشی 

  .شودیمو پرورش و علوم بیمه را شامل 

این مطالعه صرف مرور تحقیقات موجـود  انرژيبخش بزرگی از وقت و به وضوح

هـا و متغیرهـاي مختلـف موضـوعات و نظامـات      مؤلفـه و در دسترس در زمینه ارتبـاط  

ور آالزم است یاد. سالمت اجتماعی ایران گردید هايشاخصآموزشی کشور با ابعاد و 
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هـاي مطروحـه   مؤلفـه و  ها شاخصدریافتیم که بسیاري از شویم که در طول این مطالعه 

هاي آموزشی انجام گرفته در ایران مورد مراجعه در پژوهش) 1جدول (جدول نهایی در

 12اند و دیدیم که تحقیقات و تألیفـات بررسـی شـده تنهـا حـول      یا سنجش واقع نشده

را فهرست کرده و شـرح مختصـري از    ها آن، اند شدهر آن جدول انجام محو 23محوراز 

.برداري کردیماهداف یا نتایج هر پژوهش را نیز یادداشت

 هـاي پـژوهش هـاي سـالمت اجتمـاعی در     و مؤلفـه  هـا  شـاخص دوازده محوري که 

، بـا همـان   انـد  گرفتـه دهند و مورد تحقیق قـرار   آموزشی انجام شده ایران را تشکیل می

  :تیب جدول نهایی ابعاد و محورها، به شرح زیر هستند تر

  توسعه اقتصادي، فقدان فقر و درآمد سرانه. 2-الف) 1

  کاهش درصد بیکاري و وضع مطلوب اشتغال. 3-الف) 2

  اي نژادي، منطقه-توزیع مناسب درآمد و عدالت اجتماعی، قومی. 2-ب) 3

  گیهاي زندهاي اجتماعی و مهارت توسعه مهارت. 4-ب) 4

  مشارکت اجتماعی. 5-ب) 5

  رعایت اخالق اجتماعی. 6-ب) 6

  کاهش نرخ خودکشی. 2-ج) 7

  کاهش میزان جرم و بزهکاري. 6-ج) 8

  کاهش خشونت در رفتارها و مناسبات اجتماعی. 7-ج) 9

  دسترسی به خدمات سالمت و پوشش فراگیر بیمه. 2-د) 10

  رشد کنترل شده جمعیت. 1-هـ) 11

  نش و منابع انسانیتوسعه دا. 4-و) 12

هاي اطالعـاتی و مراجـع قابـل    در یک جستجوي تفصیلی از خالل مرور انواع بانک

هـا و   ها، کتابخانه اعم از پژوهشکده -دسترس در حوزه موضوع سالمت اجتماعی ایران 

مورد اثر پژوهشی مربوط بـه سـالمت اجتمـاعی و     232جمعا  -هاي الکترونیکی پایگاه

  .بندي کردیماالشاره طبقهنهارا در دوازده قسمت فوقآآموزش یافت شدند که

هایافته

مختلـف سـالمت    هـاي شـاخص اثر بررسـی شـده، محورهـا و     232چنانکه اشاره شد، 
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  .دهد را نشان می ها آنجدول زیر توزیع فراوانی . اند اجتماعی را پوشش داده

  ت اجتماعی ایرانآموزشی حوزه سالم هايپژوهشتوزیع فراوانی موضوعات ) 2(جدول 

درصد فراوانیفراوانیموضوعمحور

262/11مد سرانهتوسعۀ اقتصادي، فقدان فقر و درآ1

276/11کاهش بیکاري و وضع اشتغال2

243/10توزیع درآمد و عدالت اجتماعی3

206/8هاي اجتماعی زندگی مهارت4

155/6مشارکت اجتماعی5

99/3رعایت اخالق اجتماعی6

33/1کاهش نرخ خودکشی7

99/3کاهش میزان جرم8

33/1کاهش خشونت در رفتارها و مناسبات اجتماعی9

52/2دسترسی به خدمات سالمت و پوشش فراگیر بیمه10

52/2رشد کنترل شده جمعیت11

8637دانش و منابع انسانی12

..سایر محورها13

232100کل

  

آموزشـی مـرتبط بـا حـوزه      هـاي پژوهششود  مشاهده می 2که در جدول  همانطور

پـس از  . سالمت اجتماعی ایران بیشتر بر موضوع توسعه منابع انسانی متمرکز بوده است

، از میـان سـایر محورهـاي مـورد بررسـی،      86با فراوانـی  » دانش و منابع انسانی«محور 

صادي و اجتماعی مربوط هستند، یعنی اقت ۀتر با مفهوم توسع عینی به طورمحورهایی که 

سه محور نخست،  فقدان فقر و درآمـد سـرانه، کـاهش بیکـاري و اشـتغال، و عـدالت       

چنانکه . اند  قابل قبول تحقیقات و تألیفات پژوهشی بوده اجتماعی، نیز داراي حجم نسبتاً

نسانی است، شود، پس از بیشترین فراوانی که متعلق به منابع ا در نمودار زیر مشاهده می

) بعـد ب ( بر محورهاي اجتماعی  ژهیبه وتمرکز نسبی موردها در سمت چپ نمودار و 

ن آموزشـی  نـزد محققـا   دهنده اهمیت ابعاد اجتماعی مفهوم سـالمت اجتمـاعی در  نشان

انجام شـده را در موضـوعات مهمـی     هايپژوهشکمترین میزان تمرکز . ستا کشور ما
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بنـابرین الزم اسـت بـا    . کنیم شد جمعیت مشاهده مینظیر خودکشی، خشونت، بیمه و ر

 به طـور ها که  تخصیص بودجه و برانگیختن توجه پژوهشگران سعی شود در این حوزه

وکیـف منـابع پژوهشـی     شـوند، کـم   اجتماعی می مسئلهروزافزون در جامعه ما تبدیل به 

  .ارتقا یابد

ر موضوعات مختلـف  شده د یانجامها پژوهشنسبت فراوانی  2و  1در نمودارهاي 

  :با هم قابل مقایسه است
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  آموزشی برحسب محورهاي مختلف هايپژوهشتوزیع فراوانی  )1(نمودار   
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فقر

12%

بیکاري

12%

توزیع 

درآمد

11%

رشد جمعیت

2%

پوشش بیمه

2%

مشارکت

6%

توسعه انسانی

37%

مهارتهاي زندگی

8%

اخالق

4%

خشونت

1%

خودکشی

1%

جرم

4%

سایر محورها

0%

  

  آموزشی بر حسب محورهاي مختلف هايپژوهشدرصد فراوانی  )2(ودارنم

ژوهش آموزشی مرتبط با دسـته محورهـاي سـالمت    در اینجا به مقایسه تعداد آثار پ

تا اهمیت نسبی هر یک از ابعاد سـالمت اجتمـاعی را در   . پردازیم اجتماعی در ایران می

  .نزد محققان ایرانی این حوزه برآورد کنیم

فراوانی آثار پژوهشی آموزشی ایران مرتبط با محورهاي سالمت اجتماعی بر حسب  )3(جدول

  ابعاد مختلف

درصدداد اثرتعبعد

538/22اقتصادي-معیشتی) الف

683/29اجتماعی) ب

154/6هاي اجتماعی آسیب) ج

52/2سالمت) د

52/2جمعیتی) هـ

8637آموزشی) و

.0محیط زیست) ز

232100کل

  

آموزشـی ایـران بیشـتر حـول ابعـاد       هـاي پژوهشدهد که آثار  جدول فوق نشان می

ابعاد اجتمـاعی و اقتصـادي   . معیشتی تمرکز یافته است -، و اقتصاديآموزشی، اجتماعی

مفهوم سالمت اجتماعی بیش از ابعاد بهداشتی، جمعیتی یا محـیط زیسـتی آن مـد نظـر     

  .محققان حوزه آموزش ایران بوده است
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که متعلق به بعد آموزشی اسـت، البتـه   » و«فراوانی باالي آثار در مجموعه محورهاي 

دانـش و نیـروي انسـانی     مسـئله ست و آن نزدیکی ذاتی حوزه آمـوزش بـا   قابل انتظار ا

از آثـار  ) یعنـی بـیش از یـک سـوم    (درصـد   37که معـادل   86بنابرین فراوانی . باشد می

قصـور در  . پژوهشی مورد مطالعه است، با توجه به این قرابت محتوایی قابل فهم اسـت 

فهـوم سـالمت اجتمـاعی، از ایـن     زیسـتی م  پرداختن به ابعاد جمعیتی، بهداشتی و محیط

حیث که آگاهی فراگیران در انتخاب و عمل به الگوهاي زیست، تولید نسل و تعامل بـا  

تا محققین حـوزه آمـوزش در    دهدیممحیط زیست آینده، نقش حساسی دارند، هشدار 

  .ایران، این ابعاد سالمت اجتماعی را بیش از قبل مورد کنکاش قرار دهند

سی شده را بر حسب نوع نوشتار اعم از کتاب، رساله، مقاالت علمـی،  اکنون آثار برر

  .دهیم هاي دولتی، مورد تحلیل قرار می هاي پژوهشی و یا گزارش طرح

  آموزشی حوزه سالمت اجتماعی ایران بر حسب نوع نوشتار هايپژوهشتوزیع فراوانی  )4(جدول

درصد فراوانیفراوانینوع نوشتارردیف

819/34نامهپایان1

664/28مقاله2

365/15کتاب3

454/19طرح پژوهشی4

47/1گزارش دولتی5

232100کل

  

انجـام شـده در    هـاي پـژوهش درصـد از   9/34شود  مشاهده می 4چنانکه در جدول 

هاي دانشجویی در مقاطع کارشناسی ارشـد و دکتـري    نامه حوزه سالمت اجتماعی، پایان

درصـد   4/19و  4/28هاي پژوهشی به ترتیب با قاالت علمی و طرحسپس م. بوده است

توزیع فراوانی منـابع   3در نمودار. شود بیشترین منابع پژوهشی مورد بررسی را شامل می

  .بر حسب نوع نوشتار مقایسه شده است
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پایان نامه

35%

مقاله

28%

کتاب

16%

طرح پژوهشی

19%

گزارش دولتی

2%

  

  ارآموزشی بر حسب نوع نوشت هايپژوهشدرصد فراوانی  )3(دارمون

اعـم از رسـاله ، مقالـه ،    -اثر تحقیقی تألیف شده  68در منابع مورد بررسی ما تعداد 

ایـن امـر لـزوم    . بدون درج سال انتشار ثبت شده بودنـد  -کتاب، طرح یا گزارش دولتی

هـاي   تالش براي باال بردن دقت در ثبت الکترونیکی منابع پژوهشـی و دسترسـی بانـک   

اثـري کـه داراي سـال     164توزیـع فراوانـی   . کنـد  می اطالعاتی براي محققین را ایجاب

  .انتشاراند، به لحاظ سال انتشار مطابق جدول زیر است

  آموزشی حوزه سالمت اجتماعی ایران برحسب سال انتشار هايپژوهشتوزیع فراوانی  )4(جدول 

درصد فراوانیفراوانی)سال(دوره زمانی ردیف

159-5044/2

269-6066/3

379-70792/48

491-80757/45

164100کل
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هـاي قبـل، در ایـران،    که در دهه هفتاد خورشیدي نسـبت بـه سـال    شودیممشاهده 

این رونـد  . آموزشی بیشتري در ارتباط با سالمت اجتماعی انجام شده است هايپژوهش

شـتر  این امـر گـواه بـر توجـه بی    . در دهه هشتاد با یک کاهش مختصر همراه بوده است

رغـم جدیـد بـودن مفهـوم      علی. باشد محققین به این مفهوم از دهه هفتاد خورشیدي می

رونـد گـرایش    5و  4نمودارهـاي  . سالمت اجتماعی در ادبیات تحقیقاتی ایران و جهان

سالمت اجتماعی در ایران طی دو دهه اخیر را به خوبی  هايشاخصمحققین به ابعاد و 

  .دهدیمنشان 
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  آموزشی برحسب دوره زمانی انتشار هايپژوهشتوزیع فراوانی  )4(نمودار

 - 50سالهاي 

59

2%

 - 60سالهاي 

69

4%

 - 70سالهاي 

79

48%

 - 80سالهاي 

91

46%

  

  آموزشی بر حسب دوره زمانی انتشار هايپژوهشدرصد فراوانی  )5(رنمودا
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گیري نتیجه

م چنانکه قبال دیدیم کارهاي پژوهشی انجام شده در ایـران حـول محورهـاي زیـر انجـا     

  :گرفته است 

  توسعه اقتصادي، فقدان فقر و درآمد سرانه) 1

  کاهش درصد بیکاري و وضع مطلوب اشتغال) 2

  اي نژادي، منطقه-توزیع مناسب درآمد و عدالت اجتماعی، قومی) 3

  هاي زندگیهاي اجتماعی و مهارت توسعه مهارت) 4

  مشارکت اجتماعی) 5

  رعایت اخالق اجتماعی) 6

  شیکاهش نرخ خودک) 7

  کاهش میزان جرم و بزهکاري) 8

  کاهش خشونت در رفتارها و مناسبات اجتماعی) 9

  دسترسی به خدمات سالمت و پوشش فراگیر بیمه) 10

  رشد کنترل شده جمعیت) 11

  توسعه دانش و منابع انسانی) 12

مـادي و بـه عبـارتی     -هاي زیربنـایی  به لحاظ ترتیب ،در این لیست حرکت از مؤلفه

سـالمت اجتمـاعی   » تر نرم«تر و از یک نگاه  تر و فرهنگی ابعاد ذهنی ه سمتب» تر سخت«

تـر   بر اساس همین روند است که لیست مذکور با متغیرهاي به زعم ما زیرساختی. است

مثل درآمد و اشتغال، آغاز شده و با عبور از متغیرهاي اجتماعی، به مقوالت دانش خـتم  

  . شده است

ن و اگیـري محققـ   کـه توجـه و سـمت    شـود یممشاهده بر اساس نتایج این بررسی 

، مقاله، کتاب یا طـرح و  نامهپایانهاي مختلف نظیر  آموزشی قالب هايپژوهشو  ها طرح

گزارش دولتی، حول موضوعاتی کـه بـه نحـوي مـرتبط بـا مفهـوم سـالمت اجتمـاعی         

 که گفتیم،چناناین واقعیت،. شوند از دهه هفتاد خورشیدي در ایران اوج داشته است می

ـ نمایمپدیدبودن این مفهوم حتی در سطح جهانی، طبیعی نظر به نو در دهـه هشـتاد   . دی

انجـام گرفتـه مشـاهده شـده امـا ایـن کـاهش،         هايپژوهشکاهش مختصري در تعداد 

گیـري   محسوس و معنادار نیست و بنابرین باید نتیجـه بگیـریم کـه رونـد رواج سـمت     
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سالمت اجتماعی همچنان در این دهـه نیـز ادامـه     ها به سمت مضامین مرتبط باپژوهش

از طرف دیگر این امر با توجه به توسعه مراکز و مؤسسات آمـوزش عـالی   . داشته است

در ایران طی دهه هفتاد خورشیدي، و نیز روند کلی اشاعه فکر نوسـازي و مدرنیسـم و   

اي اجتماعی، ه مفاهیم مرتبط نظیر توسعه اقتصادي و اجتماعی ، کنترل جمعیت و آسیب

هاي اخیر ایران در مسیر پـر فرازونشـیب توسـعه و نوسـازي      باید در بستر تحوالت دهه

  .فهمیده شود

مورد بررسـی مـا، تمرکـز     هايپژوهشبا بررسی محتوایی در مضامین و موضوعات 

توسعه منابع انسانی و ارتقاي نیروي انسانی کشور قابـل   مسئلهآموزشی بر  هايپژوهش

درصـد کـل آثـار     37مورد یعنی معادل  86انکه قبال متذکر شدیم، تعداد چن. توجه است

پژوهشی مورد بررسی در این فراتحلیل حول محور توسعه انسانی بوده است؛ و از ایـن  

پس از این محـور، در  . اند تعداد اکثریت قاطع درباب دانش و مهارت نیروي انسانی بوده

و  مستقیم به صورتموضوعاتی که  شودیممیان سایر محورهاي مورد بررسی، مشاهده 

 -با مفهوم توسعه اقتصادي و اجتماعی مربوط هسـتند یعنـی سـه محـور نخسـت       عینی

بیشـتري از تحقیقـات و تألیفـات     حجـم نسـبتاً   -درآمد سرانه، بیکاري و توزیع درآمـد  

 طور مطرح کردیم که کمترین میزان تمرکـز همین. اند پژوهشی را به خود اختصاص داده

انجام شده روي مسـائل اجتمـاعی مهمـی نظیـر      هايپژوهشگیري موضوعات  یا جهت

ها  بنابرین الزم است در این حوزه. خودکشی، خشونت، بیمه و رشد جمعیت بوده است

با تخصیص بودجه و جلب توجه پژوهشگران سعی  اندیاجتماعکه در جامعه ما مسایل 

  .شود پژوهش و مطالعات مربوطه افزایش یابد

با توجه به این که حوزه تعلیم و تربیـت در ایـران سـنتاً هـم در آمـوزش و هـم در       

تخصصی این حـوزه بـوده اسـت، جـاي خوشـحالی       پژوهش بیشتر درگیر مسائل صرفاً

تـر   هاي عام هاي اخیر پژوهشگران این حوزه به رسالتدر سال شودیماست که مشاهده 

ی پرداخته و از جملـه بـه مقولـه مهـم     معرفت ۀهاي اجتماعی این شاخ علمی و مسئولیت

هـذا چنانکـه هـم ایـن مطالعـه در بررسـی       مـع . انـد  سالمت اجتماعی نیز توجـه نمـوده  

قیاسـی   ۀشده مرتبط با سـالمت اجتمـاعی، و هـم در مطالعـ     آموزشی انجام هايپژوهش

ترین مجله تخصصی در ارتبـاط   ، که مرتبط»هاي آموزشی پژوهش در نظام«مقاالت مجله 

ضوع این تحقیق در ایران است، با مجالت نظیـر در یـک کشـور در حـال توسـعه      با مو
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تحقیقـات ایرانـی   ، )140:1392توکـل،  (دهد میآسیایی و یک کشور پیشرفته غربی نشان 

هنوز هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی تا سطح قابـل قبـول فاصـله    در این حوزه،

ان، هم مؤسسات علمی، و هم پژوهشگران، اندرکار رود در آینده، هم دست امید می. دارد

اي حیاتی در جامعه ایـران نیـز    تري در زمینه سالمت اجتماعی، که مقوله هاي اساسی قدم

.هست، بردارند
١  

  

                                                                                                                              
معاونـت علمـی و   مورد حمایت دبیرخانه ممیزي توسـعه علـوم انسـانی   ایران هاي آموزشی انجمن پژوهش این مقاله از طرح

.استخراج شده است فناوري ریاست جمهوري



آموزشی يها نظامپژوهش در   38

  منابع

معاونت علمـی و  آموزشـی،  هـاي پـژوهش سالمت اجتمـاعی در حـوزه   ). 1392(.محمد.توکل

  .فناوري ریاست جمهوري

هـاي سـالمت اجتمـاعی، گـزارش      مؤلفـه و  هـا  شـاخص ). 1390(.ناصـري راد محمد و .توکل

  دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهرانپژوهشی،

رفـاه  سرمایه اجتماعی با سـالمت اجتمـاعی در ایـران،    ۀرابط). 1390. (رفیعی، حسن و دیگران

  42اجتماعی، شماره 

،اقتصـادي -یاطالعات سیاس ،سالمت اجتماعی هايشاخص). 1383(.سجادي ،حمیراو دیگران

  4و3شماره 

  2مسایل اجتماعی ایران، شماره سالمت اجتماعی ایران، ).1389(.مرسده ودیگران. سمیعی

وپـژوهش فصـلنامه اجتمـاعی، سـالمت ورسانهشهرنشینی،).1389(.مهدي،فدایی مهربانی

  49شمارهسنجش،

مـاعی و رفتـاري،  اجت هـاي پـژوهش فراتحلیـل در   ).1389(.طباطبایی محمود و دیگـران  قاضی

  شناسان جامعه

ترسیم جایگاه سالمت اجتمـاعی در نظـام سـالمت کشـور،     ). 1386(.نجات سحرناز و دیگران

  سسه ملی تحقیقات سالمتؤگزارش م

گانه مورد مطالعه جهت پرهیز از طوالنی شدن لیست منابع در اینجا 232مشخصات منابع : تذکر

  تکرار نشده است

Abachizadeh, K , S Omidnia , N Memaryan ,  AA Nasehi, M Rasouli, B 
Tayefi,ANikfarjam. (2013). Determining Dimensions of Iranians’ 
Individual Social Health: A Qualitative Approach, Iranian J Publ 
Health, Vol. 42, Supple.1, pp: 88-92

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

Miringoff , Marque-Luisa and Sandra Opdycke.(2010)."The Arts in a Time 
of Recession," International Journal of the Arts in Society, vol. 
4, no. 5 (2010), 140-168.

Mö ser, Guido and Peter Schmidt .(2007).Meta-analysis: An alternative to 
narrative reviews forsynthesising social science research?Faculty for 
Social and Cultural Science, Justus-Liebig University Giessen

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




