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 های جامعه شناسی و روان شناسی در مورد سالمت اجتماعیبررسی نظریه

 

 

 

 دکتر ثمینه بهادری جهرمی ملیحه محمدی:

 

 

 گروه علوم اجتماعی،واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسالمی،بندرعباس،ایران 

 مسؤل(نویسنده گروه علوم اجتماعی،واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسالمی،بندرعباس،ایران)

 

 

سال پیش در کنار ابعاد  04سالمت اجتماعی واژه جدیدی نیست، بلکه مفهومی است که حدود جکیده: 

مفهوم سالمت اجتماعی با  2791سالمت مورد توجه قرار گرفته است. برای اولین بار در سال جسمی و روانی 

-مترادف شد و شاخص سالمت اجتماعی شکل گرفت. کم کم با طرح پرسش« درجه عملکرد اعضای جامعه»

اس این هایی در ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی، سالمت فردی و میزان فعالیت و عملکرد فرد در جامعه براس

سنجش محتوای  استدالل مطرح شد که سالمت امری فراتر از بیماری و قابلیت های کارکردی فرد است.

 و در ارتباط با تعامالت میان فردی « فرد»سالمت اجتماعی ابتدا از طریق تمرکز بر 

ت و در )مثالً دیدار با دوستان( و مشارکت اجتماعی )مانند عضویت در گروه ها( مورد سنجش قرار گرف

گیری آن، ارکان عینی )مثالً تعداد دوستان( و ذهنی )مانند کیفیت روابط دوستانه( هر دو در تعریف اندازه

به بعد، عالوه بر نگرش کلی و عامی که بر کیفیت  2771منظور شده بود. حوزه سالمت اجتماعی از سال های 

صی را در دو بعد سالمت روانی و نیز سالمت سالمت در میان تمام افراد دارد، در کشورهای صنعتی گرایش خا

دربرگیرنده زمینه های اقدام اجتماعی برای توسعه « ارتقای سالمت»اجتماعی آغاز کرده است. به این ترتیب 

 سطح سالمت است.

 سالمت اجتماعی ،جامعه شناسی،روان شناسی،سالمت فردی کلیدواژه:

 

 

 

   مقدمه:

ها مفهوم سالمت اجتماعی در پژوهشی به مفهوم سالمت اجتماعی می پردازند. آن 2791 بلوک و برسلو برای اولین بار در سال

ها تالش کردند تا با طرح مترادف کرده و شااااخص ساااالمت اجتماعی را سااااختند. آن « درجه عملکرد اعضااااا جامعه»را با 

و عملکرد فرد در جامعه برسند. این های گوناگون در ابعاد جسامی، روانی و اجتماعی ساالمت فردی، به میزان فعالیت   پرساش 

ها این بود که سالمت امری فراتر از مطرح کردند و اساتدالل آن  2791و همکارانش درساال  « دونالد»مفهوم را چند ساال بعد  

 (.  2812 ها و قابلیت های کارکردی فرد است.)هومن،گزارش عالیم بیماری، میزان بیماری

فردی امری متمایز از سااالمت جساامی و روانی اساات. براساااس برداشاات آنان سااالمت   ها معتقد بودند که رفاه و آسااایشآن

تواند تابعی از آن باشد. سنجش محتوای اجتماعی در حقیقت هم بخشای از ارکان وعاس ساالمت محساو  می شاود و هم می     

مالقات با دوساااتان( و مشاااارکت و در رابطه با تعامالت میان فردی )مثالً « فرد»ساااالمت اجتماعی از ابتدا از طریق تمرکز بر 
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گیری آن ارکان عینی )مثالً تعداد دوسااتان( و ذهنی ها( مورد ساانجش قرار گرفت و در اندازهاجتماعی )مانند عضااویت در گروه

به بعد عالوه بر  2771های )مانند کیفیت روابط دوسااتانه( هر دو در تعریف منظور شااده بود. حوزه سااالمت اجتماعی از سااال 

و عامی که بر کیفیت ساالمت در میان تمام افراد دارد، در کشاورهای صانعتی گرایش خاصی را در دو بعد سالمت     نگرش کلی

روانی و نیز ساالمت اجتماعی آغاز کرده اسات. گروهی از کارشاناسان در این تالش بوده اند که از طریق عملیاتی کردن مفهوم    

، را با زمینه های اجتماعی سااالمت در مفهوم عام پیوند بزنند. آنان «بهداشاات برای همه»اهداف کلی شااعار « ارتقاا سااالمت»

های اقدام اجتماعی برای توساعه ساطح سالمت است. ارتقاا سطح   در حقیقت دربرگیرنده زمینه« ارتقاا ساالمت »معتقدند که 

و اقدام اجتماعی برای  های سااالم زندگیها توسااعه شاایوهپذیر راساات که یکی از آنسااالمت بر این اساااس از دو طریق امکان

 پذیر سازد. سالمت است و دیگری ایجاد شرایطی است که زیستن در یک حیات سالم را امکان

 

 بررسی نظریه های جامعه شناسی  -1

 ی جیمزنظریه 1-1

ود او آیا خهای انسان نقش اساسی در تعیین اینکه گوید: به اعتقاد وی آرزوها و ارزشکوپر اسمیت در رابطه با نظریه جیمز می

دهد بستگی دارد. وی خواهد باشد یا انجام میرا مطلو  می پندارد یا نه دارند احساس فرد در این دنیا کامالً به آنچه می

های و کماالت وی نسبت به آنچه ادعا یا آرزوی خو  انجام پنداشت که قضاوت فرد در مورد ارزش خود تابعی از موقعیتمی

د به هیچ وجه به ریاعیات خود بنالد عملکرد ععیف در امتحان ریاعی بر عملکرد او هیچ تأثیری نخواهد دادن آن را دارد. اگر فر

 (. 2799گذاشت. )کوپر اسمیت، 

 ی مید نظریه -1-2

( درباره نظریه مید می گوید او به عنوان جامعه شناس توجه اش به فرایندی بود که در اثر آن فرد عنصر 2799کوپر اسمیت )

های ابراز شده توسط افراد مهم ها و نگرشاجتماعش می شود. مید نتیجه می گیرد که در جریان این فرایند فرد ایده سازگار

ها را اغلب بدون شناخت پذیرفته و مثل اینکه از های او را مشاهده می کند و آناش را درونی می نماید. اعمال و نگرشزندگی

هایی که افراد مهم در زندگی او ابراز کرده اند هماهنگ است می کند که با نگرش آن خود می دارد. او نگرش خودش را کسب

شود و و با درونی کردن واکنش دیگران نسبت به خودش آنگونه که آنان برای او ارزش قائل اند برای خودش ارزش قائل می

ای هدهند. از گفتهرا که دیگران به او نسبت می ها او را طرد کرده نادیده گرفته و باور می کند چیزهاییخودش را تا حدی که آن

شود هیچ گردد که سالمت اجتماعی تا حدی از ارزیابی منعکس شده دیگران در زندگی اجتماعی ناشی میمید استنباط می

ترام توجه به احاند که با ی تنها نیست که فقط خودش قائل است، افرادی در زندگی او بودهانسانی در ارزیابی از خود یک جریره

 .(2814پور، اند. )شارعگیرد افراد مهم دیگر به صورت یک شی با او رفتار نمودهاند و اگر او خود را دست کم میبا او رفتار نموده

 ی کولینظریه -1-3

 یط را(درباره ی نظریه کولی می نویسد اوهمانند مید از دید جامعه شناسی به فرد نگاه می کند و نقش مح2717گی ریش )

بسیار مهم می داند. او خود را جنبه ی اجتماعی شخصیت توصیف می کند و در بحث مفهوم خود بیان می نماید که اصوالً خود 

 گیرند. آگاهی شخص از خودش بازتا  افکار دیگران است.و جامعه دو پدیده همانند هستند که در یک ارتباط متقابل شکل می

ن های که شخصی از دیگراتر تغییر و یا تفسیر پاسخها یا به طور متداولولی از طریق پاسخگوید از نظر ک( می2719آلبرخت )

بینیم خودمان را در آئینه اجتماعی تحت تأثیر طور که ما چهره مان را آئینه میگیرد. درست همانکند شکل میدریافت می
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بینیم و این همان است که کولی خود آیینه سان نامیده است. به هایمان و نیازهایمان میواکنش دیگران به وجودمان صحبت

 اعتقاد وی سه گام در رشد آئینه خودنما وجود دارد: 

 بینید یا الغر(.تصویر ظاهر شخص در نظر دیگران )آیا مرا چاق می -2

 کنی یا منفی(.تصویر قضاوت دیگران درنظر دیگران )آیا ظاهر مرا مثبت ارزیابی می -1

 یجی که در آن مورد احساس می کند)غرور، حجالت، تحقیر(.نتا -8

ها پاسخ می دهند این می تواند به شدت به مفهوم سالمت بنابراین اگر افراد احساس کنند که دیگران به طور منفی به آن

 ها بدهند.ها تاثیر بگذارد مگر اینکه دیگران تصویب و پذیرش را به آناجتماعی و خود آن

 روانشناسیهای نظریه-2

 ی زیگموند فرویدنظریه -2-1

های خاصی برای سالمت روانشناختی عرورت دارد. نخستین ویژگی هشیاری )خودآگاهی( است. به عقیده زیگموند فروید ویژگی

بعضاً هر آنچه که ممکن است در ناهشیاری )ناخودآگاهی( موجب مشکل شود بایستی خودآگاه شود. واپس زنی های ناخودآگاه 

ود. بازگردانیده ش« من»ها در ناخودآگاه بایستی به یر عروری بایستی دگرگون شوند و انرژی صرف شده برای نگهداری آنو غ

تجار  کودکی ناخودآگاه بایستی گشوده شوند و از این طریق به فرد کمک شود تا شیوه ارعای کودکانه را رها نماید. در نهایت، 

درهم شکسته شود. زیرا گنجایش « من برتر»عروری واقعی و غیرکه کنترل غیرخودآگاهی حقیقی ممکن نیست مگر این

نطقی مهای والدین فرد است و این مسایل در انسان نوعی احترام غیرآلها، ممنوعیت و ایدهناخودآگاه من برتر بازتابی از این تحریم

یف های ناخودآگاه من برتر تضعنیست که اگر کنترلو انعطاف پذیر جایگزین وجدان سخت گیر و اخالقی شود. این بدین معنی 

طلبی نیست، آوری را شروع کنیم. خودآگاهی لذتتوانیم زندگی لذتشوند و خواسته های واپس رانده خودآگاه شوند می

ا هخودآگاهی عنصر اصلی سالمت روانشناختی است و در شخص بالغ نتیجه واپس زنی تمایالت غریزی جایگزین محکومیت آن

شود. به نظر فروید خودآگاهی برای سالمت روانشناختی کفایت کننده نیست. در نتیجه فرد بیگانگی منطقی از عالقمندی ها می

 (.2798و اشتیاقات عمومی را معیار نهایی سالمت روانشناختی می داند )کورسینی، 

 ی آدلرنظریه -2-2

توان، و شهامت یا جرات عمل کردن را برای نیل به اهدافش دارد. چنین بنابر نظریه آدلر فرد برخوردار از سالمت روانشناختی، 

فردی جذا  و شادا  است و روابط اجتماعی سازنده و مثبتی با دیگران دارد. فرد سالم به عقیده آدلر از مفاهیم و اهداف خودش 

ن و خوش بین است و عمن پذیرفتن آگاهی دارد و عملکرد او مبتنی بر نیرنگ و بهانه نیست. فرد دارای سالمت روان مطمئ

 (. 2798ها می کنند )کورسینی، اشکاالت خود در حد توان اقدام به رفس آن

فرد دارای ساااالمات روان باه نظر آدلر روابط خانوادگی صااامیمی و مطلوبی دارد و جایگاه خودش را در خانواده و گروه های   

و غایت مدار است و اعمال او مبتنی بر تعقیب این اهداف است.  اجتماعی به درساتی می شاناسد، فرد سالم در زندگی هدفمند  

اسات. فرد سالم مرتباً به بررسی ماهیت اهداف و ادراکات  « خویشاتن »عالی ترین هدف شاخصایت ساالم به عقیده آدلر تحقق    

گری و رینشها. آفکند. چنین فردی خالق عواطف خودش اسااات نه قربانی آنپردازد و اشاااتباهاتش را برطرف میخویش می

های ساالمت روانشناختی است. فرد سالم از اشتباهات اساسی پرهیز می کند و اشتباهات اساسی  ابتکار فیزیکی از دیگر ویژگی

مورد از زندگی، تقلیل یا انکار ارزشاامندی خود، ممکن، درک نادرساات و توقس بیشااامل تعمیم افراطی، اهداف نادرساات و غیر

باشاد. فرد ساالم دارای عالقه اجتماعی و میل به مشاارکت اجتماعی است. چنین فردی سعی در    های و باورهای غلط میارزش



 21-15، ص 2931،  اسفند 2، جلد 12روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی، شماره 

 
ISSN: 1394-0041 

   http://www.jopbs.jseas.ir 

 

24 
 

جراتی است و در نهایت چنین فردی موفق می شود که کاساتن عقده حقارت خود دارد و به دنبال غلبه و چیرگی بیشاتر بر بی  

 (.14ها نامطلو  خود را دگرگون سازد )همان: انگیزه

 

 یونی سالنظریه -2-3

 های سالمت روانشناختی از دیدگاه وی عبارتند از:ویژگی

های بین فردی نوین، در روابط اش با است و با توجه به موقعیت« پذیریانعطاف»شخصیت برخورد از سالمت روانشناختی  -2

 دیگران به طور متناسب تغییرپذیر است.

 است و رفتار او در جهت کاهش تنش معطوف می شود. « تنش»گذاری بین افزایش و کاهش فرد سالم قادر به تمایز -1

 می باشد.  «آموزش و فراگیری روابط و ارتباطات»به گفته سالیون شخصیت سالم بایستی بنا به گفته چارلز اسپیرمن در حال  -8

عنی که امیالش را به نحوی یکپارچه می سازد زندگی شخص برخوردار از سالمت روان، دارایی جهت یافتگی است. بدین م -0

که منجر به رعایتمندی شود یا اعطرا  او را نسبتاً کم کند یا از بین ببرد. ما برای این شخصیت سالم کسی است که دستگاه 

د )سالیوان، روانی او حداقل تنش را داشته باشد و چنین فردی معموالً روابط اجتماعی انعطاف پذیر، واقعی و اعتماد آمیز دار

2718.) 

 ی کارل راجرزنظریه -2-4

ای خاصی که موجب تکامل و سالمت فرد به عقیده راجرز آفرینندگی مهمترین میل ذاتی انسان سالم است همه چنین شیوه

شود و به میزان قسمتی بستگی دارد که کودک در شیرخوارگی دریافت کرده است. ارعای توجه مثبت غیرمشروط و دریافت می

های سالم فاقد نقا ، ماسک یرمشروط محبت تایید دیگران برای رشد و تکامل سالمت روانی افراد با اهمیت است. شخصیتغ

 هستند و با خودشان رو راست هستند. چنین افرادی آمادگی تجربه را دارند.

ربه ساختاری را دریابد و به عقیده راجرز اسااسای ترین خصاوصیت سالم زندگی هستی داراست یعنی آماده است که در هر تج   

براسااس مقتضیات تجربه لحظه بعدی به سادگی دگرگون شود. انسان سالم به ارگانیزم خودش اعتماد می کند. هرچه سالمت  

کند، انسااان سااالم محدودیت فکری و عمل روان انسااان بیشااتر باشااد آزادی عمل و انتخا  بیشااتری را احساااس و تجربه می

گری دارد، زیرا انسااان خالق با محدودیت های اجتماعی و فرهنگی   می کند. انسااان سااالم آفرینشخویشااتن را آزادانه انتخا

 هماهنگی و سازش منعقالنه ندارد، تدافعی نیست و به تمجید و ستایش دیگران نیز دلخوش نمی کند.

 ی آلبرت الیسنظریه -5 -2

ل فیزیولوژی، جسمانی و روانشناختی را مورد توجه قرار الیس در پیدایش بیماری عاطفی یا سالمت روانشناختی هر سه عام

های انسانی تا حدودی زیاد با مازلو شباهت دارد. به نظر سالمت روانی انسان از تمایالت ذاتی و دهد. الیس از لحاظ گرایشمی

ن به انه و بدبینانه، پرداختنامطلو  هر انسانی برای نیاز مفرط به برتری از دیگران و همه فن حریف شدن، توسل به عقاید احمق

تفکرات آرزومندانه و توقس خوش رفتاری و خوبی مداوم از دیگران، محکومیت خویشتن و تمایالت عمیق به زودرنجی و آشفتگی 

ناشی می شود. اگر انسان به این تمایالت طبیعی و در عین حال ناسالم خودش نرسد، دیگران و دنیای خارج را مورد سرزنش و 

شود و در نتیجه به دهد. الیس معتقد است که افکار منطقی و عقلی و عواقب و پیامدهای منطقی منتهی میار مینکوهش قر

 های سالمت روانشناختی از دیدگاه الیس عبارتند از:شود. به طور خالصه ویژگیسالمت روانی فرد ختم می

 کند.در جستن محبت دیگران افراط نمیعشق ورزیدن به دیگران و جویای محبت آنان شدن، اما فرد سالم  -2
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انجام دادن کار به خاطر نفس کار نه به خاطر دیگران لذت بردن از فعالیت خود نه از نتایج آن، فرد سالم با این عمل به سوی  -1

 کمال حرکت می کند.

ی ذیرد. انسان سالم در هنگام ناکامپطبیعی بودن، ناکام شدن و درصوررت عدم توانایی مقابله با ناکامی انسان سالم آن را می -8

 موقعیت را تخریب نمی کند بلکه سعی دارد آن را به صورت عینی ادراک نماید.

ها به عوامل بیرونی چون موارد بیرونی به خودی خود موجب اختالل و ناسالمتی نمی شوند مگر این نسبت ندادن شکست -0

 که فرد تلقین به نفس نماید.

دهد ولی از آن بیش نماید تا حد امکان احتمال خطر را کاهش میخطرهای بالقوه انسان سالم سعی میعدم ترس شدید از  -1

 شود. از حد بیمناک و هراسناک نمی

 های دیگران درصورت لزوم.تالش برای کسب استقالل و مسئولیت و عدم روگردانی از کمک -9

 اند.دسالم زندگی را همراه با مسئولیت و حل مشکالت آن لذت میانجام وظیفه محوله از خصوصیات انسان سالم است. فرد  -9

 توجه دارد.« جا و اکنوناین»فرد سالم بیش از آنکه به گذشته فکرکند به حال و وععیت موجود یعنی  -1

ن اکمک کردن به دیگران و نگران درمورد مشکالت دیگران، درصورت عدم توفیق کمک به دیگران وععیت آنها و مشکل آن -7

 را می پذیرد.

های مختلفی را درنظر دارد و سعی دارد که بهترین راه حل در حد توانش انتخا  کند. به حلفرد سالم به هر مشکل راه -24

 های موجود نسبی هستند و برحسب موقعیت تغییرپذیر هستند.حلنظر فرد سالم راه

می تواند خودش را از قید و بند رها نماید و در جهت سالمتی نفس و « الزام و اجبار ندارد»ها و رفتارش فرد سالم و نگرش -22

 (2819حرکت کند. )محرابی، 

 

 نظریات نوین مبتنی بر شناخت درمانی -2-6

افراد دارای سالمت اجتماعی معتقد به یک سیستم اعتقادی و ارزشی هستند و خصوصیات نظام و اعتقاد او نیز منطبق با ادراک 

پذیری، مبالغه کردن فیلتر ذهنی و ... است. فرد دارای سالمت طرز تفکر چنین فردی فاقد خصوصیات تعمیماو از واقعیات است. 

های مثبت خود به اندازه کافی و به صورت واقس بینانه توجه می نماید. چنین فردی در حیطه طبیعی خودش اجتماعی به جنبه

 (.2778پذیرد. )اوی، رش را میدارد و نهایتاً صادقانه مسئولیت رفتار و تفکگام برمی

 ی ویلیام گالسنظریه -2-7

 های زیر می باشد:انسان سالم بنابر به نظریه گالس کسی است که دارای ویژگی

ی رو به رو اگرایانهها به صورت واقسها را با انکار کردن نادیده نگیرد، بلکه با واقعیتواقعیت را انکار نکند و درد و رنج موقعیت -2

 .شود

هویت موفق داشته باشد یعنی هم عشق و محبت بورزد و هم عشق و محبت دریافت کند. هم احساس ارزشمندی کند و هم  -1

 دیگران احساس ارزشمندی او را تایید کنند. 

 .مسئولیت زندگی و رفتارش را بپذیرد و به شکل مسئوالنه رفتار کند. پذیرش مسئولیت کامل ترین سالمت روانشناختی است -8

 تر و منطقی با موقعیت باشد.تر، منطقیتوجه او به لذت درازمدت -0
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بر زمان حال و آینده تاکید نماید نه بر گذشته و تاکیدی بر آینده نیز جنبه دورنگری داشته باشد نه به صورت خیال پردازی  -1

ستی رفتار و پذیرش مسئولیت رفتار و باشد. واقعیت درمانی گالس نیز بر سه اصل: قبول واقعیت، قضاوت در درستی یا نادر

 (.2791شناختی است )گالس،  –اعمال استوار است و چنانچه در شخص این سه اصل تحقق یابد نشانگر سالمت روان 

 ی اسکینرنظریه -2-8

قتی با انسانی وساالمت اجتماعی و روانی و انسان سالم به عقیده اسکینر معادل با رفتار با قوانین و عوابط جامعه است و چنین  

مشاکل روبرو شوند از طریق شیوه اصالح رفتار برای بهبود و بهنجار کردن رفتار خود و اطرافیانش به طور متناو  استفاده می  

جوید تا وقتی که به هنجار مورد پذیرش اجتماع برساد، به عالوه انسان سالم بایستی آزاد بودن خودش را نوعی توهم بپندارد و  

او تابعی از محیط اسات و هر رفتار توساط حدودی از عوامل محیطی مشخص گردد. انسان سالم کسی است که    بداند که رفتار

تاییدات اجتماعی بیشاتری به خاطر رفتارهای متناسب از عوامل متناسب از دیدگاه اسکینر این باشد که انسان بایستی از علم،  

ه کند. در این معنا فرد سااالم کساای اساات که بتواند با هر روش نه برای پیش بینی بلکه برای تساالط بر محیط خودش اسااتفاد

تری برسد و مفاهیم ذهنی مثل امیال، هدفمندی، غایت نگری و غیره بیشاتر از اصاول علمی استفاده کند و به نتایج سودمندانه  

 را کنار بگذارد.  

 

 نتیجه گیری:

 خانواده، شخص، تواند یم ل،کهیتحل واحد یکی»م؛یده قرار بحث مورد عامل دو برحسب را سالمت میتوان یم ما طورکلی به

  توجه ها آن به شخص که هایی¬جنبه از یبیترک دوم و باشد جامعه یکل طور به و اجتماع

 از ورمح دو عنوان به توانند یم عامل دو نیا. یاحساس ایو یجسمان ،ی،روانیاجتماع ،یاقتصاد ،یطیمح ،ییفضا: یعنی کند؛ یم

 کی از ها سده طول در سالمت(.  94: 2719 ،یپر سارا) «شوند درنظرگرفته سالمت از یگوناگون انواع داشتن یبرا نمودار کی

 فیدرتعر متفاوت کردیرو دو عموماً. است آمده در یزندگ تیفیک رندهیبرگ در و یجهان هدف کی صورت به ،یانفراد مفهوم

 مختلف یها درمقوله یماریب حضور وعدم حضور با کردیرو نیا: محور یماریب کردیرو( 2:»از عبارتند که دارد وجود سالمت

 وجود فرد در یماریب میعال که است یحالت یسالمت منظر نیا از(. 1449:92 از،ید و بالنکو) «است شده محدود یروان و یجسمان

 و یاجتماع ،یطیمح ستیز کننده¬نییتع عوامل نقش دگاهید نیا در. »بود یپزشک یینها هدف سالمت و باشد نداشته

 یماریب ،ادیاعت جمله از انسان یبهداشت یاساس لیمسا از یاریبس حل در الگو نیا نیهمچن. شود یم گرفته دهیناد یروانشناخت

 حالت عنوان به را سالمت آن در که محور یسالمت کردیرو( 109: 2810همکاران، و یسجاد) «است بوده نارسا... و یروان های

 یعال درجات که شود¬یم فرض سالم ی،فردیسالمت هینظر طبق. »کنند یم فیتعر یستیبهز از ییباال درجه از یبرخوردار

 و شدن رومندین ندیفرا ،یقیحق سالمت» که دارد دهیعق سیکرت(. 98: 1449از،ید و بالنکو) «باشد دارا را سالمت های¬شاخص

 روانشناسان طةیح در که کرد،یرو نیا(. 11:2811 س،یکرت) «کند یم منعکس را خو  یزندگ کی داشتن با توام بودن قادر

 و. کند¬یم توجه ها اختالل و ها¬یناهنجار به پرداختن جای¬به انسان های¬یتوانمند و استعدادها به»  دارد قرار نگر مثبت

: 2819 جوکار،) «دارد دنبال به را انسان یشادکام و یستیبهز که داند¬یم هایی وهیش و ها سازه ییشناسا را خود یینها هدف

 به بتمث یور کنش و سالم تیشخص از یمثبت های¬برداشت ونگی و فرانکل مازلو، راجرز، مز،یج مانند یبزرگ روانشناسان(. 0

 بر( 2771)زییک و( 2771)نگریس و فیر ،(1444) گمنیسل چون ای برجسته پژوهشگران جنبش نیا بطن در. اند داده دست
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 2811 همکاران، و لو جوشن) اند کرده دیتاک سالمت فیتعر در یستیبهز مفهوم و بشر مثبت یها جنبه گرفتن نظر در لزوم

 از یاجتماع های نهاد یبرا شناسی جامعه کیکالس یها-هینظر در مهم ینگران کی آن فقدان حداقل ای یاجتماع سالمت(. 89:

 یگگانیب و یناهنجار به مربوط شناسی جامعه اتیادب در شهیر موعوع نیا یتجرب نظر از. »باشد یم خانواده هیاول نهاد جمله

 یهمبستگ و یکپارچگی ،یعموم یزندگ بالقوه یایمزا جمله از» است معتقد میدورک(  1: 1440 ،یسیک و رویشاپ) «دارد یاجتماع

 یماعاجت یزندگ یایمزا نیا.یجمع سرنوشت داشتن و مشترک یآگاه درک ،یوابستگ و تعلق احساس کی یعنی است یاجتماع

 نظم از فرد انفصال یچگونگ(. 211: 2771 ،یسیک) «است یاجتماع سالمت از یکل و یجهان فیتعر یبرا انیبن و اساس کی

 مرتن م،یدورک( هنجاری¬یب) ینابسامان یتئور در که است یاخص مباحث از یآنوم و یهنجار ستمیس در ینابسامان و یجمع

 یجمع انتظارات و یاجتماع اهداف درباره جامعه و فرد نیب اجتماع فقدان مفهوم به را یهنجار یب او. است گرفته قرار توجه مورد

 یم صیتشخ را یآنوم نوع دو میدورک. برد یم کار به است شده متصور خود اعضا یبرا رفتار یالگوها عنوان به جامعه که آنچه و

 هنجاری یب از یفرد احساس ینوع ایآنوم ای یفرد سطح در یآنوم. یاجتماع سطح در یگرید و یفرد سطح در یکی: »دهد

 یالالتاخت با همراه یحالت نیچن. شود-یم دهیسنج یو خود به نسبت فرد احساسات آن در که است یفکر یحالت نشانگر و است

 ینوع نشانگر ،یاجتماع سطح در یآنوم.کند یم تجربه را قدرتی یب و یپوچ ،یهنجار یب احساس ینوع او و بوده فرد درون در

 توازن که یزمان. شود یم دهیسنج یاجتماع ستمیس به توجه با فرد احساسات آن در که است یجمع یهنجار یب و اختالل

 احساس فاقد زین و مقرر یاجتماع یارهایمع با آن قیتطب و خود رفتار میتنظ جهت الزم لهیوس فاقد فرد ندارد، وجود یاجتماع

 د،مؤثرن ینابسامان نوع دو برهر یکسانی یاجتماع عوامل گفت توان یم جا نیا در. است یاجتماع یبانیپشت و یجمع تیحما

 انزدی) «شود یم یمنته جامعه شدن ماریب به خود جامعه در ماریب افراد وفور و کند یم ماریب افراد دیتول مار،یب جامعه یعنی

 (. 72-78 ؛2811پناه

: 2812آرون،)یگانگیخودب از یتئور در مارکس ،(229: 2819 ا،ین-یوردیعل) یآنوم بر رشیتأث و یاجتماع وندیپ یتئور در یرشیه

 عوامل حضور عدم را یجتماع سالمت محور، یماریب کردیرو براساس ،(11-18: 2891 پور، سیرف) یآنوم بحث در مرتون و( 271

 رزشا گونه چیه که یخانوادگ تعامالت در واقس در اند،¬دانسته فرد در( یآنوم) هنجاری¬یب و یگانگیخودب از مانند یعداجتماع

 و فرزندان یبرا را مشارکت حق و اعتماد ،یاجتماع تیحما چگونهیه که یا خانواده یحت و ستند،ین قائل افراد یبرا را یبرابر و

 انتظارات و کنند، اجرا احسن نحو به را خود یاجتماع نقش توانند ینم خانواده یاعضا واقس در و ست،ین قائل خود یاعضا ریسا

 ینفم استحاله دچار یا خانواده نیچن کنند، فاایا دارند، یخانوادگ ستمیس در که یتیموقع به توجه با را خانواده یاعضا ریسا

 یم خانواده در یفرد یطلب منفعت و ییفردگرا کردیرو به لیتبد یجمع نظم و یهنجاریب و گرفته قرار هنجارها و ها¬ارزش

 امر نیا جهینت در ابد؛ی یم رشد یخانوادگ و یفرد میجرا و ها انحراف انواع بروز ای و یاجتماع بیآس و یآنوم جهینت در شود؛

 ،یسازگار انسجام، ت،یحما) چون یاجتماع سالمت یارهایمع و( صداقت -مشارکت -اعتماد)یاجتماع هیسرما های شاخص

 .ردیگ یم شکل خانواده اعمحالل جهینت در و رود یم نیب از یاجتماع بُعد از...( و یوستگیپ رش،یپذ

 نظر از. اند داده ارائه یاجتماع سالمت یبرا ینظر و یمفهوم چارچو  کی محور سالمت کردیرو به توجه با زییک و الرسون

 واقس در و است یاجتماع یها گروه و گرانید خانواده، با روابطش تیفیک از فرد یابیارز یاجتماع سالمت( »2778) الرسون

 فرد تیرعا عدم ای تیرعا نشانگر که است ییورفتارها تفکرات احساسات، و ها¬محرک به نسبت فرد یدرون یها پاسخ شامل

. ردگی یم نشات شناختی روان و شناختی جامعه اصل کی از زییک(.  111: 2778 الرسون،.« )است یاجتماع طیمح و یزندگ از
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 ایآ که است سؤال نیا به پاسخ ذهن سالمت خصوصاً و سالمت به مربوط مطالعات خچهیتار در مفقوده حلقه» زییک نظر طبق

 یبیکتر یاجتماع سالمت. کرد یابیارز یاجتماع یارهایمع به توجه بدون را افراد یشخص عملکرد و یزندگ تیفیک است ممکن

 و همکار ه،یهمسا عنوان به مثالً اش یاجتماع یزندگ در شخص کی چقدر دهند یم نشان مجموع در که است عامل چند از

 (. 1: 1440 ،یسیک و رویشاپ) دارد یخوب عملکرد شهروند

 در فرد ردعملک و طیشرا یابیارز را یاجتماع سالمت بیترت نیبد و دارد یاجتماع انیبن و اساس کی یستیبهز» است معتقد زیی

 است یروان و یجسم سالمت از شیب یزیچ یزندگ در خو  یاجتماع عملکرد" و ،( 1: 1441 کاالهان،) «کند یم فیتعر جامعه

 و پسند اجتماع های رفتار با یاجتماع سالمت نیب که» است معتقد یو نیهمچن. ردیگیم بر در را یاجتماع های چالش و

 یماعاجت سالمت یرو یپژوهش اتیادب چیه زییک نظر از دارد وجود یمثبت رابطه یاجتماع گاهیجا و جامعه در یرپذی¬تیمسئول

 پنج از خانواده و افراد یاجتماع سالمت که دهد یم شنهادیپ گسترده یعامل لیتحل کی در یو لذا ندارد؛ وجود یفرد بُعد در

  ،یاجتماع رشیپذ( ج ،یاجتماع داشت سهم(   ،یاجتماع یکپارچگی( الف: است شده لیتشک جزا

 قیطر از یاجتماع هیسرما ارها،یمع نیا به توجه با(. 21: 2811، آرام سام.« )یاجتماع ییشکوفا( ها ،یاجتماع یوستگیپ( د

 یاجتماع سالمت اقناع و بیترغ در یبارز نقش یخانوادگ و یاجتماع انسجام و مشارکت تعهد، صداقت، اعتماد، یبسترساز

 .داشت خواهد

 یزندگ یبرا افراد که رساند یم را مفهوم نیا مشارکت قیطر از جامعه در کردن شرکت معتقدند( 1444) واندرمن و نیفلور

 ،یاجتماع های جنبش در مشارکت که کند یم استدالل زین گامسون. است افراد یستیبهز و سالمت دهنده نشان و دارند آرمان

 . است خود درک یبرا یفرصت ی دهنده نشان و ردیگ یم بر در را یشخص تیهو رشد

 و خانواده از ریغ یافراد با یاجتماع روابط بسط فرصت جوانان به جامعه در مشارکت( »2777) همکاران و یهوگ نظر طبق

 دایپ گرانید و خود به نسبت درست درک کی تا کند یم کمک ها آن به و دهد یم یاجتماع مختلف یتهایموقع در را همساالن

 ( .1449 همکاران، و یکوگنانیک) «ندینما تیتقو را خود یاجتماع تیهو قیطر نیا از و کنند

 و کند یم افتیدر جامعه ای و دوستان خانواده، از که است ییها-تیحما شامل یکندم برقرار خود یزندگ در فرد که یارتباط هر

 تیماح فقدان و نییپا یاجتماع مشارکت که اند داده نشان مطالعات. دهند یم قرار ریتأث تحت را او سالمت ماًیمستق ها نیا همه

 ( . 949: 1441 همکاران، و هرتزوگ) دارد افراد سالمت یرو یمنف اثرات یاجتماع

 ارائه ،یابزار موثر یها کمک ،یعاطف یوندهایپ که داند یم یفرد نیب مبادله ینوع را یاجتماع تیحما( »2712) هاووس

 تیحما فرد، یذهن ادراکات بر دیتأک با هم( 2712)الزاروس و نیکو شافر، رندگی یم بر در را گرانید یابیارز و اظهارنظر اطالعات،

 ودمندس یو یبرا یتعامالت یالگو ای تعامل کی حد چه تا که نیا از فرد یها یابیارز ای ها یابیارزش از داند یم عبارت را یاجتماع

 (.289: 2810 خالد، رستگار) است
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