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مقدمه
امیرالمؤمنین علی علیه السالم ضمن سفارش به فرزند خود امام حسن مجتبی علیه السالم به زمینه ی
بسیار مستعد روح نوجوان ان برای رشد و تکامل اشاره کرده ،می فرماید:
وإِنّماقَلبُ الحَدَثِ کَاألرضِ الخالِیه ماأُلقِی فِیها مِن شَی ءٍ قَبِلَتهُ فَبادَرتُکَ بِاألدَبِ قَبلَ أن یقسُوَقَلبَکَ و
یشتَغِلَ لُبُکَ؛ (نهج البالغه ،نامه.)11
بی تردید دل نوجوان چون زمین آماده و بدون کشت است وآماده ی پذیرش هر بذری است که در آن
افکنده شود ،پس به تربیت تو شتافتم پیش ازآن که دلت سخت شود و خاطرت به چیزی مشغول شود.
بخش عمده ای از پیروزی ها ،موفقیت ها و احیاناً شکست ها و نابسامانی های دوره ی بزرگسالی ریشه
در کمال تربیت یاسوء تربیت در دوره ی کودکی و نوجوانی دارد.
سعدی علیه والرحمة گوید:
هر که در خردی اش ادب نکنند

در بزرگی فالح ازو برخاست

چوب تر راچنان که خواهی پیچ

نشود خشک جز به آتش راست

جامعه شناسان و روان شناسان از ابعاد گوناگون به اختالالت رفتاری پرداخته اند تا به شناسایی علل و
عوامل ،زمینه ها و پیامدهای آن دست یابند و در نتیجه راهکارها و شیوه های مقابله با اختالالت
پرخاشگری تدوین نمایند.
کودکان و نوجوانان مبتال به اختالالت رفتاری غالبا در بزرگ سالی باارتکاب رفتارهای ناهنجار،اعمال
خالف قوانین وتجاوز به حقوق دیگران وحاکمیت موجب اختالل درنظم اجتماعی میشوند و هزینه های
زیادی را به جامعه تحمیل می نمایند.
یکی از عواطف متداول کودکان و نوجوانان خشم است که دراثر برخوردآنها به مانعی که بر سر راه
هدفشان قرار گیرد حاصل می شود و به پرخاشگری که یک واکنش عمومی به ناکامی امیال است ،منجر
می گردد(گلچین.)1131،
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سالهاست که محققان به اهمیت پرخاشگری کودکان و نوجوانان در پیش بینی مشکالت سازگاری روانی
 اجتماعی آینده آنهاپی برده اندوبه همین دلیل پژوهشهای زیادی نیزبرای درک عوامل موثر برشیوعرفتارپرخاشگرانه درکودکان و نوجوانان انجام شده است.
کسانی که در چارچوب تئوری رفتار غریزی فعالیت می کنند بعضا معتقدند که پرخاشگری کودکان و
نوجوانان می تواند مفید باشد .استدالل آنهااین است که علیرغم اینکه پرخاشگری ممکن است برای
دیگران مضر باشد اما برای فرد پرخاشگر می تواند مفید و جنبه مثبت داشته باشد .در همین زمینه فروید
باطرح مفهوم پاالیش هیجانی معتقداست اگر انسان برای ابراز پرخاشگری اجازه نیابدپرخاشگری در
وجود وی انباشته می شود و سرانجام به شکل خشونت مفرط یابیماری روانی ظاهرمی شود
(ارونسون؛ترجمه شکرکن.)1131،
به طور کلی فرویددرباره امکان از بین بردن پرخاشگری نظر خوبی نداشت و معتقد بود تنها می توان
شدت و مسیر آن را تغییر داد(سلحشور.)1113،
سالمت موضوعی مطرح در بسیاری از فرهنگ ها است .در واقع هر جامعه به عنوان بخشی از فرهنگ
خود از سالمت مفهوم خاصی در نظر دارد،از میان تعریف هایی که هنوز هم به کار می رود ،شاید دیرینه
ترین تعریف آن باشد که «:سالمتی عبارت است از بیمار نبودن » .در برخی فرهنگها سالمت وهماهنگی
مترادف یکدیگرند وهارمونی عبارت است از« سازگاربودن با خود ،با جامعه ،با خدا و با جهان »
آراءهندیان و یونانیان باستان در مفهوم سالمت مشترک بوده وبیماری رابه اختالل تعادل بدنی نسبت به
آنچه « اخالط » می نامیدند ،منتسب می کردند.سالمت بیشتر به عنوان نعمت در نظر گرفته می شود و
ارزش آن به درستی شناخته نمی شود ،مگرهنگامی که از دست برود.
در سطح بین الملل تا زمانی که پس از جنگ جهانی اول اساسنامه جامعه ملل تهیه می شدسالمت «از
یاد رفته» بود و تنها در واپسین روزها تهیه کنندگان پیش نویس اساسنامه به یاد بهداشت جهان افتادند.
در کنفرانس ملل متحد در شهر سانفرانسیسکو در سال  1491موضوع بهداشت به عنوان یک موضوع
ویژه مطرح شد .با وجود این ،در چند دهه گذشته جنبش تازه ای پدید آمده وسالمت به عنوان یک حق
بشری و یک هدف اجتماعی در جهان شناخته شده است؛ یعنی سالمت برای برآورده شدن نیازهای
اساسی و بهبود کیفیت زندگی انسان الزم است و باید برای همه انسانها در دسترس باشد(حاتمی.)1134،
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دوره نوجوانی دورهای بسیار با اهمیت از نظر تربیت و شکل گیری شخصست میباشد،پس سالمت
روحی روانی واجتماعی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده ودرسایه تعالیم اسالمی وتوجهات ویژه
اولیاء و مربیان می توان آینده ای بهتر برای سرنوشت کشورعزیزمان رقم زد.

 -2-1بیان مسأله
سالمت اجتماعی به توانایی فرد در تعامل موثر با دیگران و اجتماع به منظورایجاد روابط ارضا کننده
شخصی و به انجام رساندن نقشهای اجتماعی اشاره دارد (کییز و شاپیرو.)4009 ،
این ابعاد اجتماعی فرد سالم  ،زمانی عملکرد خوبی دارد که اجتماع را به صورت یک مجموعه معنا دار ،
قابل فهم و با امکان رشد و شکوفایی بداند (کییز.)1443،
یکی از تفاوت های جدی میان سالمت اجتماعی با مفاهیم مشابه درآموزه های اسالمی ،نیت است .
زیرارفتارهای سالم اجتماعی تنهازمانی دارای اهمیت وارزش است که باانگیزه و نیت توحید  ،در
چهارچوب دستورات نبوت و غایت نگری معاد باشد .اسالم با نگرش ویژه به کیفیت سرشت و
سرنوشت انسان؛ شایسته ها و انتظاراتی را برای دستیابی به سالمت و سعادت ،مطرح نموده که بخش
قابل توجهی ازآن به نحوه تعامالت اجتماعی فرد معطوف است (سبحانی.)1131،
جنبه های اجتماعی فرد مسلمان اینطور معرفی می گردد :اگر کسى بر او ستم کرد صبر نماید ،با
خویشاوندان قطع رابطه نداشته باشد ،از خوى خشن دوری کند ،نسبت به مردم حسد نداشته باشد ،از
احسان و انفاق خوددارى نمىکند ،به مظلومان یارى مىرساند و از بینوایان دلجویى مىنماید ،خود را به
سختى مىاندازد ولى مردم ازاو در آسایش مىباشند ،از خوار شدن بىتابى نمىکند ،درانجام کارهاى مردم
کوشش دارد ،هر کس از او مشورت بخواهد راهنمایى مىکند و هرکس از او مساعدت بخواهد اورا
یاری مىنماید (عالمه مجلسی.)1011،
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قرآن کریم مردمان را به حیات طیّبه دعوت نموده که در این زندگی پیشنهاد شده ،برادرى ،مشارکت در
مال و امکانات ،و ایثار موجب بىنیازى همه مردم خواهد شد .ویژگی ها وکیفیت روابط بین فردی
واجتماعی سالم انسانی که روح الهی در وی دمیده شده و زندگی دنیا فرصتی است تاکیفیت زندگی
جاودانه و ابدی خود را تعیین کند؛ باید چگونه باشد؟
بر اساس مبانی ،آموزه ها و الگوهای ارائه شده در اسالم سالمت اجتماعی فرد مسلمان در ارتباط با
دیگران (والدین ،همسر ،فرزندان،اقوام و بستگان ،دوستان ،همسایگان و به طور کلی تمامی مسلمانان به
عنوان برادر دینی و غیر مسلمانان به عنوان برادر نوعی) ،در برگیرنده چه شاخص ها و مؤلفه هایی می
باشد؟(شمسایی ،شریفی و جدیدی)1141،
سالمت اجتماعی شامل سطوح مهارت های اجتماعی  ،عملکرد اجتماعی و توانایی شناخت هر شخص
از خود به عنوان عضوی از جامعه بزرگ تر است .شاخص های مهم سالمت اجتماعی شامل مشارکت
فعال در زندگی اجتماعی ،پذیرش مسئولیت ،شناخت حقوق و وظایف خود به عنوان یک شهروند،
شناخت حقوق و وظایف دیگران و احترام به حقوق آنان ،احترام به محیط زیست و تالش در راه حفظ
آن ،شناخت فرهنگ و ارزش های اجتماعی ،پرهیز از خشونت و داشتن شکیبایی و مدارا با دیگران
(استون 1و جیکوب.)4001،4
از نظر اسالم دوران نوجوانی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا دراین دوران ،شخصیت فردی و اجتماعی
نوجوانان پایه ریزی می شود .روش تربیتی اسالم براین امرتأکیددارد که نوجوان این دوران را با معرفت
و پاکی سپری کند؛ زیرا در این دوران تغییرات عمومی بدن و تأثیرات روانی ،آن چنان سریع و همه
جانبه است که او را دچار تشویش و نگرانی و برخوردها وارتباط هایش با اطرافیان و خانواده را دچار
مشکل می کند .ازاین رو ،دراین زمان است که او شدیداً نیاز به محبت دارد و در پی یافتن یک نقطه ی
اتکای روانی و روحی است و دوست دارد دیگران به شخصیت اش احترام بگذارندواو را مورد توجه
قرار دهند (تبیان.)1141،
به همین مناسبت است که پیامبر اعظم صَلَّی اهلل عَلیهِ وآله ضمن بیان مراحل تربیت به سه مرحله ی هفت
ساله (از تولد تا هفت سالگی،از هفت تا چهارده سالگی و ازچهارده سالگی به باال) ،به والدین ومربیان
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سفارش می فرماید که در هفت سال سوم زندگی مقدماتی انسان (که همان دوران بلوغ و نوجوانی است)
به او به عنوان یک شخصیت بزرگ سال بنگرند و به او اعتماد نمایند و در کارها با وی مشورت کنند و
به نظراو احترام بگذارند و به او مسئولیت دهند تا شخصیت اش شکوفا گردد ،به نقل از طبرسی ،قرن
ششم هجری(جویباری.)1131،
نوجوانی اغلب به دوره ای بین کودکی و بزرگسالی اطالق می شود .گرچه همه ی دوران عمر مهم است
ولی این دوره مهمتر از سایرین می باشد  .زیرا تأثیرات ناگهانی بر رفتار و دیدگاه فرد دارد .با در نظر
گرفتن این که سایر دوره های زندگی  ،به دلیل تأثیرات درازمدت آن  ،پرمعنی و قابل توجه هستند ،
لیکن دوره ی نوجوانی  ،یکی ازدوره هایی است که از هر دو جنبه ی تأثیرات ناگهانی و درازمدت
برخوردار و قابل توجه است .برخی از ادوار زندگی به دلیل تأثیرات فیزیکی و بدنی  ،با اهمیت و برخی
دیگر از لحاظ تأثیرات روانی قابل اعتنا هستند ،لیکن نوجوانی از هر دو جهت مهم است (تبیان.)1141،
نوجوانان ذخائر گران بهای جوامع بشری بوده و رشد و تکامل استعدادهای آنان ازاهداف واالی جوامع
است.وقتی واژه نوجوان مطرح می شود اولین چیزی که در ذهن تداعی می گردد رفتار های مشخصی
است که از نوجوانان سر می زند چون احساسی بودن  ،پرخاشگری  ،سرکشی  ،تاثیر پذیری از همساالن،
برهم زدن قانون و امثال آن.خشونت و پرخاشگری پدیده جدیدی نیست.
نوجوانی که از سالمت روانی و اجتماعی کافی برخوردار نیست نمی تواند با چالش های ناشی از ایفای
نقش های اجتماعی کنار آمده و خود را با هنجارهای اجتماعی تطبیق دهد.
احتماالً بارها اصطالح« پرخاشگری » را شنیده ایم  ،اما هنگامی که می خواهیم آن را دقیقاً تحلیل یا
تعریف کنیم  ،بسیار مشکل و این اصطالح مبهم و کلی به نظر می رسد .
خشم به حالتی عاطفی یا هیجانی اطالق می شود که از تهییج مالیم تا خشم وحشیانه یا عصبانیت
گسترده است و اغلب هنگامی متجلی می گردد که راه نیل به اهداف یا برآوردن نیازهای افراد  ،سد می
شود( شعاری نژاد .)1111 ،
بر اساس توافق بسیاری از صاحب نظران  ،خشم یکی از هیجان های اصلی بشر است که بعد از ترس
بیشترین مطالعات را به خود اختصاص داده است .در مورد خشم تعاریف متعددی از سوی فالسفه و
روان شناسان ارائه شده است  ،ولی در تمام آنها می توان دو نکته مشترک را مشاهده کرد :
 -1عامل اصلی بروز خشم  ،تهدیدها و ناکامی ها و موانعی است که سر راه افراد قرار می گیرد .
 -4هدف خشم اغلب دفاع  ،جنگ و تخریب است ( شفیع آبادی . ) 1113 ،
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ارائه ی تعریف دقیق از پرخاشگری نیز دشوار و در زبان معمول این اصطالح به طرق مختلف به کار
رفته است  .اگرچه ساختار خشم مشترکاتی با پرخاشگری و خصومت دارد اما این اصطالحات با هم
مترادف نیستند  .دلوکیو و الیوری(  ) 4001عنوان می کنند خصومت به نگرش پرخاشگرانه ای اطالق می
شود که فرد را به سوی رفتارهای پرخاشگرانه هدایت می کند  .در حالی که پرخاشگری به رفتار قابل
مشاهده به قصدآسیب رسانی اطالق می شود.در حقیقت پرخاشگری یک رفتاراست ( شاملو .)1131 ،
محققان همواره مشخص نمودهاند که پرخاشگری هم میتواند سالمت انسان را در حوزههای جسمانی،
اجتماعی ,روانی ومعنوی برهم زند و هم میتواند بر اثر پایین بودن عوامل مرتبط با سالمت بهوجود
آید.سالمت دارای  6بعد مختلف می باشد :سالمت جسمی ،سالمت روانی ،سالمت عاطفی ،سالمت
معنوی ،سالمت جنسی و سالمت اجتماعی (سجادی.)1131 ،
مفهوم سالمت اجتماعی ،مفهومی است که در کنار ابعاد جسمی و روانی سالمت مورد توجه قرار گرفته
است ،جنبه اجتماعی آن را با محور قرار دادن فرد مورد بررسی قرار میدهد .بلوک و برسلو( )1414برای
اولین بار در پژوهشی به مفهوم سالمت اجتماعی پرداختند .آنها مفهوم سالمت اجتماعی را با درجه
عملکرد اعض اء جامعه مترادف کرده و شاخص سالمت اجتماعی را ساختند .آنها تالش کردند تا با طرح
پرسش های گوناگون در ابعاد جسمی ،روانی و اجتماعی سالمت فردی ،به میزان فعالیت و عملکرد فرد
در جامعه برسند .این مفهوم را چند سال بعد دونالد و همکارانش در سال  1413مطرح کردند و استدالل
آنها این بود که سالمت فراتر از گزارش عالئم بیماری ،میزان بیماریها و قابلیت های کارکردی فرد
است.آنها معتقد بودند که رفاه و آسایش فردی امری متمایز از سالمت جسمی و روانی است .بر اساس
برداشت آنان سالمت اجتماعی در حقیقت هم بخشی از ارکان وضع سالمت محسوب می شود و هم می
تواند تابعی از آن باشد.حوزه سالمت اجتماعی از سالهای  1441به بعد عالوه بر نگرش کلی و عامی که
بر کیفیت سالمت در میان تمام افراد دارد  ،در کشورهای صنعتی گرایشی خاص را در دو بعد سالمت
روانی و نیز سالمت اجتماعی آغاز کرده است .گروهی از کارشناسان در این تالش بوده اند تا باعملیاتی
کردن مفهوم ارتقاءسالمت اهداف کلی شعار "بهداشت برای همه" را با زمینه های اجتماعی سالمت در
مفهوم عام پیوند بزنند .آنان معتقدند که ارتقاء سالمت در حقیقت در بر گیرنده زمینه های اقدام اجتماعی
برای توسعه سطح سالمت است.

http://andishmandproject.com

http://andishmandproject.com
ارتقاء سطح سال مت بر این اساس از دو طریق امکان پذیر است که یکی از آنها توسعه شیوه های سالم
زندگی واقدام اجتماعی برای سالمت است و دیگری ایجاد شرایطی است که زیستن در یک حیات سالم
را امکان پذیر سازد(.حاتمی)1134،
پرخاشگری و تهاجم ،خشونت کالمی و غیر کالمی ،خشم و عصبیت مستقیم وغیر مستقیم،تحریک
پذیری،منفی گرایی ،تنفر ،سوءظن  ،توهین  ،لجاجت و کینه توزی موجب تخریب روحیه و کارایی باالی
افراد می شود و از قدرت استدالل می کاهد .در حالی که همه اینهادر یک زندگی باکیفیت وسرشار نظم
وهماهنگی (هارمونی) جایی ندارد.دانش آموزی که به خشونت متوسل می شودانرژی روانی خودرااز
کانال غیر معمول خودتخلیه می کند (جویباری.)1131،
مسأله اینجاست که آیا بین سالمت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسالمی و مؤلفههای آن و پرخاشگری
نوجوانان رابطه وجود دارد؟ و اینکه آیا پایین بودن این مفهوم میتواند پیش بینی کنندهی پرخاشگری
باشد؟
-3-1اهمیت و ضرورت پژوهش
سازمان سالمت جهانی ( )1493سالمت اجتماعی را به عنوان یکی از مؤلفه های کلیدی سالمت معرفی
نموده که به دلیل فقدان ابزارهای معتبر سنجش،به صورت یک مناظره سیاسی و اجتماعی باقیمانده
است.از سویی ،تغییر در الگوهای رفتاری ورتبه بندی بار بیماریهاموجب نگرانی درمورد بیماریهای با
منشاء رفتاری و اجتماعی شده است (سازمان ملی جوانان.)1131 ،
یکی از محورهای ارزیابی سالمتی جوامع مختلف ،سالمت اجتماعی آن جامعه است .سالمت اجتماعی
نقش مهمی در تضمین پویایی و کارآمدی هر جامعه ایفاء می کند.ازآنجائیکه شرط مهم برای رشد
وشکوفایی هر جامعه ای وجود افراد آگاه ،کارآمد و خالق است .لذا پرورش و تقویت انگیزه پیشرفت
سبب ایجاد انرژی و جهت دهی مناسب رفتار و عالیق و نیازهای آنها در راستای اهداف ارزشمند و
معین شده می باشد و از آنجا که سالمت اجتماعی نقش عمده ای در کارکرد در تمام زمینه های
فردی،خانوادگی و اجتماعی دارد بدیهی است که برنامه ریزی صحیح و جامع در تأمین سالمت اجتماعی
نو جوانان کامال ضروری به نظر می رسد.
همواره نوجوا نانی وجود دارند که به دالیل مختلف فردی ،اجتماعی و فرهنگی با خشونت های کالمی
مانند توهین ،ناس زا ،تحقیر ،بدگویی و برچسب زدن به دیگران یا با پرخاشگری و خشونت های بدنی

http://andishmandproject.com

http://andishmandproject.com
تالش می کنند تا تعارض های شخصی و مسایل بین فردی خود بادیگران را حل کنند.وجود این قبیل
رفتارها می تواند به شیوع دیگر رفتارهای نامطلوب بینجامد و سالمت و بهداشت روان نوجوان را به
خطرافکند.متاسفانه در سالهای اخیر رفتارهای نابهنجار در میان نوجوانان و جوانان بشدت اوج یافته است
واکنون زمان آن فرا رسیده که به این معضالت رفتاری -اجتماعی جدی تر بنگریم و در پی چاره جویی
باشیم.
از سویی دیگر خودکارآمدی به عنوان مهمترین عامل ایستادگی نوجوان در برخورد باچالش هاو تضادها
نیز می تواند دستخوش تغییرات خاص این دوره ازتحول قرارگیرد.شناخت مبانی اسالمی موثر برسالمت
اجتماعی امکان پیش بینی وبرنامه ریزی جهت کمک به تأمین بهداشت روانی دانش آموزان رافراهم می
کند.
ازطرفی این امر به دست اندر کاران آموزش و پرورش کمک می
کند تا با بسط و توسعه  ،کتابهای آموزشی مرتبط با تعالیم اسالمی،مراکز و کلینیک های خدماتی مشاوره،
روان درمان و مددکاری و ارائه ی بیشتر خدمات رفاهی وبهداشتی و مهارت های زندگی از شیوع
ناراحتی های روانی – اجتماعی که گاه حتی گریبانگیر باهوش ترین و خالق ترین دانش آموزان می شود
جلوگیری کنند .بر همین اساس برنامه ریزان جوامع توسعه یافته تالش می کنند که میزان سالمت
اجتماعی افراد جامعه ی خود را ارتقاء بخشند و یکی از راههای ارتقاءسالمت اجتماعی شناخت عواملی
است که در افزایش این بعداز سالمت تأثیرگذار است .برای انجام برنامه ریزی صحیح و جامع الزم است
پژوهشهایی در زمینه شناخت میزان سالمت اجتماعی نوجوانان و همچنین شناخت عوامل تأثیر گذار بر
آن انجام پذیرد.
باتوجه به آنچه درباره اهمیت و ضرورت توجه به مسئله سالمت اجتماعی درمباحث باال آمد،این
نیازاحساس می شود که پژوهشی تجربی در این باره صورت گیردکه نظریات اندیشمندان خارجی در
فضای اجتماعی ایران تنها در سطح نظری باقی نماند و در یک جامعه خاص و واقعی این نظریات
بازآزمایی گردند زیرا اگرچه همه این نظریات از دل پژوهش های تجربی برآمده اند ،اما بستر شکل
گیری آنان  ،جوامع غربی می باشد که فضای اجتماعی ،فرهنگی و تاریخی خاص خود را دارند که
طبیعتاً متفاوت ازوضعیت کشورمان می باشدو به تبع آن یافته های آن پژوهش های بزرگ در فضای
اجتماعی ایران تنهادر سطح انتزاع باقی مانده و صرفا نقل و قول از آنها نمی تواند به افزایش سالمت
اجتماعی مردم کشورمان کمکی نماید.
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مطابق آنچه گفته شد به نظر می رسداین پژوهش بتواند مباحث مربوط به سالمت اجتماعی دانش آموزان
راازسطح نظری انتزاعی به سطح شهودی آورده و روابط بین متغیرها رادر یک جامعه واقعی (و نه
انتزاعی) بررسی نماید .تلقی ما چنین است که این پایان نامه دست کم درمورد یک جامعه خاص (دانش
آموزان دوره اول متوسطه شهرستان شاهرود) عوامل موثر بر سالمت اجتماعی را واکاوی نموده
وراهکارهای دین مبین اسالم را نیز در این میان مشخص نماید و بدین طریق بتواند راه را برای تالش
های بعدی جهت تدوین برنامه ای در راستای افزایش سالمت اجتماعی که مورد نظر دین اسالم است
بگشاید.
انگیزه پژوهشگر از انجام این پژوهش ،بیش از هرچیز عالقه شخصی به دو مبحث سالمت اجتماعی
مبتنی بر آموزه های اسالمی و به طور ویژه به پرخاشگری نوجوانان می باشد.
ضرورت پرداختن به این دو موضوع برای پژوهشگر یک دغدغه جدی می باشد و تصور چنین است که
انجام بهینه وظیفه یک روان شناس یا مشاور در راستای کمک به دانش آموزان است که می تواند تحقق
پذیرد .از طرف دیگر سالمت اجتماعی نیز از محوری ترین موضوعاتی بوده که در قالب مسائل متعدد،
در چند سال اخیر ذهن پژوهشگر را به خود مشغول داشته است .از این رو این پژوهش بهانه بسیار
خوبی را جهت پرداختن نسبتا مفصل به این مقوله فراهم می آورد و بنابراین پژوهشگر با عالقه وافر به
انجام این کار روی آورده است.
با توجه بر اهمیت سالمت اجتماعی این خیل عظیم جمعیتی ضروری است تا با دیدی روشن تر از
نوجوانان خود ،به تصمیم گیری و طراحی راههایی برای مقابله با پرخاشگری بپردازیم.وبا استفاده ازقرآن
وسنت رسول اهلل واحادیث معصومین(ع)راه حل های مناسبی رابرای کاهش این معضل اجتماعی ارایه
دهیم.
-4-1اهداف پژوهش
هدف کلی:
هدف کلی پژوهش حاضر بررسی نقش احتمالی سالمت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسالمی بر
پرخاشگری نوجوانان است.
در ادامه بر اساس نتایجی که حاصل خواهد شد راهکارهایی به مسئولین آموزش و پرورش ،اولیاءو
مربیانی که تربیت نوجوانان را بر عهده دارند ارائه می گردد .
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اهداف فرعی:
 تعیین رابطه بین صداقت و پایبندی به پیمان وپرخاشگری نوجوانان می باشد.
 تعین رابطه بین معنویت دینی باپرخاشگری نوجوانان می باشد.
 تعیین رابطه بین رعایت حقوق وبرادری باپرخاشگری نوجوانان می باشد.
 تعیین رابطه بین رعایت کرامت وعفت باپرخاشگری نوجوانان می باشد.
 تعیین رابطه بین مشارکت و همبستگی باپرخاشگری نوجوانان می باشد .
 تعیین رابطه بین مؤلفه های سالمت اجتماعی میتوان پرخاشگری نوجوانان می باشد.

 -5-1سؤاالت و فرضیه های پژوهش
.1بین صداقت و پایبندی به پیمان وپرخاشگری نوجوانان رابطه وجود دارد.
.4بین معنویت دینی باپرخاشگری نوجوانان رابطه وجود دارد.
.1بین رعایت حقوق وبرادری باپرخاشگری نوجوانان رابطه وجود دارد.
.9بین رعایت کرامت وعفت باپرخاشگری نوجوانان رابطه وجود دارد.
.1بین مشارکت و همبستگی باپرخاشگری نوجوانان رابطه وجود دارد.
.6بین سالمت اجتماعی مبتنی برآموزه های اسالمی و پرخاشگری نوجوانان رابطه وجود دارد.
 . .1از روی مؤلفه های سالمت اجتماعی میتوان پرخاشگری نوجوانان را پیش بینی نمود
 -6-1متغیرهای پژوهش :
مهمترین و مفیدترین راه برای طبقه بندی متغیرها  ،تقسیم آنها به دو نوع مستقل و وابسته می باشد  .این
نوع طبقه بندی به سبب کاربرد کلی،سادگی و اهمیت خاصی که در مفهومی ساختن و طرح ریزی
پژوهش  ،و همچنین تهیه گزارش نتایج آن دارد  ،بسیار مفید وارزنده است  .جنبه ای از محیط که به
گونه آزمایشی مطاله می شود  ،متغیر مستقل و اندازه هر گونه تغییر که در رفتار ایجاد می شود متغیر
وابسته خوانده می شود  .بنابراین  ،متغیر وابسته  ،شرایط یا وضعیت ها یی است که با وارد کردن  ،از
میان برداشتن  ،یا تغییر متغیرهای مستقل ظاهر می شود  ،از بین می رود یا تغییر می کند( دالور 1139 ،
).
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در تحقیق حاضر بر اساس مبانی نظری و منطقی در رابطه با نقش سالمت اجتماعی مبتنی برآموزه های
اسالمی وپرخاشگری نوجوانان متغیر ها را می توان این گونه تقسیم نمود:
الف)متغیر مستقل :سالمت اجتماعی و مؤلفههای آن
ب )متغیر وابسته :پرخاشگری
ج )متغیر کنترل :سن ،جنس ،مقطع تحصیلی

 -7-1تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
تعریف مفهومی :
 .1سالمت اجتم اعی به معنای کیفیت روابط فرد با افراد دیگر ،نزدیکان و گروه های اجتماعی است و
شامل پاسخ های درونی (احساس ،تفکر و رفتار) که نشانگر رضایت یا عدم رضایت فرد از زندگی و
محیط اجتماعی امن است(الرسن.)1446،
تعریف سازمان بهداشت جهانی راه را برای تعریف سالمت اجتماعی گشود و سبب شد تا بتوان آن را
طبقه بندی کرده و از زاویه دید جدید تری به تحقیق در باره آن پرداخت که در این زاویه دید جدید،
جنبه های اجتماعی سالمت مورد توجه قرار گرفتند .سالمت اجتماعی از دو دیدگاه لذت جویانه
وکارکردی مورد توجه قرارگرفته است(ریف وسینگر.)4009،
دیدگاه لذت جویانه ،سالمت اجتماعی رابارضایت اززندگی و تعادل جنبه های مثبت و منفی بررسی
می کند .از سوی دیگر دیدگاه کارکرد گرایانه ،سالمت اجتماعی را با توجه به اهمیت فردی ،هستی
معنادار و میزان پتانسیل افراد برای ایفای وظائف خود می نگرد(واترمن ) 1441،ولذاتاکیدآن برسالمت
اجتماعی در یک بازه زمانی طوالنی مدت تر است.
.4نوجوان:
نوجوانی دوره انتقال از کودکی به بزرگسالی است .تقریبا از یازده سالگی آغاز می شود و تا هجده
سالگی ادامه می یابد .دوره ای است آکنده از تعارض و نوسان بین وابستگی و استقالل .نوجوانی دوره
ای است شبیه به رویا که در آن هر حادثه و اتفاقی ممکن است رخ دهد .در این دوره اضطراب ها ،دلهره
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ها ،کابوس ها ،ترس ها ،درهم شکستن ارزشها و در هم آمیختن تفکرات یا خیال پردازی ها امری عادی
تلقی می شود.
رابطه نوجوان با خودش ،با خانواده اش ،با دوستانش و به طور کلی با همه به هم می خورد .کم
حوصلگی ،حساسیت،استقالل طلبی ،حادثه جویی و مواردی از این قبیل نوجوان را ناآرام جلوه می دهد.
اما این جلوه های گوناگونی نوجوانی هیچ کدام بیهوده و بیمارگونه نیستند و هر کدام برای خود فلسفه
ای دارند ،مثال :اگر نوجوان ستیزه جوست در ستیزه جویی هایش میل به مهم جلوه کردن دارد ،دوست
دارد مورد توجه قرار بگیرد ،در گروه خود موقعیت خاصی داشته باشد و همه او را به عنوان یک فرد با
ارزش بشناسند.
مدپرستی و قهرمان دوستی اش حاکی از نیاز یک نوجوان به مدل و راهنما و الگوست.
نوجوان اگر خرده گیر و عیب جوست برای این است که حس داوری و تشخیص او رو به توسعه است،
می خواهد معنا و مفهوم درست زندگی را دریابد ،می خواهد حقایق دینی و مذهبی را بهتر بشناسد .او
می خواهد بهترین نوع سیاست ها را دریابد و راجع به جامعه خود اظهارنظر کند.
نوجوان اگر بی انضباط و گریزان از اطاعت و مقررات است می تواند به این دلیل باشد که میل به
استقالل و کسب شخصیت دارد.
اگر نوجوان لجباز و سرکش است می تواند به این دلیل باشد که شوق به آزادی و خودمختاری
دارد،دوست دارد بزرگساالن در کارهایش دخالت نکنند ،دوست دارد اتاق مخصوص به خود داشته باشد
و با سلیقه خودش آن را تزئین کند.
نوجوان در رویاسازی ها و خیال پردازی هایش در جستجوی آینده ای نامعلوم و کشف استعدادها و
آرمان های خویش است ،اگر جلوه های نوجوانی به درستی فهمیده و شناخته شوند زندگی با نوجوانان
کار دشواری نخواهد بود واگر میل های طبیعی نوجوان به اندازه صحیح ارضا شوند و در مسیر خود به
حرکت درآیند نوجوان می تواند به آسانی خود را با جامعه تطبیق دهد (موسوی.)1141،
.1پرخاشگری:
پرخاشگری به منزله وارد آوردن آسیب آشکار یا رفتارهای تنبیهی مستقیم به سایر افراد یا اشیاء تعریف
می شود .کنترل خشم به پذیرش وانجام رفتار و کردار مناسب و موافق محیط وتغییرات محیطی اشاره
داردومفهوم متضاد آن پرخاشگری است  .پرخاشگری ممکن است در بافت ها و موقعیت های مختلف
بروز کند و متوجه درون یا بیرون فرد باشد .
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به همین دلیل معموالً صفت سازگاری همراه با موصوف خود بکار می رود ودرادبیات مکتوب و
محاوره ای از مفهوم سازگاری شغلی،زناشویی،تحصیلی،اجتماعی،هیجانی وجز آن استفاده می شود.
خشم مهار نشده اغلب به پرخاشگری و ناسازگاری منجر می شود(وفایی .)1133 ،
معنای آن است که کودک وظایف خود را در هر مرحله از رشد به نحو مطلوب انجام دهد و مهارت
دادوستد و فهماندن نیاز خود به دیگران را بیاموزد و خود رابه شکل منطقی درجامعه مطرح کند.

تعریف عملیاتی :
پرسش نامه بعد فردی سالمت اجتماعی:
نمره ای که دانش آموزان از این پرسنامه  113سؤالی سالمت اجتماعی شمسایی،شریفی و جدیدی
( )1141کسب خواهند کرد.
پرخاشگری:نمره ای که نوجوان از پرسشنامه پرخاشگری آیزنگ و گلین ویلسون( )1411که هدف آن
سنجش پرخاشگری دانش آموزان است ،دریافت می کند.
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.2

فصل دوم
پیشینه پژوهش
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 -1-2مقدمه
هیجان ها از بزر گ ترین نعمت های الهی است که درانسانها به ودیعت نهاده شده و سالمت روانی و
عقالنی آن هاتاحد زیادی به سالمت هیجانی شان وابسته است .جلوه های هیجانی ،به عنوان وسیله ای
برای برقراری ارتباط بادیگران به کار می رود و فرد می تواند به وسیله آنهااطالعاتی رادر مورد احساس
ها ،نیازه ا و امیال خود به دیگران منتقل نماید  .از سوی دیگر،افراد یاد می گیرند که چگونه پیام های
هیجانی دیگران را بخوانند ،بازشناسی کنند و طبق آنها رفتاری مناسب نشان دهند (مصباح.)1119 ،
سالمت موضوعی مطرح در بسیاری از فرهنگ ها است .در واقع هر جامعه به عنوان بخشی از فرهنگ
خود از سالمت مفهوم خاصی در نظر دارد .سازمان بهداشت جهانی از تعریف چند بعدی سالمت
حمایت کرده و سالمت را رفاه کامل جسمانی ،روانشناختی و اجتماعی تلقی نموده و همواره در صدد
بوده است این مفهوم را فراتر از نبود بیماری و ناتوانی در نظر گیرد (سازمان بهداشت جهانی .)1413 ،
اگر چه مفهوم سازی و تعاریف عملیاتی معتبر و مطلقی تاکنون وجود نداشته ،اما این سازمان به الگوهای
تعریف تک بعدی خاتمه داده و رویکرد چند بعدی را برقرار نموده است .سازمان سالمت جهانی
( )1493سالمت اجتماعی را به عنوان یکی از مؤلفه های کلیدی سالمت معرفی نموده که به دلیل فقدان
ابزارهای معتبر سنجش ،به صورت یک مناظره سیاسی و اجتماعی باقیمانده است .از سویی ،تغییر در
الگوهای رفتاری و رتبه بندی بار بیماری ها موجب نگرانی در مورد بیماری های با منشاء رفتاری و
اجتماعی شده است (سازمان ملی جوانان .)1131 ،جامعه شناسان و روان شناسان از ابعاد گوناگون به
اختالالت رفتاری پرداخته اند تا به شناسایی علل و عوامل ،زمینه ها و پیامدهای آن دست یابند و در
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نتیجه راهکارها و شیوه های مقابله با این اختالالت را تدوین نمایند .کودکان و نوجوانان مبتال به
اختالالت رفتاری غالبا در بزرگسالی با ارتکاب رفتارهای ناهنجار ،اعمال خالف قوانین و تجاوز به
حقوق دیگران و حاکمیت موجب اختالل در نظم اجتماعی می شوند و هزینه های زیادی را به جامعه
تحمیل می نمایند .

با وجود این ،در چند دهه گذشته جنبش تازه ای پدید آمده وسالمت به عنوان یک حق بشری و یک
هدف اجتماعی در جهان شناخته شده است؛ یعنی سالمت برای برآورده شدن نیازهای اساسی و بهبود
کیفیت زندگی انسان الزم است و باید برای همه انسانها در دسترس باشد .لذا در این تحقیق که هدف
اصلی آن بررسی عوامل موثر بر میزان سالمت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسالم بر پرخاشگری
نوجوانان است ،در بخش اول ،ابتدا تعریف سالمت و سالمت اجتماعی ،سالمت اجتماعی مبتنی برآموزه
های اسالمی ،پرخاشگری نوجوان و راه های درمان آن بیان می شود ،سپس عوامل موثر
برسالمت،مدلهای سالمت روانی وسالمت اجتماعی ارائه ودر بخش دوم دیدگاههاو نظریه های عوامل
تأثیرگذار برسالمت اجتماعی باتأکید خاص آموزههای اسالمی بیان میشوند ،در پایان این بخش مروری
بر تحقیقات پیشین سالمت اجتماعی و پرخاشگری خواهیم داشت وسپس چارچوب نظری تحقیق بیان
و فرضیه های تحقیق تدوین خواهند شد.
در سال های اخیر ،پژوهشگران  ،سازه های خشم و خصومت را مشخص کرده اند .به نظر اسپیلبرگر
( )1444خصومت ،از تجربه های پی در پی احساس های خشمگینانه به وجود

می آید .این مفهوم

دربردارنده ی مجموعه پیچیده ای از نگرش ها است که همانندرفتار پرخاشگرانه ،شامل شرارت و کینه
جویی است .در واقع،در خصوصیت شخصیتی است که فرد تما یل دارد اعمال دیگران را مضر و به طور
منفی ارزیابی کند (اکهارت و دیفن باکر)1441،
نکته دیگری که در بررس ی سازه خشم مشاهده می شود ،مفهوم " جابجایی خشم"است .انسان میل
دارد که با حمله به موانعی که مانع ارضای انگیزه ها و یا تحقق اهدافش است ،به خاطر حالت انفعالی
خشم  ،واکنش نشان دهد  ،اعم از اینکه آن موانع ،اشخاص ،موانع مادی و یا محدودیت هایی اجتماعی
باشد .گاهی اتفاق می افتد که انسان خشم خود را به اشخاص د یگری منتقل می کند که در واقع ،آ نها
مانع تحقق اهداف او و یا علت واقعی برانگیختن حالت انفعالی خشم در وی نبوده است  .این کار"
جابجایی" نام دارد .در قرآن کر یم (اعراف ) 111 ،نیز نمونه ای از انتقال خشم در رفتار حضرت
موسی(ع) آمده است ،آنجا که از قومش به سبب گوساله پرستی آ نها خشمگین می شود؛اما در ابتدا،
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خشمش را متوجه برادرش هارون می کند گاهی اتفا ق می افتد که انسان از دست کسی خشمگین می
شود؛ ولی در عین حال به سبب اینکه احتمال می دهد که اظهار خشم نسبت به آن شخص عواقب
ناپسندی داشته باشد ،خشمش را آشکار متوجه او نمی کند.درچنین موقعیت هایی ،گاه انسان خشمش را
متوجه افراد دیگر می کند ،یا وسایل مادی دیگری را می شکند و یا خرد می کند و یا حتی گاه خشم را
متوجه خودش می کند ورفتاری ظالمانه نسبت به خودانجام می دهد.
قرآن مجید با بیان یک نمونة واقعی ،مسئلة انتقال رفتار پرخاشگرانه را نسبت به خود توضیح می دهد ؛
آنجا که (آل عمران ) 114 ،به توصیف منافقان می پردازد ،متذکر می شود که آنها از شدت خشم نسبت
به مؤمنان انگشتانشان را گاز می گیرند (نجاتی)1161،
احساس هایی شبیه خشم به ندرت احساس های واحدی است (اسمیت )4009 ،گوردون معتقد است
که خشم و پرخاشگری یک احساس ثانویه است و در نتیجة احساس های دیگری ،مانند ترس ،رنجش،
خجالت ،اندوه و شرم به وجود می آید .برخورد با این احساس ها ،دشوارتر از کنار آمدن با خشم است؛
بنابراین ،وقتی افرادبا موقعیت ها ی ترسناک رو به رو می شوند ،خشم قبل از سایر احساس ها پدیدار
می شو د؛ اما جا ی آن احساس ها را نمی گیرد (سیمون و سیمون.)1441،
یکی از عواطف متداول کودکان و نوجوانان خشم است که در اثر برخورد آنها به مانعی که بر سر راه
هدفشان قرار گیرد حاصل می شود و به پرخاشگری که یک واکنش عمومی به ناکامی امیال است منجر
می گردد(گلچین.)1131 ،
سالهاست که محققان به اهمیت پرخاشگری کودکان و نوجوانان در پیش بینی مشکالت سازگاری روانی
– اجتماعی آینده آنها پی برده اند و به همین دلیل پژوهشهای زیادی نیز برای درک عوامل موثر بر شیوع
رفتار پرخاشگرانه در کودکان و نوجوانان انجام شده است .البته با اینکه اطالعات بسیاری در این
خصوص جمع آوری شده است هنوز درک کاملی از مفهوم پرخاشگری وجود ندارد(واحدی و
همکاران.)1131 ،
 -2-2بخش اول :سالمت اجتماعی و راه های ارتقاع آن
 -1-2-2سالمت
سالمت از واژه هایی است که بیشتر مردمان با آنکه اطمینان دارند معنای آن را می دانند ،تعریفش
رادشوار می یابند .درفرهنگ های گوناگون تعریف های بسیاری ازسالمت شده است ،در فرهنگ وبستر
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سالمت وضع خوب و عالی بدن ،اندیشه و روح وبویژه برکنار بودن ازدرد یابیماری جسمی تعریف شده
است .در فرهنگ آکسفورد به معنی وضع عالی جسم یا روح و حالتی که اعمال بدن به موقع وبه گونه
موثرانجام شودآمده است .جالینوس سالمت را عبارت ازوجود نسبت معینی ازعناصر گرمی ،سردی،
رطوبت و خشکی تعریف می کند.

از نظر پاتنام ( ،)1441جامعهی مدنی موفق ،عموماً با رابطه نیرومند افقی میان اعضا شناخته می شود و
برابری یکی از اساسی ترین ابزارهای جامعه مدنی به شمار می رود؛ بنابراین ،نابرابری های افراد و گروه
های اجتماعی مختلف در بعد سالمت ،دو مورد از جنبه های مهم ارزیابی سالمت جمعیت قلمداد
میشود (لوچنر  ،کواچی و کندی؛  .)1444جوامع نیز همواره تالش میکنند جنبههای مذکور را در
تدوین برنامههای کالن خود منظور دارند .از اینرو ،در پیش نویس اولیه نظامنامه سالمت اجتماعی
وزارت بهداشت کشور ،سالمت اجتماعی وضعیت رفتارهای اجتماعی (مورد انتظار) فرد را شامل می
شود که اثرات شناخته شده و مثبتی بر سالمت جسمی و روانی وی دارد و موجب ارتقای سازگاری
اجتماعی و تعامل فرد با محیط پیرامون و در نهایت ایفای نقش مؤثر در تعالی و رفاه جامعه می شود
(دماری و همکاران)1134 ،
برخی از محققان این مفهوم را نوعی توانایی درنظر گرفتهاند؛ برای مثال ،کییز وشاپیرو( )4009به توانایی
فرد در تعامل موثر با دیگران و اجتماع به منظور ایجاد روابط ارضا کننده شخصی و به انجام رساندن
نقش های اجتماعی  ،عنوان سالمت اجتماعی را می دهند .کییز ( )4009عملکرد خوب در زندگی را
چیزی بیش از سالمت روانی هیجانی و شامل تکالیف و چالش های اجتماعی می داند .به عبارت دیگر،
سالمت اجتماعی را ارزیابی و شناخت فرد از چگونگی عملکردش در اجتماع ،کیفیت روابطش با افراد
و گروه های اجتماعی که عضوی از آنهاست معرفی نموده است .میزان مهارت وعملکرد اجتماعی و
توانایی شناخت هر شخص از خود به عنوان عضوی از جامعه ای بزرگ تر (پارک و پارک؛ ترجمه
شجاعی تهرانی و ملک افضلی ،)1130،احساس تعلق به گروه های اجتماعی و شریک دانستن خود
دراجتماع و پیشرفت آن (کییز ،)1443،کیفیّت و کمّیت تساوی افراد و میزان درگیر شدن فرد با اجتماع
(دنالد  ،)1414 ،میزان عملکرد بهینه اعضای جامعه (بلوک و برسلو  ،)1411 ،پذیرش خود ،روابط مثبت
با دیگران ،تسلط برمحیط،هدفمندبودن در زندگی و استقالل (کیز ،شموتکین و رایف  ،)4004 ،توانایی
انجام راحت و مؤثر نقش های اجتماعی بدون آسیب رساندن به دیگران (نورطراپ و اسنایدر )4010 ،از
جمله تعاریف دیگری است که برای سالمت اجتماعی ارائه شدهاند.
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مفاهیم و سازهها ،هر یک دارای برخی شاخصها هستند که بهعنوان عالئم راهنما عمل میکنند و میزان
دوری و نزدیکی به معیارها و ترازها را مشخص مینمایند .در همین ارتباط ،استون و جیکوب ()4001
شاخص های مهم سالمت اجتماعی را مشارکت فعال در زندگی اجتماعی ،پذیرش مسئولیت ،شناخت
حقوق و وظایف شهروندی ،شناخت حقوق و وظایف دیگران و احترام به حقوق آنان ،احترام به محیط
زیست و تالش در راه حفظ آن ،شناخت فرهنگ و ارزش های اجتماعی ،پرهیز از خشونت و داشتن
شکیبایی و مدارا با دیگران دانسته اند .سالمت می تواند تابعی از عوامل مختلف نظیر محیط ،جامعه و
گروه های اجتماعی باشد (لرنر  .)1411 ,به عبارتی ،انسان هم محصول و هم خالق روابط اجتماعی
دنیای پیرامون خود از تولد تا مرگ است .کیفیت روابط بین فردی عالوه بر سطح مهارت های ارتباطی
شخصی ،تابعی از عوامل بنیادی سالمت اجتماعی نیز می باشد (به نقل از جیرینکووا و اسوبودا .)4010 ،
لذا ،دونالد و همکارانش ( )1431معتقدند سالمت اجتماعی،هم بخشی از سالمتی وهم تابعی از آن
محسوب می شود.

در سالهای اخیر با گنجانده شدن  «،تواناییِ داشتن یک زندگی مثمر از نظر اقتصادی و اجتماعی » این
تعریف کامل تر شده است .سالمت بیشتر به عنوان ابزاری برای رسیدن یک هدف منظور شده است که
می توان آن را از لحاظ کارکردی به صورت یک منبع بیان کرد؛منبعی که به مردمان امکان می دهد به
گونه فردی ،اجتماعی و اقتصادی زندگی کنند .سالمت تنها زندگی کردن نیست،بلکه منبعی برای زندگی
روزمره است،سالمت یک مفهوم مثبت است که بر منابع و امکانات اجتماعی وشخصی وهمچنین توانایی
های جسمانی تأکیددارد(پوراسالمی)1114 ،
سازمان جهانی بهداشت ،سالمت را بهزیستی کامل جسمی ،روانی و اجتماعی و نه صرف نبودن بیماری
و یا رنجوری تعریف می کند .بنا براین سالمت منبعی برا ی زندگی روزمره است و نه برای هدف
زندگی( محمد نبی)1136 ،
سالمت مفهوم مثبتی است که عالوه بر ظرفیتهای جسمی بر منابع اجتماعی و شخصی تأکید دارد.
سالمت دارای  6بعد مختلف می باشد :سالمت جسمی ،سالمت روانی ،سالمت عاطفی ،سالمت معنوی،
سالمت جنسی و سالمت اجتماعی (سجادی.)1131 ،
 -2-2-2سالمت اجتماعی
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مفهوم سالمت اجتماعی ،مفهومی است که در کنار ابعاد جسمی و روانی سالمت مورد توجه قرار گرفته
است ،جنبه اجتماعی آن را با محور قرار دادن فرد مورد بررسی قرار میدهد .بلوک و برسلو برای اولین
باردر سال  1414در پژوهشی به مفهوم سالمت اجتماعی پرداختند .آنها مفهوم سالمت اجتماعی را با
درجه عملکرد اعضاءجامعه مترادف کرده و شاخص سالمت اجتماعی را ساختند .آنها تالش کردند تا با
طرح پرسش های گوناگون در ابعاد جسمی ،روانی و اجتماعی سالمت فردی ،به میزان فعالیت و عملکرد
فرددر جامعه برسند .این مفهوم را چند سال بعد دونالد و همکارانش در سال  1413مطرح کردند و
استدالل آنها این بود که سالمت فراتر از گزارش عالئم بیماری ،میزان بیماریها و قابلیت های کارکردی
فرد است.

آنها معتقد بودند که رفاه و آسایش فردی امری متمایز از سالمت جسمی و روانی است .براساس برداشت
آنان سالمت اجتماعی در حقیقت هم بخشی از ارکان وضع سالمت محسوب می شود و هم می تواند
تابعی از آن باشد .سنجش محتوای سالمت اجتماعی از ابتدا از طریق تمرکز بر فرد و در رابطه باتعامالت
میان فردی(مثال مالقات با دوستان) و مشارکت اجتماعی (مانندعضویت در گروهها) موردسنجش قرار
گرفت و در اندازه گیری ارکان عینی(مثالً تعداد دوستان) و ذهنی (کیفیت روابط دوستانه)هردو تعریف
منظور شده بود .حوزه سالمت اجتماعی از سالهای  1441به بعد عالوه برنگرش کلی وعامی که بر
کیفیت سالمت در میان تمام افراد دارد ،در کشورهای صنعتی گرایشی خاص را در دو بعد سالمت روانی
و نیز سالمت اجتماعی آغاز کرده است .گروهی از کارشناسان در این تالش بوده اند تا باعملیاتی کردن
مفهوم ارتقاء سالمت اهداف کلی شعار "بهداشت برای همه" را با زمینه های اجتماعی سالمت در مفهوم
عام پیوند بزنند.آنان معتقدند که ارتقاء سالمت درحقیقت در برگیرنده زمینه های اقدام اجتماعی برای
توسعه سطح سالمت است .ارتقاء سطح سالمت براین اساس ازدو طریق امکان پذیراست که یکی ازآنها
توسعه شیوه های سالم زندگی و اقدام اجتماعی برای سالمت است و دیگری ایجاد شرایطی است که
زیستن در یک حیات سالم را امکان پذیر سازد.

استفاده مفرط ازمدل بیماری درگذشته که در آن مقوله سالمت به عنوان نبود نشانه ها وعوارض جسمانی
و روانی تعریف می شده است،منجر به بازتعریف سالمت به شکل های مختلف و سنجش آن به طرق
متنوع شده است .از جمله این شیوه ها می توان به این موارد اشاره کرد :بیان شخصی ،تغییرات در
کارکرد ایمنی بدن ،آشکار شدن عالئم ظاهری بیماری ،تشخیص پزشکی و( ...پترسون و باسیو)1441 ،
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با این حال سازمان بهداشت جهانی W.H.Oسالمت را اینگونه تعریف کرده است":حالت سالمت کامل
جسمانی ،روانی واجتماعی و نه صرفا نبود بیماری و یا ناتوانی فرد"(سازمان بهداشت جهانی)1496،این
تعریف مقدمه ای برای معرفی مدلی شد که در آن سالمت به معنای سطح باالیی از سالمت
جسمانی،روانی و اجتماعی مفهوم سازی شد(کییز و شاپیرو(.4009 ،

-3-2-2رویکردهای موجود در تعریف سالمت اجتماعی
به طورکلی مجموع نظرات مربوط به سالمت اجتماعی را می توان در سه رویکرد جمع بندی نمود که
عبارتند از:

الف) سالمت اجتماعی به مثابه عوامل اجتماعی سالمت بخش؛
ب) سالمت اجتماعی به مثابه وضعیت اجتماعی بهتر؛
ج) سالمت اجتماعی به مثابه جنبه ای از سالمت فرد در کنار سالمت جسمانی و روانشناختی (رفیعی و
همکاران)1134 ،
الف) سالمت اجتماعی به مثابه عوامل اجتماعی سالمت بخش:

این رویکرد به عقیده راسل اشاره دارد مبنی بر اینکه سالمت انسان نه تنها ناشی ازعوامل
فیـزیـولـوژیـکی -شخصیتی است ،بلکه به چگونگی سازگاری افرادبادیگران ونهادهای اجتماعی ،ساز و
کار نظام سالمت ،نقش عناصر نظامهای اقتصادی -اجتماعی در مقابله با مرگ و میر و بیماری نظیر قانون
و سیستم قضایی ،آموزش و پرورش ،ابزارهای اقتصادی ،رسانههای جمعی و غیره ،بستگی دارد (بهنقل از
جیرینکووا و اسوبودا( 4010 ،

رفیعی و همکاران ( )1134با استفاده از روش دِلفی هجده مؤلفه عدم وجود فقیر ،بیکار ،خشونت و
تبعیض جنسی ،قومی و نژادی ،رشد کنترل شده جمعیت ،برابری همه دراجرای قانون وحمایت قانون از
آنها ،رعایت پیمان حقوق بشر و سایر پیمان های بین المللی مرتبط با حقوق انسانها ،آموزش اجباری و
رایگان تا اتمام مقطع راهنمایی ،دسترسی همگان به خدمات سالمت ،آزادی عقیده ،احساس رضایت از
زندگی در افراد ،پوشش همگانی بیمه ،توزیع عادالنه درآمدها ،مشروعیت حکومت نزدمردم ،شیوه مردم
ساالرانه انتخاب و نظارت بر حاکمان رابه عنوان عوامل اجتماعی سالمت بخش معرفی نموده اند.
ب) سالمت اجتماعی به مثابه وضعیت اجتماعی بهتر:
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دراین نگاه،سالمت اجتماعی بسته به اوضاع فعلی در هر جامعه مصادیق ومعانی عینی متفاوتی می
یابد.همچنین سالمت اجتماعی یک جامعه طبق این رویکرد می تواند در زمانهای مختلف نیز مصادیق و
معنای عینی متفاوتی داشته باشد.
ج) سالمت اجتماعی به مثابه جنبه ای از سالمت فرد در کنار سالمت جسمانی و روانشناختی:

رویکرد سالمت اجتماعی به مثابه جنبه ای از سالمت فرد ،به این مفهوم اشاره داردکه سالمت اجتماعی
دربردارندهی شرایطی است که نه تنها به سازوکار نظام سالمت واجتماع مربوط است ،بلکه بهطور بنیادی
به شخصیت فرد به عنوان موجودی اجتماعی بر می گردد .سالمت اجتماعی در این معنا به توانایی فرد
در شادبودن وشاد ساختن دیگران،ارتباط با دیگران وحضور فعال در اجتماع ومحل کار،توانایی
ایجادآرامش در خانواده ،کار وروابط مطلوب اجتماعی اشاره میکند؛یعنی مهارتهای اجتماعی فرد در
تعامالت مطلوب که برای حفظ بهزیستی اعمال می شود (به نقل از جیرینکووا و اسوبودا)4010 ،
مؤلفه های اصلی دراین رویکرد شامل استقالل و خودجوشی فرد ،توانایی ارتباط بامردم وکار کردن
باآنها ،مسئولیت پذیری و پختگی اجتماعی است (فیلیپس(4001،

استون و جیکوب ( )4001نیز مؤلفه های مهم سالمت اجتماعی رامشارکت فعال درزندگی اجتماعی،
پذیرش مسئولیت ،شناخت حقوق و وظایف شهروندی ،شناخت حقوق و وظایف دیگران و احترام به
حقوق آنان،احترام به محیط زیست وتالش درراه حفظ آن،شناخت فرهنگ و ارزشهای اجتماعی  ،پرهیز
از خشونت و داشتن شکیبایی و مدارا بادیگران دانسته اند(.جدیدی و همکاران)1144،
تعریف سازمان بهداشت جهانی راه را برای تعریف سالمت اجتماعی گشود و سبب شد تا بتوان آن را
طبقه بندی کرده و از زاویه دید جدید تری به تحقیق درباره آن پرداخت که در این زاویه دید جدید،
جنبه های اجتماعی سالمت مورد توجه قرارگرفتند .سالمت اجتماعی از دو دیدگاه لذت جویانه و
کارکردی مورد توجه قرار گرفته است (ریف وسینگر .)4009،امروزه سالمت اجتماعی را محصول عوامل
شناختی ،روانی و اجتماعی و هم معلول عوامل بیولوژیکی می دانند و این نگرش با یک رویکرد کلی تر
به مقوله سالمت و بیماری ومعالجه مشکالت آسیب زننده همراه میشوداین رویکرد جدید به سالمت
منجر به استفاده از دامنه ای ازواژه ها شد که با هم ارتباط درونی دارند از جمله:کیفیت زندگی (پاور ،
 ،) 4001سالمت اجتماعی ذهنی و سالمت روانی (ریف و کییز ) 1441 ،کارکرد مثبت فردی و سالمت
عاطفی (واترمن ) 4001 ،و سالمت اجتماعی (کییز.) 1443 ،
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این مفهوم سازی گسترده از سالمت و سالمت اجتماعی اجازه می دهد تا بررسی جامع تری از عوامل
روانی و شناختی داشته باشیم که مرتبط با درک افراد از میزان کارایی مطلوب خود در محیط اطرافشان
است .این تاکید بر عوامل روانی مثبت که مرتبط باسالمت اجتماعی هستند را می توان به حوزه
روانشناسی هم تعمیم داد .کییز ( )1443معتقد است که مفهوم سازی سالمت ذهنی می بایست آنقدر
گسترده شود که سالمت اجتماعی را هم در برگیرد.سالمت اجتماعی ازدیرباز به عنوان فارغ بودن
ازحالتهای اجتماعی منفی مثل از خودبیگانگی یا هرج و مرج تعریف شده است ونه الزاماً اینکه وجود
شرایط روان شناختی اساس سالمت اجتماعی باشند ( کییز)1443 ،
در حالیکه به سالمت اجتماعی در جنبه فردی توجه زیادی شده است(مثال ریف ) 1434 ،این عقیده هم
مطرح شده است که می بایست توجه همسانی به ماهیت اجتماعی مقوله سالمت اجتماعی شود .به عقیده
کییز سالمت اجتماعی و یافقدان آن ،دغدغه ای بارز در نظریه کالسیک جامعه شناسی بوده است .علیرغم
اهمیت مفاهیمی چون هرج و مرج ،از خود بیگانگی که مورد توجه مارکس ودورکیم قرارداشته،آنها به
بحث درباره ابعاد چندگانه سالمت اجتماعی مثبت هم پرداخته اند.ازجمله فواید بالقوه زندگی اجتماعی،
یکپارچگی وانسجام اجتماعی است که به معنای احساس تعلق ووابستگی درونی واحساس وجدان
مشترک و سرنوشت جمعی می باشد (دورکیم.)1411 ،
مزایای زندگی اجتماعی می توانداساس وبنیان ارائه تعریفی جهانی از سالمت اجتماعی باشد .سالمت
اجتماعی عبارتست از تخمین شرایط و کارکرد یک فرد در جامعه .کییز در ادامه چالشهای اجتماعی که
ابعادسالمت اجتماعی راتشکیل می دهند ،توصیف می کند.

سالمت اجتماعی اینگونه تعریف شده است « ارزشگذاری شرایط یک فرد و کارایی او در جامعه» که این
بازتابی از« سالمت اجتماعی مثبت » می باشد(کینز)1443،این نشانگر این حقیقت است که سالمت
اجتماعی بازتاب درک افرد از تجربیاتشان در محیط اجتماعی میباشدکه در تضاد با مالک های سالمت
اجتماعی از حیث میان فردی قرار می گیرد یعنی مالک هایی چون حمایت اجتماعی یا مالک هایی که در
سطح اجتماعی شکل اجرایی به خود می گیرند مثل ارزیابی های سرمایه اجتماعی.

لذاسالمت و سالمت اجتماعی را باید به گونه ای مفهوم سازی کردکه شامل خوداثبات گری فرددر
گروههای اجتماعی واعتبار و تصدیق این مورد برای افراد مختلف شود(روزنفلد.(1441 ،
-4-2-2اجتماعی:
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منظور از یکپارچگی اجتماعی ،ارزیابی یک فرد با درنظر گرفتن کیفیت همراهی او باجامعه اطرافش
است(کییز) 1443 ،احساس تعلق می تواند جنبه ای محوری ازسالمت باشد (ریف  ) 4001 ،و
لذایکپارچگی با دیگران در محیط و جامعه اطراف می بایست حاصل یک تجربه مشترک شباهت با
دیگران باشد(کییز و شاپیرو .) 4009 ،نبود حس یکپارچگی اجتماعی در باالترین سطح خود به خودکشی
می انجامد(دورکیم .) 1411 ،افرادسالم احساس می کنند که جزئی از جامعه اند لذا یکپار چگی اجتماعی
میان احساس اشتراک فرد با دیگرانی است که واقعیت اجتماعی اورا می سازند و به جامعه خود تعلق
دارند .یکپارچگی اجتماعی متکی بر مفاهیمی چون انسجام اجتماعی "دورکیم" ،بیگانگی فرهنگی و
انزوای اجتماعی "سیمن"و آگاهی طبقاتی "مارکس" است .از نطر دورکیم هماهنگی اجتماعی و سالمت
اجتماعی بازتابی از ارتباط افراد با یکدیگر از طریق هنجارهاست  .سیمن معتقد است که بیگانگی
فرهنگی عبارتست از گسست فردو جامعه،طرد جامعه و یا این نگرش که جامعه نمی تواند انعکاسی
ازارزشها و سبک های فرهنگی فرد باشد.

انزوای اجتماعی عبارتست از خدشه دار شدن روابط فرد که به زندگی او معنا می دهند و نقش حمایتی
برای او دارند .یکپارچگی اجتماعی هم مثل مفهومی که مارکس از آگاهی طبقاتی می دهد در برگیرنده
عضویت جمعی و سرنوشت جمعی است.

ایفای سهم اجتماعی :ایفای سهم اجتماعی عبارتست 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 می کند .ایفای
سهم اجتماعی با مفاهیم بازدهی و مسئولیت پذیری شباهت دارد .بازدهی فردی به این معنا است که
عقیده داشته باشیم می توانیم رفتار خاصی را از خود نشان دهیم و به اهداف ویژه ای برسیم .مسئولیت
اجتماعی عبارتست از تعیین الزامات فردی برای نقش آفرینی در جامعه .این بعد از سالمت اجتماعی
معرف این است که این افراد فکر می کنند آنچه که انجام می دهند برای جامعه ارزشمند است یا نه؟
این نگرش هم راستا با دور نمایه ایست که مارکس مطرح می کند مبنی بر اینکه انسانها ماهیتاریاً زاینده
اند(کییز .) 1434 ،اگر بخواهیم که از خود بیگانگی را به زبان اقتصادی مطرح کنیم عبارتست از کاهش
ارزش زندگی یک فرد و فعالیتهای روزمره ای که انجام می دهد .موارد همتای ایفای سهم اجتماعی،ایجاد
انگیزه رفتار است.اریکسون معتقد بود که میانسالی دوره ای است که افراد می توانند طبق میل خود در
جامعه ایفای نقش کنندبویژه باآماده کردن نسل آینده تابه اعضای خالق جامعه مبدل شوند.
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کییز(  ) 1443معتقد است که ایفای سهم اجتماعی ،با مفهوم سودمندی فردی که باندورا(  ) 1411مطرح
می کند همپوشانی دارد و نیز میتواند به عنوان نوعی مسئولیت اجتماعی تلقی شود ،تلقی فرد از ارزشی
که در جامعه می تواند داشته باشد .برای بسیاری از افراد سخت است که به این احساس برسند که سهم
ارزشمندی در جامعه دارندبه ویژه وقتی که وجودخودشان شاپیرو .) 4009 ،ایفای سهم اجتماعی تا اندازه
ای مرتبط برای خودشان ارزشمند نیست(الیاس وهارپر ، 1411 ،کییز و با درک فرد از موضوع است که
نقش حیاتی در جامعه به او سپرده شده است(کییز.(1443 ،
 -5-2-2انسجام اجتماعی:
انسجام اجتماعی قابل قیاس با بی معنا بودن زندگی است (سیمن) 1414 ،و شامل دیدگاه هایی می شود
دراین باره است که جامعه قابل سنجش و قابل پیش بینی است .از حیث روان شناختی ،افراد سالم
زندگی شخصی خود را با معنا و منسجم می بینند(ریف .) 1434 ،آنتونوفسکی معتقد است که احساس
انسجام دروجود فرد می تواند نشانه ای برای سالمتی او باشد :افرادی که از انسجام برخوردارند تالش
می کنند در هنگام مواجهه با رویدادهای غیر قابل پیش بینی ،انسجام خود را حفظ کنند .انسجام اجتماعی
درک فرد از کیفیت جهان اجتماعی خودو شیوه سازماندهی وعملکردآن هست (کییز ) 1443 ،این مقوله
باقابلیت معنابخشی به وجود شخص است(کییزو شاپیرو.)4009 ،افرادی که سالم ترند به ماهیت جهان
اجتماعی خود عالقمندند و می توانند شیوه عملکردآن را درک کنند .کییز معتقد است که انسجام
اجتماعی عبارت از درک این موضوع است که«جامعه را می توان درک کردکه عقالنی و قابل پیش بینی
می باشد » ( کییز.)1443 ،
-6-2-2شکوفایی اجتماعی:
منظور از شکوفایی اجتماعی " ارزیابی پتانسیل و خط سیر جامعه است"(کییز .)1443،شکوفایی اجتماعی
شامل درک افراد از این موضوع است که آنها هم از رشد اجتماعی سود خواهند برد و اینکه نهادها و
افراد حاضر در جامعه به شکلی در حال شکوفایی اند که نوید توسعه بهینه را می دهد و هرچنداین امر
برای همه افراد درست نیست( کییزو شاپیرو  .) 4009،بااینحال سالمت شامل دیدگاهی خوش بینانه
ازآینده احتمالی است .در حالیکه خودمختاری عبارت است از حس کنترل شخصی بر سرنوشت خویش،
شکوفایی اجتماعی دربرگیرنده این درک است که جامعه کنترل آینده خودرا در دست دارد .با توجه به
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دیدگاه های کییز ،این مفهوم خصوصیت مشترکی با مفهوم « خودشناسی » ماسلو

(  ) 1463دارد و نیز

بی ارتباط با تاکید ریف بر رشد فردی نیست  .شکوفایی اجتماعی انعکاس میزان کارکرد مناسب افراد
است که حاصل و ثمره استقبال آنها از تجربیات جدید و رشد مداوم می باشد( کییز .) 1443،شکوفایی
اجتماعی به موازات خود مختاری ،به معنای تاوان جامعه برای کنترل فرداست .تمرکزاصلی در شناسایی
پتانسیل اجتماعی هم معطوف به درونمایه پتانسیل اجتماعی و توسعه آن به عنوان خودشناسی(ماسلو،
 ،) 1463خوشبختی و رشد فردی (ریف ) 1434است .کارکرد بهینه ناشی از باز بودن فرد در برابر
تجربیات تازه و تالش برای رشد دائم است .شکوفایی اجتماعی هم این ایده های مربوط به رشدو
توسعه را در بر می گیرد.

پذیرش اجتماعی :پذیرش اجتماعی نسخه اجتماعی پذیرش خود است .افرادی که نگرش مثبتی به
شخصیت خود دارند و جنبه های خوب و بد زندگی خود را توامان می پذیرند نمونه هایی از سالمت
روانی و اجتماعی هستند(ریف  .) 1434منظور از پذیرش اجتماعی ،درک فرد از جامعه با توجه به
خصوصیات سایر افراد است(کییز .) 1443 ،پذیرش اجتماعی شامل پذیرش تکثر با دیگران ،اعتماد به
خوب بودن ذاتی دیگران و نگاه مثبت به ماهیت انسانهااست که همگی آنها باعث می شوند فرد در کنار
سایر اعضای جامعه انسانی ،احساس راحتی کند (کییز و شاپیرو .) 1443 ،کسانی که دیگران را می
پذیرند به این درک رسیده اند که افراد به طور کلی سازنده هستند همان گونه که سالمت روانی شامل
پذیرش خود می شود،پذیرش دیگران در جامعه هم می تواند به سالمت اجتماعی بیانجامد (کییز،
 .)1443کییز دو تحقیق انجام داد(یکی بااستفاده از نظرسنجی تلفنی و دیگری با یک پرسشنامه
خودنوشت) که اثبات گر  1بعد از سالمت اجتماعی بودند :این تحقیقات شواهدی برای اعتبار همگرا
میان مقیاسهای سالمت اجتماعی و مواردی چون مشارکت اجتماعی ،زاینده بودن فعالیت ها ،درک
محدودیت ها ،رضایت از زندگی و خوشبختی ارایه کردند  .کییز همچنین دریافت که سالمت اجتماعی
به طور کلی با افزایش سن و باال رفتن سطح تحصیالت افزایش می یابد و معتقد بود مهارتها ،منابع و
تجربیات با باالرفتن سن افزایش می یابند و به افرادکمک می کنند بهتر از عهده چالشهای اجتماعی
برآیند .درحالیکه این مقیاسهای سالمت اجتماعی همراستا با مالک های سالمت روحی که به سالمت
روانی میانجامد هستند ،با آنها همپوشانی ندارند(کییز .) 1443 ،بعالوه این مقیاسها صرفاً به شکل حداقلی
با خوش بینی همبستگی دارند .لذا نتایجی که کییز می گیرد نشان می دهد که مقیاسهای سالمت اجتماعی
به حد کافی نشانگر میزان حل و فصل چالشهای اجتماعی توسط افرادهستند.او معتقداست که"سالمت
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اجتماعی یک دستاورداست" (کییز )1443،اجرایی کردن سالمت اجتماعی به عنوان کارکردی روانی،
جسمانی و اجتماعی می باید دیگاهی کالن تر درباره تلقی افراد از میزان کارکرد مناسب خود درمحیط
شان ارایه دهد.

-7-2-2بعد فردی سالمت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسالم
سالمت و سالم یعنى مصون و جدا بودن از آفات ظاهرى و باطنى .قرآن کریم اشاره میکند قلب سلیم
آن است که از شک ،حسد ،کفر و نظایر آن سالم و دور باشد (واقعه ،آیات  41و )46؛ مراد گفتار و
رفتاری است که از هم دیگر در سالم باشند .طبرسى گوید؛ سالم یعنى آن که بندگان از ظلمش سالماند؛
عالمه طباطبایی (ره) در کتاب گرانقدر تفسیر المیزان سالمت را «بى آزار» معنى کرده و میگوید؛ سالم
کسى است که بدون شرّ و ضرر ،با تو به سالمت و عافیت مالقات کند (قرشى .)1111،با توجه به ریشه
و معنای سالمت و سالم ،مسلمان باید آبروی دیگران را حفظ و هتک حیثیت نکند و مردم از دست و
زبانش درامان باشند .همانطور که حضرت علی(ع)می فرمایند« :با مؤمنین به ایثار و با سایر مردم به
انصاف رفتار کن» (تمیمی آمدی )1166،حضرت صادق (ع) نیز فرمودهاند« :مسلمان کسی است که مردم
ازدست وزبان او در امان باشند» و«مومن کسی است که مردم اورا امین مال وجان خود بدانند» (عالمه
مجلسى  1111 -1011 ،هجرى) .نداى قرآن فراخوانی به حذف تفاوت ها و امتیازها دارد ،زیرا خداوند
از آن جهت میان مردم درنسب ها وشهرها تفاوت قرار داد تا در صدد شناختن هم برآیند و با یک دیگر
آمد و شد کنند ،نه این که به یک دیگر فخر فروخته ،و به برترى جویى بپردازند (حکیمى.)1130،
سالهای متمادی است اندیشمندان علوم انسانی وروان شناسان غربی باگمانه زنی و نظریه پردازیهای
مختلف سعی درشناسایی شاخص ها ،مؤلفه ها و متغیرهای تأثیرگذار و مرتبط با رفتار های بهنجار و
نابهنجار داشته اند تا بتوانند به کنترل ،پیش بینی و تبیین رفتار انسان برای دستیابی به سالمت بپردازند.
این نظریه ها در جنبه های ماهوی سرشت سرنوشت انسان تفاوت و گاه تضادهای بنیادی ،با نگاه اسالم
داشتهاند به طوری که این تفاوت ها ،تأثیر مهمی بر اهداف ،محتوا و شایسته های رفتار سالم و انسان
سالم به ویژه در عرصه اجتماعی بر جای گذاشتهاند .تفاوت فوق العاده زیادی وجود دارد میان این که
انسان خود را برای خویشتن مطرح کند و این که آفریننده او که مافوق اوست وی را مورد شناسایی قرار
دهد (عالمه جعفری ،الف .)1133
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دین اسالم به عنوان کامل ترین نسخه هدایت الهی تا آخرین نسل بشر الگوها و مبانی جامع و دقیقی در
خصوص تفکر ،احساس و رفتار شایسته وسالم افراد در تعامل با همسر ،فرزند،همسایه و بهطورکلی
برادران دینی و تمامی انسان ها ارائه نموده که یک مسلمان باید آنها را رعایت کند (مصباح یزدی،
.)1133
اسالم کیفیت ارتباط مسلمان با دیگران را چنین معرفی میکند :اگر کسى بر او ستم کرد صبر نماید ،با
خویشاوندان قطع رابطه ندارد ،از خوى خشن دور ،دیدگان او بدون ارادهاش متوجه جایى نمىشوند،
نسبت به مردم حسد ندارد ،از احسان و انفاق خوددارى نمىکند ،مظلومان را یارى مىکند و از بینوایان
دلجویى مى نماید ،خود را به سختى مى اندازد ولى مردم از او در آسایش اند ،در انجام کارهاى مردم
کوشش دارد ،در حلمش نقصى نیست ،هر کس از او مشورت بخواهد راهنمایى مىکند و هر کس از او
مساعدت طلب کند او را مساعدت مىنماید (عطاردى .)1113 ،پیامبر(ص) در خصوص ویژگی های
روابط سالم میان مسلمانان می فرمایند« :امّت من در دنیا بر سه طبقهاند ؛ کسانی که مال را از پاکیزهترین
وجه و بهترین راه فراهم مى آورند واز آن براى صله رحم به خویشا وندان خود مى بخشند؛ به برادران
دینى خود کمک مىکنند ،و فقیران را در مال خود شریک مى سازند» (مجلسی  1110 -1011هجرى) .بر
اساس منشور امامیه (سبحانی ،)1134،انسان در پرتو نور خرد و موهبت اختیار ،در برابر خدا ،پیامبران و
دیگر انسانها مسؤول است .هیچ انسانى بر دیگرى تفوّق ندارد ،مگر از طریق تقوا و پرهیزکارى .اسالم با
دعوت به برادرى ،اصلى اساسى براى ارتباط هاى اجتماعى انسان تأسیس مىکند ،که مردمان را به مهربان
بودن ،نیکى کردن به یکدیگر ،رفتار برادرانه داشتن و عمل کردن بر مبناى مواسات ،مساوات و ایثار فرا
مىخواند(حکیمى.)1130،
-8-2-2بهداشت روانی در اسالم
در متون اسالمی روح و روان واقعیتی انکار ناپذیر است .آفرینش روان ،از آنِ خداست و حیات آن ابدی
ست .از دیدگاه قرآن ،انسان ترکیبی از ماده و روان است و شرافت انسان ،به روان اوست .معنای لغوی
بهداشت روانی ،سالم نگهداشتن آن از هر گونه آسیب است و همچنین در ایجاد آمادگی برای سازش
منطقی با پیشامدهای مهم زندگی در محیط خانه ،مدرسه ،دانشگاه ،محیط کار و ...بسیار
راهگشاست.احترام به شخصیت و حیثیت انسان بر همگان واجب است و تا زمانی که ارزش و جایگاه
افراد نادیده گرفته شود ،سالمت فکر ،تعادل روان و بهبود روابط انسانی تحقق نخواهد یافت.
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بهداشت روانی عبارت است از :تأمین سالمت فکر و روان در جهت سازگاری فرد با خود و با محیط
زندگی ،قدرت پذیرش واقعیت های موجود و شکوفایی استعدادهای بالقوه خویش.

 .1حقیقت روح و روان در اسالم
 .4تعریف بهداشت روانی.

معیارهای بیماری و سالمت روانی در مکتب اسالم در مکتب کمال یافته اسالم ،معیارهای بیماری روانی
و حداقل سالمت روانی و نیز معیارهای ایده آل تعریف شده اند .معیارهای بیماری ،در تشخیص آن
کمک کننده اند و از نظر حقوقی و جزایی مورد توجه قرار می گیرند.نکته جالب در متون اسالمی این
است که تظاهرات اختالل روانی را ،به عنوان بیماری می پندارند و تاز زمانی که نشانه های قطع ارتباط
با واقعیت ذهنی آنان ،یعنی جنون وجود دارند ،فرد از انجام تکالیف مذهبی معاف است و حق دخالت
در دارایی خویش را ندارد ،ولی پس از رفع عالمت ها می تواند انجام امور عادی خویش را بر عهده
گیرد.

پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله استفاده از واژه «مجنون» را برای افرادی که تظاهرات روانی دارند،
ناصحیح می داند و آنها را فقط بیمار می خواند .در روایتی از حضرت علی علیه السالم نقل است:رسول
خدا بر جمعی گذشت و فرمود :برای چه گرد هم فراهم شده اید؟ عرض کردند :یا رسول اهلل مرد دیوانه
ای است که غش می کند و ما بر گرد او جمع شده ایم .رسول خدا فرمود :این دیوانه نیست ،بلکه بیمار
است .پس فرمود :آیا شما را از دیوانه حقیقی آگاه کنم؟ عرض کردند :بلی یا رسول اهلل! فرمود :دیوانه آن
است که از روی تکبر راه رود ،با گوشه چشمش نگاه کند ،شانه های خود را از سر بزرگی بجنباند و با
آنکه گناه می کند ،آرزوی بهشت دارد ،مردم از شرش آسوده نیستند و به خیرش امیدی نیست و او
دیوانه است.

 -9-2-2نقش مذهب در بهداشت روانی
مذهب همواره در بهداشت روانی و تعلیم و تربیت آدمی و زندگی فردی و اجتماعی او ،منشاء خیر و
نیکی بوده است .بر این اساس که جامعه از افراد خود انتظار دارد از دستورات دینی خود پیروی و با
ایمان و اعتقاد کامل مذهبی زندگی کنند .احساس امنیت روانی ،بر تأمین سالمت روان انسان بسیار
تأثیرگذار است و این احساس ،خود ناشی از جایگاه مثبت اجتماعی اوست.از نشانه های روان سالم در
انسان بالغ ،داشتن ایمان قوی است .بسیاری از عالمان و فیلسوفان بر این عقیده اند که یگانه مانع تحقق
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خواهش های نفسانی ،نیروی ایمان و باورهای دینی است.افراد متدین ،از مشکالت و پیشامدها نمی
هراسند و با اراده محکم و توکل به خدا ،شکیبایی پیشه می کنند و با علم و ایمان به حل مشکل می
پردازند.

امام جعفر صادق علیه السالم صفاتی را برای شخص با ایمان برشمرده است که آراستگی به این صفات،
افراد را در برابر آسیب های روانی اجتماعی مقاوم می سازد ،از آن جمله اند .1 :متانت و استواری در
برابر حوادث  .4صبر و شکیبایی در گرفتاری ها  .1شکرگزاری در نعمت  .9قناعت به روزی ای که
خداوند داده است  .1روانداشتن ستم بر دشمنان  .6تحمیل نکردن خود بر دیگران  .1تأمین آسایش
دیگران با تحمل سختی.

 -11-2-2نقش مذهب در پیشگیری از بیماری های روانی
بنابر نظر روان شناسان ،بیشتر بیماری های روانی ناشی از فشارهای زندگی ،در میان افراد بی دین یا
سست ایمان دیده می شود .ازاین رو ،یکی از پی آمدهای ناگوار زندگی عصر ما که بر اثر ضعف ایمان
پدید آمده است ،افزایش بیماری های روانی و عصبی است .ایمان و اعتقاد مذهبی ،نقش مهمی در
تقویت روان انسان ها دارد و به نسبت افزایش ایمان درونی افراد ،آسیب های روانی و اجتماعی کمتری
خواهند دید .اصل بهداشت روانی نیز بر این است که چگونه باید از بروز بیماری های روانی پیشگیری
کنیم و این مهم تحقق نمی یابد ،مگر در سایه اعتقاد و ایمان واالی الهی.

بر اساس یافته های برخی متخصصان ،درمان ریشه ای بیشتر بیماری های روانی ،از طریق مذهب امکان
پذیر است .مذهب درمانی ،یکی از راه های درمان بیماری های روانی شناخته شده است .روان شناسان
جهان اسالم به ویژه ایران ،در پرتو دستورهای مذهبی و با مددخواهی از قرآن کریم ،روش های مناسبی
را برای تسکین و درمان مشکالت روانی معرفی می کنند که برای درمان بیماری های روان مؤثر
است.ضعف ایمان و گرایش مذهبی ،منشاء بیماری های روانی.
رهنمودهای قرآنی برای تسکین و درمان بیماری های روانی:

-1درمان ،با ذکر و یاد خدا:
«أَال بِذِکْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ؛ آگاه باشید که با یاد خدا دل ها آرامش می یابد»( .رعد)43:از بهترین راه
های اساسی درمان روان ،ذکر خداست؛ زیرا ذکر قلب ها را جال می دهد ،ترس و نگرانی را می زداید و
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احساس امنیت درونی در فرد به وجود می آورد ،به عبارت دیگر یاد خداوند هر گونه نا امنی را به امنیت
و دشمنی را به محبت و اضطراب را به آرامش تبدیل می کند .همچنین فرد افسرده که ناامیدی سراپای
وجودش را فراگرفته است ،می پندارد که کسی او را درک نمی کند ،ولی همین فرد در حضور خدا
احساس آرامش می کند و همواره خداوند را با خود همراه می داند ،به حدی که یقین می یابد در تنهایی
نیز خدا او را رها نخواهد ساخت .خداوند کریم در قرآن فرموده است« :پس یاد کنید مرا تا یاد کنم شما
را»( .بقره.)193 :
-2درمان ،با خواندن قرآن و دعا
وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُوءْمِنینَ وَ ال یَزیدُ الظّالِمینَ إِالّ خَسارًا( .بنی اسرائیل.)31:
و نازل می نماییم در قرآن آنچه را آن شفا و رحمت است برای مؤمنین و نمی افزاید ستمکاران را جز
زیان .

عالمه طباطبایی رحمه اهلل در تفسیر این آیه شریفه اشاره به این مطلب دارد که اگر قرآن را به منزله شفا
بدانیم ،پس باید امراضی وجود داشته باشند که شفای آنها از طریق قرآن صورت پذیرد؛ همان گونه که
دارو اثر شفابخشی برای بیماری ها دارد .بنابراین چنانچه نفس انسان به مادیت گرایش یابد و اسیر هوی
و هوس های مادی گردد ،درمان این بیماری او جز به مدد قرآن امکان ندارد .یاد خدا ،درمان دردها و
شفای بیماری ها.

-3درمان ،با توبه کردن :در برخی بیماری های روانی ،بیمار احساس گناه و تقصیر شدیدی نسبت به
اعمال گذشته خود دارد و خود را خطاکار محض می داند .حتی بیمارانی هستند که مرتکب گناه و
خطایی نشده اند ،ولی بر اثر پیشروی احساس گناه ،درونشان بیمار شده است .به طور مثال :فرد افسرده
فقط به گذشته خود می نگرد و در تفسیر رخدادهای گذشته خود را مقصر می داند و یا فرد وسواس،
ناخواسته خود را آلوده و گناهکار حس می کند و از روی وسواس کارها را تکراری انجام می دهد تا
خود را پاک پندارد .گروهی از بیماران که درواقع گناهکارند و از کرده خود پشیمان و به اضطراب و
نگرانی دچار شده اند ،بهتر است با توسل به توبه و بازگشت به خداوند به تطهیر روانی برسند تا از شرم
ساری گناه نیز برهند.توبه ،یعنی پشیمانی از عمل ناشایست که پس از آگاهی درست به نفسِ کار این
تصمیم گرفته می شود .آدمی با توبه ،با هوس ها می ستیزد و سرانجام آن بازگشت نفس به اعتدال و
درنتیجه سالمت روانی است.
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-11-2-2چارچوب نظری سالمت اجتماعی
کییز معتقد است کیفیت زندگی و عملکرد شخصی فرد را نمی توان بدون توجه به معیارهای اجتماعی
ارزیابی کردوعملکرد خوب در زندگی چیزی بیش از سالمت جسمی ،عاطفی و روانی است و تکالیف و
چالش های اجتماعی را نیز در بر می گیرد .کییزمفهوم سالمت اجتماعی رابه معنی ارزیابی
فردازعملکردش در برابر اجتماع بیان می کند.

سالمت اجتماعی به معنای کیفیت روابط فرد با افراد دیگر ،نزدیکان و گروه های اجتماعی است و شامل
پاسخ های درونی (احساس ،تفکر و رفتار) که نشانگر رضایت یاعدم رضایت فرد از زندگی و محیط
اجتماعی امن است(الرسن)1446،
سالمت اجتماعی به توانایی فرد در تعامل موثر با دیگران و اجتماع به منظور ایجاد روابط ارضا کننده
شخصی وبه انجام رساندن نقش های اجتماعی اشاره دارد(کییز وشاپیرو . )4009 ،این ابعاد اجتماعی فرد
سالم  ،زمانی عملکرد خوبی دارد که اجتماع رابه صورت یک مجموعه معنا دار ،قابل فهم و با امکان
رشد و شکوفایی بداند(کییز .)1443،سالمت اجتماعی شامل سطوح مهارت های اجتماعی ،عملکرد
اجتماعی و توانایی شناخت هر شخص از خود به عنوان عضوی از جامعه بزرگتراست .شاخص های
مهم سالمت اجتماعی شامل مشارکت فعال در زندگی اجتماعی ،پذیرش مسئولیت،شناخت حقوق و
وظایف خودبه عنوان یک شهروند ،شناخت حقوق و وظایف دیگران و احترام به حقوق آنان ،احترام به
محیط زیست و تالش در راه حفظ آن ،شناخت فرهنگ و ارزش های اجتماعی ،پرهیز از خشونت و
داشتن شکیبایی و مدارا با دیگران (استون و جیکوب .)4001،به طورکلی مجموع نظریه ها درباره سالمت
اجتماعی را می توان در سه رویکرد جمع بندی کرد -1 :سالمت اجتماعی به مثابه جامعه سالم؛ -4
سالمت اجتماعی به مثابه شرایط اجتماعی سالمت بخش  -1سالمت اجتماعی به مثابه جنبه ای از
سالمت فرد در کنار سالمت جسمی و روانی.

ماکس وبر پایگاه اجتماعی را یک امتیاز اجتماعی تعریف می کند که درجامعه به برخی ازموقعیت هاداده
می شود و جامعه نیز از دسته هایی از سطوح و یا گروههایی از پایگاه ها تشکیل می شود .دیدگاه وبر،
طبقه اجتماعی را به صورت چند بعدی در نظر می گیرد .رز و وو مطرح می کنند که افراد با تحصیالت
باالتر در مقایسه با افراد کم سواد از لحاظ سالمت روحی و روانی در وضعیت بهتری قرار می گیرند .به
عبارت دیگر موقعیت یک فرد در سلسله مراتب اجتماعی برای وی شرایط و ویژگیهایی را فراهم می کند
که می توانند سالمتی وی را تحت الشعاع خود قرار دهد .اشنایدر و همکاران نیز مهارتهای ارتباطی را به
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عنوان وسیله ارتباط میان فرد و محیط تعریف می کنند و به عنوان وسیله شروع و ادامه یک ارتباط
سازنده می دانند که دربخش مهمی از سالمت اجتماعی ،مورد استفاده واقع می شود .از دیدگاه روان
شناسی ،مذهب یک فعالیت فکری و احساسی و یک عمل ارادی است.مذهب گرایی با بهداشت روانی
مثبت ،احساس بهزیستی ،کنترل خویشتن و توانایی تحمل در ارتباط است.

 -3-2بخش دوم:پرخاشگری در کودکان و نوجوانان و درمان آن
 -1-3-2پرخاشگری:

محققان علوم رفتاری در کشورهای مختلف هرگز تعریف روشن و واحدی از مفهوم پرخاشگری ارائه
نداده اند زیرا تعریف پرخاشگری تحت تاثیر فرهنگ،تجربه واعتقادات جوامع متفاوت است(ایزدی طامه
وهمکاران.)131 :1134،به هر حال رفتارهای پرخاشگرانه یکی از مشکالت اجتماعی مهم و اساسی
درهرجامعه است که به دلیل اهمیت آن بخصوص دردوران کودکی ونوجوانی توجه ویژه ای می
شود.درزیر به مهمترین تعاریف ارائه شده در خصوص پرخاشگری اشاره می شود:

از دیدگاه ارونسون ( )1131پرخاشگری رفتارآگاهانه ای است که هدفش اعمال دردورنج جسمانی یا
روانی باشد .به عبارت بهتر عمل آگاهانه ای است که باهدف واردآوردن صدمه و رنج انجام می گیرد.این
عمل ممکن است بدنی یا کالمی باشد.خواه در نیل به هدف موفق بشود یا نشود ،در هر صورت
پرخاشگری است .هیلگارد و اتکینسون ( )1131پرخاشگری را رفتاری می دانند که قصد آن صدمه زدن
(جسمانی و کالمی) به فرد دیگر یا نابود کردن دارایی آنهاست .مفهوم اساسی در این تعریف قصد
است.اگر کسی پای شمارالگد می کند قصد وی نشان دهنده پرخاشگرانه بودن یا نبودن رفتار است.به
طور کلی رفتار پرخاشگرانه واجد چهار شرط زیر است:
الف) فردی که رفتارش توام با پرخاشگری است آن رفتار را عمداٌانجام می دهد.
ب) آن رفتار در رروابط بین فردی که حاکی از تعارض یا ناکامی باشد رخ می دهد.

پ) شخصی که دارای رفتار پرخاشگرانه است قصدش برتری یافتن بر فردی است که مقابل او رفتار
پرخاشگرانه داشته است.
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ت) شخصی که چنین رفتاری از او سر می زند یا در جهت جدال تحریک شده یا حد اعالی شدت ،آن
مسیر را پیموده است(ایزدی طامه و همکاران.( 131 :1134 ،
با توجه به جمیع تعاریف مربوط به پرخاشگری مهمترین مفاهیم مستتر در این تعاریف عبارتند از:
 نیتمندی :رفتار پرخاشگرانه همراه با قصد و نیت صورت می گیرد. جلوه رفتاری :عامل پرخاشگری به نوعی(کالمی یا جسمانی) قصد و نیت خود را آشکار می سازد. -قربانی  :پرخاشگری همواره معطوف به شخصی یا چیزی می باشد.

پرخاشگری به طورکلی به دونوع پرخاشگری خصمانه وپرخاشگری وسیله ای تقسیم می
شود.پرخاشگری خصمانه عملی پرخاشگرانه است که ازاحساس خشم ناشی می شود وهدفش اعمال
درد و آسیب است.اما در پرخاشگری وسیله ای قصد و نیت آسیب رساندن به شخص دیگر وجود دارد،
لیکن آسیب رسانی به عنوان وسیله ای برای رسیدن به هدفی غیراز ایجاد درد و رنج صورت می گیرد
(ارونسون .)411 : 1131 ،
پرخاشگری خصمانه شامل دو حالت پرخاشگری آشکار وپرخاشگری رابطه ای می باشد.در پرخاشگری
آشکار کودک به دیگران صدمه بدنی وارد می کند یااو را به چنین صدمه ای تهدید می کند  .مثال کتک
زدن  ،لگد زدن یا تهدید کردن یک همسال به کتک زدن .اما در پرخاشگری رابطه ای به صورت
محرومیت اجتماعی و شایعه پراکنی رخ می دهد و به رابطه همساالن آسیب می رساند(یعقوبی و
همکاران.)1140،
پرخاشگری رابطه ای که شامل دو نوع مستقیم و غیر مستقیم می شود در مورد کودکانی به کار می رود
که به طور عمد سایر کودکان را از گروه طرد و منزوی می کنند .برخی از محققان این نوع رفتار را
پرخاشگری اجتماعی و مستقل از پرخاشگری آشکار تعریف کرده اند(واحدی و همکاران.)1131 ،
 -2-3-2 .3عوامل موثر بر پرخاشگری کودکان و نوجوانان:

بامطالعه وبررسی نظریات مختلف در حوزه پرخاشگری و خشونت به طور کلی و پرخاشگری کودکان و
نوجوانان به طور خاص ،موارد ذیل را به عنوان مهمترین عوامل موثر بر پرخاشگری شناسایی و معرفی
می نماییم:

-1خانواده :یکی از عوامل موثر و اساسی در رفتار افراد می باشد .کودک از بدو تولد خصوصیاتی رااز
والدین خود به ارث می برد و زمینه های رشد وی را فراهم می کند .نفوذ والدین در کودکان تنها جنبه
ارثی ووراثتی ندارد بلکه در آشنایی کودک با زندگی اجتماعی و فرهنگ پذیری وی خانواده و والدین
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نقش اساسی دارند .ساختار و شکل خانواده  ،نحوه ارتباط اعضاءهرخانواده با یکدیگر و جامعه ای که
خانواده درآن زندگی می کنددر بیشتر موارد همسانی نداردلذا رفتار و تاثیر خانواده ها در افراد متفاوت
است(مجتهدزاده و نیسی .)3 :1133 ،رفتار متضاد پدر و مادر ،جدایی والدین از هم ،غیبت طوالنی مدت
یکی از والدین ،وجود جو نامساعد در خانواده پرخاشگر بودن پدر یا مادر یا هردو ،تبعیض و بی عدالتی
در مورد کودکان و نوجوانان ،تحقیر کودکان و نوجوانان و احساس ناامنی ،دخالت بیش از حد در کار
آنها و رفتار تهدید آمیز از علل روانی اجتماعی مهم در پرخاشگری نوجوانان محسوب می شود(گلچین،
)1131
-2جنسیت :تفاوت در پرخاشگری میان دو جنس از دو -سه سالگی مشهود است .در مهدکودک
پرخاشگری کالمی و بدنی در پسرها بیشتر از دختران است و معموال پسرها بیشتر در صدد تالفی برمی
آیند.و این تفاوت در پرخاشگری پسران و دخترها در همه فرهنگها و طبقات اجتماعی دیده می
شود(یعقوبی و همکاران .)44 :1134 ،گلچین ( )1131در تحقیقی نشان دادکه در دختران به طور ذاتی
نسبت به پسران از پرخاشگری کمتری برخوردارند ودر حالی که پسران بیشتر از پرخاشگری فیزیکی
استفاده می کنند ،دختران پرخاشگری کالمی از خود نمایش می دهند.ودلیل آن این است که دختران در
مواجهه با مشکالت بیشتربه صورت درونی یعنی افسردگی واظطراب پاسخ می دهند .همچنین پسران
درصورتی که مورد تهاجم و حمله قرار بگیرند سریعتر دست به تالفی میزنندوبا شدت بیشتری پاسخ می
دهند .عالوه بر آن دختران نسبت به پسران گرایش کمتری به تقلید رفتارهای پرخاشگرانه دارندمگر آنکه
به دلیل چنین رفتار هایی از سوی دیگران تقویت شوند و البته در اجتماع ما کمتر به خاطر پرخاشگری
دختران راتشویق وتقویت می کنند (سلحشور.)1113 ،
-3سن :معموال هرچه کودکان بزرگتر می شوند کم تر دست به رفتارهای پرخاشگرانه می زنند ،زیرا می
توانند با بیان کالمی به خواسته های خود دست یابند .البته چنانچه کودکان درسنین مدرسه رفتارهای
پرخاشگرانه ازخود نشان دهندغالبا این نوع رفتار ازنوع خصمانه آن خواهد بود.به عبارت دیگر برای
رسیدن به خواسته ها و تمایالت خود با قصد و برنامه قبلی عمل می کنندوبیشتر به پرخاشگریهای
کالمی مثل انتقاد ،تمسخر،یاوه گویی وفحاشی ویامخالفت های کالمی می پردازند (سلحشور.)1113 ،
-4رسانه ها :یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در بروز رفتارهای پرخاشگرانه محسوب می شود .از
دیدگاه ارونسون ( )1131رسانه ها و بخصوص تلویزیون نقش اساسی در اجتماعی کردن کودکان ایفاء
می کنند .هرچه افراد در کودکی خشونت بیشتری رادر تلویزیون تماشا کنند بعدها در دوره نوجوانی و
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بزرگسالی خشونت و پرخاشگری بیشتری از خود نشان خواهند داد .کودکان حتی اگر مستعد
پرخاشگری هم نباشند اگر برای مدت طوالنی درمعرض نمایش پیوسته فیلم های خشن قراربگیرند
پرخاشگرتر می شوند .

خشونت در برنامه های تلویزیونی مانند یک الگوی رفتاری عمل می کندکه به تماشاگران می آموزد
چگونه پرخاشگری خود را به سمت دیگران بروز دهند .همچنین برنامه های خشن می توانند باعث
ظهور افکار و احساسات پرخاشگرانه شوند .خشونت های مکرر تلویزیونی ممکن است حساسیت بیننده
را نسبت به خشونت از بین ببرند و رفتارهای پرخاشگرانه را طبیعی و قابل قبول جلوه دهند(صفاری نیا،
.)1134
بطور کلی قرار گرفتن درمعرض خشونت تلویزیونی به صورت طوالنی مدت به نتایج زیر می انجامد:
الف) سبک های رفتار پرخاشگرانه را افزایش می دهد .
ب) محدودیت های اعمال چنین رفتاری را کاهش می دهد.
ج) عواطف و احساسات بینندگان چنین برنامه هایی را در قبال خشونت خنثی می کند .

د) تصویری از واقعیت اجتماعی درذهن بینندگان این برنامه ها شکل می گیرد که مبنای بسیاری از کنش
های آنان قرار می گیرد(قاسمی و همکاران)1134 ،
-5بازیهای ویدیویی و رایانه ای:

پرخاشگری و خشونت از جمله موضوعات اساسی مطرح شده در بازیهای ویدیویی و رایانه ای به شمار
می آید .بررسی مفاهیم پرخاشگرانه در این گونه بازیها حاوی نوعی از عادی سازی پدیده خشونت و
پرخاشگری در جریان بازیهاست .جنگ ستارگان ،انهدام سیاره ها ،سفینه های فضایی و ربوت ها و مانند
آن از موضوعات عادی و پیش پا افتاده این بازیهای رایانه ای محسوب می شود .و از همه بدتر اینکه در
برخی از این بازیها کاربران کودک و نوجوان نقش جنایتکاران خیالی را ایفاء می کنند و با حمله به
عابران و رهگذران با کشتن آنها امتیاز کسب می کنند .و یا مثال با ماشین ربایی از مردم در خیابان و
دزدیدن مواد مخدر از قاچاق فروشان امتیاز کسب می کند و یا برای قتل عام عابران جایزه می گیرد و
صدای شکستن استخوان های آنها به جلوه های واقع گرای بازی اضافه می کند(منطقی.)1131 ،
در برخی از نسخه های اینگونه بازیها مثل بازی محکوم به فنا در آغاز برنامه اینگونه خاطرنشان می سازد
که فقط خاطرتان باشد درب اتاقتان را در جریان بازی قفل نکنید تا در صورت لزوم راه فراری داشته
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باشید .و در شرح بازی قاتل بیان می شود که اول چند قرص آرام بخش دم دستتان بگذارید و بعد بازی
را شروع کنید(منطقی.)1131 ،با توجه به اینکه انجام این بازیها فعالیتی تعاملی است و در نتیجه فرد را
بیشتر درگیر می کند ،تاثیر آنها حتی از تلویزیون هم بیشتر است(گانتر .)1133،از دیدگاه منطقی ()1131
مهمترین تبعات بازیهای رایانه ای عبارتند از :وجود تخیالت پرخاشگرانه ،عادی شدن پرخاشگری،
الگوبرداری از قهرمانان پرخاشگر ،پرخاشگری به عنوان راه حل مسائل و مشکالت افراد،افزایش
پرخاشگری عملی در کودکان و نوجوانان و افزایش قتل و بزهکاری در نوجوانان ،حساسیت زدایی
نسبت به خشونت و پرخاشگری و در نتیجه یافتن شخصیتی خشن و ستیزه جو و........

-6سلیقه کودکان به عنوان عامل موثر پرخاشگری:
گاهی کودکان با انتخاب های خود موجب تقویت رفتارهای پرخاشگرانه می شوند .مثال انجام ورزش
های رزمی ،دیدن فیلم های پرتحرک و خشونت آمیز و انجام بازیهای رقابتی و  ...که باعث بروز
رفتارهای پرخاشگرانه در آنها می شود .در حالی که شرکت در گروههای موسیقی ،نقاشی  ،انجام فعالیت
های فرهنگی و بازیهای جمعی و مانند آن می تواند روحیه آرامش را در کودکان تقویت کند .یکی دیگر
از عوامل رشد و تقویت پرخاشگری انتخاب دوست است برخی از همساالن می توانند الگوی رفتاری
نامناسبی برای دیگرهمساالن باشند (سلحشور.)1113 ،
 -3-3-2راهکارهایی جهت کاهش پرخاشگری:

-1آموزش مدیریت خشم :از دیدگاه درتاج( )1133آموزش مهارت های کنترل خشم و پرخاشگری که
طی آن راه های درست ومناسب بروز ومدیریت هیجانات ارائه میشودمی تواند درکاهش رفتار
پرخاشگرانه موثر باشد  .با استفاده از خودآرام سازی و خودگویی های مثبت و خویشتن داری ،می توان
احساس خود کارامدی و مهارت های اجتماعی را افزایش داد .رئوس محتوا و برنامه های آموزشی
مدیریت خشم طی  3جلسه به شرح زیر آموزش داده می شود:

معرفی برنامه و بیان انتظارات و مقرراتتعریف و تشریح مفهوم خشم و پرخاشگری-بیان عالئم جسمانی خشم و راهها تشخیص زودهنگام آن

http://andishmandproject.com

http://andishmandproject.com
توضیح شیوه آرام سازی خویشتنتوضیح چگونگی تغییر خودگویی های منفیآموزش شیوه ابراز خشم به صورت سازگارانهآموزش روش حل مسالهارزیابی برنامه و پاسخگویی به سواالت-2تنبیه:
اگر تنبیه خردمندانه و در زمینه رابطه ای گرم وپرمحبت انجام بگیرد می تواند موثر باشد .عامل مهم
دیگر در اثربخشی تنبیه شدت یا محدودیت آن است  .تنبیه شدید یا مقید کننده می تواند بی اندازه ناکام
کننده باشدو از آنجا که ناکامی یکی از علل اصلی پرخاشگری است ،عاقالنه است که از استعمال فنون
ناکام کننده در کوشش جهت تقلیل پرخاشگری احتراز شود.

-3پاداش به نمونه های دیگر رفتار :
پاداش دادن به رفتارهای غیرپرخاشگرانه کودک و نوجوان ،چرا که برخی معتقدند کودکان شاید برای
جلب توجه به رفتار پرخاشگرانه دست زنند و برای آنها تنبیه برنادیده انگاشته شدن رجحان دارد
درنتیجه رفتار پرخاشگرانه برای آنها پاداش دارد که با دادن پاداش به رفتارهای غیر پرخاشگرانه این
ذهنیت را پاک می کنیم.

-4ایجاد هم حسی نسبت به دیگران:
وارد آوردن درد و رنج عمومی به دیگران برای اغلب مردم مشکل است مگر اینکه بتوانند راهی برای
انسانیت زدایی از قربانی بیابند .از طریق خصوصیت هم حسی ارتکاب پرخاشگری مشکل تر می شود.
چراکه یک همبستگی منفی بین هم حسی و پرخاشگری در کودکان وجود دارد و هرچه این توانایی
افزایش یابد از میزان پرخاشگری کاسته می شود(محسنی تبریزی.)1131 ،
 -5آموزش مهارت های اجتماعی:
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برخی از رفتارهای منفی همچون پرخاشگری از نبود مهارت هایی ناشی می شود که برای گفتمان
شایسته وموثر باهمساالن مورد نیاز است.از مهمترین راهکارهای کاهش پرخاشگری در بین کودکان
ونوجوانان تقویت مهارت های اجتماعی می باشد.برخی از این مهارت ها به شرح زیر است:

الف) آموزش مهارت ابراز وجود :روشی که در آن رفتارهای مناسب اجتماعی برای ابراز و بیان
احساسات ،نگرش ها و آرزوها ،نقطه نظرات و عالیق به افراد آموخته می شود تا بتوانند به راحتی و
بدون ترس و نگرانی باورها ،احساسات و عالئق خود را ابراز کنند .آموزش ابراز وجود یک روش چند
محتوایی است که دربرگیرنده راهنمایی،ایفای نقش ،بازخورد  ،مدل سازی ،تمرین و مرور رفتارهای
آموخته شده می باشد .تحقیقات انجام شده کارایی آن رادرکاهش اضطراب  ،پرخاشگری وافزایش
عملکرد تحصیلی نشان داده است(عاشوری و همکاران .)1131 ،
ب) آموزش مهارت حل مساله (کفایت اجتماعی) :یکی از مهمترین مهارت هایی که قادر است
بالندگی و بهداشت روانی کودکان ونوجوانان رادرمواجهه بامشکالت آینده حفظ و تقویت نمایدمهارت
حل مساله به معنای اعم وحل مساله اجتماعی به طور اخص است .به طوری که افراد ناتوان از حل این
مسائل و مشکالت ممکن است با اقدام به راه حل های ناموثر مانند استفاده از مواد مخدر برای آرامش،
استفاده ازسیگار برای جلب توجه و ترک تحصیل به علت ناتوانی در برطرف کردن مشکالت تحصیلی
نه تنها مشکل را بزرگتر و پیچیده تر سازند بلکه حتی درمعرض خطر مرگ قرار گیرند.در این راستا
تقویت حل مساله یکی از راههای مقابله با مشکالت زندگی می باشد (واحدی و فتحی
آذر.)1131،درواقع آموزش حل مساله فرایندی برای یافتن پاسخ ها ارائه می دهد و در نتیجه در تغییر
رفتارکودک موثر بوده و درک وی را از کارایی خویش افزایش می دهد(بهرامی.)1134 ،
ج) هوش هیجانی :در شکل گیری  ،گسترش و ادامه تعامالت انسانی موثر نقش مهمی دارد و عموما
یکی از عوامل اساسی هوش هیجانی این است که فرد راهبردهای ارتباطی را چگونه و در چه زمانی و به
چه شکل مورد استفاده قرار دهد .هوش هیجانی مجموعه ای از قابلیت های غیر شناختی است که
توانایی فرد را در سازگاری با مقتضیات محیطی و فشارهای حاصله افزایش می دهد .هوش هیجانی به
عنوان گونه ای توانایی عبارت است از ظرفیت درک ،ابراز ،فهم ،کاربرد و مدیریت (مهار) هیجانات در
خود و دیگران(افتخار صعادی و همکاران .)1134 ،در نتیجه آموزش و بکارگیری هوش هیجانی نقش
موثری می تواند در کاهش پرخاشگری کودکان و نوجوانان داشته باشد.
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د) قصه گویی :به طورکلی کودکان و نوجوانان عالقه ای به شرکت در جلسات درمانی ندارند اما قصه را
دوست دارند و از آن لذت می برند .بخصوص پسران که به نظر می رسد به قصه اعتماد می کنند .پسران
چون در عرصه هیجانی احساس بی کفایتی می کنند ،به قصه ها نیاز دارند تا به آنها زبانی درونی-
انعکاسی برای تجربیات احساسی ببخشند.از سوی دیگر چون کودکان پرخاشگر در فهم بیان همدلی
نقص هایی دارند و به دفاعی بودن متمایلند و بعالوه نسبت به تغییر و درمان مقاوم هستند ،قصه گویی
می تواند در کاهش پرخاشگری انها مفید باشدو به آنها بیاموزد که چگونه رفتار خودرا تغییر دهند
(نصیرزاده و روشن.)1134 ،
-6موسیقی:
یکی از ابزارهایی که می تواند به طور مستقیم در سطح عاطفه ،احساس و تصویرسازیهای ذهنی و به
طور غیر مستقیم بر روی شناخت فرد تاثیرگذار باشد .رفتار آشفته نتیجه عدم هارمونی در فرد است و
موسیقی می تواند در برگرداندن این هارمونی و نظم و در نتیجه سالمتی فرد موثر باشد .موسیقی درمانی
در واقع به کار بردن موسیقی به عنوان ابزاری برای فراهم کردن تغییرات مثبت در رفتار است .هدف
موسیقی کمک به افراد برای رسیدن به توانایی های بالقوه آنها ،ترمیم ،تثبیت و بهبود سالمت جسمی و
اجتماعی و هیجانی شان است .موسیقی به دلیل جذابیت و انگیزش ذاتی که دارد فضای امن و مناسبی
برای ارتباط اجتماعی فراهم می کند ،به همین خاطر از میزان بی تفاوتی اجتماعی،گوشه گیری،عدم
لذت،خشونت وپرخاشگری می کاهد (سلطانی و همکاران.)1134 ،
البته الزم به ذکر است که تحقیق حاضر به صورت نظری و کتابخانه ای بوده و با توجه به پیچیدگی
مساله مورد نظر و تفاوتهای فرهنگی و اجتماعی که در جوامع مختلف وجود دارد هرگونه اقدام عملی
جهت کنترل و مقابله با پرخاشگری کودکان و نوجوانان نیازمند بررسی های دقیق و کارشناسی به
صورت بومی،فرهنگی ،اعتقادی و با توجه به شرایط زمانی مکانی خاصی که در آن پرخاشگری روی می
دهد ،می باشد .

 -4-3-2مبانی نظری پرخاشگری
الف)تئوری رفتار غریزی فروید:
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کهن ترین و شناخته شده ترین تبیین در مورد پرخاشگری ،که معطوف به این نگرش است که انسان به
دلیل طبیعت زیستی اش تا حدودی برای ارتکاب پرخاشگری و خشونت برنامه ریزی شده است .و تنها
راه کنترل این سائق فطری تنبیه است(محسنی ،تبریزی و رحمتی .)1131 ،از منظر این تئوری رفتار
پرخاشگرانه نتیجه یک انگیزه عمده درونی به سوی عمل است و نه عکس العمل در برابر شرایط طبیعی
و تنها یک محرک طبیعی این عمل را آزاد می کند.کسانی که در چارچوب تئوری رفتار غریزی فعالیت
می کنند بعضا معتقدند که پرخاشگری کودکان و نوجوانان می تواند مفید باشد .
ب)نظریه ناکامی – پرخاشگری:

پرخاشگری می تواند معلول هر موقعیت ناخوشایند یا مالل انگیز از قبیل درد ،دلتنگی و غیره باشد.
مهمترین عامل در ایجاد پرخاشگری از میان همه موقعیت های مالل انگیز ناکامی است .اگر فرد در نیل
به هدف خود با شکست مواجه شود ناکامی حاصل احتمال پاسخ پرخاشگرانه او را افزایش می
دهد(محسنی تبریزی .)111 :1131 ،در تفسیر و توضیح این نظریه می توان گفت که اگر کودکان و
نوجوانان در رسیدن به اهداف خود با شکست مواجه شوند یا خواسته های آنها برآورده نشود احساس
ناکامی می کنند و این احساس با پرخاشگری نمایش داده می شود.
ج)نظریه یادگیری اجتماعی:

بر اساس این نظریه همان گونه که کودکان مهارت های شناختی واجتماعی را از طریق مشاهده عملکرد
اطرافیان می آموزند،با تماشای اعمال پرخاشگرانه وخشونت آمیز یاد می گیرندکه پرخاشگرانه
رفتارکنند(حسینی انجدانی .)1131،آلبرت بندورا نظریه پرداز اصلی این دیدگاه معتقد است از آنجا که
بخش اعظم یادگیری مردم از طریق مشاهده درمحیط پیرامونشان صورت می گیرد می توان نتیجه گرفت
که فرایندهای مشابهی مانند رسانه های گروهی نیزهمین تاثیر رابر مخاطبان دارند.مطالعات نشان داده که
کودکان و نوجوانان آنچه راکه از صفحه تلویزیون می بینند تقلید می کنند یا به ذخیره رفتاری خویش می
افزایند .شاخه دیگری از این نظریه به نقش فرایندهای شناختی توجه می کند  .اگر رفتارهای خشونت
آمیز نشان داده شده از تلویزیون موفقیت به دنبال داشته باشد به کارگیری آن در زندگی واقعی نیز می
تواند موفقیت به دنبال داشته باشد درنتیجه تماشای زیاد تلویزیون قالب بندی نگرش هاو رفتار کودکان
را در پی دارد(جوادی و همکاران.)1131 ،
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با توجه به دیدگاههای مطرح شده درنظریه یادگیری اجتماعی کودکان و نوجوانانی که در معرض
تماشای برنامه های پرخاشگرانه و خشونت آمیز تلویزیونی و ماهواره ای و یا حتی بازیهای ویدیویی
هستند نسبت به سایرکودک ونوجوانان از میزان باالتری از پرخاشگری برخوردارند.
د)دیدگاه شناختی :

بر طبق این دیدگاه فرایندهایی مانند ادراک های فرد از رویدادها ،تعبیرها و استنباطهای فرد از عوامل
اصلی به وجود آورنده هرگونه رفتار از جمله رفتار پرخاشگرانه است .طبق این تئوری کودکان پرخاشگر
رفتار دیگران را به عنوان نشانه پرخاشگری تعبیر می کنند و بر اساس این گونه نحوه پردازش اطالعات
عمل می کنند .الگوی برانگیختگی خشم از الگوی شش مرحله ای پردازش اطالعات اجتماعی متاثر شده
است .در مرحله اول کودکان جزئیات رویداد محیطی را رمز گردانی می کنند .در مرحله دوم تفسیر
مرتبط با موقعیت را تولید می کنند و در مرحله سوم یک هدف اجتماعی را شکل می دهند که بر پاسخ
آنها نسبت به موقعیت تاثیر می گذارد .مرحله چهارم تولید ذهنی گروهی از پاسخ های رفتاری
(راهبردها) مرحله پنجم ارزیابی کیفیت هر پاسخ (ارزیابی راهبردها) را شامل می شود و مرحله آخر
انجام دادن پاسخ انتخاب شده است (حاجتی و همکاران.)1131 ،
در مرحله ارزیابی کودکان پاسخ های رفتاری ممکن را برای یک موقعیت اجتماعی خاص بر اساس
چندین مالک ارزیابی می کنند مانند نتایج احتمالی برای هر پاسخ و درجه اطمینانی که آنها درباره توانایی
اجرای هر پاسخ دارند .نتایج این ارزیابی تصمیم گیری درباره پاسخ است ،به شیوه ای که کودک یک
پاسخ را برای تصویب برمی گزیند .نتایج تحقیقات و بررسی ها درمرحله تصمیم گیری درباره پاسخ
نشان میدهد که کودکان پرخاشگر اعمال پرخاشگرانه را به شیوه ای ارزیابی می کنند که رفتار
پرخاشگرانه مورد انتظار آنها را تصویب می کند که به طور نسبی نتایج مثبتی را در پی دارد و هم چنین
سبب می شود تابیش از همساالن غیر پرخاشگر خود احساس اعتماد و اطمینان به توانایی خود در شکل
دادن به رفتار های پرخاشگرانه پیدا کنند.بنابراین برای کودکانی که این الگوی پردازش اطالعات
اجتماعی را ابراز کنند پرخاشگری ممکن است برای بدست آوردن اهداف مورد نظر عملکردی مداوم
باشد (حاجتی و همکاران.)1131،
ی)نظریه پرخاشگری -پرخاشگری :
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بدرفتاری و اهانت کالمی دیگران اغلب عامل عمده ای در آشکار ساختن اعمال پرخاشگرانه درطرف
مقابل است (معتمدین و عبادی .)1136 ،طبق این دیدگاه کودکان و نوجوانانی که در معرض خشونت
وپرخاشگری دیگران شامل اعضای خانواده ،همکالسی هاودوستان یا سایر افراد قرار می گیرند با بوجود
آمدن حس انتقامجویی در آنها به صورت رفتار پرخاشگرانه واکنش نشان می دهند.
 -4-2مرور تحقیقات انجام شده
الف) تحقیقات داخلی
 جمعه نیا ( )1131رابطة سالمت اجتماعی با سبک های هویت یابی نوجوانان نتیجه بین سالمت
اجتماعی و سبک های هویت یابی ارتباط معنی داری وجود دارد.


حسینی ( )1131میزان سالمت اجتماعی دانشجویان و عوامل موثر بر آن.نتیجه بین میزان
مهارتهای ارتباطی ،باورهای مذهبی و میزان پایگاه اقتصادی –اجتماعی باسالمت اجتماعی رابطه
معنی داری وجود دارد.

 فارسی نژاد (  ) 1131رابطة سبک های هویتی با سالمت اجتماعی.نتیجه کسانی که از تعهد
هویتی باالیی برخوردار بودند ،سالمت اجتماعی بیشتری داشتند.


نتایج یافته های رفیع پور در سال  1113نشان می دهد پایبندی های مذهبی ،بیشترین تأثیر رابر
اعتماد اجتماعی به مسئوالن و احتمال افزایش سالمت اجتماعی دارد.

 بهارلو)1144(،اثربخش آموزش رویکردشناختی – رفتاری عزت نفس بر پرخاشگری نوجوانان
پسر شهر کرد.نتیجه آموزش شناختی-رفتاری عزت نفس به طور معنی داری موجب کاهش
پرخاشگری نوجوانان می شود.

 جویباری و ثناگو()1139پرخاشگری نوجوانان .نتیجه تامین سالمت خانواده ها می تواند عامل
زیربنایی در سالمت نوجوانان باشد .و آموزش شیوه های مقابله باپرخاشگری و خشونت به
نوجوانان می تواند راهگشا باشد.


نورالهی )1136(،مقایسه پرخاشگری در بین نوجوانان خانواده های مذهبی و غیر مذهبی
شهرستان ابهر نتیجه بین مذهب و پرخاشگری رابطه معنی داری وجود دارد .
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ب)تحقیقات خارجی:
 پاول(  )4001رابطه بین سالمت اجتماعی معنوی و کیفیت زندگی در افراد مبتال به سرطان.
نتیجه سالمت معنوی عامل تاثیر گذار برکیفیت زندگی این افراد بوده وسالمت اجتماعی پس از
سالمت روانی دررتبه دوم قرار داشت.
 شیلدز و پیرس ()1441در پژوهشی که بر روی پرخاشگری نوجوانان پسر انجام داد.نتیجه
مهمترین عاملی که پرخاشگری و رفتارهای خشونت آمیز را تحت تاثیر قرار می داد روابط
همساالن و مشاجره های خانوادگی بوده است.

 مک آرتور(  )1441بررسی اپیدمیولوژیک سالمت اجتماعی درامریکا.نتیجه اکثریت افراد
بزرگسال در ایاالت متحده سالمت اجتماعی سطح متوسط تاباال دارند.نسبت قابل توجهی
ازجمعیت  ،سالمت اجتماعی پایینی دارند که به تعبیر مک آرتورآن را می توان نوعی ناسالمی
اجتماعی تعبیر نمود.
 -5-2فرضیه های تحقیق:
-1بین صداقت و پایبندی به پیمان وپرخاشگری نوجوانان رابطه وجود دارد.
 -4بین صداقت و پایبندی به معنویت دینی باپرخاشگری نوجوانان رابطه وجود دارد.
 -1بین صداقت و پایبندی به رعایت حقوق وبرادری باپرخاشگری نوجوانان رابطه وجود دارد.
 -9بین صداقت و پایبندی به ادب وعفت باپرخاشگری نوجوانان رابطه وجود دارد.
 -1بین صداقت و پایبندی به مشارکت و همبستگی باپرخاشگری نوجوانان رابطه وجود دارد.
 -6بین سالمت اجتماعی مبتنی برآموزه های اسالمی وپرخاشگری نوجوانان رابطه وجود دارد.

 .1از روی مؤلفه های سالمت اجتماعی میتوان پرخاشگری نوجوانان را پیش بینی نمود.
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