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Abstract
Introduction: Social health is one of the dimensions of health defined
by the world health organization. Social capital components have close
relations with social health. This study reviewed reported documents
about social health and social capital components improving interventions.
Methods: A systematic review was conducted to identify social health
and social capital improving interventions using electronic databases
(ScienceDirect, PubMed, ISI web of sciences, Scopus, UNDP, Legatum,
WHO, World Bank, and ILO) published 2000 to 2019.
Results: A total of forty-one studies were included in our review. More
than seventy-five percent of studies participants were both females and
males but in more than ninety percent of the interventions, women were
considered as the main group. Students were the target group of fifty-six
percent of studies and the interventions conducted in the school setting.
In more than ninety point two percent of studies clinical/community trial
was the main research methods. The studies reported several objectives;
poverty reduction, violence prevention, health promotion, social integration, social support, social well-being and quality of life, etc. Group
discussion and lecturing were two common methods of communicating
with target groups in most of these studies. More than sixty-five percent
of the interventions were conducted by experts. Most interventions were
performed in less than three months. Short-term interventions were able
to have a positive effect on the promotion of social health components.
Projects with more than fifty thousand people as the targeted group were
implemented at least for twelve months.
Conclusions: This review provides updated information on social
health and social capital improvement interventions, which is vital
information for developing guidelines for social health improvement.
These interventions can be conducted in organized groups like schools
or community-based organizations of society. The group participation
of children, adolescents, young people, and minority or isolated groups
in social health promotion programs needs to be considered and prioritized. Social health promotion can be considered as one of the goals in
economic development programs.
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چکیده
مقدمه :سالمت اجتماعی یک جنبه از تعریف سالمت ارایه شده توسط سازمان بهداشت
جهانی می باشد .مولفههای سرمایه اجتماعی رابطه نزدیکی با سالمت اجتماعی دارند .در
این مطالعه منابعی که مداخلههایی را در زمینه ارتقای سالمت اجتماعی و سرمایه اجتماعی
گزارش کرده اند ،مرور شدند.
روش :این مطالعه ،به شیوه مرور سیستماتیک و بهمنظور شناسایی مداخلههایی
که در زمینه سالمت اجتماعی و سرمایه اجتماعی انجام شده است اجــرا گردید.
مطالعه با مرور منابع منتشر شده در بانکهای اطالعات الکترونیک ازجمله پایگاههای
 ScienceDirect،PubMed،ISI web of sciences،Scopusو سایت سازمانها و
موسسات مرتبط مانند  UNDP،Legatum،WHO،World Bankو  ILOاز سال  2000تا
 2019صورت گرفت.
نتایج :در مجموع چهل و یک سند وارد مطالعه شد .بیش از هفتاد و پنج درصد
شرکتکنندگان در مطالعات زنان و مردان بودند ولی در بیش ازنود درصد مداخالت،
زنان بهعنوان گروه اصلی در نظر گرفته شده بودند .دانشآموزان در پنجاه و شش درصد
مطالعات گروه هدف بودند و مداخالت در محیط مدرسه اجرا شده بودند .کارآزمایی
بالینی-اجتماعی نود و دو دهم درصد مطالعات و مهمترین روش مطالعه بود .اهداف
متعددی در مطالعات گزارش شده است از جمله کاهش فقر ،پیشگیری از خشونت ،ارتقای
سالمت ،ادغام اجتماعی ،حمایت اجتماعی ،بهزیستی اجتماعی ،کیفیت زندگی و ...دو
روشی که برای ارتباط با گروه هدف بیشتر بهکار گرفته شدند بحث گروهی و سخنرانی بود.
در بیش از شصت و پنج درصد موارد،کارشناسان اجرای مداخله را به عهده داشتند .اغلب
مداخلهها در کمتر از سه ماه به اجرا درآمده بود .مداخلههای کوتاه مدت توانستند بر ارتقای
مولفههای سالمت اجتماعی اثر مثبتی بگذارند .پروژههایی که بیش از پنجاه هزار نفر گروه
هدف آنها بودند ،حداقل در دوازده ماه به اجرا درآمده بودند.
بحث و نتیجهگیری :این مطالعه اطالعاتی را در مورد ارتقای سالمت اجتماعی و
سرمایه اجتماعی در اختیار قرار میدهد که میتواند برای طراحی مداخله بهمنظور ارتقای
سالمت اجتماعی بهکار گرفته شوند .این مداخالت میتوانند در گروههای سازمان یافته
بهعنوان مثال در مدرسه یا سازمانهای اجتماع محور به اجرا درآیند .مشارکت گروهی
کودکان ،نوجوانان و جوانان و گروههای اقلیت و یا طرد شده در برنامههای ارتقای سالمت
اجتماعی الزم است مورد توجه قرار گیرد و با اولویت مداخالت گروهی در دستور کار قرار
داده شوند .ارتقای سالمت اجتماعی میتواند بهعنوان یکی از اهداف در برنامههای توسعه
اقتصادی در نظر گرفته شود.
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مقدمه
در چند دهه اخیر مفهوم ســرمایه اجتماعی کانون توجه پژوهشــگران ،سیاستگزاران و برنامهریزان در حوزههایی نظیر رفاه،
آموزش و بهویژه سالمت شده است .کاربرد مفهوم سرمایه اجتماعی در حوزه پژوهش بهمنظور دستیابی به اهداف گوناگون
و ماهیت انتزاعی و چندبعدی ســرمایه اجتماعی،تناقضات درونی و وضعیت پارادوکســیکال آنرا مشخص کردهاند .بر این
مبنا ،سرمایه اجتماعی در برگیرنده شبکههای اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،اعتماد اجتماعی و هنجارهای متقابل است که
بهصورتهای متفاوت مورد سنجش قرار گرفتهاند .در مورد سالمت اجتماعی نیز باید خاطرنشان کرد که این مفهوم گستره
معنایی محدود و در عین حال بسیار مهم را دربرمیگیرد که فاقد انواع مختلف و ویژگیهای متنوع درمتون است .با اینحال
پرســش مطروحه نسبت ارتباط بین سرمایه اجتماعی و سالمت اســت که ذهن بسیاری از صاحبنظران دو حوزه را به خود
مشغول کرده است .بدیهی است اهمیت و جایگاه سالمت امروزه با توجه به مشکالت زندگی شهرنشینی و زندگی ماشینی،
تنوع بیماریهای جدید و ناشناخته ،استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته و افزایش هزینهها بر کسی پوشیده نیست .ارتقا زندگی
ســالم ،بخشی از حرکت دراز مدت برای توانمندســازی نهادها ،گروههای مدنی ،خانوادهها و افراد در زمینه تامین ،حفظ و
ارتقای ســامت است که استفاده بهینه از تمامی فرصتها بهمنظور ایجاد ،تداوم و تعالی رفتار سالم در بین افراد ،گروهها و
جوامع را مطرح میکند که سرمایه اجتماعی نقش انکار ناپذیری در آن خواهد داشت.
ســرمایه اجتماعی :ســرمایه اجتماعی از جمله سازههایی است که در دهههای اخیر بهعنوان مفهومی کلیدی در تبیین
وجود مثبت و منفی حیات اجتماعی از اقبال گســتردهای برخوردار شــده است .قدرت و کارایی باالی آن در تبیین پدیدهها
باعث گســترش فضای جدیدی در عرصه تحقیقات اجتماعی در دهههای پایانی قرن بیســتم شــد .هرچند که این اصطالح
را نخســتین بار هانیفن بهکار برده اســت ،اما تا دهه شــصت ،که جاکوبز در کتاب مرگ و زندگی در شهرهای آمریکایی از
این واژه برای بیان روابط و پیوندهای میان گروههای حاشیهنشــین شهری استفاده کرد ،کاربرد چندانی نداشت .شاید بتوان
اولین مطالعه نظاممند پیرامون مفهوم ســرمایه اجتماعی را مربوط به پیربوردیو دانســت .به نظر وی ،سرمایه اجتماعی مجموع
منابع بالفعل و یا بالقوهای را دربرمیگیرد که به مالکیت یک شــبکه پایدار متصل اســت .وی از ســه نوع سرمایه فرهنگی،
اجتماعی و اقتصادی نام میبرد ]1[.با نظریهپردازی کلمن درباره ســرمایه اجتماعی این مفهوم گســترش بیشــتری یافت .به
اعتقاد وی ســرمایه اجتماعی مجموعهای از چیزهاییســت که در ذات منابع ســاختاری اجتماعی تشکیالت اجتماعی ،نظیر
اعتماد ،هنجارها و شبکههایی که میتوانند کارآیی جامعه را از طریق تسهیل عمل هماهنگ بهبود بخشند ،نهفته است]2[.
رابرت پاتنام سرمایه اجتماعی را چنین تعریف میکند :ویژگیهای سازمان اجتماعی ،همچون اعتماد ،هنجارها و شبکههای
ارتباطی که میوانند کارآیی جامعه را از طریق تســهیل کنش هماهنگ شــده بهبود بخشــند و همکاری ارادی کنشــگران
اجتماعی را تســهیل نماید ]3[.اگرچه ســرمایه اجتماعی به شــکلهای مختلف تعریف شده اســت ،اما بیشتر تعاریف این
دو جنبه را در بر میگیرند :جنبه ســاختاری و جنبه شــناختی .اکثر تعاریف آن نیز حول ســه محورند :شبکههای اجتماعی،
هنجارهای متقابل ،اعتماد .شــبکه اجتماعی بهعنوان جنبه ســاختاری ســرمایه اجتماعی درک میشــود و مشارکت در این
شــبکهها مشخصه ویژگیهای رفتاری است .هنجارها و اعتماد بیشتر جنبه شناختی سرمایه اجتماعی هستند که با ارزشها و
عقاید مشخص میشوند .پاتنام سرمایه اجتماعی را بهعنوان ترکیبی از این سه مشخصه تعریف کرده است.
سرمایه اجتماعی توسط صاحبنظران مختلف به سطوح و انواع گوناگونی تقسیمبندی شده است که در اینجا به دو نوع از
انواع ســرمایه اجتماعی اشاره میگردد :سرمایه اجتماعی قدیم یا سنتی و خاص :سرمایه اجتماعی در جوامع سنتی یا جوامع
ماقبل مدرن ،بیشــتر جنبه درون گروهی توام با اعتماد اجتماعی محدود و خاص داشــته است که امروزه آن را به نام سرمایه
اجتماعی قدیم میشناسند .سرمایه اجتماعی جدید یا مدرن و عام ،در جوامع مدرن با نوع دیگری از سرمایه اجتماعی سر و
کار داریم که بیشتر جنبه بین گروهی توام با اعتماد تعمیم یافته و عام دارد که از آن با عنوان سرمایه اجتماعی جدید نام میبرند.
همچنین در خصوص ســطوح ســرمایه اجتماعی تقسیمبندی زیر صورت گرفته است :ســطح فردی یا سطح خرد اشاره به
وضعیتی دارد که بهطور معمول هریک از افراد جامعه در شــبکه یا شــبکههایی عضویت دارند و منافع ناشی از این عضویت
مانند رابطه دوســتی میتواند برای آنها مفید باشــد .در ســطح گروهی یا میانه ،روابط مبتنی بر اعتماد میان اعضای موجب
تشکیل سرمایه اجتماعی میشود .این سرمایه در اختیار همه اعضای گروه است تا از آن برای پیشبرد امورشان استفاده کنند.
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در ســطح اجتماعی یا کالن ،تعداد زیاد گروههای داوطلب در جامعه و
روابط افقی میان آنها ،که برپایه اعتماد اســت ،سرمایه اجتماعی تولید
میکند که همه اعضای جامعه از آن بهرهمند خواهند بود.
ســامت اجتماعی :سالمت مفهومی چندبعدیست .بعد جسمی،
روانی و اجتماعی که بعد اجتماعی آن پیچیدهترین و در عین حال بحث
برانگیزترین جنبه آن اســت .سازمان بهداشت جهانی سالمت اجتماعی
را یکی از مولفههای کلیدی ســامت معرفی کرده است ]4[،اما به دلیل
فقدان ابزارهای معتبر ،این مفهوم همچنان موضوع بحثهای سیاســی و
اجتماعی است .مطالعات سالمت با استفاده از نمونههای زیستی ،بیشتر
بر وجه خصوصی ســامت تاکید دارند ولی افراد در درون ساختارها و
روابط اجتماعی قرار دارند ]5[.مفهوم سالمت اجتماعی مفهومی است
که در کنار ابعاد جسمانی و روانی سالمت مورد توجه قرار گرفته است.
جنبه اجتماعی آن با محور قرار دادن فرد مورد بررســی قرار میگیرد .در
بررســی ادبیات تجربی ســامت اجتماعی چند رویکرد کلی در حوزه
ســامت قابل شناسایی اســت :رویکرد اول که ســامت اجتماعی را
در معنا و مفهوم ســامت عمومی بهکار میبرد .این رویکرد ســامت
اجتماعی را شاخصی میداند که توصیفگر عمومی وضع جامعه است.
در این رویکرد به شاخصهایی همچون بیمههای سالمت ،میزان بودجه،
شیوع خشونت و جرم ،مصرف مواد مخدر ،تعداد زندانیها ،تعداد افراد
بیخانمان ،سرانههای آموزشی و بهداشتی ،نرخ شیوع بیماری و ...توجه
میشــود ]6[.رویکرد دوم ســامت اجتماعی ناظر به رفتارهای سالمت
شــهروندان است که کنشی جمعی تلقی میشــود که بر جامعه اثرگذار
اســت .رفتارهای سالمت شــامل عادتهای غذایی ،ورزش و تحرک،
مصرف سیگار ،الکل و ...است ]7[.رویکرد سوم بیانگر کیفیاتی ذهنی
و روانشناختی است که ظرفیتهای ایجاد تعامل سازنده و سالم را برای
فرد ایجاد میکند .در این رویکرد میتوان به نظریه سالمت روانشناختی
ریف ،سالمت اجتماعی کییز و نظریه سرمایه روانشناختی مثبت اشاره
کرد ]8[.کییز ســامت روانشناختی را گزارش شخصی فرد از کیفیت
ارتباطش با دیگران تعریف میکند .سالمت اجتماعی در این مفهوم یعنی
درک فرد از اجتماعی بهصورت مجموعهای معنیدار ،قابل فهم ،دارای
نیروی بالقوه برای رشــد و شــکوفایی همراه با این احساس که متعلق به
جامعه است و خود را در اجتماع و پیشرفت آن سهیم میداند .کییز ابعاد
سالمت اجتماعی را با در نظر گرفتن الگوی سالمت مطرح میکند .در
واقع مدل چندوجهی کییز از ســامت اجتماعی شامل پنج عنصر است
که میزان کارکرد بهینه افراد را در عملکرد اجتماعیشــان معلوم میکند.
این پنج عنصر عبارتند از :یکپارچگی اجتماعی ،مشــارکت اجتماعی،
پذیرش اجتماعی ،شکوفایی اجتماعی ،انطباق اجتماعی.
ســازوکار رابطه سرمایه اجتماعی و ســامت اجتماعی:
سرمایه اجتماعی و سالمت اجتماعی متوجه کیفیت ارتباط فرد با جامعه

اســت .در خصوص رابطه دو متغیر ســرمایه
اجتماعــی و ســامت اجتماعــی دو دیدگاه
متفاوت وجود دارد :دیدگاه استقالل مفهومی
که استقالل رابطه بین این دو متغیر را در نظر
دارد و دوم ،دیدگاه تلفیق مفهومی است که به
رابطه تلفیقی بین سرمایه اجتماعی و سالمت
اجتماعی میپردازد.
دیدگاه اســتقالل مفهومــی :بنابراین
دیدگاه ،فضای مفهومی بین سرمایه اجتماعی
و سالمت اجتماعی از هم جدا فرض میشود
و در اغلب تحقیقات سعی میشود از سرمایه
اجتماعی بهعنوان متغیری مســتقل اســتفاده
شود .در این قبیل تحقیقات سرمایه اجتماعی
عامل و موجد ســامت بهحساب میآید که
بر سالمت فردی و کیفیت زندگی میافزاید،
حتی برخی جامعهشناسان معتقدند که سرمایه
اجتماعی سالمت گروهی و جمعی را نیز ارتقا
میدهد .تاثیر ســرمایه اجتماعی بر ســامت
فردی از چند طریق اســت :انتقال اطالعات
بهداشتی ،سازوکار کمک و حمایت متقابل،
ارتقا رفتارهای بهداشتی ،اثر بافرینگ.
دیدگاه تلفیق مفهومی :در این دیدگاه
ســنجش ســرمایه اجتماعی تلفیقی است از
نوعی سرمایه اجتماعی فردی و سرمایه جمعی.
سرمایه فردی همان ویژگیهای روانشناختی
فرد است که بستر پیشــارفتاری مناسبی برای
تعامالت او فراهم میکند .سرمایه جمعی نیز
اشــاره به روابط متقابل ،اعتماد و هنجارهای
بدهبســتانی دارد که افــراد را در جامعه حفظ
و نگهــداری میکند .در نظریههــای مرتبط
با ایــن دیدگاه به نوعی ســامت اجتماعی را
در ســامت روانشناختی و شــخصیت فرد
جستجو میکند .در این دیدگاه رویکرد کییز
قرار میگیرد که مدنظر تحقیق حاضر اســت.
کییز ســامت را با رویکرد جامعــه محورانه
تعریف میکند .از نظر او ســامت اجتماعی
در برگیرنده ارزیابی فــرد از محیط و کارکرد
خود او در جامعه است]9[.
او برای زندگی عمومی انسانها منفعتهایی
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روش
این مطالعه به روش مرور سیســتماتیک انجام شد و در آن مطالعاتی مورد توجه قرار گرفتند که مداخالت مربوط به ارتقای
سالمت اجتماعی و مولفههای آن را مورد ارزیابی قرار داده بودند .جامعهآماری در این مطالعه کلیه اسناد مربوط به سالمت
اجتماعی بودند .اســنادی که در این مطالعه بهصورت سیســتماتیک مرور شــدند ،عبارت بودند از :اســنادی که افراد مقیم
ســکونتگاههای غیررســمی را مورد توجه قرار داده بودند ،در آنها ارتقای سالمت اجتماعی یا مولفههای آن بهعنوان همه یا
یکی از ابعاد مهم مداخله مورد توجه قرار گرفته بود ،در آنها گروه مداخله با گروه کنترل و یا گروه مداخلهنما مورد مقایسه
قرار گرفته بود .یا وضعیت یک گروه قبل و بعد از مداخله مقایســه شده بود ،محیط اجتماعی و همسایگی در آنها بهعنوان
محیــط اصلــی مداخله یا ارزیابی در نظر گرفته شــده بود ،در آنها نتایج اولیه یا نتایج ثانویه گزارش شــده بود و به یکی از
روشهای متاآنالیز ،مرور سیستماتیک ،RCT،CT ،مطالعات طولی و کیس-کنترل انجام شده بودند.
جســتجو در پایگاههای  Google scholar، ScienceDirect، PubMed، ISI web of sciences، Scopusو ســایت
ســازمانها و موسســات مرتبط مانند  UNDP، Legatum، WHO، World Bank، ILOبا کلیدواژههای Social Health،

Social Capital، Social Responsibility، Trust، Attitude، Social Support، Family Relationship، Social Participation،
Social Security، Spirituality، Political Participation، Social Well-being، Prosocial Behaviour، Prosocial Behavior،
Mistrust، Distrust، Social Commitment، Family Cohesion، Perceived Social Support، Societal Security، Voluntary
 Volunteer، Feer of Crimeصــورت گرفت .کلیدواژههای ســامت اجتماعی ،ســرمایه اجتماعی ،مســوولیت اجتماعی،

اعتماد ،حمایت اجتماعی ،روابط خانوادگی ،مشــارکت اجتماعی ،امنیت اجتماعی معنویت ،قانونمندی ،مشارکت سیاسی،
بهزیســتی اجتماعی ،آســایش اجتماعی ،رفتار نوع دوســتانه ،رفتار خیرخواهانه ،تعهد اجتماعی ،عدم اعتماد ،بیاعتمادی،
انســجام خانوادگی ،داوطلب ،داوطلبانه ،ترس از جرم ،ترس از قربانی شــدن نیز در بانکهای اطالعاتی داخلی مانند پایگاه
اطالعاتی علمی جهاد دانشــگاهی ،SIDپژوهشگاه اطالعات و مدارک علمی ایران ،Irandocپایگاه مجالت تخصصی نور
 Noormagsو بانک اطالعات نشــریات کشــور Magiranو انجمن جامعهشناسی ایران انجام شد .جستجو در مورد اسناد
منتشر شده از سال  2000تا کنون به زبان فارسی و انگلیسی صورت گرفت.
در  ILO، WHO، World Bank، UNDP،SIDو  Irandocامکان سینتکس نویسی وجود نداشت و جستجوی پیشرفته
بهصورت بسیار محدودی میتوانست انجام گیرد .از این رو در این پایگاهها کلیدواژهها بهصورت جداگانه جستجو شدند.
امکان جســتجوی پیشــرفته در  Google Scholarوجود نداشــت .نتایج جســتجو در این پایگاه یا با سایر پایگاههایی که
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بــر میشــمارد کــه از آن میــان میتــوان به
یکپارچگی اجتماعی ،وفاق ،احســاس تعلق،
همبســتگی و وابســتگی متقابــل ،احســاس
آ گاهی مشــترک و سرنوشــت جمعی اشاره
کرد .این منافــع چارچوبی برای ارایه تعریفی
اجتماعی از ســامت در اختیــار میگذارد.
بهعبارت دیگر ،ارزیابی ذهنی فرد ریشــه در
جامعــه و کارکردهای محیطی دارد .او برخی
از عوامل ســاختاری-اجتماعی مانند ســن،
جنســیت و پایگاه اجتماعی و اقتصادی را بر
گرایشهــا و نگرشهای فردی موثر میداند.
کییــز میخواهد نشــان دهد شــاخصهای
ســامت اجتماعی او ،اگرچه نوعی ارزیابی
فردی و روانشناختیاند ،اما ،ریشه در شرایط

اجتماعی دارند و دقیقا از این حیث است که شاخصهای کییز را میتوان
بعد ســرمایه روانشناختی ســرمایه اجتماعی دانست .در واقع ،سالمت
اجتماعی به چگونگی وضعیت ارتباط فرد با دیگران در جامعه ،یا همان
جامعهپذیری ،اشاره دارد .سالمت اجتماعی بر ابعادی از سالمت تاکید
دارد که به ارتباط فرد با دیگر افراد با جامعهای که در آن زندگی میکند
مربوط اســت .بنابراین ســامت اجتماعی در کنار سالمت جسمانی و
روانی یکی از ســه رکن تشکیل دهنده ســامت عمومی جامعه است.
در واقع ،زمانی میتوان شــخص را واجد سالمت اجتماعی دانست که
بتواند فعالیتها و نقشهای اجتماعی خود را در حد متعارف بروز دهد
و با جامعه و هنجارهای اجتماعی پیوند و ارتباط برقرار کند]10[.
در این مقاله با در نظر داشــتن رویکرد کییز ،اشتراک و همپوشانی دو
مفهوم سرمایه اجتماعی و سالمت اجتماعی در سطح میانه و خرد فردی
بهعنوان نظریه مرکزی در نظر گرفته شده است.

امتجا هیامرس درکیور اب یعامتجا تمالس یاقترا تالخادم کیتامتسیس رورم

یافته ها
پس از بررســی معیارهای ورود و ارزیابی کیفیت مطالعات در مجموع چهل و یک ســند شامل مقاله و پروژه وارد مطالعه
شد .زنان در بیش از نود درصد مداخالت بهعنوان گروه اصلی یا یکی از گروههای اصلی شرکتکننده در نظر گرفته شده
بودند .در بیش از هفتاد و پنج درصد مداخالت شــرایط برای مشــارکت زنان و مردان فراهم شده بود .حضور زنان در کنار
مردان بهخصوص در جوامعی که مشــارکت زنان بســیار کم است بهعنوان یک عامل تاثیرگذار برای افزایش مشارکت زنان و
همچنین برابری جنسیتی تلقی میشود.
گروه هدف در مداخلههای انجام شده در بیشتر موارد دانشآموزان بودند .بهنظر میرسد دانشآموزان به دو دلیل با اولویت
بهعنوان گروه هدف در نظر گرفته شــده بودند .یک :تمرکز بر مداخالت پیشــگیرانه که بیتردید اجرای این مداخالت در
مورد کودکان و نوجوانان میتوانند در بلند مدت هزینه اثربخشــی بیشتری داشته باشند .دو :دسترسی آسانتر به دانشآموزان
در مدارس .نکته قابل توجه این بود که ارتقای مولفههای سالمت اجتماعی در میان افراد زیر هجده سال با اولویت در بیش
از شــصت و پنج درصد اســناد مورد مطالعه مد نظر قرار گرفته بود .گروه هدف مداخالت در حدود سی درصد از اسناد از
سنین مختلف بودند و در کنار بزرگساالن معموال به نوجوانان نیز امکان مشارکت در مداخله داده میشد.
پروژههایی که با هدف توسعه اقتصادی اجرا شده بودند ،گروههای هدف بیش از شصت هزار نفر را گزارش نموده بودند.
در واقع در این پروژهها مداخله بهطور همزمان در چندین منطقه به اجرا در آمده بود .بیشــتر اســناد مداخلههایی را در مورد
جمعیتهای زیر سیصد و پنجاه نفر اجرا کرده و اثر مداخله را ارزیابی نموده بودند.
دانشآموزان مهمترین گروه هدف و مدارس مهمترین محیط مداخله در نظر گرفته شــده بودند .بیش از هشــتاد درصد
مداخــات در محیطهای ســازمان یافته به اجــرا در آمده بودند .حتی در مواردی که اجتمــاع محلی بهعنوان محیط اصلی
مداخله در نظر گرفته شــده بود ،بخشــی از زمان اجرای پروژه به ســازماندهی مردم اختصاص داده شده بود .بهعنوان مثال
مردم در اجتماع محلی برای راه اندازی ســازمانهای اجتماع محور CBOتوســط محلیها و ثبت آن ترغیب شــده بودند و
سپس کسانی که در CBOها ثبت نام کرده و به فعالیت پرداخته بودند ،بهعنوان شرکتکنندگان اصلی مداخله در نظر گرفته
شــده بودند .یا در مورد دیگر تشــکیل تیمهای محلی که با توافق اعضای تیم محلی قوانین درون گروهی در آنها به اجرا در
میآمد ،نوعی سازمان دهی را برای اجرای مداخله فراهم نموده بود.
اغلب مداخلهها در کمتر از ســه ماه به اجرا در آمده بودند .اجرای برخی از آنها فقط چند ســاعت زمان الزم داشــت و
پژوهشها نشــان داده بودند که مداخلههای کوتاه مدت توانســته بودند بر مولفههای سالمت اجتماعی اثر مثبتی بگذارند و
آنهــا را ارتقا دهند .برای اجرای پروژههایی که برای گروههای هدف بیش از پنجاه هزار نفر در اجتماعهای محلی توســط
سازمانهای دولتی یا بین المللی به اجرا در آمده بودند ،بیش از یک سال زمان در نظر گرفته شده بود.
در بیش از شــصت و پنج درصد موارد کارشناســان اجرای مداخله را بهعهده داشــتند .در مواردی که در پروژه مشارکت
18

فصلنامه مددکاری اجتماعی

Downloaded from socialworkmag.ir at 20:46 +0430 on Tuesday April 13th 2021

امکان جســتجوی پیشرفته داشتند ،تکراری بودند یا بهطور قابل توجهی
بیارتباط با موضوع پژوهش بودند .به همین دلیل تیم پژوهش جســتجو
در این پایگاه داده را متوقف نمود .همچنین بهدلیل تکراری بودن اسناد
با ســایر پایگاههای فارســی و همچنین دقیق نبودن نــوع یافتهها با توجه
به محدودیت در ســرچ یافتههــا پایگاه مجالت تخصصــی نور ،بانک
اطالعات نشــریات کشــور و انجمن جامعهشناســی ایران تیم پژوهش
جســتجو در این پایگاهها را متوقف نمود .در عین حال باتوجه به اینکه
در پایگاه  Legatumاسناد فاقد مطالعات اثربخشی و مداخلهای بودند،
این پایگاه نیز از جستجو حذف شد .جزییات بیشتر در مورد چگونگی
جستجوی منابع در جدول شماره یک آورده شده است.
مشخصات کلیه اسناد بهدســت آمده در جستجوی اولیه وارد اندنوت

شد و اسناد تکراری با استفاده از این نرم افزار
حذف شدند .سپس چکیده اسناد باقی مانده
مرور شدند و بر اساس میزان ارتباط با پژوهش
با امتیاز یک،کامال بیارتبــاط تا پنج ،کامال
مرتبط رتبهبندی شــدند .متن کامل اســنادی
که امتیــاز چهار و پنج گرفته بودند در مرحله
بعدی مرور شــد .در این مرحله کیفیت سند
مــورد ارزیابی قرار گرفــت و در صورتی که
سند واجد معیارهای مورد نظر در این مطالعه
بود ،اطالعات آن استخراج گردید.
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امتجا هیامرس درکیور اب یعامتجا تمالس یاقترا تالخادم کیتامتسیس رورم

بحث و نتیجه گیری
اغلب مداخالت در محیطهای ســازمان یافته داخل محالت و بهعنوان عضو الینفک محله و شــبکه درونی آن به اجرا در
آمده بودند و مدرســه یکی از محیطهای محله بودند که با اولویت مورد توجه مجریان مداخالت قرار گرفته بود .حتی در
مواردی که اجتماع محلی بهعنوان محیط اصلی مداخله در نظر گرفته شده بود ،بخشی از زمان اجرای پروژه به سازماندهی
مردم اختصاص داده شده بود .بهعنوان مثال مردم در اجتماع محلی برای راه اندازی سازمانهای اجتماع محور CBOتوسط
محلیها و ثبت آن ترغیب شــده بودند و ســپس کســانی که در CBOها ثبت نام کرده و به فعالیت پرداخته بودند ،بهعنوان
شــرکتکنندگان اصلی مداخله در نظر گرفته شــده بودند .به این ترتیب بهنظر میرســد در طراحی مداخله بهمنظور ارتقای
ســامت اجتماعی الزم است محیطهایی که از پیش افراد در آنها ســازماندهی شدهاند شناسایی شوند و یا در صورتی که
چنین محیطهایی وجود ندارند ،یک گام در مداخله به سازماندهی گروه هدف اختصاص داده شود.
زنــان و مردان در مداخالت مورد توجه قرار گرفته بودند و توجه خاصــی به مداخله در مورد کودکان ،نوجوانان و جوانان
صورت گرفته بود .در برخی موارد مداخالت ویژهای مربوط به گروههای اقلیت که با طرد اجتماعی مواجه بودند مانند افراد
کم توان ،مهاجران و پناهندگان ،انجام گرفته بود .در این مداخالت عالوه بر اینکه گروههای طرد شــده مشــارکت داشتند،
بخشی از مداخله به تغییر رفتار گروه اکثریت پرداخته بود.
سخنرانی و بحث گروهی ،راهاندازی کسب و کارهای کوچک و پرداخت مستقیم مانند پرداخت وام یا کمک بالعوض،
اجرای نمایش به شــکل حرفهای یا نیمهحرفهای ،ایفای نقش ،نمایش فیلمهای کوتاه ،فعالیتهای گروهی ورزشــی و توزیع
بروشور ،پمفلت و کتاب روشهایی بودند که در مداخالت بهکار گرفته شده بودند .معموال ترکیبی از این روشها در یک
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همتایان یا تسهیلگران و آموزشــگران محلی نیز پیشبینی شده بود ،این
افراد به تیم کارشناســان پیوســته بودند و بخشی از مداخله را اجرا کرده
بودند .در صورتی که همکاری همتایان یا تســهیلگران و آموزشــگران
محلی در اجرای مداخله پیشبینی شــده بود ،قبــل از اجرای مداخله،
تیم کارشناســان به آموزش همتایان یا تســهیلگران و آموزشگران محلی
پرداخته بودند .ارتقای ســامت اجتماعی به مفهوم جامع آن در دستور
کار هیچ یک از مداخالتی که مرور شــد ،قرار نگرفته بود اما برخی از
مولفههای ســامت اجتماعی بهعنوان هدف اصلی در اغلب مداخالت
مد نظر قــرار گرفته بود .در مــواردی که هدف اصلی بهطور مســتقیم
ســامت اجتماعی یا مولفههای آن نبود ،بهطــور همزمان اهدافی که به
ارتقای ســامت اجتماعی مرتبط میشدند نیز در دستور کار تیم مجری
قرار گرفته بود.
برخی از مداخالت از بیش از یکی از روشهای اشــاره شــده در این
جدول اســتفاده کرده بودند .سخنرانی و بحث گروهی شایعترین روش
بهکار گرفته شــده در این مداخالت بودند .روشهایی مانند راه اندازی
کســب و کارهای کوچک و پرداخت مســتقیم ماننــد پرداخت وام یا
کمک بالعوض بهطور ویژه برای بزرگســاالن اســتفاده شده بودند .در
برخی از پروژهها اجرای نمایش به شکل حرفهای یا نیمهحرفهای بهعنوان
روشی برای برقرار کردن ارتباط با مخاطبها و تغییر نگرش آنها بهکار
گرفته شــده بــود .در برخی مداخــات نیز ایفای نقــش بهعنوان یک
تکنیک برای آموزش شرکتکنندگان مورد استفاده قرار گرفته بود .تئاتر

ســتمدیدگان در یکــی از مداخالت بهعنوان
روش اصلی بهکار گرفته شده بود.
نمایش فیلم بهخصــوص در مداخالتی که
ویژه کودکان اجرا شــده بود مورد توجه قرار
گرفته بودند .کلیه فیلمهایی که در مداخالت
مرور شــده برای شرکتکنندگان نمایش داده
شــده بودند ،در دســته فیلمهــای کوتاه قرار
میگرفتنــد .برخی از ایــن فیلمها حتی کمتر
از یک دقیقــه بودند .معمــوال محتوای فیلم
بهعنوان دســتمایه اصلی بــرای بحث گروهی
مد نظر قرار میگرفت .ســایر فعالیتها مانند
فعالیتهای گروهی ورزشــی بهعنوان یکی از
روشها در کارگروهی و مشارکت افراد بهکار
گرفته شده بود.
توزیــع بروشــور ،پمفلت و کتــاب فقط در
پنج مداخله و در همه موارد نیز در کنار ســایر
روشها انجام شــده بود .بهعبارت دیگر این
روش بهعنوان یک روش که به تنهایی میتواند
بــر آ گاهی ،نگرش یــا رفتار افــراد تاثیرگذار
باشد ،در نظر گرفته نشده بود.
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مداخله مورد اســتفاده قرار گرفته بود .تقریبا
همه تکنیکهــا در قالب مداخالت گروهی
قابل اجرا هســتند و در صورتــی که تکنیک
اولیــه مبتنی بر فرد بود مانند توزیع بروشــور،
تکنیکهــای گروهــی دیگــری در مداخله
بهکار گرفته شــده بود .در اغلب مداخالت
یکی از مولفههای ســامت اجتماعی مد نظر
قرار داشت بهعنوان برابری بهخصوص برابری
جنســیتی و عدم تبعیض ،پیشگیری و کاهش
خشونت ،ارتباط موثر ،ادغام اجتماعی ،رفتار
نوع دوستانه و خیرخواهانه ،حمایت اجتماعی
ادراک شــده ،بهزیســتی اجتماعی ،کیفیت
زندگی و فرزندپروری از جمله مواردی بودند
که ارتقای آنها در مداخالت بهعنوان هدف
مورد توجه قرار گرفته بود.
ارتقــای ســامت اجتماعی در تعــدادی از
مداخالت بهعنوان هدف جانبی در نظر گرفته
شــده بود .بهخصوص در اجتماعهای محلی
که فقر اقتصادی یکی از مشکالت مهم آنها
اســت ،هدف اصلی مداخله توسعه اقتصادی
در نظر گرفته شده بود اما در کنار آن طراحان
مداخله به تقویت مولفههای موثر بر ســامت
اجتماعی نیــز بهطور ویژه توجه نموده بودند.
بهنظر میرســد مداخله در گروهها و جوامعی
که نیازهای پایه آنها پاســخ داده نشده است
مانند جوامعی که از فقر شــدید رنج میبرند،
مداخالتی که به نیازهــای ارتقا یافتهتر مرتبط
میشــوند ،به تنهایی نمیتواننــد قابل اجرا و
تاثیرگذار باشــند .مداخالتی که برای پاســخ
دادن بــه نیازهــای پایــه طراحی میشــوند،
میتوانند با اســتفاده از روشهای مشــارکتی
زمینه را برای ارتقای سالمت اجتماعی فراهم

کنند و حتی ارایه بخشــی از خدمات را منوط به اجرای پروژههای ارتقا
دهنده سالمت اجتماعی نمایند.
در مداخالتی که برای گروههای جمعیتی بزرگ اجرا شده و برای اجرا
مداخله به ســازماندهی گروه هدف پرداخته بودند ،زمان بیشتری برای
اجرا در نظر گرفته بود .مداخالت کوتاه مدت کمتر از ســه ماه معموال
برای گروههای کوچک و برای دســتیابی به یک هدف بســیار خاص
طراحی و اجرا شــده بودند .بیتردیــد در صورتی که در مداخلهای که
بهمنظور ارتقای ســامت اجتماعی طراحی میشود ،مولفههای مختلف
ســامت اجتماعی بهطور همزمان در نظر گرفته شــوند ،مداخله از نوع
میان مدت یا بلند مدت خواهد بود.
در اغلب مداخالت بهطور مســتقیم توســط کارشناسان اجرا شده بود
و در صورتی که بخشــی از مداخله توسط تسهیلگران محلی یا همتایان
انجام شده بود ،فعالیتهای آنها تحت نظارت و سرپرستی کارشناسان
صورت گرفته بود .در صورتی که مشارکت تسهیلگران محلی یا همتایان
در مداخله پیشبینی شــده بود ،یک مرحلــه در مداخله بهطور ویژه به
آموزش آنها اختصاص یافته بود.
محدودیتهــا :محدودیتهای مختلفی بــرای اجرای مداخالتی
که بهطور مســتقیم یا غیرمستقیم بر مولفههای ســامت اجتماعی تاثیر
داشــتند ،گزارش شــده بود .یکــی از مهمترین چالشهــای مجریان
مداخالت اشکال در ابزار و یا نحوه جمعآوری اطالعات برای ارزشیابی
دستاوردهای مداخله بود .مجریان برخی پژوهشها معتقد بودند اگرچه
ابزارها بهترین ابزار موجود برای ارزشــیابی دســتاوردهای مداخله بودند
اما ممکن است تمامی ابعاد را به درستی نسنجیده باشند .ارزشیابی تاثیر
مداخلــهای که برای ارتقای ســامت اجتماعی طراحی خواهد شــد از
اهمیت ویژهای برخوردار اســت و انتخاب ابزارهای مناســب که روایی
و پایایی آنها در جامعه هدف بررســی شده باشند ،میتواند چالشهای
ارزشیابی را به حداقل برساند.
در بسیاری از مطالعات به این نکته اشاره شده بود که مداخالت آنها
نمیتوانند عینا در ســایر جوامع و با متن فرهنگی متفاوت مورد استفاده
قرار بگیرند و هنگام اجرای بســتههای مداخله الزم است به مالحظات
فرهنگی و اجتماعی آنها توجه ویژه مبذول گردد.
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