
شناسایی  اول،  نگاه  در 
ممکن  اجتماعی،  سالمت 
باشد  چالش برانگیز  است 
وجود  بسیاری  فواید  اما 
با دیگران  دارد که از تقویت روابط شما 
ناشی می شود. در ادامه به چگونگی توسعه و 
حفظ روابط و اینکه چطور سالمت اجتماعی 
می تواند به اندازه سالمت جسمی مهم باشد، 

خواهیم پرداخت.

تعریف سالمت اجتماعی
سالمت  لحاظ  از  اجتماعی  سالمت  مفهوم 
جسمی یا روانی برای افراد کمتر آشناست. 
در عین حال، کنار سالمت جسمی و روانی، 
را  سالمت  تعاریف  اصلی  3ستون  از  یکی 
تشکیل می دهد. به همین دلیل است که سالمت 
اجتماعی می تواند هم به ویژگی های یک جامعه 
و هم به افراد اشاره داشته باشد. جامعه زمانی 
سالم است که فرصت برای همه مساوی باشد 
کاالها و خدمات  به  افراد  دسترسی همه  و 
یک  عنوان  به  کامل  کارکرد  برای  ضروری 

شهروند یک اندازه باشد.
شاخص های سالمت یک جامعه ممکن است 
شامل ماهیت نقش قانون، برابری در توزیع 
ثروت، دسترسی عمومی به فرایند تصمیم گیری 

و سطح سرمایه اجتماعی باشد.
سالمت اجتماعی افراد به بعدی از بهزیستی 
چگونگی  به  مربوط  که  دارد  اشاره  فرد 
همراهی او با افراد دیگر، چگونگی واکنش 
با  او  تعامل  روند  و  وی  به  نسبت  دیگران 
نهادهای اجتماعی و مشاغل اجتماعی است. 
این تعریف گسترده است؛ عناصر شخصیتی 
دربرمی گیرد،  را  اجتماعی  مهارت های  و 
و  است  اجتماعی  هنجارهای  منعکس کننده 
رابطه نزدیکی با مفاهیمی مانند »بهزیستی«، 
»تعدیل« و »عملکرد اجتماعی« برقرار می کند.
ایجاد  در  توانایی  شامل  اجتماعی  سالمت 
دیگران  با  خود  بین  رضایت بخش  روابط 
و سازگاری راحت با موقعیت های مختلف 
زمینه های  در  مناسب  عملکرد  و  اجتماعی 
گوناگون است. همسران، همکاران و آشنایان 
می توانند روابط سالمی با همدیگر داشته باشند. 
هر یک از این روابط باید شامل مهارت های 
قوی ارتباطی، همدلی با دیگران و احساس 
صفاتی  مقابل،  در  باشد.  مسوولیت پذیری 
تدافعی(  کینه ورزی)حالت  انزواطلبی،  مانند 
یا خودخواهی می توانند تاثیر منفی بر سالمت 

اجتماعی بگذارند.
مهم ترین  از  یکی  می تواند  استرس  کل،  در 
تهدیدات برای رابطه سالم باشد بنابراین باید 
از طریق تکنیک های اثبات شده مانند فعالیت 
بدنی منظم، تنفس عمیق و گفت وگوی مثبت، 

آن را مدیریت کرد.

ایجاد روابط
افراد برای توسعه موثر روابط و حفظ سالمت 

اجتماعی خوب، باید:
1. به خودشان بها بدهند که می تواند شامل 
صرف کردن زمان، تالش، انرژی یا پول باشد.
2. از عزت نفس کافی برخوردار باشند. امنیت 
ذهنی و عاطفی می تواند به حفظ روابط سالم 

فرد کمک کند.
3. ایجاد حس هویت و فداکاری شخصی، 
غالبا منجر به رضایت کمتر در روابط می شود، 
در حالی که خود واقعی باعث تقویت پیوندهای 

اجتماعی خواهد شد.
همه رابطه ها دارای سطحی از درگیری عاطفی 
هستند که به عنوان »صمیمیت« شناخته می شود. 

تعیین چگونگی رابطه صمیمی برای سالمت 
اجتماعی طوالنی مدت ضروری است. در حالی 
که آشنایان یا همکاران ممکن است صمیمیت 
باشند، اعضای خانواده و  بسیار کمی داشته 
باالیی  همسران غالبا دارای سطح صمیمیت 

هستند که »عشق« نامیده می شود. 
در سال 1947 میالدی با درج تعریف سازمان 
بهداشت جهانی از سالمت و تاکید بر درمان 
بیماران به عنوان موجودات اجتماعی که در 
بستر پیچیده اجتماعی زندگی می کنند، توجه به 
بهداشت اجتماعی بیشتر شد. سالمت اجتماعی 
با توجه به شواهد روزافزون شامل افرادی است 
که به خوبی خود را با اجتماع تطبیق می دهند، 
تمایل به زندگی طوالنی تر دارند و سریع تر از 
بیماری بهبود می یابند. برعکس، انزوای اجتماعی 
عامل خطر برای بیماری است. از این رو، سالمت 
اجتماعی ممکن است با توجه به سازگاری 
اجتماعی و پشتیبانی اجتماعی یا توانایی انجام 

نقش های عادی در جامعه تعریف شود.
تعاریف بهداشت اجتماعی از نظر سازگاری، 
از جامعه شناسی و روان پزشکی ناشی می شود. 
تعدیل اجتماعی ضعیف، شاخص مشترک از 

ممکن  و  می دهد  تشکیل  را  بیماری عصبی 
است از این یافته ها برای ثبت نتیجه مراقبت، 
خصوصا برای روان درمانی استفاده شود. تعدیل 
ممکن است به صورت ذهنی ارزیابی شود یا 
از نظر فردی که نقش های اجتماعی را برعهده 
دارد؛ مثال آیا فرد در مقایسه با انتظارات عادی 
جامعه عملکرد مناسبی خواهد داشت؟ عملکرد 
همچنین می تواند تاثیر ناتوانی را نشان دهد و 
مفهوم سالمت اجتماعی را معیوب یا زیان آور 
معرفی کند که به ضرر اجتماع است و اختالالت 
یا ناتوانی ها در آن بیشتر خواهد بود. از آنجا 
که هنجار بین فرهنگ ها بسیار متفاوت است، 
پررنگ بودن اهمیت انتخاب استاندارد مناسب 

در مورد ارزیابی نقش ها مشهود است.
حمایت اجتماعی متقابل نیز معموال به عنوان 
جنبه ای از سالمت اجتماعی مورد توجه قرار 
می گیرد. حمایت باعث کاهش اثر استرس و 
کاهش بروز بیماری می شود. حمایت اجتماعی 

همچنین باعث ایجاد تعدیل مثبت در 
کودکان و بزرگساالن می شود 

را  شخصی  رشد  و 
می کند.  ترغیب 

مفهوم حمایت، بر موضوع سالمت اجتماعی 
به عنوان ویژگی یک جامعه تاکید می کند. در حال 
حاضر احساس در جامعه یا مفهوم رایج سرمایه 
اجتماعی امروزی، اشاره به میزان احساس اعتماد 
متقابل در یک جامعه دارد که شاخص مهمی 

از سالمت اجتماعی است.
روابط ما می تواند در مواقع دشوار مورد پشتیبانی 
قرار بگیرد بنابراین پرورش این مهارت و ایجاد 
روابط سالم با افراد اطراف ما بخش مهمی از 
سفر به سمت سالمت است. تحقیقات، نقش 
را  ما  بر سالمت روان  اجتماعی  تعامل  مهم 
مشخص کرده اند اما توسعه و حفظ ارتباطات 

انسانی همیشه آسان نیست.
برنامه های مرتبط با این جنبه از سالمت عبارتند 
از: جلسات هنر درمانی، جلسات گروه درمانی و 
ادامه تعامل و همکاری بین بیماران در فعالیت ها 

در طول روزمرگی آنها.

چند روش برای بهبود زندگی اجتماعی
1. در دسترس باشید. )زمانی که کسی به شما 
نیاز دارد( خود را تمیز و آراسته نگه دارید، 
حفظ لبخند روی صورتتان نشان می دهد شما 

در دسترس هستید. 
می گویند  مردم  آنچه  به  باشید.  شنونده   .2

گوش بدهید. 
3. کنجکاو باشید. 

4. عالیق خود را دنبال کنید.
5. به مالقات هایتان نظم ببخشید.

6. در محل کار با دیگران دوست باشید.
7. اطالعات بیشتری به دست بیاورید.

روند  همیشه  شما  اجتماعی  زندگی  بهبود 
سریع یا آسانی نیست اما نکات و ترفندهای 
را  آنها  می توانید  که  دارد  وجود  زیادی 

کنید. امتحان 

خود را قابل دسترسی کنید
همیشه تمیز و آراسته باشید. با حفظ لبخند 
روی صورتتان، خوش برخورد به نظر خواهید 
رسید. الزم نیست لباس نو بپوشید اما مطمئن 

شوید لباس هایتان تمیز و اتوکشیده است.
از زبان بدن به صورت گسترده استفاده کنید:

 تماس چشمی برقرار کنید.
 بازوهای خود را کنار بدنتان صاف 

نگه دارید.
 شانه هایتان را به سمت فردی که 

صحبت می کند، بچرخانید.
 به جای اینکه دراز بکشید، بایستید 
مهم تر،  همه  از  بنشینید.  صاف  یا 
داشته  دوستانه  رفتاری  دیگران  با 
باشید. آرام باشید. از تمجید کردن 
افرادی که  دیگران نترسید و مقابل 
باشید.  صبور  دارید،  مالقات  آنها  با 
اینها می تواند روش مثبت برای شروع 

گفت وگو باشد.

گوش کنید
به آنچه دیگران می گویند، گوش دهید. هر 
چند لحظه یکبار سرتان را به عالمت تایید 

تکان بدهید و به آنها نگاه کنید و نشان بدهید 
به حرف هایشان توجه می کنید.

کنجکاو باشید
هنگام مالقات با دیگران، گوش دادن به آنها 
مهم است، به آنها عالقه نشان دهید اما سعی 
کنید نسبت به آنچه در مورد آن صحبت می شود 

بیش از حد واکنش نشان ندهید.
سواالتی با پایان باز بپرسید تا نشان بدهید به 
آنچه دیگران می گویند، عالقه دارید. سواالت 
کلمه  یک  با  که  هستند  سواالتی  باز،  پایان 
نمی توان به آنها پاسخ داد، پس باید در مورد 
این جمالت  پرداخت.  به گفت وگو  جواب 
معموال با کلماتی مانند ذیل شروع می شوند:
چه جایی؟ چه زمانی؟ چرا؟ چگونه؟ و... مهم 
است که درباره خودتان نیز صحبت کنید یا برای 
برقراری ارتباط تالش کنید اما مراقب باشید بر 
مکالمه مسلط نشوید. برای اینکه خود را درگیر 
کنید، می توانید گفت وگو را با گفتن جمالتی مانند 
»آیا تاکنون چنین کاری انجام داده اید« شروع کرده 

و سر صحبت را با طرف دیگر باز کنید.

منافع خود را دنبال کنید
برای سرگرمی ها و عالقه مندی های خود وقت 
بگذارید. آنها نه تنها می توانند به شما کمک کنند 
تا افراد مشابه را جذب کنید، بلکه می توانند 
برای گفت وگو با دیگران به شما ایده بدهند.
می توانید در مورد عضویت در یک باشگاه 
ورزشی، شرکت در کالس های شبانه یا پیدا 

کردن باشگاه صحبت کنید. 

برای نگهداری روابط به طور منظم 
دوستانتان را مالقات کنید

با  مرتب  طور  به  که  کنید  حاصل  اطمینان 
این  اگر  حتی  می کنید،  مالقات  دوستانتان 
مالقات برای مدت کوتاهی باشد. اگر مدتی 
انجام  کاری  چرا  ندیده اید،  را  کسی  است 
نمی دهید و سعی نمی کنید تماسی برقرار کنید؟
اگر می خواهید افراد جدیدی را مالقات کنید، 

همان ایده را اعمال کنید. 
سعی کنید هفته ای یکبار یا بیشتر به باشگاه 
دوستی  مکان  یک  در  اگر  بروید.  کلوپ  یا 
پیدا نکردید، ناامید نشوید، فقط راه دیگری 

را امتحان کنید.

دوستان در محل کار
فراموش نکنید که محل کار می تواند مکان 
خوبی برای دوستی جدید باشد. از این گذشته، 

بیشتر وقت خود را در آنجا می گذرانید.
سعی کنید زمان ناهار با افراد صحبت کنید، پیشنهاد 
نوشیدن چای بدهید یا ببینید آیا کسی عالقه دارد 
بعد از کار با هم به کلوپ بروید. برخی سازمان های 
بزرگ تر ممکن است گروه های اجتماعی داشته 

باشند که می توانید در آنجا ثبت نام کنید.
گفت وگوها را تا حد ممکن مثبت نگه دارید، 
درباره برخی مباحث غیرکاری فکر کنید تا 
در مورد آنها صحبت کنید و وجه مشترکی 

بین خودتان بیابید.
تاثیر  روان  سالمت  بر  نه تنها  انزواطلبی 
و  چاقی  باعث  می تواند  بلکه  می گذارد، 
مرگ ومیر  از  درنتیجه  شود،  بودن  غیرفعال 
بدتر باشد. همچنین با افزایش خطر فشارخون 
باال، بیماری عروق، قلب و سکته مغزی همراه 
زندگی  برای  روش  بهترین  بنابراین  است 

سالم برقراری ارتباط سالم با دیگران است.
WWW.STUDY.COM :منابع
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چطور سالمت اجتماعی را بهبود ببخشیم؟ 

ما به دیگران نیاز داریم
 ترجمه: 

هدا صادقیان 
حقیقی

ویژگی های یک رابطه سالم
 احترام متقابل؛ احترام به این معناست که هر 
مرزهای  و  باشد  قائل  ارزش  دیگران  برای  فرد 

شخصی دیگر را درک کند.
 اعتماد؛ شرکا باید به یکدیگر اعتماد کنند و 

شک و شبهه را از بین ببرند.
 صداقت

 سازش و مدارا
 فردیت 

 ارتباط خوب
 کنترل خشم

 مبارزه عادالنه

 تعاریف 
بهداشت 
اجتماعی از نظر 
سازگاری، از 
جامعه شناسی 
و روان پزشکی 
ناشی می شود. 
تعدیل اجتماعی 
ضعیف، شاخص 
مشترک از 
بیماری عصبی را 
تشکیل می دهد 
و ممکن است 
از این یافته ها 
برای ثبت 
نتیجه مراقبت، 
خصوصا برای 
روان درمانی 
استفاده شود
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