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رابطه امنیت اجتماعی و سالمت عمومی در دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم
پزشکی کرمان
ویکتوریا مومن آبادی ،1محبت محسنی ،2نرگس خانجانی ،3سمیه علیزاده

چکیده
مقدمه :امنیت اجتماعی پدیدهای روانشناختی و اجتماعی میباشد که انسانها برای داشتن زندگی سالم و ادامهه روابها اجتمهاعی
خود به آن نیاز دارند .این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین احساس امنیت اجتمهاعی بها سه مت عمهومی در دانشه ویان ان ها
گرفت.
روشها :این پژوهش یک مطالعهای مقطعی بود .جامعه آماری را  682نفر از دانش ویان  28تا  24ساله دانشکده بهداشت
تشکیل میدادند که بهعد از اط عرسانی به صورت داوطلبانه در پهژوهش شهرکت کردند .برای جمهعآوری اط عات از
پهرسشنامههای امنیت اجتماعی و س مت عمومی استفاده گردید .جهت ت زیه و تحلیل دادهها از شاخصهای آمار توصیفی و
تحلیلی  ANOVA ،t-testو ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
نتایج :بین امنیت اجتماعی و س مت عمومی همبستگی معنیدار و مستقیم وجود داشت ( .(r=0/692, P>0/002همچنین سن
باالتر (  ،)P=0/006جنس مرد (  ،)P=0/006درآمد بیشتر (  ،)P=0/002رشته تحصیلی دانش ویان ( )P=0/092و منزل
سازمانی (  )P=0/066با امنیت اجتماعی همبستگی معنیدار مثبتی داشتند.
بحث و نتیجهگیری :به نظر می رسد احساس امنیت اجتماعی در افراد با س مت عمومی کمتر ،سنین پایینتر  ،زنان و افراد با
درآمد پایینتر ،کمتر است .علل احساس امنیهت پایینتر در دانش ویان برخی از رشتهها نیاز به تحقیهق بیشتهر دارد .پیشنههاد
میشود در مورد سایر فاکتورهای احتمالی مؤثر بر امنیت اجتماعی تحقیق شود.
واژگان کلیدی :امنیت اجتماعی ،س مت عمومی ،دانش ویان ،پرسشنامه GHQ
مقدمه

زندگی در جمع و دستیابی به مراتب باالی رشد

یکی از مفاهیم پیچیده و جدید در دنیای کنونی و در

جسمانی ،روانی و اجتماعی نیازمند امنیت و آرامش

بسیاری از بحثهای سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی

خاطر است و نبود یا اختالل در امنیت اجتماعی

موضوع امنیت اجتماعی است .امنیت از نیازها و

پیامدهای نگران کنندهای از جمله به خطر افتادن

ضرورتهای پایهای هر فرد و جامعه تلقی میشود

سالمت جسم و روان را به دنبال دارد ( .)1توماس

(« .)1مازلو در سلسله مراتب نیازها ،نیاز به امنیت را

هابز از فالسفه انگلیسی قرن 11معتقد است که بشر

بالفاصله بعد از ارضای نیازهای اولیه قرار میدهد»

در صورت نبودن قوانین و مقررات اجتماعی و

( .)2از آنجا که انسان موجودی مدنی است برای

نداشتن قید و بند تابع شهوات و خودخواهیهای

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 -2استادیار ،مرکز تحقیقات مدل سازی در سالمت ،پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،ایران
 -3دانشیار  ،گروه آمار و اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
نویسندهیمسئوول :محبت محسنی


Email: mohabbat.mohseni@gmail.com

آدرس :کرمان ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،دانشکده بهداشت ،گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت
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ویکتوریا مومن آبادی و همکاران

امنیت اجتماعی و سالمت عمومی



است هم نوعان خود را نیز از بین ببرد که حاصل

سالمت در سطح قابل قبولی باشد ،افراد جامعه قادر

چنین چیزی ناامنی در جامعه است ( .)3وجود امنیت

خواهند بود از دیگر منابع زندگی بهره بگیرند (.)9

در یک جامعه به همان اندازه مهم است که احساس

بدون تردید سالمت قشر جوان و دانشجو به مراتب

امنیت در آن جامعه و چه بسا احساس امنیت در

اهمیت بیشتری دارد زیرا که این قشر از جامعه

جـامعه مهمتر از وجـود امنیـت باشد ،چـرا که

سرمایهای هستند که سعادت آینده جامعه در گرو

واکنشهای فرد در جامعه بستگی به میزان دریافت و

سالمت امروز این نسل است ( .)8دانشجویان به

ادراک او از امنیت دارد .بر این اساس تا زمانی که از

عنوان یک قشر کارآمد و جوان جامعه به دلیل شرایط

نظر فرد امنیت در جامعه وجود نداشته باشد ،پس

خاص دانشجویی مثل دوری از خانواده ،ورود به

احساس امنیت نیز نخواهد بود ( .)2امنیت دارای دو

مجموعهای بزرگ و پرتنش ،نداشتن درآمد کافی،

بعد عینی و ذهنی است .نظم اجتماعی در هر جامعه

حجم زیاد دروس و رقابتهای فشرده درسی مستعد

بستر و شرایط هر بعد از امنیت را متفاوت و منحصر

از دست دادن سالمت خود هستند ( .)11بنابراین باید

به فرد میسازد ( .)4جنبه عینی امنیت اجتماعی

زمینهها ی تهدیدکننده سالمت جوانان و دانشجویان

مستلزم تأمین امنیت فرد در مقابل انواع هنجارها،

در جامعه برطرف شود که یکی از این موارد تهدید

آسیب ها و انحرافات اجتماعی ،جرم و مسائلی از این

کننده سالمت ،فقدان امنیت اجتماعی است .از دیگر

قبیل است (.)5

موارد جدی تهدیدکننده سالمت که در سالهای اخیر

طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی «سالمتی عبارت

از سوی سازمانهای بهداشتی ،مجریان قانون و

است از رفاه کامل جسمی ،روانی و اجتماعی و نه

سیاستگذاران به عنوان مهمترین مشکل موجود در

فقط نبود بیماری و معلولیت» ( .)6پس سالمت دارای

جامعه مورد توجه قرار گرفته است ،شیوع رفتارهای

ابعاد جسمی ،روانی و اجتماعی است و سالمت

پرخطر و تهدید کننده سالمت است که در نهایت

اجتماعی یکی از ابعاد آن است که نقش مهمی در

رفتارهای پر خطر باعث کم شدن امنیت اجتماعی در

چگونگی عملکرد انسان در روابط اجتماعی و

میان دیگر اقشار جامعه و نهایتاً کاهش سالمت افراد

چگونگی برداشت وی از اجتماع میباشد و نیز به

خواهد شد.

عنوان معیارهای ارزیابی سالمت فرد در سطح کالن

هیچ یک از اقشار جامعه از عواقب رفتارهای

جامعه به شمار میآید .یکی از عواملی که به طور

تهدیدکننده سالمت مثل مصرف مواد ،خشونت،

گسترده با میزان سالمت اجتماعی افراد در ارتباط

رفتارهای جنسی ناایمن در امان نیستند؛ اما بعضی از

است ،امنیت اجتماعی است ( .)1در سالهای اخیر به

گروههای اجتماعی از جمله جوانان و دانشجویان در

دلیل زندگی ماشینی و دور شدن افراد از یکدیگر و

معرض خطر بیشتری قرار دارند ( .)8براساس

افزایش عوامل استرسزا ،اضطراب و افسردگی،

آمارهای موجود در سال  31/5 ،1392درصد افراد

سالمت روان افراد که یکی از ابعاد سالمت عمومی

جامعه  15-29ساله هستند ،در حالی که در

است ،تحــت تأثیر قرار گرفتـه اسـت ( .)8سـالمـت

سرشماری سال  1391تعداد جوانان بین سنین  21تـا
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خود می شود و برای رسیدن به اهداف خود ممکن

به صورت چند بعدی تعریف شده است .اگر

ویکتوریا مومن آبادی و همکاران

امنیت اجتماعی و سالمت عمومی

این تعداد  8/5میلیون نفر بوده است .با توجه به

 Leffertو همکارانش در سال  1998تحقیقی را بـر

ساختار سنی جوان کشور و آسیب پذیری این قشر

روی دانش آموزان دبیرستانی انجام داد و به این نتیجه

آینده ساز هرگونه ضایعه و نارسایی در بهداشت جسم

رسید که وجود نقـاط قـوت و امتیازاتی کـه فـرد در

و روان آنها در دراز مدت بر روی سالمت و امنیت

خـود احـساس مـیکنـد مثـل عـزت نفـس ،تحمـل،

دیگر افراد جامعه تأثیرگذار خواهد بود (.)8

هدفمنــدی ،ارتبــاط بــا همســاالن و  ...در کــاهش

طی بررسی که مهرمند و همکارانش ( )1391بر روی

رفتارهای پرخطری که تهدید کننده امنیـت اجتمـاعی

دختران و پسران  14-19ساله شهر ارومیه انجام دادند

هستند مثل مصرف سیگار ،الکل و بروز نابهنجاریها

به این نتیجه رسیدند که سالمت روان در بروز

تأثیر دارد (.)11

رفتارهای پرخطر که خود عامل به خطر افتادن امنیت

مطالعات بسیاری در زمینه عوامل تأثیرگذار بر امنیت

اجتماعی هستند تأثیر دارد (.)8

اجتماعی و نیز رابطه بین امنیت اجتماعی و سالمت

نیازی و همکارانش طی مطالعهای که در زنان منطقه

روان و همچنین سالمت اجتماعی که هر دو از ابعاد

شمال و جنوب تهران انجام دادند ،به این نتیجه

سالمت هستند ،انجام شده است .اما مطالعهای در

رسیدند که بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت

زمینه تأثیر امنیت اجتماعی بر وضعیت سالمت

رابطه معنیدار مثبتی وجود دارد .به طوری که به علت

عمومی یا بالعکس یافت نشد.

سرمایه اجتماعی باالتر ،زنان شمال شهر تهران

از آنجا که دانشجویان قشر جـوان ،فرهیختـه و آینـده

احساس امنیت اجتماعی بیشتری داشتند (.)5

ساز هر کشوری هستند ،هر گونه عاملی کـه سـالمت

توسکی و همکارانش مطالعهای را در زنان 16-31

عمـومی یا امنیـت اجتـمـاعی آنهـا را تهدیـد کنــد

ساله شهر تهران انجام دادند و به این نتیجه رسیدند

میتواند مانعی برای حضـور فعـال آنهـا در جامعـه

که امنیت محل سکونت و وضعیت اجتماعی-

باشد و در نتیجه جامعه را بـا کنـدی رشـد در زمینـه

اقتـصادی نیز از مؤلفههای تأثیر گذار بر امنیت

های علمی ،صنعتی و تکنولوژی مواجه کند .به همین

اجتماعی هستند و با اطمینان  99درصد تأیید شد که

دالیل  ،مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطـه سـالمت

بین امنیت محل سکونت و وضعیت اجتماعی-

عمومی و امنیـت اجتمـاعی در دانشـجویان دانشـکده

اقتصادی باال با احساس امنیت اجتماعی رابطه معنی-

بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام گرفت.

داری وجود دارد (.)2
نتایج مطالعه سام آرام در شهر تهران نیز نشان داد کـه

مواد و روشها

رابطه مستقیمی بین افزایش ناامنی اجتماعی و کـاهش

مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعـی اسـت کـه حجـم

سالمت اجتماعی بـه عنـوان یکـی از ابعـاد سـالمت

نمونه آن بـا توجـه بـه پـهوهش انجـام شـده توسـط

وجود دارد ( .)1نادری و همکارانش در مطالعهای که

محمدخانی و همکـارانش ( )12بـا خطـای نـوع اول

در شهر اردبیل انجام دادند ،به این نتیجه رسیدند کـه

 ،1/15انحراف معیار سـالمت عمـومی  13و خطـای

جنسیت ،وضعیت اشتغال و منطقـه محل سکونـت در

اندازه گیری  2حدود  163نفـر محـاسبه شد .در ایـن
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 35سال  24میلیون نفر و در سرشـماری سال ،1383

میزان احساس امنیـت اجتـماعی فـرد تـأثیر دارد (.)1

ویکتوریا مومن آبادی و همکاران

امنیت اجتماعی و سالمت عمومی



گــرفتن احتمــال افــت ،جامعــه آمــاری  284نفــر

کمترین امتیاز  43بود .هر چه امتیاز کسب شده بیشتر

دانشجویان دختر و پسر دانشکده بــهداشت کــرمان

باشد ،نشان دهنده احساس امنیت اجتمـاعی بیشـتری

در  5رشتـه (بهداشت عمـومی و آمـوزش بهـداشت،

است .در این مطالعه امتیاز امنیـت به درصد تبـدیل و

اپیــدمیولوژی و آمــار ،تغذیــه ،بهداشــت حرفــهای و

به 4گروه ذیل تقسیم شد( 1-24/99 .امنیت ضعیف)،

بهداشت محیط) و در سه مقطع تحصیلی(کارشناسی،

( 25-49/9امنیـــت متوســـط)( 51-14/99 ،امنیـــت

کارشناسی ارشد و دکترا) وارد مطالعه شـدند .بعـد از

خوب) و ( 15-111امنیت عالی).

اطالعرسـانی مکـرر و کـافی در دانشـکده ،افـراد بـه

ابزار دیگری که در این مطالعه استفاده شد ،پرسشنامه

صورت داوطلبانه در پهوهش شـرکت کردنـد .معیـار

ســـــالمت عمـــــومی

General

ورود خاصی برای مطالعه وجود نداشت .دانشـجویان

 )GHQ( Questionnaireبود و دارای  28سؤال با

با رضایت کامل و آگاهی از پرسشنامههـا و ایـن کـه

 4مقیــاس (اضــطراب ،بــیخــوابی ،اخــتالل عملکــرد

تمامی اطالعات آنها محرمانـه نگهـداری مـیشـوند،

اجتماعی و افسردگی شدید) بود .بـرای نمـره دادن از

وارد مطالعه گردیدنـد .جهـت تکمیـل پرسشـنامههـا

شیوه لیـکرت استــفاده شـد .یعــنی بـه هـر یـک از

توسط هر دانشجو  15الی 21دقیقه زمان صـرف شـد.

سـؤالهـای پرسشـنامه امتیازهـای  1،1،2،3داده شـد.

برای جمـعآوری اطالعـات مـورد نیـاز پـهوهش ،از

نقطه برش کل در این پرسشنامه  23و نقطه برش هـر

ابزارهای زیر استفاده شد.

یک از شاخصها  6بود .نمره کـل هـر فـرد از جمـع

جهــت بررســی امنیــت اجتمــاعی دانشــجویان از

نمرههای خرده مقیاسها به دست آمـد .نمـره فـردی

پرسشنامه امنیت اجتماعی استفاده شد کـه شـامل 15

باالی  23نشان دهنده بیمار بودن فرد بود (.)13

سؤال در مورد مشخصات دموگرافیک و  28سؤال بـا

دادهها وارد نرم افـزار  SPSSنسـخه  21شـد و بـا

زمینــه اجتمــاعی ،اقتصــادی و فرهنگــی بــود .ایــن

استفاده از شاخصهای آمار توصـیفی مثـل فراوانـی،

پرسشنامه از سایت کاووش ( )12گرفته شد .بعضی از

درصـد فـراوانی ،میـانگیـن ،انحراف مـعیار،t-test ،

سؤ االت حذف یا عوض شدند و لذا مجدد روایـی و
پایــایی پرسشــنامه ســنجیده شــد .روایــی صــوری و

Health

 ANOVAو ضریب همبستگی پیرسـون ،تحلیـل
گردیدند.

محتوایی پرسشنامه طبق نظر متخصصـین تأییـد شـد.
پایایی پرسشنامه نیز با روش آزمون– باز آزمون تعیین
شد .پرسشنامه بـین  11نفـر از دانشـجویان دانشـکده
بهداشت با فاصله یک هفته توزیع شد و با  r=1/91و
 P>0/002مورد تأیید قـرار گرفـت .آلفـای کرونبـا
پرسشنامه نیز  1/16بـود .ایـن پرسشـنامه بـا مقیـاس
لیکرت نمرهگذاری شد .در بعضی از سـؤاالت بـرای
اطمینان از دقت در تکمیل پرسشنامه ،جهت سؤاالت
542

نتایج

در این مطالعـه  31/6درصـد از دانشـجویان شـرکت
کننده پسر بودند .میـانگین سـن افـراد مـورد مطالعـه
 23/26با انحراف معیار  3/96بود .یافتههـای مربـوط
به مشخصات جمعیتی افراد مورد مطالعه در جدول 1
ارایه شده اسـت .متغیرهـای کمـی نیـز در جـدول 2
خالصه شدهاند.
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مطالعه به منظور افزایش اعتبـار نتـایج و بـا در نظـر

عوض شد .باالترین امتیاز در ایـن پرسشـنامه  215و

ویکتوریا مومن آبادی و همکاران

امنیت اجتماعی و سالمت عمومی
جدول  :1خصوصیات جمعیتی افراد تحت مطالعه
متغیر
جنس

سن

رشته تحصیلی

وضعیت تأهل

محل سکونت
وضعیت خانه

وسیله نقلیه خانواده

درآمد ماهانه خانواده

قیمت اتومبیل خانواده

تحصیالت پدر

تحصیالت مادر

شغل پدر

زن

922

25/4

مرد

902

32/2

92- 52

590

23/1

<52- 40

24

52/9

کارشناسی

591

22/9

کارشناسی ارشد

20

92/2

دکترا

92

2/3

بهداشت عمومی

22

53/2

تغذیه

30

90/2

آمار و اپیدمیولوژی

33

99/2

بهداشت محیط

11

34/1

بهداشت حرفهای

22

91/3

مجرد

534

25/4

متاهل

42

92/2

طالق گرفته یا فوت همسر

3

9/9

شهر

520

22/2

روستا

34

99/3

شخصی

522

15/9

اجارهای

92

2/4

رهنی

5

0/2

سازمانی

5

0/2

ندارند

42

92/9

سواری

592

22/5

باری

99

3/1

ماشین سنگین

5

0/2

سایر

3

9/9

زیر 200هزار تومان

59

99/9

 200هزار تا  9میلیون تومان

10

42/2

باالی  9میلیون تومان

22

49/3

زیر 3میلیون تومان

9

0/2

 3تا 90میلیون

29

51/0

90تا 50میلیون

21

44/1

باالی 50میلیون

42

52/2

بیسواد

94

2/0

ابتدایی وسیکل

992

49/4

دیپلم

29

52/1

فوق دیپلم ولیسانس

23

55/2

فوق لیسانس وباالتر

2

5/92

بیسواد

33

99/2

ابتدایی وسیکل

930

42/9

دیپلم

22

52/2

فوق دیپلم ولیسانس

31

93/2

فوق لیسانس وباالتر

5

0/2

آزاد
دولتی

شغل مادر

922

22/2

950

43/5

آزاد

3

9/9

دولتی

23

92/2

خانهدار

552

20/5
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تحصیالت

فراوانی

درصد فراوانی

541

ویکتوریا مومن آبادی و همکاران

امنیت اجتماعی و سالمت عمومی


جدول شماره  :2جدول خصوصیات توصیفی متغیرهای کمی
سالمت

53/32

95/53

59/00

20

3

امنیت

22/22

99/32

21/00

935

25

9262596253

962026229

9060006000

50060006000

426000

درآمد (به تومان)

960506320

2356945

0006200

000600062

5206000

سن (به سال)

53/52

3/12

55

42

92

وسیله نقلیه خانواده(به تومان)

همانطور که در جدول شماره  3مشاهده میشود،

عمومی ( P<1/111و )r=-1/23وجود دارد و با

نتایج مربوط به همبستگی متغیرهای کمی سن و

افزایش نمره در پرسشنامه سالمت عمومی که نشانه

درآمد با امنیت اجتماعی با استفاده از آزمون

کاهش سالمت عمومی است ،احساس امنیت کمتر

همبستگی معنیدار است .نتایج نشان میدهد ،که

میشود.

رابطه معنیداری بین امنیت اجتماعی و سالمت
جدول شماره  :3همبستگی متغیرهای کمی با امنیت و سالمت
متغیر

ضریب همبستگی r

P= value

با امنیت اجتماعی

ضریب همبستگی r

P= value

با سالمت عمومی

سن

0/929

0/005

- 0/042

0/492

درآمد

0/534

>0/009

- 0/022

0/320

0/030

0/215

0/051

0/211

سالمت عمومی

- 0/539

>0/009

-

-

امنیت اجتماعی

-

-

- 0/539

>0/009

وسیله نقلیه خانواده

همچنین جدول شماره  4که رابطه بین متغیــرهای

 1/131و امنیت با نوع منزل مسکونی در سطح 1/122

کیـفی بـا امنیـت را از طریــق آزمـونهــای t-test

معنیدار بود .یافتهها نشان داد که بین سن و سـالمت

و  ANOVAنشان میدهد ،کـه رابطـه بـین امنیــت

عمومی ،درآمد و سالمت عمـومی و رشـته تحصـیلی

اجتماعی و جـنس با  P=1/112مـعنی دار میباشد و

دانشجویان و سالمت عمومی دانشجویان رابطه وجود

دانشجویان مرد احساس امنیـت بیشـتری مـیکردنـد.

ندارد.

همچنین رابطه بین امنیت با رشته تحصیلی در سـطح

520
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متغیر

میانگین

انحراف معیار

میانه

بیشینه

کمینه

ویکتوریا مومن آبادی و همکاران

امنیت اجتماعی و سالمت عمومی

جدول شماره :4میانگین و انحراف معیار در گروههای دانشجویان مورد مطالعه با امتیاز امنیت اجتماعی و سالمت عمومی
امتیاز امنیت اجتماعی
متغیر

میانگین و انحراف

امتیاز سالمت عمومی
معنی داری

معیار
جنس

شغل پدر
شغل مادر

تحصیالت پدر

زن

22/23±99/32

شهر

12/11±99/22

روستا

22/24±1/10

معیار
55/21±93/40
0/005

تحصیالت فرد

رشته تحصیلی

وضعیت تأهل

وسیله نقلیه خانواده

وضعیت منزل

53/32±99/14

0/213

54/91±1/31

آزاد

22/25±99/29

دولتی

10/94±99/92

آزاد

909/00±4/21

دولتی

21/40±95/09

خانه دار

22/29±99/29

53/42±95/34

بیسواد

22/49±99/39

53/20±95/92

ابتدایی و سیکل

22/13±99/51

53/90±90/91

دیپلم

10/90±95/29

فوق دیپلم ولیسانس

12/20±2/25

0/223

0/214

54/40±95/29
59/12±99/9

0/299

52/00±95/31
0/923

0/433

55/25±95/32

54/90±94/22

0/212

0/222

59/23±90/12
51/92±92/20

بیسواد

10/22±99/52

52/92±93/53

ابتدائی و سیکل

22/42±90/22

55/12±99/13

دیپلم

21/24±99/12

فوق دیپلم ولیسانس

22/22±95/03

53/21±93/21

فوق لیسانس وباالتر

909/00±5/23

50/00±2/22

کارشناسی

22/05±99/24

53/49±99/22

0/222

55/24±90/21

کارشناسی ارشد

19/50±1/12

دکترا

19/22±2/11

92/20±95/04

بهداشت عمومی و آموزش بهداشت

19/92±90/23

59/34±90/95

تغذیه

19/20±92/02

54/23±93/22

آمارو اپیدمیولوژی

10/24±2/39

0/994

0/039

54/22±94/94

52/19±94/23

بهداشت محیط

22/22±99/19

55/32±95/03

بهداشت حرفهای

22/33±1/32

52/22±95/34

مجرد

22/20±99/55

متأهل

10/52±95/52

53/00±95/51

طالق یا فوت همسر

21/22±54/13

51/00±91/25

ندارم

22/00±90/21

54/25±99/21

سواری

22/22±99/23

53/52±95/21

0/529

باری

21/42±4/22

ماشین سنگین

909/00±99/39

سایر

22/00±4/22

50/22±99/21

شخصی

22/22±99/91

53/34±95/43

اجارهای

22/22±90/25

52/00±90/29

رهنی

21/20±5/95

سازمانی

995/00±95/23

0/254

0/055

0/225

0/951

0/592

53/32±95/92

92/00±95/23
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محل سکونت

مرد

19/22±99/40

میانگین و انحراف

معنی

0/294

0/242

91/01±2/92

92/20±4/12

0/432

2/20±0/29

529

ویکتوریا مومن آبادی و همکاران

امنیت اجتماعی و سالمت عمومی



یافتههای مطالعه حاضر نشان داد که بین امنیت

اجتماعی آنها بیشتر گردد .اما نجارنهاوندی و

اجتماعی و سالمت عمومی دانشجویان رابطه معنی

همکارش در مطالعهای که بر روی زنان جوان 15-35

دار و مستقیمی وجود دارد.

سال شهر تهران انجام دادند به نتایجی مغایر با نتایج

این مطالعه همچنین نشان داد که درآمد باالتر همراه

ما رسیدند .در مطالعه آنها با افزایش سن ،احساس

با افزایش احساس امنیت اجتماعی است و طبق نتایج،

امنیت اجتماعی زنان کمتر می شد .دلیل این مغایرت

رابطه معنیدار مثبتی بین افزایش احساس امنیت

ممکن است به علت تفاوت در جامعه پهوهش در دو

اجتماعی و افزایش سالمت عمومی وجود داشت .در

مطالعه باشد؛ همچنین میتواند به دلیل تفاوت در

پهوهشی که  Omokhodionدر انگلیس با استفاده از

سؤاالت پرسشنامه باشد ،از طرفی جامعه مورد مطالعه

پرسشنامه سالمت عمومی انجام داد ،نشان داد که

ما ،دانشجویان بودند که خود میتواند دلیل دیگری

مشکالت اقتصادی با اختالالت شایع روانی و

بر این مغایرت باشد (.)15

رفتارهای پر خطر هم در زنان و هم مردان رابطه دارد

این پهوهش نشان داد که منزل مسکونی سازمانی

( .)14همچنین در مطالعهای که مهرمند و همکارانش

باعث افزایش احـساس امنیت اجـتماعی میشود و

انجام دادند به این نتیجه رسیدند که رفتارهای

میتوان احتمال داد که محصور بودن منازل سازمانی

بزهکارانه ناشی از عدم سالمت روانی میتواند امنیت

و داشتن انتظامات برای کنترل ورود و خروج افراد،

اجتماعی را به خطر اندازد (.)8

بر احساس امنیت آنها تأثیر گذاشته است .همسو با

در پهوهش حاضر نشان داده شد که جنس بر

نتایج این مطالعه،

احساس امنیت اجتماعی تأثیر گذار است ،به طوری

مطالعهای که در زنان انجام دادند نیز به این نتیجه

که دختران شرکت کننده در این مطالعه احساس

رسیدند که زنان ساکن آپارتمانها بیش از کسانی که

امنیت اجتماعی کمتری داشتند .احتمال میرود که این

در منازل ویالیی سکونت داشتند ،احساس امنیـت

نتیجه به این دلیل باشد که خطرات و عوامل تهدید

میکردند (.)15

نجارنهاوندی و همکارش در

کننده در جامعه برای زنان بیشتر است .نیازی و

پهوهش حاضر همچنین نشان داد که رشته تحصیلی

همکارانش در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که

و جنس تأثیری بر سالمت عمومی افراد نداشت ،اما

میزان احساس امنیت اجتماعی در زنان به طور معنی

این دو متغیر بر امنیت اجتماعی تأثیرگذار بودند.

داری کمتر از مردان میباشد .زیرا زنان اعتقاد داشتند

رابطه رشته تحصیلی دانشجویان با احساس امنیت

امنیت اجتماعی آنها در محیط کار ،اجتماع و مکان

اجتماعی آنها در دانشکده بهداشت کرمان شاید به

های عمومی تأمین نمیباشد (.)5

دلیل عدم عالقه دانشجو به رشته تحصیلی ،فشار

مطالعه حاضر نشان داد ،که دانشجـویان جوانتر

عصبی و استرس ،انتظار بیش از حد توان دانشجو و

احـساس امنیـت کمتری داشتند .احتـمال میرود با

یا عدم احساس راحتی و یا عدم اعتماد بین استاد و

افزایش سن ،دانشجویان تجربیات بیشتری در

دانشجو باشد که نیاز به مطالعات بیشتری در این

مــواجـهه بـا مسـائل اجتـمـاعی و نـحـوه بـرخورد

زمیـنه میباشد .در نتایج این مـطالعـه نیز مانند نتـایج
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بحث

با آنها کسب نمایند و به مرور احساس امنیت

ویکتوریا مومن آبادی و همکاران

امنیت اجتماعی و سالمت عمومی

مطالعه دیباجنیا و همکارش در سنندج رابطه معنی

مطالعه شرکت کنند .لذا ممکن است نتایج این مطالعه

داری بین جنس و سالمت عمومی یافت نشد (.)16

تعمیمپذیری محدودی داشته باشد.

نتایج این مطالعه نشان داد میزان درآمد خانواده
بلکه بر روی امنیت اجتماعی افراد اثرگذار بود که

به نظر میرسد احساس امنیت اجتماعی در افراد با

احتمال میرود به این دلیل باشد که هر چه درآمد فرد

سالمت عمومی کمتر ،سنین پایینتر ،جنس زن و

بیشتر باشد قادر است وسایل و امکانات تأمین کننده

افراد با در آمد پایینتر کمتر است .علل احساس

امنیت را بیشتر برای خود فراهم کند ،مانند منزل

امنیت پایین تر در دانشجویان برخی از رشتهها نیاز به

مسکونی امنتر و یا زندگی کردن در مناطق دارای

تحقیق بیشتر دارد .پیشنهاد میشود در مورد سایر

امنیت بیشتر .اما  Cubbinو همکارانش و  Hajatو

عوامل احتمالی مؤثر بر امنیت اجتماعی تحقیق شود.

همکارانش به طور جداگانه پهوهشهایی انجام دادند

آنچه که قابل توجه میباشد این است که پرداختن

و به این نتیجه رسیدند که میزان درآمد و ثروت بر

به امنیت اجتماعی و مؤلفههای تأثیرگذار بر امنیت،

سالمت عمومی افراد تأثیر دارد (.)11 ،18

ضامن سالمت عمومی دانشجویان و صیانت آنها در

نتایج پهوهش حاضر نشان داد درآمد تأثیری بر

برابر رفتارهای پرخطر میباشد .حفظ سالمت عمومی

سالمت عمومی افراد نداشت بلکه بر احساس امنیت

این قشر به رشد و شکوفایی استعدادها و برجسته

آنها تأثیر گذار بود ،به طوری که افراد با درآمد باال

ساختن امتیازات و نقاط قوت آنها در راستای توسعه

احساس امنیت اجتماعی بیشتری میکردند .نتایج

علمی و اقتصادی جامعه منجر خواهد شد.

مطالعه ماهر بر خالف نتایج این مطالعه نشان داد افراد
دارای توان اقتصادی پایین امکان تغذیه مناسب،

تشکر و قدردانی

کسب آموزش کافی در زمینه بهداشت و نهایتاً تأمین

این مقاله برگرفته از طرح تحقیقاتی تحت عنوان

سالمت عمومی خود و خانوادهشان را نخواهند داشت

بررسی تأثیر امنیت اجتماعی بر سالمت عمومی

و از آنجا که افراد ثروتمند دسترسی بیشتری به

دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی

کاالهای افزایش دهنده سالمتی دارند ،در نتیجه از

کرمان ،مصوب مرکز تحقیقات پزشکی محیطی به کد

سالمت عمومی باالتری برخوردارند (.)19

 92/152مور

از جمله محدودیتهای این پهوهش عدم همکاری

دانشگاه علوم پزشکی کرمان تأمین اعتبار گردیده

برخی از دانشجویان با محققین برای انجام نمونه

است .ضمناً از دانشجویان عزیز که در انجام این

گیری تصادفی از بین دانشجویان بود و لذا در چند

مطالعه با ما همکاری داشتند صمیمانه سپاسگزاری

اعالن از همه دانشجویان خواسته شد که داوطلبانه در

میگردد.
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دانشجویان بر سالمت عمومی آنها تأثیری نداشت

نتیجهگیری

ویکتوریا مومن آبادی و همکاران

امنیت اجتماعی و سالمت عمومی
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The Relation between Social Security and General Health among
Students of Kerman Medical University, Health School

Victoria Momenabadi1, Mohabbat Mohseni 2 , Narges Khanjani3, Somaye Alizadeh1

Abstract
Background: Social security is a feature of psychosocial science which is necessary for
people in order to have a healthy life and continue their social relations. The aim of this study
was to evaluate the relation between social security and general health of students.
Methods: This was a cross-sectional study. The sample included 284 students aged 18 to 45
years from the School of Public Health who voluntary participated in the study. In order to
collect the data, Social Security and the General Health (GHQ-28) questionnaires were used.
Descriptive analyses, t-test, ANOVA and Pearson’s correlation coefficient, were performed to
analyze the data.
Results: There was a significant and direct relationship between social security and general
health (r=0.231, p<0.001). Also there were significant associations between social security
and, older age (P=0.002), male gender (P=0.002), more income (P=0.001), field of study
(P=0.031), and type of residing home (P=0.022).
Conclusion: Seems like social security is low in people with worse general health, younger
age, women, and low income. More research is needed to determine the reason of less social
security in students of specific fields. It is also proposed that more research be conducted on
the probable factors related to social security.
Keywords: Social Security, General Health, University Students, GHQ
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