
در سال » سازمان جھاني سالمت«پیدایش واژه سالمت اجتماعي در واقع ریشھ در تعریف سالمت توسط 
دانیم بر اساس این تعریف سالمت افراد از سھ جزء الینفك سالمت جسماني، طور كھ ميدارد. ھمان ١٩۴۶

نوعي توافق وجود سالمت رواني و سالمت اجتماعي تشكیل شده است. در مورد چیستي سالمت جسماني ھم 
دارد و ھم تا حدود زیادي مفھوم آن روشن است. در مورد سالمت روان ھم تقریبا ھمین دیدگاه صادق است، 

 ...اما در مورد سالمت اجتماعي ابھامات زیادي وجود دارد
 تعریف سالمت اجتماعي

از آن بخش از در بھترین توصیف از سالمت اجتماعي گفتھ شده است كھ سالمت اجتماعي عبارت است 
شود گونھ كھ مالحظھ ميسالمت افراد كھ نھ جسماني است و نھ بھ سالمت روان آنھا مربوط است، اما ھمان

دھد. بھ ھر حال این مفھوم از زمان پیدایش تا بھ امروز ھمچنان مورد این توصیف چیز زیادي بھ دست نمي
 .وھشگران و محققان استبحث در ادبیات علوم سالمت و ھمچنین مورد بحث و كنكاش پژ

سالمت اجتماعي را بخشي از سالمت افراد تلقي كرده » سازمان جھاني سالمت«نكتھ مھم در فھم اینكھ چرا 
شود با توجھ بھ فضاي تاریخي تولد این تعریف از سالمت كھ مصادف بوده است است، این است كھ گفتھ مي

اند، ، كساني كھ این تعریف را ابداع كرده»اجتماعيسالمت «با اتمام جنگ جھاني دوم، با گنجاندن واژه 
گیري ضد جنگ را ترویج كنند. بھ عبارت دیگر این تعریف در فضایي بھ وجود آمده اند نوعي جھتخواستھ

ھا تنھا مردان بوده است تا توجھ كنند كھ سالمت انسانمداران و دولتآور نوعي ھشدار بھ سیاستماست كھ پیا
آنھا، یعني نوعي از محیط زندگي آرام و » سالمت اجتماعي«شود و باید بھ آنھا محدود نمي بھ جسم و روان

ابھام » سالمت اجتماعي«الظاھر باز مفھوم بدون دغدغھ نیز توجھ داشتھ باشند، اما با درك این فضا ھم علي
ز سالمت اجتماعي دھد. بھ ھر حال ما باید تالش كنیم تا بھ نحوي درك خویش را اخود را از دست نمي

 .تر كنیمدقیق
 اجتماعي -سالمت اجتماعي یا سالمت رواني

اشتباه بگیریم، چرا » جامعھ سالم«یا » اجتماع سالم«را با » سالمت اجتماعي«نكتھ مھم این است كھ ما نباید 
طور كھ گفتھ شد در كنار سالمت جسماني و سالمت روان، بھ عنوان جزء ھمان» سالمت اجتماعي«كھ 
ھا و اشخاص. اینجاست كھ مقداري در تعریف ینفك سالمت افراد تعریف شده است نھ سالمت گروهال
نماید. براي مثال سالمت جسماني و سالمت رواني در افراد اشكاالت و ابھامات رخ مي» سالمت اجتماعي«

یك فرد چیست؟  گیري است، اما اصوال سالمت اجتماعيھم قابل تشخیص ھم قابل تعریف و ھم قابل اندازه
گیري كرد؟ لذا این بعد سالمت بسیار مبھم و غیرملموس كجاست؟ و چگونھ باید آن را تشخیص داد و اندازه

» سالمت اجتماعي«است، بنابراین برخي از محققان و پژوھشگران براي حل این مشكل بھ جاي عبارت 
اند كھ آن نوعي تطابق و ین واژه گفتھاند و در توصیف ارا پیشنھاد كرده» اجتماعي -سالمت رواني«واژه 

توان گفت بخش اجتماعي سالمت یك سازگاري فرد با محیط پیرامون خود است و درواقع با این توصیف مي
  .فرد ھم یك مولفھ داخلي است

سالمت اجتماعي از دیدگاه محققان و پژوھشگراني كھ در آمریكا فعال ھستند مقداري متفاوت است. آنان واژه 
گیري شدن آن ذكر اند و دلیل آن را ھم قابل اندازهرا بر این واژه ترجیح داده» اجتماعي -مت روانيسال«

تاكید دارند. بھترین تعریفي كھ » سالمت اجتماعي«كنند، اما محققان اروپایي كماكان بر ھمان واژه مي
اجتماعي ھمان حمایت مبناي اصلي سالمت «اند عبارت است از اروپاییان از این مفھوم ارایھ داده

  .«اجتماعي
 حمایت اجتماعي



از آنجا كھ از منظر صاحب نظران سالمت اجتماعي حمایت اجتماعي جزء مھمي از سالمت اجتماعي است، 
پردازیم. از این دید، حمایت اجتماعي عبارت است از یك نوع معرفت و شناختي در اینجا بھ توضیح آن مي

اي از ارتباط متعھدانھ و متقابل تعلق دارد. در حبت و احترام ھست و بھ شبكھكھ فرد باور بكند كھ او مورد م
حمایت اجتماعي را بھ عنوان منابعي كھ توسط دیگران براي « ١٩٨۵تعریف دیگر كوھن و سایم در سال 

 .اند، تعریف كرده»شودافراد فراھم مي
 انواع حمایت اجتماعي

شود. اما بھ طور كلي حمایت اجتماعي بھ سھ گروه تقسیم ميحمایت اجتماعي داراي انواع مختلفي است، 
 .حمایت عاطفي، حمایت كاربردي و ابزاري و حمایت اطالعاتي

شود افراد احساس كنند مورد حمایت ھستند. چنین حمایت عاطفي: بھ مواردي اشاره دارد كھ باعث مي
 .رزش در افراد تقویت شودكند كھ حس احمایتي غالبا بھ شكل انواع غیرملموس است و كمك مي

ھاي ملموس كھ ممكن است توسط دیگران حمایت عملي: نوعي از پشتیباني است كھ بھ انواع مختلف از كمك
 ھا یا پرداخت كمك ھزینھ نقدي و...)فراھم شود اشاره دارد. (مانند كمك در نگھداري بچھ

بندي ایت اجتماعي (كھ گاھي اوقات در ردهدھنده نوع سوم حمپشتیباني اطالعاتي: پشتیباني اطالعاتي نشان
شامل پشتیباني عملي و گاھي درون دستھ حمایت عاطفي)است و اشاره بھ كمكي دارد كھ دیگران ممكن است 

 .از طریق ارایھ اطالعات ارایھ دھند
 :گیري كردتوان در دو قالب زیر اندازهسالمت اجتماعي را مي

ھاي اجتماعي(این سنجھ خاطبان، فراواني تماس با آنھا، تراكم شبكھھاي اجتماعي: تعداد مھاي شبكھسنجھ
 .قدر ھر یك از اعضا در تماس با دیگر اعضاي شبكھ است)زند كھ چھتخمین مي

دھد كھ ھاي حمایت اجتماعي: حمایت عاطفي، حمایت عملي، تعامالت منفي (شواھد متقن نشان ميسنجھ
  تواند تاثیر بسیار سویي بر سالمت افراد وارد آورد.)ھاي منفي از ارتباطات نزدیك ميجنبھ


