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 مقدمه مؤلف

ازیك سو وضـعیت زنـدگی    و گسترش روز افزون اطالعات در عصر جدید،آوری  فن پیشرفت علم،

زنـدگی  هـای   بك زندگی و پیچیـدگی تغییرس ازسوی دیگر تحوالت اجتماعی، را بهبود بخشیده و

مشکالت جدیـد و آسـیب    کند و می را تهدیدها  بهداشت و آرامش روانی انسان سالمتی، امروزی،

 دهد. می را افزایشها  پذیری انسان

                      و معنوی آدمـی مـورد          روانی  ،                                                    مفهوم سالمت اجتماعی مفهومی است که در کنار ابعاد جسمی

             دهـد. ایـن       می                 مورد بررسی قرار   را     فرد                موثر بر سالمتی    اعی     اجتم    های       جنبه       گیرد و     می           توجه قرار

                          متـراد  قلمـداد شـد و     «                        درجه عملکرد اعضای جامعه »         با مفهوم   (     1972 )                       واژه اولین بار در سال

                ابعـاد جسـمی،       در       هـایی                  آن با طرح پرسش       پس از                             شاخص سالمت اجتماعی شکل گرفت.    سپس 

                                جامعـه براسـاس ایـن اسـتدالل                    لکرد فـرد در   عم                میزان فعالیت و   و                  اجتماعی سالمت فرد         روانی و

                         قابلیت کارکردی فرد است.    و        بیماری    از            امری فراتر   ،               مطرح شد که سالمت

      هـای            مشـارکت                          ارتباط با تعامالت فردی و                                               محتوای سالمت اجتماعی در ابتدا با تمرکز برفرد و

         )کیفیـت          ذهنـی                                       تعریف آن زیربنای عینـی )دوسـتان( و      در        گرفت و           سنجش قرار              اجتماعی مورد

      هـای                                              سپس مؤلفان نسبت به تعیین و شناسایی مؤلفـه        گرفت.     رار ق          مورد توجه                    ارتباط با دوستان(

                                                                                       آن اقدام کردند و بتدریج این مفهوم گسترش یافت که بسیاری از ابعاد اجتماعی موثر بر سـالمت  

                                                                           توسـعه کشـورها، سـرمایه اجتمـاعی، حمایـت اجتمـاعی، رفـاه، بیکـاری،               هـای                از جمله شاخص

                                                                     اجتماعی و ابعاد اجتماعی موثر در اختالالت روان تنی و.... را در برگرفت.     های     یب  آس

                                                                                          استفاده از این مفهوم در کشور ما تنها در خالل سالهای اخیر یعنـی از سـالهای پایـانی دهـه     

             مـرتبط بـا       های                                                                   مورد توجه قرار گرفت و ابتدا تالش شد به سبك بومی این مفهوم و مؤلفه      1380

                              اهمیت توسعه این حوزه از علـم                                               بعضی از نطریات مربوطه مورد بررسی قرار گیرد.             آن و همچنین

        کننـده         کمـك                                                                  نه تنها به حل و پیشگیری از معضالت اجتمـاعی جامعـه مـا بسـیار       ای            میان رشته

              و بـه ویـژه           شناسـی           در روان   ای                                                               خواهد بود؛ بلکه به توسعه یك حوزه علمـی جدیـد میـان رشـته    

                     سالمت کمك خواهد نمود.      شناسی     ان            اجتماعی و رو      شناسی       روان

       سـالمت          شناسـی        روان      هـای                                                            در این کتاب تالش شده است خواننده با مفهوم، تعاریف و نظریه

                                      آشنا شود. همچنین با انجـام مطالعـات         شناسی                                             اجتماعی به عنوان یك حوزه جدید در رشته روان

                         معرفـی شـده اسـت و در          شناسی                            سالمت اجتماعی از منظر روان    های                            زمینه یابی مفاهیم و مؤلفه

                                                              پایان تالش شده اهمیت و مسیر توسعه این رشته در ایران معرفی شود.



 

                                                                                     بنابراین خواندن این کتاب به پژوهشگران حوزه سـالمت اجتمـاعی، روان شناسـان در کلیـه       

            شود. امیـد      می                                                                  پزشکان اجتماعی، روانپزشکان و کارگزاران و برنامه ریزان سالمت توصیه    ها،       حوزه

                                دانـم از سـرکار خـانم طیبـه       می                         قرار گیرد. در پایان الزم      مندان       عالقه                کتاب مورد توجه         است این

             بـه واسـطه                                                آقای میر حسینی مدیر محترم انتشارات آوای نور                             محتشمی ویراستار محترم کتاب و 

  .     نمایم                            تالش در انتشار این کتاب تشکر 
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