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  q17   هاي مفهومی و نظري درباره جامعه ایران دومین همایش کنکاش                            
  

  مفهوم سالمت اجتماعی، و ارتباط تنگاتنگ آن با سرمایه اجتماعی
  1شیرین احمدنیا

متنوع و متعددي که از آن در ادبیات نظري علوم اجتماعی از جانب متفکران با تعاریف ) social capital(مفهوم سرمایه اجتماعی
شناسان در  اي همچون کلمن، پاتنام، فوکویاما، بوردیو، و سایرین به عمل آمده است، از جانب جامعه و نظریه پردازان شناخته شده

. وضیح مسائل و تحوالت روز جامعه روبرو بوده استهاي اخیر با اقبال وسیعی در جهت بهره برداري از آن در ت ایران نیز طی دهه
گیرد که در حوزه جامعه شناسی پزشکی و  این مفهوم، در پیوندي مستقیم و رابطه اي تنگاتنگ با مفهوم نظري دیگري قرار می

ر فعال فرد فردي، حضو - از آن یاد می شود و طی آن، بر ارتباطات میان ) social health(سالمت تحت عنوان سالمت اجتماعی
هاي اجتماعی، مشارکت اجتماعی، ارتقاي اعتماد و حمایت هاي اجتماعی، عملکرد موفقیت آمیز فرد در اجتماع و شاخص  در شبکه

بعد اجتماعی سالمت، که در مقایسه با دو بعد جسمانی و روانی سالمت افراد، عمومًا کمتر . هاي جامعه سالم تاکید می شود
 (WHO)انی مورد توجه و تاکید بیشتر در جوامع و ادبیات علمی قرار گرفت که سازمان جهانی بهداشت شناخته شده است، از زم

تعریف جامع خود را از مفهوم سالمت، مشتمل بر هر سه بعد جسمانی، روانی و اجتماعی آن، ارائه کرد و از آن پس، شناسایی وجوه 
 -موثر بر کاهش یا ارتقاي آن، موضوع تبادل نظر و مباحثات میان هاي سنجش آن، عوامل هاي سالمت اجتماعی، شیوه و ویژگی

تعاریفی که در زمینه ي سالمت اجتماعی موجود است در هر دو سطح تحلیل فرد و جمع . رشته اي گسترده اي قرار داشته است
مختلفی همچون روان شناسی، ارائه شده که در نتیجه، مباحثات دامنه داري را میان صاحب نظران و محققان رشته هاي ) جامعه(

شناسی پزشکی و سالمت،  در این مقاله، نگارنده، از منظر جامعه. برانگیخته است.. جامعه شناسی، پزشکی اجتماعی، مددکاري و 
ضمن مروري بر انواع تعاریف و تامالت نظري موجود در ادبیات علمی، به موضوع تاثیر و تاثر و همبستگی میان سرمایه اجتماعی و 

 . المت اجتماعی، مسئله همپوشانی و دشواري سنجش و شاخص سازي در مورد این دو مفهوم می پردازدس
  .سرمایه اجتماعی، سالمت اجتماعی، جامعه شناسی پزشکی و سالمت، سنجش سالمت اجتماعی :واژگان کلیدي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                             
  )shirin.ahmadnia@gmail.com( ایران شناسی جامعه انجمن سالمت و پزشکی شناسی جامعه گروه مدیر طباطبایی، عالمه دانشگاه علمی هیات عضو.  1
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