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 معرفی کتاب

 الگوی سالمت اجتماعی
 

 

در جلستا  گتروه   . سالمت اجتماعي يكي از ابعاد چهارگانه سالمت استت 

سالمت اجتماعي فرهنگستان علوم پزشكي مشخص شد يكي از خألهتاي  

گروه، فقدان مبناي نظريِ اسالمي در حوزه سالمت اجتماعي براي رصد و 

روه، پتروهه ستالمت اجتمتاعي در    رو به پیشنهاد گ ازاين. ريزي استبرنامه

 .منابع اسالمي به آقاي دکتر عباس پسنديده واگذار شد

ستالمت اجتمتاعي در    مفتاهیم »اين کتاب حاصل پژوهشي با عنوان 

در ايتن  کته پژوهشتگر    باشتد مي «بر اساس منابع اسالم بین فردي سطح

ازي پروهه از سطح شناسايي و تحلیل مفاهیم فراتر رفته و به سطح الگوپرد

با دقت نظر نتايج پژوهش را بست  داده و  چنین، وي هم. ورود کرده است

اين کتاب حاصتل همكتاري پژوهشتي     .ه استاين مجموعه را فراهم آورد

 .فرهنگستان علوم پزشكي و پژوهشگاه قرآن و حديث است

در اين پژوهش از روش ترکیبي استفاده شده؛ در بررسي منابع ديني از 

گانه تحلیل از ساده بته   پژوهي با سطوح سه لي در دينتحلی - روش توصیفي

 هتتا، از روش میزگتترد خبرگتتان عمیتت ، و در گتتام بعتتد بتتراي اعتبتتار يافتتته

(Expert Panel )استفاده شده است . 

 :نتايج اين پژوهش نشان داد که

مفهوم اصلی  اللتم    بیست و چهتار  کم  در منابع اسالمي، دستِ

 وجود دارد؛ اجتماع 

« مؤلفل  اللتم  اجتملاع    »چهار مفهوم، در يازده  اين بیست و

 تحلیل شدند؛

حاصتل شتد کته    « بُعد التم  اجتماع »از اين يازده مؤلفه، پتنج  

بعد عتاففي، هیجتاني، شختتیتي، نیازمنتدي و بعتد امنیتتي       : عبارتند از

 ارتباط؛

 «ياجتماع يمنيا»در دو عنوان گانه  هاي يازده اي ديگر، مؤلفه از زاويه

 یتر خ «  دو رتبه به یزن ياجتماع یرخ. شدند  يبند رتبه «يجتماعا یرخ»و 

  گانل   مراتل  الل   در مجموع، که  تقسیم شد «يمتعال یرخ»و « متوازن

 .دادرا شكل   التم  اجتماع

 يبترا  يتزي ر و برنامته  يدر رصد سالمت اجتماع توانند يم ها يافته ينا

  .یرندمورد استفاده قرار گآن ارتقا 

صور  گرفته بین پژوهشگاه قرآن و حديث و فرهنگستان  ضمن تواف 

لیف کتاب براساس نتايج حاصل از أعلوم پزشكي جمهوري اسالمي ايران، ت

ن و بختتو   مؤلفتا اين فرح، در دستور کار قرار گرفت و با تتالش وافتر   

علمتي   هیئتجناب حجت االسالم و المسلمین آقاي دکتر پسنديده عضو 

فرهنگستان علوم پزشكي، اين کار در مد  شش  پژوهشگاه و عضو وابسته

 .ماه به نتیجه رسید

هاي کمیته علمي جشنواره ستالیانه علمتي    با توجه به بررسي

فرهنگستان علوم پزشكي، جايزه مقاله برتر فارسي اين جشتنواره  

به جناب آقاي دکتر پستنديده بتراي چتاق مقالته      0410در سال 

براستاس منتابع    فتردي بتین   سطحسالمت اجتماعي در  مفاهیم»

در مجله فرهنگ و ارتقاي سالمت تعل  گرفت و همزمان « اسالمي

با برگزاري جشنواره، از کتاب الگوي استالمي ستالمت اجتمتاعي    

 .رونمايي گرديد
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