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 پژوهشي

 الگوی ابعاد سالمت اجتماعی در منابع اسالمی
 

 *1عباس پسندیده

 
 

 دهيچک
فردد  بره معنری نگر نگی طوابرا، مناسربا  و        سالمت اجتماعی از ابعاد مهم سالمت انسان است که یکی از دو تلقی آن، تلقی بین: زمينه و هدف

 . ز سالمت اجتماعی دط منابع اسالمی استاین پژوهش، بدطسی این تلقی ااز هدف  .ها  اجتماعی است تعامل

بدا  تعیین اعتباط  پژوهی و تحلیلی کالسیک دط دین -دط بدطسی منابع دینی از طوش ت صیفی  .گددیددط این پژوهش از طوش تدکیبی استفاده : روش

 .ژوهشکده عل م و معاطف حدیثی ب دشده و ناپ نشده پ منتشدمنبع پژوهش آثاط مدتباِ . خبدگان استفاده شد میزگددها، از طوش  یافته

تکدیم و دفاع اجتماعی، کدامت : آن است که از بیست و نهاط مفه م اصلی سالمت اجتماعی، یازده مؤلفه به دست آمدحاکی از  یافته پژوهش: ها یافته

اجتماعی، اعتماد اجتماعی، پی ند اجتماعی،  ایمنی اجتماعی، اهتمام اجتماعی، سدمایه اجتماعی، دطستکاط /داط  اجتماعی، امنیت اجتماعی، خ یشتن

کدامرت  )، شخصیتی (زینت+ نشاط )، هیجانی(تمایز+ پی ند )بعد عاطفی : ها، پنج بعد به دست آمد از تحلیل مؤلفه. نشاط اجتماعی، و زینت اجتماعی

 (.امنیت اجتماعی)و بعد امنیتی اطتباط ( اعتماد+ سدمایه )، نیازمند  (اجتماعی

 .شناسی وضعیت م ج د م طد استفاده قداط گیدند طیز  بدا  اطتقا و آسیب ت انند دط طصد سالمت اجتماعی و بدنامه ها می این یافته :گيری نتيجه
 

 اسالم، تدویج بهداشت، طوابا اجتماعی، ع امل اجتماعی سالمت :ها واژه کليد

 

 مقدمه
ی نب د بیماط  تلقی سازمان بهداشت جهانی دط آغاز، سالمت طا به معن

بعد ایجابی طا نیز به ایرن مفهر م افرزود و آن طا     1491اما از سال  ؛کدد می

وضعیت مطل ب جسمانی، طوانی و حتی « ب د»بیماط  و « نب د»تدکیبی از 

دط مطالعا  جهانی دو تلقی از سالمت اجتماعی وجر د  . اجتماعی دانست

دهد و سالمت  ماعی قداط میداطد؛ تلقی اول فدد طا واحد تعدیف سالمت اجت

اجتماعی طا به مثابه صفت و ویژگی زندگی فدد  و اجتماعی فدد تعدیرف  

تعدیف سازمان جهانی بهداشت از این بعد بره سرالمت اجتمراعی    . کند می

نگدد؛ اما بدداشت دیگد، سالمت اجتماعی طا به مثابه صفتی بدا  یرک   می

 طداط از شدایا مساعد بدا  گیدد و به معنا  جامعه بدخ جامعه دط نظد می

تلقی اول از سالمت اجتمراعی کره اشراطه بره مجم عره      ( 1)سالمت است

فدض  پیش. مناسبا  فدد با دیگدان داطد، نقطه مقابل انزوا  اجتماعی است

نظد  این تلقی احتماالً این است که ن ن انسان م ج د  اجتماعی است 

د سالمتش به مخراطده  اش دناط خدشه ش  ها  اجتماعی زمانی که طابطه

مطدح شده است  1499این تلقی از سالمت اجتماعی به ظاهد از . افتد می

و بعدها خر د طا دط تعدیرف سرازمان بهداشرت جهرانی از سرالمت نشران        

 (Social health)عم م پژوهشگدان زمانی که واژه سالمت اجتماعی . دهد می

فدد  آن است کره   بدند مدادشان سالمت اجتماعی به معنا  طا به کاط می

 . به معنی داشتن اطتباطا  اجتماعی است

هرا  سرالمت اجتمراعی طا یکری از      شراخ   (Goldsmith)گلداسمیت 

کنرد و سرالمت    ها  سالمت هد کش ط  معدفی مری  تدین شاخ  اساسی

داط مثبت و منفی فردد دط اطتبراط برا     اطزیابی طفتاطها  معنی»اجتماعی طا 

از . ش د به کاطا ب دن فدد دط جامعه منجد میکه (9)کند میتعدیف « دیگدان

نظد الطس ن سالمت اجتماعی اطزیابی فدد از کیفیت طوابطش برا خران اده،   

ها  دطونی فردد   ها  اجتماعی است و دط واقع شامل پاسخ دیگدان و گدوه

ها و احساسا ، تفکدا  و طفتاطهرایی اسرت کره نشرانگد      نسبت به محدک

 . زندگی و محیا اجتماعی است یا عدم طضایت فدد از طضایت

هرا    سالمت اجتماعی یا حداقل فقدان آن یک نگدانی مهم دط نظدیه

از نظد تجدبی این م ض ع طیشه دط ادبیرا   . شناسی است کالسیک جامعه

از نظد دوطکیم . شناسی مدب ط به ناهنجاط  و بیگانگی اجتماعی داطد جامعه

ها   ا  که افداد دط ناطن ب نههد ن ع قطع اطتباط بین فدد و جامعه به گ 

ا  آن میک و مسراعد بردا  طشرد انحدافرا      زمینه ش نداجتماعی جذب ن

 
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 pasandide@riqh.ac.ir، دانشگاه قدآن و حدیث ،دانشکده عل م و معاطف حدیثی، گدوه حدیث ،دانشیاط: ن یسنده مسئ ل. * 1
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هرا    دط ننین حالتی یک ن ع فددگدایی افداطی خ اسرته . تماعی استاج

دهرد و بره انحدافرا  اجتمراعی      فدد طا دط مقابل حیا  اجتماعی قداط مری 

 (9. )دهد میدان می

پرددازد، تلقری اول از سرالمت اجتمراعی بره       آنچه این پژوهش بدان می

سرالمت  م ض ع این پژوهش، بدطسی مفه م . فدد  است عن ان یک امد بین

دط منابع اصیل اسالمی یعنی قدآن و ( فدد  به عن ان یک امد بین)اجتماعی 

ها  اسالمی به تنظیم طوابا و مناسربا    بخش زیاد  از آم زه. حدیث است

ا  که شاید کمتد مفه می طا بت ان یافت که طنر    اجتماعی پدداخته به گ نه

منظر ط   دیم بره نترایج بدطسری قردآن کر    . اجتماعی و اطتباطی نداشرته باشرد  

 71گانرره سررالمت نشرران داده دط   شناسررایی آیررا  مرردتبا بررا ابعرراد سرره  

، آیا  قدآن کدیم مشخصاً، به یک، دو و یا هد سه بعرد  (دطصد 77.11)س طه

عمرده آیرا    . ه اسرت کردد اشاطه ( جسمی، طوانی و اجتماعی)اصلی سالمتی

امرا   ؛داطد قدآن کدیم به ابعاد جسمی، طوانی و اجتماعی سالمتی، اشراطه عرام  

بر د کره سرهم    911تعدادکل آیا  دط خص ص سره بعرد اصرلی سرالمتی،     

آیره   91 ، سرهم سرالمتی طوانری   (دطصرد  97/87)آیره 101سالمت اجتماعی

بر ده  ( 18/97 دطصرد  )آیره   74و سرهم سرالمتی جسرمی   ( 71/87 دطصد)

، (قردآن و حردیث  )دهرد کره متر ن اسرالمی      نشان مری  دطااین م (. 8)است

 ض ع سالمت اجتماعی هستند، اما به ص ط  مشخ  و منابعی غنی بدا  م

ا  که اینجا وج د داطد این اسرت  مسئله. هدفمند به آن پدداخته نشده است

عن ان سالمت اجتماعی به ص ط  مستقل دط منابع اسالمی نیامده است  که

از این طو، سرؤال ایرن   . کندو همین امد پژوهش دط این م ض ع طا دش اط می

هایی به این مق له پدداخته است؟ و سرالمت  دط نه سدفصلاست که اسالم 

ها  اسالمی سالمت  هایی داطد؟ و مؤلفهاجتماعی از دیدگاه اسالم نه مؤلفه

 اجتماعی، مدب ط به نه ابعاد  است و نه الگ یی طا اطائه می دهد؟

 

 روش پژوهش

دط . استفاده شده است (Mix method)دط این پژوهش از طوش تدکیبی 

پژوهش از طوش اسناد  بدا  بدطسی دیدگاه اسالم و از طوش ت صیفی این 

ها استفاده شرده کره    پژوهی بدا  تحلیل یافته تحلیلی کالسیک دط دین -

دط (. 1-9)مبتنی بد تحلیل محت ا  کیفی مت ن قدآن و منابع حدیثی است

بنرد ، تجزیره و تحلیرل     تحلیل محت ا، عناصد و مطالب گرددآوط ، طبقره  

قدآن و )تشکیل خان اده مت ن: اجزاء این طوش عباط  است از(. 7)ش ند می

صدط حدیث، تعیین اعتبراط حردیث، فهرم مفرددا ،     م، اطمینان از (حدیث

سرس   . بند  علمری  بند ، تحلیل و ص ط  تدکیبا ، بدطسی قدائن، دسته

شناختی آن، از طوش تجزیه و تحلیل  بدا  یافتن بعد بدا  یافتن ابعاد طوان

 . استفاده شده است( 4)«فدمد» محت ایی

منبع این پژوهش، آثاط منتشد شده و منتشد نشده پژوهشکده عل م و 

که اثد  جرامع  )معاطف حدیثی است که دط قالب دانشنامه قدآن و حدیث 

دط حال حاضد این . اند م ض عی ناپ و یا تدوین شده و نیز آثاط تک( است

 .طوند حدیثی به شماط می -ها  قدآنی  تدین منبع دط پژوهش آثاط، غنی

 هرا، از طوش میزگردد خبدگران    دط گام بعد بدا  تعیرین اعتبراط یافتره   

(Expert Panel) خبدگان طوشی است که هم به  میزگدد. استفاده شده است

بردین  . شر د  عن ان طوش اصلی و هم به ص ط  طوش تکمیلی استفاده می

تهردان اعارا    دط تهدان و قرم تشرکیل شرد؛ میزگردد      میزگددمنظ ط دو 

 میزگددمحتدم گدوه سالمت اجتماعی فدهنگستان عل م پزشکی کش ط، و 

 11دط مجمر ع  . دوم بدخی از پژوهشگدان پژوهشگاه قدآن و حدیث ب دند

 .نفد از استادان محتدم نظد خ دشان طا اعالم کددند

 

 های پژوهش یافته
پرر  از مشررخ  شرردن تعدیررف و محرردوده پررژوهش، عنرراوین و    

 79ا  مدتبا با م ض ع پژوهش شناسرایی شردند کره حردود     ه کلیدواژه

بدا  استخداج مفاهیم اسالمی سالمت اجتماعی، . شدند عن ان طا شامل می

منابع اسالمی م طد مطالعه قداط گدفت و مت ن مدتبا اخرذ شردند کره دط    

ا  از آیا  قدآن  وقتی مجم عه)ش د  اصطالح به آن خان اده مت ن گفته می

به اعتباطها  گ ناگ ن، دوط محر ط مشرتدکی   ( ع)معص مان کدیم و طوایا 

خران اده متر ن یعنری مجمر ع     . یابد گیدند، خان اده مت ن معنا می قداط می

وجه اشتداک اصلى این متر ن، نظرد   . مت ن مشابه و مدتبا با یک م ض ع

 .((7)ها به یک م ض ع مح طى است داشتن آن

 

 مفاهيم سالمت اجتماعی: یافته اول
ها، م طد تحلیرل سرط     ا  گددآوط  شده از عناوین و کلیدواژهه داده

قسمت، یافتن نقش عناوین اسالمی  منطق تحلیل دط این. یک قداط گدفتند

هرا   ها دط سالمت اجتماعی و یافتن مناسبا  اولیه میران آن  ها  آن و داده

نتایج این . مفه م دط سالمت اجتماعی به دست آمد 99دط این تحلیل، . ب د

خبدگان گردوه و پژوهشرگاه عدضره و ت سرا اسرتادان       میزگددیل دط تحل

نتیجره داوط  دو میزگردد خبدگران طا     1دط جردول  . محتدم اطزیابی شرد 

 .کنید مشاهده می

دهد از نظد خبدگان، مفراهیم اولیره سرالمت اجتمراعی      این نشان می

 .و از اعتباط خ بی بدخ طداط است شده تأیید

 

 مت اجتماعیهای سال مؤلفه: یافته دوم
بدطسی اجمالی مفاهیم نشان داد بدخی از آنهرا یرک مؤلفره سرالمت     

وقتی مفاهیم بیست و نهاطگانره، نراظد بره    . دهند اجتماعی طا تشکیل می

ت انند دط یکردیگد   یکدیگد مطالعه شدند، مشخ  شد که بدخی از آنها می

واطد از این طو پژوهش . ها  سالمت اجتماعی طا شکل دهند ادغام و مؤلفه

ها  کالن طداحری   تحلیل سط  دو شد و حدکت از مفاهیم خدد به مؤلفه

گانره   هرا  یرازده   مفاهیم، مؤلفه  دط این بدطسی، بداساس تشابه منطق. شد

 تکدیم و دفاع اجتمراعی،  ( 1: سالمت اجتماعی به دست آمد که عباطتند از
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 خبرگان ميزگردميانگين دو  -1جدول 

 اعیهای خرد سالمت اجتم مؤلفه
 ميزان ضرورت ميزان ارتباط

 درصد (4-1)نمره درصد (4-1)نمره

 97/71 97/8 7/79 8/8 عز  و کدامت اجتماعی

 97/17 07/8 97/77 97/8 الفت و محبت اجتماعی

 10 7/9 97/71 97/8 اخ   اجتماعی

 77 7/9 97/77 97/9 خان اده اجتماعی

 7/71 7/8 17/78 87/8 حدیم اجتماعی/حدمت

 7/71 7/8 7/71 7/8 ن اجتماعیتعاو

 97/71 97/8 7/79 8/8 م اسا  اجتماعی

 7/11 1/8 77 9/8 ایثاط اجتماعی

 97/77 77/9 17 8 طحمی اجتماعی دل

 97/77 97/8 97/41 77/8 مداطا  اجتماعی

 97/17 07/8 40 7/8 خ ش اخالقی

 40 7/8 97/41 77/8 انصاف اجتماعی

 97/71 97/8 7/79 8/8 قدطدانی اجتماعی

 77 9/8 7/71 7/8 بددباط  اجتماعی

 97/71 97/8 97/41 77/8 گذشت اجتماعی

 7/19 4/9 97/71 97/8 فدوتنی اجتماعی

 97/17 07/8 97/71 97/8 خیدخ اهی اجتماعی

 70 9/8 17/78 87/8 اصالح گد  اجتماعی

 17/17 17/8 97/11 77/9 واداط  و بازداط  اجتماعی

 17/77 77/8 17/48 17/8 اعیاجتم داط  امانت

 97/41 77/8 7/49 1/8 صداقت اجتماعی

 7/71 7/8 7/49 1/8 وفاداط  اجتماعی

 97/17 07/8 97/71 97/8 نشاط اجتماعی

 7/11 1/8 17/71 17/8 آداب اجتماعی

 

ایمنرری /امنیررت( 9داط  اجتمرراعی،  خ یشررتن( 8کدامررت اجتمرراعی، ( 9

دطسررتکاط  ( 1سرردمایه اجتمرراعی،  (7اهتمررام اجتمرراعی، ( 7اجتمرراعی، 

نشاط اجتماعی و ( 10پی ند اجتماعی، ( 4اعتماد اجتماعی، ( 7اجتماعی، 

خبدگران اطائره و    میزگردد بند  دط هرد دو   این دسته. زینت اجتماعی( 11

اخذ میانگین نمدا  نیز نشان داد . محتدم جمع آوط  شد استاداننظدا  

داط  اجتماعی  ن امتیاز از خ یشتنبیشتدی. است 8و  1/8که امتیازها بین 

 (9جدول . )و کمتدین از زینت اجتماعی است

ها  کالن سالمت اجتماعی نیز تأیید خبدگران طا بره    از این طو، مؤلفه

 .دست آوطد

 

 الگوی ابعادی سالمت اجتماعی: یافته سوم
گانه یک محر ط   ها  یازده دهد بدخی از مؤلفه تد نشان می تحلیل دقیق

ایرن نشران داد کره تحلیرل،     . د؛ هماننرد دو طو  یرک سرکه   مشتدک داطن

. از این طو، پژوهش واطد تحلیل سط  سه شد. ت اند ادامه یابد همچنان می

گانه سرالمت اجتمراعی نراظد بره یکردیگد       ها  یازده دط این تحلیل، مؤلفه

مطالعه شده و با دستیابی به مح طها  مشتدک، ابعاد سالمت اجتماعی طا 

بعرد  : دط نتیجه این تحلیل، پنج بعد اساسری نمایران شرد   . زدسا نمایان می

د؛ و ایمنی طوابا؛ شأن و شخصیت اطتباطی؛ نیازمند  افداد؛ پی ند بین افدا

گانره، دط مقرام عمرل گراه      که این ابعراد پرنج  جالب این. بعد هیجان اطتباط

هرایی هسرتند کره     مداد از دوس یه مؤلفره . س یه و گاه دوس یه هستند تک

دو طدف طابطه دط آنها متفاو  است؛ بردین معنرا کره هرد کردام       عملکدد

ا  داطند که مکمل یکردیگد بر ده و دط کنراط هرم بعرد طا تشرکیل        وظیفه

هایی است که عملکدد طدفین مشرابه   س یه نیز مؤلفه مداد از تک. دهند می

دط . یکدیگد است و هد دو طدف طابطه باید طفتاط  هماننرد داشرته باشرند   

 :گانه معدفی خ اهند شد ابعاد پنجادامه این 

 

 بعد ایمنی اجتماعی
از ابعاد سالمت اجتماعی، بعد ایمنی آن است که مؤلفه آن طا امنیرت  

امنیت اجتماعی یعنی دط طوابا و تعامرل برا دیگردان،    . نامیم اجتماعی می

تر ان از سرالمت    وقتری مری  . ایمنی از آسیب و زیان وجر د داشرته باشرد   

ها  ماد  و معن   دیگدان دط امان باشد  داشته اجتماعی سخن گفت که

 ایرن نیرز   . و فدد دط طوابا و تعامل با دیگدان به احساس ایمنی دست یابرد 
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 خبرگان گروه ميزگرد -2جدول 

 ميزان ضرورت ميزان ارتباط های سالمت اجتماعی مؤلفه
 ميانگين کل

 درصد نمره درصد نمره ها  کالن مؤلفه (مفاهیم)ها  خدد مؤلفه

عز  و منزلت اجتماعی، فدوتنری  

اجتمرراعی، گذشررت اجتمرراعی،   

قرررردطدانی اجتمرررراعی، ایثرررراط 

اجتمرراعی، بددبرراط  اجتمرراعی،  

 آداب اجتماعی

 (از جانب دیگدان)تکدیم اجتماعی

 (از جانب دیگدان)دفاع و حمایت اجتماعی
87/8 17/78 9/8 77 77 

احساس فدد از تکردیم و دفراع   )کدامت اجتماعی 

 (دیگدان
87/8 17/78 7/8 7/71 7/71 

حرررردیم اجتمرررراعی، /حدمررررت

 اجتماعی، داط  امانت

 7/79 97/71 97/8 7/79 8/8 (از جانب دیگدان)پدهیز اجتماعی /داط  خ یشتن

احساس فردد از خ یشرتنداط    )امنیت اجتماعی 

 (دیگدان
87/8 17/78 7/8 7/71 77 

تعررراون اجتمررراعی، م اسرررا    

اجتمررراعی، ایثررراط اجتمررراعی،   

مررری اجتمررراعی، انصررراف طح دل

اجتماعی، خیدخ اهی اجتمراعی،  

اصالح گد  اجتمراعی، واداط  و  

 بازداط  اجتماعی

 40 17/77 77/8 40 7/8 (از جانب دیگدان)اهتمام اجتماعی 

 40 40 7/8 40 7/8 (احساس فدد از اهتمام دیگدان)سدمایه اجتماعی

اجتمرراعی، صررداقت  داط  امانررت

 اجتماعی، وفاداط  اجتماعی

 40 40 7/8 40 77/8 (از جانب دیگدان)دطستکاط  اجتماعی

 40 97/41 77/8 17/48 17/8 (احساس فدد از طفتاط دیگدان)اعتماد اجتماعی

محبرت اجتمراعی، اخر      / الفت

 اجتماعی، خان اده اجتماعی
 7/49 40 7/8 17/48 17/8 (احساس دو طدفه)انسجام اجتماعی/پی ند

 7/79 17/78 87/8 7/79 8/8 (احساس دو طدفه)نشاط اجتماعی اجتماعی سدوط

 17 17/18 47/9 97/17 07/8 (امد  دو طدفه)زینت اجتماعی خ ش اخالقی، آداب اجتماعی

 
 

 
 مدل دو سویه ایمنی اجتماعی -1شکل 

 
یک طو  آن خ دداط  دیگدان از وطود به حردیم  : مانند سکه دو طو  داطد

یررا « پدهیررز اجتمرراعی»ن طا هررا  مختلررف اسررت کرره آ افررداد دط حرر زه

دط ایرن قسرمت، امنیرت اجتمراعی     . نرامیم  می« داط  اجتماعی خ یشتن»

طو  دیگرد آن،  . وابسته به طفتاط ایمن دیگدان نسبت به حردیم فردد اسرت   

بایرد  . نرامیم  شده ت سا فدد است که آن طا ایمنی از شدّ مری  امنیت ادطاک

. احساس امنیت کنرد  باشد که فدد از جانب دیگدان هشدایطی وج د داشت

مؤلفره امنیرت     کرالن . دهد مجم ع این ام ط، امنیت اجتماعی طا شکل می

 خ د ش د که   اجتماعی دط این پژوهش، مؤلفه حدیم اجتماعی طا شامل می

 

 

 مدل دو سویه کرامت اجتماعی -2شکل 
 

همچنرین  . شر د  داطا  ام ط  مانند حدمت جان، مال، آبدو، و ایمران مری  

اگد افرداد، حدمرت دیرن،    . ش د اجتماعی طا نیز شامل می داط  امانتمؤلفه 

جان، مال و آبدو  یکدیگد طا نگاه داطند و دط ادا  امانت، صادق و متعهرد  

 .گیدد باشند، امنیت اجتماعی شکل می

 

 بعد شأن و منزلت ارتباطی
بعد دیگد سالمت اجتماعی، شأن و منزلت افرداد دط اطتبراط برا دیگردان     

 معنی کدامت اجتماعی به  . نامیم آن طا کدامت اجتماعی می است که مؤلفه
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 اجتماعی سرمایهمدل دو سویه  -3شکل 

 

ا  کره احسراس    گ نه فدد  است به اطزشمند ب دن افداد دط طوابا بین

ت هین و تحقید نکنند و از احساس اطزشمند  و منزلت نرزد دیگردان   

فردد  افرداد دط    ناین مؤلفه مدب ط به شخصریت بری  . بدخ طداط باشند

تر ان سرالمت اجتمراعی طا     وقتی مری . اطتباط و تعامل اجتماعی است

کامل دانست که دط طوابا بین فدد ، شخصیت افداد پاس داشته شده 

یکی : این مؤلفه کالن، دو طو داطد. و آنان احساس کدامت و عز  کنند

دط قسرمت مدبر ط بره    . مدب ط به دیگدان و دیگرد  مدبر ط بره فردد    

یکی تکدیم اجتماعی دیگدان : ن، دو خدده مؤلفه مهم وج د داطددیگدا

و دیگد  حمایت و دفاع از دیگدان دط بدابد تر هین و تحقیرد شرخ     

آنچه مقتاا  تکدیم و تعظریم طردف مقابرل     دیگدان الزم است. ثالث

سرت اگرد فردد مر طد تر هین و      اافزون بد این، الزم . است انجام دهند

ایرن دو دط کنراط   . ع و حمایت از او بسددازنرد تحقید قداط گدفت، به دفا

امرا دط ایرن    ؛کنرد  هم، کدامت اجتماعی از س   دیگدان طا تکمیل می

س   طابطه نیز خ د فدد وج د داطد که باید حدمت خ د طا نگهداطد و 

همچنرین الزم اسرت   . آوط پدهیز کند از اقداما  تحقیدکننده و ت هین

کدامرت  ) کنداحساس اطزشمند   فدد به ادطاک از تکدیم دست یابد و

 . تا دط مجم ع بت ان کدامت اجتماعی طا محقق دانست( شده ادطاک

مؤلفه کدامت اجتماعی، شرامل عرز ، فدوتنری، گذشرت،       کالن

. شر د  قدطدانی، ایثاط، بددباط  اجتماعی و طعایت آداب اجتماعی می

و  شر د  عز  م جرب طعایرت منزلرت و اعتبراط اجتمراعی فردد مری       

کند و ایثاط،  ، طفتاط و کدداط نیک و  طا بدجسته و نمایان میقدطدانی

با تدجی  دادن طدف مقابل بد خ د و فدوتنی، با فداتد دانستن طدف 

و گذشرت اشرتباها  و  طا کره     بردد  قابل و  طا از خ د باالتد میم

گیردد؛ و   ، نادیرده مری  شر د ممکن اسرت باعرث سرق ط اعتبراط و      

ام جهالت دیگدان، خددمندانره مهراط   بددباط ، هیجان و  طا دط هنگ

بخشد و آبدو  او طا  کند و آبدوو  خ د طا حفظ و بلکه اطتقاء می می

 .داط نمی کند بیش از این خشه

 

 

 اجتماعی اعتمادمدل دو سویه  -4شکل 

 

 بعد نيازهای اجتماعی

از ابعاد سالمت اجتماعی، نیازها و سامان ام ط زندگی اسرت کره بردون    

دط ایرن بعرد دو مؤلفره کرالن سردمایه      . ن ص ط  نمی پذیددهمکاط  دیگدا

سدمایه اجتماعی به معنری وجر د   . گیدد اجتماعی و اعتماد اجتماعی قداط می

منابع الزم بدا  تأمین نیازها  مختلف ماد  و معنر   و جبردان نقصران و    

. ها  متن ع است هد فدد داطا  نیازها  مختلف و نق . کمب د دط فدد است

. نرامیم  دن آنها نیازمند منابع الزم است که سدمایه اجتمراعی مری  بدطدف کد

معنری اسرت کره دط جامعره و مجم عره      ایرن  سدمایه اجتماعی دط اینجا به 

افداد  که فدد با آنها اطتباط و تعامل داطد، این ظدفیت وج د داطد که نیراز و  

ن یک طو  آن وضعیت دیگدا: این نیز دو طو  داطد. کمب د فدد بدطدف ش د

قسرمت دیگردان، نیازمنرد    . است و طو  دیگد آن وضعیت خر د فردد اسرت   

مند نسبت به دیگدان است که نسبت به مشرکال  و نیازهرا     طوحیه دغدغه

تفاو  نباشد و بدا  ترأمین آنهرا اقردام الزم طا انجرام دهرد؛ ایرن        دیگدان بی

از طو  دیگد سکه، ادطاک مثبرت فردد   . نامیم می« اهتمام اجتماعی»حالت طا 

کره بره واسرطه آن احسراس     ( شرده  اهتمرام ادطاک )وضعیت دیگدان اسرت  

یراوط   کند و دط مشکال  و نیازها خر د طا تنهرا و بری    پشتیبانی و دلگدمی می

 .دهند مجم ع این دو، سدمایه اجتماعی طا تشکیل می. احساس نمی کند

عباط  اسرت  دهد  میآنچه سدمایه فدد دط زندگی اجتماعی طا تشکیل 

هرا  فردد طا    ه نیازهرا و کاسرتی  کم اسا  و دلدحمی اجتماعی  ،ونتعا: از

و یرا دط   است( انصاف)کند که یا دط قالب بدابد   ت سا دیگدان تأمین می

همچنرین دط م ضر ع سدن شرت نیرز     (. ایثراط )قالب تدجی  دیگد  بد خ د

اط  به خید و دیگدان دیگدان بی تفاو  نب ده و خید فدد طا خ استه و با واد

 .سازد بازداط  از شدّ، عاقبت و  طا ایمن می

سرامان زنردگی اجتمراعی نیراز بره      . مؤلفه دیگد، اعتماد اجتماعی است

اعتمراد  . نرامیم  بخش داطد که آن طا اعتماد اجتماعی می نقطه اتکا  اطمینان

دط . اجتماعی به معنی امکان اتکا به دیگردان دط جدیران امر ط زنردگی اسرت     

 یکدیگد داد وج د داطد و افداد به  جتماعی، مناسبا  فداوانی بین افزندگی ا
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 5شکل 

 

از ایرن  . اند و بدون دیگد  امکان یک زندگی م فرق نداطنرد   وابسته و پی سته

ش د، نیازمند اتکرا و اطمینران    طو، دط بخشی از ام ط که به دیگدان وابسته می

: ؤلفه کرالن نیرز دو طو  داطد  این م. نامیم است که آن طا اعتماد اجتماعی می

هاسرت   یکی متعهد ب دن دیگدان به انجام تام و کامل وظایف مح لره بره آن  

بردا  اعتمراد کرددن الزم اسرت     . نامیم می« دطستکاط  اجتماعی»که آن طا 

دیگدان به آنچه مدب ط به ح زه آنان است، خ ب عمل کنند تا این اطمینران  

طو  دیگرد آن ادطاک  . ا نیز به عهده گیردد ت اند ام ط ما ط به وج د آید و  می

ا  که امکان اطمینران بره آنهرا و واگرذاط       گ نه فدد از وضع دیگدان است به

اگد فدد ادطاک از دطستکاط  دیگردان نداشرته   . ام ط به آنها وج د داشته باشد

مجم عره ایرن دو یعنری دطسرتکاط      . ت اند به آنهرا اعتمراد کنرد    باشد، نمی

 . آوطد طستکاط ، اعتماد اجتماعی طا به وج د میدیگدان و ادطاک د

، صرداقت و  داط  امانرت ها   کالن مؤلفه اعتماد اجتماعی از خدده مؤلفه

وقتی مددم صادقانه با یکدیگد بدخر طد  . وفاداط  اجتماعی تشکیل شده است

داط خ بی بدا  سدمایه و داطایی آنها هستند و وقتی به قر ل   کنند و امانت می

 .گیدد کنند، اعتماد اجتماعی شکل می که داده اند عمل میا   و وعده

 

 بعد عاطفی ارتباط

از ابعاد سالمت اجتماعی، نگ نگی پی ند و پی ستگی عاطفی بین افداد 

است؛ آیا میان افداد، پی ستگی عمیق وج د داطد یا نه؟ مؤلفه ایرن بعرد طا   

تباط تنگاتن  انسجام اجتماعی به معنی اط. نامیم بعد انسجام اجتماعی می

ا  که جردایی، تاراد،    گ نه و پی ستگی عمیق بین آنها است به میان افداد

 . تفاوتی و مانند آنها بین افداد وج د نداشته باشد پداکندگی، بی

انسجام اجتماعی از س یی معل ل خدوج از بیگانگی و گمنامی و تعدیرف  

. دگی اسرت و خران ا ( اخر   )طوابا میان فدد  با الگر   مناسربا  بردادط    

افزون بد این، معل ل الفت متقابل و محبت متقابل است کره دط آن ع اطرف   

سرجم و تنگاتنر  طا بره وجر د     ا  من طد و طابطره خ  افداد به یکدیگد گده می

 تد پیش.  و اما از س   دیگد، معل ل مدز داشتن با ع امل مخدب است آوطد می

 

 

 اجتماعی نسجاممدل دو سویه ا -6شکل 

 

هرد ننرد دایرده    . بغر  اسرت  -منطق اسالم دط این زمینه، حب گذشت که

که آن طا  –بغ  . ت ان آن طا نادیده گدفت بغ  خیلی محدود است، اما نمی

هایی است که مخردّب و   نسبت به افداد و م قعیت - نامیم تمایز اجتماعی می

مدز داشتن برا ایرن افرداد، بره منزلره سیسرتم ایمنری        . غیدقابل اصالح است

اینکره نره   . کنرد  ی است که ویدوس مخدب طا از اجتماعی خاطج میاجتماع

  اسرت کره بایرد    دش ند، م ض ع دیگ کسانی مشم ل این فاصله عاطفی می

آنچه مهم است اینکره بردون بغر  اجتمراعی،     . دط جا  خ د بدان پدداخت

 .ش د سالمت اجتماعی دط بعد عاطفی آن کامل نمی

ا   و هد دو سر   طابطره وظیفره   انسجام اجتماعی مفه می طدفینی ب ده 

ا  معط ف بره   ا  معط ف به دطون و س یه انسجام اجتماعی س یه. مشابه داطند

بیدون داطد؛ س یه دطون، ناظد به پی ند بین افداد، و س یه بیدون ناظد بره مردز و   

. گیردد  انسجام اجتماعی از تدکیب پی ند با تمایز شکل مری . تمایز با بیدون است

ان افداد، با مناسبا  خان ادگی بازتعدیف ش د و نیرز برا ع اطرف    وقتی طوابا می

آید که همره   ا  یکساطنه و منسجم به وج د می بین فدد  آمیخته ش د، جامعه

افداد احساس نزدیکی با دیگد  کردده و و  طا هماننرد عار   از بردن خر د      

همچنین وقتی نسبت به ع امرل ضرداجتماعی و ویدانگرد، گسسرت و     . داند می

این، انسرجام  بنرابد . آید ایز با آنها به وج د میجاط وج د داشته باشد، مدز و تمانز

 .است اجتماعی تدکیبی از پی ند اجتماعی به اضافه تمایز اجتماعی

 

 جتماعیابعد هيجانی ارتباط 

بعد دیگد سالمت اجتماعی، بعد هیجانی و زیبرایی شرناختی اطتبراط    

اط اجتمراعی آن طا پ شرش   است که دو مؤلفه مهم زینت اجتماعی و نشر 

مداد از نشاط اجتماعی، وج د شادابی، شدوط و شاد  بین افداد دط . دهد می

ت اند بره شرکل تلرخ،     اطتباط با دیگدان می. طوابا و تعامل با یکدیگد است

هرا    از مؤلفره . سخت و عصبانیت باشد که امد  بیماطگ نه دط طوابا است

 دط این مؤلفه،. طتباطی استدابی اسالمت اجتماعی، وج د نشاط و شا

 خندان طو و  طسند و دط ط ل اطتباط، شاد، ش خ، خ ش افداد  که به هم می
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 مدل دو سویه نشاط اجتماعی -7شکل 

 

 

 مدل دو سویه زینت اجتماعی -8شکل 

 

ا  که حسی خ شایند همداه با هیجان مثبت طا دط طردفین   گ نه هستند به

ایرن  . بردد  طویی و اخم  ب دن طا از بین مری  آوطد و حالت تدش به وج د می

 .اند مؤلفه، امد  طدفینی ب ده و دط آن هد دو طدف طابطه یکسان

زینرت اجتمراعی دط ایرن    . مؤلفه دیگد این بعد زینت اجتماعی اسرت 

نگ نگی اطتبراط و  . پژوهش به معنی زیبایی الگ   اطتباط با دیگدان است

ن ع اطتباط . نیز قابل بدطسی استتعامل اجتماعی از جهت زیبایی شناختی 

ا  که هرد   گ نه به ،و تعامل، گاه زشت و ناپسند است و گاه زیبا و پسندیده

دط ایرن مؤلفره، افرداد برا طعایرت آداب      . ک  آن طا ببینرد، تحسرین کنرد   

فلسفه بخش مهمی . گذاطند اجتماعی، بهتدین شکل اطتباط طا به نمایش می

زینرت  . اط و تعامرل برا دیگردان اسرت    از آداب اجتماعی، زیباسراز  اطتبر  

اجتماعی به عن ان مؤلفه کالن سالمت اجتماعی، از طعایت حسن خلرق و  

 .گیدد آداب اجتماعی شکل می

از مجم ع این دو ننین به دست می آید کره بعرد هیجرانی اطتبراط،     

ت ان مدل تدکیبی  پ  می. تدکیبی از نشاط به اضافه زینت اجتماعی است

 :مایش دادآن طا بدین شکل ن

 

 

 مدل دو سویه هيجان اجتماعی -9شکل 

 

ت اند ابعاد مختلف سالمت اجتماعی طا نشران   این مجم عه، اکن ن می

یک بعد آن شأن و شخصیت افداد دط اطتباط است که مؤلفه کدامرت  . دهد

بعد دیگد، بعد عاطفی اطتباط است که با الفت و . اجتماعی متکفل آن است

. گد آن اسرت و مؤلفه انسجام اجتماعی بیان ش د یمحبت طدفینی تأمین م

بعد س م، نیازها و سامان ام ط زندگی است کره بردون همکراط  دیگردان     

دط این بعد دو مؤلفه کالن سدمایه اجتمراعی و اعتمراد   . پذیدد ص ط  نمی

ت انند به دیگدان اعتماد کنند و  با این دو، افداد می. گیدد اجتماعی قداط می

.   تأمین نیازها و حل مشکال  و مسایل خ د خ اهند داشتا  بدا سدمایه

شناختی اطتباط اسرت کره دو مؤلفره     بعد نهاطم نیز بعد هیجانی و زیبایی

برا ایرن دو،   . دهرد  مهم زینت اجتماعی و نشاط اجتماعی آن طا پ شش می

و هرم از نشراط و شرادابی الزم     ش د طوابا اجتماعی هم زیبا و آطاسته می

سالمت اجتماعی نیازمند امنیت اجتماعی است کره  . د ب دبدخ طداط خ اه

امنیت اجتماعی همانند ن اط  قدمز و آتشین گدد فدد و . بعد دیگد آن است

بدون امنیت . متعلقا  و  کشیده ش د تا از هد گزند بیدونی دط امان بماند

 . اجتماعی تحقق ابعاد دیگد دوط از دستدس است

 

 گيری بحث و نتيجه
اسالمی، کمتد به م ض ع خاص سالمت اجتماعی پدداخته  دط مطالعا 

آنچره  . شده و اگد هم پدداخته شده، کمتد طویکدد الگ پدداز  داشته است

خر طد، م ضر ع طوابرا اجتمراعی      بیشتد دط مطالعا  اسالمی به نشم می

تدین آنها بره   ش د تا نزدیک از این طو، سعی می. است، نه سالمت اجتماعی

سرادا  حسرینی، الحرانی،    . م طد بدطسی قرداط گیردد   م ض ع این پژوهش

مفه م سالمت بد اسراس متر ن    دطباطهپ ط دط تحقیقی  خسدوپناه و بهجت

داشتن طوابا ( 1: دینی، سالمت اجتماعی طا نیز مطدح کدده و آن طا شامل

کم نشدن احتدام فردد،  ( 8وج د دلس ز  دط خان اده، ( 9خان ادگی مؤثد، 

ت انایی بدقداط  اطتباط مؤثد با جامعه، ( 7ن به فدد، تدحم نکددن دیگدا( 9

 ایفا  نقش خر د  ( 1ها  زندگی نب دن، و  دط معدض ح ادث و سختی( 7
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 های سالمت اجتماعی مدل ابعادی مؤلفه -11شکل 
 

اولی و دومی اختصاص به خان اده داطند که دط ( 10.)اند دط اجتماع، دانسته

هرا  خراص ماننرد خران اده،      دط گردوه  این پژوهش به سالمت اجتمراعی 

س می و نهاطمی به مفهر م حدمرت   . همسایگان و مانند آن پدداخته نشد

اجتماعی، و پنجمی با مفه م الفت و محبرت اجتمراعی دط ایرن پرژوهش     

مشخ   -مانند دیگد م اطد –مداد از ششمی و هفتمی طا نیز . اطتباط داطد

ت اند با  ی ایمنی اجتماعی باشد، میبا این حال، اگد مداد از ششم. اند نکدده

 .مؤلفه امنیت اجتماعی هماهن  باشد

گانه طوبا اجتمراعی سرالم    با طویکدد طوابا اجتماعی، محمد  الگ   پنج

الگر    ( 9الگر   تفسر  یرا گشرایش،     ( 1: طا اطائه کدده است کره عباطتنرد از  

( 7 الگر   انتشراط، و  ( 9الگ   حفظ حدیم خص صری دیگردان،   ( 8استیناس، 

هرا  مختلرف    این پنج م طد می ت انند جنبه( 11.)الگ   هماهنگی ق ل و فعل

با این حال، اولی و نهاطمی مدبر ط بره طوابرا دط    ! یک الگ  باشند، نه پنج الگ 

. است که دط این پژوهش بره آن نسردداختیم  ( همنشینی و مهمانی)گدوه خاص 

حدمرت اجتمراعی، و    دومی با مؤلفه الفت و محبت اجتماعی، س می برا مؤلفره  

 .پنجمی با مؤلفه اعتماد اجتماعی دط این پژوهش هماهن  است

انر ط دط بدطسری طوابرا اجتمراعی دط نهرج البالغره بره         محققی و صحابت

تدبیرت  ( 8تعامرل مرؤثد اجتمراعی،    ( 9همیاط  اجتماعی، ( 1: مفاهیمی مانند

برا، یتریم   تبعیت از حق نه اکثدیت، هدیره دادن، ت سرعه طوا  : اجتماعی؛ شامل

ها  اخالقی به معنی خ ش اخالقی،  فاایل و اطزش( 9ن از ، حلم، مداطا، عف ، 

: و دط آسیبها  اجتماعی به ام ط  ن ن. اند و وجدان اخالقی دط طوابا، پدداخته

تندخ یی و خشر نت،  ( 7ظلم، ( 9خیانت، ( 8ضیق صدط، ( 9پیمان شکنی، ( 1

استبداد بره  ( 4لق و ناپل سی، و تم( 7سخن نینی، ( 1تکبد و خ دخ اهی، ( 7

مفاهیمی مانند همیاط ، ت سرعه طوابرا، حلرم، عفر ،     ( 19.)اند طأ  اشاطه کدده

مداطا، خ ش اخالقی، وجدان و انصاف به ص ط  مستقیم، و مفاهیم مدب ط بره  

آسیب شناسی، به ص ط  معک س با مفاهیم ایرن پرژوهش همس شرانی داطد و    

 . ش د ین آنها مشاهده میتنها دط م اطد  اختالف جزئی ب

هرا  اسرالمی سرالمت اجتمراعی و یرا طوابرا        خالصه اینکه دط پرژوهش 

ها  سالمت اجتماعی  اجتماعی، از ام ط  نامبدده شده که با مفاهیم و یا مؤلفه

اما با این حال، فاقد تحقیق طوشمند و انسرجام   ؛دط این پژوهش هماهن  است

تردین و   این پژوهش هرد ننرد کامرل   . اند اختهنظد  ب ده و به الگ پدداز  نسدد

آخدین پژوهش نخ اهد ب د، اما ت انسرته اسرت بره طوشری قابرل قبر ل، از دل       

هرا و دط نهایرت الگر       ها و خان اده متر ن، مفراهیم، و سرس  مؤلفره     کلیدواژه

 .و به تأیید کاطشناسان بدساند کندابعاد  سالمت اجتماعی طا استخداج 

د اسرتفاده   اند دط طصد سالمت اجتماعی م طت ها  این تحقیق می یافته

اینکه سالمت اجتماعی دط سط  بین فردد  نره وضرعیتی داطد،    . قداط گیدد

وقتری  . مت قف بد داشتن پایه نظد  متقن از دیردگاه منرابع اسرالمی اسرت    

تر ان   ها و مداتب سالمت اجتماعی از دیدگاه دین مشخ  باشرد، مری   مؤلفه

 .ضعیت کن نی طا به دست آوطدوضعیت طا به دطستی سنجید و و

طیرز  بردا  سرالمت     ت اند دط بدنامره  ها  این پژوهش می همچنین یافته

هرا    اینکه بدا  اصالح وضع م ج د، کراهش آسریب  . اجتماعی مؤثد واقع ش د

سالمت اجتماعی نه باید کدد، مت قف برد دانسرتن دیردگاه      اجتماعی و اطتقا

ت ان دطیافرت کره بردا      ن تحقیق، میبداساس ای. نظد  دین دط این باطه است

ا  وج د داطد که بسرتد   گانه ها  ده سامان وضعیت سالمت اجتماعی، م قعیت

بدوز و ظه ط سالمت و عدم سالمت است و بدنامه طیزان باید آنها طا م طد ت جره  

همچنرین  . کننرد ها اقدام  ها، بدا  تحقق مؤلفه قداط دهند و متناسب با م قعیت

طیرز  بره    مت اجتماعی، مداتب داطد و لذا بایرد دط بدنامره  سال مشخ  شد که

 .مداتبی ب دن آن ت جه کدد و با طاهبدد  مشخ ، طو به جل  حدکت کدد

ت اند دط مباحث نظد  م طد  ها  این پژوهش می ها، یافته افزون بد این

ت اند م جب  ها  دینی و تجدبی می تناظد میان دیدگاه. استفاده قداط گیدد

 . لندگی دانش شده و دط نهایت به اطتقاء جامعه کمک کندطشد و با

 :زید طا مطدح کدد  اهت ان پیشنهاد ها  این پژوهش می مبتنی بد یافته

بدا  ایرن منظر ط   . طصد وضعیت جامعه، نیازمند ابزاط دقیق سنجش است .1

ها  این پژوهش، ابرزاط سرنجش آن نیرز     ش د بد اساس یافته پیشنهاد می

ت اند به ساخت تسرت   ها و مداتب می ها، م قعیت مؤلفه مجم عه. ش دتهیه 

ها  سالمت اجتمراعی از دیردگاه    از این طو الزم است شاخ . کمک کند

طسرد شراخ  ایمنری از شرد و      به نظد می. کددمنابع اسالمی طا استخداج 

ها  کالن سالمت اجتماعی باشند کره هرد کردام     امید به خید از شاخ 

هرا  خردد طا جرا      دط دل خر د شراخ   ( یرد ویژه شاخ  امید به خ به)

 .ها  بیشتد است البته این م ض ع نیازمند بدطسی. اند داده

شر د بردا     پیشنهاد می. این پژوهش محدود به طوابا بین فدد  ب د .9

دستیابی به دیدگاه دین دط ح زه کالن اجتمراعی، پرژوهش دیگرد     

اطه سرالمت  سامان یابد تا این دو دط کناط هم دیدگاه جامع دین دط بر 

 .اجتماعی طا به نمایش بگذاطند

طیز  بدا  سالمت اجتمراعی برد اسراس دیردگاه دیرن، نیازمنرد        بدنامه .8

هررا یررا  دط هررد یررک از مؤلفرره ... آگرراهی از ع امررل، م انررع، شرردایا و 
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آنچه دط این پژوهش از منابع اسرالمی گرددآوط  شرده،    . هاست شاخ 

. اجتماعی تبیرین کنرد  به میزانی است که نقش هد مؤلفه طا دط سالمت 

ش د مطالعه دیگد  بدا  استخداج اطالعرا  الزم   شنهاد مییاز این طو پ

 .ش دطیز  دقیق، ص ط  گیدد و طاهکاطها  عملی تدوین  بدا  بدنامه

دط این پژوهش، صدفاً منابع اسالمی با هدف اسرتخداج دیردگاه دیرن     .9

تجدبری   هرا   م طد بدطسی قداط گدفتند و به مناسبا  آنهرا برا نظدیره   

ها  این  ش د دط یک مطالعه تطبیقی، یافته پیشنهاد می. پدداخته نشد

ها  تجدبی مقایسه و تناظد علمری برین    ها  پژوهش پژوهش با یافته

ها، نقراط   ها، تفاو  ت اند تشابه نتیجه این مطالعه می. آنها افکنده ش د

 .ق   و ضعف طا طوشن سازد

 تقدیر و تشکر
گدان محتدمری کره دط ایرن پرژوهش     و پژوهشر  استاداناز همه 

بره ویرژه برد    . کنم طا به ن عی یاط  کددند، سساسگزاط  می اینجانب

مردید  ) خ د الزم می دانم از آقا  دکتد سیدحسرن امرامی طضر     

دبیرد وقرت   ) ، مدح م دکترد دمراط   (محتدم گدوه سالمت اجتماعی

، اعارا  محتردم   (نرد کدددطیغ کمک  گدوه سالمت اجتماعی که بی

اعاررا  محترردم گرردوه سررالمت اجتمرراعی و   ) خبدگرران میزگرردد

، و پژوهشکده عل م و (پژوهشگدان محتدم پژوهشگاه قدآن و حدیث

و سدکاط خانم ( که منابع الزم طا دط اختیاط گذاشتند)معاطف حدیثی 

 .مکنحسینی تقدید و تشکد 

 

Original 

Dimensional Model of Social Health in Islamic References 
 
Abbas Pasandideh*1 

 
Abstract 
Background: Social health is one of the substantial dimensions of human health, one of its two implications is about 

interpersonal perception, which means how relationships and social interactions are. The purpose of this study is thus 

to investigate this kind of perception of social health in Islamic resources. 

Methods: In this research, a mix method is used: the classical descriptive-analytical method in the study of religious 

resources, and the panel of experts to determine the validity of findings. 

Results: The research finding is that, from the twenty-four main concepts of social health, eleven components were 

obtained: social honor and defense, social dignity, social restraint, social security / safety, social effort, social capital, social 

uprightness, social trust, social bonding, social exhilaration, and social ornament. From the analysis of the components, five 

dimensions were obtained: affective dimension (bond + differentiation), emotional dimension exhilaration + ornament, 

personality (social dignity), need (capital + trust) and security of communication (social security). 

Conclusion: The results show that social health can be improved by focusing on the eleven components and 

planning for improvement and finding a pathological way for the current situation. 
 
Keywords: Health Promotion, Islam, Social Determinants of Health, Social Interaction 
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