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Abstract 

 
Social factors play an important role in creating, maintaining, or the elimination of 
human health. Social situation not only increases the possibility of disease or disability, 
but also a drawn certain horizon in terms of disease prevention and health maintenance. 
Social factors also have a significant effect in practice on its resources to deal with 
health risks and there medical cares to people organize. Individuals and communities, 
always issues in a manner appropriate to the culture, norms and values respond to 
health. Health services are acts of political philosophy and the social values and political 
effective choices made, institutions have been established and investments. Hence, 
health, illness or disability is not just a matter of biology. Today,  the World Health 
Organization (WHO) knows health and well-being of people from before birth until 
death affected many areas of social and believed these factors play an important role in 
health and disease and who therefore fall within the framework of social processes. In 
this process and a new vision of science, sociology of health is trying to find out how 
social and cultural factors response to the disease evolution and health care institutions 
on the distribution and understanding of the disease, the development of social policies 
affect health. Sociology in field of health activities in several research : a description of 
the field, because their aim is to provide more or less extensive analysis of various 
phenomena, such as the social behavior of patients, the hospital system function and 
position doctors in making medical community. The second ground of justification case 
studies, such as those carried out research into the causes of disease , the third field of 
predictive and prospective studies to allow, for example, the research that might 
reasonably true to say that a medication will be consumed in any social class or which 
social factors, will allow the emergence of certain diseases. The background of this 
research is done to change the situation and it is when the results of the study made 
found changes special decision activity of the health care due to be followed.  
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 چکیده

 نه یاجتماع یها تیموقع و طیشرا. دارد انسان سالمت رفتن انیم از ای و حفظ ، جادیا در یمهم نقش یاجتماع عوامل

 زین و یماریب از یریشگیپ نظر از را یخاص افق تواند یم بلکه ، دهد یم شیافزا را تیمعلول ای و یماریب جادیا امکان تنها

 مقابله یبرا را خود منابع ها جامعه که یا هیرو در یتوجه قابل اثر نیهمچن یاجتماع عوامل .دینما میترس سالمت حفظ
 به همواره اجتماعات و افراد. دارد ، کنند یم یسازمانده مردم به یپزشک یها مراقبت عرضه و یبهداشت مخاطرات با

 یبهداشت خدمات. دهند یم پاسخ یدرمان – یبهداشت مسائل به خود یها ارزش و هنجارها ، فرهنگ با متناسب یا وهیش

 صورت یها انتخاب بر یاسیس و یاجتماع یها ارزش جهت نیا به و هستند یاسیس فلسفه از یناش یاقدامات یدرمان –

 فقط، بیماری و معلولیت  سالمتاز اینرو . دارد ریتأث ، شده انجام یها یگذار هیسرما و شده سیتأس موسسات ، گرفته
 از یحتافراد را  یستیبهز و سالمت،  WHOامروزه سازمان بهداشت جهانی  .ستین و بیولوژیک یشناخت ستیز امر کی

 نقش می داند و اعتقاد دارد این عوامل یاجتماع گوناگون یها نهیزم و عوامل ریتأث تحت مرگ زمان تا تولد از شیپ

جامعه  .می گیرند قرار یاجتماع یندهایفرا چهارچوب در از این رو و کنند یم فایا افراد یماریب و سالمت در یمهم

 ها آن هدف که چرا ، دارد یفیتوص حالت زمینهشناسی در حوزه سالمت در چند زمینه پژوهشی فعالیت می کند : یک 
 کارکرد نحوه ، مارانیب یاجتماع رفتار  مانند ، است گوناگون یها دهیپد از یا گسترده شیب و کم لیتحل و هیتجز ارائه

 یموارد مانند ، دارند یهیتوج حالت مطالعات از دوم زمینه. جامعه یپزشک ساخت در پزشکان تیموقع و یمارستانیب نظام

به . دارند نگر ندهیآ و کننده ییشگویپ جنبه پژوهش ها ین زمینه ازسوم. ردیگ یم صورت ها یماریب علل در قیتحق که

 قشر کدام در شتریب دارو فالن که مییبگو یقبول قابل صحت احتمال به که دهند یم امکان پژوهش ها نیاطور مثال 
 باالخره. کرد خواهد مساعد را ینیمع یماریب ظهور طیشرا ، یاجتماع عامل کدام که آن یا شد خواهد مصرف یاجتماع

 دایپ سبب مطالعه جینتا که است یوقت آن و ردیگ یم انجام موجود طیشرا در رییتغ منظور به زمینه دیگر این تحقیقات

 .گردد یم حمطر یا ژهیو یها یریگ میتصم آن دنبال به و شود یم یبهداشت و یپزشک یها تیفعال در یراتییتغ شدن

 بررسی گردد.پژوهش ها منابع و دیدترین جبا مرور  پزشکی وسعی گردیده فرآیند متقابل علوم اجتماعی مقاله  اینر د

 واژه های کلیدی : جامعه شناسی ، سالمت ، بیماری ، مرگ ، بهداشت ، پزشکی. 
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 مقدمه 

 هم که باشند داشته کامل تیفعال توانند یم یصورت در ها وانسان است یاجتماع یها نقش یفایا یبرا یضرور یشرط سالمت

 فیتعر در. نباشد منطبق هم بر است ممکن شهیهم که یا جنبه دو ، بداند سالم را ها آن جامعه هم و کنند احساس سالم را خود
 توان یم یدشوار به که است شده ارائه یگوناگون فیتعار یشناس جامعه و یشناس طیمح ، یشناس ستیز ینظرها نقطه از یماریب

 یها یژگیو یشگاهیآزما یها تست و یاجتماع شناخت ، ینیبال ضوابط به توجه با یماریب که چرا ، کرد جادیا ها آن انیم یارتباط

 حاالت از یاجتماع شناخت اساس بر ، دهند یم قرار آن مقابل در را سالمتی غالباً که یماریب. باشد داشته است ممکن یمتفاوت

 نهیزم نیا در استاندارد یالگوها آوردن فراهم و هستند ینسب ها نیا که است نیا در مسأله و شود یم فیتعر یعاد ریغ ای یعاد
 ها یدشوار نیا یروان یها یماریب مورد در ژهیو به ، یماریب یاجتماع – یروان ابعاد شیافزا موازات به. شود یم مشکل با مواجه

 از استفاده که دهد یم نشان محققان اتیتجرب. تر یعمل ریغ یعاد ریغ و یعاد رفتار انیم یمرز و حد نییتع و شود یم شتریب

 به دیبا و دهد ینم دست به ییاتکا قابل جهینت جامعه کی یاعضا سالمتی سطح یابیارز یبرا محدود و جانبه کی یها شاخص
 به یماریب ، یاجتماع نظر از .پرداخت ، گردد یم حاصل شاخص چند بیترک از که یبعد چند و جامع ییها شاخص یجستجو

 چه که نیا یعنی ؛ شود یم شناخته کند یم برخورد ها آن با موجود نظام ای موسسات ، ها گروه و افراد قیطر از جامعه که ینحو

 ماریب عنوان جامعه طرف از که یکس منوال نیا بر و ؟ کند یم انتخاب ییها روش چه و ؟ شود یم یپزشک مراقبت دار عهده یکس

 ینهادها درون در که یا دهیپد عنوان به یماریب دیبا سواالت نیا به دادن پاسخ یبرا ؟ است یطیشرا چه یدارا ، ردیگ یم

 .ردیگ قرار یبررس مورد ، یماریب و ماریب با رابطه در یاجتماع ینهادها و عوامل کارکرد نحوه زین و پردازد یم تیفعال به یاجتماع

 

 روش پژوهش 

 این مقاله با بررسی کتب مرجع و مطالعات اصیل در زمینه جامعه شناسی و پزشکی و بهداشت تألیف گردیده است. 

 

 مقاله متن 

 ها کوشش نینخست از یک. یکند یم دایپ ارتباط بهداشت و یپزشک با جهات یاریبس از یشناس جامعه بخصوص و یاجتماع علوم

 و میحک بقراط توسط ، یمنطق و یعقالن تفکر ی هیپا بر یسالمت مراقبت اصول نیتدو و ها یماریب یعیالطب ماوراء نییتب رد یبرا
 و " ها مکان و ها آب ، هواها " عنوان با خود کتاب در بقراط. است گرفته صورت حیمس الدیم از شیپ 111 حدود در یونانی پزشک

      و سال یها فصل زین و یطیمح طیشرا براساس ها یماریب نییتب بر عالوه ، دوم کیدمیاپ و اول کیدمیاپ یها کتاب در زین

 ،( 0111 ، سیواالن) کیدمیاپ و کیاندم رینظ یولوژیدمیاپ مهم میمفاه ابداع و( 0191 ، بان و ماسنر)  یاتم ی هینظر یگذار هیپا
 ، یمیاقل تیوضع ، یزندگ سبک ای عادات یعنی یطیمح عوامل تیکل ریتأث تحت ، انسان یسالمت و یستیبهز که کند یم استدالل

 .دارد قرار هیتغذ و آب ، هوا تیفیک ، نیزم ،( یعیطب تیموقع) یتوپوگراف

 انیم رابطه به مند عالقه یشناس جامعه .کنند یم مطالعه یاجتماع یها نهاد فیرد در را درمان و بهداشت امروزه شناسان هجامع

 الزام عناصر یبرخ یاجتماع روابط یساختار نییتع و یانسان کنش نیب  رابطه تا دارد تالش یشناس جامعه. است ساختار و عامل

  و یعیطب یفشارها نقش ی مطالعه به نیا بر افزون یشناس جامعه. کند روشن را شود یم ادی قدرت روابط عنوان به آن از که آور
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 عنوان به یماریب ی دهیا از یفلسف لیتحل شامل یکردیرو نیچن. پردازد یم زین یماریب و سالمتی ی تجربه و عیتوز در یاجتماع

 یشناس جامعه راه از عتیطب و تیواقع از یانتقاد یابیارز به یبررس نیا(. 0191 ، نگیک) است تیواقع از یپزشک ریتفس ینوع

   موضوعات به ینظر یپزشک یشناس جامعه نیهمچن. انجامد یم یضیمر و یماریب مقوالت ی درباره یدگاهید به و معرفت

        اختالل و یماریب کنترل و میتنظ در یپزشک ینهادها و ها ارزش نقش به توجه با ، یاجتماع ینابرابر و نظم ی درباره یتر گسترده
 کنترل و یاجتماع کنترل ینهاد اشکال ی منزله به یپزشک و قانون ، مذهب یساختار زیتما به یشناس جامعه نیا. پردازد یم

 یا حوزه عنوان به یپزشک یشناس جامعه ظهور چه اگر نیبنابرا. است مند عالقه مختلف یها گروه در اختالل و انحراف تیریمد

 و گردد یبرم ستمیب ی سده طول و نوزدهم ی سده اواخر به ، کند یم یبررس یماریب و یسالمت در را یاجتماع عوامل تیاهم که
 ی رابطه فهم یبرا کوشش اما شد انجام رینتایا مک چارلز توسط 0911 سال در یپزشک یشناس جامعه ی واژه از استفاده نینخست

 کتاب مقدمه در( C. Herzlich) " کیهرتسل نیکلود " یفرانسو شناس جامعه. دارد خیتار در شهیر یسالمت و یاجتماع رفتار نیب

 یماریب با که یاقدامات و ها تیفعال ، یماریب یاجتماع فیتعار مطالعه را یپزشک یشناس جامعه " جامعه و یماریب ، یپزشک "
 ". کند یم فیتعر ، جامعه در ماریب رفتار و یاجتماع گاهیپا یبررس زین و رندیگ یم برعهده را آن درمان که یموسسات ، است مرتبط

 روابط و یفرهنگ عوامل مطالعه را یپزشک علوم یشناس جامعه ، ییکایآمر شناس جامعه( N. G. Hawkins) " نزیهاوک نرمان

 .داند یم درمان و یپزشک سازمان در موثر یاجتماع یها نهیزم زین و یماریب با مرتبط یاجتماع

 به یشناس جامعه که طور همان ، کایآمر یپزشک شناسان جامعه نیمشهورتر از یکی( W. Cockerham) " کاکرهام " اعتقاد به

 علل یبررس کارش زین یپزشک علوم یشناس جامعه ، پردازد یم رفتار یاجتماع عوارض و علل مطالعه به یدانشگاه رشته کی عنوان
 و ها سازمان یاجتماع یکارکردها ، یماریب و سالمت یاجتماع مظاهر یپزشک علوم شناسان جامعه. است یماریب و سالمت جینتا و

 یالملل نیب یالگوها و خدمات نیا کنندگان مصرف و یدرمان – یبهداشت کارکنان یاجتماع رفتار ، یدرمان – یبهداشت ینهادها

 .کنند یم مطالعه را یدرمان – یبهداشت خدمات

 و داد ارائه معاصر جامعه در یپزشک و یماریب از را یشناخت جامعه لیتحل نینخست پارسونز ییکایآمر شناس جامعه 0119 سال در

 ردیگ یم شیپ در ماریب یرفتار یالگوها فیتوص منظور به را "ماریب نقش" سونزرپا. کرد مشخص را ماریب و پزشک یاجتماع نقش
 ها یماریب همه که معتقدند ماریب نقش از پارسونز مفهوم نقد در گرید شناسان جامعه .برساند حداقل به را یماریب مخرب ریتأث تا

. است یماریب از ها آن برداشت و یتلق و یماریب وخامت و شدت ریتأث تحت ماریب شخص برابر در ها واکنش و ستندین کسانی

 .ستین کسانی ماریب شخص ازاتیامت و حقوق

 ینظر لحاظ از یپزشک یشناس جامعه گسترش امکان که نیا با که دارند اعتقاد همکارانش و( H. E. Freeman) "منیفر "
 گسترش یتجرب یمبان لحاظ از که یزمان و است ادیز اریبس رشته نیا در یبررس و قیتحق نهیزم معذالک ، است محدود( یتئور)

 رابطه تیفیک ریتأث .شد خواهند مطرح ، گردد یم جامع یها هینظر به یمنته که یگوناگون مسائل دیترد یب ، کند دایپ را الزم

 مبدل ینیبال علوم زین و یپزشک یشناس جامعه هادر موضوع نیمهمتر از کی به ، آن جینتا و درمان ندیفرا بر ماریب – پزشک انیم

 یبرا. دارد ماریب یبهبود و سالمتی بر یمهم جینتا ، باشد چگونه یدرمان طیمح در ماریب – پزشک ی رابطه که نیا. است شده
 ممکن ماریب تیرضا کاهش ،( 0119 ، سرولن) دهد یم کاهش را ماریب تیرضا ، ماریب – پزشک انیم فیضع ی رابطه کی ، مثال

     نشان ها پژوهش. است درمان از یرویپ عدم ، امدهایپ نیا ی جمله از که باشد داشته همراه به یادیز یمنف یامدهایپ است

 (. 1111 ردیب و کال) دهند یم نشان یناراض مارانیب با سهیمقا در درمان طرح از یشتریب یرویپ ، یراض مارانیب که اند داده
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 ورزش ، دارو موقع به مصرف ، ییغذا میرژ رییتغ ، وزن کاهش ی درباره یپزشک یها هیتوص است ممکن یناراض مارانیب مثال یبرا

 دیتأک یمحققان بر ستیبا یم یپزشک یشناس جامعه که کند یم استدالل( 0116) کیمکان .رندینگ یجد را سالم یرفتارها ریسا و

 یارهایمع و آرزوها ، ها ارزش با ارتباط در ، یا حرفه یکردهایرو و یدرمان یها مراقبت ینهادها یاجرا نحوه و جهت که کند
 فهم و عیتوز بر یفرهنگ و یاجتماع عوامل چگونه که ابدیدر تا کوشد یم یپزشک یشناس جامعه .کند یم یبررس را مان یاخالق

. گذارد یم ریتأث یاجتماع یها استیس توسعه و یسالمت مراقبت ینهادها عملکرد و تحول ، یماریب به نسبت ها واکنش ، یماریب

 (.1111 ، یوکاواچ برکمن)

 در .دارد درمان و یماریب ندیفرآ در یروان و یاجتماع عوامل که است یتیاهم به توجه از یناش هم یپزشک در یشناس جامعه توسعه

 روابط که( کیولوژیدمیاپ مطالعات ژهیو به) یمتعدد یها پژوهش دنبال به یروان یها اختالل ی مطالعه ، یپزشک یشناس جامعه
 برخالف یپزشک یها شناس جامعه. شد شروع ، بودند کرده روشن را یروانپزشک طیشرا از یاریبس و یاجتماع عوامل نیب معنادار

 یروان یها اختالل یجمع تیماه بر ، کنند یم یبررس را یروان یها اختالل یفرد موارد که ینیبال یها روانشناس و روانپزشکان

 یبررس ، گذارند یم ریتأث ها آن یروان حاالت و افراد بر که یاجتماع یندهایفرا اساس بر را یروان یها اختالل ها آن. دارند دیتأک
 از یاریبس که نیا بر یمبن را یشناخت ستیز و یپزشک یکردهایرو استدالل ، ها شناس جامعه (.0111 ، کاکرهام) کرد خواهند

 یروان یها اختالل به که یروان یشناخت بیآس چه اگر معتقدند اما رندیپذ یم ، دارند یعضو و یستیز ی هیپا ، یروان یها اختالل

 یروان لحاظ به فرد کی ایآ که نیا و یروان اختالل فیتعر اما ، اند مربوط مغز و ذهن یعملکردها به یادیز حد تا ، هستند موسوم

 .است یشناخت جامعه یارهایمع متضمن ، ریخ ای است ماریب

 با یاجتماع یها دهیپد انیم متقابل روابط یبررس به که است یشناس جامعه از یا شاخه یپزشک یشناس جامعه که گفت توان یم
 ها آن شیدایپ نحوه و ها یماریب بر یاجتماع عوامل اثر یعلم شناخت آن هدف و پردازد یم بهداشت و یپزشک مسائل و ها دهیپد

 ای روابط کشف به منجر ها یبررس نیا که است یاجتماع طیشرا در یدرمان و یبهداشت متقابل راتیتأث زین و درمان یها روش ،

 جهت در محققان از یگروه در یشیگرا ، یپزشک یشناس جامعه گسترش با زمان هم .گردد یم ها نهیزم نیا در موجود طیشرا
 محافل در امروزه که است آن گرف جهینت توان یم چه ان. آمد وجود به سالمت ای و یپزشک یموضوع حوزه دو در آن کیتفک

 ریاخ قرن ربع یط در که یمطالعات به اتکاء با. است گسترده مفهوم در یپزشک یشناس جامعه متوجه شتریب یاساس شیگرا یعلم

 نییتع که دیآ یم دست به جهینت نیا امروزه ، گرفت صورت " سالمت یشناس جامعه " و " یپزشک یشناس جامعه " نهیزم دو در

 عمالً یفعل مفهوم به(  Public Health)  یعموم بهداشت که بخصوص ، است یعلم ریغ و نارسا نهیزم دو نیا انیم ییمرزها و حد
 نظام شامل که میهست دیجد یپزشک – یاجتماع انداز چشم از یاصول درک ازمندین ما .ردیگ یم بر در را یپزشک مسائل از یاریبس

 (.0191) نسونیال. باشد یم اجتماعات درک و اجتماعات عتیطب ، گرید یها نهاد ای یاجتماع نهاد ، یقشربند

 تواند ینم ای تواند یم فرد که است نیا یکل طور به ها آن یمعن و یاجتماع هستند یمیمفاه قتیحق در یماریب و بهداشت میمفاه

 با رابطه در آن فیتعر لکن ، دارد وجود اجتماعات تمام در یماریب که چند هر. باشد برخوردار جامعه هنجار ای یعاد طیشرا از
  ها یماریب با مقابله یبرا گوناگون اجتماعات ، است داده نشان شناسان مردم مطالعات که همچنان و شود یم متفاوت فرهنگ

 ریتفس و ریتعب ، یماریب علل درک بر یقاطع راتیتأث گروه هر عادات و یاجتماع یها ارزش. اند بسته کار به یخاص یها روش

 موثر زین دردها انواع به ییپاسخگو اصوالً و ادراک تیفیک بر تواند یم نیهمچن یفرهنگ عوامل. دارند درمان یها روش و ها یماریب

 " ماریب " یاجتماع گاهیپا نظر از که چنان ، دارند یمساو طیشرا ینیبال نظر از و هستند یواحد یماریب یدارا که نفر دو. باشد

 . باشد داشته تفاوت یگرید با کدام هر العمل عکس و باشند یمتفاوت اتیخصوص یدارا است ممکن ، شوند یبررس
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 یاجتماع رفتار مثالً)  قیطر نیا از حاصله اطالعات و شود یم یضرور شیپ از شیب یماریب یشناس جامعه در مطالعه اساس نیا بر

 .دارد یاتیح تیاهم یعموم بهداشت نظر از ،(  ماریب

 شهیهم که تام یاجتماع دهیپد کی عنوان به دیبا ، آورند یم وجود به را یعموم بهداشت موضوع جمعاً که جامعه و گروه ، فرد

 شتریب یعموم بهداشت قاتیتحق یسنت طور به چند هر. شوند یبررس ، هستند یاسیس و یاقتصاد ، یاجتماع یروهاین ریتأث تحت

 و ییزناشو وضع ، شغل ، پرورش و آموزش ، یاجتماع طبقه مانند یعوامل امروزه ، است نژاد و سن ، جنس مانند ییها جنبه متوجه
 و دارند متقابل ارتباط و یوابستگ گریکدی با یاجتماع مسائل هیکل نیهمچن. هستند توجه مورد تیاهم از درجه همان به زین مذهب

 که چرا ، ندینما یم یضرور هستند متعدد مستقل مستقل یرهایمتغ یدارا و یبعد چند نهیزم نظر از که را ییها یبررس لزوم

 ، یزشیآم یها یماریب و جوانان یبزهکار ، یروان یها یماریب ، سمیالکل ، ادیز یبارور ، ینینش زاغه ، فقر مانند ییها دهیپد
 تطابق عدم از یحاک قتیحق در و ماند یم یباق یفرد حالت به ندرت به یماریب. ستندین گرید عوامل از متأثر ریغ و جدا یمسائل

 .است یاجتماع

 کی افتهی سازمان یها تیفعال به یوقت. است سالمت یاجتماع یها جنبه به ناظر شتریب اساساً یعموم سالمت ای بهداشت اصالح

 با ، باشد یم جامعه کی سالمت و رفاه بهبود و ارتقاء ، حفظ آن هدف که میکن توجه یبهداشت خدمات ارائه جهت در جامعه

 که است یاجتماع و یفرد رفاه جهت الزم طیشرا نیتأم از عبارت یکل طور به یبهداشت علوم هدف. میدار سروکار یعموم سالمت
         فیتعر ارائه در یسع متخصصان از یاریبس هدف نیا به توجه با. ردیگ یم بر در را درمان و یریشگیپ با مرتبط یها تیفعال  تمام

 که چرا ، است شده ارائه یعموم سالمت از یمختلف اریبس فیتعار تاکنون ستمیب قرن یابتدا از. اند کرده سالمت یبرا یقبول قابل

 یپزشک علوم یها شرفتیپ ، یفرهنگ تحوالت ، یاقتصاد رشد مثل یعوامل و است بوده تحول و رییتغ حال در وستهیپ آن یمحتوا

 .ردیگ یم قرار یاجتماع یها ارزش فیرد در سالمت که دانست دیبا. اند داشته یاساس دخالت تحول نیا در یاجتماع علوم رشد و

     یناش جا آن از مشکل. کرد فیتعر یروشن به توان ینم را یماریب ، آن استعمال کثرت و یماریب لفظ یظاهر یسادگ رغمیعل

 یماریب مانند یحالت ییشناسا. شوند گرفته نظر در هم با رابطه در یاجتماع و یروان ، یستیز عوامل دیبا آن فیتعر در که شود یم

 یوابستگ نیمحقق رو نیا از. ستین ریپذ امکان ، است یماریب ییشناسا یآن جهینت که درمان ضرورت احساس گرفتن درنظر بدون

 و یاخالق ، یپزشک میمفاه جهت از آن ییشناسا و یخیتار تحول و مسلط یاجتماع یها یدئولوژیا با(  بودن ماریب) را عنوان نیا

 .اند داده قرار توجه مورد یقانون

 

  یماریب علل

  :کرد میتقس ریز نهیزم سه به را آن توان یم یبررس سهولت نظر از

  .شود یم شامل وانیح و اهیگ از اعم را موجودات هیکل ، یستیز طیمح -0

 . ردیگ یم بر در را هوا و آب مثل یعوامل که یکیزیف طیمح -1

 و رسوم و آداب ، تیجمع ، یاقتصاد طیشرا:  از عبارتند آن به مربوط مسائل اهم و دارد اریبس وسعت که یاجتماع طیحم -6

 . فرهنگ
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 .است یبند طبقه قابل ریز ی جنبه سه در اند افزوده تفکر نیا بر شناسان جامعه که را آنچه

 . است مؤثر قاًیعم یشناخت ستیز علل از یاریبس حضور بر یاجتماع عوامل -0

 تواند ینم یشناخت ستیز عوامل اساس بر صرفاً آن هیتوج ، است گانه چند یابعاد یدارا یماریب که نیا به توجه با -1

  .است مطالعه درخور زین آن یروان – یاجتماع ابعاد که چرا باشد قیدق

 جهینت توانند یم – مرگ یحت و – هستند یستیز اساساً یظاهر یدارا که ییها یماریب موجود شواهد به توجه با -6

 .باشند یاجتماع عوامل میمستق

 از یمتعدد شواهد. باشد ها یماریب از یا پاره کننده جادیا عامل تواند یم مختلف صور به یروان – یاجتماع ای و یاجتماع عوامل

 .میکن یم مشاهده زین کهن یایدن متفکران و ادبا آثار در یحت را تیواقع نیا

     که آن یب ، اوشود مرگ سبب که کند نیتلق فرد در یحد تا را مرگ شهیاند است قادر جامعه که بود معتقد " موس مارسل "

 طیشرا ریتأث تحت ، یمختصر یلیخ یناراحت از تواند یم جامعه که است شده مشاهده. شود شناخته ای باشد مشهود یا عارضه
 و است نیتلق ، کرد اشاره آن به مورد نیا در توان یم که یا جنبه نیمهمتر. بسازد یواقع یماریب کی ، یخاص یاجتماع – یروان

 میخور یبرم یتیحکا به یمولو یمثنو در یماریب احساس جادیا در نیتلق ریتأث مورد در. دارد وجود مورد نیا در یاریبس شواهد

       میتصم و شوند یم ناراحت خود ریگ سخت معلم جور از کودکان یا خانه مکتب در. دهد یم نشان یخوب به را نکته نیا که

         .ندیبگو او به یماریب بر دال یمطلب ینحو به کدام هر کالس به معلم ورود هنگام به روز کی که رندیگ یم

 فام زرد تیرو و رنگ باشد ریخ                                     سالم را استا گفت آمد در او

 هال وه ای مگو نیبنش برو تو                                     مرا یرنج مر ستیاستان گفت                            

 زد ناگاه دلش اندر یاندک                                           بد وهم غبار اما کرد ینف                             

 به ، گفته ترک را درس کالس ، شود یم یمستول معلم بر ضعف احساس ، کنند یم دییتأ را او یماریب مراتب زین گرانید یوقت

 .شود یم یبستر و رود یم خانه

 نظر از اما است طیمح با زمیارگان تطابق بر آن یها هیپا یستیز نظر از. یاجتماع حال نیع در و یستیز است یا دهیپد یماریب
 که دهد یم اجازه فرهنگ کی از گروه کی اعضاء با که است ییرفتارها و ها نگرش ، روابط ، فیوظا ، یمعان یدارا یماریب یاجتماع

 چه آن. کنند استفاده آن بردن انیم از جهت موجود امکانات از و زندیبرخ مقابله به ، پرداخته ها یماریب انواع یمعرف و صیتشخ به

 که یفرهنگ برحسب ینیمع یستیز طیشرا. است یفرهنگ قرارداد کی جهینت قتیحق در ، است شده شناخته یماریب عنوان به که
. کند جلوه یعاد کامالً ای و نشود داده صیتشخ اساساً ای یگاه و شود شناخته یماریب است ممکن گاه ، شود یم ظاهر آن داخل در

 نظر از که هستند ییها دهیپد از زین او رامونیپ طیمح و ماریب به مربوط روابط و ردیگ یم صورت یماریب هنگام که یتیفعال نوع

 مورد چه در بداند که دهد یم امکان یو به که است یقواعد و الگوها یدارا کس هر ، اساس نیا بر. شوند یم  فیتعر یفرهنگ
      چه آن درمان ای و فیتخف یبرا ؟ است چگونه و ستیچ یماریب تیماه و علت ، شوند یم محسوب ماریب او انیاطراف ای خود

 با رابطه در که دارد یاجتماع جنبه نظر نیا از یماریب ؟ است چگونه طیشرا نیا در فرد یروان مناسبات باالخره و ؟ کرد توان یم

 .شود یم شناخته فرهنگ
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            که را یا مجموعه که است آن یاساس نکته ، میده قرار مطالعه مورد را یماریب یستیز – یاجتماع ابعاد میباش خواسته یوقت

 یاجتماع عوامل به ، میدار توجه یستیز عوامل به که اندازه همان به دیبا ییشناسا نیا در و میبشناس ، شود یم دهینام " یماریب "

 از مانع که است یحد تا مارانیب رفتار زین و یماریب کی یشناس علت در یاجتماع و یروان عوامل سهم یموارد در. میکن توجه زین

 ماریب یروان وضع مجدد ریتعب و ریتفس به پزشک که شود یم سبب و گردد یم یماریب کی مورد در مطلق تیعل رابطه وجود دییتأ
 توان ینم ، کرد فیتعر را آن آراء اتفاق به بتوان زین یعلم نظر از و شود محسوب یستیز انحراف ینوع یماریب اگر یحت. بزند دست

       فاصله فیتعر اصل از جیتدر به رهایتفس که است شده دهید. انگاشت دهیناد ، کرد خواهد دایپ فیتعر نیا ریتفس که را ینقش

 مانند یمیمفاه از که یماریب مفهوم ، میبرس یپزشک مباحث در یقاطع تیعل به یعلم محافل در میبتوان یروز اگر یحت. ردیگ یم
 است یا دهیپد یماریب .کرد خواهد حفظ را خود تینسب و داشت خواهد یتحول حالت شهیهم ، است متفاوت کروبیم و روسیو

 آن با مقابله نحوه و تیاهم درجه ، نوع نظر از ایدن مختلف نقاط و ها زمان در اما باشد یم مطرح جا همه در و شهیهم که یجهان

 در چگونه ها گروه  نیا و شوند یم واقع موثر یانسان یها گروه بر ها یماریب چگونه که نیا در قیتحق. است داشته یمتفاوت طیشرا
 که میدان یم. کند یم مطرح شناس جامعه یبرا را یا گسترده حال نیع در و جالب موضوعات ، پردازند یم دفاع به آن مقابل

       صورت یفرهنگ یالگوها چارچوب در یماریب به نسبت یآگاه و شناخت و است متفاوت ها انسان انیم در ها یماریب عیتوز

 و ندیفرآ در و کند یم درمان مأمور را ییها سازمان ای ها گروه ، افراد جامعه هر ، شود یم مطرح یماریب که یوقت. ردیگ یم

 .کند یم دایپ مداخله یاجتماع طیشرا

 به( Merton) " مرتن " و کند صحبت یاجتماع یپاتولوژ از توانست یم( Wolf) " ولف " که بود مالحظات نیا به توجه با
 تطابق عدم به شتریب افراد از یبرخ چرا که دهد نشان داشت یسع و کرد توجه افراد بر آن ریتأث و یاجتماع ساخت شناخت

 و ها یماریب ، جرائم از یبرخ علت که داد نشان شناسان جرم مطالعات. تطابق تا پردازند یم موجود رسوم از تخلف و یاجتماع

 .کنند ینم گناه احساس خود عمل از گروه نیا از یبرخ. است مجرم فرد یعصب – یروان مشکالت

 یعاد ریغ یا دهیپد(  میدورک مانند)  شناسان جامعه از یبعض توسط ، ردیگ یم قرار یتندرست حالت مقابل در که جا آن از یماریب

 رفتار از یشکل یماریب سونزرپا نظر از .ردیگ یم قرار یاجتماع انحرافات فیرد در و شود یم محسوب(  کیپاتولوژ)  یمرض ای
 یا ژهیو شکل نکنند جلوه ماریب که آن یبرا مارانیب گرید عبارت به ، دارد یاجتماع پاسخ کی به ازین جرم مانند که است یانحراف

 شود یم باعث ماریب نقش. ردیگ یم صورت جامعه در ماریب نقش کی کردن ینهاد قیطر از که زند یم سر آنان از یانحراف رفتار از

 یاجتماع یها نقش به آنان بازگشت یبرا صحنه و باشند داشته یا ژهیو ازاتیامت و شده دور روزمره امور در فعال شرکت از افراد

 .شود یم فراهم شان یعاد

 انسان لهیوس به که میهست یفرهنگ و یاجتماع ، یکیزیف یطیمح خلق حال در ما جیتدر به که دارد اعتقاد " بروک نیاشت "

 یپزشک عمده مسائل ، یخودکش ، یاجتماع – یروان یفشارها ، هوا یآلودگ ، سوانح ، ها یماریب و ها یناراحت. است شده ساخته

 یمنطق سازمان کی قیطر از تنها ، دیجد مسائل دشوار نسبتاً یریشگیپ و شود یم جادیا یذهن ای یکیزیف اختالالت اثر در که

 یروانشناخت یها هینظر از که مفهوم نیا. شد مطرح( 0131) کیمکان توسط بار نینخست یماریب رفتار مفهوم .است ریپذ انجام
 زین و یماریب که است استوار فرض نیا بر ، برد یم سود یاجتماع روابط یها هینظر از عالوه به و معنا اسناد و شناخت ، ادراک

 یشناخت ستیز یمبان ریسا ای کیژنت یمبان از یجدا ، یروانشناخت و یاجتماع ، یفرهنگ عوامل ی لهیوس به ، یماریب ی تجربه

 و درک ، عالئم که است یا وهیش ما منظور ، یماریب رفتار با ارتباط در کیمکان نظر از(. 0191 ، یلوفسکیپ) ردیگ یم شکل یماریب

 .شود یم داده پاسخ ، دهد یم صیتشخ را سمیارگان نقص یها نشانه ریسا ای و یناراحت ، درد که یفرد جانب از و شده یابیارز
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      مشهور مورخ خاص یها لیتحل ریتأث تحت ریاخ ی دهه چند طول در یصنعت جهان در مرگ به نسبت یاجتماع و یخیتار نگرش

 به)  یپزشک مراکز در شیپ از شیب زانیم به مرگ موارد ما عصر در.  است خاص ندیفرا یدارا مردن. است گرفته قرار " سیآر "

 با مرگ از ترس حال نیا با. است شده مبدل یعاد اتیح شدن یپزشک از یبخش به جهت نیا به و شود یم واقع(  خانه یجا

 یها ترس البته. است دهیچیپ همه یبرا که یزیچ ، است یعموم و یعیطب العمل عکس کی اتیح یشناخت ستیز ارزش به توجه
 ، خانواده اعضاء مانند یافراد با رابطه در مرگ. درد و هیتنب ، ییتنها ، ییجدا:  از عبارتند که شود یم مهیضم مرگ به زین یگرید

 زین. . .  و یاجتماع ، یجنس ، یسن تیموقع نیهمچن و است خاص یاحساس عوارض یدارا. . .  و هنانیم هم ، همکاران ، دوستان

 .سازد مطرح تواند یم را یگوناگون طیشرا هم آن بودن یآن ای و یجیتدر

. است یشخص و یاجتماع تیاهم یدارا مراسم نیا و است مطرح یسوگوار و جنازه عییتش مراسم از یا گونه یبشر جوامع همه در
       حال هر در مراسم نیا اما ، باشد متفاوت دهیچیپ و مفصل اریبس تا ساده از تواند یم یسوگوار یعموم ابعاد و مراسم شکل

 یکشورها در مراسم نیا انجام. است یاجتماع یهمبستگ از ینماد و فرهنگ کی در موجود یمرکز یباورها کننده منعکس

 ای و یخانوادگ یحالت در معموالً توسعه حال در جوامع در که آن حال و شود یم انجام افتهی سازمان و ینهاد یشکل به یصنعت

 .  شود یم  انجام دوستانه

 نقص ای یاجتماع یعاد یرفتارها از انحراف قیطر از معلوالن انیم در یرفتار اختالالت ، انهیگرا رفتار یها نگرش به توجه با
 ، یطیمح ، یاجتماع ، یا حرفه عوامل اثر بر است ممکن و شود یم زیمتما اجتماع و خانواده با یعاد رابطه یبرقرار در ییتوانا

 زین گرید یاجتماع یها تیمحروم یبرخ ای و فقر لیقب از یگرید مسائل با تیمعلول هرگاه. باشد شده جادیا یفرهنگ ای و یآموزش

 چند یدارا که یافراد که است جهت نیا به. دیگرد خواهد دیتشد یمحل اجتماع و فرد با رابطه در آن مسائل ، شود بیترک

 .گردد سبب تواند یم را ریز حاالت و دارند یدشوارتر طیشرا ، هستند تیمعلول

 

 نتایج فردی و اجتماعی معلولیت

 نتایج فردی                             نتایج خانوادگی                             نتایج اجتماعی                        

 کاهش در میزان :                    

 تقاضای مراقبت  -نیاز به مراقبت                             -استقالل                                 -                    

 کاهش تولید  -اختالل در روابط اجتماعی              -تحرک                                   -                    

 اختالل در مشارکت اجتماعی  -سقوط اقتصادی                           -فعالیت های تفریحی                  -                    

 فعالیت های اجتماعی  -                    

 فعالیت های اقتصادی  -                    
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 یفرد ایآ که نیا صیتشخ در یشناخت بیآس عارضه نییتع فقط اوالً که دهد یم نشان یماریب از بهداشت یجهان سازمان فیتعر

 مناسبت نیا به. است ناممکن عمالً هم سالمت یبرا یجهان عام یاستانداردها نییتع یثان در و نارساست است کامل سالمت یدارا

 ینوع توان یم را سالمت " کند یم اضافه و برآمده سالمت از خود یمیقد فیتعر لیتکم مقام در بهداشت یجهان سازمان که است

 در و است ستیز منطقه و جامعه ، جنس ، سن یاساس عوامل به مربوط که مشخص یارهایمع از یبرخ با یهمسان و تطابق درجه

 .دانست ، است یبررس قابل یریمتغ یهنجار حدود قالب

 تا تولد لحظه از افراد آن اساس بر که است سالمت فیط ، است گرفته قرار استفاده مورد مطالعات نیا در که یمیمفاه گرید از

 ایپو یندیفرا مفهوم نیا. هستند حرکت در ، دارد قرار یسالمت گرید یسو در و یماریب آن یسو کی در که یمحور در مرگ زمان

 .  کند ینم ارائه کامل یماریب و کامل سالمت از یریتصو اما کند یم مطرح اتیح لحظات یتمام در نهیزم نیا در را

 

 یطیمح و کیژنت جنبه که است یا دهیچیپ و متعدد عوامل به یمتک فرد تینها در و(  طیف سالمتی)  تیجمع کی سالمت وضع

 یاجتماع یها ساخت و یاجتماع یها گروه ، یاجتماع طیمح با فرد روابط جهینت سو کی از یماریب – سالمت گسترده فیط. دارد
 در(  یذهن و یکیارگان ابعاد در)  یفرد تطابق نظر از فرد خود یها یژگیو با گرید یسو از و است. . . (  و یفرهنگ ، یاقتصاد) 

 یمشکل ، آورد یم وجود به سالمت وضع یریگ اندازه راه در را یا عمده مشکل طیشرا نیا که است یهیبد. است میمستق ارتباط

 .شود یم یناش انسان یاجتماع طیمح یدگیچیپ از که

 تیفیک ، سالمت حالت در یزندگ ، یفرد یزندگ مدت:  از عبارتند که است خاص بعد پنج یدارا سالمت یاجتماع طهیح

 فقدان ای وجود باالخره و یدرمان یبهداشت خدمات تیفیک و یریگ جهت و پوشش ، انسان یزندگ طیمح یاجتماع و یکیاکولوژ
 و یتیجمع اطالعات از یناش بعد پنج نیا نهیزم در یآمار اطالعات منبع که گفت توان یم یکل طور به. یاجتماع یها ینابرابر

 در اطالعات ، یاجتماع و کیاکولوژ اطالعات ،. . . (  و یزندگ دیام ، ریم و مرگ زانیم ، ها یماریب زانیم)  یبهداشت – یپزشک

 -یبهداشت خدمات نظام نهیزم در اطالعات باالخره و یاقتصاد و یاسیس ، یشناخت جامعه اطالعات ، طیمح در خطر عوامل مورد
 سطح یبررس یها شاخص اصطالحاً که میکن جادیا را ییها شاخص میتوان یم که است اطالعات نیا به توجه با. است یدرمان

 خاص انواع در را سالمت سطح نییتع یها شاخص که اند کرده تالش نیمتخصص از یمختلف یها گروه. شوند یم دهینام سالمت

 .دهند قرار یبررس مورد

 یموضوع نهیزم برحسب درمان و بهداشت با مرتبط ماًیمستق یها شاخص ساده یبند گروه ، ها یبند طبقه نیتر قبول قابل

 یدرمان یبهداشت منابع و یدرمان یبهداشت خدمات کاربرد ، یبهداشت ، یتیجمع ، یاجتماع:  دسته چهار در معموالً که آنهاست

 .شود یم یبند طبقه

      ، فرهنگ و آموزش -1 ، ستیز طیمح و مسکن -6 ، هیتغذ و سالمت -1 ، یتیجمع -0:  از عبارتند ها شاخص نیا مختلف انواع

 نهیزم چند -9 ، ثروت و مصرف ، درآمد -9 ، یجمع یها تیفعال و یمل دفاع -3 ، یاجتماع نیتأم و کار طیشرا ، اشتغال -1

 ، یمنزو یها تیجمع مسأله ، تیجمع و ینینش شهر ندیفرا ، یاجتماع تحرک و یبند قشر شامل که یاجتماع نظر از یاختصاص

 .باشد یم یفرهنگ تیهو دادن دست از و ها نینش هیحاش و ها تیاقل

 مرگ بیماری کشنده بیماری شدید بیماری متوسط بیماری خفیف بیماری غیر آشکار سالمتی
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 انیم در یماریب نشر و شیدایپ علل در یبررس آن مفهوم که است یولوژیدمیاپ ، یعموم بهداشت یها نهیزم نیتر یاساس از یکی

 ، انسان به که را یماریب از نوع هر و شود ینم محدود ریواگ یها یماریب انیجر و ریس در مطالعه به یولوژیدمیاپ. است مردم

    که علت ای)  عامل سه با اساساً ها یماریب نشر که میدان یم و دهد یم قرار یبررس مورد ، دینما تیسرا نبات یحت ای و وانیح

    طیمح و(  گرفته قرار عامل ریتأث تحت که یفرد)  زبانیم ،(  باشد داشته. . .  و یکیولوژیب ، ییایمیش ، یکیزیف یمبنا تواند یم

 .است رابطه در(  یاجتماع و یعیطب ، یاقتصاد) 

 ، یعیالطب ماوراء عیوقا بر نه که یماریب لیدال ی مطالعه یبرا ها روش نیتر یمیقد از یکی یاجتماع یولوژیدمیاپ و یولوژیدمیاپ

 یریگ همه علم به معنا نیتر قیدق در یولوژیدمیاپ. است یشناخت ریگ همه ی مطالعه ، بود شده استوار یعقالن ی هیپا بر بلکه

 نییتع عوامل و کنترل ، علت ، تیماه ی مطالعه از است عبارت ، علم کی یمعنا در یولوژیدمیاپ(. 0111 ، کاکرهام)  دارد اشاره
 فیتوص متضمن ، یولوژیدمیاپ. یانسان یها تیجمع در ریم و مرگ و تیمعلول ای یافتادگ کار از ، یماریب عیتوز و یفراوان ی کننده

 ، شغل ، التیتحص ، مذهب ، ایجغراف ، نژاد ، تیجنس ، سن اساس بر یتندست مسائل ریسا ای ها یماریب ، سالمت تیوضع عیتوز

 عیتوز که است یولوژیدمیاپ از یا شاخه ، یاجتماع یولوژیدمیاپ گرید یسو از. باشد یم رهیغ و شخص ، مکان ، زمان ، رفتارها

(. 1111 ، یکاواچ و برکمن) کند یم مطالعه را یماریب زین و یتندرست حاالت یاجتماع ی کننده نییتع عوامل و یاجتماع
 اثر تیجمع کی یتندرست بر یاجتماع طیشرا ، آن اساس بر که را ییرهایمس هم و خاص یها یژگیو هم ، یاجتماع یولوژیدمیاپ

 (.1110 ، گریکرا) کند یم یبررس را دگذار یم

( Claudil) " لیکلود ". دارد وجود کینزد و میمستق رابطه یاجتماع یبررس و کیولوژیدمیاپ یبررس انیم که است آن تیواقع

 به را یگرید ، یکی در یدگرگون ای تنش نوع هر که دارد اعتقاد یو. است کیولوژیب دهیپد با یاجتماع دهیپد انیم یا رابطه به قائل

 .دارد یم وا تطابق ینوع

 از یریشگیپ ، هوا یآلودگ به مربوط یکنون مسائل از یاریبس. ندیآ یم شمار به یاجتماع مسائل نوع از یعموم بهداشت مسائل

 .دارند یعموم افکار با کامل ارتباط رهیغ و ها کش حشره از استفاده ، حوادث

         عوامل حیتشر و نییتب یبرا ها شرفتیپ نیتر بزرگ محققان از یاریبس نظر از یماریب و سالمت یاجتماع یالگوها مطالعه

 راه از میمستق طور به که است بوده یاجتماع طیشرا از دسته آن ییشناسا ، گذشته ی دهه چند طول در یماریب ی کننده نییتع

 .گذارند یم اثر یماریب و سالمت بر یرفتار یرهایمس قیطر از میمستق ریغ طور به و کیولوژیزیف یندهایفرا

 

 گیری نتیجه 

نهاد پزشکی از دیر پاترین نهادهای جامعه است و عملکرد آن وضعیت کلی اعضای جامعه را از تولد تا مرگ در بر می گیرد. 

 اتیح حفظ و یسالمت یعنی ، انسان ازین نیتر مهم نیتأم مسئول یپزشک حرفه. است توسعه هدف نیهمچن و لهیوس ، یسالمت

 .شود یم واقع مؤثر زین جامعه به دنیبخش نظم در نقش نیا یفایا خالل از اما ، است

 و ونیناسیواکس مانند ییها روش از استفاده با که دهینام "یپزشک عصر" را 0131 دهه نخست یها سال ، یجهان بهداشت سازمان

 شرفتهیپ جوامع که است معتقد سازمان نیا اکنون. شد یم مشخص یعفون یها یماریب با مبارزه یبرا ها کیوتیب یآنت از استفاده

  ، یطیمح و یاجتماع عوامل توسط یادیز حد تا یماریب و سالمت که است نیا آن مشخصه که شدند "یپزشک مابعد عصر" وارد
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 یها روش با که شوند یم نییتع یکیزیف طیمح و فقر ، یاجتماع یها سازمان یینارسا ، یزندگ یها سبک ، یفرد یرفتارها مانند

 سرطان ، یعروق – یقلب یها یماریب مانند یریشگیپ قابل و مدرن یها یماریب سبب ها آن در نقص و نبوده کنترل قابل یپزشک

 .شود یم آن رینظا و دزیا ، مواد به ادیاعت ، هیر

 هیاول یها کمک جعبه و ها دارو ، پرستاران ، پزشکان ، ها مارستانیب ادی به را افراد ، یماریب و سالمت یها واژه ، شیپ دهه چند

 رینظ خرد سطوح از ، میمفاه از یعیوس فیط و اند کرده دایپ یتر گسترده یها داللت و یمعان ها واژه نیا امروزه .انداخت یم
 عادات ، یبدن و یجسمان یها تیفعال و ورزش ، یسالمت مناسب عادات ، مناسب ییغذا میرژ مانند یسالمت با مرتبط یرفتارها

 کالن سطوح تا گرفته ییجو کمک یالگوها ، عالئم یابیارز یالگوها ، یا مقابله یراهبردها مانند یماریب یرفتارها ، مناسب خواب

 عیتوز ، یتندرست یها مراقبت ی عرضه یها نظام ، ها یماریب یاجتماع یشناس سبب ، یماریب و سالمت یاجتماع یالگوها رینظ
 آن رینظا و بدن یاسیس یآناتوم ، یماریب و سالمت یاسیس اقتصاد ، یماریب یاجتماع دیتول ، جامعه در یماریب و سالمت نامناسب

 .ردیگ یم دربر را

 ها آن با شناسان جامعه برخورد نحوه و اند شده یبررس یشناس جامعه نظر نقطه از کمتر یماریب و بهداشت حال به تا وصف نیا با

 با فرد تطابق ، دیموال کنترل مانند یمسائل بیترت نیهم به. است نبوده شدن یصنعت و پرورش و آموزش مثل یمسائل مانند هرگز

 همچنان یاجتماع و یاقتصاد طیشرا و وضع. اند نشده لیتحل و هیتجز ینژاد روابط ای و جرم ، طالق مانند هرگز سمیالکل و یزندگ
ا گرفته زا یماریب عوامل ییدایپ از. است یاساس عوامل از  در یریگ میتصم و یماریب به نسبت ماریب تفکر طرز زین و آن با مقابله ت

 ریتأث موارد همه در ، فرد یبعد تطابق و مربوطه یها گروه و ها سازمان با ارتباط نحوه و یپزشک یها مراقبت به افتنی دست مورد

 .است روشن یاجتماع طیشرا

    طیشرا ، یاجتماع طبقه به یوابستگ ، سکونت محل ، یخانوادگ طیشرا ، جامعه نوع:  مثل یمسائل مورد در قیتحق و مطالعه
 عوامل و درمان ندیفرا. یماریب شناخت با مرتبط یفرهنگ و یاجتماع عوامل. عام مفهوم به یاجتماع یرهایمتغ ریسا و یا حرفه

 یا حرفه یها گروه و ها سازمان ، درمان و بهداشت به مربوط روابط و امور از یناش یاجتماع یها جنبه. آن در مؤثر یاجتماع

 و یپزشک ، بهداشت ، یشناس جامعه یها رشته وندیپ حاصل یولوژیدمیاپ یها یبررس و یبشر اجتماعات در سالمت امر با مرتبط

 .  باشند یم سالمت یشناس جامعه نام به یشناس جاهعه از یدیجد ی شاخه

 ، یپزشک یاجتماع نهاد یشناخت جامعه مطالعه به ، یشناس جامعه از شاخه ریز کی عنوان به و سالمت یپزشک یشناس جامعه
     یبررس را یماریب و سالمت ، یاجتماع دیتول و یاجتماع سازمان ، یپزشک یشناس جامعه. پردازد یم آن اثرات و هیرو ، دانش

 یاجتماع رفتار ، یماریب و سالمت یاجتماع یها جنبه شامل ، یپزشک یشناس جامعه یبررس ی عمده یها حوزه. کند یم

 و بهداشت ینهادها و ها سازمان یاجتماع یکارکردها ، کنند یم استفاده ها آن خدمات از که یافراد و یتندرست مراقبت کارکنان
  و یاجتماع یها نظام ریسا با یتندرست مراقبت ی عرضه یها نظام ی رابطه ، یتندرست خدمات یاجتماع یالگوها ، درمان

 مند عالقه زین یماریب و سالمت از عامه یها تجربه به یپزشک یها شناس جامعه ، نیا بر افزون. می باشند یبهداشت یها استیس

  .هستند

 شغل یاجتماع پارامتر نقش انیب مانند) یماریب یاجتماع یابی شهیر. هستند سرزنده و العاده فوق دو هر یشناس جامعه و یپزشک

 بودجه یها تیاولو و یبهداشت یها استیس نقش مانند) یتوانبخش و درمان در مؤثر یاجتماع یپارامترها ،( یماریب کی بروز در
  ( مارستانیب سازمان درون در هنجارها و رفتارها شکل مطالعه مثل)  یاجتماع نهاد کی عنوان به یپزشک ،(  درمان تیفیک درای 

  عوامل قیتحق به مستمر ازین ، یولوژیدمیاپ قاتیتحقی (. پزشک انیدانشجو یطبقات خواستگاه) یپزشک آموزش یشناس جامعه و
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 قیتحق تداوم ، بهداشت و سالمت در موجود یها ارزش و ها یریگ هت، ج است یماریبسالمت و  با ارتباط در که یزمان یاجتماع

،  مارانیب انیم یفرهنگ تکثر و یروان بهداشت مثل یدرمان یبهداشت موضوعات به نسبت جوامع در ریمتغ یها زهیانگ یبررس یبرا

 جامعه و نشیگزی ، بهداشت و یدرمان یها مراقبت به پرداختن در مارانیب رانهیگ میتصم یرفتارها از مداوم قاتیتحق و سالم رفتار
 گران درمان یریپذ جامعه یبررس یبرا هیاول یها کوشش سهم شناخت ، یدرمان و یبهداشت خدمات کنندگان نیتأم یریپذ

 مراقبت سازمانر ، مایب – پزشک روابط،  یپزشک یها حرفه از یآموزش تجارب ریتأث شناخت یبرا یقیتحق یها کوشش ، یپزشک

همه و همه ناشی از تحول و ارتباط پویا در رشته های جامعه شناسی و  ، هبرنام یابیارزو  یبهداشت خدمات لیحوی ، تدرمان یها

 .علوم پزشکی در حوزه سالمت می باشد
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