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مین، ها تأ شود و به همین دلیل یکی از وظایف حاکمیتی دولت امروزه از سالمت به عنوان محور توسعه پایدار نام برده می

هش فقر و موجب رشد اقتصادي، کاهش نابرابري، کاافراد جامعه  سالمت. حفظ و ارتقاي عادالنه سالمت جامعه است

ه و ظرفیتی براي رشد است براي توسعه پایدار جامع اي وسیلهشود و در حقیقت سالمتی  افزایش توانایی فردي می

  .معنوي افراد

، روانی و معنی خوب بودن کامل از لحاظ جسمیسالمتی به  ،سازمان جهانی بهداشت 1948 سال طبق تعریف

ت نیز بسیار تحقیق و بحث سالم معنويبعد درباره  در سه دهه گذشته . و ناتوانی است نه فقط نداشتن بیمارياجتماعی 

  . شده است

و عوامل ژنتیکی بر  شیوه زندگی مردمها ریشه در عوامل اجتماعی دارد و نیم دیگر نیز به  بیش از نیمی از علل بیماري

، شرایط تکامل ، میزان درآمد و توزیع آنمسکن المت مردم عبارت است ازثر در سؤمهمترین عوامل اجتماعی م .دگرد می

  .، میزان سواد و آموزشهاي اجتماعی، امنیت غذایی ، حمایت، اشتغال و بیکاريدر دوران کودکی

هاي واقعی  دهد تا از فرصت وضعیت سالمت هر فرد معادل با مجموعه شرایطی است که به فرد توانایی می ،طبق تعریف

شامل غذا، آب، مسکن،  رفع نیازهاي ابتدایی است بر ملمشتاین شرایط  .رفیت زیست شناختی خود استفاده کندو ظ

سواد ثیرگذار بر زندگی سالم، أالزم براي تمامی عوامل ت دسترسی عادالنه به اطالعاتقدرت و امید در زندگی، 

احساس هویت و اي استفاده از اطالعات بهداشتی، ، مهارت و اعتماد به نفس بربه معنی داشتن آگاهی، نگرش بهداشتی

  .به معنی ایجاد تعهد براي بهبود شرایط اجتماع جامعهتعلق خاطر اجتماعی 

هاي  بنابراین سیاست .ارتباط معکوس سرمایه اجتماعی با سه مؤلفه فقر، خشونت و کاهش سالمت مستند شده است

ترین این  محوري. افزایش سالمت همراه استخشونت و دهنده سرمایه اجتماعی با کاهش فقر، کاهش  افزایش

  .مشارکت مردم در ارتقاي سالمت خودشان است ،مداخالت

ر است سالمت المللی قاد به شواهد علمی متقن کلیه تصمیمات سیاسی، فرهنگی، اقتصادي و اجتماعی و حتی بین بنا

.دازدمردم را به مخاطره ان

سالمت در همه « ،»همه براي سالمت«به شعار » سالمت براي همه«شته شعار بنا به دالیل فوق در طول سه دهه گذ

  .ارتقا پیدا کرده است» نشاط الزمه سالمتی« و » سالمت به عنوان حق  اساسی انسان«، »ها سیاست

  : شود که ثیرگذار بر سالمت  این نکته آشکار میأبنا به حقایق فوق و با توجه به گستره عوامل ت
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هاي زیر مجموعه آن  وزارت بهداشت و یا دانشگاه ی چونسازمان توانسالمت جامعه فراتر از  مینأولیت تمسؤ.1

برنامه سالمت  آیند و  هاي جامعه گرد هم الزم است سازمان. بخشی دارد است و این مهم  نیاز به همکاري بین

. با کمک یکدیگر تدوین و اجرا کنندرا استان 

ریزي جامع  نشده است و مدلی نیز براي برنامهبخشی نوشته  المت به طور بینها برنامه س تاکنون در سطح استان.2

. در سطح استان وجود ندارد

 اند؛ هاي سالمت به آن نپرداخته نظام اند و شاط اجزاي فراموش شده سالمت بودههاي سالمت معنوي و ن جنبه.3

  .رنامه جامع سالمت به آن توجه شودالزم است در ب

حفظ و ارتقاي  مین،ي تأ برنامه ،هاي مشارکت مردمی هاي استان قزوین و همچنین شبکه سازمانکت مشاردر این طرح با 

هاي  دار و دخیل در سالمت مردم گروه ي اولویتها سازمانبه این ترتیب که با مشخص شدن  .شود نوشته میسالمت 

مردم  يها سازماننمایندگان ، کارشناس سالمت و ، کارشناس سازمان مرتبطتخصصی متشکل از متخصصان موضوعی

و دهند ثر بر سالمت مردم در آن حیطه را انجام ؤشود تا وظیفه توصیف و تحلیل عوامل م نهاد در هر حیطه تشکیل می

از  ،تعیین مداخالت چه در مرحله  تعیین مشکالت وچه در  ،ریزي در این برنامه  .مداخالت اصالحی پیشنهاد کنند

  .شود استفاده مینظرات شبکه مشارکت مردمی 

   :مت استان قزوین  به شرح زیر استاصلی، اختصاصی و کاربردي طرح تدوین برنامه جامع سال هاي هدف

و تعیین نقش عملیاتی هر یک از  بخشی با رویکرد بین سالمت استان قزوینتدوین برنامه جامع : اصلی هدف

 )1392- 1388(در ارتقاي سالمت مردم  ها سازمان

: اصیاختص هاي فهد

براي  بخشی هاي همکاري بین ارزش تبین و  1404در چشم انداز  ایران  دورنماي سالمت استانتعیین .1

ارتقاي سالمت 

حوزه از اجزاي جامعه  18در  تحلیل وضعیت سالمت.2

سال آینده  5براي ) ها راهبردي ، راهبردها و پروژه هاي هدف(گیري  تعیین جهت.3

براي تسهیل همکاري ) نفر رابط سازمانی 20مله توجیه و آموزش از ج(  ایجاد شبکه توانمند شده.4

بخشی در سالمت  بین

  و اجراي برنامه  نر تدوید شبکه  مشارکت مردمیطراحی و استقرار .5

بر سالمت در استان  ها ثیر سیاستارزیابی تأ راستقرار ابزا.6
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: کاربردي هاي هدف

سال آینده  از طریق رویکرد عوامل اجتماعی  5در  انارتقاي سالمت استاستفاده از سند تدوین شده براي .1

بر سالمت  مؤثر

هاي ملی با استفاده از برنامه جامع سالمت استان  ثیر بر سیاستأبراي ت تعیین اسناد حمایتی.2

 بر سالمت مؤثرهاي عوامل اجتماعی  براي استقرار برنامهالگوي به کار گرفته شده در این طرح استفاده از  .3

)SDH(  ها سطح استاندر

اما در هر حیطه فقط  ودکنند بررسی ش ه را تهدید میهایی که سالمت افراد جامع در این برنامه سعی خواهد شد کلیه حیطه

  . ته خواهد شدپرداخ مشکلی که اولویت دارد و مهمتر استبه 

گردآوري از طریق بررسی متون  برخی از اصول و مبانی نظري مرتبط به عنوان طرحاي الزم بود  دوین چنین برنامهبراي ت

   .شود مشخصبندي شود تا مدل مفهومی براي تدوین برنامه جامع سالمت استان  و جمع
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سالمت مهم هاي  نگاهی به کلید واژه) 1

  :حق سالمتی

 ست یافتنیدبرخورداري از باالترین حد استانداردهاي منطقی و : )1946(امه سازمان جهانی بهداشت مطابق اساسن

  . ، عقاید سیاسی و موقعیت اقتصادي و اجتماعی حق مسلم هر انسانی است، مذهبسالمت بدون در نظر گرفتن نژاد

   :سالمت

.و اجتماعی و نه فقط نبود بیماري یا ناتوانی روانی، حالت رفاه کامل جسمی

   :ابعاد سالمت

در تحقیقات دانشگاهی بعد چهارم . گیرد می بر ررا د» ، روانی و اجتماعیجسمی«هاي  سه بعد اصلی سالمت جنبه

المللی هنوز این بعد در  به دلیل عدم اجماع بین . در حال بررسی و تحقیق است» بعد سالمت معنوي«سالمت با عنوان 

  . سازمان جهانی بهداشت وارد نشده است 1948تعریف 

   :ارتقاي سالمت

ها و فرایندهایی که اشخاص را قادر  طراحی و اجراي برنامهاز ست ارتقاي سالمت عبارت ا: 1986تعریف منشور اوتاوا 

: گروه عمده استها شامل پنج  این فعالیت .و آن را ارتقا دهندکنند سازد تا  بر سالمت خود نظارت  می

گذاران و  نیازمند آموزش براي سیاست(هاي حامی سالمت یا توسعه سالمت همگانی  تعریف سیاست

  )اصحاب رسانه

  )نیازمند آموزش مدیران(هاي حامی سالمت و حفاظت شده  د محیطایجا

  ) نیازمند آموزش متولیان اطالع رسانی و مردم(توسعه اقدام جامعه براي تقویت سرمایه اجتماعی  

)درباره سالمت ردممنیازمند آموزش (توانمندسازي افراد 

  بازنگري در خدمات سالمت

، حفاظت از سالمت و پیشگیري آموزش سالمت: سالمت عبارت است ازرتقاي لفه اصلی اؤسه م: 1985تعریف تاناهیل 

  .ها از بیماري

از  دهد شرایطی است که به فرد توانایی میوضعیت سالمت هر فرد معادل مجموعه : 1997تعریف سیدهاوس 

، قدرت و ومسکن پناهغذا، آب، سر(رفع نیازهاي ابتدایی : هاي واقعی و از پتانسیل بیولوژیکی خود استفاده کند فرصت

، سواد گذار بر زندگی سالم یک فردثیرأدسترسی عادالنه به اطالعات الزم براي تمامی عوامل ت ،)امید در زندگی

، احساس هویت براي استفاده از اطالعات بهداشتیبهداشتی به معنی داشتن  آگاهی، نگرش و مهارت و اعتماد به نفس 
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و بهبود شرایط  اند کنند داراي وظیفه زندگی میدر آن  اجتماعی که ش که مردم در ایجاد این نگر. و تعلق خاطراجتماعی

  .شود می اناجتماع موجب سالمت روانی آن

، اجتماعی و حتی آید که تمام تصمیمات سیاسی، فرهنگی، اقتصادي از تعاریف ارتقاي سالمت این طور بر می

 .دهدأثیر قرار المللی قادر است سالمت مردم را تحت ت بین

   :رویکرد نشاط و سالمتی

ر عوامل ثیأکید این رویکرد تنها  بر عوامل مخاطره آمیز سالمت نیست بلکه به تتأ. رویکردي نو در تعریف سالمت است

  .داردکید نشاط آور بر سالمت نیز تأ

   :هاي سالمتی تعیین کننده 

  : شوند سه سطح تقسیم میعواملی که در تعیین سطح سالمتی افراد نقش دارند به طور عمده به 

  هاي وراثتی و جنسیتی تعیین کننده.1

  فرهنگی و سیاسی  ، اقتصادي،هاي اجتماعی تعیین کننده.2

  ر رفتارهاي تعیین کنندهگیدشیوه زندگی و .3

   :ثر بر سالمتعوامل اجتماعی مؤ

سطح سالمتی افراد در  با ها آناست که ارتباط  اي از عوامل تعیین کننده سالمت ثر بر سالمت دستهؤعوامل اجتماعی م

، مسکن، اشتغال، بیکاري، درآمد: بر سالمت عبارت است از مؤثرحداقل ده عامل اجتماعی . جوامع به اثبات رسیده است

  . ، خدمات سالمت، داشتن شبکه اجتماعی، تبعیض اجتماعی ، امنیت غذاییتکامل دوران کودکی ،آموزش

  :سالمت اجتماعی

است که به کمیت و کیفیت ارتباطات خانوادگی، تطابق اجتماعی و ارتباطات اجتماعی  فردي سالمتیکی از ابعاد 

  .شود میمربوط 

   :سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی منبعی است که افراد و گروه ها از . به یکدیگر ها بین افراد و میزان اعتماد آن )رسمی و غیررسمی(پیوند

گذاري افراد در  در سطح فردي به معنی میزان سرمایه. آورند میبه دست ت گر و نوع این ارتباطاطریق پیوند با یکدی

هاي اجتماعی شخصی تلقی شده و در سطح عمومی به معنی میزان اهمیت و توجه اعضاي جامعه نسبت به امور  شبکه

  .زان اعتماد به نهادهاي عمومی استمدنی و ترویج هنجارهاي اجتماعی جمعی و می
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   :سالمت معنوي

ثیر أثیر عمیق دارد و بر روي بیوشیمی و فیزیولوژي تتأ ها و رفتارها ها، ارزش ، نگرشاه معنوي بر روي باورهادیدگ

نوي از چهار طریق مطابق بررسی متون دیدگاه مع .شود می فکر و بدن به تندرستی معنوي تعبیرثیر روي أاین ت. گذارد می

  : کند ثیر میأ، روانی و اجتماعی تروي سالمت جسمی

پذیري شخص در زمینه اصول و  ولیتسازي مسؤ تعهد دینی و معنویت موجب فعال :رفتارهاي بهداشتی.1

کند مانند رفتارهاي  شود که اثرات جسمانی و روانی را نیز به خود اضافه می باورهاي مندرج شده در دین می

  .اي توصیه شده در ادیان تغذیه

صیه شده در دین موجب افزایش حمایت اجتماعی انجام مناسک دینی و معنوي تو :حمایت اجتماعی.2

دین تعامالت اجتماعی را  .هاي اجتماعی سالمت شناخته شده است لفه اخیر یکی از تعیین کنندهؤم. شود می

نقش حمایت  .ارتقاي سالمت فراهم می آورد ی از منابعو حمایت اجتماعی را به عنوان یک دهد میافزایش 

وامل ، تسهیل بهبودي پس از حمله قلبی و کاهش سایر عقلبی و عروقی ر کاهش واکنش پذیرياجتماعی د

حمایت اجتماعی با افزایش میزان جان به در بردن از انواع . ثیر مثبت داردخطر و از جمله کاهش استرس تأ

  .مختلف سرطان رابطه دارد

رسان روي  پیام ژیکاحساس رضایت ناشی از دیدگاه معنوي از طریق مواد بیولو :سایکو نورو فیزیولوژیک.3

  .ثیر تقویت کننده داردأت.. . هاي بدن مانند قلب و عروق، ایمنی و ها و ارگان سیستم

 .تکه براي انسان ناشناخته مانده اساثرات مافوق طبیعی .4

ت کاهش میزان استفاده از خدما و تر بیماري بهبود سریع، افزایش تحمل بیماري، پیشگیري از بیماريثیرات أنتیجه این ت

.است درمانی _بهداشتی

   :مشارکت جامعه

، ریزي  ولت و جوامع محلی در زمینه برنامهن دایمدرگیر شدن جامعه در توسعه سالمت فرایندي است که به وسیله آن 

اتکایی و کنترل اجتماعی جوامع محلی  بهره و از ظرفیت خودآید  هاي سالمتی شراکت به وجود می اجرا و کاربرد فعالیت

.شود یمگرفته 

  :مراقبت از سالمت خود

یابی عالیم و حفظ پیشگیري از بیماري، ارز ،مراقبت از سالمت خود شامل اقداماتی است که فرد براي ارتقاي سالمت

.گیرد ها به وسیله افراد غیر متخصص با همکاري متخصصان یا بدون آن صورت می این اقدام .دهد سالمت انجام می
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   :پیشگیري

، حفظ سالمت و بازگرداندن سالمت هنگامی که در آن عبارت است از ارتقاي تندرستی  نظام سالمت هاي نهایی هدف

   :در سه سطح میسر استاین پیشگیري  .و به حداقل رساندن رنج و پریشانیباشد نقصی روي داده 

د و اجتماعی ماننبه عبارت دیگر حفظ سالمت از طریق اثرهاي شخصی . جلوگیري از بروز بیماري: پیشگیري سطح اول

  .هاي عفونی و بی خطر کردن محیط زیست سازي علیه بیماري ، ایمنتغذیه خوب، برازندگی جسمی، رفاه عاطفی

ت دیگر تمهید تدابیري براي افراد به عبار. یماري از راه کم کردن مدت بیماريجلوگیري از شیوع ب: پیشگیري سطح دوم

  .خله سریع و کارساز براي اصالح انحراف از سالمتیها به منظور شناسایی زودرس و مدا و جمعیت

  .ثیر نهایی عوارض بیماريجلوگیري از تعداد عوارض یا تأ: پیشگیري سطح سوم

نیز معرفی شده است که به معنی جلوگیري از درمان بیش از اندازه  پیشگیري سطح چهارمسطحی از پیشگیري به نام 

  .ها جلوگیري شود درمان است تا از این طریق از بروز و شیوع عوارض

  :شیوه زندگی

یرد، تغییر گ  ثیر قرار میرایند درازمدت اجتماعی شدن تحت تأهایی است که به وسیله ف ها و رسم اي از عادت مجموعه

شیوه زندگی راهی براي زندگی بر اساس الگوهاي : طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت  .شود یابد یا محدود می می

هاي فردي، تعامالت اجتماعی و شرایط زندگی اجتماعی اقتصادي و محیطی  ویژگیر است که از طریق قابل تعریف رفتا

، یادگیري ؤثرتطابق م: ده شیوه زندگی سالم عبارت است ازترین صورت عناصر تشکیل دهن در ساده .شود فرد تعیین می

معنویت و  ،لبانه، حس هدفمندي و معنی دار بودنهاي اجتماعی و داوط هاي ایمنی و امنیتی، فعالیت العمر، احتیاط مادام

اجتماعی را مد نظر قرار هاي  در دهه گذشته تعریف شیوه زندگی سالم مورد بازبینی قرار گرفته و جنبه. ك خطرو در امید

  .داده است

   :هاي محرومجمعیت

مانند بومیان، (هاي مشترك هستندداراي ویژگی براي سالمت زآمی از نظر خطر باالي پیامدهاي مخاطره هایی کهجمعیت

ی براي یاري رساندن به افراد محروم استفاده از هایرویکرد یکی از ).خانمان، آوارگان ، زنان، افراد بیانمادران فقیر آن

اي تعیین کننده کاهش عوامل زمینه آن رویکردي که هدفبا این مورد . است هاي خاص راهبردهاي خاص براي جمعیت

  .تفاوت دارد )مانند درآمد، تحصیالت(گذارند بر روي سالمت تأثیر میکه  است سالمت
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  :مراقبت از سالمتی

ها و مداخالتی که به درمان و مراقبت از افراد داراي بیماري، آسیب دیدگی و ناتوانی، ها، درمانها، خدمات، روشبرنامه

  . ستا ی بزرگترین زیر مجموعه بخش سالمتمراقبت از سالمت. پردازندمی

  :اختالفات سالمتی 

هاي خاص بیان و با ویژگی نددپیو  می وقوعه ي جمعیت بها هدر وضعیت سالمتی که در میان گروهاي موجود تفاوت

ت بزرگ در با تغییراپیوسته هستند که  خصوصیاتی) خط مشی(سیاست  هاي ها براي هدفمفیدترین ویژگی. دشومی

و  تاقتصادي، هویت بومی، جنسی –اجتماعی عوامل: ها عبارتند از آنترین  شده شناخته. ددارنارتباط  وضعیت سالمتی 

  .موقعیت جغرافیایی

  نابرابري در سالمت 

هاي سالمتی و فاکتورهاي پرخطر و اختالفات در یافته هاها، گوناگونیراي معرفی تفاوتژنتیکی است که ب اي واژه... «

انتخاب شخصی ] و ممکن است حاصل[ .....رندنیازي به قضاوت اخالقی نداکه .... روندکار میه ها بافراد و گروه

مانند (هاي اتفاقی ها، موجب انعکاس گوناگونیاز نابرابري عضیب .»ندشو باشند که ضرورتاً باعث نگرانی اخالقی نمی

دي، سازمان اجتماعی، هاي فرناشی از بیولوژي فردي، عواقب گزینه برخی دیگرشوند، در حالی که می) علل بیان نشده

هاي سالمتی دسته از نابرابري سیاست عمومی به آن. شوند ناشی میفرصت اقتصادي یا دسترسی به مراقبت از سالمتی، 

  .شوند نسبت داده می شوند،ها که غیر منصفانه تلقی می آن ویژهه پردازد که به عوامل قابل تغییر بمی

   :بخش سالمتی

این بخش  .گیرند ها و خدماتی که تحت اختیارات قانونی وزارت بهداشت قرار میبرنامه ها، قوانین، منبع،سیاست

هاي خانگی، دارو و سالمتی و پیشگیري، سالمت عموم، خدمات سالمت جامعه مانند مراقبت يارتقا است بر ملمشت

شده توسط متخصصین سالمت اد و خدمات ایج هاطوالنی مدت اقامتی، بیمارستانهاي وسایل، سالمت روانی، مراقبت

   ).ران، متخصصین دارویی، غیرهپزشکان، پرستاران، درمانگ(

  :تسالمت جمعی

ی هایبا محیط .دگردسالمتی و شادکامی کل جمعیت می يدارد که باعث ارتقاتکیه راهبرد سالمت جمعیت بر عواملی 

را قادر  د، شرایطی که با حمایت از مردم آناندهنزندگی و کاري سرو کار دارد که سالمت مردم را تحت تأثیر قرار می از

رویکرد این . شوندمی و حفظ سالمت آورند که باعث ارتقاو خدماتی فراهم می باشند هاي سالم داشتهد انتخابنسازمی
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عوامل تعیین کننده  ها و راهبردهاي مؤثر بربه سیاستهمچنین  و ؛نه فردي ؛وضعیت سالمت و عوامل پرخطر جمعیبه 

  .پردازددهند، میغیر درمانی که سالمتی را در طول حمایت تحت تأثیر قرار می

  :هاي اولیه سالمتمراقبت

معتبر و از نظر اجتماعی  ، از نظر علمیهاي کاربردي مراقبت اولیه سالمت، مراقبتی اساسی است مبتنی بر روش

اي که  گیرد، با هزینه ه در دسترس همگان قرار میهاي جامع ، که از طریق مشارکت کامل همه افراد و خانوادهیپذیرفتن

ناپذیر از  داییاین مراقبت، بخش ج. جامعه در هر مرحله از توسعه، با روحیه خوداتکایی و خودگردانی از عهده آن برآید

نظام بهداشتی کشور، وظیفه محوري و کانون اصلی توجه آن و بخشی از توسعه کلی اقتصادي و اجتماعی جامعه را 

ها و جامعه با نظام سالمت کشور است و مراقبت  ها نخستین سطح تماس افراد، خانواده این مراقبت. دهد کیل میتش

کند و نخستین جزء فرایند مستمر  کنند نزدیک می جا که ممکن باشد به جایی که مردم زندگی و کار می بهداشتی را تا آن

  .دهد مراقبت سالمت را تشکیل می

  :سالمت عمومی

. هاي مربوط به حفظ و بهبود سالمت کلیه افراد استهاي عملی، و ارزش ت عمومی مرکب از علوم، مهارتسالم«

ن سالمت مردم از طریق ندهاي سازماندهی شده توسط جامعه براي حفاظت، ارتقا و بازگردااي از تالشمجموعه

 هاي آن اما هدف یابد میاي متغیر، تغییر هها و ارزشوريابا فن هاي سالمت عمومیفعالیت. عملکرد جمعی و اجتماعی

 »ها در جمعیتو ناراحتی و ناتوانی ناشی از بیماري مانندکاهش مقادیر بیماري، مرگ زودرس؛مانندثابت باقی می

  ).1994لست، (

و گیرند و باید از تعریف پنج برنامه  کامالً در یک راستا قرار می» سالمت جمعیت«این تعریف گسترده با تعریف 

، پیشگیري ارزیابی سالمت جمعیت، نظارت: که هدفش پیشگیري اولیه است، متمایز گردد» سالمت عمومی«خدمات 

اي و ها و خدمات توسط ادارات سالمتی، مقامات منطقهاین برنامه. سالمتی يو ارتقااز بیماري، حفظ سالمتی 

  .ردندگ ه مییواحدهاي محلی، ارا

  :دياقتصا _ وضعیت اجتماعی

هایی مثل درآمد، سطح تحصیالت، شغل، ارزش  رد در جامعه با استفاده از ضابطهاي توصیفی براي تعیین جایگاه ف واژه

  .شود اي بیان می نت و غیره به صورت مقیاس رتبهومحل سک
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  ها  ثر بر سالمت و توصیف آنؤتعریف و اهمیت عوامل اجتماعی م) 2

ده عامل  دست کم. المتی افراد در جوامع به اثبات رسیده استسطح سو ثر بر سالمت ؤاجتماعی م ارتباط عوامل

درآمد، اشتغال، بیکاري، مسکن، آموزش، تکامل دوران کودکی، امنیت : ثر بر سالمت عبارت است ازؤاجتماعی م

  . تبعیض اجتماعی و غذایی، خدمات سالمت، شبکه اجتماعی

  

  
  

برقرار این عوامل اجتماعی اثر که  نسبتیبه  .ثیر مهمی روي سالمت و مرگ و میر جوامع داردأت ه یاد شدهر یک از عوامل 

سهم  :گویند میکه  جایی نخواهند داشت تا آن موفقیت چنداندر ارتقاي سطح سالمت جامعه هاي سالمت  نظامباشد 

  .ي دیگر استها سازمانده در دست ت و  باقیماناس% 30تا % 20ارایه خدمات سالمت در جوامع در حد هاي  نظام

هاي تابعه در کاهش خطرات مرتبط به عوامل  ي ارایه دهنده خدمات مانند وزارت بهداشت و دانشگاهها سازماننقش 

  : شود ثر بر سالمت در سه وظیفه خالصه میؤاجتماعی م

بخشی  کافی در همکاري بین ایجاد انگیزه و تعهد: رهبري

برد _ هاي برد نگاه حاکم بر تخصیص منابع و در پیش گرفتن استراتژيدادن  تغییر: طلبی حمایت  

گذاران و عموم مردم  در برابرسیاست : دانش گري میانجی  

، رسانه، ، تربیت بدنیبخشی از تحقیقات و شواهد مربوط به اثرات محیط زیست، انرژي، مسکن، تفریحات ،در ادامه

، ترابري و  اشتغال  را بر سالمت مرور ، حمایت اجتماعی، بحرانآموزش ،، بازرگانی، صنعتامنیت، معنویت، کشاورزي

  : کنیم می
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  محیط زیست و سالمت

  :به عنوان مثال. پذیرد گذارد و از آن تأثیر می بر آن اثر می ،زندگی آدمی با محیط آمیخته است

، جا به جـایی یـا مصـرف    ممکن است در زمان نگهداريشود  ها استفاده می شاورزي از آنمواد شیمیایی که در ک.1

  .سبب آلودگی غذا و محیط شود

اثرهـاي  پراکندگی بیولوژیک گیاهان و جانوران اگر با محافظت و مراقبت همراه نباشد ممکن است بر سـالمت  .2

.نهند برجاجبران ناپذیر 

.شود گیر می هاي همه گاهی حتی سبب بروز بیماري ،چرخه غذا بهها  ها و  ساحل دریا آلودگی آبانتقال .3

هـاي   الملل به صورت بیمـاري  هاي بین اي و آلودگی آب هاي گلخانه آلودگی هوا، گازاثرات در مقیاس جهانی، .4

. شود ظاهر می... تنفسی، چشم، قلب و عروق، پوست و 

کودکـان در وقـت   ظاهر شود یا  هاي شغلی مواد سمی و خطرزا ممکن است به صورت بیمارياثرات نامطلوب .5

. دنشودچار مسمومیت ی بازي با مواد سم

هاي جامـد سـبب آلـودگی محـیط     هاي نارساي دفـع فاضـالب و پسـماند    معواقب توسعه گاه به صورت سیست.6

.شود دستگاه گوارش، تنفس و غیره می هاي زیست، به ویژه در جوامع فقیر  و بروز بیماري

هـاي صـوتی یـا     انند آلودگیشود م مخاطرات صنعتی و شغلی که متوجه ساکنان نواحی اطراف و نزدیک آن می.7

.آلودگی خاك و آب و هوا

زا یا کمک به رشد حشرات  هاي بیماري هاي راکد ممکن است از راه انتقال  عامل ها یا پدید آمدن آب آب  آلودگی.8

. سبب اختالل در سالمت شود

 شـود و هـا و مخـاطرات توجـه     هکننـد  گونه آلـوده  ي این اید به همهارزیابی درست محیط زیست و اثرات آن بر سالمت بدر 

. پذیر برخورد مشخص باشد هاي امکان ها و راه که در آن جاي اولویت زیست فراهم آیدمحیط وضعیت  تصویري جامع از 

از . سـته در حـال تحـول و تکامـل بـوده اسـت      هاي اخیر پیو و از این رو در سالباید پذیرفت که این کار سابقه چندان ندارد 

  :توان به موارد زیر اشاره کرد ر بررسی محیط زیست و ارتباط  آن با سالمت میهاي مهم د جمله حوزه

هـا و   ها، سد هاي آبیاري، زهکشی آب زدایی، مصرف مواد شیمیایی ، شبکه جنگل: کشاورزي و توسعه روستایی

  مخازن آب و شیالت

  ترابري و ارتباطات   تأمین آب آشامیدنی، مسکن و توسعه شهري،: زیر ساختار
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 لودگی هواي خارج خانه، آلودگی آب، گرم شدن کره زمـین و زدایی، آلودگی هواي داخل خانه، آ جنگل: رژيان

  .ها سد

  .خاك و هوا، تغییرات آب و هوایی و گرم شدن زمین و تماس با مخاطرات شغلی آب،: صنعت

  ها، حیوانات و شیالت جنگل: منابع طبیعی

  سازي خصوصیمانند : هاي چندبخشی اثرات ناشی از اقدام

.مانند تغییرات آب و هوایی، گرم شدن کره زمین: تغییر جهانی

  انرژي و سالمت 

سوخت براي پخت و پز و گرم کردن محـیط  : هاي گوناگون در خدمت انسان قرار دارد در زندگی امروز، انرژي به صورت

 .شود، تولید صنعتی و ارتباطـات  ین مزندگی و کار، نیروي برق، سوختی که صرف کمک به جا به جایی و دسترسی انسا

تر، دسترسی او بـه انـرژي و    جامعه انسانی هر چه مرفه. این مجموعه، در تأمین رفاه آدمی و حفاظت از آن نقش آشکار دارد

کنند و تماس مسـتقیم   مندي از انرژي چه براي کسانی که با آن کار می از سوي دیگر بهره .مندي از تسهیالت آن بیشتر بهره

  .گذارد شان می د و چه براي عامه مردم اثراتی نامطلوب بر سالمتدارن

هاي وسیع جهانی  هاي اصلی تغییرات آب و هوایی است که اقدام هاي فسیلی از سبب مصرف گسترده سوخت

براي کاستن از میزان 
2Co ـ    گفتـه مـی  . کند اي را ایجاب می هاي گلخانه و دیگر گاز رن بیسـتم  شـود در طـول ق

رسـیده   2000تـن در سـال    710600به بیش از  1900اکسید کربن از حدود  پانصد میلیون تن در سال  انتشار دي

. است

 هـاي   تـاوان ) الکتریسیته(میلیارد نفر از مردم جهان به سبب دسترسی نداشتن به نیروي برق  5/1هنوز بیش از

.دهند حتی مرگ میسنگین به صورت اختالل سالمت یا 

کند هاي جدي به سالمت مردم این گونه مناطق واردمی در مناطق فقیر جهان سوزاندن چوب و زغال آسیب.

   اتکاي بیش از حد به تسهیالتی که ارمغان دسترسی امروز بشر به منابع انرژي است سبب کم تحرکـی، چـاقی و

.هاي ناشی از آن شده است گرفتاري

ي دست یافتن به آن، بـه ویـژه بـراي طبقـات      هاي فزاینده ژي در مناطقی از جهان و قیمتایمن نبودن جریان انر

.زاست و بر سالمت آنان اثر آشکار دارد تر، گاهی مصیبت محروم

هـاي زنـدگی اجتمـاعی بـاري سـنگین بـر سـالمت و         ي انرژي از راه ایجاد آلـودگی در محـیط   مصرف گسترده

.بهداشت مردم است
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که دسترسی عادالنه و مصرف منطقی انـرژي بـا موانـع اجتمـاعی، سیاسـی و تکنولوژیـک بسـیار رو بـه         توان پذیرفت  می

  .و پنجه نرم کردن با آن آسان نیستروست و دست 

  :هاي زیر بتوان براي سنجش اثرات مصرف انرژي بر سالمت فرد و جامعه استفاده کرد شاید از شاخص

  .دسترسی ندارند )الکتریسیته(درصد افرادي که به نیروي برق .1

اي در ازاي هر نفر در سال هاي گلخانه انتشار گاز.2

.کنند استفاده می Biomassهایی که از زغال و چوب و سوخت  نسبت خانوار.3

  مسکن و سالمت

بعد گوناگون مسکن را براي اثرگذاري بر سـالمت   14خویش  2004هاي سال  ستسازمان جهانی بهداشت در یکی از نش

  :توان با سه دسته شاخص ارزیابی کرد این ابعاد را می. م اعالم کرده استساکنان خانه مه

، رشـد  خانـه، رادون، رطوبـت     درون) حـداکثر و حـداقل  (مشـتمل بـر دمـاي    : در منزل هاي راحت بودن شاخص -الف

  ؛ها و بهداشت منزل قارچ

م و جنایـت در درون خانـه یـا تـرس از     افتد، جـر  ایمنی درون خانه و حوادثی که در آن اتفاق می: هاي ایمنی شاخص -ب

  وقوع آن

  ، شلوغیتوان مالی دست یافتن به مسکن،: مندي و اقتصاد بهره -ج

هـاي سـنجش، مفهـوم نهفتـه در      ها عالوه بر اعالم شاخص کارشناسان سازمان جهانی بهداشت براي هر کدام از این مقوله

اطالعـاتی کـه بـراي محاسـبه هـر شـاخص        و تر در برابر آنپذیر  شاخص، اثرات احتمالی آن بر سالمت، گروه هاي آسیب

در زیـر فقـط بـه    . اند اند و سرانجام شاخص را محاسبه کرده ها را هم اعالم داشته مورد نیاز است، منابع دست یافتن به داده

  .ها بسنده شده است صمعرفی شاخ

اي بـا حـدود    قدرت خرید یا ساختن خانـه ها کمتر از  در صد خانوارها یا افرادي که درآمد آن: توان مالی  شاخص.1

  .متر مربع با مصالح متعارف است 60

.از آن جمله است جا  یو شاخص فراهمشاخص فراهمی اتاق :شاخص شلوغی خانه.2

در این شاخص، موضـوع مـورد نظـر وجـود موانـع فیزیکـی ماننـد پسـتی و         : شاخص دسترسی در داخل خانه.3

دو بعـد جداگانـه     براي این شـاخص . هاي بدون باالبر است نگ یا پلههاي کوچک و ت بلندي در داخل خانه، در

. هاي مختلف خانه، به ویژه براي سالمندان مطرح است سهولت و دسترسی به قسمت از نظر فنی. اند قایل شده



)1388- 1392( برنامه جامع سالمت استان قزوین استان، مروري برتوسعه سالمه سوي راهی ب

  



ـ که خانه را براي زندگی و هر نوع قانون یا مقررات حمایت کننده از افراد دچار ناتوانی  یاز بعد سیاس  یدسترس

  .ها گونه سازگاري گذاري براي این سازد و نیز سرمایه سازگار آنان

 16و  19که بـراي فاصـله ي   (و سرما ) گراد یا بیشتر درجه سانتی 24(که به طور دقیق براي گرما : شاخص دما.4

هـاي ناشـی از آن بـه صـورت بسـتري شـدگان در        محاسـبه و زیـان  ) درجـه  10درجـه و زیـر    16درجه، کمتـر از  

.شود تان ارزیابی میبیمارس

هاي مرطوب  ر خانهافراد در معرض خط: رطوبت  شاخص.5

این شاخص به طور مفصـل بـر حسـب داشـتن آب آشـامیدنی سـالم، توالـت، دوش،        : شاخص بهداشت منزل.6

.شود آشپزخانه و یخچال ارزیابی می

هـا علیـه    عـداد جـرم  ت  هـا،  که به تفصیل در خصوص تعـداد دزدي در خانـه  ، شاخص جرم یا ترس از وقوع جرم.7

هـاي مسـکونی و    هاي بیرون از خانه، تـرس از وقـوع جـرم در داخـل خانـه یـا در محـل        اشخاص در خانه، جرم

. شود محاسبه میگیرد،  گیري صورت میی که براي پیشهای اقدام

:شاخص ایمنی و حوادث.8

خانـه یـا    حسب هر  بر...) و سوختگی، مسمومیت(تعداد افراد صدمه دیده در خانه : شاخص صدمات -الف

  نفر جمعیت 000/10

  خانه یا جمعیت 000/10تعداد مرگ از حوادث داخل خانه بر حسب هر : شاخص مرگ -ب

  خانه یا جمعیت 000/10سوزي در هر  مرگ از آتش: سوزي شاخص مرگ از آتش -ج

  اشتغال و سالمت

  .شود ي خود باعث افزایش سالمتی فرد میداشتن شغل به خود

افـراد زیـاد   بیکـاري  و در جوامعی که میـزان   شود جر به سالمتی و احساس رضایت در فرد میامنیت شغلی من

.این امر در خانواده افراد بیکار نیز اثبات شده است یابد؛ نیز افزایش میبیماري و مرگ زودرس  باشد

در    را  افـراد  ،به دلیل مشکالت مـالی و هم  شود که براي فرد ایجاد می به دالیل مشکالت روانیبیکاري هم 

  .دهد متعدد سالمتی قرار میمشکالت  عرضم

بیکـار   حتی قبل از ایـن کـه کـامالً   ها در خطر از دست رفتن است  آنافرادي که شاغل هستند ولی شغل  سالمت

. گیرد در معرض خطر قرار می )به دلیل نگرانی و اضطراب ناشی از احتمال بیکار شدن(شوند 
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داراي اثرات متعددي بر سالمت روانی افراد به خصوص  مین شغلیعدم تأاند که  هکردمطالعات متعدد اثبات 

هاي گزارش شده توسط خود فرد و غیبت از محل کار، افـزایش   افزایش بیماري، اضطراب و افسردگیایجاد 

وان پس می ت  .شود می هاي قلبی هاي قلبی و عوامل خطرزاي بیماري به مراکز درمانی، افزایش بیماريمراجعه 

  .ها ضروري است ی افراد نیز براي تضمین سالمت آنتنها وجود شغل بلکه امنیت شغل  نه  نتیجه گرفت که

هاي مدیریتی به کار گرفته شـده، سـازماندهی اجتمـاعی محـیط شـغلی و روابـط        شرایط محیط کار مانند روش

اسـترس  انی وجود دارد که رابطـه  شواهد فراو. ثر هستندؤاجتماعی حاکم بر آن نیز همگی بر سالمتی کارکنان م

. ندک میاثبات  را مشکالت سالمتی، غیبت از محل کار به دلیل بیماري و مرگ زودرسو افزایش  در محیط کار

رصت مناسبی بـراي بـروز   اند کارکنانی که ف وپا نشان دادهبرخی مطالعات صورت گرفته در محل کار افراد در ار

شـان در معـرض    یسالمت آنان اندك است گیري ت تصمیمقدرا ندارند یا ر هاي خود در محیط کار دادن مهارت

هاي قلبی  افزایش کمردرد، بیماريباعث  ر قدرت تصمیم گیري در محیط کامحدود بودن  .گیرد خطر قرار می

قدرت  محدود بودندر مواردي که  له خصوصاًأاین مس. دشو می عروقی و غیبت از محل کار به دلیل بیماري و

   .یابد گواري میا، تبعات نباشدزیاد از حد کارفرما همراه  توقع باگیري  تصمیم

.دشو میعروقی و  ي قلبیها بیماري به نسبت تالش فرد نیز منجر به افزایشدریافت مزد ناکافی 

  ها سیاست

بـه کـاهش احتمـال بیکـاري و     وسانات شدید شرایط کسـب و کـار   ت در اقتصاد با هدف کنترل نرسمدیریت د.1

.انجامد میامنیت شغلی کارکنان  بهبود

بر سالمت باشد همراه با افزایش امنیت و رضایت شغلی آنان ت کار کارکنان در صورتی که ساع ساختن محدود.2

.گذارد جسمی و روحی افراد اثر مثبت می

.ها را افزایش خواهد داد هم نمودن فرصت آموزش و افزایش مهارت کارجویان احتمال به کارگیري آنا فر.3

.یابد میتواند اثرات محافظتی  افزایش مزایاي بیکاري براي افراد بیکار به نسبت حقوق افراد شاغل می.4

 از  هاي حمایتی اجتماعی به کاهش بدهی کارکنان و تقویت شبکه مکن استسسات اعتباري مناسب مؤوجود م.5

.ودش ان منجر آن

سـبب ارتقـاي سـالمت    بهبود شرایط محیط کـار  . وري در محیط کار ارتباط مستقیم با هم دارند سالمت و بهره.6

.انجامد لد میتر و مو ا ایجاد محیط کار سالموري و نهایتً که خود به افزایش بهره شود مینیروي کار 
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. ها براي تمامی کارکنان سـطوح مختلـف سـازمان مفیـد اسـت      گیري ر تصمیمدرگیر نمودن متناسب کارکنان د.7

ثیرگذاري بر طراحی و بهبود شرایط به کارکنان امکان تأ کارهایی استفاده کرد کهو از سازبراي تحقق این امر باید 

.را بدهد محیط کار

هاي مناسب از قبیل پول، جایگاه و شرایط شغلی و ایجاد اعتماد به نفـس در   توجه مدیریت به اختصاص مشوق.8

ي قـانونی و  ثر و ابزارهـا ؤاي مه عالوه بر لزوم وجود زیرساخت .داردکارکنان نقش مهمی در سالمتی کارکنان 

هـاي کـاري بـه منظـور تشـخیص مشـکالت        اي کاري، خدمات سالمتی ویژه محیطه نظارتی مناسب بر محیط

.  ضروري استها،  آن در مراحل اولیه سالمت شغلی 

  بازرگانی و سالمت

وجود دارد کـه   ها سازمانر این هاي کاري مختلفی د ي بازرگانی در سطوح استانی، حیطهها سازمانبا توجه به شرح وظایف 

:گذارد اثر میها بر سالمت مردم در سطح استان  برخی از آن

، صـنافی ماننـد  از جمله صدور پروانه و نظـارت بـر عملکـرد ا    مؤثر است، اصناف بر سالمت برخی از مدیریت.1

نـان و آرد، شـیرینی   و شکر،  روغن جامد، لبنیات، تولید مواد غذایی آماده، قند(لباس دست دوم، مواد غذایی 

، سـاماندهی تولیـد،   ..)هاي دامی و طیور، میوه و تره بار، چـاي و  ها و فست فودها، فرآورده ها، رستوران فروشی

.گیاهان دارویی و توزیع و فروش دخانیات و قلیان، لوازم بهداشتی، آرایشی

ــ         ، هــا ا، قهـوه خانـه  عـدم تناسـب در صــدور مجـوز اصـناف تهدیــد کننـده سـالمت مــردم از قبیـل فسـت فوده

خصـوص قشـر   بـه  کننده سـالمتی را افـزایش داده و   چیپس دسترسی مردم به مواد تهدید سازي، پفک و نوشابه

.داده استتهدید قرار  در معرضنوجوان و جوان را 

ثر بر سالمت مـردم از قبیـل لبنیـات، میـوه و     نظارت بر قیمت کاالها و خدمات مؤ گذاري و تنظیم بازار، قیمت.2

. ات، نان، گوشت و اختصاص یارانه به مواد غذایی و بهداشتیسبزیج

مردمی که توانایی خرید مواد اولیه غذاهاي ضروري بـراي سـالمت خـود را نداشـته باشـند، مسـتعد ابـتال بـه         

.بیشترخواهد بودن و حتی میزان مرگ و میر آشدت بیماري   ،شوند و در صورت ابتال میهاي مختلف  بیماري

چاق و واردات کاالهاي غیر مجاز، تقلبی و تهدید کننده سالمت مردم از جمله کاالهایی نظیـر مـواد   مبارزه با قا.3

قاچاق منجر به از  دالر 7000المللی هر طبق استانداردهاي بین . غذایی، دارو، مواد دارویی و تجهیزات پزشکی

.و اجتماعی مردم داردشود که آثار زیانباري بر سالمت جسمی، روانی  بین رفتن یک فرصت شغلی می
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 داننـد و معتقدنـد   نمـی هـت  ج  بـی را  دارو و قطعات وارداتی بـه کشـور    ،ها، لوازم آرایش ارزانی خوراکی برخی

بسیاري از این اقالم مواد فاسد و غیرقابل استفاده هستند که از نظر مؤسسات اسـتاندارد و بهداشـت کشـورهاي    

بعضـاً   انـد و  ، فاسد و غیرقابل فروش در کشور خودشان شناخته شـده ، ناسالمولیدکننده آن اقالم غیراستانداردت

در واقع قاچاقچیان آن کاالها را به جاي دور ریختن و انهدام به صورت مجـانی   .استگذشته ها  آنتاریخ مصرف 

کنند  ها را راهی کشورهاي آسیایی، آفریقایی و آمریکاي التین می آورند و آن هاي اندك به دست می یا با قیمتو 

  .دهند آن را در دسترس مردم قرار می ،و بعد هم به صورت قاچاق بدون هیچ کنترل کیفیت و سالمت کاال

تبلیغ مواد تهدید کننده سالمت مردم شـامل غـذاهاي   . هاي بازرگانی در سطح کشور ی آگهییافتگن مانزسا. 4  

رغـم منـع قـانونی تبلیـغ      علی. خورد م میکوچه و خیابان به چش یپس و پفک به وفور در صدا و سیما وآماده، چ

هـا و   هاي دیواري و پاکت موذیانه بر روي ساعت هاي تولید سیگار به صورتی کامالً برخی شرکت ،مواد دخانی

و بخـش قـانون و ضـمانت    درسـد هـر    مـی در این مورد به نظر  .پردازند یها به تبلیغ م و دیوار فروشگاه حتی در

  . استو تصحیح سی اجراي قانون نیازمند برر

  تجارت و سالمت

و کنتـرل خطـرات   در قالب سه مرحله شامل تشخیص خطر، ارزیـابی  رابطه صنعت و سالمت و بهداشت صنعتی معموالً

هـا   نه تنها به پیشگیري از بیمـاري  خوشبختانه توجه محافل علمی بهداشت صنعتی اخیراً. شود القوه سالمتی بررسی میب

کلیه عوامل محیطی که به آسیب، بیماري، تخریب و تهدید سالمت کارکنان و کل مـردم جامعـه   در کارکنان صنایع بلکه به 

  .معطوف شده است ،دنجاما  می

هاي ناشی از صنایع چگونگی شناسـایی و تشـخیص دقیـق و جـامع      هاي پیشگیري از بیماري محور اصلی طراحی برنامه 

    .کند را ایجاب مییندهاي  صنایع مختلف که خود شناخت کافی مواد و فرا استعوامل خطر بالقوه 

ها بر سالمت  اي که اثرات آن اند، به گونه برخی صنایع مورد توجه بیشتري قرار گرفته ،از نظر ایجاد خطرات بالقوه سالمتی

بـه فهرسـتی از ایـن صـنایع اشـاره      بـه اختصـار    .هاي مختلف به اثبات رسـیده اسـت   مردم و کارکنان این صنایع در بررسی

  : شود یم

آزبست و سایر فیبرها، مواد شیمیایی پایه، سیمان، شیشه، سرامیک، صـنایع الکترونیـک و بـرق، آهـن و فـوالد، السـتیک،       

، صـنایع  هـاي نفتـی   هـا، مـواد دارویـی، فـرآورده     ها، رنـگ  پالستیک، محصوالت فلزي، صنایع غذایی، نیشکر، آفت کش

  .لوازم خانگی، بخاري، خودرو سازي، نفت و پتروشیمی مربوط به خدمات منسوجات، چرم، چوب، کاغذ سازي،
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سسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به وزارت صنایع و معادن ضروري است که در ایـن مجـال   ؤبا توجه به وابستگی م

همان گونه که در قانون آمـده اسـت تعیـین، تـدوین، نشـر و نظـارت بـر         . سسه در سالمت مردم توجه شودؤبه نقش این م

 در تدوین استاندارد. سسه استؤهاي مختلف بر عهده این م و انجام تحقیقات مربوط  در حیطه استانداردهاي ملی رسمی

  :ثر استؤهاي زیر به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر سالمت مردم م حیطه

یطی، خدماتی ، سوخت و انرژي، غذایی و کشاورزي، مهندسی پزشکی، زیست محاستانداردهاي حمل و نقل، ساختمان

سسـه اسـتاندارد بـا بخـش     ؤدر همـین راسـتا همکـاري و همـاهنگی م    .  آموزشی فرهنگی، شیمیایی و حفـاظتی و امنیتـی  

  .سالمت در تدوین و نظارت بر استانداردها  از موضوعات حیاتی و ضروري براي حفظ سالمت مردم است

برخی عوامـل   .مت شغلی کارکنان قرار داشته استسال سالمت کارکنان معادن از دیرباز در کانون توجه مباحث مربوط به

آلودگی صوتی منجر به اختالالت شـنوایی، لـرزش منجـر بـه اخـتالالت      :  خطر سالمتی کارکنان بخش معدن عبارتند از

ي کـه سـبب التهـاب    ، تمـاس بـا مـواد   ناشی از آن هاي تنفسی بیماريو ها  اسکلتی حرکتی، استنشاق مواد سمی و آالینده

هاي ارگونومیک منجر به اختالالت اسـکلتی، کمـردرد، خسـتگی و فشـارهاي روانـی منجـر بـه         شود، استرس یپوست م

  .دشو هاي پوستی می بیماري تابش اشعه ماوراي بنفش  که سبب اختالالت روانی و همچنین

دم ساکن اطراف معادن هاي مختلفی در مر آلودگی هوا ، آب و خاك پیرامون معادن مختلف منجر به بیماري ،عالوه بر این

خـاك در معـادن   توان به آلودگی  سولفید آرسـنیکی آب و   به عنوان مثال می .د که خود نیازمند بحث مفصلی استشو می

  .دکرهاي سطحی در معادن فلزي مختلف اشاره  طال و اسیدي شدن آب

  تفریحات و سالمت

آمـوزش،  (هـاي سـالمت    یر تعیین کنندهسا. به عنوان عملکرد فردي، کلید اصلی سالمتی است بدنیفعالیت 

همچنـین سـبک زنـدگی پـر      .هستند بدنیدر واقع تعیین کننده میزان انجام فعالیت  )و محیط یتدرآمد، جنس

ی به بدنامروزه میزان فعالیت . ثیر مثبت یا منفی روي سایر عوامل داشته باشدتحرك ممکن است تأ تحرك یا بی

ن در کشـور کانـادا بـه    گسـاال ربسـیاري از بز . کـاهش یافتـه اسـت    نشـینی دلیل توسعه تکنولوژي و افزایش شهر

هـاي تفریحـی و ورزشـی بیشـتري      سال اخیر به فعالیـت  20ند و در طول ا  پی برده بدنیاهمیت و فایده فعالیت 

  . اند روي آورده

اکثـر مـردم   . گیـرد  هاي حمل ونقل شهري مورد توجه قرار مـی  هاي فعال ایاب و ذهاب به ندرت در برنامه شیوه

هـاي خیلـی دور    روي کردن براي انجام کارهاي روزانه مثل خرید کـردن، مربـوط بـه سـال     کنند که پیاده فکر می
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بازي کردن در خـارج  . بیش از نیمی از دانش آموزان حداکثر یک یا دو جلسه تربیت بدنی در هفته دارند. است

  .در خیابان ممنوع باشددرواقع ممکن است حتی بازي کردن . از مدرسه معمول نیست

هـا   از ایـن بیمـاري  . شـود  ن مـی زرگسـاال هـاي مـزمن در ب   ی منظم باعث کاهش عوامل خطر بیماريبدنفعالیت 

عروقی، سرطان، دیابت، چاقی و پر فشاري خون اشاره کرد که عامل اصلی  یهاي روانی، قلب توان به بیماري می

هاي دیگر نیـز پیشـگیري    از بیماري الیت بدنی ممکن استفع. امع امروزي هستندومرگ و میر و ناتوانی در ج

تحرك دچار  از افراد بیکمتر درصد  90تا  60ند به میزان نک  مشخص شد افرادي که ورزش می ي ا طالعهم در. کند

  . باعث افزایش طول عمر شود ممکن است بدنی فعالیت. شوند سرماخوردگی می

خودکشی به دلیل  30000حدود در میان  2000در سال . مروزي استهاي شایع جوامع ا افسردگی یکی از بیماري

ـ افسـردگی و   انجام تفریحات سالم باعث بهبـود و تخفیـف  . ثبت شده استافسردگی  یري از خودکشـی  گپیش

اي  افـراد افسـرده  . معموالً با افسردگی همراه استشوند که  ها باعث رفع تنهایی و انزوا می این فعالیت. شود می

  . پردازند کمتر دچار عود بیماري می شوند دارو به تفریحات هم میمصرف بر که عالوه 

  .با ایجاد استراحت و آرامش، اضطراب ناشی از زندگی پرتحرك امروزي را کاهش دهدمکن است تفریح م

  . برند میتفریحات سالم و لذت بخش استرس، اضطراب و فشارهاي عصبی را از بین 

  . اندورفین و آدرنالین خون افزایش می یابد و باعث نشاط و شادي می شود یدر هنگام انجام فعالیت بدن

باعث افزایش احسـاس مثبـت و کـاهش اسـترس شـده و حتـی شـرایط جسـمی          تماشاي طبیعت ممکن است

مطالعه اثبـات شـده    100ثیر تفریحات بر بهبود استرس در بیش از تأ. ري در بیمارستان را بهبود دهدبیماران بست

  . است

هر چه مدت زمـان بیشـتري    .مانند میکه در خانه  است بیشتر از کسانی زنند افرادي که در پارك قدم میامش آر

  .در پارك باشند استرس کمتري خواهند داشت

همچنین . شود میو باعث افزایش اعتماد به نفس وکیفیت زندگی  دهد میتفریحات تصور ذهنی فرد را بهبود 

رسـالت   و سـند شنابهـاي خـود را    کند تـا فـرد ارزش   شتري شده و کمک میو خودشناسی بی باعث خودآگاهی

  . دبهتري براي خود ترسیم کن

  .یابند میدهند شادتر بوده و رضایت بیشتري از زندگی، کار و دوستان خود  افرادي که تفریحات سالم انجام می

رند درحـالی کـه ایـن رقـم بـراي      افرادي که تفریحات خارج از منزل دارند از سالمت خود ابراز رضایت دا% 90

  . است% 40ها را ندارند  گونه برنامه کسانی که این
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  .شـود  انجام تفریحات سالم مزایاي اجتماعی فراوانی دارد، از جمله این که باعـث کـاهش جـرم و جنایـت مـی     

  . کنند هرچه فضاهاي تفریحی بیشتر باشد، میزان جرم کمتر است و در نتیجه مردم احساس امنیت بیشتري می

به این نتیجه  اي مطالعهدر . تر هستند تر و سرزنده ا اهل تفریح هستند، تمیزتر، ایمنه ایی که در آن همسایهه محله

  . کاهش یافت% 90بعد از گل کاري و نظافت محله توسط مردم داوطلب، میزان دزدي و جیب بري رسیدند که 

هـاي مختلـف و حمایـت از افـراد معلـول       ل فرهنـگ تفریح باعث افزایش انسجام اجتماعی و خانوادگی، تحم

  .کنند شود چرا که در زمان انجام تفریحات مردم کمتر به اختالفات همدیگر توجه می می

ـ  انجام تفریحات باعث رشد توانمندي گیـري و روحیـه همکـاري     ه ارتقـاي مهـارت تصـمیم   هاي جوانان ازجمل

هـاي ناخواسـته در    صـرف الکـل، سـیگار و بـارداري    کاهش رفتارهاي پر خطر ماننـد م  سبب همچنین. شود می

  . شود جوانان می

ی در بـدن ثر است، بـه عـالوه فعالیـت    ؤهاي پیري م ر استمرار آن در سالبدنی در دوران جوانی بشروع فعالیت 

هـا و قـوي شـدن عضـالت، کـاهش افسـردگی و اضـطراب و در نهایـت          دوران جوانی باعث سالمت استخوان

  . حساس نشاط روانی و همچنین کاهش احتمال چاقی می شودارتقاي تندرستی و ا

سـاله چـاق    19تـا   12جوانـان  % 17,4سـال و   11تا  6کودکان % 18,8مشخص شد که  2004سال  اي در مطالعه

  .شوند تحرکی می ه دوران بلوغ و بزرگسالی دچار بیبسیاري از کودکان در زمان گذر ب .هستند

دقیقه فعالیت  60ساله حداقل روزانه به مدت  19تا  6کنند که کودکان  یه میي ایاالت متحده توصها عمل دستور

 تـوان  مـی را ی کودکان در این گروه سنی بدناز فعالیت   بخش قابل مالحظه. بدنی متوسط تا شدید داشته باشند

ـ  »پیشگیري از چاقی کودکان«ؤسسه در گزارش م. دکرمین أهاي ورزشی در مدرسه  ت از طریق برنامه اره شـده  اش

% 69,3دانـش آمـوزان در   . داشته باشند بدنیکه دانش آموزان باید در مدرسه حداقل روزانه نیم ساعت فعالیت 

مریکا باید درس تربیت بدنی را براي ارتقا هاي آ دبیرستان% 95,2مدارس راهنمایی و % 83,9مدارس ابتدایی، 

  .به سال باالتر و براي دانش آموختگی بگذرانند

  :است شده تأکیدنیزآمریکا  2010تربیت بدنی و فعالیت فیزیکی در اهداف برنامه مردم سالم اهمیت بر 

  .دقیقه در روز دارند 30که فعالیت بدنی متوسط به میزان حداقل  زرگساالنیافزایش درصد ب: 22-6هدف .1

وز، سـه بـار   دقیقه در ر 20ی که فعالیت بدنی شدید به میزان حداقل افزایش درصد بزرگساالن: 22-7هدف .2

  .در هفته دارند
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هاي تربیت بدنی براي همه دانـش آمـوزان    افزایش درصد مدارس عمومی و دولتی که برنامه: 22-8هدف .3

  .دارند

  .کنند یت بدنی روزانه مدرسه شرکت میهاي ترب درصد دانش آموزانی که در فعالیت افزایش: 22-9هدف .4

انات و فضاهاي ورزشی خارج از ساعات مدرسه را افزایش درصد مدارس که دسترسی به امک: 22-10هدف .5

  .کنند ممکن می

هاي اولیه در افزایش میزان فعالیـت   نگر و مبتنی بر مراقبت هاي جامعه اند که مداخله شواهد مختلفی نشان داده

  :هستند مؤثردهد که راهبردهاي زیر  شواهد چهار مطالعه مروري نشان می. ندثرؤم بدنی بزرگساالن

خالت منعطف فردي به منظور آماده سازي فرد براي تغییر اهداف، شرایط سالمتی و تحرك اوطراحی مدا.1

روي منظم توصیه به پیاده.2

از طریق تلفن هاي فرد مثالً پیگیري فعالیت.3

تغییر شرایط محیط براي حمایت از برنامه هاي فعالیت بدنی.4

، صحبت مثبـت بـا خـود، مهـارت     به خود خود ارزشیابی، پاداش: هاي فردي مانند کید بر آموزش مهارتأت.5

  .گیري از بیماري له ساختارمند، پیشحل مسأ

بـدنی  هـاي   هاي تفریحی باید مهندسی مجدد شوند به طوري که زمینه انجام بـدون محـدودیت فعالیـت    برنامه

جامعـه بـا    هاي ی بدون محدودیت را براي همه افراد و گروههاي بدن جوامع باید امکان انجام فعالیت. دفراهم آی

ها، منابع عمومی و  مع براي آماده سازي جوامع، مدرسهریزي جا برنامه. ندي و شرایط فردي فراهم کنندهر توانم

.ها ضروري است پارك

  رسانه و سالمت

هـاي   محققان حوزه سالمت و نیـز ارتباطـات طـی دهـه    . ثیر رسانه بر رفتارهاي سالمتی جوانان موضوع جدیدي نیستأت

ـ  بالقوه  اند که رسانه همچنین نشان داده. اند خود را از این موضوع ابراز کرده گذشته نگرانی ثري در پیشـگیري از  ؤنقـش م

توان به عادات بـد غـذایی، خشـونت، رفتارهـاي جنسـی غیـر ایمـن،         این رفتارها میاز جمله . ردرفتارهاي مخاطره آمیز دا

هـا بـر    ثیر آنها، تأ هاي ارایه شده در رسانه با توجه به ماهیت برنامه. مصرف الکل، سیگار، داروها و مواد اعتیادآور اشاره کرد

  . تواند مثبت یا منفی باشد نگرش، باور و رفتار سالمتی جوانان می
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مریکـایی  آسـاله   18تـا   8مشخص شـد کـه کودکـان     اي در مطالعه. سترش استرو به گها در بین جوانان  ده از رسانهاستفا

وقت صـرف  ) هاي چاپی ، کامپیوتر و رسانهCDتلویزیون، ویدیو، سینما، رادیو، نوار، (ها  رسانهساعت با  6روزانه بیش از 

  .کنند می

را در بـر   آنـان وقـت   از دقیقـه  33تـا   20دهند که به طور متوسـط روزانـه    بازي ویدیویی انجام می ،ساله 17تا  2افراد % 92

پـر  هـاي   بـازي % 89. اسـت  actionهـا   آن% 42شـود و   انجام می ها به صورت انفرادي بیش از نیمی از این بازي. گیرد یم

برابـر   10دهنـد   را انجام مـی ها  که این گونه بازيزرگساالنی نشان داده شد ب اي در مطالعه .آمیخته به خشونت استفروش 

ینمایی بـر روي  هاي س اند که خشونت سال اخیر نشان داده 30مطالعات . شوند بیشتر از دیگران درگیر دعوا و درگیري می

  . ثیر دارندأباورها، نگرش و رفتار تماشاگران ت

افـراد از  ي که ثیر بسیار زیادي بر تصور له و غیره پس از جنگ دوم جهانی تأون، سینما، مجیهاي عمومی مانند تلویز رسانه

نان در تالش براي کاهش آ  %40معلوم شد  تمرکز داشت، ساله 10و  9دختران  اي که  بر در مطالعه .اند دارند، گذاردهخود 

مشخص شد مقدار ساعات صرف شـده بـراي تماشـاي فـیلم و ویـدیوهاي موسـیقی        1996در مطالعه سال . اند وزن بوده

ایـن میـزان بـراي    دیگر نشـان داد   اي مطالعه. ارتباط مستقیم با میزان عالقه به الغر شدن و نارضایتی فرد از اندام خود دارد

مریکا ساالنه یک هزار زن به دلیل آدر . یابد افزایش می% 78سالگی به  17تا سن  واست % 53یی مریکاساله آ 13دختران 

anorexia nervosa اي دارند دختران جوان باور و رفتار نادرست تغذیه% 15میرند و  می.  

ه مخاطبشان کودکـان  هایی ک گهیاکثر آ. کند آگهی بازرگانی تلویزیونی مشاهده می 40000هر کودك به طور متوسط ساالنه 

هـایی در مـورد    تواننـد بـا ارایـه برنامـه     ها می رسانه. کنند هستند در مورد مصرف شیرینی، آجیل و غذاهاي آماده تبلیغ می

اکثر مطالعـات ارتبـاط مثبتـی را    . شندثر و مثبتی در کاهش چاقی کودکان داشته باؤاهمیت ورزش و تغذیه مناسب نقش م

شود  بنابر این مداخالتی که باعث می. اند نشان داده مشاهده تلویزیون و وزن کودکان براي ن مقدار ساعات صرف شدهمیا

  . شود ها می کودکان ساعات کمتري به تماشاي تلویزیون بنشینند باعث کاهش وزن آن

بـه  مربـوط  سـاله اطالعـات    17تـا   15جوانـان  % 76کنند و  ساله از اینترنت استفاده می 17تا  12حدود سه چهارم جوانان 

دسـت یـافتن   اند رفتار سالمتی خود را پس از  اعالم کرده% 41از این میان حدود . کنند سالمت را در اینترنت جستجو می

  .اند ییر دادهاین اطالعات تغ به

در سمت مثبت طیف، رسانه آگاهی مردم را در مـورد مسـایل سـالمتی بـاال     . ها بر سالمت بسیار پیچیده است ثیر رسانهأت

تواننـد در ذهـن مخاطـب بـاقی      شوند می هایی که در مورد مضرات سیگار یا چاقی ساخته می به عنوان مثال برنامه. ردب می

در جهت دیگـر طیـف، ممکـن اسـت رسـانه اطالعـات غلطـی در مـورد         . هاي مضر باز دارند مانده و او را ازانجام فعالیت
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 مکن استهاي زیبایی م هاي الغري سریع یا جراحی ر مثبت روشأثیبه عنوان مثال نشان دادن ت. مسایل سالمتی ارایه کند

  .وسیع از مخاطبان را به مخاطره اندازد یسالمت گروه

  امنیت و سالمت

  .شود اقدامات مجرمانه سبب مرگ، آسیب و بیماري می. امنیت براي حفظ سالمتی، اهمیت بسیار زیادي دارد

 گاهی خـود  پلیس. استجدي آنان در حوزه سالمت  نیاز هاي پلیس به طور معمول با افرادي سر و کار دارد که

هاي قـانونی، فراتـر از مسـایل  تفننـی     عواقب سـالمتی فشـار  . است هاي سالمتی عوامل اولیه اجراي مداخله از

ـ مارتبـاط  . دارند  هاي مربوط به آن تأثیر عمده و پژوهش است و بر سالمت ن سـالمتی و اقـدامات انتظـامی و    ای

  . رفته استبه طور کامل در جرم شناسی مورد پذیرش قرار گ از نظر سالمت ها اي آنمدهااهمیت پی

تـوان در جهـت    را میانتظامی سنتی اقدامات  آن گاهشود یتلق مدهاي سالمتی محصول مهم نظام امنیتیااگر پی

مـورد  هـایی در   بـا ایـن وجـود، محـدودیت    . دنتـایج مثبـت آن تغییـر دا   سالمت و ارتقاي  منفی کاهش عواقب

  .  رود، وجود دارد ها می گستردگی و دامنه اقدامات انتظامی که انتظار تغییر آن

جسمی، روانـی و اجتمـاعی   حوزه هر  سه  درپاي امنیت را در سالمتی یافت،  توان رد ها می هایی که در آن حیطه

  :گبرد سالمت جا می

  .نام برد دوش میز اقدامات مجرمانه حاصل مستقیم ابه طور هایی که  میزان آسیبتوان از  می،  در بعد جسمی

اقـدامات انتظـامی و امنیتـی،    سالمت روانی افراد جامعه نیز به طور مستقیم و غیر مستقیم در اثر رفتار پلـیس و  

  .گیرد ثیر قرار میتحت تأ

بررسـی  توجـه و   در خوردر بعد منفی آن  چهدر بعد مثبت و  چههاي اجتماعی اقدامات انتظامی و امنیتی،  جنبه

  . است

  . ستان با پلیس اموضوع مهم دیگر مشارکت مردم در اقدامات انتظامی و امنیتی و همکاري آن

گذاري با  قانون. هاي سالمت عمومی است ها و برنامه ی نیز موضوع بسیار مهمی در پژوهشگذاري امنیت قانون

چـه اقلیـت؛ چـه فقیـر و چـه غنـی، از       مین نیازهاي انتظامی و امنیتی همه طبقات جامعه، چه اکثریت و أهدف ت

.وزه اقدامات انتظامی و امنیتی استمسایل مهم دیگر در ح
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  سالمت معنوي 

راجعـه آنـان بـه پزشـک کمتـر      و م ندتر نی  از نظر جسمی سالممطالعه نشان داده است که افراد مذهبی و دی 350

هـاي   هاي مذهبی با برخی از جنبه عالیتمطالعه نشان داده است که ف 850. رندتري دا شیوه زندگی سالم است و

  .شوند سالمت روانی  ارتباط دارد و بهتر با استرس روبرو می

  .ال شودؤبیماران تمایل دارند در مورد سالمت معنوي آنان از طرف پزشک س

  .ها است  معنوي بودن یک عامل مهم قابل تفسیر در احساس ذهنی سالم بودن در مسن

هاي درمانی بـا   هاي معنوي مراقبت اهمیت نسبی جنبه. دهد ارشی سالمت ارایه میافراد مذهبی کمتر خود گز

   .کند شدت بیماري رشد می

پرداختن پزشکان   .میزان سالمت معنوي آنان را حدس بزنند ،ساده از بیماران ند پرسشتوانند با چ پزشکان می

  .کند  مت معنوي بیماران تبعیت درمانی آنان را زیاد میسالبه 

.ارتباط داردزام و تعهد دینی در سطح عمومی با سالمت الت

.با مرگ و میر کمتر ارتباط دارد به طور متوسط حضور در مراسم مذهبی 

  . بینی کننده قوي طول عمر است مشارکت دینی عمومی یک پیش

  . مین نمایدأهایی است که نیازهاي معنوي بیماران را ت شامل مراقبت معنويهاي پزشکی  مراقبت

کمتـر از سـایرین اسـت و لـذا ایـن افـراد سـالمت         ،هاي کلی و اختصاصی ابتال و مرگ در افراد بـا ایمـان   میزان

.جسمی، روانی و اجتماعی و همچنین طول عمر و رضایت بیشتري دارند 

  : دگذار ثیر میأ، روانی و اجتماعی تنوي از چهار طریق روي سالمت جسمیدیدگاه مع

پذیري شـخص در زمینـه اصـول و     ولیتؤسازي مس دینی و معنویت موجب فعالتعهد  :رفتارهاي بهداشتی.1

اي توصـیه   ماننـد رفتارهـاي تغذیـه   . دهد خود را نشان می اثرات جسمانی و روانی و شود میدینی  باورهاي

  .شده در ادیان 

 هانجام مناسک دینی و معنوي توصیه شده در دین موجب افزایش حمایت اجتماعی شد: حمایت اجتماعی.2

تعامالت اجتماعی را افـزایش   ،دین  .ت شناخته شده استهاي اجتماعی سالم یکی از تعیین کنندهکه خود 

حمایـت اجتمـاعی در کـاهش     .منبع ارتقاي سالمت فراهم می آوردو حمایت اجتماعی را به عنوان  دهد می

ـ     واکنش ل خطـر و از جملـه   پذیري قلبی و عروقی ، تسهیل بهبودي پس از حمله قلبـی و کـاهش سـایر عوام
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حمایت اجتماعی با افزایش میزان جان به در بردن از انواع مختلف سرطان . ثیر مثبت داردأکاهش استرس ت

  .رابطه دارد

رسـان روي   احساس رضایت ناشی از دیدگاه معنوي از طریـق نوروپپتیـدهاي پیـام   : سایکونوروفیزیولوژیک.3

  .کننده دارد أثیر تقویتت.. .منی و هاي بدن مانند قلب و عروق، ای ها و ارگان سیستم

 .اثرات مافوق طبیعی که براي انسان ناشناخته مانده است.4

کـاهش میـزان اسـتفاده از     و تـر بیمـاري   بهبود سریع ، افزایش تحمل بیماري، پیشگیري از بیماريثیرات نتیجه این تـأ 

  . است شده نشان داده است که در تحقیقات مختلف درمانی –خدمات بهداشتی

ـ من احساس معنادار  بودن زندگی و سالمت روان و ایمدهد که  ها نشان می بررسی مـذهبی و سـالمت روان   ن نگـرش  ای

دار بـودن زنـدگی همبســتگی   و متغیـر نگـرش مـذهبی و احسـاس معنـا     همچنـین د . دار وجـود دارد  همبسـتگی معنـی  

ر هـر یـک از   ض دینـی د است که انجام فرای دهنده آن به  عالوه نتایج تحقیقات مختلف نشان. دهند نشان میداري  معنی

.داردنقش به سزایی ) زیستی، روانی، اجتماعی ومعنوي(ابعاد چهارگانه سالمت

.کاهد داران در مقایسه با غیر روزه داران در طول ماه رمضان ویک ماه بعد از آن می م مرضی روزهیاز شدت عالداري  روزه

  .ه استبر سالمت نشان داده شدایرانیان   ها و نگرش ثر ارزشصورت گرفت ا 1381که در  در پیمایش دیگري

در ماه رمضان از دهد که  ها نشان می تأثیر آن ض دینی ویتحقیقات انجام شده درسایر مناطق کشور در خصوص انجام فرا

 ،عصـبانیت  شی مؤید آن اسـت کـه احسـاس ناامیـدي،    هاي پژوه الوه، دادهبه ع .شود کاسته میمیزان اقدام به خودکشی 

د ر  .اي داشـته اسـت   داري کـاهش قابـل مالحظـه    ارزشـی بعـد از روزه   بدخلقی، استرس، احساس بیماري و احساس بی

د، تأثیر روزه بر افـزایش عـزت   شپژوهش دیگري که بر روي دانشجویان پرستاري دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان انجام 

  .نفس دانشجویان مورد تأیید قرار گرفت

هاي مذهبی مؤید آن است که میزان تحمـل افـراد معتقـد     زا بر جمعیت انجام شده درباره تأثیر عوامل استرستحقیقات    

و به همین دلیل آنان کمتر از  سایر افراد مـورد مقایسـه بـه     گونه عوامل بیشتر از دیگران است به مبانی مذهبی در برابر این

   .شوند تنی مبتال می هاي روان بیماري

ا هدف تعیین رابطـه میـان   دیگري که بر روي گروهی از دانشجویان پسر و دختر دانشگاه علوم پزشکی تهران بدر مطالعه  

ن دریافتند که با افـزایش میـزان توکـل بـه     و نشانگان استرس انجام گرفته است، محققا میزان توکل به خدا زا، عوامل تنش

  .زا کاسته شده است وامل تنشنشانگان استرس در برابر عداري از شدت  خدا  به طور معنی
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 مؤیـد اند که بین نظام ارزشی و سالمت روانی همبستگی باالیی وجود دارد و این امـر   ها نشان داده از سوي دیگر بررسی

بلکه سـالمت   نابراین نه تنها سالمت روانی با آن مرتبط استب. تأثیر نظام ارزشی و عقیدتی در تعیین سبک زندگی است

کننـد   افت که دانشـجویان مـذهبی احسـاس مـی    ریچاردز دری به طور مثال. گیرد تأثیر  قرار می نیز  تحتعام آن  به معناي

بایـد توجـه داشـت کـه     . کنند بخش است و ارتباط با خدا را به عنوان منبعی حمایتی تلقی می زندگی هدفمند و رضایت

ماننـد عبـادت، زیـارت و توکـل بـه       ارهـایی رفت. دار جلـوه دادن زنـدگی دارنـد    رفتارهاي مذهبی ارزش مثبتی در معنـی 

کـه خـدایی     باور به این. آورند پدید میهاي مثبت به زندگی، آرامش درونی را در فرد  از راه ایجاد امید و نگرش، خداوند

د بیشتر افـرا . گیرد دهد، منبع آرامش قرار می کند و در هنگام گرفتاري انسان را یاري می ها را کنترل می هست که موقعیت

کاء و توسـل بـه خداونـد بـه     کنند و باور دارند که ات بسیار صمیمی بیان می یدوست مؤمن، ارتباط با خدا را مانند ارتباط با

  .کند ها و رخدادهاي ناگوار می ك موقعیتدربه ي اي مؤثر کمک بسیار شیوه مقابله عنوان

، امـا تعـداد   زیـاد نیسـت  هاي سـالمتی   خصتأثیر متغیرهاي مذهبی و معنوي بر شادر خصوص ها  در کشور ما پژوهش

ض و ادعیـه در بهبـود شـرایط روانـی و حتـی تحمـل       یها در این حوزه مؤید تـأثیر  مثبـت اسـتفاده از فـرا     معدود پژوهش

ها رابطه  گیري از دعا با سالمت روانی آزمودنی نتایج پژوهشی نشان داد که بهره به طور مثال.  هاي جسمانی است بیماري

ـ   .  ها نیز افزایش یافته است با افزایش استفاده از دعا، سالمت روانی آن دارد وداري  معنی کـارگیري دعـا   ه به نحـوي کـه ب

 در .شـود  نیز بهبود عملکرد شغلی افـراد مـی   هاي اضطراب و افسردگی در ارزیابی سالمت روانی و موجب کاهش نمره

معنـوي سـالمت ودعـا بـین معنـاداري تند  که رابطهمحققین در مورد بیماران مبتال به سرطان دریاف  يدیگر پژوهش

   .وجود دارد بیماران

  آموزش و سالمت

هاي زمـانی   دورهدر  این ارتباط در بسیاري از کشور ها،  .است دایمیشدید و  ،ن آموزش و سالمتمیاارتباط شناخته شده 

ي بین افراد بیشـتر و کمتـر تحصـیل کـرده     ها تفاوت .هاي سالمتی مشاهده شده است هاي وسیع از سنجه هو در مورد دامن

تـا   25هاي مرگ منطبق شده شهروندان ایاالت متحده در مردودین دبیرستانی کـه در سـن    میزان 1999در سال : است بارز

ـ   .هایی بود که تحصیالتی در سطح کالج داشتند سالگی قرار داشتند بیش از دو برابر آن 64 ثیرات آمـوزش بـر   أهم اینـک ت

خـود   »2010مردم سالم « هاي ها را به عنوان بخشی از هدف ایاالت متحده آن(شود  سیاري کشورها پایش میسالمت در ب

ویژه از طریق آموزش یا  عوامـل  ه هاي سالمتی ب ی براي کاهش تبعیضهای هدفکشورهایی مانند انگلستان  ).آورده است

  . ثر بر آموزش دارندؤم

نشان داد که افراد داراي سطوح باالتر تحصیلی به نسبت آنانی کـه   موزش و سالمتمهم در مورد ارتباط آ اي مطالعهنتایج 
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هـاي حـاد و مـزمن نیـز      آنان به بیمـاري  يمیزان ابتال .میرند می همسان کمتر  ي ساله 5اند در یک دوره  کمتر آموزش دیده

ها این احتمـال وجـود    ب یونجه و سرطاندر مورد ت. ها، آبله مرغان و تب یونجه است تنها موارد استثنا سرطان. کمتر است

کننـد و لـذا    ها  بیشتر به پزشک مراجعه مـی  دلیل آشنایی خود با این بیماريه دارد که آنانی که تحصیالت بیشتري دارند ب

ها تحصیالت بیشتر با درگیري بیشـتري بـا عوامـل     در مورد برخی سرطان.  شود بیماري در آنان بیشتر تشخیص داده می

افراد داراي تحصیالت بیشتر وقتی به سرطان مبـتال   ).داري و سرطان پستانمثالً سن باالتر بار(ن همراه است خطر سرطا

. شـوند  کمتر به بیماري فشار خون، آمفیـزم یـا دیابـت مبـتال مـی     افراد این . کنند تري عمر می شوند، به مدت طوالنی می

کنند که سالمت  این افراد کمتر اظهار می .کنند بهتر است میعملکردهاي جسمی و روانی نیز در آنانی که بیشتر تحصیل 

ـ     . نامطلوبی دارند یا مبتال بـه اضـطراب یـا افسـردگی هسـتند      بیمـاري در بسـتر    ه سـبب اینـان همچنـین ایـام کمتـري را ب

  . ددارنمحل کار  ازیا غیبت ذرانندگ  می

. زیاد اسـت بسیار ولی در هر صورت این ارتباط  تفاوتي گونانگون مها بیماريآموزش و سالمت  در میان قدرت ارتباط 

و خطـر دیابـت را   % 16/2، خطر بیماري قلبی را %  8/1ا سال ر  پنجکودکان زیر مرگ و میر  ،هار سال تحصیل بیشترهر چ

محـل  و روزهاي غیبـت از  %  6این امر همچنین اظهار سالمت متوسط یا نامطلوب توسط فرد را تا . دهد کاهش می% 3/1

  . کند ثیرات احتماالً با جنس و نژاد افراد تغییر نمیأاین ت. دهد روز در سال کاهش می 3/2دلیل بیماري را به میزان ه کار ب

. هـاي تحصـیلی اسـت    ر حال تا حدي ناشی از تفاوت رفتار در گـروه ه ها چند عاملی است هر چند که  به علت این ارتباط

ـ .  بهتـر اسـت   ،انـد  که بیشتر تحصـیل کـرده   فرادياطور کلی در  بهوضعیت رفتارهاي پر خطر نیز  سـال   چهـار ازاي هـر  ه ب

در ) نوشیدنی در روز 5≥با  الگوي (روز از مصرف  نوشیدنی الکلی  7از شیوع مصرف دخانیات، % 11تحصیل بیشتر، 

. شود یاز شیوع مصرف مواد غیر قانونی کاسته م%  6/0از شیوع چاقی و % 5سال، 

% 10، )نفلـوانزا آبیشتر سـابقه واکسـن   % 7مثالً (مراقبت پیشگیرانه برخورداري بیشتر از بیشتر ، با  ورزشصیل بیشتر تح

ن مبتالیان به میاتر در  افراد تحصیل کرده  .تم اسألونوسکوپی بیشتر در فرد  توک% 4/2ماموگرافی و پاپ اسمیر بیشتر و 

عـالوه،   ه ب. د که بیماري خود را تحت کنترل در آورندبیشتر احتمال دار) مثل مرض قند و فشار خون(هاي مزمن  بیماري

هاي رفتـاري   ین یافتهتمامی ا. دکنن میبیشتر از هشدار دهنده دود در خانه استفاده % 8/10بیشتر از کمر بند ایمنی و % 12

  .استبسیار چشمگیر 

براي مثال مطالعه معروفـی  . دهند هاي سالمت را نشان می قابل ذکر است که این رفتارهاي بهداشتی تنها بخشی از تفاوت

نشان داده که مصرف دخانیات، نوشیدن الکل و سایر رفتارهـاي خطرسـاز تنهـا     1994بر روي کارمندان انگلیسی در سال 

هـاي تحصـیلی    هر چند ایـن مطالعـه بـر تفـاوت    . کند میتوجیه  مه کارکنان راکارمندان عامرگ و میر در میان تفاوت  ثلث
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با کنتـرل عـواملی   % 30داده ها تا  ثیر تحصیالت بر مرگ و میر در تحلیلأت.  دست آمده تایج مشابهی بمتمرکز نبود ولی ن

. گیرانـه کـاهش یافـت    خـدمات پـیش   اقدام به استفاده ازبند ایمنی و ، مصرف دخانیات، استفاده از کمرکردن مثل ورزش

در مطالعـه  . لـف نیـز نشـان داده شـده اسـت     هـاي کشـورهاي مخت   مت و آموزش در مقایسه بین جمعیتن سالمیاارتباط 

Barro-Lee  ود این امر در کشورهاي نابرخوردار تر بیشتر مشـه . یابد تحصیل، امید به زندگی افزایش می با افزایش سطح

و حتی کشورهاي در حال توسـعه ماننـد   کانادا، اروپاي غربی و شرقی و روسیه هایی مثل این ارتباط در داخل کشور. است

  . نیز نشان داده شده استو چین  کره  بنگالدش،

اي را  مدارس است که سنین کودکـان مدرسـه   هاي سالمت آموزش ناشی از اجراي برنامه بخش مهمی از سالمت مرتبط با

در سالمت دانش آموزان و نیز سالمت آتی آنان به عنوان نیروهاي کـار فعـال   ها  گونه برنامه اینوجود . دهند هدف قرار می

هـاي   صورت سنتی در سه حوزه آموزش سـالمت، مراقبـت  ه هاي سالمت مدارس ب برنامه .دارد تعیین کننده نقش جامعه

از مرکز کنترل و Lloyd Kolbو  Diane Allensworth  1987در سال . شوند بهداشتی و سالمت محیط مدرسه ارایه می

» سالمت مدرسـه ) یا جامع(برنامه هماهنگ«ن ریزي سالمت مدرسه را با عنوا پیشگیري ایاالت متحده مدل جدید برنامه

  : شود میرا شامل موارد زیر در این مدل هشت جزء اصلی برنامه . ارایه نمودند

آموزش سالمت.1

تربیت بدنی.2

هاي سالمت مراقبت.3

خدمات تغذیه.4

ارتقاي سالمت کارکنان.5

محیط سالم مدرسه.6

شناختی مشاوره و خدمات روان.7

مداخالت  والدین و جامعه.8

دکان و نوجوانان، با العمر در رفتارهاي سالمتی کو ارس، با هدف ایجاد تغییر مادامهاي سالمت مد برنامهو اجراي  طراحی

هاي  این مدل. شوند این اطالعات پایش و ارزشیابی می هاي اطالعاتی ویژه سالمت مدارس تنظیم و توسط استفاده از نظام

خطـر  پر نظـام مراقبـت رفتارهـاي   . خطـر در ایـن سـنین هسـتند    پرسالم و  گردآوري اطالعات عمالً ابزار مراقبت رفتارهاي

Behavioral Yout( جوانـان  Risk Surveillance System( هـاي سـالمت کودکـان در سـن     اي رفتار ، مطالعـات دوره

ــه ــر    ) Health Behavior in School-Aged Children Survey( مدرس ــی ب ــانی مبتن ــه جه ــهو مطالع  ي مدرس
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ها و بر خـی کشـور  .  اند هاي اطالعاتی مهمترین نظام) Health Survey Global School-Based School(مدار سالمت

  . هاي سالمت را با آموزش و یا فاکتورهاي وابسته به آن کاهش دهند نابرابري ه ویژه انگلستان تالش دارندب

انند بیماري قلبی، سکته مغزي، فشـار خـون   م(هاي حاد و مزمن ترین بیماري به شایع ي کمترتر ابتال کرده از افراد تحصیل

همچنین عملکردهاي جسمی و روانی . شود گزارش می) ند، آسم یا زخم گوارشیباال، چربی خون باال، آمفیزم، مرض ق

 آنانی که تحصیالت بهتري دارند به میزان چشـمگیري کمتـر خـود را در شـرایط بـد     . کرده بهتر است افراد بیشتر تحصیل

شوند و کمتر از محل کار  کمتر در منزل بستري میافراد با تحصیالت بهتر . ددهن میگی و اضطراب قرار سالمتی و افسرد

  . هاي عملکردي کمتري دارند و محدودیتغیبت 

کننـد،   کشند، کمتر الکل مصـرف مـی   کمتر سیگار می% 23سال بیشتر سنوات تحصیل در مدرسه  دارند هایی که چهار  آن

بـه اسـتفاده از    کننـد و بیشـتر   آنـان بیشـتر وزرش مـی   . کنند و کمتر مواد غیر قانونی مصرف می شوند کمتر چاق می% 23

کـرده   بیمـاري تحصـیل  . کنند می اقدام)ها و پاپ اسمیر ، سایر واکسنمثل واکسن انفلوآنزا(یرانه گخدمات بهداشتی پیش

 هـا،  کـرده  تحصـیل . تري تحت کنتـرل اسـت  ن به احتمال بیشقند و فشار خومزمن مثل مرض هاي  ترهاي مبتال به بیماري

طح آموزش مادران با سالمت کودك ثابت ارتباط س. کنند بیشتر از کمربند ایمنی و هشداردهنده دود در منزل استفاده می

  .شده است

هـاي   هـایی کمتـر در دوره   نسـبت بـه  و ) کودکان ایرانی% 96قریب به (کنند کودکان در مدرسه ابتدایی ثبت نام می اغلب

همچنـین  . گذراننـد  مدرسه مـی  کنند و ساعات زیادي از اوقات مفید زندگی خود را در ستان تحصیل میهنمایی و دبیررا

والـدین و  . کننـد  محـیط زنـدگی و کـار مـی    این مدرسه در دیگر کارکنان تعداد چشمگیري از بزرگساالن به عنوان معلم و 

ابعادي از اقـدامات مدرسـه کـه    . یر امور این فضاي آموزشی هستندطور مستقیم و غیر مستقیم درگه معه نیز بافراد جادیگر 

هاي سالمت، تحـرك بـدنی دانـش آمـوزان، سـالمت       آموزش: دهند از این قرارند أثیر قرار میسالمت جامعه آن را تحت ت

نـان  مشاوره و سالمت روانـی، ارتقـاي سـالمت کارک    اي در مدرسه، هاي بهداشتی، خدمات تغذیه محیط مدرسه، مراقبت

  .جامعهو هخانواد ،هاي تعامل مدرسه مدرسه، برنامه

  بحران و سالمت

، بالیـاي  )شناختی یا مرتبط بـا آب و هـوا   شناختی، زمین زیست(بالیاي طبیعی: گنجند ها در سه گروه عمومی می بحران

  )تماعیهاي اج جنگ و آشوب(هاي پیچیده  و فوریت) انفجار مواد شیمیایی و حوادث اتمی(مرتبط با فناوري

 سالمت بحران بر مدت کوتاهثیرات تأ  

  ها و مرگ  بیماري، ناتوانی: گنجند در سه دسته میاین تأثیرات .1
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  ها تاثیرات تخریبی مستقیم بر زیر ساخت.2

  هاي بهداشتی حذف یا اختالل مراقبت.3

هـایی کـه    ه اغلب بیمـاري مثالً در حوادث طبیعی مانند زلزل. دارد بستگیبار فوري بحران بر سالمت به ماهیت تهدید آن 

هـاي اسـهالی، تنفسـی و     در کوتاه مدت،  اپیدمی بیماري. وندش اند با گستره بیشتر مشاهده می قبالً در محل وجود داشته

ها و تجمـع آب   ارشب ی مثلیلداله ب ،هاي منتقله توسط ناقلین در میان مدت نیز بیماري. ها قرار دارند نآس أپوستی در ر

  .شوند بیشتر می ،همراه است ها که با رشد پشه

پزشـکی نیـاز   ولی به مراقبـت  ممکن است خطیر نباشند  گذارند که اغلب تعداد چشمگیري مجروح بر جاي میها   زلزله 

خـدمات فـوري   جا کننـد، تسـهیالت بهداشـتی درمـانی را احیـا کننـد،       ه ب والن باید به سرعت جمعیت را جامسؤ. دارند

هاي واگیردار را مستقر سازند و در بلند مدت تمهیداتی بـراي   مراقبت بیماري ،ك ببینندتدار دیدگان پزشکی براي آسیب

  . هاي قلبی تدارك بینند هاي مزمن مثل بیماري خدمات بازتوانی و سالمت روان و برخی بیماري

 ثیرات بلندمدت بحران بر سالمتتأ  

وارد صـدمات مسـتقیم ناشـی از    . شـود  متحمـل مـی   ها بخش سالمت در بلندمدت بار اقتصادي سنگینی را در اثر بحران

ـ أسیسات مهم مانند بیمارستانبه ت آمدن اخـالل در   سـبب  مسـتقیم بـه  دمات غیر، تجهیزات و مواد و خطوط لوله آب و ص

هـاي   و برنامـه  دارهاي واگیر نقص در مراقبت بهداشتی، وقفه در کنترل بیماري .آیند می خدمات در اثر بحران پدید تولید

  . ثیرات هستندنیز از این گروه تأ سالمت

ـ . ط بحرانـی هسـتند  یتغذیه، نبود درآمد و نبود امنیت اقتصادي در سطح خانوار مشکالتی مهم در شراسوء مین ناکـافی  أت

اي،  مناسب بـراي اجـراي اقـدامات مداخلـه    ریزي  برنامه. دنبال دارده مواد غذایی و افزایش فقر مخاطرات مهم سالمتی ب

  .بینانه الزم است مند و واقع رسانی برنامه زها و موانع براي برنامه یاريثر نیاؤکافی و ارزیابی م) Surveillance(مراقبت 

. رسـانی اضـطراري اسـت    یـک اولویـت قطعـی در هـر فعالیـت کمـک      مین آب سـالم  أت. ادامه بقا بدون آب نا ممکن است

  . روند م بروز شرایط فوریت به شمار میمهمترین عامل کشنده در هنگا ،بهداشت کم، تراکم جمعیت و حشرات

ـ   ه نیز مشکلی مهم در هنگام بروز بالیاست، ب دارهاي واگیر کنترل بیماري ی از جمعیـت در  ویژه در جایی کـه تـراکم بزرگ

  . کنند مناسب  زندگی میشرایط بهداشتی  نا

داشتی موجود را با باري مضـاعف  هاي درمانی همراهند که ممکن است خدمات به یا با تقاضاي سنگین براي مراقبتبال

همچنین پیشگیري از بیماري و نیز جراحات و صدمات خـود جزیـی اصـلی از خـدمات بهداشـتی اولیـه در       . مواجه کند

نند زنـان  پذیر ما هاي آسیب باید توجهی ویژه به گروه .موارد اضطراري است و باید از نزدیک با خدمات درمانی ادغام شود



)1388- 1392( برنامه جامع سالمت استان قزوین استان، مروري برتوسعه سالمه سوي راهی ب

  



هـاي بزرگـی در هنگـام بـروز بالیـا محسـوب        هـاي کودکـان چـالش    بهداشت باروري و بیماري. و کودکان معطوف شود

مشکالت روانـی  . هاي متمادي از مرکز توجه یاري رسانان پنهان بود سالمت روانی مصیبت دیدگان براي سال. شوند می

  .خوبی مراقبت و مدیریت شونده ناشی از استرس و پیامدهاي بحران باید ب

، ارزیـابی  )Hazard Analysis(زا در منطقـه   هاي بحران پیش از فاز پاسخ مانند ارزیابی و شناسایی پدیده برخی تمهیدات

در کاهش گستره و پیامدهاي بحران و نیاز هـاي فـاز پاسـخگویی بسـیار مهـم       )Vulnerability Analysis(پذیري آسیب

.هستند

  حمایت اجتماعی و سالمت

درصد بهبود در امید به زندگی در بدو تولد 10دهد هر  برآوردهاي آماري نشان می
1
تـا   3/0حداقل رشد اقتصـادي معـادل    

رشـد اقتصـادي نـه فقـط نیازمنـد سـالمت و آمـوزش بلکـه سـایر          . را در صورت ثابت بـودن سـایر عوامـل دربـردارد     4/0

ـ    بخـش عمـومی    کار بـین هاي مکمل مانند تقسیم مناسب نیروي  گذاري سرمایه ا کـارکرد خـوب،   و خصوصـی، بازارهـاي ب

تـوان گفـت کـه فقـط      بنـابراین اگرچـه نمـی    .حکومت خـوب و ترتیبـات نهـادي بـراي تشـویق پیشـرفت فنـاوري اسـت        

گذاري در سالمت باید نقطـه   توان گفت که سرمایه تواند مشکالت توسعه را حل کند ولی می گذاري در سالمت می سرمایه

  .هاي فقرزدایی باشد محوري توسعه و استراتژي

هاي کمکی در شرایط سخت  هاي اجتماعی به معناي اقدام مندي از حمایتبهره ،از عوامل تعیین کننده سالمت انسانیکی 

  . زندگی براي نوع بشر است

  :دهند شواهد معتبر جهانی نشان می

حمایت و روابط خوب اجتماعی سهم چشمگیري در سالمت دارند. 

 عاطفی افراد کمک کننده استحمایت اجتماعی در جهت تحقق نیازهاي واقعی و .  

زاي زندگی باشد ها یا وقایع تنش مهم در بحرانار یبستواند متغیر  حمایت اجتماعی می.

 ـ        دوستی، روابط خوب اجتماعی، شـبکه ار و اجتمـاع ارتقـا   هـاي قـوي حمـایتی، سـالمت را در خانـه، محـل ک

.بخشد می

دوسـتی،  شـود تـا افـراد احسـاس محبـت      وجب مـی تعلق به یک شبکه اجتماعی از جامعه و الزامات متقابل م ،

  . ثیر حفاظتی قوي بر سالمتی داردأاین امر ت. دکنناحترام و ارزش 

ؤثر استحمایت هم در سطح فردي و هم در سطح اجتماعی م.

                                                          
1
 LEB= Life Expectancy at Birth
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ندشوتري  روابط حمایتی ممکن است سبب برانگیختن رفتارهاي سالم .

آید تر می میزان خودکشی پایین ،یابد یهرچه درجه حمایت اجتماعی در یک گروه افزایش م.

شوند و پیوندهاي اجتماعی بیشتري دارند کمتر از جمع جدا می ،ترند هلین خوشحالأمت.

 زنده ماندن کمتر پس از حمله قلبی ارتبـاط   با افزایش میزان مرگ زودرس و احتمالجدایی و انزواي اجتماعی

  .دارد

متـري دارنـد بیشـتر در معـرض ابـتال بـه افسـردگی، مشـکالت         هاي اجتماعی و عـاطفی ک  افرادي که حمایت

.گیرندهاي حاد قرار می رداري و ناتوانی به دنبال بیماريبا

دشو تضعیف سالمت روانی و جسمی  سببتواند روابط نزدیک ولی نامناسب می .

هـاي اجتمـاعی و    کند بسته بـه موقعیـت  هاي اجتماعی که فرد از نظر عملی و عاطفی دریافت می میزان حمایت

.استاقتصادي متفاوت 

دشو میجدایی و انزواي اجتماعی تواند سبب  فقر می.

احتـرام و قـدردانی    هم بستگی اجتماعی که به عنوان کیفیت روابط اجتماعی و وجود اعتماد، الزامات متقابل و

.کند میشان محافظت  از مردم و سالمت شود،می در جوامع تلقی

و در  مایل کمتري به انسـجام اجتمـاعی دارنـد   هاي درآمدي هستند ت باالیی از نابرابري جوامعی که داراي سطح

.ها باالتر است نتیجه میزان خشونت در آن

هاي قلبی عروقی را دارد تري از ابتال به بیماري میزان پایین بیشتر استهمبستگی اجتماعی  اي که در آن جامعه .

بخشدپذیر بهبود می گی را در زنان گروه آسیبامد حاملفراهم کردن حمایت اجتماعی پی.

         کاهش نابرابري اقتصادي و اجتماعی سـبب کـاهش جـدایی اجتمـاعی و بهتـر شـدن اسـتانداردهاي سـالمتی

.شود می

در بیشـتر   کنـد  طور گسترده بـه مـردم کمـک مـی    ه محیط اجتماعی در مدارس، محل کار و در اجتماع ب يارتقا

 شـریک سـالمت آنـان    ،کنند که به ویژه در سالمت روانـی  رزش بودن و حمایتا احساس با هاي زندگی، حیطه

.خواهد بود

بخشد میسالمت روان را بهبود  ،طراحی تسهیالتی براي تشویق مردم به مالقات و تعامالت اجتماعی.

ن اجتمـاعی فـرد کـاهش   شـود شـأ   هاي زندگی فردي و سازمانی، از انجام کارهایی که سبب می در تمامی حیطه 

.شود جدایی اجتماعی می سبب که یابد باید پرهیز کرد چرا
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 برخوردارند حمایتاز  هلین بیشتر از افراد مجردو متازنان بیشتر از مردان.

یابد حمایت با افزایش سن کاهش می.

شود حمایت با افزایش وضعیت اقتصادي اجتماعی بیشتر می.

شود می حمایت اجتماعی سبب رفتارهاي سالم.

اش بیشتر است بکه اجتماعی پیرامون فرد بیشتر باشد منافع سالمتیهرچه ش.

حمایت اجتماعی اثر بافري بر تنش دارد.

در مجردین احتمال مرگ در اثر سکته قلبی بیش از متاهلین است.

 ماه پس از مرگ همسرشان بیشتر از زنان است 6احتمال مرگ مردان در طی.

گذارند اثر این حمایت اجتماعی بر استرس بیشتر است ك میوقتی مردم تجربیات خود را به اشترا .  

از  ،در سیسـتم حسـابداري ثـروت کشـورها     .اسـت » سرمایه اجتمـاعی  « یکی از اصطالحات مرتبط به حمایت اجتماعی 

 .شـود  ، سرمایه سیاسـی و سـرمایه اجتمـاعی نـام بـرده مـی      ، سرمایه  انسانی و فرهنگیهایی مانند سرمایه طبیعی شاخص

سـرمایه  . شـود  محسـوب مـی    مولـد بنابراین  سرمایه اجتماعی  نیز مانند سایر منابع    ،مایه  به  معنی  مولد بودن  استسر

اقتصادي در حساب بانکی افراد، سرمایه انسانی در سـر افـراد و سـرمایه اجتمـاعی در درون سـاختار روابـط افـراد یافـت         

شناسـند و بـا آن هـا در ارتبـاط      جامعـه چـه کسـانی را مـی    هر یک از افراد سرمایه اجتماعی بستگی به این دارد که . شود می

سـرمایه اجتمـاعی منبعـی    هاي ارتباطی فرد چگونه است؟ بنـابراین   حجم این ارتباطات، کیفیت آن و تنوع شبکههستند؟

این نوع سرمایه برخالف  .آورند توانند به دست با یکدیگر و نوع این ارتباطات میها از طریق پیوند  است که افراد و گروه

سرمایه اجتماعی هم در سطح فردي و هم در سطح عمومی مطـرح و  . شود ها با استفاده بیشتر از آن کاسته نمی سایر سرمایه

و در  شـود  مـی هاي اجتماعی شخصی تلقی  گذاري افراد در شبکه در سطح فردي به معنی میزان سرمایه. شود سنجیده می

اهمیت و توجه اعضاي جامعه نسبت به امور مدنی و ترویج هنجارهـاي اجتمـاعی جمعـی و    سطح عمومی به معنی میزان 

  : عناصرتشکیل دهنده سرمایه اجتماعی به شرح زیر است .میزان اعتماد به نهادهاي عمومی است

: است داشتن ارتباط در شکل بیرونی که به دو شکل قابل تفکیک: بین افراد پیوند:  لفه اولؤم

شـبکه  «همسـایگی، مجـاورت کـاري کـه بـه عنـوان        ،اي هـم دوره  ،، خویشاونديها دوستی: غیررسمیط بروا) الف

.مطرح است» اجتماعی شخصی

  هاي داوطلبانه  ها و گروه عضویت رسمی در انجمن: روابط رسمی) ب
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اعتماد اجتماعی   سرمایه اجتماعی= فعالیت داوطلبانه   

و نهادهـا  و هیجانـات    هـا  انسازمافراد آشنا، اعتماد به بیگانگان، اعتماد به  اعتماد بین فردي یا با: پیوند ذهنی :ؤلفه دومم

.مثبت ناشی از آن

توان رابطـه روبـرو را    ترین وضعیت می در ساده 

بــراي ســرمایه اجتمــاعی تعیــین کــرد کــه البتــه 

.هاي اصلی قابل سنجش در تحقیقات سرمایه اجتماعی وجود دارد  هاي مختلفی براي حیطه بندي دسته

، بازار و اجتماع سرمایه اجتماعی را تقویت کـرده و  در سه عنصر دولت ت که تعادل قدرتتحقیقات معاصر نشان داده اس 

با توجه بـه رونـد جهـانی    . تواند سرمایه اجتماعی را درجامعه مدنی کاهش دهد بالمنازع یکی از این سه عنصر می قدرت

شـکالت توسـعه،   هاي ملی استفاده از سرمایه اجتماعی به عنوان راه حـل قابـل اجـرا بـراي م     شدن و تضعیف نقش دولت

  : پنج فایده توجه به سرمایه اجتماعی عبارت است از . والن قرارگرفته استؤگذاران و مس مورد توجه سیاست

، افزایش سالمتی افراد، افزایش کارایی آمیز م خشونت، کاهش جرائافزایش سطح تولید ملی، تسهیل موفقیت تحصیلی

  . حکومتی نهادهاي دولتی و

ـ  و الزم اسـت سیاسـت   ردثیر منفـی دا بر سرمایه اجتماعی تـأ گذاري عمومی  مداخالت مختلف سیاست ذار خطـرات و  گ

  .منافع مداخالت عمومی را بر سرمایه اجتماعی قبل از تصویب و استقرار آن بررسی کند

  سرمایه اجتماعی با سالمت چه ارتباطی دارد؟ 

دهد ان مین سرمایه اجتماعی و سالمتی را نشمیارابطه قوي و مثبت  ،تحقیقات.

ثر بر سالمت استهاي اجتماعی مؤ اعی به عنوان یکی از تعیین کنندهسرمایه اجتم .

ؤثر شناختی بر سالمتی افراد م روابط اجتماعی گسترده و مبتنی بر اعتماد از طریق فرایندهاي بیولوژیک و روان

ؤلفـه  اجتمـاعی افـزایش میـزان م   هاي افزایش سالمت جسمانی و روانی افراد در سایه سـرمایه   راه یکی از. است

  . ثر در ارتقاي سالمت افراد استؤهاي م لفه اخیر یکی از تعیین کنندهؤاست، م» حمایت اجتماعی«

به بستري مناسب از سرمایه اجتماعی نیاز دارد ،مداخالت سالمتی مختلف از جمله آموزش سالمت.

سی بهتر به اطالعات و آموزش سالمت، طراحی دستر: کند سرمایه اجتماعی جوامع را در موارد زیر حمایت می

ي حمـایتی بـراي   هـا  سـازمان هـا و   بهتر سیستم ارایه خدمات سالمتی وکارایی بهینه آن، تسـهیل تشـکیل شـبکه   

گیـري از بیمارهـا و کـاهش عوامـل خطـر ماننـد چـاقی و         هاي پیش هاي نیازمند به مراقبت، تسهیل تالش گروه

  .ارتقاي شیوه زندگی
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مـرگ و میـر    دهـد،  مـی  از مداخالت سـالمتی افـزایش  را وري مردم  بهره ،رمایه اجتماعی در جامعهباال بودن س

 .کاهد دهد و از میزان مرگ و میرهاي اختصاصی می می افزایشرا ، طول عمر کند می تررا کم اننوزاد

کس داردمطالعات طولی نشان داده است که سرمایه اجتماعی با فقر و مشکالت جسمانی کودکان نسبت ع.

 هاي سـرمایه اجتمـاعی نسـبت قـوي و      هاي سالمت عمومی و شاخص ن شاخصایمپوتنام نشان داده است که

.مستقیمی وجود دارد

عی به عنوان ، چاقی، فشارخون و کم تحرکی، حمایت اجتماکشیدن خطر مهم در جامعه از قبیل سیگار براي کاهش عوامل

  .کند یک کاتالیزور عمل می

  متکشاورزي و سال

. کشاورزي و سالمت دو بخش اصلی توسعه انسانی هسـتند کـه اثـرات متقابـل مسـتقیم و مختلفـی بـر یکـدیگر دارنـد         

هـاي بخـش    ها دارد، البتـه برخـی از خروجـی    مین سالمت آنأاي در ت کشاورزي با تولید غذاهاي اصلی مردم نقش عمده

هـاي منتقلـه از طریـق     تـوان بـه بیمـاري    عنوان مثـال مـی   به خطر بیندازد که به ست سالمتی مردم راا کشاورزي نیز ممکن

یکـی از  . ثر اسـت یز به صور مختلف بر سـالمت مـردم مـؤ   تعامل کشاورزي با محیط زیست ن. غذاهاي آلوده اشاره داشت

هـایی از قبیـل ماالریـا،     اسـت محـیط را بـراي رشـد انگـل      آبیاري اسـت کـه ممکـن    موارد قابل ذکر در این زمینه موضوع 

ثیرگذاري بر درآمد نیروي کار نیز به صورت غیرمستقیم بـر سـطح   کشاورزي با تأ. کندزومیا و تب رودخانه مساعد شیستو

از طرف دیگـر وضـعیت سـالمت کشـاورزان و     . ثر استؤها م هاي  تحت پوشش آن سالمت کارکنان این بخش و خانواده

افراد بیمار توانایی کمتري براي کار دارند کـه  . ستثر اؤوري بخش کشاورزي م کنندگان بخش کشاورزي نیز بر بهرهدتولی

گردد که هم امنیت غذایی و هم توسعه اقتصادي جوامـع   وري و ایجاد چرخه معیوبی می خود منجر به کاهش درآمد و بهره

  .اندازد را به خطر می

 )CGIAR(المللی بین المللی مختلف مانند سازمان جهانی بهداشت، گروه مشورتی تحقیقات کشاورزي ي بینها سازمان

هاي مفصلی در زمینـه ارتبـاط سـالمتی مـردم و      بررسی) IFPRI( المللی کشاورزي هاي بین سسه تحقیقاتی سیاستؤو م

تغذیـه  :  عبارتنـد از  هـا  سـازمان در حال حاضر برخی از موضوعات مهم از نظـر ایـن   . اند کشاورزي و دامپزشکی انجام داده

بیکار شده به با کاهش نیروي کار و یا رفتار پرخطر کشاورزان( ایدزي منتقله از طریق آب؛ ها و سایر بیماري ماالریا؛ مردم

ي مـزمن  هـا  بیماريها و  ها، برخی سرطان هاي قلبی، سکته بیماريو اثرات آن بر  کشت تنباکو؛ )دلیل مهاجرت به شهرها

هـا هـم در کشـت     استفاده از آفت کش(ز آن ن ناشی اتنفسی و همچنین اثرات سیگار کشیدن غیر فعال و اختالل رشد جنی

ها، کیفیت خاك، انتخاب محصول، نیروي کـار و   زمین؛ تغییرات صورت گرفته در استفاده از )تنباکو داراي اهمیت است
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سـموم بیولـوژ لوژیـک، آلـودگی،      -تولید آبزیـان بهداشت حرفه مکانیزه شدن کارهاي دستی قبلی و کشاورزي مکانیزه؛ 

هـا،   ي منتقلـه از طریـق ناقـل   هـا  بیمـاري ، باغـداري اي؛  ایی، فاضالب، بسته بنـدي و بهداشـت حرفـه   مصرف مواد شیمی

ي منتقلـه از  هـا  بیمـاري ، دامـداري  آفالتوکسین؛ایی به سمومی ماننـد  ذی؛ آلودگی مواد غیاي، امنیت غذا بهداشت حرفه

غـذاي حیوانـات، دفـع فضـوالت و کـود       ها، باقیمانده داروها در محصوالت دامداري مانند شـیر و گوشـت،   طریق ناقل

ها و تنوع غذاهاي تولیدي، نگهداري دام در مجاورت محل سکونت انسان هـا؛ اسـتفاده از    حیوانی، امنیت غذایی، روش

آبیـاري و اثـرات آن بـر سـطح و      -آبهاي کشـاورزي؛   ها، بازیافت زباله لودگی آبآ، سطح نیترات در مواد غذایی، کودها

ی، استانداردها، اثـر بـر   الزامات قانون -و داروهاي دامپزشکی ها کش آفتها و میزان تولید؛ استفاده از  جریان آب رودخانه

بـراي مصـرف در حـد     دسترسی محلی کـافی بـه میـوه و سـبزیجات    کنندگان و کارکنان بخش کشاورزي؛  روي مصرف

 داروهـاي گیـاهی؛  یـان؛ تولیـد   محصـوالت مختلـف کشـاورزي، دامـی و آبز     بندي بهداشتی بستههاي سالمتی؛  توصیه

دهنـده   مجموعه موضوعات اشـاره شـده نشـان     ؛کشت شده هاي گیاهی تنوع گونهو اثرات کشاورزي بر آن؛  داري جنگل

ـ  هاي تعامل سیاست ضرورت و گستردگی حیطه ـ  هـاي کشـاورزي و دامپزشـکی بـا سیاسـت      ذاران بخـش گ ذاران بخـش  گ

  .سازد سالمت را نمایان می

  سالمت ترابري، ایمنی و

ساز و عملیـات،   ثیر بخش ترابري بر سالمت عمومی و حرفه اي و ایمنی شامل تاثیر ایمنی صنعتی مربوط به ساخت وأت 

ناشی از مواجهه با تشعشع و مواجهه با  خروجی هاي خودروها در ضمن عملیات عادي و حمـل و   اشعه شناختیتاثیرات 

هاي سوانح حمـل و نقـل و اثـرات سـوانح حمـل و نقـل        اي ناشی از صحنههو عامه مردم، پیامدسانحه بر کارکنان  نقل بی

 درهـاي سـالمت ناشـی از آلـودگی هـوا       و همکاران هزینـه  Mark Delucchi مریکااي در ایاالت متحده آ درمطالعه .است

ـ  624/0هاي مختلف در بیشترین بـرآورد   براي آالینده را خودروهاي بنزین سوز  خـودرو هـا   ازاي هـر مایـل تـردد   ه دالر ب

بـه   شـدن  کالن شهر مشخص شد که در سنین سـالمندي میـزان بسـتري    183در مطالعه آلودگی هوا در  .اند ارزیابی کرده

منطقـه بـا بیشـترین     37در % 10و % 18، %19ها به ترتیب    علت مشکالت تنفسی، خدمات سرپایی  و میزان کل بستري

میکروگرم  10ازاي هر ه اند که ب محققین برآورد کرده .باالتر بوده است منطقه با کمترین آلودگی هوا 37آلودگی نسبت به 

دالر در مـورد   3/100دالر آمریکـا در مـورد خـدمات بسـتري و      7/76در متر مکعب کاهش آلودگی هوا، نظام بهداشتی 

کانی کـه در حاشـیه   کود هاي دوران کودکی میزان ابتال به سرطان.جویی خواهد کرد  صرفه به ازاي هر نفر خدمات سرپایی

 هـاي هـوا همچـون بنـزن و اکسـیدهاي نیتـروژن       ناشی از آالینده برابر است که احتماالً 6کنند  هاي پر تردد زندگی می هار

ـ ترین عوامل توسـعه نیـافتگی نقـاط دور دسـت و دستر     از طرف دیگر عدم امکان تردد و ترابري از مهم .است ی ناکـافی  س
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غـذایی ومهـاجرت بـی رویـه و      د بـا پیامـدهایی چـون سـطح سـالمت پـایین، فقـر       که خو استمردم به خدمات سالمت 

ات گسترش سریع برخی موجبرا از طور عمده هوایی ه المللی و ب هاي گسترده بینتردد. شود سازماندهی نشده همراه می

توسـط سـازمان    المللی این امر موجب تصویب مقررات سالمت بین. اند داشتههاي واگیردار مهم همچون سارس  بیماري

چـاقی ناشـی از کـم تحرکـی خـود پیامـد اسـتفاده        ). International Health Regulations(ملل متحد گردیده است 

  .دهد خود اختصاص میه مدیریت نشده از وسایل نقلیه است که در کشور ما بیشترین بار عوامل خطر را ب

ردي هسـتند کـه موجـب جراحـت، فـوت، خسـارات       هـا مـوا   سوانح و حوادث حمل و نقـل و فاکتورهـاي زمینـه سـاز آن    

تـرین   تواننـد بـه عنـوان عمـده     افکنند و شاید می شناختی و اقتصادي شده، ایمنی و سالمت شهروندان را به خطر می روان

  .   تبعات منفی بخش ترابري براي سالمت شهروندان در کشور ما محسوب شود
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 فندق شکنمدل ) 3

بایـد از   ، همزمـان اند که در حل مشـکالت سـالمت جامعـه    سیدهنتیجه ر هاي سالمت به این هه گذشته نظامد در طول سه

آن را مـدل فنـدق شـکن    انـد و نـام    ین به باال استفاده کـرد لـذا مـدلی را مفهـوم سـازي کـرده      یین و پایراهبردهاي باال به پا

  : در این مدل .اند نامیده

  در سالمت؛عدالتی  ر، بی، فقفندق به منزله مشکالت سالمتی.1

   ؛در سطح جامعههاي مردمی  شبکه امل کلیهش یکی از بازوهاي فندق شکن به عنوان بازوي مردمی و.2

  .گذار و اجرایی است ي سیاستها سازماندیگر کلیه  بازوي.3

ونـه  هرگ سـالمتی را کـاهش دهـد یـا برطـرف کنـد و       تمشـکال مـی توانـد   تعامل این دو بازو به طور هماهنگ و همزمان 

چه که در مدل فنـدق شـکن    آن . حل شده، همراه شودیا برگشت مشکل  با حل نسبی مشکلزمانی  ناهماهنگی و غیر هم

ـ  هـا  سـازمان ي دولتی و اجرایی با یکدیگر است و در صـورتی ایـن   ها سازمانثر ؤاهمیت دارد هماهنگی و همکاري م ثر ؤم

  .رکت کنندبخشی ح همکاري بین علمی خواهند بود که بر اساس اصول
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مدل ارزیابی جامعه )4

هاي مرتبط توصیف و تحلیل شده و  اجزاي جامعه با استفاده از شاخصدر مدل ارزیابی جامعه که سه دهه عمر دارد 

کید این مدل بر أت. شود ها و اهدافی تعیین می سپس براي هر یک از مشکالت راه حلشود؛  ها مشخص می وضعیت آن

  .قرار دارد برنامه اجزايو همچنین استفاده از نظرات مردمی به عنوان یکی از زیر  ها سازمانیه همکاري کل

  

  
  

  :  که به شرح زیر استشود زیر جزء بررسی می 8دل حداقل در این م

  ، ترابري و ایمنی، اقتصاد،، آموزش، ارتباطات، حاکمیتتفریحات و اوقات فراغت«

  »اجتماعی و محیط فیزیکی  ،ات سالمتی خدم
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اصول مشارکت مردمی در سالمت  )5

باید با مشارکت مردم انجام و  استاز وظایف دولت حق ن أمین ایت  .سالمت حق مسلم جامعه است طبق قانون اساسی

آن بین دولت و درگیر شدن جامعه در توسعه سالمت که به وسیله : طبق تعریف مشارکت جامعه عبارت است از. شود

هاي سالمتی  شراکت به وجود می آید تا  از خود اتکایی و  ، اجرا و کاربرد فعالیتریزي هاي برنامه حلی در زمینهجوامع م

اصل عملیاتی و بنیادي توسعه  مشارکت مردم است و . شوندمردم توانمند  و دوگرفته ش کنترل اجتماعی مردم بهره 

مزایاي چنین مشارکتی . ستها مشارکت در پروژهابزار استفاده از این منبع  . م هستندین منبع ارتقاي سالمت مردمهمتر

  : عبارت است از 

  )مالکیت(تداوم و پایداري .1

  )مقبولیت(تسریع نهادینه شدن .2

افزایش اثربخشی پروژه .3

  افزایش توانمندي افراد.4

  تسریع بومی شدن.5

  افزایش پوشش خدمات .6

  رساندن منفعت به فقیرترین اقشار.7

توانمندسازي مردم براي به عهده (و هم به عنوان هدف) ابزاري براي پشتیبانی پروژه(از مشارکت هم به عنوان وسیله 

توانمندسازي «رسد هر دو شیوه بیان، در پی اثبات هدف نهایی یعنی  به نظر می. یاد شده است) گرفتن مسؤولیت بیشتر

رضایت  مردم ، : ت مردم در بخش سالمت عبارت است ازدستاوردهاي سنجیدنی ناشی از مشارک. هستند »مردم

ها، توانمندي مردم ، افزایش سواد بهداشتی،   کیفیت، پوشش و ایمنی خدمات، هزینه اثربخشی  مشارکت حاشیه نشین

 .منابع 

و کند  اهمیت پیدا مینمایندگی مردم  هاي کالن،  ریزي در برنامهدارد اما هاي مختلفی وجود  در مشارکت مردم مدل

بزرگان جامعه  رهبران و: شود گوناگون میسر میهاي  این نمایندگی به صورت .شود مشارکت مردم از این طریق تسریع می

، افراد محبوب جامعه هاي خودیار،  افراد داوطلب ي مردم نهاد، گروهها سازمانهدف، نمایندگان رسمی و قانونی مردم، 

سالمت اجتماعی نیز  هاي لفهؤم ی ازافزایش سالمت افراد جامعه به عنوان یک زگذشته امشارکت مردم  .هاي ویژه گروه و

در مقوله مشارکت مردمی بهتر است  .افزایش دهد قادر است سالمت خود فرد مشارکت کننده را نیز وشود  میمحسوب 

: آشنا شویم ي مردمبا  انواع نیازها

)Demand/Expressed(شود  می یا مطالبه بیان مردم با رفتارنیازهایی که  : 1نوع 
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)Normative( دارند نیازهایی که متخصصان براي مردم اعالم می :2نوع 

)Perceived /felt(شود  میشده  یا  ترجیح داده  توسط گروه هدف احساسنیازهایی که  :3نوع 

)Comparative/relative(آید مقایسه بین گروهی به دست می نیازهایی که از : 4نوع 

جهت اعالم نظرات متخصصین از ان اینست که ها و انتظارات آن تجمع آوري برداشهاي  یکی از هدفارکت مردم در مش

  . تر شود  نیازها به واقعیت نزدیک
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ها  سالمت در همه سیاست )6

چالشی براي اجرایی کردن یکی از بندهاي المللی همواره  در طول سه دهه گذشته و پس از انتشار منشور اتاوا در سطح بین

  : پنجگانه آن وجود داشت

  ) Supportive environment for health(ایجاد محیط حمایتی براي سالمت 

هاي مختلف معروف  هایی صورت گرفت و تجربیاتی در این ارتباط منتشر شد که به نام لذا در کشورهاي مختلف فعالیت

  ... .جزیره سالم و  شهر سالم، روستاي سالم،: است

ها از مفهوم این بند منشور اوتاوا استفاده شده است و هدف ایجـاد محـیط حـامی سـالمت از      ها و پروژه در کلیه این تالش

  .اند نده خدمات سالمت نقش محوري داشتهي ارایه کنها سازمانطریق همکاري ذینفعان بوده است و در این میان 

 health in all(هـا  سیاست ي به نام سالمت در همه تر اسکاندیناوي به مفهومی جدیدرهاي ها در کشو کم کم این تالش

policy (مصـرانه خواسـته شـود کـه در همکـاري بـا وزارت        هـا  سـازمان  از دیگـر این معنی که الزم نیسـت   هب. تبدیل شد

ها با  آن دهد تا قرار می ها و بخش ها سازمانر دیگبلکه این رویکرد ابزاري در اختیار بهداشت براي سالمت مردم فکر کنند 

 ي رویکـرد سـالمت در همـه   «تر شوند به عبـارت دیگـر  گوهاي خود و اثرات آن روي سالمت مردم پاسخ ارزیابی سیاست

نهایـت نردبـان   در کنـد و ایـن    واگذار میها  و بخش ها سازمانولیت وضع سیاست عمومی سالم را به خود ؤها مس سیاست

  .»مشارکت است

هـا   ابزار ارزیـابی اثـرات سیاسـت   : از عبارت است گرفتهقرار   ها سازمانبزارهاي مهمی که در این ارتباط در اختیار یکی از ا 

  . که در بخش بعدي شرح داده خواهد شد) Health Impact Assessment(روي سالمت 

  :  ها  بنابراین راهبرد سالمت در همه سیاست

  .استراتژي افقی و تکمیلی است•

  .هاي سالمتی است هاي تعیین کنند کنترل کلیدي و هسته روشی براي•

  .هاي عمومی سالم است همان سیاست•

  .بخشی است بخشی و برون همان همکاري و هماهنگی بین•

   .گذاري براي سالمت است همان سرمایه•

.است »همه براي سالمت«همان شعار •

منطبـق بـر پـنج گـام اسـت کـه الزم اسـت در         هـا  سـازمان گـذاري سـایر    دن اجزاي سـالمتی در فراینـد سیاسـت   داخل کر

: ها به آن دقت شود ریزي برنامه
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ها  توافق بر سر ارزش: گام اول

  لهأگذار و عموم مردم در مورد مس سیاستپذیرش  و ایجاد حساسیت: گام دوم

  تدوین سیاست: گام سوم

  جستجوي مشارکت و ائتالف: گام چهارم

  سازي  تدارکات براي پیاده: گام پنجم
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ریزي جامع  اصول برنامه )7

هـاي ارتقـاي سـالمت     استراتژیک و چه در طراحی برنامـه  ریزي راهبردي چه در حیطه مدیریت هاي برنامه در اغلب روش

: مشترك وجود دارد و پنج گام اساسی

تشکیل تیم با مشارکت ذینفعان  : 1گام 

  تعیین دورنما  : 2گام 

  )هاي ذینفعان و خواستهها، تعیین ترجیحات  حل عیین مشکالت و ریشه عوامل، راهت(تحلیل  : 3گام 

  ) ها  اهداف، راهبردها و شاخص(ا ه تعیین جهت گیري : 4گام 

  گیري  بندي و تصمیم مرحله اولویت : 5گام 

: است ها به شرح زیر ؤثر در شکست برنامهعلل و عوامل م بندي بر اساس اصل پارتو، در یک جمع از طرفی

: موارد به طراحی برنامه مربوط است% 80•

ي ؛ انتخـاب غلـط راهبردهـا   )ضـعف شناسـایی مشـکل   (، ضعف در مدل تحلیـل  شواهد: فرایند نادرست.1

   بینی شده؛ هاي پیش بینانه نبودن هدف واقع، نادرست

  .طلبی ناکافی براي تصویب ، نهادینه نشدن کافی، حمایتکم یا هیچمقبولیت :  مشارکت ناقص .2

  :موارد نیز به اجراي برنامه مربوط است% 20•

  .زمان و پروژه ها نداشتن پول و نیروي انسانی کافی و معلوم نبودن : عملیاتی نشدن.1

  .شود شکسته نشده  و پایش نمی ،ها و برآمدهاي مشخص ها به پروژه برنامه :پایش نشدن.2

  .شود هاي بعدي تکرار می تلخ در برنامه تجربیات ،ها ها و طرح با ارزشیابی نکردن برنامه :ارزیابی نشدن.3
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سازي  طلبی و حساس اصول حمایت )8

  :طلبی ذکر شده است  در بررسی متون تعاریف و تعابیر مختلفی براي حمایت

  .دستورکار قرار دادن موضوع است موضوع ، جلب کردن توجهات و در و تبین طلبی رونمایی حمایت

  .گیري جمعی براي آن   است ارایه پیشنهادات و تصمیم، مسألهطلبی شناسایی  حمایت

طلبی یکی از راهبردهاي ارتقاي سالمت است و فرایندي را شامل می شود که نتیجه آن تغییر در جامعه  حمایت

  . است

ایـن موانـع    .کند بر موانع ساختاري دستیابی به اهداف سالمت جامعه غلبه شود طلبی سعی می فرایند حمایت

طلبـی بـراي تغییـر     هـاي حمایـت   و فعالیـت  خاص دارد مخالفت شخصی و یا رفتاري افراد یشه درر ساختاري

  .شود موضع و رفتار این اشخاص طراحی و اجرا می

  .طلبی به عنوان ابزار و راهبرد در اصالحات نظام سالمت کاربرد دارد  حمایت

  .کند طلبی نقش ایفا می هر جا نیاز به تغییر باشد حمایت

  .لبی فرایند اثرگذاري بر تصمیم گیرندگان استط حمایت

  .است ی معینطلبی ایجاد حمایت براي موضوع حمایت

تحقیقـاتی در اجـراي آن اسـتفاده    که هم از  اصول علمی و یافته هاي  چرا ،طلبی هم علم است و هم هنر حمایت

  .شود و  هم به روشی هنرمندانه باید در مخاطب تاثیر بگذارد می

:تعریف زیر است ،در این کتاب قرار گرفته» طلبی  مدل مفهومی فن حمایت«ه محور چه ک اما آن 

براي تغییر آگاهی، نگرش  طلب فرد یا گروه حمایتهاي  مجموعه  فعالیت دربرگیرندهاي است  مداخلهطلبی  حمایت« 

یا تغییر منابع  و  اي خاص رنامهتا از نفوذ و قدرت این افراد براي تصویب سیاست و ب ،شامل شده اي افراد ویژهو رفتار 

  . »شودها به نفع کاربران نهایی استفاده  موقعیت

  : توان گفت بنابراین با توجه به این تعریف می

راهبردها یا مداخالت که مخل استفاده از  ؛ بی آندر مسیر حل مشکل است اي راهبرد و یا مداخلهلبی ط حمایت

.باشددیگر 

، تحقیـق در مـورد   طلبـی  کـه تعیـین هـدف حمایـت    پـذیرد   صورت میمند  ظامن يیک فرایند درطلبی  حمایت

طلبـی و ارزشـیابی نتـایج     طلبی ، اجراي حمایت طلبی، تحلیل مخاطبان، تدوین سند حمایت موضوع حمایت

 .دهند مراحل آن را تشکیل می
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: حیطه متمرکز است 4در  طلیی معموالً هدف میانی حمایت

ا قانون جدید یا تغییر سیاست و قانون قبلی د براي سیاست یگرفتن تأیی .1

دریافت منابع و تغییر جهت منابع شامل منابع مالی، انسانی، تجهیزاتی و اطالعاتی .2

تصویب برنامه جدید .3

  تغییر موقعیت افراد یا موضوعات و اعاده حقوق جمعی.4

.ستذینفع و نیازمند اهاي  طلبی رساندن نفع به کاربران نهایی شامل مردم و گروه هدف نهایی از حمایت

و  هـا  سـازمان طلبـی بیشـتر بـا     ، پـس در حمایـت  ي بزرگ اسـت ها سازمانها و منابع در دست  ها، برنامه سیاست

.گذاري در سطوح ملی و محلی سر وکار داریم حقوقی قضایی و سیاست گذاري، هاي قانون سامانه

ایـن افـراد دو    ؛ذ و حمایت افراد خاصی استفاده شـود براي اطمینان از دستیابی به هدف میانی الزم است از نفو

:دسته هستند

طلبـی در سـه موقعیـت     ند هستند که نسبت به موضـوع حمایـت  افراد صاحب نفوذ و قدرتم: مخاطبان اولیه.1

 .ها اثر گذارند توانند به طور مستقیم بر هدف دارند و می قرار، موافق و یا ممتنع مخالف

مخاطبـان  (بـر افـراد صـاحب نفـوذ و قدرتمنـد       مـؤثر گروه هاي مورد اعتماد و یا  افراد و یا: مخاطبان ثانوي.2

  .که قادرند با زحمت کمتري پیغام و منظورحمایت طلبی را به ایشان منتقل کنند) اولیه

طلبـی   شخص یا گروهی که براي دستیابی به اهداف خود با انجـام فراینـد حمایـت   : گروه یا فرد حمایت طلب

و  هـا  سـازمان گروه یا فـرد حمایـت طلـب نماینـده ائـتالف      .مخاطبان اولیه و ثانویه نفوذ کنندنند در ک سعی می

.نظر و موضع موافق دارندهایی است که موقعیت موافق نسبت به موضوع  گروه

طلبـی بـراي کـاهش مـرگ یـا نـاتوانی در        با هدف به کارگیري فـن حمایـت   طلبی در سالمت عمومی حمایت

سالمت و ایمنی اسـت  ارتقاي طلبی معطوف به  حمایت هاي اصوالً همه هدف. می شودمردم انجام گروهی از 

  .گیري کننده باشداستراتژي ادغام یافته در هر راهبرد پیشباید طلبی توان گفت که حمایت و می

  : با توجه به تعریف فوق، راهبرد حمایت طلبی در موارد زیر کاربرد دارد

تغییر یا ایجاد سیاست 

  ) گذاري و شیوه استقرار  ، معیارهاي اولویتها فهد(برنامه تغییر در 

  )مانند استقرار آسان و بدون مقاومت سیاست( تغییر در مرحله عمل 

  تغییر سرمایه گذاري در سالمت توسط ذینفعان 
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  تغییر در آگاهی و درك عمومی تصمیم گیرندگان

 .ان تن در ندهدزمانی که نیاز به تغییر در سازمانی بزرگ محرز باشد و سازم

  .مانده است نتیجه بیهاي دیگر  وقتی که تجربه و تحقیق نشان دهد که راه

  . و توانایی انجام آن وجود داردمقابله وقتی اطمینانی براي 

  .وقتی اشتیاق و انرژي براي این کار وجود دارد 

  : به طور خالصه

  

  

  

  

  

اي مورد توجه قرارگرفته اسـت و شـواهد علمـی     روند فزاینده ثر بر سالمت در سه دهه گذشته باؤنقش عوامل اجتماعی م

ول فقـط چنـد   هاي مسؤ ست اما اقدام عملیاتی براي تحت تأثیر قرار دادن بخشنشان داده ا با سالمت ها را قوي ارتباط آن

ـ سـالمت در کنتـرل عوامـل اجتمـاعی مـؤ      هـاي  نظـام  یبه طور کل. شود می یريی است که به صورت جدي پیگسال ر ثر ب

را در  طلبـی  ري دانـش و حمایـت  گ رهبري، میانجیشامل  که سه نقش کلیدي خود سالمت موفق نخواهند شد مگر این

 .ارتباط با این موضوع ایفا کنند

ول ماننـد مسـکن ، اشـتغال ، حمایـت     ؤهاي مس توانند در بخش هاي به هم مرتبط می هاي سالمت با ایفاي این نقش نظام

، آنان را براي اتخاذ هاي مرتبط به بخش آگاهی دادن نسبت به عملکرد سیاستنفوذ کرده و پس از ... اجتماعی، ترابري و 

 مجاب سـاختن  ي حقوقی براياطرح دعو ،در صورت فراهم بودن شرایط حتی گاهی. هاي صحیح ترغیب کنند سیاست

  .یابد ضرورت می ،اندازند یی که سالمت مردم را به خاطره میها سازمان

  

  

  

  

  

:در چهار حیطه است» تغییر«طلبی براي  حمایت

  )Position( گیري ، موضع)Program(، برنامه )Policy( سیاست

  )Resource allocation(تخصیص منابع 
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بخشی براي سالمت  ول همکاري بیناص )9

بخشـی بـراي سـالمتی نیـز      مفهوم عملکـرد بـین   هاي گذشته دستخوش تحول گردیده،ههمانند مفهوم سالمتی که طی د

هم سـطح یـا عمـودي     همکاريها در تجارب بررسی شده نشان دهنده برخی موفقیت. استظاهراً در حال تغییر و تحول 

ارزیـابی   الزم است .ضروري است اما ناکافی است منابع در اقدامات بین بخشیوجود . وردهاي سالمتی استابراي دست

براي این منظور از رویکردهاي بسیار استفاده در حالی که  .همکاري طراحی شودو چگونگی عملکرد  دقیق از زمان، مکان

  . وجود داشته باشد) ظارتن(در سطوح مختلف حاکمیت» همه کاره«هنوز الگویی جامع و رسد نظر نمیه ، بشده است

بخشـی بـه اهـداف مشـترك اجتمـاعی تغییـر        از همکاري بینبراي تأمین سالمت باید  که در حال شکوفایی است این نیاز

هـاي  پیمان در بسیاري از زمینه این براي پایبندي بهرا عنوان شاخص مهم، مدخلی ه همراه با سالمتی ب عدالت. جهت داد

اي کـه  سالمت است که میان عوامل تعیـین کننـده   عملکرد در نظامن تغییر مسیر مستلزم نوعی ای. سازدمی سیاسی فراهم 

طبـق تعریـف   .کندند، توازن برقرار شوهاي دیگر هدایت میهایی که توسط بخش هاي سیاست را در خود دارند و آن اهرم

  : خشی براي سالمتی عبارت است از ب فعالیت بین

نهایی یا در جهت کسب نتایج  است که براي انجام اقداماتی هاي دیگرخش سالمت با بخششده بین ب ه تشناخ اي رابطه

یج مؤثرتر، کاراتر و از تنها عمل کردن بخش سالمتی براي کسب این نتا طوري که به ، گیرد سالمتی صورت میپیامدهاي 

  . پایدارتر باشد

  :هستیم که در  آن در فرایند تکوین همکاري بین بخشی شاهد

داشت؛کید أت 2000هاي اولیه سالمتی براي همه تا سال  مراقبت بیانیه آلما آتا بر : 1970ه ده   

 هبردهاي ارتقاي سالمت را طرح کرد؛منشور اوتاوا را:  1980دهه  

 اعالم شد؛  21براي سالمتی در قرن  سازمان جهانی بهداشتبخشی  فعالیت بین:  1990دهه

 و؛ بود مجدد بر  ارتقاي سالمتتاکیدي  منشور بانکوك  :2000دهه

 گذارد کیدأت »هادر تمام سیاست سالمت« بر  اتحادیه اروپا     2006در سال.  

طورکلی ایـن  ه ب .پذیرد ا صورت می جزي هر بخش مهاها یا در سرتاسر زیر مجموعهسرتاسر بخشمیان همکاري افقی در 

تعریـف   هـاي  مجموعـه از هـدف  در ، کـار  یـا یا قضاوت  گیريتصمیمهایی را در بر دارد که در نوع همکاري، افراد یا گروه

  . سطح هستند همشده، 

هـاي سیاسـی اسـت کـه نیازمنـد      چـالش  بـراي توجـه بـه   کمیـت   حـا کـار کـردن در سرتاسـر    به معنـاي  همکاري عمودي 

هاي ملی متهاي جهانی با مناطق و حکوکارکردن سازمانتوسط بیش از یک سطح از حکومت است؛ مانندگیري  تصمیم

شـرکاء را بـا   «همکـاري عمـودي   . هـاي پیچیـده سیاسـت   براي توجه بـه چـالش  ها  استانهاي ملی با یا کارکردن حکومت
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باید به تعهدات حقوقی . کندشان آشنا میبخش عمومی) وظیفه(هاي منحصر به فرد و مقتضیات مربوط به نقش  ویژگی

هاي عمـومی مبنـا قـرار داده    ها و ارزشمنفعتها،  هدفکه  مانیتا ز هاي شرکاء در سطوح مختلف حکومتولیتؤو مس

  .»گذارد شوند، احترام می

دو ایـن  ترکیـب   .گیـرد  مـی که هم همکاري افقی و هم عمودي را در بر  است بخشی زمانی همکاري بینترین شکل  موفق

ـ   . دهدرا افزایش میافزایی احتمال تقویت و اثرات هم  ،بعد و محصـول نهـایی    نتـایج بهتـر  دیگر تالقی این عوامـل بـا یک

ك از منافع موجـود، ممکـن اسـت بـراي رسـیدن بـه یـک در        با این وجود به علت طیف وسیع. آوردرا به بار می تريپایدار

 ي هدفمنـد هـا بیشـتر گفتگو مربوطه و جوابگویی به نتایج، فعالیـت  ) وظایف(هاي ها، رویکردها، نقش مشترك از هدف

  : زیر است مواردالیت بین بخشی مؤثر به فع اتکاي. مورد نیاز باشد

الزمـه ایـن کـار، روشـن     . دهندشان تشخیص طرفین لزوم کارکردن با یکدیگر را به منظور دست یابی به اهداف

  . استمشترك  هاي فهد هاي هر سازمان و نیز بودن هدف

بخشدمی شی را ارتقابخ ري بینهمکاآید و این،  بیشتري پدید می هايفرصت تر،در محیط اجرایی گسترده .  

 کـه در همکـاري   ) ها و منابع مورد نیـاز دانش، مهارت(هستند  هایی تظرفی داراي جداگانهها سازمانهریک از

  .یابند افزایی می  بخشی هم بین

 گیـرد مبنـا قـرار مـی   ) همیاري(تعاونی و  ریزي شدهکه در آن عمل برنامه دهند میطرفین روابطی را گسترش .

  . اقدام است عمل و اعتماد ر آشکار تعریف شده و براساسطوه رابطه ب

ـ   ریـزي اقدام برنامه و   ظـایف و  هـا  اقـدام   .شـود  مـی و اجـرا و ارزیـابی    گیـرد  مفهـوم قـرار مـی   خـوبی  ه شـده ب

هایی  نیز برنامهبراي نظارت و پیگیري نتایج . موافقت وجود دارد ها واضح است و در پذیرش آن يها مسؤولیت

. است بینی شده پیش

نویسندگان بسیاري بـر اهمیـت   : بالقوه يو شرکا ءهاي مشترك در میان شرکاتأکید بر اهداف، منافع و ارزش

. بخشـی بایـد هـم ذهـن باشـند      افراد درگیـر در همکـاري بـین    .هاي مشترك تأکید دارندجلب اعتماد و ارزش

ـ  .تـري هسـتند  هـاي مهم هاي سازمانی، شاخصهاي شخصی براي افراد نسبت به ارزشارزش هـاي  ارزش راگ

.خواهند بود مؤثر ،گیرندري بین بخشی در یک راستا قرار با اهداف همکا نیزاجتماعی 

چهدر داخل و  چهاقدامات مترقی  همکاري بین بخشی را  ند کهاغلب سیاست مداران :تضمین حمایت سیاسی 

هـا بـراي   رهبران سیاسی، مدیران و رسانهارتباطات قوي با . کنندو حمایت می در خارج از بخش سالمت اداره 

در ترویج حـس   عادالنهحمایتی  یواضح و محیط سیاس  عمل دستور. شان کلیدي و مهم است تضمین حمایت
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گذاري بلنـد  همبستگی، تسهیل عمل گروهی، تقویت شرایط اقتصادي مساعد و اعالم مقتضیات براي سرمایه

تري محیط حمایتی ایجاددر جریان کار، خود ی ممکن است بخش در عوض، اقدامات بین. ضرورت دارد مدت

گـذاران   گیرنـدگان و سیاسـت   این براي مثال به معنی کمک به تصمیم .و پدید آورند تشخیص دهندضروري را 

فعالیـت   هـا بـراي رواج   هـاي همکـاري بـین بخشـی و ترغیـب آن     هـا بـراي درك مزیـت   اصلی در تمام بخـش 

. عمل استبخشی در تحقیق، سیاست و  بین

ها و افراد درست و دست یابی به خارج سازماندرست درگیر کردن : اصلی در ابتداي کار يدرگیر کردن شرکا

از مراحل مهم و خصوصی و داوطلبان بخش  ،جامعه مدنی) کردنوارد(براي درگیرکردن  حاکمیتاز محدوده 

. اند اساسی

هارتباط عمودي سطوح در داخل بخشها و نیز اایجاد ارتباط افقی مناسب در سرتاسر بخش .

 ـ   این از   یافتن ان اطمین تنها  .همکاري از طریق مشارکت در اجرا سرمایه گذاري در فرایند ایجاد ـ  ه ک ه عمـل ب

 درگیـر کـردن تمـام   . شرکا وجود دارد ضامن موفقیت نیست میانکه رابطه خوبی  ریزي شده یا اینبرنامه خوبی

.سازنده خواهد بودنیز و در مرحله اجرا  رنقش آفرینان در ابتداي کا

عمل تدوین اهداف سالمتی، به سهم خود، کـار انـدکی بـراي    . واقعی و نتایج قابل رؤیت هاي توجه به هدف

سـودهاي  . اسـت  تری دشوارهای فهدچنین رسیدن به براي  هاکنترل دستاورد .بخشی است فعالیت بین يارتقا

هاي دراز مدت و دیـر بـه    ها و غافل شدن از هدف دل بستن به آن باشند امابرانگیزاننده کوتاه مدت ممکن است 

.نهد يجا ردست آمدنی ممکن است نتیجه معکوس ب

 بخـش سـالمتی     هـاي سـازمان   طور فزاینده، افـراد و ه ب. ها در میان شرکارهبري، پاسخگویی و پاداشتسهیم

ـ    .کنندبخشی ایفا می همکاري بینهاي متفاوتی را در نقش عنـوان  ه شرکاء باید یاد بگیرند که مؤثر باشـند چـه ب

بخشـی بایـد قـادر بـه      تمام شرکا در فعالیت بـین . هکنند ، شرکا یا حمایتمل شتاب دهنده، چه در مقام رهبرعوا

طور مناسـب  ه ها بکه وظایف و پاداش طور متقابل سودمند است و اینه درك این موضوع باشند که این فرایند ب

.ندشوتوزیع می

باید  .کنندخوبی با یکدیگر کار میه هاي حمایتی مناسب، بي که به همراه سیستمهاي ثابت از افرادایجاد گروه 

ـ » گـروه اصـلی  «کنندگان  شرکت. تفاوت قائل شد » گروه اصلی«و » گروه فرعی«کنندگان  بین شرکت طـور  ه ب

 انـد کـه  »گـروه فرعـی  «کنندگان  شرکت ،این شوند در حالی کهبخشی متعهد می آرمانی به مفهوم  همکاري بین
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در  فرعـی ننـدگان  ایـن مشـاهده اهمیـت نقشـی را کـه شـرکت ک       .کنند و در عرصه اجرا کار میشوند درگیر می

. سازدکنند، برجسته میبخشی مؤثر ایفا می فعالیت بین

در کـار نبـودن    .بخشـی  ها براي حمایـت از اجـراي فعالیـت بـین    توسعه الگوهاي عملی، ابزارها و مکانیسم 

تشریک مساعی، همراه با ریزي هاي برنامهمدل. استبخشی  فعالیت بین از موانعمایتی مناسب سازوکارهاي ح

هاي متعدد، الگوهـاي پاسـخگویی مشـترك و سـاختار جدیـد حکمرانـی و       هاي ارزیابی که شاخصچارچوب

. شوند می بحمایت محسوابزارهاي هایی از  نمونه کنند،نظارت را ارزیابی می

     ایجاد مشارکت عمومی، آموزش عموم مردم و باال بردن سطح آگاهی در مـورد تعیـین کننـدگان سـالمتی و

همان طور که دادن و  .شهروندان و حکومت الزم است میانوجود کانال ارتباطی مشخص . بخشی بین فعالیت

ـ   ، ارزیابی درست از میزان موفقیـت فعالیـت بـین   دگرفتن بازخور رانـه نیـز الزم و   گدامات اصـالح  بخشـی و اق

  . ضروري است
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  از بررسی متون  ريگی نتیجه) 10

   براي تدوین مدل مفهومی برنامه جامع سالمت استان 

  : استان اصول زیر به کار گرفته شودبا توجه به مبانی نظري پیش گفت الزم است در تدوین برنامه جامع سالمت 

زي شده و بـا  ری هاي مقتضی و برنامه مت استان به روشسال یتجامعه از طریق توصیف وضع سازي حساس )1 الزام

  طلبی  استفاده از فن حمایت

  .در مدل ارزیابی جامعه توصیف شده استچه  ، همانند آنتحلیل وضعیت براي هر یک از اجزاي جامعه )2 الزام

ـ نظام مند آنان و پرهدادن ارکت شناسایی بازیگران و ذینفعان اصلی در سالمت و مش )3الزام  ز از بخشـی نگـري در   ی

  ؛و ایجادحس مالکیت در برنامه براي کلیه ذینفعان تدوین برنامه

هـاي   ، انتظارات و حمایتها آنان در بیان برداشت دادن شناسایی شبکه مشارکت مردمی در استان و مشارکت )4 الزام

  و پایدارسازي این مشارکت؛ ممکن

  براي استمرار و پایداري آن؛بخشی  یري اصول همکاري بینگبه کار )5 الزام

ه اثرات نسبت ب ها سازمانها براي ایجاد حس پاسخگویی در  گیري ابزار ارزیابی اثرات سالمتی سیاستبه کار )6الزام 

  .هاي خود سیاست
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