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مقدمه 

یکی از هدف های مهم نظام سالمت در هر کشور تأمین، 

حفظ و ارتقای سالمت و کیفیت زندگی تمام افراد جامعه 

و  امکانات  کردن  آماده  مهم،  این  به  رسیدن  برای  است. 

روانی  جسمی،  سالمت  تأمین  جهت  مناسب  تسهیالت 

جمله  از  زندگی  مراحل  کلیه  در  انسان  اجتماعی  و 

طبق  می رود.  شمار  به  انسانی  هر  اولیه  و  اصلی  حقوق 

معنای  به  فقط  سالمت  جهانی،  بهداشت  سازمان  نظر 

از  کامل  بــرخــورداری  شامل  بلکه  نیست  بیمارنبودن 

سالمت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی است. سالمت 

فقط یک امر زیست شناختی نیست و نقش قطعی عوامل 

از  بر سالمت مردم موثر هستند  اجتماعی و محیطی که 

و برای اکثر مردم جهان  زمان های قدیم شناسایی شده 

وضعیت سالمت دردرجه اول با میزان پیشرفت اقتصادی 

تغذیه،  تحصیالت،  سطح  سرانه،  درآمد  یعنی  اجتماعی 

میزان  خانوار،  بعد  سرباری،  نسبت  مسکن،  اشتغال، 

افزایش جمعیت و ... تعیین می شود.  سالمت اجتماعی 

که یکی از مولفه های سالمتی می باشد به توانایی ایفای 

همان  واقع  در  و  می پردازد  افــراد  اجتماعی  نقش های 

فرد  زمانی  اســت.  درجامعه  فــرد  وکــار  شرایط  ارزیــابــی 

و  فعالیت ها  بتواند  که  است  اجتماعی  سالمت  دارای 

نقش های اجتماعی خود را درحد متعارف بروزدهد و با 

جامعه و هنجارهای اجتماعی ارتباط برقرارکند. 

امروزه سالمت اجتماعی درکنار ابعاد دیگر سالمت، نقش 

سالمت اجتماعی
درقلمرونظام سالمت

انتظارمی رود خوانندگان محترم پس ازمطالعه:

سالمت اجتماعی راتعریف کنند.

اهداف آموزشی

زهره عرب نژاد

کارشناس آموزش وارتقای سالمت
دانـشـگـاه عـلـوم پزشـکی مـشهـد

بیتا رضازاده 

مـدیـرمـرکـز آمـوزش بهـورزی 
دانشگاه علـوم پزشکی بوشهـر

فرآیـند تاثیرگذاری اجتمـاع بر 

نظام سالمت را شرح دهند.

اهمـیـت وجـایگـاه مولـفـه هـای 

اجتماعی را بیان کنند.
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جنبه  به  توجهی  بی  و  است  یافته  گسترده ای  واهمیت 

اجتماعی سالمت موجب افزایش آسیب پذیری افراد در 

ابعاد جسمی و روانی نیز می شود از این رو در این مقاله 

برآنیم تا ضمن تعریفی روشن از ابعاد سالمت اجتماعی به 

جایگاه و نقش آن در قلمرو نظام سالمت بپردازیم.

سالمت اجتماعی

جامعه  و  است  جامعه  سالمت  بنیان  و  پایه  فرد  سالمت 

دو  این  دارد.  افــراد  سالمت  در  کننده ای  تعیین  نقش 

اند که نمی توان حد و مرزی برای  آنچنان به هم وابسته 

وضعیت  چگونگی  به  اجتماعی  سالمت  شد.  قایل  آن 

ارتباط فرد با دیگران در جامعه اشاره دارد و دربرگیرنده 

عواملی است که در کنار یکدیگر نشانگر کمیت و کیفیت 

نقش  مانند  ــت  اس اجتماعی  زنــدگــی  در  ــراد  افـ عمل 

سالمت  اجتماعی  وجه  همشهری.  و  همکار  همسایه، 

شامل سطوح مهارت های اجتماعی، عملکرد اجتماعی 

و توانایی شناخت هر شخص از خود در جایگاه عضوی از 

جامعه بزرگ تر است. به طورکلی از این دیدگاه هر کس 

به  بزرگ تر  جامعه  یک  عضو  و  خانواده  افــراد  از  عضوی 

شمار می آید و بر شرایط اقتصادی و اجتماعی و رفاه در 

رابطه با شبکه ای اجتماعی تاثیرگذار می شود. 

بلوک و برسلو برای اولین بار در سال ۱۹۷۲ در پژوهشی 

مفهوم  آن ها  می پردازند.  اجتماعی  سالمت  مفهوم  به 

جامعه«  اعضای  عملکرد  »درجه  با  را  اجتماعی  سالمت 

ساختند.  را  اجتماعی  سالمت  شاخص  و  کرده  مترادف 

در  گوناگون  پرسش های  طرح  با  تا  کردند  تالش  آن ها 

ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی سالمت فردی، به میزان 

فعالیت و عملکرد فرد در جامعه برسند. 

کیفیت  از  فرد  ارزیابی  را  اجتماعی  سالمت  ــن«  »الرس

روابطش با خانواده، دیگران و گروه های اجتماعی تعریف 

اجتماعی  سالمت  مقیاس  که  است  معتقد  وی  می کند. 

بخشی از سالمت فرد را می سنجد که نشانگر رضایت یا 

و  است  اجتماعی اش  محیط  و  زندگی  از  فرد  نارضایتی 

در واقع شامل پاسخ های درونی فرد همچون احساس، 

تفکر و رفتار است.

دونالد و همکارانش معتقد بودندکه سالمت امری فراتر 

از گزارش عالیم بیماری، میزان بیماری ها و قابلیت های 

کارکردی فرد است. آن ها معتقد بودند که رفاه و آسایش 

است.  روانــی  و  جسمی  سالمت  از  متمایز  امــری  فــردی 

براساس برداشت آنان سالمت اجتماعی در حقیقت هم 

هم  و  می شود  محسوب  سالمت  وضع  ارکــان  از  بخشی 

سالمت  محتوای  سنجش  باشد.  آن  از  تابعی  می تواند 

با  رابطه  در  و  »فرد«  بر  تمرکز  طریق  از  ابتدا  از  اجتماعی 

تعامالت میان فردی مثاًل مالقات با دوستان و مشارکت 

سنجش  مــورد  گــروه هــا  در  عضویت  مانند  اجتماعی 

تعداد  مثاًل  عینی  ارکان  آن  اندازه گیری  در  و  قرارگرفت 

دوستان و ذهنی مانند کیفیت روابط دوستانه، هر دو در 

تعریف منظور شده بود.

جامع تر  مقیاسی  ارایــه  با  را  اجتماعی  سالمت  »کییز« 

در  فــرد  زندگی  محیطی  و  اجتماعی  ابعاد  شمول  با  و 

سال۱۹۹8 مفهوم سازی کرد و فرض را بر این می گذارد 

با  را  شخصی شان  عملکرد  و  زندگی  کیفیت  افــراد  که 

بر  وی  می کنند.  ارزشیابی  اجتماعی شان  معیارهای 

اساس این تعریف مدل پنج عاملی خود را مطرح می کند 

سالمت 
فرد، پایـه و بـنـیـان 

سـالمـت جامـعـه است و 
جامعه نقش تعیین کننده ای 

در سالمت افراد دارد. این دو 
آنچنان به هم وابسته اند که 
نمی توان حد و مرزی برای 

آن قایل شد.
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که در آن انسجام، پذیرش، شکوفایی، مشارکت و انطباق 

تشکیل  را  اجتماعی  سالمت  شاخص های  اجتماعی 

می دهند. منظور از شکوفایی اعتقاد داشتن به این است 

که جامعه به شکل مثبتی در حال رشد است و سرنوشت 

همبستگی  از  منظور  می کند.  کنترل  و  تعیین  را  خود 

اجتماع  که  است  نکته  این  به  داشتن  اعتقاد  اجتماعی 

یکپارچگی  است.  بینی  پیش  قابل  و  منطقی  فهم،  قابل 

احساس  و  جامعه  به  تعلق  احساس  مفهوم  به  اجتماعی 

و پذیرش اجتماعی،  از طرف جامعه است  حمایت شدن 

داشتن گرایش های مثبت نسبت به افراد، تصدیق کردن 

سردرگم  رفتار  برخی  رغم  علی  افراد  پذیرفتن  و  دیگران 

کننده و پیچیده آن ها است و منظور از مشارکت اجتماعی 

از  حیاتی  عضوی  را  خود  فرد  آن  طبق  که  است  بــاوری 

تصمیم  می تواند  آن  مهم  مسایل  در  که  می داند  اجتماع 

بر  شگرفی  تاثیر  مولفه ها  این  از  هرکدام  باشد.  گیرنده 

سالمت آحاد جامعه دارد.

پذیرش  مهمی در  عامل  اجتماعی  سالمت  بنابراین 

هنجارهای اجتماعی است که فرد را قادر به تعادل مثبت 

از  که  افرادی  می کند.  نامطلوب  پاسخ های  از  اجتناب  و 

چالش های  با  می توانند  برخوردارند  اجتماعی  سالمت 

و  نمایند  مقابله  آن ها  با  و  شوند  روبرو  اجتماعی  زندگی 

عملکرد بهتری در جامعه داشته باشند.

حوزه سالمت اجتماعی از سال های ۱۹۹۵ به بعد عالوه 

بر نگرش کلی و عامی که بر کیفیت سالمت در میان تمام 

در  را  خاصی  گرایش  صنعتی  درکشورهای  دارد،  افراد 

آغازکرده  اجتماعی  سالمت  نیز  و  روانی  سالمت  بعد  دو 

که  بوده اند  تالش  این  در  کارشناسان  از  گروهی  است. 

از طریق عملیاتی کردن مفهوم »ارتقای سالمت« اهدف 

کلی شعار»بهداشت برای همه« را با زمینه های اجتماعی 

که  معتقدند  آنــان  بزنند.  پیوند  عام  مفهوم  در  سالمت 

زمینه های  گیرنده  بر  در  حقیقت  در  سالمت«  »ارتقای 

اقدام اجتماعی برای توسعه سطح سالمت است. ارتقای 

سطح سالمت بر این اساس از دو طریق امکان پذیر است 

اقدام  و  زندگی  سالم  شیوه های  توسعه  آن ها  از  یکی  که 

شرایطی  ایجاد  دیگری  و  است  سالمت  برای  اجتماعی 

است که زیستن در یک حیات سالم را امکان پذیر سازد. 

موضوع اول در برگیرنده توانمندسازی انسان ها از طریق 

سالم  زندگی  یک  برای  ضروری  مهارت های  و  آگاهی ها 

به  سیاست گذاران  بر  تأثیرگذاری  دوم  موضوع  و  است 

گونه ای است که سیاست های عمومی  و برنامه های حامی 

که  نمایند،  پیگیری  جامعه  سطح  در  را  عمومی   سالمت 

ارکان  گسترده ترین  از  اجتماعی  انحرافات  از  پیشگیری 

به  سالمت  اجتماعی  تعیین کننده های  است.  بخش  این 

عنوان شرایط اجتماعی است که مردم درآن کار و زندگی 

 کرده و عمر می گذرانند شناخته می شود. دیدگاه تعیین 

سالم  برای  مردم  به  که  عواملی  به  اجتماعی  کننده های 

بودن کمک می کنند، بیش از خدمتی که به مردم وقتی 

بیمارند کمک می کند اهمیت می دهد. 

در ایران براساس گزارش کمیسیون ملی تعیین کننده های 

از:  عبارتند  دار  اولویت  حیطه های  سالمت  اجتماعی 

ارایه  ــی،  روان و  معنوی  سالمت  کودکی،  دوران  تکامل 

تغذیه  امنیت شغلی،  و  بیکاری  عادالنه خدمات سالمت، 

و  آگاهی  آمــوزش،  سالم،  زندگی  شیوه  غذایی،  امنیت  و 

تحصیالت، مسکن، محیط های سالم، حمایت اجتماعی، 

افتاده،  دور  محروم  مناطق  و  نشینی  حاشیه  ــوادث،  ح

عبارتی  به  یعنی  اقتصادی  وامنیت  درآمد  عادالنه  توزیع 

تعیین کننده های اجتماعی سالمت شامل شرایطی است 

که مردم درآن بدنیا می آیند رشد، زندگی وکار می کنند و 

پا به سن می گذارند. قدرتمندترین عوامل موثر بر سالمت 

وکار  زندگی  درآن  مــردم  که  هستند  اجتماعی  شرایط 

المللی  بین  وحتی  کشوری  فردی،  مسؤولیتی  می کنند. 

است که تالش مشترک کلیه سطوح جامعه را می طلبد.

شیوه زندگی افراد مختلف نشان می دهد انتخاب آن ها در 
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مجاورت با خطرها و عوامل موثر برسالمت آنان است. تجربه 

سایر کشورها نشان داده است که سالمت عمومی  جامعه 

تامین نخواهد شد مگر اینکه مولفه ها و تعیین کننده های 

ابعاد  همه  چراکه  قرارگیرند،  نظر  مد  اجتماعی  سالمت 

سالمت تحت تاثیر این عوامل قرار می گیرند.

نتیجه گیری

در  باید  جامعه  در  اجتماعی  سالمت  اهمیت  به  توجه  با 

جست وجوی راه هایی بود که موجبات افزایش آن فراهم 

آید. برای افزایش سالمت اجتماعی در جامعه الزم است 

توجه  مرتبط  بخش های  همه  به  ها  گــذاری  سیاست  در 

شود و تاثیرات احتمالی سیاست ها بر سالمت در جامعه 

بررسی شده و سپس بر اساس آن، سیاست ها هماهنگ 

شوند، مداخله های ارتقایی و برنامه ریزی های مناسب در 

و در قالب سیاست های خرد و کالن  این زمینه طراحی 

اجرا شوند. 

همانطورکه مشخص است وزارت بهداشت نقش حیاتی 

در این تغییرات و سیاست ها دارد. سیاست های الزم در 

سالمت باید به سمت توانمند کردن مردم برای انتخاب 

شیوه های زندگی سالم و کاهش شکاف بین فقیر و غنی 

نیاز  مدیریتی  به  اهداف  این  به  نیل  برای  شوند،  رهبری 

است که بردانش های مرتبط احاطه داشته و در عین حال 

نیز  الزم  سیاسی  هوشیاری  و  اخالقی  هــای  نگرش  از 

برخوردار باشد.

پیشنهادات

مختلف 	  گــروه هــای  میان  در  تعادل  و  برابری  ایجاد 

ایجاد  و  سالمت  خدمات  شبکه  تسری  با  اجتماعی 

دسترسی بموقع و عادالنه 

پایه 	  و  مهم  مولفه  عنوان  به  اجتماعی  نشاط  به  توجه 

دردوران  بخصوص  درجامعه  استرس  کاهش  اساس 

اپیدمی ها

ایجاد انسجام و مشارکت اجتماعی با محور قراردادن 	 

الیه های  از  استفاده  و  مردمی   مشارکت  خانه های 

مختلف جامعه در تدوین سند چشم انداز سالمت آتی

عنوان 	  به  سالمت  مراقبان  و  بهورزان  نقش  به  توجه 

سالمت،  نظام  بین  اجتماعی  مولفه های  واقعی  پیوند 

مردم و سایر بخش های جامعه
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پایان نامه کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی، دانشگاه عالمه طباطبایی.
استان 	  در  مرتبط  های  سازمان  و  سالمت  اجتماعی  کننده های  »تعیین  جعفر؛  تبریزی،  صادق  هادی؛  کالنتری،  احمد،  کوشا،  قلی؛  رضا  وحیدی، 

آذربایجان شرقی« مجله سالمت وبهداشت، دوره سوم، شماره چهارم، زمستان: 1391
سجادی، حمیرا؛ صدراسادات، سیدجالل؛ »شاخص های سالمت اجتماعی« اطالعات سیاسی-اقتصادی، تهران:1384	 

به این موضوع امتیازدهید )1تا100(. کدموضوع 105211  پیامک 3000727310001. نحوه امتیازدهی: امتیازــ شماره مقاله. مثال: اگرامتیازشما80 باشد )80 - 105211(


