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 اهداف آموزشی 

امید است خوانندگان محترم پس ازمطالعه:
سالمتی را تعریف کنند. 	
برخی ازعوامل تأثیرگذار برسالمتی را نام ببرند.  	
تأثیر رفتار بر سالمتی را شرح دهند. 	

عصمت احمدی
مدیر مرکز توسعه شبکه و ارتقای سالمت
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

مرضیه شهدادی
کارشناس مسؤول آموزش بهورزی
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

نجمه افشارمنش
کارشناس توسعه شبکه و ارتقای سالمت
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

به دنبال  عـدالـت درسـالمـت 
شناسایی مشکالت اثرگذاربرسالمت درمنطقه
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مقدمه 

سالمتی از حقوق اصلی و تبعیض ناپذیر هر انسانی به 

حساب می آید. تندرستی وضعیتی است که از عوامل 

متعددی تأثیر می پذیرد. براساس نگرش سیستمی و با 

استفاده از تئوری سیستم ها، برای شناسایی مشکالت 

بــررســی سیستم  جــامــعــه،  یــک  در  تندرستی  بــر  مــؤثــر 

باید  بلکه  نیست،  کافی  تنهایی  به  درمــان  و  بهداشت 

ویژگی های جامعه مورد نظر و محیط بزرگ تری که آن را 

در برمی گیرد، در این ارزیابی منظور شود. )1(

سالمتی را می توان این گونه تعریف کرد که فرد، سالمت 

کامل جسمی، ذهنی، معنوی، شغلی، اجتماعی و دیگر 

مؤلفه ها را داشته باشد.

در حقیقت این تعریف مشابه قله مرتفعی است که هیچ 

کس نمی تواند آن را فتح کند، ولی گرایش همه افراد باید 

به سمت آن باشد. تعریف سازمان جهانی بهداشت از 

سالمتی، یک تعریف ایده آل و عمال دست نیافتنی است 

داشــت؛  را  سالمتی  ابعاد  همه  همزمان  نمی توان  زیــرا 

ضمن این که در عمل هم نمی توان مرزی بین سالمت و 

بیماری در نظر گرفت.)1(

عوامل تأثیر گذار بر سالمت جامعه 

از عمده عوامل تأثیر گذار بر سالمتی عبارتند از:

الف( نابرابری و بی عدالتی در سالمت 

ب( عوامل درونی و برونی نظام سالمت 

ج( سالمت روان 

د( عوامل فرهنگی و اجتماعی 

الف( نابرابری و بی عدالتی در سالمت
نابرابری های  برخی  کــه  مــی دهــد  رخ  زمــانــی  بی عدالتی 

بروز می یابد. در کل می توان  قابل پیشگیری در جامعه 

تفاوت های  فقدان  معنای  به  سالمت  در  عدالت  گفت 

مختلف  گـــروه هـــای  مــیــان  ســالمــت،  در  سیستماتیک 

اجتماعی است. )2( بی عدالتی در سالمت سبب می شود 

وضعیت سالمت گروه های اجتماعی محروم از آن چه که 

هست بدتر شود. هنگامی که مفهوم عدالت در سالمت 

توسعه سیاست های  و  تدوین  به خوبی مشخص شد، 

عملی برای کاهش بی عدالتی ها با در نظر گرفتن اصول 

پایه ای که باالتر اشاره کردیم باید آغاز شود. )2(

که  سالمت  در  عدالتی  بی  و  نابرابری  عوامل  از  برخی 

باشد  داشته  مــردم  سالمت  بر  مستقیم  تأثیر  می تواند 

عبارتند از:

محل اقامت 	 

شغل و میزان درآمد	 

فرهنگ و ارزش ها وآداب و رسوم یا داشتن اعتقادات 	 

نادرست مردم 

تحصیالت	 

وضعیت اقتصادی و اجتماعی 	 

محل اقامت: منظور تفاوت بین شهر و روستا، گروه های 
منطقه ای و پایتخت در مقابل سایر مناطق و بخش های 

دیگر شهرها است. افرادی که در شهر زندگی می کنند 

بهره مندی  هستند  روستاها  در  که  افـــرادی  به  نسبت 

بیمارستان  مثل  دارنـــد  امــکــانــات  و  منابع  از  بیشتری 

تخصصی و... )3(

شغل و میزان درآمد: یک محیط کاری امن و سالم باعث 
می شود که فرد در آن احساس امنیت کند. شخصی که 

برای  باشد مسلماً  کافی داشته  و درآمد  شغل مناسب 

سالمتی خود می تواند بیشتر هزینه کند. کسی که شغل 

در محیط ایمنی داشته باشد از لحاظ جسمی نیز سالم 

می ماند. )3(

بی عدالتی زمانی رخ می دهد که برخی 
نابرابری های قابل پیشگیری در جامعه 
بـروز مـی یـابـد. در کـل می توان گـفـت 
عدالـت در سالمت بـه معنـای فقدان 
تفاوت های سیستماتیک در سالمت، 
میان گروه های مختلف اجتماعی است.



20 ه 111 ار دوم /  زمستان  1400 / شم ی و ال  س س

اعتقادات  داشتن  یا  رســوم  و  آداب  و  ارزش هـــا  و  فرهنگ 
نادرست مردم: نفوذ عوامل فرهنگی واعتقادات مردم بر 
می تواند شکل دهنده  فرهنگ  است.  قطعی  آن ها  رفتار 

محیط و زمــیــنــه ســـاز تــحــوالت اقــتــصــادی، ســیــاســی و 

اجتماعی و حتی تکنولوژیکی باشد. در بسیاری از جوامع 

این عامل تأثیرات زیادی بر زندگی و سالمت مردم دارد و 

می تواند مثبت یا منفی باشد. )2(

تحصیالت: تحصیل کرده ها به دلیل دارا بودن تخصص 
خاص معموال دارای مشاغل پردرآمدی می شوند و به این 

ترتیب کمتر مجبور به انجام کارهای فیزیکی می شوند و 

از سالمت جسمی باالتری برخوردار هستند.

از  بــرخــوردارنــد،  باالتری  مــدارج تحصیلی  از  ــرادی که  اف

اداری مدرن تری  ملزومات  و حتی  ماشین  وسایل خانه، 

می توانند استفاده کنند و به این ترتیب سالمت جسمی 

و روحی بهتری نسبت به کم سواد ها دارند. )1(

بــودن سطح  باال  دلیل  به  تحصیلکرده  افــراد  نهایت  در 

دانش و همچنین تمکن مالی می توانند از بهترین خدمات 

این ترتیب سالمتی خود را  درمانی استفاده کنند و به 

از  افــراد کم سواد معموالً  به دست آورنــد در صورتی که 

برای  کمتر  و  نیستند  برخوردار  مطلوبی  مالی  وضعیت 

سالمتی خود هزینه می کنند. )2(

وضعیت  و  شــرایــط  اجــتــمــاعــی:  و  اقـــتـــصـــادی  وضــعــیــت 
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افرد  سالمت  بر  زندگی  طول  در  اجتماعی  و  اقتصادی 

تأثیر گذار است. افرادی که به مدت طوالنی در معرض 

آن  پیامدهای  و  اجتماعی  و  اقتصادی  محدودیت های 

شغل  پایین،  تحصیالت  خانواده،  کم  سرمایه  جمله  از 

قرار  غیره  و  نامناسب  خانه های  در  زندگی  نامطمئن، 

می گیرند بیشتر در معرض ابتال به بیماری ها قرار دارند. 

و  اقــتــصــادی  نامطلوب  هــای  پــدیــده  مهم ترین  از  یکی 

می دهد  نشان  شواهد  است.  بیکاری  مشکل  اجتماعی 

که افراد بیکار و خانواده های شان به طور قابل توجهی در 

معرض خطر مرگ زودرس و بیماری ها هستند. )3(

ب( عوامل درونی و برونی نظام سالمت
عوامل درونی

کمبود نیروی انسانی: یکی از چالش  های پیش روی 	 

نظام سالمت به  خصوص در مناطق کمتر برخوردار، 

ارایه  در  متبحر  و  متخصص  انسانی  نیروی  کمبود 

خدمات اســت؛ به  طــوری که در ســال  هــای گذشته، 

تعداد پزشکان در مناطق محروم نسبت به جمعیت 

تحت پوشش کمتر از استانداردها بوده  است.)1(

کمبود تجهیزات و منابع غیر مادی: تخت بیمارستانی 	 

است  ســالمــت  نــظــام  در  منابع  تــریــن  مهم  از  یکی 

از  ایــران  کشور  در  تخت  تعداد  رســد  می  نظر  به  و 

شاخص های جهانی کمتر است.

مراکز 	  در  خدمات  دریافت  جهت  جمعیت  ازدحــام 

درمانی دولتی

کاهش اعتماد مردم به مراکز درمانی دولتی و توجه 	 

بیشتر به متخصصان

بهره برداری ضعیف ازظرفیت بزرگ خیران سالمت )1(	 

عوامل بیرونی
مؤلفه  های مختلفی در بیرون از نظام سالمت وجود دارند 

نظام  بر  می تواند  آن ها  عملکرد  در  اختالل  گونه  هر  که 

سالمت تأثیر منفی بگذارد که شامل موارد زیر است:

عوامل اقتصادی: فشارهای اقتصادی بر زندگی مردم 	 

و معیشت آن ها باعث شده تا گاه قدرت دسترسی 

اولیه  خدمات  جمله  از  خدمات  برخی  به  اقتصادی 

پزشکی کاهش چشمگیر داشته باشد.

پراکندگی جمعیت در مناطق کم برخوردار	 

مشکالت بیمه  های سالمت )4(	 

ج( سالمت روان
بهره مندی  انسان  کننده سالمت  تعیین  عوامل  از  یکی 

اقدام های کمکی در  به معنای  از حمایت های اجتماعی 

در  زندگی  اســت.  نوع بشر  بــرای  زندگی  شرایط سخت 

به  اســت  بــاالیــی  اجتماعی  سالمت  دارای  کــه  محیطی 

کیفیت  واقــع  در  می کند.  کمک  نیز  فــرد  روان  سالمت 

زندگی و عملکرد شخصی فرد را نمی توان بدون توجه به 

معیارهای اجتماعی ارزیابی کرد و عملکرد خوب در زندگی 

می گیرد.  بر  در  نیز  را  اجتماعی  های  چالش  و  تکالیف 

غذا،  کمبود  و  پــرورش  و  آمــوزش  پایین  بیکاری، سطوح 

نبود سرپناه و عدم دسترسی به مراقبت های بهداشتی 

روان  به سالمت  مرتبط  اجتماعی  عوامل  از  نمونه هایی 

بودن در جامعه  برای فعال  را  توانایی مردم  هستند که 

محدود می کند. این عوامل اجتماعی منفی و اقتصادی 

این به عنوان یک مانع سالمت  بر  با فقر عالوه  مرتبط 

بر  منفی  تأثیر  مــی تــوانــد  نیز  تبعیض  می کنند.  عمل 

سالمت داشته باشد. تقویت اراده و احساس موفقیت و 

شادابی و تخلیه هیجانی و دوری از گوشه گیری، افزایش 

عزت نفس را بدنبال دارد. )1(

افرادی که به مدت طوالنی درمعرض 
محدودیت های اقتصادی و اجتماعی 
و پیامـدهای آن از جملـه سرمایه کم 
خـانـواده، تحـصـیـالت پـایـیـن، شـغـل 
نامطمئن،زندگی درخانه های نامناسب 
و غـیـره قـرار مـی گـیـرنـد بـیـشــتــر در 
معرض ابتال به بیماری ها قرار دارند.
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د( عوامل فرهنگی و اجتماعی

و  زندگی  سبک  و  بهداشتی  ناهنجار  رفتارهای  نقش 

شیوه های تغذیه در افزایش میزان بیماری های غیرواگیر، 

هدف  با  را  بهداشت  و  مراقبت  در  نگرش  تغییر  لــزوم 

حفظ و ارتقای سالمتی ایجاب می کند.

به عنوان  مــوارد ذکر شده نقش بی تحرکی  به  با توجه 

مرگ،  بروز  و  بیماری ها  در شیوع  اصلی  عوامل  از  یکی 

فیزیکی  فعالیت  این که  به  توجه  با  اهمیت است.  حایز 

بــروز  از  پیشگیری  در  مهمی  تأثیر  مــی تــوانــد  مناسب 

بیماری ها، عوارض آن ها و در نهایت مرگ و میر ناشی از 

آن ها داشته باشد، بررسی متون و مقاالت علمی در مورد 

مطلب  این  گویای  فیزیکی  فعالیت  و  بیماری ها  ارتباط 

است که ورزش پیاده روی دارای تأثیرات مفیدی در زمینه 

پیشگیری از بیماری های مزمن و غیرواگیر است. )3(

واقعیت ها در سالمتی

پیچیدگی،  عین  در  علمی  اصــول  که  است  آن  واقعیت 

منطق و الگوی مشخصی دارند و از همه مهم تر این که 

بر اساس واقعیت و تجربه شکل گرفته اند، به  طور مثال 

برای بدن مضر است،  وقتی گفته می شود غذای چرب 

واقعی،  آزمایش های  مختلف،  تحقیقات  علمی،  دالیــل 

مطالعات روی زندگی افراد در درازمدت و کوتاه مدت و... 

انجام شده، به  عالوه میزان شرایط مضر بودن، مقدار آن 

نقش بی تحرکی به عنوان یکی از 
عوامل اصلی در شیوع بیماری ها 

و بروزمرگ، حایزاهمیت است.
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منابع
برهانی نژاد و دیگران؛ وضعیت بهره مندی از خدمات سالمت و عوامل موثر بر آن در سالمندان شهر کرمان در مجله دانشگاه . 1

علوم پاشکی خراسان شمالی، دوره7، شماره2.
مبانی و روش های اپیدمیولوژی/پدیدآورندگان محمدحسین باقیانی مقدم، محمدحسن احرام پوش، سعید مظلومی. سال1387.. 2
نشریه: مطالعات راهبردی ورزش و جوانان نویسنده: بنی جمالی سیدمحسن* شماره: بهار 1395، دوره 15، شماره3. 3

علمی  شواهد  اساس  بر  دیگر  جزییات  بسیاری  و 

مشخص شده نه آن که صرفاً عقیده یا طرز فکر یا 

سلیقه یک فرد یا یک گروه از افراد باشد. امــــروزه 

پــیشــــرفــــت عــلـــوم و فــنـــاوری هـــا ســبـــب می شود 

بگیرد.  پیش  در  را  جدیدی  رفتارهای  انــســان،  تا 

را  متفاوتی  اثــرات  می تواند  جدید  تغییر  هرگونه 

اقتصادی  اجتماعی،  فــردی،  زندگی  ابعاد  همه  در 

و … انسان به وجود آورد، اما از میان این عوامل 

آن هایی که در سالمتی انسـان تأثیرگـذار هستنـد از 

نقش ویژه ای برخوردارند. )3(

محیط  در  بهداشتی  اولــیــه  دهــنــده  ــه  ارایـ بــهــورز، 

ــاهــا اســــت. وی بــا شــنــاســایــی مــشــکــالت و  روســت

معضالت منطقه خود که بر سالمتی مردم تحت 

بهبود  در  بسزایی  نقش  گــذارنــد،  می  اثــر  پوشش 

وضعیت منطقه خود دارد. مثال حوزه کاری او فقط 

در خانه بهداشت تعریف نشده بلکه »ده گردشی« 

و  از سالمت روستاییان  اطمینان  و  برای سرکشی 

رفتن به روستاهای اقماری از حوزه های فعالیت این 

یکی ازچالش  های پیش روی نظام سالمت 
به  خصوص در منـاطق کمتـر برخوردار، 
کمبود نیروی انسانی متخصص و متبحر 
در ارایه خدمات است؛ به  طوری که در 
سـال  هـای گـذشـتـه، تعـداد پزشـکـان در 
مناطق محروم نسبت به جمعیت تحت 
پوشش کمتر از استانداردها بوده  است.

پیام آور سالمت است.

ــان بـــاردار، کــودکــان،  در واقــع ارایـــه خــدمــات سالمت بــه زن

نوجوانان، جوانان، سالمندان و میانساالن روستا، خدمات 

بهداشت محیط و حرفه ای و کنترل بیماری ها اعم از واگیر 

و غیرواگیر و ارایه همه خدماتی که باسالمت مردم ارتباط 

نزدیک دارد، حوزه کاری و شغلی او را تشکیل می دهند. )1(

نتیجه گیری

و  پیشبرد  بهداشتی،  راهــبــرد  هــر  اســاســی  و  اصلی  هــدف 

ارتقای سالمت مردم و همچنین ارتقای کیفیت زندگی آن ها 

است. توزیع عادالنه خدمات سالمت بین آحاد مردم یکی 

از اهــداف واالی نظام های سالمت و تأثیرگذار بر سالمت 

مردم است. افرادی که در الیه های باالی جامعه هستند، 

دسترسی بیشتری به منابع داشته از این رو در برابر مسایل، 

راه حل های بهتر و گوناگون در اختیار دارند که نشان دهنده 

کمتر  درنتیجه  و  است  سالمت  بر  اقتصادی  عوامل  تأثیر 

دچار آشفتگی روانی می شوند. 

انتخاب های  از  از مشکالت سالمتی انسان ناشی  بسیاری 

رفتاری نادرست است. معموالً افراد به روشی که به ارتقای 

 )2( سالمت و طول عمر آن ها منجر شود رفتار نمی کنند. 

آنچه حفاظت از سالمت به دنبال آن است، ارتقای سالمت 

به طور کلی  ایجاد اجتماعی سالم است.  با هدف  عمومی 

حفاظت ازسالمت چیزی نیست که توسط یک فرد انجام 

یا  دولــت  مثل  ارگانی  عهده  به  مسؤولیت  ایــن  بلکه  گیرد 

سازمان های محلی یا شرکت های دارای قدرت اجرایی است. 

عوامل زیادی بر سالمت تأثیر دارد اما رفتار ما در برخورد با 

این عوامل بسیار مهم است. ما نمی توانیم برخی عوامل را 

تغییر دهیم اما با اصالح رفتارمان می توانیم تأثیر این عوامل 

را بر سالمتی بهبود ببخشیم. )2(


