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الف) مقدهم :
سالمت بنا به تعريف رايج داراي ابعاد جسمي ،رواني ،اجتماعي و معنوي است ،سالمت حاصل رلرايو و فيتيلت
اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي ميبارد ،سالمت اجتماعي از اساسيترين معيارهاي رفاه اجتماعي هر جامعهاي به رلمار
مي رود و با بهدارت رواني ،فردي و اجتماعي مرتبو است ،بر اساس تعريف سازمان جهاني بهدارت ،سالمت اجتماعي،
فميت و فيتيت تعام فرد با اجتماع به منظور ارتقاي رفاه آحاد جامعه است .اين تعريف سالمت اجتملاعي را در سل
فردي و اجتماعي مشخص مينمايد .نتيجه تعام فرد با اجتماع ،ارتقاي سرمايه اجتماعي ،امنيت اجتماعي ،فاهش فقر و
بي عدالتي و يا نق ه مقاب آن افزايش آسيبهاي اجتماعي ميبارد.
ايران به عنوان يك فشور در حال توسعه و رو در رو با چالشهاي گذار جمعيتي و اپيدميولوژيك و توسعه فنآوري و
اطالعات ،با تغييرات و دگرگونيهلاي سلريو و گسلتردهاي در سلاتتار فرهنگلي و اجتملاعي مواجله اسلت و آسليبها و
تهديدهاي اجتماعي جدي پيش رو دارد .از آنجا فه ميزان پيشرفت هر فشوري در سايه امنيت و ثبات اجتماعي حاص
مي رود ،بنابراين رناتت و بررسي تهديدها و آسيبپلذيري هلاي اجتملاعي فشلور و رونلد و ابعلاد مخت لف آن بلراي
تصميمگيري ،سياستگذاري و اقدامات راهبردي مناسب ضروري ميبارد.
فرهنگستان ع وم پزركي جمهوري اسالمي ايران ،براساس وظلايف و اهلداو و بنلا بله پيشلنهاد گلروه سلالمت
اجتماعي فرهنگستان ،موضلوع سلالمت اجتملاعي و راهبردهلاي پليش رو را در دسلتور فلار رلوراي آينلدهنگلاري و
نظريه پردازي سالمت قرار داد ،تا با فسب اطالع از وضعيت سالمت اجتماعي و روند و ابعاد مخت ف تهديدها و آسيبهاي
اجتماعي و چگونگي برنامهريزي و اولويتبندي و اقدام براي فنترل آن در زمان حال و آينده از زبان تبرگلان ع ملي و
مسئولين اجرايي سالمت اجتماعي فشور ،درباره وضعيت ،ديدگاهها ،برنامهريزي و اقدام ،اسلتراتييها و چشلم انلدازهاي
ب ند مدت گتتگو نمايند.
نشست ساعت  8صب روز پنجشنبه  39/11/11با حضو ر رئيس فرهنگستان و روراي آيندهنگاري ،افثلر اعضلاي
رورا ،اعضاي گروه ع مي سالمت اجتماعي و  12نتر از استادان برجسته ع لوم اجتملاعي ،و مسلئولين اررلد سلالمت
اجتماعي ،در مح سالن اجتماعات فرهنگستان تشكي گرديد.
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ج سه با تير مقدم و سخنان جناب آقاي دفتر مرندي رئيس محترم فرهنگستان و روراي آيندهنگاري آغاز رد .پس از
آن سه نتر از اساتيد عضو گروه ع مي سالمت اجتماعي فرهنگستان نتايج پروژههلاي تحقيقلاتي انجلام رلده را ارائله
نمودند سپس حاضران در ارتباط با مساي م رح رده به بحث پرداتتند.

ب) موضوع :
سالمت اجتماعي و راهبردهاي پيش رو در فشور

ج) محوراهي اصلي بحث :
 .1مروري بر مهمترين پيامهاي حاص از طرحهاي اجرا رده در گروه سالمت اجتماعي
 .1تالصه سياستي سالمت اجتماعي ،بازماندگان تحصي و راه آينده ،سالمت جنسي
 .9آسيبهاي اجتماعي نوپديد در ايران
 .4آينده نگاري سالمت اجتماعي

د) چالشهاي اصلي :
 .1عدم تعريف جامو و مورد قبول نخبگان و متوليان سالمت ،از سالمت اجتماعي.
 .1مواجهه نظام سالمت ايران با چالشهاي گلذار جمعيتلي و اپيلدميولوژيك و توسلعه فلنآوري و اطالعلات و
تغييرات و دگرگونيهاي سريو و گسلترده در سلاتتار فرهنگلي و اجتملاعي و افلزايش آسليبها و تهديلدهاي
اجتماعي در فشور.
 .9م وب نبودن وضعيت راتصهاي سالمت اجتماعي ايران بر اساس معيارهاي رتبلهبنلدي و رلاتصهلاي
سالمت اجتماعي جهاني.
 .4وجود همپوراني و مداتالت غير ع مي و برنامههاي مغاير در دستگاههاي مربوط به سالمت اجتماعي و عدم
انجام ارزريابي مداتالت انجام رده.
 .5عدم سند م ي ارتقاي سالمت اجتماعي و برنامه جامو يكپارچه در فشور.
 .6غت ت از راتصهاي رفتاري از جم ه ،چگونگي فميت و فيتيت ارتباط افراد با تانواده ،اطرافيلان و جامعله و
عدم اهتمام فافي براي ارتقاء رفتارهاي اجتماعي سالم.
 .7هجمههاي غرب بوييه آمريكا براي تأثير گذاري بر سالمت اجتماعي و ارزرهاي ديني مردم.
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 .8فم توجهي به ورود فرهنگ تكنولوژي ،تأثير تخريب فننده استقرار فرهنگ ناصحي استتاده از تكنولوژي بر
ارتباطات بين افراد و تانوادهها به عنوان نهادهاي اجتماعي.
 .3فم توجهي به جايگاه و اهميت پايگاههاي مردمي ،مسلاجد ،ملدارس ،تانلههلاي فرهنلگ ،فرهنگسلراها و
همكاريهاي متقاب با بخشهاي دولتي و غير دولتي مرتبو در اجراي سياستهاي عمومي سالمت اجتملاعي و
برنامههاي حامي سالمت.
 .12فتمان مشكالت اجتماعي در برتي موارد و واقعي نديدن آنها در سياستگذاري ،برنامهريزي ،بسيج اجتماعي و
اجراي برنامههاي ارتقاء دهنده سالمت.

پيشنهاداهي كلي :
 .1بايد براي رسيدن به تعريف معين و يك متهوم قاب قبول مشترك در سالمت اجتماعي اقلدام جلامو و همله
جانبه صورت گيرد.
 .1روندهاي موجود ايجاب ميفنند روراي اجتماعي فشور سند م ي ارتقاء سالمت اجتماعي را تدوين و بر اجراي
آن نظارت نمايد.
 .9بنا به وابستگي عوام اجتماعي سالمت به همديگر و تبعيت اقدامات در حوزه سالمت اجتماعي بله نلوعي از
تئوري  ،Syndemicالزم است مداتالت و برنامههاي ارتقا دهنده سالمت اجتماعي با رويكلرد چنلد عامل
اثرگذار بر هم برنامهريزي و اجرا رود.
 .4موضوع حقوق جنسي و باروي بايد مورد توجه قرار گيرد و نظام سالمت وظايف مشخصي را در برابلر تلأمين
اين بخش از سالمت بعهده بگيرد.
 .5بدلي وجود باورهاي غ و درباره آموزش جنسي ،نظام سالمت فشور بايد ،با بكار گلرفتن رورلهاي درسلت و
من بق با فرهنگ ديني جامعه ،اين آموزرها را در نظام ارائه تدمات سالمت ادغام و اجراي آنرا تقويت نمايد.
 .6بع ت نافارآمدي رتبهبندي و برتي راتصهاي تعيين وضعيت سالمت اجتماعي فشور توسو غرب و با رويكرد
غربي ،الزم است براي نتيجهگيري فاربردي ،برتي راتصهاي موجود باز تعريف و راتصهاي اندازهگيري آنها
معين رود( .مث نشاط ،رفتار پر ت ر جنسي و). ...
 .7تأثير روندهاي آينده جهاني بر روي سالمت اجتماعي ايرانيان بسيار متغير است و با توجه به تنوع و گستردگي
تأثيرات تهديد فنندهها ،بايد برنامه م ي سالمت اجتماعي تدوين ،و روند هدفمند اجراي آن در برنامه رشلم و
هتتم توسعه فشور به توبي ديده رود.
 .8راتصهاي مخت ف سالمت اجتماعي ،مؤلتههاي اجتماعي سالمت و سرمايه اجتماعي نيازمنلد پيملايشهلاي
فراگير و جامو ميبارد .سازمانها و مرافز تحقيقاتي بايد براي انجام آن هدايت روند.
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 .3بر عكس رويكرد انتعالي ،بايد مسئ ه سالمت اجتماعي را از زاويه و ابعاد عوام مثبت موجود نگاه فنليم و بلر
اين اساس بايد مسئولين ذيربو با برتورد پيش دستانه و فعال عم فنند.
 .12بدلي وييگي متاهيم و براي دستيابي به نتايج فاربردي ،الزم است موضوع سالمت اجتملاعي و مؤلتلههلاي
اجتماعي مؤثر بر سالمت و سرمايه اجتماعي به عنوان موضوعات جداگانه در روراي آيندهنگاري مورد بحلث
قرار گيرند.
 .11فرهنگستان ع وم پزركي با استتاده از همه مرافز و نخبگان دانشگاهي "فميته نقد و بررسي و بحث نظلري
سالمت اجتماعي" را تشكي دهد و متاهيم و راتصها را با حضور افراد صاحب نظر در حوزه فرهنگي ،ف سته
و هستي رناسي بحث و به نتيجه برساند.
 .11بدلي تتاوت مؤلتههاي اجتماعي در جوامو مخت ف و تتاوت برتي هنجارهاي اجتماعي ايران بلا راتصلهاي
اندازهگيري جهاني ،بايد در پيوهشهاي حوزه اجتماعي مؤلتههايي مث فرهنگ و هويت فرهنگي ملورد توجله
قرار گيرد.
 .19در بحث ،Globalizationو استتاده از اطالعات و راهنماهاي غربي ،بايد به همه جوانب آن توجه نمود .و در
ورود به حوزه مساي ديني فه نيازمند تح ي فني است دقت فافي صورت گيرد و ارزرها و اصالت دينلي در
تعيين اولويتها مورد توجه قرار گيرد.
 .14به ع ت هجمههايي از بيرون ،عمدتاً آمريكا ،در روند سالمت اجتماعي برتي مشكالت رو به افزايش است .با
استتاده از نقاط قوت فشور از نظر سياسي ،ع مي و امنيتي در حي ه سالمت اجتماعي ،بايد براي پيشلگيري و
مقاب ه با آن يك عزم عمومي و بسيج اجتماعي تعريف و تقويت و اجرايي گردد.
 .15فاربرد و گسترش ارتباطات و رسانههاي نوين به عنوان فرصت براي سالمت است .بلراي گسلترش فرهنلگ
استتاده از تكنولوژي و ارتباطات بين فردي مبتني بر ارزرلهاي دينلي ،طراحلي برنامله و اجلراي آموزرلهاي
هدفمند در س

فشور ضروري است.

 .16بدلي نقش و اهميت پايگاههاي مردملي ،مسلاجد ،ملدارس ،تانلههلاي فرهنلگ و فرهنگسلراها در اجلراي
سياستهاي عمومي و برنامههاي حامي سالمت ،بايد در سياستگذاري و اجراي برنامههاي مرتبو بلا سلالمت
اجتماعي ،توانمندسازي پايگاههاي مردمي و توسعه همكاري متقاب با نهادهاي مربوط در اولويت قرار گيرد.
به دلي گستردگي موضوع و فمبود وقت ،بقيه گزارش و مذافرات به ج سه فروردين ماه  1934موفول گرديد.
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