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چکيده
مقدمه
بر اساس تعريف سازمان جهانی بهداشت در سال  ،1391سالمت اجتماعی ابعاد سالمت محسوب میشود؛ از
دو بعد جسمی و روانی سالمت تأثير پذيرفته و بر آنها اثر متقابل دارد .بااينکه تعاريف متفاوتی براي سالمت
اجتماعی ارائه شده است و هنوز اجماعی در تعريف آن وجود ندارد ،اما تعريف ارائههشهده در اولهي همهاي
سالمت اجتماعی کشور (در سال  )1911بهعنوان محور مباحث اي گزارش است .طبق اي تعريهف سهالمت
اجتماعی عبارت است از «کميت و کيفيت تعامل فرد با اجتماع بهمنظور ارتقاي رفاه آحهاد جامعهه» .نتيجهه
نهايی اي تعامل ارتقاي سرمايه اجتماعی ،امنيت اجتماعی ،کاه فقر و بیعدالتی است و نقطهه مقابهل آن
افزاي آسيبهاي اجتماعی است.
روششناسي
اي مطالعه بر اساس چارچوب  Policy Briefتهيه شده است .دادههاي الزم براي پي نويس اي مستند از دو
روش به دست آمد )1 :مرور اسناد شامل منابع داخل کشور ،تجربيات ساير کشهورها و اسهناد داخهل کشهور
ايران در  5سال گذشته حاصل شد )1 .براي نقد و استفاده از نظرات خبرگان در پي نويس نههايی  6نفهر از
افراد دانشگاهی با تحصيالت جامعهشناسی ،انسانشناسی ،مهددکاري اجتمهاعی ،جهرمشناسهی ،روانشناسهی
اجتماعی و پزشکی اجتماعی بهعنوان کميته راهبري فنی استفاده شد و درنهايت در گروه سالمت اجتمهاعی
به بحث و تبادلنظر گذاشته شد.
يافتهها
امروز مطالعات متعددي ارتباط بي سرمايه اجتمهاعی افهراد و ويهعيت سهالمت جسهمی و روانهی آنهها را
موردمطالعه قرار میدهد و اي اميدواري را براي فعاالن بخ سالمت ايجاد میکند که بها افهزاي سهالمت
اجتماعی می توان ويعيت جسمی و روانی را بهتر کرد .شاخصهاي متعددي براي سنج ويعيت سهالمت
اجتماعی تعيي و به کار گرفته شده است .مطابق تعريف ارائهشده در اي گزارش سه دسهته شهاخص بهراي
سنج ويعيت سالمت اجتماعی میتوان تعريهف کهرد )1 :شهاخصههاي سهطا اثهر نههايی (آسهيبههاي
اجتماعی)  )1شاخصهاي رفتاري (رفتارهاي اجتماعی)  )9شاخصههاي محيطهی مشهور بهراي بهروز رفتهار
اجتماعی سالم .شواهد نشان میدهد که رشد آسيبهاي اجتماعی طی سالهاي اخير صعودي است .مصوبات
و مداخالت متعددي براي کاه آسيبهاي اجتماعی و ارتقاي سالمت اجتماعی توسط سازمانها در جريان
است اما موانع متعددي وجود دارد که مانع از تأثير اي اقدامات در بهبهود شهاخصههاي سهالمت اجتمهاعی
است؛ به اي علل بايد اثرات غيرقابلانکار تغييرات کالن اقتصهادي ،سياسهی ،بهي المللهی ،فه آوري و حتهی
زيستمحيطی را هم ايافه کرد.

بحث و نتيجهگيري
ارتقاي سالمت اجتماعی بدون همکاري بخ هاي مختلف رخ نمیدهد و هر بخشی ازجمله وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی بايد وظايف خود را انجام دهد ،تدوي سند ملی ارتقاي سهالمت اجتمهاعی در افهق
چشمانداز  1949اولي گام است؛ چراکه مرور برنامههاي موجود در وزارت کشور ،سازمان بهزيستی کشهور و
 ...نشان میدهد درمجموع يك سند ملی مدون و مبتنی بهر شهواهد وجهود نهدارد ،بسهياري از آسهيبههاي
اجتماعی يا مسائل اجتماعی بر يکديگر اثر همافزايی دارند و رويکرد تدوي برنامه براي تكتك ايه مسهائل
مديريت آن را دشوار کرده و منابع را هدر میدهد ،لذا پيشنهاد اي است که سند ملی سالمت اجتمهاعی بها
محوريت سه وزارت خانه مسئول شامل وزارت کشهور ،وزارت بهداشهت ،درمهان و آمهوزش پزشهکی و وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تدوي شده و در هيئت دولت تصويب شود و از مجلس شوراي اسالمی و مجمهع
تشخيص مصلحت حمايتهاي قانونی اخذ شود.
ورود تعاريف ،مفاهيم ،شاخصها و اثرات سالمت اجتماعی بر ساير ابعهاد سهالمت و همينهي مهداخالت بهه
مباحث درسی رشهتهههاي علهوم پزشهکی يهروري اسهت ،بههعبهارتديگهر يهرورت دارد پزشهکان و کليهه
ارائهدهندگان خدمات سالمت آموزههاي مربوط به شناسايی مشکالت اجتماعی مراجعهکنندگان و شيوهها يا
مراجع رفع مشکل را فراگرفته و بهطور رسمی در وظايف آنها گنجانده شود بهويژه در کار بالينی براي کليه
بيماران شرححال اجتماعی اخذشده و تصميمگيري شود.
بستههاي خدمتی مرتبط به خدمات مشاورهاي سالمت اجتماعی و ارتباط نظهام مراقبهتههاي اوليهه کشهور
( )PHCبا مشاورههاي سالمت اجتماعی تعيي شود.
پژوه هاي الزم در چهار حوزه تحقيقاتی شامل تحقيقات توصيفی براي تعيي ويعيت سهالمت اجتمهاعی،
تحقيق ،اتيولوژي بروز و شيوع مسائل اجتماعی ،تحقيقات براي تعيي بهتري مداخالت و همينهي تعيهي
ساختارهاي بهينه براي ارتقاي سالمت اجتماعی يروري است.
در طراحی و تصويب هر سياست عمومی بايد اثرات بالقوه منفی و مثبت آن بر سالمت اجتماعی مخاطبهان و
جامعه پيرامون را تعيي کرد .بهعبارتديگر پيوست اجتماعی سياست عمومی راهکهاري بهراي ورود مويهوع
سالمت اجتماعی در سياستهاي عمومی است.
کليدواژه :خالصه سياست ،سالمت اجتماعی ،راهکار ،آسيبهاي اجتماعی ،ايران.

