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Abstract 
 

Health is a right and basic need for all human beings. At present the development 

of every community is judged according to the quality of health of its people, the 

equal distribution of health facilities among the different walks of life and the 

degree of protection of the disadvantaged against the harmful  factors regarding 

health. Today  the health perspectives have expanded and necessarily focused on 

non-medical determinants of health. Each of these determinants by themselves or 

through affecting each other greatly  influences the health condition and leads to 
injustice in it. These determinants such as heredity, lifestyle, the environment, the 

economical and social conditions have great effects on the quality of life. It is true 

that medical care  can cause longevity and recovery from a serious disease, but 

what is important for the public health is the economical and social conditions 

which make people sick or make them need medical care or causes people to use 

preventive medical services to raise the quality of their health. The role of the 

health and treatment system is 25 percent in the promotion of health care and the 

remaining 75 percent is related to the social factors. That is to say, the social 

determinants of  health such as salary, education, job and nutrition in a social 

class can cause sickness more than other biological factors  and they play a 

crucial role in the public health. Health is an issue, the role of which in the human 

progress is undeniable; therefore, fighting with the factors affecting health and 

causing inequality in public health is in fact one of the priorities of all walks of 

life. By the proper controlling  of social factors, it is possible to improve the 
policies concerning heath and welfare and to deal with social problems, all of 

which require a great motivation the in inter-sectional collaboration. To improve 

the health quality needs steps taken beyond the immediate causes of diseases. 

What is needed more is focusing specifically on causes of the causes. This article 

tries to study the relationship between health and the socio-economical factors by 

reviewing the latest reliable scientific sources in research. 
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  چکیده

 روی از را اجتماعی هر یافتگی توسعه حاضر حال در. است ها انسان تمام اساسی نیاز و حق سالمت

 و اجتماعی طبقات مختلف های طیف میان در سالمت عادالنه توزیع میزان ، اجتماع آن مردم سالمت کیفیت

 در. نماید می قضاوت اجتماع آن سالمت به رسان آسیب عوامل مقابل در محروم افراد از محافظت میزان نیز

 طبی غیر کننده عیینت عوامل به ضرورتاً و کرده پیدا تر وسیع اندازی چشم سالمت های دیدگاه امروز دنیای

 تأثیر طریق از یا و خود خودی به ها کننده تعیین این از یک هر. است گشته معطوف ای ویژه توجه سالمت

 وضعیت در هایی عدالتی بروز بی سبب و دهند می قرار تأثیر تحت شدت به را سالمتی وضعیت ، یکدیگر بر

 ، اقتصادی وضعیت ، زیست محیط ، زندگی شیوه ، وراثت قبیل از ها کننده تعیین این. گردند می سالمت

 واقع در. دارند زندگی کیفیت جمله از آن پیامدهای و سالمت بر چشمگیری تأثیر که بوده...  و اجتماعی

 ولی شوند جدی بیماری یک از بهبودی یا و عمر طول باعث توانند می پزشکی های مراقبت که است صحیح

 مردم شود می باعث که است اقتصادی – اجتماعی شرایط ، است مهم جمعیت سالمت برای که چیزی آن

 پیشگیری خدمات از خود سالمتی سطح ارتقاء جهت یا و باشند داشته پزشکی مراقبت به نیاز یا و شوند بیمار

 از متأثر بقیه درصد 52 و درصد 52 حداکثر سالمت ارتقای در درمان و بهداشت سیستم نقش. نمایند استفاده

 ، تحصیالت سطح ، درآمد میزان سالمت مانند اجتماعی های کننده تعیین که معنا بدین. است اجتماعی عوامل

 شوند می ها بیماری به ابتال سبب بیولوژیک عوامل مانند عواملی از بیشتر بسیار اجتماعی طبقه ، تغذیه ، شغل

 . دارند بسزایی نقش انسان سالمت در و

 .  توسعه ، بهداشت ، زندگی کیفیت ، بیماری ، اجتماعی عوامل ، سالمت:  کلیدی های واژه
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 مقدمه 

اجتماعی بر سالمت انسان مؤثر شناخته شده و برای اکثر مردم جهان  –از قدیم االیام وضعیت اقتصادی 

اجتماعی یعنی درآمد سرانه ، سطح آموزش ،  –وضعیت سالمت در درجه اول با میزان پیشرفت اقتصادی 

تغذیه ، اشتغال ، مسکن ، نسبت سرباری ، بعد خانوار ، میزان افزایش جمعیت و . . . تعیین می شود. 

های  خوشبختانه امروزه موضوع سالمتی در اولویت دستور کار توسعه بین المللی قرار دارد و نابرابری

کشورها به عنوان مرکز توجه جوامع جهانی قرار گرفته است. در حال سالمتی بین کشورها و نیز دز داخل 

، محروم و آسیب پذیر افزایش حاضر این امکان به وجود آمده است که سطح سالمت در جوامع کم درآمد 

  (.  2و5لل واقعی مشکالت سالمتی توجه شود )یابد ، اما این به شرطی امکان پذیر است که به ع

ثیرگذار در واقع بازگو کننده موقعیت های متفاوت مردم در نردبان اجتماعی قدرت و عوامل اجتماعی تأ

منابع می باشند. شواهد حاکی از آن است که بیشترین بار بیماری ها و قسمت اعظم نابرابری های سالمت در 

کشورها بدون به می شود. چارچوب این عوامل نشان می دهد که در بسیاری از  دنیا از عوامل اجتماعی ناشی

دست آوردن موفقیت های چشمگیر در زمینه کاهش فقر ، برقراری امنیت غذایی ، امکان تحصیالت ، توانمند 

جمعیت ، دستیابی به اهداف سالمت مقدور ط زندگی در نواحی فقیر نشین و پرسازی زنان و اصالح شرای

مردم مؤثر هستند از زمان های بسیار نقش قطعی عوامل اجتماعی و محیطی که بر سالمت (. 10) نمی باشد

قدیم شناسایی شده است. تحقیقات اپیدمیولوژیک ثابت کرده که عوامل زیست محیطی و اجتماعی در بهبود 

اساس نامه سازمان اهمیت داشته است.  11سالمت بسیاری از جمعیت ها در کشورهای صنعتی در آغاز قرن 

تهیه شد ، این حقیقت را مطرح می کند که بنیان گذاران این  1191جهانی بهداشت که پیش نویس آن در سال 

سازمان قصد داشته اند هم گام با مقابله با چالش های فرا روی مراقبت های پزشکی و درمان های مؤثر ، به 

حالت  "ریشه های اجتماعی مشکالت سالمتی نیز توجه ویژه نمایند. در این اساس نامه ، سالمتی به عنوان 

 .(5و1) تعریف شده است "ل جسمی ، روانی و اجتماعی و نه فقط نبود بیماری رفاه کام

 مرور با اقتصادی و اجتماعی عوامل و سالمت بین رابطه گردیده سعی مقاله این درمواد و روش ها : 

  . گردد بررسی علمی معتبر های پژوهش و منابع جدیدترین
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 یافته ها 

نیز در هر موقعیت جغرافیایی ، تفاوت هایی در وضعیت سالمت در هر سیستم اجتماعی ، سیاسی و 

گروه های مختلف اجتماعی به چشم می خورد ، حتی در نواحی مختلف جغرافیایی داخل یک کشور نیز این 

می باشند. شواهد زیادی گویای این واقعیت است که گروه های محروم تر عمر  قبیل تفاوت ها کامالً مشهود

و در سنین پایین تری فوت می نمایند ، این شواهد نیز نشان می دهند که هر چه فرد در کوتاه تری دارند 

    . بنابراین (3) اجتماعی پایین تری باشد ، وضعیت سالمت نامطلوب تری خواهد داشت –وضعیت اقتصادی 

 باال به پایینمی توان گفت که در واقع یک گرادیان اجتماعی در سالمت وجود دارد که همانند یک پیستون از 

اجتماعی در حرکت است و به طور کلی هر طبقه از طبقه پایین تر خود از وضعیت سالمت  –طیف اقتصادی 

. در همه جای دنیا تفاوت هایی در میزان های ابتال به بیماری ها در گروه های (9) بهتری برخوردار است

        ی محروم تر هم بیشتر به بیماری ها مبتالمحروم در مقایسه با سایر گروه ها نیز به چشم می خورد ، گروه ها

معلولیت ها در سنین پایین تر در آن ها ، باالتر است. مثال هایی از  می شوند و هم بیماری های مزمن و میزان

عروقی ، میزان های دسترسی  –وجود این قبیل اختالف ها در شاخص های سایکولوژیک ، بیماری های قلبی 

اشتی به فراوانی موجود است. این ها همگی همان موضوعاتی هستند که در بررسی های و کیفیت خدمات بهد

بررسی های جهانی نشان می دهد ، عوامل اجتماعی و رابطه آن با سالمت می بایست مورد توجه قرار گیرد. 

شکاف بزرگ و تفاوت های فاحشی در وضعیت سالمت ملل مختلف ، جمعیت شهری و روستایی و مناطق 

 . (5و1) لف یک کشور ، گروه های مختلف اجتماعی و . . . قابل مشاهده استمخت

بررسی های علمی نشان می دهد تنوع های طبیعی بین افراد وجود دارد. هر انسانی از نظر وضعیت 

سالمت با انسان دیگر متفاوت است. محال است که تمام افراد انسانی در وضعیت سالمت یکسانی باشند ، از 

ی های مشابهی رنج ببرند و یا پس از طول عمر یکسانی فوت کنند. این هدف ، هدفی دست نیافتنی بیمار

است و عالوه بر این مطلوب نیز نمی باشد. بنابراین آن قسمت از تفاوت ها در سالمت که با تنوع های 

 –ی بیماری های قلبی . مثالً شیوع باال(1) بیولوژیک طبیعی مرتبطند ، غیر قایل اجتناب می باشند نه ناعادالنه

عادالنه و غیر منصفانه نیست ، زیرا این مسئله به دلیل فرایند لمندان در مقایسه با جوانان ، ناعروقی در سا

طبیعی پیر شدن رخ می دهد. همچنین برخی از اختالفات بین سالمت مرد و زن در گروه تفاوت های 

می گیرند ، مثالً بیماری های مرتبط با جنس از قبیل سرطان تخمدان و رحم و بروز باالتر  بیولوژیک قرار

استئوپروز در زنان مسن در مقایسه با مردان مسن که به وضوح به اختالفات بیولوژیک بین مرد و زن مرتبط 

بین گروه های . هر چند که اغلب تفاوت ها (5) است ، ناشی از تأثیرات عوامل اجتماعی و محیطی نمی باشد
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مختلف جامعه ) مثالً بین زن و مرد ( جزو زمینه های بیولوژیک محسوب نمی گردند. محک و معیار مهم 

برای آن چه که منجر به اختالفات سالمت شده و قابل قبول نمی باشند ، در واقع به میزان زیادی بستگی به 

می کنند و یا این که عمدتاً خارج از کنترل  موقعیت های مولد ناخوشی دارد که یا خود مردم آن را انتخاب

مستقیم آنان است. برای مثال به دلیل در دسترس نبودن و فقدان منابع قابل قبول ، طبقات اجتماعی فقیرتر از 

قدرت انتخاب کمتری برخوردارند و در مکان های ناامن و پرجمعیت زندگی می کنند ، مشاغل پرخطری 

ر بمانند نیز بیشتر است ، از این رو از سطح پایین تری از سالمت برخوردارند. دارند و احتمال این که بیکا

گزینه های رفتار سالمت فردی ممکن است تا حد زیادی به مالحظات اجتماعی و اقتصادی محدود شوند ، 

ر به استفاده از رژیم های کمتر مغذی ممکن است ناشی از درآمد یا توزیع نامناسب مواد غذایی که منجمثالً 

نبود مواد غذایی تازه در مراکز خرید می شود ، باشد. همچنین فقدان یکی از رفتارهای مهم اجتماعی یعنی 

        فعالیت فیزیکی کافی ممکن است به دلیل کمبود تسهیالتی برای اوقات فراغت ، درآمد ناکافی برای 

ها باشد. سنجش سطوح مختلف سالمت از  بهره مندی از این تسهیالت و یا وقت ناکافی برای استفاده از آن

مکانی به مکان دیگر و از زمانی به زمان دیگر متفاوت است ، در بعضی از این موارد معیار مورد استفاده درجه 

قدرت انتخاب است ، مثالً در جایی که مردم هیچ قدرت انتخابی در خصوص شرایط کاری و زندگی خود 

  .(11و1) ، بیشتر احتمال دارد که از سالمت خود خوشنود باشند ندارند و یا قدرت بسیار کمی دارند

 لذا ، است ناپذیر انکار نیز انسانی توسعه های شاخص ارتقاء در آن نقش که است ای مقوله سالمت

 ، گردند می سالمت در هایی نابرابری وجود سبب نیز و داده قرار تأثیر تحت را سالمت که عواملی با مبارزه

    ، مثبت جهت در اجتماعی عوامل مهار با. شود می محسوب جامعه آحاد همه های اولویت از حقیقت در

 فرآیندهای در ریشه که اجتماعی مسائل و بخشید بهبود را رفاه و سالمتی با مرتبط های سیاست توان می

 بهبود. است بخشی بین همکاری قوی های انگیزه نیازمند همگی ها این که نمود اصالح نیز را دارند اجتماعی

 نیاز و دارد ها بیماری کننده ایجاد فوری علل روی بر موجود تمرکز ورای اقداماتی به نیاز سالمت وضعیت

    . (5و3) گردد معطوف ای ویژه توجه آنها العلل علت روی بر که است

 

 گرادیان اجتماعی 

اجتماعی در طول زندگی بر سالمتی تأثیر گذار است. افرادی که در طبقات  –شرایط ضعیف اقتصادی 

پایین اجتماعی قرار گرفته اند حداقل دو برابر افرادی که در طبقات باالتر هستند ، دچار بیماری جدی و مرگ 

ین تری برخوردارند بیشتر از حتی در میان طیف کارکنان اداری ، آن دسته که از طبقه پایزودرس می شوند. 
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کارکنان طبقه باالتر از بیماری و مرگ زودرس در رنج می باشند. علل مادی و روانی اجتماعی از قبیل سرمایه 

خانه های نامناسب در ایجاد این تفاوت ها سهم  کم خانواده ، تحصیالت پایین ، شغل نامطمئن و زندگی در

ر چه مردم به مدت همی گردد.   به بروز بیماری ها و یا مرگ زودرس  دارند که در نهایت اثرات آن ها دمنجر

اجتماعی تنش دار زندگی کنند ، به همان نسبت از لحاظ فیزیکی رنج  –طوالنی تری در شرایط اقتصادی 

 . (9و5) بیشتری را متحمل شده و در سنین کهن سالی از سالمتی کمتری بهره مند خواهند شد

 

 ابتدایی زندگیشرایط دوران 

اثرات یک شروع خوب در زندگی ، یعنی حمایت مناسب از مادران و فرزندان ، برای یک عمر باقی 

پژوهش ها نشان می دهند که پایه سالمت دوران بزرگسالی ریشه در دوران کودکی و قبل از  خواهد ماند.

ی در طول زندگی و کاهش تولد دارد. کندی رشد و ضعف حمایتی می تواند باعث افزایش خطرات جسمان

. شرایط نامناسب در دوران بارداری از (5) عملکردی در دوران بزرگسالی گردد –قدرت ادراکات احساسی 

قبیل سوء تغذیه ، سیگار کشیدن ، استفاده نادرست از دارو ، ورزش ناکافی و عدم مراقبت های قبل از زایمان 

رشد نامطلوب جنین خطری برای سالمت آتی این  همگی می توانند منجر به رشد نامطلوب جنین گردند و

فرد محسوب خواهد شد. تجارب دوران کودکی به دلیل انعطاف پذیری مستمر سیستم های بیولوژیکی در 

ادراکی ، واکنش های  –. به همان نسبت که ورودی های حسی (5) سالمت آینده فرد حائز اهمیت است

سی و تحریک پذیری ضعیف نیز می توانند منجر به کاهش مغزی را برنامه ریزی می نمایند ، ناامنی احسا

آمادگی رفتن به مدرسه ، قدرت فراگیری پایین تر ، مشکالت رفتاری و انزوای اجتماعی در طی دوران 

بزرگسالی شوند. عادات خوب سالمتی از قبیل مصرف غذای مناسب ، سیگار نکشیدن ، ورزش کردن و . . . 

ش های صحیح مربیان است. رشد کند و عقب ماندگی جسمی در کودکی منجر مستلزم تربیت والدین و آموز

عروقی ، تنفسی و کلیوی گشته و احتمال خطر بیماری در  –به کاهش رشد و عملکرد سیستم های قلبی 

 . (8) می دهد بزرگسالی را افزایش
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 انزوای اجتماعی 

فقر ، محرومیت نسبی و انزوای اجتماعی تأثیر مهمی بر سالمت و نیز مرگ زودرس دارند. فقر مطلق 

یعنی کمبود مایحتاج ضروری اولیه زندگی که هنوز در برخی از غنی ترین کشورهای اروپایی نیز وجود دارد. 

جی ، افراد ناتوان ، پناهندگان در این میان به طور اخص ، افراد بیکار ، گروه های اقلیت قومی ، کارگران خار

میزان مرگ زودرس و افراد بی خانمان در معرض خطر قرار دارند. کسانی که در خیابان ها زندگی می کنند 

 . (11) باالتری دارند

فقر نسبی یعنی زندگی در وضعیتی فقیرانه تر از دیگر مردم اجتماع و این اصطالح اغلب به کسانی 

% درآمد متوسط در سطح ملی ، زندگی می کنند. انزوای اجتماعی 10ی کمتر از اطالق می شود که با درآمد

منجر به کاهش سالمتی و مهم تر از آن خطر مرگ زودرس می شود. اضطراب ناشی از فقر خصوصاً برای 

زنان باردار ، نوزادان ، کودکان و سالمندان مضر است. انزوای اجتماعی هم چنین ممکن است به دلیل نژاد 

، خصومت و بیکاری نیز به وجود آید. این شرایط مردم را از یادگیری ، حضور در  تی ، تبعیض ، بد نامیپرس

جلسات آموزشی ، دسترسی به خدمات و فعالیت های شهروندی باز می دارد. این ها خود همگی از لحاظ 

   روانی و اجتماعی زیان آور بوده و به لحاظ مادی برای سالمتی مضر هستند. هر چه افراد برای مدت 

النی تری در این قبیل وضعیت ها زندگی نمایند ، بیشتر در معرض ابتال به بیماری ها به ویژه بیماری قلبی طو

عروقی خواهند بود. فقر و انزوای اجتماعی خطر طالق ، ناتوانی ، بیماری ، اعتیاد و طرد از اجتماع را  –

 . (11و8) افزایش می دهند

 

 کار 

را افزایش می دهد. افرادی که کنترل بیشتری بر کارهایشان دارند از استرس در هنگام کار خطر بیماری 

سالمت بهتری برخوردارند. در کل شغل داشتن برای سالمتی فرد بهتر است تا این که فرد هیچ شغلی نداشته 

باشد. اما روش های مدیریت و روابط اجتماعی حاکم در محیط کار نیز در سالمتی نقش به سزایی دارند. 

نشان می دهد که استرس در کار نقش مهمی در بیماری و مرگ زودرس بازی می کند. مطالعاتی در شواهد 

از مهارت هایشان را ندارند و از اختیارات محل های کاری اروپی نشان داده اند که وقتی مردم فرصت استفاده 

 . (1) کمی در تصمیم گیری برخوردارند ، سالمتیشان خدشه دار می گردد
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قدرت کنترل پایین در حیطه کاری ارتباط قوی با افزایش خطر کمر درد ، درد در ناحیه پشت و بیماری 

عروقی دارد. شغل هایی که دارای تقاضای زیاد و کنترل کم هستند از خطر ویژه ای برخوردارند.  –قلبی 

اند مفید واقع گردد. برخی شواهد مبین این مطلب است که حمایت های اجتماعی در محیط های کاری می تو

به عالوه مشخص شده که دریافت پاداش های ناکافی در قبال تالش های کاری با خطر افزایش بیماری قلبی 

عروقی همراه می باشد. بنابراین این نتایج بیانگر این است که وضعیت روانی و اجتماعی محیط کار یکی از  –

و یکی از محرک های اجتماعی در تضعیف سالمتی به تعیین کننده های بسیار مهم سالمت محسوب گردیده 

 . (5) شمار می رود

 

 بیکاری

امنیت شغلی باعث افزایش سالمتی ، رفاه و رضایت شغلی می گردد. میزان بیکاری باال موجب بیماری 

بیکاری سالمتی را به مخاطره انداخته و میزان این خطر در مناطقی که بیکاری و مرگ زودرس می شود. 

دارد ، بیشتر است. شواهد نشان می دهند که افراد بیکار و خانواده هایشان به طور قابل توجهی در  گسترش

روانی و  –. اثرات بیکاری بر روی سالمتی در نتیجه مسائل روحی (2) معرض خطر مرگ زودرس می باشند

مسائل مالی به وجود می آید. این اثرات از زمانی آغاز می شود که فرد احساس کند شغلش در معرض تهدید 

است حتی قبل از این که واقعاً بیکار شود. این امر گویای این مطلب است که اضطراب در مورد ناامنی شغلی 

 . (1) نیز یکی از تعیین کننده های سالمت است

 –لی بر سالمت روان ) خصوصاً ابتال به بیماری اضطراب و افسردگی ( ، بیماری های قلبی ناامنی شغ

عروقی و عوامل خطر آن ها اثر زیادی دارد. بسیاری از نارضایتی ها و یا ناامنی ها شغلی می تواند به اندازه 

ن نیست و در بیکاری برای سالمت مضر باشد و صرف داشتن یک شغل همیشه ضامن  سالمتی جسم و روا

 . (3) این خصوص کیفیت شغلی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است
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 حمایت اجتماعی 

حمایت و روابط خوب اجتماعی سهم چشمگیری در سالمت دارند. حمایت اجتماعی در جهت تحقق 

متقابل نیازهای واقعی و عاطفی افراد کمک کننده است. تعلق به یک شبکه اجتماعی از جامعه و الزامات 

موجب می شود تا افراد احساس محبت ، دوستی ، احترام و ارزش نمایند. این امر تأثیر حفاظتی قوی بر 

. جدایی و (3) سالمتی دارد. هم چنین روابط حمایتی می توانند سبب برانگیختن رفتارهای سالم تری گردند

از یک حمله قلبی ، ارتباط  انزوای اجتماعی با افزایش میزان مرگ زودرس و شانس زنده ماندن کمتر پس

دارد. افرادی که حمایت های اجتماعی و عاطفی کمتری دارند ، بیشتر در معرض ابتال به افسردگی ، مشکالت 

      بارداری و ناتوانی به دنبال بیماری های حاد قرار می گیرند. از طرفی دیگر روابط نزدیک ولی نامناسب

و جسمی گردد. میزان حمایت های اجتماعی که فرد از نظر عملی و می تواند منجر به تضعیف سالمت روانی 

می باشد. فقر می تواند منجر به عاطفی دریافت می کند ، بسته به موقعیت های اجتماعی و اقتصادی متفاوت 

جدایی و انزوای اجتماعی گردد. در مقابل همبستگی اجتماعی که به عنوان کیفیت روابط اجتماعی و وجود 

. (10) الزامات متقابل و احترام در جوامع تعریف می گردد ، می تواند از سالمت مردم محافظت نمایداعتماد ، 

جوامعی که دارای سطح باالیی از نابرابری های درآمدی هستند ، تمایل کمتری به انسجام اجتماعی داشته و 

ا همبستگی اجتماعی زیاد ، در نتیجه میزان خشونت در آن ها باالتر است. مطالعه به عمل آمده از یک جامعه ب

 . (11) عروقی بوده است –حاکی از میزان پایین ابتال به بیماری های قلبی 

 

 اعتیاد 

وابستگی افراد به الکل ، مواد مخدر و دخانیات متأثر از محیط اجتماعی آنان است. مصرف مواد مخدر 

واکنشی است به شکست اجتماعی و برای استفاده کنندگان از آن سرابی است به منظور فرار از فالکت و 

واد مخدر و سیگار استرس که در واقع فقط مشکالت آن ها را بدتر می کند. وابستگی به الکل ، مصرف م

ارتباط نزدیکی با عالئم معیوب اجتماعی و اقتصادی دارد. به عنوان مثال دهه گذشته که زمان تحول اجتماعی 

و اقتصادی بزرگی در اروپای مرکزی و شرقی بود ، مرگ های ناشی از استفاده از الکل از قبیل تصادفات ، 

این مسیر علیتی احتماالً یک وجهی افزایش یافت. خشونت ، مسمومیت ، خودکشی و صدمات به طور قابل ت

را دو طرفه است ، بدین معنا که افراد به الکل روی می آورند تا درد شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی را 

 التیام دهند ، اما از این نکته غافل اند که وابستگی به الکل منجر بهسیر نزولی فعالیت های اجتماعی می گردد. 
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اجتماعی مانند زندگی فقیرانه ، درآمد کم ، تک والدینی ، بیکاری و بی خانمانی همگی  محرومیت های

با میزان باالی سیگار کشیدن و میزان پایین ترک آن درارتباط هستند. یکی از هزینه های اصلی افراد فقیر ، 

 . (5و2) خرید سیگار است که خود یک علت عمده در بروز بیماری و مرگ زودرس است

 

 ذا غ

رژیم غذایی خوب و مناسب برای ارتقاء سالمتی و رفاه از ضروریات محسوب می شود. کمبود مواد 

غذایی و نیز تنوع آن موجب بروز بیماری های ناشی از سوء تغذیه می گردد. سوء تغذیه در بروز بیماری قلبی 

ش دارد. موضوع مهم بیماری های چشمی ، چاقی و مراقبت های دندان نق عروقی ،دیابت ، سرطان ، –

بهداشتی مسئله دسترسی و تأمین هزینه غذای سالم و مغذی است. رشد اقتصادی و بهبود وضعیت مسکن و 

 . (1و5) بهداشت یک گذر اپیدمیولوژیک از بیماری های عفونی به بیماری های مزمن را همراه داشته است

تحول دیگری که به وجود آمده ، تحول تغذیه ای بوده است. خصوصاً زمانی که رژیم غذایی به مصرف 

    زیاد چربی های انرژی زا و شکر تغییر یافت و سبب چاقی گردید ، در همین زمان چاقی در میان فقرا 

مواد غذایی که تعیین کننده کیفیت بین المللی مانند کمیته قوانین  کمیته های شایع تر از اغنیا شد. اما متأسفانه

سرمایه گذاری قوی در صنعت غذا می باشد ، هیچ  غذایی و استانداردهای سالمت غذایی است و دارای

نماینده ای از بخش بهداشت عمومی ندارد. شرایط اقتصادی و اجتماعی منجر به ایجاد طبقات اجتماعی در 

. تفاوت اصلی در (5) المتی را همراه خواهد داشتکیفیت رژیم غذایی گشته که خود نابرابری های س

وضعیت تغذیه ای طبقات مختلف اجتماعی به فرآورده های تغذیه ای مرتبط است. در اکثر کشورها ، 

  مستمندان غذاهای ارزان را جایگزین غذاهای تازه می نمایند. گروه های کم درآمد مانند افراد مسن ، 

نایی برای خوب خوردن را دارا می باشند. در صورتی که می دانیم خانواده های جوان و بیکاران حداقل توا

هدف رژیم غذایی به منظور پیشگیری از بیماری های مزمن بر استفاده از سبزی های تازه ، میوه ها و غذاهای 

 . (8) کم چربی ، شکر و نمک تصفیه شده تأکید دارد
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 حمل و نقل و ترافیک 

منظور از حمل و نقل سالم ، رانندگی کمتر و پیاده روی و دوچرخه سواری بیشتر است. دوچرخه 

سواری ، پیاده روی و استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی به چهار دلیل سبب ارتقاء سالمتی می گردند : 

ماعی را افزایش این ها خود نوعی ورزش هستند ، تصادفات منجر به مرگ را کاهش می دهند ، ارتباط اجت

. ماشینی شدن زندگی باعث کم تحرکی در امور شغلی و خانه (5) می دهند و آلودگی هوا را کم می نمایند

داری گردیده و به طور اپیدمیک چاقی را افزایش می دهد. بنابراین مردم نیازمند یافتن راه حل هایی جهت 

سیاست های حمل و نقل می توانند نقش افزایش تحرک و وارد کردن ورزش در برنامه زندگی خود هستند. 

کلیدی در مبارزه با سبک زندگی بی تحرک داشته باشند. این ها خود از طریق سیاست هایی که منجر به 

استفاده کمتر از وسیله نقلیه شخصی و افزایش پیاده روی و دوچرخه سواری و گسترش حمل و نقل عمومی 

عروقی پیشگیری نموده و با محدود  –ظم از بیماری های قلبی قابل اعمال خواهند بود. ورزش منمی گردند 

کردن چاقی موجب کاهش بروز بیماری دیابت می گردد. هم چنین ورزش احساس سالمتی را ارتقاء داده و 

 . (1و3) می گردد موجب پیشگیری از افسردگی در سالمندان

خواهند یافت. هر چند که تصادفات با کاهش ترافیک ، تلفات و تصادفات جدی ناشی از آن نیز کاهش 

وسایل نقلیه باعث آسیب دوچرخه سواران و افراد پیاده نیز می گردد اما معموالً آسیب های آن ها کم خطرتر 

  دوچرخه سواران و عابرین را از محل تردد است. طراحی خوب محیط شهری به طوری که محل عبور 

یمنی دوچرخه سواران و عابرین پیاده نیز شود. همچنین کاهش ماشین ها جدا نماید ، می تواند سبب افزایش ا

ترافیک جاده ای موجب کاهش آلودگی هوا می گردد. پیاده روی و دوچرخه سواری سبب حداقل مصرف 

سوخت می شوند و همچنین از گرم شدن کره زمین نیز جلوگیری می نمایند. ضمناً کاهش بیماری های ناشی 

را در پی داشته و به لحاظ آینده اکولوژیک شهری نیز از اهمیت زیادی برخوردار  از آلودگی هوا و سر و صدا

است. از سوی دیگر دوچرخه سواری و پیاده روی و استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی خود باعث 

اط افزایش تعامل اجتماعی می گردد. انزوای اجتماعی و کمبود تعامل اجتماعی قویاً با تضعیف سالمتی در ارتب

 .  (5و1) است
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 نتیجه گیری بحث و 

 قدیم بسیار های زمان از ، هستند مؤثر مردم سالمت بر که محیطی و اجتماعی عوامل قطعی نقش

 بهبود در اجتماعی و محیطی زیست عوامل که کرده ثابت اپیدمیولوژیک تحقیقات. است شده شناسایی

به خوبی پذیرفته . است داشته اهمیت 11 قرن آغاز در صنعتی کشورهای در ها جمعیت از بسیاری سالمت

شده است که تعیین کننده های اجتماعی سالمت در بخش های مختلفی پراکنده می باشند. بنابراین الزم است 

که در سیاست گذاری ها به همه بخش های مرتبط توجه شود و تأثیرات احتمالی سیاست ها بر سالمت ، 

ها در اجتماع ، ارزیابی گردد و سپس بر اساس آن سیاست ها خصوصاً بر سالمت آسیب پذیرترین گروه 

برنامه ریزی توسط سایر بخش ها ، سالمت همواره باید مدنظر قرار گیرد. حداقل  هماهنگ گردند. در زمان

مزیت این اقدام این است که هنگامی که اهداف سالمت با اهداف سایر بخش ها در تضاد است ، بایستی 

پیدا کردن راه حل هایی که تأثیر معکوس بر سالمت نداشته باشند صورت پذیرد. گاهی  تالش هایی در زمینه

به مفاهیم و معانی سالمت در برنامه های خود واقف نیستند و یا درکی که سهواً سیاست گذاران بعضی اوقات 

ئولیت های از سالمت دارند عمدتاً در حد توجه به خدمات پزشکی است و بنابراین ارتباط زیادی بین مس

 خود و سالمت نمی یابند. 

اغلب نیز رقابتی بین سازمان ها بر سر منابع وجود دارد که این قضیه به جای این که مشوقی برای 

همکاری ها باشد ، خود سبب ممانعت از همکاری می گردد. این قبیل رقابت ها ، خصوصاً هنگامی که رکورد 

سیار مهم جلوه نماید ، می توانند منجر به پایمال شدن اهداف اقتصادی وجود داشته باشد و رشد اقتصادی ب

عدالت در سالمت و در اولویت قرار نگرفتن سالمت در سیاست ها گردند. بنابراین می توان گفت در این 

 همکاری ها مؤثرتر واقع گردند.   زمینه باید آموزش ها و بحث های تخصصی بیشتری صورت پذیرد تا 

سالمت فعالیت هایی در زمینه افزایش آگاهی را ترتیب دهد تا وسعت مشکل را به الزم است که بخش 

    خوبی نمایان ساخته و سبب افزایش درک اثرات سیاست های معکوس بر سالمت خصوصاً بر سالمت

 گروه های آسیب پذیر گردد. البته این یک فرایند دوسویه است زیرا بخش سالمت نیز نیاز دارد که از اقداماتی

که در سایر بخش ها در جریان است و تأثیر مثبتی بر سالمت دارند نیز مطلع گردد. عالوه بر این به منظور 

   تسهیل ایجاد و توسعه سیاست های عدالت در سالمت ، دولت نیاز به ایجاد ترتیبات اداری در سطوح 

 منطقه ای ، محلی و ملی دارد تا اقدامات بین بخشی را ترغیب نماید. 
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یاست های الزم در سالمت باید بیشتر به سمت قادر نمودن مردم به اتخاذ شیوه های زندگی سالم تر س

و کاهش شکاف بین فقیر و غنی هدایت گردند. اصول قادر نمودن مردم به اتخاذ شیوه های زندگی سالم تر 

مثالً به دلیل درآمد نشان دهنده این است که برخی گروه ها در اجتماع برای انتخاب شیوه زندگی شان ، 

می نماید ، با محدودیت بیشتری نسبت به سایر  ناکافی که مکان و چگونگی شرایط زندگی فرد را محدود

    گروه ها مواجه اند. بنابراین الزم است شیوه های زندگی سالم تری را ایجاد نماییم که تا حد امکان اتخاذ

 آن ها آسان تر باشد. 

نیازی که مردم احساس می کنند باشند نه بر  اساس ها و اقدامات باید بر نکته مهم این است که برنامه

راه حل های از بیرون تحمیل شده. دیگر این که پروژه ها و برنامه هایی که نابرابری را کاهش می دهند  اساس

دن مردم باید توسط مردم تهیه شوند و بنابراین متخصصان و مدیران باید راهکارهایی را به منظور مشارکت دا

شرایطی که مردم در آن رشد کرده ، زندگی و کار می کنند و همچنین سن در این قبیل امور فراهم نمایند. 

افراد ، همگی بر وضعیت سالمتشان تأثیر گذار هستند. نابرابری در این شرایط خود منجر به نابرابری های 

ی ها در سالمت چه در بین و چه در داخل سالمت می گردد. خوشبختانه اکثریت قریب به اتفاق این نابرابر

کشورها قابل اجتناب اند. موفقیت ما در عرصه بهبود سالمت و کاهش این بی عدالتی ها بستگی به توجه 

 جدی به علل اجتماعی زمینه ای آن دارد. 

راه حل های فنی در داخل بخش سالمت نیز بسیار مهم هستند اما باید توجه کنیم که این راه حل ها 

 گردیده مطرح خصوص این در حلی راه عنوان به سالمت کننده تعیین اجتماعی عوامل رویکردکافی نیستند. 

 همچنین. نماید می برقرار ارتباط اجتماعی اقدامات و پزشکی و فنی دانش بین رویکرد این واقع در. است

 داده کاهش را جمعیت بر مبتنی و انفرادی مداخالت و پیشگیرانه و درمانی اقدامات بین تعادل عدم دارد سعی

      توجه به عوامل اجتماعی تعیین کننده سالمت به . نماید فراهم را پایدارتری و تر عادالنه پیامدهای و

حیطه های کاری وسیع تر و اقدامات پایدارتری نیز نیاز دارد. اقدام در زمینه عوامل اجتماعی تعیین کننده 

توانمند می سازد و این توانمند شدن خود یک مسیری قوی در راه ایجاد  سالمت مردم ، جوامع و کشورها را

 می نماید.  تغییرات در ساختار و شرایط اجتماعی را فراهم

  مداخالت در حیطه عوامل اجتماعی تعیین کننده سالمت نیاز به مواجهه با طیف وسیعی از تعیین 

ا اقداماتی با تأثیر آنی در تمام سطوح و از طریق کننده های سالمت ، از شرایط ساختاری اجتماعی گرفته ت

دولت ها دارد. این اقدام یک فرآیند چند بخشی است و در برگیرنده عاملین و فعاالن دولتی و غیر دولتی ، 

 تشکالت مدنی ، سازمان های خصوصی و بین المللی و نیز خود پزشکان و کارکنان بخش سالمت است. 
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