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    ریزي توسعه اجتماع سالم با تاکید بر ارتقاء سالمتبرنامه

  

  1سنور شوکتی

sonurshokati@yahoo.com  

  

   چکیده

م70تا قبل از دهه.
 

خصوص برخی مشکالتدرخودتصمیماتاتخاذدرسالمتومراجعشهريریزانبرنامه

آن، نتیجهکهنبودند،هماهنگیگریکدباچندانسالمتوانسانزندگیبهبود، اجتماعیرفاههمچوناساسی

و گسترششهري،ونقلدرحملاتومبیلبربیشترتکیه هرچهزیستی،تنوعوطبیعیهايسکونتگاهتخریب

با شناسایی رابطه قوي بین سازمان جهانی بهداشت،  م،  70دهه اما در . بوددرآمدکمطبقاتسويازنشینیحاشیه

یافته و بعدها در کشورهاي هاي متعددي در کشورهاي بیشترتوسعهشهري و سالمت جامعه، تالشمحیط

یافته،کمترتوسعه
 

دریافتند که  داد، که در پی آن، مراجع شهريشهري انجامزندگی در محیطبراي ارتقاء کیفیت

یجه دهند، که در نتپیوندآن شهرنشینانانیرووجسمیسالمتبا براي ایجاد شهرهاي قابل زندگی باید شهر را

براي برقراري این تعامل . داشتریزان و مقامات درگیر با سالمت شهر را در پیآن، ارتباط و تعامل پیوسته برنامه

روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی بوده و  .م مطرح شد1986در شهر سالم  /رهیافت اجتماع 

-هاي مرتبط با آن، جایگاه برنامهها و رهیافتم، انگاشتریزي توسعه اجتماع سالهدف از انجام آن، معرفی برنامه

  .ریزي در ارتقاء سالمت ساکنین اجتماع استریزي شهري، و نقش این برنامهریزي توسعه اجتماع سالم در برنامه

  

  ریزي توسعه اجتماع سالم، ارتقاء سالمتاجتماع ، اجتماع سالم، برنامه :هاي کلیدي واژه

  

  

                                                          
ریزي شهري دانشگاه شهید بهشتی دانشجوي کارشناسی ارشد گرایش برنامه: نویسنده مسئول - 1
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مقدمه  ـ1

هاي شهري و شهروندان ساکن در آنها و تاثیر آنها در مشکالت اجتماع و در مجموع توجه به اجتماع 

ریزان و مدیران شهري را برآن داشته، که توجه خود را بر اقدامات نواحی خرد شهري  و مشکالت شهر،  برنامه

اگرچه دالیل منطقی و نیرومندي ). 8(ازندترین اجزاء تشکیل دهنده شهر هستند، معطوف سها که اصلیاجتماع

 "محلی"اي وجود دارد، ولی نکته مهم این است که مردم عمالً به شکل ریزي ملی و منطقهدر دفاع از برنامه

   .نگرنداي را در رابطه با تأثیرات محلی آن میاي، آنان هر نوع سیاست منطقهکنند و نه به شکل منطقهزندگی می

ها  و در حلها و راهسازي روشباوري و یکسانهاي جامع از جمله گرایش به کلیتگوي برنامهعوارض منفی ال

- مختلف، باعث شد که برنامه يهاها و تنوع نیازها در شهرها و اجتماعنتیجه بازماندن از پاسخگویی به تفاوت

براي گسترش ها، ماعهاي کوچک و موضوعات محسوس و مشخص انسانی در قلمرو اجتریزي شهري به مقیاس

ریزيمنافع شهروندان درنکات برنامه
2

ریزي اجتماع در کار آمدن برنامه، روي بیاورد، که نتیجه آن روي

  .کشورهاي بیشتر توسعه یافته بود

م70تا قبل از دهه
 

سالمتومراجعشهريریزانبرنامه
3

خصوص برخی درخودتصمیماتاتخاذدر

ماعیاجترفاههمچوناساسیمشکالت
4

نبودند،هماهنگیکدیگرباچندانسالمتوانسانزندگیبهبود، 

شهري،ونقلدرحملاتومبیلبربیشترتکیه هرچهزیستی،تنوعوطبیعیهايسکونتگاهآن، تخریبنتیجهکه

م سازمان جهانی بهداشت1977اما در سال . بوددرآمدکمطبقاتسويازنشینیحاشیهو گسترش
5

 با شناسایی، 

یافته و بعدها در هاي متعددي در کشورهاي بیشترتوسعهشهري و سالمت جامعه، تالشرابطه قوي بین محیط

یافته،کشورهاي کمترتوسعه
 

داد، که در پی آن، مراجع شهريشهري انجامزندگی در محیطبراي ارتقاء کیفیت
6
 

پیوندآن شهرنشینانروحیوجسمیسالمتبا براي ایجاد شهرهاي قابل زندگی باید شهر رادریافتند که 

براي . داشتریزان و مقامات درگیر با سالمت شهر را در پیدهند، که در نتیجه آن، ارتباط و تعامل پیوسته برنامه

برقراري این تعامل رهیافت شهر سالم
7

ریزي در مقیاس اهمیت برنامه با توجه به. م مطرح شد1986در 

تاکید رهیافت شهر سالم، و )در سطح اجتماع ها(خردشهري
8 

به مشارکت عمومی در سطح اجتماع ها و استفاده 

شود، که درپی ایجاد نواحی خرد شهري است، که ریزي اجتماع سالم مطرح میهاي اجتماعی، برنامهاز سرمایه

محیط مسکونی سالمی همراه با کیفیت باالي زندگی و ایمن
9
  .کندبراي ساکنان آن فراهم می 

                                                          
2 planning issues
3
 Health authorities

4
 Social welfare

5
 World Health Organization

6
 Urban authorities

7
 Healthy communities  approach

8
 Phase V of  healthy city approach 

9
 Safe 
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  ریزي توسعه اجتماع سالمهاي اصلی برنامهانگاشتمعرفی   -2

  انگاشت اجتماع -1-2

 دارايه دکه معموال در محیطی زناست  جغرافیایی ثابت با بسیاري از اعضاي جامعه محدوده اجتماع یک 

و هنجارهاي اجتماعی در عین حال با  ند کارکرد اجتماعی را اداره کند،توااجتماع می .هستند وابستگى عمده

  : از جمله . رجه باالیی از فعالیت هاي انسانی را ایجاد کندد

 ؛کامل و مستقل -واحد اجتماعی

؛جغرافیایی خاص و محدود -جامعه اجتماعی

 ؛که در آن اعضاي جامعه می توانند در فعالیت هاي اجتماعی شرکت کنند  -سایت هاي اساسی

واحد تشکیل دهنده جامعه(Jienan , Ye, 2009)  

به گروه هاي اجتماعی بر اساس یک محدوده جغرافیاییاجتماع، 
10

داشتن یک ، که شامل .خاص اشاره دارد 

 .ها و منافع مشترك در میان ساکنان و تعامل اجتماعی نزدیکداشتن برخی آگاهی مقدار مشخصی از جمعیت،

هاي اجتماعیها متفاوت از دیگر گروهبه طور کلی، اجتماع .است
11

هاي اجتماعی متداول، چرا که گروه ، هستند 

  .(Jienan , Ye, 2009)مشخصات جغرافیایی معینی ندارند

  

  ریزيانگاشت اجتماع در چارچوب تفکر برنامه -1-1-2

  :گرددریزي با سه عنصر تعریف میاجتماع در تفکر برنامه

مکان: نخست
12

نگاشت سنتی ؛ اجتماع مبتنی بر مکان یا محله به مثابه ا)محدوده، ناحیه، نواحی خرد شهري( 

اي با افرادي که در اي مشخص و متمایز دور یک سکونتگاه یا ناحیهدر نواحی خرد شهري که در محدوده

  کند، تعامالت رودرو براساس نزدیکی سکونت دارندمجاورت هم زندگی می

  کند؛ سازمان یا نهادهاي اجتماع که تعامل عادي بین ساکنان را فراهم می: دوم

عیتعامل اجتما: سوم
13

اجتماع به مثابه موجودیت جمعی ر موضوعات و عالئق مشترك ساکنان؛ مبتنی ب 

، که در مجاورت فضایی داراي پیوندهاي )چون سن، جنسیت، زبان، قوم و جزآن( شامل افرادي با گوناگونی

  ).Meegan & Mitchell,2001(.کنندزندگی می روانشناختی با همدیگر با تعامل اجتماعی و اقتصادي در مکانی

  

                                                          
10

 geographic area
11

 social groups
12

 Site
13Social Interaction 
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  انگاشت توسعه اجتماع -2-2

هایی براي پیشرفت اجتماعی، اقتصادي و جزآن در کل اجتماع از طریق افرآیندي که به ایجاد وضعیت

توان هم به توسعه اجتماع را می. شودپردازد، توسعه اجتماع اتالق میمشارکت شهروندان ساکن در اجتماع می

توجه به ارتباط میان توانایی اجتماع در انجام عملی جمعی و افزایش  داد باعنوان یک فرایند و هم یک درون

هاي توسعه اجتماع به یک انتظام شناخته شده، که از عرصه). Cavaye,2000(باالبردن این توانایی تلقی کرد

غییر یافته ریزي، جغرافیا و بسیاري دیگر برگرفته شده، تسیاسی، برنامهشناسی، اقتصاد، علومگوناگون شامل جامعه

است،
  

ها نیست بلکه اي از ساختمانانگاشت توسعه اجتماع براین باور است که یک اجتماع فقط مجموعه

هایی براي خود بهبودياجتماعی از مردم که با مشکالت مشترك روبروهستند و با داشتن ظرفیت
14

- که هنوز بی 

- تماع در پی هماهنگی و یکپارچگی همه فعالیتکند، و به درگیري افراد اجمانده است، تالش میاستفاده باقی

  ). Deller & Sheilds,1998(پردازدپردازد که در تالش براي ایجاد شرایط بهتر در اجتماع هستند، میهایی می

  

  ریزيانگاشت توسعه اجتماع در چارچوب تفکر برنامه -1-2-2

یافته بر پایه فرآیند کشورهاي توسعهریزي توسعه اجتماع با دیدگاهها و رهیافتهاي متفاوت در برنامه

دموکراتیک با تاکید بر مفاهیم بنیادي توسعه اجتماع با توانمندسازي اجتماع و درگیرکردن افراد اجتماع در 

ریزي، غیرجامعپردازد، این برنامهمی "زندگیارتقاءکیفیت"گیري به سازي و تصمیمفرآیند تصمیم
15

 ،

غیرمتمرکز
16

ریزي جامعدر مقابل با برنامه و دموکراتیک است، که 
17

و رسمی 
18

ریزي توسعه برنامه. قراردارد 

ریزي درجامعه مدنی با تاکید بر مشارکت و نیاز برنامهترین پیشساالري به عنوان مهماجتماع بر تقویت مردم

ن دارد و ها یعنی جایی که زندگی واقعی و روزمره مردم جریادر قلمرو اجتماع "باالبهپایین"مدیریت از 

  .تاکید دارد) در سطح اجتماع (کند، در مقیاس خرد شهري رفتارهاي جمعی ظهور پیدا می

  

  اجتماع سالم معرفی انگاشت -3-2

اجتماع سالم، . شود انگاشت اجتماع سالم، براساس یک فرآیند، و نه فقط براساس یک محصول، تعریف می

ت پیدا کرده باشد؛ بلکه هدف اصلی آن کسب اجتماعی نیست که به سطح خاصی از وضعیت سالمت دس

تواند به یک  بدین ترتیب، هر اجتماعی می. آگاهی نسبت به سالمتی و تالش براي بهبود آن در جامعه است

اما آنچه که باید به عنوان یک . اجتماع سالم تبدیل شود، بدون توجه به آن که شرایط موجود آن چه باشد

یابی به آن  توجه به سالمتی و ایجاد یک ساختار و فرآیند مناسب براي دست ضرورت مدنظر قرار گیرد، الزام

                                                          
14

 Self- betterment
15

 Non-comprehensive
16

 Non - centralized
17

Comprehensive  
18

 Formal 
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محیطی خدمات بهداشتی و زیست. ها استاجتماع سالم یک اجتماع پاك و مبرا از بسیاري از آلودگی. است

کافی در دسترس دارد، داراي امنیت فیزیکی است و در ساکنان خود انگیزه قوي جهت احساس مسؤلیت و 

  ).WHO,1987(کندمندي به محل سکونت خودشان ایجاد میعالقه

انگاشت اجتماع سالم، درپی ایجاد نواحی خرد شهري است، که محیط مسـکونی سـالمی همـراه بـا کیفیـت      

انگاشت اجتماع سالم به صورت پایـدار و  ). Adams,1995(کندباالي زندگی و ایمن براي ساکنان آن فراهم می

هاي محلی  در ایجاد شرایطی براي سالمت نقش دارد و اعتقـاد راسـخ   خی حکومتمحکم در درك اهمیت تاری

  ).Ellen,2009(توانند به ایفاي نقش پیشرو در ارتقاء سالمت بپردازنددر این زمینه این است که آنها می

ت پایدار است، که این امر مستلزم مساوااجتماع سالم درپی بهبود سالمت اعضاي اجتماع از طریق توسعه

یکی از راهکارهاي عمده به سوي توسعه پایدار، استفاده از . و توسعه است هاي سالمتدر تمام سیاست سالمت

ها و هاي غیردولتی و واگذاري مسئولیتهاي مدیریتی بین بخش عمومی وخصوصی، پشتیبانی از سازمانتوافق

و مسکن  سوانح طبیعی، تأمین خدمات اجتماعی هاي محلی داوطلب براي مقابله بامنابع بیشتر به آنها، ایجاد گروه

، دست تاریخی و تنوع فرهنگی و هویت محلی و ابتکاراتی از ایندر حیطۀ استطاعت همگانی، حفاظت از میراث

  .)1-نمودار)(Victorian Government Department of Human Services, 2004(است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اجتماع سالم

قابل زندگیپایدارخواهمساوات

تقویت اجتماع: هدف

تماع سودمنداجاجتماع ایمناجتماع خالقاجتماع شهروندمدار

کیفیت زندگی اجتماع: تمرکز

اجتماع دلسوز

توسعه شخصیاقدامات مثبتهاي اجتماعیسازمانمشارکت و درگیري

اجتماعی، آموزش، تعهدسرمایه: هاروش

توصیف اجتماع سالم: 1نمودار
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  ریزي شهريچارچوب تفکر برنامه انگاشت اجتماع سالم در-1-3-2

ریزي شهري  به برنامه. کنندها بازي میاي در سالمت اجتماعهاي کالبدي و اجتماعی نقش عمدهمحیط

آمدهاي سالمتپیشگیري اولیه و سهیم در پی عنوان یک  شکل از
19

هاي محلی براي برنامه. شود، محسوب می

فعالیت جسمی و زندگی فعال
20

ها و د، سیاستنتر باشریزي گستردهکپارچه با  فرآیندهاي برنامهمرتبط و ی باید 

زیست، انرژي، سالمت مربوط به حمل و نقل، محیط ریزي شهريتوانند دیگر ابتکارات برنامهها میپروگرام

  .دنعمومی ، توسعه اقتصادي و جزآن را تکمیل کن

اجتماع سالم، ارزش زندگی فعال
21

هایی براي شناسد، و فرصتبه رسمیت می، فعالیت جسمانی و ورزش را 

شده و اجتماعی نقاط کانونی هاي ساختهمحیط. کندفعالیت جسمانی و زندگی فعال براي همه را ایجاد می

کلیدي
22

زمین يشده شامل الگوهاي کاربرهاي ساختهمحیط. هستند 
23

ریزي نقل، برنامهوهاي حمل، سیستم

شامل مدارس، ( اندشدهها و فضاهایی که توسط مردم ساختهساختمان شهري، طراحی شهري، فضاهاي سبز و همه

عناصر محیط اجتماعی که در مشارکت فعالیت جسمانی ). هاي کار، مناطق تفریحی و جزآنها، محلخانه

  .درآمد، مساوات، فرهنگ و پشتیبانی اجتماعی است: اثرگذار هستند، شامل

ز دارند، با این حال، بخش خصوصی و داوطلبی، نیاز به مقامات حکومت محلی به یک نقش برجسته نیا

  )WHO,2009(ریزي  اجراي راهبردهاي زندگی فعال دارندمشارکت در برنامه

هدف از یک راهبرد  جامع زندگی فعال
24

هاي جمعیتی است، توجه ویژه ها براي همه گروهافزایش فرصت 

ت اجتماعی و اقتصادي پایین، کارمندان، افراد مبتال به به کودکان و نوجوانان، افراد مسن، اجتماع ها با وضعی

  ).2-نمودار). (WHO,2009(است ،هاي در معرض خطرهاي قومی وگروهها و دیگر اقلیتمعلولیت

  

  هاي مرتبط با اجتماع سالمانگاشت-3

  انگاشت سالمت -1-3

یکی از . نی و اجتماعی استسالمت نه تنها نبود بیماري یا ناتوانی، بلکه حالتی از تندرستی جسمی، ذه

حقوق اساسی هر انسانی، بدون در نظر گرفتن برتري نژادي، مذهبی، باورهاي سیاسی، اقتصادي و موقعیت 

  ).Barton,2000(مندي از باالترین معیارهاي قابل دسترس سالمت است اجتماعی، بهره

                                                          
19

 health outcomes
20

 active living
21

 Active life
22

 key focal points
23

 land-use patterns
24

 comprehensive active living strategy
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شد، این فرضیه رایج که بیان ) 1946(تعریف باال از سالمت که در قانون سازمان بهداشت جهانی 

باید مدنظر متخصصان سالمت قرار بگیرد را مورد  گذاري براي سالمت فقط موضوعی است که می سیاست

عمالً زمان زیادي طول کشید تا نگرش عمومی در برخورد با تعریف سازمان بهداشت . دهد چالش قرار می

  ) علت پیدایش بیماري(زایی  وند سنتی در مورد بیمارير م، 70در واقع تا اواخر دهه . جهانی از سالمت تغییر یابد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اجتماع سالم

هایی براي فعالیت جسمانی و زندگی فعال براي همهفرصت

  ماعیمحیط اجت

مساوات، درآمد، پشتیبانی 

اجتماعی،همبستگی اجتماعی، فرهنگ و 

  جزآن 

  

  شدهمحیط ساخته

ریزي و و نقل، کاربرد زمین، برنامهحمل

طراحی شهري،فضاهاي سبز و جزآن

  حکومت محلی

ریزان شهري، ورزش، تفریح و سرگرمی، آموزش، مقامات منتخب، برنامه

اجراي قانون، گردشگري و جزآن

  کنندگانمشارکت

ساکنین، اجتماع مدنی، بخش داوطلبین، بخش خصوصی

مشارکت اجتماع

  مداخالت

ها، راهبردهاي ها، برنامهها، پروگرامسیاست

  زیرساختی، ارتباطات

  بلند مدت

کوتاه مدت

  هازمینه

  مدارس

  هاي کارمکان

  اجتماع ها

  واحدهاي مسکونی

- اوقات فراغت و مکان

  هاي ورزشی

  جزآن

  

  

  

  

  

  

  

  هاي جمعیتیگروه

  همه ساکنین

  کودکان و جوانان

  کارمندان

  افراد مسن

  افراد ناتوان

گروههایی با شرایط 

اجتماعی  –اقتصادي 

  پایین 

  هاي اقلیتیگروه

  جزآن

  

  

  

چارچوب انگاشتی ساخت اجتماع سالم: 2نمودار 
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هاي  بسیاري از نظام. درآمیخته شدند) ها کشف علت سالمتی در جهت تقویت آن(محوري  با رویکرد سالمت

و طبیعت و ماهیت با این همه کیفیت محیط . گیرند ریزي شهري، موضوعات مرتبط با سالمت را در بر نمی برنامه

. وري اقتصادي است در مقابل سالمت نیز محرك مهمی براي بهره. هاي اصلی سالمتی هستند توسعه، مؤلفه

هاي آینده  ریزي براي سالمت مستلزم توجه به نسل هاي کیفیت زندگی است، اما برنامهسالمت یکی از شاخص

ها از  گیري دهد، اما این تصمیم را شکل می گیري در سطح خانوارها، سالمت روش زندگی و تصمیم. هم هست

هاي اقتصادي و اجتماعی، درآمد، تحصیالت و کیفیت محیطی، که توسط اعضاي خانواده تجربه  طریق فرصت

  .)Barton,2000(شوند، با محدودیت روبرو هستند می

  

  ریزي شهريارتباط انگاشت سالمت و برنامه-1-1-3

در واقع، در اکثر کشورهاي . اي نیستي تازهریزي شهري ایدهمهغیرقابل تفکیک بودن سالمت با برنا

هاي عمومی درباره سالمت و گردد که از نگرانیریزي شهري به اوایل قرن بیستم برمیاروپایی، آغار برنامه

گیر در مناطق شهري صنعتی در هاي شایع و همهنیاز به پایان دادن بیماري. شده استمسکن شهروندان ناشی می

  .ریزي شهري شده استقرن نوزدهم منجر به ارتباط تنگاتنگ بین سالمت و درمان عمومی با برنامه

ها، اند که در نتیجه آناین مالحظات به طور عمومی در شکل فضا و معیارهاي تجهیزات زیربنایی، بیان شده

هاي شهري که با هدف امهاند، و تهیه برنزمین شکل گرفته يبندي کاربرهاي ساده برزنساخت مسکن و شکل

دند، تر دخالت در محیط، پدیدار شهاي فعالیابی به توسعه است، به عنوان شکلایجاد معیارهاي پایه براي دست

توان گفت هدف می. در حقیقت از رهیافتی استفاده شد که مبتنی بر ارزیابی و تامین نیازهاي آتی جوامع بود

  .ریزي شهري باشدتواند دلیل اساسی براي هرگونه برنامهاجتماعی سالمت می

  

  انگاشت ارتقاء سالمت -2-3

دهنده ارتقاء سالمت نشان. بود سالمت استارتقاء سالمت، فرآیند توانایی افراد براي افزایش کنترل، و به

فرآیند سیاسی و اجتماعی جامع
25

هاي افراد، بلکه ها و توانایی، نه تنها براي اقداماتی در جهت تقویت مهارت

اقدام نسبت به تغییر شرایط اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادي است، به طوري که به کاهش اثر بر روي 

ارتقاء سالمت، فرآیندي است که در نهایت به بهبود سالمت افراد در راستاي . دسالمت فردي و عمومی منجر شو

  .کندکنترل عوامل اثرگذار بر سالمت، کمک می

                                                          
25

 comprehensive social and political process
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منشور اتاوا. باشدمشارکت براي حفظ سالمت، اقدام ضروري براي ارتقاء سالمت می 
26

، سه راهبرد اساسی 

ري براي حمایت از سالمت، توانا کردن مردم براي ایجاد شرایط ضرو: براي ارتقاء سالمت ارائه کرده است

  .رسیدن به سالمت بالقوه خود، و وجود واسطه بین منافع مختلف در جامعه براي دستیابی به سالمت

- ایجاد سیاست عمومی سالم، ایجاد محیط: شوندعرصه عمل پشتیبانی می 5راهبردهاي بیان شده به وسیله 

ماع کننده، اقدام درست اجتهاي حمایت
27

، توسعه مهارتهاي فردي
28
و خدمات سالمت 

29
 )WHO,2004.(  

  

  انگاشت دسترسی-3-3

اقشـار  بـراي خـدمات یکسـان ومناسـب تـأمین ،سـالم  اجتمـاع توسعه زمینه درمهمشکالتمجملهاز

اززیاديبخشچراکهسالمت صادق است، عمومیخدماتمورددرویژهبهنکتهاین.استجامعهمختلف

بـراي رااسـتطاعتی قابـل هـاي گزینهوتسهیالت خصوصیبخشمعموالًوداشتهنیازخدماتاینبهجامعه

بـه سـالمت   عمـومی خـدمات بهدسترسیء ارتقابنابراین،،کندنمی فراهمپاییندرآمدباجمعیتیهايگروه

  .)Barton,2000(شودمیبرخوردارمهمترينقشازتوسعه اجتماعوزندگی کیفیتشاخصیکعنوان

ریزي در سطح اجتماع نیاز به تداوم مشاغل و امکانات محلی دارد تـا بـا اطمینـان از دسترسـی مناسـب      برنامه

بندي امکانات و خدمات، آنها را با شرایط متغییر اجتماع انطباق داد و چنین طبقهپیاده و استفاده از دوچرخه و هم

  ).Barton,2000(توسعه اجتماع را تضمین بخشد

  

  انگاشت مساوات -4-3

توان گفت در ببرند، میهنگامی که تمام ساکنین اجتماع حق و فرصت دارند که به تمام توان بالقوه خود پی

مساوات سیاسی، اقتصادي، اجتماعی شهروندان در توسعه اجتماع به سوي . چنین اجتماعی، مساوات برقرار است

جدایی اجتماعی باعث ایجاد تنزل کیفیت فضاي زیست که یک اجتماع سالم تاثیرگذار خواهد بود، در حالی

هاي بسیاري از مردم که در عرصه. شودهاي مختلط شهري میهاي مسکونی و هم عرصهشهري، هم در عرصه

هاي تفریحی، فرهنگی، تجاري و اداري، اماکن ایمن جهت مالقات کنند، از دسترسی به مکانشهري زندگی می

ونقل عمومی کارآمد، محروم هستند، که این عوامل خود قیودي برسرراه توسعه ملبا یکدیگر، هواي تمیز و ح

  .)Barton,2000(اجتماع سالم خواهدبود

  

                                                          
26

 The Ottawa Charter
27

 streghten community action
28

 develop personal skills
29
.اندهاي مرتبط با ارتقاء سالمت در پیوست سوم این بخش، معرفی شدهانگاشت 
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  انگاشت  ایمنی -5-3

ها به عنوان راه پیشگیري از جرم و هاي محلی براي اجتماعشناسایی تغییرات اجتماعی در راستاي اولویت

اجتماع به معناي ساخت اجتماعی متفاوت، به وسیله مردم مختلف در  ایمنی. رسدنظمی، به نظر میوقوع بی

اي از کیفیت زندگی است که در آن مردم، به صورت فردي و جمعی، ایمنی، جنبه. هاي متفاوت استزمان

شوند تا از مخاطرات یا تهدیدهاي ناشی از رفتارهاي ضداجتماعیمحافظت می
30

و مجرمانه دیگران دور  

  .)community safety advisory service,2007(باشند

  

  ریزي توسعه اجتماع سالمهاي رایج به کار گرفته شده در برنامهمعرفی رهیافت-4

  عنوان رهیافت توانمندسازي اجتماعسالم بهاجتماع -1-4

هایی براي بهبود سالمت جسمی و روانی مردم، جلوگیري از بیماري، رهیافت توانمندسازي اجتماع، فرصت

اندازي برنامه سالمت براي باالبردن سطح آگاهی در ارتباط با شیوه زندگی سالم، ش ساکنین، مشاوره، راهآموز

گیري و دادن قدرت به آنها براي ایفاي نقش در اجتماع خود، ارتقاء سرمایه درگیر کردن شهروندان در تصمیم

روابط بین انها و بهبود احساس رضایت هاي اجتماعی قوي در میان ساکنین و ارتقاء اجتماعی با ایجاد شبکه

این رهیافت نسبت به خدمات سالمت در اجتماع در حال . کندساکنین از خود و زندگی در اجتماع، را فراهم می

-توانمندسازي اجتماع نقش مهمی در مقابله با نابرابري .حاضر و ارتقاء سالمت ساکنین در آینده پاسخگو است

هاي محروم و که گروهات سالمت از طریق کمک به حصول اطمینان از اینهاي سالمت و ارتقاء درك نک

که این خدمات متناسب با شرایط و نیازهاي آنها . دسترسی بهتري به خدمات داشته باشند، دارد پذیرآسیب

  ).Gregson,2010(است

  ریزي توسعه اجتماع سالممبنا در برنامه-رهیافت نیاز-2-4

ع در دسترس و موارد متعدد و در حال رقابت براي به کارگیري این منابع، یکی از کمبود اجتناب ناپذیر مناب

ریزي، تعیین نیازهاي عملکردهاي اصلی فرآیند برنامه. ها استریزي براي اجتماعمشکالت عمده در برنامه

. ن هاستهاي مناسب براي برطرف کردن این نیازها و تخصیص منابع براساس آاساسی، تهیه و تدارك برنامه

منابع کافی براي برطرف کردن کلیه نیازهاي سالمت وجود ندارد، بنابراین الزم است تصمیم بگیریم که بر روي 

توسعه اقتصادي، نیاز به تعیین .. کدام یک از آنها تمرکز کنیم و کدام یک را در اولویت بعدي قرار دهیم

به طور کلی اگر بخواهیم به این .. آن را تغییر دهدها را از بین نخواهد برد، هرچند ممکن است الگوي اولویت

  :پرسش که چه نیازي به تعیین اولویت ها، خواهیم داشت، پاسخ دهیم، می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم

                                                          
30

 anti-social behaviour
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به منظور هدایت و تخصیص منابع و سرمایه گذاري هاي بیرونی در سالمت به سمت مهم ترین : نخست

  ها؛اولویت

  سازي مساوات؛در جهت برآوردهبراي تالش : دوم

  چون کودکان، زنان و افراد فقیر؛پذیر همهاي آسیببراي توجه به نیازهاي گروه: سوم

ها و ها، فعالیتهاي تعیین شده امروز، در واقع تعیین کننده فناورينهایتاً به این دلیل که اولویت: چهارم

  ).Wolff,2009( .هاي  توسعه اجتماع سالم فردا خواهند بودبرنامه

  

  ریزي توسعه اجتماع سالممبنا در برنامه -رهیافت دارایی -3-4

  :دهدریزي توسعه اجتماع سالم به سؤاالت زیر پاسخ میمبنا در برنامه-رهیافت دارایی

  سازد؟می چیز اجتماع را قويچه: نخست

  شود؟چیز باعث ارتقاء سالمت و ایجاد اجتماع سالم میچه: دوم

  شوند؟در طول زمان می ملی باعث ایجاد مقابله بر فشارچه عوا: سوم

  شود؟چیزي باعث ایجاد یک اجتماع خوب میجه: چهارم

کند، که براي این کار مبنا در فرایند مشکل گشایی استفاده می-ریزي اجتماع سالم از رهیافت داراییبرنامه

رهیافت . شایی افزایش داد، وجود داشته باشدگرا براي مشکل توان ظرفیت اجتماعباید این باور اساسی که می

هاي اجتماعی، تشویق از طریق ایجاد سرمایه اجتماعی، ارتباط چهره به چهره در شبکهرفاه مبنا بر ارتقاء -دارایی

 هاها، نیتاي از ارزشرهیافت دارایی مبنا، مجموعه. کندمشارکت مردمی و دادن قدرت به شهروندان، تاکید می

براي ارتقاء سالمت در اجتماع است، که شهروندان و اجتماع   هاي قابل مشاهدهبراي شناسایی دارایی هاییو راه

بیند، و هم به ترویج کنندگان  خدمات میگان سالمت و بهزیستی به جاي دریافتتولیدکنند-را به عنوان هم

-دسازي شهروندان و اجتماع میهاي اجتماعی، ارتباطات و دوستی براي مراقبت، کمک دوسویه و توانمنشبکه

اي، مهارت پردازد، که به پشتیبانی از سالمت و رفاه  افراد اجتماع  از طریق عزت نفس ، راهبردهاي مقابله

   ).Wolff,2009(پردازدپذیري، روابط، دوستی، دانش و منابع شخصی، میانعطاف

  

  گیرينتیجه-5

ریـزي دخالـت کـرده و     المت و تندرستی در فرآیند برنامـه ریزي اجتماع سالم به منظور ارتقاء سطح س برنامه

این به معناي آن است که به جاي تمرکز صرف بر روي نکات . موارد مشترك زیادي با اصول توسعه پایدار دارد

متمرکز   ریزي بر روي نکات انسانی و چگونگی استفاده مردم از محیط زیست گونه برنامه اقتصادي و کالبدي، این

هایی مانند مساوات و همکاري بـین بخشـی در مرکـز     ریزي براي اجتماع سالم نیاز به اعمال ارزش برنامه .شود می
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کیفیـت  هـایی بـا هـدف بهبـود      سازي دارد؛ براي تحقق مساوات در سطح اجتماع به اعمال سیاست فرآیند تصمیم

ئول عوامـل مـرتبط بـا اهـداف     ریزي شـهري، تنهـا عناصـر اصـلی مسـ      در اکثر موارد نهادهاي برنامه. زندگی دارد

ریـزي کـامالً ضـروري     ریزي شهري نیستند و بنابراین همکاري بـین آن عناصـر و برنامـه    سالمت در فرآیند برنامه

در چنـین مـوقعیتی یـک    . هاي دیگر اجتماعی، اقتصادي و محیطی نیز در این عرصه دخالت دارنـد  سازمان. است

همکـاري در  . در جهـت اهـداف مـورد توافـق، ضـروري اسـت       جویانه، یعنی فعالیت مشـترك  رهیافت مشارکت

هـاي آگاهانـه بـراي     گیـري و تـالش   ریزي شهري باعث دخالت هر دو رهیافت متفاوت در راستاي تصـمیم  برنامه

هاي بـانفوذ در جامعـه اسـت کـه      بخشی از این فرآیند مستلزم تشخیص گروه. شود درگیر نمودن افراد اجتماع می

ریـزي اجتمـاع سـالم، چنـدگانگی فرهنگـی در اجتمـاع و تنـوع         برنامه .ر تصمیمات هستندصاحبان منافع رقیب د

هـایی طالیـی    ها را فرصت دهد بلکه آن ها فایق آمد، مدنظر قرار نمی فرهنگی را به عنوان مشکالتی که باید بر آن

هاي رهبري و هدایت  روشریزي شهري باید از طریق  برنامه. شان بود کند که باید منتظر به دست آوردن تلقی می

جویانه و از  هاي مشارکت هاي متفاوت، تداوم داشته باشد، چنین فرآیندي باید از فعالیت پویا و استقبال از موقعیت

اي از ریزي توسعه اجتماع سالم، این باور وجود دارد کـه مجموعـه  در فرآیند برنامه .استقبال نماید "پایین به باال"

سالم باید از  يهااقدامات توسعه اجتماع. کندفرآیند توسعه اجتماع سالم را راهبري می ها و باورهاست کهارزش

باید مالکیت فرآیند را دارا باشند و مایـل بـه   . کنندخود شهروندان نشات گیرد، افرادي که در اجتماع زندگی می

ان اجتماع، تسهیل فرآیند توسعه دهندگنقش اولیه توسعه. اقدامات در اجتماع در جهت تغییرات الزم در آن باشند

تعیـین و  . اي بـراي شـهروندان در ارزیـابی شـرایط موجـود اسـت      کننده تغییرات و نقـش مشـاوره  اجتماع و فراهم

انداز و اتخاذ تصمیمی که در آینده تشخیص مشکالت و اختیارها براي آینده، ارزیابی اختیارها و خلق یک چشم

  .گیردریزي توسعه اجتماع سالم انجام میرسد در فرآیند برنامهانداز به حقیقیت میچگونه آن چشم
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