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 های ارتقای سالمت اجتماعی زنان در ایران سیاست

 1؛ سلیمان پاک سرشت1شکیبا کولیوند

 

 چکیده

 یاساس و یمحور نقش، نیچن هم و ها آن یبارور نقش و یکیولوژیب یها یژگیو لیدل به، زنان سالمت

 .دارد ه ایژیو تیاهم و بوده متفاوت مردان با جامعه و خانواده در سالمت یها مراقبت ارائه در ها آن

 عوامل ریتأث تحت، یکیولوژیب یها یژگیو بر عالوه و است ریپذ بیآس مختلف لیدال به زنان سالمت

 سالمت مسئله به ها جنبه یتمام از دیبا لیدل نیهم به. است یاسیس و یاقتصاد، یاجتماع، یفرهنگ

جا  و از آن باشد یمبر ارتقای سالمت اجتماعی  مؤثراین مقاله در پی بررسی عوامل  .نمود توجه زنان

ای برخوردار است؛  و به طور خاص زنان جوان از اهمیت ویژه، که سالمت اجتماعی در بین جوانان

 ونیلیم 35 از شیب تیجمع سالمت یازهاین به توجه. میا نمودهمعطوف  ها آنخود را به  یها یبررس

 و کیولوژیزیف طیشرا ریتأث تیاهم دهنده نشان، قشر نیا در مرگ علل و ها یماریب بار و یرانیا زن

 و یگذار استیس در سالمت نظام مناسب پاسخ یچگونگ درک و آنان سالمت بر یاجتماع عوامل

 نیا در .است شده ارائه یها مراقبت تیفیک یارتقا و نانآ سالمت یازهاین رفع و مناسب یزیر برنامه

 یها شاخص و نیز، سالمت اجتماعی نهیزم در رگذاریتاث و مهم یکردهایرواین مقاله به بررسی ، راستا

 و پرداخته، موثرند زنان سالمت خدمات و ازهاین شناخت در که سالمت اطالعات و یابیارز

 ارائه زنان یاجتماع سالمت یارتقا در آن تیریمد و سالمت نظام عملکرد بهبود یبرا ییشنهادهایپ

 .دینما یم

 جوانان.، زنان، ارتقا سالمت یها استیس، سالمت اجتماعی، کلیدی: سالمت یها واژه

 

 . مقدمه1

 انیم به یسخن آن از هرگاه یول ؛گردد یم آن دنبال به بشر که است یا گمشده، سالمت و آرامش 

 گذاشته بحث به تر کم آن یروان و یاجتماع جنبه و بوده توجه مورد آن یجسمان بعد شتریب، آمده

 یسالمت بر مؤثر عوامل که داشتند باور یدرمان و یبهداشت محققان از یاریبس، دراز انیسال. است شده

 و سلول یسالمت مفهوم، جیتدر به اما هستند یطیمح و یرفتار، (کیولوژیب) یستیز عوامل به محدود

 و جامعه سالمت بر مؤثر عوامل ییشناسا یبرا تالش و شد داده زییتم جامعه یسالمت از فرد یسالمت

 جامعه یسالمت از را فرد و سلول یسالمت چه آن که نیا توجه قابل نکته. دیگرد آغاز آن یها شاخص

                                                                                                                                                                          
  Shkolivand1999@gmail.com سینا همدان. بوعلی، دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش اجتماعی، شکیبا کولیوند -1
 .عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا همدان -2
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، یطیمح و یرفتار، یستیز گوناگون لعوام که یمعن نیبد، هاست آن بر مؤثر عوامل، سازد یم زیمتما

 شکل یاقتصاد -یاجتماع عوامل براساس جامعه یسالمت اما؛ کنند یم نییتع را فرد یسالمت زانیم

، یجسمان سالمت نیتأم یراستا در کشورها دادن توجه ضمن هم بهداشت یجهان سازمان. ردیگ یم

 یبرتر یگرید بر یسالمت ابعاد از کدام چیه هک دارد دیتاک نکته نیا بر، جامعهی اعضا اجتماع و یروان

 میقد اریبس یها زمان از هستند مؤثر مردم سالمت بر که یطیمح و یاجتماع عوامل یقطع نقش. ندارد

، نینو یعموم بهداشت ییربنایز اقدامات شتریب و نوزدهم قرن یبهداشت یها تیفعال. اند شده ییشناسا

 مردم یسالمت یامدهایپ و یزندگ طیشرا یاجتماع تیموقع نیب یوابستگ از یآگاه دهنده نشان یهمگ

 یجهان سازمان توسط ریاخ یها سال در سالمت گرید مهم بعد عنوان به یاجتماع سالمت مفهوم .است

 یروان و یجسم تسالم تنها، کامل سالمت به یدسترس یبرا که معناست نیا به و شد مطرح بهداشت

 یضرور زین یاجتماع سالمت، کند می یزندگ یجمع طیمح در انسان که جا آن از بلکهت؛ سین یکاف

 .استی اجتماع محصول کی، یجسم بعد از چه و یروان بعد از چه سالمت امروزه. است

است؛  ها استیسو  ها یتئورورود جنسیت در این ، نکته ای که در بیان این مباحث حائز اهمیت است

 از نیمی عنوان به ؛ زنانمیپرداز یمارتقا سالمت اجتماعی زنان  یها استیسبه همین منظور به بررسی 

 اما داشته باشند؛ جامعه توسعه و تکامل، پیشرفت روند در تاثیرگذار و سازنده نقشی توانند یم جمعیت

 کم مورد، بازتولید و تولید مختلف یها عرصه تمامی در فعالیت رغم یعل متمادی قرون طی در همواره

 سطح در چه و اقتصادی -حقوقی لحاظ به خانواده چارچوب درون در چه. اند گرفته قرار توجهی

 .(1386:1، پیران) است گرفته صورت یتوجه یب عموماً آنان نقش به نسبت، جامعه

 

 تجربی . مطالعات2

و تحقیقات در ایران و جهان انجام  ها پژوهشاز  یا پاره، پیرامون مسائل مربوط به سالمت اجتماعی

؛ 1375، ؛ احمدی و همکاران1373، ؛ سجادی و صدرالسادات1372، اصل یمحمد) شده است

؛ 1377، ؛ پرویزی1376، تبار عبداهلل؛ 1376، ؛ احمدی و همکاران1375، گرمارودی و وحدانی نیا

، نیالد نیعو ارفعی  یبیهزارجر؛ 1379، ؛ سمیعی و همکاران1377، و همکاران نیرالدیخباباپور 

؛ 1996، 1؛ ورلو و روجباند1391، ؛ شربتیان1399، ؛ نورباال1379، ؛ امینی رارانی و همکاران1379

 .(2919، 4؛ یتس2999، 3؛ تامسون و همکاران2999، 2کارلسون

 و تیتقو یها وهیش اتخاذ و آن بهبود بر مؤثر عوامل ییشناسا و زنان سالمت تیوضع مستمر یابیارز

 .است زنان سالمت حوزه در یاطالعات جامع منظا استقرار و یطراح ازمندین، ها آن سالمت توسعه

                                                                                                                                                                          
1 Verloo & Roggeband 

2 Carlson 

3 Thompson & et.al 

4 Yeats 
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 . سالمت اجتماعی3

 ابعاد سالمت اجتماعی( 3-1

 :اند شرحی بدین سالمت اجتماع ابعاد( 1997) 1با توجه به نظریه کییز 

 انسجام و یاجتماع ییشکوفا، یاجتماع یبستگ همو  انطباق، یاجتماع مشارکت، یاجتماع رشیپذ

 و هستند گرانید رشیپذ مورد اجتماع در که یافراد که است نیا بر اعتقاد پژوهش نیا در. یاجتماع

 هیسرما از که نیا لحاظ به هم و یروان لحاظ به هم رند؛یبپذ یاجتماع امور در را گرانید توانند یم

 .برخوردارند اعتماد بر یمبتن و باال یاجتماع

 د:ده میوی مدل پنج بعدی زیر را برای سالمت اجتماعی ارائه 

 

 
 (1997، کییز) : ابعاد سالمت اجتماعی(1) شکل شماره

 

 ارتقا سالمت اجتماعی در ایران یها استیس( 3-2

 یها یزیر برنامه در که گردند یم مطرح زنان مسائل نهیزم در که یمهم یها برنامه و کالن یها استیس

 ییراهبردها و ها استیس و اهداف شامل ؛اند شده ابالغ بهداشت وزارت یاجرا و بیتصو به شده انجام

 یها دوره در زاین مورد و جانبه همه یها مراقبت به آنان یابیدست و زنان سالمت نیتضم یبرا که است

 به موارد زیر اشاره نمود: توان یم، ها استیس؛ از جمله اهداف این است شده نیتدو یزندگ مختلف

 به، ها یماریب از یریشگیپ در یزندگ مختلف یها دوره و مختلف ابعاد در زنان سالمت توسعه و ارتقا -

 ؛تر مولد و تر سالم یزندگ از خانواده و زنان شدن مند بهره منظور

                                                                                                                                                                          
1 Keyes 
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 جهت؛ نیا در یبهداشت یها برنامه و ها استیس تیتقو و زنان سالمت خطر عوامل کاهش -

 ؛توسعه در آنان نقش و زنان سالمت یازهاین نهیزم در یاهگآ شیافزا -

 جامعه؛ و خانواده و خود سالمت نیتأم در زنان یمحور نقش تیتقو -

 .(1399، احمدی و باباشاهی) زنان سالمت بر مؤثر یاقتصاد و یاجتماع، یفرهنگ موانع رفع -

 

 در زمینه سالمت اجتماعی زنان ها یگذاراهداف سیاست ( 3-3

بر نقش تاکیدی خاص و ویژه ، مربوط به سالمت اجتماعی جوانان و زنان یها هینظرتاکید اصلی در 

اعتماد در روابط و تعامالت معنا  و این اعتقاد وجود دارد که خورد یمبه چشم اعتماد  جادیروابط در ا

تعصب در هم  یها ارزشبا  ها نیا یکه به نوع. در فرهنگ مردساالر شود یم تیو تقو کند می دایپ

 یها ارزشروابط زنان را در چارچوب ، متعدد یها تیمحدوداعمال  قیو مردان از طر شوند یم دهیتن

و  یروابط اجتماع یزنان در برقرار یها تیمحدود یامظن چنینماحصل  .کنند یم میخود تنظص خا

 .(1399، اسکندری کمالی و) است یمختلف اجتماع یها عرصهحضور در 

 زانیر برنامهاست که مسئوالن و  ییها ضرورتاز  یکی ها آنازها و برآوردن ین یاساس بررس نیبر هم 

به دنبال طرح الگوها و  یستیپس با بدان توجه کنند. یستیدر جامعه با یو فرهنگ یاجتماع

از این  زنان جامعه بود. یاقتصاد یو حت یو فرهنگ یاجتماع طیشرا یجهت ارتقا یمناسب یراهکارها

 یها انجمن، بانوان یها پارکاحداث ، ورزشی و فرهنگی برای زنان یها مجموعهبه ساخت  توان یم، رو

است تا بتواند  ورزشی بانوان یها مهارتاجتماعی و ، توان فرهنگیخاص مربوط به زنان با هدف ارتقای 

 رداند.گ سریم یاجتماع یها عرصهرا در  ها آنموجبات حضور 

 

 . نتیجه گیری4

و تعریف آن در هر جامعه ای تا اندازه ای به حس  رود یمجزء رفاه جامعه به شمار  نیتر یاساسسالمت 

سالمت اجتماعی در کنار سالمت جسمی و ، گردد یمباز  ها آنمشترک مردمان از سالمت و فرهنگ 

؛ که بیش از مداخالت پزشکی به عوامل اجتماعی باشد یمروانی یکی از ارکان تشکیل دهنده سالمت 

و  ها تیفعالکه بتواند  میشمار یمواقع زمانی شخص را واجد سالمت اجتماعی بر  دروابسته است. 

اجتماعی خود را در حد متعارف بروز و ظهور دهد و با جامعه و هنجارهای اجتماعی احساس  یها نقش

کلیدی است که به شکل ناخواسته و  مؤلفهجنسیت مانند طبقه یک ، از طرفیپیوند و اتصال نماید؛ 

اثر دارد. بدین منظور بایستی نتایج خواسته و ناخواسته این  ها استیسپنهان همواره در اثربخشی 

 جوانان و االخصوص زنان جوان تجهیز چراکهداده شوند؛ و مورد بررسی قرار شده سنجیده  ها استیس

با شرایط  توانند یمو آنان به راحتی  شود یمدر برابر مشکالت  ها آنبه سالمت اجتماعی باعث ایمنی 
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انطباق یابند و ، داند یمکه جامعه آنان را مثبت  ییها وهیشبا ، متغیر زندگی و رو به تکامل فناوری

 .نقشی مفید در جامعه داشته باشند

 

 . مراجع5

 رفاه فصلنامه، رانیا زنان سالمت توسعه تیریمد ساختار یالگو، (1375) .همکاران و ؛تولب، یاحمد

 .21شماره ، ل پنجمسا، یاجتماع

 یاجتماع یفرهنگ یشورا یعموم روابط، زنان سالمت یمایس، (1376) .همکاران و ؛تولب، یاحمد

 .زنان

 و قاتیتحق و ها استیس توسعه: زنان سالمت تیریمد، (1399) .دهیسع، یباباشاه و بتول؛، یاحمد

 .48شماره ، دوازدهم سال، یاجتماع رفاه فصلنامه، خدمات

، رانیا در یاجتماع سالمت با یاجتماع هیسرما رابطه، (1379) و همکاران.، مصطفی، امینی رارانی

 .42 شماره، ازدهمی سال، یاجتماع رفاه فصلنامه

 یاجتماع سالمت در کننده نییتع عوامل نقش یبررس، (1377) جلیل و همکاران.، باباپور خیرالدین

 .16 شماره چهارم سال، زیتبر دانشگاه شناسیروان فصلنامه، زیتبر دانشگاه انیدانشجو

، یفیک پژوهش کی: تهران شهر در ساکن زنان سالمت یاجتماع عوامل، (1377) .سرور، یزیپرو

 .15 شماره، 4 دوره، یپرستار پژوهش

 موسسه انتشارات: تهران، زنان گردهمایی، مطالعاتی یها گروه گزارش خالصه، (1386) .پرویز، پیران

 .کشاورزی وزارت کشاورزی اقتصاد و ریزی برنامه یها پژوهش

 -مجله سیاسی، سالمت اجتماعی یها شاخص، (1373) سید جالل.، حمیرا؛ و صدالسادات، سجادی

 .394شماره ، 19دوره ، اقتصادی

 شواهد شاخص تا مدار اجماع فیتعر از: رانیا یاجتماع سالمت، (1379) .همکاران و ده؛سمر، یعیسم

 .2 شماره، اول سال، رانیا یاجتماع مسائل، مدار

 بهره زانیم و یاجتماع هیسرما یها مولفه ییمعنا وندیپ بر یتامل، (1391) .محمدحسن، انیشربت

 یشناس جامعه فصلنامه، مشهد نور امیپ دانشگاه انیدانشجو نیب در یاجتماع سالمت از یمند

 .پنجم شماره، دوم سال، جوانان مطالعات

 سال، یاجتماع رفاه فصلنامه، انیدانشجو یاجتماع سالمت یبررس، (1376) .همکاران و، تبار عبداهلل

 .31-39 شماره، هشتم

، تهران زنان یاجتماع اعتماد مطالعه: اعتماد و زنان، (1399) الله.، افسانه؛ و اسکندری، کمالی

 .1 شماره، 9سال ، زنان یروانشناخت یاجتماع مطالعات
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 یها مهارت زانیم یبررس ؛یاجتماع سالمت، (1375) .میمر، این یوحدان و غالمرضا؛، یگرمارود

 شماره دوم.، سال پنجم، پایش فصلنامه، آموزان دانش یاجتماع

 .145 شماره، گزارش هینشر، رانیا در یاجتماع سالمت، (1372) .عباس، اصل یمحمد

 و یروانپزشک مجله، آن بهبود یراهکارها و یاجتماع-یروان سالمت، (1399) .یاحمدعل، نورباال

 .2 شماره، هفدهم سال، رانیا ینیبال یروانشناس

 فصلنامه ،یاجتماع سالمت و فراغت اوقات، (1379) .رضا، نیالد نیع یارفع و جعفر؛، یبیجر هزار

 .19 شماره، یاجتماع توسعه و رفاه یزیر برنامه

Carlson, KJ. (2999), Multidisciplinary Woman 's Health Care and Quality of Care, 

Women 's Health Issues, Volume 19, Issue 5. 

Keyes, C.L.M. (1997), Social Well-bing. social psychology Quarterly.2, 121-149. 
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