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دفترک «: 9سالمت اجتماعی»
ثشاسبس تؼشيف سبصهبى خْبًی ثْذاضت،
سالهت اختوبػی يىی اص اثؼبد سالهت
است وِ ثش دٍ ثؼذ خسوی ٍ سٍاًی اثش
گزاضتِ ٍ هتمبثالً تأثیش هیپزيشدً .تیدِ
ًْبيی سالهت اختوبػی ،تعاهل هطلَب فرد تا اطرافیاى ٍ جاهعه است وِ
هٌدش ثِ ثبال سفتي سرهايه اجتواعی ٍ دس ًْبيت پیطگیشی اص ٍلَع هسبئل ٍ
آسیتّبی اختوبػی هیضَد .دس يه ػجبست وَتبُ هیتَاى «کویت ٍ کیفیت

تعاهل افراد ته هٌظَر تعالی جاهعه» سا سالهت اختوبػی ًبهیذ .وویت ثِ
هؼٌی تؼذاد افشادی وِ ثب آًْب استجبغ ثشلشاس هیوٌین ٍ ویفیت هیضاى اػتوبد ثیي
ضوب ٍ آًْب است دس ًْبيت ايي تؼبهل ٍ اػتوبد ثبيذ هٌدش ثِ سضذ ٍ تؼبلی دس خبهؼِ
ضذُ ٍ اتفبق هثجتی سا ثیبفشيٌذ ،دس چٌیي ضشايؽی ًوشُ سالهت اختوبػی فشد
ثبالست .اًسبىّبيی وِ استجبغ هؤثشی ثب ديگشاى داسًذ ،فطبسّبی سٍاًی ووتشی
تدشثِ هیوٌٌذ ٍ ضبدتش ّستٌذ ثِ ايي دلیل وِ:
 )1دس تؼبهل تَأم ثب اػتوبد ،اؼالػبت ضوب افضايص پیذا وشدُ ٍ ووتش اضتجبُ
هیوٌیذ.
 )2اص آًْب ثشای اًدبم وبسّب ّوىبسی هیؼلجیذ.
 )3اص حوبيت سٍحی ٍ ػبؼفی ثشخَسداس ضذُ ٍ سختیّب سا آسبىتش پطت سش
هیگزاسيذ.
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سالهت اختوبػی ّن حك است ٍ ّن تىلیف .حقی است ثشای هب ثِ دلیل ايٌىِ
سیبستگزاساى ٍ هذيشاى اسضذ ثبيذ هحیػ هٌبسجی ثشای تؼبهل ضْشًٍذاى تَأم ثب
اػتوبد ايدبد وٌٌذ ٍ تکلیف است ثِ ايي دلیل وِ هؽبثك آهَصُّبی ديٌی ٍ
فشٌّگی الصم است سفتبسّبی هؽلَة اختوبػی سا دس پیص ثگیشين .ظؼف سالهت
اختوبػی دس فشد ٍ خبهؼِ ضشٍػی ثشای هطىالت اختوبػی ٍ يب ثِ اصؽالح
آسیتّبی اختوبػی است« :فقر ،شکاف طثقاتی ،خشًَت ،جرائن از جوله
فساد اقتصادی ،تیکاری ،آسیة ته هحیط زيست ،اعتیاد ،ترک تحصیل،

کَدک خیاتاًی ،ههاجرت ًخثگاى از کشَر ٍ طالق» اص خولِ ايي آسیتّب
است .ؼی سبلّبی اخیش ثِ ؼَس هتَسػ هر سال  51درصذ سضذ آسیتّبی
اختوبػی دس وطَس سا داضتِاين.
رفتارهای اجتماعی مطلوب چیست؟
رفتارهای اجتواعی هطلَب ،فؼبلیتّبيی
هجتٌی ثش تحمیك ٍ تدشثِ اًسبًی ّستٌذ وِ
فشد ثب اًدبم آًْب لصذ داسد ثِ افشاد خبهؼِ سَد
ثشسبًذ ،هثل« :کوک ته فقرا ،رساًذى کوکهای اٍلیه ته شخص هصذٍم
ٍ . ...رفتارهای اجتواعی هطلَب سا
هیتَاى دس سِ ضىل افکار ،گفتار ٍ رفتار
هطلَب دستِثٌذی وشد هیضاى سػبيت ايي
سفتبسّب اص وطَسی ثِ وطَس ديگش فشق هیوٌذ
ٍ اص ػَاهل هتؼذد هحیؽی ٍ فشٌّگی تأثیش
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هیگیشد ،ثٌبثشايي هَاًغ اتخبر سفتبسّبی اختوبػی هؽلَة سا هیتَاى ثِ چْبس دستِ
کوثَد آگاهی ،تاٍرهای ًادرست ،کوی ههارت ٍ علل هحیطی تمسین وشد؛
از جوله هَاًع اتخار رفتارهای اجتواعی هطلَب:
«سست ثَدى اػتمبدات ،ووشًگ ضذى ثبٍسّبی ديٌی ،ثیايوبًی ثِ خذاًٍذ،
ووشًگ ضذى هؼٌَيبت ٍ اسصشّب ،اص ثیي سفتي اسصشّبيی چَى احتشام ثِ
ثضسگتشّب ٍ ووه ثِ ًیبصهٌذاى ،اص هیبى ثشداضتِ ضذى صضتی ؼالق ،افشاغ ٍ تفشيػ،
تظبّش ٍ سيب ،ػبدت ثِ اًدبم سفتبسّبی ًبسبلن ،هصشفصدگی ،چطن ٍ ّن چطوی،
ثبالسفتي سؽح تَلؼبتً ،ذاضتي الگَّبی هٌبست سفتبسی دس خبهؼِ ،تشثیت ًبصحیح
فشصًذاى ،تشٍيح سٍاثػ ًبهطشٍع ٍ فشاصًبضَيیً ،ذاضتي اهٌیت سٍاًی دس خبًَادُ،
تجؼیطّب ٍ ًبثشاثشیّبی اختوبػی ،ظؼف لَاًیي حوبيتی دس دفبع اص حمَق صًبى،
چٌذ فشٌّگی ثَدى خبهؼًِ ،طٌبختي خَد ٍ ػذم صشف ٍلت ثشای خَدسبصی،
ًذاضتي اػتوبد ثِ ًفس ،ػذم آهَصش وبفی هْبستّبی صًذگی ،هْبستّبی
فشصًذپشٍسی ٍ آهَصشّبی پیص اص اصدٍاج»
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چگونه میتوانیم نمزه سالمت اجتماعی خود را افشایص دهیم؟
گام اٍل) اثتذا ثبيذ ٍظؼیت سالهت اختوبػی خَد
سا ثب ايي سؤاالت اسصيبثی وٌیذ:
 .1آيب ثِ اًذاصُ وبفی دس سبختي ٍ تحىین خبًَادُ،
هحلِ ،ضْش ٍ وطَس خَد فؼبل ّستن ٍ
هطبسوت وبفی ٍ هؤثش داسم؟
 .2چمذس ثشای اًتخبة ًوبيٌذگبى خَد هؽبلؼِ وشدُ ٍ ٍلت صشف هیوٌن؟
 .3ثِ چِ هیضاى افىبس سبلن اختوبػی سا دس خَد پشٍسش دادُام؟
 .4چمذس سفتبسّبی اختوبػی تَصیِ ضذُ دس آهَصُّبی ديٌی ٍ فشٌّگی سا ثِ وبس
هیگیشم؟
 .5دس سٍاثػ اختوبػى خَد چمذس اص اًتمبد ،سشصًص ٍ گاليِ خَدداسى هیوٌن؟
 .6تب چِ اًذاصُ ًىبت هثجت دس سفتبس ٍ ضخصیت ديگشاى سا ضٌبسبيى ٍ آًْب سا ثِ
خبؼش ٍيژگیّبيطبى ،صبدلبًِ تحسیي هیوٌن؟
 .7آيب ضًٌَذُ خَثى ثشاى ديگشاى ّستن؟
 .8آيب ؼَسی سفتبس هیوٌن وِ ديگشاى احسبس وٌٌذ هْن ٍ ثب اسصش ّستٌذ؟
 .9آيب ثشای هتمبػذ وشدى ديگشاى دس خصَظ هَظَػی ،ثب آًْب خش ٍ ثحث
هیوٌن؟
 .11ثِ چِ صَستی دسخَاست خَد سا ثشای اًدبم وبس تَسػ ديگشاى هؽشح
هیوٌن؟ ثِ صَست هستمین ٍ دستَسی يب ثب ؼشح سؤال ٍ غیشهستمین؟
 .11آيب دس لجبل وبس اًدبم ضذُ تَسػ ديگشاى ،اص آًْب تطىش ٍ لذسداًى هیوٌن؟
 .12آيب خض افشادی ّستن وِ فؼبلیتّبی ػبمالوٌفؼِ اًدبم هیدٌّذ؟
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 .13آيب ثِ ديگشاى ّذيِ هیدّن؟
 .14آيب ثب اختصبظ صهبى ثشای خبًَادُ ،ثیي وبس ٍ خبًَادُ تؼبدل ثشلشاس هیوٌن؟
 .15تب چِ حذی خَيبی احَال فبهیلّ ،وسبيِّب ،دٍستبى ٍ آضٌبيبى لذيوی خَد
ّستن؟
تسته ته پاسخ شوا ته ايي سؤاالت ًقاط قَت خَد را تقَيت کٌیذ
ٍ ترای رفع ًقاط ضعف خَد ترًاههريسی ٍ اقذام کٌیذ.
گام دٍم) ثب هؽبلؼِ وتبةّبی هفیذ اختوبػی،
ديٌی ٍ فشٌّگی افىبس هثجت سا ضٌبسبيی وشدُ ٍ
آًْب سا دس خَد تمَيت وٌیذ هْوتشيي ايي افىبس
ػجبستٌذ است اص« :داضتي حسي ًیت ،پزيشش تٌَع
ٍ ًَع دٍستی ،داضتي تؼلك خبؼش ثِ گشٍُ اػن اص
خبًَادُ ،هحلِ ،ضْش ،وطَس ٍ حتی ّوذلی ثب هشدم خْبى ،اػتمبد ثِ آصادی ٍ صلح،
داضتي ًگشش هشالجتی ًسجت ثِ ديگشاى ٍ دسن حمَق اًسبىّب».
گام سَم) هْبستّبی گفتبس هؤثش ثب ديگشاى سا دس خَد تمَيت وٌیذ« :ادة ٍ
احتشام هتمبثل ،هثجتًگشی دس گفتبس ،اػتوبد آفشيٌیّ ،وگبهی ،ساصداسی،
اٍلَيتضٌبسی ،تَخِ ثِ سؽح فْن ٍ ًیبص هخبؼت ،خَة گَش دادى ،ثِ وبسگیشی
ًطبًِّبی غیشوالهی ،ضبيستگی سخي ،تَاًبيی ًِ گفتي ٍ صذالت ٍ ساستگَيی»
ثِ ػٌَاى هْوتشيي هؤلفِّبی يه گفتبس هؽلَة است وِ الجتِ ضىل ًبهؽلَة
گفتبس ػجبست است اص« :پشگَيی ،صضتگَيیً ،دَا دس سخي ،تؼبسض ثیي گفتبس ٍ
ضخصیت» .سٍاًطٌبسبى تَصیِ وشدُاًذ وِ دس حیي صحجت لجخٌذ ثش لت داضتِ
ثبضیذ.
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گام چهارم) هیضاى سػبيت سفتبسّبی اختوبػی هؽلَة سا دس خَد هحه ثضًیذ:
«تؼبدل يب اػتذالل (سبدگی) ،هسئَلیتپزيشی ،سػبيت لبًَى ،ثشادسیً ،ظن ،اهٌیت،
ٍفبی ثِ ػْذ ٍ اهبًتداسیً ،مبدی ،صجش ٍ ثخطص ،تَاظغ ٍ فشٍتٌی ،اًفبق ٍ
فؼبلیتّبی ػبمالوٌفؼِ ،اخالق داد ٍ ستذ ،هطبٍسُّ ،وىبسی ٍ هطبسوت هؤثش دس
اهَس خبهؼِ ،تجبدل فشٌّگی ،تمَيت َّيت ٍ احتشام ثِ هحیػ صيست».
فزاموش نکنید که رفتارهای اجتماعی مطلوب بز سالمت روان و جسم ما تأثیز
گذاضته و میزاثی تضمینی بزای سالمت فزسندان ما در آینده خواهد بود.

 .1ثشای استمبی سالهت اختوبػی ته ته اػعبی خبًَادُ چِ
پیطٌْبداتی داسيذ ؟ لؽفب ثب تَخِ ثِ ٍظؼیت خبًَادُ خَد ايي
پیطٌْبدات سا اسايِ دّیذ .
 .2چگًَِ هی تَاًیذ هیضاى اػتوبد ثیي ّوسبيِ ّبی خَد سا
افضايص دّیذ  ،لؽفب ساّىبسّبی پیطٌْبدی خَد سا ثفشهبئیذ .

دفترک حاضر بٍ مىظًر افسایش اطالعات ي اوگیسٌ شما برای داشته سبک زوذگی سالم در
محیط کار ي زوذگی شخصی تذيیه شذٌ است .ایه مجمًعٍ تًسط کارشىاسان گريٌ مؤلفٍَای
اجتماعی سالمت ،مؤسسٍ ملی تحقیقات سالمت ي ادارٌ کل سالمت شُرداری تُران تألیف شذٌ
است؛ کپی ي تکثیر بذين اجازٌ از َر وًع ممىًع است.

