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 چکيده

های ای نسلرویة شهرها، رویکردهای متعددی برای تأمين وضعيت مطلوب زندگی بر به دنبال رشد و گسترش بی

شهری  ینکه چهارویکردهای مهم، رویکرد شهر سالم است؛ اما ارزیابی  این امروز و آینده مطرح شد که یکی از

ت. مبهم اس پيچيده و ایمسئلهه در مقابل سایر شهرها در چه سطحی از سالمت قرار دارد، هنوز سالم است یا اینک

، های شهری استان اردبيلدر سکونتگاه های شهر سالمتحليل فضایی وضعيت شاخص باهدفپژوهش حاضر 

بندی و های شهر سالم رتبهمعيار از شاخص 42های استان اردبيل بر اساس و شهرستان است شدهانجام

 شده( تعيينANPای)فرایند تحليل شبکه های شهر سالم با روشمعياروزن اند. در این پژوهش بندی شدهسطح

شد. تحليل  استفاده  TOPSISگيری چندمعيارههای شهری، از مدل تصميمنتگاهمنظور ارزیابی سکوسپس به

های حاکی از آن است که شهرستان ،های شهری استان اردبيلدر سکونتگاه های شهر سالمفضایی وضعيت شاخص

سوار نيمه های خلخال، نير، گرمی و بيلهتاندار ، شهرسرهای برخوعنوان شهرستانکوثر، نمين و سرعين به

 دهد. نتایج بررسی نشان میباشندکم برخوردار میآباد و اردبيل شهر، پارسهای مشگينبرخوردار و شهرستان

و  شهرمشگين، آبادپارس یهاشهرستان کهطوریه هر شهرستان وجود دارد بهداری بين جمعيت و رتبرابطه معنی

های شهر سالم باشند در دامنه کم برخوردار از شاخصهای استان میترین شهرستانيتپرجمعاردبيل که 

 شده است.رسيمت GISصورت فضایی در محيط یج حاصل از پژوهش بهنتا اند.قرارگرفته

 .ANP و TOPSISواژگان کليدی: شهر سالم، تحليل فضایی، استان اردبيل، 
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 مقدمه-1-1

خواهند شد.  ایسالم و پو یاو هر دو موجب بوجود آمدن جامعه ابدییسالم معنا م یهاشهر سالم با انسان

 شودیشهروندان محسوب م یو اجتماع یبر سالمت فرد رگذارياز عوامل مهم تأث یکیعنوان به ینيشهرنش

ها ها درگرو برنامهآن یطيو مح یقتصادا ،یاجتماع تيوضع ريتحت تأث یادیها، تا حد زکه سالمت انسان یاگونهبه

 یدرگرو  ارتقا ز،ين یشهر یزندگ تيفيسطح ک یظر گرفته است و ارتقاها در نآن یاست که شهر برا یو اهداف

و با توجه به اهداف منشور  شدهرفتهیمثابه محور توسعه جوامع پذسطح سالمت، به یسطح  سالمت است. ارتقا

شهری با  تيرشد جمع رياخ یها(. در دهه33: 1392و معتمد،  یاست)قدم تهمه دول ییاوتاوا، هدف نها

 کنندهرهيسرعت خ نی(. ا133: 2009داشته است)هان و همکاران ،  دییشد شیمردم به شهرها افزا ادیمهاجرت ز

 یهاپرسرعت، روستاها و شهر یکیزيف دهیپد کیعنوان توسعه، بهدرحال یدر کشورها ژهیوسال گذشته، به 50در

)هلدبوم و یشهر یو چشم اندازها یطيمحستیه زگسترد راتييمختلف را در برگرفته و باعث شده در کنار تغ

 هیو پا یاساس یهارساختیز یبرا زين یاريبس ی(، تقاضا174: 2008(،)کاتالن و همکاران ، 62: 2008همکاران ، 

مذکور،  یهارساختیاز ز یاريمهم با توجه به فراهم نبودن بس نی(. ا815: 2010)اسکودن و منتج ، دیبه وجود آ

: 2011) و همکاران ، یکاهش سطح رفاه انسان د،یجد یهاخلق سکونتگاه ،یشهر ینواح کنترلرقابليبه توسعه غ

و  یحیبه امکانات تفر یدسترس تیسالمت مردم، محدود یهاشاخص دیتهد ،یطيمحستی(، مشکالت روزافزون ز3

کننده و نگران ريبا توجه به س انيم نیاست. در ا دهيانجام  داریبه توسعه پا یدسترس شتريضعف هرچه ب تیدرنها

 دینسبتًا جد یشهر و سالمت اصطالح یحوزه زانیشهروندان، برنامه ر  ستیسالمت ز یدزایروزافزون عوامل تهد

 یو روح یکیزيسالمت ف اب یشهر طيمح ونديکه در آن به دنبال پ کنندیسالمت را مطرح م یزیربا عنوان برنامه

رفاه  ،یشهر ستیهم چون سالمت ز یمسائل اساس یرا در خصوص برخ شیخو ماتيهستند و تصم نانيشهرنش

 کم،یو  ستيدر آغاز قرن ب نی(. عالوه بر ا6: 2007کنند)تامسون ،  تیتقو یانسان یبهبود زندگ تيفيو ک یاجتماع

 61از مرز  یالديم 2025شد در سال  ینيبشيو پ ديرسجهان  تيدرصد کل جمع 50به مرز ايدن یشهر تيجمع

درصد از جمعيت جهان  10تنها  1900(. در سال39، ص 1389 گران،یو د ییاهويس ی)عامردیدرصد تجاوز نما
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تا سال  شودیدرصد رسيد برآورد م 50جمعيت شهری جهان به  2007اما در سال  کردند،یدر شهرها زندگی م

: 2008،  وريميليارد انسان در شهرها زندگی خواهند کرد)ال 7برسد، یعنی بيش از  ددرص 75این رقم به  2050

ناشی از تالش مردم برای ارضای نيازهای خود و وجود امکانات مناسب  توانی(. در حالت کلی این موضوع را م21

شهرنشينی طی  د(. ایـن افزایش سطح شهرها و رش33: 1389زندگی شهری در شهرها دانست)باسخا و همکاران، 

بهداشتی و اجتماعی و  یهایشهری و افزایش نابرابر یهااخير، در بسياری از شهرها با تخریب مکان یهادهه

به دنبال ظهور چنين  رونی(. ازا1378اقتصادی، در مقياس وسيع، بين ساکنان همراه بوده است )شيخی، 

جهانی  در اروپا، پيشنهادی را برای اجرای  تشسازمان بهدا یادفتر منطقه1986در اوایل سال ییهادهیپد

پروژه  گرفت،¬یکوچک باهدف بهبود سطح بهداشت ارائه داد. این پروژه که تنها شش شهر را دربر م ،یهاپروژه

، در شهر ليسبون  آغاز شد این پروژه از همان آغاز 1986شهرهای سالم نام گرفت و طی مراسمی در مارس 

توسعه و اجرای بهداشت و تئوری و عملکرد بهداشت عمومی مورداستفاده روزافزون  یکژعنوان چارچوب استراتبه

ازآن، پروژه شهر بود. پس زيآمتيموفق تینهای(. نتایج حاصل از اجرای پروژه فوق، ب1999قرار گرفت)دوریس ، 

جهان شروع به  یهاقارهعنوان راهکاری نوین، در شهرهای بيشتری از قاره اروپا و سپس در برخی شهرهای سالم به

هزار  2امروزه متجاوز از  کهیطور(. به1995کارکرد و به جنبشی تبدیل شد که رشد سریعی داشت)سوروس ، 

شهر سالم در ایران، برای  شهیاند؛ اندشهر در سراسر جهان، در  این خصوص، اقدامات اجرایی خود را آغاز کرده

شرقی مطرح شد. در این  ترانهیبهداشت جهانی، در منطقه مد ازمانس، در کنفرانس 1990اولين بار در نوامبر 

و   هیمناطق اروپا در کشورهای منطقه تأکيد شد و سه شهر الهور ، اسکندر یهاکنفرانس، بر استفاده از تجربه

 نازآن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دامنه فعاليت را در ایصورت موردی انتخاب شدند. پستهران به

و  یمطالعاتی یا اجرایی آغاز شد)ضراب یهاتيزمينه، در سطح کشور گسترش داد و در بسياری از شهرها فعال

تحقيقاتی در خصوص  یها(. بعد از گذشت چند دهه، باوجود تالش محققان و سازمان132: 1391همکاران، 

شهری سالم است یا در برابر سایر  هتعریف و شرح مفهوم شهر سالم، عملياتی کردن مفهوم آن و ارزیابی اینکه چ

 نهيامر انجام پژوهش درزم نیاست. ا ماندهیشهرها در چه سطحی از سالمت قرار دارد، امری پيچيده و مبهم باق
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پژوهش  رونی. ازادهدیجلوه م یشهر سالم را ضرور یهاشهرها ازنظر شاخص یبندشناخت شهر سالم و سطح

 لياستان اردب یهاشهری شهرستان یهاشهر سالم در سکونتگاه یهاخصاحاضر باهدف تحليل فضایی وضعيت ش

 یابيدست یشهر سالم صورت پذیرفته است. برا یهااز شاخص یاستان ازلحاظ برخوردار یهاشهرستان یبندو رتبه

 : باشدیم ریجواب دادن به سواالت ز یپژوهش در پ نیبه هدف ا

 شهر سالم در چه وضعيتی قرار دارند؟  یهابر اساس شاخص لياستان اردب یهاشهرستان-1

 کند؟یشهر سالم در نقاط شهری استان ایجاد م یهاتفاوتی در وضعيت شاخص تيآیا مؤلفه جمع-2

 اهداف پژوهش : -1-2

های استان های شهری شهرستانسکونتگاهدر  های شهر سالمباهدف تحليل فضایی وضعيت شاخصپژوهش حاضر 

. برای صورت پذیرفته استهای شهر سالم های استان ازلحاظ برخورداری از شاخصبندی شهرستانو رتبه اردبيل

 باشد: دستيابی به هدف این پژوهش در پی جواب دادن به سواالت زیر می

 های شهر سالم در چه وضعيتی قرار دارند؟ بر اساس شاخص اردبيلاستان  هایشهرستان-1

 کند؟های شهر سالم در نقاط شهری استان ایجاد میوتی در وضعيت شاخصتفا مؤلفه جمعيتآیا -2

 

 پیشینه پژوهش -1-3

های متفاوت صورت گرفته است. که به برخی از جدیدترین و های مختلفی از جنبهدر مورد شهرهای سالم پژوهش

برای  3بيواربانيسم "ای با عنوانمقاله( در 2012)2و کاپرنا 1شود: تریزاداها با این موضوع اشاره میترین آنمرتبط

                                                           
1 - Tracada 
2 - Caperna 

3 - Biourbanism 
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پردازند که به بررسی نظریه بيواربانيسم می ”و پایداری شهری4های بيوفيليايوهشها و یهنظر ،یک شهر سالم

رفته را در بافت شهری برقرار کند و همچنين اصول طراحی های ازدستکند تعادل و ارزشبيواربانيسم تالش می

توان کند و اینکه چطور با به کاربردن اصول بيواربانيسم میشود را تقویت میدرک و اجرا می آسانیگرا که بهانسان

و  5زیست شهری را با ارجاع به تحوالت فيزیکی و تأثير روانی بر ساکنان شهری بهبود داد. وبسترنکيفيت محيط

به این نتایج  "سالمت گيریاندازه برای مناسب سالم، ابزار شاخص شهر "ای با عنوان( در مقاله2012)6سندرسون

های کمی و کيفی را به کار برد و توان ترکيبی از شاخصگيری سالمت در شهرها میدست یافتند که برای اندازه

ها هميشه نقش مهمی در ارزیابی و نظارت بر وضعيت سالمت در شهر سالم را دارند و با استفاده از اینکه شاخص

گذاری منطقی در شهرها انجام داد. توان سياستها میا و تحليل و آناليز آنههای مربوط به شاخصداده

در  "ریزی شهری بر سالمت و تندرستیسوی شهر سالم: بازتاب برنامهبه "ای با عنوان( در مقاله2013)7ویتسيقام

در توسعه پایدار و ریزی، طراحی و مدیریت شهرها که تأثير مستقيمی پی این است که درک درستی از نحوه برنامه

سالمت و توسعه پایدار بوده است و نتایج سالمت شهروندان دارد را نشان دهد و در پی کاوش مسائل مربوط به

های زندگی باید در چشم انداز در تمام جنبهعنوان یکای بهطور فزایندهدهد که اثرات سالمت بهتحقيق نشان می

 نظر گرفته شود.

خصوصيات و موارد موردنياز برای تحقق  "ان ایری پروژه شهر سالم در یابارز "ای با عنواندر مقاله (1376ان)يبيط

 " ارزیابی رهيافت شهر سالم در شهر ری"( در پژوهشی با عنوان 1381کيالی ) شهر سالم را ارائه کرده است.آرمان

های وقوع سه واهد داشت که زمينهکارگيری و اجرا خکه رهيافت شهر سالم زمانی قابليت به به این نتيجه رسيده

پرهيزگار و  .ریزی راهبردی فراهم شودعنصر اصلی آن، یعنی مشارکت مردمی و هماهنگی بين بخشی و برنامه

، به بررسی نظرهای مردم و "ارزیابی پروژه شهر سالم کوی سيزده آبان"( در پژوهشی با عنوان 1386همکاران )

که در رابطه با سطح رضایت از  اندبه این نتيجه رسيده و شهر سالم پرداختندهای پروژه مسئوالن درباره برنامه

                                                           
4 - Biophilia 

5 - Webster 
6 - Sanderson 

7 - Whittingham 
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های آنان از های مردم و مسئوالن تفاوت معناداری وجود ندارد؛ ولی درباره دیدگاهپروژه شهر سالم، بين دیدگاه

بررسی "با عنوان( در پژوهشی 1389قدمی و همکاران ) .های معناداری وجود داردسطح مشارکت اجتماعی، تفاوت

، به بررسی وضعيت جمعيتی و اجتماعی نقاط شهری "های شهر سالم در مقياس ملی و جهانیتطبيقی شاخص

ایران و مقایسه آن با ميانگين سطح کشورهای پيشرفته، در چارچوب رویکرد شهر سالم پرداختند. نتایج این 

های جمعيتی و بهداشت فردی و صپژوهش حاکی از آن است کـه نقاط شهری کشورمان، در برخی شاخ

تحليل فضایی وضعيت "( در مقاله خود با عنوان1390و پژوهان) قدمی .اجتماعی، در وضعيت مطلوبی قرار دارد

را  نقاط شهری استان مازندران "بندی فازی سی مينز و مدل تاپسيسهای شهر سالم با روش خوشهشاخص

عضویت نقاط شهری استان مازندران مستقل از عامل فضایی فاصله از  دهدنتایج نشان میموردمطالعه قراردادند که 

رفت نقاط شهری مربوط بـه شهرستان مرکز استان در وضعيت بهتری ازنظر اگرچه انتظار می. مرکز است

( در پژوهشی با 1390رهنما و همکاران ) .اندهای سالمت باشند اما نقاط مذکور در رتبه هفتم قرارگرفتهشاخص

های اجتماعی، اقتصادی، ، به بررسی شاخص"های شهر سالم، در محلة بهارستان شهر مشهدتحليل شاخص"عنوان

اند و به این نتيجه رسيده های شهر سالم پرداختنددها با استاندارمحيطی، بهداشتی و فرهنگی و مقایسه آنزیست

ها، نياز به های پنجگانة سالمت، با وضعيت مطلوب فاصله دارد و در برخی زمينهمحلة بهارستان ازنظر شاخص که

( در پژوهشی با 1391و همکاران) ضرابی .شودریزی و مشارکت هر چه بيشتر مسئوالن احساس میبرنامه

 های شهریسکونتگاه بندیبه سطح "نهای شهری با رویکرد شهر سالم در استان مازندراارزیابی سکونتگاه"عنوان

این پژوهش،  اند که نتایجپرداخته با رویکرد شهر سالم ایریزی منطقههای برنامهاستان مازندران با استفاده از مدل

های گلوگاه، های شهری شهرستانهای شهری شهرستان بابل رتبه اول و سکونتگاهحاکی از آن است که سکونتگاه

 "شهر سالم هایرزیابی شاخصا "ای با عنوان( در مقاله1392و همکاران) لطفی. به آخر رادارندنکا و سوادکوه رت

 دهدمینتایج این تحقيق نشان  که موردبررسی قراردادند SPSS افزاراستفاده از نرممنطقه دو شهر قم را با 

يت نامناسب اقتصادی، های موردمطالعه در کل منطقه، بویژه در نواحی سه و چهار آن به جهت وضعشاخص

 عملکرد نامناسب مدیریت شهری و نهادهای ذیربط در وضعيت شهر سالم قرار اجتماعی، فرهنگی ساکنين و نيز
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سعی در بررسی و مطالعه  " های شهر سالمتحليل فضایی وضعيت شاخص "ندارند. پژوهش حاضر با عنوان

های استان اردبيل دارد که برای انجام در شهرستانها بندی این شاخصهای شهر سالم و شناسایی و رتبهشاخص

های این پيشين، از نوآوری شدهانجامبا توجه به تحقيقات  های ثانویه استفاده خواهد شداین کار از تحليل داده

شاخص شهر سالم که  42گيری چند معياره، استفاده از استفاده از روش تصميم ها بامقاله ارزیابی شاخص

 باشد.تر میهای جامعشاخصدربرگيرنده 

 ضرورت و اهمیت پژوهش : -1-4

 ست،ين ریپذامکان یو فرد یرفتار یهابرنامه قیکه ارتقاء سالمت تنها از طر اندافتهیامروزه متخصصان سالمت در

و  یاقتصاد ،یطيمح راتييتغ شود،یمحسوب م یسالمت عموم هیدارد و اساس و پا یادیز تيبلکه آنچه اهم

صورت سامانمند به یطيکنترل مح سميمکان انعنوبه یشهر تیریو مد یزیرراستا برنامه نیاست که در ا یاجتماع

 یبرا هاافتيره نیاز ا یکی(. پروژه شهر سالم Barton & others, 2009و منظم بر سالمت جامعه مؤثر است )

و  تيخالق کیسالم  یاست. جنبش شهرها یاو هم در سطح منطقه یهدف، هم در سطح جهان نیبه ا دنيرس

از  زداییو حرکت به سمت تمرکز یشهر ستميحفظ اکوس ،یشهر یزیربرنامه ت،ابتکار در ارتقاء سالمت و بهداش

((.  Leeuw, 2009است  یو مشارکت اجتماع یبخشنيب تيبه سمت فعال یو دولت یحکومت یهابخش

 ،یمختلف اجتماع یهادهیو پد طیاز شرا دهيچيناهمگون و پ یبيترک ،یشهر تیریگفت مد توانیم یطورکلبه

 نیاست. ا یاژهیو طیو شرا ییآن، مستلزم توانا شبرديو ... است که پ یفرهنگ ،یتيامن ،یاسيس ،یاقتصاد

نخواهد  ریپذامکان ،ییهدف غا کیعنوان به یدارپای داشتن نظر بدون در زيجانبه به شهر نهمه دیو د ینگرجامع

 یهاتيفعال ییاست که هدف آن ارتقاء سطح سالمت، توسعه و کارا یسازبرنامه آماده کیبود و شهر سالم ضرورتاً 

 هایهمچون شهردار یمحل یها(. و دولت1389فرهمند،  یاست )فقه یمردم یهاو حرکت یشهر یهاسازمان

و خدمات  یبهداشت یهاارائه مراقبت ،یسالمت عموم تیریمد ،یکیزيف ،یاجتماع طيمح رييتغ یرا برا تيظرف نیا

 4در  یشهر یهااز شاخص یکامل یمجموعه ی(. لذا بررسGalea, 2004) دبه شهروندان را دارا هستن یاجتماع
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 80 تعداد همراه¬به یاجتماع –یسالمت و اقتصاد ،یطيمحستیز ،یگروه شاخص بهداشت و خدمات بهداشت

و سطح سالمت جامعه  ییاستان را شناسا نیدر ا نانيمشکالت شهرنش تواندیسالم، م یهاشهر یابیارز یبرا رمتغي

 دینما یابیارز ار

 ابزار و وسایل مورد نیاز برای انجام پژوهش : -1-5 

 طالعه بهورد ممبه منظور گردآوری اطالعات و داده های مورد نظر از روشهای ميدانی مبتنی بر مشاهده منطقه 

مع ججهت  درجه اهميت معيارهای مورد نظر استفاده شده است همچنين از روش کتابخانه ای منظور شناخت و

يرد از جام می گيق انآوری داده و اطالعات استفاده می شود و پردازش با نرم افزارهای مرتبط با توجه به هدف تحق

 جمله داده ها و اطالعات به کار رفته در این تحقيق شامل موارد زیر می باشد:

يق روش تحق ی کلیاستفاده از کتاب، پایان نامه، مقاالت و سایت های معتبر علمی مرتبط با موضوع تحقيق، الگو

استفاده  العات باو اط در این راستا براساس مطالعات ميدانی و کتابخانه ای می باشد و به تبع پردازش روی داده ها

و  یهاادهد ليلتح یبراتحقيق را کاربردی کرده است.  از روش ها و مدل های نرم افزاری انجام گرفته و ماهيت

 ییفضا ليمنظور تحلو به ANPشهر سالم از تکنيک وزن دهی  یهاتعيين درجه اهميت نسبی شاخص

از  ییصورت فضاها بهداده شیو جهت نما سيچندمعياره  تاپس یريگميشهری، از روش تصم یهاسکونتگاه

  شده است.استفاده Arc GISافزارنرم

 مواد و روش پژوهش : -1-6

در  یتحليلی است. جامعه آمار -کاربردی و به لحاظ روش، توصيفی یهاقياین پژوهش، به لحاظ هدف از نوع تحق

منظور تحقق هدف پژوهش، پس از بررسی ادبيات تحقيق، است. به لياستان اردب یهاپژوهش شهرستان نیا

با رویکرد شهر سالم با  لياردب تاناس یهاشهری شهرستان یهامربوط به معيارهای ارزیابی سکونتگاه یهاداده

 ليو شرکت آب و فاضالب استان اردب یاستاندار ست،یزطي، سازمان مح1391سال یمراجعه به سالنامه آمار

الم از تکنيک وزن دهی شهر س یهاو تعيين درجه اهميت نسبی شاخص یهاداده ليتحل یشد. برا یآورجمع
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ANP شیو جهت نما سيچندمعياره  تاپس یريگميشهری، از روش تصم یهاسکونتگاه ییفضا ليمنظور تحلو به 

 شده است.استفاده Arc GISافزاراز نرم ییصورت فضاها بهداده

 (ANP) یاشبکه لیتحل روش

آن را 1996چندمعياره است که آقای ساعتی  در سال یريگميتصم یهاکيشبکه از تکن ليوتحلهیتجز فرایند

(. بنابراین Lee, 2005: 3مراتبی پيشنهاد کرده است)عنوان جایگزینی مناسب برای فرایند تحليل سلسلهبه

ها، کنترل، خوشه مراتبه. این مدل از سلسلشودیم AHPجایگزین اصطالح سطح درANPاصطالح شبکه در 

 یهایکی از فن یااست. فرآیند تحليل شبکه شدهليها تشکها، عناصر و خوشهعناصر، روابط بين بخش

سبکبار  یمراتبی شده است)فرججانشين ساختار سلسله ،یاچندمعياره است که در آن ساختار شبکه یريگميتصم

از  ای"شبکه"مثابه را به یا( هر موضوع و مسئلهANP)یاکهشب ليتحل ندیفرآ ی(. بعبارت25: 1390 گران،یو د

 ,Garcia-melon) رديگمی نظر در اند، جمع شده ییهادر خوشه گریکدیکه با  هاارمعيریو ز هااريهدف، مع

را  یرگي ميتصم کیعناصر مؤثر در  نيموجود ب هایو بازخورد ها یروش قادر است همبستگ نی(. ا2008

-1-1شکلرا منظور و وارد محاسبات کند.  یرگي ميمؤثر در تصم یاجزا یدرون راتيتأث یتمام ه،کرد یالگوساز

 تفاوت فرایند تحليل شبکه ای با فرایند تحليل سلسله مراتبی را نشان می دهد.

 

 ,(Yuksel & Metin:  336: 2007)مأخذ AHPبا   ANPتفاوت -1-1شکل



11 

 

 دودیت های تحقیق:مشکالت و مح -1-7

 :زیرند شرح به پژوهش این انجام در رو پيش مشکالت عمده

 مطالعه مورد محدوده از بهنگام نقشه وجود عدم -1

 مبود آمار و ارقام در زمينه های مختلف مربوط به موضوعک-2

 دم دسترسی آسان و به موقع به اطالعات مورد نياز جهت انجام تحقيقع-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 



12 

 

 فصل دوم: 

 مبانی نظری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 مقدمه  -2-1

 



13 

 

 یدر شهرها زندگ ينزم ۀ% از مردم کر 49اکنون حدود روند و همیانسان به شمار م یزندگ يطمح ینشهرها بارزتر

ها باشند در برآورده کردن انسان یزندگ یمطلوب برا يفيتبستر ک یدکه با ییهايطعنوان محکنند. اما شهرها بهیم

باره ینادر یهآنان دچار مشکل هستند، لوکوربوز یزندگيفيتمثبت در ک يرگذاریساکنان خود و تأث يازهاین

 یغفوری) اندخود را از دست داده يرتوانند برآورند و تأثیرا نم یايفهوظ ينچن یگر: شهرها ابزار کارند اما دیدگویم

است. سازمان بهداشت  یمردم سالمت و مشارکت ةمقول ،توسعه پایدار یننو یکردهایاز رو یکی(. 1389 یگران،و د

و  یمعنو ی،و هم از سالمت اجتماع یداند که هم از سالمت جسمیم ی، انسان سالم را انسان8(WHO)جهانی 

 یکسالمت  یزیرارتباط برنامه ین(. در اBoonekamp & others, 1999: 104) برخوردار باشد یروح

آنند تا  یپکه همواره در یاو منطقه یشهر یزانراست که امروزه توسط آن دسته از برنامه یدیجد اصطالح نسبتاً 

 بزنند پا به عرصه وجود نهاد. يوندپ ينانشهرنش یو روح يزیکیرا با سالمت ف یشهر يطمح

 یماورا"تحت عنوان  یدر کنفرانس 10توسط پروفسور لئونارد دوهل 1984بار در سال اول 9شهر سالم ایدۀ

 یشهر سالم را مکان ی(. وEdris, 2003: 166)ید در تورنتو کانادا مطرح گرد 11"یبهداشت يهاول یهامراقبت

 یآغاز نگرش ینشده باشد و ا يقتلف یبهداشت جامع یهایدگاهبا د یکیاکولوژ یهایدگاهکند که در آن دیم یفتعر

 يهبا تک یشهر ةطرفداران توسع يقتکند. در حقیم یبا ابعاد گوناگون تلق یاو شهر سالم را مقوله یبود که سالمت

نظر را در یو دولت یاجتماع ی،اقتصاد یهاکنند تا تمام جنبهیم یسع یداریپا یشافزا یبرا یمنطق یهابر پروژه

 یبرا یچهارچوب ینشهر سالم را تدو ی(. اهداف پروژه1383)پاگ،  به مسائل نگاه کنند یانهند و واقع گرايربگ

 یيانيهو ب 12"2000تا سال  همه یبهداشت برا" شعار یبهداشت در راستا یسازمان جهان یاصول راهبرد یاجرا

  .(1388 ،نژاد ی)محمود دهدیم يلتشک "بهبود بهداشت" یوتاوا برااُ

 

 میمفاه فیتعر -2-2

                                                           
8 World Health Organization 
9 Healthy City 
10 Leonard Duhel 
11 Beyond health care 
12 Health for all by the year 2000  
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 شهر  -2-2-1

وجوه  نیترهمدانست. از م یتيو جمع یکیزيف ،یتيواحد فعال کی ،یاسيو س یواحد اجتماع کی توانیرا م شهر

 ز اجتماعا یرکزکرد: م فیتعر نيشهر را چن توانیآنست. بر اساس عدد م تيشهر و روستا، تعداد جمع نيب زیتما

ر داساس  نینباشد. بر ا ترنیيپا ینيحدّ مع زدر آن، ا تيجمع یگرد آمده و تراکم و انبوه یانفوس که در نقطه

 عه،ي)ش باشدینفر م 5000 رانیا یشهرها یرقم برا نینفر است که ا 2500شهر  تيممالک، حدّ جمع شتريب

1388 :5.) 

 سالمت  -2-2-2

سالمت است. تفکر غالب و  یريگدشوار است و از آن دشوارتر اندازه اريسالمت بس فیاِذعان نمود که تعر دیبا

در  ی(. سالمت23: 1386 ،یبوده است )داور یبرداشت مرسوم از سالمت، عمدتًا متوجه بُعد جسم زيمسلط و ن

 رفتهیپذ شتريکه از همه ب یفی(. تعر4: 1376 ،ییرزايو روح )م شهیسالم بودن بدن، اند یعنی فشیتعر نیترساده

عبارت است از:  یآن است که سالمت یاساسنامه ة( در مقدم1948بهداشت ) یسازمان جهان فیشده است تعر

 & Boonekampمعلول نبودن ) ای یماريو نه فقط نبود ب یو اجتماع یمعنو ،یروان ،یحالت رفاه کامل جسم

others, 1999: 104.) 

آن را  توانیتر مساده یسالمت گریاست که نسبت به ابعاد د یسالمت جسم ،یبُعد سالمت نیتر: معمولیجسم بُعد

 از عملکرد درست اعضاء بدن است. یناش قتيدر حق یکرد. سالمت جسم یابیارز

 یروان یرمايب دشوارتر است و فقط نداشتن ینسبت به بُعد جسم یاست که سنجش سالمت روان یهی: بدیروان بُعد

 یندگالعمل مناسب در برابر مشکالت و حوادث زداشتن عکس ،یجسم طیبلکه قدرت تطابق با شرا ستيمدنظر ن

 .دهدیم ليرا تشک یسالمت روان زين

 ،یوچپن، احساس آ یو اجتماع یو عوارض جسم یو مشکالت روان هایماريب ۀعمد یهانهياز زم یکی: یمعنو بُعد

 (.48: 1385 گران،یو د یدر افراد است )حاتم یاز فقدان بُعد معنو یاست که ناش یو تزلزل روح یهودگيب
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روابط  جادیا منظور¬و اجتماع به انگریفرد در تعامل مؤثر با د ییبه توانا ی: سالمت اجتماعیاجتماع بُعد

امل مشارکت ش ی. سالمت اجتماعشودیاِطالق م یاجتماع هاینقش رساندن انجام¬و به شخصی کننده¬اِرضاء

با  رياخ یها(. در سال7: 1376 ،ییرزايروابط مثبت است )م جادیها و اانسان ریسازگار با سا یزندگ ،یاجتماع

ست شده ا تیتقو فیتعر نیا "مُثمِر ثَمر یو اجتماع اقتصادی نظر¬از یزندگ کی"داشتن  ییگنجاندن توانا

 (.22: 1387 ،یتهران ی)شجاع

 هر سالمش -2-2-3

 یشهر یهاطيمح یپرفسور دوهل بوده است. و فیشده است تعر انيکه در ارتباط با شهر سالم ب یفیتعر نينخست

و  کندیاهم مشهروندانش فر یبرا زيرا ن یزنده که سالم است و سالمت یشهر سميارگان طيمح کی عنوان¬را به

 ،یگرید فی. در تعرکندیم یمعرف باشند، هکه در مسائل سالمت خود مشارکت فعال داشت کندیها را توانمند مآن

 یگزند کی یکه برا یو اقتصاد یاجتماع ،یبهداشت ،یبرخوردار از امکانات رفاه دانندیم یاشهر سالم را مجموعه

 ديالم تأکسشهر  فیدر تعر شودمی مالحظه که گونه¬(. همان3: 1385 ،احمدی) شود گرفته نظر¬مد دیسالم با

سب را ک یخاص بهداشت تيوضع کیکه  ستين یشهر سالم لزوماً شهر کیو فرآورده.  صولاست نه مح ندیبر فرآ

ضوع مو کی عنوان¬شهروندان به یاست که همواره نسبت به بهداشت و سالمت یکرده است بلکه شهر سالم، شهر

 سطح آن را باالتر ببرد.  کند¬یآگاه است و کوشش م یشهر

 

 ف شهر سالم اهدا -2-3

 نیيخصوصاً شهروندان با درآمد پا نانيسالم را ارتقاء سالمت شهرنش یشهرها یبهداشت هدف اصل یجهان سازمان

(. Leeuw, 2001: 5عنوان کرده است ) ،یها و ارائه بهتر خدمات بهداشتآن یزندگ طيبهبود مح قیاز طر

همچون: بهبود ارائه  یموارد لبه بهبود سالمت در شهرها که شام افتنیدست  یگفت، برا توانمی واقع¬در

 ،یاجتماع یبهبود فاکتورها ،یتيرشد جمع ،یاقتصاد تيو بهبود وضع ستیزطيحفظ مح ،یخدمات بهداشت

بهبود تمام عوامل مؤثر بر  یفرصت خوب برا کیساکنان شهرهاست، برنامه شهر سالم  یآگاه شیو افزا یآموزش
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 زندگی¬آداب و رسوم و سبک د،یبا عقا توانندیامن است که مردم م یطيشهر سالم مح کیاست.  نيسالمت ساکن

و فرهنگ  یعيطب طياست که هدف آن حفظ و ارتقاء مح یشهر یهيناح کیکنند و  یزندگ یخود به راحت

 شیارتقاء سالمت خو یبالقوه برا یهاتيبهبود ظرف قیاز طر گریکدی تیحما یمردم برا یسازو توانمند یاجتماع

 است.

 سالم  یشهرها یژگیو -2-4

 نوان شد:وهل عپرفسور د نيبهداشت و همچن یسالم، دو الگو توسط سازمان جهان یشهرها یهایژگیرابطه با و در

 است: ریز یهامشخصه یالگو دارا نیسالم؛ ا یشهرها یبهداشت برا یسازمان جهان یالگو -الف

 باال شامل مسکن مناسب.  تيفيو باک منیپاک و ا یکالبد طيمح .1

 خود ادامه دهد.  اتيکه در زمان حال استوار باشد و در دراز مدت به ح یستمياکوس .2

 . گریکدی یسالم و حام های¬محله .3

 ريو سالمت و رفاه تاث یکه بر زندگ ییهانهيمردم در زم تیاستفاده مناسب از مشارکت مردم و هدا زانيم .4

 . گذاردیم

 تمام شهروندان(.  ی)غذا، آب، مسکن و اشتغال برا یاساس یازهاين نيتأم .5

 (. ها¬یماريب وعيبودن ش نیياز بهداشت )پا ییوجود سطح باال .6

 آسان به امکانات و ارتباطات. یدسترس .7

 ,(.www.WHO.int 20011دارا بودن اقتصاد متنوع، فعال و سازنده ) .8

 د از:ست که عبارتنارا قائل شده  ییهایژگیسالم و یشهرها یبرا زيپرفسور دوهل؛ پرفسور دوهل ن یالگو -ب

 .قدرت تمرکز عدم و هامشئ¬خط نیو تدو هایرگي¬ميمشارکت شهروندان در تصم .1

 .یشهر رانیتمام اجزاء و کل شهر توسط مد نيارتباط ب جادیا .2

 ها.به آن دنيو بهبود بخش هاساخت¬ریحفاظت از ز .3

 در مقابل صدمات و استفاده از تجارب گذشته. یميو خود ترم راتييمنطبق با تغ .4
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و  یپ کيآن )ن یاجزا نيو فعال و ارتباط متقابل ب دهيچيپ یسالم با اقتصاد یبودن شهرها یچندبُعد .5

 (.6: 89نژاد،  یحاتم

 باشد: ریاصل ز 4 یدارا دیشهر سالم با قتيحق در

 دیبا یو نوساز یبازساز ایو  دیاصل هرگونه توسعه جد نی: در ایطيمح طیحداقل دخالت و تجاوز به شرا .1

 .محل در انطباق کامل بوده و با آن هماهنگ باشد یاهيو گ یميو پوشش اقل یتوپوگراف طیبا شرا

شهر جستجو نمود.  یو اقتصاد یاجتماع ،یکالبد یدر ساختارها توانیحداَکثر تنوع: حداَکثر تنوع را م .2

 یهایدقطب بن نموده و ریپذ بيکمتر آس رات،ييشهرها را در مقابل تغ ،یاقتصاد یهاتياز فعال یمتنوع فيط

 .دهدیرا کاهش م هاعدالتی¬یو ب یاجتماع

به  یطيو مح یبهداشت شهر تیریبسته در مد ستمي: اصل سستميس شتريبسته در نظر گرفتن هرچه ب .3

ز به سب یافضاه تیریو مد شودیم افتیهر کجا باشد باز یدر خود منطقه شهر دیمفهوم است که مواد زا نیا

 .کندیدر داخل شهر اقدام م یحیتفر یو فضاها عتيحفظ طب

متناسب  دیبا یشهر تجمعي خصوص¬و به تيجمع راتييو منابع: تغ تيجمع نيتعادل مطلوب ب جادیا .4

ر ر و هم دهم در سطح شه یتعادل نياست، باشد. چن تيکه پشتوانه آن جمع یطيو مح یعيطب یهاستميبا س

 یتصادو اق یگفرهن تو امکانا هاتيباال و با موفق تيفيبا ک یطيمح لهوسي¬نیسطح محله ضرورت دارد تا بد

 (.12: 1374 ،ینیآورد )بحر دیمطلوب پد

 در شهر سالم یبعاد مهم و اساسا -2-5

 شهر سالم تیریمد -2-5-1

برنامه  کیشهر سالم ضرورتاً  تیریآن است. مد تیریسالم مد یکردن پروژه شهرها ییموارد مهم در اجرا ازجمله

 یهاو حرکت یشهر یهاسازمان یهاتيفعال ییاست که هدف آن ارتقاء سطح سالمت، توسعه و کارا سازی¬آماده

 نيپروژه  هستند؛ شامل متخصص نیا یادر اجر ريبهداشت که درگ یاست. گروه کارشناسان سازمان جهان یمردم

سازمان  نیگسترده ا بخش کی یفن تیاست که از حما یاآن )ژِنِو( و شش دفتر منطقه یسازمان در مقر اصل
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مهم را بر عهده دارد. حفظ و ارتقاء  نیسالم، ا یپروژه شهرها یهماهنگ ی. در کشور ما شوراباشندیبرخوردار م

 یهابخش گذاراناستيو س زانیردر دستور کار برنامه باشدیشهر سالم م ییهاسطح سالمت شهروندان که هدف ن

راستا پروژه شهر سالم  نيبودن مقوله سالمت را مطرح نموده است. در هم یبخشمختلف توسعه قرار گرفته و فرا

 :رديبرنامه در نظر گ تاولوی عنوان¬را به ریموارد ز لياز قب یموضوعات تواند¬یم

 سبز یو گسترش فضا یو ورزش یحیامکانات تفر جادیا .1

 و اقدام در جهت اشتغال جوانان یزیربرنامه .2

 یدنيآب آشام ستميس یفيو ک یبهبود کمّ  .3

 از سوانح و حوادث یريشگيپ .4

 سالمت روان .5

 مدرسه سالم جادیا .6

 یو خدمات عموم یرساناطالع .7

 یمواد زائد جامد شهر تیریبهبود مد .8

 (.3: 1389فرهمند،  ی)فقه هیجهت بهبود تغذ یزیربرنامه .9

 یراب یردولتيو غ یدولت یهاسازمان تیاست و هدف آن تقو ريمفهوم فراگ کیسالم  یشهرها تیریدر واقع مد

ار ساخت جادیا نهيزم نیر اد نیاست. بنابرا نانيگوناگون مرتبط با سالمت شهرنش یهااستيها و سبرنامه یشناسائ

ت در موضوعا نتریمهم جمله¬از یشهر یهادنها تیو تقو یارائه خدمات و امکانات اصل ،یمال تیریو مد یمال

 سالم است. یشهرها تیریمد

 در شهر سالم یو مشارکت اجتماع یبخشنیب یهمکار -2-5-2

 یسالمت برا" یاستراتژ اساسی اصول عنوان به بخشی نيو ب بخشی چند یجامعه و همکار یاجتماع مشارکت

آغاز کرد.  محلی صورت اصول را به نیا زيکه پروژه شهر سالم ن روندیبه شمار م یسازمان بهداشت جهان ی"همه

 تیریو مد یزیرو تفکرات کالبدگرا برنامه یفن ابزارهای با را ها که بتوان آن ستندين مکانی صرفا شهرها که چرا
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  زي)انسان( ن ینيتوجه عنصر شهرنشقابل یهالياز پتانس یريگو بهره یکرد بلکه در کنار آن به مشارکت اجتماع

و گسترده  عيوس اريبس ۀدیپد کیگفت سالمت  توانی(. در واقع م2: 1389و برزگر،  یاکبر یهستند )عل ازمندين

. بر اساس ندنمای تالش مردم خود ترها و از همه مهمها و سازمانهمه دستگاه ستیبایم آنتحقق  یاست که برا

 نگر امر ضرورت نگاه جامع نیسالمت است که ا انيمتول اري% سالمت مردم در اخت25مستندات، کمتر از 

 هیشهر سالم بر پا ژه(. اساساً پرو20: 1390)سند توسعه سالمت استان کرمان،  دینمامی پررنگ تر را سالمتبه

پروژه در  نیو مشارکت مردم در ا گرددیم نييتب یبخشنيب یمشارکت مردم در حل مسائل و مشکالت و هماهنگ

و  یسازنهيزم یبرا یاريمردم، تالش بس یشد که جلب مشارکت و همکار ادآوری دیخاص قرار دارد. با تیاولو

بهداشت با  یسازمان جهان طور کلی (. به27: 1379 ا،يرجمندندارد )ا ازيو مشارکت ن یجهت همکار یسازاعتماد

 یهاصرفاً در بخش بهداشت جستجو نمود بلکه بخش دیارتقاء سطح سالمت جامعه را نبا ديکه کل دگاهید نیا

و  یبرنامه اجرائ باشند؛یرا عهده دار م یاراستا نقش عمده نیو مردم در ا یفرهنگ ،یاجتماع ،یمختلف اقتصاد

 گذاشت: انيبن ریشهر سالم را با اِعمال دو اصل ز یبنائریز

جلب  ،یسازآگاه یعنیمشارکت  نهيزم دیشارکت ابتدا باجلب م یشهروندان: برا یمشارکت اجتماع -اول  اصل

و  و ابعاد شکالتمردم فراهم شود و مردم را از منافع، مسائل، م یو مرتبط با زندگ یاعتماد، طرح مسائل اساس

 اثرات آن آگاه کرد تا مشارکت آنان جلب شود.

شکل  ربط،یذ یهاها و دستگاهسازمان یر: جلب مشارکت و همکایبخشنيب یو هماهنگ یهمکار  -دوم  اصل

 نیا اام رديگی شکل م گرید ینهاد اینوع مشارکت در قالب شورا و  نیپروژه است. ا نیدر ااز مشارکت  یگرید

 نیا ییو کارا تيحساس بوطمر یهاکه سازمان رديگیبه خود م یمفهوم واقع یوقت بخشی نيب یهماهنگ

 (.WHO, 2008: 6را باور داشته باشند ) یهماهنگ

 سالمت کنندهنییعوامل تع -2-6

حفاظت از افراد  زانيم زيمختلف و ن یطبقات اجتماع انيعادالنه سالمت در م عیتوز زانيسالمت مردم، م تيفيک

ثروت  شیکشورها و مناطق است و افزا یافتگیقضاوت توسعه اريسالمت، معبه رسانبيمحروم در مقابل عوامل آس
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 ی کنند؛و کار م یکه مردم در آن رشد کرده، زندگ یطی. شراشودیمحسوب نم یافتگیتوسعه اريمع تنهایی به

. گرددیسالمت م یهایخود منجر به نابرابر طیشرا نیدر ا یاست و نابرابر گذارريسالمتشان تاث تيبر وضع یهمگ

 ست،یزطيمح ،یاجتماع ديهمچون آرامش، آموزش، نقش مف یبه موارد توان یسالمت م یازهاني شيازجمله پ

 عوامل، سالمت را به نیو داشتن مسکن مناسب اشاره داشت. که ا یحقوق انسان تیارع ،یو بدن یکیزيف تيفعال

(. معموالً در بستر زمان Green & others, 2009: 37) داندیهمه افراد م یبرا یهمگان یافهوظي عنوان

. اما دانندیها مشاخص نیاسالمت خود را موظف به ارتقاء  انيو متول ابندییمرتبط با سالمت ارتقاء م یهاشاخص

 یروند توسعه با نگاه عدالت محور نای که، است آن باشد نظر مد شهيهم نيب نیدر ا دیکه با یمهم ارينکته بس

 نهمي . بهستياقشار مختلف جامعه مطلوب ن مندی¬بهره زانمي گرفتن نظر¬همراه باشد و صِرف ارتقاء، بدون در

دهنده خدمات ارائه یهاستميجهان، س شرفتهيپ یشورهااز ک یاربسي در خصوص به رياخ یهادر سال منظور

به خدمات  کسانی مندی و بهره یسالمت و دسترس یهاشاخص کنواختی عیخود را توز یسالمت، هدف اصل

جامعه هستند )سند  یکل هایشاخص ارتقاء دنبال اند و در مرحله دوم بههمه اقشار جامعه قرار داده یسالمت برا

 (. 20: 1390توسعه سالمت استان کرمان،

 :ستنده بندی¬قابل جمع صورت¬نیاز آن است که عوامل مؤثر در سالمت بد یحاک زيانجام شده ن قاتيتحق

 یستی%  عوامل ز 20تا 15

 یکیزي%  عوامل ف 15تا 10

 یو درمان یبهداشت های¬%  نظام مراقبت 25تا  10

 ((.WHO, 2008: 25 یو اقتصاد یاجتماعدرصد عوامل  50و 

 ،یاجتماع راتييعامل در ارتقاء سطح سالمت، تغ نیتربود که مهم دهيعق نای بر زين  نکوی مک پرفسور

 یداشت شامل: محور ديها تأکبر آن یکه و یموارد نتریمهم مثال عنوان هستند. به یو اقتصاد یطيمحستیز

 نييتر و تبسالم یکیزيف طيمح نداشت ،غذایی مواد یفيو ک یامکانات کمّ  شیشدن تعداد افراد خانواده، افزا

 یالگو رييتغ کیاکنون (. در واقع هم109: 1381بود )نوبهار، هایماريو درمان ب یريشگيپ یاصول یهاروش
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از شهرها رخ داده است که در  یاريدر بس یاجتماع یبه الگو یفرد یماريو ب یبر بهداشت فرد ديسالمت از تأک

و  انيعي)رف شودیم یتلق یطيمحستیو ز یاقتصاد ،یاجتماع ،یبهداشت لاز عوام یاحاصل مجموعه یآن سالمت

 ریو سا ستند،ين یکیولوژيچند عامل ب ای کی ۀدیيصرفاً زا هایمارياست که ب نیبر ا دهي( و عق165: 1387تاجدار، 

جامعه و عوامل  یاست که عمدتًا متأثر از رفتارها یها دخالت دارند و سالمت دستخوش تحولدر بروز آن زيعوامل ن

 (.127: 1374 ،ی)زال باشدیم یستیو ز یطيمح

 یمؤثر بر سالمت یتعوامل بهداش -2-6-1

 یسر کیه بدارد  یبستگ تيوضع نیاجتماع و ا کی ایفرد و  کی تيبه حالت و وضع شودیسالمت مربوط م واژه

مت از سال یمدل ،یتبه حالت سالم فيتوص نیترکیبخش آن است. نزد نیترمهم یبهداشت یهاعوامل که مراقبت

 ی)نکوئ باشدیرست بدن مدعمل  یابیعامل، جهت باز نیترعنوان مهمبه یاست که نقش خدمات بهداشت یپزشک

ش فراد جامعه نقادر جامعه و نحوه ارائه خدمات در سالمت  یبهداشت یهااستي(. س45: 1384فر، یمقدم و بهشت

جامعه  ریپذبيآس یهامراقبت گروه ون،يناسيپوشش واکس شیافزا قیاز طر یريشگيدارد. اقدامات پ یمهم و اساس

 یهاشاخص گریاز د جامعه دارند. یدر سالمت کل یاعادالنه خدمات نقش عمده عیتوز زيمثل مادران و کودکان و ن

شاره ا ( LBWزن کم )نوزادان و تولد نوزادان با و ريموبه مرگ توانیو شاخص توسعه کشورها م یمهم بهداشت

در  یاشتبهد بضع نامطلوو انگریجهان سوم نما یاز کشورها یها در برخشاخص نیداشت. که امروزه باال بودن ا

و  تيمت شهروندان به ماهت بهداشت و سالاز مشکال یا(. بخش عمده239: 1383 گران،یو د یهاست )خلخالآن

 ییغذا میژر رييموازات تغبه ،یبدن یهاتيطور مثال کاهش فعال. بهشودیمربوط م زين یشهر زندگی¬سبک

 600دود اروپا باعث مرگ ح یاست که در منطقه دهبو یچاق زانيدر باال رفتن م یاکنندهنيينامناسب عامل تع

سال  ونيليم 3/5د از موعد به از دست رفتن حدو شيپ ريومو مرگ یناتوان جهيو درنت شودیهزار نفر در سال م

 (.37-35: 1387)ادوارد و توروس،  شودیدر هرسال م ،یبه زندگ ديام
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 مؤثر بر سالمت یاقتصاد -یععوامل اجتما -2-6-2

 -یتصاداق شرفتيپ زانيسالمت در درجه اول با م تياکثر مردم جهان وضع یبرا یبر عوامل بهداشت عالوه

 که شودیم نييو... تع تيجمع شیافزا زانياشتغال، م ه،یدرآمد سرانه، سطح آموزش، تغذ یعنی یاجتماع

عنوان ها بهو از آن کنندیم یاست که مردم در آن کار و زندگ یعوامل همان عوامل اجتماع نیا نیترقدرتمند

را  قتيحق نیا زينبهداشت  ی. اساسنامه سازمان جهانشودیم ادی(  SDHسالمت ) کنندهنييتع یعوامل اجتماع

 یهامراقبت یفرارو یهااند که همگام با مقابله با چالشسازمان قصد داشته نیا گذارانانيکه بن کندیمطرح م

 یلياعداشته باشند )اسم یاژهیتوجه و زين یمشکالت سالمت یاجتماع یهاشهیمؤثر، به ر یهاو درمان یپزشک

کرده و  دايپ ترعيوس یاندازسالمت چشم یهادگاهیامروز د یايدر دن قتي(. در حق38: 1387مطلق و همکاران، 

 هاکنندهنييتع نیاز ا کیمعطوف گشته است که هر  یاژهیسالمت توجه و یاجتماع کنندهنييضرورتاً به عوامل تع

و سبب بروز  دهندیقرار م ريشدت تحت تأثرا به یسالمت تيوضع گریکدیبر  ريتأث قیاز طر ایو  خودیخودبه

و  یتماعاج تيقعمو نيرابطه ب نييدر تب یعلت و معلول ري. البته مسگردندیسالمت م تيدر وضع ییهایعدالتیب

 نيفرد تضم یا برار یباالتر یاجتماع تيبهتر موقع متسال گریدعبارتسالمت ممکن است دوطرفه باشد. به

 جادیاباعث  تواندینبود سالمت م یعنی. گذاردیم ريبر سالمت فرد تأث زين یاجتماع طیراو در عوض ش کندیم

نداشتن  ،یمراتب اجتماعلهدر سلس نیيپا تيموقع ،یکاريها عبارتند از باز آن یشود که برخ یخاص طیشرا

: 1387 ون،سيلکیت و وو... )مارمو زا¬ادياعت یدر رفتارها یروادهیز ه،یسوءتغذ ،یاجتماع یهاهمشارکت در شبک

21.) 

افراد باالتر باشد  یاجتماع تيموقع زانياند که هرچه مسالمت نشان داده یهاینابرابر ینهيمتعدد درزم قاتيتحق

 رنديمیم رتریشده و د ماريهستند کمتر ب ترريقرار دارند و فق ترنیيپا یاجتماع تيکه در موقع ینسبت به افراد

(www.behdasht.gov.ir, 2011به .)کایمتحده آمر التیصرع در ا یماريدر رابطه با ب یطور مثال مطالعات 

برخوردار  یخوب یاقتصاد -یاجتماع تيکه از وضع یدر جوانان یماريب نیا وعينشان داد ش جیانجام شد که نتا

 نيمب جیکه در ژاپن انجام شده است نتا یگرید قي(در تحقO-Elliott, 2009: 136است  .) شتريب ستندين
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تا  سو،¬گری( از دNshi, 2004: 1160سواد افراد بود .) نیيو سطح پا یقلب یماريب وعيش نيب یميارتباط مستق

که اقتصاد سالم فقط  یمعن نیداشت و بالعکس؛ به ا یشهر سالم توانیوجود دارد نم یکه اقتصاد ناسالم یزمان

و  ميداشته باش وسعهمشخص رشد و ت یالگو کی دیسالم ابتدا با یداشتن اقتصاد یمتعلق به شهر سالم است. برا

ها به نظام شهرها و اداره شهرها از آن یآن، که بخش ییفضا شیو آرا هارمجموعهیصورت است که ز نیتنها در ا

و  اقتصادی ساختار به توجه کشور ما با یکند. متأسفانه در شهرها دايا پخود ر یمنطق گاهیجا تواندیم گردد،یبرم

همچون  یمشکالت یريگشده است که موجب شکل ریبزرگ سراز یشهرها تبه سم یادیکشور، امکانات ز تیریمد

 (.98: 1389 ،یو ضراب یکاذب و...  شده است )قنبر یهامتيق جادیمهاجرت، ا ،ینينشهيحاش

 مؤثر بر سالمت یطیوامل محع -2-6-3

رم  یدر دوره امپراتور یوجود داشته است. حت زين یطيمحستزی منازعات اندآمده وجود که شهرها به یزمان از

 یشهر طي(. مح1387و همکاران،  امزيلی)و کردندیم یدگيرس ستیزطيمح یمربوط به آلودگ یها به دعاودادگاه

که  یآب م،يکنیکه تنفس م ییهوا جمله؛از گذاردیاز سالمت و بهداشت ساکنان اثر م یمتعدد یهابر جنبه

و...  ميکنیبه آنجا مراجعه م یدرمان یخدمات بهداشت یکه برا یمکان م،يکنیم یکه زندگ ییجا م،ينوشیم

(Galea, & Others, 2005: 1017طبق آمار سازمان جهان .)50مرگ زودرس و  000/130بهداشت حدود  ی 

 افتدیتوسعه اتفاق محالدر یشهرها در کشورها یهوا یآلودگ لتهرساله به ع یتنفس یماريب ونيليم 70تا

WHO,2010: 97 .))که امروزه مطرح است مشکالت مربوط به  یطيمشکالت مح نیتراز مهم گرید یکی

کاهش  اده،يعابران پ یخطر برا شیافزا ک،يتراف ةنيدرزم یادیمشکالت ز شیونقل است که منجر به افزاحمل

 ,www.WHO.intشده است ) یقلب یماريسرطان و ب ابت،یهمچون د ییهایماريب شیو افزا یبدن یهاتيفعال

 ینامناسب زندگ طینشان داد که وجود شرا جی( انجام شد نتا1990که توسط هاتن موزر ) یا(. در مطالعه2011

و  یاجتماع لوبنامط جیآنان شده و نتا یحرکت -یکودکان باعث وقفه در رشد و تکامل اجتماع رامونيپ طيدر مح

 (.20: 1378)ستوده،  آوردیرا به بار م یاجتماع یاِنزوا یاضطراب و حت ،یازجمله اختالالت عصب یروان
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