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 چكيده  

، شهرنشيني در عصر حاضـر افزايش جمعيت رشد روزافزون شهرها و امروزه بحث سالمت شهروندي با توجه به 
مستلزم داشـتن شـهرونداني سـالم و سـالمت مـي باشـد. در       و رشد شهر توسعه اهميت فراواني داشته و دارد. 

باال بودن اميد به زندگي ساكنين شهر مي توان  و نيزصورت داشتن شهروندان سالمت از لحاظ جسمي، روحي 
قوي بـراي كنتـرل و     سيستم مديريتبراي ايجاد چنين شهري نيازمند همچنين به توسعه پايدار دست يافت 

باعث بروز مشـكالت زيسـت محيطـي    هواي، آلودگي هاي صوتي، افزايش آلودگي  با .باشدمي و هدايت نظارت 
. زنـدگي  قـرار دارد براي شهروندان شده و سالمت ساكنين شهر را در معرض بيماري هاي تنفسـي، قلبـي و ...   

رابطه مستقيمي با سالمت شهروندان شهر دارد. توجـه بـه موضـوع تغذيـه، ورزش،     افراد و فرهنگ شهرنشيني 
ايفا مي كند. روش زندگي همه بررسي دوره اي پزشكي، بهداشت و ... در ارتقاء سالمت شهروندي نقش بسزايي 

 ميـان  مشـترك،  سـنن  و عادات باورها، آموختني، رفتارهاي از اي مجموعه فرهنگدر نوع ديد آنها جاي گرفته، 
 گرفتـه  كـار  بـه  و آموختـه  شـوند،  مي جامعه آن وارد ديگران توسط متوالي اي گونه به كه است افراد از گروهي

مي توان به وسيله فرهنگ شهري باعث ارتقاء سطح سالمت شهروندان شد و سـمت و سـويي جديـد     .شوند مي
   .را بوجود آورددارد فرهنگ شهروندي  رابطه نزديك با  كه
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 مقدمه

همگام با جوامع مدني و دولت هاي ملي شكل گرفته است. اين پديـده   19فرهنگ شهروندي به مثابه نوعي فرايند از قرن 
شـهروند و   "با جدي شدن مسئله جهاني شدن در دهه هاي اخير از مهمترين مسائل اجتماعي معاصر مي باشد. در ايـن رونـد   

از پويا ترين مفاهيم اجتماعي و فرهنگي دنياي مدرن تلقي شده است؛ يا به عبـارت ديگـر بايـد گفـت كـه       "فرهنگ شهروندي
اساس جامعه مدني بر محور نهاد هاي اجتماعي نظام شهروندي و فرهنگ حاكم بر آن شكل گرفته است. از اين رو شالوده هاي 

ماعي را نهادهاي شهروندي مثل نهاد قانون گذاري، نهاد نظام حاكميت سياسي اصلي جامعه مدني به مثابه نظام سياسي و اجت
فرايند فرهنگ شهروندي پيامدهاي بسيطي براي جامعه انساني داشـته   .مردم بر مردم در قالب نظام هاي دموكراسي مي سازند

تي به صنعتي بر پايه دانش و اطالعات است؛ كه مي توان اين عنصر را از ابعاد متنوع در قالب نوعي تحول از جامعه شناسي سن
محور با بسط و توسعه فرايند هاي ارتباطي، جهاني شدن، چند فرهنگي شدن و شـهري شـدن ناشـي از فراينـد هـاي متـأخر       

كه باعث گسترش آگاهي ملت ها گرديده است؛ در قالـب شـيوه هـاي    ت و ... وريسم، مهاجرت، رسانه ها، اينترنمدرنيته چون ت
از بـاالترين حـد    برخـورداري  .ساعته مصرف كرد 24در يك مقياس فراملي به صورت كاالهاي فرهنگي به طور  مختلف زندگي

استاندارهاي منطقي و قابل حصول سالمت بدون در نظر گرفتن نژاد، فرهنگ، مذهب، عقايد، موقعيـت اقتصـادي و اجتمـاعي؛    
فرهنـگ   ،روش زنـدگي فعلـي و  ت بازتـابي از وضـعيت   آنچـه كـه مـرتبط بـه آن اسـ     حق مسلم هر انساني است. سالمت و هر 

همچنين انعكاسي از وجود يا فقدان بستري صـحيح و قطعـي بـراي سـالمت اسـت. نـوع        شهرنشيني شهروندان آن شهر دارد.
سـواد بهداشـتي اقشـار مختلـف      د بهداشتي وي بستگي دارد و افـزايش ابرخورد هر فرد با سالمتش، تا حد زيادي به ميزان سو

رشـد و   انجريـ  در ، شـهرها  كـالن  ژهيبزرگ جهان به و يشهرهادر  ند توسعه آموزش سالمت شهروندي در كشور است.نيازم
ي دچار ناهجاري هاي مختلف فرهنگي، مردمي با انديشه ها و عقايد مختلف مي شـوند كـه بـه نوبـه خـود بـروز       رپذيت يجمع

 .وجود آورده استشهروندان شهر به سالمت مشكالت زيادي را براي شهر بويژه 
ه بدون برنامه ك ارتقاي سالمت، در برگيرنده سه فاكتور مي باشد: آموزش سالمت، حفاظت از سالمت، پيشگيري از بيماري

ديدگاه سنتي،  مردم اميدي داشت. از اين سه فاكتور نمي توان با ارتقاي سالمتشهروند اي هماهنگ، همزمان و برابر براي هر 
اسـت كـه   موضـوع  آميز افراد را تغيير مي دهد، اين تعريف نشانگر اين  رهاست كه رفتارهاي هاي مخاط آموزش سالمت عاملي

آموزش سالمت بيشتر به پيشگيري در امر سالمت توجه دارد، براي مثال ارائـه اطالعـات پزشـكي در زمينـه بيمـاري هـا و يـا        
  ، البتـه )  زياد از نمك در مواد غذايي و كمي تحرك فيزيكيآثار فيزيولوژيك استعمال دخانيات يا استفاده ( آموزش در زمينه 

پيشرفت هايي كه در دهه گذشته در زمينه تعريف مفهوم ارتقاي سالمت توسط متخصصان انجام گرفته، ديدگاه جديدي را در 
ين سـالمت  رابطه با نقش آموزش شهروندان در ارتقاء سطح سالمت شهروندي به عنوان بخش مركزي و اساسي جنبش هاي نو

آموزش سالمت از استراتژي هـاي  ، عمومي به وجود آورده است. در نظريه نوين سالمت عمومي و تبديل آن به فرهنگ سالمت
با ارتقاء سطح سالمت بـراي شـهروندان   بررسي رابطه فرهنگ شهرنشيني توسعه اجتماعي نيز استفاده مي شود. هدف در اينجا 

وانايي ها و مهارت هاي زندگي و ارتقاي سطح آگاهي مردم در مورد تـاثير فاكتورهـاي   آموزش سالمت براي آموزش تمي باشد. 
از طريـق تـاثير گـذاري بـر      اجتماعياجتماعي، اقتصادي و فردي بر سالمت و همچنين ايجاد تغييرهاي مثبت در محيط هاي  

و فرهنـگ شـهروندي   وزش سالمت سياست هاي اجتماعي در راستاي سالمت مي باشد. بدون وجود ساختاري مناسب براي آم
  .اهداف آموزش سالمت و ارتقاء سطح سالمت شهروندي دست يافتنمي توان به مناسب 

 
 
 
 
 
 
 

 



 اهميت موضوع

 بيش اكنون هم. رفت خواهد شمار به 21 قرن در جهاني سالمت مباحث مهمترين از يكي شهري، جمعيت سريع افزايش       
 كه بود خواهد شهري مناطق ساكن نفر 10 هر از نفر 6 ،2030 سال تا. كنند مي زندگي شهرها در جهان جمعيت از نيمي از

 .يافت خواهد افزايش نفر 10 هر از نفر 7 به 2050 سال  در رقم اين
 سـازي  آمـاده  در دولـت  هـاي  توانـايي  از شهرنشـيني  سـرعت  توسـعه،  حـال  در جوامـع  در خصوصا موارد، از بسياري در 

 را عـواقبي  و افـزوده  موجود انساني هاي بحران بر تواند مي ريزي برنامه بدون شهرنشيني. است رفته فراتر الزم هاي زيرساخت
يكي از مهم ترين موضوع هـا در شـهر مـي     بحث سالمت شهروند.باشد داشته پي در شهرنشينان تمامي امنيت و سالمت براي

 و اجتمـاعي  بسـترهاي  از ناشـي  اجتمـاعي  سـازه  صورت به كه يك شهروند با فرهنگباشد. براي توسعه و پيشرفت روزافزون  
 داد قـرار  نـوع  يـك  شـهروندي  كلـي  طور به .هدد مي شكل جامعه در را مختلف معاني فرهنگ، تنوع با همراه جامعه فرهنگي
 عمـومي  مشـترك  احسـاس  يـك  همچنـين  و "دولـت  بر مردم و مردم بر دولت " متقابل حقوق سلسله يك و اجتماعي متقابل
بـا توجـه بـه اهميـت      ،ارتقاء سـطح سـالمت شـهروندان    الزمه .است مشخص محدوده يك در اجتماعي و ملي هويت به نسبت

 موضوع نيازي اجتناب ناپذير است.
 
 

 شهروندي فرهنگ مفهوم

 را گرايانـه  فرد عنصر دو هر شهروندي كند، مي بازنمايي مسئوليت و حقوق قالب در را جامعه فرد بين رابطه شهروندي          
 رقابت، هرگونه از فارغ كه دهد مي فرد به را الزم فضاي حقوق، اعطاي با طرف يك از شهروندي كه ترتيب بدين دراند، خود در

 .باشـد  داشـته  عمومي حكومتي هاي نهاد دادن شكل در دستي كه سازد مي قادر را فرد چنين هم و نمايد دنبال را خود منافع
 متـوالي  اي گونـه  بـه  كـه  اسـت  افراد از گروهي ميان مشترك، سنن و عادات باورها، آموختني، رفتارهاي از اي مجموعه فرهنگ
 تعريـف  در را اصلي خصوصيت چهار تعريف، اين در.شوند مي گرفته كار به و آموخته شوند، مي جامعه آن وارد كه ديگران توسط

 رفتارها اول عامل. است گرديده شناسان جامعه سوي از تعريف اين پذيرش سبب عوامل همين و است داده قرار مدنظر فرهنگ
 و باورهـا  دوم. هسـتند  تعليمـي  و آموزشـي  هـم  آنهـا،  پسـند  و طبع مورد هم كه گروه، و قوم يا ملت يك مختص كردارهاي و

 و عـادات  نـوع  آن سـوم . گردد مي حاصل ايشان بر تجربي و دروني اقناع تعليم، طرز به و تعيين طريق از كه دسته آن اعتقادات
 و حاضـر  قبـل،  نسـل  توسـط  آنها مرحله به مرحله تكامل و رسيدن ارث به خاصيت چهارم. پذيرش مورد و مشترك هاي سنت
 فرهنگ تجدد از برخاسته زندگي با كه دانست جديدي مفاهيم جزء مجموع در توادن مي را شهروندي مفهوم .جامعه آن آينده
 كـافي  شـرط  ولي شود، مي محسوب شهروندي الزم شرط انساني اجتماع ديگر، عبارت به. است آميخته درهم اجتماعي انسان

 صـورت،  ايـن  در. كننـد  عمـل  آن به و بشناسند را خود تكاليف و حقوق كه گيرند مي خود به شهروند لقب زماني افراد نيست،
 .كند مي پيدا مفهوم و معنا شهروند و شده تشكيل شهر

 
 

 ي  شهر فرهنگ

 كـااليي  و كنند مي پيروي آن از كه دانست هنجارهايي و معين گروهي هاي ارزش از متشكل توان مي را شهري فرهنگ 
 بـدون  مكـان،  و زمـان  از فـارغ  واقعـي،  شـهر . است پيموده تكاملي راه و باليده شهري زندگي با فرهنگ. آورند مي پديد مادي

 بـا  همـراه  شـهري  فرهنـگ . شـود  مـي  نـو  روز هـر  كه است كهنسال و تو هزار اي پديده شهري فرهنگ. معناست بي فرهنگ
. كنـد  مـي  برابـري  آن تاريخ گستره در مفهوم اين تحوالت با كه است گشته دگرگون چنان بيستم، سده شگرف هاي دگرگوني

 يافتن براي. گذارند مي اثر آن بر نيز مواردي در و شوند مي متأثر فرهنگ از مستقيم غير و مستقيم طور به شهري عناصر همه



 الگـوي  از ميتـوان  ،»چيسـت؟  شـهري  مـتن  در انساني فرهنگ« چون هايي پرسش به پاسخگويي براي روشن و منطقي راهي
 فرهنـگ  از برداشـت . دارد نيـز  اي ميانه سطح خرد، و كالن سطح دو از گذشته نوپا الگوي اين. جست بهره سطحي سه تحليل
 فـرد  بـه  خـرد  سـطح . دهـد  مي قرار دارد، اختصاص اجتماعي هاي بندي گروه و ها سازمان به كه ميانه سطح در را آن شهري
 يمالزا گفته پيش سطح سه متقابل ارتباط شهري، فرهنگ از پويا برداشت در. پردازد مي جمعي ساختار به كالن سطح و رفتاد

 و شـهر  سـاختار  و انسـاني  روابط هنجارها، ها، ارزش رابطه از شهري فرهنگ با برخورد هنگام به شهري ريزان برنامه. گردد مي
 برخـي . جوينـد  مـي  بـودن  شـهري  معنـاي  در را شـهري  فرهنـگ  شناسـان  جامعـه . كنند مي ياد شهري ريزي برنامه باالخره

 .چهره به چهره نه است واسطه با روابطي كه دانند مي شهري فرهنگ ويژگي مهمترين را شدن غيرشخصي
 
 

 فرهنگ سالمت

هـا و مبـالغ    اندازنـد. سـاليانه هزينـه    بيماري ها هر روزه در سراسر جهان سالمت هزاران بيمار را به خطـر مـي           
شود. آنچه كه مسلم است امكان دسترسـي سـريع و    هنگفتي نيز از بودجه سالمت كشورها صرف درمان مبتاليان مي
واسطه مشغله زياد ه افتد كه پزشكان ب اتفاق مي .باشد به موقع عموم مردم به كادر درمان در همه كشورها فراهم نمي

نمايند. از طرفي هم بدليل پايين بودن سـطح   كاري، اطالعات صحيح و شفاف بهداشتي را به بيماران خود منتقل نمي
هاي صعب و العالج در  ها، ميزان مرگ و مير و شيوع بيماري هاي پيشگيري از بيماري آگاهي مردم نسبت به علل و راه

توانـد در كـاهش    حـدودي مـي   رسد تـا  باشد. از جمله راهكارهايي كه به نظر مي اقشار مختلف رو به افزايش مي ميان
واقع شود، در اختيار گذاشتن اطالعات بهداشتي مناسب به بيماران به منظور افـزايش ميـزان    هاي درمان مؤثر هزينه
آموزش ها شهر و شهر نشيني بستر مناسبي براي . باشد هاي عمومي و ارتقاء سطح اطالعات سالمت جامعه مي آگاهي

و به نوعي فرهنگسازي مي باشد تا جامعه شهري بيش از پيش به سمت ارتقاء سالمت شهروندي پيش ببـرد زيـرا در    
توانند با مراجعه به موقع به منابع  جوامعي كه قادرند نيازهاي اطالعاتي بهداشتي و درماني خود را تشخيص دهند، مي

تي مرتبط تصميمات مناسب را در خصوص سالمت خود اتخاذ نمايند. در چنين جوامعي ميزان مراجعات غيـر  اطالعا
باشد. برعكس در جوامع كمتر توسعه يافته كـه سـطح آگـاهي جامعـه       به كاهش مي ضرور مردم به مراكز درماني رو

هـاي مربـوط بـه سـالمت بـا       دستورالعمل باشد، افراد در به كار بستن اطالعات و نسبت به اطالعات سالمت پايين مي
باليني نسبت به سطح سواد اطالعات سـالمت افـراد     آگاهي متخصصين توجهي و نا شوند. از طرفي بي مشكل روبرو مي

 شود. باعث ايجاد اختالل در تعامل ميان پزشك و بيمار مي

 

 
   سالمت  شهرنشيني و

تمام شهرها، مساله اي نگران كننده است.تفاوت هـاي عمـده اي در ميـزان    وجود بي عدالتي هاي درماني و ميزان آن در       
   اميد به زندگي ميان ساكنين شهرها در تمام كشور هاي پردرآمد و كم در آمد و نيز كشور هاي با درآمـد متوسـط وجـود دارد.   

ل تعيين كننده سالمت بـه چـالش   با در نظر گرفتن اين امر كه اكثر جمعيت جهان در شهر ها زندگي مي كنند، شرايط و عوام
شرايط و عوامل متعدد در موقعيت هاي شهري، شهرنشـيني را بـه نيـروي عظيمـي تبـديل       هاي پر اهميت تري بدل شده اند.

برنامه ريزي هاي شهري مي تواند رفتار سالم و امنيـت را از طريـق سـرمايه گـذاري در حمـل و نقـل، تخصـيص         .كرده است 
يت فعاليت هاي جسماني و تصويب قوانين كنترل دخانيات و ايمني مـواد غـذايي ارتقـا دهـد. بهبـود      مناطقي براي بهبود وضع

سالم بودن آب آشاميدني و مراعات اصول بهداشتي نيـز بـر كـاهش خطـرات تـاثير       شرايط زندگي شهري در مناطق مسكوني،
 بسياري خواهد داشت.



 
 
 

 سالمت محيط زيست در شهرها

درصد از مرگ و مير در جهان از جمله بيشتر بيماري هاي اسهالي، از نبود منابع سالم آب  3تخمين، حدود بر اساس يك       
همچنـين عـدم اعتمـاد بـه مخـازن آب آشـاميدني در        عدم رعايت اصول بهداشتي و فقدان نظافت ناشي مي شـود.  آشاميدني،

ودگي آن (شـيوع بيمـاري هـاي اسـهالي) و گسـترش      مناطق شهري باعث افزايش ذخيره سازي خانگي آب با احتمال خطر آلـ 
بيماريهاي منتقله از طريق ناقلين بيماريزا (ماالريا و...) گرديده است. پاكسازي خانگي و ذخيره سـازي سـالم آب مـي توانـد از     

واملي ميزان اين خطرات بكاهد. ساختارهاي شكننده ساختمان هاي شهري، ذخيره خانگي آب و روشهاي دفـع زبالـه نيـز از عـ    
هستند كه در انتقال بيماري هاي منتقله از طريق ناقلين مي باشند. بهبود طراحي و ساخت ساختمان مي تواند بر اين بيماري 

دفع پسماند هاي درماني كه حاوي سموم و مواد خطرناك بـراي سـالمت    ها و همچنين حفاظت از منابع انرژي اثر گذار باشد. 
ان امكانات كافي در دفع آنها، همانند انتشار پسماند هاي صنعتي و تجاري، خطراتي را در مي باشند، ممكن است به جهت فقد

ها در كشور هاي در حال توسعه، خصوصا از جهت خطرات ناشـي از تغييـرات آب و هـوا آسـيب     شهر مناطق شهري ايجاد كند.
علت تغييرات جوي و افـزايش سـطح آب،    پذير مي باشند. اين امر به خصوص در نواحي ساحلي بسياري از شهر هاي بزرگ به

 شديد تر است. سامانه هاي گرمايي نيز شهر ها را در معرض خطر پديده اي به نام جزاير گرمايي قرار مي دهند.
در بسياري از شهرهاي در حال توسعه در جهان، افزايش شديد ترافيك جاده اي در طي دهه هاي اخير، منجر بـه ايجـاد          

سالمت عمومي، خصوصا در گروه هاي آسيب پذير گشته است. جراحات ناشي از حـوادث جـاده اي در جهـان،     معضالتي براي
نهمين علت مرگ و مير به شمار مي آيد. تقريبا نيمي از افرادي كه در حوادث جاده اي جان خود را از دست مي دهند، عابران 

وا در شهر هاي جهان ساليانه به علت عـواملي كـه مهمتـرين آنهـا     آلودگي ه  پياده، دوچرخه سواران و موتورسواران مي باشند.
با اين كه آلودگي هاي صـنعتي، توليـد    ميليون نفر مي شود.  2/1عروقي و تنفسي است، باعث مرگ حدود -بيماري هاي قلبي

د، سهم عمـده اي  الكتريسيته و در جوامع توسعه نيافته، سوخت هاي خانگي از عوامل اساسي ايجاد آلودگي محسوب مي گردن
از آلودگي هواي شهرها توسط وسايل نقليه موتوري ايجاد مي شود.آالينده هـاي حاصـل از حمـل و نقـل در سراسـر جهـان از       

برنامه ريزي هاي نادرست در زمينه حمل و نقل و سخت تر شدن امكـان پيـاده     عوامل اصلي تغييرات جوي به شمار مي آيند.
كال فعاليت هاي بدني، موجب به وجود آمدن زندگي هاي بدون تحرك و ساكن شده اسـت.  روي و دوچرخه سواري و ديگر اش

سر و صداي ناشي از حمل و نقل از ديگر سو عـاملي   اين امر همچنين عاملي براي چاقي و بيماري هاي مرتبط با آن مي باشد.
 براي بروز بيماري هاي مرتبط با استرس است.

 
 

 سالمت شهرنشينان

سالمت تمام جمعيت هاي شهري تحت تاثير آلودگي ها و خيابان هاي ناامن قرار دارد. در اين ميان، گروه هـايي كـه در           
معرض بيشترين خطرات قرار دارند، عموما كودكان، افراد سالمند، معلولين و فقرا هستند چرا كه اين اشخاص براي جابجايي از 

 و وسايل نقليه عمومي استفاده مي كنند. روش هايي مانند پياده روي، دوچرخه سواري
پراكندگي شهري غالبا به معناي ايجاد مناطق شهري است كه از مراكز حمل و نقل عمومي و شبكه هـاي ايمنـي بـراي            

اين موضوع وابستگي شديدتري به حمل و نقل موتـوري ايجـاد كـرده و خطـرات      پياده روي و دوچرخه سواري دور مي باشند.
را افزايش مي دهد. اين پراكندگي همچنين باعث مي شود كه توسـعه الكتريسـيته و زيرسـاخت هـاي آب و فاضـالب       مربوطه

چاقي، اضافه وزن و ديگر شرايط مرتبط نيز بار اقتصادي زيادي به جهت هزينه هـاي درمـاني بـاال و      ناكارآمد و نامنظم گردند.



غذايي ناسالم و عدم فعاليت درست همانند بيماري هاي مزمن مانند چـاقي،  عادات  كاهش بازده كاري براي كشورها در بردارد.
و گونه هاي خاصي از سرطان، به خطـر افـزايش بيمـاري     2عروقي، پوكي استخوان، ديابت نوع -فشار خون، بيماري هاي قلبي

ه زيـاد از وسـايل نقليـه    به جهت عوامل شهري مختلفي همانند ازدحـام، ترافيـك شـديد، اسـتفاد      هاي غير مسري مي افزايد.
  موتوري، كيفيت پايين هوا، كمبود فضاهاي عمومي سالم و خدمات ورزشي و تفريحي به امري بسيار دشوار تبديل شده اسـت. 

ها اغلب ذخاير غني تري از مواد غذايي انرژي زا و غير مغذي كه حاوي ميزان چربي باال، نمك و قند مي باشد را در اختيار شهر
  اين مناطق، تقاضاي بيشتري نيز براي غذاي آماده كه مطـابق روش زنـدگي پرسـرعت در شـهر باشـد، وجـود دارد.      دارند و در 

سرعت شهرنشيني با عواقب مرتبط به آن از جمله ازدحام، بيكاري، فقر، اختالالت فرهنگي، انزوا و بدتر شدن وضعيت مسـكن،  
  ي مي تواند بر بـار اخـتالالت روانـي و طـول دوره درمـان بيافزايـد.      شهرنشين مي تواند خطري براي سالمت روان به شمار آيد.

افزايش شديد جمعيت در منـاطق    اختالالت سالمت روان خصوصا در مناطق شهري كشور هاي در حال توسعه ديده مي شود.
نها افـراد بـا   شهري در سراسر جهان و خصوصا در كشورهاي كم درآمد، موجب توسعه حومه هاي فقيرنشين شده است كه در آ

 شرايط دشوار و مشكالتي از قبيل فقر، فاضالب، بهداشت، مسكن و جمعيت زياد روبرو هستند.
به سوي شهرها، چـالش هـاي عظـيم انسـاني را بـه       روستاتعارضات و ناامني ها در محيط هاي شهري و حركت مردم از        

وجود آورده است. مناطق فقيرنشين به علت تالش و جستجوي گروه زيادي از مهاجران براي پيدا كردن پناهگاهي در حواشـي  
آب ناسالم و عدم رعايت اصول بهداشتي، ازدحام جمعيت و پناهگاه هاي در معرض خطر   شهرهاي بزرگ، گسترش يافته است.

تش سوزي، آسيب پذيري جامعه را در حوادث غيرمنتظره، خصوصا در ميان فقرا و ديگر گروه هاي در معـرض خطـر افـزايش    آ
شهرها، به جهت ايجاد محيط هاي منحصر به فرد براي گسترش بيماري ها از قبيل جابجايي مسافرين بـا اتوبـوس     داده است.

 مراكز موثري در انتشار بيماري هاي مختلف محسوب مي گردند. ها، خطوط مترو، فرودگاه هاي بين المللي و بنادر

 

 

 سالمت ارتقاي وفرهنگ شهرنشيني  آموزش

 ايران كه شد آغاز 1948 سال در بهداشت جهاني سازمان تاسيس از پس جهان در سالمت آموزش منظم هاي فعاليت   
 ميزان به سالمت آموزش هاي فعاليت و شد تاسيس 1320 سال در بهداري وزارت ايران، در .بود آن موسس كشورهاي از نيز

 هايي فعاليت بعد سالهاي طي تدريج به و بود ماالريا كني ريشه پيرامون ابتدا در كه گشت آغاز بعد به 1330 سال از اندك
 بعد، به 1340 سال از. شد افزوده آن به بولتن و پوستر تهيه و خواندني مطالب و درسي مواد تاليف محيط، بهسازي نظير

 آموزش دفتر« به »بهداشت آموزش اداره« 1351 سال در. شد فعالتر و تجهيز بهداري وزارت »سالمت آموزش واحد«
 و افت از پس دفتر اين. گرديد كشور سطح در سالمت آموزش به مربوط هاي رسالت انجام دار عهده و شد  تبديل »بهداشت
 پزشكي آموزش و درمان بهداشت وزارت »سالمت ارتقاي و آموزش دفتر« عنوان با باالخره اخير، سالهاي در بسيار خيزهاي

 .است فعاليت حال در عنوان اين با اكنون هم و شد احيا

 

 
 » شود فرد بهداشتي رفتار ارتقاي به منجر كه آموزشي « يعني تعريف ترين ساده در سالمت آموزش

 بهداشتي اطالعات ارائه با اكثراً سالمت آموزش چه اگر و اطالعات؛ افزايش نه است، رفتار تغيير تعريف، اين در مهم نكته
 بهداشتي غير غلط رفتار جايگزين را جامعه و فرد سالمت با مناسب رفتاري بتواند كه است زماني آن موفقيت اما شود، مي آغاز
 كامل سالمت آموزش مناسب، بهداشتي رفتار تامين بدون و دارد بااليي اهميت سالمت آموزش در »رفتار« جنبه بنابراين، .كند

 مشكالت حل و تشخيص در مردم و است جمعي عقل داراي جامعه هر سالمت، آموزش جديد رويكرد اساس بر  .شد نخواهد



 حل در جامعه كردن درگير بر را خود تاكيد مداخله، جاي به بايد سالمت آموزش و دارند سازنده اقدام و تفكر و توانايي شان
 . كند متمركز خويش بهداشتي مشكالت

 برنامه بدون و است بيماري از پيشگيري و سالمت از حفاظت ،سالمت آموزش عامل سه شامل جامعه سالمت ارتقاي
 است عاملي سالمت آموزش سنتي، ديدگاه در  .بود اميدوار مردم سالمت ارتقاي به توان نمي عامل، سه اين براي متعادل ريزي

 .دارد توجه پيشگيري به بيشتر سالمت آموزش تعريف، اين در. دهد مي تغيير را افراد آميز مخاطره رفتارهاي كه
 تاثير ديدگاهها، اين در. است عمومي سالمت نوين هاي جنبش اصلي كانون سالمت آموزش جديد، ديدگاههاي در اما
 كاركرد دو سالمت آموزش ديدگاهها، اين اساس بر. است گرفته قرار توجه مورد سالمت بر) انساني اقتصادي، اجتماعي،( محيط
 :دارد عمده

 .سالمت منابع توزيع در نابرابري نيز و سالمت عدم يا سالمت بر محيط تاثير مورد در عمومي هاي آگاهي افزايش: اول
 و دانش سطح افزايش طريق از جامعه و خانواده خود، سالمت مورد در گيري تصميم به افراد ساختن توانمند: دوم
 .آنان مهارتهاي

 
 
 

 :است كرده بيان سالمت آموزش براي را زير تعاريف و اهداف)  who( جهاني بهداشت سازمان
 .فرد سالمت حفظ منظور به جمعي دسته و انفرادي طور به بهداشتي اقدامات در فعاالنه شركت براي مردم ترغيب -
 حل را خويش بهداشتي مسايل بتوانند كه نحوي به آنان گرايشهاي در نفوذ و الزم هاي مهارت و دانشها به افراد  تجهيز -
 .نمايند
 .بهداشتي خدمات رشد جهت الزم شرايط آوردن فراهم -
 بهداشتي عادات داري نگاه و قبول براي مردم تشويق و كردن آماده -
 .كشور بهداشتي و طبي خدمات درباره مردم كردن آگاه -
 قبول آمادگي بتوانند كه نحوي به آنان خود هاي فعاليت و اقدامات توسط سالمت به شدن نايل راه در مردم به كمك -

 .باشند داشته را كنند مي زندگي آن در  كه اجتماعي و خود تندرستي مسئوليت
 
  
 
 ها استراتژي 
 بر آنها كنترل افزايش براي جوامع و مردم سازي توانمند فرايند از است عبارت سالمت ارتقاي: سالمت ارتقاي رويكرد -1
 براي نه و مردم همراهي با و مردم وسيله به سالمت ارتقاي. خويش سالمت بهبود آن طريق از و سالمت هاي كننده تعيين
 گيري تصمصيم بر بيشتري كنترل مردم آن طريق از كه است فرايندي سالمت ارتقاي در توانمندسازي. گيرد مي صورت مردم

 .آورد خواهند دست به دهند مي قرار تاثير تحت را آنها سالمت كه اقداماتي و ها
 براي ارتباطات راهبردهاي از استفاده و مطالعه شامل سالمت براي ارتباطات: سالمت ارتقاي براي ارتباطات توسعه -2
 هاي ،حوزه سالمت براي ارتباطات.  باشد مي جامعه و افراد سالمت كننده تقويت تصميمات بر تاثيرگذاري و دهي شكل

 سالمت بهبود هاي تالش در اساسي عنصري عنوان به اي يندهآفز طور به و نموده متصل يكديگر به را سالمت و ارتباطات
 .است شده شناخته اجتماعي و فردي
 بخش از بيرون به حركت معناي به جامعه بر مبتني سالمت آموزش هاي برنامه: جامعه بر مبتني سالمت آموزش -3

 .است سالمت هاي برنامه اثربخشي و دسترسي كيفيت، افزايش آن كلي هدف و است سالمت براي سالمت
 از بسياري به زندگي كيفيت و سالمت كه است اين جامعه بر مبتني سالمت آموزش هاي برنامه طراحي مهم علت يك

 . باشد نمي وابسته مناسب بهداشتي و پزشكي مراقبت سيستم يك به فقط و است وابسته اجتماعي هاي سيستم و عوامل



 درماني، بهداشتي خدمات ارايه مراكز كار، محيط مدارس،: كند مي دخالت عمده موقعت چهار در جامعه بر مبتني آموزش
 جامعه
 كـار  خـود  زنـدگي  در تغييـر  ايجاد براي هم با توانند مي مردم آن در كه است فرايندي: سالمت ارتقاي براي مشاركت -4
 سـالمت  ارتقـاي  در مشاركت معناي. باشند داشته فعال نقش خود زندگي ن پيرامو بامسايل رابطه در گيري تصميم در و كنند
 هـا  نيـاز  اين با توانند مي چگونه كه نمايند ،توجه نموده تعيين را شان سالمت نيازهاي جامعه يك اعضاي آن در كه است اين

 .كنند كار شده طراحي اهداف به نيل براي هم با و بگيرند تصميم شان هاي اولويت مورد در گروهي طور ،به شوند روبرو
 
 

 

 مردم بين سالمت فرهنگ درست ترويج

 بسـيار  ابتـدا  در شـايد  ، ورزش هاي همگاني، تغيير اصـالح سـبد تغذيـه خـانواده و ...     سواري دوچرخه فرهنگ ترويج     
 دليـل  به .دارند ما زندگي بر باورنكردني تأثيري ، هم ناچيز امور گاهي پذيرفت بايد ولي ، برسد نظر به افتاده پا پيش و سطحي

و از طرفي باعث شادابي و سالمت فيزيكي و روحـي   است موثر نيز اجتماعي روابط تسهيل در ، خرج كم همگاني ورزش ترويج
 .شهروندان مي شود

 
 

 
 

 گيري نتيجه

 دريافتـه  شهروندي مدني، جامعه در. است همراه جامعه آحاد پذيري مسئوليت و مسئوليت با كه است مفهومي شهروندي
 هـاي  پديـده  بـه  نسـبت  نيز خود چنانچه و دهد مي قرار پرنوساني مسير در را او پيراموني، هاي انسان مسئوليتي بي كه است

 مقولـه  در خوشـايند  احسـاس  زيبـاترين  كنـد  مـي  آسـيب  دچـار  را ديگران و خود زندگي محيط باشد، مسئوليت بي پيراموني
 يـا  مفهـومي  هـيچ  حقيقـت  در .است كشيدن دوش به را ديگران و خود مسئوليت بار و تعاون همكاري، براي تالش شهروندي،

 نمـي  تركيب را آزادي براي هايش خواسته و برابري به انسان نياز هاي آرمان بشر، تاريخ در شهروندي اندازه به ديگري ي ايده
 .است خورده پيوند مدرنيته مهم مفاهيم تمام با و است نبوده اشتباه هرگز تركيب اين البته كند
از پديده هاي پيرامون خود، خـوب و بـد تـاثير مـي پـذيرد.      كه در شهر زندگي مي كند خواسته يا ناخواسته هر شهروندي      

خاص خـود را   زيستن مي باشد مديريت زندگي شهري شرايط فرهنگ شهري و شهرنشيني نوعي تعامل بين افراد جامعه براي
و ارتقاي سطح سالمت شهروندي تدابير مختلفي در برنامـه هـاي خـود دارنـد. بـا تـرويج       مي طلبد مديران شهري براي بهبود 

همـه اينهـا در سـايه فرهنـگ     لـذا  فرهنگ ورزشهاي همگاني، فرهنگ خود مراقبتي، رعايت بهداشت عمومي و خصوصـي و ...  
نقش مهمـي را ايفـا   فرهنگ سالمت و رسيدن به توسعه پايدار فراد جامعه براي بهبود شهرنشيني و نوع آگاهي و نحوه برخورد ا

 هجـوم  برابر در ولي دارد وجود ارزشي با بسيار نهادهاي و هنجارها ، ارزشها ما كهن فرهنگ در كه است اين حقيقت  .مي كند
 و اصـالح  و بازشناسـي  بـه  نيـاز  رو اين از و اند داده دست از را شان كارآيي زيادي حدود تا جديد نهادهاي و هنجارها ، ارزشها
 جويي فهرص همسايه، حق ، ناتوانان به كمك ، بزرگساالن به احترام ، كودكان به توجه ما ديني و ملي فرهنگ در. دارند تكميل

 اعمـاق  در مـردم  عمـوم  و اسـت  داري ريشـه  ارزشهاي داراي دست اين از مواردي و نظافت و بهداشت رعايت ، گياهان حفظ ،
 هـم  مابـه  فرهنگـي  سـاختار  كـه  دليل اين به ، شوند مي گرفته ناديده اغلب روزمره زندگي در ولي دارند باور آن به وجدانشان

 ، دخانيـات  رويـة  بـي  مصـرف  ، بـد  رانندگي با فراوان سادگي با نتيجه در. ندارند هماهنگي يكديگر با آن عناصر و است ريخته



 حقـوق  تمـام  ، اينها مانند و صف در نوبت رعايت عدم ، همراه تلفن از نادرست هاستفاد ، بيجا زدن بوق ، خيابان و پارك آلودن
 و خـود  بـراي  را زنـدگي  و سـازيم  مـي  آلـوده  را خـاك  و آب و هوا گيريم، مي ناديده را شهروندان همة و كهنساالن ، كودكان
 .است شده بدي روزگار عجب كه ناليم مي خود درون در گاه و كنيم مي سياه و تلخ ديگران

 بـه  نسبت جمعي و فردي توجهي بي و شهرنشيني فرهنگ ضعف به نابهنجاريها اين از مهمي بخش كه است اين مهم نكتة اما
 بـا  چنـداني  پيونـد  اينها مانند وتوجه به سالمت  ،ديگران به احترام تقدم، حق رعايت محيط،آلوده نكردن . شود مي مربوط آن

 تكـاليف  و حقـوق  ، روابـط  تعريـف  و مسئوليت احساس و آگاهي به بيشتر بلكه ندارد، اجتماعي و سياسي و اقتصادي بنيادهاي
 و شـهري  مـديريت  ، آمـوزش  جديد نهادهاي برعهدة مسئوليت بيشترين زمينه اين در. دارد نياز سازي فرهنگ يعني اجتماعي

اما نبايد مشـاركت مردمـي را در    .است مردمي هاي تشكل و هنرمندان ، جمعي هاي رسانه ، عمومي افكار روشنگران ، شوراها
 پيشبرد اهداف سالمت كه همان ارتقاي سطح سالمت شهروندي و جامعه شهري مي باشد را فراموش كرد.

 
 
 : برشمرد چنين توان مي را آن اصلي عناصر كه است نياز جديدي شهرنشيني فرهنگ به كنوني شهرهاي در زيستن براي

 
 .آن جز و ساالري مردم ، اجتماعي عدالت ، بشر حقوق ، زيست محيط ، مدني جامعة نظير:  جديد ارزشهاي) الف
 .آن جز و همگاني مشاركت ، عمومي منافع ، شهروندي حقوق نظير:  جديد هنجارهاي) ب
 .آن جز و ها همايش ها، جشنواره هنرها، عمومي، هاي رسانه:  ترويج و آموزش) ج
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