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 تاریخچه معاونت اجتماعی

محور توسعه پایدار، انسان سالم است و جوامع امروزی خواستار ایجاد بستر مناسب برای      

تولید و شتاب الزم برای رسیدن به توسعه همه جانبه هستند. از این رو بدیهی است بررسی و 

گذاران کالن برای  سیاستهای اجتماعی تاثیرگذار بر سالمت به  تبیین تمام مولفه

کند. رویکردهای انسان  خصوص مساله مهم توسعه پایدار کشورها کمک میدر گذاری سیاست

اند و اعتقاد دارند تا سالمت نباشد، افراد،  سعه برای سالمت ارزش فراوان قائلمحور تو

دی امیدی ها نمی توانند به دست یافتن به اهداف اجتماعی و اقتصا ها، جوامع و ملت خانواده

ها و ساختارهایی که  کند همه نظام داشته باشند. درک و شناخت همه جانبه سالمت ایجاب می

های  تسلط خود دارند ، مضامین فعالیت وضعیت اجتماعی،اقتصادی و محیط فیزیکی را در کنترل و

 رفاه فرد و جامعه می گذارند، در نظر بگیرند. خود را در خصوص آثاری که برسالمت و

براساس تعریف سازمان جهانی بهداشت، سالمت عبارتست از برخورداری از آسایش کامل 

جسمی، روانی و اجتماعی و فقط نداشتن بیماری و نقص عضو مورد نظر نیست . امروز عالوه بر 

بعد جسمی، روانی و اجتماعی ، جنبه معنوی سالمت فرد هم مدنظر قرار داده شده است. باید 

یکدیگر قرار  تعامل بااد مختلف سالمتی بریکدیگر اثر گذارند و تحت تاثیر و توجه داشت که ابع

قدامات انجام شده برای ارتقای سالمت باید به تمام جوانب سالمت فردی ) جسمی، دارند. لذا ا
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های اجتماعی  روانی، اجتماعی و معنوی( و سالمت کلی جامعه توجه داشته باشد. تعیین کننده

ق آخرین مان جهانی بهداشت قرار گرفته و طبهاست مورد توجه ساز موثر بر سالمت سال

ها در  های موثر برسالمت انسان درصد تعیین کننده 57جهان بیش از مستندات معتبر علمی 

درصد از سهم سالمتی  57شرایط محیط اجتماعی و اقتصادی آنها شکل می گیرد و کم تر از 

انی قابل جبران است. در سند اهداف توسعه پایدار مردم از طریق تامین خدمات بهداشتی و درم

اعی موثر های اجتم سئله اشاره شده است .تعیین کنندهکه ایران نیز آن را امضا کرده به این م

عمومی  با معضالت سالمتی، ارتقای سطح بهداشت ای برای رویارویی برسالمت رویکرد یکپارچه

ویکرد به مشکالت بهداشتی، بیماری جسمی و تر است و در این ر و حرکت به سوی جامعه سالم

ها از  ی توان با شناخت این تعیین کنندهاجتماعی نگریسته می شود . بنابراین م رروانی از منظ

های اجتماعی و سالمت استفاده کرد. واقعیت تحوالت  گذاری ها و سیاست ریزی آن ها در برنامه

الت در حال دگرگونی است و پدیده انتقال ها و اختال اعی گویای آن است که چهره بیماریاجتم

ها و اختالالت می  رود و موجب بیماری ر حال وقوع است و به سرعت پیش میاپیدمیولوژیک د

زننده سالمت ، اختالالت و در همه جهان منشا برهم  5252شود، به نحوی که تا سال 

فرد در اجتماعی سالمت  کلی ، بعدتاری و اجتماعی خواهد شد. به طورهای روانی ، رف بیماری

خود و عملکرد اجتماعی و توانایی شناخت هر شخص از های اجتماعی  ی سطوح مهارت برگیرنده
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تر است.  از این نظر ، هرکس عضوی از افراد خانواده و عضو  به عنوان عضوی از جامعه بزرگ

که به ارتباط جامعه بزرگ تر محسوب می شود. سالمت اجتماعی بر بعدی از سالمت تاکید دارد 

ست. سالمت اجتماعی شامل ای که در آن زندگی می کند مربوط ا رد با افراد دیگر یا با جامعهف

دهند که چگونه و در چه درجه ای  این عناصر درکنار یکدیگر نشان میعدی است که عناصر مت

شهری کنند ؛ مثال به عنوان همسایه ، همکار، هم در زندگی اجتماعی خود خوب عمل میافراد 

و... اهمیت توجه به بعد اجتماعی توسعه و همچنین تاکید سازمان بهداشت جهانی برسالمت 

ی  ا امروزه سالمت اجتماعی به دغدغهاست ت کنار سالمت جسمی، سبب شدهاجتماعی، در 

و  52، 3ریزان اجتماعی تبدیل شود. الزم به ذکر است که اصول  شناسان و برنامه مشترک جامعه

ساسی جمهوری اسالمی ایران ضمن محوری برشمردن سالمت کامل و جامع انسان قانون ا 33

ا تمامی است ت شناسد و دولت را مکلف کرده مان را از جمله نیازهای اساسی می، بهداشت و در

سیج های خود را برای تامین  حفظ و ارتقا سطح سالمت افراد کشور ب منابع ، امکانات و ظرفیت

روم , برای سالمت های موجود ، به خصوص در مناطق مح د کاستیکند. در کشورما باوجو

های مناسبی به ویژه در طرح تحول سالمت )بهداشت و درمان( برداشته شده  جسمی افراد گام

انی و های کشور محسوس است ، کم توجهی به ابعاد رو ؛ اما انچه نقص آن در تمام عرصه است

تباطات و جهانی ی اجتماعی سالمت در عصر ار بهتوجهی به جن اجتماعی سالمت است. این کم
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پذیری افراد در ابعاد روانی ، خودکشی و گرایش به مصرف دخانیات  ش آسیبسازی ، موجب افزای

های اجتماعی می شود از جمله موضوعاتی است که  سیبفرار ازخانه، افت تحصیلی و سایرآ ،

هایی که در قانون تشکیل )مصوب  ریتود. از این رو باتوجه به ماموباید به آن توجه خاص ش

( وزارت بهداشت ،درمان و آموزش  45/3/4335( و تشکیالت و وظایف ) مصوب  53/5/4333

پزشکی ذکر شده است تشکیل معاونت اجتماعی به عنوان مرجع تسهیلگر و هماهنگ کننده 

عنوان همکار، بین وزارت بهداشت به عنوان متولی سالمت و سایر سازمان ها و دستگاها به 

 .امری ضروری به نظر رسید

عی های اجتما درمان و آموزش پزشکی حوزه مشارکتبا تدبیر وزیر بهداشت،  4323در خرداد ماه 

های سالمت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شکل  سازمان های مردم نهاد و خیریه

 ت بود از:گرفت. مواردی که در ابتدای امر مورد الویت قرار گرفت عبار

افزایش زمینه مشارکت مردم در حوزه کار خیر. ؛۱

گاه یک قائم های علوم پزشکی سراسر کشور برای رئیس دانش در اولین اقدام در تمام دانشگاه

ها  و از سوی وزیر بهداشت به دانشگاههای اجتماعی پیش بینی گردید  مقام در حوزه مشارکت

ع خیرین سالمت که طی چند سال اخیر به عنوان یک ابالغ شد و این مجموعه ایجاد شد. با مجم
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سازمان مردم نهاد عهده دار خیریه سالمت بود ارتباط برقرار شد، و چند مسئله را در دستور کار 

 قرار گرفت:

 تر گسترده طور به خیرین مشارکت زمینه نمودن فراهم و ها خیریه اطالعات و آمار آوری جمع

 نها توسط صدا و سیماآ پخش و متعدد مستندهای تولید سازی، فرهنگ حوزه در

 تهران و کشور سطح در متعددی های همایش برگزاری

 های مردم نهاد سالمت؛دهی سازمانسازمان.۲

های  اد بود. ابتدا جلسه ای با سازمانهای مردم نه دهی سمن ها یا سازمان اقدام بعدی سازمان

های  سپس اقدام در جهت شناسایی سازمانمردم نهاد سالمت در وزارت بهداشت برگزار شد و 

 کشور سراسر در سالمت نهاد سازمان مردم 352مردم نهاد )سمن ها( انجام شد و قریب 

 آنها بین خوبی ارتباط و سازماندهی موضوعی صورت به نهاد مردم های سازمان. گردید شناسایی

 .شد برقرار

 های بین بخشی؛مشارکت.۳

سپس اقدام در حوزه مشارکت بین بخشی مورد توجه و در این حوزه، مسئولیت اجتماعی مدنظر 

جامعه دارند، به های فعال در  اعی وظیفه ای است که تمام دستگاهقرار گرفت. مسئولیت اجتم

 تری را ایفا بکنند. های اقتصادی می توانند نقش جدی خصوص بنگاه
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 اجتماعی مؤثر بر سالمت؛عوامل .۴

در زمینه مشارکت بین بخشی موضوع عوامل اجتماعی موثر بر سالمت مطرح شد. سازمان 

درصد از عوامل اثر گذار بر سالمت بیرون از حوزه خدمات  57جهانی بهداشت معتقد است که 

دنیا به های بهداشت کل  ت؛ یعنی به عبارت دیگر اگر وزارتبهداشتی، بیمارستانی و دارویی اس

درصد از  57طور صد در صد موفق به ارائه خدمات بهداشتی درمانی و دارویی باشند حداکثر 

وزه وزارت بهداشت است، همان درصد سالمت بیرون از ح 57سالمت تأمین شده است و 

 Socialای که متأثر از توسعه است که به عنوان عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت ) حوزه

Determinant of Health=SDHها و ادارات در  وند. لذا هماهنگی با سایر سازمانش ( تلقی می

 زمینه اهداف سالمت مورد توجه بیشتر قرار گرفت.

 اجتماعی؛پیشگیری از آسیب های.۵

این پیشگیری موضوع بعدی بود که توسط وزیر محترم مد نظر قرار گرفت و مقرر شد مورد برنامه 

  ریزی قرار گیرد.

های پیشگفت در قالب یک ساختار جدید به عنوان معاون  رر گردید مجموعه فعالیتنهایت مق در

داره کل تحت عنوان خیرین و اجتماعی شکل بگیرد. یک سازماندهی جدید صورت گرفت و سه تا ا

های مردم نهاد سالمت و اداره عوامل اجتماعی مؤثر بر  داره کل سازمانهای سالمت، ا خیریه
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شورای عالی   از آسیب های اجتماعی و دبیرخانه )دبیرخانه پیشگیری سالمت و دو دبیرخانه

سالمت و امنیت غذا( راه اندازی شد. رئیس دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی 

تن از اعضای کابینه شامل  2ریاست محترم جمهور و دبیر آن وزیر محترم بهداشت بوده و قریب 

ورا هستند و تصمیماتی که گرفته می شود به دستگاه های معاونین رئیس جمهور و وزرا عضو ش

 متولی ابالغ و دستگاه ها موظف به اجرا هستند.

 

 

 

 

 

 

 


