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 خالصه

در یططنیسططی   سطط مپ  محور و ترغیب بخش ز سططپ شکیطط    تشططو   به منظور «واکسططا اماعی  »اصططح   

به  نوان بیرت  ا ا  یده اسپ.تعییا س مپ اماعی   و اقاصیدی دور هیی کنندهتعییاروی  اقدام بر مشرو یپ

بی  اغلب در تضططیدکه  د دگیه اماعی   به سطط مپبحث اصططح    برای کعب به منبش ارتییی سطط مپ در 

سپ س مپ ه ی   از  صورات  عوم  و شک سپ.  ت یده ا شنهید  سنپ شی سیس  ب  سا اماعی   برا  ا ده واک

د ر نه در شکیططط   اماعی   و هعننیا بر اسطططیس سطططنپ ز سطططپ شکیططط   در شیشطططریری از بیعیری از ر   

سا سپ. ی ل گرفاه  کنندهی   که از فرد در برابر بیعیری محیفظپ م واک د به نتوانم  هیی اماعی  ساواک ا

و موامع را مردم  سیخایر اقاصیدی و اماعی   کهدر تغییر  ازبسیج مردم  و  عی پ  تیو پای برای  نوان وسیله

که اراده معع    فرآ ندهیی اقاصیدی و اماعی  هیواکساا ا . ند  ترو ج یودکشذ ر م در برابر بیعیری آسیب

گیری دام و تنظیمهی   که آمیده اقس مپ از  ر   اقدام و  عل )به و ژه دولپ و سییس  برای  فیظپ و ارتییی

 .نعی ندم سهیل ت را  کنندا جید م هیی اماعی   و اقاصیدی کنندهس مپ میمعه هساند( در تعییا برای  فیظپ

میا به زمیل یپ هی   که در خصطططوث اترات واکسطططا اماعی   ارا ه یطططده  بیرتند ازن بیزگرداندن    نعونه

 هی و میلییت تصطططی دی برای  عی پ اماعی   هعرین .محصطططومت مضطططر یطططرکپ تبلیغیت بومیین  تنظیم

که به  اندهیی اماعی   نییزمند تحییییت بیشططاری برای بهبود درف فرآ ندهیی اماعی   و سططییسطط  هسططواکسططا

قدامیت افکا ش ا مهپل در اسطططادم تواندم . اسطططاعیره واکسطططا ارتییی مهین   دالپ در سططط مپ م  انجیمد

 .هیی اماعی   س مپ مفید بییدکنندهتعییا خصوثدر
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 ، مشارکت جامعه، ارتقای سالمتاجتماعیهای کنندهتعیین جتماعی،واژگان کلیدی: واکسن ا

 

 مقدمه

کید کرده که أس مپ ت درس مپ  عوم  ومود دارد که بر مداخ ت اقاصیدی و اماعی   ای در پ د ر نهسن

ا ا  گردد.در قرن نوزدهم برم  1و ریططوبه اسططم  ای در لهسططاین(محیلعیت شکیططب اهل سططیلیسططیی )منحیه داقل به 

یپبیینیه آلعی در سنپ سیزمین مهین  بهدا س مپ در مراقبپ آتی  شور اوتیوا  (WHO, 1978)هیی اولیه  و من

از زمین  (PHM, 2008)منبش سطط مپ مردم . یططده اسططپمنع س نیک  (WHO, 1986)مردم برای ارتییی 

  حیمحسپ و ز  یسیس   اماعی   یمییبله بی  وامل اقاصید یبرا یمدافع قو ب  2000آن در سیل  یریگی ل

 کعیسیون اقاصید ک نهعننیا کیرهیی  س مپ مشهود اسپ. یدر منشور مردم برا ژه به وس مپ بوده اسپ  

یططواهد  (CSDH, 2008)سطط مپ موتر بر هیی اماعی   کنندهتعییاو کعیسططیون  (CMH, 2001)سطط مپو 

هیی اماعی   کنندهییاعدهد. به و ژه کعیسططیون تماین  در خصططوث  وامل سططیخایری موتر بر سطط مپ ارا ه م 

سپ برای از بیا بردن ی یف درس مپ معاید اسپ موتر بر  انجیم  .س مپ نییز به اقدام هعیهنگ و هعه مینبه ا

سالکم تغییر برخ  از تف رات در  سپشیرادا م ا ا کیر م ی   ا سا ا ا مییله به کیرگیری ا .غیلب شک ساعیره واک

شنهید م  اهیی اماعی   رکنندهاماعی   برای تعییا  هییمنبش به نییز خود دل در اماعی   واکسا  ب کند.شی

 برای تنظیع  هییسطططییسطططپ اماعی     دالپ اتخیذ به را هیدولپ تی دارد سططط مپ  دالپ در  یم  اماعی  

( نایجه 1992) 2هه کیر و محیلعه اشیدمیولوژ ب  رزبراسططیس دند ا د .دهد سططو  در سطط مپ  دالپ و سطط مپ

آن نیک بی د اقاصیدی هیی درمین وامل اصل  بیعیری  عدتی اقاصیدی و اماعی   هساند و بنیبرا ا »گرفپ اسپن 

  «.توانند و نبی د از هم مدا بییندکی   و سییسپ نع شو اماعی   بییند. 

یواهد مجعو ه قیبل تومه  سون  و میرموت)از  شین م  (1999 و ل ین مینند  3دورگرهیی دهد که درونه تعییان

میهیپ زندگ   و (2006 هیعا )کیر میهیپ بیزار  (2002؛ نیوارو  1979)دو یل  سطططیخایر اقاصطططید سطططییسططط 

تداوم نیبرابری در سطط مپ   هعیا  واملهعننیا . تیرگذارندأت بر سطط مپ (2000 کیواد   و برکعا)اماعی  

هی و منیبع  که برای  عده ت ش  . بی ومود ا ا یطططواهددهندتوضطططیی م براسطططیس نژاد  منسطططیپ و  بیه را نیک 

ی و رفایرز سططپ یططنیخا  کننده  یبد  بر  وامل تعییاهی و ارتییی سطط مپ اخاصططیث م شیشططریری از بیعیری

سپ 4نکد ب سپ.که  س مپ ماعرکک ا صید  ا شین م   در کشورهیی فییر و هم غن   دهد وقا  اقدام  یواهد ن

هیی گروه نایجه بسططیج  ومن  مدتدهد  اغلب رخ م  اقاصططیدی سطط مپماعی   و ی ایکنندهتعییادر زمینه 

                                                           
1 Virchow 

2 Rose 

3 Distal Determinants 

4 proximal 
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از  ر   فرآ ند هیی نیسیلم پدر برابر سییسآوری تیب ا جیدو  مردممیمعه مدن  اسپ که در مهپ محیفظپ از 

  .اندکرده عل توانعندسیزی سییس  

 ب م ینیسم  به  نوان  کی    واکساشهیی هیی ارتییی س مپ در به کیرگیری اساعیرهارزش منبشا ا مییله 

هیی ییسططپمداخله در سططهی برای تنظیم و دولپ و سططی ر نهید وادارسططیزیدر بسططیج مردم یططنیسططی   برای اهعیپ 

صیدی و اماعی    س مپ میمعه    عوم ریبه نفع خاقا سپو  س  کرده ا  ف و تعر  عرفکیر را بی م ا ا  .را برر

 ا بی او  دهد انجیم م  اماعی  یهیو بی ارا ه سططه ملیل از کیربرد و اترات واکسططا  اماعی  یهیمفهوم واکسططا

 را دارد. شاریب  یمفهوم ارزش تحی ا که ا ردیگ م جهیاسادمل نا

 

 واکسن اجتماعی چیست؟  

مومب  ای کهدور زمینهبه سعپ  وامل بخش س مپ   در غیلب ز سپ شکی   گرا شبرای تغییر  اساعیرها ا 

یدهگردندرنج و درد م  سپ.     را    سا در محیفظپ از مردم بی ا عاا قیبل درف و سیزی بدن اهعیپ واک

دنیا معاید م که در مجعوع می   فرآ ندهیی اماعی   «1 ب  سطططیزی» تئوری لیرغم خحر  اسطططپ.شذ رفاه یطططده 

 یاتلی شکیطط   مدل  ب بی که ترگسططارده میمعه  ب ا اعیم و شکیطط   میمعه بی تعیمل در تواندم ای اسططاعیره

سپ  یده ید مفید ا صح   قب ً . بی سپ ا ا ا یده ا سافیده  سط برای ملیل .ا سیزمین  تو سیزمین بیا العلل  کیر 

 .20064مهین  تحییییت س مپ در سیل نشسپ و در  3  نیرا ین و هع یران2ملل

 کنیمن شیشنهید م  بر اسیس تف ر قبل  می تعر ف ز ر را

سا سیج از فرآ ندی اماعی   واک س  ب سپ اماعی   و سیی  د رر هیینهید و دولپ تعی ل افکا ش به منجر که ا
 اقاصیدی یرسیخا یرا ط کیهش آن هدف و   م  گرددیودم  ا عیل موامع بر افراد میی به که مداخ ت  برای
سپ  اماعی   و سیب بیعیری برابر در را موامع و مردم کها سا که  یل  در. کندم  شذ ر آ ی   ییهواک  به شک

جید عیری برابر در بدن در ا عن  ا  ند م  کعب بی عی   هییواکسطططا کن نی   اما  و تغییر ایبر را موامع توا
صیدی یرا ط برابر در مییومپ  به ملکم را هی لپدو و داده افکا ش دارند س مپ بر منف  تیرتأ که اماعی   و اقا
 .کندم  میمعه س مپ منیفع راسایی در مداخله

دهد که م   ا مدول نشین  و واکسا شکی   صورت گرفاه اسپ  اای بیا واکسا اماعی میی سه 1در مدول 

ی    فرآ ندهی   اماعی   ومود دارد که بی ث  یدهارتییی معیدل تجو ک واکسا در شک  آگیه  میمعه و افراد 

سپ عل ردهی و در برابر  و منجر به افکا ش مییومپ افراد سیلمسیی س    از  ر   کنشهیی نی سیی . گرددم هیی 

سارش در میمعه داردا ا فرآ ن سی ر نهیدهی  دهی نییز به گ سپ  وری که دولپ و  صیدی سیی هیی اماعی   و اقا

                                                           
1  medicalizing 

2 ILO, 2006 

3 Narayan et al, 2006 

4 GFHR, 2006 
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 تر واقع یود.ؤارتییی س مپ را در شیش گیرند و شویش مععیا  منیسب مینند واکسا شکی   دایاه بییند تی م

س  مردم  سیی سیج اماعی   و  ص  برای ا ا ب شخ سیس رش شذو هیچ فرمول م ومود   محیلبیت مردم یبعد  ی

بی ا ا افاد. بر زمینه ای اسطططپ که در آن اتفی  م  کننده و اترگذارفرآ ندی شو ی اسطططپ که منع س. ا ا ندارد

سیزی .ومود دند  یییپ ومود دارد سپ فردی و معع  فرآ ندی توانعند  به ا اعید ا جید بی ث نهی پ در که ا

 فیدان از نیی  قدرت ب  و نیتوان  ا سیس که گردد ا ا به منجر نهی پ در بی د فرآ ند ا ا. یودم  معع  نفس

دنیا ا اعید به  یًغیلب 1.(1997   سطططندرز و ورنر) برود بیا از افراد در یطططرا ط تغییر برای نفس به ا اعید و مهیرت

ید  خواه قوم   یود  خواه ا ا مبیرزه بر  لیه سام منسیا  بیمشارف ا جید م  کویش و مبیرزهنفس  در  ب 

  میمعه قیدر به واکسططا اماعی   اتر در اقاصططیدی  سططرکوب سططییسطط   ی دخیلپ خیرم   بییططد.خواه اسططالعیر 

سییسپ سیجاسپ  هی و اقدامیت نیسیلممییومپ در برابر   از مععومً  س مپ تهد دات توقف برای و یود م  و ب

 .کنداقدام م  م  یود  و قوانیا ارتییی س مپ هیسییسپ به منجر که سییس  اراده  ا جید بر اریذتیرگأت  ر  

 
 : مقایسه واکسن های اجتماعی و پزشکی1جدول 

 واکسا اماعی   واکسا شکی  

 تجو ک واکسا
 اماعی   بسططیج تیو پ و نیسططیلم یططرا طومود   لل مورد در آگیه  افکا ش

 .یودم  مییومپ به منجر

 مععیپ سطططرتیسطططر در ا عن  — دهدم  افکا ش را افراد در مصطططونیپ

 .اسپ )مصونیپ معع (ای گله اتر آن نایجه که  یبدم  گسارش

 . یبدافکا ش م  آوریتیب

 رد مداخله و نیسططیلم اقدامیت اصطط   برای دولپ کنش به منجر مردم  بسططیج

 .یودم  میمعه س مپ منیفع راسایی

 .شخش یود پیمعع ایدر ب

 رمنظو به مععیپ از بیم   درصططد در ا عن  از ا عینین برای ضططرورت

 بیعیری ییوع از ملوگیری

 و یهسطططییسطططپ برابر در «مییومپ» و مردم  کیف  بسطططیج  فظ و ا جید به نییز

 نیسیلم اقدامیت

 برای اراده و سییس   سیبده  نایجهدر و توانعندی  ا جید بی ث مردم  بسیج

 .یودم  س مپ ارتییی مهپ در اقدام

هیی اماعی   و اقاصیدی مارق  اراده سییس  برای تغییر منجر به اتخیذ سییسپ

سط مپ را ارتیی در  دالپ یطود که هی م توسطط دولپ نظارتیو سطیزوکیر 

 .دهندم 

 

 یکیر(  سیخایرهی ایقوان ی نی یدمنه  یهی یتی)مینند میل یاقاصید- از بیفپ اماعی   مع ا اسپ نیی دهی تهد ا ا

 عل و نیل     غذا  نیامن   و کیر )مس ا نیکیف  نیسیلم زندگ ط ( یرا ایمنس ی  ینژاد ضی)مینند تبع  اماعی 

  هعرین سامیدر دسارس   یدمنه و مؤتر )مینند س  بهدایا یبه مراقبپ هی یزین ی آلوده(   زندگ طینیمنیسب و مح

   شکی  یکه برخ ف واکسا هی میدان  م می (.2008؛ بیوم  2005   و اس یل ا رو )ابیید (  بهدایپ  عوم

                                                           
1 Werner and Sanders,1997 
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و میررات و   یسیاراده س   فشیر  عوم ایب بییل ا د ب اغلب دو مهاه هساند و اغلب   اماعی  یهیواکسا

 .ومود دارد   مداخله نهی

 

 های عملی از واکسن اجتماعی نمونه

سا اماعی  ف تعر س ای برای  اهعیپ  عدهمی از واک سپ جیب سمنجر به تع در نهی پ که یدن قی ل ا سیهد    ی

گذارد و  م ریتتأ  کنند و کیر م  در آن زندگ مردمکه   ح یود که بر سیخایرهی و یرا  م  به مداخ ت نسبپ

  .داردمععیپ هی در توز ع آنو   س ما ییمدهییبر ش  قیبل تومه راتیتأت  به مرور زمین

سیج سه نعونه از مواردی را  در ادامه یاه  اماعی  که در آن ب س  را به دنبیل دا سیی یل آن منجر به ه دنببو  تعهد 

 نکنیمم بیین   هیی اماعی    ی اقاصیدی س مپ یده اسپکنندهبهبود تعییا

 

 حقوق زمین و معیشت

سططیزی از هیی خود را    مرا ل اسططاععیر و صططنعا در بسططییری از کشططورهیی مهین  میل ین بوم  زمیا  زمیا

سپ داده یدهیده  د هی خلع آناند. د سرمی ایزم پیمیل   معع یاند از الروهیو مجبور   جید ا  اماعی  ه که 

و   بر ای یل خصوص  مبان هک ایزم پیمیل  ی نیبرابررسیند  به سعپ الروهی هی را به  داقل میکرده و نیبرابر

  نای ج مخرب  بر س مپ در سراسر مهین کنارل بر زمیا   . از دسپ دادن کنند  رکپهساند   پیمیل  یفرد

سارالیین  سپ. به گفاه     از رهبران بومیین ا یاه ا سرزم ب می به  نوان  پ هو»مردمین بوم  دا سین بی    نمیایان

و  یمعنو می  مفیهیف ر یهی  سطططنپ می  و کنارل اماعی هیی قدرت سطططامی  سطططمینهیی فرهنر ا عیل و ملوه

 ریاوقیت به  ور غ  و گیه -  د ببر ایرابحه را از ب ا ا  مبیدله منیبع می گره خورده اسپ.و  پیمیل  سیزوکیرهیی

 «(.1996   1)اندرسون برسینید بیهی آسآن  هی و س مابه تب تب انسین -  قیبل مبران

  (فرددر مسططیر زندگ   در رابحه بی اهعیپ کنارل سطط مپ)( 2004) درموتبینش کیر ترکیب دنیا د دگیه  بی 

رسططد افراد بوم  اسططارالیی که در سططرزمیا خود زندگ  به نظر م  دهد.محور پ اصطط  یت ارضطط  را نشططین م 

ند )مب درموت و م  عی   بیشطططاری برخوردار ند  از سططط مپ روان  و اما بی آن دار مداوم   حه  ند و راب کن

  مردم بوم یتوانعندسططیزمومب در سططرتیسططر مهین مشططهود بوده و زمیا  یو   یهیمنبش 2.(1998هع یران 

 ب   نوان به  زمیا اسططارداد برای  واکسططا اماعی  ب و به  نوان  3(2007   سططون )بورگس و مور یططودم 

 د.کنن  عل م مداخله برای ارتیی و  فظ س مپ بومیین

                                                           
1 Anderson, , 1996 

2 McDermott et al., 1998 

3 Burgess and Morrison, 2007 
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س شورهی  توز ییریدر ب ی رییبی تغ اینیبرابر زم ع از ک شیورز یهیوهیدر  شدی ک به  (.2005  1یود )دوشرا  م د ت

نی یدمنه توسعه  یهییسپیکشیورزان در هند بی س ینیهی در م از خودکش یید تعداد ز راًی نوان ملیل  در هند  اخ

؛  2001   شیتل) کند م پ  عی   از محصططومت غذا شیب نیدیمحصططومت مرتبط اسططپ که از  یکشططیورز

صومت  جهینا  هکاران دامدار در ییدر کن 2(.2006   سوری یکه  از اروشی لبن واردات ارزان مح  یهییرانه از   نی

 یضطططرور «تجیرت آزاد» یهیکه به مومب تواف  نیمه  واردات یهیکیهش تعرفه و اروشی  لبن ع به صطططنیهنرفپ 

یده ساه  ی  سپ  ور شیورزتیو پ منبش (.2003    اند )میدلا ض  ک سر دنیی بی  عی پ هیی ا ارا سرتی ان در 

اراده سططییسطط  برای تیو پ تواند  ب واکسططا اماعی   ا جید کند که در نهی پ منجر به کنندگین  م مصططرف

هیی هیی کشیورزی بی هدف  عی پ و تیو پ معیشپ محل  )به میی کشیورزی از  ر   یرکپتضعیا سییسپ

و اسطافیده از ل در یطعی  به کشطیورزان صطنعاکشطیورزی نی یدمنه هیی بکرگ تجیری کشطیورزی(   ذف  یرانه

 تجیری برای محیفظپ از کشیورزان خرد در کشورهیی فییر گردد. عی ا  اقدامیت 

 

 و تنظیم تبلیغات شرکتیمحدودیت 

س ضعیف م که منجر به    از رفایرهی ییریب ی یتی  د یود س مپ  سیلم و غ غیتیاز تبل  نی سپ.   راخ قینی ا

ساععیل  یدنو سیریر ا شیا  ییر خشب( نوزادان ه تغذ یهیا رک میبی میدر  ریی مین سپ که   دو )ملل  ملیل  ا

شین م  شو  غیتیتبل دهدن سیلم ت سیجکند. در هر دو مورد   م   مردم را به انجیم اقدامیت نی گسارده   اماعی  ب

یططده اسططپ   العللایب کدهیی   از  ر غیتیتبل میمنجر به تنظ 3(2001بکرگ    ب   دیشعا و و 1994)دیشعا  

  که به محیفظپ از مردم در برابر اقدامیت نیسیلم کعب کرده اسپ.

صوثقیبل تومه  نرران - قلب یهییعیری  بیبپ مکما مینند د یهییعیریب ش و افکا  نرخ دیق ش افکا   در خ

صل   روق ش  ت مف شورهیی کم درآمدو م سپ و شردرآمد   در ک یده ا  .4(2000   ل )گیردنر و هیل و ابراز 

   مواد غذا دکنندگینیکننده اسططپ. تولنررانبسططییر در کودکین   دیق وعییطط ش تروتعند  افکا یدر کشططورهی

صرف تبل یید زمبیلغ  سیل دارد. به  نوان ملیل  یید و قند ز  کنند که غیلبیً درب م   غذا غیتیرا  در  2002در 

  برابر کل بودمه مل 10 بیً کرد که تیر نه هک غیتیتبل یشوند برا ونیلیم 23 یبهکننده نویطططدیتول بانرلسطططاین   

 ای  را   یططدهبه گونه تبلیغیت  عومیً 5.(2005و هع یران    Caraher)اسططپ ای ه تغذ مپسطط  یارتیی یبرا

 ا از ا  یسیس  اسپ. آگیه را رین تبلیغیت  هییبیزی اسبیب دارای اغلب و بیید مذاب کودکین برای که اسپ

سیجو  د تهد سپ و  ش آن در  یل افکا هی ل  اماعی  ب سپا    غذا محدود پ ا ا تبلیغیت   مبن  بر هیدرخوا

به  ؛اسططپ برای محیفظپ از کودکین در برابر تبلیغیت نیسططیلمکیر ا ا  .( CFAC,2008) اسططپ ش در  یل افکا

                                                           
1 Chopra, 2005 

2 Patel, 2001; Suri, 2006 

3 Chapman, 1994; Chapman and Wakefield, 2001 

4 Gardner and Halweil, 2000 

5  Caraher et al., 2005 
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هی   که تلو ک ون در زمین ای صططحیی  ی معنوع کردن تبلیغ غذای نیسططیلم درهیی تغذ ه نوان ملیل اصططرار بر شییم

 کنند.کودکین بیشار تلو ک ون تعییی م 
 

 یاجتماع نیتأم یبرا صاعدیت اتیمال

یندم زودرس  ریمرگ و م یعیری وب یانهی لپ زم ا گاررهعننین بک  نیبرابر تروت و درآمد ع فیر و توز  که  بی

میلییردهی نفر را از دسارس  د و نترومی ارتبیط دارهی و یعیریدر برابر ب یر شذبیآس ش افکا  ه غذتبه یدت بی سو

 یهیشرفپیش ا تراز مهم      مهینتروتعند  یاز کشورهی ییریدر بسکنند. هیی بهدایا  محروم م به مراقبپ

 تصططی دی یهییتیمیل   اسططپ که اغلب از  ر  اماعی  آغیز  عی پسطط مپ  ی ارتیی نهیگرفاه در زمصططورت

 ژه به و  اماعی  یهیمنبشنییطط  از  یفشططیرهی لیاقدامیت به دل ا ا .(2006   رران )نیوارو و دیططود  م ایتأم

 یدنفرآ ند بسیج ا ا گری سییس  گرد د.منجر به محیلبه در نهی پ و ید جید ا یکیرگر یهیه اتحیدفشیرهیی 

کسین  ید  یبرا وترم  واکسا اماعی  ب   گرد د یتیاص   میل شیرو آن و  یسیاراده س تحر ب منجر بهکه 

 یبرا  دشطططم انداز واقع چیکم درآمد ه ی(. اکلر کشطططورهی1988  1یطططرتر) بودند اماعی   دموکراسططط در  که

س  اماعی  یهیپ  عی ایتأم یبراکیف    درآمد  عوم ش افکا سی که   منبش اماعی  ب   ا ندارند. بنیبرا  ا

 هیس مپ توص  کننده اماعی اییتع ونیسی ور که توسط کعهعین –کند  دفیع مهعرین    اماعی   عی پاز 

س تضعیا یبرا  واکسا اماعی  توسعهدر  گیم ایتواند اول  م -(2008یده اسپ ) سیاراده   یامرا مهپبه   ی

 بیید. هعه یهروندانبرای   اماعی  پ از  عی نینیا ع یبرا  مهین عینیش ب 

 

 اجتماعی هایدرخصوص واکسنگذاری پژوهشی فراخوان سرمایه

شار در  سپ تحییییت بی سینیمهیی اماعی   به شی ین م واکسا خصوثمی ا ا مییله را بی درخوا بی  سه در میی .ر

مربوط به  ییتیدر تحی یگذاره سططرمی  یعیریب ب تنهی  یبرا هیواکسططا آزمی شیططده در  یگذاره منیبع سططرمی

یواهد و آزمی سا ش ارا ه  س  اماعی  یهیواک سپ ) یریب بی ا ا  یل   .2(2004و هع یران   مب کویکم بوده ا

س  منجر به ارتییی تیبفوری نییز  سیی یود آوری و توانعندی افرادی م به درف ا ن ه ده ترتیبیت اماعی   و 

هی را نعی ند و دولپهی اقدام   برای محیفظپ از خود در برابر آنهیی س مپ را بشنیسندتوانند تهد دکنندهکه م 

و  دهینیش  س ما ییمدهییو ش یسیخایر یهیکنندهاییتع ایب   لّ یوندهییش مجبور به مداخله نعی ند  ومود دارد.

که برای درف و  ل ا ا شینیدگ  یده اسپ نهفاه   و اماعی   حیمح  یاقاصید   یسیاز  وامل س یادر یب ه

که منجر به   ییتیتحی. (2008تعییا کننده هیی اماعی   سطط مپ   )کعیسططیون هیی تحییییت  نییز اسططپبه  ر 

                                                           
1 Szreter, 1988 

2 McCoy, 2004  
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سطط مپ را در سططراسططر مهین بهبود   دالپا اعیمً  یططود  م  یسططیو سطط  اماعی  یندهی فرآ ا بهبود درف ا

 .بخشد م

 

 گیرینتیجه

بی به کیرگیری اساعیره  س مپ  هیی اقاصیدی و اماعی  کنندهمد   اسپ که اقدام در خصوث تعییاا ا مییله 

در فرآ ند بسططیج مردم و اراده سططییسطط  نییطط  از آن که منجر به  منح  واکسططا شکیطط   را واکسططا اماعی   که

یطططود که از مردم در برابر  وامل سطططیخایری بیعیری و نیبرابری در سططط مپ محیفظپ مداخ ت و قوا دی م 

ترتر بی ؤم یدر گفارو یاسطططاعیر ینیب ا ا  سططط مپ یمنبش ارتیی در قدم رو به ملو   بییطططد. تواندم   کندم 

سین ی  سپ مدل ز ریتأتحپ تکه   ک س یدر ارتیی ترؤاماعی   م وامل  دگیه د در  شک ساند   ب  یریس مپ ه

 ارزیعند اسپ.
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