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جشنواره تعهد و مسئولیتاجتماعی سالمت

مقدمه
امروزه توسعه سالمت محور مورد پذیرش جهانی واقع شده است .این درحالی است که اکثریت عوامل تعیین کننده
سالمت ،خارج ازحیطه نظامهای سالمت واقع هستند .پیشرفتهای علمی درموضوع سالمت ،شواهدعلمی معتبری
درزمینه نقش سازمانها و نهادهای خصوصی و دولتی خارج ازحوزه سالمت درهر دوجنبه تهدید سالمت و نیز
محافظت و ارتقای سالمت جامعه ومحیط زندگی فراهم نموده است .لذا تامین سالمت جامعه و محیط زیست که از
اهداف مورد اهتمام و اعالم شده دولت تدبیر و امید است ،بدون جلب مشارکت سایر بخشهای توسعه درمسئولیت
پذیری ،پاسخگویی و اقدام مشترک برای پیشگیری از تهدیدهای سالمتی و نیز ارتقای سالمت درهمه ابعاد جسمی،
روانیِ ،اجتماعی ،معنوی ،و زیست محیطی ممکن نیست.

ارتقای سالمت
با پیشرفت علم و تکنولوژی ،درک از بیماری و سالمت و رویکردها به آن دچار دگرگونی شده است؛ لذا علوم
بهداشتی نیز دچار تغییرات تکمیلی و تطابقی مهمی گردیده اند .در چند دهه اخیر درک جمعی از سالمت از
رویکردهای خرافی ابتدا به رویکرد پزشکی ،سپس رویکرد روانشناختی و نهایتا رویکرد جامعه شناختی به سالمت
تکامل پیدا کرده است .محصول رویکرد اجتماعی به سالمت ظهور علم و یا حوزه ارتقای سالمت در سال  6391بود.
در قطعنامه پایانی اولین کنفرانس جهانی ارتقای سالمت که در این سال در شهر اوتاوای کانادا برگزار شد ،و به

منشور اتاوا معروف گردید ،ارتقای سالمت به عنوان "فرآیند قادرسازی مردم برای افزایش کنترل و بهبود
سالمت شان" تعریف گردید .این منشور با اعالم مجدد لزوم "عدالت"  ،بر ارتقای سالمت در تمام مکان ها از قیبل
خانه ،محله ،مدرسه ،محل کار ،و جامعه تاکید کرد.
منشور ارتقای سالمت پنج اقدام اساسی را برای ارتقای سالمت مردم توصیه می کند که شامل موارد زیر می باشد:
 .6تدوین سیاست عمومی سالم
 .2ایجاد محیط های حمایت کننده از سالمت
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 .9توسعه مهارت های فردی
 .4تقویت اقدامات اجتماعی
 .5بازجهت دهی خدمات بهداشتی
از آن پس ،سازمان جهانی بهداشت و نیز کشورهای پیشر و در سالمت با اتخاذ رویکرد جامع به سالمت ،بجای
توجه محدود بر عوامل پزشکی و رفتاری موثر بر سالمت ،توجه خود را بر مولفه های اجتماعی سالمت و ترویج
م سئولیت پذیری ،پا سخگویی ،و اقدام م شترک افراد و نیز همه سازمان ها و نهادهای دولتی و خ صو صی و مردم
نهاد در داخل و به خصوص خارج از بخش بهداشت متمرکز نموده اند.
طبق شواهد علمی موجود ،ارتقای مسئولیت پذیری و پاسخگویی نهادها و سازمانها برای سالمت مزایای مهمی نیز
برای سااازمانها ایجاد می کند .از جمله این منافع کسااب شااده می توان به کاهش هزینه های بهداشااتی نهادها،
تقویت جایگاه اجتماعی و شااهرت سااازمان ها ،افزایش بهره وری نیروی کار ،افزایش جذم و ماندگاری نیروی کار،
ارتقاء کیفیت محیط زیست با پیشگیری و کنترل انتشار آالینده ها و بهینه سازی مصرف منابع مادی و انسانی در
سازمان ا شاره نمود که نهایتا باعث بهبود سطح سالمت مردم  ،بهبود کیفیت زندگی و ت سریع روند تو سعه پایدار
می گردد.
در این راستا ،معاونت اجتماعی وزارت بهداشت ،با همکاری معاونت بهداشتی وزارت بهداشت (دفتر آموزش بهداشت
و ارتقای سالمت) و دانشگاه علوم پزشکی ایران ،دومین جشنواره مولفه های اجتماعی را در هفته سالمت 1397
برگزارمی نمایند .به این منظور ،از میان نهادها و سازمان هایی که به صورت داوطلبانه فعالیت های خود را این زمینه
طبق فرم ارزیابی پیوست گزارش نمایند ،سازمان های برتر در صورت کسب امتیاز الزم شناسایی و در مراسم
اختتامیه جشنواره باحضور ریاست محترم جمهور و وزیر بهداشت قدردانی می گردد .الزم به ذکر است هدف نهایی
جشنواره فرهنگ سازی و تشویق نهادهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی برای ایفای نقش موثرتر در محافظت و
ارتقای سالمت جامعه و محیط زیست و معرفی ایده ها و تجارم مفید برای سایر سازمان ها می باشد.
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تدوین چارچوب مفهومی و علمی مسئولیتپذیری و پاسخگویی اجتماعی برای سالمت
جستجوهای وسیع در منابع علمی ،و نیز استانداردها و سیستم های اعتبار سنجی و رتبه بندی سازمانی در زمینه
های مختلف نشان داد چارچوم جامع و مناسبی که هدف این جشنواره را تامین نماید وجود ندارد .لذا با استفاده
از منابع علمی موجود ،با توجه به اسااناد باالدسااتی و نیز اسااناد بین المللی و با تاکید بر مفاهیم و اصااول تعهد و
م سئولیت اجتماعی م شترک برای سالمت که در ا سناد مرتبط با ارتقای سالمت سازمان جهانی بهدا شت مطرح
شده ا ست ،پیش نویس چارچوم نظری کلی برای محورها ،دامنه ها  ،ابعاد ارزیابی سازمان ها و نیز شاخص ها و
سواالت مرتبط با هریک بعد از طی یک دوره مطالعاتی چندین ماهه تو سط کمیته علمی ج شنواره  ،تهیه گردید.
این پی شنویس در طی بیش از ده ن ش ست فنی و تخ ص صی ف شرده و پی در پی با ح ضور نمایندگانی از حوزه های
تخ ص صی مرتبط از دانشگاههای کشور و همچنین نمایندگان فنی از سایر سازمانهای خارج از بهداشت مرتبط ،و
نیز جمع آوری بازخوردها و نظرات کتبی و شاافاهی مورد نقد و اصااالح قرار گرفته و نهایی گردید .در تهیه پیش
نویس سعی شد اصولی از قبیل جامعیت ،سادگی ،قابلیت اندازه گیری و نیز داشتن جنبه یادگیری و حساس سازی
رعایت شود .این ابزار بعد از کاربرد آزمایشی در چندین سازمان مجددا اصالح گردیدو چارچوم تهیه شده در اولین
ج شنواره در سال  6935مورد ا ستفاده قرار گرفت .با توجه به تجارم ک سب شده و دیدگاه سامان های شرکت
کننده در ج شنواره ،مجددا جهت کاربردی شدن و آ سان شدن بی شتر ابزار مورد باز بینی قرار گرفت  .چارچوم
نظری و سواالت ابزار باز بینی شده در ادامه این سند در دسترس می باشد.
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جدول چارچوب نظری ارزیابی نشان تعهد و مسئولیت اجتماعی سالمت

الف -محورهای نشانگر مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ب-دامنه مسئولیت پذیری و پاسخگویی نهادهای

نهادهای اجتماعی و اقتصادی در برابر سالمت و ایفای نقش در
ایجاد محیط های ارتقاء دهنده سالمت

اجتماعی و اقتصادی در برابر سالمت و ایفای نقش در
ایجاد محیط های ارتقاء دهنده سالمت

 .6دانش

 .6سالمت کارکنان و خانواده آنها

 .2خط مشی ،سیاست ها و ارزشهای سازمانی

 .2سالمت مشتریان ،مصرف کنندگان و گروهای ذیربط

 .9ساختار و منابع

خدمات/محصول

 .4برنامه های سازمان

 .9سالمت اجتماع محلی اطراف نهاد /سازمان

 .5اقدامات اجرایی

 .4سالمت جامعه

 .1ارزیابی و ارزشیابی

 .5سالمت محیط زیست
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چارچوم مفهومی مدل مسئولیتپذیری و پاسخگویی اجتماعی برای سالمت )(OSRAH
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تعریف واژگان کلیدی چارچوب نظری

 دامنه تعهد و مسئولیت اجتماعی سالمت :
منظور از دامنه حدود مسئولیت پذیری و پاسخگویی سازمان ها در زمینه سالمت است که فراتر از سالمت
کارکنان/اعضا بوده و سالمت مشتریان خدمات سازمان و یا افرادی که به نحوی مرتبط و متاثر از فعالیت سازمان
هستند را نیز شامل شده و نهایتا سالمت مردم پیرامون یا همسایه سازمان و حتی کل جامعه و نیز محیط زیست را
شامل می گردد.
 .6سالمت کارکنان/اعضا :منظور سالمت و رفاه جسمی ،روانی ،معنوی ،و اجتماعی شاغلین در سازمان و یا
اعضای وابسته است.
*نکته :اعضا فقط شامل سمن ها می شود.
 .2سالمت مشتریان ،مصرف کنندگان و گروهای ذیربط خدمات/محصول :منظور سالمت و رفاه جسمی،
روانی ،معنوی ،و اجتماعی مشتریان ،مصرف کنندگان و گروه های ذیربط خدمات/محصول است .ذیربطان
شامل افرادی است که به هر نحوی با سازمان و یا محصوالت و خدمات آن ارتباط دارند.
 .9سالمت اجتماع محلی اطراف نهاد /سازمان :منظور سالمت و رفاه جسمی ،روانی ،معنوی ،و اجتماعی
مردمی است .که در پیرامون سازمان زندگی می کنند و به نوعی تحت تاثیر وجود سازمان و یا خدمات /
محصوالت آن هستند.
 .4سالمت جامعه :منظور سالمت و رفاه جسمی ،روانی ،معنوی ،و اجتماعی مردم در سطح منطقه یا کشور است.
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 .5سالمت محیط زیست :منظور پاگیزگی ،امنیت ،بهداشت ،حفظ و پایداری محیط زیست (محیط شامل
گیاهان ،جانوران و منابع طبیعی شامل آم ،خاک ،هوا و روابط متقابل بین آنهاست) است.
 محورهای نشانگر تعهد و مسئولیت اجتماعی سالمت :
محورهای نشانگر مسئولیت پذیری و پاسخگویی سازمان ها در برابر سالمت و ایفای نقش در ایجاد محیط های ارتقاء
دهنده سالمت شامل شش محور دانش سازمانی ،ساختار و منابع ،خط مشی ،سیاست ها و ارزشهای سازمانی ،برنامه
های سازمان ،اقدامات اجرایی ،ارزیابی و ارزشیابی می باشد:
 .6دانش :منظور دانش و اطالعات مدیریت ارشد سازمان یا نهاد در مورد نقش سازمان های شبیه سازمان
متبوع خود بر سالمت کارکنان ،مشتریان و دریافت کنندگان خدمات یا محصوالت سازمان  ،اجتماع ،جامعه
و محیط زیست جامعه است.
 .2خط مشی ،سیاست ها و ارزشهای سازمانی :منظور شواهدی است که نشان دهنده مسئولیت پذیری و
پاسخگویی سازمان در قبال سالمت کارکنان ،مشتریان و دریافت کنندگان خدمات یا محصوالت سازمان ،
اجتماع ،جامعه و محیط زیست و اثرات احتمالی منفی سازمان بر سالمت در این دامنه ها است .
 .9ساختار و منابع :منظور شواهدی است که نشان دهنده توجه به سالمت در ساختار سازمانی ،تخصیص
منابع انسانی و مادی در دامنه های سالمت کارکنان ،مشتریان و دریافت کنندگان خدمات یا محصوالت
سازمان  ،اجتماع ،جامعه و محیط زیست است .
 .4برنامه های سازمان :منظور شواهدی است که نشان دهنده برنامه ریزی سازمان برای پیشگیری از ایجاد
اثرات احتمالی منفی سازمان بر سالمت تهدید و یا محافظت و یا ارتقای سالمت کارکنان ،مشتریان و
دریافت کنندگان خدمات یا محصوالت سازمان ،اجتماع ،جامعه و محیط زیست است .
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 .5اقدامات اجرایی :منظور شواهدی است که نشان دهنده اقدامات عملی سازمان برای پیشگیری از ایجاد
اثرات احتمالی منفی سازمان بر سالمت تهدید و یا محافظت و یا ارتقای سالمت کارکنان ،مشتریان و
دریافت کنندگان خدمات یا محصوالت سازمان ،اجتماع ،جامعه و محیط زیست است .
 .1ارزیابی و ارزشیابی :منظور شواهدی است که حاکی از اجرا و یا مشارکت سازمان در تحقیقات مرتبط با
سالمت کارکنان ،مشتریان و دریافت کنندگان خدمات یا محصوالت سازمان اجتماع جامعه و محیط زیست
است.

تعداد سواالت هردامنه
ردیف

مجموع تعداد سواالت هر

دامنه

دامنه در  6محور

6

سالمت کارکنان

 64سوال

2

سالمت مشتریان ،مصرف کنندگان و
گروهای ذیربط خدمات/محصول

 65سوال

9

سالمت اجتماع محلی اطراف نهاد /سازمان

 64سوال

4

سالمت جامعه

 64سوال

5

سالمت محیط زیست

 64سوال

مجموع

 17سوال
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سواالت ابزار سنجش وضعیت مسئولیتپذیری و پاسخگویی اجتماعی برای سالمت)(OSRAH

دامنه :سالمت کارکنان و خانواده آنها

محور :دانش
– 7سوال  :7-7-7چه تاثیرات بالقوه مثبت و منفی نهاد /سازمانی از جنس نهاد /سازمان شما می تواند بر سالمت کارکنان و خانواده
آنها داشته باشد؟
-2سوال  :7-7-2چه فرصت هایی نهاد /سازمانی از جنس نهاد /سازمان شما برای مراقبت و ارتقای سالمت کارکنان و خانواده های
آنها در اختیار دارد؟ با دلیل نام ببرید.

محور :سیاستها /خطمشی
-3سوال  :7-2-7چگونه سالمت کارکنان و خانواده آنها در نظام ارزشی و یا فرهنگ سازمانی نهاد /سازمان شما منعکس شده
است؟

-4سوال  :7-2-2چگونه سالمت کارکنان و خانواده آنها ،در خطی مشی ،سیاست ها و راهبردهای نهاد /سازمان شما منعکس
شده است؟
-5سوال  : 7-2-3کدامیک از موارد زیر در خط مشی و سیاست ها و راهبردهای نهاد /سازمان شما برای سالمت کارکنان و
خانواده های آنها وجود دارد؟

محور :ساختار و منابع سازمانی
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-6سوال  :7-3-7چه متولی مشخصی ،مسئولیت حیطه سالمت کارکنان و خانواده آنها را درنهاد /سازمان شما برعهده دارد؟

محور :برنامههای سازمان
-1سوال  :7-4-7چه برنامه های مصوبی نهاد /سازمان شما برای سالمت کارکنان و خانواده آنها دارد؟

محور :اقدامات اجرایی
-8سوال  :7-5-7چه اقدامات اجرایی مطابق قوانین و مقررات در نهاد /سازمان شما برای سالمت کارکنان و خانواده آنها در ابعاد
جسمی ،سالمت روحی ،روانی و سالمت اجتماعی صورت می گیرد؟
-9سوال  :7-5-2چه اقداماتی فراتر از قوانین و مقررات را نهاد /سازمان شما برای سالمت کارکنان و خانواده آنها در ابعاد
جسمی ،سالمت روحی ،روانی  ،اجتماعی انجام می دهد؟
-71سوال  :7-5-3چگونه نهاد /سازمان شما کارکنان و خانواده آنها را در مقابله با اثرات و تبعات منفی اثرگذار بر سالمت در کلیه
ابعاد جسمی روانی و اجتماعی محافظت می نماید؟
-77سوال  :7-5-4کدامیک از اقدامات زیر را نهاد /سازمان شما برای انجام نظر سنجی و دریافت بازخورد درمورد تاثیرات بالقوه
منفی ایجاد شده توسط نهاد /سازمان بر سالمت کارکنان و خانواده انجام می دهد؟
-72سوال  : 7-5-5چه حمایت های عملی نهاد شما جهت پژوهش سایر نهادها /سازمان ها در زمینه سالمت کارکنان و خانواده
آنها انجام می دهد؟
-73سوال  :7-5-6چه اقدامات اجرایی موثری را نهاد /سازمان شما در حوزه عدالت سازمانی اجرا می کند؟

محور :ارزیابی و ارزشیابی
-74سوال  :7-6-7چه کاری را سازمان شما برای ارزیابی و ارزشیابی اثر بخشی اقدامات خود در زمینه سالمت کارکنان و خانواده
ها انجام می دهد؟
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دامنه :سالمت مشتریان (مصرف کنندگان محصوالت/دریافت کنندگان خدمات ،پیمانکاران ،ارباب رجوع و سایر ذیربطان)

محور :دانش
-75سوال  : 2-7-7چه تاثیرات بالقوه مثبت و منفی نهاد /سازمانی از جنس نهاد /سازمان شما می تواند برای مراقبت و ارتقای
سالمت مشتریان و پیمانکاران خود داشته باشد ؟ با دلیل نام ببرید.
-76سوال  :2-7-2چه فرصت هایی نهاد /سازمانی از جنس نهاد /سازمان شما برای مراقبت و ارتقای سالمت مشتریان و پیمانکاران
و اربام رجوع خود در اختیار دارد؟ با دلیل نام ببرید.

محور :سیاست ها /خط مشی
-71سوال  :2-2-7چگونه در نظام ارزشی و یا فرهنگ سازمانی نهاد /سازمان شما ،سالمت مشتریان یا پیمانکاران و یا اربام رجوع
منعکس شده است؟
-78سوال  :2-2-2چگونه درخط مشی ،سیاست ها و راهبردهای نهاد /سازمان شما ،سالمت مشتریان یا پیمانکاران و یا اربام
رجوع منعکس شده است؟
-79سوال  :2-2-3کدامیک از موارد زیر در خط مشی و سیاست ها و راهبردهای نهاد /سازمان شما برای سالمت مشتریان وجود
دارد؟

محور :ساختار و منابع سازمانی
-21سوال  :2-3-7چه متولی مشخصی ،مسئولیت حیطه سالمت مشتریان ،و پیمانکاران و اربام رجوع را در نهاد  /سازمان شما
را بر عهده دارد؟

محور :برنامه های سازمان
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 -27سوال  :2-4-7چه برنامه های مصوبی در نهاد /سازمان شما برای زمینه سالمت ذیربطان شامل مشتریان یا پیمانکاران و یا
اربام رجوع و ...دارد؟

محور :اقدامات اجرایی
– 22سوال  :2-5-7چه اقدامات اجرایی مطابق قوانین و مقررات در نهاد /سازمان شما برای سالمت مشتریان ،پیمانکاران و اربام
رجوع در ابعاد جسمی ،سالمت روحی ،روانی و سالمت اجتماعی سازمان صورت میگیرد؟
-23سوال  : 2-5-2چه اقداماتی فراتر از قوانین و مقررات نهاد /سازمان شما برای ارتقای سالمت مشتریان ،پیمانکاران و اربام
رجوع آنها در ابعاد جسمی ،سالمت روحی ،روانی  ،اجتماعی انجام می دهد؟
-24سوال  :2-5-3چگونه نهاد /سازمان شما ذیربطان ،مشتریان ،پیمانکاران و اربام رجوع را در مقابله با اثرات و تبعات منفی
اثرگذار بر سالمت در کلیه ابعاد جسمی روانی و اجتماعی محافظت می نماید؟
-25سوال  :2-5-4آیا نهاد /سازمان شما فرآیندی را برای بررسی تاثیرات بالقوه منفی ،و یا پیش بینی پیامدهای محتمل توسط
نهاد /سازمان بر سالمت مشتریان ،اربام رجوع و گروهای ذیربط خدمات/محصول (سهامداران و پیمانکاران) دارد؟
-26سوال  :2-5-5چه حمایت های عملی نهاد شما جهت پژوهش سایر نهادها /سازمان ها در زمینه سالمت مشتریان ،پیمانکاران
و اربام رجوع انجام می دهد؟
 -21سوال  :2-5-6چه اقدامات اجرایی موثری را نهاد /سازمان شما در حوزه عدالت در سالمت مشتریان ،پیمانکاران و اربام
رجوع اجرا می کند؟
-28سوال  :2-5-1چگونه در نهاد /سازمان شما سالمت مشتریان،پیمانکاران و اربام رجوع در تبلیغات و بازاریابی مورد توجه
قرار می گیرد؟ چه اقداماتی در این راستا صورت می گیرد؟

محور :ارزیابی و ارزشیابی
-29سوال  :2-6-7چه کاری نهاد /سازمان شما برای ارزیابی و ارزشیابی اثر بخشی اقدامات خود زمینه سالمت مشتریان ،پیمانکاران
و اربام رجوع انجام می دهد؟
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دامنه :سالمت اجتماع محلی

محور  :دانش
-31سوال  :3-7-7چه تاثیرات بالقوه مثبت و منفی نهاد /سازمانی از جنس نهاد /سازمان شما می تواند بر سالمت اجتماع و محله
اطراف نهاد /سازمان داشته باشد؟
-37سوال  :3-7-2چه فرصت هایی نهاد /سازمانی از جنس نهاد /سازمان شما برای مراقبت و ارتقای سالمت اجتماع و محله
اطراف نهاد /سازمان در اختیار دارد؟ با دلیل نام ببرید.

محور :سیاست ها /خط مشی
-32سوال  :3-2-7در نظام ارزشی و یا فرهنگ سازمانی نهاد /سازمان شما چگونه سالمت اجتماع و محله اطراف نهاد /سازمان
منعکس شده است؟
-33سوال  :3-2-2چگونه در خطی مشی ،سیاست ها و راهبردهای نهاد /سازمان شما ،سالمت اجتماع و محله اطراف نهاد/
سازمان منعکس شده است؟
-34سوال  :3-2-3کدامیک از موارد زیر در خط مشی و سیاست ها و راهبردهای نهاد /سازمان شما برای سالمت اجتماع محلی
وجود دارد؟

محور :ساختار و منابع سازمانی
-35سوال  :3-3-7چه متولی مشخصی ،مسئولیت حیطه سالمت اجتماع و محله اطراف را در نهاد /سازمان را بر عهده دارد؟

محور :برنامه های سازمان
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-36سوال  :3-4-7چه برنامه های مصوبی نهاد /سازمان شما برای زمینه سالمت و رفاه مردم محله اطراف سازمان دارد؟

محور :اقدامات اجرایی
-31سوال  : 3-5-7چه اقدامات اجرایی مطابق قوانین و مقررات در نهاد /سازمان شما برای سالمت مردم محله اطراف سازمان
در ابعاد جسمی ،سالمت روحی ،روانی و سالمت اجتماعی صورت می گیرد؟
-99سوال  9-5-2چه اقداماتی فراتر از قوانین ومقررات نهاد /سازمان شما برای ارتقای سالمت مردم محله خود مقررات انجام داده
است؟
-39سوال  :3-5-3چگونه نهاد /سازمان شما مردم محلی اطراف سازمان را در مقابله با اثرات و تبعات منفی اثرگذار بر سالمت
در کلیه ابعاد جسمی روانی و اجتماعی محافظت می نماید؟
-41سوال  :3-5-4آیا نهاد /سازمان شما فرآیندی را برای بررسی تاثیرات بالقوه منفی ،و یا پیش بینی پیامدهای محتمل توسط
نهاد /سازمان بر سالمت مردم محله اطراف نهاد /سازمان دارد؟
-47سوال  :3-5-6چه حمایت های عملی نهاد شما جهت پژوهش سایر نهادها /سازمان ها در زمینه سالمت اجتماع و محله
اطراف نهاد /سازمان انجام داده است؟ نام ببرید؟
-42سوال  :3-5-1چه اقدامات اجرایی موثری نهاد /سازمان شما را در حوزه عدالت در سالمت اجتماع و محله اطراف نهاد/
سازمان برنامه ریزی و اجرا نموده است؟

محور :ارزیابی و ارزشیابی
-43سوال  : 3-6-7چه کاری را نهاد /سازمان شما برای ارزیابی و ارزشیابی اثر بخشی اقدامات خود در زمینه سالمت مردم محله
اطراف سازمان خود انجام می دهد؟
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دامنه :سالمت جامعه

محور  :دانش
-44سوال :4-7-7چه تاثیرات بالقوه مثبت و منفی نهاد /سازمانی از جنس نهاد /سازمان شما می تواند بر سالمت جامعه داشته
باشد؟
-45سوال :4-7-2چه فرصت هایی نهاد /سازمانی از جنس نهاد /سازمان شما برای مراقبت و ارتقای سالمت جامعه در اختیار
دارد؟ با دلیل نام ببرید.

محور :سیاست ها /خط مشی
 -46سوال  :4-2-7چگونه در نظام ارزشی و یا فرهنگ سازمانی نهاد /سازمان شما سالمت جامعه منعکس شده است؟
-41سوال  : 4-2-2چگونه در خطی مشی ،سیاست ها و راهبردهای نهاد /سازمان شما ،سالمت جامعه منعکس شده است؟
-48سوال  :4-2-3کدامیک از موارد زیر در خط مشی و سیاست ها و راهبردهای نهاد /سازمان شما برای سالمت جامعه وجود
دارد؟

محور :ساختار و منابع سازمانی
-49سوال  :4-3-7چه متولی مشخصی ،مسئولیت حیطه سالمت جامعه را در نهاد /سازمان برعهده دارد؟

محور :برنامه های سازمان
-51سوال  :4-4-7چه برنامه مصوبی نهاد /سازمان شما برای ارتقای سالمت جامعه (فرا تر از کارکنان ،مشتریان و مردم محلی اطراف
سازمان) دارد؟

16

(وریایش ) 6931

جشنواره تعهد و مسئولیتاجتماعی سالمت

محور :اقدامات اجرایی
-57سوال  :4-5-7چه اقدامات اجرایی مطابق قوانین و مقررات در نهاد /سازمان شما برای سالمت جامعه (فرا تر از کارکنان،
مشتریان و مردم محلی اطراف سازمان) در ابعاد جسمی ،سالمت روحی ،روانی و سالمت اجتماعی صورت میگیرد؟
-52سوال  :4-5-2چه اقدامات اجرایی فراتر از قواینن و مقررات نهاد /سازمان شما برای ارتقای سالمت جامعه (فرا تر از کارکنان،
مشتریان و مردم محلی اطراف سازمان) در ابعاد جسمی ،سالمت روحی ،روانی  ،اجتماعی انجام می دهد؟
-53سوال  :4-5-3چگونه نهاد /سازمان شما جامعه (فراتر از کارکنان ،مشتری و ا جتماع محلی) را در مقابله با اثرات و تبعات
منفی اثرگذار بر سالمت در کلیه ابعاد جسمی روانی و اجتماعی محافظت می نماید؟
-54سوال  :3-5-4چه اقداماتی را نهاد /سازمان شما ،برای بررسی تاثیرات بالقوه منفی ،و یا پیش بینی پیامدهای محتمل فعالیت
نهاد /سازمان بر سالمت جامعه (فراتر از کارکنان ،مشتری و اجتماع محلی) انجام می دهد؟
-55سوال  :4-5-5چه حمایت های عملی نهاد شما جهت پژوهش سایر نهادها /سازمان ها در زمینه سالمت جامعه (فراتر از
کارکنان ،مشتری و اجتماع محلی) انجام می دهد؟
-56سوال  :4-5-6چه اقدامات اجرایی موثری را نهاد /سازمان شما در حوزه عدالت در سالمت جامعه برنامه ریزی و اجرا نموده
است؟

محور :ارزیابی و ارزشیابی
-51سوال  : 4-6-7چه کاری را نهاد یا سازمان شما برای ارزیابی و ارزشیابی اثر بخشی اقدامات خود در زمینه سالمت جامعه
انجام می دهد؟
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دامنه :سالمت محیط زیست

محور  :دانش
-58سوال :5-7-7چه تاثیرات بالقوه مثبت و منفی نهاد /سازمانی از جنس نهاد /سازمان شما می تواند بر سالمت محیط زیست
داشته باشد؟
-59سوال :5-7-2چه فرصت هایی نهاد /سازمانی از جنس نهاد /سازمان شما برای مراقبت و ارتقای سالمت محیط زیست در
اختیار دارد؟ با دلیل نام ببرید.

محور :سیاست ها /خط مشی
-61سوال  :5-2-7چگونه در نظام ارزشی و یا فرهنگ سازمانی نهاد /سازمان شما سالمت محیط زیست منعکس شده است؟
-67سوال  :5-2-2چگونه درخطی مشی ،سیاست ها و راهبردهای نهاد /سازمان شما ،سالمت محیط زیست منعکس شده است؟
-62سوال  :5-2-3کدامیک از موارد زیر در خط مشی و سیاست ها و راهبردهای نهاد /سازمان شما برای سالمت محیط زیست
وجود دارد؟

محور :ساختار و منابع سازمانی
-63سوال  :5-3-7چه متولی مشخصی ،مسئولیت حیطه سالمت محیط زیست را در نهاد  /سازمان شما برعهده دارد؟

محور :برنامه های سازمان
-64سوال  :5-4-7چه برنامه مصوبی در نهاد یا سازمان شما برای سالمت محیط زیست دارد؟
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محور :اقدامات اجرایی
-65سوال : 5-5-7چه اقدامات اجرایی مطابق قوانین و مقررات در نهاد /سازمان شما برای سالمت محیط زیست ،صورت می
گیرد؟
 -66سوال  :5-5-2چه اقداماتی فراتر از قوانین و مقررات در نهاد /سازمان شما برای حفظ و ارتقا سالمت محیط زیست در
فعالیت ها ،فرآیندها ،تولید محصوالت و ارائه خدمات انجام می شود؟
-61سوال  :5-5-3چگونه نهاد /سازمان شما محیط زیست را در مقابل اثرات و تبعات منفی اثرگذار فعالیت ها یا فرایندها،
محصوالت و خدمات سازمان محافظت می نماید؟
-68سوال  :5-5-4نهاد /سازمان شما فرآیندی را برای بررسی و یا پیش بینی پیامدهای محتمل توسط نهاد /سازمان بر سالمت
محیط زیست دارد؟
-69سوال  :5-5-5چه حمایت های عملی نهاد شما جهت پژوهش سایر نهادها /سازمان ها در زمینه سالمت محیط زیست انجام
داده است؟
-11سوال : 5-5-6چگونه در نهاد /سازمان شما سالمت محیط زیست در تبلیغات و بازاریابی مورد توجه قرار گرفته است؟

محور :ارزیابی و ارزشیابی
-17سوال : 5-6-7چه کاری را نهاد /سازمان شما برای ارزیابی اثر بخشی اقدامات خود در زمینه محیط زیست انجام می دهد؟
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