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را شامل  يطيسالمت  شرا ياجتماع يها مولفه فيتعر طبق

و کهار   ي، زنهدگ افتهي، رشد شود که مردم در آن متولد شده يم

کهه   ييهها  يشوند به همراه نظام يسالمند م تيکنند و در نها يم

به طهور عمهده    طيشرا ني، اديآ يها م به کمک آن يماريموقع ب

اسهت   يو اجتماع ياسيس ،يتر اقتصاد عوامل کالن ريتحت تاث

سالمت به طور عمهده تکامهل دوران    ياجتماع يها . مولفه[2]

، حمل ييغذا تي، امن، سواد و آموزش، درآمد و اشتغاليکودک

و خهدمات سهالمت را    ياجتمهاع  يها تي، حمايو نقل عموم

شهکل  ه سالمت ب ي. اکثر موسسات دانشگاه[3]شود  يشامل م

سهالمت دارنهد.    ياجتماع يها فهبر مول يزيتمرکز ناچ يخيتار

و  ينيعوامهل در مطالعهات، آمهوزش، مراقبهت بهال      نيادغام ا

 يفرهنگ ياساس رييتغ کي ازمنديها ن خدمات جامعه توسط آن

از  يريشهگ يبه پ تر شيدر گذشته ب ي. موسسات دانشگاهاست

ها  از آن يسالمت و تعداد کم يتوجه داشتند تا ارتقا ها يماريب

 يها پرداختند که مولفه يم ييها تيبه فعال دمحدو يتنها از طرق

 نيه کهه ا  يداد. در حهال  يسالمت را ههد  قهرار مه    ياجتماع

عمده  وهيمورد اشاره را به پنج ش يها توانند مولفه يموسسات م

 ] 9]است  :ميهد  قرار دهند تا ما مطمئن شو

 تيه بخش سالمت در خصهو  اهم  ي ندهيکارکنان آ -1

 اند دهيسالمت آموزش د ياجتماع يها مولفه

همهه   تيه حما قيو عموم مردم از طر گذاران استيس -2

 ،يموسسهات دانشهگاه   يعمهوم  يها جانبه و گفتمان

 اشرا  دارند ياتيموضوع ح نيبر ا کامالً

 يسالمت در موسسات دانشهگاه  ياجتماع يها مولفه -3

 کيه بهه   مرتبط با سالمت و موسسهات همکارشهان  

 اند مبدل شده يقاتيتحق تياولو

عوامهل   ريتهاث  يبا لحاظ کردن چگونگ ماريمراقبت ب -9

 دهيبر سالمت به سهط  مطلهور رسه    يخطر اجتماع

  است

و  يبخشه  چنهد  ييهها  سهتم يبهه س  يموسسات منهزو  -5

توانند  يها م آن گروه اند که در شده ليتبد يا رشته چند

را کهه بهر سهالمت اثهر      يا منطقه يمشکالت اجتماع

 .، هد  قرار دهنددارند

، يبستر ارائه خدمات بهداشت نيتر بزرگ ه،ياول يها مراقبت

 يادغام و هماهنگ يعينقطه طب کيبه عنوان  يا به طور گسترده

و  يبهداشت رفتهار  ،يو بهداشت عموم ينيبال يها مراقبت نيب

شود. شناخت و توجهه بهه    يدر نظر گرفته م يخدمات اجتماع

 ديه جد ميفهاه که بر سالمت مهم هستند از م يرپزشکيعوامل غ

 يهها  مراقبت يها کينياز کل ياست. برخ هياول يها در مراقبت

 ارانيرا بهه عنهوان دسهت    انيه همتا سهتم يقهرن ب  ليدر اوا هياول

و  يو رفهاه  يحه يتفر يهها  تيه کهار گرفتنهد و فعال   هسالمت ب

را به جوامع خهود   يرسم يو درمان يخدمات بهداشت نيچن هم

 سهط   يبهر ارتقها  ه که ياول يها مراکز مراقبت نيارائه دادند. ا

به سوء  يدگي، به دنبال رسبهداشت و آموزش آن متمرکز بودند

 [.5] سالمت بودند ياجتماع يها مولفه ريو سا هيتغذ

 ميانههد بتههوان کههه موجههه شههده يآور فههن يههها شههرفتيپ

 يهها  مولفهه  يهها  سهالمت را بهه داده   کيه الکترون يها رکورد

 نياز به  يالزم را بهرا  ليپتانسه  م،يسالمت متصل کنه  ياجتماع

هها فهراهم    مههم در پهرداختن بهه مولفهه     يبردن موانع ساختار

 يهها  اطالعات سالمت در حال حاضهر روش  ياند. فناور کرده

و ارائهه اطالعهات    يآور اسهتانداردکردن جمهع   يرامناسه به 

 يقهانون فنهاور  " هي. از زمان تصوننديب يها را تدارک م مولفه

تحهده  م االتيه ا در "ينيو بال يسالمت اقتصاد ياطالعات برا

 ژهياطالعات سالمت، به و يآور ، استفاده از فن2004در سال 

 شياافهز  يريسالمت، به طور چشمگ کيالکترون يثبت يها داده

 يمراقبت و خهدمات پزشهک   ، مرکز2011است. در سال  افتهي

را اجهرا   يا سالمت سه مرحله يها داده کيثبت الکترون مشوق

در  کيسالمت الکترون يها وندهتا به پزشکان استفاده از پر کرد

و  ،يبهداشت يکاهش نابرابر مار،يکه شامل تعامل ب ييها تيفعال

 [. 6] راقبت و سالمت جامعه را نشان دهدم يبهبود هماهنگ

سالمت  ياجتماع يها دهد که مولفه ينمونه فوق نشان م دو

دانشهگاه و   يهها و کارکردهها   تيه ادغام در اغله فعال تيقابل

برنامه تحول آمهوزش علهوم    يکار مل مي. در تقسکارکنان دارد

به عنهوان هسهته    نيقزو ي، دانشگاه علوم پزشککشور يپزشک

و  متسهال  ياجتماع يها مولفه يو آموزش مبان يطراح ياصل

 يهها  دانشهگاه  يعلمه  اتيه ه ياعضا يآن برا يکاربست عمل
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و  يطهر  طراحه   نيه . ههد  ا شده اسهت  نييتع يعلوم پزشک

 يو کاربسههت عملهه يمبههان جيتههرو يبسههته آموزشهه شيآزمهها

 يعلمه  اتيه ه ياعضها  ژهيه سهالمت و  ياجتمهاع  يهها  مولفه

 يدر جههت ارتقها   يباشد تا گام يم يعلوم پزشک يها دانشگاه

در کشهور بهر    يعلوم پزشک يها دانشگاه يماعاجت ييپاسخگو

 .داشته شود

 

 هامواد و روش
و  يآموزشه  يازسهن  ياست و در دو مرحله ن يفيمطالعه ک

 ي. از بررسه به اجهرا در آمهده اسهت    يآموزش يساخت محتو

متمرکهز   ينامه و بحث گروهه  پرسش لي، تکممتون و مستندات

 ياعضها  يآموزش يازهاين نهياطالعات در زم يآور جمع يبرا

 ياجتماع يها مولفه يو کاربست عمل جيترو يبرا يعلم اتيه

 اتيه يمورد مطالعه اعضا تي. جمعاستفاده شده است متسال

از  يريگ بوده است و نمونه نيقزو يدانشگاه علوم پزشک يعلم

 :نوع هدفمند بوده است

بوده است  يمقاالت يمتون هد  جست و يدر بررس •

 ياجتمهاع  يهها  ها به مقولهه مولفهه   که ضرورت ورود دانشگاه

 ايههو  يآموزشهه يازهههاين نهههيدر زم اتيههت رب ايههسههالمت و 

 هيه ارا يعلمه  اتيه ياعضا يمرتبط را برا يآموزش يها دوره

هد  اول را برآورده کرد  تر شيجست وها ب  هي. نتکرده باشند

 يازهها ياز ن يمقاالت برخ نيا جينتا يمحتو لياز تحل سکه پ

هها   دانشهگاه  فيکه به طور عمده بر ضرورت و وظها  يآموزش

بخش بهه منظهور اسهتخراج     ني. در اداشت استخراج شد ديتاک

در دانشهگاه شهر     يعلم اتيه ياعضا يکرد عمل يها طهيح

و  يمهورد بررسه   يعلم اتيعضو ه ينامه ارتقا نيو آئ فيوظا

 .قرار گرفت ليتحل

 نيهي به منظهور تع  يعلم اتيه ياز اعضا ينظرخواه •

 يعمله بسهت  و کار يمبهان  جيتهرو  نهيدر زم يآموزش يازهاين

روش  نيهه. در اسههالمت ان ههام شههد  ياجتمههاع يههها مولفههه

 يها ها و گروه (  به دانشکدهکيجعبه شماره ) ينامه کتب پرسش

 يمکاتبه رسم قياز طر نيقزو يدانشگاه علوم پزشک يآموزش

اطالعهات ان هام    يآور دانشگاه ارسال و جمع يآموزش ونمعا

سهالمت و   ياجتمهاع  يهها  بهر مولفهه   يگزاره برگ مرور .شد

به معاون دانشهگاه بهوده و از   مکات وستينامه پ سواالت پرسش

 يجلسه رسم کي يخواسته شده بود که ط يآموزش يها گروه

پاسه  دهنهد و    يابتدا به صورت فهرد  يگروه آموزش ياعضا

. در م مهوع  را ارسال کننهد  يبند جمع جيگروه نتا ريدسپس م

 .بود کيها به شر  جدول شماره  نامه بازگشت پرسش زانيم

و  يآموزش يها گروه رانيمتمرکز با مد يبحث گروه •

. در ت به صورت جداگانهه ان هام شهده اسهت    سالم شگاهياند

هفهت عضهو    شهگاه يگروه و در جلسه اند ريمد 15جلسه اول 

 ينامهه حهاو   جلسهات دعهوت   ني. در امنتخه شرکت داشتند

ابتهدا بها    ي. بحث گروهمورد انتظار بود يدستور کار و خروج

سهالمت و   ياجتمهاع  يهها  بر مولفه يمرور برگ زارهگ عيتوز

و سپس از افراد خواسته شد در مورد محقق شروع شد   يتوض

نظرات خهود را   يازسن ين (کيجعبه شماره ) يسه سوال اصل

. در جمهع  نهد ينما هيه ارا يبه شکل داوطلبانه و سپس چرخشه 

ضبط صوت جلسه ان ام نشهد و   مخالفت ليگروه به دل رانيمد

 يآور جمهع  هها  جلسه داده يثبت محقق و منش قياز طر اًصرف

 .شد
میزان بازگشت پرسشنامه های نظرخواهی از اعضای هیات علمی  .1جدول 

دانشگاه در زمینه نیازهای آموزشی ترویح مبانی و کاربست عملی مولفه های 

 اجتماعی سالمت

تعداد گروه های پاسخ  تعداد گروه های موجود 

 دهندگان

 5 7 گروه های علوم پایه 

 6 11 گروه های بالینی 

گروه های سالمت 

 همگانی 

42 12 

 % 01نسبت شرکت کنندگان به دعوت شده ها در بحث گروهی متمرکز در اندیشگاه : 

 %65نسبت شرکت کنندگان به دعوت شده ها در بحث گروهی مدیران گروه ها : 

 

سواالت مورد پرسش از اعضای هیات علمی در زمینه نیازهای آموزشی  . 1جعبه 

ترویح مبانی و کاربست عملی مولفه های اجتماعی سالمت ) در روش کتبی و 

 بحث گروهی متمرکز (

سوال اول ( به نظر شما کدامیک از مشکالت فعلی جامعه )در حوزه مولفه های 

ضو هیات علمی دانشگاه علوم تاثیر گذار بر سالمت( قابلیت مداخله توسط ع

 پزشکی دارد ؟  

سوال دوم( عضو هیات علمی برای کاهش این مشکالت چه کار می تواند انجام 

 دهد  ؟ 

سوال سوم ( برای ایفای چنین نقشی توسط عضو هیات علمی چه دانش ، نگرش 

 و مهارتی باید به آنها منتقل شود ؟ 
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شهد و در   ليتحل کياطالعات به دست آمده به روش تمات

 :شد يبند دسته ريدو سوال ز

سهالمت   ياجتمهاع  يها کاربست مولفه يعمل قيمصاد -1

 يدانشهگاه علهوم پزشهک    يعلمه  اتيه ه کيه  يدر کارکردها

  ست؟يچ

نقهش و   نيچنه  يفها يا يبهرا  ازيه مهورد ن  يها مهارت -2

  ؟ستيچ يقيمصاد

توجه به پاس  سواالت فوق ابتهدا طهر  درک کارگهاه     با

، برنامهه کارگهاه از جملهه    يريادگيه شهامل اههدا     يآموزش

 اتيت رب نهيدر زم يابي، نمونه خود ارزيآموزش لميف يويسنار

در کارگهاه و   يگروهه  و نمونهه کهار   يعلمه  اتيعضو ه يقبل

 يراهبر تهي. طر  درک در کمشد نيتدو يابيسواالت خودارز

، يمرکز مطالعهات و توسهعه آمهوزش پزشهک     سيشرکت رئ با

 يسالمت استان و محقهق بهرا   يگذار استيس رخانهيدب سيرئ

 .آماده شد يساخت محتو

 :شامل سه جزء بود يمرحله ساخت بسته آموزش يخروج

  قهيدق 36به مدت  يآموزش لميف -1

  کلمه 1000آموز شامل  خوددفترک  -2

مدرک کارگهاه بهه شهکل کتاباهه از جملهه       يراهنما -3

  يابيارزش يها کنندگان و برگه شرکت ژهيکاربرگ و

 يمحتو هيته ستيل استفاده از چک اي لميو شکل ف يمحتو 

مهوثر مهورد    يراهبهر  تهيدر دو نوبت توسط کم لميف يآموزش

بسهته پهنج ههد      نينامه ا لميف نيتدو قرار گرفت در يابيارز

 نيه ا يهها  اميپ يريکارگ به يبرا را نندهيمدنظر قرار گرفت تا ب

 :کند هيترغ جامعه و دانشگاه در خود يکارکردها در لميف

 سالمت به زبهان   ياجتماع يها مولفه تيو اهم فيتعر

  ساده نشان داده شود

 سهالمت در جههان و    ياجتمهاع  يهها  مولفه تيوضع

 کشور نشان داده شود

 سالمت و نقهش   ياجتماع يها هبود مولفهب يکارها راه

 شهروندان نشان داده شود

 سالمت و نقهش   ياجتماع يها بهبود مولفه يکارها راه

 اتيعضو ه کي ژهيو به و يعلوم پزشک يها دانشگاه

  نشان داده شود يعلم

 اتيه ه ينقهش اعضها   يفها يا يالزم برا يها مهارت 

 يسهالمت معرفه   ياجتماع يها در بهبود مولفه يعلم

 گردد

 دياسهات  نيشهده از به   هيه ته يبسته آموزش يابيارزش يبرا

، تبحهر در  يعالقمند ارينفر مدرک بر اساک سه مع 9دانشگاه 

 يهها  و آگهاه بهه موضهوعات مولفهه     يکارگاه آموزش تيريمد

ند و در کارگهاه نمونهه شهرکت    سالمت انتخار شهد  ياجتماع

 ني، پس از رفع ابهامات و پاس  به سواالت مدرسان همه کردند

، هيه پا يها دانشگاه در گروه دينفر از اسات 30 يبرا ناًيکارگاه ع

شد )جدول شماره  يابيگزار و ارزشبر يو سالمت همگان ينيبال

و بهه خصهو     يدر بسهته آموزشه   يابيارزشه  نيا جي، نتادو(

 .مدرک ملحوظ شد يراهنما

 :ديگرد يبند جمع ها افتهيدر  ريمطالعه به شر  ز جينتا

 ياجتمهاع  يهها  مولفهه  بسهت  کهار  يعمله  قيمصاد -1

 يپزشهک  علهوم  دانشهگاه  يتعلم اي کهي يکارکردها در سالمت

 ست؟يچ

 و نقههش نيچنهه يفههايا يبههرا ازيههن مههورد يمهارتههها -2

  ست؟يچ يقيمصاد

در گروه داوطلهه چهه    يبسته آموزش يابيارزش جينتا -3

 ؟بوده است
 معیارهای ارزشیابی کارگاه آموزشی از دیدگاه اعضای هیات علمی. 4جدول 
 سواالت ارزشیابی حیطه

 شکل

 « مشارکت فراگیران در کارگاه به خوبی جلب شد»

 « زمان بندی تعیین شده به خوبی رعایت شد»

 « مکان و شرایط محیطی کارگاه مناسب بود»

 « مهارت تدریس مدرس برای ارایه مطالب کارگاه مناسب بود»

 «مدرس بر محتوای علمی کارگاه تسلط داشتند»

 محتوی

یر اطالعات شما در مورد مؤلفه های اجتماعی و محیطی اثرگذار بر سالمت و چگونگی تأث

 آن نسبت به قبل از کارگاه چقدر افزایش یافت؟  

اطالعات شما از وضعیت مولفه های اجتماعی سالمت کشور نسبت به قبل از کارگاه 

 چقدر افزایش یافت ؟

اطالعات شما در مورد انواع کارکردهای هیات علمی برای بهبود مولفه های اجتماعی 

 فت ؟ سالمت نسبت به قبل از کارگاه چقدر افزایش یا

اطالعات شما در زمینه مهارت های پایه ، میانی و تخصصی الزم برای ایفای نقش عضو 

هیات علمی در بهبود مولفه های اجتماعی سالمت پیرامون نسبت به قبل از کارگاه چقدر 

 افزایش یافت ؟ 

های اجتماعی مؤثر  انگیزه شما برای عمل به تکالیف خود به عنوان شهروند در قبال مؤلفه

 بر سالمت نسبت به قبل از کارگاه چقدر افزایش یافت؟ 

انگیزه شما در زمینه ترویج مبانی و کاربست عملی مولفه های اجتماعی سالمت به عنوان 

 عضو هیات علمی نسبت به قبل از کارگاه چقدر افزایش یافت
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 نتایج
از جملهه  دهد کهه بخهش سهالمت )    يمتون نشان م يبررس

 يهها  در قبهال مولفهه   فهه يسهه وظ  (يعلوم پزشک يها هدانشگا

 يهها  مولفه رياز تاث يشواهد علم دي: تولسالمت دارد ياجتماع

 يهها  در مولفهه  رييه تغ يبرا يطلب تي، حمابر سالمت ياجتماع

 يهها  در مولفهه  رييه تغ انهات يجر يسالمت و رهبهر  ياجتماع

 فيوظها  ليه بهر اسهاک تحل   گري. از طر  دسالمت ياجتماع

سهه کهارکرد    يعلوم پزشهک  يها دانشگاه يعلم اتيه ياعضا

بهه   جينتا ليتحل باشد. يم يبر عهده و و ت ربه جي، تروقيتحق

از  يعيوسه  فيه دههد ط  ينشهان مه   يازسهن  يدست آمهده از ن 

مداخلهه   تيه سه کهارکرد قابل  نيدر قاله ا ياجتماع يها مولفه

 : را دارد يعلم اتيعضو ه توسط

 هيه پا يهها  طهه يدر ح يقهات يتحق يها دهيسوق دادن ا ،

 يهها  بهه سهمت پهژوهش    يو سالمت همگهان  ينيبال

 يهها  نامهه  انيمشاوره پا اي يياجتماع محور و راهنما

 ياجتماع يها کاربست مولفه يکارها از راه ييدانش و

منهابع   ريو سها  يپژوهش ي. مطالعه م الت علماست

 يعلمه  اتياز موضوعات تخصص ه يقيکه تلف يعلم

را  يپژوهشه  ديجد يها دهياست ا يبا مسائل اجتماع

جلسهات   يبرگهزار  ي. حته کنهد  يبه ذهن متبهادر مه  

 يهها  دهيه تواند ا يمختلف م يها تخصص نيمشترک ب

 .  کند ديرا تول يتر خالقانه

 داشتن نگاه جهامع   انيتوان به دانش و يدر آموزش م

و آمههوزش  جي. تههروداد اديههرا  يدر کههار و زنههدگ

 يکاربرد قيمصاد گريبه مردم از د يماريب يها شهير

 يبهرا  ي. سهخنران ها است در رسانه ميمفاه نيکردن ا

 ي، تههوده مههردم و نگههارش در فضههامههارانيگههروه ب

از  ونيه زيو تلو ويدها و را ، م الت و روزنامهيم از

  يعلمه  اتيه عضهو ه  تيه فعال يبهرا  گريد يها روش

 . است

 در زمان کاربرد دارد ميمفاه نيا زيت ربه ن طهيدر ح .

و  مهار ينگهاه جهامع بهه مشهکالت ب    تهوان   يطبابت م

 يتيداشت و اقدامات حما يماريب ياجتماع يها شهير

 يي. شناسها داد مراجعان مد نظر قرار يمربوطه را برا

و  مهاران يب يو محله  ي، خهانوادگ يفهرد  يها تيظرف

تواند به پزشک و مراقبان سالمت کمهک   يمراجعان م

الم آکههاهش  يبههرا يا هسههازند شههنهاداتيکنههد تهها پ

 يتهوان بها برقهرار    ي، مه کننهد  هيارا مارانيب ياجتماع

 تيه و تبع تيهها رضها   آن يريگيو پ يارجاع اجتماع

را  يشهناخت  و روان يپزشهک  يهها  از درمهان  مارانيب

در جلسهات   يعلم اتيه ي. شرکت اعضاکرد تر شيب

ها موجهه   و خارج از آن نشگاهداخل دا يريگ ميتصم

در مقهام مشهاور و    يعلمه  اتيه شود تها عضهو ه   يم

 يتيمهوقع  نيدر چن رديقرار گ نفعيذ يگر و حت ليتسه

هها و اقهدامات گذشهته     ميتصهم  يابيه ، ارزطينقد شرا

 يهها  مولفه يو مبان ارهايتواند بر اساک مع يم يهمگ

ههها بههه  ميو تصههم رديههسههالمت صههورت گ ياجتمههاع

. تر است کيمشکالت مردم نزد شهيمردم و ر يازهاين

بها درک   يعلمه  اتيه مواقع الزم است عضو ه يگاه

مردم پهروهه   يموثر در مشکل سالمت يمسئله اجتماع

، يکهرده و از مسهئوالن محله    يرا طراحه  يمند نظام

هها   شهه ير نيه بهه ا  يتوجه جهد  يبرا يو مل ياستان

 . کند يطلب تيحما

و  يسن  ازيشده در مرحله ن يآور اساک اطالعات جمع بر

 يبهرا  يعلم اتيه ياعضا ازيمورد ن يها ها مهارت نآ ليتحل

هها بهه    آن يريادگيه سهالمت و   ياجتمهاع  يها کاربست مولفه

 : شود يم يبند در سه پله جمع هيترت

 يفهرد  تيريشهامل مهد   هيه پا يهها  پله اول: مهارت ،

 پروهه  تيريو مد يميت ، کارارتباط موثر يبرقرار

   يريشهامل بهه کههارگ   يانيه م يهها  پلهه دوم: مههارت 

جامعهه   يها سازمان يو پاتولوه يولوهيزي، فيآناتوم

 در موضوع مورد هد  رييتغ يبرا نفعانيذ ليدر تحل

 يهها  شهامل روش  يتخصصه  يهها  پله سوم: مهارت 

 ياجتماع يابي، بازاريطلب تيحما ژهيبه و يگذار ريتاث

 ي، جلههه مشههارکت و همکههارههها و کههار بهها رسههانه

کهه خهود شهامل     رييه تغ تيري، مهد ها و مردم سازمان
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 تيرياسهت و مهد   يابي، اجهرا و ارزشه  برنامه يطراح

و  قههاتيتحق يبنههد تيههچرخهه پههژوهش شههامل اولو 

 ها  آن جيکاربست نتا

کننهدگان در کارگهاه     شرکت تينشان داد که رضا يابيارزش

% بهههوده اسهههت و 40از  شياز لحهههاظ شهههکل کارگهههاه بههه

 شيکننهدگان نسهبت بههه قبهل از کارگهاه از نظهر افههزا      شهرکت 

انهد.   کسه کهرده  ازيامت 05 نيانگيبه طور م زهياطالعات و انگ

و  يبسهته نکتهه منفه    نيه ا يشيآزما يکنندگان در اجرا شرکت

مهد کهردن اطالعهات بهر اسهاک      آرا به جز روز يخاصاشتباه 

 ييمحتهو  ريينکرده بودند تا من ر به تغ نييتع ديجد يسرشمار

چهه بهتهر   شدن هر  يياجرا يبرا شنهاداتيپ يدر بسته شود ول

کارگاه عهالوه بهر    که نيبر ا ي: مبنکردند هيارا ندهيآ يها کارگاه

 رگهزار ب يو اسهتان  يمسئوالن کشور يبرا يعلم اتيه ياعضا

 اتيه عضو ه کي يبرا ميمفاه نيکردن ا ياتيکه عمل شود چرا

 يآمارها ،است رانيدر هر سه کارکرد مستلزم م وز مد يعلم

، آورده شهود وک از جامعهه  ملم يها شود، نمونه هيارا يليتکم

، شود تر شي، زمان کارگاه ببه افراد داده شود لمينسخه از ف کي

 يدر مهورد برخه   دياسهات  طشده توس هيارا ييمحتو شنهاداتيپ

 يکهاربرد  يکهار يسالمت از جمله فقر و ب ياجتماع يها مولفه

کهردن   يکهاربرد  نهيدر زم دياسات يالزم برا يها شود، مهارت

 سهت ي، مباحهث ز شهود  هيارا يليتکم يها ر بستهد ميمفاه نيا

. در مورد نقاط به بسته اضافه شود يکيو حوادث تراف يطيمح

آورده  نهاً يمطر  شهد کهه ع   ينيعناو زيکارگاه ن يقوت برگزار

، روش مهن زده شهد   يبهرا  يجرقه تفکر اجتمهاع »شده است: 

 يجلسه برا انيدفترک در پا هيو ارا لميآموزش قطعه به قطعه ف

 يپرداختن به وضع موجود کشور و نقش اعضا، من جذار بود

اطالعات  يبند بود، طبقه لمينقطه مثبت ف نيتر مهم يعلم اتيه

در قالهه   کسهان يآن به شهکل   هيو ارا دياطالعات جد هيراو ا

امها   ميا راستا کار کرده نيهم در هم ، قبالًان ام شده است لميف

 .«کرد يرا معرف يديجد يها کارگاه روش نيشرکت در ا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مهارت های مورد نیاز اعضای هیات علمی برای کاربست مولفه های اجتماعی سالمت . 1شکل 

 

 

 

 

 

 

مهارت های 

 پایه 

 مهارت های 

 میانی

 مهارت های 

 تخصصی 

 مدیریت فردی
 ارتباط موثر
 کار تیمی

 مدیریت پروژه

: حمایت طلبی ، بازاریابی اجتماعی  روش های اثرگذاری

 و کار با رسانه ها

 سازمان ها و مردم جلب مشارکت و همکاری

 : طراحی برنامه ، اجرا و ارزشیابی مدیریت تغییر

 : اولویت بندی تحقیقات و کاربست آنها مدیریت تحقیق

به کارگیری آناتومی ، فیزیولوژی و 
پاتولوژی سازمان های جامعه در تحلیل 

ذینفعان برای تغییر در موضوع مورد 
 هدف
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 گيريبحث و نتيجه
بسهته   يابيمطالعهه و ارزشه   نيه ا جيبه طهور خالصهه نتها   

دههد کهه    ينشهان مه   يشيشده در مرحله آزما نيتدو يآموزش

تواننهد بهر    يمه  يعلوم پزشک يها دانشگاه يعلم اتيه ياعضا

در سه  يمطالعه و بسته آموزش نيشده در ا هيارا ياساک الگو

تحهت   يبهرا  يو ت ربه اقدامات مهوثر  جي، تروقيکارکرد تحق

 نيه سالمت ان ام دهند و ا ياجتماع يها قرار دادن مولفه ريثتا

 . ستين يموضوع محدود به رشته خاص

بخش سهالمت در   دخالت نهيموفق در زم قياز مصاد يکي

سههالمت، ادغههام آن در نظههام  ياجتمههاع يههها بهبههود مولفههه

عوامهل   کهه  نيه . شناخت اسالمت بوده است هياول يها مراقبت

مفهوم   ادياساک ا گذارند، يم ريبر سالمت مردم تأث ياجتماع

 يشکپز  اديا ،يالديم 90نگر در دهه  جامعه هياول يها مراقبت

، 60در اواخهر دههه    يتخصهص پزشهک   کيخانواده به عنوان 

برنامه مرکز بهداشت محله در سهال    اديا يقانون برا هيتصو

آلمها   هي)مراکز سالمت مورد قبول دولت فدرال( و اعالم 1469

 يبهداشهت  يهها  مراقبهت "گفت :  يشد که م 1401آتا در سال 

بها نظهام    امعهه ... سط  اول تماک با افراد، خهانواده و ج  هياول

نقطه  نيتر کيرا به نزد ياست که خدمات سالمت سالمت کشور

و بهه منزلهه    ورد،آ يکنند مه  يو کار م يکه مردم زندگ ييبه جا

 "مهداوم اسهت.   يبهداشت يها مراقبت نديفرآ کيعنصر اول از 

جوامع  ماران،يبا ب يسنت همکار کي يدارا هياول يها مراقبت

 يهها  مولفهه  يدگيرسه  يبهرا  يو متخصصان بهداشهت عمهوم  

 .[0] اند سالمت ياجتماع

عهدالت نهه    ياز چهار ستون اخالق در حرفه پزشهک  يکي

 نيه است. ا تيکل کيجامعه به عنوان  يفرد بلکه برا يتنها برا

 يپزشک است کهه بهرا   يا و حرفه ياز قرارداد اجتماع يبخش

 نديدر فرا گرانيسالمت با د ياجتماع يها به مولفه ييپاسخگو

 ،يتخصص پزشهک  يبوردها يرسم هيدييتعامل کند. تا ياسيس

 انگريه و نماپزشهک   ييآموزش و توانها  يبرا يياستاندارد طال

بها   ينيبهال  جيبه نتها  دنيپزشک در رس يا مهارت و تعهد حرفه

 هيه ديياخهذ تا  يبهرا  يپزشهک  يباشهد. وقته   يخور مه  تيفيک

 تيه کنهد،  فعال  ياقدام مه  يا کرد حرفه عمل يو ارتقا يتخصص

د بهه  يه سهالمت با  ياجتمهاع  يهها  هد  قرار دادن مولفه يبرا

 يهها  راسهتا، ان مهن   نيه شود. در ا يتلق يديکل ياريعنوان مع

تهدارک   شهان يها ييگردهما يرا برا ييراهنماها ديبا يتخصص

 نيه خود نشان و آمهوزش دهنهد چگونهه ا    يکه به اعضا ننديب

 .[1] رديپذ يها صورت م آن يا اقدام در ضمن کار حرفه

 طيشهرا  ازمنهد يبزرگسهاالن ن  يهها  شدن آموزش ياتيعمل

 يبسته آموزشه  گري، به عبارت داست نيمناسه و تمر يطيمح

ساختار  ازمندين يواقع ياجرا يبرا قيتحق نيمورد مطالعه در ا

از پهانزده سهال اسهت کهه ههم در       شيب راني. در کشور ااست

و ههههم در  يوزارت بهداشهههت درمهههان و آمهههوزش پزشهههک

مداخلهه در   يبهرا  يا بالقوه تيظرف يعلوم پزشک ياه دانشگاه

 يخال يسالمت به وجود آمده است اما جا ياجتماع يها مولفه

سهاختار مشهاهده    نيه هها در ا  دانشهگاه  يعلمه  اتيه ياعضا

کشهور بها    ييغهذا  تيسالمت و امن يعال ي. شورا[4]شود  يم

سهالمت و   يتخصصه  يهها  گهروه  ، کهار جمهور سيرئ استير

 تيعضههو نيچنهه و هههم [10]ههها  در اسههتان ييغههذا تيههامن

 يريه گ ميتصهم  يشورا نيدر باالتر يعلوم پزشک يها دانشگاه

و توسههعه اسههتان از جملههه   يزيههر برنامههه ي؛ شههورااسههتان

دانشگاه است تها   يعلم اتيه ياعضا يبرا ييطال يها فرصت

 قرار ريتحت تاث يو ت ربه برا جي، تروقيدر هر سه حوزه تحق

سهود دو   يمنهد  بهره ني، اتالش کنند يجتماعا يها دادن مولفه

بخش سهالمت   رانيآن است که هم مد ازمنديدارد و ن يا طرفه

در قبهال   يعلهوم پزشهک   يهها  تخصهص  هيه باور کننهد کهه کل  

دارند و ههم خهود    ييو پاسخگو تيمسئول ياجتماع يها مولفه

است که به بهار   يهيبد .باور برسند نيبه ا يعلم اتيه ياعضا

از  يا سالمت، به م موعه ياجتماع يها مولفه استينشستن س

 شگفتيپ يها تيدارد که ظرف ازين يجذار اجتماع يگفتگوها

 : [11] کند يفراهم م يعلم اتيه ياعضا يمهم را برا نيا

 ماًيمستق يو درآمد يليتحص ،ياجتماع يها ينابرابر -1

 يهها  شوند. چگونه در بخش يمنتج م يسالمت يها يبه نابرابر

 م؟يتا هر دو سو را کاهش ده ميکار کن گريد کيمختلف با 

ثهروت   عيبهازتوز  ايه  نهده يچگونه بهدون منهابع فزا   -2

 م؟يسالمت باش ياجتماع يها مولفه يپاسخگو ميتوان يم
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سالمت چه اثر کوتاه  ياجتماع يها مواجهه با مولفه -3

 يو درمهان  يبهداشت يها مراقبت يمل يها نهيبر هز يمدت بلند اي

 دارد؟

 ي. طراحدارد ييها يژگيمطالعه و نيدر ا يشنهاديپ يالگو

وزارت بهداشت  يعني يالگو سفارش خود متول نيا شيو آزما

بسهت آن را در  بهوده اسهت کهه کار    يدرمان و آموزش پزشک

 يالگو و بسته آموزش ني. استناد ادينما يتر م سط  کشور آسان

 يضها از خهود اع  ياعالمه  يآموزشه  يازهايحاصل از آن به ن

. حهداقل زمهان   ها بوده اسهت  آن فيوظا ليو تحل يعلم اتيه

 يتنهوع ابزارهها   يريو بهه کهارگ   قهيدق 110آموزش به مدت 

: هها اسهت   يژگه يو گرياز د يبسته آموزش نيدر تدو يريادگي

، ان هام کهار   مرور بعهد از کارگهاه   يدفترک برا ،يآموزش لميف

 . در کارگاه يعلم اتيه ياعضا يگروه

 يبهرا  ينبهود فرصهت کهاف    مطالعهه  نيا يها تيمحدود از

هها   دانشهگاه  ريسها  يعلمه  اتيه ه ياز نظرات اعضا يمند بهره

بر  نيهر استان و دانشگاه متفاوت است و ا يبوم طي، شرااست

مهم اسهت و   يهم از نظر زبان نيدارد ا ريشده تاث هيته يمحتو

 ليه بهها از ق  نظر مشهکالت خها  و مبهتال بهه اسهتان     هم از 

متهون   يالگو از بررس ي، اما در طراحزگردهايو ر يسال شکخ

و اعتبهار الگهو    تيه استفاده شده است که بهر جامع  زيو منابع ن

بر دانش و نگرش  مورد مطالعه صرفاً ي. بسته آموزشديافزا يم

الزم را در  يهها  گذارد و مهارت يم ريتاث يعلم اتيه ياعضا

جداگانهه   يهها  بسهته  يحه طرا ازمنديکند که ن ينم تيها تقو آن

  .است

بسهته   يمطالعهه اجهرا   نيه حاصهل از ا  جيتوجه به نتها  با

 يمالحظهات  تيه کشهور بها رعا   يهها  دانشگاه هيآموزش در کل

. در شهود  يمنظم ط ياست مراحل يگردد و ضرور يم شنهاديپ

دهنهده   سهفارش  رانيآن به مد يو الگو يگام اول بسته آموزش

سهپس بهه تعهداد ده نفهر     . شود يطلب تيدر وزارت متبوع حما

و مدرک از هر ده کالن منطقه انتخار شهده و در   يعلم اتيه

بسهته شهرکت کهرده و بسهته      نيه ا يهيو توج يکارگاه آموزش

توافهق شهده بها     يبند ها شود. مطابق زمان آن ليتحو يآموزش

کارگهاه   يابيارزش جيها برگزار شده و نتا ده مدرک کارگاه نيا

که  ت چنانيو در نها رديقرار گ يکشور ميتعم يمتول اريدر اخت

 .ان ام شود يو روزآمدساز راتييالزم است در بسته تغ

 نهيزم نيدر ا يعلم اتيه يشود آموزش اعضا يم شنهاديپ

 سيشامل رئه  يمشترک تهيکم تيريبا مد ديهر دانشگاه با يبرا

 کهار  رخانهيدب سي، رئيمرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک

 يروسها  نيو همانه  ييغهذا  تيه سالمت و امن يگروه تخصص

 يهها  مولفهه  قهات يمرکهز تحق  ژهيه مرتبط به و يقاتيمراکز تحق

 يبهرا  يخالقه  يکارهها  ها و راه دهيسالمت باشد تا ا يتماعاج

بهه وجهود    ميمفاه نيکردن ا ييدر اجرا دياسات يمشارکت عمل

 :  . الزم است در ادامه کارديآ

 شود  ينيب شيبسته پ نيا يروش روزآمدساز •

بهدو   يهها  طر  درک و بسته مربوطهه در آمهوزش   •

 دانشگاه ادغام شود يعلم اتيه يورود اعضا

 يبسهته بهه شهکل آمهوزش م هاز      نيه استفاده از ا •

بها   يعلم اتيه يآن مطالعه شود تا اعضا يو اثربخش شيآزما

 بسته استفاده کنند يزمان بتوانند از محتو نيتر کم

 يهها  بهورد و ان مهن   تايه ه ياعضا يدوره برا نيا •

  برگزار گردد يعلم

پزشکان و متخصصان و  يا کرد حرفه عمل يدر ارتقا •

ملحهوظ   زيها ن آن ياجتماع يهاکرد ، عملکارکنان سالمت کالً

را  يتهر  شيبه  يکاربرد يو ابزارها قاتيخود تحق نيشود که ا

  طلبد يم

 يالزم بههرا يو تخصصه  يانيه ، مهيه پا يهها  مههارت  •

 شود هياراو  يطراح ميمفاه نيکاربست ا

 

 تشكر و قدردانی
، دکتهر   ي هان يدکتهر بهاقر الر   يهها  تيو حما ياز همکار

 ديه ، دکتهر فر سهار ي، دکتهر پد باشهي  قافله دکتر ، منوچهر مهرام

 يتشکر و قهدردان  يو فاطمه ارجمند يخونان هي، مرضيرخانيم

 .ميينما يم
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Introduction: The Social Determinants of Health (SDH) are mostly responsible for health inequities, the 

unfair and avoidable differences in health status seen within and between countries. It contributes about 

50% of community health status; however, the significant role of medical science universities toward it 

cannot be ignored. Unfortunately, lack of accountability of them about SDH conditions caused their duties 

has been increasingly criticized. For this reason, faculty members need to review their attitudes and 

practices so that they can play a suitable role in social change more than ever. The present study aimed to 

design and introduce the model for utilizing Social Determinant of Health approach by faculty members of 

Universities of Medical Sciences. 

Materials and Methods: Qualitative study is carried out in two stages: Educational Needs Assessment 

and producing Educational Content. A review of the literature, focused group discussion and the 

completion of a questionnaire were used to gather information on the educational needs of faculty members 

in utilizing SDH. The population studied was faculty members of Qazvin University of Medical Sciences of 

Iran and sampling was deliberate. Collected information is summarized in the form of a workshop package 

including a lesson plan, scriptwriter, educational notebook and guide's tutor. It has been conducted 

experimentally in Qazvin University of medical sciences with basic, clinical and public health science. 

Finally, the evaluation results were applied to the final package.  

Results: The three main duties of a faculty member are research, education and practice. The practical 

applications of SDH in these areas are: 1. doing a comprehensive look at the patient's problems, including 

all four dimensions of physical, mental, social and spiritual well-being. Moreover, social roots of the 

disease should not be neglected. 2. Supporting advanced research ideas in basic, clinical, and public health 

3.Teaching comprehensive (systemic) approaches to students, educating students about the roots of the 

diseases, offering a suitable solution to prevent non-communicable diseases, advocating for serious 

attention of policy makers about roots of diseases, and participating in leading positive social change. This 

package consists of three parts: the content of SDH, Iranian Health indicators, and the necessary 

interventions for improvement and applying these bases by the faculty members.A total of 36 minutes of 

educational film and 10,000 words pamphlet have been prepared in the form of training workshops for 180 

minutes. The result of this training package showed that faculty members had a history of practical 

implementation of these concepts but their motivation increased by 75% compared to the pre-workshop. 

Conclusion: Considering the important role of faculty members to utilizing the SDH, this package 

should be integrated into faculty empowerment workshop. It is suggested that these workshops are 

supervised by a joint committee including Medical Education Center (EDC), Social Determinants of Health 

Research Center, and health policy unit. As a result, these packages will gradually be updated and native 

based on the creative ideas of participants. 

 

Keywords: Social Determinants of Health, Social Responsibility, Teaching Instruction, Members of 

Faculty. 
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