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مقدمه

سالمت به دليل سهم باالي آن در سهالمت مهردم در دو دههه

تعريف سالمت و راهکارهاي ارتقاي آن از سال  1491بهه

اخير مورد توجه قرار گرفته است [.]1

تدريج توسعه پيدا کرده است ،رويکهرد مولفههههاي اجتمهاعي

...

بهزاد دماري و همکاران

طبق تعريف مولفههاي اجتماعي سالمت شرايطي را شامل

مراقبتهاي اوليه ،بزرگترين بستر ارائه خدمات بهداشتي،

ميشود که مردم در آن متولد شده ،رشد يافته ،زنهدگي و کهار

به طور گستردهاي به عنوان يک نقطه طبيعي ادغام و هماهنگي

ميکنند و در نهايت سالمند ميشوند به همراه نظاميههايي کهه

بين مراقبتهاي باليني و بهداشت عمومي ،بهداشت رفتهاري و

موقع بيماري به کمک آنها ميآيد ،اين شرايط به طهور عمهده

خدمات اجتماعي در نظر گرفته ميشود .شناخت و توجهه بهه

تحت تاثير عوامل کالنتر اقتصادي ،سياسي و اجتماعي اسهت

عوامل غيرپزشکي که بر سالمت مهم هستند از مفهاهيم جديهد

[ .]2مولفههاي اجتماعي سالمت به طور عمهده تکامهل دوران

در مراقبتهاي اوليه است .برخي از کلينيکهاي مراقبتههاي

کودکي ،سواد و آموزش ،درآمد و اشتغال ،امنيت غذايي ،حمل

اوليه در اوايل قهرن بيسهتم همتايهان را بهه عنهوان دسهتياران

و نقل عمومي ،حمايتهاي اجتمهاعي و خهدمات سهالمت را

سالمت بهکهار گرفتنهد و فعاليهتههاي تفريحهي و رفهاهي و

شامل ميشود [ .]3اکثر موسسات دانشگاهي سالمت به شهکل

همچنين خدمات بهداشتي و درماني رسمي را به جوامع خهود

تاريخي تمرکز ناچيزي بر مولفههاي اجتماعي سهالمت دارنهد.

ارائه دادند .اين مراکز مراقبتهاي اوليه که بهر ارتقهاي سهط

ادغام اين عوامهل در مطالعهات ،آمهوزش ،مراقبهت بهاليني و

بهداشت و آموزش آن متمرکز بودند ،به دنبال رسيدگي به سوء

خدمات جامعه توسط آنها نيازمند يک تغيير اساسي فرهنگي

تغذيه و ساير مولفههاي اجتماعي سالمت بودند [.]5

است .موسسات دانشگاهي در گذشته بيشتر به پيشهگيري از

پيشههرفتهههاي فههنآوري کههه موجههه شههدهانههد بتههوانيم

بيماريها توجه داشتند تا ارتقاي سالمت و تعداد کمي از آنها

رکوردهاي الکترونيهک سهالمت را بهه دادهههاي مولفههههاي

تنها از طرقي محدود به فعاليتهايي ميپرداختند که مولفههاي

اجتماعي سالمت متصل کنهيم ،پتانسهيل الزم را بهراي از بهين

اجتماعي سالمت را ههد قهرار مهيداد .در حهالي کهه ايهن

بردن موانع ساختاري مههم در پهرداختن بهه مولفهههها فهراهم

موسسات ميتوانند مولفههاي مورد اشاره را به پنج شيوه عمده

کردهاند .فناوري اطالعات سالمت در حال حاضهر روشههاي

هد

قرار دهند تا ما مطمئن شويم :است [[9

 -1کارکنان آيندهي بخش سالمت در خصهو

مناسه بهراي اسهتانداردکردن جمهعآوري و ارائهه اطالعهات
اهميهت

مولفههاي اجتماعي سالمت آموزش ديدهاند

مولفهها را تدارک ميبينند .از زمان تصويه "قهانون فنهاوري
اطالعات براي سالمت اقتصادي و باليني" در ايهاالت متحهده

 -2سياستگذاران و عموم مردم از طريق حمايهت همهه

در سال  ،2004استفاده از فنآوري اطالعات سالمت ،به ويژه

جانبه و گفتمانهاي عمهومي موسسهات دانشهگاهي،

دادههاي ثبتي الکترونيک سالمت ،به طور چشمگيري افهزايش

کامالً بر اين موضوع حياتي اشرا دارند

يافته است .در سال  ،2011مرکز مراقبت و خهدمات پزشهکي

 -3مولفههاي اجتماعي سالمت در موسسات دانشهگاهي

مشوق ثبت الکترونيک دادههاي سالمت سه مرحلهاي را اجهرا

مرتبط با سالمت و موسسهات همکارشهان بهه يهک

کرد تا به پزشکان استفاده از پروندههاي سالمت الکترونيک در

اولويت تحقيقاتي مبدل شدهاند

فعاليتهايي که شامل تعامل بيمار ،کاهش نابرابري بهداشتي ،و

 -9مراقبت بيمار با لحاظ کردن چگونگي تهاثير عوامهل
خطر اجتماعي بر سالمت به سهط مطلهور رسهيده
است

بهبود هماهنگي مراقبت و سالمت جامعه را نشان دهد [.] 6
دو نمونه فوق نشان ميدهد که مولفههاي اجتماعي سالمت
قابليت ادغام در اغله فعاليهتهها و کارکردههاي دانشهگاه و

 -5موسسات منهزوي بهه سيسهتمههايي چنهدبخشهي و

کارکنان دارد .در تقسيم کار ملي برنامه تحول آمهوزش علهوم

چندرشتهاي تبديل شدهاند که در آن گروهها ميتوانند

پزشکي کشور ،دانشگاه علوم پزشکي قزوين به عنهوان هسهته

مشکالت اجتماعي منطقهاي را کهه بهر سهالمت اثهر

اصلي طراحي و آموزش مباني مولفههاي اجتماعي سهالمت و

دارند ،هد قرار دهند.

کاربست عملي آن براي اعضاي هيهات علمهي دانشهگاهههاي
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کومش

علوم پزشکي تعيين شده اسهت .ههد ايهن طهر طراحهي و

شد .گزاره برگ مروري بهر مولفههههاي اجتمهاعي سهالمت و

آزمههايش بسههته آموزش هي تههرويج مبههاني و کاربسههت عمل هي

سواالت پرسشنامه پيوست مکاتبه معاون دانشهگاه بهوده و از

مولفهههاي اجتمهاعي سهالمت ويهژه اعضهاي هيهات علمهي

گروههاي آموزشي خواسته شده بود که طي يک جلسه رسمي

دانشگاههاي علوم پزشکي ميباشد تا گامي در جههت ارتقهاي

اعضاي گروه آموزشي ابتدا به صورت فهردي پاسه دهنهد و

پاسخگويي اجتماعي دانشگاههاي علوم پزشکي در کشهور بهر

سپس مدير گروه نتايج جمعبندي را ارسال کننهد .در م مهوع

داشته شود.

ميزان بازگشت پرسشنامهها به شر جدول شماره يک بود.
•

بحث گروهي متمرکز با مديران گروههاي آموزشي و

مواد و روشها

انديشگاه سالمت به صورت جداگانهه ان هام شهده اسهت .در

مطالعه کيفي است و در دو مرحله نيازسهن ي آموزشهي و

جلسه اول  15مدير گروه و در جلسه انديشهگاه هفهت عضهو

ساخت محتوي آموزشي به اجهرا در آمهده اسهت .از بررسهي

منتخه شرکت داشتند .در اين جلسهات دعهوتنامهه حهاوي

متون و مستندات ،تکميل پرسشنامه و بحث گروههي متمرکهز

دستور کار و خروجي مورد انتظار بود .بحث گروهي ابتهدا بها

براي جمعآوري اطالعات در زمينه نيازهاي آموزشي اعضهاي

توزيع گزاره برگ مروري بر مولفهههاي اجتمهاعي سهالمت و

هيات علمي براي ترويج و کاربست عملي مولفههاي اجتماعي

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

سالمت استفاده شده است .جمعيت مورد مطالعه اعضاي هيات

سه سوال اصلي (جعبه شماره يک) نيازسن ي نظرات خهود را

علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين بوده است و نمونهگيري از

به شکل داوطلبانه و سپس چرخشهي ارايهه نماينهد .در جمهع

نوع هدفمند بوده است:

مديران گروه به دليل مخالفت ضبط صوت جلسه ان ام نشهد و

•

در بررسي متون هد جست وي مقاالتي بوده است

که ضرورت ورود دانشگاهها به مقولهه مولفههههاي اجتمهاعي
سههالمت و ي ها ت ربيهات در زمينههه نيازهههاي آموزش هي و ي ها
دورههاي آموزشي مرتبط را براي اعضاي هيات علمهي ارايهه

صرفاً از طريق ثبت محقق و منشي جلسه دادههها جمهعآوري
شد.
جدول  .1میزان بازگشت پرسشنامه های نظرخواهی از اعضای هیات علمی
دانشگاه در زمینه نیازهای آموزشی ترویح مبانی و کاربست عملی مولفه های
اجتماعی سالمت
تعداد گروه های موجود

تعداد گروه های پاسخ
دهندگان

گروه های علوم پایه

7

5

گروه های بالینی

11

6

42

12

کرده باشند .نتي ه جست وها بيشتر هد اول را برآورده کرد
که پس از تحليل محتوي نتايج اين مقاالت برخي از نيازههاي
آموزشي که به طور عمده بر ضرورت و وظهايف دانشهگاههها
تاکيد داشت استخراج شد .در اين بخش بهه منظهور اسهتخراج
حيطههاي عملکردي اعضاي هيات علمي در دانشهگاه شهر

گروه
همگانی

های

سالمت

نسبت شرکت کنندگان به دعوت شده ها در بحث گروهی متمرکز در اندیشگاه %01 :
نسبت شرکت کنندگان به دعوت شده ها در بحث گروهی مدیران گروه ها %65 :

وظايف و آئيننامه ارتقاي عضو هيات علمي مهورد بررسهي و

جعبه  . 1سواالت مورد پرسش از اعضای هیات علمی در زمینه نیازهای آموزشی
ترویح مبانی و کاربست عملی مولفه های اجتماعی سالمت ( در روش کتبی و
بحث گروهی متمرکز )

نظرخواهي از اعضاي هيات علمي به منظهور تعيهين

سوال اول ) به نظر شما کدامیک از مشکالت فعلی جامعه (در حوزه مولفه های
تاثیر گذار بر سالمت) قابلیت مداخله توسط عضو هیات علمی دانشگاه علوم
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 ؟

تحليل قرار گرفت.
•

نيازهاي آموزشي در زمينه تهرويج مبهاني و کاربسهت عملهي
مولفههههههاي اجتمههاعي سههالمت ان ههام شههد .در ايههن روش
پرسشنامه کتبي (جعبه شماره يک) به دانشکدهها و گروههاي
آموزشي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از طريق مکاتبه رسمي
معاون آموزشي دانشگاه ارسال و جمعآوري اطالعهات ان هام

...
اطالعات به دست آمده به روش تماتيک تحليل شهد و در

بهزاد دماري و همکاران


دو سوال زير دستهبندي شد:

دانشگاههاي علوم پزشکي و به ويژه يک عضو هيات

 -1مصاديق عملي کاربست مولفههاي اجتمهاعي سهالمت
در کارکردهاي يهک هيهات علمهي دانشهگاه علهوم پزشهکي

راهکارهاي بهبود مولفههاي اجتماعي سالمت و نقهش
علمي نشان داده شود



چيست؟

مهارتهاي الزم براي ايفهاي نقهش اعضهاي هيهات
علمي در بهبود مولفههاي اجتماعي سهالمت معرفهي

 -2مهارتهاي مهورد نيهاز بهراي ايفهاي چنهين نقهش و
مصاديقي چيست؟

گردد
براي ارزشيابي بسته آموزشي تهيهه شهده از بهين اسهاتيد

با توجه به پاس سواالت فوق ابتهدا طهر درک کارگهاه

دانشگاه  9نفر مدرک بر اساک سه معيار عالقمندي ،تبحهر در

آموزشي شهامل اههدا يهادگيري ،برنامهه کارگهاه از جملهه

مديريت کارگاه آموزشي و آگهاه بهه موضهوعات مولفههههاي

سناريوي فيلم آموزشي ،نمونه خود ارزيابي در زمينه ت ربيات

اجتماعي سالمت انتخار شهدند و در کارگهاه نمونهه شهرکت

قبلي عضو هيات علمهي و نمونهه کهار گروههي در کارگهاه و

کردند ،پس از رفع ابهامات و پاس به سواالت مدرسان همهين

سواالت خودارزيابي تدوين شد .طر درک در کميته راهبري

کارگاه عيناً براي  30نفر از اساتيد دانشگاه در گروههاي پايهه،

با شرکت رئيس مرکز مطالعهات و توسهعه آمهوزش پزشهکي،

باليني و سالمت همگاني برگزار و ارزشيابي شد (جدول شماره

رئيس دبيرخانه سياستگذاري سالمت استان و محقهق بهراي

دو) ،نتايج اين ارزشهيابي در بسهته آموزشهي و بهه خصهو

ساخت محتوي آماده شد.

راهنماي مدرک ملحوظ شد.

خروجي مرحله ساخت بسته آموزشي شامل سه جزء بود:

نتايج مطالعه به شر زير در يافتهها جمعبندي گرديد:

 -1فيلم آموزشي به مدت  36دقيقه

 -1مصاديق عملهي کهار بسهت مولفههههاي اجتمهاعي

 -2دفترک خودآموز شامل  1000کلمه

سالمت در کارکردهاي يکه يا تعلمي دانشهگاه علهومپزشهکي

 -3راهنماي مدرک کارگهاه بهه شهکل کتاباهه از جملهه

چيست؟

کاربرگ ويژه شرکتکنندگان و برگههاي ارزشيابي
محتوي و شکل فيلم يا استفاده از چکليست تهيه محتوي
آموزشي فيلم در دو نوبت توسط کميته راهبهري مهوثر مهورد

 -2مهارتهههاي مههورد ني هاز بههراي ايفههاي چن هين نقههش و
مصاديقي چيست؟
 -3نتايج ارزشيابي بسته آموزشي در گروه داوطلهه چهه

ارزيابي قرار گرفت در تدوين فيلمنامه اين بسهته پهنج ههد

بوده است؟

مدنظر قرار گرفت تا بيننده را براي بهکارگيري پيام ههاي ايهن

جدول  .4معیارهای ارزشیابی کارگاه آموزشی از دیدگاه اعضای هیات علمی
حیطه

فيلم در کارکردهاي خود در دانشگاه و جامعه ترغيه کند:


تعريف و اهميت مولفههاي اجتماعي سالمت به زبهان

«مشارکت فراگیران در کارگاه به خوبی جلب شد»
«زمان بندی تعیین شده به خوبی رعایت شد»

شکل

ساده نشان داده شود


وضعيت مولفهههاي اجتمهاعي سهالمت در جههان و
کشور نشان داده شود



راهکارهاي بهبود مولفههاي اجتماعي سالمت و نقهش
شهروندان نشان داده شود

سواالت ارزشیابی

محتوی

«مکان و شرایط محیطی کارگاه مناسب بود»
« مهارت تدریس مدرس برای ارایه مطالب کارگاه مناسب بود»
«مدرس بر محتوای علمی کارگاه تسلط داشتند»
اطالعات شما در مورد مؤلفه های اجتماعی و محیطی اثرگذار بر سالمت و چگونگی تأثیر
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
سالمت نسبت به قبل از کارگاه چقدر افزایش یافت ؟
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 ؟
انگیزه شما برای عمل به تکالیف خود به عنوان شهروند در قبال مؤلفههای اجتماعی مؤثر
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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کومش

نتایج

مربوطه را براي مراجعان مد نظر قرار داد .شناسهايي

بررسي متون نشان ميدهد کهه بخهش سهالمت (از جملهه

ظرفيتهاي فهردي ،خهانوادگي و محلهي بيمهاران و

دانشگاههاي علوم پزشکي) سهه وظيفهه در قبهال مولفههههاي

مراجعان ميتواند به پزشک و مراقبان سالمت کمهک

اجتماعي سالمت دارد :توليد شواهد علمي از تاثير مولفهههاي

کنههد تهها پيشههنهادات سههازندهاي بههراي کههاهش آالم

اجتماعي بر سالمت ،حمايتطلبي براي تغييهر در مولفههههاي

اجتماعي بيماران ارايه کننهد ،مهيتهوان بها برقهراري

اجتماعي سالمت و رهبهري جريانهات تغييهر در مولفههههاي

ارجاع اجتماعي و پيگيري آنهها رضهايت و تبعيهت

اجتماعي سالمت .از طر ديگر بهر اسهاک تحليهل وظهايف

بيماران از درمهانههاي پزشهکي و روانشهناختي را

اعضاي هيات علمي دانشگاههاي علوم پزشهکي سهه کهارکرد

بيشتر کرد .شرکت اعضاي هيات علمي در جلسهات

تحقيق ،ترويج و ت ربه بر عهده وي ميباشد .تحليل نتايج بهه

تصميمگيري داخل دانشگاه و خارج از آنها موجهه

دست آمهده از نيازسهن ي نشهان مهيدههد طيهف وسهيعي از

ميشود تها عضهو هيهات علمهي در مقهام مشهاور و

مولفههاي اجتماعي در قاله اين سه کهارکرد قابليهت مداخلهه

تسهيلگر و حتي ذينفع قرار گيرد در چنين مهوقعيتي

توسط عضو هيات علمي را دارد:

نقد شرايط ،ارزيهابي تصهميمهها و اقهدامات گذشهته



سوق دادن ايدههاي تحقيقهاتي در حيطههههاي پايهه،

همگي ميتواند بر اساک معيارها و مباني مولفهههاي

باليني و سالمت همگهاني بهه سهمت پهژوهشههاي

اجتمههاعي سههالمت صههورت گيهرد و تصههميمههها بههه

اجتماع محور و راهنمايي يا مشاوره پاياننامههههاي

نيازهاي مردم و ريشه مشکالت مردم نزديکتر است.

دانش ويي از راهکارهاي کاربست مولفههاي اجتماعي

گاهي مواقع الزم است عضو هيهات علمهي بها درک

است .مطالعه م الت علمي پژوهشي و سهاير منهابع

مسئله اجتماعي موثر در مشکل سالمتي مردم پهروهه

علمي که تلفيقي از موضوعات تخصص هيات علمهي

نظاممندي را طراحهي کهرده و از مسهئوالن محلهي،

با مسائل اجتماعي است ايدههاي جديد پژوهشهي را

استاني و ملي براي توجه جهدي بهه ايهن ريشهههها

به ذهن متبهادر مهيکنهد .حتهي برگهزاري جلسهات

حمايت طلبي کند.

مشترک بين تخصصهاي مختلف ميتواند ايهدهههاي


خالقانهتري را توليد کند.

تحليل آنها مهارتهاي مورد نياز اعضاي هيات علمي بهراي

در آموزش ميتوان به دانش ويان داشتن نگاه جهامع

کاربست مولفههاي اجتمهاعي سهالمت و يهادگيري آنهها بهه

در کههار و زنههدگي را يههاد داد .تههرويج و آمههوزش

ترتيه در سه پله جمعبندي ميشود:

ريشههاي بيماري به مردم از ديگر مصاديق کاربردي
کردن اين مفاهيم در رسانهها است .سهخنراني بهراي
گههروه بيمههاران ،تههوده مههردم و نگههارش در فضههاي



پله اول :مهارتههاي پايهه شهامل مهديريت فهردي،
برقراري ارتباط موثر ،کار تيمي و مديريت پروهه



پلهه دوم :مههارتههاي ميهاني شهامل بهه کههارگيري

م ازي ،م الت و روزنامهها و راديو و تلويزيهون از

آناتومي ،فيزيولوهي و پاتولوهي سازمانهاي جامعهه

روشهاي ديگر بهراي فعاليهت عضهو هيهات علمهي

در تحليل ذينفعان براي تغيير در موضوع مورد هد

است.


بر اساک اطالعات جمعآوري شده در مرحله نيازسن ي و



پله سوم :مهارتههاي تخصصهي شهامل روشههاي

در حيطه ت ربه نيز اين مفاهيم کاربرد دارد .در زمان

تاثيرگذاري به ويژه حمايتطلبي ،بازاريابي اجتماعي

طبابت ميتهوان نگهاه جهامع بهه مشهکالت بيمهار و

و کههار بهها رسههانهههها ،جلههه مشههارکت و همکههاري

ريشههاي اجتماعي بيماري داشت و اقدامات حمايتي

سازمانها و مردم ،مهديريت تغييهر کهه خهود شهامل

بهزاد دماري و همکاران

...
طراحي برنامه ،اجهرا و ارزشهيابي اسهت و مهديريت

تکميلي ارايه شود ،نمونههاي ملموک از جامعهه آورده شهود،

چرخهه پههژوهش شههامل اولويهتبنههدي تحقيقههات و

يک نسخه از فيلم به افراد داده شود ،زمان کارگاه بيشتر شود،

کاربست نتايج آنها

پيشنهادات محتويي ارايه شده توسط اسهاتيد در مهورد برخهي

ارزشيابي نشان داد که رضايت شرکتکننهدگان در کارگهاه

مولفههاي اجتماعي سالمت از جمله فقر و بيکهاري کهاربردي

از لحهههاظ شهههکل کارگهههاه بههيش از  %40بهههوده اسهههت و

شود ،مهارتهاي الزم براي اساتيد در زمينه کهاربردي کهردن

شهرکتکننهدگان نسهبت بههه قبهل از کارگهاه از نظهر افههزايش

اين مفاهيم در بستههاي تکميلي ارايه شهود ،مباحهث زيسهت

اطالعات و انگيزه به طور ميانگين  05امتياز کسه کهردهانهد.

محيطي و حوادث ترافيکي به بسته اضافه شود .در مورد نقاط

شرکتکنندگان در اجراي آزمايشي ايهن بسهته نکتهه منفهي و

قوت برگزاري کارگاه نيز عناويني مطر شهد کهه عينهاً آورده

اشتباه خاصي را به جز روزآمهد کهردن اطالعهات بهر اسهاک

شده است« :جرقه تفکر اجتمهاعي بهراي مهن زده شهد ،روش

سرشماري جديد تعيين نکرده بودند تا من ر به تغيير محتهويي

آموزش قطعه به قطعه فيلم و ارايه دفترک در پايان جلسه براي

در بسته شود ولي پيشنهادات براي اجرايي شدن هر چهه بهتهر

من جذار بود ،پرداختن به وضع موجود کشور و نقش اعضاي

کارگاههاي آينده ارايه کردند :مبني بر اينکه کارگاه عهالوه بهر

هيات علمي مهمترين نقطه مثبت فيلم بود ،طبقهبندي اطالعات

اعضاي هيات علمي براي مسئوالن کشوري و اسهتاني برگهزار

و ارايه اطالعات جديد و ارايه آن به شهکل يکسهان در قالهه

شود چرا که عملياتي کردن اين مفاهيم براي يک عضو هيهات

فيلم ان ام شده است ،قبالً هم در همين راستا کار کردهايم امها

علمي در هر سه کارکرد مستلزم م وز مديران است ،آمارهاي

شرکت در اين کارگاه روشهاي جديدي را معرفي کرد».

مهارت های
روش های اثرگذاری  :حمایت طلبی  ،بازاریابی اجتماعی
و کار با رسانه ها
جلب مشارکت و همکاری سازمان ها و مردم

تخصصی

مدیریت تغییر  :طراحی برنامه  ،اجرا و ارزشیابی

مهارت های

مدیریت تحقیق  :اولویت بندی تحقیقات و کاربست آنها
به کارگیری آناتومی  ،فیزیولوژی و
پاتولوژی سازمان های جامعه در تحلیل
ذینفعان برای تغییر در موضوع مورد
هدف

میانی

مهارت های
مدیریت فردی
ارتباط موثر
کار تیمی
مدیریت پروژه

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

پایه

کومش
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بحث و نتيجهگيري

براي هد قرار دادن مولفهههاي اجتمهاعي سهالمت بايهد بهه

به طهور خالصهه نتهايج ايهن مطالعهه و ارزشهيابي بسهته

عنوان معياري کليدي تلقي شود .در ايهن راسهتا ،ان مهنههاي

آموزشي تدوين شده در مرحله آزمايشي نشهان مهيدههد کهه

تخصصي بايد راهنماهايي را براي گردهماييهايشهان تهدارک

اعضاي هيات علمي دانشگاههاي علوم پزشکي مهيتواننهد بهر

بينند که به اعضاي خود نشان و آمهوزش دهنهد چگونهه ايهن

اساک الگوي ارايه شده در اين مطالعه و بسته آموزشي در سه

اقدام در ضمن کار حرفهاي آنها صورت ميپذيرد [.]1

کارکرد تحقيق ،ترويج و ت ربه اقدامات مهوثري بهراي تحهت

عملياتي شدن آموزشههاي بزرگسهاالن نيازمنهد شهرايط

تاثير قرار دادن مولفههاي اجتماعي سالمت ان ام دهند و ايهن

محيطي مناسه و تمرين است ،به عبارت ديگر بسته آموزشهي

موضوع محدود به رشته خاصي نيست.

مورد مطالعه در اين تحقيق براي اجراي واقعي نيازمند ساختار

يکي از مصاديق موفق در زمينه دخالتبخش سهالمت در

است .در کشور ايران بيش از پهانزده سهال اسهت کهه ههم در

بهبههود مولفههههههاي اجتمههاعي سههالمت ،ادغههام آن در نظههام

وزارت بهداشهههت درمهههان و آمهههوزش پزشهههکي و ههههم در

مراقبتهاي اوليه سالمت بوده است .شناخت ايهنکهه عوامهل

دانشگاههاي علوم پزشکي ظرفيت بالقوهاي بهراي مداخلهه در

اجتماعي بر سالمت مردم تأثير ميگذارند ،اساک اي اد مفهوم

مولفههاي اجتماعي سالمت به وجود آمده است اما جاي خالي

مراقبتهاي اوليه جامعهنگر در دهه  90ميالدي ،اي اد پزشکي

اعضاي هيات علمهي دانشهگاههها در ايهن سهاختار مشهاهده

خانواده به عنوان يک تخصهص پزشهکي در اواخهر دههه ،60

ميشود [ .]4شوراي عالي سالمت و امنيت غهذايي کشهور بها

تصويه قانون براي اي اد برنامه مرکز بهداشت محله در سهال

رياست رئيس جمهور ،کهار گهروهههاي تخصصهي سهالمت و

( 1469مراکز سالمت مورد قبول دولت فدرال) و اعالميه آلمها

امنيههت غههذايي در اسههتانههها [ ]10و هههمچنههين عضههويت

آتا در سال  1401شد که ميگفت " :مراقبهتههاي بهداشهتي

دانشگاههاي علوم پزشکي در باالترين شوراي تصهميمگيهري

اوليه  ...سط اول تماک با افراد ،خهانواده و جامعهه بها نظهام

اسههتان؛ شههوراي برنامهههريههزي و توسههعه اسههتان از جملههه

سالمت کشور است که خدمات سالمتي را به نزديکترين نقطه

فرصتهاي طاليي براي اعضاي هيات علمي دانشگاه است تها

به جايي که مردم زندگي و کار ميکنند مهيآورد ،و بهه منزلهه

در هر سه حوزه تحقيق ،ترويج و ت ربه براي تحت تاثير قرار

عنصر اول از يک فرآيند مراقبتهاي بهداشتي مهداوم اسهت".

دادن مولفههاي اجتماعي تالش کنند ،اين بهرهمنهدي سهود دو

مراقبتهاي اوليه داراي يک سنت همکاري با بيماران ،جوامع

طرفهاي دارد و نيازمند آن است که هم مديران بخش سهالمت

و متخصصان بهداشهت عمهومي بهراي رسهيدگي مولفههههاي

باور کننهد کهه کليهه تخصهصههاي علهوم پزشهکي در قبهال

اجتماعي سالمتاند [.]0

مولفههاي اجتماعي مسئوليت و پاسخگويي دارند و ههم خهود

يکي از چهار ستون اخالق در حرفه پزشهکي عهدالت نهه

اعضاي هيات علمي به اين باور برسند .بديهي است که به بهار

تنها براي فرد بلکه براي جامعه به عنوان يک کليت است .ايهن

نشستن سياست مولفههاي اجتماعي سالمت ،به م موعهاي از

بخشي از قرارداد اجتماعي و حرفهاي پزشک است کهه بهراي

گفتگوهاي جذار اجتماعي نياز دارد که ظرفيتهاي پيشگفت

پاسخگويي به مولفههاي اجتماعي سالمت با ديگران در فرايند

اين مهم را براي اعضاي هيات علمي فراهم ميکند [:]11

سياسي تعامل کند .تاييديه رسمي بوردهاي تخصص پزشهکي،

 -1نابرابريهاي اجتماعي ،تحصيلي و درآمدي مستقيماً

استاندارد طاليي براي آموزش و توانهايي پزشهک و نمايهانگر

به نابرابريهاي سالمتي منتج ميشوند .چگونه در بخشههاي

مهارت و تعهد حرفهاي پزشک در رسيدن به نتهايج بهاليني بها

مختلف با يکديگر کار کنيم تا هر دو سو را کاهش دهيم؟

کيفيت خور مهيباشهد .وقتهي پزشهکي بهراي اخهذ تاييديهه
تخصصي و ارتقاي عملکرد حرفهاي اقدام مهيکنهد ،فعاليهت

 -2چگونه بهدون منهابع فزاينهده يها بهازتوزيع ثهروت
ميتوانيم پاسخگوي مولفههاي اجتماعي سالمت باشيم؟

...
 -3مواجهه با مولفههاي اجتماعي سالمت چه اثر کوتاه
يا بلندمدتي بر هزينههاي ملي مراقبتهاي بهداشتي و درمهاني
دارد؟

بهزاد دماري و همکاران
در اختيار متولي تعميم کشوري قرار گيرد و در نهايت چنانکه
الزم است در بسته تغييرات و روزآمدسازي ان ام شود.
پيشنهاد ميشود آموزش اعضاي هيات علمي در اين زمينه

الگوي پيشنهادي در اين مطالعه ويژگيهايي دارد .طراحي

براي هر دانشگاه بايد با مديريت کميته مشترکي شامل رئهيس

و آزمايش اين الگو سفارش خود متولي يعني وزارت بهداشت

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکي ،رئيس دبيرخانه کهار

درمان و آموزش پزشکي بهوده اسهت کهه کاربسهت آن را در

گروه تخصصي سالمت و امنيهت غهذايي و همانهين روسهاي

سط کشور آسانتر مينمايد .استناد اين الگو و بسته آموزشي

مراکز تحقيقاتي مرتبط به ويهژه مرکهز تحقيقهات مولفههههاي

حاصل از آن به نيازهاي آموزشهي اعالمهي از خهود اعضهاي

اجتماعي سالمت باشد تا ايدهها و راهکارههاي خالقهي بهراي

هيات علمي و تحليل وظايف آنها بوده اسهت .حهداقل زمهان

مشارکت عملي اساتيد در اجرايي کردن اين مفاهيم بهه وجهود

آموزش به مدت  110دقيقه و بهه کهارگيري تنهوع ابزارههاي

آيد .الزم است در ادامه کار:

يادگيري در تدوين بسته آموزشي از ديگر ويژگهيهها اسهت:

•

روش روزآمدسازي اين بسته پيشبيني شود

فيلم آموزشي ،دفترک براي مرور بعهد از کارگهاه ،ان هام کهار

•

طر درک و بسته مربوطهه در آمهوزشههاي بهدو

گروهي اعضاي هيات علمي در کارگاه.
از محدوديتهاي اين مطالعهه نبهود فرصهت کهافي بهراي

ورود اعضاي هيات علمي دانشگاه ادغام شود
•

استفاده از ايهن بسهته بهه شهکل آمهوزش م هازي

بهرهمندي از نظرات اعضاي هيهات علمهي سهاير دانشهگاههها

آزمايش و اثربخشي آن مطالعه شود تا اعضاي هيات علمي بها

است ،شرايط بومي هر استان و دانشگاه متفاوت است و اين بر

کمترين زمان بتوانند از محتوي بسته استفاده کنند

محتوي تهيه شده تاثير دارد اين هم از نظر زباني مهم اسهت و
هم از نظر مشهکالت خها

و مبهتال بهه اسهتانهها از قبيهل

خشکسالي و ريزگردها ،اما در طراحي الگو از بررسي متهون

•

اين دوره براي اعضاي هيهات بهورد و ان مهنههاي

علمي برگزار گردد
•

در ارتقاي عملکرد حرفهاي پزشکان و متخصصان و

و منابع نيز استفاده شده است که بهر جامعيهت و اعتبهار الگهو

کالً کارکنان سالمت ،عملکردهاي اجتماعي آنها نيز ملحهوظ

ميافزايد .بسته آموزشي مورد مطالعه صرفاً بر دانش و نگرش

شود که اين خود تحقيقات و ابزارهاي کاربردي بهيشتهري را

اعضاي هيات علمي تاثير ميگذارد و مهارتههاي الزم را در

ميطلبد

آنها تقويت نميکند که نيازمند طراحهي بسهتهههاي جداگانهه
است.

•

مههارتههاي پايهه ،ميهاني و تخصصهي الزم بههراي

کاربست اين مفاهيم طراحي و ارايه شود

با توجه به نتهايج حاصهل از ايهن مطالعهه اجهراي بسهته
آموزش در کليه دانشگاهههاي کشهور بها رعايهت مالحظهاتي

تشكر و قدردانی

پيشنهاد ميگردد و ضروري است مراحلي منظم طي شهود .در

از همکاري و حمايتههاي دکتهر بهاقر الري هاني  ،دکتهر

گام اول بسته آموزشي و الگوي آن به مديران سهفارشدهنهده

منوچهر مهرام ،دکتر قافله باشهي ،دکتهر پديسهار ،دکتهر فريهد

در وزارت متبوع حمايتطلبي شود .سهپس بهه تعهداد ده نفهر

ميرخاني ،مرضيه خوناني و فاطمه ارجمندي تشکر و قهدرداني

هيات علمي و مدرک از هر ده کالن منطقه انتخار شهده و در

مي نماييم.

کارگاه آموزشي و توجيهي ايهن بسهته شهرکت کهرده و بسهته
آموزشي تحويل آنها شود .مطابق زمانبندي توافهق شهده بها
اين ده مدرک کارگاهها برگزار شده و نتايج ارزشيابي کارگهاه
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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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