
 خالصه اجرایی

هستند و عوامل  2چندعاملیهای در جوامع مختلف پدیده دور از انتظاری نیست. مسائل اجتماعی پدیده 1مسائل اجتماعی :مقدمه

از نظام  3یک خرده نظام عنوانبهنظام سالمت  یهاتیفعال انتظار داشت توانمی روازاینرا ایجاد کنند.  هاآنتوانند بسیار زیادی می

با هدف  این مطالعه روازاینمسائل اجتماعی مختلف باشد.  ایجادکنندهتواند میخود  نشوند انجام درستیبه اگرکالن اجتماعی، 

 ی انجام شد.استیس یهاهیو ارائه توص رانیمرتبط با نظام سالمت ا یمسائل اجتماع لیو تحل ییشناسا

و  هارساختیچارچوب ز. چارچوب اصلی مطالعه شدانجام مرحله این مطالعه، یک مطالعه ترکیبی است که در شش : روش کار

نظام سالمت بر اساس  یاستخراج فهرست مشکالت و مسائل اجتماع بود. مطالعه باسازمان جهانی بهداشت  4نظام سالمتِ یکارکردها

اول مرحله در  شدهاستخراجفهرست خبرگان  ازنظرگیری با انجام یک مطالعه کیفی و بهرهبعد، مرحله آغاز شد. در  این چارچوب

مشکالت نظام سالمت، مسائل سوم مرحله در  شد. استخراج نظام سالمت یمشکالت نظام سالمت و مسائل اجتماع نیرابطه بو  دیتائ

با هدف  یاستیس یهاهیتوصی شدند. در ادامه بندتیاولوخبرگان  ازنظر هاآنبر  تأثیرگذارکالن  یهااستینظام سالمت و س یاجتماع

نظام سالمت با  یارتباط کارکردها یمدل مفهوم درنهایتی شدند. بندتیاولویی و نها ،ارائه کاهش مسائل اجتماعی نظام سالمت

 شد. ارائه آن یامدهایپ نظام سالمت و یمسائل اجتماع

بهداشت  یسازمان جهان یشش بعد چارچوبو پژوهش به  آموزشبعد هفتم  ران،ینظام سالمت ا یتوجه به کارکردها با :هاافتهی

مشکل، در  14در کارکرد منابع انسانی مشکل،  17ارائه خدمت  کارکرد درمشکل،  32 یرهبرو  تیحاکم کارکرد دراضافه شد. 

مشکل و  16اطالعاتی سالمت  هاینظاممشکل، در کارکرد  12کرد دارو و تجهیزات پزشکی رمشکل، در کا 13مالی  تأمینکارکرد 

پیامد نهایی ناشی  11 و اجتماعی ناشی از نظام سالمت مسئله 20مشکل شناسایی شدند. همچنین  16و پژوهش  آموزشدر کارکرد 

 17، نظام سالمت از منظر ارائه خدمت یمرتبط با مسائل اجتماع یاستیس هیتوص 38، درنهایتاز این مسائل نیز استخراج شدند. 

مرتبط با مسائل  یاستیس هیتوص 33ی، ضرور یبه داروها ینظام سالمت از منظر دسترس یمرتبط با مسائل اجتماع یاستیس هیتوص

ی و رهبر تینظام سالمت از منظر حاکم یمرتبط با مسائل اجتماع یاستیس هیتوص 27ی، مال تأمیننظام سالمت از منظر  یاجتماع

 پیشنهاد شدند. نظام سالمت از منظر اخالق یمرتبط با مسائل اجتماع یاستیس هیتوص 25و 

های تواند با اتخاذ سیاستیک خرده نظام از نظام کالن اجتماعی می عنوانبهاین مطالعه نشان داد نظام سالمت  :یریگجهینت و بحث

توانند خود می نوبهبههای درست، خود مشکالتی را در داخل نظام سالمت ایجاد کند. این مشکالت نادرست یا اجرای نادرست سیاست

توانند به نیز می هاخرده نظاممسائل اجتماعی جدی برای جامعه مدنی ایجاد کنند. البته، مسائل اجتماعی تک عاملی نیستند و سایر 

 یحکمران نظام و تیحاکم ،ایجاد این مسائل اجتماعی دامن بزنند. پس از ایجاد مسائل اجتماعی، باید منتظر پیامدهای آن بر جامعه

گزارش، برای  در اینتوانند سایر ابعاد زندگی فرد را در برگیرند. کنند و میتری نمود پیدا میامدها در حوزه بسیار گستردهبود. این پی

های پیشنهادی، سیاست بندیرتبهراهکارهای سیاستی مبتنی بر شواهد استخراج شد و با  ایجادشدهاز این مسائل اجتماعی  هرکدام

 هش مسائل اجتماعی نظام سالمت معرفی شدند.ها با هدف کابهترین سیاست

 

 
1 Social problems 
2 Multifactorial 
3 Subsystem 
4 Health system building blocks (WHO framework) 


