
 

 تفکر مجددامل اجتماعی موثر بر سالمت: زمانی برای عو

 چکیده:

در اواسط سال  .گذرد می 2008 سال در( SDoH) سالمت بر مؤثراجتماعی  عوامل مورد در WHO تأثیرگذار گزارش از سال دوازده

 برای آن کفایت و SDoH مفهومی ارچوببررسی چ برای در حوزه بهداشتو سیاستگذاران تعدادی از محققان برجسته بین المللی  2019

 .کردند مالقات 2020، در ایتالیا سال در  حوزه این روی پیش های چالش از بسیاری رو به رویی با

، چالش های مرتبط با سیاست گذاری بهداشت  جهانی عدالت در "برون زاد " چالشهای دسته طبقه بندی شدند:  بروز 4مشکالت در 

 تر گسترده کلی موضوعات و بطور SDoH، چالش های اسای تر مرتبط با نظریه پردازی و تحقیقات در زمینه ضعیف و اجرای نامناسب

 هم هنوز SDoH چارچوب اگرچه که گیریم می شد. نتیجه ارائه بالقوه های حل راه و موارد بحث این از یک هر .  جدید تحقیقات پیرامون

که دچار یک تحول  آن رسیده زمان ، است عمومی بهداشت عملکردهای و ها گذاری سیاست ، تحقیقات برای ارزشمند اصلی بستر یک

 .شود اساسی

 :هدف

در  WHO کمیسیون ، است. اخیراً عمومی بهداشت طوالنی در سابقه دارای( SDoH) سالمت بر مؤثر اجتماعی عوامل مفاهیم بنیادی

بهداشت عمومی  به عنوان کرده نقطه عطف در این پیشینه رسیدن( 2008سالمت)سال  بر اجتماعی مؤثر گزارشی در خصوص عوامل

 های سیاست بر SDoH تفکر تأثیر اثبات در سعی زیادی تحقیقات ، برجسته گزارش این پس از .نسبت به گذشته است تری گسترده

دهه  معتقدند در برجسته ناظران از بسیاری ، وجود این با .است کرده عمومی بهداشت عملکردهای و بهداشتی های نابرابری ، بهداشتی

 ، منفی نتایجعلی رغم  به طور حیرت انگیزی.از بین نرفته است جوامع اکثر در اجتماعی طبقات میان در  "سالمتی شکاف"گذشته  

 رسد می نظر که به از این موارد مستثنی هستند. Schrecker و Carey و McQueen ، Crammond جمله محققان مناز معدودی

 سال تابستان در را فکر اتاق یک مقاله این المللی بین نویسندگان .اند برده سوال زیر جدی طور به را SDoH مفهومی چارچوب خود

 .کنند بحث آن روزرسانی به برای ممکن رویکردهای و SDoH مرسوم  چارچوب احتمالی های محدودیت مورد در تا کردند برگزار 2019

در جهت  صرفاً SDoH مفاهیم تجدید نظر در گروه این هدف .کند می خالصه را آنها نظرات ، توافق هایحوزه  بر تأکید با مقاله این 

 رویکرد که درجه این به . ما(دانند می ستودنی را کار این دانشگاهیان از بسیاری که کنیم می تشکر ما اگرچه) است نبوده شاخص شدن

 زمینه در پیشرو اقدامات و ها سیاست برای راهنما چراغ سال دوازده مدت به که که SDoH چارچوب "جایگزینی" برای را جدیدی

 روش و نظری نقدهای همچنین و جهانی نوظهور مباحث از برخی مقاله این ،در عوض دهیم، نرسیدیم. در ارائه است عمومی بهداشت

 این در تا کند تشویقرا عمومی بهداشت محققان و متخصصان باید ما نظر از که ذکر میکنیم را SDoH مفهومی چارچوب شناختی

 این شوند می باعث که مشخص میکنیم اصلی دسته چهار در را نوظهور جهانی موضوع 15 ما ، درمجموع .کنند نظر تجدید چارچوب

 پیچیده و طوالنی روند یک آغاز فقط این که معتقدیم شود؟ ما روزرسانی و به نظر تجدید SDoH آیا باید چارچوب که بپرسیم را سؤال

 .کنیم فراهم را آن آنگیزه  امیدواریم و ما  است المللی بین متفاوت در سطح ذینفعان از بسیاری شامل که است



 :SDoH رویکرد درباره انتقادی پیشین نظرات

که افرادی که  خاص چالش سه ، " سالمت بر مؤثر اجتماعی عوامل دستیابی به برای چالش سه" 2009 سال در خود مقاله در کوئین مک

 اسناد ، است "باستانی" SDoH رویکرد اساسی مبنای  -1. کند می مشخص ، با آن مواجه هستند کنند می را اجرایی SDoHرویکرد 

 به موضوع با وضعیت اقتصادی افراد را نشان میدهد.ایننا برابری بهداشتی  ارتباط مکتوبی که تاریخ آنها به صدها سال قبل بر میگردد و

 بسیار شود می مشاهده بشری جوامع تمام در که ساله چند های پدیده این به پرداختن برای  "فوریت یک ایجاد" که، است این معنای

نظر عده ای از "هستند ما کنار در همیشه فقرا" که مقدس کتاب جملهاین ، SDoH های ایده ارائه هنگام غالبا ،واقع در .است دشوار

 "است اجتماعی چه چیز" تعیین  -2 .به خود جلب میکند -سیاسی ذینفعان به خصوص در میان -مخاطبان از خود راضی و بی تفاوت را 

 ،عدم اجتماعی طبقه پیچیده ساختار پیرامون عمومی بهداشت نشریات در مفهومی مداوم کار فقدان به کوئین مک .است ساز مسئله

رها کردن اقدامات مبنی بر منطقه مثل شاخص های متعدد تحصیالت و  یا فردی درآمد مانند ساده بعدی یک نشانگرهای با آن  مطابقت

 سبب شناسی شواهد پایگاه  -3داشته باشد.  مختلف محیط های در توجهی متفاوت قابل پیامدهای تواند می که کند می اشاره محرومیت

 شواهد  حال، این . بااست یافته توسعه خوب نسبتاً ،سالمت وضعیت بر موثر  کلیدی عوامل انعنو بهاجتماعی  های کننده تعیینبرای 

بهداشتی مرتبط  های نابرابری در صورتی که  ، جامعه در بیماری به ابتال کاهش کلی برای عمومی بهداشت خاص مداخالت اثربخشی برای

 .است یافته توسعه کمتر بسیار یابد ، کاهش اقتصادی وضعیت با

 یک اساساً بهداشتی، های نابرابری کاهش برای گذاری سیاست که اشاره کردند  علوم مخاطبان برای 2017 سال در کری، و کراموند

 تصمیم برای "شواهد" آوری جمع برای تجربی های تالش صرفاً نه و دارد تر صریح فعالیت و تحلیل به نیاز که است هنجاری فرآیند

 ای گسترده طور به سالمت بر مؤثر اجتماعی عوامل بر مبتنی های برنامه و ها سیاست از حمایت برای تحقیقات بیشتر ، حال این با .گیری

 شکل گرفته اند "شواهد"بر پایه 

 سعی حداقل که کشور چندین در سیاستها آشکار ناکارآمدی او از .دهد می قرار توجه مورد را "نابرابری دشوار سیاست" به توجه ، شرکر

 بین تجارت های نامه توافق نقش مورد در بخصوص وی .انتقاد میکند ، دارند بهداشتی را نابرابریهای و اقتصادی نابرابریهای کاهش در

افزایش سود آوری کاهش چند ملیتی) های شرکت کار عادی های روش از طریق بهداشتی و اقتصادی های نابرابری حفظ در المللی

بسیار  نیز دولتها  ترین متعهد برای حتی که اند کرده توطئه دهه چندین برای نیروهایی قانع کننده است. چنینبسیار  (مالیات و دستمزد

به این دلیل که این موضوع یک عنصر گمشده در مطالعات  .دهند در حوزه خودشان کاهش را اقتصادی  های نابرابری که است مشکل

حائز اهمیت است، بر آن شدیم که این موضوع را  گذاری ها و اقدامات بهداشت عمومیدر سیاست   میباشد و امروزه 2009پیش از سال 

 .دوباره مطرح کنیم

 SDoH مدل برای نوظهور های چالش

 :اند کرده ظهور یا اند کرده رشد زمان گذشت با یا که کنیم می مشاهده SDoH سنتی تفکر برای را زیر اساسی های چالش ما

 برابری بهداشت جهانی: در خصوص "برونزا " چالشهای بروز

 باال درآمد با کشورهای در چاقی گیر همه ، مثال عنوان به .سخت تر است و تر پیچیده همیشه از  بهداشتی مشکالت شناخت و ظهور. 1

(HICs )با مناطق در سرعت به ، آن کنترل برای برنامه ریزی شده  های تالش و گسترده های سیاست وجود با و است مانده توجه بی 

 سطح در مداوم طور به چاقی که است این SDoH های چالش از است. یکی رشد حال در( LMIC) پایین تر ازمتوسط و متوسط درآمد

 به و ،باال درآمد با کشورهای در بالغ مردان از برخی در "اجتماعی معکوس شیب" نشان دهنده چاقی ، واقع مطرح نمیشود. در المللی بین

 متخصصان به کمک برای SDoH مفاهیم که دهد می نشان این .ازمتوسط است تر پایین و متوسط درآمد با مناطق در تر گسترده طور

 در چاقی درباره پر استناد گزارش که همانطور .نیست مناسب جهانی مقیاس در چاقی با موثر برخورد در سیاستگذاران و عمومی بهداشت



از جدیت  ، ای پیچیده مشکل چنین با رابطه در "کننده تعیین عوامل" کلمه از استفاده ، است کرده ذکر قبل دهه یک از بیش انگلستان

 .مشکل می کاهد

 افزایش با مقابله برای "بروز یافته بهداشتی خطرات" کنترل برای دولت ها قانونگذاری اهمیت ، گذشته دهه یک در ، راستا همین در. 2

 بی های نوشیدنی و غذایی مواد شامل خطرات گونه این .است شده شناخته رسمیت به ، مزمن و غیرواگیر بیماریهای جهانی مداوم 

 در SDoH معمولی نوشتارهای است. با این وجود،( آنالین مخصوصاً) قمار و روانگردان داروهای و دخانیات ، الکل ، انرژی پر و کیفیت

رسند، که  می نظر به اطالع بی الاقل یا ناشناخته ، شوند می گرفته تصمیماتی چنین آن در که دولت از خاصی سطوح و ها بخش مورد

 حمایت موثر را مشکل تر می کند.

 :توسعه تفکر و جهانی سالمت منظوره چند افزایش. 3

 آن اهداف 17 از هدف 1 تنها در سالمت ، سو یک از .دهد می پوشش را زیادی های بخش( SDG) ملل سازمان پایدار توسعه اهداف

 بهداشت مدافعان توسط سالمت معموالً ، "سیاستها کلیه در سالمتی" اصطالحات راستای در ، دیگر طرف از .است برجسته صریحاً

 جوامع همه این فرضیه را ارائه میدهد که که است SDoH اسناد از بسطی این .شود می تفسیر ها SDG کلیه در اصل عنوان به عمومی

 قرار بحث مورد کری و کراموند توسط گسترده بطور موضوع در نظر بگیرند. این سایر موارد از باالتربهداشتی ارزشی  پیامد های برای باید

 .است گرفته

، احتماال رابطه علت و معلولی با عملکرد پایین تر از حد  خود خودی به ، اقتصادی افزایش شواهد علمی و آگاهی عمومی که نابرابری. 4

 سیاستهای بر تأکید با تا است شده موجب شناخت این .است بهداشتی نتایج از بسیاری از جوامع در سطح جهانی دارد، فراتراستاندارد در 

 سیاستگذاری بر ، اجتماعی برابری افزایش به دستیابی برای اصلی اهرمهای عنوان به( رفاهی مزایای) واگذاری و مالیات مجدد توزیع

 قرار اولویت در به این صورت را انتقال و مالیات های سیاست معموالً ، 2009 سال از قبل SDoH های نوشته .شود تأکید محور عدالت

 .دهند نمی

 اصلی های نوشته در سختی به که) زیست محیط تخریب و اقلیم تغییر بر مبنی جهانی عمومی بهداشت جامعه آگاهی سطح . افزایش5

SDoH روزرسانی به ، هستند. خوشبختانه عمومی سالمت اصلی های اولویت مدنی، جامعه افراد از بسیاری همکاری با( است شده ذکر 

 و ابتدایی اقلیم تغییر در را تأثیر بیشترین ای جامعه هر در افراد ترین تحصیل کم و در راستای مشاهدات مکرر که فقیرترین SDoH تفکر

 جای میگیرد. SDoH مفاهیم در خوبی به محیطی عدالت جنبش واقع دارند کامال امکان پذیر است. در زیست محیط تخریب

 روی که دارد تمایل SDoH تفکر .دارند سالمتی بر اساس روابط منابع نابرابر توزیع  از جلوگیری به تمایل SDoH . رویکردهای6

 یا شده ساخته بهداشتی های نابرابری که آنجا تا ، حال این با .گوید نمی دارای امتیاز افراد مورد در چیز هیچ و ، کند تمرکز "محرومیت"

 از پیشین SDoH های نوشته رسد می نظر به .است اقتصادی نفوذ و سیاسی قدرت مسئله بیانگر پایداری آن و تولید ، شوند می بازتولید

 کمیسیون گزارش از پس سالهای در کار محافظه سیاسی محیط کند، که احتماال مرتبط است با می اجتناب موضوع این با رویارویی

WHO   بود 2008 سال رکود با همزمان. 

 ناکارآمد: اجرای و ضعیف سیاست گذاری با مرتبط های چالش

 های برنامه و سیاستها واقعی اجرای به مربوط تهدیدهای و مشکالت ترین شایع مورد در  SDoHنقاط ابهام بسیاری در انتشارات قبلی 

 سالمت عمومی وجود دارد:گسترده برای افزایش برابری  و مؤثر

 - نهادها :شوند عملی می جوامع در نهایت در که هدفدار های برنامه و ها سیاست تعیین در مؤسسات اصلی نقش دقیق  تحلیل . عدم1

 نقش مالی نظر از چه و محتوا در چه SDoH کار اصلی های زمینه در همگی - دانشگاهی چه و دولتی چه ، غیردولتی های سازمان چه



 ، حال این با. داشت اساسی نقش SDoH مورد در هیجان ایجاد در Marmot (2005-8گزارش) با WHO ، مثال عنوان به .دارند

WHO ، دائماً که است مختلف سیاسی رهبران و بهداشتی مختلف های وزارتخانه از مدل کوچکی ، جهانی بزرگ نهادهای همه مانند 

 .هستند جدید های برنامه به سمت حرکت به مایل

 ریزی برنامه روند در ، مثال عنوان به :هستند ملی های سیاست و سیاسی و فرهنگی باورهای حد از بیش تأثیر تحت غالبا مؤسسات .2

USA’s Healthy People متحده ایاالت 2020 سال در ، SDoH اشتیاق عدم ، ترامپ دوره از قبل حتی .بود جزئی اما ، داشت نقش 

 حکومت تحت توانست می فقط که وضعیتی ، داشت وجود متحده ایاالت عمومی بهداشت رهبری رأس در SDoH های ایده مشخص

 گرایانه راست سیاسی های فعالیت افزایش با که ، است متحده ایاالت در SDoH از سقوط جدی حمایت ، توجه قابل نکته .شود بدتر فعلی

 از بعد مرحله در SDoH های سیاست برای مالی پشتیبانی کمبود. است اجتماعی شدن دور نشانگر و است شده منعکس جهان سطح در

 .شود می دنبال آن

به  قادر دولت سطوح خاصی از و ها بخش زیاد احتمال به عنوان مثال به):مداخالت درعمومی بخش صریح  مفاد به ناکافی توجه.3

 (هستند SDoH برنامه های سیاستگذاری و مشاوره در خصوص

 بدون سالمت عادالنه بهبود جهت در مداخالت مورد در عمومی بهداشت متخصصان به مشاوره ارائه ، شد ذکر قبلی بخش در که همانطور

 اثربخشی جدی طور به تواند می ، گیرد قرار حمایتی تالشهای هدف اولویت عنوان به باید دولت سطح و بخش کدام اینکه کردن مشخص

بر روی سیستم بهداشت عمومی انگلستان که مبتنی بر  2012 سال در لنسلی بنیادی مثال اصالحات عنوان به .کند مختل را مدافعان این

NHS از عمومی بهداشت خدمات جابجایی مورد در کاملی درمانی و بهداشتی مزایای که اساس این برتوری فروخته شد. دولت بود، توسط 

NHS سازد می قادر را آنها مجدد سازماندهی این که شد مطرح بحث این ، خاص طور به .داشت خواهد محلی وجود مقام 200 به حدود 

 بیشتری دسترسی دخانیات و الکل یا فود فست مراکز مجوز صدور و بندی منطقه مانند  محلی مقامات توسط شده اتخاذ تصمیمات به تا

 متخصصان اینکه به اشاره مرتبا از استدالل ین .باشد داشته NCD خطر عوامل بر شدیدی تأثیر تواند می بالقوه طور به که ، باشند داشته

 همزمان درگیر با منافع ملی باشند، خودداری کرد. انتظار نتوانند است ممکن محلی هستند های بروکراسی درعمومی که درگیر  بهداشت

 طریق از را واگیر غیر بیماری خطر فاکتورهای آمیز موفقیت کنترل احتمال عمومی بهداشت توسط دوگانه وظیفه انجام عدم که رود می

 افزایش مورد در ویژه به امر این .است شده مطرح کارشناسان از بسیاری توسط که همانطور ، دهد کاهش ملی سطح در مقررات یا قانون

 بهداشت متخصصان توسط اکنون که های گزینه گیرد می صورت سالم غذاهای مورد در یارانه یا و ناسالم غذاهای و بر نوشیدنی مالیات

 نقل و مالیات زیادی حد تا شود، که لزوما نیازمند حمایت در سطح ملی از طرف دولت هاست که می حمایت ای گسترده طور به عمومی

 کند)در انگلستان(. می کنترل را انتقاالت و

 :مداخالت/  ها سیاست/  ها برنامه مدیریت برای نوآورانه . رویکردهای4

 چند دخالت لزوم و( چاقی گیری همه ، مثال عنوان به) عمومی بهداشت فعلی های چالش از بسیاری عمیق های پیچیدگی به توجه با

 به ه منظور جلوگیری فشار بیش از اندازه ضروری است. بهبچند فرهنگی ضروری است که یک بخش عمومی یا داوطلب  جامعه یک عامل

 بر رویکرد ینا(.غیره و عاملی چند ، ای رشته چند سطحی، پذیرد)چند آن را می با مرتبط "multis" چند و پیچیدگی این مثال، عنوان

 ذینفعان متمرکز است. انتخابی های متفاوت حوزه در مشترک اهداف جستجوی

 های نوشته از بسیاری برابری: در های برنامه و ها سیاست با پیشرفته و قدرتمند سیاسی ریزی ضعیف مخالفت برنامه و تحلیل و تجزیه. 5

 به قدرت های سیاسی ذینفع عمیق و صریح مخالفت قطعی تصدیق تمایل برای عدم رسد می نظر به ، SDoH درباره 2009 سال از پیش

 .دارد وجود بخشند می بهبود برابر طور به را سالمت که هایی سیاست



 ، پیشنهادی مقررات یا قانون پیرامون "ذینفع گروههای" دقیق شناسایی جمله ، از سیاسی علوم از سیاسی ناشی _تحلیلی رویکردهای

 مثال یک .کند آماده آوری دلهره های مخالفت چنین بر غلبه در موفقیت و ریزی برنامه برای را عمومی بهداشت متخصصان تواند می بهتر

پروسه های  تا است بریتانیا غذایی مواد توزیع و بازاریابی ، فرآوری تولید کننده، های شرکت طرف از طوالنی مقاومت کننده نگران خاص

 .است کند جهانی گیر همه آن در انبوه طور به که دهد تغییر را خود چاق کننده

 :SDoH تحقیقات و نظریه ها به مربوط اساسی دیگر های چالش

 وجود SDoH رویکردهای از حمایت برای که مواردی جمله از ، دارد وجود ضعف نقاط عمومی در زمینه بهداشت تحقیقات از بسیاری در

 موارد این. شود حفظ سالمت عادالنه بهبود برای سیاستگذاری هدایت جهت الزم عملی و محکم شواهد تا است شده موجب که ، دارد

 :است زیر موارد شامل

یا افرادی است که کم و بیش قربانی نابرابری یا  سوی جمعیت سالمت به بر اجتماعی مؤثر عوامل مورد .کانون توجه تحقیقات در1

 از زورگویانه است. مهمترمحرومیت هستند بنابرین با ریسک هایی همراه است: این موضوع منعکس کننده یک دیدگاه محدود و نسبتا 

 با SDoH اولیه رویکرد کند ستفادها سالمتی برای بهبود اجتماعی منابع از نتواند مردم بالقوه نمایندگان که دارد وجود امکان این ، همه

 .گذاشته شد کنار بعداً شدکه می شامل را تری گسترده عاملیت مفهوم ، A. Sen "توانایی" رویکرد به اشاره

 :ها نابرابری سایر و سالمتی مورد در مفاهیم توصیفی تکرار صرفا و دائمی . تمرکز2 

 بوده درخشان بسیار سالمت در اقتصادی و اجتماعی های نابرابری اصلی منشاء تحلیل و تجزیه در عمومی بهداشت تحقیقات برخی اگرچه

 مطالعات کمبود به منجر توضیحات بر مداوم تمرکز ینا .رود می "دقیق" تشریح از فراتر ندرت به تحقیقات این از ای عمده بخش ، است

 در گذاران سیاست راهنمایی برای سیاسی و عملی مداخالت آزمایش و است، مانند تدوین شده شرایط تغییر چرا و چگونگی مورد در

 های چارچوب ، عمومی بهداشت مداخالت تحقیقات جدید زمینه توسعه از حمایت برای اجتماعی منتقد محققان ، اخیراً .سالمت بهبود

 .اند داده ارائه عرصه این در قبلی های کاستی رفع برای را قدرتمندی نظری

آیا مسائل  ، مثال عنوان به) ).عمومی بهداشت مداخالت اجتماعی اقتصادی توزیع اثرات ارزیابی برای ضعیف تحقیق روش و . نظریه3

 های ارزیابی مورد در اخیر های : به عنوان مثال، بررسی(کاهش یا دهد می افزایش را بهداشتی های نابرابری این اجتماعی اقتصادی

 مختلف گروههای مداخله، در اثرات  ارزیابی برای را ای شده پذیرفته متدولوژیکی معیارهای ، عمومی بهداشت مداخالت انواع در موجود

توسعه همچنین،  .اند گذرانده را ضروری آزمون کیفیت این ، مطالعات از معدودی تعداد تاکنون که دهد می نشان اقتصادی، -اجتماعی

 عدم با ضعف این . به خصوص مرتبط با توزیع وجود دارد عمومی بهداشت مداخالت ارزیابی از حمایت برای ناکافی برای نظریاتی که

 .است همراه فردی های آژانس و ساختاری شرایط پیچیده تعامل رفع و درک در عمومی بهداشت محققان گسترده موفقیت

 یک اعضای عنوان به ها انسان علم بایومدیکال با در نظر گرفتن همه :تعمیم شواهد درباره سنتی علمی های ایده به حد از بیش تکیه.4

 ذکر قابل. بگیرند نظر در بیولوژیکی را یک گونه برابر ،جوامع پزشکی زیست مداخالت برای که دارند سنتی، تمایل طور به ژنتیکی گونه

 سوال مورد ای فزاینده طور به. روز به روز بیشتر زیر سوال می رود انسان شگفت آور ژنتیک اپی و ژنتیکی تنوع دلیل مسئله به این ، است

 شرایط با چنان منطبق معموالً ، بهداشتی دستاوردهای برای انسانی رفتارهای تغییر هدف با مداخالت ، حال این گیرد. با می قرار

 .است غیرممکن کلی طور به قرائن و شواهدتأثیرات از روی  که تخمین گیرد می صورت آنها اجرای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی

 سمت به حرکت حال در "پیچیده مداخله" و "گرایانه واقع ارزیابی" روش دو هر در اخیر اجتماعی علوم های نوآوری ، خوشبختانه

آنکه بتوان  برای.است رفتار تغییر طریق از مزمن های بیماری از راه پیشگیری ترین اصلی است که مداخله هرگونه زمینه تر صریح توصیف

با شرایط  ،مطالعات موردی موازیید از با مسائل زمینه ای به طور صحیح و دقیق به آن پرداخت کنترل یا گرفتن نادیده به جای  جای

 .آنها استفاده کردیکسان بر روی متغیرها برای ارزیابی 



 کارشناسان از بسیاری نظر در ، هنوز(RCT) شدهکنترل تصادفی کارآزمایی :مداخالت کارآزمایی در کردن تصادفی به حد از بیش . تکیه5

 جامعه به کار رفته در علوم ای مشاهده/  مطالعات تجربی با مقایسه در ممکن است با اینکه حتی RCTاست.  افضل عمومی بهداشت

 های دوره و جوامع در برنامه اثربخشی و سیاسی ارزیابی مناسب ،نباشد پذیر،اخالقی و یا حتی مقرون به صرفه امکان ، اقتصاد و شناسی

 .است بوده کند مطالعه جدید الگوهای این اتخاذ در ، "عمومی بهداشت اساسی علم" ، اپیدمیولوژی ، حال این با .است زمانی

 نوین: تحقیقات درباره تر گسترده موضوعات : 3.4

 دو .گیرد می قرار چالش مورد جامعه فعلی روندهای با اکنون هم ، پیشرفته تحقیقاتی علمی های پیشرفت که است این تر اساسی تحول

 قدیمی تحقیقات از – خصوصی و دولتی از اعم - پژوهشی بودجه نهاد های تامین کننده. نشر و تحقیق بودجه :است مشخص روند

انتشاراتی که به بررسی  .برند بهره می ، اند مانده عقب( تر خطرناک بعضاً اما) جدیدتر تحقیق روشهای اتخاذ در اغلب که ، کارانه محافظه

نتشارات کامل زبان انگلیسی بر روی اعالوه بر این تسط جهانی تقریبا  .دارند سنتی کاری محافظه این تقویت به تمایل پردازند، مقاالت می

، شود ها زمینه از بسیاری در تحقیقاتی های مدل از محدودی مفهومی رنجباعث تداوم  تواند می و تامین کننده های مالی پژوهش ها، که

 حوزه در .دهد می ادامه پزشکی زیست زمینه در تحقیقات به همچنان ، جهانی بهداشت تحقیقات گذار سرمایه بزرگترین ، متحده ایاالت

 .دارند بیشتر تاریخی و فلسفی رویکرد یک به نیاز که است شده ای پیچیده سؤاالت به عالقه و توجه عدم باعث امر این ، عمومی بهداشت

 توجه ، حاکمیتی و سیاسی مختلف های سیستم سالمت آن بر تاثیر و فرهنگی و اجتماعی مسائل مرتبط با موضوعات بهمثال، عنوان به

 .نمیشود داده نیاز مورد

هنوز تامین  که چرا شود نمی انجام معمول بطور هم هنوز اما است، شده واقع تأیید مورد ای طورگسترده به ای رشته چند تحقیقات

 بستری ، COVID-19 اجتماعی الگوی فعلی مثال .در مرزهای امن مطالعات سنتی راحتتر صورت میگیرد نشر و چاپ و ،بودجه ،پژوهش

 بیماری بر موثر گسترده های سیاست به مؤثرتر و تر صریح رسیدگی خواستار برجسته نشریات .است میر و مرگ و بیمارستان در شدن

 یا انگلیس در ای برنامه و سیاست هیچ وجود این با .است مشخص های اقلیت جمله از ، اجتماعی محروم افراد بین در جدید و بار آن

 مربوط با است و تحقیقات مستند نشده انجام گیر همه بیماری از ناعادالنه عمیقاً و برجسته جنبه این با مؤثر مقابله برای متحده ایاالت

 .است نشده انجام هرگز مشکل این

 گیری: نتیجه

هم نقش آن داده و هنوز  تغییر را در جهت مثبت عمومی بهداشت تفکر چارچوب 2008 سال از SDoH مفهومی چارچوب ، تردید بدون

 به نیاز ها بخش سراسر در فعلی جهانی های چالش با آن بودن متناسب ، حال این در عملکرد و سیاستگذاری بسیار برجسته است. با

 در سیاسی مداخالت از بسیاری علیرغم ، بهداشتی های نابرابری چگونه که اند داده نشان محققان از بسیاری .دارد مجدد سنجی اعتبار

 رویکرد عمومی بهداشت کارشناسان از کمی تعداد ، حال این با .یابد می افزایش جا همه در تقریباً ، آنها کاهش برای شده گرفته نظر

 رانظام مند  تالش اولین ما ، اینجا در .اند برده سوال زیر ، است شده مداخالت چنین به بخشیدن الهام باعث خود که را SDoH نظری

 عمومی در سطح بهداشت های سازمان از ما .عنوان کردیم ، SDoH رویکرد  برای ضرورت تجدیدنظر در مختلفی دالیل دادن نشان برای

  .شوند روبرو چالش این با تا خواهیم می کمیته های عملکردی و سیاستمداران ، تحقیقاتی های انجمن همچنین و المللی بین و ملی

 بهداشت دانش ، کرده ظهور جدید های چالش ، است کرده تغییر زمان: نیست مناسب نامحدود استفاده برای مفهومی چارچوب هیچ

 این .تغییر دهیم SDoH مورد در مان رارویکرد تا است رسیده آن زمان .است یافته رشد موجود های روش تنوع ،است یافته بهبود عمومی

 تأثیر به دلیل هم و مراقبت به غیرمستقیم دسترسی به دلیل  که آز آنجایی ، است ضروری COVID-19 در مورد همه گیری ویژه به امر

 .شد پیشنهاد SDoH الگوی بنابراین ،یابد می افزایش سالمتی درسطح ها نابرابری گیر، همه بیماری با مرتبط اقتصادی بحران

 


