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مقدمه

زندگی،  شیوه های  جمعیتی،  ساختار  امــروز  جهان  در 

بهداشتی  نــیــازهــای  و  فرهنگی  و  اجــتــمــاعــی  نــیــازهــای 

درمانی به طور مدام در حال تغییر است. برای رویارویی 

با  باید  با تغییرات و حل مشکالت بهداشتی و درمانی 

روش های علمی وارد عمل شد. 

حل مساله

در مقوله بهداشت و درمان با این مهم 

انحصار  از  را  داریم که »پژوهش«  نیاز 

دانشکده ها و پژوهشکده ها خارج کنیم تا 

این  در  نیز  درمــان  و  بهداشت  کارکنان  همه 

حیطه تبحر کسب کنند و بتوانیم از پژوهش ها و 

تجربیات علمی و عملی آن ها برای حل مشکالت این 

عرصه بهره ببریم. 

پژوهش،  حــوزه  در  محدود  اعتباری  منابع  به  توجه  با 

منـابع  کـه  می کند  ایــجــاب  پژوهـشی  کــارآمــد  مدیریت 

یابند  اختصاص  مـشکالتی  و  مـسایل  بـه  اعتبـارات  و 

آسیب های  و  و خـسارات  داشـته  بیـشتری  فراگیری  کـه 

ضـرورت تـحـقـیـقضـرورت تـحـقـیـق
درسـیـسـتـم هـایدرسـیـسـتـم هـای
بهداشتی درمانیبهداشتی درمانی

ضـرورت تـحـقـیـق
درسـیـسـتـم هـای
بهداشتی درمانی

نیره اسماعیل زاده
کارشناس اپیدمیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 اهداف آموزشی 

امید است خوانندگان محترم پس ازمطالعه مقاله:
اهمیت پژوهش درنظام سالمت را بیان کنند. 	
فرایند حل مساله را توضیح دهند. 	
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جدی تری را بر سـالمت جامعـه وارد مـی سـازند. 

مسأله  هر  فرآیند حل  در  و  روزمــره  زندگی  در  ما  همه 

از نظر سرعت  و مشکلی به دنبال راه حلی سودمندتر 

)فوریت( هستیم. شناسایی عواملی که می تواند  بیشتر 

یا همان »تحلیل مساله«،  ایجاد مسأله شود  به  منجر 

کردن  و شناسایی علت«، مشخص  داده هــا  »گـــردآوری 

راه هایی که منجر به رفع مسأله می شود یا »برنامه ریزی 

حل مساله«، به کارگیری ابزار و راهکارهایی که برای حل 

مسأله به کار می رود و در نهایت بررسی جوانب مختلف 

مختلف  بخش های  ارزشــیــابــی(  و  )کنترل  مشکل  رفــع 

فرآیند حل مسأله را تشکیل می دهند. 

حال  در  بنوعی  کودکی  اوان  همان  از  ما  ترتیب  این  به 

تجربه کارهای پژوهشی مسأله محور هستیم. در حالی 

ــبــاط با  ــره بـــرای تأمین مــعــاش، ارت ــ کــه در زنــدگــی روزم

دیگران، برآورده کردن نیازها و... همیشه در حال تجربه 

و مهارت آموزی هستیم اما معموالً نمی دانیم که درگیر 

فرآیند »حل مسأله« هستیم. در واقع برخی از ما فکر 

که  هستند  مقوالتی  تحقیق«  و  یابی  »مساله  می کنیم 

در  اغلب  دلیل  به همین  نمی شناسیم.  را درست  آن ها 

محیط های شغلی کمتر از این مهارت ها و تجربه هایی که 

در زندگی کسب کرده ایم، استفاده می کنیم. 

ــاس یک  اگـــر مــهــارت هــا و دانــســتــه هــای خـــود را بــر اسـ

توانست  خواهیم  کنیم،  سازماندهی  و  بــازســازی  نظم، 

خود  مهارت های  و  ذهنی  توانایی های  و  استعدادها  از 

مردم  درمانی  بهداشتی  مشکالت  حل  و  شناسایی  در 

باعث  و  و سازمانی که در آن کار می کنیم بهره بگیریم 

بهبود سالمت مردم و ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی 

و ســازمــان شــویــم. در نظر  و پیشرفت خــود  و درمــانــی 

داشته باشید که مسایل در سیستم، درجات مختلفی از 

پیچیدگی را دارند ولی روش های حل مسأله در بسیاری 

از موارد دارای نقاط اشتراک و تشابه هستند.

هر  سیستم  یک  در  مسأله  حل  ــرای  ب طــور خالصه  به  

کارمند بهداشتی بایستی:

سیستم بهداشت را بشناسد. 	 

منبع مناسب داده ها برای تعیین عوامل اصلی مرتبط 	 

با مسأله را بشناسد.

سیستم های محیطی مرتبط با سیستم بهداشت برای 	 

تصمیم گیری درباره راه حل های حل مسأله را بشناسد.

در طی اجرای برنامه عملیاتی برای حل مسأله، فرآیند 	 

و  شناخته  را  اجرایی  نقاط ضعف  تا  پایش  را  اجــرا 

نسبت به رفع آن اقدام کند.

در نهایت برای ارزیابی میزان موفقیت در حل مسأله 	 

را ارزشیابی و اعالم کند.

درمــان«  و  بهداشت  سیستم  در  مراحل»پژوهش  ایــن 

است و ضرورتی اجتناب ناپذیر برای احیا و بقای سیستم 

به شمار می آید که کسب مهارت آن برای همه کارکنان 

سیستم بهداشت و درمان الزم است.

پیشنهادها 

گام های روش تحقیق در سیستم بهداشت و درمان در 

زمره نیازهای آموزشی همه شاغالن در بخش بهداشت 

و درمان قرار داده شود.
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