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چکيده
مقدمه
سالمت زنان بهعنوان نيمي از جمعيت و به دليل نقش اساسي آنها در تأمين ،حفظ و ارتقاا ساالمت سااير
اعضا خانواده از اهميت ويژهاي برخوردار است .بهعبارتديگر تأمين سالمت زناان تاأيير باهسااايي در ارائاه
خدمات مراقبت سالمت در بخش رسمي و غيررسمي داشته و درنهايات باعا ارتقاا ساالمت کال جامعاه
ميشود .سالمت زنان شامل سالمت جسمي ،رواني ،اجتماعي ،فرهنگي و معنوي آنهاا باوده و تحات تاأيير
عوامل اجتماعي ،سياسي ،اقتصادي و بيولوژيك قرار دارد .اين تعريف سالمت زنان چاارچو مفهاومي باراي
رويكردي مؤير و مرتبط براي پيشگيري از بيماري و ارتقاي سالمت زنان ارائه ميدهد .يك پيشرفت مها در
درك مفهوم سالمت زنان ،تأکيد بر تأييرپذيري وضعيت سالمت نهتنها از عوامال بيولوژياك و مراقباتهااي
سالمت ،بلكه در حد وسيعتر از تعيين گروههاي گستردهتر سالمت مانند تحصيالت ،فرهنگ و اقتصاد اسات.
ازاينرو تبيين چارچو نظري مدل سالمت زنان ميتواند زمينه علمي و نظاري الزم در شاناخت و ارزياابي
عوامل مؤير بار ارتقاا ساالمت زناان را فاراه نماوده و از رياق سياساتگاذاري مناسا تاأمين نماياد.
چارچو هاي مفهومي نقشهاي براي شناخت و تعريف ارتباط و روابط عليتي مابين مشكالت و عوامل ماؤير
بر آنها ميباشند .چارچو هاي مفهومي سالمت در پي نشان دادن شاخصهاي سالمت و ارتباط بين آنهاا
ميباشند .اين چارچو ها بايد قادر باشند عوامل مؤير و مرتبط با سالمت را نشان داده و ارتباط بين آنها را
در سطوح مختلف نمايش دهند.
روششناسي
اين مطالعه کيفي با رويكرد تحليل محتوايي انجام شد .دادهها به روش مثلثي ( )Triangulationبا جستجوي
مستندات مرتبط ،مصاحبه عميق ( 6جلسه) و  8جلسه بح گروهي متمرکا با صاح نظران کليدي در علوم
مرتبط با سالمت جمعآوري شد .بهمنظاور درك و مفهاومساازي يافتاههاا ،ايجااد ارتبااط و تفساير آنهاا،
مستندات مورد تحليل محتوي قرار گرفت و بر اساس گامهاي تحليل دادهها نمودار مادل در ترساي رواباط
بين مفاهي راحي گرديد .سپس مدل اوليه سالمت زناان در اي بحا گروهاي متمرکاا و مصااحبه باا
صاح نظران و سياستگذاران کليدي حوزه سالمت مورد نظرخواهي و اصالح قرار گرفت .اين مدل در گاروه
سالمت زنان فرهنگستان علوم پاشكي ايران نهايي و مدل سالمت زنان فرمهر ناميده شد.
يافتهها
مدل سالمت زنان فرمهر به ابعاد ملي و بومي ،مذهبي و فرهنگي زندگي زنان ايراني توجه نموده است .عناصر
تشكيلدهنده آن شامل  39عامل است که به ترتي عبارتاند از 01 :عامل در سطح فرد 8 ،عامل در ساطح

خانواده که هريك در سه گروه موضوعي و  12عامل در سطح اجتماع که در چهار گروه موضوعي دستهبندي
شدهاند 2 .عامل يا عنصر زيربنايي مؤير بر سالمت زنان نيا در يك گروه موضوعي در مدل قرار دارند.
بحث و نتيجهگيري
چارچو مفهومي و مدل سالمت زنان فرمهر بهعنوان ابااري براي درك بهتر ابعاد سالمت زنان و عوامل مؤير
بر آن ،تحليل ا العات و ارزيابي مورداستفاده قرار ميگيرد .در اين چارچو و مدل روابط بين ابعاد مختلاف
سالمت زنان و نقشهاي متعدد در زندگي زنان و عوامل مؤير خارجي در يك مجموعه در نظر گرفته شاده و
کاربرد آن در توصيف روابط جنسيتي در خانواده ،جامعه و تعيين شاخصهاي مناسا و ساازگار باا شارايط
است که ارزيابي و مقايسه وضعيت سالمت زنان و مراقبتهاي آنان را با پايداري و اعتبار الزم در سطح ملي و
بينالمللي امكانپذير مينمايد.
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