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چکيده
مقدمه
زنان پايهها ي اصلي خانواده و محور سالمت ،رشد و اعتالي خانواده و جامعه هستتدد زنتان در اک تر جوامت
ازلحاظ اجتماعي و فرهدگي در معرض تبعيض قرار دارند که اين تبعيضها ميتوانتد دسترستي ننهتا را هته
نموزش ،اطالعات و نگاهي ،خدمات ههداشتي و درماني کم کدد و ننها را در معرض خطتر فرتر کته ياتي از
عوامل عمده تبعيض در سالمت است قرار دهدد زنان هيشتر مورد خشونت جستمي ،جدستي و روانتي واقت
ميشوند ازلحاظ ژنتياي هه هسياري از عوامل خطر سالمت (م ل سيگار يا الال) حساستر هستدد هاروري و
تولد فرزند سالمت ننها در معرض هيماري هتا و شترايخ ختاه تهديدکددتده ستالمت قترار متيدهتد و هته
مراقبتها و خدمات ويژه ههداشتي و درماني نيازمدد ميسازد هماندد ساير حوزههاي سالمت و علوم پزشاي،
پژوهش در سالمت زنان نيز هراي توليد دانش و هه کارگيري نن در جهت ارتراي سالمت زنان است از طرفي
مداه جهت سرمايه گذاري هر گستره پژوهش هسيار محدود است و همواره اين سؤال وجود دارد که محررين
هايستي هه کدام موضوعات پژوهشي هپردازند يا در اختصاه مداه  ،کداميک از مداخالت هايد در اولويت قرار
گيرد هدين سبب تعيين وضعيت تحريرات سالمت زنتان ياتي از اولتين گتامهتا در هرنامتهريتزي و حرکتت
نظاممدد و مبتدي هر شواهد جهت رف چالشهاي سالمت زنان است
روششناسي
در اين مطالعه در يک هازه زماني ستيستاله در دوران پتساز انرتال ( 1931/11/11لغايتت )1931/11/91
تحريراتي را که هر روي جمعيت زنان کشور و ها محوريت سالمت زنتان اناتام گرفتته استت هررستي شتد و
تصويري از تحريرات اناامشده در اين زميده را ترسيم شد در اين مطالعه کيفي پتس از تعيتين هانتکهتاي
اطالعاتي و استراتژي جستاو نتايج در  EndNoteذخيره شد و پس از حذف متوارد تاتراري مرتا ت طبت
پروتال طبرههددي مورد ارزياهي قرار گرفتدد درنهايت  0391مراله استخراج و وارد نرمافزار  SPSS 19شتد و
تحليل نهايي اناام شد
يافتهها
 19922مراله در جستاوي مردماتي هه دست نمد و پس از موارد تاراري  13113مراله جهت طبرتههدتدي
موردهررسي قرار گرفتدد و ها لحاظ نمودن معيارهاي ورود و خروج  0391مراله هه دست نمد

در نگاه کلي هه روند انتشار مرا ت مرتبخ ها سالمت زنان در ايران در دهه اول سالهاي شمستي موردهررستي
( )1931-1991تا ستال  1931مرالتهاي يافتت نشتد در دهته دوم ستالهتاي موردهررستي ()1991-1921
نمودارها نمايانگر روندي کامالً صعودي ها شيبي نرام در نيمه اول اين دهه تا سال  1990است
دهه سوم سالهاي موردهررسي ( )1921-1931دوران دهسالهاي هسيار پر افتوخيز هراي توليتد مرتا ت ايتن
حوزه هوده است در هررسي روند انتشار مرا ت سالمت زنان ايراني در سالهاي ميالدي نيز همچون سالهاي
اول شمسي ،توليد مرا ت در سالهاي اول هررسي تا سال  1111سيري کتامالً يادواختت داشتته ،ازننپتس
درماموع تا سال  1111سيري کامالً صعودي و افزايشي هه خود گرفته است ،در سال هعد ( )1119اين روند
نزولي متوقف و معاوس گرديده است
بحث و نتيجهگيري
هررسي نتايج ههدستنمده از اين مطالعه حاکي از نن است که در سه دهه اخير اگرچه انتشار مرا ت سالمت
زنان در ايران افتوخيزهايي را داشته اما روند کلي نن افزايشي و رو هه رشد هوده است هااينحال نمتيتتوان
گفت اين مطالعات کامالً سازمانيافته و در جهت اهدافي خاه هراي دستياهي هه هتدفي کتالن و هلددمتدت
طراحي شدهاند
همچدين نميتوان اين ادعا را داشت که پژوهشهاي اناامشده هر مبداي نيازسداي و ههمدظور پاسخگويي هه
اولويت هاي نظام سالمت هوده است ،کما ايداه در اين مطالعه در خصوه نوع هيماريها و مرايسه نن هتا هتار
هيماريهاي زنان رويهاي کامالً هرعاس ديده ميشود ،يا در خصوه توجه هه هيماريهاي دورههتاي مختلتف
زندگي زنان هيشترين تمرکز هر هيماريهاي دوران هارداري و واگيردار است
همچدين نميتوان اين ناته را ازنظر دور داشت که تأثير سالمت و کيفيت سالهاي اوليه زندگي افراد ،ههويژه
زنان ،هر سالمت سالهاي هعدي زندگيشان اناارناپذير است؛ هداهراين توجه هته ستالمت زنتان در ستالهتاي
پيش از هلوغ و هلوغ و جهتدهي پژوهشها هه ننسو ،هر سالمت دورههاي هاروري و يائسگي و ستالمددي اثتر
م بت خواهد گذاشت اين ناته نيز حائز اهميت است که نيازهاي جمعيتهاي خاه زنان همچون معتادين،
زندانيان ،معلولين ،زنان خياهاني و هيسرپرست ،ساکدين خانههاي سالمددان و نيز هايد متوردپژوهش قترار
گيرد
کليدواژه :وضعيت تحريرات ،سالمت زنان ،مرا ت ،پژوهش ،ايران

