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 دهيچک
کارگيري اين راهبرد در مديريت نظام سالمت عالوه  به .ترين راهبردهاي تأمين، حفظ و ارتقاي سالمت شهروندان است مشارکت جامعه يكي از اساسي

ها نيز  هاي نظام سالمت موجب تداوم و اثربخشي برنامه پذيري در جامعه و کاهش هزينه دهندگان سالمت، با افزايش مسئوليت بر انگيزه بخشي به ارائه

 .دهد ها و راهكارهاي جلب مشارکت مردم در مديريت نظام سالمت را ارائه مي مستند حاضر چالش. شود مي
 

 جامعه، مديريت نظام سالمت بهداشت ارتقاي سالمت، خدمات :ها کليدواژه

 
 مقدمه

 ي ازيكر  رامشارکت جامعه در امرر سرالمت    ،اشت جهانيسازمان بهد

 جامعره، صريانت از   و فررد  سالمت ءمين، حفظ و ارتقاأاصلي ت هايراهبرد

و دسرتيابي بره    همره  برراي  تالش در جهت شعار سرالمت  زيست، محيط

مشارکت جامعه فرايندي است که  .کند سالمت معرفي مي همگاني پوشش

ت نظام سالمت درگيرشده و بره کمرك   نفعان در فرايند مديري طي آن ذي

گذار بر سالمت را شناسايي کرده و در انتخاب راهكرار  تأثيريكديگر مسائل 

 (.0)کنند سازي و ارزشيابي آن نقش اصلي را ايفا مي مناسب و پياده

زمراني   .پرذير اسرت   راهبردي توجيه و فلسفي از لحاظ جامعه مشارکت

 اوالً باشرد،  زيسرت  محريط  و يانخود، اطراف سالمت تأمين درگير جامعه که

در  ، ثانيراً ارائه کنرد  براي حل آن مناسب را راهكارهاي و نيازها تواند مي بهتر

 وقتري از نظر راهبردي هم  .کند احساس مسئوليت مي هم ها انجام اين برنامه

از  مقرداري  کنند؛ اول اينكه باحضور مردم  مشارکت مديريت فرايند در مردم

 سرالمت  تأمين  دوم اينكه انگيزه شود و کاسته مي المتس نظام اقتصادي بار

 . يافت نيز افزايش خواهد کارکنان نظام سالمت براي حتي جامعه

در بسياري از اصول قانون اساسي کشور بر لرزوم مشرارکت مرردم در    

هاي  و پيشبرد برنامه( 09اصل)، تأمين منابع سالمت (0اصل) اموراجتماعي

 . شناخته شده استبه رسميت ( 011اصل) سالمت

سررازي مررردم از حقررو  و  آگرراههرراي کلرري سررالمت برره  درسياسررت

و تحقر  رويكررد سرالمت همره     ( 0-0بنرد ) هاي اجتماعي خود وليتئمس

پرذيري،   وليتئافرزايش آگراهي، مسر   طور اختصاصي برر   هو ب( 0بند)جانبه

توانمندي و مشارکت ساختارمند و فعاالنه فرد، خانواده و جامعه در تأمين، 

 .شده است تأکيد( 00بند)سالمت يظ و ارتقاحف

بنررد 01، هررم در هرراي کلري در بخررش مشررارکت اجتمراعي    سياسرت 

 حرل  و هرا  برنامره  هاي مختلف از جمله پيشبرد مشارکت عمومي در عرصه

 .را مورد حمايت قرار داده است(6بند )اجتماعي مشكالت

وسرعه  هاي پنج ساله ت هاي فو  در برنامه عالوه بر قوانين و سياست

هاي مختلف دولت ذکر  نيز، جلب مشارکت مردم به عنوان وظايف بخش

 .شده است

طورخالصه مشارکت جامعه باعث افرزايش سرواد سرالمت مرردم و      هب

کارگيري آن در شيوه زندگي، ارتقاي تناسب و کيفيرت خردمات،کاهش    به

 رونر   ها، ايجاد انگيزه درکارکنان، تقويت ارتباط مردم و دولرت، بري   هزينه

 وري  بهرره  بره  شدن بازار شايعات و کاهش تقاضاهاي غيرمنطقري، کمرك  

 منردي  بهرره  محروم جامعه، اقشار و نقاط و امكان ارائه خدمت در خدمات

 کارکنران دولتري   توسرط  فرهنگي داليل به آن ارائه که خدماتي از جامعه

 اجرراي  سالمت، در عدالت دموکراسي، کمك به تحق  رشد نيست، مقدور

 هراي مترأثر از عوامرل اجتمراعي و     مبتني برر شرواهد و برنامره    ايه برنامه

 .شود مي بخشي بين هاي همكاري

اين مستند ابتدا تعريف مشارکت جامعه در نظرام سرالمت کشرور     در

ها و ارائه راهكارهاي جلب و نگهداشت مشارکت جامعه  ارائه و سپس چالش

 . شود در حوزه سالمت معرفي مي

 

 روش
د عالوه برر اسرتفاده از مطالعرات و مقراالت معتبرر      در تهيه اين مستن

المللي، با انجام مصاحبه فردي و پرسشنامه نيمه سراختار، از   داخلي و بين

نظرر ايرن حروزه کره طري سراليان طروالني سرابقه          تجربيات پنج صاحب
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 ، شماره اول0410دوره ششم، بهار  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /01

انرد؛   هاي مرتبط با مشارکت جامعه در داخل و خارج کشور داشرته  فعاليت

 .استفاده شده است

 

 مشارکت مردم و اشکال آن تعريف
 آگاهانره،  درگيرري /مشارکت: مشارکت مردم در نظام سالمت عبارتست از

 يرا  فرردي  صرورت  بره  جامعه آحاد از يك هر عادالنه و داوطلبانه يافته، سازمان

 حفرظ  ترأمين،  منظور به سالمت مديريت فرآيند از جزء چند يا يك در جمعي

 .زيست محيط و ديگران ده،خانوا فرد، در سالمت عادالنه ارتقاي و

 :اشكال مختلف مشارکت مردم عبارتنداز

  خودمراقبتي؛ .0

 هاي اجتماعي؛ در عرصه رسمي بنيادهاي ها و نهادها، انجمن ها، سمن .0

  غيررسمي؛ و رسمي خيرين .0

  صنوف مختلف شغلي؛ .4

  علمي؛ بنيادهاي و ها انجمن .5

  روستا؛ و شهر در محلي شوراهاي .6

 .(بطانرا مثل) غيررسمي اجتماعات .7

 

 ها چالش
هاي  سازان برنامه تواند تصميم شناسايي موانع جلب مشارکت مردم مي

انديشري در رفرع آن    ها و چاره ارتقادهنده سالمت را در طراحي بهتر برنامه

دسته 04هاي مشارکت جامعه در ارتقاي سالمت در  چالش (.0)ياري رساند

 :زير به اختصار آمده است

زش علوم پزشكي از مباحث علوم انساني که عاري بودن کوريكولوم آمو .0

براي کسب مهرارت در برقرراري ارتبراط و مرديريت حرل مشركالت       

 ضروري است؛ 

ها و خدمات درماني بره   طور عمده به مراقبت منحصر بودن خدمات به .0

 اي سالمت؛  هاي ارتقادهنده و توسعه جاي خدمات و مراقبت

ر پرذيرش دانشرجو و   هراي اجتمراعي د   منظور نكردن اعتبار و فعاليت .0

 ارتقاي استادان؛

 تعويض مكرر پزشكان مراکز جامع سالمت؛  .4

عدم اجراي کامل برنامه پزشكي خانواده کره بسرتري مناسرب برراي      .5

 مشارکت مردم است؛ 

رساني حوزه سرالمت بردون اعتبارسرنجي     وجود منابع مختلف اطالع .6

 ؛...( ها و تبليغات و هاي مجازي، سايت استفاده از رسانه)

وجرود  )هاي ارتقادهنده سرالمت   دم دسترسي عامه به مراکز و محلع .7

 ؛...( هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، دانشي و محدوديت

 عدم حمايت از فعاالن محيط زيست؛ .2

بروکراسي پيچيده در کسب )،(سمن)هاي مردم نهاد مشكالت سازمان .9

اي از مروارد، انگيرزه کرم     ها در پراره  مجوز، توقع کسب درآمد از سمن

 خصوص در مردان، عدم توجه به مستندسازي و عملكرد علمي؛ به

 ها؛ توجه ناکافي به عدالت محوري فعاليت .01

 هاي نهادهاي مردمي؛  سياسي به فعاليت  ظن سوء .00

 ها؛  وجود تعارض منافع در بعضي از سمن .00

 ها در تأمين منابع مالي؛  مشكل سمن .00

 .فقدان نظام پايش و ارزشيابي و پاسخگويي .04

 

 راهبردها
هراي توانمندسرازي توسرط     برنامره : ها توانمندسازي و حمايت ازسمن .0

تواند باعث ارتقاي مشارکت عمومي با  هاي مختلف مي دولت يا سازمان

. عنوان بازوهاي عملكردي در حروزه سرالمت باشرد    ها به اين سازمان

اين . نكته مهم درجلب مشارکت افراد، داوطلبانه بودن حضورشان است

عالوه برر  . مهم با ارتقاي دانش و توانمندي جامعه قابل دستيابي است

آن توانمندسازي و ارتقاي سواد سالمت، باعرث رضرايتمندي افرراد و    

 . شود هاي حوزه سالمت مي افزايش مشارکت ايشان در برنامه

ارزيابي عملكرد و معرفري  : برعملكرد آنها نظارت ها و  حمايت از سمن .0

 .کند کمك مي پايداري اين نهادهاهاي برتر و تقدير از آنها، به  سمن

ريرزي از   سازان و مرردم در تمرامي مراحرل برنامره     بين تصميم ارتباط .0

ي آن، بر تداوم اجراي شناسايي موضوع تا تدوين برنامه، اجرا و ارزشياب

  (.0)گذار استتأثيربرنامه و کسب نتيجه مطلوب 

هراي   به منظور دستيابي به عردالت در سرالمت بايرد تمرکرز فعاليرت      .4

 .باشد هاي محروم جامعه ل و مكانيمعطوف به مساها،  سمن

 

 هاي ارزشيابي شاخص
روشن  داراي مستنداتاي بايد  و هزينه  تمام منابع دريافتي :شفافيت .0

 .بر اساس مشاهده اين مستندات نمره شفافيت داده شودو  باشد

به روشرني گفتره    ،شود هايي که داده مي اگر در گزارش :پاسخگويي .0

 نهاد آن مديران و اعضا بين تعاملي وشود که چه اقداماتي انجام شده 

 به کنند و سؤالمجازي  فضاي در يا حضوري صورت به بتوانند و باشد

پاسرخگويي   افرراد مرورد نظرر باشرد،     اقناع و شودداده  پاسخ تسؤاال

شرود و هرم    نهراد  مرردم  سرازمان  اعضراي  رضايت هم باعث تواند مي

برا مشراهده    تروان  شاخص را مري اين . سازمان مردم نهاد را ارتقا دهد

 .امتياز داداز اعضا  سؤالو يا  مستندات مجازي يا حقيقي

 روشرن،  هراي  بايسرتي برنامره   :هاي مبتني بر شواهدعلمي برنامه .0

 هراي  برنامره  يعنري  باشند پايش، همراه با مبتني بر شواهد و مشخص

 توانرد  آن مشخص نيست نمري  تأثير و است ارزشيابي بدون که سنتي

 کره  دارد جاذبه مردم براي اي برنامه. باشد داشته مردم براي اي جاذبه

ابتالء،  روي که تأثيري بتوانند و باشد مشخص آن نتايج و هدف، روش

 آب ترأمين  دنبرال  يك سمن وقتي باشد معلوم داشته ناتواني يا مرگ
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 ها و ارائه راهكارها بيان چالش: مشارکت جامعه درمديريت نظام سالمت

 00/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره اول0410دوره ششم، بهار 

 اقردام  ايرن  کره  دهد نشان تواند مي باشد؛ تغيير رفتار سالم آشاميدني

درصد استفاده از آب آشراميدني سرالم ودر    روي تأثيري منجر به چه

 .هاي گوارشي و مرگ کودکان شده است نهايت کاهش موارد بيماري

 

دم در مديريت نظام سالمت، بهترين مدل مشارکت مر
 است ن بهداشتارابط

 :داليل اين امر در ذيل آمده است

شوند و  طور مرتب توانمند مي ن توسط کارشناسان بهداشت بهاداوطلب .0

 ؛بينند آموزش ميرا دانش و مهارت الزم متناسب با نياز جامعه 

شروند و ماننرد    رف مرکز جامع سالمت حمايرت مري  طاز نظر مالي از  .0

 ؛مين منابع مالي نيستندأنگران ت سمن ها

شوند تا خدمات آنان متوجه  ول سازماندهي ميئاز طرف کارشناس مس .0

  باشد؛اقشار واقعا نيازمند 

ارزشريابي و حتري آموزشري برراي دانشرجويان       ،هاي پايش در برنامه .4

 ؛مشارکت جدي دارند

و شرناخت داوطلرب،   از هرگونه تعارض منافع به دليل محلري برودن    .5

 .شود مي پيشگيري

 

 تقدير و تشکر
ها و ارائره   چالش» اين مستند برآمده از نتايج طرح تحقيقاتي با عنوان

است که  «راهكارها درجهت اجرايي شدن مشارکت جامعه درنظام سالمت

با پشتيباني فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسالمي ايران انجام شرده  

جناب آقاي محسن  از همكاري صميمانه سرکارخانم ليال حسيني و. است

 .شود جاللي که در انجام طرح مشارکت کردند سپاسگزاري مي
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Abstract 
One of the most essential strategy for providing,maintaining and improving civilizations' health is community 

participating. Using this strategy in health system management, results more motivation in health care providers, 

continuity and effectiveness for programs by increasing social responsibility and decreasing health system costs. The 

document represent challenges and solutions in community participating in health system management 
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