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 دهيچک
 ارائهه ق ياز طر ا نظام سالمت صرفاًيال متولد شد که آؤن سيدر پاسخ به ا يالملل نيسطح بسالمت در  ياجتماع يگرها نييتعگفتمان : نه و هدفيزم

 يکردهها يا رويطور عادالنه بهبود دهد  سالمت جامعه را به يها تواند شاخص يمسالم  يت سبک زندگيبه رعاحت کردن مردم يو نص يخدمات پزشک

داننهد تها    ياثهر مه   يکرد را به ين رويکه ا يمخالفان .کرد وجود داردين رويکاربست ا يبرا يمتفاوت يها د به کار گرفته شود؟ در کشور ما نگاهيبا يگريد

 يساز ادهيپ يارهايمع :دهد يجواب مها  الؤن سين مطالعه به ايا .کرد هستندين رويا ياجزا يساز ادهياند و در حال پ ها را باال زنده نيکه آست يموافقان

 ؟دا کرده استيزان در کشور استقرار پيست و به چه ميالمت چس ياجتماع يگرها نييتعکرد يرو

 يج در دو بخه  اصهل  ينتا. انجام شده است يمصاحبه و بحث گروه ،ق مرور منابعياطالعات از سه طر يآور جمع. است يفيمطالعه کک ين يا: روش

پنج عبارت از  ق استقرارين مصادييتع يالگو. شده است يبند نده جمعيران و راه آيسالمت در ا ياجتماع يگرها نييتعکرد يق استقرار رويشامل مصاد

 .ت و منابع استيريوه مديش ،روال و استاندارد ،ساختار ،دار شامل هدف و برنامهيستم پايک سي ءجز

ن يشهتر يب. رده اسهت دا کيدرصد استقرار پ 86در مجموع  گانه پنج ياجزابودن وزن  يسالمت با فرض مساو ياجتماع يگرها نييتعکرد يرو: ها افتهي

 . باشد يمت يريوه مدياز مربوط به شين امتيکمتر. روال و استاندارد و منابع است ،مربوط به سه جزء ساختار يساز ادهياز پيامت

و  يبخه  خصوصه   ،يهي اجرا يهها  ف و انتظهارات از دسهتگاه  يتکال ،1141تا سال  جامع سالمت کشور نقشهن يشود با تدو يشنهاد ميپ: يريگ جهينت

و  يزيه ن مميهمچنه . مشخص شود يو فرهنگ ياجتماع يدر برنامه هفتم توسعه اقتصادسالمت  ياجتماع يهاگر نييتعدر بهبود  يمردم يها تشکل

ن يهها و همچنه   يهها و فرمانهدار   ين اسهتاندار يب يثرؤکرد انجام و رقابت ميرون يا يساز ادهيها در ارتباط با پ ها و شهرستان عملکرد استان يبند رتبه

د يو الگو بودن ابتدا خود با ياجتماع ييبا هدف پاسخگو ين راستا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکيدر هم. جاد شوديمشارکت مردم ا ينهادها

 .کند ييمشخص و اجراگرها  نيين تعيبهبود ا يبرا يهمکاررا در قبال   سهم و نقش
 

 هاي بهداشت و تندرستي، مشارکت اجتماعي هاي اجتماعي، شاخص شاخص گذاري،  ريزي بهداشتي، سياست برنامه :ها د واژهيکل

 
 

 مقدمه

رفاه زندگي در جامعه  در گفتمان غالب امروز دنيا، بشريت به دنبال توسعه و بهبود

تههيمين حقههوق شهههروندي در  کههه دسههتيابي بههه آن مسههتلزم تعيههين و  اسههت

 يالملل نيانسان در اسناد ب ياز حقوق اساس يکيسالمت به عنوان (. 1)کشورهاست

سازمان جهاني (. 3، 2) ران شناخته شده استيا ميجمهوري اسال ياساس و قانون

اجتماعي و نه فقط نبود  رفاه کامل جسمي، رواني و /بهزيستن"ت را بهداشت سالم

از آن است که  يمطالعات حاک(. 1)کند يف ميتعر "معلوليت/بيماري و نقص عضو

از  يبرآوردها حاک. دشون يد سالمت ميا تحديو  تيمينسبب  يمختلف يگرها نييتع

، (درصهد  14) يولهوژ يب/تيجنسه /کيشامل ژنت يفرد يگرها نييآن است که تع

 سهت يط زي، محه (درصد 24) سالمت يها ، مراقبت(درصد 24) فرد يسبک زندگ

، ي، روانه يبهر ابعهاد جسهم   ( درصد 14) ياجتماع ياقتصاد طيو شرا( درصد 14)

 .(5)سالمت انسان اثرگذار هستند يو معنو ياجتماع

 

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 تهران يدرمان يو سالمت، پژوهشکده علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشت يحکمران يدانشيار، گروه علم: نويسنده مسئول* . 1

 ي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکييامنيت غذا ار، گروه سياست سالمت و جامعه، دبيرخانه شوراي عالي سالمت وياستاد. 2

 ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکيييت غذايسالمت و امن يعال يرخانه شورايپزشک و کارشناس دب. 3
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خهود،   يخهود  هسهالمت، به   يهها  کننهده  نيهي تع يتمرکز بر روبا 

و  يو ارائه خهدمات بهداشهت   يذارگ هي، سرمايزير برنامه ات ازتيکيد

 ي، اجتماعي، اقتصادياسيس يروهاياز ن يتر عيف وسيط به يرماند

سالمت فرد بر  يتر عيات وستيثيرکند، که  يدا ميفت پيش يطيو مح

عوامهل   واسهطه ه ت به يه ک جمعي، سالمت يبه عبارت. و جامعه دارد

 بخ  بهداشت وم يمستقها خارج از کنترل  شتر آنيکه ب يا ستردهگ

 سهالمت در دو  يهها  شرفتين پيتر ممه. رديگ يدرمان است، شکل م

تهر ر    سهترده گ يهها  ن حهوزه يل تحوالت در هميدل هذشته، بگقرن 

سههالمت مربههوط  يههها بههه بهبههود مراقبههت ميطورمسههتق هو بهه داده

 هها  يگهذار  اسهت يدر س انسهجام و  يکپارچگين، يبنابرا(. 8)شود ينم

بهه  ( ج کهل جامعهه  يبسه ) ياجتماع ييو همگرا (ج کل حکومتيبس)

 يهها  بخه   ت منهابع درون و بهرون  يستفاده از حداکثر ظرفمنظور ا

 (.7)است يمردم ضرور يستيسالمت و بهز يتوسعه برا

اجتماعي مهؤثر بهر  يگرها نييتعبي  از سه دهه تحقيق در زمينه 

کهه عوامهل اجتمههاعي چههون شههيوه تکامههل     دهد  يمنشان  سهالمت

نقههل   و مههل کهودکي، آمهوزش، اشهت،ال، مسهکن، تفريحهات، ح      يابتدا

اي بر سهالمت  کشاورزي، حمايت اجتماعي اثرات شناخته شده عمهومي،

وسهيع و بها کيفيههت ايههن گونههه       ارائهگذاري در  دارد و سرمايه مهردم

هاي سالمتي جامعه را به دنبال خواههد داشهت  بهبود شاخص خهدمات،

را ي اجتمهاعي مختلهف   ها اين که در اين بهبود همواره بايد اليه ضهمن

کهرد  ياسهتقرار رو  ييههدف نهها   (6)رقراري عدالت در نظر داشتب بهراي

رمنصهفانه در  يغ يهها  يسهالمت کهاه  نهابرابر    ياجتماع يگرها نييتع

در  يعهدالت  يکاه  ب يبرا يگر دو راهبرد اصليد ياز سو. سالمت است

(. 9)و مشهارکت مهردم اسهت    ين بخشه يبه  يسالمت عبارت از همکهار 

ن يه کرد که اگر ابزار و الزامهات ا  يريگ جهيگونه نتن يتوان ا ين ميبنابرا

ن يه کهردن ا  يهي اجرا يابد ظرف الزم بهرا يو استقرار  يدو راهبرد طراح

 . جاد شده استيکرد ايرو

سالمت  ياجتماع يگرها نييکرد تعياستقرار رو ينجا دو جزء اصليدر ا

  :شود يج متولد ميره نتايبراساس زنج

رات در ييامدها شامل ت،يا پيکه آ ين معنيبه ا: ينديبرآ ياستقرار اجزا .1

خهدمات و   نکننهدگا  ارائهه ران، محققهان،  يمد)نفع يذ يها رفتار گروه

ا قواعد و يالت و يمانند توسعه تسه يطيرات محييو ت،( مردم خصوصاً

در  يامديرات پييا ت،ين آياتفاق افتاده است؟ همچن يميمقررات تحک

و  ي، اجتماعيآور ، فنياسي، سي، اقتصاديالملل نيمقابل عوامل کالن ب

 يهها  داشته اسهت کهه شهاخص    يکاف يداريست قدرت و پايط زيمح

هها را بهه صهورت عادالنهه      بيها و آسه  يماريها، ب سالمت شامل مرگ

 کاه  دهد؟

نهدها و  يها، فرا هداد ا درونيکه آ ين معنيبه ا :ينديفرآ ياستقرار اجزا .2

 جاد شده است؟يکرد اياستقرار رو يالزم برا يها هداد برون

توسط  1393 سال ن ماهيسالمت که در فرورد يکل يها استيمرور س

 يگرهها  نيهي کرد تعياز آن است که رو يابالغ شد حاک يمقام معظم رهبر

و مشهارکت مهردم    يبخشه  نيبه  يهمکهار  يسالمت و راهبردها ياجتماع

حقهق  ت "هها   استين سيا 11و  2چنانچه در بند . شان بوده استيمدنظر ا

 يهها  اسهت ين، سيجانبه و انسان سهالم در همهه قهوان    رد سالمت همهکيرو

و مشارکت  ي، توانمنديريپذ تيلئو، مسي  آگاهيافزا، و و مقررات يياجرا

 ي، حفه  و ارتقها  تهيمين ساختارمند و فعاالنه فهرد، خهانواده و جامعهه در    

و  ي، آموزشه يفرهنگه  يهها  ت نهادها و سازمانيسالمت با استفاده از ظرف

 (.14)ف شده استيتکل "کشور يا رسانه

کهرد وجهود   ين رويه در مورد کهاربرد ا  يدر کشور ما موافقان و مخالفان

شدن آن در کشهور ابههام داشهته و     يينسبت به اجرا يبرخ يياز سو. دارد

ن موضهوع در وزارت  يه ر در ايه کارشناسهان درگ  .کنند يم ياطالع ياظهار ب

و خهدمات   يعلوم پزشک يها و دانشگاه يت درمان و آموزش پزشکبهداش

جانبهه   کرد به شکل همهين رويا يساز ادهيز نسبت به پين يدرمان يبهداشت

ن بوده است که يکنند ضرورت مطالعه ا يرا مطرح م ييها و انتقادها پرس 

نهدگان مههردم از  يران، محققههان، کارشناسهان و نما يمخاطبهان شهامل مهد   

در وزارت بهداشهت،  آن  يهها  کرد و چال ين رويت موجود استقرار ايوضع

مطلهع شهوند و    نظهام سهالمت   يبه عنوان متهول  يدرمان و آموزش پزشک

 . شودن ييق استقرار آن تعيتعم ينده برايآ يها يريگ جهت

 

 روش
 ،ق مرور منابعياطالعات از سه طر يآور جمع. است يفين مطالعه کيا

 يهها  د واژهيه کلاز  يبه يترکمنهابع بها    .انجام شهد  يمصاحبه و بحث گروه

سالمت،  ياجتماع يگرها نيي، تعبرنامه ،رانيسالمت، ا ياجتماع يها لفهؤم

 يابيو ارزشه ، اسهتقرار  ،يو اسهتان  يسطح مل، سالمت يگذار استينظام س

 افتي SID Magiran, IranDoc, Google Scholarجستجو  يها ج در سامانهينتا

ق و سهاخت چهک   يه که به عنهوان تحق  يافتن مقاالتي ين برايهمچن .شد

 يت سهازمان جههان  يدر سها  تنهها ن مطالعهه کمهک کنهد    يا يابيست ارزيل

که به صورت کتاب منتشر شده  ييها گزارش. شده است جستجوبهداشت 

 طهه يحبا توجه به . شده است سؤال يدر مصاحبه با خبرگان و بحث گروه

 ياجتمهاع  يهها گر نيهي تعنهه  ين مقالهه کهه در زم  يسندگان اينو يپژوهش

 يها نوشتهن ياز ا ياريبسن مقاله به يدر ا دارند، يدسالمت انتشارات متعد

 (.11، 13، 12، 11)شده استداده ارجاع  زين يقبل

توسهط پرسشهگر   نفر از خبرگان و به شکل سهاختارمند   5مصاحبه با 

 5ار انتخاب خبرگان داشتن تجربه کار حداقل يمع .انجام شدده يآموزش د

 سهالمت  ياجتمهاع  يگرهها  نييتعت يريمرتبط به مد يسال در ساختارها

 ييت غهذا يه سهالمت و امن  يعهال  يرخانه شهورا يک نفر در دبي: ، شاملبود

سههه نفههر از  ،وزارت کشههور يک نفههر در سههازمان امهور اجتمههاع يهه ،کشهور 

. هها  اسهتان  ييت غهذا يه سالمت و امن يتخصص يها کارگروه يها رخانهيدب
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 .بود يليو تکم يال فرعؤو چند س يال اصلؤاالت مصاحبه شامل سه سؤس

 : از ندعبارت بود ياالت اصلؤس

در وزارت بهداشت درمان و  سالمت ياجتماع يگرها نييتعکرد يا رويآ .1

 ق آن کدام است؟ يدا کرده است؟ مصادياستقرار پ يآموزش پزشک

 ن استقرار چه بوده است؟يا يها ضعف .2

 يها د باشد و کدام بخ ينده چه باين استقرار برنامه آيل ايتکم يبرا .3

د يه با(  يو بخه  خصوصه   يردولتيبخ  غ ،يتيبخ  حاکم)جامعه 

 ؟مشارکت کند

سهالمت و   يعال يرخانه شوراينفر از کارشناسان دب 6با  يبحث گروه

بحث  سؤال .انجام شد يو متناظر استان يمل کشور در سطح ييت غذايامن

به  يريق تصوياز طر يبه شکل مجازکه  مصاحبه بود سؤالهمان  يگروه

جلسهه   سهؤال قبل از جلسه ههدف و  . گشتم انجام يک ساعت و نيمدت 

فکر کرده  سؤالبه جواب  يکنندگان ابتدا به صورت فرد شرکت. شد ارسال

سهپس بهه نوبهت نظهرات را      .پاسخ و نظرات خود را نوشهتند  يا و در برگه

ر همکاران يکنندگان نسبت به صحبت سا ز شرکتيمطرح کردند و دو دور ن

هها همزمهان بها اجهازه      ن صهحبت يا .دادند و وجود تضادها در بحث پاسخ

پس از . شدادداشت يق يم تحقينفر از ت و توسط دوکنندگان ضبط  شرکت

ضهبط شهده    يبها محتهوا  ن جلسهه  يادداشت شده حيان نشست موارد يپا

جلسه تکرار  ،سؤالمربوط به  يها ل اشباع دادهيبه دل .ل شديسه و تکميمقا

به روش  يها و بحث گروه مصاحبه ،عشده از مناب يآور جمع يها داده .نشد

م پژوه  به صهورت  يتوسط دو نفر از ت (Content analysis) يل محتويتحل

 داريپا ستميس کي ءجز پنجسپس بحث و در چارچوب و  يابيارز جداگانه

 منهابع  و تيريمهد  وهيشه  استاندارد، و روال ساختار، برنامه، و هدف شامل

  .ندشد يبند جمع

دو دهه  يها تين مقاله مجموعه فعاليق در ايادمحدوده استخراج مص

کههرد يرو يسههاز ادهيههپ يبههرا يگههر اقههداماتيبههه عبههارت د .گذشههته اسههت

ن يوجود دارد که در ا 1364از سال   يپ سالمت ياجتماع يگرها نييتع

ن دو دههه  يسالمت در ا ياجتماع يها ه گفتمانيپا .ده استشمقاله درج ن

. اسهت  يقبله  يهها  سهاز در دههه   نهه يمز يها استيات و سيمربوط به تجرب

لفه خدمات عادالنه ؤشبکه بهداشت و درمان کشور معطوف به م يانداز راه

طهور   بهه  84آغهاز شهد و در دههه     54ه آن در دههه  ياست که مطالعات پا

 ياجتماع يپزشک يآموزش يها گروه يانداز ا راهيد و يبه اجرا رس يسراسر

و ادغام آمهوزش   يدرمان يهداشتو خدمات ب يعلوم پزشک يها در دانشگاه

 .ساز است نهيزم يها استيگر سيبا خدمات سالمت از د يعلوم پزشک

 

 ها افتهي
کهه   يشده اقداماتق يو تلف يورآ اطالعات جمع براساس :موجود تيوضع

در کشهور بهه انجهام     سالمت ياجتماع يگرها نييتعکرد ياستقرار رو يبرا

 :اند شده يته بنددسر يده است در پنج حوزه به شرح زيرس

 است و برنامهيس ،داشتن هدف -1حوزه 
ازمندد داشدتن   يسالمت ن ياجتماع يگرها نييکرد تعياستقرار رو

کهرد بهه اشهکال    ين رويه توسعه اسهتقرار ا  يها در برنامه .نقشه راه است

قانون برنامه پنج سهاله چههارم    61شده است از جمله ماده  تيکيدمختلف 

جاد يب ايبرنامه پنج ساله پنجم به ترت 32ماده و  ياجتماع يتوسعه اقتصاد

 يتهداوم برگهزار   ،در برنامهه چههارم   ييت غذايسالمت و امن يعال يشورا

وست سهالمت در  يپ يبه عالوه ابالغ استانداردها يعال ين شورايجلسات ا

ن شهورا سهبب   يا يها و دستاوردها ماحصل تالش. برنامه پنجم آمده است

ت يه سهالمت و امن  يعهال  يل شورايتشک 1395ت در سال ينها در شد که

ب يتوسهعه تصهو   يهها  برنامه ياحکام دائم يقانون عموم 7در ماده  ييغذا

 ياجتمهاع  يگرها نييتعکرد ياستقرار رو يمل يها ن برنامهيتدو يبرا .دوش

نوشهتن برنامهه انجهام گرفهت کهه       يبرا ييها ه تالشيدر قوه مجر سالمت

بوده  1365در سال بهداشت  يان جهانبا سازم يها در همکار ن آنيتر مهم

در مجموعهه   .ديربط در وزارت متبوع نرسه  يب مراجع ذياست اما به تصو

 يب شهورا يسالمت کشور کهه بهه تصهو    يبان نقشه جامع علمياسناد پشت

در سهال  تحول نظام سالمت  نقشهن يد و همچنيرس يانقالب فرهنگ يعال

طالعه و نقشه راه تا و مشارکت مردم م يبخش نيب يت همکاريوضع 1391

ف و انتظههارات سههالمت محههور از ين تکههاليهمچنهه .مشههخص شههد 1144

ن و يهي تع يقاتيک مطالعه تحقي يو نهادها ط يمل يها سازمان ،ها دستگاه

 يل به تفاهم نامه همکاريف تبدين تکاليا يشد ول منتشر يبه صورت کتاب

 يحهاو  هوشهته شهد  ن يمله  يها ج برنامهيبه تدرک دهه گذشته يدر  .نشد

درج هها   ر بخ يف مورد انتظار از سايف و تکاليوظا درآن بودند که يبخش

در  يبخشه  نيبه  يکرد همکاريکه روت بود ين واقعيدهنده ا و نشان شد يم

تهاکنون   يدا کرده است وليپ ژهيو گاهيبخ  سالمت جا يها يسينو برنامه

 . ه استنه نشديک الزام ابالغ و نهادين موضوع به شکل استاندارد و يا

شامل سههم و   ينکه هنوز برنامه جامع سالمت در سطح مليبا ا

اما  ؛ب نشده استين و تصويها و نهادها تدو ها، سازمان نق  دستگاه

کهرد بهه   ين رويه با ا يمتعدد يمل يها و برنامه يياجرا يها استيس

ن يا يون دائميسيو کم ييت غذايسالمت و امن يعال يب شورايتصو

ه و يه اسهت ت،ذ يسهالمت روان، س  رنامهه جهامع  ب. ده استيشورا رس

دز، برنامهه  ياز ا يريشگيپ يراهبرد يها کشور، برنامه ييت غذايامن

عالوه . ر از آن جمله هستنديرواگيغ يها يماريو کنترل ب يريشگيپ

ل کاه  مصرف نمک و ياز قب يموضوع يياجرا يها استين سيبر ا

جلسهه   15 يهها  کاه  مصرف روغن ترانس به عنوان دسهتور کهار  

ع يه ب شده است کهه توز يتصو ييت غذايسالمت و امن يعال يشورا

از  يگهر بعضهه يد ياز سهو . آمههده اسهت  1در نمهودار  ات ين مصهو يه ا

بهه شهکل تفهاهم     هها  و سازمان ها سالمت با وزارت خانه يها تياولو

ق ياز مصههادده اسههت کههه يبههه امضههاء رسهه ين بخشههيبهه يههها نامههه

 .باشد يسالمت م ياجتماع ياگره نييکرد تعيبا رو يزير برنامه
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 جلسه شوراي عالي سالمت و امنيت غذايي 11درصد فراواني حيطه مصوبات  -1نمودار 

 

نوشته  «استان برنامه جامع سالمت»با عنوان  يا برنامهکشور  استان 34 در

 يريه گ مين سطح تصهم يب باالتريک سوم موارد به تصويشده است که در 

آن  ييو مراحل اجرا دهيو توسعه استان رس يزير مهبرنا يشورا يعنياستان 

ب و يتصهو  يبرا يطلب تيز در حال حماين ها ر استانيسا. است شروع شده

و سازمان برنامه  يت استاندارين برنامه که با محوريدر ا. آن هستند ياجرا

دانشگاه علهوم   يت فنياستان و محور يها همه دستگاه يو بودجه، همکار

شهود انتظهارات از    ين مه ياستان تهدو  يدرمان يهداشتو خدمات ب يپزشک

سهالمت   يارتقها  يبهرا  يمردمه  يهها  استان و تشکل يياجرا يها دستگاه

 يمسئول و مجر يها نامه ساالنه با گروه شود و به شکل تفاهم يمشخص م

نامهه   من تفاهيدر ا ين بخشيب يها پروژه يمال تيمين يبرا. شود يتوافق م

 . است يتان ضرورت بودجه اسيريد مديييت

 

 ساختار -2حوزه 
سدالمت   ياجتماع يگرها نييکرد تعيرو يساز ادهياز الزامات پ

کده امدور    يطدور  اسدت بده   يو استان يمل يساختارها يانداز راه

دار يد و مشارکت مردم به شدک  مسدتمر و پا   يبخش نيب يهمکار

کشهور و   ييت غذايسالمت و امن يعال يشورا يريگ شکل. ت شوديريمد

در سهال   يدرمهان و آمهوزش پزشهک    خانه مربوطه در وزارت بهداشتريدب

توسعه در سال  يميدا يها گاه آن در قانون احکام برنامهيو تثبت جا 1361

 .شهکل گرفتهه اسهت    ين جهزء سهاختار  يتر دهد که مهم ينشان م 1395

متشهکل از   يعال يشورا يون دائميسي، کمين پشتوانه قانونيبراساس هم

 يهها  ن کهارگروه يو همچنه  يعهال  يعضو شهورا  يها گاهر دستيمعاونان وز

 يهها  دکنندهي، تهديو اجتماع يه، سالمت روانيت غذا و ت،ذيامن يتخصص

ران کهل  يسالمت متشکل از مد يفرد يها دکنندهيسالمت و تهد يطيمح

ن يت تهدو يل شده است کهه مسهئول  ينفع تشک يو ذ يتخصص يها دستگاه

خهود را   يارات قهانون يطه اختيح در يريگ ميو تصم ها استيس سينو  يپ

 ها محور در دستگاه اقدامات سالمت يطلب تيو حما يريگيپ. برعهده دارند

 يانهداز  ق راهيه طر ن مههم از يه ا. اسهت  يمسهتمر و رسهم   يازمند تالشه ين

 ييو اجرا يريگيپ ها و سازمان يياجرا يها سالمت در دستگاه يها رخانهيدب

 1368از سال . شده است يانداز راهرخانه سالمت يدب 34تاکنون . گردد يم

 ييت غهذا يه سهالمت و امن  يتخصصه  يهها  کارگروه يها رخانهيدبج يتدر به

شکل گرفتهه اسهت و    يعلوم پزشک يها است دانشگاهيدر حوزه ر ها استان

و بهازخورد داده   يابيها ارزش نند و عملکرد آنيب يآموزش م يا طور دوره به

 1396ابهالغ، در سهال    1395ر سال د ها رخانهين دبياالت يتشک .شود يم

و ابهالغ شهده اسهت کهه برحسهب       ينيبازب 1399 در سال دوبارهحذف و 

ن يه ا. ن شده استييت کارشناسان تعيتعداد و صالح ها دانشگاه يبند پيت

و مشارکت مهردم در سهطح    يبخش نيب يت همکاريريفه مديرخانه وظيدب

و نظهارت را   يزير امه، برنيگذار استيند سيت فرايرين مدياستان و همچن

با  يها استان متشکل از دستگاه ييت غذايدر سطح کارگروه سالمت و امن

 ييت غهذا يکارگروه سالمت و امن. باال در سالمت استان برعهده دارد تيثير

س شهبکه بهداشهت و درمهان    يير يرياست فرماندار و دبيبا ر ها شهرستان

 يابالغ يها برنامه يات اجريکشور مسئول يها شهرستان در همه شهرستان

از سهال  . ن امور سهالمت شهرسهتان را برعههده دارنهد    يو همچن يباالدست

سالمت، مجهامع   يدر ارتقا يهمگان يها ل مشارکتيبه منظور تکم 1397

شود که  يل ميداد ساالنه تشکيک رويو شهرستان به صورت  ي، استانيمل

معاونهت   يريه گ بها شهکل  . کنهد  يت مه ينه را تقوين زميدر ا يطلب تيحما

و  هها  و دانشهگاه  يدر وزارت بهداشهت درمهان و آمهوزش پزشهک     ياجتماع

و  1395در سهال   يدرمهان  يو خدمات بهداشت يعلوم پزشک يها دانشکده

ن مهم درک شد که انجام امور مربهوط  يا 1397انحالل آن در اواخر سال 

نهده بهه   يک دههه آ يسالمت حداقل در  ياجتماع يگرها نييکرد تعيبه رو

مهردم نههاد و    يهها  ت امور سازمانيريمد. از دارديمستحکم ن يتارهاساخ

و  يپزشک ين سالمت در سطح ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزشيريخ

شهکل   ها در دانشگاه يخوب است که به يابالغ يگر ساختارهاياز د ها استان

 يکارگروه تخصصه  يها رخانهيدبو ادغام آن در  يکپارچگيگرفته است اما 
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ات يه ت استاندار در هيعضو. است يضرور ها استان يت غذايو امن سالمت

س ييه ت رين عضهو يمرکز استان و همچن يعلوم پزشک يها دانشگاه يامنا

گهر  يو توسعه اسهتان از د  يزير برنامه يدر شورا يعلوم پزشک يها دانشگاه

 .کند يت ميرا تقو ين بخشيب ياست که همکار يامکانات ساختار

 

 و استانداردها ها روال -3حوزه 
 ياجتمداع  يگرهدا  نيدي کرد تعيگر ابزار و الزامات استقرار روياز د

 .اسدت  يدي اجرا يهدا  و دسدتورعم   هدا  نامده  وهيسالمت وجود ش

 يدر سهطح مله   ين بخشه يب يل همکاريتسه يبرا يمختلف يها نامه وهيش

 يزيه ر برنامهه  ،يبخش نيب يها استياستاندارد نگارش س: ن شده استيتدو

از  يتعداد...  و ها استيس يابيارزشکردن مصوبات و  يياجرا يابر ياتيعمل

ن و يشهده در اسهتان قهزو    يطراحه  يبراساس الگو. است ها نامه وهين شيا

بهه نهام    يدر قهالب  ها نامه وهيمجموعه ش ،1367شگام آن از سال يپ ياجرا

 يتوسط وزرا 1392سالمت همه جانبه در سال ت يريمد ينظام نامه استان

اسهتانداران و   يتمهام و کشور بهه   يشت، درمان و آموزش پزشکوقت بهدا

در  هها  نامهه  وهين شيفهرست ا. ابالغ شد يعلوم پزشک يها دانشگاه يساؤر

 .آمده است 1 جدول

 

 تيريوه مديش -4حوزه 
 يها ازمند روشيسالمت ن ياجتماع يگرها نييکرد تعياستقرار رو

و  يران ملينکه مديا .است يت مشارکتيريژه از جمله مديو يتيريمد

 يمثبهت و منفه   تيثيرکرد ين رويکنند در استقرار ا يچگونه عمل م ياستان

ن يه در ا يمطلوب و نظارت سه کهارکرد اصهل   يرهبر ،داشتن برنامه .دارند

کهرد  ين رويمتناسب با ا يتيريوه مديق شيمصاد .است يتيريمد يها روش

رخانهه  يدب .تق متعدد اسه ين تحقيشده در ا يآور اطالعات جمع براساس

ل استقرار يتکم يبرا يبرنامه راهبرد ييت غذايسالمت و امن يعال يشورا

ساالنه  ين برنامه در گام بعديا .سالمت دارد ياجتماع يگرها نييتع ياجزا

 هها  ل شهده و اسهتان  يتبهد  هها  رخانهه و اسهتان  يدب ياتيبه شکل برنامه عمل

ثبهت   يا سهامانه  ج کهار خهود را در  ين برنامه عمل کهرده و نتها  يا براساس

و  يزيه ممهر ش  ماه  يعال يرخانه شورايتوسط دب کنند و عملکردها يم

  .شود يبازخورد داده م ها شده و به دانشگاه يازدهيامت

و  يکرد مشهارکت ين رويمرتبط به ا يدر ساختارها يريگ ميوه تصميش

 ،يعهال  يشهورا  يون دائمه يسه يل کميتشهک : اسهت  يآگاه از شهواهد علمه  

ران و خبرگهان از  يبا مشارکت مد يفن يها تهيو کم يتخصص يها کارگروه

گزاران سالمت  اميپ ،ها شگاه سالمت در دانشگاهيوجود اند .آن جمله هست

 ،خبره يها ره مشارکت گروهيو خانه مشارکت مردم وسعت و دا ها دستگاه

در  يقيتشهو  يهها  اسهت يس .دهد ي  ميرندگان را افزايگ ميو تصم يمردم

عملکهرد   يبنهد  ف شهده اسهت از جملهه رتبهه    يه ن تعرايه ن جريه ا يرهبر

برنامهه   .شهود  يزه اعطا مه يجا ها نيساالنه انجام شده و به برتر ها رخانهيدب

 يارتقها  يهها  ران و کارشناسان ساالنه با ههدف يمد يروزآمدساز يموزشآ

 .شود يزه و عملکرد برگزار ميانگ

نکه يا ازجمله ان استيدر جر ينه نظارت هم اقدامات منسجميدر زم

 يرخانهه شهورا  يت دبيبا محور يبه صورت مستمر و فصل يمل يها نشست

ها  و آن شود يبرگزار م ياستان يها رخانهيبا دب ييت غذايسالمت و امن يعال

ن جلسهات را برگهزار کهرده و گهزارش     يه اشهرسهتان   يهها  رخانهيز با دبين

 يشبخ نيب يهمکار يو استان يمل يها مشکالت و چال  يبررس. کنند يم

مصهوب   يهها  استيس. شود يانجام م يا دوره ينظارت يها در قالب گزارش

در  يمتول يها با حضور دستگاهرخانه يدر دب يبه صورت فصل يعال يشورا

از مهوارد از   يبرخه . شود ي  ميمربوطه پا يتخصص يها جلسات کارگروه

ا يه ه، برنامهه جهامع سهالمت روان    يت غذا و ت،ذياست امنيس يجمله اجرا

 يقهات ياز مصرف الکل در دوره چهار ساله بهه شهکل تحق   يريشگيمه پبرنا

 ير بهداشت درمان و آموزش پزشکيق وزياز طر ج آنيشده و نتا يابيارزش

عضهو   يهها  به دستگاه ييت غذايسالمت و امن يعال ير شورايبه عنوان دب

 .شده است يرسان اطالع

 

 منابع -1حوزه 
 :دار استيابع پاازمند منين ييکرد و الگويهر رو ياجرا

ثر بهر  ؤمه  يعوامهل اجتمهاع   يقاتيمراکز تحق: شواهد و اطالعات( الف

د يتول يبرا يعلوم پزشک يها ا مراکز مشابه در سطح دانشگاهيسالمت و 

و  2ياسهتفاده از دانه  ضهمن    يج بهرا يتدر به. وجود دارد 1ينيشواهد ع

وم رعله يو غ يان علهوم پزشهک  يو دانشهجو  يمخاطبان دانشگاه يها دهيا

شهده   يانداز راه يعلوم پزشک يها شگاه سالمت در دانشگاهي، انديپزشک

و ثبهت   يآور را جمهع  هها  دهيه ج، ايه را يهها  از روش ها گاهين جايا. است

پههس از  يقههاتيو تحق يههيدر دو نههوع اجرا ههها دهيههن ايههکننههد و ا يمهه

برتهر   يهها  دهيه رد و از ايگ يشدن قرار م ياتير عمليدر مس يسنج امکان

در  هها  ر دسهتگاه يو آمار سها  ها استفاده منسجم از داده. شود يت ميحما

ن يه مسهئول ا . شهود  ير ميپذ سالمت استان امکان يبان دهيته ديقالب کم

سهت و  اته، معاون آمار و اطالعات سازمان برنامهه و بودجهه اسهتان    يکم

 يهها  م ر  سالمت اسهتان از جملهه شهاخص   ين نيساالنه موظف به تدو

مرکهز   التين تسهه يه در کنهار ا . استان هسهتند  ياجتماع يگرها نييتع

ع اسهناد  يه رخانهه بها تجم  يسالمت استان در دب ياسناد و شواهد راهبرد

 ي، اسهتان و شهرسهتان سهع   ي، مليالملل نيسالمت از سطوح ب يراهبرد

سههازان و  ميار تصههميههن مههدارک و اطالعههات را در اخت يههکنههد ا يمهه

 .ران استان قرار دهديگ ميتصم

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه  
1. Explicit Knowledge      2. Tacit knowledge 
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 کرديرواستقرار  ين شده برايتدو يها و راهنماها نامه وهيفهرست ش -1جدول 

 ريوزر کشور و يابالغ مشترک وزسالمت در سطح استان  ياجتماع يگرها نييتع

 1332در مرداد  يمان و آموزش پزشکبهداشت در

 ناستا سالمت گذاري سياست دفتر استقرار و تشکيل نامه وهيش

 استان غذايي امنيت و سالمت تخصصي کارگروه جلسات تيريمد نامه وهيش

  استان متسال جامع برنامه استقرار و تدوين نامه وهيش

 و پزشهکي  علهوم  دانشهگاه  سهاله  پهنج  راهبهردي  برنامهه  اسهتقرار  و تدوين نامه وهيش

  يدرمان يبهداشت خدمات

 استان سالمت يراهبرد اسناد مرکز نامه وهيش

 استان يياجرا يها دستگاه گزاران اميپ يراشو نامه نييآ

 «استان سالمت در مردم مشارکت خانه» نامه ينيآ

 استان سالمت شگاهياند تيفعال و ليتشک نامه وهيش

 سالمت رسان پيام رايشو تيفعال و ليتشک نامه وهيش

 استان سالمت يبند رتبه نامه وهيش

  مردم سالمت در استان فعال ادارات عملکرد يبند رتبه و قيتشو نامه وهيش

 ها شهرستان سالمت يبند رتبه نامه وهيش

 ها دستگاه يبند رتبه نامه وهيش

 يشهرستان و ياستان مجامع يبرگزار نامه وهيش

 محالت سالمت يها کانون ليتشک نامه وهيش

 (سالمت بر ميعمو هاي سياست اثرات ارزيابي) سالمت وستيپ نيتدو نامه وهيش

 شهر سالمت يشورا تيفعال و ليتشک نامه وهيش

 روستا و بخ  شهرستان، سالمت شوراي تيفعال و ليتشک نامه وهيش

 استان يها مارستانيب در «يمعنو سالمت خدمات» توسعه و جاديا نامه هويش

 سالمت يبان دهيد تهيکم ليتشک نامه وهيش

 سالمت مروج شهردار يابيارز يراهنما

 داريپا توسعه هرخانيدب ليتشک يراهنما

 بها  رابطهه  در اسهتان  ييغهذا  تيه امن و سهالمت  کارگروه رخانهيدب عملکرد يراهنما

 ياجتماع سالمت موضوع

 
و  يمل يها رخانهيزات الزم در تمام دبيمکان و تجه :يکيزيامکانات ف( ب

 .وجود دارد ياستان

 يرويه ن ياسهتان  يهها  رخانهيدب يابالغ التيبراساس تشک: يانسان يروين (پ

ت امهور  يريت مديبا مسئول يعلوم پزشک يها ه دانشگاههمکارشناس در  يانسان

بهه کهار    ها دانشگاه يبند پيو مشارکت مردم و براساس ت ين بخشيب يهمکار

 يهها  ک از دسهتگاه يه ن در ههر  يعالوه بر ا. ل استيگرفته شده و در حال تکم

ف شهده کهه از   يه گزار سالمت دسهتگاه تعر  اميپ شاور وبا عنوان م يفرد ياستان

طهور مشهترک    بهه  يس دانشگاه علوم پزشکيير ارشد آن دستگاه و ريطرف مد

 يخانه مشارکت مردم به عنهوان بهازو  . کند يافت ميابالغ در ين همکاريا يبرا

داده اسهت و   يرا در خهود جها   يشهبکه مردمه   21ندگان حداقل ي، نمايمردم

شهکل گرفتهه    هها  ن خانهه يا ها از شهرستان ياريو بس ها تانتاکنون در همه اس

در ارتباط اسهت و   ها خود در سطح شهرستان يس هر شبکه با اعضايير. است

سهالمت در انتقهال    ياجتمهاع  يگرهها  نييکرد تعيدر رو يبه عنوان منابع انسان

 يهها  سالم و مشهارکت در پهروژه   يسبک زندگ يها اميمطالبات مردم، انتقال پ

گهر  يکهانون سهالمت محهالت از د   . کننهد  يمت محور استان مشهارکت مه  سال

محلهه   1544مشارکت مردم است که حهداقل در   يجاد شده برايا يها فرصت

مراکز خدمات جهامع   يامنا يها اتيه. ل شده استيدر شهرها و روستاها تشک

در آن شهرکت  ... و  ين محليمعتمد ،يار، معلم، روحانيکه ده ييسالمت روستا

ن يه بهه ا . کنهد  ين مه ياست که مشارکت مردم را تضم يالتيگر تسهيد از ددارن

د يه سالمت را با ياجتماع يگرها نييکرد تعيآموختگان مرتبط به رو جمع دان 

  يبها گهرا   يبهداشهت  ينامهه عهال  يگواه يدوره آموزشه  يانهداز  راه: اضافه کهرد 

علهوم   يهها  بهداشت دانشهگاه  يها سالمت در دانشکده ياجتماع يگرها نييتع

 844  از يب. اند آموخته شده نفر دان  144  از يکشور که تاکنون ب يپزشک

مختلهف بهه کهار     يها گاهيدر جا ت ويدر کشور ترب ياجتماع يمتخصص پزشک

 يهها  از رشهته  ياريسالمت در بس ياجتماع يگرها نييدرس تع. اند گرفته شده

و ... ، و يسالمت جامعهه، بهداشهت عمهوم    يپرستار: ارشد همچون يکارشناس

 ي، دندانپزشکيولوژيدمي، اپيو درمان يت خدمات بهداشتيريمد: دکترا از جمله

 .ادغام شده است سالمت يگذار استيه و سيت،ذ يگذار استي، سياجتماع

 يتمهام  يضهمن خهدمت بهرا    يپ توانمندسهاز يدوره فلوشه  يبرگزار

رمجموعهه  يز)شهبکه بهداشهت و درمهان در کشهور      و کارشناسان رانيمد

 يانهداز  راه ،1391تا  1392 يها سال يط( وزارت متبوع يونت بهداشتمعا

 يو سالمت اجتماع سالمت ياجتماع يگرها نييتعارشد  يرشته کارشناس

 يهها  دانشهگاه  گذشهته  يها در سال .کند يکرد کمک مين رويبه استقرار ا

ج و کاربسهت  يتهرو » يآمهوزش کارگهاه  با استفاده از بسهته   يعلوم پزشک

ز مطالعهات و توسهعه   ت مراکه يو با محور «سالمت ياجتماع يگرها نييتع

 . اند کرد آموزش دادهين رويرا در ا يت علمئيه ي، اعضايآموزش پزشک

قههات و ي، تحقيامههور آموزشههشههتر بهها هههدف يمنههابع الزم ب :بودجدده (ت

 يها ت از پروژهيحمانکه روش يبا ا. شده استت يحماتاکنون  يمستندساز

ت يه سهالمت و امن  يعهال  يشهورا  يهي نامه اجرا نييآ 8در ماده  يبخش نيب

ن يا يها نامه وهيو در قالب ش 1مشخص شده 1397ماه  يمصوب د ييغذا

نهه  يهز تهيمين  يبرا يداريپا ياما هنوز منابع مال ؛ه استشدکرد ابالغ يرو

از محهل   دهعمطور  بهن منابع يا. ف نشده استيتعر ين بخشيب يها پروژه

شهود و چنانکهه دسهتگاه نتوانهد آن را      يمه  تهيمين بودجه خهود دسهتگاه   

  .شود يا معوق ميمتوقف و  ها ص دهد عمال پروژهيتخص

 يها چال  مطالعه نيا در شده يآور جمع اطالعات براساس: ها چالش -2

 يدگيرس درصورت که دارد وجودفوق  حوزه پنج از کي هر يبرا يمتعدد

 يتهر  کامهل  طور هب سالمت ياجتماع يگرها نييتع کرديرو ياجزا ها آن به

 :کند يم دايپ استقرار
 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

به سازمان برنامه و بودجهه کشهور    يعال ير شورايها توسط دب دستگاه يعالوه بر برنامه جار يعال يژه مصوب شورايو يها ها و برنامه طرح ياجرا ياز برايه اعتبارات مورد ن  8ماده  .1

و طبهق ضهوابط و    ينه يب  يکهل کشهور په    يربط در بودجه سنوات يذ يها تيها و فعال ن سازمان در چهارچوب سقف منابع موجود اعتبارات مذکور را در قالب برنامهياد و اشنهيپ

افت گزارش يبرنامه و بودجه کشور پس از در ص اعتبارات توسط سازمانيتخص. دهد يربط قرار م يذ يها ار دستگاهيدر اخت يعال يمصوب شورا يها استيمقررات در چارچوب س

 .شود، انجام خواهد شد يارسال م يعال يرخانه شورايدب يمصوبات که از سو ياجرا يشرفت اقدامات برايپ

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

hp
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             6 / 11

https://ijhp.ir/article-1-272-fa.html


 ...عي سالمت در گرهاي اجتما آيا رويكرد تعيين

515 

در سطح  ياجتماع ين گرهايين برنامه تعيتدودر حوزه هدف و برنامه 

ب ي، تصهو ييت غهذا يه سهالمت و امن  يعهال  يب آن در شهورا يو تصهو  يمل

و توسهعه اسهتان و    يزير برنامه يجامع سالمت استان در شورا يها هبرنام

منطبق )به سطح شهرستان  ين بخشيب يبوم يها ن برنامهيسوق دادن تدو

سهه چهال    ( شهرستان يها يو در نظر گرفتن توانمند يبا اسناد باالدست

ر يدو چال  اخ ي  ران براياز عوامل پ يکي. ن حوزه استيمانده در ايباق

ن يه ا ياجرا ياستان و شهرستان برا يانسان يرويمجموعه ن يندسازتوانم

جامع سالمت اسهتان   يها ن برنامهيتجربه همکاران در تدو. است ها برنامه

، يعلهوم پزشهک   يها دانشگاه يفيو ک يرشد کم با وجوددهد که  ينشان م

ف اسهت  يو شهرسهتان ضهع   هها  ر در اسهتان ييه ت چرخهه ت، يريمد ييتوانا

اسهتان   14ب آن در يو تصو ياستان يها ن برنامهين تدويانگيکه م يطور به

ن زمان با تمام يکه ا يصورت ده است دريشگفت حدود سه سال طول کشيپ

 .ديکش يماه طول م 16شتر از يد بيرمترقبه نبايغ يحواش

افراد متبحر و متعهد  يريبه کارگ به جز ينه ساختار چالش جديدر زم

رخانهه  يدب يو توانمنهد  يحقهوق  تيه تقوا دار وجود نهدارد امه  يبه صورت پا

و  يمله  يو نهادهها  هها  ، سهازمان يهي اجرا يهها  سالمت در سطح دسهتگاه 

نهه و  يبها ههدف عملکهرد به    ها موجود در شهرستان ين ساختارهايهمچن

ن حهوزه  يمانده در ايباق يگر کارهاياز د. ت استيکرد اولوين رويدر ا يبوم

 يمردم يها تشکل يروسا مشارکت مردم با حضور يکشور يل شورايتشک

 ييها در سطح استان به شکل شبکه يمردم يها هر کدام از تشکل. هست

 يدر سهطح مله   يسه يرئا يه ر و ين شبکه مهد ياند که در راس ا شکل گرفته

 .ف شده استيتعر

منهدرج   ياسهتان  يهها  نامه وهينکه شيدر حوزه روال و استانداردها با توجه به ا

آنهها  « يزيمم»ده است، ش يياجرا مه جانبهت سالمت هيريدر نظام نامه مد

طهور نمونهه    به. است يضرور ها نامه وهين شيا يت اجرايفينان از کياطم يبرا

و توسعه اسهتان   يزير برنامه يدر شورا يس دانشگاه علوم پزشکييرنکه يبا ا

از  يت دارد وله يعضو ها دانشگاه يت امنائيعضو است و متقابال استاندار در ه

از عملکهرد   يابين ارزشه يآخر. نشده است ياستفاده الزم و کاف ها ن فرصتيا

 14دههد کهه کمتهر از     ينشان مه  يعلوم پزشک يها امناء دانشگاه يها اتيه

 ين شورايکه ا يدرصورت. اند ن شورا شرکت کردهيدانشگاه در ا يساؤدرصد ر

سهالمت   ياجتماع يگرها نييدر تع يريگ مين سطح تصميباالتر ين بخشيب

 .شود ياستان محسوب مدر سطح 

 ياجتمهاع  ين گرهها يهي تع يقهات يعملکرد مراکز تحق: در ارتباط با منابع

ت پژوه  يرين مراکز چرخه مديت شود و ايد تقويبا ها در دانشگاه سالمت

اسهتان در   يت بومسؤاالد به ين راستا بايدر هم .طور کامل اجرا کنند را به

 سهالمت  ياجتماع يگرها نييتعک از يسالمت مرتبط به هر  ينه ارتقايزم

ف شهده  يتوصه  ياندرکاران ساختارها دست يآموزش يها دوره .پاسخ دهند

 ا چند مرکز آمهوزش يک ينه شود و يست نهاديبا يم ها افتهيدر بخ  اول 

ر يمسه  .رديان را برعهده گيمجر يت روزآمدسازيدر کشور مسئول يا حرفه

بها   يف شود و همکهار يتعرد يکرد باين رويدست اندرکاران ا يش،ل يارتقا

ک ارزش سازمان و قابل رقابهت  يبه عنوان  يش،ل يدر ارتقا ها ر بخ يسا

کهرد مسهتلزم آن اسهت کهه     ين رويا يدار برايپا يمال تيمين .نه شودينهاد

از امهور مربهوط بهه     يابيت و پشهت يه حما يمسهتقل بهرا   يا ف بودجهه يرد

ن بودجه يا .دص داده شويتخص ها به استان سالمت ياجتماع يگرها نييتع

قههات يتحق ،ق از الگوسهازان يتشههو ،يمستندسهاز ج، يتههرو ،صهرف آمهوزش  

بها مسهاعدت سهه جانبهه      ين بخشه يبه  يها بودجه پروژه .دار باشد تياولو

و از  يسازمان برنامه و بودجه استان و دانشگاه علوم پزشک ،يدستگاه مجر

ن نکتهه  يه د به اين مورد بايدر ا .شود تيمينخود دستگاه  يها محل بودجه

استفاده دار کردن و  نشانست بلکه يد نيق بودجه جديتوجه کرد منظور تزر

ن يريه خ يهها  سهوق دادن کمهک   .موجود مطرح است يها نه از بودجهيبه

 تهيمين  يگهر راهبردهها  ياز د يريشگيبه امور پ يسالمت و بخ  خصوص

 .ن حوزه استيدار در ايپا يمال

نکه يوجود دارد از جمله ا ياديز يها چال  تيريوه مديدر ارتباط با ش

نمهره   يريگ اندازه. است يو نهادها ضرور ها سازمان ،ها ن دستگاهيرقابت ب

در  .کنهد  يجاد رقابت کمک مه يبه ا يمل يها دستگاه ين بخشيب يهمکار

 ينکه اثربخشه يت شود از جمله ايست تقويبا يم ين حوزه کارکرد نظارتيا

نکه ههر  يا .د مطالعه شوديت باسالم ياجتماع يگرها نييکرد تعيرو ياجزا

سالم مهردم   يدر رفتارها ياتتيثيرک از اتفاقات مندرج در دستاوردها چه ي

مثبت و کاه  عوامل خطر شهده   يطيرات محييا مسبب کدام ت،يداشته 

 يت آن اسهت کهه کهارکرد همهاهنگ    يريوه مهد يتر در ش چال  مهم .است

ن يب ،يموزش پزشک، درمان و آدر سطح ستاد وزارت بهداشت يبخش درون

 ييت غهذا يه سهالمت و امن  يعهال  يرخانه شورايو دب يتخصص يها معاونت

 ،بهداشت ،در حوزه درمان يبخش درون يها استيت است تا سيازمند تقوين

 .رديه قرار گ يبخش برون يها استيقات در امتداد سيو تحق يآموزش پزشک

 يهماهنگن يا ،هم صادق است ين موضوع در درون دانشگاه علوم پزشکيا

در  ياتيه و عمل يراهبهرد  يزيه ر برنامه ين وابسته است که ساختارهايبه ا

رخانهه کهارگروه سهالمت و    ين دبيات امنا و همچنه يرخانه هيدانشگاه با دب

حاضر مطالعات موجهود نشهان    درحال .دوشکپارچه و ادغام ي ييت غذايامن

ار که  يا رهيه هر کدام بهه صهورت جز   يتخصص يها ن معاونتيدهد که ا يم

و  بهداشهت  معاونهان وزارت  يدر سطح شورا يازمند هماهنگيکنند و ن يم

 يهمهاهنگ  يران برايسه دانشگاه است اما صرف جمع شدن مدييت رئيه

هماهنه  را   يها ميتصم يد محتوين شوراها بايرخانه ايست و دبين يکاف

ن يه ا يجها  .دهنهد  ارائهه آماده و در جلسهات   يهيدر قالب مستندات توج

ن حوزه عدم اتصال هدفمنهد  يا يها گر چال ياز د .است يخال ها رخانهيدب

 ژهيو به يمردم يک از نهادهايکه هر  يافتن روشي .است ها مردم به دستگاه

نظارت به  يرا برا يشبکه خانه مشارکت مردم در سطح استان و مل 21در 

 يشهتر يبا سهرعت ب  ييمتصل کند تا پاسخگو يياجرا يها عملکرد دستگاه

  يمههال تههيميندار يههپا يههها ازمنههد روشيدر حههوزه منههابع ن. فتههداتفههاق ا
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 گرهاي اجتماعي سالمت در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي وضعيت استقرار رويکرد تعيين -2نمودار 
 

سهوق دادن منهابع   . سهالمت وجهود دارد   ين بخشه يب يها پروژه يبرا

ن يبه  يهها  هرانه و پهروژ يشگيپ يها به جنبه ين و بخ  خصوصيريخ

 يهمکهار  ياز دردسرها يکي .است يمال تيمين يها از راه يکي يبخش

در . اسهت  هها  ندگان دستگاهيض مکرر نمايدر کشور ما تعو ين بخشيب

 ين بخشيب يبه مولفه همکار يتياهم يسازمان يقت ما در کارهايحق

  مهدون و  يم، پها ين کهار نهدار  يه ا يبرا يساختار مشخص. ميده ينم

در دسهتگاه   يجلهب همکهار   يهها  هسهته  ييتوانا. ميرندا يده گزارش

 ين ارتباط آگهاه يدر ا يات جهانياز تجرب يليمحدود است و خ ياصل

 تيکيهد و استفاده از اهرم قهانون   يف قانوني  از اندازه به تکليب. ندارد

ابهالغ  . کنهد  يدا نمه يه پ يهمکهار  يبهرا  يزش کهاف يشود و فرد انگ يم

 يارتقها  يبهرا  يچ ضابطه اداريه ن فرد وجود ندارد ويا يمشخص برا

 . شود يده نميد ين بخشيب يها يمرتبط به همکار يش،ل

حهوزه   5بهودن وزن ههر کهدام از     يبا فهرض مسهاو   2مطابق نمودار 

کهه توسهط   انجام شهده در ههر حهوزه     از اقداماتيامت براساسشگفت و يپ

 ياجتمهاع  يگرهها  نيهي کهرد تع ي، روانهدرکاران درج شهده   خبرگان و دست

درصهد اسهتقرار    86 ت در وزارت بهداشت درمان و آموزش مجموعهاً سالم

 .دا کرده استيپ

 

 يريگ جهيبحث و نت
 يو برنامهه مله   ها استيس ،نيموثر قوان ياجرا يها افتيدر مطالعه ره

انتقال  ،يشامل سه گام بسترساز موفق يک اجراي يمشخص شد که الگو

ن يه ا يهها  افتهه يسهه  يمقا(. 15)اسهت  يطيمح يان و اجرايدان  به مجر

گانهه از نظهر    سهه  يها دهد که گام يموفق نشان م ياجرا يمطالعه با الگو

گهر  يبهه عبهارت د  . دا کرده استيگر تکامل پيکديتوام و همزمان با  يزمان

ل دههه  يدر اوا ييت غذايسالمت و امن يعال يشورا يريگ همزمان با شکل

را نداشهت بدنهه    قوت و ساختار الزم يرخانه مليکه دب يطيهشتاد در شرا

ن يه ا يها افتهينکه مطابق يگر ايد(. 18)ت شده استيرخانه تقويدب ياستان

گر ههم  يده است به عبارت ديبه اجرا رس ييها مطالعه از هر سه گام بخ 

انتقال دان   يها مانده و هم در گامياقدامات باق يبرخ يدر گام بسترساز

 .يطيمح يان و اجرايبه مجر

دو مطالعه  يها ن مطالعه مشابه چال يه در ااستخراج شد يها ال چ

 ييت غهذا يه سهالمت و امن  يعهال  يعملکرد شهورا  يابيدر مورد ارزش يقبل

در  يحهوزه کارشناسه   يز بر توانمندسازيدر آن مطالعات ن(. 16، 17)است

ن مطالعهه  يبر دستاوردها در ا يمرور. شده بود تيکيد يو استان يسطح مل

اقهدامات   يابين ارزشه يه مطالعه مذکور تها ا دهد که در فاصله دو  ينشان م

 .انجام شده است يمتعدد يساز تيظرف

 يهها  راهبهرد (. 19)اسهت « ينهادساز»ثر ؤم يحکمران يها از مهارت يکي

چنانکهه اسهتقرار    .رات اسهت ييه از مراحل مهم در چرخه ت، يکي يساز نهينهاد

ن يم ايکن ييجانما« رييچرخه ت،»سالمت را در  ياجتماع يگرها نييکرد تعيرو

کرد در وزارت بهداشت مطهابق  ين رويشود که روش استقرار ا يت آشکار ميواقع

گونهاگون دسهتاوردها و    يهها  بوده است و هر سهال بهه روش   يک اقدام پژوهي

در اصهل پهنج   . شده و اقدامات سال بعد مشخص شده اسهت  يبررس ها چال 

 :ا پنج راهبرد تطابق داردکرد بيون ريوجود دارد که استقرار ا يساز نهيراهبرد نهاد

ت يه سهالمت و امن  يعال يشورا يريگ شکل :به الگو يت بخشيمشروع

مرتبط به ابالغ دو  يها وه نامهيش .ن توسعه کشور بوده استياز قوان ييغذا

 (.24)ده استيرس ير بهداشت درمان و آموزش پزشکيکشور و وزر يوز

همهه   يدون بهرا و مه  يآموزش يها برنامه :يانسان يروين يتوانمندساز

 .و اجرا شده است يطراح يو شهرستان ياستان يسطوح مل

خانهه   يريگ کرد شکلين رويا ياصل ياز دو بازو يکي :مردم يگر مطالبه

و  ياز مسهئوالن مله   ييو پاسهخگو  يگهر  مشارکت مردم است که مطالبهه 

 ،يق مجهامع مله  يه ز از طريه ن در حال حاضهر اند و  را برعهده داشته ياستان

 .کنند يسالمت دنبال م يشهرستانو  ياستان

نهه  ين زميه کرد در اين روياستقرار ا :داريپا يمال تأمينا يف بودجه يرد

 .افته استين بخ  دست تيهنوز به مراحل رضا

بهه سهاختار    يو هم در سطح اسهتان  يهم در سطح مل :يساختار سازمان

 .دا کرده استيدست پ يقابل قبول يسازمان

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

hp
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             8 / 11

https://ijhp.ir/article-1-272-fa.html


 ...عي سالمت در گرهاي اجتما آيا رويكرد تعيين

511 

 ين گرهها يهي ن اسهت کهه تع  يه ان شهد ا يه نما ين بررسيآنچه که در ا

ثر از عوامهل  ين ارتباط خود متيدر ا ها سالمت و عملکرد دستگاه ياجتماع

 يدر صورت. است يالملل نيبه عنوان نمونه متاثر از جامعه ب. است يکالن تر

 ياجتمهاع  يگرهها  نيهي کهرد تع يرو ياجرا يشده برا يکه در ظرف طراح

 ينق  شوراها. ده نشده استيد سالمت يپلماسيد يبرا يگاهيسالمت جا

در  يعهال  يشورا 34حداقل . ده گرفتيد ناديمرتبط با سالمت را نبا يعال

هها در   ران وجهود دارد کهه از نقه  آن   يا ياسالم يمجموعه نظام جمهور

. ميعادالنهه سهالمت غافهل هسهت     يارتقها  يهمسو بهرا  يها استياتخاذ س

 يهها  و کارتهل  يمخف يها قدرت تيثيرمحققان  يها افتهين مطابق يهمچن

د فراموش يسالمت را نبا ياجتماع ين گرهاييبر تع يدر اثرگذار ياقتصاد

کرده  يدگين موارد رسيافته در دو دهه گذشته به ايا ظرف استقرار يآ. کرد

 (.21)ت آن را فراهم کرده است؟يفا ظريو 

نکه مطالعهه از  ين نکات قابل ذکر است؛ اول ايمطالعه ا يها يژگيدر و

کهرد  ين رويه اسهتقرار ا  يمانهده را بهرا  يو اقهدامات باق  ها چال  يفيک نظر

را  ينهد يفرا يزان دسهتاوردها يم ينکه از نظر کميدوم ا. کند يمشخص م

ک از يه نبهودن وزن ههر    ياز صد بها مسهاو   86از يامت البته. کند ين مييتع

ت ين کمين وجود هميبا ا. خواهد شد شتريا بيگانه کمتر و  پنج يها حوزه

ن يهي سهالمت را تع  ياجتماع يگرها نييکرد تعيرو ياجزا يساز ادهيد پرون

ت سؤاالنکه به يسوم ا. دهد ينده را نشان ميران ارشد راه آيدم يکرده و برا

کرد در کشهور در حهد   ين روينبودن ا ياتيو ابهامات منتقدان در مورد عمل

 .دهد يمطالعه پاسخ م يبضاعت روش شناس

شهده   يزم به ذکر است که اقدامات بررسمطالعه ال يها تيدر محدود

است و چنانکه ( ينديفرا يدستاوردها) يساز تيا ظرفياز نوع ظرف  صرفاً

ن ظرف به کار گرفته شده ين مدت در قالب ايا يکه ط يا مظروفي يمحتو

 يابيارزشه  (ينهد يبرآ يدسهتاوردها )شده اسهت   به اثر يو در جامعه منته

به عنوان مثال هنوز . کرد نشان دهديرو نياز استقرار ا ير بهتريگردد تصو

استخراج نشهده   ييت غذايسالمت و امن يعال يمصوبات شورا ييج نهاينتا

ت يه سهالمت و امن  يعهال  يمصوب در شهورا  يج همه اسناد مليا نتاياست 

 يط ييت غذايه و امنيت،ذ يشدن سند مل يير از دور اول اجرايبه غ ييغذا

جهه  ين نتيهمچنه (. 22)ه اسهت منتشهر نشهد   1398تها   1392 يهها  سال

 يابيدر ارزشه . نشهده اسهت   يابيارزشه  هها  جامع سالمت استان يها برنامه

باعث شده است  ها ن تالشيا ايد معلوم شود که آيبا ينديبرآ يدستاوردها

 تيثيرمرتبط  يها ر شاخصييدر ت، ييت غذايسالمت و امن يعال يکه شورا

ت يکم شود؟ امن يکاريکه ب باعث شده ها داشته باشد؟ مثال مجموعه تالش

ل کمتهر  يبهتر شود؟ تهرک تحصه   يبهتر شود؟ تکامل دوران کودک ييغذا

سالمت  يشتر شود؟ حمل و نقل عموميب يت اجتماعيشود؟ خدمات حما

استفاده از  يبرا ين مطالعه فرصتيدر ا. گريت مرتبط دسؤاالمحور شود؟ و 

ارج بخه  سهالمت   که در خه  ييها آن ژهيو بهاندرکاران  نظرات همه دست

نظرات  يبررس. اند فراهم نشد داشته يا نظرات مخالفياند و  داشته يهمکار

سهم و نق   يا نکه در مطالعهيبا ا. شود يه ميها به صورت گسترده توص آن

( 23)و نهادها در ارتباط با سالمت مشخص شده است ها ، سازمانها دستگاه

جواب داده نشده است  سؤال نين مطالعه به اياما تاکنون و خصوصا در ا. 

از  يکه يخهود بهه عنهوان     يا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکيکه آ

سهالمت   ياجتمهاع  يگرهها  نيهي کرد تعيف مستتر در رويبه وظا ها دستگاه

، آمهوزش  يتکامل دوران کهودک  يها لفهؤک از ميدر هر . عمل کرده است

، کاه  فاصهله  يکاري، ب(ليو بازماندگان از تحص ها يليکاه  ترک تحص)

از  ياجتماع يها تي، حماي، حمل و نقل عمومييت غذايو فقر، امن يطبقات

 ي، سالمت معنويه اجتماعيو سرما يت حکمرانيت و تقويان، امنيمددجو

ن يهي را بهه جهز تع   ييهها  استيست وزارت بهداشت خود چه سيط زيو مح

ر يسا يبرا يالگوساز سؤالن يپاسخ به ا. ن انجام داده استيريف به سايتکل

د عامهل بهه علهم خهود     يعالم با»به اصطالح . سازد يرا ممکن م ها دستگاه

 «باشد

 

 اهشنهاديپ
 يکه برا يدرصد از اقدامات 86دهد که  ين مطالعه نشان ميا يها افتهي

و  يالزم بود در سهطح مله   سالمت ياجتماع يگرها نييتعکرد ياستقرار رو

پنج گانه شامل  يها ک از حوزهيهر  مانده درياده شده و موارد باقيپ ياستان

ت مشخص شده يريوه مديروال و استاندارد و ش ،منابع ،ساختار ،انداز چشم

 يکله  يها استيشدن س ييل اجرايبه منظور تسه شود يمشنهاد يپ. است

شرفت يکرد پيرو ياجرا يدر خور برا يجاد ظرفين اينظام سالمت و همچن

 : شود يريگير پيا زهشنهاديقالب په گام دوم انيانيو عدالت مندرج در ب

از  يتهر  ن مطالعهه بها گهروه بهزرگ    يه به دسهت آمهده در ا   يدستاوردها .1

 . شود يا بازنگريل و يم شود تا تکميتسه يو استان ياندرکاران مل دست

رخانهه  يدب ياتيه و عمل يبه دست آمده در برنامهه راهبهرد   يها چال  .2

از جملهه   .شهود  يريگيادغام و پ ييت غذايسالمت و امن يعال يشورا

ف و انتظهارات از  يتکهال  ،ن برنامه جهامع سهالمت کشهور   ينکه با تدويا

در بهبهود   يمردمه  يهها  و تشکل يبخ  خصوص ،يدولت يها دستگاه

و  يزيه ن مميهمچنه  .مشهخص شهود   سالمت ياجتماع يگرها نييتع

در  هها  و شهرسهتان  هها  استان، يياجرا يها دستگاهعملکرد  يبند رتبه

انجهام   سهالمت  ياجتمهاع  ين گرهاييتعکرد يرو يساز ادهيارتباط با پ

ن يو همچن ها يو فرماندار ها ياستاندار وزرا، نيب يثرؤشده و رقابت م

 . (21)جاد شوديمشارکت مردم ا ينهادها

 ياجتماع ييبا هدف پاسخگو يوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشک .3

 يرهها گ نيهي تعسهم و نقه  وزارت متبهوع را در قبهال     ،و الگو بودن

منهدرج در   يها نق  ژهيو بهکند  ييمشخص و اجرا سالمت ياجتماع

و برنامه ه سالمت ياول يها برنامه تحول بهداشت در قالب نظام مراقبت

 ياتيه عملر يه رواگيغ يهها  يمهار ياز عوامهل خطهر و ب   يريشهگ يپ يمل

 . (28، 25)شود
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بهه   سهالمت  ياجتمهاع  ين گرهها يهي تعکرد يرو يريات به کارگيتجرب .1

 يها ر دستگاهيسا ه وييقوه قضا ،ياسالم يمجلس شورا يها نويسيکم

 مياز جهرا  يريشهگ يپ يبه عنوان مثال بهرا  .آموزش داده شود يياجرا

در مورد نقه  سهالمت روان آمهوزش     يين قضااوکال و ضابط ،قضات

 .داده شوند

 

 تقدير و تشکر
ران و يداننههد کههه از همههه مههد يفههه خههود مههيسههندگان وظينو

م از اسهتقرار  يت مسهتق يه ن دو دههه حما يه ا يکه طه  يکارشناسان

کننهد   يانهد قهدردان   سالمت داشته ياجتماع يگرها نييکرد تعيرو

ن دسهتاوردها ههم   يهرگهز بهه همه    يبالطبع بدون اقهدامات جمعه  

از قلم افتاده باشد  ين فهرست ممکن است افراديم در ايديرس ينم

ر ، دکته يرضا مرنديد عليدکتر س: ميخواه ي  پوزش ميشاپيکه پ

 ي، دکتهر کهامران بهاقر   يمحققه  ي، دکتهر محمهدعل  يجانيباقر الر

نالو، دکتهر  ياکبر ز يقت، دکتر علين طري، دکتر محمدحسيلنکران

ن ي، دکتر محمدحسيرضو يدحسن اماميمنوچهر مهرام، دکتر س

اص،ر فرشهاد، دکتهر    ي، دکتر عليرضا دالوري، دکتر عليملک افضل

اکبههر  ي، دکتههر علههمههن  ييايههرضهها اوليشههه، دکتههر عليدلپ يعلهه

، دکتهر  يازيه ا يدهها  درضها مجهدزاده، دکتهر   يدوست، دکتر س حق

ان، دکتههر ي، دکتههر مسههعود پزشههک  يمحمدرضهها واعهه  مهههدو  

، دکتهر رضها   يديدرضها جمشه  ي، دکتهر حم يل اکبريمحمداسماع

 ي، مهنهدس نهوروزعل  يرانيح ي، دکتر علين گودرزي، نسريمحبوب

 يده جواديکتر حم، ديمراد يوا مافي، شيري، فاطمه ميزخانيعز

، يالهه  فياد دکتر کامل شادپور، دکتر محمدرضها سه  ينسب، زنده 

، يار مرادي، دکتر مازيخانيامک عالي، دکتر سيليرج اسماعيدکتر ا

 يو همههه روسهها  يل ارجمنههديهه، فاطمههه خليه خونههانيمرضهه

 يتخصصه  يهها  و کهارگروه  يمل يها سالمت دستگاه يها رخانهيدب

گزاران سالمت  امي، کارشناسان و پها استان ييت غذايسالمت و امن

و  هها  مشارکت مهردم در سهالمت اسهتان    يشورا يو روسا و اعضا

 . ها شهرستان

 

Originl Article 

Has the Social Determinants of Health Approach Been Established Yet at the Ministry of 

Health and Medical Education of I.R. Iran? 
 
Behzad Damari1*, Abbas Vosoogh-Moghaddam2, Narges Rostamigooran2, Mohamad Hossein Salarianzadeh3 

 
Abstract 
Background: The discourse regarding social determinants of health at the international level seeks to see if 

the health system can \improve community health indicators equitably by providing medical services and 

advising people to follow a healthy lifestyle. In our country, there are different views on the application of 

this approach. Opponents see this approach as ineffective whilst proponents are implement ing components of 

this approach. This study sought to assess the criteria for implementing the approach using social 

determinants of health. 

Methods: This qualitative study was done via reviewing resources, interviews and group discussions. The results are 

summarized in two main sections and deployment patterns included five components of a sustainable system 

(purpose and plan, structure, procedure and standard, management style, and resources). 

Results: The social determinants of health approach, assuming the weight of the five components to be equal, was 

found to be 68%. The highest implementation score  related to the three components of structure, procedure and 

standard, and resources. The lowest score related to management style. 

Conclusion: It is suggested that a comprehensive health roadmap of the country be at hand by 2025\; the tasks and 

expectations of the executive organizations, the private sector and non-governmental organizations are specified to 

improve the social determinants of health in the Seventh socio-economic and cultural development plan of Iran. 

Additionally, auditing and ranking the performance of provinces as well as districts with regard to implementation of 

this approach can promote healthy competition between provincial and district governorates, as well as participation 

of the public in the institutions to be created. In this regard, the Ministry of Health and Medical Education, with the 

aim of social accountability and role modeling, must first determine and implement its share and role in cooperation 

to improve these determinants. 
 
Keywords: Health Planning, Health Status Indicators, Policy Making, Social indicators, Social Participation 
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