
 



 

 "درآمدی بر مشارکت جامعه در سالمت"کتاب  گفتارپيش

عالوه  اندتوانسته. آنان در طول تاریخ اندبودهحضور در جمع همنوعان خود  در همه اعصار براي گذران زندگي نيازمند هاانسان

مشکالت احتمالي پيش روي خود هم  نيازهاي یکدیگر از قبيل امنيت، غذا و وسایل ضروري زندگي، با کمک و همياري بر تأمين

شود. به تدریج که ارها و به هنگام شکار دیده ميهاي موجود بر دیواره غرا نيز مرتفع نمایند. این موضوع به وضوح در نقاشي

، ها از همدیگر و به نوعيگردیدند، نياز به حمایت و پشتيباني انسان تريتخصصتر و به نوعي ، پيشرفتهتربزرگجوامع انساني 

اش توانست تمامي نيازهاي خود و خانوادههمکاري و تشریک مساعي نيز بيش از پيش احساس شد؛ زیرا هر فرد از جامعه نمي

را به تنهائي تأمين کند و به همين دليل مشاغل و حرف خاص در جوامع انساني به وجود آمدند. نيازهاي این جوامع در گذر 

نيازها و  نيتأمشد(. کم کم ساختارهاي اجتماعي با هدف تر ميبگوئيم بيشتر و تخصصيکرد )یا بهتر است زمان نيز تغيير مي

 نيتأممسئوليت  توانندينمایجاد نظم در جوامع شکل گرفتند، اما با گذشت زمان متوجه شدند این ساختارها به تنهایي 

ي براي رفع نيازها و حل مشکالت پيش روي، امروزي مردم را بر عهده بگيرند. اکنون مشخص شده است که در جوامع هاخواسته

. این موضوع همچنين در شوديمهاي مختلف جامعه بيش از پيش احساس نياز به مشارکت و همکاري بين مردم و بخش

ي نزد جامعه برخوردار است. اژهیوهاي مرتبط با سالمت که یکي از حقوق اساسي انساني در نظر گرفته شده، از اهميت فعاليت

ي داشته اژهیوبه عنوان محور توسعه پایدار نيز نگاه  ت توجه به این موضوع زماني بيشتر خواهد شد که به نقش انسان سالماهمي

 باشيم.

گيري در امر سالمت مفهومي نسبتاً نوین است. از هنگامي که نقش مؤثر ریزي و تصميمگيري از مشارکت جامعه در برنامهبهره

اقتصادي و اجتماعي در روند سالمت و بيماري مشخص شد و از آن هنگام که دعوت جمعي براي رسيدن افراد جامعه به  عوامل

-توجه به تغييرات اجتماعي»و  «تمرکز بر رفتار فردي»حق سالمت بر اساس عدالت اجتماعي صورت گرفت، دو نوع رویکرد 

دند. الزمه تحقق اهداف از مسير رویکرد دوم، مشارکت جامعه در امر براي بهبود وضعيت سالمت در کنار هم تقویت ش «محيطي

 ارائه خدمات در حوزه سالمت است.

به  «مشارکت»گرچه از دیرباز مردم به اهميت همياري و همکاري با هم در جهت تحقق اهداف مشترک پي برده بودند، اما واژه 

ستم و  صاًطور جدي در نيمه قرن بي شخ سعه پس از جنگ جهاني  م شت. افراد فعالي که به قطار تو صه ظهور گذا دوم پا به عر

ستمدیده کمک کنند واقعيتي را در پيش خود مي سته بودند تا به مردم  شت. دیدند که با انتظارات اوليه آنپيو ها کامالً فرق دا

شد تا بيشتر شکست مردم در فرایند طراحي و هاي توسعه جامعه، به فقدان مشارکت هاي مرتبط با طرحهمين موضوع باعث 

گام برداشته و  از باال به پايينهاي عمل ها در جهت مخالفت با استراتژيها نسبت داده شود. اکثریت قاطع آناجراي این طرح

شارکت و روش شارکتيهاي از م سعه حمایت کردندبه عنوان یکي از جنبه تعامل م ضروري تو سال . هاي   1960بنابراین از 

شارک سي  شناختهت مفهومي مهم ميالدي، م شنا سي، مدیریت، روان سيا سترده در کليه علوم از جمله علوم  شد و به طور گ

اجتماعي، معماري و سالالالمت مورد اسالالتفاده قرار گرفت. از اواسالالط دهه هفتاد ميالدي، رویکردهاي مبتني بر جامعه در ارتقا  

ساس بيانيه آلماآتا مياي رایج شده، مسالمتي و پيشگيري از بيماري به طور فزاینده ست که ا باشد شارکت جامعه از مباحثي ا

شارکت مردم در 1978آلماآتا ) در کنفرانس(. 50: 1391 )دماري و همکاران، سالمت جامعه به عنوان هابرنامه( م ي مرتبط با 

ست سيا سي از  سا سمتي ا سي ق سا شد. با پذیرش مراقبتهاتيفعالهاي ا شناخته  شتي  شتيي بهدا اوليه به عنوان  هاي بهدا



شت، همه اعضا اهميت دخيل نمودن آگاهانه ذینفعان )به ویژه مردم عادي( را در سياست دولت سازمان جهاني بهدا هاي عضو 

 پذیرش این ایده به شرح ذیل بود: لیدالهاي مرتبط با سالمت به رسميت شناختند. طراحي و اجراي خدمات و برنامه

 :شوند؛ از خدمات تأمين شده، بدون استفاده مانده یا به درستي استفاده نمي بسياري استدالل خدمات بهداشتي

 اند.ها دخيل نبودهها طراحي شده است در طراحي و توسعه آنزیرا مردمي که خدمات براي آن

 :ها نتواند و باید آباشد که مياي برخوردار از منابع اقتصادي، تجهيزاتي و انساني ميهر جامعه استدالل اقتصادی

 را براي سالمت محلي و شرایط محيطي بسيج نمایند.

 :توانند براي اي است از آنچه که خود مردم ميبيشترین بهبود سالمت مردم، نتيجه استدالل ارتقاء سالمت

 باشد.خودشان انجام دهند و ناشي از مداخالت پزشکي نمي

 :اند که در همه مردم، به ویژه فقرا و محرومين، هم داراي حق و هم داراي وظيفه استدالل قضاوت اجتماعي

 شان دخيل شوند.تصميمات مؤثر بر زندگي روزانه

 

 بانک جهاني نيز دالئلي به شرح ذیل براي مشارکت مردمي عنوان کرده است:

  ید انجام شود و چه کاري نباید انجام شود اینکه چه کاري با دربارهمردم محلي برخوردار از مقدار زیادي تجربه و بينش

 باشند.و چرائي آن مي

 ها را افزایش دهد.ها نسبت به پروژهتواند تعهد آنها، ميدخيل شدن مردم محلي در طراحي پروژه 

 ها مؤثر است.مشارکت مردم محلي، در افزایش منابع در دسترس براي برنامه 

 باشد. )مشارکت مردمي ري اجتماعي دو سویه )براي طراحان و مردم( ميدرگيري مردم محلي، راهي براي تحقق یادگي

 (1385 -مرکز تحقيقات توسعه اجتماعي و ارتقا  سالمت -در ارتقا  سالمت

 

ها، جوامع را در دستيابي به تواند ضمن رعایت حقوق انساناما سؤال اساسي این است که چه سطح و کيفيتي از مشارکت مي

 ينوع هاي مرتبط با خود رهنمون سازد؟ مشارکت حقيقي، یکي از پيش نيازهاي توسعه پایدار انساني بوده،برنامهنتایج مناسب 

هاي گروهي هدف  انگيزد تا براي دستيابي بههاي گروهي است که آنان را برميدرگيري فکري و عاطفي اشخاص در موقعيت

ي که تمامي اگونهبه؛ کننده استدر مشارکت، نقش اصلي با مشارکت کار شریک شوند. یکدیگر را یاري دهند و در مسئوليت

مسئوليتي بي تفاوتي ویابد که بيد و این امر هنگامي تحقق مينهاي خود را آشکار سازتوانائي د تانکنندگان باید تالش کنمشارکت

 يریپذتيمشارکت اجتماعي و مسئولفي از طر)همشهري آنالین(.  جاي خود را به احساس دلبستگي، اعتماد و مسئوليت بدهد

ها در سطوح ملي و بایست از سوي دولتزمينه تأمين این شرایط مي آن فراهم شود. یک حق شهروندي است که باید شرایط

 مشارکتبه بياني دیگر، ها و رهبران محلي در داخل کشورها به وجود آید. ي، و صاحبان قدرت یا مجریان منتسب به دولتالمللنيب

بر این مبنا مشارکت  .(1384 ،سازند )تاجيکمهيا مي کنشي است که از رهگذر آن آحاد یک جامعه شرایط تحقق انتظارات خود را

و  کائوتري) خيزداعمال قدرت از درون جامعه برمي ياست که به عنوان یکي از سازوکارها« مسئوالنه تعهدي فعاالنه، آزادانه و»

و کنترل  سازي ميمشارکت در کنار تصم عنصر آگاهانه و ارادي بودن ،ارائه شده مطالبدر مجموع وجه مشترک (. 1379همکاران، 

 يفرایند»اي مشارکت به عنوان به بيان توسعه ،بسترهاي مشارکت باشد.افراد بر امورات مربوط به خویش از طریق مشارکت مي

مراحل توسعه شرکت  را در همه يهاي مردمسعي دارد همه گروه ،«و چند فرهنگي يچندبعد، يجامع، چندوجه اجتماعي، عام،

به طوري که  کند؛پيدا ميدر ارتباط با مشارکت نهادمند معنا  (. این مفهومي پيشرفته از مشارکت است که35دهد )همان، 



 ، حقوق شهروندي ومشارکت نهادمند است. جامعه مدني ،آید مرادواقعي صحبت به ميان مي امروزه وقتي از مشارکت

 .باشندبسترساز وقوع مشارکت نهادمند مي ،يساالرمردم

بر نقش مشارکت جامعه در سالمت، نوشته شده  ديتأکبر سالمت با  مؤثرکتاب حاضر در راستاي کاوش در حوزه عوامل اجتماعي 

( مشارکت در سالمت را در طيف 2002بهداشت )ي که سازمان جهاني اگونهبهدر این حوزه بسيار با اهميت بوده،  هاتالشاست. 

ي بهداشتي هااستيسي و اجراي زیربرنامهتا همکاري در  شانيزندگبر  مؤثرمردم از تعریف موضوعات  وسيعي از توانمندسازي

 سؤاالتتا با پاسخگویي به  آن استین حال پيشينه مطالعاتي آن در کشور ما بسيار اندک است. کتاب حاضر بر دانسته است. با ا

مشارکت، به بيان مقدماتي در خصوص فرآیند مشارکت جامعه در سالمت بپردازد و راهکارها و پيشنهادات عملي  دربارهاساسي 

 در مسير ارتقا  و بهبود این امر ارائه کند.

شارکت، جامعه و جوامع یي همچون هاواژهاول سالعي شالده اسالت تا  در فصالل شارکتم در این فصالل تعریف شالوند.  جوم

 ي اجتماعيهاکنندهنييتعآشنا شده،  مفهوم سالمت و ابعاد آندر ادامه با  و مرور خواهد شد تاريخچه مشارکتهمچنين 

ضيح داده  سپس شونديمسالمت تو شارکت جامعه.  شارکت در ، چرخه عملياتي م سالمت هامدلجايگاه م ی ارزيابي 

اهميت و ضرورت مشارکت  در فصل دوم مباحثي همچونارائه شده است.  جامعه ی مشارکتهامدلی از انمونهو  جامعه

 ارتباط مشارکت باو حقوق انساني بيان شده است. همچنين به  اهداف توسعه پایدار ،اهداف توسعه هزاره، ديدگاه اسالماز 

سائل مهمي چون  سعه، م سالمتیساالرمردمتو سيج جامعه، آموزش و پرورش و ارتقاء  سرمايه اجتماعي، ب شاره  ،  ا

است و به ویژه پرداخته  سالمت جسمي، رواني، معنوی و اجتماعيي هاحوزه مشارکت جامعه درفصل سوم به شده است. 

صوص ارتباط بين  سيبدر خ شارکت جامعه و آ ست.. های اجتماعيم شده ا صل چهارم، نقش مردم از  مطالبي بيان  در ف

ستيسو نقش مدیران و  سوکی ست. در بحث مردم،  گذارانا شده ا سي  سوي دیگر برر  در ايجاد انگيزش مؤثرابزارهای از 

شان و در بحث مدیران و  شارکت ای ستيسجهت م شارکتي  طوربهو  ی رهبری و مديريتهاوهيش، گذارانا خاص مدیریت م

ي هانهيزمو  هارساختیز. سپس به شونديمآشنا  ی مشارکتهامدلمطرح شده است. خوانندگان این کتاب در فصل پنجم با 

ي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي( بيان شده است. در فصل ششم به هارسانهي شخصيتي، آموزشي، هانهيزممشارکت شامل )

شارکتبيان  ضوعات کليدی م شارکتو ارتباط بين  مو شده و  سطوح و مراحل م شارکتپرداخته  و  چارچوبي برای م

به  با توجه به اهميت موضوع ارزیابي و سنجش در ادامه ي از مشارکت هستيم، ارائه شده است.امرحلهینکه در چه ابزار تعيين ا

شارکت جامعهروشبيان   در مشالالارکت گيرياندازه جامعه و نتایج مشالالارکت سالالنجش هاي، شالالاخصهای ارزيابي فرآيند م

 جامعه ارائه شده است. کارآمد مشارکت براي هایيتوصيه در نهایت نيزجامعه پرداخته،  ابتکارات

اميد است تالش نویسندگان مورد استفاده خوانندگان ارجمند قرار گيرد. بدیهي است این کتاب نيز مانند هر مجموعه دیگري 

گردد جهت رفع نقایص موجود و غناي تيد گرامي درخواست ميتواند خالي از اشکال باشد؛ لذا از تمامي بزرگواران و اسانمي

 هاي خود محروم نگردانند.مطالب مندرج، نویسندگان را از راهنمایي


