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اهمیت مشارکت در حوزه سالمت را توضیح دهند.

مفهوم توسعه پایدار را بیان کنند.

نهادهای غیررسمی و نقش آن ها در توسعه سالمت 

را شرح دهند.

و  اجتماعی  توسعه  مراکز  اساسی  اهــداف  از  یکی 

ارتقای سالمت را ذکر کنند.

به مشارکت  را که در تشویق صحیح مردم  عواملی 

درحوزه سالمت نقش دارند؛ نام ببرند.

اهداف آموزشی

امیداست خوانندگان محترم پس ازمطالعه مقاله:

وحیده باهوش

مدیرمرکزآموزش بهورزی
دانشگاه علوم پزشکی بهبهان 

فاطمه شاهینی سوق

کارشناس ارشدمدیریت
دانشگاه علوم پزشکی بهبهان

چگونگی تشویق صحیح مردم به مشارکت درحوزه سالمت

مقدمه 

اجتماعی شدن سالمت موضوع جدیدی نیست. 

سازمان جهانی بهداشت در دوره های مختلف به 

این موضوع تاکید کرده که باید مورد توجه تمام 

مدیران نظام سالمت در کشورهای مختلف قرار 

گیرد. اجتماعی شدن سالمت به این معنی است 

که مردم باید در راستای سالمت خود مشارکت 

شود،  اصالح  مردم  زندگی  سبک  وقتی  کنند. 

پیامد آن کاهش هزینه های درمانی خواهد بود.

از  یکی  و  است  بشری  زندگی  اساس  مشارکت، 

انسان  می آید.  شـمار  بـه  انسان  بنیادی  حقوق 

موجودی هوشیار است و باید آگـاه و خودهـدایتگر 

باشـد. از سـوی دیگـر، انـسان موجودی اجتماعی 

زندگی  آن  در  می آید،  دنیا  به  جامعه  در  و  است 

می کنـد و مهارت های زندگی را در کنار دیگران 
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مشارکت مردم اساس توسعه اجتماعی

ابعاد  در  مردمی  مشارکت های  مستلزم  اجتماعی  توسعه 

مختلف است. در فرآیند توسعه اجتماعی، مشارکت آحاد 

جامعه مدنظر است و شهروندان قطع نظر از تعلقات قومی 

توجه  با  تا  می یابند  امکان  شان،  اعتقادی  گرایش های  و 

به صالحیت و توانمندی ذهنی شان، در تمام پدیده ها و 

متغیرها اثر گذار باشند. 

عقاید  و  رسوم  و  آداب  حتی  مــوارد  از  بسیاری  در  توسعه 

دهه  در  متحد  ملل  سازمان  می گیرد.  بر  در  نیز  را  مردم 

بیشتر  ظرفیت  عنوان  به  را  اجتماعی  توسعه   1970

در  مطلوب  تغییرات  ایجاد  منظور  به  اجتماعی  ساختار 

سطح زندگی تفسیر کرد. توسعه اجتماعی بیشتر ناظر بر 

شرایط مطلوب آموزشی، بهداشتی، فقر زدایی، گسترش 

عقالنیت و بهزیستی اجتماعی است. 

عادالنه  توزیع  میر،  و  مرگ  میزان  زندگی،  به  امید  میزان 

اســت.  اجتماعی  توسعه  شاخص های  دیگر  از  درآمـــد 

همچنین توسعه اجتماعی مترصد  اهداف انسان گرایانه ای 

صلح،  امنیت،  عدالت،  صمیمیت،  برابری،  آزادی،  مانند 

انسجام و وحدت است و به عبارتی مروج و مشوق نهادهای 

اجتماعی و نظم اجتماعی انسانی شده است. 

راهکارهای تشویق صحیح مردم به مشارکت درحوزه سالمت

الف( نهادهای غیررسمی:
مردم  مشارکتی  قالب های  از  یکی  غیررسمی  نهادهای 

مصادیق  جمله  از  هستند.  اجتماعی  توسعه  فرایند  در 

نهادهای غیر رسمی می توان آداب و رسوم، میثاق های 

اقدام های  قبیله ای،  و  قومی  دلبستگی های  خانوادگی، 

محلی و قواعد دینی و مذهبی اشاره کرد. نهادهای غیر 

رسمی می توانند به ادغام اجتماعی، انسجام اجتماعی و 

پاسخگویی کمک کنند. به عبارت دیگر توسعه اجتماعی 

موجودیت  پذیرش  پایه  بر  قومیت ها  مشارکت  به  منوط 

فرهنگی آن ها است و در این مورد توجه به شناخت اقوام 

قومیت ها  مشارکت  تقویت  و  آن ها  فرهنگ  به  احترام  و 

ضروری است.

»ولن« می گوید مشارکت مردمی،  یعنی همراهی کسانی 

به  یا  می گذارد  تأثیر  آنان  زندگی  نحوه  بر  توسعه  امر  که 

کلید  توسعه،  بهره برداران  مشارکت  دقیق تر،  عبارت 

توسعه  به  نیل  منظور  به  که  است  اقدامی  هر  موفقیت 

نیز داشتن جامعه ای سالم  انجام می شود. هدف توسعه 

فرآیند  در  مــردم  مشارکت  نقش  میان  این  در  که  است 

توسعه قابل توجه است.

ب( مراکز توسعه اجتماعی و ارتقای سالمت:
می توان نقش مردم در ارایه خدمات سالمت را به شکل 

حل  منظور  به  پروژه ها  در  اجتماع  یک  اعضای  دخالت 

همکاری  و  مشارکت  کــرد.  تعریف  خودشان  مشکالت 

مردم، مقبولیت پروژه ها را افزایش داده و باعث می شود 

کیفیت  بــر  و  داشــتــه  مشارکت  امـــور،  فرآیند  در  ــردم  م

اجرای طرح ها و تداوم و پایداری آن ها بیفزایند. افزایش 

اهداف  از  یکی  مشکالت شان،  حل  در  مردم  مشارکت 

است.  سالمت  ارتقای  و  اجتماعی  توسعه  مراکز  اساسی 

جلب  و  مردم  نیازهای  شناسایی  راستای  در  مراکز  این 

حرکت  و  مشکالت  حل  برای  دانشگاه  و  مردم  مشارکت 

در مسیرتوسعه همه جانبه و ارتقای سالمت مردم فعالیت 

دارند و راه رسیدن به این اهداف را در استفاده از رویکرد 

تحقیق مشارکتی اجتماع محورقرار داده اند.

ج( رسانه و سالمت:
به  می تواند  نظیرش  بی  قابلیت های  به  توجه  با  رسانه 

می آموزد و توانمند می شود.

توسعه  در  ــردم  ــ م ــت  ــارک ــش م ــدی  ــع ب مــســألــه 

نرخ  وقتی  است.  سالمت  نظام  زیرساخت های 

با  ــرورش  پـ و  ــوزش  آمـ و  یافت  افــزایــش  موالید 

کمبود فضای آموزشی مواجه شد، این کمبود با 

مشارکت مردم برطرف می شود. امروز به سمت 

میانسالی پیش می رویم و در نتیجه توسعه مراکز 

جدی  الزام های  از  یکی  سالمت  جامع  خدمات 

بر  کار  این  از  بخشی  شود.  انجام  باید  که  است 

عهده دولت است و بخشی دیگر نیاز به مشارکت 

مردم دارد.
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زمینه  در  را  مهمی  نقش  ارتباطی  مکانیسم  یک  عنوان 

معرفی  و  نمایش  در  همواره  رسانه  کند.  ایفا  سالمت 

سالمت،  رفتار  در  تغییر  پزشکی،  نوآوری های  تازه ترین 

به  مــربــوط  تصاویر  نمایش  ســالمــت،  اطــالعــات  تولید 

سهیم  بیماری  و  درمان  و  دارو  زندگی،  سبک  سالمت، 

توجهی  قابل  قــدرت  جمعی  رســانــه هــای  اســت.  بــوده 

مسایلی،  چه  به  باید  ما  که  این  اولویت ها،  ساختن  در 

مسایل  کـــردن  چــارچــوب بــنــدی  و  بیندیشیم  چگونه 

افراد  ادراک های  و  باورها  رسانه ای،  نمایش های  دارند. 

تأثیر  آن هــا  بر  یا  می سازند  را  سالمت  و  بیماری ها  از 

رفتار  خود  نوبه  به  ــا  ادراک ه و  باورها  این  و  می گذارند 

سالمت فرد را تحت تاثیر قرار می دهند. 

سالمت  ــوزش  آم برنامه های  در  باید  مهم  ایــن  اهمیت 

حتی  و  ــه ای  ــان رس حمایت  تبلیغاتی،  کمپین های  و 

بنابراین  شــود.  لحاظ  سالمت  آمـــوزش  فعالیت های 

محققان حوزه سالمت و رسانه باید به مطالعه اولویت ها، 

گذاشته  نمایش  به  رسانه  در  که  اظهاراتی  و  تصاویر 

به  رسانه  مخاطبان  واکنش  همچنین  بپردازند،  می شود 

حرفه گرایان  دهند.  قرار  توجه  مورد  نیز  را  آن  پیام های 

برای  رسانه  قــدرت  به  بهداشت  امــر  دســت انــدکــاران  و 

راهبردهای  برده اند.  پی  جامعه  سالمت  ارتقای  و  بهبود 

معکوس،  تبلیغات  ای،  رسانه  حمایت  جمله  از  رسانه ای 

ارتباط  ویژه  به  و  اجتماعی  بازاریابی  مخاطره،  ارتباطات 

از طریق منابع معتبر، همگی راهبردهای سالمت جامعه 

سالمت  مهم  فعالیت های  جــزو  و  می کنند  حمایت  را 

همگانی به شمار می آیند. 
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نتیجه گیری

مشارکت با زندگی انسان پیوند عمیقی داشته و اقدامی حیاتی و سازنده است که به نقش فعال و خالق و اثربخش مردم 

توجه دارد و هر جامعه ای توفیق دستیابی به آن را داشته باشد، ثمرات ارزشمند آن را خواهد چشید. امروزه به دلیل 

گسترش روز افزون بیماری ها الزم است به حوزه سالمت توجه شود، یکی از عواملی که می تواند در کاهش هزینه های 

سالمت موثر باشد، مشارکت مردم است که الزمه این امر تشویق صحیح مردم به مشارکت است. نتایج مطالعه نشان 

می دهد که در تشویق صحیح مردم به مشارکت در حوزه سالمت داشتن سواد، شغل، بیمه، اینترنت، رسانه های صوتی، 

تصویری و نوشتاری، دولت ها و خود مردم نقش دارند. 
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