راهکارهای عملی برای
جلب مشارکت هرچه بیشتر
جمعیت روستایی دربرنامههای بهداشتی

فرصت حضور

دکترمحمد جعفر صادقی
رئیسگروه آموزش وارتقای سالمت
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

هاجر آزادیخواه
کارشناس مسؤول و مربی آموزشگاه
بهورزی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

اهداف آموزشی
امید است خوانندگان محترم پس ازمطالعه مقاله:

zمشارکت در مراقبتهای بهداشتی را تعریف کنند.
zآثـار مشـارکت بر جـامعـه روستـایی را بیـان کنـند.
zراهکارهای عملی درجلب مشارکت جامعه روستایی را توضیح دهند.
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مقدمه

همه اعضای یک اجتماع محلی و جامعه بزرگتر را به

شرکت فعاالنه انسانها در حیات سیاسی ،اقتصادی،

حضور فعال و مؤثر در فرآیند توسعه و بهرهبرداری قادر

م ـینــامــنــد .در مــشــارکــت مــحــلــی ذینــفــعــان عـ ــاوه بر

توسعه نشأت گرفته است.

فرهنگی و به طور کلی ابعاد مختلف حیات را مشارکت

برخوردارشدن از مزایای هر پــروژهای بر جهتگیری و
اجرای آن نیز تأثیر میگذارند .این مشارکت در جوامع
محلی توانمندی و توسعه را به دنبال خواهد داشت.

ســازد .به طور کلی رویکرد جامعه محوری از اقدامات

طراحان دیدگاههای نوین در برنامههای ارتقای سالمت،
همواره بر نقش مشارکت فعال جامعه در برنامههای
مرتبط با ارتقای سالمت تأکید میکنند.

مشارکت در مراقبتهای بهداشتی یک اصــل کلیدی

امـ ــروزه مــشــارکــت افـــراد نــه تنها در جــوامــع کــوچــک و

متفاوتی برای انجام این مشارکت آزموده شده است.

عامل اساسی سالمت در جامعه و برنامههای توسعهای

برای دستیابی به سالمت برای همه است و روشهای

محلی کاربرد دارد بلکه مشارکت اجتماعی به عنوان

رشد و توسعه روستایی ،ارتباطی تنگاتنگ با مشارکت

سالمت محسوب مـیشــود .مطالعات در زمینه نقش

برنامههای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و کیفیت

ادامــه دارد و بحث مشارکت ،سنجش میزان موفقیت

روســتــایــیــان دارد چ ــرا کــه مــشــارکــت در واقـــع کــارایــی

تصمیمگیری برای مناطق روستایی را افزایش میدهد.

حذف مشارکت مردمی در جامعه روستایی ،از پویایی
روســتــاهــا میکاهد و رشــد و شکوفایی روســتــاهــا را با
دشواری مواجه میسازد.

امروزه اهمیت نقش مؤثرمردم درمشارکت آنها درحرکت

به سمت توسعه پایدار روستایی بر کسی پوشیده نیست.

مفهوم مشارکت
استانداردهای سالمت برای افزایش سطح رضایتمندی،

امید به زندگی و افزایش کیفیت زندگی در حال گسترش

عوامل اجتماعی بر ارتقای سالمت در جهان همچنان
این روشها و نحوه تأثیر آنها بر شاخصهای سالمت
همچنان نیازمند مطالعه است.

اهمیت جلب مشارکت مردمی و تقویت اقدام اجتماعی
برای سالمت از دیر باز در نظام سالمت ایران نیز مطرح
بوده است .برنامه بهورزی ،رابطین سالمت و ابتکارهای

اجتماع محور از جمله مهمترین تجارب موفق در ایران
است.

روشهـــای جلب مشارکت در برنامههای ســامــت ،بر
اســاس شــرایــط جــوامــع تعیین شــده و متنوع هستند.

و اجرا هستند .امــروزه به شاخصهای ارتقای سالمت
در تمام کشورهای جهان توجه میشود .بــرای رعایت

اســتــانــداردهــای سالمت عــوامــل مختلفی شناسایی و

مطرح شده است اما نقش عوامل اجتماعی در سالمت

به شکل رسمی برای اولین بار در سال  1974توسط وزیر

بهداشت کانادا و نیز در کنفرانس سالمت در سال 1978
در بیانیه « آلماآتا» تأکید کرد که مردم و جوامع باید به

شکل فعال در برنامههای مرتبط با سالمت مشارکت
داشته باشند ،لذا مشارکت در مراقبتهای بهداشتی به

عنوان یک اصل کلیدی در نظر گرفته شد.

بحث مشارکت جوامع و مردم نه تنها در حوزه سالمت
بلکه در مباحث توسعه پایدار نیز مورد توجه است .در

واقــع مشارکت به مفهوم ایجاد فرصتهایی است که
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برنامههای آموزشی و برنامههای فرهنگی ،استفاده از

مشارکت زنان خانهدار و روستایی و حفظ توازن قدرت
بین ذینفعان ،حساسسازی مادران روستایی ،استفاده

از داوطلبان با انگیزه و استفاده از مساجد ،دهیاریها و

رسانههای جمعی و فضاهای مجازی به منظور حساس

سازی و جلب مشارکت از روشهایی هستند که میتوانند
در جلب مشارکت جامعه برای اجرای برنامههای ارتقای
سالمت مؤثر باشند.

رعایت اصولی مانند استفاده از افراد آشنا به اجتماع،
بسیج منابع محلی ،ایجاد یک چشم انداز از موفقیت

برنامه ،مشارکت دادن افــراد در نظارت برنامه ،تعهد

فقدان مشارکت جامعه در برنامهها منجر به کاستیهای

سیاسی دولت و سازمانهای فراهمکننده خدمت برای

اما شرایط جوامع شامل شرایطی که مردم در آن رشد،

پیشبرد مؤثر و تداوم برنامهها اهمیت دارند.

زیاد و هزینه اضافی برای سیستمهای دولتی میشود.

زندگی و کار کردهاند .همچنین سن افراد جامعه همگی

بــر وضعیت ایــن مــشــارکــت و در نهایت بــر وضعیت
سالمت تأثیر گذارند .نابرابری در این شرایط خود منجر

به نابرابریهای سالمت میشود .خوشبختانه بیشتر

این نابرابریها در سالمت ،چه در بیرون و چه در داخل
کشورها ،قابل اجتناباند .موفقیت ای ــران در عرصه
بهبود سالمت و کاهش ایــن بی عدالتیها بستگی به
توجه جدی به عوامل اجتماعی زمینه ای آن دارد.

اج ــرای موفق برنامهها و توجیه مــردم و ذینفعان در
مطالعات نشان دادند که توانمند سازی مردم و بسیج
منابع فرصتهای زیــادی را بــرای خالقیت و ابــداع در

جوامع ایجاد میکند همچنین مشارکت جامعه به ویژه

در بین اعضای فقیرتر جوامع ،به بهبود سالمت کمک
زیادی کرده است.

برای جلب مشارکت جامعه در برنامههای ارتقای سالمت،
تعهد سیاسی دولــت ،توجیه مــردم و همه ذینفعان،

استفاده از نیروهای بومی ،سپردن مسؤولیت اجرایی و

بر اساس نتایج مقاالت ،استفاده از کانالهای ارتباطی

مدیریتی به ذینفعان اصلی برنامه و ارایه آموزشهای

جوامع ،ایجاد محیط حامی مشارکت ،ارایه مشوقهای

است.

متنوع و متناسب با فرهنگ مردم ،درگیر کردن مستقیم

اقتصادی ،استفاده از روشهای جدید و خالقانه در جلب
مشارکت جامعه در برنامهریزیهای مرتبط با ارتقای
سالمت مؤثر هستند.

همزمان در پیشبرد و تــداوم برنامه موفقیتآمیز بوده

درسهایی که از جلب مشارکت جامعه مخصوصا جامعه
روستایی در برنامههای ارتقای سالمت به دست میآید
در سه دسته :اصــول موفقیت ،اثر بخشی مشارکت و

بر اساس نتایچ بررسی شده ،روشهای جلب مشارکت

چالشهای مشارکت جامعه به تفکیک ارایه میشود.

طریق دوستان و افــراد کلیدی روستا ،حساسسازی و

در جــلــب مــشــارکــت جــامــعــه مــؤثــر بــــوده و مــنــجــر به

بــا توجه بــه شــرایــط جامعه تعیین مـیشــود .ارتــبــاط از
ایجاد تعامل بین روستاها و توانمندسازی آنها ،انتخاب

تسهیل کنندهها و مشاوران اجتماعی ازبین افراد محلی
و تعامل ویژه با مردم روستا از ابتدای شروع هر برنامه،
انجام مداخالت آسان ،سریع ،زود بازده و ارایه فوری نتایج
ودســتــاوردهــای هر مرحله به جامعه روستایی ،اجــرای
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مطالعات نشان میدهد که اصــول مشارکت میتواند
توانمندسازی ،کاهش تبعیض و رفع بیعدالتی در ارایه

خدمات و ارتقای سالمت شود.

همچنین یکی از مهمترین چالشها در مشارکت ،استفاده

ابــزاری از جامعه روستایی است .تعهد سیاسی دولت

برای اجرای موفق برنامهها و توجیه مردم و همه ذینفعان

در پیشبرد مؤثر و ت ــداوم برنامه تأثیر بسزایی دارد.

حسب تشخیص مردم به سمت موضوعات اجتماعی و

مشارکت مردم شیوههای سینه به سینه ،ارتباط از طریق

زمینه ای مشارکت ،ایجاد فضای همراه با احترام متقابل

مطالعات نــشــان دادنـــد کــه بهترین شــیــوه ب ــرای جلب
دوستان و بعد از آن روشهــای تبلیغاتی بــوده اســت و

روشهــــای گــروهــی بــا کمترین اســتــقــبــال مــواجــه شــده

است .همچنین زنان و به ویژه زنان خانه دار و جوانان
بیشترین عالقه را به شرکت در فعالیتها دارند .از نظر

هزینهبری نیز کم هزینهترین روش ،روش سینه به سینه
و پرهزینهترین روش شیوههای تبلیغاتی بوده است.
بعضی از نکات مهم در جلب مشارکت:

فرهنگی ،ارتقای آگاهی عمومی ،تمهید و تسهیل عوامل
و احترام به عقاید و دانش مردم است.

مطالعات همچنین نشان میدهند که روشهــای جلب
مشارکت متعدد بــوده و انتخاب نوع روش به عواملی
چــون شــرایــط جامعه ،وجــود محیط حامی مشارکت،

وجود و انتخاب پروژههای تأثیرگذار ،ارتقای مهارتها

و تــوانــمــنــدســازی و موقعیتی کــه ایــن بــرنــامـههــا در آن
پیادهسازی شده بستگی دارد.

نتیجه گیری

 .1اصول موفقیت در جلب مشارکت جامعه

وجود زمان ،منافع و مزایا ،استخدام و آموزش کارکنان از

روشه ــای جلب مشارکت متعدد بــوده و انتخاب نوع

ایجاد تیم همکاری و پــروژه بعدی مشارکت اجتماعی،

سینه به سینه ،ارتباط از طریق دوستان و بعد از آن

جامعه محلی ،آموزشهای همزمان ،سرمایهگذاری برای

اختصاص حقوق و دستمزد برای همکاری کارکنان پروژه

و پیاده سازی ارتباطات فعال و مؤثر در میان همه است.
 .2اثربخشی مشارکت جامعه در ارتقای سالمت

نظارت بر تیمهای سالمت ،توانمند سازی جوامع برای
انجام وظایف ،ایجاد یک شبکه برای به اشتراکگذاشتن
تجربیات و پــر کــردن شکافها ،پاسخگویی دولــت در

باالترین سطح اعضای جامعه روستایی ،سازماندهی مردم
به شکل خوشههای محلی ،تأکید نکردن بر موضوعات

یکطرفه بهداشتی و سوق دادن گسترده و مناسب بر

روش با توجه به شرایط جامعه تعیین میشود .روش
روشهـــای تبلیغاتی میتواند مؤثر باشد کــه در ایــران

با توجه به موقعیت میتواند در برنامههای بهورزی و
رابطین سالمت مورد استفاده قرار گیرد.

پیشنهاد
مطالعات بیشتری در خصوص روشهای جلب مشارکت

در روســتــاهــا ،سنجش مــیــزان موفقیت ایــن روشه ــا و
تأثیر آنها بر شاخصهای سالمت انجام و نتایج جهت
استفاده بیشتر به مراکز بهورزی و ذینفعان اعالم شود.
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