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مشارکت مردم در ارتقاي سالمت
انسیه جمشیدي: تهیه 

مرکز پژوهش هاي سالمت مبتنی بر مشارکت جامعه



.شدمطرحPHCاصلیجزءمردممشارکتآلماآتادر

:  دو رویکرد براي مشارکت وجود دارد
مشارکت وسیله دستیابی به هدف است.
مشارکت هدف است.

:  این دو رویکرد دو نوع نیاز را برطرف می کنند
)دستیابی به نتایج ملموس(کوتاه مدت-1
)توانمندسازي(بلند مدت-2



 Better use of services
 Better contribution of resources
 Changing poor health behaviors
 Gaining more Power & Control

(Health Planning and Community Participation)

Planner’s Approaches:

 Medical Approach
 Health Planning Approach
 Community Development Approach



 Powerless communities

 Threat to power

 Imposed from outside

Nature of Community

Socio Political Risk

Culture and Context



فقر
سیستم پدرساالرانه و ساختار قدرتPaternalism
محدودیت هاي قانونی
تجارب قبلی از مشارکت

تسهیل کننده هاي مشارکت مردم
درك نیازها و منابع، ارزش ها و ساختارهاي اجتماعی
 تعهد پرسنل خارج از جامعه ، تواضع و حساسیت آنها
مکانیسم هاي پاسخگویی و شفافیت
سرمایه گذاري روي آموزش و زیرساخت سیاسی
جمع آوري اطالعات، تحلیل، برنامه ریزي ارائه خدمت و ارزشیابی



1. A political climate which accepts and supports active community
participation and interaction at all levels of program development,
implementation and evaluation.

2. A political context in which policy, legislation, and resource allocation take
account of regional/local circumstances, aspirations and needs.

3. A socio-cultural and political context which supports individual and collective
public awareness, knowledge acquisition and discussion of issues and
problems affecting individual and community well-being.

4. A political and administrative system which promotes and accepts
decentralization and regional/local authority for decision-making on health
policy, resource allocation and programs.



5. An acceptable universal level of availability and accessibility of
health services for meeting basic health care needs on a
systematic basis.

6.  A health care delivery system in which institutions and
professionals have experience with and are committed to a
community orientation through such mechanisms as institutional
boards, advisory groups, health committees, and community
education programs.

7. A health care delivery system in which the institutions, service
professionals and managers are flexible, genuinely committed and
supportive, and have experience with attempting to respond to
regional/local needs in collaborative and creative ways among
themselves and with government.

8. Some experience in intersectoral activity of health service~ and
professionals with related services such as water and sanitation,
other public works, occupational health, agriculture, social services,
housing, and the law.

9. A citizenry in possession of sufficient awareness of, and knowledge
and skills in social Organization and health related issues.



 10. A community in which health is a priority issue and which
demonstrates widespread interest in healthy lifestyles, fitness,
nutrition, disease eradication and prevention, and a safe and healthy
environment.

 11. A community that is willing to collectively accept responsibility,
and give their consent and commitment to community health
initiatives.

 12. A community with previous successful experience with
community participation

 13. Responsible responsive and efficient media, information, and
communication systems within and between communities and with
various government levels.

 14. For all concerned, the proposed participation must be perceived
as meaningful and leading to prompt, visible results in addition to
the achievement of important longer term goals.



 در برنامه هاي اجتماع محور مشارکتی بر یک مدل خاص نمی توان حرکت
.رفتار پیچیده است و از پیش زمینه هاي مختلفی ناشی می شود.کرد

Social Mobilization Model in TB control program in
Pakistan

Health Promotion

Social Mobilization

IEC(Information,Education,

Communication)



1. Social Mobilization
ع و ارتقاي بسیج اجتماعی فرایند سازماندهی شده مشارکت مردم است و با افزایش آگاهی، بسیج مناب

.محسوب می شوندActorخوداتکایی مردم به عنوان عامل 
کنندآنها می توانند به ما در شناخت نقاط ورود به جامعه کمک. نقش سازمانهاي خارجی نیز مهم است    .
Social Mobilizers توسط افراد محلی انتخاب شدند تا بهLay Health Workers در نقش

.  واسطه کمک کنند
2. Communication for Behavioural Impact

COMBI)داراي سه جزء.  بر اساس تنوري هاي تغییر است)ارائه اطالعات، ظرفیت سازي و ارتباطات :
یابیشناخت رفتارها، تبیین اهداف رفتاري و تعیین استراتژي ارتباطی مناسب، پایش و ارزش

الع از روش هاي مختلف متناسب با فرهنگ و شناخت منطقه براي اط. ارتباطات از نوع چهره به چهره است% 80
.مردم در آموزش درگیر بودند. همکاري با رهبران مذهبی صورت گرفت. رسانی بهره گرفته شد



 Public relations/advocacy/administrative mobilisation via: the
mass media (news coverage, talk shows, discussion
programmes,…);

 Community mobilisation: including use of: participatory
research; group meetings; partnership sessions; school
activities; …

 Sustained appropriate advertising and promotion via radio,
television, newspapers and other available media, …

 Personal selling/interpersonal communication/counselling

 Point-of-service promotion: emphasising easily accessible
and readily available TB diagnosis and treatment.







13فعال باشد و برنامه هایی که(برنامه دولتی غیر دولتی  و نیمه دولتی انتخاب شد
. )مشخصه هاي مشارکتی داشته باشد

مصاحبه گروهی و فردي با داوطلبین و مسئولین برنامه ها



اکثر مداخالت در سطح کشوري و به ندرت در سطح محلی طراحی می شوند.
مداخالت موسسه محورند تا جامعه محور.
مت و در برنامه روستا و شهر سالم، خانه سال(مدیریت و تصمیم گیري متمرکز

اي پایگاه تحقیقات جمعیت ، مردم در انتخاب نمایندگان محلی، اعضاي شور
)سالمت و مجمع نقش دارند

ستاي در طرح رو. داوطلبین اکثرا با فراخوان از سوي مدیران اجرایی انتخاب شدند
. سالم، شوراي روستا انتخاب کننده بوده است

ه، انجام تشویق به صورت برگزاري مسابقات جوایز، اردو، امکاناتی مثل کتابخان
ق و در برنامه بهورز و بهداشت کارگري دریافت حقو. رایگان آزمایشات و آموزش 

.استخدام در تداوم فعالیت داوطلبین نقش داشته است



وح در غیر دولتی در سط. سطح مشارکت داوطلبین در برنامه هاي دولتی، اجرایی بوده است
.مختلف بوده است

یم گیري و در برنامه روستاي سالم و پایگاه تحقیقات جمعیت ، مردم در سطح برنامه ریزي، تصم
.  اجرا نقش داشته اند

ل بوده در برنامه پایگاه، روستاي سالم شهر سالم و خانه سالمت مردم  ارتباط بین بخشی اص
دولتی در سازمان هاي غیر. است و از طریق کمیته با حضور نمایندگان سازمانها انجام می گیرد

.عضویت سایر سازمان ها در هیات امنا ، کمیته و کانون ها بوده است
در سازمانهاي . عمومی است-جذب بودجه در سازمانهاي دولتی عمدتا از نهادهاي دولتی

سایز غیردولتی از طریق راه اندازي کارگاه هاي اقتصادي سودآور و مشارکت مالی داوطلبین و
. سازمانها بوده است

سالمت خانه. ارزشیابی برنامه هاي دولتی با چک لیست بازدید فیلد است و گزارش عملکرد
. ازرشیابی درونی و بیرونی دارد


