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 خالصه:

ز طریق آگاه ارا مقوله سالمت مدون،  ارتباطات سالمت به دنبال آن است که بر اساس برنامه ریزی  مقدمه:

بخش های مختلف جامعه در اولویت قرار دهد. با توجه به قرارگیری  مخاطبان نتأثیرگذاری و برانگیزاند، سازی

مطالعه  نیاایران در مرحله حذف بیماری ماالریا، کاهش آگاهی و حساسیت و همکاری ذی نفعان در این مرحله، 

ذی نفعان مرتبط با تعیین کننده  یهمکارسطح و عملکرد  طراحی برنامه ارتباطی و تعیین تأثیر آن بربا هدف 

  طراحی و اجرا شد. در اولویت حذف ماالریا

ابتدا برای شناسایی تعیین  در این مطالعه از ترکیبی از روش های کیفی و کمی استفاده شد. :و روش ها مواد

و مرور دامنه استفاده شد. از بین مردم  ،کننده های حذف ماالریا، از روش های مصاحبه با مسئولین برنامه ماالریا

دسترسی آنها به  مراقبت از تردد اتباع خارجی و افزایش»تعیین کننده های حذف ماالریا، یک اولویت با عنوان 

تعیین گردید. با بهره گیری از روش های مصاحبه با مسئولین برنامه ماالریا، بحث با ذی نفعان  « خدمات ماالریا

به منظور جلب همکاری آنها استخراج شد. در  نفعان یذ ی و فهرستبرنامه ارتباط یاجزا و مرور مستندات؛

مرحله بعد، بومی سازی و روان سنجی دو ابزار سطح همکاری و عملکرد همکاری بین بخشی صورت گرفت. یک 

ق تحلیل شبکه ی بر سطح همکاری بین ذی نفعان از طریبرنامه ارتباطکارآزمایی میدانی برای ارزشیابی تأثیر 

و  ینفعان مرتبط با مراقبت از تردد اتباع خارج یشامل ذ طراحی و اجرا شد. در تحلیل شبکه، نقاط )نود(

 ی )تای( بین آنهاوندهایپو بوده ارجاع برای تشخیص، پیشگیری و درمانی  افزایش دسترسی آنها به خدمات

 انتخاب شدند ایماالر کیآندم یان از شهرستان هاشهرست 12مطالعه،  نی. در ادادند یرا نشان م یهمکار زانیم

 نفر 360. از و بر اساس میانگین سطح همکاری به طور تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تخصیص پیدا کردند

 جمع آوری شد.مصاحبه  وهیبه ش یسطح همکار اسیاستفاده از مق بااطالعات ها، از نمایندگان سازمان ها/گروه

مداخله با بهره گیری از رویکرد جلب  شد. هبهره گرفت 6نسخه   UCINETافزارداده ها از نرم  لیبه منظور تحل

حمایت همه جانبه و سیستمی بر اساس مرور شواهد، نتایج بخش کیفی و جلسه بحث با ذی نفعان طراحی 

ن برای شکل دهی گردید. در مرحله اجرا، در هر یک از شهرستان های مداخله،کارگاه های مشارکتی با ذی نفعا



ساختار و ارتقای عملکرد همکاری برگزار گردید. سپس برنامه اجرایی سه ماهه توسط ذی نفعان تدوین و اجرا 

گردید. تأثیر مداخله بر روی سطح همکاری ذی نفعان پس از سه ماه ارزیابی گردید. عالوه بر این، میزان 

کاری تأثیرگذارند، در ماه های اول و سوم پس از پیشرفت همکاری از نظر تأمین عواملی که بر موفقیت هم

 مداخله در گروه مداخله ارزیابی گردید. 

و افزایش دسترسی آنها به خدمات ماالریا به عنوان اولویت  یمراقبت از تردد اتباع خارج موضوع یافته ها:

نترل، سه ماه بعد از اجرای مداخله موجب ارتقای سطح همکاری در گروه مداخله نسبت به گروه ک انتخاب شد.

عملکرد همکاری از نظر عوامل مؤثر بر موفقیت آن نیز در گروه مداخله بهبود معنی دار داشته . مداخله شده است

 .است

ائتالف  دهی شکل و بخشی بین همکاری سطح بهبود جهت با استفاده از این برنامه می توان در :یریگ جهینت

 بین ماالریا در پیشگیری، تشخیص، درمان و مراقبت خدمات به دسترسی افزایش ها به منظور مراقبت و

 . کرد ریزی مهاجرین و پناهندگان در مرحله حذف بیماری ماالریا برنامه

 

حذف ماالریا، برنامه ارتباطی، همکاری بین بخشی، سطح همکاری، تحلیل شبکه، دسترسی به  واژگان کلیدی:

 موفقیت همکاری خدمات، مهاجرین، پناهندگان، عوامل مؤثر بر

 


