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Abstract
Background and Objectives: The role of community participation in health care has been
confirmed in order to achieve fair and equitable results. The aim of this study was to determine the
factors affecting community participation in primary health care delivery.
Material and Methods: This study was carried out in combination (quantitative and qualitative).
At first, 25 experts were selected and 200 clients from networks and health centers affiliated to
Shahid Beheshti University of Medical Sciences participated in this study, and were selected by
using available sampling method and analyzed using SPSS software and LISREL software version
7.8.
Results: Factors affecting community participation in providing health care, including "exchanging
information between health care organizations and people", "encouraging and preparing people",
"reviewing and transforming health centers and homes", "direct role and the effectiveness of the
people and informing them "," the equal relation of people and authorities, and the participation of
the people in all stages of decision-making " and " timely informing the clients about the
opportunity to decide on their participation "and, finally," trust and the reliance of the clients on the
system of health and accountability and the promotion of their efficiency "and" development of
social capital ".
Conclusion: The present study, with regard to the specific context of the social and political
environment in Iran, identified the factors influencing community participation in primary health
care. This study provides a practical guide for policymakers and primary health care managers to
participate in decisions that affect their lives, which ultimately lead to improved quality of service
and patient and community satisfaction.
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مقاله پژوهشی

بررسی عوامل موثر بر مشارکت جامعه در ارائه مراقبتهای بهداشتی اولیه
هادی کریمی نودهی 1،نادر خالصی* 2،امیر اشکان نصیری پور 3،پوران رئیسی
4

چکیده

زمینه و اهداف :نقش مشارکت جامعه در مراقبتهای بهداشتی به منظور دستیابی به نتایج منصفانه و عادالنه تاییدشدهاست .از این رو این مطالعه با
هدف تعیین و بررسی عوامل موثر بر مشارکت جامعه در ارائه مراقبتهای بهداشتی اولیه انجام شد.
مواد و روشها :این مطالعه به صورت ترکیبی (کمی – کیفی) انجام گرفت که طی این فرایند با تعداد  25نفر از خبرگان که بصورت هدفمند
انتخاب شده بودند مطالعه آغاز شد و پس از آن تعداد  200نفر از مراجعین شبکهها و مراکز بهداشت و درمان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند و با استفاده از نرم افزار آماری  SPSSو نرم افزار LISRELنسخه8/7
موردتجزیه وتحلیل قرارگرفت.
یافتهها :عوامل موثر بر مشارکت جامعه در ارائه مراقبتهای بهداشتی شامل «تبادل اطالعات بین سازمانهای مراقبتهای بهداشتی و مردم»،
«تشویق و آماده کردن مردم»  « ،بازنگری و تحول در مراکز و خانههای بهداشت» « ،نقش مستقیم و مؤثر مراجعین و افراد جامعه و اطالعرسانی به
آنها»« ،رابطه برابر مردم و مسئولین و مشارکت مردم در تمامی مراحل تصمیمگیری» و «اطالعرسانی به موقع به مراجعین برای فرصت تصمیمگیری
آنها در انجام مشارکت» و در نهایت «اعتماد و اطمینان مراجعین به نظام سالمت و مسئولیتپذیری و ارتقاء کارایی آنها» و «توسعه سرمایه
اجتماعی» بودند.
نتیجهگیری :مطالعه حاضر با توجه به زمینه خاص محیطهای سیاسی و اجتماعی ایران ،عوامل موثر بر مشارکت جامعه در مراقبتهای بهداشتی
اولیه را شناسایی کرد .این مطالعه یک راهنمای عملی برای سیاستگذاران و مدیران مراقبت بهداشتی اولیه برای مشارکت مردم در تصمیمگیری
هایی که بر زندگی آنها تاثیر می گذارد ،ارائه داد که در نهایت منجر به بهبود کیفیت خدمات و رضایت بیماران و جامعه میشود.
کلیدواژهها :مشارکت جامعه ،مراقبتهای بهداشتی اولیه ،ارائه خدمت ،تحلیل عاملی
نحوه استناد به اين مقاله :کریمی نودهی ه ،خالصی ن ،نصیری پور ا ا ،رئیسی پ .بررسی عوامل موثر بر مشارکت جامعه در ارائه مراقبت های بهداشتی اولیه .تصویر سالمت 1398؛
.92-84 :)2(10
 .1گروه مدیری ت خدمات بهداشتی و درمانی ،واحد سمنان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سمنان ،ایران
 .2گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،واحد سمنان ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،سمنان ،ایران  /مرکز تحقیقات سیاستگذار ی اقتصاد سالمت ،علوم پزشک ی تهران ،دانشگاه آزاد
اسالمی  ،تهران ،ایران )(Email: khalesi_nader@yahoo.com
 .3گروه مدیری ت خدمات بهداشتی و درمانی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ا یران
 .4گروه مدیری ت خدمات بهداشتی و درمانی ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
حقوق براي مؤلف(ان) محفوظ است .اين مقاله با دسترسي آزاد در تصویر سالمت تحت مجوز کرييتو کامنز ( (http://creativecommons.org/licenses/bync/4.0/منتشر
شده که طبق مفاد آن هرگونه استفاده غير تجاري تنها در صورتي مجاز است که به اثر اصلي به نحو مقتضي استناد و ارجاع داده شده باشد.

Depiction of Health, 2019; 10(2): 84-92

بررسی عوامل موثر بر مشارکت جامعه در ارائه مراقبتهای بهداشتی اولیه

مقدمه

جامعه و مردم نقشش بشه سشزائی در مششارکت در سشالمت ایفشا
میکنند و این مهم باید به یک الگو بشرای جوامشع تبشدیل ششود تشا از
این طریشق منجشر بشه ارتقشاء سشطت سشالمت جامعشه گشردد ( .)1در
سالیان اخیر بسیاری از سیاستگذاران به مششارکت جامعشه بشه منظشور
دستیابی بشه نتشایج منصشفانه و عادالنشه اششاره کشردهانشد ( .)2امشروزه
کشورها با چالشهای پیچیده بهداششتی مواجشه هسشتند کشه ترفیشت
و انعطافپذیری سیستم هشای بهداششتی و جمعیشتهشایی را کشه بشه
آنها خدمترسانی میششود ،بسشط داده و بشه چشالش مشیکششد ،بشه
همین دلیل تمرکز بر مششارکت جامعشه بشرای دسشتیابی بشه سشالمت
عمومی جهانی مهم است (.)3
مشارکت شهروندان و جامعشه در برنامشهریشزی ،ارائشه و ارزیشابی
خدمات بهداشتی برای اولین بشار توسشط سشازمان بهداششت جهشانی
در زمان کنفشرانس آلمشا آتشا در سشال  1978مطشر ششد ( .)4تأکیشد
اعالمیه آلما آتا بر ضرورت شرکت همگان ،بشه ویشژه خشانوادههشا در
ارائه خدمات بهداشتی اولیه و لشزوم همکشاری مشردم در برنامشههشای
بهداشتی موردنظر کشورها ،نشاندهنشده اثربخششی ایشن رویکشرد در
برون رفشت از تنگناهشای موجشود در بسشیاری از کششورهای روبشه-
رشد در زمینه ارایه خدمات بهداشت به گروههایی اسشت کشه امکشان
دسترسشی کمتششری بششه خششدمات بهداشششتی دارنششد (ماننششد افششراد کششم
درآمد ،بشی خانمشانهشا ،کودکشان خیابشانی ،مصشرف کننشدگان مشواد
اعتیادآور ،مهاجران و حاشیهنشینان) (.)5
مشارکت مردم می تواند به عنشوان وسشیلهای بشرای بازگردانشدن
اعتمششاد بششه نفششس ،بهبششود پاسششخگویی و حصششول اطمینششان در نظششام
مراقبتهای بهداشتی باشد (.)6
طششی فرآینششد مشششارکت در سششالمت ،فرصششت توزیششع دانششش
سالمت در جامعه ایجاد و تبحر و تسشلط در امشور سشالمت ممکشن
م شیشششود .بنششابراین مشششارکت اجتمششاعی بششه عنششوان جششزء اساس شی
سالمت جامعه و برنامههای توسشعهای درآمشده اسشت ( .)7همچنشین
شناخت بهتر نیازهای سالمت و رفاه مشردم و ارتقشای زمینشه اششت ال
از دیگر مزایای مشارکت مردم در امور سشالمت مشیباششد .درگیشری
و مشارکت فعال مردم محلی سبب کاهش حاشیهزدگشی مشیششود و
احساس اختیار و تسلط سازمانهای رسمی از بین میرود (.)8
از آنجا که ایران حق دسترسشی بشه بهداششت و درمشان مناسشب
برای همه مردم ایران را در قانون اساسشی جمهشوری اسشالمی ایشران
مورد تأکید قرار داده ،لشذا توجشه بشه مسشأله مراقبشتهشای بهداششتی
اولیه در کششور یشک اولویشت اسشت .در ایشن میشان مششارکت دادن
نیروهای داوطلب یکی از راهکارهشای مشورد توجشه بشرای گسشترش
ارایه خشدمات بهداششتی در جامعشه مشورد توجشه قشرار گرفشت (.)9
بارزترین سود حاصل از مششارکت اجتمشاعی کشه در منشابع مختلش
به آن اشاره شده است ،ارتقای حشس مسشئولیتپشذیری و هوششیاری
مردم نسبت بشه سشالمت فشردی و جمعشی اسشت .مزیشت دیگشر آن
کسب قدرت از طریق ایجاد مهشارتهشای جدیشد و قشدرت کنتشرل
منابع است (.)10
تصوير سالمت1398 ،؛ 92-84 :)2(10

رویکرد نوین مراقبتهای بهداشتی اولیشه بشر تقویشت مششارکت
اجتماعی ،به منظشور ارتقشای سشالمت تأکیشد دارد ( .)5در سشالهشای
اخیشر موضششوع ارتقششاء سششالمت بششا تاکیشد بششر نقششش مششردم در دنیشا،
توسشعه ،ضشرورت و مقبولیشت بیشششتری پیشدا کشرده اسشت و انتظششار
جهانی از همه کششورها آن اسشت کشه زمینشه سشهیم بشودن مشردم در
سششالمت و مشششارکت در همششه مراحششل ارائششه خششدمات بهداشششتی را
فراهم کنند ( .)7مبانی مراقبتهای بهداشتی اولیشه بشر نقشش آگاهانشه
مردم در سالمت جامعشه تاکیشد دارد بشهطشوریکشه رابطشه مششارکت
مردم در فعالیتهای مربوط به سشالمت بشا افشزایش سشطت سشالمتی
پایدار مردم آن جامعه را مشورد تائیشد قشرار مشیدهشد ( )11چشرا کشه
سالمتی محور توسعه است و معضالت بهداششتی همشان معضشالت
توسعه است که نمیتوان آن را فقط در بخشش سشالمت حشل نمشود؛
بلکه مشارکت تک تک افشراد جامعشه و بخششهای توسشعه ،نهادهشا و
ارگانها برای حل مسائل سشالمتی و رسشیدن بشه سشطت قابشل قبشول
سشالمت ،الزم و ضشروری اسششت ( .)5عوامشل مختلفشی در سششالمت
افراد جامعه و مشارکت آنها تشاثیر گشذار اسشت کشه از جملشه تعیشین
کننششدههششای اجتمششاعی سششالمت مششیتششوان بششه عوامششل اقتصششادی،
اجتماعی ،عوامل فرهنگی و عوامل مشرتبط بشا نظشام سشالمت اششاره
نمود و همچنین عواملی مانند عدم اطمینان بشه مشوثر بشودن فعالیشت،
عدم امکان ت ییر و بروز مشکالت متعشدد در زمشان فعالیشت موجشب
فقدان گرایش فرد برای مشارکت در فعالیت میگشردد؛ بشا توجشه بشه
موارد فوق الشذکر و اهمیشت موضشوع مششارکت اجتمشاعی در ارائشه
خدمات بهداشتی ،ایشن مطالعشه بشا هشدف تعیشین و بررسشی عوامشل
موثر بر مشارکت جامعه در ارائه مراقبتهشای بهداششتی اولیشه انجشام
شد.

مواد و روشها

این مطالعه به صشورت ترکیبشی (کمشی –کیفشی) انجشام
گرفت .بخش کیفی این مطالعه در سال  1397و با اسشتفاده
از تکنیک ارزیابی محیط درونی و بیرونی سازمان ،موسشوم
به تکنیک ) (SWOTبه انجام رسید که با توجه به ماهیت
غیرعددی داده ها و روش گشردآوری آن هشا ،از روش هشای
تحلیل مورد ا ستفاده و نیز نوع گشزارش دهشی نتشایج جشزء
مطالعات کیفی طبقهبندی می شود .داده های مورد استفاده در
این مطالعه از طریشق پرسششنامه نیمشه سشاختار یافتشه و بشا
سواالت نظرسنجی در خصشوص فرصشت هشا و تهدیشدات
محیط بیرونی و نیز نقشاط قشوت و ضشع محشیط درونشی
سیسشتم مراقبشت هشای بهداششتی او لیشه ایشران در رابطشه بششا
مشارکت جامعه در فعالیشت هشای مشرتبط بشا آن گشردآوری
گردید .همچنین استراتژی هشای ارتقشایی پیششنهادی بشرای
بهبود عملکرد این سیستم ارزشیابی از طریق نشسشت هشای
حضوری و بحث و تبادل نظر بشا صشاحبنظران و از طریشق
ماتریس تقابشل محشیط بیرونشی و درونشی سشازمان تشدوین
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گردیششد .صششاحبنظران ایششن مطالعششه را تعششداد  25نفششر از
صاحبنظران عرصه مراقبت های بهداشتی اولیه در شبکه های
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با حداقل 10
سال سابقه کار اجرایی و مدیریتی تششکیل دادنشد .در ایشن
مطالعه به دلیل استفاده از رویکشرد کیفشی در گشردآوری و
ت حلیل اطالعات از روش نمونه مبتنشی بشر هشدف اسشتفاده
گردید یعنی از دیدگاه های افرادی استفاده شد کشه بتواننشد
بیشترین و غنی ترین اطالعات را در اختیار تشیم پژوهششی
قرار دهند.
تعداد  200نفر از مراجعین شبکه ها و مراکز بهداشت و
درمان وابسته به دانشگاه علوم پزششکی ششهید بهششتی بشا
روش نمونه گیری در دسترس در این مطالعه شرکت کردند.
در گام اول به بررسی ادبیات پرداخته شد کشه طشی آن بشه
بررسششی مقششاالت فارسششی و انگلیسششی بششا کلمششات کلیششدی
مشارکت جامعه ،مراقبشت هشای بهداششتی و سشایر کلمشات
مشابه پرداخته شد و همچنین مرور مقاالت در پایگشاه هشای
الکترونی کشششی مشششدالین (  ،) MEDLINEاسشششکوپوس
) (Scopusو پاب مد ) (Pubmedپرداخته شد و در گام
بعد به مصاحبه کیفی با نخبگان پرداخته و در نتیجه عوامل
موثر بر مشارکت جامعه بدست آمد.
در مرحله بعد با استفاده از نرم افزار  SPSSاقشدام بشه
تحلیل عشاملی اکتششافی ششد .در تحلیشل عشاملی بشا روش
مولفه های اصشلی )(Principle component analysis

مهمترین عوامل تاثیرگشذار بشر مششارکت جامعشه در ارائشه
مراقبت های بهداشتی اولیه تعیین شدند .بدین صشورت کشه
ابتدا مفروضه های اولیه تحلیل عامل اکتشافی یعنی کفایشت
نمونه برداری و عدم چند گانگی خطی (کرویشت بارتلشت )
محاسب ه شد و سپس برای تعیین عوامل موثر بشر مششارکت
جامعه در ارائشه مراقبشت هشای بهداششتی اولیشه و همچنشین
ساختار ساده آن ،روش چرخش واریماکس با حشداقل بشار
عاملی  0/40مورد اسشتفاده قشرار گرفشت و در نهایشت سشه
شششاخا ارزش ویششژه ،درصششد تبیششین واریششانس و نمششودار
چرخش یافته ارزشهای ویشژه  screeمشورد بررسشی قشرار
گرفت.

یافتهها

جدول  1ویژگی های دموگرافیک پاسشخگویان در مطالعشه
کمی را نشان می دهد .همانگونه که مشاهده مشیششود از نظشر
سشطت تحصشیالت بشیش از نیمشی از افشراد ( 55درصششد) دارای
مدرک تحصیلی دیپلم بودند .از نظشر جنسشیت بیششتر ششرکت
کنندگان ( 64درصشد) زن و  36درصشد مشرد بودنشد .همچنشین
گروه سنی کمتر از  30سال بیشترین فراوانی ( 90نفر) و گشروه
سنی  41سال و بیشتر کمتشرین فراوانشی ( 26نفشر) را بشه خشود
اختصشاص داده اسشت و در نهایشت  86درصشد از پاسششخگویان
متاهل و  14درصد نیز مجرد بودند.

جدول  .1ویژگی های دموگرافیک پاسخگویان در مطالعه کیفی
مت یر

تحصیالت

جنسیت

سن

وضعیت تاهل

گروه بندی

تعداد

درصد

دیپلم

110

55

فوق دیپلم

56

28

لیسانس

24

12

فوق لیسانس و باالتر

10

5

مرد

72

36

زن

128

64

کمتر از 30سال

90

45

 31تا  40سال

84

42

 41سال و بیشتر

26

13

مجرد

28

14

متأهل

172

86
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در تحلیل عاملی ،دو شاخا )(Kaiser-Meyer-Olkin
و آزمشون بارتلشت ) (Bartlett's Testمشورد اسشتفاده قشرار

میزان  SIGکوچکتر از  0/05بوده که نشان می دهد ماتریس
واحد نبوده و می توان از تحلیل عاملی استفاده نمود.

می گیرند که آزمون  KMOمیشزان کفایشت نمونشه گیشری را
ارزیابی می کند و چه این شاخا به یک نزدیک تر باششد،
روایی باالتری را نشان می دهد .در مطالعشه حاضشر KMO
برای مشارکت عدد  0/918بود که حاکی از کفایت نمونشه
جهت انجام تحلیل عاملی مشی باششد و در آزمشون بارتلشت

عوامل موثر برر مارات ج مام ره دت اتا ره
مراقبج های بهداشتی اولیه
برای تعیین عوامل موثر بر مششارکت جامعشه در ارائشه
مراقبت های بهداشتی اولیشه روش چشرخش واریمشاکس بشا
حداقل بارعاملی  0/40استفاده ششد کشه نتشایج در نمشودار
نشان داده شده است.

شکل .1نمودار شیب دار عوامل
از نمودار اسکری می توان استنباط کرد که سهم 2
عامل نخست در وا ریانس کل مت یرهای مشارکت جامعه در
ارائه مراقبت های بهداشتی چشمگیر و از سهم بقیه عامل ها
متمایز است .با توجه به نتایج جدول  2میتوان گفت که

این سه عامل  72/606درصد کل واریانس راتبیین می کنند.
عامل یکم با ارزش ویژه  12/106به اندازه 67/258
درصد واریانس کل و عامل دوم با ارزش ویژه  1/324به
اندازه  7/357درصد واریانس کل را توجیه می کند.

جدول  .2ارزش ویژه ،درصد تبیین واریانس ،درصد تراکمی عاملها قبل و بعد از چرخش
عامل

بعداز چرخش

قبل از چرخش
ارزش ویژه

درصد واریانس

درصد تراکمی

ارزش ویژه

درصد واریانس

درصد تراکمی

1

12/106

67/258

67/258

7/912

43/957

43/957

2

1/324

7/357

74/615

5/518

30/658

74/615

بر پا ی ه سه شاخا مذکور از مت ی رهای مشارکت جامعه
در ارائه مراقبت های بهداشتی دو عامل استخراج شد .با
توجه به ا ینکه ارزش وی ژه عوامل بعد از چرخش توزیع
یکسانتری داشت تصمیم گرفته شد که برای استخراج
تصوير سالمت1398 ،؛ 92-84 :)2(10

عوامل از چرخش وار یماکس استفاده شود .ماتر ی س ساختار
چرخش یافته بعد از چرخش در جدول  3نما ی ش داده شده
است.

کریمی نودهی و همکاران

جدول  .3ماتریس ساختارچرخش یافته مت یرها ی مشارکت به شیوه وار یماکس

مشارکت مراجعین و جامعه در ارائه مراقبت های بهداشتی موجب می شود اعتماد و اطمینان آنان به نظام سشالمت

عامل دوم

عامل اول

متغیرها

0/871

افزایش دهد.
مشارکت مراجعین و جامعه در ارائه مراقبتهای بهداشتی میتواند پاسخگویی و مسئولیتپذیری را ارتقاء ببخشد.

0/862

مشارکت مراجعین و افراد جامعه در ارائه مراقبتهای بهداشتی به ا فزایش رضایتمندی آنان کمک خواهد کرد.

0/854

مشارکت مراجعین و افراد جامعه در ارائه مراقبتهای بهداشتی می تواند ایجاد ت ییرات را تسهیل نماید.

0/847

مشارکت مراجعین و افراد جامعه در ارائه مراقبت های بهداشتی باعث خواهد شد دسترسی بیشتر و بهتر به خدمات

0/821

افزایش پیدا کند.
مشارکت مراجعین و افراد جامعه در ارائه مراقبت های بهداشتی باعث خواهد شد نیازهای این افراد تأمین و برآورده

0/817

شود.
مشارکت مراجعین و افراد جامعه میتواند در تصمیمات و سیاستهایی که در سازمان گرفته میشوند اثرگذار باشد.

0/787

مشارکت مرا جعین و افراد جامعه در بهبود کیفیت و اعتبار خدمات در نظام سالمت و بهداشت موثر خواهد بود.

0/765

مشارکت مراجعین و جامعه در ارائه مراقبت های بهداشتی ،سالمت و کیفیت زندگی آنان را بهبود خواهد بخشید

0/733

مشارکت مراجعین و افراد جامعه در ارائه مراقبتهای بهداش تی باعث ارتقاء کارایی و کیفیت خدمات خواهد شد.

0/604

مشارکت مراجعین وافراد جامعه در ارائه مراقبت های بهداشتی می تواند موجبات رضایت مراجعین از ارائه خدمات

0/567

سالمت را فراهم آورد.
مشارکت مراجعین و افراد جامعه در ارائه مراقبتهای بهداشتی می تواند توسعه س رمایه اجتماعی را محقق سازد.

0/832

مشارکت مراجعین و افراد جامعه میتواند تجربیات مراقبتی و درمانی آنها را در تصمیمگیریهای نهشایی سشازمان

0/817

دخالت دهد.
مشارکت مراجعین و افراد جامعه در ارائه مراقبتهای بهداشتی منجر به بهبود کیفیت فکری و اخالقی آنان میگردد.

0/790

مشارکت مراجعین و جامعه در ارائه مراقبتها ی بهداشتی باعث خواهد شد کشه ارتباطشات و تعشامالت سشازنده و

0/731

مؤثری بین افراد ذینفع برقرار گردد.
مشارکت مراجعین و افراد جامعه باعث خواهد شد اطالعات مفیدی از تجربه آنها در جهت بهبود خدمات فشراهم

0/700

گردد.
مشارکت مراجعین و افراد جامعه در ارائه مراقبتهای بهداشتی در نهایت باعث ارتقاء دانش و نگرش آنها خواهد شد.

0/633

مشارکت افراد مراجعین و افراد جامعه در ارائه مراقبت های بهداشتی باعث ارتقاء و بهبود کیفیت و اعتبار تصشمیم

0/608

گرفته شده خواهد شد.

ب رپایه ماتریس ساختار چرخش یافته فوق ،دو عامل
عمده موثر بر مشارکت جامعه در ارائه مراقبت های
بهداشتی عبارتند از:
 .1اعتماد و اطمینان مراجعین به نظام سالمت و
مسئولیت پذیری و ارتقا کارایی آن.

 .2توسعه سرمایه اجتماعی و عواملی همانند تبادل
اطالعات بین سازمان های مراقبت های بهداشتی و مردم،
تشویق و آماده کردن مردم ،بازنگری و تحول در مراکز و
خانه های بهداشت  ،نقش مستقیم و مؤثر مراجعین و افراد
جامعه و اطالع رسانی به آنها ،رابطه برابر مردم و مسئولین
و مشارکت مردم در تمامی مراحل تصمیم گیری ،اطالع
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رسانی به موقع به مراجعین برای فرصت تصمیم گیری آنها
بر مشارکت جامعه در ارایه مراقبت های بهداشتی اولیه تاثیر
گذارند.

بحث

این مطالعه با هدف بررسی عوامل موثر بر مشارکت
جامعه در ارائه مراقبت های بهداشتی اولیه انجام شد.
یافته های مطالعه نشان داد که عوامل مختلفی بر مشارکت
ج امعه در ارائه مراقبت های بهداشتی اولیه تاثیر گذار هستند
که از مهمترین عوامل میتوان به تبادل اطالعات بین
سازمان های مراقبت های بهداشتی و مردم ،تشویق و آماده
کردن مردم و بازنگری و تحول در مراکز و خانه های
بهداشت اشاره کرد .مطالعات مختل نشان میدهد که
تباد ل اطالعات و ارتقاء آگاهی مردم یکی از مهمترین
عوامل تاثیر گذار بر مشارکت جامعه است .در این زمینه
راک)  ( Rockو همکاران بیان داشتهاند که آموزش موثر و
ارتقای آگاهی عمومی ،با ایجاد و توسعه فرهنگ مشارکت
اجتماعی ،تربیت افراد مشارکت جو و مشارکت طلب،
ایجاد ساختار و سازمان هایی که با برنامه ریزی و
سیاست گذاری زمینه مشارکت اجتماعی را تسهیل کنند،
می توان د سبب مشارکت جامعه در ارتقای سالمت شود
( . ) 11همچنین محمدی و همکاران بیان داشتهاند که ارتقاء
آگاهی عمومی و تسهیل عوامل زمینهای ،می تواند موجب
بروز مشارکت اجتماعی از طریق کاهش تمرکزگرایی دولتی
و برانگیختن بسیج مردمی و جلب مشارکت مردم در ارتقای
سالمت گردد ( .) 12از طرفی کیلوو و فرومنس (Kilewo
) &Frumenceضع در ارتباط و اشتراک گذاری اطالعات
و عدم آگاهی در مورد برنامه های سالمت را به عنوان
عوامل ی که مانع مشارکت جامعه در س المت میشوند ،بیان
کردهاند (.) 13
یافته های تحلیل عاملی برای بررسی عوامل مشارکت
جامعه نشان داد که عواملی مانند نقش مستقیم و مؤثر
مراجعین و افراد جامعه و اطالع رسانی به آنها ،رابطه برابر
مردم و مسئولین و مشارکت مردم در تمامی مراحل
تصمیم گیری و اطالع رسانی به موقع به مراجعین برای
فرصت تصمیم گیری آنها بر مشارکت در ارائه مراقبت های
بهداشتی تاثیر گذار می باشند .در این رابطه در مطالعه
لیاندا(  ) Iyandaiو همکاران مشارکت مردم در برنامهریزی و
اجرای برنامه های  ،PHCهمکاری با ساختارهای جامعه،
رو یکرد باال به پا یین و پا یین به باال برای ارائه خدمات به
عنوان عوامل موثر بر مشارکت جامعه در ارائه مراقبت های
بهداشتی اولیه بیان شدهاند ( .) 14از طرفی دیگر مطالعات
پیشنهاد کردهاند که درگیری رابطان و پزشکان متخصا در
یک الگوی مشارکتی می تواند روش م ؤ ثری برای ارایه
تصوير سالمت1398 ،؛ 92-84 :)2(10

خدمات مراقبت های ب هداشت روان اولیه در شهرهای بزرگ
باشد ( . ) 9مطالعه ناتان (  ) Nathanو همکاران نیز نشان داد
که مشارکت در ارائه مراقبت های بهداشتی در سایه تعامل
موثر و کارآمد متخصصان با مصرف کنندگان و شهروندان و
به طور کلی با جامعه عملی میشود تا با تشکیل یک شبکه
ساختارمند و ق وی بتوانند پیوندهای قوی را جهت برپایی
مسائل مربوط به بخش سالمت اجرا کنند (.) 15
یافته های مطالعه حاضر نشان داد که دو عامل بر ارائه
مراقبت های بهداشتی اولیه بعد از مشارکت جامعه تاثیر
گذارند که عبارتند از :اعتماد و اطمینان مراجعین به نظام
سالمت و مسئولیت پذیر ی و ارتقاء کارایی آنها و توسعه
سرمایه اجتماعی .مطالعات انجام شده در این زمینه نشان
دادهاند که روابط بین جوامع و سازمان های محلی،
سیاست گذاران و متخصصان و توانمند سازی اعضای
جامعه می تواند یکی از عوامل تاثیرگذار بر مشارکت افراد
در برنامه های سالمت باشد ( .) 8همچنین مطالعه
گرابمن( ) Howard-Grabmanو همکاران نشان داد که
تسهیل کننده های کلی دی مشارکت در مراقبت های بهداشتی
شامل سیاست های حما یتی و مالی ؛ ارتباط با یک سی ستم
بهداشتی کارکردی و تمرکز بر مداخالت برای تقو یت
ترفیت جامعه برای حما یت از سالمت میباشد ( .) 16از
این رو سیاستگذاران با ید سیاست و حما یت مالی را برای
مکانی سم های مشارکتی در مراقبت های بهداشتی اولیه
تقو یت کنند تا از این طریق سازمان های مراقبت های
بهداشتی اولی ه و ارائه دهندگان خدمات تشو یق شوند که
مکانی زم مشارکتی را در نظر بگیرند که در آن مشارکت یک
روند درگی ر و در حال توسعه است و مردم در تعیین
اولو یت ها و اجرای راه حل ها فعاالنه شرکت می کنند (.) 17
از طرفی دیگر یافته های مطالعه حاضر نشان داد که
سرمایه اجتماعی یکی از عوامل موثر بر مشارکت است .در
مطالعات ،مشارکت اجتماعی به عنوان یکی از مولفه های
سرمایه اجتماعی بیان شده است ( ) 18و مطالعه کیوان آرا و
همکاران نشان داده است که در بین مؤلفه های گوناگون
سرمایه اجتماعی؛ مشارکت اجتماعی و هنجارهای اجتماعی
رابطه مستقیم با سالمت دار ن د (. )19
عالوه بر عوامل ذکر شده در مطالعات فوق که با مطالعه
حاضر همخوانی داشتند ،عوامل موث ر بر مشارکت جامعه و
مردم در مراقبت های بهداشتی در مطالعات مختلفی بیان
شده است که با یافته های مطالعه حاضر همخوانی ندارند.
در این رابطه ،نتا ی ج مطالعه رشادت و همکاران نشان داد که
بین تمامی مؤلفه های شخصیتی و خودکارآمدی با مشارکت
اجتماعی در سالمت رابطه معناداری وجود دارد (.) 5
همچنین مطالعه محمدی و فروزان نشان داد که
«ویژگی های فردی مشارکت جویان»« ،ویژگی های فردی

کریمی نودهی و همکاران

بهداشتی اولیه برای مشارکت مردم در تصمیم گیری هایی که
 ارائه داد که در نهایت منجر،بر زندگی آنها تاثیر می گذارد
به بهبود کیفیت خ دمات و رضایت بیماران و جامعه
.میشود

مالحظات اخالقی

 محرمانه بودن اطالعات و برخورداری از،حفظ بی نامی
حق کناره گیری از پژوهش برای مشارکت کنندگان در هر
زمان از جمله مالحظات اخالقی لحاظ شده در این پژوهش
.میباشد

تضاد منافع

بدین وسیله نویسندگان این مقاله اعالم می دارند ک ه
.هیچ یک از نویسندگان تضاد منافعی ندارند

تقدیر و تشکر

از کلیه اساتید و همکارانی که در انجام این پژوهش ما
.را یاری نمودند تقدیر میگردد
IR.IAU.Semnan.REC.1396.4 :کد اخالق

» «زمینه های وقوع مشارکت،»مسوولین و کارکنان سازمان ها
و « سیاست ها و عملکرد سازمان ها» در مشارکت در ارتقای
.) 10( سالمت دخیل هستند

نتیجهگی ری

ا ین مطالعه اطالعات پا ی های را برای مشارکت جامعه در
 مشارکت.ارائه مراقبت های بهداشتی اولی ه ارائه می دهد
جامعه یک اصل مهم در تحو یل مراقبت های اولی ه بهداشتی
است و ت یی رات مثبت مورد نیاز در جذب و پا ی داری
.برنامه های مراقبت های بهداشتی اولی ه را تضمین می کند
همان گونه ک ه اشاره شد عوامل مختلفی بر مشارکت جامعه
در ارائه خدمات بهداشتی اولیه تاثیرگذار هستند که هم در
این مطالعه و هم در مطالعات مختل به آنها اشاره شده
 از این رو با توجه به اهمیت و نقشی که مشارکت.است
افراد و جامعه در ارائه خدمات سالمت دارند الزم است که
زمینه های مشارکت فراهم شده و موانع مشارکت برطرف
شوند تا از این طریق بتوان به بهبود خدمات و در نتیجه
 این مطالعه.افزایش کیفیت و رضایت جامعه دست یافت
یک راهنمای عملی برای سیاست گذاران و مدیران مراقبت
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