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ویژگیهای ساختار مشارکت بینبخشی موثر در سالمت

 -1دانشــجوی مقطــع دکتــرای تخصصــی( ).Ph.Dرشــته سیاســتگذاری ســامت ،دانشــکده مدیریــت و اطــاع رســانی پزشــکی ،مرکــز تحقیقــات مدیریــت ارائــه خدمــات ســامت ،پژوهشــکده
آینــده پژوهــی ،دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان ،کرمــان ،ایــران -2اســتادیار ،گــروه مدیریــت ،سیاســتگذاری و اقتصــاد ســامت ،دانشــکده مدیریــت و اطــاع رســانی پزشــکی ،مرکــز تحقیقــات
مدیریــت ارائــه خدمــات ســامت ،پژوهشــکده آینــده پژوهــی ،دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان ،کرمــان ،ایــران -3دانشــیار ،گــروه مدیریــت ،سیاســتگذاری و اقتصــاد ســامت ،دانشــکده مدیریــت
و اطــاع رســانی پزشــکی ،مرکــز تحقیقــات مدیریــت ارائــه خدمــات ســامت ،پژوهشــکده آینــده پژوهــی ،دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان ،کرمــان ،ایــران
* نویســنده مســئول :دانشــکده مدیریــت و اطــاع رســانی پزشــکی ،مرکــز تحقیقــات مدیریــت ارائــه خدمــات ســامت ،پژوهشــکده آینــده پژوهــی ،دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان ،کرمــان ،ایران.
موبایل09104003587 :

پست الكترونيكAli.masoudmj@gmail.com :

دریافت 96/3/22 :پذیرش97/2/5 :

چکيده

مقدمــه :شــکلگیری هرگونــه مشــارکت بینبخشــی نیازمنــد یــک ســاختار منســجم و باثبــات اســت تــا در پرتــو آن مشــارکت
شــکل گرفتــه و اســتمرار یابــد .شــواهد علمــی اندکــی در زمینــه ویژگیهــای یــک ســاختار همــکاری بینبخشــی موثــر ،بــه
خصــوص در زمینــه ســامت وجــود دارد کــه نمایانگــر ضــرورت انجــام پژوهــش حاضــر اســت.
روش کار :مطالعــه حاضــر ،یــک پژوهــش کیفــی از نــوع نظریــه زمینــهای اســت .در ایــن مقالــه یافتههــای مرتبــط بــا
ســاختار همــکاری بینبخشــی بــرای کنتــرل چاقــی کــودکان  ۲تــا  ۶ســاله( مطالعــه مــوردی کرمــان) ارائــه شــد .روش جمــع
آوری دادههــا در ایــن پژوهــش ،مصاحبــه عمیــق رودررو بــود .کدگــذاری دادههــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار MAXQDA
 10انجــام گرفــت.

یافتههــا :تحلیــل دادههــای حاصــل از مصاحبههــا منجــر بــه شناســایی چهــار ویژگــی کلیــدی ســاختار مشــارکت بینبخشــی
موثــر شــد کــه عبارتنــد از :ویژگیهــای اعضــای مشــارکت کننــده  ،1ویژگیهــای هســته مشــارکت ،نقــش هــا و وظایــف
اعضــای مشــارکتکننده و فرایندهــای کاری در ســاختار مشــارکت.
نتیجــه گیــری :بــا توجــه بــه اهمیــت روزافــزون شــکلگیری مشــارکت بینبخشــی بــرای ارتقــای ســطح ســامت جامعــه ،الزم
اســت کــه ســاختاری مناســب و سیســتماتیک بــرای ایــن مشــارکتها دیــده شــود .در ایــن پژوهــش ،بــا اســتفاده از دو ویژگــی
اعضــا و هســته مشــارکت ،بــه همــراه تبییــن نقــش اعضــا و فرایندهــای کاری ســاختار مذکــور ،ســعی شــد بســتر مناســبی بــرای
طرحریــزی چنیــن مشــارکتهایی بــرای ارتقــای ســامت جامعــه و پیشــگیری از مشــکالتی چــون چاقــی کــودکان فراهــم شــود.
گلواژگان :ساختار ،مشــارکت بینبخشی ،سالمت ،چاقی کودکان ،کرمان

مقدمه
تعریــف گســتردهی ســامت و تعییــن کنندههــای اجتماعــی
آن ،نشــان میدهــد کــه دســتیابی بــه ســامت نیازمنــد
مشــارکت تعــداد وســیعی از ســازمانها و افــراد مختلــف
اســت( .)1ســازمان جهانــی بهداشــت مشــاركت بینبخشــی
بــرای ســامت را ایــن چنیــن تعریــف میکنــد « :یــک ارتبــاط
کامــا تعریفشــده بیــن بخــش ســامت و دیگــر بخشهــا
کــه تحــت لــوای آن ،دســتیابی بــه اهــداف ســامت بــه طرقــی

Collaboration members

1

اثربخشتــر ،کاراتــر و عملیترامکانپذیــر میشــود»(.)2
اهمیــت پدیــده مشــارکت بینبخشــی در بهداشــت و
درمــان هــر روزه افزایــش مییابــد( .)3مشــارکت بینبخشــی
میتوانــد خدمــات گوناگــون و مجــزای بخشهــای مختلــف
را دور هــم جمــع نمــوده و بدیــن وســیله ،نیازهــای متعــدد
کــودکان و خانوادههــا را بــه صــورت جامــع و موثــر پاســخ
دهــد(.)4
Collaboration members

1
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ویژگیهای ساختار مشارکت بینبخشی موثر در سالمت

Massettich
Dawes and Eglene
4
HMP: Health Master Plan

روش کار

مقالــه حاضــر در واقــع گــزارش بخشــی از یافتههــای
یــک مطالعــه کیفــی گســترده اســت کــه ســاختار همــکاری
بینبخشــی را در موضــوع چاقــی کــودکان  2تــا  6ســاله شــهر
کرمــان مــورد بررســی قــرار دادهاســت.

جمعآوری دادهها:

بــرای جمــعآوری دادههــا در ایــن پژوهــش ،از مصاحبــه
رودررو اســتفاده شــد .مصاحبههــا بــه شــیوه عمیــق  6و بــا
ذینفعــان مختلــف از بخشهــای دولتــی( 17مصاحبــه) و
خصوصــی( 11مصاحبــه) صــورت گرفــت .بــرای انتخــاب
نمونههــا ،از نمونهگیــری هدفمنــد بــا توجــه بــه نقشــه
علیــت چاقــی کاپــان ،کــه عوامــل موثــر در چاقــی
کــودکان را نشــان میدهــد ،اســتفاده شــد؛ بدیــن ترتیــب
کــه مصاحبهشــوندگان بــا توجــه بــه چهــار ســطح فــردی،
رفتــاری ،بخشــی و هنجــاری موثــر در چاقــی کــودکان
گزینــش شدند(شــکل .)12()1
در مجمــوع  28مصاحبــه صــورت گرفــت .هــر مصاحبــه بــه
طــور متوســط  ۴۵دقیقــه بــه طــول انجامیــد .موقعيــت و تعــداد
مصاحبهشــوندگان در جــدول  1آورده شــده اســت.

2
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مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم
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عوامــل مختلفــی در اثربخشــی و موفقیــت مشــارکت
بینبخشــی نقــش دارنــد .ماســتیچ و همکارانــش )2001( 2
در مطالعـهای 19 ،عامــل موفقیــت مشــارکت را در  6زیرگــروه
زیــر تقســیمبندی کردنــد :عوامــل محیطــی ،اعضــا و
ذینفعــان ،ســاختار و فراینــد ،ارتباطــات و اهــداف و منابــع
( .)5در بررســی دیگــری داووس و اگلیــن  )2004 ( 3بــا
مطالعــه تطبیقــی  12مشــارکت بینبخشــی صــورت گرفتــه
در کانــادا ،آمریــکا و اروپــا ،اقــدام بــه ارائــه یــک مــدل
پویــای همــکاری بینبخشــی نمودنــد .ایــن مــدل بــر  6بعــد
اساســی همــکاری ،شــامل خصوصیــات محیطــی ،اهــداف و
انگیزههــای شــرکتکنندگان ،ســاختار و فراینــد مشــارکت،
روشهــای مشــارکت ،عملکــرد مشــارکت و عملکــرد خدمــت
تاکیــد دارد( .)6جونــز در یــک مطالعــه مــروری نظاممنــد،
تحــت عنــوان «تعییــن کنندههــای مشــارکت اثربخــش
میــان ســازمانهای بهداشــتی و درمانــی» 34 ،عامــل موثــر
در مشــارکت میــان موسســات و ســازمانهای بهداشــتی-
درمانــی را بــه شــرح زیــر شناســایی نمــود :منابــع ،ســاختار ،و
ارتباطــات خــوب ،اعتمــاد و احتــرام متقابــل ،رهبــری قــوی
و ماهــر ،اهــداف مشــخص و قابــل دســتیابی و توانایــی و
پذیــرش ســازمانها بــرای مدیریــت .بنابرایــن وجــود ســاختار
مناســب بــرای موفقیــت هــر گونــه مشــارکت بیــن بخشــی،
عنصــری اســت کــه در مطالعــات مختلــف بــه اهمیــت آن
توجــه ویــژهای شدهاســت(.)7
اســتمرار یــک تــاش همکارانــه ،تنهــا در ســایه نظمبخشــیدن
بــه کنشهــای متقابــل ذینفعــان در قالــب یــک ســاختار
نظاممنــد قابــل دســتیابی اســت .در قالــب ســاختار ،اهــداف
ویــژه تعریــف ،وظایــف هــر یــک از شــرکا مشــخص و هــر
یــک از شــرکا از نقــش خویــش در فعالیــت مشــارکتی مطلــع
میشــوند (.)8
کشــور ایــران نیــز بــه دنبــال درک اهمیــت مشــارکت
بینبخشــی و رویکــرد ســامتمحور در همــه سیاســتها،
در ســالهای اخیــر تــاش کــرده در چارچــوب الزامــات
قانونــی و بــا تشــکیل شــورای عالــی ســامت و امنیــت
غذایــی در ســطح ملــی و کارگــروه تخصصــی ســامت و
امنیــت غذایــی در ســطح اســتانی ،نســبت بــه تضمیــن تعهــد
سیاســی در قالــب شــکلگیری همــکاری بینبخشــی بــرای
ســامت جامعــه اقــدام نمایــد .از جملــه ماموریتهــای
شــورای عالــی ســامت و امنیــت غذایــی ،میتــوان بــه
بســیج بخشهــای گوناگــون و تشــویق آنهــا بــه ورود بــه
مشــارکتهای بینبخشــی در ســامت جامعــه ،در قالــب
تدویــن یــک برنامــه راهبــردی تحــت عنــوان ســند توســعه
ســامت 4اســتانها ،اشــارهکرد( .)9تشــکیل شــورای فــوق

در ســطح ملــی و زیرشــاخههای متناظــر آن در ســطح
اســتانی ،یــک ســاختار رســمی بــرای نهادینــه کــردن رویکــرد
ســامت در همــه سیاســتها و بــه دنبــال آن ،شــکلگیری
مشــارکتهای بینبخشــی در ســطوح و زمینههــای مختلــف
در جامعــه را امکانپذیــر میســازد.
پــروژه رابطیــن بــا بیــش از یکصــد هــزار رابــط بهداشــتی،
برنامــه شــهر ســالم ،برنامــه روســتای ســالم ،برنامــه تامیــن
نیازهــای اساســی توســعه ،5برنامــه توانمندســازی زنــان ،وجــود
حداقــل  1500ســازمان مــردم نهــاد (حامی مســتقیم در ســامت)
و تجربیــات آنهــا و تجربــه مشــارکت بینبخشــی در حــوادث
جــادهای از دیگــر نمونههــای موفــق همــکاری بینبخشــی در
کشــور ایــران بــه شــمار میرونــد(.)10
بیماریهــای غیرواگیــر ،بــه دلیــل ماهیــت چندعلیتــی
و پیچیــدهای کــه دارنــد ،بــرای کنتــرل و مدیریــت نیازمنــد
مشــارکت بخشهــای مختلــف جامعــه میباشــند .در کشــور
مــا و دیگــر کشــورهای در حــال توســعه تاکنــون مطالعــهای
پیرامــون ســاختار مــورد نیــاز بــرای پیادهســازی یــک مشــارکت
بینبخشــی موثــر بــه منظــور مقابلــه بــا ایــن قبیــل مشــکالت
پیچیــده انجــام نشــده اســت .بـه همیــن ســبب ،پژوهــش حاضــر
بـه منظــور پاســخ بــه ایــن پرســش انجــام شــد« :ســاختار یــک
مشــارکت بینبخشــی موثــر در ســامت ،چــه ویژگیهایــی
دارد؟»

علی مسعود و همكاران
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شکل  :1نقشه علیت چاقی کودکان

سازمان

واحد سازمان

تعداد

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

معاونت بهداشتي

3

معاونت درمان

2

معاونت غذا و دارو

1

دانشكده بهداشت و تغذیه

2

کارگروه تخصصی سالمت و
امنیت غذایی

-

2

بهزیستی

معاونت بهزیستی و مهدکودکها

3

اداره استاندارد

-

1

جهاد کشاورزی

-

1

شهرداری

معاونت فرهنگی

1

سازمانهای ورزشی

-

2

صدا و سیما

-

1

فرمانداري

-

1

شورای شهر

-

1

تولیدکنندگان و فروشندگان
مواد غذایی

تولیدکنندگان سوسیس و کالباس،
فروشندگان فست فودها

4

والدین

پدر و مادر

3

جمع

28

مصاحبههــا تــا حــد اشــباع دادههــا ادامــه یافــت .تمامــی
مصاحبههــا بــا اخــذ اجــازه ضبــط و بالفاصلــه در همــان روز

یافتهها

تحلیــل دادههــای حاصــل از مصاحبههــا ،منجــر بــه
شناســایی چهــار مفهــوم کلیــدی ســاختار مشــارکت
بینبخشــی موثــر شــد کــه عبارتنــد از :ویژگیهــای اعضــای
مشــارکتکننده ،ویژگیهــای هســته مشــارکت ،نقشهــا،
وظایــف اعضــای مشــارکتکننده و فرایندهــای کاری در
ســاختار مشــارکت .در ایــن پژوهــش مجموعــا  18زیرگــروه
شناســایی شــد(جدول .)2
Strauss
Corbin
9
Credibility
10
Transferability
11
Dependability
12
Confirmable
7
8
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جدول :1موقعيت و تعداد مصاحبهشوندگان

توســط پژوهشــگر پیادهســازی و بــرای کدگــذاری وارد برنامــه
 MAXQDAشــد و بــه دنبــال آن عمــل تحلیــل و کددهــی
مطابــق مــدل پیشــنهادی اســتراس 7و کوربیــن ،8کــه شــامل
ســه مرحلــه کدگــذاری بــاز ،محــوری و انتخابــی اســت ،انجــام
گرفــت.
ضمنــا پــس از تحلیــل یافتههــای هــر مصاحبــه ،یافتههــا
بــا منابــع علمــی و مدلهــای موجــود ،مــورد مقایســه مــداوم
قــرار گرفــت تــا بــه ســواالت پژوهــش پاســخ مناســب داده
شــود .بــرای ارزیابــی کیفیــت کار ،از چهــار ویژگــی قابــل اعتبــار
بــودن ،9قاب ـل انتقــال بــودن ،10قابــل اطمینــان بــودن 11و قابــل
تاییــد بــودن 12لینکلــن و گوبــا اســتفاده شــد(.)13

ویژگیهای ساختار مشارکت بینبخشی موثر در سالمت
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جدول  :2ویژگیهای ساختار مشارکت بینبخشی موثر در سالمت

ویژگیهای اعضای
مشارکتکننده

برخورداری از نظام ارزشی مشترک

زیرگروهها

زبان مشترک

روابط قدرت مشخص

ویژگیهای هسته مشارکت

نقشها و وظایف اعضای
مشارکتکننده

فرایندهای کاری در ساختار
مشارکت

ساختار غیرمتمرکز

تسهیلگری امور

برقراری شبکه ارتباطات

ساختار مشارکتی

تصمیمگیری گروهی

حضور ذینفعان مختلف

ویژگیهای اعضای مشارکتکننده
ایــن اعضــا عــاوه بــر تعلــق داشــتن بــه گروههــای مختلــف
و جامعیــت بــه لحــاظ نمایندگــی بخشهــای مختلــف جامعــه،
بایــد حائــز ویژگیهایــی چــون زبــان و نظــام ارزشــی مشــترک،
تعهــد و قــدرت برقــراری روابــط نیــز باشــند.
الزمــه دســتیابی بــه نظــام ارزشــی مشــترک ایــن اســت کــه
اهــداف مشــارکت ،تبدیــل بــه اولویتهــای فــردی و ســازمانی
هــر یــک از اعضــا درگیــر در مشــارکت شــود .بهعــاوه ،داشــتن
تعهــد کافــی از مــواردی اســت کــه بــه تقویت ســاختار مشــارکت
کمــک فراوانــی میکنــد« :اعضایــی کــه در جلســه مــا [شــورای
ســامت] جمــع میشــوند ،بایــد اقنــاع شــده باشــند کــه حفــظ
و ارتقــای ســامت جامعــه ،جــزء اولیــن و مهمتریــن رســالتها
و ماموریتهــای ماســت و الزم اســت کــه ایــن اعضــا بــرای
انجــام مــواردی از قبیــل پیشــگیری از چاقــی کــودکان در خــود
و سازمانهایشــان تعهــد الزم را داشــته باشــند»(م .)6
طبیعتااعضایــی کــه در مشــارکت حضــور دارنــد ،دارای
تخصصهــای متفاوتــی هســتند و نمیشــود مســایل را بــه
گون ـهای مطــرح نمــود کــه فقــط بــرای یــک تخصــص خــاص
قابــل فهــم باشــد .بــرای حــل ایــن مســاله بهتــر اســت کــه در
ایــن ســطح ،یــک زبــان مشــترک ایجــاد شــود« .مــا هیچوقــت
از اصطالحــات تخصصــی اســتفاده نمیکنیــم تــا خودمــان
متوجــه شــویم ،ولــی اعضــای دیگــر نــه! چــون اگــر ایــنکار
را بکنیــم ،عــاوه بــر اینکــه کمکــی بــه حــل مشــکالت
نخواهیــم کــرد ،باعــث اتــاف منابــع نیــز خواهیــم شــد .مثــا،
بــه جــای اینکــه بگوییــم چاقــی کــودکان در اســتان  3یــا
چنــد درصــد از حــد جهانــی بیشــتر اســت ،بهتــر اســت بگوییــم
کــودکان اســتانمان در حــال چــاق شــدن هســتند»(م .)11
بایــد توجــه نمــود کــه اعضــای حاضــر در مشــارکت ،اختیــارات
یــا نفــوذ متفاوتــی دارنــد؛ بنابرایــن شناســایی و جلــب توجــه
و حمایــت صاحبــان قــدرت ،تاثیــر بــه ســزایی در پیشــبرد
مشــارکت و تضمیــن موفقیــت دارد« .بعضــی از مدیــران مــا
خیلــی خــوب میتواننــد مســایل مــورد توجــه و عالقــه خــود را
بــرای دیگــر مدیــران تشــریح کننــد؛ بنابرایــن اگــر شــما بتوانیــد
آنهــا را قانــع کنیــد کــه چاقــی کــودکان مشــکل شــایعی اســت،
کار شــما راحتتــر خواهــد شــد»(م  ،4محیــط دولتــی)« .بــه نظــر

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

شناسایی مسائل و مشکالت
هماهنگکنندگی

نظارت و پیگیری

شناسایی و تعریف مشکل
حساسسازی

تدوین سیاستها و طراحی مداخالت
تعیین وظایف

تعیین دستورالعملها

مــن بــرای جلــب توجــه همـهی اعضــا الزم نیســت تــک تــک با
آنهــا صحبــت کنیــد؛ همیشـه بهدنبــال کســی برویــد کــه بیــن
بقیــه ســرتر اســت( »...م.)7
در جلــب حمایــت ذینفعــان ،بایــد توجــه نمــود که همــه آنها
مــورد توجــه قــرار گیرند.ایــن امــر باعــث همافزایــی نیروهــا
شــده ،حــل مســاله را تضمیــن میکنــد .حضــور ذینفعــان
مختلــف نقــش موثــری در بررســی و ارایــه راهحلهــای بدیــل
و مناســب بــرای مســایل مطــرح شــده دارد ...« .در ســاختار
شــورای ســامت اســتان ،جــای دســتگاههایی واقعــا خالــی
اســت .مثــا در مــورد چاقــی ،مرکــز تحقیقــات کشــاورزی
جهــاد ،در ایــن زمینههــا دارنــد کار میکننــد؛ یــا گــروه تغذیــه
دانشــگاه باهنــر ،کــه جــزء شــورای مــا نیســتند .در نتیجــه،
مــا از کارهــای آنــان در ایــن زمینــه بیخبریــم یــا آنهــا از
کارهــای مــا بیخبرنــد .بــرای اینکــه موفــق باشــیم ،بایــد
همــه کســانی کــه درگیرنــد را بیاوریــم» (م  .)11همچنیــن،
بايــد بــه دیدگاههــای ذینفعــان توجــه نمــود و باعــث ايجــاد
تعهــد در آنهــا شــد« .هــر کــدام از مســئولین کــه در جلســه مــا
در شــورای شــهر شــرکت میکننــد ،چــون از دســتگاههای
مختلفــی هســتند ،نگرششــان هــم بــه مســایل فــرق مــی
کنــد .حتــی اگــر شــما توجــه کنیــد ،متوجــه میشــوید
پیشــنهاداتی کــه میدهنــد در رابطــه بــا کار خودشــان اســت؛
مثــا وقتــی از ســامتی بحــث میشــود ،اداره اســتاندارد
از غذاهــای اســتاندارد صحبــت میکنــد ،صنعــت از ایمنــی
شــغلی( » ...،م  ،3محیــط دولتــی) « .بــا ایجــاد تعهــد در اعضــا،
در آنهــا احســاس مســئولیت نســبت بــه حــل مشــکل ایجــاد
شــده و در آن اصــرار خواهنــد کــرد» (م.)4
ویژگیهای هسته مشارکت
مــوردی کــه در طــرح ریــزی یــک ســاختار مشــارکتی
بایــد مــورد توجــه قرارگیــرد ،وجــود یــک هســته مشــخص بــا
ویژگیهایــی چــون وجــود یــک ســاختار غیرمتمرکــز همــراه
بــا تصمیمگیــری گروهــی بــرای انعطافپذیــری اســت تــا
ضمــن حفــظ جــو مناســب همــکاری ،روحیــه کار تیمــی نیــز
حفــظ شــده ،اعضــا در کنــار هــم بــه مشــارکت ادامــه دهنــد.
همــه اعضــا بایــد درک کننــد کــه بــه نظــرات و پیشــنهادات

Downloaded from hakim.hbi.ir at 13:56 IRDT on Wednesday May 22nd 2019

تعهد در ذینفعان

مفاهیم کلی

علی مسعود و همكاران

فرایندهــای کاری در ســاختار مشــارکت :ســاختار مشــارکت
در برگیرنــده مجموعــهای از فرایندهــای مختلــف اســت .ایــن
فرایندهــا شــامل شناســایی و تعریــف مشــکل ،حساسســازی،
تدویــن سیاســتها و طراحــی مداخــات ،تعییــن وظایــف
و مســئولیتها ،تعییــن دســتورالعملها و برقــراری شــبکه
ارتباطــات اســت .در ایــن ســاختار ،مســایل و مشــکالت تعریــف
شــده و بــا حساسســازی ذینفعــان ،سیاســتها و مداخــات
الزم بــرای حــل آنهــا تنظیــم میشــود .بهعــاوه در ایــن
مرحلــه ،مجموع ـهای از قوانیــن و مقــررات ،کــه بایــد در طــول
مشــارکت رعایــت شــوند ،در کنــار وظایــف و دســتورالعملهای
اجرایــی الزم تدویــن شــده ،بــرای هدایــت موثــر مشــارکت بــه
ســمت هــدف ،شــبکه هــای ارتباطــی مناســب بیــن ذینغعــان
برقــرار میشــود.
ســاختار مشــارکت بینبخشــی از طریــق یــک فراینــد
مشــارکتی و تصمیمگیــری جمعــی اقــدام بــه شناســایی و
تعریــف مشــکالت ،طراحــی و اجــرای مداخــات بــرای حــل
ایــن مشــکالت و درنهایــت ارزیابــی مداخــات مینمایــد؛
فراینــد مذکــور بــه صــورت چرخــهای عمــل نمــوده ،در هــر
مرحلــه از فراینــد ،امــکان بازگشــت بــه مرحلــه قبــل وجــود دارد
(شــکل .)2

شکل  :2چرخه تنظیم و حل مشکل

بهطــور کلــی ،وقتــی مســالهای وارد دســتورکار مشــارکت
بینبخشــی میشــود ،بــرای آنکــه بــه حــل مشــکل
بیانجامــد ،الزم اســت مــواردی رعایــت گــردد؛ بــرای مثــال،
بایــد در عامــان و ذینفعــان مختلــف و زیرمجموعههــای آنهــا
یــک احســاس مســئولیت و تعهــد نســبت بــه حــل مشــکل
ایجادشــود .ایــن تعهــد میتوانــد نتیجــه حساسســازی
باشــد« .بــا حساسســازی مشــخص میکنیــم کــه مســالهای
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آنهــا اهمیــت داده میشــود و در فرآیندهــای مختلــف ،از
جملــه تصمیمگیــری ،لحــاظ میشــوند .ایــن عمــل ،عــاوه
بــر آنکــه باعــث بهرهمنــدی از فکرهــای مختلــف میشــود،
باعــث جلــب توجــه و حمایــت اعضــا نیــز میگــردد « .بایــد بــه
نظــرات همــه اعضــا احتــرام بگذاریــم و از آنهــا اســتفاده کنیــم.
در حــل مشــکالت بایــد ســعی کنیــم بــا همفکــری هــم عمــل
کنیــم تــا بهتریــن نتیجــه حاصــل شــود» (م .)9
از دیگــر مــوارد مهــم ســاختاری ،اتخــاذ ســاختاری غیرمتمرکــز
و منعطــف بــرای اینگونــه مشارکتهاســت .سیســتم متمرکــز
معایبــی دارد کــه میتوانــد بــه عنــوان ســمی بــرای فعالیتهــای
همکارانــه عمــل نمایــد .بــا تشــکیل شــورای ســامت در مراکــز
اســتانها ،ایــن مشــکل تــا حــدی تخفیــف یافتــه؛ امــا بــا
ایــن حــال نیــاز بــه اصالحــات همچنــان احســاس میشــود.
« دیــد قانونگــذار کالن اســت و متاســفانه مصوبــهای مبنــی
بــر اینکــه دبیــر شــورای ســامت اســتان میتوانــد بــا
صــاح خــود هــر کــس را بخواهــد دعــوت کنــد .وقتــی هــم
دعــوت میکنیــم ،مــی گوینــد چــون مــا در قانــون پیشبینــی
نشــدهایم زیــاد مشــتاق نیســتند و میگوینــد چــون حضــور
مــا کمرنــگ اســت ،نمیآینــد( »...م « ،)3ســابقه تاریخــی دال
بــر آن اســت کــه حکومــت مــا ، top to downیعنــی متمرکــز،
اســت .لــذا ،مشــارکت در آن جایگاهــی نــدارد؛ نظــام مدیریتــی و
ســاختار مدیریتــی مــا مشــکل دارد» (م .)14
نقشها و وظایف اعضای مشارکتکننده
اعضایــی کــه در ســاختار هســتهی مشــارکت حضــور دارنــد،
دارای وظایــف متعــددی میباشــند؛ از جملــه ،شناســایی
مشــکالت و مســایل ،تســهیلگری امــور ،هماهنگکنندگــی و
نظــارت و پیگیــری فعالیتهــا .بــا انجــام درســت ایــن وظایــف
توســط اعضــا ،مشــارکت بیــن بخشــی آغــاز شــده و اســتمرار
مییابــد تــا بــه هــدف تبییــن شــده برســد.
عامــان شناســایی مشــکالت ،درواقــع پــل انتقــال ایــن
مســایل از ســطح جامعــه بــه ســطح مــورد توجــه مســئوالن
هســتند .مــواردی از قبیــل آمــار و اطالعــات ،اســنادی از قبیــل
ســند توســعه ســامت اســتان و هــم چنیــن عنصــر تجربــه،
باعــث شناســایی مشــکالت توســط ایــن اعضــا میشــود...« .
اگــر یــک بررســی انجــام شــود و در آن مشــخص شــود کــه
چاقــی کــودکان مشــکل جامعــه ماســت ،آنگاه مــا خواهیــم
توانســت آن را در جلســه شــورای شــهر مطــرح کنیــم» (م .)8
تســهیلگر میتوانــد عضــوی از فرآینــد همــکاری و يــا
خــارج از گــروه همــکاری باشــد و بهعنــوان یــک شــخص ثالــث
و بیطــرف کــه تنهــا روی اهــداف گــروه تمرکــز دارد ،فعالیــت
کنــد« .وقتــی شــیوع اپیدمــی ســرخک در جمعیــت افاغنــه یکــی
از مناطــق کرمــان مشــخص شــد ،مــا آنجــا کارفرمایــی داشــتیم
کــه بــه مــا در جهــت واکسیناســون کــودکان بــا اطالعرســانی
بــه اهالــی منطقــه کمــک نمــود؛ حتــی جــای اســکان بــرای
تیــم مــا نیــز تــدارک دیــدهبــود» ( 21م).

195

196

ویژگیهای ساختار مشارکت بینبخشی موثر در سالمت

بحث

نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش ،منجــر بــه شناســایی  4مفهوم
اصلــی در خصــوص ویژگیهــای ســاختار مشــارکت بینبخشــی
موثــر در ســامت شــد کــه توجــه بــه آنهــا ســاختار مشــارکت
موثــر بــرای پیشگیــری از مشــکالت پیچیــده ســامتی مثــل
چاقــی کــودکان را نشــان میدهــد.
یافتههــای ایــن پژوهــش نشــان داد کــه بــرای یــک
مشــارکت بینبخشــی موثــر ،اعضــای گــروه مشــارکت بایــد
نســبت بــه هــم و ســازمانهای متبــوع یکدیگــر از نظــر
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دارای اولویــت و اهمیــت اســت و الزم اســت بــرای رفــع آن
اقــدام کنیــم» (م .)9
دوم آنکــه اگــر نتــوان حساســیت و تعهــد الزم را در اعضــا
ایجــاد نمــود ،میتــوان بــا وضــع قوانیــن و مقــررات الزم
و الــزام بــه رعایــت آنهــا ،اعضــا را متعهــد بــه پذیرفتــن
مســئولیت جهــت حــل مشــکل نمــود .بهعــاوه میتــوان از
همیــن قوانیــن و مقــررات بــه عنــوان چارچوبــی بــرای کنتــرل
و جلوگیــری از انحــراف در فعالیتهــای مختلــف جهــت حــل
مشــکل اســتفاده نمــود .بایــد توجــه نمــود ،تعهــدی کــه از
درون اعضــا حاصــل آیــد ،بهتــر جــواب میدهــد تــا تعهــدی
کــه حاصــل اجبــار یــا قوانیــن و مقــررات باشــد« .سیاســت مــا
در شــورا همیشــه آن بــوده کــه بــا تعریــف جنبههــای مختلــف
مشــکالت بــرای اعضــای حاضــر بتوانیــم آنهــا را برانگیزانیــم
تــا بــرای حــل آن چــارهای اندیشــیده و بــه کمــک خودشــان
آن را حــل کنیــم؛ کمتــر صــورت میگیــرد تــا از قانــون و یــا
اجبــار بــرای قبوالنــدن مســاله ای اســتفاده کنیــم( »...م .)4
ســومین گام آن اســت کــه برنامههــا و سیاســتهایی کــه
بــرای حــل مشــکل اتخــاذ میشــوند ،در شــرح وظایــف عامــان
حــل مشــکل گنجاندهشــوند تــا جــزء یکــی از وظایــف ذاتــی
آنهــا شــده و بدیــن ترتیــب از اجــرای برنامههــا و سیاســتها
اطمینــان حاصــل گــردد« .وقتــی سیاســتی و مداخلـهای در شــورا
بــرای ســازمانی تصویــب شــد ،دیگــر جــزء وظایــف آن میشــود
کــه بایــد همیشــه انجامــش دهــد» (م .)6
در پایــان و بعــد از آنکــه وظیفــهای تعییــن و دســتگاهی
آن را عهــدهدار شــد ،میتــوان بــا دســتورالعملهایی،
فرایندهــای اجرایــی ایــن وظایــف را روشــن نمــوده و بــا
مستندســازی آنهــا ،مانــع از ایجــاد ابهــام و اختــال در
اجــرای آنهــا شــد .طبیعــی اســت کــه ایــن مرحلــه کمــک
فراوانــی بــه کارشناســان و اعضایــی میکنــد کــه اجــرای
ایــن وظایــف و سیاســتها را بــر عهــده دارنــد« .تجربــه
نشــان داده کــه هــر وقــت مــا اقــدام بــه تعییــن رویههــا و
روشهــای اجــرای تصمیمــات متخــذه در شــورا گرفتهایــم،
یــا بــه همــراه آنهــا دســتورالعملهای اجرایــی شــفافی را
تدویــن و بــه واحدهــا ابــاغ کردهایــم ،اجــرای امــور بــا
اشــتباهات یــا ســردرگمیهای کمتــری همــراه بــوده اســت»
(م .)14

نحــوهی کار ،ارزشهــا و هنجارهــای فرهنگــی ،محدودیتهــا
و انتظــارات ،درک و احتــرام متقابــل داشــته باشــند .جونــز 13در
مطالعــه خــود چنیــن اظهــار داشــت کــه اعتمــاد ،احتــرام ،درک
متقابــل ،برقــراری تعهــد و شــرایط مثبــت کاری بیــن شــرکا
از اهمیــت ویــژهای در موفقیــت یــک مشــارکت بینبخشــی
برخــوردار اســت( .)7داناهیــر 14عواملــی از قبیــل روابــط
مناســب بیــن اعضــا ،داشــتن دیــدگاه مشــترک و ســاختار و
فراینــد مناســب را الزمــه موفقیــت مشــارکت بینبخشــی
دانســت(.)14
یکــی دیگــر از مــواردی کــه باعــث میشــود ســاختار
موثــری بــرای مشــارکت شــکل گیــرد ،ایجــاد زبــان مشــترک
در زمینــه ســامت و تندرســتی جامعــه میــان کلیـهی اعضــای
حاضــر در مشــارکت اســت .ســالمون 15در مطالعــه خــود تحــت
عنــوان «چالشهــای ســامت روانــی بزرگســاالن و کــودکان»
بــر بهکارگیــری زبــان مشــترک بیــن ســازمانها ،پیــش
از رســیدن بــه درک مشــترک در خصــوص نیازمندیهــای
کــودکان و خدمــات مــورد نیــاز آنهــا ،تاکیــد نمــود(.)15
بایــد توجــه داشــت کــه زبــان مشــترک بایــد در قالــب یــک
چارچــوب یــا ســاختار کامــا تعریــف شــده ایجــاد شــود؛ یــک
مثــال بــارز از چنیــن ســاختاری ،تاکیــد بــر تعییــن کنندههــای
اجتماعــی موثــر بــر ســامت و اســتفاده از آنهــا بــه عنــوان
کلیــد تســهیلکننده درک ارتباطــات و معانــی مبادلهشــده در
مشــارکت اســت.
مــواردی از قبیــل حضــور ذینفعــان مختلــف و وجــود روابــط
قــدرت مشــخص بیــن ذینفعــان نیــز از دیگــر فاکتورهــای
موثــر بــر مشــارکت هســتند .همــکاری اثربخــش ،دربرگیرنــده
ذینفعانــی اســت کــه از انــواع تخصصهــا برخوردارنــد(.)16
بنابــر بــاور اســتراوس ،قــدرت یــک همــکاری از شــمولیت
ناشــی میشــود نــه محرومیــت .ذینفعــان بایــد نماینــدهای از
تمامــی بخشهــای یــک جامعــه باشــند کــه در نتیجــه فعالیــت
همکارانــه تحــت تأثیــر قــرار میگیرنــد ( .)17البتــه بایــد توجــه
داشــت کــه تیــم نبایــد بــه لحــاظ تعــدد اعضــاء خیلــی گســترده
باشــند ،زیــرا در ایــن حالــت فرآینــد همــکاری غیرقابــل کنتــرل
خواهــد بــود(.)16
یکــی از عوامــل مهمــی کــه بایــد در یــک مشــارکت
بینبخشــی نهادینــه شــود ،اســتقرار ســاختاری غیرمتمرکــز
اســت .متولیــان در مطالعــهای بــا هــدف مشــخص نمــودن
ماهیــت تغییــرات سیاســی ،شناســایی فاکتورهــای مهــم محیطی
و مکانیــزم هــای مــورد اســتفاده جهــت حمایــت همــکاری
بینبخشــی بــه ایــن نتیجــه دســت یافــت کــه تمرکزگرایــی در
ســطح برنامهریــزی و تصمیمگیــری کشــوری ،از موانــع اصلــی
موفقیــت همکاریهــای بینبخشــی اســت( .)18بهعــاوه،
یکــی از دالیلــی کــه باعــث شــده مفهــوم تعیینکنندههــای
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Member States of the European Region of WHO
Knoepfel
18
Birkland
16
17

نتیجهگیری

بــا توجــه بــه اهمیــت روزافــزون شــکلگیری مشــارکت
بینبخشــی بــرای ارتقــای ســامت جامعــه الزماســت کــه
ســاختار مناســب و سیســتماتیکی بــرای ایــن مشــارکتها
دیــده شــود .تنهــا در ایــن صــورت اســت کــه میتــوان یــک
مشــارکت بینبخشــی موثــر ایجــاد نمــود کــه خروجــی آن حــل
مشــکالت ســامت جامعــه اســت.

کاربرد در تصمیمهای مرتبط با سیاستگذاری
سالمت

در ایــن پژوهــش بــا تبییــن چهــار ویژگــی مــورد نیــاز بــرای
ایجــاد یــک ســاختار مشــارکت بینبخشــی موثــر در ســامت،
شــامل تبییــن ویژگیهــای اعضــا ،تبییــن ویژگیهــای
هســته ،تبییــن نقشهــا و وظایــف اعضــا و تبییــن فرایندهــای
کاری ســاختار مذکــور ،تــاش شــد بســتر مناســبی بــرای
طرحریــزی چنیــن مشــارکتهایی جهــت ارتقــای ســامت
جامعــه و پیشگیــری از مشــکالتی مثــل چاقــی کــودکان
فراهــم شــود.
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اجتماعــی ســامت بــه طــور سیســتماتیک در دســتور کار
سیاســت گــذاران کشــور وارد نشــود ،وجــود ســاختار سیاســی
متمرکــز اســت ( .)19اتخــاذ ســاختار مشــارکتی بیــن ســازمانها،
افزایــش خالقیــت و نــوآوری را بــه دنبــال دارد(.)20
امــروزه کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپایــی ســازمان
جهانــی بهداشــت 16بــر لــزوم واردشــدن موضــوع ســامت در
سیاســتهای حوزههــای مختلــف یــک کشــور ،بهعنــوان
راهــی جهــت تقویــت تعهــد سیاســتگذاران ســایر حوزههــا
نســبت بــه مفهــوم ســامتی ،تاکیــد دارنــد(.)21
مشــارکت بــا گردهمآمــدن افــراد آغــاز میشــود .افــراد
ممکــن اســت نقشهــای متفاوتــی را درون فرآینــد در
حــال شــکلگیری مشــارکت بــازی کننــد .در ایــن میــان،
تســهیلگر از طریــق بهبــود فرآیندهــا و اقــدام بــه فعالیــت
مســتمر طبــق توافــق جمــع ،بــا هــدف کمــک بــه گــروه ،نقــش
مهمــی در ارتقــای اثربخشــی مشــارکت ایفــا مینمایــد(.)16
شناســاییکنندگان مســایل و مشــکالت بهعنــوان آغازگــران
مشــارکت بینبخشــی ،از دیگــر اعضــای مهــم ایــن ســاختار
میباشــند .ایــن افــراد عــاوه بــر شناســایی مســایل و
مشــکالت ،ارزیابــی احتمــال موفقیــت فعالیــت مشــارکت در
دســتیابی بــه موضوعــات مــورد بررســی را نیــز برعهــده دارنــد.
کارآفرینــان سیاســی از جملــه ایــن افرادنــد کــه میتواننــد در
شناســایی و تعریــف مســایل و مشــکالت نقــش بالقــوهای ایفــا
نماینــد .ایــن افــراد بــا تشــخیص فرصتهــای مناســب بــرای
تغییــر ،میتواننــد مســایلی کــه تشــخیص بــه مداخلــه بــرای
بهبــود آن دادهانــد را وارد ســطح دســتور کار سیاســتگذار
نمــوده و بــه دوام آن در ســطح سیاســتگذاری تــا زمــان حــل
مشــکل کمــک نماینــد(.)22
در دل یــک مشــارکت ،فرایندهــای گوناگونــی جریــان دارد.
فراینــد شناســایی ،تعریــف و حــل مســایل و مشــکالت ،یکــی
18
از یافتههــای پژوهــش حاضــر اســت .نافــل 17و بیرکلنــد
معتقدنــد بــرای آنکــه یــک رویکــرد ادغامیافتــه بــرای حــل
یــک مشــکل اجتماعــی اتخــاذ و بــه نحــو موثــری پیــاده
شــود ،در مرحلــه اول الزم اســت کــه ایــن مشــکل توســط
سیاســتگذاران و تصمیمگیرنــدگان بهعنــوان یــک مشــکل
عمومــی شــناخته شــود( .)24 ,23ایــن مرحلــه بهعنــوان مرحلــه
شناســایی ،تعریــف و تنظیــم مشــکل شــناخته مــی شــود کــه
گام مهمــی بــرای حــل آن اســت و حساسســازی نیــز در ایــن
راســتا صــورت میگیــرد .پــس از شناســایی و تعریــف مشــکل،
الزم اســت بــرای رفــع آن سیاس ـتها و مداخالتــی طراحــی و
اجــرا شــود .در ایــن زمینــه عنصــر بازخــورد نیــز دارای اهمیــت
بهســزایی اســت؛ بــه گونــهای کــه اعضــای همــکار بایــد
بهطــور متنــاوب مشــارکت را مــورد ارزیابــی قــرار دهنــد تــا
مشــخص شــود آیــا در مســیر مناســب قــرار دارد یــا خیــر،

و در صــورت نیــاز اقدامــات اصالحــی را انجــام دهنــد(.)25
تعریــف مشــکل ،نقــش عمــدهای در حفــظ آن در کانــون توجــه
مشــارکتکنندگان بهعهــده دارد .تعریــف مشــکل ،بههمــراه
علــل ایجــاد کننــده آن ،نقــش مهمــی در تشــریح وضعیــت
موجــود و شــناخت ریشــههای مســاله دارد( .)26چنانچــه
تعریــف مشــکل بــه خوبــی انجــام شــده باشــد ،حاصــل آن
حساسســازی و اقنــاع مدیــران اســت.
از دیگــر عوامــل مهــم فراینــد برقراری شــبکه ارتباطــات ،وضع
قوانیــن و مقــررات و تعییــن وظایــف و دستورالعملهاســت کــه
در دل یــک ســاختار مشــارکت جریــان دارنــد .در یــک مشــارکت،
شــرکا بایــد نقشهــا و مســئولیتهای خــود را تعریــف کننــد و
فرآیندهــای تصمیمگیــری و نظارتــی مشــترک ایجــاد نماینــد،
روش هایــی بــرای برقــراری ارتباطــات بــاز و منظــم دائــر
کننــد و یــک تســهیلگر انتخــاب کننــد( .)25 ,5تعریــف واضــح
ارتباطــات ،منجــر بــه گردهمآمــدن اعضــا در گــروه همــکاری
و حفــظ عضویــت آنهــا در طــول زمــان میگــردد .بهعــاوه،
ارتبــاط بــاز منجــر بــه ایجــاد و تقویــت اعتمــاد و درک متقابــل
بیــن اعضــا میشــود( .)16سیســتم مناســب ارتباطــات را از
جملــه تســهیلگران مهــم خدمــات بیــن ســازمانی دانســتهاند
( .)27متولیــان نیــز ایجــاد شــبکه ارتباطــات و انتقــال اطالعــات،
پایــش ،ارزشــیابی ،مستندســازی و تهیــه گــزارش را بهعنــوان
راهکارهــای اساســی غلبــه بــر موانــع همــکاری بیــن بخشــی
ضــروری دانســت(.)18
در پایــان میتــوان گفــت فعالیــت همکارانــه نیازمنــد
یــک ســاختار منســجم و بــادوام اســت تــا از حــس مشــترک
همــکاری و تالشهــای مبتنــی بــر حــل مشــکالت شــرکا
حمایــت نمایــد (.)8
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Abstract
Background:The

formation of any effective intersectoral collaboration requires a coherent and stable
structure in order to build a sustainable collaboration. There is little evidence of the characteristics of an
effective intersectoral collaboration structure, especially in the field of health, which highlights the need for
research.

Methods:This

was a qualitative study with grounded theory approach to explore the dimensions of an
effective intersectoral collaboration structure for controlling childhood obesity in 2 to 6-year-old children in
Kerman. Data were collected using face-to-face deep interviews. Coding the data was done by MAXQDA V.
10 software.

Results:Data analysis led to the identification of four key features of an effective intersectoral collaboration
structure including the characteristics of collaboration members, the characteristics of collaboration core, the
roles and responsibilities of collaboration members, and collaboration working processes.

Conclusions:Given the growing importance of intersectoral collaboration for health community promotion,
it is necessary to have a proper and systematic structure for these collaborations. This study tried to provide
a suitable platform for designing such partnerships to promote community health and prevent problems such
as obesity in children by considering the two characteristics of the members and the core of the collaboration,
along with the explanation of the role of the members and the processes of the structure.
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