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  چكيده
 لي قرارمالمللي و هاي بينهادها و سازمانهاي بسياري مورد توجه نرهيافتها و ادبيات توسعه روستايي تاكنون برنامهدر 
با رنگ و  ،بعد از يك دوره افولهاي توسعه يكپارچه روستايي امروزه در بستر توسعه پايدار روستايي، رهيافت. ستگرفته ا

هاي دهكده برنامه .هاي تحقق پايداري مورد توجه قرار گرفته اندثرترين رهيافتجديدتري دوباره به عنوان يك از مؤبوي 
رغم تأكيد بر مسائل بهداشتي و عليكه شوند ميروستايي محسوب اي توسعه يكپارچه هين رهيافتهمسالمت از جمله 

در قالب  هدف تحقيق حاضر معرفي رهيافت دهكده سالمت .اندابعاد پايداري را نيز مورد توجه قرار داده سايردرماني، 
بهره گيري از روش تحقيق توصيفي و  بابراي اين منظور . عنوان ابزاري در جهت توسعه روستايي استه هاي تعاوني بشركت

ابتدا به معرفي اين رهيافت پرداخته، سپس اهداف و  كتابخانه اي -از طريق مطالعات اسنادي  ،و اطالعات ها گردآوري داده
 رائهبا بررسي فصول مشترك اين برنامه با اصول تعاون به ا و در نهايت است گرفتهمورد بررسي قرار  ،راهبردهاي اين رهيافت

  .ها در قالب تعاون پرداخته استمدلي در جهت برقراري برنامه
  

   .تعاون، دهكده سالمت، توسعه روستايي :كليديواژگان 
  
  
  
  

                                                            
   Allahyari@iaurasht.ac.ir                                       09113837073                                    )نويسنده مسئول( صادق اللهياريمحمد-1
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  مقدمه. 1
اي است و حصول به آن اي از مداخالت توسعهو نتيجه مطلوب دامنه بهداشت و سالمت، يك هدف اجتماعي
تجارب قبلي نشان داده است كه سالمت تحت . زار موجود پيگيري شودبايد فعاالنه و با استفاده از همه منابع و اب

و بهداشت به  تحقق اهداف سالمت. يطي قرار داردمحاي از عوامل اقتصادي، اجتماعي و زيستتأثير مجموعه پيچيده
مشاركت  ديگر به شدت نيازمند ها از سويو نيز ماهيت اين فعاليت عنوان يكي از اجزاي توسعه روستايي از يك سو

هدف كلي اين پژوهش تدوين چارچوبي . باشدمي سازماني همكاري و هماهنگي بين بخشي و بينگسترده مردمي و 
باشد كه براي اين منظور رهيافت هاي روستايي به منظور تحقق اهداف سالمتي و بهداشت ميسازماني در محيط

- ك رهيافت در تحقق اهداف سالمتي در محيطمفهوم دهكده سالمت به عنوان ي. دهكده سالمت مطرح شده است

و امروزه در بسياري از كشورهاي جهان از جمله  )kenzer,1999( معرفي شد1980اوايل دهه هاي روستايي در
نگر به منظور مورد توجه قرار دادن رهيافتي جامع ،مفهوم روستاي سالمت. باشدمي ريزي و اجراايران درحال برنامه

از نظر اهميت ارتباط سالمت و اقتصاد . باشدنيز ديگر مسائل اجتماعي و سالمتي مرتبط مي محيطي ومسائل زيست
ا توجه به ابعاد و ب. باشدهاي روستايي مينيز، مفهوم روستاي سالمت در جهت ايجاد اشتغال و درآمدزايي در محيط

ها تعاوني. ين اهداف را برآورده نمايدهاي دهكده سالمت، نيازمند ساختاري است كه بتواند ابرنامه اهداف چندگانه
توانند در مي ،شونداجتماعي كه يكي از مظاهر مشاركت و سرمايه اجتماعي محسوب مي-به عنوان نهادهايي اقتصادي

توجه به اهميت بخش تعاون در اشتغالزايي  از طرف ديگر. ثري ايفاء نمايندهاي دهكده سالمت نقش مؤبرنامهتحقق 
هاي توسعه دليل ديگري است بر ايجاد ش سهم اين بخش در توسعه اقتصادي كشور در برنامهو توجه به افزاي
  .هاي دهكده سالمتاندازي و اجراي برنامهراه ساختار تعاون در

   دهكده سالمت .2
. هاي شهرهاي سالمت سازمان بهداشت جهاني هستندهاي سالمت در حقيقت بسط يافته پروژهبرنامه دهكده

هاي مهمي هستند كه در آنها به مسائل سالمتي بصورت امه شهرهاي سالمت اين است كه شهرها محيطمفهوم برن
در شهرهاي سالمت به . شودهاي مختلف نگريسته ميها و سازمانجامع و از طريق هماهنگي و همكاري بين آژانس

، اقتصادي همراه بخش سالمت تاكيد بهبود و تغيير نتايج سالمتي از طريق توجه به تغييرات اجتماعي، زيست محيطي
  . شودمي

تسري يافت و نيز كشورهاي صنعتي آغاز شد اما به كشورهاي در حال توسعه  ابتدا در ،برنامه شهرهاي سالمت
هدف عمده برنامه دهكده سالمت گسترش . بكار گرفته شد هاي سالمتهاي روستايي به شكل دهكدهدر محيط

مين آب و سيستم فاضالب به يك تأكيد روي تأبا روستايي از يك شكل متمركز  هاي سنتي بهداشتحيطه فعاليت
هاي دهكده سالمت در حال برنامه. باشدثر بر سالمت ميهاي مؤشكل جامع تمركز بر روي انواع عوامل و حيطه

هاي رهيافت محيط. حاضر در بسياري از كشورها مثل نپال، مصر، عمان، سري النكا و مالزي در جريان است
 ,.Kiyu et al(نيز در جزاير ساموآ، فيجي و تونگا نيز به شكل جزاير سالمت شروع بكار نموده است 1سالمت

                                                            
1- health setting 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 37.. .تعاوني دهكده سالمت، راهبردي

 

هاي قوي بين بخش شود تا با ايجاد همكاريامروزه در بسياري از كشورهاي در حال توسعه تالش مي). 2006
- پروژه دهكده. وجود آينده براي سالمت بهاي محلي ي دولتي در سطح محلي ابتكارات محيطها سالمت و سازمان

هاي سالمت با توجه كردن به مفاهيمي چون آموزش بهداشت، سالمت محيط زيست، ترويج بهداشت و محيط 
سازد تا از طريق پروژه دهكده سالمت، روستا را قادر مي. كندصورت عملي به جوامع روستايي كمك مي زيست به

اين فرايند . قرار دهد نظر مد از مسائل سالمت و كيفيت زندگي راياز، بسياري بسيج منابع مالي و انساني مورد ن
هاي سياسي و عمومي الزم براي سالمت را فراهم مي كند و از كند كه آگاهيبصورت يك راهبرد ارتباطي كار مي
  .)Guy, 2002( كندمسائل سالمت پشتيباني و حمايت مي

توانند خدمات ضروري را روستايي كه منابع محدودي دارند نمي نشيني، مناطق شهري وبا توسعه سريع شهر
. برندهمچنين بسياري از جوامع روستايي نيز از فقدان تسهيالت مناسب زيست محيطي رنج مي. فراهم نمايند

رفت كه حداقل خدمات را فراهم كنند با شكست مواجه هاي سنتي كه در آنها از شهرها و روستاها انتظار ميرهيافت
هاي بي نظيري را براي مردم و مسئولين هاي سالمت فرصتدر اين بين مفاهيم شهرهاي سالمت و دهكده. شدند

  ). Khosh-Chashm,1995(كنند تا از طريق مشاكت بر مسائل غلبه كنندفراهم مي
ترين هدفش تعريف كرد و  را به عنوان مهم »بهداشت براي همه«مجمع بهداشت جهاني هدف1979در سال

در طول زمان مشخص شد كه . هاي بهداشتي اوليه را به عنوان ابزاري براي تحقق آن قرارداد پيشنهاد نموداقبتمر
ثر بر سالمت تنها به حيطه بخش سالمت محدود نيستند و عالوه بر آن براي تحقق اين هدف ترين عوامل مؤعمده

در همين . گرددمحيطي توجه  و زيست ي، سياسياي انساني، عوامل اجتماعالزم است تا به دامنه كاملي از نيازه
سالمتي را برخورداري از رفاه كامل جسمي، رواني  ،نيز به نقل از سازمان بهداشت جهاني) 1387(خصوص باباخاني

داراي ابعاد  ،با توجه به اين تعريف، سالمت. و اجتماعي فرد، و نه فقط نبود بيماري و معلوليت تعريف كرده است
تحت تاثير محيط اجتماعي، اقتصادي و زيستي قرار  ،ني و اجتماعي است كه همانطوركه در باال گفته شدفيزيكي، روا

  ). Hancock,1993()1شكل(گيرد مي
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  ابعاد چندگانه سالمتنمودار . 1شكل 
 Hancock ,1993:  منبع                                              
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اي نتيجه اصلي توسعه انساني است، متعاقباً جامعه جهاني اهداف توسعه ،كه سالمتيبا به رسميت شناختن اين
اي سازمان تحت رهيافت مشابهي دفتر منطقه. تعريف نمود 2015را با هدف دستيابي تا سال  MDGs(1(هزاره

هاي نامهبر ي سالمت در داخلها و برنامه ها در شرق مديترانه در حال تسهيل سياست WHO(2(بهداشت جهاني
از سال . باشداستراتژيك و توسعه ملي براي تسهيل بهبود سالمتي براي كاهش فقر و تضمين كيفيت بهتر زندگي مي

ي ها مبتني بر اجتماع شامل شهرها و دهكده هاياي با كشورهاي عضو منطقه در اجراي فعاليت، دفتر منطقه1980
اين ابتكارات . اي داشته استهمكاري فعاالنه ،توسعه و سالمت يها سالمت، نيازهاي پايه توسعه و زنان در برنامه
يي براي ها ي فيزيكي و اقتصادي و نيز برنامهها ي حمايتي، سياستها داراي يك رهيافت مشترك در ايجاد سياست

همچنانكه جوامع . باشندثير مثبت بر محيط زيست و كيفيت زندگي ميهاي جامعه با هدف ايجاد تأهمه بخش
) يكپارچه(هاي سالمت به مسايل مرتبط به يك شيوه جامع ، رهيافت دهكدههستند هايي مواجهيي با چالشروستا

و توسعه چند بخشي را براي خدمات به عنوان ابزاري براي ارتقاء و شتاب دادن به فرآيند بهبود كيفيت  توجه نموده
   ).WHO, 2007 (نمايدزندگي و تحقق سالمت براي همه را تسهيل مي

در  3اي شرق مديترانه سازمان بهداشت جهاني توسط دفتر منطقه 1989اولين بار در سال  ،مفهوم روستاي سالمت
زيست محيطي مناطق روستايي اين  توان در وضعيتعلل اصلي معرفي اين برنامه را مي. اسكندريه مصر معرفي شد

هاي بهداشتي فعاليت ،در مناطق روستايي ،دهه چرا كه پس از گذشت يكي دو. جستجو نمود) شرق مديترانه(منطقه 
در  4عليرغم فعاليت سازمان آب و فاضالب جهاني. محيطي فقط شامل تامين آب و سيستم فاضالب بودو زيست

پوشش . بسياري از نواحي روستايي در اين مناطق هنوز به آب تميز و پاكيزه دسترسي نداشتند 1990تا1980دهه
ها در مناطق باز در اطراف روستاها باعث مرگ و و اعتقاد بر اين بود كه تخليه فاضالبفاضالب روستايي كم بود 
ي جامد و جمع آوري آنها، ها سالم بودن جمعيت روستايي بخصوص كودكان به زباله. شودمير و مريضي كودكان مي

 استحمام و شرايط بهداشتي وها، گرد و غبار، كمبود آب براي ، فاضالب، ماندابها هاي روستايي، داموضعيت خانه
روژه دهكده سالمت در اين مناطق مؤثر بودند همه اين عوامل در معرفي پ محل فروش و عرضه غذا وابسته است و

)Khosh- chashm,1995 .(  
جامعه درباره هر ممكن است چرا كه به نگرش اعضاي براي همه جوامع غير ،يق از سالمتيارائه يك تعريف دق

خير بستگي دارد؟ اگر چه يك دهكده يا جامعه روستايي  ه آنها جاي خوبي براي زندگي هست يااينكه آيا دهكد
-دارند و مراقبت جوامع به خدمات پايه دسترسي وني پايين هستند يا وقتي كه اعضايهاي عفوقتي كه ميزان بيماري

تواند متعادل و معقول قرار دارد مي كند و يا وقتي كه جامعه در يك وضعيتهاي بهداشتي نيازهاي آنها را مرتفع مي
طبق گفته سازمان بهداشت جهاني سالمت خوب عدم وجود مطلق . هكده سالمت مورد توجه قرار گيردبه عنوان د

بنابراين براي دسترسي به . بيماري نيست، بلكه منعكس كننده رفاه و بهزيستي اجتماعي و رواني اعضاي جامعه است
هاي پيشرفت در جوامع نبايد تنها با هدف كاهش بيماري باشد بلكه بايد تنش ،سازمان بهداشت جهانيهدف 

                                                            
1- Millennium Development Goals 
2-World Health Organization 
3-WHO/EMRO 
4-IDWSSD 
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ي ها توان اين نكته را در مورد پروژهپس مجدداً مي. هاي رواني نيز به حداقل ممكن كاهش يابداجتماعي و بيماري
ي و زيست محيطي ، اقتصاددهكده سالمت خاطر نشان ساخت كه آنها با يك رهيافت جامع نگر به مسائل اجتماعي

توان به ارتباط آنها با موضوع هاي سالمت مياز بعد اقتصادي، دهكده. كنندكيد به بخش سالمت نگاه ميأهمراه با ت
  : باشددر كل مفهوم روستاي سالمت شامل موارد زير مي. توريسم سالمت اشاره نمود

و تسهيل همكاري و  ها فعاليت و بسيج كميته هاي روستايي، شامل روستائيان به منظور نظارت برتشكيل كميته -1
  .مشاركت آنهاست

 هاي استاني يانمايندگي ارگانبا مشاركت استاني،  -اي، ناحيهاياي سازگار در سطح منطقهتشكيل كميته -2
  .هاي روستاييها براي حمايت از فعاليتژانسو آاي ناحيه
  .دار و منابع موجودعي براي شناسايي مشكالت اولويتهاي تشخيصي با مشاركت كامل اجتمااجراي پيمايش -3
   .هاي آموزشي بهداشت و سالمتهاي اجتماعي و اجراي برنامهباالبردن آگاهي -4
تامين هاي جامد و از بين بردن آنها و ي فاضالب، جمع آوري زبالهها مين آب و سيستممات تأبهداشت خد -5

   .امنيت غذايي
  .براي بهبود وضع مسكنالزم هاي آوري توصيهفراهمارزيابي شرايط مسكن و  -6
   .مالحظات بهداشتي و زيست محيطي سازي بادر زمينه خانه "خود اتكايي"آموزش افراد در زمينه  -7
  .ثر آنهاهاي توليدي مؤهاي اشتغال و فعاليتزمينه يابي اقتصادي و شناسايي و ايجاد فرصت -8
ژي بومي و زيباسازي محيط اطراف آن با كاشت گلها و درختان، زهكشي تالش براي حفظ و نگهداري اكولو -9

  ). Khosh-Chashm, 1995( ها خيابان و هاها و نگهداري جادهمانداب
  ي دهكده سالمتها اهداف برنامه. 3

اي، مشاركت سازمان يافته جوامع و همكاري قوي بين بخشي در همه براي دستيابي به توسعه محلي چند رشته
اين رهيافت براي متخصصين سالمت و رهبران . گيردبه عنوان جزء اصلي رهيافت مورد توجه قرار مي سطوح

 بين بخشيمت با شرايط محلي و اجراء همكاري هاي سالنظيري را براي سازگاري فعاليتاجتماعي فرصت بي
  .كندفراهم مي

هاي پروژه. اشت جوامع روستايي استها بهبود بخشيدن به كيفيت زندگي با سالمت و بهدهدف اين برنامه
  : نمايندگيري مياهداف اختصاصي زير را پيدهكده سالمت عمدتاً 

  ،)مشاركت(هاي شراكتي بسيج نمودن جوامع و ذينفعان براي فعاليت -1
   ،گيري محلي و توانمندسازيو تقويت فرآيند تصميم) تهيج(تحريك  -2
   ،هداشت و ديگر مسائل مرتبطافزايش آگاهي جامعه درباره سالمت، ب -3
  ،ترويج و بسيج ابتكارات زيست محيطي و سالمت مبتني بر نيازها -4
   ،ها در سطح محليتسهيل همكاري بين بخش سالمت و ديگر بخش -5
  ،اولويت بخشي به خدمات زيست محيطي و خدمات پايه -6
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  . )WHO,2000(اعياجتم –تشويق و ترويج بسيج منابع براي توسعه يكپارچه اقتصادي  -7
در كشور سوريه عالوه بر اهداف فوق اهداف ديگري چون دسترسي به آب آشاميدني سالم، پايداري معيارهاي 

محيطي، ارتقاء شاخص كيفيت نسبي و توانمند سازي زنان، آموزش ابتدايي همگاني و ريشه كني گسترده فقر زيست
اما از . باشدمي هاي مختلفبين بخشي و نيز بين وزارتخانه كه نيازمند همكاريي هستند و گرسنگي نيز جزء اهداف

  . باشندطريق رهيافت دهكده سالمت قابل دسترسي مي
  ي دهكده سالمت ها راهبرد. 4

هاي محيط باره مسائل سالمت و محيط زيست درهاي بحث و گفتگو در تمامي سطوح درفراهم نمودن زمينه -1
  ،روستايي

  ،هاي سالمت زيست محيطيريزي و پايداري پروژهستايي براي شروع، برنامهتقويت ظرفيت جوامع رو -2
اي توسعه به عنوان ابزاري براي جوامع به منظور بسيج نمودن مشاركت، شناسي نيازهاي پايهاستفاده از روش -3

  ها،ارزيابي نيازهاي جامعه و تدوين برنامه
زيست محيط ،سالمت اي چند بخشي با تمركز براي توسعههكمك به جوامع براي بسيج منابع و اجراي پروژه -4

   ،و آموزش
بندي نيازهاي اجتماعي و فرهنگي، بودجهگويي به مناسب به عنوان ابزاري براي پاسخهاي ترويج فناوري -5
   ،ها و تضمين پايداريهزينه
   ).WHO,2007(فاء نمايند اي محوري بيشتري را ايهنقش ،هايي براي تضمين اينكه زنانتدوين مكانيزم -6

  هاي دهكده سالمتويژگي. 5
ها در توسعه رهيافت دهكده سالمت به ارزيابي سازنده در شرايط محلي از طريق تغيير رفتارها و پركردن فاصله

  : عبارتند ازهاي اصلي دهكده سالمت ويژگي مهمترين. شودمنجر مي اجتماعي و اقتصادي سالمت
   ،امنمحيط فيزيكي، تميز و -1
   ،دخالت كل جامعه وواسطه مشاركت ه ايجاد تعادل اجتماعي ب -2
   ،جامعه محلي به تجارب، تعامالت و ارتباطات متنوعدسترسي  -3
  ،ن ميراث تاريخي و فرهنگيو مترقي در نظر گرفتقائل شدن احترام  -4
   ،بودن خدمات بهداشتي قابل دسترس و مناسب -5
  ،صادبودن اقتمتنوع و نوآورانه  -6
   ،استفاده پايدار از منابع براي جوامع محلي -7
  ،كيفيت زندگي براي اكثريت مردم به يك سطح بهينهارتقاء  -8
  ).Khosh.chashm,1995(مشكالت اصلي و رايج بهداشتي كشور دار شدن پيگيري و عهده – 9
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  تتعاون و سالم. 6
كه وظيفه آنها هدايت اقتصاد است جتماعي و اقتصادي ي ايوجود همزمان نهادها ،هاي اقتصاد نوينيكي از ويژگي
) اجتماعي -اقتصادي(باشند يكي از مظاهر اين نهادها ها كه همراه با مشاركت ميتعاوني. باشدبه سوي كارايي 

مين كننده اصلي كاالها و خدمات است اما قادر به عرضه كاال به مقدار كافي و كيفيت كه دولت تأ حالير د. باشند مي
ها  الزم است تعاوني ،، مراقبت، درمان و آموزش عموميجهت دستيابي به بهداشت و سالمتو همچنين  وب نيستخ

  ).1383صباغ كرماني و عاقلي،( گيرندشكل 
گذاري ها با سرمايهزيرا تعاوني .هاستبسط و توسعه اشتغال مولد و كاهش بيكاري، يكي از اهداف مهم تعاوني

، رشد قابل ايراندر ). 1383طاهرخاني و حيدري ساربان،(شوند به ويژه براي جوانان مي موجب ايجاد اشتغال مولد
ر طول د .تر شدن جمعيت و افزايش خيل متقاضيان كار شده است ن مالحظه جمعيت در سالهاي گذشته منجر به جوا

ناحيه دارندگان تحصيالت  رود متقاضيان كار به ويژه از له شدت يافته و انتظار ميئچند سال گذشته، بار اين مس
بار تكفل را افزايش داده و سبب  ،توأم با بيكاري ،پديده جواني جمعيت. دنفزوني باش  آموزش عالي همچنان روبه

گرايي  همچنين تشديد روند جوان. شده كه افراد به ناچار تالش بيشتري براي تأمين هزينه زندگي انجام دهند
هاي مختلف به ويژه آموزش و بهداشت و درمان را افزايش داده كه موجب  ينهگذاري در زم جمعيت نياز به سرمايه

اين پديده به . محدوديت بيشتر منابع براي پرداختن به امور اساسي جهت رشد توليد و اشتغال مولد گرديده است
اجه كرده كه به بيكاري و پركاري پنهان مو ،كاري همراه پرداخت ناكافي به نيروهاي شاغل، اقتصاد را با مشكل كم

اين مشكالت تعاونيها را نيز تحت تأثير قرار داده و باعث گرديده كه منابع . پيچيدگي مشكالت اقتصادي افزوده است
  .حركت نمايد) شغلهاي كاذب(مالي از اين بخش به سمت بخش غيرمولد اقتصاد 

ر را براي همه به منظور رسيدن به قانون اساسي، دولت وظيفه دارد كه شرايط و امكانات كا 43اصل 2براساس بند
اشتغال كامل تأمين نموده و وسايل كار را در اختيار همه كساني كه قادر به كارند و وسايل كار ندارند از راه تعاوني 

ترين هدف و كاركرد بخش تعاون در اقتصاد كشور ويژگي اشتغال زايي و ايجاد زمينه بدين ترتيب مهم. فراهم آورد
ها براي نشان دادن جايگاه تعاون، استفاده از نسبت سهم بنابراين يكي از بهترين شاخص. د جامعه استكار براي افرا

دهد كه هزينه هر فرصت مي ها نشاناين در حالي است كه بررسي. شاغلين اين بخش به كل شاغلين كشور است
 .هاي اقتصادي كمتر استشغلي جديد در بخش تعاوني در مقايسه با ساير بخش

ها در بخش تعاون زايي فعاليتساختار اشتغال بخش تعاون بيانگر اين واقعيت است كه عمده اشتغال نگاه، ديگراز 
جلوه . هاي فعاليت بخش خدمات سالمت و بهداشت استو يكي از مهمترين عرصه مربوط به بخش خدمات است

است كه در آن اندازه و حيطه اين سازمان ملل 1997ها در بخش بهداشت و درمان گزارش سال خدمات تعاوني
همچنين . هايي براي خدمت به مردم با كمترين هزينه به روشني تفسير و تحليل گرديده است جنبش و فرصت

 يها را در ارتقا روشني نقش تعاونيبه  ،بهداشت در قرن بيست و يكم يدر جاكارتا مربوط به ارتقا1997اعالميه سال
   .بيني نموده است پيش يا جايگاه خاصترسيم كرده و براي آنه يسالمت
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توسعه تعهد  در ارتباط با سالمت و بهداشت در جهان انجام داد، به1997در تحقيقي كه سازمان ملل در سال 
   .كيفيت و قيمت مناسب اشاره گرديدهاي تعاوني در فراهم آوردن خدمات سالمتي و بهداشتي با  جنبش

هاي سالمت و بهداشت تحت  تعاوني. هاي گوناگوني باشند توانند در شكل هاي سالمت و بهداشت مي تعاوني 
در اين شكل، . گردد ، توسط اعضاء و براي مراقبت از سالمتي خودشان ايجاد مي)استفاده كنندگان(مالكيت مشتريان 

شود تا قدرت خودشان را در رابطه با  جازه داده ميكنند، بنابراين به شهروندان ا اعضاء اهداف و وظايف را تعيين مي
   .شهرت دارند HMO(1(در آمريكا، اين نوع سازمانها به سازمانهاي مراقبت از سالمتي. مراقبت از سالمتي ارتقاء دهند

، هم در )معموالً پزشكان(شكل ديگري از تعاونيهاي سالمت و بهداشت، تعاونيهاي در مالكيت فراهم آورندگان  
مزيت اينگونه سازمانهاي تعاوني، خريد انبوه، . باشد حال توسعه ميكشورهاي رهاي توسعه يافته و هم در كشو

تر مي  كه دامنه خدمات ارائه شده را گسترده(هاي گوناگون  مديريت و خدمات مشترك و فراهم آوردن تخصص
  .باشد در يك شبكه مي) نمايد
در . از اهميت بسزايي برخوردارند و نيز در مناطقي از اسپانيا لبرزي ،تعاونيهاي سالمت و بهداشت، در ژاپن 

تعاونيهاي  .نمايند ه مييميليون خانوار آمريكايي ارا 4/1ي بهداشتي را به تقريباًها خدمات مراقبت هاي تعاوني ،آمريكا
مغولستان، ميانمار، نپال،  اسرائيل، مالزي، مكزيك، كانادا، السالوادور، يونان، هند،سالمت و بهداشت در بنين، بلژيك، 

  .پاناما، فيليپين، سنگاپور، سريالنكا، سوئد و انگليس وجود دارند
ها در ايجاد رسد كه بهترين شكل تعاونيهاي سالمت، چنين به نظر ميبا توجه به تعاريف و كاركردهاي دهكده

سالمت و  ها را در جهت ارتقاينياين تعاو باشد كه اعضا،هاي تحت مالكيت مشتريان ميتعاوني ،هااين دهكده
ها ساختار مناسبي براي اما ممكن است اين سوال مطرح شود كه آيا اصالً تعاوني. نمايندبهداشت جامعه تاسيس مي

هاي تعاوني در نظام  توان به مهمترين كاركردباشند؟ در پاسخ به اين سوال ميهاي سالمت ميتحقق اهداف دهكده
هاي ره نمود و سپس بررسي نمود كه اين كاركردها تا چه حد با اهداف و كاركردهاي برنامهاجتماعي اشا -اقتصادي

  : ها به اختصار عبارتند ازمهمترين كاركردهاي تعاوني. كده سالمت همخواني و تطابق داردده
  ،بخشي به مردم سازوكار قدرت ،ها تعاوني .1
   ،و نگهداري اشتغال ها در ايجاد نقش تعاوني .2
  ،ها در بهبود شرايط زندگي ينقش تعاون .3
   ،ها مكانيزمي براي مشاركت مردم تعاوني .4
   ،ها در ارتقاي يكپارچگي اجتماعي نقش تعاوني .5
  ).1381امين ناصري، ( ها مكانيزمي براي مالكيت جمعي منابع تعاوني .6

گردد شخص ميم ،هاي دهكده سالمتراهبردهاي برنامههمچنين  با مقايسه اين كاركردها با اهداف، كاركردها و
از . سالمت بكارگرفته شوند هاي دهكدهتوانند در جهت تحقق اهداف برنامهها ميكه بسياري از كاركردهاي تعاوني

                                                            
1- Health Monitoring Organization 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 43.. .تعاوني دهكده سالمت، راهبردي

 

ها به عنوان ابزاري مناسب در جهت توسعه پايدار روستايي اشاره نمود، توان به اهداف تعاونيديگر نيز مي سوي
  :زيرا
 .كنندياسي و اكولوژيكي را دنبال مياهداف چندگانه اقتصادي، اجتماعي، س .1

لفه در تسهيل رسيدن به توسعه باشند كه هركدام از اين دو مؤابزار مناسب براي همكاري وگردهمايي مردم مي .2
هاي اكولوژيكي ها در انسجام و تقويت يكپارچگي مردم در مقابل بحرانكنند، زيرا تعاونيپايدار نقش مهمي ايفاء مي

هاي آنان از تخريب محيط شوند و با همفكري مردم و با دراختيار گذاشتن تواناييثر واقع ميو محيطي بسيار مؤ
 .آيدطبيعي جلوگيري بعمل مي

هيچ آسيبي را به  ،آوردن سود بيشتر در زمان كمتردسته دنبال منافع كوتاه مدت خود نيستند و لذا براي به ب .3
 .كنندمحيط طبيعي وارد نمي

 .كنندگذاري بيشتر فراهم مياي نقش بارزي دارند و فضاي مناسبي را براي سرمايهنطقههاي مجوييدر صرفه .4

 .بخشندمي ءعدالتي را كاهش داده و به طور منصفانه توسعه پايدار را ارتقاها نابرابري و بيتعاوني .5

توسعه پايدار موجب ن ابزار اي را مطمح نظر داشته و لذا به عنواحاشيه هايدموكراسي اقتصادي و تقويت گروه
 .شوندهاي بخشي ميمسئوليت ارتقاي

 .كنندمي ايفاو محلي نقش ممتازي  عمومي، خصوصي هايدر اتحاد و بهم پيوستگي بخش .6

اين . هاي اجتماعي معاصر دارندها جزئي از جنبش ونهضت جهاني هستند كه پيوندي قوي با جنبشتعاوني .7
- كيد ميلوگيري از آزادسازي مفرط جهاني تأوكراسي، كاهش فقر و جها برعناصر محيطي، آزادي زنان، دمجنبش

 .ورزند

 .كنندوژيكي جلوگيري كرده و توسعه پايدار را بيمه ميلها از بحران اكوتعاوني .8

 ).1383طاهرخاني و حيدري، (ها ارتباط قوي با اجتماعات و جوامع محلي دارند تعاوني .9

المت از ديدگاه سازمان بهداشت جهاني كه سالمت را داراي ابعاد با تعريف س ،با تقابل اين اهداف چندگانه
كيد نمود كه ساختار تعاون براي تحقق توان بر اين نكته تأداند، مجدداً ميچندگانه فيزيكي، رواني و اجتماعي مي

هاي زي تعاونياندااين اساس مدل زير براي ايجاد و راه بر. باشدهاي دهكده سالمت مناسب و مفيد مياهداف برنامه
  : دهكده سالمت پيشنهاد شده است
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  هاي دهكده سالمت استان گيالن مدل پيشنهادي طراحي و راه اندازي تعاوني. 2شكل

  1389 ،نگارندگان: منبع                                               

در اين . پردازدتجزيه و تحليل شرايط موجود ميدر مرحله اول به  مدل از هشت مرحله تشكيل شده است و اين
هاي سنجش سطح توسعه به بررسي سطوح توسعه يافتگي مناطق مورد مطالعه توان با توجه به روشمرحله مي

هاي دهكده سالمت بر در اين مرحله با توجه به تمركز اصلي تعاوني. پرداخت..) .ا وهبخشها، روستاها، دهستان(
هاي برخوردار از حمام عمومي، آب لوله كشي، ي چون درصد آبادييهاتوان شاخصدرماني، ميمسائل بهداشتي و 

، تعداد پزشك، دندانپزشك، م تصفيه آب، مركز تسهيالت زايمانخانه بهداشت، بهورز، بهيار، مركزبهداشت، سيست
همچنين با توجه به . ه قرار دادداروخانه، دندانساز تجربي، دامپزشك، تكنيسين دامپزشكي و بهداشتيار را مورد توج

شوند و در كنار مسائل هاي دهكده سالمت جزو رهيافتهاي توسعه يكپارچه روستايي محسوب مياينكه برنامه
هاي نيز از اين توان شاخصگيرند، ميمي بر بهداشتي و درماني ابعاد مختلف اقتصادي و اجتماعي توسعه را نيز در

هاي پيشنهادي براي سنجش سطح روش از جمله. جود مورد توجه قرار دادرايط موابعاد را در تجزيه و تحليل ش
توان به الگوي شاخص ناموزون موريس اشاره نمود كه ضمن سادگي كاربرد، توسعه يافتگي و برخورداري مي

ان توپس از شناسايي و تحليل شرايط موجود مي. دهدشناخت كافي از شرايط موجود در اختيار محقق قرار مي
هاي دهكده اندازي تعاونيراه ها را براي ايجاد وترين مكانهاي موجود، مناسبها و سياستبرحسب اولويت

ها را كه از نظر برخورداري از توان تعدادي از دهستانبا توجه به اطالعات مرحله اول مي. سالمت پيشنهاد نمود
را براي تجزيه و ) عضي مواقع در سطح باالتري قرار دارنديا در ب (ها و امكانات در سطح پائيني قرار دارند شاخص

رو در مرحله دوم هاي پيشها و سياستتوان با توجه به اولويتالبته مي. تحليل در مرحله دوم مورد توجه قرار داد
ن هاي چودر اين مرحله نيز با توجه به روش. مورد مطالعه را نيز مجدداً مورد توجه قرار داد محدودهتمامي 
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 - هابندي نمود و هم اينكه خدمات موجود در سطح دهستانرده روستاها را -هاتوان هم دهستاناسكالوگرام گاتمن مي
در مرحله . نتايج اين مرحله در مراحل سوم و چهارم مورد استفاده قرار خواهند گرفت. بندي نمودروستاها را رده

ي كه در مرحله دوم يهاخدمات و شاخص. گيردقرار مي هاي بهداشتي و درماني مورد توجهسوم تعيين اولويت
مثالً . توانند به عنوان نياز مورد توجه قرار گيرنداند در اين مرحله ميكمترين ميزان توجه را به خود اختصاص داده

ود اين نمايد و تنها حفظ و بهباين شاخصه را از اولويت خارج مي ،ها از آب آشاميدني سالمبرخورداري اكثر آبادي
اندازي اينگونه هاي بهداشت ضرورت توجه به ايجاد و راهاما وجود محدود خانه. نمايدشاخص را ضروري مي

در مرحله چهارم حداقل نيازهاي پرسنلي براي ايجاد و . دهدقرار مي تأكيدخدمات را در مناطق مورد مطالعه مورد 
توانند فعاليت ها ميبطوركلي دو دسته افراد در اينگونه تعاوني. دگيرقرار مي نظرهاي بهداشتي مورد اندازي تعاونيراه

كارشناسان . هستند اجتماعي و دسته دوم كارشناسان بهداشتي و درماني-دسته كارشناسان اقتصادي نمايند، يك
، انتخاب شودكه در مرحله سوم مشخص مي) سالمت(هاي بهداشتي و درماني اولويت حسببايد بربهداشتي مي

هاي چون علوم اجتماعي، جامعه التحصيالن رشتهتوان برحسب نياز از متخصصان و فارغمي در اين مرحله. ندشو
 شناسي، مهندسي توسعه روستايي، مهندسي ترويج كشاورزي، برنامه ريزي توسعه روستايي در بخش كارشناسان

شكي، پرستاري، دامپزشكي، بهداشت هاي پزالتحصيالن رشتهاز متخصصان و فارغهمچنين اجتماعي و  -اقتصادي
و مامايي به عنوان متخصصان بخش بهداشت و ) ترجيحاً بهداشت دهان و دندان(، دندانپزشكي )هاي مختلفگرايش(

اندازي اينگونه راه بعد از شناسايي مناطق مورد مطالعه و نيز نقاط مستعد براي ايجاد و. سالمت تعاون استفاده نمود
خص شدن حداقل نيازهاي بهداشتي و درماني و پرسنل مورد نياز براي ارتقاء و تأمين نيازهاي ها و نيز مشتعاوني
هاي مربوطه چون ها و اخذ مجوزهاي الزم از سازماناندازي اين گونه تعاونيتوان در جهت تأسيس و راهمي ،فوق

اندازي رحله ششم و بعد از راهدر م. بهداشت، درمان وآموزش پزشكي و وزارت تعاون در اين زمينه اقدام نمود
حقيقت اين  در. ها پرداختتعاوني ها و وظايفبايد به تدوين اهداف، مأموريتهاي دهكده سالمت ميتعاوني

هاي دهكده بايد با توجه به ماهيت و كاركرد تعاونيدر اين مرحله مي. ها خواهد شدتعاوني مرحله وارد فاز اجراي
الزم است كه در كنار اهداف توسعه . مورد توجه قرار دادرا وظايف مرتبط با آنها  سالمت دو دسته اهداف و نيز

از جمله  د، كهناي و عمراني مناطق مورد مطالعه نيز مورد توجه قرار گير، اهداف توسعه)سالمت(بهداشتي و درماني 
. پيشنهادات اشاره نمودتوان به موارد مطروحه در بخش سالمت در قسمت مي) سالمت(وظايف بهداشتي و درماني

-گيرد كه در حقيقت يكي از عوامل بقاي تعاونيدر مرحله هفتم جستجوي منابع درآمدي تعاوني مورد توجه قرار مي

هاي قبلي مطرح شده است دو گروه از منابع بالقوه درآمدي را همانطور كه در قسمت. باشدهاي دهكده سالمت مي
استفاده كنندگان  الزحمه از؛ يك گروه از منابع درآمدي دريافت حقدرنظرگرفت هاتوان براي اينگونه از تعاونيمي

 ،توان استفاده از منابع دولتيو گروه درآمدي ديگر را مي) سالمت(در قبال ارائه خدمات بهداشتي و درماني  خدمات
هاي گسترده واكسيناسيون، مثالً تأمين آب آشاميدني سالم، برنامه(هاي بهداشتي و عمراني پروژه طريق اجراي از

عليرغم . مطرح استارزشيابي دقيق به عنوان يكي از عناصر تضمين بقاي تعاوني . تأمين نمود) بهداشت مدارس
از شروع در تمامي مراحل حتي قبل  زيراگرفت،  هاي ارزشيابي در نظرتوان مرحله خاصي را براي فعاليتاينكه نمي
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 باشد، اما در اين مرحله اجرايهاي مستمر ارزشيابي ميز اجراء نيز نيازمند فعاليتفعاليت تا پايان پروژه و حتي پس ا
  . هاي اجراء شده با اهداف را مورد توجه قرار دهدتواند ميزان تحقق اهداف و تطابق فعاليتاي ميارزشيابي مجموعه

  گيري و پيشنهاداتنتيجه. 7
تأمين سالمت و بهداشت مناطق  ،يي و توسعه پايدار روستاييهاي توسعه يكپارچه روستادنبال اجراي برنامهه ب

روستايي به عنوان يكي از اجزاي توسعه يكپارچه از اهميت بسزايي برخوردار است، چراكه مفهوم سرمايه انساني به 
 گانه توسعه به شدت به مفاهيمي چون آموزش، سالمت و مهارت افراد جامعه بستگيهاي پنجعنوان يكي از سرمايه

محيطي هستند كه تعامل بسيار هاي طبيعي و زيستهاي مورد توجه در مباحث توسعه سرمايهديگر سرمايه. دارد
  .محيطي وجود داردنزديكي بين سرمايه انساني وسرمايه طبيعي و زيست

سالمت به عنوان يكي از اجزاي . است بوده دنبال شناسايي نقطه تعامل بخش سالمت و تعاونه اين تحقيق ب
ها نيست بلكه داراي تنها به معناي عدم وجود يا كاهش بيماري ،سرمايه انساني، طبق تعريف سازمان بهداشت جهاني

اجتماعي  -اقتصادي يك سازمان از طرف ديگر تعاون نيز به عنوان .باشدابعاد فيزيكي، رواني و اجتماعي نيز مي
بنابراين چنين سازماني با چنين ويژگي كه خود اشد، بتوسعه نيز داراي اهداف چندگانه اقتصادي و اجتماعي مي

اهداف چندگانه بخش بهداشت و سالمت جامعه و در  ر ارتقايتواند دشود ميمظهر سرمايه اجتماعي محسوب مي
هاي هاي دهكده سالمت در قالب شركتبنابراين اجراي برنامه. پي آن سرمايه انساني جامعه نقش بسزايي ايفاء نمايد

  .د توجه قرار گيردعنوان راهبردي معقول و منطقي مور تواند بهميتعاوني 
نمودند و  و عمدتاً در كشورهاي شرق مديترانه شروع بكار 1980هاي سالمت از اوايل دهه ي دهكدهبرنامه

مان در كشور ما نيز در پي توافقات بعمل آمده بين وزارت بهداشت در. امروزه در بسياري از نقاط جهان رواج دارند
هاي تعاوني، هاي دهكده سالمت در قالب شركتو آموزش پزشكي و وزارت تعاون مبني بر تسهيل در اجراي برنامه

اولين  ،براساس تحقيقات صورت گرفته و مرور منابع. باشندها درحال رواج در سطح كشور مياين نوع از تعاوني
هاي كه برنامه ها و نيازهاي مناطق است، چراين اولويتشناسايي سطح توسعه و تعي ،ييهاقدم در اجراي چنين پروژه

بعضي  .ريزي شودمتناسب با سطح توسعه آنها برنامهمي روستاها يكسان نيست بلكه بايد ادهكده سالمت در تم
دنبال تحقق اهداف سطوح دوم و سوم خود ه ب رخي ديگرب امارآورده نمودن نيازهاي پايه هستند دنبال به روستاها ب

  .اشندبمي
هاي دهكده سالمت در قالب اندازي و اجراي برنامهراه ،ي داراي اولويتهامشخص نمودن دهستانبعد از 

  :گرددها پيشنهاد ميهاي تعاوني، براساس مرور منابع و نتايج تحقيق اهداف زير براي تعاونيشركت
- نظر به اينكه هدف برنامه. تهاي دهكده سالمت، توسعه سالمت اسبايد درنظر داشت كه هدف اصلي برنامه .1

توسعه يكپارچه و جامع در سطح محلي و از طريق مداخالت چندبخشي است، در كنار  هاي دهكده سالمت ارتقاي
لي به لويت نيازهاي تعيين شده توسط ساكنان محواجتماعي نيز طبق ا-اقتصادي هايتوسعه بخش سالمت پروژه

 شوند،مي عنوان مكمل بخش سالمت اجرا

 ،هاي بهداشتي اوليههاي مراقبتت تسهيالت بهداشتي و درماني و نيز برنامهتقوي .2
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 ،سطح سالمت و بهداشت عمومي جوامع روستايي ارتقاي .3

 ،جنسيت هاي اجتماعي برحسب سن وسطح آگاهي ارتقاي .4

 ،هاي اقتصادي جامعه محليسطح توانمندي ارتقاي .5

 ،ت جامعه محليمنابع طبيعي و محيط زيس ارتقاي سطح حفاظت و احياي .6

عنوان بستري براي ه ب) انساني، اجتماعي، مالي، فيزيكي و طبيعي(هاي توسعه سطح مديريت سرمايه ارتقاي  .7
 .توسعه پايدار روستايي

  : هاي پيشنهادي زير را برعهده بگيرندتوانند فعاليتهاي دهكده سالمت ميتعاوني ،به منظور تحقق اهداف فوق
  بخش سالمت) الف

 )شركت در فعاليتهاي بهداشتي و درماني( راه اندازي مراكز بهداشتي ودرماني ايجاد و  .1

 ،محلي واكسيناسيون -ملي هايمشاركت در اجراي برنامه .2

 ،هاي تنظيم خانواده و مشاورهمشاركت در اجراي برنامه .3

 ،هاي بهداشت و سالمت در مدارسمشاركت در اجراي برنامه .4

ران اويژه تغذيه شيرخوه ب(اي زندگي سالم و روش تغذيه مناسب هسبك هاي ترويجمشاركت در اجراي برنامه .5
 ،)و نوزادان

 ،هاي عمومي آموزش سالمتمشاركت در اجراي برنامه .6

 ،هاي تأمين آب آشاميدني سالميا نظارت در برنامه مشاركت در اجرا .7

  ).خانه اقتصاد(ي براي بهبود وضع مسكن يهاارزيابي شرايط مسكن روستايي و ارائه توصيه .8
  بخش اجتماعي) ب
 ،هاي آموزش بزرگساالنسوادآموزي تابعي و برنامه .1

 ،هاي مناسبزمينه سازي ترويج تكنولوژي .2

 ،هااي و توسعه مهارتآموزش حرفه .3

 ،جوانان ايهاي فرهنگي و توسعهترويج فعاليت .4

  ،مندسازي زنان و جوانان هاي توانفعاليت .5
  بخش اقتصادي) ج
  ،هاي توليديهاي اشتغال و فعاليتشناسايي و ايجاد فرصتيابي اقتصادي و زمينه .1

هاي بدون وام الً از طريق فراهم نمودنمث(هاي اعتباري محلي تأمين اعتبارات خرد روستايي و تشكيل صندوق .2
بهره وكم بهره براي جوامع به منظور توسعه دامداري، دامپروري، كشاورزي، باغداري، توسعه كسب و كارهاي 

 )ويژه براي زنان و جوانانه رف تخصصي بكوچك و ح

 .هاي توريسم سالمت، اكوتوريسم، آگروتوريسم و غيرهيابي و مشاركت در اجراي برنامهزمينه .3
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