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  جامعه سالمتيارتقا ي كردن پژوهش برايكاربرد  :تيقات جمعيپايگاه تحق
  

  2يجانيباقر الردكتر  ،*1درضا مجدزادهيسدكتر 
  
  

      
   دهيچك

. باشـد  ينـه مـ   ين زم يـ  ا  در ها  پژوهش ي چالش كنون  ، جامعه ي سالمت ي ارتقا ي جامع و كارا برا    يا  مداخله يها ه مدل ي در ارا  يناتوان
 مرتفـع   يتوان تـا حـد     يمگرا   عمل ي مشاركت يها  از آنها را با انجام پژوهش      يشوند كه برخ   يصه م ين نق يساز ا  ب سب يعوامل متعدد 

ق ي تحق يها وهي ش يساز ي بوم ي برا يا عرصهتهران   ي درمان يو خدمات بهداشت   يت دانشگاه علوم پزشك   يقات جمع يگاه تحق يپا. نمود
 ي راهبـرد ارتقـا    يسـاز  يمراحـل عملـ   . باشـد  ي هدفمند م  يي اجرا يها  با گام  يتي جمع يها ج پژوهش ي كردن نتا  ي و كاربرد  يمشاركت

ـ ، اولو ي سـالمت  ياز سـنج  يـ ، ن يشـامل جلـب مـشاركت مردمـ       ) مردم شده به سالمت     يزير كرد برنامه يروبا نام   (سالمت    يبنـد  تي
 مـرتبط بـا     كه عمـدتاً  كرد  يرون  ي از ا  ييها بخش. است صورت گرفته    يها تي فعال يابي و ارز  ي سالمت يها  مداخله يطراحمشكالت،  

 در  يگـام بعـد   . اسـت ده  يجه رس يبه نت تاكنون  باشند   يسم م يغدد و متابول   يها يماريثر و ب  ؤبه عوامل  م    مربوط   يها  مقوله يازسنجين
  .باشد ي جامعه مي مناسب با استفاده از اصول مشاركت و توانمندسازيها  مداخلهيشي آزماي و اجرايطه طراحين حيا
   

  تحقيق جمعيتي ،ج پژوهشي از نتايبردار  بهره،يق مشاركتيتحق: ها كليدواژه
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  مقدمه
ر ارتباط مواجهه ي اخياه  در ساليقات علوم تندرستيتحق

را و تالش در جهت كاستن بار آنها ها  يماريعوامل خطر با ب
در عمل كرد ين رويكن ايل واند مورد توجه قرار دادهبه شدت 

طه ي مردم در حي سالمتيارتقادر را  يقابل قبولنقش 
 )دارند يسالمت براي يكه بار قابل توجه(مهم  يها يماريب

فا يا... سوانح و حوادث و ، ي عروقيقلب يها يماريهمچون ب
جه يشوند تا نت ي باعث ميعوامل متعدد. ]1[است نكرده

منجر بهداشت و درمان  يي اجرايبه راهبردهاها  پژوهش
  :ارتند از از آنها عبي كه بخشنشوند

 ديبا جامعه ي سالمتي ارتقاي الزم برايها مداخله 
 از چند يا گر مجموعهيف شوند، به عبارت ديتعرجامع 

هاي  و با در نظر گرفتن زمينهت ير در آن واحد در جمعيمتغ
متداول د يدكه  يدر حال. رنديمورد مداخله قرار گ ،اجتماعي
صورت بو  يفردعوامل خطر در سطح  يها به بررس پژوهش
محور قرار نه ين زميتوسعه الزم در ا. پردازد يم يانتزاع

 ن رويو از هممطالعه بوده به عنوان واحد ت يجمعگرفتن 
يافته توسعه از يناين با متناسب نيز   پژوهشيشناس روش
 يها وهي شتكاملتوان به  يها م ن روشيان ياز ب. است
 ي خطيها ك، مدلي اكولوژيها طالعهل مي و تحليطراح

 يفي متعدد كيها و باالخره استفاده از روش 1سلسله مراتبي
 . ]2[اشاره داشت

 ي از موارد بر مبناياري در بسي پژوهشيها موضوع 
بودن نل يدخ. شوند ي جامعه انتخاب نميني عيازهاين
، ي اصليمردم به عنوان مشتر( يمت ساليها نفعان برنامه يذ
 يها ر بخشي و ساي درماني خدمات بهداشتنكنندگا هيارا
ك سو باعث ياز ) ياجتماع- ير در توسعه اقتصاديدرگ
 يها  موضوعنيتر تيهم انتخاب با اامكانتا شود  يم

 به استفاده از ينيگر تضمي دييو از سوابد ي كاهش يپژوهش
 . ]3[نداشته باشد صورت گرفته وجود يها جه پژوهشينت

 در گرو خرد، يتندرست از مشكالت ياريشه بسير 
 مداخله يطراح.  استيگروه ، و تعهدكت مشار،همت

                                                 
1 Hierarchical Linear Models 

ات، يمانند كاهش استعمال دخان (ي سالمتي ارتقايبرا
و تعهد بدون مشاركت ... )  و يت بدني فعالياسترس، ارتقا

 مختلف توسعه از جمله آموزش و پرورش، ينهادها
ش ياز پ خود مردم يژهوه و ب يت بدني ترب،يشهردار

 . استشكست خورده 
 از ياريبسران بلكه در ي كه نه تنها در اييها  از پاسخيكي

 جهان مورد توجه قرار گرفته، انجام پژوهش در يكشورها
 يها  انجام پژوهشه ويژهف شده و بي تعريها تيجمع

 »3هاي تحقيقات جمعيت پايگاه«  سايده تأسي.  است2يمشاركت
 دانشگاه علوم 13در حال حاضر  ، شكل گرفت1379در سال 
 و اند دهيت برگزي فعالي را براييها ن عرصهيچن نيكشور اپزشكي 

قات وزارت بهداشت، درمان و ي رسد راهبرد تحقينظر م هب
ر ين متن توسعه آن به ساي در زمان نگارش ايآموزش پزشك
در راستاي دستيابي به ها  گاهين پايا.  بوده استزيدانشگاه ها ن

در ثر ؤ ميها ر بخشي سا ومردم نيازهاي مردم، جلب مشاركت
  . باشد يم 4 سالمتيارتقا

حوزه تحت پوشش دانشگاه ز كه در ين شهرداري 17منطقه 
از  ،باشد يم تهران ي درماني و خدمات بهداشتيعلوم پزشك

انتخاب پايگاه تحقيقات جمعيت به عنوان عرصه  1380سال 
 به يين عرصه در جهت پاسخگويدر واقع نگاه به ا. 5شد
 باشد ين نوشتار مي ايابتدا ذكر شده در يها چالش از يبخش

اصيل  ي مشاركتيها پژوهش يها وهي شتوسعهق يكه از طر
آگاهي مردم،  يج آنها برايتروو  )ط كشوري بر شرايمبتن(

هاي دولتي و غير دولتي و دانشگاهيان  ولين سازمانؤمس
  . باشد يم

در جهت  يقاتيتحق به مفهوم برخورد منظم يپژوهش مشاركت
با مشاركت  جامعه يه معضالت اصلافتن پاسخ مناسب بي

                                                 
2 Participatory Research 
3 Population Research Center 

 بودن اي رسد كه هدف غايي اين پايگاه ها با توجه به ريشه نظر مي هگرچه ب 3
 توسعه پايدارمجموعه ... هاي اجتماعي، اقتصادي و  مسايل سالمتي در مقوله

  . باشد مي
آن در ساير مقاالت ش پوش مشخصات اين منطقه و جمعيت تحت  4

  .همين شماره مجله به تفصيل آمده است
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MONICA(  3طرح تحقيقاتي ( مجله ديابت وليپيد ايران 3 دوره 1ويژه نامه 

 ي اجتماعثرؤم يها مداخلهه ياراو ، آموزش نفع يافراد ذ
به صور ق را ين نوع تحقيات ايتوان خصوص يپس م .باشد يم
  :ر فهرست نموديز
برروي ”و نه “ با جامعه”ق يتحق.  استيپژوهش مشاركت .1

ند يآنفعان مختلف در فر يذ) 2(.رديگ ي انجام م“جامعه
ن ين ايدر ح) 3. (گر هستنديكديكار پژوهش هم

باعث ) 4. (ننديب يگر آموزش ميپژوهش، افراد از همد
. شود ي ميا  منطقهيساز تي و ظرفي جاريها توسعه نظام

. باشد ي مهم مي افراد از دست آوردهايتوانمندساز) 5(
 يين پژوهش و عمل گرايت به تعادل بيدر نهاو ) 6(

 .]4[گردد يمنجر م
خواهد حاصل قابل توجه تحول  تحقيق سه در نتيجه اين

  :دش
 به ي عوامل در سطح فرديق از بررسيموضوع تحق .1

 ي اجتماعياسي سيها  نظاميژهوه  و بيتيمباحث جمع
در واقع اين نوع پژوهش، محققين را به . گردد يباز م
 فراتر از علوم محض و استفاده كاربردي از يا عرصه

  .خواند نتايج تحقيق فرا مي
 يفي كيها ي از بررسيا ف گستردهي طي پژوهشيها وهيش .2

 .شوند ي را شامل ميو مشاركت
با ) در سطح جامعه (ي عموميق آگاهين نوع تحقيدر ا .3

به  يستيمحقق با. ابدي يق ميتلف) يدانشگاه (يدانش علم
كه ممكن است   خوديعاليق اختصاص پرداختن به يجا

و ل سايمبه ن شده باشد يي در جامعه تبيازسنجيقبل از ن
 .]5[ جامعه توجه كندشكالتم
 ي ارتقاي برايت راهبرد عمليقات جمعيگاه تحقيدر پا

 شده به يزير كرد برنامهيرو"  انتخاب شد كه  سالمت
از پنج  كردين روي اييمراحل اجرا. 2 نام دارد1"سالمت جامعه

                                                 
1 Planned Approach To Community Health (PATCH) 

 اين الگو با مطالعه گسترده ادبيات ارتقاي سالمتي انتخاب شده كه بصورت  2
كتاب توسط معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 

توانند از همين طريق براي دريافت نسخه آن  عالقمندان ميتهران منتشر شده و 
  .  اقدام نمايند

  

، ي جلب مشاركت مردم: كه عبارتند ازهل شديمرحله تشك
 ي مشكالت، انتخاب و طراحيبند تيو، اولي سالمتيسنج ازين

ح يتوض. ]6[ها تي فعاليابي مناسب و باالخره ارزيها مداخله
ن يخر آغازأ تقدم و تيب ذكر شده تا حديكه گر چه ترت نيا

ن مراحل يك از ايكن هر يدهد، ل يز نشان ميمراحل كار را ن
  . افتيزمان ادامه خواهند در طول 

 سه سال گذشته يها تي فعالين برنامه عمليمنطبق با ا
نه صورت گرفته كه ين زمي مختلف دانشگاه در ايواحدها

 يها يماريقات بي مركز تحقيها تين آنها فعالي از بارزتريكي
ن مركز ضمن ين ايدر واقع محقق. باشد يسم ميغدد و متابول

 يمختلف كار كه برا يها  گروهيريگ مشاركت در شكل
ل ي گرفته بود، به تحلنفعان انجام ي به مشاركت ذيسامانده

ت يقات جمعيگاه تحقيمردم در عرصه پا ي تندرستيازهاين
 يها وردا شماست دستيش رويآنچه كه پ. اند پرداخته
ن قالب به ي است كه در ايقاتي مختلف تحقيها طرح

 آن در سطح جامعه  ن كنندهييتععوامل  و ي سالمتيسنج ازين
با  همكاران ي بعدياه ن است كه در گاميانتظار ا. اند پرداخته

 يطراح به يق مشاركتيات تحقيدر نظر گرفتن مقتض
ها مبادرت ورزند و  طهين حيدر همثر و جامع ؤ ميها مداخله

جه ياستفاده نتاز  ينيو عر ي كم نظيا له نمونهين وسيبد
نفعان اعم  يه ذي كلي برا، سالمت جامعهيقات در ارتقايتحق

ظام سالمتي، ساير ن يي اجراياز مردم، همكاران واحدها
ي به  جامعه دانشگاهنفع در توسعه پايدار و  نهادهاي ذي
  .ارمغان آورند
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