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  مقدمه وبيان مساله :

  بيان مساله

هاي واگير با ساخت واكسن هـاي مـوثر و مصـرف     پيشرفت هاي شگرف علمي در زمينه كنترل بيماري

هاي عفوني شده و مشكالت جديد بخش سـالمت،   آن در سطح گسترده، موجب كنترل بسياري از بيماري

هنوز به   STDله، طاعون و وبا را گرفته اند، اگر چه مشكلي بنام ايدز و هايي مثل سرخك، آب جاي بيماري

  . ]۱[خود باقي مانده است تقو

عروقـي،   -قلبـي  هـاي   بررسي مشكالت جديـد بخـش سـالمت نشـان از بـروز مشـكالتي مثـل بيمـاري        

داده و هاي رواني و ... دارد كه اولويت هاي نخست بخش سالمت را بخود اختصـاص   تصادفات و بيماري

  . ]۱[بخش مهمي از سرمايه هاي موجود در كشورها را به خود معطوف نموده اند

در تحليل اين معضالت جديد دو مشخصه بارز به چشم مي خورد : نخست آنكه هزينـه مراقبـت از ايـن    

دارنـد  هاي عفوني است كه غالبا" درمان قطعي  ها به دليل فقدان درمان قطعي بسيار باالتر از بيماري بيماري

بـه آنهـا بـازي مـي      يو دوم آنكه ايجاد تغيير در رفتار و فرهنگ عمومي نقش اساسي در پيشگيري از ابـتال 

  . ]۱[كند

در تمدن نوين جلب مشاركت مردمي مهمترين راه كار توسعه در بخش هاي مختلف جامعـه تلقـي مـي    

ز طريق آن بتوانند با دادن آموزش ي بوده اند كه ايهاي اخير متوليان سالمت در پي راهكارها شود. در سال

ايجـاد مراكـز توسـعه اجتمـاعي و ارتقـاي      كه ايجاد نمايند تغيير هاي موثر، در رفتار، نگرش و باور عمومي 

توسعه اجتماعي در كنار ارتقاي سالمت تحقق مي يابد و در  در اين مراكز، .است بودهسالمت در اين راستا 

ي شده، مردم منطقه ضمن پيشرفت و توسعه در راه سالمت گام بـر مـي   خالل انجام فعاليت هايي برنامه ريز

شوند و درك مي كنند كه كليد حـل بخـش عمـده     دارند، مشاركت را تمرين مي كنند، مسووليت پذير مي

   .]۲[اي از مسايل مربوط به سالمت در دست خود آنهاست

توسط مركز كنتـرل و   ۱۹۸۰ط سال مدلي است كه در اواس رويكرد برنامه ريزي شده به سالمت جامعه، 

پيشگيري از بيماري ها با همكاري دپارتمان هاي بهداشتي محلي، ايـالتي و گـروه هـاي جامعـه ايجـاد شـد.       



هدف از آن پيشنهاد فرآيندي علمي و جامعه محور بود كه بـر دانـش و تئـوري هـاي آمـوزش بهداشـت و       

يــن فرآينــد بــر اســاس آن ســازماندهي شــده  ارتقــاي ســالمت جامعــه اســتوار باشــد. مــدل زمينــه اي كــه ا 

PROCEED۳[نام دارد ١[.  

در جهت ارتقاي سالمتي استوار است و بيان مـي   ٣و بيانيه اتاوا ٢اين رويكرد بر فلسفه بهداشت براي همه

فرآينـد مشـاركت دادن مـردم بـراي كنتـرل بيشـتر سـالمتي خـود و بهبـود            دارد كه الزمه ارتقاي بهداشت،

هـر جامعـه بايـد     سالمت است. براي برنامه ريزي و اتخاذ راه كارهاي مناسـب و مـوثر،    وضعيت بهداشت و

انتخـاب راه حـل هـا و احسـاس تعلـق و       تعيـين اولويـت هـا،     فرآيند مخصوص به خود را در بررسي نيازها، 

  .]۴[مالكيت نسبت به برنامه ها داشته باشد

تشـويق ارتباطـات درون    ده بـه سـالمت جامعـه،    يكي از راه كارهاي كليدي در رويكرد برنامه ريزي ش 

ملي و منطقه اي  دانشگاه ها و ديگر سطوح سازماني،   جامعه و بين جوامع مختلف و دپارتمان هاي بهداشت،

ايالـت    ۶اين فرآيند توسط پرسنل مركز كنترل و پيشگيري از بيماري ها در  ، ۱۹۸۴-۸۵است. در سال هاي 

فت. اين امر با همكاري دپارتمان هاي بهداشت محلي و جوامـع مردمـي انجـام    آمريكا مورد مطالعه قرار گر

فرآيند مورد تجديد نظر قرار گرفت و ابزارهاي پيشگيري نيز به آن اضافه شد و   شد. به دنبال اين مطالعات،

 پرسنل مركز كنترل و پيشگيري از بيماري ها آن را در ايالـت هـا و جوامـع ديگـر گسـترش دادنـد. از سـال       

  ديگر اين رويكرد را به طور مستقيم بـه كـار نگرفـت،    ، پرسنل مركز كنترل و پيشگيري از بيماري ها، ۱۹۹۱

بلكه براي دپارتمان هاي بهداشت و بخش هاي خصوصي و دولتي زمينه آموزش و مشاوره محدود را فراهم 

ر زمينـه رويكـرد برنامـه    اكثر دپارتمان هاي بهداشتي پرسـنل آمـوزش ديـده اي د    . در حال حاضر، ]۳[كرد

ريزي شده به سالمت جامعه دارند و از افرادي اسـتفاده مـي كننـد كـه در ايالـت هـا همـاهنگي برقـرار مـي          

رويكرد برنامه ريزي شده به سالمت جامعه الگويي است براي بهبود وضعيت بهداشـت و كيفيـت   .]۳[كنند

اجـرا و ارزشـيابي    به منظـور برنامـه ريـزي،     امع از آن÷زندگي جوامع و فرايندي است كه در بسياري از جو

برنامه هاي ارتقاي سالمت و پيشگيري از بيماري ها استفاده مي شود. اين فرآيند به جامعه كمك مي كند تا 

بـر اسـاس آن اولويـت هـاي      تيم ارتقاي سالمت را تشكيل دهـد، داده هـاي محلـي را جمـع آوري كنـد و      

                                                 
1
 Policy Regulatory and Organizational Constructs in Educational and Environmental Development 

2
  Health for All 

3
  Ottawa Charter 



اخله را طراحي و در نهايت آن برنامه را ارزشـيابي كنـد. ايـن رويكـرد     برنامه مد  بهداشتي را مشخص نمايد،

قابل تطابق با موقعيت هاي مختلف است وزماني كه يك جامعه در صدد تعيين اولويت بهداشتي برآيد، مي 

افزايش ظرفيت جوامـع بـراي برنامـه      تواند آن را با ساختار سازماني خود تطبيق دهد. هدف از اين رويكرد،

اجرا و ارزشيابي فعاليت هاي ارتقا دهنده سالمتي جامعه محور در جهت حل مشـكالت اولويـت دار     ريزي،

اين رويكرد را با هدف كاهش شيوع عوامل خطر قابل تعديل   است. مركز كنترل و پيشگيري از بيماري ها،

هـدفي در    ن هـدف، آسيب و ناتواني هاي قابل پيشگيري پيشنهاد مي كند. گرچه ايـ  منجر به بيماري، مرگ،

رسيدن به آن نيازمند تالش در جهت ارتقاي سالمت و فراهم نمودن خدمات پيشگيري در   سطح ملي است،

سطح محلي است. نمونه هاي موفق زيادي با استفاده از اين شيوه توانسته اند بار عمده اي از مشكالت مردم 

زايـر فـي جـي بـراي كنتـرل تـب دانـگ        را حل كنند. كنترل مشكالت ناشـي از  پشـه هـاي اجيپتـوس درج    

ومشاركت مردمي براي كنترل اضافه وزن كودكان در تگزاس و بهبود منبع تامين نيازهاي غذايي در نواحي 

اسكان آمريكايي هاي افريقايي تبار در لوس آنجلس نمونه هايي از موفقيت هاي پژوهش هـاي  مشـاركتي   

كـه بـا هـدف     ٤(PATCH)برنامه ريزي شـده بـه سـالمت     .رويكرد]۵-۷[مبتني بر جامعه را نشان داده اند

    به شرح ذيل است:ظرفيت جامعه اتخاذ شده داراي پنج مرحله اجرايي  يارتقا

  الف) بسيج جامعه 

  ب) سازمان دهي مردم و توان مند سازي آنان 

  ج)  انجام نيازسنجي و تعيين اولويت هاي سالمت 

  د)  انجام برنامه هاي  مداخله 

  يابي اقدامات انجام شدهو)  ارزش

اساس سياست هاي معاونت تحقيقات وفن آوري وزارت بهداشت درمان وآمـوزش پزشـكي، مركـز     بر

توانمندسازي مردم و ساير ذي نفعان موثر در امر سـالمت    توسعه اجتماعي و ارتقاي سالمت با هدف اصلي،

 شـامل اين پـروژه  اهداف اختصاصي رديد. تشكيل گ براي  ارتقاي توان جامعه به منظور ايجاد توسعه پايدار

 ايجاد بسـتر مناسـب جهـت اجـراي طـرح        طراحي سيستم پويا و هدفمند در جامعه به منظور شناخت نيازها،

هاي مداخله اي با مشاركت كليه ذي نفعان سالمت و به خصوص مردم،  ايجاد رويكرد اجتمـاعي نـوين در   
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  ارتقـاي سـالمت،   توسـعه اجتمـاعي و   ت در فعاليت هاي مركزبسيج مردمي براي شرك  دانشگاه ها و جامعه،

توانمندسازي مردم در جهت شناسايي، اولويت بندي و حل معضالت سالمت، آموزش روش هـاي تحقيـق   

قابليـت  توانمندسـازي از طريـق     مشاركتي براي گروه هاي منتخب مردم و فراهم كردن محيطي مطلوب بـا 

  بوده است.  ديران ذيربطدر م همكاري بين بخشي و جلب تعهد



  اهداف وفرضيات 

  :هدف كلي

  ارائه و ارزشيابي مدلي براي بسيج جامعه در ايجاد مركز توسعه اجتماعي وارتقا سالمت

  اهداف اختصاصي:

  الف : انجام تعريف جامعه وبرقراري تماس با آن

  ) توجيه  رابطين بهداشتي    ١

 لب مشاركت افراد كليدي منطقه توسط رابطين بهداشتي )ج٢

 تحليل  ادبيات جامعه  مورد نظر براي برقراري ارتباط موثر ونافذ٣

 )ايجاد زمينه در عموم مردم منطقه براي جذب اطالعات ارائه شده در راستاي موثر واقع شدن تبليغات ٤

ايجاد يك منبع جامع و قابل دسترس در مورد   مي مركزمعرفي عل  :)انتشار و توزيع ويژه نامه علمي با اهداف ۵

اهداف و روشها و برنامه هابراي صاحب نظران ساكن منطقه ومديران مسوول  ايجاد انگيزه براي جلب همكاري 

  دادن اعتبار و جايگاه اجتماعي به مركز ومردم با پيش بيني جوايزي براي يك مسابقه داستاني مرتبط باپروژه 

  جاد عمق در بينش افراد عالقه مند اي         

)دعوت به ثبت نام جهت همكاري در امور اداري وعملياتي بسيج جامعه ، از طريق رابطين وافراد كليدي به ٦

 ووابستگان محلي آنان  آشنايان

بلوك بندي منطقه وتفسيم آن به مناطق  )سرشماري عمومی برای شناسايی افراد معتمد و توانمند با هدف٧

 ركوچكت

پخش پمفلت  در   افراد جامعه در مورد طرح و اطالع رساني خانه به خانه ۴/۱گفتگوي رودرروي پرسشگران با    

     شناسائي تمام  افراد داراي قابليت و پتانسيل در منطقه  جهت جلب همكاري  در مركز مورد مركز به تمام منازل

مشاركت    شناخت پروفايل جامعه ارزيابي اوليه از  شناسائي افراد معتمد و مستعد ساكن در منطقه جهت جلب

 مشكالت هر بلوك(دغدغه هاي مردم) براي استفاده در  برقراري ارتباط با افراد 

راحت تر شدن كنترل وآموزش  وانجام نياز   :ر)سازماندهي افراد ثبت نام شده در قالب بلوكهاي منطقه به منظو٨

  سنجي درهر يك از بلوكها

  



  از سازمانها وافراد كليدي كسب تعهد -ب

  جذب منابع مالي:-ج

  يايجاد ساختارهاي مديريت-د

  

  

  هدف کاربردی :

  حركت به سمت تحقق اهداف نهائي مركز توسعه اجتماعي وارتقاي سالمت مردم برایجلب مشاركت فعاالنه مردم 

 

  سواالت تحقيق :

  بسيج جامعه به چه معني ا ست ؟              

  ؟ خصوصيات افراد پيش قدم در بسيج جامعه؟  براي اين بسيج پيشقدم شوند  چه كساني بايد

   ؟ چه ابزارهائي الزم است 

  ؟ چه رفتارهايي الزم است 

  ؟ چگونه اين بسيج بايد پايدار و بماند و مقطعي نباشد

  ؟ انتظارات مردم / و متولي ايجاد بسيج از همديگر چيست 

  ها چه كساني هستند و خصوصيات شرايط الزم در مردم چيست ؟ توجيه مردم چه نقشي دارد ، داوطلب 

در درك مشكل و انگيزش و به عبارتي شناختن مشكل در   empowermentنقش آگاهي مردم يا 

  چيست ؟ايجاد انگيزه براي حل مشكل 

  يك داوطلب خوب چيست ؟ 

  (آگاه يا احساسي )

  

  

  

  



  

     شيوه اجرا:

 مواد و روشها

ي پروژه  بسيج جامعـه بـوده  و بـه ايـن منظـور بخشـي از       ياجرا بر اساس رويكرد ذكر شده ، مرحله اول

ي در چهارچوبي پويا و مبتني بر بازنگري هاي پي ياي فعال كميته راهبردي همراه با كميته علمي واجراضاع

بر اساس ايـن چهـار چـوب      د.دنجهت مشاركتي فعال در برنامه نمو ،يق و توجيه مردمقدام به تشوا  ٥در پي

بود، ضمن توجه به اصالت، فرهنگ و مراودات  افراد جامعـه از   ٦كه مبتني بر روش ها و فنون تحقيق عملي

 نگـاه اول، بر اساس اين برنامه در  استفاده شد. »نگاه كنيد فكر كنيد و عمل كنيد«چهار چوب ساده واستوار 

جمع آوري اطالعات، شناخت جامعه و تعريف و ترسيمي از وضع موجود انجام مـي شـود آنگـاه بـا تفكـر      

بر فرضيه هاي و براي ه مي گردد يبراي تفسير آنچه وجود دارد يا پيشنهادي براي عمل ارا وظايفيگروهي، 

ي و ارزشيابي مي شود. چرخه مجـدد  برنامه ريزي انجام مي گيرد و طرح اجرا شده ارزياب ،يد گروهيمورد تا

تكرار مي شود و نگاه دوم در چرخه، بررسي مجموعه اي است كه پس از برنامه اجـرا شـده در چرخـه اول    

از اين روست كه تحقيق عملي مرتب و قابل پيش بيني نبـوده  و ممكـن اسـت رونـد آن از      .شكل مي گيرد

واژه . خي واژه ها به شدت مورد توجـه قـرار مـي گيـرد    شتاب ثابتي برخوردار نباشد. در اين نوع پژوهش بر

هايي نظير فرهنگ، مردم، ارتباطات انساني (نظير احسـاس برابـري، همـاهنگي، پـذيرش مـردم آنگونـه كـه        

هستند) شفافيت،  مشاركت، همكاري، صداقت، متناسب بودن ارتباطـات بـا سـطح فرهنـگ مـردم جامعـه،       

. پژوهشگر در اين پژوهش ها بيشـتر  ]۹و۸[ ريف و مورد توجه قرار داداعتماد و اطمينان را  بايد بدرستي تع

طرح بـا  كـار گروهـي و     مشاور يا همگروه است و ،رئيس يا كارشناس باشد يك تسهيل گر ،از آنكه مدير

شـامل تشـكيل كميتـه هـاي      در اين چهارچوب  اقدامات در دو بخش. ]۱۰[ بصورت مشاوره پيش مي رود

 كيل پايگاه تحقيقات جمعيتي (بخش دوم) صورت گرفت. كاري (بخش اول) و تش
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  بخش اول : تشكيل كميته هاي كاري �

ت مركـز بهداشـت   سـ اري  ايـن كميتـه متشـكل از رياسـت دانشـگاه و معـاونين آن،      : كميته راهبردي -۱

حيط، يك نفر نماينده از گروه هاي علمي اعم از تغذيه، بهداشت م  شهرستان، دبير جمعيت جوانان فرهيخته،

يك نفر نماينده از ساير سازمان هـاي    زنان و روانپزشكي،  عفوني،  جراحي، كودكان،  اپيدميولوژي، داخلي،

فرهنگ و ارشاد اسالمي، نيروي انتظامي، تربيـت بـدني، صـدا و      موزش و پرورش،آ دولتي نظير استانداري،

سـازمان نظـام پزشـكي،     ،امـام جمعـه   و تامين اجتماعي و يك نفـر نماينـده   يسيما، بيمه هاي خدمات درمان

سالمندان بود.كميته راهبردي وظيفـه حمايـت    و  جوانان  رابطان بهداشتي، زنان، ،شوراي شهر، انجمن ديابت

 و طرح موضوع، انتخاب منطقه، اجراي برنامه ،ها ، تعيين اهداف و استراتژي فعاليتكسياسي، فني و لجستي

ي نمودن ياجتماعي نحوه اجرا دارد. با توجه به شرايط خاص فرهنگي وبه عهده نظارت و ارزشيابي پروژه را 

  پروژه و انتخاب روش كار در ادامه مسير به تصميمات كميته راهبردي بستگي خواهد داشت.

سازمان مدير پروژه، دبير  ، دانشگاه علوم پزشكيمعاون پژوهشي اين كميته متشكل از : كميته اجرايي -۲

جمعـه   مشـهرداري و امـا    مـردم محـل،   نماينـدگان   بهداشت شهرسـتان، از نماينده ك فرهيخته، ي غير دولتي

عملياتي نمـودن تصـميمات كميتـه راهبـردي و انجـام      د. هدف از تشكيل كميته اجرايي بوشهرستان اردبيل 

  هماهنگي هاي الزم بود.كميته اجرايي نقطه ثقل بسيج جامعه در اوايل طرح محسوب مي شد.

فرهنـگ    غير دولتي،هاي ، سازمان پزشكياين كميته متشكل از دانشگاه علوم : رسانيكميته اطالع  -۳

آمـاده  . اهداف عمده اين كميتـه  بود شهرداري و نماينده امام جمعه شهرستان  و ارشاد اسالمي، صدا و سيما،

  نمودن زمينه براي فعاليت هاي بعدي بود اما عمال فعاليتي انجام نداد.

ن كميته متشكل از معاون پژوهشي،مدير پروژه، يكنفر متخصص پزشكي اجتماعي، اي : كميته علمي -۴

يكنفر اپيدميولوژيست و يك نفر متخصص آمار، نماينده سـازمان هـاي غيـر دولتـي و دو نفـر  كارشـناس       

برجســته پــژوهش بــود و وظيفــه توجيــه كميتــه راهبــردي و پاســخ بــه ســواالت مطــرح شــده را بــر عهــده  

بض تپنده سيستم محسوب مي شد و بدون آن هيچ جرياني قادر به ايجاد باور در ساير داشت،كميته علمي ن

كميته علمي پس از دو هفته بحث، براي شروع فراينـد بسـيج جامعـه سـواالت ذيـل را طـرح        ذينفعان نبود.

  نمود:



شروع از كجا بايد كار را  ؟پيشقدم شوند جامعه چه كساني بايد براي بسيج چيست؟ تعريف بسيج جامعه

ابزارهـاي الزم در بسـيج جامعـه     ي بايد داشـته باشـند؟  خصوصيات چه افراد پيش قدم در بسيج جامعه  كرد؟

 ؟و مقطعـي نباشـد   هچگونه اين بسيج بايد پايدار ماند ؟چه رفتارهايي در بسيج جامعه الزم استچيست؟ و 

و در چه سـطحي بايـد   ي دارد توجيه مردم چه نقش ؟ديگر چيستيكانتظارات مردم و متولي ايجاد بسيج از 

بـه چـه   چيست؟ ايجاد انگيـزه در مـردم   آنان  چه كساني هستند و شرايط الزم در انداوطلب صورت پذيرد؟

يـك   رابطه آن با انگيـزش چيسـت؟   و تنقش آگاهي مردم در درك مشكال ي محتاج است؟يپيش نيازها

  ت؟پرداخت حق الزحمه ها در اين پروژه چگونه اس؟ كيستداوطلب خوب 

نماينـده  نماينده سازمان هاي غير دولتـي،  ازنماينده رئيس دانشگاه، ل تشكاين كميته م  :كميته نظارت -۵

نظارت بر كليه مراحل اجرايي و نيز رفـع   مردم محلي بود كه با هدف ، نماينده  امام جمعه ونماينده استاندار

واقع ضـروري بـه تـيم بسـيج كمـك      موانع پيش بيني نشده وشفاف سازي،  تشكيل شد تا ضمن نظارت درم

  نموده و از نظر سياسي حمايت الزم را از طرح برآورده نمايد.

  

  تشكيل پايگاه تحقيقات جمعيتيبخش دوم :  �

از معاونـت   (پايگـاه تحقيقـات جمعيتـي )    سـالمت  يمراكز توسعه اجتمـاعي و ارتقـا  ايجاد پس از ابالغ 

  ۱۳۸۳ارگـاه توجيهي،كميتـه راهبـردي در مهـر مـاه      تحقيقات و فن آوري و شركت گروه كارشناسي در ك

جلسـه ضـمن بحـث در     ۲در طـي   تشكيل و موضوع ايجاد مراكز فوق مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

مـورد   ييـ عنوان اولين قدم اجرانصب تابلوي آن به  مورد اهداف، انتخاب محل مناسب براي اجراي طرح و

ه نشـانه اي از وجـود   يـ هر عمل موثري در مـورد پـروژه مسـتلزم ارا    تاكيد كميته راهبردي قرار گرفت، زيرا

منطقه مناسب براي ايجاد مركز توسعه در اوايل كار  انتخاب گرديد، مشخصات اين  لذابود، خارجي مركز 

منطقه عبارت بود از محدوده اي مشخص از نظر جغرافيايي در مركز استان، با سـطح اقتصـادي و اجتمـاعي    

پايگـاه   عدم تمايـل بـه مهـاجرت، در كنـار     هاي گروهي و متمايل  به مشاركت در فعاليت متوسط با مردمي

   تالش داشت. و پر دلسوز بهداشتي، درماني فعالي كه كاركناني عالقمند،

شده از طـرف معاونـت    قل سي وپنج هزار نفر (پيشنهادابا توجه به ساختار شهر جمعيت كل منطقه ازحد

ود اما گزينه بهتري در بررسي كارشناسي انجام شده از طرف معاونت بهداشتي تحقيقات وفن آوري) كمتر ب



هکتـار و بـا جمعيتـی معـادل      ۲۰۰منطقه انتخاب شده بـا وسـعت تقريبـی     و شهرداری اردبيل وجود نداشت.

اين منطقه در نقشه شهر به شکل بادبـادکي   نفر در منتهی اليه جنوب شرقی شهر اردبيل قرار داشت. ۰۰۰/۲۰

ميدان و چند خيابان اصلی در آن واقع گرديده است. در اين منطقـه طبـق بـرآورد اوليـه مرکـز       دو كه است

ميـزان   خانوار زندگی می کردند که وضعيت اقتصادی و اجتماعی آنها متوسط بود و ۴۰۰۰بهداشت حدود 

کـم، ارزيـابي   تغييـرات جمعيتـی آن    ل جامعه مناسب ويعالقمندی مردم در آنجا نسبت به مشارکت در مسا

همچنين طبقه دوم مركز بهداشتی درمانی شهيد سيد حاتمي بعنوان محل مرکز توسعه اجتماعی  ،گرديده بود

معاونـت   با مشارکت مرکز بهداشت،اين مركز تجهيز ، اردبيل تعيين گرديدكه از موقوفات خيرين محل بود

  پژوهشي دانشگاه علوم پزشکی و جمعيت جوانان فرهيخته انجام شد. 

پايگاه تحقيقات جمعيتي رويكرد برنامه ريزي شده به سالمت جامعه را بعنوان مبناي فعاليت هـاي خـود   

است و جهت نيل به اولين مرحله اجرايي آن يعني بسيج جامعه اقدامات وسيعي را به انجام رسانيد. قرار داده 

اخـذ  -۲تعريـف جامعـه   -۱شامل مختلفي مراحل  ،راي رسيدن به ميزان مطلوب مشاركتدر ابتدا الزم بود ب

افـراد كليـدي    هاي دولتي وغيردولتي ذينفـع و  تعهدهايي از افراد كليدي درون وبيرون جامعه شامل سازمان

تعيين منـابعي بـراي حمايـت مركـز از     -۴ هاي متعدد برقراري ارتباط با جامعه از طريق كانال-۳ عضو مركز

  صورت گيرد. ،ر مديريتيحركت به سوي ايجاد ساختا-۵ بيرون جامعه درون و

در تمامي مراحـل، بسـيج جامعـه شـرط الزم      ،با توجه به لزوم تداوم فرايند بسيج جامعه با اين تعاريف و

بود با اين توصيف كه نه تنها در تمايـل فكـري اعضـا بلكـه در عمـل بـه تعهـدات مقـرر         ي طرح براي اجرا 

 ايمان قلبي درآنهـا  اعضا مستلزم ايجاد باور ورسيدن به چنين شرايطي در  مستمر داشت و حضوري دايمي و

 بود.

  

  در اين راستان اقدامات ذيل صورت گرفت: 

نفر از  رابطين بهداشتي به مركز دعوت شده وطي سه جلسه توجيه  ۵۶ رابطين بهداشتي: توجيه الف) 

افرادي اطـالق   طبق تعريف افرادكليدي به مستعد به آنان ابالغ شد. و معتمد تعريف افراد كليدي، و شدند

بنـابراين   بيشترين قابليت برقراري ارتباط با مردم را داشته و و ندشد كه درميان مردم منطقه شناخته شده بود

تعـدادي از   در اين گروه برخي از مغـازه داران محلـي،  . فرهنگ منطقه داشتند شناخت خوبي از وضعيت و



تنـي چنـد از    فروشنده دوره گـرد و  اهل منطقه،پليس  زنان شاغل در خانه مثل خياطان، كارمندان مدارس،

افراد مستعد به افرادي اطالق گرديد كه ضمن داشتن وقت كافي، قابليت  ريش سفيدان محل  قرار داشتند.

 مناسـب برخـوردار  همكـاري   روحيه مشـاركت و از  و ندتوان الزم براي كارهاي علمي پژوهشي را داشت و

 داراي راي نافذ در بين مـردم بـوده و   ،گرديد كه از ديدگاه مردم محل افراد معتمد به افرادي اطالق بودند.

ضـمنا براسـاس توافـق عمـومي جنسـيت نبايـد در        ي آنان مورد قبول ساكنين محل بـود. يقضاوت يا راهنما

  انتخاب افراد به عنوان عاملي براي ترجيح بكار گرفته مي شد.

شناسايي افراد كليدي نخست : اشتيجلب مشاركت افراد كليدي منطقه توسط رابطين بهدب) 

اهـداف  با افراد کليدی ات توجيهي جلس ريصورت گرفت و سپس با برگزامنطقه توسط رابطين بهداشتي 

  پايگاه شرح داده شد و جلب مشاركت آنان محقق شد. 

نيل به اين هدف براي : نافذ شناخت ادبيات جامعه  مورد نظر براي برقراري ارتباط موثر و ج)

محالت مختلف رفته وضمن  اتفاق واحد سمعي بصري دانشگاه بهركب از نمايندگان مردم محل به تيمي م

 فيلم برداري از اماكن سـعي نمودنـد كليـات منطقـه را بـه تصـوير كشـيده و        گرفتن عكس هاي مختلف و

ل مختلف در ضمن تيم بسيج در طي مراح اطالعاتي براي برقراري ارتباط بهينه در اختيار گروه قرار دهند.

  سطح سواد عمومي را مورد ارزيابي قرار داد. وضعيت عمومي منطقه از نظر نحوه برخورد اجتماعي و

   به منظور ايجاد زمينه براي جذب اطالعات ارايه شده عمليات اجرايي زير انجام شد:اطالع رساني: د) 

 ۲۰۰۰تعـداد  بـه  اماكن عمومي  و مغازه ها، مدارسدر اماكن پر تردد از جمله  نصب پوستر هاي  پايگاه -۱

  صورت گرفت.  عدد

عدد پالكارد پارچه اي با شعارهايي كـه داللـت بـر اهـداف مركـز داشـت در مقابـل ورودي         ۱۸تعداد  -۲

بـراي   مقابل مركز نصب گرديد تا اذهان مردم بـا ايـن مركـز آشـنا شـده و      تردد  و هاي پر محل مدارس و

  پذيرش آن آمادگي ايجاد شود.

اهداف آن  كه حاوي توضيحات مختصر ومفيدي در مورد مركز و جزوه آموزشيبرگه از  ۲۰۰۰ تعداد -۳

د كليدي توزيـع  اافر رابطين بهداشتي و، مغازه ها، سطح مدارس توسعه بود در مطالبي در مورد سالمت و و

  شد.



پورتال ويـژه مركـز   طراحي و ايجاد وب سايت و  با مركز، ي افراد عالقه مند به كامپيوتريبه منظورآشنا -۴

همچنـين مقـدمات پورتـال مركـز بـراي       كليات مركز در وب سايت دانشگاه قـرار داده شـد و  انجام شد و 

برقراري ارتباط كاربران ساكن منطقه با يكـديگر در مـورد برنامـه هـا توسـط عالقـه منـدان يـك شـركت          

 هـا و  برقراري ارتباطات موثر در ميـان مراكـز سـاير اسـتان    قدامات اهدف بعدي اين  خصوصي فراهم شد.

  بين المللي بود.   تجربيات در سطوح گسترده وعرضه 

 ۱۰۰۰به تعـداد  سايرذينفعان  مسووالن و، توزيع ويژه نامه اي با نام" نياز ما" در بين مردمنسبت به تهيه و  -۵

ايجاد يك منبع جامع و قابل دسـترس    لمي مركز،معرفي عاين اقدام با اهدافي از جمله  گرديد.نسخه اقدام 

ول،  ايجـاد انگيـزه   ئبراي صاحب نظران ساكن منطقـه و مـديران مسـ    ها و برنامه ها روش ،در مورد اهداف

پـروژه، دادن اعتبـار و    براي جلب همكاري مردم با پيش بيني جوايزي براي يك مسابقه داستاني مرتبط بـا 

  صورت گرفت.  در بينش افراد عالقه مند يق تعم  و جايگاه اجتماعي به مركز

افـراد   عملياتي بسيج جامعه، از طريـق رابطـين و   دعوت به همكاري در امور اداري و) و

     كليدي:

  براي رسيدن به اين هدف اقدامات اجرايي ذيل صورت گرفت: 

 عضويت گرديد. توسط اعضاي اوليه پايگاه (رابطين بهداشتي) از اطرافيان وآشنايان آنها دعوت به-۱

 ثبت نام شد. از داوطلبان مردمي که بعد از اطالع رسانی به پايگاه مراجعه کرده بودند-۲

  .پس از دعوت  ثبت نام به عمل آمد که ساكن محل بودنداعضاي سازمان هاي غير دولتي  از عالقمندان-۳

در قالـب   سازماندهي آنـان  و ) سرشماري عمومی برای شناسايی افراد معتمد و توانمنده

  سيم آن به مناطق كوچكتر،قت بلوك بندي منطقه واين اقدام با اهدافي از جمله : هاي منطقه اي بلوك

افراد جامعه در مورد طرح و اطالع رسـاني خانـه بـه خانـه،     يك چهارم روي پرسشگران با  در گفتگوي رو

داراي قابليت و پتانسيل در منطقـه  ي تمام  افراد يشناسا  در مورد مركز به تمام منازل، جزوه آموزشيپخش 

ي افراد معتمد و مستعد سـاكن در منطقـه جهـت جلـب مشـاركت،      يشناسا  جهت جلب همكاري در مركز،

شناخت پروفايل جامعـه و  ارزيـابي اوليـه از مشـكالت هـر بلوك(دغدغـه هـاي مـردم) بـراي اسـتفاده در            

  اين مرحله به شرح ذيل بود: ي يعمليات اجرا برقراري ارتباط با افراد به انجام رسيد.

    شده  ساكن محلهبرنامه ريزي براي انجام سرشماري از مردم منطقه توسط اعضاي ثبت نام  -۱



  ه منظور كسب مجوز پرسشگري ب هماهنگي با فرمانداري و نيروي انتظامي -۲

م بسـيج جامعـه   تي طي دو جلسه با كارشناسان سرشماري مركز بهداشت وبلوك. كه  ۱۱تقسيم منطقه به  -۳

  انجام شد.

كارگاه ه شكل جلسه آموزشي ب ۲نفر از داوطلبان منطقه به همراه رابطين در طي  ۴۴،انتخاب پرسشگران  -۴

گرفته از بـين   شركت كرده ضمن توضيح اهداف طرح " نحوه مصاحبه، نحوه آمارگيري و اصول آن را فرا

 نحوه برخورد و عالقه مندي و ي پرسشگر،يينش تواناگزاين در  نفر بعنوان پرسشگر برگزيده شدند. ۳۳آنها 

همزماني وقوع دو جنايت منجر بـه قتـل در    با توجه به فرهنگ جامعه و مصاحبه مد نظر قرار گرفت.قدرت  

  به منظور جلب همكاري حداكثري مردم  ارجحيت انتخاب در پرسشگري به خانم ها داده شد. منازل شهر و

ان مركـز  سـ و كارشنانمايندگان مردمي  كميته علمي، همكاري  طي سه جلسه با: تهيه وتنظيم پرسش نامه -۵

قبل از اجرا بيست نمونـه از آن   تنظيم شد و بهداشت كه در سرشماري تجربه داشتند، پرسش نامه اي تهيه و

 رديد.تكميل گبصورت پايلوت 

   ني براي پرسشگرايچاپ وصدور كارت شناسا -۶

نحوه عالمـت   ها و رسشگران در اين مرحله نحوه چرخش در بلوكران: پكالس توجيهي براي پرسشگ -۷

برقـراري ارتبـاط ونحـوه معرفـي خـود، مركـز و تكميـل         چگـونگي مصـاحبه و   هـا و ب گذاري بر روي در

معرفـي   جـزوه آموزشـي  كـار  پايـان  مقرر گرديـد در   بصورت گروهي اجرا نمودند و پرسشنامه را تمرين و

 .ار تحويل نمايندمكتوب مركز را به هر خانو

و   آمـوزش ، اين اقدام با اهداف راحـت تـر شـدن كنتـرل    تعيين ناظر براي بلوك ها و تيم پرسش گري:  -٨

دسـتگاه اتومبيـل سـيار بـه      ۳نفر نـاظر بـه همـراه     ۳ صورت گرفت. ها انجام نياز سنجي درهر يك از بلوك

اجراي عمليات لكه  و ده توسط پرسشگرشتكميل هاي  بازبيني فرم منظور نظارت، رفع اشكاالت احتمالي و

يك نفر مدير سرشماري به عنوان  نفر تسهيل گر براي حل مشكالت كار و۴همچنين ، گيري انتخاب شدند

  هدايتگر انجام وظيفه نمودند. طراح و

روز طول كشيده و طي اين مدت از كل  ۵اين مرحله  تكميل پرسش نامه، مصاحبه و انجام  سرشماري با -۹

        .خانوار به صورت كامل جمع آوري گرديد ۴۳۵۵خانوار ساكن منطقه اطالعات مربوط به  ۴۴۷۰تعداد 



مركب از اعضاي كميتـه  نفر   ۱۸و آناليز داده ها: در اين مرحله يك تيم اپراتور كه شامل جمع آوري  -۱۰

روز بـه   ۴طـي    دنـد، بوتعدادي از پرسشگران محلي   سازمان هاي غير دولتي وتحقيقات دانشجويي، اعضاي 

صورت تمام وقت قسمتي از داده هاي قابل كدگذاري پرسشـنامه را وارد كـامپيوتر نمودنـد كـه در نهايـت      

 آناليز شد.   ۹نسخه  SPSSكارشناس آماري و با استفاده از نرم افزار توسط 

ين يساختاري از پابراساس بلوك بندي و بعد از سرشماري ،و به اين منظور ي: ايجاد ساختارهاي مديريت-١١

تـا سـاختار    بوجـود آمـد  پـس از برگـزاري جلسـات متعـدد      وهـا   بلوك  و با انتخاب نمايندگان فعالبه باال 

 شكل گيرد.مردم  خودا انتخاب ب يمديريت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  يافته ها

  

 ،افـراد كليـدي  پـس از مباحثـه بـا    يي شـدند.  شناساتوسط رابطين بهداشتي منطقه  ر از افراد كليدينف ۶۰

ديدگاه ها  اجتماعي، چگونگي برقراري ارتباط با مردم تمرين شد و ضمن ارزيابي وضعيت كلي فرهنگي و

نفر دعوت را پذيرفتند و در طي سـه جلسـه دعـوت شـدند كـه       ۶۰نفراز  ۵۳ انتظارات مردم به دست آمد. و

جلسه اي نيـز  . مل آمدتقاضاي همكاري صميمانه از آنان به ع نقطه نظرات آنان ارزيابي شد و ،ضمن توجيه

نمودن  پرورش) به منظور آشنا با مديران و مربيان پرورشي مدارس موجود در منطقه (افرادكليدي آموزش و

در ايـن مرحلـه    .تشـكيل شـد  ن نحوه همكاري و مشاركت مدارس در برنامه هاي مركـز  يمركز و تعي آنها با

تـيم بسـيج    باعث اميدواري گرديد و داشت و دعوت شده يارزيابي تيم مصاحبه نشان از عالقه مندي اعضا

منطقـه مـورد نظـر    بررسي ادبيات جامعه براي برقراري ارتباط موثر و نافـذ نشـان داد كـه     را شادمان ساخت.

ميـزان   ين ويوضعيت اقتصـادي متوسـط بـه پـا     ين ويداراي فرهنگ متوسط تا باال با سطح سواد متوسط تا پا

  .دمي باشاشتياق مناسب براي مشاركت 

اطالع رساني به جز  هاي ديگر عضو كميته تبليغات و سازمان شهرداري و ،سيما و ارزيابي همكاري صدا

هـا بخـوبي در    طي بررسي علل  مشخص شد كه ايـن سـازمان   و سازمان آموزش وپرورش، نااميدكننده بود

گان فاقـد قـدرت   شـركت نماينـد   به دليل گرفتاري هاي فـراوان مـديران ارشـد و    مورد طرح توجيه نبوده و

وظـايف محولـه فاقـدكارآيي الزم     تصميم گيري در جلسات كميته راهبردي در عملياتي نمـودن اهـداف و  

  هستند.

عمـوم مـردم جايگـاه     بـين نشريه در  استقبالي از مسابقه نشريه ديده نشد وپس از انتشار ويژه نامه علمي، 

به نظر رسـيد توزيـع    زي روشن نسبتا موفق بود.نكرد گرچه در ميان مسوولين در ايجاد چشم اندا مهمي پيدا

 در شماره هاي بعدي مفيد انهبه زباني عامي وپخش خبر نامه اي با محتوياتي ساده ومرتبط با مشكالت مردم و

  باشد.

موثرترين و كاراترين ابزار در  فرايند بسيج، مصاحبه حضوري بود كه اگر چه  با صرف وقـت و انـرژي   

به دليل قابليت رفع سواالت و ابهامات مدعووين و نيز فراهم آمدن امكان تبـادل نظـر و   فراوان همراه شد اما 



برقراري روابط صميمانه، به تيم رهبري در شناخت هر چه بيشتر ادبيات جامعـه و بـه مـدعووين در تحكـيم     

  حلقه هاي اعتماد و اميد، كمك فزاينده اي نمود.

 نفر بصورت داوطلبانه و ۶۴بالغ بر بود و در مرحله اول  اجابت دعوت به عضويت در مركز اميدواركننده

در طي ، همچنين در آمدند پايگاه با توجيه كامل مبني بر اينكه دستمزدي دريافت نخواهند كرد به عضويت 

نفـر   ٤٣٩ ،نفـر دعـوت شـدند    ٨٧٣ بازنشسـتگان محـل   زنان شـاغل و   ،معتمدان  ،نابا مستعدكاري جلسه  ٢٨

را  ففعاليـت بـه انحـاء مختلـ     %) عضـويت در مركـز و  ٣٢(    نفـر   ٢٨٧ت نمودنـد.  %) در جلسات شرك٥٠(

نفـر   ٩١كـه از ايـن تعـداد    تكميل نمودند %) از دعوت شدگان فرم نهايي عضويت را ٢٤نفر ( ٢١٥ پذيرفته و

    %) زن بودند.٥٧( نفر ١٢٤%)   و٤٣مرد (

هكتـار   ٢٠٠خاب شده با وسـعت تقريبـي  نتايج حاصل از عمليات اجرايي طرح نشان داد كه در منطقه انت

نفـر   ١٠٣٤٧%) زن و ٤٨نفـر (  ٩٣٠٥اقامـت دارنـد. از ايـن تعـداد      ١٩٦٥٢خانوار با جمعيت كل  ٤٣٥٥تعداد 

%) متاهل و بقيه ٤٢نفر (  ٨٣٥٢نفر بود و از نظر وضعيت تاهل  ٥/٤%) مرد بودند. ميانگين اعضاي خانوار ٥٢(

  سال بود. ٢٢و ميانه سني آن  ٢٦د مطالعه مجرد بودند. ميانگين سني جمعيت مور

ــپلم، ٦/٤نفــر ( ٦٣٠ليســانس،   %)٨/٤نفــر( ٦٤٧از نظــر ســطح تحصــيالت  %) ٢٩نفــر (  ٣٩٢٦%) فــوق دي

  %) بي سواد بودند. ١/٢١نفر ( ٢٨٥٣%) ابتدايي و ٣/٤٠نفر ( ٥٤٦٦ راهنمايي،

 ١٢٩٠ته تحصيلي علوم تجربي، %) در رش٤/٢٣نفر ( ٩٩٠دانش آموز مقطع متوسطه تعداد  ٤٢٢٣از تعداد 

%) رشـته  ٥/٤نفـر (  ١٨٩%) كـاردانش و  ٢٣/٢نفر ( ٩٧٩%) رياضي، ٤/١٨نفر ( ٧٧٥%) علوم انساني، ٥/٣٠نفر (

  تحصيلي هنر اشتغال به تحصيل داشتند.

%) ٤/١٧نفـر (  ٣٠٩٤%) خانـه دار،  ٢/٢٦نفـر (  ٤٦٤٨%) محصـل و دانشـجو،   ٢/٣٠نفر ( ٥٣٨٠از نظر شغلي 

%) در ســاير مشــاغل ٩/١١نفــر ( ٢١٠٧%) بيكــار و ٤/٧نفــر ( ١٣١٨  %) كــارآموز،٩/٦نفــر ( ١٢٢٧شــغل آزاد، 

نفـر   ٣٤٤٧%) روزنامـه و  ٧/١٧نفـر (  ٩٥٧%) كتـاب،  ٤/١٨نفـر (  ٩٩٥اشتغال بـه كـار داشـتند. از نظـر مطالعـه      

باشگاه هـاي  %) در ٥/١٢نفر ( ٤٥٦%) در هيات هاي مذهبي، ٨/٧٣نفر ( ٢٦٨٨%) مطالعه متنوع داشتند. ٨/٦٣(

%) در پايگـاه مقاومـت بسـيج فعاليـت     ١١نفـر (  ٤٠١%) در سازمان هـاي غيـر دولتـي و    ٧/٢نفر ( ٩٥ ورزشي، 

  داشتند.



%) با ٤/٠نفر ( ٧٤%) با به پارك رفتن، ٩/٠نفر ( ١٧٩ %) اوقات فراغت خود را با تلويزيون، ١/٧نفر( ١٣٦٥

%) بـا سـينما   ١٨/٠نفـر(  ٣٤) بـا گـردش و مسـافرت،    %٢/٠نفـر(  ٣٦ %) بـا ورزش، ٣٦/٠نفـر (  ٦٩ ديد و بازديد،

%) ٤/٤٠نفـر (  ٧٨٠٤%) به صورت متنـوع مـي گذراننـد.    ٤/٥٠نفر( ٩٧٥٥%) با كامپيوتر و ١٢/٠نفر ( ٢٣ رفتن،

%) آشـنايي عـالي بـا    ٩/٢٨نفـر (  ٤٥٢%) آشـنايي متوسـط و   ١/٧١نفـر (  ١١١٠زمـاني بـراي فراغـت نداشـتند.     

% ١/١٢% متوسـط و  ١/٦٨% از نظـر وضـعيت اقتصـادي فقيـر،     ٨/١٩رسشـگر  كامپيوتر داشتند. بر اساس نظر پ

  %) عالقمند به فعاليت در مركز بودند.٧نفر ( ١٤٨٥ثروتمند بودند. 

ي پروژه  بسيج جامعـه بـوده  و بـه ايـن منظـور بخشـي از       ياجرا بر اساس رويكرد ذكر شده ، مرحله اول

ي در چهارچوبي پويا و مبتني بر بازنگري هاي پي ياجرااي فعال كميته راهبردي همراه با كميته علمي وضاع

بر اساس ايـن چهـار چـوب      د.دنجهت مشاركتي فعال در برنامه نمو ،قدام به تشويق و توجيه مردما  ٧در پي

بود، ضمن توجه به اصالت، فرهنگ و مراودات  افراد جامعـه از   ٨كه مبتني بر روش ها و فنون تحقيق عملي

 بر اساس اين برنامه در نگـاه اول،  استفاده شد. »نگاه كنيد فكر كنيد و عمل كنيد«وار چهار چوب ساده واست

آوري اطالعات، شناخت جامعه و تعريف و ترسيمي از وضع موجود انجام مـي شـود آنگـاه بـا تفكـر       جمع

ه هاي بر فرضيو براي ه مي گردد يبراي تفسير آنچه وجود دارد يا پيشنهادي براي عمل ارا وظايفيگروهي، 

برنامه ريزي انجام مي گيرد و طرح اجرا شده ارزيابي و ارزشيابي مي شود. چرخه مجـدد   ،يد گروهيمورد تا

تكرار مي شود و نگاه دوم در چرخه، بررسي مجموعه اي است كه پس از برنامه اجـرا شـده در چرخـه اول    

و ممكـن اسـت رونـد آن از      از اين روست كه تحقيق عملي مرتب و قابل پيش بيني نبـوده  .شكل مي گيرد

واژه . شتاب ثابتي برخوردار نباشد. در اين نوع پژوهش برخي واژه ها به شدت مورد توجـه قـرار مـي گيـرد    

هايي نظير فرهنگ، مردم، ارتباطات انساني (نظير احسـاس برابـري، همـاهنگي، پـذيرش مـردم آنگونـه كـه        

ارتباطـات بـا سـطح فرهنـگ مـردم جامعـه،        هستند) شفافيت،  مشاركت، همكاري، صداقت، متناسب بودن

. پژوهشگر در اين پژوهش ها بيشـتر  ]۹و۸[ اعتماد و اطمينان را  بايد بدرستي تعريف و مورد توجه قرار داد

طرح بـا  كـار گروهـي و     مشاور يا همگروه است و ،رئيس يا كارشناس باشد يك تسهيل گر ،از آنكه مدير
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شـامل تشـكيل كميتـه هـاي      ين چهارچوب  اقدامات در دو بخشدر ا. ]۱۰[ بصورت مشاوره پيش مي رود

  كاري (بخش اول) و تشكيل پايگاه تحقيقات جمعيتي (بخش دوم) صورت گرفت. 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  بحث:

   

 ،داوطلبانـه بصـورت   به حركت در آوردن تـوده  هـاي مـردم     ،بسيج جامعه ،ييپس از انجام مراحل اجرا

عيـين كننـده   هدف در اين پروژه، مشـاركت فعـال و ت  تعريف شد و  فاهدات نيل به در جه و پايدارمداوم 

 طراحي وارزشيابي مداخالت الزم براي حل مشكالت پيدا شـده اسـت،   مردم  در نياز سنجي اولويت بندي،

  اصول پژوهش جاري بوده  باشد. به شرطي كه در تمامي مراحل اجرا از بسيج جامعه تا ارزشيابي،

هاي تفكر ضروري  وانشناسي براي رسيدن از علم به عمل گذر از مراحل متعددي از جرياندر مباحث ر

 از روي عالقـه گسـترش دارد.   كه از  آگاهي هاي فاقد عمل تا رسيدن به انجام عملي با كيفيت باال  و است

گـر بـي   بعضـي دي  و نـد اما اينكه چرا بعضـي بـدان عمـل مـي كن     ندتقريبا همه از مضرات سيگار آگاهي دار

  تفاوت در باور يا عمق آگاهي را مي رساند. ندگذر تفاوت ازآن مي

قابل دسترس طرح مهمترين عامل ايجاد انگيزه در  نتايج مفيد و در فرايند بسيج جامعه ايمان به اهداف و

سال دفاع مقدس هشت اعضا بوده و به آنها در تداوم حركت انرژي مي بخشد. در جامعه ايران وجود تجربه 

مشاركت عمومي است  با كلمه بسيج عجين شده است بهترين نمونه از يك فرايند واقعي بسيج مردمي و كه

كه در نهايت باور حركت به سوي مسيري را هدايت مي كند كه مرگ يكي از محتملترين گزينه هـاي آن  

لـم تـا عمـل    از ع پيداست كه در اين مشاركت، حركت با عميق ترين باورهاي بسيجي همراه شده و است و

از اين رو بسيج در اين طرح نيازمند انگيـزه اي اسـت بسـيار غنـي و      را درنورديده است. شرايط خطيرترين 

  شكل گرفته است.ترين باورها كه با هدف نيل به اهدافي تعريف شده  برآمده از عميق

را مـردم  بتوانـد   با درايت است تـا  هدايتي هوشمندانه و نكته حياتي در تحقق اين بسيج وجود راهبري و

تعامل وادارد و پيداست كه شرط تحقق اين موضوع وجود باور، ايمان و  به مشاركت و ،براي نيل به اهداف

رهبري از اين رو قابليت رهبري جامعه در تيم رهبري  است.  در كنارعالقه   مملو از شور و آگاهي كامل و

در تـيم از   هماهنگي وهمـدلي  ان طرح است به همراه كه مبتني بر باور عميق تيم رهبري به ماهيت و تو نافذ

 شرايط مهم موفقيت به شمار مي رود.

شوق و انگيـزه  در   شآفرين، صبر و حوصله و قدرت ، پشتكاربه موضوع احاطه علمي شناخت جامعه، 

حبه، (مبتني بـر شـناخت بـا اسـتفاده از  تمـامي ابزارهـاي ارتبـاطي: مصـا          برقراري ارتباط همه جانبهجامعه، 



در كنار تعامل سازنده همـراه   مردم با اعتماد متقابل ايجاد  تبليغات مبتني بر واقعيت و.....)  و پاسخ پرسش و

   با فيدبك هاي مداوم  از ساير خصوصيات الزم درتيم رهبري است.

عدم تبعـيض   ،ل علمي مدونحركت مبتني براصو شفافيت، صداقت،، پرهيز از شعارهاي غير قابل تحقق

آنهـا   حساس نمودن  و  يه كامل  ذي نفعان با توج ايجاد تعهد در عمل به وظايف، ت محوريالعد، يتيجنس

  به مسائل سالمت، در كنار توانمند سازي از رموز توفيق بسيج جامعه به شمار مي آيند.

زمـان و مكـان    كـه  ابزارهاي خاصي مـورد نيـاز خواهـد بود،   كه براي تحقق هدف مذكور  مسلم است  

 صـورت گرفتـه اسـت،   در آن مداخلـه  فاده از اين ابزارها، كيفيـت و كميـت هـر يـك و جامعـه اي كـه       است

   ثرنموده و شرايط را تغيير دهند.متغيرهايي هستند كه مي توانند فرآيند را متا

از نظر مولفين مهمترين مشكل درفرايند ايجاد بسيج جامعه نحـوه ورود و برقـراري ارتبـاط بـا جامعـه در      

طرح مي باشد. در اين پروژه عوامل كليدي اين نفوذ، همكاران سازمان هـاي غيـر دولتـي و رابطـين     ابتداي 

بهداشتي بودند. توجه به اين نكته بسيار  مهم كه كارشناسان دولتي  در مقايسه با اعضاي سـازمان هـاي غيـر    

ل آغـازين مشـهود بـود و    دولتي از توان برقراري ارتباط بسيار كمتري با مردم برخوردارند، در همـان مراحـ  

مشاركت وهمكاري پر رنگ اين گروه نقشي مهم و بارز در رفع بـي اعتمـادي هـا و ايجـاد ارتبـاط مـوثر و       

  احساس اعتماد مابين مردم و دانشگاه داشت و يكي از كليد هاي مهم موفقيت ارزيابي شد.

آب به عنوان تيم رهبري  با قطعه تعامل تيم رهبري با مردم در اين پروژه مشابهت زيادي با تعامل قطرات 

بزرگي از يخ  بعنوان توده مردم دارد. در اوايل كار ذوب قطعات يخ براي قطرات ناچيز آب كاري سخت و 

طاقت فرسا مي نمايد اما پس از گذشت زمان و با صبر و حوصله و آنگاه كه بخشي ازمردم به تـيم هـدايت   

تر شدن نقش مردم و ادبيات حضورآنها قطعات باقي مانده يخ  مي پيوندند به دليل افزايش تعامل و پر رنگ

به سرعت ذوب شده و به گروه داوطلبان مي پيوندند بطوريكه پروژه در اجرا به تسهيل خود منجر مي شـود  

و در نهايت قطعه اي از يخ در حصار دريايي از آب قرار مي گيرد و پروژه بسـيج موفـق بـه تحريـك تـوده      

  هاي مردمي مي شود.

  



  

  قاط قوت موجود وپيشنهاداتن  نقاط ضعف و مشکالت  ومحدوديت ها و

  

 
  نقاط ضعف و مشکالت 

عالوه بر بروز ابهامات در کليات و تعاريف اصلی، و بسيج جامعه فعال سازی پايگاه در فرآيند 

  ه موارد زير اشاره نمود: مشکالتي در انجام برنامه ها بوجود آمد که از مهمترين آنها می توان ب

  عدم مشارکت و همکاری برخي از اعضای کميته راهبردی  �

 نامناسب بودن موافقتنامه بودجه مركز و پيچيدگی و محدوديت در هزينه کرد مناسب �

 سرمای شديد و شرايط نامساعد جوی در زمان شروع کارهای اجرايی و عمليات ميدانی �

 تبليغات و اطالع رسانیعدم همکاری شهرداری در بخش  �

  مورد توافق رسيدن کميته راهبردی به تعاريف نهايي و از دست دادن زمان تا �

 

  نقاط قوت موجود

د داشت که از مهمترين آنها ودر کنار اين ضعف ها، نقاط قوت و رويکردهای مثبتی نيز در مركز وج

  می توان به موارد زير اشاره نمود :

 ته اجرايی پرتالش کمي فعاليت موثر و �

 های مختلف طرح  در قسمت سازمان هاي غير دولتيمشارکت و همکاری نزديک اعضای  �

 هدايی بودن مکان فيزيکی پايگاه توسط يکی از اهالی منطقها  �

 طالع رسانی وسيع در سطح منطقه توسط ابزارهای متنوع ا �

 درگير شدن افراد محلی از شروع کارهای اوليه �

 در تجهيز پايگاه سازمان هاي غير دولتي نشگاه و مرکز بهداشت و مشارکت مالی دا �

 ب اعضا برای پايگاهذهمکاری و مشارکت يک بخش خصوصی در زمينه اطالع رسانی و ج �

 عالقه و اشتياق اعضای محلی به همکاری حتی در سرمای شديد �

 هماهنگی های الزمهمکاری مناسب فرمانداری، نيروی انتظامی و آموزش و پرورش در زمينه  �



   پيشنهاداتي برای رفع مشکالت

  جهت انجام بهتر طرح و برنامه های مركز پيشنهادات زير قابل تامل است: 

های دولتی در خصوص همکاری نزديک با پايگاه توسط مقام ارشد استان  توجيه مجدد مديران سازمان �

 در مراسم افتتاحيه 

  اصالح موافقتنامه بودجه ايجاد مركز �

  برقراري ارتباط شبکه اي مركزهاي توسعه در کل کشور با هدف تبادل اطالعات و تجربيات �
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اين طرح با مساعدت معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل به انجـام رسـيده اسـت بـدين       

  با مجريان به عمل آوردندوسيله از كاركنان محترم اين معاونت كه در اجراي اين پروژه نهايت همكاري را 
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