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ــالش    ــی از ت ــتار بخش ــن  نوش ــعه  COHREDای ــت توس  در جه
در ســطح کشــوری اســت و توســط  ENHRهــای  اجرایــی  مهــارت

 پشــتیبانی و ســازوکار ،اعضــایی از ایــن شــورا کــه در زمینــه پیشــبرد
ENHRفعالیت دارند، تهیه شده است  . 
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ENHR 5تقويت سازوكارهاي كشوري در پشتيباني از 

 بنام خدا

 گفتـار پيـش
 سطح سـالمت مـردم و       يهدف نهايي نظام سالمت هر كشور، ارتقا      

پـژوهش در ايـن    .برقراري و پيشبرد عدالت بهداشتي در ميان آنان اسـت    
رساني و ارايه رهنمود در جهـت طراحـي و           تواند از طريق اطالع    ميان مي 

نظـام  هـاي بهداشـتي، نقـش بسـزايي در نيـل             هـا و برنامـه     اجراي سياست 
لــيكن در حــال حاضــر، بســياري از . ســالمت بــه ايــن هــدف ايفــا كنــد 

ها به ويژه در كشورهاي در حال توسـعه، ايـن نقـش كارسـاز را                 پژوهش
ها به صورت ناهماهنگ و پراكنده انجام        تعداد زيادي از پژوهش   . ندارند
همچنـين  . شـود  شوند كه منجر به ناكارآمدي و دوباره كاري آنها مي          مي

 نظــام ســالمت هــاي تهــا در راســتاي اولويــ انــي از پــژوهشبخــش فراو
رخداد اين مسـأله در مـورد كشـورهاي فقيـر و در حـال              . كشورها نيست 

 .توسعه چشمگير است
هاي پژوهشي دنيـا بـراي       از سوي ديگر تنها ده درصد از كل سرمايه        

در كشـورهاي در حـال      . شـود  كـار گرفتـه مـي     ه ب نود درصد مردم جهان   
هاي اندكي كه در   شديدتر است و حتي همان پژوهش     توسعه اين مشكل  

شود، در جهت بر طرف كردن مشكالت بهداشتي         اين كشورها انجام مي   
ده آن كشـورها نيسـت و بيشـتر بـر اسـاس             ـو كاهش بار بيماريهـاي عمـ      

گــذاري بخــش خصوصــي، صــنايع  انگيــزه شخصــي پژوهشــگر، ســرمايه
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ENHR  6تقويت سازوكارهاي كشوري در پشتيباني از 

وعه اين موارد سـبب     مجم. گيرد دارويي و يا مؤسسات خارجي انجام مي      
هـاي   ها و برنامه  ده پژوهشي منجر به بهبود سياستگذاري      شود كه برون   مي

بنــابراين نيــاز بــه وجــود يــك نظــام كــه بتوانــد بــا . نظــام ســالمت نشــود
 توسـعه  هـا سـبب   ريزي، هماهنگي، پايش، مديريت منابع و فعاليـت    برنامه

 . برابر و كارآمد بهداشتي در سطح كالن شود، كامالً محسوس است
المللي به منظور ايجاد و پيشبرد       بيش از يك دهه است كه مجامع بين       

نظام پژوهشي كارآمد در حوزة سالمت به ويژه براي كشورهاي در حال  
كنند تا بـا ارايـه يـك رويكـرد           توسعه مشغول فعاليت هستند و تالش مي      

. هاي حوزة سالمت را در ايـن كشـورها بهينـه سـازند       يافته، پژوهش نظام  
مركـــز ملـــي تحقيقـــات علـــوم پزشـــكي كشـــور بـــه منظـــور آشـــنايي 

مندان با ديدگاه ايـن مجـامع        سياستگذاران، مديران، پژوهشگران و عالقه    
هاي پژوهش حوزة سالمت، اقدام به بررسـي         المللي درخصوص نظام   بين

 . نمايد مينش و برگردان مفيدترين آنها مستندات آنان، همچنين گزي
گيري از اين مجموعه بتواند سبب ايجاد نگرشي نو          به اميد آنكه بهره   

هـاي نظـام يافتـه در امـر         در امر پژوهش شود و در نهايت با  ايجاد روش          
هاي كارآمد و منسجم در سطح كشـور تسـهيل           انجام  پژوهش   ،پژوهش
 .گردد

  دكتر محمدرضا محمدي

 تحقيقات علوم پزشكي كشور ز مليرئيس مرك
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 ENHR   7تقویت سازوکارهای کشوری در پشتیبانی از 

  مقدمه 

 بایـد چـه     1هـای بهداشـت ملـی       وکار پژوهش در ضـرورت     یک ساز 
  تأثیرات نهایی داشته باشد؟<

هــای بهداشــت ملــی راهبــردی اســت کــه در    ضــرورتدرپــژوهش 
بسیاری از کشورهای آفریقـا، آسـیا و آمریکـای التـین در دهـۀ گذشـته               

هـایی اسـت کـه بـه           پشتیبانی از فعالیـت    ENHRداف  ها. اجرا شده است  
 تـبنابراین در صورت اجرای درس    . پردازند می 2یرد عدالت بهداشت  پیشب

  :، این سازوکارو کارآمد
   وخواهد شد،تبدیل به عاملی مؤثر برای تحول   •
  .گردید خواهد یبهداشتعدالت باعث پیشبرد و گسترش   •

برد ــــگونــاگونی را بــرای پیش» ایهــارکوســاز«کشــورهای مختلــف 
ا هریـک در پاسـخ بـه        هـ کارند، این سازو  ا   کار گرفته    به  ENHRراهبرد  

ها و مشخصات خاص خـود را       نیازها و شرایط متفاوت کشورها، ویژگی     
دارند که در مواردی باعث سهولت و در مواردی دیگـر مـانع از اجـرای          

ENHRن ـهــدف از ایــن نوشــته، بــه شــراکت گــذاردن ایــ.  شــده اســت
کشورها در اجرای    امید که این تجربیات به دیگر        به این تجربیات است،   

هدف، اولـین   این  اما در را ه رسیدن به       .  کمک کنند  ENHRتر    اثربخش
 ENHRکـارگیری  هبـرای بـ   > درسـتی  واحـد راه<نکته این است که هیچ      

                                                           
1.Essential National Health Research (ENHR)  
2.Equity in health 
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 ENHR   8تقویت سازوکارهای کشوری در پشتیبانی از 

 یورـکشدر  دهد ممکن است    آنچه در کشوری جواب می    . وجود ندارد 
رود کـه از رهگـذر      ی مـ   امیـد  بـا ایـن حـال     . دیگر بـه شکسـت بیانجامـد      

تـر از    بیشـتر و عمیـق   یا بـه بینشـ    هـ ای آموختـه ازگذشـته، کشـور      ه  درس
یی سـازوکارهای کشـوری     آعواملی که تأثیر مثبـت و یـا منفـی بـر کـار             

ENHRاند، دست یابند  داشته.  
  

  ENHRچهار رسالت یک سازوکار 

ی ـعوامــل اصلــبعضــی از در ایــن نوشــتار تــالش خواهــد شــد تــا بــه 
هـای زیـر       یک کشور در زمینـه     ENHR سازوکار   اثربخشیتأثیرگذار بر   
  :پرداخته شود

   ی بهداشت  پیشبرد عدالتییحصول به هدف غا  .1
   عمل به عنوان عاملی برای تحول .2
  های پژوهشی پشتیبانی و مدیریت نظام .3
 غییرشرایط در حال تهمزمان با  توسعه و تکامل  .4

  :درمورد هر یک از اهداف فوق تالش خواهد شد تا
 . ظهور پرداخته شودهای اصلی در حالبه پیام •
هایی عینی از تجربیات کشـورها توضـیح          موارد با تکیه بر مثال     •

  .داده شوند
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 ENHR   9تقویت سازوکارهای کشوری در پشتیبانی از 

  ENHRپیشبرد عدالت بهداشتی با بکارگیری راهبرد 

  
  مورد بحثمقوله 

 طریـق ، پیشـبرد عـدالت بهداشـتی از         ENHRوکار   هدف اصلی ساز  
یـت  به عبارت دیگـر ایـن راهبـرد تنهـا روشـی بـرای تقو              . استپژوهش  

بـه  البته این نتایج ممکـن اسـت        . ظرفیت فنی یا مؤسساتی کشورها نیست     
 امـا   ، در نظرگرفتـه شـوند      نهـایی    هـدف عنوان ابزاری بـرای رسـیدن بـه         

ــاً بــه دنبــال پایــه   گــذاری متأســفانه هــدف نهــایی عــدالت بهداشــتی غالب
های شخصی از سوی مجامع علمی و دانشگاهی، عدم تمایـل           امپراطوری

  .دیهای ذینفع را درگیر کنهطیف وسیعی از گرو •
  . قرار دهیدENHRهای اصل عدالت بهداشتی را محور تالش •
  .بپردازید» تأکید بر عدالت بهداشتی«به روشنی به تعیین مفهوم عملی •
هـای پژوهشـی ملـی  گـذاری فرآینـد تعیـین اولویـت        بازبینی یا پایـه    به •

  .بپردازید
 .واردکنید اجتماعی عۀهای ملی توس  را در طرحENHRهای  طرح •

وظیفـه<ید که پـایش حرکـت بـه سـمت عـدالت بهداشـتی             یأکید نما ت •
  . استENHR >یمرکز

  .ان سازدیع ای محلی و بومی راه  تا واقعیت ایجادکنید>هایی نجرهپ< •
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ENHR   10تقویت سازوکارهای کشوری در پشتیبانی از 

 سـرگرم شـدن     ی و  بهداشـت  بررسـی دقیـق پیامـدهای     بـرای   ن  راسیاستمدا
ایـن بخـش بـه      . رودالمللی خویش از یـاد مـی      گذاران به منافع بین   سرمایه

بـه  توانـد  مـی  ENHRپردازد که چگونـه سـازوکار   بررسی این سؤال می 
  .پایبند باقی بماند هدف خود، یعنی عدالت بهداشتی

  
  های کلیدیپیام

  .یدیهای ذینفع را درگیر نما گروه ازیطیف وسیع و فراگیر  
ممکن است دست کم به سه دلیـل زیـر   آن سنتی و مدیریت    پژوهش

  :به مخالفت با عدالت بهداشتی بپردازد
 پژوهش به طور سنتی به عنوان قلمروی اختصاصـی پژوهشـگران            -1

یا حداقل افرادی که سطحی مناسب از تحصـیالت دارنـد، تلقـی             
هـای   ق گـروه یـ انگر منـافع و عال شـود و ایـن گـروه عمومـاً بیـ          می

  .ثروتمندتر جامعه است
 و در    ملی رد که پژوهش در مؤسسات بزرگ     ادود  ج این تمایل و   -2

هـا و منـافع جوامـع بـومی و          مراکز شهری تمرکـز یابـد و دغدغـه        
  . مانده استپنهانی تا حد زیادی یروستا

ای اسـت کـه بـه صـدای فقیرتـرین            قدرت سیاسی عمدتاً به گونه     -3
، کمتـر گـوش     کننـد ا را تحمل می   ه  که بیشترین بار بیماری    افراد،

  .شود داده میافر
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ENHR   11تقویت سازوکارهای کشوری در پشتیبانی از 

را بایـد بـه     ) ENHRو در نتیجه عملکـرد سـازوکار         (ENHRاجرای  
 نقطـه نظـرات مختلـف،       بـا های ذینفـع      هکمک طیف گوناگونی از گرو    

 ضـد عـدالت،     های و تورش  ها  گیریهدایت کرد تا به این ترتیب، جهت      
بایـد مشـکالت فـراروی ایـن رویکـرد را دسـت کـم               امـا ن  . خنثی شـوند  

گیرنـد    ها در مقوالت بسیار تخصصی صورت مـی       پژوهشعمدۀ  . گرفت
تـر در   ینیو تالش برای وارد نمودن افراد فقیرتر و با سطح تحصیالت پـا            

هـای اجتمـاعی و سیاسـی قرارخواهـد      این فرآینـد، در تضـاد بـا واقعیـت         
 آن جلــوگیری شــود از یکــی از خطــرات عمــده کــه بایــد     . گرفــت

ه به طـور سـنتی از       کهایی است   روهگ»  و نمایشی  ظاهری<درگیرساختن    
توان هـم در  چنین عوام فریبی را می   . دانشدهفرآیندهای پژوهشی حذف    

کنندگان و هم در روش مشـارکت ایـن افـراد در            فرآیند انتخاب شرکت  
 بـه   >نماینـدگان جامعـه    «بـه دنبـال خـود کشـیدن        .ها مشاهده کرد  فعالیت

گیر بودن فرآیند، بـدون اینکـه ایـن         ادال بر فر  افتخارآمیز  عنوان شاهدی   
ل فرآینـد مشـارکت را       کـ  افراد واقعاً حقی برای اظهار نظر داشته باشـند،        

  .بردسازد و آن را زیر سؤال میفاقد اعتبار می
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هـای خـود بـرای پیشـبرد        اصل عدالت بهداشتی را محـور تـالش         

ENHRقرار دهید .  
ENHR   کـه  است   ملی در بهداشت      و های جهانی   ی پاسخی به ناعدالت

 و  1 در بودجـه پـژوهش در حـوزۀ سـالمت          یخود را به صـورت ناعـدالت      
بنـابراین از  . دهـد ها، نشان مـی   توجه به این پژوهش  تمرکز و  در   یناعدالت

 اسـت تـا بـه    د  درصـد   ENHRآغاز باید بر این مسـأله تأکیـد نمـود کـه             
  .ها پرداخته و به آنها پاسخ گویدیتعریف بهتر این ناعدالت

                                                           
 و بر   شود  می در فارسی عمدتاً معادل بهداشت و یا سالمت در نظر گرفته             Healthواژۀ   - ١
ــ ــارت  ـای ــرای عب ــادل Health Researchن اســاس ب ــژوهش در حــوزۀ ســالم  مع ت را پ

ها به صورت بهداشت یـا سـالمت           به تنهایی یا در دیگر ترکیب      Healthاما لغت   . برگزیدیم
  .مترجمین -شده استترجمه 

  

  های مختلف ذینفعدرگیر ساختن گروه
ــویجمهــور در ــ(CMS)، شــورای علــوم پزشــکی  دموکراتیــک خلــق الئ هـ ب

هـای پژوهشـی و توافق در مـورد اولویـت   هت حصول هایی جبرگزاری کارگاه 
گیـریهای پژوهشی در تصـمیم   استفاده بیشتر از یافته تشویق افراد برای همچنین

ــتگذاران و. همــت گماشــت ــتی، سیاس ــدیران خــدمات بهداش ــگران، م پژوهش
هـا  در ایـن کارگـاه    مـابین،    همکـاری فعـال فـی      ایجادنمایندگان جامعه با هدف     

 سالۀ5 گروه فوق در اجرای برنامۀ اصلی  4حال حاضر نیز هر    رد. شرکت نمودند 
 .دوم پژوهش در حوزۀ سالمت کشور شرکت دارند
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ENHR   13تقویت سازوکارهای کشوری در پشتیبانی از 

 های واقعی تمرکز بـر عـدالت بهداشـتی          به تبیین بازتاب    
  .بپردازید

مرحلـۀ  < حرکـت از     ENHRچالش اصـلی فـراروی اجـرا کننـدگان          
مایـت گسـتردۀ ملـی بـه      ح ناشـی از جلـب موافقـت و          >احساس مطلـوب  

ــ ــول ۀمرحلـ ــز  تغییراتـــی حصـ ــانون تمرکـ ــه و کـ  محســـوس در بودجـ
مـردم بایـد از ابتـدا بـه درک نتـایج       .باشدای حوزۀ سالمت می ه  پژوهش

  .ل آیندینا» های بهداشت ملیپژوهش در ضرورت«حاصل از 
اهبـرد  رآمیـز     های غیر قابل اجتناب اجرای موفقیـت      ای از بازتاب  پاره

ENHRبه شرح زیر است :  
یشتر به انجـام پـژوهش یـا        پهای ذینفعی که    درگیر شدن گروه    •

 .پرداختندنمی آن استفاده از 

  پیامدهای پژوهشاها ب ها و پاسختحکیم ارتباط بین فعالیت  •

 های پژوهشی کشور  تغییر در جریان منابع به سمت اولویت •

تی ـای بهداشـ ـهـ  مت اولویت ـش به س  ـ پژوه اهیتـم تحول در    •
 کشور

ر ـتی از نظـ   ـهای بهداش تـتر اجرای سیاس     و دقیق   بیشتر  بررسی •
  عدالت بهداشتی  بر تأثیر نهایی
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ENHR   14تقویت سازوکارهای کشوری در پشتیبانی از 

هـای   گـذاری فرآینـدی جهـت تعیـین اولویـت         به بازبینی یا پایـه      
  .پژوهشی ملی بپردازید

ق در  ـیابی به توافـ     ها، روشی مناسب برای دست    فرآیند تعیین اولویت  
. مورد نیاز به هدایت پژوهش به سمت حصـول عـدالت بهداشـتی اسـت              

 مــورد تعیــین در COHREDدیگــر منــابع در کــه ( مکمــلفنــونعمومــاً 
ش ـای پژوه ـه  برای شناسایی اولویت  ) به آنها اشاره شده است    ها  اولویت

  .خواهد بود در حوزۀ سالمت، مورد نیاز
  

 اجتمـاعی وارد     توسـعه  هـای ملـی     را در طرح    ENHRهای    طرح  
  .دیکن

وان ـ به عنـ ENHRتوان از طریق تدوین برنامه   عدالت بهداشتی را می   
ه درون داد بـه  ـ اولویت مردم کشور و یک نقطـ    پاسخی به نیازهای واجد   

توانـد   می ENHRیر،  ـدراین مس . های توسعۀ اجتماعی تقویت کرد      برنامه
ب ـمراقاید  ـا ب ـام. های توسعۀ کشوری شود     بدل به بخشی قانونی از طرح     

بهداشـت  هـای   زمانی کـه طـرح     مشکالت احتمالی این راهبرد نیز باشید؛     
ده از بـاال توسـط      ـه ش ـهایی دیکت   هـ برنام درچارچوبو یا    بدون نظم    ملی
 بـدل بـه     ENHR ن اسـت    ـ، ممک شوندبندی می فرمولهایی خاص   گروه

بـه  القوه خـود  ـی بـ یاـ و توان شودیکی از اجزا و مدافعان وضعیت موجود      
  .دهدبعنوان عاملی برای تحول را از دست 
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ENHR   15تقویت سازوکارهای کشوری در پشتیبانی از 

 

  
  

  های در طرحENHR راهکارهایوارد کردن 
  ملی و توسعۀ اجتماعی

 درENHR در ارتباط نزدیک با واحد       ENHR، بنیاد خود مختار     فیلیپیندر  
یک. رد نماید ای و ـامۀ بهداشتی مل   را در برن   ENHRباشد تا   وزارت بهداشت می  

  .پردازد بهداشت ملی میطرح سالۀ پژوهشی به نیازهای پژوهشی 5طرح 
در سـال) 1998 الـی    ENHR) 1992های  ، یک طرح اصلی فعالیت    کنیادر  

 شامل سالمت مادرههای تعیین شد  اولویت.  وارد طرح توسعۀ ملی گردید     1994
هـای ارایـه مراقبتهـای بهداشـتی و  ام، نظـ  یبهداشتسیستم دفع   و کودک، آب و     

  .ایدز بود/ های منتقله از راه جنسیبیماری
 سیاستی به دقت تبیـین شـده در زمینـۀ علـوم و توسـعه بـه عنـواناتیوپیدر  

هـای مختلـف  های بخـش  های عملی و سیاستگذاری     سکوی پرتابی جهت طرح   
و منسـجم به عنوان راهبردی مناسب      ENHR. کنداقتصادی و خدماتی عمل می    

ه عنوان ابزاری جهتب(جهت سازماندهی و مدیریت پژوهش در حوزۀ سالمت         
  .به رسمیت شناخته شده است) توسعه بهداشتی

 سـال اخیـر36هـای توسـعه ملـی اسـاس تحـول و توسـعه را در                  ، طرح تایلنددر  
 هفـتم توسـعۀ طـرح   به طور رسمی در    ENHRاند و در حال حاضر      تشکیل داده 

 . شده استگنجانده) 1996 الی 1991 (ملی
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ENHR   16تقویت سازوکارهای کشوری در پشتیبانی از 

ـ  ـ که پـایش حرکـت بـه سـ         یدتأکید نمای   ت بهداشـتی   ـمت عدال
  .است  ENHR > مرکزییفۀوظ<

تی   ـباید از آغاز روشن شود که پایش حرکت به سمت عدالت بهداش        
ان ـگیرندگ  دولتها و دیگر تصمیم   . باشد می ENHRی ذاتی از برنامه     یجز

وع ری شـ یاـممکن است از مفهوم عدالت حمایت نمایند اما مشکل از جـ   
اعدالتی هنـوز   ـهای آنها، ن    رغم تالش   شود که پژوهش نشان دهد علی     می

ان و دیگـر    ـیرندگـ ـگد تا تصـمیم   ـاز باش ـت نی ـممکن اس . هم وجود دارد  
ایش ـهت پـ  ـم آینـد و در مـورد فرآینـدی جـ          ـ گرده  ENHR نـجیوّمر

ت ـن تبـادل نظـرات، از صحـ       ـکه در عی   تـحرکت کشور به سمت عدال    
  .به توافق برسند ها جهت پایش این حرکت نکاهد،تالش

ت ـالوه بر پایش حرکت به سمت عدال       باید ع  ENHRسازوکار  
ـــکــه توســط پیامدهــ(بهداشــتی  ا، ـهــا، فرآیندهــ ده ونرای بهداشــتی و ب

به پایش اسـتفاده برابـر      ) شودهای خدمات بهداشتی سنجیده می    داد  درون
  .از منابع در دسترس برای پژوهش در حوزۀ سالمت بپردازد
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ENHR   17تقویت سازوکارهای کشوری در پشتیبانی از 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 

 
هـای بـومی در سـطح ملـی         هدۀ واقعیـت   برای مشـا   >هاییپنجره<  

  .بسازید
های محلی و   بحث درمورد عدالت بهداشتی، تا زمانی که در واقعیت        

بحثـی صـرفاً انتزاعـی و       در حـد    بومی ریشه ندوانده باشـد ممکـن اسـت          
رجع ثابتی برای پایش    مگر نقاط   تجربیات محلی فراهم  . علمی باقی بماند  

ایـن تجربیـات را بایـد بـا         سـمت عـدالت بهداشـتی هسـتند و           حرکت بـه  

  پایش حرکت به سمت عدالت بهداشتی
 گـزارش سـاالنه از(HST)هـای بهداشـتی       ، بنیاد نظـام   آفریقای جنوبی در  

بـرروی نماید که تمرکـز ویـژۀ آن        شر می تهای بهداشتی من  بهداشت و مراقبت  
ای ملـی بـر، مطالعـه  1997در سـال    . پیشرفت به سمت عدالت بهداشتی اسـت      

خدمات مورد ارزیابی قرارناعادالنۀ   تأمین    تا مانگاه انجام گرفت   در 160روی  
از (اه   این مطالعه گسترش یافت تا حجم بیشتری از نمونه         1998در سال   . گیرد

های عـدالت جنبه هایی که به دیگر     پژوهش. را دربر بگیرد  ) هاجمله بیمارستان 
پردازنـدمی) شتیاز جمله توزیع و تخصیص منابع، و پیامدهای بهدا        (بهداشتی  

 که قرار است>)Equity Gauge(سنجش عدالت بهداشتی<به عنوان بخشی از 
  .همه ساله تکرار شود به این طرح افزوده خواهند شد

 بسط ودریز نهای بهداشت و بودجه پارلمان تانی کمیتهساو قانونگذاران ملی 
ا آنها زیراند،شرکت داده شده» سنجش عدالت بهداشتی«توسعه این طرح 

 روزنامه نگاران فعال در.کنندگان اصلی نتایج پژوهش خواهند بود استفاده
  .اند بهداشت نیز در این امر نقش داشتهۀزمین
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ENHR   18تقویت سازوکارهای کشوری در پشتیبانی از 

هـای ملـی، تخصـیص منـابع بـرای            اولویـت  جدیت به فرآیندهای تعیـین    
  .پژوهش، و اشاعه اطالعات پیوند داد

  
  

  
  

   برای مشاهده>هاییپنجره<ساختن 
  های بومی و محلیواقعیت

 بـا هـدف1991ی پژوهش در حوزۀ سالمت در سـال         ل، شورای م  نپالدر  
بـدل بـه بخشـی از شـبکه و    کشور تأسیس شد   بهبود بهداشت و سالمت مردم    

 بسط و توسعۀ برنامۀ  توسعها،های شور    از فعالیت  ییک.  گردید ENHR یجهان
ی جهـت  ا  ه انگیـز  نگری بود کـه بـه عنـوان       و پژوهش در حوزۀ سالمت جامعه     

یها این انجمن سازمان  . کرده است   عمل >رنگانجمن توسعۀ جامع  <گذاری    پایه
آورد و در زمینـه وایی مشـترک گـرد هـم مـی      لـ  تحـت    غیردولتی و مردمی را   

از ایـن طریـق هـم. پـردازد هایی از توسعه اجتماعی به فعالیت مـی      پیشبرد جنبه 
ند بستری ملی برای خـود پیـداا های بومی توانسته   و هم پژوهش    بومی نیازهای
  .کنند

سـیونی، جامعۀ جنبش نیکاراگوئـه عضـو بنیانگـذار در کم          نیکاراگوئهدر  
 بومی و اجتماعی به پژوهشهایداددرونتأکید بسیاری بر  .  است ENHRملی

ENHRدر مـورد     شود و دو گـروه در سـطح شهرسـتان         در حوزۀ سالمت می   

 . استتشکیل شده
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ENHR   19تقویت سازوکارهای کشوری در پشتیبانی از 

  ENHRایجاد تحول با بکارگیری راهبرد 

  

  مقوله مورد بحث
 ان بـه عنـو    ENHR سـازوکار    اثربخشـی عوامل چندی ممکـن اسـت       

ایـن نوشـتار بـا توجـه بـه          . نـد عاملی بـرای تحـول را تحـت تـأثیر قرارده          
ای ـهـ    و بـه بیـان پیـام       ه ایـن عوامـل را مشـخص نمـود          کشورها تجربیات

  .پردازدکلیدی در این زمینه می

  .های مؤسساتی متداول بیندیشید انتخابفراسویبه •
سازی   ممکن است روشی مؤثر برای هماهنگ      ENHRسازوکار  •

  .پژوهش در حوزۀ سالمت باشد
  . پژوهش نیفتیدقراردادیبه دام مرزهای   •
 . فعال درگیر کنیدر دیگر کاربران پژوهش را به طو •

هـا برقـرار  ارتباطی روشن با وزارت بهداشت و دیگر وزارتخانه         •
  .کنید

های ذینفع را   توسط گروه  ENHR  سازوکار    »مالکیت<احساس    •
  .تقویت کنید

 نیازهای محلینده  کنید که منعکس  یای پژوهشی تهیه نما   برنامه  •
  .بلند مدت باشدتا های کوتاه مدت ملی و دغدغهتا 

 کشور شـما راENHRتوانند سازوکار   ای می راهبردهای منطقه   •
  .مؤثرتر کنند
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  های کلیدیپیام
  .ی مؤسسات متداول بیندیشیدسورافبه   

هــای مؤسســات   آوری انتخــاب کشــورهای مختلــف بــه فــراهم   
 ، واحدهای پژوهشی    1گوناگونی از جمله شوراهای پژوهشی شبه استانی      

ــت،  ــای NGOدر وزارت بهداش ــود ه ــار،   خ ــه خودمخت ــا نیم ــار ی مخت
ای از نهادهـای پژوهشـی موجـود        ای دانشگاهی و حتی مجموعـه     هواحد

 جهـت اجـرای سـازوکار        ENHRدهـی متحـد     تحت لوای یک سازمان   
ENHR دارای نقاط قـوت     ی مؤسسات  ساختارهای تمامی این . اند پرداخته 

ــاره  درســتند کــهف خــاص خــود هضــعو  ــه پ ــر ب   ای از آنهــا اشــاره   زی
 .شودمی

                                                           
1.Parastatal 
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ENHR  21رهاي كشوري در پشتيباني از تقويت سازوكا

ـ     ه بــين انتخــاب ـمقايســ راي ـهــاي مؤسســات مختلفــي كــه بـ
  وجود داردENHRسازوكار

 

 نقاط ضعف نقاط قوت مؤسسه

شت
هدا

ت ب
زار
ر و

ي د
حد

وا
 

ــا طــرح    • ــه نزديــك ب ــاي  رابط ه
 .دارد وزارت بهداشت عملكردي

 پاســــخگو در برابــــر نيازهــــاي •
واجد اولويتي كه توسـط   بهداشتي

، اندشناسايي شده  وزارت بهداشت 
 .باشددمي
 . است واجد اعتبار رسمي•

 داراي بودجـه مصـوب بـوده  و    •
 احديـأمين اعتبار آن تـبنابراين ت 

 .تضمين شده است
م ـي براي گرده  ـ از توانايي سياس   •

  گاهاً حساس وِ      آوردن پژوهشگران
 .زودرنج برخوردار است

ممكن است توسط كاغذ بـازي فلـج  •
 .شود

پژوهشي / يهاي علم  ارتباط با محيط   •
 .عمدتاً ناچيز است

  هـاي   ممكن اسـت نيـاز بـه پـژوهش    •
 اي وپژوهش پايه(تر  مدتبلند

 .ناديده گرفته شود) نگر  آينده 
  پژوهشي ممكن استة برنام•

ي  دولت /هاي سياسي گر برنامه  منعكس 
 .باشد

اً مـورد   ـهاي پژوهشـي عمدتـ      دهبرون •
 دگيرن ي قرار ماستفاده وزارت بهداشت  

ــار   ــت ديگركـــ ــن اســـ  نرابو ممكـــ
مروج، قانونگذاران، وسايل    گروههاي(

 .ناديده گرفته شوند) ارتباط جمعي
ــمت   • ــه س ــايش حركــت ب ــايي پ   توان

عدالت بهداشتي ممكن اسـت محـدود       
 .شود
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ENHR  22تقويت سازوكارهاي كشوري در پشتيباني از 

 
 نقاط ضعف نقاط قوت مؤسسه

هي
شگا

 دان
سه
ؤس
م

 

پژوهشي/ مبتني بر محيطي علمي    •
 .است

ــعه   • ــط و توس ــايي بس ــهتوان  برنام
مـدت  و دورنماي كوتـاه   پژوهشي

 .دارد و بلند مدت
ــتة علمــي  شخصــيت • ــاي برجس ه

 نـد نقـش رهبـري   ناست بتوا ممكن
 .دار شوندنشان را عهدهاهمكار

 مرزبندي سـنتي مـا بـين پـژوهش و           •
 .كندادامه پيدا ميعمل 

 منافع علمي ممكن است بر اهـداف      •
 .اوليه پژوهش غالب شوند

 ةهــاي روزمــر  پــژوهش از مقولــه  •
ــاي  بهداشـــت و فعاليـــت بخـــش  هـ
ريزي وزارت بهداشـت منفـك        برنامه
 .است

 

واي
ت ل

 تح
دد
 متع

ات
سس

مؤ
 

EN
H

R
 

هاي نسبي هـر      ييتواند از توانا   مي •
 .مند شودمؤسسات بهرهاز يك 

هاي مختلف    ق گروه يمنافع و عال   •
 .شود تشكيل دهنده بيان مي

 اثــر خــالص، پديــد آمــدن يــك  •
 .تمند ملي استگروه فشار قدر

ها مشـكل   سازي فعاليت هماهنگ• .
 .است

ها بـه     هوگر اين خطر وجود دارد كه     •
 .ارايه منافع مؤسسات خود بپردازند
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ENHR  23رهاي كشوري در پشتيباني از تقويت سازوكا

 
 هسمؤس نقاط قوت نقاط ضعف

هــاي روزمــره   ريــزياز طــرح •
 .وزارت بهداشت دور است

ممكن است در مواقعي به علت      •
ا نتايج پژوهشـي غيـر دلخـواه بـ           

وزارت بهداشت در تعارض قـرار      
 .گيرد

ــراي  •  همكــاري حفــظممكــن ب
ــا مشــكل   مجــامع علمــي ســنتي ب

 .روبرو شود
 ممكن است از سوي وزارت  •
 قلمــداد >غيــر رســمي< بهداشــت  

 .شود
 

پذير و پاسخگو در برابر     انعطاف •
 نيازهاي بهداشتي واجـد اولويـت      

 .است
-هـاي   غالباً قادر به تأمين بودجـه      •

 .باشداضافي براي پژوهش مي
گاه كـامالً وابسـته     فعاليت  تداوم   •
هـايي اسـت كـه توجـه          هد  نبـرو  به

 .كند را جلب مي گذارانسرمايه
ايــن امــر اســت، كــه  خودمختــار •

ــگري  ــفاف نقــش پايش ــري را ش ت
 .سازدمي پذيرامكان

  درونـي   در صورتيكه پژوهش  •

(Intramural)ق يعال،  نجام نگيرد ا
.            وجود ندارد ، طلبانهمنفعت

ــايي • ــاير  توانـ ــاختن سـ  درگيرسـ
ــروه ــاط    گ ــايل ارتب ــد وس ــا مانن ه

 هاي مروج و جوامع   جمعي، گروه 
 .را دارد

 نبــه راحتــي بــر روي فاصــله بــي •
 .زندو عمل پل مي پژوهش

تي 
دول

غير 
ان 
ازم
س

)
 N

G
O

( 
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ENHR  24تقويت سازوكارهاي كشوري در پشتيباني از 

 
 نقاط ضعف نقاط قوت مؤسسه

ي 
ورا

ش
شبه

اني
است

 

ــوي    • ــت از س ــر مثب ــا نظ ــدتاً ب عم
مجامع علمي و سياستمداران روبرو     

 .شودمي
ــأت • ــاي قانون داراي هيـ ــذارهـ  گـ

 هماهنگي پژوهش در حوزة     جهت
 .سالمت است

هـــاي زيرســـاختاز توانـــد مـــي •
ــي    ــديريت پژوهشـ ــتيباني و مـ پشـ

 .ندموجود استفاده ك
ــد • ــژوهش پيون ــه  پ ــاي پاي  واي ه

هاي بهداشتي    كاربردي را در زمينه   
 .كند اولويت تسهيل ميد واج

 

هاي پژوهشي سنتي     قالب  گاه در بند   •
 ..شودگرفتار مي

 تمايــل بــه بازتــاب منــافع پزشــكان •
هـاي   رياسـت هيـأت   ارشد كه اغلـب     

 .دار هستند، دارد را عهدهاور ش 
ــا • زي و گـــاه آلـــوده بـــه كاغـــذ بـ

 .ناپذير استانعطاف
شود چرا  منافع ايجاد مي   گاه تعرض  •

كه بسياري ازشوراها هم انجام دهندة      
كننــده بودجــة پــژوهش و هــم تــأمين

 .پژوهش هستند
 خـــود مختـــاري از دولـــت نســـبتاً • 

اســت و بنــابراين تمركــز بــر  محــدود
ممكن است مشـكل     عدالت بهداشتي 

 .باشد

 
 ENHRة سـازوكارهايي بـراي      توسـع اي از كشـورها، در حـال          پاره
 اين .ي ذكر شده در باال هستند    مؤسسات  كه تلفيقي از ساختارهاي    هستند

كار با هدف به حداكثر رسانيدن نقاط قوت و به حداقل رساندن نقـاط              
 .ضعف صورت گرفته است
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ENHR  25تقويت سازوكارهاي كشوري در پشتيباني از 

 
 
 

 تداول بينديشيد ميمؤسساتساختارهاي  فراسوي به
 

 خـود مختـارNGOيـك   ) 1993تأسيس در سال     (ENHR بنياد   ليپينيفدر  
اعضـاي.  وزارت بهداشـت اسـت  ENHRاست كه در ارتباط نزديك با برنامـه   

هاي دولتي  ها و گروه   NGO دانشگاهي، ـ از مجامع علمي   اين بنياد بيشتر متشكل   
ين بنيادكه در ابتدا به منظور غلبه بر مشكالتا. باشدغيراز وزارت بهداشت مي   

 تشـكيل يافـت، در حـالENHRهـاي دولـت در اجـراي          بوروكراسيناشي از   
 وزارتENHRهاي هماهنگي و پشتيباني پژوهشي واحد         حاضر مكمل فعاليت  

دار پژوهش دوست روپذي انعطاف ة نظام مديريت پروژ    يك گرهياراوبهداشت،  
به عنوان يـك. است) ريزينظر مديريت مالي و برنامه    از  (با حداقل كاغذبازي    

NGOاين بنياد قادر است بدون فوت وقت از حمايت فني نهادهاي خـارج از ،
اما از سوي ديگر، اين بنياد نهادي نسبتاً جوان اسـت كـه. دولت برخوردار شود  

.هـاي روزمـره خـود بپـردازد         بايد خود به توليد منابع مورد نيـاز جهـت فعاليـت           
كننـد و ايـن بنيـاد فاقـد ارتبـاطيپاره وقت كار مي    ضاي اين بنياد به صورت    اع

 .مستقيم يا تعريف شده با سياستگذاران است
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ENHR  26تقويت سازوكارهاي كشوري در پشتيباني از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تواند راهبردي مؤثر براي هماهنگ سـازي          مي  ENHRسازوكار   

 . علوم پزشكي باشد پژوهش

يشتر واجد سازوكارهايي بـراي پشـتيباني از        پاي از كشورها كه     پاره
 دچار  ENHR در بكارگيري راهبرد     ،اند وزة سالمت بوده  حدر  پژوهش
 ،ENHRري يك سازوكار    بايد تأكيد نمود كه برقرا    . اند شده مشكالتي

لزوماً به معني ممانعت از عمل سـازوكارهاي پژوهشـي از قبـل موجـود               

 بـه عنـوان(NHRDC)توسعه علوم پزشكيو، شوراي ملي پژوهشكنيادر
ENHRن سـازوكاري جهـت اجـراي         كه از سـوي دولـت بـه عنـوا          NGOيك  

 مؤسسـه و20هيأت مديره شامل سـران      . كار كرد گذاري شده بود، شروع به      پايه
هاي يك زيرسـاخت ملـي بـه خـوبي   از توانايي  NGOاين  . باشد  يگروه ذينفع م  

ايمند است امـا از آنجـا كـه بودجـه          پژوهش در حوزة سالمت بهره    ة  يافتتوسعه  
هـايي در   بـا محـدوديت    ،نمايد دولت دريافت نمي   هاي پژوهشي از  براي فعاليت 

 .منابع روبرو است
رايـي آن در دانشـگاهجه ا دبيرخانـ ه  ـ كـ   ENHRسيون ملي   ي، كم نيكاروگوئهدر  

سـيونيايـن كم  .  تشـكيل شـد    1992 در سـال     ـباشدـ پزشكي ماناگوئه مستقر مـي    
 شـامل  هـاي ذينفـع      از نمايندگان سطح بااليي از طيف وسـيعي از گـروه           تشكلم

ــبش ،وزارت بهداشــت ــه  Communal جن  Christian Medical، نيكاراگوئ

Action     سـاله5باشـد و توسـعه مشـاركتي طـرح     مـي  و مركز ملـي طـب سـنتي 
ENHR استكردهرهبري  را . 
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ENHR  27تقويت سازوكارهاي كشوري در پشتيباني از 

 و هـدايت  نظـر  توافـق  ي برقـرار ENHRهدف اصلي سـازوكار    . نيست
  ENHRدر واقع   . پژوهش به سمت حصول عدالت بهداشتي است      كلي  

 رآن نه اينكه خود ب    ،باشدهاي موجود مي    راهي براي كاستن از انفكاك    
از   سازوكاري مؤثر در كاستن    BRAC براي مثال در بنگالدش،    !زايدبياف

ــوده اســت و در حــال حاضــر دولــت از  چنــد دســتگي هــاي موجــود ب
 .كند  پشتيباني ميBRACهاي پژوهشي اجرا شده توسط  برنامه
 
 . موجود در نهادهاي پژوهشي نيفتيدقرارداديبه دام مرزهاي   

 پژوهشــي در صــورت هــاي ســازوكارهاي حمــايتي بعضــي از نظــام
به منظور در برگيري حمايت عملي جهـت        خود  گسترش زمينه فعاليت    

توجـه بـه ايـن امـر        . اجرا، از اثربخشي بيشتري برخـوردار خواهنـد بـود         
آوري و پژوهش نظامهاي سالمت كه       تواند درپشتيباني از توسعه فن      يم

دار دارنـد از اهميـت ويـژه برخـور     >اجـرا <فصل با اي مستقيم و بال  رابطه
 .باشد
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ENHR  28تقويت سازوكارهاي كشوري در پشتيباني از 

 
 .ييد ديگر كاربران پژوهش را به طور فعال درگير نما 

ار به برقراري ارتباط    ذگ بايد به عنوان يك سرمايه     ENHRسازوكار
هـاي    سازي اطالعات براي گـروه     بين كاربران مختلف پژوهش و آماده     

مـديران  (بايد عالوه برشنوندگان هـدف سـنتي        . هدف متفاوتي بپردازد  

 هاي پژوهشي سنتيشكستن قالب
 (ENHR,B)» اي بهداشـت ملـي    هـ پژوهش در ضـرورت   «،  بنگالدشدر  

باشد كه زير چتر كميتـه       اميه NGOيك تالش عظيم مشترك بين دولت و      
 فعاليـت  ـ كشـور   NGO بزرگتـرين  ـ (BRAC)نگالدش پيشرفت روستائي ب

 و با هدف مد نظر      BRACدر ارتباط با مداخالت خدماتي     پژوهش .نمايد مي
هاي  خطر، مراقبت  هاي بهداشتي از جمله دوران مادري بي        قراردادن اولويت 

هـاي عفـوني و       هـاي حـاد تنفسـي و ديگـر بيمـاري            بهداشتي اطفال، عفونت  
ر اجازه داده اسـت كـه       ماين ا . پذيرد  غذيه صورت مي  هاي مرتبط با ت     بيماري

ENHR    هاي پژوهشـي   راهبردهاي اصلي توسعة ملي شده و به شبكه       جذب
 ENHR يسـازوكار مجـزا  يـا  موجود بپيوندد و نيازي به استقرار يك برنامه     

 .نباشد
، پژوهش در ارتباط با پشتيباني از توسعه ابـزاري و           ترينيداد و توباگو  در  

 اين فعاليت به عنوان بخشي    . باشدنمودهاي باليني مي  هها و ر    كلاجراي پروت 
.شود شناخته ميENHR به رهبري گروه ENHR از اجراي راهبردضروري
 توسط يك متخصص كشاورزي، سه پزشك،       ENHR اجراي   بنين در  

هدايت و  )نماينده جامعه (يك عضو وزارت بهداشت و يك شفابخش سنتي       
 .شود رهبري مي
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ENHR  29تقويت سازوكارهاي كشوري در پشتيباني از 

هــاي هــدف ديگــري از جملــه نماينــدگان  ، گــروه)هداشــتيخــدمات ب
هـاي عمـل كننـده،        ج و ديگـر گـروه     هاي مرو   ي جمعي، گروه  ها رسانه

رسـاني     و ديگر افراد نيازمند به اطالعات را نيز مورد اطالع          انقانونگذار
 .قرار داد

 ديگر كاربران پژوهش مشاركت فعال با
 1990 پژوهش در حوزة سالمت به منظور توسعه در سال           انجمن،  مصردر  

كت اي از شـر     اصلي اين نهاد، برقراري شبكه      وظايف يكي از . تأسيس گرديد 
ها و مؤسسات ملـي     عالوه بر دانشگاه  . هش حوزة سالمت بود    در پژو  كنندگان

ها NGO مليپژوهش در حوزة سالمت،اين جامعه به برقراري ارتباط با انجمن     
هـاي     بين دانشگاه و بخش     موجود   هاي اجتماعي، در كنار مشاركت    و سازمان 

ايـن  . همت گماشـته اسـت     ناحيه روستائي و شهري فقير       8بهداشتي جامعه در    
ت باعث شده است كانون توجه از پژوهش ملي مبتنـي بـر دانشـگاه بـه          ارتباطا
ها معطـوف   هاي موجود در سطح جامعه و شهرستان      ها و نگراني  دغدغهسمت  
 .گردد

نگـاران،  هاي مداوم ارتبـاطي بـا روزنامـه          برنامه HST،  آفريقاي جنوبي در  
 دف سـنتي  هاي ه   خبرنگاران و قانونگذاران را در كنار تعامالت منظم با گروه         

نگـار فعـال در     يك روزنامـه  . كند  دنبال مي  ) مديران خدمات بهداشتي   عمدتاً(
ملي  هاي مطرح    و يكي از روزنامه    HSTامور بهداشتي تحت استخدام مشترك      

 شـود  تأمين بودجه مي   HSTيك گروه پژوهشي كوچك كه توسط       . باشد  مي
نظمي بـه منظـور    سمينارهاي م.استدر ارتباط با كميته پارلماني ملي بهداشت       

 جمعي اندركاران وسايل ارتباط  دستهاي بهداشتي با    بهبود محتويات گزارش  
 .شود برگزار مي
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ENHR  30تقويت سازوكارهاي كشوري در پشتيباني از 

ـ    اارتباط و تع     ت و  ـوزارت بهداشـ  بـا   ده  ـف شـ  ـملي روشن و تعري
 .دييا برقرار نماه ديگر وزارتخانه
پـذيري و مجــاري   يـات ارتبـاطي فاقــد ابهـام، مسـئوليت    بوجـود اد 

 ــ  ENHRنظر از ساختار مؤسساتي   صرفـارتباطي با وزارت بهداشت  
ود، سـازوكار   ـن هدف برآورده نش   ـكه اي تا زماني   . اهميتي اساسي دارد  

ENHRوزارت بهداشت دايماً چنين تصور خواهند نمود كه          مقامات و 
هـاي ديگـر      اند و مـانع از فعاليـت        يك در كار ديگري دخالت كرده     هر  
اند و در اين صورت نتايج پژوهش ممكن است به طور مؤثر مورد               شده

 .گيردناستفاده قرار 
 و آوري عامل مهم ديگر، برقراري ارتباط با وزارت علوم و فن

كه در يك كشور بين حوزه در صورتي. باشد ميهاي ذيربط آن بخش
 ،داشته باشد وجود دولتي همپوشاني هايها و وزارتخانههاي بخشليتمسئو

در بعضي .  دخيل كردENHRهر دو وزارتخانه فوق را بايد در فرآيند 
پردازد و يا ها مي كشورها، وزارت آموزش نيز به بررسي تمامي پژوهش

 بايدهاي آموزش پژوهش را دردست دارد و بنابراين بعضي از جنبه حداقل
 . شركت داده شودENHRهبرد در راور فعال به ط

 پژوهش درحوزة سالمت ممكن است نيازمند درگير        ةهاي ويژ   جنبه
هاي كشاورزي،اقتصاد يـا    ها،از جمله وزارتخانه  ساختن ديگر وزارتخانه  

توانـد روشـي مـؤثر بـراي         مـي  ENHRآموزش باشند و يك سازوكار      
 .هاي مختلف باشدتسهيل همكاري بين وزارتخانه
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 هاارتباطات روشن با وزارتخانه
 بـه دنبـالفيليپـين  و   انـدونزي  در كشـورهاي     ENHRاجراي راهبرد   

هاي بهداشت و علوم ووزارتخانه نگي پژوهش بين  هاي هماه تقسيم مسئوليت 
گـذاري بنيـاد خـود مختـارليپين، پايه يدر ف . گرديدآوري، تاحدي پيچيده    فن

ENHRمشكل، در غلبه بر     بوده درارتباط نزديك با هر دو وزارتخانه فوق         ك
ENHR  ياري كننده بودتفكيك شده. 

ــژوهش  ــوم پزشــكي  و شــوراي پ ــينيفتوســعه عل در (PCHRD) ليپ
برنامـة< همچنـين يـك   . نمايـد  فعاليت مي  (DOST)آوري  وزارت علوم و فن   

ENHR <               تعيـينتمـرين    نيز در وزارت بهداشت وجـود دارد كـه شـروع بـه
هـاي ذينفـع مختلـف از پژوهش ملي، با شركت گـروه ة ها براي برنام   اولويت

 وENHR ةرنامـ ب< حاصـل بـين    >دوستانة< توافق.  كرده است  PCHRDجمله  
PCHRD <          پزشـكي  زيسـت  يهـاي پژوهشـ     به اين ترتيـب بـود كـه اولويـت

تحـت (PCHRD اول توسـط   ةها در درجـ     برخاسته از همايش تعيين اولويت    
ــن   ــوم و ف ــر وزارت عل ــي  ) آوري نظ ــب م ــرا و تعقي ــهاج ــوند، در حاليك ش

 بهداشـتيهاي گذاري سياستوبا نظامهاي سالمت     مرتبط پژوهش هاي  اولويت
درجـاتي از. يرنـد گ مـورد پيگيـري قـرار مـي        > ENHR برنامه<عمدتاً توسط   

وجـود دارد، امـا ايـن دو در تالشـند تـا بـا) مشكالت احتمالي و  (همپوشاني  
سازي پژوهش تحتاز جمله ظرفيت  (هاي گوناگوني هوليكديگردر مورد مق  

 هـرENHR و هم واحد PCHRDبنابراين در اصل هم     . همكاري كنند ) ملي
 اما هر يك تأكيدي متفاوت و،نمايند  را دنبال مي   > ENHR < دو راهبردهاي 

 .هاي مختلف برنامه پژوهش ملي دارند خاص خود بر جنبه
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گـذاري   در بخش دولتـي پايـه      1992 در سالENHR، سازوكاربنيندر
آوري   شد كه اين سازوكار به عنوان مركز پژوهشي بنين در زمينه علـوم و فـن               

ي مـ پـژوهش عل و در وزارت آمـوزش  مقر رسمي اين مركـز      . شودشناخته مي 
عملكرد اين سازوكار شامل همـاهنگي پـژوهش، پيگيـري، و            .بنين واقع است  

اما مشكالت بسياري در رابطه با محـل        . باشدانتشار و اشاعه نتايج پژوهشي مي     
استقرار اين مركز وجود داشته است كه يكي از اين مشكالت فقدان وضعيت             

 ةوزارت بهداشت به طـور جداگانـه بودجـ        . مشخصي براي تأمين بودجه است    
كند اما  نيـاز بـه وجـود همكـاري و            هاي تحقيقاتي را تأمين مي      بعضي از طرح  

 .هماهنگي بيشتري بين اين دو وزارتخانه وجود دارد
آوري  م و فـن و در شوراي ملي بهداشت، عل     ENHR سازوكار   اتيوپيدر  

(NHSTC))   آوري اتيـوپي يـا      سيون علـم و فـن     يواقع در كم ESTC (  اسـتقرار
 صـورت   NHSTC توسـط    ENHRهـاي     هماهنگي تمامي فعاليـت   . يافته است 

هاي ذينفع در تمـامي       پذيرد و عملكردها با هماهنگي كامل با تمامي گروه        مي
 شـوراي ملـي    بـه عنـوان عضـوي از   ENHRسـازوكار    .شوند  سطوح انجام مي  

اي شــانهنشــود كـه ايــن امــر  رفتــه مــيگ در نظـر  آوري  علــوم و فــن،بهداشـت 
 . است در كشورENHRموفقيت راهبرد از
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هـاي ذينفـع را        توسط گـروه   ENHRسازوكار   >مالكيت<احساس    
 .يدتقويت كن

 بايد چنـين احسـاس كننـد كـه          ENHRهاي درگير در    تمامي گروه 
  . هستندENHRي منافعي قابل توجه در سازوكار ادار

 
 
 

و م  و بطن آكادمي ملي عل    رود دخENHRگذاري سازوكار به پايهمصر
ــن ــه اســت(NAST)آوري  ف ــام   .  پرداخت ــامل انج ــازوكار ش ــن س ــايف اي وظ

ريزي، بستن قراردادهاي مطالعـات پژوهشـي،       بندي و طرح  نيازسنجي، اولويت 
 .باشد ي ميهاي پژوهشارزشيابي،و اشاعة يافته

همچنين در اين سازوكار كه بودجه خود را بـه طـور كامـل از دولـت                 
مصـر نيـز حضـور    پزشـكي  گيرد، نمايندگاني از اعضاي شـوراي پـژوهش      مي

 در زمينه برقـراري     >اي عمده<هاي      فعاليت) 1997و98(در سالهاي اخير    . دارند
هش  و واحـد پـژو     NASTهمكاري و هماهنگي بين سـازوكارهاي مبتنـي بـر           

.  صورت گرفته اسـت    (MOHP)نظامهاي سالمت وزارت بهداشت و جمعيت       
كننـدگان  بـه عنـوان تـأمين     كننـده    اهـدا هاي  هم نهادهاي دولتي و هم سازمان     

 در  ENHRالبتـه سـازوكار     . نـد ك   در مصر فعاليـت مـي      ENHR بودجة فرآيند 
ده  با مشكالتي مواجه بو    هكنند هماهنگيبه عنوان يك    خود   اجباري انجام نقش 

 .ستا

http://lib.ommolketab.ir
http://lib.ommolketab.ir


ENHR  34تقويت سازوكارهاي كشوري در پشتيباني از 

 
پـذيري و همچنـين     ينـدهاي مسـئوليت   داشت تا فرآ   شما نيازخواهيد 
ــه جوامــع، وزارت بهداشــت و   مشــاركت گــروه هــاي متشــكل از جمل

ب قــامــا بايــد مرا. المللــي را در نظــر داشــته باشــيد گــذاران بــينســرمايه
هاي بيش ازحد نيز باشيد، چرا كه        گفتگو و مشاوره   ةفروغلتيدن به ورط  

اند در  ي شده گذارپايه >عمل<دراين صورت سازوكارهايي كه با هدف     
خواهنـد   حاصل و غيرسودمند  نهايت بدل به جلسات بحث و منازعة بي       

 .شد
 

 ENHR سازوكارهاي >مالكيت< تقويت حس
 تعيــينENHRعنــوان نقــاط كــانوني بــه ، تعــدادي از مؤسســات،بنــيندر 

اي توسـعة، مركز منطقـه   بهداشتيلوم  ع ةاين مؤسسات شامل دانشكد   . اند  دهش
.باشــندوزارت بهداشــت عمــومي مــي و (CREDESA)بهداشــت و جمعيــت 

از ENHRنهاد  همچنين به منظور تشويق مشاركت بيشتر جامعه، تمركززدايي         
 ايـننقطة قوت . گرفته است ها صورت  وزارت بهداشت و ديگر سازمان     داخل
ن نيزآ ضعف   ةنقط. باشدهاي مختلف مي   مشاركت گروه  ي  ،سطح باال ارساخت

 . با وزارت بهداشت بوده است مشخصنبود هماهنگي و تعاملي
اين گروه.  به بعد فعال شده است     1995 سال   از ENHR گروه   جامائيكادر  

كــه از ســوي وزارت بهداشــت بــه رســميت شــناخته شــده اســت، نماينــدگان
ريـزي جامائيكـا را بـا هـدفانشگاهي و مؤسسه طرح   وزارتخانه، واحدهاي د  

 .آورد گرد هم ميENHRپيشبرد و ترويج 
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اي پژوهشي تهيـه كنيـد كـه بـه نيازهـاي ملـي از رهگـذر                 برنامه 
 .بلند مدت بپردازدمدت تا هاي كوتاه  دغدغهي و  به حلنيازهاي م

 ة، فراهم شدن فرصـت توسـع      ENHRمنافع بالقوه سازوكار     يكي از 
شكل به  ي  حلمهاي  مقولهة جامع پژوهشي است،به نحوي كه       يك برنام 

 ملي  ايهاي پايه ها،نظامهاي سالمت و حتي پژوهش    دادن سياستگذاري 
 ا،در حـال حاضـر در بسـياري از كشـوره          .  كمـك نماينـد    ملـي و تحت 

ش ـود و حتي پژوهـش ميزاـمجاربردي ـش ك ـاي از پژوه  هـپژوهش پاي 
ــه دو بخــش   1هــاي ملــيهش در سياســتپــژو<نظامهــاي ســالمت ب

 و >
2يحل م اتيهاي عملي پژوهش<

ه ـن واقعيت ك  ـك كافي از اي   در بدون   ـ >
 تقسيم ـيرند  ـديگر شكل بگبخش هر يك از اين دو بخش بايد توسط 

نگاه داشتن   هاي پژوهشي،از طريق متمركز   اي از اولويت  برنامه. شود  مي
هـا يـا     سـازمان   بر روي نيازهاي غالباً در حال تعارض       ENHRسازوكار  

  به عنـوان     ENHRاثربخشي سازوكار   موجب افزايش   هاي ذينفع   گروه
 .دشخواهد  عاملي براي تحول

 
 
 
 
 

                                                            
1National policy research 
2Local operational research 
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ــه    ــاي منطق ــان از راهبرده ــرايايدر صــورت امك ــ ب ش ـ افزاي
 .ييداستفاده نما  ENHRاثربخشي سازوكار 

هـاي مختلـف      هـه به جنب  ـاي با توج  هـاي منطق ـگاهي توسعة راهبرده  
ايـن راهبردهـا ممكـن اسـت        . تواند مفيد واقع شـود     مي ENHRاي  اجر

ــهشــامل  فنــي، توســعة هــاي  و مهــارت شــراكت گذاشــتن تجربيــات ب
هــاي  هــاي پژوهشــي مشــترك، و تــأمين بودجــه مشــترك طــرح ه پــروژ

 .تحقيقاتي باشند
 

اي به منظور افزايش اثربخشي دهاي منطقهاستفاده از راهبر
 ENHRسازوكارهاي 

مسـتعمره سـابق فرانسـه در تعـدادي از كشـورهاي        ENHRدر پي بررسي    
ايشـبكه ) بنين، سـنگال، گينـه، و بوركينافاسـو       (زير صحراي آفريقا     منطقهدر

هاي فني،منابع ومهارت گذاري شد تا به شراكت گذاشتن     اي پايه منطقهتحت  
داد تـا ايـن رويكـرد اجـازه      .پـذير گـردد      در بين اين كشورها امكان     تجربيات

هـاي  ظرفيت پژوهشي در هر يك از اين كشورهاـ كـه هـر كـدام محـدوديت               
 . توسعه يابد ـبارزي در اين زمينه داشتند
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 ي پژوهشي اه  از نظامENHRپشتيباني 
 

 :ENHRهاي سازوكارفعاليت
ش بــر چگــونگي فعاليــت ســازوكار  درك شــما از نقــش پــژوه  •

ENHRداشت  تأثير خواهد. 
 تعريف  ,كندركشور شما ايفا مي   دENHRكه سازوكار را  نقشي     •

 .يدينما
 .ه نماييدي كار را تعريف و ارا>حاصل نهايي «  •
 كه براي مخاطبـان مناسـب       »دييبه نحوي آماده نما   <اطالعات را      •

 .باشد

  فراهم آورد بودجه راي پژوهش بENHRسازوكاراست   الزمآيا     •
 ؟يا خير

 ،دركنار عرضة پژوهش  به عنوان راهبردي براي ظرفيت سازي،          •
  .براي پژوهش ايجاد تقاضا نماييد

 . كنيدها و تجربيات محلي و بين المللي استفاده از مهارت  •
 :آمد توليد در  درENHRتوان بالقوه سازوكار 

 .باشيد >گذاري هايي براي جلب سرمايه فرصت<به دنبال   •

 بـهگـذاران هاي تأمين شده توسط دولت يـا ديگـر سـرمايه          از بودجه  •
 .يدينما   استفادهگذاري بيشترعنوان اهرمي براي سرمايه

گذاران خاصـيهاي تأمين بودجة خود را بر روي سرمايه       درخواست •
 .متمركز كنيد

 .هاي درآمدزا را در نظر داشته باشيد  ديگر فعاليت  •
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 مقوله مورد بحث

 پـژوهش شـور و      نهـاي پشـتيبا    سـازمان  اي از   با گذشت زمان، پـاره    
دهند و خود بدل به مـانعي بـر سـر راه            خود را از دست مي    ة  اشتياق اولي 

 ENHRچـه بايـد كـرد تـا سـازوكار           . شـوند توسعة فكري كشورها مي   
؟ در ايـن    شودهاي جديد     كشور شما، پويا و مشوق افكار مستقل و ايده        

 مـورد   ENHRاي  هـ ها و عملكردهاي سـازوكار      برخي از فعاليت   بخش

رمايه خــود يعنــي مــردمـمندترين ســـبــه پــرورش و بالنــدگي ارزشــ
 :بپردازيد

 .بپردازيدگروه خود ابتكار درها، اشتياق و مهارت به ايجاد    •
 .يديي بالقوه رهبري را تقويت نماي  توانا  •
 .هاي خود بيافزاييد  بر تنوع مهارت  •
 .دهيد در جلب و حفظ پرسنل خوب توسعه  را  توانايي خود  •
 باشـد،نـو هـاي    و ايده يتخالق محيط پژوهشي ملي را كه مشوق يك

 :دييتقويت نما
 .يدي نماناساييهاي خالقيت را شها و فرصت  محرك  •

ـ      روش ـ  ـهايي بـراي پـايش م ـ  ENHRازوكار  ـي سـ  ـيزان اثربخش هـتهي
 :يدينما
 خـود   ENHRمقياسي بـراي سـنجش ميـزان اثربخشـي سـازوكار               •

 .طراحي كنيد
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ENHR  39تقويت سازوكارهاي كشوري در پشتيباني از 

هــايي بــراي افــزايش اثربخشــي آنهــا  و روشاســت بررســي قرارگرفتــه 
 .شود پيشنهاد مي
 

  هاي كليديپيام
 

 :ENHRوكار ازهاي سفعاليت 
ش بــر چگــونگي فعاليــت ســازوكار ـش پژوهـــدرك شــما از نقــ  

ENHR  تأثير خواهد داشت. 
 عـاملي   ها يا  اي از دانش  پژوهش در ديدگاه سنتي به عنوان مجموعه      

. شـود گيرنـدگان تلقـي مـي      براي توليـد اطالعـات مفيـد بـراي تصـميم          
 كـه در  >هـدف <  اغلـب از پـژوهش بـه عنـوان يـك        ،طرفداران اين نظر  

 ،از طرفـي  . گوينـد   نقش دارد سخن مي    >هاگيري مرتبط با داده    تصميم<
اي بـراي تحـول اجتمـاعي و         پـژوهش را وسـيله     ،گروهي ديگر از افراد   
هـاي اجتمـاعي مختلـف و در جهـت مقاصـد             روهسياسي كه توسـط گـ     

تأثير نهـايي پـژوهش ممكـن       . دانند شود، مي گوناگون به كار گرفته مي    
است تحت تأثير برخي عوامل اقتصادي و اجتماعي ـ سياسي قرار گيرد  

 و تحت شوندتحول مكه اين عوامل ممكن است خود در رهگذر زمان       
سرانجام آنكه دسته سـومي    . گذاران قرار بگيرند  هاي سرمايه  نفوذ تالش 

 نيز وجود دارد كه دو نظر فوق را نه برخالف و متضاد يكديگر بلكه به 
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ENHR  40تقويت سازوكارهاي كشوري در پشتيباني از 

تواند ايفا   هاي گوناگوني كه پژوهش مي    عنوان بخشي ازطيف نقش   
 .گيرندكند در نظر مي

تر  پيوند بسيار نزديكي با ديدگاه سنتي      ENHRبرخي سازوكارهاي   
ضـمين كيفيـت و ارزش علمـي پـژوهش          هاي آنها بـر ت     داشته و فعاليت  

پردازند برخاسته از بسـتر     پژوهش مي  به اغلب افرادي كه  .يابندتمركز مي 
ات ـعلمــي و دانشــگاهي بــوده و گــاه دركنــار برخــي از مــديران خدمــ

چنين سازوكارهايي اغلب به راحتي در      . پردازندبهداشتي به فعاليت مي   
ا ديگـر سـازوكارهاي     امـ . گيرنـد مـي  بطن شوراهاي علمي قانوني قـرار     

ENHR   تـري از    و بـا طيـف وسـيع       كننـد   مي ايفا   >كاوشگرانه تر < نقشي
 تقويت  ،به تعامل ) فراتر از محدوده وزارت بهداشت    (كاربران پژوهش   

سـازي اطالعـات بـراي مخاطبـان مختلـف و گسـترش              آمـاده   و گفتگو
 .پردازندهاي خود ميمحدوده فعاليت

http://lib.ommolketab.ir
http://lib.ommolketab.ir


ENHR  41تقويت سازوكارهاي كشوري در پشتيباني از 

 
كند، تعريـف     ر كشور شما ايفا مي     د ENHRكه سازوكار   را  نقشي    

 .كنيد
 گســترة  وENHRعوامــل خــاص كشورشــما، نقــش ســازوكار     

 باشـيد تـا     دهاي آن را تعيين خواهد كرد، امـا شـما بايـد درصـد               فعاليت

 افزايش تأثيرنهايي پژوهش
 است كـه    NGO يك   ،)HST( بنياد نظامهاي سالمت     ،آفريقاي جنوبي در  

هاي اين   بخش مهمي از فعاليت   . كند  از اصالحات بخش بهداشت حمايت مي     
بنياد مشتمل بر حمايت و پشتيباني از پژوهش در نظامهاي سـالمت و دسـت و                

 هـاي كـالن   مشكالت عملياتي محلي از طريق سياستگذاري      با پنجه نرم كردن  
)Macro-Policy (است. 

 يكـي از بازوهـاي اجرايـي    ،انگيزش حمايت و پشتيباني داخل شهرسـتاني     
 از ي از پژوهش تنهـا يكـي   كه در آن پشتيبان است HSTبنياد نظامهاي سالمت    

بـه حسـاب    هاي منتخب   ت براي مواجهه با نيازهاي بهداشتي شهرستان      مداخال
هاي ارتباطي و دسترسي بـه    مداخالت شامل بسط و توسعه شبكه      ساير. آيد  مي

تسـهيل فرآينـد    و  هاي مـديريتي     نظام بهبودمنابع اطالعاتي، پشتيباني فني براي      
 .تحول است

 شـامل يـك برنامـة       HST  بخـش بهداشـت در     تيبانيهـاي پشـ   ديگر برنامه 
بخــش  (HealthLink)ييمنــاطق روســتابــراي توســعة ارتباطــات الكترونيــك 

هـاي مـديريتي و       ، و يـك برنامـة توسـعة مهـارت         بازاريـابي  اطالعات و    اشاعة
 .پژوهشي است
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ENHR  42تقويت سازوكارهاي كشوري در پشتيباني از 

 هايي را كه منجر بـه اثربخشـي ايـن سـازوكارها تـا حـد ممكـن                    فعاليت
 .شوند، تعريف و تبيين كنيدمي

 
 .ريف و ارايه كنيدتع حاصل نهايي كار را  

 اهداف و محصوالت    مابين، شما بايد    ENHRترويج  و  در پيشبرد   
دستيابي اقدام براي   ي،  يمحصول نها . و ميان مدت تمايز قائل شويد      اوليه

برخي ازاهداف ميان مدت ممكن است شامل       .به عدالت بهداشتي است   
 هايي در   االت و يا برگزاري همايش    مقافزايش ظرفيت پژوهشي، انتشار     

اما مادامي كه هدف نهايي همـواره       . هاي مختلف كاربر باشد     بين گروه 
 بدل به يكي ENHR وجود دارد كه احتمالدر ياد نگهداشته نشود،اين   

 ENHRتعريف نقش سازوكار 
گـروه«، وزارت بهداشت عمومي و امور اجتمـاعي يـك           ي گينه روجمه در
ايـن.  منصوب كرد  ENHRهاي  گيريرا به منظور پيشبرد و تعيين جهت      » متفكر

وهاي عمـومي، خصوصـي         دانشمندان و سياستگذاران بخش    ةگروه در برگيرند  
.بـود  دولتي مربوطه    هايسنتي بهداشت، مجامع علمي و دانشگاهي، و وزارتخانه       

ه پـژوهش ملـي علـومرهبري برنامـ : گروه به روشني تعيين شده بود وظايف اين   
سط و توسعه و اجراي يـك راهبـرد آموزشـي؛ بسـيج منـابع جديـد و ب پزشكي؛

ريـزي،اين برنامه. توسعه يك سازوكار مناسب براي نظارت و مديريت پژوهش      
 به اجراENHRيك طرح پنج سالة     . پيشرفتي قابل مالحظه را به بار آورده است       

هشگران و مؤسسات پژوهشيسازي جهت پژو  گذارده شده،يك فرآيند ظرفيت   
اطالعـات و اسـناد بـه كـار در دست تهيه است، و يك راهبرد مبتني بـر تـرويج           

 . شده استهگرفت
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ENHR  43تقويت سازوكارهاي كشوري در پشتيباني از 

. شـود  حمايتگر پژوهش در حوزة سالمت    مرسوم  ديگر از سازمان هاي     
يعني  (ENHRنهايي  محصول   >بازاريابي<هاي مفيد براي    يكي از روش  

 ة برنامــ و پشــتيباني يــكگــذاري پايــه) در بهداشــتعــدالت بهداشــتي 
 هاي  گروه  و  كه به طوراختصاصي نيازهاي بهداشتي افراد      است پژوهشي

 از ـاي مي تواند اجزاي مختلفـي   چنين برنامه. ير را هدف گرفته باشدفق
گرفته تا توسعة محصوالت     اقتصادي چگونگي تخصيص منابع    ارزشيابي

رتيـب، شـما   تبـدين  .  داشته باشدـفقير  جديد براي حل مشكالت افراد  
دهي كنيد هاي پژوهشي خود را به نحوي سازمان خواهيدتوانست تالش

>نماد< ناخته شده و  بخشي از     شكه اهداف اصلي آنها به سادگي       
 شـما   1

 .شوند
 

 

                                                            
1.Logo 

  و تبيين محصوالت نهاييبازاريابي
سـال توسـط   ر كـه ه   >ري بر وضعيت بهداشت آفريقاي جنوبي     مرو«مجموعة  

ول فعاليت اينترين محص   شود، بدل به پراهميت      منتشر مي  هاي سالمت  بنياد نظام 
هـايها و توسعه  رونداين جزوه تالش دارد تا نقدي عيني بر         . بنياد گرديده است  

ها و سياستگذاري دربر اساس نتايج پژوهش      ها، سياستگذاري  در صورت گرفته 
-كننـدگان بـه سياسـتگذاري       دادهاي رسيده از ناظران و ععمل       درونارزشيابي و   

 .هاي بهداشتي، فراهم آورد
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ENHR  44تقويت سازوكارهاي كشوري در پشتيباني از 

ـ   <اطالعات را     ـ  >اييدـبه نحـوي آمـاده نم ـ ـ كـه ب ان ـراي مخاطب
 .مناسب باشد

 سياستگذاران، كاركنان بهداشـتي، وسـايل       شده به ه  ياطالعات ارا 
جـامع علمـي را بايـد بـه         مي اجتماعي و ديگر     اهارتباط جمعي، سازمان  

اي از قـوانين ابتـدايي        گـاه، پـاره   . نحوي مناسب و متفاوت آمـاده كـرد       
 ناديـده گرفتـه   ـه  يـ  از جمله سادگي پيام و جذابيت نحوه اراـارتباطات  

 به تقويت و توسعة     ENHRزوكار  ممكن است الزم شود تا سا     . شودمي
هـاي چـاپي،      سـازي اطالعـات در قالـب      ي پژوهشـگران در آمـاده     يتوانا

 . تصويري و الكترونيك بپردازد-صوتي
 

ــENHR ازوكارـ ســتـتعيــين نماييــد كــه آيــا الزم اســ   راي ـ ب
 . بودجه فراهم آورد يا خير،پژوهش

 كشور شما ممكـن اسـت تنهـا بـه عنـوان يـك               ENHRسازوكار  
زوكار هماهنگ كننده عمل نمايد، و يا اينكه به عنوان نهـادي بـراي              سا

كه يك سازوكار حمـايتگر از      زماني.  شود ينيتعتأمين بودجه پژوهشي    
ها خود به تأمين بودجه پژوهشي و انجام پژوهش در آن واحـد             پژوهش

ها ايـن   حل از راهييك. مي پردازد، گاه ممكن است تعارضاتي رخ دهد    
گـذاري نمـود كـه خـود        پايـه نحـوي    را بـه     ENHRار  سازوكاست كه   

  نداشته باشد،بلكه موظف به بسيج امكانات و 1عملكرد پژوهشي دروني

                                                            
1.Intramural research 
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ENHR  45تقويت سازوكارهاي كشوري در پشتيباني از 

 روشني  رهنمودهايتوان  همچنين مي . تأمين بودجه براي پژوهش باشد    
 در رقابـت بـراي      ENHRگذاري كرد تا تضمين شود سـازوكار        را پايه 

حـال يـك    دجـه و در عـين     ها به عنـوان يـك متقاضـي بو          جذب بودجه 
 .كندها عمل نميگيرنده براي تخصيص بودجهتصميم
 

ـ كازي، در   ـسـ ي بـراي ظرفيـت    دعنـوان راهبـر   به     ه ـ عرضـ  ارـن
 .ژوهش، تأكيد و تمركز كنيدپ  تقاضا برايبر ايجاد ،پژوهش

سـازي   ظرفيـت  راياكثر كشورهاي در حال توسعه به نياز خـود بـ          
بخـش  . اند برده  مؤسسات مختلف پي  اي خاص و در   ه  رشته پژوهشي در 

سـازي، معطـوف تقويـت منـابع          هـا در جهـت ظرفيـت        عمده اين تالش  
ــد حجمـــي بحرانـــي < پژوهشـــي از رهگـــذر ــگران1توليـ  ،> از پژوهشـ

هــاي آموزشــي علــوم   در برنامــه2شناســي پــژوهشوارد ســاختن روش
مختلف پژوهشي شده   هاي  رشتههاي آموزشي در      ه دوره يپزشكي،و ارا 

هـاي ديگـري از جملـه تغييـر نتـايج و              ا از سـوي ديگـر زمينـه       امـ . است
ران و  بمحصوالت حاصـل از پـژوهش بـه منظـور تسـهيل اسـتفاده كـار               

بران روزش و پشتيباني از كامپيشبرد استفاده مؤثراز اين نتايج از طريق آ 
ايـن كـاربران ممكـن اسـت        . انـد تـوجهي قرارگرفتـه   پژوهشي مورد كم  

ارتباط جمعي،   وسايل وخبرنگاران نگارانمه،روزناهاي مروج شامل گروه 
هاي سياسي، اجتماعي   قانونگذاران،مديران خدمات بهداشتي و يا گروه     

                                                            
2.Critical mass 
3.Research methodologies 
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ENHR  46تقويت سازوكارهاي كشوري در پشتيباني از 

 را در مورد  كاربرهاي  اي كه اين گروه   هاي ويژه فعاليت.يا شهري باشند  
 چنين  .آورد، در نظر داشته باشيد      ميهاي خاص بهداشتي،گردهم    مقوله
 سمينارهايي با حضـور نماينـدگان وسـايل         توانند شامل ي مي يهافعاليت

 پـژوهش از قانونگـذاران و جلسـات بحـث و            ارتباط جمعـي، پشـتيباني    

 كه افرادي با نظرات متضـاد را گـردهم          >داغ<نظر پيرامون مسائل    تبادل  
 . باشد...آورد ومي

 
 . كنيدها و تجربيات محلي و بين المللي استفاده از مهارت  

المللـي ارتبـاط برقـرار        اي و بـين   لي، منطقـه  هاي پژوهش م  شبكهبا  
گذاردن نتايج پژوهشي،از امتياز دسترسي به      كنيدتا عالوه بر به شراكت    

هايي جديد براي تأمين بودجـه و ديگـر منـابع مفيـد برخـوردار               فرصت
 .شويد

 
 :درآمددر توليد  ENHRار كتوان بالقوه سازو 

 . باشيد>گذاريب سرمايهجلهايي براي  فرصت<به دنبال   
هاي   المللي به فعاليت    دة محلي وبين  نكنكمك بسياري از مؤسسات  

كنندگان احتمالي    شايد بهتر باشد تأمين    .پژوهشي موفق عالقمند هستند   
گـذاراني كـه مايلنـد در محصـوالتي موفـق           عنوان سـرمايه  بودجه را به    

اگـر بـا    تنهـا   كـه   اهداكننـدگاني   تا   قرارداد    نظر مدگذاري كنند     سرمايه
 نكته . دهنددر دست به نزدشان برويد به شما پاسخ مي >كاسه گدايي<
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ENHR  47تقويت سازوكارهاي كشوري در پشتيباني از 

هـاي احتمـالي      هاي خود و سودآوري      اين است كه شما بايد ايده      اصلي
هــاي  رشــد برنامــه. گــذاران بــازار بفروشــيدهــا را بــه ســرمايه ايــن ايــده
هـا و    را با چالشENHR، سازوكارهاي (SIPs) 1گذاري بخشي  سرمايه

از يـك سـو، در صـورتيكه        . هايي روبرو سـاخته اسـت      همچنين فرصت 
ها از طريق منابع دولتي هدايت شده باشند، ممكـن اسـت تـأمين                بودجه
هاي خطير از جمله پايش حركت بـه سـوي             مستقل براي فعاليت   ةبودج

 ها ممكـن    SIPاز سوي ديگر،    . عدالت بهداشتي با مشكل روبرو گردد     
پـژوهش  جـامع  يـك طـرح     است فرصتي براي طراحي و تأمين بودجـه         

 .وتوسعه فراهم آورند
 

 گـذاران  سـرمايه  توسط دولت يا ديگر    شده  تأمين هاي     بودجهاز    
 . استفاده كنيدبيشترگذاري  عنوان اهرمي براي سرمايهبه 

ورت مشاهدة شواهدي دال بر تعهـد       صران در ذاگبرخي از سرمايه  
از شـما خواهنـد     مالي از سوي دولـت، تمايـل بيشـتري بـراي پشـتيباني              

اران ذگ   مايلند تا در شراكت با ديگر سرمايه       بيشترگروهي ديگر   .داشت
 .به تأمين بودجه بپردازند

 
 
 

                                                            
1.Sectoral Investment Programs 
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ران گـذا  هاي تأمين بودجـة خـود را بـر روي سـرمايه    درخواست   

 .كنيد خاصي متمركز
داننـد بـه   پروپوزال عمومي ـ كـه مـي   يك ران كمي به گذا سرمايه

شـما  . دهنـد پاسخ مثبت مـي ـ است  ؤسسه ديگر نيز ارسال شدهچندين م
آگاه باشيد و پيش     گذاران مختلف ق مختلف و ويژة سرمايه    يبايد از عال  

 1.هاي نهايي، با آنها تماس حاصل كنيداز ارسال پروپوزال
 

                                                            
1Small grant 

 هايي نوآورانه به منظور بسيج سرمايههاروش
زسوي دولت سوئيس همـراه بـا       ادالر  200000مكي بالغ بر    ك،تانزانيادر  

امكان تأسـيس بنيـاد   )  دالر آمريكا 100000معادل  ( ميليون شيلينگ تانزانيا     50
هـدف ايـن بنيـاد تسـهيل        . كاربران پژوهش در حوزة سـالمت را فـراهم كـرد          

 اطالعات و تأمين بودجه  عهمشتريان پژوهش، اشا  ارتباطات بين پژوهشگران و     
گذاري اوليه در جهت باشد ودر نظر است تا از اين سرمايه ها مي   براي پژوهش 

 .هاي بيشتري براي پژوهش استفاده شودسرمايهبسيج 
پژوهش در نظامهـاي     / ENHRاي  ، يك بنياد بين مؤسسه    موزامبيك در          

گذاري گرديد  پايه)  در حوزة سالمت موزامبيك    نام بنياد پژوهش  به  (سالمت  
اين بنياد در   .  بپردازد ENHRتا به تأمين بودجه براي پژوهشگران جوان درگير       

هـاي   ه مشاوره، آموزش و پشتيباني توأم با نظارت، در كنـار كمـك        يجهت ارا 
 .كند  فعاليت مي1مالي كوچك
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 .ر نظر داشته باشيد درا   درآمدزا  هاي گر فعاليتدي  
ن امكدرصورت ا د كه   نداراگردرمؤسسه شما پژوهشگراني وجود     

 بـه ايـن     شـوند،   مـي رفتـه    به كار گ   يعنوان مشاور در مؤسسات ديگر    به  
.  تـأمين كنيـد    ENHRرآمدي اضافي براي سازوكار     انيد د تو  ميترتيب  

 را  اهدا كننده هاي   سازمان توانيد مديريت و سازماندهي بودجه      حتي مي 
 اينه  ككنيد   فراموشاما نبايد   .به عنوان احتمالي ديگر مد نظر قرار دهيد       

 كه خود ـ برخي از كاركنان كليدي شما را  وقتهاي در آمدزا فعاليت
 اين  البته. دهند به خود اختصاص مي    ـدنباش  منبعي ارزشمندتر از پول مي    

 نيازمنـد پـول، ممكـن اسـت         ENHRست كه سـازوكارهاي      ا يتضرور
 .اي جز متحمل شدن نداشته باشندچاره

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 هاي نوآورانه براي درآمدزاييفعاليت
 29اي بـالغ بـر         هزينـه  BRAC، شاخة پژوهش و ارزشيابي      الدشبنگدر            

ه دصرف يك برنامه پژوهشي گستر    )  دالر آمريكا  645000معادل  (ميليون تاكا 
، مطالعـات پـايش و ارزشـيابي،        1ليمي، پژوهش ع  ينهاتأثير   اتدر زمينه مطالع  

دوسوم .هاي دموگرافيك كرد  مراقبتو ايپايههاي  بررسيمطالعات تشخيصي، 
 در  ، تـأمين گرديـد     BRACبودجه مورد نيـاز ايـن پـژوهش توسـط           %) 7/62(

 از طريـق همكـاري و       خـارجي  منـابع    توسط%) 3/37(حاليكه يك سوم ديگر     
 .هاي پژوهشي قراردادي تأمين شدپروژه
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ارزشمندترين سرماية خود يعني    بالندگي  به پرورش و     
 :بپردازيدمردم 

ـ هـا، اشـتياق و    مهـارت  بـه ايجـاد     ود ـروه خـ ـار در گـ ـابتك
 .بپردازيد

 بر اثربخشـي سـازوكار  تأثير را بيشترين كه در موارد بسيار، عاملي   
ENHR      يت مكاني،بلكه افرادي هستند كـه      قع دارد،نه پول است و نه مو
هـاي    مديريت پژوهش گـاه در بنـد روش       . كننديها را رهبري م   فعاليت

شـما بايـد يـك محـيط كـاري      . افتد متعارف و روزمرة كاري به دام مي     
 .ور نموده و محرك اشتياق افراد باشدرها را بايد كه انگيزهينماايجاد 

ران ـعنوان مدي اول و از همه مهمتر، اعضاي گروه نبايد خود را به            
د، بلكه بايد خود را بخشـي از موتـور          نين بب يباز يك برنامه پژوهش   كاغذ

 :محركي بدانند كه
 .كندشكل دادن به برنامه پژوهش ملي كمك مي •
و ها NGO، جمعي هايبا رسانه وتقويت ارتباط    برقراري به •

 .پردازدمقامات دولتي مي
نظر كننده   درقالبي جلب  پژوهش هاي ده سازي برون  آماده به •

 .كندو مؤثر كمك مي
 پژوهشي  ةبالقو كه ازنظر توانايي   ست ا بال افرادي دن دايماً به  •

 .هستندشدن قابل بارور 
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تشبيهي مفيد، يك سازمان تبليغاتي است كه در آن خالقيت و           
كننـد و بـه     قيت سازمان بازي مي   ف محوري در مو    نقش هاي نو ايده
تشـكيل  . شـود ها ارزشي بسـيار داده مـي        هاي تازه و نوآوري     روش

 و سـپس    1يـورش فكـري   منظور  فتگي به   ي كوتاه ه  هجلسات گرو 
بسط و توسعة طرح هاي سازمان يافته، به شرطي كه اعضاي گـروه    

ثر ؤ راهبـردي مـ    توانـد    مي  باشند، هها شد   ايدهنقد  تشويق به توليد و     
هاي كاري در تمامي سطوح كاركنان بـه منظـور    تعيين گروه . باشد

توجه روش  جالب  قابل مشاهده يا    و   هاي تازه فعاليت پيرامون روش  
در كل روحيـه    . رودار مي كسازي به   ست كه براي روحيه    ا ديگري

 :گروه بستگي به عوامل زير خواهد داشت
 انگيزش و الگوي رهبري  •
ميزان اعتبار   و ديگر اعضاي گروه   رهبري به استقالل   تمايل  •

 قائل شده براي موفقيت
ميزان حفظ و تداوم حس عمل، تـأثير نهـايي و مناسـبت               •

 ENHRسازوكار 

 
 
 
 

                                                            
1Brainstorming 
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 .دهيد پرورشرهبري را بالقوه توانايي    

سـرمنزل  <هـاي مـديريت پژوهشـي عمـدتاً نقـش             متأسفانه سازمان 
شـما بايـد    .كننـد  پژوهشگران خسته و كهنسال را بازي مـي        >بازنشستگي

 صرف نظـر از سـن و سـطح سـازماني     ـي رهبري در افراد  يدنبال توانابه
عمومـاً  . ت وجود، ايـن توانـايي را توسـعه دهيـد           باشيد و در صور    ـآنها

ها را به بار آورند كه براساس توانـايي         توانند بيشترين تفاوت  افرادي مي 
 .بالقوة خود و نه سوابق خشك اداري، انتخاب شده باشند

 
 

 ENHR گروهي از فعاالن پرورش
 و بــه ارايــة عاليــق   (NEBT)، هيــأت ملــي اپيــدميولوژي   تايلنــددر 
 ســيع از دانشــمندان و اعضــاي دانشــگاهي، مقامــات هــاي گروهــي و فعاليــت

كنندگان در ايـن هيـأت      بسياري از شركت  . پرداختو فعاالن جامعه    بهداشتي  
اند و   نقش داشته  1980كراسي دهة   وبه طور فعال در جريان جنبش طرفدار دم       

وارد هيـأت   بـه ايـن      خـود    بـا تمايل به عدالت بهداشتي و تحـول اجتمـاعي را           
مـورد احتـرام    ارشـد و    ت و رهبري جمعي از دانشـگاهيان        تحت نظار . دننمود

 به نهـادي    NEBT،  )اندكه همگي مروجين شناخته شده تحول اجتماعي بوده       (
فعال و مشتاق در جهت پيشبرد تعهد به عدالت بهداشتي از طريق پـژوهش در               

 . تبديل شدحوزة سالمت
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 .هاي خود بيافزاييدهارتمبر تنوع   
سـازوكار    دبيرخانـة نيازي نيسـت كـه تمـامي افـرادي كـه در           

ENHR  شـما بايـد وظـايف و       . كننـد، پژوهشـگر باشـند        فعاليت مي
د و افــراد را يــعملكردهــاي مختلــف ايــن ســازوكار را درنظــر بگير

براي مثال، شـما    . وب كنيد صمتناسب با اين عملكردها انتخاب و من      
هاي مديريتي،ارتباطي، بازاريابي يا    ممكن است به افرادي با مهارت     

هـايي در     ديـدگاه پژوهشگراني كـه واجـد      . اشيداجرايي نياز داشته ب   

  توانايي بالقوه رهبريپرورش
 اسـت كـه درNGO  يـك  ،يـك مكزسيون پژوهش حوزة سالمت     يكم

سـيون،يهـدف عمـومي ايـن كم      . كند  همكاري با وزارت بهداشت فعاليت مي     
تواننـد در ارتقـاي سـطحتشويق و پيشبرد ضوابط علمي و فني اسـت كـه مـي            

رهبري در مـديريت پـژوهش حـوزة. بهداشت در مكزيك نقش داشته باشند     
وسـت و تأكيـد      سالمت به عنوان عاملي كليدي براي موفقيت شـناخته شـده ا           
هاي رهبـري  يتعتالشي ويژه معطوف شناسايي و رشد افراد مستعد جهت موق         

 .گرددمي
رهبري در پژوهش حوزة سالمت به عنوان عاملي اساسي توسط هيات

تايلنـد كـه امـروز مؤسسـه پـژوهش حـوزة سـالمت             (ملي اپيدميولوژي تايلند    
گران جـوان طـي گروهي از پژوهش    و به رسميت شناخته شد   ) شودخوانده مي 

 تـا بـه ايفـاي نقـش رهبـري درنـد اها مورد آموزش و پرورش قرار گرفته    سال
 .بهداشت عمومي بپردازند
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زمينه سياسـتگذاري عمـومي يـا علـوم سياسـي و توسـعه اجتمـاعي                
 يــا هــا هــاي اپيدميولوژيســت بتواننــد مهــارتاســت  ممكــن ،هســتند

 .دانشمندان علوم پايه را تكميل كنند
 

لـب و حفـظ پرسـنل خـوب توسـعه           خود را جهت ج   توانايي    
 .دهيد

 حفـظ پرسـنلي خـوب بـراي          و ي جلب نظر  هاهشما نيازمنديد تا را   
اين امر شامل تأمين يك   . بيابيدرا   ENHRة سازوكار   دبيرخانفعاليت در   

هايي براي رشد و هاي مالي و ارائه فرصت محيط كاري محرك، تشويق   
 .باشدشغلي ميپيشرفت توسعة فردي و 

 
اي نو  ـه  ك محيط پژوهشي ملي را كه مشوق خالقيت و ايده         ي  

 :ويت كنيدباشد، تق
 . كنيد را شناساييهاي خالقيتها و فرصتمحرك  

و رويكردهــاي پژوهشــي  جامعــه وجــود سلســله مراتــب درگــاه 
كاغذبازانه به مديريت پژوهش،  اشتياق پژوهشگران تازه نفس را سـرد            

هاي تازه و پيشبرد   به جاي روشي براي توليد آگاهي  >پژوهش<. كند  مي
. شـود    بهداشتي، بدل به يك شـغل مـي         عدالت  به جهت نيل درها  تالش

 بايد اين بندها را پاره كند تا بتواند محيطي پژوهشـي            ENHRسازوكار  
 راهبردهاي ممكن . هاي نو باشد، فراهم سازد و ايده كه مشوق خالقيت
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هـاي كارشـناس    هـاي مطالعـاتي بيشـتر، اسـتفاده از گـروه            شامل فرصت 
ايجــاد طلبنــد و  ي را بــه چــالش مــعــارفمشــاوري كــه رويكردهــاي مت

جديد هاي   نبال نمودن جنبه د براي پژوهشگران جهت 1كاريهاي    وقفه
 .باشد مي) روزمرهتقاضاهايغ از فشارها و رفا(كارشان

 
ـ       روش  ـ  ـهايي براي پايش م  ENHRي سـازوكار    ـيزان اثربخش

 .تهيه كنيد
 ENHRراي ســنجش ميــزان اثربخشــي ســازوكار ـبــي ـمقياســ  

 .طراحي كنيد
هايي براي ارزيابي تأثير نهايي اين      ن است بتوانيدشاخص  شما ممك 

ت ماهيـ سازوكار بر تخصـيص منـابع جهـت پـژوهش حـوزة سـالمت،               
اما عالوه  . پژوهش انجام گرفته يا ميزان همراهي آن با عمل تعيين كنيد          

ي و آيهاي ديگري براي ارزيابي كاربر اين ممكن است بتوانيد شاخص    
هـاي    دهرونز لحاظ محصـوالت و بـ       ا ENHRاثربخشي خود سازوكار    

به منظور حصول اطمينـان از      . ايد، شناسايي كنيد    خاصي كه تعيين كرده   
اند،بايد پايش  هاي پژوهشي واجد اولويت مد نظر قرارگرفته        اينكه زمينه 

 .ادامه دهيدرا پژوهش 
 
 
 

                                                            
1.Time-out 

http://lib.ommolketab.ir
http://lib.ommolketab.ir


ENHR  56تقويت سازوكارهاي كشوري در پشتيباني از 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  پژوهش در حوزة سالمت مليتوسعه يك پايگاه اطالعاتي
 شوراي پژوهش حوزة سالمت به انتتشـار يـك پايگـاه اطالعـاتيبوهزيمبادر  

 دنبــال نمــودنات بــپــژوهش حــوزة ســالمت دســت زده اســت كــه قــرار اســ
ريزي شده، در دست اجرا و يا خاتمه يافته، به طور منظم بههاي طرح   پژوهش

م ازپژوهشگران و مؤسسات پژوهشي درگيرسجاطالعات به طور من   . شود زور
اين پايگاه اطالعاتي ابزاري ارزشـمند بـراي. گرددآوري مي   در پژوهش جمع  
 . با گذشت زمان خواهد بودENHRسنجش پيشرفت 
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ENHR  57تقويت سازوكارهاي كشوري در پشتيباني از 

  پا به پاي تحوالت كشوريENHRحركت 
 

 
 
 

 :ENHRبنا نمودن سازوكار 
آنچـه در  : از پـيش نوشـته و واحـدي وجـود نـدارد          ةهيچ نسخ  •

كـه در كشـور ديگـر مناسـب         اسـت   دهد ممكن      مي يك كشور جواب  
 .نباشد

 .در ابتدا شرايط موجود در كشور را مد نظر قرار دهيد •
 .سازد را هموار ميENHR مسير ،پشتيباني سياسي •
 .مشترك است دورنمايينقطه شروع، رسيدن به  •
كـه   گيرنـد   قرارمـي  دردسترس خوبي هاي  فرصت يا رويكردها گاهي •

، از هـاي ذكـر شـده در بـاال    پوشي از توصيهكه با چشمد ناررا دارزش اين  
 . سود جستها اين فرصت

استفاده كنيد،اما ترتيبـي اتخـاذ نكنيـد> و پيشرو  ص كليدي اشخا<از •
 . شرط الزم ادامة كار شوداكه حضور آنه

 . را بر پاية آنچه وجود دارد پياده كنيدطرح خود •
 به قدر كافي مستحكمENHRاطمينان حاصل نماييد كه سازوكار       •

 .باقي بماند باشد تا در برابر تحوالت سياسي پابرجامي
 :ENHRتداوم بخشيدن به سازوكار  
 . واضح و متقاعد كننده داشته باشيد>محصوالتي« •
 .ه و تبليغ كنيدياين سازوكار را ارا ارزش باكاربردهاي •
عرضة پژوهشهاي حوزة سالمت، به تقاضـاكيد بر   أ ت به همان ميزان      •

 .هاي حوزة سالمت نيز تأكيد كنيدبراي انجام پژوهش
 .از منابع و اطالعات خارجي استفاده كنيد •
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ENHR  58تقويت سازوكارهاي كشوري در پشتيباني از 

 مقوله مورد بحث 
 به دليل ماهيت اين سازوكار نيازمند شركت دادن  ENHRياجرا

 ـهــاي سياســي، علمــي   از جملــه گــروهاز جامعــه هــاي مختلفــي  گــروه
فرآينــد بنــا نمــودن . هــاي مــروج اســت دانشــگاهي، اجتمــاعي و گــروه

 در كشورهاي مختلف    ENHR براي پشتيباني از     يسازوكارهاي كشور 
 فراهم،هستندمراحل مشابه    در   كه هاي مفيدي را براي كشورهايي    درس

چنـين  گـذاري   يـاد داشـت كـه تأسـيس و پايـه          اما بايد به  .  آورده است 
 اسـت و ايـن    ENHRسازوكاري تنها قـدم اول در فرآينـد پشـتيباني از            

د تا قادر به كنارآمدن با شرايط       نسازوكارها بايدپويا و انعطاف پذير باش     
 .تحول كشور باشندرو به 

در   ENHR، تكامـل مـداوم سـازوكار        اين بخش از نوشته حاضر    
هــايي بــراي تــداوم  ســازي فرآينــد تــا روشزمينــهزمــان از را كشــورها 

بخشيدن به آن و پاسـخگو نمـودن ايـن سـازوكار بـه تحـوالت، مـورد                  
 .دهدبررسي قرار مي
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ENHR  59تقويت سازوكارهاي كشوري در پشتيباني از 

 هاي كليديپيام
 

 :ENHRبنا نمودن سازوكار  
 آنچـه در يـك      :ي وجود ندارد  حدا و و  نوشتهاز پيش   هيچ نسخة     

ـ    در    ممكن اسـت كـه     ،دهدكشور جواب مي   ب ـر مناسـ  ـكشـور ديگ
 .نباشد

 سياســي و ـ كشــورهاي مختلــف بــا توجــه بــه شــرايط اجتمــاعي   
 ENHRپژوهشي خاص خود،سازوكارهاي مختلفي را براي پشتيباني از       

ت  اس توسعه سازوكاري بسط و   روي هر كشور،    اچالش فر . اندبرگزيده
پژوهش مـرتبط بـا    راي مثال،بENHRاف اصلي ساختن اهد  كه درعملي 

 اثربخشي، از بيشترين    شودمي عدالت بهداشتي    كه منجر به پيشبرد   عمل  
 .برخوردار باشد

 
 .در ابتدا شرايط موجود در كشور را مد نظر قرار دهيد  

برند كه فرشتگان حتي هايي هجوم مي  به سوي محل   ن گاه ديوانگا
گـذاري  يـا پايـه   پيش از تعيـين     . نداز قدم گذاردن در آنجا وحشت دار      

 كشور خود، شرايط سياسي و پژوهشي كشـور را بـه            ENHRسازوكار  
 خاص ممكن است    ييك بخش دانشگاه  . دقت مورد بررسي قراردهيد   

 به نظرآيـد    ENHRآلي براي سازوكار      در نگاه اول به عنوان مكان ايده      
ش هـاي بخـ     اما چنين مركزي ممكن است در عمـل در حاشـية فعاليـت            

واحدي در وزارت بهداشت نيز ممكن اسـت   . بهداشت باقي مانده باشد   
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ENHR  60تقويت سازوكارهاي كشوري در پشتيباني از 

انتخاب مناسبي در نظرآيد، اما از سوي ديگر اين احتمال وجود خواهد        
  اثربخشي ،ومنصوبين سياسي   رسمي داشت كه جابجايي سريع مسؤوالن    
 ENHRازوكارســپــيش از انتخــاب . چنــين مركــزي را محــدود ســازند

ديگـر   و   يري، جريان منـابع   گ  رهبري، تصميم  بايد عواملي چون  مناسب  
 . را در نظر داشتفرديمتغيرهاي 

 
 .سازدرا هموار مي  ENHRپشتيباني سياسي، مسير   

ENHR    از . رددگـ  ميتالشي بيهوده   بدل به   سياسي   بدون پشتيباني
دهد، شكي نيست كه     فقرا را در كانون توجه قرار مي       ENHRآنجا كه   

هاي پژوهشي سنتي را به چالش      هاي گروه ويتمناسبات اجتماعي و اول   
بنابراين و بـه منظـور تضـمين آنكـه پـژوهش حـوزة              . خواند خواهد فرا

يعنـي بـه عمـل درآوردن       (هاي كشـور      سالمت بيشتر در جهت اولويت    
قرار خواهد گرفت، پشتيباني    )  عدالت بهداشتي  پيشبردنتايج پژوهش و    

 .مورد نياز خواهد بودسياسي 
 

 . مشترك استدورنماييرسيدن به  ع،نقطة شرو  
  را >شركاي غيـر معمـولي    < دركشورها   ENHRگاه اجراي راهبرد    

پژوهشـــگران، سياســـتمداران، . آورد يمـــ گـــردهم بـــراي اولـــين بـــار
هاي مروج همگي حـول  هاي تجاري، نمايندگان جامعه و گروه  اتحاديه

 . ند بپردازENHRنشينند تا به بحث و بررسي پيراموني مشترك ميزيم
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ENHR  61تقويت سازوكارهاي كشوري در پشتيباني از 

ورد داليل اوليه ايـن گفتگـو و عمـل          منقطة شروع، رسيدن به توافق در     
ي جهت عمـل    بيعني استفاده از پژوهش به عنوان سكوي پرتا       (مشترك  

تمـامي   تا زمانيكه نظرات و عقايد    . است)  عدالت بهداشتي  پيشبرد براي
ها در فرآيند شركت داده نشده باشند، همواره اين احتمال وجـود      هگرو

قرار  ENHR سر راه اجراي    بر  متعارض  و  داشت كه منافع فردي    خواهد
 .گيرند

 
ه گفتـه شـد، همـواره احتمـال اسـتفاده از            ـود آنچـ  ـبا وجـ    

 .هايي بهتر نيز وجود داردفرصت
بـه منظـور    شـده   آنچه در باال گفته شـد، رويكـردي دقيـق و فكـر              

 با ايـن وجـود در مـواردي رويكـردي           .كند پيشنهاد مي  ENHRاجراي  
 از كـارآيي بيشـتري برخـوردار         ENHR اجـراي    رايتر ب رصت طلبانه ف

شايد الزم گردد كه شما در عين حاليكه اهـداف اصـلي را             . خواهد بود 
ها به جستجو و استفاده از  بدون حضور تمامي گروه    ايد،فراموش نكرده 

 .ها بپردازيداين فرصت
تناقض ترديدي نيست كه اين رويكرد با آنچه در باال گفته شد در           

نكته .كاهنداست،اما هيچ يك از اين دو رويكرد از ارزش ديگري نمي          
ترين وضعيت را حاصل نمود و شما بايـد  كليدي آن است كه بايد بهينه 

پـذير باشـيد و از      هاي مختلف انعطاف    سنگين نمودن انتخاب  ودر سبك 
 .بهترين شرايط موجود استفاده كنيد
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ENHR  62تقويت سازوكارهاي كشوري در پشتيباني از 

اذ ـترتيبـي اتخـ    ه كنيـد، امـا     استفاد > و پيشرو  ص كليدي اشخا<از    
 .نكنيد كه حضور آنها شرط الزم ادامة كار باشد

 و  ENHRگـذاري سـازوكار      رهبـري، پايـه    ادتعدبا اسـ  گاه فردي   
گـاه بـا    . شـود  مي دار دهه ع  را هايي مؤثر در اين چارچوب    انجام فعاليت 

يـك رهبـر    . گردنـد هـا متوقـف مـي       كنار رفتن اين فرد، تمامي فعاليـت      
 و به منظور تضـمين ادامـة        ستبه فكر زمان كنار رفتن خود ا       تأثيرگذار

 .ندك هاي انساني كافي اطمينان حاصل مي ايجاد ظرفيتازكار، 
 

 .طرح خود را بر پاية آنچه وجود دارد پياده كنيد  
سـازوكار  « بـا عملكـرد مشـابه بـا يـك            هـايي سازمانممكن است   

هاي از    ه از ظرفيت  استفاد.   از قبل وجود داشته باشند      ENHR> كشوري
امـا از سـوي    . تواند مفيـد واقـع شـود      ي مي زمانهايپيش موجود چنين سا   

يـك   تنهـا  ENHR ــ  سـت  ني>تكرار مكررات<  به معني ENHRديگر،  
 ساده براي پشتيباني از ظرفيـت پژوهشـي كشـور يـا دسترسـي بـه                 شرو

در زمان انتخاب يك سازمان از پـيش موجـود بـدين            . باشدبودجه نمي 
عبارتند از توانايي بـالقوه بـراي   كه در نظر داشت  را  بايد عواملي   منظور  

تر يا تغيير يافتـه، وجاهـت قـانوني و اعتبـار ملـي              هدپذيرفتن نقش گستر  
 .هاي محليسازمان در نزد سازمان
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ENHR  63تقويت سازوكارهاي كشوري در پشتيباني از 

 . كنيدتأكيد اي اساسي  استحكام سازوكار به عنوان خصيصه بر 
تواند بـه سـادگي دسـتخوش        مي ENHR يك سازوكار    اثربخشي

چگونگي طراحي سازوكاري كه به جاي غرق       . تحوالت سياسي گردد  
تفـاوت  مشدن، بر موج تحوالت سوار شود از كشوري به كشور ديگـر             

توان بـه   اما به عنوان برخي ازراهبردهاي احتمالي به اين منظورمي        .است
ه اي كـه نماينـد    >هيأت رئيسه <خودمختاري از وزارت بهداشت، داشتن      

كننـدگان   يي تـأمين جو طيف وسيعي از نظرات و عقايد است و شراكت   
 .بودجه اشاره كردمختلف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تجربة اوگاندا: ENHR نمودن سازوكار بنا
 ENHRيافته و مشاركت محوررا به منظور اجراي           فرآيندي نظام  اوگاندا

نظــرات و . ، مــورد اســتفاده قــرارداد ENHR  يــك ســازوكارگــذاري و پايــه
 سـكوي  چند تخصصي بـه عنـوان         و تالشهاي سه مركز پژوهشي جامعه محور     

مركز توسعه و   . فاده قرار گرفت   مورد است  ENHRآل جهت اجراي     ايده رتابيپ
تحليـل  تجزيـه  كودك، واحد اپيدميولوژي باليني و گـروه توسـعه و           بهداشت  

 سه گروهي بودند كه در همـايش        Makerereسياستهاي بهداشتي در دانشگاه     
 اتبه بيان تفكر   >توسعة اجتماعي در اوگاندا   : در فراسوي بحران  <ملي با عنوان    

و بـازبيني سياسـتهاي بهداشـتي      حوزة سـالمت    نوين خود در مورد پژوهشهاي      
 . پرداختند
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ENHR  64تقويت سازوكارهاي كشوري در پشتيباني از 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 را تشكيل دادENHRگروه كاري   ، وزارت بهداشت  1990در ماه مي سال     
نخسـتين وظيفـة ايـن.  را به آن واگذار كرد     ENHR دورنمايو مسئوليت اشاعة    

 تـاجوامـع محلـي   از ـ به طيف وسيعي از مخاطبان  ENHRگروه معرفي مفاهيم 
پژوهشـهاي: پيام محوري عبارتي ساده بود    . بودـ    ملي ت بهداشت مسئوالن وزار 

اولويـتراسـتاي نيازهـاي بهداشـتي واجـد       بهتر در    ه نحوي حوزة سالمت بايد ب   
، كـار گـاهي ملـي بـه منظـور1991تا پيش از ماه فوريه سـال        . مردم قرار گيرند  

كار برگزار گرديد و توافق شد تـا سـازو         ENHRاجراي   و پيشرفت    گذاري    پايه
ENHR                 آوري اوگانـدا   در بطن سـازمان تـازه تشـكيل شـوراي ملـي علـم و فـن

(UNCST)  در همين حين يك كميته ويژه      .  قرار گيردENHRتشـكيل گرديـد 
 بـه هـدايت،كـار نكـرده اسـت      شروع بـه   ENHRكه سازوكار رسمي      تا مادامي 
داشت وآوري اطالعات در مورد به      اين كميته شروع به جمع    . ها بپردازد فعاليت

هـاي اپيـدميولوژيك و دانشـگاهي  داده. پژوهش حوزة سالمت در اوگاندا كرد     
در چهـار شهرسـتانهـاي دو روزه     اي از كارگاه  آوري و همزمان، مجموعه     جمع

هاي گروهي متمركز  بدنبال اين سمينارها،بحث  . منتخب از هر منطقه برگزار شد     
و زنـاني بـا سـنين مختلـفدر يك يا دو روستا از هر شهرستان با حضور مردان            

 ملي بود كه قرار شـد توسـط سـازوكارENHRحاصل، يك طرح    . دتشكيل ش 
ENHR  در UNCST) ر هماهنگي پـژوهش در حـوزة سـالمت بـهفتكه اينك د

 .اجرا شود) شد منظور توسعه خوانده مي
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ENHR  65تقويت سازوكارهاي كشوري در پشتيباني از 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ENHRداوم بخشيدن به سازوكار ت 
 . واضح و متقاعدكننده داشته باشيد>محصوالتي<  

كاربران و  . ت نهفته اس  >موفقيت<راز تداوم در بسياري از موارد در      
 واضـح و  هـاي     دهگذاران در پژوهش حوزة سالمت در پي برون       سرمايه

. خيزديم بر ENHRهاي سازوكار    از فعاليت   كه اي هستند متقاعدكننده
يي ممكـن بـه مرحلـه       آ سـرعت و كـار     ينها را بايد با بيشـتر     دهاين برون 

 .تحقق رسانيد و بايد در برابر نيازهاي پژوهشي جامعه پاسخگو بود
 
 

 از خود فعاليت بسياري نشان داد و تالش نمـود تـا       ENHRكميته ويژه
در . ها نيز اجرا كنـد      زة سالمت را در سطح شهرستان     حوپژوهشهاي ضروري   

 سـازوكار اصـلي   UNCST، 1991 در سـال    ENHR تحت پوشش گرفتن  پي  
امـا از سـوي ديگـر عوامـل         .  در كشور را فراهم آورده اسـت       ENHRاجراي  

اري كـه   كاند تا تكميل فرآيند رسميت بخشـيدن بـه سـازو          چندي باعث شده  
اين عوامـل شـامل     .  كندي مواجه شود   اجراي آن در سال پيش شروع شده با       

محدوديت منابع، درك محدود پژوهشگران و دانشگاهيان از ارتبـاط بـالقوه            
ناشـي از   بهداشت، رنگ باختن تعهد سياسي، و موانع        سطح  پژوهش و ارتقاء    

گيـري سـازمان پـژوهش حـوزة        بـه منظـور تسـهيل شـكل       . كاغذبازي هسـتند  
 در وزارت بهداشـت تشـكيل       ايدبيرخانـه  (UNHRO)سالمت ملي اوگاندا      

 UNHRO مجلـس،     در شده است و در صورت مورد تصـويب قـرار گـرفتن           
 .دار خواهد شد را عهدهUNCSTعملكردهاي پژوهش حوزة سالمت 
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 .اين سازوكار را تبليغ كنيد رزشبا اكاربردهاي   
 را از سـازوكارهاي پيشـين       ENHRچه چيزي يك سازوكار تازه      

  افزوده هاي   ارزش ؟سازد متمايز مي  پژوهشياي  ه از نظام . پشتيباني كنند 
هـاي فقيـر، تعامـل فزاينـده بـين      اين سازوكار از جمله تأكيـد بـر گـروه      

  عمـل بـراي    گذاري و ارتباطي واضح بـا     بازيگران مختلف عرصة سياست   
 .نيل به عدالت بهداشتي بايد به روشني تعريف و تبليغ شوند

 
وزة سـالمت بـه     ـهـاي حـ    عرضة پژوهش   تأكيد بر  به همان ميزان   

 .هاي حوزة سالمت نيز تأكيد كنيد پژوهشم براي انجا تقاضا
 اتخـاذ  ENHRپـذيري سـازو كارهـاي    راهبردهايي كه براي تداوم  

ي از طريق تـأمين     داي و فر  سازي مؤسسه   شامل ظرفيت اغلب  وند،  ش  مي
 تقاضـا بـراي   اما راهبردهايي كه به ايجاد      . اي فني است  ه منابع و مهارت  

 نيز از اهميتي برابر برخوردارند و بكـارگيري ايـن           ،پردازند  پژوهش مي 
راهبردها به معني ايجاد تعاملي بسيار بيشتر با كـاربران پـژوهش هماننـد              

هـاي  اران و رسـانه   ذهاي مروج، قانونگ    ن خدمات بهداشتي، گروه   مديرا
 .استجمعي 

 
 .ذاران متعددي را جلب كنيدگ نظر سرمايه  

وجود منابع متعدد تأمين بودجه،ادارة سازوكار را پيچيده ساخته و          
تواند منجربه منحرف شدن سازوكار     در صورت عدم مديريت دقيق مي     
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ENHR     تواند    سوي ديگر چنين امري مي     از. از اهداف اصلي خود شود
 . باشدENHRتداوم سازوكار  ئن براي تضمينمروشي مط

  سـاير  گذاران مايلند در شراكت با      از اين نكته كه برخي از سرمايه      
همچنين ممكن است بتوان از تعهد      .  استفاده كنيد  ، باشند انگذار  سرمايه
 منبعـي  زعنوان اهرمي براي جذب مقادير مشـابه ا    هاي عمومي به      بودجه

گـذاران مختلـف هـر يـك بـه دنبـال              معموالً سرمايه . ديگر سود جست  
 هستند و بر شماست تا بـا در          از يكديگر  متفاوت >محصولي<ده يا   برون

نظر گرفتن اهداف سازماني خـويش، از رويكـردي متناسـب بـراي هـر            
 .گذار استفاده كنيد سرمايه
 

 .جي استفاده كنيدراز منابع و اطالعات خا  
 نخست  .شوند است به داليل چندي مفيد واقع      بع خارجي ممكن  منا

 ENHRتوانيد از تجربيات ديگركشورها در زمينة اجراي        آنكه شما مي  
و از  اي رايـج، پيشـگيري      ه غلتيدن در ورطة پرتگاه   بهره مند شويد و از      

دوم، ممكــن اســت بــه طيــف وســيعتري از . كنيــددانــش آنهــا اســتفاده 
 و سـوم آنكـه منـابع        دسترسـي پيـدا كنيـد     گـذاري   مايهسـر هاي    فرصت

 ENHRهـاي شـما بـراي اجـراي           خارجي ممكن است بر اعتبار تـالش      
از منابع خارجي به عنوان منبعي ارزشـمند بـراي يـك راهبـرد              . بيفزايند

 از سوي ديگر مراقب باشيد كه اين منابع        اما.  بهره بگيريد  ENHRمؤثر  
ايـن  ،ما را از     بهداشـتي   سمت پيشبرد عدالت    شما به  هدايتكردنبه جاي   
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 اصــل عــدالت ي چــرا كــه در نهايــت، ارتقــا،هــدف  منحــرف نســازند
در »هاي بهداشت ملي  پژوهش در ضرورت  «بهداشتي،زيربناي سازوكار   

 .باشدهر كشور مي
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