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 استانی  دیده بانی توسعه پایدار الگوی

   الگوی همکاری بین بخشی :  4گزاره برگ شماره 
 ایستگاه تحقیقات سالمت قزوین موسسه ملی تحقیقات سالمت جمهوری اسالمی ایران ، و سازمان برنامه و بودجه استان قزوین 

 

 :  همکاری بین بخشی یکی از ویژگی های اساسی حکمرانی موثر است
هاي خشهاي سالمتي با بخش يا بيک رابطه شناخته  شده بين بخش يا بخش»سازمان جهاني بهداشت همكاري بين بخشي را اين چنين تعريف مي كند 

اند،  به طوري که از تنها عمل کردن بخش کسب نتايج نهايي يا پيامدهاي سالمتي  داير شدهديگر است که براي انجام اقداماتي در جهت 

منظور از بخش ها كليه سازمان هاي دولتي ، خصوصي و غيردولتي است و همكاري بين «  سالمتي براي کسب اين نتايج مؤثرتر، کاراتر و پايدارتر است

  . بخشي بايد همه اين موارد را شامل شود 

عريف سيندميك طبق ت. است  الگوي هم افزايي يا سيندميکيكي از مفاهيم نزديك به موضوع همكاري بين بخشي كه داليل نظري براي همكاري را تاكيد مي كند 

ي كنند .   ا با يك ديگر مشاركت معبارت است از دو يا چند بيماري يا مشكل سالمتي كه در يك جمعيت با يكديگر تعامل هم افزايي داشته و براي افزايش بار بيماري ه
براي هم افزايي  4991( در سال  Merrill Singerاين اصطالح اولين بار توسط مريل سينگر ) اين تعامل و مشاركت در سه حالت ممكن است : شخص ، زمان و مكان .

( . قبال نيز مفاهيم Substance Abuse( و سوء مصرف مواد )Violence( ، خشونت)AIDSشرح داده شد : ايدز)« SAVA» ل سالمتي به نام سيندميك سه مشك
 سه عنصر تشكيل دهنده سيندميك عبارت است از :  نزديكتر به سيندميك با اصطالحات  مطرح بوده است .

 (lusteringCبه انباشتگي و خوشه اي شدن )تمايل بيماري ها و مشكالت سالمتي  .4
 (nteractionIكنش و واكنش بين بيماري هاي هم ابتال و مشكالت سالمتي ) .2
 (ocial conditionSشرايط اجتماعي )يا علل دور( موثر در كنترل اپيدمي ها ) .3

 .رفع علل نابرابري در سالمت تالش كنيم  برايمدل سيندميك چارچوب مفهومي را ايجاد مي كند تا 
عريف به جاي تعريف بيماري از تو به جاي رويكرد تك مشكلي به شبكه مشكل مي پردازد  اين رويكرد

از همين مفهوم شبكه دستاوردها ترسيم و معرفي شده است به طوري كه براي  .مي كند جامعه شروع 
ي  در سطح اثر از زنجيره نتاي  مانند كاهش بيماردستيابي به يك دستاورد در سطح سيستميك ) مثال

 هاي قلبي عروقي ( چندين برنامه توسط چند دستگاه بايد انجام شود تا دستاورد مربوطه در طول زمان به دست آيد . 
 عبارت است از :  توسعه پايدار فوايد به كار گيري رويكرد سيندميك در  

 تقويت نگرش هوليستيك 

 ت درون بخشي و برون بخشي افزايش مشارك 
 توسعه ارتباط قوي تر رهبران جامعه و دست اندركاران  
  جامعه ، برقراري عدالت توسعه پايدارتهيه پايه علمي براي دادخواست حقوقي  

 و فعاليت هاي حمايت طلبي 
 روشي جديد براي تحليل وضعيت و برنامه ريزي 
 تسريع اصالح زيرساخت هاي اجتماعي  
 دهاي تحقيقاتي جديد ايجاد رويكر 

 « توسعه پايدار»به كار گيري سنجه هاي جديد خالصه  
، تغييرات در برنامه ها ، سياست ها و خدمات ، زير ساخت هاي فيزيكي و اجتماعي در محيط و همچنين تغيير هنجارهاي  ل اتخاذ رويكرد سيندميك در نظام توسعه به دنبا

 انواع همكاري بين بخشي عبارت است از : اجتماعي و باورها شروع مي شود . 
 هايي را درها در يك بخش مجز ا صورت مي پذيرد . بطوركلي اين نوع همكاري، افراد يا گروهدهد و  يا در سرتاسر زير مجموعهها رخ ميدر سرتاسر بخش همكاري افقي

 يا قضاوت يا كاركردن در يك مجموعه از اهداف تعريف شده، در يك سطح هستند.  گيريبر دارد كه در تصميم
 گيري توسط بيش از يك سطح از حكومت است.هاي سياسي است كه نيازمند به تصميمكار كردن در سرتاسر حا كميت براي مورد توجه قرار دادن چالش همكاري عمودي

اي ههاي داخلي يا استاني براي توجه به چالشهاي ملي با ايالت، حكومتهاي ملي يا كاركردن حكومتا مناطق و حكومتهاي جهاني بتواند به كاركردن سازماناين مي
د به تعهدات كند. بايشان آشنا ميهاي منحصر به فرد و مقتضيات مربوط به نقش )وظيفه( بخش عموميشركاء را با ويژگي»پيچيده سياست اشاره شود. همكاري عمودي 

 «.شوند، احترام گذاشتهاي عمومي مبنا قرار داده ميها و ارزشهاي شركاء در سطوح مختلف حكومت مادامي كه اهداف، منفعتقي و مسئوليتحقو
دهد. را افزايش مي ترين حالت است. تركيب هر دو بعد احتمال تقويت و اثرات هم افزاييهمكاري بين بخشي زماني كه هم همكاري افقي و هم عمودي را در بر دارد موفق

ين وجود به آورد.با اآورد و مانعي در مقابل بهره ضعيف يا گسيختگي )فروپاشي( فراهم ميالعمل و محصول نهايي پايدار را به بار ميتالقي اين عوامل با يكديگر عكس
هاي)وظايف( مربوطه و جوابگويي به نتاي ، فعاليت مازاد و نقش علت طيف وسيعي از منافع موجود، ممكن است براي رسيدن به يك درک مشترک از اهداف، رويكردها،

 اي مورد نياز باشد. شرايط فعاليت بين بخشي مؤثر به شرح زير است : مذاكره
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 ها و منابع مورد نياز. هستند : دانش، مهارت ظرفيتها براي اقدام كردن داراي سازمان 

  اند. اين نيازمند اهداف سازماني فردي و نيز اهداف مشترک روشن و شان تشخيص دادهيابي به اهدافبا يكديگر را به منظور دست  لزوم کارکردنطرفين

 واضح است. 

 بخشد. وجود دارد كه همكاري بين بخشي را ارتقاء مي هاييفرصتتر، در محيط اجرايي گسترده 

 تماد و اعگيرد. رابطه بطور آشكار تعريف شده و براساس تعاوني)همياري( مبنا قرار ميريزي شده و اند كه در آن عمل برنامهطرفين روابطي را گسترش داده

 است .  اقدام

 ا هتواند اجرا و ارزيابي شود.  اقدام واضح است و در پذيرش آن موافقت وجود دارد. وظايف و مسئوليتشود و ميبخوبي درک مي ريزي شدهاقدام برنامه

 ي نظارت و پيگيري نتاي  وجود دارد. هايي براواضح هستند. برنامه

 فراد هاي مشترک تأكيد دارند. اهاي مشترک در ميان شركاء و شركاء بالقوه : نويسندگان بسياري بر اهميت جلب اعتماد و ارزشتأكيد بر اهداف، منافع و ارزش
هاي تري هستند. ارزشهاي مهمهاي سازماني، شاخصرزشهاي شخصي براي افراد نسبت به ادرگير در همكاري بين بخشي بايد هم ذهن باشند. ارزش

 توانند مؤثر باشند.گيرند نيز مياجتماعي كه با اهداف همكاري بين بخشي در يك راستا قرار مي

 حمايت  : اغلب، سياست مداران اقدامات مترقي  همكاري بين بخشي را هم در داخل و هم در خارج از بخش سالمتي اداره و تضمين حمايت سياسي

ها براي تضمين حمايت شان كليدي و مهم است. يك بخشنامه واضح و محيط سياسي حمايتي بطور كنند. ارتباطات قوي با رهبران سياسي، مديران و رسانهمي
تند. در مطلوب هس گذاري بلند مدت،مساوي در تروي  حس همبستگي، تسهيل عمل گروهي، تقويت شرايط اقتصادي مساعد و اعالم مقتضيات براي سرمايه

تري را بعنوان يك هدف ويژه براي آينده تشخيص دهند. اين براي مثال به عوض، خود اقدامات بين بخشي ممكن است ايجاد يك محيط سياست حمايتي
يت ا براي رواج فعالهاي همكاري هاي بين بخشي و ترغيب آنهها براي درک مزيتمعني كمك به تصميم گيرندگان و سياست گذاران اصلي در تمام بخش

 بين بخشي در تحقيق، سياست و عمل است. 

 ها و افراد درست و دست يابي به خارج از محدوده حاكميت براي درگيركردن )واردگر( : درگير كردن سازماندرگير کردن شرکاء اصلي در ابتداي کار

 جامعه مدني ، بخش خصوصي و داوطلبان  مراحل مهم و اساسي هستند. 

  ها. سطوح در داخل بخش ارتباط عموديها و نيز مناسب در سرتاسر بخش تباط افقيارايجاد 

 ريزي شده يا اينكه رابطه خوبي. اطمينان يافتن از اينكه عمل بخوبي برنامه سرمايه گذاري در فرايند ايجاد همكاري از طريق مشارکت در اجرا 

 م نقش آفرينان در ابتداي كار و در مرحله اجرا سازنده خواهد بود .بين شركاء وجود دارد ضامن موفقيت نيست. درگير كردن تما

 عمل تدوين اهداف سالمتي، به سهم خودش، كار اندكي براي ارتقاء فعاليت بين بخشي است . كنترل  توجه به اهداف واقعي و نتايج قابل رؤيت .

 توانند نتيجه معكوس داشته باشند .كن است محرک باشند ،  اما آنها نيز ميدستاورد براي چنين اهدافي دشوار است. ضمن اين كه سودهاي كوتاه مدت مم

 هاي متفاوتي را در همكاري بين هاي بخش سالمتي نقش. بطور فزاينده، افراد و سازمانها در ميان شرکاءتسهيم رهبري، پاسخگويي و پاداش

وان عوامل شتاب دهنده، چه در مقام رهبران، شركاء يا حمايت كنندگان. تمام شركاء در فعاليت كنند. شركاء بايد ياد بگيرند كه مؤثر باشند چه بعنبخشي ايفا مي
 وند.شها بطور مناسب توزيع ميبين بخشي بايد قادر به درک اين موضوع باشند كه اين فرايند بطور متقابل سودمند است و اينكه وظايف و پاداش

 گروه »دگان . بايد بين شركت كننکنندهاي حمايتي مناسب، بخوبي با يكديگر کار ميه سيستمهاي ثابت از افرادي که به همراايجاد گروه

ركت شوند در حالي كه شبطور آرماني به مفهوم  همكاري بين بخشي متعهد مي« گروه اصلي»تفاوت قائل شد. شركت كنندگان «  گروه اصلي»و « فرعي
فعاليت به عاليق ويژه آنها مرتبط است. اين مشاهده اهميت نقشي را كه شركت كنندگان فردي در فعاليت  شوند چرا كه ايندرگير مي« گروه فرعي»كنندگان 

 سازد. كنند، برجسته ميبين بخشي مؤثر ايفا مي

 ند وات. عدم وجود سازوكارهاي حمايتي مناسب ميها براي حمايت از اجراي فعاليت بين بخشيتوسعه الگوهاي عملي، ابزارها و مكانيسم

ک هاي متعدد، الگوهاي پاسخگويي مشترهاي ارزيابي كه شاخصريزي تشريك مساعي، چهارچوبهاي برنامهبعنوان مانعي در فعاليت بين بخشي باشند. مدل
 هايي از حمايت محسوس هستند. كنند ، نمونهو ساختار جديد حكمراني و نظارت را ارزيابي مي

 وجود  .م و باال بردن سطح آگاهي در مورد تعيين کنندگان سالمتي و فعاليت بين بخشيايجاد مشارکت عمومي، آموزش عموم مرد

ي و اقدامات شكانال ارتباطي مشخص بين شهروندان و حكومت الزم است ،همان طور كه دادن و گرفتن بازخور، ارزيابي درست از ميزان موفقيت فعاليت بين بخ
 اصالح گرانه نيز الزم و ضروري است.

ن ويژه در فراهم آوردعاليت هاي بين بخشي سازوكارهاي خاص خود را دارد . تبادل دانش و تجربه و اطالعات در بين سازمانها و حمايت همه جانبه كليه شركاء به انجام ف
 ستند . پايداري و مثمر بودن عملكرد هايامكانات استمرار همكاري ها از اصول اساسي موفقيت استراتژيهاي بين بخشي است ، كه دو مورد اول معموال سهل الوصول تر ه

و  در بر بگيرد از اهميتچند بخشي و چند سازماني نيازمند ابزارهاي ديگري است . در اين بين وجود ساختاري كه هرچند به صورت غير رسمي ، بتواند همه بخش ها را 
راتژي هاي بين بخشي و ايجاد زبان مشترک در بين سازمان ها در زمينه سالمت نيز ازابزارهاي اولويت خاصي برخوردار است . در كنار آن ، حمايت هاي قانوني و مالي از است

به يك ديد  ر را جلب نموده وضروري براي موفقيت برنامه ها مي باشند .  تجربيات ديگر كشورها نشان مي دهد هرجا كه ساختاري بوده و بخشها توانسته اند اعتماد يكديگ
اي بين بخشي هق تر بوده اند . اما زماني كه به جاي آرمانها و اولويتهاي مشترک ، به دنبال اولويت هاي سازماني خود بوده اند نتوانسته اند برنامه مشترک دست يابند موف

جرا و امراحل همكاري بين بخشي از ديدگاه تجربيات جهاني در ساده ترين وضع چهار مرحله اعتماد ساز ي ، توانمندسازي ، را پيش ببرند . 

در هر يک از مراحل چهارگانه ،  هماهنگ کنندگان همكاري بين بخشي بايد فعاليت هايي را انجام دهند تا مرحله . تداوم  را شامل مي شود 

 مذکور با موفقيت به اتمام برسد . 


