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؛ طرح تحقیقفصل اول
مسالھ اصلي تحقیق-1-1

شھر تھران علیرغم دیرینگي شكل گیري و مطرح شدن بھ 
ایتخت ھنوز با مشكالت عدیده اي مواجھ است. از مثابھ پ

این مشكالت مي توان بھ مواردي ھمچون میزان باالي مرگ و 
میر كھ درصد باالیي از آن مرتبط با مسائل آلودگي ھوا 

،و نیز استرس ھاي حاصل از زندگي در یك كالنشھر است
كمبود برنامھ ھاي مدون و منسجم براي آموزش بھداشت و 

عدم راه ،میزان باالي آلودگي ھوا،شھروندانسالمت بھ 
،اندازي فاضالب شھري و تأثیر آن بر سالمت شھروندان

و بھداشتي مشكالت موجود در جمع آوري حمل و دفع مناسب
استفاده گسترده از خودرو ھاي شخصي ،پسماندھاي شھري

براي مسافرت ھاي درون شھري و عدم بسترسازي مناسب 
سایل حمل و نقل عمومي و یا دوچرخھ براي استفاده از و

وجود ،كھ از ضرورت ھاي ترافیك روان كالنشھرھا ھستند
،بافت ھاي فرسوده بدون برنامھ ریزي مدون جھت احیاء

كمبود فضاي سبز(براساس آمار كمیتھ محیط زیست شوراي 
کیلومتر 70فضاي سبز موجود شھر تھران ،شھر تھران

رد زیست محیطي طرح جامع، مربع است کھ با توجھ بھ رویک
) و  ھمچنین کیلومتر مربع برسد109بھ بیش از بایستي

کار در شھر تھران و يبیکار و جویايوجود تعداد زیاد
در استان تھران و يدر صد نرخ بیکار8/12بالغ بر 

و سطح پایین یدر تحصیل کردگان شھريافزایش نرخ بیکار
ودي در ھمایش دکتر نجف محمدرآمد سرانھ (بھ نقل از 

25مسائل اقتصادي ایران، چالش و چشم انداز آتي، حدود 
)؛ میلیون نفر در کشورمان زیر خط فقر زندگي مي کنند

اشاره نمود.
این مشكالت و بسیاري مسائل دیگر باعث شده كھ امروزه 

این شھر را محیطي ،بسیاري از صاحبنظران عرصھ شھر 
نیاورند. از سوي مناسب براي زیست شھروندان بھ شمار 

دیگر عدم برخورد ریشھ اي با این مشكالت مي تواند بر 
كارایي و بھره وري شھروندان این شھر تأثیري مضاعف 

مانع ،گذارده و بھ عنوان عاملي مؤثر در عملكرد آنان
از تحقق سیاست ھا  و برنامھ ھاي كالن شھري گردد و بھ 

نوبھ خود بھ تكرار این دور باطل بیانجامد.
لزوم مقابلھ با مسائل فوق الذكر و چاره اندیشي براي 
رفع و یا كاھش این مشكالت منجر بھ تصمیم گیري مدیران 
شھري براي استفاده و بكارگیري روش ھاي نوین ارتقاي 
زیست شھري گردیده است كھ از جملھ آنھا مي توان بھ 
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پروژه شھر سالم اشاره نمود. با اینھمھ بھ نظر مي رسد 
پروژه در شھر تھران با اقبال چنداني روبرو كھ این

نشده و ھنوز موفق بھ یافت جایگاه واقعي خود در 
برنامھ ریزي ھاي شھري نگردیده است. بھ ھمین سبب لزوم 
بررسي موانع تحقق این رھیافت در كالنشھر تھران احساس 

مي گردد.

تشریح و بیان موضوع-1-2
و مساحت قدمت سال220ایران شھري است با پایتخت تھران 

گانھ مصوب شوراي شھر ) کھ با 22(مناطق کیلومتر594
میلیون 8حریم آن قریب دو ھزار کیلومتر مربع مساحت و 

میلیون نفر) 12نفر (بھ ھمراه شھرھاي اقماري آن قریب 
% جمعیت با 24% جمعیت کشور، 11.5جمعیت دارد و قریب 
% بودجھ 14ي، % تولید ناخالص مل26تحصیل عالي کشور، 

% امکانات 38% بودجھ جاري دولت، 26.5عمراني کشور، 
% امکانات درماني کشور در این 26فرھنگي و آموزشي و 

کالن شھر مي باشد و توسعھ بي رویھ و ناھمگون آن فراتر 
از برنامھ ھاي مصوب و خارج از توزیع عادالنھ امکانات 

83ال و منابع کشور مي باشد. (مرجع آماري سالنامھ س
سازمان مدیریت و برنامھ ریزي استان –استان تھران 

تھران) تھران بزرگترین و مھمترین شھر ایران و یکي از 
شھرھاي بزرگ دنیاست. این بزرگي و موقعیت ویژه سیاسي، 
اقتصادي، فرھنگي و جغرافیایي آن و تمرکز امکانات( در 
مقایسھ با سایر نقاط کشور) سبب شده بسیاري از مردم 
کشور( براي کار، تحصیل، درمان، انجام امور اداري، 
خرید یا فروش کاال و تفریح) بھ این شھر آمده و تدریجًا 

]http://www.tehran.ir-[سایت شھرداري تھرانساکن شوند. 
با توجھ بھ مسائل فوق الذکر، اھمیت انجام پروژه ھاي 
بھبود وضعیت شھري در این شھر از اھمیت بسیار زیادي 

خوردار بوده و برنامھ ریزي دقیق براي توسعھ را بر
مطلبد. از جملھ روشھاي توسعھ و بھبود شھري در جھان 

امروز اجراي پروژه ھاي شھر سالم مي باشد.
ماوراي «مفھوم شھر سالم نخستین بار در کنفرانس 

توسط پروفسور دھل 1984در سال » مراقبتھاي بھداشتي
ري را معرفي کرد کھ بھ مطرح گردید، وي شھر سالم را شھ

طور مداوم در ایجاد یا بھبود وضعیت اجتماعي، کالبدي 
و توسعھ منابع تالش مي کند تا از این طریق، امکان 
عملکرد منطقي را در جھت رسیدن بھ حداکثر بھره وري از 
تواناییھاي انسان فراھم آورد. این دیدگاه بعدھا با 

اني بھداشت سازمان جھ» بھداشت براي ھمھ«استراتژي 
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)WHO ادغام گردید و تعریف شھر سالم از سوي این (
شھر سالم، شھري است «سازمان بھ این شکل بیان گردید: 

کھ محیطش را بھبود مي بخشد و منابعش را توسعھ مي 
دھد، بطوریکھ مردم بتوانند یکدیگر را در جھت باالترین 

World Health Organization» [تواناییھاي فردي پشتیباني کنند.
Regional Office For Europe:1997:7[

WHO شھر سالم را شھري نمي داند کھ در حال حاضر سالم
بوده آمار درماني استانداردي را دارا باشد، بلکھ 
شھري مي داند کھ از سالمتي آگاه است. این برنامھ ریزي 
در پي تغییر نحوه تفکر، درک و تصمیم گیري شھرھا در 

تي است. شھرھاي سالم از منظر سازمان ارتباط با سالم
بھداشت جھاني نھ محدوده عملکرد را تحت پوشش دارند:

برنامھ توسعھ سالمت شھر-1
مشارکت اجتماعي-2
ارزیابي اثرات سالمتي-3
فقر-4
عوامل اجتماعي تعیین کننده سالمتي-5
توسعھ پایدار-6
حمل و نقل و سالمت-7
حکومت شھري-8
] Sharp.D:2002:1برنامھ ریزي شھري [-9

بر اساس تعریف ارائھ شده از شھر سالم توسط سازمان 
بھداشت جھاني، شھر سالم بایستي واجد ویژگي ھاي زیر 

باشد:
محیط کالبدي پاک، امن و با کیفیت باال (شامل مسکن -1

مناسب)
اکوسیستمي کھ در زمان حال استوار باشد و در -2

بلندمدت بھ حیات خود ادامھ دھد.
و حامي یکدیگرمحلھ ھاي سالم، فعال-3
درجھ اي مناسب از مشارکت و ھدایت مردم در زمینھ -4

تصمیماتي کھ بر زندگي، سالمتي و رفاه آنان اثر مي 
گذارد.

تأمین نیازھاي اساسي (غذا، آب، مسکن، درآمد، -5
امنیت، اشتغال) براي تمامي شھروندان

دسترسي بھ امکانات و منابع قابل توجھ و مطلوب در -6
ماس ھا، مبادالت و ارتباطات.برقراري انواع ت

دارا بودن اقتصادي متنوع، فعال و سازنده-7
ترغیب در برقراري پیوند با گذشتھ، میراث ھاي -8

فرھنگي و بیو لوژیکي ساکنان و سایر گروھھا
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ایجاد فرمي کھ با ویژگي ھاي یاد شده سازگار باشد -9
و بھ اعتالي آن کمک کند.

درماني کھ وجود سطح مطلوبي از خدمات بھداشتي و-10
براي عموم قابل دسترسي باشد.

وجود سطح باالیي از بھداشت (پایین بودن بیماري -11
]World Health Organization Regional Office For Europe:1997:9ھا) [

افزایش آگاھي WHOھدف کلي از پروژه ھاي شھر سالم 
عمومي در مورد مکان و چگونگي ایجاد سالمت و نیز تأثیر 

ن ھایي غیر از متولیان سنتي، براي ارتقاء بر ارگا
استراتژي ھایي است کھ با یکدیگر، محیطي پشتیبان سالمت 

]  از طریق این Goumans, Springeit: 1997:1را ایجاد مي نمایند. [
پروژه متولیان ارتقاء سالمت فراخوانده مي شوند تا با 
دیدگاھي فرابخشي و مشارکت نزدیک با سیاستمداران و 

من ھا و از طریق تغییري اجتماعي و بنیاني بھ انج
فعالیت در خصوص عوامل تعیین کننده سالمتي بپردازند. 

]Stern, Green, 2005:1[
خصوصیت مشترک را براي پروژه 6سازمان بھداشت جھاني 

ھاي شھر سالم برمي شمارد:
تعھد بھ سالمت: در این پروژه ھا،تعھد بھ بھداشت -1

ھا بر طبیعت مقدس سالمتي وجود دارد. این پروژه
تأکید داشتھ و ارتباط بین سالمت فیزیکي، ذھني، 
اجتماعي و روحي افراد مورد توجھ قرار دارد. 
ارتقاء سالمتي و پیشگیري از بیماري اولویت این 
پروژه ھا است. این پروژه ھا بر این باورند کھ 
سالمتي مي تواند از طریق ھمکاري افراد و گروه ھاي 

ق گردد.شھر محق
تصمیم گیري سیاسي: انجام این پروژه ھا نیازمند -2

تصمیم گیري سیاسي براي سالمت عمومي است. وضعیت 
مسکن، محیط، آموزش، خدمات اجتماعي و سایر برنامھ 
ھاي حکومت شھري تأثیر باالیي بر وضعیت سالمت شھري 
دارند. پروژه ھاي شھر سالم با تحت تأثیر قرار 

سي انجمن شھر، ھمکاري این دادن تصمیم گیري سیا
برنامھ ھا را با سالمت ارتقا مي دھند.

اقدامات فرابخشي: این پروژه ھا موجب اقدامات -3
فرابخشي مي شوند. این بھ مفھوم آن است کھ سازمان 
ھایي کھ خارج از محدوده سالمت فعالیت مي نمایند 
نیز اقدامات خود را بھ نحوي تغییر دھند کھ با 

قاء سالمتي ھمکاري بیشتري داشتھ برنامھ ھاي ارت
باشند. برنامھ ریزي شھري کھ حمایت کننده سالمت 
جسمي از طریق ایجاد فضاي سبز وسیع و اماکن ورزشي 
بھ اندازه کافي باشد، نمونھ بارزي از این دستھ 
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فعالیت ھا است. شھر سالم ایجاد کننده مکانیزم 
سازماني است کھ از راه آن، سازمان ھا و سایر 

احدھاي دیگر بھ ھم نزدیک شده و ھمکاري ھایي در و
این زمینھ داشتھ باشند. 

مشارکت اجتماعي: این پروژه ھا بر مشارکت اجتماعي -4
تأکید دارند. مردم مي توانند از طریق انتخاب 
شیوه زندگاني خود، نحوه استفاده از خدمات 
بھداشتي، دیدگاه ھاي خود در خصوص مسائل بھداشتي، 

روه ھاي اجتماعي در این پروژه ھا و کار در گ
مشارکت داشتھ باشند.پروژه ھاي شھر سالم در پي 
ارتقاء نقش فعال مردم در این زمینھ ھا ھستند. 
این پروژه ھا ابزار و شرایط را بصورتي فراھم مي 
کنند کھ مردم تأثیر مستقیمي بر تصمصم گیري پروژه 

رات و از این طریق در فعالیت ھاي سازمان ھا و ادا
شھري داشتھ باشند. 

خالقیت: این پروژه ھا از طریق فرآیندھاي خالقیت -5
عمل مي کنند. باال بردن بھداشت و پیشگیري از 
بیماري ھا از طریق اقدامات فرابخشي، نیاز بھ 
پژوھش ھاي مداوم براي یافت ایده ھا و روش ھاي 
نوین دارد. موفقیت پروژه ھاي شھر سالم بھ 

یجاد فرصت نوآوري و ایجاد توانایي آنھا در ا
فضایي براي پذیرش تغییرات بستگي دارد. پروژه ھاي 
شھر سالم این فعالیت را از طریق انتشار و توسعھ 
روشھاي نوآوري، ایجاد انگیزه براي نوآوري و بھ 
رسمیت شناختن و بھا دادن  بھ کار کسساني کھ از 
طریق اتخاذ سیاست ھا و برنامھ ھاي جدید دست بھ 

بھ و نوآوري مي زنند، امکان پذیر مي کند.تجر
سیاست سالمت عمومي: دستآورد و خروجي پروژه ھاي -6

شھر سالم را مي توان سیاست سالمت عمومي دانست. 
موفقیت پروژه ھاي شھر سالم بھ میزان تأثیر سیاست 
ھایي بستگي دارد کھ در سیستم اداري شھر براي 

ین پروژه ھا برنامھ ھاي بھداشتي تدوین شده است. ا
وقتي بھ اھداف خود دست یافتھ اند کھ منازل، 
مدارس، محل ھاي کاري و سایر اماکن محیط شھري، 
ساختار سالمتري براي زیست داشتھ باشند. تصمیم 
گیري سیاسي، اقدامات فرابخشي، مشارکت اجتماعي و 
نوآوري از طریق پروژه ھاي شھر سالم رشد پیدا 

است سالمت عمومي با ھم کرده و براي دستیابي بھ سی
World Health Organization Regional Office Forھمکاري مي کنند. ) [

Europe:1997:13-14[
سازمان جھاني بھداشت با انجام مطالعات، درنظر گرفتن 

شاخص 53نظرات خبرگان و نیز نتایج حاصل از ارزیابي 
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شاخص 32شھر، نھایتا لیستي از 47معرفي شده اولیھ در 
پیشنھاد مي اي ارزیابي وضعیت سالمت شھرھا برا بر

نماید. ھر چند ھر یك از شھر ھا مي توانند لیست شاخص 
ھاي مورد نظر خود را نیز ایجاد و كنترل نمایند.

در این تحقیق تالش مي گردد تا با توجھ بھ اھمیت اجراي 
موثر پروژه شھر سالم در کالنشھر تھران، موانع ذھني و 

فرا راه تحقق شھر سالم در این شھر مورد عملي موجود 
بررسي قرار گیرد تا شاید بھ متولیان شھر براي برنامھ 

ریزي ھمھ جانبھ جھت رفع این موانع یاري رساند. 

ضرورت انجام تحقیق-1-3
جنبش بین المللي شھرھاي سالم از آغاز خود در سال 

وسط ، از طالیھ داران ارتقاء سالمتي بوده است کھ  ت1986
پایھ گذاري گردید. در مراحل WHOسازمان بھداشت جھاني 

بعدي بھ این جنبش بھ عنوان راھي مترقي براي برقراري 
سیاست بھداشت عمومي در سطح منطقھ اي توجھ گردیده 

] . این مفھوم در اروپا بھ عنوان O’neill,Simard:2006:1است. [
و آغاز بکار نمود 1987پروژه شھرھاي سالم در سال 

اکنون جنبشي جھاني بشمار مي رود کھ ھزاران شھرداري و 
سازمان محلي را در بر مي گیرد. ھدف اصلي از اجراي 
این پروژه در اروپا ارتقاء سالمتي با توجھ بھ عوامل 
تعیین کننده سالمت، اصول بھداشت براي ھمھ و توسعھ 
پایدار است... کھ باعث ارتقاء حکمراني خوب و برنامھ 

,Donchin,Shemesh, Horowitzارکتي براي سالمت مي گردد. [ریزي مش
Daoud:2006:1[.

از سوي دیگر، مطابق با سند چشم انداز جمھوري اسالمي 
ریزان کشوري ، یکي از اھداف برنامھ1404ایران در سال 

برخورداري از سالمت، رفاه، امنیت « سال آینده، 20براي 
رابر، توزیع مناسب غذایى، تامین اجتماعى، فرصت ھاى ب

درآمد، نھاد مستحكم خانواده، بھ دور از فقر، فساد، 
[سند چشم انداز » مند از محیط زیست مطلوبتبعیض و بھره

] عنوان گردیده است. این 1382جمھوري اسالمي ایران: 
موارد عمدتٌا در شاخص ھاي شھر سالم لحاظ گردیده اند و 

اي شھر سالم تا مي توان انتظار داشت کھ اجراي پروژه ھ
حد زیادي در  دسترسي بھ این اھداف کمک خواھد نمود.

با توجھ بھ موارد پیش گفتھ، اھمیت  این جنبش و تأثیر 
غیر قابل انکار آن بر ارتقاء شرایط زندگي شھري، نیز 
ارتباط متقابل آن با پروژه ھاي توسعھ در جامعھ مانند 

تالش براي توسعھ پایدار، ضرورت توجھ بھ این مفھوم و 
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رشد و تسریع حرکت آن در جامعھ ایراني بیش از پیش 
آشکار مي گردد. لذا با توجھ بھ اینکھ از آغاز بھ 

سال مي گذرد،(این شرکت  14فعالیت شرکت شھر سالم تھران
ثبت شده و فعالیت خود را آغاز نموده 1372از سال 

است.) زمان آن فرا رسیده است کھ با توجھ بھ فعالیت 
اجرا شده در این مدت و بررسي تجربیات حاصلھ،  ھاي 

موانع پیشرفت و تسریع رشد فعالیت ھاي این نھاد 
ارزیابي گردد تا بھ متولیان این شرکت در برنامھ ریزي 

آگاھانھ تر فعالیت ھاي آتي این پروژه یاري رساند.

سابقھ تحقیقات و مطالعات انجام گرفتھ-1-4

طالعات متعددي در سطح در خصوص شھر سالم تاکنون م
جھاني انجام پذیرفتھ است و پروژه ھاي اجرایي آن نیز 

در بسیاري از کشورھاي جھان آغاز گردیده است. 
از جملھ مطالعات انجام شده مي توان بھ موارد زیر 

اشاره نمود:
1-World Health Organization Regional Office For Europe, (1997)," Twenty Steps For

Developing A Healthy Cities Project", WHO
در این کتاب در آغاز مفاھیم اصلي پروژه ھاي شھر سالم 

خصوصیت اصلي 6مورد بحث و بررسي قرار گرفتھ است. سپس 
پروژه ھاي شھر سالم (تعھد بھ سالمت، تصمیم گیري 
سیاسي، فعالیت بین سازماني، مشارکت اجتماعي، خالقیت و 

مي) مورد بررسي قرار گرفتھ است.  در سیاست بھداشت عمو
3فصول بعدي راھکاري براي  توسعھ پروژه ھاي سالم در 

فاز شروع بھ کار، سازماندھي و اقدام بھ شرح زیر 
پیشنھاد گردیده است: 

:آغاز بھ کار
oایجاد گروه پشتیبان
oدرک مفاھیم
oشناخت شھر
oیافت منابع مالي
oتصمیم گیري جھت سازماندھي
oیشنھاديتھیھ طرح پ
oاخذ تأیید

:سازماندھي
oانتصاب کمیتھ
oتحلیل محیط
oتعریف کار پروژه
oآماده سازي دفتر کار
oبرنامھ استراتژي
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oایجاد ظرفیت
oبرقراري سیستم حسابداري

:اقدام
oافزایش آگاھي سالمتي
oدفاع از برنامھ ریزي استراتژیک
oتجھیز اقدامات بین سازماني
oتشویق مشارکت عمومي
oارتقاء خالقیت
oتضمین سیاست سالمت عمومي

2-O’NEILL.M, SIMARD.P,(2006),” Choosing Indicators To Evaluate Healthy Cities
Projects: A Political Task?”, Health Promotion International. Vol. 21 No.2

در این مقالھ، ضمن توجھ دادن بھ عمر بیست سالھ 
اي لیست نھایي شھرھاي سالم در سطح جھاني و انتظار بر

جھت ارزیابي این حرکت، تالش مي گردد تا با پاسخگویي 
سوال زیر، نحوه تعریف شاخص ھاي ارزیابي این 5بھ 

حرکت روشن تر گردد: 
چرا باید شھرھاي سالم را ارزیابي نمود؟
چھ چیزي بایستي مورد ارزیابي قرار گیرد؟
ارزیابي براي چھ کساني بایستي انجام پذیرد؟
بایستي عھده دار ارزیابي گردد؟چھ کسي
چگونھ باید ارزیابي صورت پذیرد؟

نویسندگان این مقالھ پس از بررسي موارد قابل طرح در 
خصوص ھر یک از این سئواالت بھ این جمع بندي رسیده اند 
کھ اوالً: علیرغم موانع موجود، ارزیابي پروژه ھاي شھر 

راد فعال سالم امري ضروري است تا ھم از یک سو بھ اف
در این پروژه امکان سنجش فعالیت خود را بدھد و ھم از 
سوي دیگر پاسخگوي سرمایھ گذاران این پروژه در میزان 
اثربخشي سرمایھ گذاري باشد. ثانیًا: ارائھ یک لیست 
شاخص جامع واحد و یکپارچھ براي ارزیابي پروژه ھاي 
شھر سالم در سراسر جھان امکان پذیر نیست و ثالثًا: 
دامنھ وسیعي از راه ھاي ارزیابي ممکن و صحیح براي 
انتخاب شاخص ھا و ارزیابي استراتژي ھا وجود دارد و 
ھر پروژه بایستي روش ھاي ارزیابي کوتاه مدت، میان 

مدت و بلند مدت خود را تعیین نماید.

3-De Leeuw.E (1999), “Healthy Cities: Urban Social Entrepreneurship For Health”,
Health Promotion International Oxford University Press. Vol.14,No.3

در این مقالھ ضمن تأکید بر اھمیت ھمکاري اجتماعي بھ 
عنوان کلید موفقیت ارتقاء سالمتي و توسعھ شھرھاي 
سالم، بھ طور خالصھ بھ مھارت ھاي فعالیت اجتماعي 

حوي کھ پرداختھ شده و مدلي براي تغییر سیاست بھ ن
ھمکاري اجتماعي نقش کلیدي را در این فرآیند ایفا 
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شھر منتخب 10نماید، ارائھ گردیده است. این مدل در 
اروپایي مورد آزمون قرار گرفتھ است. نتایج حاصلھ از 
این آزمون نشان مي دھد کھ شھرھاي موفق در اجراي این 
پروژه ھا خالق تر از سایرین عمل نموده اند. این امر 

ط منابع شایستگي محلي در کلیھ شھرھاي عضو سازمان توس
اثبات مي گردد. نویسنده  این مقالھ در WHOاروپایي 

نھایت چالش بعدي فرا راه ارتقاء سالمتي را حرکت بھ 
سمت مشارکت استراتژیک خالقیت در فعالیت ھاي محلي مي 

داند.
4-Doyle.Y,Tsouros.A,Cryer.C,Hedley.S,Russel-Hodgson.C, (1999),”Practical Lessons In

Using Indicators Of Determinants Of Health Across 47 European Cities, Health
Promotion International. Vol. 14, No.4

شھر اروپایي، امکان سنجي ثبت 47این مقالھ، با بررسي 
اطالعات پایھ را براي فرآیند ارتقاء سالمتي و فعالیت 

ھا مورد ارزیابي قرار مي دھد. تمرکز بر در این شھر
گستره وسیعي از اطالعات بین سازماني چالش بزرگي را 
براي پاسخگویان بھ پرسشنامھ ھاي فازھاي پروژه ھاي 
-شھر سالم ایجاد مي نماید. بسیاري از اطالعات اجتماعي

اقتصادي در سطح شھرھا در دسترس نمي باشند. نتایج 
اخص ھاي ارزیابي شده در سطح تحقیق نشان مي دھد کھ ش

شھرھاي مختلف قابل مقایسھ با یکدیگر نمي باشند و 
ممکن است چنین مقایسھ اي بھ رقابت خطرناکي بین مناطق 
مختلف بینجامد. در نھایت براي انجام تحقیقات بعدي در 
زمینھ ارزیابي شھرھاي سالم پیشنھاداتي ارائھ گردیده 

است.
ه شھر سالم نیز در تھران ھمچنین در مورد اجراي پروژ

ارزیابي رھیافت «از دیدگاه برنامھ ریزي شھري، پروژه 
در » تھران)20شھر سالم ، نمونھ موردي شھر ري (منطقھ 

توسط آقاي ھادي کیالي در دانشگاه شھید بھشتي 1381سال 
انجام گرفتھ است. این تحقیق بھ ارزیابي رھیافت شھر 

برنامھ ریزي فضاھاي سالم بھ عنوان یک رھیافت نو در 
موجود شھري مي پردازد و سپس نحوه انجام این رھیافت 
را در یک ناحیھ خرد شھري مورد بررسي قرار مي دھد.ھدف 

از انجام این تحقیق موارد زیر عنوان گردیده است:
طرح یک ایده نو در زمینھ مسائل شھري-الف
استنتاج و استخراج اصول اساسي حاکم بر ایده شھر -ب
المس
بررسي نوع اقدامات انجام گرفتھ در کوي سیزده آبان -ج

شھر تھران20و منطقھ 
استخراج و تدوین راھبردھاي برتر پروژه شھر سالم -د

شھر تھران20در منطقھ 
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راھبردھاي نھایي ارائھ شده در این تحقیق عبارتند از: 
oاستفاده از سیستم کارآمد اطالعاتي
oي گسترش مشارکت ھاي ایجاد زمینھ ھاي الزم برا

مردمي در اجراي پروژه ھاي شھر سالم
oگسترش فعالیت سازمان ھاي غیردولتي
oتقویت ھمکاري ھاي بین بخشي
o رفع مغایرت قوانین متضاد و تدوین قوانین متناسب

با برنامھ ھاي پروژه شھر سالم

اما در خصوص موانع اجرا و آسیب شناسي اجراي این 
ت چنداني صورت نگرفتھ است. لذا پروژه در تھران مطالعا

در این پروژه بھ این موارد پرداختھ خواھد شد.

سواالت تحقیق-1-5
سوال اصلي: چھ موانعي در راه تحقق شھر سالم در تھران 

وجود دارد؟
سواالت فرعي:

 آیا مدیران شھري تھران چشم انداز مطلوبي از
آینده دارند؟

د و بھ آیا تجربیات مدیران امور شھري مستن
مدیران بعدي منتقل مي شود؟

 آیا نظر مردم درباره چشم انداز شھر سالم
تھران اخذ شده است؟ (آیا مکانیزم مناسبي 
براي اخذ مستمر آراء مردم در اینباره طراحي 

شده است؟)
 آیا سیستم اداري مناسبي براي پشتیباني از

تحقق شھر سالم در تھران طراحي شده است؟

اسي از انجام تحقیقاھداف اس-1-6
ھدف از اجراي این تحقیق آسیب شناسي اجراي پروژه ھاي 
شھر سالم در سطح یک کالنشھر با رویکرد مدیریت و 
راھبري این دستھ از پروژه ھا از دیدگاه کالن مي باشد.

از دیدگاه پژوھشي این تحقیق با بھره گیري از مطالعات 
چالش ھا و میداني و روشھاي آماري و نظري، مي تواند

مشکالت فرا راه اجراي پروژه شھر سالم در شھر تھران را 
شناسایي کرده و بھ بررسي میزان بومي سازي این فرھنگ 

با شرایط کشور ایران مي پردازد.
از بعد کاربردي نیز، پس از تجزیھ و تحلیل نتایج حاصل 
از مطالعات آسیب شناسي و پیمایش انجام شده، مي توان 
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راھکارھاي موثر بھ سازمان ھا و نھادھاي با پیشنھاد 
اجرایي در سطح شھر مانند شرکت شھر سالم، در برنامھ 

ریزي طرح ھاي آتي یاري  رسانید.

نتایج حاصل از تحقیق-1-7
شناسایي موانع تحقق شھر سالم در تھران
 بررسي دیدگاه ھاي مدیران شھري تھران در خصوص

تصویر آینده شھر
ي اخذ نظرات مردم در حال شناسایي شیوه ھا

حاضر و ارائھ راھكار ھایي براي بھبود
 شناسایي شیوه مستندسازي نظرات مدیران و

ارائھ راھكار ھایي براي بھبود
 بررسي کارایي سیستم ھاي اداري موجود کھ بھ

منظور تحقق پروژه شھر سالم در تھران طراحي 
شده اند.
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ل دوم؛ فص

یات مرور ادب
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؛ مرور ادبیاتفصل دوم
مقدمھ-2-1

يمیش از نیخ بین بار در تارینخستي، برا2008سال در 
يارد نفر، در مناطق شھریلیم3/3ت جھان ، یاز جمع
ن تعداد یا2030رود کھ تا سال يست. انتظار میزخواھند

ع یش سریابد. با توجھ بھ افزایش یارد افزایلیم5بھ 
2.8ون بھ یلیم220ستم (از یقرن بيدر طيت شھریجمع
از يسابقھ اينده شاھد رشد بیچند دھھ آارد)، دریلیم

ن یم بود. ایدر حال توسعھ خواھيدر کشورھاينیشھر نش
ا قابل مالحظھ است کھ یقا و آسیش بخصوص در افریافزا

بھ دوبرابر 2030تا 2000ين سالھایشود بيمينیش بیپ
با توجھ بھ مسائل فوق الذکر، UNFPA,2007,1][ابدیش یافزا

پروژه ھاي بھبود وضعیت شھري در این اھمیت انجام 
کشورھا از اھمیت بسیار زیادي برخوردار بوده و برنامھ 

طلبد. از جملھ روشھاي يریزي دقیق براي توسعھ را م
توسعھ و بھبود شھري در جھان امروز اجراي پروژه ھاي 

شھر سالم مي باشد.
جنبش بین المللي شھرھاي سالم از آغاز خود در رشد و
، از طالیھ داران ارتقاء سالمتي بوده است کھ  1986سال 

پایھ گذاري گردید. در 1WHOتوسط سازمان بھداشت جھاني
مراحل بعدي بھ این جنبش بھ عنوان راھي مترقي براي 
برقراري سیاست بھداشت عمومي در سطح منطقھ اي توجھ 

O’neillگردیده است. [ & Simard,2006,1[
تاریخچھ-2-2

کار در سال ھ شروع بياز ابتدايجھانسازمان بھداشت 
با يو اجتماعي، رواني، ارتباط تنگاتنگ عوامل جسم1946

در ن سالمت افراد مشخص نموده است.ییعگر را در تیکدی
ھمھ تا سال يسالمت برا«ام ین سازمان با پیا1978سال 

را ينیل جنبش نویبر اساس شش اصل ذ» آلماآتا«در » 2000
سالمت عموم آغاز کرد:ن بھداشت وییدر تب

ھایکم کردن نابرابر
ھایماریاز بيریشگیبر پتأکید
يطیست محیبمنظور کاھش عوارض زين بخشیبيھمکار
يمشارکت مردم
ستم یدر سيھ بھداشتیاوليبر مراقبت ھاتأکید

يدرمانيارائھ خدمات بھداشت

1 .World Health Organization
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ين المللیبيھمکار
يالمت براسھبرناميسازمان بھداشت جھان1981در سال 

يابین برنامھ دستین کرد. ھدف ایرا تدو2000ھمھ تا سال 
ش یو آساي، رفاه روحيھ سالمت جسمنیبھ سالمت کامل در زم

بود.
رو یو پ1980دھھ يانیميدر سالھا» سالميشھرھا«ده یا

با در کانادا » يبھداشتيمراقبتھايفراسو«کنفرانس 
از ]Lee, 2007,3[فت. شکل گرجامعھ يتمرکز بر ارتقاء سالمت

جملھ مقاالت مطرح شده در این کنفرانس، مقالھ اي بھ 
بود. این اولین بار بود کھ مفھوم شھر »شھر سالم«نام 

1سالم را ارائھ کننده این مقالھ، پروفسور لئونارد دھل

(استاد دانشگاه برکلي) مطرح مي کرد. وي در این 
رواني ساکنان مقالھ، اثر الگوھاي شھرسازي را بر سالمت

شھر، مورد بررسي و تحلیل قرار داده بود. در این 
کنفرانس پرفسور دھل، شھر سالم را شھري معرفي کرد کھ 
بھ طور مداوم در ایجاد یا بھبود وضعیت اجتماعي، 
کالبدي و توسعھ منابع تالش مي کند تا از این طریق، 
امکان عملکرد منطقي را در جھت رسیدن بھ حداکثر بھره 

ويخانياجح[ري از تواناییھاي انسان فراھم آورد.و
] 1،1380، يصالح

این مفھوم بھ سرعت مورد توجھ سازمان بھداشت جھاني 
نخستین برنامھ حفاظت و 1988قرار گرفت و در سال 

,Leeارتقاء سالمت ساکنین مناطق شھري را آغاز نمود. [
2007,3[

ھا و در پي ارائھ اولیھ این نظریھ، گردھم آیي 
سمپوزیوم ھاي مختلفي براي بررسي، تکمیل و جھت دھي بھ 

با توجھ این نظریھ در شھرھاي مختلف جھان برگزارشد. 
ن یشیپين ھاینکھ مطابق تخمیارشد سریع شھرنشیني و بھ 

بزرگ يدر شھرھا2007از مردم جھان تا سال يمیش از نیب
ن سالم در زماي، برنامھ شھرھاکننديميو کوچک  زندگ

د.یگرديک جنبش جھانیل بھ یتبديکم
نوان نمونھ بھ عيسالم بطور گسترده ايبرنامھ شھرھا

ن یگردد. ھر فاز ايف میت توصیک داستان موفقیاز يا
ن طرح تا یبان ایپشتيش مداوم شھرھایپروژه شاھد افزا

این ]Lee, 2007,4بوده است. [2003شھر در سال 3000ش از یب
ي جھاني بشمار مي رود کھ ھزاران نبشججنبش اکنون 

شھرداري و سازمان محلي را در بر مي گیرد. ھدف اصلي 
از اجراي این پروژه ارتقاء سالمتي با توجھ بھ عوامل 
تعیین کننده سالمت، اصول بھداشت براي ھمھ و توسعھ 

1. L.Duhl
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پایدار است... کھ باعث ارتقاء حکمراني خوب و برنامھ 
Donchin[ردد.ریزي مشارکتي براي سالمت مي گ & others,2006,1[.

تعریف شھر سالم-2-3
ف ید تعریدرک بھتر مفھوم شھر سالم، نخست بايبرا
ممکن است يواژه سالمتارائھ گردد.ياز سالمتيقیدق
در بر داشتھ باشد. يمتفاوتيافراد مختلف معانيبرا
ن واژه، یف ارائھ شده از این تعاریترياز کاربرديکی

يميمان بھداشت جھانزرج در نظام نامھ ساف مندیتعر
باشد:

و ي، روحيکیزیاز صحت کامل فيطیشراي، بھ معنايسالمت«
. يا ناتوانیيماریاست و نھ صرفًا عدم بياجتماع

قابل دسترس ين استاندارد سالمتیاز باالتريبرخوردار
است؛ فارغ از نژاد، يھر فرد انسانياز حقوق اساسيکی

.»يط اجتماعیو شرايا اقتصادیياسیسد یمذھب، عقا
نھ يف ذکر شده است، سالمتین تعریھمانگونھ کھ در ا

ھ یانیاست. در بيو نھ اجتماعيصرفًا پزشکيمفھوم
) 1986ن کنفرانس ارتقاء سالمت در اتاوا (سال یاول
ده یکر گردذر یسالمت بھ شرح زيط اساسی] شرا1وست ی[پ

اند:
ي سالمتي عبارتند از: صلح، راشرایط و منابع اساسي ب«

سرپناه، آموزش، درآمد، اکوسیستم باثبات، منابع 
پایدار، عدالت اجتماعي و تساوي حقوق. بھبود در سالمتي 
نیازمند بنیاد استوار در این  پیش نیازھاي پایھ مي 

»باشد.
يم سالمت عمومی، پارادايف سالمتین تعاریبر اساس ا

ت مسال،ن شش اصلید. اعمده دارين، شش اصل راھنماینو
دھند. يکالن تر سوق مياز بھ آن را بھ سطحیو نيعموم
يھاياست گذاریدر توسعھ شھر و سيستیکھ بايسطح

ن شش اصل عبارتند یلحاظ گردند. ايشھريزیبرنامھ ر
از:
ست.ینيا ناتوانیيماریصرفًا عدم وجود بيسالمت-1
گردند.يف میھا تعريدر سطح خط مشيمشکالت سالمت-2
است.ياجتماعيمفھوميسالمت-3
ازمند تمرکز بلندمدت در ینيط سالمتیبھبود شرا-4

ھا است.يتوسعھ خط مش
ر ییھ بھ تغیازمند توجھ اولینيط سالمتیبھبود شرا-5

دار است.یط پایشرا
ر شدن رھبران یازمند در گینيط سالمتیبھبود شرا-6

& Duhl[ر است.ییند تغی) در فرآ?NATURAL(يذات Sanchez,
1999,7[
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پروفسور ، يش گفتھ از مبحث سالمتیف پیبا توجھ بھ تعار
ھ خود از شھر سالم در یف اولیلئونارد دھل در تعر

) شھر سالم 1984(»يبھداشتيمراقبت ھايفراسو«کنفرانس 
يطیمنظور از شھر سالم، مح«ف نمود: ینگونھ تعریرا ا

يمامکھ انجام تياست با امکاناتيو کالبدياجتماع
مطلوب یيرا بھ سھولت و با کارايزندگيت ھایفعال

» سازد.ير میامکان پذ
ارائھ يگریف دیتعر1ھانکوکيدھل با ھمکار1986در سال 

ل نمود: ین شکل تکمیف خود را بھ ایداد و در آن تعر
جاد و یاست کھ بھ صورت مداوم در حال ايشھر سالم شھر«

خود بوده و منابع يو کالبدياجتماعيطھایبھبود مح
ن امکان و یدھد. شھر سالم ايخود را توسعھ مياجتماع

ھمھ يدھد تا در اجرايار مردم قرار میفرصت را در اخت
يھاییو پرورش حداکثر تواناياجتماعيزندگيعملکردھا

ت و یگر حمایکدیبھ طور متقابل از دبالقوه خو
Ashton,1988:14[]Werna. [» کنند.يبانیپشت & others, 1999,3 [
]Glouberman & others, 2006,3[]WHO Regional Office For The Western Pacific, 2000,5[
]Duhl & Sanchez ,1999,23[]WHO Regional Office For The Eastern

Mediterranean,2007,33[
بھ این سازمان جھاني بھداشتتعریف شھر سالم از سوي 

شھر سالم، شھري است کھ محیطش «: ه استشکل بیان گردید
را بھبود مي بخشد و منابعش را توسعھ مي دھد، بطوریکھ 
مردم بتوانند یکدیگر را در جھت باالترین تواناییھاي 

World Health Organization Regional Office For» [فردي پشتیباني کنند.
Europe ,1997,7[

. شھر يروجند است و نھ خیفرآيمفھوم شھر سالم بھ معنا
ياز سالمتيبھ سطح مشخصست کھ ینيسالم لزومًا شھر

بھ يت سالمتیاست کھ از اھميده باشد. بلکھ شھریرس
بھبود آن تالش يآگاه است و برايک فاکتور شھریعنوان 

تواند شھر سالم باشد  اگر بھ يميکند. ھر شھريم
يبرايندیساختار و فرآيمتعھد بوده و دارايسالمت
]World Health Organization Regional Office For Europe,1997,7[د آن باشد. بھبو

WHO شھر سالم را شھري نمي داند کھ در حال حاضر سالم
آمار درماني استانداردي را دارا باشد، بلکھ ،بوده

شھري مي داند کھ از سالمتي آگاه است. این برنامھ ریزي 
م گیري شھرھا در در پي تغییر نحوه تفکر، درک و تصمی

ارتباط با سالمتي است. شھرھاي سالم از منظر سازمان 
بھداشت جھاني نھ محدوده عملکرد را تحت پوشش 

:]Sharp,2002,1[دارند

1 . Hancock
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شھر ي: برنامھ سالمتبرنامھ توسعھ سالمت شھر-10
بیانیھ ن شده در ییده از اصول تعابا استفيستیبا

) 1986اولین کنفرانس ارتقاء سالمت در اتاوا (سال
جاد خط یباشد: ايارتقاء سالمتي]، در پ1[پیوست 

ت یت فعالیبان، تقویط پشتی، خلق محيسالمت عموميمش
مجدد يو جھت دھيفرديو توسعھ مھارت ھاياجتماع

Duhl[.يخدمات سالمت & Sanchez, 1999,18[
جنبش شھرھاي سالم از این :مشارکت اجتماعي-11

و محیط شھري بر سالمت تفکر نشأت گرفتھ است کھ شھر 
گذار است. این نگرش تأثیرو نحوه زندگي شھروندان 

مي تأکیدبر توسعھ سیاست ھاي سالمت عمومي شھري 
نماید. مطالعات اولیھ توسط ھانکوک نشان داد کھ 
مسائل اقتصادي، اجتماعي و محیطي نکاتي کلیدي در 
درک سالمت جامعھ ھستند. در فرموالسیون ھانکوک بر 

تأکیدت عمومي در تعیین اولویت ھاي اجتماع مشارک
Raphaelبسیار شده است. [ & othesr زیرا جوامع ]1999,2,

آگاه، باانگیزه و بامشارکت فعاالنھ، اجزاء کلیدي 
براي تعیین اولویت ھا و اخذ و اجراي تصمیمات مي 

]Duhl & Sanchez, 1999,18[باشند.
ک یاتستمیسيابیارز:ارزیابي اثرات سالمتي-12

ر است، ییعًا در حل تغیکھ سريطیسالمت بر محتأثیر
و يد انرژی، کار، توليتکنولوژيخصوصًا در حوزه ھا

يریگیبا برنامھ پيستیاست و بايشدن، ضروريشھر
بر عموم افراد يت سالمتبات مثتأثیرشود تا از 

Duhl[نان حاصل گردد.یاطم & Sanchez, ن یج اینتا]1999,37
ر ین مسییو تعيآتيھاياصالح ھدف گذاردريابیارز
اھمیت بسیار است.نده پروژه حائز یآ

ن از مشکالت یریش از سایر بیافراد فق:فقر-13
يمين تریین پایو در سنبرنديرنج ميسالمت

از مرگ و ير نرخ باالترین افراد فقیرند. در بیم
و يماریاز بيسطح باالترر مادران و نوزادان، یم

و حفاظت يبھ مراقبت بھداشتيدودترمحيدسترس
ط ی، شرايضات جنسیشود و تبعيمشاھده مياجتماع
ير دشوارتر میزنان و دختران فقيرا برايسالمت

ک یير، سالمتیافراد فقيگر، برایديسازد. از سو
گردد. يميت تلقیار با اھمیبسياقتصادیيدارا

د رفک یکھ يدارد. ھنگاميشان بھ آن بستگیات ایح
مار ی، بير از نظر اجتماعیب پذیآسيا فردیر یفق
از يگردد، کل خانواده در گردابيا مجروح می

يباالينھ ھایاز کاھش درآمد و ھزيمشکالت ناش
]؛ OECD,2003,20افتد. [يفرو ميخدمات بھداشت
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از یک جامعھ سالم نیبھ يابیدستين برایبنابرا
صورت يدجياست کھ بھ مسئلھ فقر در جامعھ توجھ

از یک سو میزان مشکالت موجود در رد. چرا کھ یپذ
خانواده ھاي فقیر بیش از سایر اقشار جامعھ است و 
از سوي دیگر معضالت ناشي از فقر در این خانواده 

گذار است.تأثیرھا در بسیاري از ابعاد جامعھ 
ام گ: ازعوامل اجتماعي تعیین کننده سالمتي-14

، ارزش نگرش WHOالم شھر سين پروژه ھایآغازيھا
قرار گرفتھ است. تأکید، مورد يبھ سالمتياجتماع

سالم ياز ابتکارات شھر ھايکین نگرش بھ عنوان یا
ق استوار یدگاه عمین دیافتھ است و بر ایتوسعھ 

يدر فاکتورھايفقدان سالمتيشھ ھایاست کھ ر
Baum[باشد. يميو اجتماعياقتصاد & others, 2006, ] بر 3

شھر سالم تالش دارند کھ بر ين اساس پروژه ھایھم
اھتمام يو مشارکت اجتماعيعموميش آگاھیافزا

سازمان ھا و گروه يبورزند و با جلب ھمکاريشتریب
ت یفعاليدر بھبود عوامل اجتماعيمردميھا
ند.ینما

بر اساس گزارش برانت لند : توسعھ پایدار-15
-و توسعھ(رئیس کمیسیون جھاني پیرامون محیط زیست

WCED عبارتست از: توسعھ اي کھ نیازھاي کنوني (
کند، بدون آنکھ توانایي نسل ھاي تأمینجھان را 

آتي را در برآوردن نیازھاي خود بھ مخاطره افکند 
رابطھ متقابل انسانھا و «و اینکھ توسعھ پایدار 

] کمیسیون UNESCO,1997» [طبیعت در سراسر جھان است
وسعھ نیز این مفھوم را بھ جھاني محیط زیست و ت

توسعھ پایدار فرآیند «این شکل تعریف مي کند: 
تغییري است در استفاده از منابع، ھدایت سرمایھ 
گذاریھا، سمت گیري توسعھ تکنولوژي و تغییر نھادي 

». « است کھ با نیازھاي حال و آینده سازگار باشد.
بھ این تعبیر توسعھ پایدار مفھومي شکل یافتھ 

لکھ بیشتر، فرآیند دگرگوني رابطھ سیستم نیست ب
ھاي اجتماعي، اقتصادي و طبیعي و مراحل آن را 

تداوم است يھی]. بدUNESCO,1997» [بیان مي کند.
دار است یتوسعھ پايشھر سالم در گرو برقرارياجرا

و يھا بھ صورت موازيزیبرنامھ ريستیو الزامًا با
رند. یھماھنگ صورت پذ

ھدف پروژه ھاي شھر سالم، : المتحمل و نقل و س-16
اصالح جنبھ ھایي از زندگي شھري است کھ مي توانند 

ي نامطلوب بر زندگي انسان ھا بگذارند. یکي تأثیر
از این جنبھ ھا بحث حمل و نقل در شھر ھا مي 
باشد. حمل و نقل، حرکت افراد و کاالھا بین محل ھا 
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لي است. حمل و نقل شامل حالت ھاي ھوایي، آبي، ری
و مسافرت جاده اي است و بیشترین مسافرت شھري 

درک يبرازمیني با اتومبیل صورت مي گیرد.
، در حوزه حمل و نقليریم گیتصميھايدگیچیپ

ات حمل و نقل بر تأثیراست محدوده کامل يضرور
Marko) [1-2(شکل جامعھ در نظر گرفتھ شود. &

others,2004,2[

Marko[ات حمل و نقل تأثیرنمودار -1-2شکل  & others,2004,3[
با توجھ بھ شکل فوق مشاھده مي شود  کھ مسئلھ حمل و 
- نقل را مي توان بر جنبھ ھاي اقتصادي، اجتماعي

فرھنگي، زیربنایي، سیاسي، محیطي و بھداشتي مؤثر 
دانست. ھر یک از این بخشھا در دیدگاه شھر سالم 

مھ ریزي ھا لحاظ جایگاھي ویژه دارند و بایستي در برنا
گردند.

اجتماعات سالم داللت قابل نگرش:شھري1يکمرانح-17
(حکمراني .جوامع ما قائل استيحکمرانيرا برايتوجھ

1 . Governance
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فرآیندي است کھ در آن اجتماع یا جامعھ در خصوص 
1حکومت–چگونگي فعالیت ھا تصمیم گیري مي نماید 

اگر چھ مھمترین -تنھا یکي از مکانیزم ھاي آن است
در پروژه ھاي اجتماعات سالم، -آنھا نیز ھست.) 

اجتماع در » رھبري مدني«معمول آن است کھ ائتالفي از 
نظر گرفتھ مي شود کھ شامل حکومت محلي، تجارت ھاي 
محلي، سازمانھاي مقیم محل، سازمان ھاي داوطلب، 

و .... مي آژانس ھاي خدمات مردمي، مؤسسات مذھبي
]Hancock, 1999,7-8[باشد.

عبارتست از يشھريزیبرنامھ ربرنامھ ریزي شھري:-18
رفاه شھرنشینان، از طریق ایجاد محیطي بھتر، تأمین

برنامھ ریزي شھر ].1385[زیاري، متر. مساعدتر و سال
يزیمان است کھ برنامھ رین ایھ ایبر پاWHOسالم 

يبھ شکل قابل مالحظھ ايو حمل و نقل شھريشھريفضا
گذار است. ھمانگونھ کھ در تأثیريمتساليبر شاخص ھا
ز ید، پروفسور دھل نیخچھ ذکر گردیف و تاریبحث تعار

يزیت برنامھ ریف شھر سالم بھ اھمین بار در تعریاول
در سالمت شھروندان اشاره نمود.يشھر

یژگي ھاي شھر سالمو-2-4
بر اساس تعریف ارائھ شده از شھر سالم توسط سازمان 

ر یزيھايژگیواجد ويستیھر سالم باش، يبھداشت جھان
:]World Health Organization Regional Office For Europe,1997,9[باشد
ت باال (شامل یفیپاک، امن و با کيط کالبدیمح-12

مسکن مناسب)
کھ در زمان حال استوار باشد و در يستمیاکوس-13

ات خود ادامھ دھد.یبلندمدت بھ ح
گریکدیيسالم، فعال و حاميمحلھ ھا-14
ت مردم در یمناسب از مشارکت و ھدايدرجھ ا-15

و رفاه آنان ي، سالمتيکھ بر زندگيماتینھ تصمیزم
گذارد.ياثر م

(غذا، آب، مسکن، درآمد، ياساسيازھاینتأمین-16
شھروندانيتماميت، اشتغال) برایامن

بھ امکانات و منابع قابل توجھ و يدسترس-17
مبادالت و انواع تماس ھا،يمطلوب در برقرار

ارتباطات.
متنوع، فعال و سازندهيدارا بودن اقتصاد-18

1 . Government
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يراث ھایوند با گذشتھ، میپيب در برقراریترغ-19
ر گروھھایساکنان و سايکیو لوژیو بيفرھنگ

اد شده سازگار یيھايژگیکھ با ويجاد فرمیا-20
آن کمک کند.يباشد و بھ اعتال

يو درمانياز خدمات بھداشتيوجود سطح مطلوب-21
باشد.يعموم قابل دسترسيکھ برا

ن بودن ییاز بھداشت (پایيوجود سطح باال-22
]World Health Organization Regional Office For Europe,1997,9[ھا)يماریب

شھر سالميپروژه ھا-2-5
يش آگاھیافزاWHOشھر سالم ياز پروژه ھايھدف کل

تأثیرز ینجاد سالمت ویايدر مورد مکان و چگونگيعموم
ارتقاء ي، برايان سنتیمتولر از یغیيارگان ھابر

بان سالمت یپشتيطیگر، محیکدیاست کھ با یيھاياستراتژ
Goumans[ند.ینمايجاد میرا ا & Springeit, ق یاز طر]1997,1

فراخوانده مي شوند تا ان ارتقاء سالمت ین پروژه متولیا
ا سیاستمداران و با دیدگاھي فرابخشي و مشارکت نزدیک ب

از طریق تغییري اجتماعي و بنیاني بھ وانجمن ھا
فعالیت در خصوص عوامل تعیین کننده سالمتي بپردازند.

]Stern & Green, 2005,1[
استراتژي پروژه ھاي شھر سالم از نگرشي فرابخشي بھ 
توسعھ بھداشت حمایت مي نماید کھ بر شاخص ھاي محیطي، 

ن کننده سالمتي تمرکز دارد و اجتماعي و اقتصادي تعیی
ھدف آن لحاظ مسائل مرتبط با سالمتي در برنامھ ریزي 

Harphamھاي شھري است. [ & Burton & Blue, 2001,1[
ن الملل یپروژه توسعھ بWHOشھر سالم يپروژه ھا
قرار دادن سالمت در برنامھ ياست کھ در پيبلندمدت

يبرايگاھیجاد جایو ایياروپايران شھرھایم گیتصم
ت، پروژه بھ یاست. در نھايدر سطح محليسالمت عموم

يطیو محي، اجتماعيکیزیت فیدنبال بھتر شدن وضع
يو کار ميزندگ)اروپاي(است کھ در شھرھايافراد
]DeLeeuw,1999,4[کنند. 

مقصود دیگر این پروژه ھا، جمع کردن بخش ھاي عمومي، 
ت شھري و برعھده خصوصي و داوطلب براي تمرکز بھ سالم

گرفتن موارد مرتبط با سالمتي در سطحي وسیع و مشارکتي 
]WHO Regional Office For The Western Pacific, 2000,5[است.

منابع و مزایاي پروژه ھاي شھر سالم بین منطقھ اي 
سازمان بھداشت جھاني توسط این سازمان اینگونھ 

برشمرده شده اند:
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مھ ھاي سازمان بھداشت اثرات بیشتر براي برنا-
جھاني در عرصھ ھاي بھداشتي در شھرھاي کلیدي

ثرتر برخورد با اھداف سازمان بھداشت ؤشیوه م-
جھاني از ادغام بھداشت و توسعھ انساني سیاست ھاي 

بر توسعھ پایدارتأثیرعمومي و در نتیجھ 
ارتباط بیشتر بین سازمان بھداشت جھاني و تعداد -

موجود با ھدف بھبود شرایط زیادي از شھرھاي سالم
زندگي شھري در کلیھ مناطق

افزایش حمایت سازمان بھداشت جھاني از سیاست ھاي -
بھداشت عمومي و برنامھ ھا در سطح محلي و شھر.

پروژه يخصوصیت مشترک را برا6يسازمان بھداشت جھان
د:شماريبرمشھر سالم يھا

ھداشت تعھد بھ بن پروژه ھا،ی: در اتعھد بھ سالمت-7
يعت مقدس سالمتین پروژه ھا بر طبیوجود دارد. ا

، ي، ذھنيکیزین سالمت فیارتباط بداشتھ وتأکید
مورد توجھ در این پروژه ھا افراد يو روحياجتماع

يماریاز بيریشگیو پيقرار دارد. ارتقاء سالمت
ن ین پروژه ھا بر این پروژه ھا است. ایت ایاولو

افراد يق ھمکاریند از طرتوايميباورند کھ سالمت
شھر محقق گردد.يو گروه ھا

ازمند ین پروژه ھا نی: انجام اتصمیم گیري سیاسي-8
ت یاست. وضعيسالمت عموميبراياسیسيریم گیتصم

ر برنامھ یو سايط، آموزش، خدمات اجتماعیمسکن، مح
يت سالمت شھریبر وضعیيباالتأثیريحکومت شھريھا

قرار تأثیرسالم با تحت شھر يپروژه ھادارند. 
ن یايانجمن شھر، ھمکارياسیسيریم گیدادن تصم

دھند.يمءبرنامھ ھا را با سالمت ارتقا
موجب اقدامات ن پروژه ھا ی: ااقدامات فرابخشي-9

ن بھ مفھوم آن است کھ سازمان یشوند. ايميفرابخش
ند ینمايت میکھ خارج از محدوده سالمت فعالیيھا
ر دھند کھ با ییتغيرا بھ نحوز اقدامات خودین

داشتھ يشتریبيھمکاريارتقاء سالمتيبرنامھ ھا
ت کننده سالمت یکھ حمايشھريزیباشند. برنامھ ر

يع و اماکن ورزشیسبز وسيجاد فضایق ایاز طريجسم
ن دستھ یاز ايباشد، نمونھ بارزيبھ اندازه کاف

زم یجاد کننده مکانیت ھا است. شھر سالم ایفعال
ر یاست کھ از راه آن، سازمان ھا و سايازمانس

در یيھايک شده و ھمکاریگر بھ ھم نزدیديواحدھا
نھ داشتھ باشند. ین زمیا

ن پروژه ھا بر مشارکت ی: امشارکت اجتماعي-10
ق یتوانند از طريدارند. مردم متأکیدياجتماع
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خود، نحوه استفاده از خدمات يوه زندگانیانتخاب ش
، يخود در خصوص مسائل بھداشتيه ھادگای، ديبھداشت

ن پروژه ھا یدر اياجتماعيو کار در گروه ھا
يشھر سالم در پيپروژه ھامشارکت داشتھ باشند.

نھ ھا ھستند. ین زمیارتقاء نقش فعال مردم در ا
يفراھم ميط را بصورتین پروژه ھا ابزار و شرایا

م گیري پروژهیي بر تصممیمستقتأثیرکنند کھ مردم 
و از این طریق در فعالیت ھاي سازمان ھا و ادارات 

شھري داشتھ باشند. 
يندھایفرآقیطرن پروژه ھا ازیا: خالقیت-11

يریشگیباال بردن بھداشت و پکنند.يت عمل میخالق
از بھ ی، نيق اقدامات فرابخشیھا از طريماریاز ب

يده ھا و روش ھایافت ایيمداوم برايپژوھش ھا
شھر سالم بھ يت پروژه ھایفقن دارد. موینو

جاد یو ايجاد فرصت نوآوریآنھا در ایيتوانا
پروژه ھاي دارد.يرات بستگییرش تغیپذيبرایيفضا

شھر سالم این فعالیت را از طریق انتشار و توسعھ 
روشھاي نوآوري، ایجاد انگیزه براي نوآوري و بھ 

ساني کھ از بھ کار کرسمیت شناختن و بھا دادن 
اتخاذ سیاست ھا و برنامھ ھاي جدید دست بھ طریق 

تجربھ و نوآوري مي زنند، امکان پذیر مي کند.
پروژه ي: دستآورد و خروجسیاست سالمت عمومي-12

ياست سالمت عمومیتوان سيشھر سالم را ميھا
زان یشھر سالم بھ ميت پروژه ھایدانست. موفق

يستم اداریدارد کھ در سيبستگیياست ھایستأثیر
ن ین شده است. ایتدويبھداشتيبرنامھ ھايھر براش

افتھ اند کھ یبھ اھداف خود دست يپروژه ھا وقت
ط یر اماکن محیو سايکاريمنازل، مدارس، محل ھا

ست داشتھ باشند. یزيبراي، ساختار سالمتريشھر
، مشارکت ي، اقدامات فرابخشياسیسيریم گیتصم

شھر سالم يق پروژه ھایاز طريو نوآورياجتماع
است سالمت یبھ سيابیدستيدا کرده و برایرشد پ
World Health Organization[کنند.يميبا ھم ھمکاريعموم

Regional Office For Europe,1997,13-4[
يشھر سالم را ميتوسعھ پروژه ھايبراياقدامات اساس

:توان در سھ فاز 
شروع بھ کار-1
يسازماندھ-2
اقدام-3

. فعالیت ھاي الزم در ھر یک از این تقسیم بندي نمود
ذکر گردیده اند:1فازھا در شکل 
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اقدام
 افزایش آگاھي از

بھداشت
 حمایت برنامھ ریزي

استراتژیک
اري کفعال کردن ھم

فرابخشي
تشویق مشارکت اجتماعي
قیتارتقاء خال
 تضمین سیاست سالمت

عمومي
سازماندھي

تعیین کمیتھ
تحلیل محیط
تعریف فعالیت پروژه
تأسیس دفتر پروژه
برنامھ ریزي استراتژي
ایجاد ظرفیت
 تدوین مکانیزم مسئولیت

پذیري

شروع بھ کار
ایجاد گروه پشتیبان
درک ایده ھا
شناخت شھر
یافت منابع مالي
 تصمیم گیري براي

سازماندھي
تھیھ طرح پیشنھادي
اخذ تأیید

World Health Organization Regional[پروژه شھر سالميسھ فاز اجرا-2-2شکل 
Office For Europe,1997,16[
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گانھ توسعھ پروژه شھر سالممراحل سھ- 6-2
لم و سازماندھي آن توسط یك بنیانگذاري ساخت شھر سا

طرح سھ مرحلھ اي میسر مي شود. این سھ مرحلھ عبارتست 
.از: مرحلھ شروع، سازماندھي و اجرا

مرحلھ شروع-2-6-1
گام ھاي آغازین براي شروع و اجراي پروژه شھر سالم 

ھاي ھمفكر مردم برداشتھ مند و یا گروهتوسط افراد عالقھ
ري و دولتي وارد گفتگو مي مي شود. آنھا با مقامات شھ

شوند و تماس با سازمان بھداشت جھاني را ممكن مي 
سازند. بعد از تماس اولیھ، گروه مدافع شھر سالم 
تشكیل مي شود. این گروه از چھار یا پنج عضو تشكیل 
شده كھ داراي توانایي ھاي رھبري ھستند و خواھان 

صلي بھبود وضعیت بھداشتي در شھر مي باشند. فعالیت ا
این گروه، ارتقاء ایده شھر سالم و سعي در ایجاد 
حمایتي ھمھ جانبھ از این ایده و افزایش آگاھي در 
خصوص آن در سطح شھر است. اعضاء گروه مي توانند 
كارمندان تشكیالت دولتي، كارمندان اداره بھداشت یا 
محیط زیست، اعضاء ھیئت علمي دانشگاھھا یا دیگر افراد 

ند. این مرحلھ كھ ھفت گام دارد، اولین فعال جامعھ باش
ھا عبارتند از:مرحلھ توسعھ پروژه است. این گام

جلب حمایت گروھھاي محلي-2-6-1-1
مندي كھ پروژه را در پیدا كردن آن دستھ از افراد عالقھ

راه توسعھ یاري نمایند، برداشتن اولین قدم براي شروع 
ر و بھ محض است. گروه حمایت كننده باید ھرچھ سریعت

اخذ موافقت براي شروع پروژه تشكیل شود. سھیم نمودن 
مردم در پروژه شھر سالم بھ منظور كمك در جھت توسعھ 
پروژه از طریق پرسش از آنھا یكي از قدمھاي اولیھ 

اساسي بھ منظور جلب حمایت مردمي است.
حامیان پروژه از اقشار مختلف مردم ھستند. 

ي یكي از بارزترین داوطلبین سیاستمداران طرفدار سالمت
براي پشتیباني پروژه ھستند. كاركنان برجستھ اجرایي 

ریزي شھري، در سازمانھاي مسئول امور محیطي، برنامھ
آموزش و خدمات اجتماعي غالبًا نقش مھمي در ساخت مسكن،

پروژه دارند. این موضوع در خصوص مسئولین مراقبت ھاي 
مراقبت ھاي تأمینولیت بھداشتي، بخصوص آنھایي كھ مسئ

اولیھ بھداشتي و یا ارتقاء سطح بھداشت را بر عھده 
اند دارند نیز صادق است. حامیاني كھ از گروه مردمي

مند بھ بھداشت و رفاه غالبًا افرادي ھستند عالقھ
اجتماعي شھر. دانشگاھیان با تخصص در زمینھ سیاست 
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از اجتماعي، بھداشت عمومي، توسعھ شھري و اكولوژي
طرفداران با ارزش این طرح محسوب مي شوند.

این موضوع حائز اھمیت است كھ براي پیدا كردن گروه 
طرفداران پروژه بایستي دست بھ بررسي زد. اعضاء گروه 

ھاي مختلف بوده و با سیستم باید از گروھھا و نظام
سیاسي شھر ارتباط نزدیك داشتھ باشند. آنان باید وقت 

ا بھ این موضوع اختصاص داده و كوشش قابل مالحظھ اي ر
الزم را در مراحل اولیھ مبذول دارند و بطور غیر رسمي 
و قابل انعطاف كار كنند. كار گروه باید ھماھنگ بوده 

ھا، متقاعد كردن و تجزیھ و تحلیل اطالعات، تماس
طرفداران مؤثر براي پروژه و نھایتًا تھیھ پیشنھاد 

ھا در رد. اغلب پروژهپروژه بصورت اشتراكي صورت گی
قالب تشكیالتي دولتي شھر فعالیت مي كنند و این بھ 
دلیل طبیعت كارآمد بودن آنھا و اعمال نفوذشان در 

ھاي بھداشتي شھر است. در چنین حالتي برنامھ
سیاستمداران شھر و افراد مؤثر اجرایي، براي شروع 
برنامھ نقش ھدایت كننده را بر عھده دارند. درصورتیكھ 
تعھد الزم در افراد گروه و خارج از دستگاھھاي دولتي 

ھا نیز وجود داشتھ باشد، رھبري مي تواند از سایر بخش
اعمال شود.

درك و تفھیم ایده شھر سالم-2-6-1-2
شھر سالم ایده جدیدي است. آن دستھ از مردم كھ بھ 

مند نیستند باید متقاعد شوند كھ دادن تغییرات عالقھ
ي است براي رسیدن بھ بھداشت عمومي. این روش عامل

موضوعي كھ اھمیت زیادي دارد اینست كھ گروه طرفدار 
بایستي وقت خود را صرف روشن ساختن اصول و مباني، 

ھا و اقداماتي كنند كھ قسمتي از جنبش شھر استراتژي
سالم را تشكیل مي دھند.

غذا، مسكن، لباس، اشتغال و درآمد از نیازمندیھاي 
داشت ھستند. مساوات و برابري، شالوده و اولیھ بھ

زیربناي اصلي بھداشت عمومي محسوب مي شوند زیرا وجود  
نابرابري در اقتصاد و وضعیت اجتماعي بھ معناي وجود 
اختالف و تفاوت سطح در بھداشت است. این حق جوامع و از 
اختیارات آنھاست كھ در اخذ تصمیم در زمینھ بھداشت، 

شتھ باشند. بھداشت عمومي خوب و دخالت و مشاركت دا
و تأمینمؤثر مدیون ھمكاري كلیھ بخشھایي است كھ در 

تر براي زندگي بھتر، فعالیت مي كنند.ساخت شھري سالم
شناخت از شھر مورد نظر-2-6-1-3

اصول و راھبردھاي پروژه شھر سالم بھ طور كلي در قالب 
تلف ھاي مخواژه ھاي مناسبي براي استفاده در زمینھ

بیان مي شود. تشخیص این موضوع كھ كاربرد عملي آنھا 
نیاز بھ اصالحاتي دارد كھ برحسب شرایط در شھرھاي 
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تشخیص و شناخت مختلف فرق مي كند، حائز اھمیت است. 
براي دستیابي بھ پاسخ این خوب از شھر كاري اصولي است 

اي را مناسب با سئوال كھ چگونھ باید پروژه
برنامھ ریزي و بھ حركت درآورد؟ ھاي شھرنیازمندي

تحقیق و تجزیھ و تحلیل پیرامون ده سئوال عمده در 
گونھ زیر مي باشد.مورد شھر مورد نظر بھ

نكات و عالئم مھم بھداشتي شھر چیست؟-الف
چھ عواملي باعث بیماري و مرگ و میر مي شوند؟ چگونھ 

مي گذارند؟ آیا تأثیررفتارھاي زندگي روي سالمتي 
وھھاي خاصي وجود دارند كھ مشكالت شدید بھداشتي گر

داشتھ باشند؟ آیا مشكالت محیطي از قبیل آلودگي ھوا یا 
قابل مالحظھ اي روي سالمتي داشتھ باشند تأثیرآب كھ 

وجود دارد؟
مي تأثیرچگونھ اقتصاد و شرایط اجتماعي روي سالمتي -ب

گذارد؟
شتھ و براي آیا در جامعھ شھري بیكاري شیوع فراوان دا

مدت طوالني ادامھ دارد؟ آیا اقلیت ھاي خاصي ھستند كھ 
از این موضوع رنج مي برند؟ میزان اشتیاق براي بھداشت 
در جامعھ تا چھ حد است؟ آیا جوامع طبیعي فعال در 
زمینھ ھاي زندگي اجتماعي كھ بر اساس آن بتوان فعالیت 

ھاي بھداشتي را رونق داد وجود دارد؟
ھ كسي در موقعیت پروژه مؤثر است؟حمایت چ-ج

در ھر اجتماع افرادي ھستند كھ از موقعیت خوبي 
برخوردارند كھ جلب حمایت آنھا نقش مؤثري در نوآوري 
دارد. این گروه ممكن است از بین سیاستمداران یا كسبھ 
یا كارگران باشند كھ نقش رھبري افراد یا افراد فعال 

گونھ افراد را در شھر در جامعھ را بر عھده دارند. این
مورد نظر باید شناسایي نمود و چگونگي جلب حمایت آنھا 

را بررسي كرد.
ھاي شھري چگونھ كار مي كند؟سیاست-د

گذار در امر تأثیریك شھر تا چھ حدودي در زمینھ ھاي 
بھداشت اختیار دارد؟ كدامیك از اعضاء شوراي شھر 

عمده و جاري مندي خاصي بھ بھداشت دارد؟ مسائل عالقھ
گیري احزاب سیاسي در مورد سیاسي شھر كدامند؟ موضع

امور بھداشتي تا چھ حد تفاوت دارد؟
مدیریت شھري چگونھ عمل میكند؟-ه

ھاي ادارات و واحدھاي مختلف شھر ھا و اولویتمسئولیت
چیست؟ كدامیك از مسئولین ادارات نسبت بھ بھداشت 

مند بھ ري شھر، عالقھمندي نشان مي دھد؟ سیستم اداعالقھ
مطرح كردن و حل كدامیك از مسائل جدید است؟ برخورد 

مشترك ادارات نسبت بھ مسائل جدید چگونھ است؟
ھاي سیستم مراقبت بھداشتي كدامند؟گرایش-و
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اندركاران كدامیك از مسائل بھداشتي براي دست
ھاي بھداشتي بیشترین اھمیت را دارد؟ آیا در مراقبت

یستم با مشكالت خاصي مواجھ است؟ آیا نیازي حال حاضر س
بھ تغییر در سیستم مراقبت ھاي بھداشتي وجود دارد؟ 
آیا در سیاستگذاري بھداشتي بھ منظور درگیر كردن سایر 

گروھھا، زمینھ فكري وجود دارد؟
شھروندان چھ سھمي در زندگي شھري دارند؟-ز

ت آیا فعالیت ھاي گروه داوطلب و خودیاري و مشارك
شھروندان در شھر متداول است؟

اطالعات الزم براي توسعھ پروژه را از كجا مي توان -ح
بدست آورد؟

چھ نوع اطالعاتي در زمینھ جمعیت، وضعیت بھداشتي، 
ھاي اداري وجود شیوه زندگي و مسائل محیطي در سازمان

اي دارد؟ آیا اطالعات موجود بھ اندازه كافي و بگونھ
ھا، یري از وضعیت بھداشتي، برابرياست كھ بتوان تصو

مسائل محیطي و سایر موضوعات كلیدي را براي مناطق و 
ھاي مختلف شھر ترسیم كرد؟ از سایر منابع مانند محلھ

سیستمھاي بھداشتي چھ اطالعاتي مي توان گرفت؟ چھ 
تحقیقاتي تاكنون انجام شده است؟ محققیني كھ بتوانند 

ستند؟پروژه را كمك كنند چھ كساني ھ
تأثیرھاي ملي و منطقھ اي چگونھ روي پروژه برنامھ-ط

مي گذارد؟
آیا سیاست ھاي خاصي در جھت ارتقاء شرایط محیطي، 

ھاي گروھھاي ویژه وجود برابري و یا رفع نیازمندي
ھا در حال توسعھ اند یا محدود مي دارد؟ آیا برنامھ

د منشوند؟ آیا حكومت مركزي بھ ابتكارات محلي عالقھ
است؟ وضعیت ارتباطات جاري بین شھر و سایر مناطق 

چگونھ است؟
آیا اصناف، صنایع و كارگران از پروژه حمایت مي -ي

كنند؟
استخدام كننده ھاي عمده در شھر كدامند؟ آیا آنھا بھ 

مندند؟ مشاغل آنھا بھتر نمودن شرایط محیطي شھر عالقھ
رھبران بھ چھ نحوي در برنامھ ھاي بھداشتي مي گنجد؟ 

دائمي اصناف و جوامع كارگري چھ كساني ھستند؟ آیا 
ھمكاري و تعاون با سازمانھاي دولتي شھر دارند؟ھسابق

اعضاء گروه حمایت كننده پروژه، اطالعات را تجزیھ و 
تحلیل كرده و منابع اطالعاتي بیشتري را شناسایي مي 
كنند. شاید گماردن یك زیر گروه بھ منظور جمع آوري 

ات مفید باشد. براي این منظور مي توان از اطالع
ھا و دانشجویان مؤسسات دانشگاھي درخواست كمك دانشكده

كرد. مدون كردن اطالعات، بعلت گستردگي، باید از ابتدا 
سازماندھي شود.
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تعیین منابع مالي پروژه-2-6-1-4
تعیین منابع مالي در نھایت از مسئولیت ھاي شوراي شھر 

ر است. در مرحلھ اول، گروه حمایت سالم و شوراي شھ
كننده باید ھزینھ ھاي اولیھ را تخمین زده و اعتبار 

كند. در صورتیكھ پیشنھادات پروژه مشخص تأمینالزم را 
گردد، بررسي آن براي شوراي شھر آسانتر خواھد بود. 
ھزینھ ھاي اداري پروژه در مقایسھ با كل ھزینھ ھاي 

بعنوان مشكالت جدید، بھداشتي پروژه ناچیز است اما 
منابع مالي مواجھ مي تأمینغالبًا پروژه را با مسائل 

كند.
در بدو انجام كار بایستي احتیاجات مالي كوتاه مدت از 
احتیاجات مالي دراز مدت جدا شوند. اولین گام براي 

پول بھ مقدار كم بھ نام " پول براي تأمینشروع، 
ن پول صرف حقوق كاشتن بذر پروژه"  است. قسمت عمده ای

كارمندان، وسایل اداري و كمیتھ شھر سالم مي شود. 
یر ااعتبار براي ستأمینزمانیكھ پول استقرار یافت، 

امور از قبیل اقدامات جانبي پروژه آسانتر خواھد بود.
مي گردد. كلیھ تأمیناعتبارات پروژه از منابع مختلفي 

ي شھر مي ھا قسمتي از اعتبار خود را از بودجھ ھاپروژه
گیرند. بودجھ ھاي بھداشتي یا توسعھ شھري منابع خوبي 

بودجھ ھستند. اعتبارات براي خدمات ویژه تأمینبراي 
جھت مبارزه با بیكاري مي تواند منبع دیگري براي 

مند بھ توسعھ ھاي اصناف عالقھبودجھ باشد. گروهتأمین
كننده تأمینشھري نیز مي توانند یكي از منابع دیگر 

ودجھ باشند. سازمانھایي كھ نمي توانند كمك مالي ب
كنند غالبًا كمك ھاي پرسنلي و خدمات فني ارائھ مي 

دھند.
باید براي یافتن سایر منابع جستجو كرد و گروھھاي 

كنندگان مالي در تأمینحمایت كننده را شناسایي و با 
سطح شھر مالقات نمود و آنان را تا حد ممكن در 

شركت داد. ایجاد زیر كمیتھ مالي نیز ھا ریزيبرنامھ
باید مورد توجھ قرار گیرد.

تصمیم گیري براي انتخاب محل ستاد پروژه شھر -2-6-1-5
سالم

تصمیم گیري در مورد محل قرار گیري سازمان امر بسیار 
مھمي است. زیرا این مسألھ بر روي ساختار تشكیالتي و 

ت تعیین مكانیزم اداري پروژه مؤثر است. این تشكیال
كننده روابط با سیاستگزاران، واحدھایي كھ بعنوان 
دستگاه ھمكار با پروژه ھمكاري دارند و گروھھاي مردمي 
است. این موضوع نمایشگر اینست كھ ھمھ " پروژه را 

متعلق بھ خود بدانند ".
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د خود وژه باید بگونھ اي باشد كھ بتوانمدل سازماني پر
تجزیھ و تحلیل مسائل را با شرایط محلي تطبیق دھد. 

سیاسي محل و شرایط اداري حاكم بر شھر، زیر بناي این 
انتخاب را تعیین مي كند.

جمع آوري پیشنھادات-2-6-1-6
جمع آوري پیشنھادات باید زماني انجام شود كھ گروھھاي 
حمایت كننده نتایج مثبت بكارگیري رھیافت شھر سالم را 

ادامھ آن بھ توافق در شھر درك كرده و در مورد چگونگي
دست یافتھ باشند.
ترین سازمان براي شنیدن پیشنھادات در شوراي شھر اصلي

این زمینھ است. این پیشنھادات باید بگونھ اي نوشتھ 
ھا و شود كھ نقطھ نظرات مورد توجھ و عالقھ سازمان

كننده بودجھ تأمینھاي ھمكاران اصلي طرح و سازمان
د. پیشنھاد خوب پیشنھادي طرح، در آن ملحوظ شده باش

است كھ مختصر، واضح و دقیق بوده و منعكس كننده 
ھاي شوراي شھر باشد. پیشنھاد زماني قابل اولویت

نگري و نوآوري برخوردار اجراست كھ از دو جنبھ آینده
باشد.

تھیھ پیش نویس پیشنھادات پروژه، اولین گام در برنامھ 
اس كار را در ریزي راھبردي است زیرا پیشنھادات اس

مرحلھ سازماندھي تشكیل مي دھند. پیشنھادات پروژه مي 
بایست حاوي نكات زیر باشد:

اصولي كھ پروژه بر آن استوار است (مانند سالمت -
براي ھمھ)

اھداف پروژه-
نقش واحدي كھ پروژه بر اساس آن كار خواھد كرد-
راھبردھاي اصلي كھ بكار گرفتھ خواھد شد-
ساختار سازماني-
یت كنندگان اصليحما-
كننده اعتبار تأمینبرآورد ھزینھ و تعیین منابع -

بودجھ ویژه
شوراي شھر  زماني بحث پیرامون پیشنھادات را آغاز مي 

مند است نكات زیر روشن شود:كند كھ عالقھ
پروژه چگونھ بھ حل مشكالت حاد شھر كمك مي كند؟-
اي در این پروژه وجود دارد كھ قبالً چھ موضوع تازه-

نبوده است؟
پروژه چگونھ در سیستم اداري موجود شھر جا خواھد -

گرفت؟
منابع ملموس آن چھ خواھد بود؟-
عكس العمل گروھھاي مختلف جامعھ چگونھ خواھد بود؟-

تصویب پروژه-2-6-1-7
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تصویب نامھ شوراي شھر عالمت پایان " مرحلھ شروع " 
ر و خواھد بود. قسمت عمده در شروع جلب حمایت شوراي شھ

آنھاست.تأییدكسب اطمینان الزم در جھت 
پیشنھادات معموًال توسط شھردار یا مسئولین بھداشتي یا 
كسي كھ مسئولیت یكي از زمینھ ھاي عمده پروژه از قبیل 
بھداشت محیط، برنامھ ریزي شھري یا خدمات اجتماعي را 
بر عھده دارد، مطرح خواھد شد. براي شروع كار باید 

ه اي جھت جلب حمایت شوراي شھر صورت اقدامات گسترد
گیرد.

بھ منظور شروع كار و براي ایجاد حمایت گسترده در 
شوراي شھر باید چندین گام برداشتھ شود. در مرحلھ 
مقدماتي طرح باید سیاستمداران و مدیران رده باالي 

مورد مشورت قرار گرفتھ و در جریان امور داده ياجرای
ر قالب سیستم دولتي قرار شوند. در صورتیكھ پروژه د

داده شود، اعضاي شوراي شھر رھبران طرح خواھند بود و 
موضوعات سیاسي، اولویت ھا و اختالفات موجود بین احزاب 
مخالف در نظر گرفتھ خواھد شد. بھداشت امري است 
ھمگاني و حمایت از پروژه نیز از وظایف كلیھ احزاب 

بد. اگرچھ است و باید در میان تمام آنھا گسترش یا
ممكن است احزاب روي بعضي از نكات خاص اجرایي اختالف 
نظر داشتھ باشند اما قاعدتًا نباید در مورد اصول و 
راھبردھاي پروژه اختالفي وجود داشتھ باشد. این امر 
سبب مي شود در صورت بروز تغییراتي در دولت، پروژه 
تضعیف نگردد. از افراد خارج از شوراي شھر كھ داراي 

فوذ سیاسي ھستند نیز باید خواستھ شود كھ حمایتشان ن
را از پروژه از طریق اعضاء انجمن شھر اعمال نمایند. 
راھبرد براي ارائھ پیشنھاد و پرسش و پاسخ راجع بھ 
پروژه باید قبالً در انجمن شھر بكار گرفتھ شود. ھمچنین 

ھایي از پروژه ھاي موفق سایر شھرھا براي باید نمونھ
اختیار باشد. در ضمن باید از قبل نقطھ نظرھاي بحث در 

World Health[ھاي الزم تعیین گردد. مخالف مشخص شده و پاسخ
Organization Regional Office For Europe,1997,19-26[

مرحلھ سازماندھي-2-6-2
این مرحلھ پس از پیشنھاد شھر سالم و تصویب شوراي شھر 

بتواند مشوق و محرك شروع شده و تا زمانیكھ پروژه
توانمندي براي بھداشت عمومي باشد ادامھ مي یابد. 
ساختار سازماني و مكانیزم اداري براي ایجاد شالوده 
كار جھت رھبري پروژه در این مرحلھ شكل مي گیرد. این 

مرحلھ نیز داراي ھفت گام مي باشد كھ عبارتند از:
انتصاب كمیتھ ھدایت كننده پروژه-2-6-2-1
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ھ پروژه ھاي موفق، یك كمیتھ ھدایت كننده دارد. كلی
این كمیتھ كھ باید بعد از تصویب پروژه ھر چھ سریعتر 
تعیین و منصوب گردد، ھستھ مركزي و اصلي پروژه است كھ 
كارھاي مربوط بھ برنامھ ریزي و موضوعاتي كھ الزم است 
مورد بحث قرار گیرد را انجام مي دھد. كمیتھ ھاي مؤثر 

مسئولیت ھاي كامالً مشخص و تعیین شده و اعضاء و مفید، 
متشكل از نمایندگان دستگاھھاي مختلف با ساختاري كارا 

و كامالً مشخص و روشھایي قابل انعطاف دارند. از جملھ:
ھامسئولیت-الف

كمیتھ اصلي عامل رھبري و مشروعیت پروژه است كھ خود 
ه و موجب تشویق و تحرك آن در جھت بھداشت عمومي شد

عامل ارتباطي بین پروژه و سیستم سیاسي شھر خواھد 
بود. كمیتھ اصلي، محملي است كھ از طریق آن سازمان 
ھاي ھمكار پروژه بھ ھم نزدیك مي شوند تا از طریق بحث 

بھداشت شھر بھ توافق تأمینو مذاكره روي راھھاي 
رسند. بطور معمول در بعضي از شھرھا این كمیتھ را " 

گي " یا " كمیتھ بین بخشي " مي نامند.كمیتھ ھماھن
كمیتھ اصلي اقداماتي را براي ایفاي نقش رھبري، تصمیم 

ھا انجام مي دھد. براي انتخاب گیري و ھماھنگي مسئولیت
باید توجھ داشت كھ اعضاء داراي مسئولیت ھاي زیر 

ھستند:
بھ اجرا درآوردن فلسفھ و راھبرد پروژه-
پذیرش پیشنھادات تشویق شوراي شھر در قبول و -

پروژه
مورد توجھ قرار دادن دیدگاھھاي سازمان ھاي عضو -

كمیتھ اصلي
تشویق و ترغیب گروھھاي موجود در شھر براي مشاركت -

در پروژه
پیدا كردن منابع اعتباري براي پروژه-
اطمینان دادن بھ گروھھاي مردمي براي بیان -

دیدگاھھا و نظراتشان و درگیر نمودن آنھا در 
بھداشتي و تصمیم گیري در مورد فعالیت مسائل

كمیتھ ھاي فرعي و ستاد پروژه
اعضاء-ب

تشكل، تعداد و تركیب اعضاء كمیتھ ھاي اصلي متفاوت 
عضو دارند. 25تا 15است. كمیتھ ھاي اصلي معموًال بین 

اعضاء كمیتھ باید تضمین كننده ارتباط مؤثر سیاسي با 
گان سازمانھاي مؤثر شوراي شھر بوده و متشكل از نمایند

و حمایت كنندگان پروژه باشد. اعضاء بر اساس میزان 
مندي بھ امر بھداشت، اطالعاتشان از شھر و عالقھ

ھایشان در حمایت از برنامھ، انتخاب مي شوند. توانایي
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كاندیداھاي داراي پتانسیل براي عضویت در كمیتھ 
عبارتند از:

شھردار و اعضاء بھداشت شھر -
راي شھر، كساني كھ در زمینھ خدمات اعضاء شو-

اجتماعي، آموزشي، محیطي، ترافیك، مسكن و برنامھ 
ریزي مسئولیت دارند

مدیران ارشد اجرایي از سازمان ھاي مختلف-
یران ارشد در سیستم مراقبت ھاي بھداشتيدم-
نمایندگان گروھھاي مردمي-
مند در زمینھ بھداشت عمومي و مسائل محققین عالقھ-

اجتماعي
نمایندگان كسبھ، صنایع، كارگران و اصناف-
مند بھ شھروندان متشكل و سازمان یافتھ و عالقھ-

بھداشت عمومي
در صورتي كھ پروژه جزو اصلي طرح ھاي دولتي باشد، 
اعضاء توسط شوراي شھر و بنا بھ پیشنھاد گروھھاي اصلي 
حمایت كننده پروژه منصوب مي گردند. چنانچھ پروژه 

ي دولتي باشد، اعضاء از طریق انتخابات ھاخارج از طرح
برگزیده مي شوند. 

تشكیالت-ج
مركزیت كار پروژه بر عھده كمیتھ ھدایت كننده اصلي 
بوده و در نھایت یكي از این دو كمیتھ مسئول رھبري، 
ھماھنگي و تصمیم گیري خواھد بود. در بعضي از پروژه 

د تا ھا، كمیتھ ھاي فرعي با گروھھایي ھمكاري مي كنن
براي مؤثر بودن كار كمیتھ اقدامات اولیھ را انجام 
دھند. كمیتھ ھاي فوق دو كار عمده را انجام مي دھند: 
یكي موضوعات معمول اداري و مدیریتي و دیگري كار تھیھ 

پیشنھادات براي تصمیم گیري نھایي.
كمیتھ ھاي فرعي ھمچنین منصوب شده اند تا مشكالت خاصي 

پروژه است، مشخص و گزارش نمایند. را كھ دور از عالقھ
ھاي محیطي، ساختن مسكن در كھ مسئلھ ترافیك، آلودگي

ھایي از این مناطق محروم و فقیر نشین و اعتیاد نمونھ
دستھ اند. وظیفھ كمیتھ ھاي فرعي جمع آوري اطالعات در 
زمینھ مشكالت پروژه و شناسایي آن دستھ از موضوعات كھ 

نمود، و ارائھ آنھا بھ كمیتھ بھ حل آنھا كمك خواھد 
اصلي است. كمیتھ ھاي فرعي براي مدت نامحدود یا براي 
مدت زمان معیني تشكیل مي شوند. اعضاي آن ممكن است از 
اعضاي كمیتھ اصلي یا از سایر واحدھا باشند. در میان 
اعضاء این كمیتھ، در بعضي از شھرھا، مي توان عده اي 

ید. درحالیكھ اعضاء از اعضاء انجمن شھر را نیز د
كمیتھ را افراد ارشد اجرایي تشكیل مي دھند.



در کالنشھر تھرانشھر سالمموانع تحقق 

37

زیر كمیتھ ھا بھ منظور بررسي موارد خاص تشكیل شده و 
اعضاء آن افرادي ھستند كھ اطالعات الزم را در مورد 
موضوعي معین دارند و یا جزء نمایندگان سازمانھایي 

مندند.ھستند كھ بھ زمینھ مورد نظر عالقھ
جراروش ا-د

براي اینكھ كمیتھ اصلي فعالیت خود را بھ نحو احسن 
انجام دھد نیاز بھ دستور و روش كار واضح و ساده 
دارد. اعضاء كمیتھ مسئولیت ھاي متعدد دیگري نیز 
دارند بنابراین استفاده صحیح از وقت ایشان بسیار 
حائز اھمیت است. این مسألھ از طریق تعیین موضوع 

جلسھ چھ انتظاراتي از آنھا وجود جلسات و اینكھ در ھر
ل خواھد شد. بھ علت حدارد و چگونھ كار خواھند كرد، 

نوآوري، باید روش كار پروژه نیز انعطاف پذیر باشد. 
تعیین روش كار دقیق، بھ روش ھاي مرسوم و متداول محل 
بستگي دارد. ضمن كنترل روش ھاي اجرایي و روش كار 

روش مورد نظر در بر مورد استفاده باید دقت كرد كھ 
گیرنده نكات زیر باشد:

وجود دستور كار براي كمیتھ اصلي و كمیتھ ھاي -
فرعي  

حدود انتظارات از اعضاء و تعیین توالي جلسات-
تعیین مسئولیت ھاي دبیرخانھ-
نوع و فرم و چگونگي مدارك تھیھ شده براي كمیتھ-
ھا بھ شوراي شھرنحوه ارائھ توصیھ-
ادات از ھمكاران پروژه و سایر نحوه دریافت پیشنھ-

گروھھاي جامعھ
تجزیھ و تحلیل شرایط محیط كار پروژه -2-6-2-2

تجزیھ و تحلیل شرایط محیط كار پروژه زماني آغاز مي 
شود كھ پروژه بھ مرحلھ اجرا رسیده باشد. كمیتھ اصلي 
باید تجزیھ  و تحلیل را بررسي كند تا خود را متقاعد 

م براي تعیین راھبرد پروژه مھیا سازد كھ زیربناي الز
شده است و چنانچھ اطالعات موجود ناقص یا كھنھ و قدیمي 
باشند. اقدام بھ جمع آوري اطالعات جدید و تجزیھ و 

تحلیل آنھا نماید.
، چارچوب تجزیھ و تحلیل محیط كار پروژه را 3-2شکل 

نشان مي دھد كھ در آن، پروژه در داخل یك چارچوب 
انھایي بھ چشم مي خورد كھ ھر كدام بھ متشكل از سازم

نوبھ خود مسئولیتي مشخص، كار اجرایي و سیستم عملیات 
دارند. پروژه باید بتواند با سازمانھایي كھ در آن 
چارچوب وجود دارند، بھ روشي كار كند كھ دستور كار و 
سیستم ھاي آنھا را بھ رسمیت بشناسد. ھدف از تجزیھ و 

نیز كسب اطمینان از این موضوع تحلیل شرایط محیط كاري 
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است. سیستم براي تصمیم گیري سیاسي در شھر یكي از 
تصمیمات شوراي .بھترین فاكتورھا در محیط پروژه است

شھر در صورتي كھ این شورا ھستھ مركزي باشد تعیین مي 
كند كھ آیا شھر داراي سیاست بھداشت عمومي ھست یا 

یتھ فرعي دارند. خیر. بعضي از شوراھاي شھر دو نوع كم
بعضي سر و كارشان با بخش ھاي معیني از قبیل بخش 
بھداشت، ساخت مسكن، حمل و نقل، برنامھ ریزي شھري یا 
آموزشي است. برخي دیگر نیز مسئول برنامھ ریزي كلي و 
مدیریت ھستند. روند كار سیستم بھ نحوي كھ بتواند 

ثر در انجام آنھا ؤمشوق سیاست ھاي اتخاذ شده و م
رد. یاشد. باید در پروژه مد نظر قرار گب

ھر دو شكل فرآیند چھ بھ صورت رسمي و چھ بھ صورت غیر 
رسمي، براي تصمیم گیري سیاسي نیاز بھ تقسیم پروژه 
دارد. یكي دیگر از عوامل مھم اثر گذار بر شرایط محیط 
كار پروژه، چارچوب سازمان ھا و گروه ھایي است كھ 

موضوع است كھ آیا شھر در جھت فعالیت مشخص كننده این 
شرایط بھداشتي پیش مي رود یا خیر. اعضاي این چارچوب 
ھمكاران فعال پروژه ھستند و عقاید اعمالشان بیانگر 
این حقیقت است كھ آیا پروژه عمًال موفقیت ھایي كسب 
كرده است یا خیر. آنھا افرادي ھستند كھ كیفیت فعالیت 

مي را تعیین مي كند ھاي بین بخشي و مشاركت ھاي مرد
این افراد بھ چھار گروه تقسیم شده اند: سازمان ھاي 
دولتي شھر، قسمت ھاي مختلف سیستم مراقبت ھاي 

بھداشتي، اصناف و كارگران و گروه ھاي مردمي.
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تجزیھ و تحلیل شرایط محیط كار پروژهچارچوب–3-2شکل
ت و مفید، نیازمند دانستن این نكتھ اسمؤثرارائھ كار 

كھ ھر یك از قسمتھاي این چارجوب در عمل چگونھ با ھم 
كار خواھند كرد.

سعي در پي بردن بھ عالقھ مندي اعضاي گروه، مسئولیت 
ھا، فعالیت ھا، سبك عملیاتي و اجرایي و تمایالت آنھا، 

لھ حائز اھمیت است. درك و تشخیص نكات فوق كار أمس
دامھ خواھد بسیار مشكلي است كھ در طي كار پروژه نیز ا

داشت. 
در داخل چارچوب تجزیھ و تحلیل، پروژه شھر سالم بھ 
عنوان میانجي گر و واسطھ بین سیستم تصمیم گیري سیاسي 
و سازمان ھا و سازمان ھایي عمل مي كند كھ فعالیت شان 
مشخص كننده این است كھ آیا شھر شرایط مناسب بھداشتي 

ت ھاي ھماھنگ براي سكونت و زندگي دارد؟ رھبري و فعالی
كننده كمیتھ اصلي، كار فني گروه ھاي فرعي و پیگیري 
ستاد شھر سالم، ابزار و وسایل این میانجي گري و 
واسطھ بودن است. اساس كار این فرآیند، فراھم كردن 
محملي براي پروژه شھر سالم در دو جھت ارتباطي است. 

یكي بین سیستم سیاسي و دیگري بین ھمكاران پروژه.
با حمایت ستاد شھر سالم، ملھ مسئولیت ھاي پروژه، از ج

تجزیھ و تحلیل شرایط محیطي پروژه است. این تجزیھ و 
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تحلیل ھا باید براي تعیین كار پروژه، سازماندھي ستاد 
پروژه و برنامھ ریزي و ارزشیابي پیشرفت آن مورد 
استفاده قرار گیرند. تجزیھ و تحلیل اصلي كھ براي 

مورد استفاده قرار مي گیرد، بھ مرور مقاصد فوق الذكر
زمان و با كسب تجربھ در كار با شوراي شھر و بخش ھاي 
مختلف جامعھ، توسعھ و تكامل خواھد یافت. ھمزمان با 
درك بھتر از شرایط محیطي پروژه، برنامھ ھا و تعاریف 
كاري نیز باید مورد تجدید نظر قرار گرفتھ و تغییراتي 

در آنھا داده شود.
تعیین كار پروژه-2-6-2-3

موفقیت پروژه در گرو روابط خوب افراد، سازمان ھا و 
گروه ھایي است كھ با پروژه ھمكاري دارند. چنانچھ 
افراد، درك دقیقي از نقش یگانگي و فعالیت ھاي پروژه 
داشتھ باشند، رشد و توسعھ ارتباطات خوب و نزدیك 

روشن و آسانتر شده و كمیتھ اصلي با تھیھ بیانیھ اي
واضح نقش و عملیات و كار پروژه را مشخص مي كند. 

پروژه ھاي شھر سالم راه ھاي جدید برخورد با بھداشت 
عمومي را رشد و توسعھ مي دھند. این بدین معني است كھ 
آنھا افراد و گروه ھا را قادر مي سازند تا اقداماتي 

ابزار كار، بھ گونھ تأمینرا در جھت بھداشت از طریق 
ي كھ انجام آن را میسر سازد، صورت دھند. آنھا براي ا

بوجود آوردن زمینھ الزم جھت توافق و ھمكاري گروه ھاي 
مختلف در سالمتر ساختن شھري كھ در آن زندگي مي كنند، 
حلقھ ھاي ارتباطي ایجاد مي كنند. آنھا راه ھاي جدید 
و متنوعي را براي تھیھ و اجراي سیاست بھداشت عمومي 

و از آن دفاع مي كنند. توصیھ 
پروژه ھا براي انجام رسالتي كھ بر عھده دارند در 
زمینھ توانمندي شان و نقش واسطھ گري و تشویقي شان، 

ثري ؤباید كارھاي متعددي را انجام دھند تا راه ھاي م
بیابند كھ پروژه بتواند از آن طریق فعالیت نماید. 

ن فعالیت ھا آنھا ابزار فعالیت ھایي ھستند كھ نتایج آ
در مرحلھ اجرا در شش زمینھ حاصل مي شود. نمونھ ھاي 

بارز عملیات پروژه عبارت اند از:
ارتقاي سطح اطالعات و درك مسائل بھداشتي مردم شھر -

و ھمكاران فعال پروژه
تقویت حمایت ھاي سیاسي براي برخوردھاي جدید با -

مسائل بھداشت عمومي
ریق آنھا بتوان پیدا كردن مكانیزم ھایي كھ از ط-

فعالیت ھاي بین بخشي را جھت برنامھ ریزي 
بھداشتي، بھبود بخشید.
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ارتباط وضعیت برنامھ ریزي راھبردي بھ منظور تھیھ -
برنامھ جامع و درازمدت در زمینھ بھداشت.

ارتقاي نوآوري و تغییر سیاسي كھ منجر بھ -
سیاستگزاري در بھداشت عمومي شود.

رھاي شبكھ شھر سالم یا مشاركت فعال در انجام كا-
شبكھ سازمان بھداشت جھاني

تعاریف كار پروژه باید بھ طور آشكار بیانگر نقش -
عملیات گوناگوني باشند كھ سازمان ھاي مختلف در 

رابطھ با پروژه انجام مي دھند.
سیس ستاد پروژه أت-2-6-2-4

كلیھ پروژه ھاي موفق، ستاد یا اداره اي مجزا با 
تي جداگانھ دارند. ستاد شھر سالم پرسنل و اعتبارا

حمایت و تقویت كننده كار كمیتھ اصلي و بازوي تواناي 
پروژه است. كار ستاد ایجاد انگیزه و مداومت و پیگیري 
كار پروژه بھ منظور عملي كردن تصمیمات اتخاذ شده 

ستادي است كھ ،ثر و مفیدؤاست. ستاد شھر سالم م
افي داشتھ و در محلي مسئولیت مشخص، تعداد كارمنداني ك

در دسترس و دور از سیستم ھاي پیچیده و دیوان ساالرانھ 
اداري قرار گرفتھ باشد. ستاد شھر سالم باید مواردي 

را مد نظر قرار دھد از جملھ:
مسئولیت ھا-الف

نقش توانمندي، میانجي گري و تشویقي پروژه ھاي شھر 
لم سالم، مسئولیت ھاي واحدي را براي ستاد شھر سا

ایجاد مي كند. ستاد از طریق ایجاد ارتباط، تھیھ 
اطالعات، توصیھ و حمایت، تسھیالت الزم را براي انجام 
كارھا فراھم مي نماید. ستاد حلقھ ارتباطي اجزاي 
مختلف شبكھ پروژه است. ھمچنین باعث گسترش نفوذ پروژه 
از طریق افزایش تماسھا در سطح شھر مي گردد. موارد 

ار پروژه شھر سالم را تشكیل مي دھد.زیر تركیب ك
توسعھ منابع اطالعاتي در زمینھ مسائل بھداشتي -

مناطق، ھمچنین استفاده از موقعیت ھا براي یافتن 
راه ھاي جدید دستیابي بھ بھداشت عمومي

فراھم نمودن حمایت ھاي اداري و حرفھ اي براي -
كمیتھ اصلي و كمیتھ ھاي فرعي

دھا و كار پروژهعمومي كردن اصول و راھبر-
مذاكره با ھمكاران پروژه بھ منظور ایجاد زمینھ -

براي انجام فعالیت ھاي بین بخشي 
ایجاد تسھیالت و حمایت از مشاركت گروه ھاي مردمي -

اي كھ تمایل بیشتر بھ شركت در باالبردن سطح 
بھداشت دارند.

باال بردن سطح نوآوري در بھداشت عمومي منطقھ اي -



در کالنشھر تھرانشھر سالمموانع تحقق 

42

شھروندان در جھت بھبود راھبردھاي تشویق و ترغیب-
برنامھ ریزي بھداشتي و بررسي اثرات بھداشتي 

سیاست ھاي اتخاذ شده و برنامھ ھاي تدوین شده
تھیھ اطالعات مورد نیاز سازمان بھداشت جھاني یا -

شبكھ كشورھایي كھ عضو پروژه شھرھاي سالم ھستند. 
نیروي انساني –ب 

ر را استخدام مي كنند. اغلب پروژه ھا، سھ تا ھشت نف
ھزار نفر 250پروژه ھاي موفق، در شھرھایي با جمعیت 

رند. این احداقل پنج كارمند در ستاد دیا بیشتر ،
تعداد براي كارھاي مختلف ستاد و تماس با مردم كافي 
بھ نظر مي رسد. استخدام یك نفر ھماھنگ كننده تمام 

داشتن وقت براي ادامھ كار پروژه بسیار ضروري است.
یك نفر بھ عنوان ھماھنگ كننده تمام وقت سبب ادامھ 
كار و حمایت از پروژه توسط دستگاه ھاي دولتي و 

جامعھ مي گردد.
ھماھنگ كننده ھاي موفق كساني ھستند كھ دوره ھاي 
مختلف آموزشي را گذرانده و تجربھ كافي دارند. این 
افراد باید عالقھ زیادي بھ بھداشت عمومي، بھداشت 

د. نمحیط، توسعھ شھري و تفكر راھبردي داشتھ باش
آنان نیازمند شناخت شھر و سیستم سیاسي آن ھستند. 
آنان ضمن برعھده گرفتن رھبري ستاد، باید حمایت 
كمیتھ اصلي را جلب كنند. آنان باید در زمینھ ایجاد 
ارتباط، مذاكرات و برنامھ ریزي، مھارت داشتھ باشند 

ختلف در جامعھ حساس بوده و و نسبت بھ دیدگاھھاي م
م با ابداعات و أقادر باشند بھ راحتي در محیطي تو

تجربیات كار كنند. 
ستاد شھر سالم بھ حمایت افراد تمام وقت نیاز دارد. 
اگر چنانچھ پروژه انتظار حمایت از سوي ھمكاران طرح 
را دارد، باید ھر وقت كھ تمایل بھ بازدید از ستاد 

ري دارند این امكان فراھم باشد. در مواقع ساعات ادا
ھم چنین پروژه باید از نظر در دسترس بودن و مدیریت 

اداري نمونھ باشد.
انتخاب سایر كارمندان مورد نیاز با توجھ بھ تمایل 
پروژه نسبت بھ كار در زمینھ ھاي مختلف صورت مي 
گیرد. بعضي از ستادھا براي انجام تجزیھ و تحلیل 

یجاد یك منبع اطالعاتي در زمینھ مورد نیاز پروژه و ا
ھاي اجتماعي و برنامھ ریزي، كارمندان محقق دارند. 

كارمندان حرفھ بعضي ستادھا نیز براي كارھاي عمومي، 
اي دارند. بعضي ستادھا كارمنداني براي كمك بھ 
گروھھا و انجمن ھا و فعالتر كردن آنھا در زمینھ 

بھداشتي دارند. 
محل ستاد -ج 
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ستادھا در اداراتي كھ متعلق بھ دستگاھھاي بعضي از
دولتي است تشكیل مي شوند. ستادي كھ در محل مناسبي 

سیس و بھ گونھ اي شایستھ تجھیز شده باشد، بھ طور أت
ثر است. ؤشایاني م

قابل رویت و در دسترس بودن، دو عامل مھم در انتخاب 
محل ستاد است. ستادھا در صورتي مي توانند بھتر كار 

ند كھ در محلي واقع شده باشند كھ بھ آساني تشخیص كن
داده شوند و یا براي كساني كھ با پروژه سر و كار 
دارند در دسترس باشند. بھتر است كھ ستاد شھر سالم 

در دو محل تاسیس شود. 
یكي نزدیك بھ مراكز اداري، ترجیحا نزدیك بھ سالن 
شھر براي دسترسي بھ افراد كلیدي و تصمیم گیر و 

دیگري در محلي قابل رویت براي مردم.
روش كار اداري -د  

در صورتي كھ ستاد یك روش اداري روشن متناسب با 
كارھایي كھ انجام مي دھد داشتھ باشد، بھترین 
بازدھي را خواھد داشت. بنا بھ عللي بعضي از ستادھا 
نسبت بھ این نیاز بي توجھ اند. این امر موجب 

ن آنھا خواھد شد. سردرگمي و غیر مفید شد
بھ روش ھاي متداول ،روش ھاي مخصوص بكار گرفتھ شده

روش ھایي كھ در سیستم ادارات دولتي شھر رایج خصوصاً 
است بستگي دارد. در تدوین روش اداري باید این مھم 
را در نظر داشت كھ ستاد با بسیاري از سازمان ھاي 
دیگر در ارتباط است. این بدین معني است كھ 

رالعمل كاري باید قابل فھم و تا حد ممكن ساده دستو
بوده و براي آن دستھ از كارھایي كھ تدوین شده جنبھ 
حیاتي داشتھ باشد. موارد زیر نكاتي ھستند كھ باید 
بھ عنوان حداقل كار در روش اداري، با تھیھ 

دستورالعمل، در نظر گرفتھ شوند.
مسئولیت ھاي ستاد پروژه و ارتباط آن با كمیتھ-

اصلي و زیر كمیتھ ھا و گروه ھاي كار
روش ارائھ پیشنھادات از طرف ھمكاران طرح-
روش ارائھ اسناد و مدارك بھ كمیتھ اصلي و شوراي -

شھر
شرایط و موارد مورد نیاز جھت استخدام-
مقررات و ضوابط و نحوه حسابداري اعتبارات پروژه-
ترتیب جلسات ادواري كارمندان پروژه-
تم نگھداري اطالعات پروژه دستورالعمل سیس-
دستورالعمل گزارشات ادواري بھ شوراي شھر و -

ھمكاران پروژه
تعیین استراتژي دراز مدت-2-6-2-5
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تدوین برنامھ ریزي دراز مدت یكي از ابزارھایي است كھ 
توسط آن مي توان سیاستمداران و مدیران اجرایي را 

مھ ترغیب بھ تدوین سیاست بھداشت عمومي كرد.  برنا
ریزي راھبردي این امیدواري را در مقامات رسمي ایجاد 
مي كند كھ دیدگاھھاي وسیعتري را بررسي و تكمیل كرده، 
بین بخشھا ایجاد ھمكاري كرده و رابطھ بھتر با مردم 
داشتھ باشد. برنامھ دراز مدت آنھا را وادار مي كند 
كھ در مورد تغییر در سیاست ھا و برنامھ ھایي كھ براي 

ل شدن نیاز بھ زمان بیشتري دارند بیندیشند.كام
پروژه مي تواند برنامھ ریزي راھبردي در شھر را با 
تعیین نمونھ اي از كارھاي خود تدوین كند. پروژه باید 
پس از تھیھ راھبرد روشن خود آن را با كمیتھ اصلي و 
شوراي شھر و با ھمكاران پروژه در میان بگذارد. 

موًال توسط ھماھنگ كننده یا برنامھ ھاي راھبردي مع
با ھمكاري نزدیك رئیس و برخي از اعضاي و مسئول ستاد 

كمیتھ اصلي تدوین مي شوند. مي توان براي این منظور 
زیر كمیتھ اي تحت عنوان برنامھ ریزي تشكیل داد. 
تجزیھ و تحلیل چگونگي كار شھر و محیط كاري پروژه، 

مي دھد. برنامھ زیربناي راھبرد برنامھ ریزي را تشكیل 
ریزي راھبردي چندین عامل دارد. این عوامل تشریح 
كننده فلسفھ و مسائلي خواھد بود كھ پروژه با آن سر و 
كار دارد. این برنامھ بیانگر مھمترین نتایجي است كھ 
پروژه تمایل دارد ظرف مدت سھ تا پنج سال آینده بھ آن 

است كھ دسترسي پیدا كند. یا بھ بیان كلي تر راه ھایي
از آن طریق بھ نتایج مورد نظر دسترسي  پیدا مي كند. 
ھمچنین، تشریح كننده تغییراتي است كھ با صورت گرفتن 
آنھا كارھا توسط شبكھ ھمكاران پروژه تكمیل مي شود. 

راھبردي، ياقدام بعدي پس از آماده شدن برنامھ ھا
ذي نفع است. دمطمئن شدن از رسیدن برنامھ بھ دست افرا

براي سیاستگزاران شھر، مدیران رنامھ باید حتماً ب
اجرایي، مسئولین بھداشتي و سازمان ھایي كھ قرار است 
با پروژه ھمكاري داشتھ باشند فرستاده شده و از طریق 
مصاحبھ یا رسانھ ھاي گروه بھ اطالع عموم برسد و در 

صورت امكان خالصھ اي از آن در مطبوعات چاپ شود.
مختلف مداركي را كھ بر اساس برنامھ پروژه ھا انواع 

ریزي و برحسب پیشرفت در زمینھ تفكرات بھ دست آمده 
است، تھیھ مي كنند. بعضي از آنھا نشریاتي منتشر 
میكنند كھ بھ طور عمده روي جنبھ ھاي فلسفي پروژه و 
مسائل بھداشتي داراي اولویت، تكیھ دارند. برخي دیگر 

انتظاراتي كھ از آن در مورد برنامھ ھاي دراز مدت و
برنامھ وجود دارد و زمینھ ھاي فعالیت پروژه صحبت مي 
كنند. برخي نیز برنامھ عملیاتي را كھ ظرف یكي دو سال 
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آینده باید انجام شود بھ طور مشروح و مفصل بیان مي 
كنند.

ھنگام برنامھ ریزي راھبردي باید بھ خاطر داشت كھ 
اجراي كیفي شھر منابع اعتباراتي پروژه محدود است. 

سالم نیازمند بھ داشتن روحیھ جسورانھ در آینده نگري 
است. در ھر حال بھ دست آوردن منابع و جلب حمایت براي 
رسیدن بھ اھداف تعیین شده، نیاز بھ زمان دارد. كار 
اصلي برنامھ ریزي راھبردي ایجاد توازن بین ایده و 

مقدار تغییراتي است كھ مي توان پیش بیني كرد.
باال بردن ظرفیت و توان كاري پروژه -2-6-2-6

پول و اطالعات سھ ركن اساسي براي پروژه است. ،مردم
پروژه ھایي با شكست مواجھ مي شوند كھ خود را جھت 
نوآوري و سیاست ھاي جدید آماده نكرده اند. حفظ توان 
پروژه از مسئولیت ھاي ھمیشگي كمیتھ اصلي است كھ با 

د كار مي كند. آنھا باید از داشتن ھماھنگ كننده ستا
پرسنل ماھر و اعتبار كافي و دسترسي بھ اطالعاتي كھ بھ 

در ھر شش زمینھ مورد توجھ منجر شود. مؤثرانجام كار 
اطمینان داشتھ باشند. سھ مرحلھ براي باالبردن و حفظ 

توان كاري پروژه الزم است:
راي كار اولیھ ب-مرحلھ اول: تخمین منابع مورد نیاز

تجزیھ و تحلیل محیط كار و تعیین نقش و كار پروژه در 
این مرحلھ الزم است تخمین دقیق پرسنل اعتبار و اطالعات 
مورد نیاز را شامل مي شود. پرسنل مورد نیاز پروژه از 
تعریف پروژه و تعیین عملیات آن مشخص مي شود. اعتبار 
ھ الزم براي انتشارات روابط عمومي، حمل و نقل و ھزین

اداري را نیز مي توان از بررسي شرح عملیات تخمین زد. 
میزان نیاز بھ اطالعات، ھمراه با تشریح شرایط شھر 

تعیین مي شود.
پروژه بھ -مرحلھ دوم: تنظیم و تھیھ راھبرد و بودجھ

ھمراه اعتبار مربوطھ براي انجام یك سري كار در كوتاه 
زینھ ھاي مدت، تصویب مي شود. منابع مالي نیز براي ھ
مي تأمینپرسنلي، تجھیزات و وسایل و برخي خدمات فني 

اعتبار كافي تأمینگردد. وظیفھ اولیھ در این مرحلھ 
براي نیازمندي ھاي پروژه در برنامھ سھ سالھ یا پنج 

اعتبار براي انجام تأمینسالھ خواھد بود. وظیفھ بعدي 
فعالیت گسترده تر است. چنانچھ پروژه بخواھد بھ طور

ثر كاركند، باید براي ھر یك از منابع، در زمینھ ؤم
فعالیت شان، برنامھ ریزي كند.

مرحلھ سوم: برنامھ ریزي براي افزایش اعتبار از منابع 
در این مرحلھ اطالعاتي كھ –مختلف طي سھ تا پنج سال 

در مرحلھ شروع در مورد ھر یك از منابع جمع آوري شده 
قرار گیرد. است، مي تواند مورد استفاده 
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تعھد شوراي شھر براي كمك بھ انجام برنامھ دراز مدت، 
كننده ھاي اعتبار بسیار تأمینبراي مذاكره با سایر 

ارزشمند است. توانائي در توضیح نتایج مورد انتظار كھ 
قرار است در ھر یك از شش زمینھ فعالیت بھ دست آید، 
. زمینھ خوبي را براي درخواست اعتبار فراھم میكند

بعضي از سازمان ھاي ھمكار طرح از جملھ سازمان ھاي 
مند بھ تخصیص اعتبار براي مشاركت بیشتر در شھري عالقھ

زمینھ فعالیت و پیگیري اھداف شھر سالم ھستند. بھ 
ھمین منظور باید مسئولیت افزایش اعتبار و پیدا كردن 
منابع اعتباري جدید بھ مسئول ستاد و یا اعضاي كمیتھ 

ده شود. اصلي دا
براي برآورد پرسنل مورد نیاز باید بھ خاطر داشت 
پروژه شھر سالم بھ كمك نیروھاي داوطلب كار مي كند. 
ستاد شھر سالم ممكن است نیروي انساني كمي در اختیار 
داشتھ باشد. اما مھم این است كھ یك شبكھ حمایتي 
مردمي كھ از طرف این ستاد كار كنند تشكیل داده شود. 

ضوع ھماھنگ با فلسفھ شھر سالم است چنین كاري این مو
از طریق كمیتھ ھاي فني وابستھ بھ ستاد یا كمیتھ اصلي 
صورت مي گیرد. دانشگاھیان، دانشجویان و نیروھاي 

مند بھ كار و كمك بھ این پروژه داوطلب مردمي عالقھ
ھستند. سازمان ھاي ھمكار كھ توانایي كمك مالي 

نیروھاي انساني خود را بھ قسمتي ازندارند، غالباً 
منظور كمك در اختیار پروژه قرار مي دھند. مشاركت 
داوطلبي و نیروھایي كھ از طرف برخي از سازمان ھا در 
اختیار گذارده مي شوند، باید در موقع برآورد نیروي 

انساني محاسبھ گردند. 
را در كار پروژه بازي مي يمنحصر بھ فرداطالعات نقش 

پروژه را در پیدا كردن ،تحلیل اطالعاتكند. تجزیھ و
دیدگاه جدید نسبت بھ مسائل بھداشتي شھر كمك خواھد 
،كرد. این موضوع سبب خواھد شد كھ ھستھ مركزي مسئول

ھمكاران طرح را تشویق كند كھ سیاست ھا و برنامھ ھا و 
مشاركت شان را در برنامھ ھاي بھداشتي ، مورد آزمایش 

ه عملي براي جلب حمایت سازمان قرار دھند. این یك را
ھاي ھمكار و مخصوصا گروه ھاي مردمي است.

افراد متخصص و حرفھ اي در زمینھ منابع اطالعاتي و 
تجزیھ و تحلیل اطالعات باید ترغیب گردند كھ پروژه را 
در باالبردن توان اطالعاتي یاري دھند. در ھر شھري 

نظر كیفي و منابع عظیم اطالعاتي وجود دارد كھ بعضي از 
بعضي از نظر كمي دچار مشكل اند. رمز موفقیت در این 
است كھ محل این اطالعات را پیدا كرده و راه ھایي را 
براي تجزیھ و تحلیل ارائھ آنھا بھ وجود آورد و از 
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ابتدا یك سیستم اطالعاتي سازمان یافتھ براي پروژه 
ایجاد نمود. 

یري تعیین مكانیزم ھاي مسئولیت پذ-2-6-2-7
واژه "مسئولیت پذیري" بیانگر فرآیندي است كھ در آن، 
سازمان ھا، مسئول تصمیمات و كارھاي خود خواھند بود. 
این موضوع در مورد سیاستگزاران، مسئولین اجرایي و 
مدیران نیز صادق است. و ھم بھ بخش دولتي و ھم بھ بخش 
خصوصي ارتباط پیدا مي كند. براي مثال سیاستگزاران 

در مورد سیاست ھاي اتخاذ شده توسط شوراي شھر در شھر 
قبال مردم مسئول اند. مسئولین سازمان ھاي اجرایي در 
زمینھ نحوه اجراي سیاست ھا مسئولیت دارند. واژه 
مسئولیت پذیري ابتدا براي مسائل مالي بھ كار برده مي 

در ھمین محدوده مورد استفاده قرار مي شده و غالباً 
گستردگي بیشتري پیدا كرده و براي اً گرفت. اما اخیر

سیاست ھا و برنامھ ھایي كھ روي مردم و محیط اثر 
گذارند نیز بھ كار گرفتھ مي شود. این مطلب در مورد 
شھر سالم نیز صادق است . مسئولیت پذیري یك موضوع 
بحراني در بھداشت عمومي است. سیاست ھا و برنامھ ھاي 

براي بھداشت گاھي دستگاه ھاي دولتي در چند زمینھ
ممكن است مفید باشد گاھي نیز مضر. براي نمونھ، این 
موضوع در سطح محلي در مورد فعالیت سازمان شھري نیز 
صدق مي كند. اصل مسئولیت پذیري بدین معني است كھ 
شوراھاي شھر و بعضي از قسمت ھاي سیستم اداري شھر 

ت سیاست ھا و برنامھ ھایشان روي بھداشتأثیرمسئول 
ھستند. در این راستا براي پیدا كرده راه حل عملي، 
باید مكانیزم ھایي را براي ارزشیابي اثرات و گزارش 
نتایج بھ تصمیم گیران و نھایتًا گزارش آن بھ مردم 

پیدا نمود. 
لھ اي بحراني است، اما یكي أمسئولیت پذیري ھر چند مس

راه از نقاط ضعف بھداشت عمومي است. سیستم سیاسي با اك
ایده مسئولیت پذیري بھداشت چند بخشي را مي پذیرد. بھ 
عبارت دیگر سیاستگزاران چندان عالقھ اي ندارند كھ 
تصمیماتشان در زمینھ ساخت مسكن، برنامھ ریزي شھري و 

گذار روي بھداشت تصور شود. روش تأثیرحمل و نقل، 
اندازه گیري اثرات مكانیزم براي گزارش دھي آنھا در 

نھ رشد داشتھ است. این زمی
مسئولیت پذیري محدوده اي بحراني براي رھبري پروژه 
شھر سالم است. از آنجا كھ این نكتھ مربوط بھ كمیتھ 
اصلي است، پروژه باید راھبرد روشني را براي ارتقاي 
روحیھ مسئولیت پذیري داشتھ و اسباب رشد توانایي در 

واند را فراھم كند. پروژه مي تمؤثرزمینھ نوآوري 
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چھار روش زیر را براي باال بردن حس مسئولیت پذیري در 
زمینھ بھداشت عمومي بكار گیرد. 

ایجاد سیستم گزارش دھي منظم بھ منظور دادن -الف
تصویر روشني از تصمیمات، فعالیت ھا و نتایج بھ دست 
آمده. شوراي شھر و سازمان ھاي ھمكار پروژه، حمایت و 

ا مردم در جریان آن گزارش كمك كنندگان مالي و نھایت
ھا قرار مي گیرند. برنامھ عملیاتي، زمینھ مقایسھ 

پیشرفت كار را فراھم مي كند.
با تصویب شوراي شھر مي توان اقدام بھ تھیھ گزارش -ب

سالیانھ از وضعیت بھداشتي شھر نمود. تائید اعتبار 
چنین گزارشي بر عھده رھبر پروژه است. گزارش، شاخص 

اي مانند جمعیت شناسي، عدالت اجتماعي، ھاي كلیدي 
وضعیت بھداشتي، شیوه زندگي، و كیفیت محیط و تجزیھ و 
تحلیل در زمینھ ھاي فوق را شامل مي شود و ارتباط 
آنھا را با سیاست و برنامھ ھاي شھر مورد بررسي قرار 

مي دھد. 
پروژه مي تواند سبب رشد و حمایت از بررسي اثرات –ج 

این موضوع باید در حول و حوش مسئولیت بھداشتي شود. 
دستگاه ھاي دولتي شھر تجزیھ و تحلیل سیاست ھاي جاري،
فعالیت ھاي بھداشتي و توصیھ ھاي مفید براي دادن 
تغییرات الزم صورت پذیرد. چنانچھ پروژه توانایي فراھم 
آوردن منابع اعتباري پرسنلي براي انجام چنین 

ي است موافقت قبلي را مطالعاتي را داشتھ باشد ضرور
جلب كند.

پروژه مي تواند سیاست ھاي مسئولیت پذیري شوراي –د 
شھر را تدوین كند. وقتي چنین سیاست ھایي تدوین شد، 
فراھم آوردن مقدمات بررسي اثرات بھداشتي از طریق 
سیستم اداري و تھیھ گزارشات سالیانھ وضعیت بھداشتي و 

یي براي بحث با مردم، پیش بیني و پیدا كردن موقعیت ھا
World Health[از حملھ وظایف شوراي شھر محسوب مي شود. 

Organization Regional Office For Europe,1997,27-42[

مرحلھ اجرا -2-6-3
و مفید و مؤثرتشكیالت خوب، پروژه ھا را بھ سمت رشدي 

در جھت بھداشت عمومي ھدایت مي كند. ھرچھ توان پروژه 
یابد، حركت آنھا بھ سوي مرحلھ اجرایي نیز ھا افزایش 

بیشتر مي شود و تا جایي ادامھ مي یابد كھ این 
توانایي نیز ادامھ داشتھ باشد. در این مرحلھ پروژه 
ھا نقش توان دھنده، میانجي گر و تشویق كننده را 
خواھند داشت و حاصل كار عمده شان سیاستگزاري در 

ھ در سراسر شھر و در زمینھ بھداشت عمومي خواھد بود. ك
بین ھمكاران پروژه بھ اجرا در خواھد آمد. 
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در مرحلھ اجرا شش زمینھ در كار بھداشتي یك مجموعھ 
پروژه خواھد بود مؤثرمفصل و جامع را كھ اساس كار 
) فعالیت در ھر زمینھ 4-2تشكیل مي دھد. (نمودار شماره 

نتایجي بھ دنبال خواھد داشت كھ مي توان آنھا را 
وضیح داده و ارزشیابي كرد. در واقع زمینھ ھاي ت

فعالیت ھمان زمینھ نتایج ھستند. كار پروژه باال بردن 
سطح آگاھي و درك موضوعات بھداشتي از طریق توزیع 

رسیدگي بھ موازین بھداشتي و ھمكاري اطالعات انتشارات،
با رسانھ ھاي گروھي است كھ در صورت موفقیت این 

زایش آگاھي از اصول بھداشت براي فعالیت منجر بھ اف
گیران از چگونگي ھمھ و درك بیشتر افراد جامعھ و تصمیم

بھ كارگیري این اصول خواھد شد. 

شش زمینھ نتیجھ گیري براي پروژه ھاي شھر سالم–4-2نمودار
حائز اھمیت است در محلھ اجرایي بر ماھیت ھمكاري در 

فوذ مورد نیاز شود. میزان كار و نتأکیدكار پروژه 
تنھا از طریق فعالیت متعھدانھ ھمكاران پروژه میسر 

خواھد شد. 
افزایش آگاھي بھداشتي -2-6-3-1

اش ایده بھداشت با ابعاد فیزیكي، رواني، و اجتماعي
مقدسي است. داشتن شرایط بھداشتي بھتر شرط الزم براي 

سالمتي و بھبود وضع اقتصاد و عدالت اجتماعي تأمین
بستگي بھ ھمكاري سازمان ھا و مؤثربھداشت عمومي است. 

گروه ھا از بخش ھاي مختلف دارد. حس مسئولیت پذیري 
مي شود. اصول -كھ حق آنان است-سبب مشاركت شھروندان

بین تصمیم گیران بھداشتي طرفداران ،بھداشت براي ھمھ
زیادي پیدا كرده است. ولي بھ كارگیري مداوم عملي نھ 

ك شده و نھ پذیرفتھ شده است. پروژه ھاي بطور كافي در
موفق باید براي آگاھي دادن بیشتر در مورد اصول 
بھداشت براي ھمھ و باال بردن میزان درك از چگونگي 
استفاده عملي از آنھا بیشتر تالش كنند. تالش براي 
افزایش آگاھي و درك این موضوعات نیز باید جامع، قابل 

ت داشتھ باشند. راھبرد لمس و با ثبات بوده و مداوم
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جامع براي افزایش آگاھي در حقیقت خود شامل چندین 
راھبرد است. پروژه باید راه ھاي مختلفي را براي نفوذ 
در ھر یك از گروه ھا مانند مردم، شوراي شھر، مسئولین 
اجرایي، مراقبان بھداشتي یا گروھھاي اجتماعي جستجو 

ختلفي را براي كند. پروژه ھاي شھرھاي سالم روش ھاي م
افزایش آگاھي بھ كار مي گیرند. از جملھ:

قابلیت دسترسي -الف
محل و روش كار پروژه روي ملموس بودن و آگاھي بیشتر 

مي گذارد. اگر ادارات پروژه در دسترس تأثیراز آن 
سایل كمك آموزشي بھ سھولت در اختیار قرار و،بوده

اساس ادامھ دب و كمك كننده باشند، ؤگیرند و پرسنل، م
ارتباط با مردم پایھ گذاري مي شود. بعضي پروژه ھا در 
زمینھ كاري خوب جلساتي تشكیل مي دھند كھ شركت در 
آنھا براي عموم آزاد است. این خود یكي از راه ھاي در 

دسترس بودن است. 
دسترسي بھ اطالعات-ب

پروژه ھا از طریق تھیھ اطالعات در زمینھ مسائل 
توجھ، انگیزه دار و مفید، اطالعات را بھداشتي جالب 

مي دھند. رمز موفقیت این امر در محتواي شافزای
اطالعات است كھ باید جالب توجھ و نو بوده و قبالً مورد 
استفاده قرار نگرفتھ باشند. این موضوع نیاز بھ جمع 
آوري اطالعات از منابع مختلف، انجام تجزیھ و تحلیل 

ه ھاي جدیدي براي دسترسي ھاي مختلف و پیدا كردن را
مردم بھ آن دارد. 

بسیج–ج 
پروژه ھا افزایش آگاھي را از طریق ھمكاري ھاي شان با 
برنامھ ھاي چشمگیر بسیج عمومي انجام مي دھند، آنھا 

با مسائل شیوه زندگي نظیر تناسب اندام یا معموالً 
تغذیھ سر و كار دارند. بھتر است كھ برنامھ بسیج با 

ه توسط سازمان دیگري صورت گیرد. كمك پروژ
بازنگري برنامھ ھاي بھداشتي –د 

بازنگري برنامھ ھاي بھداشتي، تجدید نظر در برنامھ 
ھاي ادارات شھر بھ طور سازمان یافتھ، را شامل مي شود 
تا توان ھمكاري آنھا با برنامھ ھاي بھداشتي مشخص 
ي شود. نتایج این بازنگري بھ صورت جزوه یا نشریھ ا

باید در دسترس ھمگان قرار بگیرد. در برنامھ بازنگري 
مردم شھر براي انجام برنامھ ھاي بھداشتي ھمراه 
كاركنان دیده مي شوند. و بر این اساس برنامھ ریزي 

انجام مي گیرد. 
فعالیت محلھ اي -ھـ

ابتكارات محلھ اي حمایت شده بھ وسیلھ پروژه در صورتي 
د كھ نتایج فوري، روشن و كھ بھ گونھ اي انتخاب شون
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عملي داشتھ باشند، بھ محسوس نشان دادن كار پروژه كمك 
مي كند. پروژه ھایي مانند تمیز كردن محلھ، ایجاد 

ھایي در محلھ و دادن تغییر در ارائھ خدماتي از باغچھ
قبیل جمع آوري زبالھ مثال ھایي در این زمینھ ھستند. 

مسئولیت–و 
فتن اعتراضات یا اتفاقاتي كھ از پروژه ھا از راه پذیر

سساتي بھ واسطھ مشاركت در زمینھ بھداشت، ؤطریق آنھا م
شناسایي مي شوند اطالعات خود را افزایش مي دھند. مثالً 

ھایي كھ بھ خاطر تعیین ساختمان ھاي عمومي یا رستوران
محل ھاي مخصوص براي استعمال دخانیات و یا داشتن صورت 

نیاز تغذیھ اي جامعھ تدوین شده غذاھایي كھ بر اساس 
باشند، مورد شناسایي و یا تشویق پروژه شھر سالم قرار 

میگیرند. 
ارتباطات رسانھ ھاي عمومي –ز 

مطبوعات، جراید و رادیو و تلویزیون امكان ارتباط 
خوبي را با مردم فراھم مي نمایند. ایجاد ارتباط خوب 

ھر سالم بھ با رسانھ ھا نیازمند بازبودن درب ستاد ش
روي آنھا و دادن اطالعات ارزشمند بھ آنھاست. بعضي از 
پروژه ھا براي این كار افراد حرفھ اي را كھ در زمینھ 
روابط عمومي و ارتباط با رسانھ ھا تجربھ و مھارت 

دارند استخدام مي كنند.
حمایت برنامھ ھاي راھبردي -2-6-3-2

مومي، تفكر الزمھ استفاده حداكثر از سیاست بھداشت ع
جامع و طوالني در این زمینھ است و الزمھ داشتن دیدگاه 
جامع از شانس ھایي كھ براي تغییر سیاست ھا وجود 

د، شناخت ارزش ھایي است كھ از طریق مشاركت سازمان ردا
ھاي مختلف دولتي بھ دست مي آید. برنامھ ریزي دراز 

ت مدت و تفكر درباره آن براي ایجاد زمینھ و تمایل جھ
تغییر سیاست ھا، كھ چندین سال بعد بھ نتیجھ خواھد 

رسید امري است ضروري.
پروژه ھا در تدوین برنامھ راھبردي بھداشتي باید بھ 
گونھ اي عمل كنند كھ دستگاه ھاي دولتي را بھ تغییر 
سیاست ھاي خود در جھت بھداشت عمومي تشویق وادار 

داف براي كنند. برنامھ ھاي راھبردي با مشخص كردن اھ
ھایي را در مدت سھ یا پنج سال تدوین مي شوند و خط مشي

جھت نیل بھ آن اھداف مشخص مي كنند. چنانچھ برنامھ ھا 
صحیح و درست تدوین گردند. راه براي عملیات در دراز 
مدت گشوده و بھ علت قابلیت انعطافي كھ دارند، ھمزمان 

یش مي با تغییر شرایط و امكانات، كھ در طول برنامھ پ
آید قابل تنظیم ھستند. پروژه براي قرار گرفتن در 
چنین جھتي مي تواند برنامھ راھبردي بھداشتي را بھ 

اشكال مختلف تنظیم نماید. 
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ارزیابي محیطي -الف
ارزیابي محیط كار پروژه اولین قدم در مرحلھ تشكیالتي 

در ایجاد مشكالت و مسائل مؤثراست. ارزیابي عوامل 
موقعیت ھایي كھ براي ھمكاري بین بخشي وجود بھداشتي و 

دارد تعیین مي كند. در صورتي كھ ارزیابي فرمولھ شده 
و بین دستگاه ھاي اداري توزیع شود، با شناخت موقعیت 
ھا اولین عامل براي پروسھ برنامھ ریزي راھبردي فراھم 

مي گردد.
برنامھ ھاي پروژه -ب

ھاي موفق بدرستي پروژه ھا مي توانند با داشتن نمونھ 
ھدایت شوند چنانچھ پروژه ھا برنامھ ھاي راھبردي 
فرمولھ شده ھمراه با برنامھ عملیاتي كوتاه مدت داشتھ 
باشند مي توانند منافع و نتایج مثبت بھ دست آمده و 

را ارائھ نمایند. مؤثرروش ھاي برنامھ ریزي 
مطالعات اثرات بھداشتي–ج 

ھاي مطالعاتي در مورد پروژه ھا مي توانند برنامھ
اثرات بھداشتي را كھ بھ علت تغییر در سیاست و تدوین 
برنامھ ھاي شھري، مورد حمایت مالي و كارشناسي قرار 
گرفتھ اند افزایش دھند. چنین مطالعاتي نتایج حاصل از 

لف از تبھداشت و فعالیت ھاي مربوطھ در بخش ھاي مخ
مل محیطي را قبیل ساخت مسكن، حمل و نقل و كنترل عوا

آزمایش كرده آنھا را ارائھ مي دھند. این مطالعات 
موقعیت ھاي مناسبي را براي تغییر در سیاست ھا از 

طریق فعالیت ھاي بین بخشي فراھم مي كنند.
برنامھ ھاي شھري تأثیر-د

ریزي شھري درگیرند. ھبعضي از شھرھا سخت در برنام
ي صورت گاھي چنین درخواستي از طریق حكومت مركز

روي جنبھ ھاي كالبدي میگیرد. چنین برنامھ ھایي غالباً 
شھر مانند ساخت مسكن، ایجاد فضاي سبز، جاده سازي، 
حمل و نقل و منطقھ بندي تكیھ مي شود. پاره اي از 

بھداشت را بھ عنوان محور در برنامھ ریزي شھري ،شھرھا
و در پیاده كردن اصول شھرھاي سالم تعیین نموده اند. 

ر این روش بین اكولوژي و بھداشت عمومي ارتباط ایجاد د
مي شود. 

برنامھ ھاي بھداشتي شھر -ھـ 
ترین راه مؤثرتدوین برنامھ ھاي بھداشتي براي شھر 

باالبردن نگرش راھبردي در زمینھ بھداشت است. شرط تھیھ 
چنین برنامھ ھایي مشاركت در شبكھ شھرھاي سالم سازمان 

این برنامھ ھا اھداف بھداشت براي بھداشت جھاني است. 
ھمھ را بھ عنوان چارچوب دنبال مي كنند. در برنامھ 
ریزي باید مشاركت بین بخشي و مردم شھر مد نظر قرار 

گرفتھ باشد. 
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فعال كردن ھمكاري بین بخشي -2-6-3-3
ن بخشي در عملكرد جدید بھداشت عمومي امري یفعالیت ب

ي سازمان ھاي شھر و است اساسي از طریق چنین فعالیت
سایر سازمان ھاي دیگر كھ فكر مي كردند خارج از بخش 
بھداشت كار مي كنند، تغییر سیاست داده و در جھت 

ھمكاري و تقویت برنامھ ھاي بھداشتي فعالیت مي كنند.
یكي از رسالت ھاي پروژه شھر سالم ایجاد ساختار 

ھاي سازماني و سیستم اداري بھ گونھ اي است كھ ھمكاري 
بین بخشي را تحرك بخشد. تحرك بخشیدن بھ چنین امري از 
اولویت ھاي پروژه ھا محسوب مي شود. براي انجام چنین 

كاري روش ھاي مختلفي وجود دارد:
عضویت در كمیتھ اصلي -الف

ایجاد ارتباط كاري بین بخش ھاي مختلف یكي از وظایف 
یت مي مھم كمیتھ اصلي است. فعالیت بین بخشي زماني حما

شود كھ كار واسطھ گري آن بھ عنوان بخشي از مسئولیت 
كمیتھ بھ خوبي مشخص شده و اعضاي آن نماینده دستھ اي 
از نھادھا باشند كھ مي توانند در امر بھداشت نقش 

ي را ایفاد كنند. مؤثر
مقایسھ تجربیات -ب

پروژه ھاي ادارات مي توانند از طریق ایجاد موقعیت 
ن رده باالي اجرایي و اداري از بخش ھایي براي مدیرا

ھاي مختلف، با مقایسھ تجربیات خود و فعالیت ھاي در 
حال انجام، ھمكاري بین بخشي را مورد حمایت قرار 

دھند. 
معموًال براي چنین مقاصدي بھ وسیلھ سازمان بھداشت 

سالم در سطح كشوري و یا جھاني و شبكھ ھاي پروژه شھر 
ترتیب داده مي شود. آنھا ھھا سمینارھایيسایر گرو

موقعیت ھایي براي یادگیري سیاست ھاي جدید و عملي بھ 
منظور ارزیابي كاربردي و فائق آمدن بر مشكالت مربوط 

را فراھم مي آورند. 
ارزیابي اثرات بھداشتي –ج 

ممكن است اثرات تصمیم گیري مدیران رده باالي اجرایي 
جھ امر بھداشت در بخش ھایي غیر از بخش بھداشت، متو

نباشد. آنان ممكن است این تصور را داشتھ باشند كھ 
تغییر در سیاست ھاي اتخاذ شده در جھت بھداشت، یا بھ 

غیر قابل اجرا صرف ھزینھ اي زیاد نیاز دارد یا عمالً 
است. ارزیابي اثرات بھداشتي حمایت شده توسط پروژه مي 

ا روشن سیاست ھاي جاري بر روي بھداشت رتأثیرتواند 
نموده و موقعیت ھایي را كھ مي توانند توسط مدیران 
براي دادن تغییرات قابل قبول و محسوس ایجاد شوند، 

مشخص نماید. 
برنامھ ریزي –د 



در کالنشھر تھرانشھر سالمموانع تحقق 

54

برنامھ ریزي راھبردي براي بھداشت نیاز بھ فعالیت بین 
بخشي دارد. اگر پروژه موفق بھ اعمال نفوذ در برنامھ 

امھ را بھ گونھ اي تنظیم كند ریزي شھري شود و یا برن
كھ در جھت بھداشت باشد، زمینھ براي ادامھ ھمكاري و 
فعالیت بین بخشي فراھم مي گردد. براي تھیھ این 
برنامھ مدیران اجرایي از بخش ھاي مختلف با یكدیگر 
كار خواھند كرد و این كار در یك سیكل سالیانھ براي 

ھ طور مرتب تجدید نظر و مذاكره پیرامون اجراي آن ب
تكرار خواھد شد. 

انگیزه ھا -ھـ 
در زمینھ تغییر سیاست ھا ایجاد انگیزه ھاي مالي راه 

ي براي باال بردن سطح ھمكاري ھاي بین بخشي ھستند. مؤثر
ھایي را مي توان با كنار گذاشتن قسمتي از چنین انگیزه

بودجھ شھر براي ھزینھ كردن در جھت تغییراتي كھ در 
بھ منظور تقویت جنبھ بھداشتي آنھا داده مي برنامھ ھا 

شود منظور كرد. گام دیگري كھ مي توان برداشت در 
زمینھ تنظیم بودجھ سالیانھ است كھ اجازه مي دھد 
كمیتھ اصلي شھر سالم بھ سازمان ھا توصیھ كند كھ 
بودجھ ھاي خود را با تعیین اولویت برنامھ ھاي 

بھداشتي تنظیم نمایند. 
مردمي مشاركت–و 

عواملي كھ مشوق مشاركت مردمي ھستند بھ فعالین بین 
بخشي نیز كمك مي كنند. براي مثال مطالعھ در مورد 
نیازمندي ھاي مردم در زمینھ خدمات بھداشتي كھ فرصتي 
را براي بازنگري در برنامھ ھا بوجود مي آورد. پروژه 
ھا باید مطمئن شوند كھ نتایج حاصل از مشاركت مردم 

ھ بھ فرآیند و عملیات تصمیم گیري با فعالیت ھاي وابست
بین بخشي در ارتباطند.

مكانیزم ھاي مسئولیت پذیري –ز 
ایجاد مكانیزم ھاي مسئولیت پذیري انگیزه ھاي سیاسي و 
مدیریتي قوي را براي ھمكاري بین بخشي بوجود مي آورد. 
چاپ سالیانھ شاخص ھاي بھداشتي و گزارش وضعیت بھداشت، 

یتي براي شناخت زمینھ ھاي نیازمند و داراي موقع
اولویت كھ توجھ خاصي را مي طلبند بوجود مي آورد. بحث 
عمومي در مورد اثرات بھداشتي موجب متمركز شدن سریع 

فعالیت ھا روي بخش ھاي خاص خواھد شد. 
تشویق مردم بھ مشاركت -2-6-3-4

مردم از طریق انتخاب شیوه زندگي مناسب و استفاده از 
مراقبت ھاي بھداشتي ، در برنامھ ھاي بھداشتي مشاركت 
مي كنند. بھ معني گسترده تر، مردم نیز با بیان 

مؤثرعقایدشان، كھ روي تصمیمات سیاسي و شیوه مدیریت 
خواھد بود شركت مي كنند. كار در سازمان ھاي داوطلب، 
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دگردان یا انجمن ھاي محلي نمونھ ھاي گروه ھاي خو
دیگري از مشاركت مردم است.

ھایي بھ عنوان داوطلب، ھمكاري كار با چنین گروه
مستقیم در جھت بھبود شرایط زندگي است. پروژه ھاي 
شھرھاي سالم متعھد بھ تقویت مشاركت مردمي بھ ھر شكل 
و فرمي ھستند. ساختار سازماني، سیستم ھاي اداري و 

یت ھاي كاري پروژه، ھمگي باید بھ گونھ اي طراحي اولو
شوند كھ مشوق و حامي مشاركت مردم باشند. براي این 

كار وسیلھ ھاي مختلفي وجود دارد:
امكان دسترسي بھ پروژه -الف

سھل الوصول بودن پروژه یكي از عوامل حمایت از مشاركت 
مردم است. پروژه زماني گروه ھاي مردمي را بھ خود جذب 
خواھد كرد كھ محل اداره مركزیت داشتھ یا در مركز شھر 
قرار گرفتھ باشد و در ساعات مناسب براي مردم باز 
بوده و امكاناتي نظیر اتاق و وسایل براي استفاده 
عموم داشتھ باشد. از جملھ كارھاي داراي اولویت براي 
پرسنل پروژه اختصاص وقتي است براي خوش آمد گویي و 

مایندگاني كھ از گروه ھاي مردمي مراجعھ كمك كردن بھ ن
مي كنند. حتي االمكان باید سعي كرد تا پیشنھادات 

ارائھ شده از سوي مردم تحقق پیدا كنند. 
عضویت در شورا یا كمیتھ اصلي –ب 

ایجاد امكاناتي براي تشویق و مشاركت گروه ھاي مختلف 
مردم از كارھاي بسیار مھم اصلي بھ شمار مي رود. 

یت مردم در این كمیتھ و تشریح كار و وظایف كمیتھ عضو
بھ طور روشن براي نمایندگان مردم، مشاركت آنھا را 
تقویت خواھد كرد در كمیتھ ھا مردم مي توانند بھ 
عنوان نمایندگان گروه ھاي خاص یا بھ صورت فردي و با 
توجھ بھ توان و موقعیت ھاي مشخص خود مشاركت كنند. در 

اعضا از طرف واحدھاي ائتالفي كھ خود بعضي از شھرھا 
نماینده تعدادي از سازمان ھاي غیر دولتي ھستند منصوب 

مي شوند. 
اطالعات–ج 

تعدادي از پروژه ھا از راه تھیھ اطالعات براي گروه 
ھاي مردمي، مشاركت آنھا را جلب و تقویت مي كنند. 

امكانات مادي، از تأمینپروژه ھا این كار را با 
خود یا مرتبط كردن آنان با منابع اطالعاتي منابع 

انجام مي دھند. چنین اطالعاتي ممكن است گروه ھا را 
جھت باال بردن سطح فكرشان در زمینھ مسائل بھداشتي و 
یا كسب اطالعات از برنامھ ھاي جدید مورد عالقھ شان 

یاري دھد. 
حمایت عملي –د 
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گروه ھاي روش ھاي مختلفي براي حمایت از پروژه ھا، 
مردمي دارند. اگر پروژه توان حمایت مالي نداشتھ 
باشد، مي تواند بھ عنوان یك مركز اطالعاتي در شھر ، 
حمایت اطالعاتي داشتھ باشد. ھمچنین پروژه میتواند 
امكانات دسترسي بھ پیشنھادات كارشناسان را بھ روش 
ھاي عملي مانند نوشتن پیشنھادات پروژه، بررسي تھیھ 

مالي، آگاه كردن عموم و ایجاد سیستم ھاي ساده منابع 
اداري، فراھم نماید. پروژه مي تواند شبكھ ارتباطي را 
بھ گونھ اي ایجاد كند كھ گروه ھا بتوانند با ھم تماس 

حاصل كنند. 
بررسي نیازھاي جامعھ -ھـ 

این امر بھ منظور كمك بھ مردم براي دستیابي بھ 
زمینھ اي براي مشاركت نیازھایشان و بھ وجود آوردن 

دیدگاه ھاي مردم در مورد آنھا صورت مي گیرد. غالباً 
نیازھایشان با دیدگاه ھاي مسئولین دولتي و كاركنان 
دستگاھھاي مختلف شھر تفاوت دارد. بھترین كار این است 
كھ بھ منظور تھیھ طرح ھایي براي بررسي نیازھاي مردم، 

ھاي مردمي قرار امكانات مالي و فني در اختیار گروه 
داده شود. 

توسعھ ابتكارات مردمي –و 
بعضي از شھرھا طرح بررسي توسعھ مشاركت مستقیم مردم 
با متمركز كردن نیروي آنان روي مسائل جدي بھداشتي و 

ھا را مفید تشخیص داده اند. تحت اجتماعي در سطح محلھ
زیر پروژه ھا بوجود چنین روشي در بخش ھایي از شھر،

است. این زیر پروژه ھا داراي یك گروه مشاركت آمده
مردمي ھستند و بودجھ جداگانھ اي دارند كھ از طریق 

مي شود. موفقیت از طریق چنین تأمینپروژه شھر سالم 
ابتكاراتي بھ كنترل بیشتر و سریعتر روي جامعھ نیاز 

دارد.
توسعھ اطالعات و نوآوري ھا -2-6-3-5

عدالت و تأمینمبتني بر سیاست بھداشت عمومي محلي 
دسترسي بھ نیازھاي بھداشتي و مشاركت مردم بھ عنوان 
سنگ زیربنا برنامھ ھا و عملیات جدیدي را مي طلبد. 
باال بردن سطح بھداشت از طریق ھمكاري بین بخشي، نیاز 
بھ بازنگري و توسعھ راھبردھا دارد. موفقیت پروژه شھر 

عمومي بستگي بھ سالم در ایجاد زیربناي سیاست بھداشت
توانایي در ابداع و نوآوري در زمینھ ھاي مختلف دارد. 
انجام این رسالت از طریق نوآوري بھ ایجاد فضایي 
بستگي دارد كھ حامي این تغییرات باشد. این كار با 
پذیرفتن این واقعیت كھ نوآوري مورد نیاز و انجام 

ر میسر بوده و با قبول خطرات احتمالي و اجتناب ناپذی
ھمراه است آغاز مي شود این موضوع بھ نوبھ خود بستگي 
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بھ انتشار اطالعات در زمینھ برنامھ ھاي نوآوري امكان 
بودجھ و سایر انگیزه ھا براي انجام آن دارد. نمیأت

در نھایت باید بھ نتایج آزمایشات و تجربیات بھ صورت 
ملموسي ارج نھاده و از آنھا قدرداني شود و نمونھ ھاي 

ق آن بھ سایر زمینھ ھا نیز توسعھ داده شود. روش موف
ھاي متعددي براي سرعت بخشیدن بھ نوآوري وجود دارد كھ 

مي توان از آنھا استفاده كرد.
روش باز –الف 

طرز تفكر و نوع كار كمیتھ اصلي و ستاد پروژه از 
لفھ ھاي اساسي در ایجاد جو حمایتي براي دادن ؤم

میتھ ھا یا شوراھا در دسترس تغییراتي است . اگر این ك
یا حساس بر ایده ھاي جدید باشند بھ نوبھ خود تفكر 
نوآوري را بارور خواھند كرد. پروژه مي تواند از مردم 
و ھمكاران طرح بخواھد ایده و ابتكارات جدیدي را 
پیشنھاد كنند. باید بالفاصلھ از پیشنھاداتي كھ مي 

عھ شوند. تا در رسند قدرداني بعمل آمده و با دقت مطال
صورت امكان مورد استفاده قرار گیرند. 

مقایسھ تجربیات -ب
شبكھ ھاي شھر سالم و شبكھ بھداشت جھاني موقعیت ھایي 
را براي تبادل رسمي و غیر رسمي تجربیات فراھم مي 
آورند. تجربیات موردي ھمراه با سیاست ھاي نوآوري در 

اره پروژه كنفرانس ھا و سمینارھا ارائھ مي شود. اد
سازمان بھداشت جھاني برنامھ ھاي عملیاتي متعددي را 
تھیھ نمود تا از طریق آنھا تعدادي از شھرھا در تدوین 
روش ھایي در زمینھ مشكالت ناشي از شیوه زندگي و مسائل 

محیطي با ھم كار كنند. 
ابتكارات كوتاه مدت–ج 

ي در اغلب شھرھا پروژه ھا از ابتكارات كوتاه مدت برا
آزمایش برنامھ ھا و روشھا حمایت مي كنند. چنین 
ابتكاراتي توسط گروه ھاي مردمي و سایر ھمكاران پروژه 

نیز انجام مي شود. 
پروژه ھا اھدافي را در زمینھ تجربي و یا نشان دادن 
نتایج حاصلھ تعقیب مي كنند و بھ دنبال ابتكارات 

است و كوتاه مدت ھستند. زیرا ھزینھ آنھا بالنسبھ كم 
مي توان آنھا را بدون ھیچ گونھ تغییر سازماني انجام 
داد. نیز میتوانند زمینھ ساز توسعھ و توجیھ سیاست ھا 
و برنامھ ھا باشند. ارزشیابي نتایج چنین ابتكارات و 
فرآیندھایي كھ از این طریق توسعھ پیدا مي كنند. حائز 
اھمیت است زیر مي توان از آنھا بھ عنوان مثالھاي 

انع كننده اي در مورد كار خوب براي استفاده در سایر ق
زمینھ ھاي استفاده كرد. 

مشاركت مردمي –د 
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فعالیت ھاي سازماني ھاي غیر دولتي كھ ارتباط نزدیك 
با مردم دارند. منابع بسیار خوبي براي دست یافتن بھ 
شیوه نوین جھت رسیدن بھ بھداشت عمومي ھستند. چون این 

ردم نزدیك اند و با ساختار كوچكتري سازمان ھا بھ م
فعالیت مي كنند، لذا قابلیت انعطاف پذیري بیشتري در 
تنظیم برنامھ ھایشان در زمینھ نیازھاي جدید و كسب 
موفقیت ھاي تازه دارند. حساسیت آنھا بھ نیازھاي 
جامعھ و انعطاف پذیریشان امكان كاربرد وسیعتري را 

فراھم مي نماید. 
ا انگیزه ھ-ھـ 

حمایت مالي و دادن پاداش بھ صورت مختلف و بھ رسمیت 
شناختن ، ابزارھاي ارزشمندي براي ارتقاي سطح انگیزه 
ھا ھستند دسترسي  پروژه بھ اعتباراتي كھ مي توان از 
آنھا براي شروع تجربیات با ارائھ ابتكار استفاده كرد 

با موجب دلگرمي در سازمان ھایي مي شود كھ دائماً ،
د اعتبار مواجھ ھستند. كمبو
ارزشیابي –و 

توسعھ روش ارزیابي یكي از جنبھ ھاي مھم نوآوري است. 
مطالعات زیربنایي اثرات بھداشتي براي تغییر در سیاست 

ھنگام انجام ابتكارات .ھا امري است اصوليو برنامھ
اھمیت است كھ روش مناسبي ئزاحكوتاه مدت این نكتھ 

امكان نفوذ در ،نوه اجراي آبراي توضیح فرآیند، نح
سازمان ھایي كھ در زمینھ این نوع مسائل كار مي كنند 
و اثرات آنھا در مورد آن دستھ از عواملي كھ روي 

وجود داشتھ باشد.،گذارنديمتأثیرانسان 
مرحلھ اجرا -2-6-3-6

شاید مھمترین دست آورد پروژه ھاي موفق شھر سالم 
حلي است چنین سیاستي از ایجاد سیاست بھداشت عمومي م

كلیھ امكانات رھبري و منابع دولتي شھر بھ منظور 
ایجاد ضوابط بھداشتي تر براي زندگي روزانھ اعم از 
خانھ، مدرسھ، محل كار و مراكز مراقبت ھاي بھداشتي و 
باالخره در كلیھ فضاھاي شھري استفاده مي نماید. این 

ان ھاي سیاست توسط ادارات دولتي شھر و سایر سازم
ھمكار پروژه شھر سالم نیز اعمال مي شود. 

براي فعالیت ھاي پروژه در پنج زمینھ نتیجھ گیري، بھ 
ھم پیوستن بھ شكلي ھماھنگ براي ساختن پروژه بھ گونھ 

در ایجاد سیاست بھداشت عمومي، امري است مؤثراي 
آگاھي بھداشتي، كار بین بخشي، مشاركت مردمي، .اساسي

اھبردي و نوآوري عواملي ھستند كھ بھ برنامھ ریزي ر
برنامھ ریزي و اجراي سیاست بھداشت عمومي كمك مي 
كنند. حمایت سیاسي، اساس كار سیاست بھداشت عمومي 
است. پروژه با استفاده از ارتباط خود با شوراي شھر 



در کالنشھر تھرانشھر سالمموانع تحقق 

59

از آن بھ عنوان محلي براي ایجاد ارتباط و حمایت 
معتبر خواھد بود استفاده میكند. این حمایت تا جایي 

كھ شوراي شھر نسبت بھ جامعھ حساس بوده، مھارت و 
ي داشتھ و توان حمایت غیر مجاز از ھمكاران رنوآو

پروژه را داشتھ باشد. 
آگاھي بھداشتي -الف

ي كھ باید در جھت حمایت سیاسي مؤثریكي از گام ھاي 
قوي و ادامھ دار برداشتھ شود دادن اطالعات و آگاھي 

الیت پروژه است كھ خود موجب افزایش آگاھي درباره فع
كار سبب بھ وجود در زمینھ مسائل بھداشتي مي شود. این

آمدن انتظارات و توقعاتي در جھت سیاست بھداشت عمومي 
شده و در ایجاد تمایل بین سازمان ھاي شھر و سایر 
سازمان ھایي كھ روي چنین سیاست ھایي كار مي كنند 

است. مؤثر
ریزي راھبردي برنامھ–ب 

از برنامھ ریزي راھبردي در مورد مؤثرحمایت و دفاع 
مسائل بھداشتي موجب بھ وجود آمدن دیدگاه جامع و وسیع 
در دراز مدت بین سیاستگزاران و مدیران رده باالي 
اجرایي مي شود. این موضوع سبب خواھد شد آنان بھ 
دنبال پیدا كردن موقعیت ھایي براي اعمال سیاست 

باشند و این واقعیت اشت عمومي در زمینھ ھاي متعددبھد
را بپذیرند كھ نتیجھ گیري از اعمال بعضي سیاست ھا 

ماھھا و سالھا بطول خواھد كشید. 
فعالیت بین بخشي –ج 

مكانیزم ھایي كھ فعالیت بین بخشي را تسھیل مي كنند، 
چارچوبي را براي بحث و برنامھ ریزي بین آن دستھ از 

سازمان ھاي دیگر كھ حفظ منابع شان نیازمند ادارات و
بوجود آمدن شرایط بھداشتي براي زندگي است، بوجود 
آورند. مكانیزم ھاي ھمكاري ھاي بین بخشي محملي ھستند 

براي اجراي سیاست بھداشت عمومي 
مشاركت مردمي –د 

ي بین سیاست بھداشت عمومي و مكانیزم ھاي مشاركت مردم
برقرار مي كنند این روشھا در مورد ن شھر ارتباطساكنی

نیازمندي ھاي مردم و انتخاب ارجح آنھا و عكس العمل 
آنھا در مورد فعالیت جاري دستگاه ھاي دولتي بھ كسب 
اطالعات مي پردازند و براي مردم شھر موقعیت ھایي را 
فراھم مي كنند تا بتوانند سیاست ھا را شكل داده و در 

. كاربرد آنھا مداخلھ كنند
نوآوري -ھـ

نوآوري سبب بوجود آمدن علم و تجربھ اي شده است كھ 
سیاست ھاي بھداشت عمومي مي توانند از آن شكل گیرند. 
اطالع از پي آمدھاي سیاست ھاي كنوني بھ موفقیت ھایي 
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منجر خواھد شد و نتایج بھ دست آمده از ابتكارات نیز 
فعالیت در زماني محدود و كوتاه مدت سبب افزایش روند
World Health[و كاھش خطر تغییر در سیاست فعلي مي شود. 

Organization Regional Office For Europe,1997,43-55[
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سالميشھرھايابیارزيشاخص ھا-2-7
پروژه شھرھاي سالم، کھ اکنون بھ یک جنبش بدل شده 
است، دستخوش گسترش سریع گردیده و طي آن تجربھ ھاي 

را براي نحوه جدیدي از فعالیت ھاي عملي متعددي 
بھداشتي توسعھ داده است. با توجھ بھ پیچیدگي 
فرآیندھاي درگیر در این پروژه ھا و تعداد و تنوع 
فعاالن شرکت کننده در آنھا، ارزیابي این فعالیت ھا، 
تبدیل بھ یکي از دشوارترین جنبھ ھاي این پروژه 

Boonekampگردیده است. [ & others,1999,1 .[فاز اول پروژه يط
يشاخص جھت کمک بھ شھرھا53از يستیسالم، ليشھرھا

ت ین وضعییتعيمناسب برايداده ھايمربوطھ در جمع آور
ارائھ يم مطالعاتیک تیخود توسط يدر شھرھايسالمت
يدر شھرھايبطور رسم1990ن شاخص ھا در سال ید. ایگرد

رفتھ شد.یفعال در پروژه پذ
شھرھا يت سالمتیف وضعیتوصيمناسب براياجاد شاخص ھیا

، يز است. بطور سنتیچالش برانگيمختلف کاريدر کشورھا
ن یاير برایمانند نرخ مرگ و ميسالمتيمنفيشاخص ھا

يریف و اندازه گیشوند چراکھ تعريف بکار گرفتھ میتوص
جاد یايساده است. اما برانسبتاً ھاشاخصگونھنیا

اطالعات يدر شھرھا، جمع آوريوص سالمتجامع در خصينگرش
ت  است. یحائز اھميت اجتماعیمانند حمايفیکيشاخص ھا

، يسالمت، خدمات بھداشتيکھ حوزه ھایين شاخص ھاییتع
را تحت پوشش قرار ياجتماع-يو اقتصاديطیط محیشرا

ارائھ يف شاخص برایند تعرین گام در فرآیدھند، اول
ک شھر بود.یدر ير جامع  سالمتیتصو
شاخص در 53مربوط بھ يداده ھا1994تا 1992يسالھايط

يم چند تخصصیک تیشده و سپس توسط يشھر جمع آور47
ھا، اطالعات يابین ارزیقرار گرفت. ايابیمورد ارز

يدر مورد نحوه برداشت از شاخص ھا در کشورھايمھم
تیبھ داده ھا و قابليزان دسترسیمختلف،  محدوده و م

نان و صحت اطالعات ارائھ شده و تناسب شاخص ھا یاطم
يبرمبنائھ نمود.ارا ارين المللیبيسھ ھایمقايبرا

يتوسط دفتر پروژه ھايفنياطالعات بدست آمده، گروھ
جاد ین شاخص ھا و ایح ایل و تصحیتعديشھر سالم برا

در شھرھا يح وضع سالمتیست شاخص ھا جھت تشرین لیدوم
ل بق، قایدقیيکھ داده ھایي. شاخص ھادیل گردیتشک
ست ین لینمودند در ايئھ مانان و مناسب را اریاطم

انجام ياصالحات جزئيماندند، در برخير باقییبدون تغ
يابند. برخیمطابقت ين المللیبيشد تا با شاخص ھا

دند چرا کھ اطالعات ارائھ یست حذف گردیشاخص ھا از ل
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نان نبود. یا قابل اطمیب ن شاخص ھا مناسیشده توسط ا
اتر یر قرار گرفت تا گوییمورد تغيبرخيجملھ بند
WHO[شاخص بود.32در ياست خالصھ شدهیجھ لیشوند. نت

Healthy Cities Technical Working Group on Health and Indicators:1[

ردیف
شاخص ھاي سالمتي Health indicators A

عللمرگ و میر: کلیھ Mortality: all causes A1

علل مرگ Cause of death A2

وزن پایین بھنگام تولد Low Birth weight A3

شاخص ھاي خدمات سالمتي Health service indicators B

وجود برنامھ آموزش سالمت در شھر Existence of a city health education program B1

ان کامالً واکسینھ شدهدرصد کودک Percentage of children fully immunized B2

نسبت تعداد ساکنین بھ شاغلین سالمت 
مقدماتي (پزشکان)  

Number of inhabitants per practicing primary health care
practitioner

B3

نسبت تعداد ساکنین بھ پرستاران Number of inhabitants per nurse B4

درصد جمعیت تحت پوشش بیمھ سالمت Percentage of population covered by health insurance B5

در دسترس بودن خدمات سالمتي اولیھ بھ 
سایر زبان ھا

Availability of primary health care services in foreign
languages

B6

االنھ توسط تعداد سواالت مرتبط با سالمتي کھ س
.شوراي شھر مورد ارزیابي قرار مي گیرند

Number of health related questions examined by the city council every
year

B7

شاخص ھاي محیطي Environmental indicators C

آلودگي ھوا Atmospheric pollution C1

کیفیت آب Water quality C2

نده ھاي حذفي از کل فاضالب درصد آالی
تولید شده

Percentage of water pollutants removed from total sewage
produced

C3

شاخص کیفیت جمع آوري زبالھ خانگي Household waste collection quality index C4

شاخص کیفیت بازیافت زبالھ خانگي Household waste treatment quality index C5

سطح فضاي سبز مربوط بھ شھر Relative surface area of green spaces in the city C6

دسترسي عموم بھ فضاي سبز Public access to green space C7

سایت ھاي صنعتي متروک Derelict industrial sites C8

ورزش و فراغت Sport and leisure C9

مسیرھا)ي پیاد رويخیابانھا ( Pedestrian streets C10

دوچرخھ سواري در شھر Cycling in city C11

حمل و نقل عمومي Public transport C12

پوشش شبکھ حمل و نقل عمومي Public transport network cover C13

فضاي مسکوني Living space C14

اقتصادي-شاخص ھاي اجتماعي  Socio economic indicators D

درصد جمعیت ساکن در خانھ ھاي پایین تر 
از سطح استاندارد

Percentage of population living in substandard
accommodation

D1

تعداد تخمیني افراد بي خانمان Estimated number of homeless people D2

نرخ بیکاري Unemployment rate D3

درصد افرادي کھ درآمدي کمتر از 
میانگین درآمد سرانھ دارند

Percentage of people earning less than the mean per capita
income

D4

درصد مکانھاي نگھداري کودکان براي 
کودکان زیر سن مدرسھ

Percentage of child care places for pre-school children D5

ایمان ھاي زنده براي مادران درصد ز
+35؛34-20<؛ 20:

Percentage of all live births to mothers > 20; 20-34; 35+ D6

نرخ سقط جنین بھ نسیت کل زایمان ھاي 
زنده

Abortion rate in relation to total number of live births D7

درصد افراد معلول شاغل Percentage of disabled persons employed D8
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گانھ پروژه شھر سالم32يست شاخص ھایل-5-2شکل 
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شھر تھرانکالن-2-8
] 1387[یمیني، 

شھر ایران و بیست و شھر تھران، بزرگترین کالنکالن
شھر دنیا، پایتخت و مھمترین شھر کشور محسوب نھمین کالن

است کھ ھاي منحصر بفردي شود. این شھر داراي ویژگيمي
سازد. آن را از سایر شھرھاي ایران متمایز مي

تھران در دامنھ جنوبي كوھھاي البرز و حاشیھ شمالي 
ھموار واقع شده كویر مركزي ایران و در دشتي نسبتاً 

باشد و بھ سمت جنوب ميبھ است كھ شیب آن از شمال 
ھ وسیلھ دو رود اصلي كرج در غرب و جاجرود در شرق ب

كھ ھمگي از شمال بھ جنوب جریان فصليھمراه رودھاي 
شود. شھر تھران از نظر جغرافیایي در مشروب مي،دارند

دقیقھ تا 36درجھ و 35دقیقھ طول غربي و 33درجھ و 51
دقیقھ عرض شمالي قرار گرفتھ و ارتفاع آن 44درجھ و 35

در شمال متر و1200در نواحي مركزي متر،1100در جنوب
. باشدسطح دریا ميمتر از 1700

تھران داراي آب ھواي گرم و خشك است و فقط نواحي 
،ھاي كوھستاني البرز واقع شدهشمالي آن كھ در دامنھ

اندكي معتدل و مرطوب است. ھواي تھران در تابستان گرم 
و خشك و در زمستان معتدل و گاه سرد است. حداكثر دماي 

درجھ 17الیانھ و متوسط س-20و حداقل 44ثبت شده حدود 
400تا 200باشد. میزان بارندگي ساالنھ آن سانتیگراد مي

لرزه جزو مناطق پر زیان و از نظر زمینمتر استمیلي
شود.محسوب مي

گیري شھر تھرانروند تاریخي و شکل2-8-1
ھاي نام تھران براي نخستین بار در یکي از نوشتھ

دوم پیش از "تئودوسیوس" یوناني در حدود اواخر سده
عنوان یکي از توابع ري ذکر شده است. آنچھ از میالد بھ

ھا درخصوص تھران یاد اسناد مختلف تاریخي و  سفرنامھ
- ھاي فراوان و میوهاي با باغشده است، تھران را قریھ

ھایش در زیرزمین بنا شده ھاي بسیار متنوع کھ خانھ
ستراتژیک شناخت ایمیني بھ نقل از: کند [است، معرفي مي

].1380شھر تھران، 
عنوان منطقھ مسکوني سال قبل بھ130تھران تا حدود 

کوچکي در حومھ شھر ري و داراي سابقھ طوالني شھرنشیني 
عنوان گردید و حتي در زمان انتخاب شدن بھمحسوب مي

ھزار نفر 15شمسي، تنھا در حدود 1200پایتخت در سال 
از یکصد 1355ل جمعیت داشتھ است و وسعت آن تا سا

لحاظ این شھر با کرد. بدینکیلومتر مربع تجاوز نمي
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توجھ بھ سابقھ تاریخي برخي از شھرھاي کشور کھ بھ بیش 
رود و از شمار ميرسد، شھري نو تأسیس بھقرن مي30از 

ھاي اکثر کشورھاي جھان کھ عمومًا در این نظر با پایتخت
اند، ر یافتھترین شھرھاي کشور مربوطھ استقراقدیمي

متفاوت   است. 
ھاي وسیع آن توجھ موقعیت استراتژیک تھران و باغ

961پادشاه صفویھ را بھ این شھر جلب نمود. در سال 
ھجري قمري شاه طھماسب در این شھر بازاري احداث و دور 
شھر برج و بارو کشید و براي نخستین بار تھران رسمیت 

ور شاه طھماسب پیدا کرد. باروي مستحکمي کھ بھ دست
ھاي قرآن کریم) برج (برابر با سوره114ساختھ شد، 

-داشت. سایر پادشاھان صفویھ نیز در این شھر ساختمان
تدریج تھران ضمن اینکھ بھ ھاي دیگري بنا کردند و بھ

نوعي پادگان نظامي شبیھ بود، بھ مرکز تجاري و 
پایتختي مذھبي و طبیعتًا بھ مرکز قانونگذاري نیز 

ل گردید. پس از فروپاشي سلسلھ صفوي، یک دوره تبدی
سقوط اقتصادي براي شھر تھران پیش آمد و از نظر سیاسي 

میالدي، کریم خان زند 1760رو بھ افول گذارد. در سال 
تصمیم گرفت تھران را پایتخت اعالم کند، اما این تصمیم 
بھ دست سلسلھ بعدي، یعني قاجاریھ، بھ واقعیت پیوست. 

عیت تھرانجم2-8-2
میلیون 7تھران در حال حاضر با جمعیتي بالغ بر 

ھاي شھر ایران است و طبق  بررسينفر، بزرگترین کالن
میلیون 5/8میالدي این رقم بھ 2015سازمان ملل در سال 

شھر رسد. درحال حاضر تھران بیست و نھمین کالننفر مي
].2003، 1یونایتد نیشنیمیني بھ نقل از: دنیاست [

دول و شکل زیر بیانگر تغییرات جمعیت تھران طي ج
باشد. سیصد سال گذشتھ مي

تغییرات جمعیتي تھران-1-2جدول 

1 United Nation

117613011335134513541365137513801385سال
جمع
15.000260.0001.500.0002.750.00یت

04.300.0006.000.0006.800.0007.200.00
07797520
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یرات جمعیتي تھرانتغی-6-2شکل 

شھر تھران شھرداري کالن2-8-3
-منطقھ با ویژگي22در حال حاضر شھر تھران داراي 

یمیني بھ نقل از: باشد: [ھاي متفاوت بھ شرح زیر مي
]1384ھاي شھري در شھر تھران، شناخت سرانھ
کیلومتر مساحت و 61/34: با وسعتي معادل 1منطقھ 

1800ز شمال بھ ارتفاعات نفر ا318.024برآورد جمعیت 
متر و حریم، از جنوب بھ بزرگراه شھید چمران (تا 

شھید بابایي تا -دوراھي ھتل آزادي) و بزرگراه مدرس
بلوار نیروي زمیني، از غرب بھ اراضي اطراف رودخانھ 

بزرگراه ارتش، -درکھ و از شرق بھ بلوار نیروي زمیني
منبع ذخیره انتھاي بزرگراه ارتش تا -پادگان لویزان

شود.نفت، ختم مي
کیلومتر مربع و 67/49: با وسعتي معادل 2منطقھ 

نفر از شمال بھ ارتفاعات البرز، 554.749برآورد جمعیت 
از شرق بھ اتوبان چمران، از جنوب بھ خیابان آزادي و 
از غرب بھ اتوبان اشرفي اصفھاني و محمدعلي جناح ختم 

شود.مي
کیلومتر مربع و 44/29: با وسعتي معادل3منطقھ 

الھ نفر از شمال بھ بزرگراه آیت306.807برآورد جمعیت 
صدر تا شھید مدرس و قسمتي از اتوبان چمران، از شرق 
بھ خیابان پاسداران و بخشي از خیابان شریعتي، از غرب 
بھ بزرگراه چمران، و جنوب بھ بزرگراه رسالت و 

شود. بزرگراه ھمت ختم      مي
کیلومتر مربع و 60/72با وسعتي معادل :4منطقھ 

نفر از شمال بھ ارتفاعات البرز و 792.020برآورد جمعیت 
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ھاي جنگلي اتوبان شھید بابایي، از سمت شرق بھ پارک
لویزان، قرچک و غزال، از جنوب بھ بزرگراه رسالت و 
امتداد جاده دماوند، از غرب بھ خیابان لنگرودي و 

شود. پاسداران ختم مي
کیلومتر مربع و 14/59: با وسعتي معادل 5منطقھ 

ھاي نفر از شمال بھ دامنھ کوه603.405برآورد جمعیت 
البرز، از شرق بھ مسیل فرحزاد و بزرگراه اشرفس 
اصفھاني و محمدعلي جناح، از جنوب بھ جاده مخصوص کرج 

شود.و از سمت غرب بھ رودخانھ کن ختم مي
کیلومتر مربع و 49/21: با وسعتي معادل 6منطقھ 

نفر از شمال بھ بزرگراه ھمت، از 235.467برآورد جمعیت 
جنوب محور انقالب و آزادي، از سمت غرب بھ بزرگراه 
چمران و از شرق بھ بزرگراه مدرس و خیابان مفتح ختم 

شود.مي
کیلومتر مربع و 41/15: با وسعتي معادل 7منطقھ 

خیابان رسالت، از نفر از شمال بھ 324.022برآورد جمعیت 
غرب بھ بزرگراه مدرس، میدان ھفتم تیر و خیابان مفتح، 
از جنوب بھ خیابان انقالب، میدان امام حسین و خیابان 
دماوند و از شرق بھ خیابان استاد حسن بنا و خیابان 

شود.سبالن ختم مي
کیلومتر مربع و 26/13: با وسعتي معادل 8منطقھ 

از شمال و شرق بھ بزرگراه نفر 357.516برآورد جمعیت 
رسالت، از جنوب بھ خیابان دماوند و از غرب بھ خیابان 

شود.سبالن و استاد حسن بنا ختم مي
کیلومتر مربع و 59/19: با وسعتي معادل 9منطقھ 

نفر از شمال بھ محور خیابان 164.490برآورد جمعیت 
آزادي و جاده مخصوص، از جنوب بھ بزرگراه مفتح و بخشي 

خیابان آزادي، از شرق بھ خیابان شھیدان، خیابان از
شود.سادات و از غرب بھ مسیل کن ختم مي

کیلومتر مربع و 07/8: با وسعتي معادل 10منطقھ 
نفر از شمال بھ خیابان آزادي، از 282.779برآورد جمعیت 

شرق بھ بزرگراه شھید نواب صفوي، از جنوب بھ خیابان 
شھیدان، ھرمزان و پادگان قزوین و از غرب بھ خیابان

شود. جي ختم مي
کیلومتر مربع و 89/18: با وسعتي معادل 11منطقھ 

نفر از شمال بھ میدان انقالب و 242.792برآورد جمعیت 
ھاي انقالب و آزادي، از شرق بھ خیابان وحدت خیابان

آھن و خیابان اسالمي و حافظ، از سمت جنوب بھ میدان راه
ھاي شھید نواب صفوي و بھ خیابانشوش و از سمت غرب

شود. شناس ختم ميشھید ابراھیمي و میدان حق
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کیلومتر مربع و 59/13: با وسعتي معادل 12منطقھ 
نفر از شمال بھ خیابان انقالب، از 175.371برآورد جمعیت 
شھریور، از جنوب بھ خیابان شوش و از 17شرق بھ خیابان 

شود.ميغرب بھ خیابان وحدت اسالمي ختم
کیلومتر مربع و 90/13: با وسعتي معادل 13منطقھ 

نفر از شمال بھ خیابان دماوند، 271.858برآورد جمعیت 
شھریور، از جنوب بھ خیابان 17از غرب بھ خیابان 

شود.دواني ختم ميپیروزي و از شرق بھ بزرگراه   اسب
کیلومتر مربع و 59/14: با وسعتي معادل 14منطقھ 

نفر از شمال بھ خیابان پیروزي، 423.779جمعیت برآورد 
شھریور و از جنوب بھ خیابان 17از غرب بھ خیابان 

خاوران، بزرگراه آھنگ و از شرق بھ بزرگراه بسیج و 
شود.اراضي نظامي ختم مي

کیلومتر مربع و 52/28: با وسعتي معادل 15منطقھ 
نفر از شمال بھ پادگان قصر 662.299برآورد جمعیت 

متري آھنگ، خیابان خاوران و شوش شرقي و از 45فیروزه، 
غرب بھ خیابان فدائیان اسالمي، از جنوب بھ خیابان 

بي شھربانو و کارخانھ سیمان و از آباد، کوه بيدولت
ھاي شرقي تھران و حد شرقي اراضي افسریھ شرق بھ کوه

شود.منتھي مي
و کیلومتر مربع48/16: با وسعتي معادل 16منطقھ 

نفر از شمال بھ خیابان شوش و دشت 308.036برآورد جمعیت 
آزادگان، از شرق بھ خیابان فدائیان اسالم، از جنوب بھ 

مرغي، بزرگراه آزادگان و از غرب بھ خیابان قلعھ
شود.تندگویان و خیابان بھمنیار ختم مي

کیلومتر مربع و 29/8: با وسعتي معادل 17منطقھ 
نفر از شمال بھ خیابان قزوین و 259.466برآورد جمعیت 

از شرق بھ بزرگراه نواب صفوي، از جنوب بھ خیابان 
الھ سعیدي ختم نیروي ھوائي و از غرب بھ بزرگراه آیت

شود.مي
کیلومتر مربع و 93/37: با وسعتي معادل 18منطقھ 

شرقي بھ جاده نفر از شمال و شمال288.857برآورد جمعیت 
شرقي بھ فتح، از شرق و جنوبقدیم کرج و بزرگراه م

الھ سعیدي و از جنوب بھ شھر چھاردانگھ و بزرگراه آیت
غرب بھ شھرستان شھر و از غرب و شمالشھرستان اسالم

شود. شھریار، شھر قدس و شھر باغستان ختم مي
کیلومتر مربع و 52/11: با وسعتي معادل 19منطقھ 

ان جوانھ، از نفر از شمال بھ اتوب244.972برآورد جمعیت 
جنوب بھ اتوبان آزادگان، از شرق بھ اتوبان نواب صفوي 
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الھ سعیدي و خیابان بھمنیار و از غرب بھ اتوبان آیت
شود.ختم مي

کیلومتر مربع و 32/20: با وسعتي معادل 20منطقھ 
نفر از شمال بھ اتوبان آزادگان، 269.306برآورد جمعیت 

راه نوب بھ سھزھرا، از جاز غرب بھ اتوبان بھشت
خیرآباد و کمربندي کھریزک و از شرق بھ محدوده قرچک و 

شود.ورامین ختم مي
کیلومتر مربع و 07/52: با وسعتي معادل 21منطقھ 

-نفر از شمال بھ اتوبان تھران227.964برآورد جمعیت 
کرج، از شرق بھ مسیل کن، از جنوب بھ اراضي کشاورزي 

- ختم مي51ول جغرافیایي غربي تھران، از غرب تا طجنوب
شود.

کیلومتر مربع و 54/61: با وسعتي معادل 22منطقھ 
نفر از شمال بھ ارتفاعات البرز، 81.458برآورد جمعیت 

کرج، از غرب بھ حوزه -از جنوب بھ آزادراه تھران
-استحفاظي شھرستان کرج و از شرق بھ مسیل کن ختم مي

شود. 
مالحظھ 7-2ر شکل گانھ د22نقشھ محدوده این مناطق 

گردد.مي

گانھ تھران22نقشھ مناطق -7-2کل ش
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مناطق مختلف شھر تھران از نظر جمعیت و وسعت یکسان 
، جمعیت و 2-2و جدول 9-2و 8-2ھاي نیستند. در شکل

شود. وسعت مناطق دیده مي

1384وسعت مناطق تھران در سال -8-2شکل 
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خانوارجمعیتزنمردمنطقھ
اجران مھ

واردشده 
سال 10طي

گذشتھ
119229518766737996211298646031
230538230343260881418295379568
31411861495402907269197836158
4422800397121819921234280108946
534402033508867910820236695897
61194211178712372927042644301
71557681544163101849936137788
819007018865537872511660041615
986834790691659034773724920

101604931551263156199945739897
111412831339582752418474438228
121316451164032480487216130802
131259201198042457247351529648
1424988323354948343213978059201
1533192631060064252617366282463
161490071421622911698146326779
171316501243722560227056830736
18164002153186317188851142667
191282261195892478156376234614
201710991645353356349153033205
2182530772631597934352818891
2257640510341086742901617838

39830803814440779752022669841000193جمع
85تعداد جمعیت وخانوار درسال -2-2جدول 

]1385شھر تھران، يسالنامھ آمار[

1385جمعیت مناطق تھران در سال -9-2شکل 
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تر مربع بیشترین کیلوم6/72تھران با 4منطقھ 
کیلومتر مربع کمترین مساحت 07/8با 10مساحت و منطقھ 

را داراست. 
نفر کمترین میزان جمعیت 108874تھران با 22منطقھ 
نفر بیشترین میزان جمعیت را 819921با 4و منطقھ 
داراست. 

در کشور ایران تحقیقات بعمل آمده در حوزه 
شمسي 1375در سال ھا بیانگر این مطلب است کھشھرداري

نخستین برنامھ راھبردي شھرداري از بعد از انقالب تھیھ 
شھر از جملھ ھاي آن درجھت رسیدن بھ اھداف کالنو طرح

شھر پاک، شھر روان، شھر پویا، شھر سبز، شھر با فرھنگ 
يغني، شھر با بافت مطلوب، تدوین گردیده است [طراح

اینکھ شھرداري ].1386نظام نظارت و ارزیابي عملکرد، 
تھران تا چھ حد موفق بھ دستیابي بھ راھبردھاي خود 

ھا ھا و برنامھشده و یا میزان پیشرفت در راستاي سیاست
چھ میزان بوده، مورد ارزیابي قرار نگرفتھ است و شاید 

باشد ھا در شھرداري ميترین علت آن تغییر مدیریتعمده
- ھا ميبرنامھھا وکھ موجب تغییرات کلي در استراتژي

گردد. شواھد عیني داللت بر این موضوع دارد کھ شھرداري 
تھران بھ اھداف کالن خود دست نیافتھ است و در رسیدن 
بھ اھدافي چون شھر پاک، شھر روان، شھر پویا، شھر 
سبز، شھر با فرھنگ غني، شھر با بافت مطلوب، کمتر 

گر موفق بوده است. اکثر مطالعات صورت گرفتھ نمایان
این نکتھ است کھ تحقیقات شھرداري در زمینھ ارزیابي 
-عملکرد، بررسي نظر شھروندان در این خصوص را شامل مي

1369-1377ھاي شده و غالب این تحقیقات مربوط بھ  سال
باشد. ھجري شمسي مي

80-مسئلھ قابل توجھ این است کھ در برنامھ تھران
کالت شھر تھران ھجري شمسي تھیھ شده، مش1374کھ در سال 

عنوان گردیده اما متأسفانھ امروز بعد از گذشت چندین 
شھر تھران این مشکالت نھ سال از طرح این مشکالت، در کالن

تنھا تاکنون مرتفع نشده، بلکھ بسیار حادتر از گذشتھ 
شده و تھران را در آستانھ مشکل فراگیر قرار داده 

ھاي پیچیده یلوتحلرسد حتي بدون تجزیھاست. بھ نظر مي
توان نتیجھ گرفت آماري و صرفًا براساس شواھد موجود، مي

گذار در عملکرد شھرداري تأثیربا وجود عوامل مختلف 
تھران، این سازمان در انجام وظایف خود با مشکالت و 

ھاي جدي روبرو بوده است.کاستي
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نمودار شھرداري تھران2-8-4
8داراي شھرداري تھران بر اساس قوانین مصوب،

معاونت و تعدادي سازمان، مراکز تابعھ و ادارات کل 
است کھ نمودار سازماني آن بدین شرح است:
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شھر تھراننمودار شھرداري کالن-10-2شکل 
[پورتال شھرداري تھران]
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رانیپروژه شھر سالم در ا-2-9
وم شھر سالم در یسمپوزيبا برگزار1370در آذر ماه 

ين بار مقولھ شھر سالم در جمھوریاوليھران، برات
ن پروژه یایيد. مقدمات اجرایران مطرح گردیاياسالم

آبان در جنوب تھران 13يدر منطقھ کويشیبطور آزما
بعد چند شھر يد. بمرور زمان و در سالھایفراھم گرد

پروژه شھر سالم را تجربھ ين راستا، اجرایگر در اید
ن پروژه یایيدر روند اجراينقطھ عطف1375نمودند. سال 

ن سال یگردد، در ايران محسوب میاياسالميدر جمھور
يزندگيشھر سالم برا«بھداشت يجھانام سالروز یپ

7مقارن 1375ن یفرورد18د کھ در یاعالم گرد» بھتر
ام یبھداشت با پيبزرگداشت سالروز جھان1996ل یآور

با شکوه فراوان ياسالميجمھوريمنتخب در سراسر شھرھا
» شھر سالم«ده یر نمودن اید کھ در فراگیبرگزار گرد

ھمزمان با فا نمود. یرا ايار مھم و ارزشمندینقش بس
ئت محترم یمصوبھ ھ1375ن یفرورد26داد در ین رویا
سالم يپروژه شھرھايھماھنگيشورا«ل یران تشکیوز

اعالم س سازمان رایر و چھار رئیمتشکل از ده وز» کشور
شھر سالم هپروژيرا در اجراين بخشیبينمود کھ ھمکار

برخوردار نمود.يقابل مالحظھ اياز توانمند
يبا برگزار» سالم کشوريپروژه شھرھايھماھنگيشورا«

يھماھنگينظامنامھ و ساختار شورا1375سھ جلسھ در سال 
ب نمود و با ین و تصویسالم کشور را تدويپروژه شھرھا

سالم کشور متشکل از يشھرھايل گروه کارشناسیتشک
يعضو شورايندگان وزارتخانھ و سازمان ھاینما

بھداشت استان و شھرستان ين کار شوراھای، آئيھماھنگ
ير شورایب دبیھ و با تصویرا در رابطھ با شھر سالم تھ

يسالم کشور بھ تمام استانداريپروژه شھرھايھماھنگ
1382] [صیرفیانپور،2وست ی[پد.یھا جھت اجرا ابالغ گرد

:4[
1375ھ مصوبھ یران و اصالحیئت وزیب ھیبا تصو1378در سال 

ت و یریس سازمان مدیو رئير کشاورزیوزنبا اضافھ شد
يپروژه شھرھايھماھنگيشوراياعضا«بھ يزیبرنامھ ر

يشورا«ن شورا تحت عنوان یت ایفعال» سالم کشور
» سالم کشوريو روستاھاالمسيپروژه شھرھايھماھنگ

ر آغاز یس سازمان بقرار زیر و پنج رئیمتشکل از ده وز
ت نمود.یفعال
يوزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشک-
وزارت پست و تلگراف و تلفن-
يوزارت فرھنگ و ارشاد اسالم-
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يوزارت کار و امور اجتماع-
يوزارت مسکن و شھرساز-
وزارت آموزش و پرورش-
دنع و معایوزارت صنا-
رویوزارت ن-
وزارت کشور-
يجھاد کشاورزوزارت -
يزیت و برنامھ ریریسازمان مد-
رانیاياسالميجمھوريمایسازمان صدا و س-
ستیط زیسازمان حفاظت مح-
کشوريستیسازمان بھز-
تھرانيشھردار-

تھ یکم«ز در یبھداشت استان نيشورا1379از سال 
از متشکل » استانياجتماعتأمینھداشت، درمان و ب
ر نظر یمختلف توسعھ کھ زيران کل بخش ھایمد

د و در یم گرداگردد، ادغيل میاستانداران تشک
ر یبعنوان ز» کارگروه بھداشت و درمان«ز یشھرستانھا ن
ت یفعالياجتماعتأمینتھ بھداشت، درمان و یمجموعھ کم

ر نظر یمختلف توسعھ زيرا در بخش ھایياجرايھا
بھداشت يشورايت ھایفعالفرمانداران شروع نمود کھ 

رد.یگيز در بر میشھرستان را ن
سالم و يپروژه شھرھايھماھنگيشورا«ب یپس از تصو

پروژه شھر ياجرائياست ھایس» سالم کشوريروستاھا
ر نمود و پس از بحث و ییز تغیسالم نيسالم و روستا

شھر سالم و يتبادل نظر باالخره گروه کارشناسان کشور
سالم را يپروژه شھر سالم و روستايم اجراساليروستا

1379قرار داده و از سال تأییددر قالب شھرستان مورد 
براي اجراي این دو پروژه در سطح شھرستان اقدام 

ازده شھرستان ی1379-80يکھ در خالل سالھاید، بنحویگرد
پروژه شھر سالم و يمختلف کشور عمالً اجرايدر استانھا

نشانگر 11-2شکل شروع نموده اند. سالم را يروستا
يم» سالم کشوريسالم و روستاھايپروژه شھرھا«ساختار 

باشد.
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سالم يروستاھا–سالم يپروژه شھرھايساختار کشور-11-2شکل 
]74: 1382انپور،یرفی[ص

ب است کھ گروه کارشناسان ین ترتیکار بدیيروند اجرا
ندگان ده یاسالم (نميشھر سالم و روستايکشور

) با حضور يھماھنگيوزارتخانھ و پنج سازمان عضو شورا
با » استانياجتماعتأمینتھ بھداشت، درمان و یکم«در 
ن اھداف پروژه شھر سالم نظر مساعد ییو تبيمعرف

يمختلف توسعھ را برايران کل بخشھایاستاندار، مد
تھ یکمتأییدند. در صورت ینمايپروژه جلب مياجرا

، شھرستان مورد نظر با ياجتماعتأمین، درمان و بھداشت
يران کل استان انتخاب و معرفیمشاوره استاندار و مد

شھر يگروه کارشناسان کشوريقبليگردد. با ھماھنگيم
کارگروه بھداشت «از جلسات يکیسالم در يسالم و روستا

افتھ ضمن تبادل نظر با یشھرستان منتخب حضور » و درمان
يادارات شھرستان نسبت بھ معرفيرؤسافرماندار و

ک کارگاه یيند و با برگزارینمايپروژه اقدام م
ادارت و کارشناسان منتخب يدو روزه، رؤسايآموزش

پروژه آشنا شده با برنامھ یيشھرستان با روند اجرا
ند.ینمايپروژه را فراھم ميمشترک مقدمات اجرايزیر
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شھر يکارشناسان کشورکھ گروه ياز اھم مطالبيده ایگز
تأمینتھ بھداشت، درمان و یسالم در کميسالم و روستا

ي، کار گروه بھداشت و درمان و کارگاه آموزشياجتماع
سالم مطرح و مورد بحث و تبادل نظر يشھر سالم، روستا

دھند عبارتند از:يقرار م
يک مقولھ فرابخشیسطح سالمت جامعھ يحفظ و ارتقا

يگر بخشھایت ھمراه و ھمگام با دبوده و بخش بھداش
ن راستا مشارکت دارد.یتوسعھ در ا

سالم کھ با يپروژه شھر سالم و روستايھدف اجرا
مردم يتوسعھ و مداخلھ عمليمشارکت تمام بخش ھا

يسطح سالمت شھروندان ميرد، ارتقایگيانجام م
باشد.

 ياست کھ مراحل تکاملیيایک شھر رؤیشھر سالم
يبھ آن فراھم نميامکان دسترسيآساندارد و بھ 

يل بھ اھداف شھر سالم، اجراینيبرايباشد. ول
شود. پروژه شھر سالم، يھ میپروژه شھر سالم توص

يو مشارکت مردمين بخشیبياست کھ ھمکاريپروژه ا
در آن اعمال شده باشد.

سالم در حال يپروژه شھر سالم، روستاياجرايبرا
ن پروژه یمنظور نشده است اياژه یحاضر اعتبار و

ينھ کردن اعتبارات موجود در بخش ھاینھ ھزیبھ
ين بخشیبيمختلف توسعھ را ھدف گرفتھ کھ با ھمکار

گردد.يسر میميو مشارکت مردم
»باشد يسالم نميھدف شھر سالم، روستا» توسعھ

در » ت انسان سالمیدار با محوریتوسعھ پا«بلکھ 
سالم قرار دارد.يوستادستور کار شھر سالم، ر

»است يدو اصل» يمشارکت مردم«و » ين بخشیبيھمکار
يپروژه شھر سالم، روستا«ياجراير بنایکھ ز
رد.یگيرا در بر م» سالم

ئت دولت و یبا مصوبھ ھين بخشیبينھ ھمکاریزم
يسالم، روستايپروژه شھرھايھماھنگيشورا«ل یتشک

مشارکت «جلب يابريفراھم شده است ول» سالم کشور
د، از جملھ یشیرا اندينینويراھکارھادیبا» مردم
، کھ کارگزاران يسنتيزید نظر در برنامھ ریتجد

يميزیرند، برنامھ ریگيم میخود تصميبخش دولت
کنند و ...يکنند، اجرا م

آنھا يد با ھمکاریجلب مشارکت مردم، بايبرا
ه حل شده، با مشارکت مردم، رایيمشکالت شناسا

آنھا برنامھ يو ھمراھيارائھ گردد و با ھمگام
یيمنتخب اجرا گردد. پروژه ھايو پروژه ھايزیر

سالم باشد.ين شھر سالم، روستایکھ مب
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سالم (کھ يک پروژه شھر سالم، روستایيبا اجرا
در آن اعمال يو مشارکت مردمين بخشیبيھمکار
سالم ياھداف شھر سالم، روستايک گام بسویشده) 

دھھا پروژه ده ھا گام در يم، با اجرایبرداشتھ ا
سالم برداشتھ يل بھ اھداف شھر سالم، روستاین
م.یا

سالم در سطح يشھر سالم، روستايدر کارگاه آموزش
Brain(ياز روش طوفان ذھنيشھرستان با برخوردار

Stormingادارات و کارشناسان ي) و مشارکت فعال رؤسا
ر مطرح و پس از تبادل نظر اتخاذ یمطالب و موارد ز

رد.یگيم میتصم
سالم يمحل استقرار ستاد شھر سالم و روستا-

شھرستان
محل استقرار ستاد شھر سالم-
سالميمحل استقرار ستاد روستا-
دوازده گانھ يھال کارگروه یت تشکیانتخاب اولو-

سالميشھر سالم، روستايکشور
در » ين بخشیبيھایھمکار«ن روش جلب یمھمتر-

سالميپروژه شھر سالم، روستاياجرا
يدر اجرا» يمردميمشارکت ھا«ن روش جلب یمھمتر-

سالميپروژه شھر سالم، روستا
در 1379-80يج حاصل از ده کارگاه کھ در خالل سالھاینتا

د آنست کھ:یده مؤیده شھرستان برگزار گرد
سالم در يمحل استقرار ستاد شھر سالم، روستا-

و ھماھنگ کننده پروژه فرماندار يفرماندار
شنھاد شده است.یپ

و ھماھنگ يمحل استقرار ستاد شھر سالم در شھردار-
کننده پروژه شھردار

و يسالم در بخشداريمحل استقرار ستاد روستا-
سالميبخشدار ھماھنگ کننده پروژه روستا

دوازده گانھ در يل کارگروه ھایت تشکیانتخاب اولو-
تمام گارگروه ياجرايبوده ولمختلفيشھرستان ھا

بوده است.تأییدمتناسب مورد يھا در خالل زمانبند
در » ين بخشیبيھایھمکار«ن روش جلب یمھمتر-

يکليریجھ گیمختلف، متفاوت بوده نتيشھرستان ھا
در سازمان يکاريل گروه ھایاز آنستکھ تشکيحاک
ت دادن بھ یک بھم دارند، اولویف نزدیکھ وظایيھا
و توسعھ يزیبرنامھ رياعتبار در شورامینتأ

کھ در کارگروه کارشناسان ییاستان بھ پروژه ھا
سالم انتخاب شده است.يشھر سالم، روستايشھرستان
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يدر کارگاه ھا» يجلب مشرکت مردم«ن روش یمھمتر-
د آنست کھ، یمؤيکليک جمعبندیبرگزار شده  در 

ت داشتھ در برخورد با مردم صداقيکارگزاران دولت
ان بگذارند، از یق را با مردم در میباشند، حقا

ند.یمردم را مطلع نماھا ییامکانات و نارسا
در مورد آگاه شدن از يان کارگاه آموزشیدر پا

و يزیبرنامھ ريژه براینقطھ نظرات شھروندان بو
ن شده یجلب مشارکت آنھا تبادل نظر شده و فرم تدو

شنھادات یود. پشيحث و گفتگو گذاشتھ میبھ يا
اعمال شده و يکارشناسان در فرم نظرسنجياصالح
ياجرا توسط ستاد شھر سالم و ستاد روستايبرا

]73-1382:7[صیرفیانپور،گردد.يسالم آماده م
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شھر سالم تھران-2-10
13يران، کویوم شھر سالم در ایسمپوزيپس از برگزار

نفر 30000بر بالغ يتیآبان واقع در جنوب تھران با جمع
شھر سالم انتخاب يشیآزماياجراين محدوده برایاول
ن پروژه فراھم شد. یايمقدمات اجرا1371د. در سال یگرد

و يطیست محیل زیدر ابتدا و در سال اول فقط مسا
ن پروژه بود، از یان ایمورد توجھ مجريساختار شھر

و يزبالھ، بھسازيو دفع بھداشتيجملھ، جمع آور
موجود، بھبود سنگفرش معابر و آسفالت يپارک ھايزنوسا

ع و فروش یھ و توزیتًا کنترل مراکز تھیابانھا و نھایخ
تھران يشتر وزارت بھداشت و شھرداریکھ بیيمواد غذا
کردند. کم يبھ اھداف آن اقدام ميابیدستيدر راستا

ب بھ مشارکت شدند از یز ترغیگر وزارتخانھ ھا نیکم د
رو کھ در وزارت یآموزش و پرورش و وزارت نجملھ  وزارت

و بوفھ يبھداشتيس ھایسرويآموزش و پرورش بھساز
يرو کھ مجرین وزارت نیشتر مدنظر بود. ھمچنیبمدارس 
بود، يو دفع فاضالب شھريو جمع آوريدنیآب آشامتأمین

شتر یآبان کھ ب13يکويو دفع فاضالب شھريمعضل جمع آور
بود، از عوامل يشھر جاريھاابانیخيھایدر جو

يموجود محسوب ميھایبائیزاز نايکیو يطینامساعد مح
مقدمات برنامھ يچندبخشيو ھمکاريد. با ھماھنگیگرد
آبان در رابطھ با 13يپروژه شھر سالم در کويزیر

د.یفراھم گرديطیست محیمسائل ز
جلب مشارکت مردم برنامھ يبرا1372در خالل سال 

کھ با مشارکت يازسنجیانجام گرفت. برنامھ نيجازسنین
و يدانشگاه تھران، وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشک

يد از روش تبادل نظر گروھیتھران بھ انجام رسيشھردار
)Group Discustion يسن-يگروه جنس16) استفاده شد کھ در

يرا بھ روينیچھ نویدريجھ نظرسنجیانجام گرفت. نت
زان شھرسالم کشور گشود کھ با آنچھ تاکنون یبرنامھ ر

مردم ساکن يازھایرت داشت. در رأس نیرفت مغايتصور م
اد ید، معضل اعتیمطرح گرديکاریآبان موضوع ب13يکو
بھ يآبان بود، عدم دسترس13ين کویگر مشکل ساکنید

گر یاز ديحی، تفريکتابخانھ، نبود امکانات ورزش
بود.ينظرسنجمطرح شده در يت ھایاولو

آبان استنتاج 13يمردم کويبطورخالصھ آنچھ از نظرسنج
زان شھر سالم در دست اجرا و ید با آنچھ برنامھ ریگرد

گر یاقدام داشتند متفاوت بود. لذا بنابرضرورت از د
ز دعوت بھ عمل آمد کھ در یوزارتخانھ ھا و سازمان ھا ن

ت کار و داشتھ باشند از جملھ وزاريپروژه ھمکارياجرا
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کشور، سازمان حفاظت يستی، سازمان بھزيامور اجتماع
ر ین امر فراگیکھ ايت بدنیست و سازمان تربیط زیمح

پروژه شھر سالم يمختلف توسعھ در اجرايبودن بخش ھا
يبرنامھ ھايفرابخشيرو نشست ھایکرد. پيھ میرا توج
ش یپ،مختلف توسعھيد کھ در بخش ھایمطرح گرديمتنوع

يآنھا نشده بود. تنھا ارگانياعتبار براتأمینينیب
يتھران بود کھ لذا اجراينداشت شھرداريکھ مشکل مال

ينھ ھایرا با تقبل ھزتوسعھيگر بخش ھایديبرنامھ ھا
ياردیلیميھ گذاریسرمااد و بیمربوطھ عھده دار گرد

پروژه يت کامل از اجرایآبان عالوه بر حما13يدر کو
ز تجربھ یمتمرکز را نيت خدمات شھریریمدشھر سالم، 

یياروپايران برخالف کشورھایاياسالمينمود. در جمھور
يبھ تمام برنامھ ھايکھ شھردار در رأس پارلمان شھر

ھا از يمختلف توسعھ شھر اشراف دارد، شھرداريبخش ھا
يا ھمکاریچگونھ نظارت یجملھ شھردار کالن شھر تھران ھ

توسعھ شھري کھ توسط مختلف يملموس با بخش ھا
وزارتخانھ ھا و سازمانھاي متنوع ارائھ مي گردد را 

آب آشامیدني و دفع فاضالب شھري، تأمینندارد از جملھ 
مسائل زیست محیطي، بھداشت و درمان، آموزش و پرورش، 

اجتماعي، خانھ تأمیناشتغال و امور اجتماعي، رفاه و 
داگانھ داشتھ و سازي و اسکان و ... ھر یک متولي ج

شھرداري کوچکترین مداخلھ اي در این برنامھ ھا ندارد. 
آبان اغلب بخش ھاي توسعھ 13در پروژه شھر سالم کوي 

کھ از حضور داشتند و شھرداري نیز با حمایت مالي 
ت متمرکز یریبمرور زمان مدکرديبرنامھ ھا اعمال م

لم نمود و عمًال ستاد شھر سايرا تجربھ ميخدمات شھر
آبان 13يشھر سالم کويشیتھران در چارچوب منطقھ آزما

برنامھ شھر سالم ي، مجرنامحدوديماليبانیو پشت
پروژه بر يپس از اجرا]12-1382:3[صیرفیانپور،د. یگرد

آبان ، در اجالس 13يآن در کويعلمياساس اصول و مبان
، پروژه 1376سالم جھان در پکن در سال يساالنھ شھر ھا

از ھفت پروژه موفق يکیشھر سالم تھران بھ عنوان 
ين پروژه براید. در ایگرديسالم جھان معرفيشھرھا
ران بھ ین بار تجربھ آموزش چھره بھ چھره در ایاول
را بدست آورد.یيت ھایش گذاشتھ شد و موفقینما

]1387تھران،ي[پورتال اداره کل سالمت شھردار
بیش از یک دھھ اجراي با توجھ بھ تجربھ1383در سال 

پروژه شھر سالم ، براي اولین بار سند راھبردي 
(برنامھ ریزي استراتژیک) پنج سالھ سالمت شھر تھران در 
پي تالش گروھي از اساتید دانشگاه در مدت یکسال تدوین 

بھ عنوان اساس برنامھ ریزي سالمت 1385و در ابتداي سال 
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راھبردي چالش در شھرداري مد نظر قرار گرفت. در سند
ھاي اساسي سالمت شھر تھران ، بیانیھ ماموریت سالمت 
شھرداري ، چشم انداز سالمت شھرداري ، اھداف کالن ، 
سیاستھا و استراتژیھاي آن بھ تفکیک تھیھ و بر اساس 
آن برنامھ ھاي عملیاتي جھت رسیدن بھ شھري سالم تدوین 

]1387تھران،ي[پورتال اداره کل سالمت شھردارگردید.
تھران جھت توسعھ پروژه شھر سالم بھ تمام يشھردار

جاد ینسبت بھ ا1385سال يشھر تھران از ابتدايمحلھ ھا
ر نظر یبھ نام اداره کل سالمت تھران زيدیساختار جد

اقدام نمود . يشھرداريو فرھنگيمعاونت امور اجتماع
تھران يگانھ شھردار22ن ساختار تمام مناطق یبر اساس ا

يستیباياداره سالمت منطقھ شده و در ھر مرحلھ ميدارا
يرا بھ نام " خانھ سالمت محلھ " راه اندازيمکان
یيسالمت در واقع بھ عنوان ستاد اجرايند .خانھ ھاینما

فھ یشھر تھران انجام وظيپروژه شھر سالم در محلھ ھا
[پورتال اداره کل سالمت شھرداري ند .ینمايم

]1387تھران،

[پورتال تھران ياداره کل سالمت شھردارينمودار سازمان-12-2شکل 
]1387اداره کل سالمت شھرداري تھران،
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مودار مراحل توسعھ پروژه و مدل الگوي تحلیلي پروژه ن
نشان دھنده روند این فعالیت ،در سطح محالت شھر تھران 

است.

عھ محلھ سالم در سطح مناطق  تھران[اداره کل سالمت مراحل توس-13-2شکل 
]1385شھرداري تھران،

خانھ سالمت محلھ :-2-10-1
سالمت محلھ در واقع ستاد ھماھنگ کننده يخانھ ھا

شھر يپروژه شھر سالم با استقرار درمحلھ ھایيواجرا
ل گر ، سطح سالمت ساکنان محلھ را یتھران بھ عنوان تسھ

يارتقا مين بخشیبيھایوھمکاريگانمارکت ھق مشیاز طر

يزیمرحلھ  برنامھ ر

يده شھر سالم برایطرح و ايمعرف-1
ران منطقھ یمد

انتخاب محل ستاد يبرايریم گیتصم-2
پروژه در محلھ ( خانھ سالمت)

يالت سازمانینھ تشکیم در زمیتصم-3
ين منابع مالییتع-4
ب یتصو-5

يمرحلھ سازمــاندھ

سالمت محلھ.يل شورایتشک-1
ل گران ( یتسھيتوانمند ساز-2

اران) .یشورا
ت موجود محلھ .یشناخت وضع-3
ت ھا ین اولوییو تعينظر سنج-4

.
.يافراد شاخص محلیيشناسا-5
يدولتيسازمانھایيشناسا-6

موجود در منطقھ و محلھ .
ير دولتیغيسازمانھایيشناسا-7

در منطقھ و محلھ .
.يتخصصيتھ ھاین کمییتع-8
يزمانبنديامھ ھان برنییتع-9

شده 

مرحلـھ اجرا

يتشکلھايتوانمند ساز-1
در محلھيمردم

ن یبيھايجاد ھماھنگیا-2
يبخش

يعموميھایش آگاھیافزا-3
ق مردم بھ مشارکت یتشو-4
ياز روشھايریبھره گ-5

ن ینو
يجاد شبکھ اطالع رسانیا-6

شھر سالم درسطح مناطق 
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ر نظر اداره سالمت یسالمت ھر محلھ زيبخشد.    خانھ ھا
درمورد محل قرار يریم گیشود. تصميھر منطقھ اداره م

است . يار مھمیخانھ سالمت در ھر محلھ ، امر بسيریگ
يزم اداریو مکانيالتیساختار تشکين مسئلھ رویرا ایز

لم در آن محلھ موثر است . در خانھ سالمت پروژه شھر سا
پروژه شھر سالم بھ اجرا یياجرايمحلھ ، تمام گام ھا

يو برنامھ ھایياجرايشود . دستورالعمل ھايگذاشتھ م
ق مشارکت یتھران در خصوص سالمت از طريمصوب شھردار
شود .يبھ اجرا گذاشتھ مين بخشیبيمردم و ھمکار

يستیبايز میلھ ، قبل از ھر چدر خانھ سالمت مح
ل شود کھ بتواند در طول روز یسالمت محلھ تشکيشورا
ت سالمت محلھ یدر ھدایيت پروژه ، نقش بھ سزایفعال
دارد.

ن یتریيسالمت محلھ بھ عنوان اجرايخانھ ھا
يتھران در محالت شناختھ ميساختار حوزه سالمت شھردار

م یاز نيا بھره بردارن مرکز بیل این دلیشود. بھ ھم
، يمحلھ ايازھایک نیکالن شھر تھران با تفکيرخ سالمت

فھ دارد برنامھ یوظيو کالن شھري، منطقھ ايھ ایناح
بھداشت جسم و روان ، يکارشناسيرا در حوزه ھایيھا

بر اساس يو توانبخشيط ، بھداشت عمومیبھداشت مح
وزه سالمت حيت ھایھا ، مامورياست ھا ، استراتژیس

ش ید. پایو اجرا نمايزیتھران     برنامھ ريشھردار
بھ يو معنوي، اجتماعيطی، محي، روانيسالمت جسم

در يریو قابل بکار گيفیو کيصورت اطالعات کم
ياز اھداف است کھ ميکیخانھ سالمت محلھ يتھایفعال
و اجرا گردد.يطراحيکامال علميوه ایبھ شيستیبا

ن یسالمت محلھ ، توسعھ شبکھ رابطيخانھ ھادر 
مشارکت دادن ياساسياز راھکارھايکیسالمت در محلھ 

ين خانھ ھاین رسالت بزرگ است . بنا بر ایمردم در ا
ک یسالمت محلھ بھ عنوان يازھاینيسالمت محلھ ضمن بررس

و يتیفعالينھ ھای، زميستیو زيانسانيواحد اجتماع
سالمت محلھ ، شھروندان و در يارتقايرا برايمداخلھ ا

[اداره کل سالمت شھرداري آورند .يت شھر فراھم مینھا
]1385تھران،

سالمت محلھ :يخانھ ھایياھداف اجرا-2-10-1-1
يجلب مشارکت آحاد خانواده ھا در داره امور محل-1

.يشھرداريتھایف و مسئولیدر چارچوب اھداف ، وظا
ق یاسب جھت کسب مھارت از طرفراھم نمودن بستر من-2

.ياجتماعين و ممرست در شارکت ھایتمر
آنان ينھ نمودن ارتباط مردم و مشارکت جمعینھاد-3

.يت شھریریان مدیبا متول
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ر نمودن یومشارکت پذينیفرھنگ شھر نشيارتقا-4
ساکنان محلھ . 

ت ھا و یت در آوردن استعدادھا ، خالقیبھ فعل-5
يباال بردن شاخص ھايخانواده ھا برايھایھمکار

محلھ.يطیست محیز
ن یبياجتماعيجاد ھمبستگیو ايھ جمعیت روحیتقو-6

يت ، نگھدارین بھداشت ، امنیتاميخانواده ھا برا
سبز محلھ .يوگسترش فضا

در خانواده يھ اتکا بھ نفس و خودباوریت روحیتقو-7
ت محلھ .یھوينیھا در جھت بازآفر

ساکنان محلھ و مسئوالن ن یبيو ھمدليجاد ھمفکریا-8
[اداره کل سالمت شھرداري منطقھ .يشھردار
]1385تھران،

سالمت :يف خانھ ھایوظا-2-10-1-2
يو ھماھنگيزی، برنامھ ريت ، سازماندھیھدا-1

اداره يبرنامھ ھايق اجرایپروژه شھر سالم از طر
تھران .يکل سالمت شھردار

طرح ھا.يار محلھ جھت اجریب پذینقاط آسیيشناسا-2
، ي، فرھنگياطالعات از بافت اجتماعيگردآور-3

ک . یمحلھ بھ تفکي، بھداشتياقتصاد
ن ییاز ساکنان محلھ و تعياز سنجیھ مقدمات نیتھ-4

ج بدست آمده.یت ھا بر اساس نتایاولو
ل یموجود در ھر منطقھ جھت تشکيدعوت از سازمانھا-5

.ين بخشیبيھایھستھ ھمکار
ان .یو مشارکت جوياخص محلافراد شیيشناسا-6
( يمردميت از مشارکت تشکلھایالت و حمایجاد تسھیا-7

NGO,s(
م و آموزش یدر انتقال مفاھيباال بردن سطح نوآور-8

، ي، امور شھري، بھداشتيطیست محیزيھمگان
.يو اجتماعيفرھنگ

شھروندان بھ منظور يجاد امکانات و دسترسیا-9
.یياجرايمشارکت در طرح ھا

ت بھ اداره سالمت یارسال اطالعات و گزارش فعال-10
منطقھ .

اعالم شده از يج پژوھشیو نتاياست کلیسياجرا-11
جانب اداره کل سالمت .

جھت ي، مشاوره ايآموزشيدوره ھايبرگزار-12
.يسالمتيھايآگاھيارتقا
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طرح يبا آموزش و پرورش منطقھ جھت اجرايھماھنگ-13
[اداره کل سالمت مدرسھ سالم در مدارس محلھ .

]1385شھرداري تھران،
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[اداره کل مدل الگوي تحلیلي محلھ سالم در سطح مناطق تھران-14-2شکل 
]1385سالمت شھرداري تھران،
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فصل سوم؛ روش تحقیق
مقدمھ-3-1

ادبیات موضوع این تحقیق پرداختھ يل قبل بھ بررسصدر ف
گردید و شد. نخست تاریخچھ جنبش جھاني شھر سالم بیان

سپس ضمن تعریف شھر سالم، ویژگي ھاي شھرھاي سالم 
برشمرده شد. در گام  بعدي، بھ تشریح پروژه ھاي شھر 
سالم و مراحل اجرایي این پروژه ھا از منظر سازمان 
بھداشت جھاني پرداختیم و در نھایت شاخص ھاي ارزیابي 
این پروژه ھا ارائھ گردید. سپس مطالبي براي شناخت 

ر تھران بیان گردید و در نھایت روند حرکت پروژه کالنشھ
ھاي شھر سالم در مرحلھ اول در کشور ایران و در مرحلھ 

بعد در شھر تھران مورد بررسي کلي قرار گرفت.
ق، روش یبر آن است تا روش تحقين فصل، سعیدر ا

ل اطالعات و ی، روش تحلياطالعات، جامعھ آماريگردآور
ح گردد. یل تشرین قبیاز ايموارد

قیروش تحق-3-2
موانع تحقق شھر يحاضر کھ بھ بررسيفیق توصیدر تحق

م، روش یسالم در کالنشھر تھران پرداختھ ا
ن یم. با استفاده از ایرا بھ کار گرفتق.........یتحق

ل یو تکميبر اساس نظرسنجيواقعيروش، داده ھا
بھ دست آمده است.پرسشنامھ

جامعھ مورد مطالعھ-3-3
ل شده است:یق از دو گروه تشکین تحقیايجامعھ آمار

ياداره کل سالمت شھردارن یکارشناسان و مسئول-1
ن یو مسئوليگانھ شھردار22، ادارات سالمت مناطق تھران

تھران يسالمت نواحيخانھ ھا
شھروندان تھران-2
يرینمونھ و روش نمونھ گ-3-4

فرات شاغل در با توجھ بھ تعداد ناول، يدر گروه آمار
يمجموعھ اداره کل سالمت، ادارات سالمت مناطق و خانھ ھا

ر محاسبھ ینفر)، تعداد نمونھ از فرمول ز180سالمت (
د:یگرد
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ن تعداد نمونھ در ھر طبقھ (اداره کل، ییتعيبرا
يطبقھ ايرینمونھ گسالمت) از روش يادارات و خانھ ھا

استفاده شد.متناسب، 
از ي)، شکل اصالح شده اي(طبقھ ايبندطبقھ يرینمونھ گ
ک است کھ ھدف از یستماتیساده و سيتصادفيرینمونھ گ

ق تر یجھ دقیمعرف تر و در نتيدن بھ نمونھ ھایآن رس
دارد. در استفاده از يده تریچیاست کھ البتھ روال پ

) مورد طبقھ يرھایا متغیر (ید متغین روش ابتدا بایا
صھ یخصير طبقھ بندیم. متغیمربوط را انتخاب کنيبند
م نمونھ از آن نظر کامًال معرف یخواھياست کھ ميا

را يرینمونھ گر، چھارچوب ین متغین اییبا تعباشد. 
يمير دستھ بندی) آن متغيھ ھایا الیمطابق با طبقات (

ک یستماتیسيریم و سپس با استفاده از نمونھ گیکن
م.یکنياب ماز ھر طبقھ انتخيت مقتضیافراد را بھ نس

]72-3، 1385دواس، [
ن ییتعر یتعداد نمونھ در ھر طبقھ بھ شرح زت یدر نھا

شد:
نفر از کارشناسان و14ار یشده در اختيپرسشنامھ طراح

نفر از 30،تھرانيران اداره کل سالمت شھرداریمد
38و گانھ 22ادارات سالمت مناطق يکارشناسان و رؤسا

تھران قرار داده يسالمت نواحين خانھ ھایمسئولنفر از 
شد. 
83ع شده،یپرسشنامھ توز100ن جامعھ از تعداد یدر ا

شد.يد و جمع آوریل گردیعدد تکم
منطقھ تھران بر اساس روش نمونھ 22ن یاز بدر گروه دوم 

ده یانتخاب گرد)8و 5، 2مناطق (خوشھ 3، يخوشھ ايریگ
قرار يبررسن خوشھ ھا بھ طور کامل مورد یو ساختار ا
برداري خوشھ اي نوعي نمونھ برداري . نمونھ گرفتھ است

تصادفي ساده است کھ ھر واحد آن را یک دستھ (یا خوشھ) 
از عناصر تشکیل مي دھد. موقعي از این نوع نمونھ 
برداري استفاده مي شود کھ جامعھ مورد پژوھش از دستھ 

تھ ھاي جداگانھ تشکیل شده و عناصر آن جامعھ در این دس
ھا توزیع شده باشد. اگر ھزینھ بدست آوردن چارچوبي کھ 
نام ھمھ عناصر جامعھ را در بر داشتھ باشد سنگین یا 
ھزینھ گردآوري مشاھده ھا یا داده ھاي پژوھش زیاد 
باشد، مي توان از نمونھ برداري خوشھ اي استفاده کرد 
کھ از نمونھ برداري ساده یا طبقھ اي بھ مراتب سھل 

- 180، 1373ر و ارزان تر خواھد بود. [ھومن، الوصول ت
179[

تعداد تعداد تعداد تعداد 
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افراد 
جامعھ

پرسشنامھ نمونھ
ع شدهیتوز

پرسشنامھ 
ل شدهیتکم

جامعھ 
آماري 

اول

اداره کل 
سالمت

32141815

ادارات سالمت 
مناطق

66304230

يخانھ ھا
سالمت

82384038

جامعھ 
آماري 

دوم

2608814104120104منطقھ
8378725646864منطقھ 
21159793284228منطقھ 

يات جامعھ آماریجزئ-1-3جدول 

اطالعاتيابزار گردآور-3-5
ن پژوھش یاطالعات مورد استفاده در ايگردآوريابزارھا
باشند:ير میبھ شرح ز

يمطالعات کتابخانھ ا-3-5-1
، يبوط بھ شھر سالم، شھردارق، اطالعات مرین تحقیدر ا

قات انجام شده و یشھر تھران و .... با مراجعھ بھ تحق
ن کتابخانھ یو التياستفاده از کتاب ھا، مقاالت فارس

تھران يمختلف، اداره کل سالمت شھرداريدانشگاه ھايھا
ن استفاده یو ھمچنيو دفتر تھران سازمان بھداشت جھان

شده است.ينترنت جمع آوریاز ا
پرسشنامھ-3-5-2
اطالعات يار متداول در گردآوریبسياز روشھايکی
اطالعات يکھ امر گردآوراست ي، روش پرسشنامھ ايدانیم

ن روش یسازد. اير میع، امکان پذیرا در سطح وس
مجموعھ يپرسش برايک سریعبارتست از مطرح کردن 

ان، کھ غالبًا معرف و معدل جامعھ ھدف ھستند. یپاسخگو
يجامعھ شناختين است کھ در بررسیاين اقدامیل چنیدل

ن یکھ ایيھايو آزمون ھمبستگينظريھ ھایفرضينیبازب
ن لحاظ، یکنند، مدنظر است. از ايھ میھ ھا توصیفرض
دارتر از یده تر و پایھا بھ مراتب سنجين بررسیا

ان در یاد بودن تعداد پاسخگویھا ھستند. زينظرسنج
ياطالعاتيو پردازش کميرسشنامھ اپيھايشتر بررسیب

کند يجاب میکھ از پرسشنامھ ھا استخراج خواھد شد، ا
شود و ينیش بیشتر پرسش ھا از قبل پیبيکھ پاسخ ھا

کھ یيان پاسخ ھایشان را از میان پاسخ ھایپاسخگو
يویشنھاد شده است، انتخاب کنند. [کیحًا بھ آنھا پیصر

]1382ن، یریو سا
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در گام نخست بھ منظور بررسي موانع در این تحقیق،
تحقق شھر سالم در کالنشھر تھران پرسشنامھ اي در چھار 
بخش چشم انداز شھر سالم در تھران، سیستم اداري پروژه 
مذکور، میزان بکارگیري مدیریت تجربھ و میزان جلب 
مشارکت مردم در این پروژه در اختیار نمونھ آماري اول 

قرار گرفت. 
موجود در خصوص چشم يتا از پرسشنامھ ھان راسیدر ا

بھره گرفتھ ينترنتیاز منابع مختلف ايانداز سازمان
يک سوال باز جھت گردآورین بخش یان ایدر پاشد.
ران مسئول در خصوص چشم انداز شھر سالم یدگاه مدید

ستم یبخش سواالت مرتبط با سدر تھران مطرح شده است. 
با استفاده از پیچیدگي سھ منظر رسمیت، تمرکز و يادار

تنظیم شدهنز ی. رابيپرسشنامھ استاندارد استفن پ
و سپس الزامات ] 1384، يفراھاني] [حرآبادنزیراب[

يشھر سالم از منظر سازمان بھداشت جھانيپروژه ھا
ت تجربھ یریمورد پرسش قرار گرفتھ است. سواالت مد

انجام شده در این خصوص توسط آقاي پژوھشبرمبناي
، تدوین شده است و در ]1385، ي[محمود صالحمود صالحيمح

نھایت براي بخش مشارکت مردم از پرسشنامھ ھاي موجود 
در زمینھ رضایت مشتریان بھره گیري شده است.

ق در جلب مشارکت یزان توفقیجھت سنجش ميدر گام بعد
يار شھروندان تھرانیدر اختيگریمردم، پرسشنامھ د

ز با توجھ بھ پرسشنامھ یمھ نن پرسشنایقرار گرفت. ا
ده اند.ین گردیان تدویخدمات مشترينظر سنجيھا

در ادامھ جدول اطالعات مربوط بھ پرسشنامھ ھا درج 
ده است:یگرد
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سؤاالتشاخص ھارھایمتغ
پرسشنامھ اول
: (پاسخگویان

کارشناسان و مسئولین 
اداره کل سالمت 
شھرداري تھران، 
ادارات سالمت مناطق 

انھ شھرداري و گ22
مسئولین خانھ ھاي 

)سالمت نواحي تھران

1-11وجود چشم انداز
سیستم 
اداري

12-18رسمیت
19-25پیچیدگي
26-35تمرکز

الزامات پروژه ھاي 
شھر سالم

51-36

مدیریت 
تجربھ

52-55بازخواني
مسألھ یابي و حل 

مسألھ
64-56

و 70-75ثبت
67-65

76تدوین
77-78تکمیل

نگھداري سوابق در 
حافظھ سازماني

81-79

82-86استفاده مجدد
رویدادھاي متعامل 

تجربھ با محیط
69-68

دستھ بندي موضوعي و 
تخصصي تجارب

88-87

تسھیم تجارب و توسعھ 
یادگیري سازماني

91-82

92-101جلب مشارکت مردمي
پرسشنامھ دوم

ھروندان ان:شی(پاسخگو
تھران)

1-13يجلب مشارکت مردم

اطالعات مربوط بھ پرسشنامھ ھا-2-3جدول 

کرتیاس لیمق-3-5-3
کرت یاس لیسواالت در پرسشنامھ ھا، بر اساس مقيپاسخ ھا

(بھ غیر از تعدادي از سؤاالت مربوط ده اند. ین گردییتع
بھ ساختار اداري کھ از پرسشنامھ رابینز استخراج 

يکرت از پاسخگو تقاضا نمیاس لیدر مقد.) گردیده ان
يا مخالفت خود را با ماده ایشود تا صرفًا موافقت 

ان چند دستھ از یشود تا ميابراز دارد بلکھ خواستھ م
ا مخالفت یجوابھا، انتخاب انجام داده و شدت موافقت 

يجواب نمره داده ميان سازد. بھ دستھ ھایخود را نما
ق جمع نمراتش، کھ مجموع یاز طرستار پاسخگو یشود و ا

ک از مواد داده یبھ ھر ياست کھ ویينمرات جوابھا
]343، 1371[موزر و کالتون، شود. يده میاست، سنج

یيایپا
کسان از یج یپرسشنامھ عبارتست از کسب نتایيایپا

مختلف بھ عبارت دیگر چنانچھ یک ط یپرسشنامھ در شرا



در کالنشھر تھرانشھر سالمموانع تحقق 

94

د و نتایج یکساني پرسشنامھ در شرایط مختلف توزیع شو
را ارائھ کند، داراي پایایي باالیي خواھد بود. در این 
تحقیق براي تعیین پایایي اعتبار پرسشنامھ نخست تعداد 

پرسشنامھ (در ھر گروه) توزیع گردید و سپس از روش 30
آلفاي کرونباخ استفاده شد کھ در این روش ھماھنگي 

دروني پرسشنامھ اندازه گیري مي شود.
ر آلفاي کرونباخ در این تحقیق کھ با استفاده از مقدا

تعیین شده است، براي پرسشنامھ مسئولین SPSSنرم افزار 
شھر سالم (کارشناسان و مسئولین اداره کل سالمت 

گانھ شھرداري و 22شھرداري تھران، ادارات سالمت مناطق 
%  و 85مسئولین خانھ ھاي سالمت نواحي تھران) برابر 

% مي باشد.94شھروندان تھران برابر براي پرسشنامھ
یيروا
کھ یيا پرسشھاینشان دھنده آن است کھ آیيمحتوایيروا
کھ قصد یيصھ ھایسنجش بکار رفتھ است، معرف خصيبرا

ر؟ معموالً یا خیان است را دارد یآنھا در ميریاندازه گ
کارشناسان و افراد يھايمحتوا را بر اساس داوریيروا

]1374[ھومن، م. یدھينجش قرار ممجرب مورد س
در یيز، پرسشنامھ جھت سنجش روایق نین تحقیدر ا
د أیید و خبرگان قرار گرفت کھ مورد تیار اساتیاخت
د.یشان واقع گردیا
ل اطالعاتیھ و تحلیروش تجز-3-6

ھاي بدست در این تحقیق، براي تجزیھ و تحلیل داده
صیفي و ھم از ھا ھم از روشھاي آمار توآمده از نمونھ

روشھاي آمار استنباطي استفاده شده است. 
در واقع ابتدا متغیرھاي تحقیق را بھ کمک روشھاي 

ایم. آمار توصیفي مورد آزمون قرار داده
روشھاي آماري مورد استفاده در این تحقیق عبارتند 

از : 
اي ) آزمون دو جملھ3-6-1

در ھر ھر گاه آزمایش دو حالت بیشترنداشتھ باشد و 
بار آزمایش فقط یکي از این دو حالت اتفاق بیفتد بھ 

گویند. اگر احتمال موفقیت یا آن آزمایش برنولي مي
و احتمال عدم موفقیت یا عدم Pوجود یک عامل برابر با 

بار انجام دھیم nباشد و آزمایش را q = 1-qوجود یک عامل 
غیر و آزمایشھا مستقل از یکدیگر باشد احتمال آن کھ مت

اي وجود داشتھ باشد از فرمول توزیع دو جملھXتصادفي 
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: 1378شود. (صدقیاني، ابراھیمي، بھ شرح زیر استفاده مي
128 .(

h.......,,.........2,1,0K knkk
n qPC)kX(P 

در این تحقیق بھ منظور تعیین وجود یا عدم وجود 
پارامتر مربوط بھ رضایت شغلي کارکنان از آزمون دو 

اي استفاده گردیده است. لھجم

) تجزیھ و تحلیل واریانس فریدمن 3-6-2
ھاي آماري رود کھ دادهاین آزمون ھنگامي بھ کار مي

حداقل ترتیبي باشند و بتوان با مفھوم ترتیبي آنھا را 
بندي دو طرفھ مرتب نمود. در رده

توان متغیرھاي موجود در تحقیق بھ کمک این آزمون مي
). 1381،177ابراھیمي، ودي نمود. (صدقیانيبنرا رتبھ

شود. بھ شرح زیر تعریف مي2آماره آزمون فریدمن 








k

j
j KnR

knk 1

22 )1(3
)1(

12


کھ در آن. 
nتعداد موارد یا پاسخ دھندگان = 

kبندي مي گردند = تعداد متغیرھایي کھ رتبھ
از سوي ھاي داده شده بھ متغیرھا حاصل جمع رتبھ

Rپاسخ دھندگان = 

آزمون تحلیل واریانس چند متغیره)3-6-3
از آنجایي کھ در این تحقیق بھ دنبال بررسي تاثیر چند 
متغیر مستقل کیفي بر چند متغیر کمي مي باشیم از 
آزمون تحلیل واریانس چند متغیره براي آزمون فرضیات 

و دANOVAدو راھھ، مانند Monvaاستفاده شده است. در 
راھھ معموال فرضبات مربوط بھ اثرات ردیف، ستون و 
اثرات تعاملي آزمون مي شود. اما تحلیل واریانس تک 
متغیري از این لحاظ کھ در آن تقریبا در ھمھ موارد یک 

بکار مي رود نسبتا ساده است در Fمشخصھ آزمون یعني 
معموال از طریق MANOVAحالي کھ اھمیت و اعتبار اثر  

،1385ارزشیابي مي شود(ھومن، Fتقریب آزمون بکار بردن
320.(
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؛ تجزیھ و تحلیل داده ھافصل چھارم
مقدمھ)4-1

ھا براي بررسي صحت و سقم تجزیھ و تحلیل داده
فرضیات براي ھر نوع تحقیق از اھمیت خاصي برخوردار 
است. امروزه در بیشتر تحقیقاتي کھ متکي بر اطالعات 

تجزیھ باشد؛ورد تحقیق ميآوري شده از موضوع مجمع
ترین و مھمترین بخشھاي تحقیق وتحلیل اطالعات از اصلي

افزار ھاي خام با استفاده از نرمشود. دادهمحسوب مي
گیرند و پس از آماري مورد تجزیھ و تحلیل قرار مي

پردازش بھ شکل اطالعات در اختیار استفاده کنندگان 
گیرند.قرار مي

آوري شده ابتدا ھاي جمعدادهبراي تجزیھ و تحلیل 
آمار توصیفي کھ بھ بررسي متغیرھاي جمعیت شناختي 
تحقیق شامل وضعیت تاھل، سن، جنس، سمت و تحصیالت 

پردازد؛ مورد بررسي قرار مي گیرد. سپس آمار تحلیلي مي
گردد. در آمار تحلیلي این تحقیق بھ منظور مطرح مي

ر تھران از بررسي موانع توسعھ شھر سالم در کالنشھ
آزمونھاي دوجملھ اي، تحلیل واریانس فریدمن و تحلیل 

واریانس چند متغیره استفاده شده است.

) سوالھاي تحقیق4-2
سوال اصلي: چھ موانعي در راه تحقق شھر سالم در تھران 

وجود دارد؟
سواالت فرعي:

 آیا مدیران شھري تھران چشم انداز مطلوبي از
آینده دارند؟

ت مدیران امور شھري مستند و بھ آیا تجربیا
مدیران بعدي منتقل مي شود؟

 آیا نظر مردم درباره چشم انداز شھر سالم
تھران اخذ شده است؟ (آیا مکانیزم مناسبي 
براي اخذ مستمر آراء مردم در اینباره طراحي 

شده است؟)
 آیا سیستم اداري مناسبي براي پشتیباني از

ده است؟تحقق شھر سالم در تھران طراحي ش
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) بررسي آمار توصیفي4-3
ھاي بھ این بخش سعي شده است تا با استفاده از دادهدر

شناختي نمونھ، 1ھاي جمعیتدست آمده، بھ توصیف ویژگي
پرداختھ شود.

) محل خدمت مدیران1-4جدول 

فراوا
ني درصد

در صد 
تجمعي

Valid اداره 
کل 15 18.1 18.1

خانھ 
سالمت 38 45.8 63.9

اداره 
سالمت 30 36.1 100.0

کل 83 100.0
با توجھ بھ جدول باال بیشترین درصد مربوط بھ خانھ 

درصد و کمترین آن مربوط بھ اداره کل 45سالمت است با 
درصد.18است با 

1 - Population
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) وضعیت جنسیتي مدیران 2-4جدول 

فراوا
ني درصد

در صد 
عيتجم

Valid زن 67 80.7 80.7
مرد 16 19.3 100.0
کل 83 100.0

درصد 81با توجھ بھ جدول باال و نمودار پایین تقریبا 
پاسخگر ھا زن و بقیھ مرد ھستند

36.14%

45.78%

18.07%

Percent

50

40

30

20

10

0
اداره کلخانھ سالمتداره سالمتا
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19.28%

80.72%

male
female

gender

) وضعیت سني 3-4جدول 

فراوا
ني درصد

درصد 
قابل 
اطمینا

ن
در صد 

تجمعي
Valid 21

تا 
30

43 51.8 52.4 52.4

31
تا 

40
36 43.4 43.9 96.3

41
تا 

50
3 3.6 3.7 100.0

کل 82 98.8 100.0
Missing 1 1.2

Total 83 100.0
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با توجھ بھ جدول باال و نمودار بیشترین درصد در بین 
قرار 50تا 41بوده و کمترین آن در دستھ 30تا 21سنین 
دارند

3.66%

43.90%

52.44%Pe
rc

en
t

60

50

40

30

20

10

0

age
41 to 5031 to 4021 to 30

age

) وضعیت ِسمت4-4جدول 

فرا
وان
ي درصد

در صد 
تجمعي

Valid کارشناس 45 54.2 54.2
مسئول 
خانھ 
سالمت

32 38.6 92.8

رئیس 
اداره 6 7.2 100.0

Total 83 100.0

با توجھ بھ جدول باال و نمودار بیشترین درصد در بین 
درصد و کمترین آن رئیسان اداره 54کارشناسان بوده با 

درصد.7.2ھستند با 
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) وضعیت تحصیلي5-4جدول 

فراو
اني درصد

درصد 
قابل 
اطمینا

ن
در صد 

تجمعي
Vali

d
لیسانس 60 72.3 75.0 75.0

دانشجوي 
فوق 

لیسانس
12 14.5 15.0 90.0

فوق 
لیسانس 7 8.4 8.8 98.8

دکتري 1 1.2 1.3 100.0
کل 80 96.4 100.0

Missing 3 3.6
کل 83 100.0

7.23%

38.55%

54.22%

Percent

60

50

40

30

20

10

0
کارشناسمسئول خانھ سالمترئیس اداره
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با توجھ بھ جدول باال و نمودار بیشترین درصد در دستھ 
درصد 1.2درصد و کمترین آن دکتري با 75لیسانس با 
بوده است.

) وضعیت جنسیت در رابطھ با پرسشنامھ مردم6-4جدول 
فراوا

ني درصد
در صد 

تجمعي
Valid زن 149 76.0 76.0

مرد 47 24.0 100.0
کل 196 100.0

در این قسمت بھ بررسي وضعیت جنسي افراد (غیر از 
مدیران) مي پردازیم کھ با توجھ بھ نمودار و جدول 
نشان داده شده، بیشترین درصد مربوط بھ گروه زنھا با 

درصد مي باشد.76

سانسیلسانسیفوق ليدانشجوسانسیفوق ليدکتر

Percent

80

60

40

20

0
1.25%8.75%

15.00%

75.00%
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23.98%

76.02%

male
female

gender

مردم) وضعیت سني در رابطھ با پرسشنامھ 7-4جدول 

فراوا
ني درصد

درصد 
قابل 
اطمینا

ن
در صد 

تجمعي
Valid زیر 

20 3 1.5 1.6 1.6

تا 21
30

34 17.3 17.6 19.2

تا 31
40

62 31.6 32.1 51.3

تا 41
50

94 48.0 48.7 100.0

کل 193 98.5 100.0
Missing 3 1.5

کل 196 100.0

و کمترین در گروه زیر 50تا 41بیشترین درصد در گروه 
است.20
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age
41 to 5031 to 4021 to 30under 20

Pe
rc

en
t

50

40

30

20

10

0

48.70%

32.12%

17.62%

1.55%

age

) بررسي آمار استنباطي4-4
) آزمون دو جملھ اي4-4-1
)آزمون دو جملھ اي از دید مدیران4-4-1-1

: مدیران شھري تھران چشم انداز مطلوبي از 1فرضیھ
آینده دارند 
0Hطراحي فرض 

مدیران شھري تھران چشم انداز مطلوبي از آینده 
3:0ندارد.  pH

1Hطراحي فرض 
مدیران شھري تھران چشم انداز مطلوبي از آینده 

3:1دارند              pH

) بزرگتر از 6/0احتمال آزمون(Spssبا توجھ بھ خروجي 
0H) مي باشد. بنابراین فرضیھ 2/0احتمال مشاھده شده(

با توجھ بھ عدد معني داري مي رد مي شود. بنابر این 
بھ عنوان فرض H1درصد، 95توان گفت کھ در سطح اطمینان 
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سالم حفظ مي شود و مي توان گفت از دید مدیران،  
مدیران شھري تھران چشم انداز مطلوبي از آینده دارند 
.جدول ذیل موارد مطرح شده را بھ صورت خالصھ نشان 

دھد.مي
(مدیران شھري تھران چشم اي) آزمون دوجملھ8-4جدول

انداز مطلوبي از آینده دارند)

تعدادفرضیاتمتغیر
نسبت 

مشاھده 
شده

نسبت 
آزمون

عدد 
داري معني

sig

3p132/06/001/0چشم انداز
3p708/0

: تجربیات مدیران امور شھري مستند و بھ 2فرضیھ 
عدي منتقل مي شودمدیران ب

0Hطراحي فرض 
تجربیات مدیران امور شھري مستند و بھ مدیران بعدي 

3:0منتقل نمي شود.             pH

1Hطراحي فرض 
تجربیات مدیران امور شھري مستند و بھ مدیران بعدي 

3:1منتقل مي شود pH

(تجربیات مدیران امور شھري ايزمون دوجملھ) آ9-4جدول
مستند و بھ مدیران بعدي منتقل مي شود)

تعدادفرضیاتمتغیر
نسبت 

مشاھده 
شده

نسبت 
آزمون

عدد 
داري معني

sig
انتقال 
تجربیات 
مدیران

3p283/0
6/001/0

3p557/0

) بزرگتر از 6/0احتمال آزمون(Spssبا توجھ بھ خروجي
0H) مي باشد. بنابراین فرضیھ 3/0احتمال مشاھده شده(

رد مي شود. بنابر این با توجھ بھ عدد معني داري مي 
بھ عنوان فرض H1درصد، 95توان گفت کھ در سطح اطمینان 

سالم حفظ مي شود و مي توان گفت از دید مدیران،  
مستند و بھ مدیران بعدي تجربیات مدیران امور شھري

منتقل مي شود .

: نظر مردم درباره چشم انداز شھر سالم تھران 3فرضیھ
اخذ شده است
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0Hطراحي فرض 
نظر مردم درباره چشم انداز شھر سالم تھران اخذ 

3:0نشده است.             pH

1Hطراحي فرض 
ران اخذ نظر مردم درباره چشم انداز شھر سالم تھ

3:1شده است pH

) بزرگتر از 6/0احتمال آزمون(Spssبا توجھ بھ خروجي 
0H) مي باشد. بنابراین فرضیھ 1/0احتمال مشاھده شده(

رد مي شود. بنابر این با توجھ بھ عدد معني داري مي 
بھ عنوان فرض H1درصد، 95توان گفت کھ در سطح اطمینان 

م حفظ مي شود و مي توان گفت از دید مدیران، نظر سال
مردم درباره چشم انداز شھر سالم تھران اخذ شده است .

جدول ذیل موارد مطرح شده را بھ صورت خالصھ نشان 
دھد.مي

(نظر مردم درباره چشم اي) آزمون دوجملھ10-4جدول
انداز شھر سالم تھران اخذ شده است)

تعدادفرضیاتمتغیر
سبت ن

مشاھده 
شده

نسبت 
آزمون

عدد 
داري معني

sig
اخذ نظر 
مردم درباره 

چشم انداز

3p111/0
6/001/0

3p729/0

: سیستم اداري مناسبي براي پشتیباني از تحقق 4فرضیھ
شھر سالم در تھران طراحي شده است

0Hطراحي فرض 
ي مناسبي براي پشتیباني از تحقق شھر سالم سیستم ادار

3:0در تھران طراحي نشده است.    pH

1Hطراحي فرض 
سیستم اداري مناسبي براي پشتیباني از تحقق شھر سالم 

3:1در تھران طراحي شده است pH

) بزرگتر از 6/0احتمال آزمون(Spssبا توجھ بھ خروجي 
0H) مي باشد. بنابراین فرضیھ 1/0مال مشاھده شده(احت

رد مي شود. بنابر این با توجھ بھ عدد معني داري مي 
بھ عنوان فرض H1درصد، 95توان گفت کھ در سطح اطمینان 
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سالم حفظ مي شود و مي توان گفت از دید مدیران، سیستم 
اداري مناسبي براي پشتیباني از تحقق شھر سالم در 

حي شده است .جدول ذیل موارد مطرح شده را بھ تھران طرا
دھد.صورت خالصھ نشان مي

(سیستم اداري مناسبي براي اي) آزمون دوجملھ10-4جدول
پشتیباني از تحقق شھر سالم در تھران طراحي شده است)

تعدادفرضیاتمتغیر
نسبت 

مشاھده 
شده

نسبت 
آزمون

عدد 
داري معني

sig

3p71/06/001/0سیستم اداري
3p769/0

نتایج را بھ صورت خالصھ نشان مي دھدجدول زیر

اي براي مدیران) خالصھ نتایج آزمون دوجملھ11-4جدول

فرضیا
ت تعداد

نسبت 
مشاھد
ه شده

نسبت 
آزمون

عدد 
دامعني
ري

چشم 
انداز

Group 1 <= 3 13 .2 .6 .000(a,b)
Group 2 > 3 70 .8

Total 83 1.0
سیستم 
اداري

Group 1 <= 3 7 .1 .6 .000(a,b)
Group 2 > 3 76 .9

Total 83 1.0
تجربھ Group 1 <= 3 28 .3 .6 .000(a,b)

Group 2 > 3 55 .7
Total 83 1.0

مشارکت
(اخذ 
آراء)

Group 1 <= 3 11 .1 .6 .000(a,b)
Group 2 > 3 72 .9

Total 83 1.0
a  Alternative hypothesis states that the proportion of cases in the first group < .6.

b  Based on Z Approximation.
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سوال تحقیق در این قسمت ازبراي بررسي دقیقتر چھار
گاھھاي ھر یک از مدیران اداره کل، خانھ بھ بررسي دید

سالمت و اداره سالمت بھ صورت جداگانھ در رابطھ با چھار 
متغیر مورد بررسي، مي پردازیم کھ بھ صورت زیر مي 

باشد:
اي از دید مدیران اداره کل) آزمون دوجملھ12-4جدول

متغیر 
ھا

فرضیا
ت تعداد

نسبت 
مشاھد
ه شده

نسبت 
آزمون

عدد 
دمعني
اري

چشم 
انداز

Group 1 <= 3 1 .1 .6 .000(a)
Group 2 > 3 14 .9

Total 15 1.0
سیستم 
اداري

Group 1 <= 3 5 .3 .6 .034(a)
Group 2 > 3 10 .7

Total 15 1.0
تجربھ Group 1 <= 3 13 .9 .6 .027

Group 2 > 3 2 .1
Total 15 1.0

مشارکت
(اخذ 
نظر 
مردم)

Group 1 <= 3 7 .5 .6 .013(a)
Group 2 > 3 8 .5

Total
15 1.0

a  Alternative hypothesis states that the proportion of cases in the first group < .6.
) در متغیرھاي 6/0احتمال آزمون(Spssبا توجھ بھ خروجي 

تم اداري و مشارکت بزرگتر از احتمال چشم انداز، سیس
مشاھده شده است ولي در رابطھ با انتقال تجربیات 
مدیران، احتمال آزمون کوچکتر احتمال مشاھده شده مي 
باشد.  بنابر این با توجھ بھ عدد معني داري کھ نشان 
از عدم تصادفي بودن نتیجھ است، مي توان گفت مدیران 

اداره کل معتقدند کھ:
شھري تھران چشم انداز مطلوبي از آینده مدیران

دارند
 سیستم اداري مناسبي براي پشتیباني از تحقق شھر

سالم در تھران طراحي شده است.
 و بھ نبوده تجربیات مدیران امور شھري مستند

مدیران بعدي منتقل نمي شود
 نظر مردم درباره چشم انداز شھر سالم تھران اخذ

ي براي اخذ مستمر آراء شده است (یا مکانیزم مناسب
مردم در اینباره طراحي شده است)
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اي از دید مدیران اداره سالمت) آزمون دوجملھ13-4جدول

متغیر 
ھا

فرضیا
ت تعداد

نسبت 
مشاھد
ه شده

نسبت 
آزمون

عدد 
دامعني
ري

چشم 
انداز

Group 1 <= 3 5 .2 .6 .000(a,b)
Group 2 > 3 25 .8

Total 30 1.0
سیستم 
اداري

Group 1 <= 3 1 .0 .6 .000(a,b)
Group 2 > 3 29 1.0

Total 30 1.0
تجربھ Group 1 <= 3 10 .3 .6 .003(a,b)

Group 2 > 3 20 .7
Total 30 1.0

مشارکت
(اخذ 
نظر 
مردم)

Group 1 <= 3 1 .0 .6 .000(a,b)
Group 2 > 3 29 1.0

Total
30 1.0

a  Alternative hypothesis states that the proportion of cases in the first group < .6.
b  Based on Z Approximation.

) بزرگتر از 6/0احتمال آزمون(Spssبا توجھ بھ خروجي 
احتمال مشاھده شده مي باشد. بنابر این با توجھ بھ 

ي کھ نشان از عدم تصادفي بودن نتیجھ عدد معني دار
است، مي توان گفت مدیران اداره سالمت معتقدند کھ:

 مدیران شھري تھران چشم انداز مطلوبي از آینده
دارند

 تجربیات مدیران امور شھري مستند و بھ مدیران
بعدي منتقل مي شود

 نظر مردم درباره چشم انداز شھر سالم تھران اخذ
یزم مناسبي براي اخذ مستمر آراء شده است (یا مکان

مردم در اینباره طراحي شده است)
 سیستم اداري مناسبي براي پشتیباني از تحقق شھر

سالم در تھران طراحي شده است.

اي از دید مدیران خانھ سالمت) آزمون دوجملھ14-4جدول

متغیر 
ھا

فرضیا
ت تعداد

نسبت 
مشاھد
ه شده

نسبت 
آزمون

عدد 
دامعني
ري

چشم  Group 1 <= 3 7 .2 .6 .000(a,b)
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انداز Group 2 > 3 31 .8
Total 38 1.0

سیستم 
اداري

Group 1 <= 3 1 .0 .6 .000(a,b)
Group 2 > 3 37 1.0

Total 38 1.0
تجربھ Group 1 <= 3 5 .1 .6 .000(a,b)

Group 2 > 3 33 .9
Total 38 1.0

مشارکت
(اخذ 
نظر 
مردم)

Group 1 <= 3 3 .1 .6 .000(a,b)
Group 2 > 3 35 .9

Total
38 1.0

a  Alternative hypothesis states that the proportion of cases in the first group < .6.
b  Based on Z Approximation.

است بھ این معني 13دول مشابھ ج14نتایج جدول شماره 
) بزرگتر از 6/0احتمال آزمون(Spssکھ با توجھ بھ خروجي 

احتمال مشاھده شده مي باشد. بنابر این با توجھ بھ 
عدد معني داري کھ نشان از عدم تصادفي بودن نتیجھ 

است، مي توان گفت مدیران اداره سالمت معتقدند کھ:
آینده مدیران شھري تھران چشم انداز مطلوبي از

دارند
 تجربیات مدیران امور شھري مستند و بھ مدیران

بعدي منتقل مي شود
 نظر مردم درباره چشم انداز شھر سالم تھران اخذ

شده است (یا مکانیزم مناسبي براي اخذ مستمر آراء 
مردم در اینباره طراحي شده است)

 سیستم اداري مناسبي براي پشتیباني از تحقق شھر
طراحي شده است.سالم در تھران
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)آزمون دو جملھ اي از دید مراجعان خانھ سالمت4-4-1-2
: نظر مردم درباره چشم انداز شھر سالم تھران 5فرضیھ

اخذ شده است
0Hطراحي فرض 

نظر مردم درباره چشم انداز شھر سالم تھران اخذ 
3:0نشده است.             pH

1Hطراحي فرض 
نظر مردم درباره چشم انداز شھر سالم تھران اخذ 

3:1شده است pH

) بزرگتر از 6/0احتمال آزمون(Spssبا توجھ بھ خروجي 
0H) مي باشد. بنابراین فرضیھ 1/0احتمال مشاھده شده(

رد مي شود. بنابر این با توجھ بھ عدد معني داري مي 
بھ عنوان فرض H1درصد، 95ح اطمینان توان گفت کھ در سط

سالم حفظ مي شود و مي توان گفت از دید مراجعان خانھ 
سالمت، نظر مردم درباره چشم انداز شھر سالم تھران اخذ 

شده است .
جدول ذیل موارد مطرح شده را بھ صورت خالصھ نشان 

دھد.مي

اي از دید مراجعان خانھ سالمت) آزمون دوجملھ15-4جدول

تعدادفرضیاتتغیرم
نسبت 

مشاھده 
شده

نسبت 
آزمون

عدد 
داري معني

sig
اخذ نظر 
مردم درباره 

چشم انداز

3p71/0
6/001/0

3p909/0

)آزمون دو جملھ اي از دید افراد خارج از خانھ 4-4-1-3
سالمت
نداز شھر سالم تھران : نظر مردم درباره چشم ا6فرضیھ

اخذ شده است
0Hطراحي فرض 

نظر مردم درباره چشم انداز شھر سالم تھران اخذ 
3:0نشده است.             pH

1Hطراحي فرض 
نظر مردم درباره چشم انداز شھر سالم تھران اخذ 

3:1شده است pH
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خانھ افراد خارج ازاي از دید جملھ) آزمون دو16-4جدول
سالمت

تعدادفرضیاتمتغیر
نسبت 

مشاھده 
شده

نسبت 
آزمون

عدد 
داري معني

sig
اخذ نظر 
مردم درباره 

چشم انداز

3p990/1
6/001/0

3p00/0

ز ) کوچکتر ا6/0احتمال آزمون(Spssبا توجھ بھ خروجي 
0H) مي باشد. بنابراین فرضیھ 0/1احتمال مشاھده شده(

قبول مي شود. بنابر این با توجھ بھ عدد معني داري کھ 
نشان از عدم تصادفي بودن نتیجھ است، 

بھ عنوان فرض سالم رد مي شود. پس، از H1مي توان گفت 
دید افراد خارج از خانھ سالمت، نظر مردم درباره چشم 

تھران اخذ نشده است .انداز شھر سالم 

) تجزیھ و تحلیل واریانس فریدمن 4-4-2
براي پاسخ بھ سوال تحقیق در مورد موانع تحقق شھر 

بندي متغیرھاي موجود سالم در تھران وجود دارد و رتبھ
در تحقیق از  این آزمون استفاده شده است.

ھاي آماري رود کھ دادهاین آزمون ھنگامي بھ کار مي
بي باشند و بتوان با مفھوم ترتیبي آنھا را حداقل ترتی

بندي دو طرفھ مرتب نمود. در رده
توان متغیرھاي موجود در تحقیق بھ کمک این آزمون مي

). 177: 1381بندي نمود. (صدقیاني، ابراھیمي، را رتبھ
شود. بھ شرح زیر تعریف مي2آماره آزمون فریدمن 








k

j
j KnR

knk 1

22 )1(3
)1(

12


کھ در آن:

nتعداد موارد یا پاسخ دھندگان = 
kبندي مي گردند = تعداد متغیرھایي کھ رتبھ

ھاي داده شده بھ متغیرھا از سوي حاصل جمع رتبھ
Rپاسخ دھندگان = 
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آزمون فرضیھ: بین وضعیت موجود چھار متغیر (چشم 
انداز، سیستم اداري مناسب، اخذ نظر آراء، انتقال 

یات مدیران) تفاوت وجود دارد.تجرب
توان فرضیات آماري زیر را تدوین نمود.بنابراین مي

H0 : M0=M1=Mi i=1,2,...
بین وضعیت موجود چھار متغیر (چشم انداز، سیستم 
اداري مناسب، اخذ نظر مردم، انتقال تجربیات مدیران) 

تفاوت وجود ندارد.

H1: تندحداقل دوتا از میانگین ھا برابر نیس
بین وضعیت موجود چھار متغیر (چشم انداز، سیستم 
اداري مناسب، اخذ نظر مردم، انتقال تجربیات مدیران) 

تفاوت وجود دارد 
باشد. در جدول نخست، شامل دو جدول ميSpssخروجي 

ھاي ھر متغیر ارائھ شده و در جدول دوم میانگین رتبھ
ارائھ گردیده است. 2نیز مشخصات آماري و آمارة 

کمتر از (sig)مقدار عدد معني داري Spssباتوجھ بھ خروجي 
داري و نزدیک بھ صفر بوده و از سطح معني01/0

رد شده 0H) کمتر است. بنابراین فرض % = 5استاندارد (
% بھ عنوان فرضیھ سالم حفظ مي 95در سطح اطمینان H1و 

موجود چھار متغیر توان گفت وضعیت شود. بنابراین مي
چشم انداز، سیستم اداري مناسب، اخذ نظر مردم، انتقال 

ھاي یکساني ندارند. در ذیل تجربیات مدیران رتبھ
گردد.جدولھاي مربوطھ ارائھ مي

میانگین رتبھمتغیرھا
36/3اخذ نظر مردم(مشارکت)

61/2سیستم اداري مناسب
54/2چشم انداز

49/1انتقال تجربیات مدیران
)میانگین رتبھ ھا در آزمون فریدمن17-4جدول

ھاي آماريشاخصمقادیر محاسبھ شده
تعداد83

509/882
درجھ آزادي3

(sig)داري عدد معني0.01کمتر از 
) معني داري آزمون فریدمن18-4جدول



در کالنشھر تھرانشھر سالمموانع تحقق 

114

رتبھ گردد، باالترین ھمان طور کھ درجدول فوق مشاھده مي
باشد و کمترین رتبھ مربوط بھ اخذ نظر آراء(مشارکت) مي

باشد. لذا از مربوط بھ انتقال تجربیات مدیران مي
دیدگاه مدیران، " اخذ نظر مردم درباره چشم انداز شھر 
سالم تھران" رتبھ باالتري نسبت بھ سھ مورد دیگر دارد.

از براي بررسي دقیقتر میزان تفاوت دیدگاھھاي سھ دستھ 
مدیران در اداره کل، اداره سالمت و خانھ سالمت و پوشش 
نقاط ضعف آزمون دوجملھ اي در این قسمت از تحقیق بھ 

آزمون تحلیل واریانس چند متغیره مي پردازیم:

) آزمون تحلیل واریانس چند متغیره4-4-3
از آنجایي کھ در این تحقیق بھ دنبال بررسي تاثیر 

یفي(دیدگاه سھ دستھ مدیر از سھ چند متغیر مستقل ک
مکان) بر چند متغیر کمي مي باشیم از آزمون تحلیل 

واریانس چند متغیره استفاده شده است. 
H0 اختالف معني داري بین دیدگاھھاي سھ دستھ مدیران در :

رابطھ با چھار متغیر وجود ندارد.
H1 اختالف معني داري بین دیدگاھھاي سھ دستھ مدیران در :

ھ با چھار متغیر وجود دارد.رابط

براي بررسي فرضیھ بھ بررسي دو بھ دو دیدگاھھا (با 
توجھ بھ بررسي تعاملي) مي پردازیم:

place Simple Contrast(a)
Dependent Variable

چشم 
اندا

ز
سیستم 
اداري

انتقا
ل 

تجربھ
اخذ نظر 

مردم
خانھ سالمت

vs اداره کل
(Level 2  vs level 1)

تخمین تعاملي -.126 .229 .313 .298
خطاي استاندارد .087 .045 .058 .097
عدد معني داري .150 .000 .000 .003

فاصلھ 
اطمینان 

0.95

حد 
پایی

ن
-.299 .138 .198 .105

حد 
باال .047 .319 .427 .491

.vsاداره سالمت
اداره کل

(level 3 vs level 1)

ليتخمین تعام -.206 .241 .201 .522
خطاي استاندارد .090 .047 .060 .101
عدد معني داري .025 .000 .001 .000
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فاصلھ 
اطمینان 

0.95

حد 
پایی

ن
-.385 .148 .082 .322

حد 
باال -.027 .335 .320 .722

) نتایج تعاملي سھ دستھ مدیر از سھ مکان19-4جدول 

مدیران در سھ مکان (سھ از آنجایي کھ دیدگاھھاي
سطح)  یعني اداره کل، خانھ سالمت و اداره سالمت مورد 
بررسي گرفتھ در جدول نتایج تعاملي این سھ سطح در 
مقایسھ با یکدیگر مورد بررسي قرار گرفتھ اند. 
ھمانطور کھ در جدول باال دیده مي شود با توجھ بھ عدد 

ت و اداره کل است، خانھ سالم0.05معني داري کھ کمتر از 
در مقایسھ با یکدیگر در اخذ نظر مردم، انتقال تجربھ 
و سیستم اداري با ھم تفاوت دارند ولي در "چشم انداز" 

تفاوت معني داري بین 0.05بدلیل عدد معني داري باالي 
دو گروه دیده نمي شود. و در مقایسھ اداره سالمت با  

کمتر از اداره کل در تمامي متغیر ھا عدد معني داري 
است، لذا بین دو سطح تفاوت معني داري وجود دارد.0.05

ر سھ سطح براي تحلیل بیشتر این جدول و مقایسھ بیشت
اخذ نظر مردم، انتقال تجربھ در رابطھ با چھار متغیر

مدیران، سیستم اداري و چشم انداز مي توان بھ حد باال 
و پایین آزمون رجوع کرد. 

خانھ سالمت و اداره کل):مقایسھ سطح دو و یک (
یعني دیدگھاي مدیران در در مقایسھ سطح دو با یک،

اداره کل بھ عنوان سطح یک و دیدگاھھاي مدیران در 
خانھ سالمت بھ عنوان سطح دو در رابطھ با اخذ نظر 
مردم، انتقال تجربھ مدیران، سیستم اداري و چشم انداز 

چشم انداز بزرگتر ) در sigاز آنجایي کھ عدد معني داري(
بوده و (یکي از حدود منفي مي باشد) حد باال 0.05از 

مي توان گفت ھر دو سطح داراي M1-M2=0 (M1=M2منفي، پس(
دیدگاھھاي یکسان بوده و تفاوتي بین آنھا دیده نمي 

با توجھ بھ عدد معني داري 126.-شود. و عدد بدست آمده 
ناشي از شانس و تصادف است.

بطھ با متغیر ھاي اخذ نظر مردم، انتقال اما در را
تجربھ مدیران، سیستم اداري، حد باال و پایین مثبت 

= میانگین دیدگاه M1(M2>M1) پسM1-M2<0ھستند (
= میانگین دیدگاه مدیران M2مدیران خانھ سالمت و 

اداره کل) بھ این معني کھ مدیران خانھ سالمت ارزیابي 
اره کل در رابطھ با متغیر باالتري نسبت بھ مدیران اد
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ھاي اخذ نظر مردم، انتقال تجربھ مدیران، سیستم اداري 
براي 0.31براي سیستم اداري، 0.23داشتھ اند (کھ حدود 

براي اخذ نظر مردم است) . 0.3انتقال تجربھ مدیران و 
عدد معني داري نشان مي دھد کھ اعداد بدست آمده  ناشي 

از شانس و تصادف نبوده است.

مقایسھ سطح سھ(دیدگاه مدیران اداره سالمت) و یک 
(دیدگاه مدیران اداره کل) :

) و دیدگاه M1در مقایسھ دیدگاه مدیران اداره سالمت (
) و در رابطھ با متغیر "چشم M2مدیران اداره کل (

بوده و از آنجایي 0.05داري کوچکتر از انداز" عدد معني
اشندكھ حد باال و حد پایین منفي مي ب

)0<M1-M2 پس (M1>M2 بھ این معني کھ مدیران اداره
سالمت متغیر "چشم انداز" را کمتر از مدیران اداره کل 

است. 206.-ارزیابي کرده اند کھ میزان آن برابر با 
اما در رابطھ با متغیر ھاي اخذ نظر مردم، انتقال 
تجربھ مدیران، سیستم اداري، حد باال و پایین مثبت 

= میانگین دیدگاه M1(M2>M1) پسM1-M2<0ند (ھست
= میانگین دیدگاه مدیران M2مدیران اداره سالمت و 

اداره کل) بھ این معني کھ مدیران اداره سالمت ارزیابي 
باالتري نسبت بھ مدیران اداره کل در رابطھ با متغیر 
ھاي اخذ نظر مردم، انتقال تجربھ مدیران، سیستم اداري 

براي 0.20براي سیستم اداري، 0.24کھ حدود داشتھ اند (
براي اخذ نظر مردم است) . 0.52انتقال تجربھ مدیران و 

عدد معني داري نشان مي دھد کھ اعداد بدست آمده  ناشي 
از شانس و تصادف نبوده است.

اما براي بررسي متغیر ھاي جمعیتي و تاثیر آنھا بر 
متغیر ھاي دیدگاھھا و پاسخ آنھا، محقق بھ بررسي

جمعیتي سن و جنسیت پرداخت کھ نتایج نشان از عدم 
تاثیر گذاري آنان داشتھ است.
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و پیشنھاداتيفصل پنجم؛ نتیجھ گیر
مقدمھ-1- 5

ق، شھر یبا توجھ بھ مطالب عنوان شده در فصل دوم تحق
ف ین تعری) چنWHO(يسالم از منظر سازمان بھداشت جھان

ت کھ محیطش را بھبود مي شھر سالم، شھري اس«شود: يم
بخشد و منابعش را توسعھ مي دھد، بطوریکھ مردم 
بتوانند یکدیگر را در جھت باالترین تواناییھاي فردي 

»پشتیباني کنند.
» شھر سالم تھران«این پروژه در شھر تھران تحت عنوان 

آبان بھ عنوان طرح 13و با تمرکز بر کوي 1371از سال 
نمود. در مراحل بعدي این پایلوت آغاز بھ فعالیت 

فعالیت از قالب پروژه خارج گردیده و بھ عنوان یک 
سازمان ثابت تحت عنوان اداره کل سالمت در شھرداري 

فعالیت مي نماید.
مبناي این تحقیق، عملکرد اداره کل سالمت شھرداري 
تھران در چارچوب شرح مأموریت تعریف شده براي این 

اول بھ بررسي دیدگاه سازمان بوده است. در مرحلھ 
مدیران از جنبھ ھاي وجود چشم انداز، اخذ آراء مردم، 
بھره گیري از مدیریت تجربھ و تناسب سیستم اداري با 
مأموریت سازمان و در مرحلھ دوم بھ بررسي نظرات 
شھروندان شھر تھران در خصوص میزان آگاھي رساني بھ 

خانھ ایشان در رابطھ با خدمات ارائھ شده بھ از سوي 
ھاي سالمت پرداختھ شده است.

بحث در پژوھش و بررسي یافتھ ھاي -2- 5
مورد نتایج

ر یتوان بھ صورت زين پژوھش را میج حاصل از اینتا
ان نمود:یب

ران و یمدران)، یدگاه مدیديق (بررسیدر مرحلھ اول تحق
يبھ طور کلامر شھر سالم در تھرانيکارشناسان متول

اعتقاد دارند کھ :
ن و در سطوح یچشم انداز شھر سالم تھران تدو-1

ده است.ین گردییتبيسازمان
ت تجربھ در سازمان بکار گرفتھ شده است و یریمد-2

ران یران مستند شده و قابل ارائھ بھ مدیان مدیتجرب
باشد.يميبعد

گردد و جلب يآراء مردم بھ صورت مستمر اخذ م-3
باشد.يمن سازمان مد نظر یمشارکت مردم در ا
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از تحقق شھر يبانیپشتيبرايمناسبيستم اداریس-4
ن یتحقق ايبرايده و ساختار سازمانیم گردیظسالم تن

ت دارد.یت کفایمأمور
در خصوص انتقال يالبتھ  بر اساس آزمون دو جملھ ا

يج کلیج حاصل از اداره کل با نتایات، نتایتجرب
ه کل اعتقاد ن اداریگر مسئولیان دیمتفاوت است و بھ ب

مستند نشده و بھ يران شھریات مدیدارند کھ تجرب
ن مورد نظرات ادارت یشود. در ايمنتقل نميران بعدیمد

يتفاوتيجھ کلیسالمت با نتيسالمت مناطق و خانھ ھا
دھد.ينشان نم

ران یدگاه مدین موارد از دیحصول بھ ايما رتبھ بندا
ير رتبھ ھایمتغت موجود چھار یک درجھ نبوده و وضعیبھ 

ن رتبھ مربوط بھ اخذ یکھ باالتریندارند. بطوريکسانی
ستم یب سیبھ ترتيمردم بوده و در مراحل بعدءآرا
ات یمناسب، وجود چشم انداز و انتقال تجربيادار
رند.یگيران قرار میمد

سھ سطح اداره کل ران در یمديدگاه ھاین حال دیعدر 
يسالمت تا حدودينھ ھاسالمت، ادارات سالمت مناطق و خا

کھ:یمتفاوت است بطور
سھ با یسالمت و اداره کل در مقاين خانھ ھایمسئول

ستم یات و سیگر در اخذ نظر مردم، انتقال تجربیکدی
ن یکھ مسئولين معنیبھ اگر تفاوت دارندیدکیبا يادار

ران اداره ینسبت بھ مديباالتريابیسالمت ارزيخانھ ھا
اخذ نظر مردم، انتقال تجربھ يرھایغکل در رابطھ با مت

داشتھ اند، اما در بحث چشم يستم اداریران و سیمد
ين دو گروه مشاھده نمین ایبيداريانداز تفاوت معن

شود. 
يسالمت با اداره کل در تماماتسھ اداریدر مقا

ن صورت کھ یوجود دارد بھ ايداريرھا، تفاوت معنیمتغ
جود چشم انداز را کمتر از ر ویران اداره سالمت متغیمد
کرده اند، اما در رابطھ با يابیران اداره کل ارزیمد
ستم یران و سیاخذ نظر مردم، انتقال تجربھ مديرھایمتغ
ران اداره سالمت باالتر از یدگاه مدین دیانگی، ميادار

دگاه اداره کل سالمت بوده است.ید
ازيتیجمعيرھایدھد کھ متغيج مطالعات نشان مینتا
ر بوده است.یتأثيدگاه افراد بیل سن و جنس در دیقب

بھ عمل آمده از ينظر سنجيطتحقیق دومدر مرحلھ 
توان آنھا را بھ دو دستھ مراجعھ کنندگان يم،شھروندان

ج یم نمود. نتایر شھروندان تقسیبھ خانھ سالمت و سا
گر یکدینسبت بھ يرین دو گروه تفاوت چشمگیحاصلھ از ا

دگاه یسالمت دين خانھ ھایکھ مراجعیوردارند. بھ ط
سالمت يو عملکرد خانھ ھايرسانيآگاھياز روشھايمثبت
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ر افراد کھ تعداد آنھا بھ یداشتھ اند. در مقابل سا
از يباشد، نھ تنھا اطالعيميشتر از دستھ قبلیمراتب ب

نسبت بھ وجود يسالمت نداشتھ اند، حتيت خانھ ھایمأمور
يھايبررسيکردند. طيمياطالعير باظھاين اماکنیچن

ن یسالمت، اغلب افراد اين خانھ ھایانجام شده از مراجع
ن یبيا بازنشستھ و در رده سنیگروه را زنان خانھ دار 

توانند در ساعات يل داده اند کھ میسال تشک50-41
ن مراکز مراجعھ و خدمات یسالمت بھ ايت خانھ ھایفعال
ا کھ محل استقرار اغلب خانھ ند. از آنجیافت نمایدر
باشد، يمحالت ميسالمت در پارک ھا و بوستان ھايھا

شوند کھ در طول ين مراکز مطلع میاز وجود ايافراد
ن اماکن مراجعھ داشتھ یبھ ايروز و در ساعات کار

ن افراد از گروه فوق یاست کھ اغلب ايعیباشند. طب
باشند.يالذکر م

از جملھ يل متعددی، بھ دالحال آنکھ افراد گروه دوم
روز، يعدم امکان حضور در پارک ھا و بوستان ھا در ط

ت یفعاليجھ تداخل زمانیبعد مسافت، اشتغال و در نت
چگونھ یشان و ... ھیايسالمت با ساعات کاريخانھ ھا

ت ھا و خدمات ین قابلین مراکز و ھمچنیاز وجود اياطالع
شان ندارند.یارائھ شده توسط ا

ران دست یبھ عمل آمده از مديھايمجموع بررساز 
جھ گرفت کھ اگرچھ یتوان نتياندرکار و شھروندان م

ف یقًا منطبق بر تعاریف شھر سالم در تھران دقیتعر
باشد، اما وجود خانھ ينميارائھ شده در مجامع جھان

از آن يعنوان شده حاکيت ھایسالمت با شرح فعاليھا
عالیت اینگونھ خانھ ھا مثبت کھ در سطح مدیران فاست 

ارزیابي شده و بنا بر نظر ایشان چشم انداز مطلوب، 
سیستم اداري متناسب، سیستم انتقال تجربیات و جلب 
مشارکت مردمي وجود داشتھ و قابل گسترش نیز مي باشد. 
اگرچھ ب لحاظ اطالع رساني بھ شھروندان داراي نقطھ ضعف 

شھروندان کھ بھ ھایي نیز مي باشد بھ طوریکھ عموم 
دالیل مختلف مانند اشتغال، بھ بوستان ھا مراجعھ 
ندارند، آگاھي الزم در خصوص وجود و یا شرح فعالیت 

خانھ ھاي سالمت نداشتھ اند.
بدین ترتیب مي توان چنین عنوان نمود کھ اطالع رساني 
سیستماتیک و منسجمي از سوي مجموعھ اداره کل سالمت و 

خصوص وجود، عملکرد و امکانات واحدھاي تابعھ آن در 
ھر چند در صورت خانھ ھاي سالمت انجام نپذیرفتھ است.

شان، یبھ اين مراکز و مراجعھ حضوریاطالع از وجود ا
ن مجموعھ بھ یاز خدمات ايریافت اطالعات و بھره گیدر

ن موضوع یاز اير است و استقبال مناسبیسھولت امکان پذ
رد.یپذيانجام م
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ين مراکز بھ برنامھ ھایت کھ توجھ اان ذکر اسیشا
بھ ایشان را مي توان از یک يرسانيمناسب زنان و آگاھ

سو نقطھ قوتي شمرد. چراکھ بھ دلیل نقش کانوني زنان 
در خانواده و تعلیم و تربیت فرزندان، آموزش بھ زنان 
برد وسیعي داشتھ و امکان انتشار اطالعات در جامعھ با 

روه، وجود دارد. لیکن بھتر است استفاده از توان این گ
بھ سایر اقشار جامعھ (زنان شاغل و مردان) نیز توجھ 

بیشتري صورت پذیرد.

پیشنھادات-3- 5
، بھ اعتقاد يریجھ گیبر اساس موارد ذکر شده در نت-1

ات یشھر سالم  تھران، انتقال تجربيران متولیمد
ر موارد مورد ینسبت بھ ساين ترییدر رتبھ پا

ن و با توجھ بھ یار گرفتھ است. بنابراقريبررس
يمسائل شھريریت شھر سالم (تکرار پذیت فعالییماھ

نھ ین زمیو محالت مختلف) بھتر است در ادر مناطق 
يبرایيرد و راھکارھایصورت پذيشتریتوجھ ب

ن یشیھ افراد با تجربھ حل مسائل پیکليدسترس
ده شود.یشیاند

يریدان، بھ کارگبا توجھ بھ نظرات حاصل از شھرون-2
ح و گسترده یصحيغات و اطالع رسانین تبلینويروشھا

ت خانھ یتواند موجب گسترش فعاليبھ شھروندان م
شان گردد.ین بھ ایف مراجعیسالمت و طيھا

، اداره کل يشھرداريبا توجھ بھ ساختار سازمان-3
يو فرھنگير مجموعھ معاونت اجتماعیسالمت ز
و يالمت در مناطق شھردارتھران و ادارات سيشھردار

يباشند. بھ نظر مير مجموعھ معاونت مناطق میز
ن مجموعھ ین ایارتباط بيسیھ ماترین رویرسد تدو

مات یتصميع اجرایھا موجب بھبود عملکرد و تسر
گردد.

م شھر یآموزش مفاھينارھا و برنامھ ھایسمیيبرپا-4
تواند يدر سازمان ميشغليھ رده ھایکليسالم برا

ق تر افراد در سازمان یدرک بھتر و عملکرد دقوجب م
از يحیموارد کارکنان نگرش صحيخواھد شد. در برخ

خود يت اصلیفعاليجھ راستایشھر سالم و در نت
ندارند.

مدارک و يابیو ارزيمیکارکنان قديمذاکره با برخ-5
ده ین باور رسانیگزارشات مدون، پژوھشگر را بھ ا
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يد شھر سالم فعال در کوت ستاین فعالیاست کھ ب
، ياداره کل سالمت فعليت ھایزده آبان و فعالیس

ا یوجود دارد و افراد غالبًا يگسست اطالعاتينوع
ا یاطالع بوده و ين بیشیپروژه پياز دست آوردھا
ستند.یند ، آگاه نین دو فرآیایياز  ھم راستا
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ندهیآيپژوھشھايشنھادات برایپ-4- 5
در شھر سالم يشارکت اجتماعش میافزايراھھا

تھران
گانھ شھر سالم در تھران32يشاخص ھايابیارز
مناسب شھر يست شاخص ھاین لیف و تدویتعر

تھران
ف شده در يتعريت ھاين فعاليبGap Analysisانجام پروژه 

م يت اداره کل سالمت تھران و شھر سالم در مفاهيمأمور
يارائھ شده جھان
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