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Abstract 
Background and Aim: Currently, the COVID-19 pandemic, a coronavirus disease, is one of the most 

important public health issues in Iran and all around the world, and its control requires a coordinated 
international response. Public health measures are the most effective means of controlling the spread of 
communicable diseases. In this regard, the active participation of the people is needed. The spread of COVID -
19 disease in the country, despite the problems it created for various segments, had many other benefits, 
including people's empathy and the volunteer activities of various groups in dealing with the coronavirus, so that 
the epidemic of the disease strengthened popular participation. Public participation is needed to deal with crises. 
The health sector, with all its facilities and resources, cannot overcome problems alone unless it has the 
conscious support of the people. NGOs and public efforts can help the government provide voluntary 
manpower, medical and medical equipment, support for the vulnerable, and inform the public. By paving the 
way for increased public participation and philanthropy, we can do better to prevent the spread of disease, 
including COVID-19. Therefore, the culture of benevolence and benevolence in charity should be 
institutionalized among the people so that there is more force in times of crisis to provide relief and service to 
the people. 
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 رانیدر ا 19-دیو کنترل کو يریشگیداوطلب در پ ينقش مشارکت جامعه و گروه ها
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  رانیکرمان، کرمان، ا یدر سالمت، دانشگاه علوم پزشک یپژوه ندهیها، پژوهشکده آ تیو فور ایسالمت در بال قاتیمرکز تحق ،يدکتر يدانشجو 1
  رانیدانشگاه تهران، تهران، ا ،یو زئونوز، دانشکده دامپزشک يولوژیدمیبخش اپ ،یفیو کنترل ک ییگروه بهداشت مواد غذا 2

  رانی، تهران، ا)عج(اهللا  هیبق یدانشگاه علوم پزشک ،یبهداشت، پژوهشکده سبک زندگ قاتیمرکز تحق 3
 رانیا رفت،یج رفت،یج یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ،یمرب 4

  
 دهکیچ

در  یبهداشت عموم یاز مسائل مهم و اصل یکیاست به عنوان  یروسیکروناو يماریب کیکه   COVID-19یدر حال حاضر پاندم
ابزار  نیمؤثرتر یاقدامات بهداشت عموم. هماهنگ است یالملل نیواکنش ب کی ازمندیباشد که کنترل آن ن یمطرح م ایو تمام دن رانیا

 رغمیدر کشور عل 19-دیکو يماریب وعیش. باشد یمشارکت فعال مردم م ازمندین نهیزم نیو در ا ندهست  ریواگ يهایماریب وعیکنترل ش
مختلف در  يها داوطلبانه گروه يها تیفعال  مردم و یاز جمله همدل زین يگرید اریبس دیکرد، فوا جادیاقشار مختلف ا يکه برا یمشکالت

به  ازیمقابله با بحران ها ن يبرا. دیگرد یمردم يمشارکتها تیباعث تقو يماریب نیا یدمیاپ کهیکرونا به همراه داشت بطور روسیمقابله با و 
بر  ییتواند به تنها یآگاهانه مردم را نداشته باشد نم یهمراه کهیحوزه سالمت با تمام امکانات و منابع تا زمان. است یمشارکت همگان

 ،یو پزشک یدرمان زاتیداوطلبانه، تجه یانسان يروین نیتامتوانند در  یم یمردم يمردم نهاد و تالشها يسازمانها. دیمشکالت فائق ا
 نیریو خ یمردم يها مشارکت شیافزا يبرا يبا بستر ساز. به دولت کمک کنند یو اقناع مردم يو آگاه ساز ریپذ بیاز اقشار آس تیحما

 دیبا هیریدر امور خ یشیاند کیو ن یرخواهیفرهنگ خ لذا. بهتر عمل کرد 19-دیها از جمله کو يماریاز گسترش ب يریشگیدر پ توان یم
 .و خدمت به مردم وجود داشته باشد یامداد رسان يبحران برا طیدر شرا يشتریب يرویشود تا ن نهیمردم نهاد نیب

 
  

 یکنترل، مشارکت اجتماع ،يریشگی، پ19 دیکو :ها کلیدواژه
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  محترم ریسردب
از  یکیبه عنوان   COVID-19یحال حاضر پاندم در

مطرح  ایو تمام دن رانیدر ا یبهداشت عموم یمسائل مهم و اصل
هماهنگ است  یالملل نیواکنش ب کی ازمندیاست و کنترل آن ن

گسترش  اد،ینسبتا ز یکشندگ زانیقدرت انتشار باال، م]. 1[
و  کسندر انسان، عدم وجود وا یقبل یمنیعدم وجود ا ،یجهان

از آغاز همه . است يماریب نیا تیاهم لیاز دال یدرمان قطع
م وضعیت اضطراري بین المللی، گیري خصوصاً بعد از اعال

رویکرد مقابله با ویروس در همه کشورهاي جهان به طور جدي 
کشورها قرار  یدر دستور کار دولتها و مسئوالن بهداشتی درمان

ابزار  نیمؤثرتر یگانگفت که اقدامات سالمت هم دیبا. گرفت
 ازمندین نهیزم نیهستند و در ا ریواگ يهایماریب وعیکنترل ش

  ].2[مشارکت فعال مردم است 
 میاز مفاه یکیکشورها  یو در تمام شهیهم یمردم مشارکت

بهداشت،  یسازمان جهان]. 3[در مباحث توسعه بوده است  یاصل
از  یکیسالمت خود را به عنوان  نیمشارکت مردم در امر تأم

موثر ]. 4[کرده است  یسالمت معرف هیاول يها اصول مراقبت
در  یسالمت يارفتاره يلبان سالمت در ارتقابودن مشارکت داوط

 میاز قد ،یرانیدر جامعه ا]. 5[مطالعات مختلف گزارش شده است 
 يبر مبنا ياریو هم یمشارکت، حس نوع دوست هیروح امیاال
مختلف از جمله  يدر عرصه ها یو اجتماع یاخالق ،یمذهب میتعال

و انسان  رخواهانهیامور خ ر،یپذ بیآس يبه گروهها یخدمت رسان
و کنترل  يریشگیپ يبرا رانیدر ا]. 6[ استدوستانه وجود داشته 

و مشارکت  يهمکار یمختلف يسازمانها و گروه ها 19-دیکوو
 رییاز تغ یبیترک رانیمداخالت انجام شده در ا]. 10-7[داشته اند 

 يفاصله گذار جادیا ،يسطح بهداشت فرد يرفتار مردم و ارتقا
مثبت  فرادنمودن ا زولهیفعال و ا یابیارمیب ،يغربالگر ،یکیزیف

 جیجامعه، بس یکه همه اقدامات مثبت با مشارکت کل] 7[است 
 ،يجهاد يها و گروه جیمقاومت بس يرویمبارزه با کرونا، ن یمل
 غاتیسازمان تبل جیبس ،ییدانشجو جیبس ،یجامعه پزشک جیبس

هالل  تیو جمع یمذهب يها تیو شخص هیحوزه علم ،یاسالم
  .احمر در حال انجام بوده است

زودهنگام افراد  ییراستا  و در ابتدا به منظور شناسا نیا در
 يدو مرحله غربالگر ماریمشکوك و کاهش مواجهه افراد سالم با ب

 1398اسفند ماه سال  مهیاز ن يمرحله اول غربالگر. دیاجرا گرد
 يها اهگیبهداشت، پا يفعال توسط خانه ها يغربالگر. شروع شد

و  يدر مناطق شهر متسالمت، مراکز خدمات جامع سال
مراقبت فعال  قیاز طر يغربالگر% 78حدود . انجام شد ییروستا
. بود یابیو خود ارز salamat.gov.irسامانه  قیاز طر یو مابق

 نیتوسط بهورزان و مراقب یتلفن يدر مرحله دوم طرح، غربالگر
 ،يریگیپ ازمندیسالمت با مشارکت داوطلبان محدود به افراد ن

 مارانیبا ب کیو افراد در معرض تماس نزد ریپذ بیآس يگروهها
  .بود ییو تحت درمان دارو یقطع

اسفند به طور فعال و با  15مبارزه با کرونا، از  یمل جیبس
شد و با  یداوطلب سازمانده يروهایمشارکت بخش سالمت و ن

انتقال  رهیبا هدف شکستن زنج میهزار ت 220از  شیب لیتشک
سالم  اتیعمل يها میطرح  ت نیدر ا. به اجرا در آمد روسیو

مقاومت  يرویناصناف،  ،یانتظام يروین يبا همکار طیمح يساز
و  هیکنترل و نظارت بر اماکن پر تجمع، مراکز ته يبرا جیبس
با نظارت و  رهیها، بانک ها و غ نیپمپ بنز ،ییمواد غذا عیتوز
 دیگرد لیتشک يو حرفه ا طیکارشناسان بهداشت مح تیریمد
]7 .[  

 يبه منظور پاکساز "مبارزه با کرونا يقرارگاه جهاد" لیتشک
اقالم  دیتول يبرا ییکارگاهها يمعابر، راه انداز ییوگندزدا
 يبسته ها عیو توز یو  بهداشت یپزشک زاتیتجه ،یحفاطت
 يروین يها تیاز فعال ریپذ بیدر مناطق آس یشتیو مع یبهداشت

 جیاقدامات بس لهاز جم. بود يجهاد يو گروه ها جیمقاومت بس
 يو حضور ینترنتیا ،یبه ارائه مشاوره تلفن توانیم یجامعه پزشک
از پزشکان داوطلب، اعزام پزشکان متخصص  یتوسط جمع

شاره مواجهه بودند ا رویکه با کمبود ن ییمارستانهایداوطلب به ب
توان به  یم ییدانشجو جیاز جمله اقدامات داوطلبانه بس. کرد
 عیو توز هیته ،يلوازم حفاظت فرد دیتول يادر کارگاه ه تیفعال

 ها، ییمعابر پر تردد، نانوا ییگندزدا ،یبهداشت يها بسته
 ،یمردم يها کمک يآور جمع ره،یو غ نیبنز پمپ يها گاهیجا

 يها بسته يساز درآمد جامعه، آماده و کم فیاقشار ضع ییشناسا
 یاطالع رسان. اشاره نمود ریپذ بیافراد اس نیب عیو توز یشتیمع

جلسات اطالع  يمساجد و برگزار يبلندگو ها قیاز طر یعموم
از  یجماعت و تجمعات مذهب يدر خصوص لغو نمازها یرسان

  .]10-8[بوده است  یاسالم غاتیسازمان تبل جیجمله اقدامات بس
مساجد و مراسمات  ،یارتیاماکن ز یلیدر تعط يهمکار

و آماده  یاماکن عموم ییگندزدا يبرا رویاختصاص ن ،یمذهب
از  ينمونه ا یو لوازم حفاظت شخص یبهداشت يها جیپک يساز

 تیجمع. است یمذهب يها تیو شخص هیاقدامات حوزه علم
 امو امکانات خود، همگ تیاز تمام ظرف يریهالل احمر با بهره گ

را در  يمختلف وزارت بهداشت اقدامات ارزشمند يبا بخشها
 يها میت تیمسئول. انجام داده است 19-دیکو يماریب تیریمد

بوده  تیجمع نیشهرها با کمک ا يورود يدر مباد يماریکنترل ب
و اورژانس بودند  یانتظام يروین ج،یشامل بس میت ياعضا ریو سا

]9 ,10 .[  
گفت که حوزه سالمت با تمام امکانات و منابع تا  توانیم

 ییبه تنها تواندیآگاهانه مردم را نداشته باشد نم یهمراه کهیزمان
 يها مشارکت شیافزا يبرا يبا بستر ساز. دیبر مشکالت فائق آ

ها از  يماریاز گسترش ب يریشگیدر پ میتوان یم نیریو خ یمردم
 کیو ن یرخواهیفرهنگ خ ذال. میبهتر عمل کن 19-دیجمله کو

 يرویشود تا ن نهیمردم نهاد نیب دیبا هیریدر امور خ یشیاند
  .و خدمت به مردم وجود داشته باشد یامداد رسان يبرا يشتریب
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