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مقدمه:
آموزش بهداشت اولين جزء مراقبتهاي اوليه بهداشتي و يكي از مهمترين وظايف بهورزان است .
آموزش بهداشت شامل انتقال و تبادل اطالعات در زمينه شرايط زير بنايي اجتماعي  ،اقتصادي و محيطي تاثير
گذار بر سالمت و همچنين در زمينه عوامل خطر فردي و رفتارهاي مخاطره آميز و استفاده از نظام مراقبتهاي
بهداشتي مي باشد .

تعريف آموزش بهداشت:
آموزش بهداشت فرايندي است كه در آن افراد و گروه هاي مردم ياد مي گيرند رفتاري داشته باشند كه
موجب ارتقاء  ،حفظ و بازگرداندن تند رستي شان شود.

هدف آموزش بهداشت :
هدف آموزش بهداشت در مراقبتهاي بهداشتي اوليه عبارت است از  :ترغيب مردم به اينكه بخواهند سالم
باشند  ،بدانند چگونه سالم بمانند  ،براي حفظ سالمت فردي و جمعي اقدام نمايند و در موقع لزوم طلب كمك

نمايند .در واقع آموزش بهداشت به دن بال تغيير رفتار در مردم است .

راههاي ايجاد تغییر رفتار در مردم:
ما مي خواهيم با تغيير در رفتار مردم به آنها كمك كنيم تا از زندگي سالمتر و بهتري برخوردار شوند يكي
از مسائل مهم در آموزش بهداشت اين است كه ما رفتارهاي مختلف مردم را در رابطه با مسائل گوناگون
ب شناسيم و ببينيم كدام رفتارهابه طور مستقيم يا غير مستقيم باعث وقوع بيماري ميشوند ( رفتارهاي غير
بهداشتي)و كدام رفتارها برحفظ يا ارتقاء سالمتي مردم كمك مي كند( رفتاربهداشتي)
معموال سه راه عمده براي ايجاد تغيير رفتار در مردم وجود دارد كه عبارتند از :
 - 1بحث و گفتگو و مشاركت  - 2دادن اطالعات

 - 3استفاده از قانون

 - 1بحث و گفتگو و مشاركت

بهترين راه براي تغيير رفتار مردم اين است كه به ديدن آنها برويم ويا اينكه فرصت ديدار و مصاحبه با آنها
را در خانه بهداشت فراهم كنيم .باآنها صحبت كنيم و بخواهيم كه از مشكالتشا ن براي ما صحبت كنند
 ،سپس از آنها بخواهيم كه فكر كنند و بگويند دليل بوجود آمدن مشكالت چيست و آنها را در شناخت
صحيح و درست مشكالت و پيدا كردن راه حل راهنمايي كنيم .وقتي آنها توانستند راه حل مشكالتشان را
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پيدا كنند  ،خواهيم ديد كه با كمك و مشاركت خود آنها مشكال تشان حل شده ودر رفتار هايشان تغيير
بوجود خواهد آمد .اين روش يكي از موثر ترين روشها در ايجاد تغييررفتار مردم است.
« روزي بهورز يكي از روستاهاي شمال كشورمان به ديدن گروهي از زنان شاليكار آمد  .اونزد آنهامدتي
توقف كرد و به مشكالت آنها گوش داد  .زنان شاليكار از ضعف و خستگي شكايت دا شتند .برخي از آنها
در حالي كه طفل شير خوار خود را به پشت مي بستند  ،ساعت ها كار مي كردند و فقط در فرصت هايي كه
در حين كار پيش مي آمد مي توانستند قدري نان و پنير به عنوان غذا بخورند و به طفل خود شير بدهند.
بهورز در مشاهدات خود متوجه شد كه برخي از اين زنان خيلي ر نگ پريده اند و مشكوك شد كه زنان
شاليكار به دليل عدم برخوردار از يك وضعيت تغذيه اي مناسب به كم خوني مبتال شدند.
بهورز ابتدا از زنان پرسيد كه فكر مي كنيد چه چيزي سبب بروز اين مسئله شده است؟
بعضي از آنها كار زياد را مطرح كردند و ديگران هواي مرطوب مزرعه را عامل مشكل خود دانستند .يكي از
زنان جوان كه در يكسال اخير فرزند پسري به دنيا آورده بود مي گفت :از وقتي كه فرزندم به دنيا آمده
بعضي از افراد فاميل كه حسود هستند براي تضعيف او از جادو استفاده كرده اند .بهورز از زنان سوال كرد
براي حل اين مشكل چه كار كرده اند؟ يكي از آنها گفت كه همسرش او را وادار كرده كه غذاي بيشتري
بخورد و ديگري مطرح كرد كه او خيلي زود مي خوابد .چند نفر ديگر گفتند كه آنان براي تقويت خود
عصاره برخي گياهان را مي نوشند .بهورز سوال كرد كه آيا اين كارها مشكل آنها را حل كرد ه است؟تمام
زنان شاليكارگفتند « :نه ».
سپس زنان از بهورز سوال كردند كه آيا او مي تواند به آنها كمك كند؟ بهورز گفت سعي خواهد كرد .اما
الزم است كه در مورد كارهاي روزانه و وضعيت زندگي آنها بيشتر بداند .بهورزسوال كرد كه زنان چند
ساعت درروز كار مي كنند؟و وضعيت تغ ذيه اي آنان چگونه است؟زنان گفتند كه بطور متوسط در اين ماه
از سال روزانه  10ساعت در مزرعه كار مي كنند .آنها اظهار داشتند كه عالوه بر كار در مزرعه وظايف
ديگري هم دارند كه تقريبا در اكثر موارد تمامي اوقات روز و حتي عصر و شب خود را صرف آن مي
كنند.اغلب زنان شا ليكار مي گفتند كه در فرصت كوتاهي كه در بين كار پيش مي آيد آنها مي توانند
مقداري نان و پنير و سبزي به عنوان ناهاربخورند .شبها هم غذاي سا ده مثل نان و ماست يا نان و پنير صرف
مي كنند.
برخي از آنان هفته اي يك بار گوشت مصرف مي كنند  .بعضي از آنها كه وضعيت مالي خوبي ندارند سعي
مي كنند تا بيشتر شير و پنير و گوشتي را كه از دامهاي خود به دست مي آورند بر اي فروش به شهر ببرند.
اغلب زنان ميانسالي كه در اين گفتگو شركت داشتند داراي بيش از  5فرزند بودندو بعضي از آنان به بچه
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هاي خود شير مي دادند  .بهورز پس از شنيدن پاسخ زنان از آنان تشكر كرد و به آنان گفت  ،جوابهاي شما
در مورد مشكل فكرهايي را براي من مطرح ساخته است  .آيا شما مي دانيد كه وضعيت تغذيه اي شما تاثير
بسيار زيادي بر سالمتي شما دارد؟يكي از آنها گفت :بله همسر من هم همينطور فكر مي كند .براي همين او
سعي مي كند هر شب براي شام مقدار زياد ي برنج مصرف كنم .البته پس از آن به مقدار زيادي چاق شده
ام ولي با اينحال قدرتم كمتر شده است .
بهورز گفت :اين فكر درست است كه افراد به هر مقداري كه بيشتر كار مي كنند به انرژي بيشتري نياز دارند
اما بايد توجه داشت آنچه كه پيش از اين اهم يت دارد نوع غذاهايي است كه افراد مصرف مي كنند .بهورز
در ادامه صحبتهايش توضيح داد كه وجود گوشت و بعضي از موادغذايي ديگر در وعده هاي غذابي خصوصا
براي زناني كه باردار هستند و يا به فرزند خود شير مي دهند بسيار ضروري است و كمبود آنها در وعده هاي
غذايي باعث بروز كم خوني مي شود .يكي از زنان سوال كرد كه عالئم كم خوني چيست ؟ بهورز به آنان
برخي از عالئم كم خوني را توضيح داد ولي به آنها گوشزد كرد كه براي تشخيص كم خوني و درمان آن
مي بايست به پزشك ارجاع شوند  .بهورز به زنان توضيح داد كه چگونه مي توانند با راه هاي ساده و كم
خرج مقدار مورد نياز تركيبات مناسب غذايي را براي خود فراهم كنند .در اين مورد زنان سواالتي را مطرح
كردند و بهورز توضيحات الزم را به آنها داد.
اشتياق زنان روستايي به طرح سواالت مختلف و نظراتي كه در زمينه بهبود خود داشتند موجب شد تا قرار
مالقات ديگري ر ا در خانه بهداشت بگذارند .بهورز اظهار داشت كه او در خانه بهداشت تصاوير و امكاناتي
دارد كه در زمينه اين بحث و گفتگو كمك زيادي به آنها خواهد كرد  .او در پايان ديدارش صحبت
كشاورزي را كه به همسرش گفته بود « بايد بيشتر غذا بخورد » را به آنان خاطر نشان كرد و گفت ا ين صحبت
درست است كه افرادي كه بيشتر كار مي كنند به انرژي و غذاي بيشتري احتياج دارند اما اين نكته را بايد
بخاطر سپرد كه تركيب غذاها براي وضعيتهاي متفاوتي كه افراد دارند تنظيم شود .مثال زنان باردار بايد در
وعده هاي غذايي خود مقدار كافي گوشت وشير مصرف كنند.چن د نفر از زنان روستايي در مورد روش طبخ
بعضي از غذاهايي كه در خانه مصرف مي كردند و از بهورز در خواست كردند تا براي آنها فرصتي فراهم
آورد كه تجربه هاي خود را در اين مورد به يكديگر انتقال دهند» .
در داستان فوق بهورز موفق بود .او به مردم كمك كرد تا خودشان در مو رد مشكالت شان فكر كنند .از آنان
درخواست كرد تا در مورد راه حل مشكالت فكر كنند .زنان روستا هم در اين بحث مشاركت كردند .تمام
عوامل مؤثر بر بروز مشكل به خوبي بررسي شد و در نهايت همه آنها موافقت كردند تا دست به عملي بزنند
كه در جهت بهبود سالمت شان مؤثر باشد.
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 - 2دادن اطالعات

در اين روش كارمند بهداشتي مسائل مختلف بهداشتي را براي مردم شرح مي دهد  ،اين آگاهي در صورت
پذيرش مردم مي تواند به درجاتي سبب تغيير رفتار آنها گردد.
نمونه اي از تالش براي ايجاد تغيير رفتار با استفاده از روش دادن اطالعات:
« در روزهاي پايان ف صل پاييز در حالي كه هوا كم كم سرد مي شد  ،بهورز به روستاي علي آباد كه يكي از
روستاهاي قمر خانه بهداشت حسين آباد بود  ،سركشي كرد .او متوجه شد كه عده ي زيادي از كودكان روستا
مبتال به عفونت هاي تنفسي شده اند و برخي از آنها روزهاي زيادي است كه سرفه هاي خلط دار و تب دارند.
بروز موارد زياد عفونت هاي تنفسي در كودكاني كه در مدرسه ابتدايي درس مي خواندند مدير مدرسه را
نگران كرده بود .رئيس شوراي اسالمي هم از اين موضوع نگران شده بود و از بهورز در اين مورددرخواست
كمك كرد.بهورز بري حل اين مشكل جلساتي با مادران روستا و اعضاي شوراي اسالمي و مسئولين روستا
تشكيل داد .بهورز در اين جلسات درباره عفونت هاي تنفسي صحبت كرد و گفت علت اغلب موارد آن
ويروسهاي كوچكي است كه نخست سبب سرماخوردگي مي شوند و در صورت عدم مراقبت صحيح منجر به
انتشار عفونت در مجاري تنفسي و بزور عفونت در سينوس ها و گوش مياني و راه هاي هوايي مي شوند .وي
توضيح داد كه عفونت تنفسي در اطفال را بايد جدي گرفت زيرا ممكن است سبب ذات الريه و يا عفونت
گوش مياني در آنها شود كه خود اين ها نيز عوارض نامطلوب ديگري خواهند داشت .بهورز راه هاي
پيشگيري از ابتال به اين عفونت ها را به م ادران و مسئوالن مدرسه توضيح داد و به مادران توصيه نمود كه در
صورت بروز اين مشكل در كودكانشان آنها را جهت تشخيص و درمان به خانه بهداشت بياورند .اما با وجود
تمامي اين سفارشات بهورز متوجه شد كه عده بسيار كمي از مادران  ،فرزندانشان را براي درمان به خانه
بهداشت آوردند .بهورز متعجب و نگران شده بود زيرا مي دانست اطالعات كامل و درستي را در اختيار
روستاييان قرار داده ولي با اين وجود آنها مراجعه نكرده اند .بهورز جهت بررسي علت اين وضعيت مجددا به
روستاي علي آباد مراجعه كرد .بزرگان روستا و مادران به بهورز چيزهاي مختلفي م ي گفتنند آنها معتقد
بودند كه علت زياد شدن عفونتهاي تنفسي در اطفال در اين موقع از سال موادي است كه همراه باد در هوا
پخش مي شود و براي پيشگيري از عفونت در بچه ها مي بايست با دود هيزمي كه در خانه مي سوزانند اين
مواد را از بين ببرند .عالوه بر اين برخي ازآنها ب اور ندارند كه بيماري از شخصي به شخص ديگر سرايت مي
كند .بعضي از مادران براي درمان خروسك در كودك خود مقدار ي اندك از خون تاج خروس را در دهان
طفل خود قرار مي دادند .بعضي از مادران هم مي خواستند كودك خود را به خانه بهداشت بياورند ،اما در
اين زمينه مشكالت و گرف تاريهاي زيادي داشتند» .
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اين بهورز به مردم اطالعات داده بود اما افراد معدودي براي درمان به وي مراجعه كردند .او به اندازه كافي
موفق نبود .اگر چه اطالعات بهداشتي كه او به افراد منتقل كرده بود درست بود  ،ولي تنها دادن اين اطالعات
براي حل مشكل كافي نبود .چيزها ي مؤثر ديگري نيز در رفتار مادران واهالي روستا ديده مي شد كه بهورز
آنها را به حساب نياورده بود .به نظر شما ساير عواملي كه بر رفتار مادران تأثير گذاشته بود ،كدامند؟
 - 3استفاده از قانون

در واقع در اين روش كارمند بهداشتي آن دسته از مردمي كه رفتارهاي غير بهد اشتي دارند را تهديد ميكن د
كه اگر رفتارشان راتغيير ندهند  ،آنها را به دادگاه معرفي خواهد كرد .اين كار ممكن است در ابتدا مؤثر
باشد اما به مرور زمان براي مردم عادي شده و بي اثر خواهد شد.
نمونه اي از تالش براي ايجاد تغيير رفتار با استفاده از قانون:
« خانواده ا ي در روستاي حسين آباد خانه و حياط خود را تميز نگه نمي داشت .آنان زباله هاي خود را به
صورت توده اي بزرگ در پشت خانه مي ريختند و اين توده ،مكاني براي حشرات و موش ها شده بود.
كودكان اين خانواده اغلب مريض بودند و مكررا مبتال به اسهال و عفونت هاي پوستي مي شدند .روزي
بهورز خانه بهداشت از آن خانه بازديد كرد .او از ديدن اين وضعيت بسيار متاثر شد و به خانواده گوشزد
نمود كه آنها براي خود و تمام افراد جامعه ايجاد دردسر كرده اند .اما آنها به حرف هاي بهورز توجهي
كردند .بهورز دوباره به آنها مراجعه كرد و به آنها گفت در صور ت عدم رعايت بهداشت خانه و محيط
اطراف خانه و داخل آن  ،آنها رابه دادگاه خواهد كشاند .خانواده از اين مساله هراسان شد و با سرعت اقدام
به تميز كردن فضاي اطراف خانه كردند ،اما در زمينه نظافت فضاي داخل خانه حرف هاي بهورز را گوش
ندادند.
بهورز در بازديد خانه مشاهد ه كرد كه فضاي بيرون خانه تميز شده است اما فضاي داخل خانه تغيير زيادي
نكرده است .اوبه خانواده تذكر داد كه آنها مي بايست هميشه فضاي بيرون خانه را تميز نگه دارند و در
ضمن آنها بايد كه نظافت داخل خانه را هم رعايت كنند و چنان كه تذكرات او را جدي نگيرند  ،آنها ر ا به
دادگاه معرفي خواهد كرد .او خانه را ترك كرد و تا چند ماه به آنجا برنگشت.
وقتي خانواه براي مدتي بهورز را نديدند ،فكر كردند كه تهديدهاي او جدي نبوده و در ضمن عصباني هم
شده بودند .آنها نديده بودند كه غريبه اي به خانه يشان بيايد و به آنان فشار بياورد كه نظ افت را رعايت
كنند .لذا به زودي شروع به ريختن زباله ها در پشت خانه يشان كردند .بالخره بهورز برگشت و توده زباله ها
را ديد اما وقتي سعي كرد تا با خانواده صحبت كند ،آنها به او گفتند كه آنجا را ترك كند و گفتند در
صورتي كه سعي كند تا وارد خانه شود با او نزاع خوا هند كرد ».
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اگرچه وقتي كارمند بهداشتي سعي در اعمال زور و فشار به خانواده نمود ،آنها در ابتدا آنچه را كه گفته بود
پذيرفتند اما بعدا عصباني شده و از همكاري با او سرپيچي كردند.
با رعايت چه نكاتي بهورزان مي توانند آموزش بهداشت موفقي داشته باشند؟
با مرور داستان هاي فوق مي توان به نكاتي كه كارمندان بهداشتي مي بايست براي ايجاد تغيير رفتار در مردم
مد نظر داشته باشند ،پي برد.

مراحل تغییر رفتار
همانطور كه گفته شد آموزش بهداشت به دنبال تغيير رفتار مناسب در مردم است .براي اين كه موفقيت يك
برنامه آموزشي سنجيده شود بايد ديد چقدر به تغيير رفتار مردم انجاميده است؟ چنانچه در امر آموزش
بهداشت به اين مهم توجه كافي نشود و موانع ايجاد اين تغيير به خوبي شناسايي نشود از تاثير اين آموزش
كاسته خواهد شد .نكته مهم اين است كه تغيير رفتار هرگز به صورت ناگهاني رخ نمي دهد .لذا بايد همواره
به خاطر داشته باشيم اينطور نيست كه فردي رفتار قديمي و عادي خود را يكباره كنار گذاشته و رفتار جديد
را با جان و دل بپذيرد .بلكه اين فرآيند مرحله به مرحله رخ مي دهد.
مرحله اول :احساس نیاز به تغییر

در نخستين مرحله ،مردم قبل از پذيرفتن يك رفتار بهداشتي از خود مي پرسند كه اين رفتار چگونه با ايده ها
و جريان عادي زندگي شان جور در مي آيد و چه تاثيري بر آنها دارد؟ در اين زمان آموزش دهنده بايد قبل
از آموزش اين سؤال را اول از خود بپرسد .به هر حال يك فرد زماني يك روش جديد را مورد توجه قرار
مي دهد كه نياز به تغيير را اح ساس كند .تا زماني كه فرد از جريان زندگي خود و نوع رفتارهايش احساس
رضايت دارد و نيازي به تغيير احساس نمي كند ،هرگونه تالش براي دادن اطالعات بي ثمر خواهد بود .در
اين مرحله تالش آموزش دهنده بايد بر ايجاد حساسيت در برابر مساله مورد آموزش متمركز شود .بايد ابعاد
مساله را براي مخاطبان تشريح و اهميت تغيير رفتار را گوشزد شود.
مرحله دوم :عبور از موانع

پس از احساس نياز به تغيير ،فرد وارد مرحله اي مي شود كه با وجود تمايل به تغيير ،مسئوليت عدم امكان
تغيير را به عهده ديگران (مثال دولت) مي گذارد يا اينكه اعتماد به نفس الز م براي اقدام به تغيير را ندارد .در
اينجا واكنش اطرافيان نسبت به رفتار جديد اهميت فراوان دارد .اگر تغيير رفتار منجر به كاهش محبوبيت فرد
شود ،احتمال پذيرش رفتار جديد بسيار كم مي شود .در اين مرحله فرد به وضعيتي رسيدي كه مساله را مي
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بيند ولي درباره حل آن هنوز ترديد دارد .آنچه در اين مرحله مورد نياز فرد است ،رفع ابهام و نگراني هاي
وي از تغيير است.
بدين منظور بايد دامنه آموزش را به اطرافيان نيز گسترش داد .در اين مرحله مي توان نمونه هايي از افرادي
كه تغيير رفتار داده اند به آموزش گيرنده نشان داد.
مرحله سوم :نیاز به آموزش و كسب اطالعات

سومين مرحله از فرآيند تغيير رفتار از آن زمان شروع مي شود كه فرد تصميم به تغيير رفتار گرفته وي
اطالعات كافي درباره آن را ندارد و احساس نياز به يادگيري و كسب معلومات در وي زنده شده است.
در اين مرحله آموزش و انتقال اطالعات صحيح و در ا ختيار قرار دادن امكانات نقش بسيار مهمي در تغيير
رفتار بازي مي كند .وظيفه آموزش دهنده در اين مرحله اين است كه انتقال پيام هاي بهداشتي را با استفاده
از مناسب ترين طريق فراهم نمايد .در آموزش بهداشت همواره بايد اين نكته اساسي را به خاطر داشته باشيم:
به طور كلي يك فرد زماني خوب ياد مي گيرد كه مورد احترام قرار بگيرد ،احساس امنيت و رضايت كند و
آنچه را كه مي آموزد كاربرد داشته باشد و در حل مشكالت به او كمك كند .شايد توجه كرده باشيد كه
كودكان در مورد بسياري از چيزهايي كه بر سر راهشان قرار مي گيرد كنجكاوي نشان مي دهن د،
امابزرگساالن بيشتر مطالبي را ياد مي گيرند كه به كارشان بيايد يا مورد عالقه شان باشد .آنها بايد ببينند كه
آگاهي و مهارتي را كه كسب مي كنند چه كاربرد مستقيمي در زندگي شان دارد .بنابراين يكي از مهمترين
نكات در آموزش به بزرگساالن اين است كه با كاربرد آنچه م ي آموزند نيز آشنا شوند.
تعريف ارتباط :
ارتباط عبارت است از فن انتقال اطالعات  ،افكار و رفتارهاي انساني از يك شخص به شخص ديگر
اجزاي ارتباط:
 - 1فر ستنده پيام

 - 2پيام

 - 3كانال ارتياطي

 - 4گيرنده پيام

ويژگیهاي ارتبا ط مؤثر :
 - 1خصوصيات فرد آموزش دهنده :
الف) شخص شما (شخصيت و رفتار شما)  :در نوع ارتباطتان با مردم بسيار مؤثر است .آيا مردم شما را
قبول دارند؟ اگر ندارند به چه دليل است؟ علت عكس العملهاي مردم را پيدا كنيد و چنانچه رفتارتان غير
منطقي است آن را اصالح نماييد .برا ي برقراري روابط خوب بايد كارهايي را انجام دهيد كه به عقيده مردم
مفيد و ثمر بخش باشد.بايد به ميان مردم رفته و شغلتان را براي آنها توضيح دهيد .همچنين بايد به حرف
مردم گوش دهيد .به مسائل و نيازهاي آنها توجه كنيد .با كاركنان بخشهاي ديگر « ادارات و سازمانها »
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مال قات كنيد و مهمتر اينكه به ديدار روحاني محل ،معلمين ،حكيم باشي هاي سنتي و افراد با نفوذ برويد .در
مورد كار و تجربات آنها چيزهاي جديد بياموزيد و شغل خودتان را براي آنها توضيح دهيد و ضمن بحث به
آنها تفهيم كنيد كه با همكاري يكديگر مي توانيد جامعه بهتري درست كنيد.
ب) بیان و گفتار واضح و روشن:

هدف از برقراري ارتباط خوب اين است كه مردم پيام مارا دريافت كنند ،يعني بشنوند ،ببينند و درك كنند.
بنابراين بايد بيان كردن ،نوشتن يا نشان دادن پيام به طور واضح و ساده باشد .مث ال ً در صحبت با مردم بكار
بردن اصطالحاتي مثل ا يمن سازي ،ضد عفوني  ،گندزدايي و  ...باعث سردرگمي مردم مي شود.
ج) گوش كردن و توجه نمودن:

خوب گوش كردن ،احترام گذاشتن به مردم است  .پس به آنچه مي گويند خوب گوش كنيد ،صحبت آنها را
قطع نكنيد،در حرفهايشان دخالت نكنيد ،در حال گوش كردن به چيز ديگري نگاه نكنيد و خود را به كار
ديگري سرگرم نكنيد.

تعريف ارتباط كالمي و غیر كالمي:
پيامهاي كالمي شامل تمام جنبه هاي گفتار يعني زبان و ابزارهاي كالمي همراه آن است  ،در حاليكه پيامهاي
غير كالمي به فعاليتهايي گفته مي شود كه كاركرد ارتباطي دارند مثل حالت چهره – ژستها و حركتها.
نخستين برخورد و نخستين تاثيري كه برمردم مي گذاريد بسيار اهميت دارد  .بد نيست بدانيد كه كالم
 7درصد  ،لحن و طنين  38درصد و حركات ( كه ارتباطات غيركالمي در آن دخيل هستند )  55درصد
اطالعات را منتقل مي كنند  .بطور كلي موارد زير در ارتباط غير كالمي اهميت خاصي دارند :
لباس و پوشش ظاهري

لباس  ،احتماال ماو شخصيت ما را شكل نمي دهد اما لباس و وضع ظاهر  ،اغلب پايه اي براي قضاوت اوليه
در مورد افراد است و تاثير شگرفي بر قضاوتهاي ديگران نسبت به ما دارد  .بنابراين بهتر است در هنگام
مواجه و روبرو شدن با مردم به
بهترين وضع ظاهر ي مواجه شد .
اصوال تميزي و آراستگي ظاهر
به ويژه در لباس هاي شما نشانگر
شخصيت و ارزشي است كه شما
به خود و حتي به ديگران قائل
هستيد  .بنابراين در هنگام انجام
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وظيفه پوشيدن لباسي كه نشانگر شغل شما باشداز يك طرف و تميزي و آراستگي آن از طرف ديگر موجب
موفقيت شما د ر كار و ارتباط صميمانه شما با ديگران خواهد بود .
اشار ا ت و حركات دست ها

در زندگي روزمره شايد بارها به اين نتيجه رسيده ايم كه بسياري از آدم ها با دست هاي خود سخن مي
گويند  .به اين معني كه آنان با حركات مختلف دست پيام هاي گوناگوني را به مخاطبان خود القا كرده و با
آنان ارتباط موثري از اين طريق برقرار مي كنند.دانش آموزي كه سعي در بيان آموختهاي خود به معلمش
دارد  .معلمي كه مفاهيم نهفته در ذهن خود را با خلوص براي دانش آموزان خود تشريح مي كند روانكاوي
كه با حركت دادن انگشتان خود به صورت منظم بر روي ميز به سخنان بيما ر گوش مي دهد و  ...مي توان
گفت كمتر كسي است كه از آن بهره مند نگردد .
لحن كالم

هر اندازه سر و صدا و عوامل اختالل زا بيشتر وجود داشته باشد بلندي صدا بيشتر مي شود .
كيفيت صدا نيز بايد مطلوب و خوش طنين باشد  .لذا ناخوشي هاي مربوط به بيني  ،بيني گرفتگي ،گرفتگ ي
صدا  ،خشونت صدا و نفس زني(دشواريهاي تنفسي ) موجب اختالل در ارتباط و ناراحتي مشتريان خواهد شد .
فردي كه بسيار بلند سخن مي گويد اغلب موجب رنجش ديگران مي شود  .روانشناسان و متخصصان
ارتباطات معتقدند  :افرادي كه داراي ويژگي شخصيتي تهاجمي هستند با بلنداي صداي ب يشتري نسبت به
كسي كه در نقطه مقابل است و در ويژگي شخصيتي خجالتي قرار گرفته است سخن مي گويد .
چهره و چشم ها

چهره به مراتب از رمزها و رسانه هاي كالمي راستگوتر است و در ميان رسانه هاي غير كالمي تماس
چشمي مي تواند كمترين دروغ را بگويد  .برخي مطالعات و تح قيقات كه بر روي ارتباطات غيركالمي انجام
شده فقط روي حركات چشم ها و چهره متمركز شده اند .چشم ها از ميان كليه وجوه ظاهري ما ،آشكار
سازترند .چشم ها حتي گاهي بدون اينكه خود بخواهيم ،ارتباط برقرار مي كنند .مثال وقتي كه مردمك هاي
چشم هاي ما گشاد مي شوند صميمي ت ر ،جذابتر و گرمتر به نظر مي رسيم .

امرسون جامعه شناس سرشناس میگوید:
«نگاه میتواند همچون یک سالح پر که به سوی شما نشانه رفته ،ترسناک یا هشداری برای سکوت یا مانند
مشتی توهینآمیز باشد .نگاه همچنین میتواند با انتشار پرتوهای مهربانی ،آرامش را بر محیط حاکم کند و قلب
را سرشار از شادی نماید».
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خالصه فصل اول

آموزش بهداشت يكي از مناسبترين شيوه ها براي حل مشكالت بهداشتي مردم است.
هدف آموزش بهداشت تغيير رفتارهاي نامناسب بهداشتي مردم به رفتارهاي مناسب است.
براي آنكه به هدف تغيير رفتار در مردم دست يابيم بايد تالش كني م خود آنها مشكالتشان را شناسايي كرده
و براي آنها راه حل پيدا كنند .مناسبترين روش براي ايجاد چنين تغييري استفاده از روش بحث و گفتگو و
مشاركت است .تغيير رفتاري كه در اثر آموزش بهداشت در مردم بوجود مي آيد مراحل مختلفي دارد .در
هر مرحله كارمند بهداشتي (بهورز) وظايف مشخصي براي تقويت فرايند تغيير رفتار دارد.
براي برقراري ارتباط موثر در آموزش بهداشت كارمند بهداشتي(بهورز) بايد شخصيتي قابل قبول براي مردم
داشته باشد  ،به مردم احترام بگذارد و به حرفها و ايده هاي آنان خوب گوش كند و با آنان به سادگي و
بياني روشن صحبت كند.
در برقراري ارتباط هم ارتباط كالمي اهميت دارد وهم ارتباط غير كالمي

تمرين در خارج از كالس درس

 - 1هدف آموزش بهداشت را توضيح دهيد
-2چگونه رفتار يك فرد تغيير مي كند؟
 - 3در آموزش يك ارتباط خوب چگونه بدست مي آيد؟
 - 4انواع ارتباط موثر را نام ببريد.
 - 5ا نواع ارتباط غير كالمي را توضيح دهد

تمرين در كالس درس

كودكي مبتال به اسهال شديد شده ولي مادر وي نسبت به اسهال كودك اهميت چنداني نمي دهد.
در اين مورد با كمك مربي و با استفاده از تجربه هاي قبلي خود در خصوص اقداماتي كه بايد
انجام دهيد (آموزش و ارتباط مناسب با مادر) بحث و تبادل نظر كنيد.
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فصل دوم
آموزش بهداشت با افراد و روش مشاوره

اهداف
پس از مطالعه اين فصل انتظار مي رود بتوانید :

-1مشاوره و اصول آن را توضيح دهيد.
-2انواع مشاوره هايي را كه ممكن است با آن روبرو شويد نام ببريد .
-3مراحل مشاوره را توضيح داده و با كمک مربي خود چند نمونه مشاوره را بر اساس اين مراحل
تنظيم نماييد.
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مقدمه :
همانگونه كه ديديم يكي از مهمترين وظايف بهورزان آموزش بهداشت به مردم است  .مردم به داليل
متعددي نياز به آموزش دارند  .ممكن است شما با افرادي روبرو شويد كه به دليل مشكالتي كه دارند به شما
مراجعه نمايند  .به عنوان مثال ممكن است مادري به دليل اينكه فكر مي كند شير او براي فرزندش كافي
نيست به شما مراجعه كند.

مفهوم آموزش بهداشت با افراد ( مشاوره )
يكي از وظايف مهم هر بهورز ارائه مراقبت هاي اوليه بهداشتي به مردم است .
در اين رابطه افراد نيازمند مراقبت بهداشتي به خانه بهداشت مراجعه نموده و بهورز بايد در طول زمان
مالقات از طريق بحث و گفتگو و برقرار نمودن ارتباط خوب ،كاري كندكه افراد اعتماد به نفس الزم بر اي
دريافتن راه حل مشكل و رفع نيازهايشان پيداكنند .ارتباط با افراد براي تشويق آنان در جهت حل مشكالتشان
را « مشاوره » مي گويند .
هدف مشاوره

از طريق مشاوره افراد تشويق مي شوند تا در مورد مشكالتشان فكر كنند  ،علل به وجود آورنده مشكالت را
بشناسند و راه حل ال زم را پيدا كرده و بر اساس آن اقدام نمايند  .هميشه به خاطر داشته باشيد كه مشاوره
انتخاب است نه زور و نه توصيه .گاه ممكن است شما فكر كنيد توصيه يا راه حل شما خوب ومعقول است
ولي امكان دارد كه توصيه شما با موقعيت و شرايط فرد سازگار نباشد .
اصول مشاوره:
ال ف – برقراري ارتباط

مشاور بايد حالت توجه و مراقبت از خود نشان داده و از ابتداي مشاوره در جهت كمك به افراد سعي كند
ارتباط خوبي برقرار نمايد  .در اين صورت است كه افراد به مشاور اعتماد كرده  ،مشكالتشان را بر زبان مي
آورند  .خوب گوش دادن و احترام گذاشتن يكي از بهترين راه هاي ايجاد ارتباط عميق است  .عالوه بر اين
ارتباط خوب به شما كمك مي كند تا مناسب ترين راه را براي حل مشكل پيدا كنيد  .به خاطر داشته باشيد
كه بايد به حرفهاي مردم خوب گوش كنيد خودآنها راه حل را به شما مي گويند .
ب) تشخیص نیازها

گفتيم مشاور سعي مي كند مشكل را همان طور كه افراد مي بينند درك كند  ،مردم بايد مشكل را خودشان
تشخيص دهند پس مشاور نبايد مشكالت را يكي يكي نام ببرد بلكه بايد در جهت شناخت مشكالت سؤاالتي
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را مطرح كند كه فرد آزادانه اظهار عقيده نمايد  .در اين مرحله فرد مشاوره كننده فقط بايد به صحبت
مشاوره شونده گوش دهد  .تا متوجه شود كه فرد چه نيازهايي دارد .
ج) درک احساسات

مشاور بايد احساسات افراد را درك كند  .به عنوان مثال ممكن است مادري به شما مراجعه كند و از اين كه
طفل شير خوارش چند روز است كه دچار اسهال شده  ،اظهار نگراني كند .شما بايد احساس نگراني مادر را
درك نموده و آن را تأييد نماييد  .اين درك هرگز به معني همدرد شدن و ايجاد نگراني در شما نيست و
شما نبايد به خاطر اين مسئله همانند مادر طفل ناراحت باشيد  .درست است كه شما مشكل مادر و احساس او
را به خوبي درك مي كنيد و خود را مسئول كمك مي دانيد ؛ اما در عين حال شما را ه حل هايي براي اين
مشكل مي دانيد  .مردم در مورد مشكالتشان به طور طبيعي ترس و نگراني دارند كه هرگز نبايد مورد سرزنش
قرار گيرند چون سرزنش سبب سلب اعتماد افراد مي شود .
د) مشاركت

مشاور به فرد كمك مي كند تا او همۀ جنبه هاي مشكل را در نظر بگيرد  ،راه حلهاي مختلف را پيدا و
بهترين آنها را انتخاب نمايد .به عنوان مثال ممكن است زني به دليل اعتقادات غلط همسر قادر نباشد كه از
يك روش پيشگيري از بارداري مناسب استفاده كند و اين امر منجر به بروز اختالف و دعوا شده باشد  .در
اينجا وظيفه مشاور اين است كه با رعايت رازداري و با مشاركت فرد اقدام به تحليل مشكل و پيدا كردن
بهترين راه حل نمايد .
ه) رازداري

در مشاوره معمو ال ً مسائل شخصي و خانوادگي به مشاور گفته مي شود ؛ مشاور بايد اين اطالعات را از
ديگران ،حتي بستگان فرد مخفي نگاه دارد  ،چون اگر آنها را فاش كند فرد اعتماد خود را از دست داده  ،از
مشاور دوري نموده و چيزي به مشاور نخواهند گفت .
اين موضوع در محيط روستا از اهميت بسيار زيادي برخوردار است .گاه ممكن است به دليل چيزهايي كه به
ديگران گفته ايد فرد دچار درد سر و مشكل تازه اي شود  .پس هميشه به اع تماد فرد  ،احترام گذاشته و بدون
اجازۀ خود او اطالعات را فاش نكنيد  .به عنوان مثال ممكن است زني به دليل ناباروري با شما مشورت كند .
او ممكن است به همين دليل در داخل خانواده دچار مشكالت بسيار زيادي نيز شده باشد  .افشاي مشكالت
اين زن ممكن است سبب بروز بحرانها ي زيادي گردد كه آثار بسيار وخيمي داشته باشد  .همواره به خاطر
داشته باشيد رازداري بايد يكي از اصلي ترين صفات كساني باشد كه حرفه آنها اقدام به درمان و راهنماي ي
مردم در جهت حل مشكالتشان است
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و)آموزش اطالعات

اگر چه مشاور نصيحت نمي كند اما بايد اطالعاتي كه فر د براي تصميم گيري به آنها نياز دارد را در قالب
مطالب ساده در طول بحث ارائه نمايد  .شرايطي به وجود بياورد كه فرد با آگاهي بيشتر تصميم بگيرد و با
استفاده از دانش جديدي كه كسب مي كند  ،راهي براي حل مشكل خود پيدا كند .

ز) ساير شرايط

ايجاد محيط آرام و خصوصي براي مشاوره  ،صرف وقت كافي  ،بيان ساده و قابل فهم  ،استفاده از شيوه
تحسين و تشويق براي تقويت نكات مثبت مشاوره شونده و  ...از جمله نكاتي است كه بايد در مشاوره رعايت
شود .

مراحل مشاوره :
از آنچه كه گفته شد مي توان چنين نتيجه گرفت كه مشاوره يك ارتباط دو طرفۀ چهره به چهره است كه در
آن مشاور از طريق دادن اطالعات مناسب و قابل درك به فرد كمك مي كند تا با توجه به شرايط و نياز هاي
خود  ،بهترين و مناسب ترين تصميم را بگيرد و بر اساس آن عمل كند .
بنابراين مشاوره مي تواندشامل مراحل زير باشد :
 - 1كمك به فرد براي شناسايي و تشخيص مشكل .
 - 2كمك به فرد براي كشف علل به وجود آمدن مشكل .
 - 3كمك و تشويق فرد براي توجه به راه حلهاي مختلف و قابل انجام براي حل مشكل .
 - 4كمك به فرد براي انتخاب بهترين راه حل .

نمونه اي از يک جلسۀ مشاوره

در اينجا به ذكر مثالي از يك مشاوره مي پردازي م :
« معلمي از يك بهورز درخواست نموده تا با يكي از شاگردانش  ،صحبت كند  .معلم  ،مطالب متعددي را
در مورد شاگردش به بهورز مي گويد  .او هفده سال دارد و شاگرد باهوشي است اما اخير ا ًغيبت هاي طوالني
در مدرسه داشته است و هميشه خسته به نظر مي رسد  .امسال  ،آخرين سال تحصيلي او است و معلم نگران
است كه مبادا نتواند امتحاناتش را با موفقيت بگذارند ».
بحثي كه به دنبال مي آيد  ،نشان مي دهد كه بهورز در اين موقعيت  ،چگونه ممكن است اقدامي انجام دهد .
به آنچه كه او مي گويد  ،دقت كافي داشته باشيد و توجه كنيد كه براي تشويق شا گرد به صحبت آزادانه ،
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ابتدا سؤاالت كلي پرسيده مي شود  .او با شاگرد  ،احوالپرسي كرده و سعي مي كند تا رابطۀ خوبي را با وي
برقرار سازد او به دقت به آنچه كه پسر مي گويد  ،گوش داده و تا وقتي كه بهورز تمام داستاني كه در پس
مشكل پسر وجود دارد را نشنود  ،هيچگونه ت وصيه اي نخواهند كرد .
ضمن ا ً بهورز پسر را تشويق مي كند تا در مورد مشكل  ،به دقت فكر كرده تا از اين طريق بتواند  ،علت را
بهتر درك كرده و راه حل هاي احتمالي را براي خودش جستجو نمايد  .به خاطر داشته باشيد كه اگر مردم
در توسعه راه حل ها  ،مشاركت نمايند در اينص ورت براي حل مشكالتشان  ،بيشتر متعهد مي گردند  .پيشنهاد
مي شود از اين جلسۀ مشاوره يك نمايش كوتاه در كالس درس ترتيب دهيد .
ابتدا از همه بخواهيد تا يك بار  ،بحث را خوانده و سپس دو نفر داوطلب  ،انتخاب كنيد  .يك نفر  ،قسمت
مربوط به بهورز را با صداي بلند بخواند و نفر ديگر صحبت هاي پسر را تكرار كند .
اين كار  ،روش خوبي براي تمرين مشاوره خواهد بود .
« بهورز  :صبح بخير  ،حال شما چطور است ؟ پدر و مادرت چطورند؟
پسر  :متشكرم  ،حال همه خوب است  ،بجز مادرم كه كمر درد دارد .
بهورز  :فكر مي كنم اين آخرين سال تحصيلي شم ا باشد  ،وضع مطالعاتت چگونه است ؟
پسر  :خوب است  .من معمو ال ً در مدرسه خوب درس مي خوانم اما مي دانيد كه سال آخر مشكل است .
بهورز  :آيا امسال مشكلي از نظر جسمي نداشتيد ؟
پسر  :در واقع احساس كمي ضعف و سر درد داشته ام  .براي سردرد معمو ال ً از قرص هاي مسكن ا ستفاده مي
كنم .
بهورز  :قرص ها الزم هستند اما آيا بهتر نيست به خاطر سردرد و ضعف يك بار به پزشك مركز بهداشتي
درماني مراجعه كني ؟
پسر  :بله فكر مي كنم .
بهورز  :راستي آيا غذا خوب مي خوري ؟ فكر مي كنم تغذيۀ خوب و مناسب از مشكل ضعف تو كم كند .
به من بگو ك ه در چند روز گذشته  ،چه غذايي خورده اي ؟
پسر  :مادرم هميشه مي گويد كه صبحانه كامل بخوريد  .بنابراين اغلب روزها براي خودم و برادرهايم  ،يك
كاسۀ بزرگ عدسي درست مي كنم  .و سعي مي كنم براي مصرف در طول روز ميوه نيز بخرم .
بهورز  :منظورت اين است كه تا حدي پخت و پز و مقداري هم خريد مي كني ؟
پسر  :بله اين كارها ضروري است  .چند سال پيش كمر مادرم آسيب ديد و اكنون مشكل شده است .
دكتر مي گويد كه او مسن است و كار زيادي نمي توان برايش انجام داد و فقط به او مسكن مي دهند  .اما
دكتر به ما گفت كه هر طور مي توانيم به ما درمان كنيم  .چون من از همه بزرگتر هستم قسمت اعظم
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مسئوليت به دوش من است  .چون پدرم اغلب روزها تا موقع غروب كار مي كند و وقتي به خانه بر مي گردد
هم كارهاي زياد ديگري براي انجام دادن دارد.
بهورز  :ديگر چه كارهايي انجام مي دهي ؟
پسر  :در تهيۀ غذاي شب هم كمك م ي كنم و براي تميز كردن خانه  ،بچه هاي كوچك را نيز به كار مي
گيرم ولي براي اين كه كارشان را صحيح انجام دهند  ،بايد مراقب آنها باشم .
بهورز  :با اين همه كار  ،چه وقت فرصت مطالع پيدا مي كني ؟
پسر  :مشكل همين است  .تا زماني كه تمام كارها انجام نشده و بچه هاي كوچكتر هم نخوابيده باشند ،
مشكل مي توان به طور جدي مطالعه كرد  .پس از آن تا جايي كه امكان داشته باشد درس مي خوانم و آنقدر
ادامه مي دهم تا روي زمين خوابم ببرد .
بهورز  :در كجا مطالع ه مي كني ؟
پسر  :ما فقط دو اتاق براي سكونت در آن داريم كه يكي از آنها ،اتاق خواب پدرو مادرم است و ديگري
به صورت اتاق نشيمن  ،غذا خوري و خواب بچه ها است  .به همين دليل است كه تا بچه هاي كوچك
نخوابند نمي توانم جهت مطالعه تمركز حواس داشته باشم  .من حتي سعي مي كنم تا از يك چراغ كم نور
استفاده كنم كه مبادا بچه ها بيدار شده و مزاحم من شوند .
بهورز  :اين طور كه مي بينم كار شمابسيار سخت است  .از صحبت شما چنين بر مي آيد كه فشار زيادي را
تحمل مي كنيد  .من متوجه شدم كه شما وظايفي نسبت به خانواده داريد كه بايد آن را انجام دهيد و لذا فكر
مي كنم اين همه كار اضافي و نيز مطالعۀ آخر شب  ،آن ه م در نور كم باعث ضعف و سردرد تو شده است .
خود تو چي فكر مي كني ؟
پسر:هرگزتاكنون بدين صورت به اين موضوع فكرنكرده بودم،به هر حال نگران هستم وهمان طوري
گفتيد،ناچارم كارهاي خانه را هم انجام دهم.چگونه مي توانم اين مشكل را حل كنم؟
بهورز:اول اين كه واقعا دوست دار ي به چه چيزي دست يابي؟
پسر:دلم مي خواهد تا امسال درامتحانات قبول شوم،بنابراين احتياج به مطالعه ي بيشتري دارم.
بهورز:وبراي اين كه بتواني بيشتر مطالعه كني بايد قوي باشي وبه قدركافي استراحت كني.
پسر:درست است وبنابراين بايد حساب كنم كه چگونه مي توانم استراحت ب يشتري داشته باشم.
بهورز:بهتر است ببينيم كه بيشتر چه مواقعي وقت مطالعه پيدا مي كني.
پسر :درست است.اگروقت مطالعه راپيداكنم مي توانم حساب كنم كه چگونه مي توانم استراحت بيشتري
داشته باشم.
بهورز:بهتر است ببينيم كه بيشتر چه مواقعي وقت مطالعه پيدا مي كني.گفتي كه غذاي شب راتهيه كرده
ومقداري هم خريد مي كني .بين تعطيل شدن مدرسه تا زمان تهيه غذا ،چكار مي كني؟
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پسر:معموال بعد از مدرسه به بازار مي روم تامواد الزم براي شب راتهيه كنم.در آنجا بعضي از دوستانم
را مي بينم ومدتي با هم حرف مي زنيم و بازي مي كنيم .سپس به خانه مي رو م تا شام را حاضر كنم.
بهورز:بازي براي تناسب اندام الزم است ؛اما فكر نمي كني كه الزم باشدتا پس از بيرون آمدن از مدرسه،
هفته اي يك يا دو روز از وقت آزادت راصرف مطالعه كني؟مطالعه كردن در روز،براي چشمان شما بهتر از
مطالعه درشب ودر نور كم است.
پسر:درست است اما بازي با دوستانم راهم واقعا دوست دارم.
بهورز:نمي خواهم بگويم كه از بازي كردن خودداري كني زيرابازي به تناسب اندام كمك مي كند عالوه بر
اين براي جواني در سن تو بازي و ورزش واقع ا ً الزم است اما بايد به آنچه كه بيش از همه براي شما مهم
است نيز فكر كني  .بنظر مي رس د كه نگران تكاليف مدرسه ات هم هستي  .بايد براي خودت تصميم بگيري
كه حاضري براي موفقيت در درس  ،چه چيزهايي را فدا كني  .در حال حاضر  ،سالمت خودت را فدا نموده
اي .
پسر  :هرگز به اين صورت به موضوع فكر نكرده بودم  ،حق با شماست  .من براي تحصيلم ارزش قائلم و
اگر سالم نباشم نمي توانم در مدرسه موفق باشم  .مطمئنم كه مي توانم بعد از مدرسه يك ساعت اضافه در
كالس بمانم و پشت ميزم مطالعه كنم  .هيچ كس هم در آنجا مزاحم من نخواهد بود و حتي ممكن است
معلمين هم آنجا باشند و اگر سؤالي داشته باشم بتوانند كمكم كنند  .دوستانم هم د ر اين يك ساعت  ،كمبود
مرا حس نمي كنند و مي توانم بعد ا ً به آنان ملحق شوم  .اميدوارم براي ماندن در مدرسه اذيتم نكنند و به من
فشار نياورند كه درس را رها كنم و براي بازي به آنها ملحق شوم .
بهورز:آيا دوستانت مشكالتي را كه تو در خانه داري ،درك مي كنند؟
پسر:البت ه،هميشه روزهاي آخر هفته سري به خانه ما مي زنند تا به مادرم سالم كرده وبا او احوالپرسي
مختصري كنند.فكر مي كنم كه مرا درك كنند ومزاحمم نشوند.
بهورز:حاال به تعطيالت آخر هفته بپردازيم .آيا مي تواني درآن مواقع هم مطالعه كني؟
پسر:صبح جمعه معموال صرف انجام كارهاي جاري مي شود وبعدازآن ،خانه ديگر ساكت نيست.
بچه هاي كوچك دائما درحال دويدن به داخل وخارج خانه بوده ودر عصر روز جمعه معموال مهمانها سر
ميرسند.
بهورز:آيا شما براي مطالعه ناچاري كه حتما درخانه بماني؟
پسر:ممكن است كه اگر كالسهاي مدرسه باز باشند به آنجايروم ي ا حتي به مزرعه پدرم بروم زيرا جاي
ساكتي است.من مي توانم غذاي مختصري باخودم بردارم وزير سايه درختان بنشينم ودرس بخوانم .
بهورز:خيلي خوب است كه تومي تواني براي اين مشكل اين همه راه حل بيابي .حق بامعلم مدرسه ات بود كه مي گفت شما
پسرباهوشي هستيد حاال دوست دارم كمي درباره برادرهاي كوچكترت بدانم چند ساله هستند؟
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پسر :آن كه بعد ازمن است  13سال دارد ودوقلوها هم  9سال دارند.
بهورز :وضع درسي ب رادر سيزده ساله ات خوب است؟
پسر  :او خيلي تالش مي كند .نمره هايش تقريب ا ً مثل نمره هاي من است  .شايد مي توانست بهتر از اين باشد .
بهورز  :وقتي كه كمر درد مادرتان شروع شد  ،چند ساله بودي؟
پسر  :در حدودچهارده سال .
بهورز  :آيا همۀ اين كارها را از همان زمان شروع كردي ؟
پسر  :بله .
بهورز  :با خودم فكر مي كردم كه اگر برادرت هم مثل شما باهوش است و با توجه به اينكه تقريب ا ً چهارده
س اله است  ،شايد بتواند مسئوليت بيشتري درانجام كار هاي خانه به عهده بگيرد .نظرت در اين باره چيست ؟
پسر  :هميشه فكر مي كردم كه او براي انجام اين كارها  ،خيلي جوان باشد اما اگر من توانسته ام در سن او
چنين كارهايي را انجام دهم  ،البد او هم مي تواند  .شايد بتوا نيم به نوبت  ،پخت و پز و ساير كارها را انجام
دهيم و در آن صورت من مي توانم مطالعه و استراحت بيشتري داشته باشم .
بهورز  :با نظراتي كه تو داري مطمئن هستم كه ديگر در درس خواندن دچار مشكل نخواهي شد  ،اما لطف ا ً
اگر از اين به بعد  ،شما و يا ساير افراد خانواده ات با مشكلي روبرو شديد  ،آزادانه به سراغ من بياييد .خب،
حاال قبل از اينكه بروي  ،لطف ا ً كارهايي كه براي حل مشكالت بابد انجام بدهي را براي من بشمار .اين كار
كمك مي كند تا مطمئن شويم كه چيزي را فراموش نكرده ايم و از تصميماتي كه گرفته ايم راضي هستيم .
پسر  :قبل از هر چيز الزم است تا بيشتر استراحت كرده و اوقات بهتري را براي مطالعه پيدا كنم .پس از
تعطيل شدن مدرسه حدود يك ساعت در آنجا خواهم ماند تا به اين طريق بتوانم در طول روز مطالعه كنم .
در ضمن در روزهاي پايان هفته براي مطالعه به مزرعه مي روم و در خانه از بر ادر كوچكم خواهم خواست تا
به نوبت كارهاي آشپزي و يا ساير امور را انجام دهد .
بهورز  :متشكرم  ،بسيار خوب  ،سالم مرا به والدينت برسان .
پسر  :اين كارها را خواهم كرد  .از كمك شما متشكرم  .خداحافظ » .
در اين مثال،كارمند بهداشتي هرگز تا زماني كه اطالعات كافي به دست نياورده بود  ،نپنداشت كه مشكل
پسر را فهميده است او هرگز پسر را مجبور به پذيرش توصيه اي نكرد و هميشه پسر را تشويق مي نمود تا در
مورد مشكلش فكر كرده و تصميم خودش را بگيرد .
كارمند بهداشتي سؤاالتي را مي پرسد تا پسر كمك كند كه به دقت و به طور جدي به علت مشكل فكر
كند .وقتي بهورز متوجه شد كه پسر تمايل به ترك بازي ندارد ،از او خواست تا چيزهايي كه درزندگي
برايش ارزشمندتر است را بررسي كند .او به پسر كمك كرد تا بفهمد كه واقع ا ً چه چيزهايي برايش مهم بوده
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و او را براي انتخاب كردن  ،راهنمايي كرد  .در انتها  ،ف رصت هايي به دست آمد كه او بتواند مطالعه بيشتري
نمايد ؛ اما در عين حال از بازي كردن با دوستانش نيز دست بر ندارد .

تمرين بيشتر در مشاوره
مشاوره نيز مانند هر مهارتي ،باتمرين پيشرفت مي كند .دانش آموزان ديگري را جمع كنيد و با آنان ،ايفاي
نقش كنيد يكي از شما نقش مشاورو نفر بعدي ،نقش مادري كه بچه اش مبتال به عفونت گوش است را بازي
كنيد.بقيه هم به عنوان تماشاچي هستند كه كار بسيار مهمي دارند؛آنها بايد به دقت به ايفاي نقش بنگرند ودر
پايان پيشنهاداتي را براي بهبود مهارت هاي مشاوره اي ،به آنان ارائه كنند.
پيشنهادات براي كسي كه نقش مادر را بازي مي كند:
شما بايد عينا شبيه به يك مادر معمولي در روستاي خود رفتار كنيد.به عقيده مادر ،چه عاملي ممكن است
باعث بيماري فرزندش شده باشد؟چه نوع معالجات محلي ممكن است تا قبل از مراجعه به خانه بهداشت
صورت گرفته باشد؟مشاور ممكن است نسبت به خانواده مادر،شرايط زندگي وشغل آنان ،عالقه مند باشد.
داستاني درباره خودتان بسازيد كه بتوانيد جوابهاي واقعي را به مشاور بدهيد.شمادر حين كاردر حرفه خود
مادراني را خواهيد ديدكه به دليل بيماري فرزندشان به خانه بهداشت مي آيند .آنها بعضي اوقات،نگران و
وحشت زده خو اهند بود.درست شبيه مادراني كه بچه اي بيمار دارند رفتار كنيد.اين كار موجب بهتر شدن
ايفاي نقش مي شود.

پیشنهاداتی برای مشاور :
مراحل مشاوره را بياد آوريد .در موردابزارهاي آموزشي كه مي توانيد بكار ببريد،فكر كنيد.آيامي توانيد از
عكس ويا پوستر استفاده كنيد؟شايد ا ين وسايل را با خود نداشته باشيد اما در هنگام ايفاي نقش ،وانمود
كنيد كه آنها را داريد.آيا الزم است تا به مادر كمك كنيد كه اعضاي خانواده اش اورا پشتيباني
نمايند؟ممكن است بگوييد ما هنوز مهارت هاي مورد نياز در زمينه برخورد با يك كودك مبتال به عفونت
گوش رانيامو خته ايم .اين ايراد كامال صحيح است اما شما مي توانيد به مادر در مورد اهميت مراجعه به
پزشك صحبت كنيد .در اين موردخوب است از مربي خود از قبل در مورد عالئم عفونت گوش در يك
كودك  4يا  5ساله و عوارض عدم درمان مناسب آن سوال كنيد وپس از آن اقدام به تنظيم مشاوره
نم اييد.آنچه كه شما در اين مرحله با تمرين زياد بايد بياموزيد اين است كه بتوانيد به خوبي با مراجعين
ارتباط برقرار كنيد.
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خالصه فصل دوم
* مشاوره عبارت است از ارتباط با افراد براي تشويق آنان در جهت حل مشكالتشان  .مشاوره يكي از
موثرترين شيوه ها جهت آموزش بهداشت و ايجاد تغييير رفتار در افراد است.
*در مشاوره افراد تشويق مي شوند تا درمورد مشكالتشان فكر كنند .علل بوجود آورنده آنها را بشناسندو
راه حل الزم را پيداكرده وبراساس آن اقدام نمايند.
*براي انجام يك مشاوره خوب بايد بتوانيم به خوبي بامردم ارتباط برقرار كنيم ،نيازه اي آنها را بشناسيم
واحساس آنها را درمورد مسايل مختلف به خوبي درك كنيم .عالوه بر اين براي بدست آوردن يك راه حل
مناسب بايد از مشاركت خود فرد در انتخاب راه حل استفاده كنيم

تمرين در خارج از كالس
 - 1مشاوره راتعريف كرده واصول آن را توضيح دهيد .
 - 2انواع مشاور ه راتوضيح داده وبراي هركدام نمونه هايي را ذكر كنيد.
 - 3يك ديالوگ جهت مشاوره بنويسيد

تمرين در كالس درس
با كمك ساير دانش آموزان وراهنمايي مربي خود اقدام به ايفاي نقش در زمينه چند نمونه مشاوره نماييد.
موضوع ايفاي نقش مي تواند يكي از موارد مشكالت شايع در خا نواده ها يا جامعه باشد.مثال مشكل مصرف
سيگار توسط يكي از فرزندان جوان خانواده مشكل ازدواج يك دختر جوان واختالف نظرهايي كه بروز
كرده است.
در اين ايفاي نقش يكي از دانش آموزان نقش مشاور ونفر ديگر نقش مشاوره شونده را برعهده خواهد
داشت بقيه دانش آموزان كالس هم بايد تماشاگر اين نمايش باشند وظيفه اين تماشاگران اين است كه به
دقت به ايفاي نقش بنگرند و پس از اتمام آن پيشنهاداتي را براي بهبود مهارتهاي مشاوره ارائه دهند .اين
تمرين را در چند نمونه و براي هر كدام توسط ساير دوستان تكرار كنيد و در هر مورد رفتار مشاور را ب ا
كمك مربي خود تجزيه وتحليل كنيد .
24

فصل سوم
روش جلب مشاركت مردم و آموزش بهداشت با گروه ها و
جامعه

اهداف
پس از مطالعه اين فصل انتظار مي رود بتوانید :
 - 1فواید آمو زش گروهی را توضیح دهید و حیطه های مختلف آموزش گروهی در روستا رانام ببرید
 - 2گرو های رسمی وغیر رسمی را توضیح دهید و اقدام به دسته بندی گروه های مختلف موجود در
روستای خود نمایید .
 - 3دالیل وقوع رفتارهای مفید و مشکل سازی را که در بحث ها وجلسات گروهی مختلف در روستا
پیش می آید توضیح دهید
 - 4اصول ونکات الزم االجرا در آموزش بهداشت به گروه های مختلف جامعه را بیان نمایید .
 - 5اصول جلب مشارکت گروه ها برای فعالیت بهداشتی در جامعه را ذکر کنید .
 - 6مراحل مختلف مشارکت جامعه در برنامه های بهداشتی را شرح دهید .
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مشاركت گروه ها و جامعه در زمينه بهداشت
پس از بحث در مورد آموزش بهداشت با افراد وگرو ه ها حتما " با هدف ايجاد مشاركت افراد و نيز مشاركت
جامعه در زمينه ء فعاليت هاي بهداشتي آشنا شده ايد  .در آموزش بهداشت  ،مشاركت به معناي آن است كه
شخص  ،گروه يا اجتماع براي حل مشكالتشان فعاالنه با كاركنان بهداشتي همكاري كنند .اين مشاركت مي
بايست در جهت تشخيص مشكل ونيز حل آن صورت گيرد .پس از اين كه با مردم و اجتماعات رابطه برقرار
كرديد بايد فورا " مشاركت آنها را تشويق كنيد  .در اينجا بايد از مهارت خود در برقراري ارتباط با مردم
استفاده كنيد و مردم را تشويق به صحبت نموده وخودتان هم گوش دهيد  ،بدين ترتيب مردم در ش ناخت
مسائل  ،با شما ويكديگر مشاركت مي كنند .
چرا مشاركت مردم الزم است ؟ نخست به دليل اينكه هرچه مردم بيشتر با هم مشاركت داشته باشند ،
براي كمك به خودشان بيشتر جلب شده ونيز براي بهبود وضع بهداشتي شان بيشتر اقدام مي كنند  .دوم اينكه
مردم  ،مسئول بهداشت خودشا ن هستند.يك كارمند بهداشتي مي تواند آنان را در پيدا كردن راه حل براي
رفع مشكالت و مسائل هدايت كند اما نمي تواند شخصا " مسئوليت مستقيم اجراي راه حل را بر عهده بگيرد .
مثال " وقتي مادري با يك كودك مبتال به فقر غذايي به او مراجعه مي كند  ،نمي تواند براي كودك خان ه
وغذا تهيه كند ويا هر  6ساعت يك بار به كودك دارو بدهد  .اگر جامعه از نحوه تامين آب بهداشتي خود
شكايت داشته باشد  ،او نمي تواند براي حفر چاه پول بدهد  .البته مي تواند كمك كند  ،اما مهمترين كمك
به مردم در اين موارد آموختن خودياري به آنان است  .بدين ترتيب مي توان گفت همكاري دانش آموزان
يك مدرسه در زمينه حل مشكالت بهداشت محيط مدرسه تا مساعدتي كه گروه هاي رسمي وغير رسمي
جامعه در جهت حل معضالت بهداشت روستا مي كنند  ،همگي نمونه هايي از مشاركت در زمينه بهداشت به
حساب مي آيند
مراحل اجراي يک برنامه مشاركت افراد
اج راي يك برنامه بهداشتي در روستا مي بايست داراي مراحل مشخص و روشني باشد  .براين اساس اجراي
برنامه مشاركت افراد نيزمي تواند بر همان اساس تنظيم شود .
 - 1مشاركت در شناخت مشكالت
اگر بهورزي به مردم روستاي خود بگويد كه (( من مسائل ومشكالت شما را مي دانم )) اشتباه مي كند .
البته اين يك واقعت است كه كارمند بهداشتي بسياري از مسائل مردم را ميداند وبهتر از ديگران مشكالت
بهداشتي را تشخيص مي دهد .اما تا زماني كه مردم خود مسائل را به درستي نشناسند به حل آنها تمايل نشان
نخواهند داد  .اگر شما نشان دهيد كه تمام مسائل مردم را بهتر از آنها مي دانيد  ،آنان را عصباني خواهيد
ساخت چنانچه مردم را تشويق كنيد تا در درجه اول مسائل و مشكالتشان را بشناسند براي بحث در مورد اين
مسائل آماده تر خواهند شد .
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اگر براي كمك به مردم سعي كنيم تا مشكالت آنها را با ديد آنان و به صورتي كه آنان مي بين ند ببينيم ،
كمك بزرگي به برقراري ارتباط و به وجود آوردن اعتماد متقابل خواهيم كرد .

 - 2مشاركت در يافتن راه حل
اگر بهورزي به مردم روستاي خود بگويد كه ((من بهترين راه حل را براي مشكل شما مي دانم )) مرتكب
اشتباه ديگري شده است  .زيرا آن چيز هايي كه براي ي ك شخص يا يك جامعه بهترين است  ،ممكن است
يراي يك شخص يا يك جامعه ء ديگر بهترين نباشد  .جوامع مقادير مختلفي از منابع (پول  ،امكانات ،نيرو
و )...را براي حل مشكالت خود دارند  .عالوه براين باورها و ارزش هاي مختلف و رهبران متفاوتي دارند .
حل يك مسئله بايد به نحو ي صورت گيردكه در آن ،شرائط يا موقعيت واقعي زندگي شخص يا جامعه مد
نظر باشد  .اين كار فقط از طريق مشاركت فرد يا جامعه امكان پذير است  .البته يك كارمند بهداشتي به
عنوان يكي از اعضاي بسيار موءثر جامعه مي تواند حدسهايي بزند  ،اما ايده ها اول بايد از خود مردم سر
چشمه بگيرد .بيشترين عقايد بهترين انهاست.هر پيشنهاد را بايد به دقت امتحان كنيد و ببينيد آيا عملي است
يا نه ؟ سپس مردم را تشويق كنيد تا بهترين راه حل را براي خويش انتخاب كنند.
 - 3مشاركت در عمل
اگر بهورزي به مردم روستاي خود بگويد (( نگران نباشيد  ،من آنچه ر ا كه براي حل مسائل شما الزم است
.انجام خواهم داد)) باز هم مرتكب يك اشتباه بزرگ شده است  .فراموش نكنيد كه مردم در قبال بهداشت
خودشان مسئول هستند.اگر شما همه كارها را انجام دهيد در اين صورت ممكن است از نتيجه كار انتقاد
كرده يا شما را سرزنش كنند  .البته اين ب دين معنا نيست كه مردم را بايد به حال خود واگذاشت تا هر چه مي
خواهند بكنند  .برعكس بايد توجه داشته باشيد كارهايي است كه شما مي توانيد و بايد انجام دهيد و
كارهايي است كه مردم مي توانند و بايد انجام دهند و يا ياد بگيرند تا براي خود انجام دهند  .البته ممكن
است مهارت هاي خاصي براي اجراي يك امر موجود الزم باشد كه فقط كارمند بهداشتي مي بايست به آنها
اقدام كند ولي اكثريت فعاليت هاي بهداشتي را مي بايست به مردم ياد داد تا خود انجام دهند.
 - 4تسهيل در مشاركت
در اينجا اين سوال مهم مطرح است كه براي ايجاد اين
مشاركت ها در جامعه چه اقداماتي بايد انجام دهيم
هنگامي كه براي تقويت مشاركت كوشش مي كنيد بايد به
سه نكته توجه نماييد :
نخست اينكه آموزش بهداشت روشهايي دارد كه براي
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تشويق به مشاركت مفيد است به عنوان مثال گردهمايي و بحث گروهي كه ممكن است رسما " به وسيله
شوراي اسالمي  ،امام جماعت مسجد و ...اعالم شود و يا به صورت غير رسمي و دوستانه با گروه هاي
كوچك برگزار شود .
دوم در زمان تشويق به مشاركت بايد فرهنگ محل را هم مورد توجه قرار داد  .مثال " ممكن است مشاركت
برخي جوانان در انظار عمومي قابل پذيرش نباشد و يا اينكه بعضي مردان مشاركت مستقيم زنان را در حل
مساله پذيرا نباشند در اين صورت ممكن است نماينده جوانان يا زنان به طور خصوصي با بعضي از بزرگتر
هاي روستا صحبت كنند  .ضمنا " مي توانيد به طور مودبانه ارزش مشاركت همه افراد حتي كودكان را به
رهبران روستاي خود آموزش دهيد.
سوم اينكه ب ايد توجه كرد كه تشويق رهبران محلي براي ايفاي نقش خودشان در جامعه ،نكته اي بسيار مهم
است.چنانچه مساله و مشكل به صورتي باشد كه بر كل مردم روستا اثر گذارد ،در اين صورت بايد از رهبران
گروه ها و نمايندگان برنامه ريز مهمترين بخش ها دعوت به عمل آورده و آنها را ت شويق به مشاركت نمود.
شما با گروه هاي رسمي وغير رسمي كه نقش مهمي در ساختار اجتماعي روستا دارند آشنا شده ايد
مشاركت اين گروه ها در فعاليت ها در بهبود وضعيت بهداشتي روس تا از اهميت اساسي برخوردار است
 - 5مشاركت در ارزشيابي
در خالل انجام يك برنامه و در تمام مد ت فعاليت  ،بايد پيشرفت برنامه اندازه گيري و به همين ترتيب در
پايان هر برنامه مي بايست موفقيت و شكست آ ن ارزشيابي شود  .در اينجا مي بايست از طريق بحث با مردم
در زمينه نتايج كار به آنها در جهت يادگيري شان كمك كرد .در اين صورت مردم قادر خواهند بود تا در
دفعا ت بعد تالش بيشتري كرده و راه هاي مناسب تري انتخاب نمايند.

آموزش گروهي:
استفاده از روش آموزش گروهي فوايد
زيادي دارد  .اين نوع آموزش موجب تشويق
افراد گروه وحمايت آنها از يكديگر مي
شود  .عالوه براين در آموزش گروهي ،
شركت كنندگان از تجربيات و مهارت هاي
يك ديگر استفاده مي كنند  .بعضي از افراد
توانايي هايي دارند كه به تنهايي نمي توانند
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از آنها استفاده كنند  ،در حالي كه امكان استفاده از توانايي ومهارت ها در گروه به راحتي فراهم مي شود .
به اين ترتيب آموزش گروهي  ،زمينه مشاركت افراد گروه در فعاليت هاي بهداشتي م ختلف رانيز فراهم مي
كند .
در آموزش بهداشت  ،كار با گروه هاي مختلف مردم از اهميت خاصي برخوردار است  .اين گروه ها ممكن
است خانواده  ،شوراي اسالمي  ،كارگران يك كارخانه  ،دانش آموزان يك كالس يا حتي دوستاني كه براي
رفع خستگي دور يكديگر جمع شده اند  ،باشند .ه نگامي كه مردم براي تشخيص و حل يك مشكل دور
يكديگر جمع مي شوند  ،داراي منابع بيشتري براي حل مشكل مي شوند تا اين كه بخواهند اين عمل را به
طور فردي انجام دهند  .لذا اموزش بهداشت با گروه ها يكي از موءثرترين شيوه هايي محسوب مي شود كه
بايد بهورزان در روستا به من ظور ارتقاي سطح سالمت جامعه به كار گيرند .آموزش گروهي مي تواند حيطه
هاي مختلفي داشته باشد .بحث و گفتگو با گروه هاي مختلف مردم مانند افراد مبتال به بيماري ديابت و يا
پدران و مادراني كه كودك معلول دارند يا مادراني كه كودك شيرخوار دارند يا آموزش يهداشت به دانش
آموزان يك مدرسه و آموزش بهداشت حرفه ايي به گروهي از كارگران در محيط كار وبسياري موارد ديگر
نمونه هايي از آموزش گروهي محسوب مي شوند .
موضوع آموزش بهداشت به گروه هاي مختلف جامعه يكي از اصلي ترين راهكارهاي ارتقاي سطح سالمت
جامعه است كه در برنامه هاي بهد اشتي مختلف نيز پيش بيني شده است  .قبل از اين شما با نمونه هايي از
گروه هاي هدف برنامه هاي بهداشتي آشنا شده ايد اغلب گروه هاي هدف در برنامه هاي مختلف بهداشتي
گروه هدف در خدمات آموزشي نيز هستند .

گروه هاي رسمي وغير رسمي
به طور كلي گروه هاي موجود در جامع ه را مي

* گروه داراي مقرراتي است كه اعضاء با رغبت از

توان به دو دسته رسمي وغير رسمي تقسيم كرد .

آن تبعيت مي كنند مانند :

 - 1گرو هاي رسمي :كه كامال " سازمان يافته اند

افراد خانواده  ،كساني كه در يك كارخانه يا

و داراي ويژگيهاي زير مي باشند :

موسسه و يا حرفه ايي مشغول كار هستند  ،دان ش

* هدف و مقصد خاصي را دنبال مي كنند

آموزان  ،اعضاء ستادها و شوراهها و كميته ها و

* گروه داراي عضو رسمي مي باشند و اعضاء

انجمن ها و ...عضو گروه هاي رسمي محسوب مي

يكديگر را مي شناسند

شوند .

* رهبران گروه نيز شناخته شده و از اعضاي گروه

 - 2گروه هاي غير رسمي :داراي وجوه مشترك

محسوب مي شوند

بوده ليكن به دنبال هدف مشترك و خاصي نيستند

* فعاليت ها سازمان يافته اند  ،نظير تشكيل جلسات

وداراي ويژگيهاي زير مي باشند :

منظم وانجام پروژه هاي مشخص

* عضويت خاصي در گروه وجود ندارد
* اعضاء گروه به ميل خود مي آيند و مي روند
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* با وجود اينكه ممكن است در گروه افراد مهمي
هم حضور داشته باشند اما رهبري خاصي درگروه
وجود ندارد
* مقررات خاصي در گروه وضع نشده است
آموزش بهداشت در گروه هاي غير رسمي
براي آموزش بهداشت به گروه ها روش هاي مختلفي وجود
دارد  .ش ما با اين روش ها در فصل بعد آشنا خواهيد شد .
بحث وگفتگو با گروه هاي مختلف مردم يكي از موء ثرترين شيوه هاي آموزش بهداشت به آنها است .از
زمانهاي قديم مردم براي حل مشكالتشان دور هم جمع مي شدند و با يكديگر بحث وگفتگو مي كردند  .در
بحث گروهي هر كس فكر وپيشنهاد ي دارد مي گويد ومشكالت و موانع از زواياي مختلف شناسايي شده و
در مورد آنها چاره انديشي مي شود  .به جهت اهميت و تاثير بااليي كه اين روش در آموزش بهداشت به
گروهها دارد در ادامه بحث سعي كرده ايم شما را با روش بحث در آموزش بهداشت در گروه هاي غير
رسمي آشنا كنيم .
در روش بحث گروهي در آموزش بهداشت به گروه هاي غير رسمي رعايت دو اصل ضروري است :
* نخستين اصلي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه سعي شود گروهي انتخاب شود كه در آنها عاليق و
نيازهاي مشترك وجود داشته باشد .به عنوان مثال شما مي توانيد مادراني را انتخاب كنيد كه كودك شير
خوار ( كودكي كه زير  2سال سن دارد) داشته باشند .يكي از موضوعات مورد عالقه مادراني كه كودك شير
خواردارند اين است كه چگونه بايد كودك خود را تغذيه كنند ؟شما نيز به عنوان يك كارمند بهداشتي مي
دانيد كه دو سال اول زندگي هر كودك از جمله مهم ترين سالها ي زندگي اوست  .در اين دوران نيازهاي
تغذيه اي طفل از اهميت خاصي برخوردار است  .در اين زمينه مادران نيازمند آموزش در زمينه شيردهي و
تغذيه كودك هستند.عالوه براين بايد به مادران اهميت كنترل رشد كودك (پايش رشد ) و موارد ديگري را
آموزش داد.
*اصل دوم اين است كه ب ايد تالش شود تا اعضاي گروه بيشتر با هم آشنا شوند  .اين امر موجب مي شود كه
آنان در زمينه آموزش مشاركت بيشتري نموده و عاليق ونيازهاي مشتركشان را به نحو بهتري بازگو كنند.
عالوه بر دو اصل فوق رعايت برخي نكات ديگر نيز در آموزش بهداشت به گروه ها ضروري است .به عنوان
مثال بايد تالش شود كه بحث گروهي در مكاني برگزار شود كه از هر نظر راحت باشد  .براي مشاركت
تمامي افراد در بحث بهتر است اعضاي گروه طوري بنشينند كه يكديگر را به خوبي ببينند  .براي اين منظور
آنها مي توانند به صورت دايره يا بيضي در كنار يكديگر بنشينند  .بهتر است در شروع  ،بي مقدمه وارد يك
مبحث اختصاصي نشويم ،بلكه بهتر است بحث را از اطالعات كلي شروع كنيم تا با مشاركت تمامي افراد در
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بيان نقطه نظرات و مشكالتشان آموزش موثرتري داشته باشيم  .عالوه براين با طرح سوال مي توان افراد را به
همكاري در بحث تشويق كرد.
بايد سعي شود مدت بحث  ،طوالني نشود زيرا اين موضوع باعث مي شود كه برخي از افراد فرصت انجام
ساير كارهاي خود را از دست مي دهند ود ربحث هاي بعدي شركت نمي كنند  .معموال " بحث هاي گروهي
نبايد از  2ساعت بيشتر شود  .مناسب ترين زمان براي اين كار يك ساعت است  .در پاي ان جلسه بايد بررسي
شود كه ايا افراد از بحث راضي بوده اند يا خير  .مي توان اطالعات و تجربه هاي صحيحي را كه افراد از
يكديگر آموخته اند دوباره مرور كرد و موضوع بحث جلسه بعد را در همين نشست مشخص كرد  .به اين
ترتيب اعضاي گروه اين فرصت را پيدا مي كنند كه در فاصل ه بين دو جلسه در مورد موضوع بحث بعدي فكر
و بررسي كنند .

آموزش بهداشت در گروه هاي رسمي
گروه هاي رسمي داراي اهداف و عاليق معين و رهبري مشخص هستند كه گروه را سازمان مي دهد  .افراد
گروه هاي رسمي  ،كامال " شناخته شده اند .با آموزش بهداشت در گروههاي رسمي مي توان مشاركت آنها
را در برنامه هاي مختلف بهداشتي جلب كرد  .از جمله گروه هاي رسمي مي توان كارمندان جهاد سازندگي
در يك روستا  ،اعضاي شوراي اسالمي  ،معلمين يك مدرسه و ...را نام برد  .هنگاميكه در جلسات گروه
هاي رسمي شركت مي كنيد ممكن است براي آنها يك فرد بيگان ه به حساب بياييد  .قبل از اين كه اين گروه
ها در برنامه هاي آموزشي با شما همكاري كنند اعضاي آنها بايد شما را بشناسند و به شما اعتماد پيدا كنند .
بهترين كار براي جلب مشاركت اين گروه ها اين است كه ابتدا با رهبر گروه تماس بگيريد و براي او تشريح
نماييد كه چه مه ارت هاي را براي عرضه كردن داريد  .دراين صورت رهبر گروه ارزيابي خواهد نمود كه
آيا شما پاسخگوي بعضي مسايل و نيازهاي آنها خواهيد بود يانه ؟ پس از اين شما اين فرصت را خواهيد
داشت تا با ساير اعضاي گروه نيز بحث كنيد و آنان را نيز تشويق به مشاركت در برنامه نماييد  .عالقه مندي
خود را براي كار با گروه ابراز نماييد تا اعتماد كافي را براي استمرار فعاليت و كار با آنها به دست آوريد .
شايد پس از اين مرحله خود گروه از شما دعوت نمايند تا در جلساتي كه به منظور آموزش بهداشت و يا
مشاركت در فعاليت بهداشتي مد نظر داريد شركت كنيد  .ميزان موفقيت شما در اين امر وابسته مهارتهاي
شما در برقراري ارتباط ونيز توان شما در رفع نياز گروه خواهد بود  .عالوه براين گاه به جهت اهداف و
وظايف سازماني اغلب گروه ها مايل به همكاري با شما خواهند بود .
به عنوان مثال اعضاي شوراي اسالمي روستا از همكاري م تقابل با خانه بهداشت خرسند خواهند شد و رعايت
چندين نكته ديگر نيز شما را در كار با گروه هاي رسمي موفق تر مي كند  .برخي از اين نكات عبارتند از :
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* احترام گذاشتن به اعضاي گروه و سازماني كه اعضاء در آن خدمت مي كنند .
* روشن وساده بودن آنچه شما ميگوييد.
*هدر ند ادن وقت افراد گروه  ،زيرا اين گروه ها مايلند وقت اصلي خود را صرف اهداف ويژه خود كنند.
* عدم مداخله در مسايل اختصاصي و اهداف سازماني گروه
* رعايت نكاتي كه در امر بحث گروهي الزم االجرا است ودر آموزش بهداشت با گروه هاي غير رسمي آنها
را برشمرديم.
به خاطر داشت ه باشيد شناخت مناسب گروه از توان ومهارت هاي شما  ،كه منجر به اعتماد آنها مي شود  ،در
برقراري ارتباط براي آموزش با گروه هاي رسمي يك اصل اساسي محسوب مي شود.
رفتارهاي مفيد در آموزش هاي گروهي :
* ارائه آزادانه نظرات وپيشنهادات

*تشويق يكدي گر به صحبت كردن

*پاسخ محترمانه به پيشنهادات سايرين

*ارائه اطالعات

*كمك به روشن كردن نظرات

*توجه كردن به يكديگر

*داوطلب شدن براي كمك به كارها

*حضور به موقع ومرتب در جلسات

*تشكر از يكديگر

شورای بهداش ت روستا
يكي از راه هاي جلب مشاركت افراد جامعه ،تشكيل شوراي بهداشتي در روستا است  .تصور اينكه  50يا
 100نفر از افراد روستا براي طرح جزئيات برنامه هاي بهداشت روستا تشكيل جلسه دهند بسيار مشكل است
همه افراد فرصت صحبت كردن نخواهند داشت و وقت زيادي ص رف خواهد شد تا اطمينان حاصل كنيم كه
همه افراد موضوع را درك يا در بحث شركت كرده اند .بعضي از افراد مايل نيستند كه وقت زيادي را صرف
نمايند و احتماال مي كوشند تا گروه را مجبور سازند كه سريعا تصميم گيري كند  .اين عمل ممكن است
باعث عصبانيت ديگران شده ،منجر به م شاجره يا منازعه شود .
به اين منظور اجتناب از اين مسا ئل معموال گروه كوچكتري كه ك ميته يا شورا ناميده ميشود انتخا ب مي
گردد .در حال حاضر كه شوراها ي اسالمي در روستا تشكيل يافته اند اجراي بر نامه هاي بهداشتي با به ره
گيري از اين تشكل مردمي به خو بي ميسر است  .شوراي اسالمي در واقع نماينده كليه مردم روستا است واز
آنجا كه يكي از اصلي ترين وظايف آن پيدا كردن مشكالت جامعه و تالش در جهت حل آنهاست به خوبي
مي توان از توان اين شورا براي حل مشكالت بهداشتي بهره جست  .در اين مورد تمامي اعضاي شورا يا
بخشي از آنها همراه با افراد ذيربط مي توانند به عنوان يك شوراي بهداشتي عمل نمايند
32

وظايف شوراي بهداشت
 جمع آ وري اطالعات در مورد بهداشت جامعه با مشاركت و راهنمايي بهورز و ساير كاركنان
بهداشتي


مشخص كردن مشكالت بهداشتي جامعه و علل آن

 طرح برنامه ها و راحل هاي الزم


تصميم گيري در مورد اولويت بهداشتي در روستا وتعيين منابع



تعيين منابع و تجهيز جامعه براي دستيابي به اهداف تعيين شده



قرار دادن جامعه در جريان پيشرفت هاي تازه و مسايلي كه با آن مواجه هستند.

اعضاي شوراي بهداشت
اعضاي شوراي روستا عبارتند از  :بهورز خانه بهدا شت ،معلم روستا  ،دهيار و سه نفر از معتمدان روستا كه شامل :

 - 1روحانيون آشنا به آداب و رسوم و فرهنگ اجتماعي مردم محل و مورد اعتما د آ ن ها
 - 2معتمدان و ريش سفيدا ن كه همواره مورد احترام و اعتما د مردم بوده و به نوعي كميته هاي حل اختالف
محلي را تشكيل داده و خيلي از موارد بسيار موفق تر از دستگاه هاي قضايي عمل مي كنند.
 - 3افراد تحصيل كرده ( پزشك  ،كارشناس  ،كاردان  ،بهيار ،يا سا ير كاركنان ) آموزگاران  ،كاركنان
نيروي انتظامي و ساير افراد تحصيل كرده به خصوص زنان با سواد
 - 4جوانان در حال تحصيل (دانشجويان و دانش آمو زان دبيرستان ) به دليل دارا بودن توان جسمي و انگيزه
هاي مناسب و كار آيي بااليي كه در اين گونه اجتماعات داشته مي توانند بسيار موثر واقع شوند.
بهورز زن در شوراي بهداشت روستاي اصلي فعاليت مي كند و بهورز مرد هم در شوراي بهداشت روستاي
اصلي و هم در شوراي بهداشت روستا ي قمر فعاليت دارد.
شوراي بهداشتي روستا وقتي موفق است و به نتيجه مطلوب مي رسد كه:
٭ كليه افراد در روستا در خصوص دليل بر گزاري شوراي بهداشتي توجيه شده باشند و انتخابا ت اوليه براي
تعيين اعضاي شوراي بهداشت (معتمدان محلي ) به درستي انجام پذيرد.
٭ افراد منتخب بايد مورد اعتماد مردم و با نفوذ باشند ومردم سخنان آنان را با جان و دل پذيرا باشند
٭ براي تشكيل هر جلسه از كليه اعضا دعوت شود.
٭ دليل برگزاري هر جلسه شورا (ماهانه يك بار ) براي اعضا توسط بهورز مشخص شود.
٭ ليست مشكالت بهداشتي مردم در جلسه مطرح وبا همفكري اعضا راه حل مناسب انتخاب شود.
٭ هر عضو موظف به انجام كاري در حد توان و امكانات موجود در روستا باشد.
٭ بهتر است از سپردن برنامه هاي آموزشي به اعضا خودداري واين قسمت كار توسط بهورز انجام شود.
٭ در پايان هر جلسه صورت جلسه اي تنظيم ودر آن كليه موارد بحث شده و اقداماتي كه هر يك از اعضاي
شورا انجام خواهد داد را مشخص كرده و مصوبات جلسه به امضاي كليه حاضرين در جلسه برسد.
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٭ در ابتداي جلسه بعد مصوبات جلسه قبل بررسي و در صد انجام كار مورد ارزيابي قرار گيرد.
٭ در صورت به نتيجه نرسيدن مصوبات قبلي دستور جديد در جلسه مطر ح نشده و در خصوص راه حل هاي
قبلي تجديد نظر شود.
٭ در نهايت پاسخ به اين سوال كه آيا شوراي بهداشت در پيشبرد اهداف بهداشتي روستا موثر بوده است يا نه
به عنوان ارزيابي نهايي مطرح و مورد بحث قرار گيرد.
خالصه فصل سوم
* استفاده ا زروش آموزش گروهي موجب تشويق افراد و انتقال تجربه و مهارت هاي آنان به يكديگر مي شود .
* آموزش گروهي زمينه مشاركت افراد با توانايي هاي مختلف را در حل مشكالت بهداشتي فراهم مي كند
* حيطه هاي مختلف آموزش گروهي مي تواند مشكالت سالمت در يك جامعه باشد  .در اين مورد افرادي كه در
آنها صفات مشتركي وجود دارد مي توانند در جلسات آ موزش گروهي شركت نمايند
* با مشاركت گروه هاي رسمي و غير رسمي موجود در جامعه و با استفاده از توان بااليي كه در هر يك از آنها
موجود است مي توان اقدام به برنامه ريزي جهت حل مشكالت بهداشتي جامعه كرد.
* مراحل اجراي يك برنامه مشاركت در زمينه حل مشكالت در جامعه عبارتند از :مشاركت در شناخت مشكالت ،
مشاركت در يافتن راه حل  ،مشاركت در عمل و نهايتا" مشاركت در ارزشيابي
تمرين در خارج از كالس
 -1فوايد آموزش گروهي را شرح دهيد وبراي آن چند نمونه بنويسيد  .گروه هدف در هر يك از اين آموزش ها چه كساني
هستند ؟
 -2گروه هاي رسمي و غير رسمي روستاي خود را نام ببريد  .افراد موجود در اين گروه ها چه ويژگي هاي مشتركي دارند ؟
 -3مفهوم مشاركت در زمينه بهداشت چيست ؟
 -4چگونه مي توان از كمك شوراي اسالمي روستا براي فعاليت هاي بهداشتي استفاده كرد  ،اين شورا مي تواند عهده دار چه
فعاليت هايي در اين زمينه باشد ؟
-5يك ديالوگ مربوط به شوراي بهداشت روستا تهيه نماييد
تمرين در كالس درس
حال با توجه به ديالوگ تهيه شده  ،تعدادي از دانش آموزان را جمع كنيد و با آنان در زمينه اين جلسه ايفاي نقش كنيد  .يكي
از دانش آموزان نقش بهورز را بر عهده بگيرد و سايرين نقش ساير اعضاي جلسه را داشته باشند  .بقيه دانش آموزان هم
تماشاچي اين نقش خواهند بود و وظيفهء آنها دقت در ايفاي نقش ها وارائه پيشنهادات در پايان ايفاي نقش براي بهبود
وضعيت برقراري ارتباط بين افراد گروه و منا سبتر شدن فضاي بحث است  .سعي كنيد نكات مثبت ومنفي بحث را يادداشت
كنيد واز طريق تكرار اين تمرين با تمامي دانش آموزان ويا با تمرين هاي ديگر مهارت هاي خود را در زمينه ء كار گروهي
ارتقاء بخشيد .
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فصل چهارم
روشها و فنون آموزشي

اهداف
پس از مطالعه اين فصل انتظار مي رود بتوانید:

-1روش ها ي متداول آموزشي را نام برده و قادر به اجراي عملي آنها باشيد.

-2فنون متداول آموزشي را نام برده و قادر به اجراي عملي آنها باشيد.
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مقدمه
براي برقراري ارتباط خوب با مردم بايد از روشهاي مختلفي استفاده كنيم .منظور از برقراري ارتباط با مردم
اين است كه پيام هايي را به نحو مطلوب به مردم برسانيم.
شما در فصول قبل با نمونه هايي از اين پيام ها آشنا شديدبه عنوان مثال برخي از اين پيام هاي بهداشتي و يا
آموزش ها در برنامه هاي مختلفي نظير كنترل بيماري هاي اسهالي ،بهداشت محيط ،تنظي م خانواده و  ...پيش
بيني گرديده اند .براي آنكه از مناسب ترين و موثرترين راه هاي ممكن براي انتقال پيام ها استفاده
شودبعضي از روش هاو فنون آموزشي معرفي مي گردد
روشهاي آموزشي
هدف اين قسمت  ،معرفي روش هاي متداول آموزش است  .ممكن شما در مورد سالمت مطالب زيادي بدانيد
ولي روش آموزشي مناسب براي دستيابي به اهداف آموزشي و انتقال مطالب و دانش به فراگيران را بخوبي
ندانيد غالب ا ً روش آموزش بر ا ساس ميزان دستيابي فراگيران به مطالب و بهره گيري آنها از دوره تعيين مي
شود فراگيران با گوش كردن  ،ديدن  ،پرسش و پاسخ و اجراي آموخته ها مطالب را ياد مي گيرند و بر همين
اساس هم ر وش آموزشي مناسب انتخاب مي شود .
قبل از آنكه روش خاصي را براي آموزش انتخاب كنيد به چ ند سوال در ذهنتان پاسخ دهيد :
 . 1تعداد فراگيران

 . 2مدت زمان اجراي آموزش

 . 4تجهيزات آموزشي مورد نياز

 . 3سطح آگاهي و دانش فراگيران

 . 5انتظار شما از ميزان مشاركت فراگيران در طول دوره

انواع روش هاي آموزشي
 - 1روش سخنراني

 - 4روش مباحثه

 - 2روش بارش فكري

 - 5تسهيلگري

-3

روش نمايش و اجراي تمرين هاي عملي

 - 6روش ايفا ي

 - 1رو ش سخنراني
اين نوع آموزش بر اساس كالم و صحبت مربي ( بهورز ) يا سخنران مي باشد و يادگيري از طريق گوش كردن
و يادداشت برداشتن از طرف فراگير انجام مي گيرد .
موثرترين روش در انتقال اطالعات روش سخنراني است  .بديهي است
مربي ( بهورز ) بايد از اطالعات وسيع و فن بيان خو بي برخوردار باشد و مطالب را
به گونه اي ارائه دهد كه نيازهاي شنوندگان را برآورده سازد .
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درصد يادگيري در يك سخنراني بر حسب پيام هاي كالمي و غير كالمي سخنران عبارتند از :
{زبان وحركات بدن(  ، )% 55كلمات(  ،) % 7لحن صدا( })% 38
مزاياي اين روش :
 . 1توانايي مربي ( بهورز ) در برنامه ريزي و هدايت فراگيران در راستاي اهداف آموزشي
 . 2ارايه مطالب زياد در مدت كوتاه
 . 3آموزش فراگيران زياد در مدت كوتاه
 . 4هزينه بر نمي باشد و سود و زياني مطرح نمي باشد .
معايب اين روش :
 . 1مشاركت و فعاليت كم فراگيران
 . 2دشواري در يادداشت برداري و توجه و گوش دادن همزمان به سخنران
 . 3خمودگي و خواب آلودگي در فراگيران اگر مربي(بهورز) فعال و محرك نباشد
 . 4اين روش قادر به تغيير نگرش و نهايت ا ً ايجاد رفتار جديد نمي باشد
 . 5آموزش عملي كمتر وجود دارد
 . 6دشواري در ارزيابي فراگيران در درك و فهم مطالب
 - 2رو ش بارش فكري
اين روش يك نوع فعاليت سريع است  ،كه در جمع آوري نظرات فراگيران به مربي ( بهورز ) كمك مي كند
و يك روش پرتحرك مي باشد.
مزاياي اين روش :
 . 1برقراري ارتباط آزاد بين فراگيران
 . 2ارايه نظرات و عقايد جديد
 . 3بيان آزادانه افكار
 . 4تحريك خالقيت فكري فراگي ران
 . 5شركت در فعاليت هاي ذهني
معايب اين روش :
 . 1سردرگمي فراگيران در شناخت موضوعات مورد نياز
 . 2عدم احساس امنيت و راحتي در فراگيران
 . 3اتالف وقت
 . 4عدم فايده در فراگيران با تحصيالت مختلف
37

 - 3روش نمايش و اجراي تمرين هاي عملي
اين روش در واقع نوعي تمرين مها رت عملي است كه به وسيله
شخص مربي(بهورز) نشان داده مي شود  ،مربي ( بهورز ) بايد قبل از
اجراي نمايش تجهيزات الزم را تدارك ديده باشد و به عنوان يك
مربي آماده  ،مهارت هاي الزم عمل را مرور و اجرا نمايد .
غالب ا ً پس از اينكه فراگيران دانش و تئوريهاي الزم را آموخت ند  ،خواهند توانست براي يادگيري مهارت هاي
عمل آماده شوند  .پس بايد ابتدا دانش منتقل شود تا مربي ( بهورز ) بتواند مهارت هاي عملي را به فراگيران
ياد دهد .پس مراحل اجام نمايش :
الف  -انتقال دانش و اطالعات

ب – توصيف مهارت هاي عملي

ج – اج را و نمايش توسط مربي(بهورز)

د – تمرين و اجرا توسط فراگيران

 - 4روش مباحثه
در اين روش فراگيران بيش از مربي(بهورز) صحبت مي كنند ،اغلب خوب است كه فراگيران بصورت
گروهي مباحثه كنند.اينگونه مباحثات را ميتوان در گروههاي كوچك ويا بزرگ رهبري نمود
 . 1مباحثه در گروه كوچك

 .مباحثه در گروه هاي بزرگ

يك مباحثه در گروه كوچك يا بزرگ اين امكان رابه هر يك از فراگيران مي دهد كه از برنامه درسي
برداشت مشخصي داشته باشد.مربي ( بهورز ) بايد در برنامه مداخله و شركت نموده وبحث را باتسهيالتي كه
ايجاد ميكند آسانتر وروانتر كرده وآنرا هدايت كند و مراقب باشد تا بحث از مسير خود خارج نشود .
غالبا در اين روش آموزشي براي فراگيران فرصتي فراهم ميشود تا ديدگاهها و نقطه نظرات شخصي خود را
وسعت داده وبا مربي ( بهورز ) و ساير فراگيران ارتباط موثر برقرار كند
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 -5تسهيلگر ي
هنگامي كه به مشاركت تمام عيار و فعاالنه افراد نياز داريد ،با كمك اين مهارت ميتوانيد از وجود آنان به بهترين نحو
بهرهبرداري كنيد .عالوه بر اين ،مهارت تسهيلگر ي براي پشتيباني اعضاي تيم الزم است تا خود بتوانند زمام امور را در دست
گيرند.
شما در مقام تسهيلگر در جلسه مشاركت نخواهيد داشت و بر نتيجه كار تاثير نميگذاريد ،بلكه نقش شما نظم بخشيدن به جلسه
و فراهم كردن ابزار الزم است .شما به شركت كنندگان كمك ميكنيد تا اهداف را شناسايي كنند و براي اجراي پروژه
برنامهريزي كنند و همه را به مشاركت ترغيب ميكنيد .تسهيلگري به معني هدايت بدون كنترل كردن است؛ چون هدف شما
آن است كه ديگران را به ايفاي نقش رهبري و قبول مسئوليت واداريد .شما مثل داوري عمل ميكنيد كه در بازي شركت
ندارد ،چون كارتان مشاهده و هدايت بازي است.
 .روش اداره گروه به روش بحث گروهي مي باشد.
 تسهيلگر تيم را هدايت ميكند بدون آن كه عمال در مباحثات يا تصميمگيري نقشي ايفا كند.
 تسهيلگران با فراهم كردن نظم و ابزار كار ،جلسات كارآمدي را براي شركتكنندگان برگزار ميكنند.
 امروزه الزم است همه اعضاي تيم و همه مديران مهارتهاي مديريت جلسات را ياد بگيرند.
 هدف نهايي تسهيلگر كمك به تيم براي اخذ تصميمات بهتر است.
 شما در نقش تسهيلگرهدايتكننده روند بحث هستيد ،در حالي كه شركتكنندگان به محتوا ميپردازند.
 تسهيلگر ايدهها را تلفيق ميكند ،جلسه را در مسير صحيح نگاه ميدارد ،بازخورد ميدهد و ميگيرد.
 تسهيلگران در مباحث جلسه شركت نميكنند و از تاثيرگذاري در نتيجه بحث خودداري ميكنند.
 مهمترين مهارت تسهيلگر توانايي سوال پرسيدن براي گردآوري اطالعات ،آزمودن فرضيات مطرح شده و افزايش
مشاركت اعضاي جلسه است.
 در هر جلسهاي هميشه ايدههاي شركتكنندگان را روي صفحات بزرگ كاغذبرگردان يا روي تخته ثبت كنيد تا
جلوي ديد باشد.

پرسيدن سواالت روشنگر
توانايي شما در طرح پرسش مهمترين ابزار تسهيلگري است .پرسش به جز حكمتهاي ديگري كه دارد ديگران را دعوت به
مشاركت ميكند .پرسش افراد را واميدارد تا مسايل را از ديدگاه متفاوتي ببينند و نيز بازخوردي فراهم ميكند كه روند
پيشرفت جلسه را از ديد اعضاي تيم نشان ميدهد.
دو نوع اصلي پرسش عبارت است از سوال بسته و سوال باز .سوال بسته جوابي كوتاه و يك كلمهاي دارد و به بحث نميانجامد،
و سوال باز معموال با ادات استفهام مانند «چه»« ،چگونه»« ،چه وقت» ،يا «چرا» آغاز ميشود و بحث ميطلبد .طي روند جلسه با
استفاده از كاغذبرگردان يا هر نوع وسيله ثبت و ضبط نظريات اعضاي تيم را ثبت كنيد .بايد گفتههاي افراد را با استفاده از
واژههاي كليدي كه معنا را منعكس كند ،ثبت نماييد.
بازخوردها را به زباني مثبت بيان كنيد
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 - 6ر وش ايفا ي نقش
نوعي روش آموزشي است كه مشكالت و مسائلي درآن عنوان مي شود و مورد بحث و بررسي قرار مي گيرند
كه ممكن است براي فراگيران مبهم و سوال برانگيز باشد  .دراين روش فراگيران نقش را ايفاء مي كنند.
درحاليكه در روش نمايش و اجراي تمرين عملي مربي نقش را ايفاء مي كند .
شر كت كنند گان در روش ايفاي نقش  :معلم  ،تعدادي از دانش آموزان در نقش بازيگر اصلي
بق يه دانش آموزان به عنوان تماشا چي.
خالصه فصل چهارم
براي برقراري يك ارتباط خوب آموزشي بايد از روش ها آموزشي مناسبي استفاده كنيم.
انتخاب روش ها آموزش ي با توجه به اهداف آموزش ،وضعيت فراگيرندگان و امكانات موجود صورت
مي گيرد.

تمرين در خارج از كالس درس:
 - 1انواع روش هاي آموزشي متداول را نام برده ودر مورد وي ژگي هاو فوايد هر يك به اختصار
توضيح دهيد.
 - 2انواع فنون آموزشي متدوال را نام برده ودر مورد ويژگي ها و فوايد هر يك به اختصار توضيح
دهيد.

تمرين در كالس درس:

با كمك چند نفر از همكالسيان خود وبا مساعدت و راهنمايي مربي خود يك موقيعت آموزشي متداول
انتخاب و با استفاده از روش ها و فنون آموزشي معرفي شده در كتاب اقدام به ارائه در كالس درس
نماييد.
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فصل پنجم

رسانه ها و وسايل كمک آموزشي

اهداف
پس از مطالعه اين فصل انتظار مي رود بتوانید:

-1انواع رسانه هاي آموزشي را نام برده و به اختصار در مورد آنها توضيح دهيد.

 -2انواع وسايل كمک آموزشي را نام برده و قادر به تهيه آنها باشيد
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مقدمه
استفاده از رسانه ها و وسايل كمك آموزشي به نحو چشم گيري در بهبود كيفيت هاي آموزشي موثر است.در
بسياري از اوقات به منظور حصول بيشترين اثر بخشي مي تو ان رسانه ها و وسايل كمك آموزشي مختلف را
باهم تلفيق كرد.رسانه هاي آموزشي واسطه هايي هستند كه از طريق آنها آموزش به فراگير ان انتقال مي يابد
كتاب  ،نشريه  ،پمفلت و ...تلويزيون و راديو نيز از اين حيث مي توانند يك رسانه محسوب شوند.وسايل كمك
آموزشي كليه ادوات واشيا يي هستند كه دركنار رسانه هاي آموزشي براي تفهيم بهتر وبيشتر موضوع آموزش
به فراگير ندگان بكار ميروندمانند:اساليد  ،دستگاه اوورهدو پروژكتورو ....
اهميت كاربرد رسانه هاو وسايل كمک آموزشي:
تأثيرگذاري بر باورها  ،عقايدونگرش ياد گيرندگان تنها با استفاده ازكالم ميسر نيست  ،نتايج تحقيقات زيادي
نشان داده است كه حواس مختلف در يادگيري انسان مساوي و يكسان ندارد.گر چه در منابع گوناگون ارقام
متفاوتي در اين زمينه ذكر شد.اما وجه مشترك آنها اين است كه بيشترين سهم به حس بينايي داده شده
است(  )% 75در حاليكه ميزان ياد گيري از طريق
شن وايي تنها  % 13مي باشد.
اصول انتخاب رسانه  :هيچ رسانه  ،وسيله  ،يا تجربه
خاصي نمي تواند به تنهايي براي يادگيري بهترين
چشایی

باشد  .در مواقع انتخاب رسانه بايستي اطمينان يافت

بویایی

المسه

شنوایی

بینایی

كه با اهداف رفتاري آموزش ،هماهنگي دارد .
رسانه يا وسيله كمك آموزشي انتخابي با روش تدريس مورد استفاده بايد متناسب باشد تمايالت و عالقه
مندي هاي شخصي نبايد در انتخاب رسانه يا وسيله كمك آموزشي اثر گذارد  .يك رسانه يا وسيله كمك
آموزشي عالي براي يك هدف رفتاري ،نمي تواند براي اهداف ديگر نيز عالي باشد .يك رسانه يا وسيله
كمك آموزشي عالي ممكن است در محيط آموزشي ضعيف خوب نتيجه ندهد  .تجارب  ،تمايالت ،
توانمندي و شيوه يادگيري فراگيران ممكن است روي نتايج به كارگيري رسانه ها و وسايل كمك آموزشي
تأثير داشته باشد.
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 - 1پوستر - Poster :پوستر برگي از كاغذ گالسه يا معمولي و به قطع  60 × 90سانتي متر بوده و داراي
كلمات  ،تصاوير و سمبل هايي است كه پيامي راالقا مي كند وبراي سه هدف بكار مي رود :
 - 1اعالم رويدادها و برنامه هاي مهم
 - 2ارائه توصيه هاي مفيد و اطالعات الزم در مورد يك موضوع
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 - 3تشويق به انجام يا منع از انجام يك كار

ویژگیهای یک پوستر خوب:
 - 1كلمات بايستي به زبان م حلي  ،ساده و كوتاه باشد.
 - 2پوستر بايد مخاطبين را به تفكر وادارد.بدين منظور بهتر است
هر پوستر داراي يك ايده يا پيام باشد  ،چرا كه ايده هاي متعدد
باعث ابهام در پوستر مي گردد.
 - 3از تصاوير يا سمبلهايي استفاده شود كه افراد بي سواد هم
بتوانند بفهمند.
 - 4حروف وطرحها بايد به اندازه هاي بزرگ باشد كه از دور ديده
شود.دريك پوستر خوب طرح ورنگ بايستي با موضوع هماهنگ
بوده تا بتواند احساس درستي رادرمورد
 - 2پمفلت  ،ليفلت  ،فولدر :
پمفلت  ،معمو ال ً در اندازه كاغذ  A4ميباشدكه به سه قسمت مساوي
تقسيم شده و به سه لت تبديل مي گردد.نوع كوچك تر يا بزرگتر آن
نيز وجوددارد  ،ولي در هرصورت از سه لت تجاوز نمي كند.
ليفلت  ،از سه لت بيشتر است و گاهي بصورت آكاردئوني طراحي
مي شود.
فولدر  ،نيز در قطع كاغذ  A4است كه از وسط تا مي شود وبه (تاشو)
نيز معروف است  .اين رسانه ها مي توانند آموزشي  ،هشدار دهنده و
يا تبليغاتي باشند وبه علت كم حجم بودن مورد استفاده زيادي در
آموزش بهداشت دارندو براي مطالعه از حوصله شخص مطالعه كننده
خارج نيستند .در اين نمونه ها نيز مانند پوستر بايد طراحي و
تصويرو صفحه آرايي متناسب باموضوع باشد.موضوع اين نشريات بيشتر در زمينه اي بيماريها  ،م عرفي و وسايل
و روشها و رفتار هاي بهداشتي مي باشد.
در طراحي اين گونه نشريات  ،ترتيب مندرجات بشرح ذيل در نظر گرفته
مي شود:
الف  -صففحه روي جلفد:نام ونشفان سفازمان متبوعفه – عنفوان نشفريه  -تصفوير
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متناسب با موضوع(در صورت لزوم)نام فرد  ،واحد يا مركز تهيه كننده نشريه  -ناشر و شماره و تاريخ انتشار.
ب:صفحات داخلي  :نام خدا – مقدمه در مورد اهميفت موضفوع و ضفرورت انتشفار  -معرففي موضفوع (راههفاي
سففرايت يففا ابتالء  ،پيشففگيري  ،درمان ) توصففيه هففا(در مففورد رفتارهففاي بهداشففتي و غيففر بهداشففتي )  -تصففوير
(عكس  ،نقاشي  ،كاريكاتور  ،نمودارو )...ساير اطالعات ضروري.
ج  -صفحه پشت جلد :هشدارها  ،شعارها  ،آيات و روايات و نقل قولها  ،نشاني و شماره تماس  ،طرحها و تصاوير .
 - 3تراكت:
نشريه اي است تك برگي كه گاهي داراي تصاوير مي باشد واز عرض
بصورت افقي طراحي مي شود واندازه آن معمو ال ً كاغذ  A4است ولي
بزرگتر وكوچكتر ازآن هم طراحي ميشود.ت راكت در آموزش بهداشت
بيشتر براي ارائه پيامهاي بهداشتي بكار مي رود.تراكت بايد در جاي
مناسب نصب شود.
 - 4چارت:
چارت عبارت از تعدادي پوسترياتصوير يا تراكت است كه به ترتيفب يكفي بعفد ازديگفري نشفا ن داده ميشفود
واز اين طريق مي توان جنبه ها ومراحل مختلف يك مو ضو ع را نشان داد .چار تهفا رسفا نفه هفايي هسفتند كف ه
حس ديدن رابه كار مي گيرند.در آ نها از خط  ،تصاوير  ،كاريكاتو  ،عكس  ،نمودار  ،نقاشي ونوشفته بفراي خالصفه
كردن مفاهيم وانديشه ها ونظم دادن به انهااستفاده مي كنند.چون چارتها بيشتربه اطالعات ارائه شفده نظفم مفي
دهندپس مي توان آنها رابر روي هر حامل ارتباطي مثل تخته سياه  ،تابلوپارچه اي  ،تفابلو مغناطيسفي  ،طلق شففاف
يا مقوا وصل نمود.چارتها رااز نظر نحفوه ارائفه مطالفب  ،در دو دسفته بفه شفرح ذيفل مفي تفوان تقسفيم بنفدي و
مطالعه نمود :چارتهايي كه مطالب را به صورت مرحله به مرحله ارائه مي دهنفد  ،چارت هفاي برگفردان (فيليف
چارت)و چارتهاي پوششي در اين گروه قرار مي گيرند.
چارتهاي برگردان  :دراين نوع ازچارتهااطالعات تقسيم شده و هر بخش يا مرحله برروي يفك صففحه قرارمفي
گيرد.سپس يك طرف از اين صففحه هفا بفه هفم متصفل مفي شفوند.
هنگام ارائه مطالب در هرزمفان بفر حسفب نياز  ،صففحه هابفه ترتيفب
ب رگردانده شده ودرمقابل يد تماشاگران قرارداده مي شوند.
چارتهاي كه مطالب رابه صورت همزمان ارائه مي دهنفد .چارتهفاي
جرياني  ،شاخه اي  ،درختي جدولي  ،نقشه اي و تصويري جفزء ايفن
گروه هستند.
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 - 5تخته سياه  -وايت بورد:
تخته سياه يك وسيله كمك آموزشي سنتي است است و به همراه وايت بورد يا تابلوي سفيد رايج ترين
وسيله آموزشي محسوب مي شود وتمامي آمو زش دهندگان و فرا گيران با كاربرد و تكنيك آنها آشنايي
دارند .
 - 6نمونه هاي واقعي و مدلها:
نمونه هاي واقعي ،آموزش را واقع ي تر مي كند.در برنامه هاي آموزشي مي توان از نمونه هاي واقعي اشياء
استفاده نمود .به عنوان مثال انواع حبوبات ،سبزي ها و ميوه ها غذاها ،ابزار ،داروها نمونه هاي نشريات و
رسانه ها را مي توان بر شمرد.زماني كه نمونه هاي واقعي اشياء خيلي بزرگ يا خيلي كوچك هستند و يا تهيه
آنها دور از دسترس مي باشد.از مدل ها در آموزش استفاده مي شود مدل ها را فراگيران مي توانند لمس
كنند و يا خودشان آنها را ساخته يا تهيه كنند همه نوع موادي در تهيه مدل ها مورد استفاده قرار مي گيرد.
ماكت ها و برش ها نيز نمونه اي از مدل ها مي باشند.
 - 7ر وزنامه ديواري:
يكي از رسانه هاي كاربردي در مدارس و خانه هاي بهداشت و مراكز بهداشتي درماني روزنامه ديواري
است.اين رسانه جاذبه خاصي دارد چون معموال توسط مردم محلي و دانش آموزان و براي خود آنان (توسط
فراگيران براي فراگيران) وبا توجه به سطح سواد وفرهنگ آنان و البته با هدايت و كمك كارمند بهداشتي
تهيه مي شوند.روزنامه ديواري بر روي مقوا و در اندازه  100 ×70سانتي متر و يا كمي كوچكتر تهيه مي شوند
و داراي نام يا عنوان با ذكر اسامي تهيه كنندگان مي باشد.
در تهيه روزنامه ديواري بايد به موارد زير توجه داشت:
كلمات با خط خوا نا و نسبتا درشت و با قلم پر رنگ نوشته شود.
هر مطلب جداگانه در جدول مخصوص قرار گيرد(جدول بندي) و كل روزنامه كادر بندي شود.
از طرح و رنگ و تصوير و عكس(نقاشي ،طراحي ،كاريكاتور ،تصاوير جدا شده از ساير نشريات)در آن
استفاده شود .از شعر ،ضرب المثل ،طنز ،معما ،پرس ش و شعار در آن استفاده شود.
آيات و روايات و جمالت بزرگان و توصيه ها در آن ملحوظ شود.
مطالب علمي و آموزشي گزارش و اخبار محلي به اختصار ذكر شود.
آمار هشدار اطالعات ضروري و جدول كلمات متقاطع نيز مي تواند در روزنامه ديواري گنجانده شود.
 - 8كتابچه  -جزوه :
زماني كه حجم مطالب آموزشي كه مي بايست در شكل انواع رسانه ها ارائه گردد زياد است و در ظرف
ساير رسانه هاي نوشتاري نمي گنجد آنرا بشكل كتابچه (بوكلت) و يا جزوه تهيه مي كنند.
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 - 9جرايد (مطبوعات) :
روزنامه ها مجالت بولتن ها ماهنامه ها فصلنامه ها خبرنامه ها و گاهنامه ها چ ه به صورت محلي و يا منطقه اي
و كشوري چاپ شوند از جمله جرايد محسوب مي گردند.در برخي از حوزه هاي بهداشتي نيز جرايد درون
بخشي و يا محلي به چاپ مي رسد .اين نشريات به صورت شماره مسلسل و پياپي وبه فاصله زماني منظم
براي مدت نا محدود منتشر مي شوند و حاوي مطالب گو ناگوني مي باشند و از طراحي روي جلد و پشت جلد
برخوردارند .در صفحات داخلي آنها از عكس و تصاوير و جدول و نمودار استفاده مي شود و معموال مطالب
آن شامل سر مقاله ،پاورقي(مطالب دنباله دار از شماره هاي قبل) پيام اخبار و اطالعات گزارش ،مصاحبه،
داستان و خاطره و...مي باشد.
 - 10كتاب : Book
مهم ترين رسانه آموزشي نوشتاري آكادميك و غير آكادميك محسوب مي شود .تاليف و ترجمه و نگارش
كتاب به عشق و عالقه و تخصص و صرف مدت طوالني نياز دارد.
در بخش بهداشت به كاركنان بهداشتي توصيه نمي شود كه الزاما به نگارش يا تاليف و ترجمه كتاب اقد ام
نمايند اما همه آنها و كل جامعه به مطال عه كتاب ترغيب و تشويق مي شوند .بنابراين توصيه مي شود به منظور
دستيابي به اطالعات علمي تازه و تنفس در فضاي نشاط آور معرفت و دانش ارتباط مستمر خود را با كتاب و
كتابخانه حفظ نماييم.
 - 11تلويزيون : Television
امروزه تلوي زيون جذابترين وسيله ارتباطي به شمار ميرود.تهيه برنامه هاي آموزشي بهداشت در اين رسانه
همگاني از طريق معاونت هاي ارشد سازمان صدا وسيما و وزارت بهداشت انجام مي گيرد و در استان ها در
صورتي كه سيماي محلي اجازه توليد برنامه محلي داشته باشد مي توان برنامه بهداشتي توليد نمود.
هر نوع فيلمي را كه بتوان به طريق فيلم ويديويي توليد نمود  -آنچنان كه در قسمت فيلم ويديو ذكر شددر
تلويزيون نيز قابل توليد و نمايش مي باشد
 - 12نرم افزارهاي چند رسانه اي سالمت :
مو لتي مديا در لغت به معناي چند رسانه اي است يعني ارتباط و انتقال موضوع ها و مفاهيم با استفاده از
رسانه هاي متفاوت همچون گفتار ،موسيقي ،عكس ،متن ،انيميشن ،محيط هاي تعاملي و رابط با كاربر انجام
ميشود.
استفاده از نرم افزارهاي چند رسانه اي سالمت باعث افزايش سرعت بازيابي و پردازش اطالعات م ي شود.
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در چند رسانه اي (مولتي مديا) با ت وجه به نوع مخاطب و نوع ارتباط دو يا چند رسانه (صدا ،فيلم ،متن،
انيميشن و  )...را در كنار هم به كار مي گيرند ،به طوري كه نقاط ضعف و قوت يكديگر را پوشش مي دهند.
به اين ترتيب يك چند رسانه اي اموزشي ابزاري براي يادگيري آسانتر از طريق درگير شدن حواس مختلف و
افز ايش سواد بهداشتي است.
 - 13اينترنت :
يكي از مهمترين كانال هاي فناوري اطالعات اينترنت است .كه داراي ويژگي هاي زير مي باشد
 - 1سهولت استفاده

 - 2سرعت باالي ارتباطي

 - 3همه گيري

 وب سايت  :فضاهايي كه توسط افراد يا سازمان ها جهت ارائه اطالعات در اينترنت ط راحي مي شوند وامكان لينك شدن از يك وب سايت به وب سايت ديگر فراهم است.
الف) سامانه آموزش سالمت همگاني
اين سايت شامل بخش هاي مختلف از جمله بهداشت فردي ،شيوه زندگي سالم ،فيلم ها و نشريات آموزشي
است كه عموم مردم مي توانند با مراجعه به اين سايت به اين بخش
ها دس ترسي داشته باشند .از اهداف اين سايت ايجاد بانك اطالعاتي
جامع و سالم و ارائه اطالعات موثق و قابل اطمينان در زمينه سبك
زندگي و بستر سازي رسانه اي براي بهره برداري دست اندركاران
عرصه هاي علمي و آموزشي مي باشد.
ب) سامانه مشاوره الكترونيك
اين سامانه امكان دسترسي آسان و سريع به پزشك يا مشاور از طريق سيستم چت آنالين جهت پاسخگويي به
سئواالت را فراهم كرده و باعث ارتقاي سطح دانش در زمينه هاي مختلف
بهداشتي و پزشكي مي شود.
ج) بانك جامع فيلم سالمت
اين سايت جهت دسترسي عموم مردم به منبعي قابل اعتماد و اطالعات
مورد نياز سالم ت و با توجه به اهميت نقش فيلم هاي آموزشي در انتقال
پيام سالمت ايجاد گرديده است.اين سايت همچنين اين قابليت را نيز دارد
كه افراد پيام هاي آموزشي ساخت خود را جهت قرار گرفتن روي سايت
ارسال نمايند تا پس از اصالحات فني و محتوايي در سايت قرار گير د.
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خالصه فصل پن جم
رسانه ها و وسايل كمك آموزشي مختلف براي ايجاد يك آموزش موثر و پايدار به كار مي روند.
رسانه هاي آموزشي واسطه هايي هستند كه از طريق آنها آموزش به فراگير ان انتقال مي يابد
وسايل كمك آموزشي كليه ادوات واشيايي هستند كه دركنار رسانه هفاي آموزشفي بفراي تفهفيم بهتروبيشفتر
موضوع آموزش به فراگير ندگان بكار ميروند.
رسانه ها با تاثير گذاري بر باورها و عقايد و نگرش مخاطبان خود  ،در يادگيري آنان نقش بسفيار مهمفي ايففا
مي كنند.
امروزه اينترنت و فضاي مجازي نقش عمده اي را درآموزش گروه هاي جامعه ايفا مي كند.

تمرين در كالس درس:
 - 1با كمك ساير دانش آموزان چند نمونه از رسانه هاي آموزشي در دسترس در آموزش گاه بهورزي را در
كالس درس مورد ارزيابي قرار داده و كاربرد و فوايد استفاده از آنها را ليست نماييد.
 - 2وسايل كمك آموزشي موجود در آموزشگاه بهورزي را نام ببريد ودر مورد هر كدام به همكالسيان خود
توضيح دهيد

تمرين در خارج از كالس درس:
 – 1ليست رسانه هاي آموزش ي كه در طول روز با آنها سروكار داريد را ليست كرده و كاربرد آنها را در
زندگي روز انه بيان كنيد - 2 .با كمك مربي و چند نفر از همكالسيان خود يك پوست ر و يك پمفلت
آموزشي تهيه نمائيد
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فصل ششم:
دستورعمل اجرايي برنامه ملي خودمراقبتي و
نیازسنجي

اهداف:
پس از مطالعه اين فصل انتظار مي رود بتوانید :
 -1با برنامه خود مراقبتي ،تعاريف و اهداف آن آشنا شويد.
 -2گروه هاي خوديار و اهداف آن را در بشناسید.
 -3با نیازسنجي و مراحل آن آشنا شويد.
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مقدمه :
با توجه به گذار بيماري ها از واگير به غيرواگير و حركت از درمان قطعي بيماري ها به مراقبت مادام العمر،
نقش مردم در مراقبت از سالمت خود واعضاي خانواده براي سالم زيستن ،مديريت ناخوشي هاي جزيي،
مديريت بيماريهاي مزمن و حاد روز به روز در حال افزايش است به گونه اي كه طبق برآورد ها  65تا 85
د رصد تمام مراقبت ها از نوع خود مراقبتي است.
« خودمراقبتي » شامل اعمالي است اكتسابي ،آگاهانه و هدفدار كه مردم براي خود ،فرزندان و خانواده شان
انجام مي دهند تا تندرست بمانند ،از سالمت جسمي ،رواني و اجتماعي خود حفاظت كنند .نيازهاي جسمي،
رواني و اجتماعي خود را ب رآورده سازند ،از بيماري ها با حوادث پيشگيري كنند .بيماري هاي مزمن خود را
مديريت كنند و نيز از سالمت خود بعد از بيماري حاد يا ترخيص از بيمارستان ،حفاظت كنند.
حيطه هاي خود مراقبتي شامل ارتقاي سالمت ،اصالح سبك زندگي ،پيشگيري از بيماري ،خود ارزيابي،
حفظ سالمت مشاركت در درمان و توان بخشي است.
خود مراقبتي موجب ارتقاي سالمت و كيفيت زندگي ،افزايش رضايت بيماران ،منطقي شدن استفاده از
خدمات (نياز كمتر به مشاوره ارايه دهندگان خدمات در مراكز بهداشتي ،كاهش ويزيت بيماران سرپايي و
كاهش استفاده از منابع بيمارستاني) و نيز ك اهش هزينه هاي سالمت مي شود)
تعاريف :

 - 1سواد سالمت
عبارت است از ميزان ظرفيت هر فرد براي كسب ،درك و فهم مربفوط بفه سفالمت كفه بفراي تصفميم گيفري و
عمل مناسب است.
 - 2سفير سالمت
سفير سالمت عضوي از اعضاي يك خانوار است كه حداقل  8كالس سواد خواندن و نوشتن دارد و به صفورت
داوطلبانه مسئوليت انتقال مطالب آموختفه شفده در حفوزه سفالمت و مراقبفت فعفال از سفالمت خفود و اعضفاي
خانواده و جامعه را بر عهده دارد.
 - 3سفير سالمت فعال
فعاليت سفير سالمت از نظر وضعيت عملكرد به سه سطح تقسيم مي شود :
فعال از نظر فردي  :گذراندن دوره هاي آموزشي و تكميل زيج خود مراقبتي براي خود
فعال از نظر خانوادگي  :انتقال آموزش ها به اعضاي خانواده
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فعال از نظر اجتماعي  :عضويت در شوراهاي محلي /استانداري و فرمانداري /تشكل هاي مردمي و گروه هفاي
خوديار
 - 4سفير سالمت افتخاري
فردي است كه عالوه بر خانوار خود ،چند خان وار بدون سفير سالمت را تحت پوشش قرار مي دهد.
 - 5خود مراقبتي فردي
شامل اعمالي است اكتسابي ،آگاهانه و هدفدار كه فرد براي خود ،فرزندان و خفانواده اش انجفام مفي دهفد تفا
سالم بمانند ،از سالمت جسمي ،رواني و اجتماعي خود و خانواده خود حفاظت كنفد ،نيازهفاي جسفمي ،روانفي
و اجتماعي خود و آنها را برآورده سازد .از بيماري ها يا حوادث پيشگيري كنفد ،بيمفاري هفاي مفزمن خفود و
خانواده خود را مديريت كند و نيز از سالمت خود و خانواده اش بعفد از ابفتال بفه بيمفاري حفاد يفا تفرخيص از
بيمارستان ،حفاظت كند.
 - 6خود ياري
فرآيندي خودجوش است كه در آن افر ادي كه مشكل يا آرماني مشابه دارند ،به يكديگر كمفك مفي كننفد تفا
سالمت شان ارتقاء يابد ،از تاثير بيمفاري و آسفيب كاسفته شفود و تفا اففراد در حفد امكفان بفه زنفدگي سفالم و
طبيعي خود بازگردند.
رسالت دفتر آموزش و ارتقاء سالمت
رسيدن به جامعه اي توسعه يافته كه در آن مردم بتو انند با قدرت ،اميد ،آگاهي ،مهارت و صفالحيت كفافي بفه
صورت فردي ،گروهي و جمعي ،نيازهاي سالمت خود ،خفانواده ،همسفاالن و جامعفه را تعيفين ،اولويفت بنفدي
كنند و براي برآوردن نيازهاي در اولويت شان ،برنامه ريزي و اقدام نمايند تا با رعايفت سفبك زنفدگي سفالم،
خود مراقبتي ،هميا ري متقابل و مشاركت جمعي ،سالمت ،ايمني ،نشاط و بهفره وري خفود ،خفانواده ،همسفاالن
و جامعه و جهاني را كه در آن زندگي مي كنند ،كنترل و ارتقاء دهند.
كليات برنامه
الف ) برنامه ملي خود مراقبتي
تعريف خود مراقبتي:
خود مراقبتي ،عملكردي آگاهانه ،آموختني و تنظيمي است كه براي تامين و تداوم شفرايط و منفابع الزم بفراي
ادامه حيات و حفظ عملكرد جسمي ،رواني ،اجتماعي و معنوي و رشد فرد در محدوده طبيعي و متناسفب بفراي
حيات و جامعيت عملكرد فرد اعمال مي گردد و به خود مراقبتي براي سالم زيستن ،مديريت ناخوشفي جزيفي،
خود مراقبتفي در بيمار يهفاي مفزمن و حفاد تقسفيم مفي شفود و فراينفدي مفادام العمفر و در تمفامي د وران هفا و
موقعيت هاي زندگي است
فوايد اجراي برنامه ملي خود مراقبتي
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با اجراي اين برنامه انتظار مي رود كه :
 - 1سبك زندگي مردم سالم تر شود.
 - 2كيفيت زندگي مردم افزايش يابد.
 - 3رضايت مردم از خدمات به داشتي و درماني افزايش يابد.
 - 4از بيماري هفا پيشفگيري اوليفه شفود و بهفره وري اففراد و قفدرت توليفد اقتصفادي اجتمفاعي فرهنگفي مفردم
افزايش يابد.
 - 5كميت و كيفيت مشاركت مردم در سالمت و مراقبت از بيماري ها افزايش يابد.
 - 6موقعيت هاي زندگي /تحصيل و كار سالم در كشور افزايش يابد.
 - 7اقدام جامعه براي سالمت افزايش يابد.
 - 8شمار بيماران مبتال به بيماري هاي واگير و غير واگير كاهش يابد.
 - 9مرگ ناشي از بيماري هاي واگير و غيرواگير كاهش يابد.
 - 10عوامل خطر مديريت بهينه شود و رفتارهاي مخاطره آميز كاهش يابد.
رويكرد هاي برنامه ملي خود مر اقبتي :
 - 1خودمراقبتي فردي
هدف در اين رويكرد ،تربيت يك نفر سفير سالمت به ازاي هر خانوار است .سففير سفالمت عضفوي از اعضفاي
خانواده است كه حداقل  8كالس سواد خواندن و نوشتن دارد و به صورت داوطلبانه ،مسووليت انتقفال مطالفب
آموخته شده در حوزه سالمت و مراقبت فعال از سفالمت خفود و اعضفاي خفانواده و جامعفه را بفر عهفده دارد.
براي هر خانواري كه فاقد عضو واجد شرايط باشد ،سفير سالمت افتخفاري تربيفت خواهفد شفد (سففير سفالمت
افتخاري ،فردي است كه عالوه بر خانوار خود ،حداكثر  5خانوار بدون سفير سالمت را تحت پوشش قفرار مفي
دهد)
سفير سالمت دور ه هاي آموزشي را به صورت حضوري براساس بسته آموزشي سفير سالمت مي گذراند
( راهنماهاي ملي خود مراقبت ي( ناخوشي جزيي ،سبك زندگي سالم)
 - 2خو د مراقبتي سازمان ي
هدف دراين رويكرد  ،ايجاد محيط كار سالم از طريق اجراي برنامه ها وخط مشي هاي ارتقاي سالمت در محل
كار  ،خلق محيط فيزيكي وفرهنگ حمايتي وتشويق شيوه زندگي سالم با همكاري كاركنان وكار فرمايان
است .براي تحقق اين امر تشكيل شوراي ارتقاي سالمت درمحل ها وموق عيتهاي مخت لف (محل كار دولتي
ياخصوصي  ،مدرسه  ،دانشگاه ،كارگاه ،كارخانه و )....هستند مي تواند به ايجاد محيط كار سالم كمك
كنن د.
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بعنوان مثال در برنامه ارتقاي سالمت در مدرسه اعضاي شوراي ارتقا سالمت ش امل افراد زير باشند :مدير/
معاون

اجرايي

مدرسه

-

مربي/

رابط

بهداشت

مدر س -

مراقب

پرورشي

مدرسه

نمايندگان معلمبن مدرسه  -نمايندگان دانش آموزان  -نمابنده انجمن اوليا ومربيان  -مسئول بوفه وتهيه
وتوزيع مواد غذايي.
 - 3خود مراقبتي اجتماعي
هدف در اين رويكرد ،توانمندسازي جوامع مختلف براي توسعه محيط هاي سالم است .براي تحقق اين هدف
 ،شوراهاي شهري وروستايي وشورايار ي ها مي توانند نقش مهمي درجلب مشاركت اجتماع براي كنترل بر
عوام ل تعيين كننده سالمت داشته باشند.
 - 4خو د ياري
هدف در اين رويكرد ،توسعه روابط بين فردي مثبت ،همدلي و حمايت عاطفي از طريق به اشتراك گذاشتن
تجربيات ،اطالعات و راه هاي مقابله با مشكل مشترك با ساير افراد عضو گروه خوديار است .به همين منظور
سفيران سالمت به صورت داوطلبانه مي توانند براساس نياز خود يا ا عضاي خانواده ،عضو گروه خوديار
شوند.
در اين برنامه دانشگاه ها /دانشكده هاي علوم پزشك ي و خدمات بهداشتي درماني موظف هستند حداقل براي
 4بيماري از جمله سرطان ،ديابت ،قلبي عروقي و بيماري تنفسي يا ريسك فاكتورهاي مربوطه (مانند ترك
دخانيات ،كاهش وزن و  )...براي هر شهرستان گروه هاي خوديار تشكيل دهند .به همين منظور اقداماتي
شامل اطالع رساني به سفيران سالمت براساس نياز خود يا اعضاي خانواده براي عضويت در گروه هاي
خوديار (از طريق پورتال ،آموزش هاي گروهي /فردي ،رسانه هاي نوشتاري و  ،)...نظارت بر ثبت نام سفيران
سالمت داوط لب در پورتال ملي خودمراقبتي ،ارايه راهنماي تشك يل گروه خوديار به اعضا از طريق پ ورتال و
يا حضوري (ضميمه شماره  ،) 5برگزاري دوره هاي آموزشي آن الين يا حضوري مبتني بر نياز اعضاي گروه
خوديار ،نظارت دوره اي بر جلسات برگزار شده گروه خوديار ،ارزشيابي فصلي فعاليت گر وه هاي خوديار
براساس چك ليست انجام دهند.
گروه خوديار دوره هاي آموزشي زير را در صورت نياز به صورت حضوري  /آن الين مي گذارند :
 - 1خودمراقبتي در سرطان

 - 2خود مراقبتي در بيماري قلبي عروقي

 - 3خود مراقبتي در بيماري هاي تنفسي ( ساير بيماري ه ا )
 - 4عوامل خطر بيماريهاي مزمن (چاقي ،پرفشاري خون ،ديابت و )...
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شرح وظايف در سطح خانه  /پايگاه بهداشت :
 - 1همكاري در برگزاري كمپين برنامه ملي خود مراقبتي فردي ،سازماني ،اجتماعي و خودياري در منطقه
تحت پوشش
 - 2شركت در دوره هاي آموزشي برنامه خود مراقبتي (شامل ر اهنماهاي ملي خود مراقبتي خانواده ،برنامه
ريزي عملياتي مشاركتي در شوراها و محل كار به طور ساالنه)
 - 3بررسي خانوارهاي تحت پوشش از نظر داشتن فرد واجد شرايط سفير سالمت (يك نفر در هر خانوار) و
ثبت اطالعات آنها در پرونده خانوار
 - 4شناسايي خانوارهايي فاقد فرد واجد شرايط براي سفير سالمت و برقراري ارتباط با آنها براي تعيين سفير
سالمت افتخاري
شرح وظايف سفيران سالمت
 – 1گذراندن دوره هاي آموزشي راهنم اهاي ملي خود مراقبتي و ساير بسته هاي آموزشي مورد نياز
 – 2گذراندن دوره آموزشي بيماريهاي مزمن براي خود و اعضاي خانواد ه
 - 3انتقال آموزش هاي خود مراقبتي ( كسب شده از سوي كارشناس مراقبت سالمت) به اعضاي خانواده
 – 4كنترل ناخوشي هاي جزئي و بيماري هاي مزمن خود و اعضاي خانواده
 – 5مشاركت داوطلبانه در فعاليت هاي بهداشتي گروهي و جمعي
 – 6عضويت در گروه  /گروه هاي خوديار ،تشكل هاي مردمي حامي سالمت و شوراهاي محلي ،استانداري و
فرمانداري
 – 7ايفاي نقش به عنوان سفير سالمت افتخاري  ،براي خانوارهايي كه سفير سالمت ندارند.
 – 8تكميل پرو نده خود مراقبتي خود و خانواده
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فرم شماره ( 4بررسي گروه هاي خوديار)  :سطح خانه بهداشت /پايگاه سالمت
تاري خ :
ردیف

سال :

نام گروه خودیار

تعداد ا عضای گروه

نوع گروه

1

2

3
حقیق ی

مجازی

اولی ن
تاریخ
جلسه توجیهی

نام دوره آمو زش ی
برگزار شده

4

5

تاریخ شرکت د ر
گروه
جلسات
خودیار

امتیاز پای ش
7

6

1

2

3

نام و نام خانوادگی تکمیل ک ننده فرم :

تاریخ تکمیل فرم

دستورالعمل تكميل فرم شماره  : 4سطح خانه بهداشت  /پايگاه سالمت
اين فرم فصلي تكميل مي گردد در قسمت باالي فرم ،نام خانه بهداشت يا پايگاه سالمت ،ماه و سال درج
گردد.
ستون شماره  : 1نام گروه خوديار تشكيل شده در جمعيت تحت پوشش ،نوشته مي شود به طور مثال گروه
خوديار فشار خون
ستون شماره  : 2تعداد اعضاي هر گروه خوديار نوشته مي شود.
ستون شماره  : 3نوع گروه خوديار در اين قسمت عالمت زده مي شود.
ستون شماره  : 4تاريخ برگزاري اولين جلسه توجيهي براي اعضاي گروه نوشته مي شود.
ستون شماره  : 5در صورتي كه گروه خوديار دوره آموزشي مورد نياز خود را اعالم نموده است ،نام دوره
آموزشي كه كارشناس مراقب سالمت /بهورز در برگزاري آن همكاري كرده است نوشته مي شود.
ستون شماره  : 6تاريخ شركت در جلسات حضوري گروه خوديار نوشته مي شود كارشناس مراقب سالمت /
بهو رز به صورت فصلي در اين جلسات بايد شركت نمايد.
ستون شماره  : 7امتياز كسب شده در پايش گروه خوديار نوشته مي شود.
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چک ليست پايش عملكرد سفير سالمت
توسط بهورز /كارشناس مراقب سالمت
سوال

1

2

3
4

نحوه سنجش

معیار سنجش

سقف
امتیاز

آیا سفیران سالمت در مصاحبه با
سفیر سالمت قادر به پاسخگویی به
سه سوال(  - 1مفهوم و مزایای
خودمراقبتی  - 2وظایف سفیر سالمت
 - 3نحوه استفاده از بسته ها و میزان
استفاده از آنها )می باشد؟

پرسش
خوداظهاری

و

سفیر سالمت چنانچه قادر به پاسخگویی
به هر یک از سواالت  - 1مفهوم و مزایای
خودمراقبتی  - 2وظایف سفیر سالمت - 3
نحوه استفاده از بسته ها و میزان استفاده
از آنها باشد  ،برای هر آیتم  50امتیاز در
نظر گرفته شود

150

آیا سفیر سالمت دوره های آموزشی
برنامه خودمراقبتی را (حضوری /آن
الین) گ ذرانده است؟

خوداظهاری و
بررسی
مستندات

آیا نیازهای آموزشی در حوزه سالمت
خود را تعیین کرده است؟
آیا سفیر سالمت بسته های آموزشی
بیماری های مزمن را دریافت کرده
است؟

بررسی
مستندات
خوداظهاری

گذراندن دوره های آموزشی راهنمای ملی
خودمراقبتی در ناخوشیهای جزئی ،خطر
سنجی سکته های قلبی و مغزی و
سرطانها و سایر دوره های مدون اعالم
شده از سوی آموزش سالمت
(هر دوره  50امتیاز)
تکمیل کارت خطرسنجی

150

دریافت بسته های آموزشی بیماری های
مزمن متناسب با بیماری خود /خانواده

امتی از
کسب
شده

مالحظات

120
120

در صورت نبود بیماری مزم ن
در اعضای خان واده امتیا ز
مربوطه ب ه طور کامل تعل ق

می گیرد.

5

آیا سفیر سالمت از نظر خانوادگی
فعال است؟

بررسی
مستندات و
خوداظهاری

تکمیل کارت خطرسنجی برای اعضای
خانوار و انتقال اطالعات کسب شده در
حوزه سالمت به اعضای خانواده (هر آیتم
 60امتیاز)

6

آیا بیماری های مزم ن خود و اعضای
خانواده را کنترل کرده است؟

خود اظهاری

انجام به موقع مراقبت های مرتبط با
بیماری خود /خانواده نظیر آزمایشات،
گرفتن فشارخون... ،

7

آیا از نظر اجتماعی فعال ا ست؟

خود اظهاری
بررسی
و
مستندات

فعال بودن از نظر اجتماعی شامل عضویت
در شوراهای محلی /استانداری و
فرمانداری /تشکل های مردمی و گروه
های خودیار

8

آیا داوطلب سفیر سالمت افتخاری
(برای خانوارهایی که شرایط الزم را
ندارند) شده است؟

خوداظهاری و
بررسی
مستندات

ثبت در پرونده الکترونیک سالمت به
عنوان سفیر سالمت افتخاری و شماره
خانوارهای مربوطه نیز مشخص باشد.

9

آیا تمامی اعضای خانواده جهت
دریافت خدمات سالمت به پایگاه
بهداشت یا خانه بهداشت مراجعه و
فرمهای مربوطه تکمیل شده است؟

خوداظهاری و
بررسی
مستندات

تکمیل فرمهای مراقبتی برای خود 50
امتیاز
تکمیل فرمهای مراقبتی برای خانواده 70
امتیاز

120

120

در صورت نبود بیماری مزم ن
در اعضای خانواده امتیا ز
مربوطه ب ه طور کامل تعل ق

می گیرد.
130

120

120

نام و نام خانوادگي تكميل كننده چك ليست  ........................................ :تاريخ تكميل چك ليست ................ :
نام و نام خانوادگي سفير سالمت  ........................... :شمار خانوار ................................. :

57

گروه هاي خوديار
گروه هاي خوديار عبارت است از گروه هاي باز ،خود گردان و كوچكي كه به فواصل منظمي يكديگر را
مالقات مي كنند و فعاليت اصلي آن ها كمك دوجانبه است .كمك دو جانبه در ا ينجا به صورت شكلي از
حمايت اجتماعي در نظر گرفته مي شود كه از كمك عملي و روان شناختي بين افراد داراي يك مشكل
مشترك با موضوعي كه آن ها را به شكلي برابر به هم چيوت مي دهد .تشكيل شده است .اين فرم روي
حمايت عاطفي از طريق به اشتراك گذاشتن تجربيات ،اطالعات و راه هاي مقابله با ديگر افراد تمركز دارد.
گروه هاي خوديار كه به عنوان گروه هاي حمايت دو جانبه نيز ناميده مي شند ،از ساير انواع برنامه هاي قابل
تمايزند چرا كه اين گروه ها به وسيله اعضاي گروه اداره مي شوند و هيچ هدايت كننده متخصصي ندارند.
متخصصين ممكن است با به ت قاضا و تاييد افراد گروه در جلسات شركت كنند ولي آن ها صرف ا ً در نقش
فرعي و مشاوره باقي مي مانند گروه هاي خوديار عمدت ا ً به صورت چهره به چهره مالقات مي كنند البته
امروزه گروه هاي خوديار زيادي نز از طريق كامپيوتر تشكيل شده است.
ويژگي هاي مراقب سالمت خانواده /ب هورز برا ي تسهيل گري در گروه هاي خوديار :
 - 1دانش :


آشنايي با مباني خودمراقبتي و مفاهيم مرتبط (خودكارآمدي ،مهارت هاي زندگي ،مراحل تغيير) د اشتن
اطالعات پايه فني در مورد مباحث خود مراقبتي ارايه شده



آشنايي با گروه هاي خوديار ،فوايد و نحوه هدايت آن

 آشنايي با ت سهيالت موجود در كشور
 آشنايي با تكنيك نيازسنجي آموزشي
 آشنايي با پويايي گروه


آشنايي با تكنيك هاي تصميم گيري گروهي

 آشنايي با مفاهيم خودياري
 - 2نگرش :
 اعتقاد به انجام كار گروهي
 اهميت دادن به گروه هاي خوديار
 ارزش نهادن به نظرات گروه
 - 3مهارت :
 مهارت ان تقال مطالب
 مهارت هاي ارتباطي
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 مهارت برنامه ريزي آموزشي


مهارت به كارگيري تكنيك هاي كار گروهي



مهارت روش هاي آموزش گروهي مانند بارش افكار ..

 مهارت برقراري ارتباط موثر
 مهارت هاي خود ياري گروهي
 مهارت هاي رهبري گروه
– افرادي كه به عنوان رهبران گروه خوديار خدمت مي كنند براي اينكه يك گروه خوديار را به طور موثر
سازمان دهي و هدايت كنند داراي مهارت ها و ويژگي هايي هستند.
اين مهارت ها و ويژگي ها شامل :
تمايل به حفظ رابطه كاري نزديك با مراقب سالمت خانواده  /بهورز
فعاليت كار كردن با حداقل نظارت مراقب سالمت خانوا ده /بهورز
شخصيت جذاب ،همدل و خوشامدگو
مشاركت در فعاليت هاي آموزشي به صورت ممتد
تمايل به يادگيري و ترويج برنامه ها و وقايع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
توانايي در زمينه ارتباطات ،تسهيل گروه ،سازمان و مديريت
استقبال از يادگيري ايده هاي جديد و دست ياف تن به استراتژي هاي مديريت گروه
مانند ديگر اعضا گروه ،شخص ا ً با موضوع گروه خوديار در ارتباط باشد.
قابليت توانمندكردن و ايجاد انگيزه در شركت كنندگان گروه
داشتن دانش و دسترسي به فناوري و تجهيزات اينترنت /ايميل
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فرآيند اجرايي تشكيل گروه خوديار در فاز اول ا جرای برنامه

فراخوان ثبت نام در گروههای خودیار

ثبت نام از افراد داوطلب جهت عضویت در گروههای خودیار توسط
تسهیلگر گروه (مراقب سالمت و بهورز )

برگزاري جلسه توجیهي براي اعضاي گروه خودیار توسط تسهیلگر
گروه
ارائه دستورالعمل گروه خودیار به اعضاي
گروه

آیا گروه خودیار نیاز به برگزاري
دوره آموزشي مبتني بر نیاز سالمت
اعضاي گروه دارد؟
خیر
بلي

اعالم به ستاد جهت برنامه ریزی برای برگزاري جلسات
آموزشي
نظارت دورهاي بر جلسات گروه خودیار

پایش فصلي عملكرد گروه خودیار از طریق چك لیست

خیر

آیا در پایش ،گروه  %70امتیاز
چك لیست را كسب كرده است؟

بلي

ادامه فعالیت گروه
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نياز سنجي سالمت :
نيازسنجي سالمت روشي است كه در آن مسائل و مشكالت بهداشتي مردم به طور واقعي و از نزديك بررسي
و شناسائي شده و اين مسائل برطبق معيارهائي كه منجر به ارتقاء بهره وري شوند ،اولويت بندي شده و جهت
اجرا انتخاب مي شوند .
 - 1تشكيل گروه نيازسنجي سالمت
براي انجام نيازسنجي سالمت در خانه بهداشت ،ابتدا بايد تيم نيازسنجي سالمت به شرح زير تشكيل شده و از طرف پزشك
مسوول مركز ،بعنوان رييس گروه نيازسنجي ،براي آنها ابالغ زده شود .بديهي است ،بهورز ،دبير تيم بوده و براي به رسميت
رسيدن مصوبات آن حضور حداقل  8نفر از اعضا الزامي است.
 . -1تيم سالمت شامل پزشك مركز بهداشتي درماني ،كاردان يا كارشناس ناظر )يا مربي( و يك نفر از بهورزان خانه بهداشت
 .-2تيم مسوولين و معتمدين محلي شامل دهيار ،رييس شوراي اسالمي روستا ،روحاني و مدير مدرسه و ......
 -3تيم سرخوشه ها متشكل از  3تا  5نفر از سرخوشه ها با هماهنگي بهورز /بهورزان خانه بهداشت كفه بفه شفرح زيفر تعيفين مفي
گردند:ابتدا روستاي اصلي و قمر بر اساس محدوده جغرافيايي ،به  3تا  5خوشه تقسيم شده ،سپس افراد با سواد و مورد وثوق آن
خوشه ،از طرف بهورز شناسايي مي شود .پس از توجيه اين افراد و قبول كردن وظيفه رابط نيازسنجي خوشه خفود ،بعنفوان رابفط
آن خوشه عضو تيم خواهد شد(.در صورت عدم امكان بكارگيري سرخوشه ،مي توان از رابطين بهداشتي و سففيران سفالمت نيفز
استفاده كرد).
 - 2برگزاري جلسات آموزشي و توجيهي
بر اساس پيش نيازهاي تعيين شده در جدول شماره  ، 1 - 1تيم شهرستان جلسات توجيهي و آموزشي را براي
تيم سالمت و تيم هاي مسوولين و سرخوشه ها برگزار مي نمايد .

 - 3تعيين نيازها :
در اين مرحله ،تعيين نيازها توسط تيم نيازسنجي سالمت و در سه ليست جداگانه تا حداكثر  20عنوان ،بشرح زير انجام مي شود:
 -3-1تيم سالمت:
تيم سالمت خانه بهداشت با هماهنگي كارگروه نيازسفنجي سفالمت شهرسفتان و پفس خورانفد بازديفدهاي انجفام شفده از سفطح
شهرستان و آمار و شاخص ها ،مبادرت به تعيين نيازهاي سالمت خانه بهداشت مي كند.
 -3-2تيم مسوولين و معتمدين:
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مسوولين و معتمدين محلي در جلسه اي با حضور پزشك  /كارشناس مركز و با دعوت دهيار و پيگيري بهفورز ،ليسفت نيازهفاي
سالمت مد نظر خود را تنظيم مي كنند .الزم به ذكر است كه بايد بهورز به آنها متذكر شود كه اين نيازها بايد بفر اسفاس فراوانفي
مراجعات مردم/دانش آموزان به آنها در خصوص مشكالت سالمتي ،تعيين گرديفده و فراوانفي آنهفا را بفراي حفداقل يفك سفال
گذشته ،با خود همراه داشته باشند
-3-3تيم سرخوشه ها:
براي تعيين نيازهاي سالمت توسط تيم سرخوشه ها ،ابتدا بهورز بايد ليست اسامي يك نمونه تصادفي را بشرح زير تهيه و در
اختيار آنها قرار دهد:
 حجم نمونه در روستاي زير  1000نفر 40 - 50 :نفر
 حجم نمونه در روستاي باالي  1000نفر 50 - 70 :نفر
 روش نمونه گيري :روش نمونه گيري تصادفي سيستماتيك از پرونده هاي خانوار با در نظر گرفتن حجم نمونه مساوي
براي هر دو جنس و گروه هاي سني در  4گروه زير  18سال 19 ،تا  40سال 41 ،تا  60سال و باالي  60سال.
سپس سرخوشه ها با مراجعه به افراد تحت پوشش محدوده جغرافيايي خود ،نيازهاي سالمتي آنها را ليست مي كنند و در نهايت
فهرست تمامي نيازها را بر اساس فراواني آنها با كمك بهورز در قالب يك ليست تنظيم مي كنند.
 -4پاكسازي و هماهنگي ثبت نيازها:
در اين مرحله ليست نياز گروههاي مردمي توسط تيم سالمت بررسي شده و با حضور تمامي اعضا ،موارد مطرح شده با توافق
طرفين واستفاده از فهرست استاندارد شده اصالح شده و يا موضوعات غيرمرتبط با سالمت حذف مي گردد.
-5اولويت بندي اوليه:
-5-1تيم سالمت :بر اساس فرم شماره  ، 3تيم سالمت اولويت بندي خود را مجزا انجام مي دهد.
 -5-2مسوولين و معتمدين محلي :بر اساس فراواني مشكالت سالمتي مراجعين و نظر مسوولين و معتمدين محلي ،باحضور و
راهنمايي پزشك يا كارشناس /كاردان ناظر ،اولويت بندي انجام مي شود.
 -5-3سرخوشه ها :اين نيازها با نظارت بهورز ،بر اساس فراواني آنها اولويت بندي شده و در خصوص موارد با فراواني مشابه،
با تعامل پزشك يا كارشناس /كاردان ناظر  ،اولويت بندي انجام مي شود.
 -6اولويت بندي نهايي:
براي تهيه فهرست نهايي نيازهاي خانه بهداشت و اولويت بندي آن ،با حضور تمامي اعضاي تيم نيازسنجي سالمت ،ابتدا سه
ليست نياز هاي اولويت بندي شده را كنار هم قرار داده مي شود .سپس با توجه به ليستي كه بيشترين تعداد اولويت ها را دارد،
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عددآخرين اولويت اين ليست ،بعالوه يك ،بعنوان عدد ثابت در اين اولويت بندي تعيين مي شود .مثال اگر ليست تيم سالمت
14اولويت ،تيم مسوولين محلي  7اولويت و تيم رابطين يا سرخوشه ها  17اولويت داشته باشد ،بيشترين عدد مربوط به ليست
آخراست و عدد ثابت  18خواهد بود.
در اين مرحله ليست تمامي نيازها در سه ليست را طبق فرم شماره  5در يك ليست فهرست مي شود .سپس شماره اولويت
هركدام از مشكالت و نيازها در ليستهاي مختلف ،جلوي آن نوشته شده و با هم جمع مي شود .در صورتي كه مشكل يا نيازي
درساير ليستها نبود ،به تعداد ليستي كه در آن ،نياز مورد نظر وجود نداشت ،عدد ثابت تعيين شده با عدد يا اعداد اولويتهاي آن
نيازجمع مي شود.
 -7ارسال ليست اولويت بندي شده نيازها به مركز بهداشت شهرستان:
ليست اولويت بندي شده نيازها از خانه هاي بهداشت به مركز بهداشتي درماني روستايي ارسال شده و در مركز نيز اين ليستها به
ترتيب اولويت و به تفكيك خانه هاي بهداشت تحت پوشش ،به مركز بهداشت شهرستان ارسال مي شود.
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(ضمیمه)
چك ليست پايش عملكرد گروه خوديار (ضميمه)
نحوه سنجش

معیار سنجش

سقف
امتیاز

1

آیا فردی به عنوان رابط
گروه (رهبر) تعیین شده
است؟

بررسی
مستندات

تعیین یک رابط برای گروه
خودیار

50

2

آیا جلسات گروه با
مشارکت تمامی اعضا
برنامه ریزی و اجرا می
شود؟

مصاحبه
بررسی
مستندات

تعیین دستور کار جلسه ،زمان،
مکان ،جلسه با مشارکت اعضا (با
مصاحبه از  20درصد و بررسی
فرم گزارش دهی )

50

بررسی
مستندات

براسا س گزارش جلسات برگزار
شده % 80 ،مصوبات پیگیری شده
باشد

200

استانداردها مطابق دستورالعمل
تشکیل گروه های خودیار ( 7
مورد)

350

رابط گروه خودیار (رهبر) باید
فرم گزارش دهی را از طریق
پورتال و یا حضوری از کارشناس
مراقب سالمت دریافت کرده
باشد و برای هر جلسه برگزار
شده ،یک گزارش را مستند و
ارسال کند.

150

با شرکت در جلسات و مشاهده
فعالیت اعضای گروه

100

با مصاحبه از  20درصد اعضای
گروه

100

سوال

جلسات

3

مصوبات
آیا
پیگیری می شود؟

4

آیا عملکرد گروه مطابق
گروه
با استانداردهای
خودیار است؟

بررسی
مستندات

5

آیا رهبر گروه خودیار
گزارش هر جلسه را مستند
و ارسال کرده است؟

بررسی
مستندات

6

آیا تمام اعضا در فعالیت
های گروه مشارکت فعال
در بحث دار ند؟

مشاهده

7

آیا اعضای گروه به راحتی
عقاید خود را ابراز می
کنند؟

مصاحبه

و

امتیاز
کسب
شده

مالحظات

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده چک لیست  ...................................... :تاریخ ت کمیل چک لیست ............................................. :
نام گروه خودیار ............................... :
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فرم گزارش دهي گروه خوديار (ضميمه)
نام گروه ............. :
نام رابط گروه (رهبر) ................ :
زمان ...................... :
مكان برگزاري جلسه ........... :
نام شركت كنندگان ................................... :
نام مهمان (مهمانان) ............................................. :
دستور جلسه ..................................................... :
موضوعات مورد بحث :
.............................. ..................................
................................................................
.................................................................
مصوبات جلسه (با تعيين عضو مسئول پيگيري مصوبات ) :
..................... ...........................................
................................................................
.................................................................
تعيين دستور كار ،زمان و مكان جلسه بعدي :
...................................................................................... .............................................................
.................................................................
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