


راهنماي فعالیت رابط سالمت محله 
دوره مقدماتی

تهیه و تنظیم 
مهناز آقاربی 

کارشناس مسئول واحد آموزش سالمت شبکه  بهداشت و درمان شهریار
محدثه قدیمی کارشناس واحد سالمت روان 

شایسته زنجیران کارشناس واحد سالمت روان  



  سخن طلیعه
 توسعه در سالمت ارتقاء هاي استراتژي مهمترین از سالم زندگی کیفیت ارتقاء جهت در محور اجتماع اقدامات تقویت
. است شده تعریف سالمت ارتقائ پنجگانه اقدامات جزء اتاوا منشور در که است بشري جوامع

  از مراقبت در مشارکت براي جامعه و مردم سازي توانمند هدف با  ”“ طرح راستا این در
 کشور هاي دانشگاه و بهداشت وزارت کار دستور در سالمت کردن اجتماعی منظور به و جامعه و خانواده ، خود سالمت

". گرفت قرار
در این طرح هر خانوار یک فرد را به عنوان سفیر سالمت  جهت آموزش در سه بعد پیشگیري، درمان و کمک هاي اولیه  
و بازتوانی معرفی میکنـد، بـا ایـن کـار ضـمن ارتقـاي سـالمت، از بـار بیمـاریهـا و هزینه هاي اضافی و رفت و آمد 

بیهوده به مراکز درمانی کاسته خواهد شد 

کـه تحت آموزش  ) رابـط سـالمت(نفر سفیر سالمت خانوار به یـک نفـر 20بر اساس این طرح در نظر است هر 
هدف این طرح آن است که  . مهارتهاي ارتباطی و آموزشی و مراقبتهاي خودمراقبتی قرار گرفته است، ارتباط برقرار کند

مردم در خانه و محل کارشان از بیماریها یا حوادث پیشگیري کننـد، بیماریهاي مزمن را مدیریت میکنند و از سالمت  
.  خود بعد از بیماري حاد یـا تـرخیص از بیمارسـتان حفاظت کنند

زنان را به عنوان یک گروه موثر در ارتقاي سـالمت خـانواده تحت آموزش هاي  ” هر خانه یک پایگاه سالمت“در طرح 
چرا که قصد داریم سالمت را جامعه محور کنیم و در ایـن صورت است که نظام سالمت  . گسترده قرار خواهیم داد

پایدارمیشود 
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)   کتاب مقدماتی (مجموعه راهنماي فعالیت  رابط سالمت محله 
.  در قالب سه بخش رابط محله را با موضوعات ذیل آشنا می کند

  .
مشارکت رابطان سالمت-1
چقدر همدیکر را می شناسیم •
.مسئولیت سالمت جامعه به عهده کیست •
مراکز خدمات جامع سالمت چه کمکی می تواند •

به رابطان سالمت بکند  
مراکز خدمات جامع سالمت چه انتظاري از  •

رابطان سالمت محله دارند 
خود مراقبتی چه اهمیتی دارد  •

.سیماي سالمت و بیماري در ایران چگونه است •

ارتباط با مردم  -3

.ارتباط با مردم چه اهمیتی دارد •
.چگونه باورها و عقاید مردم را بشناسیم •
چگونه با باورها و سنت هاي مردم برخورد  •

.صحیح داشته باشیم 
.چگونه پیامان را به مردم منتقل کنیم •

شبکه بهداشت و درمان کشور -2
.آیا مرکز خدمات چامع سالمت و پایگاه سالمت را می شناسند •
.نظام سالمت کشور از چه قسمت هائی تشکیل شده است •

. مرکز خدمات جامع سالمت چگونه به خانوار هاي تحت پوشش خود خدمت ارائه می دهد•



هر بخش از این 
کتاب از 

اجزاي مختلفی 
تشکیل شده 

. است
΅
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متن آموزشی

دانستنی هاي سالمت ، مهارت عملی ، بحث عمومی ،   
مشاهده ، بازدید، کار عملی ، کار گروهی ،درمحله  

مقدمه و اهداف 

خود آزمائی
مربوط به یادگیري دانستنیهاي سالمتی است “ آیا میدانم؟ “سؤاالت 

مربوط به کسب مهارتهاي عملی است “آیا میتوانم؟ “سؤاالت 
 

فعالیت  
)تجربه فردي یا فعالیت انفرادي ( من می توانم 

)به صورت کار گروهی احرا می شود (   ما می توانیم
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مشارکت رابطان  سالمت  



:اهداف
:پس از پایان جلسه هاي آموزشی این کتاب انتظار میرود

.با سایر رابطان سالمت و مربی خود آشنا شده باشید.1
.علت همکاري خود با نظام سالمت را توضیح دهید.2
.عوامل موثر بر سالمت جامعه را بشناسید.3
.انتظارهاي نظام سالمت، از رابطان سالمت را نام ببرید.4
.اهمیت برنامۀ رابطان سالمت در بهبود وضع سالمت جامعه را شرح دهید.5
.بتوانید پیگیري مراقبتهاي خدمات سالمت را انجام دهید.6
.روش ارتباط با سفیران سالمت خانوار و آموزش به آنها را بشناسید.7
.اهمیت خودمراقبتی در سالمت خانواده را بدانید.8
.نقش رابطان سالمت در برنامه خودمراقبتی را بدانید.9

.وضعیت بیماریهاي واگیر و غیرواگیر در کشور را بدانید.10
.با تغییرات جمعیتی در ایران و سایر کشورها آشنا شوید.11

.وضعیت غذا و تغذیه در ایران را بدانید.12 
با وضعیت حوادث و بالیا در کشور آشنا باشی.13
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. سفر آموزشی خود را با معارفه جذاب و قوي آغاز کنید
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 چقدر همدیگر را می شناسیم؟



شروع ΅
فرایند 
!مهم است

9

این گفتگو با معرفی مربی شروع میشود  
.براي اینکـه یکـدیگر را بهتـر بـشناسید بـه سواالت زیر پاسخ دهید

اسم شما چیست؟ 
چند سال دارید؟ 

.  ساکن چه قسمتی از محله هستید؟
چند فرزند دارید و هر کدام چه سنی دارند؟

چه شغلی دارند؟  
.  تحصیالت شما در چه سطحی است؟

چه مهارتهایی بجز خانه داري دارید؟ مثالً گلدوزي و قالی بافی
نظرتان درمورد مشارکت مردم در برنامه هاي سالمت جامعه چیست؟  
تا چه میزان امکان همکاري و مشارکت در برنامه هاي سالمت دارید؟  

مشارکت خانوارها در برنامه هاي سالمت چه مزایایی براي شما و خانواده تان و جامعه دارد؟  
"
"
"



و عامل  نیازبرقراري ارتباط یک 
به کلیه  پاسخگوییاساسی جهت 

نیازها و خواستهاي انسان عصر حاضر
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کیفیت زندگی هر فردي بستگی به 
! کیفیت ارتباط او با دیگران دارد

همه کارهاي ما نوعی ارتباط 
است 

  پیام، یک ارسال چگونگی
  معیین را آن دریافت چگونگی

. میکند

دریافت آنچه اهمیت دارد 
است و نه ارسال آنپیام 

چگونگی آغاز پیام، اغلب حاصل 
ارتباط را تعیین میکند

ارتباط یک خیابان دو طرفه 
است

توجه مهمترین ویژگی  و 
کلید آنی در برقراري 

ارتباط موثر است 

کاري کنید دیگران 
احساس کنند مهم هستند 
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یکی از اصول مهم در همکاري رابطان سالمت داشتن ارتباط موثر 
. و مشارکت در فعالیتهـاي گروهـی است

لذا، در ابتداي تشکیل گروه رابطان سالمت هر مرکز و پایگاه ضروري است، احساس  
صـمیمیت ورابطه عاطفی و اجتماعی بین رابطان سالمت برقرار شود؛ لذا مربی باید 

.  تالش کنـد، زمینـه آشـنایی وایجاد صمیمیت بین رابطان سالمت را ایجاد نماید
ایجاد این احساس صمیمیت موجـب ابـراز آزادانـه، افکار و عقاید و نگرانیها و 

مشکالت موجود در محله در جلسات بحثهاي گروهی میشود



فواید مشارکت مردم در برنامه هاي سالمت

امکان شناسایی و کشف نظرات و عقاید افراد درباره برنامه ها و خدمات نظام سالمت فراهم  •
.میشود

مردم احساس میکنند، که در تصمیم گیري ها و طراحی و اجراي برنامه ها در حـوزه سـالمت •
مـوردتوجه قرار گرفته اند و در نتیجه، نسبت به آنچه در حـوزه سـالمت رخ مـیدهـد،  

.مـسئولیت پـذیرترمیشوند
.سطح آگاهی اعضاي اجتماع درباره مشکالت سالمت و برنامه ها را مشخص میکند•

میزان رضایت مردم از خدمات ارائه شده بیشتر میشود
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طبقه بندي سطوح مشارکت مردم
: اطالعات دادن

.در این سطح از مشارکت صرفا اطالعات به گیرندگان خدمت داده میشود
:  درگیرکردن

نظرات اعضاي اجتمـاع دربـاره برنامـه هـاي حـوزه سـالمت شـنیده مـیشـود، ولـی تصمیم گیري نهایی 
در مورد برنامه ها مردم نیستند

دیدگاهها و نظرات مردم در برنامهریزیها گرفته و اعمال میشود، ولـی همچنـان تصمیم : مشاوره گرفتن
.نهایی براي اجراي عملیات با نظام سالمت است

وقتی مردم در فرآیند تصمیمگیري، طراحی، اجرا، کنترل و ارزیابی خدمات با نظام : همکاري
. خدمات سالمت ھمكاري كنند، سطح مشاركت باالتر رفتھ استارائـه

است که مردم در فرایند تصمیم گیري تا اجرا مشارکت » تفویض اختیار«آخرین سـطح مـشارکت 
دارند و خود را صاحب و عامل موثر در اجراي کار میبینند



آشنائی 
بیشتر ؟ 

مرکز خدمات / به نظر شما خانه بهداشت-1
پایگاه سالمت چه خدماتی را / جامع سالمت

میتوانـد بـراي شما انجام دهد؟ 

چه انتظارهایی از مربی خود دارید؟ -2
به نظر شما یک مربی خوب چه  -3

خصوصیاتی باید داشته باشد؟

داوطلب شده اید » رابط سالمت «چرا براي -1
شداید ؟

فکر میکنید براي مشارکت در مسائل سالمت  -2
کارهایی میتوانید انجام دهید؟. چه

تاکنون فعالیتهاي اجتماعی دیگري در محله -3
داشته اید؟ 
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 پاسـخ مربـی .مـیشـود انتخـاب سالمت پایگاه هر سالمت مراقبین از سالمت رابطان مربي
 براي الزم دانستنیهاي و مطالب انتقال براي کننده تسهیل نقش بلکه ندارد؛ را سواالت همـه

 داشتن براي الزم اطالعات سالمت رابطان میکند، کمک او .دارد را سالم زندگی یـک  داشتن
 خانوادهشان و خود سالمت ارتقاي براي اطالعات این از و بگیرند یاد را سالم زندگی شیوه

کنند استفاده
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مسئولیت فرد

مسئولیت خانواده و 
اجتماع

مسئولیت 
سازمان ها و 
نهاد ها

مسئولیت  
 حاکمیت

اگر چه مسئولیت اصلی در طراحی، اجرا و ارزیابی مشکالت سالمت بر 
عهده نظـام سـالمت کـشوراست؛ ولی این کار بدون مشارکت جامعه نه 

با توجه به این واقعیت که . تنها میسر بلکه مقرون به صرفه نخواهد بود
مشارکت همه افراد در برنامه ها امکانپذیر نیست، رابطان و سفیران سالمت 

 به عنوان افراد پیشاهنگ و عالقمند به حضور در کنار کارکنان بخش
سالمت به شـمار مـی آینـد

ایـن افـرادپیشگامان و نماد مشارکت اجتماعی در برنامه هاي سالمت . 
.هستند

رابطان سالمت، پل ارتباطی جامعه با ارائـه دهنـدگان خـدمات سـالمت و 
آنها ارائه دهنده خدمات به کوچکترین . سـفیران سـالمت خـانوارهستند

واحد جامعه یعنی خانواده میباشند

 به نظر شما مسئولیت سالمت جامعه به عهده کیست؟
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نظام سالمت تا چه حدي قادر به حل مشکالت سالمت میباشد؟ 
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 ؟چرا رابطان سالمت نقش مهمی در سالمت جامعه دارند

رابطان سالمت، پل ارتباطی جامعه با ارائـه دهنـدگان 
خـدمات سـالمت و سـفیران سـالمت خـانوار

نیاز است که هدف  برنامـۀ رابطـان
 سالمت را براي شما شرح دهد و دربارة انتظارات نظام سالمت از رابطان سالمت توضیح دهند





ارتقاء سواد سالمت جامعه با اجراي برنامه ملی ترویج و  
توسعه خود مراقبتی و توانمند سازي مردم  

سطوح کلی برنامه      
 خود مراقبتی فردي
  خود مراقبتی سازمانی
 خود مراقبتی اجتماعی
 خود مراقبتی در مدارس

خود مراقبتی فردي         
 سفیر سالمت خانوادر
   تربیت سفیر افتخاري
   تشکیل گروه خود یار

دربرنامه جلب مشارکت     
مردمی واحد گسترش 

رابطین سالمت خانوار
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سیاستهاي کلی سـالمت ابالغـی از سـوي
مقام معظم رهبري  

 و حقوق از مردم سازي آگاه
 و خود اجتماعی مسؤولیتهاي

 ظرفیـت از استفاده
  مراقبتهاي ارایه محـیطهـاي

 و معنویت رشد براي سالمت
  جامعه در اسالمی اخالق

 همه سالمت رویکرد تحقق۱
همـه در سـالم انـسان و جانبه

 و اجرایی سیاستهاي قوانین،
 اولویت رعایت با مقررات

  ،درمان بر پیشگیري

۲

افزایش آگاهی ، مسئولیت پذیري ،توانمندي و مشارکت فعاال نه فرد ،          

خانواده وجامعه در تامین ، حفظ و ارتقاء سالمت با استفاده از ظرفیت نهادها ، 

سازمان ها به ویژه مراکز فرهنگی و آموزشی و رسانه اي کشور 

۳



۲۲

:هدف کلی 

گسترش مشارکت آگاهانه مردم در 

عرصه تأمین، حفظ و ارتقاي سالمت 

در تمامی خانه هاي کشور

:اهداف اختصاصی

 به ازاي هر خانوادهسفیر سالمت تربیت یک

 به ازاي یک رابط سالمت محله تربیت

سفیر15-20

 خانواده 10به ازاي هر یک دانشجو تربیت
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سفیر سالمت خانوار جذب و آموزش  

شرایط جذب سفیر سالمت 
داوطلب بودن  
ترجیحا خانم و  

متاهل 
نفوذ بر اعضاي  

خانواده  
18سن باالي 

هشت کالس سواد

:شیوه هاي آموزشی سفیران 
خود آموزي  

آموزش گروهی 
آموزش مجازي  

منابع آموزشی
خود مراقبتی در  
ناخوشی جزئی  

سبک زندگی سالم  
خطر سنجی قلبی  

عروقی
هفته به هفته بارداري

خود وراقبتی در جوانان

:شرح انتظار از سفیر سالمت خانوار  
مسئولیت انتقال مطالب آموخته  
شده به اعضاي خانواده و جامعه 



رابط سالمت محلهجذب وآموزش 
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شرایط جذب  رابط سالمت  محله
داوطلب بودن  

ترجیحا خانم و متاهل 
خوشنامی و نفوذ  در محله

ماندگاري در محله
دیپلم   

فعال بودن به عنوان سفیر سالمت
شرکت و فراگیري دوره هاي  

آموزشی و انتقال آن به خانوارهاي  
تحت پوشش

.شرح انتظار از رابط سالمت محله 
شناسایی خانوارها و گروه هاي آسیب پذیر تحت پوشش-1
همکاري با پرسالنل ارایه دهنده خدمات بهداشالتی و درمانی در اطالع رسالانی و فعال نمودن  2

خدمات بهداشالتی
مراکز بهداشتی درمانی به خانوارهاي تحت پوشش ارایه می شود/ درمانی که در پایگاه ها

مشارکت در جمع آوري اطالعات وقایع حیاتی و اطالعات مرتبط با سالمت خانوارها3
ترغیب خانوارها براي ثبت نام به عنوان سفیر  (همکاري در توسعه برنامه ملی خود مراقبتی 4

محله/ سالمت خانوار
)و 
مشارکت در آموزش مفاهیی خود مراقبتی به سفیران سالمت خانوار و جامعه5
شنا سایی مشکالت سالمتی محله و مشارکت در حل مشکالت بهدا شتی محالت با ا ستفاده از  6

)برنامه نیاز سنجی و ( ظرفیت هاي محلی 
مشارکت در برگزاري همایشها، پویش ها و نمایشگاههاي آموزشی و مسابقات فرهنگی، ورزشی 7

آموزش سالمت
مشارکت در طرح هاي تحقیقاتی، غربالگري، پیشگیري و درمان بیماري ها درسطح ملی و محلی  8
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:نکته قابل توجه
عالوه بر راهنماي آموزشی تدوین شده براي رابطان سالمت با توجه  

.  سفیر سالمت خانوارخود نیز میباشدرابط سالمت به اینکه هر 
مراقـب سـالمت الزم اسـت، ابتـدا کتـابهـاي راهنمـاي 

خودمراقبتی در ناخوشی هاي جزیی و کتاب سبک زندگی سالم و  
سایر راهنماهاي تـدوین شـده بـا رویکرد خودمراقبتی را در  

اختیار رابط سالمت قرار دهد و سپس رابط سالمت در دوره هاي  
آموزشی کتاب مقدماتی و کتابچههاي دوره تکمیلی مجموعه 

.آموزشی رابطان سالمت شرکت نماید
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:  دوره مقدماتی
سیماي سالمت و بیماري در ایران، نحوه ارایه خدمات سالمت در ایران، مهارت هاي برقراري 

ارتباط با مردم و مفهوم خودمراقبتی 

رابط  سالمت محله  نظام آموزشی 

حیطه ارتقاي سالمت و پیشگیري
خودمراقبتی در افسردگی                                                

سالمندي سالم                                         
فعالیت بدنی

کاهش مصرف قند، نمک، روغن و  
چربی

دوري از سیگار و قلیان  
سالمت دهان و دندان

آمادگی خانواده در مقابل بالیا  
روش نشستن صحیح  

حیطه درمان هاي اولیه  
                            115کمک خواهی از اورژانس 

سوختگی                                                                                   
تروما

کنترل خونریزي خارجی
(CO(مسمومیت با مونواکسیدکربن 

درد قفسه سینه
احیاي قلبی فقط با دست       

سردرد ناگهانی
)کم آبی بدن و تنظیم آب و الکترولیت ها(اسهال و استفراغ 

حیطه توانبخشی

عضالنی -پیشگیري از مشکالت اسکلتی
آموزش حرکت در افراد داراي ناتوانی  

ناشی از ضایعات نخاعی
مراقبت از پاي دیابتی

پیشگیري از سقوط سالمندان

روش آموزش بسته هاي اموزشی هر خانه یک پایگاه سالمت متناسب با شرایط  و امکانات منطقه به  
صورت حضوري یا مجازي خواهد بود و از وسایل کمک آموزشی مختلف نظیر لوح فشرده، اپلیکیشن، 

استفاده می شود... سایت ، پمفلت و 
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تعیین تکلیف شود؟ 
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تک تک رابطان سـالمت مـیتواننـد. جلسات آموزشی رابطان سالمت، محل سخنرانی مربی نیست
در ایـن. ایـن جلـسات محـل بحـث و گفتگوسـت. تجربه ها و دانش خود را در جلسات بیان کننـد

از طـرف دیگـر ایـن. جلسات مهارتهاي عملی براي اقدامهاي مرتبط با سالمتی آموخته مـیشـود
.جلسات محل تمرین انتقال مطالب مرتبط با سالمت مردم محله است

براي اینکه از تجربه و دانش سایر کارکنان ارائه دهنده خدمات استفاده شود، در بعـضی از جلـسات 
.از آنها دعوت خواهد شد تا با شما در بحث مشارکت کنند

خود رابطان سالمت تعیین خواهند کرد، که کدامیک از کتابچههایشان الویت بیشتري دارد و قبل  
.از سایر بسته هاي آموزشی مورد بحث قرار بگیرد

اگر رابطان سالمت و مربی تشخیص دادند که موضوع دیگري در محلهشان اهمیت دارد، که در این
کتاب آورده نشده، میتوانند با راهنمایی مربی و سایر کارشناسان و اولویتهـاي بـومی و محلـی6

اولویت مورد نیازشان را انتخاب و با کمک مربی دربارة اولویت محلـه بـه بحـث بـشینند و آمـوزش
ببینند

۱

۱

۱
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مراکز خدمات جامع سالمت چگونه از 
 رابطان سالمت حمایت میکنند؟

چون آنهـا. با نظام سالمت کشور جمهوري اسالمی ایران داوطلبانه است» رابطان سالمت«همکاري 
کسانی هستند، که نیاز به همکاري مردم براي تأمین سالمتی خودشان را درك کرده اند و در واقـع

.تالشهاي آنها اقدام براي سالمتی خود، خانواده و اطرافیان شان است
خانه بهداشـت موظـف اسـت، بـه منظـور ارتبـاط بهتـر/ پایگاه سالمت/ مرکز خدمات جامع سالمت

رابطان سالمت با مردم و جلب اعتماد و همکاري مردم با رابطان سالمت کارت شناسایی براي آنهـا
.صادر نماید

خانه بهداشت تالش خواهد کرد، تا با همکاري مـردم و/ پایگاه سالمت/ مرکز خدمات جامع سالمت
مشکالت مرتبط با سـالمت محلـه )مثالً شهرداري، سازمان آب، شوراهاي محلی (سایر سازمانها 
و در این مسیر از نظرات و گزارشـات ارائـه شـده توسـط رابطـان سـالمت اسـتفاده. را برطرف کند

.نمایند
خانه بهداشت میتواند از طریق بروشورهاي اطالعاتی و/ پایگاه سالمت/ مرکز خدمات جامع سالمت

رسانههاي محلی در مورد نقش و وظایف رابطان سالمت به مردم اطالع رسانی کند



۳۰

چگونه به مردم مفاهیم سالمتی را آموزش 
  بدهیم؟

کدامیک از موقعیتهاي زیر براي آموزش مردم 
مناسبتر است؟

 دید و بازدید محلي مالقات اتفاقي در كوچھ یا
جلسات مذھبيخیابان 

 مسجد انجمن اولیاء و مربیان جلسھ در پایگاه
سالمت 

 انتقال و مردم با ارتباط برقراري براي
 باید مردم به فراگرفته آموزشهاي

رعایـت را ارتبـاطی اصـول
 مردم با ارتباط فصل در (  .نمایید
) پردازیم می موضوع این به بیشتر در هر یک از این موقعیتها چه اصولی را باید رعایت 

؟ کرد
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 خودمراقبتی چه اهمیتی دارد؟



32

چرا خود 
مراقبتی ؟
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توسعه  
شهر نشینی 

وتغییر سیماي 
بیماري ها

حضور همزمان 
اپیدمی بیماري  
هاي واگیر دار  

نوپدید و بازپدید،  
بیماري هاي  

غیرواگیر و آسیب 
هاي اجتماعی  

کم توجهی به  
ظرفیت همکاري 
هاي بین بخشی و 
مشارکت مردم در 
بهبود وضعیت  
سالمت مردم   

وجود فشار مالی 
روزافزون و بی 
سابقه بر بخش 

سالمت بـه دلیـل  
افـزایش میـانگین  

سـنی جمعیـت  

چرا خود مراقبتی ؟
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!؟!سالمت، شاخص موفقیت دولت  
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سوال 
؟اینجاست 

چگونه دولت ها می توانند در راستاي 
سالمت و رفاه جامعه و جهان درحال 

تغییر و تحول قدم بردارند تا بتوانند با 
چالش هاي جدید و شرایط موجود جامعه 

به لحاظ اقتصاد و اجتماعی و سیاسی ، 
؟همچنان در عرصه سالمت پیشتاز باشند 
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بپذیریم؟
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پنچ اولویت اقدام براي ارتقاء سالمت در کنفرانس اوتاوا 
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براي همه و  سالمت

؟همه براي سالمت 
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پنجمین برنامه 
طرح تحول سالمت 

ارتقاء سواد سالمت   
جامعه با اجراي برنامه 

ملی ترویج و توسعه 
خود مراقبتی و توانمند 

سازي مردم  
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استگام اول سالمت خود مراقبتی 
گام اول سالمت ، همین است که ما یاد بگیریم  

. خودمان از خودمان  مراقبت کنیم 

سالمت با خود مراقبتی آغاز می شود 
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مفهوم خود مراقبتی  
چیست ؟

به نظر شما خودمراقبتی  
چه فوایدي دارد؟ 

اعمالی است اکتسابی، آگاهانه و  خودمراقبتی شامل ؟ بپرسید
اش ه که فرد براي خود، فرزندان و خانواد هدفدار 

.انجام می دهد تا تندرست بمانند

:با خودمراقبتی میتوانیم
ترس و اضطراب خود را کاهش دهیم.

اعتماد به نفس خود را باال ببریم.
  شور و شوق خود را براي زندگی افزایش دهیم و با

.انگیزه باشیم
  سالمتر زندگی کنیم و از حوادث پیشگیري کنیم
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کاهش %  40
مراجعه به پزشک 

عمومی 
کاهش  % 17

مراجعه به پزشک 
متخصص

کاهش % 50
مراجعه به اوژانس  

وبستري در  
بیمارستان 

کاهش% 50
در روزهاي غیبت  

از کار 

مراقبتی دیگر فوائد خود 
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برنامه شما براي خود 
مراقبتی چیست؟ 

آیا ابعاد خود 
مراقبتی را 
می شناسید ؟

خود مراقبتی سمیجبعد
صبحانه، ناهار، شام و میان : خوردن منظم غذاي سالم

وعدههاي سالم، خوردن روزانه میوه و سبزي،
، گوشت یا حبوبات،  (....ماست، پنیر، شیر و )لبنیات 

پیادهروي، دویدن، شنا، : انجام فعالیت بدنی و ورزش روزانه
....ورزشهاي رزمی و 

 درمانی در –مراجعه به پزشک و یا مراکز بهداشتی
صورت داشتن عالیم بیماري

 هنگام بیمارياستراحت کافی
 کافیداشتن خواب
 براساس فصول سالپوشیدن لباس مناسب
 مانند پارك و طبیعت همراه با رفتن به مکانهاي تفریحی

خانواده
 مانند دوري کردن از دود پرهیز از رفتارهاي پرخطر

سیگار و قلیان
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  ، در براي تفکر و تأمـل   ی راوقت و زمانروزانه
.نظر بگیرید

  اقـدامات  ، براي کاهش تنش و استرس خـود
. را انجام دهیدالزم 

 کنیدمطالعه  شاهکارهاي ادبی و هنري.

 بـه دامـن طبیعـت     نبراي رفت یزمان مناسب
.اختصاص دهید

 به ،روانی ناراحتی یا مشکل بروز صورت در  
.کنید مراجعه شناس-روان یا پزشک-روان

روانی و عاطفی 
• معاشرت و مراوده با دیگران
برقراري ارتباط با خانواده و دوستان
مهربانی به خود و دیگران
افتخار به خود
گریه کردن وقتی که الزم است
جستجوي چیزهایی براي خندیدن
 کنترل خشم به روش مناسب، مانند ترك

محل، صحبت کردن در مورد آن با خانواده یا 
مشاور

اختصاص وقت براي بودن در کنار خانواده
 مطالعه کتابهایی که دوستشان داریم
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خودمراقبتی معنوي
 اختصاص زمانی از روز براي عبادت و

نیایش
تالوت و شنیدن آیات قرآن
انجام کارهاي خیر
کمک به نیازمندان
شکرگزاري نعمتهاي الهی
احساس ارزش، خوش بینی و امید
انجام مناسک دینی و مذهبی
  مطالعه متون و ادبیات مذهبی و معنوي

خودمراقبتی اجتماعی
خوردن ناهار یا میان وعده با دوستان
گفتگو با دوستان
زیباسازي و توجه به نظافت محل زندگی
 ،تعیین حد و مرز خود با دوستان

...همسایگان و 
 بحث و گفتگوي منطقی براي رفع

نیازهاي فردي و گروهی
عضویت در تشکلهاي مردمی
 همکاري با برنامه هاي ارتقاي سالمت



انواع 
خود  

مراقبتی 
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خود مراقبتی سازمانی      
هدف در این رویکرد،

ایجاد محیط کار سالم درمحل کار 
دولتی یا خصوصی، مدرسـه، 

دانـشگاه، کارگـاه،
از طریق اجراي  ...کارخانه و 

برنامه ها و خط مشی هاي 
ارتقـاي سـالمت در محـل 

کـار، خلـق محـیط
فیزیکی و فرهنگ حمایتی و 
تشویق شیوه زندگی سالم با 

همکاري کارکنان و کارفرمایان 
است  

خود مراقبتی فردي     
هدف در این رویکرد؛

تربیت یک
نفر سفیر سالمت 

به ازاي هر خانوار  
سفیر سالمت دانش آموزي
سفیر سالمت دانشجوئی 
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اجراي برنامه 
خودمراقبتی 

در ایران 
چگونه است؟ 

 

خود مراقبتی اجتماعی 

هدف در این رویکرد، 
توانمندسازي جوامع مختلف  
براي توسعه محیطهاي سالم  

براي تحقق ایـن. است
هدف، شوراهاي شهري و  

روستایی و شورایاریها  
میتوانند نقش مهمی در جلب  

مشارکت اجتماع براي
کنترل بر عوامل تعیین 

کننده سالمت داشته باشند



نقش رابط سالمت 
در برنامه خود 

مراقبتی 
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به نظر شما رابطان سالمت چه ویژگیهایی دارند
رابطان سالمت در کالسهاي آموزشی خود چه مطالبی  

. را آموزش میبینند؟
؟نظام سالمت چه انتظاراتی از رابطان سالمت دارد
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سیماي سالمت و بیماري در ایران 
 چگونه است؟
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  نسبتاً آنها شناسایی و محدود معموالً واگیر هاي بیماري خطر عوامل-1
  پیشگیرانه اقدامات انجام و انتقال راه و  اثر مکانسیم شناخت وبا آسان

. شد گیري همه مانع توان می
  در عمدتاً و تر مشخص واگیر بیماریهاي کنترلی و پیشگیري ابزارهاي-2

  دسته این از بسیاري کنترل مثال عنوان به .است سالمت نظام دست
  و مردم مشارکت به نیاز اگرچه و است مقدور واکسن از استفاده با بیماریها

 بیماریها این مدیریت و تولیت ولی است، بدیهی امري سازمانها سایر
 روشهاي که است حالی در گیرداین می صورت سالمت نظام توسط

 چند واغلب  بوده پیچیده بسیار غیرواگیر بیماریهاي کنترلی و پیشگیري
  و محیطی اجتماعی، عوامل جمله از .دارد نقش آنها به ابتال در خطر عامل

    کنترل در سالمت نظام نقش و هستند موثر بیماریها این ایجاد در رفتاري
  است محدود بسیار آنها



یک چـالش  
ــم  مهـــــــــ
توســـــــعه
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 معموالً .است آنها شیوع میزان و بروز شکل ، تفاوت سومین
 شکل دلیل به و داشته مشخص و سریع بروزي واگیر بیماریهاي

 تر راحت را امکانات بسیج و جلب زیادي توجه معموالً گونه طغیان
 عموماً غیرواگیر هاي بیماري افزایش روند متأسفانه ولی کند می

 و خطر عوامل با مواجه بین زیاد زمانی فاصله دلیل به و بوده بطئی
 بسیار خود زندگی شیوه تعدیل به جامعه ترغیب بیماریها، بروز

 غیرواگیر، بیماریهاي اکثر در باال شیوع ولی کم بروز .است دشوارتر
 جامعه باالي حساسیت ایجاد عدم باعث آنها، بودن مزمن دلیل به

!شود می سنگین هاي هزینه تحمیل ولی
علـل مـرگ و میـر در ایـران مربـوط بـه بیماریهاي )حـدود یـک سـوم(درصد 76%

؟!غیرواگیر است 

 هاي بیماري
 مهمترین مزمن

 امروز چالش
  !هستند سالمت
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 سالمت براي مردم ، با مردم و توسط مردم

خود مراقبتی ترجمان سالمت متکی بر مردم 
 توانمند 

سفیر سالمت محله نقطه آغاز  
مشارکتهاي ساختار مند مردمی



تغییرات جمعیتی در  
ایران و سایر کشورها  

  چگونه است؟
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  جمعیت اما است، شده پیرتر سال 5 حدود گذشته سال 70 طول در جهان
است شده پیرتر سال 10 گذشته سال 60 در متاسفانه ایران

درصد جمعیت را سالمندان تشکیل می دهند و   10در حال حاضر کمتر از 
ما کشور جوان تلقی می شویم،
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 بـه زیـادي انـسانهـاي و بـود بـاال دو هر بشر میر و مرگ و تولد میزان گذشته زمانهاي در
  بـا جمعیـت بنابراین .میرفتند دنیا از مختلف دالیل به هم سریع و زیاد خیلی و آمدند دنیـامی

گرفته صورت پیشرفتهاي با ادامه در .مییافت افزایش سـرعتاندك

  شد کاسته میرها و مرگ تعداد از افراد آگاهی سطح افزایش  و جامعه بهداشت سطح بهبود ،
  از استفاده با تدریج به همچنین یافت، افـزایش میرهـا و مـرگ به نسبت جمعیت افزایش و

  روند شده گفته تغییرات به بـاتوجه و یافـت کـاهش تولـدها میزان تولدها، کنترل هاي برنامه
  گفـت میتوان بنابراین شد کمتر جمعیت رشد

بـا توجـه بـه کـم شدن میزان تولد در ایران، سن جمعیت به سرعت در حال افزایش است
پیري جمعیت داراي آثـار وسـیعی بـر همـه جنبـه هـاي اقتـصادي، اجتماعی و فرهنگی 

مهمترین عدم هماهنگی بین جمعیت در واقع تولید کننده و مصرف کننده  . خواهد گذاشت
دومین اثر مهم کاهش جمعیت در سنین کار و افزایش بار وابستگی سالمندان است

طبـق



رشد جمعیت 
شهري و 

عوارض آن؟ 
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بر اساس   
گزارش  سازمان 
آمار جمعیت کل  
کشور در سال  

حدود 1397،
میلیون نفر 82

بوده اسـت کـه  
از

این تعداد حدود  
میلیون در  61

شهر و  
میلیون در  21

روستا 
  ساکن هستند

مهاجرت 
به شهر و 
علل ان  

  افت آنها، به ناعادالنه دسترسی و منابع نابرابر توزیع
 زمینهـاي کاربري تغییر زندگی، محیط کیفیـت

 کـشاورزي

افزایش سطح تحصیالت مردم و سطح توقع مردم  -1
.براي زندگی بهتر

افزایش درآمد به خصوص از طریق کار درکارخانجات  -2
که درآمدش بیش از کشاورزي است

آب، )دسترسی بهتر به خدمات شهري از جمله  -3
(....برق، درمانگاه و مدرسه و غیره 

سهولت تهیه و تنوع مواد غذایی در شهرها    -4

یکـی از عـوارض مهـم  
مهـاجرت

روستاییان به شهرها رشد  
جمعیت حاشیه شهرها و  

زندگی در منـاطق نـا امـن در 
برابـر خطرهـاي

طبیعی مانند سیل، زلزله و 
طوفان میباشد  



56

غذا و 
تغذیه  

تغذیه صحیح نقش مهمی در پیشگیري از بیماریهاي غیرواگیر دارد 

.مصرف سرانه چربی بیشتر از مقدار توصیه شده است
 برابر میزان مجاز است3تا 2مصرف نمک بیش از.
 نوشابه هاي گازدار یکی از عوامل مصرف زیاد مواد

.قندي است
  مصرف سرانه شیر و لبنیات در مقایسه با مقادیر

.توصیه شده کمتر است
 مصرف میوه و سبزي در مقایسه با مقادیر توصیه شده

.کمتر است
 مصرف فست فودها و غذاهاي آماده هر ساله افزایش

مییابد

عادتهاي بد غذایی در کنار کم تحرکی و نداشتن فعالیت بدنی کـافی از جملـه عـواملی هـستند  
کـه سالمت مردم را به خطر انداخته اند

بر اساس توصیه سازمان جهانی بهداشت حداکثر مقدار مصرف روزانه یک 
در حالیکه میزان مصرف نمک در  گرم  این  5معادل   خوري-قاشق چاي

برابر این مقدار است  3تا 2

گـرم46که سرانه مصرف روزانه روغـن و چربـی 
نوع بد )چربیهاي اشباع شده . گرم بیشتر است35است که از حد مطلوب  

چربیها شامل منابع
تا حد امکـان بایـد . حیوانی مانند گوشت، لبنیات در دماي اتاق جامد هستند

از خـوردن ایـن نـوع
چربیها در رژیم غذایی خودداري شود
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 وضعیت حوادث و بالیا

حوادث به چند دسته تقسیم میشوند؟-

ـ بالیاي طبیعی شامل چه مواردي هستند؟

ـ پیشگیري از حوادث و بالیا داراي چند مرحله است؟

ـ وضعیت بروز بالیا در کشور ایران چگونه است؟ 

شامل اقدامات : پیشگیري اولیه از حوادث
جهت کاهش عوامل خطر ایجادکننده حوادث 

.است
ایجاد آمادگی : پیشگیري ثانویه از حوادث

براي انجام اقدامات مناسب در زمان وقوع 
حادثـه، بـه منظور کاهش شدت عوارض انجام 

. میشود

براي جلوگیري از : پیشگیري ثالثیه از حوادث
کار افتـادگی فـرد آسـیب دیـده و تـالش 

بـراي توانبخشی او انجام میشود 

باور عمومی مردم این است که حوادث و بالیا را ناشی از تقدیر و قسمت خود میدانند، 
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 شبکه بهداشت و درمان کشور
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آیا مرکز خدمات جامع سالمت و پایگاه سالمتمان را میشناسیم؟ 

مرکز خدمات جامع سالمت ما چه واحدهایی دارد؟ . الف

چه کسانی در مرکز خدمات جامع سالمت ما خدمت میکنند؟ . ب

مرکز خدمات جامع سالمت ما چه منطقهاي را تحت پوشش دارد؟ . پ

نظام سالمت کشور از چه قسمتهایی تشکیل شده است؟ 2.

خدمات بهداشتی درمانی در شهرها چگونه ارائه میگردد؟ . الف

در یک مرکز خدمات جامع سالمت شهري چه خدماتی ارائه میشود؟ . ب

در یک پایگاه سالمت شهري چه خدماتی ارائه میشود؟ . پ

خدمات بهداشتی درمانی در روستاها چگونه ارائه میگردد؟ . ت

مراکز خدمات جامع سالمت چگونه به خانوارهاي تحت پوشـش 3.
خـود خـدمت

ارائه میدهند؟

پروندة الکترونیک سالمت چیست؟ . الف

ارجاع چیست؟ . ب
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ارتباط با مردم 
 

تهیه و تنظیم 
محدثه قدیمی کارشناس واحد سالمت روان 



  مردم به که هایی پیام اگر حتی . دارد بسیاري اهمیت مردم با برخورد روش
 شوند، بیان نامناسبی روش با ولی ؛ باشند مفید و صحیح کامالً شود، می داده

. شد نخواهند پذیرفته

سالمت انتقال پیام هاي مرتبط به اصلی رابطان چون یکی از وظیفه هاي 
هاي الزم، باید روش ومهارت سالمتی به مردم است، در کنار یادگیري مطالب 

.ارتباط با مردم را نیز بیاموزند و تمرین کنند

"
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شیوه  چرا 
برخورد و 

ارتباط با مردم 
مهم است؟



:اهداف

:میرود رابطان سالمت بتوانندانتظار این بخش هاي  بحثپس از پایان 
.سواد سالمت را توضیح دهند مفهوم.1
.هاي الزم براي برقراري ارتباط موثر را بدانند مهارت.2
.روش ارتباط با مردم را توضیح دهند اهمیت.3
.هاي شناخت مشکالت مرتبط با سالمت جامعه و مردم محله را نام ببرند روش.4
.روش صحیح از مردم سوال کنند و به سخنان آنها گوش دهند با.5
.که از چه راه هایی براي ارتباط با مردم تمرین خواهند کرد بدانند.6



 سواد سالمت )health literacy   (  ،شامل مجموعه اي از مهارت هایی مانند خواندن
شنیدن، تجزیه و تحلیل کردن، تصمیم گیري و توانایی به کار گیري این مهارت ها در 

موقعیت هاي سالمتی است که الزاما به سال هاي تحصیلی یا توانایی خواندن 
.عمومی این افراد ارتباطی ندارد

شده ارائھ ھاي آموزش و اطالعات ، ھستند تري پایین سالمتي سواد داراي كھ"افرادي 
 پزشكي ھاي ھزینھ نتیجھ در 0"كنند مي عمل و درك كمتر را سالمتي"متخصصان"توسط

 و شدن بستري میزان دارند؛ تري ضعیف سالمتي وضعیت كنند؛ مي"پرداخت را"بیشتري
0باشند نمي خود از مراقبت بھ قادر خوبي بھ و بیشتر آنھا اورژانس"خدمات"از استفاده

 پایین بودن سطح سواد سالمت در گروه سالمندان، جمعیت مھاجر، افراد بي سواد، افراد
با سالمت روان پایین و افراد مبتال بھ بیماري ھاي مزمن مانند دیابت نوع درآمد، افراد كم 

0تر استفشارخون شایع دو و 

"
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سواد سالمت 
 ؟چیست



شده ارائھ ھاي آموزش و اطالعات ، ھستند تري پایین سالمتي سواد داراي كھ"افرادي 
 پزشكي ھاي ھزینھ نتیجھ در 0"كنند مي عمل و درك كمتر را سالمتي"متخصصان"توسط

 و شدن بستري میزان دارند؛ تري ضعیف سالمتي وضعیت كنند؛ مي"پرداخت را"بیشتري
0باشند نمي خود از مراقبت بھ قادر خوبي بھ و بیشتر آنھا اورژانس"خدمات"از استفاده

 پایین بودن سطح سواد سالمت در گروه سالمندان، جمعیت مھاجر، افراد بي سواد، افراد
با سالمت روان پایین و افراد مبتال بھ بیماري ھاي مزمن مانند دیابت درآمد، افراد كم 

0تر استفشارخون شایع نوع دو و 

"
"
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سواد سالمت چه 
 ؟اهمیتی دارد
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مهارت هاي ارتباط اثربخش با افراد 
 



"گفتگو"یك

""بھرام نام بھ كودكي مادر این 0"كنید توجھ مادران از یكي و سالمت رابط یك بین گفتگوي دو"بھ
 دلیل ھمین بھ 0كند مي بدتر را كودك اسھال مادر شیر كند، مي فكر او 0"است ماھھ ۶"كھ دارد

0كند راھنمایي را او میخواھد سالمت رابط 0است كرده"قطع را"شیردھي
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>گفتگوی اول
؟شنیدھام بچھات اسھال میكند و شیر خودت را بھ او نمیدھي>"سالمترابط 

بلھ>"مادر

چھ كسي این را بھ تو گفتھ است؟>"رابط سالمت

0حتماً مادرت؟ این كار كامالً اشتباه است

وقتي بچھ بھ اسھال مبتال میشود،

0نیازھاي تغذیھ اي او بیشتر میشود

اگر مایعات كافي بھ كودك داده نشود،

0میشود و ممكن است بمیردكم آبي او دچار 

بھ ھمین دلیل وقتي بچھ ات اسھال مي گیرد،

0حتماً باید بھ او شیر خودت را بدھي

؟مبادا این اشتباه را مرتكب شود؟ فھمیدي

بلھ فھمیدم>"مادر
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دوم گفتگوی
درستھ؟ 0دارد اسھال جان بھرام شنیدھام">سالمت رابط

بلھ">مادر

میخورد؟ خوب را خودت شیر 0میشود خوب زود انشاهللا خوب،">سالمت رابط

0نمیدھم او بھ را خودم شیر اصالً  نھ،">مادر

چرا؟">سالمت رابط

0میكند بدتر را بچھ اسھال مادر شیر كھ میگویند آخر">مادر

است؟ گفتھ را این كسي چھ">سالمت رابط

0است"اي تجربھ"با زن او 0مادرم">مادر

دربارة باید ولي بگیرد یاد را او ھاي حرف و بشناسد را تجربھ با فرد یك آدم كھ است خوب"خیلي0میشناسم"را او بلھ،">سالمت رابط

0كرد فكر دیگران تجربة

نمیكند"بدتر را بچھ اسھال دادن شیر میگویید شما یعني">مادر
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دوم گفتگوی ادامھ
نیست؟ اینطور .میدهد دست از حد از بیشتر را بدنش آب میکند، اسهال بچه وقتی :سالمت رابط
.است آبکی خیلی میکند، کار شکمش که بار هر چرا :مادر
 می الغر اسهال از بعد ها بچه که است همین خاطر به .بدهیم مایعات او به معمولی روزهاي از بیشتر باید نشود، کم بچه بدن آب اینکه براي پس : سالمت رابط
 بیمارستان در را خانم صغري دختر پارسال آید می یادت . برود حال از کودك است ممکن باشد شدید اگر و است خطرناك خیلی کودك بدن آب شدن کم .شوند

.بودند کرده بستري
.بودند کرده وصل سرم او به و بود بستري بیمارستان در روز چند .بچه بیچاره آره، :مادر
 اسهال .شد نمی پیدا سرم و بیمارستان به احتیاجی شاید کرد، نمی قطع را نوزاد به دادن شیر گرفت اسهال بچه که اولی روز از خانم صغري اگر :مت سال رابط
.نیست خطرناك برسد، او بدن به کافی مایعات اگر و کشد می طول روز چند معموالً بچه

.است نشده خوب اسهالش هنوز نمیدهم، بهرام به را خودم شیر که دیروز از :مادر

.دارد زیادي احتیاج تو شیر به بهرام .میشود ضعیف و الغر ندهی، شیر بهرام به اگر . است دیگري چیز اسهال علت اینکه براي : سالمت رابط
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"؟میرسد نتیجھ بھ بھتر باال گفتگوھاي از كدامیك شما نظر بھ

 دارد؟"وجود اول گفتگوي در اشكاالتي چھ

 ؟میشود خبردار مادر عقاید از سالمت رابط آیا اول گفتگوي در

 ؟میگذارد گفتگو نتیجة بر اثري چھ بچھ نام گفتن

 ؟دارد اثري چھ خانم صغري بچة شدن بستري خاطرة بھ اشاره

 میشود؟ گذاشتھ احترام بچھ مادربزرگ عقیدة بھ اول گفتگوي در آیا
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"دانستنی هاي سالمت

براي برقراري ارتباط موثر با مردم، رابطان سالمت باید مھارت ھایي را 
:موارد زیر استشامل ، این مھارت ھا نمایندكسب 

مھارت خوب گوش كردن. ۱
مھارت خوب مشاھده كردن. ۲
 مھارت خوب صحبت كردن. ۳
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 خودمان  اطراف جامعه براي اینکه نیازهاي مرتبط با سالمتی مردم محله را برآورده کنیم، باید ابتدا
آنها درباره  اگر چه رابط سالمت از میان مردم انتخاب می شوند ولی شاید اطالعات . را بشناسیم 

.مردم محله شان دقیق و کافی نباشد
 کنجکاوي در بارة مسائلی که به  . روش کسب اطالعات از جامعه و مردم محله بسیار مهم است

محله،  خود و جامعه ربطی ندارد و استفاده از روش هاي غلط براي گردآوري اطالعات از سالمتی 
.را به کارشناسان حوزه سالمت و رابطان سالمت بدبین میکندمردم 

چگونه باورها و عقاید مردم را بشناسیم 
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 جملهموقعیت براي شناختن مردم، برخورد ها و تماس هاي روزمره و معمولی است از بهترین:
.می آیدوقتی به منزل یکی از اهالی میروید یا او به منزل شما . 1
ناراحت  توانید بدون وقتی در رفت و آمد هاي روزانه در کوچه و خیابان مردم را ب ه صورت اتفاقی میبینید می . 2

.بشناسیدکردن، آنها را 
در بارة آنها  بسیار زیادي حتی بدون صحبت کردن و سؤال کردن، اگر به زندگی روزمرة مردم د قت کنید، اطالعات . 3

، الزم نیست از او در این باره سؤال شیر میدهدمثالً وقتی میبینید مادري کودك خود را با بطري . کسب خواهید کرد
.کنید

میتوانید . او شودموجب بدبینی ممکن است . موقعی که از کسی سؤالی می کنید، آن را روي کاغذ یادداشت نکنید . 4
.پس از جدا شدن از او این کار را انجام دهید

چگونه باورها و عقاید مردم را بشناسیم 
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"دانستنی هاي سالمت
در جریان شناخت جامعھ باید فقط اطالعاتي را جمع آوري كرد كھ براي كار 

این . دیگر ضرورتي ندارد دربارةه مسائل و جو پرس شما اھمیت دارند و 
.جامعھ باشدسالمت افراد و درباره اطالعات باید 
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 جملھموقعیت براي شناختن مردم، برخورد ھا و تماس ھاي روزمره و معمولي است از بھترین<

0مي آیدبھ منزل یكي از اھالي میروید یا او بھ منزل شما وقتي ۱.

ناراحت كردن، توانید بدون وقتي در رفت و آمد ھاي روزانھ در كوچھ و خیابان مردم را ب ه صورت اتفاقي میبینید مي 0"۲
0بشناسیدآنھا را 

در بارة آنھا بسیار زیادي كردن و سؤال كردن، اگر بھ زندگي روزمرة مردم د قت كنید، اطالعات صحبت حتي بدون 0"۳
0، الزم نیست از او در این باره سؤال كنیدشیر میدھدمثالً وقتي میبینید مادري كودك خود را با بطري 0"كسب خواھید كرد

میتوانید پس از 0"او شودموجب بدبیني ممكن است 0"موقعي كھ از كسي سؤالي مي كنید، آن را روي كاغذ یادداشت نكنید 0"۴
0جدا شدن از او این كار را انجام دھید
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آیا مادران روش شیردهی صحیح را میدانند؟ 

آیا همۀ کودکان و مادران باردار تغذیه سالمی دارند؟ 

سال محله مراقبت هاي بهداشتی را دریافت می کنند؟  6آیا همه کودکان زیر 

آیا مادران باردار محله مراقبت هاي دوران بارداري را دریافت می کنند؟ 

آیا افراد میانسال و سالمند محله مراقبت هاي الزم بهداشتی را دریافت می کنند؟ 

آیا افرادي که دچار بیماري هاي واگیر دار در محله هستند شناسایی شده اند؟ 

آیا افراد مبتال به دیابت و فشارخون در محله کنترل می شوند؟ 

آیا امکانات ورزشی در دسترس مردم محله می باشد؟ 

آیا افراد محله با اقدامات الزم درهنگام و قبل از وقوع بالیاي طبیعی آشنا هستند؟

"
"
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مهم ترین 
اطالعاتی که 
باید درمورد 

محله خود کسب 
 کنیم



"نکته مهم

یك نكتة بسیار اساسي آن است كھ رابطان سالمت و مربي آنھا باید بدانند از 
.  موجود در محلھ، كدامیك براي مردم مھم تر است مشكالت میان مسائل و 

خواھند كرد كھ خودشان در شناسایي و مشكل كمك مردم زماني بھ رفع یك 
حل مسایل شناسایي شده را و اھمیت الویت بندي مسایل مشاركت داشتھ باشند 

.درك كرده باشند 
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براي 0"در حالیكھ گوش كردن یك عمل فعاالنھ مي باشداست، شنیدن یك كار غیر ارادي 
برقراري 

0یك ارتباط خوب باید بتوانیم خوب گوش كنیم

>"براي خوب گوش كردن این نكات را رعایت كنید

آرامش خود را حفظ كنید .

كامل گوش كنیم و حواسمان بھ حرف ھاي طرف مقابل باشد .

درحین گوش كردن، ارتباط چشمي با طرف مقابل برقرار كنید .

بھ طرف مقابل احترام بگذارید وحرف او را قطع نكنید .

0در مقابل گفتھ ھاي طرف مقابل گارد نگیریم و برچسب نزنید
"
"
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مهارت خوب 
گوش کردن



.مشاهده کردن نیز فعالیتی فعاالنه است و با دیدن فرق دارد
:براي خوب مشاهده کردن به موارد زیر توجه کنید

0در حین ارتباط با طرف مقابل بھ حاالت چھره و حرکات بدن وی توجھ کنید

0حواستان کامال بھ آنچھ می بینید باشد

0با طرف مقابل ھمدلی کنید و سعی کنید خودتان را بھ جای او قرار دھید
"
"
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مهارت خوب 
مشاهده کردن



: براي خوب صحبت کردن به موارد زیر توجه کنید

از زبان ساده و قابل فھم طرف مقابل تان استفاده كنید .

منظورتان را واضح، كامل و روشن بیان كنید .

0ھرگز از كلمات تھدیدآمیز استفاده نكنید
"
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مهارت خوب 
صحبت کردن
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برخورد صحیح با باورها و سنت هاي مردم 
 



“

چه عادت یا باورهایی میشناسید که در قدیم مرسوم نبوده اما مردم جدیدا به آن روي 
آورده اند ؟ 

82

 چه عادت یا باور غلطی را میشناسید که قدیمی ، مضر و خطرناك هستند ؟



بررسی چند نمونه 
باور  



:در مورد باورهاي زیر نظر دهید 

دادن شیر آغوز بھ نوزاد مضر است و باعث زردي او مي شود.
 قرآن گذاشتن باالي سر نوزاد و مادر؛ او را از بالیا محافظت مي كند.
 سرمھ كشیدن داخل چشم نوزاد؛ باعث تقویت قدرت بینایي نوزاد مي شود.
 كاچي دادن بھ زن زایمان كرده بسیار مفید است.
 براي رفع زردي نوزاد؛ تیغ زدن بھ سطح پوست نوزاد موجب كمتر شدن زردي مي شود.
 استفاده از حنا یا روغن حیواني؛ براي زود افتادن بند ناف بسیار مفید است.
  شودمحكم قنداق كردن نوزادان؛ موجب صاف شدن دست و پاي نوزاد مي.
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دانستنی سالمتی

 عالوه بر سنت ھایي كھ بھ طور عمومي در بسیاري از نقاط كشور وجود دارد ؛ در
و عادات خاص و منحصر بھ فردي وجود دارد ، بعضي از و روش ھر منطقھ سنت 

رایج شده است براي سالمتي مردم خطر امروزه مردم روش ھاي جدید كھ در زندگي 
.دارند

 روش ھاي قدیمي مثل روش ھاي جدید ھم جنبھ ھاي خوب دارند و ھم جنبھ ھاي بد  .
خیلي از سنت ھاي . بھ ھمة باورھا و سنت ھاي قدیمي اعتراض كردنباید بنابراین 

.مفید ھستندحتي وقدیمي بدون خطر 
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0ھایي كھ موجب حفظ و تقویت سالمتي مي شوندسنت ۱)

0ھایي كھ بر سالمتي تاثیر چنداني ندارندسنت ۲)

0ھایي كھ براي سالمتي مضر و خطرناك ھستندسنت ۳)
"
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سنت ها به سه 
دسته تقسیم می 

:شوند



یكي از وظایف كاركنان ارایھ دھنده 
خدمات و رابطان سالمت آن است كھ 

بدون رنجاندن ،بي احترامي و یا 
شرمنده كردن مردم بھ آن ھا كمك 
كنند، تا راه بھتر زندگي كردن را 

0بیاموزند
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اگر رسوم و سنت هایی در محله وجود دارد که غلط هستند و بر سالمتی اثر بدي می گذارند، 
اگر به کسی بدون مقدمه و مستقیما. برخورد صحیح با باورها و سنت هاي غلط بسیار مهم است 

گفته شود» طرز فکر و کار تو اشتباه اس ت « احتماال باعث واکنش منفی فرد و عدم تاثیر آموزش 
.خواهیم شد

براي تغییر باور و کارهاي غلط مردم بهتر است که ابتدا آنها را برا ي انجام رفتارها یا باورهاي
درست شان تشویق کرده و به آنها کمک کنید خودشان اشکاالت سنت هاي غلط شان را پیدا

.این نتیجه با بحث و مشورت به دست می آید. کنند

هنگامی که سنت غلطی را در مردم مشاهده می کنید، باید از شرمنده کردن مردم و بی 
.احترامی به آنها خودداري کنید

مردم زمانی رفتار خودشان را عوض می کنند که فایده هاي رفتار جدید را بدانند و این فایده 
ها آنقدر براي فرد مهم و برجسته شود ، تا فرد به کارگیري رفتار جدید را پر فایده تر از رفتار 

.بداند قبلی

بهتر است ، در بین سنت هاي غلط به دنبال نیت هاي خیرخواهانه و نکات مثبت رفتار نیز 
باشید و در ال به الي تعریف و تمجید و تحلیل این نیات مثبت، اطالعات الزم را در مورد 

تصحیح رفتار به فرد بدهید.



:چگونه پیام هایمان را به مردم منتقل کنیم

 انتخاب پیام ھاي مناسب بر اساس مشكالت شناسایي شده) الف:

پس از بحث ھاي مختلفي كھ در جریان آموزش این بخش داشتھ . ھدف از این تمرین مشورت درباره نیازھاي مردم است  
اید در این تمرین مي توانید مشخص كنید كھ مردم محلھ چھ باورھاي غلطي دارند یا بھ آگاھي درباره چھ مطالبي احتیاج 

.موضوع را انتخاب وبراي آموزش مردم برنامھ ریزي كنید ۵از میان این نیازھا .دارند 
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در هنگام اولویت بندي ، مسایل شناسایی شده را بر اساس : نکته 
:معیار هاي زیر ارزیابی کنید 

آیا حل این مسئلھ در حد توان و ظرفیت ھاي رابطان سالمت، مربي و مسوولین . ۱
پایگاه یا مركز مي باشد؟

مسئلھ چقدر شایع است؟. ۲
مسئلھ چقدر شدید است؟. ۳
مسئلھ چقدر فوري است؟. ۴
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:چگونه پیام هایمان را به مردم منتقل کنیم

 تھیھ مواد آموزشي ) ب:

دراین فعالیت رابطان سالمت با راهنماي  . هدف از این تمرین آشنایی با اصول صحیح تهیه پیام و رسانه هاي آموزشی است  
ي مربی خود براي تهیۀ جزوه، روزنامۀ دیواري و پوسترهایی که مناسب انتقال پیام هاي انتخاب شده می باشد تمرین می 

.کنند، تا به عنوان رابط سالمت ، آگاهانه در انتقال وتوزیع رسانه هاي آموزشی مشارکت فعال داشته باشند
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:چگونه پیام هایمان را به مردم منتقل کنیم

چھره بھ چھره(سخنراني ) پ  :(

قبل از اینکه مطالب آموخته شده در این بخش را براي مردم  . سخن گفتن در برابر مردم به تمرین احتیاج دارد  
بگویید، حداقل یکبار در حضور سایر رابطان سالمت در کالس سخنرانی کنید تا هم مهارت شما در سخنرانی بیشتر 

شود و هم اینکه اگر در صحبت هاي شما اشتباهی وجود داشته باشد، با راهنمایی مربی آن 
.را اصالح کنید
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در حین سخنرانی به نکات زیر دقت کنید: نکته 

در ابتداي سخنراني اھداف وكاربردھاي آموزش مطلب را براي شنوندگان بیان كنید.
 در سخنراني سعي شود نظم منطقي بین ارایھ مطالب وجود داشتھ باشد.
 سعي شود با سوال در بین صحبت ھا از درك و یادگیري مطالب توسط شنونده مطمئن شوید.
 مطالب را با لحن شمرده و زبان بومي منطقھ بیان كنید.
 در بین ارایھ مطالب در مورد تجربیات و دانستھ ھاي شنوندگان در مورد موضوع سوال كنید.
 در پایان سخنراني خالصھ و مھم ترین مطالب آموزشي با كمك شنوندگان جمع بندي شود.

93



:چگونه پیام هایمان را به مردم منتقل کنیم

ایفای نقش ) ت:

در این تماس هاي روزانه و معمولی با مشکالت  . مؤثرترین روش آموختن به مردم، تماس هاي فرد به فرد با اهالی محله است  
در تمرین هاي ایفاي نقش، دو یا چند نفر  . و نیازهاي تک تک افراد آشنا می شوید و براي رفع نیاز خاص او، راهنمایی می کنید

هر کسی که نقشی را بازي می کند، باید سعی کند خود را به جاي او بگذارد و  . از شما یک ماجراي فرضی را بازي می کنید
سایر رابطان سالمت باید به دقت به ایفاي نقش توجه کنند و بعد . حرف هایی را بزند که احتماالً به فکر چنین شخصی می رسد

از پایان ایفاي نقش دربارة آن بحث کنند
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نکته .  در ایفاي نقش نباید بھ قدرت بازیگري افرا د ایراد گرفتھ شود 
بلكھ موضوع اصلي بحث، رفتارھا و باورھاي كسي است كھ؛ 

.رابطان سالمت نقش آنھا را بازي میكنند
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:من می توانم 
 جامعۀ اطراف خودم را بهتر

.بشناسم
  براي شناخت بهتر مردم سؤال

.هاي بهتري بپرسم
 به مردم محله کمک کنم که

باورهاي غلط خود را تغییر  
.دهند

  پیام هاي مرتبط به سالمتی و
شیوه زندگی سالم را طوري 
به مردم برسانم که آنها پیام  

.را بپذیرند
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با استفاده از  
مطالبی که 

آموختیم چه 
کارهایی میتوانیم  

 انجام دهیم؟
 

: ما می توانیم 

پیام هاي مان را با روش هاي بهتري به 
.مردم منتقل کنیم

در تمرین مهارت هاي ارتباط با مردم به 
.یکدیگر کمک کنیم

با راهنمایی مربی مان مشخص کنیم که 
کدامیک از باورها و سنت هاي مردم 

محله مان صحیح است
.و کدامیک غلط



 ارتباط یک سویه 
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مصداق هاي  
ارتباط برخی رئیسان با زیر دستان خود ارتباط یک سویه

ارتباط برخی کارمندان با مراجعان خود
یا معلمان با دانشجویان  ارتباط برخی از اساتید

یا دانش آموزان خود
 ارتباط برخی از والدین با فرزندان خود
ارتباط برخی از زوجین با یکدیگر
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پیامد ارتباط هاي یک  
 سویه
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تهیه و تنظیم 
شایسته زنجیران کارشناس واحد سالمت روان  



ارتباطاجزاء    
کالمی ارتباط اجزا

غیر کالمی ارتباط اجزا
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اجزاء ارتباط  چگونگی جمع بندي و ختم
ارتباط

تن صدا
آهنگ صدا
تماس چشمی
 حاالت چهره
ژست هاحاالت بدنی

محتواي کالم
  توجه به ابعاد فرهنگی و

خرده فرهنگی       
چگونگی شروع صحبت
 نحوه جمله بندي
زمان بندي ارتباط کالمی
مالحظات موقعیتی
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 محتوای کالم
محترمانه ومودبانه
گویا و شفاف
مختصر و مفید
غیر قضاوتی
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چگونگی شروع 
صحبت سالم همراه با لبخند

دادن اطالعات از خود
 دقت به عالقمندي هاي

طرف مقابل
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نحوه جمله بندي
  بکارگیري دستور زبان

فارسی
اصل تقطیع
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هر سخن جاي و هر 
!نکته مکانی دارد

زمانبندي ارتباطات کالمی
مالحظات موقعیتی
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چگونگی جمع 
بندي و پایان گفتگو

  دقت به عالئم غیر کالمی دال بر خستگی یا عدم تمایل
طرف مقابل به ادامه گفتگو

به عهده گرفتن مسوولیت پایان دادن به گفتگو
پایان خوش
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اجزا ء غیر کالمی تن صدا
آهنگ صدا
تماس چشمی
حالت هاي چهره اي
ژست ها و حالت هاي بدنی
فاصله
آراستگی ظاهر
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گوش دادن
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شنیدن در مقابل گوش دادن 



انواع گوش 
 دادن فعاالنه

گوش دادن همدالنه
گوش دادن نقادانه
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گوش دادن اهداف  

مسئله حل /اطالعات کسب/گرفتن راهنمایی
دیگران احساسات فهمیدن /دیگران درك/  

دیگران عاطفی حمایت
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خصوصیات گوش 
نپرداختن بھ تخیل یا عدم  دادن فعال

اشتغال ذھنی با مسائل 
*خطای ھالھ ای+دیگر

عدم سلطھ جویی در مکالمھ
 پاسخ دادن بھ فرد مقابل پس از

پایان یافتن صحبت ھای وی
دادن بازخورد
پرسیدن سواالت باز

 اختصاص زمان بیشتر بھ
گوش دادن بھ جای صحبت 

کردن
عدم تکمیل جمالت دیگران
 عدم پاسخ بھ سوال با یک

سوال دیگر
 آگاه بودن از سوء گیر ھای

شخصی
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توصیھ ھایي براي 
كارآمدتر كردن 

مطمئن شوید كھ آنچھ كھ مي گویید با  ارتباط 
تن صدا و زبان بدني شما ھماھنگي 

0دارد
0تن و آھنگ صداي خود را تغییر دھید
 مبھم صحبت نكرده و با بیان جزئیات

0زیاد مو ضوع را پیچیده نكنید
 از دیدن عالئم آشفتگي در شنونده

0غفلت نكنید
 یكي از ازچشمھای خود بھ عنوان

استفاده بھترین ابزارھاي دریافت پیام 
0کنید

 مطمئن شوید كھ شنونده فرصت
0سوال یا اظھار نظر كردن را دارد

 سعي كنید خود را جاي شنونده
قرار دھید و احساسات او را در 

0نظر بگیرید
 آنچھ را مي خواھید بگویید، واضح

0بیان كنید
0بھ شنونده نگاه كنید
 چھره خود را بھ سمت گوینده

0بچرخانید
ھاي غیر كالمي كھ توسط  بھ پیام

گردند بازخورد  گوینده ارسال مي
0دھید 
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توصیه هایی براي 
افزایش کیفیت گوش 

دادن فعال

آنچه را که می خواهید بیان کنید به وضوح ابراز کنید
اشاره به جنبه هاي مثبت موضوع و فرد
اظهارنظر مشخص و متمرکز
  عدم استفاده از واژه هاي مبهم مثل این و آن، کلی مثل

همیشه و هرگز
تمرکز به رفتار فرد به جاي شخصیت فرد
تمرکز و توجه به رفتار هاي قابل تغییر فرد
  استفاده از بازخوردهاي توصیفی بجاي بازخوردهاي قضاوتی

و ارزشیپ
بازخورد دادن با ضمیر من
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قضاوت کردن موانع ارتباطی
  ارجاع به خود
  بی توجهی به احساسات فرد

مقابل
قطع کردن صحبت فرد مقابل
ارائه راه حل
 مسخره کردن
تهدید کردن
ندبرچسب ز
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کیفیت 
ارتباطی

کیفیت ارتباطی و طالق
کیفیت ارتباطی و بیماري هاي جسمانی
کیفیت ارتباطی و بیماري هاي روان شناختی
کیفیت ارتباطی و سرمایه اجتماعی
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چند روش براي 
افزایش کیفیت 

ارتباطی در خانواده

مناسبت ها را فراموش نکنید.
اعضا خانواده را شگفت زده کنید.
خانوادگی قدم بزنید.
خانوادگی در فعالیت هاي خیر یا داوطلبانه شرکت کنید.
خانوادگی ورزش کنید.
خانوادگی تصمیم گیري کنید.
خانوادگی به مسوولیت اعضا خانواده بپردازید.
به شکلی منظم نشست هاي خانوادگی تشکیل دهید.
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سبک هاي برقراري 
ارتباط

 

>جرئت مندانھ    

ارتباط جرأت مندانھ """""
گونھ اي از ارتباط 
است كھ در آن فرد 
براحتی احساسات 

خود را بیان کرده کھ 
نتیجھ آن حرکت بھ 

سوی اھداف و مقاصد 
شخصي است بدون 

آنكھ حق دیگران 
0ضایع گردد

:منفعالنه           
دراین نوع ارتباط       

فرد با عذر خواهی 
افراطی و کوچک  

انگاري خود تمامی 
افکار،احساسها و  

حقوق شخصی خود  
را به نفع طرف مقابل  

. نادیده میگیرد

:پرخاشگرانه               
در این نوع ارتباط          

فرد از تهدید 
کردن، تضییع حق  
دیگران، و برخورد  

توهین آمیز 
.استفاده می کند
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پیش از پایان
118

مرور کارگاه
ارزیابی کارگاه



مروري بر کارگاه 
مهارت هاي 

ارتباطی

مهارت رسیدن
تعریف ارتباط
ارتباط هاي یکسویه
عناصر ارتباط
اجزا ارتباط
مهارت گوش دادن
موانع ارتباطی
سبک هاي ارتباطی

119




	Slide Number 1
	راهنمای فعالیت رابط سلامت محله �دوره مقدماتی��
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	هر بخش از اين كتاب از اجزاي مختلفي تشكيل شده است. � �
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	 شروع فرایند مهم است!
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	�
	آشنائی بیشتر ؟ �
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	جذب وآموزش رابط سلامت محله
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44
	Slide Number 45
	انواع خود مراقبتی 
	اجراي برنامه خودمراقبتي در ايران چگونه است؟ �
	نقش رابط سلامت در برنامه خود مراقبتی 
	Slide Number 49
	بیماری واگیر و غیر واگیر چه تفاوتی با هم دارند ؟�
	یک چالش مهم توسعه��
	Slide Number 52
	Slide Number 53
	Slide Number 54
	رشد جمعیت شهری و عوارض آن؟ 
	Slide Number 56
	Slide Number 57
	Slide Number 58
	Slide Number 59
	Slide Number 60
	Slide Number 61
	Slide Number 62
	Slide Number 63
	Slide Number 64
	Slide Number 65
	Slide Number 66
	Slide Number 67
	Slide Number 68
	Slide Number 69
	Slide Number 70
	Slide Number 71
	 چگونه باورها و عقاید مردم را بشناسیم
	 چگونه باورها و عقاید مردم را بشناسیم
	Slide Number 74
	Slide Number 75
	Slide Number 76
	Slide Number 77
	Slide Number 78
	Slide Number 79
	Slide Number 80
	Slide Number 81
	Slide Number 82
	بررسی چند نمونه باور  
	Slide Number 84
	Slide Number 85
	Slide Number 86
	Slide Number 87
	Slide Number 88
	Slide Number 89
	Slide Number 90
	Slide Number 91
	Slide Number 92
	Slide Number 93
	Slide Number 94
	Slide Number 95
	با استفاده از مطالبی که آموختیم چه کارهایی میتوانیم انجام دهیم؟ �
	 ارتباط یک سویه
	مصداق های ارتباط یک سویه
	پیامد ارتباط های یک سویه
	اجزاء  ارتباط
	اجزاء ارتباط
	محتوای کلام
	چگونگی شروع صحبت
	نحوه جمله بندی
	هر سخن جای و هر نکته مکانی دارد!
	چگونگی جمع بندی و پایان گفتگو
	اجزا ء غیر کلامی
	Slide Number 108
	انواع گوش دادن فعالانه
	اهداف گوش دادن
	خصوصیات گوش دادن فعال
	توصيه هایي براي كارآمدتر كردن ارتباط 
	توصیه هایی برای افزایش کیفیت گوش دادن فعال
	موانع ارتباطی
	کیفیت ارتباطی
	چند روش برای افزایش کیفیت ارتباطی در خانواده
	سبكهاي برقراري ارتباط�
	Slide Number 118
	مروری بر کارگاه مهارت های ارتباطی
	شاد و سلامت باشید

