
در این شماره می خوانید: 

    سالمت زنان سالمت نسل ها

   خانه امن کجاست)هفته ملی سالمت روان(

   ازدواج سالم تعالی خانواده

   جاذبه های تاریخی منطقه

   غذاهای بومی و محلی منطقه... 



خون را در فرهنگ عشق به قربانگاه باید هدیه کرد .
حقیقت را پشت خیمه های نیم سوخته محرم باید جست. 

بیا تا به رسم بیعت به صف عزاداران راستین ملحق شویم. 
راه تــو از کربــا مــی گــذرد و جامــه ات بــه نــام واالی داوطلــب ســامت مزیــن 

گشــته اســت؛ چــرا کــه، تــو پاســدار صــادق عاشــورایی. . . 

فرزانه کمیزی، داوطلب سامت صالح آباد، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار



صاحب امتیاز : 
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

مدیر مسئول : 
دکتر سید جمال میرموسوی

مدیر اجرایی : 
مهندس حمید عالمی

سردبیر : 
رقیه استاجی - مهناز ناصح نژاد 

اعضاء هیات تحریریه :   
دکتر ناصرکانتری، دکتر سید جمال میرموسوی، میترا توحیدی، 
دکتر مریم مسعودیفر، مهندس حمید عالمی، سارا رحیم پور، زهرا 
حاج ابراهیمی، شیوا قطنی، طاهره موسوی، مرضیه علیشاهی، 

معصومه فاضل، اقدس بلوری، رقیه شیرآبادی

گرافیست ، طراح جلد و صفحه آرا  :
چاپ رسانه ـ سبزوار اسرار شمالی 44228791 - 051

فناوری اطالعات و پورتال: 
مهندس ابوالقاسم صالح آبادی ـ سیدمحسن مهری

ویراستار : 
ریحانه فرامرزی، مهدی شریفی تبار،

 احمد دولت آبادی

سخن سردبیر /4
مصاحبه با دکتر ناصر کالنتری /5

داوطلبان سالمت و مهارت های برقراری ارتباط موثر  /10
سالمت زنان ، سالمت نسل ها /14

غذاهای محلی منطقه /20
خانه امن من کجاست /23

گفتگو با داوطلب سالمت /27
مهارت های استثنائی مخصوص کدبانو /29

آثار داوطلبین سالمت /32
نقاشی و شخصیت کودک /33

توصیه های پزشکی معصومین در مورد شام نخوردن /35
ازدواج و تعالی خانواده /37

تاثیر آموزش مهارت های زندگی در سالمت روان /43
گزارش عملکرد دانشگاه علوم پزشکی مشهد /48

گزارش عملکرد دانشگاه علوم پزشکی شاهرود  /50
گزارش عملکرد دانشگاه علوم پزشکی گلستان /52
گزارش عملکرد دانشگاه علوم پزشکی سبزوار /58

مربیان و داوطلبان سالمت نمونه /62
جاذبه های تاریخی بیرجند /64

خودآزمایی همراه با مسابقه پیامکی /74

فهرست مطالب



4 داوطلبان سالمت

سخن سردبیر

ســالمت ودیعــه ای اســت خــدادای و حّقــی همگانــی اســت کــه خداونــد بــه مــا ارزانی داشــته و 
همــه ی مــا مســؤولّیت صیانــت از آن را بــر عهــده داریــم . فــردی کــه امــروز متولـّـد مــی شــود 
بالّقــوه 85  ســال تــوان زندگــی مفیــد، مولدوعــاری از معلولّیــت و ناتوانــی را طبــق سرشــتی که 
خداونــد در تکویــن او بــه کار بــرده اســت دارد؛  ولــی چــرا عــّده ی زیــادی قبــل از ایــن ســن 
فــوت مــی کننــد یــا معلــول و از کار افتــاده و ناتــوان مــی شــوند، نقــش و مســؤولّیت مــا در 

حفــظ و نگهــداری و صیانــت از ســالمت خودمــان و جامعــه چیســت؟       
هرچــه در جامعــه فقــر، بیــکاری، بــی عدالتــی و خشــونت کم تــر باشــد و همزمان ایمــان، تقوی، 
ــردم و شایســتگان درتعییــن سرنوشــت  ــری، شایســته ســاالری و مشــارکت م مســؤولّیت پذی
خــود و جامعــه وکشــور و حکومــت مــداری بیشــتر باشــد و آمــوزش  توســعه یافته تــر باشــد 
و از پوشــش بیمــه ی همگانــی و حمایــت هــای اجتماعــی )در ســطح و عمــق( بیشــتر باشــد، 
ــت از  ــی و صیان ــود. موضــوع خــود مراقبت ــد ب ــرادآن شــادتر و ســالم تر خواهن ــه و اف آن جامع
ــام  ــی نقــش اساســی دارد ودرتم ــی و حاکمّیت ــردی و اجتماع ــر دو حــوزه ی ف ســالمت در ه

زمینــه هــای فــوق نقــش آفریــن اســت. 
توانمندســازی مــردم در مراقبــت ازخــود، ســرمایه گــذاری در بخــش پیــش گیــری، برقــراری 
هماهنگــی و همــکاری بیــن بخشــی، تأمیــن محیــط ســالم وتوســعه ی سیاســت هــای حامــی 

ســالمت راهــکار مناســبی در جهــت حــّل ایــن مشــکالت خواهــد بــود. 
ــارکت  ــاری و مش ــی، همی ــود مراقبت ــق خ ــردم از طری ــازی م ــد س ــم توانمن ــم بتوانی امیدواری
فّعــال تــوأم بــا مســؤولّیت پذیــری آنــان و همــکاری تمــام بخــش هــای اثرگــذار بــر ســالمت، 
حفــظ و ارتقــای ســالمت مــردم و جامعــه و صیانــت از ســالمت عمومــی را بــه یــک مطالبــه ی 

تبدیــل کنیــم. 

ــه  ــردم ب ــه ی م ــی  عادالن ــرای دسترس ــی  ب ــزم مّل ع
ــد همــه دســت  ــه بای ــی اســت ک ــات ســامت هدف خدم
انــدرکاران ارایــه ی خدمــات ســامت  بکوشــند تــا ایــن 

ــردد.  ــق گ ــر محق ــی کارآ و مؤثّ ــه صورت ــم ب مه
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لطفــا خودتــان را معرفــی کنیــد وخاصــه ای 
از ســـوابق کـــاری خــود را بــرای خوانندگان 
فصلنامــه مجــازی داوطلبــان ســامت ارایــه 

نماییــد.
دکتــر ناصــر کالنتــري هســتم متولــد 1334/10/20 
تهــران، متاهــل دارای 2 فرزنــد، متخصــص کــودکان 
ــال  ــه در ح ــران ک ــکي ته ــوم پزش ــگاه عل از دانش
حاضــر بــه عنــوان دانشــیار دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــت  ــده دار مدیری ــی عه ــتی درمان ــات بهداش و خدم
ــم  ــور ه ــه ط ــه  وب ــه جامع ــی تغذی ــروه آموزش گ
زمــان قائــم مقــام معــاون بهداشــت و رئیــس مرکــز 

مدیریــت شــبکه مــی باشــم. 
در حــال حاضــر ســی و چهارمیــن ســال خدمــت در 

حــوزه ســالمت را طــی مــی کنــم. 
در ســال 1362 و پــس از حــدود 2 ســال حضــور در 
جبهــه جنــگ بــا عــراق، کار خــود در حوزه ســالمت 
ــتی  ــز بهداش ــک مرک ــوان پزش ــه عن ــی را ب همگان
ــتان  ــماره 2 شهرس ــتایی »ش ــهری روس ــی ش درمان
ــن  ــه ای ــت عشــق ب ــه عل ســراب« شــروع نمــودم. ب

ــیر  ــه در مس ــمگیر ک ــای چش ــت ه ــوزه و فعالی ح
ارتقــای ســالمت مــردم و بهبــود شــاخص هــا انجــام 
ــر شــبکه شهرســتان ســراب  ــه ســمت  مدی دادم، ب
منصــوب شــدم. فعالیــت های مســتمر من در ســمت 
جدیــد و عالقــه شــدید بــه خدمــات عــام المنفعــه، 
موجــب قبــول مســئولیت هــای بعــدی شــد کــه بــه 
ــداری  ــه ای به ــازمان منطق ــل س ــر عام ــب مدی ترتی
آذربایجــان غربــی، ســمنان و ســپس مدیــرکل 
ــود.  ــوع ب ــدارس وزارت متب ــواده و م ــت خان بهداش
ــی  ــا قبول ــرای ادامــه تحصیــل و ب در ســال 1372 ب
در آزمــون سراســری دســتیاری وارد دوره تخصصــی 
کــودکان دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران در مرکــز 
ــه  ــق ب ــال 1375 موف ــدم و س ــودکان ش ــی ک طب
ــودکان شــدم.  ــورد( تخصصــی ک اخــذ دانشــنامه )ب
ــز  ــت مرک ــب ریاس ــدی اینجان ــای بع ــئولیت ه مس
ــس  ــادر، رئی ــیر م ــا ش ــه ب ــج تغذی ــوری تروی کش
ــی  ــع غذای ــه ای و صنای ــات تغذی ــتیتو تحقیق انس
ــن  ــش و ف ــعه پژوه ــر توس ــر کل دفت ــور و مدی کش
ــا روی  ــود. از ســال 1385 و ب ــوع ب آوری وزارت متب
ــا پایــان دولــت دهــم از  کار آمــدن دولــت نهــم و ت

مصاحبه با دکتر ناصر کالنتری 
قائم مقام معاون بهداشت وزارت بهداشت ،درمان و 
آموزش پزشکی و ریاست مرکز مدیریت شبکه 



6 داوطلبان سالمت

کلیــه امــور مدیریتــی کنــار رفتــه و فقــط بــه کار 
ــود  ــی خ ــه تخصص ــق در حیط ــوزش و تحقی آم
مشــغول شــدم. بــا روی کار آمــدن دولــت یازدهــم 
ــران ارشــد حــوزه ســالمت  ــا در خواســت مدی و ب
ــراوان  ــای ف ــارها و تنگناه ــود فش ــی، باوج همگان
ــزه  ــش انگی ــب کاه ــه موج ــته ک ــال های گذش س
ــی  ــود، ول ــن عرصــه شــده ب حضــور مجــدد در ای
ــه  ــز ب ــان عزی ــه هموطن ــه ب ــق و عالق ــان عش هم
ــث  ــت، باع ــد خدم ــروم و نیازمن ــردم مح ــژه م وی
ــا بیــش از 30 ســال خدمــت،  ــاره و ب ــا دوب شــد ت
عهــده دار مســئولیت مرکــز مدیریت شــبکه شــوم، 
بــا ایــن امیــد کــه در کنــار ســایر همــکاران حــوزه 
معاونــت بهداشــت بتوانــم در تأمیــن، حفــظ و 
ارتقــای ســالمت جامعــه نقشــی هرچنــد کوچــک 

داشــته باشــم. 



ــرح  ــی ط ــای فعل ــت ه ــه سیاس ــه ب باتوج
ــردم و  ــگاه م ــامت، جای ــام س ــول نظ تح
داوطلبــان ســامت وســایر ســازمان هــا در 

ــت؟ ــرح کجاس ــداف ط ــبرد اه پیش
ــان و  ــت، درم ــت وزارت بهداش ــه، مأموری از آنجاک
ــه  ــه جانب ــالمت هم ــن س ــکي، تامی ــوزش پزش آم
جســمي، روانــي، اجتماعــی و معنــوی آحــاد 

ــي جمهــوري  ــه جغرافیای جمعیــت ســاکن در پهن
اســالمي بــا اولویــت مناطــق کــم برخــوردار 
ــدات  ــاس تعه ــت براس ــذا وزارت بهداش ــت، ل اس
دولــت، طــرح تحــول حــوزه بهداشــت را بــه 
ــش  ــالمت، افزای ــاخص های س ــای ش ــور ارتق منظ
ــه  رضایتمنــدی گیرنــدگان خدمــت )مــردم( و ارائ
ــن  ــت در ســالمت تدوی دهنــدگان خدمــت و عدال

ــرد. ک
ــرح  ــت در ط ــت بهداش ــی معاون ــه اساس دو برنام
ــت  ــن مراقب ــه تأمی تحــول حــوزه بهداشــت، برنام
و  شــهرها  حاشــیه  در  ســالمت  اولیــه  هــای 
ســکونت گاه هــای غیررســمی و نیــز شــهرهای 20 
تــا500 هــزار نفــر اســت کــه بــا در نظــر گرفتــن 
ــق،  ــن مناط ــود در ای ــکالت موج ــي مش پیچیدگ
ــایر  ــت، س ــر وزارت بهداش ــالوه ب ــرورت دارد ع ض
ســازمان هاي  و  مرتبــط  اجرایــی  دســتگاه های 
ــاون و  ــد وزارت کار، تع ــي مانن ــي و غیردولت دولت
رفــاه اجتماعــی، وزارت کشــور، وزارت آمــوزش 
و  خیریــه  هــا،  هــا،  شــهرداري  پــرورش،  و 
ســازمان های مــردم نهــاد )NGO( در رفــع مســایل 
ــمی  ــر رس ــای غی ــکونت گاه ه ــورد س ــژه درم بوی
همــکاري داشــته باشــند و در تعامــل بــا یکدیگــر 
ــرای برطــرف کــردن مشــکالت اصلــي و تأمیــن  ب
ــی و  ــتی درمان ــروري بهداش ــات ض ــل امکان حداق
ــن  ــر زیســتن ســاکنان ای ــه منظــور بهت رفاهــی ب

ــند. ــق بکوش مناط
از ســوی دیگــر باتوجــه بــه اینکــه یکــی از تغییرات 
عمــده درشــیوه ارائــه خدمــات در حاشــیه شــهرها 
ــز شــهرهای  و ســکونت گاه هــای غیررســمی و نی
ــورت  ــات بص ــه خدم ــر ارای ــزار نف ــا500 ه 20 ت
فعــال مــی باشــد تجربیــات موفــق ارایــه خدمــات 
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ــرای  ــه ب درمناطــق روســتایی بیانگــر آن اســت ک
تبدیــل نیازهــای احســاس نشــده مــردم بــه تقاضا، 
الزم اســت تــا میــزان دانــش و بــاور مــردم را تغییر 
ــا آن هــا طــوری زندگــی کننــد کــه بتواننــد  داد ت
از خــود مراقبــت کننــد و در صــورت نیــاز جهــت 
دریافــت مراقبــت هــای تکمیلــی بــه مراکــز ارائــه 
ــه  ــی مراجع ــتی و درمان ــات بهداش ــده خدم کنن
ــن  ــالمت جایگزی ــان س ــهرها داوطلب ــد. در ش کنن
ــری  ــش مســئولیت پذی ــرای افزای ــی ب بســیار خوب
ــواده  و  ــت از خــود، خان ــر مراقب شــهروندان در ام
پیشــگیری وکنتــرل عوامــل خطــر ایجــاد کننــده 
ــذا ارایــه خدمــات در مراکــز  بیماری هــا هســتند ل
ــکاری  ــا هم ــد ب ــا بای ــه و پایگاه ه ــالمت جامع س
ــود  ــتفاده از روش خ ــا اس ــالمت، و ب ــان س داوطلب

مراقبتــی بــه صــورت فعــال انجــام گیــرد.



ــه  ــا در طــرح تحــول نظــام ســامت برنام آی
ــرای اســتفاده از پتانســیل  ریــزی منســجم ب
نیروهــای مردمــی داوطلبان ســامت از ســوی 

وزارت بهداشــت صــورت پذیرفتــه اســت؟ 
ــالمی  ــوری اس ــام جمه ــم نظ ــی دانی ــا م ــه م هم
ایــران اساســا مبتنــی بــر حضــور و مشــارکت مــردم 
شــکل گرفتــه اســت، لــذا در طــرح تحــول در نظــام 
ــزی ،  ــردم در برنامه ری ــش  م ــر نق ــز ب ــالمت نی س
ــن طــرح  ــد داشــته و در ای اجــرا و ارزشــیابی تأکی
در بیشــتر دانشــگاه ها بحــث سرشــماری، ورود 
اطالعــات و اطــالع رســانی در خصــوص ایــن طــرح 
بــا مشــارکت داوطلبان ســالمت انجام شــده  اســت. 
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ــن  ــی ای ــل اجرای ــه مراح ــه در بقی ــم ک ــا برآنی م
طــرح نیــز از مشــارکت فعــال داوطلبــان ســالمت 
و گروه هــای همســان و همیــار بــرای کنتــرل 
ــر و  ــر واگی ــر و غی ــای واگی ــای بیماری ه بیماری ه
ارتقــای ســالمت فــرد، خانــواده و جامعــه  اســتفاده 
کنیــم  و در ایــن زمینــه از دریافــت نقطــه نظــرات 
و اریــه پیشــنهادات ســازنده مجموعــه کارشناســان 

ــم.  ــی کنی ــان ســالمت اســتقبال م و داوطلب



درمــورد برنامــه هــای آتــی واحد مشــارکت 
مردمــی در حــوزه ســامت توضیــح دهید؟

ــرای  ــزاری ب ــن کــه مشــارکت اب ــه ای ــا توجــه ب  ب
ــام  ــا در نظ ــا و برنامه ه ــی پروژه ه ــتیبانی تمام پش
ســالمت مــی باشــد و بــا توجــه بــه ایــن کــه هدف 
ــرای  ــردم ب ــازی م ــد س ــارکت توانمن ــن مش از ای

ــن  ــتر در تأمی ــئولیت بیش ــن مس ــده گرفت ــه عه ب
ســالمت مــی باشــد، لــذا  تغییــر ســهم مشــارکت 
مــردم   بایــد بــه عنــوان یــک الــزام درطــرح تحول 
در ســالمت بایــد درنظــر گرفتــه شــود بنابرایــن :

در ایــن زمینــه بــرای اســتاندارد ســازی، اســتفاده 
ــات  ــه خدم ــی در ارای ــارکت مردم ــرد مش ازرویک
واحــد مشــارکت مردمــی در ســال جــاری، بســته 
ــردم  ــارکت م ــب مش ــت جل ــات جه ــه خدم ارای
و ســازمان ها، بســیج و تجمیــع منابــع مالــی و 
غیرمالــی بــا شناســایی و جلــب مشــارکت بخــش 
غیردولتــی بــه ویــژه  خیریــن و ســازمان های 

ــد. ــی باش ــن م ــال تدوی ــعه، در ح ــر در توس مؤث
ــه منظــور مشــارکت بیشــتر داوطلبــان ســالمت  ب
ــارکت  ــا مش ــت از بیماری ه ــگیری و مراقب در پیش
داوطلبــان ســالمت درپیشــگیری  و آمــوزش و 
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درمــان بیمــاری هــای منتقلــه از ناقلیــن و بیمــاری 
تــب مالــت درحــال برنامــه ریــزی مــی باشــد.

ــه منظــور مشــارکت بیشــتر داوطلبــان ســالمت  ب
در ترویــج تغذیــه بــا شــیر مــادر طــرح ســاماندهی 
ــان  ــوان حامی ــالمت بعن ــان س ــارکت داوطلب مش

ــن اســت. ــوزادان شــیر خــوار درحــال تدوی ن
- بــه منظــور توانمنــد ســازی داوطلبــان ســالمت 
نــرم افــزار خــود مراقبتــی و پکیــج آموزشــی 
ــی  ــال طراح ــاالن در ح ــی در میانس ــود مراقبت خ

. می باشــد 
- بــه منظــور ایجــاد انگیــزه وقدردانــی ازخدمــات 

ــب  ــی داوطل ــان ســالمت مراســم روز جهان داوطلب
درحــال برنامــه ریــزی مــی باشــد.

- بــه منظــور دسترســی ارزان، گســترده و منطبــق 
بــا فنــاوری های روز داوطلبان ســالمت کل کشــور، 
راه انــدازی قطــب پنجــم نشــریه مجــازی داوطلبان 

ســالمت در حــال برنامــه ریــزی می باشــد.
ــی  ــی وکیف ــی کم ــی و ارزیاب ــور بررس ــه منظ - ب
فعالیــت هــای داوطلبــان ســالمت  شــاخص هــای 
برنامــه داوطلبــان ســالمت درحــال بازنگــری 

می باشــد.



کام آخر:

ــز 94 در  ــال  پایی ــه دیجیت ــه درفصلنام ــن مصاحب ــه، ای ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ب
پنــج قطــب دانشــگاهی  کشــور منتشــر مــی شــود پیشــاپیش14 آذر مــاه )5 
ــای  نظــام  ــی ادع ــه همــه خدمتگــزاران ب ــب را ب ــی داوطل دســامبر( روز جهان
ســالمت کــه خالصانــه درعرصــه پیشــگیری وارتقــای ســالمت تــالش می کننــد 
ــمند  ــات ارزش ــا و خدم ــالش ه ــم و از ت ــی کن ــرض م ــت ع ــک و تهنی تبری
ــر و  ــای واگی ــاری ه ــت از بیم ــگیری و مراقب ــر پیش ــالمت درام ــان س داوطلب
ــواده و جامعــه  ــرد، خان ــای ســالمت ف ــه بیمــاری ســل، ارتق ــر از جمل غیرواگی

ــم. ــکر می نمای تش
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          مّقدمه 

داوطلبــان ســالمت جهــت ارتبــاط مؤثـّـر بــا خانوارهــای تحــت پوشــش نیــاز بــه فراگیــری مهــارت هــای 
ارتباطــی دارنــد. زیــرا انتقــال پیــام هــای بهداشــتی زمانــی مؤثـّـر واقــع مــی شــود و باعــث تغییــر رفتــار 
مــی گرددکــه ارتبــاط مناســبی بیــن داوطلــب ســالمت و خانــوار تحــت پوشــش صــورت گیــرد. ایــن امر 

نیازمندآگاهــی بیشــتر داوطلبــان ســالمت در خصــوص هنــر برقــراری ارتبــاط  بــا مــردم مــی باشــد. 

       تعریف ارتباط

ــه  ــد ب ــده ی پیــام اســت. پیــام مــی توان ــرای گیرن ارتبــاط فرآینــد انتقــال پیــام از ســوی فرســتنده ب
صــورت کالمــی یــا غیرکالمــی منتقــل شــود. ارتبــاط پدیــده ای اســت کــه ّطــی آن اطاّلعــات  منتقــل 

مــی گــردد. 

داوطلبان 
سالمت و 
مهارت های 
برقراری 
ارتباط مؤّثر

اهداف آموزشی
انتظار می رود داوطلبان سامت پس از مطالعه ی 

مقاله  بتوانند: 
ارتباط را تعریف نمایند. 

اجزای ارتباط را نام ببرند و هر یک را توضیح دهند. 
انواع عناصر ارتباطی را بیان نمایند. 

انوع موانع ارتباطی را شرح دهند. 
انواع مهارت های ارتباطی را توضیح دهند. 
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    اجزای ارتباط

در هر ارتباط پنج جزوجود دارد:  
1.فرستنده : ارسال کننده اطاّلعات است. 
2.گیرنده : دریافت کننده اطاّلعات است. 
3.پیام : اطاّلعات ی که باید منتقل شود. 

ــده  ــه گیرن ــتنده ب ــا از فرس ــیله ی آن ه ــه وس ــا ب ــام ه ــه پی ــتند ک ــایلی هس ــی: وس ــال ارتباط 4.کان
مــی رســند. هنــگام صحبــت زبــان یــک کانــال ارتباطــی اســت. رســانه هــای جمعــی مثــل تلویزیــون 
نیزکانــال ارتباطــی هســتند کــه بــه فراوانــی بــرای انتقــال پیــام هــای ســالمتی اســتفاده مــی شــود. 
5.بازخــورد : پاســخی را کــه از طــرف گیرنــده ی پیــام فرســتاده مــی شــود و فرســتنده آن را دریافــت 
مــی کنــد، بازخــورد یــا فیدبــک مــی نامنــد. بازخــورد همــان اثــر پیــام یــا رفتــاری اســت کــه دریافــت 

کننــده تحــت تأثیــر پیــام از خــود نشــان مــی دهــد. 

اگراطاّلعــات بــه نحــوی انتقــال یابدکــه درذهــن فرســتنده وگیرنــده، یــک معنــای واحــد شــکل بگیــرد، 
مــی تــوان گفــت ارتبــاط کامــل بــوده اســت؛ ولــی، اگــر پیــام بــه صــورت کامــل منتقــل نگــردد یــا 
ایــن کــه یــک نفــر پیامــی را ارســال کنــد ولــی، فــرد مقابــل مفهــوم دیگــری را دریافــت نمایــد و یــا 
حّتــی کســی پیامــی را بفرســتد ولــی دیگــری هیــچ پیامــی را دریافــت نکنــد. از ایــن مــوارد معمــوالً بــه 
عنــوان ســوءتفاهم یــاد مــی شــود. یــک ارتبــاط مؤثّــر ارتباطــی اســت کــه راه را بــر ســوءتفاهم هــای 

احتمالــی ببنــدد. 

انتظار می رود داوطلبان سامت پس از مطالعه ی 
مقاله  بتوانند: 

ارتباط را تعریف نمایند. 
اجزای ارتباط را نام ببرند و هر یک را توضیح دهند. 

انواع عناصر ارتباطی را بیان نمایند. 
انوع موانع ارتباطی را شرح دهند. 

انواع مهارت های ارتباطی را توضیح دهند. 
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ارتباط غیر کامی:  
تحقیقــات نشــان می دهد کــه 65 درصــد ارتباط بــه صورت 
غیرکالمــی انتقــال پیــدا مــی کنــد. پیــام هــای غیرکالمــی 
معمــوال مؤثّرتــر و بهتــر از پیام هــای کالمــی می باشــند. زیرا 
پیــام هــای غیرکالمــی گویایــی بیشــتری ازکلمــات دارنــد. 
ماننــد یــک لبخنــد ســاده کــه نشــان دهنــده ی احســاس 

و عالقــه اســت . 
موانــع ارتباطــی : هــر عامل کــه مانع برقــراري کامــل ارتباط 

گــردد را » مانع ارتباطــی « گویند. 
   انواع مختلف موانع ارتباطی 

موانــع فیزیکــي : عواملــی نظیــر وجــود ســر و صــدا، گرمــا و 
ســرماي بیــش ازحــد، نــور بســیار زیــاد و یــا نــور بســیار کم 

برقــراري ارتبــاط خــوب را مختــل مــی کنــد.    
موانــع اســتنباطي: زمانــي رخ مي دهنــد کــه ســوء تعبیــر در 

مــورد پیــام پیــش بیایــد مثــال زمانــی که: 
 فرســتنده بــراي انتقــال پیامــش از کلماتــي کــه درک 
آن هــا بــراي گیرنــده ی پیــام مشــکل اســت، اســتفاده کرده 

باشد. 
 کلمــات بــه کارگرفتــه شــده در پیــام  بــراي فرســتنده و 

گیرنــده ی پیــام معانــي متفاوتي داشــته باشــند. 

  محتواي پیام مشکل و پیچیده باشد. 
 بــا توّجــه بــه انــواع پیام هــای کالمــی و غیرکالمــی می توان 
مهــارت هــا ی ارتباطــی را در ســه گــروه قرار داد که شــامل:  

  مهارت گوش کردن
  مهارت مشاهده کردن 

  مهارت سخن گفتن
مهــارت گــوش کــردن :  گــوش کــردن فرآیندي فّعال اســت 
و صرفــاً شــنیدن کلمــات نیســت. در واقــع کوششــي اســت 
هشــیارانه بــراي گــوش کــردن بــه صحبــت هایــی اســت که 

بیــان مي شــوند. 
برای گوش کردن فّعال بهتر است: 

 در هنــگام گــوش کــردن، آرامــش خــود را حفــظ کنیــم 
و طبیعــی رفتــار نماییم. 

 بــا توّجــه  کامــل گــوش کنیــم و حواســمان بــه آنچــه 
مــی شــنویم، باشــد. 

 در هنــگام گــوش کــردن، وضعیــت بدنــی مناســب بــه 
ــود بگیریم.  خ

 فاصلــه ی  مناســب بــا کســی کــه حــرف مــی زنــد را 
رعایــت کنیــم. )تــا ّحــدی کــه مخاطــب احســاس راحّتــی کنــد. (

ــاط  ــل ارتب ــرف مقاب ــا ط ــردن، ب ــوش ک ــن گ  در حی

عناصر اصلي ارتباط 
)انواع کانال هاي ارتباطي(

ارتباط کامی: 
ــه  ــان اســت ک ــاط، زب ــراری ارتب ــن وســیله برق ــاده تری س
ــی  در آن از کلمــات اســتفاده مــی شــود. کلمــات ابزارهای
ــد و احساســات از  ــکار و عقای ــان اف ــرای بی ــه ب هســتند ک

ــا اســتفاده مــی گــردد.  ــان از آن ه ــق زب طری

عناصر كالمي ارتباط 
عناصر غير كالمي ارتباط 
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ــم.  ــرار کنی ــمی برق چش
 حــرف طــرف مقابــل را قطــع نکنیــم. هنــگام گــوش 
کــردن، منتظربمانیــم تــا ســخن گفتــن او بــه اتمــام برســد. 
دربــاره ی آنچــه مــی شــنویم حالــت تهاجمــی نگیریــم و 

بــه کســی کــه حــرف مــی زنــد، برچســب نزنیــم. 
ــه  ــا ارســال بازخــورد، ب ــا گــوش کــردن، ب  هــم زمــان ب
طــرف مقابــل بفهمانیــم کــه بــه حرفش گــوش مــی دهیم. 
مهــارت مشــاهده کــردن: عمــل فّعــال، دریافــت نشــانه های 
حاصــل از برقــراری ارتبــاط و درک آن هاســت. صرفــاً با یک 
دیــدن ســاده و بــدون توّجــه فــرق مــی کنــد. در واقــع مــا 
بــا مشــاهده کــردن فّعــال دنبــال هدف مشــخصی هســتیم. 

برای مشاهده کردن فّعال بهتر است: 

  در حیــن ارتبــاط بــا مخاطــب، حــاالت چهــره و حــرکات 
بــدن او را زیرنظر داشــته باشــیم. 

   بــا حضــور ذهــن مشــاهده کنیم وحواســمان بــه آن چه 

مــی بینیم، باشــد. 
ــرار دادن  ــا ق ــم و ب ــی کنی ــم دل ــود ه ــب خ ــا مخاط   ب
ــم،  ــی بینی ــه م ــاره ی آن چ ــای او، درب ــه ج ــان ب خودم

ــم.  ــاوت کنی قض
مهــارت ســخن گفتــن:  انتقــال پیــام در قالب کلمــات و 
جمــالت نیــاز بــه مهــارت های خــاّص ســخن گفتــن دارد. 

برای داشتن مهارت سخن گفتن بهتر است :     
ــتفاده  ــب اس ــرای مخاط ــم ب ــل فه ــاده و قاب ــان س  از زب

کنیــم. 
 دقیــق و کامــل ســخن بگوییــم و منظورمــان را واضــح و 

روشــن بیــان کنیــم. 
 در ســخن گفتــن کلمــات و جمالتــی بــه کار ببریــم که 

مخاطــب مــا تمایل دارد بشــنود. 
  در هنــگام ســخن گفتــن مالحظــه مخاطــب را بکنیــم و 

متناســب بــا وضعّیــت او ســخن بگوییم. 
ــان  ــگ صدایم ــن و آهن ــم و ت ــی گویی ــه م ــن آن چ  بی

ــم.  ــرار کنی هماهنگــی برق

داوطلبــان ســالمت بــرای ارتبــاط مؤثـّـر بــا افــراد محلــه در قــدم اول بایــد افــراد محلــه را بشناســند. در ارتبــاط 
ــارت  ــدم بعــدی مه ــد. در ق ــه آگاهــی الزم راکســب نماین ــراد محل ــا فرهنــگ و آداب رســوم و باورهــای اف ب
هــای ارتباطــی را بایــد بــه خوبــی فــرا گیرنــد، ازعناصرارتباطــی در زمــان مــکان مناســب اســتفاده کننــد و 
موانــع ارتباطــی را رفــع نماینــد. الزم اســت ایــن مهارت هــای ارتباطــی را در کالس بــه همــراه مربــی خــود بــه 
صــورت ایفــای نقــش تمریــن نماینــد؛ تــا بتواننــد اطاّلعــات آموزشــی خــود را بــه خانوارهــای تحــت پوشــش 

انتقــال دهنــد و باعــث تغییــر رفتاردرآنــان گردنــد؛ الّبتــه ایــن امــر بــا تمریــن مســتمر میّســر مــی شــود.

منابع :

1-آموزش مهارت های زندگی، برقراری ارتباط مؤثّر، دکترفرشته موتابی ودکتر الدن فتی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

2-روش آموزش رابطین بهداشت، کتاب مربیان، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاونت بهداشتی

فاطمه فاروجی زاده، کارشناس جلب مشارکت های مردمی شهرستان فاروجگردآوری وتهّیه

نتیجه گیری 
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خانــواده بــه عنــوان کوچکتریــن نهــاد اجتماعــي، نقــش بــه ســزایي درارتقــای ســطح فرهنگــي، اقتصــادي 
ــواده از ســه دیــدگاه ســالمت جســماني، روانــي و اجتماعــي  واجتماعــي کشــور دارد. ســالمت نهــاد خان
قابــل بررســي اســت وزن نیــز بــه عنــوان یکــي از ارکان خانــواده در ایــن ســالمت نقــش بــه ســزایي ایفــا 
مــي کنــد. زنــان نیمــي از جمعیــت هــر جامعــه اي راتشــکیل مــي دهنــد و درعیــن حــال پــرورش دهنــده 
افــراد جامعــه هســتند. فراهــم کــردن غــذا، آمــوزش و پــرورش و مراقبــت هــاي بهداشــتي افــراد خانــواده 
غالبــاً برعهــده زنــان اســت امــروزه بــا پیشــرفت جوامــع بشــري و حضــور بیشــتر زنــان در بیــرون از خانــه 
مســؤولّیت زنــان بــه کل افــراد جامعــه تعمیــم یافتــه و زنــان بــه نیــروي کار اصلــي و ارزان قیمــت تبدیــل 
شــده انــد. ولــي، آیــا بــه همــان انــدازه منزلــت اجتماعــي آنــان تامیــن شــده اســت. بــه نظرمــي رســد هــم 
چنــان توقــع از زنــان بــه ســبب ماهیــت وجــودي شــان از لحــاظ جســمي و عاطفــي باالســت و ایــن خــود 
منجــر بــه افزایــش فشــارهاي روانــي اجتماعــي بــر زنــان شــده و تمــام ابعــاد ســالمت ) جســمي، روانــي و 

اجتماعــي( ایــن گــروه را تحــت تاثیــر قــرار مــي دهــد. 

سالمت زنان، 
سالمت نسل ها
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ــان  ــالمت زن ــت س ــر اهمّی ــا بیانگ ــن ه ــه ای هم
اســت. عمــده نقــش هــاي زنــان را مــي تــوان حول 
ســه بعــد اصلــي ســالمت تقســیم بنــدي نمــود، بــا 
توّجــه بــه ایــن ســه بعــد زنــان نقــش هــاي عمــده 

زیــر را در خانــواده بــر عهــده ی دارنــد. 

ــاي  ــش ه ــماني : نق ــامت جس ــد س 1- بع
ــده  ــش عم ــه دو بخ ــد ب ــن بع ــان درای زن

ــود. ــي ش ــیم م تقس

 الــف:  نقــش ســالمت زنــان بــا توّجــه بــه 
ــه عنــوان نیمــي از  ــان ب ویژگیهــاي بیولوژیکــي آن

جمعّیــت کشــور.
 ب:  نقــش ســالمت زنــان بــه عنــوان مدیــر داخلي 
خانــه و نیــز مدیریــت ســبد غذایــي اعضــاي 
خانــواده و نقــش آنــان در فرهنــگ ســازي الگــوي 

ــواده.  ــراد خان ــي اف غذای

ــه  ــان ب ــش زن ــي:  نق ــامت روان ــد س 2-بع
ــواده و  ــي خان عنــوان مدیــر عاطفــي و روان
ــي  ــائل روان ــت و مس ــان در معنویّ ــش آن نق
ــواده و تربیــت  و اجتماعــي و اقتصــادي خان
ــان را  ــا بعــد ســامت روانــی زن نســلي پوی

مــی ســازد. 

3-  بعــد ســامت اجتماعــي:  نقــش هــاي 
ــش  ــه دو بخ ــز ب ــد نی ــن بع ــان در ای زن

ــود:   ــي ش ــیم م ــده تقس عم

ــور و  ــدار کش ــعه پای ــان در توس ــش زن ــف:  نق ال
و  اقتصــادي  فعالّیت هــاي  در  زنــان  مشــارکت 

اجتماعــي و . . . 
ب:  نقــش زنــان بــه عنــوان مدیــر عاطفــي خانواده 
و تربیــت عاطفــي و اخالقــي فرزنــدان بــه عنــوان 
اعضــاي جامعــه و نقــش آن هــا در افزایــش کیفّیت 
زندگــي و ســهم آنــان در داشــتن جامعه اي ســالم. 
خانــواده  ســالمت  ی  کننــده  تعییــن  زنــان 
مي باشــند. مدیریّــت و برنامــه ریــزي ســالمت 
تاتغذیــه  کــودکان  ازواکسیناســیون  خانــواده 
نوجوانــان، حمایــت ســایراعضاي خانــواده تــا 
ــت  ــه ســالمندان نشــانگر اهمّی ــه ی خدمــات ب ارای
نقــش زنــان در خانــواده مــي باشــد. مــرگ و میــر، 
ناتوانــي ناشــي ازبیمــاري هــاي جســمي و روحــي 
و رفتارهــاي آنــان همــه ابعــاد ســالمت خانــواده را 
تحــت تاثیــر قــرار مــي دهــد. بــه عــالوه بــا توّجــه 
ــادران  ــش م ــواده، نق ــار در خان ــري رفت ــه یادگی ب
درشــبکه یادگیــري اجتماعــي، فرهنگــي، تربیتــي 
ــد  ــت. بي تردی ــیده نیس ــس پوش ــچ ک ــر هی و ... ب
ــواده و در  ــادکامي خان ــب ش ــان موج ــادابي زن ش
نهایــت نشــاط اجتمــاع مي گــردد؛ چــرا کــه، 
اجتمــاع متشــکل از خانواده هــا مــي باشــند و 
زنــان محــور اصلــي خانــواده مــي باشــند. بنابرایــن 
پیــش گرفتــن شــیوه ی زندگــي ســالم بــراي 
بانــوان ایرانــي امــری مهــم در تأمیــن، حفــظ 
وارتقــاي ســالمت آنــان و جامعــه مــي باشــد. 
ــه  ــالمت جامع ــه س ــان مي دهدک ــا نش پژوهش ه
ــي  ــه دسترس ــف ازجمل ــل مختل ــه دالی ــوان ب بان
ــه آمــوزش، اشــتغال، خدمــات بهداشــتي  کــم ترب
درمانــي و... آســیب پذیرتــر از مــردان مــي باشــند 
و تحــت تأثیــر عوامــل اجتماعــي، اقتصــادي، 
درســال هاي  دارد.  قــرار  سیاســي  و  فرهنگــي 
ــري  ــه کارگی ــالب اســالمی ب ــروزي انق ــس از پی پ
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ــي  ــف تخصص ــطوح  مختل ــان درس ــاي زن نیروه
)بــه خصــوص بــراي بهداشــت و ســالمت جامعــه( 
و تأکیــد برحقــوق انســاني، اجتماعــي و فرهنگــي 
زنــان در منشــور حقوق و مســؤولّیت هــاي زنان در 
نظــام جمهــوري اســالمي ایــران وتشــکیل شــوراي 
فرهنگــي اجتماعــي زنــان، یکــي ازافتخــارات 

ــد.  ــي باش ــران م ــالمي ای ــوري اس جمه
هفتــه ملــي ســالمت بانــوان ایراني فرصت مناســبي 
بــراي یــادآوري اهمّیــت نقــش زنــان در جامعــه و 
توّجــه بــه ســالمت جســم، روح وروان آنــان بــراي 
دســتیابي بــه جامعــه اي ســالم وتــالش وهمــکاري 
و برنامــه ریــزي همگانــي بــراي رســیدن بــه ایــن 
امــر مهــم مــي باشــدومي توانــد نقطــه ی آغــازي 
بــراي بانــوان جهــت برنامــه ریــزی صحیــح بــراي 

ــا هــدف حّســاس  داشــتن زندگــي ســالم باشــد. ب
ســازی مدیــرا ن ســالمت وآحادجامعــه نســبت بــه 
ابعــاد مختلــف ســالمت یــک هفتــه در مهــر مــاه  
هــر ســال، بــه عنــوان هفتــه ملـّـی ســالمت بانــوان 

ایرانی)ســبا( نامگــذاری شــده اســت. 
ــالمت  ــزاي زن در س ــه س ــش ب ــه نق ــه ب ــا توّج ب
ــم  ــش اعظ ــدکه بخ ــي رس ــر م ــه نظ ــواده ب خان
ــورد  ــع م ــي و مناب ــتي و درمان ــاي بهداش برنامه ه
اســتفاده در ایــن خصــوص بایدبــا توّجــه بــه ابعــاد 
مختلــف ســالمت ایــن قشــرتدوین گــردد. بــا 
ــالمت  ــه س ــه ب ــن مقال ــاز، ای ــن نی ــه ای ــه  ب توّج
ــی  ــای زیبای ــالن ه ــا وس ــگاه ه ــوان در آرایش بان

ــت.  ــه اس پرداخت

 امــروزه دنیــای مــد و زیبایــی یکــی از اصلــی ترین 
دغدغــه هــای بانــوان و دختــران ما شــده اســت. 

ایــن مقالــه در نظــر دارد نگــرش مــا را نســبت بــه 
رفتــار هــای روزانــه خــود دقیــق تــر نمایــد، زیــرا، 
بــه ســبب افزایــش مراجعــه بــه آرایشــگاه ها و عدم 
ــال  ــه انتق ــر ب ــگران منج ــت آرایش ــت و رعای دّق
ــل  ــی از دالی ــه یک ــود ک ــراد ش ــن اف ــاری بی بیم
آن مــی توانــد بــی دّقتــی و عــدم رعایــت برخــی 

ــکات توســط آرایشــگران باشــد.  ن
انتقــال بیماری هــا از طریــق آرایشــگاه امــری جّدی 
ــای  ــود. بیماری ه ــوش می ش ــه گاه فرام ــت ک اس
ــال در آرایشــگاه ها شــامل بیماری هــای  ــل انتق قاب

خونــی و 
بیماری های 

پوستی است. 
بــه  زنانــه  آرایشــگاه   

دلیــل اســتفاده بیشــتر از تیغ هــا، موچین هــا، 
ــور  ــور، مانیک ــزار پدیک ــک، اب ــای تیزکوچ قیچی ه
و تاتــو در مقایســه بــا پیرایشــگاه های مردانــه، 
در صــورت رعایــت نکــردن اصــول بهداشــتی، 
می تواننــد محیــط هــای مســتعدتری بــرای آلــوده 
ــن  ــم چنی ــتری ها و ه ــند. مش ــراد باش ــدن اف ش
کارکنــان آرایشــگاه هــا دوگــروه از افــراد در معرض 
محیط هایــی  در چنیــن   HIV بــه  ابتــال  خطــر 

ســامت بانــوان در آرایشــگاه هــا و 
ــی ــای زیبای ــالن ه س
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ــتند.  هس
اســتفاده از ناخن هــای مصنوعــی و کاشــت ناخــن، 
عوارضــی هــم چــون عفونت هــای معمولــی و 
قارچــی، درماتیــت )اگزمــای تماســی( تغییر شــکل 
ــن  ــن رفت ــی ازبی صفحــه ناخــن، شــکنندگی وحّت
صفحــه اصلــی ناخــن را بــه دنبــال خواهــد داشــت. 
هــم چنیــن، کاشــت ناخن هــای مصنوعــی باعــث 
تغییــر رنــگ ناخــن، التهــاب دور ناخــن، خــط خط 
شــدن و خــرد شــدن ناخــن و کنــده شــدن لبــه ی 
آزاد ناخــن از بســتر ) انیکوالیــزس( می شــود. 
ــور  ــه ط ــن ب ــت ناخ ــل کاش ــه عم ــی ک در صورت
ــای  ــود، عفونت ه ــام نش ــب انج ــتی و مناس بهداش
قارچــی را در افــراد افزایــش می دهــد و همچنیــن 
ــن در  ــاره ناخ ــت کن ــه پوس ــن ک ــل ای ــه دلی ب
بعضــی از مواقــع دچــار خونریــزی می شــود و 
ابــزار کار را آلــوده می کنــد، در صــورت عــدم 
ــای  ــال بیماری ه ــال انتق ــت، احتم ــت بهداش رعای
ــش  ــت را افزای ــدز و هپاتی ویروســی هــم چــون ای

می دهــد. 
از  مــدت  طوالنــی  اســتفاده  دیگــر  ســوی  از 
ناخن هــای مصنوعــی باعــث تغییــر فــرم و تغییــر 
حالــت ناخــن می شــود کــه در مــواردی منجــر بــه 
عــوض شــدن جهــت و محــور ناخــن می شــود. هــم 
ــی  ــای مصنوع ــه از ناخن ه ــی ک ــن خانم های چنی
ــی اســتفاده  ــّدت طوالن ــرای م ــا کاشــته شــده ب ی
ــند  ــده باش ــه ش ــت متوّج ــن اس ــد، ممک می کنن
کــه ناخن هــای واقعــی آن هــا نــازک و کــدر 
ــراد  ــن اف ــه ای شــده اســت. متخّصصیــن پوســت ب
کــه بــه طــور مرتــب از ناخــن مصنوعــی اســتفاده 

ــاه،  ــه م ــر س ــه ه ــه می کنندک ــد، توصی می کنن
آن هــا را کنــده و اجــازه بدهنــد ناخن هایشــان 

استراحت کنند.   
 هــم چنیــن اســتفاده مــداوم و زیــاد از مــواّد 
ــتاندارد  ــواد اس ــن م ــر از بهتری ــی اگ ــی حّت آرایش
نیــز باشــد، فــرد را دچــار عوارضــی ماننــد تیرگــی 
ــفافّیت  ــن ش ــن رفت ــت، از بی ــگ پوس ــر رن وتغیی
ــد.  ــّیت می کن ــات حساس ــاد مقّدم ــت و ایج پوس
ــه در  ــاز ک ــت س ــتاندارد و دس ــای غیراس ــرم ه ک
برخــی ازآرایشــگاه هــا اســتفاده مــی شــوند، مثــال  

ــواد اســت.  ــوع م ــن ن ــی از ای خوب
رنــگ مــوی تقلبــی باعــث تکــه تکــه شــدن 
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ــده ی  ــی تشــکیل دهن ــن اصل ــه پروتئی ــن ک کراتی
مــداوم  اثراســتفاده  در  و  اســت می شــود  مــو 
باعــث ریــزش مــو مــی شــود. هــم چنیــن گاهــی 
ــه وجــود آمــدن موخــوره، شکســتن مــو،  باعــث ب
ــار  ــی کن ــدد چرب ــو، خشــک شــدن غ ــدورت م ک
موهــا و ایجــاد حساســّیت و خــارش ســر وگــردن 

می شــود. 
اســتفاده از مــواد آرایشــی نامرغــوب و تقلبــی 
ــن  ــا و ریخت ــک ه ــه پل ــیدن ب ــیب رس ــث آس باع
مــژه هــا شــده، همچنیــن بــا ورود ایــن مــواّد بــه 
چشــم ایجــاد بیمــاری التهــاب ملتحمــه ی چشــم 
ــد  ــز مــی توان ــه ی چشــم نی ــه قرنی ــد و ب می نمای
آســیب برســاند، ضمــن ایــن کــه بــا ایجــاد التهــاب 
ــدن  ــت ش ــزی وکلف ــاعث قرم ــک، بـ ــه ی پل لبــ
ــای  ــه بیماری هــ ــانی کـ ــود. کس ــا می ش پلک ه
قبلــی پوســت بــا ســابقه حساســّیت جلــدی، 
پوســت  کــه  کالژن  بیماری هــای  مخصوصــاً 
اثــرات  برابــر  در  دارنــد.  می کننــد،  درگیــر  را 
ــواد  ــن م ــد. ای ــواد آســیب پذیرترن ــن م مخــّرب ای
ــای  ــدن بیماری ه ــی ب ــتم ایمن ــک سیس ــا تحری ب
ــال  ــوان مث ــه عن پنهــان راشــعله ور مــی ســازند، ب
ــو«  ــوس اریتمات ــاری »لوپ ــه بیم ــه ب ــرادی ک اف
پنهــان مبتــال مــی باشــند حّتــی بــا یک بــار 
ــا  ــاری آن ه ــی بیم ــی تقلب ــواّد آرایش ــرف م مص
شــدیدتر می شــود. امــروزه بــا تولیــد بســیار زیــاد 
ــی از  مــواّد آرایشــی، شــخیص مــواّد آرایشــی اصل
ــواّد ســاخت خــارج از کشــور،  ــژه م ــه وی تقلبــی ب
ــا  ــن ب مشــکل شــده اســت. ســودجویان و متقلبی
ســاخت برچســب ها و ظــروف مشــابه اصلــی، 
مــواّد تقلبــی را روانــه بــازار می کنندکــه ناخالصــی 
ــش  ــا باعــث ایجــاد عوارضــی همچــون افزای آن ه

ــوالً  ــود. معم ــده می ش ــّیت در مصــرف کنن حساس
ایــن مــواد قیمــت کمتــری نســبت بــه مــواد اصلی 
دارنــد ولــی، بهتریــن راه تشــخیص ایــن اســت کــه 
ــا  ــب ب ــل برچس ــای داخ ــاخت کارخانه ه ــواد س م
مشــخصات کامــل )پروانــه ســاخت و بهره بــرداری، 
آدرس، تاریــخ تولیــد و انقضــاء، ترکیبــات( داشــته 
ــز  ــواّد ســاخت کشــورهای خارجــی نی باشــند و م
دارای برچســب تاریــخ تولیــد و انقضــاء و نام کشــور 
ــن برچســب فارســی شــماره ی  ــازنده و همچنی س
ــادآوری  ــند. ی ــت باش ــوز ورود از وزارت بهداش مج
ــگاه های  ــد از فروش ــواد را بای ــن م ــود ای ــی ش م
معتبــر و مطمئــن تهیــه کردوضمــن رعایــت 
ــرارت  ــور، ح ــداری مناســب )دور از ن ــرایط نگه ش
ــاء  ــد و انقض ــخ تولی ــه تاری ــه ب ــت( و توّج و رطوب
ــداوم  ــرف م ــد، از مص ــه ش ــه گفت ــور ک ــان ط هم

ــرد.  ــودداری ک ــا خ آن ه
 بیماری هــای پوســتی ماننــد بیماری هــای قارچــی 
و جوش هــای پوســتی نیــز توّســط وســایلی ماننــد 
ــل  ــوده منتق ــه آل ــد و حول ــرس، پیش بن ــانه، ب ش
پوســتی،  قارچ هــای  مهم تریــن  از  می شــوند. 

ــی باشــد.  ــس م ــی و پدیکلوزی ــارچ کچل ق
و  آرایشــگاه ها  از  بعضــی  در  اســت  ممکــن 
ــورت  ــی ص ــوز الزم، اقدامات ــد مج ــای فاق مکان ه
گیــرد کــه دخالــت در امــور پزشــکی باشــدو 
بــرای مشــتریان  خطراتــی دارنــد، بــه طــور کلــی 
تبلیــغ و انجــام اقداماتــی کــه بــه منظــور زیبایــی 
ــا  ــی دارد وی ــه درمان ــرد و جنب ــی گی ــورت م ص
ــن  ــاند، در ای ــیب برس ــه پوســت آس ــد ب ــی توان م
ــات  ــن اقدام ــی از ای ــت، برخ ــوع اس ــن ممن اماک
هیدرودرمــی،  لیپولیــز،  الکترولیــز،  عبارتنــداز: 
کوتریزاســیون پوســت )برداشــتن خــال و ضایعــات 
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پوســتی (، کاشــتن مــو، پیلینــگ )برداشــتن قشــر 
ســطحی پوســت( کارهایــی ماننــد خالکوبــی 
ــا  ــت و پ ــای دس ــن ه ــت دادن ناخ ــو( وحال )تات
ــا وســایل  ــه ب ــی ک )مانیکــور و پدیکــور( در صورت
ــراد غیــر متخّصــص  )در امــور  ــوده و توســط اف آل
پزشــکی( انجــام شــود، می توانــد ضمــن ایــن کــه 

در برخــی مــوارد موجــب آســیب زدن بــه زیبایــی 
ناپذیــری می شــود، خطــر  و لطمــات جبــران 
بــروز عفونت هــای ســطحی وعمقــی وهــم چنیــن 
انتقــال بیماری هــای خطرناکــی ماننــد ایــدز و 
هپاتیــت را دربرداشــته باشــدکه ایــن مــوارد باعــث 

ــود.  ــی ش ــی م ــع قضای ــه مراج ــکایت ب ش

ی  کلّیــه  انتقــال  از  پیشــگیری  منظــور  بــه   
ــال در  ــل انتق ــتی قاب ــی و پوس ــای خون بیماری ه
آرایشــگاه هــا، بهتریــن شــیوه، اســتفاده از وســایل 
اختصاصــی بــرای هرمشــتری مــی باشــد. بنابراین، 
الزم اســت کــه متصدیّان آرایشــگاه ها از مشــتریان 
ــد کــه وســایل آرایشــی اختصاصــی  خــود بخواهن
ــی،  ــامل قیچ ــایل ش ــن وس ــد. ای ــراه بیاورن را هم
ــته  ــغ و دس ــه، تی ــد، حول ــش بن ــرس، پی ــانه، ب ش

تیــغ و ماشــین اصــالح و. . . مــی باشــد. در صــورت 
ــایل  ــتفاده از وس ــه اس ــگر ب ــودن آرایش ــار ب ناچ
ــایل کار  ــی وس ــات ضّدعفون ــد اقدام ــترک، بای مش
درحضــور مشــتری وقبــل از شــروع بــه کار انجــام 
شــود. آرایشــگر بایــد هــم چنیــن دســت های خــود 
را بعــد ازپایــان اصــالح هرمشــتری وقبــل از شــروع 
ــم و  ــع مالی ــون مای ــا صاب ــدی ب ــتری بع کار مش

ــد.  مخصــوص شســت و شــو ده

پیشگیری

نتیجه گیری 

ــزایی در  ــه س ــش ب ــتی نق ــرایط بهداش ــت ش ــا رعای ــگاه ها ب ــی درآرایش ــایل اختصاص ــتفاده از وس اس
ــی از  ــواد آرایش ــد م ــن خری ــگاه ها دارد. همچنی ــا آرایش ــط ب ــای مرتب ــال بیماری ه ــگیری از انتق پیش
ــی آن بکاهــد.  ــد از عــوارض احتمال ــوط مــی توان ــت در داشــتن شــرایط مرب فروشــگاه هــای معتبرودّق

رقیه ذبیحی، کارشناس گسترش شبکه مرکز بهداشت گنبد کاووس، دانشگاه علوم پزشکی گلستان گردآوری وتهّیه
دکتر زهرا قدسی پور، معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 

منابع 
http: //ircha. tums. ac. ir-1 مرکز  تحقیقات ایدز ایران

2-الهام احساني چیمه، محمد محبوبی، محمد قیاسي، مهرنوش جعفري، نقش زن در سالمت خانواده، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات تهران
3-میالد زین دار، امین میر وسجادبازووند، ماندانا ساکی، شیوع سوء مصرف مواد وعوامل زمینه ساز آن در بین دانشجویان، افالک سال پنجم، شماره 14 و15
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موادالزم :  مواد الزم برای 6 نفر                         
نخود :  نیم کیلو 

گوشت گوساله :  نیم کیلو 
اسفناج خرد شده :  یک و نیم کیلو 

پیاز : 200گرم  
سیر : 300 گرم 

آرد گندم، نمک، زردچوبه، آب نارنج، روغن به مقدار الزم 

طرز تهیه 
1 . نخــود را روز قبــل خیــس کنیــد و در ایــن فاصلــه یکــی دوبــار آب آن را عــوض کنیــد. ســپس در آب فــراوان 

جوشــانیده تــا پختــه شــود. 
2. گوشت و پیاز خردشده را با مقداری آب بپزید. 

3. اسفناج های خرد شده را با آرد کامال مخلوط کنید. تا مقدار آرد موردنیاز جذب شود. 
4. دریک قابلمه بزرگ تر اسفناج ها را با آب سرد جوشانده شود . )تقریبا نصف دیگ آب ریخته شود (

5.  سپس گوشت و نخود پخته شده را به آن اضافه کنید. صبر کنید تا غذا جا بیفتد. 
6. در انتهــا ســیرخرد شــده را بــا روغــن ســرخ کــرده مقــداری زردچوبــه بــه آن اضافــه کنیــد، پــس از آمــاده شــدن 

ســیر داغ آن را داخــل دیــگ بریزیــد. 
7.  بسته به ذائقه، نمک و آب نارنج و چاشنی غذا را اضافه کنید. 

این غذا به همراه زرشک پلو با مرغ مصرف می شود.                                   
ارزش غذایی

ــرد حــدوداَ دارای680  ــه ازای هــر ف ــی آن و ب ــری اســت، ارزش غذای ــذا 3650 کیلوکال ــن غ ــی کل ای ارزش غذای
کیلوکالــری انــرژی مــی باشــد. 

•گوشت قرمز وحبوبات موجود در غذا، اسیدآمینه های ضروری بدن را فراهم می آورد. 
•ســبزیجات وحبوبــات موجــود در ایــن غــذا تأمیــن کننــده فیبرهــای گیاهــی اســت و در پیشــگیری از یبوســت و 

ســرطان روده بــزرگ بســیار مفیــد اســت. 
•بر اساس تحقیقات اخیر، سیرموجود در غذا در کاهش چربی خون و تنظیم فشارخون مؤثّر است. 

•در صورتــی کــه در تهیــه ایــن غــذا از گوشــت کــم چربــی و روغــن کمتــری اســتفاده شــود کــم کالــری بــوده و 
مصــرف آن بــه افــراد مبتــال بــه اضافــه وزن و چــاق توصیــه مــی شــود. 

•رنگدانه ی سبز موجود در اسفناج آنتی اکسیدان می باشد. 

غذاهای محلّی منطقه  

ساک گرگانی

  زهرا حاجی ابراهیمی، کارشناس جلب مشارکت مردمی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان گردآوری وتهّیه
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مواد الزم: 
1-نخود- 100 گرم  2-لوبیا100-گرم   3-عدس-100گرم  4-سبزیهاي معطر-به مقدار الزم

5-اماج ) نوعي خمیر با آرد گندم است که به اندازه عدس  فرم داده می شود (
6-روغن- 1قاشق غذا خوری   7-پیاز داغ به مقدار الزم   8-نمک - فلفل- زردچوبه - زیره

طرز تهیه اُماج
ــا نیــم پزشــود ســپس ســبزي آش و  ــا مقــدار الزم آب مــي جوشــانیم ت ــا و عــدس را ب نخــود، لوبی
ادویــه و خمیــر امــاج را افــزوده و مــي گذاریــم جــا بیفتــد ســپس بــا پیــاز داغ تزئیــن مــي کنیــم . 

موقــع صــرف غــذا  بهتــر اســت بــا ســرکه میــل شــود. 
نکات تغذیه ای

ترکیــب ایــن غــذا سرشــار از پروتئیــن هــای گیاهــی اســت و بــرای بیمــارا ن قلبــی و عروقــی مناســب 
اســت و بــه دلیــل وجــود ســبزیجات پیشــگیری کننــده از یبوســت مــی باشــد . اســتفاده از حبوبــات 
جوانــه زده، ارزش غذایــی ان را افزایــش داده وبــرای کــودکان و زنــان و ســالمندان غــذای مناســبی 

اســت )مقــدار نمــک ان بخصــوص بــرای ســالمندان  وبیمــاران محــدود گــردد(. 

مواد الزم: 
1-آرد                    1 پیمانه

2-روغن مایع سرخ کردنی      به میزان الزم
3-شیره انگور                   1 پیمانه

4-آب                             به مقدار الزم
5-گالب                           در صورت تمایل

دستورپخت: 
ــا روغــن تفــت مــي دهیــم       ابتــدا آرد را تفــت مــي دهیــم و ســپس روغــن را افــزوده و کمــي ب
بعــد کمــي آب و گالب اضافــه مــي کنیــم و در آخــر شــیره انگــور بــه آن اضافــه مــي کنیــم و خــوب 

هــم مــي زنیــم تــا قــوام آیــد. 
نکات تغذیه ای

ــه  ــاال ب ــری ب ــل کال ــی بدلی ــر از شــکر اســت ول ــوا بهت ــن حل ــه ای مصــرف شــیره انگــور در تهی
افــراد دارا ی اضافــه وزن و یــا بیمــاران  دیابتــی و قلبــی - عروقــی توصیــه نمــی شــود 
ولــی بــه عنــوان دســر بعــد از غذا،پیشــنهاد مناســبی بــرای کــودکان کــم وزن، کوتــاه قــد 
می باشــد . بــرای افزایــش ارزش غذایــی، توصیــه مــی شــود از مغــز هــا ی گیاهــی )گــردو-

بــادام و. . . ( در تهیــه و یــا تزییــن حلــوا اســتفاده شــود.  
گــردآوری و تهیــه: بهنــاز فیــروزی، مســئول واحــد بهبــود تغذیــه جامعــه، معاونــت بهداشــتی 

دانشــگاه علــوم پزشــکی ســبزوار

اُماجغذاهای محلّی سبزوار

حلوای شیره
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مواد الزم :  
1- لپه                     

2- گوشت بدون چربي استخوان    
3- لوشي ) برگه آلو (                   

4- برگه زردآلو

این خورش همراه با پلو صرف مي شود . 
ــم  ــی کنی ــال ســرخ م ــن کام ــاز و روغ ــا پی ــدا گوشــت را ب ابت
ــانیم،  ــي جوش ــم م ــا ه ــو را ب ــه زردآل ــي و برگ ــپس لوش س
هســته لیشــی را گرفتــه تــا یــک محلــول صــاف و یکنواختــي 
بــه دســت آیــد. ســپس لپــه و محلــول آلــوي آمــاده شــده را 
ــد  ــم، بع ــي کنی ــه م ــاز ســرخ شــده  اضاف ــا پی ــه گوشــت ب ب
از آن ادویــه و نمــک الزم را بــه آن مــي افزاییــم و صبــر 
ــت  ــر دوس ــیرین ت ــر ش ــه اگ ــد. البت ــا بیفت ــا ج ــم ت مي کنی
داریــم مي توانیــم برگــه زرد آلــو آن را زیــاد کنیــم یــا کمــي 

ــم.  ــه کنی ــه آن اضاف شــکر ب

خورش ُمتنجن

غذاهای محلّی جاجرم

ــالمت،  گردآوری وتهّیه ــب س ــدم، داوطل ــوروزی مق ــرا ن ــه : زه ــردآوری وتهّی گ
ــوم پزشــکی خراســان شــمالی، شهرســتان جاجــرم دانشــگاه عل
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خانه امن کجاست ؟

اهداف آموزشی

انتظار می رود خوانندگان محترم پس از مطالعه ی این مقاله بتوانند: 
ــان  ــد را بی ــاط کــودک و وال ــر ارتب ــروری ب ــد پ ــری مهــارت هــای  فرزن ــر فراگی 1-تأثی

کننــد. 
2-رفتار قاطعانه را بیان نمایند. 

3-بــه مهــارت هــای کــه از طریــق آن مــی تــوان فضــای مثبتــی را در خانــه ایجــاد کــرد، 
ــاره کنند.  اش

ــادر  ــدر و م ــکل از پ ــی را متش ــای کوچک ــواده ه ــت خان ــده اس ــاد ش ــی ایج ــبک زندگ ــه در س ــی ک تغییرات
پدیــدآورده اســت، کــه بــه آن هــا خانــواده هســته ای مــی گوینــد. درگذشــته خانــواده هــا گســترده بودنــد 
یعنــی اعضــای خانــواده در نســل هــای مختلــف بــا هــم زندگــی و از یکدیگــر حمایــت مــی کردنــد. کــودکان 
ــاس  ــری احس ــکل گی ــب ش ــردی، موج ــارت ف ــر مه ــاوه ب ــه ع ــتند ک ــه داش ــخصی در خان ــای مش ــش ه نق
مســؤولّیت پذیــری در آن هــا مــی گشــت. تعامــات اعضــای خانــواده در گذشــته بیشــتر از امــروز بــود. بــا در 
نظــر گرفتــن ایــن عوامــل و بــا توّجــه بــه افزایــش تنــش و فشــار در زندگــی کنونــی، آمــوزش مهــارت هایــی 

بــرای ایجــاد فضــای مثبــت در خانــواده هــا مفیــد و الزم بــه نظــر مــی رســد. 
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مفهوم دوستت دارم را به کودک انتقال دهید. 

ــای   ــودک روش ه ــه ک ــود ب ــه ی خ ــان دادن عالق ــرای نش ب
ــتن او  ــت داش ــد. از دوس ــه کار ببری ــد ب ــی توانی ــی م مختلف
ــد. او را در  ــت کنی ــران صحب ــوی دیگ ــش جل ــی های و خوب
آغــوش بگیریــد و نــوازش کنیــد. از جمــالت زیبــا و محترمانــه 
بــرای صــدا کــردن وی اســتفاده کنیــد، بــه او بگوییــد کــه بــه 

داشــتن چنیــن فرزنــدی افتخــار مــی کنیــد. 

به 

کارهای درست فرزندتان توّجه داشته باشید. 

ــه آن  ــدان را ب ــت فرزن ــای نادرس ــط کاره ــب فق ــن اغل والدی
ــال  ــم در ح ــه دای ــای آن ک ــه ج ــد. ب ــی کنن ــزد م ــا گوش ه
انتقــاد از فرزندتــان باشــید می توانیــد آن هــا راتشــویق کنیــد، 
ــر خوشــحالم  ــی نظی ــن عبارات ــا گفت ــن کار را ب ــد ای می توانی
کــه اتاقــت را تمیــز کــردی، ممنونــم از ایــن کــه اجــازه دادی 
ــون  ــد وممن ــازی کن ــو ب ــای ت ــازی ه ــباب ب ــا اس ــرادرت ب ب
ــه مــادرت در شســتن ظرف هــا کمــک کــردی، انجــام  کــه ب

دهیــد. 

کاری کنید که در خانواده تان احساس امنّیت و آرامش 
برقرار شود. 

فرزندتــان بــه شــما و همســرتان بــه دیــد پایگاهــی مســتحکم 
و امــن مــی نگــرد، فضــای خانــواده بایــد بــه گونــه ای 
باشــدکه هــرگاه فرزندتــان از آن خــارج گــردد، نگــران اوضــاع 

ــد.  ــاداری اعضــای آن شــک نکن ــه وف آن نباشــد و ب
اگــر بــا همســرتان بحــث و اختــالف نظــر داریــد، ســعی کنید 
ــه  ــری ک ــه تأثی ــد و متوّج ــه باش ــا او محترمان ــان ب برخوردت
ــان  ــر فرزندت ــوا و مشــاجره لفظــی شــما ب ممکــن اســت دع
داشــته باشــد، باشــید. مطــرح کــردن بحــث هــا و اختــالف 
نظرهایتــان در برابــر فرزندتــان مادامــی کــه یکدیگــر را تحقیر 
و تهدیــد نکنیــد، بــد نیســت و بــه فرزندتــان مــی آمــوزد کــه 
اعضــای خانــواده ممکــن اســت بــا هــم اختــالف نظــر داشــته 
باشــند، ولــی، مــی تواننــد بــه درســتی آن را بیــان و حــّل و 

فصــل کننــد. 

به فرزندانتان امکان دهیدزمینه های مختلفی چون 
موسیقی، هنر، نمایش، تأتر، علوم، ادبّیات، سفر، ورزش 

و . . . را تجربه کنند. 

فرزنــدان را تشــویق کنیدکــه مســائل مختلــف را تجربــه کنــد 
ــه آن هــا اجــازه  ــا دریابیــد در درونــش چــه مــی گــذرد. ب ت
دهیــد کــه فّعالّیت هــای مختلــف را دنبــال کننــد، چــه ایــن 
فّعالّیت هــا مــورد عالقــه شــما باشــد یــا نباشــد. بــه دّقــت بــه 
فّعالّیــت هــا و تجاربــی کــه فرزندانتــان جــذب آن  مــی شــوند 
توّجــه کنیــد. مراقــب باشــید دوبــاره فّعالّیــت هــا و تجاربــی 
را انتخــاب نکنیــد کــه مــورد عالقــه خودتــان باشــد یــا فکــر 
ــاب  ــتند. انتخ ــد هس ــه آن عالقمن ــان ب ــد فرزندانت ــی کنی م
ــد  ــری ب ــر پذی ــی خط ــد کم ــان بگذاری ــده خودش ــه عه را ب

نیســت. 

درباره ارزش های خانوادگی  با او صحبت کنید. 

فرزنــدان در بیــرون و درون خانــواده تبدیــل بــه مــردم 
می شــوند. آن هــا ممکــن اســت یــاد بگیرنــد، بــه جــز 
ــل  ــری ارزش قائ ــای دیگ ــرای چیزه ــواده ب ــای خان ارزش ه
ــی  ــد. وقت ــش بگذارن ــه نمای ــدی را ب ــد جدی ــند و عقای باش
ارزشــی بــرای شــما مهــم اســت آن را بــه روشــنی بــا 
ــد:  ــال بگویی ــوان مث ــه عن ــد. ب ــان بگذاری ــان در می فرزندانت
بــه نظــر مــن راســتگویی موضــوع مهمــی اســت، چــون، باعث 
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مــی شــود بتوانیــم بــه یکدیگــر اطمینــان کنیم. 
بــه نظــر مــن گفــت گــو راه حــل مشــکالت اســت نــه کتــک 

زدن، کتــک زدن فقــط موجــب آزردگــی  مــی شــود. 

به فرزندتان کمک کنید احساس توانمندی داشته 
باشد. 

اگــر شــما راه مناســبی را بــرای توانمندســازی کــودک 
برنگزینیــد، ممکــن اســت کــه از روش هــای نامناســبی بــرای 
کســب قــدرت اســتفاده کننــد. راه هــای مناســب بــرای ایــن 

ــد از:  کار عبارتن
ــه او اجــازه انتخــاب دهیــد،  از کــودک مشــورت بخواهیــد، ب
ــی  ــد، بعض ــان کن ــارج کمکت ــبه ی مخ ــد در محاس بگذاری
ــه عهــده ی او بگذاریــد،  وقــت هــا پخــت و پــز و خریــد را ب
ــا را  ــش ه ــد کف ــی توان ــاله م ــه س ــودک  س ــک ک ــی ی حّت
ســر جایــش بگــذارد. مــا اغلــب خودمــان همــه ی کارهــا را 
ــت؛   ــرتر اس ــی درد س ــان ب ــون برایم ــم، چ ــی دهی ــام م انج
ــی  ــن کار آن اســت کــه کــودک احســاس ب ــی، نتیجــه ای ول
ــای  ــان پیامده ــد ت ــا فرزن ــد ت ــد. بگذاری ــی کن ــی م اهمّیت
ــن  ــر م ــد. از خــود بپرســید اگ ــه کن ــا را تجرب ــی کاره طبیع
ــت  نمــی کــردم چــه مــی شــد. وقتــی  در ایــن مــورد دخال
مــا در هــر مســأله ای حّتــی مــواردی کــه کــه نیــازی بــه مــا 

ــم کــودک  ــی کنی ــت م ــب نیســت دخال از کســـ
ــج تجربــه و مواجــه شــدن بــا  نتای

اعمالــش محــروم  طبیعــی 
مــی شــود. وقتــی بــه کــودک 
ــه   ــم متوّج ــی دهی فرصــت م

و  شــود  کارهایــش  عواقــب 
ــد. در  ــت کن ــه اش را تقوی تجرب

ــا نــق زدن و  ایــن صــورت دیگــر ب
نصیحــت هــای زیــاد، روابطمــان را 

ــم.  ــی کنی ــراب نم ــا او خ ب

از لحظاتی که با فرزندتان هستید استفاده کنید. 

اعتمــاد بــه نفــس کــودک شــما تحــت تأثیرکیفّیــت اوقاتــی 
اســت کــه بــا او صــرف مــی کنیــد نــه مقــدار و کمّیــت ایــن 

زمــان. 
اگــر اوقــات مفیــدی را هــر روزه به کــودک اختصــاص ندهیم، 
اوقاتــی کــه فقــط متوّجــه او باشــیم کــم کــم ناهنجاری هــای 
رفتــاری در او بــروز مــی کنــد. از نظــر کــودک اگــر در مقابــل 
ــه  ــه جنب ــم ک ــان دهی ــاری نش ــارش رفت ــا رفت ــته ی خواس
منفــی دارد، بهتــر از ان اســت کــه بــه او بــی توّجــه ی شــود 
نادیــده گرفتــن کــودکان و عــدم توّجــه  بــه گفتــه  هــای آن 
هــا در بســیاری از مــوارد مانــع ادامــه ی ارتبــاط مــی شــود. 
ــد  ــش دارن ــان بخ ــع و اطمین ــوردی قاط ــه برخ ــی ک والدین
ضمــن اعطــای آزادی بــه فرزنــدان خــود بــرای آنــان 
مقــررات روشــنی تعییــن مــی کننــد، آن هــا حــس اعتمــاد 

ــری را در  ــس و مســؤولّیت پذی ــه نف ب
ــد.  ــت مــی کنن ــد خــود تقوی فرزن

والدیــن خودکامــه و مســتبد 
ــون  ــی چ ــت ب ــتار اطاع خواس
ــتند،  ــان هس ــرای فرزندش و چ
لزومــی نمــی بیننــد کــه بــرای 
ــای  ــته ه ــا خواس ــتورات ی دس

خــود دلیلــی ارایــه دهنــد و 
بــرای نافرمانــی در 

ــتورات  ــر دس براب
ــی  ــود حّتـــ خ
تنبیــه هــــای 
شــدید بــه کار 



26 داوطلبان سالمت

ــی  ــان و ب ــن خــود را نامهرب ــن کــودکان، والدی ــد. ای مــی برن
ــه انتظــارات و درخواســت  ــد ک ــد و معتقدن ــی دانن ــه  م توّج
هایشــان غیــر منطقــی و نادرســت اســت ارتبــاط بیــن والدین 
ــا و  ــه ای پوی ــی رابط ــژه در دوران نوجوان ــه وی ــدان ب و فرزن
ــدرت و  ــال ق ــای اعم ــه ج ــد ب ــن بای ــت والدی ــه اس دوطرف
دســتور دادن یــا نصیحــت کــردن صــرف زمینــه ای را فراهــم 
ــه بحــث  ــواده فّعاالن ــا فرزندانشــان نیــز در مــورد امــور خان ت
ــه  ــر ب ــری یکدیگ ــم فک ــا ه ــند و ب ــته باش ــارکت داش و مش

ــند.  ــر برس ــورد نظ ــه ی م نتیج

از رفتارهای مثبت او قدردانی کنید. 

ــن،  ــد، بنابرای ــت دارن ــویق را دوس ــا تش ــان ه ــه ی انس هم
کارهــای خوبــی را کــه کودکتــان در طــول روز انجــام 
ــدرش  ــه پ ــاًل ب ــد. مث ــالم کنی ــد اع ــدای بلن ــا ص ــد ب می ده
ــش  ــه ی تکالیف ــه هم ــد خان ــا آم ــروز ت ــی ام ــد » عل بگویی
ــرض تحســین خــود  ــن کار او را در مع ــا ای را انجــام داد. » ب
ــین را  ــد، تحس ــرار دهی ــدرش ق ــده پ ــرم کنن ــخ دلگ و پاس
ــه جــای ایــن  ــه صــورت واضــح و مشــخص بیــان کنیــد، ب ب
ــام را  ــز ش ــه می ــون ک ــد:  »ممن ــن، بگویی ــد: آفری ــه بگویی ک
چیــدی. « درک شــما از ارزش کاری کــه کــودک انجــام داده 
ــه او  احســاس مــورد احتــرام بــودن را تقویــت مــی کنــد و ب
ــام  ــت انج ــه کاری را درس ــد چ ــاً بدان ــد دقیق ــازه می ده اج
ــت.  ــما چیس ــنودی ش ــت و خش ــل رضای ــت و دلی داده اس

از کودک خود انتظار نداشته باشید کامل باشد. 

ــا، بیشــتر اشــتباهات  ــد؛ اّم همــه کــودکان اشــتباه مــي کنن
ــن مهــم اســت کــه انتظــارات  ــراي والدی عمــدي نیســتند. ب
واقــع بینانــه ازخــود نیــز داشــته باشــند ایــن نکتــه کــه شــما 
ــود را  ــعي خ ــام س ــد تم ــک وال ــوان ی ــه عن ــد ب ــي خواهی م
ــا، تــالش بــراي یــک پــدر و مــادر  بکنیــد، خــوب اســت؛  اّم
کامــل و بــي نقــص بــودن فقــط منجــر بــه احســاس ناکامــي 
و بــي کفایتــي مــي شــود بــه خــود خیلــي ســخت نگیریــد. 
همــه افــراد از طریــق تجربــه مــي آموزنــد کــه رفتــار و اعمــال 
خــود را اصــالح و بهتــر کننــد والــد خــوب بــودن بدیــن معني 
نیســت کــه کــودک بــر زندگــي شــما تســلط داشــته باشــد. 
ــه  ــما ب ــخصي ش ــارات ش ــا و انتظ ــد نیازه ــی خواهی ــر م اگ
عنــوان یــک بزرگســال بــر آورده شــود، صبــور باشــید. ثبــات 
داشــته باشــید. در دســترس کودکتــان باشــید و متناســب بــا 

ســن و توانــش از او انتظــار داشــته باشــید. 

منابع 
ــی وزارت بهداشــت،  ــا 12 ســال )کتــاب راهنمــای مرب ــرای کــودکات 2 ت ــروری ب 1-بســته آموزشــی مهــارت هــای  فرزندپ

درمــان و آمــوزش پزشــکی (
2-راهنمای فرزند پروری موّفق مترجم مجید رئیس دانا

3-مهارت های  فرزند پروری تهیه و تدوین فاطمه زارع و سایر همکاران مرکز بهداشت استان یزد

اکرم صاحبی مسؤول گروه سالمت روانی، اجتماعی، اعتیاد والکل، معاونت بهداشتی گنابادگردآوری وتهّیه
مرضیه علیشاهی، کارشناس جلب مشارکت مردمی دانشگاه گناباد
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با سابقه 22 ساله فّعالّیت در برنامه                              

1-لطفا خودتان را معرفي کرده بفرمایید ؟چند سال دارید؟
راضیه احمدي متولّد سال 1325 هستم. 

2- چند فرزند دارید؟تحصیات شما چه قدر است؟
داراي سه فرزندهستم. مدرک دیپلم طبیعي خود را سال 1354 به دست آورده ام. 

3-از چه سالي وارد برنامه ی داوطلبان سامت شدید؟
از ابتــدا شــروع برنامــه داوطلبــان ســالمت در ســال 1372 همــکاري خــودم را بــا ایــن برنامــه آغــاز کــردم و 

تاکنــون حــدود 22 ســال اســت کــه بــا ایــن برنامــه داوطلبانــه همــکاري الزم را دارم. 

4-انگیزه ی شما براي حضور در برنامه ی داوطلبان سامت چه بوده است؟
ــم در  ــي گذران ــواده م ــراد خان ــار اف ــتري را در کن ــات بیش ــه اوق ــي ک ــودم در حال ــتاق ب ــه مش ــن همیش م
فّعالّیــت هــاي اجتماعــي شــرکت کنــم. بنابرایــن، بــا حضــور در ایــن برنامــه و فراگرفتــن مطالــب علمــي و 

ــالش و کوشــش کــردم.  ــش خــود و دیگــران ت ــای ســطح دان ــراي ارتق ــر ســالمت ب بهداشــتي در ام

5- شما براي ارتقای دانش خود در حوزه ی سامت چه فّعالّیت هایي داشته اید؟
ــت  ــرم معاون ــؤولین محت ــرف مس ــا از ط ــن کالس ه ــتم. ای ــی داش ــای آموزش ــتمر در کالس ه ــور مس حض
بهداشــت و واحدهــای مختلــف آموزشــی تشــکیل مــی شــد. بــا حضــور درایــن کالس هــا مطالــب آموزشــی 
را بــا عالقــه ی فــراوان آموختــم. هــم چنیــن بــا مطالعــه ی کتــاب هــا و جــزوات آموزشــی شــخصا روز بــه 
روز بــر دانــش خــود افــزودم. شــرکت در کنگــره هــا و همایــش هــاي کشــوري بــه عنــوان نماینــده داوطلبــان 
شهرســتان و شــرکت در کارگاه هــاي آموزشــي باعــث افزایــش دانــش و مهــارت هــاي مــن درامــر ســالمت 
ــم  یکــي دیگــر از  ــز از آن بهــره گرفت ــي کــه مــن نی ــه هــاي تحقیقات ــن  شــرکت در برنام شــد. هــم چنی

مصاحبه با سرکار خانم راضیه احمدی 
داوطلب سالمت  نمونه معاونت بهداشتی شاهرود
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عوامــل مّهــم دانــش افزایــی خــود در امــر ســالمت جامعــه اســت. 
6- چگونه با مردم و داوطلبان دیگر ارتباط برقرار مي کنید؟

در حــال حاضــر بــه عنــوان مربــي داوطلبــان ســالمت فّعالّیــت دارم و در جلســات انجمــن هــاي اولیــا و مربیــان 
کالس هــاي آموزشــی  برگــزار مــي کنــم. هــم چنیــن در جلســه هــاي قــرآن، مهماني هــا و در هــر مکانــي 
کــه امــکان برقــراري ارتبــاط بــا مــردم  فراهــم باشــد، مطالــب آموزشــي فــرا گرفتــه شــده را در ّحــد تــوان در 

اختیــار آن هــا  قــرار مــي دهــم. 

7-براي رفع نیازهاي اقتصادي داوطلبان چه کارهایي انجام داده اید؟
در ســال 1375 بــا کمــک دیگــر داوطلبــان و مســؤولین محتــرم پایــگاه محمــدي صنــدوق قــرض الحســنه اي 
تشــکیل داده ایــم. کــه تاکنــون حــدود 100 نفــر از داوطلبــان و خانــواده هــاي محترمشــان در ایــن صنــدوق 

عضویــت دارنــد و از مزایــاي وام هــاي قــرض الحســنه ایــن صنــدوق بهره منــد مــي شــوند. 

8-شــما بــه عنــوان یــک داوطلــب ســامت بــراي پیشــرفت برنامــه ی داوطلبــان از مســؤولین 
چــه انتقــادي داریــد؟

ضمــن تشــکر و قدردانــي از زحمــات مســؤولین محتــرم، تقاضــا دارم کــه بــراي اطــالع رســاني از فّعالّیــت هــاي 
ایــن گــروه از طریــق رســانه هــا اقدامــات جــّدي تــر انجــام گرفتــه و داوطلبیــن ســالمت را بیشــتر بــه مــردم 

معّرفــي نماینــد تــا تمایــل بــه مشــارکت مــردم در ایــن امــر داوطلبانــه بیشــتر گــردد . 
9-آیــا از مشــکات عمــده ی ســامت محلــه ومنطقــه خــود در حــوزه ی  ســامت بــا خبرید؟آیا 

در حــّل آن مشــکات فّعالّیتــي داشــته اید؟
بلــه اطــاّلع دارم . همیشــه ســعی  مــی کنــم مشــکالت  ســالمت منطقــه ی خــود را بــا کمــک مرکــز بهداشــت 
ــا ســایر ارگان هــا و ســازمان هــای دیگــر از جملــه شــهرداری و. . حــل بکنــم . بارهــا بــه  و تعامــالت خــود ب
شــهرداري شهرســتان مراجعــه کــرده ام و مســؤولین امــر را از مشــکالت محلـّـه آگاه کــرده ام و از آن هــا بــرای 
حــّل مشــکالت کمــک خواســته ایــم. بــا تشــکیل جلســات متعــدد در محــّل فاطمیــه مرکــز تجمــع بانــوان و 
آگاه کــردن مــردم محلّــه و آمــوزش هــاي الزم بــراي رفــع ســالمت محلّــه ســعي و کوشــش نمــوده ام . هــم 
ــه نتایــج بهتــري دســت  ــگاه در ایــن امــر ب ــا درخواســت کمــک از مســؤولین بهداشــت محیــط پای چنیــن ب

یافتــه ایــم. 

10- اگر صحبت خاصي در خصوص برنامه داوطلبان دارید بفرمایید. 
برنامــه ی داوطلبــان ســالمت یکــي از بهتریــن روش هــاي مشــارکت مردمــي درحــوزه ســالمت جامعــه اســت . 
مــن ضمــن تشــّکر و قدردانــي از جنــاب آقــاي دکتــر ملــک افضلــي بنیــان گــذار ایــن برنامــه و تمــام مســؤولین 
و دســت انــدرکاران و آرزوي ســالمتي و توفیــق بــراي همــه ایــن عزیــزان امیــدوارم کــه موانــع و چالــش هایــي 

کــه باعــث کنــد شــدن فّعالّیــت مــا داوطلبــان مــي شــود هــر چــه زودتــر برطــرف گــردد. 



29 داوطلبان سالمت

نکات مربوط به از بین بردن لکه 
و بو از قالیچه

ــه خصــوص لکــه چــای و قهــوه  را   1- هــر لکــه ب
بــه محــض بــه وجــود آمــدن از روی قالیچــه از بیــن 
ــرا، هــر چــه از زمــان ایجــاد آن بگــذرد،  ــد؛ زی ببری
از بیــن بــردن آن ســخت تــر مــی شــود. بــرای ایــن 
کار یــک چهــارم فنجــان پراکســید هیــدروژن را بــا 
ــری  ــیرین در بط ــوش ش ــوری ج ــق غذاخ دو قاش
اســپری بریزیــد و مخلــوط کنیــد. مقــداری جــوش 
ــد.  ــه داری ــر کار نگ ــه ی آخ ــرای مرحل ــیرین ب ش
ــاًل  ــا جــوش شــیرین کام ــد ت ــکان دهی بطــری را ت

ــه اســپری  ــول، را روی لک حــّل شــود ســپس، محل
ــر روی آن بکشــید.  ــا دســتمال میکروفیب کنیــد و ب

ــه ســرعت از بیــن خواهــد رفــت.  ــو ب لکــه و ب
ــازه  ــود اج ــخت ب ــر و سرس ــّدی ت ــه ج ــر لک 2- اگ
ــه  ــه روی لک ــدت 15 دقیق ــه م ــول ب ــد محل دهی
بمانــد، ســپس، بــا دســتمال میکروفیبــر بــه از بیــن 

ــد.  ــدام کنی ــه اق ــردن لک ب
3-در صــورت نیــاز اســپری کــردن محلــول را روی 
لکــه تکــرار کنیــد و پــس از ایــن کــه لکــه از بیــن 
رفــت بــا یــک دســتمال خیــس دیگــر جــای لکــه را 
تمیــز کنیــد؛ تــا محلــول نیــزاز روی فــرش از بیــن 

بــرود. 

ــرای  ــش ب ــن بخ در ای
ــد خــود  ــه بتوانی آن ک
ایــن کار را در خانــه 
انجــام دهیــد. توّصیــه 

ــم.  ــی داری ــا ی ه

فرشــها و قالیچــه هــا مــی تواننــد بــه مقــدار زیــادی 
در زیبــا ســازی جلــوه دکوراســیون مؤثـّـر واقع شــوند 
ــوند و  ــک ش ــف ل ــرق مختل ــه ط ــد ب ــی توانن ــا، م اّم
جلــوه ای زشــت پیــدا کننــد. در ایــن صــورت کمــک 
گرفتــن از یــک فــرد متخّصــص  بــرای از بیــن بــردن 
لکــه بــه وجــود آمــده روی فــرش مــی توانــد گــران 

تمــام شــود. 

مهارت های استثنایی 
مخصوص کدبانو
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 نکات و هشدارها
ــی  ــخت م ــای سرس ــه ه ــردن لک ــن ب ــرای از بی ب
توانیــد یــک بــرش از ســیب زمینــی را بــرای مّدتــی 

روی لکــه قــرار دهیــد. 
- محتویــات بطــری اســپری را از دســترس کودکان 
دور نگــه داریــد؛ زیــرا بســیار ســّمی و خطــر نــاک 

  . ست ا

پاک کردن مداد شمعی از روی مبلمان چوبی

آیــا شــما هــم در خانــه خــود یکــی از ایــن 
آرتیســت های کوچــک را داریــد کــه دائمــاً در 
حــال ایجــاد آثــار هنــری در نقــاط مختلــف خانــه 

هســتند؟ 
در ایــن حالــت بایــد نحــوه ی پــاک کــردن نقاشــی 
هــای آن هــا را نیــز بدانیــد. نگــران نباشــید درایــن 
بخــش شــیوه ی پــاک کــردن مــداد شــمعی را بــه 
ــه  ــا ب ــک ه ــن تکنی ــم ای ــی دهی ــوزش م شــما آم
ــرار               ــی مــورد اســتفاده ق ــرای مبلمــان چوب ــژه ب وی

مــی گیرنــد. 
کمــی ســس مایونــز در یــک ظــرف بریزیــد. یــک 
دســتمال تمیــز و خشــک را بــه آن آغشــته کنیــد. 
ــگ آمیــزی  ــا مــداد شــمعی رن روی نقاطــی کــه ب
شــده اســت را بــا یــک الیــه مایونــز بپوشــانید و بــا 
ــر  ــتمال دیگ ــک دس ــد. ی ــتمال روی آن بمالی دس
برداریــد. آن را کمــی نیمــه مرطــوب کنیــد و 
ســپس آن قســمت را بــه طــور کامــل پــاک کنیــد. 

اگــر ســس مایونــز در اختیــار نداریــد، مــی توانیــد 
ــا  از نشاســته اســتفاده کنیــد. قــدری نشاســته را ب
ــد بیشــتر  ــوط کنیــد. میــزان نشاســته بای آب مخل
ــه  ــر چ ــد. ه ــظ باش ــول غلی ــد و محل از آب باش
میــزان غلظــت محلــول بیشــتر باشــد، قــدرت پــاک 
کنندگــی آن هــم افزایــش پیــدا مــی کنــد. محلــول 
را روی محــّل مــورد نظــر بزنیــد، بــه کمــک یــک 
فرچــه آن را پــاک کنیــد و بــا دســتمال تمیزکنیــد. 

چگونه لکه ی دود را بر طرف کنیم؟

ــش  ــیگار و آت ــط س ــوی دود توّس ــه ی دود و ب لک
ســوزی در خانــواده ایجــاد مــی شــود. هنگامــی کــه 
ــود از  ــاد ش ــه زی ــوی آن در خان ــا ب ــه ی دود ی لک
بیــن بــردن آن هــا خیلــی ســخت مــی شــود چــون 
ــک  ــای کوچ ــول ه ــکل از مولک دود و دوده، متش
ــو،  ــه و ب ــردن لک ــاک ک ــرای پ ــتند. ب ــن هس کرب
ــرای از بیــن  ابتــدا بایــد لکــه را حــذف و ســپس ب

ــدام کــرد.  ــوی دود اق ــردن ب ب
 مراحل

1- یــک فنجــان آب را در کاســه بریزیــد. ســپس، 2 
قاشــق غذاخــوری صابــون مایــع ظرفشــویی بــه آن 
اضافــه نماییــد و خــوب بــه هــم بزنیــد تــا محلــول 

آب و صابــون حاصــل شــود. 
ــد.  ــرار دهی ــول ق ــفید را در محل ــه ای س 2- پارچ
ــی آن را  ــه آب اضاف ــار دادن پارچ ــا فش ــپس، ب س

ــد.  بگیری
ــی  ــه آرام ــول را ب ــه محل ــته ب ــه ای آغش 3- پارچ
ــا لکــه دود کامــاًل از محلــول  روی لکــه بکشــید؛ ت

اشــباع شــود. 
4- ســپس بــا یــک حولــه خشــک و ســفید رنــگ 
روی لکــه بکشــید تــا دوده از روی ســطح کنــده و 
بــه حولــه منتقــل شــود. دلیــل ســفید بــودن حولــه 
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ایــن اســت کــه بهتــر ببینیــد کــه چــه مقــدار دوده 
از ســطح بــه حولــه منتقــل شــده اســت. 

ــا  ــد ت ــرار کنی ــزوم تک ــورت ل ــن کار را در ص 5-ای
ــود.  ــاًل محــو ش ــه کام لک

نحوه از بین بردن لکه های آب روی سقف 

تنهــا یــک راه بــرای پــاک کــردن لکــه هــا از روی 
ســقف یــا دیوارهــا وجــود دارد کــه خیلــی از افــراد 
از آن بــی اطــالع هســتند و آن رنــگ کــردن منطقه 

مــورد نظــر اســت. 
 مراحل مختلف کار 

پیــش از اینکــه دســت بــه هــر گونــه اقدامــی بزنید، 
ابتــدا بایــد دلیــل ایجــاد لکــه را پیــدا کنیــد. لکــه 
ــه  ــاً ب ــه قهــوه ای عموم ــل ب هــای زرد رنــگ و مای
ــر  ــوند. اگ ــی ش ــاد م ــردن آب ایج ــه ک ــل چّک دلی
ــا  ــه ه ــت لک ــه از دس ــرای همیش ــد ب ــی خواهی م
ــاد آن را از  ــل ایج ــدا دلی ــد ابت ــوید، بای ــت ش راح

بیــن ببــرد. 
اگــر در محــل لکــه قــارچ زدگــی مشــاهده کردیــد، 
ــه  ــن کار ب ــد. ای ــاک کنی ــویید و پ ــد آن را بش بای
راحتــی و بــا بــه کار گرفتــن مایــع شــوینده، ســفید 
کننــده، و قــدری آب قابــل حــل اســت. هــر کســی 
ــه  ــرده ب ــتفاده ک ــن روش اس ــون از ای ــا کن ــه ت ک

نظــر راضــی اســت. 
حــال نوبــت بــه از بیــن بــردن اصولــی لکــه هــا می 
رســد. فرامــوش نکنیــد کــه قبــل از رنــگ کــردن 
بایــد محــّل مــورد نظــر را بتونــه کنیــد. اگــر ایــن 
کار را انجــام ندهیــد بــا وجــود رنــگ کــردن، لکــه 
بازهــم خــودش را نشــان خواهــد داد. مــواّدی کــه 
در بتونــه مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد ســّمی 
ــاً آن هــا  ــد عمیق هســتند و هنــگام اســتعمال نبای
را استنشــاق کنیــد. بــرای ادامــه کار و انجــام ســایر 
امــور حتمــاً مطمئــن شــوید کــه منطقــه ی بتونــه 

شــده کامــاًل خشــک شــده باشــد. 
ــان  ــروژه اطمین ــمت از پ ــن قس ــروع ای ــل از ش قب
حاصــل کنیــد کــه رنــگ مصرفــی بــا رنــگ ســایر 
ــما  ــت ش ــی دارد. در حقیق ــم خوان ــا ه ــمت ه قس
بایــد دقیقــاً رنــگ ســقف یــا دیــوار را پیــدا کنیــد. 
ــد،  ــدا کنی ــگ را پی ــان رن ــن هم ــد عی ــر نتوانی اگ
ــوار را  ــا دی شــاید مجبــور شــوید کــه کّل ســقف ی

ــگ بزنیــد.  رن

طاهره سادات موسوی،کارشناس مسؤول جلب مشارکت های مردمیگردآوری وتهّیه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی

 نکات قابل توّجه
- ابتــدا بایــد عامــل اصلــی ایجــاد لکــه را پیــدا کــرده و آن را برطــرف کنیــد. در غیــر ایــن صــورت فقــط 
انــرژی، زمــان، و هزینــه خــود را بیهــوده مصــرف کــرده ایــد ومجــدداً شــاهد ایجــاد لکــه خواهیــد بود. 

2- مطمئــن شــویدکه منطقــه ایجــاد لکــه را حتمــاً قبــل از شــروع کارکامــاًل خشــک کــرده باشــید و 
نــم و رطوبــت در آن وجــود نداشــته باشــد. 

3- هنگام کار ماسک مناسب بزنید و قلم موی رنگ را در مقابل چشم و بینی خود نگیرید. 
4-کودکان را از محل رنگ کاری و بتونه دورکنید. 
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مــدت6 مــاه بــود کــه قطــع و وصــل متنــاوب بــرق مشــکالت زیــادی را بــرای اهالــی 
ســاکن شــهرک توحیــد بــه وجــود آورده بــود و حّتــی منجــر بــه خرابــی چنــد وســیله 
برقــی خانوارهــا شــده بــود، بــه دنبــال چــاره اندیشــی ایــن مشــکل اهالــی محلّــه بــه 
اینجانــب مراجعــه کردنــد. زیــرا بــا ســوابق قبلــی مــن آشــنا بودنــد و مــی دانســتند بــا 
ــه و مســؤول  ادارات مختلــف و مســؤولین آن هــا مــراوده دارم. پــس نماینــده ی محلّ
ــگاری و  ــا نامــه ن ــا حصــول نتیجــه شــدم. در پــی رفــع مشــکل ب پیگیــری مســأله ت
ــد،  ــول انجامی ــه ط ــاه ب ــه حــدود 2 م ــری ک ــه حضــوری و پیگی ــار مراجع ــن ب چندی
ــوی  ــار ق ــل فش ــرق از کاب ــس ب ــرای تران ــه ب ــدند ک ــرآن ش ــرق ب ــئوالن اداره ب مس
اســتفاده کننــد. درپــی ایــن اقــدام خوشــبختانه مشــکل روشــنایی برطــرف شــد. در 

ایــن جــا از مســؤولین اداره بــرق کمــال تقدیــر و تشــکر را داریــم.

مشکالت محله من

گردآوری وتهّیه
زهــرا صادقــی، داوطلــب ســالمت فاز2شــهرک توحیــد، مرکزبهداشــتی و درمانــی 

شــماره 6، دانشــگاه  علــوم پزشــکی ســبزوار
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شکل آدم 

ــز  ــر چی ــل از ه ــي کشــد قب ــي را م ــودک شــکل آدم ــه ک ــي ک هنگام
شــکل خــود و یــا درکــي کــه از بــدن و تمایالتــش دارد بیــان میکنــد. 
ــیاري  ــال بس ــد احتم ــب باش ــوع متناس ــک در مجم ــاي آدم ــر اعض اگ
وجــود دارد کــه کــودک کامــال ســازگار باشــد . اگــر برعکــس آدمــک در 
اندازهــاي بســیار کوچــک یــا در گوشــه اي از کاغــذ کشــیده شــده باشــد 
ــران  ــم ارزش و از دیگ ــودک خــود را ک ــه ک ــن اســت ک ــاي ای ــه معن ب
پاییــن تــر مــي دانــد. فقــدان دســت و پــا و بــازو در نقاشــي نیــز عالمــت 
ــه  ــي ک ــت. کودکان ــي اس ــا امن ــاس ن ــود و احس ــه خ ــا دادن ب ــم به ک
ــم  ــزرگ رس ــدازه ب ــا ان ــي ب ــد آدمک های ــه میدان ــر از بقی ــود را باالت خ
ــن، شــکل ســاده آدمــک خــواه در میــان مجموعــه  مــي کننــد. بنابرای
ــان کننــده مشــّخصات جالبــي از  اي از چیزهــا و خــواه تنهــا باشــد بی

شــخصّیت کــودک اســت. 

خانه

خانــه نمــاد پناهــگاه و هســته ی  اصلــي و گــرم خانوادگــي اســت ؛ کــه 
ــه  ــي ک ــه های ــد. خان ــودک باش ــا تنفرک ــه ی ــورد عالق ــن اســت م ممک
ــد ممکــن اســت داراي باغچــه وگل، درهــاي  کــودکان ترســیم مي کنن
ــن و دود کــش و بخــاري باشــد و  ــاي رنگی ــرده ه ــزرگ وپنجــره و پ ب
ــه زندگــي ســعادتمندي  اگرکــودک احســاس کنــد در داخــل ایــن خان
وجــود دارد و خانــه را دلبــاز نشــان مــي دهــد. برعکــس ممکــن اســت 
خانــه اي بــدون در ورودي و دلگیرکــه جــدا مانــده از بقّیــه ی خانــه هــا 

و بــا دیوارهــاي بلنــد بــه صــورت تنهــا و منــزوي عرضــه شــود.
ــط  ــاره رواب ــودک درب ــاس ک ــده ی احس ــان دهن ــا  نش ــه  ه ــن خان ای
نامطلــوب درون خانــه اســت . اگــر خانــه بــه جــاي ایــن کــه بــه صــورت 
عــادي کشــیده شــود بــه صــورت قصــر ماننــد ومجلـّـل نشــان داده شــود 
ــه صــورت  ــر ب ــر عکــس اگ ــوب اســت  ب ــه ی پناهگاهــي مطل ــه منزل ب
ــم  ــازگار و از ه ــواده اي ناس ــار خان ــاد فش ــود نم ــیده ش ــدان کش زن

پاشــیده اســت.                                                                  

موضوع: 
نقاشي و 

شخصّيت كودك

اگــر زبــان نقاشــي هــاي کــودک 
ــویم  ــي ش ــه م ــم، متوّج را بدانی
ــاخت  ــکل و س ــه در وراي ش ک
از  هایــي  چیــز  هــا  نّقاشــي 
شــخصّیت کــودک نهفتــه اســت.                                                                           
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تنه ی درخت 

ــاي  ــا بیانگــر راه ه ــرگ ه ــا و ب ــدار شــخصّیت اســت. شــاخه ه ــق پای   بیانگــر مشــخصات دایمــي و عمی
ارتباطــي کــودک بــا دنیــاي خــارج اســت. بچــه هــا در ســنین پیــش دبســتاني تنــه ی درخــت را بلندتــر 
ترســیم مــي کننــد؛ ولــي، بعــد از ایــن ســن بلنــد بــودن تنــه ی درخــت اغلــب نشــان دهنــده ی عقــب 
بــودن فکــر یــا بیمــاري عصبــي یــا آرزوي بازگشــت بــه دنیــاي دوران کودکــي و قبــل از مدرســه اســت. 
ــروازي اســت . درختــي کــه داراي  ــاه کشــیده شــود نشــانگر جــاه طلبــي و بلنــد پ تنــه درخــت اگــر کوت
بــرگ هــاي زیــاد و درهــم باشــد بــا درختــي کــه شــاخه  هــاي مختلــف آن هــر کــدام بــه ســویي کشــیده 
شــده انــد از لحــاظ معنــي تفــاوت دارنــد. حالــت اوّل : بیانگــر شــخصیت در خــود فــرو رفتــه کودکــي اســت 
کــه آمادگــي تغییــر و تحــول نــدارد. حالــت دّوم: بیانگرحساســّیت شــدید کودکــي اســت کــه مســایل را بــه 
ســادگي مــي فهمــد و قــادر بــه ارتبــاط بــا دیگــران اســت و در عیــن حــال میتوانــد براحتــي خــود را بــا 

محیــط ســازگار ســازد.         

خورشید و ماه 

ــا،  ــحالي، گرم ــت، خوش ــر امنّی ــید بیانگ ــر خورش تصوی
قــدرت و بــه نظــر برخــي پژوهنــدگان نمــاد پــدر اســت. 
وقتــي رابطــه ی  پــدر و کــودک خــوب اســت همیشــه 
ــل در  ــور کام ــه ط ــودک ب ــي هاي ک ــید در نقاش خورش
ــاط  ــن ارتب ــه ای ــي ک ــال درخشــیدن اســت و هنگام ح
ــد  ــا ناپدی ــوه ه ــوب نیســت خورشــید در پشــت ک مطل

اســت . 
اگــر کــودک از پــدرش بترســد خورشــید بــه رنــگ قــر 
مزتنــد و یــا ســیاه کــه مضطــرب کننــده اســت، کشــیده 
مــي شــود. مــاه اغلــب نشــان دهنــده ی نیســتي اســت؛  زیــرا، زمانــي کــه خورشــید یعنــي نمــاد زندگــي 
ناپدیــد مــي شــود، ظهــور مــي کنــد بــه همیــن دلیــل بســیاري از کــودکان آن را در نقاشــي هایي کــه از 

ــد.                                                                                                                   ــه کار مي گیرن ــند، ب ــتان مي کش ــر و قبرس قب

منبع: روان شناسي بازي )دکتر محمد علي احمد وند(   

ــگاه گردآوری وتهّیه ــتی دانش ــت بهداش ــي، معاون ــت عموم ــناس بهداش ــش، کارش ــرم راد کی اک
ــوم پزشــکی ســبزوار عل
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ــد:  در جســم  ــی فرمای ــام م ــه الس ــا علی ــام رض          ام
انســان رگــی بــه نــام احشــاء وجــود دارد کــه چنــان چــه شــخص 
شــام نخــورد آن رگ تــا صبــح وی را نفریــن مــی کنــد و می گویــد: 
خــدا تــو را گرســنه و تشــنه کنــد، چنــان کــه مــرا گرســنه و تشــنه 
ــد،  ــرک نکن ــک از شــما شــام خــوردن را ت ــچ ی کــردی، پــس هی

هرچنــد بــه لقمــه ای از نــان یــا جرعــه ای از آب باشــد. 

        همچنیــن امــام علــی )علیــه الســام( مــی فرماینــد:  
ــورد و  ــی خ ــام م ــب ش ــی ش ــدای تاریک ــد در ابت ــرت محم حض
ایــن امــر بســیار بــرای ســالمت تــن مهــم؛  اســت چــرا، کــه اگــر 
ــه تباهــی  ــدن را ب ــت موکــول شــود ب ــر وق ــه دی خــوردن شــام ب

مــی کشــد. 

ــی  ــه( م ــه و آل ــی اهلل و علی ــد )صل ــرت محم         حض
ــذای  ــد. غ ــی کن ــر م ــان را پی ــام انس ــوردن ش ــد:» نخ فرماین
شــب را تــرک مکــن ولــو اگرچــه تکــه نــان خشــکی باشــد. مــن 
ــد، زود  ــرک کنن ــذای شــب را ت ــن غ ــت م ــر اّم ــه اگ می ترســم ک

ــوند. «  ــر ش پی

توصیّه های پزشکی 
معصومین درباره         
شام خوردن

ــاب  ــات در ب ــَح الَحی ــاب َمفاتی درکت
وعــده هــای غذایــی ایــن گونــه 

ــت:  ــده اس آم
شــخصی خدمــت امــام صــادق َعلیــه 
ــی  ــای گوارش ــاری ه ــالم از  بیم الّس
شــکایت کــرد. آن حضــرت بــرای 
پیشــگیری از بیمــاری های گوارشــی 
فرمــود:  صبحانه و شــام بخــور و میان 
ــه  ــون مای ــور، چ ــزی نخ آن دو چی
ــنیدی  ــر نش ــت. مگ ــدن اس ــاد ب فس
ــا  ــد: درآن ج ــی فرمای ــدا م ــه خ ک
)بهشــت( هــر بامــداد و عصــرگاه 
رزق خــود را خواهنــد داشــت. ولــی؛ 
ــوع  ــن ن ــه ای ــس از دچــار شــدن ب پ
مــی  توصیــه  پزشــکان  بیمــاری، 
ــم از  ــای ک ــه ه ــه در فاصل ــد ک کنن

ــود.  ــتفاده ش ــب اس ــذای مناس غ



36 داوطلبان سالمت

-شام نخوردن باعث پیری زود رس می شود. 
-در شــب چیــزی اگرچــه ایــن کــه قطعــه نــان کوچکــی 

ــاول کنید.  ــد، تن باش
ــورد.  ــذا نخ ــم غ ــر ه ــت س ــب پش ــه دو ش ــی ک -کس
ــل روز  ــا چه ــه ت ــی رودک ــدر م ــه ه ــی از او ب نیروی

برنمی گــردد. 
-غذای شب، نیروی پیر و جوان است. 

- غذای شب سودمندتر از غذای روز است. 

ــر در  ــود، اگ ــی ش ــر م ــوی ت ــی رود و هضــم ق ــدن م ــه داخــل ب ــرارت ب در شــب ح
هنــگام شــب در معــده چیــزی نباشــد. حــرارت بــدن بــه جــای آن کــه بــه آن بپــردازد، 
ــه  ــه رطوبــت اصلــی بــدن متوّجــه  مــی شــود و آن را خشــک و الغــر مــی کنــد. ب ب
همیــن دلیــل اســت کــه، معــده خالــی اســت باعــث کــم خوابــی مــی شــود بــر خــالف 
روز کــه ســردی بــه داخــل و حــرارت بــه ســطح بــدن مــی رود و غــذا درســت هضــم 

نمــی شــود. 
   

عوارض شام نخوردن 

طاهره موسوی، کارشناس مسوول برنامه جلب مشارکت های مردمیگردآوری وتهّیه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی

ــار حضــرت آیــت اهلل جــوادی آملــی  منبــع : کتــاب ارزشــمند مفاتیــح الحیــات از آث
ــات معصومین)علیهــم الســالم( ــرآن و روای ــات ق ــه از آی برگرفت
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ــن  ــن و مهم تری ــد ازدواج بزرگ تری ــدون تردی ب
ــه  ــت ک ــانی اس ــر انس ــی ه ــه ی زندگ حادث
ــرای هــر یــک از  موفقّیــت یــا شکســت در آن ب
زوجیــن سرنوشت ســاز خواهــد بــود. رمــز اصلــی 
موفقّیــت انســان در ایــن عرصــه مهــم، شــناخت 
ــرای انتخــاب همســر اســت  اصــول ارزشــمند ب
ــالم  و  ــق، س ــول، ازدواج موّف ــن اص ــود ای ــا وج ب
ــدار یکــی از مباحثــی اســت کــه در جوامــع  پای
کنونــی کمتــر آن را مــورد ارزیابــی قــرار داده انــد 
ــت؛  ــده اس ــن ش ــردم تبیی ــزد م ــر در ن و کم ت
امــا بــا توّجــه بــه این کــه، جامعــه مــا جامعــه ای 
ــوری  ــورمان جمه ــم برکش ــام حاک ــی و نظ مذهب
ــی  ــرای حاکمیت بخش ــاش ب ــت، ت ــامی اس اس
بــه اصــول ازدواج موفق، ســالم و پایــدار از دیدگاه 
اســام، ضــرورت تحقیــق در حوزه هــای بنیادیــن 
را می طلبــد؛ کــه تبییــن آن هــا می توانــد بــرای 
جامعــه مــا در پیمــودن راه پیشــرفت و توســعه ی 

ــد  ــه ی مفی همه جانب
ــود. ازدواج،  ــع ش واق
ــه ایجاد  ــن مرحل اولّی
خانــواده مــی باشــدو 
خانــواده نیــز ســنگ 
بنــای جامعه انســانی 
اســت؛ لــذا نــوع 
ــزان  ــذاری و می پایه گ
توّجــه و تدبیــر در 

ــز  ــعه و نی ــرفت و توس ــم در پیش ــر مه ــن ام ای
انحطــاط و ســقوط جامعه تأثیــر مســتقیمی دارد. 
ازدواج، عاملــی بــرای رفــاه، ســکون و گســترش 
ــرای  ــم ب ــی مه ــت و  راه ــری اس ــت بش مدنّی
ــوب  ــریّت محس ــاه بش ــه و رف ــایش جامع آس
ــری  ــوی بش ــنت های نیک ــی از س ــود. یک می ش
کــه از گذشــته در میــان انســان  ها متــداول بوده، 
ازدواج اســت. شــاید هیــچ پدیــده ای بــه انــدازه 
ــر  ــه بش ــورد توّج ــش، م ــّنت حیات بخ ــن س ای
نبــوده، چــرا کــه هــم محتــوای آن بــه طــور کامل 
بــا فطــرت انســان هماهنــگ اســت و هــم موجب 
رشــد و تربیــت صحیــح قــوای طبیعــی انســان 
ــل او  ــای اصی ــن نیازه ــز و تأمی ــای غرای و ارض
می شــود. اّمــا بــا وجــود ایــن از مشــکات مــورد 
ــوان،  ــل ج ــژه نس ــه وی ــروز ب ــردم ام ــای م ابت
مســأله ضعــف آن هــا در شــناخت اصــول ازدواج 
ــا در  ــان ه ــه انس ــور ک ــان ط ــت. هم ــق اس موف
ــادی و  ــای م جنبه ه
ــناخت  ــوی با ش معن
ــتورات و فرامین  دس
پیشــرفت  الهــی 
در  می کننــــد، 
ازدواج  زمینـــــه 
موّفــق نیــز بیشــتر 
ــناخت  ــد ش نیازمن
ــول ازدواج موفق  اص
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ــْیٍء  ــن ُکلِّ َش ــت. »َو ِم ــده اس ــان ش ــرآن بی ــل در ق ــرن قب ــدود 15 ق ح
ــُروَن«  و از هــر چیــز یــک جفــت آفریدیــم،  ــْم تََذکَّ ــِن لََعلَُّک ــا َزْوَجْی َخلَْقَن
ــه  ــت، ک ــات اس ــش و حی ــن آفرین ــوید. ازدواج از قوانی ــر ش ــاید متّذک ش
ادامــه ی زندگــی انســان، حیــوان و گیــاه بــه آن وابســته اســت. در علــوم 
ــن  ــتند. همی ــان زوج هس ــودات جه ــه ی موج ــده، هم ــت ش ــد ثاب جدی
مســأله زوجّیــت و تنــوع موجــودات در جهــان هســتی دلیــل بزرگــی بــر 
وجــود خالقــی مقتــدر و آفریــدگاری حکیــم اســت؛ زیــرا، تصــادف کــور و 
ــود آورد.  ــه وج ــم را ب ــن نظ ــد ای ــز نمی توان ــادان هرگ ــت ن ــر و طبیع ک

ازدواج از دیــدگاه اســالم دارای اهــداف فراوانــی اســت. حصول 
ایــن اهــداف بــه تعالــی خانــواده کمــک بســیاری مــی کنــد. 
در این جــا بــه چنــد مــورد از اهــداف ازدواج اشــاره می کنیــم: 

   نخست:  انس و آرامش
ــوّدت و  ــس، م ــه ان ــاز ب ــی انســان نی یکــی از نیازهــای طبیع
الفــت اســت. تنهــا زندگــی کــردن، بــرای انســان دشــوار مــی 

باشــد.
ــا  ــرای انســان ایف ــن نقــش را ب ــد ای تنهــا کســی کــه می توان
ــم و  ــوهر دائ ــتی زن و ش ــون دوس ــت، چ ــر اس ــد، همس کن
غیرمحــدود اســت، آن هــا واحــد مشــترکی را تشــکیل 
ــش از  ــد و بی ــی دارن ــداف مشــترکی در زندگ ــد و اه می دهن

ــد هســتند.   ــم نیازمن ــه ه ــری ب ــرد دیگ ــر ف ه

      دوم: ارضای غرایز جنسی
ــی  ــزه ی جنس ــه غری ــددی از جمل ــز متع ــی دارای غرای آدم
اســت. میــل بــه ارضــای آن زمینــه را بــرای گرایــش زن و مرد 

نســبت بــه هــم فراهــم می کنــد. ایــن گرایــش و اشــباع طلبی 
امــری حّتمــی و ضــروری اســت؛ زیــرا، موجبــی بــرای ایجــاد 
ــترک و  ــی مش ــم  آوردن زندگ ــرای فراه ــی ب ــد و عامل پیون
تشــکیل خانــواده اســت. مســأله مهــم ایــن اســت کــه گرایــش 
طرفیــن نســبت به هــم و ارضــای آن خواســته، بایــد برمبنایی 
اندیشــیده و صحیــح باشــد، تــا در خدمــت طرفیــن و جامعــه 
انســانی قــرار گیــرد؛  بــه عبــارت دیگــر تنهــا راه اشــباع همــه 

جانبــه جنســی ازدواج مشــروع و قانونــی اســت .

       سوم: بقای نسل
ــت . از  ــر اس ــل بش ــای نس ــم ازدواج بق ــداف مه ــی از اه یک
ــد  ــد تولی ــود. نبای ــظ می ش ــان حف ــل انس ــق ازدواج نس طری
ــش  ــدف آفرین ــرا، ه ــمرد؛ زی ــک ش ــل را کوچ ــر نس و تکثی
ــد  ــز تولی ــل او و نی ــرورش و تکام ــان و پ ــود انس ــان، وج جه
و پــرورش انســان های خداپرســت، نیکــوکار مطلــوب خــدای 

ــان اســت.  جه
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چهارم؛ عفت و دوری از گناه
ــی،  ــی و تربیت ــات اخالق ــان و انحراف ــی گناه ــزه ی اصل انگی
ــه  ــن س ــت؛  ای ــه اس ــه و وهمّی ــهویّه، غضبّی ــوه ش ــه ق س
ــع  ــرای دف ــل خــود، در وجــود انســان ب ــرز تعدی ــوه در م ق
ــرای  ــب ب ــروی غض ــد؛ نی ــا الزمن ــب ارزش ه ــد و جل مفاس
ــهوت در  ــروی ش ــه، نی ــاوزات بیگان ــا تج ــارزه ب ــاع و مب دف
ــا و تفریحــات  ــای نســل و لّذت ه ــرای بق ــی ب مســیر طبیع

ســالم و نیــروی وهمّیــه بــرای کســب امــور عــادی در حــّد 
ــراط  ــا موجــب اف ــان آن ه ــی، طغی ــی الزم اســت؛ ول طبیع
وتفریــط شــده و انگیــزه انحــراف و فســاد خواهــد گردیــد. در 
قــّوه ی شــهویّه، مهــم تریــن عامــل تعدیــل صحیــح آن در 
ــّوه شــده و آن  ــن ق ازدواج اســت. ازدواج موجــب کنتــرل ای
ــاز مــی دارد. وقتــی جلــوی طغیــان  را از تجــاوز و طغیــان ب
شــهوات گرفتــه شــود، زمینــه بــرای کســب عّفــت و دوری از 

ــی رود.  ــن م ــاه از بی ــزه گن ــردد و انگی ــا می گ ــاه مهّی گن

ــه  ــی ک ــّدس اســت؛ پیمان ــی مق ازدواج از نظراســالم پیمان
ــنن و  ــریفات و س ــوم، تش ــّررات، آداب و رس ــاس مق براس
قوانیــن خاّصــی انجــام مــی گیــرد. پیمــان ازدواج میــان زن 
ــی آورد  ــد م ــی پدی ــدات و حقوق ــا تعّه ــرای آن ه ــرد ب و م

ــت و کیفــر اســت.  ــف آن موجــب عقوب کــه تخلّ
ایــن عقوبــت بیانگــر آن اســت کــه پیمــان ازدواج در اســالم 

تــا چــه انــدازه محکــم و اســتوار اســت. 

ضــروری اســت قبــل از اقــدام بــه انتخــاب همســر، در ابتــدا 
ــناخته  ــواده را ش ــکیل خان ــی تش ــای اصل ــول و معیاره اص

ــد.  ــر اصــول اســالمی کنن ــق ب ــا را منطب وآن ه

1- خودشناسی
خودشناســی،  کلیــد موفّقّیــت انســان اســت. کســی کــه خود 
ــص  ــا و نواق ــد، توانایی ه ــود را بشناس ــی خ ــرایط زمان و ش
ــی،  ــردی، سیاس ــی، ف ــت اجتماع ــد و موقعّی ــش را بیای خوی
ــر و  ــد، راحت ت ــی خــود را درســت درک کن فرهنگــی و دین

ــرد.  ــم می گی ــت تر تصمی ــر و درس ــر و مطمئن ت بهت

2- پرهیز از آرمان گرایی
در  همگــی  »دنیــا«  زندگــی  در  کــه  جــا  آن  از 
ــه  ــه از هم ــری ک ــن همس ــتند، یافت ــیر»تکامل« هس مس

جهــات، کمــال یافتــه باشــد یــا غیرممکــن اســت یــا بســیار 
ــول ازدواج را  ــت اص ــن جه ــه همی ــا. ب ــوار و طاقت فرس دش
ــی  ــد واقع ــول بای ــن اص ــت. ای ــده آل گرف ــی ای ــد خیل نبای
باشــند؛ نــه چنــدان ایــده آل معنــوی و نــه چنــدان ایــده آل 
ــواده اش را در  مــادی؛ بلکــه، بایــد فــرد واقعیــت خــود و خان
نظــر گیــرد و بــه دور از عمــل شــعاری، تصمیم گیــری کنــد. 
افــرادی کــه بــرای ازدواج کمال گــرا هســتند، معیارهایشــان 

بــه دور از واقعّیــت خــود وخانواده شــان اســت. 

جایگاه ازدواج در اسالم

 اصول ازدواج موّفق)قبل از ازدواج(
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3- توّجه به ساده زیستی
ــه  ــیار فاصل ــتی بس ــا از ساده زیس ــای م ــی از خانواده ه بعض
گرفتــه  انــد و دچــار تجّمل زدگــی شــده اند. تجّمــل سراســر 
زندگــی برخــی از افــراد را در برگرفتــه انــد. آن هــا بــه خانــه 
هــا، لبــاس هــا، میهمانــی هــا و جشــن هــا شــان تفاخــر مــی 
کننــد. در حالــی کــه ایــن روش بــه دور از ســّنت پیامبــران 
ــغ  ــث تبلی ــی باع ــت. تجّمل گرای ــتی اس ــی و ساده زیس دین
ــن  ــود و ای ــی ش ــردم م ــن م ــی در بی ــگ مصرف ّزدگ فرهن
موضــوع مانــع بزرگــی بــرای ازدواج بــه موقــع جوانــان 

می گــردد؛ 

4- اصول کّفویّت
منظــور از کّفویّــت هم شــأن بــودن و هم ســطح بــودن 
ــت  ــارت اس ــرع عب ــر ش ــت از نظ ــت . کّفویّ ــوهر اس زن و ش
ــب  ــاوات در حس ــرف، مس ــر ع ــن و از نظ ــاوات در دی از مس
ــرای  ــد آن هاســت. اســالم ب ــروت، شــرف و مانن و نســب، ث
انتخــاب همســر و کفــو مناســب، اصــول و ضوابطــی را معیــن 
کــرده اســت کــه بــه برخــی از ایــن مــوارد اشــاره مــی شــود. 

5-بلوغ
از جملــه مصادیــق کفــو فــردی، مســأله بلــوغ زوجیــن مــی 
باشــد. بنابرایــن، الزم اســت در ابتــدا به مســأله بلــوغ پرداخته 
ــی را  ــی خــود مراحــل مختلف شــود. انســان در طــول زندگ
پشــت ســر می گــذارد. بلــوغ از نظــر لغــوی یعنــی رســیدن 

ــیدن  ــال رس ــد کم ــه ح ــد و ب ــد رش ــه ح ب
اســت. از جملــه وظایــف والدیــن و مربیــان در 
رابطــه بــا نوجوانــان و جوانــان رســیدگی بــه 

بلــوغ فرزنــدان و هدایــت آن هــا اســت.

6-ایمان و اعتقاد 
و  مهم تریــن  از  دیــن داری  و  ایمــان 
ضروری تریــن امــوری اســت کــه بایــد در 
ــرا،  ــود؛ زی ــه ش ــه آن توّج انتخــاب همســر ب
ــا  ــر ب ــک عم ــد ی ــه می خواهن ــر ک دو همس

ــار و  ــکار، رفت ــد، اف ــر عقای ــت تأثی ــد، تح ــی کنن ــم زندگ ه
اخــالق یکدیگــر نیــز قــرار خواهنــد گرفــت. همســر دیــن دار 
همســرخود را بــه دیانــت، تقــوا، اخــالق نیــک، عمــل صالــح 

وتــرک گنــاه تشــویق و ترغیــب می کنــد. 
 

7-اصالت خانوادگی
ــد:  »ای  ــی می فرماین ــالم)ص( در روایت ــی اس ــول گرام رس
مــردم از گیاهانــی کــه بــر مزبلــه )ســبزه زار نامطبــوع( 
می رویــد بپرهیزیــد. ژ ســؤال کردنــد: »یــا رســول اهلل 
ــد  ــه می روی ــر مزبل ــه ب ــبزه ک ــاه و س ــما از گی ــود ش مقص
چیســت؟ فرمــود:  زن نیکورویــی کــه در خانواده فاســد رشــد 
کــرده اســت. «شــخصیت اخالقــی و معنــوی کســانی کــه در 
خانــواده اصیــل پــرورش یافتــه انــد. عمــق و اصالت بیشــتری 
دارد؛  چــون، معمــوالً ویژگی هــای اخالقــی فرزنــدان بازتــاب 

تربیــت خانوادگــی آن هــا اســت. 

 8-اخاق نیک
منظــور از اخــالق نیــک ایــن اســت کــه انســان دارای 
ــت،  ــو وگذش ــت، عف ــل صداق ــی مث ــتوده اخالق ــات س صف
بردبــاری، امانتــداری و. . . باشــد و از صفــات نکوهیــده 
ــه  ــی و. . . ب ــل، بدزبان ــه، بخ ــادت، کین ــل حس ــی مث اخالق
ــراد باایمــان اســت  دور باشــد. خوش خلقــی از نشــانه های اف
ــان  ــه انس ــالق ب ــوش اخ ــای خ ــان ه ــا انس ــینی ب وهم نش

آرامــش و نشــاط می دهــد. 
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ــدان در دوران  ــر فرزن ــر ب ــک همس ــالق نی ــن اخ ــم چنی ه
ــذارد.  ــر می گ ــا تأثی ــت آن ه ــیرخوارگی و تربی ــی، ش جنین

9-مشاوره قبل از ازدواج
ــن  ــن وضروری تری ــی از مفیدتری ــل ازازدواج یک ــاوره قب مش
ــه انســان  ــل از ازدواج ب ــرا، مشــاوره قب مشــاوره ها اســت؛ زی
کمــک می کنــد کــه در انتخــاب همســر، مناســب ترین 
راه را برگزینــد، درکنــار او احســاس خوشــبختی کنــد و 
اعتقــادش را حفــظ و تکمیــل کنــد. مشــاوره قبــل از ازدواج 
ــاس  ــر اس ــوش را ب ــه هم کف ــد ک ــک می کن ــان کم ــه انس ب
شــرایط تحصیــالت، فرهنــگ، آداب و رســوم، زیبایــی و ثروت 
مشــخص کنــد و مســیر انتخــاب هموارتــر شــود . هــم چنین 
ــای  ــناخت بیماری ه ــگیری و ش ــب پیش ــاوره موج ــن مش ای

مخفــی و ناشــناخته کــه ســبب تولّــد بچــه هــای ناســالم و 
ــود.  ــد ب ــود، خواه ــول می ش معل

10-آموزش پیش از ازدواج زوج های جوان
ــرای  ــّل ب ــا راه ح ــل و ی ــن عام ــوان مهم تری ــه عن ــوزش ب آم
ــز صــادق  ــر ازدواج نی ــن در ام هــر مســأله ای مــی باشــد. ای
ــا  ــل از ازدواج و ی ــی قب ــای آموزش ــزاری دوره ه ــت. برگ اس
آموزش هــای مربوطــه در دانشــگاه ها و هــم چنیــن همــکاری 
حــوزه و دانشــگاه بــرای ارایــه ی الگــوی اســالمی متناســب با 
ــازی در  ــتای فرهنگ س ــری را در راس ــدگام مؤث روز، می توان

ایــن خصــوص بــردارد. 

1-صفا و صداقت
ــا و  ــان ه ــه  ی انس ــرای هم ــت ب ــا و صمیمی ــوالً صف اص
ــی  ــت و در زندگ ــده اس ــد و ارزن ــع مفی ــه  ی جوام در هم
خانوادگــی ارزنده تــر و مؤثّرترمــی باشــد. بــا توّجــه بــه ایــن 
ــدون  ــا یکدیگــر در ارتباطنــد، ب کــه زن و شــوهر پیوســته ب
داشــتن صداقــت و صفــا امــکان همزیســتی مســالمت آمیــز 

ــدارد.  وجــود ن

2- منبع درآمد و شغل مناسب
بــرای ازدواج موّفــق و زندگــی ســعادتمند، باید مســأله شــغل 
جــدی گرفتــه شــود. بــا داشــتن کار و شــغل، عشــق و محبت 
زوجیــن در منــزل رونــق و تــداوم می یابــد. بــا وجــود اینکــه 
داشــتن شــغل و درآمــد الزمــه ی خوشــبختی خانواده اســت، 

بایــد توّجــه داشــت کــه امکانــات مالــی بــه تنهایــی نمی تواند 
ــن  ــواده و متّضم ــک خان ــکالت ی ــه ی مش ــده ی هم حل کنن
خوشــبختی باشــد و اهمّیــت آن تنهــا بایــد در کنــار ســایر 

عوامــل ارزیابــی شــود. 

3- کاستن توّقعات
یکــی از عوامــل مهمــی کــه در اســتحکام و روابــط صمیمانــه 
از  پرهیــز  و  توقعــات  از  کاســتن  دارد،  نقــش  زندگــی 
خواســته های بی جــا و بی مــورد اســت. همســران بایــد 
ــا  ــای آن ه ــت ه ــد. درخواس ــش دهن ــود را کاه ــات خ توّقع
ــات یکدیگــر باشــد و از تحمیــل هــر  ــر اســاس امکان بایــد ب
نــوع خواهــش و تمّنایــی کــه خــارج از دایــره وســع و بیــرون 

ــد.  ــز کنن ــوان همســر پرهی از حــد ت

ــه  ــر ازدواج، چ ــه در اث ــن ک ــت و ای ــا اس ــان ه ــی انس ــاز در زندگ ــذار و سرنوشت س ــدادی اثرگ ازدواج، رخ
سرنوشــتی بــرای انســان رقــم بخــورد، بــه شــناخت درســت پســر و دختــراز یکدیگــر پیــش از ازدواج، آگاهی 
ــا ســطوح اعتقــادی، فرهنگــی، علمــی و  آن هــا از رمــز و رازهــای ازدواج و پیــدا کــردن زوجــی مناســب ب
اقتصــادی خویــش وابســته اســت؛ اّمــا، بخــش دیگــری از ایــن مســأله بــه پــس از ازدواج بــر می گــردد و ایــن 

کــه آن هــا چگونــه بایــد بــا یکدیگــر رفتــار کننــد و خــود را بــا شــرایط موجــود هماهنــگ ســازند. 

اصول ازدواج موّفق )پس از ازدواج(
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4- صداقت جنسی
صداقــت جنســی در یــک ازدواج فراتــر از صرفــاً جســم اســت. 
ایــن صداقت شــامل چشــمان، فکــر، قلــب و روح اســت. وقتی 
ــای  ــا فیلم ه ــر ی ــه تصاوی ــردن ب ــگاه ک ــا ن ــه را ب فکــر و توّج
غیراخالقــی منحــرف می کنیــم، یــا وقتــی در رویاهایمــان بــه 
کــس دیگــری غیــر از همســرمان فکــر می کنیــم، صداقــت را 

ــته ایم.   ــا گذاش زیرپ

5- خانه داری
آشــپزی و کدبانویــی از هنرهــای یــک زن خــوب مــی باشــد. 
ایــن هنــر، وقتــی چشــم گیر و مطلوب تــر اســت کــه 
ــر،  ــراف و تبذی ــز از اس ــدال و پرهی ــت اعت ــن رعای زن در عی
ــد. در کشــور  ــم همســرش کن ــا را تقدی دلچســب ترین غذاه
مــا از قدیم االیـّـام کارهــا بیــن زن و مــرد تقســیم شــده اســت. 
زنــان کارهــای داخــل منــزل را انجــام می دهنــد. الّبتــه ایــن 

تقســیم کار ریشــه ی  دینــی نیــز دارد؛ 
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رشــد انســان در زمینــه هــاي 
جســماني،  اجتماعــي،  روانــي، 
شــناختي،  شــغلي،  جنســي، 
و  اخالقــي  الگوهــای  براســاس 
عاطفــي صــورت مــي گیــرد. هــر 
یــک از ایــن زمینــه هــا نیازمنــد 
مهــارت و توانایــي مــي باشــد. 
ــه  ــت ک ــوان گف ــي ت ــع م در واق
ــل مراحــل رشــدي وابســته  تکام
بــه مهــارت هــاي زندگــي اســت. 
ــي  ــاي زندگ ــارت ه ــوزش مه آم
نقــش اساســي را در بهداشــت 
ــه  ــد و الّبت ــي کن ــا م ــي ایف روان
مقطــع  یــک  در  کــه  زمانــي 

رشــدي مناســب آرایــه شــود، 
نقــش برجســته تــري خواهــد 

داشــت. 
آن چــه امــروزه تحــت عنــوان 
ــهود  ــي مش ــاي زندگ ــارت ه مه
ــار  ــل کـــ ــا حاص ــت تنهـــ اس
پژوهشــگران عصــر حاضر نیســت؛  
ــا  ــن مهارته ــیاري از ای ــه، بس بلک
در البــه الي تعالیــم الهــي بــه 
خصــوص در قــرآن و احادیــث 
ــت.  ــده اس ــان ش ــن بی معصومی
امــروزه در سراســر جهــان بــر 
ــد  ــي تأکی ــت بهداشــت روان اهمّی
مــي شــود و روز بــه روز بــا انجــام 

گوناگــون  و  وســیع  تحقیقــات 
ــي  ــش آن در زندگ ــت و نق اهمّی
آشــکارتر  اجتماعــي  فــردي 

مي گــردد. 
بــه طــوري کــه ســال 2001 
ســازمان  طــرف  از  میــالدي 
ــي، تحــت عنــوان   بهداشــت جهان
ســال جهانــي »  بهداشــت روانــي« 

ــد .  ــالم گردی اع
ــال  ــن س ــور در ای ــازمان مذک س
شــعار » غفلــت بــس اســت، 
جهــت  را   » کنیــم  مراقبــت 
آشــکارتر ســاختن موضــوع مطرح 

ــرد.  ک

اهميـت و ضـرورت بهداشت روانی

اهداف آموزشی 
انتظار می رود داوطلبان سامت پس از مطالعه ی مقاله بتوانند : 

-مهارت های زندگی را تعریف نمایند. 
-انواع مهارت های زندگی را بیان نمایند. 

-اهمیت مهارت زندگی در بهداشت روانی را شرح دهند. 

تأثير آموزش مهارت های  زندگی  
در سالمت روانی 
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ــخص  ــی ش ــای زندگ ــارت ه مه
ــش  ــا دان ــازد ت ــی س ــادر م را ق
نگــرش و ارزش هــای وجــودی 

خــود را بــه توانایــی هــای واقعــی 
ــا بتوانــد  و عینــی تبدیــل کنــد ت
ــتفاده  ــا در اس ــی ه ــن توانای از ای

صحیــح تــر نیروهــای خــود بهــره 
گیــرد و زندگــی مثبــت و شــادابی 

ــازد.  ــم س ــود فراه ــرای خ را ب

تعريف مهارتهاي زندگي:   

 بنابراين، مهارت های زندگی: 

* یکی از عوامل گسترش بهداشت روانی است. 
* ظرفیت و کنش هوش را ارتقا می بخشد. 

* از فتارهای خشونت آمیز و مخّرب فرد جلوگیری می کند. 
* تقویت خودپنداره و اتکا به نفس را سبب می شود. 

* آسیب های فردی و اجتماعی را از بین می برد. 
* ارتباطات آدمی را گسترش می دهد. 

* قدرت تّفکر خاق و انتقادی را در افراد به وجود می آورد. 
* زمینه ساز ابراز وجود و کسب خودشناسی می شود. 
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برنامــه  ی آمــوزش مهارت هــاي 
کــه  اســت  ایــن  زندگـــــــي 
ــا  ــد ت ــم کن ــي را فراه فرصت های
ــد  ــي را بیاموزن ــراد مهــارت های اف
و بتواننــد در رابطــه بــا ســایر 
انســان ها و کّل اجتمــاع بــه طــور 
ــر، شایســته و مطمئــن عمــل  مؤثّ

ــد.  کنن
ــی  ــی و فّن ــای علم ــرفت ه پیش
ــا را  ــان ه ــر انس ــای اخی ــال ه س
بــا انبوهــی از مســائل و مشــکالت 
ــون مواجــه ســاخته اســت.  گوناگ
پژوهــش هــا نشــان مي دهنــد 
مهارت هــای  یادگیــری  کــه 
و  نوجوانــی  دوران  در  زندگــی 
ــداری  ــبتاً پای ــرات نس ــی، اث جوان
آنــان  شــخصّیت  ســاخت  بــر 

ــان  ــی آن ــای تحصیل دارد، رفتاره
ــان را  ــری آن ــده نگ ــر، آین را مؤثّ
مثبــت و انگیــزه ی کاری آنــان 
از  نمــودو  خواهــد  مضاعــف  را 
هــاي  برنامــه  تریــن  اساســي 
ــه  ــه ب ــطح اولّی ــگیرانه در س پیش

شــمار مــي رود. 
 مهــارت هــاي زندگــي روش های 
اصلــي و ضــروري بــراي یــک 
ــت.  ــازنده اس ــالم و س ــي س زندگ
ــه اي  ــر مجموع ــارت دیگ ــه عب ب
از توانایــي هســتند کــه ســبب 
ســازگاري فــرد بــا محیط و شــکل 
گیــري رفتارهــاي مثبــت و مفیــد 
ــا  ــا م ــن توانایي ه ــوند. ای ــي ش م
ــش  ــه نق ــازند ک ــي س ــادر م را ق
ــه  ــه ب ــود را در جامع ــب خ مناس

ــم . ــا کنی ــي ایف خوب
ــازمان بهداشــت  ــي س ــدف اصل ه
طــرح  ایجــاد  از  جهانــي 
مهارت هــاي زندگــي در زمینــه 
اســت  ایــن  روانــي  بهداشــت 
ــطح  ــف در س ــع مختل ــه جوام ک
جهــان نســبت بــه گســترش، 
ــه  ــي برنام ــري و ارزیاب ــه کارگی ب
ــي  ــاي زندگ ــارت ه ــي مه آموزش
کــه متمرکــز بــر رشــد و توانایــي 
هــاي روانــي ماننــد حــّل مســئله، 
خــود  هیجانــات،  بــا  مقابلــه 
اجتماعــي،  ســازگاري  آگاهــي، 
کنتــرل اســترس بیــن کــودکان و 

ــود. ــی ش ــان م نوجوان

اهداف آموزشی 
انتظار می رود داوطلبان سامت پس از مطالعه ی مقاله توانند: 

-مهارت های زندگی را تعریف نمایند. 
-انواع مهارت های زندگی را بیان نمایند. 

-اهمیت مهارت زندگی در بهداشت روانی را شرح دهند. 

آموزش مهارت های زندگی برنامه ای 
درراستای ارتقا بهداشت روانی 

 هدف كلی :
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انواع مهارت های زندگی 

ــا  ــه آن ه ــي هم ــتند و معرّف ــراوان هس ــي ف ــاي زندگ ــارت ه مه
ــي  ــر علم ــع معتب ــل مراج ــن دلی ــه همی ــت، ب ــاده اي نیس کارس
برخــي از آن هــا را بیشــتر مــورد توّجــه و تأکیــد قــرار داده انــد و 

ــه :  ــد. از جمل ــد دارن ــا تاکی ــترش آن ه برگس
 

 1- خود شناسي     
2- همدلي

3- حل مسأله
4- تصمیم گیري

ــا  ــر ب ــه مؤثّ ــراري رابط 5- برق
ــران دیگ

6- تفّکر انتقادي
7- تفّکر خاق

8- کنترل استرس
9- مدیریّت هیجان ها
10- ارتباط بین فردی 

آموزش مهارت های زندگی می تواند به دو صورت 
اجرا شود : 

ــا هــدف ارتقــای ســطح  1ـ آمــوزش مهــارت هــای عــام کــه ب
ــای  ــل ه ــا و تعام ــاد رفتاره ــت روان و ایج ــالمت و بهداش س

ــرد.  ــی گی ــالم صــورت م س
2ـ آمــوزش مهــارت هــای اختصاصــی بــه منظــور پیشــگیری از 
یــک آســیب و مشــکل مشــخص مثــل مهــارت قاطــع بــودن در 
مقابــل فشــار گــروه و توانایــی »نه گفتــن« در جهت پیشــگیری 

از ســوء مصــرف مــواد. 
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نتیجه گیری

پیشگیری

شــخصی کــه از مهــارت هــای زندگــی در مــراوده و ارتبــاط بــا دیگــران کمــک مــی گیــرد، بــه احــراز 
موّفقّیــت هــای ذیــل نایــل مــی شــود: 

1 ـ قدرت تحّمل نسبت به نظرات مختلف و احساس امنیت نسبت به گفتار دیگران. 
2 ـ انجام به موقع کار با توّجه به شرایط زمان و مکان. 

3 ـ برنامه ریزی و کوشش در امور مفید و دوری از هر کار بی فایده. 
4 ـ رازداری و کنترل گفتار. 

6 ـ تقویت خودپنداره و اتکا به نفس. 
7 ـ استفاده از ظرفّیت ها و کنش های هوش. 

ــده را در مــورد خــود و دیگــران  ــت آمیــز مهــارت هــای زندگــی، احســاس یادگیرن یادگیــری موّفقّی
ــراد  ــا در اف ــارت ه ــن مه ــه کســب ای ــی ک ــا تغییرات ــر آن ب ــالوه ب ــد. ع ــی ده ــرار م ــر ق تحــت تأثی
ــرار مــی دهــد. درمجمــوع  ــه وجــود مــی آورد، برداشــت و نگــرش دیگــران را هــم تحــت تأثیــر ق ب
؛ آمــوزش مهــارت هــاي زندگــي فــرد را قــادر مــي ســازد تــا دانــش، ارزش هــا و نگــرش هــا را بــه 
توانایــي هــاي بالفعــل تبدیــل کنــد.  ایــن مقالــه باهــدف ضــرورت و اهمّیــت مســأله بهداشــت روان 
ــواع  ــه بحــث و بررســی ان ــی  نشــریه ب ــد و در شــماره هــای آت ــه گردی و مهــارت هــای زندگــی ارای

مهــارت هــای زندگــی پرداختــه خواهــد شــد . 

ــود از دوره  ــاز خ ــورد نی ــاي م ــارت ه ــوزش مه ــت آم ــي در جه ــاي زندگ ــارت ه ــاد درس مه -ایج
ــگاه.  ــا دانش ــي ت آمادگ

2-آمــوزش نحــوه ی ایجــاد وآمــوزش مهــارت هــاي زندگــي بــه اولیــا از طریــق کالس هــاي آمــوزش 
خانواده. 

3-همسو کردن فعالیت هاي خانه، مدرسه و اجتماع در جهت آموزش مهارت هاي زندگي. 

ــت بهداشــتی دانشــگاه گردآوری وتهّیه ــواده معاون ــب : کارشــناس بهداشــت خان ــه ســعادت طل فرزان
علــوم پزشــکی ســبزوار، مربــی داوطلــب ســالمت مرکــز بهداشــتی و درمانــی شــماره 2

منابع  
1-برنامــه آمــوزش مهــارت هــاي زندگــي ســازمان بهداشــت جهانــي، ترجمــه  ربابــه 

نــوري قاســم آبــادي، پروانــه محمــد خانــي  ) 1377 ( 
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گزارش عملکرد 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ــیوه ی  ــود ش ــهروندي و بهب ــگ ش ــای فرهن     ارتق
زندگــي شــهروندان بــا توانمنــد ســازي 4300 
داوطلــب ســالمت در 164 مرکــز بهداشــتي درمانــي 
بــا موضوعــات آتــش نشــان داوطلــب، ایمنــي الفباي 
زندگــي، فرشــتگان نجــات، بــوي اکســیژن و طــالي 

ــت 93/12/28 ــخ 9/1/ 93 لغای ــف از تاری کثی

ــاري  ــت افط ــزاري ضیاف     برگ
ــالمت در  ــان س ــت داوطلب جه
ــواده ــا خان ــاه خــدا همــراه ب م

     اردوی جهــادی یــک  روزه ی 
مرکــز  ســالمت  داوطلبیــن 
شهرســتان  ثامــن  بهداشــت 

ــهد مش
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    فّعالّیت های انجام شده شامل: 
* ویزیت رایگان پزشک

* برگزاری کالس آموزشی معاینه ی پستان جهت زنان روستا
* برگزاری کالس آموزشی راه های پیشگیری از سالک
* ویزیت افراد با ناتوانی حرکتی در منزل توسط پزشک

* برگــزاری کالس هــای فرهنگی-عقیدتــی ماننــد تصحیــح نمــاز، احــکام، بافتنــی، . . . 
توّســط داوطلبــان ســالمت

     برپایــي نمایشــگاهي از خالقّیــت هــا و 
هنر هــاي دســتي داوطلبــان ســالمت

    برگزاري اردوهاي 
فرهنگي تفریحي جهت 

داوطلبان سالمت
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گزارش عملکرد 
دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

ومؤثّــر  فّعــال  نقــش      
ســالمت  داوطلبیـــــــن 
ــرای  ــاهرود ب ــتان ش شهرس
سرشــماری  در برنامــه ی 
ــه  تحــول نظــام ســالمت ک
بــه مــّدت یــک مــاه در 

تیرمــاه انجــام شــد. 

     برگــزاري دو کارگاه آموزشــي  جهــت داوطلبــان ســالمت متخّصــص  مدارس 
ــالمت در  ــر س ــر ب ــی مؤثّ ــل اجتماع ــی وعوام ــّرک فیزیک ــاي تح ــه ه در زمین
ســالن معاونــت بهداشــتی ودر تاریــخ دهــم مــرداد  وپانزدهــم شــهریور. هــدف 
ایــن دو کارگاه ترویــج فرهنــگ تحــرک فیزیکــی در بیــن دانــش آمــوزان وبیــان 

نقــش آمــوزش و پــرورش در ارتقــای ســالمت جامعــه بــود. 
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     ادامــه ی همــکاری بــا پلیــس پیشــگیري نیــروي 
ــان  ــت داوطلب ــي جه ــزاري کالس آموزش ــي  و برگ انتظام

ــالمت س

     هماهنگــي بــا هیــأت 
ــت  ــتان جه ــناي شهرس ش
اســتفاده داوطلبان ســالمت 

ــگان  ــتخر رای از اس

     فّعالّیــت داوطلبیــن ســالمت وهمــکاری آن هــا 
در چندیــن طــرح پژوهشــی از جملــه طــرح هــای 
ــای  ــاب آق ــرم جن ــر محت ــکی  وزی ــم پزش چش
ســید حســن قاضــی زاده هاشــمی  در  شهرســتان 

ــاهرود  ش

هــــــاي  کارگاه  برگــزاري     
ــق  ــزا  منطبـــ ــي آنفلوان آموزش
ــالمت  ــن س ــاب داوطلبی ــا کت ب
ــا  ــارزه ب ــد مب ــارکت واح ــا مش ب
بیمــاري هــا  جهــت مربیــان 
داوطلبــان ســالمت مراکــز در 
ــتی و در  ــت بهداش ــالن معاون س

94/  5/4 تاریــخ 
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گزارش عملکرد 
دانشگاه علوم پزشکي گلستان

     برگــزاری کارگاه آموزشــی آشــنایی بــا بیمــاری ســل جهــت مربیــان داوطلبــان ســالمت اســتان: 
در راســتای دســتورالعمل بیماریابــی وپیشــگیری ودرمــان ســل و بــا هــدف ارتقــای ســطح آگاهــی  
ــان  ــگیري ودرم ــي پیش ــل، » کارگاه آموزش ــاری س ــه ی بیم ــالمت در زمین ــان س ــان داوطلب مربی
ــه ی  ــراي کلّی ــتان ب ــاي اس ــا بیماري ه ــارزه ب ــگیري ومب ــروه پیش ــکاري گ ــا هم ــل »ب ــاري س بیم
مربیــان داوطلبــان ســالمت وکارشناســان جلــب مشــارکت اســتان بــه تعــداد90 نفــر درتاریــخ هــای 
ــه تعــداد90 نفــر  ــان ســالمت وکارشناســان جلــب مشــارکت اســتان ب ــان داوطلب ــراي کلیــه مربی ب
درتاریــخ هــای 18و24و94/5/26در ســالن اجتماعــات  معاونــت بهداشــتی برگــزار گردیــد . در ســالن 
ــای  ــز بهداشــت کالس ه ــه مراک ــس از آن درکلی ــد وپ ــزار گردی ــت بهداشــتی برگ ــات معاون اجتماع

ــه اجــرا درآمــد.  آموزشــی جهــت داوطلبــان ســالمت ب
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    برگــزاری کالس آموزشــی بــا هــدف آمــوزش فرهنــگ صحیــح رانندگــی:  در راســتای 
ــهر  ــتان آزادش ــت شهرس ــز بهداش ــالمت مرک ــان س ــارت داوطلب ــی و مه ــای آگاه ارتق
ــتان  ــی شهرس ــای و رانندگ ــارکت اداره ی راهنم ــص  و مش ــب متخّص ــذب  داوطل ــا ج ب
اقــدام بــه برگــزاری کالس آموزشــی در زمینــه ی آمــوزش فرهنــگ صحیــح رانندگــی در 
تیرمــاه امســال بــرای  90 نفــر از داوطلبــان ســالمت کــرد. در ایــن کالس هــای آموزشــی  
وداوطلبــان ســالمت بــا مشــکالت موجــود در فرهنــگ رانندگــی و نحــوه ی اصــالح آن در 

جامعــه آشــنا شــدند. 

در  ســالمت  داوطلبــان  مشــارکت      
سرشــماری جمعّیــت در مناطــق حاشــیه ی 
شــهرها:  در راســتای اجــرای برنامــه ی 
ــه ســالمت در  ارایــه ی مراقبــت هــای اولّی
مناطــق شــهری بــه ویــژه مناطــق حاشــیه 
ــتان های  ــت شهرس ــز بهداش ــهرها، مراک ش
علــی آبــاد، گالیکــش، مینودشــت، بندرگــز، 
ــن،  ــوی، ترکم ــهر، کردک ــرگان،  آزادش گ
بــا برگــزاری جلســات توجیهــی داوطلبــان 
ســالمت را بــا اهــداف  برنامــه ی آشــنا 
ــز  ــا مراک ــالمت ب ــان س ــد و داوطلب کردن
جمعّیــت  سرشــماری  در  بهداشــتی 

ــد.                 ــکاری نمودن هم
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دانشگاه علوم پزشکي گلستان

غــذای  ی  جشــنواره  برگــزاری       
ســالم بــا همــکاری داوطلبــان ســالمت: 
ــا مشــارکت    جشــنواره ی غــذای ســالم ب
ــالمت  ــان ســ ــر از داوطلبــــ 200 نف
آزادشــهر،  گــرگان،  شهرســتان های 
کردکــوی، ترکمــن، مــراوه تپــه، رامیــان 
برگزارشــد. مدیریّــت محتــرم مراکــز 
ــور  ــا حض ــا ب ــتآن ه ــت  شهرس بهداش
کارشناســان تغذیــه و بازدیــد کننــدگان 
ــا داوری  ــتان ها ب ــک از شهرس ــر ی در ه
فنــی، و بــا انتخــاب بهتریــن غــذای 
ســالم بــه تعــدادی از داوطلبــان ســالمت 
هدایایــی بــه رســم یادبــود اهــدا نمودند. 

ــرای  ــه هاواج ــق برنام ــتای تحّق ــال: درراس ــتان آق ق ــص  شهرس ــب متخّص ــه ی داوطل ــزارش برنام      گ
ــا اداره ی جهــاد کشــاورزی درخصــوص آمــوزش  ــان ســالمت، پــس از هماهنگــی ب ــه هــای داوطلب برنام
ــک دوره کالس آموزشــی در  ــی، ی ــا و ســبزیجات و موادغذای ــر روی میوه ه ــرات ســموم کشــاورزی ب تأثی
ــز  ــان مراک ــان ســالمت شــهری و روســتایی و مربی ــا حضــور داوطلب ــص ب ــب متخّص ــب طــرح داوطل قال
مجــری شهرســتان آق قــال در فصــل بهــار94 برگزارگردیــد. در ایــن دوره ی آموزشــی داوطلبــان ســالمت 
بــا انــواع ســموم شــیمیایی مــورد اســتفاده در محصــوالت کشــاورزی و عــوارض و اثــرات اســتفاده آن بــر 

روی انســان و فوایــد اســتفاده از محصــوالت ارگانیــک آشــنا شــدند . 
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     برگــزاری کارگاه آموزشــی مهارت هــای  
زندگــی و کارگاه آموزشــی پیشــگیری از ســوء 
ــش  ــدف  افزای ــا ه ــدر:  ب ــواّد مخ ــرف م مص
زمینــه ی  در  ســالمت  داوطلبــان  آگاهــی 
مهارت هــای  زندگــی و شــناخت  مــواّد مخــّدر 
ــه  ــگیری اولی ــای پیش ــوارض آن و راه کاره و ع
بــا همــکاری واحــد بهداشــت و روان شهرســتان 
ــالمت  ــان س ــر از داوطلب ــور 40 نف ــا حض و ب
فــوق در  آموزشــی  شهرســتان گارگاه هــای 
ــتان  ــاری در شهرس ــال ج ــاه س ــرداد و تیرم خ

ــد.  ــد برگزارکردی گنب

بــا  آموزشــی  کالس  برگــزاری      
ــه هنــگام  موضــوع کمک هــای اولیــه ب

ســوانح و حــوادث در کــودکان:  
ــان  ــه داوطلب در راســتای اجــرای برنام
متخّصــص  و بــا همــکاری کارشناســان 
شهرســتان  احمــر  هــالل  ســازمان 
ــوع  ــا موض ــی ب ــه، کالس آموزش کالل
کمــک هــای اولیــه بــه هنــگام ســوانح 
ــر  ــت20 نف ــودکان جه ــوادث درک وح
از داوطلبــان ســالمت شهرســتان در 
مردادمــاه ســال جــاری برگــزار گردیــد. 

توّســط  آموزشــی  برگــزاری جلســات       
در  بســیجیان  بــرای  ســالمت  داوطلبــان 
خصــوص کمــک هــای اولّیــه در ســوانح و 
ــا هــدف ارتقــای دانــش بســیجیان  حــوادث: ب
ــن  ــا مصدومی در خصــوص نحــوه ی برخــورد ب
ــای  ــوزش کمک ه ــوادث و آم ــوانح و ح در س
شهرســتان  ســالمت  داوطلبــان  اولّیــه ی 
ــه برگــزاری کالس آموزشــی  ــاد اقــدام ب علی   آب
در خــرداد مــاه ســال جــاری جهــت 30 نفــر از 

بســیجیان شهرســتان نمودنــد. 
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    برگزاري مسابقه ی نقاشي بین فرزندان داوطلبان سالمت شهرستان مینودشت: 
بــه مناســبت هفتــه ی جهانــی شــیرمادر در مردادمــاه ســال جــاری مســابقه  ی نقاشــی بیــن فرزنــدان 
داوطلبــان ســالمت در مرکــز بهداشــتی درمانــی شــماره ی 2 مینودشــت شهرســتان برگــزار گردیــد. 

در پایــان بــه تعــدادی از نقاشــی های برتــر جوایــزی اهــدا شــد. 

* برگزاری کالس های آموزشی باروری سالم در شهرستان های  آزادشهر، گمیشان، کالله؛   
* باورهای نادرست در شیردهی مادران در شهرستان های مراوه تپه، کالله ؛ 

* آشنایی با بیماری تب مالت در شهرستان های مینودشت و ترکمن؛  
* برگزاری کالس آموزشی سالمت روان در شهرستان کالله؛ 

* با همکاری واحد های بهداشتی شهرستان جهت داوطلبان سالمت شهرستان ها. 
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    برگــزاری جشــنواره ی غــذا در هفته ســالمت: 
ــنتی و  ــذای س ــوع غ ــنواره 20 ن ــن جش در ای
بومــی منطقــه توســط داوطلبیــن ســالمت تهیه 
و طبــخ گردیــد کــه در مراســم افتتاحیــه ی ایــن 
ــا حضــور مســؤولین شهرســتانی و  نمایشــگاه ب
ــام  ــز انج ــان نی ــی از میهمان ــگاهی پذیرای دانش

شــد. 

     برنامــه بازدیــد از هتلینــگ بیمارســتان واســعی ســبزوار:  در ایــن برنامــه بازدیــد 70 نفــر از  داوطلبــان 
ســطح شــهر ســبزوار شــرکت داشــتند. در ایــن بازدیــد متــرون بیمارســتان توضیحــات کاملــی در خصوص 

برنامــه ی تّحــول نظــام ســالمت و هتلینــگ بیمارســتان  را ارائــه نمودند. 
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روزه ی  یــک  کارگاه  برگــزاری      
بیماریابــی، پیشــگیری و درمــان ســل 
ــالمت:  ــان س ــارکت داوطلب ــا مش ب

ــن  ــی داوطلبی ــن کارگاه 55 مرب در ای
در  داشــتند.  شــرکت  ســالمت 
پی برگــزاری ایــن کارگاه برنامــه در 
ــا و  ــگاه ه ــز، پای ــام مراک ــطح تم س
خانــه هــای بهداشــت اجرایــی گردید. 

     انجام سرشماری جمعیتی منطقه ی فاز دوم شهرک توحید )مسکن مهر( :  
در راســتای اســتقرار برنامــه ی تّحــول نظــام ســالمت در مناطــق هــدف ســکونت گاه هــای غیــر رســمی،  
ــد  ــهرک توحی ــوک ش ــازل6 بل ــه در من ــه ب ــا مراجع ــره ب ــم دو نف ــب 6 تی ــالمت درقال ــن س داوطلبی
سرشــماری را انجــام دادنــد. در طــی ایــن سرشــماری  750 خانــوار سرشــماری و اطاّلعــات  آن هــا در 

ســامانه ی شــبکه ی هوشــمند اطالعــات بهداشــت )شــهاب( ثبــت و ارســال گردیــد.
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دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 

   برگــزاری  دومیــن نشســت  هــم اندیشــی نشــریه ی مجــازی داوطلبــان ســالمت  قطــب شــمال شــرق 
ــت  ــز مدیریّ ــی مرک ــب مشــارکت های مردم ــدی مســؤول جل ــم توحی ــرکار خان ــا حضــور س کشــور: ب
شــبکه وزارت بهداشــت و مســئولین جلــب مشــارکت مردمــی 9 دانشــگاه و دانشــکده مجاور)مشــهد، 
گلســتان، بیرجنــد، بجنــورد، شــاهرود، گنابــاد، نیشــابور، تربــت حیدریــه و اســفراین ایــن هــم اندیشــی 
برگــزار شــد. هــدف از ایــن نشســت  هــم اندیشــی و همفکــری بیــن دانشــگاه هــای عضــو در راســتای 

بــاال بــردن بــار علمــی نشــریّه، اطــاّلع رســانی عمومــی بــود. 



سال دوم / شماره چهارم /  پاییز 6194

نویسنده: معصومه اسحاقی؛ مربی داوطلبان سالمت مرکز بهداشتی درمانی شماره 2  دانشگاه علوم پزشکی  گناباد

   برگــزاری مراســم عــزاداری و بزرگداشــت حماســه ی عاشــورا:  بــا همــکاری 
داوطلبیــن متخّصــص  دفتــر نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه 

علــوم پزشــکی جلســات هفتگــی داوطلبیــن ســالمت برگزار شــد. 
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صدیقه زینلی  
مربی نمونه، شهرستان کاشمر

دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی 
ــهد درمانی مش

خانم مریم موتابی
ــی  ــتی و درمان ــز بهداش ــه ،مرک ــی نمون مرب
ششــتمد، دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمات 

بهداشــتی و درمانــی ســبزوار

نرگس مسعودی
ــوم  ــگاه عل ــه دانش ــالمت نمون ــب س داوطل

ــاد ــکی گناب پزش

فاطمه زهرا قاسمی
مرکزبهداشــتی  معاونــت  نمونــه  مربــی 
درمانــی مهدآبــاد دانشــگاه علــوم پزشــکی و 

خدمــات بهداشــتی درمانــی شــاهرود

مربيان و داوطلبين    سـالمت نمـونه
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لیا  تومانی
داوطلــب ســالمت  نمونــه معاونت بهداشــتی 
ــي شــهید  ــز بهداشــتي درمان شــاهرود، مرک

شــریف

فهیمه صفری  
داوطلب نمونه، شهرستان فریمان

دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی 
ــهد درمانی  مش

فریبا احمدی
حســن  امــام  پایــگاه  نمونــه،  داوطلــب 
مجتبــی )ع(، دانشــگاه علــوم پزشــکی و 

ســبزوار درمانــی  خدمــات 

خانم مریم یوسفی
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــه دانش ــب نمون داوطل

ــاد گناب

مربيان و داوطلبين    سـالمت نمـونه
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آرامگاه سلطان ابراهيم رضا
شماره ثبت ملی:  1885   

قدمت:  تیموری 
شهرستان درمیان، روستای آبگرم

جاذبه های تاریخی بیرجند

بنــای آرامــگاه ســلطان ابراهیــم رضــا را بــه دوره تیمــوری و بــه ســلطان حســین بایســنقر 
نســبت می دهنــد. پــالن ایــن بنــا بــه شــکل چهــار ضلعــی اســت و فضــای داخلــی کــه 
ــای  ــه دارای دیواره ــن محوط ــد. ای ــع می باش ــورت مرب ــه ص ــه ب ــرار گرفت ــه در آن ق بقع
مرتفعــی اســت کــه گنبــدی بــزرگ بــر فــراز آن ســاخته شــده اســت. ورودی ایــن آرامــگاه 
شــامل یــک پیــش طــاق و جلوخــان ورودی اســت کــه پیــش طــاق بــا تزیینــات گچبــری 
ــه  ــت. از جمل ــده اس ــن ش ــوف مزی ــبک و مّج ــورت مش ــره به ص ــه گ ــه طریق ــی ب زیبای

ــکار رفتــه در بنــا می تــوان بــه آجر،گــچ و آهــک اشــاره کــرد.  مصالــح ب
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مسجد درخش
شمارة ثبت ملی:  2066    

قدمت:  صفویه    
نشانی اثر:  روستای درخش

ــوط می شــود و  ــه ســال 981 ه. ق مرب ــه اســتناد کتیبــة موجــود بنیــان اّولیــه ی ایــن مســجد ب ب
بانــی آن عمیدالملــک محمــد درخشــی بــوده اســت. بــه طــور کلـّـی فضاهــای احــداث شــده در ایــن 
مســجد شــامل ایــوان اصلــی، شبســتان و یــک اتــاق وســیع در جنــب شبســتان اســت. محــراب از 
اجــزای اصلــی موجــود در شبســتان اســت، نقشــه ی ایــن مســجد بــا توّجــه بــه رفــع نیازهــای وقــت 
ــه  ــه کار رفت ــن عناصــر تزیینــی ب ــد. مهــم تری ــت نمی کن ــی تبعّی طراحــی شــده و از الگــوی خاّص
ــر تاریخــی عبارتنــد از: ســقف محــراب و تزیینــات گچــی چلیپایــی در قســمت فوقانــی  در ایــن اث
ــدی  ــس و کاربن ــات مقرن ــاه و تزیین ــا طاقچــه هــای کوت ــاالی محــراب ب آن، طاقنماهــای بخــش ب
ــود در  ــارن موج ــن تق ــتان. همچنی ــای شبس ــر بخش ه ــود در دیگ ــای موج ــه ها، طاقنماه در گوش
اجــزاء و عناصــر معمــاری بــه کار رفتــه در شبســتان بــر زیبایــی ایــن اثــر افــزوده اســت. اتــاق وســیع 
موجــود در شــرق شبســتان بــا اســتفاده از یــک ســتون پرقطــور و بــه روش تــاق و تویــزه پوشــیده 
ــاخت  ــود. در س ــده می ش ــوار دی ــة دی ــزرگ در بدن ــای کوچــک و ب ــن فضــا طاقچه ه ــده و در ای ش
ایــن مســجد از مصالحــی چــون ســنگ، آجــر، خشــت خــام وگــچ اســتفاده شــده اســت. بــه اســتناد 
قانــون هــر گونــه دخــل و تصــرف در ایــن مســجد و حریــم آن بــدون کســب مجــوز کتبــی از اداره 

کل میــراث فرهنگــی ممنــوع اســت. 
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مسجد جامع هندواالن 
شمارة ثبت ملی:  1893    

قدمت:  تیموری 
اسدیه، روستای هندواالن

در روســتای فــورگ از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان درمیــان و در فاصلــه ی 90 کیلومتری 
شــرق بیرجنــد و10 کیلومتــری شــهر اســدیه واقــع شــده اســت. ســاخت ایــن قلعــه در زمــان 
ــادر شــاه توّســط میــرزا بقــا خــان حاکــم منطقــه شــروع شــد. پــس از وی پســرش میــرزا  ن
ــه کار رفتــه در بنــا ســنگ، آجــر،  ــح ب ــه اتمــام رســاند. مصال رفیــع خــان ســاخت قلعــه را ب
خشــت، گــچ، آهــک و ســاروج اســت. فضــای داخلــی قلعــه از قســمت هــای مختلــف ماننــد 
محــل زندگــی خدمــه، اصطبــل، انبــار مهمــات و ... تشــکیل شــده اســت کــه بــه وســیله ی 
حصــار قلعــه و بــرج هــای مــدور احاطــه شــده انــد. بــاالی حصــار و بــرج هــا کنگــره دار اســت 
ــع  ــی در ضل ــه شــده اســت. دروازه ی اصل ــاع درآن تعبی ــی و دف ــده بان ــذی جهــت دی و مناف
ــن  ــرار دارد. شــاه نشــین در بلندتری ــع شــمالی آن ق ــر در ضل ــک دروازه کوچک ت شــرقی و ی
ــده در دو  ــاخته ش ــای س ــار، اتاق ه ــل، آب انب ــل اصطب ــی از قبی ــرار دارد و فضاهای ــه ق نقط

طبقــه و مســجد را در بــر دارد. 
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قلعه ی فورگ
شمارة ثبت ملی:  3450    
قدمت: افشاریه، قاجار    

اسدیه، روستای فورگ

ــن  ــم تری ــان اســت. مه ــتان در می ــی شهرس ــای تاریخــی، مذهب ــا شــکوه ترین بن ــن مســجد ب ای
عناصــر معمــاری آن ســر در ورودی، صحــن، گنبدخانــه، شبســتان ســتون دار و محــراب می باشــد. 
ــی  ــار ضلع ــای چه ــر روی فض ــارت ب ــا مه ــا و ب ــتفاده از فیل پوش ه ــا اس ــزی ب ــه مرک ــد خان گنب
قــرار گرفتــه اســت. شبســتان ســتون دار در دو طــرف گنبدخانــه واقــع شــده و بــه وســیله طــاق و 

تویــزه بــه شــیوه چهــار تــرک اجــرا شــده اســت. 
ــا،  ــوش ه ــامل:  فیل پ ــات ش ــن تریین ــت و ای ــوع اس ــیار متّن ــری بس ــات آج ــر تزیین ــا از نظ بن
ــت.  ــا اس ــی گنبده ــوه ی آجرچین ــا و نح ــمی بندی محراب ه ــی، رس ــای گچ ــواره ها، قاب ه گوش
ایــن اثــر تاریخــی در دوره ی شــاهرخ تیمــوری در حــدود ســال 805 ه. ق. ســاخته شــده اســت. 
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قلعه ی درخش
شماره ثبت ثبت ملی:  15284 

قدمت: قبل از صفویه      
نشانی اثر: روستای درخش

ایــن قلعــه بــا نقشــه ی چهــار ضلعــی ســاخته شــده اســت. ورودی اصلــی در ضلــع جنوبــی آن واقــع 
شــده اســت. ایــن بنــا دارای شــش بــرج مــدور اســت کــه درضلــع هــای جنوبــی، غربــی و شــمالی قــرار 
ــرار گرفتــه کــه دارای پوشــش  ــی اســت و پــس از آن فضــای هشــتی ق ــع جنوب ــد. ورودی در ضل دارن
گنبــدی از نــوع عرقچیــن اســت. از دیگــر فضاهــای موجــود در ایــن ضلــع بایــد بــه راهــرو ارتباطــی، 
ــا  ــط ب ــاط مرتب ــه ی درخــش دارای دو حی ــود. قلع ــاره نم ــزم دان اش ــخ و هی ــدد و مطب ــای متّع اتاق ه
ــای  ــه فضاه ــی می شــود ک ــاط اوّل منته ــه حی ــرو ب ــک راه ــر اســت. فضــای هشــتی توســط ی یکدیگ
اصلــی قلعــه در اطــراف ایــن حیــاط شــکل گرفته انــد. از جملــه دو اتــاق ســه دری کــه در ضلــع هــای 
شــرقی و غربــی حیــاط قــرار گرفته انــد. از تزیینــات موجــود در ایــن اتاقهــا بایــد بــه شــومینه و طــاق 
نماهــا اشــاره کــرد. در اطــراف حیــاط اول طــاق نماهایــی بــا قــوس جناغــی و هاللــی دیــده می شــود. 
بــرای پوشــش فضاهــای ایــن قلعــه از گنبــد عرچیــن، تخــت و کلیــل اســتفاده شــده اســت. ایــن بنــا 
ــوده  ــه ب ــن منطق ــان ای ــی حاکم ــم محــّل زندگ ــته اســت وه ــی و مســکونی داش ــه ی دفاع ــم جنب ه
اســت. در حیــاط دوم اتاقــی در گوشــه ی شــمال غربــی آن وجــود داشــته کــه بــه فضــای بــرج منتهــی 
ــدون کســب  ــم آن ب ــر و حری ــن اث ــه دخــل و تصــرف در ای ــون هرگون ــه اســتناد قان می شــده اســت. ب

مجــوز کتبــی از اداره کل میــراث فرهنگــی ممنــوع اســت. 
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قلعه ی طبس مسينا
شماره ی ثبت ملی:  8280   

قدمت:  اسامی  
نشانی اثر: شرق طبس مسینا

ــرار دارد. نقشــه ی قلعــه  ــن قلعــه در حاشــیه ی شــرقی شــهر طبــس  مســینا ق ای
ــا دور  ــت. دور ت ــدد اس ــای متع ــار و برج ه ــت و دارای حص ــره اس ــکل دای ــه ش ب
ــه در  ــزرگ ک ــی ب ــمت ورودی، برج ــت و در قس ــه اس ــرا گرفت ــی ف ــه را خندق قلع
ــت.  ــده اس ــر دارد، باقی مان ــر قط ــش از 15 مت ــاع و بی ــر ارتف ــر 11 مت ــال حاض ح
ــرج  ــوز 15 ب ــده هن ــه وارد آم ــن قلع ــه ای ــه ب ــی ک ــیب ها و صدمات ــود آس ــا وج ب
ــه  ــدور قلع ــالن م ــه پ ــه ب ــا توّج ــت. ب ــاهده اس ــل مش ــای آن قاب ــوع برج ه از مجم
احتمــال مــی رود، ایــن اثــر متعلــق بــه قبــل از اســالم باشــد کــه در دوره ی اســالمی 
ــه  ــق ب ــرار گرفتــه اســت. وجــود تپه هــای باســتانی متعل ــرداری ق ــز مــورد بهره ب نی
ــق  ــن شــهر، احتمــال تعلّ ــاالً اشــکانی( در حاشــیه ی ای ــای تاریخــی )احتم دوره ه
طبس مســینا را بــه دوره هــای قبــل از اســالم تقویــت می کنــد. طبس مســینا 
شــهری اســت بســیار کهــن و تاریخــی کــه در اکثــر متــون جغرافیایــی قــرون اولیــه 
ــه کار رفتــه در بنــای قلعــه طبــس  ــح ب ــام آن ذکــر شــده اســت. مصال اســالمی، ن

خشــت و گل اســت.
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چنار دوشنگان
شماره ی ثبت ملی:  108       قدمت: 750 سال 

شهرستان درمیان، روستای محمدآباد باال، روستای دوشنگان

چنــار دوشــنگان در روســتای دوشــنگان از توابــع بخــش درمیــان قــراردارد. ایــن چنــار 
درخــت کهنســالی مــی باشــد کــه بــه عنــوان پدیــده ای زنــده در منطقــه قابل مشــاهده 
اســت. ایــن درخــت حــدود 50 متــر ارتفــاع، 1000 ســال قدمــت و ســایه انــدازی در 
حــدود 500 متــر دارد. از دیگــر ویژگــی هــای ممتــاز ایــن درخــت مــی تــوان بــه قطــر 
زیــاد تنــه ی آن اشــاره کــرد بــه طــوری کــه بــا نصــب در ورودی بــه فضــای داخــل آن 
کــه در حــدود 15 متــر مــی باشــد، بــه راحتــی مــی تــوان داخــل آن شــد. بنابــر اعتقــاد 
ــرام  ــه در احت ــده ریش ــن عقی ــی دارد و ای ــات جاودان ــت حی ــن درخ ــه ای ــردم منطق م

ایرانیــان بــه طبیعــت دارد. بنابرایــن، نبایــد صدمــه ای بــه آن وارد شــود. 
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موزه ی آب قاين

ایــن آب انبــار در انتهــای کوچــه  ی ســنگی کــه بــازار قدیــم درآن واقــع بــوده اســت، قــرار 
دارد و بــه همیــن دلیــل بــه آب انبــار بــازار معــروف اســت، کــه از قنــات )کهنــه آب، آبگیــری 
ــا  ــی آب  انباره ــخصات اصل ــمت ها و مش ــه قس ــار دارای کلی ــای آب  انب ــت. بن ــده اس می ش
ــا توّجــه بــه پوشــش  می باشــد و دارای راه پلــه ای ســت کــه بــه پاشــیر منتهــی می شــود. ب
آب انبــار و شــواهد تاریخــی موجــود بنــای آب  انبــار مربــوط بــه دوره تیمــوری بــوده  اســت.  
ایــن مــوزه کــه تنهــا مــوزة آب اســتان می باشــد. شــامل نمایــش شــاهراه های آبــی مرتبــط 
ــی )ســدها، آب  ــه تأسیســات آب ــط ب ــر مرتب ــه ای از تصاوی ــای تاریخــی و مجموع ــه دوره ه ب

انبارهــا، قنــوات و...(، وقف نامه هــا و … می باشــد. 
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ُروَن(( کدام است؟ 1-منظور از آیه ))َو ِمن ُکلِّ َشْیٍء َخلَْقَنا َزْوَجْیِن لََعلَُّکْم تََذکَّ
الف : )س ش( آفریده شدن همه انسان ها به طور زوج؛ 

ب: ) ج ه( آفرینش همه  ی حیوانات به طور زوج؛ 
ج: )م ه( آفرینش همه ی اشیاء به طور زوج؛ 

د: )ت ا( آفرینش همه ی موجودات به طور زوج. 
ــد  ــه می روی ــر مزبل ــه ب ــی ک ــردم از گیاهان ــد: ))ای م ــه می فرماین ــالم)ص( ک ــی اس ــول گرام ــت رس 2- در روای

ــر مزبلــه چیســت؟  بپرهیزیــد(( منظــور از گیــاه و ســبز کــه روییــده ب
الف : )ار( زن نیکو رویی که در خانواده ی فاسد رشد کرده است؛ 

ب: ) ک ی( مرد نیکو رویی که در خانواده ی فاسد رشد کرده است؛ 
ج: )م ر( زن ناسالمی که در خانواده  ی سالم رشد کرده است؛ 

د: )ی ب( مرد ناسالمی که در خانواده ی سالم رشد کرده است. 
3-کدام یک از ابعاد مختلف بلوغ نیست؟

الف)ش ن( بلوغ جسمی؛           ب: )ت ب( بلوغ اقتصادی؛        ج)ت ز(بلوغ ظاهری؛     د: )ون(بلوغ ذهنی. 
4-استفاده از ناخن های مصنوعی و کاشت ناخن، چه عوارضی دارد ؟

الف: )س ر( باعث عفونت های  معمولی و قارچی می شود؛  
ب: )ح م( باعث درماتیت )اگزمای تماسی( می شود؛ 

ج: )ی ج( باعث شکنندگی و حّتی از بین رفتن صفحه اصلی ناخن می شود؛ 
د: )ن د( همه موارد. 

ــد مجــوز الزم، صــورت  ــی اســت کــه اگــر در آرایشــگاه ها و مــکان هــای فاق ــت های 5-  کــدام یــک جــز فّعالّی
گیــرد، دخالــت در امــور پزشــکی مــی باشــد و انجــام آن در آرایشــگاه هــا ممنــوع اســت ؟

ــه  ــرد و جنب ــی صــورت مــی گی ــه منظــور زیبای ــه ب ــی ک ــغ و انجــام اقدامات ــی تبلی ــه طــور کل ــف: )گ ی( ب ال
ــال:   ــور مث ــه ط ــت . ب ــوع اس ــن ممن ــن اماک ــاند، در ای ــیب برس ــت آس ــه پوس ــد ب ــی توان ــا م ــی دارد و ی درمان

ــتی؛  ــات پوس ــال و ضایع ــتن خ برداش
ب: )ر ط( کوتاهی و آرایش مو؛ 

ج: )م ا( رنگ کردن مو با استفاده از رنگ های استاندارد ؛ 
د: )ک ی( هیچ کدام . 

ــا،  ــال در آرایشــگاه ه ــل انتق ــی و پوســتی قاب ــای خون ــه ی بیماری ه ــال کلّی ــه منظــور پیشــگیری از انتق 6-  ب
بهتریــن شــیوه، کــدام اســت ؟

ــا از  ــان آرایشــگاه ه ــه متّصدی ــر مشــتری، الزم اســت ک ــرای ه ــایل اختصاصــی ب ــتفاده از وس ــف: )ن ی( اس ال
ــد؛  ــراه بیاورن ــایل آرایشــی اختصاصــی را هم ــه وس ــد ک مشــتریان خــود بخواهن

ب: )دا( درصــورت ناچــار بــودن آرایشــگر بــه اســتفاده از وســایل مشــترک، بایــد اقدامــات ّضــد عفونــی وســایل 

خودآزمایی همراه با مسابقه ایپمکی



75 داوطلبان سالمت

کار در حضــور مشــتری و قبــل از شــروع بــه کار انجــام شــود؛  
ج: )و ر( آرایشــگر بایــد همچنیــن دســتهای خــود را بعــد از پایــان اصــالح هــر مشــتری و قبــل از شــروع کار 

ــون مایــع مالیــم و مخصــوص شست وشــو دهــد؛  ــا صاب مشــتری بعــدی ب
د: )را( همه موارد صحیح است.  

7- والدینــی کــه برخــوردی قاطعانــه بــا رفتارهــای فرزندشــان دارنــد چــه احســاس را در فرزندشــان تقویــت 
مــی کننــد ؟

الف: )ب ی( قدرت ؛         ب: )ج م( پذیرش؛     ج: ) ه گ( مسؤولّیت پذیری؛        د: ) ه ا ( آزادی. 
8- چه طور می توانیم احساس توانمندی و مهم بودن را درکودک مان پرورش دهیم؟

الف: )ل ی( مشورت گرفتن؛                                       ب: ) اد( حق انتخاب دادن؛ 
ج: )ف ر( همکاری در انجام کارهای خانه؛                       د: )ش ا( همه موارد. 

ــری  و بخشــش  ــاداری، مســؤولّیت پذی ــت، وف ــی هــم چــون صداق ــورد ویژگــی های 9- صحبــت کــردن در م
باعــث مــی شــود:  

الف: )س ر( امنّیت و آرامش در خانه برقرار شود؛ 
ب: )ی ش( ارزش های خانوادگی خود را به او انتقال دهیم؛ 

ج: )ن ه( فرزند احساس استقالل کند؛ 
د: )ا ش( هیچ کدام. 

 10- تالش برای والد خوب بودن باعث می شود پدر یا مادرچه احساسی داشته باشند ؟
الف: )ب ا( بی کفایتی؛        ب: )ت ن( بی ارزشی؛         ج: )ز ی( احساس گناه؛        د: )م ا( همه موارد. 

داوطلبان گرامی

لطفــا رمــز مســابقه را يافتــه و همــراه بــا نــام 
ــگاه  ــام دانش ــن ن ــم چني ــی و ه ــام خانوادگ ون
ــت  ــز بهداش ــی مرك ــامانه ی پيامک ــه س ــود ب خ
ــک  ــتان )10000160171107(پيام اســتان گلس

ــد.  نمايي

ضمنــا یــادآور مــی شــود دوســتانی کــه نــام دانشــگاه خــود را در متــن پیامــک ننویســند در 
قرعــه کشــی شــرکت داده نخواهنــد شــد.  

ــوم گردآوری وتهّیه ــگاه عل ــی، دانش ــای مردم ــارکت ه ــب مش ــناس جل ــی کارش ــی ابراهیم زهراحاج
ــتان ــکی گلس پزش
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