
 

 

 رگزاری کارگاهبگری تسهیلاصول 

 خودمراقبتی

  



 مقدمه

های محتوای مربوط به دوره .دهدرا توضیح میو مراقبتی برای کارشناسان سالمت روان  یآموزشهای دورهراهنمای حاضر چگونگی برگزاری 

های برگزاری کارگاه و انتقال محتوای بسته آموزشی در اختیار شما قرار خواهد گرفت. هدف از این برنامه آشنایی شما با روش صورتبهمختلف 

کارشناس مراقب و استفاده از محتوای این راهنما به شما کمک خواهد کرد که به کارشناسان سالمت روان دهندگان است. مورد نیاز به آموزش

محتوای مورد نظر را به تاکمک کنید و  را آموزش دهیدمرتبط با سفیران سالمت های برگزاری دورهیبرایوزشی مناسبهای آمروشسالمت 

 در ذهن داشته باشید: این گروهنکات کلیدی زیر را در مورد آموزش به . نمایندارائه بهترین شکل

  در ذهن داشته باشید. ممکن است کارشناسان سالمت روان از قبل با این  آن راسفیران سالمت، مزایا و موانع  یریکارگبهدالیل

 بدانند. دیبانیز  آن راروش و مزایای آن آشنا باشند اما موانع اجرایی 

 رفتار در آنها نیز نگرش و سبب تغییر  ،دانش انتقالبتواند عالوه بر  بایدشود دانشی که به افراد از طریق کارشناسان سالمت منتقل می

 انتخاب شوند.بایدهای متناسب با این هدف پس روش .بشود

  سؤاالتدر مورد مطالبی که کارشناسان آموزش خواهند داد اطالعات داشته باشید تا بتوانید به الزم استشما به عنوان آموزش دهنده 

 آنها پاسخ بدهید.

 آموزش دهندگان شود به عنوان مثال بتوانند روش ایفای هایی را استفاده کنید تا عالوه بر انتقال دانش سبب ایجاد مهارت در روش

 های خودشان بکار بگیرند.نقش را برای کارگاه

 ها را لذا تالش کنید این روش ای برخوردار است،ن از اهمیت ویژههای ارتباطی و کارگروهی در کارشناسان سالمت رواایجاد مهارت

 ی هستید.در کارگاه خود نیز بکار بگیرید چون الگوی آموزش

  بتوانند برنامه اجرا شده توسط خودشان را ارزیابی و نقاط قوت و ضعف خودشان را شناسایی کنند.باید کارشناسان سالمت روان 

  یابی و آموزش توسط سفیران سالمت را شناسایی کنند و راهکارهای مورد نیاز را به کارشناسان سالمت روان  موانع دستالزم است

 آموزش دهند. توانمند کردن آنها در این مورد وظیفه شما است.سفیران سالمت 

 برگزار کنیم؟ کارشناسان سالمت روانچگونه یک کارگاه آموزشی برای 

شامل دو بسته های یاددهی است و محتوای در اختیار شما روش آموزش باهدفای که توسط شما برگزار خواهد شد به خاطر داشته باشید دوره

کارشناسان سالمت روان تهیه شده است. شما به عنوان مدرس دوره محتوای آموزشی را در جهت آموزش سفیران سالمت وآموزشی است که 

دهید. هدف شما توانمند کردن های آموزشی مناسب را متناسب با موضوع آموزش میدهید و شیوهاختیار کارشناسان سالمت روان قرار می



توانمند کردن آنها در تغییر در دانش، نگرش و عملکرد جامعه است. لذا بسته زیر ری سفیران سالمت و جلب همکاراستای کارشناسان سالمت در 

 ای دارد.سازی توجه ویژههای آموزشی و گروهبه مهارت

 شروع کارگاه

شود. درجه باالتر آغاز می آمدگویی از طرف مسئولینکارگاه با یک خوشدر صورت امکان کارشناسان سالمت روان چگونه کارگاه را آغاز کنند؟ 

کارگاه  شروعگذارد که اهداف کارگاه و شرایط برگزاری آن مثل ساعت استراحت و پذیرایی را تشریح کند. این مرحله فضایی را در اختیار می

ران سالمت فرصت شود. به کارشناسان سالمت روان آموزش بدهید که به سفیبستگی به شرایط و مقررات جایی دارد که کارگاه برگزار می

 صحبت کردن داده شود، برای مثال از آنها خواسته شود خودشان را معرفی کنند.

 کنند و سوابق علمی و آموزشی خود را بیان کنند.خودشان را معرفیالزم است کارشناسان سالمت روان نیز 

و  های اجتماعیتسهیلگر در ارائه فعالیت، های آموزشی ایفا کند شامل متخصصدر کارگاه بتواندبایدهایی که کارشناس سالمت روان نقش

بتواند دانش و مهارت را به سفیران سالمت منتقل کند زم است الهستند. در نقش متخصص کارشناس سالمت روان   در اجرای کارگاه لگریتسه

باید  لگریتسهبتواند سفیران سالمت را با کارگاه و اهداف دوره همراه کند. به عنوان  پاسخ بدهد. در نقش عامل اجتماعی کننده باید سؤاالتو به 

 کنندگان برای همکاری کامل و دریافت دانش و مهارت تشویق شوند.کارگاه را طوری اداره کند که مشارکت

 آزمونپیش

تا حد امکان الزم کنندگان مورد بررسی قرار گیرد. شرکت ردآموزش دانش، نگرش و حتی توانایی عملکبسیار اهمیت دارد که پیش از هر فعالیت 

ای برای ارزشیابی اثربخشی کارگاه در اختیار کارگاه پایه شروعقبل از  آزمونبرگزاری یک پیش است این بخش در نظر گرفته شود و حداقل 

 جداگانه قرار داده شده است. صورتبهآزمونی جهت هر اختالل  شیپدر بسته تهیه شده گذارد. می

 افزاهاانرژی  ها و، گرم کنندههابازکن خیاستفاده از 

هایی است که بتوانند جهت شروع و افزایش انرژی در برنامه آموزشی خود از ها و تکنیکهدف از این بخش آشنایی یادگیرندگان شما با روش

های آن به آموزش ها را به همراه تکنیکی زیر را در کارگاه انجام دهید و سپس روشآنها استفاده کنند. برای این منظور ابتدا مثال تمرین

افزاها شوند تا افراد با هم احساس راحتی بکنند. انرژیهایی هستند که در ابتدای برنامه انجام میها فعالیتبازکنیخدهندگان ارائه کنید. 

 گیرند.کنندگان مورد استفاده قرار میزه در شرکتهای هستند که در طول برنامه جهت ایجاد انگیفعالیت



 بازکنیخ مثال

شود اعتماد به شناسند و این عامل باعث میشود افراد حاضر در کارگاه همدیگر را نمیدر شروع کارگاه متوجه میمدرسی را در نظر بگیرید که 

توانند از یک تکنیک یخ بازکن استفاده کنند. برای این مرحله می کنندگان پائین بیاید و مشارکت کمی در کارگاه داشته باشند درنفس شرکت

هایی را ( چه مهارت1شامل  سؤال 4به چهار قسمت تا کنند.  آن راشود که شود و از آنها خواسته میکننده یک کاغذ داده میمثال به هر شرکت

( دو خصوصیتی که افراد موفق در زمینه آموزش داشتند 3نیاز دارند، هایی برای آموزش به دیگران ( چه مهارت2برای آموزش به دیگران دارند، 

دقیقه زمان برای پاسخ به این  5برای موفقیت در این زمینه نیاز دارند را در چهار قسمت کاغذ پاسخ بدهند. پس از  ییزهایچه چ( 4چه بوده و 

به اشتراک بگذارند. توجه همه را به خود جلب کنید از نفر  چپشانمت دقیقه با فرد س 5های خود را به مدت از آنها بخواهید که پاسخ سؤاالت

 دقیقه ادامه دهید. 15را تا آخرین نفر تا  کار نیاو  دالیل خود را بگوید وهای خود را بخواند اول سمت راست خود بخواهید پاسخ

سالمت روان آموزش بدهید تا در کارگاه خود برای توانید به کارشناسان این روش را می بازکن برای گروه سفیران سالمت:مثال یخ

نفره  12تا  8های کنندگان زیاد بود آنها را به گروههای کوچک مناسب است، اگر تعداد شرکتاین مثال برای گروهسفیران سالمت انجام بدهند.

د تا بقیه اسمشان را یاد گیرند. هر فرد چند بار تقسیم کنید. یک توپ کاغذی کوچک بسازید و از اعضای گروه بخواهید اسم خود را بلند بگوین

کند. سپس به یکی از اعضای گروه نگاه کنید اسم او را بگویید و توپ را  سؤالاسم خود را بگوید و اگر کسی اسم فردی را فراموش کرد از او 

را  کار نیارد را بگوید و توپ را برایش پرتاب کند. از او بخواهید به یکی دیگر از اعضای گروه نگاه کند اسم فبرای گرفتن به سمتش پرت کنید. 

 تری در گروه ایجاد شود.دقیقه ادامه بدهید. تا همه اعضای گروه نام همدیگر را یاد بگیرند و جو صمیمی 5برای حدود 

 افزاهانکات مهم در مورد استفاده از انرژی

 روه استفاده کنید.در طول جلسه برای افزایش انرژی در گ کراتبهافزاها از انرژی 

 با حال و هوای کارگاه و موضوع جلسه انتخاب کنید متناسبها را بازی 

 جوری بازی را انتخاب کنید که همه در آن مشارکت داشته باشند 

 ها حالت رقابت مخرب به خود نگیرندبازی دیکن یسع 

 ای نزندافزاها را طوری انتخاب کنید که به موضوع کالس صدمهطول مدت انرژی 

 

 افزاهاو انرژی کنندههای گرمفعالیت

توانند حالت بازی داشته باشند اما شوند و در خیلی مواقع میهای گرم کننده کالس بیشتر برای ایجاد جو نشاط استفاده میهر چند فعالیت

در حین ایجاد انرژی در کالس جنبه آموزشی هم داشته باشند. به عنوان مثال برای کارگاه سفیران  هایی را انتخاب کنید کهتوانید فعالیتمی



آموزشی دو نفره برای گرم کردن کالس استفاده کنند. برای این منظور پس از پایان تواند از یک فعالیت سالمت کارشناسی سالمت روان می

های های دو نفره قرار داده و از آنها بخواهند در مورد علتافسردگی سفیران سالمت را در گروهارائه یک بخش از آموزش مانند علل ایجاد کننده 

توانند استفاده کنند متخصص نام دارد. در این روش یکی از سفیران سالمت پس از ایجاد کننده افسردگی با هم بحث کنند. روش دیگری که می

برای ایجاد انرژی در کالس  کنند.می سؤالو بقیه از او در مورد علل ایجاد افسردگی  شودپایان یک مرحله به عنوان متخصص انتخاب می

توانید بر روی چند کارت عالئم فاز افسردگی را قرار دهید و بر روی چند کارت دیگر ها را ترتیب بدهید به عنوان مثال میتوانید برخی بازیمی

 ها را متناسب با هر فاز قرار بدهند.ارتعالئم فاز شیدایی را و از اعضای گروه بخواهید ک

 تعیین قوانین پایه

کنندگان بر سر آنها است. کارشناسان سالمت هدف از این بخش از کارگاه مشخص کردن قوانین و مقررات پایه و به توافق رسیدن با مشارکت

زشی را تنظیم کرده و به توافق برسند. به عنوان مثال در روان  بتوانند با سفیران سالمت در یک ارتباط دو طرفه قوانین کارگاه و جلسات آمو

های بیماری توسط افراد به خودشان یا سایر افراد در کارگاه مورد موضوعات آموزش داده شده در مورد سالمت روان مهم است که عالئم و نشانه

ین محکمی در مورد آن برای سفیران سالمت مشخص نسبت داده نشوند. همچنین حفظ رازداری و حریم شخصی افراد آموزش داده شود و قوان

 شود را به اشخاص خارج از آن منتقل کند.حق ندارد که اطالعات شخصی که در داخل گروه بیان می کسچیهشود. 

 قوانین پایه عمومی

 شود.ای دارد که در آن آموزش انجام میی به زمینهها به عنوان مقررات پایه استفاده کرد. مقررات اضافی بستگتوان در بسیاری از کارگاهقوانین زیر را می

 به یکدیگر احترام بگذارند حتی اگر با نظر هم مخالف هستند

 فعال در کارگاه مشارکت داشته باشند صورتبه

 هایی که با انجام آن راحت نیستند شرکت نکنندتوانند در فعالیتمی

 در زمان حرف زدن دیگران حرفشان را قطع نکنند

 کنمکنند با این جمله شروع کنند که من طور دیگری فکر میعنوان مخالف صحبت می که به زمانی

 تلفن همراهشان را خاموش کنند

 به کارگاه بیایند موقعبه

 

 آموزشی ورود به مبحثهای مورد نیاز برای مهارت

کارشناسان سالمت روان های متعددی وجود دارد که به موضوع اصلی کارگاه وارد شوند. راه کارشناسان سالمت روان پس از تعیین قوانین پایه 

ها را به موضوع جلب کنند، باشد. توجه داشته یژگیوچند باید توانند موضوع اصلی کارگاه را معرفی و بحث را آغاز کنند. ورود به مبحث  می



را تشویق کنند که اطالعات را به اشتراک بگذارند و مقاومت را نسبت به یادگیری یا  هاآنفعال کنند، دانش قبلی افراد در مورد موضوع را 

های ورود به مبحث قرار دادن یک پرسشنامه کوتاه در مورد موضوع کارگاه یا استفاده از ترین راهمشارکت در بحث از بین ببرند. یکی از ساده

در این زمینه برای قبل از شروع کارگاه آماده کرده  یپرسشنامه کوتاهبهتر است  ببینید(... روش ایفای نقش است. )بخش ایفای نقش را در ص 

های کوچک، ارائه یک هدر گرو بحثگویی، توانید مورد استفاده قرار دهید شامل بارش افکار، قصههایی که برای شروع بحث میروشباشند. 

 مورد و ایفای نقش هستند.

 

 اصول آموزش به همتا

ای دارد. برای این منظور بخشی از های آن برای کارشناسان سالمت روان اهمیت ویژهمزایا و محدودیتصول آموزش به همتا و شناخت ا

داشته ه صورت بارش افکار انجام شود تا همه کارشناسان مشارکت فعالی بتخصیص یابد. بهتر است این بخش آموزش شما  به این موضوع 

 توانید از آنها استفاده کنید.میکهآموزش همتیان در جدول زیر آورده شده است  هایحدودیتمزایا و ماسی در مورد باشند. نکات اس

 هامحدودیت مزایا

 قرار گرفتن بخشی از مسئولیت بر عهده
ست از برنامه خارج بشوند پس  به فکر جایگزینی افراد جدید افراد ممکن ا

 باشیم

 زبان مشترک آموزش دهنده و گروه هدف
ها نیازمند پایش و نظارت دقیق هستند تا از اهداف اصلی ن برنامهای

 منحرف نشوند و همچنین به همکاران طرح فشار وارد نشود

گیرند که برای زندگی خودشان هم هایی را یاد میدهندگان مهارتآموزش

 مفید است

های برای این ها مشکل است لذا  برنامهارزشیابی اثربخشی این روش

 بینی شودخصوص در بخش بودجه پیشموضوع ب

کار سایر افراد مانند معلمین، مددکار اجتماعی و کارکنان تواند مکمل می

 بخش سالمت باشد

آموزش ندیده باشند ممکن است استفاده از این روش  خوبیبهاگر مدرسین 

نتایج زیانباری داشته باشد به عنوان مثال اطالعات غلط در اختیار جامعه 

 بگذارند

  به سایر خدمات اجتماعی مرتبط کرد آن راتوان در سطح جامعه است و می

حالت معمول دسترسی به آنها مشکل هایی دسترسی دارند که در به گروه

 است
 

  کمی دارد نسبتاًهزینه 

 



 صحبت در جمع

های صحبت کردن در جمع برای افزایش مهارت هرچند کارشناسان سالمت روان ممکن است سابقه برگزاری کارگاه از قبل را داشته باشند اما

 آنها ضروری است. همچنین آنها  به سفیران سالمت این مهارت را آموزش بدهند که بتوانند در جمع صحبت کنند و آماده قرار گرفتند در مرکز

های تعاملی و درگیر کردن افراد، وارد هایی شامل تکنیکمهارت. های صحبت کردن در جمع را آموزش بدهیدتوجه گروه باشند. به آنها مهارت

های بدن، برقرار کردن تماس چشمی، تعدیل تن صدا و استفاده مناسب از شوخی را کنندگان، استفاده از حالتشدن و خارج شدن از میان شرکت

اد و حفظ محیط ایمن یادگیری برای گویی، استفاده نکردن از زبان بد، ایجهایی مانند داستانکنندگان در کارگاه بیاموزید. مهارتبه شرکت

 را به کارشناسان سالمت روان بیاموزید. کنندگانشرکتهای واکنش به پاسخ اشتباه یادگیرندگان و راه

 در جمع نمثال آموزش مهارت صحبت کرد

ای مثبت تبدیل شود ه تجربهبتواند میکنندگان برای صحبت کردن در جمع است. انجام این کار  هدف از این مهارت فرصت دادن به مشارکت

ثانیه فرصت دهید تا در مورد هر موضوعی که دوست دارند صحبت بکنند. به  33کنندگان تا ایجاد اعتماد به نفس بکند. به هرکدام از شرکت

کنید و بقیه نیز ثانیه شما برای نشان دادن قدردانی خودتان نسبت به تالش او شروع به دست زدن می 33کنندگان بگوئید در پایان شرکت

توانند هر کاری مانند قدم زدن یا نوشتن روی تخته را انجام دهند. به آنها بگوئید تا ثانیه آنها می 33همین کار را انجام خواهند داد. در این 

د از آنها بخواهید در مورد م نشود برایشان دست نخواهید زد حتی اگر حرف آنها تمام شده باشد. در پایان صحبت همه افراثانیه تما 33زمانی که 

 توانند سخنرانی بهتری داشته باشند با گروه بحث کنند.احساسشان و اینکه کدام سخنرانی بهتر بوده و چگونه می

 ایفای نقش

کنندگان شود شرکتمیهای این روش مشارکتی بودن آن است که سبب آموزش است. یکی از ویژگی مؤثرایفای نقش یک روش بسیار 

تواند مورد استفاده قرار این روش برای شروع بحث و گرم کردن جلسات بسیار مفید است و میآموزش داشته باشند.  آیندبیشتری در فرهمکاری 

کار به عنوان سفیر سالمت و آموزش دادن در سطح جامعه و توانند مشکالت بگیرد. با استفاده از روش ایفای نقش کارشناسان سالمت روان می

 مثبت بگذارد. ریتأثتواند عالوه بر دانش بر نگرش و عملکرد افراد می مؤثرهای غلبه بر این موانع را آموزش بدهند. ایفای نقش راه

 چگونه ایفای نقش را اجرا کنیم؟

 کنیمکنندگان را بسته به هدف انتخاب میدو یا چند نفر از شرکت معموالً .1

ا ایجاد انگیزه او بتوان شود میبرای ایفای نقشی مجبور بشود. اگر کسی به دلیل خجالتی بودن وارد ایفای نقش نمیهیچ کس نباید  .2

 را ترغیب کرد



 تا جایگاه جنس مخالف را درک کنندمرد را بازی کنند  کنندگان مرد گاهی اوقات نقش زن و زنان نقشپیشنهاد کنید که مشارکت .3

 ریزی کنید که همه در نمایش نقشی داشته باشندهای کوچک جوری برنامهبرای گروه .4

 خالقیت اعضای گروه را در اجرای نمایش بکار بگیرید .5

 ببینند آن رانمایش را در محلی اجرا کنید که تمام مشارکت کنندگان بتوانند  .6

 بلند صحبت کنند که همه صدای آنها را بشنوند قدرآنکنند باید یش را اجرا میافرادی که نما .7

اگر نمایش خیلی طوالنی شد از اجرا کنندگان بخواهید توقف کنند و موضوع نمایش را به بحث بگذارید. پس از تغییر فضا ادامه  .8

 نمایش را انجام دهید

 بیان کنندد تا دیدگاهشان را نسبت به موضوع ارائه شده بعد از اجرای هر گروه به مشارکت کنندگان اجازه بدهی .9

 حساس  فرد اجرا کننده را از نقش خارج کنید یهانقشبعد از اجرای برخی  .13

 های اجرا شده چگونه با زندگی واقعی آنها مرتبط استتوانید از اعضای گروه بپرسید که نقشاگر وقت داشتند می .11

 مثال روش ایفای نقش

سناریو آشنا شوند. در هر کارگاه یک نمونه ایفای نقش اجرا کنید تا با چگونگی اجرای آن، تنظیم صحنه و برای کارشناسان سالمت روان 

 شامل موارد زیر هستند. مؤثرهای یک ایفای نقش گام

 مرحله اول: انتخاب موضوع

 برای یادگیرندگان واضح و روشن باشد 

  اجرا کنندگان مطابقت داشته بشدذهنی و روانی  یهاییتوانابا 

 جذاب باشد 

 موجود در موضوع تعریف و مشخص شود یهاواژه 

 قابل اجرا باش 

 مرحله دوم: نوشتن نمایشنامه

  باشندیامحاورهصورتبههاتیفعالتمام 

 اهداف مدنظر قرار گیرندمراحل  کایکدر ی 

 باید ابتدا و انتها داشته باشد 

  وتاه و قابل فهم باشدکجمالت 



 هانقشمرحله سوم: تعیین 

 تواناییوعالقهفراگیرانباشدها بر اساسانتخاب نقش 

 های رفتاری، ساختار بدنی اهمیت داردشناخت شخصیت افراد و ویژگی 

 نندکها را پیشنهاد نندو نقشکشف کهای آنان را ییتوانا .بازیگران را خوب بسنجند 

 های مثبت و منفی ارزش بسیار داردتفسیر نقش 

 انات و تجهیزات الزمکچهارم: تهیه ام مرحله

 نامهتدوینشدهفراهمگرددنمایشانات باید بر اساسکما 

  آرایی مناسب باید برای آنان تشریح شودنحوه استفاده از فضا، صحنه 

 وسایل ساده باشد 

  وسایل را خودشان بسازند ان داردکه امکتا جایی 

 مرحله پنجم: آمادگی وتمرین مقدماتی

  مربوط به خودردن نقش کحفظ 

 دیگرکردن افراد از نقش یآگاهک 

 انات کشناخت و ساخت وسایل و ام 

 متوالی صورتبهشناخت و تمرین مراحل اجرایی 

 نمایشی اجرامرحله ششم:

 پردازدیمگروهبازیگرانبهایفاینقش در این مرحله 

  ارگردان استکننده و کدر مقام هدایت  شماحضور 

 مرحله هفتم:بحث و بررسی ارزشیابی

پردازند هدف در این مرحله، اصالح و تقویت لیه مراحل میکبه ارزشیابی و بررسی  برگزار کننده کارگاهگروهی و با هدایت  صورتبهتماشا گران 

 .این فعالیت برنامه ریزی و اجرا شود مفید است یمحتوااگر آزمونی از  هاستنقشات منفی نمایش نامه و کو رفع ن مثبتات کن

 ر دوقطبیسناریوی بیما

 ش یک بیمار دو قطبی را در کالس آموزش بدهیم توجه به نکات زیر اهمیت دارد.قبرای اینکه بتوانیم ن

 توانید از سناریوی زیر برای بخش ایفای نقش استفاده کنید:می



وضعیت خارج بشود. فرد ایفا کننده کند و دوست دارد هرچه زودتر از این ساله مطلقه است. او در حال حاضر با مادرش زندگی می 43بیمار آقای 

 شود.نقش  دو حالت افسردگی و خوشحالی بیش از حد و غیر معمول را نشان بدهد. نقش در قالب دو روز کامال متفاوت انجام می

د. برای او دنیا تمام کشد، موهای به هم ریخته و لباس نامرتبی دارروز اول فرد نقش بیمار ظاهر آشفته دارد، خواب آلود است و مرتب خمیازه می

 کند:شده و جمالتی مانند زیر را بیان می

 دنیا ارزشی نداره 

 حال ندارم کاری انجام بدهم

 مردم بهتر بوداگر می

 چه فایده داره این زندگی

دارد یا کارهایی را اعالم کند که واقعیت نخندد و جمالتی را بیان میدهد. بدون دلیل میروز دوم فرد حالت نشاط غیر قابل توجیهی را نشان می

 کند که انجام داده که در سطح بسیار باالیی هستند:می

 خواهم بروم برزیل برای مربی گری فوتبالمن بازیکن تیم ملی بودم االن هم می

 من خودم با ترامپ دوستم دیشب زنگ زد کلی باهم صحبت کردیم

 طابق با راهنمای آموزشی انجام دهید.چگونگی ارتباط با بیمار دو قطبی و دادن آموزش الزم را م

 

 و ایجاد اعتماد سازیتیم هایمهارت

ها ایجاد اعتماد مهارت نز ایا. یکی های مورد نیاز را به آنها بیاموزنداعتماد سفیران سالمت را جلب کنند و مهارتباید کارشناسان سالمت روان  

 آنها در کارگاه بهره برد.  توان ازها قابل استفاده هستند که میبرخی تکنیک سازیافراد در تیم توانمند کردنبرای سازی است. و تیم

 برگزاری بارش افکار

این روش برای شروع بحث . س حل خالق مسائل معرفی شده استیرت به عنوان روش تدیاز سوی متخصصان آموزش خالقبارش افکار روش 

از برای حل یم و اصول مورد نیادآوری مفاهیبرای  یالهیوسبه عنوان  تواندیمبارش افکار روش شود. استفاده میکنندگان و مشارکت شرکت

ن راه یل برقراری ارتباط بیو به تسه دهدیمدی نشان یری کارکردهای مفیادگیس و یدر تدربارش افکار . کندیمرندگان کمک یاد گیبه  مسئله

و  شودیمت اجتماعی افزوده ی، حماابدییمری کاهش یرادگی، انتقاد و اابدییم، مشارکت اعتال رافکابارش  یهاگروه. در انجامدیمهادهیاو  هاحل

ره شده در حافظه یاطالعات ذخ تواندیمیراحتبهفردعنی ی. ابدییمش و بهبود ین شده، افزاییتع مسئلهاطالعات برای حل انتقال برای  افرادی یتوانا

ن یرساند. ااری مییخالق  مسئلهدر عمل به تفکر واگرا و حل بارش افکار رد. روش یبه کار گ مسئلهابی کرده و برای حل یبلند مدت خود را باز



ن یاثرگذارتر احتماالًشوند. خودباوری  نائلبتی ک خودباوری مثیران به یتا فراگ شودیمش داده و باعث یران را افزایروش اعتماد به نفس فراگ

گفت بدون خودباوری و بدون داشتن اعتماد به نفس و شناخت کافی از خود و بدون  توانیمنان یرفتارهای انسانی است. با اطمحالت بر تمام 

م. یت به انجام برسانیآن عمل را چه عملکرد عاطفی باشد و چه شناختی، با موفق میتوانینمبرای انجام عملی خاص  مانیهاییتواناباور کردن 

 جاد شادی و نشاط را به دنبال دارد.یا وتنوعورفعخستگیوشودیملتتکراریبودنخارجازحاکارگاهنیهمچن

ا راه حلی یو هر فرد، موردی و  پردازندیمک موضوع، به بحث و مناظره یو در مورد  نندینشیمهمه افراد دور هم  این روشیک نوع از اجرای در 

را  هاصحبتتگر جمع را به عهده دارد، همه مطالب و یکه نقش هدا مدرسکنند. صحبت  توانندیم. همه کندیمد به جمع مطرح یبه ذهنش رس

دا کرد. یبرای مشکالت پ ییهاحلراه  توانیمک جمع یک مشارکت گروهی و تلنبار کردن افکار روی هم در یب با ین ترتی. به اکندیمادداشت ی

ن ی، در اهاجمعن گونه یدر ا لگریتسهمدرس یا ک ی. لذا شودیمت یخالقش ید در بحث شرکت کنند، خود موجب افزایعالوه بر آن چون همه با

ن یکی از شناخته شده تریبارش افکار . کندیمت عمل یار با درایبدانند معلم بس خواهندیمار حساس است. چرا که دانش آموزان یک بسیتکن

منحصر به فرد است. در واقع  یهایژگیوا و ین روش دارای مزایبرگزاری جلسات همفکری و مشاوره بوده و کاربرد جهانی دارد. ا یهاوهیش

 ن روش است.یگر منشعب از اید یهاکیتکناری از یبس

 :بارش افکارقواعد 

جاد شده در حالت انفرادی است. در صورتی که قواعد و مقررات مشخصی یشنهاد ایبرابر پ 2ک فرد عادی در گروه، یجاد شده در ذهن یشنهاد ایپ

بر دو اصل و چهار قاعده اساسی استوار بارش افکار ار کارآمدتر خواهد شد. ین روش بسیت شود، ایدر نظر گرفته و رعابارش افکار برای جلسات 

تا بر تفکر قضاوتی خود  کندیترمفعالت مربوط است، یکه به خالق است. اصل اول مبتنی بر تنوع نظرات است. تنوع نظرات، آن بخش از مغز را

ن منظور بعد از آنکه تمامی یلی نسبت به مطلب مطرح شده است. به ایو نظرات تکم هایابیارزد. تفکر قضاوتی در واقع به معنی یق آیقا

شنهادها یعنی هر چه تعداد پیت است. یفینده کیت، فزای. اصل دوم کمردیگیمشنهادها صورت یابی پیشنهادها جمع آوری شد، بررسی و ارزیپ

 .ابدییمش یک راه حل بهتر افزایدن به یشتر شود، احتمال رسیب

 :بارش افکارچهار قاعده اساسی 

ح خود را یا صحیغلط  یهاشهیاندان بارش فکری افراد ین که در جریقاعده است و با توجه به ا نیترمهمنیا: انتقادممنوع.1

دهیمانتقادوحتیواکنشدرمقابالنتقادسوقیسوبهتفکردرموردموضوعموردنظر،یجابهوفکرآنانراکندیمتراکندیااعتراض،روندفعالی،هرگونهانتقاددهندیمارائه

 و چه بسا به مشاجره منتهی شود. د



به ،کندیمیاستکهبهذهنآنهاخطوریشنهادهایدنبهشرکتکنندگانبرایارائهپیبخشجرئتنقاعدهبراییا:واسطهیباظهارنظرآزادو.2

ان کنند. هر چه یشنهاد و نظر خود را بیدا کرده باشند، بتوانند پید جسارت و شهامت اظهار نظر را پیغزی، تمام اعضا باکجلسهبارشمیگردریدعبارت

را که هم یه و فکر اعضا ممنوع است، زشیابی در مورد اندیجلسه است، لذا قضاوت و ارزش ترموفقباشد نشان دهنده اجرای  ترجسورانهشنهادها یپ

 .ابدییمجه، فرصت تفکر و بارش فکری کاهش ی. در نتکندیمادی از وقت جلسه تلف شده و فکر اشخاص را منحرف یمقدار ز

بارش افکار تاجرایروشیموفق. شودیمشترینآنهابیدوکارسازتردربیشنهادهایمفیشترباشد،احتمالوجودپیهرچهتعدادنظراتب: تیبرکمدیتأک.3

شتر باشد، احتمال یشنهاد بیکه هر چه تعداد پ شودیمن گونه عنوان ین روش ایم دارد. در ایمطرح شده در جلسه رابطه مستق شنهادهاییباتعدادپ

 شتر است.یفی بیشنهاد کیوجود طرح پ

 دهدیمن امکان را به اعضاء یابارش افکار . روش شنهادخوداقدامکنندیشنهاد،نسبتبهبهبودپیعالوهبرارائهپتوانندیماعضا: شنهادهایقوبهبودپیتلف.4

ق کرده و یگر تلفیشنهاد دیشنهاد خود را با چند پیپ توانندیمن یهمچن هاآنه بهبود داده شود. یشنهاد اولیگران پیشنهادهای دیدن پیکه پس از شن

 را به دست آورند.. یترکاملشنهاد بهتر و یپ

 :کاربارش افمراحل روش 

 شهید اندیت و تولیالف( خالق

و  هاشهیاندن نوع سازماندهی، افراد ی. با اشودیمی مقدماتی مسئول جلسه شروع یت و راهنمایت افراد گروه در جلسه بارش فکری، با هدایفعال

 نیترفعالقت، یضروری است. در حقن قسمت ین برای اجرای ایت قوانی. رعاکندیمو منشی تمام آنها را ثبت  دارندیمان یات خود را بینظر

ان یک تفکر خالق بیدات خود را در ضمن یو تول کندیمد یتول یاشهیاندت است که شخص، ین جلسه خالقین روش، اجرا و کنترل همیبخش ا

 .داردیم

 راهبردهای مرحله اول:

 سجلسهیرئلهیوسبهموضوعجلسهمیتفهانویب.1

 سجلسهیرئلهیوسبهفاعضا،منشیومشاهدهکنندگانیاعالموظا.2

 س جلسهیئرلهیوسبهنجلسهیانقوانیب.3

 چرخشیونوبتیصورتبهوارائهنظراتبارش افکار شروعجلسه.4

 منشیلهیوسبهناجرایجلسهیانشدهدرحیاتوآرایبیثبتنظر.5



 :ابییب ( قضاوت و ارزش

. در مرحله دوم، دیآیمه و طرح به دست یادی نظریعی است که تعداد زینی صورت گرفت، طبیدر مدت مع هاشهیاندد ین که مرحله تولیپس از ا

ن یات مشابه و نامناسب حذف خواهد شد، سپس مشاهده گران و اعضای اصلی جلسه بارش مغزی، ایو نظر شودیمش ین مجموعه پاالیا

 شودیمآورد اصلی جلسه اعالم  شنهاد و دستیپ صورتبها طرح یه یت، تعدادی نظریو در نها دهندیمابی قرار یات را مورد بررسی و ارزشینظر

 ب:یا و معایمزا

قات ین روش، تحقیط اجرای این شرایخاص، در جهت روشن کردن بهتر طوربهکن تاکنون یار متداول است، لیبسبارش افکار که روش  یباوجود

 ن روش عبارتند از:یای ایکافی صورت نگرفته است. مزا

 .تفردیعملکندیازخالقمؤثرتگروهییخالقشودیمیباعثیباتوجهبهاصلهمافزا.1

 .شودیمشنهادحاصلیادیپیکوتاهی،شمارزنسبتاًنروش،درمدتزمانیباا.2

 ن روش عبارتند از:یص ایب و نقایمعا

 دشوار باشد. واسطهبیط برای اظهار نظر آزاد و یاجادشریممکناستا.1

 .تاشتباهاستیاحساسکندکهنظراکثر "اًیقوگرتموافقتکند،حتیایفردبانظراکثرشودیمتقرارگرفتهوموجبیتحتفشاراکثرمعموالًگروه.2

ن حرکت در حال یمورد بررسی قرار گرفته باشند. در واقع ا خوبیبهشنهادهای متنوعی که یپ ابیبهیکتوافقاست،تادستیلگروهبرحصولیاکثراوقاتتما.3

 .درآمدهاستعادت صورتبهحاضر به خاطر ساختار جلسات، 

 .کاهدیمشنهاد خالق یجه ارائه پیشترودرنتینازتالشآنهابرایبحثبیواکنندیمشنهادیدهآلراپیاایهییهنگامبارشمغزی،اغلبافرادمواردیبد.4

 .شنهادهارادربرندارندیشساختاریپی،ولیاصالحوپاالشودیمشنهادهایشپیبارمغزی،خودبهخودمسببافزایگراتنوعتیماه.5

د یس جلسه بایخود قرار دهند. لذا رئ الشعاعتحتکامل  طوربه، برخوردارنباشد،ممکناستبرخیازافرادجلسهراباتجربهسجلسهخوبویکرئیاگرگروهاز.6

 حات اضافی توسط شرکت کنندگان بکاهد و فرصت را به نفر بعدی بدهد.یم کرده و از ابراز توضیوقت را با توجه به تعداد شرکت کنندگان تنظ

 .استمسئلهقبلیافرادازنروشمستلزمشناختیزایتآمیاجرایموفق.7

 .شودیمشنهادهاکمترمشاهدهیجیپینروش،بهبودمرحلهبهمرحلهتدریدرا.8



. کافیرانداشتهباشدییکار آدهشدهویچیکهروشارائهشدهبرایحلمسائلکلی،پشودیمشپاافتادهمحدودشدهوباعثیسادهوپنسبتاًنروش،بهمسائلیگاهیاوقاتا.9

 .انحرافیافرادرابرحذرداردیهابحثتذکر الزم را گوشزد کند و ازح و واضح یصر طوربهر جلسه ید مدیهم با نجایا

 .متنوعمشکالستیشنهادهایپاارائهینروش،یرویازقواعدایبرایبعضیافراد،پ.13

بهتر است شرکت  دیگویمک روش مثالًینی مشتق شده است. گوناگو یهاروشبارش افکار از  (brain anonymousگمنام )بارش افکار 

س جلسه یار رئیشنهادها را در اختیس جلسه هم پیس جلسه قرار دهند، و رئیار رئیدر اخت کتباًشنهادهای خود را یبه جلسه پ ورودش از یکنندگان پ

ب ین بردن معاین روش که برای از بیشنهادها را بدون اعالم منبع برای همه شرکت کنندگان قرائت کند. ایس جلسه هم پیقرار دهند، و رئ

. زوجودداردیگرنیدیهاوهیشگمنام دارد.بارش افکار ، ردیگیماستفاده قرار مورد  3و  2بندهای 

 .شودیم( خوانده Brainwriting)سیینروشافکارنویا. ردرآورندی،تانظراتخودرادرمدتیکوتاهبهرشتهتحرشودیمبهعنوانمثاالزشرکتکنندگانخواسته

 بحث گروهی

وش بحث گروهی گفتگویی است سنجیده و منظم درباره ربرای ایجاد مشارکت در کالس درس می توانید از روش بحث گروهی استفاده کنید. 

هایی قابل اجراست که جمعیتی بین کنندگان در بحث است. روش بحث گروهی، برای کالسموضوعی خاص که مورد عالقه مشترک شرکت

در صورت باالبودن شود.های بزرگتر که اداره بحث در آنها مشکل است توصیه نمیبه همین دلیل برای کالس .نفر داشته باشند 23شش تا 

 های دیگر استفاده کرد. های کوچکتر تقسیم و یا از روشجمعیت کالس، باید آنها را به گروه

درباره آن به مطالعه، اندیشه، بحث و اظهارنظر  کنند،کنندگان در کالس بحث را دنبال میکنید و شرکتشما موضوع را مطرح میدر این روش، 

کنند و های آموزشی، فعاالنه شرکت میدر فعالیت کنندگانشرکتگیرند، بنابراین برخالف روش سخنرانی در این روش، پردازند و نتیجه میمی

ود با ذکر دالیل متکی بر حقایق، مفاهیم و اصول علمی های خآنها در ضمن مباحثه، از اندیشه و نگرش.گیرندمسئولیت یادگیری را به عهده می

 . کننددفاع می

–چهدرستوچهنادرست–های خود، انتقادات دیگران باید توانایی سازماندهی عقاید و دیدگاه یادگیرندگاندر اجرای صحیح بحث گروهی، 

دهد تا فرصت می یادگیرندگانمختلف را در ضمن بحث داشته باشند. به عبارت دیگر روش بحث گروهی، روشی است که به  وارزیابینظرهای

چنانچه بحث گروهی به درستی انجام .های خود را با دالیل مستند بیان کنندنظرها، عقاید و تجربیات خود را با دیگران در میان بگذارند و اندیشه

 .شودنتیجه صرف میهای بیصحبتنشود، وقت گروه به 

 :رودبحث گروهی در زمینه موضوعاتی که خصوصیات زیر را داشته باشند به کار می



کنندگان درباره آن اطالعاتی داشته باشند و یا ای باشد که شرکتکنندگان در بحث باشد، موضوع مورد بحث در زمینهموضوع، موردعالقه شرکت

کنندگان قابل فهم و موضوع بحث برای شرکت.تا به این وسیله بحث گروهی برای آنان معنی و مفهوم داشته باشدبتوانند اطالعاتی کسب کنند 

عالوه بر انتقال مفاهیم و تبادل اندیشه برای نیل به .ای باشد که بتوان نظرات متفاوتی درباره آن اظهار داشتآسان باشد، موضوع بحث در زمینه

 ایجاد عالقه و آگاهی مشترک در زمینه خاص.بحث گروهی استفاده کردتوان از روش اهداف زیر می

 ایجاد و پرورش تفکر انتقادی

 ایجاد توانایی اظهارنظر در جمع

 تقویت توانایی انتقادپذیری

 ایجاد و تقویت توانایی مدیریت و رهبری در گروه

 قویت قدرت بیان و استداللت

 گیریقویت قدرت تجزیه و تحلیل و تصمیمت

 ایی با روش کسب اطالعات و حل مسائلآشن

 یجاد رابطه مطلوب اجتماعیا

 ترتیب نشستن

 .گیرددر جلسه بحث گروهی باید برخالف روش سخنرانی باشد که معلم در مقابل تمامی افراد کالس قرار می یادگیرندگانترتیب قرار گرفتن 

در جایی از این دایره قرار  یادگیرندگانهم مانند یکی از  درسل دهند، و مدر بحث گروهی بهتر است افراد مانند جلسات سمینار یک دایره تشکی

های پژوهش.کندکننده در بحث را ممکن میبگیرد، نه به دور از آنها و در مقابل آنها. این طرز نشستن تماس چشمی میان تمامی افراد شرکت

 .دهدرتباط میان آنها را افزایش میاند که تماس مستقیم چشمی میان اعضاء گروه اانجام شده نشان داده

 در بحث گروهی یادگیرندگانوظایف 

  :مهمترین وظایف شاگردان در جریان بحث گروهی عبارت است از

وگو گوش دهند، در درباره موضوع مورد بحث فکر و مطالعه کنند، عقاید و تجربیات خود را در جلسه مطرح کنند، با دقت به جریان بحث و گفت

صورت بی توجهی، از اعضا بخواهند که آن را دوباره توضیح دهند، در جریان بحث گروهی، با یکدیگر به طور خصوصی صحبت نکنند، انتظار 



شند که نظر آنها حتماً پذیرفته شود، اگر نظر و پیشنهادی دارند به طور صریح بیان کنند و پس از پایان بحث، در مورد برنامه آینده نداشته با

 .گیری کنندتصمیم

 در جریان بحث گروهیدرس نقش م

از به عهده  درسـوان گفت نقش متـمی.در بحث گروهی چه قدر باید باشد جواب مشخصی وجود ندارد درسدر پاسخ به این پرسش که سهم م

کمتر فرصت  یادگیرندگانهر چه معلم بیشتر صحبت کند، .شودها تا تقریباً ساکت ماندن در طول جلسه بحث را شامل میگرفتن بیــشتر بحث

در صحبت کردن به باید نقش خود را  درسنابراین مب رساند.ی فایده کمتری به آنها میکنند و روش بحث گروهشرکت در بحث را پیدا می

های معمولی روزانه و معرفی موضوع گیرد، این است که بعد از صحبتدر بحث گروهی باید در پیش درسبهترین روشی که م.حداقل برساند

 گذاشت آن درستوان در بحث گروهی به عهده ممند درآید. بیشترین نقشی را که میای عالقهبحث، بالفاصله سکوت کند و به صورت شنونده

زنند و از این کار هم سرباز می درسانحتی بعضی از م. است که به عنوان رئیس جلسه وقت افراد کالس را نگه دارد و نظم جلسه را حفظ کند

 .کنندواگذار می یادگیرندگانریاست جلسه را به یکی از 

آموزان به جای خطاب به یکدیگر مرتباً او را مورد خطاب شود که دانشکند و مانع میدادن به مطـالب آزاد میرا برای گوش درسایــن کار م

جریان بحث را به دقت دنبال کند و از مطالب بحث  دتوانآید و میبه صورت یک شنونده کامالً فعال درمیدرس در این حالت، م. قرار دهند

در بحث گروهی عبارت است از تحلیل و ارزشیابی  درسوظیفه اصلی م.بعد در مواقع الزم نظر خود را درباره آنها اظهار کندیادداشت بردارد تا 

کنندگان در بحث مفید است، اما این گونه باز جریان بحث، منطق، سازمان و صحت مطالب گفته شده، روشن کردن این مطالب برای شرکت

در تمامی  درسالبــته الزم نیست که م.برگیرنده انتقادهای شخصی او باشد و مدت زیادی از وقت گروه را بگیردبه افراد نباید در  مدرسخورد 

اش رسد، یا از مسیر اصلیبست میمثالً آنجا که بحث به بن. تواند نقش هدایت کننده بحث را به عهده بگیردمدت بحث ساکت بماند، بلکه می

 .اش هدایت کندبست خارج و به مسیر اصلیتواند وارد بحث شود و در حداقل زمان بحث را از بنمی درسشود، مخارج می

 های بحث گروهیمحاسن و محدودیت

توانند در عقاید و تجربیات یکدیگر سهیم شوند، همکاری گروهی و احساس دوستی در میان اعضاء گروهی افراد می الف( محاسن: با بحث

شود که افراد خود را مورد ارزیابی قرار دهند، اعتماد به نفس در افراد تقویت و روحیه نقادی در آنها ایجاد صتی فراهم میشود، فرتقویت می

 .دهدشود، بحث گروهی، هراس افراد کمرو و خجالتی را برای صحبت کردن در حضور جمع کاهش میمی

نفر باشد  23هایی که تعداد آنها بیشتر از توان به کار برد و در گروهنفر می 23را برای تعـــداد کم حدود شش تا  ها: این روشب( محدودیت

شود. اگر بحث گروهی درست سازمان نیابد و افراد شرکت کننده نقش خود را به خوبی ایفا نکنند، نتیجه مفیدی عاید بحث گروهی مشکل می



هایی که جنبه اجتماعی دارد و تمام در زمینه ن به کاربرد بلکه از این روشتواها نمیها و درسنخواهد شد، بحث گروهی را در تمامی موضوع

 .شودافراد در آنها عالقه مشترک دارند، استفاده می

 انتقال دانش هایروش

های مشخص شده در بستههدف این بخش ایجاد مهارت برای انتقال دانش، تغییر نگرش و ایجاد مهارت در مورد موضوعات سالمت روان 

 موزشی برای کارشناسان سالمت روان است.آ

دقیقه تدریس با صدای یکنواخت و معمولی و  5. حدود کنددر ابتدای بحث مدرس آموزش را با روش سخنرانی و با استفاده از اسالید شروع می

سنتی است. پس از این مرحله نمایشی های کننده و کم فایده بودن آموزش به روشخستههدف از این مرحله  .دهدبا خواندن اسالیدها انجام می

توان کیفیت آموزش را ارتقاء داد را به بحث گذاشت.هدف از این اثربخشی این روش آموزش چقدر است و چطور میاینکه بحث گروهی برای 

 باانرژی و انگیزه بخش انجام دهند. به شکل را یاددهی  هایی است کهروش بخش آموزش

 روش کلمه عبور

های خودمراقبتی را قرار دهید. دو ردیف صندلی روبروی هم قرار دهید. روی تعدای کارت موضوعات مربوط به سالمت روان و بحثنحوه اجرا: 

توضیح بدهید پس از خواند کلمه مشارکت کنندگان به  پیش خودتان نگه دارید.ها را ها بنشینند. کارتان بخواهید روی صندلیاز شرکت کنندگ

کلمه روی کارت را حدس بزند. باید در راهنمایی کردن تنها بدهند تا بتواند ای یک کلمه یک سرنخبه طرف مقابل خود وانند تمی"دوقطبی"مثال 

ها قرار بگیرید کلمه را اختالل استفاده کنند. پس از این توضیحات پشت یکی از ردیفای اسم بیماری یا زاز یک کلمه استفاده کنند و نباید از اج

دهد، اگر او توانست حدس صحیح بزند سراغ دومین کارت می رویم اما اگر ک سرنخ به فرد روبروی خود میان بدهید. نفر اول یبه آنها نش

دقیقه بحث گروهی تشکیل دهید و در مورد این روش تدریس نظرات افراد را جویا شوید.  23تا  15رویم. بعد از نتوانست به سراغ نفر بعدی می

این روش عالوه بر  هایشان استفاده کنند و نحوه انجام آنرا به کارشناسان بهداشت روان آموزش بدهند.این روش در کالس به آنها بگویید از

 َشود افراد دانش خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند.حالت آموزشی که دارد باعث می

 گذاری اطالعاتمثال روش به اشتراک

کنندگان را به دو، سه یا بیشتر گروه )بسته به تعداد( شرکتخواهید آموزش بدهید آماده کنید. ی که میی سوال و جواب در مورد اختاللدتعدا

اعضابگوئید برای گروهشان یک اسم و یک سخنگو انتخاب کنند. همه اعضای گروه باید برای پیدا کردن جواب کار کنند اما تقسیم کنید و به 

به هر شود. گر گروه اول در زمان مشخص نتواند به سوال پاسخ بدهد شانس به گروه بعدی داده میتنها سخنگو اجازه صحبت کردن را دارد. ا

توانند بر روی نمراتشان شرط ببندند که در صورت پاسخ صحیح آنرا دو برابر کنند برای آخرین سوال میگیرد. پاسخ صحیح یک امتیاز تعلق می



پس از هر پاسخ صحیح دلیل آنرا بپرسید و در مورد پاسخ های اشتباه هم توضیح بدهید. در  دهند.یا اگر اشتباه جواب دادند همه آنرا از دست ب

 بندی کنید.پایان تمام سواالت را جمع

 های بررسی نگرشروش

به ها نگاه شوند. یکی از مهمترین این چالشهای خاصی روبرو میچالشهای خودمراقبتی با برای آموزش مهارتسفیران سالمت روان 

توانایی بررسی نگرش افراد نسبت به هایی که این افراد  کسب کنند های روانی و انگ مرتبط باآنها است. یکی از مهارتها و اختاللبیماری

 ها آگاهی کسب کنند. بیماری  اختالل های روانی است. همچنین آنها باید بتوانند در مورد مشکالت پیشروی بحث در مورد این اختالل

ن مربوط به آ هایسفیران سالمت بخواهد نگرش خود را نسبت به سالمت روانی و اختاللبرای شروع این بحث کارشناس سالمت روان باید از 

باید به سفیران سالمت آموزش بدهند که هدف از این برنامه رساندن اطالعات به جامعه است تا افراد بتوانند بر اساس آن در صورت بیان کنند. 

 برای درمان اقدام کنند، همچنین توانایی مراقبت از خود یا بیمارشان را داشته باشند.اختالل آنرا شناسایی و وجود 

ها که ریشه ای در این طرح برخوردار است. بسیاری از باورهای غلط در مورد این بیمارینگرش نسبت به بیماری و اختالل روانی از اهمیت ویژه

شود. به همین دلیل تغییر نگرش و رفتار در کنار انتقال دانش از نع شناسایی این بیماران و درمان به موقع آنها میدر فرهنگ اجتماعی دارند ما

سفیران سالمت نیز قبل از اینکه بتوانند در جهت آموزش خودمراقبتی در جامعه کاری انجام دهند  نسبت به اهمیت باالیی برخوردار است. 

توانایی تشخیص نوع نگرش افراد پیدا کنند. همچنین الزمه آموزش موثر توسط سفیران سالمت ها آگاهی تاللنگرش خودشان نسبت به این اخ

توان انتخاب کرد و آموزش داد که به وسیله آنها نگرش افراد مورد بررسی قرار های مختلفی را میآموش گیرنده نسبت به موضوع است. روش

توانند با قرار گرفتن در موقعیت الگوی نقشی نگرشی از این موارد هستند. سفیران سالمت میگیری گروهی، مطالعه موارد و رایگیرد. بحث

کنند و سفیران ای که در آن کار میافراد تحت آموزش را تغییر دهند. کارشناسان بهداشت روان  از نظر فرهنگی در مورد نگرش جامعه نگرش

 های خود آن را منتقل کنند. در آموزشو دهند آگاهی داشته باشند سالمت را آموزش می

 زبان بیماری روانی 

مسایل روانی است. افراد معموال برای جلوگیری از انگ بیماری روانی به هدف از این روش ایجاد راحتی بیشتر برای صحبت کردن در مورد 

 کنند. راحتی در مورد این موضوعات صحبت نمی

نفره تقسیم کنید و به هر گروه کاغذ و خودکار بدهید. برای آنها توضیح بدهید که صحبت کردن در  3ای هکنندگان را در گروهروش اجرا: شرکت

خودشان صحبت بکنند. به هر  از افراد بخواهید بدون ترس در مورد وضعیت روانیمورد وضعیت روانی برای بسیاری از افراد خیلی مشکل است. 

توانید چنین توضیحاتی را بنویسید می یانذمورد آن بحث کنند. مثال در مورد ههای روانی را بدهید تا در ها مرتبط با اختاللگروه لیستی از واژه



خوابی شبانه به دلیل اختالل در کار مغز یا اشتباه حسی در افراد سالم هم ممکن است اتفاق بیفتند. به عنوان مثال بعضی از افراد بعد از بیکه 

رسد برای کلمات مورد استفاده بر روی کاغذ هایی که به ذهنشان میبشوند. از هر گروه بخواهید تا هم نام ممکن است دچار اشتباهات حسی

پایان کار کاغذها را روی دیوار بچسبانید تا در مورد هر واژه و چگونگی بهتر به کار بردن آن بحث شود. به عنوان مثال به جای  بیاورند. بعد از

 تر باشد.د کلمه اشتباه حسی مناسبکلمه هذیان ممکن است کاربر

 آیا شما موافقید؟

 وسایل الزم شامل تخته واید بورد و ماژیک

مشارکت کنندگان بخواهید در وسط کالس قرار بگیرند. ابتدای بحث بر روی تخته دو ستون موافقم و موافق نیستم بنویسید. از روش کار: در 

( داروهای 3توانم با کسی که بیماری روانی دارد دوست بشوم. ( می2انی خطرناک هستند. ( تمام افراد مبتال به اختالل رو1جمالتی مثل 

کنندگان بخواهید در صورت موافقت به سمت راست کالس و در اعصاب و روان عوارض زیادی دارند و جمالت مشابه را بیان کنید. از مشارکت

ه سه نفر را انتخاب کنند تا دلیل موافقت یا مخالفتشان را بیان کنند. افراد از هر گروه بخواهید کصورت مخالفت به سمت چپ کالس بروند. 

 توانند پس از شنیدن استدالل افراد هر گروه جای خود را تغییر دهند. بعد از پایان تمام جمالت را جمع بندی کنید و از آنها بخواهید تامی

 سواالت خودشان را مطرح کنند.

 های مهارت افزاییروش

مصرف سیگار شود که افراد از آگاهی در مورد مضرات سیگار باعث نمینجامند. اتوانند با تغییر رفتار بیتغییر نگرش به تنهایی نمی دانش و

های روانی و درمان آنها باعث پیگیری شناسای، درمان و خودمراقبتی در افراد خودداری بکنند. به همین شکل آگاهی در مورد وجود بیماری

های الزم نیز باید به افراد مهارتهایی که تنها دانش را منتقل کنند اثربخشی زیادی ندارند عالوه بر این در کنار تغییر نگرش برنامه.جامعه بشود

 آموزش داده شود.

ای برخوردار است. های سالمت روان از اهمیت ویژهدر زمینه خودمراقبتی آگاهی سفیران سالمت از رفتارهای خودمراقبتی در مبتالیان به اختالل

هتر سفیران سالمت باید بتوانند اهمیت هر رفتار خود مراقبتی را به خوبی درک کنند و آنرا به افرادی در جامعه منتقل کنند. برای این هدف ب

به هر گروه یک سوال در زمینه خودمراقبتی کنید. گروه تقسیم  4های تعاملی استفاده کنید. به عنوان مثال یادگیرندگان را به است از روش

های تواند روش( چه کسی می2( خودمراقبتی در اختالل افسردگی چیست؟ 1 را مشخص و هر سوال را به یک گروه بدهید.بدهید. سواالتی 

ای خودمراقبتی را یادگرفت؟ بعد از هتوان روش( چگونه می4های خودمراقبتی را آموخت و توان روش( کجا می3خودمراقبتی را آموزش دهد؟ 

توانید با روش ایفای نقش نحوه ها موضوع مربوط به سوال خود را توضیح دهد. بعد از این مرحله میبحث داخلی هر گروه  برای بقیه گروه

د را مصرف کند چون معتقد های خودمراقبتی را به یادگیرندگان خود آموزش دهید. مثال بیماری که دیگر حاضر نیست داروی خوآموزش مهارت



های غلبه در این مرحله یادگرندگان باید بتوانند روشاست بهبود یافته یا اینکه این داروها برایش مفید نیستند برای ایفای نقش مناسب هستند. 

 بر چنین موانعی را با روش ایفای نقش به سفیران سالمت آموزش بدهند. 

 پذیرهای آسیبکار با گروه

های های روانی در معرض انگ، تبعیض و به حاشیه رانده شدن هستند، به همین دلیل در منابع مختلف به عنوان گروهمبتال به اختاللبیماران 

ها را دیده باشند. های الزم برای کار با این گروهشوند. سفیران سالمت  نسبت به این موضوع آگاه باشند و آموزشپذیر در نظر گرفته میآسیب

های آسیب پذیر، افراد به حاشیه رانده شده، انگ و تبعیض را برای سفیران سالمت روشن کنند و وضعیت سان سالمت روان  مفهوم گروهکارشنا

های روانی را برایشان تشریح نمایند. سفیران سالمت  در برخورد با این افراد از روش های موثر مربوط به افراد در معرض افراد مبتال به اختالل

 های اجتماعی استفاده کنند. آسیب

 پذیرهای آسیبآشنایی با مفهوم گروه

های های نابرابر در جامعه، پیامد مبتال بودن به یک اختالل روانی، شناسایی گروهای را با هدف آشنایی با فرصتای سه مرحلهبرای اینکار برنامه

های متداول در جامعه بر هایی تهیه کنید که عنوان شخصیتاد افراد کارتآسیب پذیر و ایجاد همدلی در سفیران سالمت انجام دهند. به تعد

ساله در  14روی آن نوشته شده باشد )مثال: شهردار شهر )آقا(، مددکار اجتماعی )خانم(، عضو شورای شهر )خانم(، معلم مدرسه )خانم(، پسر 

ساله، قاضی، پزشک  13ساله، دختر دچار معلولیت  12و  6، 2سه بچه  ساله در پرورشگاه، قیم یک کودک، مادر مجرد با 13دارالتادیب، دختر 

 ساله و ....(   32ساله، زن مبتال به بیماری دو قطبی  43ساله، مرد دچار بیماری اسکیزوفرنی  43مرد 

ها را بین افراد توزیع کنید به آنها کارتاین تمرین نیاز به فضای بزرگی دارد اگر کالس جا به اندازه کافی ندارد آنرا در فضای باز انجام دهید. 

تن بگویید شخصیت مربوط به خود را ببینند ولی به سایرین نشان ندهند. از آنها بخواهید که خود را در قالب نقش تصور کنند. برای کمک به رف

کردید؟ والدینتان هایی مینوع بازی کنید؟ چهای زندگی میدر نقش به آنها بگویید تصور کنند کودکیشان چگونه بوده است؟ در چه نوع خانه

کنید؟ کنید؟ سبک زندگتان چگونه است؟ کجا زندگی میکردند؟ زندگی روزمره اتان چگونه بوده است؟ صبح و ظهر و عصر چکار میچکار می

 ترسید؟از چه چیزهایی میکنید؟ ماهانه چقدر درآمد دارید؟ اوقات فراغتتان را چکار می

ای از جمالت خوانده خواهد شد و با هر جمله که موافق بودند یک قدم جلو بیایند صف بایستند و به آنها بگوئید مجموعه به همه بگوئید در یک

 آیند را بشمارند. حاال جمالت زیر را برایشان بخوانیدو اگر مخالفند سرجای خود بایستند. از همه بخواهید تعداد گامهایی که جلو می

 خودم تصمیم بگیرمتوانم برای زندگی من می .1

 توانم با مسئولین دولتی مالقات کنممی .2



 خرمهر وقت بخواهم لباس تازه می .3

 وقت کافی دارم که تلویزیون ببینم، با دوستانم وقت بگذرانم و به سینما بروم .4

 در معرض اذیت و آزار دیگران نیستم .5

 راحت با والدینم صحبت می کنم .6

 بیان کنم توانم در جلسات رسمی مشکالتم راراحت می .7

 توانم هزینه درمان در بیمارستان خصوصی را بپردازم یا بیمه مناسبی دارممی .8

 توانم ادامه تحصیل بدهمراحت می .9

 در معرض اذیت و آزار جنسی نیستم .13

 دهندهر وقت بخواهم اطالعات آموزشی در اختیار من قرار می .11

 اطالعات زیادی در اختیار من هست .12

 اختیارم هستحمایت اجتماعی مورد نیاز در  .13

 توانم مشکالتم را به افراد مورد اعتماد مثل همسرم بگویممی .14

 از بقیه جدا نیستم .15

 کنندبقیه به من توجه می .16

 کنمبه راحتی دوست پیدا می .17

 توانم زندگی خانواده ام را تامین کنممی .18

 توانم شکایت کنماگر به من اذیت و آزاری برسد می .19

توانند با مفهوم تبعیض و به حاشیه رانده شدن، انگ اجتماعی و عنوان نقش خود را بیان کنند. در اینجا افراد میدر مرحله سوم به افراد بگوئید 

د؟ های نابرابر آشنا شوند. در ادامه از آنها بخواهید مشکالتی که نقششان با آن روبرو است را بیان کند. زندگی به عنوان آن فرد چگونه بوفرصت

هستند و برخی افراد عقب؟ چه عواملی روی این مسئله تاثیر دارند؟ بیماری یا اختالل روانی چگونه بر سرعت افراد در چرا برخی افراد جلو 

 گذارد؟پیشرفت تاثیر می

  



 گیری برگزاری کارگاهراهنمای تسهیل

 مقدمه

های تخصصی ندارند و ممکن است در طیف وسیعی از سن، جنس، تحصیالت آموزش به مردم در جامعه که دانش و مهارت

های آموزشی خود مهارت ای است. پیرو شرکت شما در کارگاههای ویژههای قومیتی و مذهبی باشند نیازمند مهارتو نگرش

پاورپوینت و محتوای آموزشی در دو سطح کارشناسان بهداشتی و  مراقبتی برای کارشناسان بهداشتی بسته آموزشی شامل

سفیران سالمت در اختیار شما قرار داده شده است. کتابچه حاضر راهنمای چگونگی آموزش محتوای در اختیار شما است. 

د بخصوص بر دهیتوانید بسته به گروهی که به آنها آموزش میاین راهنما به صورت پیشنهاد تدوین شده است و شما می

موزش خود را تغییر آخورید محتوی یا تمرکز آزمون یا نیازهای آموزشی که در حین آموزش به آنها بر میاساس نتایج پیش

دهید. هدف از برنامه آموزشی که توسط شما انجام خواهد شد آشنایی کارشناسان مراقب سالمت و کارشناسان سالمت روان 

د مراقبتی در اختالل دو قطبی و کسب توانایی انتقال دانش و مهارت در زمینه خود طرح تحول نظام سالمت با اصول خو

 مراقبتی به سفیران سالمت خواهد بود. 

 مدت زمان آموزش

فزا و اهایی جهت استراحت، استفاده از انرژیی مورد نظر در نظر بگیرید. برای زمانمدت زمان برنامه کارگاه را متناسب با تعداد اسالیدها و محتوا

 گروهی نیز زمان در نظر بگیرید.مشارکت دادن یادگیرندگان در بحث

 گروه هدف

 کارشناسان مراقبت سالمت 

 کارشناسان سالمت روان 

 امکانات مورد نیاز

 کاغذ فیلیپ چارت و پایه آن 

 ماژیک 

  4خودکار و برگهA  به میزان مورد نیاز 



 کپی برگه های پیش آزمون و پس آزمون 

 چسب 

 برنامه مراحل اجرای

توانید به راهنمای مراحل اجرای برنامه در برنامه حاضر به صورت تیتر آورده شده است. برای اجرای موفق هر بخش می

های مورد استفاده در کارگاه در بسته به که در کارگاه در اختیار شما قرار داده شده است مراجعه کنید. تکنیک گریتسهیل

توانید برای آموزش موثرتر به منابع آموزشی در این زمینه مراجعه کنید. از اند همچنین شما میصورت تفصیلی بیان شده

های آموزشی در کارشناسان سالمت رد اختالل دو قطبی ایجاد مهارتآنجا که هدف کارگاه بیش از انتقال محتوی در مو

ها را گیرندگان این روشلذا در زمان استفاده از هر تکنیک منطق و نحوه انجام آنرا نیز آموزش دهید و با آموزش ؛روان است

توانید برای کارگاه استفاده کنید. در ضمن برنامه در زیر دو نمونه از راهنمای برگزاری کارگاه و سناریو آورده شده است که میتمرین کنید. 

 ها نیز ارائه شده است.برگزاری هر کارگاه در ابتدای پاورپوینت

  



 برنامه زمانی و راهنمای استفاده از اسالیدهای مراقبت در فضای مجازی

 ساعت ۲کل زمان 

 : اهداف آموزشی3اسالید 

 دقیقه ۵ : معرفی برنامه و اهداف آموزشی4اسالید

 دقیقه ۰۱ : مقدمه)بارش فکری(۵اسالید 

 دقیقه ۳ : سناریو اول۶اسالید

 دقیقه ۳ : فضای مجازی چیست؟7اسالید 

 دقیقه ۳ : درباره فضای مجازی چه چیزهایی باید بدانیم؟8اسالید 

 دقیقه ۲ :آسیب های ناشی از فضای مجازی9اسالید

 دقیقه ۰۱ : اعتیاد به اینترنت13اسالید 

الزم است با بحث و مشارکت بیشتر شرکت کنندگان انجام شود. به روخوانی کتابچه  14تا  11 از اسالید

های گفته شده در آموزش و انتقال مفاهیم در این کنندگان بهره بگیرید. از تکنیکاکتفا نکنید. از نظرات شرکت

توانید تعداد اسالیدها را خود می ها با توجه به نظرها باید بیشتر کمک بگیرید. برای هر کدام از این بخشبخش

 افزایش دهید.

 

 : 11اسالید 

 ی زیاد از اینترنت های استفادهنشانه

 های استفاده سالم از اینترنت و کامپیوترنشانه

 دقیقه ۰۱ چگونه از اعتیاد به اینترنت و کامپیوتر  جلوگیری کنیم ؟ 

 

 :12اسالید 

 دقیقه ۰۱ برای والدینراهنمای استفاده از کامپیوتر و اینترنت 

 :13اسالید 

 دقیقه ۰۱ راهنمای استفاده از اینترنت و کامپیوتر برای کودکان و نوجوانان

 

 : سناریوی دوم14اسالید 



 دقیقه  ۰۵ :جمع بندی و پرسش و پاسخ15اسالید 

 

  



 برنامه زمانی و راهنمای استفاده از اسالیدهای خود مراقبتی برای آموزش اختالل دو قطبی

 مدت زمان شماره اسالید برنامه ردیف

 دقیقه 5 3 معرفی مربی و شرکت کنندگان 1

 دقیقه 5 3 معرفی برنامه و وضع قوانین پایه 2

 دقیقه 11 5 استفاده از یخ شکن 3

 دقیقه 11  پیش آزمون  3

 دقیقه 11 7 شروع بحث با استفاده از روش بارش افکار 4

 دقیقه 5 9 تعریف اختالل دوقطبی 5

 دقیقه 11 11-13 های اختالل دوقطبیعالئم و نشانه 6

 دقیقه 11 15 دوقطبی انواع اختالل 7

 دقیقه 11  استراحت و استفاده از انرژی افزا 8

 دقیقه 15 17-19 یدرمان اختالالت دوقطب 9

 دقیقه 15  خودمراقبتی در بیماران دو قطبی 11

سواالت رایج بحث گروهی و پرسش پاسخ در مورد  11
 در اختالل دو قطبی

 دقیقه 11 22-21

 دقیقه 31 24 ایفای نقش بیمار دو قطبی 12

 

 سناریوی نمونه برای بخش ایفای نقش

 می توانید از سناریوی زیر برای بخش ایفای نقش استفاده کنید:

هرچه زودتر از این وضعیت خارج  کند و دوست داردساله مطلقه است. او در حال حاضر با مادرش زندگی می 41بیمار آقای 

بایست دو حالت افسردگی و خوشحالی بیش از حد و غیر معمول را نشان بدهد. نقش در قالب بشود. فرد ایفا کننده نقش می

 شود.دو روز کامال متفاوت انجام می

هم ریخته و لباس نامرتبی کشد، موهای به روز اول فرد نقش بیمار ظاهر آشفته دارد، خواب آلود است و مرتب خمیازه می

 کند:دارد. برای او دنیا تمام شده و جمالتی مانند زیر را بیان می

 دنیا ارزشی نداره  -



 حال ندارم کاری انجام بدهم -

 مردم بهتر بوداگر می -

 چه فایده داره این زندگی -

کند که واقعیت ندارد را بیان می دهد. بدون دلیل می خندد و جمالتیروز دوم فرد حالت نشاط غیر قابل توجیهی را نشان می

 کند که انجام داده که در سطح بسیار باالیی هستند:یا کارهایی را اعالم می

 من بازیکن تیم ملی بودم االن هم می خواهم بروم برزیل برای مربی گری فوتبال -

 من خودم با ترامپ دوستم دیشب زنگ زد کلی باهم صحبت کردیم -

 قطبی و دادن آموزش الزم را مطابق با راهنمای آموزشی انجام دهید.چگونگی ارتباط با بیمار دو 

 

 


