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دریافتند که افراد زیادی در مانگالراتو و نواحي اطراف آن مریض شده اند، فوراً  صحيهمكاران زمانيكه گلوریا و دیگر 
همكاران صحي جامعه  .ماعي با یک عامل محيطي یعني آب ملوث استصحت اجت ۀیک معضل کهدانستند که مشكل کولرا بوده 

یک مرتبه که موفقيت . برخورد با آن آموزش دادند ۀصحي قریه خانه به خانه رفته و هر فرد را در مورد مشكل و نحو مبلغان و 
 .مشكالت دیگر صحي شدندتدابير ابتدایي اعتماد مردم را جلب نمود، جامعه شروع به کار روی اسباب ریشه ای کولرا و 

 با کار روی اسباب ریشه ای توسط سهمگيری جامعه و تعليمات صحي، جامعه قادر گردید تا به پيشرفت های صحت محيطي
 . با هر پيشرفت، مردم قریه اعتماد بيشتری به توانایي های شان برای ایجاد تغيير در زندگي شان کسب نمودند. ست یابدد

به روش های مختلفي یادی پرسيده شود و معلومات برای دریافت اسباب یک مشكل صحي ضروری است که سواالت ز
هر . است تشدیدی در جامعه وجود دارد که به مباحثه و تالش طوالني جهت حل مشكل ضرور منازعاتاغلباً . جمع آوری گردد

انجام ميدهد، تجارب پروژه  آنتنظيم برای ا و فعاليت های مختلفي ر کردهدر جهت ایجاد تغيير پيدا  خود راجامعه راه  چند هر
جامعه ميتواند درباره اسباب ریشه ای مشكالت صحت چگونه در مورد اینكه ارائه ميدارد را  ئيمثال ها "صحت برای مردم"

 . کار نمایندبرای تغيير آنها محيطي شان بياموزند و 
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 بسيج برای صحت محيطي

آنها نميدانستند که چگونه به . روی تپه های پر از گل سواحل اکوادور زندگي ميكردند، دلسرد شدندبعد از سالها فقر و انزوا، مردمي که 
نمایند یا برای آینده بهتر برنامه ریزی  باور این مسئله را زندگي همه روزه سخت تر ميگردید و مشكل بود که. زندگي شان بهبودی بياورند

 . کنند
. زندگي افراد زیادی را نجات دادند "صحت برای مردم" ۀ، گلوریا و کارکنان صحي پروژ(اکولر)با کار جهت حل فوری مشكل صحي 

نمود و ایشان  شویق، ارگانهای محلي و مردم قریه در کار دسته جمعي برای متوقف ساختن اپيدیمي آنها را تهمكاران صحي جامعهموفقيت 

شانرا از بين برد، قادر بودند که دوباره سازمان دهي نموده و  هایفان کار زمانيكه طو. را برای فایق آمدن بر مشكالت دیگر آماده نمود

کار شان جهت صحتمند ساختن جوامع ادامه یافت، طوریكه . بعد آنها قادر به حل مشكالت دیگر نيز بودند. خسارات طوفان را جبران نمایند
 .اساس ایرا گذاشتندوضعيت فعلي را بهبود بخشيده و برای آینده 

 

 برای دریافت اسباب ریشه ای شتال

مشكالت صحي ميتوانند از سبب چيز 
ميكروب ها، مواد : های زیادی بوجود آیند

سمي کيمياوی، حادثات، قحطي، مواجهه به 
 . سردی و گرمي زیاد و غيره

 امراض اوليۀاینها مثال های از اسباب 
 . است

 زیادی دارند اما اسباب اوليۀامراض اسباب 
 اسباب ریشه ای شناسائي .ارندنيز د ه ایریش

چه چيز ضرورت به ميتواند در تشخيص اینكه 
 خواهيم داشت تا مشكل را در طوالني مدت

 شما دیدید که فعاليت. حل نمایيم، کمک کند
چگونه به مردم کمک نمود  "؟...اما چرا"گلوریا 

تا مردم بفهمند که یک مشكل واحد ميتواند 
 .چندین سبب ریشه ای داشته باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افرادی زیاد از سبب چرا 
 کولرا مریض شده اند؟

بخاطریكه در آب 
 .ميكروب وجود داشت

اما چرا در آب 
ميكروب وجود 

 داشه باشد؟

بخاطریكه ما بيت 
الخالء نداریم که 

ميكروب ها را بدور 
 .نگهدارد

اما چرا بيت 
الخالء خوب 

 .نداریم
چون پول نداریم 

که بيت الخالء 
 های خوب بسازیم

سبب  اين يك

فزيكي مريضي 

.است  

اين يك سبب محيطي 

.مريضي است  

اين يك سبب اقتصادي 

 مريضي است
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 زمان الزم دارد -تغيير 

در مانگالرالتو کارکنان . سرعت اتفاق نمي افتدبه اصالح صحت محيطي 
ابتدأ کولرا را با دادن مایعات تداوی نمودند و همچنان جهت پيشگيری آن  صحي

و بعداً آنها جامعه را سازمان دهي نمودند تا سيستم جدید آب . آب را پاک ساختند
اما این فقط . ی چاه دار بسازند تا در آینده از کولرا پيشگيری کنندبيت الخالء ها

عظيم تمام این پيشرفت ها را از بين برده بود و آنها متوجه  وقتي بود که طوفان
آنها . از سبب قطع جنگالت صورت گرفته بود، شدند مشكل تخریب و سيل که

 .جود مي آوردندتا تغييرات آخری را بو باید اسباب ریشه ای را ميدانستند
بعضي اوقات، ما باید بسيار تالش نمایيم و حتي ناکام شویم تا به موفقيت 

و ميآموزیم که  نمي دهداغلباً ما تنها مي بينيم که چه کار . یابيم بزرگ دست

 . چه و چرا کار نميكند

اصالح صحت محيطي وقت زیادی را ميگيرد چون اغلباً نياز به چهار گونه 

 :ردتغيير مختلف دا

  (.ساختار هاي زيربنايي)تغيير برای بهبود سيستم آب، خانه سازی، و چيز های دیگری که ما بخود ميسازیم 

  پاک کننده، و محصوالت دیگری که به  زهریتغيير در چيز های که ميخریم، مانند خرید غذا های کم کيفيت، محصوالت

 (.مصرف)پالستيک پيچيده شده است 

 تا که دوباره بدوران انداخته شود، یا کشت محصوالت  د و کثافاتن منظم دست ها، جدا نمودن مواد زایتغيير در عادات ما؛ شست

 (. سلوك)به یک روش جدید 

  تغيير در مقدار قدرت تصميم گيری مردم محل، شرکت ها، دولت مرکزی و دیگران که به محيط زیست اثر گذار است

 (. سياسي)

 .ميگيرد و بر یكدیگر تاثير گذار است تمام این تغيير ها مدتي را در بر

 
 كار با جوانان

 
آنچه را ن است، زیرا که آنها یک راهي برای اطمينان از دوام تغيير، کار با جوانا

 ما، بدون در نظر داشت سن، ميتوانيماز هر یک . به آینده انتقال ميدهند، اند آموخته
که را ار باشيم چيز های جدید دوشخص جوان را اتخاذ نمایيم تا هميشه امي رفتار یک
 .آنرا آزمایش کنيم مياموزیم

 

 

 

 

بهبود در وضعيت صحت 
محيطي قدم به قدم اتفاق 

بعضي . صبور باشيد. ميافتد
اوقات تغييری که بسرعت 
ایجاد ميشود به همان 

 .سرعت فرسوده ميشود

 

تغييری باشيم که ميخواهيم آن ما باید 
.ا در جهان ببينيمآنر  
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 فعاليت ها برای یادگيری و بسيج

فعاليت های گروهي ميتواند مردم را کمک نماید تا اسباب ریشه ای مشكالت صحي را درک کنند و برای ایجاد تغيير برنامه ریزی 
وط به آنچه که شما ضرورت دارید تا بدانيد، آنچه که شما اميدوار هستيد تا انجام فعاليت های که شما مورد استفاده قرار ميدهيد مرب. نمایند

 :ندفعاليت ها ميتوا. رس است، ميباشددهيد و آن منابعي که در دست

 مردم را برای تشخيص مشكل عمومي گرد هم جمع کند. 

 نياز مبرم مردم را که ایشان احساس ميكنند دریافت نماید. 

 ه که سبب مشكل صحي شده است جمع آوری کندمعلومات در مورد آنچ. 

 مشكالت را تجزیه نماید تا اسباب فوری و ریشه ای آنرا کشف نماید. 

 مردم . بعضي گروه ها و نظرات صرف نظر شود ازدر صورتيكه  ،یک پروژه موفق نخواهد بود. نكته نظرات جامعه را جمع نماید

 .د بودناگر نظرات شان نادیده گرفته شود، همكار نخواه

چه هدف کاهش خطر . اجتماعي ميباشد و نياز به کار دسته جمعي مردم برای ایجاد بهبود در وضعيت دارد ۀصحت محيطي یک مسئل
یک اپيدیمي، غرس باغ های عمومي، بهبود صحت و سالمت زندگي مردمي که نزدیک فابریكه زندگي ميكنند یا در یک معدن کار 

قدر مردم یک درک مشترک از مشكل و تعهد مشترک  هر .دن در مورد مسائل دیگر صحت محيطي باشدميكنند، باشد و یا هدف فكر نمو
 . در حل آن داشته باشند به همان اندازه مؤفق خواهند بود

 

جدا از مرد ها باشند سهم  هودر بعضي از جوامع زنها و دختر ها عالقه دارند تا در فعاليت های تنظيم شده در صورتيكه در یک گر
به این طریق، زنها و دختر ها فرصت دارند تا با صدای واحد در . گروه زنها بعداً نظریات زنها را به یک گروه بزرگتر ارائه ميكند. بگيرند

 .ی تر ميشودو دختر ها، و ایجاد مهارت های رهبری، تمام جامعه قو زنانبا تقویه نمودن ندای . مقابل تمام قریه صحبت کنند
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بيت الخالء ها براي 
 .اطفال محفوظ نيست

در جريان عادت ماهوار بگ ما اجازه داده 
نميشود كگ از بيت الخالء ها استفاده 

 .كنيم
 بيت الخالء ها

 .از خانگ ما خيلي دور است
 .محفوظ تر اين است كگ بگ صحرا برويم

 .راهي براي شستن ندارد

.ل را حل نماييد، با مردمي كه به مشكل مواجه اند كار كنيداگر ميخواهيد يك مشك  
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هدايت شده ۀمباحث

 وشهدایت شده یک ر ۀمباحث. برای داشتن یک درک مشترک از مشكالت صحي، ضرورت است تا مردم با یكدیگر صحبت نمایند
فحات مراجعه به ص) "؟...پس چرا "فعاليت . برای گروهي از مردم است تا با هم صحبت کنند و سوال های خاص پرسيده و جواب بدهند

و کشيدن ( 224و  51مراجعه به صفحات )رسم کشيدن برای مباحثه . هدایت شده است ۀیک مثالي از مباحث( 422، و 48، 38، 22، 7
 .هدایت شده است ۀمباحث نوعي از نيز( 222مراجعه به صفحه )نقشه بدن انسان 

. گفته ميشود( animator) ممثلو یا ( facilitator)هدایت ميكند، بعضي اوقات تسهيل کننده رهنمائي و کسي که مباحثه را 
اکثریت فعاليت ها در این کتاب ضرورت به یک تسهيل کننده دارد تا اطمينان حاصل کند که هر شخص از توانایي خود بخوبي استفاده 

 .ميكند و یقيني سازد که مباحثه و یا فعاليت بطرف عمل پيش ميرود
 

جامعه كشي نقشه

 ت از یک فعاليتي است که در آن مردم باهمجامعه عبار کشي نقشه
با . نقشه را به اساس آنچه که در جامعه مي بينند و یا ميدانند، ميسازند

 : که ساختن یک نقشه صحي جامعه، شما ميتوانيد بياموزید

 مشكالت صحي در کجا وجود دارد. 

 این مشكالت کي ها را مصاب ميسازد. 

  اتفاق يط مح وضعيتچگونه این مشكالت صحي بخاطر

 .مي افتد

های از ميكند که نمونه  رسم کردن نقشه به مردم کمک
د، شروع به تشخيص اسباب ریشه ای این نمشكالت صحي را ببين

ميتواند به مردم کمک کند تا منابع  همچنانیک نقشه . مشكالت نمایند و ببينند که اوضاع چگونه در یک جامعه به مرور زمان تغيير ميكند
و رسم نمودن نقشه ميتواند بحيث یک گام در محافظت . و نكات قوت جامعه را که از آن آگاه نبوده اند تشخيص بدهندمهم اجتماعي 

 (444و  224، 28مثال های از رسم نقشه؛ مراجعه به صفحات . )اماکن مقدس و باستاني مفيد واقع شود
 

دريافت آنچه كه يك جامعه ضرورت دارد

آگاه ساختن هر فرد . چه مشكالتي در جامعه وجود دارد و چگونه آنها را اصالح بسازند، نظریات مختلفي دارندمردم اغلباً در مورد اینكه 
در  (مشكلکدام ) با کدام شاناز وسعت مشكالتي که وجود دارد و اسباب مختلفه آن و کمک به مردم در تصميم گيری در مورد اینكه 

برای مثال های بيشتر فعاليت های ارزیابي . )ناميده ميشود "ارزیابي نيازمندی ها"وقات کوتاه مدت و طوالني مدت کار نمایند، بعضي ا
یک روند خوب ارزیابي نيازمندی ها کمک مينماید تا نيازمندی هر فرد معين  .(مراجعه شود 222و  224، 72نيازمندی ها به صفحات 

 . شودنقشه مد نظر گرفته در  نيز و توانایي ها شده ساخته
 

 

 

 

نقشه را با قلم و رنگ روي كاغذ يا روي زمين با سنگ، 

 .چوب و غيره رسم كنيد
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صحي ير هايس

 صحي، مردم از نزدیک سيردر جریان یک 
آنها کوشش . به جامعه شان نظر مي اندازند

كه سبب مشكالت صحي ایتا چيز های  ميكنند
ميشود پيدا کنند، مانند منابع آب غير محفوظ، 

یا عدم موجودیت چوب  مشاغل آلوده کننده،
صحي بصورت  سيرزمانيكه یک . سوخت

دم چيزهای زیادی گروهي صورت ميگيرد، مر
بعداً آنها  .ميدانند در ميان ميگذارند مشكلراکه 

هر . راه حل های ممكنه کار کنند ميتوانند روی
. بود اشتراک نمایند بهتر خواهد قدر مردم بيشتر

و  312صحي به صفحه  سيربرای مثال های )
 .(شود مراجعه 443

 

زمان تغيير در گذر

ها  مشكالت و نيازمندی راه دیگر شناخت
در یک جامعه، مقایسه اوضاع کنوني با گذشته 

بعداً در مورد اینكه در آینده چگونه . است
 .یک راه برای انجام چنين کاری، جمع نمودن داستانها از افراد مسن جامعه تان است. ميخواهيد باشيد فكر کنيد

همچنان این . ا احترام و درک بين نسل ها ایجاد شودبا تشویق نمودن جوانان در جامعه برای رهبری این فعاليت ها، کمک مينماید ت
 .کار کمک ميكند تا رسم و رواج های جامعه که هر شخص ميخواهد نگهدارد، حفظ گردد

است و  بوجود آمدهنسل دیگر  تاتحوالت از یک نسل تغييرات و جامعه ميتواند به مردم کمک کند تا بدانند که چگونه  زمانبندییک 
بروی نقشه . اهميت داده شده است فابریكه، ساخت یک بند آب، و غيرهیک سرک، افتتاح یک  اسفالتمانند روز های رویداد به  چگونه

ساحات، مزارع، جنگالت،  ۀآوردن تحوالت محيطي یک روش دیگری از انتقال معلومات در مورد تاریخ جامعه توسط تصاویر و یا نقش
 .(مراجعه شود 224برای مثال به صفحه . )دمسكوني، دریا ها و جهيل ها ميباش یمجتمع ها

ترسيم فعاليت ها

رسم ها . ساختن و دیدن یک رسم ما را کمک ميكند که راه حل های برای مشكالت ببينيم که بشكل دیگر امكان نخواهد داشت
شتراک در رهبری گروه، برای ميتوانند برای شروع یک مباحثه هدایت شده استفاده شوند و رسم ميتواند یک راه برای بيان عقاید و ا

  .(مراجعه شود 275و  54، 54برای مثال به صفحات . )افرادیكه خوانده و نوشته نميتوانند باشد
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بعضي از جوامع به کمک یكدیگر تصاویری روی دیوار های 
و برای یک  ساختمان ها رسم ميكنند تا مشكالت شانرا بيان نموده

برای مفكوره . )اميد وار سازد را آنهابهتر و صحتمند تر  ۀآیند
 ساختن و استفاده از نقاشي ها در تعليم و تربيه جامعه، به کتاب

 .(مراجعه شود "ان صحي جهت آموزشكنكمك به كار"

 

 

سروي جامعه

ن برای جمع آوری معلومات است که ميتواند برای پيدا نمودن مسائل صحي مردم، مالحظه نمود منظمسروی های جامعه یک روش 
ر تشابهات و تفاوت ها بين عقاید و باور های مردم و یا برای اندازه گيری حمایت پالن ها و فعاليت های مختلف در جامعه مورد استفاده قرا

 .گيرد
در یک سروی، عين سواالت به عين شكل از مردمي که 

سروی ها ميتواند در خانه، . اشتراک نموده اند پرسيده ميشود
ادت گاه ها، و دیگر اماکني که مردم محل کار، مكاتب، عب

 .صورت گيرد شوند و حتي از طریق تلفن و یا پستهمي جمع
رت اجازه ميدهد تا افكار شانرا بصو سروی ها به مردم

محرمانه بدون اینكه در یک جلسه و یا در یک رویداد 
ي ئاینها راه ها. عمومي شرکت کنند، به اشتراک بگذارند

ي ها و افكار افرادی است که برای در نظر گرفتن نگران
اجازه ندارند در روند تصميم گيری  یا کسانيكه ميترسند،

 .عمومي اشتراک نمایند
برای یک مثال از سروی صحي جامعه به صفحات )
 .(مراجعه کنيد" 545تا  544

 

 

 

 

 

 

 تياتر

مردم تجارب شانرا تمثيل نموده و تجارب . تياتر یک راهي برای کشف مشكالت و پيشنهاد راه حل ها در چوکات تفریح و خنده است
به تصویر کشيده شود، ميتواند  یاگر در زمان و مكان دیگر منازعاترسيدگي به بعضي از مسائل و تعمق و . دیگران را به تصویر ميكشند

 (.صفحۀ بعدی برای طریقه های استفاده از تياتر دیده شود) .آسان باشد
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 يها كركترهر داستان ميتواند تبديل به يك نمايش اجتماعي شود، بشرطيكه 

 .وجود داشته باشد و روي يك مشكل كارشودالزم 

 

(Sociodrama)نمايش اجتماعي 

 . از اسباب و عوامل تأثيرگذار را نمایش دهند بعضيایش اجتماعي به مردم اجازه ميدهد که مشكل شانرا تمثيل نموده و یک نم
آورده شده  288الي  282در صفحه  ) یک مثالي از نحوه استفاده از نمایش اجتماعي که در مورد بحران منابع جنگلي صحبت ميكند

 . (است
 ميتواندرا نمایش اجتماعي هيجان زیادی 

 .ایجاد کند
بعضي از تنظيم کنندگان دوست دارند تا 
نمایش را با خواندن یک سرود توسط مردم و یا 
 فعاليت که تشریک مساعي دیگران را در بر داشته

 . باشد، به اختتام برسانند
تياتر متقابل نوعي دیگر از نمایش اجتماعي 
است که هر کس هم اشتراک کننده است و هم 

هر کس از بين بينندگان ميتواند به . مایشبينندۀ ن
بازیگران بگوید که نمایش را توقف دهد و خود 

حل  برایبازیگر را بگيرد و راه دیگری را  جای
این کار بخصوص در حاالتي . مشكل تمثيل کند

کمک کننده است که مردم در نقش بازی کردن 
بجای کسي که توانایي کمتر و یا توانایي تمثيل 

 . ت بگيرندندارد نوب
 

 نقش بازي

کمک  منازعاتدر تشریح نكات مختلفي و یا دریافت راه حل  ميتواندو  یک نمایش اجتماعي آمادگي الزم ندارد ۀبازی نقش به انداز
یک شما ميتوانيد . انجام خواهند داد چه کاری را نشان دهند که تابازی ميكنند مردم نقش های مختلف از زندگي واقعي را . کننده باشد

 . بازی نقش را مورد بحث قرار داده و یا تكرار کنيد تا بدانيد که چرا مردم به یک طریق خاص رفتار ميكنند
استفاده از نمایش برای تمرین نمودن . تغيير دادن عمل افراد قدرتمند روی صحنه آسان است اما در زندگي واقعي خيلي سخت است

به  گوئيپاسخآمادگي روش های مختلفي تا با که بر ما قدرت دارند به مردم کمک ميكند باشيم  داشتهعمل متقابل  اینكه چگونه با افرادی
 .اشته باشنددر زندگي واقعي درا قدرت 
 

(لعبتك بازي)گدي نمايش

به عوض افراد از عروسک ها  گدیدر نمایش 
 .استفاده ميشود تا یک بحران اجتماعي را تمثيل کنند

ردم را ميخندانند و به با استفاده از این نمایش م
کمک ميكنند آنچه را که ایشان عادت ندارند به  مردم

بعضي مردم دریافتند که صحبت نمودن از . ببينند طرقي
آسانتر از تمثيل نمودن ( گدی ها)عروسک ها  طریق

 .روی صحنه ميباشد
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 يك رهنمود براي اينكه كدام فعاليت چه وقت انجام شود

مسائل  دریافترای فعاليت ها در این کتاب ب
ي که ئفصل ها درمشخص صحت محيطي 

فعاليت همچنان . تشریح شده است مفيد ميباشد
به شما کمک ميكند که تا در های معرفي شده 

. پيش بروید هوقت سازماندهي در جامعه تان ب
 :آنها ميتوانند

  کمک نمایند تا مشكالت را تشخيص
داده یا در مورد موضوع مشخصي گفتگو آغاز 

و  224 ،72، 21، 51صفحات به ) شود
 (.شود مراجعه 428

  به یک گروه کمک کند تا تصميم
 اختياراتبگيرند و یا بين نيازمندی ها و 

به صفحات ) داشته باشندانتخاب مختلف، 
 (.مراجعه شود 212و 238

 
 

 ،کمک نماید تا معلومات جمع آوری شده 
نگرش ما به شده، و در نحوه  شریک ساختهدانش 
به  .آورده شود خود تغييربه محيط زیست  خود و

مراجعه  443، و 312، 14، 54، 54صفحات 
 (. شود

  کمک کند تا مفكوره های جدیدی را
ي که قبالً داشتيم دوباره ئبياموزیم، مفكوره ها

آموخته و یا مفكوره های کهنه به روش های 
به صفحات )جدید آموخته شود 

 (مراجعه شود 524و  332، 281 284 258

  کمک نماید تا جهت حل یک مشكل خاص
، 224به صفحات )سازمان دهي صورت گيرد 

 (.مراجعه شود 275و  222، 224

  کمک نماید تا مفكوره های جدیدی آموختانده شود یا
و  224به صفحات )کشمكش ها دانسته شده و حل گردد 

 (.مراجعه شود 282

ند ساختن بعضي از فعاليت ها ميتواند با هم استفاده شود، مان
یا یک بازی  ؛صحي سيرجامعه در جریان و یا بعد از یک  ۀنقش

نقش بحيث یک بخشي از یک فعاليت ارزیابي نيازمندی ها 
بسيار مهم است که به مردم کمک کند تا معلومات . گردد استفاده

جمع آوری شود، دانش مورد نظر در ميان گذاشته شده و درک 
هي، توانمندی و کار برای این کار سازماند. عميق صورت گيرد

 .نماید مي حل اسباب ریشه ای مشكالت صحي جامعه را حمایت




