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آمار باالی مرگ و میر زیاد در جامعه ایران در 
اثر عدم خود مراقبتی و عدم توجه جامعه و 

سیاستگذاران به موضع ایمنی و سالمت اجتماعی 
در اثر حوادث و بالیا و بیماری ها نگران کننده 

 .است
چرا موضوع سالمت فقط پزشکی دیده می 

 شود؟
 

چرا  برنامه ریزی شهری و فرهنگی و اجتماعی 
 سالمت محور نیست؟

 
چرا در رسانه ها و فضای مجازی موضوع 
 سالمت کمتر مورد توجه قرار می گیرد؟

 
 
 



 ضرورت این بحث
رشد تکنولوژی در پزشکی و فضای مجازی امکان خود مراقبتی در حوزه سالمت  -

 .را برای افراد جامعه فراهم کرده است
امروز نوع بیماری ها از بیماری های مسری به بیماری های مزمن تغییر کرده که  -

در گرو سبک زندگی، زندگی آن عمدتا درمانهای پزشکی ندارد بلکه پیشگیری 
 .متعادل و متوازن و جامعه سالم است

سالمت یک موضوع چند بعدی و چند الیه و پیچیده است که مشارکت جامعه  
 طلبدشناسان، روانشناسان و پزشکان و دیگر متخصصین را می 

جامعه سالم و انسان سالم یعنی انسانی که .  امروزه سالمت تنها نداشتن بیماری نیست
 .پس سالمت اجتماعی است. می تواند فعاالنه در جامعه حضور بیابد ، مشارکت کند



 :تعریف
 

خود مراقبتی مفهومی است که امروزه در رشته  
های پزشکی، روان شناسی و جامعه شناسی به  

آن توجه شده است و به این معنی است که فرد  
بتواند با اتکا به خود و مستقل از دیگران از  

 .سالمت خود مراقبت کند
 

 .استدر حقیقت یک رفتار آموختنی   -
و یک نوع حق و مسئولیت همگانی شمرده     -

 .می شود



  :استخود مراقبتی شامل تصمیمات و اقداماتی 

 
 در جهت سالمت،    -
 پیشگیری از خطرات و آسیب های اجتماعی   -
 .و توانایی رفع نیازهای جسمی و روانی و اجتماعی خود -



ارتقای مدل به توجه با که باورند این بر متخصصین  
مشکل یک با مواجهه هنگام به محور، فرد سالمت  

اصلی منبع ۵ سالمت، ارتقای و حفظ برای و بهداشتی  
: می باشند زیر موارد شامل که است اشخاص اختیار در  

 
شخص،خود  -  

دیگران مرتبط،  -  
،متخصصین -  
( سواد سالمت) اطالعات موجود -  
محیط  -  
  



   
 

همه ما تصویری از خود . خود و مراقبتترکیبی است از دو واژه مراقبتی خود مفهوم 
. داریم چیزی که ما را برای انجام کارها بر می انگیزد؛ احترام و اعتباری که به خود قائلیم

انگاره ما از خود شامل همه آن چیزهایی است که به آن اگاهی داریم و یا در ضمیر 
 .گذاردناخودآگاه ما وجود دارد و بر تصمیمات و رفتار ما تاثیر می 

ما با  . تصویر ما از خود اجتماعی است خود را در آئینه دیگری دیدن
لذا هنجارها و ارزش های  . کنیممی تعریف اجتماعی شدن خودمان را 

. داردفرهنگی جامعه راجع به سالمت در تلقی من از سالمت و خود نقش 
 .         استاجتماعی مواجهه ما با خود، امر 

 
گرایی  و من با مصرف و  استامروزه پرستیژ اجتماعی جزئی از من شده   

 و این خود جامعه را بیمار کرده است شودتعریف می تظاهر به ثروت 



خود مراقبتی معنی جامع از جهت فلسفی   
از خود و مراقبت تری دارد و شامل هر گونه 

نفس خود است به ویژه شامل روح و دانش از  
اساس خود مراقبتی توجه به نیازها و . خود

پاسخ به آنها و هم چنین رفتار متعادل بین همه 
  .فعالیت ها است

 
از شروط اساسی برای این توانایی ،  

توجه به خود؛ ارزشمند دانستن بدن و 
خود، اعتماد به نفس، آموزش مهارت 

 .استها و توانایی های الزم 



اقدام برای مراقبت از خود در هر  5
 :حوزه از زندگی روزمره

 

در صورتی که شما مراقبت از خود انجام 
ندهید؛ تمام فعالیت های تسکینی و آرامش 

بخش در جهان هم نمی توانند در مورد شما  
 .عمل کنند و کارا باشند

 



 :مراقبتی خود سطح 5

  بدن از باید کنید، عمل موثری طور به خواهید می  اگر :فیزیکی مراقبتی خود -
  .دارد وجود شما ذهن و بدن بین قوی ارتباط که باشید داشته یاد به .کنید مراقبت خود

  در نیز بهتری احساس و کنید می فکر بهتر ، کنید می مراقبت خود بدن از که هنگامی
 .دارد وجود  شما

  اوقات اغلب اما .است مراقبتی خود کلید شدن اجتماعی :اجتماعی مراقبتی خود
 وزمانی بگنجانیم مان روزانه برنامه در دوستان با گذراندن برای را زمانی تا است سخت

 می نادیده را اطرافیانمان و دوستان با مان روابط راحتی به شود؛ می شلوغ مان زندگی که
 .گیریم

  پر را شما ذهن که چیزهایی و کنید می فکر  که ای شیوه :ذهنی مراقبتی خود -
 ذهنی مراقبتی خود .گذارند می تأثیر شما روحی سالمت بر زیادی حد تا کند می

  یا و پازل، مانند کند، می تیزهوش را شما ذهن که است کارهایی انجام شامل
 .است جذاب شما برای که موضوعی یادگیری

 



تحقیقات نشان می دهد که یک شیوه زندگی از جمله : خودمراقبتی معنوی-
 .مذهب یا معنویت عموما شیوه زندگی سالم تری را برای افراد فراهم می کند

مهم است که مهارتهای مقابله ای سالم را برای مقابله با  : خودمراقبتی احساسی-
خود مراقبتی . احساسات ناراحت کننده مانند خشم، اضطراب و ناراحتی داشته باشید

احساسی ممکن است شامل فعالیتهایی باشد که به شما کمک می کند تا به طور  
 ..  منظم احساسات خود را تصدیق و بیان کنید

 





   
 : خود مراقبتی بعنوان کنترل های درونی

 
می توانیم از روح و روان و جسم خود مراقبت کنیم و نبایست همواره بدنبال ما 

 .دیگرانی باشیم تا از ما مراقبت کنند
 
امروزه مدیریت جوامع بیش از آنکه بر کنترل های بیرونی استوار باشد بر  

و اجتماعی شدن  که با آگاهی و درونی سازی هنجارها کنترل های درونی 
 .می آید پایه گذاری می شوندبوجود 

، این انسان اهمیت یافتن مفهوم فردیت و سوژگی در دنیای جدیدبا  
است که باید مسئولیت پذیر در برابر خود و دیگران باشد و روش های مراقبت 

 .  از خود را  آزادانه و براساس خواست خود انتخاب کند





 :مسئولیت اجتماعی و خود مراقبتی
 

و مسئولیت پذیری فرد در برابر اقدامات پیشگیرانه، موجب ارتقاء  مشارکت 
با افزایش استرس ها، مخاطرات و .  سالمت و کاهش هزینه ها می شود

فشارهای روانی، جسمی و شغلی ، زندگی مدرن انسان را متوجه سالمت خود 
مراقبت از خود نه تنها موجب ارتقاء کیفیت زندگی بلکه نشاط و  . کرده است

 .  رضایت از زندگی را بدنبال دارد



 :مسئولیت اجتماعی و خود مراقبتی
. مراقبت از خود امروزه به مراقبت از دیگران نیز پیوند خورده است
یعنی سالمت یک امر اجتماعی است که در مراقبت ما از یکدیگر 

بقا و سالمت هر فرد در گرو سالمت و بقای افراد  . شکل می گیرد
دیگر است و خود محوری و خود خواهی های مادی و طمع برای  
جمع آوری هر چیزی  بر مدار منیت از عوامل افزایش مخاطرات  

 . طبیعی و اجتماعی است
سخن اینکه برای جلوگیری از تخریب طبیعت، تلفات انسانی،  کوتاه 

نه تنها دولتها و سازمانها و ارگانها و حتی موسسات  اسیب ها 
مردم نهاد بلکه خود ما بعنوان شهروندان جامعه و ذینغعان  

 .  هستیممسئول 
بر گیری و سیاستگذاری باید هر تصمیم  جهت اجتماعی و فرهنگی از 

امر سالمت جسمی و روانی و اجتماعی توجه و آن را بعنوان یک 
 .مورد توجه قرار دهدپارادایم 

 



 :عاملیت و خود مراقبتی
  

مقابله با مخاطرت زندگی و بیماری ها و آسیب های اجتماعی، بر اساس مفهوم خود مراقبتی اگر در 
چه عوامل ژنتیکی و فیزیولوژیکی، زیستی، محیطی و ساختارهای  اجتماعی موثر بر سالمت هستند  

 .  اما عامل انسانی و عاملیت او در این موضوع بیشتر مورد توجه قرار می گیرد
 :پارادیم جدید

درمان و . در تمام سیاست های اجتماعی و بهداشتی و پزشکی  باید  سوژه را دخالت و مشارکت داد
تجویزات پزشکی بدون همکاری بیمار، معلم بدون مشارکت و همکاری دانش آموز، رهبران و 

 مدیران بدون مشارکت مردم و اعضا موسسه نمی توانند به نتیجه برسند



 :و خود مراقبتی ( infrastructure)زیر ساخت های اجتماعی
 

شرط اولیه خود مراقبتی امکان دسترسی و استطاعت استفاده از 
امکانات و زیر ساخت  های الزم است که دولت و جامعه موظف به  

تامین آنها هستند مثل دسترسی به مسکن؛ آب سالم، بهداشت،  
 ....تفریحات و 



 ساختارها و تعیین کننده های اجتماعی

 
جامعه بر اساس تفاوتهای سنی،جنسیتی، طبقه ای و سرمایه اقتصادی، فرهنگی و افراد 

اجتماعی ، سبک های زندگی مختلفی را انتخاب می کنند و شانس تاثیر عوامل محیطی و  
به اینصورت میزان تاثیر عوامل  . می دهندیا کاهش   افزایشاجتماعی خطر زا را بر خود 

بوردیو از این مسئله به  . محیطی و اجتماعی بر خود و عملکردهای روزمره  افزایش می یابد
عادت واره تعبیر می کند یعنی ما بتدریج عوامل محیطی را پذیرفته و خود مثل عامل آن  

در حقیقت عوامل فرا ارادی را بعنوان طبیعت ثانوی پذیرفته و عادت وار به . عمل می کنیم
 .آنها عمل می کنیم

بنابر این رفتار ما با خود، بدن و سالمتی خود به میزان زیادی با تحصیالت،    
 آگاهی، سبک زندگی و اندوخته های فرهنگی و اجتماعی ما رابطه دارد

 

 



انسانها بدلیل عادت واره های  جامعه ما یکی از مشکالت بزرگ این است کهدر 
اجتماعی غلط، نداشتن مهارت ها و توانایی ها الزم به امر ایمنی و سالمتی  

خود بی توجه هستند و بسیار راحت ریسک و خطر را می پذیرند و کمتر از 
ما . این مسئله  با رفتار ما با بدن خود ارتباط دارد. اجتناب می کنندو آن می ترسند 

 .  چه تصویری از بدن خود داریم و به آن چگونه می نگریم
 بدن و سالمت تن در نظام فرهنگی ما چگونه نگریسته می شود؟  به 
 چقدر امر ممدوح و یا مذمومی شمرده می شود؟  و 

و مریضی چگونه تعریف می شود و نقش انها در زندگی روزمره و موفقیت و یا  بیماری 
 شکست ما چقدر است؟

 



 احساس بی قدرتی
 

مراقبتی همچنین با مفهوم احساس بی قدرتی و در نتیجه حس ناکارآمدی در ارتباط  خود 
 .خود مراقبتی مقابله با احساس بی قدرتی است. است

اجتماعی و فرهنگی بر حس بی قدرتی فرد و بی توجهی به فردیت و وجود خود عوامل 
 .تاثیر گذار هستند

با افزایش ریسک های اجتماعی، استرس ها و فشارهای روحی و اجتماعی و فزونی یافتن   
مشکالت معیشتی و زندگی ؛ کنترل افراد بر زندگی شان کاهش پیدا می کند و آنها ریسک 

در برابر مشکالت و عدم تحمل تاب آوری پایین پذیر و خطر آفرین می شوند و حتی بدلیل 
کوچک تبدیل به جنایت های اتفاقات در برابر آنها، براحتی در زمینه های باورنکردنی، 

 بزرگ می شود



 :دنیای ریسک
معتقد است که تا قبل از رشد دانش و فناوری بیشتر نگرانیهای مردم ناشی از  گیدنز 

بالهای طبیعی و تغییرات آب و هوایی بود که حل و فصل آن نیز در قالب اعتقادات و 
اما آنچه که امروزه مطرح می شود تغییراتی  . اصطالحات شبه مذهبی انجام می پذیرفت

است که انسانها برطبیعت وارد می کنند و این سرآغاز ورود به ریسک تولید شده  
دنیای ما پر از ریسک است که بسیاری از آنها عامل انسانی دارد   .است

مثال افزایش ریزگردها، تخریب محیط زیست ، نابودی منابع آبی زیر زمینی و حتی 
به جهت استفاده بی رویه از آب و جنگل . تلفات زلزله عمدتا بدلیل عامل انسانی است

، فقر، مهاجرت، روشهای کشاورزی ناصحیح و بی توجهی به طبیعت، عدم توجه به  
استتانداردها موجبات نابودی طبیعت و انسان را فراهم کرده است و انسانها با این  

 . اقدامات سالمت خود و دیگران را به مخاطره انداختند

 



 :  نتیجه گیری
 

 .وضروری استعمل الکچری نیست بلکه اقدامات اولیه خود مراقبتی  -
کند  مراقبت عمل خودخواهانه نیست بلکه اگر کسی نتواند از خود خود مراقبتی -

 .از دیگران هم نمی تواند مراقبت کند
 .بازداشتن و منع کردن نیست بلکه تزریق و افزودن به خود استخود مراقبتی  -
یک اقدام فعاالنه برای تمرکز و مراقبت از . مراقبتی فرهنگ سالمت استخود -

 .خود است
 .برای فعالیت موثر و موفق اجتماعی و حرفه ای الزم استمراقبتی  خود -
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