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 مقاله مروری

دانش، نگرش و عملکرد  يدر ارتقا رانيا يبهداشت نيبرنامه رابط ياثربخش

 مندنظام يمطالعه مرور کي: يمداخالت آموزش قيجامعه از طر يبهداشت

 

 )Ph.D(3 ينژاديول يعل ،)Ph.D(3 ييکاهو يمهد ،)Ph.D(2 انيکسائ ديسع ديس ،)Ph.D(*1 يبيغر ديفر
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 رانيسمنان، سمنان، ا يدانشگاه علوم پزشک ي،اجتماع يپزشکگروه  موثر بر سالمت، يعوامل اجتماع قاتيمرکز تحق  -2

  رانيسمنان، سمنان، ا يدانشگاه علوم پزشک ، اطالعات سالمت تيريمدگروه  موثر بر سالمت، يعوامل اجتماع قاتيمرکز تحق  -3

 ده يچك
 يبهداشت نيمرتبط با داوطلب يهاو برنامه ديآيشمار مهها بآن قياز الزامات توف يبهداشت يهامشارکت جامعه در برنامه هدف:

عنوان ه)ب يبهداشت نياز آغاز برنامه رابط سه دهه شدني. با توجه به سپرشونديمشارکت محسوب م نياز اشکال مقبول ا يکي
 نيبرنامه رابط ياثربخش يمطالعه بررس نيآن، هدف ا يدستاوردها يابيارزش تيهمو ا راني( در اياز داوطلبان بهداشت يشکل

 .بود يمداخالت آموزش قيجامعه از طر يدانش، نگرش و عملکرد بهداشت يدر ارتقا يبهداشت
 ني. اديانجام رسه ب 1398متون آن در بهمن ماه سال  يمند است که بررسنظام ير از نوع مرورمطالعه حاض ها:مواد و روش

 يهاگاهيدر پا Iran، و community health volunteers  ،communicators community healthيهادواژهيجستجو با استفاده از کل
 زيو ن يبهداشت نيوطلباد يعنيها آن ي؛ و معادل فارسScopus و PubMed ،Web of Science  يجستجو يموتورها/ياطالعات

مقاله  13558جستجو از مجموع  نيصورت گرفت. در ا Elmnetو  SID، Magiranزبان  يفارس يعلم يهاگاهيدر پا يبهداشت نيرابط
 يابيها مورد ارزآن تيفيو ک دورود و خروج انتخاب شدن يارهايمقاله مرتبط با هدف مطالعه و منطبق با مع 15شده، تعداد  افتي

 يينها يريگجهيارائه و نت ياسهيو مقا يمرتبط با هدف مطالعه در مقاالت منتخب در جداول استخراج هيماقرار گرفت. سپس درون
 .ها صورت گرفتبر اساس آن

اما  باشديه برخوردار مجامع يدانش و نگرش بهداشت رييدر تغ يمناسب ياز اثربخش رانيدر ا يبهداشت نيبرنامه رابط ها:يافته
شده جهت بهبود عملکرد  يگذارهدف يهاتعداد حوزه يجامعه کسب نکرده است. بررس يدر بهبود عملکرد بهداشت يچندان قيتوف

از  يبهداشت نيکه رابط دهدينشان م ييدر مقاالت نها يبهداشت نيرابط ياز سو هشد ارائه يهاآموزش قيجامعه از طر يبهداشت
 .دانهدف شده يهاگروه يرفتار بهداشت يحوزه موفق به ارتقا 6رفتار، تنها در  رييشده جهت تغ نييزه تعحو 34جمع 

برنامه  کيبا  ينيگزيجا ايارتقاء و  ازمنديجامعه، ن ياندک بر رفتار بهداشت ريبه واسطه تاث يبهداشت نيبرنامه رابط گيري:نتيجه
 .باشديکارآمدتر در عرصه مشارکت جامعه م

  
 يدانش، نگرش و عملکرد بهداشت ؛يبهداشت نيرابط/نيآموزش بهداشت؛ داوطلب ؛يبهداشت عمومهاي کليدي: واژه

 

 مقدمه
و رفاه  يزندگ تيفيک يسالمت در ارتقا تيامروزه اهم

و  شرفتيآحاد مختلف مردم و متعاقباً پ ياجتماع -ياقتصاد
سطح  نيم. لذا تاستين دهيپوش يروزافزون جامعه بر کس يبالندگ
 يتمام يبرا يو اجتماع يروان ،ياز سالمت جسم يمناسب

 ريخط فيشده آنان و از وظا رفتهيشهروندان جامعه از حقوق پذ
است که  نيدر ا ي. اما نکته اساسديآيبه شمار م تيحاکم
بدون مشارکت فعال جامعه  ياز سالمت يبه سطح مطلوب يابيدست

 يهاجامعه در برنامهد چرا که مشارکت نخواهد بو ريپذامکان

 جاديو ا يآنان به مسائل بهداشت يآگاه شيسبب افزا يبهداشت
جلب  کني. ل[1]شد  دبرنامه در آنان خواه تياحساس مالک

تا  يحل مشکالت بهداشت يافراد جامعه برا کيکايمشارکت 
 يهاهيانيب ديتاک مورد ياز سالمت يبه سطح قابل قبول دنيرس

. [3،2]ها قرار گرفته است توافق دولت و مورد يالمللنيمختلف ب
است که  يمهم دهيپد يراستا، حضور داوطلبان بهداشت نيدر ا

مستمر سالمت جوامع خواهد بود  يارتقا به يابيدست دبخشينو
[4.] 

 27/2/1399 تاريخ پذيرش: 13/12/1398تاريخ دريافت:      gharibihsa@gmail.com         09181332935  تلفن:نويسنده مسئول،  *
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هستند که به  يدر جوامع مختلف افراد يبهداشت نيداوطلب
سطح سالمت جامعه  يارتقا زهيو با انگ يانتفاع ريصورت غ

آموزش  ژهيو به طور و يام به مشارکت در امور بهداشتاقد
دانش، نگرش  يافراد غالباً با هدف ارتقا ني. اندينمايبهداشت م

که  دوارنديو ام ندينمايم تيجامعه فعال يو عملکرد بهداشت
 تيمردم، رعا يتوان خودمراقبت يعملکرد آنان منجر به ارتقا

عاقباً بهبود سطح و مت يبهداشت حيصح يرفتارها شياز پ شيب
به  ي. داوطلبان بهداشت[6،5]جامعه گردد  تيسالمت و رضا

و  يقرابت اجتماع زيها و نسبب ارتباط مستمر با خانواده
جامعه نقش  يتوانند در توانمندسازي بهداشتفرهنگي با آنان مي
افراد قادرند پس از آموختن اصول  ني. ا[7]مؤثري ايفا کنند 

خود را به زبان مردم به آنان منتقل کنند  يهاآموخته ،يبهداشت
 يانيسالمت جامعه کمک شا يو از اين طريق به حفظ و ارتقا

نقش مهمي در شناسايي و  نيچنهم ينمايند. داوطلبان بهداشت
 انتخاب زيمخاطرات سالمت، کمک به بهبود بيماران و ن شکاه

 [.8]سبک زندگي سالم در جامعه دارند 
 يبرا يشت و درمان و آموزش پزشکوزارت بهدا ران،يا در

و با هدف حل مشکالت  60دهه  يانيپا يهابار در سال نياول
برنامه  يو اجرا ياقدام به طراح يشهر نانينشهيحاش يبهداشت

در جنوب شهر تهران نمود.  يشيصورت آزماهب يبهداشت نيرابط
ل گسترش يدلهشکل گرفت که ب يدر مناطق قتيطرح در حق نيا
تجربه از  نيبود. ا يحداقل پوشش مراقبت يشهرها دارا هيرويب

مادر داوطلب با نام رابط  160با  يشهر ر هيچهار مرکز در حاش
. افتيگسترش  گريد يمرکز بهداشت 10بهداشت آغاز و سپس به 

به  يروند جلب مشارکت مردم در امورات بهداشت نيدر ادامه، ا
و اصفهان  زيمشهد، تبر راز،يش ريبزرگ نظ يشهرها هيحاش

 جاديا يشهر يبرنامه داوطلبان بهداشت جيتدرهو ب افتيگسترش 
برنامه  کيبرنامه به صورت  نيا 1371در سال  تي. در نهاديگرد

 [.9،2] ديگرد يمعرف يکشور
ساکن مناطق  ،ياز ميان زنان بوم ران،يدر ا يبهداشت نيرابط

نوشتن، هدف برنامه، با داشتن حداقل سواد خواندن و  ييايجغراف
 يبرا يزمان کاف يبرخودار از مقبوليت اجتماعي مناسب، دارا

هاي براي انجام فعاليت يواجد عالقه و انگيزه کاف زيمشارکت و ن
به طور متوسط  يبهداشت ابطشوند. هر ريانتخاب م يبهداشت
ر همسايگي محل سکونت وي زندگي خانوار را که د 50حدود 

از طريق برقراري ارتباط  دهد وکنند تحت پوشش قرار ميمي
کند يخود اقدام م يمؤثر با آنان، نسبت به انجام وظايف بهداشت

کارکنان مراکز  انيم يپل ارتباط قتيدر حق يبهداشت ني. رابط[9]
شوند و يو آحاد مختلف جامعه محسوب م يدرمان يبهداشت

 شيافزا رينظ يمهم يبه دستاوردها يابيتاکنون موفق به دست
 ،يزنان جامعه در امورات بهداشت ژهيل مردم به ومشارکت فعا

اقشار مختلف شهروندان، بهبود پوشش  يسواد بهداشت يارتقا
 شدهآنان از خدمات فراهم يمندو گسترش بهره تيجمع يمراقبت
 [.11،10]اند شده
 يبهداشت يازهاين ريياست که تغ نينکته قابل تامل در ا کنيل

و  کيولوژيدميدر چهره اپ حادث شده راتييجامعه به سبب تغ
شده در اهداف و  جاديا راتييآن و متعاقباً تغ يشناستيجمع

 يرا ضرور يمستمر برنامه بهداشت يانتظارات نظام سالمت، ارتقا
و عملکرد هر برنامه  تيفيبهبود مستمر ک ديتردي. ب[10]سازد يم

د آن ممکن نخواهد بود و هدفمن حيصح يابيبدون ارزش يبهداشت
سالمت  يمرتبط با حوزه آموزش بهداشت و ارتقا يهابرنامهلذا 

 هياول يبهداشت يهامرتبط با مراقبت يهابرنامه نيترهمکه از م
مداخالت  يمناسب و اجرا يابيارزش ازمنديباشند همواره نيم

با  کني. ل[12]خواهند بود  يابيارزش جيبر اساس نتا ييقاارت
 نيبرنامه رابط يابيشها جهت ارزپژوهش يوجود انجام برخ

ها، فقدان مطالعات نآ جيو مشاهده تناقضات بارز در نتا يبهداشت
به  يکاربرد يشنهادهايبه منظور ارائه پ يجامع در سطح مل

کند يم ييخودنماحوزه به وضوح  نيا گذاراناستيو س رانيمد
 ياثربخش ياساس، مطالعه حاضر با هدف بررس ني. بر ا[10]

دانش، نگرش و عملکرد  يدر ارتقا يداشتبه نيبرنامه رابط
و به مورد  يطراح يمداخالت آموزش قيجامعه از طر يبهداشت

 .اجرا در آمد
 

 هامواد و روش
متون  يمند است که بررسنظام يمطالعه حاضر از نوع مرور

منظور،  ني. بدديبا انجام رس 1398آن در بهمن ماه سال 
 دياستفاده از کل مقاالت مرتبط با هدف مطالعه با يجستجو

 community health volunteers  ،communicatorsيهاواژه

community healthو ، Iran ياطالعات يهاگاهيدر پا/ 
؛ Scopus و PubMed ،Web of Science يجستجو يوتورهام

 نيرابط زيو ن يبهداشت نيوطلباد يعنيها آن يو معادل فارس
 و SID ،Magiran بانز يفارس يعلم يهاگاهيدر پا يبهداشت

Elmnet ورود مقاالت به مطالعه  يارهايصورت گرفت. مع
 يزبان بودن، انتشار در مجالت علم يسيو انگل يشامل فارس

 يامداخله افته،يبه مقاله کامل انتشار  يشده، امکان دسترس هينما
اجرا  يمداخالت آموزش ريها به تاثاشاره آن زيبودن مقاله، و ن

 اريهدف بود. مع يهابر گروه يبهداشت نيطراب يشده از سو
سطح  يها به ارتقاپرداختن آن زيخروج مقاالت از مطالعه ن

 قياز طر يبهداشت نيرابط خودِ يدانش، نگرش و عملکرد بهداشت
تمرکز مقاله بر  زيآنان؛ و ن يارائه شده برا يآموزش يهابرنامه

ات استفاده از خدم نيداوطلب يمداخالت اجرا شده بر رو
 ي. الزم به ذکر است که تمامديگرد نييخاص، تع يبهداشت
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مطالعه با استفاده از  نيا جينتا يدهو گزارشمراحل اجرا 
 PRISMA (Preferred Reporting Items for دستورالعمل

Systematic Reviews and Meta-Analyses) ديبه انجام رس. 
ت مقاال ييمطالعه پس از انجام جستجو و شناسا نيا در

مانده به يحذف خواهند شد و مقاالت باق يموارد تکرار ه،ياول
در نظر گرفتن  زيو متن کامل و ن دهيبا مطالعه عنوان، چک بيترت

شده، مورد  نييورود و خروج تع يارهايهدف مطالعه و مع
مقاالت  تيفيقرار گرفتند. در ادامه، ک يجيو حذف تدر يبررس

  CONSORT ستيلبا استفاده از چک يينها

(The Consolidated Standards of Reporting Trials)  که
شده است  يها طراحييو کارآزما يامخصوص مطالعات مداخله

 37 يمذکور دارا ستيلقرار گرفت. چک قيدق يابيمورد ارز
 يبنددسته يمحور اصل 6باشد که در ياالجرا ماستاندارد الزم

مطالعات  يلمع و قيدق يدهها گزارشاند و هدف آنشده
بر اساس  ييمقاله نها 15 يمنظور، تمام نيباشد. بديم يامداخله

 نيتدو وهيقرار گرفت و ش يابيابزار مورد ارز نيا ياستانداردها
آن بر اساس مطابقت با استانداردها  جينتا يدهمقاله و گزارش

و عدم تطابق مشخص  يدر سه حالت تطابق کامل، تطابق نسب
به  قيو عدم تطا يکامل، تطابق نسب طابقت ي. سپس براديگرد
 ازيامت بيترت نيو بد ديمنظور گرد 0و  5/0، 1 ازيامت بيترت
کسب شده در  ازاتيامت نيانگيهر مقاله بر اساس م تيفيک يينها

 ازيامت کهنيبا توجه به ا. ديگرد نيياستاندارد تع 37انطباق با 
صفر  نيب يددمورد استفاده، ع کرديمقاالت بر اساس رو يينها
از نقاط برش  يمندخواهد بود لذا پژوهشگران با بهره کيو 

 تيفيمنظور، ک نيمقاالت نمودند. بد يبنداقدام به طبقه يآمار
)با  فيکسب شده در سه دسته ضع ازيبر اساس امت ييمقاالت نها

( و 67/0تا  33/0 ازي(، متوسط )با امت33/0تر از کم ازيامت
اساس،  ني. بر اديگرد يبند( طبقه67/0ر از باالت ازيخوب )با امت

 33/53مقاله ) 8درصد( در سطح خوب،  40مقاله ) 6تعداد 
درصد( در سطح  67/6مقاله ) 1درصد( در سطح متوسط و 

مقاالت  تيفيک تيتوان وضعيلذا م ديگرد يبندطبقه فيضع
 [.13]را قابل قبول دانست  يينها

 قيدق ياً مورد بررسانتخاب شده مجدد ييمقاالت نها سپس،
ها مشخص مرتبط با هدف مطالعه در آن يقرار گرفتند و محتوا

(. در فورم 1)جدول  افتيانتقال  يو به جداول استخراج ديگرد
 سندگان،يمقاالت شامل نام نو ياستخراج داده، اطالعات ضرور

از انجام مطالعه و  دفسال انتشار مقاله، مکان انجام مطالعه، ه
 يمداخالت آموزش ريتاث يعنيتبط با هدف مطالعه مطالب مر زين

دانش، نگرش و  يبر ارتقا يبهداشت نيرابط يارائه شده از سو

 ياصل هيما. در ادامه، درونديجامعه وارد گرد يعملکرد بهداشت
مداخالت  يمطالب مرتبط با اثرگذار يعني يجداول استخراج

د/ رفتار عملکر ايدانش، نگرش و  ياجرا شده بر ارتقا يآموزش
ار گرفته و در مجدد قر ليهدف مورد تحل يهاگروه يبهداشت

 2اساس، جدول  ني. بر اديگرد يسازخالصه 2قالب جدول 
اجرا شده  يمداخالت بهداشت يتمام يسطح اثربخش انگرينما

نشان  سهيساده و قابل مقا ياوهيرا به ش يبهداشت نيتوسط رابط
مرتبط با پژوهش  يقاتيدهد. الزم به ذکر است که طرح تحقيم

موثر بر سالمت در  يعوامل اجتماع قاتيحاضر در مرکز تحق
 ديسمنان مصوب گرد يدانشگاه علوم پزشک

(IR.SEMUMS.REC.1398.311). 
 

 نتايج
مطالعه،  نيا يمتون انجام شده در ط يجستجو جهينت

زبان  يمقاله فارس 11164)تعداد  هيمقاله اول 13669به  يابيدست
مقاله  3779زبان( بود. در ادامه، تعداد  يسياله انگلمق 2505و 

مقاله به سبب عدم انطباق با  9875بودن و  يتکرار ليبه دل
بودن با  رمرتبطيغ زيشده و ن فيورود و خروج تعر يارهايمع

 جهي. نتديحذف گرد يبررس ندياز فرا جيهدف مطالعه به تدر
مطالعه بود  مقاله مرتبط با هدف 15انتخاب  ،يبررس نيا يينها

 .شده استارائه  1 شکلها در و انتخاب آن ييشناسا نديکه فرا
مند حاضر نظام يمطالعه مرور ديگرد انيگونه که بهمان

اشاره  يعنيمقاله مرتبط با هدف مطالعه  15به  يابيمنجر به دست
بر  يبهداشت نيرابط يارائه شده از سو يهاآموزش ريبه تاث

. از جمع مقاالت ديجامعه گرد ياشتدانش، نگرش و عملکرد بهد
 3و  [25-14] يسمورد به زبان فار 12وارد شده به مطالعه 

تعداد  نيترشياند. بافتهيانتشار  [28-26] يسيمورد به زبان انگل
 3) رازيش يهاعلق به استانمت بيمنتشر شده به ترت يهاپژوهش

مورد(  2مورد(، اصفهان ) 2مورد(، کرمانشاه ) 2مورد(، تهران )
انتشار  ان،يم نيمورد( بود. نکته قابل تامل در ا 2و شهرکرد )

در سال  يبهداشت نيرابط ريمرتبط با تاث يپژوهش قالهم نياول
 يبهداشت نيسال پس از آغاز برنامه رابط 10حدود  يعني 1378

 يمقاله مرتبط با اثربخش 15انتشار تنها  گر،يباشد. نکته مهم ديم
باشد که يدر طول سه دهه از آغاز آن م يتبهداش نيبرنامه رابط

برنامه  ييايو جغراف يياوسعت محتو زيو ن تيبا توجه به ماه
به دست آمده از مرور  جي، نتا1باشد. در جدول يقابل تامل م

 اند. ارائه شده يمتون در قالب جداول استخراج
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 رویکرد مورد استفاده در انجام مرور نظام مند .1 شکل

 
 

است که برنامه  يحاک يجداول استخراج يمحتوا يبررس
 يارائه شده از سو يهاآموزش گر،يد يانيو به ب يبهداشت نيرابط
روزافزون  تيو رعا يکه به هدف توانمندساز يبهداشت نيرابط

ها يماريدرمان موفق ب زيو ن يريشگيجهت پ ينکات بهداشت
ر دانش و ب رامثبت خود  راتياند تاثگردند توانستهيارائه م

 رينظ ييهاهدف آموزش در حوزه يهاگروه ينگرش بهداشت
 ح،يصح هيخانواده، تغذ ميبهداشت مادر و کودک، تنظ

 ط،يها، بهداشت محيمارياز ب يريشگيبه موقع، پ ونيناسيواکس
و مراقبت  هيتغذ ،يدنيخانواده، آب آشام ميتنظ ،ياختالالت روان

و غلبه بر  يائسگي يتهداشب ،يختم باردار يهااز کودک، روش
نشان  نيچنجداول هم نيا هيمااسترس داشته باشند. درون

 يشده از سو يگذارهدف يهادهد در غالب حوزهيم
ارائه شده از  يهاآموزش ،يبهداشت يهاستميپژوهشگران و س

هدف  يهامنجر به بهبود رفتار گروه يبهداشت نيرابط يسو

 يهاتوان به شاخصيم اههحوز نياست که از اهم ا دهينگرد
کودکان و مادران،  رينظ ريپذبيآس يهادر گروه يپوشش مراقبت

 يهادر گروه يسازمنيا ،يبهداشت يهانگام مراقبتهبه افتيدر
 ،يهاي پيشگيري از باردارهدف مختلف، استفاده از روش

 يهااز مکمل يمندکودک و بهره هيمرتبط با تغذ يرفتارها
در  يکودکان، پوشش موثر مراقبت ناسبم يريگوزن ،يبهداشت

آن،  حيصح تيريزنان باردار، ابتال به اسهال در کودکان و مد
استرس و ...  تيريمد ون،يکاسيفاقد اند يهانياجتناب از سزار

با  يبهداشت نيرابط زين ياشاره نمود. البته در معدود موارد
از  يمندبهرهو  يبهداشت نيو متخصص رانيمد يفن تيحما

اند سالمت توانسته يآموزش بهداشت و ارتقا نينو يهاکيکنت
 ميرژ حيصح يريکارگهدر ب يبهداشت يسبب بهبود رفتارها

انجام  زيخون و ن يمبتال به پرفشار مارانيدر ب ييو دارو ييغذا
 .(1در زنان هدف برنامه گردند )جدول  رياسمپاپ
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 ياوهيرا به ش يجداول استخراج هيما، درون2جدول 
گونه که ارائه داده است. همان سهيمقا تيخالصه و با قابل

 يمناسب ياز اثربخش يبهداشت نيشود برنامه رابطيمالحظه م
 يهاجامعه در حوزه يدانش و نگرش بهداشت رييجهت تغ

باشد به يمختلف کشور برخوردار م يمختلف سالمت و در نواح
دار در سطح يمعن يموارد موفق به ارتقا يکه در تمام ياونهگ

 قيبرنامه توف نياند. اما اجامعه شده يدانش و نگرش بهداشت
جامعه کسب نکرده است چرا  يدر بهبود عملکرد بهداشت يچندان

ها در سطح دانش و آن يهاآموزش ريکه در غالب موارد، تاث
هدف منجر  يهاگروه ياشتمانده و به بهبود رفتار بهدينگرش باق

شده جهت  يگذارهدف يهاحوزه تعداد ينشده است. بررس
ارائه شده  يهاجامعه به واسطه آموزش يبهبود عملکرد بهداشت

دهد که ينشان م ييدر مقاالت نها يبهداشت نيرابط ياز سو
رفتار،  رييشده جهت تغ نييحوزه تع 34از جمع  يبهداشت نيرابط

 هدف در يهاگروه يرفتار بهداشت بهبودحوزه سبب  6تنها در 

 نيدر ا يقابل ذکر قيتوف گريمورد د 28اند و در دهجامعه ش
به نظر  يضرور زينکته ن ني(. ذکر ا1اند )جدول رابطه نداشته

 يبهداشت نيرابط تيکه فعال يرسد که در معدود مطالعاتيم
جامعه گردد از  يبهداشت يرفتارها يتوانسته است سبب ارتقا

هداشت و رفتار در حوزه آموزش ب رييو تغ يآموزش يلگوهاا
به  يقو يتخصص تيسالمت استفاده شده است و حما يارتقا

وجود داشته است.  يبهداشت رانيو مد نيمتخصص ياز سو ژهيو
 نيها رابطکه در آن يالزم به ذکر است که معدود مطالعات

موفق  شتکارآمد آموزش بهدا ياز الگوها يمندبا بهره يبهداشت
 يمطالعات [27،26]اند معه شدهجا يعملکرد بهداشت يبه ارتقا

امر  نياند که اهبه مورد اجرا در آمد رياخ انيهستند که در سال
 يميقد يآموزش يهاوهيتواند به سبب درک ناکارآمد بودن شيم

جامعه و لزوم  يبهداشت يموثر و هدفمند رفتارها رييدر تغ
آموزش بهداشت  ياثربخش يارتقا يتاها در راسدر آن يبازنگر

 .باشد
 

 جداول استخراجی از مقاالت نهایی بر اساس هدف مطالعه .1ل جدو

 نویسندگان
سال 

 انتشار

مکان 

 مطالعه

حجم 

 نمونه 
 یافته ها هدف مطالعه جنسیت 

رئیسی و 

 خسروی

(14) 

1378 

تهران، 

سنندج و 

 شهرکرد

2397 

100 

درصد 

 مونث

 رابطین تاثیر بررسی

 و آگاهی تغییر در یبهداشت

 خانوارهای بهداشتی عملکرد

 شهری

 تاثیر مثبت رابطین بر آگاهی بهداشتی -

 عدم تاثیر بر عملکرد بهداشتی خانوارها در غالب شاخصها -

له به مراکز سا 4تا  1تاثیر مثبت بر مراجعه مادران دارای کودک  -

 بهداشتی نزدیکتر

الماسی و 

 همکاران

(15) 

 200 کرمانشاه 1380

100 

درصد 

 مونث

بررسی تاثیر آموزش های 

ین ارائه شده از سوی رابط

بهداشتی بر میزان آگاهی 

 مادران در مسائل بهداشتی

تاثیر مثبت بر آگاهی مادران در حوزه های بهداشت مادر و کودک، تنظیم  -

خانواده، تغذیه صحیح، واکسیناسیون به موقع، پیشگیری از بیماری ها، 

 بهداشت محیط 

ملک افضلی 

 و همکاران

(16) 

1380 
بروجن/ 

 شهرکرد
1600 

73 

درصد 

 مونث

ارزیابی کارآمدی رابطین 

بهداشتی در ارائه خدمات 

مرتبط با بهداشت روان در 

 جامعه 

ارتقای دانش و نگرش جمعیت روستایی در رابطه با بهداشت روان به  -

 واسطه آموزش رابطین بهداشتی 

 عدم توفیق رابطین بهداشتی در بیماریابی اختالالت روانی -

 حمدزادهم

(17) 
1381 

 لنجان/

 اصفهان
184 

بررسی 

 خانوار

بررسی تاثیر آموزش های 

ارائه شده از سوی رابطین 

بهداشتی بر بهره مندی 

جامعه از مراقبت های 

 بهداشتی فراهم شده

سال و نیز  5تا  2تاثیر مثبت رابطین بر شاخص مراقبت از کودکان  -

 تنظیم خانواده

سال،  1عدم تاثیر رابطین بهداشتی بر شاخص های مراقبت کودکان زیر  -

 سال، مراقبت زنان باردار، ایمن سازی کودکان 2تا  1کودکان 

موسوی و 

 استوار

(18) 

 293 یاسوج 1382
بررسی 

 خانوار

بررسی تاثیر فعالیت رابطین 

بهداشتی زن در ارتقای 

خدمات بهداشتی درمانی در 

 جمعیت های تحت پوشش

بی تاثیر بودن فعالیت رابطین بهداشتی بر شاخص های بهداشتی مهمی  -

های ب ث ژ، فلج اطفال، هپاتیت و ثالث از سن پوشش واکنظیر سطح 

استفاده از روشهای  ؛در کودکان زیریکسال نظمدریافت بموقع و ملحاظ 

بارداری؛رفتارهای مرتبط با تغذیه کودک نظیر تغذیه با شیر پیشگیری از 

و نیز زمان آغاز  ،شیرخشک، استفاده از آغوز، استفاده از غذای کمکیمادر

 د-زمان شروع قطره آ های غذایی برای کودکان مانند استفاده از مکمل آن؛

ان باردار و زن موثر پوشش گیری مناسب کودکان؛  وزن ؛نمولتی ویتامیو 

دریافت مراقبت های بارداری بر اساس چارچوب بالینی توصیه شده؛ ابتال به 

 و شیوه مدیریت آن بویژه از لحاظ تغذیه ای زیر یکسالان کودکاسهال در 
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 نویسندگان
سال 

 انتشار

مکان 

 مطالعه

حجم 

 نمونه 
 یافته ها هدف مطالعه جنسیت 

 نان بخش

(19) 
 384 ارومیه 1382

100 

درصد 

 مونث

ی تاثیر فعالیت رابطین بررس

بهداشتی بر میزان آگاهی و 

 عملکرد بهداشتی جامعه

تاثیر مثبت رابطین بهداشتی بر آگاهی بهداشتی جامعه در حوزه های  -

 سال 6بهداشت باروری، تنظیم خانواده، و مراقبت کودکان کمتر از 

 عدم تاثیر رابطین بر ارتقای عملکرد بهداشتی جامعه هدف -

میری و 

 ارانهمک

(20) 

 215 بیرجند 1384

100 

درصد 

 مونث

بررسی تاثیر اجرای برنامه 

رابطین بهداشتی بر آگاهی و 

نگرش بهداشتی زنان 

 روستایی

اثرگذاری رابطین بهداشتی بر ارتقای آگاهی و نگرش زنان روستایی در  -

 رابطه با آب آشامیدنی، تغذیه و مراقبت از کودک، و تنظیم خانواده 

صالحی و 

 همکاران

(21) 

 400 اصفهان 1384

52 

درصد 

 مونث

بررسی تاثیر رابطین 

بهداشتی زن بر آگاهی و 

نگرش جمعیت شهری 

 درخصوص بهداشت روان

تاثیر مثبت آموزش های ارائه شده از سوی رابطین بهداشتی در خصوص  -

 بهداشت روان بر آگاهی و نگرش زنان شهری در این رابطه

محمدی و 

 همکاران

(22) 

 184 تهران 1385

74 

درصد 

 مونث

بررسی تاثیر رابطین 

بهداشتی بر بکارگیری رژیم 

غذایی و دارویی در مبتالیان 

 به پرفشاری خون

تاثیر مثبت رابطین بهداشتی در بکارگیری صحیح رژیم غذایی و دارویی  -

 در بیماران مبتال به پرفشاری خون

رضاخانی 

مقدم و 

 همکاران

(23) 

 140 اردبیل 1392

100 

درصد 

 مونث

بررسی تاثیر آموزش های 

ارائه شده از سوی رابطین 

بهداشتی بر انتخاب صحیح 

روش وضع ختم حاملگی در 

 زنان

ران باردار در رابطه با موثر بودن آموزش رابطین بر دانش و نگرش ماد -

 سزارین

بی تاثیر بودن آموزش ها در اصالح رفتار زنان جهت اجتناب از سزارین  -

 غیرضروری

مظلومی 

محمودآباد و 

 همکاران

(24) 

 310 یزد 1392

100 

درصد 

 مونث

بررسی تاثیر آموزش ارائه 

شده از سوی داوطلبین 

بهداشتی بر آگاهی، نگرش و 

عملکرد مادران در قالب 

برنامه آموزشی تغذیه و قلب 

 سالم

بهبود معنی دار در سطح دانش، نگرش و عملکرد بهداشتی مادران  -

ی از عروق-درخصوص تغذیه صحیح جهت پیشگیری از بیماری های قلبی

 طریق آموزش های ارائه شده از سوی رابطین بهداشتی 

کاوه و 

 همکاران

(25) 

 480 شیراز 1392

100 

درصد 

 مونث

ثیر آموزش های بررسی تا

ارائه شده از سوی رابطین 

بهداشتی بر دانش زنان در 

 رابطه با بهداشت یائسگی

بهبود سطح آگاهی زنان در رابطه با بهداشت یائسگی از طریق آموزش  -

 های ارائه شده از سوی رابطین بهداشتی

سیابانی و 

 همکاران 

(26) 

 

 231 کرمانشاه 1395

52 

درصد 

 مونث

مقایسه اثربخشی آموزش 

های ارائه شده توسط 

رابطین بهداشتی در بهبود 

خودمراقبتی در بیماران 

مبتال به نارسایی قلبی مزمن 

 در قیاس با پرسنل تخصصی 

ارتقای خودمراقبتی در بیماران قلبی از طریق آموزش های ارائه شده  -

پرسنل تخصصی در دو بعد خودنگهداری  توسط رابطین بهداشتی به اندازه

 و خود مدیریتی  

افزایش اعتماد به نفس در خودمراقبتی در آموزش های متخصصین بیش  -

 از آموزش رابطین

قهرمانی و 

 همکاران

(27) 

 420 فسا 1395

100 

درصد 

 مونث

بررسی تاثیر آموزش های 

ارائه شده از سوی رابطین 

بهداشتی در انجام پاپ 

اسمیر از سوی زنان بر 

اساس تئوری انگیزش 

 حمایتی 

درصدی( در انجام پاپ اسمیر جهت پیشگیری از  62بهبود معنی دار ) -

ندی از سرطان دهانه رحم با آموزش دادن های رابطین بهداشتی با بهره م

 مدل آموزشی موسوم به تئوری انگیزش حمایتی 

کاوه و 

 همکاران

(28) 

 600 شیراز 1396

100 

درصد 

 مونث

بررسی تاثیر آموزش های 

ارائه شده توسط رابطین 

بهداشتی بر توانمند سازی 

 زنان جهت مقابله با استرس 

ارتقای دانش زنان در رابطه با غلبه بر استرس به واسط آموزش رابطین  -

 بهداشتی

 عدم ارتقای توان غلبه بر استرس از طریق آنان  -
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 رنامه رابطین بهداشتی در بهبود دانش، نگرش و عملکرد بهداشتی جامعهاثربخشی ب .2جدول 

 

 مطالعه

 تاثیر بر توانمندسازی گروه های هدف
 

 مالحظات
 دانش

(P-value) 

 نگرش

(P-value) 

 عملکرد

(P-value) 

 رئیسی و خسروی
 

 - )عدم اشاره(
 

  - )عدم اشاره(

 الماسی و همکاران
 

(001/0<) - - - 

 ملک افضلی و همکاران
 

(001/0<) 

 
(001/0<) 

 عدم توفیق رابطین در بیماریابی -

 - - محمدزاده
 

(05/0<) -  

 - - موسوی و استوار
 

 - (عدم اشاره)

 نان بخش
 

(002/0) - 
 

(471/0) - 

 میری و همکاران
 

(001/0<) 

 
(001/0<) 

- - 

 صالحی و همکاران 
 

(003/0<) 

 
(001/0<) 

- - 

 - - محمدی و همکاران
 

(001/0<) 
- 

 رضاخانی مقدم و همکاران
 

(001/0<) 

 
(001/0<) 

 

(106/0) - 

 مظلومی محمودآباد و همکاران
 

(001/0<) 

 
(001/0<) 

 
(001/0<) 

 تاثیر محدودتر بر عملکرد

 کاوه و همکاران
 

(001/0<) 
- - - 

 - - سیابانی و همکاران 
 

 از تئوری های آموزشی مندیبا بهره (004/0)

 - - قهرمانی و همکاران
 

(001/0<) 
 مندی از تئوری های آموزشیبا بهره

 کاوه و همکاران
 

(001/0<) 
- 

 

(078/0) - 

 تاثیر مثبت آموزش های ارائه شده از سوی رابطین بهداشتی .ر از سوی عدم بررسی تاثی -. عدم تاثیر آموزش های ارائه شده از سوی رابطین بهداشتی

 مطالعه 
 

 گيریبحث و نتيجه
برنامه  ياثربخش يحاضر با هدف بررس يمطالعه مرور

 يدانش، نگرش و عملکرد بهداشت يدر ارتقا يبهداشت نيرابط
و به مورد اجرا در  يطراح يمداخالت آموزش قيجامعه از طر

 يايمطالعه گو نيا يبه عمل آمده در ط يهايبررس جيآمد. نتا
 يوارائه شده از س يهاشآموز کهنيرغم ايآن است که عل

دانش و  رييتغ نهيدر زم يقابل قبول ياز اثربخش يبهداشت نيرابط
 يمحرز قيجامعه برخوردار بوده است اما توف ينگرش بهداشت

جامعه کسب نکرده است.  يعملکرد بهداشت يدر رابطه با ارتقا
آن جمله  مرتبط باشد که از يتواند به عوامل متعدديامر م نيا
 يهازهيرفتار در انسان، انگ رييتغ نديبودن فرا دهيچيتوان به پيم

 يبرا فيضع يرونيب يهارفتار، محرک رييتغ يبرا يناکاف يدرون
شمردن  تينظام سالمت، کم اهم ياز سو يرفتار بهداشت رييتغ

مردم  يارائه شده از سو يهانگرفتن( آموزش ي)و متعاقباً جد
و  ندکافراد با سطح سواد نسبتاً ا يها از سوبه واسطه ارائه آن

و ملموس  ينيزمان سطح سواد و اطالعات جامعه، عهم شيفزا
وقفه در  جاديو ا يبهداشت نيمکرر رابط رييها، تغنبودن آموزش

و ... اشاره نمود که اظهار  ها به سبب آن،آموزش يريگيارائه و پ
مطالعات  ير از سوتقيدق يبررس ازمنديباره ن نيدر ا ينظر قطع

ارائه شده  يمداخالت آموزش ياثربخش توانيباشد. لذا ميم يآت
 نياز داوطلب يدياشکال جد يبهداشت را با معرف نيرابط ياز سو

 يمستمر توانمند يباالتر، ارتقا زهيسالمت با سطح سواد و انگ
و اثربخش آموزش بهداشت  نينو يهااز روش يمندها، بهرهآن

 نينو يهاياز فناور يمندبهره جامعه، يار بهداشترفت رييدر تغ
 جاديهوشمند، ا يهايو گوش يمجاز يفضا ژهيبه و
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 نيرابط تياستمرار فعال يبهتر برا يرونيو ب يدرون يهازشيانگ
 . ديو ... ارتقاء بخش يبهداشت
 يو همکاران با هدف بررس Sudfeld که توسط يامطالعه در

 يريشگيجهت پ يبهداشت نياوطلبدرب منزل د يهاتيزيو ريتاث
( در کودکان غنا به اياز ماالر يتب )ناش زياسهال و ن جادياز ا

اند شده نتوانسته ادي يهاتيکه فعال ديمشخص گرد ديانجام رس
 نيباشند اما ا تهاسهال و تب داش وعيبر کاهش ش يريتاث

 يجامعه در موارد يبهداشت يها منجر به بهبود رفتارهاتيفعال
کش و بند آغشته به حشرهفاده از پشهبهداشت دست، است رينظ
. [5]شده است  يبهداشت يهاتيمشارکت جامعه در فعال زين

و  يو يو همکارا Neupane مطالعه که توسط کيدر  نيچنهم
 يبهداشت نيدرب منزل داوطلب يهاتيزيو ريتاث يبا هدف بررس
 2500از  ترکودکان متولد شده با وزن کم )کم ريبر مرگ و م

 نيداوطلب تيمشخص شد که فعال ديگرم( در نپال به انجام رس
مرگ و  زانيدار در ميمنجر به کاهش معن دهيدآموزش يبهداشت

 ي. در بررس[4]زمان تولد شده است  يوزنکودکان مبتال به کم ريم
و با هدف  يو همکاران و Tobin-Westکه توسط  زين يگريد

بر دانش و  دهيدآموزش يبهداشت نيداوطلب تيفعال ريتاث يبررس
به انجام  هيجريدر ن ايجامعه در رابطه با ماالر يرفتار بهداشت

 يعالوه بر ارتقا يبهداشت نيداوطلب تيمشخص شد که فعال ديرس
عملکرد/ رفتار  دار دريسطح دانش جامعه، منجر به بهبود معن

ته به بند آغششهياستفاده از پ رينظ ييهامردم در حوزه يبهداشت
رمان موفق کودکان د زيدرمان تب و ن نگامهبهکش، شروع حشره

 . [29]مبتال شده است 
دهد که يمطالعات با مطالعه حاضر نشان م نيا جينتا سهيمقا

در  زيمطالعات منتشر شده در خارج از کشور که غالباً ن
اند نسبت به مطالعات دهيدر حال توسعه به انجام رس يکشورها

در بعد  ژهيبه و يترو برجستهقابل توجه  جينتا ران،يمشابه در ا
 يبهداشت يدادهابرون اًجامعه و متعاقب يرفتار بهداشت رييتغ

بهتر  تيريتوان در مديامر را م نيا ليدل ديتردياند. بداشته
 نيکشورها نسبت به برنامه رابط نيمداخالت انجام شده در ا

در  يخالت اجتماعجستجو کرد چرا که مدا رانيدر ا يبهداشت
 ياعتقادات و رفتارها رييحوزه آموزش بهداشت که با هدف تغ

 ازمنديشوند نيفرهنگ جامعه انجام م گريد يانيو به ب يبهداشت
درست و  يياجرا يندهايفرا ح،يها صحرساختيفراهم نمودن ز

 حيصح يخواهند بود و لزوم اجرا يعلم يو ارتقا يابيارزش
 يهيبد يها امرآن ياجرا ياء در طو چرخه ارتق تيريچرخه مد

 رنامهدهد که بيصورت گرفته نشان م يهايبررس جيباشد. نتايم
در بهبود عملکرد  يعالوه بر ناکارآمد رانيدر ا يبهداشت نيرابط

 يهدف در جامعه، به طرز تاسف بار يهاگروه يرفتار بهداشت اي
. [18]شده است  کينزد يدر حال سکون بوده و به مرز فروپاش

 ياصل يتوان در قالب کارکردهايامر را م نيعلت ا ديترديب
 و کنترل/ يرهبر ،يدهسازمان ،يزيرابعاد برنامه يعني تيريمد

 جستجو کرد.   يابيارزش
 يهايزيربرنامه ،يبهداشت نيعمده برنامه رابط يهايکاست از

از مسائل  يکيباشد. يآن م ينامناسب صورت گرفته در اجرا
 حيانتخاب صح ،يبهداشت يزيربل طرح در بعد برنامهقا ياصل
و  نهياز هدر رفت هز يريباشد که منجر به جلوگيم نيرابط
و امکان  کشته يبهداشت نيصرف شده جهت آموزش رابط يانرژ
فراهم  يتريطوالن تمد يها را براآن يهاتياز قابل يمندبهره

 گاهيجا يبرا ياست افراد انتخاب يراستا، ضرور نيآورد. در ايم
حائز سن مناسب، حداقل مشکالت  يرابط بهداشت ريخط

مطلوب،  يسطح سالمت ،يکاف يسواد بهداشت ،يو شغل يخانوادگ
 يمحل زندگ زيو ن يمراکز بهداشت به کينزد ييايبه لحاظ جغراف

 يدر حال نيها باشند. اآن تيفعال يهمسر برا تيرضا زيمردم و ن
 تيبخش اعظم علت ترک فعالاست که مطالعات انجام شده، 

مشکالت  ،يمانند مشکالت خانوادگ يبه علت مسائل نيرابط
محل  اديفاصله ز ،يماريب ل،يادامه تحص مان،يازدواج، زا ،يشغل

عدم  ،يو اجتماع يمشکالت اقتصاد ،يتا مراکز بهداشت يزندگ
باشد يدو سال و ... م ريو داشتن کودک ز مانيهمسر، زا تيرضا

. الزم به ذکر است که هم اکنون طول مدت [30،11،10-36]
باشد و سطح يدو سال م بيدر کشور قر يبهداشت نيرابط تيفعال
 ياريبس بيبا فراز و نش زيدو سال ن نيها در اآن تيفعال تيفيو ک

 . [31]همراه است 
توان به يم يبهداشت نيبرنامه رابط گريد يهايکاست از

 يبهداشت نيآموزش رابطو  يآن در امر سازمانده يناکارآمد
 فينقش شفاف و تعر يدارا ديبا يبهداشت نياشاره نمود. رابط

نقش موثر خود  يفايرا جهت ا يکاف يهاشده باشند، آموزش
ها آن موثر ينيآفرکرده باشند، منابع الزم جهت نقش افتيدر
 يمناسب با پرسنل بهداشت يارتباط سازمان يگردد، دارا نيتام

در  يخود باشند، از شان و احترام کاف ميمستقمسئول  ژهيو به و
 ميبرخوردار باشند، بتوانند به طور مستق يو درمان يمراکز بهداشت

 شانيهادگاهيو د نديخود را مطرح نما يمشکالت کار حيو صر
اعمال  يبهداشت يهايزيرو در برنامه گرفتهقرار  ميمورد تکر

 نيارند که رابطديم انيصورت گرفته ب يهايبررس کنيگردند. ل
 گاهيدر نقش خود هستند، جا يابهام محسوس يدارا يبهداشت

 نيدر ب ايو  يبهداشت يهادر سازمان ياشده فيمشخص و تعر
ها از آموزش آن ستمينشده است، س فيها تعرآن يمردم برا

ها آن تيفعال يمنابع الزم برا ست،يبرخوردار ن يمناسب يکارآمد
مورد  يپرسنل بهداشت ياز سو نشده است، نيتام يبه خوب

 حيصر انيو امکان ب رند،يگيقرار م يو بد رفتار يمهريب
 . [37،34،33،30،11]خود را ندارند  يهادگاهيد
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 يتوان به رهبريبرنامه را م ياز ابعاد ناکارآمد گريد يکي
را  يبهداشت نيرابط کهنيآن مربوط دانست. با وجود ا فيضع

 يهازهيو به انگ يانتفاع ريصورت غ اند که بهدانسته يافراد
 ندينمايم يبهداشت يهادر عرصه تيدوستانه اقدام به فعالانسان

عالوه بر  يبهداشت نيطدهد که رابيها نشان مياما بررس
  ديهستند که با يگريانتظارات د يدارا رخواهانهيخ يهازشيانگ

 حيصح ياوهيشناخته شده و به ش يبهداشت ستميس ياز سو
رابطه مشخص  نيانجام شده در ا يهايآورده شوند. در بررسبر

-نهي)هز يو زمان يدر قبال انرژ يبهداشت نيشده است که رابط
 ريجامعه به صورت غ يبهداشت اتفرصت( که صرف امور

 يهامراقبت افتيدر رينظ يانتظارات يدارا ندينمايم يانتفاع
و خارج  نهيشان بدون پرداخت هز انيخود و اطراف يبرا يدرمان

 يارودها يبرگزار زيو ن ،يماد يايو مزا ايهدا افتياز نوبت، در
 يبرا يبهداشت ستميس يآنان از سو يبرا يو آموزش يحيتفر
موارد با درک بهتر  نيا يتمام ديتردي. ب[38،37]باشند يم نآنا
ها و تيمشارکت جامعه در فعال تياز اهم گذاراناستيس

و  نيحوزه در تدو نياظ نمودن الح زيو ن يبهداشت ماتيتصم
 ممکن خواهد بود. کيکالن و استراتژ يهانمودن برنامه يياجرا
 يبهداشت نيبرنامه رابط يناکارآمد گريد لياز دال ديترديب
توان در يجامعه را م يعملکرد بهداشت يارتقا نهيدر زم ژهيبه و

 يهايآن جستجو کرد چرا که کاست فيضع يابيکنترل/ ارزش
نقادانه  يهايتوان با انجام بررسيرا م ينامه بهداشتبر کي

گام برداشت.  تيوضع دکرده و متعاقباً در جهت بهبو ييشناسا
 نيدهد که اوليرابطه نشان م نيمطالعات انجام شده در ا يبررس
 نيبرنامه رابط يانجام شده در رابطه با اثربخش يابيارزش

ه است و به طور سال پس از آن مطالعه انجام شد 17بهداشت، 
 يمطالعه پژوهش کيتنها  بارکيمتوسط در طول هر سه سال 

آمار با در نظر  نيکه ا [17،15]است  دهرابطه انجام ش نيدر ا
اجرا در کل کشور  يعنيآن،  ييو محتوا ييايگرفتن وسعت جغراف

 هياول يبهداشت يهاحوزه مراقبت يبهداشت يهابرنامه يو در تمام
مطالعات انجام شده در  نيچنرسد. همينظر مبه  يناکاف اريبس

و پرسنل  رانيرابطه غالباً توسط پژوهشگران و نه توسط مد نيا
گونه استفاده چيرسد که هياند و لذا به نظر مانجام شده يبهداشت

باشد. از  امدهيبرنامه به عمل ن يها جهت ارتقااز آن يتيريمد
 يهايابينبودن ارزشرابطه، کامل  نيمحرز در ا گريد يهافيضع

 يباشد چرا که در بخش اندکيپژوهشگران م يانجام شده از سو
ابعاد  يبر تمام يبهداشت نيبرنامه رابط ريبه تاث هاپژوهش نياز ا

جامعه پرداخته شده است و  يدانش، نگرش و عملکرد بهداشت
جامع و  يابيارزش کيتوان به عنوان يمطالعات را نم نيلذا ا

 . [25،21،15]ول داشت موثر مورد قب

توان يم يبهداشت نينقاط قابل تامل در رابطه با رابط گريد از
به  رايآنان اشاره کرد ز يارائه شده از سو يهابرنامه تيبه ماه
همراه  تيتوسط با موفق ياهر نوع برنامه يرسد اجراينظر نم

 يدگيچيو پ تيبه لحاظ حساس يباشد چرا که مسائل بهداشت
. به عنوان مثال سپردن آموزش جامعه در ستندين کساني يفن
افراد سالم  يتواند برايکاهش مصرف نمک و شکر م نهيزم

واگذار نمودن  يول رديها صورت گتواند توسط آنيجامعه م
درمان  ايو  يمانند آموزش در حوزه اختالالت روان يمسائل

 دينبا گريد يرسد. از سويبه نظر نم يها منطقها به آنيماريب
 ياز سو تيسلب مسئول يبه معن عهسپردن آموزش به جام

 نياز توان رابط يمندشود بلکه بهره يتلق يپرسنل بهداشت
باشند.  يپرسنل بهداشت تيبه عنوان مکمل فعال يستيبا يبهداشت

 يهاکياز تکن يمندمطالعه حاضر نشان داد که بهره نيچنهم
تواند منجر يم سالمت يدر عرصه آموزش بهداشت و ارتقا نينو

 نيرابط يارائه شده از سو يهاتر آموزششيب يخشبه اثرب
 نياز ا يو پرسنل بهداشت رانيگردد لذا شناخت مد يبهداشت

 نيرابط يآموزش يهابرنامه يو اجرا يها و طراحکيتکن
 کننده باشد.  تواند کمکياساس م نيبر ا يبهداشت

 يشنهادهايمطالعه حاضر پ جينتا يبر مبنا پژوهشگران
 ،يبهداشت نيو هدفمند رابط حيشامل انتخاب صح يکاربرد
نمودن  فيتعر ت،يبدو و ضمن فعال يآموزش يهادوره يبرگزار

 تياهم يمعرف ،يبهداشت نيرابط يسازمان گاهينقش و جا قيدق
 نيابطر حيصح تيريو مد يبه جامعه، سازمانده يبهداشت نيرابط

 ميها، تکرمناسب آن تيلمنابع الزم جهت فعا نيتام ،يبهداشت
 نيدر رابط يازسنجيآنان، انجام ن يهادگاهيو احترام به د نيرابط

جامع و  يابيو ارز شيآنان، پا يهازشيانگ تيريو مد يبهداشت
عملکرد آنان بر اساس  يو ارتقا يبهداشت نيمستمر عملکرد رابط

 يهابرنامه حيشده، انتخاب صح نجاما يهايابيارزش جينتا
 نيرابط ياستفاده از توانمند ،يبهداشت نيرابط يبرا يآموزش
توجه به  زيو ن يبه عنوان نقش مکمل پرسنل بهداشت يبهداشت

 يدر آموزش بهداشت و ارتقا نينو يهاکياستفاده از تکن
)که  يبهداشت نيداوطلب گرياستفاده از اشکال د زيسالمت، و ن

سطح ادارات، در  (رنديگيها قرار مآن ليدر ذ يبهداشت نيرابط
جامعه  يروزافزون توانمند يها جهت ارتقامدارس و خانواده

 هياول يبهداشت يهارا به عرصه مراقبت يبهداشت يدر خودمراقبت
 دهند. يکشور ارائه م
به سبب فراهم  زيمطالعه حاضر، عدم انجام متاآنال تيمحدود
 ز،يانجام متاآنال طياز شرا يکيباشد. يانجام آن م طينبودن شرا

 يدر حال نيباشد ايمشابهت مناسب مقاالت از نظر هدف اجرا م
 نيبرنامه رابط ياز مقاالت، صرفاً بر اثربخش ياست که برخ

 گريد يکه برخ يدر حال تنددانش تمرکز داش يدر ارتقا يبهداشت
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دانش،  ايزمان دانش و نگرش؛ دانش و رفتار؛ و هم يبر بررس
رابطه  نيدر ا يمشخص يانداشتند و همس دينگرش و رفتار تاک

 جينتا ،يطيشرا نيشد. پرواضح است که در چنيمشاهده نم
 گريراستا نخواهد بود. از دهم گريدکيبا  زين ييمقاالت نها

 يهاروش يهمسان ز،يانجام متاآنال يبرا ازيمورد ن هياول طيشرا
باشد که يها مدهدا ليتحل زيمورد استفاده از نظر روش اجرا و ن

وجه فراهم نشد. از چيدر مطالعه حاضر به ه زيط نشر نيا
 بيشد ترک زيکه مانع از انجام متاآنال يگريد ياصل يهايکاست

بود چرا که غالب  تيفيک يبا دارا تيفيکمقاالت کم جينتا
امر  نيقرار داشتند و ا نييمتوسط و بعضاً پا تيفيمطالعات در ک
 تيفير مقاالت با کتر بتيفيبارز مقاالت با کم ک يسبب اثرگذار

 مناسب خواهد شد. 
مطالعه حاضر نشان داد  به دست آمده از جينتا ،يطور کل به

 از يبهداشت نيرابط يارائه شده از سو يآموزش يهاکه برنامه
 يدانش و نگرش بهداشت يدر بُعد ارتقا يمناسب يسطح اثربخش

 زانيم يمطلوب وهياند به شجامعه برخوردارند اما نتوانسته
بخشند.  ارتقاءهدف را  يهاگروه يلکرد/ رفتار بهداشتعم
نشان داد که  يبهداشت نيبرنامه رابط يهايکاست يبررس نيچنهم

 ،يزيردر سه حوزه برنامه يمشکالت اساس يبرنامه دارا نيا
باشد که بهبود يم يابيو کنترل/ ارزش يرهبر ،يسازمانده

 ينمودن تمام مستلزم مرتفع يبهداشت نيبرنامه رابط ياثربخش
مطالعه حاضر با  دوارنديباشد. پژوهشگران ام يها مآن

ارائه  زيبرنامه و ن ياثربخش تيشفاف از وضع يينماميترس
بتواند منجر به رفع  تيوضع يجهت ارتقا يکاربرد يشنهادهايپ

و متعاقباً بهبود سطح سالمت  يبهداشت نيبرنامه رابط يهايکاست
 .رددآحاد مختلف جامعه گ تيو رضا
 

 تشكر و قدردانی
عوامل  قاتيدانند از مرکز تحقيخود م فهيپژوهشگران وظ

سمنان که  يموثر بر سالمت دانشگاه علوم پزشک ياجتماع
 يگزارسپاس تياند نهانموده نيمطالعه را تام ازيبودجه مورد ن

 .را به عمل آوردند
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Introduction: Community participation in health programs is essential for their success, and community health 

volunteers (CHVs) program is a favored form of participation. Given that three decades have passed since the launch 

of the Health Communicator Program (as a form of health volunteers) in Iran and the importance of evaluating its 

achievements, the purpose of this study was to evaluate the effectiveness of health communicators program in 

promoting knowledge, attitude and practice of community health thorough educational interventions. 

Materials and Methods: This is a systematic review and its literature review was conducted in February of 2020.  

The search of resources was conducted using ‘community health communicator’, ‘community health volunteer’, and 

‘Iran’ in PubMed, Scopus, Web of Sciences and their Persian equivalent in SID, Magiran and Elmnet database/ search 

engine. The number of 13558 was obtained from this search, which finally the number of 15 articles was included in 

study and their quality were appraised. In continue, the related contents of included articles were reported as extraction 

and comparative tables, and final conclusion was done based on them.  

Results: The health communicators program in Iran had good positive effect health knowledge and attitude of 

community in different health areas but this program has not been successful in improving community health 

performance/behavior. Assessing the targeted areas to improve in community health performance through provided 

educational interventions by CHVs in the final included articles showed that from 34 targeted health areas, CHVs 

have succeeded in promoting six areas, only. 

Conclusion: The health communicators' program needs to be promoted or replaced with a more effective one in 

community participation due to its low impact on community health behavior. 

 

Keywords: Public Health, Health Education, Community Health Volunteers/Communicators, Health Knowledge, 

Attitude, Practice 
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