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مقدمه
اگر به اطرافمان با دقت نگاه کنيم می توانيم نتايج اقدامات بهداشتی ای را که طی سال ها انجام شده است، ببينيم. کودکانی که به 
علت واکسن زدن ديگر از بيماری های عفونی خطرناکی چون سرخک، فلج اطفال، سياه سرفه و ديفتری نمی ميرند و يا ناتوان نمی شوند، آب 
آشاميدنی سالمی که کمتر از گذشته عوامل بيماری زا در خود دارد، مادران بارداری که در دوران حاملگی خود مراقبت می شوند و سالمت 
خود و جنين شان حفظ می شود، بيماری هايی که کنترل شده اند و ديگر جان بشر را تهديد نمی کنند و برخی از آن ها ريشه کن شده اند، اينها 
همه گوشه ای از نتايج اقدامات بهداشتی است که با همکاری خود مردم و تالش کارکنان بهداشتی انجام گرفته و به افزايش سطح بهداشت 

عمومی جامعه منجر شده است. 
در کنار اين موفقيت ها، خطرهای ديگری بروز کرده که باز هم بشر امروزی را تهديد می کند. خطر بيماری های قلبی، سرطان ها، 
تصادف، حوادث و بيماری های روانی، بسيار گسترده تر و بيشتر از گذشته است. بسياری از انسان ها به سبب سکته های قلبی و مغزی، 
سرطان ها، وقوع تصادفات رانندگی و حوادث ديگر جان خود را از دست می دهند و يا ناتوان می شوند. اين بيماری ها ريشه در رفتار آدمی 

دارد و اصالح رفتار بسيار سخت تر از کنترل بيماری های عفونی واگير خواهد بود. 
اصالح اين رفتارها می تواند سالمت ما را تأمين کند. آموزش بهداشت يکی از مهم ترين راه های ايجاد رفتارهای مناسب بهداشتی 
در مردم به حساب می آيد که به مردم کمک می کند تا با استفاده از اطالعاتی که در اختيارشان گذاشته می شود و با ايجاد ميل و اختيار در 

آنان رفتارهای بهداشتی را در خودشان ايجاد و يا تقويت کند. 
در اين پودمان سعی کرده ايم تا شما با مفهوم آموزش بهداشت و اهميت آن در خانواده، روش های مختلف آموزشی که می تواند 
در ارتقای سالمت اعضای خانواده مؤثر باشد و راه های برقراری ارتباط با آن ها و جلب  مشارکت آنان در امور بهداشتی آشنا شويد تا 

انشاء ا… توانايی جلب مشارکت افراد خانواده را برای تأمين و ارتقای سالمت در خود ايجاد کنيد. 
مؤلف
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ــ جمله های زير را با دقت بخوانيد و با عالمت (٭) دربارۀ درست يا نادرست بودن آن ها نظر دهيد: 
۱ــ آموزش بهداشت بر عهدۀ کارکنان بهداشتی است و ديگران در آن نقشی ندارند. صحيح  غلط 

۲ــ اگر مردم خود را مسؤول سالمت خود و خانواده شان بدانند، با کارکنان بهداشت همکاری نخواهند کرد. 
غلط  صحيح  

ــ بهترين گزينه را مشخص کنيد: 
۳ــ کدام عامل باعث می شود سخنرانی مؤثرتر باشد؟ 

الف) طوالنی بودن زمان سخنرانی 
ب) افزايش تعداد شرکت کنندگان در جلسه 

ج) اجباری کردن حضور افراد در جلسه 
د) استفاده از وسايل کمک آموزشی در جلسۀ سخنرانی 

۴ــ هدف آموزش بهداشت چيست؟ 
الف) ارايۀ اطالعات در زمينۀ سالمت به مردم. 

ب) سخنرانی برای مردم تا رفتارهای بهداشتی را در پيش بگيرند. 
ج) تغيير در کليۀ رفتارهای جامعه. 

د) اصالح رفتارهايی که با سالمت همخوانی ندارد. 

پيش آزمون واحد كار اول
؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟؟ ؟ ؟ ؟

هدف های  به  بتواند  كار،  واحد  اين  گذراندن  از  پس  هنرجو  می رود،  انتظار  رفتاری:  هدف های 
ز  ير دست يابد: 

1ــ نقش خانواده را در سالمت و بيماری توضيح دهد. 

فهوم آموزش بهداشت آشنا شود. 
2ــ با م

 اهميت آموزش بهداشت به ويژه در خانواده را شرح دهد. 
3 ــ

4ــ روش های مختلف آموزش بهداشت را توضيح دهد. 

5  ــ روش های مختلف آموزش بهداشت را تمرين كند. 

6  ــ روش های مناسب آموزش بهداشت را برای افراد خانواده خود به كار بندد. 
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۵  ــ کدام يک از گزينه ها دربارۀ آموزش بهداشت درست نيست؟ 
الف) تشويق و ترغيب مردم برای در پيش گرفتن رفتار بهداشتی 

ب) اجبار مردم به ترک رفتارهای غيربهداشتی 
ج) ارايۀ اطالعات و آگاهی الزم به مردم در زمينۀ سالمت 

د) استفاده از مشارکت مردم در برنامه های آموزشی و بهداشتی 
۶  ــ آموزش بهداشت وظيفۀ کيست؟ 

الف) وظيفۀ کارکنان بهداشتی است. 
ب) وظيفۀ راديو ــ تلويزيون و ديگر رسانه هاست. 

ج) وظيفۀ مربيان بهداشت مدارس است. 
د) وظيفۀ همۀ اعضای جامعه است. 

مقدمه
آموزش بهداشت يكی از مهم ترين راه های ايجاد رفتارهای مناسب بهداشتی در جامعه به حساب می آيد 
كه به مردم كمك می كند تا با استفاده از اطالعاتی كه در اختيارشان می گذاريم و با ايجاد ميل و اختيار در 

آنان، رفتارهای بهداشتی را در خود ايجاد يا تقويت كنند. 

۱ــ۱ــ آشنايی با مفهوم آموزش بهداشت
ساير  يا  و  خود  کوچک تر  خواهر  يا  برادر  به  تاکنون  آيا 
اعضای خانواده کمک کرده ايد تا دربارۀ سالمت و بهداشت بيشتر 

بدانند؟ آيا آنان را تاکنون آموزش داده ايد؟ 
رفتارهای  می کنند،  زندگی  جامعه  يک  در  که  مردمی 
مختلفی دارند. با تقليد از ديگران، استفاده از تجربه های شخصی 
چگونه  می گيرد  ياد  فرد  که  است  گذشته  نسل های  و دانسته های 

رفتار کند. 
رفتارهای هرکس به سه صورت زير می تواند بر سالمت او 

تأثير بگذارد: 
می اندازد  خطر  به  را  فرد  سالمت  که  رفتارهايی  الف) 
اسهال؛  به  مبتال  کودک  به  آب  ندادن  است؛  مضر  او  برای  و 

کشيدن سيگار؛ مصرف زياد مواد قندی و چربی در رژيم غذايی 
خانواده. 
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روی  مضر)  يا  (مفيد  تأثيری  هيچ گونه  که  رفتارهايی  ب) 
سالمت فرد ندارند، مانند استفاده از مهره هايی که برای پيشگيری 
از چشم زخم به دست کودک تازه به دنيا آمده می بندند و يا رد شدن 

از روی آتش برای کودک مبتال به دل درد. 

واکنش ها چگونه بايد باشد؟ هدف آموزش بهداشت تغيير رفتارهای 
غير بهداشتی و حرکت به سمت رفتارهای بهداشتی (اصالح رفتار) 
است. اين هدف با اقدام های مختلف قابل دستيابی خواهد بود (در 

بخش های بعدی به آن ها خواهيم پرداخت). 

مانند  می شود،  فرد  سالمت  حفظ  باعث  که  رفتارهايی  ج) 
استفاده از نخ دندان و مسواک برای حفظ سالمت دهان و دندان ها، 
دادن شير مادر در روز اول به نوزاد تازه به دنيا آمده، بستن کمربند 

ايمنی در خودرو هنگام حرکت. 
واکنش شما نسبت به هرگروه از اين رفتارها چيست؟ اين 

فعاليت عملی 1
هنرجويان را به گروه ها ۵ نفر تقسيم کنيد. هر گروه نمونه هايي از رفتارها بهداشتي و غيربهداشتي 
را که در اطراف خود مي بينند فهرست کنند و داليل هريک را بيان کنند. سپس نمايندة هرگروه نظرش را رو 

تخته بنويسد. در پايان دربارة نظرها ارايه شده در کالس بحث شود. 

آموزش بهداشت عبارت است از: «تشويق و ترغيب مردم 
برای قبول و انجام رفتاری که برای ادامۀ زندگِی سالم ضروری 
است و همچنين به کار بردن عقل و منطق برای استفادۀ صحيح از 

خدمات بهداشتی که در دسترس آنان است.» 
آموزش بهداشت وظيفه دارد تا مردم را آگاه کند، اطالعات 
جديد در اختيار آنان بگذارد و از توان آن ها برای انجام اموری که 

سالمت جامعه را تضمين می کند، استفاده کند. 

تا چندی پيش عدۀ کمی می دانستند که استفاده از نخ دندان 
تا چه حد بر سالمت دندان ها مؤثر است و اثر آن در پيشگيری از 
پوسيدگی دندان حتی از مسواک زدن هم بيشتر است، اما اکنون 
بسياری از طريق آموزش به اهميت آن پی برده، و اين کار را انجام 

می دهند. 
که  می کند  يادآوری  مردم  به  بهداشت  آموزش  حقيقت  در 
چگونه در مسير اصالح رفتارهای غير بهداشتی خود گام بردارند. 

فعاليت عملی 2
آقا … به سيگار اعتياد دارد. او پدر خانواده ا است که ۵ نفر عضو دارد. او معموالً هنگامي که عصرها 
همة اعضا خانواده به دور هم جمع مي شوند، سيگار مي کشد. شما به عنوان فرزند خانواده چه اقدامي برا 

اصالح اين رفتار پدر خواهيد کرد؟ دربارة آن در کالس بحث کنيد. 
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در  (که  کنونی  رفتارهای  ميان  فاصلۀ  بهداشت  آموزش 
واقعيت رخ می دهد) و رفتارهای ايده آل (که انتظار داريم از مردم 

يک جامعه سر بزند) را کاهش می دهد. 

مواد در رژيم غذايی روزانه به عنوان رفتاری ايده آل تلقی می شود پس 
اگر بتوانيم اطالعات کافی به خانواده ها بدهيم و  آنان را از خطرهای 
ـ عروقی، فشار  افزايش مصرف اين مواد در بروز بيماری های قلبیـ 
خون باال و بيماری قند مطلع کنيم و اين کار را با تشويق و ترغيب 
آنان و ايجاد نگرش مثبت انجام دهيم، اميدوار خواهيم بود که تدريجًا 
رفتار غلط جای خود را به رفتار صحيِح بهداشتی بدهد و فاصلۀ ميان 

آن چه هست و آن چه بايد باشد کاهش يابد و يا از بين برود. 
آموزش بهداشت، افراد را نسبت به مشکل های بهداشتی 
خود آگاه می کند و با تقويت اعتقاد و نگرش در آنان باعث خواهد 
شد رفتار مناسبی را که باعث حفظ و ارتقای سالمتشان می شود 

از خود نشان دهند. 
استفاده از مواد قندی و چربِی فراوان در رژيم غذايی مردم ما 
رفتاری غلط است که به طور شايع ديده می شود و کاهش ميزان اين 

فعاليت عملی 3
با  راهنمايي هنرآموز گروه ها تعيين شده در فعاليت عملي (۱) برا تغيير رفتارها غيربهداشتي که 
کنند.  ذکر  آن ها  برا  را  بهداشت  آموزش  به  نياز  علت  و  کنند  ارايه  عملي  حل ها  راه  کرده اند،  فهرست  قبالً 

سپس در کالس دربارة آن ها بحث شود.  

۲ــ۱ــ اهميت آموزش بهداشت در خانواده
همانگونه که قبًال بيان شد، هدف آموزش بهداشت، اصالح 
و تغيير رفتار در افراد است و هميشه رابطۀ تنگاتنگی ميان سالمت 

خانواده و جامعه هست. 
خانواده  اعضای  رفتارهای  می توان  بهداشت،  آموزش  با 
را اصالح کرد تا با تأميِن سالمت خانواده جامعه ای سالم به وجود 
آيد. موفقيت آموزش بهداشت خانواده مطمئنًا به اصالِح رفتار در 
کل يک جامعه و تغيير فرهنگ خواهد انجاميد. آن چه بر موفقيت 
مشارکت  ميزان  گذاشت،  خواهد  فراوان  تأثير  بهداشت  آموزش 

اعضای جامعه (به ويژه خانواده ها) است. 
مشارکت به اين معناست که شخص، گروه يا جامعه برای 
حل مشکالتشان فّعاالنه با کارکنان بهداشت همکاری کنند. اين 
مشارکت بايد در مراحل مختلف از تشخيص مشکل گرفته تاحل 

آن صورت پذيرد. 
هرچه مشارکت اعضای خانواده بيشتر شود، انگيزۀ آن ها 

اقدام های  شاهد  نتيجه  در  شده،  بيشتر  خودشان  به  کمک  برای 
بيشتری از سوی آن ها خواهيم بود. از طرف ديگر در اين صورت 
است که خانواده ها خود را مسؤول بهداشت خودشان می دانند و 
بار اصلی رفع مشکالت بهداشتی تنها بر دوش کارکنان بهداشت 
شد.  خواهد  بيشتر  اقدام ها  موفقيت  شانس  نتيجه  در  و  نمی افتد 
متعددی  بهداشتی  مشکل های  که  بگيريد  درنظر  را  خانواده ای 
دارند. بچه ها عادت دارند دير بخوابند و بدون خوردن صبحانه به 
مدرسه بروند، خانه کثيف است، استفاده از صابون پس از توالت 
رفتن رسم نيست، موادغذايی آماده در منزل تهيه می شود و … .

آموزش بهداشت می تواند مشارکت خانواده ها را جلب کند 
و آنان را نسبت به عواقب مشکل های بهداشتی آگاه کند، به طوری 
که هريک از اعضا خود را مسؤول بهداشت و سالمت خود بداند 
و در کارهايی که به رفع اين نواقص کمک می کند، شرکت فعال 
امور  در  خانواده  اعضای  دادن  مشارکت  بنابراين  باشد.  داشته 

بهداشتی نتيجۀ آموزش بهداشت به آنان خواهد بود.
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فعاليت عملی 4
هنرجويان با راهنمايي هنرآموز دربارة مشکل ها بهداشت محيط در خانواده ها، هرچيز را که به ذهنشان 
آن  دربارة  دو  به  دو  سايرين  و  کند  ليست  سياه  تخته  رو  را  جواب ها  آنان،  از  يکي  سپس  کنند.  بيان  مي رسد 
، در گروه ها ۴نفر و سپس ۸   جواب ها بحث کنند. به همين ترتيب نتايج به دست آمده در گروه ها دونفر
نفر به بحث گذاشته شود، تا اين که نتيجة بحث به کل کالس تعميم يابد. بحث تا آن جا ادامه يابد که کل کالس 

دربارة مشکل ها بهداشتي موجود به راه حلي قطعي برسند. 

فعاليت عملی 5
با راهنمايي هنرآموز خود تصاوير را که حاو پيام بهداشتي است رسم کنيد و آن ها را به خانه ببريد 
و رو ديوار نصب کنيد. افراد خانواده با ديدن اين تصاوير، تشويق به رعايت پيام آن مي شوند. سپس نتيجة 

عملکرد خود را ارزشيابي کرده، در کالس آن را برا همکالسي ها بيان کنيد. 

۳ــ۱ــ روش های مختلف آموزش بهداشت
آموزش بهداشت با روش هايی مختلف امکان پذير است. هر 
روش معايب و محاسن خاص خود را دارد. به طور کلی انتخاب 

هر روش به عوامل زير بستگی دارد: 
۱ــ چه هدفی از آموزش بهداشت داريم؟ 

۲ــ چه گروهی را می خواهيم آموزش دهيم؟ 
۳ــ چه امکاناتی در اختيار داريم؟ 

استفاده  به  تشويق  بهداشت،  آموزش  از  هدف  اگر  مثًال 

برای  گروه  مناسب ترين  خانه دار  زنان  است،  خام  سبزی های  از 
فايده های  با  اگر  و  خانه اند  در  آشپزی  مسؤول  زيرا  آموزش اند، 
سبزی ها آشنا شوند آن را در برنامۀ غذايی خانواده به کار می برند. 
فايده های  دربارۀ  مقاله ای  چاپ  با  می توانيد  آيا  می کنيد  فکر 
سبزی های خام در روزنامه آموزش دهيد؟ مسلمًا نه، پس شما بايد 
توجه کنيد چه امکاناتی داريد، شما می توانيد با مادر و خواهر بزرگ 
خود در اين باره صحبت کنيد و مطالب مفيدی که در اين زمينه 

خوانده ايد به آن ها انتقال دهيد. 

     
استفادۀ مناسب و به جا از روش های مختلف آموزشی با استفاده از وسايل و ابزار مناسب باعث 

يادگيری بهتر، مؤثرتر و دايم در افرادی می شود كه می خواهيم به آنان آموزش دهيم. 

در تقسيم بندِی کلی روش های آموزش را به دو گروه عمده 
می توان طبقه بندی کرد: 

۱ــ روش های تعليمی 
۲ــ روش های غيرتعليمی 

معموًال  تعليمی که  تعليمی: در روش  روش  ۱ــ۳ــ۱ــ 
با شيوۀ سخنرانی اجرا می شود، مطالب آموزشی را فردی معتبر و 
متخصص مثًال معلم برای گروهِ مشخصی از افراد مثًال دانش آموزان 
بيان می کند. سخنرانی معموًال به موضوعی جديد اختصاص دارد 

و در آن توانايِی سخن گفتن و مهارت های ارتباطی سخنران بسيار 
اهميت دارد. اگر هنگام سخنرانی از وسايل کمک     آموزشی ديداری 
و شنيداری مثل فيلم، تصوير و … استفاده شود، سخنرانی مؤثرتر 
ايراد  کوچک  گروه های  برای  معموًال  سخنرانی ها  بود.  خواهد 
می شود، در بعضی از مواقع برای گروه های بزرگتر نيز قابل استفاده 

است مثل پخش يک سخنرانی از طريق راديو. 
برای ايراِد سخنرانی خوب به نکته های زير بايد توجه کرد:

۱ــ نيازها و عالقه های گروه را بشناسيد. 

توجه 
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۲ــ عنواِن مناسبی برای سخنرانی انتخاب کنيد. 
۳ــ برای اطمينان از درستی مطالبتان، به کتاب های مرجع 

يا افراد صاحبنظر مراجعه کنيد. 
۴ــ فهرستی از نکته های مهم را همراه داشته باشيد زيرا اگر 

مطالب زياد باشد ممکن است آن ها را فراموش کنيد. 
کنيد؛  يادداشت  بگوييد  خواهيد  می  را  چه  آن  ــ    ۵
ديدگاه های  تأييد  به  که  را  مثال هايی  و  داستان ها  ضرب المثل ها، 

شما کمک می کند يادداشت کنيد. 
۶  ــ به وسايِل کمک آموزشی ديداری فکر کنيد. 

۷ــ سخنرانی خود را تمرين کنيد. 
۸  ــ سخنرانی خوب با استفاده از وسايل ديداری نبايد از 
و  پرسش  به  ديگر  دقيقۀ   ۱۵ شود.  بيشتر  دقيقه   ۱۵ ۲۰ــ  حدود 
پاسخ به آنان اختصاص می يابد و زمانی را برای سخنرانی انتخاب 

کنيد که برای شرکت کنندگان مناسب باشد. 
۹ــ محل سخنرانی بايد مناسب، به دور از سرما و گرما، 

بی سر و صدا و دارای فضای کافی باشد. 

بچه ها گوش می دهند اما يادگيری که تنها از طريق گوش دادن باشد 
چندان مؤثر نيست. يک ضرب المثل می گويد اگر بشنوم فراموش 
می کنم. اگر ببينم، به خاطر می آورم. اگر عمل کنم آگاه می شوم و 

اگر کشف کنم به کار می برم. 

سايران  رفتار  ديدن  طريق  از  فقط  يادگيری  اوقات  گاهی 
شکل می گيرد. 

اين تصاوير چه تأثيری بر شما می گذارد؟

بشنو و فراموش کن …… ببين و به خاطر بسپار …… عمل کن و بفهم 

در اکثر آموزش ها از روش سخنرانی استفاده می شود. 
ارتباط  امکان  که  است  آن  روش  اين  عيب های  از  يکی 
يعنی  است.  کمتر  آموزش گيرنده  و  آموزش دهنده  ميان  دوطرفه 
معلمان  می شنود.  گيرنده  آموزش  و  می زند  حرف  آموزش دهنده 
معموًال از اين روش استفاده می کنند، يعنی معلم حرف می زند و 
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       بيش تر بدانيد
ما 70 درصد از اطالعات خود را دربارۀ جهان اطراف از طريِق حس بينايی خود دريافت می كنيم. 

تصاوير  و  پوسترها  کمک  با  معموًال  بزرگ  شرکت های 
مناسب، ايده های خود را تبليغ می کنند پس نشان دادن تصاوير به 

فراگيران بسيار مهم است. 

می گيرد؛  صورت  اتفاقی  به طور  يادگيری  نيز  اوقات  گاهی 
زمانی که خواهر يا برادر کوچکترتان دست خود را می ُبرد و شما در 
حضور ساير اعضای خانواده، زخم او را تميز و پانسمان می کنيد، 

در واقع به آنان به طور عملی آموزش داده ايد. 
۲ــ۳ــ۱ــ روش های غيرتعليمی: روش های غيرتعليمی 
شامل بحث گروهی، طرح سؤال، کار عملی و داستان های آموزشی 
است. اين نوع روش ها که معموًال ارتباطی دوطرفه ميان فراگيران 
و آموزش دهندگان ايجاد می کند و معموًال در مقايسه با روش صرفًا 

تعليمی، آثار بيشتر و ماندگارتری دارند. هريک از اين روش ها شامل 
شيوه هايی مختلف است که به برخی از آن ها اشاره می شود. 

روش بحث گروهی: از زمان های بسيار قديم، مردم برای 
يادگيرِی تجربه های ديگران و بحث دربارۀ مسايل، به دور يکديگر 
تا  می دهد  افراد  به  را  فرصت  اين  گروهی  بحث  می شدند.  جمع 
آن چه را در ذهن دارند بيان کنند. افراد می توانند در مورد مشکل 
خود صحبت کنند و از ساير اعضای گروه برای همکاری و ارايۀ 

پيشنهاد کمک بخواهند. 

       بيش تر بدانيد
در بحث گروهی ممكن است افراد همديگر را نشناسند، پس فرصت كافی برای معرفی كردن افراد به يكديگر 
بدهيد زيرا اگر افراد يكديگر را بشناسند در اين صورت در بيان عقايد خود احساس راحتی بيشتری خواهند داشت. 
همچنين بايد افراد گروه را به صحبت كردن تشويق كرد. مثًال اگر بعضی افراد ساكت نشسته اند به طور مؤدبانه 
نوبت را به آنان بدهيد و بپرسيد «آيا ممكن است خواهش كنم كه نظر خود را در اين باره بيان فرماييد.» البته بعضی 
افراد هم ممكن است تمايل داشته باشند زياد صحبت كنند در اين باره هم بايد كامًال مؤدب بود. می توانيد به اين 
صورت حرف آنان را قطع كنيد و بگوييد «عقيدۀ جالبی است، اجازه دهيد تا از نظر سايران هم مطلع شويم». مدت 
زمان بحث نبايد زياد طوالنی باشد تا افراد خسته و بی حوصله نشوند و به كارهای ديگر خود نيز برسند. حداكثر 
اين مدت 2 ساعت است. از گروه در پايان كار می توانيد سؤال كنيد: آيا به نظرتان پيشرفت گروه خوب بوده است؟ 

آيا چيزی ياد گرفته ايد؟ آيا فكر می كنيد كه گروه بايد ادامه يابد؟ 
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اين روش می تواند با شيوه های زير به اجرا درآيد: 
 شيوۀ بحث در گروه های کوچک 

گروه های  در  آموزشی  ايده های  و  اطالعات  شيوه  اين  در 
توانايی های  گروهی  بحث  می شود.  مطرح  نفره   ۱۲ تا   ۶ کوچک 
افراد را در فعاليت های جمعی زياد می کند، زيرا افراد گروه فرصت 
آن  دربارۀ  و  بشناسند  را  يکديگر  عقايد  و  نظرات  که  می کنند  پيدا 
بحث کنند. معموًال برای اين کار، افراد گروه دايره وار می نشينند 
به طوری که همديگر را ببينند. سپس مدير يا رهبر گروه، اطالعات 
دربارۀ آن ها  و ايده های خود را مطرح می کند و ساير افراد گروه 
بحث می کنند و نظر و پيشنهاد خود را ارايه می دهند. در اين شيوه 
زوايای مختلف يک موضوع را می توان بررسی کرد. يک نفر نيز 
همۀ نتايج حاصل از بحث ها را يادداشت می کند و همزمان نحوۀ 

رفتار افراد در گروه را ناظری بررسی می کند. 
يک گروه ۶  ــ  ۵ نفری بهترين گروه برای حل مشکل و تغيير 
دارد،  نياز  راه حل  به  مردم که  مشکل های  اکثر  زيرا  است  رفتار 
خصوصی و حساس است. اوًال شايد افراد مايل نباشند که دربارۀ 
مسألۀ  ثانيًا  کنند.  صحبت  بزرگتر  گروهی  ميان  در  مشکل هايشان 
داشته  را  صحبت  و  اظهارنظر  فرصت  عضو  هر  که  است  مهمی 
بهداشتی  مشکالت  حل  برای  روش  اين  از  می توانيد  شما  باشد. 

در خانواده استفاده کنيد. 

 شيوۀ بحث در گروه های بزرگ 
در اين شيوه، تعداد افراد گروه بيشتر از گروه های کوچک 
است و افراد براساس ميزان عالقه و داوطلبانه، نظر خود را بيان 
می کنند و ديگران از اطالعات و تجارب آنان استفاده می کنند. در 
اين جا فرصت پرداختن به زوايای مختلِف موضوعِ بحث هست و 

افراد تشويق می شوند فعاالنه در بحث شرکت کنند. 
مزايای بحث در گروه های بزرگ: 

تجربيات  و  عقايد  در  گروهی  بحث  با  می توانند  افراد  ۱ــ 
يکديگر سهيم شوند. 

۲ــ همکاری گروهی و احساِس دوستی بين اعضا تقويت 
می شود. 

۳ــ فرصتی فراهم می شود که افراد خود را ارزيابی کنند. 
و  دانش  توانايی ها،  مشترک،  هدف  به  رسيدن  برای  ۴ــ 

تجربه های افراد تقويت می شود. 

در  نقادی  روحيۀ  و  تقويت  افراد  در  نفس  به  اعتماد  ۵  ــ 
آن ها ايجاد می شود. 

در  شرکت  اجازۀ  شرکت کنندگان  تمام  به  روش  اين  ۶  ــ 
بحث را می دهد. 

اعضای خانواده و نزديکان؛ برای حل مشکل های به وجود 
آمده در خانواده ها می توانند از اين روش استفاده کنند. 

 کارگاه آموزشی 
افراد  از  تعدادی  را  آموزشی  موضوع  شيوه  اين  در 
مشاوران  و  کارشناسان  همراه  مسؤول  و  تجربه  با  باسابقه، 
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معموًال  آموزشی  کارگاه های  در  می کنند.  بررسی  صاحبنظر 
مسايل آموزشی را ابتدا افراِد متخصص، در جلسه ای عمومی 
گروه های  به  کننده  شرکت  کارشناسان  سپس  می کنند،  مطرح 
کوچک تقسيم می شوند و از هر گروه خواسته می شوند دربارٔه 
کنند.  نظر  تبادل  و  بحث  عمومی  جلسه  در  شده  مطرح  مسايل 
ممکن است تعداد گروه ها ۶  ــ  ۵ نفر يا بيشتر باشد. در هر گروه 
يک نفر، رئيس گروه، وظايف افراد گروه را مشخص می کند، 
وقت را تنظيم و بين اعضای گروه هماهنگی ايجاد می کند. يک 
نفر هم گزارشگر، نتايج بحث در گروه را می نويسد و در جلسۀ 

عمومی گزارش می دهد. 
در حقيقت کارگاه محل مالقات افراد در گروه های کوچک 
برای کار با يکديگر است. در گروه ها مسايلی مطرح می شود که با 
حيطۀ فعاليت حرفه ای افراد مرتبط است و آنان تالش می کنند به 
راه حل هايی در مسايل مربوط دست يابند. بنابراين کارگاه اساسًا 

روشی است که به حل مسأله مبتنی است. 
کارگاه بيشتر در خصوص مالقات افرادی انجام شدنی است 
باشند.  داشته  تجربه  شده  گرفته  درنظر  موضوع  روی  قبل  از  که 
اين روش اساسًا در سازمان ها و نهادهای علمی، فنی، پژوهشی و 

اجرايی اجرا می شود. 
البته گروه هايی که در سطحِ اجتماعِ محلی و در حيطه ای 
و  محلی  شوراهای  (مانند  دارند  فعاليت  سازمان ها  از  خارج 
روش  اين  از  خود  مسايل  حل  برای  می توانند  نيز  شهرداری ها) 
استفاده کنند. اما الزمۀ اين کار وجود گونه ای از تجربه های قبلی 
اعضا و پختگی آن هاست تا بتوانند خود را مطرح کنند و دربارۀ 

احتياج خويش تصميم بگيرند. 
 بارش افکار 

خانواده  يک  اعضای  مثًال  گروه  افراد  شيوه،  اين  در 
رأی و نظر خود را به صورت کامًال آزادانه و بدون ممنوعيت 
از  پس  و  می کنند  ابراز  خاص  موضوعی  دربارۀ  قضاوت  و 
جمع بندی و حذف نظرهای مشابه، موضوع از زوايای مختلف 
بررسی می شود. در اين جا، هر نظری که به ذهن افراد می رسد 
بيان و بدون تغيير روی تخته يا ورق ثبت می شود و تنها جايی که 

نياز به توضيح بيشتِر نظردهنده دارد، اجازۀ طرح سؤال وجود 
خواهد داشت. 

از فوايِد روش بارش افکار اين است که در بارش افکار 
فرصتی آزاد به ذهن داده می شود تا آن چه را در آن می گذرد بيرون 
بيفکند. از اين روش هنگامی استفاده می شود که قرار است افراد 

را به تفکر وسيع و خالق دربارۀ مشکل وادارند. 
 گلوله برفی 

در اين شيوه، ابتدا چند نفر که کنار هم اند، دربارۀ موضوعی 
بحث می کنند. سپس نظر دو گروه مجاور با افراد مجاور يکديگر 
تشکيل  گروه،  دو  ترتيب  اين  به  می شود.  ادغام  گروه)  دو  هر  (از 
تا  می يابد  ادامه  تدريج  به  روند  اين  و  می دهند  را  بزرگتر  گروهی 
از  استفاده  امکان  شيوه  اين  در  شوند.  بزرگتر  و  بزرگتر  گروه ها 
نظر افراد کمرو به دليل شرکت دادن فعاالنۀ آنان در بحث ميسر 
خواهد بود. از اين روش در خانواده های گسترده و پرجمعيت نيز 

می توان استفاده کرد. 

روش طرح سؤال: اين روش با شيوه هايی مختلف قابل 
اجراست. 

 پرسش و پاسخ 
دربارۀ  کافی  تجربۀ  و  اطالعات  که  افرادی  شيوه،  اين  در 
موضوع دارند به پرسش هايی که افراد شرکت   کننده مطرح می کنند 

شروع بحث

پايان بحث
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مهارت های حل مسأله 

1ــ مشخص كردن مسأله  

2ــ مشخص كردن علت مسأله 

3ــ درنظر گرفتن راه حل های ممكن  

4ــ انتخاب بهترين راه حل 

5  ــ اجرای راه حل و نتيجه گيری 

پاسخ می دهند، اطالعات غلط آنان را تصحيح و مطالب آموزش 
داده شده را يادآوری می کنند. 

افراد  به  کلی  نتايج  و  جمع بندی  پرسش ها  کليۀ  سپس 
منتقل می شود. به اين ترتيب افراد شرکت کننده در گروه می توانند 

بخش های مختلف موضوع را در ذهن خود بررسی کنند. 
امتيازهای اين روش عبارت است از: 

۱ــ در اين روش امکان ارايۀ نظر فراگيران فراهم می شود. 
۲ــ چنانچه فراگيران در زمينۀ درک مفاهيم موضوع ابهامی 

داشته باشند، فرصِت سؤال کردن فراهم می شود. 
۳ــ سؤال کردن باعث می شود فراگيران به کسب اطالعات 

بيشتری در زمينۀ موضوع تشويق شوند. 
۴ــ باعث جلب مشارکت در آموزش می شود. 

ديگران داده  فراگيران به پاسخ هايی که به پرسش های  ۵  ــ 

می شود بر دامنۀ اطالعات خود می افزايند. 
 حل مسأله 

از  سپس  می شود.  مطرح  مشکلی  ابتدا  شيوه،  اين  در 
با  و  کنند  تحليل  و  تجزيه  را  مشکل  می شود  خواسته  فراگيران 
کنند.  پيدا  را  مناسب  حل  راه  آن،  مختلف  زوايای  به  پرداختن 
خانواده ها  بهداشتی  مشکل های  حل  برای  می توان  شيوه  اين  از 

استفاده کرد. 
امتيازهای اين روش عبارت است از: 

۱ــ مشارکت فراگيران در آموزش بيشتر می شود. 
۲ــ خالقيت در فراگيران افزايش می يابد. 

۳ــ اين نوع يادگيری دوام زيادی دارد. 
۴ــ توانايِی ذهنی را تقويت می کند. 

۵  ــ انگيزۀ درونی فراگيران برای آموزش بيشتر می شود. 

 پرسش های دوره ای 
در آموزش يک مطلب، گاه موضوع هايی است که يادگيری 
آن ها به يکديگر وابسته است و آموزش دهنده بايد اطمينان حاصل 
کند که فراگير موضوع پيش نياز را به طور کامل آموخته است. در 
اين روش، با طرح پرسش های دوره ای، ابتدا اين اطمينان حاصل 
می شود و سپس موضوع های بعدی مطرح می شود. از اين روش 

در کالس های آموزشی بيشتر استفاده می شود. 
زير  شيوه های  به  آموزشی  روش  اين  عملی:  کار  روش 

می تواند اجرا شود: 
 فعاليت عملی 

يک  بهداشتی،  ايده های  توضيح  برای  عمًال  شيوه  اين  در 

فعاليت و مراحل انجام آن نشان داده می شود. مثًال پس از آن که 
چگونگِی تهيۀ مايع خوراکی درمانی، تصفيۀ آب يا انجام کمک های 
اوليه به طور عملی به افراد خانواده نشان داده می شود، به فراگيران 
اجازه داده می شود مراحل کار را شخصًا انجام دهند. يک بار که 
آنان ياد گرفتند چگونه کاری را انجام دهند از آن به بعد می توانند 

آن را به سايرين مثًال کودکان خانواده نشان دهند. 
امتيازهای اين روش عبارت است از: 

۱ــ روِش عملی قابل انعطاف است و نمايش دهنده می تواند به 
هر طريقی که دوست دارد با آموزش گيرندگان ارتباط برقرار کند. 

۲ــ با استفاده از اين روش می توانيد مهارتی را به تعداد 
زيادی از افراد در مدت زمانی کوتاه ارايه کنيد. 

توجه 
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۳ــ آموزش به کمک اشيای واقعی و حقيقی است. 
۴ــ افراد وقتی چيزی را عمًال می بينند بيشتر قبول می کنند 

تا اين که دربارۀ آن بخوانند يا بشنوند. 

کوتاه مناسب تر است. شما می توانيد از اين روش برای آموزش 
بهداشت به خصوص به کوچک ترها استفاده کنيد. 

امتيازهای ايفای نقش عبارت اند از: 
را  نمايش  جريان  هيجان  و  شور  با  کنندگان  مشاهده  ۱ــ 

مشاهده می کنند. 
۲ــ مشاهده کنندگان خود را در صحنه احساس می کنند و 

اين حالت عاطفی بر يادگيری آنان تأثير فراوان دارد. 
۳ــ با اين روش می توان زمينه را برای بحث گروهی فراهم 

ساخت. 
۴ــ اين روش برای رفِع کمبودهای فراگيران خجالتی مفيد 
است و بهتر است اول نقش های ساده به آن ها محول شود (زيرا اگر 

نتوانند از عهدۀ آن برآيند کمرويی در آن ها تشديد می شود). 

 ايفای نقش 
آيا تاکنون در خانوادۀ خود نقش بازی کرده ايد؟ چه نقشی؟ 

از آن چه ياد گرفته ايد؟ 
در اين شيوه، شرکت کنندگان در آموزش، موقعيتی واقعی 
و طبيعی را نمايش می دهند و افراد نقش ها را براساس تجربيات، 
مشاهدات و اطالعات خود بازی می کنند. سايِر فراگيران هم حالت 
فعال دارند و براساس خواستۀ رهبِر گروه در مواقِع ضروری و ضمن 
دنبال کردن موضوع، نظر خود را ارايه می دهند و يا با حضور در 

صحنه، نقش خود را ايفا می کنند. 
در ايفای نقش، بازيگر شرحی از شخصيتی که بايد نقش او 
را بازی کند، گفت وگوها و حرکت های الزم را براساس آن تنظيم 
می کند. بازيگر سعی می کند همان رفتاری را که ممکن است در 
برخورد با موقعيت واقعی از خود نشان دهد، به شرکت کنندگان 
در  می کنند.  رفتار  طبيعی  به طور  نيز  شرکت کنندگان  دهد.  ارايه 
ايفای نقش، افراد داوطلب، بخش هايی از نمايش را اجرا می کنند 
و ساير افراد به دقت تماشا می کنند و حتی ممکن است به بازيگران 
تماشاکنندگان  و  بازيگران  نمايش،  از  پس  بدهند.  پيشنهادهايی 

دربارۀ نمايش و عکس العمل های خود بحث می کنند. 
آموزش دهنده نيز با طرح پرسش هايی مانند شما چه احساسی 
برای  می توانستيد  آيا  بوديد؟  راضی  کار  انجاِم  از  آيا  می کرديد؟ 
نتيجه گيری بهتر، کار متفاوتی انجام دهيد؟ از حضار می خواهد تا 

ديدگاه های خود را بگويند. 
استفاده از اين شيوه برای گروه های کوچک و در زمانی 

۵  ــ فراگيران مهارت های ارتباطی و اجتماعی را آزمايش 
می کنند. 

 بررسی موردی 
در اين روش، حوادث و مواردی که به طور واقعی رخ داده 
است بررسی و تجزيه و تحليل می شود و عمًال با مشارکت افراد، 

آموزش های الزم ارايه می شود. 
در بررسی موردی، فراگيران در هر مرحلۀ بررسی، مانند 
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        بيش تر بدانيد
بازديد، مهارت های مشاهده، تفكر اقتصادی و برقراری ارتباط مناسب با ديگران را توسعه می دهد. 

نشان  برای  نمودارهايی  رسم  اطالعات،  جمع آوری  سؤال،  طرح 
مشارکت  کرده اند،  کشف  آن چه  از  نتيجه گيری  و  نتايج  دادن 

می کنند. 
مثال) در اين جا نمونۀ بررسی يک دانش آموز دربارۀ شيوع 
اسهال در جامعه توضيح داده می شود. ابتدا دانش آموز در ۵ مرحله 

کار خود را سازماندهی می کند:
۱ــ پاسخ اين پرسش ها را جست وجو می کند: 

ــ کدام يک از کودکان در خانه به اسهال مبتال شده بودند؟ 
ــ کدام گروه سنی بيشتر مبتال شده بود؟

زير  راه های  از  و  کردن  سؤال  با  را  اطالعات  سپس  ۲ــ 
جمع آوری می کند: 

ــ با پرسيدن از کودکان ديگر در مدرسه 
ــ با پرسيدن از اعضای خانواده 

ــ با پرسيدن از همسايه ها 
ــ  با پرسيدن از کارکنان بهداشت 

۳ــ سپس اطالعات را ثبت می کند: 

بيماران مبتال به  نموداری تهيه می کند که نام، سن، تعداد 
اسهال را نشان دهد. 

۴ــ در پايان تحقيق بحث می کند: 
ــ از اين اطالعات چه می آموزيم؟ 

ــ ميزان شيوع اسهال در جامعه چه قدر است؟ 
۵  ــ با استفاده از اين اطالعات چه می توان کرد؟ 

ــ آموزش به ديگران. 
 بازديد از محل يا محدوده 

علمی  مرکز  يا  درمانی  بهداشتی  مرکز  يک  از  تاکنون  آيا 
ديگری بازديد کرده ايد؟ چه چيزهايی ياد گرفته ايد؟ 

در اين شيوه، ضمن بازديد از بخش هايی از جامعه، فراگيران 
و  آورده  به دست  را  جديد  اطالعات  مستقيم،  مشاهدۀ  طريق  از 
بازديد،  موضوع  دربارۀ  فراگيران  با  نظر  تبادل  با  دهنده  آموزش 
آموزش الزم را در محل ارايه می دهد. در اين جا به دليل نزديکِی 
موقعيت آموزشی به جامعۀ واقعی، در ميان فراگيران می توان عالقۀ 

بيشتری ايجاد کرد. 

روش داستان های آموزشی: آيا تاکنون دربارۀ مسايل 
بهداشتی داستانی در خانواده خود شنيده ايد يا خودتان داستانی 

در اين رابطه نقل کرده ايد؟ 
معرفی  روش های  بهترين  از  يکی  داستان،  از  استفاده 
ايده های بهداشتی جديد، پيشبرد بحث و انتقال پيام های بهداشتی 

به ديگران به خصوص به کودکان در خانواده است. 

       بيش تر بدانيد
داستان ها می توانند، به بحث های گروهی و فعاليت هايی منتهی شوند كه به افزايش درك فراگيران و تغيير 

نگرش آن ها كمك كند. البته بايد ابتدا مطمئن شويد كه آن ها پيام بهداشتی را فهميده اند. 
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اجرای اين روش شيوه های زير را دارد: 
 داستان های کامل 

داستانی  ارايۀ  طريق  از  بهداشتی  اطالعات  شيوه،  اين  در 
کامل به خواننده يا شنونده منتقل و در آن سعی می شود با تکيه بر 
نقاط قابل توجه داستان، حساسيت فراگير جلب شود. گاهی از 

تصاوير، آواز و تغيير صدا نيز در داستان استفاده می شود. 
 داستان های نيمه تمام 

در اين شيوه، داستانی بيان می شود و ضمن ناتمام گذاشتن 
و  می شود  وادار  داستان  موضوع  مورد  در  تفکر  به  فراگير  آن، 
بايد با تحليل آن نظر خود را ابراز کند. امکان رسيدن به اهداف 
آموزشی در اين شيوه (به شرط تسلط آموزش دهنده به موضوع) 

بسيار زياد است. 
 داستان های تصويری 

از  بهداشتی،  مطالب  يادآوری  برای  شيوه  اين  در 
تفکر  و  تخيل  آن  در  که  می شود  استفاده  تصويری  داستان های 
فراگيران به کار گرفته و باعث افزايش سطح اطالعات آنان خواهد 

شد. 
بر  عالوه  آموزشی:  پيام رسان  مواد  ۳ــ۳ــ۱ــ 

مواد  از  استفاده  شد،  پرداخته  آن ها  به  باال  در  که  روش هايی 
پيام رسان آموزشی هم نقش مهمی در انتقال اطالعات به ديگران 

دارد. 
مواد پيام رسان آموزشی نقِش انتقال محتوای آموزشی و پيام 
را برعهده دارد و بدون حضور آموزش دهنده هم می تواند به کار 
گرفته شود مانند پوستر، عکس، پمفلت، چارت، تصوير آموزشی، 
نمودار، جدول ها و فيلم های آموزشی، نوارهای صوتی، جزوه ها، 

کتاب ها، کتابچه ها و غيره. 
 عکس ها 

روزنامه ها،  از  آن  بريدن  عکس،  به  دستيابی  راه  ارزانترين 
مجله ها و … است. از عکاس هم می توانيد بخواهيد که عکس های 
مناسب را برای شما بگيرد. برخی از مؤسسات و وزارتخانه ها هم، 

آرشيوهای عکس دارند. 
نکته های زير در تهيۀ عکس مهم است: 

را  مطلب  تا  نباشد  عجيب  ديگران  نظر  به  بايد  عکس  ۱ــ 
درک کنند. 

۲ــ گرفتِن عکس از فاصلۀ نزديک بهتر از گرفتن عکس 
از فاصلۀ دور است. 

داستان، مهارت های ارتباطی و شنيداری را توسعه می دهد  به بسياری از فعاليت های ديگر منجر 

می شود. 

توجه 

روش های زير به افزايش درك فراگيران كمك می كند: 
ــ اجازه دهيد گروهی از فراگيران، داستان را بگويند و هريك در تعريف بخشی از آن سهيم شوند. 

ــ داستان را به نمايشنامه تبديل و اجرا كنند. 
ــ داستان را به صورت يك سری تصاوير رسم كنند كه بتوانند آن ها را با هم مخلوط كرده، سپس به ترتيب 

اوليه بچينند. 
ــ پايان های مختلف يا شخصيت های جديد برای داستان مطرح كنند. 

ــ فراگيران آن چه را قبل يا بعد از داستان اتفاق  افتاده است، تعريف كنند. 
ــ از آنان بخواهيد، دوستان و خانوادۀ خود را در نقِل داستان سهيم كنند. 
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مختلف  صحنه هايی  می تواند  عکس ها  از  مجموعه ای  ۳ــ 
از يک داستان باشند. 

را می توان به يک موضوع بهداشتی اختصاص داد و مطالبی به زبان 
ساده و روان دربارۀ موضوع انتخابی در آن جای داد. 

 چارت٢
چارت تعدادی پوستر يا تصوير است که به ترتيب يکی بعد از 
ديگری نشان داده می شود و از طريق آن می توان جنبه ها و مراحل 

مختلف يک موضوع را نشان داد. 
کمک  وسايل  آموزشی:  کمک  وسايل  ۴ــ۳ــ۱ــ 
می کند  کمک  او  به  و  است  دهنده  آموزش  خدمت  در  آموزشی 
تا محتوای آموزشی را مؤثرتر، کامل تر و بهتر به فراگيران منتقل 
ــ  ديداری  يا  شنيداری  ديداری،  است  ممکن  وسايل  اين  کند. 
از  نمونه هايی  ميکروفون  صوت،  ضبط  راديو،  باشند.  شنيداری 
وسايل کمک آموزشی شنيداری است و تخته سياه، مدل، ماکت٣، 
فالنل گراف٤(تخته ماهوتی)، فيلم و اساليد٥ هم نمونه هايی از وسايل 
کمک آموزشی ديداری بشمار می روند. تلويزيون، سينما، لوح های 
ــ  ديداری  کمک آموزشی  وسايل  جمله  از  هم  (سی دی)  فشرده 
وسايل  دربارۀ برخی از  محسوب می گردند. در اين جا  شنيداری 

کمک آموزشی به اختصار توضيح داده می شود. 

 فالنل گراف (تخته ماهوتی)
و  شده  پوشانده  پشمی  پارچۀ  نوعی  با  که  است  تخته ای 
پيام  تا  می کنند  نصب  آن  روی  را  اعالميه ها  و  پيام ها  تصويرها، 

Maquette ــ٣    Chart ــ٢    Pamphlet ــ١

Slide  ــ٥   Flannel Graph ــ٤

 پوستر 
برگ بزرگ کاغذی به اندازه تقريبًا ۹۰*۶۰ سانتی متر است 
و دارای کلمات، تصاوير و سمبل هايی است که پيامی را به مخاطب 

انتقال می دهد. 
رعايت نکته های زير مهم است: 

۱ــ کلمات پوستر بايد به زبان محلی، ساده و کم باشند. 
۲ــ از رنگ برای جلب توجه استفاده شود. 

۳ــ فقط يک پيام در پوستر بگنجد. 

۴ــ پوستر بايد به اندازۀ کافی بزرگ باشد تا همه آن را ببينند 
و در جايی نصب شود که افراد بيشتری از کنار آن می گذرند. 

 پمفلت١
معموًال به اندازۀ کاغذ A4 است که به سه قسمت مساوی 
تقسيم و به سه لت تبديل می شود. نوع کوچکتر يا بزرگتر آن نيز 
وجود دارد ولی در هر صورت از سه لت تجاوز نمی کند. هر پمفلت 
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خيلی  يا  بزرگ  خيلی  اشيا  واقعی  نمونه های  که  زمانی 
کوچک اند و يا تهيۀ آن ها دور از دسترس است از مدل ها در آموزش 

 نمونه های واقعی و مدل ها 
نمونه های واقعی، آموزش را واقعی تر می کند. در برنامه های 
مانند  کرد  استفاده  اشيا  واقعی  نمونه های  از  می توان  آموزشی 

حبوبات، سبزی ها، داروها و ابزارها. 

می توان استفاده کرد. فراگيران می توانند مدل ها را لمس کنند و يا 
خودشان آن ها را بسازند. خانواده ها می توانند از اين روش برای 

آموزش کودکان استفاده کنند. 
 اساليد

تصوير ثابتی است که بر روی قطعۀ پالستيکی شفاف تهيه 
می شود و برای محافظت آن را در قاب مخصوص قرار می دهند و 
به کمک دستگاه پروژکتور اساليد١، تصويری کوچک به صورت 

بزرگ بر روی پرده يا ديوار روشن نمايش داده می شود. 

استفادۀ به جا و مناسب از روش های آموزش برای انتقال 
هدف  جامعۀ  رفتار  اصالح  در  مهمی  بسيار  نقش  سالمت  مفاهيم 

خواهد داشت. 

Projector Slide ــ١

آموزشی را تقويت کند و يا نشان دهد. فالنل گراف کمک می کند 
کنند و اغلب در گروه های  سخنرانی را واضح تر درک  تا افراد، 

کوچک از آن استفاده می شود. 

فعاليت عملی 6
هنرجويان به پنج گروه تقسيم شوند. هر گروه يکي از مشکل ها بهداشتي هنرستان را شناسايي و انتخاب 
کند. سپس با راهنمايي هنرآموز، يکي از روش ها آموزشي سخنراني، بارش افکار، پرسش و پاسخ ايفا نقش 
و داستان آموزشي به هر گروه واگذار شود. در جلسة بعد گروه ها، روش آموزشي خود را با کمک مواد پيام رسان 

و وسايل کمک آموزشي در کالس ارايه دهند. 
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چکيده
در جهان امروز که ريشۀ بسياری از بيماری ها، رفتار آدمی است، آموزش بهداشت نقشی اساسی در 
تأمين، حفظ و ارتقای سالمت او خواهد داشت. آموزش بهداشت، تقويت رفتارهای بهداشتی مردم و اصالح 
رفتارهای غيربهداشتی آن ها را نشانه گرفته است و  اين هدف تنها با مشارکت آنان امکان پذير خواهد بود. 
خانواده کوچکترين واحد جامعه در اصالح رفتارهای غيربهداشتی نقشی مهم ايفا می کند. تالش اعضای يک 
خانواده برای مشارکت در حفظ سالمت کل خانواده الزمۀ موفقيت در رسيدن به اين هدف مهم خواهد بود. 
آموزش بهداشت به روش هايی مختلف امکان پذير است که براساس هدف های آموزش، گروه مورد    نظر 

و امکانات موجود تغيير می کند. 
روش های آموزش را به دو گروه عمدۀ تعليمی و غيرتعليمی طبقه بندی می کنند. 

در روش تعليمی که معموًال به صورت سخنرانی اجرا می شود، فردی که اطالعات کافی دارد دربارۀ 
موضوعی که معموًال جديد است صحبت می کند. استفاده از وسايل کمک آموزشی توسط سخنران و توانايی 

سخن گفتن و مهارت های ارتباطی او در موفقيت اين روش بسيار اهميت دارد. 
است.  کمتر  گيرنده  آموزش  و  دهنده  آموزش  ميان  دوطرفه  ارتباط  امکان  معموًال  تعليمی  روش  در 
روش های غيرتعليمی شامل بحث گروهی، طرح سؤال، کار عملی و داستان های آموزشی است و در آن امکان 

ارتباِط دوطرفه ميان آموزش دهنده و آموزش گيرنده بيشتر از روش تعليمی است. 
روش بحث گروهی به شيوه های زير امکان پذير است: 

بحث در گروه های کوچک، بحث در گروه های بزرگ، کارگاه آموزشی، بارش افکار، گلوله برفی 
روش طرح سؤال با شيوه های زير عملی است: 

پرسش و پاسخ، حل مسأله، پرسش های دوره ای 
روش کار عملی شامل شيوه های زير است: 

فعاليت عملی، ايفای نقش، بررسی موردی، بازديد از محدوده 
روش داستان های آموزشی به شيوه های زير امکان پذير است: 
داستان های کامل، داستان های نيمه تمام، داستان های تصويری 

در اجرای آموزش ها استفاده از مواد پيام رسان آموزشی (که محتوای آموزشی و پيام را منتقل می کنند) و  
وسايل کمک آموزشی (که در انتقال پيام به ياری آموزش دهندگان می پردازد) نقشی مؤثر خواهد داشت. 

عکس ها، پوسترها، پمفلت ها و چارت ها از جمله مواد پيام رسان آموزشی اند. از وسايل کمک آموزشی 
ـ شنيداری می توان به راديو، ضبط صوت، ميکروفون، تخته، مدل، ماکت، تخته  ديداری، شنيداری و يا ديداریـ 

ماهوتی، فيلم و اساليد، تلويزيون، سينما و لوح های فشرده اشاره کرد. 
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 آزمونِ پايانى نظرى واحد كار اول
۱ــ کدام رفتار هيچ گونه تأثيری (خوب يا بد) روی سالمت فرد و جامعه ندارد؟ 

الف) رد شدن از روی آتش در کودک مبتال به دل درد 
ب) استفاده از قليان به جای سيگار

ج) استفاده از نخ دندان بعد از غذا خوردن 
د) افزايش مصرف مواد چربی در رژيم غذايی 

۲ــ در کدام يک از روش های آموزشی ارتباط دوطرفه ميان آموزش دهنده و آموزش گيرنده کمتر 
است؟ 

ب) روش غيرتعليمی با شيوۀ بحث گروهی  الف) روش تعليمی با شيوۀ سخنرانی  
د) روش غيرتعليمی با شيوۀ طرح سؤال  ج) روش غيرتعليمی با شيوۀ فعاليت علمی  

۳ــ کدام يک از مشخصه های روش های غيرتعليمی است؟ 
الف) آثار آموزش با اين روش ها ماندگار نيست.

ب) همۀ افراد دربارۀ موضوع آموزش نظر می دهند. 
ج) از آن استقبال زيادی نمی شود. 

د) با افزايش تعداد شرکت کنندگان، تأثير آموزش بيشتر می شود. 
۴ــ در انتخاب روش های مناسب آموزش بهداشت کدام عامل تأثير کمتری دارد؟ 

ب) امکاناتی که در اختيار داريم.  الف) هدف های آموزش  
د) گروهی که می خواهيم آموزش دهيم.  ج) سليقۀ آموزش دهنده  

پيدا  بحث  در  حضور  برای  بيشتری  نفس  به  اعتماد  افراد  آموزشی،  شيوه های  از  يک  کدام  در  ۵  ــ 
می کنند؟ 

ب) بحث در گروه های کوچک  الف) سخنرانی  
د) بازديد از محدوده  ج) بحث در گروه های بزرگ  

۶  ــ در کدام شيوۀ آموزشی خصوصيات زير وجود دارد؟ 
«ابتدا مسايل موردنظر در جلسه عمومی مطرح می شود، سپس افراد شرکت کننده به گروه های کوچک تر 
تقسيم شده و زوايای مختلف بحث عمومی را بررسی می کنند و پس از پايان زمانی مشخص گزارش نتايج 

بحث در اين گروه ها به جلسۀ عمومی ارايه می شود.» 
ب) کارگاه آموزشی  الف) گلوله برفی  

د) بازديد از محدوده  ج) بارش افکار  
۷ــ در شيوۀ بارش افکار، مهم ترين شرط چيست؟ 

الف) فرصت ارايه نظر به همه داده شود. 
ب) کسی درصدد اعتراض يا رد کردن نظر ديگری نباشد. 

?
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ج) همۀ نظرها روی تخته يا کاغذ نوشته شود. 
د) همۀ موارد 

۸  ــ در کدام يک از شيوه های آموزشی مراحل انجام کار را آموزش دهنده نشان می دهد و سپس به 
آموزش گيرندگان فرصت تمرين داده می شود؟ 

ب) فعاليت عملی  الف) ايفای نقش  
د) بارش افکار  ج) بازديد از محدوده  

۹ــ کدام يک از گزينه های زير دربارۀ مواد پيام رسان آموزشی صحيح است؟ 
الف) همان وسايل کمک آموزشی اند. 

ب) بدون حضور آموزش دهنده، نمی تواند پيام آموزشی را منتقل کند. 
ج) از نمونه های آن می توان به راديو، تلويزيون، اساليد و اورهد اشاره کرد. 

د) نقش انتقال محتوای آموزشی و پيام را برعهده دارد و در استفاده از آن نيازی به حضور آموزش دهنده 
نيست. 

۱۰ــ کدام يک از مواد پيام رسان آموزشی به حساب نمی آيد؟ 
ب) پمفلت  الف) پوستر  

د) عکس  ج) دستگاه ويدئو  
۱۱ــ بهترين روش آموزشی برای تغيير نگرش افراد چيست؟ 

ب) بحث گروهی  الف) سخنرانی  
د) بارش افکار  ج) فعاليت عملی  

 آزمون پايانى عملى واحد كار اول

 يک مشکل بهداشتی را در خانواده يا اطرافيان خود شناسايی کنيد. برای آموزش نحوۀ حل آن از هر 
دو روش تعليمی و غيرتعليمی استفاده کنيد، سپس مزايا و معايب هردو روش را مقايسه کنيد و در گزارش 

خود بنويسيد. 

?


