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:هدف کلی•

آشنایی با اصول و مفاهیم آموزش بهداشت و ارتباطات و نحوه 

بکارگیري آن در بهداشت محیط

:اهداف اختصاصی•

:پس از پایان این دوره باید بتوانید

تعاریف بهداشت عمومی ، سالمت، آموزش بهداشت ، ارتقاء •

.سالمت ، ارتباط و ارتباط سالمت را بیان کنید

تاریخچه آموزش بهداشت در ایران و جهان را بطور خالصه بیان  •

.کنید



.یادگیري را تعریف کرده و نظریه هاي یادگیري را شرح دهید•

اهداف آموزشی ، راهبردها و روشهاي آموزش بهداشت را  •

.توضیح دهید

.برنامه ریزي آموزشی ، مراحل و نحوه ارزشیابی آن را شرح دهید•

.نقش ارتباطات در آموزش بهداشت را بیان کنید•

الگوها ، وسایل ارتباطی ، تجهیزات سمعی بصري و نحوه کاربرد •

. آنها را توضیح دهید



نحوه ارزشیابی

مشارکت در بحث

حضور فعال در کالس

آزمون میان ترم و آزمون نهایی  یا آزمون نهایی

درصد 50

+

طراحی برنامه آموزشی ، تهیه وسیله کمک آموزشی

درصد 50
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تعاریف
): HEALTH(سالمت •

سالمت حالتی از رفاه کامل روانی ، جسمانی و اجتماعی و نه فقط فقـدان  

WHO-1947. بیماري یا ناتوانی می باشد
. حالتی عملی که دستیابی به سایر اهـداف و فعالیتهـا را ممکـن مـی سـازد     

ــات      ــی در طبق ــان ســالمت جســمانی و روان ــایز می ــاه وتم ــی ، رف راحت

-HANLON. اجتماعی ، فرهنگها و گروههاي مذهبی متفاوت اسـت 
1974

. سالمتی منبعی براي زندگی روزمره و نه هدف زندگی به حساب می آید

به بیان دیگر سالمتی نباید به عنوان هدف زنـدگی مطـرح گـردد بلکـه     

بیشتر وسیله اي است که فرد به وسیله آن به اهدافش در زندگی دسـت  

-WHO. می یابد 1986



):HEALTH EDUCATION(آموزش بهداشت •

هرگونه ترکیبی از تجارب برنامه ریزي شده یادگیري مبتنی برنظریـه  

هاي مناسبی که بـراي افـراد، گروههـا و جوامـع ، فرصـت کسـب       

اطالعات و مهارتهاي مورد نیاز جهت اتخاذ تصمیمات مناسب در 

& GOLD. رابطه با سالمتی را فراهم آورد MINER -2002
فرصتهاي ساختار یافتۀ آگاهانـه بـراي یـادگیري ، شـامل گونـه اي از      

ارتباط کـه جهـت بهبـود سـواد سـالمت ، بهبـود دانـش و توسـعه         

مهارتهاي زنـدگی کـه منجـر بـه سـالمت فـردي و اجتمـاعی مـی         

WHO-1998. گردند ، طراحی شده است



):HEALTH PROMOTION(ارتقاء سالمت •

هرگونه ترکیب برنامه ریـزي شـدة حمایتهـاي آموزشـی ، سیاسـی ،       

قانونی و سازمانی براي اعمال و شرایطی از زنـدگی کـه منجـر بـه     

 & GREEN. ســالمت افــراد ، گروههــا یــا جوامــع گــردد     
KREUTER-2005

فرآیند توانمندسازي افراد بـراي افـزایش کنتـرل بـر سـالمتی شـان و       

WHO-1986. بهبود آن



):PUBLIC HEALTH(بهداشت عمومی •

وضعیت سالمت گروه معینی از افـراد و اقـدامات و تـدابیر اندیشـیده     

شده از سوي دولت جهت ارتقاء ، حفاظـت و مراقبـت از سـالمتی    

)MCKENZIE & COTTREL-2006. (آنها

پیشگیري از بیماري، طوالنی کردن عمر و ارتقاي سالمت و کـارایی  

از طریق تالشهاي اجتماعی سـازمان یافتـه بـراي بهسـازي محـیط،      

کنترل بیماریهاي واگیـر، آمـوزش بهداشـت فـردي ، سـازماندهی      

ــراي    خــدمات پزشــکی و پرســتاري و ایجــاد ســاختار اجتمــاعی ب

. تضمین استاندارد زندگی که بـراي حفـظ سـالمت مناسـب باشـد     

)ACHESON- 1988(



):COMMUNICATION(ارتباط•

ارتباط عبارتست از فراگرد انتقال پیام از سوي فرستنده براي گیرنده ، 

مشروط بر آنکه در گیرنده پیام ، مشابهت معنی با معنی مورد نظـر  

).1369-محسنیان راد(فرستنده پیام ایجاد شود 

روشی که افـراد بـه بیـان تفکـرات یـا احسساسـات خـود پرداختـه یـا          

 LONGMAN DIC(اطالعات خود را با هم در میان می گذارند 
OF AMERICAN ENGLISH.(



)HEALTH COMMUNICATION(ارتباط سالمت •

مطالعه و کـاربرد راهبردهـاي ارتبـاطی جهـت اطـالع رسـانی و تـاثیر        

گذاري بر تصمیمات افراد و جامعه که موجب ارتقاي سالمت می 

)CDC-2001. (گردد

هنر و روش اطالع رسانی ، تاثیر گذاري و انگیزش مخاطبین فـردي ،  

 US DEP OF. (نهادي یا عمومی در مورد مسـایل مهـم سـالمتی   
HEALTH & HUMAN SERVICES-2005(




