
تاریخچه آموزش بهداشت
قدیمی ترین نوشته مربوط به بهداشت عمـومی قـانون حمـورابی اسـت     •

که از جانب پادشاه بابل وضع گردید و در آن قوانینی راجع بـه اعمـال   

.بهداشتی و فهرست پرداخت دستمزد پزشکان به چشم می خورد

ــا شــروع قــرن بیســتم و تحــوالتی همچــون تاســیس ســازمان جهــانی   • ب

بهداشت ، رویکرد تصمیم گیران و سیاستگذاران به پیشگیري به عنوان 

راهکار اصلی سالمت جامعه شکل تازه اي پیدا کـرد کـه ابتـدا متوجـه     

بیماریهاي مسري گردید و به همین منظـور مرکـز پیشـگیري و کنتـرل     

ماموریت اصـلی  . در آتالنتا جورجیا تاسیس شد 1946بیماریها در سال 

این مرکز ارتقاء سالمت و بهبود کیفیت زندگی از طریـق پیشـگیري و   

.کنترل بیماري ، آسیب و نا توانی است



تاکید عمـده   1950در آمریکا و کشور هاي پیشرفته ، پیش از دهه •

بهداشت عمومی بر پیشگیري از بیماریهاي واگیر بود که بـا بهبـود   

خدمات بهداشت عمـومی و برنامـه هـاي پزشـکی و ایمـن سـازي       

تاکید رفته رفته بـه پیشـگیري از بیماریهـاي مـزمن انتقـال یافـت و       

آموزش بهداشت به عنوان راهبرد اصلی براي مفابله با این بیماریها 

.شناخته شد

در ایران باستان  مردم اهمیت زیـادي بـراي آب آشـامیدنی سـالم،     •

دفع بهداشتی مدفوع ، جداسازي بیماران ، بهداشـت فـردي ،لـزوم    

نابودي حیوانات موذي و حشرات قایـل بودنـد کـه نشـانگر توجـه      

.آنها به امر سالمت و پیشگیري از بیماري می باشد



در ســده اخیــر بــا افتتــاح دارالفنــون در دوره قاجاریــه و آمــدن دکتــر تولــوزان •

فرانسوي به ایران فصـل جدیـدي در اقـدامات پزشـکی و بهداشـتی در جهـت       

.سالمت جامعه برداشته شد

ایران به عنوان یکی  1948وزارت بهداري تاسیس شد و در سال  1320در سال •

از کشورهاي موسس سازمان جهانی بهداشت فعالیت خـودرا در زمینـه کنتـرل    

فعالیتهـاي   1330در سـال  . بیماریها به خصـوص بیماریهـاي واگیـر آغـاز نمـود     

آمـوزش بهداشـت در ســطح محـدودي آغــاز شـد کـه ابتــدا متوجـه اقــداماتی       

همچون ریشه کنی ماالریا و سایر بیماریهاي مسري گردید و اقداماتی همچون 

.تهیه مطالب آموزشی ، پوستر و بولتنهاي خبري در این راستا صورت گرفت

واحد آمـوزش بهداشـت وزارت بهـداري تجهیـز شـد و حالـت        1340در سال •

اداره آمــوزش بهداشــت بــه دفتــر  1351فعــالتري بــه خــود گرفــت و در ســال 

آموزش سالمت تبدیل گردید و به تدریج با رشد و تحوالت علمی ، اقتصادي 

، اجتماعی به تدریح فلسفه ، اهـداف و روشـهاي آمـوزش سـالمت  مطـابق بـا       

.تغییرات جهانی متحول شد



LEARNING

:تعریف •

ــر    ــالقوه فراگی یــادگیري عبارتســت از تغییــر نســبتاً پایــدار در رفتــار ب

.مشروط بر آنکه این تغییر بر اثر اخذ تجربه رخ دهد

ــه نظــر  ــان دوره   ABBATب ــادگیري آن اســت کــه در پای هــدف از ی

.آموزشی فراگیر بداند ، احساس کند یا بتواند انجام دهد

یادگیري فرآیند فعال کسب آگاهی است که به شکل تغییر ایده ها ، 

انتقال پیام ، شکل گیري گرایشها ، مهارتها و ارزشها صـورت مـی   

.گیرد
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هایی که بین معلم و شاگرد به منظور ایجاد تغییرات عبارت است از کنشها و واکنش آموزش
مورد انتظار در رفتار شاگرد بوجود می آید

آموزش چیست؟

یادگیري چیست؟

 يتغییریادگیريباشد می یادگیرنده رفتاردر پایدار و دائمی نسبتاتغییریک ایجاد یادگیري،

آیدمی پدید زنده موجود رفتار در آموزش یا تجربهاثر بر که است

ندارد ارتباط بدنی وزن و قد و عرض و طول مانند بدنی ابعاد با رفتار تغییر و یادگیري

یادگیري نوع از داروها تاثیر خستگی، پاسخهاي بازتابها، طبیعی، رشد از ناشی دگرگونیهاي 
  نیستند

نمایان و )نظري(نهان جنبه دو داراي را یادگیري گرچه معروف، شناسروانهیلگارد
  آن عملکردي یا نمایان جنبه از فقط یادگیري که کندمی تصریح ولی داند،می )کارنمودي(

شودمی حاصل
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  حالت یک به تجربه از قبل حالت از انسان جمله از زنده موجود یادگیري تجربه کسب از بعد
 کامپیوتر با کار نحوه یادگیري مانند باشد پیچیده چه یادگیري این .یابد می تغییر جدید

 نحوه تازه اطالع یا مهارت کسب از پس تلفن شماره یک یادگیري مانند ساده چه
.یابد می تغییر یادگیري از پیش زمان با مقایسه در رویدادها با برخوردش

 و انگیزشی عوامل از ناشی تغییرات از بسیاري .است رفتار در پایدار نسبتا تغییر ایجاد یادگیري

 ما هايیادگیري ردیف در و روندمی بین از سرعت به ...و حسی انطباق خستگی، هیجانی،
.ندارند قرار

 نام ما که پایداري نسبتا تغییر یعنی .است بالقوه رفتار در پایدار نسبتا تغییرات ایجاد یادگیري

 تغییر یعنی .شود ایجاد ما رفتاري توان یا بالقوه رفتار در باید دهیممی آن به یادگیري
  این اوقات بعضی .وي ظاهري رفتار در تغییر نه اوست هايتوانایی در یادگیرنده در حاصل
 مدتی تا رفتار تغییر بصورت آن آثار و ماندمی باقی نهانی بطور او در هامدت براي هاتوانایی

.افتدمی تاخیر به

  و ورزش نتیجه در عضالت شدن نیرومند و شدن ورزیده شدن، پیر شدن، بالغ کردن، رشد

 از ناشی چون اما شوندمی تغییر به منجر که هستند عواملی جمله از بدنی هايتمرین
.آیند نمی بحساب یادگیري نیستند تجربه



انواع یادگیري

به نظر رابرت گانیه طبقه بندي انواع مختلف یادگیري از سـاده بـه   •

:پیچیده بدین ترتیب است

یـادگیري رفتـار بازتـابی یـا شـرطی سـازي       : یادگیري عالمتـی  ) 1•

کالسیک هم نامیده می شود که طی آن یادگیرنده ، پاسخ شرطی 

مانند هنگامی کـه دانشـجو بـا دیـدن     . به یک عالمت را می آموزد

سواالت امتحانی مضطرب می شود یا کـودك بـا شـنیدن صـداي     

.مادر خوشحال می گردد



عبارتست از واکنشهاي دقیـق عضـالنی   : پاسخ –یادگیري محرك ) 2•

ماننـد هنگـامی کـه راننـده بـا دیـدن چـراغ قرمـز         . به محرکهـاي معـین  

تفاوت  آن بـا یـادگیري عالمتـی، ارادي    . اتومبیلش را متوقف می کند

.بودن آن است

بـراي یـادگیري اعمـال پیچیـده تـر ، فراگیـر       : یادگیري زنجیره اي ) 3•

پاسخ قبلی را به هم پیوند می دهد و –تعدادي از یادگیریهاي محرك 

در ایـن  . پاسخ را می آمـوزد –زنجیره اي از رفتارهاي پیچیده محرك 

یادگیري عمل تازه اي آموخته نمی شود بلکه اعمال آموخته شده قبلی 

در ترکیبی تازه به هم پیوند می خورند و یک مهـارت جدیـد آموختـه    

مانند اعمالی که فرد براي راندن اتومبیل انجام میدهد یا عمل . می شود

.نام دیگر آن مهارت آموزي است. مسواك زدن در کودکان



این نوع یادگیري ، نوع خاصی از یـادگیري  : یادگیري کالمی ) 4•

-زنجیــره اي اســت کــه در آن حلقــه هــاي یــادگیري یــا محــرك 

ماننـد فعالیـت یـک کـودك در     . پاسخها ، واحدهاي زبان هسـتند 

نامیدن یک شیء که شامل دو مرحله است یکی تشحیص شـیء و  

مثالً تشخیص توپ توسط کودك و . دیگري نامیدن درست شیء

. محرك درونی که موجب به زبان آوردن کلمه تـوپ مـی گـردد   

یادگیري ترجمه واژه ها از زبـانی بـه زبـان دیگـر نیـز از ایـن نـوع        

. است



شامل یادگیري ارائـه پاسـخ مناسـب بـه     : یادگیري تمایز محرکات ) 5•

مانند هنگامی که کودك می آموزد رنگهـاي  . محرکات مختلف است

مختلف را با نام درست بیان کند یا بتواند شکلهاي مختلف هندسـی را  

.تشخیص دهد

در ایـن نــوع یـادگیري ، فراگیـر بـه ویژگیهــاي     :  یـادگیري مفهـوم   ) 6•

ــه ویژگیهــاي     ــه ب ــا امــور واکــنش نشــان مــی دهــد ن مشــترك اشــیاء ی

مفاهیم دسته هایی از رویدادها ، اندیشه هـا ، افـراد یـا    . اختصاصی آنها

اشیاء هستند و به گروهبندي مقدار زیادي اطالعات پراکنـده در قالـب   

مـثالً کتـاب یـک مفهـوم اسـت      . واحدهاي معنی دار کمک می کنند 

زیرا وقتی می گوییم کتاب منظورمان هیچ کتاب خاصـی نیسـت زیـرا    

.مفهوم کتاب ، همه کتابهاي دنیا را شامل می شود



در این یادگیري ، فراگیر دو یـا چنـد   : یادگیري قانون یا اصل ) 7•

مفهوم را به هم ربط می دهد و از آنها یک مفهـوم جدیـد بدسـت    

فلــزات بــر اثــر حــرارت منبســط مــی شــوند یــا  : ماننــد . مــی آورد

10=8+2

در اینجا فراگیر با استفاده از مفاهیم ، اصول و سایر : حل مسئله ) 8•

اطالعات یادگرفته از قبل ، به حل مشـکلی مـی پـردازد و بـا حـل      

. مشکل اطالعات تازه اي بر اطالعات یادگیرنده افزوده می شـود  

مانند هنگامی فرد با توجـه بـه میـزن پـولی کـه در اختیـار دارد بـه        

.خرید اجناس مورد نیازش می پردازد



نظریه هاي یادگیري

نظریه هاي یادگیري را بطور کلی میتوان در دو گروه نظریـه هـاي   •

پیـروان نظریـه   . محرك پاسخ و نظریه هاي شناختی بررسـی نمـود  

هاي محرك پاسخ معتقدند که یـادگیري پیونـدي اسـت کـه بـین      

محرك و پاسخ برقـرار مـی شـود و پیـروان نظریـه هـاي شـناختی        

معتقدند که شناخت آدمی ازمحیط اطراف خود منجر به یادگیري 

. می شود



:نظریه هاي محرك پاسخ ) الف •

که توسط پاولوف دانشمند روسـی  : نظریه شرطی شدن کالسیک ) 1

مطرح شد واساس آن این است که همراه کردن یـک محـرك نـا    

آشنا با یک محرك آشنا موجب یـادگیري محـرك نـا آشـنا مـی      

. گردد

بر طبـق ایـن نظریـه ، دادن    : نظریه شرطی سازي وسیله اي اسکینر ) 2

پاداش یا جایزه موجب شرطی شـدن فراگیـر و تقویـت وي بـراي     

تنبیـه  . تقویت میتوان بصـورت منفـی نیـز باشـد    . یادگیري می شود

فــراهم کــردن پــاداش : کــاربرد. نمونــه اي از تقویــت منفــی اســت

مناسب با تشویق
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 طرف به را زانو شدیدي تکان شود وارد زانو استخوان کشکک به ايضربه اگر
.کندمی پرتاب جلو

  و اراده بدون چشم مردمک بشویم روشنی فضاي وارد تاریکی نیمه فضاي از اگر

  از که دهدمی روي هنگامی نیز آن عکس و شودمی کوچک و تنگ ما دخالت
  .بشویم تاریکی نیمه فضاي وارد روشنی کامالً فضاي

  بگذاریم دهانش در یا بدهیم نشان ايگرسنه سگ به را گوشتی قطعه اگر
.کندمی بزاق تراوش حیوان شکبی

  .هستند شرطی غیر یا طبیعی )رفلکسهاي(بازتابهاياز هایینمونه اینها 
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به . دهدمحرکی که چندین بار همراه محرك دیگري بیاید پاسخ آن را به خود اختصاص می
شودگیرد و یادگیري انجام میاین قرار محرك شرطی جاي محرك اصلی را می
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  کرده عنوانشدن شرطیرا آن پاولف که یمناممی یادگیري را وضع تغییر این
  اوضاع ایجاد از عبارت بردمی کار به شدن شرطی براي که را ايشیوه زیرا .است

  که محرکی با همزمانی و تکرار نتیجه در اثر بی محرك یک که است شرایطی و

 بروز سبب و کندمی بازي را اصلی محرك نقش تنها به دارد، خاصی پاسخ
.شودمی نخستین پاسخ همان

و محرك جدید را  پاسخ شرطیپاولف چنین پاسخی را  

.  خواندمی محرك شرطی

 یا کند جلب را شنونده عالقهباید مربی که است این یادگیري فرایند در مذکور تئوري کاربرد
 نشان را سودمند نتایجو کند تهیه را منابعی و امکاناتبایستی نظرش مورد رفتاري تغییر هر در

  .دهد







در ) رفتاري(کاربست نظریات شرطی سازي 
آموزش بهداشت

:مهم ترین اصول ارائه آموزشی در این تئوریها•

از آنجایی که رفتارگرایان، مطالعه رفتـار قابـل مشـاهده را مبنـاي     ) 1

کار خود قرار داده اند، بنابراین تعیـین اهـداف آموزشـی و تبـدیل     

آن ها به اهـداف دقیـق و رفتـاري از وظـایف اساسـی یـک اسـتاد        

.است

وضــوح اهــداف در آمــوزش، ســازمان دهــی مطالــب از ســاده بــه ) 2

پیچیده، تأکید بر فرایند ارزشـیابی و ارائـه پاسـخ هـاي صـحیح بـه       

پرسش ها، آماده ساختن فراگیران براي یادگیري، و ایجاد محیطی 

ــه     ــاداش ب ــوزش، تکــرار پاســخ صــحیح و دادن پ ــراي آم ــنظم ب م

فراگیران پس از پاسخ گویی صحیح آنها به پرسش ها ، 



کاربست نظریات شرطی سازي در آموزش 
بهداشت

:مهم ترین اصول ارائه آموزشی در این تئوریها•

برقراري ارتبـاط میـان یـادگیري هـاي قبلـی فراگیـران بـا مطالـب         ) 2

ــوس در     ــده و محس ــناخته ش ــاي ش ــت ه ــتفاده از واقعی ــد، اس جدی

یادگیري، تمرین و تکرار مطالب و استفاده از مثال هاي گوناگون

از قانون پاداش ثراندیک در طرح رابطین بهداشتی استفاده فراوان ) 3

ــرادي از یــک محــل هســتند کــه   . مــی شــود رابطــین بهداشــتی اف

موضوعات بهداشتی را توسط پرسنل بهداشتی دریافت می کنند و 

این اطالعات را بین مردم ترویج می دهنـد بـدون آن کـه حقـوقی     

حضـور رابطـین بهداشـتی در یـک مرکـز یـا خانـه        . دریافت کنند

) مثالً به سفرهاي زیارتی بـردن (بهداشت را می توان با تشویق آنها 

.افزایش داد



:نظري هاي شناختی) ب •

تغییر در ساختار چهار مرحله شامل : نظریه یادگیري کورت لوین ) 1

و تغییر در تعلق به گروه یـا ایـدئولوژي   ، تغییر در انگیزه ،  شناختی

بر طبق این نظریه  ، فرد با . کسب کنترل ارادي براي انجام مهارت

کسب آگاهی در مورد چیزي نسبت به آن انگیزه مثبـت یـا منفـی    

پیدا می کند وسعی میکند آن را با ایدئولوژي گروهـی کـه بـه آن    

تعلق دارد بررسی نمایـد و در صـورت حمایـت گـروه ، آمـادگی      

.الزم را براي یادگیري کامل بدست می آورد



نظریه یادگیري کورت لوین

کسب آگاهی ، اطالعات یا ایده: تغییر در ساختار شناختی •

. مغز یاد میگیرد چیزي را بپذیرد یا رد کند: تغییر در انگیزه•

احساس تمایل به موافق یا مخالف به امري 

ذهن فراگیرنده تالش می کند آن قسمت : تغییر در تعلق به گروه•

از یادگیري را که در میان گروه مورد عالقه مشترك است و یا 

لذا ممکن است فرد عالقه بیشتري به یادگیري . نیست بشناسد

. آنچه مورد عالقه و پذیرش گروه است

اجراي عمل یا مهارت در نتیجه یادگیري : کسب کنترل ارادي•

مراحل قبلی



ــادگیري کلمــن  ) 2• ــه ی ــد  : نظری ــی میکن ــادگیري را معرف ــوع ی : او ســه ن

ــت   ــق اطاع ــادگیري از طری ــراي   ی ــار و ب ــب از روي اجب ــر اغل ــه فراگی ک

خشنودي مربی به یادگیري می پردازد

کـه بیشـتر در دوران کـودکی رخ میدهـد و فـرد      یادگیري بوسـیله تقلیـد   •

به تقلید ان می پردازد؛بدون ارزیابی کاري معموالً 

بـه انجـام و   با توجه به نیاز خود و سـودمندي عمـل   درونی سازي که فرد •

.یادگیري آن می پردازد



ادراك ذهنی یک مجموعه سازمان یافتـه از  : نظریه یادگیري گشتالت ) 3•

ذهن را قـادر  تعدادي محرك است که از طریق حواس درك می شود و 

بنابراین ذهن قادر است بـا  . می نمایدبه تداعی ایده ها و چارچوب مرجع 

. را تشـکیل دهـد  کـل منسـجم   پرکردن جاي آنچه که بیان نشـده ، یـک   

ــنایی      ــباهت و آش ــتگی ، ش ــاورت ، وابس ــه ، مج ــکل وزمین ــه ش از جمل

.ویژگیهاي میدان حسی هستند که ادراك را تحت تاثیر قرار می دهند

.منظور از گشتالت شکل، انگاره یا طرح است•

”.کل از اجزاي تشکیل دهنده آن بیشتر است“ : روانشناسی گشتالت •

.استرسیدن به بینش عنصر اصلی یادگیري در دروانشاسی گشتالت •
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نظریه یادگیري گشتالت 

 اصلی عنوان و شودمی بردهکار به کل هیأت یا شکل و وضع معناي به آلمانی در گشتالت واژه
است شناسیروان از رشته این

کرد ادراك خوبی به آن اجزاء وسیله به تواننمی را وضعی یا شیئی هر

 مفهومی و معنا آنها به یا کند، درك کل هیأت و صورت به رامادي موجودات کوشدمی فرد
  آورد وجود به وحدتی آن در و دهد سازمان بیندمی که را آنچه و ببخشد

 پی دارد اهمیت گشتالت شناسیروان در آنچه
  رفتار موجب که است ارتباط ادراكبه بردن

شودمی معنادار



ذهن انسان قادر اسـت میـان شـکل و زمینـه ارتبـاط      :  شکل وزمینه•

شکل در نظریه گشتالت همان گشتالت اسـت کـه فـرد    . ایجاد کند

و زمینه یعنی صحنه اي کـه شـکل در آن ادراك   . ادراك می کند

.می شود



Principle of Multistability



Principle of Multistability



Principle of Multistability



Principle of Multistability



Principle of Multistability







پدیده ها و اموري که نزدیک به هم قـرار دارنـد   :  قانون مجاورت•

عناصري که در مجاورت . بهتر درك و سهل تر آموخته می شوند

با یکدیگر قرار داشته باشند به صورت یـک کـل یکپارچـه درك    

.می شوند



Visual elements that are close 
together unite and are easily 

seen as a figure.

Elements that are near to one 
another join together to form 

patterns or “groupings,” figures 
against the ground.

Proximity

GESTALT



Proximity

GESTALT

The horses in this photo appear to be in two groups.

AFTER THE SWIM,  2004, MARJON B.





مطالب مشابه و همگون بهتر از مطالب نـا مشـابه یـا    :  قانون شباهت•

..شباهت از نظر شکل، رنگ و. ناهمگون آموخته می شوند



Visual elements that resemble 
one another, whether in size, 

shape, or color, unite to form a 
homogeneous group and are 

seen as a figure.

How many groups do you see?

Similarity

GESTALT



Similarity

GESTALT

Our eye picks out the white geese from the black and our brain treats them as a group.

BIRDS OF DIFFERENT FEATHERS,  2004, HUUB  LINTHORST



قاعده اي که بـراي ادامـه در   :  قانون ادامه خوب یا جهت مشترك•

یعنی ذهن انسان قادر به ادامه دادن الگو ها بـه  . نظر گرفته می شود

.همان شکل می باشد



Continuity

GESTALT

This photograph succeeds because of the principle of continuity.

YELLOW BICYCLES,  2004, STEPHEN NUNNEY



کاربست نظریات شناختی در آموزش بهداشت

:مهم ترین اصول ارائه آموزشی در این تئوریها•

تأکید آزوبل بر برقراري ارتبـاط میـان مطالـب آموزشـی و پـیش      ) 1

سازمان دهنده هاي مربوط، طبقه بندي و سازما ندهی ارائه مطلـب  

و بیان کلیات در ابتدا و جزییات در ادامـه، بـه منزلـه اصـول ارائـه      

. محتواي آموزشی است

موضوع روانشناسی شناختی، فعالیت هاي ذهنـی یـا فکـري انسـان     ) 2

به عبارت دیگر، موضوع این علم فراینـدهایی اسـت کـه از    . است

بـه مغـز دچـار    ) درو ن دادهـا (طریق آن، انـواع اطالعـات ورودي   

دگرگونی، کاستی، افزایش یا بسط گردیده، ذخیره و بازیابی شده 

و مورد استفاده هاي مختلف قرار می گیرد 



کاربست نظریات شناختی در آموزش بهداشت

:مهم ترین اصول ارائه آموزشی در این تئوریها•

استاد موظف است، قبل از شـروع هـر درس،   : پیش سازمان دهنده) 3

بیـان  .( خالص هاي از موادي که باید به فراگیران تدریس شود، 

. کند؛ او این مطالب کلی را پیش سازما ن دهنده نامید

رفتارگرایان که با فرایندهاي ذهنی سر و کـار نداشـتند،   بر خالف ) 2

اي تأکیـد      شناخت گرایان بر فرایندهاي ذهنـی غیـر قابـل مشـاهده     

که افراد براي یادگرفتن و یادآوري اطالعات یـا مهـارت   می کنند 

آن هـا بـر ایـن باورنـد کـه یـادگیري،       . هاي جدید به کار می برند

فرایندي درونی است که ممکن است به صـورت تغییـر فـوري در    

.رفتار آشکار، ظاهر نشود



کاربست نظریات شناختی در آموزش بهداشت

:مهم ترین اصول ارائه آموزشی در این تئوریها•

یکی دیگر از کاربرد هـاي آموزشـی نظریـه اسـتفاده از شـاگردي      ) 4

ــت  ــناختی اس ــه    . ش ــت ک ــن اس ــناختی ای ــاگردي ش ــور از ش منظ

فراگیران، از راه درگیري با تکالیف و مسـائل واقعـی و اصـیل و    

ــادگیري     ــه ی ــتر ب ــارت بیش ــراد  داراي مه ــا اف ضــمن همکــاري ب

. بپردازند




