
روشهاي آموزش بهداشت

روشهاي هستند در آنها ارتباط بین آموزش دهنده و : روشهاي شفاهی •

آموزش گیرنده یک ارتباط مستقیم و حضوري می باشد یعنی ارتبـاط  

سـخنرانی ، سـمپوزیوم ، میزگـرد،    : ماننـد  . بیشتر حالت رو در رو دارد

...پرسش و پاسخ، فوروم ، بحث گروهی، مشاوره ، ایفاي نقش و

شـامل اسـتفاده از روشـهایی اسـت کـه در آنهـا از       : روشهاي مکتـوب  •

رسانه هاي چاپی و نوشتاري  استفاده می شـود و ارتبـاط بـین آمـوزش     

مانند اسـتفاده از  . دهنده و فراگیر بصورت غیر مستقیم برقرار می گردد

پمفلیـت ، پوسـتر، تراکـت ، لیفلـت ، بروشـور،      : رسانه هایی همچـون  

...خبرنامه ، روزنامه دیواري و



ــی  • ــهاي الکترونیک ــاي   : روش ــانه ه ــا از رس ــه در آنه ــهایی ک روش

الکترونیکی براي آموزش استفاده می شـود و نـوع ارتبـاط حالـت     

نظیر فیلمهاي آموزشی ویدیویی ، نرم افزارهـاي  . غیر مستقیم دارد

...آموزشی رایانه اي  ، اینترنت ، رادیو ، تلویزیون و

روشهایی که در آنها از ترکیب ): چند رسانه اي(روشهاي ترکیبی •

ماننـد یـک جلسـه    . چند رسـانه بـراي آمـوزش اسـتفاده مـی شـود      

آموزشی سخنرانی همراه با ارائـه پمفلیـت ، پخـش یـک میزگـرد      

آموزشی از طریق تلویزیون و ارائـه مطالـب مکتـوب آن از طریـق     

...اینترنت و 



روشهاي شفاهی

در این روش سخنران معموالً براي گروهی از افـراد کـه در   : سخنرانی •

براي این کار می تـوان  . محلی تجمع نموده اند مطالبی را بیان می کند 

از وسایل سمعی بصري مناسب نظیر اورهد ، ویـدیوپروژکتور ، گـچ و   

سخنران معموالً در حیطه مطالبی کـه ارائـه مـی    . استفاده نمود... تخته و

کند باید کارشناس باشد یا مطالعـه کـرده باشـد و مطالـب را مطـابق بـا       

بهتـر اسـت زمـان سـخنرانی در     . سطح درك وفهم حضـار ارائـه نمایـد   

دقیقـه و درگروههـاي رسـمی     20تـا   15گروههاي غیر رسـمی حـدود   

این شیوه یکی از متداولترین شـیوه  . برابر در نظر گرفته شود 2حداکتر 

هاي آموزشی براي انتقال مفاهیم و اطالعات بهداشـتی اسـت و هـدف    

.اصلی آن تفهیم مبانی و حقایق می باشد





تـا   6بطور کلی در این روش گروههاي متشکل از : بحث گروهی •

نفر افراد همگن و داراي ویژگیهاي مرتبط که معمـوالً نماینـده    12

اعضـاي گـروه بـر    . اي از گروه بزرگتري هستند انتخاب می شوند

اساس مصاحبه غیر ساختار یافته اي که به شرکت کنندگان اجـازه  

بحث در مورد موضوع و در میان گذاشتن احساسـات ، نگرشـها و   

عقایدشان را در یک موقعیت راحت و غیر رسمی می دهد ، کنـار  

گرداننده جلسه می بایست با مهـارت ، بحـث را   .هم گرد می آیند

به گونه اي هدایت کنـد کـه تعـامالت الزم بـین افـراد رخ داده و      

شرکت کنندگان در تسهیم عقاید و نگرشهایشان احسـاس آزادي  

.نمایند





در این روش که در واقع نوعی سخنرانی محسوب می : سمپوزیوم •

چندین سخنران مختلف ، مطالبی را پیرامـون یـک موضـوع    . شود

واحــد ارائــه مــی دهنــد بــه گونــه اي کــه هریــک جنبــه اي از آن  

.موضوع را پوشش خواهند داد

در ایــن روش گروهــی از متخصصــان در مقابــل ): پانــل(میزگــرد •

حضار نشسته و در مورد موضوعی به بحث می پردازنـد یـک نفـر    

.هم به عنوان مجري به اداره بحث می پردازد

چنانچــه در یــک جلســه ، اعــم از ســخنرانی ، میزگــرد ،  : فــوروم •

به حضار نیـز اجـازه بحـث در مـورد موضـوع داده      ... سمپوزیوم و

شود ، جلسه حالـت بحـث متقابـل یـا فـوروم پیـدا مـی کنـد و در         

. دریافت بازخورد از حضار بسیار موثر است







ــخ • ــش و پاس ــان ،   : پرس ــوچکی از مخاطب ــروه ک ــن روش گ در ای

ــل آورده و     ــه عم ــه ب ــر در جلس ــان حاض ــواالتی را از متخصص س

متخصصان نیز نظرات خود را پیرامون  مسایل مطرح شده بیان مـی  

.کنند

غالباً در موقعیتهاي آکادمیک از گروههـاي بزرگـی از   : کنفرانس •

افراد داراي رشته هاي تحصیلی نزدیک به هم و با عالیق مشترك 

دعوت می شود که به ارائه اطالعـات علمـی و پژوهشـی خـود در     

.رابطه با موضوعی خاص بپردازند

با استفاده تکنیک نمایش ، موقعیتهاي واقعی زنـدگی  : ایفاي نقش •

.و مشکالت براي کسب مهارت به اجرا در می آید





روشهاي مکتوب

از ایـن  . در لغت به معناي جزوه اي چند صفحه اي است: پمفلیت •

وسیله براي آموزش در مورد موضوعی خاص استفاده می شـود و  

بیشتر براي افراد و گروههایی به کار می رود که سـواد خوانـدن و   

، )تـک تـا  (انواع مختلفی دارد ماننـد دوبرگـی   . نوشتن داشته باشند

صـفحه عنـوان و صـفحه    ). چند تـا ( ، آکاردئونی )دوتا(سه برگی 

انتهایی پمفلیت از اهمیت خاصی برخوردار است به گونـه اي کـه   

می بایست از نظر طراحی و رنگ جالب باشد و نظر مخاطب را به 

رنـگ بـا توجـه بـه      5تـا   4بهتر اسـت حـداکثر از   . خود جلب کند

. روانشناسی رنگها در تهیه پمفلیت استفاده نمود



در مطالب ابتدایی بهتر است کلیات مطلب و اطالعات اثبات شـده  •

مربوط بـه موضـوع آورده شـود و در مطالـب انتهـایی توصـیه هـا        

از تصـاویر نیـز مـی تـوان بـراي درك      . واقدامات الزم بیان گـردد 

بهتر است در صفحه اول پفلیت ، عنـوان  . بهتر مطالب استفاده نمود

. ، آرم سازمان مربوطه و نام شخص یا گروه تهیه کننده بیان گردد

در صفحه انتها می توان هشدارها ، شعارها ، نقـل قولهـا ، نشـانی ،    

شماره تماس و سایر اطالعـات مربـوط بـه سـازمان یـا پیگیـري را       

.آورد









پوستر ها براي انتقال صریح ، روشن ، جالب توجه و ارزان : پوستر•

در تهیـه پوسـترها هرچقـدر    . قیمت اطالعات به کار برده می شوند

. پیامها را ساده تر و روشن تر ارائه دهیم ، تاثیر آنهـا زیـادتر اسـت   

:پوسترهاي خوب داراي این مشخصات هستند 

.هدف و منظور خاصی دارند) 1

داراي پیامهاي روشن هسـتند و بیننـدگان را در تردیـد قـرار نمـی      ) 2

.دهند

رنگهاي زنده و معنی دار دارند) 3

به اندازه کافی بزرگ هستند و پیام را به خوبی منتقل می کنند) 4



بطور کلی پوسترها را به دو نوع یک نظري و چنـد نظـري تقسـیم    •

پوستر یک نظري در واقع تابلویی است کـه روي  . بندي می نمایند

آن جمله اي خوانا و بدون نیاز به توضـیح نوشـته شـده اسـت و بـا      

پوسترهاي چنـد  . یک نگاه فرد می تواند منظور آن را درك نماید

نظري قدري پیچیده تر بوده و درك آنها نیاز به زمان بیشتري دارد 

ایـن نـوع پوسـترها مطالـب     . ولی مسـتلزم توضـیح شـفاهی نیسـتند    

در تهیه پوسترها اصـول  . وتصاویر بیشتري را در خود جاي میدهند

:زیر باید رعایت گردد

خالصه بودن ، سادگی ، بـداعت ،طـرح مناسـب ، تنظـیم صـحیح      •

مطالب، استفاده از رنگهاي مناسب

















که بـه صـورت    A4معموالً با استفاده از یک برگ کاغذ : تراکت •

بـراي ارائـه پیامهـاي    . عرضی بکار برده می شود طراحی می گردد

از تصـاویر نیـز مـی    . بهداشتی یا اطالعات مختصر به کار مـی رود 

. توان در آنها استفاده نمود

تکه کاغذ کوچکی است که حاوي مطالب چـاپی بـوده و   : لیفلت •

.براي ارائه اطالعات یا تبلیغات به کار می رود

کتاب کوچکی که حاوي اطالعات می باشـد و معمـوالً   : بوکلت •

.از تعداد صفحات اندکی تهیه شده است














