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Abstract  Article Info 

Introduction: Students are one of the major human resources of any society and paying 

attention to their health education especially in elementary school is considered as an 

investment for the future. Therefore, the purpose of the present study was to specify the 

experience of educational training and health education professionals in identifying 

health education methods in primary schools. 

Methods: This was a qualitative research in 2019 based on the interpretive model and 

was conducted using phenomenological method. Data were collected through semi-

structured interviews with 15 health education and training professionals who met the 

inclusion criteria. Colaizzi method was used to analyze the interview data. 

Results: In order to analyze the data, Max QDA software was used. Findings included 

two main components of "direct and indirect teaching method" and 17 minor 

components. group discussion, question and answer, work unit (project), role-based 

teaching method, laboratory teaching method, game-based teaching method, field trips 

or extracurricular experimental activity, process teaching method, probe teaching 

method, creativity-based teaching method, storytelling, problem solving, use of visual 

and auditory resources, conference, lecture, explanatory teaching method and 

educational help books. 

Conclusion: Field trips and extracurricular activities are effective teaching methods in 

elementary school. Therefore, planning and paying attention to the formulation and 

implementation of health education curricula should be taken into consideration by the 

methods of academic circulation and extracurricular activities. 
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  و  تربیت  و تعلیم متخصصینتبیین روش های آموزش بهداشت در دوره ابتدایی از  تجربیات  

 : مطالعه پدیدار شناسی  بهداشت  آموزش 
 

 * 1ی می محمد عظ
 

 ران یا  ،تهران  ، انیدانشگاه فرهنگ ،یی گروه آموزش ابتدا 1
 
 
 

 
 Mohammadazimi19861986@gmail.com. ایمیل: رانی،  ا انی دانشگاه فرهنگ ، ییگروه آموزش ابتدا ،  یمی محمد عظمسوول:  سندهی*نو

 ده کی چ

مخصروارا در دوره   آنها   بهداشر  آموزش  روش هاي  محسرو  میگردند و توا  ب    هاي عمده انسرانی هر اامه   آموزان از سررمای   دانش:  مقدمه

اه      بهداشر   آموزش و   تربی  و   تهلیم  متخصرصری  تجرب   حاضرر تییی   پژوهش هدف. لذا گذاري براي آینده قلمداد میگردد  نوعی سررمای  ابتدایی
 اس . شناسایی روش هاي  تدریس آموزش بهداش  در دوره ابتدایی

ب  ارور  یییی انجا  گردید . بر الگوي تیسریري اسرتوار بود و با اسرتیاده از روش پدیدارشرناسی ب  اارا درآمد    1398ای  پژوهش  در سرال   :هاروش

نیر از متخصرصری  تهلیم و تربی   و آموزش بهداشر  ی     15با اسرتیاده از مصراحی  هاي نیم  سرارتاریافت  بود ی  با  ، شریوه ام  آوري االععا   
 استیاده شد .    Colaizziب  منظور تحلیل داده هاي مصاحی  شده از روش  .مهیارهاي ورود رو داشتند انجا  گرف 

روش تدریس  "الیق  ااررلی   2مکس ییو دي اي اسررتیاده شررد . یافت  ها مشررتمل بر     افزار افزار نر ب  منظور تجزی  و تحلیل داده ها از نر   :هایافته

  تردریس  نقش، روش  اییراي  بر  میتنی  تردریس ، روش(پروژه)  یرار  پراسرررا، واحرد  و  گروهی، پرسرررش  بحر "الیقر  فرعی  17و    "مسرررتقیم و میرمسرررتقیم
  یراوشرررگري، روش تردریس  فراینردي، روش تردریس  یعس، روش از  ررار   تجربی فهرالیر   یرا علمی برازي،گردش  بر  میتنی  تردریس آزمرایشرررگراهی ، روش

  یتا   از  توضریحی، اسرتیاده  تدریس ، ینیرانس، سرخنرانی، روشمناب  دیداري و شرنیداري  از  مسرلل ، اسرتیاده  گویی، حل  رعقی ، داسرتان  بر میتنی  تدریس
 بود .   "آموزشی یمک

  دادن   اهمی   و   ریزي  لذا برنام  فهالی  رار  از یعس  ب  عنوان روش هاي  آموزش  اثرگذار در دروه ابتدایی می باشد.گردش علمی و   :یریگجه ینت

 برنام  هاي درسی آموزش بهداش   بایستی ب  روش هاي گردش علمی و فهالیتهاي رار  از یعس  مورد توا  قرار بگیرد.  دقیق  ااراي   تدوی  و   در
 

 یی ، دوره ابتدا ینظا  آموزش   ،ی، متخصص  یو ترب میآموزش بهداش  ، تهل : واژگان کلیدی
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 مقدمه 
  در  را  نقرش االی  میتواند  مدرس    سنی   در  واق   افراد  سعمتی

  ب    مدرس   در  فرد  نمایرد، زیرا  اییرا  یشور  یک  توسه   و  موفقی 
 را  بهداشتی  رفتارهاي   مهلم  و  دانش آمروزان دیگر  با  تهامل  دلیل
 مطالهرا    [ 1]  مری دهرد  شکل  را   رود  سیک زندگی   و  گرفت    فرا

دهند می  آمروزي  با  مرتیط  رطر  عوامل  ی   نشران  در   دانش 
  اضاف   عوامل رطر،   مهمتری   از   [2]  اس    افزایش   حال  در  مدارس

 مزم    بیماریهاي  نیرز گسترش  آن  پری  و در  [3]  بوده  چاقی  و  وزن
  اایگرراه   مرردارس  همچنرری    [5،  4]  داشر   ررواهیم  را

دانش    یمررک  در  مهمرری آوردن  براي  آموزانبرر     بدس  
روش هاي آموزش بهداش       [6]  سرعم  می باشند  یرادگیري

مدارس   توانرد سطح  در   اامهر   در   را  سرعم    از  باالیی  مری 
  مدارس   در  روشهاي آموزش بهداش     منظور  بدی   [7]  بزنرد  رقرم

یر     باشد   شرده الراحری  سرالم الوري زندگی  شیوه برراي ترویج
مزم   از  سرالم  زنردگی  شریوه  بهیود  با  بتواند   در   بیمراریهراي 
 .[8] نماید پیشگیري اامه 

االی عوامل  از  یکی  سعم   ارتقاءدهنده  تهیی     رفتارهاي 
یننده از وقوع   یننده سعم  مییاشد و ب  عنوان عامل ییشگیري

شرنارت  شرده اسر . حیظ    بیماریهراي میرواگیر و مزم  امروزي
و   سعم   بهیود  ازو  رفتارهاي   پیشگیري  با  مستقیماً  بیماریها 

 [ 9]بهداشتی در ارتیاط مییاشد
تیدیل ب  یک    روش هاي احیح آموزش بهداش  در مدارس  

روش هدف االی پیشیرد    [ 10]مسلل  مهم همگانی شده اس   
بهداش    آموزش  موثر    ،هاي  ارتیاالی  هاي  استراتژي  تسهیل 

ر بهیود پیامدهاي االععا  سعم  ب  منظو  بهداشتی و فناوري
مراقی  هاي بهداشتی و دستیابی ب  عدال  در    سعمتی، یییی 

یافی وضهی   روش هاي احیح  و  فراد با  ا  [ 11]  سعم  اس  
سواد سعم  ب  ای  اور  تهریف    .[10]  سعم  بهتري دارند
افراد ی   شود  درك    می  و  پردازش  ارتیاط،  دستیابی،  ب   قادر 

ما  مورد نیاز براي تصمیم گیري  بهداشتی و رد  االععا  اولی 
سواد سعم  یک میهو  پویا اس    [12]سعم  هستند    مناسب

[13] . 
یکی از مهمتری  عوامل تهیی   روش هاي آموزش بهداش   

ابتداییدر مدارس  یننده سعمتی از الرفی    [14]مییاشد   در دوره 
روش هاي    [15]نیز هس    یکی از عناار یلیدي در ارتقاء سعم 
بهداشتی میاهیم  احیح  و  آموزش  شنارتى  هاى  مهار    ،

تهیی  یننده انگیزه و قابلی  افراد براي دستیابی، درك   ااتماعى
و   یارگیري و ارزیابی االععا  و رودیارآمدي در اه  حیظ ب 

هاي یننده  تهیی   تری   مهم  از  یکی  و  اس   سعمتی   ارتقاي 

روش  توا  ای  اس  ی  موضوع قابل  [16]سعم  نیز می باشد 
ارتقاء دهنده سعم   با رفتارهاي  هاي احیح آموزش بهداش 

دهنده سعم  راهی اس    ارتیاط دارد. در حالیک  رفتارهاي ارتقاء
حیظ و ارتقاء بخشند، متأسیان    توانند سعم  رود را  ی  مرد  می

سعم  در اولوی  قرار نمی گیرند   نواوانان در برنام  هاي ارتقاء
از نواوانان داراي رفتارهاي   51/0اند ی    مطالها  نشان داده  [17]

زیرا آنها بدلیل تجرب  یمتر    [ 18]سعم  نیستند   مناسب مرتیط با
بزرگساالن، سعم  را مقول  اي ادي در زندگی تلقی  نسی  ب 

 ینند ععیق، تمایع  و دید آنها ب  زندگی و آینده پیشرو با ینم

یننده   سیاري دارد. املب بیماریهاي تهدیدبزرگساالن تیاوتهاي ب
نواوانی شکل   زندگی در اثر رفتارهاي ناسالم بهداشتی اس  ی  در
استهمال مانند  اس   پیشگیري  قابل  و  گیرد  سوء  می  درانیا ، 

هاي بهدي زندگی  -مصرف مواد و عادا  مذایی ناسالم ب  دوره
مییابد   انتقال  برنام   [19]نیز  براي  و  ااعح حذف   ریزي  یا 

و حیظ  ایجاد،  و  نامطلو   بهداشتی  رفتارهاي  رفتارهاي  ارتقاي 
دانش    [20]ضروري اس    امري  مدارسارتقاءدهنده سعم  در  

رفتارهاي ادید درس  یا ملطی   آموزان ععوه بر دانش و نگرش،
برری از ای  رفتارها ب  الور مستقیم  آموزند ی  می    را در مدارس 

دهند   می  اس . مطالها  متهددي نشان   با سعم  آنان در ارتیاط
ب  فیزیکی  فهالی   رفتارهاي   ی   ابهاد  مهمتری   از  یکی  عنوان 
آموزان درتر داراي وضهیتی بسیار    در دانش  ارتقاء دهنده سعم  

مییاشد فقط   نامطلو   دانش  36/0و  فهالی    از  از  درتر  آموزان 
 .[21]برروردار هستند  فیزیکی مطلوبی

در    نظا  سعم  امهوري اسعمی ایراندر دورنماي نقش   
راستاي   سواد سعم  ب  اراح  ذیر شده اس  و در1444افق ،

ایران سالم و   اامه 1444سال  یشور در سال ،24تحقق اهداف  
اه  دسترسی، تحلیل   توانمند رواهد شد و مرد  از توانایی الز 

االععا  بهرهمند   و تصمیم گیري در مورد  ب  سعمتی  مربوط 
 . [22] یافی را یسب رواهند نمود  و سرمای  ااتماعی الز  و  بوده

 بسیار  نقش   ی    اامه   در  ارزشمند   بسیار  هاي  نهاد  از   یکی
  وزار   دارد  عهده  بر  بهداش  را   توسه    و  اشاع  آموزش    در  مهمی
  اس    شده  آن   بر  سهی  اریر  هاي   سال.  باشد  می  پرورش  و  آموزش

هاي    مدارس   در  تا روش    اي   ویژه  توا    بهداش     آموزش  ب  
بهداشتی  آموزش  و  نمایند   درسی   برنام   محتواي  در  مسائل 

  عنوان  ب   بنیادي  بخش  ای   در  گذاري  سرمای   لذا.    شوند  گنجانیده
  اگر آموزش  ب  الوري ی     .[23]شود  می   محسو   رطیر   امر  یک

آماز و   افراد اامه از سال هاي اولی  زندگی    مولی  هاي بهداش   
عمل در سطح گسترده اور  گیرد ، در آینده نسلی را رواهیم  

   را ازء الینیک زندگی رود قرار  رعای  مسائل بهداشتی داش  ی   
 .[24]دنمی ده

هاي   بخشی  روش  بهداش   برنام     ناپذیراداییآموزش  از 
و  .  آموزش  اس   آموزان  دانش  هم   براي  هاي برنام    پرورش 

 ها ، و مهار نگرشنمایشگر دانش،    بهداش  باید  درسی آموزش
ارتقاروش هاي   باشند.   براي  اام   بهداش    زندگی  يآموزش 

دانش  میان هم   بهداشتی پررطر در  رفتارهاي  و تضهیف    سالم 
الراحی  اس   آموزان  حی  .[25]شده  مورد  در  آموزان  دانش    ظ تا 
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آموزش بهداش   .  روش هاي  رود مسلوالن  عمل ینند  سعم 
و   ترویجپای   ب    اساس  ی   اس   اازاي  سعم   از  یکی  عنوان 

محسو  شده و بخش مهم اازاي دیگر  ارتقاي بهداش  مدارس
  توا  ب  منشور اوتاوا بر آموزش ب    با  .[26]شود  نیز محسو  می 

  ، آموزش سعم   بر برنام  اام  آن  درسعم  ،  نیازعنوان پیش 
 . گردیده اس   عنوان اازایی از آن تأیید  مشاری  مدارس ب 

براي    دانش آموزان   باید ب بهداش     نرآموزش مدروش هاي  
رفتار ااتماعی    ها و پذیرش مسلولی  براي سعم  و  تهیی  ارزش

در   موفقی   یند.  یمک  ب     بهداش آموزش    رود  نیاز  مدارس 
و   شترك  تعش هاي م بهداش   دارد.    از هر دو بخش  آموزش 

شاملبرنام   باید  بهداش   آموزش  بررسی    ارائ    هاي  االععا ، 
سعم  و یسب    هاي  ارزش ها و نگرش و ایجاد تصمیم گیري

رفتارمهار  تغییر  در  تواناسازي  منظور  ب   اام    ها  برنام   باشد. 
هاي   شامل درسی  روش  برنام   مهلمان،  یافت ،    آموزش  توسه  

مشاری  ااتماعی، تغییر در سیاس  و پژوهش اس  ی  تما  ای   
بنام  ریزيبراي    ياازا بهداش  و     موفق  یک    يارتقاآموزش 

  عوامل  شناسرایی  اهمیر   دلیل  ب    [27]باشد  سعم  مورد نیاز می 
ارتقاي روش هاي آموزش و رفتارهاي  مؤثر در     بهداشتی   در  
-29]  قرار گیرد  مورد توا    مدارس  می بایستی در  آموزاندانش 
آموزش     هاي  روش  از  باید   آموزان   دانش   ب  همی  راالر    .[28

 بهیرود  اه   در  را  آن  بتوانند  تا  باشند  آگاه  ابتدایی   دوره  بهداش  در
با  همچنی      .[30]یاربندند  ب   ررود  زنردگی  ییییر   و   سرعم 

چندی  میلیونی    توا  ب  اوان بودن امهی  یشور ایران و حضور
نیز   دانش و  از  آموزش    تقد    آموزان در مدارس یشور  بر درمان 

استیاده از روش هاي احیح آموزش    اویی اقتصادي  ی  ارف ح
پیرامون آموزش   مطالها باشد.  می  در مدارس ضروري بهداش   

نشان مدارس  اهان   می  بهداش   مالب یشورهاي  در  ی   دهد 
  شود.  ارای  می   مدارس   مدارس در سطح    بهداش    روش هاي  

اولوی ا مختلف    گرچ   یشورهاي  در  آموزشی  یکسان محتواي 
 .[31-32]نیس 
  ای   تواند   می   آشنایی با انواع روش هاي آموزش بهداش    

  و   دانش   تا   دهد  قرار   آموزان  دانش  و  مهلمان  ارتیار  در   را  فرا 
  سوي  ب   را   آن ها   زندگی  الول  در  ی   ینند  یسب  را  مهار  هایی

  سار .  رواهد  رهنمون  مناسب  بهداشتی  رفتارهاي  و   عادا 
  یشور  یک  پشتوان   بزرگتری   اامه   افراد  سعم شناسایی موان   

شناسایی     سالم،  اامه   یک  داشت   براي  ی   اي  گون   ب   اس ؛
 می   مطرح  ضرور   یک  عنوانب    را   آموزان  دانش  موان  سعم 

  در   و  از رود  مراقی     شود. روش هاي آموزش بهداش  چگونگی
  آموزان   دانش  ب   را  سعم  ،  تأمی   زا،  بیماري  از عوامل  ماندن  امان

 . [33]یاد آوري می یند
  یک  هر  زندگی   در  سعم   ی   نقشی   و  اهمی    ب    توا    با  لذا 

 توسه   در  مهم  منی   یک  عنوانب   ی   آنجا  از  و  دارد  افراد  از

  امر  ای   ب   توا   شود،   می  مطرح  فردي  و  ااتماعی  اقتصادي،

  دستیابی   براي  و  رود  می  شمار  ب   هردولتی  مهم  وظایف  از  رطیر
آموزش   ارزشمند،  هدف  ای   ب  احیح   هاي  روش  شناسایی 

لذا پژوهش  حاضر با هدف  ضرور  دارد.     مدارس  در  بهداش   
متخصصی  تجرب   در    آموزش  و  تربی   و  تهلیم  تییی   بهداش  

 . اه  شناسایی روش هاي آموزش بهداش  در دوره ابتدایی اس 

 هاروش 
سال   در  حاضر  بهره    1398پژوهش  راهیرد  با  از  گیري 

 تهلیم  پدیدارشناسی، ب  بررسی شنار  عمیق تجرب  متخصصی 
بهداش  در آموزش دوره ابتدایی  ب  اور  یییی انجا     و  تربی   و

پدیدار شناسی در یل مطاله  تجرب  زیست  با اهان    شده اس .
زندگی اس  و ب  اهان آنچنان ی  ب  وسیل  یک فرد زیست  می 

  . [34[قهیتی ی  اداي انسان باشد ، توا  دارد  شود ، ن  اهان یا وا
ب  بیان دیگر ، پدیدارشناسی رویکردي پژوهشگر می باشد ی  از  
رعل آن پژوهشگر ب  استجوي سارتار یا اوهره آشکار تجار   
ی  اوهره   اي  یکپارچ   مهانی  یافت   و  پدیده  از یک  افراد  زنده 

 .[35]پدیده را آشکار می یند، می پردازد 
هاي   پدیده  از  یکی  هم  ابتدایی  دوره  در  بهداش   آموزش 
ااتماعی اس  ی  می توان از دیدگاه پدیدار شناسان  ب  بررسی  
تجار  متخصصی  تهلیم و تربی  و آموزش بهداش  پردار  .  

  تربی   و  تهلیم  شامل یلی  متخصصی    اامه  آماري ای   پژوهش
هدفمند انجا    شیوه نمون  گیري  بهداش  بود، ی  ب     آموزش  و

گرف  و تا آنجا ی   داده هاي ام  آوري شده ب  اشیاع رسیدند .  
با توا  ب  اینک  تهداد آزمودنی ها  در مطالها  پدیدارشناسی املب  

در ای  مطاله  نیز با توا  ب  اشیاع   .[36]متغیر هستند    25تا    5از  
نیر دیتري   7  )متخصص ی  شامل  15نظري مولی  ها در مجموع   

تربیتی ،  تخ از اعضاي هیا  علمی دانشکده علو   نیر    4صصی 
 3دیتري تخصصی از اعضاي هیا  علمی  دانشکده  بهداش   ،  

نیر با مدرك یارشناسی ارشد آموزش بهداش  و ارتقاي سعم   
نیر با مدرك یارشناسی   1از یارینان آموزش دانشکده بهداش  و   

انتخا  شدند  و   (بیارشد  از دانشکده علو  تربیتی ب  عنوان مر
 مورد مصاحی  قرارگرفتند. 

داشت  مدرك تخصصی دیتري "مهیار االی ورود ب  پژوهش  
داشت     ، بهداش   آموزش  و  تربی   و  تهلیم  هاي  رشت   در 
مقال    و  یتا    ، تجرب   سال  بیس   حداقل  ارشد  یارشناسی 
تخصصی در حوزه مربوال  بود ی  ب  اور  هدفمند و با توا  ب   

ب  دس  آمده از موارد قیلی انتخا  گردیدند و تا زمان االععا   
اشیاع یافت  ها مورد مصاحی  قرار گرفتند . ام  آوري داده ها از  
ابتدا همان گون     انجا  شد. در  نیم  سارتاریافت   الریق مصاحی  
ی  پژوهشگران تایید داشتند  تعش شد تا یک اعتماد و االمینان  

ی  شوندگان  و پژوهشگر برقرار شود  متقابل  و دو اانی  بی  مصاح
سازمان    در  و  افراد  یار  محل  در  حضوري،  . مصاحی  ها  ب  اور 

ضیط     ها براي  و  گردید  انجا   آرا   نسی   ب   فضاي  یک  در  
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مصاحی  ها، ضیط او  مورد استیاده قرار گرف  و بهد از پایان 
یلم    ب   یلم   اور   ب   مصاحی   محتواي  تما   مصاحی ،  هر 
یادداش  شد. در اریان مصاحی  ها از تک تک شری  ینندگان  

 و   تهلیم  متخصصی   دیدگاه  ای  سوال ی : روش هاي  تدریس از
 باید باشد ؟   چگون  آموزش بهداش  در دوره ابتدایی  و تربی 

مصاحی  ها تا زمانی ی  الیق  بندي و مضمون ها آشکار شود  
با واود ای  ی  امکان و االععا  ب  اشیاع رسید ، ادام  یاف  .  

ذهنی شدن و دیدگاه هاي پژوهشگر در مطالها  یییی از امل  
پدیدارشناسی واود دارد ، تعش شد تا با بی الرفی بودن نسی  

 ب  موضوع نوعی با مسال  سوگیري مقابل  شود .  
پدیدار شناسی   داده ها در  فرایند تحلیل  ای  ی   ب   توا   با 

روانن بی   قوي  تهامل  براي  مستلز   رو  ای   از  اس ،  مت   و  ده 
ی     Colazziتحلیل داده ها در پژوهش حاضر از روش تحلیل  

ن  مرحل    ،    "شامل  توایف پدید مورد ععق  توسط پژوهشگر 
رواندن هم  توایف هاي شرینندگان از پدیده، استخرا  امع   
بازگو یردن مهانی االی هر  اولی ،  نوشت  هاي  از دس    االی 

سازمان از  امل ،  اي  روش   در  گرفت   شکل  مهانی  مجموع  دهی 
ب    بازگردانی  پژوهشگر،  توسط  اامهی  توایف  نوشت   الیقا ، 
شری  ینندگان اه  مقایس  با تواییا  آنان از پدیده و ااعح  
و تغییر یافت  ها در اور  ب  واود آمدن داده هاي ادید در مرحل   

ییا  شری  بر اساس ای  مراحل، توا  .[37]تغییر، استیاده شد  
ینندگان چندی  بار ب  منظور درك و هم احساس شدن با آن ها  
  ، ها  آن  در  شدن  ور  موال   از  پس  و  مطاله   پژوهشگر  توسط 
و   استخرا  گردید  مطاله   مورد  پدیده  با  رابط   در  مهم  امع  
سپس سازماندهی یدها و مقول  ها اور  پذیرف . در مرحل  بهد 

هاي   مقول   هم   یردن  ترییب  شده،  با  استنتا   فرعی  و  االی 
توایف یامل  و اامهی از ازئیا   پدیده مورد مطاله  ب  دس   

ید    69آمد . ب  ای  ترتیب از مجموع مصاحی  ها انجا  گرفت  ،  
اولی  شناسایی شد . سپس با ینار هم قرار دادن و مقایس  یدهاي 

الیق      2حاال از هر مصاحی  و ادما  آن ها با هم ، در نهای   
 الیق  فرعی استخرا  گردید .  17الی  و ا

هاي  یافت   استحکا   و  علمی  اح   تا  شد  تعش 
از الریق س   قابلی  تایید ،  اعتیار و اعتماد حاال   .[38]پژوهشی

شود. قابلی  تایید از راه هاي مقایس  با پیشین  پژوهشی، وفادار 
و   تما  الول مطاله   پدیدار شناسی در  پژوهش  ب  روش  ماندن 

  مداو  بر پژوهش از ابتدا تا انتها ، استیاده از نمون  یافی و نظار
حاال  ها  داده  اشیاع  ب   رسیدن  تا  ها  مصاحی   ادام   و  مناسب 
یک  توسط  ها  داده  یدگذاري  و  تحلیل  با  اعتیار  قابلی   گردید. 
پژوهشگر با تجرب  و مستقل و مقایس  با تحلیل رود پژوهشگر و  

شری  ینندگان و گرفت  نظرا      همچنی ، دادن نتایج تحلیل ب  
رود   یییی  پژوهش  در  ی   اایی  آن  از  شد.  سنجیده  ها  آن 
  ، یییی  مطاله   در  اعتماد  قابلی   اس ،  مطاله   ابزار  پژوهشگر 
پژوهشگر ابزار مطاله  اس ، قابلی  اعتماد مطاله  یییی ب  توانایی  

ب  همی  منظور یک فرایند    .[39]ها و تعش رود او وابست  اس   
روند   ی   شود   حاال  االمینان  تا  شد  الراحی  یامل  پژوهش 
پژوهشی عاري از سوگیري می باشد و تجار  شکار متخصصی  
تهلیم و تربی  و آموزش بهداش  با پیش فرض ها  و دانست  هاي  
ی    شد  داده  ااازه  پدیده  ب   و  اس   نشده  آلوده  پژوهشگر  قیلی 

آزمودن ب   مطاله  حاضر  در   . یند  بیان  را  مورد  رودش  در  ها  ی 
حیاظ  از هوی  آن ها، دادن االععا  یافی ب  آن ها در مورد  
پژوهش و محرمان  ماندن االععا  االمینان داده شد . ععوه بر  
ای ، مطابق توای  پژوهشگران  ای  حوزه ، ب  هم  آزمودنی ها  
در مورد محو یردن هم  پایگاه داده ها مانند نوارهاي ضیط شده  

  ها و سایر موارد مرتیط بهد از ب  پایان رساندن  ، تما  دس  نوشت
ب  منظور تجزی  و تحلیل تحلیل داده ها ، االمینان یامل داده شد .  

 . مکس ییو دي اي استیاده شد افزار  داده ها از نر  افزار نر 

 ها  یافته 

سال   48  -42دامن  سنی  شری  ینندگان در ای  پژوهش  
  15براي رشت  علو  تربیتی  و آموزش بهداش  بود . در مجموع  

شری    هاي  ویژگی   . نمودند  شری   حاضر  پژوهش  در  نیر 
ینندگان از لحاظ مدرك تحصیلی ، انس ، رشت  تحصیلی ، مکان  

، س  در ادول   ، سابق  ردم   اس .    1مصاحی   توایف شده 
در  . شد  استیاده  یدگذاري  از  ها   یافت   تحلیل    اریان   براي  

شد    سازي  تمامی مصاحی   ها  انجا   شده پیاده     باز،  یدگذاري
تربی  و  و  تهلیم  توسط متخصصی   میاهیم مطرح شده  و یلی  

در تحلیل مصاحی  ها  ،    (ادول    )  آموزش بهداش   شناسایی شد
  17ید اولی ،    69بهد از حذف یدهاي تکراري و ادما  موارد مشاب   

ید زیر   17بدس  آمد . ب  ای  ترتیب     ید االی  2ید زیر الیق  و  

 ، (پروژه)  یار  واحد  پاسا،  و  پرسش   گروهی،  بح "الیق  شامل  
  ،  آزمایشگاهی  تدریس   روش  نقش،   اییاي  بر میتنی  تدریس   روش
 رار   تجربی  فهالی   یا  علمی  بازي،گردش  بر  میتنی  تدریس  روش

  روش   یاوشگري،   تدریس   روش  فرایندي،   تدریس  روش   یعس،   از
  از  استیاده  مسلل ،  حل  گویی،  داستان  رعقی ،  بر  میتنی  تدریس

  روش   سخنرانی،  ینیرانس،  ،  شنیررررداري،  و  دیداري  منابررررر 

ب  دس  آمد    "آموزشی  یمک  یتا   از   استیاده  توضیحی،  تدریس
. در مرحل  بهدي بر اساس هدف پژوهش با ادما  دست     (3  ادول)

ب  مقوال  دو ید االی      هاي موضوعی  و تیدیل میاهیم مشترك

ب  واود آمد    "تدریس مستقیم و تدریس میر مستقیم  "با عنوان  
  در الیق  االی تدریس میر مستقیم و زیر الیق  گردش  (4ادول  )

از   از   رار   تجربی  فهالی   یا  علمی   هاي   روش  بهتری   یعس 
از نظر متخصصی  ب       ابتدایی  دوره   در  آموزش بهداش     تدریس

دیدگاه "زیرالیقا  و الیق   االی مربوط ب     4دس  آمد. ادول  
آموزش   دوره  در  بهداش   آموزش  و  تربی   و  تهلیم  متخصصی  

.مییاشد را ب  تیکیک نشان می دهد "ابتدایی
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 مشخصا  شری  ینندگان در مصاحی   .1جدول 

 سن بر اساس سال  دمتسابقه خ مکان مصاحبه  رشته تحصیلی جنس  مدرک تحصیلی ردیف 

 دانشگاه علو  پزشکی تیریز  علو  تربیتی  مرد دیترا 1
  و بهداش  آموزش دانشکده علمی  هیا  اعضاي)20

 ( سعم   ارتقاي
42 

 دانشگاه علو  پزشکی تهران  آموزش بهداش   مرد دیترا 2
  و بهداش  آموزش دانشکده علمی  هیا  اعضاي)18

 ( سعم   ارتقاي
47 

 42 ( اعضاي هیا  علمی دانشکده علو  تربیتی)10 دانشگاه تیریز  علو  تربیتی  مرد دیترا 3

 46 ( تربیتی علو  دانشکده علمی  هیا  اعضاي)17 دانشگاه تیریز  علو  تربیتی  مرد دیترا 4

 45 ( تربیتی علو  دانشکده علمی  هیا  اعضاي)18 دانشگاه تهران  علو  تربیتی  مرد دیترا 5

 42 (  تربیتی علو  دانشکده علمی  هیا  اعضاي)14 دانشگاه تیریز  تربیتی علو   مرد دیترا 6

 45 ( تربیتی علو  دانشکده علمی  هیا  اعضاي)15 دانشگاه محقق اردبیل  علو  تربتی  مرد دیترا 7

 دانشگاه علو  پزشکی تیریز  آموزش بهداش   زن دیترا 8
 و بهداش  آموزش دانشکده علمی هیا  عضاي)15

 ( سعم   ارتقاي
45 

 دانشگاه علو  پزشکی تهران  آموزش بهداش   زن دیترا 9
  و بهداش  آموزش دانشکده علمی  هیا  اعضاي)19

 ( سعم   ارتقاي
44 

 46 ( تربیتی علو  دانشکده علمی  هیا  اعضاي)18 اردبیل محقق  دانشگاه علو  تربیتی  مرد دیترا 10

 تیریز   پزشکی علو  دانشگاه آموزش بهداش   مرد دیترا 11
 و بهداش  آموزش دانشکده علمی هیا  عضاي) 23

 ( سعم   ارتقاي
45 

 48 ( یارمند آموزش دانشکده بهداش )24 تهران   پزشکی علو  دانشگاه آموزش بهداش   مرد یارشناسی ارشد  12

 48 ( مربی دانشکده علو  تربیتی  )24 اردبیل  دانشگاه محقق علو  تربیتی  زن یارشناسی ارشد  13

 46 ( بهداش  دانشکده آموزش یارمند)23 تیریز   پزشکی علو  دانشگاه آموزش بهداش   مرد دیترا 14

 45 ( بهداش  دانشکده آموزش یارمند)21 تهران   پزشکی علو  دانشگاه آموزش بهداش   زن یارشناسی ارشد  15

 متخصصی  تهلیم و تربی  و آموزش بهداش  با روشهاي آموزش بهداش  و ارتقاي سعم  تجرب    پرسش از حاال یافت  هاي .2جدول 

   ابتدایی دوره  در بهداشت آموزش و تربیت  و تعلیم متخصصین دیدگاه از تدریس  های  روش  شما نظر به

 ؟  باشد  باید چگونه
 آزاد  کدگذاری 

  از   رودشران تا ینیم  مطرح  ها بچ  براي باز  سرواال   هرالسر   پایان در و ها  بچ  در  پرسرشرگر ذه   ایجاد -  پاسرا   و  پرسرش
 بگردند آنها  پاسا  دنیال ب   مختلف  الرق
 ...و مدرس  ریابان یا  مدرس   ینار پارك ،   مدرس  حیا  مثل یعس  از بیرون فضاهاي ب   ها بچ  بردن
 و  ینند  مشراری  یعس  فهالیتهاي در هم آنها  ی  دهیم  آموزش ها بچ  با  مشراریتی  ارور  ب   –  ها بچ   با  تهاملی  شریوه

 .شود  پردارت  بح   ب   گروهی  اور  ب  آموزش بهداش    مختلف  موضوعا   مورد در
 ...و انیمیش  ،   یارتون ،  فیلم مانند  مختلف  آموزشی  ابزارهاي  از  استیاده
 ها بچ   توسط  یاردستی انجا 

 الییه  ها بچ  بردن و  آموزشی  اردوهاي  برگزاري
 آوردن  مثرل  ،   آموزش  براي  یعس  داررل  بر   الییهر   از بخشررری  آوردن  الییهر   بر   هرا  بچر   بردن  امکران  عرد   ارررور   در

 ...و  قوربام  ،   ررگوش
 الریق ای  از محیط ب  ععقمندي  حس ایجاد و  الییه  ب   ها بچ  بردن

 آموزش بهداشر     با  ارتیاط در  باید  ی  دارند واود  متهددي  زیسرتی  و  اقتصرادي  سریاسری،   ااتماعی،  مسرایل  یا  موضروعا 
 مناالق  از مهاار   پیشرف ،   حال در  یا و پیشرفت   یشورهاي بی  مذا  نامتهادل توزی  انرژي،   بحران.  شوند تحلیل و تجزی 

 بی   از ،  لج  شردن  نشری   ت   عل  ب   دریاچ  و رودران   آلودگی و  زراعی شرده  تخریب هاي زمی   شرهري،  ب  روسرتایی
  تحلیل  قدر  سرریعس مسرائل ای  یردن  تحلیل و تجزی  الریق  از  توانیم می   ی ....  و  حیوانا  راص هاي  گون  رفت 
 بدهند انجا   را  پژوهشی و تحقیق مسائل ای  مورد در بگیم بهشون یا بدهیم  افزایش را   ها بچ 

 .دهند  ارائ  یعس در  ینیرانس  اور  ب  ی  بسپاریم  آموزان دانش ب   را   یتا  تدریس  از بخشهایی  توانیم می

 یند  می  یمک  یودك ب  رسد می نظر ب  مشکل  یپای سنی  در  ی   مجرد میاهیم درك  در  علمی گردش

  اما  گیرد؛  می انجا   آزمایشررگاه در  مهموال آزمایش.  ینیم  اسررتیاده آزمایش  از  موضرروعا   برری  آموزش براي  توانیم می
  براي   موارد،   بهضری  در.  باشرد آزمایش ندادن انجا   براي دلیلی نیاید مدرسر   در  مناسرب  وسرایل  یا  مجهز  آزمایشرگاه نداشرت 
  را  ها  آن آسرانی ب   تواند می  آموز دانش  حتی و مهلم  ی   اسر   الز  اي سراده بسریار  وسرایل یعس در آزمایش  دادن انجا 
 گیرند می یاد و بینند  می را   موضوع  تر ملموس اور  ب   ها بچ  آزمایش الریق از و.  یند  تهی 

  اسر ؛   موضروع  پروژه،   قسرم  تری  مهم  اسر  بچ  ب  آموزش میاهیم بهداشرتی   ها  پروژه دادن  آموزش هاي روش  از یکی
  یار  ب   مشررغول  االیی مطالب روي بر  آموزان دانش  ی   زمانی چون شررود  گرفت  نظر  در  باید ها آن هاي  قابلی   و ععیق

 پایان ب   را  یار  ینند می  سررهی  مهموال. بود  رواهد  اسررتیاده  مورد ها آن هاي  دانسررت  و  یار  ی  دانند می یا و شرروند می

 پاسا و پرسش

 پاسا باز سواال  بیان

 یعس  از  رار  فضاي و الییه  در گردشگري

 گروهی  بح 

مانند فیلم ،   آموزشی ابزارهاي از استیاده
 انیمیش ، یارتون 

  یردن  درس  مانند عملی فهالیتهاي انجا 
 یاردستی 

 الییه   در گردشگري

 یعس  دارل ب  الییه  از بخشی آوردن

 الییه   در گردشگري

 یاوشگري روش

 پژوهش  انجا 

 بهداشتی  آزمایشا  انجا 

 علمی  گردش

 بهداشتی  هاي پروژه انجا 

 گروهی  بح 

 ینیرانس 

 علمی  گردش

 توضیحی  روش

 مهلم  توسط  سخنرانی

 مسلل   حل

 علمی  گردش

 دررتکاري مانند  امهی فهالیتهاي انجا 

 در زمین  آموزش بهداش   يتلاتر ها ااراي
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 و آموزش بهداش     ی و ترب میتهل  یمتخصص  ا یاز  تجرب ییآموزش بهداش  در دوره ابتدا  يروش ها  ییتی
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میاهیم   آموزش هاي  پروژه  براي ایده  یسررب مناب   از یکی  تواند می   آموزان دانش  هاي  سرررگرمی برای  بنا. برسررانند
  باشد  بهداشتی

  گروهی  بح  تدریس در  چون بدهیم آموزش  را  بهداشرر   میاهیم برری  ها بچ   با  گروهی هاي بح  الریق  از  توانیم می
 فهم و درك  افزایش  باع  امر  همی   شررود،  می  داده  بازرورد دریاف  و  فهالی  براي  بیشررتري فرارر   آموزان  دانش ب 

  تقوی   ها  بچ   فهالی   و  مشرراری  ،  بح  الریق  از  شررود،  می  مسررلل  حل هاي  مهار   یسررب  و  میاهیم  از  آموزان دانش
 .گردد می

  الی   آموزان دانش  ی   اسر   چالشری بازیها ایجاد  ااروال  شرود نیز  سررگرمی و بازي  شرامل تواند  می  علمی گردش روش
 .دهند می رشد  میاهیم بهداشتی را  درك و  آگاهی با  همراه  را   ذهنی مهارتهاي و شوند می  مرتیط محیط با  فهالی 

  اسر    مهلم  سرخنرانی روش  از  اسرتیاده شرود  می    اسرتیاده  بهداشر   آموزش براي متاسریان   مدارس در  ی  روشرهایی  از یکی
  نوع  موضوع،   انتخا  در شاگردان دهد؛ آموزش چگون  و دهد آموزش را   موضوعی چ   گیرد می    تصمیم مهلم الگو ای  در

  آموزان   دانش  توانایی  و ععیق و نیازها و. ندارند نقشری  آموزشری  هاي برنام  گرداندن و  اارا  و  الرح در  سررانجا  و  فهالی 
  توا   مورد بیشرتر  آنچ  ینند  می  مسرلولی   و  مواودی  احسراس  یمتر آنها دلیل همی  ب  و  گیرد می  قرار  توا   مورد  یمتر
 .  اس   درسی  یتا  مطالب میناي بر  هم   ی  شود می     تدریس ی   اس   میاهیمی و  موضوعا   اس 

  االب  ها  بچ  براي  ی  االب  مسرلل  یک.  اسر   مسرلل  حل روش از  ینم می  اسرتیاده تدریس براي  ی  روشرهایی  از یکی
  یافی   اندازه ب  آنها براي یا نکند  الب را   آموز دانش  توا  مسررلل   اگر.  میکنم  الرح  را  باشررند داشررت  دوسرر  و باشرر 

  باشرد؛ پذیر  امکان  آموزان دانش براي آن حل و  پذیر  پاسرا   باید  مسرلل   ندارند آن انجا  ب  اي  ععق  نیاشرد،   برانگیزاننده
  شرروع  بهد  ینند  مختلف هاي  فرضری  دادن ب   شرروع و  روند نیاز  مورد  االععا  دنیال ب  مهلم  یمک با  باید  آموزان دانش

 .ینند حل را   رود نظر  مورد مسلل  و برسند  نتیج  ب  تا  ینند فرضی   آزمون ب 

   عملی هاي  فهالی  انجا 

  آموزان   دانش سرارت  تر  آگاه  الریق  از بهداشر    آموزش سرارت  بار پر براي یعس  از  رار  هاي  تجرب  و  علمی گردش
 روش ای   از ندر  ب   هنوز  مهلمی   از  بسریاري.  اسر   عالی روشری افتد  می  اتیاق ها آن  االراف  حقیق  در  ی  آنچ   باره در
 ب   نسری  را   بزرگتري  مسرلولی   علمی،  هاي گردش ب   آموزان  دانش  بردن  ی   اه  ای  ب   شراید.  ینند می  اسرتیاده ها

 بر مسرلولی   از  ااازه یسرب و حقوقی و قانونی هاي  مسرلولی   اینک   عل  ب  یا و گذارد  می ها آن  عهده ب  درس یعس
 هاي  محیط در  را  ها  گردش مهلمی   اگر..  ینند می  مخالی  امر ای  با اقتصرادي دالیل ب  یا  و  گیرد،  می  قرار  ها  آن دوش
 ای  بر  دهند انجا  نزدیک هاي محیط دیگر و ها  پارك  ها،  حوضرچ   مدرسر ،  بامچ   مدرسر ،  حیاط مانند  دسرترسری  قابل

 ینند  ملی   توانند می   سادگی ب  مشکع 

  واقهی   زندگی محیط  درباره  تجرب   و  مشرراهده  براي اي  وسرریل   عنوان ب  باال  اولویتی  از  علمی گردش روش  از  اسررتیاده
 اس   برروردار

  ینم  می  موظف  را   آموزان دانش  ی   این  ینم  می   اسرتیاده ها بچ   ب   زنده  مواودا   آموزش براي  ی  روشرهایی  از یکی
 چم   را  آن  از نیمی و بود  متر20 در  متر20 حدود  ی  اي شرده یاري چم   محوال   وارد  و  ینند  یار  گروهی ارور  ب   ی 
 بپردازند زنده  مواودا  از گیري نمون  ب  بودند  یرده زنی

 هاي  داسرتان  بیان  ، در زمین  هاي آموزش بهداشر    تلاترهاي  اارا  مانند سرعم   و  هنر تلییق و بهداشر  و  ادبیا  تلییق
 بهداشتی  

 آموزش بهداش     یوتاه هاي فیلم دیدن
 ها بچ   توسط  یاردستی انجا 

 سعم  بازي  یارتهاي مانند آموزشی یمک وسایل  از  استیاده
 سیز هاي  یتا  مانند  آموزشی یمک یتابهاي  از  استیاده

  یردن  مشراهده ب   یودیان تشرویق براي  منابهی از سررشرار ما  االراف محیط  چون برد  الییه  ب   را   آموزان  دانش  توان می
  یودك   وشرد می  باع  یند تشرویق  چشریدن  ،   یردن  لمس بوییدن،   یردن،  نگاه دقیق ب   را   یودیان ی   فهالیتی هر  اسر 

 بیرد پی  اساسی میاهیم ب  و شده میدل ماهر  یاوشگري ب 

 آموزشی منطق  یا مدرس   ،  یعس سطح   در بهداشتی   مسابقا   برگزاري
  تحلیل  و تجزی   ،  گیري  تصرمیم  تحقیق،   شرنار ،   سرنجش،   مشراهده،   مهارتهاي  علمی گردش روش  از  اسرتیاده با  توان می
 دهند می  قرار  تایید  مورد را   ترییب و

 بهداش    آموزش در بصري و سمهی  هاي شیوه  از  استیاده

 .باشد می  عملی  الور ب   اامه  در  همزمان  شری  با  محیطی هاي  آگاهی  افزایش براي  روبی روش  علمی گردش

 آموزش بهداش  و ارتقاي سعم    موضوع با یعس در یا آزمایشگاه  در  مختلف آزمایشا  انجا 
 نماید  مشاری   گروه در  رود  اشتیاق و  متنوع يها  توانایی از  استیاده با  ی  دهد می  ااازه آموز  دانش  هر ب   علمی گردش

 بهداش  و سعم   موضوعا  با یشوري مسابقا   در  شری 

 ویژه ب   رود،   یار ب   آموزشرری هاي  فهالی  و تدریس هاي روش  دریلی  تواند  می ی   اسرر   فنی  پاسررا  و پرسررش روش
 تشرویق  اسر   شرده  آمورت  ی   مطلیی بیان  یا ادید میهومی  باره در  تیکر ب   را  آموز  دانش  رواهد می  مهلم  ی   هنگامی

   اس  مناسیی بسیار روش هم بهداش    آموزش  براي بنابرای  یند

 .نماید بررسی  عینی و مستقیم الور ب   را   هرمحیطی بتواند  آموز دانش  ی  شود  می سازماندهی  الوري  علمی گردش

 در زمین  آموزش بهداش    يها يباز الراحی

در زمین  آموزش   یوتاه  هاي فیلم دیدن
 بهداش  

در زمین  آموزش    هاي یاردستی انجا 
 بهداش  

 ی یمک آموزش  یتابهاي از استیاده

 علمی  گردش

 در زمین  آموزش بهداش   مسیقا   برگزاري

 یصريو  سمهی وسایل از استیاده

 علمی  گردش

 در زمین  آموزش بهداش    آزمایشا  انجا 

 علمی  گردش

 در زمین  آموزش بهداش    مسابقا  در شری 

 پاسا و پرسش

 علمی  گردش

 یارتون  ،  انیمیش  ،  فیلم دیدن

 نمایش ااراي

 پاسا و پرسش

 در زمین  آموزش بهداش    هاي پروژه انجا 

 علمی  گردش

 علمی  گردش

بهداشتی  موضوعا  رلق ب  آموزان دانش رود
 بپردازند  و سعم  

در زمین  آموزش    ساده هاي بازي انجا 
 بهداش  

 عملی   هاي پروژه انجا 

 پاسا و پرسش

 بازي

 پاسا و پرسش

 در زمین  آموزش بهداش    نمایش ااراي

 بازي

 گویی  داستان

 پاسا و پرسش

 رعقی  

 آموزشی  یمک یتابهاي از استیاده

 یاردستی  انجا 

 آزمایش انجا 

 نمایش و تلاتر ااراي

 بازي

 ینیرانس 

 در زمین  آموزش بهداش    هاي آزمایش انجا 

 گروهی  بح 

 آزمایش انجا 

 گویی  داستان

 آموزشی  یمک یتابهاي از استیاده
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 انیمیش  - یارتون - فیلم دیدن
  در   ولی  حقیقی  متیراو   هراي  نقش  آموزان  دانش نمرایش  روش  در.    یرد  اسرررتیراده  یردن  برازي نمرایش  روش  از  توان  می

 راك فرسرایش بر رودران  آ   سررع   اثر  مورد در مثع. گیرند  می عهده ب  باشرند،  زیسرتی  ی  را  وانمودي  هاي  موقهی 
 داد نمایش میز یک بردن  یار ب  با  توان می  را  رودران  اریان  یعس،  در

 ب  و شرده چالش  دچار آموز  دانش ذه  پرسرش با  اسر   مواود بهداشر  و سرعم    مورد در متهددي  مسرائل و پرسرشرها
 .آید  می بر حل راه بهتری  یافت  دنیال

  مدنظر  آموزان  دانش فهال  مشراری   گروهی  پروژه روش در.  آموزش بهداشر     مختلف هاي  پروژه انجا  روش  از  اسرتیاده
  پروژه   موضروع  انتخا  در  آموزان  دانش هاي قابلی  و ععیق.    شرود انجا  یعس  رار  و دارل در  اسر  ممک  باشرد می
 اس  مهم

 تعش  از حاارل اند  یرده  یشرف یا  و اند  آمورت   آنچ  ینند  احسراس  ی   برند  می لذ  یادگیري از  زمانی واق  ب   یودیان
 مسرائل درك در آنان  راهنماي فقط ها مهلم و باشرند رود یادگیري  مسرلول آنها رود  اسر   الز  پس  اسر  بوده آنها رود

 .باشند

 هاي بازي  میتوانیم  ینیم آشررنا  الییهی هاي نهم  یا  الییه   در  مختلف  مواودا   واود  و  الییه  با را   یودیان  آنک  براي
 .دهیم انجا  آنها  همراه  را  اي ساده

  باید  سواال  منتها  یرد  استیاده پاسا  و پرسش روش  از آموزش بهداشر  و ارتقاي سعم    مسرائل تدریس  براي  توان می
 ب   را  آنان ذه  و  برانگیزاند را  آنان  توا   ی   شوند  مطرح اي  گون  ب  و  گردند؛  الرح  شاگردان  علمی هاي  زمین  ب   توا  با

 .آورد در  حری 

 توسرط  عملی  هایی پروژه   انجا  با  ااتماعی  و  الییهی هاي محیط  مسرائل و رویدادها با مدرسر   یارهاي  سرارت   مرتیط
 آموزان دانش

 عینی و مستقیم مشاهده و  الییه  با تماس

  می  تقوی   را   آموز دانش یادگیري  اه  و  انگیزه پرسرش.  یرد  اسرتیاده درس یعس در پاسرا  و پرسرش  روش  از  توانیم
  اعمال  سرري یک انجا  ب   احتیا  آن ب  رسریدن براي  آموز دانش  ی   اسر   پاسرخی  یافت  براي  اسرتجو  پرسرش.  یند

 .سازد درك قابل  را  اي  مسلل  تا  دارد فکري

 را  آینده زندگی تمری   انی  یودیان براي بازي واق  در  .اسر  بازي زبان یودیان براي ها زبان تری  فهم قابل از یکی
 .ینند می تمری  بازي الریق از ینند،  اییا را  آنها درآینده اس ،  ممک  ی  هایی نقش از بسیاري یودیان،  و دارد

  عملیا   با  آموزان دانش   ینند،   اارا   یوتاه نمایش اررور  ب   را  بهداشررتی    موضرروعی  رواسرر   آموزان  دانش  از  توان می
 تجربر   بر  میتنی  یرادگیري  موقهیر   یرادگیرنردگران  براي  نقش اییراي.  یننرد  می  برقرار  عراالیی  ارتیراط  نقش  اییراگران  و نمرایش
 .یند  می ایجاد

  را بهداشر    ب  مربوط  میاهیم  یودیان ی   شرود می   مواب بازي. سرریعس  در در زمین  بهداشر    هاي بازي  از  اسرتیاده
 شوند نمی سستی و  ررو   دچار  دارند،   مشاری  هم با یودیان بازي  در ی  آنجا  از. گیرند  فرا 

 بگیرند  یاد  اقوا   یا ،  رود  ومادر پدر مثع دیگران از را  بهداشتی  در مضمون هاي داستان  رواس  آموزان دانش  از توان می
 .بگویند  دیگر هاي چ ب ب  سریعس و

  آن، تدریس و  ادید درس  یا  مطلب ب   شرراگرد  توا   الب  هنگا  مهلم روش ای  در.   پاسررا  و پرسررش روش  از  اسررتیاده
  میاهیم   و  مطالب مسریر در  را  شراگردان  ذهنی  فهالی  منظم هاي سروال  الرح  با  بلک   پردازد،  نمی  مطلب بیان ب  مسرتقیما

 یابند دس  ادید میاهیم  یشف ب  آنها  رود تا یند؛ می  هدای   را  آن  داده،   قرار بهداشتی و سعم   ادید

 مثع.  یرد اسرتیاده  اسر   آموزان دانش  رعقی  بر  میتنی  ی  تدریس هاي روش  از بهداشرتی   مسرال تدریس  براي  توان می
  یادگیرنده  ی  را  چیزي  ی  اس  آن  روش ای   در روش   هاي شرط  از  یکی. ینند  درس   در زمین  بهداش   دستی  یار  یک
 باشد وي  رود یار ثمره باید دهد می  ارائ 

   سیز  انتشارا  یتابهاي مانند  آموزشی یمک یتابهاي  از  استیاده

 (... و نوشاب  بطریهاي  مداد،  هاي تراش)  ریختنی دور  مواد از نقاشی یا  وسیل  تولید مانند  بهداشتی  هاي  یاردستی انجا

  فهالیتی   آزمایش.    داد آموزش  آموزان  دانش ب   را  آموزش بهداشرر     موضرروعا   مختلف هاي آزمایش انجا  با  توان می
 ینند می  یسب  تجرب  عمع راص  میهومی باره در مواد و وسایل بردن بکار با  آموزان دانش آن اریان در  ی   اس 

  آموزش   آنها ب   را   مسائل از بسیاري  آموزان دانش توسط  آموزش بهداش     مختلف هاي  نمایش   و  تلاتر  ااراي  با  توان می
 اس  مناسب  بسیاربهداشتی   موضوعا   عینی تجسم براي روش ای   داد

 یادگیري  براي  آسران  راهی  بازي.   یرد  اسرتیاده آموزش براي  یردن بازي روش از  تر پایی  سرنی  در رصروص  ب   توان می
 اس 
  ینیرانس  را  آن  آموز دانش  ی   یرد  مشرخص را   میحثی  آموز دانش  هر  ععق  ب   توا  با  یتا   مختلف  میاح   از  توان می
 .دهند  ارائ  یعس در هم  درسی یتابهاي  از  فراتر  مطالب از  ی   رواس  آنان  از  توان می  الیت  دهد

  در  را  راارری آزمایش یا و ینند  الراحی آمایش نوع یک تدریس  مورد موضرروع براي  رواسرر   آموزان  دانش  از  توان می
 دهند  ارائ  یعس در  را  آن  نتیج  و داده  انجا  منزل

  هر  نماینده تا  رواسررر   آنها  از و  یرد مطرح  گروهی  ارررور  ب  را   میاحثی  یعس  در  آموزان دانش بندي گروه با  میتوان
 بپردازند موضوع  مورد در  گروهی  بح  ب  مهلم  همراه  آموزان دانش و یند بیان  زمین  آن در  را   افراد سایر نظر  گروه
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  دانش  تا داد  انجا  آزمایشرگاه  در  یا و یعس در  را   مختلیی آزمایشرهاي  توان می  درسری  یتا   مختلف  میاح  ب   توا  با
 ینند درك را   تدریس مورد  موضوع  عینی  اور  ب   آموزان

 سرعم    موضروعا  در مهلم توسرط  گویی داسرتان  اسر   میید  ریلی بهداشرتی   میاح   تدریس براي  ی   یارهایی  از یکی
 آنها  از داسرتان  از بهد و یند ترسریم  آموزان  دانش براي  را  ارحن  یامل بتواند و  داشرت  قوي بیان قدر   باید مهلم.  اسر 

 ینند گیتگو و  بح  داستان میهو  ب   راا   بخواهد

  اموزان  دانش ب   را   مطلب مثع  یرد اسرررتیاده آنها  از تدریس در  توان  می  آموزشررری یمک یتابهاي  انواع واود ب   توا  با
 دهند انجا   را  ها تمری  یا و ینند  آمیزي  رنگ یتا  آن  در را   مرتیط هاي نقاشی  ی   بخواهیم حاال و  داد  توضیح 

 شده اس    ارای  2در ادول  زیر الیقا  و  الیقا  االیزمین  یلی، 

 الیق  االی فراوانی پاسا متخصصی  و  ،   الیقا  زیرگزینش یدهاي محوري،   .3جدول 

روش   چ   با  و  چگون   شما  نظر  آموزش ب   توان  می  هایی 
 بهداش   دانش آموزان را در دوره ابتدایی آموزش  داد؟ 

 الیق  االی  ( فراوانی)تکرار زیر الیقا  

 پرسش و پاسا

 بیان سواال  بازپاسا

 گردشگري در الییه  و فضاي رار  از یعس

 بح  گروهی 

 استیاده از ابزارهاي آموزشی مانند فیلم ، انیمیش ، یارتون 

 هاي عملی مانند درس  یردن یاردستی   انجا  فهالی 

 گردشگري در الییه  

 آوردن بخشی از الییه  ب  دارل یعس

 گردشگري در الییه  

 روش یاوشگري

 انجا  پژوهش 

 انجا  آزمایشا  بهداشتی 

 گردش علمی 

 انجا  پروژه هاي بهداشتی  

 گروهی  بح 

 ینیرانس 

 گردش علمی 

 روش توضیحی 

 سخنرانی توسط مهلم 

 حل مسلل  

 گردش علمی 

 انجا  فهالیتهاي امهی مانند دررتکاري

 ااراي تلاتر هاي در زمین  آموزش بهداش   

 الراحی بازي هاي  در زمین  آموزش بهداش  

 دیدن فیلم هاي یوتاه  در زمین  آموزش بهداش  

   آموزش بهداش  انجا  یاردستی هاي  در زمین

 استیاده از یتابهاي  یمک آموزشی 

 گردش علمی 

 برگزاري مسیقا   در زمین  آموزش بهداش  

 استیاده از وسایل سمهی و یصري

 گردش علمی 

 انجا  آزمایشا   در زمین  آموزش بهداش  

 گردش علمی  

 شری  در مسابقا   در زمین  آموزش بهداش   

 پرسش و پاسا   

 گردش علمی  

 دیدن فیلم ، انیمیش  ، یارتون  

 ااراي نمایش  

 پرسش و پاسا 

 1سخنرانی 
 1توضیحی

استیاده از یتا  هاي یمک آموزشی  
4 
 
 
 
 
 
 

 آموزش مستقیم 6
 

 4پرسش و پاسا 
 6بح  گروهی

 5پروژهانجا  
 3اییاي نقش
 4آزمایش
 9بازي

 11گردش علمی  
 2یاوشگري
 فرایندي
 3رعقی 

 4داستان گویی
 1حل مسلل 

 استیاده از منابررررر  
 10دیداري و شنیررررداري 

 2ینیرانس  

 آموزش میر مستقیم  63
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 انجا  پروژه هاي  در زمین  آموزش بهداش   

 گردش علمی  

 گردش علمی  

سعم      و  بهداشتی  موضوعا   رلق  ب   آموزان  دانش  رود 
 بپردازند 

 ي ساده  در زمین  آموزش بهداش انجا  بازي ها 

 انجا  پروژه هاي عملی  

 پرسش و پاسا 

 بازي 

 پرسش و پاسا   

 ااراي نمایش  در زمین  آموزش بهداش   

 بازي 

 داستان گویی  

 پرسش و پاسا 

 رعقی   

 استیاده از یتابهاي یمک آموزشی  

 انجا  یاردستی   

 انجا  آزمایش 

 ااراي تلاتر و نمایش 

 بازي 

 ینیرانس  

 انجا  آزمایش هاي  در زمین  آموزش بهداش   

 بح  گروهی  

 انجا  آزمایش 

 داستان گویی  

 استیاده از یتا  هاي یمک آموزشی  

 بهداش ، فراوانی،  دراد  و رتی  روش هاي تدریس  آموزش  الیقا  االی، زیر الیقا   .4جدول 

 درصد فراوانی  زیر طبقات طبقات اصلی  ردیف 

1 

 مستقیم میر تدریس

 8/5 4 گروهی  بح 

 7/8 6 پاسا و پرسش 2

 25/7 5 ( پروژه ) یار واحد 3

 35/4 3 نقش اییاي  بر میتنی تدریس روش 4

 8/5 4 آزمایشگاهی  تدریس روش 5

 05/13 9 بازي  بر میتنی تدریس روش 6

 95/15 11 یعس از رار  تجربی فهالی  یا علمی گردش 7

 9/2 2 فرایندي تدریس روش 8

 45/1 1 یاوشگري  تدریس روش 9

 35/4 3 رعقی    بر میتنی تدریس روش 10

 8/5 4 گویی  داستان 11

 45/1 1 مسلل   حل 12

 5/14 10 مناب  دیداري و شنیداري  از استیاده 13

 9/2 2 ینیرانس  14

15 

 مستقیم تدریس

 45/1 1 سخنرانی 

 45/1 1 توضیحی  تدریس روش 16

 8/5 4 آموزشی  یمک یتا  از استیاده 17

  ، تحلیل  فرایند  پایان  تدریس   2در  روش  االی  الیق  
 روش  ،ه(پروژ)  یار  واحد   پاسا،  و   پرسش  گروهی،  بح )میرمستقیم

  روش   ،  آزمایشگاهی  تدریس  روش   نقش،   اییاي بر میتنی  تدریس

 از  رار   تجربی  فهالی   یا  علمی  بازي،گردش  بر  میتنی  تدریس
  روش   یاوشگري،  تدریس  روش  فرایندي،  تدریس  روش  یعس،
  از  استیاده  مسلل ،  حل  گویی،  داستان  رعقی ،  بر  میتنی  تدریس
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و روش تدریس    (ینیرانس  ،  شنیررررداري،  و  دیداري  منابررررر 
  یمک   یتا   از  استیاده  توضیحی،  تدریس  روش  سخنرانی،)مستقیم
در فرایند روش هاي تدریس آموزش بهداش  در دوره   (آموزشی  

 ابتدایی شناسایی شد.  
 روش تدریس میر مستقیم   -1

بهداش   آموزش  و  تربی    و  تهلیم  نتایج متخصصی   الیق 
ر دادند و ایثر آنها روش هاي تدریس میر مستقیم را در اولوی  قرا

بهتری    از  را  یعس  از  رار   فهالی   یا  علمی  گردش  روش 
روشهاي تدریس آموزش بهداش  در دوره ابتدایی قلمداد یردند .  

  روش تدریس میر مستقیم زمانی  یاریردهاي  تری   مهم  از   یکی
 دانش  یند  می  تعش  مهلم  و   اس   ”راید“  بسیار  یعس  ی   اس 

  مطالب  عرض   و  تمری   دادن  الریق   از  شده  قیمتی  هر  ب   را  آموزان
  روابط  بر  مستقیم  میر  تدریس  الگوي  .آورد  در  حری   ب   درسی

  تدریس   روش  در  .ورزد  می  تأیید  یادگیرنده  و  مهلم  بی   دوستان 
 یاري   را   یادگیرندگان  ی   میشود  آن   ارف  مهلم  تعش   مستقیم  میر
 اییا  آنها  پرورش  و  آموزش  هدای   در  را  االی  نقش  رود  تا  یند
  .یند

روش تدریس  "در املب مصاحی  هاي اور  گرفت  عنوان  
مستقیم   متخصصی     "میر  شده  ذیر  تجار   از  یکی  عنوان  ب  

تهلیم و تربی   و آموزش بهداش   بود . بهضی از شری  ینندگان  
ب  روش تدریس گردش علمی یا فهالی  رار  از یعس درس  ،  

و مناب  دیداري  از  بر    استیاده  میتنی  تدریس  شنیداري  و روش 
بازي  نیز بیشتر اشاره داشتند . نظر چند نیر از مصاحی  شوندگان  

 در ای  زمین  بدی  شرح اس  .  

 بار   پر  براي  یعس  از  رار   هاي  تجرب   و  علمی  گردش"
  آموزان  دانش  سارت   تر  آگاه  الریق  از  بهداش     آموزش  سارت 

  روشی  افتد  می  اتیاق  ها  آن  االراف  حقیق   در  ی   آنچ   باره  در
  ها  روش      ای    از   ندر    ب   هنوز  مهلمی   از  بسیاري.  اس   عالی

  ب   آموزان  دانش   بردن  ی   اه    ای   ب   شاید.  ینند  می  استیاده
  درس  یعس   ب    نسی  را  بزرگتري مسلولی   علمی،  هاي  گردش

  قانونی   هاي  مسلولی   اینک   عل   ب   یا  و  گذارد   می  ها  آن   عهده  ب 
 گیرد،   می  قرار  ها  آن  دوش  بر   مسلولی   از  ااازه  یسب  و  حقوقی  و
  مهلمی    اگر.ینند  می  مخالی   امر  ای   با  اقتصادي  دالیل  ب   یا  و

  مدرس ،   حیاط  مانند  دسترسی   قابل   هاي  محیط    در   را   ها  گردش
 نزدیک   هاي  محیط  دیگر  و  ها  پارك  ها،  حوضچ   مدرس ،  بامچ 

 "ینند ملی   توانند می  سادگی  ب   مشکع  ای  بر دهند انجا 

  بازي.  سریعس   در    بهداش   زمین    در  هاي  بازي  از  استیاده"
  فرا   را    بهداش   ب    مربوط   میاهیم  یودیان  ی   شود  می    مواب
  دچار  دارند،  مشاری   هم  با  یودیان  بازي  در  ی   آنجا   از .  گیرند

 "شوند نمی  سستی و ررو 

توق  والدی   ب  نظر روش هاي سنتی منسوخ شده اس  ،    "
 مختلف  آموزشی   ابزارهاي  و دانش آموزان بر ای  اس  ی  باید از از

 استیاده شود .   "...و انیمیش  ، یارتون ، فیلم مانند

 روش تدریس مستقیم  -2
  یادگیري  زمان  رساندن   حدایثر  ب    مستقیم  آموزش   عمده  هدف

  و از  .ینند  توا   درس  ب    بیشتر  باید  و مهلمان  اس   آموزان   دانش
  . بپرهیزند  شاگردان  رفتارهی  از  انتقاد  چون  منیی  هاي  رفتار  اعمال

  توا   ی   اس   محیطی  مستقیم  آموزش  محیط   رعا   الور   ب 
  رود   وق   از   باالیی  دراد  شاگردان  آن   و در  دارد  یادگیري  بر   مالب

 . میکنند ارف درس وظایف ب   مربوط امور  انجا  در را

  روش"  عنوان   گرفت   اور   هاي  تهداد یمی از مصاحی     در
  متخصصی    شده  ذیر  تجار   از  یکی  عنوان  ب   "  مستقیم  تدریس
در زمین  روش هاي آموزش      بهداش   آموزش   و    تربی    و  تهلیم

 استیاده  تدریس   روش  ب   ینندگان  شری   از  بهضی.    بود  بهداش   
نیز  یمک  یتا   از را    از  نیر  چند  نظر.    داشتند  اشاره  آموزشی 

 اس   شرح  بدی   زمین  ای  در شوندگان مصاحی 

  هاي  روش  از   بهداشتی  مسال  تدریس  براي  توان  می"
 یتابهاي   مانند   آموزشی  یمک  یتابهاي  بر   میتنی   ی   تدریس

 . یرد استیاده"  سیز انتشارا 

  در  توان  می  آموزشی  یمک  یتابهاي  انواع  واود  ب   توا   با"
  توضیح  اموزان   دانش  ب    را   مطلب  مثع  یرد  استیاده  آنها  از   تدریس

  رنگ   یتا   آن  در  را  مرتیط  هاي  نقاشی  ی   بخواهیم  حاال  و  داد

 "دهند انجا  را ها تمری  یا و ینند آمیزي

  دانش  هر  ععق   ب   توا   با  یتا   مختلف  میاح   از  توان  می"
  دهد  ینیرانس   را  آن  آموز  دانش  ی   یرد  مشخص  را  میحثی  آموز
 درسی  یتابهاي  از  فراتر  مطالب  از  ی   رواس   آنان   از  توان   می  الیت 

 "دهند ارائ   یعس در هم

 بحث  
یافت  حاضر  پژوهش  از    در  حاال  متخصصی  هاي  تجرب  

تهلیم و تربی  و آموزش بهداش  از روش هاي آموزش بهداش   
آموزشی نظا   در  آموزان  گرف   یشور  دانش  قرار  بررسی  .  مورد 

افراد  در ای  مطاله  بیانگر آن بود ی  ای   متخصص  تجرب  افراد  
مدارس   سطح  در  ابتدایی   دوره  گوناگونی  آموزش   هاي  روش 

  ب   آموزان  دانش  یردن  ععقمند  متخصصانای   ینند .  مطرح می
نمایند.   تأیید می را  مختلف  الرق  از  روش هاي آموزش بهداش   

الیق     17در قالب    چکیده سخنان افراد شری  یننده ای  پژوهش
مجموع     اور  زیر  االی قرار گرفت  اس  و ب الیق     2و    فرعی  

 رار   تجربی   فهالی   یا  علمی  گردش   "یک زمین  یلی تح  عنوان
  دوره   در  آموزش بهداش     تدریس  هاي  بهتری  روش   از   یعس   از

رعا  شده    باشد،  پاسخگو  باید  آموزشی  نظا   ی    اس ابتدایی  
ای  مطاله     اس . و     هاي  پژوهش    نتایج  بایافت  هاي  پنهانی 

،  [42]، عظیمی و همکاران[41]احمدي و همکاران  ،[40]همکاران  
، پیري و  ][44]و همکاران  vozikis،  [ 43]معرلیلی و همکاران  

همسو مییاشد ی  نشان    [46]، قنیري و همکاران[45]همکاران  
تواند ب  تنهائى و  ى تهلیم دستورا  و میاح  بهداشتى نم می دهد
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بدون برقرارى سایر موازی  بهداشتى مثمر شود و ب  نتیج  مطلو   
بلک  فراهم   مدارس  مدیری   انجامد.  و  با آن  ارتیاط  در  باید  نیز 

  دانش آموزانهاى بهداشتی،  یردن امکانا ، تأمی  و حیظ زمین  
ها را حمای  یند. همچنی  را یارى داده و استمرار و استقرار برنام 

را   آن  دستورا   تهلیم  و  بهداشتى  میاح   ی   یرد  اضاف   باید 
بندى قالب   توان فقط در یک برنام  مدون و محدود، رعا  ونمى

بلک  مى  ب  بایس  رسان  یرد،  الور پیگیر و پیوست ،  هاى گروهى 
هاى مناسب بازگو ینند تا  هائى از آن را در فرا ها و گوش نکت  

براى   بهداش   یهنى  بهداش   اهانى  سازمان  شهارهاى  از  یکى 
آموزان تحقق  حداقل در آینده ای  دانش 'هم  و هم  براى بهداش 

 .پذیرد

عنوان یک سارتار ااتماعی، براي آموزش، محیطی    درس  ب م
نماید ی  یودك در آن سال هاي حساس زندگی رود  را فراهم می
یند شش  یند. هنگامی ی  یودك، دبستان را آماز می را سپري می 

سال از عمرش گذشت  اس  و از محیط ران  ب  واحد ااتماعی  
متی، تماس مدرس  وارد و با محیط و با رطرا  تهدید یننده سع

می پیدا  اامه   بیشتري  افراد  از  فردي  مدرس ،  در  یودك  یند. 
یوچک مدرس  اس ، ب  ععوه عضوي از اعضاء یک رانواده نیز 

دهد لذا با باشد ی  مجموع آن ها اامه  وااتماع را تشکیل میمی
ارائ  ردما  در مدارس ردما  بهداشتی ب  اامه  نیز گسترش  

دمی مدارس  بهداش   یلی یابد.  راهیرد  و  بهداشتی  سیاس   ر 
برنام    مجموع   و  یشور  درمانی  بهداشتی  هاي  گذاري  سرمای  

 هاي توسه  و رفاه ااتماعی اایگاه و اهمی  ویژه دارد 

از   در    18بیش  آموز  دانش  سراسر    9700میلیون  آموزشگاه 
مهلم ب  تحصیل اشتغال دارند، ب  ععوه    900000یشور در ینار

ا سو   دو  ب   نقاط  نزدیک  در  ابتدایی  مدارس  ویژه  ب   مدارس  ز 
و  آموزان  دانش  امهی   یثر   دارند.  استقرار  یشور  روستایی 
بهداش    اهمی   بیانگر  مدارس  استقرار  و  پرایندگی  وضهی  

 .باشدمدارس می

هنوز   اریر،  سال هاي  موفقی  هاي  و  ها  تعش  رمم  علی 
بهداشتی تسهیع   و  امکانا   فاقد  یشور  مدارس  از    تهدادي 

برروردار  می الز   استانداردهاي  از  آموزشی  فضاهاي  و  باشند 
هاي نمی بیماري  واگیردار،  هاي  بیماري  هنوز  همچنی   باشند 

مختلف چشم، دهان و دندان، ارتعال  شنوایی، قلیی و عروقی،  
ارتعال    باالرره  و  اي  تغذی   یمیودهاي  انگلی،  هاي  بیماري 

یند و مواب مشکعتی  می رفتاري، سعم  دانش آموزان را تهدید  
شود و ای  در حالیس  ی   در فراگیري و اف  تحصیلی آن ها می

و   موثر  اقدامی  آموزان،  دانش  و رف  مشکع   ب  موق   شنار  
 .سنجیده در بهیود سعم  و پیشرف  آموزش آنها رواهد بود

روانی،   نیازهاي  زندگی  اولی   مراحل  از  یک  هر  در  اگر 
یا آموزشی دانش آموزان ب  موق  تامی   ااتماعی، فیزیولوژیک و  

نشود در دوره هاي بهدي زندگی ایران عوارض ایجاد شده امکان  
ب  دشواري ایران می براي رشد و توسه   پذیر نیس  و یا  شود 

آنس  ی    ااولی  راهکار  بهد،  نسل  تکامل  و  بهیود  و  نسل  یک 
 .براي بهداش  مدارس سرمای  گذاري شود

روشهاي آموزش احیح  انش آموزان از  بررورداري دبنابرای   
مناسب اثرا  مطلو  بسیار دارد، از امل  نیروي درك    بهداشتی  

می  حدایثر  ب   را  ها  آن  دریافتی  اف   و  از  الوگیري  با  و  رساند 
 .یاهدناموا  تحصیلی و در نتیج  از اتعف سرمای  هاي وسی  می 

 نتیجه گیری  
ربی  و آموزش  متخصصی  تهلیم و تی     داد یافت  ها نشان  

  تجربی  فهالی   یا   علمی  بهداش  ، آشنایی  با روش هاي گردش
از  مهم تری  روش هاي آموزش  دانش آموزان    یعس  از  رار 

مهم تری  عامل پیشرف  و ضام   در حوزه آموزش در تما  سطوح  
اس  اامه   تدریس   .بقاي  شود  می  پیشنهاد  آموزش    بنابرای  

از الریق روش  توانمندسازي  د  ب  قصد  بهداش    انش آموزان  
یعس  اارا    از  رار   تجربی  فهالی   یا  علمی  گردش  هاي تدریس

شود. همچنی  ب  دلیل محدود یردن مصاحی  از متخصصان  س   
 دانشگاه،  نتایج ای  پژوهش قابل تهمیم نمی باشد. 

 سپاسگزاری 
ویسندگان بر رود الز  می دانند از تمامی اساتید دانشکده  ن

هاي تهران   دانشگاه    و آموزش بهداش   و روانشناسی  علو  تربیتی  
 . و تشکر ب  عمل آورند  تقدیر ، تیریز و محقق اردبیل 

 

 تضاد منافع 
 ینند ی  ای  اثر حاال یک وسیل  نویسندگان اعع  می  بدی 

هیچ و  بوده  مستتقل  سازمانپژوهش  با  منافهی  تضاد  و گون     ها 
 . دیگر ندارد صاشخا

 

 اخالقی مالحظات  
نوشت    1398سال ،  ای  مقال  ب  الور مستقل توسط نویسنده

اس  ارع و   شده  ید  از   الرحق  فقط 

IR.TABRIZU.REC.1398.031    و   براي راهنمایی 
آموزش بهداش  استیاده   روش هاي    میروضا   برری از    شناسایی

  ب  منظور رعای  موازی  ارعقی مواردحاضر    ةدر پروژ.  اس   شده
  : دق  مد نظر بوده و مراعا  شده اسزیر ب  
هاي انجا  شده از متخصصی  تهلیم و تربی  و مصاحی در  .  1

بهداش    مناسب فایل  ةیلیآموزش  ید  با  و  بوده  اسم  فاقد    ها 
 .اندمشخص گردیده

مورد    اي براي افرادي ی گون  هزین هیچ  ق فو  ةمطاله  . انجا 2
 .اند، نداشت  اس مطاله  قرار گرفت 
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ی3 الریق    لیة.  از  شده  گرفت   قرار  استیاده  مورد  االععا  
مس  قانونی هماهنگی  با  ذیربط  لو  وزار   والن  و  علو   وزار  

 .باشدمیبهداش  

شوندگان، اایگاه مصاحی وا  نامی از    در ای  مقال  ب  هیچ .  4
 .برده نشده اس  هاو سم  آن

  ةیلی  ر مطالب علمی امانتدار بوده و در استیاده، ارائ  و نش.  5
.گردیده اس  ظمحققی  لحا قحقو
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