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 گیری از تعالیم اسالمیهای آموزش سالمت با بهرهتبیین شیوه
 
 

  18/11/49 پذيرش مقاله:          02/8/49 دريافت مقاله:

 چکیده
فطرت  ن و الزمه آن انجام وظایف دینی است. اسالم به حکم اینکه دینی جامع و مبتنی برسالمتی نیاز اساسی انسا سابقه و هدف:

نکرده است. آموزش سالمت نیز یکی از راهکارهای ارتقاء سالمت  جهت تکامل جسم و روح انسان فروگذار هیچ دستوری در انسانی است از

ها و تعالیم اسالمی جهت ارتقاء گیری از آموزههای آموزشی با بهرهشیوه ها وسطح جامعه است. هدف از انجام این مطالعه، ارائه روش در

 باشد.میسالمت 

های پیامبر و امامان بر اسالمی سیره و آموزهعتاستنادی است که با بررسی منابع م -این پژوهش نوعی مطالعه توصیفی مواد و روش ها:

 در مورد سالمت و تندرستی استخراج شده است.

با  .آموزش و تعلیم بدون تربیت، هیچ گونه سودی نخواهد داشت و در حقیقت تربیت در مرحله قبل از آموزش و تعلیم قرار دارد يافته ها:

های آموزشی عبارت بودند از: شیوه فرض مخالف، آموزش با استفاده از عمل، ترین شیوهبررسی متون کتب اسالمی مشخص گردید که مهم

های طبیعی(، ت به مشترکات، تداعی معانی، روش مقایسه کردن، تحریک افکار )سوال کردن و ذکر پدیدهمعرفی الگوی خوب و بد، دعو

القاء غیر مستقیم، برهان و  ها در آموزش،کارگیری هنر در آموزش، استفاده از بیان سرگذشته تشبیه و تمثیل، تلقین، تشویق و تنبیه، ب

 وان سالمتی را در سطح جامعه ارتقاء بخشید.تها میگیری از این روشبهره مناظره که با

های آموزشی موثر و متعددی برای توان گفت خداوند متعال در قرآن کریم از روشبا توجه به نتایج به دست آمده می نتیجه گیری:

 و رفتار در انسان امروزه کامالا  ارزشمند آنها برای ارتقاء سطح آگاهی، نگرش، عملکرد ها استفاده کرده که تأثیر فراوان وآموزش تمام انسان

 ها )تمام ابعاد زندگی بشر( کاربرد فراگیری داشته باشد.تواند در آموزش سالمت جسمی، روحی، روانی و اجتماعی انساناثبات شده و می

 اسالم، آموزش بهداشت، ارتقاء سالمت واژگان کلیدی:

 

 مقدمه
(. 1دینی است )سالمتی نیاز اساسی انسان و الزمه انجام وظایف 

موضوع سالمتی از بدو پیدایش بشر و در قرون و اعصار متمادی همواره 

به عنوان  .مورد توجه انسان بوده و به اشکال مختلف تعریف شده است

)صفرا، سودا، بلغم و  مثال بقراط سالمت را در تعادل بین اخالط چهارگانه

ی حالت و سرشتی دانست، یا از دیدگاه ابن سینا سالمت به معنخون( می

. ولی از دید اکثریت (2) زندکه در آن، اعمال بدن به درستی سر می

ترین تعریف برای سالمتی از سوی سازمان جامع ،کارشناسان و صاحبنظران

حالتی از "ارائه شده که سالمتی را به صورت  (W.H.Oبهداشت جهانی )

 "اری یا ناتوانیرفاه کامل جسمانی، روانی و اجتماعی و نه فقط فقدان بیم

 بشر، برای پروردگاری هانعمت ترینزرگب از یکی .(3) تعریف کرده است

 ارزش عنوان یک به اسالم متعالی فرهنگ در است و سالمتی و تندرستی

 و هابهره ترینگوارا ها،برترین نعمت مانند زیبایی تعبیرهای با و مطرح شده

در دین مبین اسالم  .(4ت )اس شده توصیف ... و زندگی سرمایه ها،نصیب

ای گونهه تامین، حفظ و ارتقاء سالمت از اهمیت بسیاری برخوردار است ب

شوند نامطلوب که کسب آن الزم و انجام اعمالی که موجب بیماری می

انسان مورد نظر اسالم فردی  ( و1) (191آیه  )سوره بقره/ دانسته شده است

 عنوی و اخالقی از نظر جسمی های اعتقادی و ماست که عالوه بر شاخص

 

(. اسالم بر 6) و روانی نیز سالم و نیرومند است نه بیمار و رنجور و ناتوان

موضوع بهداشت و نظافت تأکید فراوان کرده و رساترین تعبیر ممکن را در 

این زمینه، به کار برده و نظافت را جزئی از ایمان و الزمه ایمان معرفی 

های ، آموزهترین دین یعنی اسالمو در کاملاز این ر (.7) نموده است

و  (8) فراوانی در زمینه تامین، حفظ، بازگرداندن و ارتقاء سالمت وجود دارد

ها آیه کریمه قرآنی، حداقل حدود سه هزار رسد عالوه بر دهبه نظر می

حدیث غیر تکراری از پیامبر اکرم و امامان معصوم در این زمینه قابل 

 حد یا معصومین دیدگاه آل ازسالمت ایده اصوالا .(9) دسترسی باشد

 همه از ترمهم و شفابخش جانبه، همه کامل، که است سالمتی آن، مطلوب

 به .(11) باشد آخرت دنیا و سالمت بردارنده در و تزاید تکامل و به رو

 ارزشمندی نعمت چنین به دستیابی برای تالش است طبیعی لحاظ همین

خیر و برکت )سالمتی( را حیات بی م زندگی بدون آنکه پیامبر گرامی اسال

 و تأیید توجه، مورد کامالا "اال مع الصحه تحیاالخیر فی ال "دانسته 

تحت  اکثر مسائل بهداشتى را آن تحقق برای و باشد اسالم آئین حمایت

 و هاتوصیه قالب در یا و مباح و مکروه مستحب، حرام،حالل، عنوان 

 از قبیلمصرف غذاهایی  به عنوان مثال .(11) دباش بیان کرده رهنمودها

خاک، شراب، آبجو و  گوشت مردار، گوشت حیوانات حرام گوشت، خوردن

 1(MSc) حامد رضاخانی مقدم

 *0(PhD) زادهداوود شجاعی

 9(MSc) عبداهلل اسدی

 9(MSc) بداله درگاهیع

 5(MSc) محمد حسینی آهقمیر

 5(MSc) زادهرزاق صحبت

 
 ،تبریز یپزشک علوم دانشگاه ،دانشکده بهداشت. 1

 رانیا ،تبریز
گروه آموزش بهداشت و ارتقای سالمت، . 2

 ،دانشگاه علوم پزشکی تهراندانشکده بهداشت، 
 تهران، ایران

شکی دانشگاه علوم پز ،معارف اسالمی. گروه 3
 اردبیل، ایران اردبیل،

تخصصی مهندسی بهداشت  یدکتر یدانشجو. 4
 یپزشک علوم دانشگاه ،دانشکده بهداشت محیط،
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اندازد، حرام سایر مسکراتى که عقل را زایل و سالمتى انسان را به خطر مى

، از طرفى بسیارى از مسائل بهداشتى که نقش مهمى در دانسته است

ه است. شد، تحت عنوان واجب یا مستحب بیان دارند را سالمتى انسان

اسالم به حکم اینکه، دینی  (.12)و لباس  : شرایط نماز، طهارت بدنمانند

جامع و مبتنی بر فطرت انسانی است از هیچ دستوری در جهت تکامل 

قوانین و دستورات بهداشتی که  جسم و روح انسان، فروگذار نکرده است.

رامی اسالم و امامان معصوم آمده است، چون در قرآن و دستورات پیامبر گ

از سرچشمه زالل وحی، نشات گرفته لذا ضمانت اجرایی بسیار معتبری 

روز از نظر علمی به اهمیت این دستورات الهی، ه ب برای بشریت دارد و روز

 (.13شود )پی برده می

های گوناگون از جمله استفاده از تحقق امر سالمت با استفاده از راه

 نون، در دسترس قرار دادن خدمات و آموزش جامعه امکان پذیر استقا

گردد آموزش از ، همانگونه که در مقایسه با دو روش دیگر مشاهده می(14)

 164ی در آیههای اساسی و پر بازده در تحقق سالمت است. جمله روش

سوره عمران یکی از وظایف پیامبر اکرم )ص( تعلیم و تربیت و آموزش و 

آموزش سالمت نقش قابل توجهی در  (.11ش معرفی شده است )پرور

آگاهی افراد جامعه و فراهم کردن زمینه سالمت فردی و همگانی دارد، لذا 

هر چه پیرامون آموزش سالمت اهتمام بیشتری مبذول شود زمینه برای 

تر خواهد شد و این موضوعی است که تحقق سالمت در جامعه فراهم

 که گفت توانمی. (16) بدان توجه خاصی داشته استتعالیم اسالمی نیز 

 در ،های دینینمودن مردم با مسائلی همچون سالمتی مبتنی بر آموزه آشنا

 .(11است ) الهی پیامبران یوظیفه و رسالت جهت

های اسالمی همانگونه که گفته شد با توجه به اهمیت کاربرد آموزه

ل سالمتی، و با عنایت بر خصوص آموزش مسائه در تمامی امور بشر و ب

های آموزش بر اساس به بیان روش ای که منحصراااینکه تاکنون مطالعه

تعالیم اسالمی بپردازد، انجام نشده است و همچنین به دلیل آنکه آموزش 

اساس چهارچوب و  بر دهر موضوع یا مطلبی به مردم و جامعه بایدادن 

ها و ارائه روش با هدف روش مشخصی صورت پذیرد، این مطالعه

ها و تعالیم اسالمی جهت ارتقاء گیری از آموزههای آموزشی با بهرهشیوه

 .صورت پذیرفتسالمت 

 
 ها مواد و روش

ی توصیفی و مروری صورت پذیرفت که با مطالعه حاضر به شیوه

های پیامبر و امامان در مورد بر اسالمی سیره و آموزهعتبررسی منابع م

یه گردید. منابعی که برای انجام این مطالعه مورد سالمت و تندرستی ته

های بررسی قرار گرفتند شامل دو دسته بودند: منابع دست اول و پایگاه

معتبر علمی و دینی. منابع دست اول از قبیل قرآن کریم و کتب ارزشمندی 

همچون تفسیر المیزان، غرر الحکم، نهج البالغه، بحار االنوار، اصول کافی، 

های معتبر علمی نظیر پایگاه علمی جهاد دانشگاهی، پایگاه ایگاههمچنین پ

مجالت تخصصی نور، بانک اطالعات نشریات کشور برای به دست آوردن 

آوری، اطالعات با توجه به اطالعات مورد بررسی قرار گرفتند. پس از جمع

بندی های مختلف آموزشی دستهاهداف و سواالت پژوهش در قالب روش

 مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.گردیده و 

 ها يافته
خداوند متعال در قرآن کریم برای اینکه شیوه فرض مخالف:  .1

مردم را از خواب غفلت بیرون آورد از شیوه خاصی استفاده کرده است و آن 

باشد ها( میدر صورت کفران نعمت هافرض مخالف )باز پس گرفتن نعمت

(. در مسائل مربوط به سالمتی 61 آیه سوره واقعه/(، )71 آیه )سوره واقعه/

توانیم با استفاده از شیوه فرض مخالف افراد را در جهت رفتار نیز، ما می

مطلوب هدایت کنیم، بدین معنا که ما در ذهن مخاطب آن زمانی را به 

که دارای نقص  زمانی تصویر بکشیم که وی فاقد سالمتی الزم است )مثالا

را در جهت کسب رفتار مطلوب و سالم تشویق و پس اوعضو شده است( س

تواند کمک کننده ترغیب کنیم. این روش بیشتر در مرحله پیشگیری می

 باشد. 

منظور از معرفی الگو معرفی  معرفی الگوی خوب و بد:. 0

دهند. کسانی است که رفتار مطلوب و مورد نظر ما را به درستی انجام می

ین کسانی که مردم با او آشنایی دارند صورت بهتر است این افراد از ب

کند بگیرد. خداوند در قرآن کریم بهترین الگو را برای مسلمانان معرفی می

برای شما در زندگی »فرماید: )ص( است و در این زمینه می که رسول خدا

رسول خدا سر مشق نیکویی بود، برای آنها که امید به رحمت خدا و روز 

(. زندگی روزانه پیامبر مملو از نکات 21 آیه ه احزاب/)سور «قیامت دارند

تواند از طریق بیان نکات ارزشمند و بهداشتی است، مربی بهداشتی می

گیری رفتار بهداشتی و سالم گرانبهای زندگی روزانه این الگو موجب شکل

 در بین مردم گردد.

های آموزش یکی دیگر از روش دعوت به مشترکات: .9

ن کریم روی آن تاکید کرده است، بیان وجوه مشترک سالمت که قرآ

گیرنده است. خداوند در قرآن مجید بر نکات مشترک  آموزش دهنده با یاد

بگو ای اهل کتاب بیایید به سوی » کند:بین مومنان و اهل کتاب تاکید می

 «که جز خدای یکتا را نپرستیمای که بین ما و شما یکسان است،کلمه

 (.46 آیه (، )سوره عنکبوت/64 آیه )سوره آل عمران/

کند، در این روش مربی خود را مانند گروه مخاطبین معرفی می

فردی با خصوصیات گروه گیرنده و حتی با مشکالتی مانند مشکالت آنان 

آورد. این عمل باعث یعنی مربی از وجوه مشترک گروه سخن به میان می

گیرنده از بین برود و  خواهد شد که فاصله بین آموزش دهنده و آموزش

 تر صورت بگیرد.یادگیری راحت

انسان از کودکی معانی و مفاهیم را همراه با  تداعی معانی: .9

سپارد. بنابراین قبل از شروع خاطراتی که با آنها همراه هستند، به خاطر می

به امر آموزش باید با فرهنگ و آداب و رسوم و حتی مفاهیمی که در 

روند آشنایی پیدا کرد. خداوند در ه مخاطب به کار میزندگی روزانه گرو

نگرند که آیا به شتر نمی» آورد:قران کریم برای اعراب از شتر مثال می

. (179 آیه (، )سوره اعراف/17 آیه )سوره غاشیه/ «چگونه آفریده شده است

همچنین در قرآن کریم خداوند متعال کافران را با لغت چهارپایان همراه 

ترند آنان آن گمراهان همچون چهارپایانند بلکه بسی گمراه» است:ساخته 

توان در آموزش سالمت نیز می .(179 آیه )سوره اعراف/ «همان غافالنند

این امر  کار گرفت.ه مسائل بهداشتی را همراه با مفاهیم و لغات روزمره ب

از تواند شود همچنین میعالوه بر آنکه موجب تسهیل در امر یادگیری می
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طریق مشاهده یا لمس مسائل روزمره ذکر شده در آموزش منجر به 

 یادآوری و در نهایت یادگیری پایدار بشود.

ی خداوند در قرآن کریم به صورت مکرر از شیوه :مقايسه .5

 آیه (، )سوره الزمر/ 34آیه مقایسه استفاده کرده است، مانند: )سوره یونس/

 39(. به عنوان مثال در آیه 24 آیه د/( )سوره هو19 آیه (، )سوره فاطر/9

ای دو یار زندانی آیا خدایان متعدد و پراکنده »سوره یوسف می فرماید: 

(. در آموزش 39 آیه )سوره یوسف/ «بهترند یا خدای یکتای غالب و چیره

توان از این شیوه بهره جست. به عنوان مثال زمانی که نیز به راحتی می

ش آموزان را به استفاده از مسواک تشویق کند، خواهد دانمربی بهداشت می

های پوسیده و سالم تواند پوسترهایی تهیه کند که شامل تصاویر دندانمی

شود که مخاطب، است. استفاده از این روش در آموزش سالمت موجب می

ی امتیازهای رفتارهای درست و نادرست، خود را در مقام قضاوت با مقایسه

این  را که در نهایت به سود او خواهد بود را برگزیند.قرار دهد و رفتاری 

سازی و ایجاد اعتماد به نفس در فرد نقش موثری تواند در توانمندروش می

 را ایفا نماید.

 های طبیعی(:)سوال کردن و ذکر پديده تحريک افکار .6

های عقل و فطرت و وجدان افراد استفاده کرد. در آموزش باید از یافته

رود. خداوند های تحریک افکار به شمار میدن نیز یکی از روشسوال کر

ه ها را بمتعال نیز در بعضی از آیات قرآن کریم سوال از فطرت انسان

در سوره مبارکه  های تحریک افکار به کار برده است.عنوان یکی از راه

(، روش 114 آیه )سوره صافات/ «کنیدچگونه حکم می»فرماید: صافات می

های دارد یادآوری پدیدهمی که مردم را با استفاده از آن به تفکر وادیگری 

)سوره  «چه کسی آسمان و زمین را خلق کرده است»طبیعی است: 

سوال پرسیدن در صورتی که از فطرت انسان صورت  .(63آیه  عنکبوت/

)سوره  از نظر قرآن حتی کافران نیز پاسخ درستی را خواهند داد گیرد،

(. پرسیدن سوال در حین و بعد از آموزش و ذکر شرایط 61 آیه عنکبوت/

های موثر آموزش ها و اعضای بدن انسان نیز یکی از روشطبیعی اندام

 باشد. سالمت می

این روش در امر آموزش برای کسانی که از  تشبیه و تمثیل:. 7

نظر سواد و خواندن و نوشتن در سطوح پایینی قرار دارند مطلوب به نظر 

توان از مسائل روزمره که برای افراد اتفاق د. در این روش میرسمی

افتد مثالی طرح کرد. خداوند در قرآن کریم از این شیوه استفاده کرده و می

 21که در  طوریه ها را در آیات متعدد ذکر فرموده است، بدالیل ذکر مثال

رستادیم فاگر این قرآن را بر کوهی فرو می»فرماید: سوره مبارکه حشر می

ها را دیدی و این مثالآن را از ترس خدا ذلیل و متواضع و شکافته می حتماا

ها نیز مبتنی تشبیه و تمثیل سایر سوره .«زنیم شاید بیندیشندبرای مردم می

(، 11 آیه (، )سوره تحریم/21 آیه (، )سوره ابراهیم/11 آیه است: )سوره ق/

 (.17 آیه )سوره غاشیه/

ن شیوه باید به مردم چنین تلقین نمود که اگر سالم در ای تلقین:. 8

تلقین  و پاکیزه زندگی کنند خوب است و برای آنان سودمند خواهد بود.

برخی اوقات با عمل و در برخی مواقع با دادن آگاهی و لفظ صورت 

تواند یک زمانی که بخواهیم از لفظ استفاده کنیم آموزشگر می گیرد.می

مصرف سیگار عامل مرگ تدریجی است( را  ی )مانند:جمله یا پیام بهداشت

های خاص این جمله را به کرات تکرار کند و یا از مخاطب بخواهد در زمان

توان بر استفاده از امر با خود زمزمه کنند. شاهد بسیار زیبا و آشکاری که می

در احادیث آمده  )ع( است. داستان حضرت یوسف تلقین از قرآن کریم آورد

 «اخاف ان یاکله الذئب... انی» :فرمود کهاگر حضرت یعقوب نمی است که

 آیه گفتند که یوسف را گرگ خورده است )سوره یوسف/فرزندان او نمی

 (. 139 (، )سوره آل عمران/ آیه13

های غیر مستقیم تشویق کردن نیز یکی از راه و تنبیه: تشويق. 4

لحاظ روانی تاثیر بسزایی بر تشویق کردن از  باشد.موثر بر رفتار انسان می

ای به در نامه حرکات و حتی گفتار انسان دارد. حضرت علی )ع( رفتار و

مالک اشتر که در نهج البالغه آمده است بر روش تشویق تاکید فرموده و از 

که تشویق صورت نگیرد، نیکوکاران از انجام  نظر ایشان در صورتی

ان بر کارهای بد خود مداومت کارشوند و بدکارهای خوب باز داشته می

های متعددی بر این (، در قرآن در سوره17( )13البالغه/ نامه کنند )نهجمی

بگو اگر خدا »فرماید: سوره عمران که می 31امر تأکید شده است، مانند آیه 

دارید پس پیروی از من کنید تا خدا نیز شما را دوست بدارد و را دوست می

. همچنین در «و خدا بسیار آمرزنده و مهربان است گناهانتان را ببخشاید

سوره  76 ، آیهسوره زمر 9 ، آیهسوره آل عمران 31 ها نظیر آیهسایر سوره

 کار رفته است. ه شیوه تشویق و تنبیه ب ،مریم

یکی از وسایل هنری که امامان و پیامبران  نمايش عملی:. 12

امام  (.18یش عملی است )اند نماکار بردهه نیز در امر آموزش به کرات ب

)ع( برای اینکه پیرمردی را متوجه وضوی  )ع( و امام حسین حسن

اشتباهش کنند، از گرفتن یک وضوی نمایشی در مقابل ایشان استفاده 

بینید من نماز بخوانید همانگونه که می»رسول خدا فرمودند:  (.19) اندکرده

تاثیر گذاری این روش  .(21) (279 ؛ ص81 )بحار االنوار ج «خوانمنماز می

گیرد، بیشتر است. کار میه بدین دلیل که هر دو حس سمعی و بصری را ب

هایی که امروزه در علم صورت گرفته، این روش از با توجه به پیشرفت

طرق مختلفی مانند: تهیه و نمایش فیلم، ارائه نمایش تئاتر، نمایش 

 تواند برای گره هدف ارائه گردد.عروسکی، استفاده از موسیقی، می

قرآن کریم به قصه گویی اهمیت فراوانی داده و  قصه گويی:. 11

وسیله وحی این ه ها را بما بهترین حکایت»فرماید: خداوند در قرآن می

گویی (. در مورد اهمیت قصه3 آیه )سوره یوسف/ «کنیمقرآن به تو ارائه می

د دارد. خداوند قصه گویی را داستان وجو 268همین بس که در قرآن 

داند. در آموزش سالمت نیز سرگذشت و شیوه ی عبرت خردمندان میمایه

 توانند برای فراگیران بازگو گردد.زندگی افراد سالم و بیمار می

گفته  در این روش مطالب مستقیماا القاء غیر مستقیم:. 10

و مثال مطرح  های بهداشتی در قالب داستانپیام شوند و دستورها ونمی

دهد تا توجه شود و یا آموزش دهنده گروهی را مورد خطاب قرار میمی

)ع( قرآن با همین شیوه  گروه دیگر را جلب کند. بنا به فرموده امام صادق

 های قرآن گرچه خطاب به پیامبرنازل شده است، بدین صورت که خطابه

 /4 ج کافی/باشد ولی گروه هدف مومنان هستند )ترجمه اصول )ص( می

توان مطالب را در قالب داستان (. در آموزش سالمت نیز می21( )439 ص

و مثال و نمایشنامه و فیلم به طور غیر مستقیم به گروه فراگیران آموزش 

 همچنین زمانی که آموزش دهنده قصد داده و به طور موثری القا نمود.



94-99، صفحه: 49بهار (، 1، شماره )دوم شريه اسالم و سالمت، دورهن  

و ديگران حامد رضاخانی مقدم /گیری از تعالیم اسالمیهای آموزش سالمت با بهرهتبیین شیوه  
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نواده سخن بگوید مسائل تنظیم خا ارد در مورد مسائل و امور جنسی و یاد

ای استفاده کند، چرا که ممکن است تواند از تعبیرات و اصطالحات کنایهمی

ذهن مخاطب از پیام و نکته اصلی منحرف شود و در نتیجه یادگیری به 

 شکل صحیح و مطلوب صورت نگیرد. 

این روش زمانی کاربرد بیشتری در  برهان و مناظره:. 19

طب و هدف ما افرادی با آگاهی باال یا آموزش سالمت دارد که گروه مخا

گروهی تحصیلکرده باشند. در قرآن در دو سوره از این روش استفاده شده 

)مردم را( به سوی راه » فرماید:سوره نحل می 121است، در آیه 

پروردگارت با منطقی حکیمانه و پندی نیکو دعوت کن و با آنان )مخالفان( 

نما. البته پروردگارت خود داناتر است به  به نیکوترین وجه محاجه و مجادله

 91. در آیه «کسی که از راه او گم گشته و او داناتر است به هدایت یافتگان

سوره مائده نیز این روش بیان شده است. استفاده از برهان و استدالل 

شود، بلکه ی رفتار مطلوب میعالوه بر آنکه موجب شناسایی علل و ریشه

کند زیرا زمانی که آموزش عی اعتماد به نفس ایجاد میدر آموزش دهنده نو

ترسی از انتقاد دیگران نخواهد  دهنده به برهان مجهز باشد هیچ واهمه و

 داشت.

استفاده عملی از  از طرق آموزش،دیگر  یکی آموزش عملی:. 19

باشد. یعنی ابزار و وسایل و مشارکت دادن مخاطب جهت انجام آزمایش می

شرکت بدهیم. زمانی که  خواهیم آموزش دهیم،که می فرد را در عملی

 ORS (Oral Rehydrationآموزش دهنده قصد آموزش تهیه 

Solution )تواند ابتدا چگونگی تهیه آن را برای مادران را دارد می

توضیح دهد؛ سپس از مخاطبان بخواهد که آنها نیز این عمل را انجام دهند 

ت ان اشاره شده است )غرر الحکم، که در احادیث به این امر و اهمی

(. تفاوت شیوه آموزش عملی با نمایش 22( )189ص  ،78 جلد بحاراالنوار،

عملی در آن است که در این شیوه بایستی فرآیندی که آموزش داده 

که در  شود پس از یادگیری دوباره توسط فراگیر تکرار شود، در حالیمی

 نب فراگیر وجود ندارد.نمایش عملی الزامی به تکرار عمل از جا

 

 گیری نتیجه و بحث
روش را جهت آموزش سالمت با استفاده از  14مطالعه حاضر 

های های اسالمی ارائه کرده است، الزم به ذکر است که روشآموزه

آموزشی مبتنی بر تعالیم اسالمی بیش از مقدار ذکر شده در این پژوهش 

بیان شدند روزآمد بودند، ها هایی که در قسمت یافتهاست. تمامی روش

توان در امر آموزش مسائل سالمتی از این بدین معنا که امروزه نیز می

های دینی این نشان دهنده این است که آموزه ها بهره جست، وروش

هیچگاه منحصر به تاریخ و یا زمان خاصی نیست بلکه قابل استفاده برای 

های ذکر شده در ری تکنیککارگیه باشد. بها میها و زمانتمامی دوران

باشند، چنانچه این روش به مطالعه جاری بسیار تاثیر گذار و مفید می

درستی مورد استفاده قرار گیرند در ارتقاء سالمت اعضای جامعه مفید واقع 

هایی همچون تحریک افکار، مقایسه عنوان مثال روشه خواهد شد. ب

عالی خارج شود و خود در امر کردن باعث خواهد شد که فراگیر از حالت انف

اند چنانچه فراگیران در آموزش مشارکت نماید، مطالعات فراوانی ثابت کرده

آموزش مشارکت نمایند، مطالب آموزشی )مانند موضوعات بهداشت فردی( 

ها دیده از تاثیر گذاری بیشتری برخوردار خواهند بود. همانگونه که در روش

طلبد، این موضوع نشانگر این فراگیر را می شود بسیاری از آنها مشارکتمی

طرفه نیست  های اسالمی فرآیند یکامر است که یادگیری بر اساس آموزه

و زمانی اهداف یادگیری محقق خواهد شد که فراگیران نیز در آموزش 

های غیر های ذکر شده جزو روشمشارکت داشته باشند. برخی از شیوه

اء غیر مستقیم، قصه گویی، که در این نوع مستقیم آموزش بودند، مانند الق

شود، های آموزشی مطالب و موضوعات مستقیم به فرد منتقل نمیشرو

دارد و مطالب آموزشی پایداری ها فرد را به تفکر وا میبالتبع این تکنیک

 بیشتری در ذهن فراگیر خواهد داشت. 

 باید توجه داشت که برای آموزش یک موضوع سالمتی صرفاا 

فاده از یک روش نباید مورد تاکید قرار بگیرد، بلکه برای رسیدن به است

هدف نهایی آموزش سالمت که همانا ارتقاء کیفیت زندگی افراد جوامع 

های مختلفی بهره جست است، بایستی بر اساس موضوع آموزشی از شیوه

ای سالم که در این صورت شاهد یادگیری مناسب و در نتیجه جامعه

  خواهیم بود.

توان گفت خداوند متعال در قرآن با توجه به نتایج به دست آمده می 

های آموزشی موثر و متعددی برای آموزش مخاطبان )تمام کریم از روش

ارزشمند آنها برای ارتقاء سطح  ها( استفاده کرده که تأثیر فراوان وانسان

ه و اثبات شد آگاهی، نگرش، عملکرد و رفتار در انسان امروزه کامالا

ها تواند در آموزش سالمت جسمی، روحی، روانی و اجتماعی انسانمی

توان گفت )تمام ابعاد زندگی بشر( کاربرد فراگیری داشته و در نتیجه می

ای جاوید و کتابی درس آموز و زندگی بخش و عنوان معجزهه قرآن ب

های مختلف ارتقاء زندگی و آموزش احادیث نبوی و ائمه معصوم )ع( راه

باشند؛ هرچند که این زمینه نیاز سالمت را به ما آموخته و در خود دارا می

به تدبر و تعمق هرچه بیشتر وجود دارد تا حقایق نهان در این کتاب الهی 

 تر آشکار گردد.هرچه بیشتر و روشن

با توجه به نتایج حاصله از این مطالعه انجام مطالعات بیشتر و کاربرد 

ولین سالمت به این امر ئالمت و توجه بیشتر مسعملی آنها در آموزش س

شود و در نهایت باید گفت قرآن کتابی آسمانی است توصیه و پیشنهاد می

های موثر آموزشی در این زمینه که به سالمت همه جانبه انسان و روش

 توجه فراوانی داشته است.
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Abstract 

Introduction: Health is a basic need for human and it is necessary to perform 

religious duties to reach it. Islam is based on human nature and a comprehensive 

religion, so many orders have provided for the development of human body and 

spirit. Health education is one of the strategies for health promotion in the 

community. The aim of this study was to provide educational methods and 

practices to improve the health by using Doctrines of Islam. 

Methods: This descriptive and documental study was extracted from Islamic 

sources to provide the ways and advice of the Prophet and Imams on the health 

and well-being. 

Findings: Education and training without upbringing have no benefit. In fact, 

upbringing is at the stage before education. Studying the Islamic books showed 

that the main methods of teaching included: opposite hypothesis, learning by 

doing, introduction of good and bad pattern, invitation to common, explanation the 

meaning, comparison method, thought provoking, metaphor and allegory, 

dictation, reward and punishment, using art in education, using the stories in 

education, indirect induction, argument and debate. By taking of these methods, 

the health can be promoted health in the community. 

Conclusion: The results showed that Godin the Holy Qur'an used different and 

effective training methods for educating all people and their important and 

valuable impacts are well confirmed on the promotion of knowledge, attitude, 

practice and behavior. They can have wide applications in physical, spiritual, 

mental and social health education. 

Keywords: Islam, Health education, Health advancement 
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