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 دهنده سالمتی و فراگیر بر اساس تعالیم اسالمی: های آموزشصفات و ويژگی
 یيک مطالعه مروری روايت

 
 

  86/8/99پذيرش مقاله:           83/01/93دريافت مقاله: 

 چکیده
شود که برای ایجاد یک ارتباط درست، هدفمند و موفق نیازمند رعایت اصولی آموزش فردی یک ارتباط دو طرفه محسوب می سابقه و هدف:

 دهنده و مخاطب در های آموزشصفات و ویژگی باشد. این مطالعه مروری با هدف بررسیدهنده میاز طرف هم مخاطب و هم آموزش

 های آموزش سالمت بر اساس تعالیم اسالمی انجام شده است.برنامه

های پیامبر و می سیره و آموزهالکه با بررسی منابع معتبر اس روایتی انجام شدی مروری به شیوه 7931در سال مطالعه حاضر  :هامواد و روش

، مقاالت رستی تهیه گردید. منابعی که برای انجام این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند شامل منابع دست اولمت و تندالامامان در مورد س

های همچنین کلیدواژه .بودند دینیکتب و  7931تا 7911از سال  Magiran،Noormages  ،SID های علمی معتبر مانندمرتبط در پایگاه

 دهنده بودند.راگیر و آموزشفاستفاده شده شامل اسالم، سالمتی، آموزش، 

دهنده شامل: سعه صدر، رعایت شخصیت دیگران، تخصص و تعهد، عمل به های آموزشهای انجام شده ویژگیبر اساس بررسی :هايافته

د از: خوب های مخاطب نیز عبارت بوویژگی و غیره. شود، رعایت عدالت در آموزش، تقوا، رعایت نظم و وقت شناسیهایی که داده میآموزش

 .غیرهگوش دادن، جدیت، یادداشت برداری، احترام به مربی، عمل به آن چیزی که یاد گرفته شده، مشورت و 

ی اصول فرهنگی، اخالقی و اجتماعی است، خداوند در قرآن کریم گیرنده از دیدگاه اسالم در برگیرندهدهنده و یادصفات آموزش :گیرینتیجه

-اتی را تعیین کرده و در حقیقت آنها را در امر آموزش و یادگیری بدون اصول و راهنما رها نساخته است. پیشنهاد میبرای آموزشگر و فراگیر صف

 شود صفات آموزشگر و فراگیر بر اساس تعالیم اسالمی بصورت کتابچه، قبل از آموزش در اختیار آنان قرار بگیرد.

 تاسالم، آموزش سالمت، آموزشگر سالم ی:کلیدگان واژه

 
 مقدمه

 . موضوع(7)است  دینی وظایف انجام الزمه و انسان اساسی نیاز سالمت

 انسان توجه همواره مورد متمادی اعصار و قرون در و بشر پیدایش بدو از سالمت

 در را سالمت بقراط عنوان مثال به است. شده تعریف مختلف اشکال به و بوده

 ابن دیدگاه از یا دانست،می و خون( بلغم سودا، )صفرا، رگانهچها اخالط بین تعادل

 سر درستی به بدن اعمال آن، در سرشتی است که و حالت معنی به سالمت سینا

  برای تعریف ترینجامع نظران،صاحب و اکثریت کارشناسان دید از .(2) زندمی

 صورت به را که سالمت شده ارائه جهانی سازمان بهداشت سوی از سالمت

 یا بیماری فقدان فقط نه و اجتماعی و روانی سمانی،ج کامل از رفاه حالتی"

اندیشمندان اسالمی نیز از سالمتی تعاریفی را . (9) است کرده تعریف "ناتوانی

سرشت یا حالتی است که  یسالمتن سینا اند بعنوان مثال از دیدگاه ابارائه نموده

 برای پروردگار هاینعمت بزرگترین از(. 4) زنددر آن اعمال بدن به درستی سر می

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

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

 .(5) است شده توصیف مواردی از این قبیل  و زندگی سرمایه ها،نصیب

های فراوانی در زمینه تامین، حفظ، ترین دین یعنی اسالم، آموزهدر کامل

 های ارتقاء سالمت افراد . یکی از روش(6)بازگرداندن و ارتقاء سالمت وجود دارد 

 

جامعه که دین مبین اسالم نیز به آن اشاره کرده است، آموزش است، باید توجه 

ترین و تاثیرگذارترین آن آموزش داشت آموزش انواع مختلفی دارد که مهم

شود که فردی یک ارتباط دو طرفه محسوب می. آموزش (1)باشد دی میانفرا

برای ایجاد یک ارتباط درست، هدفمند و موفق نیاز رعایت اصولی از طرف هم 

دهنده سالمت باید . در وهله اول آموزش(8)باشد دهنده میمخاطب و هم آموزش

های های تخصصی را برای استفاده از راهبردها و روشفردی باشد که مهارت

 های هدایتها، مداخالت و نظامآموزشی در جهت تسهیل تدوین سیاستمناسب 

 . عالوه بر(3)و جوامع، کسب کرده باشد  هاکننده به سمت سالمت افراد، گروه

دهنده باید بتواند نقش خود را به عنوان فرد مرجع در آموزش این، فرد آموزش

سالمی در هنگام بیان مطالب ابه عبارتی آموزشگر  (71)خوبی ایفا کند ه سالمت ب

باشد. از دیدگاه اسالم یک مشاور نیز سالمتی به عنوان یک مشاور برای فرد می

گونه که در حدیثی از . همان(77) باید عاقل، آزاد، متدین، صمیمی، و رازدار باشد

المستشار مؤتمن فان شاء اشار وان شاء سکت "پیامبر اکرم )ص( آمده است که 

امانتدار است، کسی که با وی مشورت کنند  "فان اشار فلیشر بما لو نزل به فعله

اگر خواهد رأی دهد و اگر خواهد خاموش ماند، و اگر رأی داد، همان گوید که اگر 

دهنده، مخاطبان نیز باید در هنگام عالوه بر آموزش .(72) کردخود او بود، می

 0(PhD) حامد رضاخانی مقدم

 8(MSc) عبداهلل اسدی

 *8(MSc) عديل حمیدوند

، دانشکده علوم پزشکی عمومیبهداشت گروه . 7

 .خلخال، خلخال، ایران

گروه معارف اسالمی، دانشکده پزشکی و پیراپزشکی، . 2

 .دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران

 عديل حمیدوند :ويسنده مسئولن*

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دانشکده پزشکی و ، اردبیل

گروه معارف اسالمی، دانشکده پزشکی و ، پیراپزشکی

 .پیراپزشکی
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  67-38، صفحه: 99ستان تابو  بهار، اول، شماره پنجمنشريه اسالم و سالمت، دوره 

 و همکارانحامد رضاخانی مقدم / مخاطبدهنده و آموزشصفات 

11 

آموزش یک سری از اصول را رعایت کنند. بعنوان مثال مخاطبان باید احترام 

مطالب ارائه شده توسط آموزشگر خوب گوش فرا  جلسه تدریس را حفظ کرده و به

دهند و همچنین آنها بایستی در یادگیری مطالب از خود جدیت فراگیری را نشان 

آموزش دارای اصول و قواعدی است که بایستی از طرف مخاطب و  .(3)دهند 

باشد ر که همان ارتقاء سالمت جامعه میآموزشگر رعایت شود تا به پیامد مورد نظ

باشد و برای تمامی اسالم دین جامع و کاملی می با توجه به اینکه فت.دست یا

گیری از آن ا قرار داده است که با بهرهزوایای زندگی بشری راهنماهای مناسبی ر

متاسفانه در زمینه خصوصیات ولی  توان به اهداف تعیین شده دست یافت،قطعا می

های منسجم کمتری انجام دهنده و گیرنده بر طبق تعالیم اسالمی پژوهشآموزش

های آموزشگر و این مطالعه با هدف تعیین صفات و ویژگی گرفته است. بنابراین

 .های آموزش سالمت بر اساس تعالیم اسالمی انجام شده استدر برنامه مخاطب

 
 هامواد و روش

انجام شد که با روایتی ی مروری و به شیوه 7931مطالعه حاضر در سال 

های پیامبر و امامان در مورد سالمت و بررسی منابع معتبر اسالمی سیره و آموزه

م این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند تندرستی تهیه گردید. منابعی که برای انجا

های معتبر علمی و دینی بودند. منابع دست اول از شامل منابع دست اول و پایگاه

البالغه، بحار ااالنوار، قبیل قرآن کریم و کتب ارزشمندی همچون غرر الحکم، نهج

 مانند های معتبر علمی، و همچنین در پایگاه(79-76) اصول کافی

Magiran،Noormages  ،SID  برای به دست آوردن اطالعات مورد بررسی

های معتبر علمی شامل مقاالت بازه زمانی بررسی مستندات پایگاهقرار گرفتند. 

، سالمتی، آموزش، فراگیر و بود. اسالم 7931لغایت  7911چاپ شده از سال 

 هایی بودند که در جستجوی منابع مورد استفاده قراردهنده کلیدواژهآموزش

گرفتند. مقاالتی که به زبان انگلیسی و فارسی بودند، و همچنین مقاالتی که 

وظایف آموزشگر و فراگیر را بطور مستقیم مورد بحث قرار داده بودند، وارد مطالعه 

شدند که فقط چکیده آنها شدند. معیارهای خروج از مطالعه نیز شامل مقاالتی می

در تمامی مراحل انتخاب، دو پژوهشگر  در دسترس بود. پس از استخراج مستندات،

بطور جداگانه مقاالت را انتخاب کرده و توافق در خصوص مواردی که مورد 

مقاله و  72اختالف بودند، بر اساس بحث علمی صورت پذیرفت. در نهایت تعداد 

آوری، اطالعات با پس از جمعکتاب برای تجزیه تحلیل نهایی انتخاب گردید. 

بندی ههای مختلف آموزشی دستالت پژوهش در قالب روشسواداف و توجه به اه

 .گردیده و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت

 
 هايافته

 های آموزش دهنده:ويژگی

 سعه صدر: -7

سعه صدر به معنای دارا بودن حوصله و صبر و جلوگیری از عصبانیت در 

شدن استعداد باشد. داشتن سعه صدر در آموزش موجب شکوفا آموزش می

گیرنده دهنده به یادمخاطبین خواهد شد و از انتقال اطالعات صرف از آموزش

 جلوگیری به عمل خواهد آورد، و موجب به تفکر واداشتن مخاطبین به تفکر 

وی  شود که سخنان و لجاجت دیگران برشود. سعه صدر در آموزشگر باعث میمی

برادران "ان یوسف بر وی اثر نگذاشت: گونه که تهمت برادرتاثیر نگذارند. همان

 (.71) "گفتند که اگر این دزدی کند برادرش )یوسف( نیز از این پیش دزدی کرد

 کرامت شخصیت دیگران: -2

خود و اثبات مربی آموزش نباید در حین آموزش برای باال بردن منزلت 

مچنین گویی کند یا شخصیت آنها را زیر سوال ببرد، وی هسخنانش از دیگران بد

های اسالمی آمده است نباید مخاطب را به خاطر رفتار بد او سرزنش کند. در آموزه

که گناهکاران را باید ارشاد کرد و نهی از منکر نمود ولی حق سرزنش برای کسی 

 .(78نیست )

 تخصص و تعهد: -9

که آموزشگر دارای تخصص کافی در مورد بهداشت و مسائل در صورتی

تواند خدمتی به بهبود وضع بهداشتی مردم کند د، نه تنها نمیوابسته به آن نباش

تواند منجر به تداوم رفتارهای غلط و اشتباه شود. پیامبر )ص( برای بلکه می

طور که آموزش و پرورش آمده است و این نشانگر آن است که جامعه همان

و پرورش سوره جمعه تربیت  2تخصص الزم دارد، به تعهد نیز نیاز دارد، در آیه 

فرماید: مقدم بر آموزش دانسته شده است. در مورد لزوم آگاهی آموزشگر قرآن می

بگو این راه من است. من و پیروانم با بصیرت و آگاهی کامل، مردم را به سوی "

کسی که وانمود "( و در روایتی از پیامبر )ص( نقل شده: 73)"کنیمخدا دعوت می

های باشد مانند کسی است که لباسآن میقد کند دارنده چیزی است حال آنکه فا

 .(21) "تزویر به تن کرده است

 شود:هایی که داده میعمل به آموزش -4

ود الگوی بارز گوید خود عمل کند و در حقیقت خمربی باید به آنچه که می

زشگری که در مورد سیگار گیرندگان باشد. به عنوان مثال آمورفتاری برای آموزش

 د خود باید ابتدا از مصرف آن خودداری کند، خداوند در قرآن دهآموزش می

( 27) "کنیدخوانید و خود را فراموش میآیا مردمان را به نیکی فرا می" فرماید:می

من نصب نفسه اماما للناس فعلیه ان یبدا "و در حدیثی حضرت علی )ع( فرمودند: 

توان گفت آموزش باید از خود بدین ترتیب می (79) "بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره

 فرد آغاز شود.

 رعایت عدالت در آموزش: -5

آموزشگر سالمت باید در آموزش از هرگونه تبعیض به دور باشد. در امر 

تربیت وتعلیم بایستی جانب عدالت را نگه داشت و طبق فرمایش امام صادق نباید 

گروهی را به دلیل داشتن یک صفت خاص برگروه دیگر برتری داد بلکه بایستی 

عدالت را رعایت نمود و با همه برخورد یکسانی داشت، در امر تعلیم و تربیت جانب 

شود نسبت به یادگیری صورت مخاطبینی که توجه کمتر به آنها میدر غیر این

توان گفت عدم رعایت بنابراین، می (.27دهند )مطالب بهداشتی عالقه نشان نمی

 عدالت درآموزش سالمت منجر به هدف اصلی خود یعنی ایجاد یا تغییر مطلوب

گیری نکند و همیشه مربی بایستی در آموزش موضع رفتار منجر نخواهد شد.

جانب عدالت را رعایت کند. نباید به دلیل آشنایی و دوستی با برخی از افراد گروه 

اگونه که خداوند در قرآن کریم هدف امتیازهای خاصی را برای او قائل باشد. هم

 (. 22) "یت کنیدن گفتید عدالت را رعاهر گاه سخ"فرماید: می

 تقوا: -6

دهنده سالمت بایستی دارای تقوا باشد. تقوا تاثیرات مستقیم بر خود آموزش

افزایش علم و و پرهیزگاری اثر عمیقی در آگاهی  مربی و مخاطبان خواهد داشت.

ینه، حقایق ه وسیله تقوا صیقل یابد، همچون آدانش دارد. هنگامی که قلب انسان ب

 تقوا، همچون آینه و با قلب پاك"فرماید: خداوند در قرآن می .سازدرا روشن می

 .(29) "گیردرا مى حقایق و علوم
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 نظم و وقت شناسی: -1

مربی باید وقت شناس باشد و در انجام امور و کارها دارای نظم باشد. 

که از وصایای امام علی )ع( به فرزندان گرامی خود نظم در کارهاست: بطوری

رسد، به تقوای ام به او میدان و کسانم و هر کسی را که نوشتهشما و همه فرزن"

. عدم رعایت نظم و انضباط (79) "کنمخدا و نظم داشتن در کارتان سفارش می

 باعث ایجاد نگرش منفی نسبت به مربی آموزشی و مطالب او خواهد شد. 

 مهربانی آموزشگر: رافت و -8

در قرآن شریف اولین صفتی که برای پروردگار آورده شده است و یکصد و 

باشد. اگر آموزشگری نیز تکرار گردیده است رافت و مهربانی می چهارده مرتبه

های از وی گریزان خواهند بود و آموزشدارای این خصلت نباشد چه بسا فراگیران 

وی اثر الزم را نخواهد داشت. این مطلب در خصوص پیامبران الهی که نمونه بارز 

 آنان برابر در هى،ال رحمت به )برکت("یک معلم کامل بودند نیز صادق است: 

و اگر خشن و سنگدل بودى، از اطراف تو، پراکنده شدى ( مهربان و) نرم[ مردم]

(. این ویژگی را به ویژه باید مربیان بهداشت مدارس در نظر داشته 24) "شدندمى

 باشند.

 های ظاهری و لباس مربی:ویژگی -3

عایت نظافت و از جمله نکات مهمی که باید مورد دقت واقع شود، مسئله ر

نزاکت ظاهری و آداب تمیزی بدن است. پیامبر اکرم )ص( که قرآن کریم ایشان 

ای ینهست، قبل از خروج از منزل مقابل آرا به عنوان مربی برتر معرفی کرده ا

که آینه در دسترس نبود در مقابل آب خویشتن را مرتب رفتند و در صورتیمی

 (.74) نمودندمی

 داشتن اخالص: -71

کار و عملی که  منظور این است که عمل آموزش برای خدا انجام گیرد و هر

گیرد برای خدا باشد. هر کاری را اگر با خلوص انجام دهیم مربی انجام میتوسط 

گر مردم نماید. پیامبران که هدایتارزش جلوه می گرچه کوچک و ریز باشد ولی پر

خواهم و پاداش ا پاداشی نمیای رسالت خویش از شممن بر"فرمودند: بودند می

 داند آموزشی که (. مربی با اخالص می25) "من تنها نزد خدای عالمیان است

 شود.تر میشود و از این طریق به خدا نزدیکدهد موجب رفع نیاز جامعه میمی

 حوصله و صبر وتحمل و تلطف: -77

ل است، یکی از اموری که در انسان وجود داشته باشد حوصله و صبر و تحم

خصوصا آموزشگر بایستی از درجه صبر و تحمل باالیی برخوردار باشد. خداوند در 

بگو به امت ای بندگانی "اند: نیکویی را برای صبر بیان فرموده قرآن کریم پاداش

اید خدا ترس و پرهیزکار باشید که هر کس متقی و نیکوکار که به خدا ایمان آورده

و خوشی است و زمین خدا بسیار پهناور است که  است در دنیا هم نصیبش نیکویی

 (.26) "خدا صابران را به حد کامل و بدون حساب پاداش خواهد داد

 دوری از حسادت و تنگ نظری: -72

منظور این است که آموزشگر نباید تنگ نظر باشد وی باید هر آنچه را که در 

 (.21) کوتاهی نکند توانش دارد برای آموزش مخاطبان ارائه دهد و در این زمینه

 دارا بودن قاطعیت و شهامت: -79

دارا بودن قاطعیت و شهامت مربی باعث خواهد شد که بدون ترس جلوی 

های غلط را بگیرد. خداوند در قرآن کریم آموزشگر و عالم را به ها و سنتبدعت

های غلط معرفی کرده است، پیامبر گرامی ها و بدعتی سنتعنوان از بین برنده

ها در میان امتم پدیدار شوند، بر عالم است که هرگاه بدعت"اند: سالم نیز فرمودها

 .(28) "علم خود را آشکار سازد. هر کس چنین نکند، لعنت خدا بر او باد

 انتقاد پذیر بودن: -74

داند: خداوند متعال در قرآن کریم انتقاد پذیر بودن را از صفات مومنان می

و هنگامی که به "(. 23) "شنوندهایی دارند که با آن نمیآنان )کافران( گوش"

(. مربی آموزشی باید توانایی تحمل انتقاد 91) "گیرندنمی آنان تذکر داده شود پند

شود که صفات ناپسندیده و زشت را در داشته باشد، چرا که این عمل باعث می

 خود را در یابد و در جهت رفع آنها برآید.

 پرهیز از خودستایی در آموزش: -75

و یکی از صفات ناپسند هر انسانی صفت خودستایی است، مبانی اسالمی 

که در قرآن کریم آمده دارد به طوریدینی ما به شدت ما را از این امر نهی باز می

 که را کس هر خدا بلکه کنند؟یمیی خودستا که رایی آنهای دیند ایآ" است که:

. تعریف از خود سبب (97) "شد نخواهد آنها بهی ستم نیکمتر و دیستایم بخواهد

 اسب میان مخاطب و آموزشگر شکلخواهد شد که ارتباط قلبی و عاطفی من

توان انتظار کسب ح شکل نگرفته است نمینگیرد، و چون ارتباط به شکل صحی

 نتیجه مطلوب از اجرای برنامه آموزشی داشت.

 های فراگیر: و ويژگی صفات

 خوب گوش دادن: -7

ای شنوا اگر دانشمندی گویا نیستی، پس شنونده"فرماید امام علی )ع( می

تواند به خوبی گوش فرا دهد و مطالب را به فرد با تمرکز بر مطالب می (.6) "باش

)ع(  خاطر بسپارد، مسلماً این امر بر یادگیری وی تاثیر خواهد گذاشت. امام باقر

تر باش تا و عالمی نشستی، برای شنیدن حریص هر زمان پیش استاد"فرماید: می

گونه که خوب سخن گفتن روش خوب گوش دادن را یادگیر همان برای گفتن؛ و

 .(92) "و هنگام صحبت سخن کسی را قطع نکن گیری؛را یاد می

 جدیت: -2

فراگیر در هر امری به خصوص در یادگیری مطالبی که با سالمت وی مرتبط 

است، بایستی با جدیت کار کند، چرا که سالمتی نعمت بزرگی است که خداوند به 

های خداوند ثواب عبادت را دارد. فرد باید بشر عنایت فرموده و حفاظت از نعمت

شود و تالش و کوشش نیز گیری از راه تالش و کوشش حاصل میبداند که یاد

کس با  ممکن است در مراحل اولیه چندان به نتیجه نرسد، وی باید بداند که: هر

کس دری را با اصرار بکوبد در به  رسد و هرجدیت چیزی را دنبال کند، به آن می

. آموزش سالمت بر خالف تبلیغات بهداشتی به فرد (28)و باز خواهد شد روی ا

مخاطب نیز خود باید در این راستا تالش و کوشش گیرنده و شود و یادالقاء نمی

 کند.

 یادداشت برداری: -9

توانیم به خاطر سپاریم، بنابراین شنویم را نمیعمدتا تمام مطالبی را که می

های خود در مورد مطالب سالمتی یادگیری را تواند با یادداشت شنیدهفراگیر می

فرماید: دانش را در رداری میتسریع بخشد. رسول خدا )ص( در اهمیت یادداشت ب

. در عرض شد: در بند کشیدن آن چگونه است؟ فرمود: با نوشتن آن "بند کنید

 فظ بنویسید؛ زیرا جز با نوشتن، ح :فرمایدحدیثی دیگر امام صادق )ع( می

 .(74) کنیدینم

 احترام به مربی: -4
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علم یاد  او تواضع کنید نسبت به کسی که از"اند: )ع( فرموده امام صادق

. مخاطب باید بداند که احترام در آموزش از جانب آموزشگر زمانی برقرار "ایدگرفته

خواهد شد که به صورت متقابل صورت گیرد، پس اگر فراگیر انتظار احترام از 

پیامبر اکرم )ص( در این مورد  سوی مربی را دارد، خود نیز باید چنین رفتار کند.

آموزگار خویش ه دانش وقار و آرامش آموزید و نسبت ببیاموزید و با " فرماید:می

 .(99) "فروتن باشید

 عمل به آن چیزی که یاد گرفته شده: -5

ای ندارد چراکه ما آموزش که یادگیری بدون عمل باشد، هیچ فایدهدر صورتی

کنیم. توجه به این نکته ضروری را عمدتاً به منظور ایجاد تغییر در رفتار اجرا می

آگاهی و رفتار مکمل یکدیگرند، یعنی آگاهی بدون عمل و عمل بدون است که 

داند، عمل هر کس به آنچه می"فرمایند: )ع( می آگاهی ارزشی ندارد. امام صادق

 .(94) "گرداندداند آگاه میکند، خداوند او را از اموری که نمی

  :بحث و گفتگوی علمی -6

های خود را برای رسیدن به حقیقت مطلب با ها و اندوختهفراگیر باید دانسته

خدا رحمت کند " :فرماید)ع( در این زمینه می دیگران در میان بگذارد امام باقر

 این"؟ فرمود: زنده کردن علم چیست ه شد. گفت"ى را که علم را زنده کندابنده

. در حدیثی دیگر فرموده است: "پرهیزکاران به بحث گذارد و متدینانست که با ا

نماز خواندن در حکم است و درس خواندن درس  نوعی گفت وگوى علمى"

 .(74) "ستکونی

 ین:استمرار و تکرار و تمر -1

 تکرار و تمرین مطالب آموخته شده  ،یکی از وظایف و شروط یادگیری

شود کسی که درس و فقیه نمی"فرمایند: باشد: امام علی )ع( در این رابطه میمی

 . در آموزش سالمت تکرار و تمرین موجب (99) "دهدتحصیل را استمرار نمی

شود که مطالب مرتبط با سالمتی ملکه ذهن فرد شود و یادگیری را تسریع می

 رفتارهایی منطبق بر سالمت انجام دهد. ،ط و زمانی و مکانیو در هر شرای بخشد

 :کردن سوال -8

 فراگیر علم باید درباره مشکالت علمی خجالت نکشد بلکه توضیح کامل آن

إِنََّ هَذَا اَلْعِلْمَ عَلَیْهِ قُفْلٌ وَ مِفْتَاُحهُ  فرماید:)ع( می را از استاد بطلبد. امام صادق

 .(74) لم قفلی است که کلید آن پرسش استع اَلْمَسْأَلَةُ بر در این

 

 های آموزشگر و فراگیر بر اساس تعالیم اسالمیويژگی. 0جدول 
 منابع های فراگیرويژگی منابع های آموزشگرويژگی

 89، 5 خوب گوش دادن 11یوسف/ سعه صدر
 74 جدیت 43/نساء پرهیز از خودستایی در آموزش

 75 یادداشت برداری 79صافات/و  713اعراف/ انتقاد پذیر بودن
 76 استمرار و تکرار و تمرین 74 دارا بودن قاطعیت و شهامت

 76 احترام به مربی 75 های ظاهری و لباس مربیویژگی
 71 عمل به آن چیزی که یاد گرفته شده 71زمر/ تحمل و تلطف حوصله و صبر و

 75 بحث و گفتگوی علمی 753آل عمران/ مهربانی آموزشگر رافت و
 75 سوال کردن 79 نظم و وقت شناسی

   86، 752انعام/ رعایت عدالت در آموزش
   282بقره/ تقوا

   72 تخصص و تعهد
   82 دوری از حسادت و تنگ نظری

   79، 44بقره/ شودعمل به آموزش هایی که داده می
   87 کرامت شخصیت دیگران

   713شعرا/ داشتن اخالص

 

 یگیرنتیجه بحث و
ای همانگونه که مشاهده گردید دین مبین اسالم به امر آموزش توجه ویژه

باشد، چرا که دارد، در این بین آموزش مسائل سالمتی دارای اهمیت فراوانی می

آموزش سالمت به دلیل مبتنی بودن بر نیازهای واقعی جامعه، مشکل و مسائلی را 

سازد. وی جامعه را برآورده میکند و نیازهای مادی و معندر اجتماع بر طرف می

اگر کسی "فرمایند: )ع( در مورد اهمیت برطرف کردن نیازهای مردم می امام علی

 (76) "حاجتی را از مسلمانی برآورد، ثواب یک سال اعتکاف دارد

نهایت بهبود کیفیت هدف اصلی آموزش سالمت تغییر رفتار افراد جامعه و در 

ترین ایبرای دستیابی به این اهداف یکی از پایهباشد، بنابراین زندگی آنان می

برای هر کدام شناخت وظایف آموزشگر و فراگیر است. در تعالیم اسالمی  ،مسائل

وظیفه  75که بر اساس این پژوهش ها و وظایفی مشخص شده است، بطورینقش

معناست که اگر  اصل برای فراگیر ذکر شده است، این بدین 8برای آموزشگر و 

 ی خطیر آموزش سالمت را بر عهده گرفت بایستی این اصول چه کسی وظیفهچنان

 

را در نظر بگیرد، فراگیر نیز موظف است جهت دستیابی به بهبود سالمتی خود 

 موارد مذکور را رعایت کند. 

توجه به موارد ذکر شده در مقاله حاضر حاکی از آن است که اوال تمامی 

زآمد هستند، بدین معنا که محدود به زمان وظایف فاقد محدودیت زمانی و رو

گر مشخص و مکان مشخصی نیستند. ثانیاً تمامی وظایف متقابل است، زیرا آموزش

دهنده انتقادپذیر آموزش چهپذیرند، بعنوان مثال چنانو فراگیر از یکدیگر تاثیر می

شناس باشد مخاطب نیز با توجه به اصل الگوی نقش در باشد یا نظم و وقت

که مخاطب خوب گوش  گیرد و بالعکس، زمانیتارهای خود از وی الگو میرف

دادن را رعایت کند آموزشگر نیز تشویق شده و با جدیت به امر آموزش مسائل 

دهنده سالمت تنها آموزشپردازد. ثالثا بر اساس تعالیم اسالمی نقش سالمتی می

ر از آن است بطوریکه انتقال مطالب مرتبط با سالمت نیست بلکه وظایف وی فرات

ثربخشی ای همچون عدالت در نگاه کردن به مخاطبین بر اکوچکترین مساله
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گذار است، همچنین نقش فراگیر مطالب مرتبط با مطالب آموزشی سالمت تاثیر

سالمتی تنها دریافت و کسب آنها نیست، وی باید به مربی احترام بگذارد. رابعا بر 

دهنده و فراگیر از دیدگاه آموزشحاضر وظایف  رد ذکر شده در مقالهاساس موا

ی اصول فرهنگی، اخالقی و اجتماعی است، که آنها نیز به نوبه اسالم در برگیرنده

باشند. خامسا خداوند در قرآن کریم های سالمت جامعه میخود جزو تعیین کننده

ش و آموزبرای فراگیر و مخاطب حقوقی را قائل است و در حقیقت او را در امر 

استفاده از منابع  (.95و به او حق انتخاب داده است ) یادگیری مختار ساخته است

دست اول همچون قرآن کریم و نهج البالغه در نگارش این مطالعه از جمله نقاط 

توان به عدم های پژوهش حاضر میباشد، همچنین از محدودیتقوت آن می

کرد. الزم به ذکر است که  پوشش شواهد کافی و فقدان یکپارچگی کافی اشاره

وظایف آموزشگر و مخاطب در تعالیم اسالمی تنها محدود به موارد گفته شده در 

توان گفت این وظایف محدودیت پذیر نیستند، مطمئنا مقاله جاری نیست و می

اسالم اصول زیادی برای آموزشگر و فراگیر مترتب است که در اینجا تنها به 

دهد تنها مطالعه نشان می گونه که نتایج ایند. همانای از آنها اشاره شگوشه

ویژگی آموزشگر صالحیت علمی در زمینه حیطه آموزشی نیست، بلکه باید دارای 

های مطالعه صفاتی همچون تقوا، صبر و سعه صدر باشد. همچنین طبق یافته

های بیشتری در توان گفت اسالم برای آموزشگر صفات و ویژگیحاضر می

 ترین دالیل آن را که یکی از اصلی ا فراگیر قرار در نظر گرفته استبمقایسه 

 ر و نقش مهم وی در جامعه دانست. توان الگو بودن آموزشگمی

های زیادی در رابطه با شناسایی صفات شود تحقیقات و پژوهشپیشنهاد می

ی آموزشگران و فراگیران در متون اسالمی انجام شود. رمز موفقیت انبیا برقرار

ارتباط موثر با دیگران بوده است، لذا الزم است آموزشگران توانایی برقراری ارتباط 

شود متولیان آموزش سالمتی را با تمامی افراد جامعه کسب نمایند. پیشنهاد می

های منسجم در های مختلف، دورهقبل از بکارگیری افراد برای آموزش در حیطه

تا از این طریق  تعالیم اسالمی برگزار کنند ارتباط با نقش و وظایف آنان بر اساس

تمامی صفات و  .رشد یابدابعاد عالوه بر خود آموزشگر، فراگیر نیز از تمامی 

های آموزشگران و فراگیران، که در مطالعه حاضر و سایر مطالعات به آنها ویژگی

هایی جهت ارائه به آموزشگران تواند در تدوین کتابچهاشاره شده است می

 مت، قبل از بکارگیری آنان در نظام سالمت، مورد استفاده قرار گیرد.سال
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Abstract 

Introduction: Individual education is a two-way communication that 

requires proper observation from both learner and educator to create a 

targeted and successful relationship. This study aimed to determine the 

characteristics of educator and learner in health education programs based 

on Islamic teachings. 

Methods: This narrative review study was conducted through studying the 

Islamic reliable sources and teachings of the prophet and Imams regarding 

health and well-being in 2018. The sources used for this study included 

first-hand resources, religious books and relevant articles in authoritative 

scientific databases including Magiran, Noormages and SID from 1998 to 

2018. The used keywords were Islam, health, education, learning and 

education. 

Findings: Based on the findings, the educator's characteristics included 

praising, respecting the personality of individuals, specialty and 

commitment, practicing on the given teachings, observing justice in 

education, piety, observing order and awareness and so on. Moreover, the 

learner's characteristics were careful listening, seriousness, taking notes, 

respecting to educator, practicing on what was learned, consulting and  

so on. 

Conclusion: From the Islamic point of view, the characteristics of educator 

and learner include cultural, moral and social principles. In the Holy Qur’an, 

God has set traits for educators and learners, and in fact, has not left them in 

teaching and learning without principles and guidance. It is suggested that 

the educator and learner’s characteristics should be provided for them in the 

form of booklets based on Islamic teachings before teaching. 

Keywords: Islam, Health education, Health educator 
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