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   ومفهوم تئوری و مدلتعریف
 سـالمت   یت و ارتقـا   سـالم  و پارادایم در مقاالت آمـوزش        2، الگو 1 لغات تئوری 

 تعیـین   هـا، تئـوری ) 1986(نـدورا   اطبق نظر ب   .رونداغلب به جای یکدیگر به کار می      
  .کنندنمایند، را مشخص میهایی که پدیده مورد نظر را کنترل میو مکانیسم هاکننده
  باشند کـه بـه طـور منطقـی بـرای بیـان             ها شامل یک یا چند پیشنهاد می       تئوری -
  ).4(روند های مرتبط به یکدیگر به کار میپدیده
کـه  هستند    هم تبط به ای از مفاهیم، تعاریف و پیشنهادات مر      مجموعهها  تئوری  -

  درک این کـار از طریـق     .کننده می یارارا  ها  تفقیدیدگاهی سیستماتیک از وقایع یا مو     
هـا  تیـ بینـی وقـایع یـا موفق      ارتباطات بخصوص میان متغیرها به منظور بیان و پـیش         

 .گیردمی صورت 

ای بـرای   دهی سیستماتیک از اصول اساسـی اسـت کـه پایـه           یک نظم ها  تئوری -
  ). 1(باشد معین زندگی میاتفاقات

آنهـا قسـمت پایـه و اصـلی یـک تئـوری             .  اصلی تئوری هسـتند    ی اجزا مفاهیم- 
گـردد،  وقتی مفاهیم تدوین شده برای تئوری خاصی استفاده مـی         . شوندمحسوب می 
 در مـدل اعتقـاد      »حساسـیت درک شـده    «مثال مفهوم سازه    . نامندمی    3آنها را سازه  
یرها، تعـاریف عملـی مفـاهیم و بـه عبـارت دیگـر شـکل                متغ). 5(باشدبهداشتی می 

  ).1(کاربردی مفاهیم هستند
  ها در آموزش  سالمت ها و مدلموارد استفاده از تئوری

) 1992 (4اچبام، سورنسـون ولـوریج   تواند در موارد بسیاری مفید باشد،  تئوری می 
هـا بـه    تئوری: کنندت این گونه بیان می    سالمارزش تئوری را برای آموزش دهندگان       

                                                 
١ - theory 
٢ - model 
٣- constructs  
٤ - Lorig ,Sorenson,Aochbam 
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گذارنـد و نیـز درک      تعیین اجزایی که به طور ظاهری بر انواع گوناگون رفتار اثر مـی            
آنها همچنین ممکن است پیشنهادات و      . کننداین اجزا و نحوه عملکرد آنها کمک می       

ه دهند، به منظور اینکه چگونه و تحت چـه شـرایطی            ی را ارا  نظراتییا به طور واقعی     
 ابزارهای ارزشمندی برای    ،هابنابراین تئوری . زایی اثر گذاشت  توان روی چنین اج   می

ها به خوبی   به عبارت دیگر، اگر تئوری    . کنندحل انواع وسیعی از مشکالت فراهم می      
به خوبی نیز انتخاب و ماهرانـه تطبیـق          اگر   ،عالوه بر آن    و تدوین و ثابت شده باشند    

حتـی در    ای احتمـالی مـداخالت    دهبینـی پیامـ   توانند بـه مـا در پـیش       داده شوند، می  
داشـته  در نظـر    ). 1(ایـم، کمـک کننـد      هرگز با آنها مواجه نشده     هایی که قبالً  موقعیت

 محکم، پایه و اساسی قـوی بـرای عملکـرد فـراهم             باشید که یک چارچوب تئوریک    
 ،هاتوان به عنوان مبنایی برای تحقیق و تنظیم فرضیه     ها می از تئوری ). 4(خواهد نمود   

بینـی نتـایج    ریـزی، پـیش   ای و برنامه   برای ارزیابی نیازها، رویکردهای مداخله     مبنایی
گیری اثرات مداخالت و تـدوین مجـدد و         های تحقیق و نیز اندازه    مداخالت و شیوه  

-دهندگان سالمت اجـازه مـی     پذیری به ارتقاء  ویژگی تعمیم .  استفاده نمود   آنها تعمیم

یـک  ). 1(های بسیاری به کار برند     در مکان  انند بتو  را 1های نظریه محور  دهد که برنامه  
گیرنـد  تئوری باید بتواند بیان کند که افراد چگونه تصمیمات مرتبط با سالمتی را می              

گذارند، تعریـف   هایی که عوامل اجتماعی و محیطی روی این تصمیمات اثر می          و راه 
 کننـده رفتـار   های فردی و بین فردی کنتـرل      دیدگاهی پویا در زمینه   همچنین  نماید و   

  .فراهم آورد
  :مودتوان به صورت زیر خالصه نت را میسالمها در آموزش مزایای استفاده از تئوری

  ؛تسالماالت تحقیق درباره آموزش ؤکمک به سازماندهی س -1
  ؛درک بهتر پدیده مورد مطالعه  -2
  ؛ به تحقیق عملکردی و کاربردی کمک -3

                                                 
١ - theory –based 
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 برای بهداشت عمومی مهـم  به آموزش بهداشت برای در برگیری سؤاالتی که  -4
 ؛)4(نمایندهستند، کمک می

های آموزشی به منظور موفقیـت     ریزیبینی را برای برنامه   چارچوب قابل پیش   -5
 ؛کنندریزی ها فراهم میبیشتر آن برنامه

 ؛باشندروشی برای تشریح و توجیه کارهای آموزشی برای همکاران می -6

 ؛کنندفراهم میامکان تکرار مجدد مداخالت آموزشی موفق را  -7

 ).6(باشندها میها یا شکستبرای تجزیه و تحلیل موفقیت منظم فرآیندیک -8

 سـالمت  یت و ارتقاسالمتوانند از طرق مختلف در آموزش       ها می بنابراین تئوری 
 که به   »چه، چگونه، چه وقت، چرا    «به کار گرفته شوند، به عنوان مثال، توضیح رابطه          

-عداد محدودی از متغیرها و درک جامع مشـکل را مـی           متخصصان امکان تمرکز بر ت    

هایی را که باید هدف تغییـر مـداخالت قـرار             قسمت »چه«موضوع   در تئوری . دهد
هایی که تغییرات را در      فرآیندی ، در تئوری  »چرا«قسمت  . دبه ما نشان می ده    گیرند،  

ری، ترتیـب    تئو »چه وقت «قسمت  . داینمکنند، بیان می  متغیرهای مورد نظر ایجاد می    
 »چگونـه «شود و باالخره قسمت     زمانی برای حداکثر دستیابی به مداخله را شامل می        

کنـد  ها به آن توجه داشت بیان مـی       هایی را که باید در نوآوری     ها یا روش  تئوری، راه 
 ).3(آید  تعیین تغییراتی است که به وجود میبرایای مخصوص که شامل وسیله

 ری مناسب معیارهای ارزشیابی یک تئو
هـای متخصصـان و پژوهشـگران مـورد         ها در چارچوب فعالیـت    ها و مدل  تئوری

معیارهایی که به منظور قضاوت در مورد شایستگی و قابلیت          . گیرندقضاوت قرار می  
   :عبارتند از داد، رارقتوان مورد توجه ت میسالماستفاده از یک تئوری در آموزش 

   ؛ نظر ساخته شده باشدر زمینه مورد دانش موجود دبر اساس -1
تئوری بایـد قابلیـت آزمـون داشـته باشـد و            . به طور تجربی قابل تأیید باشد      -2

  ؛عمل به کار گرفت توان آن را با اطمینان درزمانی که آزمایش شد، می
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 ؛)4(قابلیت تجدید نظر داشته باشد  -3

 ؛نداشته باشددارای هماهنگی داخلی باشد و استنتاج ضد و نقیض  -4

     جویی در استدالل مطالب شده باشد، در عـین حـال      ای رعایت صرفه  تا اندازه  -5
 ؛اد مفاهیم آن قابل استفاده باشدبایست تعدمی

 ؛)2(باشد  ها سازگارتئوری درحد امکان با سایر -6

تئوری باید سابقه آزمون در موضوعات مربوط به رفتـار بهداشـتی را داشـته                -7
  ؛ت باشدسالممداخالت آموزش ه اصلی آن در باشد، یا اینکه مورد استفاد

 ؛ تغییر رفتار بهداشتی معتبر باشدبینی یاباید استدالل تجربی آن در پیش -8

  ت داشـته باشـد    سـالم ای برای اسـتفاده درآمـوزش       تئوری باید کارآیی بالقوه    -9
ای از قوانین عمومی هستند، مانند سایر قـوانین، آنهـا را       ها مجموعه از آنجا که تئوری   

 ها از طریق تحقیق و پژوهش، زمانی که تقریباً        تئوری. کورانه دنبال کرد  نیز نباید کور    
نکته قابل توجـه ایـن اسـت کـه یـک            ). 6 (شوندمعتبر می همه متغیرها ثابت باشند،     

 سالمت غالب نیست    ی و ارتقا  در تحقیق یا عمل در آموزش     به تنهایی   تئوری و مدل    
 عـواملی   فـردی و سـازمانی    هـای   هـا و محـدودیت    و اهداف منابع، خط مشی    ) 3،1(

ها های متفاوتی برای افراد، گروهدر عمل تئوری . هستند که در این رابطه تأثیر گذارند      
رفتار بهداشتی و راهنمای بهداشتی که بر آنهـا         . هستند های مختلف مناسب  و سازمان 

. از یـک تئـوری اسـتفاده نمـود        تنهـا   آن هستند که بتـوان       از ترگذارند، پیچیده اثر می 
هـای  هـا و اسـتراتژی    به تسلط در اسـتفاده از بهتـرین تئـوری         ،  ت مؤثر سالمآموزش  

ها برای آنها   این زمینه که تئوری    افراد باید در  ). 3( ارد د رویداد بستگی  متناسب با هر  
کاربرد دارد یا خیر، قضاوت نمایند و اگر کـاربرد داشـت بایـد در مـورد چگـونگی                   

ر، موقعیـت وجمعیـت خودشـان قضـاوت         کاربردش دررابطـه بـا وظیفـه مـورد نظـ          
تـرین تئـوری را بـا       شود که مـرتبط   ت توصیه می  سالمدهندگان  به آموزش ). 6(نمایند

 ).1(توجه به شرایط مکانی و زمانی خویش به کاربرند 
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  یا مدل  الگو
. کنـد الگو، طرح یا نقشه اصلی است که نظر کلی ما را درباره موضوعی تنظیم می              

باید انجام شود،   » هاییچه فعالیت «دهندگان را درباره اینکه     زشالگو تصور و دید آمو    
 الزم بـرای  همچنین یک نقشه فرآیند آموزشی اسـت کـه راهنمـایی            . کندمی  واضح  

ارزشـیابی را   و  فـراهم نمـوده     را  بررسی و تشخیص آموزشی و طراحـی مـداخالت          
 را  زی آموزشی ری  روش برنامه  تدوین یک مدل آموزشی   عالوه بر این     .کندتسهیل می 

پایه و   الگو یا مدل،در نهایت. دهده میی برای تحقیقات ارایچارچوبمشخص کرده و
) 1991 (1ارپ و ارنـت    ).5(شود  ها محسوب می  اساسی برای توسعه و تکامل تئوری     

رسـد بـا   ای از مفاهیمی که به نظر مـی    و به عنوان مجموعه    2ادراکیالگو را یک نقشه     
تواند توسط بـیش    این نقشه می  . نمایند باشند، تعریف می   یک مشکل بهداشتی مرتبط   
  ).4(از یک تئوری شکل گیرد 

هـا کمتـر    ها نسبت بـه تئـوری      مدل .باشندها می تئوریبرای  ها یک زیر گروه     مدل
کننده و ارتباطات میـان     یات کمتری نیز دارند و فقط عوامل توصیف       یکامل بوده و جز   

را به صورت عمـومی و کلـی در           رفتار ها معموالً تئوری). 1(کنندآنها را مشخص می   
ادراکی های نقشه درحالیکه. کنندبرخورد نمی گیرند و به طور مستقیم با رفتارمی نظر
همچنین . های اختصاصی ارتباط دارند   انواع اختصاصی رفتار و در زمینه     با  مدل ها،    یا

 اعی، بیولـوژیکی،  اجتمـ ًمـثال ( واقعیت را از دیدگاه مخصوص یـک رشـته         ،هاتئوری
ها مخـتص هـر رشـته هسـتند، اغلـب در            از آنجا که تئوری    .دهنده می یارا) اقتصادی

  ).4(کنندمی    ها نیز به طور اختصاصی عمل سطح علت
ها برای کمک به مردم در درک یک مشکل بخصوص و سازماندهی اطالعات مدل

قـات بـرای توضـیح و بیـان         ه فرآیند و گـاهی او     یآنها اغلب برای ارا   . روندبه کار می  

                                                 
١ -Ennett, Erap 
٢ -Conceptual map   
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ها  چارچوبی برای طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه بـرای           مدل. روندیند به کار می   افر
  ).1(ت فراهم می کنند سالمآموزش دهندگان 

، زیرا آنها در مواردی که با مشکل حادی         بیشتر مورد توجه هستند   در حال حاضر    
الگوهـا، بررسـی    . ری کسب کنند  توانند موفقیت بیشت  شویم، می در پژوهش مواجه می   

الگوها، محدوده آنچه که در     . کنندها را درجهت پاسخ به سؤاالت مطالعه هدایت می        
هـا توصـیف    بعضی از الگوهـا بـا واژه      . کنندمطالعه باید مورد نظر باشد، مشخص می      

کاربرد دیـاگرام   . شونداما بیشتر آنها از طریق دیاگرام و شکل شرح داده می          . شوندمی
شود که ارتباط و اتصال زنجیری بین مفـاهیم در مـدل            ها باعث می  تصویر در مدل  و  

  .ای واضح نشان داده  شودبه گونه
ت، اولین گام در فرآیند طراحی یـک برنامـه آموزشـی            سالمانتخاب مدل آموزش    

یک مـدل آموزشـی، برنامـه را در مسـیر صـحیح شـروع کـرده و                  . شودمحسوب می 
بررسی آمارهای بهداشت عمـومی     . دهده می یی ارا له ارزشیاب هدایت برنامه را تا مرح    

های ابتال و مرگ و میر و معیارهای رفتارهای سالمتی جامعـه در طراحـی               نظیر میزان 
نکته مهم این است که قبل از انتخـاب مـدل بـرای برنامـه آمـوزش                 . مدل مؤثر است  

آموزشـی، بـه    بعضـی از الگوهـای      .  مطالعه شـود    باید مدل یت، اهداف و اجزا   سالم
شوند تا به چگونگی طراحی یـک برنامـه         فلسفه چگونگی و نحوه آموزش مرتبط می      

ـ  1سالمت پندر ی  وی اعتقاد بهداشتی و الگوی ارتقا     برای مثال الگ  . آموزشی  تبیـین   رب
کند و در فـرد دیگـری       تغییر رفتار و اینکه چرا در فردی رفتار غیر بهداشتی تغییر می           

   فرآینـد طراحـی و      بـر سـید   در مقابـل الگـوی پـری      . سـت کنـد، متمرکـز ا    تغییر نمی 
هـای آمـوزش بـه مـددجو و هـم در            این الگو هم در برنامـه     . ریزی تأکید دارد  برنامه

  ).5(آموزش کارکنان کاربرد دارد 

                                                 
١ -Pender 


