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  های ایجاد مدل و اهمیت آنزمینه
تـا کنتـرل    ر در پیشگیری از بیماری نقش دارد       که بیشت  این مدل، مدلی است جامع    

دهد و بـراین      اشتی و رفتار بهداشتی را نشان می      این مدل رابطه بین اعتقادات بهد     . آن
ایـن  .  براعتقـادات شـخص اسـت       مبتنی کننده  فرضیه استوار است که رفتار پیشگیری     

  : باشدموارد زیر میاعتقادات شامل 
  پذیری شخص نسبت به بیماری   آسیب-1 
  تأثیر وقوع بیماری در زندگی فرد -2

  .ت و شدت بیماریشتی در کاهش حساسی تأثیر اقدامات بهدا-3

 در طراحـی مـدل اعتقـاد بهداشـتی، نقـش            ، روان شناسان اجتماعی   1950درسال
مدل اعتقـاد   . دبومؤثری داشتند و اساس کار آنها بر مبنای تئوری کرت لوین استوار             

 چطور ادراک شخص ایجاد انگیـزه و حرکـت کـرده و             این موضوع که    بر ،بهداشتی
ایـن مـدل بـر انگیـزش، تجربیـات          . کنـد   کید می شود، تأ   سبب ایجاد رفتار در او می     

گذشته فرد و به طور کلی بر تغییـر در اعتقـادات متمرکـز اسـت و قـادر بـه شـرح                       
  .باشدرفتارهای بهداشتی دراز مدت و کوتاه مدت می

. گردد  ست، برمی یل ا    قا مسألههایی که او برای      ارزش ه رفتار فرد ب   ،طبق نظر لوین  
ایـن  همچنـین   ،ت و منفی در رفتار فرد تأثیر جـدی دارد های مثبارزش  :گوید وی می 
اینکه آیـا   ( کند  ها با برداشت انتزاعی شخص از احتمال موفقیت ارتباط پیدا می          ارزش

خصوص در ه  ب.)این عمل شدنی است و در این صورت برای فرد مفید است یا خیر           
 بیشتر  مسأله این   گردد،  مورد رفتارهای جدیدی که برای اولین بار در جامعه ایجاد می          

احتمال موفقیت بسیار کمتر بوده و       اگر دستیابی به هدفی مشکل باشد،     . کند  صدق می 
 اگر دستیابی به یک هدف ساده باشد،        ، برعکس .شود  گذاری منفی می    در نتیجه ارزش  

 تخمـین   ، به عبارت دیگر   .شودی  گذاری مثبت م     بوده و ارزش   احتمال موفقیت بیشتر  
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. گـردد    باعث اتخاذ یا عدم اتخاذ رفتار می       ،ت در رفتار مورد نظر    فرد از احتمال موفقی   
عنوان ارزشـیابی منفـی     لوین مشکالت یا موانعی که در راه هدف وجود دارد، تحت            

ت باید این عوامل را تا حـد امکـان کـاهش            سالمریزی آموزش      در برنامه   که نامد  می
  .داده و آنها را حذف نمود

  
  گذاران مدلبنیان

شناس پژوهشـگر بخـش خـدمات       ، روان 1916نوامبر  19، متولد   1چبامگودفری ها 
ب رئـیس و رئـیس بخـش علـوم         ی، نا )1952-1967(بهداشت عمومی ایاالت متحده     

اسـتاد علـوم    و  ) 1957-1967(رفتاری در خدمات بهداشت عمومی ایـاالت متحـده          
  .رفتاری و آموزش بهداشت دانشکده بهداشت عمومی، دانشگاه کارولینای شمالی

، از دانشمندان علوم رفتـاری، رئـیس بخـش          1945ژانویه  2 متولد   ،2استفان کگلس 
شناختی اجتماعی، گروه بهداشت عمـومی دهـان و دنـدان، در بخـش              مطالعات روان 

شـناختی  ، اسـتاد گـروه روان     )1957-1960(خدمات بهداشت عمومی ایاالت متحده      
  ).1986(یگان ، استاد دانشگاه میش)1957-1968 (3کوتدانشگاه کانکتی

شناس خدمات بهداشت عمـومی     ، روان 1925 ژانویه   15، متولد   4اروین روزنستاک 
، استادیار بهداشت رفتاری، دانشگاه بهداشـت عمـومی         )1951-1961(ایاالت متحده   

، استاد بهداشـت رفتـاری و رئـیس گـروه آمـوزش             )1961-1965(دانشگاه میشیگان   
   ).1975(اه میشیگان گبهداشت رفتاری دانش

   و  هایش پدیده شناسی آموزش دید    شناسی اجتماعی با گر   همه افراد فوق در روان    
  ). 1(های کرت لوین قرار داشتندبه شدت تحت تأثیر تئوری

                                                 
١-Godfery Hochbaum  
٢ - Stephen Kegels 
٣ - Connecticut 
٤ -Irwin Rosen stock 
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  هدف الگو
ـ     ،الگوی اعتقاد بهداشتی   عنـوان یـک شـیوه سـاختاری بـرای بیـان و             ه   در آغـاز ب

 الگوی فوق . ه پیدا کرد  و توسع  شد   مطرح   کننده  ی رفتار بهداشتی و پیشگیری    بین  پیش
گیری از خدمات بهداشتی تأکید       بهرهنیز اقدامات و   و بر ارتباط بین رفتارهای بهداشتی    

الگوی باور بهداشتی مورد بازنگری قرار گرفته اسـت            ،های اخیر سال   در  . نماید  می
عالوه ( نظور تشخیص ناخوشی و رفتار بیمار     تا ابعاد مختلف بهداشت عمومی را به م       

ای را   پـژوهش عمـده    ،طراحان الگوی اعتقاد بهداشـتی    . برگیرد  در )فتار بهداشتی بر ر 
.  کننده انجـام دادنـد    به منظور بیان منظم و صحیح رفتار پیشگیری        1960 و   1950دهه  

ـ   بـود  توسط  گود فری هاچبـام     1952ل  شروع الگو از سا     یـک عنـوان آغازگر ه  کـه ب
گرفتـه   قرار  توجهرفتار بهداشتی مورد    در مورد    ای مبتنی بر نظریه   پژوهش ساختاری   

گیری شخص برای    در جهت تعریف عوامل مهمی بود که بر تصمیم         ،تالش او . است
پژوهشگران اولیه نیـز    . ندبودبه منظور تشخیص سل زودرس مؤثر       انجام رادیوگرافی   

سـپس  . بینی رفتاری شخص را در الگو گنجاندندمانند لوین، جزء قوی درک و جهان   
 بهداشـت عمـومی بـه منظـور          هـای  و مورد بازنگری قرار گرفت تا انگیـزش       این الگ 

تمرکـز عمـده پژوهشـگران    . برگیرد در را نیز  نقش بیماروتشخیص ناخوشی و رفتار 
  .باشد بر روی پویایی فعلی فرد می،الگوی باور بهداشتی

 کند تا رفتارهای مرتبط با بهداشت را در الگوهـای           الگوی باور بهداشتی تالش می    
هـای مشخصـی قـرار گرفتـه          بندی   طبقه آن بر  بینی نماید و تأکید      معین، پیش  اعتقادی
 و رفتار بیمـار      کننده، نقش   هداشتی پیشگیری بینی رفتار ب    الگو برای بیان و پیش    . است

الگوی بـاور بهداشـتی در تمـام مطالعـات و در همـه      . مورد استفاده قرار گرفته است 
  .ر گرفته شده استکاه های رفتار بهداشتی ب زمینه
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تواند به سـه مقولـه مجـزا تقسـیم      انگیزه شخص در اتخاذ یک رفتار بهداشتی می    
 :شود

   احتمال عمل یا اقدام -3 رفتارهای تعدیل کننده -2 ادراکات شخصی فرد -1
. کننـد   عواملی هستند که بر درک از بیماری یا ناخوشی اثر مـی    ، ادراکات شخصی 

از مشکل و شدت درک 1حساسیت درک شده  رای فرد،   آنها در مورد اهمیت سالمت ب     
برخی از محققـین    . نمایند  ناتوانی یا دیگر پیامدهای منفی بحث می       یعنی صدمه، 2شده

 را بـه    3من، این دو عامل را با هم ادغام کرده و تهدید درک شـده             می و از جمله بیکر  
       .دهنده مییهای مدل اراعنوان یکی از سازه

متغیرهـای جمعیـت شناسـی، تهدیـد        شـامل     :کنندهکننده یا تسهیل   عوامل تعدیل    -
  .باشند  شده و راهنما برای عمل میدرک

. نماینـد کننده نقـش خـود را ایفـا مـی         بعد از ظهور ادراکات فردی، عوامل تعدیل      
کننـده  تصمیم نهایی برای انجام یک رفتار به میزان زیادی تحـت تأثیرعوامـل تعـدیل              

رافیکی مثـل سـن، جـنس،       متغیرهـای دمـوگ   : ن عوامل عبارتند از      که ای  گیردقرار می 
 ؛جتماعی مثل شخصیت و فشار همساالن      متغیرهای روان شناختی ا    ؛سطح تحصیالت 

  .مای عمل نیز راهن ...  و ؛متغیرهای ساختاری مثل آگاهی درباره بیماری یا آن وضعیت        
 ، تهدیـد درک شـده     این عوامل فقط به طور غیر مستقیم یعنی از طریق ارتباطشان بـا            

    .گذارندبرروی تمایل به انجام عمل اثر می
 مقاربت جنسی بگیرد، مذهب     واهد تصمیمی آگاهانه درباره   خ نوجوانی که می   مثالً

گیـری  ، ممکن است نقش عمده ای در تصمیم       خانوادههای اخالقی حاکم در   و ارزش 
فردی نسبت بـه آن     و ادراکات    هاهمچنین عملکرد همساالن، نگرش   . او داشته باشند  

ای غلـط درک    افرادی که به گونـه    .  در تصمیم وی مؤثر خواهند بود      عمل نیز احتماالً  
                                                 
١ - Perceived Susceptibility 
٢ - Perceived Severity 
٣ - Perceived Threat 
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کنند که تمام همساالن و دوستانشان از نظر جنسی فعال هستند، ممکن اسـت بـه                می
کننده دیگر، دانش و آگاهی الزم  دربـاره ایـن           عامل تعدیل  .این فعالیت تشویق شوند   

دسـت  ه  ت ب سالمهای آموزش    از طریق کالس    آن را  تواند می خطر است که نوجوان   
 نوجوان باشـد کـه       خود کننده مهم دیگر، اعتماد به نفس     شاید یک عامل تعدیل   . آورد

شود تا نوجوان به طور مستقل و بدون ترس دهد و منجر میبه وی اطمینان خاطر می 
یـن عوامـل و یـا       اغلب ا . از ریشخند شدن توسط همساالن، تصمیمات مهم را بگیرد        

  .توانند برای اثر گذاشتن برروی رفتار با یکدیگر ترکیب شوند می،تمامی آنها
های جمعی و یا دیگر منابعی هستند که بـه عنـوان            کننده دیگر، رسانه  عامل تعدیل 

براساس چگونگی تفسـیر    ( کنند  هایی برای انجام یا توقف عمل، فعالیت می       فراخوان
  هـا کـه نوجوانـان را بـه فعالیـت جنسـی تشـویق               هـای رسـانه   پیـام ). هاافراد از پیام  

کننـده  که حمایـت  ...های نشأت گرفته از خانه، مدرسه و      کنند، ممکن است با پیام    نمی
تبلیغـات،   بسـیاری از   .وضعیت خودداری ازفعالیت جنسـی هسـتند، سـازگار باشـند          

لیت جنسـی  در      فعا های تلویزیونی ممکن است به عنوان مشوقان      ها و برنامه  موسیقی
 ادراکات تثبیت شده نسبت به آن موقعیت،        اما به دلیل ناسازگاری با     نظر گرفته شوند  

بـرای شـخص   را های مثبـت و منفـی    کننده، اغلب ارزش تعدیل عوامل. شوندرد می 
-کننده، دیگـر مـی  عوامل تعدیل راهنمای عمل نیز از . نمایندمی  گیرنده فراهم تصمیم

  .باشد
 در مورد عوامل تأثیرگذار بر احتمـال اتخـاذ رفتـار مناسـب،               :ملاحتمال اتخاذ ع  

و از طریق تعادل یا عدم تعادل بین نیروهای مثبت و منفـی درک شـده                 کند  بحث می 
هـای    هماننـد احتمـال عمـل بـه توصـیه          .شـود مؤثر بـر رفتـار شـخص، تعیـین مـی          

  .کننده بهداشتی پیشگیری
نمایـد کـه    فقـط زمـانی عمـل مـی       تا اینجا مطرح گردید که بر طبق مدل، شخص          

حساسیت خود را به پیامدهای ناخواسته عمل، تصدیق نماید، همچنین باید بخواهـد             
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هایی برای کاهش تهدید    اینکه انگیزه  را کاهش دهد و یا    ) حساسیت(پذیری  که آسیب 
 یداشته باشد و از طرف دیگر شدت درک شده مشکالت نیـز برانجـام رفتـار مـؤثر                 

بایستی تخمینـی از فوایـد عملکـرد منهـای           برای انجام عمل،   افرادباشد و در نهایت     
هــایی از ایــن محاســبه بــرای جوانــانی کــه راهنمــایی. موانــع آن را محاســبه نماینــد

  .                                 ای مشکل باشدتواند وظیفهاند، میبزرگساالن دریافت نکرده
گردد که بـه صـورت عمل،آشـکار          میباالخره ترکیب عوامل فوق منجربه پاسخی       

  .ای از اعمال جانشین و منطقی همراه باشد شود مشروط بر اینکه با مجموعه می
 مسـأله  الگوی باور بهداشتی بیـانگر آن اسـت کـه درک شـخص از تهدیـد یـک               

 :بهداشتی حداقل تحت تأثیر سه عامل قرارداد

 ؛است سالمتیه ق وتمایالت بیهای عمومی سالمت ، که شامل عالارزش -   

حاصل از  پذیری وی به تهدید      باورهای ویژه اختصاصی بهداشتی درباره آسیب       -  
                                  ؛ بهداشتی مشخص مسأله یک

  .ی اعتقادات فرد درباره شرایط و چگونگی مشکالت بهداشت-  
نمایی ، محرک و راه   کند  وقتی شخص تهدیدی را نسبت به سالمتی خود درک می         

 درک منافع و موانع برای انجام عمل نیز ممکن اسـت، فـرد را بـه                 .برای عمل اوست  
همچنین برخـی   . کننده سوق دهد    های بهداشتی پیشگیری    اتخاذ عمل در مورد توصیه    

گیری فـرد     توانند تصمیم   می) شناسی، روانی و اجتماعی و ساختاری       جمعیت(متغیرها  
  .را تحت تأثیر قرار دهند

فتار از دیدگاه مدل اعتقاد بهداشتی به صورتی که در ذیـل آمـده مـورد                در واقع ر  
  .توجیه و توضیح قرار گرفته است

رفتـار بهداشـتی    «: نمایـد گونـه تعریـف مـی     ، رفتار بهداشتی را این    )1974 ( 1بیکر
نوع فعالیت انجام شده توسط افرادی کـه عقیـده دارنـد بایـد سـالم                 هر عبارتست از 

                                                 
١ -Becker 
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حتی (ها به منظور تشخیص و جلوگیری از بیماری در هر مرحله            باشند و این فعالیت   
براساس مدل اعتقاد بهداشتی، رفتـار تـابعی        ). 1(»گیردمی     صورت  ) بدون عالمت 

و در حقیقت براساس این اندیشه شکل گرفته کـه آیـا             )10(از دانش و نگرش است      
 بنـابراین   .)8(هد یا خیـر   د رفتار او را تغییر می      ادراک فرد از یک تهدیدکننده سالمتی     

در تالش است تا رفتارهای مرتبط با سالمتی را از طریـق الگوهـای عقیـدتی معینـی                  
 ). 6،4(بینی نمایدتوضیح داده و پیش

  :براساس این تئوری رفتار انسان بستگی به دو متغیر دارد
  کـه از تئـوری   شـود   شخص بر روی یک هدف نهـاده مـی   ارزشی که توسط-1

دهـد   فرد رفتارش را تغییر مـی زمانی  یعنی  . به عاریت گرفته شده است     انتظار ارزش   
  ؛ام آن رفتار برای او سودمند استانج که به این نتیجه رسیده باشد،

 تخمین شخص از احتمال اجرای رفتاری که باعث دست یافتن به هدف مورد              -2
  . شود نظر می

بیشترین سود را در    )  اوالً   کند که    فرد رفتاری را انتخاب می     1منو می  از نظر بیکر  
  ).2( ثانیاً در جامعه قابل دسترس باشد ؛برداشته باشد

ـ               ه ایـن   بر این اساس زیربنای مدل اعتقاد بهداشتی، تئوری انتظـار ارزش اسـت، ب
ل مشخصی مثل حساسیت و شدت درک شـده از          ی رفتار شخص براساس مسا    ترتیب
  ).3(بینی باشد  تواند قابل پیش  میمسأله

 :شوداین موضوعات در ذهن فرد منجر به دو نتیجه میپرورش 

کنـد کـه بیمـار     سـعی مـی     بنـابراین  .یابد که از بیماری دوری کند      تمایل می  -الف
  ؛نشود

  یعنی؛. شود اگر بیمار باشد، تمایل برای بهبود پیدا کردن در او ایجاد می–ب 

                                                 
١- Becker و Maiman  
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-شـدن او مـی    کند که یک رفتار بهداشتی مشخص مانع بیمـار           اعتقاد پیدا می   -ب

  ).8(شود
اگر یک فرد اقدام به انجام یک حرکـت خـاص ماننـد رفـتن بـه کلینیـک بـرای                      

  :او مجبور است گری سرطان کند،لآزمایش غربا
  و مسـأله است و نسـبت بـه یـک           معتقد باشد که سالمتی او در معرض خطر        -1

بـدین معنـی کـه مشـکل        .  به آن است   یبهداشتی حساس بوده و مستعد ابتال     مشکل  
به جای اینکه بر سایر مردم یا جامعه بـه عنـوان            ( تواند در او اثر بگذارد      هداشتی می ب

برای یک بیماری بـدون عالمـت مثـل افـزایش فشـارخون یـا               ). یک کل مؤثر باشد     
م بیمـاری را    یـ اشـد کـه بـدون اینکـه عال        مراحل اولیه سرطان، شخص باید معتقـد ب       

عقیده «  به این مجموعه عقاید معموالً    . دتواند مبتال به بیماری باش     می ،احساس نماید 
  ؛شود  اطالق می»به حساس بودن

یمـاری را بـه صـورت درد یـا          بشـود فـرد     باعـث مـی    شدت و جدیت بالقوه      -2
درک نمایـد و اینکـه اگـر        ...  زمان از دست رفته کار، مشکالت اقتصـادی و         ،ناراحتی

ا سایر نتایج جدی بـرای      گ ی تواند منجر به مر   اقدامی انجام ندهد مشکل بهداشتی می     
 ؛او شود

رفتارتوصـیه   از طریق ارزیابی شرایط، به این عقیده برسد کـه فوایـد ناشـی از         -3
 و ایـن فوایـد درواقـع از         باشدمیهای وضع موجود    ها و هزینه  ناراحتی  از شده بیشتر 

، قـدام وی    بـه عبـارت دیگـر اینکـه ا        . ددست خواهند آم  ه  طریق رفتار توصیه شده ب    
شـود و منـافع حاصـل از ایـن اقـدام نقـاط              شگیری از مشکل بهداشتی می    موجب پی 

 مـدل در  . باشـند ضعف را کاهش خواهد داد و در عین حال این اقدامات گران نمـی             
شـوند  های درک شده نامیـده مـی  باور بهداشتی این موارد تحت عنوان فواید و هزینه     

سـید   که در مـدل پـری      عینها و موا  توجه کنید که این مجموعه عقاید معادل پاداش       (
 ؛)نیستند شوندکننده مطرح میتحت عنوان عوامل قادرکننده و تقویت
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 یا نیروی تسریع کنده وجـود داشـته باشـد کـه فـرد          1باید یک راهنمای عمل    -4
 ).10،11،12(برای انجام عمل احساس نیاز نماید

  :داننداثر بخشی را وابسته به سه عامل می) 1992(2دیگنان و کار
دگی شخص برای در نظر گرفتن تغییر رفتار به منظور اجتناب از بیماری یا              آما -1

  ؛به حداقل رساندن خطرات سالمتی 
  محتمل   در اطراف شخص و قدرت آنها که تغییررا ضروری و       یی وجود نیروها  -2

   ؛سازند 
ای است از نیروها که با شخصیت و محیط زندگی           خود رفتار مجموعه پیچیده    -3

عوامـل   و ات گذشته وی از خدمات و کارکنان بهداشتی مـرتبط هسـتند           فرد و تجربی  
 مـؤثر   تواننـد در تغییـر    از نیروهای محیطی کـه مـی      . دهندفوق را تحت تأثیر قرار می     

  ). 1(باشند ت میسالمباشند، آموزش دهندگان 
  : نماییمتر شدن موارد فوق توجه شما را به چند مثال جلب میشنبرای رو

 یـک خـانم ممکـن اسـت هنگـامی شـروع بـه اسـتفاده از وسـایل                    به عنوان مثال  
  :پیشگیری از بارداری کند که 

ی دیگری کماکـان    دهای متما داند که سال  اما می   از قبل چندین فرزند دارد     -1 
   ؛استتوانایی بچه دار شدن را دار

 مشاهده کند که وضع سالمتی و اوضـاع اقتصـادی همسـایگانش بـه علـت                 -2
  ؛اد دچار نابسامانی شده استزند زیداشتن فر

  درصـد  95 به میزان    ، شنیده باشد که یک روش خاص پیشگیری از بارداری         -3
 ؛باشدمؤثر می

  باشد؛عین حال گران هم ن در باشد و روش مورد نظر مطمئن-4 

                                                 
١ - cues to action 
٢ -Dignan & Carr 
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 از طریــق کارمنــد بهداشــتی مربوطــه، بــرای شــروع و اســتفاده از وســایل -5 
  ) 10(ا کرده باشدپیشگیری از بارداری انگیزه پید

  
  های مدل کنندهتوصیف

در معرض تهدیـد     کند فرد احساس  دارای این مفهوم است که    : تهدید درک شده  
تهدید درک شده    .نمایدای را   کننده ابتال به یک بیماری قرار گرفته و رفتار پیشگیری        

  :عامل قرار دارد ثیر دوأتحت ت
ـ   هر فرد دارای درکی منحص     :حساسیت درک شده  )الف فـرد از تجربـه یـک       ه  ر ب

حساسیت افـراد   . تواند در جهت مخالف با سالمت او باشد          که می  باشد  موقعیت می 
حـد   برخـی در     : متغیر و بسیار متفاوت است     ،در درک یک وضعیت یا یک بیماری      

ضـعیت ناخوشـایند را   گیرند که احتمـال قـرار گـرفتن در و            قسمتی قرار می   انتهایی
نها  آ. گیرند  در رده میانه حساسیت به یک بیماری قرار می         برخی افراد    ؛کنند  انکار می 

مربـوط بـه بیمـاری را نشـان         از لحاظ آماری آمادگی تغییر برای پذیرش عـوارض          
و یـک خطـر واقعـی را         افرادی نیز هستند کـه حساسـیت بـاالیی داشـته             ؛دهند  می

 اغلب این افراد حالت ناخوشـایند یـا کسـب یـک بیمـاری را                 که کنند  احساس می 
  .تجربه خواهند کرد

 به اعتقادات شخص که به اثرات ذهنـی یـک بیمـاری یـا             :شده شدت درک ) ب 
ایـن  . گذارد، اشـاره دارد     امور زندگی او می    یک وضعیت توجه دارد و تأثیری که بر       

توانـد بـرای او       ی را مـی   تواند ازاین نقطه نظر که این بیماری چه مشـکالت           اثرات می 
به عبارت دیگر این سازه مدل، ارزشیابی از نتایج         . ر گیرند  مورد توجه قرا   ،ایجاد کند 

بالینی پزشکی است که براساس آن میزان مرگ ومیر، ناتوانی و درد ناشی از بیماری               
بـرای   .شودرا مورد بررسی قرار داده و بر مبنای این عالیم، شدت بیماری تعیین می             
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، مالی، خانوادگی، اجتمـاعی   ارهای   فش ،دست دادن زمان کار    از مثال درد و ناراحتی،   
 ...حساسیت به شرایط آینده و 

در نظـر    شود، پرداخته می خاص  زمانی که به بررسی شدت بیماری یا یک حالت           
ز اهمیت است و با توجه به ایـن         ی و مالی بسیار حا    روحیگرفتن فشارهای هیجانی،    

گردد تا او اقدام    به این می   نماید و منجر  ارزیابی، فرد جدی بودن بیماری را درک می       
یک مثال خوب در این راستا، مقاربت جنسی        . کننده نماید به پذیرش رفتار پیشگیری   

و ) به عنوان مثال ایـدز     (مقاربتیهای  در سنین نوجوانی و پیامدهای آن یعنی بیماری       
اگر یک نوجوان اثرات و پیامدهای رفتـار        ،بر طبق  این مدل    . یا وقوع حاملگی است   

 ایـن  بـاور داشـته باشـد کـه     ن تهدیدی برای خویش درک نماید و        جنسی را به عنوا   
 در  ًباشـند، احتمـاال   جدی مـی  ) های منتقله جنسی و حاملگی    مثل بیماری  (تهدیدات

عـالوه بـر    . شرکت نخواهد کـرد   )  فعالیت محافظت نشده   ًمخصوصا(فعالیت جنسی   
احتمال ایـن    باید فعالیت جنسی به عنوان عامل مسبب یا حداقل افزایش دهنده             ،این

فـردی و هـم     ) مسـتعد بـودن   (در این مثال هم درک حساسـیت        . پیامدها درک شود  
  .                              باشندشدت آن برای اصالح یا تداوم رفتار خودداری از عمل جنسی الزم می

 اتخاذ عمل برای پیشگیری از بیماری یا بـرای          :شده برای اتخاذ رفتار   منافع درک 
بعـد از اینکـه شـخص       . ن وابسـته اسـت     به درک منافع آ     مورد یک بیماری   اقدام در 

نسبت به بیماری حساسیت پیدا کرد و آن را در مورد خود جدی تشخیص داد، قدم                
تحـت  توسط اعتقـادات و باورهـایش       انتخاب رفتار توسط شخصی است که       بعدی  

 بیشترین سـود را     کند که  فرد رفتاری را انتخاب می     ًمعموال .ر خواهد گرفت  تأثیر قرا 
و در جامعـه قابـل      ...) سـود فـردی، خـانوادگی و اجتمـاعی        (برای وی داشته باشد     

  .  دسترسی باشد
 البته عمل ممکن است انجام نشود، حتـی زمـانی کـه شـخص               :موانع اتخاذ عمل  

این احتمال با موانـع مـرتبط       . ممکن است معتقد باشد که منافع اتخاذ عمل، بسیارند        
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کننـده ارتبـاط دارد کـه       های درمانی و اقدامات پیشـگیری       ا مشخصه موانع ب . باشد  می
ایـن  .  دردآور و یـا آشـفته باشـد          ناراحـت کننـده، گـران، ناخوشـایند،        ممکن است 

 اجتناب از اتخاذ یک اقدام مطلـوب        بهتواند فرد را وادار و یا هدایت          ها می   مشخصه
 ،گیری فرد مؤثر باشـد    صمیمتواند در ت  های منفی بالقوه یک رفتار که می      جنبه. نماید

  :  شودبه دو دسته زیرتقسیم می
کنـد کـه انجـام رفتـار        در اینجا فرد ابتدا تجزیه و تحلیـل مـی         :  سود   - هزینه   -1

آیا ارزش هزینه پرداخت شده یا وقتی را        . باشدبهداشتی تا چه میزان به سود وی می       
  ؛که به آن اختصاص داده است، دارد

 اسـت جنبـه منفـی رفتـار بـه طـور بـالقوه بـرای فـرد                   ممکـن :  اثرات جانبی    -2
 کـه تمـامی اینهـا بـه     گیـر باشـد  کننده، نامناسب و وقتناخوشایند دردناک، ناراحت 

  .باشند فرد مؤثر میتوسطصورت مانع بوده و در انجام رفتار
بــه طــور مثــال چنانچــه آمــوزش کــافی بــه مــادران در مــورد عــوارض جــانبی  

ممکـن اسـت بـرای       داده نشـود،  ... التهاب ناحیه تزریق و    واکسیناسیون از قبیل تب،   
  .واکسیناسیون بار دوم مراجعه نکنند

شـود  گردد که به صورت عمل آشکار مـی       ترکیب عوامل فوق منجر به پاسخی می      
ادراکـات   .اعمال جانشین و منطقـی همـراه باشـد         ای از مشروط بر اینکه با مجموعه    

عقاید براساس شدت درک شـده      . باشند مهم می   وی عملکرد  برای عقیده و   ،شخص
-از مشکل بهداشتی، حساسیت، فواید و موانع درک شده برای عملکـرد شـکل مـی               

 نشان داده اند کـه  -نگر آینده همنگر و هم گذشته - شده         مطالعات انجام . گیرند
بینی رفتارهـای مختلـف محافظـت    موانع درک شده توانمندترین بعد در بیان یا پیش 

رفتارهای  بینی کننده مهم در    یک پیش  ،حساسیت درک شده نیز   . المتی است کننده س 
عمـل و هـم شـدت درک شـده         هم فوایـد درک شـده انجـام         . است کنندهپیشگیری
نکته بسیار مهـم    . دن ندار  را بینی رفتار محافظت کننده    قدرت توضیح یا پیش    ،بیماری
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 یعنی موانع درک شده و حساسیت درک ،برای توجه این است که تنها دو سازه مدل      
.                                                                        شده، نسبت به کل مدل، توسط تحقیق حمایت می شوند

  مورد نیـاز   شخص از سطوح حساسیت و شدت، نیروی       درک   :راهنما برای عمل  
همـوار  مسـیر اقـدام را      ) منهـای موانـع   (منـافع   . کند  فراهم و تأمین می     را برای عمل 

 یک راهنما بـرای عمـل       ، ممکن است برای رخ دادن یک رفتار دلخواه        لبته ا .سازد  می
  . این راهنماها ممکن است داخلی یا خارجی باشند. مورد نیاز باشد

 باشـند و  هایی هستند که در داخل ارگانیزم فرد می       محرک: های داخلی محرک -1
  ....سردرد،تب و :مثل .شوندطرف فرد می  عملی ازسبب انجام

 اثرگذاشـته و   فـرد  هایی هستند که از خـارج بـر       محرک: های خارجی محرک -2
وسایل ارتباط جمعـی، ارتباطـات بـین        :مثل.سبب انجام عملی ازطرف فرد می شوند      

در ایـن میـان     . انـد نظریات مختلفی برای توسعه این الگو به کار گرفتـه شـده           .فردی
  .                                یادگیری اجتماعی به طرق مختلف بر الگوی باور بهداشتی مؤثر بوده استنظریه 

روزنستاک و همکارانش پیشنهاد کردند که خود کار آمدی  بـه ایـن مـدل اضـافه                  
                .                    یت گرفته شده استرعاندورا به ااین مفهوم از تئوری شناختی اجتماعی ب. شود

 که توانایی موفقیت در انجام رفتار مورد  استمسأله اعتقاد به این    :مدی  خودکارآ
نـدورا در   ااین مفهوم به وسیله ب    ( نیاز برای دستیابی به نتایج مورد تمایل وجود دارد          

  ). ایجاد شده است1988سال 
  

        کاربرد مدل در آموزش سالمت                                  
ابتدا به منظـور توضـیح دلیـل عـدم مشـارکت افـراد در                در الگوی باور بهداشتی  

 ایـن مـدل تجدیـد        در سپس. های پیشگیری یا تشخیص بیماری مطرح گردید      برنامه
رفتـار در   نقـش   های بهداشت عمومی، پاسـخ افـراد بـه بیمـاری و             نظر شد و انگیزه   

 الگـوی بـاور بهداشـتی     .  گرفـت  های درمـانی را نیـز در بـر         و پذیرش رژیم   یبیمار
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مفهومی عالی برای تجزیه و تحلیل نیروهایی کـه بـرروی رفتـار بهداشـتی مؤثرنـد،                 
.                                         داردهای آموزشی نیزکاربردعالوه بر این در طراحی و اجرای برنامه. نمایدفراهم می

ر تأکیـد برهرگونـه پیـام ارتبـاطی و بـه            این مدل، برای انتخاب نکات مورد نظر د       
فهرسـت   خصوص اهمیت جدی بودن آن، اسـتعداد پـذیرش و قابلیـت پیشـگیری،             

  .         دهده مییمفیدی را برای بررسی ارا
بینی افرادی که قصد استفاده یا عدم استفاده از اقدامات مدل به طور بالقوه در پیش

 کنـد کـه احتمـاالً     مداخالتی را پیشنهاد می   همچنین  .باشدبهداشتی را دارند، مفید می    
توانـد  دهـد و مـی    کننده سالمتی افزایش می   مشارکت افراد را در رفتارهای محافظت     

  .                 ت باشدسالمهای آموزش ها و برنامهچارچوبی مؤثر به منظور تدوین استراتژی
 :                                  نمودتوان به صورت زیر مطرحکاربردهای این مدل را به طور کلی می

   ؛ فراهم نمودن محرکی برای انجام عمل-1 

   ؛ آشکار ساختن عمل با هزینه مورد قبول-2 
   ؛ افزایش احساس شایستگی برای انجام عمل-3
 . پیش بینی افرادی که معیارهای پیشگیری را به کار می برند-4

 مطالعات مربوط به رفتارهای بهداشتی یا       مواردی از کاربردهای ویژه این مدل، در      
  :                                     گرددمشکالت سالمتی در ادامه ذکر می

 پــاپ اســمیر بــرای تشــخیص ســرطان دهانــه رحــم، ،غربــالگری ســل پــذیرش
 جنسـی و   سالمت آموزش، مقاربتیهایو بیماریAIDS/HIV ... واکسیناسیون و

 راننـدگی و کنتـرل      ، مصـرف الکـل    ، دیابـت  ،گیری از بارداری  استفاده از وسایل پیش   
ــار ســالمتی وی ،تصــادفات ــودک و رفت ــه، مراقبــت از ک هــای  مشــارکت در برنام
 مشـاوره   ، آسم ،ای رفتار تغذیه  ، استفاده از خدمات بهداشتی و درمانگاهی      ،غربالگری

 ســرطان پوســت و رفتــار ، معاینــه پســتان توســط خــود فــرد،ژنیتــک و غربــالگری
 ، سیگار کشـیدن ،های درمانی از سوی بیماران پذیرش رژیم،کننده از آفتاب  حافظتم
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 ،توانی قلبـی  نا ، رفتار پزشک  در آموزش بیمار و ارتقای سالمتی         ،افزایش فشارخون 
  ورزش و  ، درمـان شـغلی    ، سـندرم شـوک توکسـیک      ، و سالمت دهان و دندان     ،سل

نـده و بهداشـتی راهنمـای       کنهـای مـرتبط پیشـگیری     فعالیـت ،  های جسمانی فعالیت
  . دیگرعوامل مستعدکننده مرتبط با عقاید وگیریعمومی برای تدوین ابزارهای اندازه

  
   بهداشتی اعتقادن برنامه آموزشی بر اساس مدلنحوه طراحی و تدوی

 ،ت در دنیـای واقعـی     سـالم  بـرای آمـوزش دهنـدگان         این مدل  کاربردهای وسیع 
-روی رفتـار جوانـان فـراهم مـی     رای تأثیر ت ب سالمفرصتی برای آموزش دهندگان     

هـا و   توانید به تنهایی و یا در ترکیب با دیگر مـدل          را می   بهداشتی اعتقادمدل  . نماید
ت خودتان بـه    سالم تئوریکی برای برنامه آموزش      های یادگیری به عنوان پایه    تئوری

                                                   .کار ببرید
  :مدل را در کار خود با افراد به طرق زیر استفاده نمایید توانید اینشما می

که بـه   آن به عنوان یک چارچوب تئوریکی برای فهم بهتر برنامه آموزشی             از -1
  ؛می برید، استفاده کنید کار 
 آن به عنوان یک چارچوب تئوریکی برای تدوین برنامه آموزشـی جدیـد،             از -2

 ؛استفاده کنید

- بهداشتی به برنامه آموزشـی     اعتقادن اجزای کلیدی مدل      اضافه کرد  از طریق  -3

 .تان، آن را با این مدل مطابقت دهید

  :                 بهداشتی، موارد زیر را در نظر داشته باشید  اعتقادبرنامه ریزی براساس مدل در
  حداقل چند نفر یا چه تعداد ازاعضای گروه هدف، احسـاس آسـیب پـذیری        -1
 تواند از طریق بعضـی اعمـال کـه دارای هزینـه           ارند که تهدید می   کنند و عقیده د   می

  ؛قابل قبول هستند، کاهش داده شود
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بـرای  ... آموزان، بیماران یا مراجعان و    توجه داشته باشید که کدامیک از دانش       -2
 ؛کنندهای توصیه شده در طول زمان احساس شایستگی میانجام فعالیت

-درک کرده   آنها، جدی بودن مشکل را     کدامیک از فراگیران و چه تعدادی از       -3

 .اند

 به دانـش و  ًپذیری و جدی بودن، اجزای شناختی قوی دارند که نسبتا       درک آسیب 
 جوان ترهـا  که داشت در هنگام کار با افراد جوان باید در نظر       . آگاهی وابسته هستند  

 اما ممکن نیست که خودشان را به عنـوان          کنندها را درک می   اغلب جدیت موقعیت  
کردن بر آن نیز    این یک مشکل ادراکی است که غلبه      . پذیر در نظر بگیرند   افراد آسیب 
 ایـن درک بـا    . باشد اما این غلبه، پیش نیاز یک شیوه زندگی سـالم اسـت            سخت می 

های آموزشی باید بـه آن      شود و در تدوین برنامه    ها، دانش و عقاید مرتبط می     نگرش
آور به نوجوانان تحمیل شود، های ترس شیوهالبته منظور این نیست که . توجه داشت 

یک راه خوب بـرای اینکـه       . بلکه باید به آنها کمک نمود که با واقعیت مواجه شوند          
زمـانی کـه   . این است که بر فواید رفتار مورد نظر تأکید نماییـد  به این هدف برسید، 

ت پذیری  کند که او حساسی   نماید، منطق حکم می   فرد، فواید عملکردی را درونی می     
ای از آموزش   کننده ادراکات منفی نیز گونه    های تقویت البته پیام . فردی را درک نماید   

  ؛هستند
  اعتقـاد ریـزی بـر اسـاس مـدل      نکته مهم و قابل توجه دیگری که در برنامـه        -4 

بهداشتی باید در نظر بگیرید، این است که جزء کلیدی ایـن مـدل، اجتنـاب از یـک           
 شخصی را   .زنیمبرای روشن شدن موضوع مثالی می     . ی است پیامد منفی برای سالمت   

در نظر بگیرید که به دلیل احساس بهتـر داشـتن و خـوب بـه نظـر رسـیدن، میـزان           
این مثال با این مدل تناسب ندارد، زیرا ایـن فـرد از   . دهدورزش خود را افزایش می    

ایـن مـدل     برای اینکه طبق    . طریق یک پیامد منفی برای سالمتی تحریک نشده است        
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های ورزشی خود را به منظـور اجتنـاب از          ریزی کنیم باید این شخص فعالیت     برنامه
  .      باشدحمله قلبی انجام دهد، هرچند که تأثیر هر دو برنامه برای فرد یکسان می

  : های زیر توجه نمایید به مثال
هایی از پیام برای ترک سیگار، باید     اعتقاد بهداشتی   ریزی براساس مدل    برنامه در- 

دهنده غلبه بر موانع درک شده و نیـز فوایـد تـرک سـیگار باشـد، اسـتفاده                   که نشان 
هایی کـه بـه سـیگار کشـیدن         در نظر داشته باشید که تأکید بر شدت سرطان        . نمایید

  .شوند، اثر کمی خواهد داشتمنسوب می
کـن   امـا مم   دانـد  جدی و قابل پیشگیری می     مسألهکسی که الکلی شدن را یک       - 

تواند یک فرد معتـاد بـه        می ،است معتقد نباشد که خود او نسبت به آن مستعد است          
 مسألهبنابراین نباید تالش شما صرف تأکید بر جدی بودن این           . الکل محسوب شود  

  ای باید طراحی کنید که او را وادار بـه درک ایـن نکتـه نماییـد کـه                    بلکه برنامه  شود
 .تواند در معرض خطر باشدمی

 و  تواند به سـرخک مبـتال شـود        خانم ممکن است معتقد باشد کودکش می       یک- 
 او  علیرغم اینکـه  . دهای جدی خواهد شد   اینکه این موضوع موجب یک سلسله پیام      

درایـن  . توان با واکسن پیشـگیری نمـود      ممکن است معتقد نباشد که سرخک را می       
 ر دهیـد کـه    مورد، شـما بایـد راهکـار ارتبـاطی خـویش را بـر روی ایـن پیـام قـرا                    

  .شودواکسیناسیون موجب پیشگیری از سرخک می
کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی در      ( چک لیست توجه به   های  فوق،    عالوه بر مثال     

راهنمای خوبی برای استفاده از مدل اعتقاد بهداشتی        ) آموزش جوانان در مورد ایدز      
   . در یک برنامه آموزش سالمت می باشد 
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 را  آیا شما فعالیتی-1

اید که در نظر گرفته

 را نسبت جواناندرک 

شان  به آسیب پذیری

به این موقعیت 

 افزایش دهد؟

Perceived 

Susceptibility  

 

  آنها را به این حالتی که احتمال ابتال  فیلم هایی  نشان بدهید جوانان به-

  .نشان می دهد

ه خطر را پر ای محرمانه ارزیابی کنندهاز جوانان بخواهید تا پرسش نامه  -

 .          نمایند

اشان با توجه به ز سن جوانان یا از جامعهابه جوانان آمارهای جدیدی را   -

  .ه دهیدی مورد نظر اراحالت

های اطالعاتی را  نشان دهید  که نوجوانان مبتال به آن حالت پایگاهها  آنبه  - 

  . دهدمی  را نشان

عالقمند به مشارکت جوانان در  از سخنرانان مهمان یعنی کسانی که -

  .     این حالت هستند، دعوت نمایید تا سخنرانی کننداتجربیاتشان ب

 آیا شما درک -2

 از آسیب جوانان

پذیری شان  به آن 

 ارزیابی  حالت را،

  کرده اید؟

Perceived  

Susceptility 

کن م احساس می کنند که مجوانانهایی ایجاد کنید درباره اینکه آیا   بحث-

  .است به آن حالت مبتال شوند

 کارت بنویسند که دکساینیا  بخواهید که روی کارت های بی نام، جوانان از -

 به آن حالت مبتال شوند  و سپس کارت ها را تآیا آنها معتقدند  که ممکن اس

           .جمع آوری کنید 

حلیل می کنند  خطر تجزیه و ت ازفردی شان را  نتایج ارزیابی هایجوانان آیا -

     .) ا با توجه به درکشان  ایجاد کنیدبحث هایی ر(



هاها و مدلتئوری  342 

 آیا شما از -3

هایی استفاده فعالیت

اید که آنها کرده

 یماریببودن جدی

و پیامدهای  )حالت(

 د؟نآن را نشان ده

Perceived 

Severity 

 

  

  

  

  

  

  

.     شان دهیدهای مقاربتی نبیماری و  به ایدزًهایی را از افراد مبتال مثال عکس -

ساز بیماری رنج می مردمی را که از عوارض مشکل  بررسی مطالعه -

                                                     .برند،بین دانش آموزان  تقسیم کنید

 جوانان را راهنمایی نمایید تا در ذهن خویش تصور کنند که  مبتال به بیماری -

 .کنندهستند و با عوارض آن دست و پنجه نرم می

 به جوانان بگویید که تصور کنند مبتال به بیماری هستند  و از آنها بخواهید -

 بیان کند  که چه در آنکه هریک از آنها به بهترین دوست خود نامه بنویسد  و 

 . اتفاقی افتاده  و او  درآن حالت چه احساسی دارد

.   عوارض منفی بیماری را بین دانش آموزان توزیع نمایید آمارهای مربوط به -

از یک سخنران مهمان که مبتال به بیماری است، دعوت کنید  تا  او درباره  -

  . آنچه که مجبور است، تحت آن شرایط با آنها مقابله کند،  سخنرانی نماید

شان دهید  و ی درباره مردم مبتال به  بیماری مورد نظر نی یک فیلم ویدیو-

 . صحبت کنید،درباره اینکه چطور زندگی آنها تغییر کرده است

 دقیقه از طریق بارش افکار، 20 بخواهید که حداقل به مدت جوانان  از -

.       تواند زندگی آنها را تغییر دهد، صحبت کنندهایی که بیماری میدرباره راه

 آیا شما درک -4

رااز شدت جوانان 

رزیابی کرده بیماری ا

  اید؟

 Perceived 

Severity  

- بیماری یا اینکه چگونه میت بخواهید به سؤاالتی درباره شدجوانان از-

                      .) روی یک معیار مثالً (پاسخ دهند   کنند، خواهند از آن دوری

ها بنویسند که آیا آنها معتقدند که بیماری  بخواهید روی کارتجوانان  از -

.                   ها را جمع آوری کنید و کارت) همراه با دالیل آن (ی است جد
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 آیا شما به طور -5

های  فعالیت واضح

 منظور مطلوب به

اجتناب از آن حالت 

  ؟ه    کرده ایدیرا ارا

 Perceived 

benefit  

 آن  دربارهًمثال (هیده و نمایش دیلیت مطلوب را به اشکال مختلف ارا  فعا-

سخنرانی کنید، از طریق پست مطالبی به منازل افراد بفرستید، پمفلت بین افراد 

ها را نیز از طریق برگزاری جلساتی تقویت  و آن فعالیت ،...)توزیع نمایید و

    .                                                                                   نمایید

).           الگوبرداری(   چگونگی انجام فعالیت را در جلوی گروه نشان دهید-

 از آنچه که مورد نیاز برای انجام فعالیت فراگیران مطمئن شوید که همه - 

ها را دریافت کنند، چطور انتخاب مثل جایی که کاندوم(است، آگاهی دارند 

           .)مانی وچگونه از آنها استفاده کنند چه ز  چطور خریداری نمایند، کنند،

درباره فواید عمل توصیه شده   طور واضح و با استفاده از منابع مطمئن،به  - 

 ،ماریبی  مثل آگاهی یا آمارهایی از مراکز کنترل و پیشگیری( صحبت کنید 

     .......)مرکز جراحی عمومی و

 آیا شما ارزیابی -6

که جوانان کرده اید  

عقیده دارند که 

فعالیت توصیه شده  

از طریق پیشگیری از 

حالت مورد نظر برای 

آنها  سودمند می 

 باشد؟

Perceived 

benefit  

کنند که فعالیت توصیه شده از اً فکر میعهایی درباره اینکه آیا آنها واقبحث -
    .)شان نیز باشدلیدالشامل  ( ترتیب دهید ،نمایدآن حالت پیشگیری می

یت مطلوب از لهای سه نفره با جوانان ترتیب دهید درباره اینکه آیا فعابحث -
سپس هر گروه بحث خود را به کالس . حالت مورد نظر پیشگیری خواهد کرد

 .گزارش دهد و دالیل مختلف بر روی تخته نوشته شود

از جوانان دعوت کنید که به مطالب مربوط به  فواید عمل مطلوب گوش  -
 مربوط های به آنها کمک کنید که تمام اسالید )آرامی( س به تدریج دهند و سپ

 . به موضوع را ببینند

کارگیری عمل مورد نظر را دارد در ه از مهمانی که تجربیات  مفید ناشی از ب -
و از او  )و استفاده کنیدیتوانید از ویدبه طور جانشین می (کالس دعوت کنید

  .نمایدبخواهید تا درباره تجربیاتش صحبت 
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یا شما به جوانان آ -7

کمک  کرده اید  که 

موانع فردی شان را 

برای انجام عمل  

 مشخص کنند؟

Perceived 

Barriers  

درباره تمام موانع تصور شده برای  ( بارش افکار گروهی ایجاد کنید -

مانعی که در مورد آنها  صادق  پس از جوانان بخواهید که یک یا دوس.)عملکرد

  .ب کنند انتخا است،

از آنها بخواهید . ه دهیدیارا  به جوانان فهرستی از موانع رایج برای عملکرد-

 . دایره بکشند،دور موردی که درباره آنها صادق است

 به طوری  د،یی نشان دهید یا در مورد یک بیمار صحبت کنی یک فیلم ویدیو-

  .  ند دیگر را تشخیص دهشخصکه جوانان بتوانند موانع تجربه شده توسط 

 در جوانان  از آیا-8

کاهش یا حذف موانع 

 برای  )یا درک موانع( 

 حمایت کرده  عمل،

  اید؟

Perceived 

Barriers 

  

تواند از طریق کمک به جوانان در نظر بگیرید که آیا موانع درک شده می -

 زمان بیشتری را برای پرورش ؟سب اطالعات اضافی، کاهش داده شودبرای ک

  .دیا اطمینان درآنها درمورد عملکرد ایجاد کنمهارت صرف کنید ی

با  درباره توصیه به خواهر، برادر و دوست کوچکتر که  از جوانان بخواهید -

 .   یک ایفای نقش داشته باشند ،همان موانع برای عملکرد مواجه شده

های کوچک از اگر موضوع حساس نیست، از آنها بخواهید که در گروه -

  .های کاهش موانع بیان شده بحث نمایندراهطریق بارش افکاردرمورد 
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   آیا برای جوانان،-9

راهنمایی هایی برای 

 فراهم کرده  عملکرد،

  اید؟

Cues to action  

که شامل یادآوری .) ....مثل مداد،  جاکلیدی   ( هدایای کوچکیبرای جوانان -

  .فراهم نمایید  ،باشدعملکرد توصیه شده    یابعدی از پیام

های خودتان نصب های مربوط به عملکرد در مکانیی را درباره پیامپوسترها -

 .نمایید

یا   روزنامه مطالبی بنویسند درجوانان را تشویق کنید تا درباره موضوعات -

های هنری ترتیب دهید که از طریق سرگرمی پیام مربوط به عمل را بیان پروژه

 .کنندمی

که پیام عمل مورد نظر را در معرض  را سازماندهی نمایند برنامه های ویژه -

 .گذارندنمایش می

 را به بحث درباره عمل توصیه شده با والدین و دیگر بزرگساالن جوانان -

  .   تشویق کنید مسئول آنها،

- آیا ارزیابی کرده-10

 جواناناید که 

احساس اطمینان شما

توانند  می هدارندازاینک

را  عمل توصیه شده

رصحیح  انجام  طوبه

  ند؟ده

کارگیری یک عمل از طرق دیگر ه  را در بجوانانبیان باید سطح اطمینان مر

       :تعیین نمایند

   ؛مشاهده تمرین مهارتی آنها -

 یا  و هایی را ایجاد نماید تمرین شان که ممکن است شکه بحث با آنها دربار-

  ؛کاربرد مهارت موانع درک شده برای اطمینان از

هایی برای رسیدن به هدف  گامعیینی  مطلوب و ت تقویت مثبت رفتارها-

           ؛مطلوب

 انجام یک بررسی خالصه بدون  نام بعد از جلسه کسب مهارت به منظور -

  .هایی که ممکن است وجود داشته باشدمشخص شدن سؤاالت یا نگرانی
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  های کلی الگوی اعتقاد بهداشتی محدودیت
 انتخـابی  یوی اعتقاد بهداشتی تنهـا بـه اجـزا   گ بسیاری از تحقیقات مربوط به ال    -

  ؛اند ت کلی مورد بررسی قرار ندادهاند و فایده الگو را به صور الگو اکتفا نموده
 عوامل بـه بررسـی سـایر    شناسـی، عنوان یک الگـوی مبتنـی بـر اصـول روان       ه   ب -
ر رفتارهـای بهداشـتی   مثالً عوامل محیطی و اقتصادی که ممکن اسـت د      .پردازد  نمی
  ؛ثیر بگذاردتأ

گیری مردم در مورد    های همساالن را در تصمیم     تأثیر هنجارهای اجتماعی و گروه    
  .کند رفتارهای بهداشتی، یکسان فرض می

  
  تسالمگوی اعتقاد بهداشتی و آموزش لا

 طبیعتاً  .ت دارد سالمد وسیعی برای آموزش دهندگان      الگوی اعتقاد بهداشتی کاربر   
 تـا در    سـازد   اهم مـی   فرصتی را برای آموزش دهنده فـر        مدل،  این هر عبارتی درباره  

 کـه چـه      توجه نماینـد   مسألهها باید حداقل به این        برنامه. باشد رفتار افراد تأثیرگذار  
داننـد و از طـرف دیگـر           خود را حساس می    ،تعداد از جمعیت هدف و به چه میزان       

هزینه قابـل قبـول   توان با برخی رفتارها با   چقدر معتقدند که تهدید درک شده را می       
هـای مـددجو       باید در نظر داشته باشند که کدامیک از گروه         آنهاهمچنین  . کاهش داد 

.                                               کنند در طوالنی مدت احساس رضایت می در صورت انجام رفتار توصیه شده، 
. ثیرگذاری درادراک باشدأت، درمورد تسالمترین نقش آموزش دهنده   واضح شاید

قبل از آن که ادراک حاصل شـود، فـرد بایـد تجربیـات              ) 1992(برطبق نظر بدورث    
حساسیت و شـدت درک شـده       . اشته باشد در ارتباط با ادراک و نتایج آن د        آموزشی

گرچه جوانان  . باشد   هستند که تا حدودی وابسته به آگاهی می        ی شناختی قوی  یاجزا
. داننـد  فهمند، اما خود را نسبت بـه آن حسـاس نمـی            می شدت وضعیت بهداشتی را   
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غلبه برچنین ادراکی مشکل اسـت و        .پذیری مشهورند   نوجوانان به احساس آسیب نا    
 نیازمنـد چیـزی     مسـأله  این   کهروش زندگی سالم، پیش نیاز غلبه کردن بر آن است           

رنامـه و   آموزش دهنده باید این نکته را در نوشـتن ب         . بیش از یک آگاهی ساده است     
ش مدنظر قرار دهد و ایـن یـک روش تحمیلـی و ترسـناک                 ا  های روزانه نیز آموزش 
یک راه مناسب برای دستیابی بـه ایـن هـدف، تأکیـد نمـودن بـه فوایـد                   . نباید باشد 

سازد، بـه دنبـال آن        وقتی که یک فرد فواید یک رفتار را درونی می         . باشد  رفتارها می 
باید در نظر داشته باشـیم       .آید  به وجود می  درک حساسیت درونی به صورت منطقی       

کنند نیـز یـک نـوع آمـوزش           هایی که ادراک منفی را تقویت می       که تجربیات و پیام   
 اگر فردی از تجربه یک رفتار غیر بهداشتی خـاطره خوشـی داشـته باشـد               . باشند  می

آمـوزش دهنـده    . کنـد    تقویـت مـی    ناپـذیری را در وی      ای حس آسـیب     چنین تجربه 
  سـالمت  آموزش دهنـده  . موزشی است  نیروی اصالح کننده در محیط آ     ت یک   سالم
ت بـا   سـالم آموزش دهنده   . ثیر بگذارد أدر متغیر ساختاری ت    ه آگاهی، یتواند با ارا    می
. ما برای رفتار باشـد    عنوان یک راهن  ه  تواند ب   تصمیمات، می از  ها و حمایت    ه پیام یارا

 نیسـت بلکـه کیفیـت تعامـل و حمایـت          ه کننده مهم    یه پیام، سازمان ارا   یدر زمان ارا  
           .باشد  مهم میگروه از اجرا

هـای  بهتر است روش  . های متعددی افزایش یابد    ممکن است به روش    اراییخودک
مددجو را   باید آموزش دهنده . های بلندمدت اتخاذ گردد   کوتاه مدت در مقابل روش    
  . )1981 -باندوراو چانگ( به سمت هدف هدایت کند 


