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 اهداف آموزشی

  
  

  :رودپس از مطالعه این بخش از فراگیر انتظار می
  

  .هدف الگو را شرح دهد -1
به طور مختصر بتواند الگو را توضیح  -2

  .دهد
کاربرد مدل را در آموزش سالمت  -3

 .توضیح دهد

برنامه آموزشی خویش را در صورت  -4
  . نمایدامکان بر اساس مدل، تدوین

 .های مدل را توضیح دهدسازه -5
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  طراح مدل 
  و  پی بردن به علل مشکالت رفتاری      برایسید را     مدل پری   1979 در سال    1گرین

ایـن الگـو    . ت تدوین نمود  سالمهای آموزش   ریزی و ارزشیابی برنامه   طراحی، برنامه 
آمـوزش بنـا    رشته اپیدمیولوژی، علوم رفتاری، اجتمـاعی، مـدیریت و           براساس چهار 

  ).10،17،18(شده است 
  

  ای مدل های زمینهفرض
  :ریزی شده استپروسید براساس دو فرض پایه/ سید چارچوب پری

  ؛های متعدد دارندسالمتی و خطرات سالمتی تعیین کننده -1
شـوند، تـالش   از آنجا که سالمتی و خطرات آن توسط علل متعدد تعیین مـی    -2

ی و اجتماعی نیز باید چند بعدی یا چنـد بخشـی             محیط برای ایجاد تغییرات رفتاری،   
ریـزی و اجـرای     ت بایـد در ابتـدای برنامـه       سـالم تمام آموزش دهندگان    ). 11(باشد

  ).18(مداخالتشان به این دو فرض توجه داشته باشند 
 

 سیداصول پری
  : سید ریشه در دو اصل دارد ریزی در مدل پریفرآیند برنامه

  ) .19(ه مشارکت داوطلبانه افراد وابسته استت ب سالم آموزش: مشارکت-1
 از طریـق مشـارکت      .باشـد ها می حلمشکالت و تدوین راه    تعیین اولویت    ،هدف

توان به موفقیـت    ها می حلها و تدوین راه   فعال اعضای گروه هدف در تعیین اولویت      
مند این اصل از توسعه اجتماعی و مدل آموزش توان         .بیشتری در ایجاد تغییر نایل شد     

  .  مشتق شده است2سازی

                                                 
١ - Green 
٢ -Empowerment 
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بهداشت . این دیدگاه این است که رفتار بهداشتی باید داوطلبانه باشد      در پایهاصل  
و سالمتی برای افراد مختلف معانی و اهداف متفاوتی را در بر دارد و دارای اهمیـت                 

 اسـت توجیه یک رفتار بهداشتی برای مـردم مشـکل          . کمتر یا بیشتر برای مردم است     
آمیز شناخته شـده  ه رفتار موجود از سوی جامعه به عنوان یک رفتار مخاطره     مگر اینک 

  . باشد
های رفتـار بهداشـتی مثـل        نقش مهم آن به عنوان تعیین کننده       : عوامل محیطی  -2

  ).19( است قابل ردیابیهای اجتماعیعدالتیگذاری و بیرسانه ها صنعت، سیاست
  

   مدل پروسید
رنس گرین و مارشال کروتر، پروسید در اواخر دهه         الجداگانه  بر اساس تجربیات    

اجزای پروسید، کارکنان بهداشتی را بـه آن سـوی          . سید اضافه شد   به مدل پری   1980
های اقتصـادی مـورد   مداخالت بهداشتی یعنی سیاست گذاری ها، مدیریت و فعالیت     

زندگی های اجتماعی سودمند تر که منجربه شیوه ها و سیستمنیاز برای ساخت محیط  
. بـرد شود، پیش مـی   تر اجتماعی، جسمانی و روانی برای افراد می       و رفاه کامل   ترسالم

ها در توسعه   گذاریباید یادآوری نمود که پروسید بر ساختارهای سازمانی و سیاست         
  ).19،11(آموزشی و محیطی تأکید دارد

-سیاسـت هـایی را بـرای      سید، اهداف و ویژگی   اهداف در پری   ها و تعیین اولویت 

  ).18(کنندگذاری اجرا و ارزشیابی در پروسید فراهم می
   هـا یـا مراحـل در       ای مستمراز گام  مجموعه سید و پروسید همراه با هم،     انجام پری 

سـید  هـا در مرحلـه پـری      تعیین اولویت . آوردریزی، اجرا و ارزشیابی فراهم می     برنامه
واقع همان اهـداف در اجـرای       گردد که در    سری اهداف کمّی می    منجر به تعیین یک   
اسـتانداردهای   ها در مراحل ارزشیابی،   باشند و در نهایت نیز همان     مرحله پروسید می  
سـید  هـا در مرحلـه پـری   تعیین اولویـت . های موفقیت خواهند شد پذیرش یا ویژگی  
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 داشـته   دقیقـی شود تا در مرحله بعدی در ارزیابی علل، تأکیـد مشـخص و              باعث می 
ای طراحی نماییم که تمـامی ایـن        دود ساختن علل،نمی توانیم برنامه    بدون مح . باشیم

 ًاز آنجا کـه جـزء پروسـید مـدل اخیـرا           .عوامل و یا حتی نیمی از آنها را پوشش دهد         
  ). 11(اضافه شده، کمتر مورد آزمایش قرار گرفته است 

  
  توصیف مدل

ن و  سید، چار چـوبی بـرای فرآینـد سیسـتماتیک برنامـه ریـزی، تـدوی               مدل پری 
در ت  سـالم نمایـد، کـه در آمـوزش        ت فراهم مـی   سالمهای آموزش   ارزشیابی برنامه 

-های مراقبت از بیماران می     و مکان  همگانیت  سالممدارس، آموزش بیمار، آموزش     

  ).18،19(توان از آن استفاده نمود 
این مدل منحصر به فرد است، به این معنی که با مشارکت فعال جمعیت هـدف و         

گـردد و بـه   شود، سپس به سمت عقب بر مییامد نهایی مطلوب شروع می   با تعیین  پ   
دهد که  این شیوه به برنامه ریز نیرو می      . رود که مقدم برنتایج هستند    دنبال عواملی می  

 "چگـونگی "در تدوین برنامه  خود از پیامد نهایی شروع کرده و قبل از اینکه درباره                
  ).18( را بپرسد" چرایی" سؤال کند

  ً کـه غالبـا  " سـرزنش قربـانی     " برنامـه ریـزان بهداشـتی از       ،تفاده از این مدل   با اس 
برتمرکز انفرادی بر ارزیابی نیازهـا و ارزشـیابی همـراه اسـت، اجتنـاب نمـوده و در                   

هـای رفتـار و      همچنین این مـدل برارتبـاط     . دنشوعوض بر سطح جامعه متمرکز می     
وضعیت سالمت را مشخص کرده و      این مدل عوامل مؤثر بر      ). 10(محیط تأکید دارد    

-کند و گام  به برنامه ریزان از طریق مداخله در راه رسیدن به اهداف برنامه کمک می             

-اجرا و ارزشیابی فرآینـد برنامـه آموزشـی ایجـاد مـی             ها،هایی برای تدوین سیاست   

  ).18(کند
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  هدف مدل
هـای  رودیپروسید توجه اولیه به پیامدها است تا اینکه بـه و          /سیدهدف مدل پری  

 به عنوان برنامه ریز با پیامـد        ، آموزش دهنده  به عبارت دیگر  . برنامه توجه داشته باشد   
د تـا مشـخص شـود چـه عـواملی           گرد سپس به عقب بر می     .نمایدمطلوب شروع می  

سپس مداخله خود را بر روی عوامل پیش نیاز پایه . باشندنسبت به آن پیامد مقدم می 
  ).19(دنمایریزی می
هـا شـروع     گرایش دارنـد کـه از ورودی       ،شانداشتی به دلیل نقش فعال    ان به کارکن

 ًاغلب آنها مروری اجمالی از مشکل عمومی موجود انجام داده و سپس سـریعا             . کنند
 با این فرض که اگر آنها چیزی را که در           ،نمایندبه طراحی و اجرای مداخله اقدام می      

 پیامـدهای   ؛ه اسـت،انجام بدهنـد    جای دیگر یا آخرین عملکردشان نتیجه خـوب داد        
در کارهای پزشکی یا بـالینی از       . مطلوب هم به طور خود به خود اتفاق خواهند افتاد         

 با عملکـرد بیولـوژیکی      چرا که ارگانیسم نسبتاً   . شود استفاده می  »بهترین کار «عبارت  
ی تا ها و رفتار اجتماعهای موجود، جوامع انسانی، سازمان  از میان گونه  . سازگار است 

 در ایـن    "بهتـرین کـار   "شود که درباره    حدودی متغیرتر هستند و این خود باعث می       
 سـید در پـری  . های اکو لوژیکی دیگـر کمتـرمطمئن باشـیم        جوامع نسبت به موقعیت   

 با پیامد نهایی مطلوب آغازمی کند و عواملی را که موجب پیدایش آن              آموزش دهنده 
هـای سـالمتی قبـل از        تعیـین کننـده    ،ارت دیگر به عب . نمایدتعیین می  ،شوندپیامد می 

یـد   مداخلـه با ،ه شوند و اگر این کار صورت نگیرد  د باید تشخیص دا   طراحی مداخله 
بر اساس فرضیات پایه ریزی شود و بدین ترتیب بـا خطـر بـزرگ اشـتباه در تعیـین                  

  ).11(هدف و عدم تأثیر رو به رو خواهد بود
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  مراحل مدل 
ای بهداشـتی جامعـه را بـا تعیـین پـنج نـوع تشـخیص                گرین و همکارانش نیازه   

مختلـف  ) ارزیابی(این پنج نوع تشخیص     . کنندمتفاوت تجزیه و تحلیل می    ) ارزیابی(
اپیـدمیولوژیکی، ارزیـابی رفتـاری، ارزیـابی         اجتمـاعی، ارزیـابی    رزیـابی ا: عبارتند از 

  ). 10(خط مشی / آموزشی و ارزیابی مدیریتی 
  بررسی کیفیت زندگی : اجتماعی ) بی ارزیا(  تشخیص -1مرحله 

 شود و تصویری از ارزیابی می،در این مرحله کیفیت زندگی جمعیت مورد مطالعه    
ایـن مرحلـه از     . گـردد امیدها یا مشکالت عمومی مورد توجه برای مردم فـراهم مـی           

ارزیـابی  . شـود طریق مشارکت اعضای جامعه در یک خود ارزیـابی بهتـر اجـرا مـی              
جمعیـت منطقـه از     اندازی را در زمینه موقعیت خاص       ندگی، چشم شخصی کیفیت ز  
دهد که سالمتی در کجای بافت زندگی آنهـا         دهد و نشان می   می  ه  یدید خود آنها ارا   
 ). 18(قرار گرفته است

 این است کـه مشـکالت اجتمـاعی را بـه          ریز  در واقع در این مرحله وظیفه برنامه      
). 2(کننـد، درک کنـد  ا جامعـه درک مـی  همان نحـوی کـه بیمـاران ،مـددجویان و یـ          

 نشانگرهای قـوی از     ،مشکالت اجتماعی عمومی برای مثال بیکاری، خشونت و جرم        
بسیاری از نشانگرهای کیفیت زندگی و عوامل همـراه آنهـا را            . کیفیت زندگی هستند  

 مانند تراکم جمعیت، میـزان جـرم و میـزان    .توان به صورت عدد و رقم ذکر نمود       می
این آمارها به آسانی از طریق مراکز دولتی، مقاالت و منابع مشابه قابل             . لترک تحصی 

هـم از نظـر     قبل از تعیین اولویت برای مشکالت بایـد بـه نکـات م            . دسترسی هستند 
-تر می ریزی آسان  چرا که با مشخص شدن اهداف،  برنامه        کیفیت زندگی توجه نمود   

اگیران نیز پیامدهای مورد انتظـار در       کند و به فر   این عمل، از منابع محافظت می     . شود
-روی شـیوه  این مرحله . گرددها می دهد و موجب تقویت ارزشیابی    آینده را اطالع می   

  ). 18(نمایدهای علوم اجتماعی، اپیدمیولوژی و اطالعات تأکید می
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باید قادر به بیان این موضوع باشد کـه          پس از کارکردن در این مرحله، برنامه ریز       
 مشکالت بهداشتی بر روی مشکالت شخصی یا اجتماعی که بازتـاب            چگونه کاهش 

  ).2(کندباشد، اثر میکیفیت زندگی جمعیت هدف می
  : سید هستند، که عبارتند از سه گام، اساس چهار مرحله اولیه مدل پری

جمعیت هدف و آنچه که آنها مانع       عالیق، آرزوها، منابع و سرمایه      پرسش از    -1
  ؛دانندیفیت زندگی شان میبزرگ در مسیر بهبود ک

هـای اهـداف    مستدل و مدرک دار نمودن دالیل فرضی نیازها یا تعیین کننـده            -2
  ؛مطلوب 

های تعیین شـده میـان مشـکالت، نیازهـا یـا            تصمیم گیری در زمینه اولویت     -3
اهداف بر اساس اهمیت درک شده و تغییر پذیری فرض شـده و قاعـده منـد کـردن                   

 ).3(مده انداهدافی که به شکل کمّی در آ

 برای  تشخیص اجتماعی و تعیین کیفیت زندگی در این مرحله عالوه بر پرسـش             
 از کـار، سـطوح      غیبـت هـایی ماننـد اشـتغال،       توان از شـاخص   از جمعیت هدف می   

توان آنها  تحصیل، تراکم جمعیت، میزان بزهکاری، مسکن و خدمات اجتماعی که می          
 .را به صورت عددی بیان نمود، استفاده کرد

 :های شناخت مشکالت اجتماعی عبارتند از  روش

  مروری بر مطالعات انجام شده  -1
   گروه اسمی  فن -2
  مدل دلفی  -3
  های خدمات عمومی استفاده از داده -4

  : اهداف مرحله اول به طور خالصه عبارتند از – اهداف شش گانه مرحله اول
  ت هدف  ل ذهنی مربوط به کیفیت زندگی در جمعیی تعیین مشکالت و مسا-1 
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های اجتماعی موجود و    ل با تجزیه و تحلیل شاخص     ی توضیح و تأیید این مسا     -2
 هـای آمـار حیـاتی     هـا، گـزارش   اطالعات قابل دسترس مأخوذه از بایگـانی روزنامـه        

  ؛انجام شده است... و و تلویزیون وای که توسط رادیهای ویژهبررسی سرشماری و
( ل مهمـی    یدف در رابطـه بـا مسـا       وضعیت جامعـه هـ     تهیه گزارش مستند از      -3

  ؛ که عناصر یا عوامل سالمتی هستند)هاییاولویت
   ؛هادلیل منطقی برای انتخاب اولویت ارایه -4
 استفاده از مدارک و دالیل منطقی بـرای توجیـه مخـارج، امکانـات و وسـایل                  -5

 ؛ اساس مشکالت اجتماعی انتخاب شدهآموزشی بر

منطقی به عنوان اساسی بـرای ارزیـابی برنامـه بـا              استفاده از مدارک و دالیل        -6
  ).2( سود -کاربرد واژه هزینه 

  

   ارزیابی سبب شناختی- ارزیابی اپیدمیولوژیک -2مرحله 
در این مرحلـه مشـکالت بهداشـتی کـه بـا کیفیـت ناخوشـایند زنـدگی مـرتبط                    

  . است این مرحله به اپیدمیولوژی و علوم  اجتماعی وابسته،گردندتعیین می،هستند
  : در این مرحله برنامه ریز باید 

ـ     اهداف ویژه یا موقعیت    -1  تعیـین  ه مشـکالت اجتمـاعی را     های کمک کننـده ب
  ؛نماید
ای را کـه اسـتحقاق بیشـتری بـرای توجـه دارنـد،               مشکالت بهداشتی ویـژه    -2

 .انتخاب نماید

ی پیدا  های اپیدمیولوژیکی دسترس  ریز باید به داده   به منظور انجام این وظیفه، برنامه     
های اپیدمیولوژیک نشان دهنـده بـروز، شـیوع و توزیـع مشـکالت              داده). [ 18(کند  

توانند اهمیت این مشکالت را در ارتبـاط بـا کیفیـت            باشند و می  بهداشتی مربوطه می  
هـای   ها را با اطالعات مستدل، نگرانـی      و سپس این داده   ) ] 2(زندگی مشخص نمایند  
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ای بـرای    نماید و از هر دو اینها بـه عنـوان پایـه            اجتماعی و نیازهای جمعیت ترکیب    
 ).18(ها و راهکارهای برنامه استفاده نمایدبحث و مذاکره به منظور تثبیت اولویت

  :دورویکرد عمده برای مشخص کردن مشکالت مستعد برای مداخله وجود دارد 
 بهداشـتی از یـک      ًدر این رویکرد، مشـکالت منحصـرا      : 1 رویکرد تقلیل دهنده   -1

  د؛ شوعی استخراج میادسته یا فهرستی از مشکالت اجتم
ت بـرای کـار روی یـک مشـکل          سـالم کارشناسـان   : 2 رویکرد توسعه دهنـده    -2

و یـک جمعیـت هـدف شـناخته         ) مانند فشار خون، چاقی یا سل       ( بهداشتی خاص   
افراد دیگری مشـکالت بهداشـت اختصاصـی را از کـل             ًقبال .دنشومی  گمارده ،شده

  .اندون کشیده و مشخص کردهمشکالت بیر
. ر مفیـد اسـت    تـ  بررسی صحنه از یک دورنمای وسیع      ،در بستری از منابع محدود    

دن آمارهای اعالم    درکش نسبت به مشکل و دی      یت با ارتقا  سالمیک آموزش دهنده    
توانـد   زمینه کلی تری از ارتباط بین مشکالت اجتماعی و بهداشتی می           خطر کننده در  

ینه آنها نتایج جامع    ت در زم  سالم یتی که پیشگیری و ارتقا    در مشخص کردن مشکال   
از میان مشکالت بسیاری که     .  کمک نماید  ، به جامعه   خواهد داشت  یترتر و سودمند  

ت باید اقداماتشـان را در جهـت        سالمتأثیر دارند آموزش دهندگان     بر کیفیت زندگی    
ده و ویـژه    و براساس عوامل خطر تعریف شـ      ) 2(حل مشکالت بهداشتی سوق دهند    

 اهـداف بایـد بـه طـور اختصاصـی           . اهداف برنامه را تدوین نمایند     ،مشکل بهداشتی 
 آنهـا از  ؟ برنامه را دریافت خواهند کرد)جمعیت هدف(  چه کسانی کهمشخص کنند 

 چه میزان از آن فایده را دریافـت         ؟مند خواهند شد  چه فواید بهداشتی و سالمتی بهره     
   ؟)18(ید دریافت شود ا چه هنگام با و ت؟خواهند کرد

                                                 
١ - the reductionist approach   
٢ - the expansionist approach 
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ایـن کـار    . مهم است  آنیات  ی توصیف و تشریح جز     و کالت بهداشتی توصیف مش 
  : سه فایده دارد 

سـایر حـاالت بهداشـتی و کیفیـت           به برقراری ارتباط بین مشکل بهداشتی،      -1
  ؛کندزندگی کمک می

   شود که ایـن درک     باعث درک کامل تر ابعاد گوناگون مشکالت بهداشتی می         -2
ها و راهنمایی برای تمرکز روی تنظـیم برنامـه و           ای برای تنظیم اولویت    پایه ،رتعمیق

   ؛باشدمنابع می
هـایی کـه   هـا یـا گـروه   ها در بین کارشناسان، سـازمان    روشن مسؤلیت  تقسیم -3

 .سازددارای مشارکت دراین زمینه هستند را امکان پذیر می

 :زیر باید طی شود   مراحلبرای ارزیابی اپیدمیولوژیک

 مـرگ،    شـامل  های  کالسـیک مشـکالت بهداشـتی       شاخص: هاتعیین شاخص  - 
ها از طریق منابع متعدد بـه       این شاخص .  هستند نی بیماری، ناراحتی و نارضایتی    ناتوا

های مـنظم و در دسـترس بـرای جمعیـت هـدف             در صورتی که داده   . آینددست می 
ای را مـالک    ی یـا منطقـه    های مل  باید داده  آموزش دهنده سالمت  وجود نداشته باشد    

جمعیت که مشکل    هایی از تعیین زیر گروه   با  باید مشکل را   آموزش دهنده  .قرار دهد 
 .است مشخص نماید بهداشتی در آنها شایعتر

داده و آن عبارتسـت      ارایه  ارزیابی اپید میولوژیک اولین هدفش را      ،در این مرحله  
 از جمعیـت کـه مداخلـه در آن          ای از مشکل یـا بخشـی      از تمرکز برنامه ریز بر جنبه     

 ) .2(های جمعیت مفید تر استها یا بخشجنبه

 سالمتی، اغلب تمرین چالش بـر  یها برای ارتقا تنظیم اولویت : هاتنظیم اولویت  -
 مسـتلزم پاسـخ دادن      ،انتخاب یک مشکل از میان مشکالت متعدد      ). 18(انگیزی است 

  : به سؤاالت زیراست 
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  کاری مرگ، از دست رفتن روزلی مانند مسای را بر  کدام مشکل بیشترین تأثیر    -1
به طور کلی   ، از هم پاشیدگی خانواده و       )می  یموقت و دا  ( ه توانبخشی، ناتوانی    هزین

 جبران خسارت یا به دسـت آوردن مجـدد آنچـه از             برایهزینه برای جامعه،    افزایش  
  ؟ دارد،دست رفته

  ران در معـرض خطـر      های خاص از جمعیت مانند کودکـان یـا مـاد          آیا گروه  -2
  باشند ؟می

باشـد؟ و   مناسب در دسترس می   فناوری    ، برای مقابله باکدامیک از مشکالت     -3
کننـده خـدمات، کـدامیک از     ارایـه هـای   با توجه به امکانـات و اختیـارات سـازمان         

 ترند؟مشکالت در برابر مداخالت ما حساس

 گرفته است ؟ها قرار نکدام مشکل در این جامعه مورد توجه سایر سازمان -4

 بیشترین بازدهی   ،کدام مشکل وقتی به طور مناسب مورد رسیدگی قرار گیرد          -5
 را دارد ؟

ای های ملـی یـا منطقـه      آیا این مشکل یا مشکالت بهداشتی به عنوان اولویت         -6
 اند؟تعیین شده

- تمرکز دقیق بر مشکالت و تعیـین اسـتراتژی         برایریز   به برنامه  ،هاتعیین اولویت 

 ).2(کند مبارزه با آنها کمک میایبرهای مناسب 

وقتی مشـکل بهداشـتی مشـخص گردیـد،         : تنظیم اهداف مرتبط به هم در برنامه        
های اپیدمیولوژیک و اهداف باید به زبان داده. مرحله بعدی تنظیم اهداف برنامه است     

  :  باید مطمئن باشد که آموزش دهنده سالمت ،در تنظیم اهداف. شوند ارایهپزشکی 
  ؛گیری استت در دسترسی به اهداف قابل اندازهپیشرف -1
 منطقـی و مناسـب طراحـی        ،های صحیح بر پایه داده  ) منفرد(اهداف جداگانه    -2
  ؛اندشده
 .باشنداهداف در همه موضوعات و در همه سطوح دارای هماهنگی می -3
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 : گردندسه دسته اهداف تعیین میدر این مرحله 

   1 هدف کلی برنامه-1
    2 برنامه اهداف اختصاصی-2
   3 اهداف رفتاری-3

  ).2(شوندتر میتر و صریحآیند، سطح به سطح ظریفاهدافی که به دنبال هم می
  

  بررسی عملکردهای بهداشتی  : 4 ارزیابی رفتاری و محیطی-3مرحله 
کـه بـه عنـوان علـل        اسـت   منـد رفتارهـایی      تعیین نظـام   به معنای ارزیابی رفتاری   

 مربـوط بـه   ًهای رفتاری مستقیما  اگرچه ارزیابی . باشندیایجادکننده مشکل بهداشتی م   
علـل غیـر    . رفتارهای خاص هستند لیکن به علل غیر رفتاری نیـز بایـد توجـه شـود               

توانند به طور قابل قبولی بر سالمت       عوامل شخصی و محیطی هستند که می       رفتاری،
این علل عبارتند  . تندی فرد قابل کنترل نیس     بگذارند  ولی به وسیله  رفتارها       افراد تأثیر 

های روانی و جسـمی، آب  های موجود، آسیب زمینه ژنتیکی، سن، جنس بیماری  : از  
 . و هوا، محل کار و محل اقامت

هـا  مثل هوا، آب، جاده   (  مشکالت بهداشتی یا محیطی      ،بیشترین علل غیر رفتاری   
) تسـهیالت   هـای پزشـکی،  مانند کفایت مراقبت( مرتبط با فناوری یا و هستند ...) و
)2(  

  راا مشکل بهداشتی انتخـاب شـده         ب مرتبط عوامل محیطی و رفتاری      ،این ارزیابی 
هـا و مفـاهیم      بایـد بـا تئـوری       آموزش دهنده سالمت   در این مرحله  . نمایدتعیین می 

هـای   تجزیـه و تحلیلـی اسـت از فعالیـت          ،این مرحله . اجتماعی و رفتاری آشنا باشد    

                                                 
١ - program Goal 
٢ - program objectives 
٣ - Behavioral objectives 
٤ - Behavioral& Environmental Assessment 
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هـای سـالمتی یـا موضـوعات        تباط را با تعیـین کننـده      فردی و جمعی که بیشترین ار     
عـالوه بـر    .  انتخـاب شـده انـد، دارد       2و1مربوط به کیفیت زنـدگی کـه در مراحـل           

شرایط محیطی که نشان دهنده ضرورت و یـا اجبـار و             تجزیه و تحلیلی است از    ،این
م سالمتی یـا وضـعیت      یشرط انجام رفتار هستند و یا اینکه ممکن است به طور مستق           

  ).18(کیفیت زندگی را تحت تأثیر قرار بدهند
ها به مواردی   ن برنامه شد محدود   ازوامل محیطی و عوامل غیر رفتاری       آگاهی از ع  

-مـی  جلوگیری   باشد،دار به سمت تغییر رفتار فردی می      که فقط شامل آموزش جهت    

د هـای متعـد   دهنـ کن تعیـین  روشن از چشم اندازی   تعیین    به همچنین این ارزیابی   .کند
عـالوه بـر    . نمایـد های جمعیتی پر خطر کمک مـی      مشکل بهداشتی و نیز تعیین گروه     

-توانند توسط اسـتراتژی دهد تا نیروهای اجتماعی قدرتمندی که می    می    اجازه   ،این

ی هـا  اسـتراتژی  سـایر های سازمانی، تحت تأثیر قرار بگیرند، تشخیص داده شوند و           
 طراحـی    نیز ) سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی    الًمث(ت  سالم به غیر از آموزش      مورد نیاز 

 .و تدوین گردد

شکست در تعیین و رتبه بندی شیوه زندگی و عوامل محیطی مـؤثر در پیامـدهای         
  . منجر به از هم پاشیدن فرآیند برنامه ریزی خواهد شد،مطلوب

ت و عوامـل     جمعیـ   علت و اثـر ارتباطـات بـین سـالمت          ،آموزش دهنده سالمت  
به شـکل   را   انتخاب و نحوه تغییر آنها        را  رفتارهای هدف  ،ت   را ثب  رفتاری و محیطی  

  ).18(د نمایاهداف رفتاری بیان می
   :مراحل زیراست  شاملکه ای است  مرحله5ارزیابی رفتاری یک فرآیند 

  .های رفتاری و غیر رفتاری مشکل بهداشتی تعیین علت -1
ه عوامـل پیشـگیری     یعنی تقسیم فهرست عوامل رفتاری ب      گروه بندی رفتارها   -2

مورد ای که فهرستی از رفتارهای خیلی اختصاصی        های درمانی، به گونه   کننده و شیوه  
 .فراهم شود برای تعیین اهداف رفتاری اختصاصی برنامه نیاز
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بر اساس نشان دادن ارتباط واضح بـین        ( رتبه بندی رفتارها برحسب اهمیت       -3
  .و تکرار وقوع  آن) رفتار و مشکل بهداشتی 

 مرحله بعدی کاهش فهرست و تعیـین  ،س از تهیه یک فهرست جامع از رفتارها    پ
 :گردد موارد زیر در این زمینه توصیه می. باشد میی مهم رفتارها

 :  شوند که وقتی رفتارها در حد مهمترین قلمداد می

های در دسترس به طور واضح آن رفتارها را به مشکل بهداشـتی ربـط                داده -الف
   ؛دهند

  . رفتارها به دفعات زیاد تکرار شوند- ب
  :شوند که وقتی رفتارها در حد کم اهمیت ترین قلمداد می

    ؛یم با مشکل بهداشتی مربوط  باشندی یا غیر مستقی به طور جز-الف
  . رفتارها خیلی نادر باشند-ب

 نظـری قـوی بـه صـورت          زنجیره  یک شوند که همچنین رفتارهایی مهم تلقی می    
این ارتباط ممکن است به جای اینکـه        .  به مشکل بهداشتی مرتبط سازد     آنها را  علیتی

ـ        ،دست بیاید ه  ها ب از طریق داده   هـر  .  دسـت بیایـد   ه   از طریق مروری بر مطالعـات ب
 به احتمـال زیـاد اولـین رفتـار بـرای            ،تری داشته باشد  قوی رفتاری که دالیل منطقی     

  .مداخله خواهد بود
تغییـر پـذیری    ): قابلیـت تغییـر   ( یـر پـذیری     رتبه بندی رفتارها بر حسب تغی      -4

  :   در صورتی باالست که احتماالً
 ؛ت شده باشند یله تکاملی باشند یا به تازگی تثب رفتارها هنوز درمرح-الف 

 ی به طور سـطحی جـایگزین شـده         رفتارها در الگوی فرهنگی یا شیوه زندگ       -ب
  ؛باشند
  . شده باشندهای آموزشی موفق به تغییر آن  سایر برنامه-ج 

 : رفتارها در صورتی کمتر تغییر پذیرند که 
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  ؛زیادی از تثبیت آنها گذاشته باشد مدت زمان -الف 
شـده  ن در الگوی فرهنگی یا شیوه زندگی به طور عمیق وریشه دار جایگزین              -ب
  ؛باشند 
  .های قبلی تغییری نکرده باشندبرنامه  در–ج 

بـا تنظـیم رفتارهـا      :  تغییر پذیری    انتخاب اهداف رفتاری بر اساس اهمیت و       -5
 کـه رفتـار یـا        می شود   آماده آموزش دهنده سالمت   تغییر پذیری،    براساس اهمیت و  

بـرای  .  انتخـاب کنـد    ،وزشی بر آنها متمرکز خواهند شد     رفتارهایی راکه مداخالت آم   
شود که نتایج اهمیت و تغییـر پـذیری بـه ترتیـب در یـک                تسهیل انتخاب توصیه می   

  :یم شود ظتی ساده به شکل زیر تنقسمجدول چهار 
  

  اهمیت
 تغییر پذیری

  
 مهم
 

  
  کم اهمیت

 
  

 تغییر پذیر

  
 اولویت باال برای برنامه -1

 ریزی

  
جز برای   اولویت پایین به-3

 اثبات اهداف سیاسی

   اولویت برای-2 سخت قابل تغییر
 های ابتکاریبرنامه

  بدون برنامه-4

  
های انتخاب شده به احتمال بیشـتر مربـوط بـه ربـع             براساس اهداف برنامه، رفتار   

  . خواهند بود2و1
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 ریـزی آمـوزش  شیوه نهایی بـرای برنامـه  : ای فوق    مرحله 5 بعد از تکمیل فرآیند     
ت در مرحله ارزیابی رفتاری، عبارتست از آماده کردن اهداف رفتاری جـامع و              سالم

  ).  18،2(صریح
  

   :تعیین اهداف رفتاری 
، طراح آماده است تا آخرین مرحله را اجرا )رفتارهای هدف ( تار پس از تعیین رف

  . کند که عبارتست از تعیین اهداف رفتاری
اگر اهداف رفتاری مبهم یا نامعلوم باشند، اقدامات آموزشی به جای اینکه متمرکز             

برای تعیین دقیق اهداف رفتـاری بایـد حـداکثر توجـه و             . پراکنده خواهند شد   باشند
چه کسی مورد نظر    : هر هدف رفتاری باید به این سؤاالت پاسخ دهد          . دقت را نمود  

  ؟ )2( از چه رفتاری و تا چه وقت باید تغییر کند ،است ؟ چه میزان
  :ای است شامل  مرحله5ارزیابی محیطی همچنین یک فرآیند 

 مشکل بهداشتی، قابـل تغییـر       عیین اینکه کدامیک از عوامل محیطی مؤثر در       ت -1
   ؛هستند

گیری اهمیت نسبی عوامل محیطی بر حسب قـدرت ارتبـاط عامـل بـا               اندازه -2
هدف یا مشکل بهداشتی یا کیفیت زندگی و بر حسب بروز، شیوع و یا تعـداد افـراد                  

  ؛أثیر  عامل محیطیتحت ت
 بـر حسـب تغییـر       آنعوامل محیطی، محدود کردن     گیری قابلیت تغییر    اندازه -3

 ؛پذیری نسبی 

  ؛انتخاب اهداف محیطی -4

 .)18(بیان اهداف تغییر بر حسب مقادیر و کمیت  -5
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 تعیین علل رفتار بهداشتی : 1 ارزیابی آموزشی -4مرحله 

در این مرحله بـه بررسـی و تعیـین عـواملی کـه روی تغییـر محیطـی ورفتـاری                     
. پرداخته مـی شـود    دارند،  تأثیر بالقوه   ه در مرحله قبل     مشکالت رفتاری مشخص شد   

 :  سالمتی دارند، عبارتند از ایسه عامل که مسئولیت بیشتری در ارتق

کنند و عوامل   عوامل مقدم بر رفتار که دلیل یا انگیزه انجام رفتار را فراهم می             -1
هـا،  ارزشهـا،   نگرش ، عقاید، )آگاهی  (شوند و شامل دانش      نامیده می  2مستعد کننده 

  ؛باشداستعدادهای ژنتیکی و تجربیات اوایل دوران کودکی می
دهنـد و  ها یا آرزوها اجازه تحقق یافتن مـی عوامل مقدم بر رفتار که به انگیزه       -2

- مثل وجود و دسترسی به منابع جامعـه، مهـارت          .شوند نامیده می  3عوامل قادر کننده  

های ل تسهیالت و امکانات مراقبت    منابع شام .های فردی مقررات و قوانین و یا موانع       
 ؛باشدویا هر منبع مشابه دیگری می...بهداشتی، پرسنل مدارس،

ای مداوم بـرای  آیند و پاداش یا انگیزه  عواملی که به دنبال انجام یک رفتار می        -3
کنند و یا به صورت تنبیه به از بین رفتن رفتارها کمک            رفتار فراهم می   ظهور یا تکرار  

ده عوامـل تقویـت کننـ   . شـوند  نامیـده مـی  4وامل، عوامل تقویت کننده  این ع . کنندمی
 ممکن است توسط خود فـرد یـا خـانواده، هـم             ؛ممکن است ملموس یا ذهنی باشند     

هـای اجتمـاعی،      ممکن است شامل دیـدگاه     ؛دنشو ارایهساالن، معلمان و یا دیگران      
منابع فیزیکـی و    نگرش همساالن و     لذت حاصله ازانجام یک رفتار، رفتار کردن طبق       

 . قابل لمس مثل جایزه از سوی دیگران باشد

از آنجـایی کـه     . هر رفتار بهداشتی ممکن است از مجموع این سه عامل پدید آید           
در هـر   . رفتار یک پدیده چند عاملی است، توجه بـه مجموعـه عوامـل اهمیـت دارد               

                                                 
١ - Educational Assessment 
٢ - Predisposing factor 
٣ - Enabling factor 
٤ - Reinforcing factor 
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عوامل را در نظر    طرح تغییر رفتار نباید فقط به یک عامل توجه کرد بلکه باید تمامی              
هایی کـه بـدون در نظـر گـرفتن عوامـل قـادر کننـده،                به عبارت دیگر برنامه   . گرفت

-کننــد در تغییــر رفتــار بــا شکســت مواجــه مــیاطالعــات بهداشــتی را منتشــر مــی

 ). 2،18(گردند

   :صی و انتخابی تعیین کننده رفتارافاکتورهای اختص
ز میان عوامل مستعد کننده، قـادر        انتخاب عواملی ا   ،هسته مرحله ارزیابی آموزشی   

کننده و تقویت کننده است که در صورت اصالح آنها، تغییر مطلوب ایجـاد خواهـد                
  :سه مرحله اصلی در این فرآیند عبارتست از . شد

  ؛بندی عوامل به سه گروه مذکورمشخص کردن و طبقه -1
    ؛هابین گروه ها در مشخص کردن اولویت-2 

  .ها درون هر گروه مشخص کردن اولویت-3 
 اهمیت بر اساس    .ها، اهمیت و تغییرپذیری آنهاست     مشخص کردن اولویت   مالک

ر، آن عامـل بایـد      آیا برای وقوع تغییـ    (، و لزوم آن     )ضرورت(شیوع، اضطراری بودن    
های تغییر پذیری اغلب بر اساس نتایج برنامه      . شودتخمین زده می  ) وجود داشته باشد  

  .شود تخمین زده میهای مرتبطانجام شده از بررسی تئوریهای بینیقبلی یا پیش
عوامل اختصاصی انتخاب شـده     . شوندسرانجام اهداف یادگیری و منابع نوشته می      

 اهـداف یـادگیری   . باشندای برای تعیین اهداف یادگیری می     به وسیله این فرآیند، پایه    
 لـه در پایـان برنامـه    در نتیجـه مداخ   هـایی را کـه بایـد        عوامل مستعد کننده و مهارت    

همچنین منابع،هدف، عوامل قادر کننده محیطی را که        . کنندپرورش یابند را تعیین می    
  .کنندباید در پایان برنامه ظاهر شوند، مشخص می

های نگرشی و   از پرسش نامه  .  نوشتن اهداف یادگیری مشابه اهداف رفتاری است      
ها، از نمایش عملی برای تعیـین       رتشود و یا در مورد مها     سؤاالت آگاهی استفاده می   

  ).2،18(گردداینکه به اهداف یادکیری رسیده ایم یا خیر، استفاده می
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   1 ارزیابی مدیریتی و اجرایی-5مرحله 
سید که باید قبل از اجرای برنامه مـورد توجـه           یک مرحله دیگر از چارچوب پری     

 سـازمانی و مـدیریتی و   قرار گیرد، ارزیابی مدیریتی است که شامل ارزیـابی توانـایی      
در واقع در ایـن مرحلـه، ظرفیـت هـا،           . منابع برای تدوین و اجرای یک برنامه است       

. گیرنـد ها و زمان مورد ارزیابی قـرار مـی  ها، تواناییمنابع و محدودیت ها، خط مشی    
  :باشد ای است که شامل مراحل زیر میارزیابی اجرایی یک فرآیند سه مرحله

  ؛د نیاز شامل زمان،نیروی انسانی و بودجه ارزیابی منابع مور -1
  ؛ارزیابی منابع در دسترس  -2
گذارنـد، شـامل نگـرش و تعهـد         بررسی عواملی که بر اجرای برنامه تأثیر می        -3

 تعلـیم،   ،ی پذیرفته شـده قبلـی، وضـعیت جامعـه         کارمندان، اهداف نهایی و اختصاص    
 .نظارت و موضوعات سیاسی

 یک روش برای    ،بندی کردن  بودجه .پذیردیتخصیص منابع در این مرحله انجام م      
بنـدی  بودجه .باشدآل می برآورد منابع الزم جهت تحقق اهداف برنامه به صورت ایده         

 یعنی نه آنقـدر کـم کـه    .شود که منابع به اندازه الزم در دسترس قرار بگیرد        باعث می 
-کـه مـی   باعث شکست برنامه شود و نه آنقدر زیاد که باعث به هدر رفتن  منـابعی                 

-برنامه ریز دراین مرحله مشـخص مـی  .  شود،توانند در جای دیگر مفید واقع گردند      

کند که چگونه باید برنامه و طرح را ساختمان بندی نمود، چـه تعـداد پرسـنل بـرای           
      ؟ کدامند اجرای طرح الزم است و تجهیزات و مواد الزم

 زمـان   .باشـد نل مـی  ترین ارزیابی بودجه در مورد پرسـ      ت، اصلی سالمدر آموزش   
یتی بـه  رارزیابی اجرایی و مـدی . بندی است بندی برنامه هم یک مرحله مهم از بودجه       

کند تا موانع و موارد تسهیل کننده کار را تعیین نماید  و              کمک می  سالمتمتخصص  
 .برساند موارد تسهیل کننده را به حداکثرهایی را پیدا کند که موانع را به حداقل و راه

                                                 
١ - Administrative assessment 
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 ارزیـابی شـرایطی اسـت کـه توسـط           ، ارزیابی سیاسی در این مرحله نیز      منظور از 
- می دودایط قانونی سیاسی یا محیطی، مح     های موجود ومقررات به علت شر     سیاست

 -2ها و مقررات و      ارزیابی مأموریت سازمانی، سیاست    -1 :این ارزیابی شامل  . گردند
هـا  تواند در اجرای برنامـه    ها و مقررات می   سیاست. باشدارزیابی نیروهای سیاسی می   

استفاده کردن از نیروهای سیاسی و درک       . کمک کننده باشند یا از آنها ممانعت نمایند       
هـای اجـرای یـک برنامـه موفقیـت آمیـز را             تواند به میزان زیادی، فرصت    سیستم می 

  .افزایش دهد
قـادر  در این مرحله، باید استراتژی آموزشی برای تأثیر روی عوامل مستعد کننده،             

جملـه   باشد ازهای زیادی در دسترس می روش. تقویت کننده، انتخاب شوند    کننده و 
ریزی شده، تلویزیون آموزشی، وسایل کمـک       ها، یادگیری برنامه  ها، بازی شبیه سازی 

هـای آموزشـی    استفاده  از اسـتراتژی    . های جمعی آموزشی سمعی و بصری در رسانه     
ها بایـد بـه     ریزیدر برنامه  .شود، ترجیح داده می   ترکیبی، بر استفاده از یک روش تنها      

 سـالمت شـامل     یهـای ارتقـا   دیگـر شـیوه   .  گروه عوامـل فـوق توجـه کـرد         3تمام  
بـا پیچیـده تـر شـدن     . باشـد سازماندهی اجتماعی، عملکرد سیاسی و ایجاد اتحاد می   

  ) 2،18(های بیشتری استفاده نمود نیاز است تا از شیوه،دالیل مشکالت رفتاری
  

  1 اجرا -6مرحله 
-پـری که  ای است   این نقطه . شونداجرا و برنامه ریزی به طور عملکردی یکی می        

هـای سیاسـی، آموزشـی و       آگاهی از نظریه  . کنندسید و پروسید با یکدیگر تالقی می      
  ).18(مدیریتی پیش نیاز موفقیت هستند

  

                                                 
١ - Implementation 
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   1 ارزشیابی9و8و7مراحل 
-سـید و پروسـید را مـی         مدل پری  9و8و7 سطح از ارزشیابی، مراحل      3 نوع یا    3

ارزشیابی ممکن است به عنوان مقایسه یک هـدف مـورد نظـر بـا آنچـه کـه                   . سازند
  .دهد، باشداستاندارد مورد پذیرش قرار می
 کیفیـت   ی ارتقـا   گسـترده  ت شامل اهداف  سالموزش  موضوعات مورد نظر در آم    

عات مـورد نظـر     به عبارت دیگـر موضـو     . زندگی یا منافع بهداشتی و اجتماعی است      
ام تم. باشدت میسالمهای آموزش شامل فعالیت ها روش ها، مواد و مطالب و برنامه         

ت، شامل تغییـرات در عوامـل مسـتعد کننـده،قادر           سالمتأثیرات مداخله گر آموزش     
- موضوعات مورد نظـر مـی   ازکننده و تقویت کننده و دستیابی به اهداف رفتاری نیز       

  .باشند
  :ت وجود دارد که عبارتند از سالمبی یک برنامه آموزش ی ارزشیاسه سطح برا

 قابـل  هایاسـتاندارد و ارزشیابی عملکـرد کارکنـان   به معنای  : 2ارزیابی فرآیند    -1
اسـتاندارد  . شـود کیفیت به طرق گوناگون ارزشیابی مـی      . قبول عملکرد مناسب است   

بـه طـور    شـود و    گذاری مـی  قابل قبول هم به صورت کارشناسی و هم مدیریتی پایه         
  ؛آیدت به دست میسالم متخصصین آموزش حاصل اجماععمده 
نگرش  اثرات فوری برنامه بر آگاهی، ارزشیابی در این سطح، : 3 ابی اثریارزش -2

-آیا عوامل مستعد کننده، قـادر کننـده و تقویـت          . دهدو رفتار را مورد توجه قرار می      

 اهـداف کوتـاه     بـه ند؟ آیـا برنامـه      اکننده که بر رفتار بهداشتی تأثیر دارند، تغییر کرده        
د قابل قبول در ارزشیابی     ترین استاندار بیش بخشی،   مدت خود رسیده است؟ هزینه اثر     

  ؛اثر است

                                                 
١ - Evaluation 
٢ - Process evaluation 
٣ - impact evaluation 
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آیـا  .  مرگ و میر و ابـتال هسـتند   شامل موضوعات مورد نظر :1ارزشیابی پیامد  -3
 بعـد از    مـدت و کیفیـت زنـدگی      اسـت؟   بروز و شیوع تحت تأثیر برنامه قرار گرفته         

 اثـر بخشـی یکـی از        -ایی و درمان تغییر کـرده اسـت؟ در اینجـا نیـز، هزینـه                شناس
 . استانداردهای قابل قبول است

ارزش هایی که نجات یا بهبود یافته اسـت،         این استاندارد با توجه به تعداد زندگی      
) شودتکمیل    سال  چندین که ممکن است در طول    ( ارزشیابی پیامد   . گذاری می شود  
 .ت بلند مدت برنامه است، مثل تغییر در شیوه زندگیارزشیابی تأثیرا

شود اما باید به طور مداوم و گرچه ارزشیابی، نزدیک چارچوب پروسید، ظاهر می  
هایی در علـوم     انجام و طراحی آن نیز نیازمند مهارت      . به عنوان قسمتی از مدل باشد     

 ).2،18(سیاسی مدیریتی و سازماندهی اجتماعی است 

-هـای آموزشـی بـر اسـاس مـدل پـری           دوین برنامـه  نحوه طراحی و ت   

 پروسید /سید
 بـرای تجزیـه و تحلیـل         مناسـبی  سـید و پروسـید، منطـق و چـارچوب         مدل پری 

-موضوعات مراقبت بهداشتی که کل جمعیت و افراد در معرض خطر را در نظر مـی               

که با دهد این مدل همچنین به کارکنان بهداشتی اجازه می     . نمایدمی      گیرد، فراهم   
تأثیر روی عوامل مستعد کننده، قادر کننده و تقویت کننده بر روی رفتـار بیمـار اثـر                  

  .بگذارند
  :سید، سؤاالت زیر را باید در نظر گرفت برای تدوین و طراحی چارچوب پری

 از مـداخالت     کـه  ، دارای عامل خطر یا شرایط خاص      انهایی بیمار  چه گروه  -1
  دریافت نکرده اند ؟خدماتی  هنوز برند،میپزشکی، پرستاری و یا بهداشتی سود 

                                                 
١ -- outcome evaluation   
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های خود مراقبتـی     از بیماران از استفاده مناسبتر از داروها یا شیوه         گروهیچه   -2
  توصیه شده، سود خواهند برد؟ 

 ًهای غذایی، احتماالهای درمانی، داروها و رژیم  از بیماران، مکان  گروهیچه   -3
 پایش بهبود یافته سود خواهند برد؟باشند و از آموزش و با اشتباهاتی روبه رو می

چه اشکالی از مداخله برای هر گروه از بیماران، بیشترین اثر را در موارد زیر                -4
 : نشان خواهد داد 

 شده است ؟ن  شده یا بیماری تشخیص دادهوقتی که  -الف

  شده است ؟ن  شده یا رژیم تجویز-ب 
  ؟نشده استتوزیع شده یا محصولی  -ج 
   است ؟ یا نشده شده پیگیری کاری–د 

های آموزشی بر اساس این مدل، سلسله مراتـب          در طراحی برنامه   ،از طرف دیگر  
بتـدا تغییـر در عوامـل     ا: تغییر عوامل مؤثر بر رفتار بایـد در نظـر گرفـت       برایزیر را   

 و در نهایت عوامل تقویت کننـده تغییـر داده           ؛، سپس عوامل قادر کننده    مستعد کننده 
ی درفتار هدف دارد، تالش زیـا   انگیزه کم یا تعهد کمی برای انجام        بیماری که   . شوند

 انجام نخواهد داد و همچنین تـالش       ها یا به دست آوردن منابع     برای یادگیری مهارت  
بـه هـدر     در پاداش دادن به رفتاری که فرد هنوز در انجام آن، توانمند نشـده اسـت،               

 برگشت انجام یک رفتـار،      یا و  عوامل مؤثر در اتخاذ    ،این سلسله مراتب  . خواهد رفت 
د که برای حمایت از یـک فـرد و در عـین             کنترتیبی منطقی از مداخله را پیشنهاد می      

کند کـه   منطق حکم می  . د رغایت شود  حال حفظ انرژی و زمان کارکنان بهداشتی بای       
باشـند، منـابع    بر طبق اینکه افراد کدامیک از این سه ویژگـی قابـل تغییـر را دارا مـی                 

 برگشـت را    و را متمرکز نماییم و اگر فرد، بیش از یک ویژگی قابـل تغییـر                آموزشی
، بـه کـار     را  ویژگـی  هربرای تغییر  داشته باشد، باید ترکیبی از مداخالت طراحی شده       

  .برد
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 مـنعکس   ، یـک رفتـار     اتخاذ یا عود   وهای قابل تغییر     از ویژگی  ،سه مجموعه فوق  
قـادر بـودن و      تـا    ن بـرای انجـام دادن     کننده سلسله مراتب طبیعی عملکرد از خواست      

ایـن سلسـله مراتـب، جریـانی منطقـی بـرای       . باشـد پاداش گرفتن برای انجام آن می   
. نمایـد ایجـاد مـی   را   تقویت رفتار    و توانمند کردن     تا  تقویت انگیزه  به منظور مداخله  

کنـد از روی    باید توجه داشت که نیـاز بـرای نگهـداری و حفـظ منـابع، حکـم مـی                  
بـه عنـوان مثـال اگـر        . غیر الزم عبور کرده و برای آنها برنامه ریزی نکنیم         مداخالت  

- انگیزه پیدا کرده است، دیگر نیازی به ایجاد انگیزه در او نیست و برنامه              ًبیماری قبال 

بـا اسـتفاده از پرسـیدن       .  متمرکز نمود   وی ها را باید بر توانمند کردن و تقویت رفتار        
  .ن وضعیت آنها را تشخیص دادتواسری  سؤال از افراد می یک

فراد از طریـق پرسـیدن یـک        روش توصیه شده، شامل ارزیابی نیازهای آموزشی ا       
 ،ارتبـاط مداخلـه بـا انگیـزه     باشد که بـرای اطمینـان از     الت تشخیصی می  اسلسله سؤ 

مهارت و منابع بیمار و تقویت کسب یا انجام رفتار توصیه شده یا اصـالحات شـیوه                 
تسلسل سؤاالت و مداخالت، زمـان مـورد نیـاز کارکنـان و             . دگیرزندگی صورت می  

  ).11(رساندافراد را به حداقل و احتمال فایده رابرای فرد به حداکثر می
  

  ایجاد و برانگیختن انگیزه 
اولین سؤالی که شما به عنوان کارکنان بهداشتی نیاز دارید به آن پاسخ دهید، ایـن                

مشکل مورد نظر، هراس دارد تا رفتار توصیه شـده          است که آیا فرد به اندازه کافی از         
  :این سؤال رامی توان طبق مدل اعتقاد بهداشتی در سه سطح پاسخ داد . را انجام دهد

بـه    ابـتالی  فرد عقیده دارد که اگر رفتار توصیه شـده را نپـذیرد، مسـتعد              آیا -1
  و است ؟مشکالت پایدار 

باشـند،  ر توصیه شده مـی     پذیرش رفتا  در صورت عدم  آیا فرد عقیده دارد که       -2
  ؟با مشکالت شدید روبرو می شودشدید 
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هـا  کند که فواید پذیرش رفتار توصیه شده از خطرات، هزینه         آیا فرد درک می    -3
 باشد؟عوارض جانبی و موانع عدم انجام آن بیشتر می

خواهـد رفتـار توصـیه     فرد مـی اگر  پاسخ تمامی سؤاالت باال مثبت باشد، احتماالً    
در این حالت شما نیاز ندارید کوشش کنید که فرد را در مـورد              . ایش کند شده را آزم  

این فرد به اندازه کافی دارای انگیزه       . اهمیت پیگیری رفتار توصیه شده، متقاعد نمایید      
خواهد رفتاری را انجام دهد، زمان و انرژیی که قرار بـود        فردی که خود می    در. است

 .شود ی آموزش یا حمایت استفادهتواند براصرف متقاعد ساختن شود، می

حال اگر طبق سه ویژگی فوق، فرد انگیزه نداشته باشـد، بـرای او زود اسـت کـه                   
. ها را شروع کنید و یا با او برای غلبه بر موانع موجود مشاوره  نمایید        آموزش مهارت 

ابتدا روی آموزش فرد درباره اهمیـت       ،  در این حالت شما باید زمان و منابع خود را           
هدف این آموزش اولیه، تقویـت سـه عقیـده          . و فواید عمل توصیه شده، صرف کنید      

 ارتباطات چهـره بـه چهـره و    ،در این حالت بهترین شیوه آموزش .فوق در فرد است 
  .دو طرفه است

 ،دار، نتوانید سطح انگیزشـی فـرد را ارزیـابی نماییـد           اگر بعد از چند سؤال جهت     
.  اسـت  سـطح سـواد فـرد     برای آمـوزش و مشـاوره       بهترین پیش بینی کننده نیاز فرد       

البتـه  .  به معنای نیاز بیشتر برای آموزش اسـت        )سواد پایین تر    ( آموزش رسمی کمتر  
توانند از تعامـل مـؤثر میـان شـما و فـرد مراجعـه کننـده،                 موانع فرهنگی و زبانی می    

، شـما بـه    ویبدون توجه به سطح آموزش فـرد یـا سـطح فرهنگـی      . ممانعت نمایند 
 مطالـب توانید سطح درک فرد را از طریق سؤال کردن از فرد بـرای تکـرار               انی می آس

  ).11( نماییدجستجو  خود،آموزشی
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  تشخیص عوامل قادر کننده 
.  شده اسـت یـا خیـر     دارای انگیزه دهد که آیا فرد     تعامل بین شما و افراد نشان می      

تواند رفتار توصـیه    یقدم تشخیصی بعدی، اطمینان از این موضوع است که آیا فرد م           
شما باید به تحقیق و جستجوی مهارت ها، منابع و موانع در خانه             . شده را انجام دهد   

 یا غلبه بر موانع نیاز دارد،        رفتار در خود   یا محیط کار که فرد برا ی کمک به پرورش         
ا  ام برای انجام رفتار توصیه شده باشد     اگر فرد به میزان زیادی دارای انگیزه        . بپردازید

 واند به تنهایی بر آنها غلبه کندتبا ناتوانی و فقدان منابع مورد نیاز و یا موانعی که نمی        
در جوانان، نقص . شود از انجام رفتار دلسرد میشود و نهایتاًمواجه شود، او ناامید می 

  .باشدها شایعتر میدر مهارت
فه داریـد کـه بـه او        اگر فرد فاقد هر نوع از این عوامل قادر کننده باشد، شما وظی            

کمترین مداخله مورد انتظار    . هایی برای غلبه بر نقص خود پیدا کند       کمک کنید تا راه   
 های مورد نیاز  از شما به عنوان کارکنان بهداشتی این است که فرد را در زمینه مهارت             

ی کـه در آن قـرار       منظور سازگاری با شرایط   رفتار توصیه شده به     ) تغییر(و یا اصالح    
بـه  نیـز   را    انجـام آن   که( توانید انجام دهید  حداقل کاری که می   . آموزش دهید  ،گرفته

منابع سـایر هـا یـا      بـه سـازمان     فـرد   ارجاع سیستماتیک  )باشیدافراد جامعه مدیون می   
  ).11(نمایند است که در مقابله با چنین مشکالتی به فرد کمک میاجتماعی

  جام رفتار از سوی افرادز برای انارزیابی عوامل تقویت کننده مورد نیا
به غیر ازعوامل مستعد کننده و قادر کننده، عامل دیگری که در پذیرش یک رفتار               

اگر رفتار توصیه شده با عوارض      . باشندتوصیه شده مؤثر است، عوامل قادر کننده می       
روبرو ... سوی دیگران و  از  جانبی ناراحتی، تمسخر از سوی والدین یا دوستان، انتقاد          

  .دهد فرد، رفتار توصیه شده را دیگر انجام نمیًحتماالشود، ا
های زیر، پذیرش رفتـار     توانید از طریق روش    شما به عنوان کارکنان بهداشتی می     

  : تقویت نمایید رااز سوی فرد
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این امر از طریق پـیش بینـی عـوارض          .  در افراد انتظارات واقعی ایجاد نمایید      -1 
گیـرد و  و انجام آن و بیان آنها به افراد صورت می      انجام یک رفتار، مشکالت پیگیری      

بدین ترتیب افراد انتظار رویداد این حاالت را خواهند داشت و آن را به عنوان یـک                 
فرد انتظارات غیر واقعی درباره خودداری از انجام یک          اگر. شوک در نظر نمی گیرند    

ل از اینکه ایـن مـوارد       دارد، شما باید قب   ... رفتار، پذیرش یک رفتار بهداشتی جدید و      
بهانه و دستاویزی برای عدم انجام یا ترک رفتار شود، این سوء تفاهمات را تصـحیح                

  .نمایید
تـر اسـتفاده    توانید برای تقویت پذیرش یـک رفتـار پیچیـده          راه دیگری که می    -2

 خانواده یا افرادی است کـه  ی غیر مستقیم با اعضا یا ی ارتباط مستقیم و   رکنید، بر قرا  
توانید با اعضـای خـانواده دربـاره        شما می . دارند چرخه تماس روزانه با فرد قرار     در  

  .رفتار توصیه شده بحث نمایید
-نشینند، در حالی کـه مـی      ها، اغلب اعضای خانواده در اتاق انتظار می       در کلینیک 

 برای حمایـت از افـراد در        گیهای خان های مربوط به استراتژی   توان آنها را در بحث    
توانید پیـامی بنویسـید و بـه فـرد     همچنین می. رفتار توصیه شده، شرکت داد   پذیرش  

آن را به فـرد     ) با اجازه خود فرد     ( بدهید که با خود ببرد و یا از طریق پست یا تلفن             
. ها تأثیر بیشتری خواهند داشت    توجه داشته باشید که این نوع پیام       .مورد نظر برسانید  

 شـده   اثبـات قویت و حمایت افـراد بـه خـوبی   تقدرت مشارکت اعضای خانواده در      
  ).11(کارهایی برای استفاده از آنها طراحی نمایید  است و شما باید راه

   خود پایشی
هنگامی که فرد به اندازه کافی برای انجام یک رفتـار دارای انگیـزه شـده باشـد و                   

از را در   ها و حمایـت مـورد نیـ       شما عوامل قادر کننده، تقویت کننده، مشاوره، ارجاع       
توانید با افزایش فاصـله     های بعدی را می    قرار مالقات  ،حد امکان به کار گرفته باشید     

. لیت خود پایشی فرد را بیشتر نمایید      ئوبایست مس  می ،با هر دیدار بعدی   . برگزار کنید 



هاتئوری و مدل  376 

ها ی خود     خود مراقبتی به فرد باید همراه با افزایش مهارت         فرآینده  انتقال مسئولیت   
 بهترین زمان برای باز خـورد       ،زمان جمع آوری اطالعات از فرد     .  باشد ی و پایشی در 

باشد و شما نباید ایـن زمـان را از دسـت             می 1خود مدیریتی دادن به او در رسیدن به       
توانـد قدرتمنـد تـرین منبـع بـرای           مـی  ،باز خورد دادن از خود پایشی به فرد       . بدهید

  . باشددر ویتقویت رفتار مثبت 
ی خود را برای تقویت رفتار جدیدش به کارکنان بهداشتی ادامـه             وابستگ  که فردی

  ).11(دهد نمی تواند به مدت طوالنی رفتار مورد نظر را تداوم بخشد
 های تغییر رفتارهای آموزشی بر اساس مدلاصول کلی تدوین برنامه

های  تغییر رفتار طراحی     برای اینکه بتوانید برنامه آموزشی خود را بر اساس  مدل          
  : کنید به نکات زیر توجه نمایید 

توانـد نیـاز شـما را        به خاطر داشته باشید که هیچگاه یک مدل به تنهایی نمـی            -1
توانـد مفیـد واقـع      ها و ترکیب آنها در اکثر مـوارد مـی         برآورده سازد و شناخت مدل    

  ؛گردد
  ؛رد کاربرد آن را بشناسید به درستی الگو و موا-2
  ؛اه گردید  از هدف الگو به دقت آگ-3
خود را به دقت شناسایی و نیازهای آموزشـی آنهـا را            ) فراگیران(  گروه هدف  -4

 مانند الگوی اعتقاد    .ندباشکننده می بعضی از الگوها در این زمینه کمک      ( تعیین نمایید 
  ؛)بهداشتی 

  ؛ مراحل مدل طراحی و تدوین نماییدهای آموزشی خویش را براساس فعالیت-5
  ؛موزش دهید فراگیران را آ-6
  .تهیه نماییدراچک لیستی   بر اساس مراحل مدل به منظور ارزشیابی فراگیران-7

                                                 
١ - self management 


