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  مقدمه
های اساسی یک حرفه حقیقی این است که یک پایه نظری به یکی از ویژگی

زمینه  های شناخته شده، درتئوری). 1(عنوان زیر بنای عملکرد خود، داشته باشد
رشته کمک های یک گیری و مشخص نمودن دامنه فعالیتتوانند در شکلعلمی می

  ).2( در آموزش و اجتماعی شدن متخصصین آن رشته مؤثر باشندو  کرده
ت سالمدهه گذشته، مطالب پژوهشی درباره رفتار بهداشتی و آموزش  در دو

ت، تغییر رفتار انسانی سالمترین هدف آموزش اساسی). 3( توسعه یافته استسریعاً
ت به سالم آموزش ،ز همین روا). 1(باشد رفتار ترجیح داده شده، میتداومو یا 

توان به وسیله آن به اهداف بهداشتی، پیشرفت عنوان راهی شناخته شده است که می
  ).3(های پزشکی دست یافت ت عمومی و نوآوریسالمو موفقیت در 

درک . ت، تبادل پویا بین تئوری، پژوهش و رفتار استسالمقضیه مهم درآموزش 
ت و کاربرد تئوری در پژوهش توسط سالمآموزش های زیر بنایی درمهمترین نظریه

سفانه تئوری و أمت). 3(ت سالمت، از اهداف بنیادی آموزشسالمآموزش دهندگان 
جهان  عمل در ارزش آن گاهی اوقات کمتر شناخته شده است و ارتباط تئوری و

ها آسیب دیده ها و تحقیقات آکادمیک برای سالواقعی به میزان زیادی در تالش
  ). 1(است  

اند و شامل  از یک پایه تئوریکی استنتاج شده، سالمتیت و ارتقاسالمآموزش 
ت برای موفقی. باشند که ممکن است هنوز در مراحل اولیه خود باشندفرضیاتی می

عوامل مؤثر بر  ت باید ازسالم، آموزش دهندگان لمادر تغییر یا تثبیت رفتار س
اصول یادگیری، . کنندیند کمک میاه این فرها بیادگیری مردم آگاه باشند و تئوری

-ها چارچوبی برای درک اینکه مردم چگونه یاد میهای رفتار انسانی و مدلتئوری

،تئوری  عالوه بر این .کنندکنند فراهم میگیرند و چگونه و چرا رفتار می
آموزش دهنده ). 1(باشند برای مداخله مؤثر به منظور تغییر رفتار میهاچارچوبی
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مکانیک است، در حالی  ت، بدون استفاده از تئوری فقط مانند یک تکنسین یاسالم
توانند به دنبال چرایی بروند که متخصصانی که درکی از تئوری و پژوهش دارند، می

 نمایند و تأثیر تغییرات حاصل  از مداخله را یحاو مداخله مورد نظر خود را طر
 تمام یا قسمتی از توجه ،درمانی – اشتیطیف وسیع متخصصین بهد. ارزیابی نمایند

ها و  نوآوریتوسعهآنان به منظور. کنند تغییر رفتار مددجویان صرف میبرایخود را 
های مربوط به رفتار شان نیاز به درک بیشتر تئوری در عملکرد،مداخله موفق

ن مربیا. بهداشتی دارند تا به چگونگی رفتار فرد و عوامل مؤثر بر آن دست یابند
به خواهند بودکه های بهداشتی مناسب قادرت با استفاده ازالگویسالمآموزش 
  ).3(سازگار شدن با رفتارهای مناسب بهداشتی کمک نمایند ها جهتخانواده

ترین مزایای آن ت بتوانند تئوری را با کاملسالمدهندگان به منظور اینکه آموزش
اطالعات مورد نیاز برای کاربرد تئوری های پیش نیاز و آنها باید مهارت به کاربرند،

اده از تئوری به در مشکالت بهداشتی دارا بوده و اطمینان پیدا کنند که  قادر به استف
 به این موضوع عقیده داشته باشند که ، آنها بایددر ضمن .شکل مناسب هستند

 در این ،بر این اساس ).1(آورد خواهد را به بار نتایج خوبی ؛ تئوریمبتنی برمداخله 
های ها و تئوریمبحث ضمن شرح مختصر مفاهیم کلی تئوری و الگو، برخی از مدل

  .  مورد بررسی قرار خواهد گرفت ت نیز سالممورد استفاده در آموزش


