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 پيشگفتار

هاي مهم فرهنگ و  آموخنت، حق مردم در يادگريي جنبه

جتربه بشري است و آموزش سامل زيسنت، سهم بزرگي را در 

هاي سنيت آموزش، آوشش  در نظام. اين مورد بر دوش دارد

 و از تغيري در نگرش و عمده براي دادن اطالعات است

توان جست در  اصالح رفتار و سبك زندگي آمرت نشاني مي

حايل آه در آگاهسازي و آموزش خّالق، شاخص موفقيت، 

چيزي بيش از آسب اطالعات و بسط معلومات است و به 

هايي براي تأثري و آارآيي به آار  طور پيوسته، شاخص

 .باشد يرود آه شامل تغيري رفتار و سبك زندگي م مي

با هدف ارتقاء دانش و نگرش و در اين جمموعه آه 

، مهارت آارشناسان پيشگريي از اعتياد تدوين شده است

ترين  فهم اسرتاتژي آگاهسازي به عنوان مهمابتدا درك و 

 و گريد ترين روش پيشگريي مورد ارزيابي قرار مي و باارزش

 آوردهاي آن در عرصه جهاني اشاره خواهد شد و به دست

هاي  رويكردهاي نوين در آگاهسازي و ضرورت توليد برنامه

هاي ارزشيابي آن پرداخته  آگاهسازي با خماطب خاص و روش

 به مفاهيم موجود ارتباطاتمهچنني در زمينه . خواهد شد

شناسي، فرآيند ارتباطات و توليد پيام،  خماطب  در زمينه

هاي مجعي  ها، مدهلاي ارتباط و اصول حاآم بر رسانه شرط پيش

 .پرداخته خواهد شد

در تدوين اين جمموعه، از منابع متعددي استفاده 

شده است و آوشيده شده آه از منابعي آه به عنوان 

درسنامه دانشگاهي مطرح هستند و يا وفاق مجعي در 

مورد آنان وجود دارد، استفاده شود تا در نتيجه، 
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توان به موارد  ترين منابع قابل ذآر مي از مجله مهم

مشخصات آامل، در پايان ذآر شده : (زير اشاره آرد

 ) :است

1- Designing health practice (1995) 

2- Hand book and drug abase prevention (1995) 

3- Designig and producting media Based training (1999) 

4- Media Research Technology (1997) 

5- Media design the Practice of Communication Tecnology (2003) 

6- Understanding Media (1994) 

 

 مقدمات: فصل اول 

 

ضرورت آگاهسازي و دستاوردهاي آن در پيشگريي 

از اعتياد

هاي صحيح زندگي،  براي شناخت درست و عملي شيوه

شي از اين نياز به آموزش مستمر و مداوم است؛ خب

ها آه در جهت جلب مردم براي اجياد رفتار مطلوب  آموزش

به منظور سالمت است، آموزش سالمت يا آگاهسازي ناميده 

 .شود مي

در گزارش فين سازمان جهاني هبداشت، آموزش سالمت 

 :بدين حنو تعريف شده است

آموزش سالمت، مهانند آموزش عمومي عالقمند به « 

باشد آه   و رفتار مردم مياحساسات تغيري آگاهي، 

گونه  در غالب اشكال خود تأآيد بر اجياد آن
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سازمان (» .آورند  را به ارمغان مي١

 )١٩٩٨جهاني هبداشت ، 

: شود اين است آه آنچه از اين تعريف، استنباط مي 

در درك نيازهاي آموزش فرآيندي است آه به مردم 

هبداشيت و سالمت آمك آرده، آهنا را به اجنام رفتارهاي 

اجياد “ رفتار سامل“انگيزد تا در هنايت  مناسب بر مي

 .شود

هاي اجتماعي با هر  در مهة نقاط جهان، مهة گروه

 نيازمند آموزش سالمت و آگاهسازي  ميزان از سود،

   بيشرتيهستند؛ اين نياز با تغيري شرايط زندگي، امهيت

. دهد ناپذير را تشكيل مي يابد و يك فرآيند پايان مي

“ سوادي هبداشيت بي“ورزد  سازمان جهاني هبداشت تأآيد مي

گري بوده و ابعادي بسيار وسيع و بيش از انتظار  عامل

ترين افراد را نيز گرفته  آرده دارد و گريبان حتصيل

مباحث است و هنضيت جهاني براي پر آردن خأل موجود بني 

هبداشيت در سطح علم و تئوري و آنچه آه مردم بدان دست 

 )١٩٩٨سازمان جهاني هبداشت، . (يازند وجود دارد مي

 فرآيندي (Health Education)آه گفته شد آموزش سالمت  مهچنان

هايي است آه  براي آموخنت رفتارهايي به افراد يا گروه

آموزش . در جهت حفظ، ارتقاء و هببود سالمت مؤثر است

فقط طرز زندگي سودمند فردي را  سالمت و آگاهسازي نه

آموزد بلكه اصول سالمت اجتماعي را نيز به مردم  مي

دهد، و در نتيجه مهكاري و مشارآت هبرتي بني  آموزش مي

. آورد مردم و هنادهاي اجتماعي و هبداشيت به وجود مي

٢ )٢٠٠٢، آولب(

                                                           
1 - well - being 
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رواني و  منشأ اغلب خماطرات سالميت از نظر جسمي،

اجتماعي شناخته شده است؛ اّما پيشگريي از آهنا وابسته 

به رفتار مناسب فرد در واآنش به آن خماطرات از مجله 

آاهش تقاضا و پيشگريي از اعتياد است؛ اين رفتار 

مناسب قابل آموزش و يادگريي است و پيام اساسي آموزش 

 متامي نوجوانان و. دهد سالمت و آگاهسازي را تشكيل مي

هايي احتياج دارند آه قدرت مقابله و  جوانان به دانسته

 .گريي آهنا را در مقابل مصرف مواد خمدر باال بربد تصميم

 در زمينه پزشكي و تواند ها مي اين اطالعات و دانسته

هاي بدني ناشي از مصرف مواد، ابتالي  هبداشيت نظري آسيب

 از هاي قابل انتقال انواع بيماريبه ايدز، هپاتيت و 

 و يا تزريق آهنا را شامل شود و طريق مصرف مواد خمدر

هاي  آسيبشناخيت مصرف مواد خمدر نظري  هاي روان يا جنبه

 مثل بزهكاري، فحشا، جنايت رفتاري ناشي از مصرف مواد

و يا حيت عواقب قانوني دستگري شدن مهراه با مواد خمدر 

 و مسائل قضائي متعاقب آن باشد، آهنا بايد از مهان

را نپذيرند، “ مواد“ابتدا بايد آگاه و قادر باشند 

آهنا بايد چنان تعليم ببينند آه اساسًا گرايش به مواد 

هاي زندگي و  خمدر پيدا نكنند و با استفاده از مهارت

هاي حل مشكالت راه مقاومت و استقامت در برابر مصرف  شيوه

 .مواد را بياموزند

 

 آگاهسازي و دستاوردهاي آن

آگاهسازي به  درك و فهم اسرتاتژي  مبحث،در اين 

ترين و مفيدترين روش پيشگريي از  ترين و ارزان عنوان مهم

 . مطرح استهاي اجتماعي و آاهش تقاضا آجروي
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 مسأله آارآيي و اثرخبشي آگاهسازي  هاي اخري، در سال

و آموزشي سالمت، به طور روزافزوني مطرح شده است و 

المت، مطالعات دقيقي اجنام درباره آگاهسازي و آموزش س

ها خبصوص از ديدگاه اقتصادي و   آن شده است و موفقيت

بازده توليدي مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته 

١ )٢٠٠٢، داويس. (است

هاي سنيت آموزش، آگاهسازي و  برخالف بسياري از نظام

تنها به دنبال تأمني  اي نه آموزش سالمت به طور پيوسته

 بلكه خود  هيت موضوعي خود بوده است،شرايط تفهيم ما

را با اهدايف چون تغيري نگرش و اصالح سبك زندگي نيز، 

هاي آموزشي  شاخص  مرتبط دانسته است؛ به مهني دليل،

آميز نشانگر چيزي بيش از آسب اطالعات و بسط  موفقيت

 .زمينة تفهيم است

از طرف ديگر، آگاهسازي و آموزش سالمت مدعي است آه 

 از طريق پيشگريي و با آاهش صرف هزينه، در واقع

جاي تعجب نيست . ها را پايني آورد توان سطح هزينه مي

آيا آموزش سالمت و آگاهسازي «اگر بگوييم آه پرسش 

آيا « در واقع به اين معين است آه »  دارد؟٢آارآيي

آموزش سالمت و آگاهسازي در پيشگريي از رفتارهاي 

البته » باشد؟  مات موفق ميهاي خد غريسامل و آاهش هزينه

چنني ديدگاهي به اندازة بينشي آه معتقد است رشد 

ترين راه عالج  اقتصادي و بازده توليدي، مهم

با   باشد؛ نظرانه مي  حمدود و تنگ هاي انسان است، ناراحيت

وجود، بايد امهيت اين مسأله را درنظر داشت آه از  اين

                                                           
1 - Davis 
2 - Efficiency 
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 ،١ )٢٠٠١

 مسألة مهمي است و بيشرت ٢اثرخبشياز ديدگاه نظري، 

گنجد؛ و آارآيي، امري است آه   مي٣آيفيتدر مقولة 

 –هزينه بيشرت آّمي است و از نظر اقتصادي و سودمندي 

در عمل و براي . آند  مسأله را بررسي مي٤فايده

گذاران مسأله، آارآيي معموًال امهيت  ستمسئولني و سيا

در نتيجه به اين دليل ما در پاسخ به  بيشرتي دارد؛ 

»  الزم است؟آارآييآيا آگاهسازي داراي « اين سؤال 

آري ، داراي « : دهيم در سطح آلي به سادگي پاسخ مي

 )١٩٩٨سازمان جهاني هبداشت، (» . استآارآيي

عيت هنفته است آه علت چنني ادعاي قاطعي، در اين واق

اي  هاي گذشته، رفتارهاي سالمت تغيريات عمده در طي دهه

ومري آودآان و شيوع  اند و در نتيجه ميزان مرگ آرده

 در برخي آشورها  بيماري به شدت آاهش يافته است؛

ميزان مصرف سيگار و ديگر عوامل مؤثر بر بيماريهاي 

رها  در بسياري از آشو قليب عروقي آاهش يافته است؛

اي داشته است و  پيشرفت قابل مالحظه سطح سالمت، 

هاي اميد به زندگي در اغلب قريب به اتفاق  ميزان

نظريي داشته است؛ از آجنايي آه عوامل  آشورها رشد بي

گري  عوامل رفتاري، فرهنگي و مهه(مؤثر در اين تغيريات 

 ارتباطي،  هاي خمتلف اطالعاتي، حتت تأثري فعاليت) شناخيت

توان نقش آگاهسازي و  يقينًا منياند،  ييب و آموزشيترغ

 .آموزش سالمت را در اين دستاوردها ناديده گرفت

                                                           
1 - Carno 
2 - Effectiveness 
3 - Quality 
4 - Cost - Benefit 
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بنابراين نكته مهمي آه بايد مورد مالحظه قرار گريد در 

. واقع آارآيي آموزش سالمت و آگاهسازي است و نه تأثري آن

آه آموزش سالمت موفق  به عبارت ديگر، فقط دانسنت اين

بايد بدانيم اين موفقيت ست يا نه، آايف نيست؛ بوده ا

، بنابراين اثرخبشي در واقع ميزان تا چه حد بوده است

دستيابي آموزش سالمت و آگاهسازي به هدف مورد نظر 

١ )١٩٩١ ، آيت تونز. (است

از نظر اقتصادي، معيار سنجش ممكن است ميزان 

 توان هاي صرف شده باشد؛ و از ديدگاهي ديگر مي هزينه

براي مثال، ميزان تغيري عادات را مالك سنجش دانست؛ 

هاي در دسرتس به منظور نيل  پاسخ به اين سؤال آه برنامه

تر از  به اهداف موردنظر تا چه حد آارآمد بوده است مشكل

پاسخ به . باشد ها مي بررسي تأثري يا عدم تأثري آن برنامه

ي دارد بستگ“ناپذير با آلمه  چنني سؤايل به طور اجتناب

 بستگي دارد به  براي مثال،. شروع خواهد شد“ به

ماهيت اهداف، معيار موفقيت، روش آموزش و منابع 

در بسياري از حتقيقات منتشر شده از موفقيت . موجود

هاي خمتلف آموزشي سالمت و آگاهسازي، سخن به ميان  روش

ها داليلي داّل بر تأثري  آمده است؛ در مهة اين گزارش

است، اما نوعًا يا به موضوع آارآيي اشاره مطرح شده 

براي مثال، . نشده يا به طور غريمستقيم مطرح شده است

آيا « :  اين است ) ٢٠٠٠( و مهكارانش ٢مسأله گاترر

آهنا در پاسخ به اين سؤال، » آموزش سالمت، تأثري دارد ؟

بندي مطالعات را ارائه  اي از حتقيقات و مجع  خالصه

، فهرسيت از ) ١٩٩٩(روه مهكاران  و گبل. دهند مي ٣
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١ 

هاي جامع از حتقيقات و  ، ساهلا به هتية فهرست)١٩٩٩(

 وي براي اجياد  هاي اجنام شده مشغول بوده است؛ ارزيابي

٣پايايي و رواييورد قابليت امكان قضاوت در م ٢ 

 .هاي حتقيق را نيز نقد منوده است مطالعات، طرح

توان به نتايج   از اين نوع حتقيقات مني در هر حال،

هاي آموزشي،  آه بسياري از روش آلي دست يافت جز اين

گزارش شده ) ٢٠٠٠(هاي گاترر  در بررسي. اند مؤثر بوده

نشانگر هببود ، ده حتقيق گزارش ش٦٢درصد از  ٨٥است آه 

 حتقيق ٦٩ درصد از ٦٥آه  در حايل؛ اند  سطح اطالعاتي بوده

تغيري “ جهيت مطلوب“در “ روش و رفتار“دهد آه  نشان مي

 آار حتقيقي آه هدف تغيري ١٣٢ درصد از ٧٥يافته است؛ 

 .آميز بودند آردند در حقيقت، موفقيت رفتار را دنبال مي

يي درباره طرح در هر حال، غري از سؤاالت ابتدا

توان   سؤاالتي از اين قبيل آه تا چه حد مي حتقيق،

تغيريات حاصل را ناشي از آگاهسازي دانست، هم مطرح 

تري نيز وجود دارند آه بايد مورد  مسائل بنيادي. است

بررسي قرار گريند، و در اين ميان در درجه اول، 

اي بر. مسألة امهيت علمي در مقابل امهيت آماري قرار دارد

مثال، سطح اطالعات، شيوه رفتار و عمل تا چه حد تغيري 

اند آه  ه اي بود آرده است؟ آيا اين تغيريات به اندازه

بتوان مدعي موفقيت شد؟ اين تغيريات بايد در چه حّدي 

هاي آموزش سالمت  باشند تا بتوان مدعي شد آه برنامه

 مؤثر بوده است؟

                                                           
1 - Green 
2 - Validity 
3 - Reliability 
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تغيري هايي آه آشكارا نشانگر عدم  آيا بررسي

باشند، در واقع به معناي عدم آارآيي آموزش سالمت  مي

آه فقط به علت نامتناسب بودن   يا اين نيز هستند؟

هاي به آار گرفته شده، عملكرد  منابع موجود و روش

اي  فاقد تأثري بوده است؟ يا شايد نوع مشكل به گونه

پذير  بوده است آه حل آن از طريق آموزش سالمت، امكان

 ست؟نبوده ا

مشاهدات گاترر و مهكارانش در جهت تأييد نظرية 

 : باشد  اجراي غريمؤثر برنامه مي

مقاالت نوشته شده جهت آگاهسازي براي بسياري يا در « 

اند، متناسب  ها بوده واقع اآثريت آساني آه حتت اين آموزش

 ».اند نبوده

هاي منتشر شده حول تأثري و  به استناد حتقيقتوان  لذا مني

يي، راجع به موفقيت يا عدم موفقيت آموزش سالمت نظر آارآ

قطعي داد، بايد معيار ارزشيابي يك برنامه را به وضوح 

بدانيم و اطالعات آايف درباره شرايط طرح و اجراي آموزش 

مثال زير به روشن شدن . سالمت و آگاهسازي داشته باشيم

 .آند مطلب آمك مي

ر رژمي غذايي شود به مداخله د اين مثال مربوط مي« 

اي روستايي در فنالند، آه طي آن سي زوج  در منطقه

فنالندي را در آنار سي زوج ايتالياي جنوبي قرار 

ها، حتت تأثري  دادند و سعي شد عادات غذايي فنالندي

تري تغيري  ها به عادات غذايي سامل گروه ايتاليايي

هاي الزم داده شد و مواد اوليه   به آهنا توصيه يابد؛

ايي به طور جماني در اختيارشان گذاشته شد؛ يك غذ

 شش خانوار را به طور مرتب مالقات  متخصص تغذيه،
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 آه زيربناي  اجتماعي–درك درست از عوامل رواني 

هاي ويژه  گريي و رفتار است به ما در طراحي شيوه تصميم

 . آميز خواهند بود، آمك خواهد آرد آه موفقيت

در هر حال، به آار گرفنت اين نتايج غالبًا و به 

. يابد شّدت حتت تأثري مالحظات عملي و سياسي تقليل مي

براي مثال، ممكن است پرسنل ماهر يا منابع الزم براي 

مني شرايط آارآمد آموزش به اندازه آايف وجود تأ

هايي آه از نظر تئوريك متناسب  نداشته باشد؛ در شيوه

شود و بعضي از آهنا  و آامل هستند، وقت بسياري صرف مي

آه از آجنايي  حاصل آن. از نظر اخالقي نيز مسأله دارند

هاي گسرتده و متنوعي دربارة هدف آموزش سالمت و  آه ديدگاه

هاي عملكرد  از نظر منطقي، شاخص. ازي وجود داردآگاهس
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تر است و اجراي يك برنامه  موضوع ارزشيابي، تكنيكي

آند، يك  آگاهسازي و آموزش سالمت برخالف تصوري آه اجياد مي

؛ بايد به صي باشدروند مكانيكي نيست آه تابع فرمول خمصو

دقت دربارة ماهيت يك دستاورد موفق، آاربرد نتايج 

به دست آمده و ميزان اثري آه اين نتايج در آارآيي 

انواع بايد دانست آه . برنامه دارند انديشيد

هاي خمتلفي  ارزشيابي وجود دارد آه هر يك از آهنا ظرفيت

ي ها براي آاربرد عملي دارند؛ اّما به هر حال، فعاليت

آگاهسازي و آموزش سالمت از مجله در زمينة پيشگريي از 

اعتياد در گسرته جهاني و اثرخبشي و آارآيي آهنا، مورد 

 .باشد امجاع مي

 

 آارآيي و اثرخبشي آگاهسازي

هاي آگاهسازي و آموزش  يكي از علل اجراي برنامه

؛ هاي گران مراقبت و درمان است جويي در هزينه صرفهسالمت، 

. شود تري صرف مي پول در موارد هبرت و انسانيش، در اين رو

هاي حقوق  آگاهسازي و پيشگريي مهواره با رنج آمرت و جنبه

 اما در هر حال هبرت است هر دانش و بشري بيشرت مهراه است

تكنيكي را هم به خوبي و به شكل مؤثر و با اندك 

 .منابع به آار برمي

  ي برنامهتوان تأثري اجراي اغلب بر ١اثرخبشيواژه 

بيين شده را  داللت دارد؛ يعين تا چه حد اثر مفيد و پيش

 .گذاشته است

                                                           
1 - Effectiveness 
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 داللت نتيجه اقتصادي برنامه اغلب بر ١آارآييواژه 

دارد؛ يعين تا چه حد برنامه توانسته صرفة اقتصادي 

 .داشته باشد

اقتصاد هبداشت سعي در سنجش آارآيي با ميزان هزينه 

يلي در اقتصاد هبداشت سه ابزار متداول حتل. دارد

 :عبارتند از 

حتليل هزينه  ٢ -١(CA) : آه صرفًا مقايسة هزينه مايل هر 

آننده  هاي رقابت برنامه با هزينه ساير فعاليت

 .است

حتليل اثرخبشي هزينه  ٣ -٢(CEA) : آه حتليل اثرخبشي و 

آننده در رسيدن به يك  هاي رقابت هزينه فعاليت

 .آند هدف را مقايسه مي

سود هزينه حتليل در  ٤ -٣(CBA) : آه برخالف حتليل 

ها و آثار هر دو  آننده هزينه اثرخبشي هزينه، بيان

به پول است و با مقايسة هزينة هر برنامه با 

 درصدد تعيني ارزش و هباي سودهاي  سود پويل آن،

 .حاصل از برنامه است

هاي   فقط درصدد بيان هزينه(CEA)حتليل اثرخبشي هزينه 

هاي رقيب براي دستيابي به هديف  امهمصرف شده در برن

خواهد ببيند آه مثًال استفاده از  واحد است و مي

هاي ترك اعتياد در مقايسه با پزشكان  آلينيك

هاي عمومي در ارتباط با ترك اعتياد  خانوادگي آه روش

برند، آدام هزينه آمرتي دارد و اصطالحًا  را به آار مي

ه عنوان مثال، تر از ديگري است؛ ب مقرون به صرفه

                                                           
1 - Efficiency 
2 - Cost - Analysis 
3 - Cost – Effectiveness analysis 
4 - Cost – Benefit analysis 

١٣ 
 



(CBA)هاي  هاي مايل اجنام برنامه  هزينه

ترك اعتياد را با سودهايي آه از ترك اعتياد حاصل 

شود و با تبديل مهة سودها به معادل پويل آهنا،  مي

 .آند مقايسه مي

CBAهاي  جا پيچيدگي قصد اين نيست آه در اين و  CEA 

 :ته ضروري است بلكه ذآر دو نك را بررسي آنيم،

شواهد و مطالعات مبتين بر شواهد ٢ -١  آه ناشي از ١

باشد حاآي از آن  هاي متعدد مي  )فراحتليل(متاآناليز 

هم مؤثر و هم است آه آگاهسازي و آموزش سالمت 

 بوده است؛ اين موضوع، حيت هنگامي آه با آارآمد

گريد،   هم مورد قضاوت قرار مي CBAمعيارهاي سخت 

 .دهد نشان ميچريگي خود را 

قبل از گمراه شدن  بايد  آميز، علريغم شواهد موفقيت -٢

آامًال دقيق و  ،هاي تكراري و رايج در جتزيه و حتليل

پيشگريي توسط آگاهسازي و آموزش هوشيار باشيم آه 

هر چند گران و . سالمت عمًال ارزمشند و انساني است

آند از گرفتار  پرهزينه هم باشد، حقوق بشر اقتضا مي

٣ )١٩٩٨ ، ورمتر. (ها پيشگريي آنيم دن انسانش

  به عنوان مثال، بر اساس منونة تئوريكي آه تاون

٥اي  بررسي آرده است چگونگي يك آارزار رسانهسند  ضد ٤

سيگار را آه به طور عمده از طريق ارتباطات اجنام 

 دالر هزينه ٠٠٠,٢٥٠شود، برآورد آرده است آه اگر  مي

ليل آارآيي هزينه مورد قضاوت داشته باشد و در يك حت

 نفر براي مهيشه سيگار را ترك ١٠٠قرار گريد، اگر 

                                                           
1 - Evidance 
2 - Evidance Based 
3 - Werthamer 
4 - Town Send 
5 - Media  Canpaigne  
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 نفر به طور موقت دست از سيگار بكشند ١٠,

 نفر به طور موقت آشيدن سيگار را آم آنند و ٢٠٠و 

 نفر به طور جّدي تصميم به ترك سيگار بگريند، ٠٠٠,١٥

 ٨٥اي معادل  نه سال عمر به ازاي هزي٣٠٠٠گاه حدود  آن

دالر براي هر زندگي جنات خواهد يافت؛ اين هزينه در 

 . رسد مقايسه با دستاوردهاي حاصله، منطقي به نظر مي

 تأثري هزينه پيشگريي از سيگار را حماسبه  حمقق ديگري،

تواند هر ساله در  آرده آه يك برنامه نسبتًا مؤثر مي

، حماسبات  نفر را جنات دهد٠٠٠,٤٠٠سطح آمريكا ، جان 

 بيليون دالر برآورد ٥وي سودمندي چنني آارزاري را 

١ )١٩٩١ ، تريس. (آرده است

هاي ديگري را از نظر سود هزينه  حمقق ديگري ، منونه

هاي آموزش سالمت بررسي آرده و ميزان موفقيت  برنامه

در مورد روش حبث گروهي و آاربرد آن براي پيشگريي از 

هاي متداول معادل  ير روشاعتياد را در مقايسه با سا

 )١٩٩٩گرين، ( برابر گزارش آرده است ٥

يك ديدگاه مهم اقتصاد هبداشت درآمد سرانه است؛ هر 

تنها شامل هزينه اجنام آن خدمات است  هزينه خدماتي نه

از . بندي شده نيز هست بلكه دربرگريندة سهم ماليات

ه تواند ب تنها مي رو، آموزش سالمت و آگاهسازي نه اين

ترين عامل پيشگريي مؤثر باشد بلكه منافع  عنوان مهم

 ٢دراپر. (هاي صرف شده، مهواره بيشرت است آن از هزينه

، ١٩٩٥( 

در مطالعات جديد بر دستاوردهاي توأم ساخنت آموزش 

آيل يعين تغيري رفتار  سالمت و آگاهسازي با اهداف ايده

                                                           
1 - Terris 
2 - Draper 
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شود عالوه بر عوامل  مهچنني در اين مطالعات تأآيد مي

آه تغيريات در زمينه اجتماعي  دروني و فردي در صورتي

هاي ارتباطي والدين، تغيري در فضاي  نظري افزايش مهارت

تواند   مي هاي آار نيز توأم گردد،  حمالت و حميط ها، آموزش

موفقيت اقدامات پيشگريي را تا ميزان زيادي تضمني 

 مطالعه مروري در مورد ظرفيت  در هر حال،. آند

CBA و هاي آموزش سالمت و  روش CEA آن در هنايت مورد 

حنوي آه در نوجوانان و جوانان ، به   گريد؛ تأييد قرار مي

بيين شده  آاهش در ميزان ابتالي پيش% ٥٠توانسته است تا 

وقيت يك سوم ؛ از طرف ديگر، به اعتياد به وجود آورد

توان به  هاي وقوع يافته در آشوري نظري آمريكا را مي مرگ

هاي پيشگريانه و  ، امهيت فعاليتمصرف مواد خمدر نسبت داد

١ )١٩٩١ ، آاهاالن. (شود يآگاهسازي روشن م

هاي ناشي از اعتياد  هزينهبايد توجه آرد بسياري از 

هاي پليس و زندان  ، از مجله مراقبتشود به جرم مرتبط مي

تواند  فعاليت پيشگريي و آگاهسازي مي... و دادگاه و  

٢ ) ١٩٩١   ،رايس. (دهد بسياري از آهنا را آاهش مي

ازي بر آن تأآيد هاي آگاهس اي آه در برنامه نكته

 است آه بتواند اثر هاي آموزشي آن طول مدت دورهشود  مي

در يك ماندگار بر رفتار فرد بگذارد؛ به طور مثال، 

برنامه آموزشي ابتدا سه ماه دوره آموزشي مرتب در مورد 

                                                           
1 - Cahalan 
2 - Rice 
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 نوبت برنامه تقوييت اجنام شد؛ ٥اجنام شد و در سال سوم، 

آل برنامه، حضور يافته بودند در % ٦٠جواناني آه در 

سال خود در مورد گرايش يا ابتالء  هاي هم مقايسه با گروه

به مواد خمدر و ساير اعمال خالف و جرم، به شّدت تفاوت 

٢ )١٩٩٥ ، بوتوين. (نشان دادند

 

 يكردهاي جديد در آموزش سالمت و آگاهسازيرو

حمور اصلي ارتقاء سالمت، اجياد سيستمي است آه سالمت 

سالمت . را از طريق بسط راهكارهاي سالميت ارتقاء دهد

انتخاب سالمت، « مهگاني مهواره از طريق اجياد شرايطي آه 

آموزش سالمت و . يابد ارتقاء مي» ترين باشد ساده

اش دربارة تأثري بر  يشينهآگاهسازي در طول پ

هاي سالميت عمل آرده است؛ بايد ديد با توجه به  انتخاب

سهم آن در  رويكردهاي جديد آموزش سالمت و آگاهسازي، 

 ارتقاء سالمت افزايش يافته يا تغيريي نكرده است؟

شرط ضروري و وسيله و  در حقيقت، آموزش سالمت، پيش

هر چند . ت استهاي ارتقاء سالم روش اصلي مهة برنامه

بايد بالفاصله افزود ارتقاء سالمت، ترآييب است از بسط 

هاي سالمت و آموزش آن ؛ بنابراين،  مشي سياست و خط

هاي قانوني و  هاي آموزشي و برنامه ترآييب از طرحشامل 

. شود  اختاذ ميتغيري رفتار آه براي حميطي و سازماني است

كردهاي خمتلف در جا به امجال به روند تغيري روي در اين

 :پردازمي آموزش سالمت مي

                                                           
1 - Booster 
2 - Botvin 
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 (Perventive Medical Model)مدل پيشگريي طيب 

هدف .  هم معروف است١مدل پيشگريي طيب به مدل پزشكي

 تشويق افراد به گرفنت تصميمات  مدل پيشگريي طيب،

مسئوالنه است، يعين در پيش گرفنت رفتاري آه باعث 

 . باشدپيشگريي در سطوح اول، دوم و سوم

ديدگاه طيب، ديدگاهي سنيت و ارتدآس است آه هدف 

گريي صحيح از خدمات سالميت است؛ هر چند   هبره فرعي آن،

در تالش براي احيا يا به عنوان يك راهربد 

 مدل پزشكي ممكن است مدعي ارتقاء سالمت  ،٢بازاريابي

 روشن و   باشد؛ اما تعريف آن از اين فعاليت،٣مثبت

مدتًا اجياد دستاوردهاي رفتاري است؛ در صريح است آه ع

تا زماني موفق است آه افراد مدل طيب، آموزش سالمت فقط 

تري را در پيش  يا جوامع نشان بدهند آه شيوه زندگي سامل

 .اند گرفته

هاي اخري، مدل پزشكي يا مدل پيشگريي طيب به  در سال

است؛ مسألة  طور روزافزوني مورد انتقاد قرار گرفته 

در اين ديدگاه، ي در اين انتقادها اين است آه حمور

شود آه از نظر منتقدين هم  آگاهسازي روي فرد متمرآز مي

 –هاي اجتماعي  ؛ زيرا ريشهتأثري است غرياخالقي و هم بي

گريد؛ اين مطلب، به طور  سياسي و اقتصادي را درنظر مني

مطرح شده  “ زوال“ توسط  “ قياس رودخانه“ آالسيك در 

هاي  ها به تالش گونه فعاليت اين در اين قياس، است؛ 

شدگان را از سيالب بريون  فردي تشبيه شده است آه غرق

                                                           
-1  Medical Model 

2 - Marketing strategy 
-3  Positive health 

١٨ 
 



 ،١ )١٩٩٩

گريي فردي آموزش سالمت را به  جهت)  ٢٠٠٠، ٢آينلي مك(

شدگان از آب تشبيه  هايي براي گرفنت غرق چنني تالش

آند و  اثري اين نوع راهربد اشاره مي آند؛ او به بي مي

ما بايد حل مقطعي شكل را رها آرده و « : گويد مي

وجه خود را به قسمت باالدست رود، يعين آجنا آه مردم ت

 ».افتند معطوف آنيم به آب مي

هم، اين نوع فعاليت را ) ٢٠٠١ (٣آرافورد و ديگران

دانند و معتقدند آه اين موضوع به  مطابق مدل طيب مي

فايده است بلكه  تنها بي دليل سبك زندگي غريهبداشيت نه

يرا اين جامعه است آه باشد ز آشكارا غرياخالقي نيز مي

برخي از . آند عادات آامًال غريسامل را اجياد و تقويت مي

در جوامع “ مدل طيب“علت مقبوليت حمققني هم معتقدند آه 

جويي  آه باعث صرفه  آه عالوه بر اينصنعيت غربي اين است

منطبق شود،  هاي ناشي از خدمات حاد پزشكي مي در هزينه

 تالش و رقابت فردي تأآيد اي است آه بر بر ايدئولوژي

:گويد   با قبول اين نظر ميناوارو. دارد ٤

مدل طيب اصول اساسي فردگرايي ... « 
آند بلكه  تنها تضعيف مني بورژوازي را نه

تنها هتديدي براي  و نه... منايد   تقويت مي

                                                           
-1  Zola 
-2  McKinlay 

3 - Craw Ford 
-4  Navaro 
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اين نظريه راديكال نوعًا دربرگريندة انتقاد نسبت 

، يعين متايل حرفة پزشكي به آنرتل ١به پزشكي آردن

باشد؛  هاي معمول زندگي نيز مي بسياري از جنبه

 در ٢گرا بنابراين، ممكن است تصور شود آه جنبش آل

سالمت و هبداشت با هدف دستيابي به اصول واقعي و عملي 

سوي مقبويل باشد براي  تواند هم المت ميو سطح باالي س

 جلب توجه  آه خمالف اين ديدگاه هستند؛ برعكس، آنان

مردم به تغذيه آگاهانه، عدم استعمال سيگار و غريه 

. شود هاي واقعي ضعف مي فقط باعث احنراف توجه به ريشه

برخي نظري آراوفور بر اين باورند آه آنچه او 

المت ناميده است باعث  يا ايدئولوژي س٣گرايي سالمت

زدايي و بنابراين ختريب و تضعيف  تقويت پيوستة سياست

در مورد شود،  هاي اجتماعي براي ارتقاي سالمت مي تالش

هاي طيب به طور عمده حول ضررها و  سوء مصرف مواد هم مدل

 الكل و مواد خمدر بر بدن  هاي ناشي از مصرف سيگار، آسيب

نت مدارس در برابر مواد خمدر و آنند و از امين ساخ حمدود مي

صالح عليه مواد خمدر بايد  اقداماتي آه دولت و مراجع ذي

هاي خودياري در مدارس، مهكاري  اعمال آنند يا تشكيل گروه

ريزان و  و مشارآت اولياء و مهاهنگي بني مديران، برنامه

 .ورزند غفلت مي... آادر پزشكي و  

 

 (Politic Radical Model)مدل راديكال سياسي 

                                                           
-1  Medicalization 

2 - Holistic 
-3  Healthism 
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گراي   طرفدار يك مدل ريشه اغلب خمالفني مدل پزشكي،

در آموزش سالمت و آگاهسازي ) راديكال سياسي(سياسي 

هاي مشكل يا در  دستيابي به ريشه  هدف اين مدل،. هستند

باشد؛ دستيابي به   مي“باالدست رود“واقع توجه به 

ها و  تغيريات اجتماعي و حميطي از طريق اجنام فعاليت

باشد؛   سياسي موردنظر اين گروه مي–اقدامات اجتماعي 

در عني حال، اين گروه و اين رويكرد راهربد ارتقاي 

نگر را قبول  سالمت از طريق طرح سياست عمومي سالمت

منايد؛  را قبول مني“ ١تعيني دستور آار“ دارد، اّما 

زيرا  تعيني دستور آار را در واقع، بسط منطقي مدل 

آه هدف آن، اجياد تغيرياتي است مهسو با داند  طيب مي

اي آه به عنوان خبشي از  هاي دولت و ايدئولوژي سياست

مقولة تأآيد بر اتكاء به خود و بازده اقتصادي، 

 .خواند آه از خود مراقبت آنند اشخاص را فرا مي

گراي سياسي،  واضح است آه معيارهاي موفقيت در مدل ريشه

هاي  يابي  متفاوت با ارزشهايي آامًال نيازمند ارزشيابي

از مجله حاصل آار .  طيب است حمدود ديدگاه پيشگريي

مربيان، حداقل بايد ارتقاء سطح هوشياري يا آگاهي 

 .انتقادي باشد

در حبث حول تأثري روي آموزش سالمت ) ٢٠٠٠، ٢فرودنربگ(

آه تغيريات اجتماعي را مدنظر قرار دارد و نه 

:آند  هاي زير را مطرح مي  مثال هاي فردي را، دگرگوني

 

:در مورد اقدامات مربوط به سالمت مشاغل  ١-  

                                                           
-1  Agenda Setting 
-2  Ferudenberg 
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هاي اميين را به آهنا  تشكيل اجنمن آارآنان، آه روش

آموزد آه مثًال چطور سطح غبار و آلودگي را بسنجند  مي

تر از استاندارد قانوني  و در زماني آه ميزان آن بيش

 .هايي اجنام دهند بود، چه اقدام

 

:اقدامات مربوط به حميط در مورد  ٢-  

در مورد يك گروه از مادران آه فرزندان آهنا به مواد 

 آه هنايتًا اند سازماني را تشكيل دهند خمدر آلوده شده

دولت و مسئوالن را وادار به حتقيقات و اقدامات منايد؛ 

هاي خودياري با مشارآت اولياء و  يا بر تشكيل گروه

 .ورزند  تأآيد مي گر،هاي اجتماعي و سياسي دي مهاهنگي

در اين رويكرد، اجياد يك مبارزه حملي، يك موفقيت 

بر استقرار يك سيستم مقاومت و  بنابراين،  شود؛ تلقي مي

. شود پيگريي، توسط خود آساني آه در معرض هستند تأآيد مي

هاي پاك،  مقابله با فروشندگان مواد  و توسعه حمله

ر و زندگي از مجله هاي سامل در حميط آا مدارس و جامعه

هاي چنني الگويي است و مسئوالن ، مددآاران  فعاليت

اجتماعي و معلمان به مهراه والدين براي مقابله با 

.آنند معضل اعتياد به طور مهاهنگ مقابله مي

 

(Self Empowerment Model) ١مدل خود توامنندسازي  

آننده  اين مدل ، مبتين بر ديدگاهي است آه منعكس

 ٢انتخاب آگاهانه است و بر اصول داوطلب بودنتقويت 

(AHE)٣  آه بر اجنمن آموزش سالمت آمريكا. ورزد تأآيد مي

                                                           
-1  Self Empowerment 
-2  Voluntariness 
-3  American Health Education Association 
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ها و جايگاه افراد احرتام  مربيان به ارزش« 

ن آنند و حمرمانه بود گذارند، و به حرمي آهنا جتاوز مني مي

هايشان را بر  آنند و مهارت مطالب شخصي را رعايت مي

بندند؛ مربيان هبداشت، اصل  اساس اين اصول به آار مي

آنند  ها را رعايت مي جلب توافق و رضايت افراد و گروه

آنند و به آار بردن هيچ  و از تغيري انتخابي محايت مي

 ».دانند نوع اجباري را جماز مني

توامنندسازي در   بر اصل خودسازمان جهاني هبداشت هم

رسد هدف اين  آند به نظر مي ترويج سالمت، تأآيد مي

ترين انتخاب تبديل  انتخاب سامل را به سادهنيست آه 

خواهند انتخاب سامل را تبديل به تنها  آنند، بلكه مي

اين مدل، مطابق است با . انتخاب ممكن، تبديل آنند

ائولو فريره ، ديدگاه آن گروه از انديشمندان نظري پ

ايوان ايليچ و اريك فروم و نظاير آهنا آه معتقدند 

هايي  آموزش، فرآيندي است آامًال متفاوت با ديگر تالش

شود از مجله  آه براي تأثري يا نفوذ روي مردم اجنام مي

هاي غريعقالني آه مهگي  ، تشويق و روش)پروپاگاند(تبليغ 

مهييت به به نوعي متكي بر اعمال زور است يا هيچ ا

پائولو فريره ، . دهد ماهيت اخالقي بازده آموزشي مني

 اين نوع آموزش را 

معتقد به آموزش داند و  مي “ ١آموزش ستمديدگان“ 

توامنندي و  باشد آه در هنايت، فرد به خود مي ٢خبش رهايي

ديدگاه آموزشي ستمديدگان . يابد  قدرت انتخاب، دست مي

                                                           
-1  Education of  the Oppressed 
-2  Emancipatory Education 
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را ارائه “ آن  مسأله طرح“  الگوي آموزش  فريره،

گريد و از  دهد آه طي آن، درك نقادانه صورت مي مي

متقابل، جلوگريي وشنود  افسانه شدن واقعيت با گفت

، در مدت چند  شود؛ فريره توانسته است با اين شيوه مي

اصول . هفته آموزشهايي چندساله را بياموزاند

 :توان در موارد زير خالصه آرد  هاي فريره را مي آموزه

اعتقاد به توانايي فراگريي  در مهه، رد تفكر  -

ماورايي آموزش دهنده و تبديل فرآيند آموزشي به 

 با طرد برتري دو سوي آموزشي به حنوي آه هر فراگريي

 .دو سوي آموزش فراگري تلقي مي شوند

 - متاس با واقعيت زندگي

 - گفت و شنود آزاد
                                                           
-1  Chatterji 
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 - .مشارآت در رهايي و توامنندي

تواند به آزادي  خبش مي گونه است آه آموزش رهايي بدين

يابي  فرد و جامعه بينجامد و فرآيندي است براي دست

. ه فاقد ساالري و برتري استدروني به آزادي آ

 )١٩٩٨چاترجي، (

در مدل خودتوامنندسازي، انتخاب را نه فقط بنابراين 

  گريي ، ها و مترين تصميم از طريق تأمني اطالعات، وضوح ارزش

بلكه بايد از طريق تالش براي بسط اختيار به فرد تسهيل 

در اين مدل، اين اصل اساسي آه در يك جامعه . منود

ك، تغيري اجتماعي فقط از طريق دادن قدرت و دموآراتي

شان  اختيار به افراد يا گروهها جهت دگرگوني حميط

در نظر گرفته شده است؛  پذير است،  امكان

خودتوامنندي فقط حمصول جانيب ارتقاء آگاهي  البته،

نتيجة  انتقادي نيست، بلكه پيدايش آن به طور آلي، 

اراي معاني نظري  است؛ اين آار د١آموزي اعمال مهارت

و عملي صحيح و منطقي است؛ براي مثال، در آار فريره 

تر براي آشورهاي در حال توسعه براي دستيابي  آه بيش

هاي  به توسعه توصيه شده، در راهربدهاي گوناگون مهارت

شود و اهداف خاصي از قبيل   را نيز شامل مي٢زندگي

 را  هاي حل مسأله پيشگريي و مقابله با اسرتس و روش

 در حايل آه شيوة تأثري مستقيم و  آند، دنبال مي

هاي زندگي در تغيري نظر  جانبه مهارت غريمستقيم و مهه

افراد نسبت به خود، حائز امهيت بيشرتي است؛ براي 

 داشته ٣ورزي مثال، آموزش به مردم آه چگونه جرأت

شود تا بتوانند به طور مؤثر و مفيدي  باشند، موجب مي
                                                           
-1  Trainning 
-2  Life Skill 
-3  Assertiveness 
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 مؤثر ١

توان مسئول  است آه مياست؛ يعين، اعتقاد بر اين 

رشد شخصي شامل ظرفيت، مقاومت در . زندگي خود بود

فقط  مقابل فشارهاي اجتماعي و عمل هوشيارانه، نه

  شود، باعث واآنش در برابر ضروريات آني شرايط نيز مي

توان جرأت و اعتماد به نفس  به عالوه، تا آجنايي آه مي

 و رواني را به عنوان اهداف هبداشت و سالمت اجتماعي

توان گفت امكان انتخاب از هر نوع را  تعريف منود، مي

در شكل زير، طرح اين فرآيند قابل . آند نيز تسهيل مي

 .مشاهده است

                                                           
-1  Selfefficacy 
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گريي         انتخاب يك عمل              مترين تصميم

 آوري  اعتقادات و               هتيه و مجع

                                                          

 هاي موجود                   اطالعات ارزش

 حق انتخاب در شرايط

  اجتماعي و حميطي

                                                          

 خود توامنندسازي

                                                      

 – احساس ارزش – اعتماد به نفس

                                                 

   مهارهتاي مفيد اجتماعي–خودسودمندي 

 

 عوامل اصلي يك مدل خودتوامنندسازي. ١شكل 

 

هاي آموزشي آه به انواع  بينيم آه داده مي

آند، ممكن است در عني حال  هاي خودخمتار آمك مي انتخاب

ياسي دربارة اهداف مدل هاي س به تسهيل فعاليت

گراي سياسي نيز آمك آند آه به طور عمده از  ريشه

آند به  هايي است آه مردم را قادر مي طريق آسب مهارت

هاي اجتماعي و سياسي را  شكل گروهي عمل آنند و نظام

سازمان دهند يا بر آهنا اثر بگذارند، در عني حال با 

ي تأثري مدل اتكاء به اين حتليل، واضح است آه ارزشياب

از (هاي فردي  خودتوامنندسازي از طريق سنجش ويژگي

هاي اجتماعي و  و مهچنني مهارت) قبيل اعتماد به نفس

١ )١٩٩٢،الوسون. (پذير است زيسيت امكان

                                                           
-1  Lowson 
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 در آنار آموزش آودك و نوجوانبرابر اين الگو، 

علوم و فنون خمتلف بايد شناخت درسيت نسبت به خود، 

ه دست آورد و به حل مشكالت خود و ساير افراد و حميط ب

اين فرآيند موجب پرورش استعدادها . اجتماعش آمك آند

ها  شود تا او بتواند با چالش هاي نوجوان مي و توانايي

آه  و مشكالت زندگي روزمره مقابله آند؛ باالخره آن

توانايي هاي زندگي را بياموزد و توامنند شود؛  مهارت

 توامنندي  غلط از مجله مواد خمدر؛هاي  گفنت به خواسته» نه« 

براي انتخاب صحيح؛ شناخت خود و استعدادهاي خود؛ داشنت 

تفكر خّالق و انتقادي و  مهارت حل مسئله؛ شناخت خطرات 

از مجله مواردي است آه در اين الگو ... گوناگون و  

شود و آگاهسازي مؤثر را مرتادف  بداهنا توجه ويژه مي

 استداليل و   و بلوغ ادراآي،داند توامنندسازي افراد مي

ترين سازوآارهاي پيشگريي از  عاطفي فرد را از مهم

 .آند مواد خمدر و ساير رفتارهاي پرخطر تلقي مي

 نتيجه

دهند آه  سه مدل آموزش سالمت مطرح شده نشان مي

توانند روي آنچه  هاي خمتلف مي ها و فلسفه چگونه ارزش

آيد  ص و واحد بنظر ميدر نظر اول، فعالييت نسبتًا مشخ

 .اثر بگذارد

هاي  اغراق در مورد ميزان اختالفات موجود بني ديدگاه

خمتلف نسبت به الگوهاي خمتلف آموزش سالمت و آگاهسازي 

توان چنني پذيرفت آه در برخورد  چندان درست نيست، مي

با نيازها و شرايط خاص و گروه خماطب خاص روش خاصي 

؛ اختالف بني مدل طيب و مدل آند آارآيي هبرتي ايفا مي

توان نفي آرد؛ اما، اختالف بني مدل  ريشه گرا را مني
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تر در مورد آگاهسازي و آموزش  تر و واقعي حبث گسرتده

هاي هدف خاصي مانند معتادين يا  در مورد گروهسالمت 

خواهيم پيشگريي از اعتياد را  انان و جواناني آه مينوجو

مناي  براي آنان به اجرا درآورمي، بايد تابع گام

شناسي  هاي خماطب خاصي باشد آه از درون حبث) الگوريتم(

 . خيزد برمي

آگاهسازي و آموزش سالمت به بندي بايد گفت  در مجع

هايي آه به انتقال   و روشهوشيارسازي تبديل شده

آردند يا   بسنده مي١يه اطالعات يا قانع آردنسو يك

سويه  هاي بلعي و بانكي با خصلت آمريت و يك آموزه

آنش تعاملي و خّالق و بودن، امروزه جاي خود را به 

اين موضوع به خصوص در مورد آگاهسازي . اند داده آگاهانه

؛ وقيت فرد يا يابد نسبت به مواد خمدر، امهيت دوچندان مي

ستدالل و ضداستدالل آشنا باشند و شيوة گروهي، با ا

گريي و انتخاب مناسب را ياد بگريند، در مهة  صحيح تصميم

ها از مجله در مورد مواد خمدر قادر خواهند بود  حيطه

 .رفتار سامل را انتخاب آنند

                                                           
1 - Persuiding 
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 هاي فراگريي حيطه

ها و  يك آارشناس پيشگريي از سوء مصرف مواد چه دانش

 مطالب براي گروه هدف بايد هايي براي انتقال مهارت

داشته باشد؟

ا گسرتش علم ارتباطات و شناخت حنوه ادراك آدمي، ب

روشهاي مناسيب براي يادگريي، پرورش، آگاهي و دروني 

 پديدار نهها با چهره انساني و آزاد منشا شدن آموخته

 وعمدتًا به توامنند شدن گروه خماطب جهت انتخاب گشت، آه 

 توجه ميعوارض و فوايد انتخاب خاص آگاهي آامل فرد به 

شود و تغيري نگرش فرد با مشارآت آامل وي از طريق 

 در  ودپذيرمي روشهاي علمي و انساني و اخالقي صورت 

اصطالح به توامنندي و قادرسازي فرد براي انتخاب صحيح 

 و مقدمات جنيب براي توانائي فرد جهت اقدام به اجنامد مي

، اين جمموعه اقدامات بايد آورد ميرفتار سامل را فراهم 

.  بياجنامد(Self Empowerment)در اصطالح به خود توامنندسازي

در اين و عملي ترين نكات علمي  در اين جمموعه به عمده

 . زمينه پرداخته خواهد شد

 

 هاي فراگريي بندي حيطه طبقه

بندي  ، بايد از طبقهصليپيش از ورود به حبث ا

بنيامني «ر فراگريي نام بربمي، در زمينه ساختا» بلوم«

هاي  بندي حيطه و مهكاران او در يك  طبقه» ١بلوم

 با نامهاي زير (domain)فراگريي را به سه حوزه يا حيطه 

 :تقسيم آردند 

  (Cognitive) حيطه شناخيت -١

                                                           
1- Bloom 
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  (Affective) حيطه عاطفي -٢

  (Psyehomotor) حيطه رواني ـ حرآيت -٣

دي اختصاصي آزاد ترسيم بن سپس براي هر حيطه طبقه

هاي فراگريي در شكل  بندي سه گانه حيطه منودند، طبقه

 . مشخص شده است١مشاره 
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 هاي فراگريي حيطه. ٢شكل 

 

توان حيطه شناخيت را مهان حيطه دانشي يا  در عمل مي

(K) دانست آه با عالمت اختصاري  (Knowledge)شود و   مشخص مي

 فرض آرد آه (Attitude)حيطه نگرشي حيطه عاطفي را مرتادف 

شود و حيطه رواني ـ   مشخص مي(A)با عالمت اختصاري 

 دانست آه با عالمت (Practic)حرآيت را مرتادف حيطه رفتاري 

KAPشود و با يكديگر   معني مياختصاري  (P) را تشكيل 

و دستيابي تي مطالعاهاي  روشدهد آه يكي از مهمرتين  مي

 .باشد گرش و رفتاري جامعه هدف ميبه وضعيت آگاهي ، ن

در عني حال حيطه دانشي يا شناخيت خود تقسيم بندي 

 :شود  زير را شامل مي

مراتب حيطه شناخيت يا دانشي. ٣ شكل

 ارزشيابي
 تركيب

 حليلت
  دانستن فهميدن كاربستن

Cognitive 

  شناختي

 

Phychomotor 

 رواني حركتي

  عاطفي
Affective  
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در حيطه عاطفي و نگرشي هم وضعيت زير برقرار است 

: 

٣٣ 
 



 اشتياق دريافتن

 باور

سازماندهفعاليت
 ي

 

  

  

 

 

 شيمراتب حيطه عاطفي يا نگر. ٤شكل مشاره 

 

 حرآيت يا رفتار هم مراتب زير –در حيطه رواني 

 :شود  معموًال طي مي

 

 

  

  

                                                                                                               

 تمرين تقليد

 تسلط
 ابتكار

  حرآيت يا رفتاري–مراتب حيطه رواني . ٥شكل مشاره 

 

 وجود دارد آه در ه حيطه مراتيبدر هر سبنابراين 

تواند  صورتيكه در آگاهسازي مورد توجه قرار گريد مي

 بگذارد و موجب شود فرد يا تر و ماندگارتري ري عميقأثت

جامعه در اثر دستيابي به عمق و حمتوي بيشرتي از نظر 

دانش ـ نگرش و رفتار دست يابد و توامنندي بيشرت و 

هاي  ف مواد بيابد، فعاليتهبرتي جهت مقابله با سوء مصر

در مفهوم جامع خود و پيشگريي از اعتياد آگاهسازي 

بايد به اين مست و سو ميل آند آه عالوه بر دادن 

ها و  اطالعات در حيطه دانشي وجوه مثبيت از نگرش

ها را در فرد و جامعه توسط آموزش اجياد  ارزشگذاري

٣٤ 
 



 ،١ )١٩٩٦

 

 (Information)اطالع رساني : فصل دوم 

 

 انيرس آاربرد اطالع

شناسي و حمتوايي، اطالع رساني با آموزش  از نظر روش

شود تا  رساني آوشش مي در اطالع. و ارتباط تفاوت دارد

اطالعات و مطالب جديد به فرد داده شود و وسعت دانش فرد 

مورد توجه قرار بگريد و از طريق افزايش دانش، فرد به 

  .اجنام دادن آار يا فعالييت ترغيب يا از آن دور شود

وقيت صرفًا . رساني، در خبش دانش است آارآرد اطالع

اطالعات و معلومات فرد موجب گرايش يا گريز او از 

رساني به رفع و حل آن  توان با اطالع شود، مي موضوعي مي

مثًال اگر فردي به دليل فقدان اطالعات . اقدام منود

با پردازد،  خمدر ميخوردن مواد براي رفع درد به 

در » پيامهاي هبداشيت«و » عات بيشرتاطال«ارائه 

ها، يا از طريق افرادي آه از نظر فرد اعتبار  رسانه

 اما ؛توان به اين رفتار پايان داد علمي دارند، مي

جامنايه آالم در اين است آه در صورتي آه فرد مشكل 

. اطالعاتي داشته باشد، اطالع رساني اثرگذار خواهد بود
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١ ،

١٩٩٥( 

 

 

  

  

  

 

 

  آموزش
  باطاتارت  
  رساني طالعا

  نگرش
  

  
  دانش

  
  كنش

  KAP,IECرابطه مدل . ٦شكل 

 

موضوع تغيري نگرش در مبحث آموزش توضيح داده شده 

تغيري نگرش در فرد يا افراد عمدتًا است آه هدف از آن 

آه مشكل فرد با  باشد در گام بعدي در صورتي جامعه مي

توان به نگرش و  اطالع و دانش قابل حل نباشد، مي

در اين موارد، از درخت  .تصحيح آن اقدام منود

توان  گريي فرد، براي نوع اقدام و فعاليت، مي تصميم

اطالعات و دادن معلومات به هر حال، . استفاده آرد

گام ابتدايي تغيري رفتار است، ويل الزامًا منجر گاهي 

 .شود غيري رفتار منيبه ت

تواند تصميم مناسب و  گريي فرد مي پيگريي درخت تصميم

به فهم موضوع ) ٦(شكل . اقدام الزم را، مشخص آند

گريي و اقدام الزم براي تغيري رفتار، آمك  درخت تصميم

٢ )٢٠٠٢، جويل (.منايد مي
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                         اطالعات    عدم اجراي رفتار  

            دن  ندار  

  

                                              

                     دارند             دن اطالعاترفراهم آو

  

  آيا نگرش                                     

         د ن ندار       مناسب دارند            

  

                                         

                      آموزش براي تغيري نگرشدارند      

  

 مهارتآيا        آنند          بلي ويل اجرا مني

  ؛ مهارت ندارندخري               دارنداجنام

  

فراهم آردن موقعيت و دسرتسي         

           مهارتوزشآم  

  

                                               

 و تعميق پيگريي براي استمرار ، مترين و بازخورد

 رفتار

 

 درخت تصميم گريي. ٧شكل 
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گريي و  توان درخت تصميم از يك جنبه و زاويه ديگر مي

IEC مداخله الزم را، با روش و الگوي 

(Information,Education,Communication) : مقايسه آرد 

٣٨ 
 



  

  

  

  

  

 

  KAP با IEC آاربرد .٨شكل 

  

هاي ياد شده تشكيل   آه از حروف اول واژهIECدر مدل 

شود آه اگر مشكل فرد صرفًا ناشي  شده است، توصيه مي

از آمبود اطالع و معلومات است، راه و روش مناسب 

براي حل موضوع و مشكل، در اختيار گذاشنت اطالعات است 

. (Information)

اما اگر با دادن اطالعات هم، تغيري رفتار حاصل 

دهد آه نوع نگرش فرد عامل  شود يا بررسي نشان مي مني

گريي  هاي الزم بايد به تصميم مشكل است، از طريق آموزش

(Education) .آمك شود 

 يك رفتار يا مشكل، صرفًا ناشي از زاما اگر برو

فقدان مهارت يا  و نبود يا آمبود دانش و نگرش نيست

. ثر استؤهاي خاص در پيدايش آن م شرايط و موقعيت

ثر و ارتباطات، به ؤبايد از طريق برقراري ارتباط م

 و ابزار، خدمات، پشتيباني، تصحيح شرايط اقدام منود

مهارت و امكانات الزم براي استمرار و تعميق رفتار 

  .(Communication) سامل اجياد آرد

فرد صرفًا با آسب اطالعات، تغيري گاهي ممكن است 

اما مواردي هم وجود دارد آه هر سه . رفتار دهد

  
  
  
  
  

                     دانش رساني اطالع

                        نگرش   آموزش

                      كنش   ارتباطات

I  K 
E  A 
C P
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IEC هاي فراگريي با  تلفيق حيطه

هاي فراگريي فرد   با حيطه (KAP)تلفيق الگوي  IECشامل  

(Knowledge) ، نگرش  و دانش آنش  (Attitude) (practice)تواند   مي

يعين وقيت مشكل فرد در . يك راهكار اجرايي به دست دهد

(I) است، بايد از طريق اطالعات جنبة دانشي  (K) به 

 (A)اما اگر مشكل فرد نگرشي است . مواجهه با وي رفت

دام  به تصحيح آن اق(E)هاي الزم  بايد از طريق آموزه

 بايد از (P)آرد و در صورتي آه مشكل فرد آنشي است 

) ٨( در شكل . با وي مواجهه منود(C)طريق ارتباطات 

 .جويي آرد توان پي اين مدل را مي

  

  

  

  

  

 

  KAP و IEC ارتباطات در .٩شكل 

 

رساني، حتوالت شگريف صورت گرفته است و   در حيطة اطالع

ات و يا دهكده شدن جهان، انفجار اطالعات و عصر اطالع

از مجله تغيرياتي است آه براي فهم اين موضوع به آار 

رساني، به  امروزه در آنار پيشرفت در نظام اطالع. رود مي

شود و بيش از حتليل حمتوا به نقد آن توجه  نقش آن توجه مي

يعين . شود رساني مطرح مي  و سخن از عدالت اطالعگردد مي

خمتلف در دسرتس مردم؛ به اين هاي  قرار دادن گزينه

معنا آه مردم بتوانند از حق انتخاب و قدرت انتخاب 

I  

  Kدانش                             Aنگرش 

 
  

  Pكنش 

  

 
  Cارتباطات 

  

E  اطالعات                    آموزش
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د انتخاب در جامعه؛ به طوري آه مردم باال بردن خر

ترين  مصاحل ملي و اجتماعي مناسببا توجه به منافع و 

گزينه را انتخاب آنند و اطالعات مبهم، ناقص و گمراه 

به عبارت ديگر، .  نكندهنا را دچار اشتباهآآننده 

رساني، پرهيز از اجياد هيجاهناي  سازي فضاي اطالع شفاف

اي فرساينده و در نتيجه ه  ها و درگريي آاذب، تنش

هاي واقعي  طق، نقشجلوگريي از غلبه احساسات بر من

  .رساني است اطالع

هاي  رساني به مست آموزه هاي اطالع در اين صورت، نقش

در . آند موثر بر ارزشها و نگرشها و رفتارها تغيري مي

اين حال است آه به برانگيخنت سطح فرد و جامعه بسنده 

گريان و انگيزش  شود، بلكه در جهت تعميق آگاهي پيام مني

 و اقدام جامع شود هنا اقدام ميحس مشارآت واقعي آ

، ١آومبس. (شود آگاهسازي و پيشگريي از اعتياد حمقق مي

١٩٩٥( 

  

 رساني پيش نيازهاي اطالع

و آگاهسازي از اعتياد رساني  ي اطالعهاپيش نياز

 :شامل موارد زير است 

گزارشات موجود مراآز هبداشيت درماني، آوري  مجعـ 

 زيسيت، پزشكي قانونيمدارس، نريوي انتظامي، سازمان هب
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آوري شده در سطح ملي،  آمارهاي هبداشيت مجعبررسي ـ 

 اي يا حمله منطقه

هاي آماري شامل مطالعات  يافتهجتزيه و حتليل ـ 

جمموعه  (ها  و نظرخواهيKAPاپيدميولوژيك و مطالعات 

 )راهنماي پيشگريي از سوء مصرف مواد، بدون تاريخ

٤٣ 
 



 رساني اصول اطالع

حيطه دانشي فرد هتيه بر يه شده با تكيه وقيت پيام هت

شود، ضمن توجه عمومي به مراتب حيطه دانشي به  مي

 :موارد زير نيز بايد توجه شود 

 و قابل قبول بودن اطالعات ارائه شده اعتبار علميـ 

آميز بودن، اعتماد را از  بدون مبالغه، زيرا اغراق

 .برد بني مي

، بر نيازهااطالعات و پيام ارائه شده منطبق ـ 

 .ويژگيها، ارزشها، عالئق گروه هدف تنظيم شود

 .جلوگريي از ارائه زياد اطالعات در يك زمان آوتاهـ 

، حيت در صورتيكه تكرار توأم با جلوگريي از تكرارـ 

تنوع باشد ميزان ارائه آن حمدوديت دارد و موجب اثر 

 .آاهشي خواهد شد

هم و بايد عام فـ پيام و اطالعات ارائه شده، 

 . باشدپسند خاص

ارائه اطالعات نبايد فقط به عوارض و عواقب سوء ـ 

هاي    بلكه در موارد مقتضي بايد به روشمصرف بپردازد

، ١آارترايت (.خروج و رهائي از سوء مصرف بپردازد

١٩٩٩( 

پيام مناسب در توليد براي دستيابي به اطالعات و 

اهاي راهنموار  توان به صورت فهرست حيطه دانش مي

 :دنبال آرد رساني را  اطالع

 

 رساني ي اطالعهاراهنما
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بررسي مسائل ، مشكالت و نيازهاي اطالعاتي و پيام  -

رساني گروههاي هدف از مجله از طريق اجنام يك 

 .KAPمطالعه 

بندي اطالعات و موارد دانشي  بندي و اولويت طبقه -

 مورد نياز گروه هدف 

لف از نظر سن، بندي خماطبني به گروههاي خمت تقسيم -

 جنس و سطح سواد

جستجو و مراجعه به منابع علمي و معترب جهت  -

 هگويي به نيازها و تقاضاهاي تعديل شد پاسخ

 .خماطبني و گروههاي هدف

استفاده از وسايل ارتباطي مناسب براي ارائه  -

 .اطالعات و پيامهاي هتيه شده

سازي مواد هتيه شده با سواد و ويژگيهاي  مناسب -

 .اجتماعي گروه هدفاقتصادي 

گذاري انتقال اطالعات بر اساس رفتار ورودي و  هدف -

يعين هر چه در حيطه ) بندي بلوم طبقه(خروجي 

هاي پائني به باال گام گذاشته شود ،  شناخت از پله

امكان ماندگاري و تغيريات در حيطه ارزشي و 

 .نگرشي بيشرت خواهد شد

 قبول گريي فرد يا افراد و توجه به درخت تصميم -

رساني و مداخله در حيطه دانش  اين موضوع آه اطالع

براي آساني مفيدتر خواهد بود آه فاقد اطالعات و 

اند و يا در مرحله  يا دانش الزم در اين زمينه

١ )٢٠٠٣، لينك (.ترديد قرار دارند

رساني  راي جستجوي اطالعات از شبكه جهاني اطالعب -

العاتي زير هاي اط ، استفاده از پايگاه)اينرتنت(
                                                           
-1  Layng 
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  (Education)آموزش : فصل سوم 

 

 آاربرد آموزش

هاي صحيح زندگي،  براي شناخت درست و عملي شيوه

خبشي از اين .  استيآموزش مستمر و مداوم ضرور

ها آه در جهت جلب مردم و براي اجياد رفتار  آموزش

آموزش «گريد،  رت ميمطلوب به منظور آسب سالمت صو

ناميده » آموزش سالمت«يا به بيان ديگر » هبداشت

 .شود  مي

مهه طبقات اجتماعي، در هر نقطه از جهان، با سواد 

» ارتقاء سالمت«و » آموزش سالمت«سواد، نيازمند  و بي

باشند آه اين نيز خود مهواره با تغيري شرايط  مي

ناپذير  پايانيابد و يك فرآيند  زندگي، امهيت بيشرتي مي

رساني آه به طور  در مقايسه با اطالع. دهد را تشكيل مي

بيش از آند، آموزش  عمده بر حيطه دانش افراد تكيه مي

آند، هر چند مرزهاي اين دو  بر تغيري نگرش توجه ميمهه 

 يكديگر اشرتاك دارند و اطالعات با) دانش و نگرش(

 .ا آندم مهمي ايفهتواند در پيدايش نگرش س مناسب مي

 باشد، تا فرد فرآيند فعال و دوسويهآموزش بايد يك 

سازي آند و رفتار  ها را جذب و درون نگرشها و ايده

بايد منجر به تغيري فرآيند آموزش . مناسب را بروز دهد

 در موضوعي نظري اعتياد آه .رفتار مناسب و دائمي شود

نگرش و رفتار بيش از دانش در پيدايش آن سهم دارند، 

رت اجنام آموزش مؤثر و آگاهسازي آارآ آه بتواند ضرو

در تغيري نگرش و تغيري رفتار اثر بگذارد از امهيت 

 .دوچندان برخوردار است
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 ها ديدگاه

در . هاي سنيت و نوين مطرح هستند در آموزش ديدگاه

هاي فردي و معمول زندگي  مدل سنيت آموزش تأآيد بر جنبه

آه توامنندسازي و  رويكرد نوينحايل آه در  در ،است

هاي مشكل و  و عمل اجتماعي براي دستيابي به ريشهتالش 

است، واضح است آه مطرح دستيابي به تغيريات حميطي 

معيارهاي موفقيت در مدل سنيت نيازمند ارزشيابيهاي 

است،  در الگوهاي نوين هاي  آامًال متفاوت با ارزشيابي

ه آموزش مدل سنيت مالك موفقيت يا عدم موفقيت برنام

مثًال در مورد مضرات مصرف سيگار يا آاهش آن سنجش 

آگاهي عمومي قبل و بعد از اجراي برنامه آموزشي 

مالك و گرا،  نوين و ريشهاست، در حاليكه در مدل 

ز جلوگريي امعيار سنجش، موفقيت در برقراري سيستم 

 .باشد  و عرضه موارد مغاير با سالمت ميفروش 

گرا و توامنندساز به  ي و ريشهدر الگوي آموزش تعامل

 :مواردي از مجله 

ـ اعتقاد به توانايي افراد براي فراگريي دگرگوني 

 تأآيد و رهايي از فقر و جهل و بيماري و مشكل

 .شود مي

حاصل آنكه، آگاهسازي يا هشيارسازي، جايگزين 

قانع «يا » انتقال صرف اطالعات«شود آه به  روشهايي مي

يا » بلعي« و آموزش از حالت آنند بسنده مي» آردن

شود و خلصت آمريت و يك سويه بودن  خارج مي» بانكي«

دهد و به آنشي تعاملي و خالق و آگاهانه  را از دست مي

به مهني دليل از اين آموزش با عنوان . گردد تبديل مي

٤٨ 
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 هاي آموزشي مدل

اصوًال هر موقعيت آموزشي، يك موقعيت ارتباطي حمسوب 

شود و براي اينكه ارتباط برقرار شود و يا فرآيند  مي

آموزش و يا يادگريي به حنوي مطلوب تأثريگذار باشد، 

. بايد اجزاي دخيل در فرآيند ارتباطي شناسايي شوند

هاي آموزش دارد   ارتباط ريشه در برنامهمهچنني برقراري

شناسي و  هاي روان و اين موضوع، عميقًا حتت تأثري رشته

ساير علوم رفتاري بوده و با توجه به اين مسأله، 

هاي رفتار مبتين بر مسايل خمتلف، بايد  ها و مدل وريئت

شناسان و  شناسان، روان جامعه. مورد توجه قرار گريد

هاي خمتلفي را  ها و مدل ، تئوريشناسي متخصصني انسان

اند آه  براي تشريح عوامل موثر بر رفتار توصيه منوده

 .به آهنا اشاره خواهد شد

هاي رايج  در تدوين و طراحي و استفاده از مدل

آموزشي با توجه به شرايط آلي، توجه به الگوهاي زير 

هاي  و بايد تا حد امكان از مدلباشد  ميحايز امهيت 

 .و متداول مطلع بودعلمي رايج 

 

 اين  :(Social Learning Theory)الف ـ تئوري يادگريي اجتماعي 

 رد،تئوري بر ارتباط بني فرد، رفتار و حميط تأآيد دا

 و به باشد ميفرد در صدد تغيري حميط و رفتار خويش 

در تئوري . آند آه حميط را تغيري دهد طريقي رفتار مي

ندي فعال و مبتين بر يادگريي اجتماعي، يادگريي فرآي

شود آه از طريق مشاهده رفتار ديگران و  ه فرض ميزبجت

اصل اساسي اين تئوري آن است گريد،  پيامدهاي آن صورت مي

آه رفتارهاي اجتماعي از طريق تقويت آموخته و حفظ 
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 اين  :(Health Belief Model)ب ـ مدل اعتقاد يا باور هبداشيت 

مدل در ارتباط نزديك با حوزه علمي آموزش پيشگريانه 

قرار دارد و رفتار فرد را تابعي از دانش و نگرش او 

 براي اختاذ  و درك فرد از مشكل در تصميم ويددان مي

مشكل ـ (دهد و به مدل  رفتار سامل را حتت تاثري قرار مي

 .هم معروف است) راه حل

از اين مدل به طور وسيعي از پيشگريي و آگاهسازي 

چارچوب . شود از سوء مصرف مواد استفاده شده و مي

 :توان در فرآيند زير جستجو آرد  اصلي اين مدل را مي

 ـ خطري وجود دارد 

  متوجه خماطب است ـ اين خطر
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 ـ راه حلي وجود دارد 

. دـ خماطب توانايي استفاده از راه حل را دار

 )١٩٩٩آارترايت، (

 

 اين مدل تغيري در  :(change stage model)پ ـ مدل زجنريه تغيري 

داند آه بايد  رفتار را شامل مراتب و مراحل خاصي مي

ل طي شود، اين مراحل به طور عمده شامل گذر از مراح

دانشي و نگرشي است، ويل در مرحله تثبيت رفتار 

 گذر از مراحلي است آه به  طور عمده از مندنياز

به بيان . يابد تقليد و مترين تا تسلط استمرار مي

ديگر انتظار تغيريات يكباره در زمينه پيشگريي از 

بيين است و بايد براي  اعتياد و يا موارد ديگر، ساده

. اي قائل بود ي و مرحلهتغيري هم ، مراتب زمان

 )١٩٩٥آومبس، (

 

 اين مدل در  :(Social Inoclation)ث ـ مدل مصونيت اجتماعي 

خصوص تغيري رفتار نوجوانان و جوانان مطرح شده است و 

در آگاهسازي و پيشگريي از سوء مصرف مواد آاربرد 

شود مهانند واآسيناسيون  دارد، در اين مدل آوشيده مي

 ضمن آگاهي تدرجيي از عواقب و سازي، فرد و امين

آميز و خطرزا ، نسبت به  پيامدهاي رفتارهاي خماطره

سازي شود،  برخورد منطقي جهت اجنام رفتار سامل امين

زيرا اعتقاد بر اين است آه در سنني نوجواني و جواني 

شود،  تفكرات آني است و آمرت به پيامدهاي آتي توجه مي

گريي مقايسه  اي تصميمه توان با مهارت اين مدل را مي

اگر (روش دهد آه با خود  زيرا به فرد آموزش مي. آرد
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تواند در آگاهسازي بر اساس اين  مي. …

اين مدل به در عني حال، . مدل قابل استفاده باشد

اي تلقيح اجنام شده معتقد است؛  ماني و مرحلهتقويت ز

بنابراين، آموزش بايد در مراتب و مواقع خمتلف تكرار 

 )١٩٩٩آارترايت، . (سازي حاصل گردد شود تا امين

 

 اين  :(Innovation Dissemination Model)ها  ث ـ مدل اجياد نوآوري

مدل بيش از آنكه به نقش عوامل ذهين در تغيري رفتار 

 و ورزد آيد ميأبه نقش عوامل حميط اجتماعي ت آندتكيه 

در مقايسه به مدل راديكال شباهت دارد آه تغيري در 

رفتار افراد را تابعي از تغيريات حميطي و اجتماعي و 

داند، استفاده از اين مدل با توجه به  سياسي مي

مطرح » گريي درخت تصميم«گريي آه حتت عنوان  فرآيند تصميم

يابد آه مشكل افراد از  اردي آاربرد ميشده است در مو

نوع اطالعات و نگرش نيست بلكه به عنوان مثال دسرتسي 

يا عدم دسرتسي به موارد خاصي موجب بروز رفتار 

گردد مثًال وقيت دسرتسي به سيگار موجب مصرف بيشرت آن  مي

هاي موجود از  گردد بايد آوشيد از طريق سياست مي

ني جلوگريي آرد تا عدم توزيع آن در هر مكان و زما
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 در اين  :(Preced-procced Model)ج ـ مدل مقدمات ـ اقدامات 

فراهم آردن مقدمات اوليه مدل پرسيد به معناي 

 اطالعات و آمار و واژه پروسيد   از مجله مجعآگاهسازي

باشد، اولني   ميا اجرائي طرحاقدامات بعدي يبه معناي 

باشد آه  اقدام در اين زمينه، تشخيص اين موضوع مي

تواند در آاهش مشكالت  آيا مداخالت از طريق آموزش مي

 نقش مثبت داشته باشد؟

اي  گانه خبش مقدماتي اين مدل، توجه به عوامل چند

ثر بوده ؤآميز م ريي موقعيتهاي خماطرهگ دارد آه در شكل

اسان را در طراحي اقدامات الزم ياري است و آارشن

 .آند مي

 :مراحل مقدماتي شامل موارد زير است 

مانند فقر، بيكاري و : تشخيص مسائل اجتماعي. ١

 .نقش آهنا در پيدايش مشكل

ميزان شيوع و بروز : تشخيص مسائل اپيدميولوژيك. ٢

… .هاي اجتماعي و مرگ و مري، بيماريها، اعتياد، آسيب

بررسي رفتارهاي : ئل حميطي و رفتاريتشخيص مسا. ٣

ساز مانند سيگار، عادات هبداشيت، سبك زندگي،  زمينه

… ..مراآز تفرحيي و

در اين مرحله، : ريزي تشخيص حنوه آموزش و برنامه. ٤

 :آند اين مدل به سه حمور توجه مي

  آماده ساخنت ـ

 ـ توامنندسازي
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 ـ تقويت آردن

 با تشخيص :و سياست مناسبيت تشخيص مديري.  ٥

هاي  هاي موجود در سيستم ها و نيازها و توانايي اولويت

 .گذاري الزم تدارك ديده شود  سياست،اقدام آننده

آارشناسان با در نظر گرفنت : تشخيص مراحل عملي. ٦

أم اهداف فهرسيت از مراحل خمتلف فعاليت و عمليات تو

ريزي  آنند و برابر برنامه ا طرح ارزشيابي فراهم ميب

 .دهند ام شده اقدامات را اجنام مياجن

ها و نيازهاي جامعه به دقت  در اين مدل، واقعيت

و فرد » سرزنش قرباني«شود و به جاي  جتزيه و حتليل مي

سازي  و هبينه» جامعه«مبتال مترآز بر اقدامات در سطح 

آنچه سالمت گردد و اعتقاد بر اين است آه  شرايط آن مي

 يك عامل نيست بلكه مهسوئي اندازد صرفًا را به خطر مي

، اين گردد عوامل متعدد با يكديگر موجب رفتار غريسامل مي

مدل ديد وسيعي بر آارشناسان آاهش تقاضا فراهم 

توان به طور خالصه بررسي  آورد، اين مدل را مي مي

عوامل مستعدآننده، قادرسازنده و ساير عوامل 

شيابي اجتماعي براي ارائه موارد آموزشي و حنوه ارز

 آهنا دانست آه واژه ترآييب آن شامل اجزاء زير است

 :)١٩٩٥آومبس، (

  Prediposing (Pr) عوامل مستعد آننده           

Enabling cause (ec)          عوامل قادرسازنده

  Education (ed)موارد آموزشي                  

Evaluation (e)ارزشيابي                          
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 در  :(Social Marketing Model) مدل بازاريابي اجتماعي چ ـ

شود آه بايد آوشيد تك  آيد ميأاين مدل بر اين نكته ت

اي در جهت رفع مشكل  نقش فعاالنهتك افراد جامعه، 

 (Community Based) ديدگاه اجتماع حمور، اين مدل به بردارند

 آوشد تا مشكل در انتظار حل آن از شود و مي نزديك مي

طرف سياستگذاران و حمققني باقي مناند و مهه درگري موضوع 

جلب توجه افراد جامعه جهت دخالت در جهت رفع . شوند

مشكل هدف اصلي مدل بازاريابي اجتماعي است، 

آنند و از طريق  اندرآاران فين معضالت را مشخص مي دست

آنند تا آهنا را بر  ها به عموم مردم معريف مي رسانه

 مسئوليت رفع يا آنرتل مشكل را دوباره انگيزانند و

به افراد اجتماع برگردانند و فشار از طريق مردم به 

سياستگذاران وارد آيد و قوانني و بودجه الزم براي حل 

مني شود، در أمشكل از طرف دولت و سياستگذاران ت

حقيقت يك رابطه سه جانبه بني سياستگذاران، حمققان و 

وري آه مهگي قادرند با آيد به ط مردم به وجود مي

 .ثر آنندأها يكديگر را مت استفاده از رسانه

بازاريابي اجتماعي فرآيندي است آه در آن به طور آلي 

يك ايده و يا يك مسأله اجتماعي با استفاده از فنون و 

در . شود هاي بازاريابي ، معريف و ترويج مي روش

بازاريابي اجتماعي از ابزارهاي بازاريابي جتاري 

هايي آه منفعت  براي عرضه و يا فروش آاالها و ايده

 .شود آند، استفاده مي عمومي را تضمني مي

آن هاي بازاريابي اجتماعي يادگريي  آليد موفقيت طرح

اين . است، استثر ؤه براي مجعيت هدف مچيزي است آ

هاي ساده و پدر  راهكار در مقايسه با ارايه توصيه
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 اين مدل  : (Reasoned action Model) عملكرد منطقي ح ـ مدل

آند   افراد فعاليت ميتغيري نگرشبه طور عمده در صدد 

انگيزه فرد در اختاذ آيد دارد آه أو بر اين مسئله ت

 انگيزه فرد هم حتت تاثري ،ثر استؤيك رفتار بسيار م

 .هاي او قرار دارد نگرش

مدل نظريه مدل عملكرد منطقي با حتليل و ارزيابي 

ثري موارد مهم ديگر در مورد أ بر امهيت ت(HBM)هبداشيت 

پردازد و بر اين باور است آه شكاف  فرد مي» هدف«

عمده بني قصد و عمل موجب شده است آه فرد نتواند به 

عملكرد مناسب سامل و هبداشيت مبادرت ورزد، مدل عملكرد 

 :آند آيد ميأمنطقي بر مشخص شدن موارد زير ت

 .١ .نظريات متفاوت از يك رفتار ساملليست 

 .٢ .بندي نظريات متفاوت از يك رفتار سامل مجع

ارزيابي منطقي نتايج مثبت و منفي حاصل از يك  .٣

رفتار پيشنهاد شده توسط نظريات و تفكرات 

 .موجود

انگيزه فرد براي موافقت با يكي از  شناسائي .٤

  .رفتارها
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ب اجياد توامنندي در فرد براي اجياد قدرت انتخا .٥

 .صحيح و رفتار سامل

 .٦ .نشان دادن نتايج حاصل از رفتار سامل

آوشد با توجيه و  بدين ترتيب مدل عملكرد منطقي مي

نشان دادن نتايج منطقي رفتار سامل، پيامدهاي منفي 

رفتارهاي غريسامل را نيز مطرح منايد و توامنندي فرد را 

ي در انتخاب رفتار سامل ارتقا خبشد، اين مدل مهچنني برا

دستيابي به مدل ديگري حتت عنوان مدل عملكرد هبداشيت 

مورد استفاده قرار گرفته است و مهچنني پايه اصلي مدل 

 يرفتار دقص

(Behavioral intention model)باشد، در اين مدل توجه به اين   مي

نكته معطوف است آه فرد منطقي بوده و از اطالعاتي آه 

آند و   استفاده ميدر اختيار دارد به طور سيستماتيك

قبل از تصميم به اجنام رفتار، آاربرد آنرا بررسي 

 )١٩٩٥آومبس، . (آند مي

 

 مدل The Health Action Model(HAM)) (خ ـ مدل عملكرد هبداشيت  :

ترسيمي است آه بدنبال فراهم منودن چارچوب جامعي است 

ثر در عملكردها و ؤمتغريهاي عمده مآه در درون آن 

بندي  شان توصيف و طبقه  هبداشيت و روابط درونيهاي انتخاب

، اين مدل قادر به يكي آردن نظريه باور هبداشيت شوند

(HBM) و مدل عملكرد منطقي است ساير تئوريها و مدهلاي 

مربوط به هبداشت و پيشگريي، از قبيل مدل فعاليت 

(Friedson Model) و مدل فريدسون اجتماعي  (Social Action Model) با 

از .  موافقت و مهاهنگي دارند(HAM)مدل عملكرد هبداشيت 

آه مبتال به موارد خمدر  اين مدهلا در مورد آساني
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اين مدل رفتار فرد  ) :Configural Model(د ـ مدل چند وجهي 

 و شامل دهد  تئوريك شرح ميرا مستقل و جمزا از حاالت

؛ مرحله پيش از تفكر و يا قصد: چهار وجه يا مرحله است

مرحله عمل و مرحله نگهداري و ؛ مرحله تفكر و قصد

اعتقاد بر اين است آه فرد در . استمرار رفتار جديد

مرحله پيش از تفكر و قصد و مرحله تفكر و قصد بيش 

طالعات و شخصي هاي آگاهسازي و دادن ا از مهه به فعاليت

آردن مسئله نياز دارد، در مراحل بعدي اجياد انگيزه 

و استدالل بيشرت جهت تثبيت رفتار خواهد بود، اين مدل 

اي در خماطب شناسي  شباهت بسياري به رويكرد مرحله

 )٢٠٠٣لينك،  (.دارد

هر يك از اين مدهلا نيازمند توضيح، مترين و مهارت 

بايد به از آهنا ده مندان براي استفا است و عالقه

ذآر نام اين مدهلا براي . دنفراگريي آهنا بپرداز

ها و عمق روشهاي آموزشي، چگونگي  آشنايي با حيطه

 آه چگونه ،باشد تر شدن آهنا مي وسعت آاربرد و اختصاصي

 . دان تر يافته   آاربرد اختصاصي،وسعت يافته
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 هاي آموزشي روش

، طيف تياد از اعهاي آگاهسازي در اجراي برنامه

ا و فنون آموزشي مورد استفاده قرار ه  وسيعي از روش

 :بندي آلي آهنا به شرح زير است  گريد آه دسته مي

 الف ـ آموزش فردي

 ب ـ آموزش گروهي

 ج ـ آموزش به جوامع

 

  نكات فين استفاده از روش آموزش فردي

در استفاده از روش آموزش فردي، نكات فين مربوط به 

 چهره و مشاوره به شرح زير را بايد آموزش چهره به

 :در نظر گرفت

 

 آموزش چهره و چهره

 الف ـ توجه به نيازهاي فردي

  ب ـ در نظر گرفتن سطح اطالعات و سواد فرد

پ ـ برقراري ارتباط پويا و سازنده بني دو طرف را 

 )آموزش دهنده و آموزش گرينده(

  هاي كاربردي ها و توصيه ت ـ استفاده از پيام

  ارائه اطالعات متناسب با نيازها و عاليق فرديث ـ 

 

 مشاوره

 الف ـ آمك به فرد در يافنت مشكالت مربوطه

گريي آگاهانه در خصوص حل  ب ـ تشويق فرد به تصميم

 مشكل

 پ ـ برقراري ارتباط مناسب
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 ت ـ توجه به شرايط روحي و رواني فرد مورد مشاوره

ورد ث ـ رازداري نسبت به مسايل و مشكالت فرد م

 مشاوره

 ج ـ احرتام به فضاي حمرمانه

چ ـ استفاده از ارتباط آالمي و غريآالمي مثبت مانند 

 .ييدأمتاس چشمي، گوش دادن دقيق، تصديق و ت

 )١٩٩٥ميباخ، ( .احساس فرديآنرتل ح ـ 

  

 نكات فين در استفاده از آموزش گروهي

در استفاده از اين روش، نكات فين مربوط به آموزش 

 : زير را بايد در نظر گرفتح شرگروهي به

نور، هتويه، راحيت (الف ـ انتخاب فضاي فيزيكي مناسب 

 .ها براي آموزش گروه) ها صنديل

ب ـ استفاده از وسايل آمك آموزشي مناسب مانند 

 .ردوب پوسرت، فيليپ چارت، اورهد و يا وايت

 .پ ـ اجياد فضاي حبث گروهي سازنده و ارتباط پويا

آت افراد را در بيان نقطه نظرات، ت ـ تشويق مشار

ها و ارايه اطالعات و در رابطه با مسايل و  ديدگاه

 .مشكالتي آه دارند

ث ـ امكان مشارآت و تبادل نظر به متام افراد شرآت 

 .آننده در آموزش گروهي

 .آيد بر آموزش يك موضوع خاصأج ـ ت

 .چ ـ صحبت با زبان ساده و با تن صداي مناسب

 .مهاي آليدي در رابطه با موضوع معنيح ـ تكرار پيا

ثري آموزش خود را با سؤال آردن از أخ ـ ارزيابي ت

 .گروه

روشهاي عمده و متداول در آموزش گروهي عبارتند از 

: 
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 Group Discussionحبث گروهي 

  Role playingايفاي نقش 

  Demonstrationمنايش عملي 

  Workshopآارگاه آموزشي 

  Lectureسخنراني  

اين روش امكان يادگريي از جتارب ديگران و  :گروهيحبث 

حبث در مورد مسايل و مشكالت افراد را فراهم ساخته و 

تبادل اطالعات و عقايد و جتارب منجر به يادگريي 

تر نسبت به  متقابل و امكان پيدا منودن ديد وسيع

حبث گروهي عاملي مهم در جهت . سازد مسايل را فراهم مي

باشد و در تغيري نگرش و  گريي مي يمآمك به اختاذ تصم

اجياد تفكر عايل و ماندگار بيشرتين نقش را دارد نتايج 

اي سخنراني و حبث گروهي در جدول زير آمده  مقايسه

 )١٩٩٩آارترايت، . (است

 

 

 

 

 

 

 

 مقايسه سخنراني و حبث گروهي. ١٠ شكل 

 

در اين روش؛ استفاده از جتارب فين،  :ارگاه آموزشيآ

آنندگان در آارگاه و توجه به  ي و مهارتي شرآتختصص

هاي گروهي، امهيت خاصي در  مشارآت فعال آهنا در حبث

در . بررسي مشكالت و يافنت راهكارهاي آاربردي دارد

اين خبش ، پويايي و مشارآت گروه و حنوه هدايت حبث 

 

  

  

  

اطالعات   

صحيح

تفكر عالي 

و ماندگار

تغيير 

نگرش

ـ%٢٠%٦٠سخنراني

  مقايسه نتايج سخنراني و بحث گروهي
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 در اين روش، ارزيابي جمدد نگرش افراد، :ايفاي نقش

درك هبرت مسايل و مشكالت، راههاي اصالح و هببود ارتباط 

 و براي مواردي گريد با ساير افراد مورد توجه قرار مي

 .آه تغيري رفتار مطرح است، آاربرد دارد

 

اين روش، ترآييب از آموزش تئوريك و  :هاي عملي ايشمن

آار عملي بوده و روشي مثبت براي رسيدن به اشرتاك در 

در اين روش اجنام مترينات . هاست زمينه دانش و مهارت

هاي عملي امهيت خاصي دارد  براي تسلط و بكارگريي مهارت

و در تغيري رفتار مؤثر است، در پيشگريي از اعتياد 

ه مشكل فرد در زمينه رفتار باشد، امهيت و موقعي آ

 . يابد اولويت مي

 

 هر چند روش شايع و عمومي است اما :روش سخنراني

هاي ياد  املقدور آنرا با يكي از شيوه بايد آوشيد حيت

  موارد استفاده معدود به اقتضاي،شده جايگزين آرد

 موارد در بايد است آه  وقت و انبوهي مجعيت حمدوديت

يي در آگاهسازي پيشگريانه از اعتياد حمسوب شود استثنا

هاي مشارآيت  االمكان با پرسش و پاسخ و ديگر روش و حيت

لوهان،  مك. (ادغام شود تا اثرخبشي هبرتي داشته باشد

١٩٩٤( 

 اصول آموزش

سازي براي تغيري يا تعميق  اگر آارآرد آموزش زمينه

ه در ويژبدانيم، برخي اصول آن به » رفتار«يا تعديل 
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.  آموزش بايد مبتين بر نياز باشد:نياز   ○

بنابراين بايد از باورها، گرايشها، تعصبات، منابع 

روه هدف شناخت مناسيب باشد و اين شناخت با  گ…و 

نياز يك . ها و نيازهاي واقعي آنان تطبيق آند خواسته

نوجوان هتراني با يك نوجوان روستايي در زمينه 

 .پيشگريي از اعتياد متفاوت است

 

ها  ها به نادانسته  آموزش بايد از دانسته:مراتب   ○

هاي  باشد و مراتب تدريج در درك، پذيرش و جذب ايده

رد آموزش ، مثًال در مورعايت شوداطب جديد، از طرف خم

دانند با  به نوجوانان اگر مضرات مصرف سيگار را مي

 .ها، مضرات مواد خمدر تشريح شود استفاده از آن آگاهي

 

 براي رفع ترديدها، نكات منفي و مثبت و :آزادي   ○

، تا توامنندسازي روش حل آهنا بايد آزادانه حبث شود

حتقق يابد و جوان يا نوجوان بتواند خود را در مورد 

 .زم به استدالل بپردازد و از خود مراقبت آندال

 

 براي جلب اعتماد و عالقه و :مهديل و روابط انساني   ○

برقراري روابط حسنه به منظور و دستيابي به جمموعه 

فراگريي، ميان آموزشگر و آموزندگان بايد مهديل و 

 .مهاهنگي باشد

 

 آموزش بدون استفاده  :استفاده از دانش و اطالعات ○

 از قدرت مناسيب  پيام پيشگريي از اعتياد،  دانش،از
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 جهت برقراري برخورداصل،  اين :ارتباط دوسويه  ○

صحيح و رفع شك و ترديد امهيت اساسي دارد و فراگريان 

سازد و بداهنا امكان ابراز  را از انفعال، خارج مي

 .دهد دورزي مجعي و مشارآت ميرنظر و خ

آموزشگر و مربي براي مشاهده تغيري رفتار : عمل   ○

گويد عمل آند و تبلور  در ديگران بايد به آنچه مي

توان انتظار   آه منيبه حدي. گفتار در آردار باشد

آننده سيگار  داشت آارشناس پيشگريي از اعتياد حيت مصرف

 .باشد

 

 آموزش بدون استفاده از : آوري استفاده از فن ○

بنابراين . آوري مناسب، چندان اثرخبش خنواهد بود فن

بايد براي پشتيباني و تقويت اثر آموزش از وسايل 

ستفاده آرد و مسعي ـ بصري و تكنولوژي مناسب آموزشي ا

 .بدين وسيله به ماندگاري و دروني شدن آن حتقق خبشيد

 

يك خطر بزرگ در آموزش،  :پيشگريي از انبوه اطالعات  ○

بايد از . ارائه انبوهي از اطالعات در يك برخورد است

متايل به بيان مفصل اطالعات علمي و حتقيقي آاست و به 

ال در هر ح. آنچه نياز گروه هدف است، انديشيد

مبباران اطالعاتي فرد فراگري از عوارض اعتياد، روش 

 .مناسيب نيست
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 براي هنادينه شدن آموزش،  :تكرار با تنوع ○

ضرورت دارد؛ يعين مطالب به دفعات الزم، » پرآموزي«

اما اين تكرار بايد با . براي گروه هدف، تكرار شود

تنوع مهراه باشد تا از اجياد تقليل در اثر تكرار 

؛ مثًال تكرار يك موضوع در پيشگريي از ي شودجلوگري

آند و اثر آن تقليل  اعتياد آن را به آليشه تبديل مي

زدگي منجر  يابد و در اثر تكرار بيش از حد به دل مي

 .گردد مي

 

هاي  ترين روش از مهم : استفاده از الگوها و رهربان ○

ثر آموزش براي اجياد تغيري در رفتار ؤشناخته شده و م

  به ويژه در موضوع اعتيادرايش در گروه هدف،و گ

استفاده از رهربان و الگوهاي فكري و رفتاري 

 .باشد قهرمانان مي

 

با توجه به شرايط و  : استفاده مدل آموزشي مناسب ○

ويژگيهاي گروه هدف بايد از مدل آموزشي خاصي 

استفاده آرد، هر مديل براي مشكل و حميط و شرايط 

 .استتر  اي مناسب ويژه

 

 استفاده از روش :استفاده از روش آموزشي مناسب  ○

آموزشي مناسب با توجه به آن آه گروه هدف براي تغيري 

اي مهانند حبث  هاي آزموده شده نگرش نيازمند شيوه

گروهي، آموخنت با عمل و آموزش به ديگران است، بايد 

توانند  اند آه مي ها نشان داده اجنام پذيرد، اين شيوه

ها و   نگرش را اجياد آنند و از هبرتين روشتغيري

هاي آگاهسازي و پيشگريي از سوء مصرف مواد حمسوب  تكنيك

 .شوند مي
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 با اجياد انگيزه :استفاده از اجياد انگيزه و عالقه  ○

توان آمادگي الزم را براي  و عالقه در گروه خماطب مي

اجياد انگيزه . آسب دانش و تغيري نگرش اجياد منود

نها براي يادگريي و پيشگريي از اعتياد بلكه در ت نه

 .باشد ترك اعتياد هم موفق مي

 

 براي اجياد نگرش مثبت  :استفاده از محايت اجتماعي ○

و يا منفي نسبت به موضوعي استفاده از گروه مهساالن و 

توان  ثر بوده است و از آن ميؤفشار گروه مهواره م

ه براي جوانان و به ويژبراي دوري جسنت از مواد خمدر 

 . استفاده آردنوجوانان

 

 آموزش مبتين بر شواهد :استفاده از شواهد   ○

دادن . تواند در تغيري نگرش سهم مهمي را ايفا آند مي

شواهدي در زمينه گرفتاري افراد در دام اعتياد، آمك 

 .آند به اجياد نگرش منفي از اعتياد مي

 

عواطف ه از استفاد با  :استفاده از هيجان و عواطف ○

نگرش هم نقش آليدي . ثر ساختأها را مت توان نگرش مي

 .در اجياد رفتار سامل و عاري از مواد را برعهده دارد

 

آمك اين اصل،  :استفاده از فرهنگ و خرده فرهنگ  ○

بسياري به يادگريي و ماندگاري و تغيري ارزشها در فرد 

توان براي پيشگريي از اعتياد  آند و از آن مي مي

 زيرا نظري اصل از دانسته به نادانسته  ،استفاده آرد

 .آند هاي قبلي و ارزشي فرد استفاده مي رفنت از زمينه
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 اگر موضوعات آموزشي  :سازي استفاده از تكنيك شخصي  ○

ثرتر ؤاز حالت عام به شيوه خماطب فردي مطرح شود م

» تو در معرض خطر جدي هسيت« ؛ مانند مجلة خواهد بود

»  هستند جوانان در معرض خطر جدي«لة بيش از مج

 .اثرگذار است
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 آموزش بايد از دانسنت :استفاده از روشهاي ادراآي  ○

صرف به مست فهميدن، جتزيه و حتليل، ترآيب، به آار بسنت 

گذاري و ادراك پيش برود، عمق و غنا  و در نتيجه ارزش

خبشيدن به آموزش نيازمند در نظر گرفنت رفتار ورودي و 

ثريگذار بر ادراك فرد و گروه، أوجي است، روشهاي تخر

بطور عمده روشهايي هستند آه در روانشناسي يادگريي 

از آهنا با عنوان روشهاي اآتشايف و آاوشگري استفاده 

اي آهنا حمسوب  مشارآت و درگريي فرد عامل پايهشود و  مي

. رددگ شود و موجب تفكر عايل و ماندگار و تغيري نگرش مي مي

ظور از تفكر ماندگار، امكان يادآوري آموخته من

 ي ياددهي و يادآوريباشد، روشها ها توسط فراگري مي شده

دهند آه از  در مقايسه با يكديگر هرمي را تشكيل مي

يابد و  قائي آهنا افزايش ميباساس تا قاعده ، قدرت ا

جويل، (توان مالحظه آرد  نتايج آنرا در شكل زير مي

٢٠٠٢(: 

 

  

                                      

  

                                             

                                                                                     

                  

 هرم يادآوري. ١١شكل 

5%  
10%  
20%  
30%  
50%  
75%  
  آموختن به ديگران  90%

  آموختن با عمل
  بحث گروهي

  نمايش
  سمعي بصري
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 (Communication)ارتباطات : فصل چهارم 

 

 communication آه در فارسي به جاي واژه واژة ارتباط

رود، به معناي پيوند دادن و ربط دادن  به آار مي

اين واژه معاني گوناگوني دارد؛ مانند گزارش . است

 متاس  دادن، بيان منودن، منتقل آردن، پيوند دادن،

 .گرفنت، منتشر آردن، شرآت دادن و عمومي ساخنت

 

 فرايند ارتباط

رود،   علوم ارتباطات به آار ميواژة ارتباط آه در

مفاهيم گوناگوني نظري انتقال و انتشار آگاهي و 

انديشه، اجياد پيوستگي اجتماعي، اشرتاك فكري و مهكاري 

توان در شكل  گريد و فرآيند آن را مي عمومي را دربر مي

 :زير مالحظه آرد

 

  

  

 

 

 

 فرآيند ارتباط. ١٢شكل 

 

ارتباط يك مكانيسم ) ١٠( شكل بنابراين با توجه به

و يا ساز و آار و ترآيب و جريان خاصي است آه در 

(Message)، از طريق منبع ارتباط جريان آن معموًال پيام 

(Code)هاي خاص آه رمز  ها و عالمت ، با نشانه (Source) 

          اختالالت
  

  

  

  

  

       مقصد              رمزگشا            محتوي            پيام           رمزگذار            پيام فرصت 
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(Sender) توسط 

، منتقل و (Channel)ارتباطي، جمرا يا آانال  يك وسيله

شود و پس از دريافت از طرف يك فرد يا مرآز  پخش مي

ها و رمزها به زبان   و تبديل نشانه(Receiver)گرينده 

(Decoding) به خماطب يا خماطبان عادي و رمزگشائي 

(Destination) . ، ارائه مي گردد

 

 به (Text)در ارتباطات اعتقاد بر اين است آه منت 

خود فاقد معين است و معين در درون انسان هنفته خودي 

 تفسري و تعبري مي (Context)است است آه حتت شرايط پرياموني 

 . شود

 

                                      پيام        

               خماطب 

                                           

                                                               

                                                         

 شرايط اجتماعي

                                            text   

                       context  

 رابطه پيام و شرايط اجتماعي.  ١٣شكل 

 

ها برداشت آرد آه  توان ده به مهني دليل از يك منت مي

 گفته مي شود، (Polymixireading)در اصطالح بدان چندخواني 

معين و حمتوا به عهده خواننده يا بيننده و شنونده 

است و باز به مهني دليل است آه ارائه دهنده مطلب 
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 ابعاد ارتباط مؤثر

هاي  منظور از ارتباط مؤثر، به آارگريي مهارت

قاعدسازي براي نفوذ در هاي مت اجتماعي متعدد و روش

خماطب به جهت اجياد تغيري در احساس، نگرش، رفتار و يا 

آنرتل او و سهيم شدن در احساس عقايد و رفتار 

 .باشد مي

 داراي دو ُبعد است يكي بعد عملگرايانه ارتباط مؤثر

هاي معني از ارتباط مؤثر آمك  آه براي رسيدن به هدف

آسب لذت شخصي آه شود و دوم بعد خشنودي و  گرفته مي

ارتباط براي اجياد شادي، لذت بردن و احساس رضايت 

 .شود فوري مطرح مي

 : شامل موارد زير است ويژگيهاي ارتباط مؤثر

داوري است و   آه به معين رهايي از پيش،گشودگي) الف

 .باز آردن ذهن به جهان و امور متضاد و متفاوت

ست آشيدن از ، يعين توانايي فهم ديگران بدون دمهديل) ب

 .ديدگاه نسبت به واقعيت

، آه تقويت خماطب به مشارآت را شامل محايتگري) ج

 .شود مي

، منظور توجه مثبت و نامشروط به خماطب گرائي مثبت) د

 .است

٧٢ 
 



گريي ميان  ، منظور تساوي چرخش پيامتساوي و برابري) هـ

 .فرستنده و گرينده است

 ابراز ، آه تشويق طرف مقابل را بهشنود مؤثر) و

 .آند آامل، آزادانه و صادقانه فراهم مي

آننده ارتباط مؤثر است و  ، اجنام پرسش تسهيلپرسش) ز

 .آند در عني حال اهداف ديگر را هم حمقق مي

 يا بازگرداندن تالش براي ابراز آلمات بازخورد) ح

بندي  بندي و مجع خماطب در قالب آلمات خودمان و فرمول

 .آن است

، عبارت است از مهارتي آه تغيريات بنفوذ و ترغي) ط

 .آند شناخيت، نگرشي يا رفتاري در شخص ديگر اجياد مي

، آماده ساخنت و خامته دادن آماده ساخنت و خامته دادن) ي

دو مهارت مهم ارتباط مؤثر اجتماعي هستند آه به 

دهد،  آنندگان فرصت طرح نظريات خود را مي تعامل

آند و خامته   انگيزش ميسازي، جلب توجه و اجياد آماده

سازي است و به نوعي شبيه  دادن مكمل مهارت آماده

آن است و با خالصه آردن، جلب توجه و احساس پيشرفت 

هارجي، ترمجه بيگي، . (آند و رابطه مؤثر اجياد مي

١٣٧٧( 
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 خماطب شناسي 

واژه خماطب مدهتاست آه در فرآيند ارتباطات مجعي، 

دريافت «براي اشاره به واژه خماطب . رايج شده است

 پيام، در مدل ساده و خطي »آنندگان يا گريندگان 

توسط پيشگامان ) منبع، پيام، جمرا، گرينده و تأثري(

 . علم ارتباطات ارائه شده است

اش، از  با اين مهه واژه خماطب در پس آاربرد گسرتده

ها و تفاوت در ديدگاه مصون  اختالفات در معين، بدفهمي

 مهم ترين علت اين اختالف ها و تفاوهتا در شايد. نيست

اي است آه  فهم خماطب، بيش از مهه نتيجة ويژگي دوگانه

سو،  رفتار خماطب در  رفتار خماطب دارد؛ چرا آه از يك

مقابل پيامها حمصول نريوها و شرايط اجتماعي است؛ 

بنابراين معلول برآيند آن نريوها است و از سوي 

گرفته از احساس، ادراك و ديگر، رفتار خماطب بر 

. انديشه اوست و تفسري او از پيام در منت اجتماعي آن

به عبارت ديگر، خماطب هم مفعول ارتباط است و هم فاعل 

آارشناس آگاهسازي و پيشگريي از اعتياد با توجه . آن

به اين برداشت از خماطب، مهواره بايد در ارائه پيام 

ي خاص، عملكرد توجه آند آه پيام در شرايط اجتماع

 يك پيام در زمان و مكان و گروه  ويژه خواهد داشت،

هدف خاص تأثري متفاوت خواهد گذاشت، پس براي هر گروه 

هاي خاص بايد پيام خاص توليد  با مشخصات و ويژگي

 )١٣٨٢آوايل، ترمجه اجاليل،  مك. (آرد

 

 انواع برخورد با خماطب

٧٤ 
 



دارد آه به طور آلي سه نوع برخورد با خماطب وجود 

 :باشد  به قرار زير مي

 .١ (All-too-common Approach)نگري  يكسان

نگري  پراآنده ٢. (Scattergun Approach) 

بندي  دسته ٣. (Segmentation) 

در برخورد اول، آليه خماطبان يكسان درنظر گرفته 

شوند و فرض بر اين است آه ارائه يك فعاليت  مي

ورد نوع در برخ. آگاهسازي براي مهه آهنا آايف است

بندي  دوم آه در واقع تريي است در تاريكي، يك تقسيم

گريد؛ اما پيام بدون توجه به  اوليه صورت مي

با اين فرض . شود خصوصيات ويژه گروه خماطب عرضه مي

آه خماطبان ويژه، خود به خود پيام را دريافت 

بندي  خواهند آرد در برخورد نوع سوم آه دسته

اطبان با توجه به خماطبان نام دارد، آليه خم

شوند و پيام با درنظر  بندي مي هاي خمتلف طبقه ويژگي

هاي خمتلف فرستاده  ها براي دسته گرفنت اين ويژگي

 .شود مي

ترين رويكرد،  هاي آگاهسازي، مناسب در فعاليت

جمموعه راهنماي پيشگريي از . (بندي خماطبان است دسته

 ) بدون تاريخ سوء مصرف مواد،

 

 اطب شناسي هاي خم نظريه

شناسي  هاي نظري خماطب ترين ديدگاه برخي از معروف

 :عبارتند از 

 خماطب به مثابة جمموعه متاشاگر، شنونده يا -١

 خواننده
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 خماطب به عنوان توده مردم-٢

 خماطب به مثابه مهگان يا گروه اجتماعي-٣

 خماطب به مثابه بازار يا مشرتي-٤

 خماطب به عنوان نقاد -٥

ب به مثابه نيازجو خماط-٦

 خماطب به عنوان برآيندي از ترآيب منافع و ارزش-٧

هاي علوم  هاي ياد شده به تفصيل در آتاب نظريه

در . ارتباطات مورد حبث و تشريح قرار گرفته است

هاي فوق را در يك  جا مفيد خواهد بود آه نظريه اين

مدل ابتكاري تلفيق آنيم؛ مديل آه ما را در فهم 

گريي خماطب ياري آند، و در پيشگريي  وار شكل جنريهفرآيند ز

اين عوامل را . و آگاهسازي اعتياد، آاربرد پيدا آند

در دو حيطه آه در عني حال از يكديگر جدا نيستند به 

عوامل مربوط به «و » عوامل مربوط به خماطب«نام 

 .  بايد در نظر گرفت» ها رسانه

 : چون در حيطه عوامل مربوط به خماطب مواردي

زمينه و حميط اجتماعي خماطب از قبيل طبقه،  -

 ...حتصيالت، فرهنگ و  

چون سن، جنس، سبك زندگي و   هاي فردي هم مشخصه -

... 

...نيازهاي ارتباطي نظري دانش، هيجان و   -  

ها  سرگرمي ها ، ها و ترجيحات از قبيل عالقه سليقه -  

ها هاي استفاده از رسانه ها نظري ساعت عادت -  

هاي موجود براي ارضاء  ره آگاه به گزينهو باالخ -

 .نيازها توجه آرد

٧٦ 
 



هاي خماطب  سازي اعتياد بايد به ويژگي يعين در آگاه

 .هاي مناسب توليد آرد توجه آرد تا بتوان پيام

ها هم بايد به   در حيطه عوامل مربوط به رسانه- 

 :مواردي از قبيل 

 اي  سيستم رسانه- 

 سهاي حمتوايي قابل دسرت  گزينه- 

گر  اشتهار رسانه يا ارتباط- 

. و شيوة ارتباط پيام توجه منود- 

ها در قسمت بعدي با تفصيل بيشرتي مورد  موضوع رسانه

خماطب رويكرد انساني و در مورد . حبث قرار خواهد گرفت

علمي به خماطب اين است آه خماطب را فقط گرينده پيام 

در . ندانيم بلكه آفريننده پيام هم تلقي آنيم

گاهسازي از اعتياد عالوه بر نكته آليدي فوق به آ

بندي خماطبني به شرحي آه در قسمت آگاهسازي آمده  دسته

نگري  نگري و پراآنده از يكساناست بايد توجه ورزيد و 

 و براي هر بندي خماطب را اجنام داد پرهيز منود و دسته

هاي خاص، پيام مشخص توليد آرد؛ مثًال  گروه با ويژگي

شود يا دانشجويي  بازي آه وارد سربازخانه ميبراي سر

آه ممكن است در خوابگاه حتت فشار گروه قرار گريد، 

سازانه توليد آرد و  هاي ويژه پيشگريانه و آگاه پيام

. هاي آلي آه مثًال اعتياد، اهرمين است نه پيام

 )١٣٨٠آوايل، ترمجه منتظر قائم،  مك(

 

 گروهي خماطبهاي فردي و  بندي و حتليل ويژگي طبقه

برخي عوامل مرتبط با خماطب در صفحات قبل مشخص 

بندي خماطبان  بندي و دسته گرديد و عنوان گرديد طبقه
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بندي خماطبان بر اساس مشكل، منظور رفتار  در دسته

يا نگرش خاصي است آه در مواجهه با موضوع موردنظر، 

دهد؛ مثًال در مورد اعتياد بايد  خماطب از خود بروز مي

براي خماطباني آه نگرش مثبت يا منفي به اعتيا دارند 

تي صورت گريد، مهچنني در مورد آساني آه آگاهسازي متفاو

از نظر مبادرت آردن به رفتار خاص در مورد اعتياد، 

رفتار سامل و يا غريسامل در برابر موضوع اعتياد 

دارند، آگاهسازي متفاوتي بايد اجنام شود، تلفيق 

بندي چهارگانه زير  تواند تقسيم ها مي رفتارها با نگرش

 :را به وجود آورد 

  مطلوب، نگرش مطلوب، رفتار-١

 رفتار مطلوب، نگرش نامطلوب،-٢

 رفتار نامطلوب، نگرش مطلوب،-٣

. رفتار نامطلوب، نگرش نامطلوب-٤

هر يك از گروه هاي چهارگانه فوق نيازمند اقدام 

بندي بر اساس  در دسته. باشند آگاهسازانة خاص خود مي

هاي عمومي، توجه به طبقة اجتماعي، سن، جنس،  ويژگي

ها، شغل، قوميت، سطح حتصيالت و نظاير  رايشها، عالقهگ

باشد آه در عوامل مربوط به خماطب، به آهنا  آن مي

جمموعه راهنماي پيشگريي از سوء مصرف . (اشاره شد

 )مواد، بدون تاريخ
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منظور از فرآيند بودن ارتباط اين است آه 

رويدادها و روابط بني عناصر ارتباطي به صورت پويا و 

چنني از مفهوم   مداوم در حال تغيري است؛ همبه طور

 :توان نتيجه گرفت فرآيند بودن ارتباط، مي

 . ارتباط يك تبادل و مبادلة اجتماعي است- 

.ناپذير است  ارتباط اجتناب- 

. ارتباط هدفمند است- 

. ارتباط داراي مراحل است- 

ترين شرايطي آه برقراري ارتباط را  از مجله مهم

   در آگاهسازي اعتياد نقش آن از امهيتسازد و موفق مي

 :توان به  شود مي بيشرتي برخوردار مي

مهديل و ، صداقت و دوسيت، تعهد و وفاداري، امنيت

.  اشاره آردمشارآت در اجياد معنا و شفافيت، مشارآت

هاي ارتباطي آمرانه يا دستوري آه  ها و مدل شيوه

خبشي سويه و نابرابر است در ساير موارد هم اثر يك

خنواهد داشت تا چه رسد به شيوه آگاهسازي از اعتياد 

آه موضوعي است آه با رفتار گروه هدف ارتباط دارد و 

حمور  دهد آه توامنندسازي و اجتماع ها نشان مي بررسي

آند  ها موفقيت آن را افزون مي ها و پيام آردن فعاليت

 .گردد و استمرار آن را موجب مي

مين آه مرتادف توامنندسازي و هاي مشارآيت يا اجن مدل

حمور است تعامل، پاسخگويي و  هاي اجتماع مدل

شود و در آگاهسازي از  افزايي را موجب مي مسئوليت

 .اعتياد ، بيشرتين نتايج و آارآردها را دارد

پذير است آه با بكارگريي   موقعي اجنامارتباط مؤثر

ي هاي متقاعدسازي برا هاي اجتماعي متعدد و روش مهارت
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تساوي و ، گرايي مثبت، محايتگري، مهديل، گشودگي ،آمادگي

، بازخورد، پرسش، نفوذ و ترغيب، شنود مؤثر، برابري

 تا بتواند اثرخبشي مناسب  باشدخامته و بندي مجع، توضيح

 )١٣٧٦ويندال، ترمجه دهقان، . (اجياد آند
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 هاي برقراري ارتباط روش

دسرتسي جهاني به اطالعات يكي از . اطالعات قدرت است

راهكارهاي حموري در ارتقاي سالمت و تقويت روند توسعه 

 .باشد پايدار مي

دسرتسي به اطالعات و آگاه شدن از مسائل و مشكالت در 

ل آار و زندگي، گاهي اساسي در توامنندي مردم خبصوص حم

ارتقاي سطح آگاهي . باشد هاي اجتماعي حمروم مي گروه

جامعه، آليد مشارآت فعال آهنا در تأمني سالمت خود، 

آنند است، نقش  اي آه در آن زندگي مي خانواده و جامعه

هاي ارتباطات  هاي ارتباطي در برنامه روش و تكنيك

زيرا با استفاده  ، بسيار حائز امهيت است؛براي سالمت

هاي  توان گروه هاي متعدد برقراري ارتباط مي از روش

هاي مهم   وسيع و طيف خمتلفي از مردم را حتت پوشش پيام

و مفيد آه حامل اطالعات مفيد مرتبط با سالمت و 

 .آگاهسازي هستند قرار داد

رت هاي زير صو در ارتباطات، برقراري ارتباط به شكل

 :گريد  مي

 (Interpersonal Communication) ارتباطات بني فردي -الف

 Mass Media)هاي گروهي   ارتباطات از طريق رسانه–ب 

Communication)  

 (Little Media)هاي آوچك   ارتباطات از طريق رسانه–ج 

  (Electronic Communication)) مدرن( ارتباطات الكرتونيك –د 

  (Traditional Media)هاي سنيت  ريق رسانه ارتباطات از ط-هـ 

هاي برقراري ارتباط  با توجه به تنوع تكنيك و روش

بايد در هنگام انتخاب روش و يا تكنيك مراحل زير را 

 :اجنام داد 
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 اقتصادي و – شناسايي زمينه و بافت اجتماعي -الف

 (Context)هاي اجتماعي  فرهنگي گروه

راري ارتباط در زندگي بندي عمده برق  بررسي و طبقه-ب

 هاي هدف عادي گروه

هاي هدف را از  هاي دخلواه و مدنظر گروه  تعيني رسانه-پ

 هاي آمي و آيفي طريق اجنام بررسي

هاي آرايه پيام، از   براي انتخاب مؤثرترين روش-ت

روش مشاوره و روش بارش افكار و نظاير آن بايد 

 .استفاده آرد

 سياسي، اجتماعي و هاي مايل،  موانع و حمدوديت-ث

 .فرهنگي را بايد مدنظر قرار داد

هاي متعدد براي دسرتسي به خماطبني   استفاده از روش–ج 

هدف جهت ارائه پيام آه در اصطالح بدان روش ترآييب 

(Combine Method) .شود  گفته مي

 

 )چهره به چهره(هاي ارتباط بني فردي  روش

 مشاوره فردي

 آموزش مهساالن 

 هيمشاوره گرو

 )ارتباط مستقيم تلفين(رهنمودهاي تلفين 

 هاي سياري فعاليت

 هاي آوچك رسانه

 فيليپ چارت

 بروشورها

 اساليدها 

 پوسرت

 ويديو
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 هاي گروهي رسانه

 راديو

 تلويزيون 

 فيلم

 ها روزنامه

 حمالت

 موسيقي

 تأتر

 هاي الكرتونيكي رسانه

e-mail صفحات وب، (اينرتنت  )

 هاي مردمي رسانه

 ييسرا داستان

 بازي و منايش عروسكي شب خيمه

 سياه بازي

ها و   آسب دانش و مهارت استفادة مؤثر از رسانه–چ 

 هاي ارتباطي آانال

 در هر برنامة ارتباطي از چندين آانال بطور خّالق –ح 

و مؤثر، هبرت است استفاده شود تا بتوانند بطور 

 .متقابل، اثرگذاري بيشرتي داشته باشند

ها، قبل از استفاده   ها و آانال انه پيش آزمون رس–خ 

 و يا توليد انبوه

ها و  ها آه از طريق آانال  در طراحي پيام–د 

توان از قاعدة  شوند، مي هاي ارتباطي ارائه مي رسانه

 پريوي آرد؛ يعين پيام را ساده و آوتاه Kissآلي 

 در عني حال از (Keep It Simple and Short). بايد ارائه داد

(could)، الزم  و هبرت يد بايد آلمات آل (should) (must) در 

 .هدفگذاري استفاده آرد
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 فنون بازاريابي اجتماعي در رابطه با جلب –ذ 

هاي هدف براي استفاده از خدمات يك  مشارآت گروه

برنامه معني را بايد بكار گرفت، به بيان ديگر در 

. ها بايد اقدام منود جهت اجتماع حمور آردن برنامه

 )٢٠٠٣نك، لي(
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 طراحي پيام

گر و  پيام، هستة اصلي مدل ارتباطي است و ارتباط

پيام جدا از . خماطب، در آن اشرتاك و سهم دارند

فرستنده و گرينده مطرح نيست؛ پيام، خبشي از فرستنده 

آند و نيز خبشي از گرينده است  است آه آن را توليد مي

 آم و آه با گرفنت پيام ، آن را دروني و به درجاتي

 .آند زياد يا بازسازي مي

جتزيه و حتليل اطالعات : مراحل توليد پيام شامل

تكرار ، بازبيين، آزمون پيش، هتيه پيام اختصاصي، اي زمينه

 .  استهنايي آردن پيام و آزمون پيش

در صورتي آه بررسي اجنام شده نشان دهد توليد پيام 

بايد با تكيه بر دانش و جربان آمبود اطالعات باشد، 

سازي به عنوان يك روش پيشگريي به آار رود،  آگاه

 :هايي شامل موارد زير است  هاي چنني پيام ويژگي

 - معترب از نظر علمي،

جلوگريي از اغراق مانند مهة مبتاليان به اعتياد،  -

 شوند، هاي وخيم مي گرفتار بيماري

 - ممانعت از ارائه اطالعات زياد،

 - توجه به اثر آاهندگي تكرار پيام،

پردازي مانند اعتياد،  پرهيز از پيچيدگي آالم و لفظ -

 .باشد آتش به خرمن زندگي مي

پيام عملي براي اطالعات ارائه شده بدهد، مانند  بي -

براي مشاوره درباره اعتياد به مرآز ما به آدرس  

 .مراجعه آنيد... 

هر چند بالفاصله بايد افزود هدف درازمدت توليد 

 به اطالعات صرف منحصر شود، پيام بر اساس دانش نبايد
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 مانند نصب استفاده از فشار و محايت اجتماعي

 تابلوهايي نظري مصرف دخانيات ممنوع،

در حد مناسب،  هيجاناتاستفاده از عواطف و

گروه هدف، ها و باورهاي مورد قبول تكيه بر ارزش

تو در معرض خطر هسيت،:  مانند سازي پيام شخصي

مهچنني در توليد پيام براي تغيري رفتار بايد به 

 :موارد زير توجه منود 

ارائه راهكار و الگوي رفتاري مشخص، مانند ارائه  - 

 ،پيام بر اساس مهارت امتناع

هاي  يه بر رفتار خاص، مانند ورود به اجنمنتوص - 

 ،مبارزه با اعتياد

 -  ،معريف افراد موفق براي الگو گرفنت

جمموعه راهنماي .  (نشان دادن رفتارهاي سامل -

 )پيشگريي از سوء مصرف مواد، بدون تاريخ

 

 هاي فراگريي در طراحي پيام آاربرد حيطه

ف در هاي آموزش پيشگريي از سوء مصر در طراحي برنامه

قالب حتليل وضعيت موجود به منظور شناخت نياز و تعيني 

ها، توجه به ابعاد و دامنه اطالعات مجعيت و   اولويت

هاي  هاي حجم، نوع، منابع و روش تأآيد بر ويژگي

هاي مؤثر در اجراي  دستيابي به اطالعات، يكي از گام

مرحله مربوط به جتزيه و حتليل وضعيت موجود حمسوب 

 .شود مي
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هاي موضوعي و حمتواي آموزش با  ر سازماندهي حيطهد

هاي آگاهسازي پيشگريانه مراحل  توجه به چارچوب برنامه

 :زير را بايد اجنام داد 

هاي مربوط به دانش و معلومات و   توجه به حيطه–الف 

 تدوين اهداف مربوط بدان حتت عنوان

 “فراگري بايد بداند “ 

 به نگرش، طرز تلقي هاي مربوط  در نظر گرفنت حيطه–ب 

: و طرز تفكر و تدوين اهداف مربوط بدان حتت عنوان 

 “فراگري بايد متايل نشان دهد “ 

ها و رفتارها و  هاي مهارت  در نظر گرفنت حيطه–پ 

 : تدوين اهداف مرتبط بدان حتت عنوان 

 )٢٠٠٣لينگ،  (“فراگري بايد بتواند “ 

 

 ي پيامهاي آموزشي در طراح ها و روش آاربرد مدل

هاي آموزشي براي آگاهسازي بايد از  ريزي در برنامه

 :هايي استفاده شود آه  تئوري

 - . آاربردي برخوردار باشد–از پايه علمي 

اثرخبشي آهنا از طريق جتارب و مداخالت آموزشي،  -

 .نشان داده شده باشد

هاي الزم در جهت اجنام آن پرسنل درگري در  مهارت -

 .برنامه وجود داشته باشد

هاي گروه  در انتخاب آهنا بايد به شرايط و ويژگي -

 .هدف و نيازهاي آنان، توجه شود

براي اين منظور، آارشناس آاهش تقاضا بايد بتواند 

آگاهسازي را بعنوان خبشي از يك مراقبت مستمر، 
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چوب نظري براي در حتليل استفاده از يك چار

ريزي آگاهسازي بايد مراحل زير را اجنام داد  برنامه

: 

  تعريف مشكل مورد نظر–الف 

 هاي رفتاري مشكل مورد نظر   تعيني جنبه–ب 

هاي رفتاري  آه با تغيري جنبه  مشخص آردن اين–پ 

موردنظر، چه مقدار تسهيالت در حل مشكل فراهم 

 .گردد مي

ري در سيستم ارائه  تعريف بسته آگاهسازي جا–ت 

 خدمات سالمت و پيشگريانه

 مشخص آردن اين آه در بسته آموزشي جاري، سهم –ث 

 .باشد فعلي آگاهسازي چقدر مي

  تعيني سهم مطلوب آگاهسازي در يك جمموعه–ج 

هاي آموزشي مناسب جهت آگاهسازي با هدف   تعيني روش–چ 

هاي مورد نياز براي  تغيري رفتار و توسعه مهارت

 بود وضعهب

 ها و ابزارهاي آگاهسازي مورد نياز  هتيه بسته–ح 

 (pilot study) اجراي مراقبت جديد بصورت مطالعه منونه –خ 

  ارزشيابي نتايج–د 

 بكارگريي نتايج ارزشيابي در تكميل، توسعه يا –ذ 

 )١٩٩٩آارترايت، (اصالح پيشگريي و آگاهسازي 

 

 در طراحي پيامگريي  تنظيم اهداف مناسب و قابل اندازه
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ريزي در آگاهسازي، تنظيم  يكي از مراحل مهم برنامه

در تدوين . باشد و تدوين اهداف آموزشي مناسب مي

هاي سنجش موفقيت برنامه  اهداف آموزشي، توجه به شاخص

يكي از ) گريي هاي آّمي و قابل اندازه به ويژه شاخص(

ي و هاي آموزش هاي اساسي در تعيني اثرخبشي برنامه ضرورت

 .مداخالت اجرايي است

در خصوص تعيني اهداف اختصاصي آموزشي، توجه به 

 :موارد زير مهم است 

  (Specific) موضوع هدف بايد اختصاصي باشد –الف 

گريي برخوردار   موضوع هدف از قابليت اندازه–ب 

 (Measurable)باشد 

 موضوع هدف از مناسب خاصي برخوردار باشد –پ 

(Appropriate)  

موضوع هدف واقعي و مبتين بر شرايط عيين جامعه  –ت 

  (Realistic)باشد 

 زمان دستيابي به هدف اختصاصي، مشخص و معني –ث 

 (Time bound)باشد 

 (place) مكان نيل به هدف اختصاصي مشخص باشد –ج 

 )٢٠٠٣لينگ، (

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
P 

S 
M 
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 هاي هدف ويژگي.  ١٤شكل 

 

 يژه برنامههاي آگاهسازي منطبق با اهداف و طراحي پيام

هاي آگاهسازي مراحل زير را بايد  در طراحي برنامه

 :اجنام داد 

هاي يادگريي با توجه به اهداف   توجه به فعاليت–الف 

 هاي آموزشي اختصاصي برنامه

هاي يادگريي را بر اساس اهداف اختصاصي   تعيني حيطه–ب 

 )هاي دانش، نگرش، مهارت و رفتار ترآييب از حيطه(

هاي  هاي آگاهسازي متناسب با حيطه وش تعيني ر–پ 

 يادگريي

هاي يادگريي متناسب و منطبق با   اجياد موقعيت–ت 

 هاي هدف ها و خصوصيات گروه ويژگي

هاي  هاي آموزشي بر اساس موقعيت  تعيني تكنيك–ث 

 يادگريي

 پايش و ارزشيابي فرايند يادگريي بر اساس اهداف –ج 

 اختصاصي تعيني شده

بندي  توان از مشكل زير براي اولويت يها م در حداقل

 :پيام و هدف آگاهسازي استفاده آرد 

آنچه بايد دانسته شود يا متايل اجياد شود و يا  -

توانايي اجنام حاصل شود حتت عنوان بايد مطرح 

(must) .گردد  مي

آننده الزم  آنچه به عنوان اطالعات تكميلي و محايت -

آمده است است فراگرفته شود و حتت عنوان الزم 

. (should)
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تر است فراگريي شود حتت عنوان هبرت  با آنچه آه مهم -

)١٩٩٥آومبس، . (مشخص شده است  (could) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بندي اهداف سطح. ١٥شكل 

 

 طراحي پيام با تكيه بر رفتار

ها، بطور مشخص راهكارها و  گونه پيام اين -١

مطالعات خمتلف . آنند الگوهاي رفتاري را معريف مي

هاي اجتماعي،  اند آه آموزش مهارت ن دادهنشا

ميزان سوء مصرف مواد و رفتارهاي وابسته به 

آن، مانند پرخاشگري، انزوا، سرقت و فرار از 

گونه  اين. دهند مدرسه و خانه را آاهش مي

 Cognative)هاي شناخيت  ها به دو دسته مهارت مهارت

skills)هاي رفتاري  و مهارت(Behavioral skills)ابل تقسيم  ق

اند آه بطور مفصل در خبش مربوط، مورد حبث  شده

هاي  هبرتين روش براي آموزش مهارت. گريند قرار مي

هاي الگوبرداري  اجتماعي، استفاده از روش

(modeling) است آه بر نظريه يادگريي اجتماعي مبتين 

توان، مديل را ارائه  مثًال در يك پيام مي. باشد مي

 
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  

Must )بايد (
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ها، بعد ديگر استفاده از  عالوه بر آموزش مهارت -٢

ها، بيان دقيق مشكل وارائه  گوه پيام اين

رفتارهايي است آه بايد توسط جامعه خماطب اجنام 

مثًال اعمايل پيشنهاد شود آه بر عملكرد فرد . شود

د مثال براي چن. در اجتناب از مواد تكيه دارد

 :اين اعمال از اين قرار است

 استفاده از يك عالمت يا پالك به نشانه محايت از ●

 هاي پيشگريي از اعتياد برنامه

●  شرآت در سخنراني و مهايش پيشگريي در اعتياد

 محايت از خويشاوندان يا دوستاني آه داراي مشكل ●

 اعتياد هستند

● ه مصرف مواد مترين نقش مقاومت، در برابر تعارف ب

●  خواندن آتابچه پيشگريي از اعتياد

●  اجتناب از برقراري رابطه با معتاد

 اجتناب از حضور در اجتماعاتي آه در آهنا مصرف ●

 .مواد وجود دارد
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 اصول تأثريگذاري پيام

باشد آه  اصول تأثريگذاري پيام شامل موارد زير مي

) ١٩٩٩آارترايت، (و ) ٢٠٠٣لينگ، (به طور عمده از 

 :اقتباس شده است 

 فرهنگي –پيام هبداشيت يا اجتماعي  .جذابيت پيام -١

بايد توانايي رقابت با ساير تبليغات و 

اي را داشته باشد، تا بتواند  هاي رسانه برنامه

 .توجه گروه هدف را جلب و آن را حفظ منايد

 

 .هاي منطقي هاي هيجاني در برابر جذابيت جذابيت -٢

 را جلب و توجه او را حفظ هاي هيجاني خماطب پيام

شود تا خماطب، پيام را پيشگريي  آند و باعث مي مي

ماند و به  ها هبرت به ياد مي اين نوع پيام. منايد

علت جالب بودن توانايي رقابت با ساير 

 .هاي رسانه را دارد برنامه

 

شود آه خماطب به درسيت   موجب ميهاي منطقي پيام -٣

ترآيب اين . يت بزندگريي آند و دست به فعال تصميم

در . آند ها را اجياد مي دو جاذبه، مؤثرترين پيام

صورتي آه ميزان عالقه اوليه خماطب مورد ترديد 

توان براي جلب توجه خماطب، پيام را با  است، مي

آور شروع منود و در ادامه پيام  موضعي هيجان

 .منطقي را مطرح ساخت

 

طنز  .ئل جديهاي مسا هاي طنز در مقابل جذابيت جذابيت -٤

تواند سبب جلب و حفظ توجه شود و پيام را  مي

٩٣ 
 



 

 

هاي تكراري   پيام:جذابيت حاصل تنوع و ابتكار است -٥

دهند؛ لذا شكل پيام هر  جذابيت خود را از دست مي

از گاهي بايد تغيري آند تا اشباع مجعي اجياد 

 .نشود

 

ا مهاهنگي پيام ب .انسجام در برابر از هم گسيختگي -٦

هاي آل برنامه بايد حفظ  هاي ديگر و سياست پيام

مثًال مسؤوالن خرب، بايد اخباري را آه بر . شود

مبارزه با اعتياد تأآيد دارد و هيجان عمومي را 

آند، در دستور آار بگنجانند و با ساير  جلب مي

ها از مجله گروه فيلم و سريال و ميزگردها،  خبش

هايي آه به  امدر ضمن پي. مهاهنگي داشته باشند

شوند، انسجام الزم را ندارد و  صورت سريال پخش مي

 موجب اجياد شكاف آگاهي

.شود  مي (Knowledge gap) 

 

هاي يك  حبث .هاي دوطرفه طرفه در برابر حبث هاي يك حبث -٧

نظر يا خمالف مصرف، مؤثرتر  طرفه در خماطبان بي

٩٤ 
 



 

 

اگر  .گريي باز گريي قطعي در برابر نتيجه نتيجه -٨

گريي از يك حبث حاوي نكات بديهي باشد، ممكن  نتيجه

اما . آميز باشد خي از شنوندگان توهنياست براي بر

گريي باعث  اين احتمال هم وجود دارد آه عدم نتيجه

شود افراد يا بدون نتيجه حبث را خامته دهند يا 

هاي باز و بدون نتيجه  حبث. به نتايج غلطي برسند

آرده مناسب است، زيرا  گريي براي خماطبان حتصيل

هايي  ه پيامب. گريي صحيح اين گروه بيشرت است نتيجه

هايي  هاي سرد و به پيام گريي باز، پيام با نتيجه

 .گويند گريي قطعي، پيام داغ مي با نتيجه

 

ها تعبري  برخي از پيام .هاي نامناسب انواع پيام -٩

ريزان بايد در زمينه  برنامه. آند سوء اجياد مي

آنند،  هايي آه مفاهيم ناخواسته را منتقل مي پيام

را گاه اين انديشه را گوش به زنگ باشند زي

آور، پيچيده  آورند آه مصرف مواد هيجان بوجود مي

هاي پيشگريي از  در مواردي پيام. يا باشكوه است

مواد، با اجياد حس آنجكاوي خماطب، مصرف مواد را 

گاه نيز با حتريك ترس اجياد احساس . آند ترغيب مي

٩٥ 
 



، جواناني را آه مشتاق خطر تكيه بر خطر مصرف -١٠

آردن هستند و متايل به آوچك دين خطرات دارند 

آند و آهنا را به اجنام دادن رفتار  جذب مي

جوانان گاه جذب . انگيزاند انگيز برمي هيجان

شوند آه والدين يا ساير مسؤوالن  موضوعاتي مي

 .اند ممنوع تلقي آرده

 

 در مورد خصوصيات ظاهري مواد  مطالب عيينبيان -١١

و عوارض طوالني مدت مصرف مواد بر سالمت، گاه حس 

مصرف : مثًال پيام. آند آنجكاوي فرد را حتريك مي

موارد هيجان و شادي زودگذر و افسوس طوالني به 

دنبال دارد ممكن است حمرك نوجوانان براي جتربه 

 .شادي حاصل از مصرف مواد شود

 

 ممكن است باعث شود آهنا و بودن جوانانج سيزه  -١٢

گذاري نسبت به قانون را  احساس احرتام يا ارج

هايي آه بر  پس، هبرت است از پيام. نداشته باشند

هاي  هاي اخالقي، رفتار صحيح و غلط ممنوعيت ارزش

قانوني عليه مواد تكيه دارند احرتاز شود، زيرا 

اين پيام در گروه جوانان اجياد حس دافعه 

 .منايد مي

 

جوان در فضايي متأثر از فشار گروه مهساالن،  -١٣

اگر بدون در نظر . ها قرار دارد خانواده و رسانه
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آميز از مواد و حنوه صرف آن،  تصاوير اغراق -١٤

 و مصونيت اجياد برد اعتبار پيام را از بني مي

خبصوص خماطباني را آه جتربه قبلي مصرف . آند مي

مواد دارند و قادر به آشف اطالعات غلط پيام 

 .باشند مي

 

، نظري ورزش، هاي مفيد مواد ارائه جايگزين -١٥

آننده و تفرحيي، ممكن است در  هاي سرگرم امهبرن

بيننده احنراف اجياد و متام توجه افراد را از 

هاي ضد مواد به برنامه جايگزين جذب منايد و  پيام

 .در نتيجه پيام ضد مواد فراموش شود

، ممكن ها آرده در پيام استفاده از معتادان ترك -١٦

حيت است چنني تفكري اجياد آند آه ترك اعتياد به را

هاي درماني و امكان درمان، هبرت  پيام.  دارد امكان

هاي خماطب در حال ترك يا در حال  است براي گروه

بازپروري در مراآز خاص بازپروري و نه از طريق 

هاي  اما در برنامه. پخش شود اي،  تبليغات رسانه

هاي درماني، مضر به  اي پيشگريي، پخش پيام رسانه

 .رسد نظر مي

 

٩٧ 
 



 آه روش مصرف مواد و طرز دستيابي به هايي پيام -١٧

، ممكن است منجر به استفاده دهند مواد را منايش مي

مثًال منايش ورود جواني به پارك و . از مواد شوند

 .چگونگي هتيه مواد توسط او، جنبة بدآموزي دارد

 

، به روش هاي درگري در پروژه اگر مهة رسانه -١٨

هاي   زمانهاي آگاهسازانه در مشابه، مثًال پخش پيام

مشابه اقدام آنند، مانند اين است آه مهگي يك 

داستان را با يك روش تعريف آنند و اين 

 .دهد اثرگذاري پيام را آاهش مي

 

 و يا مقصريابي، از مترآز بر سرزنش يك فرد -١٩

 .بايد پرهيز شود

 

آرده آه خود   يا حتصيلهاي حمبوب مطرح آردن چهره -٢٠

خللي در آننده مواداند، به خصوص اگر  مصرف

 .باشد آارآيي آهنا پديد نيامده است، مضر مي

 

دهد،   را نشان ميهايي آه شيوع مصرف مواد پيام -٢١

 .عوارض جانيب دارد

 

.دهندة مصرف باشد پيام نبايد آموزش ٢٢-  

 

، باعث اجياد حالت اشباع در پخش مكرر پيام -٢٣

 .شود و اثر آاهنده خواهد داشت گروه خماطب مي

 

٩٨ 
 



 در خماطب  ،ستدل نباشداگر حمتواي پيام قوي و م -٢٤

 .پيام، اثر منفي اجياد خواهد آرد

 

آه  گريد، مشروط بر آن عقايد حتت تأثري قرار مي -٢٥

 .به ختصص منبع پيام اعتماد وجود داشته باشد

 

تأثري يك منبع پيام و اعتماد به آن، وقيت  -٢٦

يابد آه دربارة موضوعي استدالل و  افزايش مي

 .مشخص نباشدتبليغ شود منافع شخصي منبع پيام 

 

 آه مبلغ يابد تأثري و اعتماد زماني افزايش مي -٢٧

و منبع پيام، ظاهرًا سعي نداشته باشد خماطبان را 

 .حتت تأثري قرار دهد

 

اگر منبع پيام بتواند با افراد مهانندسازي و  -٢٨

، رفتار و عقايد در آهنا احساس مثبت اجياد آند

 .بيشرتي را حتت تأثري قرار خواهد داد

 

ها دوست  ، انسان عقايد و رفتار جزئيدر مورد -٢٩

شان قرار بگريند،  دارند حتت تأثري افراد مورد عالقه

آوشد آهنا را حتت تأثري قرار  حيت اگر بدانند وي مي

 .دهد و منافعي هم دارد

 

، هرچند توسل به منطق در مقابل توسل به هيجان -٣٠

پذيرفتين و توصيه آردني است، اما تأثري منطق و 

 .شين هيجان آمرت استعلم بدون چا
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بايد پذيرفت آه برداشت مردم از هيجان و وحشت  -٣١

نفس پايني،  براي افراد با عّزت. سطوح خمتلف دارد

ترس و هيجان و وحشت پايني، اثرگذارتر است و 

براي آساني آه عّزت نفس باالتري دارند، ترس و 

تواند تأثريات رفتار بيشرتي  وحشت و هيجان بيشرت مي

 اما در هر حال، اين مسئله چون نياز .اجياد آند

شناسي دارد هبرتين روش ارائه پيام در  به خماطب

متوسط ... هاي عام، دادن هيجان، ترس و   پيام

است تا انگيزه بيشرتي در بيشرتين گروه مردم اجياد 

 .آند

 جانبه در مقايسه با استدالل دوجانبه استدالل يك -٣٢

ي بسيار آمرتي نظر، اثرخبش و دوسويه و حبث و تبادل

 .دارد

 

 Primary) -٣٣ بايد به اثر مقدم در ترتيب عرضه مطالب

Effect)و اثر مؤخر (Secondary Effect)معموًال .  توجه آرد

شود به عنوان اثر  آنچه در انتهاي حبث مطرح مي

تر است؛ هرچند اين  ماندني و حاصل آالم، اثرخبش

موضوع عموميت ندارد و بستگي به توانايي فرد 

 .تواند تغيري آند آننده مي ئهارا

 

 بايد به جنسيت، شخصيت، جتربه و شناسي در خماطب -٣٤

 .فرهنگ خماطبان و شرايط آهنا توجه آرد

 

١٠٠ 
 



خصوص در  گرند، به ها موجوداتي توجيه انسان -٣٥

رساني  مورد رفتار خود؛ بنابراين بايد در پيام

ها و توجيهات افراد توجه و در جهت  به استدالل

 .اقدام آردخنثي آردن آن، 

 

. شود نامهاهنگي شناخيت موجب عدم پذيرش پيام مي -٣٦

ها و جتربيات شخص،  يعين اگر پيامي با آموخته

تعارض آشكار و بسيار مشخص داشته باشد، فرد 

براي گريز از نامهاهنگي شناخيت با پيام جديد را 

قبول خنواهد آرد يا شناخت سابق خود را تغيري 

آوشد تا از نامهاهنگي  خواهد داد به هرحال فرد مي

 .شناخيت خارج شود

 

اصول برمشرده فوق، مربوط به ارتباطات و اثرخبشي 

اما بايد يادآوري آرد آه افراد از جهات . آهنا بود

بسيار با هم تفاوت دارند و اين موضوع، عام شدن 

هاي ما ممكن است براي  گريي نتيجه. آند پيام را حمدود مي

ها،  تفاوت در نگرش. شدمهة مردم آامًال صادق نبا

هاي شخصييت و جتارب گذشته  ها و ويژگي ها، توانايي ارزش

تواند بر پاسخ مردم به يك پيام و ارتباط تأثري  مي

 .داشته باشد

توان براي متقاعد آردن  از سازوآارهاي مذآور مي

مردم، ترغيب آهنا به امور هبداشيت، انساني، متوقف 

 رنج و يا براي آردن آزار ديگران، آاهش درد و

بسياري از مردم . عالقمند شدن به ديگران استفاده منود

آنند؛ اما  اين موارد را دستاوردهاي مهمي تلقي مي
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 ارزشيابي: فصل پنجم 

 

ارزشيابي جمموعه اي از اقدامات نظام مند و ساختار 

 دادن موفقيت يا شكست برنامه و يافته است آه براي نشان

تعيني دستاوردها و موانع بكار مريود و در راستاي اصالح، 

اين . تقويت و ادامه برنامه مثمر مثر واقع مي گردد

فرايند شامل ثبت، مجع آوري و حتليل اطالعات و تبادل 

نظر با آارآنان اجرايي و تصميم گريان مي باشد و در 

هاي  عت يا اصالح برنامههنايت منجر به قطع و يا وس

با استناد به نتايج . شود ميپيشگريي از اعتياد 

با . توان تقاضاي انساني و مايل آرد ارزشيابي مي

، اطالعات (Baseline study)مقايسه اطالعات قبل از برنامه 

مياني برنامه ها و اطالعات هنايي، ميتوان درجات 

 )٢٠٠٣لينگ،  (.پيشرفت را تعيني آرد

 

  خمتلف ارزشيابيخبشهاي

 خبش  چهارارزشيابي چند خبش دارد آه در اينجا به

 :تر و مؤثرتر آن اشاره مي شود مهم

  (Formative Evaluation)ارزشيابي شكلي يا تكويين 

  (Process Evaluation)ارزشيابي فرايند 

  (Outcome Evaluation)ارزشيابي دستاورد 

  (Impact Evaluation)ارزشيابي هنايي 

 

  (Formative Evaluation)شيابي شكلي يا تكويين ارز

اين روش در اولني مرحله، در بدست آوردن درآي از 

گروه خماطب و ارتقاي طرح مداخله مبتين بر رسانه، 

١٠٣ 
 



(Focus group discussion) ،

مصاحبه عميق و مصاحبه توافقي  (Intercept interview)(Indepth 

Interview)١٩٩٩آارترايت،  (.ي گردد عملي م( 

 

 

  (Process Evaluation)ارزشيابي فرآيند 

پايش، . گويند به اين روش، ارزشيابي پايش هم مي

ال ؤسبه سنجد و  فعاليتهاي حني اجراي برنامه را مي

. دهد  جواب مي،شود آار چطور و به چه ميزان اجنام مي

اين نوع ارزشيابي به حتليل برنامه در حال جريان و 

پردازد و آمك  قايسه با آنچه طراحي شده است، ميم

آند مشكالت و موانع دستيابي به اهداف در مراحل  مي

مهچنني عوامل آمك آننده و حمافظت . اوليه، شناسايي شود

. آند آننده طرح را شناسايي و در  ارتقاي آهنا آمك مي

براي اجياد نظام پايش مناسب، بايد براي اعضاي تيم، 

 )٢٠٠٣لينگ، (.  در نظر گرفته شوددوره آموزشي

اجراي ارزشيابي فرايند با استفاده از روشهاي 

 :آيفي امكان پذير است

 تشكيل جلسه و تبادل نظر در مورد امكانات برنامه

 آگاهسازي از اعتياد

١٠٤ 
 



از اجراي مشاهده فعاليتها و بازديدهاي نظارتي 

 برنامه آگاهسازي و پيشگريي از اعتياد

 برنامه ها در مورد دفعات و زمان نظرخواهي و پايش

 پخش آهنا

 بندي و هزينه گزارش منظم بصورت جدول زمان

 گروههاي متمرآزحبث با 

 فقيامصاحبه تو

 مصاحبه عميق فردي

 

(Outcome Evaluation)ارزشيابي دستاورد     

پردازد و در  اين روش به سنجش اثرات آوتاه مدت مي

از مداخله را واقع تغيريات آني و آوتاه مدت بعد 

اين تغيريات ممكن است شامل افزايش اطالعات يا . سنجد مي

مهچنني ممكن است ظهور آثار طوالني . اصالح رفتار باشد

مدتي مثل تغيريات وضعيت سالمت مردم يا مصرف سرانه 

براي دستيابي به اهداف برنامه، . مواد را نشان دهد

سه سنجش ميزان موفقيت در ميانه و انتهاي آار به 

 :دليل امهيت دارد

ي آه از اثر خبشي و نتايج هنايي اطالعاتي تصور در

د، حداقل اطالعاتي از نتايج آني بدست مي وحاصل نش

 .آيد

اگر برنامه به هدف آوتاه مدت خود نرسيده باشد، 

توان انتظار داشت آه اهداف بلند مدت تأمني   منيقاعدتًا

 .شود

ي و جاري قبل از ارزيابي بلند مدت، روند آنون

 .تواند اصالح يا تقويت شود مي
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آوري اطالعات اوليه  جهت اجنام ارزشيابي دستاورد، مجع

شود نتايج در گروه  مهچنني توصيه مي. حائز امهيت است

 تا از صحت و قدرت اثر خماطب و آنرتل نيز مقايسه شود

هاي پيشگريانه آگاهسازي از اعتياد بتوان با  برنامه

 )١٩٩٩آارترايت، (. استناد دفاع منود

 

 (Impact Evaluation)ارزشيابي هنايي 

دهد آه آيا برنامه  اين خبش از ارزشيابي نشان مي

 شته است يا نه؟ااثر مورد نظر اهداف دراز مدت را د

آاهش : چند مثال از اهداف دراز مدت عبارتند از

آموزان و يا  مطلق يا نسيب مصرف مواد توسط دانش

از .  در فعاليتهاي پيشگريانهافزايش مشارآت جوانان

آجنا آه در سوء مصرف مواد، جمموعه  پيچيده اي از 

 اجتماعي و فرهنگي دخالت ، خانوادگي، عوامل فردي

دارد، پيدا آردن معياري آه بطور اخص ميزان تأثري 

رسانه ها را در تغيريات رفتاري ارزيابي آند، مشكل 

 .است

 در هر مرحله  براي اجياد يك برنامه موفق، ارزشيابي

تنها در اين صورت است آه فعاليتهاي اثر خبش . الزم است

به درسيت انتخاب، اشتباهات در مراحل اوليه تصحيح، 

پذير  بينانه حذف و دستيابي به هدف امكان اهداف غريواقع

 .شود مي

هاي  اي است آه برنامه حمدوديت منابع، معموال به گونه

آل  طور ايده هاد، بارتباطي پيشگريي از سوء مصرف مو

روشي هبرت است آه با حداقل . شود طراحي و اجرا مني

از ابتداي برنامه، با . امكانات مايل عملي گردد
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 ي ارزشيابيياصول اجرا

 و مداخالت ارتقاي  اعتياددر  برنامه هاي آگاهسازي

سالمت، طراحي و اجراي ارزشيابي، جزئي ادغام يافته 

ريزي است و استفاده از آزموهناي معني  در چرخه برنامه

آوري  و فعاليتهاي مرتبط با ارزشيابي آه در مرحله مجع

ها صورت گرفته بايد براساس اهداف اختصاصي  داده

البته در اجراي . هاي آگاهسازي اجنام شود برنامه

ارزشيابي، آشنايي و آسب مهارهتاي الزم در زمينه 

 .هاي ارزشيابي آمي و آيفي مناسب، ضروري است تكنيك

در استفاده از تكنولوژي مناسب براي اجراي ارزشيابي 

 :)١٩٩٥ميباخ،  (داد، موارد زير را بايد اجنام 

 عناصر آليدي در تكنولوژي مناسب از قبيل –الف 

ها، ابزارها، افراد ماهر و عالقمند  روشها و تكنيك

و شرايط حميطي مناسب براي استفاده مؤثر از 

 . تكنولوژي را بايد بررسي آرد

 تيم ارزشيابي در زمينه حنوه بكارگريي تكنيكهاي -ب

 .ش دادمناسب ارزشيابي را بايد آموز

 . ابزارهاي ارزشيابي را طراحي و تدوين آرد-پ

ميدان،  ابزارهاي ارزشيابي طراحي شده را در -ت

 .آزمون آرد
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 بايد براساس نتايج حاصل از آزمون ميداني، -ث

ابزارها را در صورت لزوم، اصالح و يا جتديد نظر 

 .آرد

 در انتخاب تكنولوژي هاي مناسب ارزشيابي، بايد -ج

 . آمي و آيفي برنامه توجه منودبه شاخصهاي

روه گ/اطالعات از نظر مجعيتآوري  ش مجعبايد هبرتين رو -چ

يژگيهاي مهم در انتخاب وهدف را بعنوان يكي از 

  آوري .اطالعات، قلمداد آردتكنولوژي مناسب مجع

 به  اطالعات  آوري  در انتخاب تكنولوژي مناسب مجع-ح

 گروه هدف در اجياد فضاي مناسب براي مشارآت فعال

اطالعات .بايد توجه آردفرايند  آوري     مجع

 منابع موجود از قبيل پرسنل، بودجه و امكانات را -خ

گريي در مورد انتخاب تكنولوژي  از قبل از تصميم

 .مناسب، بايد ارزيابي منود

 تا حد امكان چندين تكنولوژي مناسب آه بطور خالق، -د

عات در آن بكار اطال  آوريهاي آمي و آيفي مجع جنبه

 .شود را بايد بكار بست گرفته مي

 

 پيش آزمون مواد آموزشي 

 مواد آموزشي (Pretest) يا پيش آزمون  اوليهارزيابي

مرجع، يكي از مراحل آگاهسازي و پيشگريي از اعتياد، 

بسيار مهم در طراحي، هتيه و توليد مواد آموزشي است 

اي آموزشي اطالعات در رابطه با رسانه ه  آوريو  مجع

گروههاي هدف و استفاده از / طراحي شده براي گروه 

نظريات مطرح در اصالح و يا جتديد نظر هنايي رسانه 

منايد و در  معني، به ارتقاي آيفي رسانه آمك مؤثري مي
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رجع براي پيش آزمون و يا ارزشيابي مواد آموزشي م

 :)١٩٩٥بوتوين،  (ا اجنام دادربايد مراحل زير 

/  به طرح ارزشيابي مواد آموزشي براي گروه -الف

ريزي آموزشي به  گروههاي هدف معني در فرايند برنامه

 .عنوان جزيي مهم از مراحل عملياتي توجه آرد

 تيم ارزشيابي و يا پيش آزمون مواد آموزشي را -ب

 .تعيني ساخت

هاي هدف آه مواد آموزشي در بني آهنا گروه/  گروه -پ

 .پيش آزمون خواهد شد، مشخص ساخت

روشهاي بررسي آمي و آيفي علمي براي پيش   از-ت

 .آزمون مواد آموزشي استفاده آرد

هاي خمصوص پيش آزمون را   فرمها و يا پرسشنامه-ث

 .طراحي منود

هاي چاپي و   براي هر رسانه آموزشي از قبيل رسانه-ج

، فرمهاي )راديو و تلويزيون( هاي گروهي يا رسانه

 .اي را طراحي و هتيه آرد پيش آزمون جداگانه

 تيم ارزشيابي را در زمينه شيوه ها و روشهاي پيش -چ

آزمون مواد و مهچنني حنوه استفاده از فرمها، آموزش 

 .داد

گريي، حجم منونه   با استفاده از روشهاي معترب منونه-ح

 .را تعيني آردبراي اجنام پيش آزمون 

 مواد و امكانات مورد نياز براي پيش آزمون -خ

هاي آموزشي را در اختيار تيم ارزشيابي قرار  رسانه

 .داد
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 پيشگريي از اعتياد  در اجراي پيش آزمون مواد چاپي-د

 : به نكات زير توجه آردبايد

 خواندني بودن پيام 

 قابل فهم بودن پيام

 شكل و قالب ارايه پيام

 ن پيام از نظر علميمناسب بود

 )ترآيب رنگها(رنگهاي استفاده شده 

 عكسها، تصويرها، منودارها و نقاشي ها

 آلمات و واژه هاي اختصاري

 انه بر اعضاي گروه هدفستأثري آلي ر

 زيباشناسي ماده آموزشي جذابيت و

راديو و ( در اجراي پيش آزمون رسانه هاي گروهي -ذ

 :درجه آبه نكات زير توبايد ، ) تلويزيون

 شنيدن پيام

 ديدن پيام

 صدا ، موزيك و افكت

 مهاهنگي بني صدا و موزيك صدا و تصوير با موزيك

 قابليت فهم پيام

 تاثري آلي پيام

 جذابيت

آوري اطالعات ، بررسي و پيش آزمون    جتزيه و حتليل مجع-ر

 مواد آموزشي

 انتشار نتايج پيش آزمون و ارايه به آارشناسان -ز

 هآموزشي مربوط

 درصورت نياز، اصالح و جتديد نظر در طراحي اوليه -ژ

پيامهاي پيش آزمون شده براساس ديدگاهها و نظرات 
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پيام پيشگريي از  توليد انبوه و توليد هنايي رسانه -س

 .اعتياد
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 هاي ارزشيابي در آگاهسازي تكنيك

يادي به مسئله موفقيت، ارتباط ارزشيابي تا حد ز

آه نتيجة مورد نظر حاصل شده است؟ آيا   اين دارد؛

آارايي داشته است؟ مضمون چنني سؤاالتي  برنامة ابداعي،

طور آلي،  به. شود به قابليت مقايسه مربوط مي

ارزشيابي هنايي و : ها را به دو دستة اصلي ارزشيابي

ر ابتدا انواع د. توان تقسيم آرد ارزشيابي تكويين مي

براي حصول . آنيم هاي هنايي را بررسي مي ارزشيابي

توان به  آه نتايج به دست آمده را مي اطمينان از اين

برنامه خمصوصي نسبت داد ، حمقق بايد بتواند اثر يا 

. عدم عوامل بريوني را در نتايج بدست آمده تعيني آند

اميده اي، يك گروه آه جتربه ن ترين طرح مداخله در ساده

گريد  شود حتت برنامه جديد آه مورد حتقيق است قرار مي مي

و در مهان حال، گروه ديگري نيز به عنوان گروه شاهد 

شود؛ براي تضمني اين آه اختاليف بني  درنظر گرفته مي

. ها وجود ندارد آه بر نتايج جتربه اثر بگذارد گروه

هاي جتربه و شاهد، به طور اتفاقي انتخاب  گروه

اين بدان معنا نيست آه دو گروه از هر نظر . وندش مي

با هم شبيه هستند؛ اما خطر و خطاي متايل به يك طرف 

خواهيم  فرض آنيم آه ميبراي مثال، . دهد را آاهش مي

تأثري ورزش بر سالميت جسم از مجله، عدم مصرف سيگار و مواد 

، اگر گروه جتربه شامل مدارسي خمدر را ارزشيابي آنيم

 داوطلب شرآت در طرح بودند و گروه شاهد، باشد آه

اي به شرآت در طرح  مدارسي را دربر گريد آه عالقه

به مشكل برخورد   بدون شك در تفسري نتايج،  اند، نداشته

آموزان در  اگر مشاهده شود آه دانش. خواهيم آرد
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دهد   اين امكان را مي(pre testing)استفاده از پيش آزمون 

ويري واضح و ملموس از اثرهاي خاص برنامه بدست آه تص

 به (post testing)آورمي و در مقايسه با پس آزمون 

اي  در جدول زير، روش مداخله. هايي دست يابيم استنتاج

توان  را در بكارگريي هر دو تست اوليه و ثانويه مي

 )١٩٩٥ميباخ، . (مشاهده منود

 

 

 

هاي اوليه و   آزموناي بر اساس طرح مداخله. ١جدول مشاره 

ثانويه در مدارس انتخاب شده تصاديف

نوع مداخله آزمون اوليه آزمون ثانويهگروه

برنامه جديد و 

مناسب ورزشي

ميزان عالقمندي 

به ورزش

) مورد(

مداخله شده

ميزان عالقمندي 

به ورزش

برنامه معمويل 

ورزش

ميزان عالقمندي 

به ورزش

ميزان عالقمندي )شاهد(

به ورزش

 

هاي آزمون ثانويه را   طرح  ،١طرح چهار گروهي ُسُلمون

آند تا اثر آزمون اوليه را در  با هم ترآيب مي

                                                           
-1  Solomon four Group Design 
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طرح چهار گروهي سلمون با موضوعات انتخاب . ٢جدول مشاره 

 شده بطور تصاديف در چهارگروه

مداخله آزمون اوليه آزمون ثانويهگروه

١   

× ٢  

× ٣  

× × ٤ 

 

 (Factorial Design)اي  طرح سازه

ي متعددي  معموًال چون با متغريها در حتقيقات اجتماعي،

 رابطه متقابل اين متغريها است آه  مواجه هستيم،

 .آورد نتايج مشاهده شده را به بار مي

هاي  اي يا عاملي از انواع طرح هاي سازه طرح

دهند آثار  اي هستند آه به ما امكان مي مداخله

متغريهاي مستقل را به تنهايي بررسي آرده و مهچنني 

از اين طرح . اثر ترآييب آهنا را  مشاهده آنيم

هاي خمتلف يك برنامه  توان براي ارزشيابي گونه مي

خواهيم تأثري دو برنامه  فرض آنيم مي. استفاده آرد

آموزان دربارة آثار  با هدف افزايش اطالعات دانش

در اولني . رواني مواد خمدر را ارزشيابي آنيم

 فقط يك نوار ويديوئي و در برنامه ديگر،  برنامه،
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اي با موضوعات انتخابي تصاديف در  يك طرح سازه. ٣جدول مشاره 

 بني چهار گروه

هاي هدايت  حبث

شده

آزمون 

اوليه
ويدئو گروه

آزمون 

ثانويه

    ١

   × ٢

   × ٣

  × × ٤

 

اختالف منرات آزمون اوليه و ثانويه در طرح . ٤جدول مشاره 

 اي سازه

ويدئو دئوبدون وي 

 )گروه يك( )گروه سه(
حبث هدايت شده

٣٠١٥

 )گروه دو( )گروه چهار(
حبث هدايت نشده

٢٥٢٠

 

آه فقط در ) گروه شاهد (٤در اين مثال فرضي، گروه 

مورد آثار رواني مواد خمدر، مورد آزمون قرار گرفت 
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شود آه  با توجه به نتايج به دست آمده، مشاهده مي

ها در افزايش سطح  اثر ترآييب برنامه ويدئو و حبث

ه اطالعات دربارة مواد خمدر بيش از اثر هر آدام ب

 تقريبًا  ها در عامل واقع هم، گونه طرح اين. تنهايي است

يابند و شيوه مفيدي براي  به اين نتايج دست مي

هاي خمتلف در اختيار حمقق  ارزشيابي تأثري جنبه

 )١٩٩٢الوسون . (گذارند مي

 

  (Quasi Exprimental)طرح شبه جتربي 

ترين طرح حتقيق در اجياد ارتباطات بني  قوي جتربه ،

در مواردي آه نتوان به آنرتل الزم روي . ايع استوق

 از روشي نزديك به روش  متغريهاي آليدي دست يافت،

توان   زيرا، مني شود؛ جتربي استفاده مي جتربي يعين شبه 

توان در جتارب آزمايشگاهي اعمال  دقت خاصي را آه مي

.  اعمال آرد آرد در علوم رفتاري و يا صحنة اجتماع،

ها به واآنش در شرايط اعمال شدة   موضوع شامروزه گراي
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شناخته شده  “ ١

است؛ زيرا، اين اثر را در آارخانه وسرتن الكرتيك شهر 

بدست آوردند، و آن از اين قرار بود آه “ هاثورن“

آوشيد براي افزايش بازده  روانشناسي اجتماعي مي

انه را بررسي آند؛ توليدي، شرايط آار در آارخ

تغيرياتي آه در دماي اتاق، نور و زمان اسرتاحت داده 

هاي اول، بدون ارتباط با   موجب گرديد در ماه شد،

تغيريات اجياد شده، سطح توليد باال برود؛ حيت در 

مواردي آه شرايط آار، بدتر شد نيز به مهني ترتيب 

 بازده توليدي افزايش داشت؛ نتيجه گرفته شد آه حتت

حتت “ ، آارگران نسبت به موضوع  “٢واآنش“اثر پديده 

، واآنش نشان دهند و در نتيجه، هويت قوي “توجه بودن

اي بدست دهند آه  گروهي بدست آورند و تالش آنند نتيجه

برخي از حمققني  حمققني را راضي آنند؛ به مهني دليل، 

تر اجرا  دهند شيوه جتربي را به طريقي طبيعي ترجيح مي

 به ترتييب آه افراد از جريان داشنت در يك حتقيق آنند

 از مجله، در يك مورد  جتربي آگاهي نداشته باشند؛

در حتقيق، دو “ واآنش“آوشيدند براي جلوگريي از نتيجة 

گروه از افراد در يك حمله را آه دانش و نگرش مهساني 

 انتخاب آنند و پس از  نسبت به مسئله نژاد داشتند،

 يك گروه  سنجي از آنان، ر زمينة نگرشآزمون اوليه د

گونه  از آنان را در شرايطي نگهداري آنند آه هيچ

تغيريي در نگرش و دانش آن رخ ندهد، مثل حميطي ايزوله 

دانستند حتت آزمون قرار دارند و آهنا  آه افراد هم مني

را در مدت معيين در حميطي بسته، بدون  ارتباط با حميط 

                                                           
-1  Howthorne effect 
-2  Reactivity 

١١٧ 
 



در عمل، چهار طرح شبه جتربي زير مورد استفاده 

 :گريد قرار مي

 

 (Simple Before After Study) طرح ساده قبل و بعد -١

١١٨ 
 



ها به علت آمبود منابع، آوتاه  بسياري از ارزشيابي

ريزي يا عدم امكان دستيابي  بودن زمان براي برنامه

هاي اوليه و  قايسه، مبتين هستند بر آموزشبه گروه م

 :هنايي يك گروه واحد آه در برنامه جديد درگري است 

 

آزمون ثانويه             مداخله             آزمون اوليه        

 ها تصاديف نيست گروه مداخله            تعيني گروه

 

آشكار است آه اين طرح براي ارزشيابي هنايي 

(summative)هنايت ضعيف است؛ اين طرح، امكان   طرحي بي

. دهد اي را به ما مني پاسخگويي به سؤال اساسي مقايسه

، عقيده دارد تفسري چنني ١حمققي به نام آرونباخ

اي از استدالل اجنام  ارزشيابي بايد با اتكاء به زجنريه

ها عيين و اساسي هستند؛  شود؛ تعداد معدودي از حلقه

اي واقعي از اين جهت آه  ثي دربارة حادثهاساسًا هر حب

آند تا نظرش را تلقني   اطالعات فرضيات را مجع مي مفسر،

آند، در واقع به نوعي به قدرت بيان و فصاحت مربوط 

 )١٩٩١تريس، . (شود  مي

 

 (Before After Studuy) طرح قبل و بعد با گروه مقايسه -٢

ت آه تعيني در اين نوع مطالعه، حمقق در موقعييت نيس

آند آدام گروه حتت برنامه قرار گريد و آدام گروه 

هاي شاهد و جتربه  قرار نگريد؛ زيرا، ختصيص اتفاقي گروه

اگر بتوان گروهي پيدا آرد آه مشابه . گردد غريممكن مي

جتربي  توان از يك طرح شبه گروه حتت برنامه باشد، مي
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طرح قبل و بعد با گروه مقايسه آه موضوعات . ٥جدول مشاره 

 انتخاب شده تصاديف نيستند

حتت تأثري برنامه 

قرار گرفنت
آزمون اوليه گروه

آزمون 

ثانويه

 مداخله-١   

  ×  مقايسه-٢

 

در تفسري نتايج بدست آمده از اين طرح ارزشيابي 

ايد دقت منود؛ براي مثال، عوامل مهمي در تعيني ب

اي جديد نريويي تازه  آه چرا گروهي در برنامه اين

گروهي از مربيان آه ). ؟(گرفته است نقش دارند 

مسئول طرح يك برنامه هستند، ممكن است يادگريي و تغيري 

نگرش را اگرچه به موضوع مربوط نباشد، تشويق و 

تواند اين  زشيابي، منيترغيب منايند؛ اين طرح ار

متغريهاي درهم و مغشوش را درنظر بگريد و آزمون قطعي 

تواند اختالفات بني آساني  يك برنامه باشد؛ عليهذا مي

، ١بكر. (را آه نياز به توضيح دارند آشكار آند

٢٠٠٢( 

 (Mono group time series) سري زماني تك گروهي -٣

ت به عنوان در اين طرح، گروهي آه درگري برنامه اس

هاي مشاهبي در  سنجش. آند خود عمل مي) آنرتل(شاهد 

شود،  فواصل زماني قبل و بعد از برنامه اجنام مي
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 گروهي سري زماني تك. ١٦شكل مشاره 

 (Comparative time series) طرح سري زماني با گروه مقايسه -٤

هاي  با افزودن يك گروه مقايسه، طرح سريتوان  مي

هاي بدست آمده  گزارش. گروهي را تقويت آرد زماني تك

توان با گزارش در منطقه مشابه  در منطقه طرح را مي

شود  از نظر ويژگيهاي مهم آه در آن چنني طرحي اجرا مني

 :مقايسه منود 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

 سري زماني با گروه مقايسه. ١٧شكل مشاره 
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در هر حال، بايد به خاطر داشت آه مشابه بودن اين 

تواند ضامن آنرتل مهة  هاي عمده مني مناطق از نظر ويژگي

عواملي باشد آه ممكن است در نتيجة اين جتربه، تأثري 

 )١٩٩٩بل، . (دبگذارن
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 جتربي اي و شبه هاي طرح مداخله ها و حمدوديت بندي توانايي مجع

آننده شيوه قدرمتندي براي  مداخله و جتربه ، تأمني

سنجش ارتباطات سبيب هستند ؛ يعين داراي اعتبار و صحت 

ها هم توسط   تكرار اين روش.(internal validity)اند  دروني

 داراي  ست؛ بنابراين،پذير ا ديگران، اغلب امكان

باشد، اما هر طرح   مي(Relability)قابليت اعتماد 

در هر مطالعه، . هايي است اي هم داراي حمدوديت مداخله

توان بررسي آرد؛  تعداد نسبتًا آمي از متغريها را مي

آنرتل هم معموًال منجر به برقراري شرايط غريواقعي 

(unrealistic)ها و   يافتهگردد و در نتيجه، تعميم  مي

شود؛ در  دستاوردها به شرايط ديگر با اشكال روبرو مي

 (External validity)واقع، يعين داراي اعتبار و صحت بريوني 

آمي است و در عمل، مشكالت مربوط به واآنش و مسائل 

هاي آنرتل و  عملي و اخالقي در رابطه با ختصيص گروه

 .آيد جتربه به وجود مي

آننده  عات شبه جتربي با شرآتاز طرف ديگر ، مطال

 صحت دروني و قابليت اعتماد آمي به دست  آنرتل جتربي،

آورند و  آورند؛ هرچند صحت بريوني بيشرتي به دست مي مي

توانند آمرت با واآنش خماطبان روبرو شوند و مسائل  مي

، ١ويلسون. (اخالقي و عملي را به حداقل برسانند

١٩٩٥( 

 

 (Non Interventional)اي  هاي غريمداخله طرح

اي  ها آه از آهنا به عنوان روش مشاهده اين نوع طرح

شود، شامل روش   نام برده مي–اي   در مقابل مداخله–
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(Analyctic) و بررسي حتليلي  (Descriptive) 

 .گردد مي

هاي توصيفي فقط در حد وصف وضعيت موجود  بررسي

تواند در تبيني روابط  هاي حتليلي مي باشد، اما بررسي مي

موجود در پيدايش يك پديده هم گام بردارد و تا 

هاي سبيب فرضي پيوند دهندة اين متغريها  حدودي مكانيزم

 .را مورد بررسي قرار دهد

تواند آنچه را به  طرح بررسي در ارزشيابي هنايي مي

يك فرآيند آامًال غريمستقيم “ما بدهد آه به عنوان 

هاي حتت  ت قبًال موجود در گروهاستنتاج از اختالفا

توان توان توضيح  مي. شود از آن ياد مي“ بررسي

 :ها را به دو طريق مهم تقويت آرد  بررسي

اول، انتخاب دقيق متغريها براي سنجش و دوم ، 

. ها هاي قوي آماري در حتليل داده استفاده از تكنيك

١ )١٩٩٩ مارش(

بندي صريح  رمولهاي طرح بررسي نيز به ف روند حتليل داده

، هاي آهنا بستگي دارد هاي فرضي بني متغريها و شاخص پيوند

اگرچه خود روند حتليل ممكن است باعث طرح سؤاالتي ديگر 

بندي جمدد سؤاالت اوليه شود، بررسي دقيق  يا فرمول

هاي بررسي خارج از حوزه حبث ما در اينجا  حتليل داده

هايي آه در نظر  اما، روش انتخاب به تعداد متغري است؛

هاي يك متغريي  تكنيك. است حتليل شود بستگي دارد

(Univariate technigues)هاي منونه برحسب يك   براي توصيف ويژگي

متغري در يك زمان مثل پراآندگي در منونة سن، طبقه 

از . شود اجتماعي يا رفتارهاي هبداشيت استفاده مي

(Bivariate technigues) براي حتليل ارتباط هاي دو متغريي  تكنيك
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هايي آه با بيش از دو متغري مستقل  در ارزشيابي

هاي چندمتغريي استفاده  سروآار دارند بايد از تكنيك

مستقل روي شود، اين تكنيك براي ارزشيابي اثر متغري 

متغريهاي وابسته و براي مقايسه اثر نسيب تعدادي از 

به عنوان . متغريهاي مستقل داراي آارآيي بااليي هستند

آموزان  اي حول مصرف سيگار در دانش مثال، در مطالعه

دبريستاني، از حتليل چندمتغريي استفاده شد تا قدرت 

ار بيين تعدادي از متغريهاي مستقل ، در ميزان سيگ پيش

 در  آموزان را مورد مقايسه قرار دهد؛ آشيدن دانش

خبش  نتيجه، اين نتايج بدست آمد آه اعتقاد به لذت

بودن سيگار و امهيت يا عدم امهيت سيگار آشيدن آهنا از 

 با وضعيت مصرف سيگار در بني  نظر والدينشان،

تواند  چنني حتليلي مي.  ارتباط قوي داشت آموزان، دانش

١٢٦ 
 



هر چند ارتباط معنادار، مفيد و گاهي الزم است، ويل آايف 

 استداليل هم در آار باشد يا  نيست و بايد بر پاية آن،

 آه دربرگريندة اي هم در آار باشد بايد استداليل يا نظريه

 .آن ارتباط معنادار باشد

 

 اي هاي غريمداخله بندي نقاط قوت و ضعف طرح مجع

ها به طور طبيعي داراي قابليت اتكاي  اين طرح

آوري مقادير آايف  توان از آن براي مجع بااليي است و مي

اطالعات، جهت تعميم مطالب درحدي فراتر از منونة حتقيق 

دهد آه هم   به حمقق امكان ميها اين روش. استفاده آرد

ها را ترسيم منايد و هم  هاي موجود در گروه تفاوت

ارتباطات سبيب بني متغريها را بر مبناي اختالفاتي آه 

براي ارزشيابي . دهد مالحظه منود به طور طبيعي رخ مي

 :هاي زير وجود دارد   حمدوديت هنايي،

پراآنش هم“فقط از طريق خبش  ، بررسي روابط  “١ -١

پذير است و مهيشه اين امكان وجود دارد آه  مكانا
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١ . باشد “ 

هايي هستند آه به  ها نوعًا متكي بر داده بررسي -٢

اند؛  هاي مصنوعي از قبيل مصاحبه هتيه شده شيوه

هاي حمدودي از زندگي و واقعيت  لذا، روي جنبه

تند و داراي اعتبار بريوني بسيار آمي متمرآز هس

 .باشند مي

هاي سالمت،  اي مهچون شاخص در انتقال مضامني پيچيده -٣

هاي مهمي از  و زندگي بدون مواد ممكن است جنبه

مطالب از بني بروند و بدين ترتيب، اعتبار 

، ٢جويل. (ها نيز هتديد شود داخلي بعضي بررسي

٢٠٠٢( 

 

 ارزشيابي تكويين

ها يا  ويين به جزئيات اجراي برنامهارزشيابي تك

اين ارزشيابي به درون و ميان . پردازد ابتكارات مي

موضوعي آه ممكن است در . اندازد برنامه نظر مي

در عمل هم بعضي . ارزشيابي هنايي آشف و گشوده نشود

هاي يك برنامه ممكن است قابل اجرا نباشد و بعضي  جنبه

ين بدنبال داشته باشد، بي ها پيامدهاي غريقابل پيش جنبه

به اين مسائل بايد در جريان پيشربد برنامه پي برد و 

تغيريات را درست در حايل آه ممكن و متناسب هستند به 

 )١٩٩٩گرين، . (وجود آورد

تواند آلرتناتيوهايي را طرح آند  ارزشيابي تكويين مي

آنندگان  آه تا چه حد براي شرآت و آهنا را برحسب اين
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(out come) و حمصول  (out put) و 

ايل آه در  توجه دارد؛ در ح(impact)عملكرد هنايي 

هاي واسط و مياني و غريمستقيم  ارزشيابي تكويين، شاخص

 (Action research)مطرح هستند و يك نوع حتقيق در حني عمل 

نگاري   روش قوم شود، يكي از انواع مهم آن، تلقي مي

 .شود است آه توضيح داده مي

 

١روش اتنوگرافيك نگاري  يا قوم

د يك مضمون در اين روش ، نظرخواهي گسرتده در مور

هاي  از جنبه. اجتماعي، از طريق درگري شدن در آن است

نگاري، يك الگوي حتقيق به مهان  قابل مالحظه در قوم

مفهوم جتربه يا برآورد نيست، اگرچه ممكن است از آن 

نگاري  در راستاي هدف ارزشيابي استفاده شود؛ قوم

متدلوژي است با روشي ويژه آه آن را خبصوص براي 

 مشاهده توأم با  .سازد بي تكويين، مقيد ميارزشيا

مشارآت تكنيكي، حتقيقي است آه خبصوص براي يك حمقق، 
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 ١كيگريي تئوري گريي با تكنيك منونه در اين روش منونه

شود و با انتخاب عمدي موارد حبراني يعين  اجنام مي

گويد  شود و تئوري مي اشخاصي با وضعيت خاص آه تصور مي

شود و چگونگي ارتباط و يا ابتكار و  اند، اجنام مي مهم

نوآوري با عقايد رهربان حملي و افراد آليدي و حنوه 

ها تأآيد  انتشار و توزيع آن در جامعه، مطابق منحين

 .شود يده ميورز

آيد و  ها براي حتليل به سادگي به دست مني زمينه

بندي  برداري و طبقه نيازمند حجم زيادي از يادداشت

 در عني حال، الزامي نيست برابر اهداف تعيني  آهناست،

شده از طرف جمريان برنامه ارزشيابي صورت گريد؛ زيرا، 

ريزان  هاي برنامه هاي جامعه با ديدگاه ه ممكن است ديدگا

براي اعتبارخبشي به اطالعاتي آه . آامًال متفاوت باشد
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دهي واآنش  يعين در نظر گرفنت روند اثراتي آه :١ -١

 .افتد در يك جامعه با اجنام يك برنامه اتفاق مي

سازي گوشه سه ها  ه از سه منبع داده يعين استفاد :٢ -٢

 و  خمتلف، ) مردم و حمققني( نظرات –ها   دانسته–

داويس . (وحدت خبشيدن به نتايج اين سه منبع

٢٠٠٢( 

 

 بندي نقاط قوت و ضعف ديدگاه اتنوگراف مجع

مشخصه اين روش، درگري شدن از نزديك در آار و 

گريند و  زندگي مردمي است آه مورد مطالعه قرار مي

شود و اعتبار  هاي آامًال طبيعي اجنام مي يطنوعًا در حم

بريوني آن نسبت به برآورد و جتربه، بيشرت است و امكان 

آورد  درنظر گرفنت طيف وسيعي از متغريها را به وجود مي

و ابزاري است آه روندهاي درگري در اجراي يك برنامه 

 .آند را روشن مي

عًا آه نو اين روش داراي چهار حمدوديت است؛ اول آن

ها به  آند و امكان گسرتش يافته در مقياس آوچك عمل مي

دوم، بدليل درگري . سازد هاي ديگر را حمدود مي زمينه

 آن مشكل است، به ٣تضمني و قابليت پايايي شدن حمققان،

ويژه ورود حمقق در مجع و گروه معتادان، خايل از خطر 

 سوم، اعتبار دروني آن به دليل تكيه حمقق. خنواهد بود

و هنايتًا ممكن . يابد به حجم زيادي از اطالعات، آاهش مي
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 هاي آّمي و آيفي روش

شناسند در حايل آه  حتقيق آّمي را با فلسفه پوزيتو مي

اهي به غايت ساده شده از پوزيتويسم غالبًا ديدگ

 ٢منطق روش پوزيتو منطق قياسي. است) گرايي اثبات(

اي آه از تئوري گرفته شده   يعين، حمقق با فرضيه است؛

گذارد؛ در  آند و سپس آن را به آزمون مي است شروع مي

 مهراه است و ٣شناسي حايل آه، حتقق آيفي با انسان

ندارند، و به مشاهدات  مبناي آماري  هاي آن، تكنيك

آننده، حتليل مستند و مصاحبه متكي است و بنياد  شرآت

فلسفي آن بر اين است آه دانش ساخيت اجتماعي است آه 

بر مفاهيم آموخته شده مشرتك مبتين است و امكان 

 در حتقيق وجود ندارد؛ بر اين ٤دستيابي به عينيت

ه متكي توان با منطق سبيب آ  رفتار انسان را مني اساس،

شود  بر قوانيين است آه توسط نريوهاي بريوني هدايت مي

درك منود بلكه بايد از طريق آشف مفاهيمي آه مردم به 

دهند به استنباط آهنا  زندگي و اعمال خودشان نسبت مي

 . نائل شد

 است؛ يعين، حرآت از ٥استقرايي منطق حتقيق آيفي، 

طرح جزء به آل و از استنباط موجز شرايط خاص به 

 .تر و هنايتًا فرضيه يافته توضيحات تعميم
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 در تاريخ علم بر اين باور است آه ١توماس آوهن

هاي دانش حيت  ديدگاه پوزتيو براي درك چگونگي پيشرفت

آند آه  او مطرح مي. در علوم طبيعي، مدل دقيقي نيست

مهه دانشمندان در چارچوب الگوهاي خبصوصي از فرضيات 

آنند؛ مهچنني دربارة  ار ميدربارة چگونگي جهان آ

ها  الگوهايي آه راهنماي چگونگي انتخاب و تفسري داده

آنند و  هستند؛ چون اين الگوها در طول زمان، تغيري مي

شوند و خبشي از بافت اجتماعي هستند؛  آموخته مي

توان متايز زيادي بني حتقيق  بنابراين از نظر فلسفي مني

 )٢٠٠٢ داويس، به نقل از. (آّمي و آيفي قائل شد

توان متايز واضحي بني   نيز مني٢از نظر متدولوژي ويژه

هاي خبصوص از قبيل مصاحبه  از تكنيك. اين دو قائل شد

توان به عنوان ابزارهايي  آننده، مي و مشاهده شرآت

استفاده آرد آه حمقق را به سيستمي از پيش تعيني شده 

 و يا منايد براي ثبت و تعيني آّمي اطالعات جمهز مي

هاي اآتشايف بدون ساخت آه  توان به عنوان تكنيك مي

 ٣هوگان. (دهند استفاده منود اطالعات توصيفي به دست مي

٢٠٠٢( 

شود  ها ترجيح داده مي در اغلب حتقيقات ، ترآييب از روش

طرح . تا قابليت تعميم نتايج را به حداآثر برساند

هايي از  نبهجا هايي از طرح جتربي و مهه جتربي هم جنبه شبه

هاي  اي را دربر دارد زيرا از تفاوت هاي مشاهده روش

هاي شاهد و جتربه  طبيعتًا موجود براي تعيني گروه

استفادة توأم از روش آّمي و آيفي به . آند استفاده مي

عنوان مثال در ارزيابي يك برنامه آموزش سالمت و 
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بسياري از مطالعات آه از برآوردها استفاده 

هاي آمي را با اطالعات آيفي آه از  داده اند، منوده

ها با پاسخگويان منتخب بدست آمده تلفيق  مصاحبه

هاي جتربي و اتنوگرافيك را  اند، به مهني ترتيب طرح منوده

 ) ٢٠٠٠گرين، . (توان ترآيب منود نيز مي

آنند  امروزه بسياري از حمققان اين حبث را مطرح مي

هاي آّمي و آيفي را رها  بايد دوگانگي دروغني بني شيوهآه 

 آه حمقق، چيين را دنبال آنيم اي يا خوشه آنيم و روش خوشه

 هاي مناسب چه آّمي و چه آيفي خوشهحني اجنام ارزشيابي از 

 .تواند استفاده آند مي

 

 رزشيابيمالحظات اخالقي در ا

 مسائل اخالقي مطرح است و  در انتخاب طرح ارزشيابي،

بايد در نظر گرفت آه مبادا از ناحيه ارزشيابي و 

حتقيق به آسي آسيب برسد يا باعث حمروميت آسي از مزييت 

در جتربه و برآورد براي به حداقل رساندن واآنش . شود

 .آنند ، معموًال اشخاص را از هدف واقعي حمقق مطلع مني

در پژوهش اتنوگرافيك نيز حمققني در هنگام پيوسنت به 

تر، هويت خود  گروهي، جهت اجنام مشاهدات در حميط طبيعي
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حتت عنوان پارادامي  “ ١

اند پارامرتهاي اخالقي حتقيق را تعيني   آوشيده٢جديد

آنند و به عنوان مثال، در دستورالعمل مطرح شده 

حفظ حرمت و موقعيت هرآس و حمرمانه “ : آمده است

هرچند ... و  “ ماندن مسائل مربوط او ضروري است 

اما بايد آار مشكلي باشد  رعايت مهة اصول در عمل،

 قاعده اين  آوشيد تا هنايت تالش را براي آن اجنام داد؛

 حفظ اطالعات و اسرار با منافع  است گرچه برخي مواقع،

جامعه سازگاري ندارد و به عنوان استثنا بايد براي 

 خبصوص  پيشگريي از سوء استفاده آن را در نظر نگرفت؛

 در عمل  ،در مواردي مانند پيشگريي از اعتياد و مواد خمدر

گريي حول متدولوژي و طرح حتقيق ارزشيابي  حمقق براي تصميم

؛ اصويل چون جلب بايد اصول آلي اخالقي را درنظر بگريد

توافق ، آزادي صرفنظر آردن از موافقت قبلي، 

آنندگان،   توجه به آسايش و رفاه شرآت رازداري،

هايي را آه در پيش   انتخاب چگونگي اعمال اين اصول،

 )٢٠٠١آليسرت،  مك. (منايند حمقق قرار دارند، معني ميروي 
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 بندي ارزشيابي مجع

دار  آوري و تفسري نظام فرآيند مجع“ اگر ارزشيابي را 

شواهدي آه در هنايت به قضاوت ارزشي يا چشمداشت به 

ها و  بدانيم براي دستيابي بدان از روش“ اقدامي معني 

 -آوري  ه مجعهاي عملي بتوانيم استفاده آنيم آ تكنيك

 تفسري شواهد و قضاوت ارزشي را با –دار بودن  نظام

خود دارد آه در هنايت موفقيت يا عدم موفقيت را 

آند و موجبات مشخص شدن طيف اثر،  ترسيم مي

دستاوردها، تعديل برنامه و يا ارتقاي آارآيي 

شود؛ بنابراين، الزم است در  برنامه را موجب مي

 به درسيت  توان در ارزشيابينويسي دقت شود تا ب هدف

قضاوت آرد؛ به مهني دليل در اهداف اختصاصي برنامه 

بايد به روشين به موضوع خاصي آه بايد اتفاق بيفتد و 

٢ آن و شروطيحمتوي  آه براي اجنام آن قائليم و مالك و ١

توان توسط آن، برنامه را ارزشيابي   آه مي٣معياري

 آن را به آار آرد اشاره آند و فعل رفتاري مناسب

مثًال ، فراگري بتواند پس از طي دوره آموزشي، . برد

شيوة هتيه پمفلت و پوسرت در زمينه مواد خمدر را به 

 . تنهايي به آار برد

شود در نوشنت برنامه مهواره به پيامدهاي  توصيه مي

٦ ، پيامدهاي مياني و پيامدهاي هناييفوري ٥  از ٤

 )٢٠٠١آليسرت،  مك. (برنامه توجه شود
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مطالعه متايز بني ارزشيابي آلي و ارزشيابي تكويين و 

هيچ دهد آه  هاي هر يك، به ما اين بصريت را مي روش

  ها به عنوان هبرتين تواند براي مهة حتقيق روشي به تنهايي مني

توان در تلفيق با هم به آار  ها را مي روش. تلقي شود

هاي  روش از مجله  گرفت تا نقاط ضعف هرآدام جربان شود،

ارزشيابي فعالييت نيست آه به طور خشك و . آّمي و آيفي

ناپذير در تبعيت از يك روش خبصوص اجنام شود،  انعطاف

بلكه ابزار پژوهشي است آه براي آن بايد از متدلوژي 

صحيح و متناسيب استفاده منود تا بتوان پاسخ سؤاالت 

ها براي ارزشيابي  به هر حال، انتخاب. مشخص را يافت

جدا از قواعد گسرتده اخالقي آه حاآم بر روابط 

 .باشد اجتماعي هستند مني

هاي مطلوب سود  اگر هدف اصلي ارزشيابي، آسب نسبت

آل آن است آه افراد به سطحي از  هدف ايدههزينه است، 

توامنندي در رفتارهاي سامل دست يابند آه بتوانند نقش 

ها و  ليتمثبيت در اجتماع ايفا آنند و خود را از فعا

رفتارهاي سامل آه عامل بيماري و ناخوشي و ابتال به مواد 

؛ به مهني دليل است خمدر و نظاير آن است ، دور نگه دارد

 هاي دوگانه و يا چندگانه شاخصآه در ارزشيابي بايد به 

هاي عدم  موفقيت توجه منود و در عني حال به مقياس

رتقاء سالمت ابتالء به مواد خمدر، توسعه سالمت مثبت و ا

١ )٢٠٠١ ، جم. (تأآيد بيشرتي منود
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