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  مقدمه 
توانـد  این برنامه می  . برنامه آموزشی طرح کلی برای یک فعالیت آموزشی است        

ریزی طرح. یک ساله یا بیشتر باشد    و یا   ای  یک دوره یک ساعته، یک روزه، یک هفته       
- آموزشـی تصـمیم    فرآیندی است که طی آن در مورد نیازهـای        ،  یک دوره آموزشی    

گردد، محتوای آموزشی شناسایی یا تهیـه       شود اهداف آموزشی مشخص می    گیری می 
هـای آموزشـی انتخـاب، وسـایل آموزشـی تعیـین و روش ارزیـابی                شـود، روش  می

  .فراگیران مشخص می گردد
کارشناسان  . سازدتر می فرآیندی است که یاددهی را منظم     ، ریزی آموزشی برنامه

-تحقیقات زیادی در مورد چگونگی یادگیری مـردم انجـام داده    ،  زشی  و طراحان آمو  

ـ      بهترین روش  عالوه  ه  ب. اند ه اطالعـات بـه منظـور بـه         ها را برای سازماندهی و ارای
-هـا و روش   راه: به عنوان مثـال     .حداکثر رساندن یادگیری اثر بخش مطالعه کرده اند       

های یادگیری  افراد سبک ؛ تهای  یادگیری بزرگساالن نسبت به کودکان متفاوت اس  
های آموزشی مختلف مؤثرترازیک روش به تنهـایی          استفاده از روش    ؛ متفاوتی دارند 

ایـن مـوارد و     .  یا آموزش به صورت مشارکتی مـؤثرتر از سـخنرانی اسـت             ؛ و  است
  .ریزی آموزشی کمک کندتواند به ما در برنامهنکات دیگر در مورد آموزش می

 ای برنامـه یحـ اتـالش بـرای طر    ،   سـالمت  در آمـوزش     ریـزی هدف از برنامـه   
ریـزی،   در ضـمن برنامـه     .نمایـد آموزشی است که به سالمت مردم و اجتماع کمـک           

و  دانـش، نگـرش   گردند و   شناسایی و توصیف     بایدتغییرات الزم برای بهبود شرایط      
تعریف ، هایی که مردم به آنها نیاز دارند تا شرایط را تغییر داده و اصالح کنند          مهارت
  .شوند

 و سـایر کارکنـان      سـالمت آموزش  کارشناس  در این مجموعه که برای استفاده       
ترین مفـاهیم مـورد     ابتدا مهم ،   تهیه شده      سالمتکه در زمینه آموزش     فعال  بهداشتی  

  در مـورد نیازسـنجی آموزشـی      ،  سـپس   و  شـده   ریزی آموزشی تعریف    برنامه نیاز در 



 مقدمه 

 

165 

بعد از آن نقـش اهـداف آموزشـی         . بندی آنها بحث شده است    انواع نیازها و اولویت   
سـپس  . انواع اهداف آموزشی و ضرورت تدوین آنها مورد بررسی قرار گرفته اسـت            

ای تحلیل آموزشی، انتخاب و سازمان دهی محتوای آموزشـی          های جداگانه در بخش 
 مـؤثر بـر انتخـاب     عوامـل و الگوهای تدریس آمـده اسـت و در نهایـت            طرح درس   

های آموزشـی مـورد بحـث قـرار گرفتـه           روش های آموزشی و بعضی از انواع     روش
ت مطـرح شـده   سالمهایی در زمینه آموزش  در هر جا که الزم بوده مثالًضمنا .است

تـرین  بخـش مهـم   در ابتدای هـر     ،  عالوه بر این    . تا به درک بهتر مطالب کمک نماید      
اهداف آموزشی مربوط به آن بخش آمده و در پایـان نیـز سـؤاالتی بـرای ارزشـیابی                   

مطرح شده است تا با مرور و پاسخگویی به آنها بتوان میزان فراگیری مطالـب               فراگیر  
  .    را مورد بررسی قرار داد
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  ریزی برنامه
وسعت و دامنه خاصی دارد و او ناگزیر است         ،  های زندگی انسان    هر یک از جنبه   
 و نیازهـای خـود اهـداف    ها دست به انتخاب بزند و مطابق عالیـق برای اکثر فعالیت  

 . به دقـت در تشـخیص نیـاز بسـتگی دارد    تعیین اهداف مطلوب  . برگزیندرا مناسب
 بایـد   بلکـه  به تنهایی مفیـد نیسـت        ، تعیین اهداف   تعیین اهداف    علیرغم اهمیت زیاد  

ها و وسایل رسیدن به هدف را نیز انتخاب کـرد تـا بـا بـه کـار بـردن دقیـق و           روش
با توجه به اینکه نقاط قوت      ،  عالوه  ه  ب . فراهم شود  اهدافحقق   امکان ت   ، اصولی آنها 

شـود، پـس از اجـرای اصـول و     ها در عرصه عمل معلـوم مـی  گیریو ضعف تصمیم  
ای نـوعی   این روند چهار مرحلـه     .های انتخاب شده باید ارزشیابی به عمل آید       روش

هـای  وعـه فعالیـت  توان گفت کـه بـه مجم      بنابراین می  .دهد را نشان می   »ریزیبرنامه«
هـا و وسـایل متناسـب بـا         شود و با انتخاب روش    منظم که از تعیین هدف شروع می      

 ریـزی شـود برنامـه   آید و ارزشیابی می   کند و سپس به اجرا در می      هدف ادامه پیدا می   
 برنامه ریزی عبارت است از طرح ریزی برای دستیابی بـه  ،گویند؛ به عبارت دیگر می
 . معینیهدف

  
  ریزینامهمراحل بر
هـا  ریزان قبل از هر چیز باید امکانات، تواناییبرنامه: شناخت وضع موجود   )الف

تصمیمات معقول و ، دست آمده ه ها را بشناسند و با تکیه بر اطالعات ب        و محدودیت 
تواننـد  ریـزان نمـی   اگر این مرحله به خوبی انجام نگیرد، برنامـه         .منطقی اتخاذ نمایند  

  .ای بهتر با اطمینان و اعتماد بیشتر گام بردارندیندهبرای حرکت به سوی آ
  هـایی بـرای    پس از بررسی وضع موجود، انتظارات و خواسـته         :تعیین هدف  )ب
این انتظـارات وقتـی بـه صـورت واضـح و بـا توجـه بـه                   .شودریزان طرح می  برنامه



 169  فاهیمتعاریف و م

تعیین اهداف   .دهدها بیان شود، اهداف مورد نظر را تشکیل می        امکانات و محدودیت  
دهـد و بـین اقـدامات       های بعـدی جهـت مـی      گیریها و تصمیم  شده به کلیه فعالیت   
  .آوردوجود میه گوناگون هماهنگی ب

 یبا اینکه مشخص کردن اهـداف اهمیـت زیـاد          :ها و وسایل  بینی روش پیش )ج
ها و وسـایل مناسـب در نظـر گرفتـه نشـود، بهتـرین       دارد اگر برای تحقق آنها روش 

ریزان تعیین کنند کـه بـا چـه         باید برنامه  .دهدماند و نتیجه نمی   غذ می اهداف روی کا  
ها بـه چـه     هایی قصد دارند به اهداف مورد نظر برسند و در به کارگیری روش            روش

  .وسایلی نیاز دارند
ها و وسایل، برنامه تهیـه شـده        روش ها،پس از تعیین هدف      :اجرای آزمایشی ) د

این کار به قصد اعتباربخشی  .شودمحدود اجرا میبه صورت آزمایشی در چند نمونه 
تـوان  گیرد، ضمن اینکه مـی    به برنامه و کسب اطمینان از وسایل مختلف آن انجام می          

  .به اتکای آن اصالحات الزم را در برنامه و مراحل مختلف آن انجام داد
ورد نیـاز   تهیه لوازم م   .آیددر این مرحله برنامه به طور کامل به اجرا در می          :اجرا)ه

با اینکـه در مرحلـه    .و ایجاد شرایط اجرایی مناسب از ضروریات اجرای برنامه است      
آید، اجرای کامل یک برنامه شـرایط متناسـب خـود را            آزمایشی اقداماتی به عمل می    

  .طلبدمی
بخشی از نقاط قوت و ضعف برنامه ضمن اجرای آزمایشی آن خود             :ارزشیابی)و

-تالش منظم و مستمری است برای بررسی موفقیت       ،  ابی  دهد ولی ارزشی  را نشان می  

تـوان یـا    این کار را مـی     .ها و مشکالت در دستیابی به اهداف مورد انتظار        کاستی ها  
تلفیـق ایـن دو   البتـه  زمان با اجرای مراحل متعدد برنامه یا در پایان کار انجام داد،            هم

  ).1 (مرحله بهتر است
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  ریزی آموزشیتعریف برنامه
  ریـزی  ریزی آموزشی فرآیندی است که هر موقع یک فعالیت آموزشی طرح          امهبرن
شود یک سـخنرانی    حتی موقعی که از کارشناسان خواسته می       .گرددشود، طی می  می

-ریـزی را انجـام مـی      بعضی از اشکال برنامه   ،  دهند  ارایه  یک سمینار یا کارگاه      کوتاه

 بایـد ام دهند و فراگیران چـه چیـزی را          خواهند انج آنها دلیل اینکه چه کار می      .دهند
 .کننـد  مـی  مشـخص کنندو حتی زمان و مکان مورد نظـر را          دست آورند روشن می   هب

 از قبیـل یـک دوره آموزشـی رسـمی           بزرگتـر های آموزشی در مقیـاس      برای فعالیت 
کننـد طـرح یـا       و سعی مـی    کردهتحقیق   بیشتر دهندگانکارگاه یا یک برنامه، آموزش    

ذکر شـده   آنها ممکن است در مورد همان عناصر  . تهیه نمایند   را ماتیک سیست اینقشه
-تـری برنامـه   یات بیشتری توجه نمایند و در سطح گسـترده        یفکر کنند اما باید به جز     

 زمـان زیـادی را صـرف        ی،وسـیع های  چنین مقیاس  دهندگان در آموزش .ریزی کنند 
رنـدگان، آمـاده کـردن      گیری در مورد نیازهای ویـژه آمـوزش گی         تصمیم برایتحقیق  

   هـای مناسـب    اهداف یادگیری، شناسایی دقیـق محتـوای آموزشـی و انتخـاب روش            
 .)2(کنندمی

  
  مراحل فرآیند آموزش

یـا دیگـر    آمـوزش دهنـدگان سـالمت       درک و استفاده از رویکرد سیستمی بـرای         
  ،  داستفاده از این رویکر    .باشدافرادی که بخشی از حرفه آنها آموزش است، مفید می         

را هـای مناسـب آموزشـی       ارچوب عمل و خطوط راهنمایی بـرای توسـعه روش         هچ
 .)2(آوردفراهم می

  :سه مرحله یا فاز در فرآیند آموزش وجود دارد
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   چـه  این است کهگیری در مورد تصمیم ،ریزی آموزشی  طرح :ریزیطرحمرحله   -
 اًین مرحله اساسـ   ا .دست خواهید آورد  ه  دست آورید و چگونه آن را ب      ه  خواهید ب می

بایـد بـه دقـت      سری مراحل است که      ریزی آموزشی است و شامل یک     فرآیند برنامه 
  ؛طی شود

ـ        اجرا شامل    :اجرامرحله   دسـت آوردن اهـداف و مقاصـد        ه  انجـام آنچـه بـرای ب
در ایـن   .یند تبدیل برنامه آموزشی به عمـل اسـت  آ فر ، اجرا .باشد، می ضروری است 

شـما بایـد آمـوزش را مطـابق بـا       .آیـد  در می  یتمرحله برنامه آموزشی به شکل فعال     
   ؛ هدایت نمایید، اید هایی که مشخص کردهاید و روشمحتوایی که شناسایی کرده

 معلـوم شـود آیـا در        این است که  بررسی در مورد      ،  ارزشیابی :ارزشیابیمرحله   -
 جـایی   درهمچنین ایجاد تغییـر      و؟   یا خیر    دای موفق بوده   آموزشی رسیدن به اهداف  

 ارزشـیابی و  . که ضروری است، به منظور بهبـود نتـایج فعالیـت آموزشـی در آینـده         
اجـرا  مرحلـه   ریـزی آموزشـی و      برنامه بازخورد باید به طور معمول در هر مرحله از        

د میـزان   گیری در مور  عالوه، باید ارزشیابی رسمی را به منظور تصمیم       ه  ب .انجام گیرد 
آید، باید بـرای    دست می ه   طی ارزشیابی ب    که آنچهاز   .مؤثر بودن آموزش انجام دهید    

 تغییراتـی صـورت گیـرد کـه وقتـی           تازهای بیشتر یادگیری استفاده کرد      شناسایی نیا 
  . دهد یا اجرا شد، آنرا بهبود و ارتقاآموزش دوباره تکرار

  
 نیازسنجی آموزشی

 فنونی که بتوان به کمک آنها اطالعـات مناسـب           نیازسنجی عبارت است از کاربرد    
های فرد، گروه و جامعـه      را درباره نیازها گردآوری کرد و به الگوی نیازها و خواسته          

به عبارت دیگر نیازسنجی عبارت است از سنجش یـا مشـخص کـردن               .دست یافت 
  .)3(این که چه چیز و به چه اندازه مورد نیاز است
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د بگیرد تا بتواند برای رشد و تکامل شخصـی، بـرآوردن            آنچه را که فراگیر باید یا     
حل مسایل آنـی و آتـی در حرفـه خـویش و در سـطح       نیازهای فردی و اجتماعی و  

بـه عبـارت دیگـر نیازهـای         .گوینـد  مـی  جامعه مفید و مؤثر باشد، نیازهای یادگیری      
یی کـه   هاها و شایستگی  ها، مهارت ها، ارزش یادگیری عبارت است از مجموع توانایی     

  .)3(باید در فراگیران برای رفع نیازها و حل مشکالت فردی و اجتماعی پرورش یابد
 :توان اینگونه تعریف کرد   نیاز یادگیری در علوم سالمتی را می      ،  در یک بیان ساده     

مسایل مـرتبط بـا     که  هایی که فراگیران باید بیاموزند تا قادر شوند         ها و قابلیت  مهارت
در ارتباط بـا     .، گروه و جامعه شناسایی، تحلیل و حل نمایند         را در سطح فرد    سالمت

بیماران و نیازمندان خدمات سالمتی، نیازهای یادگیری عبـارت اسـت از اطالعـات،              
هایی که بایـد بـرای مراقبـت بهداشـتی از خـود کسـب               ها و مهارت  ها، نگرش دانش
  .)3(کنند

  
  تحلیل آموزشی

توان هدف کلی آموزشـی را بـه      آن می تحلیل آموزشی فرآیندی است که از طریق        
تحلیـل آموزشـی فرآینـدی      ،   به عبـارت دیگـر        .تقسیم کرد  ی و رفتاری  یهداف جز ا

است که از طریق آن هدف نهایی آموزشی به وظایف یا اعمالی که فراگیر باید انجـام       
هایی که پس از اجرای آموزش بایـد کسـب کنـد، تقسـیم              دهد یا معلومات و مهارت    

  .شودمی
  وای آموزشیمحت

هـایی کـه از سـوی       هـا و گـرایش    محتوا عبارت است از مجموعه مفاهیم، مهارت      
در عـین حـال محتـوا آثـار حاصـل از          .شـود ریزان انتخاب و سـازماندهی مـی      برنامه
  .)4(گیرد یادگیری مربی و فراگیر را نیز در بر می-های یاددهیفعالیت
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شـود تـا ورود     میارایه  اگیران   اصول و مفاهیمی هستند که به فر        آموزشی یمحتوا
هـای اجرایـی امکـان پـذیر        های آموزشی و رسیدن آنان را به هدف       آنان را به فعالیت   

هـای آموزشـی معـین، تهیـه و تنظـیم           محتوای آموزشی باید بر  اساس هـدف        .سازد
ی و رفتـاری  یـ های کلـی، جز    با هدف  اًهای پیشنهادی باید دقیق   مطالب و فعالیت  .شود

رفتارهـایی  ،   به عبارت دیگـر       . باشد تا تحقق آن را امکان پذیر سازد        مطابق و همسو  
شوند، باید راهنمای گزینش محتوای آموزشی قـرار        های اجرایی ذکر می   که در هدف  

  .)5(گیرند
  

  طرح درس
بـه   .های آموزشی اسـت   طرح درس یک نقشه کلی و راهنما برای هدایت فعالیت         

هـایی اسـت کـه    تنظیم مجموعـه فعالیـت  بینی و  طرح درس شامل پیش عبارت دیگر 
طـرح  . بینـد  از پیش برای رسیدن به یک یا چند هدف آموزشی ویژه تدارک می             ربیم

های ضروری آموزشی را به ترتیب و یکی بعد      شود که مربی فعالیت   درس موجب می  
  ). 2(ای منطقی پیش ببردهای مشخص و به شیوهزمان از دیگری در مراحل و

  
  الگوی تدریس

ای است که عناصر مهم تدریس در درون آن قابل          وی تدریس چهارچوب ویژه   الگ
بـه آمـوزش    توانـد   مطالعه است و شناخت و آگاهی از عناصر و عوامل مـذکور مـی             

  .های مناسب تدریس کمک کند در اتخاذ روشدهنده
شماری در آن نقش دارند که همه آنها قابـل          تدریس یک فرآیند است و عوامل بی      

 باید چهار چوبی کوچک و محدود از فراینـد          آموزش دهنده   .نترل نیستند مطالعه و ک  
تدریس را به عنوان الگو انتخاب کند و مورد تحلیل و شناسایی قرار دهـد تـا بتوانـد        
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های آموزشی خود را سـازماندهی کنـد و       در موقعیت مناسب در محدوده آن، فعالیت      
  ).5(های مناسب تدریس را انتخاب نمایدروش

  
  تدریسروش 

 که در راه    های آموزش دهندگان  روش تدریس عبارت است از آن دسته از فعالیت        
در کوچکترین واحـد زمـان قابـل اجـرا          ،  هدایت فراگیران به سوی اهداف آموزشی       

  ).6(های تدریس ممکن است در یک جلسه تدریس چندین بار تغییر کندشیوه .است
  

  ارزشیابی آموزشی
 از فرایندی منظم برای تعیـین و تشـخیص میـزان            ارزشیابی آموزشی عبارت است   

منظور از فرایند منظم این است کـه         .پیشرفت فراگیران در رسیدن به اهداف آموزشی      
  مشـاهدات  ،   از ایـن رو       .ارزشیابی باید بر طبق یک برنامه و روال منظم انجام گیـرد           

تـوان  نمـی  را   هـای آمـوزش دهنـدگان     نظم و ترتیب رفتار فراگیران و پیش داوری       بی
بـا  .ارزشیابی آموزشـی همیشـه نـاظر بـر اهـداف آموزشـی اسـت              . ارزشیابی دانست 

شود فراگیر به اهـداف تعیـین شـده رسـیده            است که مشخص می     آموزشی ارزشیابی
در واقع بدون توجه به اهداف آموزشی از پیش تعیین شـده، ارزشـیابی              . است یا خیر  

  ).5(آموزشی معنا نخواهد داشت



  

  2بخش 

  تعیین نیازهای آموزشی
 
 

 
 اهداف آموزشی

  
  

  :رودپس از مطالعه این بخش از فراگیر انتظار می
  

 فرآینــد تعیــین نیازهــای آموزشــی را -1
 . توضیح دهد

 چهار نوع نیاز را نام ببرد و هر کـدام           -2
 .را توضیح دهد

 منطقه تحت    سالمت  نیازهای آموزش  -3
 . پوشش خود را شناسایی نماید

ــان   -4 ــل موقعیــت را بی منظــور از تحلی
 .نماید

 اطالعــات مــورد نیــاز بــرای شناســایی -5
 در منطقـه تحـت   سـالمت نیازهای آموزش   

 . پوشش خود جمع آوری نماید

بنـدی نیازهـا را نـام        معیارهای اولویـت   -6
 . ببرد

ــر اســاس معیارهــای اولویــت بنــدی  -7  ب
 سالمت در اولویت  نیازها، نیازهای آموزش    

وشــش خــود را شناســایی منطقــه تحــت پ
 .نماید
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  تعیین نیازهای آموزشی
برنامـه   . کندریزی آموزشی چارچوب و اساس آموزش را برای ما فراهم می   برنامه

 شناسـایی  نحـوه آمـوزش آن را   است آموزش داده شـود و  قرار آموزشی آنچه را که
ـ  بسـیار  آمـوزش سـالمت    برنامه آموزشی در فرآیند       نظر به اینکه   . کندمی ا اهمیـت    ب

  توسـعه و وشـده   ریـزی   به طور سیستماتیک پایـه    آن  است که چارچوب    الزم  است،  
گیری در مورد این است کـه       ریزی آموزشی تصمیم  یک جنبه مهم برنامه    . تکامل یابد 

تعیـین نیازهـای    بـه    ایـن مـورد      گیـری در  فرآیند تصمیم . باشد    چه چیز  برنامه شامل 
  :شودمی به سه بخش تقسیم ، یازهای آموزشیفرآیند تعیین ن .مشهور است آموزشی 

   شناسایی نیازها -1
         تجزیه و تحلیل نیازها-2
  . )2( ارزیابی مهارت فراگیران و تجزیه و تحلیل شکاف-3

گیری در مورد طراحـی     گیری یا عدم تصمیم   تواند برای تصمیم  شناسایی نیازها می  
سـایی نیازهـا بـرای تعیـین عنـاوین          شنا . یک دوره آموزشی مورد استفاده قرار گیرد      

درهر صورت شناسـایی نیازهـا       . رودمی اختصاصی یا عناصر دوره آموزشی نیز بکار      
گیری در مـورد اینکـه آیـا نیـازی          ریزان آموزشی جهت تصمیم   برنامه برای کمک به    

  . شودبرای آموزش وجود دارد یا خیر، طراحی می
رفتار مطلوب عبـارت اسـت از        :عیتعیین شکاف بین رفتار مطلوب و رفتار واق       

اگر بین رفتار مطلوب و رفتار واقعی        . خواهیم مردم بدانند یا انجام دهند     میکه  آنچه  
  . )2(دهد مینشانوجود داشته باشد، این فاصله نیاز برای تغییر را  )شکاف( فاصله

   رفتار مطلوب–رفتار واقعی = مشکل 

ل یک مشکل اسـت نـه یـک مشـکل            آخر این فرمو   جزءباید خاطر نشان کرد که      
   که تمام اختالفات بین رفتـار مطلـوب و رفتـار واقعـی بـا           منظور این است  . آموزشی
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هـا و   ممکـن اسـت فعالیـت       و گـردد ریزی و اجرای برنامه آموزشی رفـع نمـی        طرح
  . )2(راه حل مناسبی برای بعضی از مشکالت باشند،  عملکردهای دیگر

  تجزیه و تحلیل نیازها
هسـت و   که   یک نیاز آموزشی اختالف بین آنچه         ، ه که قبأل ذکر گردید    گون همان

-اختالف ممکن است مربوط به دانش، نگرش، یا مهارت         .  است  ، باید باشد که  آنچه  

تحلیـل   . باشـد ، هایی که فراگیران نیاز دارند تا به طور مؤثرتر رفتاری را انجام دهند       
ریـزی  ود، که این موضوع بـه طـرح       شناسایی ش  )شکاف(کند تا فاصله    نیاز کمک می  

گیـری اهـداف    همچنین راهنمایی برای شکل      ؛ کندکمک می مناسب  برنامه آموزشی   
تجزیـه و   «اصـطالح    . کنـد آموزشی است و در شناسایی محتوای آموزشی کمک می        

 . اش دارد اشاره به فرآیند شکستن یک موضوع کلی به اجزای تشکیل دهنـده           » تحلیل
سعه یک برنامه، یک شغل، یک مشکل بهداشتی و تعدادی دیگر یک سیاستگزاری، تو

مشـکل  ،   فرآینـد تجزیـه و تحلیـل نیـاز         . توان تجزیه و تحلیـل کـرد      را می  از وقایع 
تـوان  کند به طوری که با توجه به آن مـی         اش تجزیه می  آموزشی را به اجزای اساسی    

  . )2( محتوای آموزشی را شناسایی و درک نمود
  

  ای یادگیریارزیابی نیازه
های یادگیری، مشابه اکثر حیطه . نیاز به یادگیری، زیر بنای هر نظام آموزشی است   

هـای  ای در مورد تعریف، هدف، روایـی و روش       ها پیش اختالف نظر گسترده    از سال 
 برایتواند  ارزیابی نیازهای یادگیری می    .ارزیابی نیازهای یادگیری وجود داشته است     

حتوای آموزشی، تشخیص مشکالت فردی، ارزیـابی یـادگیری       ریزی م کمک به برنامه  
  . )7 (صورت گیرد پیشنهاد مداخالت آموزشی وفراگیران 
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ریـز  یک برنامه . کنندرفتار نمی ،  رود  مردم به چند دلیل آنگونه که از آنها انتظار می         
  ؛ شناسـایی کنـد   ،  کـار دارد     و مشکالتی را که با آنهـا سـر       : آموزشی باید قادر باشد     

سه . د تا دلیل مشکل بهتر فهمیده شود کنآوری  جمعرا  سپس باید مدارک و شواهدی      
وجـود  ،  کننـد نمـی  رود رفتـار که از آنها انتظار می دلیل کلی برای اینکه مردم آنچنان 

و ؛   انگیزه ندارند    ؛دانند که چگونه و چه موقع رفتار کنند       آنها نمی  :دارد که عبارتند از   
بنابراین دلیل اینکـه    . شودآنها جلوگیری می   در بروز رفتار  ازتوسط سازمان یا محیط     

تواند در یکی از سـه مشـکل زیـر          می،  کنند  رود رفتار نمی  مردم آنگونه که انتظار می    
  :طبقه بندی شود

   آگاهی و مهارت -1
   انگیزه -2
   سازمان و محیط-3

سـالمت  وزش در آمـ  ش و مهارت آنهایی هستند که معموالً      دان،  از سه مشکل باال     
اگرچه حل مشکالت انگیزشی، سازمانی و محیطی ممکن         .گیرندمورد توجه قرار می   

ق آمدن بر بعضـی از  یر فاد  سالمت  آموزش مناسبهای  ، اما برنامه  پیچیده باشد است  
  . )2( باشندتوانند مناسبمی آنها

 این است که آموزش راه حل تمام مشـکالت           ، نکته مهمی که باید به خاطر سپرد      
فرآیند شناسایی نیازها باید به شما کمک کند تا مطمئن شـوید مشـکل مـورد                . نیست

نظر با یک مشکل آموزشی ارتباط دارد یا بـه عبـارت دیگـر مشـکل مـورد نظـر بـا                      
را با موفقیت انجام ندهید، ممکن اسـت یـک           این کار  اگر. گرددآموزش بر طرف می   

 نیاز بـه آمـوزش را مشـخص کـرده           برنامه عالی آموزشی را اجرا کنید اما مشکلی که        
  . )2(بود، حل نشود
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  تحلیل موقعیت
تحلیـل بـه    . باشدموقعیت حالتی از امور یا ترکیبی از شرایط در هر زمان معین می            

بنـابراین تحلیـل موقعیـت،     .معنای بررسی دقیق عناصر یا اجزای یک موقعیت اسـت   
هسـت و   کـه   بین آنچـه    تالشی به منظور شناسایی نیاز، شکاف، یا وضعیتی است که           

شـود کـه    شامل فرد و محیطی می    ،  تحلیل موقعیت    . وجود دارد ،  باید باشد   که  آنچه  
  ،ریز از هر دو منبع فرد و محیط    است که برنامه   آل این ایده .کندفرد در آن زندگی می    

بنابراین در تهیه یک برنامـه آموزشـی اثـر         . در ایجاد یک برنامه اثر بخش استفاده کند       
هایی کـه در محـیط      ریز باید نیازهای فردی را همانند شرایط یا موقعیت        برنامهبخش،  

نیازها بازتاب داشته باشـد،     در  یا  اثر گذارد و    وجود دارد و ممکن است بر مشکالت        
  امابریم نیاز و مشکل را به طور مترادف به کار میهرچند که ما اغلب   . در نظر بگیرد  

ی  مدار است و مشکل بیشتر مبتنـ       - نیاز بیشتر فرد    استنباط این است که     ، در هر حال  
  . )7( بر جامعه یا موقعیت 

 منجر به ارزیـابی و      در نهایت ریزی شده است که     یک فرآیند برنامه  ،  تعیین نیازها   
شـود  در این مرحله است کـه معلـوم مـی         . گرددها می شناخت نیازهای افراد و گروه    

نقطه شروع اقـدامات در     ،  و در حقیقت    جمعیت مورد نظر در چه وضعیتی قرار دارد         
به عبارت دیگر در بررسی و تعیین       . گردد مشخص می  ی آموزش سالمت  مراحل بعد 

دیگـر بـه    و به عبارتی    ل مورد نظر    مشکها به   با تجزیه و تحلیل افراد و گروه      ،  نیازها  
ش توانـد بـه رو    آوری اطالعات در تعیین نیازها می     جمع . بریم می  پی نیاز اصلی آنها  

-مـی  ها در جایگاه خود ارزشمند    کمی یا کیفی انجام پذیرد که هر کدام از این روش          

، معالجـه   توانـد   همانطور که یک پزشک مجرب با یک تشخیص صـحیح مـی           . باشد
 نیز الزم اسـت     سالمتانجام دهد، یک متخصص آموزش      صحیح و درمان مناسبی را      

. م برخـوردار باشـد    در تشخیص مشکل جمعیت تحت پوشـش خـود از توانـایی الز            
آوری اطالعـات    باید مهـارت الزم در جمـع       سالمتریزان و آموزش دهندگان     برنامه
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های اجتمـاعی،   جمعیتی، سطح آگاهی، میزان در آمد، نژاد، بعد خانوار، اشتغال، گروه          
هـا،  هـای رشـد بیمـاری و مـرگ و میـر، عفونـت             جمعیت شهری و روستایی، میزان    

هـا و مراکـز      مدارس، انجمـن    ، شتی درمانی، مراکز آموزشی   ها و مراکز بهدا   بیمارستان
داشـته  را  هـا و غیـره      های مزمن و علل آن، تغذیه، مجالت و روزنامـه         علمی، بیماری 

آوری اطالعـات در خصـوص رفتارهـای        توانایی و مهارت جمـع    در  همچنین   ؛باشند
    . )8(ندتوانا و ماهر باش منابع موجود در جامعه در نهایتمردم، سطح سالمت و 

  
  بندی نیازهاتقسیم

  )استاندارد تجویزی، (  نیازهای هنجاری-1
 طبــق بــر ینمتخصصــیــا  اننیــاز هنجــاری نیــازی اســت کــه توســط کارشناســ 

 از آن   تـر  وضـعیت پـایین    قـرار گـرفتن در    . شـود  تعیـین مـی    خودشاناستانداردهای  
ممکـن اسـت     یک متخصص رژیم غذایی      مثالً. است نیاز   وجوداستانداردها به معنی    

عنوان استاندارد قابل قبول برای مـددجویان    ه  ای را ب  های تغذیه سطح معینی از آگاهی   
 آن حـد اسـتاندارد      ای آنهـا بـه     تغذیـه  یا مراجعین در نظر بگیرد و اگر سطح آگـاهی         

زمانی یک نیاز   ،    به عبارت دیگر   . )9(دباشنیاز به آموزش تغذیه     نشان دهنده   نرسید،  
 وجود دارد، فاصله     که بین یک معیار مطلوب و معیاری که عمال         نامیمرا هنجاری می  

کننـد،  فرد یا گروهی که از سطح معیار مطلوب تنزل می          . وجود داشته باشد   شکافیا  
  ). 7(نیازمند است 

ای های ارزشی متخصصین و کارشناسـان حرفـه        نیاز هنجاری، بر اساس قضاوت    
 ایـن کـه     اول  :مشکالتی نیـز بشـود    ل و   یشود که ممکن است منجر به مسا      تعیین می 

،  و دیگر اینکـه       ؛ احتمال دارد نظر متخصص در مورد استاندارد قابل قبول تغییر کند          
هـای  متخصصـین بـا اسـتانداردها و ارزش       هـای   و ارزش  ممکن اسـت اسـتانداردها    
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برخی از نیازهای هنجاری بوسـیله قـانون تعیـین          . مراجعین یعنی مردم متفاوت باشد    
  . )9(انند مقررات مربوط به بهداشت مواد غذاییشوند، ممی

  ) تمایالت( نیازهای محسوس - 2
کننـد و شـامل چیـزی       نیاز محسوس نیازی است که مردم به آن احساس نیاز مـی           

 یک زن باردار ممکن اسـت نیـاز بـه           ،مثالً. خواهند یا به آن تمایل دارند     است که می  
نیاز به اطالعات در مـورد زایمـان را         یا  های دوران بارداری    آموزش در مورد مراقبت   

 است کـه فـرد مـورد نظـر،          نیازی،   به عبارت دیگر نیاز محسوس    .  )9(احساس کند 
ممکـن  امـا    وجود دارند،    محسوسچه نیازهای    اگر .ضرورت آن را حس کرده باشد     

نیازهای واقعی آموزشـی ممکـن اسـت توسـط           . است نه واقعی باشند و نه آموزشی      
یک نیاز ، البته  . تشخیص داده نشده و یا احساس نشود    ،  ز را دارند    افرادی که این نیا   

اگر چنین مـوقعیتی ایجـاد        که ملموس ممکن است یک نیاز واقعی آموزشی نیز باشد        
شان مشـکلی    برای تشخیص نیازهای   فراگیران در مورد کمک به      آموزش دهنده شود،  
 کمـک کنـیم تـا نیازهـای         ممکن است الزم باشد به فراگیـران      ،  از نظر تئوری    . ندارد

شود، تشـخیص داده یـا      واقعی آموزشی را که باعث ایجاد انگیزه یادگیری در آنها می          
  . )7(احساس کنند

  ) تقاضا( نیاز بیان شده -3
،  به عبارت دیگـر       .کنندنیاز بیان شده چیزی است که افراد نیاز به آن را اعالم می            

 . ضـای بیـان شـده در آمـده اسـت          نیاز محسوسی است که به صورت خواسته یـا تقا         
رژیم غذایی  آموزشی در مورد کنترل وزن، ورزش و        های  تقاضا برای برگزاری کالس   

  . هایی از نیازهای بیان شده استنمونه
کمبـود   .شـوند تبدیل نمـی  یا تقاضا   به نیازهای بیان شده   ،  تمام نیازهای محسوس    

 یک نیـاز محسـوس جلـوگیری        توانند از بیان   می اًتمام،   جسارت انگیزش یا    ،فرصت
 .  باشند ادنیازهای بیان شده ممکن است با نیازهای هنجاری متخصصین در تض           . کنند
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-اطالعات در مورد شرایط سالمتی    داشتن   به    نیاز برای نمونه، ممکن است یک بیمار     

 قادر یا مایـل اسـت   پرستارو این بسیار بیشتر از آن چیزی باشد که را بیان نماید   اش  
 یعنـی چیـزی کـه        .حالت عکس آن نیز ممکن اسـت اتفـاق بیفتـد           . ه دهد یرابه او ا  

خواهد خیلی بیشتر از آن چیزی باشد که بیمار می        ،  خواهد به بیمار بگوید     پرستار می 
  . )9(بداند

 تقاضـا بـرای      مـثالً   .شـود نیازی است که از طرف مردم اظهار می       ،  نیاز بیان شده    
تباط مؤثر و محکمی بین نیـاز محسـوس و نیـاز            ار. خدمات بهداشتی جدید یا بیشتر    

  ، ممکن است این طور به نظر برسد که نیاز بیان شده           .  وجود دارد  تقاضابیان شده یا    
ای بین های ویژهفقط نیازی است که ثبت شده یا ابراز شده باشد ولی در اصل تفاوت

رد اما از طریق    گیت می أ از نیازهای محسوس نش     ، نیاز بیان شده   . این دو وجود دارد   
خواهند گاهی اوقات مردم می    .شود که به تقاضا موسوم است     کلمات یا فعلی بیان می    

 استفاده کنند حتی اگر نیازهایشان را به طـور          از برخی خدمات به صورت تمام وقت      
  . )8(کافی برآورده نکند

  )مقایسه ای( نیازهای تطبیقی-4
را  اتیخدمهایی که گروه با مقایسه ، سالمت ی آموزش و ارتقانیازهای تطبیقی در

کننـد، تعریـف     خدمات را دریافـت نمـی      های مشابهی که آن    و گروه  کننددریافت می 
-به عنوان افراد نیازمند شناخته می     ،  کنند  آنهایی که خدمات را دریافت نمی      .شوندمی

ای برنامـه آموزشـی در مـورد        برای نمونه، اگر دانـش آمـوزان در مدرسـه          .)8(شوند
ها را  مدرسه دیگری این آموزشکنند و دانش آموزاندریافت را وضوعات بهداشتی م

در مدرسـه دوم    سـالمت   توان گفت که نیاز تطبیقی برای آمـوزش         کنند، می دریافت ن 
  . )8(وجود دارد

هـیچ یـک از مفـاهیم    بررسی شود که مشخص می،  نیاز  نوع از بررسی این چهار   
هـا و    ارزش ،ها  نسبی بوده و متأثر از نگرش     ،  هیم نیاز   مفا. نیاز به تنهایی کافی نیست    
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کنـد کـه     ایجاب مـی    ، نقصان هر یک از مفاهیم نیاز      .باشدعوامل قابل بحث دیگر می    
دهند زمانی که افراد تشخیص می . بررسی شوند   یاز برای تحلیل موقعیت،     همه انواع ن  

ایـن  .  را بر طرف نمایند    سعی خواهند نمود تا آن    ،  پذیرند که نیازی وجود دارد      و می 
 مـورد   فراگیراناگر  . را تعیین کنیم  » باید باشد که  آنچه  «کند تا   کمک می  ما   موضوع به 

 در آن صـورت هـیچ تغییـری پـیش            ؛ شرایط جدید توصیف شـده را نپذیرنـد       ،  نظر  
هسـت بـا وضـعیت جدیـد و         که  بنابراین الزم است برای مقایسه آنچه       . نخواهد آمد 

-این مقایسه باید مشخص کند چه شکاف      . د باشد را تعیین کنیم    بایکه  مطلوب، آنچه   

پـس از   . چقـدر اسـت     ها یـا نیازهـا      د و وسعت این شکاف    دارها یا نیازهایی وجود     
د کـه موقعیـت     نـ  باید تعیین کن   آموزش دهندگان سالمت  ،  فراگیران  مشارکت مناسب   

ین است کـه  این شیوه نشانگر ا  . فعلی چیست و به صورت مطلوب چگونه باید باشد        
بایـد  کـه   آنچـه   «های ارزشی در باره      باید یک سلسله قضاوت    آموزش دهنده سالمت  

های موجود باشد، خیلی    ها اگر مبتنی بر بهترین داده     انجام دهد اما این قضاوت    » باشد
تر و پر معناتر خواهد بود تا اینکه مبتنی بر فشـارهای آنـی، تـأثیرات ذهنـی و                   منطقی
برای شناسایی نیاز و تحلیل و تفسیر آن مشکالتی وجود دارد           چند   هر. ها باشد سنت

ریزی آموزشـی   ل برنامه ئومفهوم نیاز که برای مس    . توان آنها را به حداقل رساند     اما می 
-مـی کـه    هست وآنچـه      که تواند به راحتی به عنوان شکاف بین آنچه       مفید است، می  

 . )7(تواند باشد، توصیف گردد

  
  نیاز و تعیین مخاطبانتحلیل 
ریـز آموزشـی     دستیابی به آثار آن برای برنامه       که ت و مهمی اس    مفهوم پیچیده  نیاز،

-تعادل یک حالت طبیعی است که افراد برای رسیدن به آن تـالش مـی   . مشکل است 

کـه  باید باشد، یا بـین آنچـه        که  هست و آنچه    که   است بین آنچه     ی وضعیت نیاز .کنند
شوق کلیـدی رفتـار اسـت کـه در آن یـک      نیاز یک م . تر است هست و آنچه مطلوب   
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شـوند یـا    افراد بـرای رفـع نیـاز برانگیختـه مـی          . شده باشد   حالت عدم تعادل ایجاد     
دهنده عدم تعـادل،    بنابراین نیاز نشان    . کنندجانشینی برای حفظ مجدد تعادل پیدا می      

بر توان نیاز را می   .باشد بین وضعیت فعلی و شرایط مطلوب می       ی شکاف عدم تطابق یا  
خواهـد  ها یا اعمال و رفتارهایی که شخص مـی         مهارت ،، نگرش آگاهیحسب سطح   

ریز آموزشی   یا برنامه  آموزش دهنده سالمت  لیت  ئوتالش و مس  . دنبال کند، بیان نمود   
  الزم اسـت کـه     . به دست آورد   »باید باشد که  آنچه  «این است که مبنای مناسبی برای       

به منظور دستیابی بـه     در برنامه ریزی آموزشی     د  ریز آموزشی از تغییراتی که بای     برنامه
  . )7( آگاه بوده و آنها را شناسایی نمایدایجاد شود،در فراگیر اهداف مطلوب 

 سه منبع اطالعات را که در تعیین نیاز و تهیه اهداف آموزشی مفیـد هسـتند            1تایلر
صـین  این منـابع عبارتنـد از فراگیـران، جامعـه فعلـی و متخص             . شناسایی کرده است  

، بـه فـرد     مخاطبـان   تواننـد در تحلیـل      همه این منابع مـی    . موضوع یا رشته تحصیلی   
 ییبه تنهایی برای ایجـاد مبنـا      ،  باید دانست که هیچ منبع اطالعاتی       . بستگی پیدا کنند  

 در  منبعـی هر  .   تصمیمات عاقالنه و جامع درباره اهداف آموزشی، کافی نیست          برای
دخالت دادن فراگیـران بـه عنـوان        . ای دارد  جداگانه تهیه اهداف آموزشی بالقوه سهم    

-ریز آموزشی به فراگیران است تا مهارت      برنامه    یک منبع تشخیص، نیازمند کمک      

  . )7(های تشخیص نیاز در آنها تقویت شود
 

  سالمتشناسایی نیازهای آموزش 
. ها و نیازهای جامعه باشد     زمانی موفق است که بر اساس واقعیت       سالمتآموزش  

مطالب زیادی را پیرامون : اگر اعضای جامعه در جمع آوری اطالعات مشارکت کنند        
 ارتبـاط بـا      منـابعی را کشـف خواهنـد کـرد کـه در             ، راخواهند گرفت خود ف جامعه  

منـد  اظهار نظرهای آحاد جامعه در چگونگی حل مشکالت بهره  از اشد ، نیازهایشان ب 
                                                 
١ -tyler 
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هـای بهداشـتی    در فعالیـت اًند که واقع  کن و بدین ترتیب احساس می      ؛ خواهند گردید 
ه خـود مـردم     ترین مورد، زمانی خواهـد بـود کـ        در حقیقت مطلوب  . مشارکت دارند 

بحث کنند و همراه با کارکنان بهداشـتی،    درباره نیازهایشان،شروع به بررسی نموده 
ریـزی  ، تعیین نموده و سپس برنامه     است  اولویت  در  هایشان را که    هر یک از خواسته   

بیمـارانی کـه بـه      . فرصت خوبی بـرای مشـارکت و یـادگیری اسـت          ،  مشاهده  . نندک
توان برای مشاهده محیط زندگی خودشان تشویق       نمایند را می  درمانگاهی مراجعه می  

هـای جامعـه را بـرای مشـاهده محـیط زندگیشـان بسـیج نمـود تـا                   نمود و یا گـروه    
 ایواژه،  مشـارکت   . نـد ها و مشکالت موجود جامعه خویش را بررسـی کن         نیازمندی

 و یـا سـایر نیازهـای یـک جامعـه            سالمت زمینهکلیدی در جمع آوری اطالعات در       
  . است

 انـواع مختلفـی از      ، جمـع آوری   تسـالم نقطه شروع تعریـف نیازهـای آمـوزش         
اینک به انواع مختلف اطالعـات بهداشـتی و اینکـه           . اطالعات از منابع مختلف است    

د، نـ  کمک نمای  سالمتبه تعریف نیازهای آموزش     ست  این اطالعات چگونه ممکن ا    
   :)8(پردازیممی

 
  های اپیدمیولوژیکی اطالعات و داده-1

هـا در   و انتشار بیمـاری   بر ایجاد    تعیین کننده و مؤثر   مطالعه عوامل   ،  اپیدمیولوژی  
کند که چه تعداد از مردم تحـت        گیر شناختی مشخص می   های همه داده. جوامع است 

ند و اگر آن مشکل بهداشتی به طـور بـالقوه از            ا قرار گرفته  بهداشتی یک مشکل    تأثیر
انـد و   انواع مهلک است، چه تعداد از مردم از آن مشکل بهداشتی خاص فوت نموده             

های مربوط به مرگ و میـر و ابـتال          داده . چه کسانی در معرض خطر بیشتری هستند      
ای قابـل   ر سـطح منطقـه    شوند و بعضی اطالعات نیز د      می   آوریدر سطح ملی جمع   

کی، اطالعات ضروری در مـورد      های اپیدمیولوژی داده  به طور کلی    . دسترسی هستند 
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 استعداد بـالقوه    در نتیجه  افراد جامعه، علل و عوامل خطر مرتبط با بیماری و            سالمت
  .)8(نمایندت را فراهم میسالمبرای پیشگیری و آموزش 

  
   زندگیهای مربوط به سبک اطالعات و داده-2

- ارزش ی از سبک زندگی اشاره به روش زندگی مردم دارد و بازتاب دامنـه کـامل             

سبک زندگی ترکیبـی از الگوهـای       . ها است  و فعالیت  هاهای اجتماعی، طرز برخورد   
 سـبک   یمسـتلزم ارتقـا   ،  سـالمتی   . رفتاری و عادات فردی در سراسر زندگی اسـت        

ز آن اسـت کـه بـین سـالمتی و           مطالعات انجام شده حـاکی ا     . زندگی بهداشتی است  
ـ           . سبک زنـدگی ارتبـاط وجـود دارد        ه بسـیاری از مشـکالت بهداشـتی امـروزی و ب

خصوص در کشورهای پیشرفته مانند چاقی، اختالالت قلبی عروقـی، سـرطان ریـه،              
اطالعات مربوط به رفتار    . های سبک زندگی در رابطه است     اعتیاد و غیره با دگرگونی    

 پرخطـر ،   المت، از قبیل فعالیـت فیزیکـی، رفتـار جنسـی          و سبک زندگی مرتبط با س     
هـای  هـای موجـود در بررسـی      داده سیگار کشیدن و نوشیدن مشروبات الکلـی را از        

 . دست آورده توان بای میی یا منطقهسالمت و بیماری در سطح مل

  
  های اجتماعی و محیطی شاخص-3

العات وجود دارنـد کـه      عالوه بر اطالعات پزشکی گفته شده، انواع دیگری از اط         
آیـا مشـکالتی در     : بـرای نمونـه     .  باشند سالمتممکن است نشانگر نیاز به آموزش       

 آیا تعداد افراد سالمند بدون سرپرست زیـاد اسـت؟          مورد مسکن یا کار وجود دارد؟     
امکانـات و تسـهیالت اجتمـاعی،        هـای بـا درآمـد پـایین وجـود دارنـد؟           آیا خانواده 

های مـرتبط بـا ایـن عوامـل اجتمـاعی           اده د استراحتی، تفریحی و خرید چه هستند؟     
ممکن است نشانگر نیاز به آموزش در مواردی از قبیل بهزیستی، تنظـیم خـانواده یـا                 
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در کارهـای جدیـد در      . ای مواد غذایی با توجه به قیمت آنها باشد        درک ارزش تغذیه  
  . )8( است»های مثبت بهداشتیشاخص«تأکید بر توسعه این زمینه، 

  
 های تخصصی و غیر تخصصی دیدگاه-4

منعکس کننده تجارب و تصـوراتی اسـت        مردم ،   های متخصصین و عموم     دیدگاه
 با این حال، ایـن      .اند و نادیده گرفتن آنها عاقالنه نیست      دست آمده ه  ها ب که طی سال  

شود، بـدون    کماکان دنبال می   سالمتد و آموزش    شونتجارب اغلب نادیده گرفته می    
گیرنـده   همان چیزی است کـه آمـوزش       اًاینکه در نظر گرفته شود که آیا آموزش واقع        

هـای متخصصـین     بـا دیـدگاه    هـا ،  مند است و یا این آموزش     نیاز دارد یا به آن عالقه     
هـای متعـددی بـرای کسـب        روش بهداشتی با تجربه جامعه منطبق اسـت یـا خیـر؟          

های متخصصین بهداشتی و عموم مردم وجود دارد که از بحث غیـر رسـمی،               یدگاهد
ای دقیق متغیـر    های مصاحبه مصاحبه، استفاده از پرسشنامه در مقیاس وسیع تا تکنیک        

  . هستند
های طـوالنی در محـل      افرادی که سال  : اعضای کلیدی جامعه ممکن است شامل       
هـای   اعضـای سـازمان     ؛  احترام هستند  زندگی کرده و به خوبی شناخته شده و مورد        

. ت جامعــه باشــندســالمیــا اعضــای شــورای   اعضــای اتحادیــه اصــناف ؛داوطلــب
متخصصین کلیدی ممکن است افرادی از جمله پزشکان عمـومی، رهبـران مـذهبی،              
مراقبین بهداشت، مددکاران اجتماعی، معلمین، مسـئولین بهداشـت محـیط و پلـیس              

  . باشند
، مرحلـه بعـدی سـنجش آن        ت شناسایی شد  سالم به آموزش    وقتی یک نیاز معین   

  . )8(یات بیشتر استینیاز با جز
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  ت سالم نیازهای آموزش سنجش
رسـش یـک    توان به طور سیستماتیک بـا پ       را می  سالمتسنجش نیازهای آموزش    
به متخصص کمک خواهد نمـود     ،   پاسخ به این سؤاالت      .سری از سؤاالت انجام داد      

  )8(یا به یک نیاز معین پاسخ دهد و چگونه؟تصمیم بگیرد که آ
   چه نوع نیازی وجود دارد؟-1

بـرای نمونـه، در    آیا نیاز یک نیاز هنجاری، محسوس، بیان شده یا تطبیقی اسـت؟  
نیازهای هنجاری تعیین   شود؟یک کالس مربوط به والدین چه نوع نیازی برآورده می         
یا بیان شده والدین یا نیازهای  شده به وسیله متخصصین بهداشتی، نیازهای محسوس        

  ؟شود آموزش موجود در جاهای دیگر تعیین میدر مقایسه باتطبیقی 
   که یک نیاز وجود دارد؟کندمی چه کسی تعیین -2

 متخصـص، آمـوزش گیرنـده یـا هـر دو؟            تصمیم چه کسی است؟    انتخاب نیاز با  
از بحـث بـین     زیرا نیاز، پـس     . گاهی اوقات پاسخ فوری به این پرسش واضح نیست        

دانند که بـه چـه چیـز نیـاز     افراد همیشه نمی. پدیدار شده است،  متخصص و مراجع    
ایـن  . خواهند، چون آگاهی و دانش آنهـا از امکانـات محـدود اسـت             دارند یا چه می   

ل یممکن است بخشی از وظیفه متخصص باشد کـه آگـاهی و دانـش در مـورد مسـا          
 ن است او کمک کند که یک تقاضا یا یک         با این شیوه ممک   . بهداشتی را افزایش دهد   

برای نمونه، تقاضای عمومی بـرای      . وجود آید ه ب سالمتنیاز بیان شده برای آموزش      
آیـد کـه متخصصـین       هنگامی پدید می   اًآموزش در مورد چگونگی ترک سیگار، صرف      

بهداشتی آگاهی افراد در مورد مخاطرات بهداشـتی سـیگار کشـیدن را افـزایش داده                
ـ                 م. باشند وسـیله  ه  وقعیت ایده آل در این مورد آن است کـه یـک تصـمیم مشـترک ب

  . گیرندگان و متخصصین اتخاذ شودآموزش
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  گیری در مورد وجود نیاز کدامند؟  ها برای تصمیم زمینه-3
اگـر وجـود     های کمـی وجـود دارد؟      دال بر وجود نیاز در قالب داده       واهدیآیا ش 

برای نمونه، در مورد آمـوزش       پذیر است؟ امکانهایی  آوری چنین داده  ندارد آیا جمع  
هـای  هـای مربـوط بـه سـقط جنـین و حـاملگی            تواند بـا داده    نیاز می  ،تنظیم خانواده 

آیا آنها آموزش را به  آیا به نظرات مراجعین توجه شده است؟    . ناخواسته تقویت شود  
- از قضـاوت   بینند؟ آیا اصولی وجود دارد که تعیین کند یک نیاز ناشی          عنوان نیاز می  

چه  وی می باشـد،    اگر ناشی از قضاوت     و  است؟ آموزش دهنده سالمت  های ارزشی   
  د؟در آن دخالت دارنهایی ارزش
  

  سالمتآوری اطالعات برای تعیین نیازها در آموزش جمع
ت زمانی موفق اسـت کـه بـر اسـاس       سالمآموزش    ،  گفته شد  گونه که قبالً   همان
-هنگام جمـع  . آوری گردد  اطالعات صحیح جمع   و بدین منظور باید    ها باشد واقعیت

 ممکن است این سؤال مطرح      سالمت ،  تعیین نیازها در آموزش      آوری اطالعات برای  
آوری اطالعات  جمعکه  در پاسخ باید گفت     » چه اطالعاتی مورد نیاز است؟    «شود که   

  : الزم استدر موارد زیر
   ؛مهمترین مشکالت مطرح شده توسط شخص، گروه یا جامعه -
  ؛ مشاهده کندخود آموزش دهنده سالمتیگری که ممکن است مشکالت د -

  ؛هستند مشکالتی که سایر کارکنان جامعه با آن روبرو -

  ؛تعداد افرادی که دارای چنین مشکالتی هستند -

  ؛دنشورفتارهایی که سبب بروز چنین مشکالتی می -

  ؛دالیل مختلفی که برای این رفتارها وجود دارد -

 هسـتید ای  آگاهی کامل در مورد جامعـه مند به این اطالعات، نیاز    بیرای دست یا  ب
 . کنیدمیکه در آن کار 
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  درک مشکالت
بر بروز یک مشکل مانند یک بیماری یـا         تا زمانی که درک روشنی از عوامل مؤثر         

. نداشته باشید، قادر به کنترل آن نخواهید بـود        باال بودن میزان سوء تغذیه در کودکان        
 از جملـه بایـد      .آزمایش قرار گیـرد   بررسی و   علل متعددی وجود دارد که باید مورد        

د؟ این موضوع مهـم اسـت کـه بـدانیم چـرا             نچرا این مشکالت وجود دار    بدانیم که   
تنها . ها را در جهت حل آن برداریم      ترین قدم د تا بتوانیم مناسب   نمشکالت وجود دار  

، ایجاد و یا عدم وجود مشکالت را درک کنند        کارکنان بهداشتی نیستند که باید دالیل       
تشـکیل جلسـات،    .  جامعه هم باید به همین نحـو آنهـا را درک نماینـد             یبلکه اعضا 

و ها یا نمایندگان جامعه برای کمک به مردم در آشـنایی  بحث و گفتگو با افراد، گروه 
آگاه  بیشتر   مشکالتشانزمانی که مردم جامعه درباره      .  علل مشکالت مفید است    درک

  . )10( خواهند بودتواناترهای مناسب برای حل آنها، شوند، در انتخاب فرصت
  

  نقش رفتار
می تواننـد   ای از آنها     و پاره  سالمت یارتقاتوانند باعث   برخی از انواع رفتارها می    

، خنثـی یـا     سـالمت منجر به بیماری شوند، در حالی که تأثیر انواع دیگر رفتارها بـر              
رفتـار بهداشـتی درک     یک  اولین چیزی که باید هنگام دقت در        . تالاقل ناشناخته اس  

  را بـر   شـود می  سالمت یارتقا این است که چرا مردم رفتار خاصی که باعث            ، گردد
ها و یا افراد با نفـوذی باعـث تشـویق و یـا              کدام منابع، اعتقادات، ارزش    ؟گزینندمی

 تقویـت و پشـتیبانی       برایوان  تهایی را می  تیچه فعال  شوند؟ایجاد رفتار بهداشتی می   
  ریزی نمود؟اعمال بهداشتی، طرح

اگر مردم تصـمیم بـه اصـالح      .آیدمالحظه رفتار غیربهداشتی پیش می    بعد از این،    
توانند در رابطه بـا اعمـال    در این صورت حداقل سه کار را می    ، شان بگیرند وضعیت

  :غیر بهداشتی انجام دهند
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 بـه عنـوان یـک راه حـل           (جـای آن  ه   نموده و ب    رفتار غیربهداشتی را فراموش    -
   برگزینند ؛اری را که بهداشتی است،  رفت)موجود

تی، تغییـر   تـر رفتـار غیـر بهداشـ       هـای خطرنـاک    به منظور بر طرف نمودن جنبه      -
    ؛دنمختصری در آن بعمل آور

  . دن اعمال جدید را جایگزین رفتار غیر بهداشتی نمای-
رفتـار،  از آنجا کـه     . اشتی، نیاز به درک موقعیت است     برای شناخت بهتر رفتار بهد    

توانـد تشـویق     بهترین اقدام مـی    ،بخشی از روش زندگی یا فرهنگ یک جامعه است        
اگر . یک رفتار بهداشتی موجود به عنوان جانشینی برای یک رفتار غیر بهداشتی باشد            

-افتن راه جایگزین مناسب و قابل قبولی موجود نباشد، در این صورت چاره بعدی ی            

ترین مرحله عمل   برای مردم، مشکل  . آور است ی در اعمال زیان   ی تغییر جز  برایهایی  
به سه مورد فوق، کوشش آنها برای جایگزینی رفتار جدید به جای رفتار آشنای قبلی           

  . )10(است
  

  تواند مشکالت را حل کند؟چه کسی می
ـ ل به تنهایی و با همت و کوشش فردی قابـل حـل     یبعضی مسا  د، در حـالی کـه   ان

. دنـ نمایبرخی دیگر، کمک و مشارکت چندین نفر یا تمامی افراد اجتماع را طلب می             
 بهداشـت  نامناسـب یک جامعه ممکن است اثرات ناشـی از اقـدامات      ،  به عنوان مثال  

ها بـه ایـن مشـکل        افراد و خانواده    برخی از  نحوه رفتار   و محیط را تجربه کرده باشد    
 نظـم بهداشـتی     ،محـیط زنـدگی   نده نمودن آشـغال و زبالـه در         زند زیرا با پراک   بمن  اد

له با تشریک مسـاعی کـل       أممکن است برای حل این مس      . سازند را مختل می   جامعه
آوری آشغال در ظـروف زبالـه اقـدام نمـود و اسـتفاده              جامعه نسبت به جمع   اعضای  

  . ه آنان سپردبهداشتی از این امکانات را به عنوان مسؤلیت فردی و خانوادگی افراد ب
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  چه نوع کمکی مورد نیاز است؟
  و در این مرحله باید سعی نمود تا رفتار مناسب را در هر مرحله از مشـکل درک                  

کند می   به مردم در کسب آن نوع رفتاری کمک          نمود که  آموزشی را طرح     هایبرنامه
 آنهـا را    ،ندباشـ اگـر بیمـار     یا   و   کرده آنان به بیماری جلوگیری      یکه در آینده از ابتال    

کنـد کـه یـک زنـدگی عـادی          میکمکشان  ،  در صورت معلولیت    یا   و   هدیبهبود بخش 
 . داشته باشند

  
 شناسایی و دسترسی به منابع 

د در حـل    نـ توان منـابع موجـود در درون جامعـه کـه مـی            : منابع درونی جامعه   -1
ـ ها و یا تمامی مـردم مـورد اسـتفاده قـرار گیر        مشکالت افراد و گروه     مـورد  د، بایـد ن

  :بعضی از این منابع عبارتند از. دنشناسایی قرار گیر
هـای آموزشـی را در      توان جلسات بحث و تبادل نظـر و دوره        هایی که می   مکان -

     ؛های بزرگ شهر و غیرهآنجا ترتیب داد مانند مدارس، سالن
های بهداشـتی   اجرای طرح  بعضی از مردم ممکن است قادر به کمک مالی برای            -
   ؛باشند
های جامعه  هایی داشته باشند که برای پروژه      بعضی از مردم ممکن است مهارت      -

   ؛مؤثر و مفید باشد
در واقـع   . آینددست می ه  باید بدانید که این منابع نزد چه کسانی است و چگونه ب           

  .  هستندل و مشکالتمسایخود افراد جامعه، مهمترین منابع برای حل 
یکی از دالیـل ایـن امـر،        . درون جامعه را پیدا کنید    بهترین کار این است که منابع       

صرفه جویی در پول است اما مهمتر از آن این است که مردم از اینکه توان کمک بـه                   
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کند تا با   آنها را تشویق می   ،  این غرور   . شوندخود را دارند دچار غرور و رضایت می       
  . مشکالت بیشتری را حل کنند سعی خود

استفاده از منابع درون جامعه       ، همانگونه که ذکر گردید   :  منابع خارج از جامعه    -2
های گاهی اوقات امکانات موجود برای طرح      اما   بهترین راه برای حل مشکالت است     

 لـذا از ایـن      ،به راحتـی حـل نشـوند      مشکالت  ممکن است    و   کندبزرگ کفایت نمی  
  . )10(جهت الزم است تا به منابع بیرون از جامعه نیز نظر داشت

  
  ت پاسخی به نیاز است؟سالم آموزش آیا

های بهداشتی است که اعتالی رفتار بهداشتی       ت آن بخش از مراقبت    سالمآموزش  
رفتار شخص ممکن است علت اصلی یک مشکل بهداشتی محسوب          . را مد نظر دارد   

 در سیسـتم    سـالمت دهنـدگان   آموزش. تواند یک راه حل عمده نیز باشد      شود اما می  
کنند تا تـأثیر رفتارشـان را بـر         باید به مردم کمک      درمان کشور های بهداشت و    شبکه

آنهـا بایـد مـردم را بـرای برخـورداری از زنـدگی              . بهداشت و سالمتشان درک کنند    
 افراد سالمت ، در آموزش   . بهداشتی و سالم تشویق نمایند تا خودشان تصمیم بگیرند        

برخـی اوقـات     .شـوند یسرزنش و مالمت نم   ،  به خاطر رفتار غیر بهداشتی که دارند        
ت در کنـار    سـالم مربیـان آمـوزش     . رفتارهای غیر بهداشتی ناشی از گناه فرد نیسـت        

کننـد تـا از وجـود منـابع و          لین محلی و ملی کار می     ئوخانواده ها، جامعه و حتی مس     
سازد، اطمینان حاصـل    هایی که افراد را به سوی زندگی بهداشتی رهنمون می         حمایت
  . )8(نمایند

ل را حل کند یا تمام نیازهـای        یتواند تمام مسا  ت نمی سالمآموزش   ،   وجودبا این   
بـرای  . ی نیز نباشد  یبهداشتی را بر آورده کند، حتی گاهی ممکن است یک پاسخ جز           

ممکن است در بروز یک بیماری عوامل رفتاری و غیر رفتاری متعددی نقـش              ،  مثال  
توانـد نقـش     غیررفتـاری نمـی    ت در تغییر عوامل   سالم آموزش   اًقطع  که داشته باشند 
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تغییر بعضی از عوامل رفتـاری نیـز بسـیار          ،   از طرف دیگر      .تعیین کننده داشته باشد   
دشوار است و در اتخاذ بعضی از رفتارهای جدید نیز ممکن است موانع مختلفـی از                
     . جمله امکانات مالی مطرح باشد که بر طرف نمودن آنها با آموزش امکان پذیر نباشد

  
  بندی نیازهالویتاو

و نیازهـای    ممکن است با مشکالت      آن ، در جریان   و  ریزی آموزشی   هنگام برنامه 
ممکن است مطالب زیادی برای آموختن وجود داشته باشد اما          . ویممتعددی روبرو ش  

-بنابراین باید دربـاره اولویـت     . از طرف دیگر زمان و منابع محدودی در اختیار باشد         

گیری اسـت کـه     فرآیند مداومی از تصمیم   ،  تعیین اولویت   . گرفتهای برنامه تصمیم    
مخاطبـان  ریزی شامل توصیف نیازها، تعیین اهداف، شناسـایی         در کلیه مراحل برنامه   

هـا  اولویـت . گیرد، تعریف منابع موجود و تعیین عملیات ضروری صورت می         هدف  
اغلـب تعـدادی    ریزی  های برنامه موقعیت. چیزهای مهم یا ارزشمند زمان حال هستند      

دهد، پس الزم است کـه تصـمیم بگیـریم       ه می یرا در یک زمان معین ارا      هااز اولویت 
گیـری بـرای    تواند در تصمیم  اگرچه حقایق علمی می   . مهمتر هستند ،  ها  کدام اولویت 

های شخصی برنامه ریز و افراد دیگـر در         ارزشاغلب  ها به ما کمک کند، اما       اولویت
هـا  اولویـت ،  بنـابراین نتـایج     . کننـد ها را تعیین می   بی اولویت برنامه ریزی اهمیت نس   

  . )7(مبتنی بر یک سری مفروضات انسانی است
ای با موفقیت روبرو شود، باید به روشنی بدانیم که قصد انجـام              برای اینکه برنامه  

 نیازهـای   مـردم معمـوالً   . خواهیم آن را انجام دهـیم     چه چیزی را داریم و چگونه می      
توان انجـام داد، بنـابراین بایـد تصـمیم     دارند اما همه چیز را به یک باره نمی    بسیاری  

ایـن کـار بـه عنـوان     . حل کنـیم ، خواهیم بگیریم که ابتدا کدامیک از مشکالت را می 
 . )10(ها شناخته شده استتنظیم اولویت
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ت سـالم بندی مشکالت بهداشـتی در آمـوزش        توان در اولویت  ت زیررا می  سؤاال
تفاده قرار داد و در نهایت موضوعی را انتخاب کرد که در مقایسه بـا مسـایل      مورد اس 

  :دیگر اولویت داشته باشد
   وسعت مشکل چقدر است؟ -1
   چه کسانی متأثر از مشکل هستند؟-2
  است؟چقدر مشکل شدت  -3
  توان رفع نمود؟چه نیازهایی را می،  با منابعی که در دسترس است -4
  ی بیشترین توجه را دارند؟ مردم به چه مشکالت-5
  مشکل چقدر است ؟ درجه یا میزان مقاومت محیطی -6
  مشکل چقدر است ؟ مقبولیت سیاسی -7
   چگونه است ؟ پیش بینی درجه اثر بخشی و موفقیت مداخله-8
  
   ریزی در آموزش سالمتبرنامه

بـه  طور کلی تنظیم یک برنامه آموزشی بایـد  ه ت یا ب  سالمریزی آموزش   در برنامه 
  :موارد زیر توجه کرد

   دست آوردن اطالعات درباره خصوصیات جمعیته  ب-1
یکـی از کلیـدهای     ،   طـرز زنـدگی آنهـا        اًُطور کلی آشنایی با مردم و مخصوص      ه  ب

اطالعـاتی دربـاره خصوصـیات فرهنگـی،        . ت اسـت  های آموزش سـالم   اصلی برنامه 
ات و رفتـار بهداشـتی      اجتماعی سطح سواد و همچنین آشنایی با طرز فکر مردم، عاد          

آنهـا   هـا و همچنـین نظـر   ل بهداشتی و بیمـاری    یویژه عقاید آنها در مورد مسا     ه  آنها ب 
کمـک بزرگـی بـه پیشـرفت برنامـه          ،  ها و خدمات بهداشتی موجود      درباره سرویس 

  :در این زمینه باید به موارد زیر توجه نمود. خواهد کرد
  ت؟ل مردم از نظر خود آنها چیسی مشکالت و مسا-
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  ل و مشکالت خود چه اطالعاتی دارند؟ی درباره مسا-
  دانند؟هایی را میحل برای حل مشکالت خود چه راه-
  کنند؟ مردم بیشتر از کدام یک از وسایل ارتباط جمعی استفاده می-
  کنند؟  برای حل مشکالت خود به چه افرادی از جامعه مراجعه می-
ـ         خصوصیات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی،    - ویـژه در   ه   سیاسی و مـذهبی آنهـا ب

  ل بهداشتی چیست؟یارتباط با مسا
   منابعی که در جامعه برای آموزش آنان وجود دارد کدامند؟-
   ل و مشکالت و نیازهای بهداشتی مردمی تعیین و تعریف مسا-2

طور که هر یک از مناطق کشور از نظر اقتصادی، فرهنگی، وضع جغرافیایی              همان
ل و مشکالت و نیازهای بهداشتی ایـن        یجتماعی متفاوت هستند، مسا   های ا و سازمان 

با استفاده از آمار و اطالعات و تجزیه و تحلیل آنها در هـر              . مناطق نیز متفاوت است   
-توان میزان نیازهای واقعی مردم را تعیین و برای حل آنها برنامـه            منطقه است که می   

  . ریزی نمود
  . د بودنیا عدم پیشرفت برنامه مؤثر خواه تعیین عواملی که در پیشرفت و -3

 باید عوامـل و شـرایطی را کـه ممکـن اسـت              ریزی در آموزش سالمت   در برنامه 
هـا و باورهـای     موجب عدم پیشرفت برنامه گردد از جمله موانـع اقتصـادی، نگـرش            

سوادی افراد، عدم آگاهی نسـبت بـه        سوادی یا کم  ها، بی منفی یا غلط نسبت به برنامه     
  . شناسایی نمود، و نیز امکاناتی را که در پیشبرد برنامه مؤثر است ل یمسا

      هایی که در این زمینه فعالیت     های موجود و سازمان    مشخص نمودن برنامه   -4
  . کنندمی

ه دهنده  های ارای از برنامه سرویس  ،   باید در هر منطقه      ریزان آموزش سالمت  برنامه
      هـا سـهیم   هایی که در اجرای این برنامـه زمان موجود و سا کارکنانخدمات بهداشتی،   

  .  آگاه بوده و همیشه آخرین اطالعات را در اختیار داشته باشند،باشندمی



 197  ای آموزشیتعیین نیازه

     تشخیص و تعیین کلیه منابع و امکانات موجود در منطقه-5
 ،در تعیین منابع موجود در هر منطقه باید نیروی انسانی، منابع مـادی و اعتبـارات               

 . . . هیزات از جمله وسایل سمعی و بصری، نشریات مختلف بهداشتی و          وسایل و تج  
  . را در نظر گرفت

   های هدف تعیین و شناسایی گروه-6
 های هدف مشـخص شـوند و       باید گروه  ، حتماً ریزی درآموزش سالمت    در برنامه 

جمله سطح سـواد، قـدرت یـادگیری، فرهنـگ، آداب و رسـوم و                های آنها از  ویژگی
ای از مردم هستند که برنامـه   عده،منظور از گروه هدف.  آنها شناسایی گردد اعتقادات

  . شودآموزشی در مورد آنها و برای آنها اجرا می
    اخذ تصمیم در مورد مدت برنامه-7

 با توجه بـه زمـان الزم بـرای ایجـاد            ورد مدت برنامه برای آموزش سالمت ،      در م 
ریزان باید به طـوالنی     بک زندگی آنها،  برنامه    تغییر در عادات و رفتار مردم و تغییر س        

  . مدت بودن جریان تغییر رفتار توجه داشته باشند
  ها تعیین اولویت-8

با توجه به محدود بودن منابع و امکانات، نیروی انسانی و محـدودیت زمـانی در                
 مـورد یک یا چند ، بسیاری از موارد الزم است از بین چندین مشکل و نیاز بهداشتی            

ل و مشکالت در کشـورهای مختلـف و حتـی در منـاطق              یاین مسا . ا انتخاب نمود  ر
   . مختلف یک کشور ممکن است متفاوت باشد

    تعیین هدف کلی و اهداف ویژه-9
ریـز بایـد هـدف کلـی        در درجه اول برنامـه    ،  ت  سالمبرای تعیین اهداف آموزش     

 برای هـر مرحلـه از برنامـه          اهداف ویژه را    ، برنامه را در نظر بگیرد و با توجه به آن         
   .تعیین کند
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  خالصه 
  شناسایی نیازها  . تعیین نیازهای آموزشی است   ،  ریزی آموزشی   اولین مرحله برنامه  

گیری در مورد طراحی یک دوره آموزشـی        گیری یا عدم تصمیم   تواند برای تصمیم  می
یـا   رشنیازهای آموزشی ممکن است مربوط به دانـش، نگـ         . مورد استفاده قرار گیرد   

. باشـد ،  هایی که فراگیران نیاز دارند تا به طور مؤثرتری رفتاری را تغییر دهند              مهارت
گردد جمعیت مورد نظـر در چـه وضـعیتی     در مرحله تعیین نیازها است که تعیین می       

  . گرددقرار دارد و در حقیقت نقطه شروع اقدامات در مراحل بعد مشخص می
  در یـک   . ها و نیازها باشد   ر اساس واقعیت  ت زمانی موفق است که ب      سالم آموزش

 نیازهـای   ، نیازها را به چهار دسته نیازهای هنجاری، نیازهـای محسـوس           ،بندیتقسیم
 نیاز هنجاری نیـازی اسـت کـه توسـط       . اندبیان شده و نیازهای تطبیقی تقسیم نموده      

رفتن قرار گـ  . شود تعیین می  خودشان استانداردهای   طبق بر   ینمتخصصیا   انکارشناس
 نیاز محسوس نیـازی  .است نیاز وجود از آن استانداردها به معنی    تر وضعیت پایین  در

خواهند یـا بـه     کنند و شامل چیزی است که می      است که مردم به آن احساس نیاز می       
نیاز محسوسی است که به صورت خواسته یا تقاضـا          ،  نیاز بیان شده    . آن تمایل دارند  
هـایی  گـروه   سالمت با مقایسه   ی و ارتقا  برای آموزش نیازهای تطبیقی   . در آمده است  

-های مشابهی که این خدمات را دریافت نمی       گروه    و   کنند دریافت می  اتیخدمکه  

  . شوندکنند، تعریف می
     هنگـام  . آوری گـردد برای تعیین نیازها باید اطالعات الزم از منابع مختلـف جمـع      

 ویمن است با مشکالت متعددی روبرو ش       ممک آن ، در جریان   و  ریزی آموزشی   برنامه
مشـکالت و  بنابراین بایـد  ، است ان و منابع محدودی در اختیار   اما از طرف دیگر زم    

  . و بر اساس اولویت به حل آنها اقدام نمودکرده بندی نیازها را اولویت
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  . انواع اهداف آموزشی را نام ببرد-2
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  .بزند
 سه ویژگی اهداف رفتاری را توضیح -4

  .دهد
یارارزیابی اهداف رفتاری را نام  چهار مع-5

  .ببرد
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 پنج مورد ازاصول تعیین اهداف آموزشی -7
  . را نام ببرد

 بین اهداف رفتاری و اهداف حل  تفاوت-8
  .له را بیان کندمسأ

 سه منبع تعیین اهداف آموزشی را نام -9
  .ببرد
 -ی و روانیهای شناختی، عاطف حیطه-10
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 های آموزش سالمت اهداف برنامه-11

  .منطقه تحت پوشش خود را تدوین نماید
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  نقش اهداف آموزشی
   ؛کندتر می پیدا کردن مسیر و جهت حرکت را آسان ،مشخص کردن هدف -١
 یراهنمای بسیار خوبی برای تعیـین و تـدوین محتـوا          ،  وجود اهداف آموزشی     -٢

  ؛ استآموزشی

 ارتباط مستقیم و نزدیکی با محتوای آموزشـی         آموزش ، های  چون انتخاب شیوه   -٣
-دارد بنابراین وجود اهداف آموزشی به انتخاب درست و منطقی آنها نیز کمـک مـی               

  ؛کند

     نظر به اینکه مواد و وسایل آموزشی مورد استفاده بایستی با توجـه بـه محتـوا و       -٤
تـوان وجـود اهـداف آموزشـی را در           شـود، بنـابراین مـی      انتخابآموزش  های  شیوه

  ؛ انتخاب مواد و وسایل آموزشی دخیل دانست

 باید بر اساس محتوای تدریس شده به عمل آید،          میزان یادگیری چون ارزشیابی    -٥
  کـامالً   ، بنابراین نقش اهداف آموزشی در طراحی و اجـرای یـک ارزشـیابی منطقـی              

  ؛رسدانکارناپذیر به نظر می

بـرای  ) تجـارب یـادگیری   (های آموزشـی    ظر به اینکه انتخاب و توصیه فعالیت      ن -٦
توان ادعا کردکه    صورت گیرد، بنابراین می    آموزشیفراگیران باید با توجه به محتوای       

  . )6(اهداف آموزشی در این مورد نیز نقش مؤثری را دارا هستند

  
  انواع اهداف آموزشی

  اهداف کلی
شـوند،  هـای کلـی بیـان مـی       زشی که به صورت عبارت    به آن دسته از اهداف آمو     

 ممکن است در یک برنامه آموزشی در مورد         مثالً. شوداهداف کلی آموزشی گفته می    
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 هستند، هـدف کلـی بـه     آموزش دهندگان سالمت  بیماری ایدز که جمعیت هدف آن       
  :صورت زیر بیان شود

  فراگیران با بیماری ایدزآشنایی :هدف کلی
 مشخص نیسـت    در مثال باال دقیقاً   . فاوتی را از این اهداف دارند      افراد برداشت مت  

برداشـت بعضـی از آنهـا       . شوندهایی از بیماری ایدز آشنا می     که فراگیران با چه جنبه    
ی مد   کاهش میزان شیوع و بروز این بیمار       برایریزی  ممکن است این باشد که برنامه     
. بیماری آمـوزش داده خواهـد شـد       های این   م و نشانه  نظر است یا فکر کنند که عالی      

های انتقال بیماری ایدز    گروهی دیگر ممکن است این برداشت را داشته باشند که راه          
های پیشگیری از این بیماری مـد نظـر اسـت،           گروهی فکر کنند که راه    . مد نظر است  

گروهی دیگر فکر کنند که عوارض این بیماری مد نظـر اسـت و بـه همـین ترتیـب                    
این عبـارت تغییـر      . های متفاوت دیگری نیز وجود داشته باشد      شتممکن است بردا  

کنـد و هنگـام   مشـخص نمـی  ، مطلوبی را که بایـد در رفتـار فراگیـران ایجـاد شـود          
 مشـخص   یعنی کـامالً  . آورد  ارزشیابی پیشرفت کار فراگیر، مشکالتی را نیز پیش می        

 بـه   ،و تفسیر پذیر هسـتند     تعبیر    کلی اهداف. اند یا نه  شود که اهداف تحقق یافته    نمی
  یـا رفتـاری    ایشوند و ممکن است در مقایسه با اهداف مرحله        صورت مبهم بیان می   

  . در مدت زمان بیشتری تحقق یابند
ایـن اهـداف   . های آموزشی با ارزش هستنداهداف کلی برای فعالیت  با این وجود    

موزشـی بـا ارزش     ای و رفتاری را که در نهایـت از نظـر آ           ها و اهداف مرحله   فعالیت
آمـوزش  بخشـند و بـه      کنند و به آنها جهت و هماهنگی الزم را می         روشن می  هستند
هـای  ها و مهـارت های الزم را برای کسب دانش   دهند تا تمام فعالیت    امکان می  دهنده

بـه  ،  انتخاب و یا تـدوین اهـداف کلـی          همچنین  . )7(جدید برای فراگیر طراحی کند    
هر هدف کلی بایـد یـک       . کندمورد بحث کمک می   مشخص کردن محدوده محتوای     



 202  آموزشیریزیبرنامه

تحقق یابد  ی  یرا باشد و پس از حصول چند هدف جز        حالت کلی، گنگ و مبهم را دا      
)10( .  

  
  )ایاهداف مرحله(ییاهداف جز

گیرند که اهداف کلی    برداری قرار می  از آن نظر مورد استفاده و بهره      جزیی  اهداف  
راحتی مورد استفاده قرار    هتوانند ب نشان نمی به خودی خود و به دلیل مبهم و کلی بود         

 کـوچکتر و خردتـری کـه همـان          ین الزم است اهداف کلی را به اجزا       بنابرای. گیرند
 ش آمـوز  ،تقسیم نمود تا با صراحتی که در آنها مطـرح اسـت           ،  هستند  جزیی  اهداف  

بایـد  جزیـی   توان گفت که بر خالف اهـداف کلـی، اهـداف            پس می . ودشقابل اجرا   
بر خـالف اهـداف     اهداف  در ضمن این    . ی حالتی صریح، روشن و واضح باشند      دارا

  . )6(تعبیر و تفسیر پذیر نیستند، کلی 
گیرنـد ولـی نسـبت بـه اهـداف کلـی            از اهداف کلی سرچشمه می    جزیی  اهداف  

تر و نسبت به اهداف رفتاری، دارای جامعیت و شمول بیشـتری           محدودتر و مشخص  
یـا  جزیـی  کند در حالی که اهداف ت را مشخص میجهت حرک، هدف کلی   . هستند
های دارای جنبه، د و در نتیجه نسبت به هدف کلی        نسازمقاصد را معین می    ایمرحله

ای از مواقع ممکـن اسـت نقـش هـدف           در پاره جزیی  اهداف  . عملی بیشتری هستند  
دیگـری  جزیـی  تـوان از آن، اهـداف   کلی را به عهده بگیرند که در این صـورت مـی    

 هدف کلی یک     مثالً .در حقیقت نکته مهم در اینجا نسبی بودن اهداف است         . ختسا
  هـر یـک از     .ای تجزیـه کـرد    ای از اهداف مرحلـه    توان به دسته   را می  برنامه آموزشی 
 و   بخشی از آن برنامه آموزشـی باشـند        ، هدف کلی  ای نیز ممکن است     اهداف مرحله 

  . )5(تری از آنها سرچشمه بگیردییاهداف جز
توانـد بـه شـرح     میدر رابطه با هدف کلی ذکر شده ،      جزیی  هایی از اهداف    مونهن

  :زیر مطرح شود
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  آشنایی فراگیران با بیماری ایدز:هدف کلی
  :پس از پایان دوره آموزشی فراگیر بتواند:یاهداف جزی

  . عامل بیماری ایدز را نام ببرد-1
  . های بیماری ایدز را نام ببردو نشانهعالیم   -2
  . های انتقال بیماری ایدز را توضیح دهد راه-3
  . های پیشگیری از بیماری ایدز را توضیح دهد راه-4
  . برنامه آموزشی تهیه نماید،  برای آموزش به مردم در مورد بیماری ایدز -5
  .  به مردم در مورد بیماری ایدز آموزش دهد-6
  

  اهداف رفتاری
شود که نوع رفتار و قابلیت هایی را        ه می اهداف رفتاری به آن دسته از اهداف گفت       

مـی  مطلبی خاص بـه آنهـا برسـد، مشـخص           که انتظار داریم فراگیر پس از یادگیری        
آنچـه را   ،  ترین عبارات و با دقت کـافی        نقش این اهداف آن است که با واضح       . کنند
فراگیر باید در جریان یک تجربه یادگیری بیندیشد، انجام دهد یـا احسـاس کنـد،               که  

 رفتارهـای ویـژه ای هسـتند کـه          ،اهـداف رفتـاری   به عبارت دیگر  . )7(روشن نمایند 
ی مزایـا . فراگیران باید از خود بروز دهند تا مشخص شـود یـادگیری رخ داده اسـت               

  ):11(اهداف رفتاری عبارتند از 
   ؛ نوشتن اهداف رفتاری آسان است-1
   ؛انتر استآسی یادگیری هابندی این اهداف با توجه به حیطه طبقه-2
  .  ارزشیابی آنها راحت تر است-3

 و یـا عملـی کـه        »رفتار«در پاره ای از منابع، هدفی را رفتاری معرفی کرده اند که             
به صورت فعلـی قابـل مشـاهده و انـدازه گیـری              را   رودبروز آن از فراگیر انتظار می     

هدف رفتاری را جزیی توان یک هدف  از این دیدگاه می   ،  براین  بنا. دکرده باش تدوین  
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را بـا هـدف رفتـاری       جزیـی   توان یک هـدف     نمی،  ولی از دیدگاهی دیگر      نیز نامید 
ندازه گیری بـودن رفتـار در هـدف         یکسان تلقی نمود زیرا با وجود قابل مشاهده و ا         

- نیسـت نمـی    »معیار« و   »شرایط«،  »رفتار«ی، هدفی را که دارای سه جزء اساسی         یجز

رفتاری کامـل اسـت     یک هدف   بنابراین هدفی    .توان یک هدف رفتاری کامل دانست     
  . )6 (که سه جزء یاد شده را دارا باشد

 باید کسب کنـد یـا    فراگیرمهارت یا دانشی است که، منظور از رفتار  : رفتار 
ت عبـار  به عبـارت دیگـر رفتار      . )12(عمل یا مهارتی است که قادر به انجام آن باشد         

مـثال در   . )6(ز آن را از فراگیر انتظار داریـم       ی که برو  یاست از عمل یا فعالیت یا توانا      
-پایان یک برنامه آموزشی در مورد اهمیت تغذیه با شیر مادر و پیشگیری از بیمـاری               

  :  ، فراگیر بتواندجمعیت هدف آن گروهی از مادران هستند های اسهالی که 
 . نام ببردمزایای تغذیه با شیر مادر را  -1

   رفتار                                            
 . تهیه نماید ORSمحلول  -2

   رفتار                            

 در نوشتن اهـداف رفتـاری       . فعل رفتاری  بیانگر رفتار قابل مشاهده فراگیر است        
گیری انتخاب شود تا بـه      های مورد استفاده باید به صورت قابل مشاهده و اندازه         واژه

در حـالی کـه اسـتفاده از        ،  رد فراگیر اظهار نظر نمود      کمک آنها بتوان در مورد عملک     
بـه عنـوان    . گیری چنین خاصـیتی را دارا نیسـتند       های غیر قابل  مشاهده و اندازه      واژه

کار بردن کلماتی نظیر فهمیـدن، درک کـردن، دانسـتن و غیـره چـون قابـل                  ه  مثال، ب 
د نـاظر دیگـری را در       توانند مربی و یا هـر فـر       نمی     گیری نیستند   مشاهده و اندازه  

بنابراین در نوشتن اهـداف رفتـاری       . مورد حصول هدف توسط فراگیر مطمئن سازند      
. )6(هـا تفسـیرپذیر هسـتند     ی استفاده کرد که کمتر از دیگر واژه       یهابهتر است از واژه   

بندی طبقه :بعضی از افعال رفتاری قابل استفاده در نوشتن اهداف رفتاری عبارتند از             
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ن، تعریف کردن، پیشنهاد دادن، توصـیف کـردن تخمـین زدن، ارزیـابی              کردن، ساخت 
-نام بردن، پیش   گیری کردن کردن، توضیح دادن، شناسایی کردن، تفسیر کردن، اندازه       

  . )12( حل کردنوگویی کردن 
ای بیان شود که مانع ایجاد سوء تفاهم گردد و به عبارت دیگر،             هدف باید به گونه   

ترین شکل بیان شده است که بـه بهتـرین وجـه،     به واضح توان گفت هدف  زمانی می 
بنابراین در تعیـین اهـداف رفتـاری، بایـد          . مقاصد آموزشی را به فراگیران انتقال دهد      

انتظارات مربی از فراگیران به روشنی مشخص شود، به عبارت دیگر مربی و فراگیـر               
ر تعیین اهداف رفتاری،    این، د ربناب. از آنچه باید انجام شود درک مشترک داشته باشند        

باید از به کار بردن افعال و کلمات مـبهم و قابـل تعبیـر و تفسـیر پرهیـز شـود و در              
 مشـخص   ًاعوض باید از افعال و عباراتی که نوع فعالیت و رفتار مورد نظـر را دقیقـ                

   . )5(د، استفاده کردنکنمی
-بروز می شرایط عبارت است از موقعیتی که رفتار مورد نظر در آن            : شرایط 

در چـه مـوقعیتی انجـام     کند کـه رفتـار       شرایط مشخص می    به عبارت دیگر   . )6(کند
پـس  .  توجه نمایید  ،به اهداف رفتاری قبل که دارای شرایط هستند       . )12 (خواهد شد 

  :از پایان دوره آموزشی فراگیر بتواند
 . نام ببرد بدون استفاده از جزوات آموزشی مزایای تغذیه با شیر مادر را -1

       شرایط                    رفتار                                                   
 . دیتهیه نما ORSمحلول  در حضور مربی بهداشت -2

                          رفتار         شرایط                 

      
 تـا در    کنـد  به مربیان کمـک مـی       ، توجه به جزء شرایط در تدوین اهداف رفتاری       

هنگام تدوین اهداف موقعیتی را که پس از فراگیری مطالـب آموزشـی فراگیـر بایـد                 
   مد نظر قرار داده و او را بـه           ، ها و نگرش خود را در آن اعمال کند        اطالعات مهارت 
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گاهی الزم اسـت رفتارهـای نهـایی را بـا ذکـر             . )6(ترین شکل آموزش دهند   مناسب
 یعنـی   .موقعیت به هدف دست یابد، مشخص کنـیم       موقعیتی که مایلیم فراگیر در آن       

تواند استفاده کند یا در کجا و       تواند یا نمی  که فراگیر از چه چیزهایی می     تعیین نماییم   
  . )5(در چه زمانی باید مهارت الزم را از خود بروز دهد

حد نصـابی اسـت کـه بـر اسـاس آن رفتـار نهـایی                ،  معیار  منظور از   : معیار 
سطح مشخصی از یادگیری که از قبل بوسیله تعیین کننده هدف           ا   ی ،شودارزشیابی می 

مشخص شده، معیاری است که با آن موفقیت فراگیر در رسیدن به اهـداف آموزشـی       
بارت است از حـداقل میـزان قابـل قبـول           عمعیار  به بیان دیگر    . )5 (شودسنجیده می 

 رفتار مورد نظـر را بـا        معیار بیان کننده این است که فراگیر      . )6(بروز رفتار مورد نظر   
معیـار در مقایسـه بـا    ، گـاهی اوقـات    . چه دقتی یا به چه خـوبی بایـد انجـام دهـد           

های قبل که دارای هر سه جزء رفتار، شـرایط و            مثال . )12 (گردداستاندارد تعیین می  
  :   توان به صورت زیر نوشتمعیار باشند را می

 . نام ببرد ن استفاده از جزوات آموزشیبدو مزایای تغذیه با شیر مادر را ازده مورد -1

      شرایط                    رفتار              معیار                                             
 . تهیه نماید به طور صحیحرا   ORSمحلول  در حضور مربی بهداشت -2

  معیار            رفتار                       شرایط                                 

کننده آن است که بروز رفتـار تـا چـه میـزان از خطـا و یـا                    مشخص ،معیار هدف 
متغیرهای بیشماری بر تعیین معیـار      ،   اًمسلم .برخوردار بوده است  نقصانی قابل قبول    

میزان اهمیت رفتار در شرایطی      :عبارتند از  ی از این متغیرها   یهانمونه. گذارندتأثیر می 
 در تـدریس مطالـب و بـه         آموزش دهنـده  ز کند، میزان وقت و انرژی که        ید برو که با 

کند و فواصل زمـانی بـروز رفتـار در          عبارت دیگر ایجاد توانایی مورد نظر صرف می       
 اًهای وریـدی بایـد حتمـ      به عنوان مثال در اهداف مربوط به تزریق       . شرایط مورد نظر  
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شخص تزریق کننده در سرنوشت حیاتی      میزان معیار را باال گرفت زیرا میزان مهارت         
   . )6(کندبیمار نقش بسیار زیادی را بازی می

شـوند بـه عبـارت دیگـر        اهداف رفتاری مناسب بر اساس چهار معیار ارزیابی می        
  :)13(هنگام نوشتن اهداف رفتاری با استفاده از این معیار ها باید آنها را ارزیابی کرد

  .ور هستند مح-فراگیر ، اهداف رفتاری خوب-1
  کند که از فراگیر انتظـار      این موضوع تأکید می   بر محور   -فراگیریک هدف رفتاری    

 آموزش دهندگان گاهی .از آموزش دهنده سالمت رود چه عملی را انجام دهد نه   می
،  انجام دهد آموزش دهندهرود   انتظار می   که اهداف آموزشی بر آنچه   بیان   درسالمت  
چنـین اهـداف    . فراگیـران انجـام دهنـد     رود  چه که انتظار می   نه بر آن  و  کنند  تأکید می 

-مـی  کمـک آموزش دهنده    محوری فقط این ارزش را دارند که به          -آموزش دهنده   

آموزش . فراگیران شود کنند تا خودش کارهایی را انجام دهد که منجر به یادگیری در
جـام دهنـد و    هـایی کـه بایـد ان       باید کوشش کند تا فراگیـرانش را بـه فعالیـت           دهنده

ز دهنـد، تشـویق کنـد و مهـارت     رفتارهایی که بعد از دوره آموزشی باید از خود برو 
  . له را به آنها یاد دهدأحل مس

 یـادگیری را    (outcomes)نتـایج و بـرون دادهـای      ،   اهداف رفتـاری خـوب       -2
   . کنندتوصیف می

فراگیـران  این است کـه     ،   آن توجه داشت   باید به    این مورد مهمترین چیزی که در     
در به عبارت دیگـر     .  یا چه مهارتی را کسب کنند       چه کاری را انجام دهند     بگیرندیاد  

هایی که  منجر بـه       فعالیت تأکید شود نه  نتایج یادگیری   تدوین اهداف رفتاری باید بر      
 و  هـا  که تصمیم بگیرنـد چـه فعالیـت        است مفید   ربیانبرای م هر چند   . شودمینتایج  

بـا  تا به اهداف رفتاری مورد نظر برسـند،         راگیران انجام دهند    یادگیری باید ف  تجارب  
گیری در مـورد    ها و تجارب یادگیری باید بعد از تصمیم       تعیین این فعالیت  این وجود   
  . نتایج باشد
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  .  هستنددرک واضح و قابل ، خوبرفتاری اهداف -3
بـودن آن    و قابـل درک       آشـکار  ،اولین پیش شرط برای یک هدف رفتاری صریح       

 عمـل  یـا رفتـار        تـا هدف رفتاری باید شامل یک فعل واضح و روشن باشـد            . ستا
. اشـاره کنـد   را توصیف کند و در بیشتر موارد بایـد بـه مشـاهده آن عمـل                 مشخصی  
 قضاوت کنند که رفتار آنگونـه کـه بیـان           این فعل رفتاری  باید بر اساس    نیز  فراگیران  

  . شده به وقوع پیوسته یا خیر
  . وب قابل مشاهده هستند اهداف رفتاری خ-4

 (outputs)ارزشیابی نتایج یادگیری منوط به توانایی مشاهده نتایج و برون دادهـا           
 استفاده از یک فعـل قابـل مشـاهده           ، کلید دستیابی به یک هدف قابل مشاهده      . است
بنابراین هنگام انتخاب اهداف رفتاری برای استفاده در آموزش، به افعال نگـاه             . است
   . کندو بیان فعل باید یک عمل قابل مشاهده را توصیف . کنید
  

  آموزشیند انقش اهداف رفتاری در فر
 اصطالحاتی هستند کـه اشـاره        ، اهداف رفتاری، اهداف آموزشی واهداف اجرایی     

 از.  قضـاوت در مـورد یـادگیری دارنـد     بـرای به توصیف رفتار قابل مشاهده فراگیـر        
 از قبیل مراقبـت از کودکـان،     (واهد آموزش دهد  ای که بخ  دهنده در هر زمینه   آموزش

بعضی از  . شود که اهداف رفتاری را بنویسد      خواسته می   )شیر دهی، پرستاری و غیره    
کنند که نوشتن اهداف رفتاری اتالف وقت است، در حالی که استفاده            افراد تصور می  

ه را کـه در  دهد تا به طـور واقعـی آنچـ     از اهداف رفتاری به آموزش دهنده اجازه می       
طول یک دوره زمانی باید پوشش دهد، ببیند و از طرف دیگر فراگیران نیز سـردرگم                

تـر و  یـاتی را کـه هـر موضـوع کلـی         یجز،  مچنین استفاده از اهداف رفتاری    ه. نشوند
یاتی را که از آنها ارزیـابی       یعالوه بر این، جز   . کندگیرد، شفاف می  تر در بر می   عمومی

خالقیـت  ، همچنین استفاده از اهداف رفتـاری  . کندخص میبه عمل خواهد آمد، مش   
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  را  فراگیـران مختلـف    برای آموزش های آموزشی    استراتژی آموزش دهنده در طراحی   
  . )14(دهد میفزایشا

 معیـار درسـتی   آموزش دهندهد، نتنظیم نشوآموزش  در فرآیند رفتاریاگر اهداف   
 در دسـت    ی وسـایل آموزشـ    برای انتخاب مواد آموزشـی، محتـوای برنامـه، روش و          

 نتیجه یک دوره آموزشی را بـه صـورتی مـؤثر ارزشـیابی              تواندنمینخواهد داشت و    
مـورد   رفتارهـای    بـروز کند تا نحـوه      کمک می  آموزش دهنده اهداف رفتاری به    . کند

 با دقت بیشتری مشخص کند و بر اساس آنها، برای رسـیدن بـه               رااز فراگیران   انتظار  
فراگیـران  . واد آموزشی و روش تدریس مناسب را انتخاب کنـد         اهداف تعیین شده، م   

-توانند در پرتو اهداف رفتاری، در حین فعالیت، به میزان پیشرفت خویش پی            نیز می 

 آمـوزش دهنـده   ببرند و در صورت لزوم، برای بر طرف کردن مشـکالت خـود، بـه                
فهمـد کـه    ر مـی  عالوه بر این، با در دست داشتن اهداف رفتاری، فراگی         . مراجعه کنند 

هنگامی که   به طور کلی،  . رساندهایی او را بهتر به موفقیت می      انجام دادن چه فعالیت   
پردازد، اهداف رفتاری ممکن اسـت در مـوارد          به طراحی آموزشی می    آموزش دهنده 

  :)5( زیر به او کمک کنند
 سبب شوند که او برای تحقق آن اهداف، مطالـب آموزشـی مناسـبی انتخـاب                 -1
   ؛کند

هـای آموزشـی     راهنمای خوبی برای انتخاب روش مناسب تـدریس و رسـانه           -2
   ؛مختلف باشند

   ؛ راهنمای خوبی برای طرح سؤاالت ارزشیابی باشند-3
خـود را    موجب شوند که فراگیران  بتوانند در هر مرحله از آموزش، پیشرفت              -4

  .ایت کنندهای خود را در مسیری مناسب هدارزیابی کنند و قادر باشند کوشش
با وجود اینکه برای اهداف رفتاری محاسن زیادی ذکر شده، برخی صاحب نظران 

  :اهم این انتقادها عبارتند از. آنها مخالفند و از آنها انتقاد کرده اندتدوین با 
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  و جزیـی   هـای   هـا و مهـارت     تدوین اهداف رفتاری منجر به ایجاد صـالحیت        -1
   ؛شوداهمیت میبی

  هـای آموزشـی محـدود      رفتاری خالقیت و ابتکار را در فعالیت       تدوین اهداف    -2
   ؛کندمی

سـازد   تدوین اهداف رفتاری تدریس را روی حقایق یا امور معلوم متمرکز می            -3
   ؛داردپیچیده و عالیتر را از نظر دور میهای و رفتار

  . سازد تدوین اهداف رفتاری آموزش را غیر قابل انعطاف و غیر انسانی می-4
 خود را اسیر اهداف     آموزش دهنده ا زمانی وارد است که طراح یا        بته این انتقاده  ال

هیچ گونه انعطافی از خود نشان ندهـد        ،  های آموزشی   رفتاری تلقی کند و در فعالیت     
 همواره بایـد ضـمن تعیـین اهـداف صـریح            آموزش دهنده ،  آموزش  ولی در فرآیند    

ر فعالیـت فراگیـران را بـه دسـت           انعطاف در روش و ابتکار و خالقیـت د          آموزشی
 اهـداف   احتمالی  مشکالت تواند از در این صورت است که وی می      . فراموشی نسپارد 

رفتاری، مصون و در امان باشـد و موفقیـت مطلـوب را در فرآینـد تـدریس کسـب                    
    . )5(کند

  
  آموزشیبیان اهداف 

ب برخـی از صـاح  .  اسـت »بیـان اهـداف  «  ،یکی از مباحث مهم در هدف نویسی      
کـه  معتقـد هسـتند     ،  نظران که مبانی فکری خود را از مکتب رفتار گرایی گرفته انـد              

 صریح و بـا افعـال رفتـاری         های کامالً های آموزشی باید به صورت هدف     همه هدف 
باید از خود بپرسیم که چـه       آموزشی  در نوشتن هدف    که  گویند  آنها می . نوشته شوند 

یم تا معلوم شود هدف مورد نظر تحقق یافتـه          مشاهده کن  نوع رفتارهایی را در فراگیر    
 در قالـب اهـداف      ،آوریمرفتارهایی که در پاسخ این پرسش به دست می         ؟است یا نه  

  .کنیمرفتاری بیان می
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 آموزشی این دالیل را برای ضرورت و اهمیت هدف          آموزشیهای  مدافعان هدف  
  :)4(کنندبیان می

دهـد و منظـور      را نشان مـی    دهآموزش دهن  جهت گیری کار طراح آموزشی و        -1
   ؛کندآموزشی او را به روشنی به دیگران منتقل می

های ، مواد و رسانه   آموزش رهنمودی برای پیشنهاد موضوع مورد بحث، روش         -2
   ؛سازدفراهم میرا  یادگیری -آموزشناسب برای فرآیند م

ابزارهای های ارزشیابی و ساختن آزمون و سایر         رهنمودی برای پیشنهاد شیوه    -3
  . کند فراهم میرا  یادگیریسنجش 

. کنندمی  به طور کلی مخالفت    آموزشیدر مقابل ، صاحب نظران دیگری با هدف         
- محدود کننـده مـی     ،گیرندهفرا را برای    آموزشی مخالفتشان این است که هدف       علت

احب حتـی برخـی از صـ   . کنند تلقی میندهدانند و آن را مانع رشد و پیشرفت فراگیر        
هـای   تعیـین هـدف   اصـالً  ،تر در برابـر رفتـارگرایی  ن به علت داشتن موضع تند نظرا

انـد کـه تعیـین      اند و اسـتدالل کـرده     آموزشی را برای یادگیرنده مورد تردید قرار داده       
  . )4(های یادگیری محدود کننده رشد فرد استهدف قبل از فعالیت

و یادگیری توجه کـرده     رسد هر دو دیدگاه به بخشی از فرآیند آموزش          به نظر می  
 بـه تنهـایی بـرای بیـان          آموزشی هاینه هدف . اند و از جهات دیگر غفلت نموده اند       

کنند و نه ترک هدف نویسی امر مطلـوب آموزشـی           ابعاد مختلف یادگیری کفایت می    
  . )4(است

که های آموزشی الزم و ضروری است، زیرا تا کسی نداند           تعیین هدف در فعالیت   
  . )5(ود، هرگز قادر نخواهد شد که وسیله مناسب رفتن را فراهم کندبه کجا باید بر

 تدوین اهداف   سالمت ، های آموزش   های بهداشتی و تدوین برنامه    ریزیدر برنامه 
نتیجه حاصل از یک برنامه مراقبت بهداشتی اولیـه         . آموزشی نقش بسیار مهمی دارند    

له أخک در جامعـه ای یـک مسـ        به عنوان مثال اگر سر    . باید بهبود سالمت مردم باشد    
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شود ممکـن   ای که برای حل این مشکل تدوین می       جدی است در این صورت برنامه     
  :است دارای اهداف بهداشتی به شرح زیر باشد

  . شوند به سرخک مبتال کودکان تعداد کمتری از -
  . نبرند و از ناتوانی رنج بند افراد مبتال به سرخک، هرچه زودتر بهبود یا-

  . نشود به سرخک تلف یکی به علت ابتالهیچ کود
باید اعمال معینی وجود داشته باشـد       ،   آنان تأثیر دارد     سالمت برچون رفتار مردم    

چنین اقـداماتی، اهـداف آموزشـی       . تا با انجام آنها به حل مشکالت خویش بپردازند        
  آموزشـی  هایی از اهداف بـرای یـک برنامـه         نمونه مثالً. شودیک برنامه محسوب می   

  :زیر است شرح  به علیه سرخک،
  . به مراکز بهداشتی درمانی بیاورند مادران فرزندانشان را برای مصون سازی -
 مراقبـت   برایا را   ه آن بالفاصلهاند،   مادرانی که فرزندانشان مبتال به سرخک شده       -

  . بیاورندنزد کارکنان بهداشتی 
 تا به بهبودی سریع     شوندشوند به خوبی تغذیه      کودکانی که مبتال به سرخک می      -

  . آنان کمک شود
  

   آموزشی اصول تعیین اهداف
باید متناسب بـا شـرایط و امکانـات جامعـه و بـا توجـه بـه                  آموزشی   اهداف   -1

    ؛نیازهای آن تعیین شود
 هماهنگ باشد و بـا    نده اهداف برنامه آموزشی باید با شرایط و امکانات فراگیر         -2

   ؛تعیین گردد توجه به نیازهای آنی و آتی او
   ؛پذیر باشد اهداف برنامه آموزشی باید انعطاف-3
   ؛های فردی توجه شود در تعیین اهداف، باید حتی االمکان به تفاوت-4
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   ؛دن اهداف باید با یکدیگر هماهنگی الزم را داشته باش-5
   ؛دن اهداف باید از وضوح و صراحت الزم برخوردار باش-6
  ؛دنباش اهداف باید قابل اجرا -7
بندی های سه گانه شناختی، عاطفی و روانی حرکتی طبقه    اهداف باید در حیطه    -8
  .)1(دنه گردیو ارا

  
  اهداف غیر رفتاری 

ترین شکل آن یعنی اهداف رفتـاری        اهداف آموزشی در متداول    اًدر حالی که اخیر   
  اهـداف شـوند، در بعضـی از سـطوح پیشـرفته    و با افعال روشن و واضح نوشته مـی       

ـ   . له نوشـته شـوند    أممکن است  به صورت اهداف حل مس        وجـود آوردن   ه  مزیـت ب
هـای  ینـد راه  ا این اسـت کـه ایـن فر        ،دنگیراهدافی که در بیش از یک حیطه قرار می        

دهد تا به راحتی مطالب     و به فراگیران اجازه می     کند بیشتری فراهم می   فکریذهنی و   
  . )11(یاد آورندهو فرآیندها را ب

  :دارای مزایای زیر هستندر رفتاری غیاهداف 
   ؛ این اهداف انعطاف پذیری بیشتری دارند-1
   ؛توانند بیشتر بازتابی ازمشکالت زندگی باشند این اهداف می-2
   ؛ در یک هدف ممکن است چند حیطه با هم ترکیب شود-3
یک هدف قـرار      چندین موضوع یا محتوای مختلف ممکن است به آسانی در          -4
   ؛دنگیر

دهند تجـارب مـرتبط     هستند و به مربیان اجازه می       این نوع اهداف نامحدودتر    -5
  . )11(وجود آورنده را بر اساس عالقه فراگیران و سطوح انگیزشی ب

، له  أدر هـدف حـل مسـ      . له با هدف رفتاری تفـاوت اساسـی دارد        أهدف حل مس  
. تا آن را حل کنـد     شود  ای به او داده می    لهأدهد یا مس  ای را تشخیص می   لهأ مس فراگیر
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فراگیران جستجو کنند و کشف کنند که چه باید کرد تا عوامل بازدارنـده               «:برای مثال 
چگونه در قالـب بودجـه خـانوار        «  یا» ؟  تری داشته باشد  سیگار کشیدن، اثر مطلوب   

  . »؟افزودتوان بر تنوع غذایی و کیفیت آن در خانواده می
هـایی کـه بایـد    شـود و مـالک  ای طرح مـی  مسألههای یاد شده    در هر یک از مثال    

مسـأله    ها و چگونگی حل      روشن است اما روش    حل شود کامالً   مسألهتحقق یابند تا    
ل یهـایی بـه حـل مسـا       تواند با روش یـا روش     بسیار متعدد هستند و هر فراگیری می      

ایـن اسـت   مسأله های اساسی بین هدف رفتاری با هدف حل         یکی از تفاوت  . بپردازد
فهرستی از عملکردهای یکسان و مشابه مورد انتظـار اسـت و            ،   هدف رفتاری    که در 
 نیز بر اساس میزان تحقق این عملکردهـا در فراگیـران ثابـت               آموزش دهنده  قیتموف
هایی که  راه حل در هدف حل مسأله ،      . چنین نیست مسأله    در هدف حل      اما شودمی

ممکن اسـت آنقـدر     ،  کنند  یدا می  یا گروهی از آنان به آن دست پ        فراگیرانهر یک از    
مسـأله  شیوه حل   .  و هم فراگیران را شگفت زده کند       آموزش دهنده زیاد باشد که هم     

ینـدهای سـطح بـاالی ذهنـی انعطـاف          آ و فر  تفکر خـالق  های شناختی،   برای فعالیت 
  . )4(پذیری زیادی دارد

  
  منابع تعیین اهداف آموزشی

   نیاز فراگیران-1
 هـای آموزشـی بایـد بـر       ، تمام تـالش نظـام     آموزش   و   براساس تعاریف یادگیری  

ـ      اًتبدیل رفتارهای نامطلوب یـا نسـبت        رفتارهـا و عملکردهـای      ر مطلـوب فراگیـران ب
اگر تغییر رفتار فراگیران بر اسـاس       . مطلوب اجتماعی، فرهنگی و علمی متمرکز شود      

بایـد بـه    های عملی تعبیر و تفسیر شود،       ها و مهارت  ها، ارزش پرورش تفکر، گرایش  
های آنان اولویت خاصـی داده      های فراگیران نظیر احتیاجات، عالیق و توانایی      ویژگی
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شناخت نیازهای فراگیران از مهمترین کارهایی است که طـراح آموزشـی بایـد              . شود
  . انجام دهد

   نیاز جامعه -2
  هنگامی که نیازهای جامعه به منظور تـدارک و تنظـیم اهـداف آموزشـی مطالعـه                 

، باید وضع اقتصـادی، اجتمـاعی، فرهنگـی و بهداشـتی جامعـه را در زمـان                  شودمی
گذشته، حال و آینده بررسی و اهداف آموزشی را بر اساس نیازهای آن جامعه تنظیم               

مسایل و نیازهای جامعه باید با عنایـت بـه مسـایل و نیازهـای کنـونی و آینـده         . کرد
هـای  ن اهـداف بتواننـد در موقعیـت   فراگیران تنظیم شود تا فراگیران پس از نیل بـه آ  

مختلف، زندگی خوب و سعادتمندی داشته باشند و در حفـظ و بهسـازی اجتمـاعی                
  . سهمی مؤثر بر عهده بگیرند

  های متخصصان دیدگاه-3
-یکی دیگـر از عوامـل تعیـین       ،  های متخصصان   ماهیت و ساخت دانش و دیدگاه     

شناسـی   آموزشـی درس روان     بـرای تعیـین اهـداف      کننده اهداف آموزشی است مثالً    
های نو و اصول و قوانین کشف شـده توجـه           های جدید، نظریه  یادگیری باید به یافته   

های مـؤثر در   به آخرین راه    و غیرواگیر  های واگیر  برای پیشگیری از بیماری     یا  و شود
  . )5(ها توجه شودپیشگیری و کنترل این بیماری

  
  بندی اهداف آموزشیطبقه

-ه شده است که یکی از معروف      های مختلفی ارای  بندیوزشی طبقه برای اهداف آم  

بنـدی اهـداف    در ایـن طبقـه    .  و همکـاران اوسـت     1بندی بنیامین بلوم  ترین آنها طبقه  
در حیطـه  . گیرنـد  حرکتی قرار می-آموزشی در سه حیطه شناختی، عاطفی، و روانی      

                                                 
١ -Benjamin S. Bloom 
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 جنبه نظری داشـته و      اًتگیرند که محتوای مربوط به آنها عمد      شناختی اهدافی قرار می   
حیطه عاطفی مربـوط    . های صرف ذهنی و عقالنی است     یادگیری آنها مستلزم فعالیت   

شود که محتوای مربوط به آنها جنبه ایجاد و یا تغییر نگرش، طرز فکـر               به اهدافی می  
 حرکتی اختصـاص    -محتوای مربوط به حیطه روانی      . ها را دارد  و به طور کلی ارزش    

ذکر این نکته ضروری است که سه حیطه یاد شده مسـتقل  . ها داردبه آموزش مهارت 
هـای زیـر توجـه      به هـدف  . )6(از یکدیگر نبوده و با یکدیگر مرزهای مشترک دارند        

  :کنید
گیـری  خطـا انـدازه  % 1 قد نوزاد را در حالت خوابیده با حداکثر         دفراگیر بتوان  -1
  . نماید
زاد را در حالت خوابیده توضـیح        کلیه مراحل اندازه گیری قد نو      دفراگیر بتوان  -2
 . دهد

گیری قد نـوزاد در هـر ویزیـت دفـاع           فراگیر در مباحث علمی از لزوم اندازه       -3
  . نماید

گیری قد نوزاد است اما ایـن    هر سه جمله در مورد یک موضوع واحد یعنی اندازه         
 انجـام  ،در هـدف اول . گیرنـد سه هدف سه جنبه مختلـف از موضـوع را در بـر مـی             

صـحیح و علمـی     دانستن مراحل   ؛   در هدف دوم     .عمل مورد توجه است   صحیح یک   
درک ارزش و اعتبار آن عمل در کار روزانـه مـورد توجـه               آن عمل و در هدف سوم     

 حرکتی، هدف دوم در حیطه شـناختی  –بنابراین هدف اول در حیطه روانی      . باشدمی
   . گیردو هدف سوم در حیطه عاطفی قرار می

  
  خالصه 

های آموزشی الزم و ضروری است زیرا تا کسی نداند بـه            در فعالیت تعیین هدف   
اهـداف  . کجا باید برود، هرگز قادر نخواهد شد که وسیله مناسب رفتن را فراهم کند             
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.  شـوند و اهداف رفتاری تقسیم مـی     جزیی  آموزشی به سه دسته اهداف کلی، اهداف        
. یابندتحقق میزیی جگنگ و مبهم هستند و پس از حصول چند هدف     ،  اهداف کلی   

به مشخص کردن محـدوده محتـوای مـورد بحـث           ،  انتخاب و یا تدوین اهداف کلی       
دارای حـالتی صـریح روشـن و    جزیـی   بر خالف اهداف کلی، اهداف      . کندکمک می 

بـه آن دسـته از اهـداف        ،  اهداف رفتاری   . تعبیر و تفسیرپذیر نیستند    واضح هستند و  
هایی را که انتظار داریم فراگیر پـس از یـادگیری           یتشود که نوع رفتار و قابل     گفته می 

دارای سه جزء رفتار،    ،  هدف رفتاری کامل    . دنمطلبی خاص به آن برسد، مشخص کن      
رفتار عبارت است از عمل یا قابلیتی که بـروز آن را از فراگیـر               . شرایط و معیار است   

کنـد  ر آن بروز می   شرایط عبارت است از موقعیتی که رفتار مورد نظر د         . انتظار داریم 
  . و معیار عبارت است از حداقل میزان قابل قبول بروز رفتار مورد نظر

اهداف آموزشی باید با توجه به نیازها تعیین شوند، متناسب با شرایط و امکانـات               
های سه گانه شناختی،    جامعه باشند، انعطاف پذیر باشند، قابل اجرا باشند و در حیطه          

نیـاز فراگیـران، نیـاز جامعـه و         . ه گردنـد  بندی و ارای  طبقه حرکتی   -عاطفی و روانی    
  . های متخصصان از منابع تعیین اهداف آموزشی هستنددیدگاه
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