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*S11O7 :آموزش ماهیت  در خصوص محتوای آموزشی استاندارد ی نحوه آموزش و اطالع رسانی وهادستورالعمل

های هدف برنامه تهیه و دو سال یکبار مورد بازبینی یگما به تفکیک گروهتهای پیشگیری با تمرکز بر کاهش اسراه و بیماری

 .قرار گیرد

 استراتژیک: شناسنامه کتاب در برنامه

برنامه استراتژیک  *(S11O7نیل به هدف هفتم از استراتژی یازده) یاین مجموعه در راستا 

 های الزم برای رسیدن به اهداف آموزشی استراتژی اول است.و از زیر ساختنوشته شده 

توسط گروه تخصصی آموزش و اطالع رسانی با هدف آموزش مربیان تهیه و در  مجموعه حاضر

و  تأیید( کشوری SIPتوسط کمیته کشوری نظارت بر اجرای برنامه ) 1395بهمن ماه  15تاریخ 

 استانی ارسال شد.   SIPهای فنی برداری به گروهجهت بهره
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 لیف :تأ

 دکتر هنگامه نامداری تبار

 دکتر کتایون طایری

  ویراستاری :

 سعیده زاهد انارکی

 پورزهرا رجب  

  :زیر نظر 

 کازرونیدکتر پروین افسر  -  محمد مهدی گویاکتر د

 )به ترتیب حروف الفبا( :ید کنندهتأی (SIP)کمیته کشوری نظارت بر اجرای برنامه اءاعض

  - مریم ریحانی - فرداد درودی دکتر -تکتم خجسته  -دکتر مهرزاد تشکریان  -دکتر منا اسالمی 

 دکتر مهدی قمبری -ودرزی گنسرین  -قدوسی  سید ابراهیم دکتر -فتحی  حمیدرضا دکتر

 دکتر کامبیز محضری - محمدی

 )به ترتیب حروف الفبا( :با تشکر از همکاری

- دکتر مریم سرگلزایی مقدم -الهام رضایی  - نازنین حیدری - ماندانا تیرا - دکتر سمانه اکبرپور

 پوراعظم ولی - فروشین فهیمن دکتر -حمیرا فالحی دکتر - حامد صفری - سارا شریعمتدار
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 فهرست

 5 موضوع تی و اهم  اتیبخش اول: کل 

 6 یآموزش یراهنما یو معرف یاهداف آموزش

 7 "یویآآموزش اچ نینو کردیرو"یمعرف

 14 موضوع تیاهم

 17 دزیا یماری و تفاوت آن با ب  یویآبخش دوم: عفونت اچ

 40 یویآآموزش اچ نی نو کردی آموزش رد رو یبخش سوم: روش و الگو

 49 یویآآموزش اچ  نی نو کردی رو یعمل گام اه یبخش چهارم: راهنما

 54 گام اول: شروع بحث)مقدمه(

 57 یمنیا ستمیس یدوم: معرفگام 

 60 یعفون یهایماریب اتیگام سوم:کل

 64 زایماریعامل ب گام چهارم:

 68 گام پنجم: راه انتقال

 72 یماریو عالئم ب ییزایماریگام ششم: نحوه ب

 79 صیگام هفتم: تشخ

 83 (: درمان1گام هشتم)

 87 یریشگی(: پ2گام هشتم)

 91 یویآ، رماقبت و ردمان اچ صی از تشخ  یات یبخش پنجم: کل 

 94 آموزش ندی گاهن رفآ 12 یبخش ششم : استاندارداه

 102 یرمب  تی رتب  یثبت و زگارش ده  ی: نموهن رفم اه 1  مهی ضم 

 108 یآموزش  یو روش اه یآموزش  یتکنولوژ یکل  می : مفاه 2  مهی ضم 

 109 تکنولوژى آموزشى

 115 یمنظم آموزش یطراح یالگو
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 122 سیتدر یانواع روش ها

 122 .روش حفظ و تکرار1

 123 .روش سخنرانى2

 126 پاسخ.روش پرسش و 3

 127 .روش نمایشى4

 128 .روش ایفاى نقش5

 129 .روش بحث گروهى6

 134 .روش آزمایش7

 134 (solving model-problemحل مسأله ) یالگو .8

 135 بارش افکار سیروش تدر .9
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 اهمیت موضوعکلیات و بخش اول: 
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 وژیه دمرسین رتبیت رمبی  –آی وی راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ
 آموزشیاهداف آموزشی و معرفی راهنمای 

انش و دلذا الزم است  مربیان آموزش دهید.را با رویکرد نوین به  ویآیچباید امدرسین تربیت مربی شما به عنوان 

 زیر را دارا باشید:های مهارت

 ست؟انجام دهید و این کار چقدر مهم ا آشنا باشید و بدانید چرا باید این کار را ویآیچالزم است با مفهوم رویکرد نوین آموزش ا

 .این کتاب مطالعه کنید (بخش اول در همین بخش)توانید این موضوع را می

را  ویآیچمفاهیم و کلیات اکمک کنید؛ الزم است خود شما  "ویآیچا"قبل از اینکه شما بخواهید به دیگران در خصوص بیماری

 .به خوبی بشناسید

 .این کتاب مطالعه کنید بخش دومتوانید در این موضوع را می

باشید که بتوانید در افراد انگیزه  داشتههایی را نکه آموزش شما منجر به اصالح نگرش و باورهای مخاطبین شود، باید مهارتبرای آ

ارائه آموزش انگیزشی  ارتباط وموزشی باید مهارت برقراری . پس شما در پایان این دوره آکار مورد نظر را ایجاد کنیدانجام الزم برای 

 کسب کرده باشید.را 

 .این کتاب مطالعه کنیدبخش سوم  توانید دراین موضوع را می

ری عفونی ا، مراحل آموزش یک بیماری عفونی قابل کنترل معرفی کنید، باید گام به گامرا به عنوان یک بیم ویآیچنکه بتوانید ابرای آ

 .بدانید و مهارت ارائه این آموزش را داشته باشیدرا به صورت مشارکتی 

 .این کتاب مطالعه کنید بخش چهارمتوانید در این موضوع را می

کند تا به سوال فراگیران خود به درستی به شما کمک می ویآیچمراقبت و درمان ا ،تشخیصداشتن اطالعاتی در خصوص نحوه 

 .پاسخ دهید

 .این کتاب مطالعه کنیدبخش پنجم توانید در این موضوع را می

 .نه استاندارد این خدمت را بدانیدگا 12 ییک خدمت استاندارد است، شما باید اجزاا رویکرد نوین ب ویآیچآموزش ا

 این خدمت باید به چه کسانی، با چه هدفی، توسط چه کسی و چگونه و در چه زمانی ارائه شود؛ ارتباط :اینکهعبارتند از  ءین اجزاا

 و پایش و ارزشیابی آن و دهی خدمتنحوه ثبت و گزارش ،چگونه است این خدمت با سایر خدمات وابسته و اتصالش با سایر خدمات

 چگونه است. ثبت و گزارش موانع و راهکارهای پیشنهادی برای ارائه بهتر این خدمت

 .این کتاب مطالعه کنید بخش ششمتوانید در این موضوع را می

 .شی را فراگیریدو روشهای آموز وص تکنولوژیخص توانید در صورت تمایل اطالعات بیشتری دردر بخش ضمیمه شما می*

 تهیه شده است. "ویآیچآموزش امدرسین تربیت مربی رویکرد نوین "این مجموعه ویژه
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 "ویآیچرویکرد نوین آموزش ا"معرفی

است که زیرساخت و  ویآیچو اصالح باورهای غلط از اهداف اصلی برنامه کنترل ا ویآیچکاهش انگ و بدنامی ا

 باشد.می ویآیچمبنای اصلی برای فراهم آوردن امکان نیل به سایر اهداف برنامه کنترل ا

 :در گرو دستیابی به سه هدف مهم زیر است ویآیچکنترل اپیدمی ا

 .افراد مبتال شناسائی شوند -

 .درمان قرار گیرندمراقبت و یدا کنند و تحت به خدمات درمانی دسترسی پ -

، تعداد ویروس در خون آنها به قدری پایین آید که ادامه دهند تا با یک درمان موثر درمان را تا آخر عمر -

 ری به سایرین به حداقل ممکن برسد.ضمن تضمین سالمت خود، احتمال انتشار بیما

انگ و  .باشندمی قهدف فودستیابی به هر سه انگ و بدنامی و باورهای غلط در جامعه از موانع اصلی و مهم در  اما

د و یا درصورت تشخیص، برای دریافت نافراد برای تشخیص اقدام نکن ،شودتبعیض و ترس از بیماری منجر می

 کاره رها کنند.، درمان را نیمهخدمات مراجعه نکنند و یا اگر تحت درمان هستند

آموزشی استاندارد که منجر به کاهش انگ ناشی از بیماری و اصالح باورهای غلط شود امری  وجود یک مدللذا 

 .اجتناب ناپذیر است

 :طی مراحل زیر طراحی شده است "ویآیچرویکرد نوین آموزش ا "در همین راستا

 تعیین استاندارد مدل آموزشی:

کوتاه ،، سادهگذار باشدبتواند در حیطه نگرشی اثر، مدلی طراحی شد که عالوه بر آنکه های آموزشیبا بررسی مدل

 قابل تکرار نیز باشد. مدت و

را ای طراحی شده است که قابلیت ارائه توسط مربیان غیر متخصص این مدل آموزشی فراگیر محور بوده و به گونه

 نیز داشته باشد.

 تعیین اهداف آموزشی:

 .باور زیر در فراگیران ایجاد شود ت کههدف نهایی این اس ویآیچدر رویکرد نوین آموزش ا

هم فرد می ،یک بیماری عفونی قابل کنترل است که در صورت تشخیص و درمان به موقع ویآیچا "

 ".سدریماری به دیگران به حداقل ممکن میو هم امکان انتقال ب باشد داشته طبیعیتواند طول عمر 

 های آگاهی و نگرش نیز تعیین شده است.در حیطه یمتعددبدیهی است برای نیل به این هدف اصلی، اهداف 

 : تعیین استاندارد محتوای آموزشی
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ابتدا محتواهای آموزشی شایع مورد استفاده در سطوح مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت و نکات و خطاهایی که می

 مشخص شد. ،توانستند منجر به تشدید انگ و یا ترویج باورهای غلط شوند

ای طراحی شد که ضمن اجتناب از خطاهای رایج در به گونهسپس محتوای آموزشی متناسب با اهداف آموزشی 

 را در قالب یک بیماری عفونی به فراگیران آموزش دهد. ویآیچ، اویآیچامر آموزش ا

 .استاندارد سازی شد ،نی تغییر نگرشگیری مباهای مختلف محتوای آموزشی، مبتنی بر شکلتوالی ارائه بخش

 بندی شد.گام آموزشی تقسیم 8در قالب  ،محتوای آموزشی های مختلفدر مجموع بخش

 :های آموزشروشتعیین استاندارد 

، چند روش ساده و قابل تکرار انتخاب شده و روش استاندارد ر حیطه نگرشی موثر هستندهای آموزشی که داز روش

 تعیین شد.برای هر گام در محتوای آموزشی 

 :ابزارهای کمک آموزشیتعیین استاندارد 

 بوده، برای سنین مختلف جذاب و جالب نکه در راستای اهداف برنامه بودهای ای که ضمناستفاده از اشکال به گونه

 و در یادگیری برنامه نیز موثر باشند.

گیری پلکانی مبانی تغییر نگرش که به شکل ،کرکترهای شخیصتی ثابت که متناسب با محتوا، اشکال مختلفی دارند

 کنند.کمک می

های مختلف مورد استفاده قرارگرفت و متناسب با نظرات و نتایج حاصل موزشی طی سه سال در گروهاین مدل آ

ها . این گروهزمان( مورد بازبینی قرار گرفت –ابزار  - روش –آن)محتوا  ءاز جلسات آموزشی فردی و گروهی، اجزا

 :عبارت بودند از

 نفر 180پزشکان عمومی/متخصص: 

 نفر 240 مربیان آموزش بهورزی:

 نفر  320 سال: 18تا 10جوانان 

 نفر  280های پزشکی:کارشناسان /کاردانان غیروابسته به رشته

 نفر 120مصرف کنندگان مواد مخدر مراجعه کننده به مراکز کاهش آسیب: 

 نفر 23 بیماران مبتال به سل:

 نفر 60 دانشگاههای علوم پزشکی:کارشناسان ایدز 
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مدل  ء، تا به مرحله اشباع رسیده و در جلسات آموزشی انتهایی نیازی به تغییر در اجزااین فرآیند آنقدر تکرار شد

 آموزشی وجود نداشت.
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 وژیه دمرسین رتبیت رمبی  –آی وی راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ
 و اجتناب از خطاهای شایع ویآیچرویکرد نوین آموزش ا

بر اجتناب  تأکید ویآیچهای مهم رویکرد نوین آموزش ایکی از ویژگی

 .است ویآیچهای ااز خطاهای رایج در آموزش

ها و ابزارهای انتقال پیام و الگوهای ، روشتر به محتوابا نگاهی دقیق

تاکنون؛ با حجم عظیمی  ویآیچآموزشی استفاده شده برای آموزش ا

شویم و در بعضی موارد علیاز تنوع در هر یک از اجزا فوق مواجه می

اند، اما در نهایت به کردهاینکه هدف کاهش انگ را پیگیری میرغم 

د خو ،گیری شده، روش و الگوی آموزشی به کاردلیل اشکال در محتوا

موجب تشدید انگ ناشی از بیماری شده اند. دالیل متعددی برای این 

 و گرفته تا نگرش منفی ینتیجه تغییر اهداف آموزش موضوع وجود دارد که از تغییر رویکرد کنترل بیماری و در

 توان نام برد.حتی دانش ناکافی آموزش دهنده می

نهایی آنها در ایجاد و یا دامن زدن به  تأثیرو  ترین خطاهای آموزشی در این خصوصی از شایعدتعدا در ادامه با

 .شودباورهای غلط اشاره می

از دانش ناکافی در خصوص  عمدتاًاین خطای آموزشی : یک بیماری غیرقابل درمان و کشنده است ویآیچا

یک  عنوانبهاین بیماری با معرفی در ابتدا  شود.بیماری ایجاد می

این باور که با بیماری  قابل درمان و کشنده و مرگبار،ی غیرربیما

در اذهان عمومی شکل گرفته  ،کشنده و غیر قابل درمان مواجه هستیم

خیلی زود به حدی رسید که  ح علمی،در سطو است. اگرچه این دانش

بیماری قابل کنترل است، اما همچنان در محتواهای آموزشی کنونی 

بیماری به عنوان یک بیماری کشنده و غیر قابل  ،شود کهمشاهده می

خطر و ایجاد وحشت در  عالئماستفاده از  .شوددرمان معرفی می

از تصاویری مانند های اطالع رسانی، استفاده در پیام ویآیچخصوص ا

های ها و کالسهای سیاه در ابزارهای آموزشی و یا استفاده از اشکال عوارض بیماری در سخنرانیاسکلت و زمینه

 .باشندهایی از این امر مینمونهآموزشی 

 :درست برعکس است ویآیچدرصورتی که پیام اصلی در رویکرد نوین آموزش ا

  

تواند تا پایان عمر می ،وی یک بیماری عفونی قابل کنترل است که در صورت درمانآیاچ

 .ارض باشدم و عوبدون عالئ
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 :های پرخطرهای جمعیتی به عنوان گروهبندی گروهدسته

ی روابط جنس که با اعتیاد تزریقی و یهای انتقال بیمارراهمعرفی 

انگ و تبعیض و بدنامی مرتبط  به انتسابدر ارتباط است، منجر 

های بندی گروهدستهشود. می ویآیچبا این موارد به بیماری ا

ی ترین مواردیکی از شایعهای پرخطر جمعیتی به عنوان گروه

بندی روی بر دسته . تمرکزها وجود دارداست که در اغلب آموزش

یری، یکی گشهای پیبرنامه برای تعیین سیاست های هدفگروه

. ای توسط سیاستگزاران کاربرد داردتعیین سطوح مداخله و جهت است ویآیچهای کنترل اهاصول مهم برنام از

مخصوص گروه  ویآیچشود که اهای عمومی و برای جامعه عمومی، منجر میبندی در آموزشاستفاده از این دسته

د. لذا ابتدا با این روش آموزش، که به صورت باشخاصی به حساب آید، که آن گروه هم خود دارای تبعیض و انگ می

افراد دارای اعتیاد تزریقی یا   ویآیچهای در معرض خطر اشود که گروهشود، بیان میوسیع و شایع استفاده می

نتسب م ویآیچفروش و یا مردانی که با مردان دیگر رابطه جنسی دارند هستند، بعد که استیگمای این موارد به اتن

شود انگ متنسب با آن گروهتالش می ویآیچو یا برای کاهش انگ اشود از آنها جدا  ویآیچشود اش می، تالشد

کاهش انگ و تبعیض  یهای آموزشی باید در راستاکل برنامه که اگر چه شکی نیست .یابدکاهش  ،های جمعیتی

مدت امکان عه نیل به این هدف شاید در درازمهای اعتقادی و فرهنگی جااین رفتارها عمل کند، اما با توجه به ریشه

 آورد.چنین مجالی را فراهم نمی ویآیچپذیر باشد، در حالی که سرعت انتشار ا

 : درست برعکس است ویآیچکه پیام اصلی در رویکرد نوین آموزش ا درصورتی

 

در اقدامی مشابه با  :قی سازی و قضاوت در خصوص رفتارهااخال

ها نه به صراحت پیام فوق، اما به مورد اشاره شده قبلی، بعضی از پیام

 .کندانگ و تبعیض را تشدید می ،صورت غیرمستقیم با مضمونی مشابه

پایبندی به کانون خانواده،  "به عنوان مثال پیامهایی با این مضمون که

درصورتی که همسر  "شودمطرح می ویآیچیری از ابتال به اگراه پیش

، ی به کانون خانوادهرغم پایبنداست، علی ویآیچفردی که مبتال به ا

ند برای که حاضر نیست ویآیچیکی از بزرگترین مشکالت بیماران مبتال به ا .دمبتال شو ویآیچباز ممکن است به ا

 های عمومی است.گونه قضاوت، ترس از اینادامه درمان مراجعه کنند

درصورتی که در معرض  ، نژاد و یا ملیت خاصی نیست و هر انسانوی متعلق به گروه جمعیتیآیاچ

 وی شود.آیمی تواند مبتال به اچ ،وی قرار گیردآیتماس با ویروس اچ
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 درست برعکس است: ویآیچدرصورتی که پیام اصلی در رویکرد نوین آموزش ا

 

 

 

 

 

دانش ناکافی و باورهای غلط آموزش دهنده در خصوص 

تواند بر رواج بیشتر باورهای عواملی است که مییکی دیگر از  :بیماری

 ویآیچها و ابزارهایی در آموزش اروش شودمنجر  و غلط اثر بگذارد

تنوع اطالعات  .کندباورهای آموزش دهنده را القا می استفاده شود که

هتمام ، و ااهداف یکسانی نیز ندارند بعضاًکه و منابع مختلف اطالعاتی 

د و نقیض مهارت الزم، منجر به رواج اطالعات ضبه امر آموزش بدون 

رواج بیشتر باورهای  و می عموم مردماغلب منجر به سر درگ ،شده

 .شودینادرست م

 : ویآیچکه در رویکرد نوین آموزش ادرصورتی 

 

: این برای ممانعت از رفتارهای پرخطر ویآیچایجاد ترس از ا

 ه اغلب آموزشگران به آن معتقد بودند.ترین باوری بود کشایع

آموزشگر معتقد است با  دربسیاری از رویکردهای آموزشی کنونی،

توان از رفتارهایی چون اعتیاد و یا ایجاد ترس و واهمه از ایدز می

ت و بیشترین مخالفروابط جنسی محافظت نشده پیشگیری کرد 

طرح این موضوع بود که اگر  ،ویآیچآنان با رویکرد نوین آموزش ا

گیرد جادر حد یک بیماری عفونی قابل کنترل در اذهان  ویآیچا

و ترس ناشی از آن از بین برود، شیوع روابط جنسی و اعتیاد تزریقی 

 .است های عفونیوی یک بیماری عفونی مانند سایر بیماریآیاچ

 وی قرارآیهای سفید در معرض ویروس اچهمه انسانها دارای گلبول سفید هستند، اگر گلبول

 .وی مبتال شود و این امر ارتباطی به عقاید و دین و مذهب افراد نداردآیتواند به اچگیرند  فرد می

 ابتدا همه مربیان و آموزشگران با هدف اصالح نگرش و با روش استاندارد آموزش خواهند دید. ،اوال

گیرد و کلیه و ابزارهای آموزشی استاندارد شده و در اختیار مربیان قرارمی –روش  –محتوا  ،ثانیا

 های استاندارد را منتقل خواهند کرد.مربیان در همه سطوح و سازمانها با یک روش ثابت پیام
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افراد از داشتن  ،ویآیچرود. به عبارت دیگر اغلب آموزشگران این عرصه معتقد بودند که به خاطر ترس از اباال می

 کنند.و تزریق پرهیز می پرخطر ط جنسیرواب

ی بر کاهش این رفتارهای پرخطر نداشته)زیرا علت آن رفتارها ریشه در عوامل تأثیردر حالی که این رویکرد نه تنها 

. با توجه به مبانی روانکاوی، عواملی شده است ویآیچدیگری دارد( بلکه منجر به تشدید انگ و تبعیض بیماری ا

با مکانیسم اما در دراز مدت ، مکن است بر رفتار فرد اثر بگذارد... برای مدت کوتاهی م اب وجدان ومانند ترس، عذ

زمانی که انجام فعالیت غیربهداشتی متناسب با لذت و نیازهای غریزی  خصوصاًگیرد، دیده میانکار این عامل را نا

قرار  ویآیچاست فرد را در معرض انتقال افرد باشد. لذا نه تنها ترس منجر به محدودیت رفتارهایی که ممکن 

این ترس و از طرف دیگر  گرددمی ویآیچبلکه خود منجر به انکار فرد برای در معرض خطر بودن ا ؛شوددهد، نمی

 .است ویآیچاز موانع مهم برای اقدامات تشخیصی و درمانی ا

 درست برعکس است: ویآیچکه پیام اصلی در رویکرد نوین آموزش ا درصورتی

 

 

 

 

 

 

های خاصی در امر به عنوان یک بیماری عفونی، از پیچیدگی ویآیچا :ارائه اطالعات تخصصی و غیرضروری 

ل بهای عمومی، منجر به ترویج باور غیر قامراقبت و درمان برخوردار است، اما بیان مطالب تخصصی در آموزش

 بیان مطالبی مانند ساختمان ویروسها با در بسیاری از آموزششود. بیماری مین بودن و ترس موهوم از درما

و استفاده از اصطالحات تخصصی و علمی نه تنها فراگیران درک  ویآیچا

 .اندصحیحی از بیماری پیدا نکرده بلکه دچار ترس و سردرگمی شده

، مطالب به زبان خیلی ساده مطرح شده است. ویآیچدر رویکرد نوین آموزش ا

روش و اشکال استفاده شد و در حتی برای پزشکان و کارشناسان نیز از همین 

 .رضایت داشتندوزشی موارد از روش آم %94سنجی نهایی نظر

وی دیگر یک بیماری کشنده نیست و اگر به موقع تشخیص داده آیهای درمانی کنونی، اچبا روش

تواند تا آخر عمر بدون عالمت و عوارض شود و تحت مراقبت و درمان قرار گیرد، نه تنها فرد می

 بماند، بلکه خطر انتقال به دیگران را نیز نخواهد داشت.

 .بیماری مزمن شبیه دیابت است وی یکآیاچ

 اشکال شماتیک طراحی شده است.ها و ترین روش و مثالوی با سادهآیرویکرد نوین آموزش اچ
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 اهمیت موضوع

اید که ایدز یک بیماری است که سالیانه جان هزاران نفر را گرفته و به سرعت گسترش ها قبل شنیدهاز سال حتماً

این موفقیت تنها زمانی حاصل  .اند بیماری را کنترل کنندفق شدهاما امروزه کشورهایی هستند که مو یافته است.

زمانی که فرد تحت درمان  زیرا .اند درصد باالیی از افراد مبتال را تحت درمان قرار دهندشده است که آنها توانسته

براین بنا ؛دشوها در خونش کم میتواند زندگی سالمی داشته باشد و هم تعداد ویروسگیرد هم خودش میقرار می

 کنترل شده است. جوامعن ترتیب بیماری در آن کند و به ایرا خیلی کمتر به دیگران منتقل میبیماری 
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 که:این کار فقط زمانی امکان پذیر است 

 مبتال از بیماری خود مطلع باشند. افراد -

 .برای گرفتن خدمات مراقبت و درمان اقدام کنند -

 خدمات مراقبت و درمان را به صورت مستمر دریافت کنند. -

 زیرا در اینگونه کشورها: ؛شودنتیجه بیماری به راحتی کنترل نمی افتد و دراما در بعضی کشورها این اتفاق نمی

 :زیرا ".موارد مبتال از بیماری خود مطلع نیستنددرصد باالیی از 

 .هیچ عالمتی ندارد که با آن بشود به وجود بیماری شک کرد ویآیچا

ها بشوند برای از ترس اینکه دیگران متوجه بیماری آنافراد شود های منفی در جامعه باعث میباورهای غلط و نگرش

 تشخیص اقدام نکنند.

 آزمایش قابل تشخیص است و این آزمایش ممکن است به راحتی در دسترس افراد نباشد.بیماری فقط از طریق 

شود افراد مبتال فکر کنند بیماری مخصوص افراد خاصی است و امکان ندارد دانش ناکافی و باورهای غلط باعث می

 .آنها مبتال شوند

 زیرا: ".کننددرصد باالیی از موارد مبتال برای مراقبت و درمان مستمر اقدام نمی

 کند.دانند و یا باور ندارند که با مراقبت و درمان وضعیت جسمیشان بهبود پیدا مینمی

شود از اینکه دیگران متوجه بیماری آنها بشوند نگران باشند های منفی در جامعه با عث میباورهای غلط و نگرش

 دهند برای درمان اقدام نکنند.و ترجیح می

 مراقبت و درمان برایشان با مشکل همراه است.دسترسی به خدمات 

 

 

 .اولین و مهمترین کار این است که افراد مبتال شناسائی شوند -

 .اقدام کنندبعد راضی شوند که برای مراقبت و درمان  -

 .درمانشان را ادامه دهندو  -

 

 

 چه باید کرد؟ 
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 که: باشدای به گونه ویآیچهای اآموزشهای مهم این است که یکی از روش

از بین  ویآیچبه عنوان یک بیماری عفونی قابل کنترل معرفی شده و انگ و تبعیض و ترس منتسب به ا ویآیچا

 برود.

ورود ویروس به بدن توانند مانع تواند وارد بدن انسان شود، و چگونه میهمه فراگیران باید بدانند ویروس چگونه می

 .شوند

ش همواره زمایآرایگان است و خیالشان راحت باشد که نتیجه و  کلیه فراگیران بدانند که دسترسی به آزمایش ساده

 ماند.محرمانه باقی می

وانند طول عمر تمبتال تحت مراقبت و درمان قرارگیرند، ضمن آنکه می همه فراگیران باید بدانند درصورتی که افراد

 انتقال به سایرین ندارند. از جهت، خطری هم نرمال داشته باشند

در کشور رایگان است و همواره اطالعات  ویآیچهمه فراگیران باید بدانند که کلیه خدمات مراقبت و درمان ا

 بیماران محرمانه باقی خواهد ماند.

 

 

لذا این روش آموزشی برای هر  د.نرسانی و آموزشی باشتوانند گروه هدف این رویکرد اطالعهمه افراد جامعه می

 شود.گروه جمعیتی با شیوه استاندارد خود ارائه می

 

 

 

نیل به اهداف مذکور، الزم است مربیان آموزشی مطابق استاندارد  جهتبا رویکرد نوین  ویآیچآموزش ابرای ارائه 

آمیز دوره آموزشی و کسب این مهارتشما بعد از گذراندن موفقیت تعیین شده دانش و مهارت الزم را کسب نمایند.

ر تغیی توانید این خدمت را ارائه دهید و به این ترتیب با کمک بهمی "مربی سطح اولمدرس تربیت "ها به عنوان

و فراهم کردن امکان تشخیص بیماران و وصل کردن  ویآیچنگرش و اصالح باورهای غلط و کاهش ترس ناشی از ا

 .ایفا کنید رل بیماری در جامعهنقش بسیار بزرگی در کنت ،آنها به سیستم مراقبت و درمان

 
 توان به این نتایج رسید؟از چه راهی می

 
 این خدمت باید به چه کسانی ارائه شود؟

 
 دهند؟چه کسانی این خدمت را ارائه می
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 و تفاوت آن با بیماری ایدز ویآیچبخش دوم: عفونت ا
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 :مقدمه

که اگر تحت مراقبت  ویآیچشناسند، در اصل عفونتی است به نام ابیماری که همگان با نام کلی ایدز میدر واقع 

خواهیم از منظر جدیدی به این بیماری اکنون می. ممکن است هرگز به مرحله ایدز وارد نشود ،و درمان قرار گیرد

 .نگاه کنیم

 از منظر یک بیماری عفونی: ویآیچماهیت بیماری ا .1

بیماری  ها توجه همگان را به خود جلب کرده است.است که سال ویآیچمراحل انتهایی یک عفونت به نام ا ایدز

های بشر از یک طرف و سرعت انتشار بیماری از طرف دیگر موجب ناشناخته از ابتدا به خوبی شناخته نشده بود.

دانش ناکافی  .های وسیع در اینباره نمودندی در دنیا شتابزده شروع به آموزشهای آموزشی و بهداشتشد که سیستم

عفونی از طرف دیگر منجر شد باورهای  هایبیماریبشری از یک طرف و ماهیت متفاوت بیماری نسبت به سایر 

ترل کن مشکالت جدی در امر بروزانتشار یابد و همین امر موجب  غلط در خصوص بیماری شکل گرفته و به سرعت

در این خصوص ط همچنان باورهای غل ،رغم وجود دانش کافی در خصوص بیماریمتاسفانه اکنون علی .شدبیماری 

از موانع بزرگ در جهت کنترل اپیدمی و تشخیص و مراقبت و درمان بیماران به  که اندچنان در اذهان ریشه دوانده

اقع و از منظر یک بیماری عفونی مرورکنیم. در یک بار بیماری ایدز را صرفاً ،الزم است قبل از شروع آیند.حساب می

برای شناخت یک بیماری عفونی بهتر است  است. ویآیچبیماری ایدز تنها یک مرحله کوتاه در انتهای عفونت ا

 سیستم ایمنی بدن انسان آشنا شوید.شما در ابتدا با 

 آشنایی با سیستم ایمنی بدن:

است که وارد بدن  ایاش محافظت از بدن در برابر هر عامل بیگانهسیستم ایمنی وجود دارد که وظیفه بدن ما، در

 شود.میانسان 
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 وژیه دمرسین رتبیت رمبی  –آی وی راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ
شود، سیستم ایمنی قسمتی از ساختمان عامل بیگانه را شناسائی وقتی عامل بیگانه وارد بدن می

 "بادیآنتی"کند که به آنح میایی علیه آن ترشمادهو  گویندمی "ژنآنتی"کند که به آنمی

 گویند.می

 

 : عفونی هایبیماریآشنایی با 

 زابیماریعامل  د.نشوبه بدن ایجاد می زابیماریی هستند که به علت ورود یک عامل هایبیماریعفونی،  هایبیماری

دشمن شروع به سیستم ایمنی بدن هم علیه این  شود.وارد بدن شده و موجب آزردگی یک قسمت از بدن می

کند ی را ایجاد میعالئمافتد و سربازهای دفاعی بدن اتفاق می زابیماریاین جنگی که بین عامل  کند.فعالیت می

 زیربه اطالعات  ،هر بیماری عفونی برای شناختپس  توانیم بیماری را تشخیص دهیم.می عالئمن که به کمک آ

 نیاز داریم:

 زابیماریعامل های ویژگی .1

 ورود به بدن انساننحوه  .2

 بیماری: که خود حاصل دو مورد زیر است: عالئم .3

 یی(زابیماریکند)صدماتی که میکروب به بدن وارد می .1

 زابیماریواکشن بدن نسبت به عامل  .2

 راه تشخیص .4

 چگونگی درمان .5

 یری از ابتال به بیماریگشراه پی .6

 .نماییمعفونی دیگر مقایسه می هایبیماریکنیم و آنرا با مرور می ویآیچادر مورد  را مرحله فوق 6اکنون 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

20 

 

 وژیه دمرسین رتبیت رمبی  –آی وی راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ
 :زابیماریعامل  .1

نکه بتوانیم یک بیماری عفونی را به خوبی برای آ شوند.عفونی  هایبیماریتوانند موجب ایجاد عوامل متعددی می

د آنقدر کوچک هستن زابیماریچون اغلب عوامل  .بدانیم را ی آنزابیماریبشناسیم باید اول خصوصیات کامل عامل 

شوند به آنها که فقط با میکروسکوب دیده می

انواع مختلفی دارند که  هامیکروبگویند. میکروب می

قارچ و ... تقسیم می -ویروس  –باکتری  هایگروهبه 

ها موجوداتی هستند که در این بین ویروس شوند.

 بنابراین برای اینکه بتوانند ؛ساختمان کاملی ندارند

زنده بمانند و تکثیر پیدا کنند باید درون یک سلول 

سلول  نوع هر ویروسی هم به یک زنده قرار گیرند.

سلول قادر به  نوع و تنها در آن داشته خاص عالقه

اسهالی به  هاییبیمارهای مولد به دستگاه تنفس فوقانی و ویروسنفلوانزا آبعنوان مثال ویروس  ادامه حیات است.

که  است یگر خصوصیاتیمیزان مقاومت میکروب از د ها عالقمند هستند.های دستگاه گوارش بخصوص رودهسلول

د و برای از نزنده بمان ،حتی خارج از بدن ،توانند مدتهامثل میکروب سل می هامیکروببعضی از  بهتر است بدانیم،

ها خیلی لی بعضی از میکروبهای مادون قرمز استفاده کرد؛ وعهیا اش بین بردن آنها باید از مواد ضدعفونی قوی و

 .روندضعیف هستند و به راحتی خارج از بدن از بین می

 :ویآیچعفونت اعامل ایجاد 

سفید خون عالقه داشته و تنها  هایگلبولکه به  )ویروس نقص ایمنی انسان( HIVنام هیک نوع ویروس است ب

مانند های سفید در خارج از بدن مدت کوتاهی زنده میگلبولکه از آنجا  باشد.قادر به ادامه حیات می هادرون آن

الکل و مواد ضدعفونی کننده  حرارت، رود.خارج از بدن در مدت کوتاهی از بین میهم در  ویآیچپس ویروس ا

 .نند باعث از بین رفتن ویروس شوندتوا)مانند وایتکس( براحتی می

 

 

 

 

 

قوی 

وپیچیده 

هستند و به 

راحتی از 

بین نمی 

 روند
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 وژیه دمرسین رتبیت رمبی  –آی وی راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ
 شوند؟چگونه وارد بدن می زابیماریعوامل  .2

به بدن از اهمیت  زابیماریشناخت راه ورود عوامل 

بسزایی برخودار است، چرا که با شناخت آن و 

توان زنجیره جلوگیری از ورود میکروب به بدن می

افراد به انتقال بیماری را قطع نمود و از ابتال 

میکروبها از طرق مختلف  بیماری جلوگیری کرد.

توانند به بدن انسان وارد شوند و اصوال هر عامل می

دن بقسمت یی بسته به اینکه به کدام زابیماری

ز راه ا نفلوانزاآبرایش فراهم باشد. مثال میکروب قسمت شود که امکان دسترسی به آن از راهی وارد می ،تمایل دارد

ردن و آشامیدن وارد بدن اسهالی از طریق گوارشی و با خو هایبیماریتنفسی وارد بدن شده و میکروبهای مولد 

 .شوندمی

 د؟چگونه وارد بدن می شو HIVویروس 

ویروس از راهی  مسلماًسفید خون هستند پس  هایگلبول،  HIVسلول هدف برای ویروس، همانطور که اشاره شد

سفید دسترسی داشته باشد، لذا برای ورود ویروس به بدن بایستی  هایگلبولشود که بتواند به به بدن وارد می

 با خون و یا مخاط بدن فرد سالم تماس پیدا کند. ،آلوده به ویروس هایگلبولمقداری از خون یا ترشحات حاوی 

 .شود که گلبول سفید منتقل شودپس تنها از راهی منتقل می د،مانچون ویروس فقط داخل گلبول سفید زنده می

تواند وارد شود که هم فقط از راهی می ویروس پس ؛گلبول سفید هم فقط در خون و ترشحات بدن وجود دارد

 3از  ویآیچبه خون یا مخاط بدن فرد دیگری وارد شود. به این ترتیب ویروس ا ،سوخون و ترشحات محتوای ویر

 تواند وارد بدن انسان شود:لی زیر میراه اص

 های خونیخون و فرآوردهتزریق  -1

 تماس جنسی  -2

 به کودك مبتال مادر طریقاز  – 3
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 وژیه دمرسین رتبیت رمبی  –آی وی راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ
 شود:ها منتقل نمیاز طریق آن ویآیچا هایی که ویروسراه

با توجه به توضیحات فوق از آنجا که ویروس  

مولد بیماری تنها در صورت دسترسی به 

؛ سفید قادر به ادامه حیات است هایگلبول

شود که به نوعی لذا تنها از طرقی منتقل می

به خون و یا  آلوده خون و یا ترشحات فرد

ترشحات حاوی گلبول سفید فرد سالم 

لذا همانطور که میکروب  ،دسترسی یابد

اسهالی از طریق تنفس منتقل  هایبیماری

های زیرا در این شرایط گلبول؛ شودمنتقل نمی زیرهای عادی نیز از طریق تماس ویآیچاویروس  ،شودنمی

 د:نتوانند باعث انتقال بیماری شوهای زیر نمیلذا راه ؛تندسیسفید قایل انتقال ن

 زندگی دسته جمعی کار کردن با یکدیگر و 

 همکالس  ،راد آلوده مانند هم سفر بودنهای اجتماعی یا تماس روزمره با افهم صحبت شدن و معاشرت

 ، نشستن در کنار یکدیگربودن

 های عمومیروابط عادی اجتماعی مثل سوار شدن در اتوبوس و تاکسی واستفاده از تلفن 

  و چنگال، لیوان و وسایل و ظروف غذاخوری قاشقغذا خوردن، آشامیدن و یا استفاده از 

  عطسه و سرفه()از راه هوا واشک و بزاق 

 شترک مثل حمام، توالت و استخرهای مشترکهای بهداشتی ماستفاده از سرویس 

 بینیم های انتقال بیماری میلذا با توجه به ماهیت ویروس و راه، ، حشرات و یا نیش آنهاتوسط حیوانات

 .که افراد آلوده به ویروس در حالت عادی و در روابط معمول اجتماعی خطری برای سایرین ندارند
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 وژیه دمرسین رتبیت رمبی  –آی وی راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ
 عالئم بیماری .3

 .و بدن است زابیماریهر بیماری حاصل کنش و واکنش بین عامل  عالئم

 :میکروب بر بدن تأثیر –الف 

. مثال گرددمشکل در آن قسمت از بدن  تواند باعث ایجاد آزردگی ووقتی میکروبی وارد هر قسمت از بدن شود، می

های مخاط دستگاه میکروب سرماخوردگی باعث آزردگی

پس سرماخوردگی خود را به شکل سوزش  ؛شودتنفسی می

 .دهدگلو و بینی و دستگاه تنفسی فوقانی نشان می

 

 

روده که وظیفه  هاییشود پمپیا میکروب وبا باعث می

د نازکار بیفت را به عهده دارند، ها به خونجذب آب از روده

و  بگیرندیعنی آب را از بدن . دنو حتی برعکس عمل کن

به این ترتیب محتویات روده آبکی شده  ؛دنریزبدرون روده 

 شود.اسهال آبکی می ،عالمت بیماری وبامتعاقب آن و 

 

در بدن انسان سیستم ایمنی وجود دارد که مسئولیت دفاع از بدن را برعهده دارد  :واکنش بدن به میکروب -ب

های و مثل ارتش بدن است. سربازهای این سیستم گلبول

شود سیستم میکروبی وارد بدن میوقتی هر . سفید هستند

شناسد و برای از بین بردنش را به عنوان دشمن میایمنی آن

مثل ارتش که به جنگ  ؛کندبدن حمله میاز به آن قسمت 

شود موادی ترشح شود این جنگ باعث می رود.دشمن می

هایی از بدن که در آن بین سیستم ایمنی و و قسمت

توسط  تخریب ایند. خراب شو ،میکروب جنگ رخ داده

توان بیماری را شود که به کمک آنها میباعث ایجاد عالئمی می توسط سیستم ایمنی، و مواد ترشحی میکروب

کند که خودش ای به نام هیستامین ترشح میسیستم ایمنی ماده ،به عنوان مثال در سرماخوردگی ؛تشخیص داد

 شود.... می ریزش بینی وباعث آب

 



 

 

24 

 

 وژیه دمرسین رتبیت رمبی  –آی وی راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ
 افتد؟به بدن چه اتفاقی می HIVپس از ورود ویروس 

زند. نمی هیچ آسیبی به بدنخودش  زابیماریخالف اغلب عوامل جالب این ویروس این است که بر هایویژگیاز 

سفید بدن تمایل دارد و به آنها وارد شده و شروع به تکثیر می هایگلبولطور که اشاره شد این ویروس به همانو 

 را عنوان یک موجود بیگانهه ب ود که خود وظیفه از بین بردن آنشبه عبارت دیگر این ویروس وارد سلولی میکند. 

برعهده داشته است، درست مانند دشمنی که در ارتش یک کشور رسوخ کرده و مانع اقدام سربازهای آن کشور در 

به این ترتیب نه ویروس کاری انجام می ؛دهدمیو بدن نیز در برابر آن هیچ اقدامی انجام نمقابل بیگانگان گردد. 

به این ترتیب نه خود ویروس موجب  ندارد. پس بیماری هیچ عالمتی .دهدالعملی نشان میدهد و نه بدن عکس

شود ای در خون ترشح میماده ،بعد از مدتی ل بدن عالمتی ایجاد خواهد کرد.عمالشود و نه عکسایجاد عالمت می

 .کندکند و فقط نفع آن این است که در تشخیص آزمایشگاهی به ما کمک میعالمتی ایجاد نمیکه آنهم هیچ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پس نتیجه می گیریم : برخالف سایر بیماریها ، عفونت اچ آی وی هیچ عالمتی 

ندارد و فرد مبتال تا سالیان متمادی می تواند  بدون هیچ عالمت و مشکلی به 

 زندگی معمول خود  ادامه دهد 
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 وژیه دمرسین رتبیت رمبی  –آی وی راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ
و با استفاده  شود،گزین مییاین ویروس در گلبول سفید جا

 به این ترتیب .کندتکثیر میاز امکانات گلبول سفید رشد و 

تا زمانی که گلبول سفید توان کافی داشته باشد ضمن آنکه 

کند، امکانات الزم وظایف خود در دفاع از بدن عمل میبه 

دهد. قرار می آندر اختیار نیز را  ویآیچویروس ا ءبرای بقا

 در این شرایط هیچ عالمتی وجود ندارد.

ها، توان گلبول سفید بیشتر با افزایش تعداد ویروس

برای عملکرد خود توانش صرف تغذیه ویروس شده و 

تواند به صورت شایسته یابد و به تدریج نمیکاهش می

. بعد از دفاع کند هامیکروباز بدن در مقابل سایر 

گلبول سفید یک  ،از ورود ویروس گذشت مدت زمانی

ز ردای اکند که فقط مانند نشانهبادی ترشح میآنتی

 دیگری ندارد. تأثیرپای ویروس است و این آنتی بادی 

 ها،ایش ویروسدرصورتی که درمان اتفاق نیفتد، با افز

 وتوان و کارآئی خود را از دست داده  کامالگلبول سفید 

که همان مقاومت بدن و مقابله با  را تواند وظایف خودنمی

به درستی انجام دهد  ،ی وارد شده به بدن استهامیکروب

بدن قادر ، شودی دیگری به بدن وارد زابیماریاگر عامل و 

تواند انسان را العملی نیست و آن میکروب میبه هیچ عکس

 از پا در آورد.

در  کنند.یی پیدا میزابیماری عفونی و سرطانهای غیرعادی در بدن فرد فرصت رشد و هایبیماریدر این مرحله 

ساده هایبیماریهایی که در حالت عادی تمام میکروب ،کندکاهش پیدا میسفید  هایگلبولوقتی کارآئی اصل 

 د.نتوانند عفونتهای شدیدی ایجاد کنشدند میکردند و خیلی زود برطرف میایجاد میای 

 

آخر عمر فرد گزارش  تاسال  5از  های سفیدگلبول ییاز دست رفتن کارآویروس به بدن تا  ورود بینفاصله زمانی 

. یعنی اگر فرد تحت مراقبت و درمان قرارگیرد ممکن است این اتفاق هرگز رخ ندهد. این مدت به دو شده است

 عامل مهم بستگی دارد:
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 وژیه دمرسین رتبیت رمبی  –آی وی راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ
و هر عاملی  شودتر می: هر چه توان و قدرت سیستم ایمنی بیشتر باشد این مدت طوالنیقدرت سیستم ایمنی .1

 ند.ک ترکوتاهتواند این دوره را تغذیه و استرس که سیستم ایمنی را ضعیف کند میسوءهای دیگر، مانند عفونت

بار در هر  بیشتریبیشتر باشد و هر چه تعداد ویروس  در بدن : هر چه تعداد ویروستعداد ویروس وارد شده .2

 .ی را کاهش دهدتواند قوای سیستم ایمنزودتر می مسلماً باشد،مستمر  اگر مواجهه و وارد بدن شود مواجهه

  

 

 

 

 

 

 

 

می ،هر عاملی که قدرت سیستم ایمنی را افزایش دهد یا تعداد ویروس را کم کندیابیم میپس به این ترتیب در

و هر عاملی که قوای سیستم ایمنی  حتی تا پایان عمر به تعویق بیاندازددار بیماری را تواند زمان ورود به فاز عالمت

 دار بیماری را تسریع خواهد کرد.تعداد ویروس را اضافه کند، رسیدن به مرحله عالمترا تضعیف کرده و یا 

 و بیماری ایدز ویآیچتفاوت عفونت ا

 عفونی به دو مرحله اصلی زیر هایبیماریسایر  عالئمزمان ورود میکروب به بدن تا نقص سیستم ایمنی و بروز از 

 شود:تقسیم می

 :ویآیچدوره عفونت ا -الف

گویند می ، اصطالحاًشودها مشخص میهای سایر بیماریشود تا زمانی که عالمتاز زمانی که ویروس وارد بدن می

 بدون فرد تواند حتی تا آخر عمرعالمت است. این دوره در صورت مراقبت و درمان میو بی ویآیچفرد مبتال به ا

یاد که تعداد ویروس ز ،در بدترین شرایطنگیرد این مدت درصورتی که درمان صورت  ادامه یابد.هیچ عالمت بالینی 

و درصورتی که تعداد ویروس کم و سال یا بیشتر هم طول بکشد  5 تواندمی ،و قدرت سیستم ایمنی پایین است

رغم اینکه در این مرحله هیچ عالمتی کشد. علیسال هم طول می 20قدرت سیستم ایمنی مناسب باشد حتی تا 

 اما در صورت تماس با خون یا ترشحات جنسی فرد، بیماری قابل انتقال است.، وجود ندارد
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توان تعداد میکروب در خون را در حد نزدیک به صفر با کمک درمان دارویی می :نقش درمان 

از  هم و به تعویق بیفتدتواند تا آخر عمر فرد ورود به فاز ایدز می هم ، به این ترتیبپایین آورد

آنجا که تعداد ویروس در خون کاهش یافته است، بیماری قابلیت انتقال به دیگران را از دست 

 دهد.می

 

 :ابتال به ایدز دوره -ب

شود تا کاهش تدریجی نیروی دفاعی و ایمنی سلولی باعث میدرصورتی که فرد تحت مراقبت و درمان نباشد 

عفونی  هایبیمارید نتواند مقاومت نماید و عالئم انواع و اقسام گردشخص در مقابل هر میکروبی که وارد بدنش می

یابند و بدون هیچ درمانی بهبود می ی که در افراد سالم سریعاًهایبیماریدهد، نادر و سرطانهای مختلف را نشان و 

ایدز گفته می، بیماری مرحلهاین به  ها طول کشیده و حتی منجر به مرگ آنان شود.این افراد ممکن است ماه در

 .گوییم فرد مبتال به ایدز است که دچار نقص سیستم ایمنی شده استپس تنها زمانی می .شود
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 وژیه دمرسین رتبیت رمبی  –آی وی راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ
 :عفونی هایبیماریتشخیص  هایروش -4

 ،نماید و نوع پاسخ بدن به آنثیراتی که در بدن ایجاد میأو ت زابیماریدر هر بیماری عفونی بسته به نوع عامل 

 هایروشیید تشخیص از آو برای ت نوع میکروب شک کرد توان بهمی عالئمکند که از مجموع آن بروز میی عالئم

 شود:به دو روش عمل می آزمایشگاهی هایروشآزمایشگاهی استفاده نمود. در 

شت کنند) کمیزا را از بدن جدا بیماریبصورت مستقیم عامل  :روش مستقیم

 ..(. و یا دیدن زیر میکروسکوپ و

از روی مواد ترشح  شود خود میکروب را جدا کرد،نمی: وقتی غیرمستقیم روش

مواد ترشح شده توسط بدن در پاسخ به  و یا ها(ژن)آنتیشده توسط میکروب

 .برندمیپی زابیماریها( به وجود عامل بادیمیکروب)آنتی

 :ویآیچا به ابتالتشخیص 

کوک مش ویآیچافرد هیچ عالمتی ندارد که بر اساس آن بتوان به  ویآیچابتال به ادر دوران  ،همانگونه که اشاره شد

را با مشکل مواجه ساخته و عده زیادی هستند که مبتال هستند اما خود نیز  ویآیچ. همین موضوع تشخیص اشد

های سفید به نشانه حضور ویروس مدتی بعد از ورود ویروس به بدن، گلبول د.خود مطلع نیستن ءاز وضعیت ابتال

ولی با آزمایش قابل تشخیص  ،د)آنتی بادی( که آن ماده هم هیچ عالمتی نداردنکنای را در خون ترشح میماده

کنند، مدتی بین دو هفته و گاه های سفید این ماده را ترشح تا زمانی که گلبولبدن است. از زمان ورود ویروس به 

حتی اگر فرد آزمایش  وجود دارد،که ویروس درون بدن فرد رغم ایندر این زمان علی کشد کهحتی سه ماه طول می

توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت  گویند.دوران پنجره می ،این مدت زمانهم بدهد جواب منفی خواهد بود. به 

به حد قابل تشخیص در  بادیدوران پنچره)مدت زمانی که ویروس وارد بدن شده اما سطح آنتی وجودبا  ،است که

 هیچگاه ،رغم آلودگی هنوز تستهای آزمایشگاهی مثبت نشده استعلیدر این مدت  کهواین خون نرسیده است(

 وبارهد تواترهای زمانی مشخصبه فرد بایستی فرد نیست و  ءوجود یک آزمایش منفی دلیل قطعی برای عدم ابتال

انجام آزمایش بالفاصله پس از وقوع یک رفتار  ،با توجه به دوران پنجره اًمشاوره و آزمایش قرار گیرد. ضمن مورد

تا آخر عمر فرد در خونش باقی خواهد  ،بادی ترشح شودنتیاما بعد از این دوران که آ پرخطر امری غیرضروری است.

عالمت است رد بیطوالنی فاین مبنا خواهد بود که فرد خون بدهد و برای مدت فقط بر  ویآیچماند. لذا تشخیص ا

تواند منجر میدار ایدز شود، ، و فرد وارد مرحله عالمتدر صورتی که درمان صورت نگیرد ولی آزمایش مثبت دارد.

 .عفونی شود هایبیماریسایر  عالئمبروز به 
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 :وجود داردسه مرحله زیر تا بروز بیماری ایدز، به بدن انسان  ویآیچبر اساس این توضیحات از زمان ورود ویروس ا

 



 

 

30 

 

 وژیه دمرسین رتبیت رمبی  –آی وی راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ
 عفونی: هایبیماریدرمان  -5

به تجویز  ،عفونی هایبیماریمداخالت پزشکی در درمان  اغلب موارد

 زابیماریگردد که موجب تضعیف و یا مرگ عوامل داروهایی منجر می

در چه سلول و یا ارگانی از  زابیماریگردند و بسته به اینکه عامل می

بدن مستقر شده اشکال و انواع داروهایی مورد استفاده قرار می

سگاه بواسطه عکوگیرندکه توان دستیابی به آن عامل را داشته باشند 

هیستامین موجب تخفیف این عوارض گردد)آنتی شود کهتجویز داروهایی می بهناچار  پزشک ،های شدید بدنالعمل

 (…در سرماخوردگی و 

وجود ندارد. اما داروهای  ،ویروس را کامل از بین ببردتاکنون داروی موثری که بتواند  :ویآیچدرمان بیماری ا

مرحله ایدز  عالئمبه شدت کم کرده و مانع پدید آمدن  را توانند تعداد ویروس درخونمناسبی وجود دارند که می

 شوند.

و درمان  ویآیچافراد مبتال به امراقبت مستمر 

تواند دیگر می هایبیماریها و به موقع عفونت

در به تعویق انداختن مرحله بیماری بسیار موثر 

ای که در صورت درمان به موقع تا به گونه باشد.

از  ویآیچنکند. عالوه بر این درمان عفونت ا بیماری ایدز بروز  عالئمپایان عمر ممکن است 

را تواند تعداد میکروب در خون و ترشحات می . دارو منظر دیگری نیز بسیار حائز اهمیت است

شود. لذا درمان در نزدیک به صفر  ،دیگران که قابلیت سرایت به به قدری کاهش دهد 

نیز های اصلی پیشگیری عنوان یکی از روش ه ، بعالوه بر بهبود وضعیت سالمت بیمار ویآیچا

 .گرددمحسوب می
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 عفونی: هایبیماریپیشگیری از ابتال به – 6 

شوند. ی است که مانع ورود میکروب به بدن مییهاعفونی، راه هایبیماریهای پیشگیری از ترین روشیکی از اصلی

استفاده از ماسک در توان به می بسیار به راه انتقال بیماری وابسته است. به عنوان مثال ،این روش پیشگیری

 .وستی اشاره کردپ هایبیماریتنفسی و استفاده از دستکش در  هایبیماری

 

 

 

 

 

 

 :ویآیچپیشگیری از ابتال به ا

استفاده از  های پیشگیری، مانع شدن ورود ویروس به بدن فرد است.عفونی یکی از روش هایبیماریمانند همه 

های اصلی پیشگیری از انتقال تواند یکی از راهکاندوم در روابط جنسی می جهت تزریق و های یکبار مصرفسرنگ

، درمان افراد ویآیچبه ا ءهای مهم پیشگیری از ابتال، یکی دیگر از روشهمانطور که اشاره شداما  .بیماری باشد

با خون و  شود که حتی درصورت تماسویروس در خون و ترشحات منجر می تعداد مبتال است. دارو با کاهش

 سی برای انتقال وجود نداشته باشد.ترشحات این افراد، ویرو
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 .یک بیماری عفونی است که مخصوص گروه خاصی نیست ویآیچا

مخصوص طبقه، قشر و یا گروه خاصی نیست، این بیماری یک بیماری عفونی است که اگر عامل آن وارد  ویآیچا

های سفید خون و ترشحات چون ویروس درون گلبول به بیماری مبتال شود. تواندیشود آن فرد مببدن هر کسی 

ویروس در با شان هستند، پس هر کسی که دارای گلبول سفید در خون و ترشحاتو همه افراد جنسی وجود دارد، 

 شود. ویآیچتواند مبتال به عفونت اتماس باشد، می
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هر کسی که بیشتر با خون و ترشحات جنسی  بدیهی است ،مخصوص گروه خاصی نیست ویآیچکه ارغم اینعلی

ان دمبتال شود، اما این ب ویآیچو به بیماری ا ودهد با ویروس در تماس ببیشتر احتمال دار ،سروکار داشته باشد

 .شوندمی ویآیچمعنی نیست که فقط این افراد مبتال به بیماری ا

 جمع بندی:

 ویروسی شناخته شده است. ویآیچی ازابیماریعامل  .1

در خارج از بدن به راحتی با مواد ضدعفونی کننده معمولی از بین  این ویروس، میکروب مقاومی نیست و .2

 رود.می

 لذا ؛شودپس فقط از طریق خون و ترشحات منتقل می ،کندهای سفید زندگی میچون فقط درون گلبول .3

زندگی معمولی برای  و فرد مبتال هیچ خطری در شودبه راحتی منتقل نمی لی و اجتماعیدر روابط معمو

 .دیگران ندارد

و  وارد نشود و تحت مراقبت به بدنش های بیشتریحتی اگر فردی مبتال بشود به شرطی که تعداد ویروس .4

 .باشدتواند سالهای متمادی بدون عالمت قرار گیرد می درمان

و خطر انتقال به شدت پایین آورد را  در خون توان سطح ویروسمی ،به موقعهای با دریافت دارو و مراقبت .5

 بیماری به دیگران را به نزدیک صفر رساند.

یک بیماری عفونی است که در صورتی که تشخیص  ویآیچرسد بیماری ابا توجه به مطالب پیشگفت به نظر می

 است.به راحتی قابل کنترل  ،داده شده و تحت مراقبت قرار گیرد

 ؟تواند یک بیماری خطرناک برای فرد و یا جامعه باشدمی ویآیچآیا با این شرایط ا

 :گیریو همه از بعد اجتماعیارزیابی بیماری 

و تبدیل به یک اپیدمی شوند.  کردهمبتال  نیزتوانند افراد دیگر را عفونی از این نظر مهم هستند که می هایبیماری

 تواند مشخص کند:گیری در هر بیماری عفونی را میچند عامل وجود دارد که قدرت ایجاد همه

در یک بیماری عفونی قوی و مقاوم باشد و مدتها در محیط خارج از بدن  زابیماری: اگر عامل زابیماریاول عامل  

 که به دیگران منتقل شود.کند اغلب این فرصت را پیدا می ،زنده بماند

ویروسی که  میرد.خیلی کوتاهی خارج از بدن میویروسی است که در مدت  زابیماریعامل  :HIVدرخصوص

ی از این نظر بیماری خطرناک ویآیچپس بیماری ا .ضعیف بوده و جز در بدن انسان قدرت زندگی و تکثیر ندارد

 .نیست

ها سختتوانند وارد بدن انسان شوند. کنترل بعضی از این راههای مختلف میاز راه زابیماریعوامل  دوم راه انتقال:

س منتقل شود چون همه مردم نفس شود. مثال اگر بیماری از راه تنفتر است و بیماری راحت به دیگران منتقل می
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منتقل شود از یک بیماری ن و آشامیدن ردگیری ایجاد کند. اگر بیماری از راه خوتواند سریع همهمی ،دکشنمی

تر شوند از دو راه قبلی راحتی که از طریق تماس پوستی منتقل میهایبیماری. قابل کنترل استتر تتنفسی راح

رسد باید خیلی راحت در ه نظر میب ،شوند. اگر یک بیماری از راه خون و ترشحات جنسی منتقل شودکنترل می

با درجات کمتر احتمال  ،کشیمهمه نفس می ،ول در یک محیط اجتماعیچون ما در حالت معم .جامعه کنترل شود

و با درجات خیلی کمتر ممکن است با همدیگر تماس پوستی  ؛خوردن و آشامیدن مواد مشترک برایمان وجود دارد

ته شو روابط اجتماعی معمول قرار نیست خون و ترشحات افراد با یکدیگر تماس دا عادیاما در حالت  ؛داشته باشیم

 باشد.

 ویآیچبیماری ا پس منطقاً شود،فقط از طریق خون و ترشحات جنسی منتقل می زابیماریعامل  :HIVدرخصوص

. دهیمچون ما در زندگی روزمره خونمان را با خون فرد دیگر در تماس قرار نمی ؛باید به راحتی قابل کنترل باشد

 بیماری خطرناکی باشد.تواند نمی ویآیچپس از این نظر نیز بیماری ا

د اندازپا می فرد را از ،عفونی به محض ورود به بدن با تخریب سریع هایبیماری: بعضی سوم قدرت تخریبی باال

 های خونریزی دهندهمانند تب

س از پزندگی کند. ون اثر تخریب بدتواند فرد میتقریبا هیچ اثر تخریبی ندارد و مدتهای مدید  :HIVدرخصوص

 تواند بیماری خطرناکی باشد.نمی ویآیچنیز بیماری ااین نظر 

به محض ورود به بدن  زابیماریکوتاه است. یعنی عامل ها در برخی بیماری :طول دوره بدون عالمتچهارم 

تر باشد فرد دیرتر از عالئم ه این مدت طوالنیهر چ .است و برای بعضی خیلی طوالنی کندمی بیماری را ایجاد

 .خواهد برد بیماری رنج

ممکن سال هم  20و حتی تا  طوالنی است ویآیدوره بدون عالمت در اچهمانگونه که گفته شد  :HIVدرخصوص

 تواند بیماری خطرناکی باشد.نمی ویآیچپس از این نظر نیز بیماری ا .است ادامه یابد

 

 

 :فردیاز بعد ارزیابی بیماری 

به محض ورود به بدن شروع به تخریب سلولهایی از بدن  زابیماری: بعضی از عوامل شدت بیماری ایجاد شده

کند که خود باعث آزار بدن میموادی ترشح می ،و یا سیستم دفاعی بدن برای نابودی دشمن وارد شده کنندمی

ها بیشتر باشد عالئم شود. هر چه این تخریبمیعالئم بیماری  ظهورالعمل موجب که این عمل و عکس ،شود

گاه این عالئم آنقدر شدید است که  .شودتر میمان آن سختبیند و درو فرد آزار بیشتری می تر بودهدری شدیبیما

 .سازدامکان درمان را با مشکل مواجه می اصالً
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های سفید)پادگان بدن( شده و جالب است که باعث تخریب هیچ وارد گلبول زابیماریعامل  :HIVدرخصوص

کند که باعث تخریب جدی شود. تنها کاری که ایی ترشح نمیهم در برابر آن مادهشود و بدن جای بدن نمی

تر میهای سفید را کم و کمایست که در طول زمان به تدریج توان گلبولکند مانند مهمان ناخواندهمی ویآیچا

 اما اگر فرد تحت .دنمی تواند مقاومت کن زابیماریکند و چون سیستم ایمنی ضعیف شده در برابر بقیه عوامل 

مانند یک بیماری مزمن مثل  ویآیچبیماری ا پس منطقاً .درمان قرار گیرد این اتفاق ممکن است هرگز نیفتد

 .طول عمر نرمال داشته باشد بوده و عالمتبی تواندمی اگر تحت مراقبت قرار گیرد فرد ،دیابت

شود و یا زا در بدن فرد مییرعفونی یا منجر به نابود کردن عامل بیما هایبیماری: درمان داروها و امکان درمان

 نتواند به اقدامات تخریبی خود ادامه دهد.کند؛ به نحوی که میکم را در بدن  زابیماریقدرت عامل 

را از بین ببرد. اما داروهای زیادی وجود  زابیماریگرچه هنوز دارویی پیدا نشده است که عامل  :HIVدرخصوص

به وسیله ضعف  ویآیچچون ا کند و از طرف دیگرمیهم تعداد ویروس در خون را کم دارد که به روش دوم 

توانند داروهایی هم هستند که با تقویت سیستم ایمنی می ،شوددیگر می هایبیماریسیستم ایمنی باعث ایجاد 

ها میبا استفاده از این دارو ویآیچپس فرد مبتال به ویروس ا خیر بیندازند.چشمگیری به تأه شکل بروز عالئم را ب

تواند بیماری نمی ویآیچپس از این نظر نیز بیماری ا تواند به یک زندگی عادی و بدون عالمت باز گردد.

 خطرناکی باشد.

کنند بدن را مسلح به سالحی می واکسن نام دارند،که ی : بعضی از مواد دارویداروها و امکان پیشگیری از ابتال

. بعضی داروها هم هستند بیماری آن را بکشند و نابود سازند قبل از ایجاد شد،وارد بدن  زابیماریکه وقتی عامل 

و  اش برسدهای مورد عالقهبه سلول زابیماریشود کاری کرد تا قبل از آنکه عامل که با استفاده به موقع از آنها می

ه ود عامل ببعد از ور بالفاصلهد. در حالت دوم خیلی مهم است این داروها نآن را از بین ببر در بدن جایگزین شود،

 بدن فرد استفاده شوند.

. اما داروهای ایمن کند زابیماریمل ا در مقابل عاواکسنی پیدا نشده است که بدن ر گرچه هنوز :HIVدرخصوص

دارد با خوردن  ویآیچتوانند عمل کنند. مثال اگر مادر بارداری خودش ادوم میزیادی وجود دارد که به روش 

از آن  نوزاد به محض تولد اگر و هم شودداروها توسط مادر در زمان بارداری هم تعداد ویروس در خون او کم می

یگزینی به ویروس داروها مجال جا ،حتی در صورتی که ویروس هم وارد بدن نوزاد شده باشد ،داروها مصرف کند

. نخواهد شد ویآیچدهند. به این ترتیب نوزاد به احتمال خیلی زیاد مبتال به انمیرا نوزاد  در گلبول های سفید

پس  .کودکش بسیار پائین استکه خطر ابتالی دار شود در حالیتواند بچهمی ویآیچپس فرد مبتال به ویروس ا

 قابل کنترل است. ویآیچاز این نظر نیز بیماری ا

عفونی  هایبیماریهایی که در پیشگیری از ابتال به : یکی دیگر از روشهای امکان پیشگیری از ابتالسایر روش

برای  شود. مثالًاستفاده از بعضی ابزارهایی است که مانع ورود میکروب به بدن می ،گیردمورد استفاده قرار می



 

 

36 

 

 وژیه دمرسین رتبیت رمبی  –آی وی راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ
 ز راهمنتقله ا برای پیشگیری از ابتال به یک بیماری ،توان از ماسک تنفسیپیشگیری از ابتال به بیماری تنفسی می

 .توان از کاندوم استفاده کردو برای پیشگیری از یک بیماری جنسی میتوان از دستکش تماس پوستی می

های در تماسافراد ، کافی است ستا ورود میکروب به بدن ترشحات جنسی هایچون یکی از راه :HIVدرخصوص

 ،تواند ازدواج کند و اگر کاندوم استفاده شودمی ویآیچجنسی از کاندوم استفاده کنند پس فرد مبتال به ویروس ا

 قابل کنترل است. ویآیچپس از این نظر نیز بیماری ا .شریک جنسی وی از خطر ابتال مصون خواهد بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عفونی از  هایبیمارییک بیماری عفونی است که در حالت معمول نسبت به سایر  ویآیچاپس 

بیماری خطرناکی  نباید از بعد اجتماعی تری برخوردار است و قاعدتاًقدرت همه گیری خیلی پائین

های طوالنی و حتی تا آخر تا مدت در صورت درمان فرد عفونی است که هایبیماری ءباشد و جز

 ،در روابط معمول اجتماعی خطری برای سایرین ندارد بیمار آنکه ضمن بدون عالمت بوده و عمر

 .داشته باشد طبیعیتواند زندگی خودش هم می
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 .رسد بین این توضیحات و آمارهای ارائه شده در دنیا تضاد وجود داردبه نظر می سوال مهم:

پس چرا اینقدر سرعت انتشارش گیری بیماری به همین راحتی قابل کنترل است، اگر همه :در بعد اجتماعی

 اند؟؟چرا بعضی از کشورها از این بیماری خالی از سکنه شدهدر سراسر دنیا باال بوده است

تواند سالهای یک بیماری است که فرد بدون هیچ مشکلی می ویآیچبا این توضیحات بیماری ابعد فردی:  در

تواند راحت هایش شروع شود باز هم با گرفتن دارو میداشته باشد و وقتی هم عالمت طبیعیآن زندگی  زیادی با

 پس چرا اینهمه وحشت از بیماری وجود دارد؟زندگی کند انگار مثال یک بیماری مزمن مثل دیابت گرفته .... 

کنترل تبدیل به معضلی کرده چه عاملی وجود دارد که بیماری ایدز را از یک بیماری عفونی ساده قابل 

 ؟است که اینهمه رعب و وحشت را به همراه داشته و منجر به این گسترش وسیع شده است

در بین افرادی باشد که مدام در معرض تزریق خون آلوده به ویروس  گیری باید فقطگرچه در نگاه اول خطر همه

گروه دیگری  .افتدمشترک داشته باشند نیز می تزریق تادین تزریقی در صورتی کهاما این اتفاق در بین مع ؛هستند

بدون استفاده از کاندوم رابطه  گیری هستند افرادی هستند که مدام با تعداد زیادی فرد دیگر وکه در معرض همه

 جنسی دارند.

کشوری خالی از گوئیم وقتی ما می مسلماًاین دو گروه نیستند.  ءجز اما واقعیت این است همه افراد مبتال لزوماً

اند. و یا روابط جنسی غیرایمن داشته آن کشور همه مردم اعتیاد تزریقی راش این نیست که دمعنی ،سکنه شده

ت فردی اس ،مثال همسر یک معتاد تزریقی که خودش نه اعتیاد تزریقی دارد و نه روابط جنسی متعدد با دیگران

خود فرد ممکن است هرگز متوجه  ،بیماری عالمتی نداردون چتواند به ویروس مبتال شود. از طرف دیگر که می

به احتمال ، صرف نکردهدارو م و نوزادش دار شود چون خودشبچهد و حاال اگر این فرد زن باشد و نشو ی خودابتال

ر همس با این کهو ازدواج دومی انجام دهد  از همسر خود جدا شده شود. یا اگر این فردمبتال مینیز وی  زیادکودک

، باز هم مبتال خواهد نیستهم های خاص جامعه گروه ءدوم نه اعتیاد دارد و نه روابط جنسی متعدد با دیگران و جز

یک گروه خاص نیست و به گیری بیماری فقط مختص به بینیم همهتر میا یک نگاه عمیقبه این ترتیب ب شد.

 جامعه هم اتفاق بیفتد.ها در سایر تواند به غیر از آن گروهگیری میتدریج همه

 تواند اتفاق نیفتد با رعایت چند شرط ساده:گرچه همه اینها می
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خود خبر داشته باشند و در روابط جنسی با همسر خود از کاندوم استفاده  یافراد مبتال از وضعیت ابتالاگر  .1

 .یابدخطر ابتال به همسر کاهش می ،نمایند

ر قراو درمان ت بارداری تحت مراقبت ر داشته باشند و در صورخود خب یزنان مبتال از وضعیت ابتالاگر  .2

 .یابدخطر ابتال به نوزاد کاهش می گیرند،

با مصرف دارو سطح ویروس در خون آنها پایین  ،خود خبر داشته باشند یافراد مبتال از وضعیت ابتالاگر  .3

 یابد.آمده و خطر ابتال به سایرین کاهش می

گیرند و تحت مراقبت قرار نمی ؛دیگران، حاضر نیستند بیماری خود را اعالم کنندافراد از ترس قضاوت اما 

 به این ترتیب زنجیره انتقال قطع نخواهد شد.

 اما:

رفتاری دسته بندی کرده است  هایبیماری ءهای انتقال بیماری که آن را جزغلط و راههایموزشآاز یک طرف، 

 وحشتتنها عامل با بیماری شده است و از طرفی  "روابط جنسی"و "اعتیاد"انگ مرتبط با به عجین شدنمنجر 

تواند ترسند که هیچ خطری نمیمردم از فردی می دانش ناکافی در این خصوص است. ،ویآیچمردم از فرد مبتال به ا

زیرا  نکند. مبتال برای مراقبت و درمان اقدام شود فردو همه اینها باعث می ؛داشته باشد شاننها و جامعهبرای آ

هر بیماری مهلک میبا وحشتی است که صدها برابر بیش از برایشان همراه  مین قضاوت عمومی در مورد آنانه

نکه ی آبرا ،ها حاضر نیستندو این وحشت آنقدر زیاد است که خیلی وقت ؛قرار دهد تأثیرنان را تحت آتواند زندگی 

درست به همین  .گیردبرای مراقبت مراجعه کنند و به این ترتیب فرد تحت مراقبت قرار نمی ،رازشان برمال نشود

ها با افزایش بار بر عفونت این شود که خودمی ی دیگر مانند سل و ...هاعلت فرد به تدریج مبتال به انواع عفونت

به مرحله بیماری  ویآیچمرحله عفونت اکند و فرد زودتر از تر میروی سیستم ایمنی، سیستم ایمنی فرد را ضعیف

ورد و در هر حال وقتی مراقبت آهای همراه او را از پا در میشود. به این ترتیب عوارض بیماری و عفونتایدز وارد می

 شود.نمایان می نشوند هم عالئم بیماریشان زودتر

 :افتدحال اگر انگ ناشی از بیماری وجود نداشته باشد چه اتفاقی می

 :در بعد فردی

 مانند دیگران خواهند داشت. طبیعیافراد مبتال یک زندگی  .1

 خیر طوالنی خواهد افتاد.بروز عالئم بیماری در آنها به تأ گیرند وتحت مراقبت قرار می .2

 گیرند و باز زندگی آنها نرمال خواهد شد.اگر عالئم بروز کند، تحت درمان قرار می .3

 دربعد اجتماعی 

 دیگری فردن بیماری را به آ و نخواهند شد... عفونی دیگری مثل سل وبیماری مبتال به شوند وقتی مراقبت می .4

 منتقل نخواهند کرد.
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تواند منجر به ادامه زنجیره انتقال به مبتال نشده و نمی -استفاده از کاندوم - همسر آنها تنها با یک اقدام ساده .5

 .شودجامعه 

شود و به این ترتیب فرزند آنان مبتال نمی شود وبا مصرف چند دارو قطع می زنجیره انتقال از مادر به کودک تنها  .6

 شود.گیری کمتر میخطر همه

ترتیب خطر انتقال به  این آید و بهبا مصرف دارو در زمان بروز عالئم بیماری، مقدار ویروس در خون پائین می .7

 شود.بسیار کم میهای اتفاقی و احتمالی دیگران حتی در تماس

بله تمام کشورهایی که موفق به حذف یا کاهش میزان این ترس  آیا این اتفاق به شکل واقعی در جایی افتاده است؟

همان میزان  گیری بیماری بهمتناسب با میزان موفقیتشان، همه ،اندشده و انگ و بدنامی را از بیماری جدا کرده

های غلط و انگ و اند و هر کشوری که میزان این باوردهنها موفق به کنترل کامل بیماری شکمتر شده و بعضی از آ

 رود.های وسیعی پیش میگیرین زیاد باشد، به سرعت به سمت همهبدنامی در آ

کاری و عدم دریافت درمان شده و همین امر این بیماری عفونی انگ و تبعیض و ترس از بیماری منجر به پنهان

برای  اد، افردرصورتی که انگ و تبعیض و ترس برداشته شود .کرده استقابل کنترل را تبدیل به فاجعه بشری 

شود بیماری در سطح فردی و اجتماعی گیرند و همین امر باعث میکنند و نحت درمان قرار میتشخیص اقدام می

 کنترل شود.

 

 

 

 

 

برسد و از کلماتی که به ترس ای عمل کرد که ترس از بیماری به حداقل باید به گونه ویآیچپس در زمان آموزش ا

به ل اول همین بخش اشاره شد ایدز در زمان آموزش، همانگونه که در فص زنند استفاده نکنیم.و انگ دامن می

 فردی و اجتماعی قابل کنترل است. که درصورت تشخیص و مراقبت از نظر ،عنوان یک بیماری عفونی معرفی شود
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 ویآیچرویکرد نوین آموزش ابخش سوم: روش و الگوی آموزش رد 
 آموزش انگیزشی                                        آموزش مشارکتی
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 مقدمه

 چیست؟ ویآیچهدف اصلی از آموزش ا

را به  ویآیچاین است که فراگیران ماهیت ا ویآیچدر رویکرد نوین آموزش اچ وی وی هدف غایی ما از آموزش ا

مورد از بیماری و رفع انگ و تبعیض بیماری عنوان یک بیماری عفونی قابل کنترل بشناسند و با کاهش ترس بی

تحت  واهمه برای آزمایش تشخیصی اقدام کنند و در صورت ابتالبی ،افراد در صورت لزوم که یدشرایطی فراهم آ

 کنیم:یعنی کمک می مراقبت قرار گیرند.

  پیدا کنند. ویآیچدرست در خصوص اافراد اطالعات 

 یک بیماری عفونی قابل مراقبت و کنترل است. ویآیچافراد باور کنند ا 

 فراهم آید ویآیچزمینه برای دریافت خدمات تشخیص و مراقبت و درمان ا. 

 

 ،دقت کنید فقط داشتن اطالعات درست کافی نیست، گاهی افراد در خصوص یک موضوع اطالعات درست دارند

اما باز از معاشرت  ،در روابط معمول روزمره قابل انتقال نیست ویآیچدانند امثال می اما به آن اطالعات باور ندارند.

کند با وجود دارد، اما باور نمی ویآیچداند مراکزی برای مراقبت او یا فرد می ؛ترسندمی ویآیچبا فرد مبتال به ا

 ل عمر طبیعی داشته باشند.توانند طوافراد مبتال می ،درمان

، اما کافی نیست و یح برای انجام یک رفتار الزم استهای صحراز طرف دیگر اگر چه وجود اطالعات درست و باو

هم به دالیلی آن رفتار را انجام  چه بسا افرادی که در خصوص یک موضوع اطالعات کافی و باور درست دارند، اما باز

 کشند.دانند و به آن باور دارند اما باز هم سیگار میدی که عوارض سیگار را میدهند. به عنوان مثال افرانمی

در حیطه نگرشی افراد  گیری،ای باشد که عالوه بر حیطه شناختی و یادباید به گونه ویآیچرویکرد نوین آموزش ا

وجه تمایز آموزش مشارکتی از سایر )استفاده شود آموزش مشارکتیالزم است از  به همین خاطر .موثر باشد نیز

 ا نقش فعال فراگیر در روند آموزش،که ب ؛در روش تدریس و استفاده از ابزارهای آموزشی است عمدتاًآموزشها، 

 دارد.( تأثیردر حیطه نگرشی  عمدتاً

آموزش های ضمنا برای ترغیب افراد برای اقدام جهت تشخیص و مراقبت و درمان بیماری ناگزیریم از روش

)آموزش انگیزشی، نوعی الگوی آموزشی است که فرد را برای انجام یا ترک یک رفتار .استفاده کنیم انگیزشی

 کند.(ترغیب می

 .در این بخش با کلیات و اصول آموزش مشارکتی و انگیزشی آشنا خواهید شد

 



 

 

42 

 

 وژیه دمرسین رتبیت رمبی  –آی وی راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ
 آموزش مشارکتی – 1فصل

 .هدایت روند آموزش است در عمدتاًدر آموزش مشارکتی فراگیر نقش فعال در یادگیری دارد و نقش مربی 

نگرش و رفتار  ،های مختلف آگاهیهای متعددی وجود دارد که هر کدام در حیطهبرای انتقال مفاهیم آموزشی روش

 عمدتاًلذا  در حیطه نگرشی است؛ عمدتاً ،وینبا رویکرد ن ویآیچاثرات متفاوتی دارند. از آنجا که اهداف آموزش ا

جام یک پیش نیاز انشک های مشارکتی که نقش بیشتری در تغییرات نگرش دارند استفاده شود. اما بیباید از روش

آموزش مشارکتی، داشتن اطالعات پایه و ضروری در خصوص موضوع است. لذا قبل از به کارگیری روش مشارکتی، 

 .ایی مانند سخنرانی به فراگیران منتقل شودهای سادهاولیه و پایه با روشالزم است مفاهیم 

 ویآیرویکرد نوین آموزش اچ های تدریس درپرسش و پاسخ و بحث گروهی پرکاربردترین روش ،روش سخنرانی

 ورت و وجودند ایفای نقش، نمایش و ... نیز موثر بوده و در صورت ضرهای دیگر ماناگرچه استفاده از روش هستند.

ها اشاره شده این روش هایویژگی. در ادامه به کلیات و قرار گیرنداستفاده مورد  توانندزمان و امکانات الزم، می

 .است

 روش تدریس –الف 

 .سخنرانی:1

ى و یادگیر مدرسینطور شفاهى از طرف اى طوالنى دارد. ارائه مفاهیم بههاى آموزشی، سابقهروش سخنرانى در نظام

دهد. در این ، اساس کار این روش را تشکیل مىفراگیرانو یادداشت برداشتن از طرف  دادنآنها از طریق گوش

شود. از خصوصیات این روش، فعال و یادگیرى و رابطه ذهنى بین مدرس و فراگیر ایجاد مى روش، یک نوع انتقال

رود و انتقال مفاهیم به کار میاین روش برای  .بودن مدرس و پذیرنده و غیرفعال بودن فراگیر است وحدهمتکلم

رانی، روش سخندر  .چندانی در تغییر نگرش و رفتار فرد ندارد تأثیرو موثر است نها در حیطه یادگیری، ت

 و شودفراگیران چندان فعال نیستند، فقط از حس شنوایى استفاده مىو  وحده است به علت اینکه مدرس متکلم

رار قاستفاده مورد روش سخنرانى اغلب بطور غلط بیش از حد الزم  .شودقدرت تکلم فراگیران چندان تقویت نمى

 هاى دیگر تدریسهایى که با روشبه عبارت دیگر، هدف .کننده استها طوالنى و خستهاغلب سخنرانى و گیردمی

در آموزش ایدز با رویکرد نوین فقط در بعضی مباحث  .گردندشوند، با روش سخنرانى تدریس مىبهتر برآورده مى

 شود.میاز روش سخنرانی استفاده  ،شودکه در بخش بعدی به آن اشاره می

 .افزایش داد را در یادگیری توان اثر روش سخنرانیبا اقداماتی مانند موارد زیر می

 توجه فراگیرانجلب 

ى همچون طرح سؤال، بحث و گفتگو، یهاتوجه فراگیران به سخنرانى متعدد است. فعالیت هاى جلبشیوه

یق شناخت عال. شودوجه فراگیران به محتواى سخنرانى ت استفاده از وسایل بصرى ممکن است موجب جلب



 

 

43 

 

 وژیه دمرسین رتبیت رمبی  –آی وی راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ
توجه است. براى شناخت عالیق و رغبت فراگیران، مدرس باید از عوامل مهم جلب هاى فراگیرانو خواسته

ها و سوابق ها، موفقیتاقتصادی، سطح توانایى و به عوامل متعددى مانند سن، جنس، وضعیت اجتماعى

 .شناخت آنها، سخنرانى خود را سازمان دهد آموزشى توجه کند و بر اساس

 ایجاد انگیزش  

از موضوعاتى هستند که ایجاد انگیزه "استمهم  دشومسائلى که مطرح مى "هایى مانندگفتن عبارت

هاى آموزشى دیگر، به فراگیران گفته شود: مطالب مشکل اما گر در هنگام سخنرانى یا موقعیتاکنند. مى

مسائل بیشتر از آنکه ساده باشند قابل حل هستند. در چنین حالتی، اگر آنان در درک قابل فهم است یا 

 .شان بیشتر خواهد شدنفس و خودساختگىمطلب یا حل مسأله موفقیت بدست آورند، اعتماد به

 ها و نکات مهم سخنرانىبیان صریح هدف   

با جمالتى صریح و روشن بیان کند یا روى  ،هاى اجرایى مورد نظر در سخنرانى رامدرس باید کلیه هدف

 گچى بنویسد.تخته

 آزمون و فعال کردن آگاهى و اطالعات فراگیرانپیش    

تواند سؤاالتى را بصورت کتبى یا شفاهى مطرح کند. هاى قبلى فراگیران، مدرس مىبراى شناخت زمینه

در مورد  ثانیاً، اطالعات الزم مهم است ودهد که چه موضوعاتى ، به فراگیران آگاهى مىاوالًاین سؤاالت 

تواند براى تنظیم سخنرانى دهد. این اطالعات مىدر اختیار مدرس قرار مى را هاى علمى فراگیرانزمینه

 .بسیار مفید باشد

 

 روش پرسش و پاسخ .2

تقویت قدرت استدالل، سنجش  ؛ها و عالیقهدف از روش پرسش و پاسخ، تشخیص و تحریک تفکر، توانایى

 روشى است که .نفس در فراگیر استهاى گذشته و ایجاد اعتماد بهاستفاده از تجارب و دانسته ؛و قضاوت

روش،  کند. در اینمدرس به وسیله آن، فراگیر را به تفکر درباره مفهومى جدید یا بیان مطلبى تشویق مى

کافى است که در این روش حرکت کند.  معلومبه  جهولمهاى ذهنی، از کند با کوششفراگیر تالش مى

 ا او خود به دانش مورد نظر برسد.مدرس زمینه را مساعد کند و به فراگیر کمک نماید ت

به مطلب یا درس جدید و تدریس آن، مستقیماً  انتوجه فراگیر در روش پرسش و پاسخ مدرس هنگام جلب

ق کند تا خود به کشف مفاهیم جدید توفیریزى مىبرنامه ییهاسؤالپردازد، بلکه با طرح نمىبه بیان مطلب 

یا ارزشیابى میزان درکى که فراگیران از مفهوم  و یابند. این روش براى مرور مطالبى که قبالً آموخته شده

درس دارند و براى پرورش قدرت تفکر و استدالل آنان، روش بسیار مؤثرى است. اما سؤاالت باید با توجه 

آنان را برانگیزد و ذهن آنان  عالقهاى مطرح شوند که گونه هاى علمى فراگیران طرح گردند و بهزمینهبه 
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هاى آموزشى فعاالنه فراگیران در فعالیت در این روش، بر خالف روش سخنرانى .را به حرکت درآورد

 .کنندشرکت مى

 

 روش بحث گروهى .3

که مورد عالقه مشترک  ،درباره موضوعى خاص ،گفتگویى است سنجیده و منظم ،روش بحث گروهى

تا  6هایى قابل اجرا است که جمعیتى بین کنندگان در بحث است. روش بحث گروهى براى کالسشرکت

ود تر تقسیم نمهاى کوچکنفر داشته باشند. در صورت باال بودن جمعیت کالس، باید آنها را به گروه 20

کند و این روش، معموالً مدرس موضوع یا مسأله خاصى را مطرح مى هاى دیگر استفاده کرد. دریا از روش

این  درگیرند؛ بنابراین پردازند و نتیجه مىفراگیران درباره آن به مطالعه، اندیشه، بحث و اظهارنظر مى

 از روش پرسش و پاسخ هم بیشتر استهاى آموزشى فراگیران در فعالیتمیزان مشارکت روش، 

 هاى خود با ذکر دالیلگیرند. آنان در ضمن مباحثه، از اندیشه و نگرشو مسؤولیت یادگیرى را به عهده مى

ر دکنند. در اجراى صحیح بحث گروهی، فراگیران باید متکى بر حقایق، مفاهیم و اصول علمى دفاع مى

 -چه درست و چه نادرست  -هاى خود، انتقادات دیگران دهى عقاید و دیدگاهتوانایى سازمانضمن بحث، 

و ارزیابى نظرهاى مختلف را داشته باشند؛ به عبارت دیگر، روش بحث گروهى روشى است که به فراگیران 

 خود را با دالیل هاىدهد تا نظرها، عقاید و تجربیات خود را با دیگران در میان بگذارند و اندیشهفرصت مى

این روش برای نیل به اهدافی  خالف نظر خود نیز آشنا شوند.و نظرات م هاو با دیدگاهد مستند بیان کنن

موضوعی باید به روش بحث گروهی بحث  اند بسیار موثر است.که در حیطه عاطفی) نگرش( تعیین شده

یا بتوانند کسب کنند. اگر بحث گروهى در  ،درباره آن اطالعات الزم را داشته باشند فراگیران شود که

کنندگان آسان و درخور فهم نباشد یا زمینه الزم براى کسب اطالعات اى تدارک شود که براى شرکتزمینه

براى آنان معنا و مفهومى نخواهد داشت و حتى قادر به چنین بحثى این فعالیت وجود نداشته باشد، 

 نخواهند بود

 با روش سخنرانی ارائه شود تا ویآیبا رویکرد نوین الزم است مباحث مرتبط با کلیات اچ ویآیچلذا در آموزش ا

موضوع ادامه داده  ،پرسش و پاسخ های بحث گروهی وبا روش فراگیران اطالعات کافی را بدست آورند و سپس

 شود.

 

 زارهای کمک آموزشی:استفاده از اب -ب

 .بخشی آموزش استیز یکی دیگر از عوامل مهم در اثرعالوه بر روش تدریس، ابزارهای آموزشی ن

هاى زیر این تفاوت یافته .اند که حواس مختلف نقش واحدى در یادگیرى دارا نیستندنشان داده نیز نتایج تحقیقات

 کنند که در یک انسان متعارف حدوداًها مشخص مىدهند. این یافتهخوبى نشان مىرا به
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 %74 گیردصورت مى حس بینایی یادگیرى ازطریق کاربرد. 

 %13  گیردصورت مى حس شنوایییادگیرى ازطریق کاربرد. 

 %5  گیردصورت مى حس المسهیادگیرى ازطریق کاربرد. 

 %3  گیردصورت مى حس بویایییادگیرى ازطریق کاربرد. 

 %3  گیردصورت مى حس چشایییادگیرى ازطریق کاربرد 

. 

 .کنیدفراموش می، کنیدنگامی که گوش میه

 .آوریدبه خاطر می ،بینیدهنگامی که می

 .گیریدیاد می ،دهیدهنگامی که انجام می                                                                              

معهذا در  ؛حس بینایی استطریق کاربرد  ( از%74اگرچه قسمت اعظم یادگیرى انسان ) ،شود کهمالحظه مى

آنچه را  فراگیران تنها قسمت ناچیزی از .حس شنوایى تأکید فراوان دارند %13بر کاربرد  مدرسینبسیارى از موارد 

که با وجود صرف وقت زیاد در کاربرد حس سپارند. نتیجه این( به خاطر میدرصد 5/1تا  3/1حدود )اند که شنیده

 رد.سان داناچیزی در یادگیری ان تأثیرشنوایی، این حس 

کند با دیدنشان تصوری حتما از اشکال شماتیکی که به فرد کمک می ویآیچبه همین دلیل الزم است در آموزش ا

نه تنها  باشد و ویآیچاین اشکال باید منطبق بر اصول رویکرد نوین آموزش ا از بیماری داشته باشند استفاده شود.

ه فرد با آنها ارتباط برقرار کرده و بتواند محتوای مورد نظر را مجسم باعث رعب و وحشت نشود، بلکه اشکالی باشد ک

 .اندبا این هدف طراحی شده ویآیچهای آموزشی اکند. اشکال استاندارد موجود در کتاب
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 آموزش انگیزشی  – 2فصل 

 ویآیچا ی کاربرد دارد که عالوه بر آموزشیهادر گروه عمدتاًاستفاده از الگوی آموزش انگیزشی   *}

اگرچه برای سایر مخاطبین نیز قابل استفاده  .کنندرا نیز دریافت می "توصیه به انجام تست"خدمت

 {است، اما واجب نیست

اصلی در  هدف .کندآموزش انگیزشی، نوعی الگوی آموزشی است که فرد را برای انجام یا ترک یک رفتار ترغیب می

لی و ؛ها و جوامع استگروه جهت احراز سالمت رفتار افراد،عقاید و متعاقب آن ، اصالح یسالمت هایمقوله آموزش

به عبارت دیگر است.  با مشکل مواجه ساخته آموزشی را فاهدا به این دستیابی اغلب ،های رفتار انسانیچیدگیپ

 متعددی در بسیاری از مداخالت آموزشی نظام سالمت، تحت تاثیر عوامل (Health Behavior)رفتار سالمت

ا الگوه به همین خاطر کلیدی دارد. در کسب موفقیت این مداخالت، نقش است که شناخت و تحلیل این عوامل،

 طراحی ،تر این عوامل و پیشگویی نتایج حاصل از تغییر در آنهابا هدف توضیح دقیق های آموزش سالمتو نظریه

اجتماعی مانند روان شناسی و جامعه شناسی به عرصه سالمت راه ها از حوزه سایر علوم ها و الگواند. این نظریهشده

اند و در سالیان اخیر استفاده از آنها برای کسب، حفظ و ارتقای سالمت جامعه مورد اقبال قرار گرفته پیدا کرده

رای رویکرد اگر چه الگویی که ب در امر آموزش سالمت وجود دارد.ها این الگوها و نظریهاز  یاست. تعداد قابل توجه

 بکار رفته است تلفیقی از چند الگو و ویآیچنوین آموزش ا

اما بیشتر از بقیه الگوها، مبتنی  ،نظریه آموزش سالمت است

 بر الگوی باور بهداشتی است.

برای اینکه فردی انگیزه پیدا کند که یک رفتار بهداشتی را  

 :شرط زیر محقق باشد 5انجام دهد باید حداقل 

 او مربوط باشد.موضوع به  .1

 .موضوع مهمی باشد .2

از شروط اصلی برای اجرایی شدن مقوله مورد نظر  ،برای رفتار بهداشتیجود راهکاری در دسترس و .3

 .است

 وجود داشته باشد.موانع شناسائی شده و راهکار عملی برای مرتفع کردن مانع  .4

 باشد.مزایا بیش از معایب  .5

 :که دشوحساس می اتی، فرد نسبت به موضوعبه موضوع حساس شودفرد برای انجام یک کار ابتدا باید نسبت 

 .به او مربوط باشد .1

 .موضوع مهمی باشد .2

 شود.می موضوع به او هم مربوطباور کند آن  -اولیعنی 
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ای با خون و تواند به بدن هر کسی که رابطه جنسی بدون کاندوم دارد و یا به گونهمی ویآیچویروس ا"مثال:

دقت کنید این تعریف طیف وسیعی از  "بشود. ویآیچخونی سرکار دارد، وارد شود و فرد مبتال به اهای فرآورده

 .تواند شامل شودگیرد که مخاطب آموزشی ما را هم میافراد را در برمی

بار وبند، معتادین تزریقی و افراد بیویآیچافراد در معرض خطر ا"های آموزشی قبلی: حال مقایسه کنید با روش

کند این موضوع به او ربطی ندارد و حساسیت این دو گروه نباشد تصور می ءاگر مخاطب ما جز "جنسی هستند

به دو گروهی است که خود آنها دارای  ویآیچمختص کردن ا ،شود. اشکال دیگر این روشموضوع برای اوکم می

 انگ هستند.

یعنی باور کند موضوعی که به او مربوط است موضوع مهمی  ؛را درک کند شدت و اهمیت موضوعباید  -دوم

 است.

 به راحتی انتودر مثال باال باید بداند هر چه زودتر بیماری تشخیص داده شود و تحت درمان قرار گیرد می مثال:

 .مانع تبدیل آن به ایدز شد

 :توصیه می در این قسمت برای مهم نشان دادن موضوع اکیداً نکته مهم در بیان اهمیت موضوع

 .شود از ترساندن و بیان پیام منفی باید خودداری شود

o تواند هرگز به ایدز مبتال نشده و فرد می ،پیام مثبت: در صورت تشخیص به موقع و درمان

 و سالم داشته باشد. طبیعیزندگی 

o به ایدز تبدیل شده و باعث  ویآیچنت اپیام منفی: درصورت عدم تشخیص و درمان، عفو

 .شودمرگ و نیستی می

تواند منجر شود فرد با یک مکانیسم دفاعی پیام منفی ضمن افزایش رعب و وحشت، می

 منکر شود. را حتی ارتباط بیماری با خود، روانشناختی به نام انکار

و هرچه  شودنسبت به آن موضوع حساس می ،در نهایت اگر فرد پیامی را بشنود که به او مربوط است و مهم است

 شود.د بیشتر حساس شود و هر چه اهمیت موضوع بیشتر باشد، توجه فرد به آن موضوع بیشتر جلب میفر

 وجود راهکار عملی و در دسترس -سوم

مثال افراد بدانند تست  برای آن موضوع وجود داشته باشد. راهکار در دسترستوجه فرد که جلب شد باید یک 

، از عوامل مهمی هستند آنساده و در دسترس بودن  شود، رایگان بودن تست وکجا و چگونه انجام می ویآیچا

 بگذارند. تأثیرگیری فرد توانند در تصمیمکه می

صمیمدر ت که کافی نیست. دو عامل دیگر بگیرد،اقدام  بهاین توجه جلب شده برای اینکه فرد تصمیم  مسلماًاما 

 و معایب آن اقدام است. نقش دارند مقایسه مزایا گیری فرد
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 انجام اقدام را درک کند. مزایایفرد باید  -چهارم

اقدام کند، عوارض بیماری کمتر  ویآیچدر مثال باال فرد باید باور کند هر چه زودتر برای تشخیص و درمان ا مثال:

 شود.می

رغم اینکه فرد به موضوع حساس شده و راهکار باشد که علیتواند وجود داشته می معایب و موانعی همواره -پنجم

. در یک آموزش انگیزشی، مربی باید فرد شودداند، مانع اقدام های آن را هم میو مزیت وجود دارددر دسترس هم 

فرد زمانی اقدام را  زیرا نهایتاًای داشته باشد. موانع و معایب اقدام را هم بداند و در حد امکان برای رفع آنها توصیه

 باشد. شبیش از معایب ی انجام آندهد که مزایاانجام می

ین . در اغلب موارد مهمتروجود داشته باشددر مثال باال موانعی ممکن است سر راه قبول توصیه به انجام تست  مثال:

دادن اطمینان خاطر از با  مثال باال عنوان مثال در مورد به است. ویآیچمانع ترس از انگ و بدنامی منتسب به ا

توان منجر به اقدام فرد جهت انجام تست می با رفع این مانع ،کامال محرمانه است ویآیچکه نتایج تست ااین

 وی در صورت لزوم شد.آیاچ

به عبارت دیگر برعکس موارد اول و دوم 

که جمعشان تعیین کننده برای جلب 

توجه فرد بود، تفاضل موارد چهارم و 

گیری پنجم تعیین کننده برای تصمیم

به عبارت دیگر هرچه مزایا بیشتر و  .است

گیری معایب کمتر باشد احتمال تصمیم

 شود.برای انجام آن کار بیشتر می

 

 

 

 

 

معایب وموانع مزایا
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 ویآیچآموزش ا بخش چهارم: راهنمای عمل گام اهی رویکرد نوین 
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 مقدمه 

را به  ویآیچوی این است که فراگیران ماهیت اآینوین آموزش اچدر رویکرد نهایی هدف همانگونه که اشاره شد 

در ، نقش بسزای درمانیت تشخیص به موقع و با دانستن اهم و باور کنندعنوان یک بیماری عفونی قابل کنترل 

 ت قرار گیرند.مراقبت برای آزمایش تشخیصی اقدام کنند و در صورت ابتال تح ت لزومصور

. با شوددر حیطه نگرش و تغییر رفتار دسته بندی می ویآیچاصلی رویکرد نوین آموزش ا به عبارت دیگر اهداف

ساعت  5/1تا  1ها، باید این مهم در یک یا دو جلسه آموزشی و در مجموع با حداکثر تردگی آموزشتوجه به گس

 رویکرد نوین آموزش از اهمیت زیادی برخوردار است. اجزاءلذا رعایت همه  .زمان محقق گردد

 عبارتند از: ءاین اجزا

 محتوای آموزشی .1

 روش آموزش .2

 ابزارهای کمک آموزشی .3

 

 :موزشیهای آامگاهمیت رعایت توالی در 

ای طراحی شده است که به گونه موزش در هر گام، محتوا و روش آگام تعیین شده است 8رویکرد نوین آموزش در 

ها در رویکرد نوین آموزش مانند باال بردن سطح دانش فراگیران از یک است، گام بعدیساز ورود به بحث گام زمینه

های تشکیل پله ، پایهدر هرگام و گیردهای هر پله بر نگرش و باور فراگیران قرار میپلکان آموزشی است که پایه

در ای که هر موضوع بسیار حائز اهمیت است، به گونه. لذا رعایت توالی و تقدم و تاخر بیان گیردشکل میبعدی 
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آنکه زمینه نگرشی الزم برای محتوای آموزشی مورد نظر فراهم آید، مطالب صورت رعایت نکردن توالی مطالب، بی

 .شودمحقق نمی آموزشی ارائه شده و نتیجه مطلوب

 1-3گام 

به عنوان یک بیماری قابل  ویآیچپس از مقدمه و معرفی ادر گام اول تا سوم، 

عفونی،  هایبیماریکنترل با پرداختن به مفاهیم اولیه سیستم ایمنی و کلیات 

 هاییبیمارنیز یک بیماری عفونی مانند سایر  ویآیچزمینه برای باور اینکه ا

 .شودعفونی است فراهم می

 

 4گام

با سایر عوامل  ویآیچی ازابیماریضمن مقایسه عامل  ،در گام چهارم

در خارج از بدن  زابیماریعامل  که رسدبه این باور می ، فراگیرزابیماری

های انتقال و عدم لزوم جداسازی ماند و زمینه برای درک راهزنده نمی

 شود.افراد مبتال مهیا می

 

 5گام

 با سایر عوامل ویآیچا راه انتقال ضمن مقایسه  ،در گام پنجم

به راحتی  ویآیچارسد به این باور می فراگیر، زابیماری

شود و نیازی به جداسازی افراد مبتال وجود ندارد. منتقل نمی

 شود.یی فراهم میزابیماریزمینه برای درک مکانیسم 

 

 6گام

 ییزابیماریضمن مقایسه  ،در گام ششم

ه ، فراگیر بزابیماریبا سایر عوامل  ویآیچا

عالمتی  هیچ ویآیچا که رسداین باور می

اهمیت تشخیص ندارد و زمینه برای درک 

 .شودو درمان فراهم می
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 7گام

ضمن مقایسه روش  ،در گام هفتم

با سایر عوامل  ویآیچتشخیص ا

به این باور می، فراگیر زابیماری

هیچ عالمتی  ویآیچا که رسد

ندارد و تنها با آزمایش قابل 

 تشخیص است.

 

 8گام

ضمن مقایسه روش  ،هشتم در گام

با سایر  ویآیچمراقبت و درمان ا

ر به این باو ، فراگیرزابیماریعوامل 

هم  مراقبت و درمان،با  که رسدمی

فرد مبتال طول عمر طبیعی دارد و 

هم درمان به عنوان روش اصلی 

 .پیشگیری است

 

 

اشاره  ویآیچشود، به نحوه اثر ویروس ادرگام دوم که مبحث مرتبط با سیستم ایمنی مطرح می اگر به عنوان مثال

؛ اما فرصت زمینهشودمطرح شود، درست است که مفاهیم آموزشی ارائه می شود و مطالب مرتبط با گام ششم

مشابه طرح زیر مواجه خواهیم ی و با نمای شودهای سوم و چهارم و پنجم گرفته میسازی برای تغییر نگرش در گام

 شد.
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 وژیه دمرسین رتبیت رمبی  –آی وی راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ
 هریک از مقوله های زیر شرح داده خواهد شد. گام رویکرد نوین آموزش 8برای  در این بخش

 

  

 شود.محتوا و اهداف هر گام در این قسمت شرح داده می کلیات ......گام

 

 اهداف شناختی
اهدافی که در هر گام برای افزایش سطح دانش فراگیران در 

 شود.است در این قسمت شرح داده مینظر 

 

 اهداف نگرشی
ساز تغییر باورها همانگونه که اشاره شد، هر گام در اصل زمینه

های بعد است. در این بخش، این اهداف و درک مفاهیم گام/گام

 اند.شرح داده شده

 

 روش تدریس
با توجه به اهداف شناختی و نگرشی در هر گام مشخص شده 

 محتوایی با چه روشی بیان شود.است چه 

 

 مدت زمان

حداقل زمان مورد نیاز برای نیل به اهداف فوق و با توجه به 

 روش آموزش در این بخش مشخص شده است.

 

 خطاهای شایع

ها و مفاهیمی که منجر به افزایش دراین بخش جمالت، روش

 گیرد.شود، تحت عنوان نبایدها قرار میانگ می

 

 هاتوصیه
هایی که اثربخشی ها، مفاهیم و روشدراین بخش به مهارت

 کند، اشاره شده است.اضافه میرا در هر گام  آموزش

 

 ابزارهای کمک آموزشی 

در رویکرد نوین آموزش، تالش شده اشکال و لوگوهای ثابتی 

برای درک بهتر موضوع استفاده شود. در هر گام به این ابزارهای 

 است. کمک آموزشی اشاره شده

 

 محتوای کل پیام

 به عنوان یک مثال است و قسمت، ارائه شده در این محتوای

 راگیرفاست که باید به  کلیات پیامیتنها برای مشخص کردن 

 .منتقل شود
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 شروع بحث)مقدمه( گام اول:

مقدمه باید تعیین کننده اهداف ای بیان شود. مانند هر سخنرانی دیگر این حث الزم است مقدمهدر آغاز جلسه و برای شروع ب

مطابق اهداف مورد نظر در رویکرد نوین  .ن را برای ادامه آموزش ترغیب کندای بیان شود که فراگیراآموزشی بوده و به گونه

باه توان با اشاره به اینکه اغلب به اشتشود. میبه عنوان یک بیماری عفونی قابل کنترل بیان می "ویآیچا"آموزش در این قسمت

شناسند، اغلب این بیماری عفونی را به نام ایدز می " اشاره کرد:و ایدز  ویآیچدانند، در آغاز کار به تفاوت بین اآنرا معادل ایدز می
به  ".تواند هرگز اتفاق نیفتداگر فرد تحت مراقبت و درمان قرار گیرد می در حالی که ایدز آخرین مرحله این بیماری است که

و ایدز  ویآیچآور، به تفاوت اعبارت دیگر در این مرحله برای جلب توجه مخاطب به جای اشاره به آمار و استفاده از الفاظ رعب

را برای همراهی در بحث ترغیب میفراگیر که از منظر جدیدی به بررسی بیماری خواهید پرداخت، شود و با بیان ایناشاره می

 .کنیم

برنامه ریزی شده، توالی مطالب از  فراگیران، با هدف تغییر نگرش و باورهای ویآیچکه، رویکرد نوین آموزش ابا توجه به این

شود، در رویکرد برخالف روش روتین، که در مقدمه تجزیه و تحلیل دانش مخاطب انجام می باشد، لذااهمیت زیادی برخوردار می

و پاسخ و تحلیل مخاطب انجام نشود زیرا اغلب مسیر و توالی آموزش را تغییر شود در مقدمه پرسش ، توصیه میویآیچنوین ا

 .دهدمی

های بعدی اتفاق خواهد های آموزش، تجزیه و تحلیل دانش مخاطبین در قسمتروش مشارکتی در اغلب گاماستفاده از با توجه به 

 افتاد.

 
 اهداف شناختی

   جلب توجه و ترغیب مخاطب استهدف اصلی در مقدمه مانند هر سخنرانی دیگر. 

 یک بیماری عفونی قابل کنترل است. ویآیچداند که ا: مخاطب می1 هدف شناختی 

 و ایدز متفاوت هستند. ویآیچگیرد که امی: مخاطب فرا 2 هدف شناختی 

 
 اهداف نگرشی

در این جلسه آموزشی با نگاهی "مانندای برای نیل به این هدف از جمله :.ایجاد تمایل و انگیزه برای شرکت در بحث1 
 استفاده کنید. "کنیممیمتفاوت به بیماری نگاه 

اغلب "با استفاده از جمالتی مانند: ،عنوان یک بیماری عفونی قابل کنترل معرفی بیماری به با :.کاهش ترس از بیماری2
و درمان  صورتی که فرد تحت مراقبت در گویند در صورتی که ایدز یک مرحله از بیماری است کهبه آن بیماری ایدز می

 پیش رفت. نیل به این هدف یتوان در راستامی ".ز اتفاق نیفتدقرار گیرد ممکن است هرگ

توانند به آن مبتال تمام انسانها می عفونی هایبیماریمانند تمام  "مثل با استفاده از جمالتی: .کاهش انگ و تبعیض3
 ".شوند و مربوط به گروه خاصی نیست

 
 روش تدریس
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 روش سخنرانی 

 
 مدت زمان

 دقیقه 5 

 
 خطاهای شایع

 ویآیاچو عوارض و ...  آمار میزان شیوع ، ازدر مقدمه، مدرس برای جلب توجه مخاطب و مهم جلوه دادن مطلب اغلب  

 باشد.ها میترین خطاکند که یکی از شایعاستفاده می

تواند مسیر و توالی مباحث ، پرسش و پاسخ می، همانطور که اشاره شدپاسخ است خطای شایع دوم، شروع بحث با پرسش و

، در ابتدا، پرسش و پاسخ شودرا تغییر داده و اهداف نگرشی را دستخوش تغییر کند. لذا در رویکرد نوین آموزش توصیه می

 وی در گام نخست:یآکرد نوین آموزش اچلذا در روی های بعدی اتفاق بیفتد.، و تجزیه و تحلیل مخاطب در گامانجام نشود

 .، به بیان آمار و شیوع باالی بیماری پرداخته شودبرای بیان اهمیت موضوع. نباید 1

 .شود صحبتبرای بیان اهمیت موضوع، ازمیزان مرگ و میر و عوارض زیاد بیماری . نباید 2

آموزش یکی از اهداف اصلی مشخص کردن تفاوت عفونت )در روش نوین .از عنوان ایدز برای تدریس استفاده شود. نباید 3

 .(شودو مرحله ایدز است. لذا این پیام در همه مراحل آموزش از جمله مقدمه اشاره می ویآیچا

 .از عناوینی مانند بیماری کشنده، بیماری غیر قابل درمان ... استفاده شود. نباید 4

 .یا ایجاد هیجان بیش از حد باشدم با ترس و لحن و زبان بدن مدرس توأ.نباید 5

 .انجام نشودپرسش و پاسخ در این بخش .بهتر است 6

 

 هاتوصیه

که موضوع مورد  باشد ایبه گونهباید "ان بدنبز"سزایی برخوردار است،در بیان مطالب از اهمیت ب آرامش مدرس.1 

 .بحث، موضوعی جالب و در عین حال قابل درک است

 

 آموزشی و تصاویر مورد استفادهابزارهای کمک 

موزشی این عنوان آای که تا آخر جلسه به گونه "به عنوان یک بیماری عفونی قابل کنترل ویآیچا "نوشتن عنوان 

 .اگیران باشدردر معرض دید ف

 
 محتوای کل پیام
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 وژیه دمرسین رتبیت رمبی  –آی وی راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ

 

  

 :توجه کنید
 فراگیراست که باید به  کلیات پیامیتنها برای مشخص کردن به عنوان یک مثال است و  قسمت، ارائه شده در این محتوای 

کند به او منتقل کنید و در صورت لزوم منتقل شود. لذا شما باید این مفاهیم را با هر بیانی که مخاطب شما بهتر درك می

 .کنید هاستفاد بمتناسب با فرهنگ و دانش مخاط ،دیگرمثالهای دف و اکلمات متراز
شناسند، اما در واقع ایدز یکی از خصوص یک بیماری عفونی قابل کنترل است که اغلب آنرا به نام ایدز می جلسه آموزشی ما در

خواهیم در این جلسه آموزشی می .شودمراحل این عفونت است که اگر فرد تحت مراقبت قرار نگیرد، در مراحل انتهایی ایجاد می

در این جلسه آموزشی، با مشارکت شما و مبتنی بر چند  صحبت کنیم. ویآیچعفونت ادر خصوص  با دیدگاهی جدید و متفاوت

 .خواهیم پرداخت ویآیچهای مختلف عفونت اواقعیت علمی با بحث و تحلیل جمعی به ارزیابی جنبه
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 معرفی سیستم ایمنی :دومگام 

 عفونی، الزم است مخاطب با کلیات و عملکرد سیستم ایمنی آشنا باشد. هایبیماریبرای درک بهتر مکانسیم 

 کند.دانش فرد در خصوص کلیات و عملکرد سیستم ایمنی، به درک مفاهیم زیر کمک می

 عفونی هایبیماریمفاهیم کلی  .1

 ویآیچیی ازابیماریمفاهیم مهمی مانند   .2

ط و ارتبا ویآیچبه ادر این مقطع، عفونی است و الزم است  هایبیماریدرک مفاهیم کلی  به هدف اصلی در این گام دستیابی

 ای نشود.سیستم ایمنی با آن، اشاره

 ویآیچ، با این مفهوم که اویآیچشود باورهای غلط درخصوص اهمانگونه که اشاره شد، مطابق رویکرد نوین آموزش، تالش می

د عفونی خواه هایبیماریموضوع آموزش، حول محور  عمدتاًیک بیماری عفونی قابل کنترل است، جایگزین شود. لذا در این گام، 

مطرح شود، توالی مطالب که در رویکرد نوین  ویآیچن بخش، مکانیسم سیستم ایمنی با هدف مفاهیم ادر صورتی که در ای .بود

 شود.رش، طراحی شده است، دستخوش تغییر میبا هدف تغییر نگ ویآیچآموزش ا

یک بیماری عفونی قابل  ویآیچهمانطور که اشاره شد ا":توان با جمالتی مشابه اینکهبرای حفظ انسجام موضوع با گام قبلی، می
عفونی آشنا شویم، اما قبل از آن، باید بدانیم بدن انسان در برابر هر بیماری،  هایبیماریکنترل است، لذا برای شناخت آن باید با 

 شروع کرد. "گویند.کند که به آن سیستم ایمنی میعفونی، یک سیستمی دارد که از آن محافظت می هایبیماریجمله  از
سیستم ایمنی وظیفه محافظت "کهاز جمله این عملکرد کلی سیستم ایمنی را بیان کرد.توان در چند جمله ساده با این مقدمه، می

. 2شود .مانع ورود میکروب به بدن می1 :کندبدن در برابر عوامل بیگانه را برعهده دارد که به سه طریق از بدن محافظت می
 ".کندد، آنها را زندانی می. اگر نتوانند آنها را از بین ببر3برد را از بین می هامیکروب

اصلی سیستم ایمنی بوده و در خون و ترشحات  اجزاءمبنی بر اینکه از  آن هایویژگیو  "گلبول سفید"با نام در این گام مخاطب

 شود.میآشنا  ،رودو خارج از بدن از بین می بدن وجود دارند

شود، به آنها گلبول سفید گفته می سیستم ایمنی، سلولهای کوچک سفید رنگی هستند که اصطالحاً اجزاءترین میکی از مه"
 "روند.وجود دارند و خارج از بدن در مدت کوتاهی از بین میبافتها، خون و ترشحات بدن  های سفید درگلبول

 ای شود.هیچ اشاره ویآیچاین قسمت نباید به رابطه سیستم ایمنی و ا شود درهمانگونه که مالحظه می

 
  اهداف شناختی

بدن انسان برای محافظت خود از عوامل بیگانه، سیستمی دارد که به آن سیستم ایمنی  سیستم ایمنی بدن:شناخت .1 

 ند، این سیستم شبیه ارتش یک کشور است که وظیفه دفاع از کشور در مقابل عوامل بیگانه را دارد.ویگمی

کوچکی وجود دارد که به آنها گلبول  های سفیددر خون و ترشحات بدن انسان، سلول :.آشنایی با گلبول های سفید2

 های سفید مانند سربازها در ارتش هستند.گویند. گلبولسفید می

های مختلفی از بدن در ی سفید به روشهاگلبول :زابیماریهای سفید در برابر عوامل های مقابله گلبول.روش3

 زابیماری. عوامل 2شوند مانع ورود به بدن می. 1: از ترین آنها عبارت استکنند که عمدهدفاع می زابیماریمقابل عوامل 

 کنند.را زندانی می زابیماری. عوامل 3برند را از بین می
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 اهداف نگرشی

 .است ویآیچ، برجسته شدن جنبه عفونی بیماری ادر این گامهدف اصلی  

های الزمه درک واکنش :فراهم آید عفونی هایبیمارییی زابیماریزمینه برای درك مفاهیم مربوط به مکانسیم .1

در بدن  ، شناخت گلبول سفید و نقش آنشودکه در گام بعدی به آنها اشاره می زابیماریسیستم ایمنی در برابر عوامل 

 .است

، ویآیچالزمه درک نحوه ابتال به ا :فراهم آید ویآیچیی ازابیماری. زمینه برای درك مفاهیم مربوط به مکانسیم 2

 در بدن است. شناخت گلبول سفید و نقش آن

ناخت ، شویآیچالزمه درک راه انتقال ا :فراهم آید ویآیچزمینه برای درك مفاهیم مربوط راه های انتقال ا .3

 .در بدن است گلبول سفید و محل زندگی آن

 توانند به بیماری مبتال شوند،که همه افراد میبرای باور این زمینه :فراهم آید .زمینه برای کاهش انگ و تبعیض4 

 .شودفراهم می

 
 روش تدریس

 روش سخنرانی  
 .تنها در صورتی که گروه مخاطب در این خصوص اطالعی داردروش پرسش و پاسخ *

 
 مدت زمان

 دقیقه 5 

 
 خطاهای شایع

 .صصی و مفصل در این خصوص صحبت شودبه شکل تخ.نباید 1 

وی، مفاهیم مرتبط با سیستم ایمنی آیصحبت کرد)باید بدون توجه به بحث اچ ویآیچبه ادر این بخش راجع . نباید 2

 دیهای بعدی نیاز دارید و فراگیر باشما به اطالعات صحیح فراگیران در این خصوص برای ادامه بحث در گام. را درک کند

 (گیرد. فرا ویآیچاین مقطع مکانسیم دفاعی بدن را بدون ارتباط با ا در

 

 هاتوصیه

 .شوددر این خصوص توصیه میهای ملموس و قابل درک .بیان مفاهیم بسیار ساده و قابل فهم و به کار بردن مثال1 
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 وژیه دمرسین رتبیت رمبی  –آی وی راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ

 

 

 

 ابزارهای کمک آموزشی و تصاویر مورد استفاده

استفاده از یک لگوی شماتیک ثابت برای معرفی گلبول سفید که   

مختلف، تغییرشکل خواهد داد تا پایان مبحث متناسب با شرایط 

شود. این لگو باید به شکل شاد و ناقل پیام مثبت حسی توصیه می

ها برای ویژگیشنهادی زیر با در نظر گرفتن این باشد. لگوی پی

توانید می .در نظر گرفته شده است ویآیچرویکرد نوین آموزش ا

 .از این اشکال مطابق محتوای آموزشی فراگیران استفاده کنید

 
 محتوای کل پیام

 :توجه کنید
نتقل م فراگیراست که باید به  کلیات پیامیتنها برای مشخص کردن  به عنوان یک مثال است و  قسمت، ارائه شده در این  محتوای 

دف اکلمات مترکنید و در صورت لزوم از کند به او منتقلشود. لذا شما باید این مفاهیم را با هر بیانی که مخاطب شما بهتر درك می

 .کنید هاستفاد بمتناسب با فرهنگ و دانش مخاط دیگرمثالهای و 

ویم، عفونی آشنا ش هایبیمارییک بیماری عفونی قابل کنترل است، لذا برای شناخت آن باید با  ویآیچهمانطور که اشاره شد ا
کند عفونی، سیستمی دارد که از آن محافظت می هایبیماریجمله  اما قبل از آن، باید بدانیم بدن انسان در برابر هر بیماری، از

 "گویند.که به آن سیستم ایمنی می
عوامل  ابرسیستم ایمنی که وظیفه محافظت بدن در بر

به سه طریق از بدن محافظت  بیگانه را برعهده دارد،
. 2شود مانع ورود میکروب به بدن می .1ند کمی

ند آنها را از بین اگر نتوا .3د بررا از بین می هامیکروب
 ".ندکببرد، آنها را زندانی می

سیستم ایمنی، سلولهای  اجزاءترین میکی از مه
بول به آنها گل کوچک سفید رنگی هستند که اصطالحاً

، خون ابافته های سفید درشود، گلبولسفید گفته می
وجود دارند و خارج از بدن در مدت و ترشحات بدن 

 .روندکوتاهی از بین می
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 عفونی هایبیماریکلیات :سومگام 

عفونی برای فراگیران آموزش داده شود،  هایبیماریالزم است کلیات  ،شودبه عنوان یک بیماری عفونی معرفی می ویآیچوقتی ا

است. پس ضرورت دارد فراگیران  ویآیچبا چند بیماری عفونی شناخته شده، یکی از اصول رویکرد نوین آموزش ا ویآیچقیاس ا

 .اطالعات الزم در این خصوص داشته باشند

بیماری عفونی، بیماری است که  "شود:عفونی صحبت می هایبیماری، در خصوص کلیات ویآیچدر این گام نیز بدون اشاره به ا

عفونی را بشناسیم باید در خصوص این موارد شود، برای اینکه یک بیماری به بدن ایجاد می زابیماریبه دلیل ورود یک عامل 

. عامل بیماری در 3شود . عامل بیماری از چه راهی وارد بدن می2شود . چه عاملی باعث بیماری می1"اطالع کافی داشته باشیم:
. این عمل و عکس العمل باعث چه 4دهد دهد و و بدن در مقابلش چه عکس العملی نشان میبدن انسان چه کاری انجام می

 "شود.ی در بدن انسان میعالئم

توان برای درک بهتر این مفاهیم از یک بیماری عفونی وجود ندارد، می ویآیچشود، هیچ اشاره ای به اهمانگونه که مالحظه می

 شایع و آشنا برای مخاطب مثال زد.

. خودش 3. از راه تنفس وارد بدن می شود 2میکروبی به نام سرماخوردگی است . عاملش یک 1مثال بیماری سرماخوردگی: " 
ای به شود و سیستم ایمنی بدن هم مادهباعث خراش سیستم تنفسی فوقانی شده که همین باعث سوزش و درد گلو و بینی می

 "شود.باعث آبریزش بینی می کند کهاش آزاد میعلیه نام هیستامین

 گیرد که برای شناخت هر بیماری عفونی حداقل اطالعات مورد نیاز شناخت عامل، راه انتقالمخاطب، فرا میدر انتهای این گام 

 شود.می عالئمیی است که خود منجر به ایجاد زابیماری و

 .شودعفونی آماده می هایبیماریبا  ویآیچشود، ذهن مخاطب برای قیاس ا ویآیچآنکه اشاره ای به ابه این ترتیب بی

 .شود، مخاطب با تیتر مطالبی که قرار است در این جلسه آموزشی فرا گیرد، آشنا میم به ذکر است در این گام در واقعالز

 
 اهداف شناختی

 در پایان این مبحث الزم است فراگیر مطالب زیر را در خصوص یک بیماری عفونی بداند 

ی هستند که به علت ورود یک میکروب به بدن ایجاد هایبیماریعفونی،  هایبیماری شناخت یک بیماری عفونی:.1

 .شوندمی

برای شناخت هر بیماری عفونی الزم است  اصلی مورد نیاز برای شناخت یک بیماری عفونی: اجزاء.آشنایی با 2

 جز مهم را شناخت 6حداقل 

 .چه قسمتی از بدن عالقه داردم به را بشناسیم و بدانی یرعامل بیما باید میکروب :. عامل ایجاد بیماری1 

 .تواند وارد بدن شودباید بدانیم میکروب از چه راهی می :. راه ورود به بدن2

بیماری حاصل عملکرد میکروب در بدن و عکس العمل سیستم دفاعی به آن است، پس  عالئم: بیماری عالئم. 3

کند و سیستم دفاعی بدن در برابر چکار می شودبیماری باید بدانیم میکروب وقتی وارد بدن می عالئمبرای درک 

 دهد.کاری انجام میه آن چ
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و برای تشخیص بیماری یا باید بتوانیم  شودشک به بیماری می بیماری باعث عالئم :بیماری راه تشخیص. 4

 میکروب را در بدن پیدا کنیم، یا موادی که به دلیل آن میکروب توسط سیستم ایمنی ترشح شده را پیدا کنیم.

کنند، یا شوند به دو روش عمل میعفونی استفاده می هایبیماریداروهایی که برای درمان  :. درمان بیماری5

روب را از میک ترروند تا راحتکنند و یا به کمک سیستم دفاعی بدن مییا ضعیف می برند،میکروب را از بین می

 .دبین ببر

های پیشگیری از ابتال را توان راههای انتقال، برای هر بیماری عفونی میبا توجه به راه :روش پیشگیری. 6

 مشخص کرد.

 
 اهداف نگرشی

نی عفو هایبیمارینیز یک بیماری عفونی مانند سایر  ویآیچایجاد باور اینکه ا.مهمترین هدف نگرشی در این بخش، 1 

 باشد.، میاست

الزمه درک راه انتقال  :فراهم آید ویآیچااز های انتقال و پیشگیری راهبه . زمینه برای درك مفاهیم مربوط 2

به بدن از راهی است که آنها را به محل مورد عالقه اشان در بدن هدایت می هامیکروبهای ورود ، شناخت روشویآیچا

 .کند

عالمت بودن الزمه درک بی :فراهم آید ویآیچیی ازابیماریزمینه برای درك مفاهیم مربوط به مکانسیم .3

 عفونی است. هایبیماریدر  عالئم، شناخت علت ایجاد ویآیچا

 یوآیچبا یک بیماری عفونی، باعث شکسته شدن غول ایدز در اذهان شده و ا ویآیچقیاس ا :. کاهش انگ و تبعیض4

یک بیماری عفونی قابل  ویآیچآید. این قیاس به باور اینکه اشناسد پایین میعفونی که فراگیر می هایبیماریدر حد 

 .کندکنترل است کمک می

 
 روش تدریس

 روش سخنرانی 
از روش پرسش و پاسخ توان می در صورتی که گروه مخاطب در این خصوص اطالعی دارد تنها :روش پرسش و پاسخ*

 .استفاده نمود نیزهدایت شده 

 
 مدت زمان

 دقیقه 10 

 
 خطاهای شایع

 به شکل تخصصی و مفصل در این خصوص صحبت شود..نباید 1 
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 هایبیماریوی، مفاهیم مرتبط با آیتوجه به بحث اچ باید بدونفراگیر ).صحبت کرد ویآیچدر این بخش راجع به ا. نباید 2

های بعدی نیاز دارید و فراگیر شما به اطالعات صحیح فراگیران در این خصوص برای ادامه بحث در گام. عفونی را درک کند

 فراگیرد.( ویآیچعفونی را بدون ارتباط با ا هایبیماریاین مقطع کلیات  در باید

 

 هاتوصیه

 .شودهای ملموس و قابل درک در این خصوص توصیه می.بیان مفاهیم بسیار ساده و قابل فهم و به کار بردن مثال1 

 .است را بعنوان مثال استفاده کنیدیک یا چند بیماری عفونی شایع در منطقه که برای فراگیران آشنا .2

 

 ابزارهای کمک آموزشی و تصاویر مورد استفاده

تفاده از یک لگوی شماتیک ثابت برای معرفی اس 

. این شودتوصیه میعفونی  هایبیماریکلیات 

ای باشد که ترس و وحشت را لگو باید به گونه

القا نکند. لگوهای پیشنهادی زیر با در نظر گرفتن 

 ویآیچها برای رویکرد نوین آموزش ااین ویژگی

کال توانید از این اشمی .در نظر گرفته شده است

 .ای آموزشی فراگیران استفاده کنیدمطابق محتو

 
 محتوای کل پیام

 :توجه کنید
ل منتق فراگیراست که باید به  کلیات پیامیتنها برای مشخص کردن به عنوان یک مثال است و  قسمت، ارائه شده در این محتوای 

دف و اکلمات مترکنید و در صورت لزوم از کند به او منتقلشود. لذا شما باید این مفاهیم را با هر بیانی که مخاطب شما بهتر درك می

 .کنید هاستفاد بمتناسب با فرهنگ و دانش مخاط دیگرلهای مثا

برای شناخت هر بیماری  شود.بدن ایجاد میی هستند که به علت ورود یک میکروب به هایبیماریعفونی،  هایبیماری تعریف:

 .جز مهم را شناخت ششعفونی الزم است حداقل 
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باید میکروبی که عامل  عامل ایجاد بیماری: .1

ی است را بشناسیم و بدانیم به چه ربیما

مثال عامل  قسمتی از بدن عالقه دارد.

بیماری وبا یک میکروبی است به نام 

یا عامل سرما خوردگی  ووکلرا یویبر

 . و ... ویروسی به همین نام است

باید بدانیم میکروب از چه  :. راه ورود به بدن2

که میکروب تواند وارد بدن شود. اینراهی می

شود به این موضوع از چه راهی وارد می

روده برود، پس از طریق خوردن و خواهد به بستگی دارد میکروب به کدام قسمت بدن عالقه دارد. مثال میکروب وبا چون می

 .شودشود و میکروب سرماخوردگی چون به دستگاه تنفسی عالقه دارد، از راه تنفس وارد میآشامیدن وارد بدن می

 الئمعبیماری حاصل عملکرد میکروب در بدن و عکس العمل سیستم دفاعی به آن است، پس برای درک  عالئم :بیماری عالئم. 3

 دهد.کاری انجام میه کند و سیستم دفاعی بدن در برابر آن چکار میه شود چبیماری باید بدانیم میکروب وقتی وارد بدن می

پس فرد اسهال  ؛کندرا برعکس می ،که باید آب را از روده به خون ببرند ،های جدار رودهرود در روده و پمپمثال میکروب وبا می

شود، سیستم ایمنی بدن برای اینکه بتواند مقابل میکروب ی باعث زخم و خراشیدگی گلو میشود. میکروب سرماخوردگمی

بیماری  عالئمپس سوزش و درد گلو و آبریزش بینی از  کند.ای به نام هیستامین ترشح میسرماخودگی مقاومت کند ماده

 سرماخوردگی است.

شود. اولین قدم برای تشخیص بیماری می عالئم ایجاد ایمنی باعثالعمل میکروب و سیستم عمل و عکس :تشخیص بیماری. 4 

برای مطمئن  عالئمکند. بعد از شک به بیماری از روی ی است که ایجاد میعالئمهر بیماری عفونی، شک بالینی به بیماری از روی 

کنیم روش غیرمستقیم: در این حالت روش مستقیم: در این روش خود میکروب را در بدن پیدا می ؛شدن از تشخیص دو راه داریم

 .کنیممیردپای میکروب را از روی موادی که به دلیل آن میکروب توسط سیستم ایمنی ترشح شده را پیدا 

کنند، یا میکروب را از بین شوند به دو روش عمل میعفونی استفاده می هایبیماریداروهایی که برای درمان  :. درمان بیماری5

 .دتر میکروب را از بین ببرروند تا راحتکنند و یا به کمک سیستم دفاعی بدن مییا ضعیف می برند،می

 .توان مانع ابتال افراد به بیماری شدبه هر طریقی که بتوان از ورود میکروب به بدن جلوگیری کرد می :بیماری از .پیشگیری6
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 زابیماریعامل  :چهارمگام 

 :مقایسه کنید زابیماری، این ویروس را با سایر عوامل ویآیچخصوصیات کلی ویروس ادر این قسمت ضمن آموزش 

 شود:ها در این گام نیز دو هدف اصلی دنبال میمانند سایر گام

 عفونی است. هایبیمارییک بیماری عفونی مانند سایر  ویآیچکمک به باور اینکه ا .1

 هایبیماریلذا در قیاس با بسیاری از  .رودبدن به سادگی از بین می، ویروسی است ضعیف که خارج از ویآیچعامل ا .2

 تر کنترل شود.تواند راحتمی ویآیچعفونی دیگر ا

ای شود. جمالتی مشابه عفونی اشاره هایبیماریدر  زابیماریالزم است ابتدا به خصوصیات کلی عوامل  :برای نیل به هدف اول

آزاری هستند و بیماری نها موجودات ساده و بیآ ، بعضی ازهای عفونی شوندیباعث ایجاد بیمارتوانند عوامل متعددی می"اینکه:
توان روند، در عوض بعضی دیگر دارای ساختمانی پیچیده هستند و به دشواری میو به راحتی از بین می کنندایجاد نمیجدی 

 "کنند.جدی ایجاد می هایبیماریاغلب  هامیکروبنها را از بین برد، این آ
، امری الزم است. به همین دلیل در ویآیچها برای درک بهتر خصوصیات ویروس ادر خصوص ویژگی ویروسفراگیران دانش 

هستند که ساختمان کاملی  هامیکروببعضی از " ها نیز بیان شود:ادامه همین قسمت الزم است با بیانی ساده خصوصیات ویروس
 "گویند.اصطالحا ویروس می هامیکروبنداشته و برای ادامه حیاتشان الزم است درون یک سلول زنده، باشند. به این گونه 

تواند کمک کننده ، مثال یک بیماری تنفسی مانند سرماخوردگی و یک بیماری عفونی گوارشی مانند وبا میدر این قسمت

توانید از هر بیماری عفونی دیگر که در منطقه خود شایع است و افراد با آن آشنایی دارند استفاده کنید. اما الزم شما می*باشد.)

 است هر بیماری را که انتخاب کردید، تا انتهای آموزش از آن به عنوان مثال استفاده کنید.(

 .را بشناسد ویآیچاد ادر این قسمت فراگیر باید خصوصیات کلی عامل ایج :دومبرای نیل به هدف 

یان ب الزم نیست در این جا "، ویروسی به همین نام استویآیچعامل ایجاد بیماری ا"کنید بیان ابتدا به روش سخنرانی .1

 )ایدز( هستید و بهویآیچاین نام مخفف چه کلماتی است. زیرا با اینکار ناگزیر به اشاره به آخرین مرحله عفونت ا شود،

 رود.رو از بین میهای پیشتوالی گاماین ترتیب 

فراگیران  یادآوری کرده و، بیان کرده بودید، که در ابتدای همین گامرا ها ویروس خصوصیتبه روش پرسش و پاسخ سپس  .2

یی هستند که خارج از سلول زنده قابلیت ادامه حیات زابیماریها عوامل ویروس، به خاطر بیاورندینکه را هدایت کنید تا ا

تنها درون یک  که مانند هر ویروس دیگری ".این اطالعات را در اختیار فراگیران قرار دهید ،بندیو در ادامه با جمعارند ند
سلول مورد  نیز فقط در یک سلول زنده، قادر به ادامه حیات است. ویآیچویروس ا سلول زنده، قادر به ادامه حیات است،

 ".استهای سفید وی گلبولیآنیاز ویروس اچ

نید و هدایت کخصوصیات گلبول سفید را که درگام دوم بیان کرده بودید، یادآوری کنید  روش پرسش و پاسخدر ادامه به  .3

ایمنی هستند که در خون و ترشحات وجود دارند و خارج از بدن  سیستم هایهای سفید، سلولگلبولبه اینکه  فراگیران

ر فقط د ویآیچوقتی ویروس ا":دایت کنید به این نتیجه برسند کهفراگیران را هو سپس د ناشاره کن ،رونداز بین می
 ویآیچگلبول زنده قادر به ادامه حیات است و خود گلبول سفید خارج از بدن مدت کوتاهی زنده است، پس ویروس ا

 "خارج از بدن قادر به زندگی نیست

است و با مواد ضدعفونی کننده معمولی مانند وایتکس از بین ویروس ضعیفی  "که ویآیچویروس ا هایویژگیدرخصوص  .4
 هایبیماریتوانید از مثال گونه نیستند و میاین زابیماریآوری کنید که همه عوامل . در این قسمت یاداشاره کنید "رودمی
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های مخصوص وی و اشعهدیگر مانند عامل ایجاد بیماری سل نام ببرید که برای از بین بردنش از مواد ضدعفونی کننده ق

 باید استفاده کرد.

 

 
 اهداف شناختی

 :در پایان این مبحث الزم است فراگیر 

 بشناسد.را  زابیماری.انواع عوامل 1

 .آشنا شود زابیماریو تفاوت آن با سایر عوامل ها . با خصوصیات ویروس2

کند و در خارج از در این حد که تنها درون گلبول سفید زندگی می آن راخصوصیات  وشناسد برا  ویآیچویروس ا.3

 .گیردرود را فرابه سرعت از بین می بدن

 
 اهداف نگرشی

نیز یک بیماری عفونی مانند سایر  ویآیچباور اینکه ا ،هابا سایر بیماری ویآیچی ازابیماریبا مقایسه عامل  .1 

 شود.تر میعفونی است، عمیق هایبیماری

الزمه درک راه انتقال  :فراهم آید ویآیچا از های انتقال و پیشگیریراه به برای درك مفاهیم مربوط زمینه .2

فقط درون گلبول سفید زنده است و گلبول سفید درون خون و ترشحات  ویآیچ، این است که فرد بداند اویآیچا

 .است

 :فراهم آید های انتقالغیر از راه هایراهاز  ویآیچانتقال ابرای درك مفاهیم مربوط به عدم امکان  زمینه .3

 ماند.الزمه درک عدم لزوم جداسازی بیماران، شناخت ویژگی ویروس است که خارج از بدن زنده نمی

 یوآیچبا یک بیماری عفونی، باعث شکسته شدن غول ایدز در اذهان شده و ا ویآیچقیاس ا :. کاهش انگ و تبعیض4

یک بیماری عفونی قابل  ویآیچآید. این قیاس به باور اینکه اشناسد پایین میعفونی که فراگیر می هایبیماریدر حد 

 .کندکنترل است کمک می

 
 روش تدریس

نام عامل  –ها ویژگی ویروس –عفونی  هایبیماریی زابیماریخصوصیات عوامل  : انتقال مفاهیمی مانندروش سخنرانی 

 شود.از طریق سخنرانی انجام می ویآیچمواد از بین برنده ویروس ا – ویآیچبیماری ا

های گلبول هایویژگی و یادآوری ها)مباحث ابتدایی همین گام(برای یادآوری خصوصیات ویروس: روش پرسش و پاسخ

 از روش پرسش و پاسخ استفاده کنید. )مبحث ارائه شده در گام دوم(سفید

 

 
 مدت زمان

 دقیقه 10 
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 خطاهای شایع

  بیانعبارتند از اینکه مطالب تخصصی در خصوص ساختمان ویروس افتد ترین خطاهایی که در این بخش اتفاق میاز شایع 

شود که ذهنیت ملموس و قابل درکی برای فراگیران را میشود و یا اشکال و تصاویری از ساختمان ویروس نمایش داده می

مخفف آنها می ویآیچکلماتی است که نام ابه شود، اشاره در بر ندارد. از دیگر مواردی که در این گام اغلب بیان می

)ایدز ( هستید و به این ویآیچکار ناگزیر به اشاره به آخرین مرحله عفونت ابا این ."ویروس نقص سیستم ایمنی":باشد

های سه و چهار و پنچ فرصت داشته باشید، فرد را با رود. و قبل از اینکه در گامرو از بین میها ی پیشترتیب توالی گام

 که نقص ،آشنا کنید، ناگزیرید آخرین مرحله بیماری ویآیچیی و مراحل بیماری ازابیماریمفاهیم اصلی راه انتقال و 

 . لذاسیستم ایمنی است را شرح دهید

صحبت شود. گاهی در این موارد به بیان ساختمان ویروس و ... پرداخته صی و مفصل در این خصوص به شکل تخص.نباید 1

 شود.شود که باعث سردرگمی مخاطبین میمی

 .اشاره نشودکه مخفف چه کلماتی است  ویآیچبه مفهوم نام ا . بهتر است2

 

 

 هاتوصیه

 .شودقابل درک در این خصوص توصیه میهای ملموس و بردن مثال .بیان مفاهیم بسیار ساده و قابل فهم و به کار1 

را با یک یا چند میکروب دیگر مانند سل که در  ویآیچبه عنوان یک بیماری قابل کنترل، ا ویآیچ.برای درک بهتر ا2

 .مقایسه کنید ،روندمانند و به راحتی از بین نمیخارج از بدن مدت طوالنی زنده می

 

 مورد استفادهابزارهای کمک آموزشی و تصاویر 

ویروس تفاده از یک لگوی شماتیک ثابت برای معرفی اس 

ای باشد که ترس شود. این لگو باید به گونهتوصیه می ویآیچا

و وحشت را القا نکند. لگو های پیشنهادی زیر با در نظر گرفتن 

در نظر گرفته  ویآیچها برای رویکرد نوین آموزش ااین ویژگی

توانید از این اشکال مطابق محتوای آموزشی می و  شده است

 فراگیران استفاده کنید

 
 محتوای کل پیام
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 :توجه کنید

 فراگیراست که باید به  کلیات پیامیتنها برای مشخص کردن به عنوان یک مثال است و  قسمت، ارائه شده در این محتوای

کلمات کند به او منتقل کنید و در صورت لزوم ازمنتقل شود. لذا شما باید این مفاهیم را با هر بیانی که مخاطب شما بهتر درك می

 .کنید هاستفاد بمتناسب با فرهنگ و دانش مخاط دیگرمثالهای  دف وامتر
 عفونی هایبیماریعوامل ایجاد  .1

توانند موجب ایجاد عوامل متعددی می

م نکه بتوانیآبرای  بشوند.عفونی  هایبیماری

یک بیماری عفونی را به خوبی بشناسیم باید 

 را ی آنزابیماریاول خصوصیات کامل عامل 

آنقدر  زابیماریچون اغلب عوامل  بشناسیم.

کوچک هستند که فقط با میکروسکوب دیده 

 هامیکروبگویند. شوند به آنها میکروب میمی

 –باکتری  هایگروه انواع مختلفی دارند که به

در این  شوند.قارچ و ..... تقسیم می -ویروس 

بنابراین برای اینکه بتوانند زنده بمانند و تکثیر پیدا کنند باید درون  ،ساختمان کاملی ندارند بین ویروسها موجوداتی هستند که

 و تنها در آن سلول قادر به ادامه حیات است. داشته لول خاص عالقهسنوع هر ویروسی هم به یک  یک سلول زنده قرار گیرند.

اسهالی به سلولهای دستگاه گوارش بخصوص  هایبیماریهای مولد به دستگاه تنفس فوقانی و ویروسنفلوانزا آبعنوان مثال ویروس 

ب سل مثل میکرو هامیکروببعضی از  میزان مقاومت میکروب از دیگر خصوصیاتی که بهتر است بدانیم، ها عالقمند هستند.روده

های مادون قرمز استفاده باید از مواد ضدعفونی قوی و یا اشعه ده بماند و برای از بین بردن آند مدتها حتی خارج از بدن زنتوانمی

ف خیلی ضعی هامیکروبکرد ولی بعضی از 

از بدن از بین هستند و به راحتی خارج 

 .روندمی
 :ویآیچعامل ایجاد بیماری ا .2

، ویآیچعامل ایجاد بیماری ا

مانند هر ". ویروسی به همین نام است

ویروس دیگری که تنها درون یک 

سلول زنده، قادر به ادامه حیات است، 

نیز فقط در یک  ویآیچویروس ا

سلول زنده، قادر به ادامه حیات است. 

وی یآسلول مورد نیاز ویروس اچ

فقط در گلبول زنده قادر به ادامه حیات است و خود گلبول سفید خارج از  ویآیچویروس اوقتی  .سفید است هایگلبول

ویروس ضعیفی  ویآیچویروس ا"خارج از بدن قادر به زندگی نیست ویآیچبدن مدت کوتاهی زنده است، پس ویروس ا

 رود.است و با مواد ضدعفونی کننده معمولی مانند وایتکس از بین می
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 وژیه دمرسین رتبیت رمبی  –آی وی راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ

 راه انتقال :پنجمگام 

 زابیماری، راه انتقال این ویروس را با سایر عوامل یعفون هایبیماریهای انتقال در این قسمت ضمن آموزش خصوصیات کلی راه

 .مقایسه کنید

 شود:هدف اصلی دنبال میسه در این گام نیز 

 عفونی است. هایبیمارییک بیماری عفونی مانند سایر  ویآیچکه اکمک به باور این .1

د مبتال به بیماری از سایرین لذا نیازی به جداسازی فر و نبودهدر روابط معمول و روزمره قابل انتقال  ویآیچویروس ا .2

 .نیست

تواند مبتال به های سفید هر انسانی شود، آن فرد میبیماری مخصوص گروه خاصی نیست و ویروس اگر درون گلبول .3

 شود. ویآیچعفونت ا

اینکه عامل "ای شود. جمالتی مشابه اینکه:عفونی اشاره هایبیماریهای انتقال در الزم است ابتدا به راه :به هدف اول برای نیل
 ".به کدام قسمت از بدن تمایل دارد زابیماریعامل  شود، به این بستگی دارد که نهایتاً، ازچه راهی وارد بدن انسان میازبیماری

تواند کمک کننده بیماری تنفسی مانند سرماخوردگی و یک بیماری عفونی گوارشی مانند وبا می، مثال یک در این قسمت

شایع است و افراد با آن آشنایی دارند استفاده کنید. اما الزم  شماتوانید از هر بیماری عفونی دیگر که در منطقه شما می*باشد.)

 آن به عنوان مثال استفاده کنید.( است هر بیماری را که انتخاب کردید، تا انتهای آموزش از

 .را برشمارد ویآیچهای انتقال ویروس ادر این قسمت فراگیر باید بتواند راه :دومبرای نیل به هدف 

های سفید ، به گلبولویآیچویروس ا"که به خاطر بیاورند کهروش پرسش و پاسخ فراگیران را هدایت کنید تا اینابتدا به 
روش پرسش و پاسخ فراگیران را  با در ادامهسپس "های سفید در خون و ترشحات جنسی وجود دارندتمایل دارد و گلبول

فقط از طریق خون و ترشحات وارد بدن  ویآیچویروس ا"های انتقال و عدم انتقال را برشمرند:راه با استداللهدایت کنید تا 
 ".شود... باعث انتقال بیماری نمی ذای مشترک، استخر وشود و روابطی مانند در آغوش کشیدن، روبوسی، ظرف غانسان می

های آموزش پیشین ند بیماری مخصوص گروه خاصی نیست. در روشدر این قسمت فراگیر باید باور ک :سومبرای نیل به هدف 

در رویکرد . این در حالی است که های پرخطر برای ابتال به بیماری بودترین خطا در این قسمت، دسته بندی گروهشایع

 .اشاره نشودهای پرخطر به دسته بندی گروهشود، شود زمانی که راه انتقال مطرح میمی تأکید، نوین آموزش

های سفید تمایل ، به گلبولویآیچویروس ا"که  به خاطر بیاورند که ابتدا به روش پرسش و پاسخ فراگیران را هدایت کنید تا این
 ."و ترشحات جنسی وجود دارندهای سفید در خون دارد و گلبول

ویروس "های انتقال و عدم انتقال را برشمرند:روش پرسش و پاسخ فراگیران را هدایت کنید تا با استدالل راه با سپس در ادامه
شود و روابطی مانند در آغوش کشیدن، روبوسی، ظرف غذای فقط از طریق خون و ترشحات وارد بدن انسان می ویآیچا

 ".شود... باعث انتقال بیماری نمی ر ومشترک، استخ

 

 
 اهداف شناختی

 :در پایان این مبحث الزم است فراگیر 
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 عفونی را بشناسد. هایبیماریهای عمده انتقال راه.1

 .با استدالل بیان کندرا  ویآیچا های اصلی انتقالراه.بتواند 2

 .را برشماردشود هایی که باعث انتقال نمیبا استدالل بتواند راه. 3

 
 اهداف نگرشی

سایر  است که ازیک بیماری عفونی  ویآیچکه اباور این ،هابا سایر بیماری ویآیچا راه انتقالبا مقایسه  1 

 تر قابل کنترل است، بوجود آید.راحتعفونی  هایبیماری

این است ، الزمه درک عدم لزوم جداسازی :عدم لزوم جداسازی فراهم آید به . زمینه برای درك مفاهیم مربوط2

 .تنها در صورت تماس مستقیم خون و ترشحات امکان پذیر است ویآیچکه فرد بداند ا

 .های پیشگیری فراهم آیدراهزمینه برای درك مفاهیم مربوط به .3

 ویآیچبا یک بیماری عفونی، باعث شکسته شدن غول ایدز در اذهان شده و ا ویآیچقیاس ا  :. کاهش انگ و تبعیض4

یک بیماری عفونی قابل  ویآیچکه اآید. این قیاس به باور اینشناسد پایین میعفونی که فراگیر می هایبیماریدر حد 

 .کندکنترل است کمک می

 
 روش تدریس

با مقدمه اینکه ویروس درون گلبول سفید است و گلبول سفید فقط در این بخش : بحث گروهی و پرسش و پاسخروش  

در قالب یک بحث گروهی و پرسش و پاسخ، فراگیران را هدایت کنید که بتوانند خود راه، در خون و ترشحات زنده است

 .عدم انتقال را برشمارندو های انتقال 

 
 مدت زمان

 دقیقه 15 

 
 خطاهای شایع

های پرخطر ترین خطا در این مبحث، اشاره به گروههای خاص اعالم کرد. شایعرا بیماری مخصوص گروه ویآیچا.نباید 1 

 .است

 

 هاتوصیه

 .شودهای ملموس و قابل درک در این خصوص توصیه میبردن مثالفهم و به کار  .بیان مفاهیم بسیار ساده و قابل1 

 هایبیماریرا با یک یا چند میکروب دیگر مانند  ویآیچبه عنوان یک بیماری قابل کنترل، ا ویآیچ.برای درک بهتر ا2

 ، مقایسه کنید.کنندجامعه به راحتی انتشار پیدا می که درتنفسی و گوارشی 
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ن توانند به ایدارای گلبول سفید هستند می چونمخصوص گروه خاصی نیست و همه افراد  ویآیچ.اشاره کنید که ا3

 بیماری مبتال شوند.

 

 ابزارهای کمک آموزشی و تصاویر مورد استفاده

شود. این لگو توصیه می ویآیچعفونی و ا هایبیماریهای انتقال تجسم بهتر راهتفاده از یک لگوی شماتیک ثابت برای اس 

ها برای رویکرد نظر گرفتن این ویژگیای باشد که ترس و وحشت را القا نکند. لگوهای پیشنهادی زیر با در باید به گونه

 ای آموزشی فراگیران استفاده کنید.توانید از این اشکال مطابق محتومی و در نظر گرفته شده است ویآیچنوین آموزش ا

 

 

 

 
 محتوای کل پیام

 :توجه کنید
 فراگیراست که باید به  کلیات پیامیتنها برای مشخص کردن به عنوان یک مثال است و  قسمت، ارائه شده در این محتوای 

کنید و در صورت لزوم  کند به او منتقلمنتقل شود. لذا شما باید این مفاهیم را با هر بیانی که مخاطب شما بهتر درك می

 .کنید هاستفاد بمتناسب با فرهنگ و دانش مخاط دیگرمثالهای ف و ادکلمات متراز
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ت یبه بدن از اهم زابیماریود عوامل شناخت راه ور

بسزایی برخودار است، چرا که با شناخت آن و 

توان زنجیره جلوگیری از ورود میکروب به بدن می

انتقال بیماری را قطع نمود و از ابتال افراد به بیماری 

توانند به میکروبها از طرق مختلف می جلوگیری کرد.

یی  زابیماریبدن انسان وارد شوند و اصوال هر عامل 

بدن تمایل دارد از قسمت ه به اینکه به کدام بست

 قسمت شود که امکان دسترسی به آن راهی وارد می

از راه  نفلوانزاآبرایش فراهم باشد. مثال میکروب 

های مولد تنفسی وارد بدن شده و میکروب

 .ردن و آشامیدن وارد بدن می شونداسهالی از طریق گوارشی و با خو هایبیماری

 

 ونه وارد بدن می شوند؟چگ HIVویروس 

ویروس از راهی به بدن وارد  مسلماًسفید خون هستند پس  هایگلبول،  HIVهمانطور که اشاره شد سلول هدف برای ویروس 

سفید دسترسی داشته باشد، لذا برای ورود ویروس به بدن بایستی مقداری از خون یا ترشحات  هایگلبولشود که بتواند به می

چون ویروس فقط داخل گلبول سفید زنده  آلوده به ویروس با خون و یا مخاط بدن فرد سالم تماس پیدا کند. هایگلبولحاوی 

شود که گلبول سفید منتقل شود. گلبول سفید هم فقط در خون و ترشحات بدن وجود دارد ماند ،پس تنها از راهی منتقل میمی

و ترشحات محتوای ویرس به خون یا مخاط بدن فرد دیگری وارد شود. تواند وارد شود که خون هم فقط از راهی می ویروسپس 

 تواند وارد بدن انسان شود:راه اصلی زیر می 3از  ویآیچبه این ترتیب ویروس ا

 به کودك مبتالمادر طریقاز  – 3 تماس جنسی -2 های خونیخون و فرآوردهتزریق  -1
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  بیماری عالئمو  ییزابیمارینحوه  :ششمگام 

و سیستم ایمنی بدن  زابیماریالعمل عامل ها ناشی از عمل و عکسبیماری عالئمابتدا باید آموزش داده شود که در این قسمت 

می تأکیدعالمتی بیماری بر بی ویآیچیی ازابیماریشود و با توجه به نحوه چند بیماری عفونی اشاره می عالئمبه سپس . است

 :کندرا دنبال می چهار هدف اصلی . این گام نیزشود

 عفونی است. هایبیمارییک بیماری عفونی مانند سایر  ویآیچکمک به باور اینکه ا .1

 بدون عالمت است. ویآیچا .2

 .به ایدز را فرا گیرد ویآیچو عوامل موثر بر تبدیل ا تفاوت دارند. ویآیچایدز و ا .3

 .شودمی فراهمو ایدز، زمینه برای درک اهمیت تشخیص و درمان  ویآیچتبدیل ابا شناخت عوامل موثر بر  .4

یی در بدن منجر به تخریب و ضایعه در قسمتی از زابیماریهر عامل  بدانند، فراگیرانالزم است ابتدا  :برای نیل به هدف اول

قتی به ، وزابیماریهر عامل "جمالتی مشابه اینکه: .شودنیز ایجاد می عالئمشود که بسته به محلی که تخریب شده است بدن می
تخریب می شود و بسته به اینکه چه قسمتی از بدنرسد، منجر به تخریب قسمتی از بدن میمحل مورد نظر در بدن انسان می

 ".شودشود، عالمت مرتبط ایجاد می
تواند کمک کننده عفونی گوارشی مانند وبا می، مثال یک بیماری تنفسی مانند سرماخوردگی و یک بیماری در این قسمت

توانید از هر بیماری عفونی دیگر که در منطقه خود شایع است و افراد با آن آشنایی دارند استفاده کنید. اما الزم شما می*باشد.)

 است هر بیماری را که انتخاب کردید، تا انتهای آموزش از آن به عنوان مثال استفاده کنید.(

 ست.هامیکروببه دلیل واکنش سیستم ایمنی به  عالئمشود، قسمتی از این اشاره میدر ادامه 

فراگیران باید باور کنند،  شود.بیان می هامیکروببا سایر  ویآیچدر این قسمت مهمترین تفاوت عمده ا: دومبرای نیل به هدف 

شود. ویروس فقط از های سفید نمیبین بردن گلبولشود، منجر به تخریب و از وقتی وارد گلبول سفید می ویآیچویروس ا

برد. دقیقا به کند و این درحالی است که گلبول سفید را از بین نمیامکانات گلبول سفید برای بقا و تکثیر خودش استفاده می

 کند، عالمتی هم ندارد.این علت که جایی را خراب نمی

فراگیر در این بخش باید بداند آنچه به نام  .این بخش مهمترین قسمت در آموزش رویکرد نوین است :سومبرای نیل به هدف 

غیرعفونی دیگر است. به  عفونی/ هایبیماریسایر  عالئمشود، بلکه ایجاد نمی ویآیچ، توسط ویروس اایدز شنیده است عالئم

د و برای رشن تخریب گلبول سفید، از امکانات گلبول سفید بدو ویآیچفراگیر در درک این موضوع کمک کنید که ویروس ا

را  هامیکروبایی که توان مقابله با سایر دهد، به گونهکند و بتدریج گلبول سفید توان خود را از دست میتکثیر خود استفاده می

 .ندارد

 کرد:مقابله می هامیکروبدر این قسمت به صورت پرسش و پاسخ، یاد آوری کنید که سیستم ایمنی چگونه با 

 .شوندی دیگر به راحتی وارد بدن میهامیکروب، با تضعیف سیستم ایمنی شدمی هامیکروبمانع ورود  .1

 .روندبه راحتی از بین نمی هامیکروب، با تضعیف سیستم ایمنی بردبین می زارا  هامیکروب  .2

اند، دوباره فعالی مییی که زندانی و غیرفعال بودههامیکروب، با تضعیف سیستم ایمنی کردرا زندانی می هامیکروب .3

 شوند.

 شود.دیگر ظاهر می هایبیماری عالئموقتی است که سیستم ایمنی ضعیف شده و ، شودو آنچه به نام ایدز خوانده می
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رسد که طول مدتی که با استدالل و به روش بحث گروهی به این نتیجه میدر این قسمت فراگیر  :چهارمبرای نیل به هدف 

 .به ایدز تبدیل شود به دو پارامتر مهم بستگی دارد ویآیچا

 ویآیچ. تعداد ویروس های ا2های سفید                            توان گلبول .1

که هر چه توان های مشابه که به درک این مفهوم میهمان ناخوانده و مقدار آذوقه در دسترس و یا مثال های ماننداستفاده از مثال

شود که ممکن است و ایدز آنقدر طوالنی می ویآیچویروس کمتر باشد، فاصله زمانی بین ا گلبول سفید بیشتر باشد و یا تعداد

 هرگز اتفاق نیفتد.

 کندبرای درک اهمیت تشخیص به هنگام و نقش درمان فراهم میرا زمینه  این بخش. 

 

 
  اهداف شناختی

 الزم است فراگیر: در پایان این مبحث 

 عفونی را بداند. هایبیماریدر  عالئم.نحوه ایجاد 1

 عالمت است.بی ویآیچ.بتواند با استدالل بیان کند چرا ا2

 و ایدز را بداند. ویآیچفرق بین ا. 3

 ایدز را برشمارد. عالئمو بروز  ویآیچ.عوامل موثر بر فاصله زمانی ابتال به ا4

 
 اهداف نگرشی

عالمت کند بیچون تخریبی ایجاد نمی ویآیچرا درك کند، که ویروس ا هامیکروبو با سایر  ویآیچ.تفاوت ا 1 

 .است

 ویآیچیی بیماری، باور اینکه ازابیماریبا درک  :بیماری فراهم آیدبودن  عالمتیمفهوم بی. زمینه برای درك 2

 گردد.می، فراهم عالمت باشدهای متمادی بیسال تواندمی

 .فراهم آید های تشخیصیروشزمینه برای درك مفاهیم مربوط به .3

 فراهم آید. .زمینه برای درك اهمیت تشخیص و درمان به هنگام بیماری4

 .درك اهمیت و نقش درمان و باور طول عمر نرمال بیماران در صورت مراقبت و درمان5

 یوآیچبا یک بیماری عفونی، باعث شکسته شدن غول ایدز در اذهان شده و ا ویآیچقیاس ا :. کاهش انگ و تبعیض6

یک بیماری عفونی قابل  ویآیچآید. این قیاس به باور اینکه اشناسد پایین میعفونی که فراگیر می هایبیماریدر حد 

 .کندکنترل است کمک می

 
 روش تدریس

شود و بنا به پاتوژنز هر بیماری از و پرسش و پاسخ ارائه می سخنرانیبه روش عفونی  هایبیمارییی زابیماریمکانیسم  

 .حدس بزند را مبتنی بر پاتوژنز عالئمشود فراگیران درخواست می
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فراگیران نتیجه بگیرند که پرسش و پاسخ و  بحث گروهیروش  و بهشود با ارائه مثال شرح داده می ،ویآیچپاتوژنز ا

 .بی عالمت است ویآیچا

 شود.بیان میعالمت بودن طول مدت بیعوامل موثر برهای مشارکتی و بحث گروهی با کمک روش

 
 مدت زمان

 دقیقه 20 

 
 خطاهای شایع

 .بردهای سفید را از بین میگلبول ویآیچاعالم شود ویروس ا.نباید 1 

 ربط داده شود. ویآیچشود، به اعفونی که در مرحله ایدز ایجاد می هایبیماریعالمت سایر .نباید 2

 

 

 هاتوصیه

 .شودهای ملموس و قابل درک در این خصوص توصیه میمفاهیم بسیار ساده و قابل فهم و به کار بردن مثال .بیان1 

به جاسوس دشمن که با ورود به پادگان و مصرف آذوقه  ویآیچهای ملموس مانند تشبیه ویروس ااستفاده از مثال.2

توانند از کشور محافظت کنند و یا میهمان سربازان منجر به ضعیف شدن سربازها شده که در جنگ با دشمنان نمی

 .... استفاده شود شود وایی که با مصرف آذوقه، منجر به ضعف و بیحالی صاحب خانه میناخوانده

شماتیک ترازو مانند که فراگیر تجسم کند که توازن بین قدرت سیستم ایمنی و تعداد ویروس است  استفاده از یک طرح.3

 .تواند تعیین کننده ورود به مرحله ایدز باشدکه می

 

 ابزارهای کمک آموزشی و تصاویر مورد استفاده

شود. این لگو توصیه می ویآیچعفونی و ا هایبیماری نحوه عملکردتجسم بهتر تفاده از یک لگوی شماتیک ثابت برای اس 

ها برای رویکرد ای باشد که ترس و وحشت را القا نکند. لگوهای پیشنهادی زیر با در نظر گرفتن این ویژگیباید به گونه

 .دتوانید از این اشکال مطابق محتوای آموزشی فراگیران استفاده کنیمی و در نظر گرفته شده است ویآیچنوین آموزش ا
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 محتوای کل پیام

 :توجه کنید
 فراگیراست که باید به  کلیات پیامیتنها برای مشخص کردن  به عنوان یک مثال است و  قسمت، ارائه شده در این محتوای 

کلمات کنید و در صورت لزوم از  کند به او منتقلمنتقل شود. لذا شما باید این مفاهیم را با هر بیانی که مخاطب شما بهتر درك می

 .کنید هاستفاد بمتناسب با فرهنگ و دانش مخاط دیگرمثالهای ف و ادمتر

 عفونی هایبیماریدر  عالئم

  .شودقسمت از بدن انسان عالقه دارد و وارد یک قسمت از بدن می ، هر میکروبی به یکهمانطور که در راه انتقال گفته شد

مثال میکروبی که وارد ریه می ؛شونداغلب بعد از وارد شدن به قسمت مورد عالقه خود، باعث صدمه به آن قسمت می هامیکروب

باعث آزردگی معده و روده  ،شودا میکروبی که وارد دستگاه گوارش میشوند و یشود باعث خراب و زخم شدن سلولهای ریه می

شود فرد سرفه بزند و آزردگی سلولهای ریه باعث می گی سلولهادمثال آزر .ودشهمین آزردگی باعث ایجاد عالمت می و دشومی

به عبارت دیگر یکی از عوامل ایجاد عالمت در  شود فرد تهوع استفراغ دل درد و یا اسهال داشته باشد.روده و معده باعث می

 .کندای است که میکروب به قسمتی از بدن وارد میعفونی، صدمه هایبیماری
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آبریزش بینی   ،تواند باعث عالئمی مانند تبند که خود میکطرف دیگر سیستم ایمنی هم بر علیه میکروب ها موادی ترشح میاز 

 .شود، پاسخ سیستم ایمنی به میکروب استمی عالئملذا یکی دیگر از عواملی که باعث ایجاد د. . شو.و .

 

 

 

 

 

 

 

 

 عالمت ندارد ویآیچا

به هیچ جایی صدمه  ،شودوقتی وارد گلبول سفید می ویآیچویروس اکه  با سایر میکروب ها در این است ویآیچتفاوت ویروس ا

شود و از غذا و امکانات گلبول وارد گلبول می ویآیچبرد. ویروس ارا از بین نمیکند و آنکند ، گلبول را خراب نمیوارد نمی

 .کندعالمتی هم ایجاد نمیکند، س چون جایی را خراب نمیکند. پسفید برای رشد و تکثیر خود استفاده می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و ایدز ویآیچتفاوت ا

 .کم باشند هیچ عالمتی وجود ندارد ویآیچهای اهای سفید توان کافی داشته باشند و تعداد ویروستا زمانی که گلبول

هم  ویآیچدهد و در عین حال ویروس اها انجام میبیماریدر این شرایط گلبول سفید وظایف خود را در دفاع از بدن در مقابل 

کند و فرد هیچ عالمتی ندارد. این شرایط ممکن است سالیان ماند و تکثیر پیدا میدر گلبول سفید و با امکانات آن زنده می

 .متمادی ادامه یابد
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شود و بتدریج توانش برای می ویآیچتامین نیازهای ویروس اها ، ذخایر و توان گلبول سفید صرف با زیاد شدن تعداد ویروس

 .یابدکاهش می (دفاع از بدن در مقابل سایر بیماریها )انجام وظائف خود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها و بیماری هامیکروبتوانند در مقابل سایر های سفید کل توان خود را ازدست داده و نمیاگر این روند ادامه یابد، بتدریج گلبول

دهد. به این شود و عالمت آن بیماری را نشان میمقاومت کنند و فرد اگر در معرض هر میکروب دیگری قرار گیرد، مبتال می

 .گویندمرحله ایدز می ،شودعفونی/ غیر عفونی دیگر ظاهر می هایبیماری عالئممرحله که 
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 به ایدز نقش دارد: ویآیچچه عواملی در تبدیل ا

 فرد به مرحله ایدز به دو عامل اصلی بستگی دارد:ورود 

 ها. تعداد ویروس2توان سیستم ایمنی                          .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ممکن است هرگز به مرحله ایدز وارد نشود ویآیچا ،اگر توان سیستم ایمنی زیاد و تعداد ویروس کم باشد

تواند ورود به فاز ایدز را می هاتغذیه، استرس، ابتال به سایر بیماریءمثل سو ،هر عاملی که باعث شود سیستم ایمنی ضعیف شود 

تواند مانع ورود به فاز ایدز شده می ،و هر عاملی که بتواند قدرت سیستم ایمنی را باال ببرد و تعداد ویروس را کم کندتسریع کند 

 این نقش را دارند. ویآیچفرد تا آخر عمرش عالمت نخواهد داشت. داروهای او به این ترتیب 
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 تشخیص :هفتمگام 

ین گام سه دهید در ارا توضیح می ویآیچراه تشخیص ا ،عفونی هایبیماریدر این قسمت ضمن آموزش مبنای کلی تشخیص 

 :شودهدف اصلی دنبال می

 عفونی است. هایبیمارییک بیماری عفونی مانند سایر  ویآیچکمک به باور اینکه ا .1

 .عالمت است و تنها راه تشخیص آزمایش استبی ویآیچا .2

 در افراد مبتال  رهتوضیح دوره پنج .3

در همه "که:ای شود. جمالتی مشابه اینعفونی اشاره هایبیماریالزم است ابتدا به مبانی تشخیص در  :برای نیل به هدف اول
رمستقیم میکروب در یغ یافتن کنند و اثبات آن با دیدن مستقیم و یابه بیماری شک می عالئمروی  عفونی ابتدا از هایبیماری

 ".بدن فرد است

 هیچ عالمتی ندارد، پس ویآیچا"د که:گروهی بخواهید به این نتیجه برس از فراگیر در قالب یک بحث :دومبرای نیل به هدف 
یک ویروس کوچک است دیدن آن به روش  ویآیچاز آنجا که ا "در ادامه توضیح دهید که: و".تنها راه تشخیص آزمایش است

 "مستقیم به راحتی امکان پذیرنیست و باید به روش غیرمستقیم تشخیص داده شود.

، هایی مانند پالکارد و ... شرح دهید که فراگیر بداندبا استفاده از مثلبادی را به زبان ساده و ترشح آنتی :سومبرای نیل به هدف 

بادی به قدری ترشح به بدن تا زمانی که این آنتی ویآیچکند و سپس با شرح اینکه از ورود ابادی عالمتی ایجاد نمیاین آنتی

از ". گویند. فراگیران باید یاد بگیرندپنجره می کشد که به این زمان دورهمدت زمانی طول می ،گیری باشدشود که قابل اندازه
 ،گوینددوره پنجره میرا پیدا کنیم نای برسد که بتوانیم با آزمایش آبادی به اندازهدر بدن تا زمانی که آنتی ویآیچزمان ورود ا

 ".را تشخیص دادنتوان آاما حتی با آزمایش هم نمیرغم اینکه میکروب درون بدن است که علی

 
 اهداف شناختی

 در پایان این مبحث الزم است فراگیر: 

 .بداندعفونی را  هایبیماریمبنای تشخیص .1

 .را بشناسد ویآیچروش تشخیص ا.2

 .. دوره پنجره را بشناسد3

 
 اهداف نگرشی

تواند منفی هم نمیتوان به بیمار بودن آنها پی برد، بلکه حتی وجود یک آزمایش نه تنها از ظاهر افراد نمی .1 

 باشد. ویآیچفرد به ا یدلیل بر عدم ابتال

 است. ویآیچتنها  نشان دهنده ورود ویروس ا ویآیچآزمایش ا. 2

 یوآیچبا یک بیماری عفونی، باعث شکسته شدن غول ایدز در اذهان شده و ا ویآیچقیاس ا :. کاهش انگ و تبعیض3

یک بیماری عفونی قابل  ویآیچآید. این قیاس به باور اینکه اشناسد پایین میعفونی که فراگیر می هایبیماریدر حد 

 .کندکنترل است کمک می
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 روش تدریس

 .شودارائه می سخنرانیبه روش  ویآیچو اعفونی  هایبیماری مبنای تشخیص - 

 شود.شرح داده می روش پرسش و پا سخمراحل بیماری به  -

 .شودارائه میروشهای مشارکتی و بحث گروهی باهای مثبت و منفی پاسختفسیر  -

 
 مدت زمان

 دقیقه 10 

 
 خطاهای شایع

 .کنیمرا مشاهده /پیدا می ویآیچویروس ابا آزمایش اعالم شود .نباید 1 

 ربط داده شود. ویآیچشود، به اعفونی که در مرحله ایدز ایجاد می هایبیماریعالمت سایر .نباید 2

 

 

 ها:توصیه

 .شودهای ملموس و قابل درک در این خصوص توصیه میمفاهیم بسیار ساده و قابل فهم و به کار بردن مثال .بیان1 

 .ردپای ویروس برای تشخیص غیر مستقیم مفید استهای ملموس مانند .استفاده از مثال2

 

 ابزارهای کمک آموزشی و تصاویر مورد استفاده

شود. این توصیه می ویآیچعفونی و ا هایبیماریهای تشخیص تجسم بهتر راهتفاده از یک لگوی شماتیک ثابت برای اس 

ها برای رویکرد . لگوهای پیشنهادی زیر با در نظر گرفتن این ویژگیباشد که ترس و وحشت را القا نکندای لگو باید به گونه

 .می توانید از این اشکال مطابق محتوای آموزشی فراگیران استفاده کنیدو  ده استدر نظر گرفته ش ویآیچنوین آموزش ا
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 محتوای کل پیام

 :توجه کنید
 فراگیراست که باید به  کلیات پیامیتنها برای مشخص کردن به عنوان یک مثال است و  قسمت، ارائه شده در این محتوای 

کلمات کنید و در صورت لزوم از کند به او منتقلمنتقل شود. لذا شما باید این مفاهیم را با هر بیانی که مخاطب شما بهتر درك می

 .کنید هاستفاد بمتناسب با فرهنگ و دانش مخاط دیگرمثالهای  ف و ادمتر

 :عفونی هایبیماریتشخیص 

  زاماریبیبرای شناخت هر عامل  .را بشناسیم تا بتوانیم درمان مناسب را ارائه دهیم زابیماریم است عامل عفونی الز هایبیماریدر 

شویم و یا زند به بیمارهای عفونی ریه مثل سل مشکوک میمثال اگر فردی سرفه میکنیم. میبه بیماری شک  عالئمابتدا از روی 

 .شویممشکوک می ،ی دستگاه گوارشهامیکروباگر فردی اسهال و استفراغ دارد به 

رده را ایجاد ک عالئمها این شک کافی نیست و برای تشخیص بیماری باید دقیقا بدانیم چه میکروبی این در بسیاری از بیماری

 است

 

ی که جوی موادتسبینیم یا به صورت غیرمستقیم با جیا مستقیما خود میکروب را زیر میکروسکوپ می ،هابرای شناخت میکروب

 .بریمنها میآکنند، پی به وجود ترشح می هامیکروب

 ویآیچتشخیص ا

هیچ عالمتی ندارد، پس برای  ویآیچهمانطور که اشاره شد، بیماری ا

آیا ویروس وارد  که آزمایش متوجه شد توان باتشخیص آن فقط می

خیلی کوچک است  ویآیچبدن فرد شده است، از آنجا که ویروس ا

)روش ، جستجوی خود ویروسو درون گلبول سفید مخفی شده است

 وییآچدربدن فرد کار ساده ای نیست، لذا برای تشخیص ا مستقیم(

 شود.از روش غیرمستقیم استفاده می

شود، بعد از های سفید جایگزین میوقتی در گلبول ویآیچویروس ا

، انگار گلبول سفید با یک پالکارد شودگفته می ویآیچبادی ابه آن آنتی ند که اصطالحاًکای ترشح میمدتی گلبول سفید  ماده

بادی خواهیم پرداخت. ما به جستجوی این آنتی ویآیچدارد. در آزمایش معمول ا ویآیچاعالم کرده است که مهمانی به نام ا

 به دنبال رد پای ویروس هستیم.ه و از روش غیر مستقیم استفاده کرد جهت تشخیص،به عبارت دیگر 
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 در تشخیص ویآیچمراحل بیماری ا

 را به سه مرحله تقسیم کرد. ویآیچاز نظر تشخیصی می توان ا

 

: از زمانی که ویروس وارد بدن میمرحله پنچره

بادی که کشد تا مقدار آنتیشود مدتی طول می

شود قابل اندازههای سفید ترشح میتوسط گلبول

باشد. لذا اگر فرد مورد آزمایش هم قرار بگیرد گیری 

این مدت زمان را دوره  .نتیجه آزمایش منفی است

 گویند که ممکن است تا سه ماه ادامه یابد.پنجره می

 

 

 

: این مرحله که طوالنیویآیچمرحله عفونت ا

درصورت مراقبت و  ترین مرحله بیماری است و

انجامد یطول بتواند تا آخر عمر فرد به درمان می

ای است که فرد همچنان عالمت ندارد، اما مرحله

بادی توان با آزمایش آنتیبادی ترشح شده و میآنتی

 .را پیدا کرد

 

 

 

 

: درصورتی که فرد تحت مراقبت و ایدزمرحله 

غیر  عفونی/ هایبیماری عالئمدرمان قرار نگیرد، 

شود. در این مرحله ما شاهد عفونی دیگر ظاهر می

متعددی هستیم و در عین حال  هایبیماری عالئم

توانیم آنتی بادی را در خون همچنان با آزمایش می

 .فرد پیدا کنیم
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 وژیه دمرسین رتبیت رمبی  –آی وی راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ

 درمان :(1)هشتمگام 

شوند یا آنمی بعفونی اغلب یا منجر به کشته شدن میکرو هایبیماریدر این قسمت ابتدا باید آموزش داده شود که داروها در 

شوند بیمار به مرحله با تقویت سیستم ایمنی و کاهش تعداد ویروس درخون باعث می هادارو ویآیچکنند و در ارا ضعیف می

 :شودتواند طول عمر نرمال داشته باشد. در این مرحله اهداف زیر دنبال میایدز وارد نشود و با مصرف منظم دارو فرد می

 عفونی است. هایبیمارییک بیماری عفونی مانند سایر  ویآیچکمک به باور اینکه ا .1

 است. مانند دیابت قابل کنترلبا مراقبت و درمان یک بیماری مزمن  ویآیچا .2

 یری از انتقال بیماری فراهم آید.گشعامل موثر پی زمینه برای درک استفاده از درمان به عنوان .3

عفونی را بدانند. در اصل تکرار این مقایسه در  هایبیمارینقش درمان در سایر الزم است ابتدا فراگیران  :برای نیل به هدف اول

 .کندیک بیماری عفونی است کمک می ویآیچهر مرحله به باور اینکه ا

اند که ایدز بیماری کشنده و غیر قابل درمان است. در این قسمت با این پیام مواجه بوده فراگیران غالباً :دومبرای نیل به هدف 

تواند ورود به مرحله ایدز را به تعویق بیاندازد را یادآوری کنید و بعد نقش دارو و با پرسش و پاسخ و بحث گروهی عواملی که می

؛ به دهدرا به عنوان عاملی که قدرت سیستم ایمنی را حفظ کرده و تعداد ویروس در خون را کاهش می ویآیچمراقبت در ا

 د هرگز وارد مرحله ایدز نشود.تواند باعث شود فرمینحوی که 

ا تا مدامی که فرد مراقبت امهنوز درمان قطعی ندارد.  ویآیچلذا ا برد،شود دارو همه ویروسهای بدن را از بین نمی تأکیدباید 

 .تواند بدون عالمت باشدبا کاهش تعداد میکروب های درون خون و تقویت سیتم ایمنی می ،دارو مصرف کندشود و 

که زمینه را برای این ،های اصلی دارو کاهش تعداد ویروس در خون استبر اینکه یکی از نقش تأکیدبا  :سومبرای نیل به هدف 

 شود.درمان به عنوان یک عامل مهم در پیشگیری مطرح شود فراهم می

  آزمایشهای ادواری به خوبی روشن دقت کنید که فراگیران بدانند درمان فقط دارو نیست و اهمیت مراقبت و معاینات و

 .شود

 
 اهداف شناختی

 در پایان این مبحث الزم است فراگیر: 

 عفونی را بداند. هایبیماریدر  مکانیسم درمان .1

 .را بداند ویآیچنقش داروها در کنترل بیماری ا .2

 

 
 اهداف نگرشی

 .یک بیماری مزمن قابل کنترل است ویآیچباور کند در صورت مراقبت و درمان ا. 1 

 .تواند هرگز اتفاق نیفتدمرحله ایدز می ،بداند با تشخیص و مراقبت و درمان به موقع.2

مانند فرد مبتال به دیابت تا آخر عمر باید تحت مراقبت و درمان  ویآیچباور کند که فرد مبتال به ا.3

 .قرارگیرد
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 .فراهم آید به عنوان پیشگیریدرمان زمینه برای درك مفاهیم مربوط .4 

 یوآیچبا یک بیماری عفونی، باعث شکسته شدن غول ایدز در اذهان شده و ا ویآیچاقیاس  :. کاهش انگ و تبعیض5

یک بیماری عفونی قابل  ویآیچکه اآید. این قیاس به باور اینشناسد پایین میعفونی که فراگیر می هایبیماریدر حد 

 .کندکنترل است کمک می

 
 روش تدریس

 .ارائه شود سخنرانیبه روش  عفونی، هایبیمارینقش داروها و درمان در  

 .با بحث گروهی فراگیران را هدایت کنید که عوامل موثر بر ورود به مرحله ایدز را به یاد آورده و مرورکنندو 

 .کنند، چه نقشی را ایفا میویآیچداروهای استفاده شده در ابه روش سخنرانی اعالم کنید 

فراگیران را هدایت کنید که به اهمیت تشخیص به موقع و درمان واقف با کمک روشهای مشارکتی و بحث گروهی 

 .شوند

 
 مدت زمان

 دقیقه 10 

 
 خطاهای شایع

 درمان قطعی دارد. ویآیچااعالم شود .نباید 1 

 عفونی محدود به یک دوره زمانی کوتاه  هایبیماریمانند سایر  ویآیچتصور ایجاد شود که مراقبت و درمان ااین .نباید 2

 .است

 

 ها:توصیه

 .شودهای ملموس و قابل درک در این خصوص توصیه می.بیان مفاهیم بسیار ساده و قابل فهم و به کار بردن مثال1 

 .به یک بیماری مزمن قابل کنترل مانند دیابت کمک کننده است ویآیچاهای ملموس مانند تشبیه .استفاده از مثال2

 .کنددر گام ششم استفاده شد به درک نقش مراقبت و درمان کمک میاز طرح شماتیک ترازو مانند که مجدد  .استفاده3

 

 ابزارهای کمک آموزشی و تصاویر مورد استفاده
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شود. این لگو توصیه می ویآیچعفونی و ا هایبیماریتجسم بهتر نحوه عملکرد تفاده از یک لگوی شماتیک ثابت برای اس 

ها برای رویکرد پیشنهادی زیر با در نظر گرفتن این ویژگی . لگوهایای باشد که ترس و وحشت را القا نکندباید به گونه

 .توانید از این اشکال مطابق محتوای آموزشی فراگیران استفاده کنیدمی و در نظر گرفته شده است ویآیچنوین آموزش ا

 

 
 محتوای کل پیام

 :توجه کنید
نتقل م فراگیراست که باید به   کلیات پیامیتنها برای مشخص کردن به عنوان یک مثال است و  قسمت، ارائه شده در این محتوای 

دف اکلمات مترکند به او منتقل کنید و در صورت لزوم ازشود. لذا شما باید این مفاهیم را با هر بیانی که مخاطب شما بهتر درك می

 .کنید هاستفاد بمتناسب با فرهنگ و دانش مخاط دیگرمثالهای و 

 شود که یا باعث از بین رفتن و مرگ میکروبعفونی از داروهایی استفاده می هایبیماریدر همه  :عفونی هایبیماریدرمان 

 کنند.غیرفعال می آنها را ضعیف وشده و یا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ویآیچدر انقش مراقبت و درمان 

را داشته باشد و بتواند همزمان به وظایف خود عمل کند،  ویآیچتا زمانی که سیستم ایمنی قدرت کافی برای تغذیه ویروس ا

 کند.هیچ عالمتی نداشته و مشکلی را برای فرد ایجاد نمی ویآیچبیماری ا

تواند باعث شود فرد لذا هر عاملی که بتواند کمک کند که قدرت سیستم ایمنی حفظ شود و یا تعداد ویروس را کم کند می

 هایبیماریراکز مشاوره کند. این داروها به صورت رایگان در ممی راهمیشه بدون عالمت باشد. داروهایی وجود دارد که این کار 

 د.شوهایی هم که الزم است ارائه مییرد و همراه با داروها آزمایشها و مراقبتگرفتاری در اختیار بیماران قرار می
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ها قرار گیرند و داروها وارد بدنشان شده است اگر به صورت مرتب تحت این مراقبت ویآیچبه همین خاطر افرادی که ویروس ا

 توانند تا آخر عمر وارد مرحله ایدز نشوند.کنند، می را مرتب مصرف

 .نباشدبه انتقال به دیگران  رآورند که قاداین داروها تعداد میکروب در خون فرد را آنقدر پایین می
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 پیشگیری :(2هشتم)گام 

در  ،عفونی باید مانع ورود میکروب به بدن شدبرای پیشگیری از ابتال به هر بیماری در این قسمت ابتدا باید آموزش داده شود که 

 .طور استهم همین ویآیچا

 عفونی است. هایبیمارییک بیماری عفونی مانند سایر  ویآیچکمک به باور اینکه ا .1

 .است ویآیچهای اصلی پیشگیری ابتال به ااستفاده از کاندوم و سرنگ یکبار مصرف از راه .2

 است. از انتقال به سایرین روشی برای پیشگیری بیماری در مبتالیان درمان .3

ه عفونی را بدانند. در اصل تکرار این مقایس هایبیماریدر سایر  نحوه پیشگیریالزم است ابتدا فراگیران  :برای نیل به هدف اول

 .کندیک بیماری عفونی است کمک می ویآیچدر هر مرحله به باور اینکه ا

ذا ل ،بردشود دارو همه ویروسهای بدن را از بین نمی تأکیدباید با بحث گروهی و به طور مشارکتی  :دومبرای نیل به هدف 

های درون خون اما تا مدامی که فرد مراقبت شود و دارو مصرف کند با کاهش تعداد میکروب. هنوز درمان قطعی ندارد ویآیچا

 .تواند بدون عالمت باشدو تقویت سیتم ایمنی می

برای اینکه   زمینه ،های اصلی دارو کاهش تعداد ویروس در خون استبر اینکه یکی از نقش تأکیدبا :سومبرای نیل به هدف 

در خون و   چون درمان فرد مبتال ، تعداد میکروب"شود.درمان به عنوان یک عامل مهم در پیشگیری مطرح شود فراهم می
 "شود.انتقال محسوب می از های پیشگیریلذا درمان نیز یکی از راه ،انتقال نباشدکند که دیگر قابل آنقدر کم می را ترشحات

 

 
 اهداف شناختی

 در پایان این مبحث الزم است فراگیر: 

 .عفونی را بداند هایبیماریمبنای پیشگیری در .1

 .کاندوم و سرنگ یکبار مصرف را به عنوان ابزارهای پیشگیری بشناسد.2

 .راه مناسبی برای پیشگیری از انتقال بیماری به سایرین است ویآیچافراد مبتال به ا.بداند درمان 3

 
 اهداف نگرشی

 .ایی استپیشگیری از انتقال کار ساده.باور کند  1 

 ..درمان را به عنوان روش مناسب پیشگیری از انتقال بشناسد2

 یوآیچبا یک بیماری عفونی، باعث شکسته شدن غول ایدز در اذهان شده و ا ویآیچقیاس ا :. کاهش انگ و تبعیض3

یک بیماری عفونی قابل  ویآیچآید. این قیاس به باور اینکه اشناسد پایین میعفونی که فراگیر می هایبیماریدر حد 

 .کندکنترل است کمک می

 
 روش تدریس

 .انتقال را یادآوری کنید هایبا روش پرسش و پاسخ و یا بحث گروهی راه 
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عفونی ابزارهایی مانند دستکش و ماسک  هایبیماریخود برای پیشگیری و با بحث گروهی فراگیران را هدایت کنید که  

 .را پیشنهاد کنند

 .ندبشناس ویآیچبا روش بحث گروهی فراگیران را هدایت کنید که کاندوم و سرنگ را به عنوان ابزارهای پیشگیری از ا

 .کنند، چه نقشی را ایفا میویآیچداروهای استفاده شده در ا پرسش و پاسخ یاد آوری کنیدبه روش 

 .درمان در پیشگیری واقف شوندفراگیران را هدایت کنید که به اهمیت با کمک روشهای مشارکتی و بحث گروهی 

 
 مدت زمان

 دقیقه 10 

 
 خطاهای شایع

 های پرخطر استفاده شود.جمعیتی مانند زنان تن فروش و مصرف کنندگان مواد ... به عنوان گروه هایگروه از .نباید1 

 .برای پیشگیری از بحث جداسازی بیماران استفاده شود.نباید 2

 

 هاتوصیه

 .شودهای ملموس و قابل درک در این خصوص توصیه می.بیان مفاهیم بسیار ساده و قابل فهم و به کاربردن مثال1 

 .باشد... کمک کننده می ابزارهای پیشگیری مانند دستکش و ماسک وهای ملموس مانند .استفاده از مثال2

 

 ابزارهای کمک آموزشی و تصاویر مورد استفاده

شود. این لگو توصیه می ویآیچعفونی و ا هایبیماریتجسم بهتر نحوه عملکرد تفاده از یک لگوی شماتیک ثابت برای اس 

ها برای رویکرد ای باشد که ترس و وحشت را القا نکند. لگوهای پیشنهادی زیر با در نظر گرفتن این ویژگیباید به گونه

 ای آموزشی فراگیران استفاده کنید.توانید از این اشکال مطابق محتومی و در نظر گرفته شده است ویآیچنوین آموزش ا
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 :   محتوای کل پیام

 :توجه کنید
نتقل م فراگیراست که باید به  کلیات پیامیتنها برای مشخص کردن به عنوان یک مثال است و  ارائه شده در این قسمت، محتوای 

دف اکلمات مترکنید و در صورت لزوم از کند به او منتقلشود. لذا شما باید این مفاهیم را با هر بیانی که مخاطب شما بهتر درك می

 .کنید هاستفاد بمتناسب با فرهنگ و دانش مخاط دیگرلهای مثا و 

بهترین راه برای پیشگیری از هر بیماری عفونی این است که بدانیم میکروب آن بیماری از چه  :عفونی هایبیماریپیشگیری 

تنفسی است از ماسک   هایبیماریبرای جلوگیری از ورود یک میکروب که عامل  مثالً .شود و نگذاریم وارد شودراهی وارد بدن می

 .استفاده کنیم و برای میکروبی که از طریق پوست واردمی شود از دستکش استفاده کنیم
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  ویآیچپیشگیری از ابتال به ا

از طریق خون و  ویآیچچون ویروس ا .توان به روش پیشگیری پی بردعفونی، با شناخت راه انتقال می هایبیماریمانند سایر 

 .و مانع تماس خون افرد با یکدیگر شد شدههای جنسی از کاندوم استفاده شود، کافی است در تماسترشحات جنسی وارد می

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماند. پس اگر تعداد ویروس در بدن فرد مبتال زنده می ویآیچهمانطور که اشاره شد بدن انسان تنها جایی است که ویروس ا

توانند تعداد ویروس در خون می ویآیچشود. از آنجا که داروهای اشود که قابل انتقال نباشد، فرد دیگری هم مبتال نمی آنقدر کم

توان از ابتال سایرین نیز پیشگیری پس با درمان درست و منظم افراد مبتال می ،ای کم کنند که دیگر قابل انتقال نباشدرا به اندازه

 .کرد
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 ویآیرماقبت و ردمان اچ ،بخش پنجم: کلیاتی از تشخیص 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

92 
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 وی اقدام کردایتوان برای تشخیص اچچگونه می

 وی را به صورت رایگان انجام میآیاغلب مراکز بهداشتی درمانی و کلیه مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری تست اچ

 دهند .

قبل از انجام تست، با فرد مشاوره ابتدایی شده و روش کار و نوع تست شرح داده می شود. تست رایگان و کامال 

 محرمانه است. 

شود. دقیقه( جواب آن آماده می 20در اغلب مراکز یک تست اولیه گرفته می شود که در مدت زمان کوتاهی)حداکثر 

یجه مثبت باشد، برای تست تأییدی و مشاوره تخصصی فرد به این تست یک تست اولیه است و در صورتی که نت

 مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری ارجاع می شود. 

وی آیکلیه مربیان قبل از شروع آموزش باید از آدرس و محل مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری و مراکزی که تست اچ

 انجام می دهند مطلع باشند .

 از معاونت بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی استعالم کنید. آدرس این مراکز را می توانید

 افراد مبتال به اچ آی وی به چه مراقبت هایی نیاز دارند ؟

وقتی می خواهیم فردی را به انجام آزمایش تست تشخیصی ترغیب کنیم، الزم است بدانیم در صورت تشخیص 

از تشخیص، چه خدماتی را دریافت  موارد اگر افراد بدانند بعد. در اغلب فرد چه اقداماتی انجام خواهد شد برای این

 کنند.می کنند و آن خدمات چه مزایایی دارد، برای خدمات تشخیصی تمایل بیشتری پیدا می

همانطور که اشاره شد ویروس اچ آی وی خود منجر به هیچ صدمه ای نمی شود و فقط با استفاده از امکانات  

ج موجب نقص عملکرد و کارآیی گلبول های سفید می شود و تمام مشکالت مرتبط با گلبول های سفید به تدری

ایدز زمانی اتفاق می افتد که کارآیی گلبول سفید کاهش یابد. به همین خاطر کلیه مراقبت های ایدز حول دو محور 

 زیر است:

 و جلوگیری از هر آنچه موجب تضعیف آن می شود  تقویت سیستم ایمنی .1

 ورود ویروس های بیشتر و کم کردن بار ویروس ها در خونجلوگیری از  .2

کلیه این خدمات در مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری رایگان ارائه می شود و کلیه اطالعات بیمار کامال محرمانه 

 .است

 خدمات ارائه شده به افراد مبتال:

 ،کم کندرا ت سیستم ایمنی هر عاملی که قدر : عفونت های همراه تشخیص، پیشگیری و مراقبت و درمان .1

فرد زودتر به فاز بیماری وارد شود مانند انواع عفونت ها که توسط نظام مراقبتی مورد که می تواند منجر شود 
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گیرند تا سیستم ایمنی ، سریعأ تحت درمان قرار میعفونترار می گیرند و در صورت وجود عالئمی از ارزیابی ق

 ضعیف نشود.

   داروهای ضد ویروس اچ آی وی به فرد داده می شود.  :ویآیاچ درمان .2

وضعیت  سیستم ایمنی مدام به وسیله معاینه و آزمایش   :ارزیابی وضعیت بیماری و تعیین مرحله بیماری  .3

 در صورت لزوم داروها عوض می شوند.ارزیابی می شود و 

  .ی کندواکسیناسیون از ابتال به بیماریهای عفونی جلوگیری م :واکسیناسیون .4

 به فرد وسایل کاهش آسیب و کاندوم داده می شود تا مانع ورود ویروس های جدید شود . :کاهش آسیب .5

جنسی وی هم برای  یوضعیت شرکا  تنها در صورت رضایت بیمار: مراقبت و مشاوره با همسر و خانواده   .6

جنسی مورد ارزیابی قرار جلوگیری از ورود ویروس بیشتر به بدن فرد و هم از نظر پیشگیری و درمان شریک 

 گیرد.می

استرس و شرایط روحی یکی از عوامل مهمی هستند که منجر به کاهش قدرت سیستم ایمنی می شوند،  :مشاوره .7

 دمات ارائه شده به این افراد است.افراد یکی دیگر از خ لذا مشاوره و کمک به توانمند شدن روحی روانی

سیستم ایمنی است، لذا در صورت لزوم فرد برای دریافت کمک  کننده فیضعء تغذیه نیز از عوامل تسو حمایت: .8

 سیستم های حمایتی ارجاع می شود.) نمونه ای از خدمات حمایتی( های مالی معیشتی به
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   اهن رفآیند آموزشگ 12بخش ششم : استاندارداهی 
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 ه آموزشی دو روزه است.در قالب یک کارگا "رویکرد نوین آموزش اچ آی وی"آموزش استاندارد تربیت مربی 

 مفاهیم کلی اچ آی وی را به روش رویکرد نوین به فراگیران آموزش دهید .ابتدا 

 کنترل فرا خواهند گرفت.فونی قابل در این مرحله فراگیران اچ آی وی را به عنوان یک بیماری ع

  .دنالزم است گام های آموزشی به شکل کامل ارائه شو

 نقش و بحث گروهی فرا خواهند گرفت. در مرحله بعد فراگیران مهارت ارائه گام های آموزش را به روش ایفای

، رانو سایر فراگیرا ارئه می دهد  روش کار به این گونه است که یک نفر به روش ایفای نقش یکی از گام های آموزش

 گیرد .نقاط قوت و ضعف آنرا یادادشت کرده و سپس با بحث گروهی، نقاط قوت و ضعف مورد ارزیابی قرار می

کنندگان بین یک تا دو بار ایفای نقش داشته و مطابق اصول بحث ای باشد که کلیه شرکتروند برنامه باید به گونه

 .و ضعف مشارکت فعال داشته باشند گروهی کلیه فراگیران در ارزیابی نقاط قوت

 :اهداف آموزشی کارگاه

 :  اهداف حیطه شناختی 

 شرکت کنندگان در خصوص : و آشنایی سطح آگاهی  ءارتقا

 کلیات و ماهیت بیماری ایدز.1

 آموزش انگیزشی  اصول و اجزاء.2

 مراحل آموزش ایدز به روش انگیزشی با محوریت کاهش استیگما .3

 مراقبت و درمان اچ آی وی  .اهمیت تشخیص،4

 روش ها ی تشخیص اچ آی وی .5

 به اچ ای وی در سطح ارجاع یان آشنایی با خدمات ارائه شده به مبتال .6

 اهداف حیطه نگرشی :

 را کسب کرده باشند:در انتهای کارگاه الزم است باورهای زیر 

 بدون قضاوت نسبت به گروه های پرخطر و افراد مبتال به اچ آی وی  تفکر .1

 نگرش صحیح نسبت به اچ آی وی به عنوان یک بیماری عفونی قابل کنترل .2

 اهداف حیطه رفتاری: 

 .ندکسب کرده باشارائه آموزش انگیزشی با محوریت کاهش استیگما  در انتهای کارگاه فراگیران باید مهارت 

 کاربردی:ف اهدا

 به ارائه دهندگان خدمات سطح اول مشاوره آموزش نحوه  امر در کنندگان شرکت سازی توانمند
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 گروه هدف: 

  مربیان آموزش اچ آی وی  

 تعداد شرکت کنندگان:  

 نفر در هر جلسه باشد. 30با توجه به آموزش با روش مشارکتی، تعداد شرکت کنندگان نباید بیشتر از  

 :مباحث و روش ارائه آنها درکارگاه 

 :گذاشته می شودبخش به شرح ذیل به مرحله اجرا  دوکارگاه در 

 اچ آی وی شناخت بیماری . 1

 بحث گروهی  –پرسش و پاسخ  -روش ارائه : سخنرانی

ا بیماری ب ،شرکت کنندگان ضمن آشنایی با مفا هیم علمی مرتبط سخنرانیبا روش می شود در این مرحله تالش 

 ماری عفونی قابل کنترل آشنا شوند.به عنوان یک بی اچ آی وی 

 از یک بیماری عفونی اچ آی وینقش استیگما و آموزش های غلط را در تبدیل بیماری  پرسش و پاسخسپس با 

   .وندشمتوجه  ... ابعاد وسیع  اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی و وبا جنبه های پنهان ساده به یک بیماری 

 سائی و کاهش آسیب بیماریقش آنها و سهمی که در فراهم کردن امکان کاهش استیگما و تسهیل شنان در انتها بر

 کید می شود.دارند تأ

 .مهارت آموزش انگیزشی و نحوه آموزش ایدز با محوریت کاهش استیگما2

 بحث گروهی  – ارزیابی فرآیند -ایفای نقش  -روش ارائه : سخنرانی 

به روش  "مدل باور بهداشتی "ن با مفاهیم و اصول آموزش انگیزشی با بهره گیری از الگوی راابتدا فراگی

 آشنا می شوند . سخنرانی

یم مفاه _بیماریزایی و مراحل بیماری  _راه انتقال _ عامل بیماریزا  _معرفی بیماری  ایفای نقشبه روش سپس 

نقش و اهمیت درمان در امر کنترل بیماری و پیشگیری را تمرین _ بیماری ایدز  _ی عفونت اچ آی و _دوره پنجره 

 می کنند .

در زمان ایفای نقش  .نقاط قوت و ضعف خود را بیان می کند ،روش خود ارزیابیدر انتهای هر ایفای نقش ، فرد به 

س از ادامه پدر  می کنند.اشت دو نتایج را  یاد یابیارز  را"ایفای نقش "سایر شرکت کنندگان نقاط قوت و ضعف 

 .نتایج ارزیابی ها مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد   گروهیبحث قالب  هر ایفای نقش در
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در راستای ارزیابی مستمر روند آموزشی، مدرس مبتنی بر نتایج ارزیابی ایفای نقش و تحلیل فراگیران از هر ایفای 

ث را به همین روش تکرار خواهد کرد. این روند تا رسیدن  ایفای نقش ها به حد مطلوب نقش در صورت لزوم  مباح

 ادامه خواهد یافت.
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 این خدمت باید به چه کسانی ارائه شود؟

 
  افرادی که به عنوان مربی، اچ آی وی را به گروه های هدف برنامه آموزش خواهند دادکلیه 

 

 شود؟ ارائه میاین خدمت با چه هدفی  

 اهداف آموزشی در حیطه یاد گیری : 

 : اچ آی وی  الف

 کلیات و مکانیسم بیماریزایی  بیماریهای  عفونی را بداند 

اچ آی وی را به عنوان یک بیماری عفونی قابل کنترل بشناسد و قادر باشد اچ آی وی را با یک یا چند بیماری عفونی دیگر 

 مقایسه کند.

 آی وی ر ا بشناسد.عامل بیماری اچ 

 راه انتقال را با استدالل بیان کند و راه هایی که مانع ورود ویروس به بدن می شود را بداند. 

 راه های عدم انتقال را با استدالل بیان کند.

 نحوه بیماریزایی بیماری و علت بی عالمت بودن بیماری اچ آی وی را بداند. 

 .  بر تبدیل عفونت اچ آی وی به بیماری ایدز را بشناسد فرق بین اچ آی وی و ایدز و عوامل موثر

 : انتقال مفاهیم آموزشی   ب

 روش های آموزش مشارکتی را بشناسد 

 تفاوت روش های آموزشی موٍثر در حیطه های یادگیری را بشناسد

 خطاهای شایع در زمینه آموزش اچ آی وی را بشناسد

 اهداف آموزشی در حیطه نگرشی :

 : اچ آی وی  الف

 باورهای غلط در خصوص اچ آی وی را رد کند و ترس از اچ ای وی از بین رفته باشد.

 باور کند بیماری اچ آی وی یک بیماری عفونی قابل کنترل است و نیازی به جداسازی افراد مبتال نیست.

 مت پیدا نکنند  .باورکند افراد مبتال به اچ آی وی بی عالمت هستند و می توانند تا آخر عمر هم عال

 به نقش تشخیص به هنگام و مراقبت و درمان در ایجاد یک زندگی سالم با طول عمر طبیعی )نرمال( باور داشته باشند .

 : انتقال مفاهیم آموزشی   ب

 به اثر خطاهای رایج آموزشی در ایجاد نگرش غلط در خصوص اچ آی وی باور داشته باشد

 :اهداف آموزشی در حیطه رفتاری 

 : انتقال مفاهیم آموزشی   ب

 ارائه مباحث اموزشی ،مطابق استاندارد تعیین شده ، را داشته باشد . توانایی
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 وژیه دمرسین رتبیت رمبی  –آی وی راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ
 

 شود؟ این خدمت چگونه  ارائه می

روش ارائه آموزش مشارکتی و و  این مجموعه ( دوم)بخش کلیات بیماری ایدز توجه کنید شما قبل از اجرای این فرآیند الزم است  

 را به دقت مطالعه کرده باشید .این مجموعه (  سوم)بخش  انگیزشی

 این خدمت در دو بخش ارائه می شود 

 : اچ آی وی  الف

 انتخاب  روش آموزشی – 1

 استفاده کنید جدول بخش چهارم این مجموعه  تعیین شده در آموزشیهای  روشازدر هر گام آموزشی ، 

 محتوای آموزشی –2

شما جزئیات کامل محتوای آموزشی و روش های آموزشی و نحوه ارائه مطلب را می توانید از بخش دوم این کتاب 

م مراحل در تمادریافت کنید. در این جا فقط به مفاهیمی کلی اشاره شده که الزم است به مخاطب منتقل شود. 

در تمام مراحل آموزش، در ارائه موثرتر  توجه به هدف اصلی آموزش .ا بیشتر نکنیدمراقب باشید نگرانی او ر

 آموزش  به شما کمک می کند.
 

  انتقال مفاهیم آموزشی:  ب

 انتخاب  روش آموزشی – 1

 در این قسمت از روش ایفای نقش و بحث گروهی استفاده می شود .

برای هر گام یکی از فراگیران با ایفای نقش مطالب را آموزش می دهد ، و سایر فراگیران نقاط قوت و ضعف ارائه اموزش را در 

 فرم مخصوص ثبت کرده ، و در پایان هر مبحث نقاط قوت و ضعف ارائه اموزش ، به روش بحث گروهی تحلیل کنید . 

 ن حداقل دو یا سه بار ایفای نقش داشته باشند به گونه ای برنامه ریزی شود که کلیه فراگیرا

 محتوای آموزشی –2

ین و بخش ضمیمه ا وم سجزئیات کامل محتوای آموزشی و روش های آموزشی و نحوه ارائه مطلب را می توانید از بخش 

این مجموعه راهنمای اصلی در تعیین نقاط قوت و ضعف ایفای نقش ، جداول موجود در بخش چهارم کتاب دریافت کنید. 

 است.
 

 

 ارتباط این خدمت با سایر خدمات این برنامه چیست ؟

آموزش به گروه های هدف ، باید توسط مربیان آموزش دیده  خدمت متصل به این خدمت ، آموزش گروه های هدف است . 

 انجام شود . 

. 

 

 ؟دمات وابسته به این خدمت شده است چگونه اطمینان حاصل کنیم که فرد وارد چرخه خ

در گزارش برنامه های آموزشی گروه هدف ؛ مشخصات دوره آموزش تربیت مربی )این دوره ( ، باید ذکر شود.به این ترتیب  

  می توان اطمینان حاصل کرد که مربیان برای آموزش گروه های هدف دوره دیده هستند

 

 



 

 

100 

 

 وژیه دمرسین رتبیت رمبی  –آی وی راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ
 

 شود ؟ این خدمت باید در چه زمانی ارائه

 ساعت آموزش است 15حداقل زمان استاندارد کارگاه آموزشی دو روزه، حداقل  
 

 

 چه کسی باید این خدمت را انجام دهد ؟

باید دوره آموزش استاندارد سه روزه را گذرانده در هر استان  می توانند مسئولیت آموزش مربیان را برعهده بگیرند  مدرسین هسته  

این هسته عبارتند از افرادی که دوره استاندارد سه روزه تربیت مدرس مصوب کمیته نظارت بر اجرای برنامه استراتژیک اعضا . باشند 

 اچ ای وی را گذرانده و گواهی دریافت کرده اند .

 

 ثبت و گزارش دهی این خدمت در چه قالبی انجام می شود ؟

 عبارتند از : فرم های ثبت 

 بانک اطالعات مربیان –فرم ثبت مشخصات فراگیران 

 فرم نظرسنجی روزانه

 فرم ارزیابی ایفای نقش

 فرم نظر سنجی نهایی

 عبارتند از : فرم های گزارش دهی

 بانک اطالعات مربیان –فرم ثبت مشخصات فراگیران 
 

 

 ) پایش ( ؟ را درست انجام داده ایم چگونه می توانیم بفهمیم مراحل  خدمت مورد نظر

 
 چک لیستی از مراحل اجرایی تهیه کنید و مطمئن شوید مطابق برنامه، مراحل را طی کرده اید 

 نظر سنجی روزانه را به دقت مطالعه کنید  2در پایان هر روز کارگاه، فرم شماره 

 اند کند که اطمینان حاصل کنید فراگیران مطالب را به درستی دریافتهبه شما کمک می 3ارزیابی فرم های شماره 

 

 ) ارزشیابی ( چگونه می توانیم بفهمیم به اهدافمان رسیده ایم ؟

  

 تعداد مربیان آموزش دیده / تعداد مربیان مورد نیاز 
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 وژیه دمرسین رتبیت رمبی  –آی وی راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ
 

 شوند تا به نتیجه مد نظر در ارائه این خدمت نرسیم ؟چه عواملی ممکن است مانع 

 
در هر مرحله از فرآیند که به نظرتان عامل یا عواملی مانع اجرای صحیح طرح هستند، نظرات خود را در فرم پیشنهادات که به همین 

بسیار پیش پا افتاده و ساده است، در منظور طراحی شده و در اختیارتان قرار دارد وارد کنید. حتی اگر به نظرتان رسید، این عامل 

 نگارش آن در فرم مربوطه اصال تردید نکنید. ساده ترین پیشنهادات می تواند در ارتقاء برنامه به ما کمک کند .

 

 ؟ی توان برنامه را بهتر اجرا کرد چگونه م

 
اجرای صحیح طرح هستند به نظرتان رسید و یا تصور کردید در هر مرحله از طرح، چنانچه راهکاری برای رفع عامل یا عواملی که مانع 

که با اقدام یا اقداماتی به روشی ساده تر می توانیم به نتایج مورد نظر برسیم  نظرات خود را در فرم پیشنهادی که به همین منظور 

سیار پیش پا افتاده و ساده است، در نگارش طراحی شده و در اختیارتان قرار دارد وارد کنید. حتی اگر به نظرتان رسید، این پیشنهاد ب

 آن در فرم مربوطه اصال تردید نکنید. کوچکترین و ساده ترین پیشنهادات می تواند در ارتقاء برنامه به ما کمک کند .
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 وژیه دمرسین رتبیت رمبی  –آی وی راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ

 

 رتبیت رمبی نموهن رفم اهی ثبت و زگارش دهی:  1 ضمیمه 
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 وژیه دمرسین رتبیت رمبی  –آی وی راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ
 رویکرد نوین آموزش اچ آی وی کارگاه تربیت  مربی 

 مربیان آموزش دیدهبانک اطالعاتی مشخصات  -1فرم شماره 

                   : کد کارگاه آموزشی              دوره اموزشی تربیت مربی ویژه آموزش  :                                    تاریخ :              

 

رابطه  

 استخدامی

 نام نام خانوادگی نام پدر کد ملی تحصیالت رشته نام سازمان محل کار
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 وژیه دمرسین رتبیت رمبی  –آی وی راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ

 

 

 اچ آی وی   رویکرد نوین آموزش کارگاه تربیت  مربی  

 نظر سنجی و ارزیابی روزانه کارگاه -2فرم شماره 

 

 

رقمی انتخاب کنید و از همان کد در همه برگه های نظر سنجی استفاده  3لطفا یک کد 

 فرمائید.
     کد سه رقمی :

 امروز کدام موضوع برای شما جالب تر بود؟ .1

 

 

 
 

 سطح دانش / مهارت ( را نام ببرید :مهمترین موضوع/موضوعهایی که امروز یاد گرفتید ) در  .2

 
 

 

 
 

 چه چیزهایی از جلسات امروز آموزش دیدید که پیش بینی می کنید در کارتان از آن استفاده کنید؟ .3

 

 

 

 

 

 

 که متوجه نشده باشید؟ لطفا با ذکر مثال بیان کنید. در طول جلسات امروز موردی وجود داشت .4

 

 

 

 
 

 طراحان کارگاه درمیان بگذارید ؟ بخواهید در مورد مطالب امروز با مدرسین/مورد خاص دیگری وجود دارد که  .5
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 وژیه دمرسین رتبیت رمبی  –آی وی راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ
 اچ آی وی   رویکرد نوین آموزش کارگاه تربیت  مربی 

  نتایج ارزیابی ایفای نقش -3فرم شماره 

تاریخ :                                                                                        نام و نام خانوادگی :                                           

 موضوع :

 نقاط ضعف نقاط قوت مربینام  
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 وژیه دمرسین رتبیت رمبی  –آی وی راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ
 اچ آی وی   رویکرد نوین آموزش کارگاه تربیت  مربی 

 نظر سنجی نهایی -4فرم شماره 

 همراهی کردید، بسیار خوشحال هستیمروز  2دوستان  از اینکه ما را در این

 نظرات شما برای برگزاری بهتر کارگاه های بعدی برای ما بسیار کمک کننده و راهگشاست . از همکاری شما صمیمانه سپاسگزاریم

 ضعیف متوسط خوب موضوع

 ورد اهداف کارگاه ارائه شدمی کار توضیح کافی در در ابتدا .1
   

 موضوع کارگاه طراحی گردیده بوداهداف کارگاه متناسب با  .2
   

 محتوای کارگاه در ارتباط نزدیک با فعالیتهای شغلی شرکت کنندگان تنظیم شده بود .3
   

 کارگاه توانست شرکت کنندگان را به بکارگیری اطالعات ارائه شده ترغیب نماید .4
   

ها  روشهای مورد استفاده در کارگاه موجب شرکت فعاالنه شرکت کنندگان در بحث .5

    بود

 در جلسات عمومی زمان کافی برای معرفی کارگروه ها در نظر گرفته شده بود .6
   

 موضوعات مطرح شده در کارگاه از توالی مناسب و منطقی برخوردار بود .7
   

 فضای عمومی کارگاه برای کار جدی مساعد بود .8
   

 مدت زمان کارگاه برای رسیدن به اهداف تعیین شده کافی بود .9
   

 مکان برگزاری کارگاه مناسب بود .10
   

 ( مناسب بود ... تسهیالت موجود در مکان برگزاری )پذیرایی ، تهویه و .11
   

 پیشنهادات و انتقادات :
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 وژیه دمرسین رتبیت رمبی  –آی وی راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ

 

 HIV/AIDS کارگاه تربیت  مربی آموزش مشاورین سطح اول 

 نظر سنجی نهایی -5فرم شماره 

 ارزیابی مدرسین و تسهیل گران )درصد(

استفاده از روش های 

وسائل آموزشی و 

 موزشی مناسبکمک آ

توانایی مدیریت جلسه 

 آموزشی
 تسلط علمی بیان شیوا و روان کاربردی بودن مطالب

نام و نام خانوادگی 

 مدرس/تسهیل گر

ف
عی

ض
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مت

 

ب
خو

ف 
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 گران:ام / پیشنهاد / انتقاد به مدرسین، تسهیلپی
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 وژیه دمرسین رتبیت رمبی  –آی وی راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ

 

 : مفاهیم کلی تکنولوژی آموزشی و روش اهی آموزشی 2ضمیمه  
 

 آنچه در این ضمیمه آمده است  تنها برای مطالعه و دانش بیشتر مدرسین درصورت تمایل می باشد .

نایی است . آش و اثربخشی رویکرد نوین آموزش قیتموزش مشارکتی مبنای اصلی موفآی ارتباط و مهارت در ربرقرا

با  تکنولوژی آموزشی و مدل های آموزشی فراگیر محور و سایر روش های آموزشی، می تواند به مهارت برقراری 

 .ارتباط و آموزش مشارکتی کمک کند. لذا مطالعه این ضمیمه  به مدرسن تربیت مربی توصیه می شود
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 وژیه دمرسین رتبیت رمبی  –آی وی راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ
 تکنولوژى آموزشى

جایى براى خود در فرهنگ تعلیم و Instructional Technology) اى بیش نیست که اصطالح تکنولوژى آموزشىدههچند 

 سمعى و بصرىمواد و وسایل آموزشى با مفهوم به "تکنولوژى آموزشى  "از آن اصطالح تربیت جهان اختصاص داده است. قبل 

(Audiovisual)“   گرفتند.مفاهیم آموزشی از آن بهره میشد که مدرسین برای انتقال اطالق می  

 برای حل مشکالت آموزشی و برنامه ریزی درسییک روش اصولی و منطقی واقع  ، دربا مفهوم جدید آن آموزشی تکنولوژی

 ءمی گیرد که در آن اجزا لذا این مفهوم مجموعه ای را در بر ،منظم و علمی( همراه استاست که با نوعی تفکر سیستماتیک )

با توجه لذا  وجود دارد .آنها  اجرا و اصالح مجدد، تجارب آموزشی، ارزشیابی برنامه های درسی و طراحی متعددی مانند 

به این مفهوم، اطالق عنوان تکنولوژی آموزشی به وسایل سمعی و بصری یا سایر ابزارهای آموزشی و کمک آموزشی، صحیح به 

که در روش تکنولوژی آموزشی، از وسایل سمعی و بصری یا رسانه های آموزشی  نظر نمی رسد. البته این بدان معنی نیست

 آموزشی یتکنولوژ تعاریف و مفاهیم همة در ها رسانه کاربرد استفاده نمی شود؛ بلکه بر عکس، استفاده از وسایل سمعی و بصری و

ای را هدف نمی داند و آنها را وسیلها هیچ یک از سیستمهای پذیرفته شدة تکنولوژی آموزشی، وسایل و رسانه ها ام. است مستتر

 .کندبرای عمومیت دادن و زودتر به نتیجه رسیدن تلقی می

 اگرچه تعاریف متعددی از تکنولوژی آموزشی مطرح شده است اما شاید تعریف زیر یکی از ساده ترین تعاریف باشد :

یند تدریس و آیک طراحی، اجرا و ارزشیابی کل فرتکنولوژی آموزشی عبارت است از روش سیستمات"

گیری از یافته های روان شناسی یادگیری و علم ارتباطات و که براساس هدفهای معین و یا بهرهادگیری ی

 ".اجرا می شود ظیم وبه منظور آموزش مؤثرتر تن( غیر انسانی اعم از انسانی و) به کارگیری منابع مختلف

 

 ست آموزشىتکنولوژیتشبیه نمود که از طریق آن یک  مهندسى آموزشتوان به تکنولوژى آموزشى را مى            

(InstructionalTechnologist)  کمک  براى آموزش طرحى ارائه دهد که ، داندهایى که مىتواند با استفاده از تکنیکمى

را یارى  مربیانتواند همراه داشته باشد. یک تکنولوژیست مى تر، مؤثرتر و پایدارترى را بهسریع نتایجشده تسهیل  کند یادگیری 

 .و نیز یادگیرى فراگیران بعمل آورد مربیدقت اجرا کرده و سرانجام ارزیابى الزم را از تدریس نظر را به کند تا طرح مورد

گیرد. امروزه ثابت شده است که آموزش موفق شناسى بهره زیادى مىنعلوم مختلف از جمله علم روا زتکنولوژى آموزشى ا

  :دشاى زیر باکه مبتنى بر خط زنجیرهآموزشى است 

ای، دیگر اختالفى میان آنچه که مسلماً با استفاده از این خط زنجیره

شود ایجاد نخواهد شد. از طرف باید تدریس شود و آنچه تدریس مى

بلى بینى قگیرد که با طرح و پیشارزیابى قرار مىدیگر، چیزى مورد 

و باالخره آنچه که باید به این مقدمه  ،مورد تدریس قرار گرفته است

ها، و اضافه شود استفاده از نتایج ارزشیابى در بهبود اصالح طرح

بردن کیفیت یادگیرى در مراحل  سرانجام بهبود امر آموزش و باال

 .بعدى است
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 تکنولوژی آموزشی :اصلی  ءچهار جز

سیستم :-اول ء جز  

ساخته سانهاى انسیستمک سیستم به هم وابسته هستند. اصوال مختلفی است که به شکل ی ءتکنولوژی آموزشی شامل اجزا

اى از اجزاى متعامل و مرتبط یافتهتوان آنها را مجموعه سازمانآیند، پس مىوجود مىمعموالً براى رسیدن به هدف معینى به

قق سازد دانست. مطابق این تعریف در هر سیستم اجزایى حهاى معینى را مشکل وحدت هدفوجود آمده تا بهکه عمداً به

یستم محتواى س ءن اجزاطور دائم با یکدیگر درحال کنش متقابل یا تعامل هستند. ایهم مربوط هستند و بهوجود دارند که به

 . شودها فرآیند گفته مىکه به هرکدام از آن کارها یا فعالیت دهندانجام مى کارهایى را ء هستند. اجزا

کند و فرآیندها نوع اجزا یا محتوایى را که فرآیندهاى الزم یا کارهایى را که باید انجام شوند تعیین مى ،در هر سیستم هدف

نند کاز محیط خود عمل مىترى ها در سطح وسیعسازند. سیستمکار گرفته شوند معین مىباید براى رسیدن به هدف به

نیاز خود، یا اجزاى جایگزین را در اختیار  باید کلیه اجزاى مورد ،براى اینکه به یک سیستم با حداکثر کفایت خود کار کند

 .توجه کندء ها یا ابعاد مختلف این اجزاجنبهداشته باشد و به 

آموزش:-دوم ءجز  

هاى هدفمند آموزش فعالیتمورد مفهوم آن ابهام چندانى وجود نداشته باشد.  رسد درنظر مىاى است که بهواژه آموزش واژه

 .یابدکنش متقابل بین او و یک یا چند یادگیرنده جریان مىمدرس براى ایجاد یادگیرى در فراگیر است که بصورت 

کند. درصورتى مجسم مى نظر رو در آموزش را در-در-کارگیرى ارتباط رواین تعریف از آموزش بیشتر آموزش کالسى یا به

یرد. گهاى هدفمندى است که براى ایجاد یادگیرى صورت مىنظر است، کلیه فعالیت که در تعریف براون مورد یکه آموزش

ر توانند از راه دوها مىرو انجام گیرد. فعالیت-در-طریق رورو باشد و کنش متقابل به-در-تواند بصورت روها مىاین فعالیت

. وسیله تلفن یا پست یا کانال تلویزیونى یا هر طریق دیگر صورت گیردطریق ارتباط با مرکز به و کنش متقابل ازانجام گیرند 

 ند.گیرها داراى هدف مشخص هستند و براى ایجاد تغییر در رفتار یادگیرنده انجام مىمهم این است که فعالیت

طور سیستماتیک طراحى ریزى باشد که کلیه جریان آموزش را بهتواند برنامهدهد مىها را انجام مىکسى که این فعالیت

طریق تلویزیون براى گروه کثیرى از  طریق مدرس، یا آموزش از کند و طرح برنامه را براى اجراى یک آموزش کالسى ازمى

طراح برنامه آموزشى  ریزد. گاه نیز خود مدرسطریق کامپیوتر مى یک فرد، یا آموزش ازطریق ماشین به افراد، یا آموزش از

ه آموزانى کآموزان یک کالس، یا براى آموزش ترمیمى به دانشریزد براى آموزش مطالب به کلیه دانشاى مىاست. او برنامه

نیاز براى یادگیرى مطالب تازه را  نیاز یا رفتار ورودى مورددانند، یعنى پیشنیاز براى شروع درس تازه را نمى مطالب مورد

 .ندارند

ارتباط:-سوم  ءزج  

 است.  ارتباطشدن تعریف تکنولوژى آموزشى نیاز به بررسى دارد دیگرى که براى روشن واژه

است که  communes معنى انتقال، سرایت و انتشار است. ریشه آن واژه التینىنظر لغوى به از (Communication) ارتباط

لذا در اینجا بیش  موزشی استء در امر تکنولوژی آارتباط مهمترین جزاند . آن را تفاهیم و اشتراک فکر هم ترجمه کرده

 : دیگر به آن پرداخته خواهد شداز سه جزء 

 ها، ایجاد پیوستگى اجتماعى و اشتراککلمه ارتباط مفاهیم گوناگونى نظیر انتقال و انتشار آگاهى و اندیشه ،در علوم ارتباطات

گوییم با کسى ارتباط برقرار گیرد. وقتى مىمى بر فکرى و همکارى عمومى را در

ایم منظور یک عمل فیزیکى و ارتباط جسمى نیست بلکه بیشتر ارتباط کرده

 .فکرى است

یند انتقال پیام از فرستنده به گیرنده پیام به شرط فرا ":توانیم ارتباط را مى

تعریف  "اینکه ذهنیات موردنظر فرستنده به گیرنده انتقال یابد یا بالعکس

 ،کنیم. اگر هر موقعیت آموزشى را یک موقعیت ارتباطى بدانیم فرستنده پیام
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ه پیام به گیرند مدرسنظر  گوییم ارتباط برقرار شده است که ذهنیات مورداست. هنگامى مى "گیرنده پیام" ،فراگیر و"مدرس "

شویم توجه مىم فراگیرشده باشد. با سنجش عملکرد  منتقل مدرسبه  فراگیر نیزنظر  منتقل شده باشد و ذهنیات مورد فراگیریا 

 .که آیا ارتباط برقرار شده است یا خیر

 کنیم که کلیه اجزاىو سعى مى دانیمهر موقعیت آموزشى را یک موقعیت ارتباطى مىدر حیطه کار تکنولوژى آموزشى، 

هاى گیریم. سپس براى رسیدن به هدفاثر داشته باشند در نظر مى ءآن را شناسایى کنیم و عواملى را که ممکن است بر اجزا

بى کنیم و سپس از آن ارزشیاکنیم. این طرح را اجرا مى، با در نظر گرفتن اجزا و فرآیندها، طرحى سیستماتیک تهیه مىآموزشى

هاى بعد باشد را در موقعیتها مىهدف که مقایسه عملکرد یادگیرندگان با عملکرد معیار یا آوریم. نتیجه ارزشیابىعمل مىبه

 .گیریمکار مىبه

 :جزاى فرایند ارتباطا

 ی ) مدل ارسطویی(:.مدل سه جزئ1

اولین کسى که ارتباط را بصورت یک مدل ارائه داد ارسطو بود. ارسطو هر ارتباطى 

دانست: گوینده، گفتار و مخاطب. باید توجه داشت که ارسطو را داراى سه جزء مى

دانست. ارسطو در مدل براى ایجاد یا برقرارى ارتباط وجود هر سه جزء را الزم مى

براى برقرارى  .صورت گفتارى توجه داشتهاى رودررو بهخود فقط به ارتباط

ترین نوع ارتباط حضور سه عنصر فرستنده پیام، پیام و گیرنده پیام ضرورى ساده

 .است

 
 

 ی) مدل هارولدلسول(:.مدل پنج جزئ2

جریان تدریس مطالب آموزشى  بخصوص در همیشه، ولى

طور راحتى و بهتوان انتظار داشت که محتواى پیام بهنمى

کامل از فرستنده به گیرنده منتقل شود، بنابراین در چنین 

عنوان کانال و یا وسیله مواقعى حضور عنصر چهارمى به

رسد و چون معموالً تنها فرستنده پیام نظر مىارتباطى الزم به

یم، شکل مستقکند بنابراین بازخورد بهده مىاز وسیله استفا

مدل ا این مدل که توسط دهد. عنصر پنجم را تشکیل مى

هاى آموزشى بیشتر قابل دلى است که اجزاى آن در موقعیتارائه شده است م (Harold Lasswell)  توسط هارولد لسول

 :باشدداراى پنج عنصر مى و  مشاهده است

 (مپیام: نویسنده، سخنران، کارگردان فیل )گوینده: چه کسى گوینده پیام .1

 (گوید )پیام: نوشته، گفتار، نماها و موسیقى زمینه و صدا: چه مىپیام .2

 (: از چه راهى )حامالن ارتباطی: کتاب، امواج هوا، فیلمحامل ارتباطی .3

 م(: به چه کسى )مخاطب: خوانندگان، شنوندگان، بینندگان فیلمخاطب .4

 (بر گیرنده: بسته به محتواى پیام تأثیر بر گیرندگان متفاوت است: با چه تأثیرى )اثر پیام ام بر گیرندهاثر پی .5

 .مدل حلقوی ) مدل ایندیانا (:3

 7ارتباط دارای  کند. در این مدل شکل دایره معرفى مىعنوان مدل ایندیانا معرفى شده است ارتباط را بهمدل دیگرى به

 است :به شرح ذیل جزء 
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 ارزشیابی .7 ارائه.6وسیله .5سازمان.4 محتوا.3 مخاطب .2 هاهدف .1

گیرد و به اصول مىها و روانشناسى تربیتى بهره سیستم این مدل از شیوه

ها در این مدل این است که سازماندهى نیز توجه دارد. نکته مهم در رابطه با هدف

 هاى کلى و مبهمزیرا ارزشیابى از هدف گیرى باشند.عینى و قابل اندازه ها بایدهدف

مشکل است، افراد مختلف تفسیرهاى گوناگونى از آنها خواهند داشت، و هرکدام 

براساس این .اى متفاوت با دیگرى امتحان خواهد کردگونهرسیدن به هدف را به

هاى او را ها و دانستهدقت شناخت. توانایىپیام را باید به مدل مخاطب یا گیرنده

ریزىکرد. فضاى یادگیری، تعداد جید و مناسب با آنها براى او برنامهسن

دگان و نیازهاى آنها یادگیرندگان، و زمان یادگیرى باید با توجه به یادگیرن

گیران انتخاب شود. در این مدل موقعیت ها و پیاممناسب براى برقرارى ارتباط باید با توجه به هدف وسیله. سازماندهى شود

عنوان یک مدل اگر به این مدل شکل زیر به .نگرندک موقعیت ارتباطى است که با دید سیستماتیک به آن مىآموزشى ی

د رسنظر مىتوجه شود، در این مدل فرستنده پیام دقیقاً مشخص نشده است. به ءاجزا کلیه ارتباطى بنگریم که باید در آن به

قعیت آموزشى باشد. با وجود این مدل ایندیانا بهترین مدلى است که ها همان طراح موکننده هدففرستنده پیام و تعیین

اده قرار گیرد. البته در طرح اصلى مدل تصویر یک دختر و پسر در تواند مورد استفهاى ارتباطى آموزشى مىدر موقعیت

 .شود که دلیل مرکز توجه بودن یادگیرندگان در این مدل استوسط طرح دیده مى

اطىهاى ارتبپارازیت  

شود آگاه بوده و در صورت امکان در جهت از هایى که در جریان انتقال پیام با آن روبرو مىفرستنده پیام بایستى از محدودیت

روند. پارازیت به هر عامل مخلى اطالق شمار مىها بهگونه محدودیتها یا عوامل مخل از اینمیان بردن آنها تالش کند. پارازیت

 :کنندگونه عوامل را به دو نوع به شرح زیر تقسیم مىبرقرارى کامل ارتباط گردد. از یک دیدگاه اینشود که مانع از مى

 هاى استنباطىپارازیت .1

تاده گونه که فرسمورد پیام پیش بیاید ولو اینکه پیام همان دهند که سوء تعبیر درهاى استنباطى زمانى رخ مىپارازیت

که فرستنده پیام از کلماتى که درک آنها براى گیرنده پیام مشکل است براى انتقال شده دریافت شده باشد، نظیر زمانى 

هاى پیام استفاده کرده باشد و یا کلمات بکار گرفته شده براى فرستنده و گیرنده پیام معانى متفاوتى داشته باشند. پارازیت

هاى و اصطالحات آشنا و مطابق با عالیق و توانایى توان با تعریف لغات و اصطالحات ناآشنا و کاربرد لغاتاستنباطى را مى

خاطر مشکل و یا پیچیده بودن محتواى پیام نیز رخ هاى استنباطى ممکن است بهگیرندگان پیام کاهش داد. پارازیت

 .دهند

 هاى فیزیکىپارازیت .2

اى شوند نظیر سروصدا، گرما و سرممىگونه که از نام آنها پیدا است مانع از انتقال فیزیکى پیام هاى فیزیکى همانپارازیت

ستفاده هاى فیزیکى را با ااى ارتباط کاهش تأثیرات پارازیتبیش از حد، نور بسیار زیاد و یا نور بسیار کم. متخصصان حرفه

 .کنندها توصیه مىاز وسایل جلب توجه و تکرار مجدد مطالب و کاربرد مجدد مهارت

 معیار کارایى ارتباط

توانیم کارایى میزان موفقیت خود را در ارتباط از برقرارى ارتباط شفاهى به کسى چیزى گفتن باشد، ما مىچنانچه منظور 

 توان گفت که یکى از معیارهاى قابلعبارت دیگر مىایم مشخص کنیم. بهطریق پاسخ اشخاصى که به آنها چیزى را گفته از

 .حضار استپاسخ ، رو در اعتیار سنجش میزان موفقیت هر ارتباط رو

ما  نظر گویند و یا احساسى را دارند که موردبنابراین پس از برقرارى ارتباط چنانچه شنوندگان ما چیزى را مى

آید، ولى ضابطه نسبتاً عملى پاسخ دست مى. اگرچه موفقیت کامل بسیار نادر بهایمبوده است ما در کارمان موفق بوده

ن هاى مهم شخص فرستنده پیام تعییلیتئوخنورى باشد. بنابراین یکى از مسدر س تواند یکى از معیارهاى کارایىحضار مى
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یتی، امکان برقرارى ارتباط مؤثر تقریباً مشکل ئولباشد. بدون چنین احساس مسط مىاهداف ارزشمندى براى برقرارى ارتبا

 .و گاهى غیرممکن خواهد بود

ختلف هاى متوانیم جنبهرو اعتقاد داشته باشیم، مى در ارایى ارتباط روعنوان یکى از معیارهاى کچنانچه ما به پاسخ حضار به

گیرى کنیم. بنابراین چنانچه شکلى از گفتار، سخنرانى خود را در اینکه آیا پاسخ مطلوب را ایجاد کرده است یا نه، اندازه

 نظر کمکى به بروز چنانچه شکل مورد یاد نبریم. برعکس دارد، خوب است که آن را ازمى العمل مطلوبى واحضار را به عکس

 .شود بایستى آن را فراموش کرده و از آن اجتناب کنیمالعمل مطلوب نکرده بلکه مثالً مانع از بروز آن مىعکس

جنبه از شکل ظاهرى و یا رفتار غیرکالمى  هاى دیدارى نیز صادق است. هرنظر گرفتن چنین معیارى درباره ارتباط مسلماً، در

نماید، مطلوب خواهد بود. برعکس، هرنوع رفتارى که به بروز نظر ما است مى طور که موردبه بروز پاسخ حضار آنکه کمک 

رفتن و حتى نوع نماید نظیر حالت چهره، حرکات و اشارات، وضعیت بدن، راهطور که موردنظر است نمىپاسخ حضار آن

اند شامل تونظر قرارگیرد. این اقالم مى هاى منفى دیدارى موردز جنبهعنوان یکى اتواند بهپوشیدن لباس نامطلوب بوده و مى

 .کند، نیز بشودرفتارهایى که توجه را از افکار و احساس موردنظر دور مى

 

گونه حرکات نامطلوب موجب انحراف از هدف و شوند ایناى که گیرندگان پیام آماده گرفتن پیام مىحقیقت، از لحظه در

هاى سخنورى و ارتباط هنوز نبایستى توجه را به خودشان جلب نماید. چنانچه پیام خواهند شد. تکنیکمقصود فرستنده 

 .هى جلوه خواهند کرد، نه موجودییها بصورت بدشود که: تکنیکچنین حالتى پیش بیاید، اصطالحاً گفته مى

هاى فرستنده و گیرنده پیامخصوصیات و ویژگى  

نده و هاى فرستارتباط بایستى به عوامل متعدد توجه نمود که یکى از آنها خصوصیات و ویژگى جریان برقرارى طور کلى دربه

 :گیرد که عبارتند ازچهار خصوصیت را براى این دو در نظر مى (Berlo) گیرنده پیام است. برلو

 مهارت لغوى .1

نوشتن، صحبت کردن، خواندن و گوش  گیرند عبارتند ازهاى لغوى که در برقرارى ارتباط مورد استفاده قرار مىمهارت

دادن و تعقل که دو مهارت اول بیشتر مورد استفاده فرستنده پیام و دو مهارت بعدى مورد استفاده گیرنده پیام و مهارت 

هاى کالمى فاقد مهارت و قدرت کافى گیرد. وقتى گیرندگان پیام در برقرارى ارتباطمى دو قرار تعلق مورد استفاده هر

متأسفانه، در .توان انتظار برقرارى یک ارتباط موفق را داشتاندن و دریافت مفاهیم موجود در پیام باشند، نمىبراى خو

شود که حاکى از وسعت و معلومات لغوى و برعکس از لغاتى بیشتر استفاده مىشده موارد بسیارى این هدف فراموش
گیرنده در دریافت آن در برقرارى یک ارتباط موفق بیش از  مهارت فرستنده در ارسال پیام و مهارت فرستنده پیام است.

 .اندازه حائز اهمیت است و بعید نیست که شکست ناشى از برقرارى ارتباط ناشى از عدم توجه به این فاکتور مهم باشد

 طرز فکر و گرایش .2

وجه روانشناسان قرار گرفته دادن رفتارهاى فردى و اجتماعى از دیرباز مورد تنقش و تأثیر طرز فکر و گرایش در شکل

تواند در نوع و نحوه ارسال پیامى که قصد انتقال آن را دارد تأثیر فراوان بگذارد. از است. طرز فکر و گرایش هر فرد مى

طرف دیگر طرز فکر و گرایش گیرنده پیام نیز در دریافت پیام مؤثر است. وقتى فرستنده پیام به خود و مهارتش و به تأثیر 

 .ظار داشتتوان انتداشته باشد و یا گیرنده پیام، پیام را درخور توجه نبیند، برقرارى ارتباط موفقى را نمىند اعتماد پیام خو

 معلومات و اطالعات .3

تواند در نحوه برقرارى ارتباط و تأثیر و نتیجه مسلماً مقدار اطالعاتى که شخص فرستنده پیام درباره پیام موردنظر دارد مى

ؤثرى داند پیام متواند درباره چیزى که راجع به آن نمىر باشد. طبیعى است که شخص فرستنده پیام نمىآن بسیار مؤث

اینجا تذکر این نکته ضرورى است که نه دانستن اطالعات و معلومات وسیع و نه داشتن  در عین حال در.را منتقل کند

رادى را توان افو مؤثر را تضمین نماید. با اندکى دقت مى تواند یک ارتباط خوبتنهایى نمىقدرت کامل برقرارى ارتباط به

یافت که علیرغم داشتن اطالعات تخصصى قابل توجه افراد موفقى در ارسال پیام خویش نیستند و برعکس. ازطرف دیگر 

 .هاى گیرندگان پیام نیز در ثمربخشى فرایند ارتباط مؤثر استدانستهمیزان اطالعات و پیش



 

 

114 

 

 وژیه دمرسین رتبیت رمبی  –آی وی راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ
 ى و فرهنگىخصوصیات اجتماع .4

گیرى درباره تأثیر خصوصیات اجتماعى و فرهنگى فرستنده و گیرنده پیام نیاز به تجزیه و تحلیل دقیق و مفصلى دارد که نتیجه

خشد. گیرى یارى بتواند ما را در تصمیمتوان گفت که پاسخ به سؤاالت مختلفى مىقدر مىاز حوصله این بحث خارج است. همین

 :الت عبارتند ازاى از این سؤاپاره

 هاى اجتماعى هستند؟یک از سیستمفرستنده و گیرنده پیام جزو کدام 

 هاى مختلف اجتماعى تعلق دارند؟یک از گروهنان به کدامآ 

 آنان در گروهى که به آن تعلق دارند چه نقشى را بعهده دارند؟ 

 طرف افراد گروه روبرو هستند؟ آنان با چه انتظاراتى از 

 د؟گذاراند که در رفتار ارتباطى ایشان تأثیر مىو ضوابطى را از گروه و افراد گروه فراگرفته نان چه ارزشهاآ 

طرق  هاى فرهنگى خود بهاند که مردم با توجه به طبقات اجتماعى و زمینهشناسان روشن ساختهروانشناسان اجتماعى و جامعه

ى هاى خاصدلیل عضویت در گروههایى که هریک از افراد بهو ارزشسازند. طبیعى است که اعتقادات گوناگون ارتباط برقرار مى

ود که شعنوان مثال، تعلق به گروه خاصى باعث مىدهد. بهمقدار زیادى تحت تأثیر قرار مىاند، رفتار ارتباطى آنان را بهدارا شده

 .هاى دیگر کامالً متفاوت استه با گروهفرد لغات، جمالت و عبارات خاصى را در برقرارى ارتباط مورد استفاده قرار دهد ک

ال ح عنوان مثال، درحالى که تئاتر در ممالک درهاى ارتباطى نیز مؤثر است. بهطبقه و موقعیت اجتماعى در انتخاب نوع حامل

ده ستفااکثر ممالک مورد توجه و ا رود، سینما درشمار مىعنوان یک وسیله ارتباطى خاص طبقه باالى اجتماعى بهتوسعه به

 .کلیه طبقات اجتماعى است

:یادگیرى–چهارم  ءجز  

یم، صحبت بروگیریم لبخند بزنیم، لباس بپوشیم، راه مرگ، ما یاد مىگرفتن است. از لحظه تولد تا دم  حال یاد انسان همیشه در

خطا، سرمشق، مشاهده، شخصی، آزمایش و  کنیم، احساس امنیت کنیم، عشق بورزیم، بخوانیم و بنویسیم. ما براساس تجربه

ع نوگیریم. گاه یادگرفتن ما برحسب اتفاق است و براى آن هیچکردن یاد مىتنبیه و تشویق، گوش دادن و دیدن و لمس

اینجا آن نوع یادگیرى مورد توجه است که  ریزى قبلى انجام نگرفته است. گاهى یادگیرى ما براساس آموزش است. دربرنامه

دگیرى یعنى یا"عبارت از شده باشد. تعریفى از یادگیرى که به حیطه کار تکنولوژى نزدیکى بیشترى دارد ریزى براى آن برنامه

تغییر کم و بیش دائمى در رفتار بالقوه یادگیرنده، مشروط براینکه این تغییر براثر تجربه رخ داده باشد نه اینکه 

در این تعریف به تغییرات  "ناشى از بلوغ باشدحاصل عواملى چون خستگی، استعمال داروهاى مخدر، و تغییرات 

  .شودموقتى رفتار که ناشى از خستگی، انطباق حسى یا عوامل انگیزشى است اهمیتى داده نمى
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 الگوی طراحی منظم آموزشی :

یا کنش  تعامل و و، کنیمبصورت یک نظام یا سیستم نگاه  را آموزشوقتی در نظر داریم یک برنامه آموزشی را طراحی کنیم باید 

فرض  .هیم دو واکنش و یا تأثیر متقابل عناصر نظام تربیتى نظیر فراگیر، مدرس، برنامه، وسایل و غیره بر یکدیگر را مدنظر قرار 

آیتوصیه به انجام تست تشخیصی اچ"گرفتن و به کار گیری مهارت  کنید شما قصد دارید مراقبین مادران باردار را برای یاد

را آموزش دهید، برای انجام این کار الزم است یک برنامه آموزشی را به گونه ای طراحی کنید که  "ام تست سریع انج"و  "وی

 ذکر شده فوق توجه کند.ء به کلیه اجزا

برای طراحی برنامه های آموزشی با رویکرد توجه به همه اجزا تکنولوژی آموزشی، الگوهای متعددی وجود دارد که همگی درست 

 شود:اشاره می توسط جیمز براون و همکاران او ارائه شده استقبول هستند. در این جا به یکی از الگوهای رایج و ساده که و قابل 

 الگوی طراحی منظم آموزشی جیمز براون : 

هاى منسوخ، فراگیر روشدر این الگو برخالف 

هسته اصلى توجه و فعالیت مدرس را تشکیل 

دهد که همان شناخت کامل فراگیر یا مى

ها و نظر استعداد، عالیق، توانایىفراگیران از نقطه

الگو داراى چهار مرحله قابل  ایننظایر آنها است. 

بررسى  تفکیک و مشخص است که در زیر به

 ازیم. پردجزئیات هریک از آنها مى

 

  مرحله اول : تعیین اهداف 

  مرحله دوم : تعیین شرایط 

  مرحله سوم : تعیین منابع 

  مرحله چهارم :تعیین بازده 

 

 

 : تعیین اهداف-اول مرحله

و  ، تجزیهنهایی از این برنامه آموزشی چیست. در این مرحله برای تعیین اهدافباید طراح برنامه آموزشی)مدرس( تعیین کند هدف 

، مثال اگر گروه هدف شما مراقبین ماردان باردار که عمدتا ماماها و یا کاردانهای ت فراگیران بسیار حائز اهمیت استو شناخ تحلیل

توانید انتظار داشته باشید این گروه توانایی ارائه مشاوره تخصصی روانپزشکی ، در مرحله هدف گذاری نمیبهداشت خانواده هستند باشند

تعیین  برای هر برنامه باید .تنی بر سطوح یادگیری  بحث می شودیات چگونگی تعیین اهداف آموزشی مبمه به جزئدر ادا را کسب کند.

 کنیم در سه حیطه زیر چه انتظاراتی داریم :

 اهداف یادگیری در حیطه شناختی  .1

 اهداف یادگیری در حیطه عاطفی )نگرشی( .2

 اهداف یادگیری در حیطه رفتاری .3

 : طتعیین شرای-مرحله دوم

باید طراح برنامه آموزشی)مدرس( تعیین کند برای رسیدن به اهداف تعیین شده  برای گروه هدف مورد نظر، چه شرایطی الزم است 

 محقق شود این شرایط اشاره دارد به:

اشاره دارد به فعالیتهایی که مدرس برای ارائه آموزش انجام میدهد .آموزش ها با چه شیوه ای باید ارائه  :روش تدریس .1

شود که امکان رسیدن به هدف های تعیین شده را فراهم کند. به عنوان مثال اگر هدف آموزشی ما تغییر نگرش 

 :تعیین اهداف آموزشی

 حیطه شناختی  

 حیطه عاطفی 

 حیطه رفتاری

 :شرایط
 روش تدریس

 تجارب یادگیری
 تدریسگروه های 

 فضای اموزشی

 

 :منابع
 نیروی انسانی

 و ابزار آموزشیرسانه 

 بودجه منابع مالی

 

 : بازده

 ارزشیابی 

 فراگیر اصالح طرح
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آیه شریک جنسی یک بیمار  مبتال به اچفراگیران) حیطه عاطفی ( مثال در خصوص اعالم نتیجه تست اچ آی وی ب

وی است باید از روش های آموزشی استفاده شود که بتواند در آن حیطه اثرگذار باشد و به عنوان مثال استفاده از روشی 

باید از روشی مانند بحث عمومی استفاده این خصوص نمی تواند موثر باشد.  در "سخنرانی "و یا  "حفظ و تکرار"مانند 

است باید از روشی مانند  "مهارت توصیه به انجام تست "هدف تعیین شده برای مراقبین ماردان باردار  یا اگر کرد و

در ادامه به معرفی چند روش تدریس پرکاربرد با بیان ویژگیها و نقاط قوت و ضعفشان و  استفاده شود. "ایفای نقش "

 است پرداخته خواهد شد . اینکه کدام روش برای نیل به اهداف یادگیری بیشتر موثر

تمرین ها و فعالیت هایی که  دهد.اشاره دارد به فعالیتهایی که فراگیر برای کسب آموزش انجام می :تجارب یادگیری .2

ه مدت زمانی حداقل چهر فراگیر  .گنجدفراگیران برای تعمیق و ماندگاری یادگیری باید انجام دهند در این مقوله می

به عنوان مثال شما  تعیین خواهید کرد یک فراگیر دوره آموزشی مشاوره  آموزشی را داشته باشد.و چند بار باید تجارب 

برای یادگیری مهارت ها و خطا های مشاوره چه تمرینهایی را باید انجام دهد و به چه تجاربی نیاز دارد. یا برای اینکه 

 .وزشی زیر نظر مربی برگزار نمایدچند کارگاه آمفردی به عنوان مدرس مبحث آموزش مشاوره انتخاب شود حداقل باید 

برای دست یافتن به اهداف فوق حداکثر تعداد و گروه های آموزشی در هر  :تعیین گروه های تدریس و یادگیری .3

ان نمیکنندگوهی باشد تعداد شرکتجلسه آموزشی باید چند نفر باشند . بدیهی است اگر روش تعیین شده بحث گر

 نفر باشد .  20توانند بیش از 

حداقل امکانات  آموزشی انتخاب شده، برای دست یافتن به اهداف فوق و با توجه به روش :تعیین فضای آموزشی .4

 انتخاب "بحث گروهی"، مثال اگر روش آموزشی متناسب با هدف اموزشی برای فضای آموزشی باید تعیین شودالزم 

 شبکه ارتباطی متناسب را داشته باشد.موزشی باید امکان برقراری فضای آ شده است، چیدمان

برای رسیدن به اهداف تعیین شده برای گروه هدف مورد  : باید طراح برنامه آموزشی)مدرس( تعیین کندتعیین منابع -مرحله سوم

 ، چه منابعی الزم است  :نظر

 کند  . استفاده میمحتوای آموزشی که مدرس برای ارائه آموزش از آن  اشاره دارد به منابع و :رسانه آموزشی .1

 ... نیاز دارید ( فلیپ چارت و _پروژکتور ائه آموزش به چه ابزارهایی )ویدئو تعیین اینکه برای ار :ابزار آموزشی .2

یکی از منابع مهمی است که بدون توجه به آن رسیدن به اهداف ممکن نیست. رسیدن به یک هدف در حیطه : زمان .3

زمان یک یا دوساعت امکان پذیر نیست از طرف دیگر در مثال ذکر شده مراقبین رفتاری و یادگیری یک مهارت با صرف 

 مادران باردار را نمی توان مدت طوالنی از کار منفک نمود .

برای دست یافتن به اهداف فوق و با توجه به روش آموزشی انتخاب شده و شرایط مورد نیاز باید تعیین  :منابع مالی .4

 قدر است و محل تامین اعتیار کجاست .شود منابع مالی مورد نیاز چ

اهداف به گونه همین علت باید کنیم . بهباید تعیین کنیم چگونه نتیجه مورد انتظار را اندازه گیری می تعیین بازده:-مرحله چهارم

ای تدوین شود که قابل اندازه گیری باشند و اندازه گیری اهداف در حیطه شناختی اغلب راحت است اما باید روش هایی برای سنجش 

 رسیدن به اهداف عاطفی و رفتاری نیز تعیین شود. 

 متناسب با نتایج ارزیابی باید طراحی اهداف مورد بازبینی قرار گرفته و کلیه مراحل اصالح شود .

 هر یک از جهار مرحله فوق به تفکیک شرح داده می شود . ءدامه اجزادر ا
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 تعیین اهداف آموزشی مبتنی بر سطوح یادگیری :

 .Benjamin S) بندى بنیامین بلومهاى مختلفى ارائه شده است که یکى از معروفترین آنها طبقهبندىبراى اهداف آموزشى طبقه

Bloom)   زیر دسته بندی می شوند  حیطه بندى اهداف آموزشى در سهطبقهو همکاران او است. در این 

 (Cognitive domains) شناختىحیطه -الف 

  (Affective domain) عاطفى حیطه -ب

 (  Behavioral domain) یا حیطه رفتاری Psychomotor domains) ) حرکتى –روانى حیطه-ج

داف آن یات که اهعبارت دیگر هنگام مطالعه ریاضیکدیگر مرزهاى مشترک دارند. بهشده مستقل از یکدیگر نبوده و با  یاد سه حیطه

گیرد، هیچ تضمینى وجود ندارد که نظر و نگرش شخص فراگیر نسبت به ریاضیات تغییر کند مثالً از آن به شناختى قرار مى در حیطه

 .شودبعد از ریاضیات خوشش بیاید یا بدش بیاید که مسلماً مربوط به حیطه عاطفى مى

طرز تلقى و ساخت ارزشى افراد بایستى در هر حال از  منظور ایجاد و یا تغییر نگرش وتوان داشت که بهطور هیچ تردیدى نمىهمین

ى حرکت -روانى  هاى ذهنى و عقالنى است. این امر درمورد اهداف حیطهمحتواهایى استفاده کرد که مطالعه و درک آنها نیازمند فعالیت

در هر قسمتى از محتواهاى درسى بول مرزهاى مشترک این سه حیطه طور نتیجه گرفت که با قتوان ایننیز صادق است. بنابراین مى

 .دهدیک حیطه اساسى فعالیت را تشکیل مى

استفاده  هاى واقعىاالمکان از نتایج آن در موقعیتبندى ضرورى است اینست که حتىدیگرى که توجه به آن در مطالعه این طبقه نکته

ترتیب گیرند که بهمى یا انواع مختلفى از یادگیرى قرارشناختى سطوح و  خواهد شد، در حیطه گونه که روشنعنوان مثال همانکرد. به

هاى توان با عنایت به این سطوح مختلف، یادگیرىاند که چه در جریان تدریس و چه درهنگام ارزشیابى مىاز ساده به پیچیده قرار گرفته

 .ترى را در فراگیران ایجاد نمودىمتعال

 حیطه شناختى -الف 

عقالنى  هاى ذهنى وشود که محتواهاى مربوط به آنها کالً جنبه تئورى داشته و دستیابى به آنها فعالیتى مىاین حیطه مربوط به اهداف

شویم که در این حیطه سطوح مختلفى از یادگیرى قراردارد که از ساده به پیچیده کند. و نیز یادآور مىقابل توجهى را ایجاب مى

 .اندسازمان یافته

 )دانش (آگاهى  .1

یاد آوردن آنها است بدون هرگونه تغییر. بنابراین یادگیرى در خاطر سپردن مطالب و بهدر حد آگاهى مستلزم توانایى به یادگیرى

ها، جداول و نظایر اینها تلفنها، شمارهها، آدرسیادآورى نامخاطر سپردن و بهاین سطح صرفاً جنبه حفظى داشته و شامل به

 .شودمى

 )فهمیدن( ادراك .2

شود که شخص خودش خاطر سپردن و درک مطالب و ارائه آنها با عبارات و جمالتى مىى در حد ادراک مستلزم توانایى بهیادگیر

منظور تمایز میان دو سطح آگاهى و ادراک در این است که در آگاهى بارز به شود که یک نشانهسازد. بنابراین مالحظه مىمى

 .نیست ولى در ادراک هست بندى ساخت خود فردارائه مطالب با جمله

 (به کار بستن  (کاربرد  .3

 ها است، در شرایط خاصها و دستورالعملها، روشیادگیرى در حد کاربرد مستلزم توانایى بکار بستن مفاهیم کلی، اصول، فرمول

به آن ضرورى است اینست که ما در سطح ترکیب از نوعى حل مسئله  اى که در اینجا اشارهو معین نظیر حل مسائل ریاضی. نکته

و مشخصات آن با حل مسائل در حد کاربرد تفاوت اساسى دارد. این تفاوت در سطح ترکیب نیز یاد خواهیم کرد که کیفیت 

 .مدنظر قرار خواهد گرفت

است و به آنان یاد داده که چطور با استفاده نظر بگیرید که شکل مربع را به فراگیران خود آموخته  مدرسى را در مثال :
متر است از  8توان مساحت مربع را محاسبه کرد. حال اگر او حل مساحت مربعى را که هر ضلع آن از فرمول مى

فراگیران خود بخواهد و آنان نیز قادر به محاسبه آن باشند در این صورت چنانچه او فراگیران خود را بدون توجه به 
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از سطح آگاهى به سطح کاربرد رسانیده باشد، فراگیران او قادر به توجیه اینکه چرا براى مساحت واحد سطح ادراک 

 .مفهوم مساحت توضیح دهند توانند دربارهاند نبوده و نمىمتر مربع را انتخاب کرده

 (Analysis) تجزیه و تحلیل .4

 آنها و مشخص کردن مطالب به اجزاى تشکیل دهنده یادگیرى در سطح تجزیه و تحلیل مستلزم توانایى تجزیه و خرد کردن

تحلیل فعالیتى است عقلى که مستلزم تجزیه مطالب به اجزاى متشکله آن  به عبارت دیگر تجزیه و  .استء روابط میان اجزا

 ببرد.  سازد که به مفاهیم و معانى نهفته در عبارات و عقاید پىباشد، و فرد را قادر مىمى

 (Composition) ترکیب .5

 .  است اى جدید و بدیعزدن اجزا و عناصر جداگانه ؛ همراه با نتیجه هم گرهیادگیرى در حد ترکیب مستلزم توانایى اتصال و به

ترکیب عبارت است از پیش هم قراردادن اجزا براى ایجاد محصولى نو که براى یادگیرنده تازگى داشته باشد. به عبارت دیگر 

مشکل در سطح ترکیب با حل مسئله در سطح کاربرد دارا است در این است که در رابطه با حل مسئله تفاوتى که حل مسئله یا 

ها و پاسخ مسئله حلها بسیار محدود و معدود هستند، ثانیاً راهحلدر سطح کاربرد اوالً معموالً یک راه حل وجود داشته و یا راه

ها نه محدود و معدود هستند حلال زده شد. ولى در سطح ترکیب راهاز قبل مشخص است؛ درست نظیر حل مسائل ریاضى که مث

 .اى و غیرهقبل مشخص، نظیر حل مسائل و مشکالت اجتماعی، حرفه و نه از

 (Evaluation & Judgment)  ارزشیابى و قضاوت .6

ى معیارهاى درونى )شخصی( و بیرونیادگیرى در حد ارزشیابى و قضاوت مستلزم توانایى نقد در آثار و نظریات است با استفاده از 

طور نتیجه گرفت که اگر در سطح ترکیب کتابى توسط فردى نگاشته شود، در سطح توان این)علمى و عینی(. در مقام مقایسه مى

ارزشیابى و قضاوت ممکن است توسط فرد دیگرى که دانش و اطالعاتش بیشتر از نویسنده کتاب است مورد نقد و بررسى قرار 

 .شودبه این کار اصطالحاً حاشیه نویسی نیز گفته مى گیرد.

 حیطه عاطفی : -ب

است که  یشود. بنابراین طبیعها بکار برده مىحیطه عاطفى در ارتباط با ایجاد و یا تغییر نگرش، طرز فکر، طرز تلقى و یا ارزش فاهدا

توان اطمینان حاصل کرد که مثالً ان مثال چگونه مىعنو. بهتر باشددیگر مشکل هاى دو حیطهها از هدفگونه هدفارزیابى حصول این

یا گروهى از افراد که تا زمان خاصى به  شده و یا مطلوبى پیدا کرده است واصالح فراگیر نسبت به شخص و یا شرایط خاص عقیده

لم ات پایبند خواهند بود. ولى مسن و مقررمند شده و نسبت به رعایت قوانیاند نسبت به این امر عقیدهتوجه بودهقانون و رعایت آن بى

توجه ریزان تربیتى را نسبت به گنجانیدن اهداف و محتوایى که جنبه ارزشى و نگرشى دارند بىاست که این امر هرگز مربیان و برنامه

 .نخواهد ساخت

 :سر نهادى پس از دیگرى پشترا یک زیر طرز فکر و یا ارزش خاص بایستى پنج مرحلهیک فرد نسبت به ایجاد باورمنظور به

 ( مواجهه با موضوع )گرفتن یا دریافت کردن .1

رود، آنان را با موضوع و یا مسئله مورد نظر از طرق مختلف شمار مىمند کردن افراد بهدر این مرحله که اولین گام در راه عقیده

ح عنوان مثال، مطرهاى دیگر انجام پذیرد. بهو راه طور کتبی، شفاهی، نمایش فیلم، تئاترسازد. این کار ممکن است بهمواجه مى

 .هاى درسى چنین حالتى را دارا استکردن یک شعر و یا داستان اخالقى در کتاب

 پاسخ دادن .2

ها تنعنوان مثال، نهدهد. بههاى مختلف نشان مىالعملنظر از خود عکس در این مرحله، فراگیر نسبت به طرز فکر و ارزش مورد

دهد، بلکه ممکن است نوعى خوشنودى و رضایت خاطر نسبت میلى و مخالفتى نشان نمىنظر از خود بى روز رفتار موردنسبت به ب

مواجهه  به بروز رفتار نیز در او مشاهده شود. در هر حال، آنچه تذکر آن در اینجا ضرورى است اینست که پس از اجراى مرحله

تنها ت فراگیر بسیار دیر به مرحله پاسخ دادن برسد و یا هرگز نرسد. بنابراین نهگیرى تربیتى صورت نگیرد ممکن اسچنانچه پى

 .نبایستى کار و کنترل مداوم در این راه را متوقف نمودتا رسیدن به این مرحله بلکه تا آخرین مرحله ایجاد تغییر 

  (Valuing) ارزش گذارى .3
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. شودشود و سرانجام نسبت به آن نوعى تعهد در او ایجاد مىىرفته مطرف فراگیر پذی نظر از گذاری، ارزش موردارزش در مرحله

 .تر و پایدارتر استتر، درونىنظر در این مرحله از مراحل پیش عمیق بنابراین طبیعى است که بروز رفتار مورد

 ارزش ها سازماندهى .4

آن را در ساخت ارزشى خود، سازماندهى نظر پرداخته است  قبل به پذیرش ارزش مورد در این مرحله، فراگیر که در مرحله

کند. یک مثال عینى ولى پا مى ودست هاى قبلى خود براى ارزش جدیدمیان ارزش عبارت دیگر جاى مناسبى را درکند. بهمى

اراى فرد است که دبه تواند این باشد که شخص داراى یک قفسه و یا کمد منحصرشدن مطلب مىبسیار سمبولیک براى روشن

ترتیب از گرانبهاترین تا خود را به ات مختلفى است. چنانچه از او خواسته شود که او مایملک منقول و کوچک جثهطبق

رین از باال به پائین در طبقات قفسه قرار دهد، طبیعى است که او مثالً جواهرات خود را در باالترین و خودنویس و یا تارزشکم

 .ها در ساخت ارزشى افراد از چنین کیفیتى برخوردار استار خواهد داد. جایگزینى ارزشترین طبقه قرخودکار خود را در پائین

 تبلور شخصیت .5

زش که ار جایى رسیده استشود، فراگیر بهفکر و ارزش تلقى مى ایجاد و یا تغییر نگرش، طرز در این مرحله که آخرین مرحله

براى بروز رفتار مراقب و پلیسى موردنیاز نیست. یک دانشجو که به این نظر در رفتار او انعکاس دائمى دارد، در حالى که  مورد

 .مرحله رسیده است هرگز در جلسه امتحان دست به تقلب نخواهد زد، خواه مراقبى حضور داشته باشد یا خیر

 رفتاری )روانی حرکتی (یطه ح -ج

دو مداخله  هر فیزیکو هم  فکرر جریان دستیابى به آنها هم گیرند که دگونه که از نام حیطه پیدا است، در آن اهدافى قرار مىهمان

هاى قابل توجهى از دروس و محتواهاى مربوط به گیرد. بنابراین قسمتها در این حیطه قرار مىطور کلى آموزش مهارتدارند. به

 .گیردقرار مى رفتاریر حیطه شود که داى و نظایر آنها براساس اهدافى تدوین مىفنى و مهندسی، حرفه مشاوره ر، هاىرشته

 (Readiness & imitation) آمادگى و تقلید .1

بار انجام داده، سپس هاى یاد شده، در همین مرحله خود مهارت را به آهستگى و چنانچه الزم باشد چندینپس از ایجاد آمادگى

باشد این است که در این مرحله ضرورى مى اى که تذکر آنخواهیم تا آنان اجراى مهارت را تقلید کنند. نکتهاز فراگیران مى

خاطر بسیار مبتدى بودن فراگیران الزم است که مربى در اجراى مهارت ارتباط نزدیک خود را با فراگیر حفظ کرده و از مساعدت به

کاسته  و تمرین کافى رفته از میزان این وابستگى فراگیر پس از تکرارفراگیر دریغ نورزد که مسلماً رفته  لحظهبه  و یارى لحظه

 .خواهد شد

 آمادگى ذهنى .2

عبارت دیگر قبل از اجراى نظر قرار دهیم. به طور نظرى در جریان مهارت موردمنظور از آمادگى ذهنى آن است که فراگیران را به

هاى اربرد قسمتنام و ک آموزش رانندگیصورت نظرى به آنان آموزش دهیم. مثالً در رابطه با عمل کلیه مطالب مربوطه را به

طور نظرى براى آنان مطرح کرده و عملیاتى را که آنان بایستى انجام دهند برایشان مختلف اتومبیل را که با آنها سروکار داریم به

 طاهای مشاوره را بتواند بر شمارد.یا در خصوص آموزش مشاوره کلیه مهارت های برقراری ارتباط و خ .توضیح دهیم
 

 آمادگى فیزیکى .3

 طور کلى قرارگرفتن بدن را درها، پاها، انگشتان و بههاى مختلف بدن نظیر دستاستفاده از قسمت مادگى فیزیکی، نحوهدر آ

 ک ارتباط موثر در مشاوره کمک کند.مثال بتواند با زبان بدن  به برقراری ی.دهیماثناى اجراى مهارت برایشان توضیح مى

 آمادگى عاطفى .4

شود، مواردى نظیر رعایت نظیر فایده و کاربرد مهارت که منجر به باالرفتن میزان انگیزش آنان مىدر آمادگى عاطفى ابعادى 

رعایت حقوق مراجع و مهارت قضاوت نکردن در .کنیمحقوق دیگران در اجراى مهارت و گاهى مسائل قانونى مربوطه را مطرح مى

 .است مربی جمالت وی را اصالح کند به کار می برد و الزمحین مشاوره . تا اینجای کار فرد در تمرین مشاوره جمالت را 

 (Independent performance) اجراى مستقل .5
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ریزى رنامهاول باشد. بنابراین با ب طبیعى است که در این مرحله بایستى میزان وابستگى فراگیر به مربى بسیار ناچیزتر از مرحله

میان رفته و این نظارت او  الى که دیگر مساعدت و یارى مستقیم مربى ازورزد، درحدرست فراگیر به اجراى مهارت مبادرت مى

ن ادامه دارد. مثال خوبى براى این مرحله، اجراى رانندگى توسط فراگیرى است که مربى او در کنارش بر اجراى مهارت همچنا

 مستقیم مربی اش اقدام به مشاوره نماید .یا فراگیری  که مشاوره را یاد گرفته بدون مداخله گیردنمى پدالنشسته ولى برایش 

 (Acceleration & Accuracy) سرعت و دقت .6

عنوان مثال در قبل یعنى اجراى مستقل، فراگیر در اجراى مهارت از سرعت و دقت عمل کافى برخوردار نیست. به در مرحله

است  نسرعت صورت نگرفته، ثانیاً، ممکق اوالً بهکند، ولى این تعویدرستى عمل مىهاى اتومبیل او تاحدود زیادى بهتعویض دنده

و  رسانیم که اجراى او سرعتجایى مىدقیق نباشد. به همین منظور در این مرحله، فراگیر را با راهنمایی، تکرار و تمرین کافى به

زمان و تفکر است اما در این  یا در مثال دوم مشاور برای پیدا کردن کلمات مناسب در مرحله قبل نیاز به .دقت کافى را دارا باشد

 مرحله به سرعت کلمات مناسب را به خاطر می رود .

 (Coordination of Actions) هماهنگى حرکات .7

مهارت هاى معدود و محدودى است و معموالً قادر به اجراى چند پارهمهارتسرعت و دقت، فراگیر قادر به اجراى پاره در مرحله

م ها را انجاسرعت و دقت کافى تعویق دنده عنوان مثال، در اجراى مهارت رانندگى او قادر است باهطور همزمان نیست؛ بمختلف به

هم با راهنمایى و تمرین و تکرار او  تواند در آینه نگاه کند، راهنما بزند و غیره. بنابراین بازراحتى نمىدهد ولى همزمان با آن به

یا در  .مهارت مختلف را همزمان انجام دهد. این مرحله، هماهنگى حرکات نام دارد ارهرسانیم که بتواند چند پاى مىرا به مرحله

رسیدن روند مشاوره بست مثال دوم فراگیر مشاوره همزمان می تواند ضمن برقرای ارتباط مناسب از به دام افتادن و به بن 

 ط بحرانی است  از اهمیت زیادی برخوردار است جلوگیری کند این حالت خصوصا در زمان مشاوره در بحران که مراجع در شرای

 (Normality) عادى شدن .8

هاى بارز آن اجراى مهارت است بدون اینکه شود و یکى از نشانهدر این مرحله، اجراى مهارت براى فراگیران بسیار عادى مى

اثناى  کند، درحالى که درجهى را رانندگى مىعنوان مثال، فراگیر مسافت قابل توجریان اجرا به فرآیند اجرا فکر کند؛ به فراگیر در

استثناى فرآیند اجراى رانندگی. طرح زیر مراحل مختلف آموزش مهارت را نشان رانندگى ممکن است به همه چیز فکر کند به

 در این مرحله مشاور بدون فکر کردن کلیه مراحل مشاوره را به تنهایی طی می کند . .دهدمى

 داف آموزش موثر هستند ؟چه عواملی در تعیین اه

 بسیار مهم است که از منشاء اهداف آموزشى و عوامل مؤثر در انتخاب و تدوین آنها حداکثر اطالع را داشته باشند. مدرسین براى

 ین اهداف آموزشی نقش داشته باشند. به عبارت دیگر بهتر است مدرسین خود طراح و برنامه ریز آموزش باشند و در تعی

 : توجه داشته باشد که ابتدا ریز آموزشی، برنامهتعیین اهداف  عنوان منشاء به

 هاى آنان چیست،نظر، نظیر احتیاجات عالیق و توانایى هاى فراگیران موردویژگى والًا 

 برنامه را تشکیل دهند  هایى بازدهانتظار دارد که چه انسانها و با چه ویژگى سیستم  ثانیاً 

 .نظر دارند را مد ی از این آموزش چه نتیجه ا ، متخصصان موضوع مورد آموزش ثالثاً 

 مسلما اگر این ،مثال : فرض کنید می خواهید افرادی را برای انجام فرآیند توصیه به انجام تست تشخیصی اچ آی وی آموزش دهید

 .د و انتظارات سیستم را نیز بر آورد می کندفرد مهارت های مشاوره تخصصی ایدز را داشته باشد در این کار موفق خواهد بو

اما اگر فراگیر مد نظر شما  یک فرد همسان در گروه مصرف کنندگان تزریقی مواد باشد، در آنصورت با توجه به توان و احتیاجات او  

ت اطفی به اینکه تسممکن است بسیاری از اهداف آموزشی تغییر کند و کافی است در حیطه شناختی ایدز را بشناسد و در حیطه ع

 اچ آی وی مفید است باور داشته باشد و مهارت انتقال این مفاهیم را به افراد همسان خود داشته باشد .
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 تعیین شرایط 

با فراگیران و متناسب این شرایط باید مانند همه اجزاء  در طراحی یک طرح آموزشی دومین قدم تعیین شرایط است .

  :له به این سوال پاسخ داده می شوددر این مرح اول تعیین کرده ایم. ءدر جزکه با اهدافی باشد  همچنین متناسب

  "برای نیل به اهداف تعیین شده چه شرایطی باید فراهم شود . "

 شیوه های تدریس  –الف 

 فضای آموزشی  -د

 هاى تدریسشیوه  -الف 

سييوى اهداف آموزشييى در  دانسييت که در راه هدایت فراگیران به مدرسييینهاى دسييته از فعالیتتوان آنهاى تدریس را مىشييیوه

 .بار تغییر یابدتدریس چندین هاى تدریس ممکن است در یک جلسهکوچکترین واحد زمان قابل اجرا است. شیوه

ه توجه ب هاى مدرس بایسييتى باشييده شييیوه یرد آن اسييت که مطابق اصييل یادنظر قرار گ با این وجود، آنچه که در اینجا بایسييتى مد

ه هاى تدریس کاى از شیوه تعیین شوند. بنابراین مسلم است که مجموعه    -بخصوص اهداف رفتارى   -عناصر قبلى طرح یعنى اهداف  

گونه تغییرى در ارتباط با اهداف      بدون هیچ توانند  گیرند، نمى ر مىشيييناختى مورد اسيييتفاده قرا   در ارتباط با اهداف مربوط به حیطه     

هاى تدریس در قسمت شرایط طراحى منظم  ترین محل انتخاب شیوهحرکتى نیز بکار گرفته شوند. در هر حال مناسب -روانى  حیطه

 .آموزشى است

يورد اسيتفاده قييرار می    روش های آموزش مجموعيه تييدابیری کيه بيا اسيتفاده از امکانيات موجيود بيرای رسيیدن بيه هيدفی م              

بييه یييادگیری در فراگیيران منجيير ميی شييود . هير روش آموزشيی و تييدریس                   أوش گفتيه ميی شييود کييه نهایتيي         گیيرد، ر 

   .ين معیارهييا اشيياره مييی شييوددارای معیارهييا و شييرایط خاصييی اسييت کييه در زیيير بييه برخييی از ایي

يی رفتيار انسيانها همياهنگی داشيته باشيد                 اوالً يوژیکی و روان يه هيای بیول يا پای يد ب ياً  .و قبل از هير چیيز بای ي   دارای اعتبييار و   ثانی

ارزش منطقييی و همسييو و هييم جهييت بييا روشييهای معتبيير کسييب دانييش باشييد، ثالثييا بييا اصول و ایده ال های انسانی                            

 د.اشند و باالخره دارای ارزش و اعتبار تربیتی باشسازگار ب همدم و

مطاليب زیيادی    ، شيما مربیيان در ميورد سيالمت    است . ممکين  يی روش هيای متيداول آميوزش اسيت     هيدف ایين قسيمت، معرف    

یييران را بخييوبی      فراگ بدانیيد وليی روش آموزشيی مناسيب بيرای دسيتیابی بيه اهيداف آموزشيی و انتقيال مطاليب و دانيش بيه               

غالبييًا روش آمييوزش بيير اسيياس میييزان دسييتیابی فراگیييران بييه مطالييب و بهييره گیيری آنهيا از دوره تعیيین                             .ندانیييد  

 فراگیيران بيا گيوش کيردن ، دیيدن ، پرسيش و پاسيخ و اجيرای آموختيه هيا مطاليب را یياد ميی گیرنيد و بير هميین                  .ميی شيود  

يراوان و متعيدد هسيتند کيه هير کيدام شيرح                      يدریس ف اسياس هيم روش آموزشيی مناسيب انتخياب ميی شيود . روش هيای ت

يایبی دارد و از این                   ي يا و مع ي يایی مزای يه تنهي ي يک از روش هيای آموزشيی ب يًا           مفصيل و طيوالنی دارد هير ی ي يه غالب روسييت کي

 .دييای تييدریس و آموزش توصیه می شود تا کارآیی و اثربخشی بیشتری به همراه داشته باش    بکييارگیری مجموعييه ای از روش ه    

 دهمیشه به خاطر داشته باشی

 فراموش می کنید=هنگامی که گوش می کنید 

 به خاطر می آورید =هنگامی که می بینید 

 یاد می گیرید  = هنگامی که انجام می دهید

خوبى هاى زیر این تفاوت را بهیافته.اند که حواس مختلف نقش واحدى را در یادگیرى دارا نیستندنشان داده نیز نتایج تحقیقات 

 کنند که در یک انسان متعارف حدوداًها مشخص مىدهند. این یافتهنشان مى

 %74 گیردصورت مى حس بیناییطریق کاربرد  یادگیرى از. 

 %13 گیردصورت مى حس شنواییطریق کاربرد  یادگیرى از. 

 %5 گیردصورت مى حس المسهطریق کاربرد  یادگیرى از. 

 %3 گیردصورت مى حس بویاییطریق کاربرد  یادگیرى از. 
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 %3 گیردصورت مى حس چشاییطریق کاربرد  یادگیرى از. 

 مدرسینمعهذا در بسیارى از موارد حس بینایی است طریق کاربرد  ( از%75شود که اگرچه قسمت اعظم یادگیرى انسان )مالحظه مى

 عمل آمده استدادن بههایى که در زمینه گوشحس شنوایى تأکید فراوان دارند، درحالى که نتایج تحقیقات و پژوهش %13بر کاربرد 

در مدارس  از وقت فراگیران %60 : نشان می دهد که” گوش دادن“پژوهش ها در زمینه ،دهنداختیار ما قرار مى اطالعات زیر را در

آنچه را که شنیده اند  در دوره های باالتر و دانشگاه ها صرف گوش دادن می شود.فراگیران تنها قسمت ناچیزی از %90ابتدایی و 

مطالب در ذهن خود هستند حدود  %50( به خاطر می سپارند . افراد بالغ به طور متوسط قادر به حفظ کردن  5/1) تا % 3/1حدود 

یر ثنتیجه اینکه با وجود صرف وقت زیاد در کاربرد حس شنوایی، این حس تات. میزان به نصف نیز کاهش خواهد یافدو ماه بعد، این 

  د.ناچیزی در یادگیری انسان دار

 از این. آميوزش کميک بسيیار مؤثری نماید توانيد در برناميه ریيزی آميوزش و نیيل بيه اهيدافآشينایی بيا روش هيای آميوزش ميی 

  یم.ز روش های آموزش موجود آشنا سازسعی داریم شما را با تعدادی ارو 

ن  راسطح آگاهی و دانش فراگی .3     مدت زمان اجرای آموزش. 2    تعداد فراگیران . 1  :آموزشی عوامل موثر در انتخاب روش

 آموزش  انتظار شما از میزان مشارکت فراگیران در طول دوره. 5  تجهیزات آموزشی مورد نیاز .4

مييورد نظيير در انتقييال بيه خياطر داشيته باشييید کيه روش آموزشيی ميورد اسييتفاده بایيد بييا توجيه بيه اهيداف آميوزش  

 ، تغییيير نگييرش و مهييارت هييای عملييی و علمييی رفتارهييای فراگیييران انتخيياب شييود. دانييش

 

دوره مييورد نظيير انتخيياب شييود، شييما بييه اهييداف آن دوره دسترسييی پیييدا مييی  چنانچييه روش آموزشييی، مناسييب بييا

 .  خواهید کردکنیييد و تييدریس مييوفقی را احسيياس 

ه مجموعه تدابیر را بدهد ب روش آموزشييی منتخييب شييما بایييد بييه فراگیييران اجييازه شييرکت فعييال در کييالس و برنامييه

 گویند.می "روش تدریس"منظمی که برای رسیدن به هدف، با توجه به شرایط و امکانات اتخاذ می شود 

 

 اع روش های تدریسانو

 وش حفظ و تکرار.ر1
ترین کار به شمار هاى آموزشى است. در این روش، به حافظه سپردن مطالب و تکرار و پس دادن آن مهمترین روشیکى از قدیمى 

کند و سپس انتظار دارد که فراگیران همان مطالب که بر محتواى درس مسلط است، تمام یا قسمتى از آن را بیان مى مدرسیرود. مى

ه خاطر بسپارند تا در جلسه آینده و یا در هنگام امتحان به او پس بدهند. در واقع، در این روش، تدریس را بوسیله تمرین و تکرار ب

اداش . اغلب پفراگیرانو تکرار و حفظ کردن و پس دادن آن توسط  مدرسعبارت است از ارائه مفاهیم بصورت شفاهى یا کتبى از طرف 

 منظور، ارزشیابى در این روش تنها بهو تنبیه از عوامل ایجاد انگیزه در این روش است

گیرد. در این روش، انضباط سنجش حافظه و میزان تسلط فراگیران بر محتوا صورت مى

بسیار سخت و آمرانه است. هدف اصلى در این روش، پرورش نیروهاى مجرد ذهنى است. 

شتر ى بیمفاهیم حفظ شده در این روش، ارتباطى با دنیاى کار و فعالیت ندارد و یادگیر

 .گیردبر اساس تمرین و تکرار صورت مى

 محاسن روش حفظ و تکرار 

 .روش حفظ و تکرار براى به خاطر سپردن اصول، قواعد، و قوانین در علوم مختلف روش مناسبى است. 1

 .منظور حفظ و نگهدارى معتقدات، تاریخ، فرهنگ و ادبیات یک ملت مفید استبراى تعلیم و تربیت جمعی، به .2
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 .ترها روش خوبى است براى تقویت و پرورش صفاتى از قبیل اطاعت، احترام به گذشته و احترام به مسن .3

 .تجربه نیاز دارد کمتر به مدرسان با .4

 .ترین روش آموزشى است؛ زیرا در این روش چندان نیازى به امکانات و تجهیزات آموزشى نیستارزان .5

 هاى روش حفظ و تکرارمحدودیت 

 .وجود ندارد فراگیرو  مدرسدر این روش، ارتباط و همکارى متقابل بین  .1

 .شودعلت وجود انضباط خشک، این روش باعث ایجاد و توسعه روابط نامناسب بین مدرس و فراگیر مىبه .2

 .دسه بیزارنهمین دلیل، فراگیران اغلب از محیط مدروسیله مناسبى براى برانگیختن حس کنجکاوى فراگیران نیست و به .3

 .دهدگر و نقاد پرورش نمىاین روش افراد متفکر، تحلیل .4

 .شودهاى فردى توجه نمىفعالیت در این روش یکنواخت است و به تفاوت .5

 .شودهاى آموزشی، عالقه، رغبت و استعداد فراگیران در نظر گرفته نمىدر فعالیت .6

 .ندارداى با زندگى واقعى معلومات کسب شده رابطه .7

 .کنداین روش افراد فعال و شایسته براى زندگى اقتصادى و اجتماعى تربیت نمى.8

 

 روش سخنرانى.2

و یادگیرى آنها از طریق  مدرسینطور شفاهى از طرف اى طوالنى دارد. ارائه مفاهیم بههاى آموزشی، سابقهروش سخنرانى در نظام

دهد. در این روش، یک نوع انتقال یادگیرى و اساس کار این روش را تشکیل مى ،فراگیرانکردن و یادداشت برداشتن از طرف گوش

بودن مدرس و پذیرنده و غیرفعال بودن  وحدهشود. از خصوصیات این روش، فعال و متکلمرابطه ذهنى بین مدرس و فراگیر ایجاد مى

 ردپسندد درباره موضوع مواند به هر ترتیبى که خود مىتوکنترل مدرس است. او مىفراگیر است. در فرایند تدریس، تمام عوامل تحت

 .طرفه از طرف مدرس به فراگیران استنظر سخن بگوید و هر وقت الزم بداند آن را پایان دهد. انتقال پیام یک جریان فکرى یک

معموالً  فورى و غیررسمى هاى کوتاه،کننده نوع آمادگى مدرس براى سخنرانى است. در سخنرانىکمیت و کیفیت یک سخنرانى تعیین

هاى طوالنى و نسبتاً رسمی، همچون کالس درس، مدرس باید آمادگى پذیر نیست، اما براى سخنرانىکسب آمادگى چندان امکان

 :کافى داشته باشد. براى فرد سخنران آمادگى باید از سه نظر کسب شده باشد

 

انند تولم، تلویزیون، اسالید و نوارهاى ضبط شده وجود دارند که مىوسایل آموزشى بسیارى مانند فی :آمادگى از نظر تجهیزات 

هاى موجود، مورد بررسى قرار مدرس را در یافتن مطالب مناسب و ایراد سخنرانى کمک کنند. مدرس باید آنها را با توجه به هزینه

 .توانند سخنرانى او را تقویت کنند انتخاب نمایددهد و آنهایى را که مى

 

شوند. این ترس به هنگام ارائه سخنرانى موجب بسیارى از مردم هنگام سخنرانى دچار نوعى ترس ناگهانى مى :عاطفى آمادگى 

هاى بسیار مؤثر کاهش ترس، هاى مختلف کاهش داد. یکى از روشتوان با روششود. ترس از سخنرانى را مىکاهش توانایى ارتباط مى

 بردن منظم حساسیت است. روش از بین

 

آورى اطالعات، تنظیم مطالب، تعیین موارد تأکید سازماندهى خوب یک سخنرانى و طى مراحلى مانند جمع :آمادگى از نظر زمان 

هاى نافذ و ناب مستلزم وجود زمان مناسب است. سخنرانی، در واقع، تجدید بنایى در مقیاس کوچک از )مهم( و فراهم ساختن مثال

ن است. چنین تجدید بنایى نیاز به زمان مناسب دارد و اگر چنین فرصتى در اختیار سخنران نباشد، ساختمان دانش و اطالعات سخنرا

 .توان از او انتظار داشت که سخنرانى مطلوبى ارائه دهدنمى
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، نشيييان دادن مندرجات و    فراگیران، جلب توجه   فراگیرو  مدرس منظور ایجاد رابطه بین   توان به از مقدمه مى   :مقدمه سخخخنرانى  

نقش ارتباطى مقدمه ممکن اسييت  .اسييتفاده کرد فراگیران مضييامین اسيياسييى و به فعالیت و جنبش درآوردن اطالعات و تجربیات  

اى درباره وقت  هاى گرم و صمیمانه پرسد، صحبت  کند، نام آنان را مىمعرفى مى فراگیران خود را به  مدرسی هنگامى آشکار شود که   

 .کندگوید یا قسمتى از مراحل کار را معین مىآورد، لطیفه یا حکایت کوتاهى مىمیان مىکالس به 
 

هاى همچون طرح سييؤال، بحث و گفتگو،  توجه فراگیران به سييخنرانى متعدد اسييت. فعالیتهاى جلبشييیوه : توجه فراگیرانجلب 

صرى یا گفتن این نکته که از درس امتحان گرفته       سایل ب ستفاده از و ست موجب جلب   مىا  فراگیران به محتواى توجهشود ممکن ا

 د. سخنرانى بشو

توجه است. براى شناخت عالیق و    هاى فراگیران از عوامل مهم جلبشناخت عالیق و خواسته   :هاى فراگیرانشناخت عالیق و خواسته  

ضعیت اجتماعى   سن، جنس، و صاد  ،رغبت فراگیران، مدرس باید به عوامل متعددى مانند  سطح توانایى اقت سواب ها، موفقیتی،  ق ها و 

 .آموزشى توجه کند و بر اساس شناخت آنها، سخنرانى خود را سازمان دهد

 

کنند. گیج از موضوعاتى هستند که ایجاد انگیزه مى"شوند مهم استمسائلى که مطرح مى "هایى مانندگفتن عبارت :ایجاد انگیزش 

اگر  .بخشد، یادگیرى را بهبود مى"مضمون یک فیلم مهم و مشکل است"گوید: گفتن این مطلب که: در کتاب روانشناسى تربیتى مى

نکه ا مسائل بیشتر از آهاى آموزشى دیگر، به فراگیران گفته شود: مطالب مشکل اما قابل فهم است یدر هنگام سخنرانى یا موقعیت

نفس و ساده باشند قابل حل هستند. در چنین حالتی، اگر آنان در درک مطلب یا حل مسأله موفقیت بدست آورند، اعتماد به

شان بیشتر خواهد شد، در حالى که اگر در درک مطالبى که به آنان گفته شده آسان است موفق شوند، تقویت و خودساختگى

نفسشان افزایش خواهد یافت؛ بنابراین، بهتر است خواهد بود و اگر موفق نشود، میزان از دست دادن اعتمادبه شان کمترخودساختگى

 .در فرایند تدریس، به فراگیر گفته شود: موضوع مشکل ولى قابل فهم و حل است

 

انى را با جمالتى صریح و روشن هاى اجرایى مورد نظر در سخنرمدرس باید کلیه هدف :ها و نکات مهم سخنرانىبیان صریح هدف 

اند، ضریب و گیج  انجام داده (Rosenshine) ، روزنشاین(Belgard) اى که بلگاردگچى بنویسد. در دو مطالعهبیان کند یا روى تخته

  .انداعالم کرده 39/0ها براى فراگیران و میزان یادگیرى آنان را همبستگى بین میزان وضوح هدف

 

هاى کند و معتقد است که یادگرفتهآزمون تأکید مىآزوبل بر لزوم پیش :فعال کردن آگاهى و اطالعات فراگیرانآزمون و پیش  

تبى تواند سؤاالتى را بصورت کهاى قبلى فراگیران، مدرس مىترین عامل در یادگیرى آنهاست. براى شناخت زمینهقبلى فراگیران مهم

دهد که چه موضوعاتى مهم است و ثانیاً، اطالعات الزم را در مورد به فراگیران آگاهى مى یا شفاهى مطرح کند. این سؤاالت اوالً،

 .تواند براى تنظیم سخنرانى بسیار مفید باشددهد. این اطالعات مىهاى علمى فراگیران در اختیار مدرس قرار مىزمینه
 

هاى الزم براى جلب توجه آغاز شود و بعد از اینکه محرکبعد از اینکه مشخص شد سخنرانى از کجا باید  :متن و محتواى سخنرانى

به سييخنرانى بکار برده شييد، مدرس باید توجه خود را به متن سييخنرانى معطوف کند. متن سييخنرانى قسييمت اصييلى و بسييیار مهم  

 رائه دهد. دهد. سخنران در این مرحله نیز باید به نکاتى توجه کند تا بتواند سخنرانى مؤثرى اسخنرانى را تشکیل مى

  ه فراگیران در طول ارائه محتوااستمرار توجو   دهی منطقی محتواسازمان،   جامع بودن محتوی:این نکات عبارتند از

سخنرانى باید تمام هدف   م ست که متن  شد؛ به     نظور از جامع بودن محتوا این ا شته با شى را در بر دا عبارت دیگر، محتواى هاى آموز

صولى را که مدرس مى    سأله بو     سخنرانى باید تمام حقایق، مفاهیم و ا شد. این م شته با انى  یژه زمخواهد فراگیرانش بیاموزند، در بردا

سخنرانى در کتاب         شند. اگر محتواى  شته با سخنرانى دسترسى ندا ع دیگر  ها یا مناباهمیت دارد که فراگیران به منابع دیگرى غیر از 

هاى بسييیارى نشييان داده اسييت موجود باشييد، لزومى ندارد سييخنرانى تمام عناصيير و جوانب موضييوع را در بر داشييته باشييد. آزمایش

 .اندنى مدرسان آنها جامعیت بیشترى داشته است، بهتر یاد گرفتهفراگیرانى که سخنرا

http://www.aftabir.com/science/education/way_traditionalize_lecture_execute_text.php#executtive
http://www.aftabir.com/science/education/way_traditionalize_lecture_execute_text.php#executtive
http://www.aftabir.com/science/education/way_traditionalize_lecture_execute_text_organize.php
http://www.aftabir.com/science/education/way_traditionalize_lecture_execute_text_attention.php
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رس دم شود،تمام مى یاست. وقتى که سخنران یگیرى آخرین مرحله روش سخنرانبندى و نتیجهجمع :گیرىبندى و نتیجهجمع

راگیران هاى فبه سؤال یا  درباره آنها بگویندتواند از فراگیران بخواهد که بعضى از نکات مهم درس را به خاطر بیاورند یا نظر خود را مى

 رازتواند از اینکه به آن کالس درس داده است اببراى مثال، مدرس مى.نکات مهم و اساسى درس را گوشزد و مرور کند و یاپاسخ دهد

خواهد کند و از فراگیران ب تواند براى آخرین بار سعى در افزایش درک مطلبخوشبختى کند و براى فراگیران آرزوى موفقیت نماید؛ مى

خ تواند ذهن فراگیران را با پاسدارند؛ مى رازها یا کاربرد نکات را ابکه نکات خاصى را از درس به یاد بیاورند یا بعضى از تعاریف، مثال

بعضى فراگیران  دادن به سؤاالت آنها و شرح بیشتر بعضى از مطالب یا مطرح کردن همان مطالب از زوایاى دیگر یا خواهش کردن از

واند تتر نماید؛ مىهاى جدید، روشنبراى پاسخ به سؤاالت دیگران و یا بحث کردن درباره کاربرد نکات درسى در مسائل و موقعیت

س منظور تقویت یادگیری، مدردقیقاً نکاتى را که اهمیت بیشترى دارند روشن سازد تا فراگیران بدانند که چه مواردى اهمیت دارد. به

 .پرسدکند و دوباره آنها را از فراگیران مىکند، آنها را تکرار مىآن نکات تأکید مىبر 

 

 محاسن روش سخنرانى

اى از اطالعات کلى از طریق شخصیت فرد، در زمینه یهاى پرجمعیت است. این روش در بررسروش سخنرانى روش مختص کالس

هاى زندگی، برانگیختن عالقه که منجر به درک و فهم قسمتى از مطلب توسط فراگیر بشود، پیوند دادن مجموعه اطالعات با هدف

تواند گیرند. سخنرانى مىىمندى مورد استفاده قرار گرفته است. فراگیرانى هستند که از طریق خواندن، بطور مؤثر یاد نمشبطور ارز

ها تواند در صورت لزوم، مطلب را با کلماتى متفاوت تکرار کند، در صورتى که کتابآنان را با موضوع اصلى آشنا سازد. سخنران مى

له وسیبه  تواننداند، مىهاى جدید که هنوز چاپ نشدهدهند. مطالب پیچیده، مخصوصاً نظریهمعموالً یک صورت از کلمات را ارائه مى

توانند چارچوب، دید و نگرشى جداى از آنچه در مطالب چاپ شده آمده است، ها مىها، بطور مؤثرى عرضه شوند. سخنرانىسخنرانى

گونه که دیدین یا وجود آورند و شور و حرارت ایجاد کنند، همانها ذوق و عالقه بهها قادرند بیش از کتابدست دهند. سخنرانىبه

 .نامه بر خواندن آن برترى داردمایششنیدن یک ن

روش سخنرانى به علت اینکه نسبت تعداد فراگیر به مدرس ممکن است خیلى زیاد باشد، روش بسیار ارزان است. روش سخنرانى تا 

شه سان همیریزى شده، چنین امکانى ندارند. مدرتواند با برنامه مدرس تطبیق یابد، در حالى که مطالب چاپى و برنامهحد زیادى مى

ریزى قبلی، مطالب و محتواى مورد نظر را چاپ و تکثیر کنند. هیچ روش تدریسى وجود ندارد که مانند روش توانند با برنامهنمى

ت پذیرند، قابلیاى امکانها و موضوعات خاصى در محدوده زمانى تعیین شدهها که فقط با گروهسخنرانى بتواند در مقابل سایر روش

 پذیر است و بعالوههاى زمانى و مکانى و مجموعه تجهیزات، روش سخنرانى بسیار انعطافباشد. با توجه به موقعیت تطبیق داشته

هاى آموزشى نیست. اگر همه عوامل دخیل در تدریس مساوى باشند، آورد که در سایر روشوجود مىتقویتى را براى مدرس و فراگیر به

 .ندگیرکنند، پاداش مىانى کنند، به واسطه توجهى که از فراگیران ایشان دریافت مىدر صورتى که مدرسان بطور مؤثرى سخنر

وسیله شور و حرارت، شوخى و مزاح، شور و شوق و توجهى که سخنران به آنان عطا فراگیران نیز ممکن است از اطالعات و مطالب به

ان خاطر از اینکه توجه و حضورشان در سخنرانى مناسب و کند، تقویت شوند. فراگیران ممکن است در سالن سخنرانى با اطمینمى

فهماند که بودن در کنند. موقعیت و وضعیت سخنرانى به فراگیران مىمؤثر است، یک نوع احساس محافظت و مواظبت پیدا مى

 و این خود موجب سخنرانی، توجه داشتن به مطالب، پاسخ خشنود یا ناخشنود دادن یا شاید یادداشت بردارى عملى پسندیده است

شود. همچنین ممکن است موقعیت سخنرانى سبب تقویت اجتماعی، ذوق زیبایی، عالقه، اعتماد به نفس رضایت و خشنودى آنان مى

تحقیقات تجربى .هاى روشن سخنرانى به حساب آیدو کاهش احساس تنهایى شود. همه این موارد ممکن است جزء محاسن و قابلیت

 .دهدهاى دیگر نشان مىکه مزیت روش سخنرانى را نسبت به روش زیادى نیز وجود دارد
 

 هاى روش سخنرانىمحدودیت

ود، شوحده است، فراگیران چندان فعال نیستند، فقط از حس شنوایى استفاده مىدر روش سخنرانی، به علت اینکه مدرس متکلم

 ها از اعتبار کمترىگردد و نسبت به بعضى روشنظور نمىهاى فردى در آن مشود، تفاوتقدرت تکلم فراگیران چندان تقویت نمى

برخوردار است؛ اما محدودیت روش سخنرانی، بیشتر متعلق به عدم کاربرد صحیح آن است. روش سخنرانى اغلب بطور غلط مورد 
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 ننده است؛ به عبارت دیگر،کها طوالنى و خستهشود. اغلب سخنرانىگیرد؛ یعنى بیش از حد الزم از آن استفاده مىاستفاده قرار مى

 .گردندشوند، با روش سخنرانى تدریس مىهاى دیگر تدریس بهتر برآورده مىهایى که با روشهدف

اى براى ابراز عقاید شخصى و تواند وسیلهتواند حاالت انفعالى و وابستگى را در فراگیران افزایش دهد و نیز مىروش سخنرانى مى

تواند فقط مطلوب و هاى فکرى متفاوتند، روش سخنرانى مىهایى که استعدادها و ظرفیتدر کالس هاى فردى مدرس باشد.گرایش

هاى عده معدودى باشد و عده زیادى را که در باال یا پایین آن محدوده قرار دارند شامل نشود. سرانجام اینکه روش منطبق بر خواسته

وجود برخى خصوصیات شخصیتى مانند صدا، روش سخنگویی، روانى  سخنرانى براى هر مدرسى مناسب نیست. این روش مستلزم

هاى تدریس باید با وجوه ضعف و قوت مدرس شود. روشسخن، آرامش و نظم است که در همه مدرسان به یک نسبت یافت نمى

ن تطابق ر ایجاد ایتناسب داشته باشند. اگر شخصیت مدرس با روش سخنرانى مطابقت نداشته باشد، بهتر است به جاى آنکه سعى د

 .هاى دیگر تدریس، مانند بحث گروهی، تدریس انفرادى و روش آزمایشى استفاده کندبنماید، از روش
 

 رسش و پاسخ .روش پ3
ها و عالیق، تقویت قدرت استدالل، سنجش و قضاوت، استفاده از هدف از روش پرسش و پاسخ، تشخیص و تحریک تفکر، توانایى

 نفس در فراگیر است هاى گذشته و ایجاد اعتماد بهتجارب و دانسته

ر تالش کند. در این روش، فراگیق مىروشى است که مدرس به وسیله آن، فراگیر را به تفکر درباره مفهومى جدید یا بیان مطلبى تشوی

اند. سقراط معتقد بود که دانش در حرکت کند. این روش را روش سقراطى نیز گفته معلومبه  مجهولهاى ذهنی، از کند با کوششمى

ز ر برسد. او اطبیعت افراد وجود دارد، کافى است که مدرس زمینه را مساعد کند و به فراگیر کمک نماید تا او خود به دانش مورد نظ

کرد. سقراط در جلسات بحث با فراگیرانش، ابتدا به انتقال اطالعات یا پاسخ به سؤال یا این جهت کار خود را به مامایى تشبیه مى

 کرد تا خود جوابداشت و آنان را قدم به قدم هدایت مىمى هاى متوالی، افراد را به تفکر واپرداخت، بلکه از راه پرسشاى نمىمسأله

 .درست را کشف کنند

پردازد، توجه فراگیر به مطلب یا درس جدید و تدریس آن، مستقیماً به بیان مطلب نمىدر روش پرسش و پاسخ نیز مدرس هنگام جلب

 هکند تا خودشان به کشف مفاهیم جدید توفیق یابند. این روش براى مرور مطالبى که قبالً آموختریزى مىهاى برنامهبلکه با طرح سؤال

شده یا ارزشیابى میزان درکى که فراگیران از مفهوم درس دارند و براى پرورش قدرت تفکر و استدالل آنان، روش بسیار مؤثرى است. 

آنان را برانگیزد و ذهن آنان را به  عالقهاى مطرح شوند که گونه هاى علمى فراگیران طرح گردند و بهاما سؤاالت باید با توجه به زمینه

 .آورد حرکت در

ه هاى آموزشى قرار گیرند و فعاالنه به اندیشهاى پرجمعیت، مدرس باید ترتیبى اتخاذ کند که همه فراگیران در جریان فعالیتر کالسد

 .و پرسش و پاسخ بپردازند. از طرف دیگر، مدرس باید به فراگیران فرصت کافى براى تفکر و تأمل و پاسخ دادن بدهد

 :اصل متکى استروش پرسش و پاسخ بر سه 

 اى که کنجکاوى فراگیران را برانگیزد و آنان را وادار به تالش ذهنى کند؛وجود سؤال یا مسأله .1

 هاى ذهنی؛هاى متوالى براى تداوم فعالیتطرح سؤال .2

 .طورى که نتیجه آن به خالقیت فکرى و کسب دانش منجر شودهدایت تالش ذهن براى کشف آگاهانه مسأله، به .3

 محاسن روش پرسش و پاسخ  

 .شودنفس در فراگیران مىموجب تقویت اعتماد به .1

 .شودمنجر به ایجاد عالقه و تقویت تفکر خالق در فراگیران مى .2

 .کندنظر فراگیران را تقویت مى استدالل و قدرت اظهار .3

 .کندمؤثر تشویق مىهاى آموزشى و در نتیجه یادگیرى فراگیران را به شرکت در بحث و فعالیت .4

 .دهدانگیزه فعالیت، مطالعه و تحقیق را در فراگیران افزایش مى .5

 هاى روش پرسش و پاسخمحدودیت 

 .هاى پرجمعیت مناسب نیستاین روش براى کالس .1

 .هاى مشخص و صرف وقت بسیار استاین روش مستلزم هدف .2
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 .نجامداپراکندگى و انحراف بحث بیدر صورت عدم تسلط و مهارت مدرس، ممکن است به  .3

 .در همه دروس قابل اجرا نیست.4

 

 روش نمایشى.4

گیرند و مدرس طرز هاى خاصى را از طریق دیدن فرا مىروش نمایشى بر مشاهده و دیدن استوار است. در این روش، افراد مهارت

ین روشى باشد که بشر بکار برده است و در صورت نداشتن دهد. شاید این اولاى یا چگونگى ساختن یک شیء را نشان مىکاربرد وسیله

تواند مهارتى را به تعداد ها باشد؛ زیرا با استفاده از این روش، مدرس مىترین روش براى آموختن مهارتامکانات کافی، شاید مناسب

اء حقیقى و واقعى در آموزش است. البته گیرى اشیزیادى از فراگیران و در طى زمانى کوتاه ارائه دهد. مهمترین حس این روش به کار

رود و مدرس ضمن ارائه روش نمایشی، ناچار به استفاده از روش سخنرانى نیز هست. از روش نمایشى این روش به تنهایى بکار نمى

روش نمایشى .توان استفاده کرد. روش نمایشى از چهار مرحله تشکیل شده استهایى که جنبه عملى و فنى دارند بیشتر مىبراى درس

 :از چهار مرحله تشکیل شده است

در این مرحله، مدرس باید هدف از تدریس را دقیقاً مشييخص کند و وسييایل کار را قبل از اجراى نمایش در کالس   :مرحله آمادگى 

یله مطمئن شود که وس  آماده نماید. او باید حداقل چندبار قبل از شروع تدریس، وسیله مورد نمایش را بازبینى و با آن تمرین کند تا   

ست و او آمادگى کار کردن با آن را دارد. بدترین ضربه روانى زمانى به مدرس وارد مى      سالم ا شود که وسیله مورد   موردنظر صحیح و 

 .نمایش در کالس کار نکند یا مدرس نتواند بدرستى آن را بکار گیرد

را به روشنى براى فراگیران توضیح دهد و سپس دقیقاً به توضیح هاى تعیین شده قبل از تدریس، مدرس باید هدف :مرحله توضیح 

سایلى را که ممکن     ضیح دهد و  آنچه فراگیران باید در حین یا پس از نمایش انجام دهند بپردازد، نحوه و علت انجام دادن عمل را تو

شتر باید مو         سى بی سا شریح کند. البته نکات مهم و ا ضمن عمل با آن برخورد کند ت ست در  سؤاالتى که     ا ضمن،  شد و در  رد تأکید با

 .توجه فراگیران به نمایش گرددمدرس انتظار دارد فراگیران در پایان تدریس پاسخ دهند مطرح شود تا موجب جلب

شود به فراگیران نشان دهد. او همچنین در این مرحله، مدرس باید عملیات ضرورى را که به کسب مهارت منجر مى :مرحله نمایش 

اى از مدرسان و مربیان در هنگام اجرا، مرحله توضیح و مرحله نمایش    وش صحیح کار و مراحل آن را نمایش دهد، اگر چه عده باید ر

 .پردازندکنند؛ یعنى هنگام نمایش به توضیح و تشریح آن وسیله مىدادن را در هم ادغام مى

  ران و در صورت امکان، همه آنها عمل را تکرار کنند تا بدینپس از اتمام تدریس، باید چند تن از فراگی :مرحله آزمایش و سنجش 

وسييیله هم مدرس بازخورد تدریس خود را دریافت کند و هم براى فراگیران نکته ابهامى باقى نماند. این عمل باید در حضييور مدرس  

مجدد و صحیح با اشکال مواجه شود؛     انجام گیرد؛ زیرا در غیاب مدرس ممکن است فراگیران اشتباه عمل کنند و در نتیجه، یادگیرى   

صحیح را جایگزین آن کرد. بعد از انجام       سپس یادگیرى  صورت ایجاد یادگیرى غلط، ابتدا باید یادگیرى غلط را از بین برد و  زیرا در 

سؤاالت موجب تقویت یادگیرى       شفاهى خود را مطرح کند؛ زیرا  سؤاالت کتبى یا  سط فراگیران، مدرس باید  ثبیت و تگرفتن عمل تو

 .شودآن مى

 هاى روش نمایشىمحاسن و محدودیت 

یکى از محاسن این روش به کارگیرى اشیاء حقیقى و واقعى است. اگر در هنگام تدریس، شیء یا وسیله مورد نظر در دسترس نباشد 

توان از نمونه آن استفاده کرد؛ مثالً اگر بخواهیم جنس طبقات مختلف کوهى را از نزدیک به یا دسترسى به آن مشکل باشد، مى

هاى طبقات مختلف آن کوه را به کالس بیاوریم و از نزدیک به مطالعه آن م نمونه کوچکى از سنگتوانیفراگیران نشان دهیم، مى

، اى باشد که مطالعه مستقیم آن میسر نشودبپردازیم. نمونه کوچک باید داراى ویژگى کامل آن شیء حقیقى باشد. اگر شیء به گونه

توان از مدل یا ماکت استفاده کرد؛ مثالً براى تفهیم چگونگى گردش زمین مثل ساختمان اتم یا کره زمین، براى تجسم و تفهیم آن مى

توان از روى مدل ساخته شده با روش نمایشى به تدریس پرداخت یا به دور خود و خورشید و پیدایش شب و روز و چهار فصل مى

ت آالوش در مدارس فنى که اغلب با ماشینهایى اقدام کنند. این رتوان از فراگیران خواست که خود به ساختن چنین مدلحتى مى
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و  توانند از راه تجارب مستقیمسر و کار دارند و وسایل کار بسیار محدود است، روش مناسبى است، اما با توجه به اینکه فراگیران نمى

 .هد بوداز راه عمل و تمرین و تکرار، مهارت الزم را کسب کنند، یادگیرى از کیفیت چندان مطلوبى برخوردار نخوا

 

 روش ایفاى نقش.5

توان براى تجسم عینى موضوعات بکار گرفت. در این روش، فرد یا افرادى از فراگیران موضوعى را به صورت روش ایفاى نقش را مى

نما سی هاى خاص هنرى مانند بازیگرى در تئاتر وبه مهارت -رودبه معنایى که در اینجا بکار مى -ایفاى نقش.کنندنامه اجرا مىنمایش

هاى ممتاز کند. از ویژگىنیازى ندارد، بلکه مدرس بنا به موقعیت، هدف و موضوع مورد نظر، به عنوان یک روش از آن استفاده مى

ند و با کنکنندگان )فراگیران( با عملیات نمایشى و ایفاگران نقش ارتباط عاطفى برقرار مىروش ایفاى نقش این است که مشاهده

کنند. چون تمرکز حواس و ارتباط عاطفى در این روش زیاد است، بینند و خود را در صحنه احساس مىش را مىهیجان مراحل نمای

  برای آموزش مشاوره یکی از کلیدی ترین و بهترین روش هاست .گیردیادگیرى بهتر و مؤثرتر انجام مى
 

 افراد شرکت کننده در روش ایفاى نقش 

ریزی، فراهم کردن امکانات، و مدیریت اجرایى عملیات و برنامه نمایش به عهده مدرس است و برنامه: اجرا ئولمدرس یا مس .1

 .اوست که در حقیقت، کارگردان نمایش است

ازى به کنند. این افراد الزاماً نی: ایفاگران نقش فراگیرانى هستند که بطور داوطلب یا انتخابى در برنامه شرکت مىایفاگران نقش .2

در ایفای نقش مشاوره ، این یکی از روش های اصلی یادگیری در حیطه رفتاری  .تجربه و ذوق هنرى در زمینه نمایش ندارند داشتن

 است .

اره توانند دربآیند. این افراد در جریان یا پایان نمایش مىکنندگان به حساب مى: سایر فراگیران جزء مشاهدهکنندگانمشاهده .3

این افراد با مشاهده ایفای نقش و ارزیابی نقاط قوت و ضعف مشاوره ، مراحل مشاوره را .ر، سؤال یا بحث کنندعملیات نمایش اظهارنظ

بهتر فرا می گیرند . این روش برای مشاهده کنندگان یادگیری در حیطه شناختی را امکان پذیر ساخته و مشابه روش مشاهده به 

 تحکیم و تعمیق این یادگیری کمک می کند .
 

 ایفای نقشون کلى فن 

پردازند، معموالً یکدیگر را مخاطب در این روش، فراگیرانى که در صحنه نمایش )جلو کالس یا در سالن نمایش( به ایفاى نقش مى

شود. صحنه اجراى نمایش باید طورى ترتیب داده شود که همه فراگیران بتوانند عملیات دهند و گفتگوها بین آنان مبادله مىقرار مى

در آموزش مشاوره بهتر است مدرس خود .ببینند و ایفاگران نقش باید بلند صحبت کنند تا همه بینندگان گفتگوى آنان را بشنوندرا 

 نقش یک مراجع را ایفا کند  و شرکت کنندگان به ترتیب نقش مشاور را ایفا کنند .

 

 :راحل زیر دنبال شوددر اجراى روش ایفاى نقش، معموالً باید م :مراحل اجراى روش ایفاى نقش 

مورد  Case. در خصوص ایفای نقش برای آموزش مهارت های مشاوره مدرس باید نامهتعیین موضوع و نوشتن آن بصورت نمایش .1

 نظر را انتخاب کند . 

 فراهم کردن شرایط و وسایل الزم براى اجراى نمایش .2

را بازی می کند و  caseمدرس( نقش  اًآموزش مشاوره یک نفر ) ترجیحو در ایفای نقش برای هایى که باید ایفا شوندتعیین نقش .3

 تک تک شرکت کنندگان باید نقش مشاور را بازی کنند . 

  تمرین دادن و آماده کردن فراگیران براى ایفاى نقش .4

 توضیح مختصر در مورد موضوع و هدف نمایش براى فراگیران .5

 نامهاجراى نمایش .6

 نامه و ارزشیابى نتایج آنمحتوا و چگونگى اجراى نمایشبحث درباره  .7
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 :محاسن روش ایفاى نقش 

 .انگیزد که با شور و شوق و هیجان، جریان نمایش را دنبال کنندروش ایفاى نقش فراگیران را بر مى .1

ن کنند. اینمایش احساس مىشوند و خود را در صحنه فراگیرانى که مشاهده کننده هستند، در احساس ایفاگران نقش سهیم مى .2

 .ارتباط عاطفی، در یادگیرى و القاى احساسات تأثیر فراوان دارد

 .توان زمینه بحث گروهى را فراهم ساختبا این روش، مى .3

رو را به شرکت در نمایش، این روش براى رفع کمرویى فراگیران خجالتى روش مفیدى است؛ به همین دلیل، مدرس باید افراد کم .4

هاى ساده محول شود؛ زیرا اگر نقش مشکل به آنان سپرده شود، گونه افراد، ابتدا نقشیژه ایفاى نقش تشویق کند. البته باید به اینبو

 .رویى در آنان تشدید و تقویت شودآیند، ممکن است کمو نتوانند بخوبى از عهده آن بر

 .روش مناسبى است مباحثی مانند آموزش ایدز به زبان ساده ، مشاوره این روش براى  .5
 

 :هاى روش ایفاى نقشمحدودیت 

هاى پیچیده آموزشييى مناسييب نیسييت؛ زیرا پرداختن به مسييائل مشييکل، به تدارکات زیاد و    روش ایفاى نقش براى تحقق هدف .1

 .هاى آسان و کلى استفاده کردیدن به هدفتوان براى رستخصص هنرى نیاز دارد؛ بنابراین، از این روش مى

 .شوداین روش به دلیل اینکه در ظاهر جنبه نمایشى و هنرى دارد، یک روش آموزشى جدى تلقى نمى .2

 .گیر استروش ایفاى نقش به اجراى درست، صرف وقت کافى و تهیه تدارکات نیاز دارد و اجراى آن وقت .3
 

 روش بحث گروهى.6

کنندگان در بحث است. تگویى است سنجیده و منظم درباره موضوعى خاص که مورد عالقه مشترک شرکتروش بحث گروهى گف

نفر داشته باشند. در صورت باال بودن جمعیت کالس،  20تا  6هایى قابل اجرا است که جمعیتى بین روش بحث گروهى براى کالس

دیگر استفاده کرد. در این روش، معموالً مدرس موضوع یا مسأله خاصى  هاىتر تقسیم نمود یا از روشهاى کوچکباید آنها را به گروه

 بر خالف روشگیرند؛ بنابراین ند و نتیجه مىپردازکند و فراگیران درباره آن به مطالعه، اندیشه، بحث و اظهارنظر مىرا مطرح مى

نان در گیرند. آلیت یادگیرى را به عهده مىئوو مس کنندوزشى فعاالنه شرکت مىهاى آمدر این روش، فراگیران در فعالیت ، سخنرانى

کنند. در اجراى صحیح بحث هاى خود با ذکر دالیل متکى بر حقایق، مفاهیم و اصول علمى دفاع مىضمن مباحثه، از اندیشه و نگرش

ه نادرست و ارزیابى نظرهاى چه درست و چ ،هاى خود، انتقادات دیگراندهى عقاید و دیدگاهگروهی، فراگیران باید توانایى سازمان

اید دهد تا نظرها، عقمختلف را در ضمن بحث داشته باشند؛ به عبارت دیگر، روش بحث گروهى روشى است که به فراگیران فرصت مى

خود  رو با دیدگاه و نظرات مخالف نظند خود را با دالیل مستند بیان کن هاىو تجربیات خود را با دیگران در میان بگذارند و اندیشه

 این روش برای نیل به اهدافی که در حیطه عاطفی ) نگرش( تعیین شده اند بسیار موثر است. نیز آشنا شوند.
 

 روش بحث گروهى در هاى محتواویژگى

کنندگان در بحث باشد. روش بحث گروهی، مشخصاً متضمن حل مسائلى است که از طرف مدرس یا مورد عالقه مشترک شرکت .1

اى است. در این روش، فراگیران بیش از استفاده از کتاب یا شود. روش بحث گروهى شبیه روش مکاشفهاب و طرح مىفراگیران انتخ

ها هستند. چنین امرى امکان ندارد، مگر اینکه فراگیران به موضوع یا مسأله و یافتن حلمدرس، خود موظف به یافتن نتایج، اصول و راه

 .مند باشندپاسخ و حل آن عالقه

اى تدارک شود که براى درباره آن اطالعات الزم را داشته باشند یا بتوانند کسب کنند. اگر بحث گروهى در زمینه فراگیران .2

خور فهم نباشد یا زمینه الزم براى کسب اطالعات وجود نداشته باشد، براى آنان فعالیت معنا و مفهومى  کنندگان آسان و درشرکت

 .چنین بحثى نخواهند بود نخواهد داشت و حتى قادر به

اند که در درجه باالیى از توافق چنان شکل گرفتهبعضى از مباحث علمى آن.درباره آن بتوان نظرهاى مختلف و متفاوتى اظهار داشت.3

اسی، سیاجتماعی، تاریخ، اقتصاد، فلسفه، علومبرعکس، در علومى مانند علوم (طبیعى و مهندسیمانند ریاضیات، علوم )قرار دارند.

شناسى چنین توافقى وجود ندارد. در زمینه این دسته از علوم، از اینکه چه اصول و مفاهیمى خوب، مهم، واقعی، روانشناسى و جامعه
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راین، دروسى مثل دروس گروه اول که هدف آگاهى و شناخت معتبر یا درست و زیبا است هرگز به توافق سطح باال نخواهیم رسید. بناب

گونه دروس براى بحث گروهى مناسب نیستند، در حالى که دروس گروه دوم آنها است، بهتر است توسط مدرس تدریس شود. این

روش بحث گروهى مناسب توان نظرهاى مختلف درباره آنها اظهار داشت، براى چون در مورد آنها توافق در حد باال وجود ندارد و مى

 .هستند

ادغام روش بحث گروهی در روش ایفای نقش برای آموزش مشاوره یکی از روش های بسیار کارآمد است . پس از ایفای نقش توسط 

 هر یک از شرکت کنندگان، نقاط ضعف و قوت مشاره انجام شده در غالب بحث گروهی مورد ارزیابی قرار می گیرد.
 

 اهداف روش بحث گروهى

 .اى خاصایجاد عالقه و آگاهى مشترک در زمینه.1

 .ایجاد و پرورش تفکر انتقادى.2

 .ایجاد توانایى اظهارنظر در جمع.3

 .تقویت توانایى انتقادپذیرى.4

 .ایجاد و تقویت توانایى مدیریت و رهبرى در گروه .5

 .تقویت قدرت بیان و استدالل.6

 .گیرىیمتحلیل و تصمتتقویت قدر .7

 آشنایى با روش کسب اطالعات و حل مسائل .8

 .ایجاد رابطه مطلوب اجتماعى .9
 

 ریزىمادگى و برنامهآ

ر هاى دیگریزى در این روش با روشریزى و طراحى است، ولى شکل برنامهدر این روش نیز مدرس قبل از شروع بحث، نیازمند برنامه

تجارب قبلى فراگیران را که نقش اصلى در این روش دارند، بطور دقیق بررسى  متفاوت است. او باید نیازها، میزان معلومات، عالیق و

هایى را که فراگیران پس از اجراى روش باید به آنها برسند، مشخص کند. مدرس پس از انتخاب و کند، و سپس بر اساس آنها هدف

بینى وه آرایش و ساخت ارتباطى گروه را پیشهاى مشترک و نحمشخص کردن هدف، باید چگونگى انتخاب موضوع، فراهم کردن زمینه

طریق غیرعلمى اجرا شود، از نظر تمرین و مشخص شدن معیارها و اثبات موازین، فرضیات و ارتباط کند. اگر روش بحث گروهى به 

 .حقایق فاقد ارزش خواهد بود
 

 هاى مشتركکردن زمینهفراهم 

فراگیران در زمینه عمومى موضوع مورد بحث یکسان شود. چنین زمینه مشترکى قبل از شروع بحث گروهی، الزم است سطح اطالعات 

تواند از طریق فیلم، کند. کسب اطالعات مىآورى آنان را براى فهم و درک موضوع مشخص مىمعموالً شکل اطالعات و روش جمع

فراگیران براى آماده شدن بحث گروهى نه تنها نیازمند  ها و مزارع صورت گیرد.تلویزیون، کتابخانه، آزمایشگاه، مسافرت و بازدید از موزه

هاى صحیح کسب اطالعات نیز نیازمندند. آنان باید بدانند چگونه و با هاى خود هستند، بلکه به روشها و شنیدهتجاربى همچون دیده

 .چه روشى اطالعات الزم را از منابع مختلف استخراج کنند
 

 انتخاب موضوع

هاى انتخاب وش بحث گروهى و ارتباط آنها با هدف باید در قالب کلمات و جمالت صریح و روشن بیان شود. راهموضوعات و عناوین ر

تواند عاملى براى متفاوت هاى خاصى است که عناوین آن، خود مىو تنظیم عناوین متفاوتند، ولى بحث گروهى داراى ابعاد و ویژگى

لف هایى مختاى باشد که بتوان در مورد آن، نظرهایى مختلف با روشى باید به گونههاى یادگیرى باشد. موضوع بحث گروهبودن راه

 :نظیر مطالعه، سخنرانی، فیلم یا کار انفرادی، ارائه داد. این دسته از موضوعات باید بتوانند

 در فراگیران، انگیزه فعالیت ایجاد کنند؛ -الف
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 آگاهى دیگران افزایش دهند؛میزان بردبارى و تحمل آنان را در پذیرش منطق و  -ب

 آنان را نسبت به دانش و استدالالت منطقى خود آگاه کنند؛ -ج

 گویى صحیح کمک کنند؛هاى نامطلوب و حرکت در جهت پاسخبه آنان در جلوگیرى از دادن پاسخ -د

 .منجر به حل مسأله شوند -هي

درصد مدرسان کمتر از  52دهد که کنند. تحقیقات نشان مىمىمتأسفانه، اغلب مدرسان از درگیر شدن با چنین موضوعاتى پرهیز 

 .دکنندرصد وقت کالس خود را صرف بحث گروهى مى 10

 

 هاى ارتباطىتعیین نحوه آرایش شبکه

 ،اتىاى که بین دو گروه مباحثکنندگان بحث گروهى در نوع ارتباط مؤثر است. سامر در مقایسهترتیب قرار گرفتن و نشستن شرکت

اى و دیگرى با آرایش ردیفى انجام داد، نتیجه گرفت در گروهى که به شکل ردیف نشسته بودند، فراگیران ردیف با آرایش حلقهیکى 

اند. در این آزمایش، همبستگى مثبت و مستقیمى هاى عقب و طرفین در بحث مشارکت داشتهجلو و وسط بیش از فراگیران ردیف

کته دیگر در آرایش ن.یدارى بین افراد یک گروه و میزان دخالت آنان در بحث بدست آمده استبین برخورد چشمى و ارتباط مستقیم د

کنند. آزمایشى که در هاى بزرگ در بحث شرکت مىبیشتر از گروه هاى کوچکهاى ارتباطى این است که فراگیران در گروهشبکه

عالوه، همین آزمایش ثابت کرده است که کیفیت و کمیت ارتباط کالس در این زمینه انجام گرفته مؤید این قضیه است. به  24مورد 

 .تأثیر نحوه آرایش شبکه ارتباطى استکنندگان در یک مباحثه، تحتبین شرکت

گیرد. در شبکه ارتباطى متمرکز، یک فرد محور و هاى ارتباطى معموالً به دو صورت متمرکز و غیرمتمرکز صورت مىآرایش شبکه

باشد خواه فراگیر، براى حفظ موقعیت ارتباط باید فردى مقتدر باشد، فردى که از تأثیرات  مدرساین شخص خواه مرکز ارتباط است. 

 .تر است. در شبکه ارتباطى غیرمتمرکز، همه افراد فرصت و امکان مساوى ارتباطى دارندمتقابل گروه قوى
 

 (wheel arrangement) شبکه ارتباطى چرخشى 

شود، مطالب را از بقیه افراد گروه که ارتباط، شخصى که در مرکز شبکه ارتباطى واقع مىدر این شکل از 

گیرى نهایى رسید، نتیجه را به افراد باز گیرد و وقتى که به حل مسأله یا تصمیمدر اطراف قرار دارند مى

کلیدى است. او از  گیرد، نقش او در این ارتباط نقشگرداند. معموالً مدرس در مرکزیت گروه قرار مىمى

 .آوردبحث متقابل فراگیران جلوگیرى به عمل مى

 (chain arrangement) اىشبکه ارتباطى زنجیره 

در این شکل از ارتباط، معموالً سلسله مراتب حاکم است؛ به عبارت دیگر، در مواردى که سلسله مراتب وجود 

توان از یک گروه هنرى در مدرسه نام برد. مثال، مى شود؛ به عنواندارد، این نوع از شبکه ارتباطى ایجاد مى

دهد و او نامه ارائه مىآرایى گزارش را به مسؤول قسمت اجراى نمایشدر این گروه مسؤول قسمت صحنه

 .منتقل کند در رأس زنجیره، موظف است گزارش را به مدرس هنر

 Y-  Y arrangementشبکه ارتباطى 

در حالتى که دو نظر متفاوت را هماهنگ و متعادل نموده، آن را به مراتب در این نوع از ارتباط، مدرس 

را  کند و آندهد. در این آرایش، مدرس بین دو اظهار نظر متفاوت اعتدال برقرار مىپایین شبکه انتقال مى

 .دهدبه صورت پیام به قسمت پایین شبکه ارتباطى انتقال مى
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  (circle arrangement) اىشبکه ارتباطى دایره 

ای، افراد گروه فرصت بیشترى براى ارتباط با یکدیگر دارند. این نوع شبکه ارتباطى در شبکه ارتباطى دایره

 .کندترین و مؤثرترین نوع ارتباط است و انگیزه فراوانى براى بحث ایجاد مىدر بحث گروهى قوى

 انتخاب افراد و تعیین نقش آنان در بحث گروهى

 :شود بحث شکل بگیرد این افراد عبارتند ازبحث گروهى افرادى حضور دارند که باعث مىدر 

براى رعایت نظم و ترتیب و بطور کلى به منظور سازمان دادن و اداره بحث  :اداره کننده یا رهبر گروه 

 .فراد مطلع و یا یکى از فراگیران باشدتواند مدرس یا یکى از اگروهی، یک نفر باید به عنوان رهبر گروه انتخاب شود. این فرد مى

حث فعاالنه در ب مند باشند وکنندگان اصلى بحث گروهى فراگیران هستند که قاعدتاً باید به موضوع مورد بحث عالقهشرکت :فراگیران 

 .یت قبول نمایندئولشرکت کنند و مس

انتخاب شود تا تصمیمات و نتایج مهم بحث را یادداشت کند. در بحث گروهی، بهتر است یک نفر به عنوان منشى گروه  :منشى گروه 

ها را عیناً یادداشت کند و از اعمال نظر شخصى اجتناب ورزد. مدرس یا معموالً منشى باید موارد موافق و مخالف، پیشنهادها و توصیه

 .توانند این نقش را به عهده بگیرندیکى از فراگیران مى

توان فرد مطلعى را با دعوت قبلى موضوع مورد بحث نیاز به اطالعات فنى و تخصصى داشته باشد، مىاگر  (:شخص مطلع )میهمان 

 .تواند اطالعات الزم را عرضه کند و به سؤاالت پاسخ دهد یا نظر تخصصى بدهددر بحث گروهى شرکت داد. چنین فردى مى

یا ارزیاب تعیین شود تا جریان بحث را از بیرون مشاهده کند و  در بحث گروهی، بهتر است یک نفر به عنوان ناظر :ناظر یا ارزیاب 

نظرهاى خود را در مورد چگونگى اجراى بحث یادداشت و عرضه نماید. معموالً ناظر باید در خارج از گروه و در محلى که بتواند 

و ارزیاب را به عهده داشته باشد. تواند در طول مباحثه نقش ناظر جریان بحث را از نزدیک پیگیرى کند، قرار گیرد. مدرس مى

اند، مدرس باید نقش رهبر، منشى و ارزیاب را هایى که هنوز فراگیران مهارت الزم را در اجراى بحث کسب نکردهمعموالً در بحث

 .شخصاً به عهده بگیرد

 روش اجراى بحث گروهى

نده در بحث است. الزمه اینکه این روش با کنترین مسأله در اجراى روش بحث گروهى مشخص کردن وظایف اعضاى شرکتمهم

 .کیفیت مطلوب اجرا شود، آگاهى مدرس از وظایف خود و وظایف فراگیرانش است
 

براى اینکه بحث گروهى با کیفیت مطلوب اجرا شود آگاهى مدرس از وظایف خود  :وظایف مدرس در روش بحث گروهى 

 :توان به سه قسمت تقسیم کردگروهى مىالزم و ضرورى است. وظایف مدرس را در جریان بحث 

هاى زیر را مدرس که معموالً وظیفه رهبرى گروه را بر عهده دارد، باید قبل از شروع بحث گروهی، فعالیت :فراهم کردن امکانات .1

 :انجام دهد

فراهم و تعیین تدارکات الزم، از قبیل محل تشکیل بحث گروهی، مواد و تجهیزات الزم و آرایش هندسى نشستن را  .1

 کرده، در صورت لزوم، فرد مطلعى را براى شرکت در بحث دعوت کند

 درباره موضوع مورد بحث، مطالعه و نکات اصلى مطالعات خود را یادداشت کند .2

 سؤاالتى را که براى شروع و ادامه بحث الزم است، تهیه و تنظیم کند .3

 سازدلیت سایر اعضاى گروه را معین ئووظایف و مس .4

 منابع مورد لزوم در زمینه بحث را شناسایى کند .5

کننده در بحث بخواهد که درباره موضوع مورد بحث مطالعه کنند و با آمادگى قبلى در جلسه از کلیه اعضاى شرکت .6

 .بحث گروهى حاضر شوند

مدرس موظف است در شروع بحث، تحت عنوان مقدمه، هدف و ضوابط بحث گروهى را شرح دهد و وظایف اعضا  :شرکت در بحث.2

را مجدداً گوشزد کند، اما اگر مدرس در جریان بحث بیش از همه صحبت کند، تعداد کمترى از فراگیران امکان بحث پیدا خواهند 
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روهى استفاده خواهند کرد. مدرس باید در صحبت کردن حداقل مشارکت کرد و در نتیجه، تعداد کمى از آنان از فواید روش بحث گ

را داشته باشد. او باید نقش خود را تا حد یک شنونده و شاید ناظرى که تنها با صدا کردن نام افراد یا اشاره کردن یا تکان دادن سر 

وظیفه خود را در جریان بحث تا حد یک شنونده  کار افراد را تحت نظارت دارد، کاهش دهد. حالت مطلوب عملکرد او زمانى است که

ها کاهش دهد، تا فراگیران بتوانند در بحث شرکت فعال داشته باشند و در مورد مسائلى نظیر تعاریف، فرضیات، سؤاالت و ارتباط مثال

رزیابى از این مشارکت در بحث؛ اگیرى کنند. کار مدرس باید بیشتر پیگیری، تحلیل و ارزیابى بحث باشد، نه با موضوع، توافق و نتیجه

شود یا نه؛ با حقیقت و واقعیت انطباق دارد یا نه و موارد الزم در بحث لحاظ شده نظر که آیا بحث منطقى و مرتبط با موضوع انجام مى

 .دهداست یا نه؛ البته چنین وظایفى نباید منجر به انتقادهاى شخصى شود یا اینکه بیشتر وقت گروه را به خود اختصاص 

از دیگر وظایف مدرس در جریان بحث گروهی، کنترل و هدایت بحث است. او باید مراقب باشد که بحث  :کنترل و هدایت بحث.3

نظمى در بحث مشاهده کرد، باید بالفاصله مداخله کند و سعى کند با استفاده از موضوع خارج نشود و چنانچه انحراف، اغتشاش و بى

به مسیر اصلى خود برگرداند. او باید در این زمینه دقت الزم را به عمل آورد؛ زیرا مداخله سریع و حساب از کمترین کلمات، بحث را 

ف سبب، اگر سؤالى از طرنشده او ممکن است سبب شود که فراگیران از به دست آوردن تجربه اصالح مسیر بحث محروم شوند. بدین

 .ند تا فراگیران با کمک یکدیگر پاسخ سؤال را پیدا کنندفراگیران مطرح شود، باید سریعاً تدبیرى اتخاذ ک

 

 :وظایف فراگیران در روش بحث گروهى 

هاى بهبود تأثیر نقش مدرس تفهیم نقش فراگیران به آنان است. مدرس باید نقش فراگیران را بدقت به آنان بیاموزد. یکى از راه

هاى خود را براى حل مسائل مطرح کنند و در مواقع لزوم، از روه، پیشنهادهاى سایر اعضاى گرغم مخالفتفراگیران باید بتوانند به

رو شدن با استدالل صحیح سایر افراد و راهنمایى مدرس، آنها را اصالح نظرها و پیشنهادهاى خود دفاع کنند، یا در صورت روبه

ارزیابى واقع شود و به آنان نیز آموخته شود که فعاالنه االمکان باید توسط فراگیران دیگر مورد تحلیل و نظرهاى فراگیران حتى.نمایند

در تحلیل و ارزیابى نظرهاى دیگران دخالت کنند. فراگیران باید بپذیرند که یکى از وظایف آنان ایجاد سؤال است. اگر چنین باورى در 

 :ان بحث گروهى عبارت است ازاهم وظایف فراگیران در جری.آنان تقویت نشود، ممکن است از پذیرش مسؤولیت امتناع ورزند

 درباره موضوع مورد بحث فکر و مطالعه کنند .1

 عقاید و تجربیات خود را در جلسه مطرح کنند .2

 با دقت به جریان بحث و گفتگو گوش دهند .3

 را دوباره توضیح دهند در صورت عدم توجه، از اعضا بخواهند که آن .4

 خصوصى صحبت نکننددر جریان بحث گروهی، با یکدیگر بطور  .5

 انتظار نداشته باشند که نظر آنان حتماً پذیرفته شود؛ .6

 اگر نظر و پیشنهادى دارند بطور صریح بیان کنند؛ .7

 .گیرى کنندپس از پایان بحث، در مورد برنامه آینده تصمیم .8

 

 حاسن روش بحث گروهىم

 .یکدیگر سهیم شوندتوانند در عقاید و تجربیان با بحث گروهی، افراد مى .1

 .شودبا روش بحث گروهی، همکارى گروهى و احساس دوستى در بین اعضا تقویت مى .2

 .شود که افراد، خود را مورد ارزیابى قرار دهنددر جریان بحث گروهی، فرصتى فراهم مى .3

 .شودایجاد مىشود و روحیه نقاد در آنان نفس در افراد تقویت مىدر فرایند بحث گروهی، اعتماد به .4

 .دهدرو و خجالتى را براى صحبت کردن در جمع کاهش مىبحث گروهی، هراس افراد کم .5

 .کندروش بحث گروهى قدرت مدیریت و رهبرى فراگیران را تقویت مى .6

 .روش بحث گروهى در تقویت استدالل و قدرت اندیشه منظم، بسیار مفید است .7
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 هاى روش بحث گروهىمحدودیت

 .هاى پرجمعیت قابل اجرا نیستن روش براى کالسای .1

 .چندان مناسب نیست با دانش کمبراى فراگیران  .2

 .روش اجراى آن بسیار مشکل است و به مهارت احتیاج دارد.3

 

 روش آزمایش.7
لکه شود، بداده نمىاساس این روش بر اصول یادگیرى اکتشافى استوار است؛ به این معنى که در این روش، مستقیماً چیزى آموزش 

شود تا فراگیران خود از طریق آزمایش به پژوهش بپردازند و جواب مسأله را کشف کنند؛ به عبارت دیگر، موقعیت و شرایطى فراهم مى

روش آزمایشى فعالیتى است که در جریان آن، فراگیران عمالً با به کار بردن وسایل و تجهیزات و مواد خاصى درباره مفهومى خاص 

شود، اما نداشتن آزمایشگاه مجهز یا وسایل مناسب در مدرسه نباید کنند. آزمایش معموالً در آزمایشگاه انجام مىربه کسب مىتج

اى مورد نیاز نیست و حتى دلیلى بر عدم اجراى این روش باشد. در بسیارى از موارد، براى انجام دادن آزمایش وسایل چندان پیچیده

تجربى روش بسیار مناسبى است، ولى امروزه وان با کمک فراگیران فراهم نمود. این روش براى موضوعات علومتگونه وسایل را مىاین

 .شودانسانى نیز از آن استفاده مىدر روانشناسى و سایر علوم

یران با روش آزمایشى ممکن است به منظورهاى مختلفى بکار رود؛ مثالً گاهى ممکن است این روش به منظور آشنا کردن فراگ

اى بکار گرفته شود. در هر صورت، مدرس هاى عملى یک مفهوم و زمانى به منظور فراهم آوردن محیطى مناسب براى حل مسألهجنبه

ت تواند کیفیهاى الزم را در اختیار فراگیران قرار دهد. روش آزمایشى مىباید جهت کلى فعالیت را مشخص کند و اطالعات و راهنمایى

تواند براى ارضاى حس کنجکاوى و زایش دهد و یک عامل بسیار برانگیزنده در فعالیت آموزشى باشد. این روش مىیادگیرى را اف

خاطر ایجاد نفس و رضایتتقویت نیروى اکتشاف و اختراع و پرورش تفکر انتقادى فراگیران بسیار مفید باشد و در فراگیران اعتماد به

توجه و شیرین نماید و در نتیجه، کمتر آنان را خسته و ى آموزشى را براى فراگیران جالبهاتواند فعالیتکند. روش آزمایشى مى

 .حوصله کندبى

 

 محاسن روش آزمایش 

 .تر و مؤثرتر خواهد بودچون یادگیرى از طریق تجارب مستقیم حاصل شده است، یادگیرى با ثبات .1

 .گیرندش آزمایش کردن را نیز یاد مىهاى آموزشی، روفراگیران عالوه بر دست یافتن به هدف .2

 .شوددر فراگیران انگیزه مطالعه و تحقیق تقویت مى .3

 .کنندنفس پیدا مىشود و آنان اعتماد بهحس کنجکاوى فراگیران ارضا مى .4

 .شودنیروى اکتشاف، اختراع، و تفکر علمى در فراگیران تقویت مى .5

 .دکنحوصله مىکند و در نتیجه، آنان را کمتر خسته و بىفراگیران جالب و شیرین مىهاى آموزشى را براى این روش فعالیت .6

 

 محدودیت روش آزمایش 

 .شودهاى تدریس از نظر اقتصادى گران تمام مىاحتیاج به وسایل و امکانات فراوان دارد، لذا در مقایسه با سایر روش .1

 .آشنایى داشته باشند، نیاز دارد به مدرسان آگاه و مجرب که خود با روش آزمایشى .2

ها ممکن است اطالعات و معلومات کمترى در اختیار فراگیران قرار دهد و دامنه لغات و مفاهیم آنان تقویت نسبت به سایر روش .3

 .نشود

 .در صورت عدم کنترل، ممکن است به صورت غلط اجرا شود و این روش غلط در رفتار فراگیران تثبیت گردد .4

 

  (problem-solving modelالگوی حل مسأله ) .8
فراگیران با بهره گیری از تجارب و دانسته های پیشین خود، درباره رویدادهای محیط خود می اندیشند تا مشکلی را  الگو، این در 

 که با آن مواجه شده اند به نحو قابل قبولی حل کنند.
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  مراحل اجرا در الگوی مسأله:

سأله باید به مطرح مسأله یا بازنمایی مشکل: مسأله را از راههای مختلف می توان در ذهن فراگیران ایجاد کرد. قبل از طرح .1

اجتماعی و اقتصادی و ... توجه  خصوصیات فراگیران نظیر سن، میزان تحصیالت، رشد ذهنی و عاطفی، ویژگیهای فرهنگی، شرایط

  کرد.

گردآوری اطالعات باید از نظر علمی معتبر باشند و اطالعات جمع آوری شده باید با توجه به  جمع آوری اطالعات: منابع .2

  معیارهای صحیح وعلمی طبقه بندی شوند.

ساختن فرضیه، منظور از فرضیه سازی، پیش بینی راه حلهای احتمالی و حدسی برای حل مسأله است. فراگیر برای ساختن  .3

  گزیند. برای حل مسأله چندین راه را برمیپردازد و فرضیه ناگزیر است به تفکر ب

آزمایش فرضیه: فرضیه، حدسی است که براساس اطالعات پیشین و شواهد موجود، در برخورد با دنیای خارج، در ذهن فراگیر  .4

  شکل می گیرد.

   ه گیری مسأله حل نخواهد شد.نتیجه گیری، تعمیم و کاربرد: فرآیند حل مسأله، باید به نتیجه منتهی شود. بدون نتیج .5

  چگونگی کنش و واکنش مدرس نسبت به فراگیران در الگوی حل مسأله: 

مدرس نقش راهنما را در فرآیند تدریس بازی می کند. روش کسب اطالعات را به فراگیران می آموزد. در این الگو عالقه و رغبت و 

پیش تعیین شده نیست. در آموزش از انگیزه های درونی استفاده می شود. توانایی همواره مورد توجه است و محتوی آموزشی از 

مدرس، نقش مشاور و راهنماست. ارتباط  نقش جمعی صورت به گاهی و فردی صورت به گاهی  فراگیران دائماً با مدرس در ارتباطند.

   اعضای کالس براساس احترام و محبت متقابل است.

  :ألهمس حل الگوی در موقعیت و منابع 

مدرس، کتاب درسی، کتابخانه، فیلم، موزه و ... می توانند منبع دریافت اطالعات باشند. فعالیتهای آموزشی منحصر به  چون عواملی 

   کالس درس نیست.

 

  محاسن و محدودیتهای الگوی حل مسأله:

شکست، خود را مسئول می داند نه مدرس را، در این الگو، فراگیر فعال است، احساس مسئولیت بیشتری می کند، هنگام موفقیت یا 

  رشد فراگیر هدف اصلی است. روح پژوهش و انتقادگری را پرورش می دهد و فراگیر فردی خالق و نوآور خواهد بود.

 در هر گو به مدرسان قوی و باتجربه و پژوهشگر نیاز دارد. امکانات فراوانی را می طلبد. تعداد فراگیرانال این  محدودیتها مورد در

 نفر تجاوز کند. 20کالس محدود است و بطورکلی تعداد فراگیران، در هر کالس نباید از 

 

  تدریس بارش افکارروش  .9
یکی از شناخته شده ترین شیوه های برگزاری جلسات هم فکری و مشاوره بوده و کاربرد  "BRAIN STORMING"بارش افکار 

ویژگیهایی منحصر به فرد است. در واقع بسیاری از تکنیک های دیگر منشعب از این روش است. جهانی دارد. این روش دارای مزایا و 

در اینجا ضمن معرفی کوتاهی از تاریخچه و تعریف بارش افکار به بررسی قواعد این روش می پردازیم. آنگاه ترکیب اعضا و گروه 

می گردد. در نهایت مزایا و معایب این روش معرفی می شود تا مشخص می شود و پس آن روند برگزاری یک جلسه بارش افکار ارایه 

این روش توسط الکس اسبورن  دبیران و روسای جلسات بتوانند دامنه ی کاربرد آن را ارزیابی کرده و در جای خود از آن استفاده کنند.

ت تحقیقاتی، بازرگانی، علمی و فنی معرفی گردید. در آن زمان بنیاد فرهنگی اسبورن این روش را در چندین شرک 1988در سال 

برای حل مشکالت و مسایل مدیریت به کار گرفت. موفقیت این روش در کمک به حل مسایل آن چنان بود که ظرف مدت کوتاهی 

 تعریف بارش افکار را چنین بیان می دارد :  "وبستر "به عنوان روشی کارآمد شناخته شد.فرهنگ لغت 

که در آن سعی گروه بر این است تا راه حل مشخصی را بیابد، در این روش همه ی نظرات در جمع تکنیک برگزاری یک کنفرانس 

بندی مورد استفاده قرار می گیرند. روش بارش افکار امروزه یکی از متداول ترین روشهای تصمیم گیری گروهی است و موجب گسترش 
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دان زیادی از جمله : اسبورن، کال و همکاران، بوچارد، گچکا و و تحول بسیاری از روشهای مرتبط و مشابه گردیده است. دانشمن

 همکاران، دلبگ و همکاران، لوئس، و نگاندی و سیج در کتابهای خود به این روش پرداخته اند و جهت ارتقا آن کوشیده اند.

برابر پیشنهاد ایجاد شده در  2اسبورن عنوان می دارد پیشنهاد ایجاد شده در ذهن یک فرد عادی در گروه، : قواعـد بارش افکار 

حالت انفرادی است. در صورتی که قواعد و مقررات مشخصی برای جلسات بارش افکار در نظر گرفته و رعایت گردد، این روش بسیار 

 :کارآمدتر خواهد شد. بارش افکار بر دو اصل و چهار قاعده ی اساسی استوار است.

نظرات، آن بخش از مغز را که به خالقیت مربوط است فعال تر می کند تا بر تفکر  است. تنواع اصل اول مبتنی بر تنوع نظرات 

خود فایق آید. تفکر قضاوتی در واقع به معنی ارزیابیها و نظرات تکمیلی نسبت به مطلب  THINKING JUDJMENTALقضاوتی 

 سی و ارزیابی پیشنهادات صورت می گیرد. مطرح شده است. به این منظور بعد از آنکه تمامی پیشنهادات جمع آوری گردید ؛ برر

. یعنی هر چه تعداد پیشنهادات بیشتر شود، احتمال رسیدن به یک راه حل بهتر افزایش اصل دوم کمیت، فزاینده کیفیت است

 می یابد.

 چهار قاعخخده اساسی بارش افکار 

توجه کرده و بررسی و ارزیابی پیشنهاد را به آخر جلسه : این مهمترین قاعده است و الزم است تمام اعضا به آن انتقال ممنوع -1

 موکول کنند. ضمن اینکه مالحظه تبعیض آمیز پیشنهادات نیز ممنوع است.

ه پیشنهاداتی است که به ذهن آنها ئبخشیدن به شرکت کنندگان برای ارا: این قاعده برای جرأت اظهار نظر آزاد و بی واسطه. -2

ر در یک جلسه بارش افکار تمام اعضا باید جسارت و شهامت اظهار نظر را پیدا کرده باشند و بدون آنکه خطور می کند، به عبارت دیگ

؛ بتوانند پیشنهاد و نظر خود را بیان کنند. هر چه پیشنهادات جسورانه تر باشد بعضاً انتقاد مستقیم داشته باشندترسی از ارزیابی و 

 نشان دهنده ی اجرای موفق تر جلسه است.

شود. موفقیت و کارسازتر در بین آنها بیشتر می: هر چه تعداد نظرات بیشتر باشد، احتمال وجود پیشنهادات مفید  . تأکید بر کمیت-3

اجرای روش بارش افکار با تعداد پیشنهادات مطرح شده در جلسه رابطه مستقیم دارد. در این روش این گونه عنوان می شود که هر 

 تر باشد احتمال وجود طرح پیشنهاد کیفی بیشتر است.چه تعداد پیشنهاد بیش

اعضا می توانند عالوه بر ارایه پیشنهاد، نسبت به بهبود پیشنهاد خود اقدام کنند. روش بارش افکار  : . تلفیق و بهبود پیشنهادات-4

 ود. آنها همچنین می توانند پیشنهاداین امکان را به اعضا می دهد که پس از شنیدن پیشنهادات دیگران پیشنهاد اولیه بهبود داده ش

 خود را با چند پیشنهاد دیگر تلفیق کرده و پیشنهاد بهتر و کاملتری را به دست آورند.

 ترکیب اعضای گخخروه بارش افکار

 ودر هر جلسه بارش افکار الزم است افراد ذیل حضور داشته باشند : رییس، دبیر جلسه و اعضای گروه، رییس جلسه، قواعد کاری 

 م می دهد. کار ثبت صورتجلسه را انجاناظر بر حسن اجرای آنهاست. دبیر،مسئله مورد بحث مشکل را مطرح می کند و 

یس جلسه بنشیند، به طوری که بتواند نقش رابط غیر مستقیم بین رییس جلسه و اعضا را ایفا کند. بهتر ئبهتر است دبیر نزدیک ر

به کلمه، یادداشت شوند. اسبورن پیشنهاد می کند که از افرادی که دارای موقعیتهای شغلی  است پیشنهادات به طور گزارشی، نه کلمه

یکسان هستند برای هم فکری، دعوت به عمل آید. ضمناً باید در نظر داشت چنانچه رییس و مرئوس با هم در یک گروه باشند اصل 

    بالً تدابیری اندیشیده شده باشد.واسطه خدشه خواهد یافت مگر آنکه برای آن قاظهار نظر آزاد و بی



 

 

137 

 

 وژیه دمرسین رتبیت رمبی  –آی وی راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ
 بارش افکار جلسات برگخخخزاری رویه 

حتی االمکان از لحاظ رتبه ی اداری همسان باشند. مشکل به روشنی تعریف  که نفری از اعضا انتخاب می شوند 12تا  6یک گروه 

شده و برای شرکت کنندگان توضیح کافی داده می شود. حداقل یک هفته از طرح صورت مسئله گذشته باشد یعنی دستور کار هر 

ن صورت ار می شود. با نوشتای توجیهی برگز جلسه قبالً اعالم شده باشد. بالفاصله پیش از جلسه اصلی بارش افکار، برای اعضا، جلسه

قاعده جلسه  4رئیس جلسه  شود. ن باشد، جلسه بارش افکار شروع میروی تخته سیاه به طوری که برای همه قابل خواندمسئله 

د را ت یک پیشنهاه پیشنهاد باشد دست خود را باال می برد و در هر نوبئد. هر یک از اعضا که مایل به ارابارش افکار را متذکر می شو

کلمه ای و کوتاه، هر یک از پیشنهادات را روی تخته سیاه می نویسد و در همین حال  2یس جلسه طی یادداشتی ئه می دهد. رئارا

ه ئاند برای برانگیختن اذهان در ارایس جلسه می توئثبت می کند. در صورت لزوم ر دبیر جلسه پیشنهاد را با جزئیات بیشتری

دقیقه  60طرح کند. مدت زمان جلسه نباید از حد مجاز، که معموالً  ه شده، را مجدداًئصورت مسئله با پیشنهادات ارا دیدپیشنهادات ج

 است تجاوز کند.

  :بارش افکارمحاسن 

وجودی که روش بارش افکار بسیار متداول است، لیکن تاکنون به طور خاص، در جهت روشن نمودن بهترین شرایط اجرای این  با

 تحقیقات کافی صورت نگرفته است. مزایای این روش عبارتنداز :روش، 

 با توجه به اصل هم افزایی باعث می شود خالقیت گروهی مؤثرتر از خالقیت فردی عمل کند.

 با این روش، در مدت زمان نسبتاً کوتاهی، شمار زیادی پیشنهاد حاصل می شود.

 بارش افکار شروع می شود.  برای همه قابل خواندن باشد، جلسهبا نوشتن صورت مسئله بر روی تخته سیاه به طوریکه 

 محدودیت های بارش افکار:

 ممکن است ایجاد شرایط جهت اظهار نظر آزاد و بیواسطه دشوار باشد.

 رگروه معموالً تحت فشار اکثریت قرار گرفته و موجب می شود فرد با نظر اکثریت موافقت کند، حتی اگر قویاً احساس کند که نظ

 اکثریت اشتباه است.

اکثر اوقات تمایل گروه بر حصول یک توافق است، تا دستیابی به پیشنهادات متنوعی که به خوبی مورد بررسی قرار گرفته باشند، در 

 واقع این حرکت در حال حاضر بخاطر ساختار جلسات، به صورت عادت درآمده است.

ه ئا برای بحث بیشتر و در نتیجه ارایده آل را پیشنهاد می کنند و این از تالش آنههنگام بارش افکار، اغلب افراد مواردی بدیهی یا ا

 کاهد.پیشنهادات خالق می

 شود ولی اصالح و پاالیش ساختاری پیشنهادات را در بر ندارند.ایش پیشنهادات میبب افزسخود به وع گرای بارش افکار، خودماهیت تن

 به طور کامل تحت الشعاع خود قرار دهند. ممکن است برخی از افراد جلسه رایس جلسه خود برخوردار نباشد ئاگر گروه از یک ر

 اجرای موفقیت آمیز این روش مستلزم شناخت قبلی افراد از مسأله است.

 پیشنهادات کمتر مشاهد می شود. "تدریجی"این روش، بهبود مرحله به مرحله در 
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ل کلی ئه شده برای حل مسائد گشته و باعث می شود که روش اراایل نسبتاً ساده و پیش پا افتاده محدوگاهی اوقات این روش، به مس

 پیچیده و کارآیی کافی را نداشته باشد.

 ه پیشنهادات متنوع مشکل است.ئپیروی از قواعد این روش، یا ارا برای بعضی افراد،

 روشهخخا و تکنیک هخخای مشابخخه 

گوید بهتر است شرکت کنندگان پیش از ورد به جلسه ی گوناگونی مشتق شده است. مثالً یک روش میاز بارش افکار روش ها

یس جلسه پیشنهادات را بدون اعالم منبع برای همه شرکت کنندگان ئیس جلسه قرار دهند، رئنهادات خود را کتباً در اختیار رپیش

 Anonymous"مورد استفاده قرار می گیرد، بارش افکار گمنام  3و  2 قرائت می کند. این روش که برای از بین بردن معایب بندهای

Brains "  نام دارد. شیوه های دیگری نیز وجود دارد، به عنوان مثال از شرکت کنندگان خواسته می شود، تا نظرات خود را در مدتی

 شود.خوانده می  "Brainwriting"کوتاه به رشته تحریر درآورند. این روش افکارنویسی 

مشهور است. این روش را جورج مولر کارشناس شرکت فورد  Triggerتلفیقی از افکار نویسی و بارش افکار نیز وجود دارد که به روش 

موتور ابداع کرد. در این روش شرکت کنندگان هر کدام شخصاً فهرستی از کلمات مرتبط به مسأله را تهیه می کنند. مزیت این روش 

در این است که قابلیت بسط و گسترش پیشنهادات را دارد. ویلیام گوردن به منظور غلبه بر برخی مشکالت بارش بر روش بارش افکار 

 اصول مسأله پرداخته و یایس جلسه، از گروه می خواهد تا به مفهوم ئرافکار شیوه جدیدی را ابداع کرد. رویه آن بدین گونه است که 

، رفته رفته، با مطرح شدن نظرات متفاوت، افراد اطالعات بیشتری پیدا کرده و پیشنهادات مسأله را ریشه ای مورد بررسی قرار دهند

جدیدی مطرح می کنند. مزیت عمده این روش امکان بررسی سایر پیشنهادات و عدم تمرکز بر یک پیشنهاد است. در نتیجه این روش 

 گردد.مانع تصمیم گیری ناپخته در فرآیند حل مسأله می

 های تدریس متعدد دیگری نیز وجود دارند اما به معرفی همین تعداد اکتفا شده است . اگر چه روش

 تعیین فضاهاى آموزشى

گیرد. درحالى ها در چهار دیوارى محصول آن صورت مىدر فرم سنتی، تنها فضاى آموزشى کالس درس است که گاهى کلیه فعالیت

بینى الزم از دیگر ریزى و پیشنشده بلکه همراه با برنامه آموزشى تلقى هاى مترقى آموزشی، کالس درس تنها فضاىکه در نظام

هاى علوم تجربی، مراکز یادگیری، کالس، آزمایشگاه بر دراینصورت، عالوه .آیدعمل مىفضاهاى آموزشى نیز حداکثر استفاده به

 شوند. بعالوه، کلیه اماکننظایر اینها فضاهاى آموزشى محسوب مىها و ها، نمایشگاهها، کارگاههاى ورزشی، استادیومها، زمینکتابخانه

توانند ها مىها و فروشگاهآهن، تئاترها، سینماها، استودیوهاى رادیویى و تلویزیونی، حتى مغازههاى راهها، ایستگاهها، فرودگاهنظیر موزه

طور پیوسته و توان نتیجه گرفت که محبوس کردن فراگیران بهراحتى مىبنابراین به .نظر گرفته شوند عنوان فضاهاى آموزشى دربه

داف نظر پرورشى ما را به اهتواند نه از حیث آموزشى و نه از نقطهکننده و غیرقابل انعطافى نیز کالس نمىهمیشگى در فضاى خسته

نماید فراگیر کمک شایان توجهى مى نظر هدایت کند، بلکه انتخاب فضاهاى مناسب و مطلوبى که به ایجاد یادگیرى مؤثرى در مورد

 .نظرهاى پرورشى نیز مثمرثمر قرارگیرندتوانند از نقطهمى

توانیم نتیجه بایستى میان آنچه که مایلیم داشته باشیم و آنچه که مى لبته، همیشه فضاهاى مناسب آموزشى دراختیار ما قرار ندارند؛ درا

آل است نه آنچه که در مدارس موجود است. چنین ش نکنید در اینجا صحبت از ایدههایى را بوجود آوریم. فراموبدست آوریم سازش

 توانیدمى ماش که باشد کوچکى بسیار یادگیرى مرکز یا و کتابخانه یک تأسیس تواندمى هابحث اینرسد که حداقل نتیجه نظر مىبه

 .ات موجود براى آموزشگاه خود تدارک ببینیدامکان حداقل با


