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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*S11O7  : آموزش  ماهیت بیماری راههای دستورالعمل ها ی نحوه آموزش و اطالع رسانی ومحتوای آموزشی استاندارد

 پیشگیری با تمرکز بر کاهش اسیگما  به تفکیک گروه های هدف برنامه   تهیه و دو سال یکبار مورد بازبینی قرار گیرد

 استراتژیک  :شناسنامه کتاب در برنامه 

(* برنامه استراتژیک S11O07این مجموعه د ر راستا نیل به هدف هفتم از استراتژی یازده) 

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

 است . 

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

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

 استانی ارسال شد .   SIPجهت بهره برداری به  گروه های فنی 
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
 

 تالیف :

 دکتر هنگامه نامداری تبار

 دکتر کتایون طایری

  ویراستاری :

   سعیده زاهد انارکی

 زهرا رجب پور  

  :زیر نظر 

 دکتر شهرام رفعیی فر  -  دکتر پروین افسر کازرونی  -  محمد مهدی گویاکتر د

 )به ترتیب حروف الفبا(:تایید کننده  (SIP)اعضا کمیته کشوری نظارت بر اجرای برنامه

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

 دکتر کامبیز محضری–دکتر مهدی محمدی قمبری  -ودرزی گنسرین –دکتر   قدوسی –فتحی 

 :)به ترتیب حروف الفبا( :با تشکر از همکاری

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

 پوراعظم ولی  -وشین فهیم فردکترن–حمیرا فالحی دکتر-حامد صفری-شریعمتدار
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
 فهرست

 5     موضوع تی و اهم  اتیبخش اول : کل 

 6 یآموزش یراهنما یو معرف یاهداف آموزش

 7 "یو یآموزش اچ آ نید نوکریرو " یمعرف

 13 موضوع تیاهم

 16 دزیا یماری و تفاوت آن با ب  یو یبخش دوم : عفونت اچ آ

 39 یو یآموزش اچ آ نی نو کردی آموزش رد رو یبخش سوم: روش و الگو

 48 یو یآموزش اچ آ  نی نو کردی رو یعمل گام اه یبخش چهارم  : راهنما

 53 گام اول:شروع بحث )مقدمه (

 56 یمنیا ستمیس یگام دوم: معرف

 59 یعفون یهایماریب اتیگام سوم:کل

 63 زایماریگام چهارم:عامل ب

 67 گام پنجم :راه انتقال

 71 یماریب میو عال ییزایماریگام ششم :نحوه ب

 78 صیگام هفتم :تشخ

 82 (:درمان1گام هشتم )

 86 یریشگی(:پ2گام هشتم )

 90 یو یو مراقبت و ردمان اچ آ صی از تشخ  یات یبخش پنجم : کل 

 93 آموزش ندی گاهن فرآ 12 یبخش ششم : استاندارداه



 

 

4 

 

 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 

 101 یمرب  تی رتب  یثبت و گزارش ده  ی: نموهن فرم اه 1  مهی ضم 

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

 108 تکنولوژى آموزشى

 114 : یمنظم آموزش یطراح یالگو

 121 سیتدر یانواع روش ها

 121 .روش حفظ و تکرار1

 122 .روش سخنرانى2

 125 پاسخ.روش پرسش و 3

 125 .روش نمایشى4

 126 .روش ایفاى نقش5

 128 .روش بحث گروهى6

 132 .روش آزمایش7

 133 (problem-solving modelحل مسأله ) یالگو .8

 134 بارش افکار سیروش تدر .9
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 

 

 اهمیت موضوع کلیات و بخش اول : 
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
 آموزشیاهداف آموزشی و معرفی راهنمای 

لذا الزم است  مربیان آموزش دهید .باید اچ آی وی را با رویکرد نوین به  مدرسین تربیت مربی شما به عنوان 

 های زیر را دارا باشید :دانش و مهارت 

چرا باید این کار را انجام دهید و این کار چقدر مهم هست  با مفهوم رویکرد نوین آموزش اچ آی وی آشنا باشید و بدانید  الزم است 

 ؟ 

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

مفاهیم و کلیات اچ آی کمک کنید ؛ الزم است خود شما "اچ آی وی  "قبل از اینکه شما بخواهید به دیگران  در خصوص بیماری 

 را به خوبی  بشناسید . وی

 این کتاب مطالعه کنید   بخش دوماین موضوع را  می توانید در 

باید مهارت هایی را بلد باشید که بتوانید در افراد انگیزه الزم  برای انکه آموزش شما منجر به اصالح نگرش و باورهای مخاطبین شود،

برای  کار مورد نظر را ایجاد کنید پس شما در پایان این دوره اموزشی باید مهارت برقراری ارتباط وارائه آموزش انگیزشی را  کسب 

 کرده باشید .

 این کتاب مطالعه کنید بخش سوم   این موضوع را  می توانید در

ی انکه بتوانید اچ آی وی را به عنوان یک بیماری عفونی قابل کنترل معرفی کنید ، باید گام به گام ، مراحل آموزش یک بیماری برا

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

  این کتاب مطالعه کنید  بخش چهارماین موضوع را  می توانید در 

داشتن اطالعاتی در خصوص نحوه تشخیص و مراقبت و درمان ، اچ آی وی به شما کمک می کند تا به سوال فراگیران خود به 

 درستی پاسخ دهید . 

 . این کتاب مطالعه کنید  بخش  پنجم این موضوع را  می توانید در 

گانه استاندارد این خدمت را بدانید )این اجزا  12 آموزش اچ آی وی با رویکرد نوین  یک خدمت استاندارد است ، شما باید اجزا

عبارتند از اینکه  این خدمت باید به چه کسانی ، با چه هدفی ، توسط چه کسی و چگونه و در چه زمانی ارائه شود ؛ ارتباط این 

وه پایش و خدمت با سایر خدمات وابسته جیست و چگونگی اتصالش با سایر خدمات ،نحوه ثبت و گزارش دهی خدمت و نح

 ارزشیابی آن ، ثبت و گزارش موانع و راهکارهای پیشنهادی برای ارائه بهتر این خدمت ( 

 این کتاب مطالعه کنید  بخش  ششم این موضوع را  می توانید در 

 ددر بخش ضمیمه شما می توانید در صورت تمایل اطالعات بیشتری درخصوص تکنولوژی آموزشی و روشهای آمورشی را فراگیری*

تهیه شده  "آموزش اچ آی وی مدرسین تربیت مربی رویکرد نوین   "این مجموعه ویژه

 است .
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
  "رویکرد نوین آموزش اچ آی وی "معرفی 

ح باورهای غلط از اهداف اصلی برنامه کنترل اچ آی وی است که  کاهش انگ و بدنامی بیماری اچ آی وی و اصال

 زیر ساخت و مبنای اصلی برای فراهم آوردن امکان نیل به سایر اهداف برنامه کنترل اچ آی وی می باشد 

 کنترل اپیدمی اچ آی وی در گرو دستیابی به سه هدف مهم زیر است  

 افراد مبتال شناسائی شوند 

 به خدمات درمانی دسترسی پیدا کنند و تحت درمان قرار گیرند 

ال درمان را  تا آخر عمر ادامه دهند تا با یک درمان موثر ، تعداد ویروس در خون آنها به قدری پایین آید که ضمن تضمین سالمت خود ، احتم

 انتشار بیماری به سایرین به حداقل ممکن برسد 

انگ و تبعیض و ترس از بیماری  هدف فوق می باشند .دستیابی به هر سه غلط  در جامعه  از موانع اصلی و مهم در انگ و بدنامی و باورهای  اما

منجر می شود افراد برای تشخیص اقدام نکند و یا درصورت تشخیص ، برای دریافت خدمات مراجعه نکنند و یا اگر تحت درمان هستند ، درمان 

 را نیمه کاره رها کنند . 

 آموزشی استاندارد که منجر به کاهش انگ ناشی از بیماری و اصالح باورهای غلط  شود امری اجتناب ناپذیر است .  جود یک مدلولذا 

 طی مراحل زیر طراحی شده است : " رویکرد نوین آموزش اچ آی وی "در همین راستا 

 مدل آموزشی :تعیین استاندارد 

 که عالوه بر آنکه بتواند در حیطه نگرشی اثر بگذار ، ساده ، کوتاه مدت ، قابل تکرار نیز باشد . با بررسی مدل های آموزشی ، مدلی طراحی شد

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

 تعیین اهداف  آموزشی :

 وی هدف نهایی این است که باور زیر در فراگیران ایجاد شود :در رویکرد نوین آموزش اچ آی 

اچ آی وی یک بیماری عفونی قابل کنترل است که در صورت تشخیص و درمان به موقع هم فرد بیمار می تواند طول عمر نرمال  "

 "داشته و هم امکان انتقال بیماری به دیگران به حداقل ممکن می رسد .

 ین هدف اصلی ، اهداف متعدد در حیطه های آگاهی و نگرش نیز تعیین شده است .بدیهی است برای نیل به ا

 : تعیین استاندارد محتوای آموزشی

 گابتدا محتواهای آموزشی شایع مورد استفاده در سطوح مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت و نکات و خطاهایی که می توانستند منجر به تشدید ان

 د مشخص شد .و یا ترویج باورهای غلط شون

ضمن اجتناب از خطاهای رایج در امر آموزش اچ آی وی ، اچ آی به گونه ای طراحی شد که سپس محتوای آموزشی  متناسب با اهداف آموزشی 

 وی را در قالب یک بیماری عفونی به فراگیران آموزش دهد .

 یر نگرش استاندارد سازی شد .توالی ارائه بخش های مختلف محتوای آموزشی ، مبتنی بر شکل گیری مبانی تغی

 گام آموزشی تقسیم بندی شد . 8در مجموع بخش های مختلف  محتوای آموزشی در قالب 
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
 : روش های آموزشتعیین استاندارد 

محتوای از روش های آموزشی که در حیطه نگرشی موثر هستند ، چند روش ساده و قابل تکرار انتخاب شده و روش استاندارد برای هر گام در  

 .آموزشی تعیین شد

 : ابزارهای کمک آموزشیتعیین استاندارد 

ز و در یادگیری برنامه نیاینکه در راستای اهداف برنامه بوده ، برای سنین مختلف جذاب و جالب باشد ،  استفاده از اشکال به گونه ای که ضمن

 موثر باشند .

 لفی دارند که به شکل گیری پلکانی مبانی تغییر نگرش کمک می کنند .کرکترهای شخیصتی ثابت که متناسب با محتوا ، اشکال مخت

این مدل اموزشی طی سه سال در گروه های مختلف مورد استفاده قرارگرفت و متناسب با نظرات و نتایج حاصل  

 زمان ( مورد بازبینی قرار گرفت –ابزار  -روش–از جلسات آموزشی فردی و گروهی ، اجزا آن )محتوا 

 نفر 180عمومی /متخصص :  پزشکان

 نفر 240مربیان آموزش بهورزی :

 نفر  320سال : 18تا 10جوانان 

 نفر  280کارشناسان /کاردانان غیر وابسته به رشته های پزشکی :

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

 نفر 23بیماران مبتال به سل :

 نفر  60های علوم پزشکی :کارشناسان ایدز دانشگاه

، تا به مرحله اشباع رسیده و در جلسات آموزشی انتهایی نیازی به تغییر در اجزا مدل این فرآیند آنقدر تکرار شد

  آموزشی وجود نداشت . 
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
    در رویکرد نوین آموزش اچ آی وی اجتناب از خطاهایی شایع

 ی  تاکید بر اجتناب از خطاهای رایج در آموزشهای اچ ای وی است . یکی از ویژگی های مهم رویکرد نوین آموزش  اچ آی و

با نگاهی دقیق تر به  محتوا ، روش ها و ابزارهای انتقال پیام و الگوهای آموزشی استفاده 

شده برای آموزش اچ آی وی تاکنون ؛ با حجم عظیمی از تنوع در هر یک از اجزا فوق 

رغم اینکه هدف کاهش انگ را پیگیری می  مواجه می شویم . و در بعضی موارد علی

کرده اند ، اما در نهایت به دلیل اشکال در محتوا ، روش و الگوی آموزشی به کار گیری 

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

تا  آموزشی گرفته وجود دارد که از تغییر رویکرد کنترل بیماری و درنتیجه تغییر اهداف

 نگرش منفی آموزش دهنده و حتی  دانش ناکافی آموزش دهنده می توان نام برد .

تعدای از شایعترین خطاهای آموزشی در این خصوص  و تاثیر نهایی آنها در  در ادامه با

 ایجاد و یا دامن زدن به باورهای غلط اشاره می شود :

این خطای آموزشی :  اچ آی وی یک بیماری غیر قابل درمان و کشنده است 

در ابتدا این بیماری را یک عمدتا از دانش ناکافی در خصوص بیماری ایجاد می شود .

.این باور که با بیماری  می کردند بیمای غیر قابل درمان و کشنده و مرگبار معرفی 

اذهان عمومی شکل گرفته است . اگرچه کشنده و غیر قابل درمان مواجه هستیم در 

ح علمی به حدی رسید که بیماری قابل کنترل است ، اما واین دانش خیلی زود در سط

همچنان در محتواهای آموزشی کنونی مشاهده می شود که بیماری به عنوان یک 

بیماری کشنده و غیر قابل درمان معرفی می شود ، استفاده از عالیم خطر و ایجاد 

در خصوص اچ آی وی را می توان  در پیام های اطالع رسانی ، استفاده از وحشت  

تصاویری مانند اسکلت و زمینه های سیاه در ابزارهای آموزشی و یا استفاده از اشکال 

 نمونه هایی از این امر می باشند عوارض بیماری در سخنرانی ها و کالس های آموزشی  

 :  درصورتی  که پیام اصلی در رویکرد نوین آموزش اچ آی وی درست برعکس است

  

راه های معرفی دسته بندی گروه های جمعیتی به عنوان گروه های پرخطر  

انتقال بیمار که با اعتیاد تزریقی وروابط جنسی در ارتباط است ، منجر می شود 

انگ و تبعیض و بدنامی مرتبط با این موارد به بیماری اچ آی وی هم منتسب 

یکی از دسته بندی گروه های جمعیتی به عنوان گروه های پرخطر  شود . 

. تمرکزبر دسته بندی د داردی است که در اغلب آموزش ها وجوشایعترین موارد

روی گروه های هدف برنامه برای تعیین سیاست های پیگشیری، یکی از اصول 

مهم برنامه های کنترل اچ آی وی است ، اما این دسته بندی برای سیاستگزاران 

برای تعیین سطوح مداخله ای است . استفاده از این دسته بندی در آموزش های 

ی ، منجر می شود که اچ آی وی مخصوص گروه خاصی به حساب آید ، که آن گروه هم خود دارای تبعیض و انگ عمومی و برای جامعه عموم

کنترل است که در صورت درمان تا آخر عمر می تواند اچ آی وی یک بیماری عفونی قابل 

 .بدون عالیم و عوارض باشد
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
معرض خطر اچ آی وی  می باشد . لذا  ابتدا با این روش آموزش، که به صورت وسیع و شایع استفاده می شود ، بیان می شود که گروه های در 

دارند هستند ، بعد که استیگمای این موارد به اچ آی  مردانی که با مردان دیگر رابطه جنسیو یا   فروش افراد تنیا  اعتیاد تزریقیافراد دارای 

وی منتسب شد ، تالش می شود اچ آی وی را از آنها جدا کرد.و یا برای کاهش انگ اچ آی وی تالش می شود انگ متنسب با آن گروه های 

برنامه های آموزشی باید در راستا کاهش انگ و تبعیض این رفتارها عمل کند ، اما با توجه به جمعیتی را کاهش داد .اگر چه شکی نیست ، کل 

ریشه های اعتقادی و فرهنگی جامعه نیل به این هدف  شاید در دراز مدت امکان پذیر باشد ، در حالی که سرعت انتشار اچ آی وی  چنین 

 مجالی را فراهم نمی آورد .

 که پیام اصلی در رویکرد نوین آموزش اچ آی وی درست برعکس است :  درصورتی 

 

ی مشابه با مورد اشاره شده در اقدام اخالقی سازی و قضاوت در خصوص رفتارها :

قبلی ، بعضی از پیام ها نه به صراحت پیام فوق ، اما به صورت غیر مستقیم با مضمونی 

 "مشابه ،انگ و تبعیض را تشدید می کند ، به عنوان مثال پیامهایی با این مضمون که 

 "پایبندی به کانون خانواده ، راه پیگشیری از ابتال به اچ آی وی مطرح می شود .

درصورتی که همسر فردی که مبتال به اچ آی وی است ، علی رغم اینکه پایبند به کانون 

خانواده است ، باز ممکن است به اچ آی وی مبتال شود .یکی از بزرگترین مشکالت 

بیماران مبتال به اچ آی وی که حاضر نیستند برای ادامه درمان مراجعه کنند ، ترس از 

 است .اینگونه قضاوت های عمومی 

 درصورتی  که پیام اصلی در رویکرد نوین آموزش اچ آی وی درست برعکس است : 

 

 

 

 

 

،  یکی دیگر از  دانش ناکافی و باورهای غلط آموزش دهنده  در خصوص بیماری

. منجر شده روش ها و عواملی است که می تواند بر رواج بیشتر باورهای غلط اثر بگذارد

 ابزارهایی در آموزش اچ ای وی استفاده شود که باورهای آموزش دهنده را القا می کند 

.تنوع اطالعات و منابع مختلف اطالعاتی که بعضا اهداف یکسانی نیز ندارند ، و اهتمام 

به امر آموزش بدون مهارت الزم ، منجر به رواج اطالعات ضد و نقیض شده اغلب منجر 

  . ر باورهای نادرست می شود شته سر درکمی عموم مردم ، رواج بیب

 : در رویکرد نوین آموزش اچ آی ویکه درصورتی  

گروه جمعیتی ، نژاد و یا ملیتی خاصی نیست و هر انسانی درصورتی که در اچ آی وی متعلق به 

 معرض تماس با ویروس اچ آی وی قرار گیرد  می تواند مبتال به  اچ آی شود .

 

 

 اچ آی وی یک بیماری عفونی مانند سایر بیماریهای عفونی است

همه انسانها دارای گلبول سفید هستند ، اگر گلبول های سفید در معرض ویروس اچ آی وی 

قرارگیرند  فرد میتواند به  اچ آی وی  مبتال شود و این امر ارتباطی به عقاید و دین و مذهب افراد 

 ندارد 
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 

 

اری دربسی: این شایعترین باوری بود که اغلب آموزشگران به آن معتقد بودند . ایجاد ترس از اچ آی وی برای ممانعت از  رفتارهای پرخطر  

از رویکردهای آموزشی کنونی ،آموزشگر معتقد است با ایجاد ترس و واهمه از 

ایدز می توان از رفتارهایی چون اعتیاد و یا روابط جنسی محافظت نشده 

و بیشترین مخالفت آنان با رویکرد نوین آموزش  اچ آی وی طرح پیشگیری کرد . 

ماری عفونی قابل کنترل در این موضوع بود که اگر  اچ آی وی در حد یک بی

اذهان قرار گیرد و ترس ناشی از آن از بین برود ، شیوع روابط جنسی و اعتیاد 

تزریقی باال می رود . به عبارت دیگر اغلب آموزشگران این عرصه معتقد بودند که 

به خاطر  ترس از اچ آی وی  افراد از داشتن روابط جنسی و تزریق پرهیز می 

 کنند .

که این رویکرد نه تنها تاثیری بر کاهش این رفتارهای پرخطر نداشته  در حالی  

)زیرا علت آن رفتارها ریشه در عوامل دیگری دارد( بلکه منجر به تشدید انگ و 

تبعیض بیماری اچ آی وی شده است . با توجه به مبانی روانکاوی ، عواملی مانند 

بر رفتار فرد اثر بگذارد ،   ترس ، عذاب وجدان  و... برای مدت کوتاهی ممکن است

 ایاما در دراز مدت با مکانیسم انکار این عامل را نا دیده می گیرد ، خصوصا زمانی که انجام فعالیت غیر بهداشتی متناسب با  لذت و نیازه

ی قرار دهد ، نمی شود بلکه غریزی فرد باشد . لذا نه تنها ترس منجر به محدودیت رفتارهایی که ممکن است فرد را در معرض انتقال اچ آی و

این ترس از موانع مهم برای اقدامات تشخیصی و  می شود .و از طرف دیگر خود  منجر به انکار فرد برای در معرض خطر بودن اچ آی وی 

 درمانی اچ آی وی  می شود .

 درصورتی  که پیام اصلی در رویکرد نوین آموزش اچ آی وی درست برعکس است : 

 

 

 

 

 

  

درمانی کنونی ، اچ آی وی دیگر یک بیماری کشنده نیست و اگر به موقع تشخیص با روش های 

داده شود و تحت مراقبت و درمان قرار گیرد  نه تنها فرد تا آخر عمر بدون عالمت و عوارض خواهد 

 بود بلکه خطر انتقال به دیگران نیز نخواهد داشت .

 اچ آی وی یک بیماری مزمن شبیه دیابت است

 

 

 

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

ار مربیان قرارمی گیرد و کلیه وابزارهای آموزشی استاندارد شده و در اختی–روش  –محتوا  ثانیا

 مربیان در همه سطوح و سازمانها با یک روش ثابت پیام های استاندارد را منتقل خواهند کرد
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
اچ آی وی به عنوان یک بیماری عفونی ، از پیچیدگی های خاصی در امر مراقبت و درمان برخوردار  ارائه اطالعات تخصصی و غیر ضروری،  

است ، اما بیان مطالب تخصصی در آموزش های عمومی ، منجر به ترویج باور غیر قال درمان 

آموزش ها با بیان مطالبی مانند در بسیاری از بودن و ترس موهوم از بیماری می شود . 

ساختمان ویروس  اچ آی وی و استفاده از اصطالحات تخصصی و علمی  نه تنها فراگیران  

 درک صحیحی از بیماری پیدا نکرده بلکه دچار ترس و سردرگمی شده اند .

، مطالب به زبان خیلی ساده مطرح در رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 

شده است . حتی برای پزشکان و کارشناسان نیز از همین روش و اشکال 

موارد از روش آموزشی راضی  %94استفاده شد و در نظر سنجی نهایی 

 بودند .

 

 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 استرویکرد نوین آموزش اچ آی وی  با ساده ترین روش و مثال ها و اشکال شماتیک طراحی شده 
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
 اهمیت موضوع 

که ایدز یک بیماری است که سالیانه جان هزاران نفر را گرفته و به سرعت حتما  از سال ها قبل شنیده اید 

گسترش یافته است.اما امروزه کشورهایی هستند که  موفق شده اند بیماری را کنترل کنند .این موفقیت تنها 

را زمانی که زمانی حاصل شده است که آنها توانسته اند درصد باالیی از افراد مبتال را تحت درمان قرار دهند .زی

فرد تحت درمان قرار می گیرد  هم خودش می تواند زندگی سالمی داشته باشد و هم تعداد ویروس ها در خونش 

کم می شو د بنا براین  بیماری را خیلی کمتر به دیگران منتقل می کند و به این ترتیب بیماری در آن جامعه ها 

 کنترل شده است .
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
 ست که :این کار فقط زمانی امکان پذیر ا

 افراد مبتال از بیماری خود مطلع باشند 

 برای گرفتن  خدمات مراقبت و درمان اقدام کنند 

 خدمات مراقبت و درمان را به صورت مستمر دریافت کنند.

 اما در بعضی کشورها این اتفاق نمی افتد و درنتیجه بیماری به راحتی کنترل نمی شود زیرا در اینگونه کشورها :

 زیرا ". از موارد مبتال از بیماری خود مطلع نیستند درصد باالیی

 بیماری اچ آی وی هیچ عالمتی ندارد که با آن بشود به وجود بیماری شک کرد . 

باورهای غلط و نگرش های منفی در جامعه باعث می شود از ترس اینکه دیگران متوجه بیماری آنها بشوند برای 

 تشخیص اقدام نکنند 

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

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

 ندارد آنها مبتال شوند  .

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

 نمیدانند و یا باور ندارند که با  مراقبت و درمان  وضعیت جسمیشان بهبود پیدا می کند  

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

 باشند و ترجیح می دهند برای درمان اقدام نکنند  .

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

 

 

 اولین و  مهمترین کار این است که افراد مبتال شناسائی شوند 

 بعد راضی شوند که برای مراقبت و درمان  اقدام کنند 

 درمانشان را ادامه دهند 

 

 چه باید کرد ؟ 
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
 

 

 به گونه ای است که :   آموزش های اچ آی وییکی از روش های مهم این است که 

اچ آی وی به عنوان یک بیماری عفونی قابل کنترل  معرفی شده و انگ و تبعیض و ترس منتسب به اچ آی وی از 

 بین برود .

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

 بدن شوند

کلیه فراگیران بدانند که دسترسی به آزمایش را ساده ، رایگان است و خیالشان راحت باشد که نتیجه ازمایش  

 همواره  محرمانه باقی می ماند .

ول وانند طهمه فراگیران باید بدانند درصورتی که افرادمبتال تحت مراقبت و درمان قرارگیرند، ضمن آنکه می ت

 عمر نرمال داشته باشند ، خطری هم برای انتقال به سایرین ندارند .

همه فراگیران باید بدانند که کلیه خدمات مراقبت و درمان اچ آی وی در کشور رایگان است و همواره اطالعات 

 بیماران محرمانه باقی خواهد ماند .

 

 

افراد جامعه می توانند گروه هدف این رویکرد اطالع رسانی و  آموزشی باشد.لذا این روش آموزشی برای هر  همه

 گروه جمعیتی با یک شیوه استاندارد خود ارائه می شود .

 

 

 

برای ارائه  آموزش اچ آی وی  با رویکرد نوین برای نیل به اهداف مذکور ، الزم است مربیان آموزشی ، مطابق 

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

دمت را ارائه دهید و به این ترتیب با کمک می توانید این خ " مربی سطح اول "کسب این مهارت ها به عنوان 

به تغییر نگرش و اصالح باورهای غلط و کاهش ترس ناشی از اچ آی وی   و فراهم کردن امکان  تشخیص بیماران 

 و وصل کردن آنها به سیستم مراقبت و درمان نقش بسیار بزرگی در کنترل بیماری در جامعه را ایفا کنید  .

 
 از چه راهی می توان به این نتایج رسید؟

 
 این خدمت باید به چه کسانی ارائه شود ؟ 

 
 چه کسانی این خدمت را ارائه می دهند ؟ 
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
 

 

 

 

 

 

 اچ آی وی و تفاوت آن با بیماری ایدز بخش دوم : عفونت
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
 : مقدمه

در واقع بیماری که همگان با نام کلی ایدز می شناسند ، در اصل عفونتی است به نام اچ آی وی که اگر تحت 

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

 نگاه کنیم :این بیماری 

 .ماهیت بیماری اچ آی وی از منظر یک بیماری عفونی:1

ایدزکه مراحل انتهایی  یک عفونت به نام اچ آی وی  است که سال ها  توجه همگان را به خود جلب کرده است 

ر گ.بیماری از ابتدا به خوبی شناخته نشده بود.ناشناخته های بشر از یک طرف و سرعت انتشار بیماری از طرف دی

موجب شد که سیستم های آموزشی و بهداشتی  در دنیا شتابزده شروع به آموزش های وسیع در اینباره نمودند ، 

دانش ناکافی بشری از یک طرف و و ماهیت  متفاوت بیماری نسبت به سایر بیماریهای عفونی از طرف دیگر  منجر 

یابد و همین امر موجب شد ، مشکالت جدی  شد باورهای غلط در خصوص بیماری شکل گرفته و به سرعت انتشار

در امر کنترل بیماری پیش آید .متاسفانه  اکنون علی رغم وجود دانش کافی در خصوص بیماری ؛ همچنان باورهای 

غلط در خصوص بیماری  چنان در اذهان ریشه دوانده اند و از موانع بزرگ در جهت کنترل اپیدمی و تشخیص و 

ن به حساب می آیند .الزم است قبل از شروع یک بار بیماری ایدز را صرفا از منظر یک مراقبت و درمان  بیمارا

بیماری عفونی مرورکنیم . درواقع بیماری ایدز تنها یک مرحله کوتاه در انتهای عفونت اچ آی وی است .برای 

 شناخت یک بیماری عفونی بهتر است شما در ابتدا با سیستم ایمنی بدن انسان آشنا شوید :

 آشنایی با سیستم ایمنی بدن :

دربدن ما ، سیستم ایمنی وجود دارد که وظیفه اش محافظت از بدن در برابر  هر عامل بیگانه ایی است که وارد 

 بدن انسان شود .
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
وقتی عامل بیگانه وارد بدن می شود ، سیستم ایمنی قسمتی از ساختمان عامل بیگانه را 

می گویند .و سیستم ایمنی بدن ماده ایی برعلیه آن  "آنتی ژن"شناسائی می کند که به آن 

 می گویند  "آنتی بادی  "ترشح می کند که به آن 

 : آشنایی با بیماریهای عفونی

یهایی هستند که به علت ورود یک عامل بیماریزا  به بدن ایجاد می شود.عامل بیماریزا وارد بیماریهای عفونی ، بیمار

بدن می شود و موجب آزردگی یک قسمت بدن می شود .سیستم ایمنی بدن هم  عامل بیماریزا بر علیه این دشمن 

جاد اق می افتد عالیمی را ایشروع به فعالیت می کند.این جنگی که بین عامل بیماریزا و سربازهای دفاعی بدن اتف

می کند که به کمک ان عالیم می توانیم بیماری را تشخیص دهیم .پس اگر بخواهیم هر بیماری عفونی را بشناسیم 

 به این اطالعات نیاز داریم :

 عامل بیماریزا .1

 نحوه ورود به بدن انسان  .2

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

 به بدن وارد می کند ) بیماریزایی (صدماتی که میکروب  .1

 واکشن بدن نسبت به عامل بیماریزا .2

 راه تشخیص  .4

 چگونگی درمان .5

 راه پیگشیری از ابتال به بیماری .6

 :مرور می کنیم و آنرا با بیماریهای عفونی دیگر مقایسه می کنیم  اچ آی وی مرحله فوق در مورد  6اکنون 
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
 .عامل بیماریزا :1

بشوند .برای انکه بتوانیم یک بیماری عفونی را به خوبی عوامل متعددی می توانند موجب ایجاد بیماریهای عفونی 

بشناسیم باید اول خصوصیات کامل عامل بیماریزای آن بشناسیم .چون اغلب عوامل بیماریزا آنقدر کوچک هستند 

که فقط با میکروسکوب دیده می شوند به آنها 

. میکروب ها انواع مختلفی دارند  میکروب می گویند

قارچ  و ..... تقسیم  -ویروس   –که به انها باکتری 

 در این بین ویروسها موجوداتی هستند که می شوند .

ساختمان کاملی ندارند بنابر این برای اینکه بتوانند 

زنده بمانند و تکثیر پیدا کنند باید درون یک سلول 

زنده قرار گیرند .هر ویروسی هم به یک سلول خاص 

و تنها در آن سلول قادر به ادامه حیات است عالقه 

ه لد بیماریهای اسهالی به سلولهای دستگابه دستگاه تنفس فوقانی و ویروسهای مو انفلوانزا .بعنوان مثال ویروس 

میزان مقاومت میکروب از دیگر خصوصیاتی که بهتر است بدانیم ، بعضی  گوارش بخصوص روده ها عالقمند هستند.

از میکروب ها مثل میکروب سل می توانند مدتها  حتی خارج از بدن زنده بماند و برای از بین بردن آنها باید از 

و یا اشعه های مادون قرمز استفاده کرد و لی بعضی از میکروب ها خیلی ضعیف هستند و به مواد ضدعفونی قوی 

 راحتی خارج از بدن از بین می روند . 

 :  عفونت اچ آی وی عامل ایجاد  

گلبولهای سفید خون عالقه داشته و تنها که به )ویروس نقص ایمنی انسان (  HIVیک نوع ویروس است بنام 

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

الکل و مواد ضدعفونی کننده )مانند  حرارت،خارج از بدن در مدت کوتاهی از بین میرود.ویروس اچ آی وی هم در 

 می توانند باعث از بین رفتن ویروس شوند  وایتکس ( براحتی

 

 

 

 

 

قوی 

وپیچیده 

هستند و به 

راحتی از 

بین نمی 

 روند
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
 عوامل بیماریزا چگونه وارد بدن می شوند؟.2

شناخت راه ورود عوامل بیماریزا به بدن از   

اهمیت بسزایی برخودار است ، چرا که با 

شناخت آن و جلوگیری از ورود میکروب به 

بدن می توان زنجیره انتقال بیماری را قطع 

 تال افراد به بیماری جلوگیری کرد.نمود و از اب

میکروبها  از طرق مختلف می توانند به بدن  

انسان وارد شوند و اصوال هر عامل بیماریزایی  

یش برا قسمت بدن تمایل دارد از راهی وارد می شود که امکان دسترسی به آن  قسمت بسته به  اینکه به کدام 

از راه تنفسی وارد بدن شده و میکروبهای مولد بیماریهای اسهالی از طریق  انفلوانزافراهم باشد. مثال میکروب 

 ردن و آشامیدن  وارد بدن می شوندگوارشی و با خو

 چگونه وارد بدن می شوند؟ HIVویروس 

، گلبولهای سفید خون هستند پس مسلما ویروس از راهی   HIVهمانطور که اشاره شد  سلول هدف برای ویروس  

می شود که بتواند به گلبولهای سفید دسترسی داشته باشد، لذا  برای ورود ویرو س به بدن بایستی  به بدن وارد

مقداری از خون یا ترشحات حاوی گلبولهای آلوده  به ویروس  با خون  و یا مخاط بدن فرد  سالم تماس  پیدا کند 

تقل می شود که گلبول سفید منتقل چون ویروس فقط داخل گلبول سفید زنده می ماند ،پس تنها از راهی من .

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

 که خون و ترشحات محتوای ویرس به خون یا مخاط بدن فرد دیگری وارد شود . به این ترتیب ویروس اچ آی وی  

 رد بدن انسان شود :راه اصلی زیر می تواند وا 3از 

   خون و فرآورده های خونیتزریق  -1

  تماس جنسی  -2

 به کودك   آلودهاز راه مادر – 3
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
 از طریق آن ها منتقل نمیشود : اچ آی وی  راههایی که ویروس

با توجه به توضیحات فوق  از آنجا که ویروس  

مولد بیماری تنها در صورت دسترسی به 

گلبولهای سفید قادر به ادامه حیات است لذا 

تنها از طرقی منتقل می شود که به نوعی 

به خون و  آلوده خون و یا ترشحات آلوده فرد

 فرد دربدنیا ترشحات حاوی گلبول سفید 

 انطور که  میکروبلذا هم ،سالم دسترسی یابد

بیماریهای اسهالی از طریق تنفس منتقل 

زیرا در این شرایط گلبول از طریق تماس های عادی ذیل  منتقل نمی شود  نیز اچ آی وی  نمی شود  ویروس 

  های سفید قایل انتقال نسیتند لذا راه های زیر نمی توانند باعث انتقال بیماری شود :

  دسته جمعی کار کردن با یکدیگر  وزندگی 

  هم صحبت شدن و معاشرت های اجتماعی یا تماس روزمره با افراد آلوده مانند هم سفر بودن ،همکالس

 بودن ، نشستن در کنار یکدیگر 

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

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

  از راه هوا ) عطسه و سرفه (واشک و بزاق 

  استفاده از سرویس های بهداشتی مشترک مثل حمام ، توالت و استخرهای مشترک 

  لذا  با توجه به ماهیت ویروس و راههای انتقال بیماری می  توسط حیوانات ، حشرات و یا نیش آنها

بینیم که  افراد آلوده به ویروس در حالت عادی و در روابط معمول اجتماعی خطری برای سایرین 

 ندارند 
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
 .عالئم بیماری 3

 عالیم هر بیماری حاصل کنش و واکنش بین عامل بیماریزا  و بدن با یکدیگر است .  

 : تاثیر میکروب بر بدن –الف 

وقتی میکروبی وارد هر قسمت از بدن شود ، می تواند باعث ایجاد آزردگی ومشکلی در آن قسمت از بدن شود . 

مثال میکروب سرماخوردگی باعث آزردگیهای مخاط دستگاه 

تنفسی می شود پس سرماخوردگی خود را به شکل سوزش گلو 

 نشان می دهد .  و بینی و دستگاه تنفسی فوقانی خود را

 

 

یا 

میکروب وبا باعث می شود پمپ هایی که در روده وظیفه 

جذب آب از روده ها به خون دارند را ازکار بیفتد و حتی 

برعکس عمل کند ، یعنی آب را از بدن می گیرد و درون 

روده می ریزد به این ترتیب  محتویات روده آبکی شده و به 

 ال آبکی می شود .این ترتیب عالمت بیماری وبا اسه

 

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

و مثل ارتش بدن است . سربازهای این سیستم گلبول های 

سفید هستند  وقتی هر میکروبی وارد بدن می شود سیستم 

 ای از بین بردنشایمنی آنرا به عنوان دشمن می شناسد و بر

به آن قسمت بدن حمله می کند  مثل ارتش که به جنگ 

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

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

میکروب جنگ رخ داده خراب شود. همین تخریب و همان 

ی توان بیماری را تشخیص داد ، به عنوان مثال در مواد ترشحی باعث ایجاد عالئمی می شود که به کمک آنها م

سرماخوردگی سیستم ایمنی ماده ای به نام هیستامین ترشح می کند که خودش باعث آب ریزش بینی و... می 

 شود .
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
 به بدن چه اتفاقی می افتد ؟ HIVپس از ورود ویروس 

ند نمی ز هیچ آسیبی به بدناز ویژگیهای جالب این ویروس این است که بر خالف اغلب عوامل بیماریزا خودش 

همانطور که اشاره شد این ویروس به گلبولهای سفید بدن تمایل دارد و به آنها وارد شده  و شروع به تکثیر می . و 

ظیفه از بین بردن آنرا بعنوان یک موجود بیگانه کند. به عبارت دیگر این ویروس وارد سلولی می شود که خود و

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

و بدن نیز در برابر آن هیچ اقدامی انجام نمیدهد به این ترتیب نه ویروس کاری انجام می مقابل بیگانگان گردد. 

به این ترتیب نه خود ویروس موجب  ندارد . پس  بیماری هیچ عالمتیدهد و نه بدن عکس العملی نشان می دهد 

ای در خون ترشح می  ایجاد عالمت می شود و نه عکس المعل بدن عالمتی ایجاد خواهد کرد.بعد از مدتی ماده

شود که آنهم هیچ عالمتی ایجاد نمی کند و فقط نفع آن این است که در تشخیص آزمایشگاهی به ما کمک می 

 کند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
اده و با استفگزین می شود ،یاین ویروس در گلبول سفید جا

 رتیب به این تاز امکانات گلبول سفید رشد و تکثیر می کند  

تا زمانی که گلبول سفید توان کافی داشته باشد ضمن آنکه 

به وظایف خود در دفاع از بدن عمل می کند ، امکانات الزم 

برای بقا ویروس اچ آی وی را در اختیار ویروس قرار می دهد 

 وجود ندارد . . در این شرایط هیچ عالمتی

با افزایش تعداد ویروس ها ، توان گلبول سفید بیشتر 

صرف تغذیه ویروس شده و برای عملکرد خود توانش 

کاهش می یابد و به تدریج نمی تواند به صورت 

. شایسته از بدن در مقابل سایر میکروب ها دفاع کند

بعد از مدتی از ورود ویروس گلبول سفید ، یک آنتی 

ی کند که فقط مانند نشانه ای از رد پای بادی ترشح م

  ویروس است و این آنتی بادی تاثیر دیگری ندارد .

 

درصورتی که درمان اتفاق نیفتد ، با افزایش ویروس ها 

 وتوان و کارآئی خود را از دست داده  کامالگلبول سفید ،

نمی تواند وظایف خود  که همان مقاومت بدن و مقابله با 

د شده به بدن است را به درستی انجام میکروب های وار

اگر عامل بیماریزای دیگری به بدن وارد گردد ،  بدن دهد و 

قادر به هیچ عکس العملی نیست و آن میکروب می تواند 

 انسان را از پا در آورد.

 

 ر اصل د کنند.در این مرحله بیماریهای عفونی و سرطانهای غیر عادی در بدن فرد فرصت رشد وبیماریزایی پیدا می 

ایجاد ی ا تمام میکروبهایی که در حالت عادی بیماریهای سادهکاهش پیدا می کند وقتی کارآئی گلبولهای سفید 

 می کردند و خیلی زود برطرف می شدند می توانند عفونتهای شدیدی ایجاد کند .
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
سال  5ی خود را از دست دهند از فاصله زمانی از زمان ورود ویروس به بدن تا زمانی که گلبول های سفید کار آی

تاآخر عمر فرد گزارش شده است . یعنی اگر فرد تحت مراقبت و درمان قرارگیرد ممکن است این اتفاق هرگز رخ 

 ندهد . این مدت به دو عامل مهم بستگی دارد :

ر عاملی .و ه: هر چه توان و قدرت سیستم ایمنی بیشتر باشد این مدت طوالنی تر می شود  قدرت سیستم ایمنی .1

 مانند عفونت های دیگر ، سوتغذیه و استرس که سیستم ایمنی را ضعیف کند می تواند این دوره را طوالنی کند 

: هر چه تعداد ویروس بیشتر باشد و هر چه تعداد ویروس وارد شده بیشتر باشد و مستمر  تعداد ویروس وارد شده .2

 ی را کاهش دهد وارد شود مسلما زودتر می تواند قوای سیستم ایمن

.  

 

 

 

 

 

 

 

هر عاملی که قدرت سیستم ایمنی را افزایش دهد یا تعداد ویروس را کم کند می پس به این ترتیب در می یابیم 

تواند زمان ورود به فاز عالمت دار بیماری را به تعویق بیاندازد و حتی این مرحله تا آخر عمر نیز اتفاق نمی افتد و 

ایمنی را تضعیف کرده و یا تعداد ویروس را اضافه کند ، رسیدن به مرحله عالمت دار  هر عاملی که قوای سیستم

  بیماری را تسریع خواهد کرد.

 تفاوت عفونت اچ آی وی و بیماری ایدز :

زمان ورود میکروب به بدن تا نقص سیستم ایمنی و بروز عالیم سایر بیماریهای عفونی  به دو مرحله اصلی زیر 

 تقسیم می شود :

 : دوره عفونت  اچ آی وی -الف

از زمانی که ویروس وارد بدن می شود تا زمانی که عالمت های سایر بیماریها مشخص می شود ، اصطالحا میگویند 

فرد  فرد مبتال به اچ آی وی و بی عالمت است . این دوره در صورت مراقبت و درمان می تواند حتی تا آخر عمر 

در بدترین شرایط که تعداد ویروس زیاد .درصورتی که درمان صورت نگیرد این مدت ادامه یابدهیچ عالمت بالینی 

و درصورتی که تعداد ویروس کم و  .سال یا بیشتر هم طول بکشد 5 و قدرت سیستم ایمنی پایین است می تواند
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
عالمتی  سال هم طول می کشد. علی رغم اینکه در این مرحله هیچ 20قدرت سیستم ایمنی مناسب باشد حتی تا 

 ، اما در صورت تماس با خون یا ترشحات جنسی فرد ، بیماری قابل انتقال است .وجود ندارد

با کمک درمان دارویی می توان تعداد میکروب در خون را در حد نزدیک به صفر   : درمان نقش  

درآورد ، به این ترتیب هم ورود به فاز ایدز می تواند تا آخر عمر فرد نیز اتفاق نیفتاده و از 

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

می  دهد . 

 :ابتال به ایدز  -دوره بیماری -ب

کاهش تدریجی نیروی دفاعی و ایمنی سلولی باعث میشود تا شخص درصورتی که فرد تحت مراقبت و درمان نباشد 

در مقابل هر میکروبی که وارد بدنش می گردد نتواند مقاومت نماید و عالئم انواع و اقسام بیماریهای عفونی و نادر  

نشان می دهد ، بیماریهایی که در افراد سالم سریعا و بدون هیچ درمانی بهبود می یابند و سرطانهای مختلف را 

به مرحله ، بیماری ایدز گفته می شود دراین  افراد ممکن است ماهها طول کشیده و حتی منجر به مرگ آنان شود .

 .ست پس تنها زمانی می گوییم فرد مبتال به ایدز است که دچار نقص سیستم ایمنی شده ا
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
 : روشهای تشخیص بیماریهای عفونی -4

در هر بیماری عفونی بسته به نوع عامل بیماریزا و تاثیراتی که در بدن ایجاد می نماید و نوع پاسخ بدن به آن 

عالیمی بروز می کند  که از مجموع آن عالیم می توان به  نوع میکروب شک کردو برای تایید تشخیص میتوان از 

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

یا بصورت  مستقیم  عامل بیماریزا را از بدن جدا  می کنند )  : روش مستقیم

  کشت و یا دیدن زیر میکروسکوپ و..( 

و از روی مواد : وقتی نمی شود خود میکروب را جدا کرد   غیر مستقیم روش 

مواد ترشح شده توسط بدن در پاسخ به  شده توسط میکروب و یا ترشح

 .میکروب)آنتی بادی هاو ( به وجود عامل بیماریزا پی می برند

 : اچ آی وی  ابتال تشخیص 

  اچ آی ویفرد هیچ عالمتی ندارد  که بر اساس آن بتوان به  ابتال به اچ آی وی همانگونه که اشاره شد در دوران   

همین موضوع تشخیص اچ آی وی را با مشکل مواجه ساخته و عده زیادی هستند که مبتال هستند .  مشکوک شد

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

المتی ندارد ولی با آزمایش قابل ویروس ماده ای را  در خون ترشح می کند )آنتی بادی ( که آن ماده هم هیچ ع

تشخیص است . از زمان ورود ویروس به تا زمانی که گلبول های سفید این ماده را ترشح می کنند ، مدتی بین دو 

هفته و گاه حتی سه ماه طول می کشد  که در این زمان  علی رغم اینکه ویروس درون بدن فرد هست حتی اگر 

توجه به این نکته بسیار حائز  واهد بود . به این دوران دوران پنجره می گویند .فرد آزمایش هم بدهد جواب منفی خ

دوران پنچره )مدت زمانی که ویروس وارد بدن شده اما سطح آنتی بادی به حد قابل  وجوداهمیت است  که با 

 هیچگاه ،علی رغم  آلودگی  هنوز تستهای آزمایشگاهی  مثبت نشده است  واینکه  تشخیص در خون نرسیده است (

وجود یک آزمایش منفی دلیل قطعی برای  عدم ابتال فرد نیست  و به تواترهای زمانی مشخص بایستی مجددا مورد 

ر رفتار پرخطمشاوره و آزمایش قرار گیرد . ضمنا با توجه به دوران پنجره انجام آزمایش بالفاصله پس از وقوع یک 

اما بعد از این دوران که انتی بادی ترشح شود تا آخر عمر فرد در خونش باقی خواهد  ماند  امری غیر ضروری است.

. لذا مدت طوالنی فرد بی عالمت است . لذا تشخیص اچ آی وی  فقط بر این مبنا خواهد بود که فرد خون بدهد 

نگیرد ، و فرد وارد مرحله عالمت دار ایدز شود ، وجود عالیم  ولی آزمایش مثبت دارد.در صورتی که درمان صورت

 سایر بیماریهای عفونی می تواند منجر شود 
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
 بر اساس این توضیحات از زمان ورود ویروس اچ آی وی به بدن انسان سه مرحله زیر وجود دارد :
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
 درمان بیماریهای عفونی :-5

در اغلب مواردمداخالت پزشکی در درمان بیماریهای عفونی به تجویز 

داروهایی منجر می گردد که موجب تضعیف و یا مرگ عوامل بیماریزا 

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

بدن مستقر شده اشکال و انواع داروهایی مورد استفاده قرار می 

گاه بواسطه ون دستیابی به آن عامل را داشته باشند ، گیرندکه توا

تجویز داروهایی میشود که موجب تخفیف این عوارض گردد )آنتی  بهناچار  پزشکعکسل العمل های شدید بدن 

 (…هیستامین در سرماخوردگی و 

ندارد . اما داروهای ویروس را کامل از بین ببرد وجود تاکنون داروی موثری که بتواند :چ آی وی درمان بیماری ا

مناسبی وجود دارند که می توانند تعداد ویروس را درخون به شدت کم کرده و مانع پدید آمدن عالیم مرحله ایدز 

 شوند  .

مراقبت مستمر افراد مبتال به اچ آی وی و 

درمان به موقع عفونت ها و بیماریهای دیگر 

می تواند در به تعویق انداختن مرحله بیماری 

به گونه ای که در صورت بسیار موثر باشد .

بیماری ایدز بروز نکند . عالوه بر این درمان  درمان به موقع تا پایان عمر ممکن است عالیم 

اهمیت است . دارو می تواند تعداد میکروب  عفونت اچ آی وی از منظر دیگری نیز بسیار حائز 

به دیگران را نزدیک به صفر قابلیت سرایت  که در خون و ترشحات به قدری کاهش دهد 

وضعیت سالمت بیمار ، به عنوان یکی از روش  می شود . لذا درمان در اچ آی وی عالوه بر بهبود 

 های اصلی پیشگیری محسوب می شود
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
 بیماریهای عفونی : پیشگیری از ابتال به – 6 

 یکی از اصلی ترین روش های پیشگیری از بیماریهای عفونی ، راههای است که مانع ورود میکروب به بدن می شوند 

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

 ی اشاره کردوستبیماریهای تنفسی و استفاده از دستکش در بیماریهای پ

 

 

 

 

 

 

 : اچ آی وی  پیشگیری از ابتال به 

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

سرنگ های یکبار مصرف و استفاده از کاندوم در روابط جنسی می تواند یکی از از راه های اصلی پیشگیری از انتقال 

، یکی دیگر از روش های مهم پیشگیری از ابتال به اچ آی وی ، درمان افراد  همانطور که اشاره شد اما  .بیماری باشد

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

 این افراد ، ویروسی برای انتقال وجود نداشته باشد:
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
 

 

 . اچ آی وی یک بیماری عفونی است که مخصوص گروه خاصی نیست

مخصوص طبقه ، قشر و یا گروه خاصی نیست ، این بیماری یک بیماری عفونی است که اگر  اچ آی وی بیماری 

به بیماری مبتال شود .چون ویروس درون گلبول های سفید   عامل آن وارد بدن هر کسی شود  آن فرد می تواند 

و همه افراد دارای گلبول سفید در خون و ترشحانشان هستند ، پس هر کسی خون و ترشحات جنسی وجود دارد ، 

 که ویروس در تماس باشد ، می تواند مبتال به عفونت اچ آی وی شود .
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
هر کسی که بیشتر با خون و ترشحات جنسی  بدیهی است علی رغم اینکه اچ آی وی مخصوص گروه خاصی نیست 

د با ویروس در تماس باشد و به  بیماری اچ آی وی مبتال شود ، اما این به سروکار داشته باشد بیشتر احتمال دار

 ند : این معنی نیست که فقط این افراد مبتال به بیماری اچ آی وی می شو

 

 جمع بندی:

 عامل بیماریزای اچ آی وی  ویروسی شناخته شده است . .1

این ویروس ، میکروب مقاومی نیست ودر خارج از بدن به راحتی با مواد ضد عفونی کننده معمولی از بین  .2

 می رود 

چون فقط درون گلبول های سفید زندگی می کند پس فقط از طریق خون و ترشحات منتقل می شود  .3

روابط معمولی و اجتماعی به راحتی منتقل نمی شود. و فرد مبتال هیچ خطری در زندگی معمولی پس در 

 برای دیگران ندارد .

حتی اگر فردی مبتال بشود به شرطی که تعداد ویروسها ی بیشتری وارد نشود و فرد تحت مراقبت قرار  .4

 باشدگیرد می تواند سالهای متمادی بدون عالمت 

و خطر انتقال راقبت های به موقع می توان سطح ویروس در خون را به شدت پایین آورد با دریافت دارو و م .5

 بیماری به دیگران را به نزدیک صفر رساند .

با توجه به مطالب پیشگفت به نظر می رسد بیماری اچ آی وی یک بیماری عفونی است که  در صورتی که تشخیص 

 ابل کنترل است. داده شده و تحت مراقبت قرار گیرد به راحتی ق

 آیا با این شرایط بیماری اچ آی وی می تواند یک بیماری خطرناک برای فرد و یا جامعه باشد : 

  : و همه گیری  از بعد اجتماعیارزیابی بیماری 

بیماریهای عفونی از این نظر  مهم هستند که می توانند افراد دیگر را هم مبتال کنند و تبدیل به یک اپیدمی شوند  

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

: اگر عامل بیماریزا در یک بیماری عفونی قوی و مقاوم باشد و مدتها در محیط خارج از بدن  اول عامل بیماری زا 

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

عامل بیماریزا یک ویروسی است که در مدت خیلی کوتاهی خارج از بدن می میرد . یک  :  HIVدرخصوص 

پس بیماری اچ آی وی از این نظر  ویروسی که ضعیف بوده و جز در بدن انسان قدرت زندگی و تکثیر ندارد

 بیماری خطرناکی نیست
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
انند وارد بدن انسان شوند .  کنترل بعضی از این راههای عوامل بیماریزا از راه های مختلف می تو دوم راه انتقال :

سخت تر است و بیماری راحت به دیگران منتقل می شود . مثال اگر بیماری از راه تنفس منتقل شود چون همه 

مردم نفس می کشند می تواند سریع همه گیری ایجاد کند . اگر بیماری از راه خودرن و آشامیدن منتقل شود از 

ی تنفسی راحتر می شود کنترلش کرد . بیماریهایی که از طریق تماس پوستی منتقل می شوند را از دو یک بیمار

راه قبلی راحت تر کنترل می شوند . اگر یک بیماری از راه خون و ترشحات جنسی منتقل شود . له نظر می رسد 

تماعی : همه نفس می کشیم  باید خیلی راحت در جامعه کنترل شود چون ما در حالت معمول در یک محیط اج

و با درجات خیلی کمتر ممکن   –با درجات کمتر احتمال خوردن و آشامیدن مواد مشترک برایمان  وجود دارد  -

اما در حالت معمول و روابط اجتماعی معمول قرار نیست خون و  –است با همدیگر تماس پوستی داشته باشیم 

 . ترشحات افراد با یکدیگر تماس داشته باشد

:  عامل بیماریزا فقط از طریق خون و ترشحات جنسی منتقل می شود   پس منطقا بیماری اچ   HIVدرخصوص 

آی وی باید به راحتی قابل کنترل باشد   چون ما در زندگی روزمره خونمان را با خون فرد دیگر در تماس قرار نمی 

 بیماری خطرناکی باشد .پس از این نظر نیز بیماری اچ آی وی نمی تواند دهیم . 

: بعضی بیماریهای عفونی به محض ورود به بدن با تخریب سریع فرد را ازپا می اندازند   سوم قدرت تخریبی باال

 مانند تب های خونریزی دهنده  

:  تقریبا هیچ اثر تخریبی ندارد و مدتهای مدید بدن اثر تخریب  فرد می تواند زندگی کند  .   HIVدرخصوص 

 این نظر نیز بیماری اچ آی وی نمی تواند بیماری خطرناکی باشد .پس از 

کوتاه است . یعنی عامل بیماریزا به محض ورود به بدن بیماری را ایجاد و برای بعضی خیلی طوالنی هر جه این 

 مدت طوالنی تر باشد فرد دیرتر از عالئم بیماری رنج خواهد برد 

  : فردیاز بعد ارزیابی بیماری 

: بعضی از عوامل بیماریزا به محض ورود به بدن شروع به تخریب سلولهایی از بدن   بیماری ایجاد شدهشدت 

کرده و یا سیستم دفاعی بدن برای نابودی دشمن وارد شده موادی ترشح می کند که خود باعث آزار بدن می شود 

این تخریب ها بیشتر باشد عالئم  .که این عمل و عکس العمل موجب می شود عالئم بیماری ظاهر شود .  هر چه

بیماری شدیتر بوده و فرد آزار بیشتری می بیند و در مان آن سخت تر می شود گاه این عالئم آنقدر شدید است 

 که اصال امکان درمان را با مشکل مواجه می سازد  
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
:  عامل بیماریزا وارد گلبول های سفید ) پادگان بدن ( شده و جالب است که باعث تخریب هیچ    HIVدرخصوص 

جای بدن نمی شود و بدن هم در برابر آن ماده ایی ترشح نمی کند که باعث تخریب جدی شود. تنها کاری که اچ 

ول های سفید را کم و کم تر می آی وی می کند مانند مهمان ناخوانده ایست که در طول زمان به تدریج توان گلب

کند و چون سیستم ایمنی ضعیف شده در برابر بقیه عوامل بیماریزا نمی تواند مقاومت کند اما اگر فرد تحت درمان 

پس منطقا بیماری اچ آی وی مانند یک بیماری مزمن مثل قرار گیرد این اتفاق ممکن است هرگز نیفتد  

 د بی عالمت می تواند طول عمر نرمال داشته باشد .  دیابت اگر تحت مراقبت قرار گیرد فر

: درمان بیماریهای عفونی یا منجر به  نابود کردن عامل بیمایزا در بدن فرد می شود و یا  داروها و امکان درمان

 منجر شود قدرت عامل بیماریزا در بدن کم شود و نتواند  به اقدامات تخریبی خود ادامه دهد . 

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

وجود دارد که به روش دوم هم تعداد ویروس در خون را کم کرده  از طرف دیگر چون اچ آی وی به وسیله ضعف 

د یت سیستم ایمنی می تواننسیستم ایمنی باعث ایجاد بیماریهای دیگر می شود داروهایی هم هستند که با تقو

بروز عالئم را به شکل چشمگیری به تاخیر بیندازند  پس فرد مبتال به ویروس اچ آی وی با استفاده از این داروها 

پس از این نظر نیز بیماری اچ آی وی نمی تواند بیماری  می تواند به یک زندگی عادی و بدون عالمت باز گردد.

 خطرناکی باشد .

: بعضی از مواد داروئی به نام واکسن هستند که بدن را مسلح به سالحی می    ان پیشگیری از ابتالداروها و امک

کنند که وقتی عامل بیماریزا وارد بدن شود قبل از ایجاد بیماری آن را بکشند و نابود کنند .  بعضی داروها هم 

نکه عامل بیماریزا به سلول های مورد عالقه اش هستند که با استفاده به موقع از آنها می شود کاری کرد تا قبل از آ

برسد و در بدن جایگزین شود؛ آن را از بین ببرد . در حالت دوم خیلی مهم است این داروها فورا بعد از ورود عامل 

 به بدن فرد استفاده شوند 

یمن کند  . اما گرچه هنوز واکسنی  پیدا نشده است که  بدن زا در مقابل عامل بیماریزا ا  :  HIVدرخصوص 

داروهای زیادی وجود دارد که به روش دوم  می توانند عمل کنند .  مثال اگر مادر بارداری خودش اچ آی وی دارد 

با  خوردن داروها توسط مادر در زمان بارداری هم تعداد ویروس در خون او کم می شود .و هم نوزاد به محض تولد 

ی که ویروس هم وارد بدن نوزاد شده باشد  داروها مجال جایگزینی به اگراز آن داروها مصرف کند  حتی در صورت

ویروس را در گلبول های سفیدنوزاد را نمی دهند . به این ترتیب نوزاد به احتمال خیلی زیاد مبتال به اچ آی وی 

بسیار نخواهد شد  پس فرد مبتال به ویروس اچ آی وی می تواند بچه دار شود در حالی که خطر ابتال کودکش 

 پس از این نظر نیز بیماری اچ آی وی قابل کنترل است  .پائین است 

: یکی دیگر از روش هایی که در پیشگیری از ابتال به بیماریهای    سایر روش های  امکان پیشگیری از ابتال

ثال ی شود . معفونی مورد استفاده قرار می گیرد استفاده از بعضی ابزارهایی است که مانع ورود میکروب به بدن م
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
برای پیشگیری از ابتال به بیماری تنفسی می توان از ماسک تنفسی استفاده کرد . برای پیشگیری از ابتال به یک 

بیماری تماس پوستی می توان از دستکش استفاده کرد . و برای پیشگیری از یک بیماری جنسی می توان از کاندوم 

 استفاده کرد

چون  یکی از راه ورود میکروب به بدن ترشحات جنسی ، کافی است  در تماس های جنسی  :   HIVدرخصوص 

افراد از کاندوم استفاده کنند پس فرد مبتال به ویروس اچ آی وی می تواند ازدواج کند و اگر کاندوم استفاده شود  

شریک 

جنسی 

وی از 

 قابل کنترل است  .وی پس از این نظر نیز بیماری اچ آی   خطر ابتال مصون خواهد بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آی وی   اچ پس 

یک بیماری عفونی است که در حالت معمول نسبت به سایر بیماریهای عفونی  از قدرت همه گیری 

خیلی پائین تری   برخوردار است و قاعدتا از بعد اجتماعی بیماری خطرناکی نباید باشد و جز 

تا مدت های طوالنی  و حتی تا آخر عمر فرد بدون  در صورت درمان  بیماریهای عفونی است که

ضمن آنکه در روابط معمول اجتماعی خطری برای سایرین ندارد خودش هم بیمارعالمت بوده و 

 می تواند  زندگی معمولی داشته باشد

 سوال مهم : به نظر می رسد بین این توضیحات و آمارهای ارائه شده در دنیا تضاد وجود دارد :
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
پس چرا اینقدر سرعت :اگر همه گیری  بیماری به همین راحتی  قابل کنترل است  ، تماعی در بعد اج

 ؟چرا بعضی از کشورها از این بیماری خالی از سکنه شده اند؟  انتشارش  در سراسر دنیا باال بوده است

با این توضیحات بیماری اچ آی وی یک بیماری است که فرد بدون هیچ مشکلی می تواند سالهای دربعد فردی : 

زیادی با آن زندگی معمولی داشته باشد و وقتی هم عالمت هایش  شروع شود باز هم با گرفتن دارو می تواند راحت 

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

 ؟

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

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

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

ویروس هستند اما این اتفاق در بین معتادین تزریقی در صورتی که  تزریق مشترک داشته باشند  نیز می افتد 

.گروه دیگری که در معرض همه گیری هستند افرادی هستند که مدام با تعداد زیادی فرد دیگر وبدون استفاده از 

 طه جنسی دارند .کاندوم راب

اما واقعیت این است  همه افراد مبتال لزوما جز این دو گروه نیستند . مسلما وقتی ما می گوئیم کشوری خالی از  

سکنه شده معنی اش این نیست که  درآن کشور همه مردم اعتیاد تزریقی داشته اند و یا روابط جنسی غیر ایمن 

که خودش نه اعتیاد تزریقی دارد و نه روابط جنسی متعدد با دیگران داشته اند . مثال همسر یک معتاد تزریقی 

فردی است که می تواند به ویروس مبتال شود . از طرف دیگر بیماری عالمتی ندارد و خود این فرد ممکن است 

چه هرگز متوجه ابتال خودش نشود و حاال اگر این فرد زن باشد و  بچه دار شود چون خودش دارو مصرف نکرده و ب

دارو مصرف نکرده ، بچه وی مبتال می شود . یا اگر این فرد از همسر خود جدا شود و ازدواج دومی انجام دهد که 

همسر دوم هم که نه اعتیاد دارد و نه روابط جنسی متعدد با دیگران و جز گروه های خاص جامعه نیست هم مبتال 

همه گیری بیماری فقط مختص به یک گروه خاص نیست  می شود. و به این ترتیب با یک نگاه عمیق تر می بینیم 

 و به تدریج همه گیری می تواند به غیر از آن گروه ها در سایر جامعه هم اتفاق بیفتد.

 گرچه همه اینها می تواند اتفاق نیفتد با رعایت چند شرط ساده :
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
خود از کاندوم استفاده  افراد مبتال از وضعیت ابتال خود خبر داشته باشند و در روابط جنسی با همسر .1

 نمایند خطر ابتال به همسر کاهش می یابد 

زنان  مبتال از وضعیت ابتال خود خبر داشته باشند و در صورت بارداری  تحت مراقبت قرار گیرند و خطر  .2

 ابتال به نوزاد کاهش می یابد 

ر خون آنها پایین آمده و افراد مبتال از وضعیت ابتال خود خبر داشته باشند با مصرف دارو سطح ویروس د .3

 خطر ابتال به سایرین کاهش می یابد 

و تحت مراقبت قرار نمی گیرند  افراد از ترس قضاوت دیگران ، حاضر نیستند بیماری خود را اعالم کننداما 

 و به این ترتیب زنجیره انتقال قطع نخواهد شد .

 اما :

آن را جز بیماریهای رفتاری  دسته بندی کرده است  اموزش های غلط از یک طرف و راه های انتقال بیماری که

با بیماری عجین شده است و از طرفی در خصوص وحشت  "روابط جنسی "و  "اعتیاد  "منجر شده انگ مرتبط با 

مردم از فرد مبتال به اچ آی وی  تنها عامل دانش نا کافی در این خصوص است .مردم از فردی می ترسند که هیچ 

برای انها و جامعه انها داشته باشد  و همه اینها باعث می شود فردمبتال برای مراقبت و درمان  خطری نمی تواند

اقدام نکند .زیرا  همین قضاوت عمومی در مورد آنان است برایشان همراه وحشتی است  که صدها برابر بیش از  هر 

آنقدر زیاد است که خیلی وقت ها حاضر بیماری مهلک می تواند زندگی انان را تحت تاثیر قرار دهد و این وحشت 

نیستند برای انکه رازشان برمال نشود برای مراقبت مراجعه کنند و به این ترتیب فرد تحت مراقبت قرار نمیگیرد 

درست به همین علت فرد به تدریج مبتال به انواع عفونت ها ی دیگر مانند سل و ...می شود که خود  عفونت ها با 

سیستم ایمنی ، سیستم ایمنی فرد را ضعیف تر می کند و فرد زودتر از مرحله عفونت اچ آی  افزایش بار بر روی

وی به مرحله بیماری ایدز وارد می شود . به این ترتیب عوارض بیماری و عفونت های همراه او را از پا در می اورد 

 . و در هر حال وقتی  مراقبت نشوند هم  عالئم بیماریشان زودترنمایان می شود

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

 در بعد فردی 

 افراد مبتال یک زندگی عادی مانند دیگران خواهند داشت . .1

 تحت مراقبت قرار می گیرند و بروز عالئم بیماری در آنها به تاخیر طوالنی خواهد افتاد. .2

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

 دربعد اجتماعی 

وقتی مراقبت می شوند بیمار عفونی دیگری مثل سل و... را نخواهند گرفت که بخواهند ان بیماری را به کس  .4

 دیگری منتقل نخواهند کرد.
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
عه ادامه زنجیره انتقال به جامهمسر آنها تنها با یک اقدام ساده  استفاده از کاندوم مبتال نشده و نمی تواند منجر به  .5

 باشد 

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

 خطر همه گیری کمتر می شود .

ران  نتقال به دیگبا مصرف دارو در زمان بروز عالئم بیماری ، مقدار ویروس در خون پائین می آید و به ترتیب خطر ا .7

 حتی در تماس های اتفاقی و احتمالی   بسیار کم می شود 

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

ترس شده و انگ و بدنامی را از بیماری جدا کرده اند متناسب با میزان موفقیتشان ، همه گیری بیماری به همان 

میزان کمتر شده و بعضی از انها موفق به کنترل کامل بیماری شده اند و هر کشوری که میزان این باور های غلط 

 انگ و بدنامی در ان زیاد باشد ، به سرعت به سمت همه گیری های وسیعی پیش می رود و 

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

قابل کنترل را تبدیل به فاجعه بشری کرده است  و درصورتی که انگ و تبعیض و ترس بر داشته شود ، افرادبرای 

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

  کنترل شود .

 

 

 

 

 

پس در زمان آموزش اچ آی وی باید به گونه ای عمل کرد که ترس از بیماری به حداقل برسد و از کلماتی که به 

 زترس و انگ دامن می زنند استفاده نکنیم .در زمان آموزش ، همانگونه که در فصل اول همین بخش اشاره شد اید

را به عنوان یک بیماری عفونی معرفی شود که درصورت تشخیص و مراقبت  از نظر فردی و اجتماعی قابل کنترل 

 است . 
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 

 

 یو بخش سوم: روش و الگوی آموزش رد رویکرد نوین آموزش اچ آی
 آموزش انگیزشی                                        آموزش مشارکتی
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
 مقدمه 

 آموزش اچ آی وی چیست ؟هدف اصلی از 

در رویکرد نوین آموزش اچ وی وی هدف غایی ما از آموزش  اچ آی وی این است که فراگیران ماهیت اچ آی وی 

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

لزوم بی واهمه  برای آزمایش تشخیصی اقدام کنند و در صورت ابتال  بیماری شرایطی فراهم آوریم افراد در صورت 

 تحت مراقبت قرار گیرند .یعنی کمک می کنیم :

 . افراد اطالعات درست در خصوص اچ آی وی پیدا کنند 

 . افراد باور کنند اچ ای وی یک بیماری عفونی قابل مراقبت و کنترل است 

   زمینه برای دریافت خدمات  تشخیص و مراقبت و درمان اچ آی وی فراهم آید 

 

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

 ا باز از معاشرتاما به آن اطالعات باور ندارند .مثال می دانند اچ آی وی در روابط معمول روزمره قابل انتقال نیست ام

با فرد مبتال به اچ آی وی می ترسند و یا فرد می داند مراکزی برای مراقبت اچ آی وی وجود دارد ، اما باور نمی 

 کند با درمان افراد مبتال می توانند طول عمر طبیعی داشته باشند .

الزم است ، اما کافی نیست و از طرف دیگر اگر چه وجود اطالعات درست و باور های صحیح برای انجام یک رفتار 

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

 نمی دهند . به عنوان مثال افرادی که  عوارض سیگار را می دانند و  به آن باور دارند اما باز هم سیگار می کشند .

اچ آی وی  باید به گونه ای باشد که  عالوه بر حیطه شناختی و یاد گیری و در حیطه نگرشی  رویکرد نوین آموزش

استفاده شود ) وجه تمایز  آموزش مشارکتی   آموزش مشارکتیافراد هم  موثر باشد به همین خاطرالزم است از 

با نقش فعال فراگیر در روند  از سایر آموزشها ، عمدتا در روش تدریس و استفاده از ابزارهای آموزشی است . که

 آموزشی عمدتا در حیطه نگرشی تاثیر دارد .(

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

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

 یک رفتار ترغیب می کند .(

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

 آموزش مشارکتی – 1فصل 



 

 

41 

 

 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
 در آموزش مشارکتی فراگیر نقش فعال در یادگیری دارد و نقش مربی عمدتا درهدایت روند آموزش است . 

نگرش و  –برای انتقال مفاهیم آموزشی روش های متعددی وجود دارد که  هر کدام در حیطه های مختلف آگاهی 

رفتار اثرات متفاوتی دارند . از آنجا که اهداف آموزش اچ آی وی با رویکرد نوین عمدتا در حیطه نگرشی است ، لذا 

نگرش دارند استفاده شود .  اما بی شک  پیش  عمدتا  باید از روش های مشارکتی که نقش بیشتری در تغییرات

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

 روش مشارکتی ، الزم است مفاهیم اولیه و پایه با روش های ساده ایی مانند سخنرانی به فراگیران منتقل شود . 

پرسش و پاسخ و بحث گروهی  پرکاربردترین روش های تدریس دررویکرد نوین آموزش اچ آی  –روش سخنرانی 

هستند .اگرچه استفاده از روش های دیگر ماننند ایفای نقش ، نمایش و ... نیز موثر بوده و در صورت ضرورت و 

گیهای این روش ها اشاره شده وجود زمان و امکانات الزم ،  می توانند استفاده شوند . در ادامه به  کلیات و ویژ

 است :

 روش تدریس  –الف 

 .سخنرانی :1

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

در این  دهد.، اساس کار این روش را تشکیل مىفراگیرانکردن و یادداشت برداشتن از طرف آنها از طریق گوش

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

انتقال مفاهیم به کار می رود از این روش برای  بودن مدرس و پذیرنده و غیرفعال بودن فراگیر است وحدهمتکلم

خنرانی، روش سدر  . ی در تغییر نگرش و رفتار فرد نداردو تنها در حیطه یادگیری کار می کند و تاثیر چندان

ود، قدرت شوحده است، فراگیران چندان فعال نیستند، فقط از حس شنوایى استفاده مىبه علت اینکه مدرس متکلم

ود. ششود، روش سخنرانى اغلب بطور غلط بیش از حد الزم از آن استفاده مىتکلم فراگیران چندان تقویت نمى

 هاى دیگر تدریس بهتر برآوردههایى که با روشکننده است؛ به عبارت دیگر، هدفها طوالنى و خستهخنرانىاغلب س

در آموزش ایدز با رویکرد نوین  فقط در بعضی مباحث که در بخش  .گردندشوند، با روش سخنرانى تدریس مىمى

 بعدی  به آن اشاره می شود از روش سخنرانی  استفاده می شود.

 اقداماتی مانند موارد زیر می توان اثر روش سخنرانی را در یادگیری افزایش داد :با 

 توجه فراگیرانجلب 

هاى همچون طرح سؤال، بحث و گفتگو، توجه فراگیران به سخنرانى متعدد است. فعالیتهاى جلبشیوه

شناخت عالیق  .بشودتوجه فراگیران به محتواى سخنرانى استفاده از وسایل بصرى ممکن است موجب جلب

توجه است. براى شناخت هاى فراگیران از عوامل مهم جلبشناخت عالیق و خواسته:هاى فراگیرانو خواسته
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
اقتصادی،  -عالیق و رغبت فراگیران، مدرس باید به عوامل متعددى مانند سن، جنس، وضعیت اجتماعى 

اساس شناخت آنها، سخنرانى خود را سازمان ها و سوابق آموزشى توجه کند و بر ها، موفقیتسطح توانایى

 .دهد

 :ایجاد انگیزش 

از موضوعاتى هستند که ایجاد انگیزه "شوند مهم استمسائلى 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 شد،نفس و خودساختگىمطلب یا حل مسأله موفقیت بدست آورند، اعتماد به

 :ها و نکات مهم سخنرانىبیان صریح هدف 

التى صریح و روشن بیان کند یا روى هاى اجرایى مورد نظر در سخنرانى را با جممدرس 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

ثانیاً، اطالعات الزم را در مورد  است ودهد که چه موضوعاتى مهم این سؤاالت اوالً، به فراگیران آگاهى مى

تواند براى تنظیم سخنرانى بسیار دهد. این اطالعات مىهاى علمى فراگیران در اختیار مدرس قرار مىزمینه

 .مفید باشد

 .روش پرسش و پاسخ2

ها و عالیق، تقویت قدرت استدالل، سنجش هدف از روش پرسش و پاسخ، تشخیص و تحریک تفکر، توانایى

 روشى است که.نفس در فراگیر است هاى گذشته و ایجاد اعتماد بهقضاوت، استفاده از تجارب و دانستهو 

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  مجهولهاى ذهنی، از کند با کوششفراگیر تالش مى

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

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

ا خودشان به کشف مفاهیم جدید کند تریزى مىهاى برنامهپردازد، بلکه با طرح سؤالبه بیان مطلب نمى

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

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

آنان را برانگیزد و ذهن  عالقهاى مطرح شوند که گونه ردند و بههاى علمى فراگیران طرح گتوجه به زمینه

هاى آموزشى فراگیران در فعالیت  -بر خالف روش سخنرانى  -در این روش، .آنان را به حرکت درآورد

 کنندفعاالنه شرکت مى
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
 روش بحث گروهى.3

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

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 هاى دیگر استفاده کرد. در این روش، معموالً مدرس موضوع یا مسأله خاصى را مطرح مىیا از روش

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

 پاسخ هم بیشتر است  از روش پرسش وهاى 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

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

و ارزیابى نظرهاى  -چه درست و چه نادرست  -دیگران هاى خود، انتقادات دهى عقاید و دیدگاهسازمان

مختلف را در ضمن بحث داشته باشند؛ به عبارت دیگر، روش بحث گروهى روشى است که به فراگیران 

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

یدگاه و نظرات مخالف نظر خود نیز آشنا شوند .این روش برای نیل به اهدافی که و با د.مستند بیان کنند

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

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

کنندگان آسان و درخور فهم نباشد یا زمینه الزم براى کسب اطالعات وجود تدارک شود که براى شرکت

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

آی را با روش سخنرانی ارائه شود  لذا در  آموزش اچ آی وی با رویکرد نوین الزم است مباحث مرتبط با  کلیات اچ

 تا اطالعات کافی را بدست آورند و بعد با روش های بحث گروهی و پرسش و پاسخ موضوع را ادامه داد 

 

 استفاده از ایزارهای کمک آموزشی : -ب

 عالوه بر روش تدریس ، ابزارهای آموزشی نیز یکی دیگر از عوامل مهم در اثر بخشی آموزش است 

هاى زیر این یافته.اند که حواس مختلف نقش واحدى را در یادگیرى دارا نیستندنشان داده نیز تحقیقاتنتایج 

 کنند که در یک انسان متعارف حدوداً ها مشخص مىدهند. این یافتهخوبى نشان مىتفاوت را به

 %74  گیردصورت مى حس بینایییادگیرى ازطریق کاربرد. 

 %13  گیردصورت مى حس شنوایییادگیرى ازطریق کاربرد. 

 %5  گیردصورت مى حس المسهیادگیرى ازطریق کاربرد. 

 %3  گیردصورت مى حس بویایییادگیرى ازطریق کاربرد. 
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
 %3  گیردصورت مى حس چشایییادگیرى ازطریق کاربرد. 

 فراموش می کنید=نگامی که گوش می کنید ه

 به خاطر می آورید =هنگامی که می بینید 

 یاد می گیرید  =هنگامی که انجام می دهید                                                                               

معهذا در بسیارى حس بینایی است ( ازطریق کاربرد %75شود که اگرچه قسمت اعظم یادگیرى انسان )مالحظه مى 

تأکید فراوان دارند،.فراگیران تنها قسمت ناچیزی ازآنچه را که شنیده حس شنوایى  %13بر کاربرد  مدرسیناز موارد 

( به خاطر می سپارند . نتیجه اینکه با وجود صرف وقت زیاد در کاربرد حس شنوایی، این  5/1) تا % 3/1اند حدود 

  .حس تاثیر ناچیزی در یادگیری انسان دارد

اشکال شماتیکی که به فرد کمک می کند با دیدنشان به همین دلیل الزم است در آموزش اچ آی وی حتما از 

تصوری از بیماری داشته باشند استفاده شود .این اشکال باید منطبق بر اصول رویکرد نوین آموزش اچ آی وی باشد 

، و نه تنها باعث رعب و وحشت نشود ، بلکه اشکالی باشد که فرد با آنها ارتباط برقرار کرده و بتواند محتوای مورد 

 ظر را مجسم کند . اشکال استاندارد موجود در کتاب های آموزشی اچ آی وی با این هدف طراحی شده اند ن
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
 آموزش انگیزشی  – 2فصل 

*استفاده از الگوی آموزش انگیزشی عمدتا در گروه های کاربرد دارد که عالوه بر آموزش اچ آی وی }

اگرچه  برای سایر مخاطبین نیز قابل استفاده  را نیز دریافت می کنند  "توصیه به انجام تست"خدمت 

 {است ، اما واجب نیست 

 آموزش انگیزشی ، نوعی الگوی آموزشی است که فرد را برای انجام یک رفتار یا ترک یک رفتار ترغیب می کند

گروه  در جهت احراز سالمت  رفتار افراد،عقاید  و متعاقب آن  ، اصالح ی سالمت مقوله های اصلی در آموزش هدف 

 آموزشی را با مشکل مواجه می سازد . دستیابی هدف اغلب یچیدگی های رفتار انسان لی پو  ها و جوامع است

در بسیاری از مداخالت آموزشی نظام سالمت، تحت  (Health Behavior)رفتار سالمت به عبارت دیگر است. 

 این عوامل، در کسب موفقیت این مداخالت، نقشی کلیدی دارد. است که شناخت و تحلیل متعددی  تاثیر عواملی

با هدف توضیح دقیق تر این عوامل و پیشگویی نتایج  الگوها و نظریه های آموزش سالمت به همین خاطر 

حاصل از تغییر در آنها طراحی شده اند. این نظریه ها و الگو ها از حوزه سایر علوم اجتماعی مانند روان شناسی و 

جامعه شناسی به عرصه سالمت راه پیدا کرده اند و در سالیان اخیر استفاده از آنها برای کسب، حفظ و ارتقای 

در امر آموزش سالمت وجود این الگوها و نظریه ها از  مت جامعه مورد اقبال قرار گرفته است. تعداد قابل توجه سال

دارد .اگر چه الگویی که برای رویکرد نوین آموزش اچ آی وی بکار رفته است تلفیقی از چند الگو ونظریه آموزش 

اور بسالمت است اما بیشتر از بقیه الگوها  ، مبتنی بر الگوی 

 بهداشتی است .

برای اینکه فردی  انگیزه پیدا کند که یک  رفتار بهداشتی  

 شرط زیر محقق باشد  5را انجام دهد باید  حداقل 

 موضوع به او مربوط باشد  .1

 موضوع مهمی باشد  .2

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

 است 

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

 مزایا بیش از معایب   .5

 فرد برای انجام یک کار ابتدا باید  نسبت به موضوع حساس شود ، فرد نسبت به موضوع های حساس می شند که 

 به او مربوط باشد  .1

 موضوع مهمی باشد  .2

 می شود: مربوطموضوع به او هم باور کند آن  اولیعنی  
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
ویروس اچ آی وی می تواند به بدن هر کسی که رابطه جنسی  بدون کاندوم دارد ، و یا به گونه ای با   "مثال :

دقت کنید این تعریف طیف  "خون و فرآورده های خونی سرکار دارد ، وارد شود و فرد مبتال به اچ آی وی بشود . 

 آموزشی ما را هم می تواند شامل شود .  وسیعی از افراد را در برمی گیرد . که مخاطب

افراد در معرض خطر اچ آی وی ، معتادین تزریقی و افراد با بی "حال مقایسه کنید با روش های آموزشی قبلی : 

اگر مخاطب ما جز این دو گروه نباشد  تصور می کند این موضوع به او ربطی ندارد و  "بند بار جنسی هستند 

م می شود .  و اشکال دوم دیگر این روش مختص کردن اچ آی وی به دو گروهی است حساسیت موضوع برای اوک

 که خود آنها  دارای انگ هستند .

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

 . 

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

 مانع تبدیل آن به ایدز شوند .

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

 شود از ترساندن و بیان پیام منفی باید خودداری شود :

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

 زندگی عادی و سالم داشته باشد.

o  پیام منفی : درصورت عدم تشخیص و درمان ، عفونت اچ آی وی به ایدز تبدیل شده و باعث

 مرگ و نیستی می شود

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

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

در نهایت اگر فرد پیامی را بشنود که به او مربوط است و مهم است نسبت به آن موضوع حساس می شود .و هرچه 

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

 : هکار عملی و در دسترسسوم وجود را

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

اچ آی وی کجا و چگونه انجام می شود ، رایگان بودن تست وساده و در دسترس بودن تست ، از عوامل مهمی 

 بگذارند . هستند که می توانند در تصمیم گیری فرد تاثیر

اما مسلما این توجه جلب شده برای اینکه فرد  تصمیم بگیرد که اقدام کند کافی نیست . دو عامل دیگر در تصمیم 

 گیری فرد نقش دارند مقایسه مزایاو معایب آن اقدام است.
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
 انجام اقدام را درک کند. مزایایفرد باید چهارم  

زودتر برای تشخیص و درمان اچ آی وی اقدام کند ، عوارض بیماری در مثال باال فرد باید باور کند هر چه مثال :

 کمتر می شود .

: می تواند وجود داشته باشد که علی رغم اینکه فرد به موضوع حساس شده و معایب و موانعی  همواره پنجم 

راهکار در دسترس هم دارد و مزیت های آن را هم می داند ، که مانع شوند فرد اقدام کند . در یک آموزش انگیزشی 

 شته باشد ، مربی  باید  موانع و معایب اقدام را هم بداند و در حد امکان برای رفع آنها توصیه ای دا

 زیرا نهایتا فرد زمانی اقدام را انجام می دهد  که مزایا بیش از معایب باشد .

در مثال باال موانعی ممکن است سر راه قبول توصیه به انجام تست باشد . در اغلب موارد مهمترین مانع ترس مثال :

مثال باال دادن اطمینان خاطر از اینکه  از انگ و بد نامی منتسب به اچ آی وی است .در این مورد به عنوان مثال در

نتایج تست اچ آی وی کامال محرمانه است می تواند با رفع این مانع  منجر شود اگر الزم باشد فرد برای تست اچ 

 آی وی  اقدام کند 

به عبارت دیگر برعکس موارد اول و دوم 

که جمعشان تعیین کننده برای جلب 

رم  و توجه فرد بود ، تفاضل موارد چها

پنجم  تعیین کننده برای تصمیم گیری 

است  به عبارت دیگر هرچه مزایا بیشتر و 

معایب کمتر باشد احتمال تصمیم گیری 

 برای انجام آن کار بیشتر می شود .

 

 

 

 

 

معایب وموانع مزایا
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
 

 

 آموزش اچ آی وی بخش چهارم  : راهنمای عمل گام اهی رویکرد نوین 
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
 مقدمه 

در رویکرد نوین آموزش اچ وی این است که فراگیران ماهیت اچ آی وی را به نهایی هدف همانگونه که اشاره شد 

ر د با دانستن اهمییت تشخیص به موقع و نقش بسزای درمان ، و باور کنندعنوان یک بیماری  عفونی قابل کنترل 

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

ت دیگر اهداف اصلی رویکرد نوین آموزش اچ آی وی  در حیطه نگرش و تغییر رفتار دسته بندی می شود به عبار

 1.5تا 1. با توجه به گشتردگی آموزش ها ، باید این مهم در یک یا دو جلسه آموزشی و در مجموع با حداکثر 

 زیادی برخوردار است .لذا رعایت همه اجزا رویکرد نوین آموزش از اهمیت  ساعت زمان محقق گردد .

 این اجزا عبارتند از :

 محتوای آموزشی .1

 روش آموزش  .2

 ابزارهای کمک آموزشی .3

 :ام های اموزشی گاهمیت رعایت توالی در 

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

است ، گام ها در رویکرد نوین آموزش مانند باال بردن سطح  بعدی زمینه ساز برای ورود به بحث گام است که 

 ر هرگام ددانش فراگیران از یک پلکان آموزشی است که پایه های هر پله بر نگرش و باور فراگیران قرار می گیرد . 

دم و تاخر بیان هر موضوع بسیار حائز اهمیت . لذا رعایت توالی و تقشکل می گیرد ، پایه های تشکیل پله بعدی 
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
در صورت رعایت نکردن توالی مطالب ، بی آنکه زمینه نگرشی الزم برای محتوای آموزشی است ، به گونه ای که 

 .محقق نمی شود  مورد نظر فراهم آید ، مطالب آموزشی ارائه شده و نتیجه مطلوب 

 1-3گام 

و معرفی اچ آی وی به عنوان یک بیماری در گام اول تا سوم با  پس از مقدمه  

قابل کنترل با پرداختن به مفاهیم اولیه سیستم ایمنی و کلیات بیماریهای 

عفونی ، زمینه برای باور اینکه اچ آی وی نیز یک بیماری عفونی مانند سایر 

 بیماریهای عفونی است فراهم می شود

 

 4گام

در گام چهارم  ضمن مقایسه عامل بیماریزای اچ آی وی با سایر عوامل 

بیماریزا ، فراگیرا به این باور می رسد عامل بیماریزا در خارج از بدن 

زنده نمی ماند و زمینه برای درک راههای انتقال و عدم لزوم جداسازی 

 افراد مبتال مهیا می شود . 

 

 5گام

اچ آی وی با سایر  راه انتقال در گام پنجم  ضمن مقایسه 

اچ آی وی به عوامل بیماریزا ، فراگیرا به این باور می رسد 

راحتی منتقل نمی شود و نیازی به جداسازی افراد مبتال 

وجود ندارد . زمینه برای درک مکانیسم بیماریزایی فراهم می 

 شود.

 

 6گام

در گام ششم  ضمن مقایسه بیماریزایی  اچ 

عوامل بیماریزا ، فراگیرا به  آی وی با سایر

این باور می رسد اچ آی وی هیچ عالمتی 

ندارد و زمینه برای درک  اهمیت تشخیص 

  و درمان فراهم می شود
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 

 7گام

در گام هفتم  ضمن مقایسه روش 

تشخیص  اچ آی وی با سایر عوامل 

بیماریزا ، فراگیرا به این باور می 

رسد اچ آی وی هیچ عالمتی ندارد 

تنها با آزمایش قابل تشخیص و 

 است.

 

 8گام

در گام هشتم ضمن مقایسه روش 

مراقبت و درمان  اچ آی وی با سایر 

عوامل بیماریزا ، فراگیرا به این باور 

می رسد با درمان و مراقبت هم فرد 

مبتال طول عمر طبیعی دارد و هم 

درمان به عنوان روش اصلی 

 پیشگیری است 

 

 

درگام دوم که مبحث مرتبط با سیستم ایمنی مطرح می شود ، به نحوه اثر ویروس اچ آی وی اشاره به عنوان مثال 

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

ی مشابه طرح زیر مواجه و با نمایسازی برای تغییر نگرش در گام های سوم و چهارم و پنجم گرفته می شود .

 .خواهیم شد 
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
 گام رویکرد نوین آموزش 8در این بخش برای 

 

  

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

 شود 

 

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

 نظر است در این قسمت شرح داده می شود 

 

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

تغییر باورها و درک مفاهیم گام /گام های بعد است . در این 

 بخش ، این اهداف شرح داده شده اند 

 

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

 است چه محتوایی  با چه روشی بیان شود

 

 مدت زمان

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

 روش آموزش در این بخش مشخص شده است 

 

 خطاهای شایع 

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

 انگ شده  تحت عنوان نباید ها قرار می گیرد.

 

 

 

 توصیه ها:

دراین بخش به  مهارت ها ، مفاهیم و روش هایی که اثر بخشی 

 آموزش را در هر گام اضافه می کند، اشاره شده است. 

 

ابزارهای کمک 

 آموزشی 

در رویکرد نوین آموزش ، تالش شده اشکال و لوگوهای ثابتی 

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

 اشاره شده است .ابزارهای کمک آموزشی 

 

 :   محتوای کل پیام

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

است که باید به   کلیات پیامیتنها برای مشخص کردن  

 منتقل شود .  فراگیر
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 

 شروع بحث )مقدمه (گام اول:

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

مطابق اهداف مورد نظر در رویکرد نوین آموزشی بوده و به گونه ای بیان شود که فراگیران را برای ادامه آموزش ترغیب کند .

به عنوان یک بیماری عفونی قابل کنترل بیان می شود . می توان با اشاره به اینکه اغلب به  "اچ آی وی  "آموزش در این قسمت 

اغلب این بیماری عفونی را به نام ایدز  " اشاره کرد :اشتباه آنرا معادل ایدز می دانند ، در آغاز کار به تفاوت بین اچ آی وی و ایدز 
اگر فرد تحت مراقبت و درمان قرار گیرد می تواند هرگز اتفاق  یماری است کهمی شناسند ، در حالی که ایدز آخرین مرحله این ب

. به عبارت دیگر در این مرحله برای جلب توجه مخاطب به جای اشاره به آمار و استفاده از الفاظ رعب آور ، به تفاوت اچ  "نیفتد

را برای همراهی در  فراگیر اری خواهید پرداخت ، آی وی و ایدز اشاره می شود و با بیان اینکه از منظر جدیدی به بررسی بیم

 بحث ترغیب می کنیم . 

 فراگیرانبا توجه به اینکه ، رویکرد نوین آموزش اچ آی وی ، با هدف تغییر نگرش و باورهای  

یه و تحلیل برنامه ریزی شده ، توالی مطالب از اهمیت زیادی برخوردار می باشد ، لذابر خالف روش روتین ، که در مقدمه تجز 

دانش مخاطب انجام می شود ، در رویکرد نوین اچ آی وی ، توصیه می شود در مقدمه پرسش و پاسخ و تحلیل مخاطب انجام 

 نشود ، زیرا اغلب مسیر و توالی آموزش را تغییر می دهد . 

 با توجه به روش مشارکتی در اغلب گام های آموزش ، تجزیه و تحلیل دانش مخاطبین در قسمت های بعدی اتفاق خواهد افتاد. 

 
  اهداف شناختی

   هدف اصلی در مقدمه مانند هر سخنرانی دیگر جلب توجه و ترغیب مخاطب است 

 مخاطب می داند که اچ آی وی یک بیماری عفونی قابل کنترل است  1هدف شناختی : 

 مخاطب فرا می گیرد که اچ آی وی  و ایدز متفاوت هستند . 2هدف شناختی : 

 
 اهداف نگرشی

در این جلسه آموزشی با نگاهی  "برای نیل به این هدف از جمله ای مانند  .ایجاد تمایل و انگیزه برای شرکت در بحث1 

 "متفاوت به بیماری نگاه کنیم

 می توان در راستا نیل به این هدف، معرفی بیماری با عنوان یک بیماری عفونی قابل کنترل با .کاهش ترس از بیماری2

است  له از بیماریاغلب به آن بیماری ایدز می گویند در صورتی که ایدز یک مرح"با استفاده از جمالتی مانند : پیش رفت 
 ".که درصورتی که فرد تحت درمان و مراقبت قرار گیرد ممکن است هرکز اتفاق نیفتد

تمام انسانها می توانند به آن مبتال شوند و مربوط به گروه خاصی  مانند تمام بیماریهای عفونی.کاهش انگ  و تبعیض=  3

 نیست

 
 روش تدریس

 روش سخنرانی 
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 

 
 مدت زمان

 دقیقه 5 

 
 خطاهای شایع :

در مقدمه ، مدرس برای جلب توجه مخاطب و مهم جلوه دادن مطلب ، به آمار و میزان عوارض و شیوع اچ آ ی وی   اغلب   

 و... استفاده می کند که یکی از شایعترین خطا ها می باشد .

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

مباحث را  تغییر داده و اهداف نگرشی را دستخوش تغییر کند . لذا در رویکرد نوین آموزش توصیه می شود در ابتدا ، 

پرسش و پاسخ انجام نشود ، و تجزیه و تحلیل مخاطب در گام های بعدی اتفاق بیفتد  لذا در رویکرد نوین آموزش اچ آ ی 

 :وی در گام نخست 

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

 . برای بیان اهمیت موضوع ، ازمیزان مرگ و میر و عوارض زیاد بیماری  صحبت می شود. نباید 2

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

 اچ آی وی و مرحله ایدز است . لذا این پیام در همه مراحل آموزش از جمله مقدمه اشاره می شود .( 

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

 .از حد باشدلحن و زبان بدن مدرس  توام با ترس و یا ایجاد هیجان بیش .نباید 5

 انجام نشودپرسش و پاسخ در این بخش .بهتر است 6

 

 

 توصیه ها:

به گونه ای  باید باشد  که  "ان بدن بز"در بیان مطالب از اهمیت به سزایی برخوردار است  ،  آرامش مدرس.1 

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

 

 تصاویر مورد استفادهابزارهای کمک آموزشی و 

 موزشی اینآبه گونه ای که تا آخر جلسه   " اچ آی وی به عنوان یک بیماری عفونی قابل کنترل "نوشتن عنوان  

 اگیران باشد رعنوان در معرض دید ف

 
 :   محتوای کل پیام
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 

 

  

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

ید  و کن  منتقل شود . لذا شما باید این مفاهیم را با هر بیانی که مخاطب شما بهتر درك می کند به او منتقل فراگیربه 

 استفاد کنید بمتناسب با فرهنگ و دانش مخاط دیگرمثا لهای  کلمات مترداف و در صورت لزوم از
جلسه آموزشی ما در خصوص یک بیماری عفونی قابل کنترل است که اغلب آنرا به نام ایدز می شناسند ، اما در واقع ایدز یکی 

از مراحل این عفونت است که اگر فرد تحت مراقبت قرار نگیرد ، در مراحل انتهایی ایجاد می شود در این جلسه آموزشی می 

ر خصوص  عفونت اچ آی وی صحبت کنیم .در این جلسه آموزشی ، با مشارکت شما و خواهیم با دیدگاهی جدید و متفاوت  د

 .مبتنی بر چند واقعیت علمی با بحث و تحلیل جمعی به ارزیابی جنبه های مختلف  عفونت اچ آی وی خواهیم پرداخت  
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 

 معرفی سیستم ایمنی  :دومگام 

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

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

 مفاهیم کلی بیماریهای عفونی  .1

 مفاهیم مهمی مانند بیماریزایی اچ آی وی  .2

گام دستیابی  درک مفاهیم کلی بیماریهای عفونی است و الزم است در این مقطع  به اچ ای وی و ارتباط  هدف اصلی در این

 سیستم ایمنی با آن ، اشاره ای نشود .

همانگونه که اشاره شد ، مطابق رویکرد نوین آموزش ، تالش می شود باورهای غلط درخصوص اچ آی وی ، با این مفهوم که اچ 

عفونی قابل کنترل است ، جایگزین شود . لذا در این گام ، عمدتا موضوع آموزش ، حول محور بیماریهای آی وی یک بیماری 

عفونی خواهد بود .در صورتی که در ابن بخش ، مکانیسم  سیستم ایمنی با  هدف مفاهیم اچ آی وی  مطرح شود، توالی مطالب 

 طراحی شده است ، دستخوش تغییر می شود . که در رویکرد نوین آموزش اچ آی وی با هدف تغییر نگرش ، 

ونی یک بیماری عفهمانطور که اشاره شد اچ آی وی   "برای حفظ انسجام موضوع  با گام قبلی ، می توان با جمالتی مشابه اینکه :
رابر هر بدن انسان در بقابل کنترل است ، لذا برای شناخت آن باید با بیماریهای عفونی آشنا شویم ، اما قبل از آن ، باید بدانیم 

 "بیماری ، ازجمله بیماریهای عفونی ، یک سیستمی دارد که از آن محافظت می کند که به آن سیستم ایمنی می گویند .
یفه سیستم ایمنی که وظ  "با این مقدمه ، می توان در چند جمله ساده  عملکرد کلی سیستم ایمنی را بیان کرد .از جمله اینکه 

.مانع ورود میکروب  به بدن می 1برابر عوامل بیگانه را برعهده دارد که به سه طریق از بدن محافظت می کنند محافظت بدن در 
 " . اگر نتوانند آنها را از بین ببرند ، آنها را زندانی می کنند3. میکروب ها را از بین می برند  2شوند  

ل سفید مبنی بر اینکه  از اجزا اصلی سیستم ایمنی بوده و در خون و ویژگیهای کلبو  "گلبول سفید  "در این گام مخاطب با نام 

 آشنا شود . و خارج از بدن از بین می روند  و ترشحات بدن وجود دارند

یکی از مهترین اجزا سیستم ایمنی ، سلولهای کوچک سفید رنگی هستند که اصطالحا به آنها گلبول سفید گفته می شوند ، "
 "وجود دارند  و خارج از بدن در مدت کوتاهی از بین می روند .ا ، خون و ترشحات بدن گلبول های سفید دربافته

 همانگونه که مالحظه می شود دراین قسمت  نباید به رابطه سیستم ایمنی و اچ آی وی  هیچ اشاره ای شود.

 
  اهداف شناختی

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

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

ود دارد که به آنها :در خون و ترشحات  بدن انسان ، سلول های سفید کوچکی وج.آشنایی با گلبول های سفید  2

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

گلبول ها ی سفید به روش های مختلفی از بدن  .روش های مقابله گلبول های سفید در برابر عوامل بیماریزا =3

. عوامل بیماریزا 2مانع ورود به بدن می شوند  .1در مقابل عوامل بیماریزا دفاع می کنند که عمده ترین آنها عبارت است از 

 . عوامل بیماریزا را زندانی می کنند .3را از بین می برند 
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 

 
 اهداف نگرشی

 در این گام ،  برجسته شدن جنبه عفونی بیماری اچ آی وی است هدف اصلی   

الزمه درک واکنش های سیستم   :.زمینه برای درك مفاهیم مربوط به مکانسیم بیماریزایی بیماریهای عفونی .1

 ایمنی در برابر عوامل بیماریزا که در گام بعدی به آنها اشاره می شود ، شناخت گلبول سفید و نقش آنها در بدن است 

= الزمه درک نحوه ابتال به اچ آی وی ، شناخت . زمینه برای درك مفاهیم مربوط به مکانسیم بیماریزایی اچ آی وی 2

 بی آنکه در این  نقش آنها در بدن است.گلبول سفید و 

= الزمه درک راه انتقال اچ آی وی  ، شناخت گلبول زمینه برای درك مفاهیم مربوط راه های انتقال اچ آی وی  .3

 سفید و محل زندگی آنها در بدن است

ی بتال شوند را فراهم مزمینه برای باور اینکه همه افراد می توانند به بیماری م.زمینه برای کاهش انگ  و تبعیض=  4 

 شود 

 
 روش تدریس

 روش سخنرانی  

 تنها در صورتی که گروه مخاطب در این خصوص اطالعی دارد*روش  پرسش و پاسخ 

 
 مدت زمان

 دقیقه 5 

 
 خطاهای شایع :

  به شکل تخصصی و مفصل در این خصوص صحبت شود ..نباید  1 

صحبت کرد )باید بدون توجه به بحث اچ آ ی وی ، مفاهیم مرتبط با سیستم در این بخش راجع به اچ آی وی . نباید 2

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

 فراگیر بادر این مقطع مکانسیم دفاعی بدن را بدون ارتباط با اچ آی وی فراگیرد .(

 

 

 توصیه ها:

.بیان این مفاهیم بسیار ساده و قابل فهم و به کار بردن مثال های ملموس و قابل درک  در این خصوص توصیه می 1 

 شود  

 

 ابزارهای کمک آموزشی و تصاویر مورد استفاده
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 

 

 

استفاده از یک لگوی شماتیک ثابت برای معرفی گلبول سفید که   

مختلف ، تغییرشکل خواهد داد تا پایان مبحث متناسب با شرایط 

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

حسی باشد . لگوی پیشنهادی زیر با در نظر گرفتن این  ویژگی 

ها برای رویکرد نوین آموزش اچ آی وی در نظر گرفته شده است 

.می توانید از این اشکال مطابق محتوای آموزشی فراگیران 

 : کنیداستفاده 

 
 :   محتوای کل پیام

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

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

کلمات از استفاد کنید بمتناسب با فرهنگ و دانش مخاط دیگرمثا لهای  مترداف و 

یک بیماری عفونی قابل کنترل است ، لذا برای شناخت آن باید با بیماریهای عفونی آشنا شویم همانطور که اشاره شد اچ آی وی 
ر هر بیماری ، ازجمله بیماریهای عفونی ، یک سیستمی دارد که از آن محافظت ، اما قبل از آن ، باید بدانیم بدن انسان در براب

 "می کند که به آن سیستم ایمنی می گویند .
سیستم ایمنی که وظیفه محافظت بدن در برابر عوامل 
بیگانه را برعهده دارد که به سه طریق از بدن محافظت 

. 2.مانع ورود میکروب  به بدن می شوند  1می کنند 
. اگر نتوانند آنها را از 3یکروب ها را از بین می برند  م

 " بین ببرند ، آنها را زندانی می کنند

یکی از مهترین اجزا سیستم ایمنی ، سلولهای کوچک 
سفید رنگی هستند که اصطالحا به آنها گلبول سفید 
گفته می شوند ، گلبول های سفید دربافتها ، خون و 

خارج از بدن در مدت وجود دارند  و ترشحات بدن 
 کوتاهی از بین می روند
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 

 کلیات بیماریهای عفونی:سومگام 

وقتی اچ آی وی به عنوان یک بیماری عفونی معرفی می شود  الزم است کلیات بیماریهای عفونی برای فراگیران آموزش داده 

نوین آموزش اچ آی وی است . پس ضرورت  شود ، قیاس اچ آی وی با چند بیماری عفونی شناخته شده ، یکی از اصول رویکرد

 .دارد فراگیران اطالعات الزم در این خصوص داشته باشند

 بیماری عفونی ، بیماری است "در این گام نیز بدون اشاره به اچ آی وی ، در خصوص کلیات بیماریهای عفونی صحبت می شود : 

رای اینکه یک بیماری عفونی را بشناسیم باید در خصوص  این موارد که به دلیل ورود یک عامل بیماریزا به بدن ایجاد می شود ، ب

. عامل 3. عامل بیماری از چه راهی وارد بدن می شود  2. چه عاملی باعث بیماری می شود   1 "اطالع کافی داشته باشیم :
. این عمل و عکس العمل 4 بیماری در بدن انسان چه کاری انجام می دهد و و بدن در مقابلش چه عکس العملی نشان می دهد 

 "باعث چه عالیمی در بدن انسان می شود .

همانگونه که مالحظه می شود ، هیچ اشاره ای به اچ آی وی وجود ندارد ، می توان برای درک بهتر این مفاهیم از یک بیماری 

 عفونی 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 سرما خوردگی : " 
باعث خراش سیستم تنفسی فوقانی شده که همین باعث سوزش و درد گلو و بینی می شود و سیستم ایمنی بدن هم ماده ای به 

 باعث آبریزش بینی می شود ." نام هیستامین بر علیه اش آزاد می کند که

ن گام مخاطب ، فرا می گیرد که برای شناخت هر بیماری عفونی حداقل اطالعات مورد نیاز شناخت عامل ، راه انتقال در انتهای ای

 ، بیماریزایی است که خود منجر به ایجاد عالیم می شود .

 .ده می شودبه این ترتیب بی آنکه اشاره ای به اچ آی وی شود ، ذهن مخاطب برای قیاس اچ آی وی با بیماریهای عفونی آما

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

 
  اهداف شناختی

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

بیماریهای عفونی ، بیماریهایی هستند که به علت ورود یک  میکروب به بدن ایجاد می  شناخت یک بیماری عفونی:.1

 شود .

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

 جز مهم را شناخت 6حداقل 

ی است را بشناسیم و بدانیم به چه قسمتی از بدن عالقه : باید میکروبی که  عامل بیما. عامل ایجاد بیماری  1 

 دارد .

 : باید بدانیم میکروب از چه راهی می تواند وارد بدن شود . راه ورود به بدن 2

: عالیم بیماری حاصل عملکرد میکروب در بدن و عکس العمل سیستم دفاعی به آن  است ،  . عالیم بیماری3

بدانیم میکروب وقتی وارد بدن می شود چکار می کند و سیستم دفاعی بدن پس برای درک عالیم بیماری باید 

 در برابر آن چکاری انجام می دهد.
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
: عالیم بیماری باعث می شود به بیماری شک کرد ، و برای تشخیص بیماری یا باید  تشخیص بیماریراه . 4

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

 پیدا کنیم .

: داروهایی که برای درمان بیماریهای عفونی استفاده می شوند به دو روش عمل می کنند ، یا . درمان بیماری 5

میکروب را از بین می برند و یا ضعیف می کنند  و یا به کمک سیستم دفاعی بدن می روند تا راحتر میکروب را 

   از بین ببرند

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

   مشخص کرد.

 
 اهداف نگرشی

.مهمترین هدف نگرشی در این بخش ، ایجاد باور اینکه اچ آی وی نیز یک بیماری عفونی مانند سایر بیماریهای عفونی 1 

 است 

= الزمه درک راه انتقال اچ آی وی  ، . زمینه برای درك مفاهیم مربوط راه های انتقال و پیشگیری اچ آی وی 2

. شناخت روش های ورود میکروبها به بدن از راهی است که آنها را به محل مورد عالقه اشان در بدن هدایت می کند

= الزمه درک بی عالمت بودن اچ آی وی ، زمینه برای درك مفاهیم مربوط به مکانسیم بیماریزایی اچ آی وی .3

 شناخت علت ایجاد عالیم در بیماریهای عفونی است .

قیاس  اچ آی وی با یک بیماری عفونی ، باعث شکسته شدن غول ایدز در اذهان شده و اچ . کاهش انگ  و تبعیض=  4

بیماریهای عفونی که فراگیر می شناسد پایین می آید . این قیاس به باور اینکه اچ آی وی یک بیماری  آی وی در حد 

 عفونی قابل کنترل است کمک می کند

 
 روش تدریس

 روش سخنرانی  

از روش پرسش و پاسخ هدایت تنها در صورتی که گروه مخاطب در این خصوص اطالعی دارد*روش  پرسش و پاسخ 

  می توان استفاده نمودشده نیز 

 
 مدت زمان

 دقیقه 10 

 
 خطاهای شایع :

  به شکل تخصصی و مفصل در این خصوص صحبت شود ..نباید  1 
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
در این بخش راجع به اچ آی وی صحبت کرد )باید بدون توجه به بحث اچ آ ی وی ، مفاهیم مرتبط با بیماریهای . نباید 2

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

 فراگیر بایددراین مقطع کلیات بیماریهای عفونی را بدون ارتباط با اچ آی وی فراگیرد .( 

 

 

 توصیه ها:

 قابل درک  در این خصوص توصیه می شود.بیان این مفاهیم بسیار ساده و قابل فهم و به کار بردن مثال های ملموس و 1 

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

 

 ابزارهای کمک آموزشی و تصاویر مورد استفاده

تفاده از یک لگوی شماتیک ثابت برای معرفی اس 

توصیه می شود . این  کلیات بیماریهای عفونی 

لگو باید به گونه ای باشد که ترس و وحشت را 

القا نکند  . لگو های  پیشنهادی زیر با در نظر 

گرفتن این  ویژگی ها برای  رویکرد نوین آموزش 

اچ آی وی در نظر گرفته شده است می توانید از 

ای آموزشی فراگیران این اشکال مطابق محتو

 استفاده کنید

 
 :   کل پیاممحتوای 

توجه  :  کنید

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

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

لزوم  استفاد کنید بمتناسب با فرهنگ و دانش مخاط دیگرمثا لهای  کلمات مترداف و از

بیماریهای عفونی ، بیماریهایی هستند که به علت ورود یک  میکروب به بدن ایجاد می شود .برای شناخت هر بیماری تعریف :

 جز مهم را شناخت ششعفونی  الزم است حداقل 
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 

 

  

باید میکروبی که  : عامل ایجاد بیماری   .1

عامل بیمای است را بشناسیم و بدانیم به 

چه قسمتی از بدن عالقه دارد .مثال عامل 

بیماری وبا یک میکروبی است به نام 

ویبروکلرا ... یا عامل سرما خوردگی 

 .ویروسی به همین نام است 

: باید بدانیم میکروب از چه . راه ورود به بدن 2

ود . اینکه میکروب راهی می تواند وارد بدن ش

از چه راهی وارد می شود به این موضوع 

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

 رد می شود آشامیدن وارد بدن می شود و میکروب سرماخوردگی چون به دستگاه تنفسی عالقه دارد ، از راه تنفس وا

عالیم بیماری حاصل عملکرد میکروب در بدن و عکس العمل سیستم دفاعی به آن  است ، پس برای درک :  . عالیم بیماری3

عالیم بیماری باید بدانیم میکروب وقتی وارد بدن می شود چکار می کند و سیستم دفاعی بدن در برابر آن چکاری انجام می 

در روده و پمپ های جدار روده که باید آب را از روده به خون ببرند را برعکس می کند  پس فرد مثال میکروب وبا می رود  دهد.

اسهال می شود .  میکروب سرماخوردگی باعث زخم و خراشیدگی گلو می شود ، سیستم ایمنی بدن برای اینکه بتواند مقابل 

د .پس سوزش و درد گلو و آبریزش بینی از عالیم میکروب سرماخودگی مقاومت کند ماده ای به نام هیستامین ترشح می کن

 بیماری سرماخوردگی است .

: عمل و عکس العمل  میکروب و سیستم ایمنی باعث می شود عالیم بیماری باعث می شود . اولین قدم برای  تشخیص بیماری. 4 

م . بعد از شک به بیماری از روی عالی تشخیص هر بیماری عفونی ، شک بالینی به بیماری از روی عالیمی است که ایجاد می کند

برای مطمئن شدن از تشخیص دو راه داریم روش مستقیم : در این روش  خود میکروب را در بدن پیدا می کنیم روش غیر 

مستقیم  : در این حالت رد پای میکروب را از روی  موادی که به دلیل آن میکروب  توسط  سیستم ایمنی ترشح شده را پیدا 

  کنیم .

داروهایی که برای درمان بیماریهای عفونی استفاده می شوند به دو روش عمل می کنند ، یا میکروب را از بین : . درمان بیماری 5

 . می برند و یا ضعیف می کنند  و یا به کمک سیستم دفاعی بدن می روند تا راحتر میکروب را از بین ببرند

 . از ورود میکروب به بدن جلوگیری کرد می توان مانع ابتال افراد به بیماری شدبه هر طریقی که بتوان : .پیشگیری بیماری 6
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 

 عامل بیماریزا:چهارمگام 

 : در این قسمت ضمن آموزش خصوصیات کلی ویروس اچ آی وی ، این ویروس را با سایر عوامل بیماریزا مقایسه کنید

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

 کمک به باور اینکه اچ ای وی یک بیماری عفونی مانند سایر بیماریهای عفونی است . .1

عامل اچ آی وی ، ویروسی است ضعیف که خارج از بدن به سادگی از بین می رود .لذا در قیاس با بسیاری از بیماریهای  .2

 عفونی دیگر اچ آی وی می تواند راحتتر کنترل شود.

، الزم است ابتدا به خصوصیات کلی عوامل بیماریزا در بیماریهای عفونی  اشاره ای شود . جمالتی مشابه  لبرای نیل به هدف او

عوامل متعددی می توانند باعث ایجاد بیمارهای  عفونی شوند ، بعضی از انها موجودات ساده و بی آزاری هستند و بیماری "اینکه :
د ، در عوض بعضی دیگر دارای ساختمانی پیچیده هستند و به دشواری می توان ایجاد نمی کنندو به راحتی از بین می رونجدی 

 "انها را از بین برد ، این میکروب ها اغلب بیماریهای جدی ایجاد می کنند .
در خصوص ویژگی ویروس ها برای درک بهتر خصوصیات  ویروس اچ آی وی ، امری الزم است . به همین دلیل  فراگیران دانش 

بعضی از میکروبها هستند که  ساختمان " در ادامه همین قسمت الزم است با بیانی ساده خصوصیات ویروس ها نیز بیان شود :
ول زنده ، باشند . به این گونه میکروب ها اصطالحا ویروس می کاملی نداشته و برای ادامه حیاتشان الزم است درون یک سل

 "گویند .

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

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

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

 : در این قسمت فراگیر باید خصوصیات کلی عامل ایجاد اچ آی وی را بشناسد ،  دومبرای نیل به هدف 

الزم نیست در این جا  "ایجاد بیماری اچ آی وی ، ویروسی به همین نام است  عامل" ابتدا به روش سخنرانی  اعالم کنید .1

اینکه این نام مخفف چه کلماتی است را بیان کنید . زیرا با اینکار ناگزیر به اشاره به آخرین مرحله عفونت اچ آی وی )ایدز 

 ( هستید و به این ترتیب توالی گام ها ی پیش رو از بین می رود .

 یاد آوری کرده وکه در ابتدای همین گام بیان کرده بودید را را ویروس ها  خصوصیت پرسش و پاسخ  به روشسپس  .2

ویروس ها ، عوامل بیماریزایی هستند که خارج از سلول زنده قابلیت به خاطر بیاورند که  ینکه فراگیران را هدایت کنید تا  ا

 که  مانند هر ویروس دیگری "اطالعات را در اختیار فراگیران  قرار دهید :و در ادامه با جمع بندی  این ادامه حیات ندارند 
ویروس اچ آی وی نیز فقط در یک سلول زنده ، قادر به ادامه حیات  تنها درون یک سلول زنده ، قادر به ادامه حیات است ،

 "سلول مورد نیاز ویروس اچ آ ی وی گلبولهای  سفید است  است .

ت و هدایخصوصیات گلبول سفید را که درگام دوم بیان کرده بودید ، یاد آوری کنید   ش و پاسخروش پرسدر ادامه به  .3

گلبول های سفید ،  سلول های ایمنی هستند که در خون و ترشحات وجود دارند و خارج از بدن به اینکه  فراگیران کنید 

وقتی ویروس اچ آی وی فقط "نتیجه برسند که  : و سپس فراگیران را هدایت کنید به ایناشاره کند  از بین می روند را 
در گلبول زنده قادر به ادامه حیات است و و خود گلبول سفید خارج از بدن مدت کوتاهی زنده است ، پس ویروس اچ آی 

 "وی خارج از بدن قادر به زندگی نیست
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
کننده معمولی مانند وایتکس از ویروس ضعیفی است و با مواد ضدعفونی  "درخصوص ویژگیهای ویروس اچ آی وی که  .4

اشاره کنید . در این قسمت یاد آوری کنید که همه عوامل بیماریزا اینگونه نیستند و می توانید از مثال  " بین می رود

بیماریهای دیگر مانند عامل ایجاد بیماری سل نام ببرید که برای از بین بردنش از مواد ضدعفونی کننده قوی و اشعه های 

 ید استفاده کرد .مخصوص با

 

 
  اهداف شناختی

 :در پایان این مبحث الزم است فراگیر  

 بشناسد..انواع عوامل بیماریزا را 1

 آشنا شود و تفاوت آن با سایر عوامل بیماریزا  . با خصوصیات ویروس ها 2

سفید زندگی می کند و خصوصیات این ویروس را در این حد که تنها درون گلبول وشناسد بویروس اچ آی وی را .3

   گیرد به سرعت از بین می رود را فرا در خارج از بدن

 
 اهداف نگرشی

با مقایسه عامل بیماریزای اچ آی وی با سایر بیماریها باور اینکه اچ آی وی نیز یک بیماری عفونی مانند سایر بیماریهای  1 

 عفونی است ، عمیق تر می شود 

= الزمه درک راه انتقال اچ آی وی  ، زمینه برای درك مفاهیم مربوط راه های انتقال و پیشگیری اچ آی وی  .2

  این است که فرد بداند اچ آی وی فقط درون گلبول سفید زنده است و گلبول سفید درون خون و ترشحات است 

= الزمه درک زمینه برای درك مفاهیم مربوط به عدم امکان انتقال اچ آی وی از طرق غیر از راه های انتقال    .3

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

ول ایدز در اذهان شده و اچ قیاس  اچ آی وی با یک بیماری عفونی ، باعث شکسته شدن غ. کاهش انگ  و تبعیض=  4

آی وی در حد  بیماریهای عفونی که فراگیر می شناسد پایین می آید . این قیاس به باور اینکه اچ آی وی یک بیماری 

 عفونی قابل کنترل است کمک می کند

 
 روش تدریس

ل نام عام –ویژگی ویروس ها  –خصوصیات عوامل بیماریزای بیماریهای عفونی   : انتقال مفاهیمی مانندروش سخنرانی 

 از طریق سخنرانی انجام می شود . مواد از بین برنده ویروس اچ آی وی  –بیماری اچ آی وی 

گیهای گلبول ژوی و یاد آوری .برای یاد آوری خصوصیات ویروس ها  )مباحث ابتدایی همین گام (روش  پرسش و پاسخ 

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

 

 
 مدت زمان
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
 دقیقه 10 

 
 خطاهای شایع :

عبارتند از اینکه مطالب تخصصی در خصوص ساختمان ویروس  از شایعترین خطاهایی که در این بخش اتفاق می افتد  

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

ف وی مخف فراگیران را در بر ندارد .  از دیگر مواردی که در این گام اغلب بیان می شود ، اشاره کلماتی است که نام اچ آی

با اینکار ناگزیر به اشاره به آخرین مرحله عفونت اچ آی وی )ایدز ( هستید   "آنها می باشد )ویروس نقص سیستم ایمنی 

و به این ترتیب توالی گام ها ی پیش رو از بین می رود . و قبل از اینکه در گام های سه و چهار و پنچ فرصت داشته باشید 

ه انتقال و بیماریزایی و مراحل بیماری اچ آی وی آشنا کنید ، ناگزیرید آخرین مرحله بیماری را ، فرد را با مفاهیم اصلی را

 که نقص سیستم ایمنی است را شرح دهید . لذا 

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

 می مخاطبین می شود .می شود که باعث سردرگ

 . اشاره نشودبه مفهوم نام اچ آی وی که مخفف چه کلماتی است  . بهتر است 2

 

 

 

 توصیه ها:

 .بیان این مفاهیم بسیار ساده و قابل فهم و به کار بردن مثال های ملموس و قابل درک  در این خصوص توصیه می شود1 

.برای درک بهتر اچ آی وی به عنوان یک بیماری قابل کنترل ، اچ آی وی  را با یک یا چند میکروب دیگر مانند سل که 2

   در خارج از بدن مدت طوالنی زنده می مانند و به راحتی از بین نمی روند مقایسه کنید 

 

 ابزارهای کمک آموزشی و تصاویر مورد استفاده

آی  ویروس اچتفاده از یک لگوی شماتیک ثابت برای معرفی اس 

توصیه می شود . این لگو باید به گونه ای باشد که ترس  وی  

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

گرفتن این  ویژگی ها برای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 

ای کال مطابق محتودر نظر گرفته شده است می توانید از این اش

 آموزشی فراگیران استفاده کنید:

 

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

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

 مترداف و  استفاد کنید بمتناسب با فرهنگ و دانش مخاط دیگرمثا لهای 

 عوامل ایجاد بیماریهای عفونی  .1

ریهای عوامل متعددی می توانند موجب ایجاد بیما

بشوند .برای انکه بتوانیم یک بیماری عفونی را عفونی 

به خوبی بشناسیم باید اول خصوصیات کامل عامل 

بیماریزای آن بشناسیم .چون اغلب عوامل بیماریزا 

آنقدر کوچک هستند که فقط با میکروسکوب دیده 

می شوند به آنها میکروب می گویند . میکروب ها انواع 

و   قارچ -ویروس   –انها باکتری مختلفی دارند که به 

در این بین ویروسها موجوداتی ..... تقسیم می شوند .

ساختمان کاملی ندارند بنابر این برای  هستند که 

اینکه بتوانند زنده بمانند و تکثیر پیدا کنند باید درون 

یک سلول زنده قرار گیرند .هر ویروسی هم به یک 

به دستگاه تنفس فوقانی و ویروسهای مولد بیماریهای  انفلوانزا و تنها در آن سلول قادر به ادامه حیات است .بعنوان مثال ویروس سلول خاص عالقه 

میزان مقاومت میکروب از دیگر خصوصیاتی که بهتر است بدانیم ، بعضی از  اسهالی به سلولهای دستگاه گوارش بخصوص روده ها عالقمند هستند.

 ثل میکروب سل می توانند مدتها  حتی خارج از بدن زنده بماند و برای از بین بردن آنها باید از مواد ضدعفونی قوی و یا اشعه های مادونمیکروب ها م

قرمز استفاده کرد ولی بعضی از میکروب ها خیلی 

ضعیف هستند و به راحتی خارج از بدن از بین 

 . می روند
 عامل ایجاد بیماری اچ آی وی : .2

ایجاد بیماری اچ آی وی ، ویروسی به عامل 

  "همین نام است 

مانند هر ویروس دیگری که  تنها درون یک 

سلول زنده ، قادر به ادامه حیات است ، 

ویروس اچ آی وی نیز فقط در یک سلول 

زنده ، قادر به ادامه حیات است . سلول مورد 

نیاز ویروس اچ آ ی وی گلبولهای  سفید 

وقتی ویروس اچ آی وی فقط در .است 

گلبول زنده قادر به ادامه حیات است و خود 

ویروس اچ آی وی ویروس ضعیفی "گلبول سفید خارج از بدن مدت کوتاهی زنده است ، پس ویروس اچ آی وی خارج از بدن قادر به زندگی نیست

 .است و با مواد ضدعفونی کننده معمولی مانند وایتکس از بین می رود 



 

 

67 
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 راه انتقال:پنجم م گا

، راه انتقال این  ویروس را با سایر عوامل بیماریزا  بیماریهای عفومی در این قسمت ضمن آموزش خصوصیات کلی راه های انتقال 

 .مقایسه کنید

 هدف اصلی دنبال می شود :سه در این گام نیز 

 عفونی است .کمک به باور اینکه اچ ای وی یک بیماری عفونی مانند سایر بیماریهای  .1

ویروس اچ ای وی در روابط معمول و روزمره قابل انتقال نیست ، لذا نیازی به جداسازی فرد مبتال به بیماری از سایرین  .2

 نیست .

بیماری مخصوص گروه خاصی نیست و ویروس اگر درون گلبول های سفید هر انسانی شود ، آن فرد می تواند مبتال به  .3

 عفونت اچ آی وی شود. 

که این"، الزم است ابتدا به راههای انتقال در بیماریهای عفونی  اشاره ای شود . جمالتی مشابه اینکه : یل به هدف اولبرای ن
عامل بیماریزا ، ازچه راهی وارد بدن انسان می شود ، به این بستگی دارد که نهایتا عامل بیماریزا به کدام قسمت از بدن تمایل 

 ".دارد 
یک بیماری تنفسی  مانند سرماخوردگی و یک بیماری عفونی گوارشی مانند وبا می تواند کمک کننده ، مثال در این قسمت 

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

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

 ، در این قسمت فراگیر باید بتواند راههای انتقال ویروس اچ آی وی را برشمارد دومبرای نیل به هدف 

د ویروس اچ آی وی ، به گلبول های سفی"روش پرسش و پاسخ فراگیران را هدایت کنید تا  اینکه  به خاطر بیاورند که ابتدا به 
 ."تمایل دارد و گلبول های سفید در خون و ترشحات جنسی وجود دارند 

یروس و"راه های انتقال و عدم انتقال را برشمرند . : با استداللروش پرسش و پاسخ فراگیران را هدایت کنید تا  در ادامه سپس 
انسان می شود و روابطی مانند در آغوش کشیدن ، روبوسی ، ظرف غذای  اچ آی وی فقط از طریق خون و ترشحات وارد بدن

 ".مشترک ، استخر و... باعث انتقال بیماری نمی شود  

، در این قسمت فراگیر باید باور کنند بیماری مخصوص گروه خاصی نیست  . در روش های آموزش  سومبرای نیل به هدف 

که در  . این در حالی استبندی گروه های پرخطر برای ابتال به بیماری بودشایعترین خطا در این قسمت ، دسته پیشین 

 .اشاره نشودبه دسته بندی گروه های پرخطر ، تاکید می شود زمانی که راه انتقال مطرح می شود ، رویکرد نوین آموزش 

روس اچ آی وی ، به گلبول های سفید وی"ابتدا به روش پرسش و پاسخ فراگیران را هدایت کنید تا  اینکه  به خاطر بیاورند که 
 ."تمایل دارد و گلبول های سفید در خون و ترشحات جنسی وجود دارند 

یروس و"سپس در ادامه  روش پرسش و پاسخ فراگیران را هدایت کنید تا با استدالل راه های انتقال و عدم انتقال را برشمرند . :
نسان می شود و روابطی مانند در آغوش کشیدن ، روبوسی ، ظرف غذای اچ آی وی فقط از طریق خون و ترشحات وارد بدن ا
 ".مشترک ، استخر و... باعث انتقال بیماری نمی شود  
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  اهداف شناختی

 :در پایان این مبحث الزم است فراگیر  

 راه های عمده انتقال بیماریهای عفونی را بشناسد ..1

 : با استدالل بیان کندرا اچ آی وی  راه های اصلی انتقال .بتواند 2

   با استدالل بتواند راه هایی که باعث انتقال نمی شود را برشمارد. 3

 
 اهداف نگرشی

ایر س است که ازاچ آی وی با سایر بیماریها باور اینکه اچ آی وی یک بیماری عفونی  راه انتقال با مقایسه  1 

  است.راحت تر قابل کنترل بیماریهای عفونی 

این است ،   = الزمه درک عدم لزوم جداسازی  عدم لزوم جداسازی فراهم آید . زمینه برای درك مفاهیم مربوط 2

   تنها در صورت تماس مستقیم خون و ترشحات امکان پذیر است  که فرد بداند اچ آی وی

    راه های پیشگیری فراهم آید زمینه برای درك مفاهیم مربوط به .3

قیاس  اچ آی وی با یک بیماری عفونی ، باعث شکسته شدن غول ایدز در اذهان شده و اچ . کاهش انگ  و تبعیض=  4

آی وی در حد  بیماریهای عفونی که فراگیر می شناسد پایین می آید . این قیاس به باور اینکه اچ آی وی یک بیماری 

 عفونی قابل کنترل است کمک می کند

 
 روش تدریس

در این بخش با مقدمه اینکه ویروس درون گلبول سفید است و گلبول سفید :  بحث گروهی و پرسش و پاسخروش  

فقط در خون و ترشحات زنده است در قالب یک بحث گروهی و پرسش و پاسخ ، فراگیران را هدایت کنید که بتوانند خود 

 . راه های انتقال و راه های عدم انتقال را برشمارند

 
 مدت زمان

 دقیقه 15 

 
 خطاهای شایع :

اچ آی وی را بیماری مخصوص گروه های خاص اعالم کرد . شایعترین خطا در این مبحث ، اشاره به گروه های .نباید  1 

 پرخطر است . 

 

 

 توصیه ها:

 ودتوصیه می ش .بیان این مفاهیم بسیار ساده و قابل فهم و به کار بردن مثال های ملموس و قابل درک  در این خصوص1 
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یماریهای ب.برای درک بهتر اچ آی وی به عنوان یک بیماری قابل کنترل ، اچ آی وی  را با یک یا چند میکروب دیگر مانند 2

   مقایسه کنید  جامعه به راحتی انتشار پیدا می کنند  که درتنفسی و گوارشی 

که دارای گلبول سفید هستند می توانند به این .اشاره کنید که اچ آی وی مخصوص گروه خاصی نیست و همه افراد 3

 بیماری مبتال شوند .

 

 ابزارهای کمک آموزشی و تصاویر مورد استفاده

. این  توصیه می شود  تجسم بهتر راههای انتقال بیماریهای عفونی و اچ آی وی تفاده از یک لگوی شماتیک ثابت برای اس 

لگو باید به گونه ای باشد که ترس و وحشت را القا نکند  . لگو های  پیشنهادی زیر با در نظر گرفتن این  ویژگی ها برای  

رویکرد نوین آموزش اچ آی وی در نظر گرفته شده است می توانید از این اشکال مطابق محتوای آموزشی فراگیران استفاده 

 کنید:

 

 

 

 
 :   محتوای کل پیام

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

ید  و کن  منتقل شود . لذا شما باید این مفاهیم را با هر بیانی که مخاطب شما بهتر درك می کند به او منتقل فراگیربه 

 استفاد کنید بمتناسب با فرهنگ و دانش مخاط دیگرمثا لهای  کلمات مترداف و در صورت لزوم از
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ت یود عوامل بیماریزا به بدن از اهمشناخت راه ور

بسزایی برخودار است ، چرا که با شناخت آن و 

جلوگیری از ورود میکروب به بدن می توان زنجیره 

انتقال بیماری را قطع نمود و از ابتال افراد به بیماری 

جلوگیری کرد.میکروبها  از طرق مختلف می توانند 

به بدن  انسان وارد شوند و اصوال هر عامل بیماریزایی  

بدن تمایل دارد از  قسمت کدام  بسته به  اینکه به

 قسمت راهی وارد می شود که امکان دسترسی به آن 

از راه  انفلوانزابرایش فراهم باشد. مثال میکروب 

تنفسی وارد بدن شده و میکروبهای مولد بیماریهای 

 .ردن و آشامیدن  وارد بدن می شونداسهالی از طریق گوارشی و با خو

 

 چگونه وارد بدن می شوند؟ HIVویروس 

، گلبولهای سفید خون هستند پس مسلما ویروس از راهی به بدن وارد   HIVهمانطور که اشاره شد  سلول هدف برای ویروس  

می شود که بتواند به گلبولهای سفید دسترسی داشته باشد، لذا  برای ورود ویرو س به بدن بایستی مقداری از خون یا ترشحات 

چون ویروس فقط داخل گلبول سفید  های آلوده  به ویروس  با خون  و یا مخاط بدن فرد  سالم تماس  پیدا کند .حاوی گلبول

زنده می ماند ،پس تنها از راهی منتقل می شود که گلبول سفید منتقل شود .  گلبول سفید هم فقط در خون و ترشحات بدن 

شود که خون و ترشحات محتوای ویرس به خون یا مخاط بدن فرد  هم فقط از راهی می تواند وارد ویروس وجود دارد پس 

 راه اصلی زیر می تواند وارد بدن انسان شود : 3از  دیگری وارد شود . به این ترتیب ویروس اچ آی وی  

 به کودك   آلودهاز راه مادر – 3 تماس جنسی -2 خون و فرآورده های خونیتزریق  -1
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  و عالیم بیماری بیماریزایینحوه :ششم گام 

یماریزا و سیستم ایمنی بدن عالیم بیماریها ناشی از عمل و عکس العمل عامل بابتدا باید آموزش داده شود که در این قسمت 

به عالیم چند بیماری عفونی اشاره می شود و با توجه به نحوه بیماریزایی اچ آی وی بر بی عالمتی بیماری تاکید است  سپس 

 . این گام نیز چهار هدف اصلی دنبال می شود :شودمی 

 کمک به باور اینکه اچ ای وی یک بیماری عفونی مانند سایر بیماریهای عفونی است . .1

 اچ آی وی بدون عالمت است . .2

 ایدز و اچ آی وی  تفاوت دارند .و عوامل موثر بر تبدیل اچ آی وی به ایدز را فرا گیرد .3

 یل اچ آی وی و ایدز  ، زمینه برای درک اهمیت تشخیص و درمان واقف می شودتبدبا شناخت  عوامل موثر بر  .4

فراگیران هر عامل بیماریزایی در بدن منجر به تخریب و ضایعه در قسمتی از بدن می ، الزم است ابتدا  برای نیل به هدف اول

حل هر عامل بیماریزا ، وقتی به م"جمالتی مشابه اینکه : شود که بسته به محلی که تخریب شده است  عالیم نیز ایجاد می شود .
ی شود تخریب م مورد نظر در بدن انسان می رسد ، منجر به تخریب قسمتی از بدن می شود و بسته به اینکه چه قسمتی از بدن 

 ". ، عالمت مرتبط ایجاد می شود
بیماری عفونی گوارشی مانند وبا می تواند کمک کننده ، مثال یک بیماری تنفسی  مانند سرماخوردگی و یک در این قسمت 

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

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

 در ادامه اشاره می شود ، قسمتی از این عالیم به دلیل واکنش سیستم ایمنی به میکروبها ست .

 ، در این قسمت باید فرد بداند  دومبرای نیل به هدف 

 در این قسمت مهمترین تفاوت عمده اچ آی وی با سایر میکروب ها بیان می شود .

وارد گلبول سفید می شود ، منجر به تخریب و از بین بردن گلبولهای سفید فراگیران باید باور کنند ، ویروس اچ آی وی وقتی 

نمی شود . ویروس فقط از امکانات گلبول سفید برای بقا و تکثیر خودش استفاده می کند و این درحالی است که گلبول سفید 

 د .را از بیند  نمی برد . دقیقا به این علت که جایی را خراب نمی کند ، عالمتی هم ندار

فراگیر در این بخش باید بداند آنچه به نام  .این بخش مهمترین قسمت در آموزش رویکرد نوین است  سومبرای نیل به هدف 

، توسط ویروس اچ آی وی ایجاد نمی شود ، بلکه عالیم سایر بیماریهای عفونی / غیر عفونی دیگر است . عالیم ایدز شنیده است 

به فراگیر در درک این موضوع کمک کنید که ویروس اچ آی وی بدون تخریب گلبول سفید ، از امکانات گلبول سفید برای رشد 

ود را از دست می دهد ، به گونه ایی که توان مقابله با سایر میکروب و تکثیر خود استفاده می کند و بتدریج  گلبول سفید توان خ

 ها را ندارد 

 در این قسمت به صورت پرسش و پاسخ ، یاد آووری کنید که سیستم ایمنی چگونه با میکروبهای مقابله می کرد :

 می شوند ، با تضعیف سیستم ایمنی میکروبهای دیگر به راحتی وارد بدن مانع ورود میکروبها می شد .1

 ، با تضعیف سیستم ایمنی میکروبها به راحتی از بین نمی روند  میکروبها را زبین می برد  .2

، با تضعیف سیستم ایمنی  میکروبهایی که زندانی و غیر فعال بوده اند  ، دوباره فعالی می  میکروبها را زندانی می کرد .3

 شوند .* 

 سیستم ایمنی ضعیف شده و عالیم بیماریهای دیگر ظاهر می شود . و آنچه به نام ایدز خوانده می شود .وقتی است که
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
با استدالل و به روش بحث گروهی به این نتیجه می رسد که طول مدتی در این قسمت فراگیر  چهارم برای نیل به هدف    

 که اچ آی وی  به ایدز تبدیل شود به دو پارامتر مهم بستگی دارد 

 . تعداد ویروس های اچ آی وی 2توان گلبولهای سفید                             .1

میهمان ناخوانده  و مقدار آذوقه در دسترس و یا مثال های مشابه که به درک این مفهوم که هر چه  استفاده از مثال های مانند

توان گلبول سفید بیشتر باشد و یا تعدادویروس کمتر باشد  ، فاصله زمانی بین اچ آی وی و ایدز آنقدر طوالنی می شود که 

 ممکن است هرگز اتفاق نیفتد  .

  اهمیت تشخیص به هنگام و نقش درمان را فراهم می کند زمینه برای درک    این بخش  

 

 
  اهداف شناختی

 در پایان این مبحث الزم است فراگیر : 

 .نحوه ایجاد عالیم در بیماریهای عفونی را بداند  .1

 .بتواند با استدالل بیان کند چرا اچ آی وی بی عالمت است . 2

 فرق بین اچ آی وی  و ایدز را بداند . 3

   .عوامل موثر بر فاصله زمانی ابتال به اچ آی وی  و بروز عالیم ایدز را برشمارد.4

 
 اهداف نگرشی

.تفاوت اچ آی وی و با سایر میکروبها را درك کند ، که ویروس اچ آی وی  چون تخریبی ایجاد نمی کند  بی  1 

  عالمت است 

با درک بیماریزایی بیماری ، باور اینکه اچ آی وی سال   = مفهوم بی عالمتی بیماری فراهم آید. زمینه برای درك 2

    های متمادی بی عالمت باشد .

 فراهم آید    روش های تشخیصی زمینه برای درك مفاهیم مربوط به .3

 .زمینه برای درك اهمیت تشخیص و درمان به هنگام بیماری 4

  صورت مراقبت و درمان .درك اهمیت و نقش درمان و باور طول عمر نرمال بیماران در5

قیاس  اچ آی وی با یک بیماری عفونی ، باعث شکسته شدن غول ایدز در اذهان شده و اچ . کاهش انگ  و تبعیض=  6

آی وی در حد  بیماریهای عفونی که فراگیر می شناسد پایین می آید . این قیاس به باور اینکه اچ آی وی یک بیماری 

 کندعفونی قابل کنترل است کمک می 

 
 روش تدریس

و پرسش و پاسخ ارائه می شود و بنا به پاتوژنز هر بیماری از  سخنرانیرا به روش مکانیسم بیماریزایی بیماریهای عفونی  

 فراگیران درخواست می شود عالیم را مبتنی بر پاتوژنر حدس بزند 
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
ه فراگیران  نتیجه بگیرند کپرسش و پاسخ و  بحث گروهیپاتوژنز اچ آی وی را با ارائه مثال شرح داده می شود به روش 

 اچ آی وی بی عالمت است

  بیان می شود.طول مدت بی عالمت بودن عوامل موثر بربا کمک روشهای مشارکتی و بحث گروهی 

 
 مدت زمان

 دقیقه 20 

 
 خطاهای شایع :

 اعالم شود ویروس اچ آی وی گلبول های سفید را از بین می برد .نباید  1 

 عالمت سایر بیماریهای عفونی که در مرحله ایدز ایجاد می شود ، به اچ آی وی ربط داده شود ..نباید  2

 

 

 

 توصیه ها:

 .بیان این مفاهیم بسیار ساده و قابل فهم و به کار بردن مثال های ملموس و قابل درک  در این خصوص توصیه می شود1 

استفاده از مثال های ملموس مانند تشبیه ویروس اچ آی وی به جاسوس دشمن که با ورود به پادگان و مصرف آذوقه .2

سربازان منجر به ضعیف شدن سربازها شده که در جنگ با دشمنان نمی توانند از کشور محافظت کنند و یا میهمان 

    احب خانه می شود و... استفاده شود ناخوانده ایی که با مصرف آذوقه ، منجر به ضعف و بیحالی  ص

استفاده از یک طرح شماتیک ترازو مانند که فراگیر تجسم کند که توازن بین قدرت سیستم ایمنی و تعداد ویروس است .3

 . که می تواند تعیین کننده در ورود به مرحله ایدز باشد 

 

 ابزارهای کمک آموزشی و تصاویر مورد استفاده

د . این توصیه می شو بیماریهای عفونی و اچ آی وی   نحوه عملکرد تجسم بهتر تفاده از یک لگوی شماتیک ثابت برای اس 

لگو باید به گونه ای باشد که ترس و وحشت را القا نکند  . لگو های  پیشنهادی زیر با در نظر گرفتن این  ویژگی ها برای  

ه شده است می توانید از این اشکال مطابق محتوای آموزشی فراگیران استفاده رویکرد نوین آموزش اچ آی وی در نظر گرفت

 کنید:
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 

 

 
 :   محتوای کل پیام

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

ید  و کن  منتقل شود . لذا شما باید این مفاهیم را با هر بیانی که مخاطب شما بهتر درك می کند به او منتقل فراگیربه 

 استفاد کنید بمتناسب با فرهنگ و دانش مخاط دیگرمثا لهای  کلمات مترداف و در صورت لزوم از

 عالیم در بیماریهای عفونی 

میکروبی به یه قسمت از بدن انسان عالقه دارد و وارد یک قسمت از بدن می شود  همانطور که در راه انتقال گفته شد ، هر 

میکروبها اغلب بعد از وارد شدن به قسمت مورد عالقه خود ، باعث صدمه به آن قسمت می شوند  مثال میکروبی که وارد ریه می 

ه گوارش می شود باعث آزردگی معده و روده شود باعث خراب و زخم شدن سلولهای ریه می شوند و با میکروبی که وارد دستگا

ریه باعث می شود فرد سرفه بزند  و آزردگی سلولهای  گی سلولهادمی شوند . همین آزردگی باعث ایجاد عالمت می شود مثال آزر

عالمت در روده و معده باعث می شود فرد تهوع استفراغ دل درد و یا اسهال داشته باشد .به عبارت دیگر یکی از عوامل ایجاد 

 بیماریهای عفونی ، صدمه ای است که میکروب به قسمتی از بدن وارد می کند
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
از طرف دیگر سیستم ایمنی هم بر علیه میکروب ها موادی ترشح می کنند که خود آنها هم می تواند باعث عالئمی مانند تب ؛ 

 ی شود ، پاسخ سیستم ایمنی به میکروب است آبریزش بینی  و .. می شولذا یکی دیگر از عواملی که باعث ایجاد عالیم م

 

 

 

 

 

 

 

 

 اچ آی وی عالمت ندارد 

تفاوت ویروس اچ آی وی با سایر میکروب ها در این است ، ویروس اچ آی وی وقتی وارد گلبول سفید می شود . به هیچ جایی 

صدمه وارد نمی کند ، گلبول را خراب نمی کند و و آنرا از بین نمی برد . ویروس اچ آی وی وارد گلبول می شود و از غذا و 

 دعالمتی هم ایجاد نمی کنخود استفاده می کند . پس چون جایی را خراب نمی کند ،  امکانات گلبول سفید برای رشد و تکثیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تفاوت اچ آی وی  و ایدز

 تا زمانی که گلبول های سفید توان کافی داشته باشند و تعداد ویروس های اچ آی وی کم باشند هیچ عالمتی وجود ندارد 

در دفاع از بدن در مقابل بیماریها  انجام می دهد و در عین حال ویروس اچ آی وی در این شرایط گلبول سفید وظایف خود را 

هم در گلبول سفید  و با امکانات آن زنده می ماند و تکثیر پیدا می کند و فرد هیچ عالمتی ندارد . این شرایط ممکن است سالیان 

 متمادی ادامه یابد
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

با زیاد شدن تعداد ویروس ها ،  ذخایر و توان گلبول سفید صرف  تامین نیازهای ویروس اچ آی وی  می شود و بتدریج توانش 

 کاهش می یابد  (دفاع از بدن در مقابل سایر بیماریها  )برای انجام وظائف خود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

را ازدست داده و نمی توانند در مقابل سایر میکروبها و بیماریها اگر این روند ادامه یابد ، بتدریج گلبول های سفید کل توان خود 

مقاومت کنند و فرد اگر در معرض هر میکروب دیگری قرار گیرد ، مبتال می شود و عالمت آن بیماری را نشان می دهد . به این 

  مرحله که عالیم بیماریهای عفونی / غیر عفونی دیگر ظاهر می شود  مرحله ایدز می گویند :
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 

 

  

 چه عواملی در تبدیل اچ آی وی به ایدز نقش دارد :

 ورود فرد به مرحله ایدز به دو عامل اصلی بستگی دارد :

 . تعداد ویروس ها2توان سیستم ایمنی                          .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اگر توان سیستم ایمنی زیاد  و تعداد ویروس کم باشد   اچ آی وی ممکن است هرگز به مرحله ایدز وارد نشود 

ه فاز ایدز می تواند  ورود ب  هر عاملی که باعث شود سیستم ایمنی ضعیف شود  مثل سوتغذیه ، استرس ، ابتال به سایر بیماریها   

سیستم ایمنی را باال ببرد و تعداد ویروس را کم کند   می تواند مانع ورود به فاز ایدز  و هر عاملی که بتواند قدرترا تسریع کند 

  شده و به این ترتیب فرد تا آخر عمرش عالمت نخواهد داشت . داروهای اچ آی وی این نقش را دارند .
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 

  تشخیص :هفتم گام 

،راه تشخیص اچ آی وی را توضیح می دهید در این گام سه در این قسمت ضمن آموزش مبنای کلی تشخیص بیماریهای عفونی 

 هدف اصلی دنبال می شود :

 کمک به باور اینکه اچ ای وی یک بیماری عفونی مانند سایر بیماریهای عفونی است . .1

 اچ آی وی بی عالمت است و تنها راه تشخیص آزمایش است  .2

 دوره پنچره  .3

در "انی تشخیص  در بیماریهای عفونی  اشاره ای شود . جمالتی مشابه اینکه :، الزم است ابتدا به مب برای نیل به هدف اول
همه بیماریهای عفونی ابتدا ازروی عالیم به بیماری شک می کنند و اثبات آن با دیدن مستقیم و یا غرمستقیم میکروب در بدن 

 ".فرد است 

اچ آی وی هیچ عالمتی ندارد "، از فراگیر در قالب یک بحث گروهی بخواهید به این نتیجه برسند که : دومبرای نیل به هدف 
از آنجا که اچ آی وی یک ویروس کوچک است دیدن آن  "در ادامه توضیح دهید که :و".، پس تنها راه تشخیص آزمایش است 

 "تقیم تشخیص داده شود .به روش مستقیم به راحتی امکان پذیرنیست و باید به روش غیر مس

، ترشح آنتی بادی را به زبان ساده و با استفاده از مثل هایی مانند پالکارد و ... شرح دهید که فراگیر  سومبرای نیل به هدف 

 بدانداین آنتی بادی عالمتی ایجاد نمی کند و سپس با شرح اینکه از ورود اچ آی وی به بدن تا زمانی که این آنتی بادی به قدری

ترشح شود که قابل اندازه گیری باشد  مدت زمانی طول می کشد که به این زمان دوره پنجره می گویند . فراگیران باید یاد 

وره داز زمان ورود اچ آی وی در بدن تا زمانی که آنتی بادی به اندازه ای برسد که بتوانیم با آزمایش آنرا پیدا کنیم ". بگیرند  
 "اما حتی با آزمایش هم نمی توان انرا تشخیص داد غم اینکه میکروب درون بدن است پنجره می گویند که علی ر

 
  اهداف شناختی

 در پایان این مبحث الزم است فراگیر : 

 .  بداندمبنای تشخیص بیماریهای عفونی را .1

 را بشناسد روش تشخیص اچ آی وی .2

  . دوره پنجره را بشناسد3

 
 اهداف نگرشی

تنها از ظاهر افراد نمی توان به بیمار بودن آنها پی برد ، بلکه حتی وجود یک آزمایش منفی هم نمی تواند نه . 1 

   دلیل بر عدم ابتال فرد به اچ آی وی باشد.

 آزمایش اچ آی وی  تنها  نشان دهنده ورود ویروس اچ آی وی  است  .. 2

عفونی ، باعث شکسته شدن غول ایدز در اذهان شده و اچ قیاس  اچ آی وی با یک بیماری . کاهش انگ  و تبعیض=  3

آی وی در حد  بیماریهای عفونی که فراگیر می شناسد پایین می آید . این قیاس به باور اینکه اچ آی وی یک بیماری 

 عفونی قابل کنترل است کمک می کند
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 

 
 روش تدریس

 ارائه می شود  سخنرانیرا به روش و اچ آی وی  بیماریهای عفونی  مبنای تشخیص  

 شرح داده می شود . روش پرسش و پا سخمراحل بیماری را به 

 ارائه می شودروشهای مشارکتی و بحث گروهی  باتفسیر پاسخ های مثبت و منفی  

 
 مدت زمان

 دقیقه 10 

 
 خطاهای شایع :

  را مشاهده /پیدا می کنیمویروس اچ آی وی با آزمایش اعالم شود .نباید  1 

 عالمت سایر بیماریهای عفونی که در مرحله ایدز ایجاد می شود ، به اچ آی وی ربط داده شود ..نباید  2

 

 

 

 توصیه ها:

 .بیان این مفاهیم بسیار ساده و قابل فهم و به کار بردن مثال های ملموس و قابل درک  در این خصوص توصیه می شود1 

     ردپای ویروس برای تشخیص غیر مستقیم مفید است.استفاده از مثال های ملموس مانند 2

 

 ابزارهای کمک آموزشی و تصاویر مورد استفاده

ود . توصیه می ش تجسم بهتر راههای تشخیص بیماریهای عفونی و اچ آی وی  تفاده از یک لگوی شماتیک ثابت برای اس 

این لگو باید به گونه ای باشد که ترس و وحشت را القا نکند  . لگو های  پیشنهادی زیر با در نظر گرفتن این  ویژگی ها 

برای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی در نظر گرفته شده است می توانید از این اشکال مطابق محتوای آموزشی فراگیران 

 استفاده کنید:
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 

 
 :   محتوای کل پیام

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

ید  و کن  منتقل شود . لذا شما باید این مفاهیم را با هر بیانی که مخاطب شما بهتر درك می کند به او منتقل فراگیربه 

 استفاد کنید بمتناسب با فرهنگ و دانش مخاط دیگرمثا لهای  کلمات مترداف و در صورت لزوم از

 :تشخیص بیماریهای عفونی 

 بیماریهای عفونی الز م است عامل بیماریزا را بشناسیم تا بتوانیم درمان مناسب را ارائه دهیم در 

عالیم به بیماری شک مثال اگر فردی سرفه می زند به بیمارهای عفونی ریه  مثل برای شناخت هر عامل بیماریزا  ابتدا  از روی 

 سل مشکوک می شویم و یا اگر فردی اسهال و استفراغ دارد به میکروبهای دستگاه گوارش برای مشکوک می شویم

 رده استمیکروبی این عالیم را ایجاد کدر بسیاری از بیماریها این شک کافی نیست و برای تشخیص بیماری باید دقیقا بدانیم چه 

برای 

شناخت میکروب ها یا مستقیما خود میکروب را زیر میکروسکوپ 

 می بینیم یا به صورت غیر مستقیم با جتسجوی موادی که میکروبها ترشح می کنند ، پی به وجود انها می بریم

 

 تشخیص اچ آی وی 

متی ندارد ، پس همانطور که اشاره شد ، بیماری اچ آی وی هیچ عال

برای تشخیص آن فقط می توان باآزمایش متوجه شد آیا ویروس وارد 

بدن فرد شده است ، از آنجا که ویروس اچ آی وی خیلی کوچک است 

و درون گلبول سفید مخفی شده است ، جستجوی خود ویروس در 

)روش مستقیم (دربدن فرد کار ساده ای نیست ، لذا برای تشخیص 

 وش غیر مستقیم استفاده می شود.اچ آی وی از ر

ویروس اچ آی وی وقتی در گلبولهای سفید جایگزین می شود  ، بعد 

از مدتی گلبول سفید  ماده ای ترشح می کند که اصطالحا به آن آنتی بادی اچ آی وی گفته می شود ، انگار گلبول سفید با یک 

. در آزمایش معمول اچ آی وی ما به جستجوی این آنتی بادی خواهیم پالکارد اعالم کرده است که مهمانی به نام اچ آی وی دارد 

 پرداخت . به عبارت دیگر در این از روش غیر مستقیم استفاده کرده و به دنبال رد پای ویروس هستیم 
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
 مراحل بیماری اچ آی وی در تشخیص 

 از نظر تشخیصی می توان اچ آی وی را به سه مرحله تقسیم کرد  . 

 

: از زمانی که ویروس وارد بدن می  پنچرهمرحله 

شود مدتی طول می کشد تا مقدار آنتی بادی  که 

توسط گلبول های سفید ترشح می شود قابل اندازه 

گیری باشد . لذا اگر فرد مورد آزمایش هم قرار بگیرد 

نتیجه آزمایش منفی است  این مدت زمان را دوره 

ادامه پنجره می گویند که ممکن است تا سه ماه 

 یابد.

 

 

 

: این مرحله که طوالنی  مرحله عفونت اچ آی وی

ترین مرحله بیماری است ودرصورت مراقبت و 

درمان می تواند تا آخر عمر فرد به طول با انجامد 

مرحله ای است که فرد همچنان عالمت ندارد ، اما 

آنتی بادی ترشح شده و می توان با آزمایش آنتی 

 بادی را پیدا کرد 

 

 

 

 

: درصورتی که فرد تحت مراقبت و  ایدزمرحله 

درمان قرار نگیرد ، به عالیم بیماریهای عفونی /غیر 

عفونی دیگر ظاهر می شود . در این مرحله ما شاهد 

عالیم بیماریهای متعددی هستیم و در عین حال 

همچنان با آزمایش می توانیم آنتی بادی را در خون 

 فرد پیدا کنیم 
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
 

 درمان :(1)هشتم گام 

در این قسمت ابتدا باید آموزش داده شود که داروها  در بیماریهای عفونی اغلب یا منجر به کشته شدن میکروی می شوند یا آنرا 

ضعیف می کنند و در اچ آی وی دارو با تقویت سیستم ایمنی و کاهش تعداد ویروس درخون باعث می شوند بیمار به مرحله ایدز 

 مصرف منظم دارو فرد می تواند طول عمر نرمال داشته باشد. در این مرحله اهداف زیر دنبال می شودوارد نشود و با 

 کمک به باور اینکه اچ ای وی یک بیماری عفونی مانند سایر بیماریهای عفونی است . .1

 است . مانند دیابت  قابل کنترلآی وی با مراقبت و درمان یک بیماری مزمن اچ  .2

 عامل موثر پیگشیری از انتقال بیماری فراهم آید . فاده از درمان به عنوانزمینه برای درک است .3

نقش درمان در سایر بیماریهای عفونی را بدانند . در اصل تکرار این مقایسه ، الزم است ابتدا فراگیران  برای نیل به هدف اول

 در هر مرحله به باور اینکه اچ ای وی یک بیماری عفونی است کمک می کند 

فراگیران غالبا با این پیام مواجه بوده اند که  ایدز بیماری کشنده و غیر قابل درمان است . در این   دومبرای نیل به هدف 

قسمت با پرسش و پاسخ و بحث گروهی یاد آوری می کنید که عواملی که می تواند ورود به مرحله ایدز را به تعویق بیاندازد را 

و مراقبت در اچ آی وی را به عنوان عاملی که قدرت سیستم ایمنی را حفظ کرده و تعداد ویروس  یادآوری کنید و بعد نقش دارو

 در خون را کاهش می دهد می تواند باعث شود فرد هرگز وارد مرحله ایدز نشود .

 باید تاکید شود دارو همه ویروسهای بدن را از بین نمی برد ،لذا اچ آی وی هنوز درمان قطعی ندارد 

مدامی که فرد مراقبت شود و  دارو مصرف کند با کاهش تعداد میکروب های درون خون و تقویت سیتم ایمنی می تواند  اما تا

 بدون عالمت باشد 

با تاکید بر اینکه یکی از نقش های اصلی دارو کاهش تعداد ویروس در خون است زمینه را برای اینکه  سومبرای نیل به هدف 

 مهم در پیشگیری مطرح شود فراهم می شود.درمان به عنوان یک عامل 

  دقت کنید که فراگیران بدانند درمان فقط دارو نیست و  اهمیت مراقبت و معاینات و آزمایشهای ادواری به خوبی روشن

 شود  

 
  اهداف شناختی

 در پایان این مبحث الزم است فراگیر : 

 در بیماریهای عفونی را بداند  . مکانیسم درمان.1

  نقش دارو ها در کنترل بیماری اچ آی وی را بداند .2

 

 
 اهداف نگرشی

   باور کند در صورت مراقبت و درمان  اچ آی وی یک بیماری مزمن قابل کنترل است . 1 

 بداند با تشخیص و مراقبت و درمان به موقع  مرحله ایدز می تواند هرگز اتفاق نیفتد .2
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
آی وی مانند فرد مبتال به دیابت تا آخر عمر باید تحت مراقبت و درمان باور کند که فرد مبتال به اچ .3

 قرارگیرد

 فراهم آید     درمان به عنوان پیشگیریزمینه برای درك مفاهیم مربوط .4 

قیاس  اچ آی وی با یک بیماری عفونی ، باعث شکسته شدن غول ایدز در اذهان شده و اچ . کاهش انگ  و تبعیض=  5

بیماریهای عفونی که فراگیر می شناسد پایین می آید . این قیاس به باور اینکه اچ آی وی یک بیماری  آی وی در حد 

 عفونی قابل کنترل است کمک می کند

 
 روش تدریس

 ارائه شود سخنرانیرا به روش بیماریهای عفونی  نقش داروها و درمان در  

 موثر بر ورود به مرحله ایدز را به یاد آورده و مرورکنندبا بحث گروهی فراگیران را هدایت کنید که عوامل و  

 به روش سخنرانی اعالم کنید داروهای استفاده شده در اچ آی وی ، چه نقشی را ایفا می کنند

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 :

  اچ آی وی درمان قطعی دارد .اعالم شود .نباید  1 

 این تصور ایجاد شود که مراقبت و درمان اچ آی وی مانند سایر بیماریهای عفونی محدود به یک دوره زمانی کوتاه .نباید  2

 . است

 

 

 توصیه ها:

 بردن مثال های ملموس و قابل درک  در این خصوص توصیه می شود .بیان این مفاهیم بسیار ساده و قابل فهم و به کار1 

     اچ آی وی به یک بیماری مزمن قابل کنترل مانند دیابت کمک کننده است.استفاده از مثال های ملموس مانند تشبیه 2

در گام ششم استفاده شد به درک نقش مراقبت و درمان کمک می  از طرح شماتیک ترازو مانند که  مجدد  .استفاده3

 .  کند 

 

 ابزارهای کمک آموزشی و تصاویر مورد استفاده
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
د . این توصیه می شو تجسم بهتر نحوه عملکرد  بیماریهای عفونی و اچ آی وی  تفاده از یک لگوی شماتیک ثابت برای اس 

لگو باید به گونه ای باشد که ترس و وحشت را القا نکند  . لگو های  پیشنهادی زیر با در نظر گرفتن این  ویژگی ها برای  

رویکرد نوین آموزش اچ آی وی در نظر گرفته شده است می توانید از این اشکال مطابق محتوای آموزشی فراگیران استفاده 

 کنید:

 

 
 :   محتوای کل پیام

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

ید  و کن  منتقل شود . لذا شما باید این مفاهیم را با هر بیانی که مخاطب شما بهتر درك می کند به او منتقل فراگیربه 

 استفاد کنید بمتناسب با فرهنگ و دانش مخاط دیگرمثا لهای  کلمات مترداف و در صورت لزوم از

در همه بیماریهای عفونی از داروهایی استفاده می شود که یا باعث از بین رفتن و مرگ میکروبآنها را  درمان بیماریهای عفونی 

  ضعیف وغیر فعال می کنند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در اچ آی وینقش مراقبت و درمان 

تا زمانی که سیستم ایمنی قدرت کافی برای تغذیه ویروس اچ آی وی  را داشته باشد و بتواند  همزمان به وظایف خود عمل کند، 

 بیماری اچ ای وی هیچ عالمتی نداشته و مشکلی را برای فرد ایجاد نمی کند .

ستم ایمنی حفظ شود و  یا تعداد ویروس را کم کند می تواند باعث شود فرد لذا هر عاملی که بتواند کمک کند که قدرت سی

همیشه بدون عالمت باشد . داروها یی وجود دارد که این کار ار می کند  . این داروها به صورت رایگان در مراکز مشاوره بیماریهای 

 راقبت هایی هم که الزم است ارائه می شو رفتاری در اختیار بیماران قرار می کیرد و همراه با داروها آزمایشها و م
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 

 

  

به همین خاطر افرادی که ویروس اچ آی وی وارد بدنشان شده است اگر به صورت مرتب تحت این مراقبت ها قرار گیرند و داروها 

 را مرتب مصرف کنند ، می توانند تا آخر عمر وارد مرحله ایدز نشوند .

 نقدر پایین می آورند که قارد به انتقال به دیگران نیز نمی شود .این داروها تعداد میکروب در خون فرد را آ
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 

 پیشگیری :(2هشتم )گام 

برای پیشگیری از ابتال به هر بیماری عفونی باید مانع ورود میکروب به بدن شد در در این قسمت ابتدا باید آموزش داده شود که 

 اچ آی وی هم همینطور است 

 اینکه اچ ای وی یک بیماری عفونی مانند سایر بیماریهای عفونی است .کمک به باور  .1

 . استفاده از کاندوم  و سرنگ یکبار مصرف از راههای اصلی پیشگیری ابتال به اچ آی وی است  .2

 درمان روشی برای پیشگیری است . .3

سه عفونی را بدانند . در اصل تکرار این مقایدر سایر بیماریهای  نحوه پیشگیری، الزم است ابتدا فراگیران  برای نیل به هدف اول

 در هر مرحله به باور اینکه اچ ای وی یک بیماری عفونی است کمک می کند 

 با بحث گروهی و به طور مشارکتی   دومبرای نیل به هدف 

 باید تاکید شود دارو همه ویروسهای بدن را از بین نمی برد ،لذا اچ آی وی هنوز درمان قطعی ندارد 

اما تا مدامی که فرد مراقبت شود و  دارو مصرف کند با کاهش تعداد میکروب های درون خون و تقویت سیتم ایمنی می تواند 

 بدون عالمت باشد 

با تاکید بر اینکه یکی از نقش های اصلی دارو کاهش تعداد ویروس در خون است زمینه را برای اینکه  سومبرای نیل به هدف 

 عامل مهم در پیشگیری مطرح شود فراهم می شود.درمان به عنوان یک 
قال یشگیری انتچون درمان فرد مبتال ، تعداد میکروب را در خون و ترشحات آنقدر کم می کند که دیگر قابل انتقال نباشد لذا درمان نیز یکی از راههای پ

 محسوب می شود .

 

 
  اهداف شناختی

 در پایان این مبحث الزم است فراگیر : 

 .  مبنای پیشگیری در بیماریهای عفونی را بداند.1

 کاندوم و سرنگ یکبار مصرف را به عنوان ابزارهای پیشگیری بشناسد.2

   .بداند درمان افراد مبتال به اچ آی وی راه مناسبی برای پیشگیری از انتقال بیماری به سایرین است3

 

 
 اهداف نگرشی

    ساده ایی استپیشگیری از انتقال کار .باور کند  1 

 .درمان را به عنوان روش مناسب پیشگیری از انتقال بشناسد2

قیاس  اچ آی وی با یک بیماری عفونی ، باعث شکسته شدن غول ایدز در اذهان شده و اچ . کاهش انگ  و تبعیض=  3

ه اچ آی وی یک بیماری آی وی در حد  بیماریهای عفونی که فراگیر می شناسد پایین می آید . این قیاس به باور اینک

 عفونی قابل کنترل است کمک می کند



 

 

87 

 

 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 

 
 روش تدریس

 با روش پرسش و پاسخ و یا بحث گروهی راه های انتقال را یادآوری کنید  

خود برای پیشگیری بیماریهای عفونی ابزارهایی مانند دستکش و ماسک را و با بحث گروهی فراگیران را هدایت کنید که  

 پیشنهاد کنند 

 با روش بحث گروهی فراگیران را هدایت کنید که کاندوم و سرنگ را به عنوان ابزارهای پیشگیری از اچ آی وی بشناسند

 داروهای استفاده شده در اچ آی وی ، چه نقشی را ایفا می کنند 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 :

 گروه بندی جمعیتی مانند زنان تن فروش و   مصرف کنندگان مواد ... به عنوان گروه های پرخطر استفاده شود ..نباید  1 

 بیماران استفاده شودبرای پیشگیری از بحث جداسازی .نباید  2

 

 

 توصیه ها:

 .بیان این مفاهیم بسیار ساده و قابل فهم و به کار بردن مثال های ملموس و قابل درک  در این خصوص توصیه می شود1 

 ابزار های پیشگیری مانند دستکش و ماسک و... کمک کننده می باشد.استفاده از مثال های ملموس مانند 2

 

 آموزشی و تصاویر مورد استفادهابزارهای کمک 

ود . این توصیه می ش تجسم بهتر نحوه عملکرد  بیماریهای عفونی و اچ آی وی  تفاده از یک لگوی شماتیک ثابت برای اس 

لگو باید به گونه ای باشد که ترس و وحشت را القا نکند  . لگو های  پیشنهادی زیر با در نظر گرفتن این  ویژگی ها برای  

رویکرد نوین آموزش اچ آی وی در نظر گرفته شده است می توانید از این اشکال مطابق محتوای آموزشی فراگیران استفاده 

 کنید:
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
 

 

 
 :   محتوای کل پیام

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

ید  و کن  منتقل شود . لذا شما باید این مفاهیم را با هر بیانی که مخاطب شما بهتر درك می کند به او منتقل فراگیربه 

 استفاد کنید بمتناسب با فرهنگ و دانش مخاط دیگرمثا لهای  کلمات مترداف و در صورت لزوم از

بهترین راه برای پیشگیری از هر بیماری عفونی این است که بدانیم میکروب آن بیماری از چه   پیشگیری بیماریهای عفونی 

برای جلوگیری از ورود یک میکروب که عامل  بیماریهای تنفسی است  از راهی وارد بدن می شود و نگذاریم وارد شود  مثال 

   ماسک  استفاده کنیم و برای میکروبی که از طریق پوست واردمی شود از دستکش استفاده کنیم
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 

 

  

 

 پیشگیری از ابتال به اچ آی وی 

چون ویروس اچ آی وی از طریق خون . مانند سایر بیماریهای عفونی ، با شناخت راه انتقال می توان به روش پیشگیری پی برد 

و ترشحات جنسی وارد می شود ، کافی است که در تماس های جنسی از کاندوم استفاده شود و مانع تماس خون افرد با یکدیگر 

 شد

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د بدن انسان تنها جایی است که  ویروس اچ آی وی زنده می ماند . پس اگر تعداد ویروس در بدن فرد مبتال همانطور که اشاره ش

آنقدر کم شود که قابل انتقال نباشد ، فرد دیگری هم مبتال نمی شود . از آنجا که داروهای اچ آی وی می توانند تعداد ویروس 

نتقال نباشد  پس  با درمان درست و منظم افراد مبتال می توان از ابتال سایرین در خون را به اندازه ای کم کنند که دیگر قابل ا

 نیز پیشگیری کرد
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
 

 

 بخش پنجم : کلیاتی از تشخیص و مراقبت و ردمان اچ آی وی
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
 چگونه می توان برای تشخیص اچ ای وی اقدام کرد 

مشاوره بیماریهای رفتاری تست اچ آی وی را به صورت رایگان انجام می اغلب مراکز بهداشتی درمانی و کلیه مراکز 

 دهند .

تست به صورت رایگان  .روش کار و نوع تست شرح داده می شود فرد شده و انجام تست مشاوره ابتدایی با زقبل ا

 و کامال محرمانه است . 

ماده آجواب آن  (دقیقه 20حداکثر )اهیدر اغلب مراکز یک تست اولیه ساده گرفته می شود که در مدت زمان کوت

خصصی یدی و مشاوره تکه نتیجه مثبت باشد، برای تست تأی ، این تست یک تست اولیه است و در صورتیمی شود

 فرد به مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری ارجاع می شود . 

فتاری و مراکزی که تست اچ آی کلیه مربیان قبل از شروع آموزش باید از آدرس و محل مراکز مشاوره بیماریهای ر

 وی انجام می دهند  مطلع باشند .

 آدرس این مراکز را می توانید از معاونت بهداشتی دانشگاه ها استعالم کنید .

 افراد مبتال به اچ آی وی به چه مراقبت هایی نیاز دارند ؟

ت بدانیم در صورت تشخیص وقتی می خواهیم فردی را به انجام آزمایش تست تشخیصی ترغیب کنیم ، الزم اس

از تشخیص ، چه خدماتی را دریافت  برای این فرد چه اقداماتی انجام خواهد شد . در اغلب موارد اگر افراد بدانند بعد

 می کنند و آن خدمات چه مزایایی دارد ، برای خدمات تشخیصی تمایل بیشتری پیدا می کنند .

همانطور که اشاره شد ویروس اچ آی وی خود منجر به هیچ صدمه ای نمی شود و فقط با استفاده از امکانات  

گلبول های سفید به تدریج موجب نقص عملکرد و کارآیی گلبول های سفید می شود و تمام مشکالت مرتبط با 

خاطر کلیه مراقبت های ایدز حول دو  ایدز زمانی اتفاق می افتد که کارآیی گلبول سفید کاهش یابد .  به همین

 محور زیر است:

 و جلوگیری از هر آنچه موجب تضعیف آن می شود  تقویت سیستم ایمنی .1

 جلوگیری از ورود ویروس های بیشتر و کم کردن بار ویروس ها در خون .2

مار کامال محرمانه رایگان ارائه می شود و کلیه اطالعات بیکلیه این خدمات در مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری 

  است

 خدمات ارائه شده به افراد مبتال:

ا رهر عاملی که منجر شود قدرت سیستم ایمنی  : عفونت های همراه تشخیص، پیشگیری و مراقبت و درمان .1

می تواند منجر شود فرد زودتر به فاز بیماری وارد شود مانند انواع عفونت ها  که توسط نظام مراقبتی مورد  ،کم کند
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
مورد درمان قرار می گیرند تا سیستم ایمنی ضعیف رار می گیرند و در صورت وجود عالئمی از آنها سریعأ ارزیابی ق

 .نشود . 

   داروهای ضد ویروس اچ آی وی به فرد داده می شود  : اچ آی وی  درمان .2

ایش معاینه و آزموضعیت  سیستم ایمنی مدام به وسیله   :ارزیابی وضعیت بیماری و تعیین مرحله بیماری  .3

 دندر صورت لزوم داروها عوض می شوارزیابی می شود و 

 واکسیناسیون از ابتال به بیماریهای عفونی جلوگیری می کند  :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

 مورد ارزیابی قرار میجنسی جلوگیری از ورود ویروس بیشتر به بدن فرد و هم از نظر پیشگیری و درمان شریک 

 گیرد 

کاهش قدرت سیستم ایمنی می شوند  استرس و شرایط روحی یکی از عوامل مهمی هستند که منجر بهمشاوره : .7

 ، لذا مشاوره و کمک به توانمند شدن روحی روانی افراد یکی دیگر از خدمات ارائه شده به این افراد است 

تغذیه نیز از عوامل مضعف سیستم ایمنی است ، لذا در صورت لزوم فرد برای دریافت کمک های ء سو حمایت : .8

 ارجاع می شود مالی معیشتی به  سیستم های حمایتی 
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 

 

   گاهن فرآیند آموزش 12بخش ششم : استاندارداهی 
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
  آموزش استاندارد تربیت مربی رویکرد نوین آموزش اچ آی وی  در قالب یک کارگاه آموزشی دو روزه است 

 ابتدا  مفاهیم کلی اچ آی وی را  به روش رویکرد نوین به فراگیران آموزش دهید .

 در این مرحله فراگیران  اچ آی وی را به عنوان یک بیماری عفونی قابل کنترل فرا خواهند گرفت 

 الزم است گام های آموزشی به شکل کامل ارائه شود 

 در مرحله بعد فراگیران مهارت ارائه گام های آموزش را به روش ایفای نقش و بحث گروهی فراخواهند گرفت 

ه یک نفر به روش ایفای نقش یکی از گام های آموزش را ارئه می دهد و سایر روش کار به این گونه است ک

فراگیران ، نقاط قوت و ضعف آنرا یادادشت کرده و سپس با بحث گروهی ، نقاط قوت و ضعف  مورد ارزیابی قرار 

 می گیرد .

اصول  قش داشته و مطابقروند برنامه باید به گونه ای باشد که کلیه شرکت کنندگان بین یک تا دو بار ایفای ن

 . بحث گروهی کلیه فراگیران در ارزیابی نقاط قوت و ضعف  مشارکت فعال داشته باشند

     : کارگاهاهداف آموزشی  -2

 :  اهداف حیطه شناختی 

 شرکت کنندگان در خصوص :       و آشنایی سطح آگاهی  ءارتقادر این حیطه 

 کلیات و ماهیت بیماری ایدز

 آموزش انگیزشی  اصول و اجزاء

 مراحل آموزش ایدز به روش انگیزشی با محوریت کاهش استیگما 

 اهمیت تشخیص و مراقبت و درمان اچ آی وی 

 روش ها ی تشخیص اچ آی وی 

 آشنایی با خدمات ارائه شده به بیماران مبتال به اچ ای وی در سطح ارجاع 

 : اهداف حیطه نگرشی

 کسب کرده باشند را ی زیر در انتهای کارگاه الزم است باورها

 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
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
 در انتهای کارگاه باید فراگیران مهارت های زیر را کسب کرده باشند 

 .ارائه آموزش انگیزشی با محوریت کاهش استیگما 1

 ف کاربردی:  اهدا

 به ارائه دهندگان خدمات سطح اول مشاوره نحوه آموزش توانمند سازی شرکت کنندگان در امر 

 گروه هدف :  -3

 هسته آموزشی مربیان  

 تعداد شرکت کنندگان:   -4

 نفر در هر جلسه باشد 30کنندگان نباید بیشتر از  با توجه به آموزش با روش مشارکتی ، تعداد شرکت     

 :مباحث و روش ارائه آنها درکارگاه  -5

 بخش به شرح ذیل به مرحله اجرا در آمد: هفت کارگاه در 

 : یشناخت بیماری ایدز و سیاستهای پیشگیر.1

 بحث گروهی  –پرسش و پاسخ  -روش ارائه : سخنرانی  

نوان به عبا بیماری ایدز  ،شرکت کنندگان ضمن آشنایی با مفا هیم علمی مرتبط می شود در این مرحله تالش 

 یک بیماری عفونی قابل کنترل آشنا شوند 

سپس با پرسش و پاسخ نقش استیگما و آموزش های غلط را در تبدیل بیماری ایدز از یک بیماری عفونی ساده 

 شوند  متوجه  ... ی ، اقتصادی ، فرهنگی ، بهداشتی وابعاد وسیع  اجتماع وبا جنبه های پنهان به یک بیماری 

گروههای هدف مقابله با ایدز را دسته بندی  کرده و سیاستهای پیشگیر در مورد  ،بحث عمومیقالب  ادامه دردر  

 و به اهمیت تشخیص و درمان بیماران پی می برند. بردهنام هر گروه را 

مقابله  هایتژیااسترو ، 90-90-90اهداف کنترلی  وسیاستهای پیشگیر در سطح دنیا  با سپس با روش سخنرانی 

 آشنا شد ند. کشور با ایدز 

سائی و کاهش آسیب قش آنها و سهمی که در فراهم کردن امکان کاهش استیگما و تسهیل شنان در انتها بر

 کید می شود .بیماری دارند تأ

 : ایدز با محوریت کاهش استیگمامهارت آموزش انگیزشی و نحوه آموزش .2

 بحث گروهی  – ارزیابی فرآیند -ایفای نقش  -روش ارائه : سخنرانی 
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
به روش   "مدل باور بهداشتی "ن با مفاهیم و اصول آموزش انگیزشی با بهره گیری از الگوی راابتدا فراگی

 آشنا می شوند . سخنرانی

اهیم مف –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  –بیماری ایدز  –عفونت اچ آی وی  –دوره پنجره 

 تمرین می کنند .

نقاط قوت و ضعف خود را بیان می کند در زمان ایفای  ارزیابی روش خوددر انتهای هر ایفای نقش ، فرد به 

ادامه ر د .می کننداشت دو نتایج را  یاد یابیارز  را"ایفای نقش "نقش سایر شرکت کنندگان نقاط قوت و ضعف 

ی .در راستانتایج ارزیابی ها مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد   بحث عمومیقالب  پس از هر ایفای نقش در

مستمر روند آموزشی ، مدرس مبتنی بر نتایج ارزیابی ایفای نقش و تحلیل فراگیران از هر ایفای نقش در ارزیابی 

صورت لزوم  مباحث را به همین روش تکرار خواهد کرد .این روند تا رسیدن  ایفای نقش ها به حد مطلوب ادامه 

 خواهد یافت.

 

  



 

 

97 

 

 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
 

 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 

 

 این خدمت با چه هدفی  ارائه میشود؟

 اهداف آموزشی در حیطه یاد گیری : 

 کلیات و مکانیسم بیماریزایی  بیماریهای  عفونی را بداند 

 و قادر باشد اچ آی وی را با یک یا چند بیماری عفونی دیگر مقایسه کند : سدناکنترل بشاچ آی وی را به عنوان یک بیماری عفونی قابل 

 عامل بیماری اچ آی وی ر ا بشناسد 

 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 

 زایی بیماری و علت بی عالمت بودن بیماری اچ آی وی را بداند نحوه بیماری

 فرق بین اچ آی وی و ایدز و عوامل موثر بر تبدیل عفونت اچ آی وی به بیماری ایدز را بشناسد .  

کلیه فراگیران بدانند که آزمایش تشخیصی ساده و رایگان است و بدانند که نتیجه ازمایش  همواره  محرمانه باقی 

 ندمی ما

 نحوه دسترسی به تست تشخیصی در منطقه خود را بدانند  .

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

 نرمال داشته باشند ، خطری هم برای انتقال به سایرین ندارند .

ت مراقبت و درمان اچ آی وی در کشور رایگان است و همواره اطالعات همه فراگیران باید بدانند که کلیه خدما

 بیماران محرمانه باقی خواهد ماند .

 اهداف آموزشی در حیطه نگرشی :

 باورهای غلط در خصوص اچ آی وی را رد کند و ترس از اچ ای وی از بین رفته باشد.

 و نیازی به جداسازی افراد مبتال نیست.باور کند بیماری اچ آی وی یک بیماری عفونی قابل کنترل است 

 باورکند افراد مبتال به اچ آی وی بی عالمت هستند و می توانند تا آخر عمر هم عالمت پیدا نکنند  .

 درمان در ایجاد یک زندگی سالم با طول عمر نرمال باور داشته باشند . به نقش تشخیص به هنگام و مراقبت و

 :اهداف آموزشی در حیطه رفتاری 

 مهارت استفاده از روش های پیشگیری از ورود ویروس به بدن را داشته باشد .

 درصورت لزوم برای تشخیص اچ آی وی اقدام کنند.

 *توجه به هدف نهایی انگ زدایی و رفع ترس از بیماری در کلیه مراحل آموزش باید مد نظر باشد .

 

 

 این خدمت چگونه  ارائه میشود؟
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
 این فرآیند الزم است موارد زیر به دقت مطالعه کرده باشید : یقبل از اجراتوجه کنید شما  

 کلیات بیماری ایدز را )بخش اول این مجموعه (.

 روش ارائه آموزش مشارکتی و انگیزشی )بخش دوم این مجموعه ( 

 انتخاب  روش آموزشی – 1

 مطابق جدول ارائه شده در بخش چهارم این مجموعه

 محتوای آموزشی –2

از بخش های دوم و سوم این و نحوه ارائه مطلب می توانید  موزشی و روش های آموزشیشما برای جزئیات کامل محتوای آ

م مراحل در تماکتاب دریافت کنید . در این جا فقط به مفاهیمی کلی اشاره شده که الزم است به مخاطب منتقل شود. 

به شما در ارائه موثرتر  ،هدف اصلی آموزش در تمام مراحل آموزش.توجه به نکنیدمراقب باشید نگرانی او ر ا بیشتر 

 آموزش کمک می کند.

 

 کلیات بیماریهای  عفونی و نحوه عملکرد سیستم ایمنی را برای او شرح دهید

ی را در نقش سیستم ایمن ن ایجاد می شود را معرفی کنید.بیماریهای عفونی را به عنوان یک دسته از بیماریها که به دلیل ورود یک میکروب به بد

 مقابله با بیماریهای عفونی برای او توضیح دهید و برای شناخت هر بیماری عفونی حداقل  سه قسمت اصلی را بداند :

 عامل ایجاد بیماری چیست 

 از چه راهی وارد بدن می شود 

 در بدن کجا می رود و چکار می کند و سیستم ایمنی بر علیه آن چه می کند  

ی را به عنوان یک بیماری عفونی معرفی کنید و سه عامل اصلی فوق را برای اچ آی وی با یک یا دو بیماری عفونی شایع در منظقه خود اچ آی و

 مقایسه کنید  .

 به او کمک کنید تا راه های انتقال و روش جلوگیری از ورود ویروس به بدن را بیان کند

واند زنده بماند  ، بعضی ها درون روده ها را ترجیح می دهند ، بعضی ها دوست دارند در خون و هر میکروبی ، در یک قسمت از بدن انسان می ت

پوست بدن عالقه داشته باشند .درست به همین علت ، راه ، بعضی ها ممکن است به ترشحات بدن زندگی کنند ، بعضی ها ریه ها را دوست دارند

 ورود میکروب ها به بدن نیز متفاوت است ،

دقیقا به جایی عالقه دارد که ارتش بدن است . یعنی اچ آی وی که ویروس اچ آی وی یه تفاوت عمده با بقیه میکروب ها دارد و آن این است 

 دوست دارد وارد سلول های سفید شود .

 چون گلبول سفید خارج از بدن نمی تواند زنده بماند 

به همین دلیل ویروس اچ آی وی هم فقط از طریق خون و ترشحات می تواند وارد د در خون و ترشحات جنسی وجود دارفقط  سلول های سفید

 بدن شود .

 او کمک کنید که باور کند بیماری اچ آی وی هیچ عالمتی ندارد: به

می  ن حملهشود ، سیستم ایمنی آنرا به عنوان دشمن می شناسد و برای از بین بردنش به آن قسمت بد ی از بدنوقتی میکروبی وارد هر قسمت

.این جنگ باعث می شود موادی ترشح شود و قسمت هایی از بدن که در آن بین سیستم ایمنی و مثل ارتش که به جنگ دشمن می رودکند 

 میکروب جنگ رخ داده خراب شود 

س سیستم ایمنی قادر یروس اچ آی وی  دقیقا در همان جایی می رود که دشمن را می شناسد ، یعنی درون خود سیستم ایمنی ، پواما چون 

روس اچ در اصل وی .نیست آنرا به عنوان دشمن بشناسد . چون سیستم ایمنی که نمی تواند خودش را برای از بین بردن این میکروب تخریب کند 

 آی وی دشمنی است که به بدن حمله نمی کند ، بلکه جاسوسانی را درون سیستم ایمنی بدن می فرستد.

اول اینکه خود میکروب بدن را تخریب می کند و دوم جنگ بین سیستم ایمنی و میکروب  ،به دو علت به وجود می آیدعالمت بیماریها در اصل 

 باعث تولید عالمت می شود.

ویروس اچ آی وی مانند یک جاسوس وارد سیستم ایمنی ) ارتش ( بدن می شود و چون نه جایی را تخریب می کند و سیستم ایمنی هم آن را به 

 دشمن نمی شناسد پس اقدامی بر علیه اش انجام نمی دهد  پس بیماری هیچ عالمتی نداردعنوان 

 از ظاهر هیچ فردی نمی شود فهمید مبتال به اچ آی وی است.

 چون بیماری عالمت ندارد خیلی ها هستند که  ویروس وارد بدنشان شده اما حتی خودشان هم خبر ندارند
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
 دهید: فرق اچ آی وی و ایدز را برایش شرح

ویروس فقط درون گلبول سفید زندگی می کند و حتی منجر به تخریب سیستم  .میکروب اچ آی وی سالها بدون عالمت در بدن باقی می ماند

در این شرایط فرد بیمار نیست و فقط حامل اچ آی وی  .وتنها از توان گلبول سفید برای زنده ماندن خودش استفاده می کندشود ایمنی هم نمی 

 سال هم طول بکشد. 20. این زمان ممکن است حتی  است

رد در و حاال اگر ف ندبه تدریج گلبول های سفید که توان خود را صرف تغذیه ویروس اچ آی وی کرده اند ، دیگر توان مقابله با سایر بیماریها را ندار

 یکروب را از بین ببرد .برابر یک میکروب دیگر قرار بگیرد ، مانند قبل ارتش بدن نمی تواند برود و آن م

 بیماریهایی .اچ آی وی همچنان بی عالمت است اما هر چه سیستم ایمنی بدن ضعیف تر شود فرد عالمت سایر بیماریهای عفونی را نشان می دهد

که مثل قبل زود و راحت خوب نمی شوند در این شرایط که فرد عالمت بیماریهای عفونی دیگر را نشان می دهد می گوئیم مبتال به ایدز شده 

 است.

و بر  والنی تر شودفاصله بین اچ آی وی و ایدز می تواند سالها طول بکشد ،فرد هر چه زودتر بداند و تحت مراقبت قرار بگیرد این مدت می تواند ط

 د.گردکوتاهتر می  یستم ایمنی کمتر شود این فاصلهعکس هر عاملی که باعث شود توان س

 راه های ابتال به اچ آی وی را برایش مرور کنید :
هی می تواند خارج از بدن زنده نمی ماند  و در بدن هم فقط درون گلبولهای سفید قادر به زندگی است، پس فقط از را ویروس اچ آی وی اصال

 .شوند و چون گلبول سفید در خون و ترشحات هست پس بیماری از این طریق منتقل می شودل شود که گلبولهای سفید منتقل می منتق

 

 ارتباط این خدمت با سایر خدمات این برنامه چیست ؟

 آموزش اچ آی وی به مربیان ، پیش نیاز فرآیند آموزش گروه های هدف است   

 

 ؟دمات وابسته به این خدمت شده استچگونه اطمینان حاصل کنیم که فرد وارد چرخه خ

 مطابق برنامه مربیان آموزش دیده موظف هستند برنامه های آموزشی خود برای گروه هدف را به هسته مدرسین گزارش دهند 

 

 این خدمت باید در چه زمانی ارائه شود ؟

 
 ساعت آموزش است 15کارگاه آموزشی دوروزه با حداقل حداقل زمان استاندارد 

 

 چه کسی باید این خدمت را انجام دهد ؟

  مدرسین باید دوره آموزش استاندارد سه روزه را گذرانده باشند 

 

 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
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 

 

  

 فرم نظر سنجی نهایی

 عبارتند از : فرم های گزارش دهی

 بانک اطالعات مربیان –فرم ثبت مشخصات فراگیران 

 

 ؟) پایش (چگونه می توانیم بفهمیم مراحل  خدمت مورد نظررا درست انجام داده ایم  

 چک لیستی از مراحل اجرایی تهیه کنید و مطئن شوید مطابق برنامه مراحل را طی کرده اید  

 نظر سنجی روزانه را به دقت مطالعه کنید  2در پایان هر روز کارگاه فرم شماره 

 ارزیابی فرم های شماره سه به شما کمک می کند که اطمینان حاصل کنید فراگیران مطالب را به درستی دریافته اند 

 

 چگونه می توانیم بفهمیم به اهدافمان در طرح رسیده ایم  ؟) ارزشیابی (

 
 تعداد مربیان آموزش دیده / تعداد مربیان مورد نیاز 

 

 

 مانع شوند تا به نتیجه مد نظر در ارائه این خدمت نرسیم ؟چه عواملی ممکن است 

در هر مرحله از فرآیند که به نظرتان عامل یا عواملی مانع اجرای صحیح طرح هستند   نظرات خود را در فرم  

ین اپیشنهاداتی که به همین منظور طراحی شده و در اختیارتان قرار دارد وارد کنید .حتی  اگر به نظرتان رسید ، 

عامل  بسیار پیش پا افتاده و ساده است ، در نگارش آن در فرم مربوطه اصال تردید نکنید . ساده ترین پیشنهادات 

 می تواند در ارتقا برنامه به ما کمک کند .

 

 چگونه می توان برنامه را بهتر اجرا کرد  ؟

اجرای صحیح طرح هستند به نظرتان رسید و یا در هر مرحله از طرح که اهکاری برای رفع عامل یا عواملی مانع  

تصور کردید که با اقدام یا اقداماتی به روشی ساده تر می توانیم به نتایج مورد نظر برسیم  نظرات خود را در فرم 

پیشنهاداتی که به همین منظور طراحی شده و در اختیارتان قرار دارد وارد کنید .حتی  اگر به نظرتان رسید ، این 

اد  بسیار پیش پا افتاده و ساده است ، در نگارش آن در فرم مربوطه اصال تردید نکنید . کوچکترین و ساده پیشنه

 ترین پیشنهادات می تواند در ارتقا برنامه به ما کمک کند .
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
 

 

 رتبیت مربی نموهن فرم اهی ثبت و گزارش دهی:  1 ضمیمه 
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
 

 اچ آی وی   رویکرد نوین آموزش کارگاه تربیت  مربی 

 مشخصات فراگیران  بانک اطالعاتی -1فرم شماره 
 

 نام نام خانوادگی نام پدر کد ملی تحصیالت رشته  نام سازمان  محل کار سمت سابقه کار
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 

 

 

 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  3لطفا یک کد 

 استفاده فرمائید.
     کد سه رقمی :

 برای شما جالب تر بود؟امروز کدام موضوع  .1

 

 

 
 

 مهمترین موضوع/موضوعهایی که امروز یاد گرفتید ) در سطح دانش / مهارت ( را نام ببرید : .2

 
 

 

 
 

 چه چیزهایی از جلسات امروز آموزش دیدید که پیش بینی می کنید در کارتان از آن استفاده کنید؟ .3

 

 

 

 

 

 

 نشده باشید؟ لطفا با ذکر مثال بیان کنید.در طول جلسات امروز موردی وجود داشت که که متوجه  .4

 

 

 

 
 

 مورد خاص دیگری وجود دارد که بخواهید در مورد مطالب امروز با مدرسین /طراحان کارگاه درمیان بگذارید ؟ .5
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
 اچ آی وی   رویکرد نوین آموزش کارگاه تربیت  مربی 

 نتایج ارزیابی ایفای نقش  -3فرم شماره 

 تاریخ :                                                 موضوع :                                                      نام و نام خانوادگی : 

 نقاط ضعف نقاط قوت مربینام  
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
 اچ آی وی   رویکرد نوین آموزش کارگاه تربیت  مربی 

 نظر سنجی نهایی -4فرم شماره 

 روز همراهی کردید ، بسیار خوشحال هستیم 2در ایندوستان  از اینکه  ما را 

 نظرات شما برای برگزاری بهتر کارگاه های بعدی برای ما بسیار کمک کننده و راهگشاست . از همکاری شما صمیمانه سپاسگزاریم

 ضعیف متوسط خوب موضوع

 در ابتدا ی کار توضیح کافی در ورد اهداف کارگاه ارائه شد .1
   

 متناسب با موضوع کارگاه طراحی گردیده بوداهداف کارگاه  .2
   

محتوای کارگاه در ارتباط نزدیک با فعالیتهای شغلی شرکت کنندگان تنظیم شده  .3

    بود

 کارگاه توانست شرکت کنندگان را به  بکارگیری اطالعات ارائه شده ترغیب نماید .4
   

کنندگان در بحث روشهای مورد استفاده در کارگاه موجب شرکت فعاالنه شرکت  .5

    ها 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
   

 کافی بودمدت زمان کارگاه برای رسیدن به اهداف تعیین شده  .9
   

 مکان برگزاری کارگاه مناسب بود .10
   

 تسهیالت موجود در مکان برگزاری )پذیرایی ، تهویه و...( مناسب بود .11
   

 پیشنهادات و انتقادات :
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 

 

 HIV/AIDS کارگاه تربیت  مربی آموزش مشاورین سطح اول 

 نظر سنجی نهایی -4فرم شماره 

 ارزیابی مدرسین و تسهیل گران )درصد(

استفاده از روش های 

آموزشی و وسائل 

 کمک اموزشی مناسب

توانایی مدیریت جلسه 

 آموزشی
 تسلط علمی بیان شیوا و روان کاربردی بودن مطالب

نام و نام خانوادگی 

 مدرس/تسهیل گر
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 پیام / پیشنهاد / انتقاد به مدرسین ، تسهیل گران:
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 

 

 : 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 .

و اثربخشی رویکرد نوین آموزشی است .  برقرای ارتباط و مهارت در اموزش مشارکتی مبنای اصلی موفقیت

آشنایی 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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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
 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)“   مفاهیم آموزشی از آن بهره می گرفتند.اطالق می شد که مدرسین برای انتقال  

برای حل مشکالت آموزشی و برنامه ریزی یک روش اصولی و منطقی  واقع  ، دربا مفهوم جدید آن  آموزشی تکنولوژی

 می گیرد که در آن لذا این مفهوم مجموعه ای را در بر  است که با نوعی تفکر سیستماتیک ) منظم و علمی( همراه است درسی

لذا  وجود دارد .آنها  اجرا و اصالح مجدد، تجارب آموزشی، ارزشیابی برنامه های درسیو  طراحی متعددی مانند  ءاجزا

با توجه به این مفهوم، اطالق عنوان تکنولوژی آموزشی به وسایل سمعی و بصری یا سایر ابزارهای آموزشی و کمک آموزشی، 

که در روش تکنولوژی آموزشی، از وسایل سمعی و بصری یا رسانه های  صحیح به نظر نمی رسد. البته این بدان معنی نیست

 تعاریف و مفاهیم همة در ها رسانه کاربرد  آموزشی استفاده نمی شود؛ بلکه بر عکس ، استفاده از وسایل سمعی و بصری و

 و رسانه ها را هدف نمیا هیچ یک از سیستمهای پذیرفته شدة تکنولوژی آموزشی، وسایل ام. است مستتر آموزشی تکنولوژی

 .داند و آنها را وسیله ای برای عمومیت دادن و زودتر به نتیجه رسیدن تلقی می کند

 اگرچه تعاریف متعددی از تکنولوژی آموزشی مطرح شده است اما شاید تعریف زیر یکی از ساده ترین تعاریف باشد :

یند تدریس و آو ارزشیابی کل فر یک طراحی، اجراتکنولوژی آموزشی عبارت است از روش سیستمات"

ادگیری که براساس هدفهای معین و یا بهره گیری از یافته های روان شناسی یادگیری و علم ارتباطات و ی

 ".داجرا می شو به منظور آموزش مؤثرتر تنظیم و -غیر انسانی اعم از انسانی و -به کارگیری منابع مختلف

 

 Instructional) ست آموزشىتکنولوژیتشبیه نمود که از طریق آن یک  مهندسى آموزشتوان به تکنولوژى آموزشى را مى

Technologist) سهیل ت کمک کند یادگیری  براى آموزش طرحى ارائه دهد که ، داندهایى که مىتواند با استفاده از تکنیکمى

ر نظ را یارى کند تا طرح مورد مربیانتواند همراه داشته باشد. یک تکنولوژیست مى تر، مؤثرتر و پایدارترى را بهسریع شده نتایج

 .و نیز یادگیرى فراگیران بعمل آورد مربیدقت اجرا کرده و سرانجام ارزیابى الزم را از تدریس را به

گیرد. امروزه ثابت شده است که آموزش موفق اسى بهره زیادى مىشنتکنولوژى آموزشى ار علوم مختلف از جمله علم روان

  :اى زیر باشدآموزشى است که مبتنى بر خط زنجیره

 

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

لى بینى قبگیرد که با طرح و پیشقرار مىدیگر، چیزى مورد ارزیابى 

مورد تدریس قرار گرفته است. و باالخره آنچه که باید به این مقدمه 

حل بردن کیفیت یادگیرى در مرا ها، و سرانجام بهبود امر آموزش و باالاضافه شود استفاده از نتایج ارزشیابى در بهبود اصالح طرح

 .بعدى است

 موزشی :اصلی تکنولوژی آ ءچهار جز
سیستم :-اول ء جز  
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
ساخته انهاى انسسیستمم وابسته هستند اصوال ه ک سیستم بهمختلفی 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 بهبهکه عمداً 

طور دائم با یکدیگر درحال کنش متقابل یا تعامل هستند. این اجزا محتواى سیستم هم مربوط هستند و بهوجود دارند که به

در هر سیستم هدف .شودها فرآیند گفته مىام از آن کارها یا فعالیتدهند که به هرکدانجام مى هستند. اجزا کارهایى را 

کند و فرآیندها نوع اجزا یا محتوایى را که باید براى رسیدن به فرآیندهاى الزم یا کارهایى را که باید انجام شوند تعیین مى

کنند براى اینکه به یک ل مىترى از محیط خود عمها در سطح وسیعسازند. سیستمکار گرفته شوند معین مىهدف به

نیاز خود، یا اجزاى جایگزین را در اختیار داشته باشد و به  سیستم با حداکثر کفایت خود کار کند باید کلیه اجزاى مورد

 .ها یا ابعاد مختلف این اجزا توجه کندجنبه

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 مىنظر  رو در آموزش را در-در-کارگیرى ارتباط رواین تعریف از آموزش بیشتر آموزش کالسى یا به

رد. گیهاى هدفمندى است که براى ایجاد یادگیرى صورت مىنظر است، کلیه فعالیت که آموزش که در تعریف براون مورد

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 کنش متقابل ازانجام گیرند و 

 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

ریزد. گاه نیز خود مدرس طراح برنامه آموزشى طریق کامپیوتر مى د، یا آموزش ازیک فرطریق 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  ر ورودى موردنیاز یا رفتادانند، یعنى پیشنیاز براى شروع درس تازه را نمى مطالب مورد

 .ندارند

ارتباط:-سوم  ءجز  

 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 از  ارتباط مهمترین جز در امر تکنولوژی اموزشی استاند . آن را تفاهیم و اشتراک فکر هم ترجمه کرده

 : سه جز دیگر به آن پرداخته خواهد شد

شتراک اجتماعى و اها، ایجاد پیوستگى در علوم ارتباطات کلمه ارتباط مفاهیم گوناگونى نظیر انتقال و انتشار آگاهى و اندیشه

ایم منظور یک عمل فیزیکى و ارتباط گوییم با کسى ارتباط برقرار کردهگیرد. وقتى مىمى فکرى و همکارى عمومى را دربر

 .جسمى نیست بلکه بیشتر ارتباط فکرى است

ده به دنظر فرستنفرایند انتقال پیام از فرستنده به گیرنده پیام به شرط اینکه ذهنیات مور ":توانیم ارتباط را مى

تعریف کنیم. اگر هر موقعیت آموزشى را یک  "گیرنده انتقال یابد یا بالعکس

گیرنده پیام است. فراگیر  مدرس وموقعیت ارتباطى بدانیم فرستنده پیام 

به  مدرسنظر  گوییم ارتباط برقرار شده است که ذهنیات موردهنگامى مى

ه ب فراگیر نیزنظر  هنیات موردمنتقل شده باشد و ذ فراگیرگیرنده پیام یا 

شویم که آیا متوجه مى فراگیرمنتقل شده باشد. با سنجش عملکرد  مدرس

 .ارتباط برقرار شده است یا خیر
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
 کنیم که کلیه اجزاىو سعى مى دانیمهر موقعیت آموزشى را یک موقعیت ارتباطى مىدر حیطه کار تکنولوژى آموزشى ، 

هاى گیریم. سپس براى رسیدن به هدفآن را شناسایى کنیم و عواملى را که ممکن است بر اجزا اثر داشته باشند در نظر مى

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 مىکه مقایسه عملکرد یادگیرندگان با عملکرد معیار یا هدف آوریم. نتیجه ارزشیابىعمل مىهب

 .گیریمکار مىبه

 :جزاى فرایند ارتباطا

 ی ) مدل ارسطویی(:.مدل سه جزئ1

طى ارتبااولین کسى که ارتباط را بصورت یک مدل ارائه داد ارسطو بود. ارسطو هر 

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

 .فرستنده پیام، پیام و گیرنده پیام ضرورى است ترین نوع ارتباط حضور سه عنصرساده

 
 

 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

دل ا توسط ماین مدل که توسط دهد. شکل مستقیم، عنصر پنجم را تشکیل مىکند بنابراین بازخورد بهده مىاز وسیله استفا

هاى آموزشى بیشتر قابل دلى است که اجزاى آن در موقعیتارائه شده است م (Harold Lasswell)   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 پیام بر گیرندهاثر  .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 



 

 

111 

 

 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
 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

ریزى کرد. فضاى یادگیری، تعداد سنجید و مناسب با آنها براى او برنامه

دگان و نیازهاى آنها یادگیرندگان، و زمان یادگیرى باید با توجه به یادگیرن

گیران انتخاب شود. در این مدل موقعیت ها و پیامه هدفمناسب براى برقرارى ارتباط باید با توجه ب وسیله.سازماندهى شود

عنوان یک مدل اگر به این مدل شکل زیر به.نگرندآموزشى یک موقعیت ارتباطى است که با دید سیستماتیک به آن مى

د رسنظر مىهتوجه شود، در این مدل فرستنده پیام دقیقاً مشخص نشده است. ب ءاجزا کلیه ارتباطى بنگریم که باید در آن به

ها همان طراح موقعیت آموزشى باشد. با وجود این مدل ایندیانا بهترین مدلى است که کننده 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

 .مرکز توجه بودن یادگیرندگان در این مدل استشود که دلیل وسط طرح دیده مى

هاى ارتباطىپارازیت  

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 ر مىشماها بهگونه محدودیتها یا عوامل مخل از اینمیان بردن آنها تالش کند. پارازیت

 :کنندگونه عوامل را به دو نوع به شرح زیر تقسیم مىشود که مانع از برقرارى کامل ارتباط گردد. از یک دیدگاه اینمى

 هاى استنباطىپارازیت .1

تاده گونه که فرسپیام همان مورد پیام پیش بیاید ولو اینکه دهند که سوء تعبیر درهاى استنباطى زمانى رخ مىپارازیت

شده دریافت شده باشد، نظیر زمانى که فرستنده پیام از کلماتى که درک آنها براى گیرنده پیام مشکل است براى انتقال 

هاى پیام استفاده کرده باشد و یا کلمات بکار گرفته شده براى فرستنده و گیرنده پیام معانى متفاوتى داشته باشند. پارازیت

هاى توان با تعریف لغات و اصطالحات ناآشنا و کاربرد لغات و اصطالحات آشنا و مطابق با عالیق و توانایىطى را مىاستنبا

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 سرمگونه که از نام آنها پیدا است مانع از انتقال فیزیکى پیام مىانهاى فیزیکى همپارازیت

ستفاده هاى فیزیکى را با ااى ارتباط کاهش تأثیرات پارازیتبیش از حد، نور بسیار زیاد و یا نور بسیار کم. متخصصان حرفه

 .کنندها توصیه مىد مهارتاز وسایل جلب توجه و تکرار مجدد مطالب و کاربرد مجد

 معیار کارایى ارتباط

توانیم کارایى میزان موفقیت خود را در ارتباط چنانچه منظور از برقرارى ارتباط شفاهى به کسى چیزى گفتن باشد، ما مى

اى قابل هتوان گفت که یکى از معیارعبارت دیگر مىایم مشخص کنیم. بهطریق پاسخ اشخاصى که به آنها چیزى را گفته از

 .اعتیار سنجش میزان موفقیت هر ارتباط رودررو پاسخ حضار است

ما  نظر گویند و یا احساسى را دارند که موردبنابراین پس از برقرارى ارتباط چنانچه شنوندگان ما چیزى را مى

 ضابطه نسبتاً عملى پاسخآید، ولى 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 مستواند یکى از معیارهاى کارایى در سحضار مى
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
یتی، امکان برقرارى ارتباط مؤثر تقریباً مشکل ئولباشد. بدون چنین احساس مسط مىاهداف ارزشمندى براى برقرارى ارتبا

 .واهد بودو گاهى غیرممکن خ

تلف هاى مختوانیم جنبهعنوان یکى از معیارهاى کارایى ارتباط رودررو اعتقاد داشته باشیم، مىچنانچه 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 یاد نبریم. برعکس چنانچه شکل مورد دارد، خوب است که آن را ازمى العمل مطلوبى واعکسحضار را به 

 .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  رى نیز صادق است. هرهاى دیدانظر گرفتن چنین معیارى درباره ارتباط مسلماً، در

نماید، مطلوب خواهد بود. برعکس، هرنوع رفتارى که به بروز نظر ما است مى طور که موردکه کمک به بروز پاسخ حضار آن

رفتن و حتى نوع نماید نظیر حالت چهره، حرکات و اشارات، وضعیت بدن، راهطور که موردنظر است نمىپاسخ حضار آن

د شامل توانهاى منفى دیدارى موردنظر قرارگیرد. این اقالم مىعنوان یکى از جنبهتواند 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 مىدرحقیقت، از لحظه

هاى سخنورى و ارتباط هنوز نبایستى توجه را به خودشان جلب نماید. چنانچه مقصود فرستنده پیام خواهند شد. تکنیک

 .ها بصورت بدهى جلوه خواهند کرد، نه موجودیشود که: تکنیکچنین حالتى پیش بیاید، اصطالحًا گفته مى

هاى فرستنده و گیرنده پیامو ویژگى خصوصیات  

نده و هاى فرستجریان برقرارى ارتباط بایستى به عوامل متعدد توجه نمود که یکى از آنها خصوصیات و ویژگى طور کلى دربه

 :گیرد که عبارتند ازچهار خصوصیت را براى این دو در نظر مى (Berlo) گیرنده پیام است. برلو

 مهارت لغوى .1

گیرند عبارتند از نوشتن، صحبت کردن، خواندن و گوش لغوى که در برقرارى ارتباط مورد استفاده قرار مىهاى مهارت

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 پیام در برقرارى ارتباطگیرد. وقتى گیرندگان مى دو قرار تعلق مورد استفاده هر

متأسفانه، در .توان انتظار برقرارى یک ارتباط موفق را داشتبراى خواندن و دریافت مفاهیم موجود در پیام باشند، نمى

ومات لغوى شود که حاکى از وسعت و معلو برعکس از لغاتى بیشتر استفاده مىشده موارد بسیارى این هدف فراموش
مهارت فرستنده در ارسال پیام و مهارت گیرنده در دریافت آن در برقرارى یک ارتباط موفق بیش از  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

دادن رفتارهاى فردى و اجتماعى از دیرباز مورد توجه روانشناسان قرار گرفته نقش 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

یز در دریافت پیام مؤثر است. وقتى فرستنده پیام به خود و مهارتش و به تأثیر طرف دیگر طرز فکر و گرایش گیرنده پیام ن

 .ظار داشتتوان انتداشته باشد و یا گیرنده پیام، پیام را درخور توجه نبیند، برقرارى ارتباط موفقى را نمىنپیام خود اعتماد 

 معلومات و اطالعات .3

تواند در نحوه برقرارى ارتباط و تأثیر و نتیجه ه پیام موردنظر دارد مىمسلماً مقدار اطالعاتى که شخص فرستنده پیام دربار

ؤثرى داند پیام متواند درباره چیزى که راجع به آن نمىآن بسیار مؤثر باشد. طبیعى است که شخص فرستنده پیام نمى

لومات وسیع و نه داشتن اینجا تذکر این نکته ضرورى است که نه دانستن اطالعات و مع در عین حال در.را منتقل کند

رادى را توان افتواند یک ارتباط خوب و مؤثر را تضمین نماید. با اندکى دقت مىتنهایى 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 استدانستهشمیزان اطالعات و پی
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
 خصوصیات اجتماعى و فرهنگى .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 تصمیمپاسخ به سؤاالت مختلفى مىتوان گفت که قدر مىاز حوصله این بحث خارج است. همین

 :اى از این سؤاالت عبارتند ازپاره

 هاى اجتماعى هستند؟یک از سیستمفرستنده و گیرنده پیام جزو کدام 

 هاى مختلف اجتماعى تعلق دارند؟یک از گروهنان به کدامآ 

 بعهده دارند؟ آنان در گروهى که به آن تعلق دارند چه نقشى را 

 آنان با چه انتظاراتى ازطرف افراد گروه روبرو هستند؟ 

 د؟گذاراند که در رفتار ارتباطى ایشان تأثیر مىنان چه ارزشها و ضوابطى را از گروه و افراد گروه فراگرفتهآ 

طرق  هاى فرهنگى خود بهزمینهاند که مردم با توجه به طبقات اجتماعى و شناسان روشن ساختهروانشناسان اجتماعى و جامعه

ى هاى خاصدلیل عضویت در گروههایى که هریک از افراد بهسازند. طبیعى است که اعتقادات و ارزشگوناگون ارتباط برقرار مى

ود که شىعنوان مثال، تعلق به گروه خاصى باعث مدهد. بهمقدار زیادى تحت تأثیر قرار مىاند، رفتار ارتباطى آنان را بهدارا شده

 .هاى دیگر کاماًل متفاوت استفرد لغات، جمالت و عبارات خاصى را در برقرارى ارتباط مورد استفاده قرار دهد که با گروه

عنوان مثال، درحالى که تئاتر در ممالک درحال هاى ارتباطى نیز مؤثر است. بهطبقه و موقعیت اجتماعى در انتخاب نوع حامل

رود، سینما دراکثر ممالک مورد توجه و استفاده کلیه شمار مىه ارتباطى خاص طبقه باالى اجتماعى بهعنوان یک وسیلتوسعه به

 .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

شخصی، آزمایش و خطا، سرمشق، مشاهده،  احساس امنیت کنیم، عشق بورزیم، بخوانیم و بنویسیم. ما براساس تجربهکنیم، 

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  ا براساس آموزش است. درریزى قبلى انجام نگرفته است. گاهى یادگیرى مبرنامه

گیرى یعنى یاد"عبارت از ریزى شده باشد. تعریفى از یادگیرى که به حیطه کار تکنولوژى نزدیکى بیشترى دارد براى آن برنامه

عواملى  به رخ داده باشد نه اینکه حاصلتغییر کم و بیش دائمى در رفتار بالقوه یادگیرنده، مشروط براینکه این تغییر براثر تجر

در این تعریف به تغییرات موقتى رفتار که ناشى از  "چون خستگی، استعمال داروهاى مخدر، و تغییرات ناشى از بلوغ باشد

  .شودخستگی، انطباق حسى یا عوامل انگیزشى است اهمیتى داده نمى
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
 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 

توصیه به انجام تست تشخیصی اچ آی "بین مادران باردار را برای یادگرفتن و به کار گیری مهارت کنید شما قصد دارید مراق

آموزش دهید ، برای انجام این کار الزم است  یک برنامه آموزشی را به گونه ای طراحی  کنید  را  "انجام تست سریع "و  "وی 

 که به کلیه اجزا ذکر شده فوق توجه کند .

مه های آموزشی با رویکرد توجه به همه اجزا تکنولوژی آموزشی ، الگوهای متعددی وجود دارد که همگی برای طراحی برنا

 توسط جیمز براون و همکاران او ارائه شده استکه  درست و قابل قبول هستند . در این جا به یکی از الگوهای رایج و ساده 

 اشاره می شود . 

 الگوی طراحی منظم آموزشی جیمز براون : 

هاى منسوخ، فراگیر هسته اصلى روشدر این الگو برخالف 

دهد که همان توجه و فعالیت مدرس را تشکیل مى

نظر استعداد، شناخت کامل فراگیر یا فراگیران از نقطه

الگو داراى چهار  اینها و نظایر آنها است. عالیق، توانایى

بررسى  مرحله قابل 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 

 

 

: باید طراح برنامه آموزشی)مدرس(   تعیین اهداف-اول مرحله

تعیین کند هدف نهایی از این برنامه آموزشی چیست . در این مرحله برای تعیین اهداف ، تجزیه و تحلیل و شناخت فراگیران بسیار 

ه هستند باشند ، در حائز اهمیت است ، مثال اگر گروه هدف شما مراقبین ماردان باردار که عمدتا ماماها و یا کاردانهای بهداشت خانواد

مرحله هدف گذاری نمی توانید انتظار داشته باشید این گروه توانایی  ارائه مشاوره تخصصی روانپزشکی را کسب کند .در ادامه به 

جزییات چگونگی تعیین اهداف آموزشی مبتنی بر سطوح یادگیری  بحث می شود .برای هر برنامه باید تعیین کنیم در سه حیطه زیر 

 ظاراتی داریم :چه انت

 اهداف یادگیری در حیطه شناختی  .1

 اهداف یادگیری در حیطه عاطفی )نگرشی( .2

 اهداف یادگیری در حیطه رفتاری .3

: باید طراح برنامه آموزشی)مدرس( تعیین کند برای رسیدن به اهداف تعیین شده  برای گروه هدف مورد تعیین شرایط-مرحله دوم

 این شرایط اشاره دارد به : نظر ، چه شرایطی الزم است محقق شود

: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 

مثال در خصوص اعالم نتیجه تست اچ آی وی به شریک جنسی یک بیمار  مبتال به اچ آی فراگیران) حیطه عاطفی ( 

 :تعیین اهداف آموزشی

 حیطه شناختی  

 حیطه عاطفی 

 حیطه رفتاری

 :شرایط
 روش تدریس

 تجارب یادگیری
 گروه های تدریس

 فضای اموزشی

 

 :منابع
 نیروی انسانی

 و ابزار آموزشیرسانه 

 بودجه منابع مالی

 

 : بازده

 ارزشیابی 

 فراگیر اصالح طرح
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
وی است باید از روش های آموزشی استفاده شود که بتواند در آن حیطه اثرگذار باشد و به عنوان مثال استفاده از روشی 

ید از روشی مانند بحث عمومی استفاده در این خصوص نمی تواند موثر باشد .وبا "سخنرانی "و یا  "حفظ و تکرار"مانند 

 "است باید از روشی مانند  "مهارت توصیه به انجام تست "کرد و یا اگرهدف تعیین شده برای مراقبین ماردان باردار 

استفاده شود  .در ادامه به معرفی چند روش تدریس پرکاربرد با بیان ویژگیها و نقاط قوت و ضعفشان  و  "ایفای نقش 

 م روش برای نیل به اهداف یادگیری بیشتر موثر است پرداخته خواهد شد .اینکه کدا

:اشاره دارد به فعالیتهایی که فراگیر  برای کسب  آموزش انجام میدهد .تمرین ها و فعالیت هایی که تجارب یادگیری  .2

ر حداقل جه مدت زمانی و فراگیران برای تعمیق و ماندگاری یادگیری باید انجام دهند در این مقوله میگنجد .هر فراگی

چند بار باید تجارب آموزشی را داشته باشد .به عنوان مثال شما  تعیین خواهید کرد  یک فراگیر دوره آموزشی مشاوره 

برای یادگیری مهارت ها و خطا های مشاوره چه تمرینهایی را باید انجام دهد و به چه تجاربی نیاز دارد . یا برای اینکه 

درس مبحث آموزش مشاوره انتخاب شود حداقل باید چند کارگاه آموزشی زیر نظر  مربی برگزار نماید فردی به عنوان م

. 

:برای دست یافتن به اهداف فوق حداکثر تعداد و گروه های آموزشی در هر تعیین گروه های تدریس و یادگیری  .3

 هی باشد تعداد شرکت کنندگان نمیجلسه آموزشی باید چند نفر باشند . بدیهی است اگر روش تعیین شده بحث گرو

 نفر باشد . 20توانند بیش از 

:برای دست یافتن به اهداف فوق و با توجه به روش آموزشی انتخاب شده  حداقل امکانات تعیین فضای آموزشی  .4

 ابانتخ "بحث گروهی  "الزم برای فضای آموزشی باید تعیین شود ، مثال اگر روش آموزشی متناسب با هدف اموزشی 

 شده است ، چیدمان  فضای اموزشی باید امکان برقراری شبکه ارتباطی متناسب را داشته باشد.

: باید طراح برنامه آموزشی)مدرس( تعیین کند برای رسیدن به اهداف تعیین شده  برای گروه هدف مورد تعیین منابع -مرحله سوم

 نظر ، چه منابعی الزم است  :

 کند  .  محتوای آموزشی  که مدرس برای ارائه آموزش از آن استفاده می نابع و:اشاره دارد به مرسانه آموزشی  .1

 فلیپ چارت و... نیاز دارید ( –پروژکتور ائه آموزش به چه ابزارهایی )ویدئو :تعیین اینکه برای ارابزار آموزشی  .2

رسیدن به یک هدف در حیطه : یکی از منابع مهمی است که بدون توجه به آن رسیدن به اهداف ممکن نیست . زمان  .3

رفتاری و یادگیری یک مهارت با صرف زمان یک یا دوساعت امکان پذیر نیست از طرف دیگر در مثال ذکر شده مراقبین 

 مادران باردار را نمی توان مدت طوالنی از کار منفک نمود .

ده  و شرایط مورد نیاز باید تعیین برای دست یافتن به اهداف فوق و با توجه به روش آموزشی انتخاب ش :منابع مالی  .4

 شود منابع مالی مورد نیاز چقدر است  و محل تامین اعتیار کجاست .

داف به گونه اه همین علت باید باید تعیین کنیم چگونه نتیجه مورد انتظار را اندازه گیری میکنیم . بهتعیین بازده  -مرحله چهارم

اندازه گیری اهداف در حیطه شناختی اغلب راحت است اما باید روش هایی برای سنجش ای تدوین شود که قابل اندازه گیری باشند و 

 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 .

 کیک شرح داده می شود .هر یک از جهار مرحله فوق به تف ءدر ادامه اجزا
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
 تعیین اهداف آموزشی مبتنی بر سطوح یادگیری : -مرحله اول 

 .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 سهو همکاران او است. در این طبقه 

 (Cognitive domains) شناختىحیطه -الف 

  (Affective domain) عاطفى حیطه -ب

  Behavioral domainحیطه رفتارییا  Psychomotor domains) ) حرکتى –روانى حیطه-ج

داف آن یات که اهدیگر هنگام مطالعه ریاضعبارت شده مستقل از یکدیگر نبوده و با یکدیگر مرزهاى مشترک دارند. به 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

منظور ایجاد و یا تغییر نگرش و طرز تلقى و ساخت ارزشى افراد بایستى در هر حال از توان داشت که بهنمىطور هیچ تردیدى همین

ى حرکت -روانى  هاى ذهنى و عقالنى است. این امر درمورد اهداف حیطهمحتواهایى استفاده کرد که مطالعه و درک آنها نیازمند فعالیت

بول مرزهاى مشترک این سه حیطه در هر قسمتى از محتواهاى درسى ر نتیجه گرفت که با قطوتوان 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 بهشناختى سطوح و یا انواع مختلفى از یادگیرى قرارمى خواهد شد، در حیطه گونه که روشنمانعنوان مثال هکرد. 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

 .نمود ترى را در فراگیران ایجادىمتعال

 حیطه شناختى -الف 

عقالنى  هاى ذهنى وشود که محتواهاى مربوط به آنها کالً جنبه تئورى داشته و دستیابى به آنها فعالیتاین حیطه مربوط به اهدافى مى

 به پیچیدهشویم که در این حیطه سطوح مختلفى از یادگیرى قراردارد که از ساده 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 بهیادگیرى در حد آگاهى مستلزم توانایى به

اول و نظایر اینها ها، جدتلفنها، شمارهها، آدرسیادآورى نامخاطر سپردن و بهاین سطح صرفًا 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 مىیادگیرى در حد ادراک مستلزم توانایى به

منظور تمایز میان دو سطح آگاهى و ادراک در این است که در آگاهى بارز به شود که یک نشانهسازد. بنابراین مالحظه مىمى

 .بندى ساخت خود فرد نیست ولى در ادراک هستارائه مطالب با جمله

 (به کار بستن (کاربرد  .3

اص ر شرایط خها است، دها 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

نظر بگیرید که شکل مربع را به فراگیران خود آموخته است و به آنان یاد داده که چطور با استفاده  مدرسى را درمثال :
متر است از  8توان مساحت مربع را محاسبه کرد. حال اگر او حل مساحت مربعى را که هر ضلع آن از فرمول مى

باشند در این صورت چنانچه او فراگیران خود را بدون توجه به فراگیران خود بخواهد و آنان نیز قادر به محاسبه آن 
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
سطح ادراک از سطح آگاهى به سطح کاربرد رسانیده باشد، فراگیران او قادر به توجیه اینکه چرا براى مساحت واحد 

 .مفهوم مساحت توضیح دهند توانند دربارهاند نبوده و نمىمتر مربع را انتخاب کرده

 (Analysis) تجزیه و تحلیل .4

 آنها و مشخص کردن یادگیرى در سطح تجزیه و تحلیل مستلزم توانایى تجزیه و خرد کردن مطالب به اجزاى تشکیل دهنده

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

به اى جدید و بدیع. مراه با نتیجهزدن اجزا و عناصر جداگانه است؛ ه 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. تفاوتى عبارت دیگر 

 حکه حل مسئله یا مشکل در سطح ترکیب با حل مسئله در سطح کاربرد دارا است در این است که در رابطه با حل مسئله در سط

ها و پاسخ مسئله از قبل حلها بسیار محدود و معدود هستند، ثانیاً راهحلکاربرد اوالً معموالً یک راه حل وجود داشته و یا راه

ها نه محدود و معدود هستند و نه حلمشخص است؛ درست نظیر حل مسائل ریاضى که مثال زده شد. ولى در سطح ترکیب راه

 .اى و غیرهو مشکالت اجتماعی، حرفهقبل مشخص، نظیر حل مسائل  از

 (Evaluation & Judgment)  ارزشیابى و قضاوت .6

یادگیرى در حد ارزشیابى و قضاوت مستلزم توانایى نقد در آثار و نظریات است با استفاده از معیارهاى درونى )شخصی( و بیرونى 

در سطح ترکیب کتابى توسط فردى نگاشته شود، در سطح طور نتیجه گرفت که اگر 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 

 .شودگیرد. به این کار اصطالحاً حاشیه نویسی نیز گفته مى

 حیطه عاطفی : -ب

است که  یشود. بنابراین طبیعها بکار برده مىبا ایجاد و یا تغییر نگرش، طرز فکر، طرز تلقى و یا ارزشحیطه عاطفى در ارتباط  فاهدا

توان اطمینان حاصل کرد که مثاًل ان مثال چگونه مىعنوتر باشد. بهدیگر 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 هفراگیر نسبت به شخص و یا شرایط خاص عقید

لم ات پایبند خواهند بود. ولى مسمند شده و نسبت به رعایت قوانین و مقرراند نسبت به این امر عقیدهتوجه بودهقانون و رعایت آن بى

توجه ت به گنجانیدن اهداف و محتوایى که جنبه ارزشى و نگرشى دارند بىریزان تربیتى را نسباست که این امر هرگز مربیان و برنامه

 .نخواهد ساخت

 :سر نهادرا یکى پس از دیگرى پشت زیر طرز فکر و یا ارزش خاص بایستى پنج مرحلهیک فرد نسبت به ایجاد باور منظور 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 راه عقیدهدر این مرحله که اولین گام 

ح عنوان مثال، مطرهاى دیگر انجام پذیرد. بهطور کتبی، شفاهی، نمایش فیلم، تئاتر و راهسازد. این کار ممکن است بهمواجه مى

 .رسى چنین حالتى را دارا استهاى دکردن یک شعر و یا داستان اخالقى در کتاب

 پاسخ دادن .2

ا تنهعنوان مثال، نهدهد. بههاى مختلف نشان مىالعملدر این مرحله، فراگیر نسبت به طرز فکر و ارزش موردنظر از خود عکس

ر نسبت خاطدهد، بلکه ممکن است نوعى خوشنودى و رضایت میلى و مخالفتى نشان نمىنظر از خود بى نسبت به بروز رفتار مورد

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 گیرى تربیتى صورت نگیرد ممکن است فراگیر بسیار دیر به مرحله پاسخ دادن برسد و یا هرگز نرسد. بنابراین نهچنانچه پى

 .نبایستى کار و کنترل مداوم در این راه را متوقف نمودرحله بلکه تا آخرین مرحله ایجاد تغییر تا رسیدن به این م

  (Valuing) ارزش گذارى .3
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
. شودشود و سرانجام نسبت به آن نوعى تعهد در او ایجاد مىىطرف فراگیر پذیرفته م نظر از گذاری، ارزش موردارزش در مرحله

 .تر و پایدارتر استتر، درونىنظر در این مرحله از مراحل پیش عمیق ار موردبنابراین طبیعى است که بروز رفت

 ارزش ها سازماندهى .4

نظر پرداخته است آن را در ساخت ارزشى خود، سازماندهى  قبل به پذیرش ارزش مورد در این مرحله، فراگیر که در مرحله

کند. یک مثال عینى ولى پا مى ودست ود براى ارزش جدیدهاى قبلى خمیان 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

اترین تا ترتیب از گرانبهخود را به طبقات مختلفى است. چنانچه از او خواسته شود که او مایملک منقول و کوچک جثه

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 استترین طبقه قرار خواهد داد. جایگزینى ارزشخودکار 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 این مرحله که آخرین مرحله در

نظر در رفتار او انعکاس دائمى دارد، در حالى که براى بروز رفتار مراقب و پلیسى موردنیاز نیست. یک دانشجو که به این  مورد

 .امتحان دست به تقلب نخواهد زد، خواه مراقبى حضور داشته باشد یا خیرمرحله رسیده است هرگز در جلسه 

 رفتاری )روانی حرکتی (یطه ح -ج

هردو مداخله  فیزیکو هم  فکرگیرند که در جریان دستیابى به آنها هم گونه که از نام حیطه پیدا است، در آن اهدافى قرار مىهمان

هاى قابل توجهى از دروس و محتواهاى مربوط به گیرد. بنابراین قسمتحیطه قرار مىها در این طور کلى آموزش مهارتدارند. به

 .گیردقرار مى رفتاریشود که در حیطه اى و نظایر آنها براساس اهدافى تدوین مىفنى و مهندسی، حرفه مشاوره ر، هاىرشته

 (Readiness & imitation) آمادگى و تقلید .1

بار انجام داده، سپس شده، در همین مرحله خود مهارت را به آهستگى و چنانچه الزم باشد چندینهاى یاد پس از ایجاد آمادگى

باشد این است که اى که تذکر آن در این مرحله ضرورى مىخواهیم تا آنان اجراى مهارت را تقلید کنند. نکتهاز فراگیران مى

جراى مهارت ارتباط نزدیک خود را با فراگیر حفظ کرده و از مساعدت خاطر بسیار مبتدى بودن فراگیران الزم است که مربى در ابه

رفته از میزان این وابستگى فراگیر پس از تکرار و تمرین کافى کاسته فراگیر دریغ نورزد که مسلماً رفته  لحظهبه  و یارى لحظه

 .خواهد شد

 آمادگى ذهنى .2

عبارت دیگر قبل از اجراى نظر قرار دهیم. به رى در جریان مهارت موردطور نظمنظور از آمادگى ذهنى آن است که فراگیران را به

هاى نام و کاربرد قسمت آموزش رانندگیصورت نظرى به آنان آموزش دهیم. مثالً در رابطه با عمل کلیه مطالب مربوطه را به

عملیاتى را که آنان بایستى انجام دهند برایشان طور نظرى براى آنان مطرح کرده و مختلف اتومبیل را که با آنها سروکار داریم به

 یا در خصوص آموزش مشاوره کلیه مهارت های برقراری ارتباط و خطاهای مشاوره را بتواند بر شمارد  .توضیح دهیم
 

 آمادگى فیزیکى .3

 ررارگرفتن بدن را دطور کلى قها، پاها، انگشتان و بههاى مختلف بدن نظیر دستاستفاده از قسمت در آمادگى فیزیکی، نحوه

 مثال بتواند با زبان بدن  به برقراری یک ارتباط موثر در مشاوره کمک کند .دهیماثناى اجراى مهارت برایشان توضیح مى

 آمادگى عاطفى .4

شود، مواردى نظیر رعایت در آمادگى عاطفى ابعادى نظیر فایده و کاربرد مهارت که منجر به باالرفتن میزان انگیزش آنان مى

رعایت حقوق مراجع و مهارت قضاوت نکردن در .کنیمقوق دیگران در اجراى مهارت و گاهى مسائل قانونى مربوطه را مطرح مىح

 حین مشاوره . تا اینجای کار فرد در تمرین مشاوره جمالت را به کار می برد و الزم است مربی جمالت وی را اصالح کند .

 (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  ورزد، درحالى که دیگر مساعدت و یارى مستقیم مربى ازدرست فراگیر به اجراى مهارت مبادرت مى

امه دارد. مثال خوبى براى این مرحله، اجراى رانندگى توسط فراگیرى است که مربى او در کنارش ن ادبر اجراى مهارت همچنا

 یا فراگیری  که مشاوره را یاد گرفته بدون مداخله مستقیم مربی اش اقدام به مشاوره نماید .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، ممککند، ولى این تعویق اوالً بهدرستى عمل مىهاى اتومبیل او تاحدود زیادى بهتعویض دنده

و  رسانیم که اجراى او سرعتجایى مى، فراگیر را با راهنمایی، تکرار و تمرین کافى بهدقیق نباشد. به همین منظور در این مرحله

یا در مثال دوم مشاور برای پیدا کردن کلمات مناسب در مرحله قبل نیاز به زمان و تفکر است اما در این  .دقت کافى را دارا باشد

 مرحله به سرعت کلمات مناسب را به خاطر می رود .

 (Coordination of Actions) کاتهماهنگى حر .7

مهارت هاى معدود و محدودى است و معموالً قادر به اجراى چند پارهمهارتسرعت و دقت، فراگیر قادر به اجراى پاره در مرحله

ام انج ها راسرعت و دقت کافى تعویق دنده عنوان مثال، در اجراى مهارت رانندگى او قادر است باطور همزمان نیست؛ بهمختلف 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 رسانیم که بتواند چند پارهاى مىرا به مرحله

رسیدن روند مشاوره بست دوم فراگیر مشاوره همزمان می تواند ضمن برقرای ارتباط مناسب از به دام افتادن و به بن مثال 

 جلوگیری کند این حالت خصوصا در زمان مشاوره در بحران که مراجع در شرایط بحرانی است  از اهمیت زیادی برخوردار است 

 (Normality) عادى شدن .8

هاى بارز آن اجراى مهارت است بدون اینکه شود و یکى از نشانهمهارت براى فراگیران بسیار عادى مىدر این مرحله، اجراى 

اثناى  کند، درحالى که درعنوان مثال، فراگیر مسافت قابل توجهى را رانندگى مىجریان اجرا به فرآیند اجرا فکر کند؛ به فراگیر در

ثناى فرآیند اجراى رانندگی. طرح زیر مراحل مختلف آموزش مهارت را نشان استرانندگى 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

 چه عواملی در تعیین اهداف آموزش موثر هستند ؟

ه ب  بسیار مهم است که از منشاء اهداف آموزشى و عوامل مؤثر در انتخاب و تدوین آنها حداکثر اطالع را داشته باشند. مدرسین براى

 عبارت دیگر بهتر است مدرسین خود طراح و برنامه ریز آموزش باشند و در تعیین اهداف آموزشی نقش داشته باشند 

 :توجه داشته باشد که ابتدا ز ریآموزشی، 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 

مثال : فرض کنید می خواهید افرادی را برای انجام فرآیند توصیه به انجام تست تشخیصی اچ آی وی آموزش دهید  مسلما اگر این 

فرد مهارت های مشاوره تخصصی ایدز را داشته باشد در این کار موفق خواهد بود و انتظارات سیستم را نیز بر آورد می کند اما اگر 

اگیر مد نظر شما  یک فرد همسان در گروه مصرف کنندگان تزریقی مواد باشد ، در آنصورت با توجه به توان و احتیاجات او ممکن فر

است بسیاری از اهداف آموزشی تغییر کند و کافی است در حیطه شناختی ایدز را بشناسد و در حیطه عاطفی به اینکه تست اچ آی 

 و مهارت انتقال این مفاهیم را به افراد همسان خود داشته باشد .وی مفید است باور داشته باشد 
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 تعیین شرایط  –مرحله دوم 

با فراگیران و متناسب این شرایط باید  مانند همه اجزاء  در طراحی یک طرح آموزشی دومین قدم تعیین شرایط است .

 برای " :له به این سوال پاسخ داده می شوداول تعیین کرده ایم .در این مرح ءدر جزکه با اهدافی باشد  همچنین متناسب

  "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 اهاى مدرس بایسييتى بشييده شييیوه نظر قرار گیرد آن اسييت که مطابق اصييل یاد با این وجود، آنچه که در اینجا بایسييتى مد

ه هاى تدریس کاى از شیوهتعیین شوند. بنابراین مسلم است که مجموعه -بخصوص اهداف رفتارى  -عناصر قبلى طرح یعنى اهداف 

گونه تغییرى در ارتباط با اهداف توانند بدون هیچگیرند، نمىر مىشيييناختى مورد اسيييتفاده قرا در ارتباط با اهداف مربوط به حیطه

هاى تدریس در قسمت شرایط طراحى منظم ترین محل انتخاب شیوهرکتى نیز بکار گرفته شوند. در هر حال مناسبح -روانى  حیطه

 .آموزشى است

يرار  ي يتفاده ق يورد اس يدفی م يه ه يیدن ب يرای رس يود ب يات موج يتفاده از امکان يا اس يه ب يدابیری ک ي يه ت روش های آموزش مجموع

نهایتييا بييه یييادگیری در فراگیيران منجيير ميی شييود . هير روش آموزشيی و تييدریس  میگیيرد، روش گفتيه ميی شييود کييه

دارای معیارهييا و شييرایط خاصييی اسييت کييه در زیيير بييه برخييی از ایيين معیارهييا اشيياره مييی شييود .اوال و قبل از هير 

يا پایيه هيای بیوليوژیکی و روانيی رفتيا ثانیييا دارای اعتبييار و ارزش منطقييی و .ر انسيانها همياهنگی داشيته باشيدچیيز بایيد ب

سازگار  همسييو و هييم جهييت بييا روشييهای معتبيير کسييب دانييش باشييد ، ثالثييا بييا اصول و ایده ال های انسانی همدم و

 د.باشند و باالخره دارای ارزش و اعتبار تربیتی باش

يمت   ين قس يدف ای ين ه يت . ممک يوزش اس يداول آم يای مت يی روش ه يالمت است ، معرف يورد س يان در م يما مربی يب ، ش مطال

يه فراگیييران را  يه اهيداف آموزشيی و انتقيال مطاليب و دانيش ب يرای دسيتیابی ب زیيادی بدانیيد وليی روش آموزشيی مناسيب ب

یييزان دسييتیابی فراگیييران بييه مطالييب و بهييره گیيری آنهيا از دوره بخييوبی ندانیييد .غالبيياً روش آمييوزش بيير اسيياس م

تعیيین ميی شيود فراگیيران بيا گيوش کيردن ، دیيدن ، پرسيش و پاسيخ و اجيرای آموختيه هيا مطاليب را یياد ميی گیرنيد و بير 

س فيراوان و متعيدد هسيتند کيه هير کيدام هميین اسياس هيم روش آموزشيی مناسيب انتخياب ميی شيود . روش هيای تيدری

روسييت کييه غالبييًا  شيرح مفصيل و طيوالنی دارد هير یيک از روش هيای آموزشيی بييه تنهييایی مزایييا و معييایبی دارد و از این

 .دهمراه داشته باش بکييارگیری مجموعييه ای از روش هييای تييدریس و آموزش توصیه می شود تا کارآیی و اثربخشی بیشتری به

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

 کنند که در یک انسان متعارف حدوداً ها 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  ازیادگیرى. 
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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 

از وقت فراگیران در مدارس  %60 : نشان می دهد که” گوش دادن“پژوهش ها در زمینه ،دهنداختیار ما قرار مى اطالعات زیر را در

آنچه را که شنیده اند  های باالتر و دانشگاه ها صرف گوش دادن می شود.فراگیران تنها قسمت ناچیزی از در دوره %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 

نتیجه اینکه با وجود صرف وقت زیاد در کاربرد حس شنوایی، این حس تاثیر   یافتدو ماه بعد ، این میزان به نصف نیز کاهش خواهد 

  .ناچیزی در یادگیری انسان دارد

آشينایی بيا روش هيای آميوزش ميی توانيد در برناميه ریيزی آميوزش و نیيل بيه اهيداف آميوزش کميک بسيیار مؤثری نماید از  

  روش های آموزش موجود آشنا سازیماینرو سعی داریم شما را با تعدادی از 

قبل از آنکه روش خاصی را برای آموزش انتخاب کنید به چند سوال در ذهنتان پاسخ   :آموزشی عوامل موثر در انتخاب روش

انتظار  5.تجهیزات آموزشی مورد نیاز  4.سطح آگاهی و دانش فراگیران  3.مدت زمان اجرای آموزش  2.تعداد فراگیران  1. : دهید

شما از میزان مشارکت فراگیران در طول دوره آموزش و بيه خياطر داشيته باشييید کيه روش آموزشيی ميورد اسييتفاده بایيد بييا 

توجيه بيه اهيداف آميوزش مييورد نظيير در انتقييال دانييش ، تغییيير نگييرش و مهييارت هييای عملييی و علمييی رفتارهييای 

ود . چنانچييه روش آموزشييی ، مناسييب بييا دوره مييورد نظيير انتخيياب شييود ، شييما بييه اهييداف آن فراگیييران انتخيياب شيي

 دوره دسترسييی پیييدا مييی کنیييد و تييدریس مييوفقی را احسيياس مييی کنیييد . 

ه مجموعه تدابیر را بدهد ب س و برنامييهروش آموزشييی منتخييب شييما بایييد بييه فراگیييران اجييازه شييرکت فعييال در کييال

 گویند. "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 

 منظوراست، ارزشیابى در این روش تنها بهو تنبیه از عوامل ایجاد انگیزه در این روش 

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. 

تر گیرى بیشمفاهیم حفظ شده در این روش، ارتباطى با دنیاى کار و فعالیت ندارد و یاد

 .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

 .تمنظور حفظ و نگهدارى معتقدات، تاریخ، فرهنگ و ادبیات یک ملت مفید اسبراى تعلیم و تربیت جمعی، به .2

 .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
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 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

 .مدرسه بیزارندهمین دلیل، فراگیران اغلب از محیط وسیله 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

 .ى ندارداى با زندگى واقعمعلومات 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 مىفراگیرانکردن 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 موتواند به هر ترتیبى که خود مىاو مى کنترل مدرس است.فراگیر 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

والً اى کوتاه، فورى و غیررسمى معمهکننده 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 تومانند فیلم، تلویزیون، اسالید و نوارهاى ضبط شده وجود دارند که مىوسایل آموزشى بسیارى : 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 کاهش بسیارى از مردم هنگام سخنرانى دچار نوعى ترس ناگهانى مى:آمادگى عاطفى 

هاى بسیار مؤثر کاهش ترس، روش هاى مختلف کاهش داد. یکى از روشتوان با روششود. ترس از سخنرانى را مىتوانایى ارتباط مى

 ست. بردن منظم حساسیت ااز 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

سخنران است. چنین تجدید بنایى نیاز به زمان مناسب دارد و اگر چنین فرصتى در اختیار سخنران نباشد، ساختمان دانش و اطالعات 

 .توان از او انتظار داشت که سخنرانى مطلوبى ارائه دهدنمى
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، نشيييان دادن مندرجات و فراگیران، جلب توجه فراگیرو  مدرسمنظور ایجاد رابطه بین توان بهاز 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 صمیمانهپرسد، صحبتکند، نام آنان را مىمعرفى مى فراگیران خود را به  مدرسیهنگامى 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 مى سایل ب ستفاده از و ست موجب جلبا توجه فراگیران به محتواى شود ممکن ا

سته .سخنرانى بشود سته:هاى فراگیرانشناخت عالیق و خوا توجه است. براى هاى فراگیران از عوامل مهم جلبشناخت عالیق و خوا

ضعیت اجتماعى سن، جنس، و سطح توانایى ،شناخت عالیق و رغبت فراگیران، مدرس باید به عوامل متعددى مانند  صادی،   ها،اقت

 .ها و سوابق آموزشى توجه کند و بر اساس شناخت آنها، سخنرانى خود را سازمان دهدموفقیت

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": گفتن این مطلب که: گویددر کتاب روانشناسى تربیتى مى

هاى آموزشى دیگر، به فراگیران گفته شود: مطالب مشکل اما قابل فهم است یا مسائل بیشتر از آنکه در هنگام سخنرانى یا موقعیت

نفس و مطلب یا حل مسأله موفقیت بدست آورند، اعتماد بهساده باشند قابل حل هستند. در چنین حالتی، اگر آنان در درک 

شان بیشتر خواهد شد، در حالى که اگر در درک مطالبى که به آنان گفته شده آسان است موفق شوند، تقویت و خودساختگى

ت ؛ بنابراین، بهتر اسنفسشان افزایش خواهد یافتشان کمتر خواهد بود و اگر موفق نشود، میزان از دست دادن اعتمادبهخودساختگى

 .در فرایند تدریس، به فراگیر گفته شود: موضوع مشکل ولى قابل فهم و حل است

هاى اجرایى مورد نظر در سخنرانى را با جمالتى صریح و روشن مدرس باید کلیه هدف :ها و نکات مهم سخنرانىبیان صریح هدف 

اند، ضریب و گیج  انجام داده (Rosenshine) ، روزنشاین(Belgard) بلگارد اى کهگچى 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 است که یادگرفتهکند و معتقد آزمون تأکید مىآزوبل بر لزوم پیش: آزمون و فعال کردن آگاهى و اطالعات فراگیرانپیش  

تبى تواند سؤاالتى را بصورت کهاى قبلى فراگیران، مدرس مىترین عامل در یادگیرى آنهاست. براى شناخت زمینهقبلى فراگیران مهم

د دهد که چه موضوعاتى مهم است و ثانیاً، اطالعات الزم را در موریا شفاهى مطرح کند. این سؤاالت اوالً، به فراگیران آگاهى مى

 .تواند براى تنظیم سخنرانى بسیار مفید باشددهد. این اطالعات مىهاى علمى فراگیران در اختیار مدرس قرار مىزمینه

هاى الزم براى جلب توجه بعد از اینکه مشخص شد سخنرانى از کجا باید آغاز شود و بعد از اینکه محرک: متن و محتواى سخنرانى

باید توجه خود را به متن سييخنرانى معطوف کند. متن سييخنرانى قسييمت اصييلى و بسييیار مهم به سييخنرانى بکار برده شييد، مدرس 

دهد. سييخنران در این مرحله نیز باید به نکاتى توجه کند تا بتواند سييخنرانى مؤثرى ارائه دهد. این نکات سييخنرانى را تشييکیل مى

  استمرار توجه فراگیران در طول ارائه محتواو   دهی منطقی محتواسازمان،   جامع بودن محتوی:عبارتند از

سخنرانى باید تمام هدفم ست که متن  شد؛ بهنظور از جامع بودن محتوا این ا شته با شى را در بر دا گر، محتواى عبارت دیهاى آموز

صولى را که مدرس مى سأله بویژه زمانى سخنرانى باید تمام حقایق، مفاهیم و ا شد. این م شته با خواهد فراگیرانش بیاموزند، در بردا

سخنرانى در کتاب شند. اگر محتواى  شته با سترسى ندا سخنرانى د ع دیگر ها یا مناباهمیت دارد که فراگیران به منابع دیگرى غیر از 

هاى بسييیارى نشييان داده اسييت شييد، لزومى ندارد سييخنرانى تمام عناصيير و جوانب موضييوع را در بر داشييته باشييد. آزمایشموجود با

 .اندفراگیرانى که سخنرانى مدرسان آنها جامعیت بیشترى داشته است، بهتر یاد گرفته

س درم شود،تمام مى یى که سخنراناست. وقت یگیرى آخرین مرحله روش سخنرانبندى و نتیجهجمع:گیرىبندى و نتیجهجمع

راگیران هاى فبه سؤال یا  تواند از فراگیران بخواهد که بعضى از نکات مهم درس را به خاطر بیاورند یا نظر خود را درباره آنها بگویندمى

 رازس درس داده است ابتواند از اینکه به آن کالبراى مثال، مدرس مى.نکات مهم و اساسى درس را گوشزد و مرور کند و یاپاسخ دهد

تواند براى آخرین بار سعى در افزایش درک مطلب کند و از فراگیران بخواهد خوشبختى 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

دادن به سؤاالت آنها و شرح بیشتر بعضى از مطالب یا مطرح کردن همان مطالب از زوایاى دیگر یا خواهش کردن از بعضى فراگیران 

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
http://www.aftabir.com/science/education/way_traditionalize_lecture_execute_text_attention.php
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واند تر نماید؛ مىتهاى 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 مىبر آن نکات تأکید مى

 محاسن روش سخنرانى

اى از اطالعات کلى از طریق شخصیت فرد، در زمینه یهاى پرجمعیت است. این روش در بررسمختص کالس روش سخنرانى روش

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 مىنى هستند که از طریق خواندن، بطور مؤثر یاد نمىمندى مورد استفاده قرار گرفته است. فراگیراشبطور 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 وسیتوانند به اند، مىهاى جدید که هنوز چاپ نشدهریهدهند. مطالب پیچیده، مخصوصاً نظمعموالً 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 ایجاد کنند، همانوجود آورند و شور و حرارت ها ذوق و عالقه بهها قادرند بیش از کتابدست دهند. سخنرانىبه

 .نامه بر خواندن آن برترى داردشنیدن یک نمایش

روش سخنرانى به علت اینکه نسبت تعداد فراگیر به مدرس ممکن است خیلى زیاد باشد، روش بسیار ارزان است. روش سخنرانى تا 

ریزى شده، چنین امکانى ندارند. مدرسان همیشه ى و برنامهتواند با برنامه مدرس تطبیق یابد، در حالى که مطالب چاپحد 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 امکانعیین شدهها و موضوعات خاصى در محدوده زمانى تها که فقط با گروهسخنرانى بتواند در مقابل سایر روش

 پذیر است و بعالوههاى زمانى و مکانى و مجموعه تجهیزات، روش سخنرانى بسیار انعطافتطبیق داشته باشد. با توجه به موقعیت

د، وى باشنهاى آموزشى نیست. اگر همه عوامل دخیل در تدریس مساآورد که در سایر روشوجود مىتقویتى را براى مدرس و فراگیر به

 .ندگیرکنند، پاداش مىدر صورتى که مدرسان بطور مؤثرى سخنرانى کنند، به واسطه توجهى که از فراگیران ایشان دریافت مى

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

شوند. فراگیران ممکن است در سالن سخنرانى با اطمینان خاطر از اینکه توجه و حضورشان در سخنرانى مناسب و کند، تقویت مى

فهماند که بودن در کنند. موقعیت و وضعیت سخنرانى به فراگیران مىمؤثر است، یک نوع احساس محافظت و مواظبت پیدا مى

نود دادن یا شاید یادداشت بردارى عملى پسندیده است و این خود موجب سخنرانی، توجه داشتن به مطالب، پاسخ خشنود یا ناخش

شود. همچنین ممکن است موقعیت سخنرانى سبب تقویت اجتماعی، ذوق زیبایی، عالقه، اعتماد به نفس رضایت و خشنودى آنان مى

تحقیقات تجربى .نى به حساب آیدهاى روشن سخنراو کاهش احساس تنهایى شود. همه این موارد ممکن است جزء محاسن و قابلیت

 .دهدهاى دیگر نشان مىزیادى نیز وجود دارد که مزیت روش سخنرانى را نسبت به روش

 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 روشهاى فردى در آن منظور نمىشود، تفاوتران چندان تقویت نمىقدرت تکلم فراگی

برخوردار است؛ اما محدودیت روش سخنرانی، بیشتر متعلق به عدم کاربرد صحیح آن است. روش سخنرانى اغلب بطور غلط مورد 

کننده است؛ به عبارت دیگر، ها طوالنى و خستهشود. اغلب سخنرانىاستفاده مىگیرد؛ یعنى بیش از حد الزم از آن استفاده قرار مى

 .گردندشوند، با روش سخنرانى تدریس مىهاى دیگر تدریس بهتر برآورده مىهایى که با روشهدف

 اى ابراز عقاید شخصى واى برتواند 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 ظرفیتهاى فردى مدرس باشد. در کالسگرایش

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

خنرانى براى هر مدرسى مناسب نیست. این روش مستلزم وجود برخى خصوصیات شخصیتى مانند صدا، روش سخنگویی، روانى س

هاى تدریس باید با وجوه ضعف و قوت مدرس شود. روشسخن، آرامش و نظم است که در همه مدرسان به یک نسبت یافت نمى

مطابقت نداشته باشد، بهتر است به جاى آنکه سعى در ایجاد این تطابق  تناسب داشته باشند. اگر شخصیت مدرس با روش سخنرانى

 .هاى دیگر تدریس، مانند بحث گروهی، تدریس انفرادى و روش آزمایشى استفاده کندبنماید، از روش
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 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

 :ل متکى استروش پرسش و پاسخ بر سه اص

 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

 .کندثر تشویق مىهاى آموزشى و در نتیجه یادگیرى مؤفراگیران 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

 .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

دهد. شاید این اولین روشى باشد که بشر بکار برده است و در صورت نداشتن اى 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

گیرى اشیاء حقیقى و واقعى در آموزش است. البته زیادى از فراگیران و در طى زمانى کوتاه ارائه دهد. مهمترین حس این روش به کار
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من ارائه روش نمایشی، ناچار به استفاده از روش سخنرانى نیز هست. از روش نمایشى رود و مدرس ضاین 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

باید هدف از تدریس را دقیقاً مشييخص کند و وسييایل کار را قبل از اجراى نمایش در کالس در این مرحله، مدرس  :مرحله آمادگى 

آماده نماید. او باید حداقل چندبار قبل از شروع تدریس، وسیله مورد نمایش را بازبینى و با آن تمرین کند تا مطمئن شود که وسیله 

ست و او آمادگى کار کردن با آن را دا سالم ا شود که وسیله مورد رد. بدترین ضربه روانى زمانى به مدرس وارد مىموردنظر صحیح و 

 .نمایش در کالس کار نکند یا مدرس نتواند بدرستى آن را بکار گیرد

هاى تعیین شده را به روشنى براى فراگیران توضیح دهد و سپس دقیقاً به توضیح قبل از تدریس، مدرس باید هدف :مرحله توضیح 

سایلى را که ممکن  آنچه فراگیران باید ضیح دهد و  در حین یا پس از نمایش انجام دهند بپردازد، نحوه و علت انجام دادن عمل را تو

سؤاالتى که  ضمن،  شد و در  شتر باید مورد تأکید با سى بی سا شریح کند. البته نکات مهم و ا ضمن عمل با آن برخورد کند ت ست در  ا

 .توجه فراگیران به نمایش گرددپاسخ دهند مطرح شود تا موجب جلبمدرس انتظار دارد فراگیران در پایان تدریس 

شود به فراگیران نشان دهد. او همچنین در این مرحله، مدرس باید عملیات ضرورى را که به کسب مهارت منجر مى :مرحله نمایش 

ام اجرا، مرحله توضیح و مرحله نمایش اى از مدرسان و مربیان در هنگباید روش صحیح کار و مراحل آن را نمایش دهد، اگر چه عده

 .پردازندکنند؛ یعنى هنگام نمایش به توضیح و تشریح آن وسیله مىدادن را در هم ادغام مى

 پس از اتمام تدریس، باید چند تن از فراگیران و در صورت امکان، همه آنها عمل را تکرار کنند تا بدین :مرحله آزمایش و سنجش 

رد تدریس خود را دریافت کند و هم براى فراگیران نکته ابهامى باقى نماند. این عمل باید در حضييور مدرس وسييیله هم مدرس بازخو

انجام گیرد؛ زیرا در غیاب مدرس ممکن است فراگیران اشتباه عمل کنند و در نتیجه، یادگیرى مجدد و صحیح با اشکال مواجه شود؛ 

صورت ایجاد یادگیرى غلط، ابتدا باید ی صحیح را جایگزین آن کرد. بعد از انجام زیرا در  سپس یادگیرى  ادگیرى غلط را از بین برد و 

سؤاالت موجب تقویت یادگیرى و تثبیت  شفاهى خود را مطرح کند؛ زیرا  سؤاالت کتبى یا  سط فراگیران، مدرس باید  گرفتن عمل تو

 .شودآن مى

 هاى روش نمایشىمحاسن و محدودیت 

کارگیرى اشیاء حقیقى و واقعى است. اگر در هنگام تدریس، شیء یا وسیله مورد نظر در دسترس نباشد یکى از محاسن این روش به 

توان از نمونه آن استفاده کرد؛ مثاًل اگر بخواهیم جنس طبقات مختلف کوهى را از نزدیک به یا دسترسى به آن مشکل باشد، مى

طبقات مختلف آن کوه را به کالس بیاوریم و از نزدیک به مطالعه آن  هاىتوانیم نمونه کوچکى از سنگفراگیران 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

فاده کرد؛ مثالً براى تفهیم چگونگى گردش زمین توان از مدل یا ماکت استمثل 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 آالبا ماشینهایى اقدام کنند. این روش در مدارس فنى که اغلب توان از فراگیران خواست که خود به ساختن چنین مدلحتى مى

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

 .از راه عمل و تمرین و تکرار، مهارت الزم را کسب کنند، یادگیرى از کیفیت چندان مطلوبى برخوردار نخواهد بود

 

 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

هاى خاص هنرى مانند بازیگرى در تئاتر و سینما به مهارت -رودبه معنایى که در اینجا بکار مى -ایفاى نقش.کنندنامه اجرا مىنمایش

هاى ممتاز کند. از ویژگىمدرس بنا به موقعیت، هدف و موضوع مورد نظر، به عنوان یک روش از آن استفاده مى نیازى ندارد، بلکه

ند و با کنکنندگان )فراگیران( با عملیات نمایشى و ایفاگران نقش ارتباط عاطفى برقرار مىروش ایفاى نقش این است که مشاهده
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کنند. چون تمرکز حواس و ارتباط عاطفى در این روش زیاد است، ر صحنه احساس مىبینند و خود را دهیجان مراحل نمایش را مى

  برای آموزش مشاوره یکی از کلیدی ترین و بهترین روش هاست .گیردیادگیرى بهتر و مؤثرتر انجام مى

 افراد شرکت کننده در روش ایفاى نقش 

و مدیریت اجرایى عملیات و برنامه نمایش به عهده مدرس است و ریزی، فراهم کردن امکانات، : برنامهمدرس یا مسؤول اجرا .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  .ندارندداشتن تجربه و ذوق هنرى در زمینه نمایش 

 است .

اره توانند دربآیند. این افراد در جریان یا پایان نمایش مىکنندگان به حساب مى: سایر فراگیران جزء مشاهدهکنندگانمشاهده .3

مشاهده ایفای نقش و ارزیابی نقاط قوت و ضعف مشاوره ، مراحل مشاوره را این افراد با .عملیات نمایش اظهارنظر، سؤال یا بحث کنند

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 نقشفنون کلى  

پردازند، معموالً یکدیگر را مخاطب رانى که در صحنه نمایش )جلو کالس یا در سالن نمایش( به ایفاى نقش مىدر این روش، فراگی

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 .بت کنند تا همه بینندگان گفتگوى آنان را بشنوندرا ببینند و ایفاگران نقش باید بلند صح

 نقش یک مراجع را ایفا کند  و شرکت کنندگان به ترتیب نقش مشاور را ایفا کنند .

 :در اجراى روش ایفاى نقش، معموالً باید مراحل زیر دنبال شود:مراحل اجراى روش ایفاى نقش 

مورد  Case. در خصوص ایفای نقش برای آموزش مهارت های مشاوره مدرس باید نامهنوشتن آن بصورت نمایش تعیین موضوع و .1

 نظر را انتخاب کند . 

 فراهم کردن شرایط و وسایل الزم براى اجراى نمایش .2

را بازی می کند و  caseقش و در ایفای نقش برای آموزش مشاوره یک نفر ) ترجیحا مدرس( نهایى 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

   .ارزشیابى نتایج آننامه و بحث درباره محتوا و چگونگى اجراى نمایش .7

 :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. ایشوند و خود را در صحنه نمایش احساس مىفراگیرانى که مشاهده کننده هستند، در احساس ایفاگران نقش سهیم مى .2

 .عاطفی، در یادگیرى و القاى احساسات تأثیر فراوان دارد ارتباط

 .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 نقشباید به اینبویژه ایفاى نقش تشویق کند. البته 

 .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
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 :هاى روش ایفاى نقشتمحدودی 

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 کردتوان براى رسیدن به هدفتخصص هنرى نیاز دارد؛ بنابراین، از این روش مى

 .شودجنبه نمایشى و هنرى دارد، یک روش آموزشى جدى تلقى نمى این روش به دلیل اینکه در ظاهر .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. شرکتروش بحث گروهى گفتگویى است سنجیده و منظم درباره موضوعى خاص که مورد عالقه مشترک 

نفر داشته باشند. در صورت باال بودن جمعیت کالس،  20تا  6هایى قابل اجرا است که جمعیتى بین روش بحث گروهى براى کالس

 ىهاى دیگر استفاده کرد. در این روش، معموالً مدرس موضوع یا مسأله خاصتر 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 مىئوکنند و مسوزشى 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 مىاندیشه و نگرش ضمن مباحثه، از

چه درست و چه نادرست و ارزیابى نظرهاى  ،هاى خود، انتقادات دیگراندهى عقاید و دیدگاهگروهی، فراگیران باید توانایى سازمان

اید دهد تا نظرها، عقعبارت دیگر، روش بحث گروهى روشى است که به فراگیران فرصت مىمختلف را در ضمن بحث داشته باشند؛ به 

و با دیدگاه و نظرات مخالف نظر خود ند خود را با دالیل مستند بیان کن هاىو تجربیات خود را با دیگران در میان بگذارند و اندیشه

 فی ) نگرش( تعیین شده اند بسیار موثر است .نیز آشنا شوند .این روش برای نیل به اهدافی که در حیطه عاط

 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

روش، فراگیران بیش از استفاده از کتاب یا اى است. در این شود. روش بحث گروهى شبیه روش مکاشفهفراگیران انتخاب و طرح مى

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 ب کنند. اگر بحث گروهى در زمینهدرباره آن اطالعات الزم را داشته باشند یا بتوانند کس فراگیران .2

خور فهم نباشد یا زمینه الزم براى کسب اطالعات وجود نداشته باشد، براى آنان فعالیت معنا و مفهومى  کنندگان آسان و درشرکت

 .نخواهد داشت و حتى قادر به چنین بحثى نخواهند بود

اند که در درجه باالیى از توافق چنان شکل گرفتهبعضى از مباحث علمى آن.تى اظهار داشتدرباره آن بتوان نظرهاى مختلف و متفاو.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

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
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 .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

 ى با روش کسب اطالعات و حل مسائلآشنای .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

قبلى فراگیران را که نقش اصلى در این روش دارند، بطور دقیق بررسى  متفاوت است. او باید نیازها، میزان معلومات، عالیق و تجارب

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 یش و ساخت ارتباطى گروه را پیشهاى مشترک و نحوه آرامشخص 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 

در زمینه عمومى موضوع مورد بحث یکسان شود. چنین زمینه مشترکى  قبل از شروع بحث گروهی، الزم است سطح اطالعات فراگیران

تواند از طریق فیلم، کند. کسب اطالعات مىآورى آنان را براى فهم و درک موضوع مشخص مىمعموالً شکل اطالعات و روش جمع

ن براى آماده شدن بحث گروهى نه تنها نیازمند ها و مزارع صورت گیرد. فراگیراتلویزیون، 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 وهى و ارتباط آنها با هدف باید در قالب کلمات و جمالت صریح و روشن بیان شود. راهموضوعات و عناوین روش بحث گر

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 روشگونه هاى یادگیرى باشد. موضوع بحث گروهى باید بهبودن راه

 :نظیر مطالعه، سخنرانی، فیلم یا کار انفرادی، ارائه داد. این دسته از موضوعات باید بتوانند

 در فراگیران، انگیزه فعالیت ایجاد کنند؛ -الف

 دیگران افزایش دهند؛میزان بردبارى و تحمل آنان را در پذیرش منطق و آگاهى  -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 تحقیقات نشان مى کنند.متأسفانه، اغلب مدرسان از درگیر شدن با چنین موضوعاتى پرهیز مى

 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 یکى با آرایش حلقه

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.قیم دیدارى بین افراد یک گروه و میزان دخالت آنان در بحث بدست آمده استبین برخورد چشمى و ارتباط مست

کنند. آزمایشى که در هاى بزرگ در بحث شرکت مىبیشتر از گروه هاى کوچکهاى ارتباطى این است که فراگیران در گروهشبکه
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. به عالوه، همین آزمایش ثابت کرده است که کیفیت و کمیت ارتباط کالس در این زمینه انجام گرفته مؤید این قضیه است 24مورد 

 .تأثیر نحوه آرایش شبکه ارتباطى استکنندگان در یک مباحثه، تحتبین شرکت

گیرد. در شبکه ارتباطى متمرکز، یک فرد محور و هاى ارتباطى معمواًل به دو صورت متمرکز و غیرمتمرکز صورت مىآرایش شبکه

باشد خواه فراگیر، براى حفظ موقعیت ارتباط باید فردى مقتدر باشد، فردى که از تأثیرات  مدرساست. این شخص خواه مرکز ارتباط 

 .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 رتباط، شخصى که در مرکز شبکه ارتباطى واقع مىدر این شکل از ا

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 نقش گرداند. 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، مىشود؛ به عنوان دارد، 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 

ر حالتى که دو نظر متفاوت را هماهنگ و متعادل نموده، آن را به مراتب در این نوع از ارتباط، مدرس د

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

  (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 

 .راد مطلع و یا یکى از فراگیران باشدتواند مدرس یا یکى از افگروهی، یک نفر باید به عنوان رهبر گروه انتخاب شود. این فرد مى

فعاالنه  مند باشند و در بحثکنندگان اصلى بحث گروهى فراگیران هستند که قاعدتاً باید به موضوع مورد بحث عالقهشرکت :فراگیران 

 .شرکت کنند و مسؤولیت قبول نمایند

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 وع مورد بحث نیاز به اطالعات فنى و تخصصى داشته باشد، مىاگر موض (: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

ارزیاب تعیین شود تا جریان بحث را از بیرون مشاهده کند و  در بحث گروهی، بهتر است یک نفر به عنوان ناظر یا :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 

رزیاب را به عهده داشته باشد. تواند در طول مباحثه نقش ناظر و اجریان بحث را از نزدیک پیگیرى کند، قرار گیرد. مدرس مى
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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

در بحث است. الزمه اینکه این روش با  کنندهترین 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 کردمىالزم و ضرورى است. وظایف مدرس را در جریان بحث گروهى 

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

تعیین تدارکات الزم، از قبیل محل تشکیل بحث گروهی، مواد و تجهیزات الزم و آرایش هندسى نشستن را فراهم و  .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

 لیت سایر اعضاى گروه را معین سازدئووظایف و مس .4

 ابع مورد لزوم در زمینه بحث را شناسایى کندمن .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

دهد و وظایف اعضا مدرس موظف است در شروع بحث، تحت عنوان مقدمه، هدف و ضوابط بحث گروهى را شرح  :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 

کرد و در نتیجه، تعداد کمى از آنان از فواید روش بحث گروهى استفاده خواهند کرد. مدرس باید در صحبت کردن حداقل مشارکت 

د. 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 را داشته باش

کار افراد را تحت نظارت دارد، کاهش دهد. حالت مطلوب عملکرد او زمانى است که وظیفه خود را در جریان بحث تا حد یک شنونده 

ها در بحث شرکت فعال داشته باشند و در مورد مسائلى نظیر تعاریف، فرضیات، سؤاالت و ارتباط مثالکاهش دهد، تا فراگیران بتوانند 

گیرى کنند. کار مدرس باید بیشتر پیگیری، تحلیل و ارزیابى بحث باشد، نه مشارکت در بحث؛ ارزیابى از این با موضوع، توافق و نتیجه

شود یا نه؛ با حقیقت و واقعیت انطباق دارد یا نه و موارد الزم در بحث لحاظ شده مى نظر که آیا بحث منطقى و مرتبط با موضوع انجام

 .است یا نه؛ البته چنین وظایفى نباید منجر به انتقادهاى شخصى شود یا اینکه بیشتر وقت گروه را به خود اختصاص دهد

هدایت بحث است. او باید مراقب باشد که بحث از دیگر وظایف مدرس در جریان بحث گروهی، کنترل و  :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

زیرا مداخله سریع و حساب از کمترین کلمات، بحث را به مسیر اصلى خود برگرداند. او باید در این زمینه دقت الزم را به عمل آورد؛ 

ف سبب، اگر سؤالى از طرنشده او ممکن است سبب شود که فراگیران از به دست آوردن تجربه اصالح مسیر بحث محروم شوند. بدین

 .فراگیران مطرح شود، باید سریعاً تدبیرى اتخاذ کند تا فراگیران با کمک یکدیگر پاسخ سؤال را پیدا کنند

 :وش بحث گروهىوظایف فراگیران در ر 

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 هاى سایر اعضاى گروه، پیشنهادرغم مخالفتفراگیران باید بتوانند به

رو شدن با استدالل صحیح سایر افراد و راهنمایى مدرس، آنها را اصالح و پیشنهادهاى خود دفاع کنند، یا در صورت روبهنظرها 

االمکان باید توسط فراگیران دیگر مورد تحلیل و ارزیابى واقع شود و به آنان نیز آموخته شود که فعاالنه نظرهاى فراگیران حتى.نمایند



 

 

132 

 

 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
هاى دیگران دخالت کنند. فراگیران باید بپذیرند که یکى از وظایف آنان ایجاد سؤال است. اگر چنین باورى در در تحلیل و ارزیابى نظر

 :اهم وظایف فراگیران در جریان بحث گروهى عبارت است از.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

 در جریان بحث گروهی، با یکدیگر بطور خصوصى صحبت نکنند .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

 .توانند در عقاید و تجربیان یکدیگر سهیم شوندبا بحث گروهی، افراد مى .1

 .شودتقویت مىبا روش بحث گروهی، همکارى گروهى و احساس دوستى در بین اعضا  .2

 .شود که افراد، خود را مورد ارزیابى قرار دهنددر جریان بحث گروهی، فرصتى فراهم مى .3

 .شودشود و روحیه نقاد در آنان ایجاد مىنفس در افراد تقویت مىدر فرایند بحث گروهی، اعتماد به .4

 .دهدکاهش مى رو و خجالتى را براى صحبت کردن در جمعبحث 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

 هاى روش بحث گروهىمحدودیت

 .هاى پرجمعیت قابل اجرا نیستاین روش براى کالس .1

 .مناسب نیستچندان  با دانش کمبراى فراگیران  .2

 .روش اجراى آن بسیار مشکل است و به مهارت احتیاج دارد.3

 

 

 روش آزمایش.7
لکه شود، باساس این روش بر اصول یادگیرى اکتشافى استوار است؛ به این معنى که در این روش، مستقیماً چیزى آموزش داده نمى

به پژوهش بپردازند و جواب مسأله را کشف کنند؛ به عبارت دیگر، شود تا فراگیران خود از طریق آزمایش 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 

مجهز یا وسایل مناسب در مدرسه نباید  شود، اما نداشتن آزمایشگاهکنند. آزمایش معموالً در آزمایشگاه انجام مىتجربه کسب مى

اى مورد نیاز نیست و حتى دلیلى بر عدم اجراى این روش باشد. در بسیارى از موارد، براى انجام دادن آزمایش وسایل چندان پیچیده

وزه ى است، ولى امرتجربى روش بسیار مناسبتوان با کمک فراگیران فراهم نمود. این روش براى موضوعات علومگونه وسایل را مىاین

 .شودانسانى نیز از آن استفاده مىدر روانشناسى و سایر علوم

روش آزمایشى ممکن است به منظورهاى مختلفى بکار رود؛ مثالً گاهى ممکن است این روش به منظور آشنا کردن فراگیران با 

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 مىاطالعات و راهنمایى باید جهت کلى فعالیت را مشخص کند و

تواند براى ارضاى حس کنجکاوى و یادگیرى را افزایش دهد و یک عامل بسیار برانگیزنده در فعالیت آموزشى باشد. این روش مى

خاطر ایجاد نفس و رضایتان بسیار مفید باشد و در فراگیران اعتماد بهتقویت نیروى اکتشاف و اختراع و پرورش تفکر انتقادى فراگیر
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توجه و شیرین نماید و در نتیجه، کمتر آنان را خسته و هاى آموزشى را براى فراگیران جالبتواند فعالیتکند. روش آزمایشى مى

 .حوصله کندبى

 محاسن روش آزمایش 

 .تر و مؤثرتر خواهد بودشده است، یادگیرى با ثباتچون یادگیرى از طریق تجارب مستقیم حاصل  .1

 .گیرندهاى آموزشی، روش آزمایش کردن را نیز یاد مىفراگیران 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 بىهاى آموزشى را براى فراگیران جالب و شیرین مىاین روش فعالیت .6

 محدودیت روش آزمایش 

 .شودهاى تدریس از نظر اقتصادى گران تمام مىسایر روش احتیاج به وسایل و امکانات فراوان دارد، لذا در مقایسه با .1

 .به مدرسان آگاه و مجرب که خود با روش آزمایشى آشنایى داشته باشند، نیاز دارد .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.

  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.
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  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  دبیران و روسای جلسات بتوانند دامنه ی کاربرد آن را ارزیابی کرده و در جای خود از آن استفاده کنند.

ت تحقیقاتی، بازرگانی، علمی معرفی گردید. در آن زمان بنیاد فرهنگی اسبورن این روش را در چندین شرک 1988اسبورن در سال 

و فنی برای حل مشکالت و مسایل مدیریت به کار گرفت. موفقیت این روش در کمک به حل مسایل آن چنان بود که ظرف مدت 

تعریف بارش افکار را چنین بیان می دارد : تکنیک برگزاری یک  "وبستر "کوتاهی به عنوان روشی کارآمد شناخته شد.فرهنگ لغت 

ه در آن سعی گروه بر این است تا راه حل مشخصی را بیابد، در این روش همه ی نظرات در جمع بندی مورد استفاده کنفرانس ک

قرار می گیرند. روش بارش افکار امروزه یکی از متداول ترین روشهای تصمیم گیری گروهی است و موجب گسترش و تحول بسیاری 

ان زیادی از جمله : اسبورن، کال و همکاران، بوچارد، گچکا و همکاران، دلبگ و از روشهای مرتبط و مشابه گردیده است. دانشمند

 همکاران، لوئس، و نگاندی و سیج در کتابهای خود به این روش پرداخته اند و جهت ارتقا آن کوشیده اند.

 قواعـد بارش افکار 

برابر پیشنهاد ایجاد شده در حالت انفرادی است. در  2اسبورن عنوان می دارد پیشنهاد ایجاد شده در ذهن یک فرد عادی در گروه، 

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.

ظرات، آن بخش از مغز را که به خالقیت مربوط است فعال تر می کند تا بر تفکر است. تنواع ن اصل اول مبتنی بر تنوع نظرات 

خود فایق آید. تفکر قضاوتی در واقع به معنی ارزیابیها و نظرات تکمیلی نسبت به مطلب  THINKING JUDJMENTALقضاوتی 

 و ارزیابی پیشنهادات صورت می گیرد.  مطرح شده است. به این منظور بعد از آنکه تمامی پیشنهادات جمع آوری گردید ؛ بررسی

. 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 

کرده و بررسی و ارزیابی پیشنهاد را به آخر جلسه : این مهمترین قاعده است و الزم است تمام اعضا به آن توجه انتقال ممنوع -1

 موکول کنند. ضمن اینکه مالحظه تبعیض آمیز پیشنهادات نیز ممنوع است.
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ه پیشنهاداتی است که به ذهن آنها ئبخشیدن به شرکت کنندگان برای ارا: این قاعده برای جرأت اظهار نظر آزاد و بی واسطه. -2

یک جلسه بارش افکار تمام اعضا باید جسارت و شهامت اظهار نظر را پیدا کرده باشند و بدون خطور می کند، به عبارت دیگر در 

آنکه ترسی از ارزیابی و بعضاً انتقاد مستقیم داشته باشند ؛ بتوانند پیشنهاد و نظر خود را بیان کنند. هر چه پیشنهادات جسورانه تر 

 باشد نشان دهنده ی اجرای موفق تر جلسه است.

: هر چه تعداد نظرات بیشتر باشد، احتمال وجود پیشنهادات مفید و کارسازتر در بین آنها بیشتر می شود.  کید بر کمیت. تأ-3

موفقیت اجرای روش بارش افکار با تعداد پیشنهادات مطرح شده در جلسه رابطه مستقیم دارد. در این روش این گونه عنوان می 

 د احتمال وجود طرح پیشنهاد کیفی بیشتر است.شود که هر چه تعداد پیشنهاد بیشتر باش

اعضا می توانند عالوه بر ارایه پیشنهاد، نسبت به بهبود پیشنهاد خود اقدام کنند. روش بارش  : . تلفیق و بهبود پیشنهادات-4

ها همچنین می توانند افکار این امکان را به اعضا می دهد که پس از شنیدن پیشنهادات دیگران پیشنهاد اولیه بهبود داده شود. آن

 پیشنهاد خود را با چند پیشنهاد دیگر تلفیق کرده و پیشنهاد بهتر و کاملتری را به دست آورند.

 ترکیب اعضای گخخروه بارش افکار

در هر جلسه بارش افکار الزم است افراد ذیل حضور داشته باشند : رییس، دبیر جلسه و اعضای گروه، رییس جلسه، قواعد کاری و 

م می دهد. بهتر است کار ثبت صورتجلسه را انجاناظر بر حسن اجرای آنهاست. دبیر،ه مورد بحث مشکل را مطرح می کند و مسئل

یس جلسه بنشیند، به طوری که بتواند نقش رابط غیر مستقیم بین رییس جلسه و اعضا را ایفا کند. بهتر است ئدبیر نزدیک ر

ه، یادداشت شوند. اسبورن پیشنهاد می کند که از افرادی که دارای موقعیتهای شغلی پیشنهادات به طور گزارشی، نه کلمه به کلم

یکسان هستند برای هم فکری، دعوت به عمل آید. ضمنًا باید در نظر داشت چنانچه رییس و مرئوس با هم در یک گروه باشند اصل 

 بیری اندیشیده شده باشد.اظهار نظر آزاد و بیواسطه خدشه خواهد یافت مگر آنکه برای آن قبالً تدا

 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 

ر باشد یعنی دستور کار ه شده و برای شرکت کنندگان توضیح کافی داده می شود. حداقل یک هفته از طرح صورت مسئله گذشته

ن ار می شود. با نوشتجلسه قبالً اعالم شده باشد. بالفاصله پیش از جلسه اصلی بارش افکار، برای اعضا، جلسه ای توجیهی برگز

قاعده  4رئیس جلسه  شود. ن باشد، جلسه بارش افکار شروع میروی تخته سیاه به طوری که برای همه قابل خواندصورت مسئله 

ه پیشنهاد باشد دست خود را باال می برد و در هر نوبت یک ئد. هر یک از اعضا که مایل به ارارش افکار را متذکر می شوجلسه با

کلمه ای و کوتاه، هر یک از پیشنهادات را روی تخته سیاه می نویسد و در  2یس جلسه طی یادداشتی ئه می دهد. رئپیشنهاد را ارا

هان در اند برای برانگیختن اذیس جلسه می توئثبت می کند. در صورت لزوم ر با جزئیات بیشتریهمین حال دبیر جلسه پیشنهاد را 

ه شده، را مجدداً طرح کند. مدت زمان جلسه نباید از حد مجاز، که معموالً ئدید صورت مسئله با پیشنهادات اراه پیشنهادات جئارا

 دقیقه است تجاوز کند. 60

  :بارش افکارمحاسن 

ه روش بارش افکار بسیار متداول است، لیکن تاکنون به طور خاص، در جهت روشن نمودن بهترین شرایط اجرای این وجودی ک با

 روش، تحقیقات کافی صورت نگرفته است. مزایای این روش عبارتنداز :

 با توجه به اصل هم افزایی باعث می شود خالقیت گروهی مؤثرتر از خالقیت فردی عمل کند.

 ر مدت زمان نسبتاً کوتاهی، شمار زیادی پیشنهاد حاصل می شود.با این روش، د
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 بارش افکار شروع می شود.  با نوشتن صورت مسئله بر روی تخته سیاه به طوریکه برای همه قابل خواندن باشد، جلسه

 :محدودیت های بارش افکار

 ممکن است ایجاد شرایط جهت اظهار نظر آزاد و بیواسطه دشوار باشد.

معموالً تحت فشار اکثریت قرار گرفته و موجب می شود فرد با نظر اکثریت موافقت کند، حتی اگر قویاً احساس کند که نظر گروه 

 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 

 حرکت در حال حاضر بخاطر ساختار جلسات، به صورت عادت درآمده است.واقع این 

ه ئا برای بحث بیشتر و در نتیجه اراهنگام بارش افکار، اغلب افراد مواردی بدیهی یا ایده آل را پیشنهاد می کنند و این از تالش آنه

 پیشنهادات خالق می کاهد.

ایش پیشنهادات می شود ولی اصالح و پاالیش ساختاری پیشنهادات را در بر ماهیت تنوع گرای بارش افکار، خود به خود مسبب افز

 ندارند.

 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 

ل ئه شده برای حل مسائد گشته و باعث می شود که روش اراگاهی اوقات این روش، به مسایل نسبتاً ساده و پیش پا افتاده محدو

 کلی پیچیده و کارآیی کافی را نداشته باشد.

 ه پیشنهادات متنوع مشکل است.ئاین روش، یا اراپیروی از قواعد  برای بعضی افراد،

 روشهخخا و تکنیک هخخای مشابخخه 

از بارش افکار روش های گوناگونی مشتق شده است. مثالً یک روش می گوید بهتر است شرکت کنندگان پیش از ورد به جلسه 

را بدون اعالم منبع برای همه شرکت کنندگان یس جلسه پیشنهادات ئیس جلسه قرار دهند، رئنهادات خود را کتباً در اختیار رپیش

مورد استفاده قرار می گیرد، بارش افکار گمنام  3و  2قرائت می کند. این روش که برای از بین بردن معایب بندهای 

"Anonymous Brains "  نام دارد. شیوه های دیگری نیز وجود دارد، به عنوان مثال از شرکت کنندگان خواسته می شود، تا

 خوانده می شود. "Brainwriting"رات خود را در مدتی کوتاه به رشته تحریر درآورند. این روش افکارنویسی نظ

مشهور است. این روش را جورج مولر کارشناس شرکت  Triggerتلفیقی از افکار نویسی و بارش افکار نیز وجود دارد که به روش 

ر کدام شخصاً فهرستی از کلمات مرتبط به مسأله را تهیه می کنند. مزیت این فورد موتور ابداع کرد. در این روش شرکت کنندگان ه

روش بر روش بارش افکار در این است که قابلیت بسط و گسترش پیشنهادات را دارد. ویلیام گوردن به منظور غلبه بر برخی 

ول اص یا، از گروه می خواهد تا به مفهوم یس جلسهئرمشکالت بارش افکار شیوه جدیدی را ابداع کرد. رویه آن بدین گونه است که 

مسأله پرداخته و مسأله را ریشه ای مورد بررسی قرار دهند، رفته رفته، با مطرح شدن نظرات متفاوت، افراد اطالعات بیشتری پیدا 

پیشنهاد  کرده و پیشنهادات جدیدی مطرح می کنند. مزیت عمده این روش امکان بررسی سایر پیشنهادات و عدم تمرکز بر یک

 است. در نتیجه این روش مانع تصمیم گیری ناپخته در فرآیند حل مسأله می گردد.
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 رتبیت مربیوژیه مدرسین  –راهنمای  رویکرد نوین آموزش اچ آی وی 
 اگر چه روش های تدریس متعدد دیگری نیز وجود دارند اما به معرفی همین تعداد اکتفا شده است .

 

 تعیین فضاهاى آموزشى

گیرد. درحالى در چهار دیوارى محصول آن صورت مى هادر فرم سنتی، تنها فضاى آموزشى کالس درس است که گاهى کلیه فعالیت

بینى الزم از دیگر ریزى و پیشنشده بلکه همراه با برنامه هاى مترقى آموزشی، کالس درس تنها فضاى آموزشى تلقىکه در نظام

تجربی، مراکز یادگیری، هاى علوم بر کالس، آزمایشگاه دراینصورت، عالوه .آیدعمل مىفضاهاى آموزشى نیز حداکثر استفاده به

شوند. بعالوه، کلیه ها و نظایر اینها فضاهاى آموزشى محسوب مىها، نمایشگاهها، کارگاههاى ورزشی، استادیومها، زمینکتابخانه

ها ها و فروشگاهآهن، تئاترها، سینماها، استودیوهاى رادیویى و تلویزیونی، حتى مغازههاى راهها، ایستگاهها، فرودگاهاماکن نظیر موزه

طور توان نتیجه گرفت که محبوس کردن فراگیران بهراحتى مىبنابراین به.عنوان فضاهاى آموزشى درنظر گرفته شوندتوانند بهمى

ورشى ما را نظر پرتواند نه از حیث آموزشى و نه از نقطهکننده و غیرقابل انعطافى نیز کالس نمىپیوسته و همیشگى در فضاى خسته

هداف موردنظر هدایت کند، بلکه انتخاب فضاهاى مناسب و مطلوبى که به ایجاد یادگیرى مؤثرى در فراگیر کمک شایان توجهى به ا

 نظرهاى پرورشى نیز مثمرثمر قرارگیرندتوانند از نقطهنماید مىمى

ه که مایلیم داشته باشیم و آنچه که نتیجه بایستى میان آنچ البته، همیشه فضاهاى مناسب آموزشى دراختیار ما قرار ندارند؛ در.

آل است نه آنچه که در مدارس موجود هایى را بوجود آوریم. فراموش نکنید در اینجا صحبت از ایدهتوانیم بدست آوریم سازشمى

 که باشد کوچکى بسیار یادگیرى مرکز یا و کتابخانه یک تأسیس تواندمى هابحث اینرسد که حداقل نتیجه نظر مىاست. چنین به

 ات موجود براى آموزشگاه خود تدارک ببینیدامکان حداقل با توانیدمى شما

 تعیین منابع -مرحله سوم
باید طراح برنامه آموزشی)مدرس( تعیین کند برای رسیدن به اهداف تعیین شده  برای گروه هدف مورد نظر ، چه منابعی الزم است  

 ی آموزشی  که مدرس برای ارائه آموزش از آن استفاده میکند  . :اشاره دارد به منابع ومحتوارسانه آموزشی :

 فلیپ چارت و... نیاز دارید ( –:تعیین اینکه برای ارائه آموزش به چه ابزارهایی )ویدیوپروژکتور ابزار آموزشی 

ف در حیطه رفتاری :زمان یکی از منابع مهمی است که بدون توجه به آن رسیدن به اهداف ممکن نیست . رسیدن به یک هدزمان 

و یادگیری یک مهارت با صرف زمان یک یا دوساعت امکان پذیر نیست از طرف دیگر در مثال ذکر شده مراقبین مادران باردار را 

 نمی توان مدت طوالنی از کار منفک نمود .

مورد نیاز باید تعیین شود منابع :برای دست یافتن به اهداف فوق و با توجه به روش آموزشی انتخاب شده  و شرایط منابع مالی  

 مالی مورد نیاز چقدر است  و محل تامین اعتیار کجاست .

 تعیین بازده-مرحله چهارم
همین علت بایداهداف به گونه ای تدوین شود که قابل اندازه  باید تعیین کنیم چگونه نتیجه مورد انتظار را اندازه گیری میکنیم . به  

اهداف در حیطه شناختی اغلب راحت است اما باید روش هایی برای سنجش رسیدن به اهداف عاطفی و گیری باشند و اندازه گیری 

 رفتاری نیز تعیین شود . 

 متناسب با نتایج ارزیابی باید طراحی اهداف مورد بازبینی قرار گرفته و کلیه مراحل اصالح شود .


