کتاب اول
نيازسنجي در برنامه هاي آموزش و ارتقاي سالمت
کليات کارگاه نيازسنجي آموزشي در حوزه سالمت
مقدمه
اولين گام در طراحي هر برنامه ،شناسايي نيازهاست .بدون انجام يک نيازسنجي درست ،امکان تنظيم درست اهداف برنامه ،تخصيص منابع الزم
و ارائه ديدگاه ها و روش هاي مناسب براي رفع اين نيازها وجود ندارد .با نيازسنجي مشخص مي شود که مشکل در کجاستت و کتدام بختز از
مشکل نياز به کدام نوع مداخله دارد .يکي از مهارت هاي اساسي که الزم است فعتاالن حتوزه ومتوزش و ارت تاي ست مت و ومتوزش دهنتدگان
س مت ون را کسب کنند ،نحوه طراحي و اجراي نيازسنجي س مت و به ويژه نيازسنجي وموزشتي استت .در ايتن بختز ،تت ش متي شتود تتا
فراگيران با اصول علمي و عملي انجام نيازسنجي در برنامه هاي وموزش و ارت اي س مت وشنا شوند و از ون در ايفاي ن تز حرفته اي ختود در
نظام س مت استفاده کنند.
اهداف رفتاري
انتظار مي رود در پايان برنامه وموزشي ،شرکت کنندگان قادر باشند بدون مراجعه به منابع وموزشي:
 - 1نياز ،نيازسنجي و نيازسنجي وموزشي را تعريف کنند.
 - 2اهميت نيازسنجي در برنامه هاي وموزش و ارت اي س مت را شرح دهند.
 - 3مراحل يک نيازسنجي س مت و نيازسنجي وموزش س مت را نام ببرند.
 - 4انواع روش هاي نيازسنجي را توضيح دهند.
 - 5اصول اولويت بندي نيازهاي شناسايي شده را توضيح دهند.
 - 6مراحل استفاده از الگوي پرسيد -پروسيد را شرح دهند.
 - 7در عمل يک نيازسنجي س مت انجام دهند.
 - 8نيازهاي تعيين شده را اولويت بندي کنند.
گروه هدف
گروه هدف اختصاصي در اين برنامه وموزشي ،کارشناسان مسئول واحدهاي وموزش س مت دانشگاه هاي علوم پزشکي کشتور ،بته عنتوان افتراد
مرجع در برنامه هاي وموزشي و اط ع رساني در حوزه س مت منط ه تحت پوشز خود هستند ولتي بتا توجته بته اهميتت ن تز ومتوزش در
فعاليت هاي ساير کارشناسا ن حوزه س مت ،محتواي ون مي تواند براي گروه هاي مختلف کارشناسي نيز مورد استفاده قرار گيرد .بتا توجته بته
شيوه کارگاهي در ارائه اين بخز ،پيشنهاد مي شود تعداد افراد شرکت کننده در کارگاه از  33نفر تجاوز نکند تا امکان استفاده بهتتر از مطالتب
ارائه شده فراهم گردد.
عناوين مورد بحث
 - 1تعريف مفاهيم و اصط حات شامل نياز ،نيازسنجي و نيازسنجي وموزشي
 - 2مراحل انجام نيازسنجي در حوزه س مت با تمرکز بر نيازسنجي وموزشي
 - 3تکنيک هاي مورد استفاده در جمع ووري اط عات مرتبط با نيازسنجي
 - 4اصول اولويت بندي نيازهاي شناسايي شده
 - 5تحليل نيازهاي اولويت بندي شده با استفاده از الگوي پرسيد -پروسيد

مدت زمان برنامه
اين کارگاه در دو روز متوالي برگزار مي شود و شرکت کنندگان حداقل هشت ساعت در هر روز در کارگاه حضور فعال دارند .کارگاه متشتکل از
جلسات عمومي و کار گروهي است.
امکانات مورد نياز براي اجراي برنامه
 - 1مکان کارگاه


سالني با ظرفيت  43نفر ،با ميز  Uشکل ،صندلي هاي راحت و تجهيزات صوتي مناسب



فضاي مناسب براي برگزاري جلسات کار گروهي مجزا از سالن اصلي داراي ميز و صندلي و وايت برد



پرده نمايز و اورهد ،ويدئو پروژکتور و کامپيوتر ،وايت برد و ماژيک وايت بورد

- 2مواد مصرفي


فولدر يا ک سور حاوي چند برگه سفيد  ،A4خودکار و بسته وموزشي کارگاه



طلق شفاف و ماژيک ون ثبت نتايج کارهاي گروهي



پذيرايي متناسب با امکانات موجود

نحوه ارزيابي شرکت کنندگان


ارزيابي ابتدايي شرکت کنندگان با استفاده از پيز وزمون طراحي شده



ارزيابي مرحله اي با استفاده از پرسز هاي مرحله اي و سنجز ميزان حضور فعال شرکت کنندگان



ارزيابي پاياني شرکت کنندگان با استفاده از پس وزمون طراحي شده



مي توان ارائه يک طرح نيازسنجي در حوزه فعاليت کاري شرکت کنندگان را به عنوان شرط الزم بتراي دريافتت گتواهي نهتايي برنامته
وموزشي تعيين کرد.
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پرسش هاي پيش آزمون /پس آزمون )(Pretest/Posttest
- 1کداميک از موارد زير ،اولين گام در يک برنامه ريزي وموزشي است؟
الف -طراحي برنامه وموزشي
ب -نيازسنجي وموزشي
ج -تامين امکانات و وسايل مورد نياز
د -تهيه ابزار ارزشيابي
- 2هر يک از موارد زير ،در کدام دسته از انواع نيازهاي وموزشي (احساس شده ،بيان شده ،م ايسه اي و هنجاري) قرار مي گيرند؟
الف -ميزان مصرف ميوه و سبزي در بين زنان باردار و شيرده در استان هاي جنوبي کشور پايين است.
ب -مدير يک دبيرستان دخترانه طي نامه اي به مرکز بهداشتي درماني منط ه خود ،درخواست مي کند تا يک برنامه وموزشي با موضوع
بهداشت دوران قاعدگي براي دانز وموزان دبيرستاني برگزار کنند.
ج -زنان باردار شهري بيشتر از زنان باردار ساکن روستاها ،به سزارين تمايل دارند.
د -کارشناسان بهداشت خانواده يک مرکز از مهارت ناکافي خود براي انجام مشاوره شيردهي وگاه هستند.







ه -استفاده از وسايل حفاظتي در کارگران کارخانه هاي سنگ کوبي پايين است.
- 3در شناسايي جمعيت هدف که اولين مرحله يک فرايند نيازسنجي وموزشي است ،کداميک مورد توجه قرار نمي گيرد؟
الف -مشخص کردن ويژگي هاي جمعيت هدف
ب -تعيين افراد يا گروه هايي که در انجام نيازسنجي درگير خواهند بود
ج -داليل انجام نيازسنجي در گروه هدف
د -تعيين تغييراتي که قرار است در جمعيت هدف ايجاد شود
- 4کدام روش نيازسنجي براي وزمون نظريه ها و مفاهيم کلي ،بررسي موقعيت هاي پيچيده اي که پاسخ قطعي و مست يم ندارد ،و مواردي که
ارزش گرفتن بازخورد از مخاطب باالست ،مناسب تر است؟
الف -مصاحبه
ب -بحث گروهي متمرکز
ج -استفاده از پرسشنامه
د -مشاهده
- 5در کدام روش نيازسنجي ،بخشي از جمعيت هدف به صورت گروه هاي داوطلب يا گروه هايي که امکان دسترسي به ونها بيشتر است،
دعوت مي شوند و با دستور جلسه باز امکان تبادل اط عات فراهم مي شود تا نيازهاي جامعه شناسايي شود؟
الف -گروه اسمي
ب -جلسات عمومي
ج -بحث گروهي متمرکز
د -مصاحبه
- 6در کدام روش شرکت کنندگان با دادن راي و ارائه نظرات خود ،فهرستي از نيازها و اولويت هاي مورد نظر خود را مشخص مي کنند؟
الف -گروه اسمي
ب -جلسات عمومي
ج -بحث گروهي متمرکز
د -مصاحبه
- 7در اولويت بندي نيازهاي شناسايي شده ،کدام معيار ارزش کمتري دارد؟
الف -ميزان تاثير اين نياز بر جمعيت هدف
ب -ميزان تغييرپذيري نياز در اثر مداخ ت مناسب
ج -زمان کوتاه براي رفع ون نياز
د -در دسترس بودن منابع براي پاسخ به ون نيازها
- 8در استفاده از الگوي پرسيد -پروسيد براي نيازسنجي وموزشي ،کدام مورد از عوامل مساعدکننده است؟
الف -مهارت فرد در انجام رفتار يا ترک ون
ب -نگرش فرد نسبت به انجام رفتار يا ترک ون
ج -شرايط و امکانات الزم براي انجام رفتار يا ترک ون
د -فشارهاي اجتماعي بر فرد براي انجام رفتار يا ترک ون
- 9در استفاده از الگوي پرسيد -پروسيد براي نيازسنجي وموزشي ،کدام مورد از عوامل مساعدکننده است؟
الف -مهارت قبلي فرد براي انجام رفتار يا ترک ون
ب -نگرش فرد نسبت به انجام رفتار يا ترک ون
ج -شرايط و امکانات الزم براي انجام رفتار يا ترک ون
د -فشارهاي اجتماعي بر فرد براي انجام رفتار يا ترک ون

 - 13در استفاده از الگوي پرسيد -پروسيد براي نيازسنجي وموزشي ،کدام مورد از عوامل مساعدکننده است؟
الف -مهارت فرد در انجام رفتار يا ترک ون
ب -نگرش فرد نسبت به انجام رفتار يا ترک ون
ج -شرايط و امکانات الزم براي انجام رفتار يا ترک ون
د -فشارهاي اجتماعي بر فرد براي انجام رفتار يا ترک ون
روز اول کارگاه
ساعت

مجري

موضوع

زمان

افتتاحيه کارگاه و بيان اهداف

 33دقي ه

معارفه شرکت کنندگان

 33دقي ه

اصط حات و مفاهيم نيازسنجي

 43دقي ه

مراحل انجام نيازسنجي 1

 43دقي ه

استراحت و پذيرايي

 15دقي ه

انجام کار گروهي 1

 45دقي ه

شرکت کنندگان

ارائه نتايج کار گروهي 1

 43دقي ه

نمايندگان گروه ها

ناهار و نماز

 83دقي ه

مراحل انجام نيازسنجي 2

 43دقي ه

انجام کار گروهي 2

 63دقي ه

شرکت کنندگان

ارائه نتايج کار گروهي 2

 43دقي ه

نمايندگان گروه ها

جمع بندي مطالب روز اول کارگاه

 13دقي ه

روز دوم کارگاه
ساعت

مجري

موضوع

زمان

مراحل انجام نيازسنجي 3

 43دقي ه

انجام کار گروهي 3

 63دقي ه

شرکت کنندگان

ارائه نتايج کار گروهي3

 43دقي ه

نمايندگان گروه ها

استراحت و پذيرايي

 15دقي ه

-

الگوي پرسيد -پروسيد در نيازسنجي وموزشي

 45دقي ه

ناهار و نماز

 93دقي ه

-

کار گروهي 4

 63دقي ه

شرکت کنندگان

ارائه نتايج کار گروهي 4

 43دقي ه

نمايندگان گروه ها

جمع بندي کارگاه و بيان انتظارات

 53دقي ه

-

اصطالحات و مفاهيم نيازسنجي در برنامه هاي آموزش و ارتقاي سالمت
نياز ) :(Needفاصله موقعيت موجود با موقعيت مطلوب يا فاصله موقعيت واقعي با موقعيت مورد نظر
نياز آموزشي ) :(Educational Needتفاوت سطح دانز ،مهارت ،نگرش ها و تماي ت فرد ،گروه يا اجتماع با سطح مورد نظر
دسته بندي نيازها :انواع مختلف نياز وجود دارد که در زير به برخي از ونها اشاره مي شود:
 .1نيازهاي هنجاري) (Normative Needsکه با نام نياز استاندارد نيز شناخته مي شود .اين نوع نيازها توسط صاحبنظران و متخصصان هر
حوزه و براساس استانداردهاي مشخص تعريف مي شوند .براي مثال ،با تعيين سطح مشخصي از وگاهي به عنوان استاندارد قابل قبول براي
پيشگيري از چاقي و مشخص کردن ت فاوت سطح وگاهي موجود فرد يا گروه با اين استاندارد ،نياز وموزشي از نوع هنجاري در برنامه
پيشگيري از چاقي تعيين مي گردد.
 .2نيازهاي محسوس ) (Felt Needsکه در ون درک تفاوت وضعيت موجود با وضعيت مطلوب توسط مخاطب باعث احساس نياز در او مي
شود .در افرادي که احساس کنند کم کردن وزن اضافي براي س مت ونان مفيد است و براي کاهز وزن نياز به يادگيري دارند ،نياز
وموزشي محسوس دارند.
 .3نيازهاي بيان شده ) (Expressed Needsکه ون را با نام ت اضا ) (Demandهم مي شناسند .افراد يا گروه هايي که نياز محسوس خود
را از راه هاي مختلف اع م مي کنند و ت اضاي رفع ون را دارند ،نياز بيان شده دارند .ت اضاي افراد براي استفاده از خدمات مشاوره اي براي
کاهز وزن ،از اين دسته نيازها محسوب مي شود.
 .4نيازهاي م ايسه اي ) :(Comparative Needsم ايسه افراد يا گروه ها با يکديگر به شناسايي اين نيازها منجر مي شود .وقتي افراد يا
گروه هاي وموزش ديده در زمينه کاهز وزن را با افراد يا گروه هايي که وموزش نديده اند از نظر شدت و بزرگي مشکل ،هزينه هاي صرف
شده و نوع مداخ ت م ايسه مي کنيم ،نياز م ايسه اي به ون برنامه وموزشي مشخص مي شود.
نيازسنجي ) :(Needs Assessmentالزمه تنظيم اهداف و تعيين روش برخورد با مشک ت ،شناسايي و تحليل ونهاست .نيازسنجي ،مرور
نظام مند مشک ت جمعيت هدف که منجر به توافق بر اولويت ها و نحوه تخصيص منابع مي شود .نيازسنجي ت ش دارد تا ع وه بر شناسايي
نيازها ،بنابراين هدف فرايند نيازسنجي ،تنها توصيف مشک ت جمعيت هدف نيست بلکه مشخص کردن فاصله بين پيامدهاي موجود و
پيامدهاي مورد انتظار و تعيين اولويت ها براي استفاده اثربخز از منابع موجود را نيز شامل مي شود.
منافع نيازسنجي :انجام نيازسنجي باعث خواهد شد ت ا مشارکت جامعه در فرايند تصميم گيري ت ويت شود ،کار گروهي و مشارکتي ارت ا
يابد ،مهارت ها و تجارب توسعه يابد ،ارتباط با سازمان ها و نهادهاي فعال در سطح جامعه ت ويت شود و از منابع در اختيار استفاده بهينه
شود.
چالش هاي نيازسنجي :دشواري دسترسي به جمعيت هدف ،سخت ي دستيابي به داده هاي مورد نظر ،لزوم استفاده از زبان مشترک بين
سازمان ها و بخز هاي مختلف ،ايجاد تعهد و انگيزه براي کار تيمي ،درگير کردن سطوح باالتر در تمام مراحل نيازسنجي و دشواري تبديل
يافته هاي حاصل از نيازسنجي به اقدام اثربخز را مي توان از جمله مهمترين چالز هايي دانست که نيازسنجي با ونها روبروست.
نيازسنجي سالمت ) :(Health Needs Assessmentوقتي هدف نيازسنجي ،شناسايي و اولويتت بنتدي مشتک تي باشتد کته ست مت
جمعيت هدف را به خطر انداخته است تا براي برخورد با ونها ،تصميمات مناسب اتخاذ شود ،نيازستنجي ست مت انجتام شتده استت .موضتوع
نيازسنجي س مت ،تشويق مردم براي فکر کردن به س مت ،و انديشيدن به نحوه طراحي و اجراي برنامه هايي است که باعث ارت تاي ست مت
ونان خواهد شد .نيازسنجي س مت ابزار پيشنهادي براي فراهم کردن شواهد و مستندات در جمعيتي است که قرار است نظتام ارائته ختدمات
س مت براي ونها طراحي شود و به تعيين نابرابري هاي س مت منجر مي شود .شرط موف يت برنامه هاي س مت در يک جامعته ،شناستايي و
اولويت بندي نيازهاي س مت با مشارکت فعال دست اندرکاران ) (Stakeholdersبرنامه هاست تا با ايجاد تعهد در ونان ،بته عنتوان شترکاي
فعال در تصميم گيري ها و برخورد با مشک ت و موانع ن ز خود را جدي بدانند و خود را به نوعي مالک برنامه ها به حساب وورند.
نيازسنجي آموزشي ) :(Educational Needs Assessmentهنگامي که بخواهيم تفاوت سطح دانز ،مهارت ها ،نگرش ها و تمتاي ت
موجود افراد يا گروه ها را با وضعيت مطلوب تعيين کنيم ،نيازهاي وموزشي ونها را شناسايي کرده ايم و نيازسنجي وموزشي انجتام داده ايتم .در
حوزه وموزش س مت سوال اساسي ون است که جامعه چه چيزي مي خواهد ،به چه نياز دارد و چه کاري براي ون مي توان انجام داد؟

مراحل انجام نيازسنجي
فرايند نيازسنجي و نيازسنجي س مت ،شامل مراحلي است که شروع ون با شناسايي و تحليل مخاطب است:
 - 1شناسايي جمعيت هدف
 - 2برنامه ريزي براي انجام نيازسنجي
 - 3جمع ووري داده ها با استفاده از روش هاي مختلف
 - 4اولويت بندي نيازهاي شناسايي شده
 - 5ارزيابي اختصاصي اولويت انتخاب شده
مرحله اول :شناسايي جمعيت هدف
گروهي که براي طراحي و اجراي نيازسنجي تعيين شده اند ،براي شروع کار بايد به اين سئواالت پاسخ دهند:
 .1نيازسنجي قرار است در کدام جمعيت هدف انجام شود؟ اين جمعيت هدف چه ويژگي هايي دارد؟ ويژگتي هتاي دموگرافيتک (ماننتد ستن،
جنس ،نژاد ،قوميت ،زبان ،وضعيت تاهل ،تعداد فرزندان ،سطح سواد) ،ويژگي هاي جغرافيايي (مانند محل زندگي ،روستايي يا شهري بودن،
بزرگي شهر يا کشور ،وب و هوا) و ويژگي هاي اقتصادي اجتماعي (مانند سطح درومد ،وموزش ،وضعيت شغلي) در ونها چگونه است؟
 .2چرا اين جمعيت به عنوان گروه دراولويت انتخاب شده است؟ داليل انجام نيازسنجي در اين جمعيتت چيستت؟ ويتا ايتن جمعيتت ويژگتي
خاصي دارد که باعث شده تا اهميت ون براي نيازسنجي بيشتر شود؟ ويا اين جمعيت نسبت به ديگر جمعيت ها وضعيت بدتري دارد؟
 .3قرار است چه تغييرات مثبتي در وضعيت گروه هدف حاصل شود؟
مرحله دوم :برنامه ريزي براي انجام نيازسنجي
پس از شناسايي اوليه جمعيت هدف ،بايد اين موارد مشخص شود:
 .1تعيين اهداف کلي و اختصاصي :هدف از نيازسنجي چيست؟ اهداف کلتي و اختصاصتي نيازستنجي کتدام استت؟ قترار استت بعتد از انجتام
نيازسنجي به چه چيزي برسيم؟ و اگر فعاليت هاي طراحي شده با موف يت همراه باشد ،گروه هدف نسبت بته قبتل چته تغييتري خواهنتد
کرد؟ چه چيزي را متفاوت با قبل مي دانند يا انجام مي دهند؟
 .2حوزه اين نيازسنجي کدام است؟ قرار است فاصله وضعيت موجود با وضعيت مطلوب در سياست ها ،برنامه ها ،فعاليت هتا يتا نتتايج تعيتين
شود؟
 .3براي شناسايي نيازهاي جمعيت هدف ،چه فعاليت هايي بايد انجام شود؟
 .4چه افراد يا گروه هايي بايد در فرايند شناسايي نيازها و اولويت بندي ونها درگير شوند؟ چه کساني درباره مشک ت مي دانند ،چه کساني بته
ونها توجه دارد و چه کساني مي توانند کاري انجام دهد؟
 .5کدام منابع (تجهيزات و امکانات فني ،زمان ،نيروي انساني و منابع مالي) براي نيازسنجي در جمعيت هدف مورد نياز است؟
 .6در طي اجراي برنامه ،ممکن است چه مشک ت ،موانع و تهديدهايي بروز کند؟ چگونه و با کدام راهکارها مي توان بتا ايتن مشتک ت م ابلته
کرد؟
 .7چگونه موف يت برنامه را مي توان اندازه گرفت؟ چگونه مي توان از اين که برنامه مسير درست خود را طي مي کند ،اطمينان پيدا کرد؟
در پايان اين دو مرحله ،جمعيت هدفي را که قرار است با ون کار کنيم مشخص شده و هدف نيازسنجي و حوزه ون تعيين مي شود.

کار گروهي 1
تصميم داريد در منط ه تحت پوشز خود نيازسنجي وموزشي انجام دهيد.
الف -مشخصات جمعيت هدف برنامه خود را براساس معيارهاي زير توصيف کنيد:
منط ه جغرافيايي ،تعداد ،توزيع سني ،توزيع جنسي ،دين و مذهب ،قوميت و نژاد ،زبان ،سطح سواد ،وضعيت اشتغال ،سطح درومد ،محيط
زندگي ،منابع ،اولويت هاي محلي و ملي ،ديدگاه افرا درباره نيازها
ب -براي طراحي برنامه نيازسنجي وموزشي ،موارد زير را مشخص کنيد.
 - 1هدف کلي و اهداف اختصاصي
 - 2حوزه نيازسنجي (سياست ها ،فعاليت ها ،برنامه ها يا نتايج)
 - 3فعاليت هاي مورد نياز براي شناسايي گروه هدف
 - 4افرادي که در فرايند نيازسنجي درگير خواهند بود
 - 5منابع مورد نياز براي نيازسنجي شامل تجهيزات و امکانات فني ،زمان ،نيروي انساني و منابع مالي
 - 6مشک ت احتمالي در طي اجراي برنامه نيازسنجي
 - 7برنامه ابتدايي براي پايز و ارزشيابي نيازسنجي
مرحله سوم :جمع آوري داده ها
براي شناسايي نيازها بايد تکنيک هاي مناسب به کار گرفته شوند .انتخاب اين تکنيک ها بايد متناسب با اهداف نيازسنجي باشد ،به طوري که
اگر درگيرساختن گروه هدف براي انديشيدن به موضوع مورد نظر باشد ،الزم است از روش هاي مشارکتي استفاده گردد .روش ها بايد متناسب
با منابع موجود باشند .اين منابع تنها شامل منابع مالي و تجهيزات نيست و مهارت هاي فردي و دانز الزم در زمينه جنبه هاي فني استفاده از
هر روش را نيز شامل مي شود .داده هاي حاصل از دو يا چند منبع و به کاربردن چند روش ،مي تواند قابل اعتماد تر از يک روش باشد و توجه
به داده هاي حاصل از بررسي هاي کيفي در کنار روش هاي کمي نيز ضروري است .به هر حال ،بايد توجه داشت که مشارکت جمعيت هدف
در کليه مراحل نيازسنجي شرط اساسي موف يت است.
انواع تکنيك هاي نيازسنجي
 .1بحث گروهي متمرکز :اين تکنيک نوعي بررسي کيفي است و اغلب براي اط ع از ع ايد و نظرات افراد درباره موضوعي خاص به کار مي
رود .گروه هاي  8تا  12نفره متشکل از افراد منتخب جمعيت هدف با حضور تسهيلگران مسلط به موضوع در يک زمان مشخص بحث مي
کنند و اط عات حاصل از اين روش براي طراحي مداخ ت وينده مورد استفاده قرار مي گيرد .مشخصه ون ،طرح سواالت بازي است که
اعضاي گروه را براي پاسخ دادن تحريک مي کند .استفاده از اين روش نيازمند برخورداري از مهارت هاي الزم براي نگهداشتن تمرکز افراد
درباره موضوع و هدايت بحث است .اين روش براي وزمون نظريه ها و مفاهيم کلي ،بررسي موقعيت هاي پيچيده اي که پاسخ قطعي و
مست يم ندارد ،و مواردي که ارزش گرفتن بازخورد از مخاطب باالست ،مناسب خواهد بود و کشف نحوه فکر کردن جمعيت هدف به
موضوع و چرايي اين نوع فکر کردن ها را امکان پذير مي سازد .با اين حال ،معايبي نيز دارد .بحث گروهي متمرکز نياز به زمان زياد دارد،
افراد کمتري را درگير مي کند و هزينه اجراي ون باالست .بدون وشنايي مجريان اين روش با زبان مخاطبان و برخورداري از مهارت هاي
ارتباطي مناسب با ونها ،نتايج مطلوبي به دست نخواهد ومد .يادداشت برداري و در صورت امکان ضبط کليه مواردي که توسط افراد در
جلسه بيان مي شود در اين تکنيک حياتي است .با استخراج و م ايسه گفته هاي شرکت کنندگان و رسيدن به محورهاي اصلي و جزييات
هر محور مي توان ديدگاه هاي افراد درباره نيازهاي س مت مشخص کرد.
 .2جلسات عمومي :با دعوت بخشي از جمعيت هدف به صورت گروه هاي داوطلب يا گروه هايي که امکان دسترسي به ونها بيشتر است ،نيز
مي توان براي شناسايي نيازهاي جامعه اقدام کرد .گروه هاي دست اندرکار به ويژه تصميم گيرندگان ،شرکا و مخالفان نيز مي توانند به اين
جلسات دعوت شوند .در اين نوع جلسات که دستور جلسه باز دارند ،فرصتي ارزشمند براي ديدار افراد مختلف و تبادل اط عات فراهم مي
شود .مهمترين عيب اين روش ،تمايل اندک افراد براي شرکت در جلسات و محدوديت تعداد افراد درگير در فرايند نيازسنجي است.

 .3استفاده از شاخص هاي سالمت :با استفاده از داده هاي ثبت شده در ادارت و سازمان هاي مسئول س مت ،شاخص هاي س متي
محاسبه مي شود که با انتشار ونها ،مي تواند ابزاري مناسب براي شناسايي نيازهاي س مت جامعه محسوب شود .اين شاخص ها هر چند
مفهوم مشک ت و عوامل علي تي مرتبط با ونها را نشان نمي دهند و معموال به دليل عدم مشارکت جامعه در طي فرايند جمع ووري داده ها
و محاسبه ونها ،برانگيختگي جمعيت هدف را به دنبال ندارد ،با اين حال براي درک واقعيت مشک ت س مت يک جامعه سودمند خواهد
بود.
 .4استفاده از افراد کليدي در جامعه :از افراد کليدي که داراي ديدگاه و تخصص در زمينه موضوع مورد نظر هستند ،مي توان درباره درک
ونان از موضوع پرسيد .اين روش براي کشف نيازهاي احساس شده ،نگرش ها و ارزش هاي افراد جامعه ،سوء تفاهم هاي مرتبط با موضوع و
نيز وضعيت منابع درون جامعه کاربرد دارد و اگر شکل گ روهي به خود بگيرد مي تواند به درک نيازها و ترغيب ت ش هاي هماهنگ کننده
منجر شود .اين روش معموال ساده و با هزينه کم قابل استفاده است .با اين حال ،نبود توافق بين افراد کليدي مهمترين عيب اين روش
محسوب مي شود.
 .5استفاده از پرسشنامه :استفاده از پرسشنامه هاي با روايي ) (Validityو پايايي ) (Reliabilityقابل قبول که بتواند اط عات دقيق و
اختصاصي مرتبط با نيازهاي يک جامعه را جمع ووري کند ،روشي وسان است که با حفظ گمنامي پاسخ دهندگان مي تواند در گروه هاي
بزرگتر و زمان کوتاه تري ،به شناسايي نيازهاي يک جامعه کمک نمايد .با اين حال ،به دليل ماهيت فردي پاسخ ها ،ممکن است پاسخ هاي
داده شده با نظرات ارائه شده در گروه ها متفاوت باشد.
 .6گروه اسمي ) :(Nominal Groupsدر اين تکنيک ،شرکت کنندگان در طي فرايند سازمان يافته با يکديگر تعامل داشته و با دادن راي
و ارائه نظرات خود ،فهرستي از نيازها و نيز اولويت هاي مورد نظر خود را مشخص مي کنند .اين روش که منعکس کننده نظرات گروه
است ،مي تواند زمينه ساز ارائه نظراتي شود که ممکن است پنهان بماند و امکان ارائه بازخورد مناسب درباره موضوع نيز وجود دارد .اشکال
عمده ون راي گيري بدون دقت کافي است که ممکن است در مراحل شناسايي مشکل و اولويت بندي رخ دهد.
 .7مصاحبه ) :(Interviewمعموال به صورت فردي مصاحبه انجام مي شود و مي تواند به اشکال سازمان يافته ،نيمه سازمان يافته يا وزاد
باشد .اين روش مي تواند باعث فراهم کردن اط عات با کيفيت باال و حاوي مطالب عميق درباره ارزش ها ،باورها ،احساسات و نيازهاي
احساس شده شود ،امکان دريافت بازخورد فوري در ون وجود دارد و پاسخ هاي داده شده در همان زمان روشن مي شود .در مصاحبه ها
نظرات و ديدگاه هايي ارائه مي شوند که معموال در بررسي هاي رسمي به دست نمي ويد .معايب عمده اين روش ،نياز به وقت زياد و هزينه
باالي ون ،ضرورت حضور يک مصاحبه کننده ماهر و مسلط به مهارت هاي ارتباطي موثر در ون و مشک ت نتيجه گيري از مصاحبه ها
خواهد بود.
 .8مشاهده ) :(Observationبا مشاهده وضعيت گروه هدف درک خوبي از وضعيت رفتاري و رخدادهاي زندگي افراد حاصل مي شود و در
طي استفاده از ون ،رابطه با اعضاي جامعه هدف شکل مي گيرد .اين روش که توسط مشاهده گران وگاه به موقعيت مورد نظر اجرا مي شود،
نياز به زمان زياد و هزينه پرسنلي باال دارد و دشواري مشاهده وضعيت جمعيت هدف اشکال عمده ون است.

کار گروهي 2
با توجه به خصوصيات منط ه و گ روه هدف منتخب خود براي شناسايي و تعيين نيازها ،کدام تکنيک هاي زير را مناسب تر مي دانيد؟ براي
استفاده درست از تکنيک هايي که انتخاب کرديد ،چه مراحلي بايد طي شود؟
 .1بحث گروهي متمرکز
 .2نشست با افراد کليدي
 .3مصاحبه
 .4روش گروه اسمي
 .5استفاده از شاخص هاي س مت منط ه
 .6استفاده از پرسشنامه
 .7مشاهده گروه هدف

مرحله چهارم :اولويت بندي نيازهاي شناسايي شده
الف -انتخاب معيارهاي تعيين اولويت :م ک هاي زيادي براي تعيين درجه اولويت براي نيازهاي شناسايي شده وجود دارد که از ميان ونها به
چهار گروه اصلي معيار توجه بيشتري مي شود:
- 1ميزان تاثير ) (Impactبر جمعيت هدف از نظر شدت ( تاثير بر عملکرد افراد و اثرات طوالني مدت ون) و بزرگي (تعداد افراد درگير با اين
نياز)
- 2ميزان تغييرپذيري ) (Changablilityونها در نتيجه مداخ ت مناسب
- 3قابل قبول بودن ) (Accessablilityتغييرات مورد نظر براي کسب تاثير مطلوب
- 4در دسترس بودن منابع ) (Resource Feasibilityبراي تغييرات در ونها
ب -وزن دهي به معيارهاي انتخاب شده :از ونجا که ممکن است ميزان اهميت هر يک از معيارهاي اولويت بندي با ديگري متفاوت باشد ،براي
هر معيار وزن ثابتي مدنظر قرار مي گيرد .از اين امتياز در محاسبه امتيازات نهايي هر نياز استفاده خواهد شد.
ج -امتيازدهي و تعيين اولويت ها :با داشتن فهرستي از نيازهاي شناسايي شده ،معيارهاي امتيازدهي و وزن ونها ،افراد گروه نظرات خود را
درباره هر نياز ارائه مي کنند و با جمع امتيازات داده شده ،اولويت ها تعيين مي شود.
هدف از مرحله دوم تعيين ليستي از اولويت هاي براي جمعيت تعريف شده ،ارزيابي شرايط و عوامل تعيين کننده مرتبط براي هر يک از اين
اولويت ها براي اثر بر حسب ميزان و شدت و قابليت تغيير است.

کار گروهي 3
 .1با اجراي تکنيک هايي که در کار گروهي قبلي انتخاب کرديد ،فهرستي از مشک ت س مت منط ه را مشخص کنيد .در گروه و از طريق
راي دادن 5 ،تا  7مشکل را از اين فهرست انتخاب کنيد و در جدول اولويت بندي قرار دهيد.
 .2با انتخاب معيارهاي مناسب ،وزن دادن به هر کدام از ونها و امتيازدهي در گروه ،اولويت هاي نهايي را از بين مشک ت فوق تعيين کنيد.
محدوده وزن دهي را  1تا  3و محدوده امتيازبندي را  1تا  5درنظر بگيريد.
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مشکالت سالمت انتخاب شده

مرحله پنجم :ارزيابي اختصاصي اولويت انتخاب شده
اکنون که اولويت پرداختن به نيازهاي شناسايي شده مشخص شده است الزم است به طور اختصاصي نيازهاي اولويت دار بررسي شود و براي
رفع ونها اقدام گردد .تحليل درست نياز در اولويت که شامل بررسي عوامل موثر در ايجاد و گسترش ون هستند ،بخز عمده اقدامات اين
مرحله را تشکيل مي دهد .با کمک نتايج اين مرحله از نيازسنجي است که مي توان مداخله مناسبي را براي رفع نيازهاي منتخب طراحي و
اجرا کرد.
الگوي پرسيد -پروسيد ) (PRECEDE/PROCEED Modelيکي از الگوهايي است که در نيازسنجي وموزشي کاربرد بسياري دارد .در اين
الگوي برنامه ريزي پس از تعيين اولويت مشک ت س مت در گروه هدف ،عوامل رفتاري و محيطي موثر بر مشک ت س مت انتخاب شده
تعيين مي شود و سپس به ارزيابي عوامل موثر بر رفتارها شامل عوامل مساعدکننده ،عوامل قادرکننده و عوامل ت ويت کننده پرداخته مي شود.
در مرحله پاياني نيز عوامل سازماني و سياستي موثر بر مشکل س مت و منابع مورد نياز براي تح ق اهداف برنامه ارزيابي مي شود .با توجه به
اهميت الگوي مذکور توضيحات بيشتري در زير خواهد ومد:
در الگوي پرسيد -پروسيد ،ک ه اولين بار توسط گرين و کروتر به عنوان چارچوبي نظام مند براي برنامه ريزي تغيير رفتار در حوزه س مت
تدوين و معرفي شد ،با فراهم کردن چارچوبي مشخص براي برنامه ريزي ،امکان بررسي رابطه عليتي در تحليل يک مشکل س متي را به برنامه
ريزان مي دهد .اين الگو ،پنج مرحله دارد:
 - 1تشخيص اجتماعي ) (Social Diagnosisبراي تعيين دل نگراني هاي اجتماعي جمعيت هدف
 - 2تشخيص همه گيري شناسي ) (Epidemiological Diagnosisبراي ارزيابي ومارها و شاخص هاي س مت منط ه
 - 3تشخيص رفتاري ) (Behavioral Diagnosisبراي شناسايي عوامل رفتاري و غيررفتاري (محيطي) موثر بر مشکل س مت
 - 4تشخيص وموزشي ) (Educational Diagnosisبراي مشخص کردن عوامل رفتاري موثر بر رفتارها
 - 5تشخيص مديريتي ) (Administrative Diagnosisبراي ارزيابي منابع الزم و م دمات سازماني و اجرايي مداخله
در الگوي پرسيد -پروسيد ،عوامل مساعد کننده ) (Predisposing Factorsبه عواملي گفته مي شود که قبل از يک رفتار در گروه هدف
وجود دارند و توجيه و انگيزه رفتار را در ونان فراهم مي کنند .دانز ،نگرش ها و باورهاي افراد ،ترجيحات فردي ،مهارت هاي از قبل موجود و
خودکارومدي ) ،(Self-efficacyبه معناي اطميناني که فرد به خود دارد که مي تواند رفتاري را انجام دهد ،در اين دسته از عوامل قرار مي
گيرند .عوامل قادرکننده ) (Enabling Factorsعواملي هستند که قبل از رفتار وجود دارند و اجازه مي دهند تا انگيزه براي انجام يک
رفتار تح ق يابد .اين دسته از عوامل که مست يم يا غيرمست يم (از طريق يک عامل محيطي) بر روي رفتار تاثير مي گذارند ،شامل برنامه ها،
خدمات و منابع مورد نياز براي تح ق پيامدهاي رفتاري و محيطي ،و نيز مهارت هاي انجام رفتار مورد نظر هستند .گروه سوم از عوامل موثر بر
رفتار ،عوامل تقويت کننده ) (Reinforcing Factorsنام دارند که بعد از انجام يک رفتار حضور مي يابند و باعث تداوم انجام رفتار
خواهند شد .حمايت هاي اجتماعي ،تاثير همسانان ) ، (Peersافراد مهم ،کليدي و مرجع براي جامعه هدف از دسته اين عوامل محسوب مي
شوند .به اين ترتيب با بررسي اختصاصي مشکل س مت در اولويت و عوامل موثر بر ون و نواقص موجود هر قسمت مي توان به نتايج کاملي از
يک فرايند نيازسنجي وموزشي که بخشي از نيازسنجي س مت است دست يافت.
هر يک از مراحل پنجگانه فوق با انجام تکنيک هاي مناسب عملياتي مي شود که در شکل نشان داده شده است.

کار گروهي 4
براي يک مشکل س مت که در کار گروهي قبل ي به عنوان اولويت منط ه مشخص شده است ،قصد داريد نيازسنجي وموزشي مبتني بر الگوي
پرسيد -پروسيد انجام دهيد .در هر يک از مراحل زير ،درباره عوامل احتمالي مرتبط با مشکل س مت در گروه خود بحث کنيد و مناسب ترين
تکنيک انجام نيازسنجي را معرفي نماييد.
 - 1تشخيص رفتاري (تعيين عوامل رفتاري و محيطي موثر بر مشکل س مت)
 - 2تشخيص وموزشي (تعيين عوامل مساعدکننده ،قادرکننده و ت ويت کننده موثر بر رفتار مورد نظر)
تشخيص اجرايي (تعيين منابع سازماني ،سياستي و اجرايي موثر بر رفع مشکل س مت)

