
 

 بهداشت دانشکده

 گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

 

                                                                                                                            رفتار سلامت رییو تغ یزیبرنامه ر یها و مدلها هینظر:      عنوان درس 

 سلامت یارشد  آموزش بهداشت و ارتقا یکارشناسترم دوم  انیدانشجو مخاطبان:

                (یواحد عمل 5.1و  یواحد نظر 5.1واحد ) 2تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(    

 هرهفتهچهارشنبه  یروزها51 تیلغا 52ساعت  ساعت پاسخگویی به سوالات فراگیر: 

 یواحد نظر 5.1 یبرا گه  89-89ی لیدوم سال تحص مسالیهرهفته ن شنبه یروزها 51 تیلغا 51ساعت (   یلیزمان ارائه درس:   )روز،ساعت و نیمسال تحص

 برنامه های آموزشی انجام شده توسط دانشجویان انجام می گردد ارائهتهیه و  مقاله و نقد  ارائهساعت  59واحد عملی  5.1ساعت تدریس و برای  21

 رتقای سلامتا  Ph.D دکتر بهروز حمزه مدرس: 

 )یا همزمان( مبانی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت درس و پیش نیاز:

 

 یابیاجرا و ارزش ،یطراح ل،یرفتار و کاربست آنها در تحل ریو تغ یزیبرنامه ر یها و الگوها هیلازم در مورد نظر یو مهارت ها یستگیکسب دانش شا هدف کلی درس :

 متمداخلات آموزش بهداشت و ارتقاء سلا

 

 : )جهت هر جلسه یک هدف( نظری هداف کلی جلساتا

 سلامت یاثربخش  در آموزش بهداشت و ارتقا یبرنامه ها یها یژگیوکسب دانش در مورد  -5

 سلامت  یآموزش بهداشت و ارتقا یو اصول کاربرد آنها در برنامه ها تیو الگو، اهم هینظر فیتعرکسب دانش در مورد  -2

 (یو بوم شناخت یاجتماع ،یسازمان ،یفرد نیب ،یها و الگوها )درون فرد هیانواع نظر یبند دستهکسب دانش در مورد  -3

 شده یزیرفتار برنامه ر ،یعمل منطق یها هینظر کسب دانش در مورد  -1

 یاعتقاد بهداشت یالگوکسب دانش در مورد  -1

 یاجتماع یشناخت هینظر کسب دانش در مورد -1

 یکارامد -خود هینظر کسب دانش در مورد -9

 یاجتماع تیحما  هینظرکسب دانش در مورد  -9

 یا هیفرانظر یلگوا کسب دانش در مورد -8

 محافظت زشیانگ هینظرکسب دانش در مورد  -55

  دیپروس -دیپرس یالگو کسب دانش در مورد -55

 )ادامه( دیپروس -دیپرس یالگو کسب دانش در مورد -52

 رفتار رییتغ یزیها و الگوها در مطالعه و برنامه ر هیخاب نظرانت اصولکسب دانش در مورد  -53

 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 

 ل:جلسه او یهدف کل

 سلامت یاثربخش  در آموزش بهداشت و ارتقا یبرنامه ها یها یژگیکسب دانش در مورد و

 اهداف ویژه جلسه اول:

 :دانشجو قادر باشد انیدر پا

 لیست نماید)از مرحله نیاز سنجی تا ارزشیابی( را  سلامت یاثربخش  در آموزش بهداشت و ارتقا یبرنامه ها یها یژگوی - 5

 هد.را توضیح د سلامت یاثربخش  در آموزش بهداشت و ارتقا یبرنامه ها یها یژگویهر یک از  – 2

 بیان نمایدسلامت  یارتقا اثربخش  در آموزش بهداشت و یبرنامه هادر را   Outcomeو    Impactتفاوت  – 3

 

 :دومجلسه  یهدف کل

 سلامت  یآموزش بهداشت و ارتقا یو اصول کاربرد آنها در برنامه ها تیو الگو، اهم هینظر فیب دانش در مورد تعرکس

 :دومجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

  کند. بیان نظریه و مدل را تعریف - 5

 .نماید بیان ار مدل و یهنظر تفاوت - 2

3 - concept, construct نماید شناسایی را اجزاء این مدل یک در و کرده تعریف را متغیر و. 

 را بیان نماید سلامت یآموزش بهداشت و ارتقا یدر برنامه ها مدل و نظریه تیاهم - 1

 ا توضیح دهد.ر سلامت یآموزش بهداشت و ارتقا یدر برنامه ها مدل و نظریهکاربرد و موارد اصول  - 1

 

 

 

 

 

 

 

 :سومجلسه  یهدف کل



  (یو بوم شناخت یاجتماع ،یسازمان ،یفرد نیب ،یها و الگوها )درون فرد هیانواع نظر یبند دستهکسب دانش در مورد 

 :سومجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 انواع نظریه و مدل را نام ببرد – 5

 مختصر توضیح دهد.را بطور  مدل و نظریه = انواع  2

 دسته بندی نماید. را( یو بوم شناخت یاجتماع ،یسازمان ،یفرد نیب ،ی)درون فرد مدل و نظریه انواع  –3

 

 :چهارمجلسه  یهدف کل

 شده  یزیرفتار برنامه ر ،یعمل منطق یها هینظر کسب دانش در مورد 

 :چهارمجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

  .نماید بیان شده و عمل منطقی را ریزی برنامه رفتار تئوری نظری ساختگاه - 5

 .دهد توضیح را تئوری مفروضات - 2 

 .نمایند لیست را شده ریزی برنامه رفتار تئوری و منطقی عمل تئوری های سازه  - 3

 .دهند توضیح را شده ریزی برنامه رفتار تئوری و منطقی عمل تئوری تفاوت - 1 

 .نمایند بحث آن محدودیتهای مورد در و نموده نقد را تئوری - 1 

 

 :پنجمجلسه  یهدف کل

  یاعتقاد بهداشت یالگوکسب دانش در مورد 

 :پنجمجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 .نماید بیان اعتقاد بهداشتی را مدل تئوریک منشاء - 5

 .دهد توضیح مختصری مدل این گیری شکل تاریخچه درباره  - 2

 .نمایند بحث گرفت شکل مدل این آنها اساس بر که هایی فرضیه درباره - 3 

 .نمایند بیان مختصری توضیح یک هر مورد در و برده نام را مدل این( اجزاء) های سازه  - 1

 .نمایند بحث مدل محدودیتهای مورد در و نموده نقد را مدل - 1

 

 :ششمجلسه  یهدف کل

  یاجتماع یشناخت هینظر کسب دانش در مورد

 :ششمجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 .دهد توضیح مختصری اجتماعی شناخت تئوری گیری شکل تاریخچه درباره - 5

 .نمایند بحث مدل این کلی اصول و فرضیات درباره  - 2

 .نماید لیست را تئوری این در موجود اساسی مفاهیم - 3 

 .دهد توضیح را آن مراحل و ای مشاهده یادگیری - 1

 .نماید بحث سلامت بر آن اثر نحوه و متقابل کنندگی تعیین مورد در - 1

 .نماید بیان را expectation و outcome expectancy تفاوت - 1 

 .دهد توضیح کاربردی مثالی با را یک هر نقش و آن انواع کرده، تعریف را تقویت - 9 

 .نماید بحث سازی نماد توانایی و واکنشی خود توانایی خودتنظیمی، توانایی دوراندیشی، توانایی جانشینی، توانایی رفتاری، توانایی مورد در  - 9

 .نمایند بحث آن محدودیتهای مورد در و نموده نقد را تئوری - 8 

 

 :هفتمجلسه  یهدف کل

  یکارامد -خود هینظر کسب دانش در مورد

 :هفتمجلسه  ژهیو اهداف

 شجو قادر باشد:دان انیپا در

 .نماید خود کارآمدی را تعریف - 5

 .دهد توضیح مختصری مدل این گیری شکل تاریخچه درباره  - 2

  .نماید بحث self concept و self esteem ، outcome expectancy مانند مشابهی مفاهیم با کارآمدی خود مفهوم تفاوت درباره - 3 

 .دهد توضیح هریک مورد در و برده امن را خودکارآمدی گانه پنج منابع - 1 

 .نماید بحث بهداشتی غیر رفتار تغییر در خودکارآمدی اثرات مورد در  - 1

 

 

 

 

 

 

 

 :هشتمجلسه  یهدف کل



  یاجتماع تیحما  هینظرکسب دانش در مورد 

 :هشتمجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 حمایت اجتماعی را تعریف کند – 5

 ی از تاریخچه حمایت اجتماعی را بیان کندمختصر – 2

 حمایت عاطفی، حمایت ابزاری، حمایت اطلاعاتی و حمایت ارزیابی را توضیح دهد – 3

 .نماید بحث بهداشتی غیر رفتار تغییر در حمایت اجتماعی اثرات مورد در - 1

 

 :نهمجلسه  یهدف کل

  یا هیفرانظر یلگوا کسب دانش در مورد

 :همنجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 .نمایند بحث مدل این کلی اصول درباره - 5

 ببرند نام را مدل این های سازه - 2 

 .دهد توضیح مرحله هر ویژگیهای مورد در و برده نام را تغییر فرایند حین افراد گذار مرحله پنج - 3 

 .نماید لیست را رفتار تغییر شناختی فرایندهای - 1 

 .نماید ارائه کاربردی مثالی و نموده بحث شده ذکر شناختی فرایندهای از یک هر بارهدر - 1 

 .نماید لیست را رفتار تغییر رفتاری فرایندهای - 1 

 .نماید ارائه کاربردی مثالی و نموده بحث شده ذکر رفتاری فرایندهای از یک هر درباره - 9 

 .نمایند بحث آن محدودیتهای مورد در و نموده نقد را مدل - 9 

 

 :دهمجلسه  یهدف کل

  محافظت زشیانگ هینظرکسب دانش در مورد 

 :دهمجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 .نمایند بحث مدل این کلی اصول درباره - 5

 هفت سازه این مدل را نام ببرد. – 2

 ، خوذکارآمدی درک شده، هزینه های پاسخ، کارآمدی پاسخ و انگیزش حفاظتسازه حساسیت درک شده، شدت درک شده، پاداشهای درونی و بیرونی  - 3

 را تعریف کند

 دو فرایند میانجی شناختی ارزیابی تهدید و ارزیابی کنار آمدن را توضیح دهد.  -1

 .نمایند بحث آن محدودیتهای مورد در و نموده نقد را مدل - 1

 

 :یازدهمجلسه  یهدف کل

  دیپروس -دیپرس یالگو کسب دانش در مورد 

 :یازدهمجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 .دهد توضیح و بیان را پروسید -پریسید الگوی در کلیدی مفاهیم - 5

 .نماید بیان را مدل این به مربوط اختصاری های واژه - 2

 .ببرد نام را مدل گانه نه مراحل - 3

 .نماید سیمتر الگوریتمی در را مدل مختلف مراحل - 1

 نم بحث( اجتماعی تشخیص) مدل اول مرحله مورد در - 1

 ..نماید بحث( اپیدمیولوژیک تشخیص) مدل دوم مرحله مورد در - 1

 .نماید بحث( آموزشی و اکولوژیک تشخیص) مدل سوم مرحله مورد در  - 9

 

 :دوازدهمجلسه  یهدف کل

 )ادامه( دیپروس -دیپرس یالگو کسب دانش در مورد

 :دوازدهمجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

predisposing factors, reinforcing factors   و enabling factors نماید تعریف را. 

 .نماید بحث( اجرایی طرح) مدل پنجم و چهارم مرحله مورد در - 2

 .نماید بحث( ارزشیابی) مدل دوم مرحله مورد در - 3

 .نماید بحث ها یابیارزش انواع مورد در - 1 

 توضیح دهد.  Impact , Outcomeدر مورد  – 1

 

 

 

 

 :سیزدهمجلسه  یهدف کل



 دانشکده: EDOنام و امضای مسئول                              ام و امضای مدیر گروه:          ن                          نام و امضای مدرس:         

 تاریخ ارسال :                                                       تاریخ ارسال:                         ریخ تحویل:                     تا

 

  رفتار رییتغ یزیها و الگوها در مطالعه و برنامه ر هیانتخاب نظر صولا کسب دانش در مورد 

 :سیزدهمجلسه  ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد: انیپا در

 در مراحل مختلف برنامه را توضیح دهد.  رفتار رییتغ یزیدر مطالعه و برنامه ر مناسبی  ها و الگوها هیانتخاب نظرتاثیر  -

 و تعریف کند لیست نماید رفتار رییتغ یزیدر مطالعه و برنامه ر ی مناسب ها و الگوها هیانتخاب نظردر متغیرهای مهم را  –2

 را با توجه به جمعیت هدف، رفتار مورد نظر  و لزوم تغییر محیط یا سازمان را توضیح دهد. رفتار رییتغ یزیها و الگوها در مطالعه و برنامه ر هیانتخاب نظرنحوه  – 3

 

 ساعت(: 59) جمعا  و جبرانی در طول ترم جلسه چهاردهم تا پایان ترمواحد عملی  5.1

 نقد مقاله پژوهشی (5

 ک مقاله پژوهشی اصیل و .............. را مطالعه و همراه با نقد ارائه نماید. هر دانشجو بایستی به ازای هر نظریه و الگویی که در این درس ارائه می شود ی

 برنامه آموزشی تهیه شده توسط هر دانشجو  که بایستی یکی از رفتارهای اولویت دار سلامت را انتخاب نماید. ارائه حداقل دو        ( 2

 وزشی خود مبتنی برکاربست آن نظریه و الگو تهیه نماید.طرح مداخله ای آم نظریه یا الگویی متناسب با آن برگزیند. 

 طرح آموزشی خود را همراه با گزارش مکتوب و مستند به صورت کنفرانس در کلاس ارائه دهد. 

 

 

 منابع:

 بهداشت آموزش در رفتار مطالعه الگوهای. داوود زاده شجاعی - 5

 رفتار رتغیی و سلامت آموزش. داوود زاده شجاعی کبری، نوری   - 2

3 - Glanz K., Rimer B. K., & Viswanath K.  Health Behavior and Health Education. John Wiley & Sons. Last Edition. 
4 – Hyden J. Introduction tp Health Behavior Theory. Jones & Bartlett. Last edition. 
5 – Sharma and Romas. Theoretical foundations of health educationand health promotion. Last edition 

 

 روش تدریس:

  سخنرانی، بحث گروهی، پرسش و پاسخ

 

 وسایل آموزشی :

Power point و وایت بورد 

 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخ  سهم از نمره کل)بر حسب درصد( روش       آزمون

 //////////////////////// /////////////////////////// ----------------- ------------- کوئیز

 51 1/2/89 %25 امتحان کتبی تشریحی ترم آزمون میان 

 طبق برنامه دانشکده طبق برنامه دانشکده %11 امتحان کتبی تشریحی آزمون پایان ترم

پاسخ به سوالات در  حضور فعال در کلاس

 کلاس

 51 - 51 شنبه هر هفته 55%

امه های مقاله و برن نقد

شده توسط  تهیهآموزشی 

 دانشجویان 

 ارائهارزیابی 

 دانشجویان

 51 - 51 25تا  51جلسه  21%

 
 

 مقررات کلاس و انتظارات از دانشجو:

 .غیبت دانشجو بر اساس مقررات آموزشی دانشکده می باشد -

 حضور به موقع دانشجو در کلاس و قبل از حضور استاد  -

 خاموش بودن تلفن همراه دانشجو  -

  مشارکت در مطالب کلاس تا حد امکان   -

 رعایت نظم و انضباط در کلاس  -

 مشارکت فعال در بحث گروهی و پاسخ به سئوالات -

 

 

 

 

 

 

 رفتار سلامت رییو تغ یزیبرنامه ر یها و مدلها هینظر جدول زمانبندی درس



 روز و ساعت جلسه :

 

 مدرس وضوع هر جلسهم              تاریخ جلسه

5  

53/55/89 
 

 سلامت یاثربخش  در آموزش بهداشت و ارتقا یبرنامه ها یها یژگیوآشنایی با 
 

 دکتر بهروز حمزه

2  

29/55/89 

آموزش  یو اصول کاربرد آنها در برنامه ها تیو الگو، اهم هینظر فیتعرآشنایی با 

 سلامت  یبهداشت و ارتقا
 

 دکتر بهروز حمزه

3  

1/52/89 

 ،یسازمان ،یفرد نیب ،یها و الگوها )درون فرد هیانواع نظر یبند دستهآشنایی با 

 (یو بوم شناخت یاجتماع
 

 دکتر بهروز حمزه

 شده یزیرفتار برنامه ر ،یعمل منطق یها هینظرآشنایی با  89/ 55/52 1
 

 دکتر بهروز حمزه

 یاعتقاد بهداشت یالگوآشنایی با  59/52/89 1
 

 مزهدکتر بهروز ح

 یاجتماع یشناخت هینظرآشنایی با  21/52/89 1
  

 

 دکتر بهروز حمزه

 یکارامد -خود هینظرآشنایی با  59/5/89 9

 

 دکتر بهروز حمزه

 یاجتماع تیحما  هینظرآشنایی با  21/5/89 9

 

 دکتر بهروز حمزه

 یا هیفرانظر یلگواآشنایی با  9/2/89 8

 

 دکتر بهروز حمزه

 محافظت زشیانگ هینظربا آشنایی  51/2/89 55

 

 دکتر بهروز حمزه

  دیپروس -دیپرس یالگوآشنایی با  25/2/89 55

 

 دکتر بهروز حمزه

 )ادامه( دیپروس -دیپرس یالگوآشنایی با  29/2/89 52

 

 دکتر بهروز حمزه

 تر بهروز حمزهدک رفتار رییتغ یزیها و الگوها در مطالعه و برنامه ر هیانتخاب نظر اصولآشنایی با  1/3/89 53

 دکتر بهروز حمزه برنامه های آموزشی تهیه شده توسط دانشجویان ارائهنقد مقاله و    ارائه 55/3/89 51

 دکتر بهروز حمزه برنامه های آموزشی تهیه شده توسط دانشجویان ارائهنقد مقاله و    ارائه 59/3/89 51

 دکتر بهروز حمزه موزشی تهیه شده توسط دانشجویانبرنامه های آ ارائهنقد مقاله و    ارائه 21/3/89 51

 دکتر بهروز حمزه برنامه های آموزشی تهیه شده توسط دانشجویان ارائهنقد مقاله و    ارائه جبرانی در طول ترم 59

 هدکتر بهروز حمز برنامه های آموزشی تهیه شده توسط دانشجویان ارائهنقد مقاله و    ارائه جبرانی در طول ترم 59

 دکتر بهروز حمزه برنامه های آموزشی تهیه شده توسط دانشجویان ارائهنقد مقاله و    ارائه جبرانی در طول ترم 58

 دکتر بهروز حمزه برنامه های آموزشی تهیه شده توسط دانشجویان ارائهنقد مقاله و    ارائه جبرانی در طول ترم 25

 دکتر بهروز حمزه برنامه های آموزشی تهیه شده توسط دانشجویان ارائهنقد مقاله و    ارائه جبرانی در طول ترم 25

 


