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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

 دانشکده بهداشت

 آموزش بهداشت و ارتقای سالمتگروه 

 سالمت تغییررفتار و ریزی برنامه مدلهای و ها ظریهن طرح درس

 

و نیم واحد عملی نظری واحد 5.1تعداد و نوع واحد:   

 

044-99 دومنیمسال زمان:   

سالمت ارتقای و بهداشت آموزش  نیمباپیش نیاز :  54تا  8شنبه ها ، ساعت  ساعت کالس:   

99ارشد آموزش بهداشت ورودی   یدانشجویان کارشناسمخاطبان:   شماره کالس: 

حسین اشتریان: دکتر استاد  

 

 

 هدف کلی درس:

یر رفتار و کاربست آنها در تحلیل کسب دانش، شایستگی و مهارتهای الزم در مورد نظریه ها و الگوهای برنامه ریزی و تغی

 رفتار، طراحی و اجرا و ارزشیابی مداخالت آموزش بهداشت و ارتقای سالمت

 اهداف کلی جلسات 

(هدف یک جلسه هر جهت: )نظری جلسات کلی هدافا  

ارتقای سالمت و بهداشت آموزش در  های اثربخش ویژگیهای برنامه آشنایی با-  

  ارتقای سالمت و بهداشت های آموزش برنامه در آنها کاربرد اصول اهمیت و گو،ال تعریف نظریه و آشنایی با-

(شناختی بوم فردی،بین فردی،سازمانی،اجتماعی و درون) الگوها و نظریه ها دسته بندی انواع آشنایی با-  

 تغییررفتار ریزی برنامه و مطالعه در الگوها و ها نظریه انتخاب اصول با آشنایی-

ریزی شده برنامه منطقی،رفتار ریه های عملنظ آشنایی با-  
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بهداشتی الگوی اعتقاد آشنایی با-  

نظریه شناختی اجتماعیآشنایی با-  

کارامدی-نظریه خودآشنایی با-  

نظریه حمایت اجتماعی آشنایی با-  

الگوی فرانظریه ایآشنایی با-  

نظریه انگیزش محافظت آشنایی با-  

پروسید-الگوی پرسیدآشنایی با-  

 

  سالمت ارتقای و بهداشت آموزش در  اثربخش های برنامه ویژگیهای آشنایی با:اول لی جلسهک هدف

 :باشد قادر دانشجو پایان در :ویژه اهداف

 لیست( ارزشیابی تا سنجی نیاز مرحله از) را سالمت ارتقای و بهداشت آموزش در  اثربخش های برنامه ویژگیهای -
 .نماید

 .دهد توضیح را سالمت ارتقای و بهداشت آموزش در  اثربخش های برنامه ویژگیهای از یک هر -
 

 و بهداشت آموزش های برنامه در آنها کاربرد اصول و اهمیت الگو، و نظریه تعریف آشنایی با:دوم کلی جلسه هدف

 سالمت ارتقای
 :باشد قادر دانشجو درپایان :ویژه اهداف 
 .کند رابیان مدل و نظریه تعریف -
 .نماید راشناسایی اجزا این مدل ودریک کرده تعریف را تغیروممفهوم، سازه - 
 .نماید بیان را سالمت ارتقای و بهداشت آموزش های برنامه در ومدل نظریه اهمیت-

 .دهد توضیح را سالمت ارتقای و بهداشت آموزش های برنامه در ومدل نظریه کاربرد موارد و اصول-
 

 بوم و اجتماعی سازمانی، فردی، بین فردی، درون) الگوها و ها نظریه انواع بندی دسته آشنایی با:سوم جلسه کلی هدف

 (شناختی
 :باشد قادر دانشجو درپایان:ویژه اهداف
 .ببرد نام را مدل و نظریه انواع–
 .دهد توضیح مختصر بطور را ومدل نظریه انواع -
 .نماید بندی رادسته( تیشناخ بوم و اجتماعی سازمانی، فردی، بین فردی، درون)ومدل نظریه انواع–
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 شده ریزی برنامه منطقی،رفتار عمل های نظریه آشنایی با:چهارم جلسه کلی هدف

 :باشد قادر دانشجو درپایان:ویژه اهداف 
 .نماید بیان را شده ریزی برنامه رفتار و منطقی عمل تئوری نظری ساختگاه- 
 .دهد راتوضیح تئوری مفروضات-
 .نماید لیست را شده ریزی برنامه رفتار وتئوری منطقی عمل تئوری های سازه-
 .دهد راتوضیح شده ریزی برنامه رفتار وتئوری منطقی عمل تئوری تفاوت-
 .دنمای بحثرا  آن محدودیتهای درمورد و نموده نقد را تئوری-
 

  بهداشتی اعتقاد الگوی آشنایی با:پنجم جلسه کلی هدف

 :باشد قادر دانشجو پایان در:ویژه اهداف
 .دهد توضیح مختصری مدل این گیری شکل تاریخچه درباره-
 .نمایند بحث گرفت شکل مدل این آنها براساس که های فرضیه درباره-
 .نمایند بیان مختصری توضیح هریک مورد در و نامبرده را مدل این( اجزاء)های سازه-
 .نمایند بحث مدل محدودیتهای مورد در و نموده نقد را مدل-
 

  اجتماعی شناختی نظریهآشنایی با :ششم سهجل کلی هدف

 باشد قادر دانشجو درپایان :ویژه اهداف
 .دهد توضیح مختصری جتماعیای شناخت تئوری گیری شکل تاریخچه درباره-
 .نمایند بحث مدل این کلی واصول فرضیات درباره-
 .نماید لیست را تئوری این در موجود اساسی مفاهیم-
 .دهد توضیح را آن حلومرا ای مشاهده یادگیری-
 .نماید بحث سالمت بر آن اثر نحوه و متقابل کنندگی تعیین درمورد-
 .نمایدن رابیا expectationو outcome expectancyتفاوت-
 .دهد توضیح کاربردی بامثالی را هریک ونقش آن انواع کرده، تعریف را تقویت-
 نماد توانایی و واکنشی خود توانایی خودتنظیمی، توانایی راندیشی،دو توانایی جانشینی، توانایی رفتاری، توانایی درمورد-

 .نماید بحث سازی
 .دنمای بحث آن محدودیتهای مورد در و نموده نقد را تئوری-
 

  مدیآکار-خود نظریه با آشنایی :هفتم جلسه کلی هدف

 :باشد قادر دانشجو درپایان:ویژه اهداف
 .نماید تعریف را کارآمدی خود-
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 .دهد توضیح مختصری مدل این گیری شکل تاریخچه درباره-

 self conceptو self esteem ،outcome expectancyمانند مشابهی مفاهیم با خودکارآمدی مفهوم تفاوت درباره

 .نماید بحث

 .دهد توضیح هریک مورد در و نامبرده را خودکارآمدی گانه پنج منابع- 

 .نماید بحث بهداشتی غیر رفتار درتغییر خودکارآمدی اثرات درمورد-
 

 اجتماعی حمایت نظریه آشنایی با:هشتم جلسه کلی هدف

 :باشد قادر دانشجو درپایان :ویژه اهداف 
 .کند تعریف را اجتماعی حمایت–
 .کند بیان را اجتماعی حمایت تاریخچه از مختصری–
 .دهد توضیح را ارزیابی حمایت و اطالعاتی حمایت ابزاری، حمایت عاطفی، حمایت–
 .نماید بحث بهداشتی غیر رفتار تغییر در اجتماعی حمایت اثرات درمورد-
 

  ای فرانظریه الگویآشنایی با :نهم جلسه کلی هدف

 :باشد قادر دانشجو درپایان:ویژه اهداف
 .دنمای بحث مدل این کلی اصول درباره-
 .دببر نام را مدل این ی ها سازه-
 .دهد توضیح هرمرحله ویژگیهای مورد در و برده نام را تغییر فرایند حین افراد گذار مرحله پنج-
 .نماید لیست را رفتار تغییر شناختی فرایندهای-
 .نماید ارائه کاربردی ومثالی نموده بحث شده ذکر شناختی فرایندهای از هریک درباره-
 .نماید لیست را رفتار تغییر رفتاری فرایندهای-
 .نماید ارائه کاربردی مثالی و نموده بحث ذکرشده یرفتار فرایندهای از هریک درباره-
 .نمایند بحث آن محدودیتهای مورد در و نموده نقد را مدل-
 

  محافظت انگیزش نظریه : آشنایی بادهم جلسه کلی هدف

 :باشد قادر دانشجو درپایان:ویژه اهداف
 .نمایند بحث مدل این کلی اصول درباره-
 .ببرد نام را مدل این سازه هفت–
 پاسخ، های هزینه شده، درک خوذکارآمدی بیرونی، و درونی پاداشهای شده، درک شدت شده، درک حساسیت سازه-

 .کند تعریف را حفاظت انگیزش و پاسخ کارآمدی
 .دهد توضیح را آمدن کنار ارزیابی و تهدید ارزیابی شناختی میانجی فرایند دو-
 .نماید ثبح آن محدودیتهای مورد در و نموده نقد را مدل-
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 پروسید-پرسید الگویآشنایی با :یازدهم جلسه کلی هدف

 :باشد قادر دانشجو درپایان :ویژه اهداف
 .دهد توضیح و بیان را پروسید-پریسید الگوی کلی مفاهیم-
 .نماید بیان را مدل این به مربوط اختصاری های واژه-
 .ببرد نام را مدل گانه نه مراحل-
 ی نماید.بررس را مدل مختلف مراحل-
 ماید.ن بحث( اجتماعی تشخیص)مدل اول درموردمرحله-
 .نماید بحث( اپیدمیولوژیک تشخیص)مدل دوم حلامر مورد در-
 .نماید بحث( وآموزشی اکولوژیک تشخیص)مدل سوم درموردمرحله-
 

  رفتار تغییر ریز برنامه و مطالعه در الگوها و ها نظریه انتخاب اصول آشنایی با:دوازدهم جلسه کلی هدف

 :باشد قادر دانشجو درپایان :ویژه اهداف
 .دهد توضیح را برنامه مختلف مراحل در رفتار تغییر ریزی برنامه و مطالعه در مناسب الگوهای و ها نظریه انتخاب تاثیر-
 .یدنما لیسترا  رفتار تغییر ریزی برنامه و مطالعه در مناسب الگوهای و ها نظریه انتخاب در را مهم متغیرهای–
 لزوم و  نظر مورد رفتار هدف، جمعیت به توجه با را رفتار تغییر ریزی برنامه و مطالعه در الگوها و ها نظریه انتخاب نحوه–

 هد.د توضیح سازمان یا محیط تغییر
 

  عملی نیم واحد
 همراه و مطالعه را لاصی پژوهشی مقاله یک شود می ارائه درس این در که الگویی و نظریه هر ازای به بایستی دانشجو هر
 یا نظریه .نماید انتخاب را سالمت دار اولویت رفتارهای از یکی مرتبط با آموزشی برنامه دو دانشجو هر. نماید ارائه نقد با

 طرح .نماید تهیهرا  الگو و نظریه آن برکاربست مبتنی خود آموزشی ای مداخله طرح. برگزیندرا  آن با متناسب الگویی
 هد.د ارائه کالس در کنفرانس صورت به مستند و مکتوب گزارش با همراه را خود آموزشی

 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

 
 
 

 سالمت رفتار تغییر و ریزی برنامه مدلهای و ها نظریه درس زمانبندی جدول

 استاد موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

دکتر  سالمت ارتقای و بهداشت آموزش در  اثربخش های برنامه ویژگیهای با آشنایی- 51/51/99 1
حسین 
 اشتریان

 آموزش های برنامه در آنها کاربرد اصول و اهمیت الگو، و نظریه تعریف با آشنایی- 12/51/99 2

  سالمت ارتقای و بهداشت

فردی، سازمانی،  فردی، بین درون) الگوها و ها نظریه انواع بندی دسته با آشنایی- 50/5/044 3

 (شناختی بوم و اجتماعی

 تغییررفتار ریزی برنامه و مطالعه در الگوها و ها نظریه انتخاب اصول با شناییآ- 15/5/044 4

 شده ریزی برنامه منطقی، رفتار عمل های نظریه با آشنایی- 18/5/044 5

 بهداشتی اعتقاد الگوی با آشنایی- 0/1/044 6

 اجتماعی شناختی با نظریه آشنایی- 55/1/044 7

 کارامدی-خود ریهبا نظ آشنایی- 58/1/044 8

 اجتماعی حمایت نظریه با آشنایی- 11/1/044 9

 ای فرانظریه با الگوی آشنایی- 5/2/044 11

 محافظت انگیزش نظریه با آشنایی- 8/2/044 11

 پروسید-پرسید با الگوی آشنایی- 11/2/044 12

 ارایه کار عملی دانشجویان 19/2/044 13

14 1/0/044 

15 51/0/044 

16 59/0/044 
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 :مقررات درس و انتظارات از دانشجو

  :رود از دانشجویان محترم انتظار می

 حضور منظم و دقیق داشته باشند. -5

 مشارکت نمایند. آنالین در فعالیت های آموزشی -1

 در هر جلسه آمادگی پاسخ گویی به سؤاالت مبحث قبلی را داشته باشند. -2

 فاده نمایند.از منابع  معتبر علمی است -0

 .در سامانه نوید بارگذاری نمایندبموقع تکالیف را  -1

 .داشته باشد مشارکت در بحث وپیش مطالعه ، تحقیق  -1

 

 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخ نمره روش آزمون  آزمون

الیف ك، انجام تپرسش و پاسخ تكالیف 

 محوله و کویز

   هر جلسه کالس 5

  ته پنجمهف 5 تبیکآزمون  آزمون میان دوره

  پایان ترم 01 یآزمون کتب آزمون پایان دوره
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