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  :  پایان دورهارزشیابی 
  .را در آموزش بهداشت و سالمت شرح دهید ) مدل ( کاربرد الگو-1
   منظور از مفهوم و سازه در یک مدل چیست؟-2
  هایی است؟  یک تئوری خوب دارای چه ویژگی-3
 .است.........................  فرضیه اصلی در تئوری انتظار ارزش -4

 که ،است........... رفتار شخص  مهمترین عوامل تعیین کننده عمل منطقی بر طبق تئوری-5
  .شود منجر به انجام یک رفتار می

  .باشد می................. و..................... قصدهای رفتاری عملکرد دو عامل -6
 براساس سومین  ریزی شده،  تفاوت اصلی بین تئوری عمل منطقی و تئوری رفتار برنامه-7

  .است..................... ن کننده قصد رفتاری، یعنی عامل تعیی
و  های پیشگیری از بارداری هستند دو خانم دارای نگرش مثبت نسبت به مصرف قرص-8

ولی قصد آنها با یکدیکر متفاوت  باشند،از هنجارهای اجتماعی یکسان نیز برخوردار می
  دهد؟دیگری انجام نمی دهد و میها رفتاری را انجامنظر شما چرا یکی از خانمه ب. است

های اصلی  بینی کننده عنوان پیشه ها ببیش از نگرش...................  تئوری عمل منطقی به -9
  .رفتار توجه دارد

افزوده گردیده ................................ریزی شده عنصر سومی به نام   درتئوری رفتار برنامه-10
  .است

  .ریزی شده را نام ببرید رفتار برنامه اهداف تئوری -11
   بر اساس مدل اعتقاد سالمتی، رفتار انسان به چه متغیرهایی بستگی دارد؟-15
  . رفتار بهداشتی را تعریف نمایید-16
گیرد برای واکسیناسیون فرزندش  بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی مادری که تصمیم می-17

  ت و نظراتی باید داشته باشد؟به درمانگاه مراجعه نماید، چه اعتقادا
ریزی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی، چه نکاتی را باید مورد توجه قرار  برای برنامه-18
  داد؟
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  . سید را شرح دهید اصول مدل پری-19
  .سید را شرح دهید هدف مدل پری-20
- در کدامیک از مراحل مدل پری سید، کیفیت زندگی جمعیت مورد مطالعه بررسی می-21

  :شود 
   2 مرحله -                                 ب1 مرحله –الف 

   4 مرحله -                                    د3 مرحله –ج 
های زیر مناسب سید، برای شناخت مشکالت اجتماعی کدامیک از روش  در مدل پری-22
  :باشدمی

   داده های خدمات عمومی-ب  مدل دلفی                                  -الف 
   تمام موارد- مروری بر مطالعات انجام شده               د -ج

  تنظیم اولویت میان مشکالت انتخاب شده، کدام مورد زیر صحیح نیست ؟ برای-23
  .فناوری مناسب را در دسترس داشته باشد –الف 
  باشدها هم می مورد توجه سایر سازمان-ب 
  .بیشترین بازدهی را داشته باشد در صورت توجه -ج 
  .ای باشد اولویت ملی و منطقه-د

  سید چیست؟  مراحل ارزیابی مدیریتی و اجرایی مدل پری-24
   منابع در دسترس - منابع مورد نیاز                           ب-الف 

   همه موارد - عوامل مؤثر بر اجرا                       د -ج 
، اثرات فوری برنامه بر آگاهی، نگرش و رفتار را مورد ....سید، ارزشیابی  در مدل پری-25

  .توجه قرار می دهد
بر اساس نظریه یادگیری اجتماعی،کارکرد روانی با توجه به واکنش متقابل پیوسته میان 26- 

 .شودتبیین می......................... عوامل تعیین کننده 

 ...............ای این است که یادگیری مزبور ادگیری مشاهدههای جالب ی یکی از جنبه27- 
  .در این نوع یادگیری فراگیر مجبور نیست پاسخی بدهد .گیرد صورت می

  .است ............... اه رترین نوع یادگیری، یادگیری ازعمده در نظریه یادگیری اجتماعی، -28



 439  هاها و مدلتئوری

ایجاد رفتار از طریق مشاهده نتایج عمل مدل رفتاری یا سرمشق، را تقویت 29- 
  .گویند می ...................

  .ای را نام برده وتوضیح دهیدهای زیر بنایی فرآیند یادگیری مشاهدهمولفه   -30
  .ای را نام برده وتوضیح دهیدانواع تقویت در یادگیری مشاهده31- 

  .باشد می........................................... گیری خود کارآمدی شامل  عوامل مهم در شکل -32
  :خودکارآمدی یعنی -33
  انجام رفتار با اعتقاد به توانایی انجام عمل )الف
  انجام کاربا توجه به عوامل محیطی ) ب
  نامناسب خود انجام رفتار با توجه به عملکردهای مناسب و) ج
  ریزی بدون کمک دیگراننامهبر فعالیت مثبت و) د

  .چهار منبع خود کارآمدی را نام برده وتوضیح دهید 34-
  .تاثیر خود کارآمدی بر رفتاررا، توضیح دهید  چگونگی-35
  در ایجاد حس خود کارآمدی چه عواملی موثراست ؟  -36
های منظم و سیستماتیکی است که باعث خود تنظیمی تالش ------)غ( یا)ص (-37

  .شود فکار، احساسات و اعمال در جهت رسیدن به اهداف و امیال فرد میهدایت ا
  .چهار عنصر اصلی از تئوری انتشار نوآوری را نام ببرید -38
است که از آن طریق یک  فرآیندی تئوری فرآیند تصمیم نوآوری، ------)غ(یا)ص (-39

  .گذرد ی نوآوری میگیر ای از فرآیند تصمیم فرد یا گروه اجتماعی و اقتصادی یا منطقه
بر این اساس است که چه کسانی و در چه زمانی نوآوری را .......................... تئوری40- 

کنند و یک منحنی زنگی شکل اغلب برای نشان دادن درصد افرادی که یک  قبول می
  .شود پذیرند، استفاده می نوآوری را می

ت است، برای به دست آوردن پیش زمینه هر کس که خواهان ایجاد تغییر در اجتماعا -41
  اطالعاتی مناسب و سنجش،چه بررسیهایی را باید انجام دهد؟
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، عوامل ایجاد کننده تغییر، اقداماتی صورت ......................................در یک برنامه   -42
 کندروها خواهند داد تا اکثریت متأخر را وادار به عمل و رسوخ به هسته مرکزی مقاومت

   .نمایند
برای توسعه جامعه این امر، یک نیاز ایدئولوژیکی است، که تغییر  ------)غ(یا)ص (-43

  .باید نتیجه تشخیص وضعیت جامعه از نیازهای احساس شده باشد

  راجرز و شومیکر احتمال تغییر را بر اساس تأثیرات متقابل چه ابعادی  -44
  دانند؟می
  هایی هستند؟ارگزاران یا نوآوران دارای چه نقشدر فرآیند نوآوری، ک -45
  ؟  را با ذکر مثال شرح دهید روشهای مقابله با ناهماهنگی شناختی راهها و-46
  ؟شرح دهید.  بستگی داردیاملو ع چهمیزان ناهماهنگی به -47
  .ست  برای کاهش ناهماهنگی بیشتر ا......................هر قدر ناهماهنگی بیشتر باشد،  -48
آید که افراد در معرض اطالعات ناهماهنگی هنگامی به وجود می ------)غ(یا)ص (-49

  .و باورهای ناسازگار قرار می گیرند
-استفاده می....................... گاه فرد برای کاهش ناهماهنگی، به طور ناخودآگاه از  -50

  .کند
 دارد؟ تجارب خود کاربرداردی  در چه مواین تئوری در آموزش بهداشتبه نظر شما  -51

  ؟در این مورد را شرح دهید
 
  
 
 
 
 
 

 


