
تئوری هب و الگوهب
در 

آموزش بهداشت و تغییر رفتبر  
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: دالیل شکست فعبلیت هبی آموزش بهداشت

ّب ٍ هؼيبس يْبي فشٌّگي  ٌّدبس •
ثب اّذاف آهَصؽ هتٌبػت اطالػبت ًب اسائِ •
ٍالغ  ثيٌبًِ ًجَدى تغييشات سفتبسي هَسد ًظش   •
ًبهٌبػت خوؼيت ّذف اًتخبة •
ًجَدى ؿيَُ آهَصؽ هَسد اػتفبدُ ثب سفتبس ٍ خوؼيت هٌبػت •

ّذف
والع ّبي ثشگضاسي »آهَصؿگشاى ثْذاؿت ،آهَصؽ سا •

« ...... آهَصؿي ،تْيِ ٍ تَصيغ خضٍات ، پوفلت ّب ثشٍؿَسّب ٍ 
هي داًٌذ 
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عوامل پنج گبنه مؤثر بر رفتبر و شرایط مرتبط بب سالمتي

ػَاهل دسٍى فشدي يب ؿخلي •
ػَاهل هيبى فشدي  •
ػَاهل ػبصهبًي يب ًْبدي •
ػَاهل خبهؼِ •
ػَاهل ػيبػت ػوَهي  •
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وظیفه آموزش بهداشت جهت تغییر رفتبر بهداشتي افراد  

وَؿؾ ّبي ػبصهبًي  •
تلويوبت ػيبػي   •
فؼبليت ّبي التلبدي •
فؼبليت ّبي هحيطي   •
ٍػبيل استجبط خوؼي   •
ثشًبهِ ّبيي دس ػطح خبهؼِ  •

سا ًيض ؿبهل هي ؿَد  
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سفتبسّبي ثْذاؿتي لؼوتي اص يه ػيؼتن اختوبػي ثضسگتش  •
هي ثبؿٌذ  

تغييشات پبيذاس دس سفتبسّبي ثْذاؿتي ًيبصهٌذ تغييشات  •
حوبيتي دس ول ػيؼتن اػت 
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تعریف آموزش بهداشت 

: (1973)كميتٍ آمًزش بُداشت سبزمبن بُداشت جُبوي 
آهَصؽ ثْذاؿت سا فشآيٌذي هي داًذ وِ ؿىبف ثيي  

. اطالػبت ثْذاؿتي ٍ ػولىشدّبي ثْذاؿتي سا پش هي وٌذ 
اص ًظش وويتِ ، آهَصؽ ثْذاؿت دس فشد ايدبد اًگيضُ هي  

وٌذ تب اطالػبت سا اتخبر وشدُ ٍ ثب آى وبسي سا اًدبم دّذ ٍ 
ثتَاًذ اص طشيك پشّيض اص فؼبليت ّبي صيبى آٍس ٍ وؼت  

.ػبدات ػَدهٌذ ، خَدؽ سا ػبلن تش ًگِ داسد 
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(:1999)گريه ي كريتر 
آهَصؽ ثْذاؿت سا ّش گًَِ تشويجي اص تدشثيبت   •

يبدگيشي ثشًبهِ سيضي ؿذُ هي داًٌذ وِ سفتبس داٍطلجبًِ  
هٌدش ثِ ػالهت سا دس افشاد ، گشٍُ ّب يب خَاهغ ، هؼتؼذ 

.ٍتمَيت هي وٌذ 

تعریف آموزش بهداشت 
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: (2002)گلد ي مبيىر •
ّشگًَِ تشويجي اص تدشثيبت يبدگيشي ثشًبهِ سيضي ؿذُ ثش  •

اػبع تئَسي ّبي دليك وِ ثشاي افشاد گشٍُ ّب ٍ خَاهغ  
فشكتي سا فشاّن هي وٌذ وِ اطالػبت ٍ هْبستْبي الصم  

خْت اتخبر تلويوبت پش هحتَا سا وؼت ًوبيٌذ سا آهَصؽ 
ثْذاؿت هيذاًذ 

تعریف آموزش بهداشت 
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:سبزمبن بُداشت جُبوي
آهَصؽ ثْذاؿت ػجبست اػت اص تـَيك ٍ تشغيت هشدم ثشاي  
لجَل، اًدبم ٍ اداهِ سفتبسي وِ ثشاي يه صًذگي ػبلن الصم 
ٍ ضشٍسي اػت ٍ ثِ وبس ثشدى ػمل ٍ هٌطك ثشاي اػتفبدُ 

.كحيح اص خذهبت ثْذاؿتي وِ دس دػتشع آًْبػت 

تعریف آموزش بهداشت 
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( :1978)بيبويٍ آلمبآتب  
ثب تأويذ ثش هـبسوت افشادٍ خبهؼِ  هؼٌب ٍػوت ٍػَيي  •

. تبصُ ثِ ثىبس گيشي آهَصؽ ثْذاؿت ثخـيذ 
دس ايي ثيبًيِ تؼشيف پَيبيي اص آهَصؽ ثْذاؿت اسائِ ؿذُ •

:ٍآى فشآيٌذي اػت وِ ووه هي وٌذ هشدم 
  تـَيك ؿًَذ تب ػبلن ثبؿٌذ
  ثذاًٌذ چگًَِ ػبلن ثبلي ثوبًٌذ
   ثِ طَس فشدي يب گشٍّي دس خْت حفظ ػالهت خَد الذام وٌٌذ
   ّش گبُ احتيبج داؿتِ ثبؿٌذ طلت ووه ًوبيٌذ  .

تعریف آموزش بهداشت 

11



( :1978)بيبويٍ آلمبآتب  •
ثِ دليل ّويي ًمؾ هحَسي ٍ اػبػي هـبسوت آگبّبًِ ٍ  •

داٍطلجبًِ هشدم دس سفتبس ٍ ثْجَد ٍضؼيت ػالهت خَد دس 
 خبهؼِ ، استمبء ػالهت سا

فشآيٌذ لبدس ػبختي هشدم ثشاي لجَل هؼئَليت ٍ وؼت » 
«وٌتشل ثش ػالهت خَد ٍ ثْجَد آى 

تؼشيف وشدُ اػت  

تعریف آموزش بهداشت 

12



تئوری هب و مدل هبی آموزشي  

دس  تؼييي ٍتـخيق ػَاهل فشدي ، اختوبػي ٍ هحيطي  •
هَثش ثش سفتبسٍ اًطجبق آًْب ثب ػبختبسّب ي فشٌّگي ٍ  

اختوبػي هَخَد  ، ساّگـب هي ثبؿٌذ
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تئوری هب و مدل هبی آموزشي  

:هي تَاًٌذ ثِ پشػؾ ّبي ثشًبهِ سيضاى دس هَسد ايٌىِ  
چشا هشدم سفتبس هطلَة هَسد  ًظش سا ًذاسًذ؟  •
چگًَِ ثبيذ سفتبس سا تغييش دٌّذ؟ •
چِ ػَاهلي س ا ثبيذ دس اسصؿيبثي ثشًبهِ ّب دس ًظش گشفت ؟  •

پبػخ دٌّذ
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تئوری هب و مدل هبی آموزشي  

اگشچِ هيضاى هَفميت ثشًبهِ ّبي آهَصؿي ثْذاؿت ٍ •
اهب آًْبيي وِ ثشاػبع ًظشيِ .استمبء ػالهت هتفبٍت اػت 

ّب ٍ الگَّبي هٌبػت تْيِ  ؿذُ اًذ احتوبل هَفميت  
ثيـتشي داسًذ
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:بِ طَر كلي ًظزيِ ّب ٍالگَّب
  پايٍ ي اساس مذاخالت آمًزضي را تطكيل مي دَىذ
  ابساري براي تبييه ي تًجيٍ طرح َاي بُذاضتي َستىذ

  چارچًبي براي بروامٍ ريسي مذاخالت بُذاضتي َستىذ

  بٍ بروامٍ َا جُت مي دَىذ

  از ريش آزمًن ي خطا جلًگيري مي كىىذ

 امكان تكرار مجذد مذاخالت بُذاضتي را فراَم مي كىىذ

  مًفقيت يا ضكست بروامٍ َا را تحليل مي كىىذ
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چیست ؟(نظریه )تئوری 

تئَسي ًمـِ ساّي ثشاي هطبلؼِ هـىالت ، تَػؼِ هذاخالت •
.هٌبػت ٍ اسصيبثي هَفميت آًْب سا فشاّن هي وٌذ 

:تئَسي ثِ  •
يىذيگشهٌطمي پذيذُ ّبي هشتجط ثب تَضيح •
تؼييي اخضائي وِ ثِ طَس ظبّشي ثشاًَاع گًَبگَى سفتبس اثش هي    •

گزاسًذ 
ايي اخضا ٍ ًحَُ ي ػولىشد آًْب  دسن  •
ايٌىِ چگًَِ ٍ تحت چِ ؿشايطي هي تَاى  سٍ ي چٌيي اخضايي اثش   •

گزاؿت  

هي وٌذ ووه 
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چیست ؟(نظریه )تئوری 

اگش تئَسي ّب ثِ خَثي تذٍيي ٍ ثبثت ؿذُ ثبؿٌذ ٍ ػالٍُ  •
ثش آى ، اگش ثِ خَثي ًيض اًتخبة ٍ هبّشاًِ تطجيك دادُ  

ؿًَذ هي تَاًٌذ ثِ پيؾ ثيٌي پيبهذ ّبي احتوبلي هذاخالت 
دس هَلؼيت ّبيي وِ لجالً ّشگض ثب آًْب هَاخِ ًـذُ اين 

ووه وٌٌذ 
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چیست ؟(نظریه )تئوری 

ثىبس گيشي تئَسي ّب دس طي هشاحل هختلف ثشًبهِ سيضي ، اخشا •
ٍ اسصؿيبثي يه ثشًبهِ ثِ طشاحبى ثشًبهِ ّبي آهَصؿي ووه 

:خَاّذ وشد تب 
دسػتي اص فشآيٌذّبي هتغيش سفتبس ٍ تأثيش ًيشٍّبي دسن •

گًَبگَى ثش سفتبس ثْذاؿتي ؿبهل هحيط ّبي اختوبػي ٍ 
فيضيىي سفتبسّبي ثْذاؿتي ٍ هحيطي وؼت ًوبيٌذ 

گشٍُ ّذف هٌبػت ثشاي هذاخالت سا اًتخبة وشدُ  •
ثش تشيي اػتشاتظي ّب ٍ  هٌبػت تشيي هطبلت آهَصؿي سا هؤثش •

گضيٌٌذ  
هذاخلِ هَفك تش ٍ اص ًظش صهبى ٍ ّضيٌِ  همشٍى ثِ كشفِ تش تب •

.  گشدد 
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چیست ؟(نظریه )تئوری 

:اص تئَس يْب هي تَاى ثِ ػٌَاى هجٌبيي ثشاي
تحميك ٍ تٌظين فشضيِ ّب   •
اسصيبثي ًيبص ّب   •
طشاحي ٍ پيؾ ثيٌي ًتبيح   •
اًذاصُ گيشي اثشات   •
ثبصًگشي ٍ اكالح هذاخالت •

اػتفبدُ ًوَد
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چیست ؟(نظریه )تئوری 

تئَسي ّب ثِ ثشًبهِ سيضاى ووه هي وٌٌذ وِ يه لذم ثِ •
ػمت سفتِ ٍ ثِ تلَيش ثضسگتشي تَخِ وٌٌذ ، هثل يه 

تئَسي ّب ثبيذ ثشاي هَلؼيت ّبي ٍػيغ گًَبگًَي  . ٌّشهٌذ 
لبثل وبسثشد ثبؿٌذ  
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چیست ؟(نظریه )تئوری 

تئَسي ّب دس آهَصؽ ػالهت  دس پبػخ ثِ چْبس ػؤال ثِ وبس  
:گشفتِ هي ؿًَذ 

لؼوت ّبيي سا وِ ثبيذ ّذف تغييش هذاخالت لشاس گيشًذ ثِ هب   :چٍ؟ •
.  ًـبى هي دّذ 

فشآيٌذّبيي وِ تغييشات سا دس هتغيش ّبي هَسد ًظش ايدبد هي    :چرا؟•
   وٌٌذ تـشيح هي وٌذ

تشتيت صهبًي اخشاي هذاخالت سا هؼيي هي وٌذ  :چٍ يقت ؟•
ساُ يب سٍؽ ّبيي سا وِ ثبيذ دس هذاخالت ٍ ًَآٍسي ّب ثِ آى   :چگًوٍ؟ •

تَخِ داؿت ثيبى هي وٌذ  
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چیست ؟(نظریه )تئوری 

ًظشيِ ّب راتبً خالكِ ّؼتٌذ ٍ حبٍي •
هثل فٌدبى ّبي  . هحتَاي خبكي ًيؼتٌذ 

خبلي لَُْ  
ًظشيِ ّب ؿىل ّب ٍ هشص ّبيي داسًذ اهب   •

ّيچ چيض دسٍى آًْبًيؼت
آًْب ٍلتي هفيذًذ وِ ثب ػٌبٍيي ، اّذاف  •

. ٍ هؼبيل خبف پش ؿًَذ 
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هر تئوری شبمل سه جسء است 

 ( :concepts) مفبَيم •
يه تئَسي ّؼتٌذ وِ دس ٍالغ خويش ؿىل  ( ػٌبكش اٍليِ ) ّبي ػبصًذُ ثلَن 

هفبّين خالكِ اي اص ػمبيذ، افىبس ٍ ايذُ ّب  . دٌّذُ آًْب ثِ حؼبة هي آيٌذ 
.  سا اًتمبل هيذّذ

 ( : constructs) سبزٌ •
ّؼتٌذ وِ ثشاي اػتفبدُ دس يه تئَسي خبكي ايدبد يب پزيشفتِ ؿذُ  هفبّيوي 

ػبصُ ّب  . هفبّين اكلي يه تئَس ي ػبختبس ّبي آى ّؼتٌذ . اًذ 
.  هتغيّشّبئي ّؼتٌذ  وِ ػيٌي ٍ لبثل هـبّذُ ًيؼتٌذ ثلىِ اًتضاػي ٍ پٌْبًٌذ
ثِ ػجبست ديگش ػبختبسّب، تفىشات تشويجي يب هفبّين وليذي تئَسي ّب ثِ  

آيٌذحؼبة هي 
 ( : variables)متغيرَب •

آًْب ساّي سا وِ يه ػبختبس دس يه هَلؼيت .ػولي ػبختبس ّب ّؼتٌذ ؿىل 
.  خبف اًذاصُ گيشي ؿًَذ سا هـخق هي وٌٌذ 
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: سالهت آهَسش در ّب تئَری اس استفبدُ هشايبی اس بزخي
بروامٍ براي گيري اوذازٌ قابل اَذاف تعييه 
 تعييه ريش مًرد استفادٌ در آمًزش بُذاضت يا ارتقاء سالمت

 ٍتصميم گيري جُت زمان بىذي مذاخل

  اوتخاب مخلًط مىاسبي از راَبردَا  ي ريش َا

 برقراري ارتباط ميان متخصصيه

تكرار ي باز سازي مذاخالت آمًزضي مًفق

 سازماوذَي سؤاالت  تحقيق دربارٌ آمًزش سالمت

 ٍدرك بُتر پذيذٌ مًرد مطالع

 تحقيق عملكرد ي ي كاربردي

 تطريح ي تًجيٍ كارَاي آمًزضي براي َمكاران

 تجسيٍ ي تحليل مًفقيت َا يا ضكست َا

ٍافسايص كارايي ي اثربخطي بروام
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:  تئوری هببه دو دسته کلي تقسیم مي شوند 

(Explanatory Theories):ّبي تَضيحي تئَسي •
ٍخَد يه هـىل سا تَضيح هي دٌّذ ٍ ثِ خؼتدَي ػَاهل ثِ ٍخَد ػلل 

هثل فمذاى ٍاوٌؾ ، اػتوبد ثِ ًفغ ، حوبيت اختوبػي ) آٍسًذُ يه هـىل 
هذل اػتمبد ثْذاؿتي ، تئَسي . وِ لبثل تغييشًذ ووه هي وٌذ ( يب هٌبثغ 

هثبل ّبيي اص   سفتبسي ثشًبهِ سيضي ؿذُ ٍ هذل فشآيٌذ پزيشؽ احتيبط
. تئَسي ّبي تَضيحي هي ثبؿٌذ 

:    (Change  Theories)تئَسي ّبي تغييش •
ايدبد هذاخالت ثْذاؿتي ووه هي وٌٌذ ٍ هفبّيوي سا وِ هي تَاًٌذ ثِ پيبم  ثِ 

ّب ٍ اػتشاتظي ّب ي ثشًبهِ تجذيل ؿًَذ هـخق هي ًوبيٌذ ٍ پبيِ اي ثشاي 
ايي تئَسي ّب ثِ ؿفبف ػبصي فشضيبت  . اسصؿيبثي ثشًبهِ فشاّن هي وٌٌذ 

تئَسيْبي ًوًَِ ّبئي اص . طشاحبى دس هَسد ػلل يه ثشًبهِ ووه هي وٌذ 
.هي ثبؿٌذ  تغييش ؿبهل تئَسي ّبي ػبصهبًذّي خبهؼِ ٍ اًتـبس ًَآٍسي ّب
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کبربرد تئوری هبی توضیحي و تغییر را در 
طراحي و ارزیببي برنبمه نشبن مي دهد
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چیست؟( الگو)مدل

ؿىل ووتش پباليؾ يبفتِ يه تئَسي ، يب تئَسي ّبيي وِ دس •
هشاحل اٍليِ اؿبى لشاس داسًذ 

پبيِ ٍاػبػي ثشاي تَػؼِ ٍ تىبهل تئَسي ّب هحؼَة هي  •
.ؿَد 

تئَسي ّب ػؼي دس تَضيح فشآيٌذّبي صهيٌِ يبدگيشي   •
.داسًذ اهب هذل ّب تٌْب ثِ ثبص ًوبيي آى هي پشداصًذ 

يه هذل ، صيش هدوَػِ يه تئَسي هحؼَة هي ؿَد   •
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چیست؟( الگو)مدل

هذل ّب ًؼجت ثِ تئَسي ّب ووتش وبهل ثَدُ ٍ خضئيبت  •
ووتشي ًيض داسًذ ٍ  فمط ػَاهل تَكيف وٌٌذُ سفتبس  ٍ  

استجبطبت هيبى آًْب سا هـخق هي وٌٌذ
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چیست؟( الگو)مدل

تئَسي ّب هؼوَالً سفتبس سا ثِ كَست ػوَهي ٍ ولي دس ًظش  •
دس . هي گيشًذ ٍ ثِ طَس هؼتمين ثب سفتبس ثشخَسد ًوي وٌذ 

حبلي وِ هذل ّب ثب اًَاع ا ختلبكي سفتبس ٍ دس صهيٌِ ّبي 
اختلبكي استجبط داسًذ 

هذل ّب هوىي اػت حبٍي چٌذيي تئَسي ثشاي ووه ثِ •
فْن يه هـىل خبف دس يه  صهيٌِ ي هـخق ثبؿٌذ ٍ 

ّويـِ ثِ اًذاصُ يه تئَسي اختلبكي ًيؼتٌذ
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چیست؟( الگو)مدل

ٍاطُ هذل تلَيحب حبوي اص آى اػت وِ احتوبالً ؿَاّذ . •
.تدشثي وبفي ثشاي تئَسي ًبهيذى آى ٍخَد  ًذاسد 

ثش خالف تئَسي ّب ، هذل ّب ّيچ ساٌّوبيي سا خْت •
. هذيشيت ػطح خشد، اسائِ ًوي دٌّذ 
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چیست؟( الگو)مدل

ثيـتش هذل ّب  اص طشيك ديبگشام ٍ ؿىل ؿشح دادُ هي  •
.ؿَد 

وبسثشد ديبگشام ٍ تلَيش دس هذل ّب ثبػث هي ؿَد وِ  •
استجبط ٍ اتلبل صًديشي  ثيي هفبّين دس هذل ثگًَِ اي  

.ٍاضح ًـبى دادُ ؿَد 
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مقبیسه تئوری ومدل
هذل تئَری

 هسبيل قزاردادى هخبطب جْت هفبّین هیٌیبتَری ٍ ضذُ تسْیل كبربزد
است

 هي بیٌي پیص يب دادُ تَضیح را پذيذُ
 كٌذ

است كالى سطح در راٌّوبيي است خزد سطح در راٌّوبيي
  است ضذُ آسهَى تجزبي لحبظ اس  ًیست كبفي تجزبي ضَاّذ دارای

 پیطیي هتَى بز هبتٌي  ابتکبری
  ًگز هحذٍد هعوَالً  گستزُ يک پَضص بزای تالش در هعوَالً
  ضَد ًوي هذلي ّیچ ضبهل بزگیزد در را تئَری چٌذ يب يک است هوکي

اجتوبعي ضٌبخت تئَری پزٍسیذ پزسیذ هذل
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:تئوری هب و مدلهب را به دو گروه کلي مي توان تقسیم کرد 

 :تئًری َب ي مدل َبی بروبمٍ ريسی•
آًْبيي ّؼتٌذ وِ دس ثشًبهِ سيضي ، اخشا  ٍ اسصؿيبثي ثشًبهِ ّبي  

استمبء ػالهت ثِ وبس هي سًٍذ/ آهَصؿي 
  :تئًری َبی ي مدل َبی فرآيىد•

ؿبهل تئَسي ّب ٍهذل ّبيي ّؼتٌذ وِ ثش فشآيٌذ تغييش سفتبس  
تأويذ داسًذ ٍ اص طشيك ػبختبسّبيـبى ثِ تَضيح ًحَُ ي ٍلَع  

. تغييش سفتبس ووه هي وٌٌذ 
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نمونه هبئي از تئوری هب و مدل هبی مورد 
استفبده در آموزش بهداشت

:تئَری ّبی ٍ هذل ّبی فزآيٌذ:تئَری ّب ٍ هذل ّبی بزًبهِ ريشی

هزحلِ ایهذاٍمهخبطب هحَرسهبى پذيز

  بْذاضتي اعتقبد هذلهذل بب ساريببي اجتوبعي   پزٍسیذ/پزسیذ هذل
هٌطقي عول تئَری
  ضذُ ريشی بزًبهِ رفتبر  تئَری

  ای فزاًظزيِ هذل
هذل  فزآيٌذ پذيزش احتیبط
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