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  ارتباطات در آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت
 در ارتباطات انسانی کدام یک از موارد زیر نشانه بعد ارتباطی است نه محتوایی؟ -1

  چگونگی) د    اطالعات) ج      زمان) ب    لغات) الف
کدام یک از عوامل زیر در پیدایش رویکردهاي جدید به ارتباط در مراقبت سالمت نقش  -2

 اند؟ داشته

  بازشناسی ارتباط) د  حرکت از کالن به خرد) ج  هاي بازاریابی پیشرفت) ب  مبتنی بر جمعیت) الف
 است؟ (COMBI)کدام مورد زیر از اصول اساسی -3

  مردم مبتنی بر تغییرات رفتاريتعهد طوالنی مدت و جلب مشارکت ) الف
  تحلیل بازاریابی موقعیتی در ارتباط با اهداف رفتاري مقدماتی) ب
  شناسی هاي بازاریابی، ارتباطات جمعی، بسیج اجتماعی و مردم آمیختن رشته) ج
  تحلیل مشتري محور بودن، بسیج اجتماعی و سازماندهی جامعه) د
 کند؟ بین بر تعیین کدام مورد زیر تاکید میآزمودن مفاهیم پیام، با استفاده از مخاط -4

  صحت و روزآمد بودن پیام) ب    هاي از پیش انتخاب شده پیام) الف
  سبک و سطح خوانایی پیام) د        هاي پیام جاذبه) ج
 کردند؟ از کدام مورد زیر استفاده می» روابط عمومی«هاي مراقبت سالمت در گذشته از  سازمان -5

  انتشار مطبوعات) ب      یهاي مطبوعات کنفرانس) الف
  مدیریت بحران و کنترل آسیب) د  تبلیغات عمومی براي ترویج و امدادرسانی) ج
 کنند؟ ها از کدام مورد زیر بیشتر استقبال می رسانه -6

  هاي رقیب تکرار گزارش گروه) ب    پوشش موضوعات پیچیده) الف
  آمارهاي زیادپوشش موضوعات با ) د    ارایه مسایل داراي تناقض یا تضاد) ج
هاي نیازسنجی در قالب تکنیک بازاریابی که در تالش براي درك رفتار  کدام یک از روش -7

 مشتري است، تکامل یافته است؟

  Delphi) ب    Focus Group Discussion) الف
  Round robin) د    Nominal Group Process) ج
 :، بجزباشد هاي تلویزیون می هاي تهیه آگهی همه موارد زیر از ویژگی -8

  .نماید حل مسئله نیز همچون مسئله تاکید می بر راه) الف
  .کند هاي مثبت و منفی به طور مساوي استفاده می از جاذبه) ب
  .نماید پیام اصلی را به طور مرتب تکرار می) ج
  .نماید اي بیان می ثانیه 10هاي  پیام اصلی را در بخش) د
 گردد؟ محصول تاکید میدر کدام یک از فنون بازاریابی بر منافع  - 9

  مبتنی بر روابط) د    تجاري) ج    گسترده) ب    تخمینی) الف
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براي » مقبولیت پیام بهداشتی«ترین عامل تعیین کننده  هاي زیر مهم کدام یک از ویژگی  -10
 باشد؟ گیرنده می

  پذیري فهم) د      اعتماد) ج  بافت فرهنگی اجتماعی) ب    تناسب) الف
نباید از غذاي پرچرب استفاده کنید و آن را باید کامالً از «ود که اگر به بیمار دیابتی گفته ش  -11

 ایم؟ اي استفاده کرده از چه شیوه» رژیم غذایی خودتان حذف کنید

  Equality) د    Certainty) ج    Empathy) ب    Control) الف
دهد به جاي دادن اطالعات مربوط به ابتالي سرطان به بیمار، این  وقتی پزشک ترجیح می  -12

 گیرد؟ وضوع را به خانواده وي اعالم نماید، کدام نوع ارتباط شکل میم

  Indirect) د    Certainty) ج    Filtered) ب    privileged) الف
 کدام مدل ارتباطی زیر بر اساس نظریات آلپورت طراحی شده است؟  -13

  مدل ارتباطی آبرهان مول) ب    ارتباط جمعی در مدل شفه) الف
  جریان انتشار نوآوري در مدل ارتباطی راجرز) د    نلی مکجریان اخبار در مدل ) ج

 در مدل ارتباطی اتهیل دوسالپول به کدام عامل توجه بیشتري شده است؟  -14

  بان خبر دروازه) د    کانال ارتباطی) ج    ارتباط جمعی) ب  سیستم ارتباطی) الف
 باشد؟ هاي رسانه جمعی می کدامیک از موارد زیر از قابلیت -15

  .نماید اطالعات پیچیده را منتقل می) ب    .نماید اده را منتقل میاطالعات س) الف
  .دهند گر تغییر می رفتار را بدون عوامل تسهیل) د    .آورند حمایت رو در رو فراهم می) ج

 مهمترین شکستگی در ارتباط ناشی از کدام یک از تصورات زیر است؟  -16

  .معنی در پیام است) ب      .هاست معنی در انسان) الف
  .معنی بین فرد تا فرد دیگر متفاوت است) د      .کلمات فاقد معنی هستند) ج

هاي شوخ طبعانه به منظور جلب  هاي زیر استفاده از جاذبه به منظور انتقال کدام دسته از پیام  -17
 باشد؟ توجه مخاطب اثربخش نمی

  رقابتی) د    بهداشتی) ج    تکراري) ب    ساده) الف
افراد یک سازمان در یک محیط غیررسمی بکارگیري  هاي غیرکاري هنگام بررسی دیدگاه  -18

 کدام یک از موارد زیر موثرتر است؟

  بازاریابی اجتماعی) د    سازي شبکه) ج  امدادرسانی اجتماعی) ب    روابط عمومی) الف
انضباطی در رانندگی در جامعه را بر طبق مدل بازاریابی اجتماعی  در صورتی که بخواهیم بی  - 19

 دهیم؟ هش دهیم، کدام یک از اقدامات ذیل را در اولویت قرار میها کا از طریق رسانه

  شناسایی واقعی مشکل) ب    تعیین نگرش و عملکرد جامعه) الف
  تحلیل متغیرهاي غیررفتاري) د      هاي هدف تعیین گروه) ج

 شود؟ اي که گروه هدف آنها را به خاطر بسپارد چه نامیده می بندي مسائل به گونه قالب  -20

  Place) د    Product) ج    Promotion) ب  Positioning) الف
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هاي فرآیندي ارزشیابی  توان از شاخص در ارزیابی یک برنامه ارتباطی کدام میزان را می  -21
 دانست؟

      منابع اختصاص یافته به برنامه) الف
  مشارکت کارکنان در برنامه) ب
    تغییرات در رفتارهاي ایمنی و سالمت کارکنان) ج
  ها و غیبت از کار بروز ناخوشی تغییر در) د

 تر است؟ تر و مناسب کدام روش زیر براي پیش آزمون پیام و ابزار ارتباطی رایج  -22

    نامه خود ایفا پرسش) ب      گروه متمرکز) الف
  مصاحبه تلفنی) د    هاي وارسی فهرست) ج

 باشد؟ جزء کدام یک از ابعاد مطرح می Gesturesدر ارتباطات غیرکالمی   -23

  Paralinguistics) د    Proxemics) ج    Kinescis) ب    Touch) الف
 تواند موجب بروز کدام مانع در فرآیند ارتباط گردد؟ هاي ذهنی افراد می تفاوت در طرحواره  -24

  ادراکی) د    اجتماعی) ج    اثر انگیزه) ب    معانی) الف
 ؟پرداخته شده است Audience Segmentationهاي زیر به  در کدام یک از تئوري  -25

  Social Cognitive Theory) ب  Health Belief Model) الف
  Theory of Planned Behavior) د  Diffusion of Innovations) ج

 ریزي بهداشتی پیشگیري از بیماري وبا کدام یک از رویکردهاي زیر موثر است؟ در برنامه  -26

  یا محیطی مشارکتی) د    مخاطب محور) ج  حمایت همه جانبه) ب  سنتی یا مرکزي) الف
 باشد؟» Bottom to topمشارکتی یا «تواند  هاي ارتباطات بهداشتی زیر می کدام یک از حیطه  -27

  Community mobilization) الف
  Professional medical communication) ب
  Public relation & public advocacy) ج
  Interpersonal communication) د

ایجاد  اطالعات و توافق دو جانبه روي عملکرد جمعی براياهمیت دادن به اشتراك گذاري   -28
 تغییر اجتماعی از مشخصات برجسته کدام نظریه یا مدل ارتباطی است؟

      Ideation theory) الف
  Convergence theory) ب
    Communication for persuasion) ج
 Health belief model) د

رفتار تقابلی جوان «هاي تلویزیونی یا سینمایی مانند  تکرار و برجسته کردن یک رفتار در فیلم  - 29
این . شود ها می موجب پذیرش و طبیعی قلمداد شدن این رفتار در خانواده» در تعامل با والدین

 پدیده از مفروضات کدام نظریه ارتباطی است؟

  Social cognitive theory) ب    Cultivation theory) الف
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  Social change theory) د    Stages of change theory) ج
موثر » Assertive behavior«کدام یک از موارد زیر در روش ارتباطی مبتنی بر جرات ورزي   -30

 است؟

  Confrontation) د    Persuasion) ج    Self esteem) ب    Conflict) الف
  

  اصول و فلسفه آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت
هاي عمومی به منظور ترویج هنجارهاي اجتماعی سالم در جهت تعدیل کدامیک از  تالش رسانه  -31

 ساختارهاي تئوري شناختی اجتماعی است؟

  دانش و انتظارات پیامد) د      دانش) ج  سازگاري عاطفی) ب    درك موقعیتی) الف
 رهبران اجتماعی جزء کدام گروه از پذیرندگان نوآوري هستند؟  -32

  اکثریت متاخر) د  اقتباس گران اولیه) ج    نوآوران) ب    اولیهاکثریت ) الف
 شود؟ نیازهاي درك شده در فرد که ربطی به محیط بیرونی ندارند، چه نوع نیازي نامیده می  -33

  اي مقایسه) د    بیان شده) ج    محسوس) ب    هنجاري) الف
تشکیل رویدادهاي زیست شناختی کدامیک از اجزاي اصلی تئوري شناختی اجتماعی را   -34

 دهد؟ می

  عوامل فردي) د   اجتماعی –عوامل شناختی ) ج    عوامل رفتاري) ب    عوامل محیطی) الف
یک رفتار مورد ارزیابی قرار  Cost-benefitدر کدام یک از موارد زیر در مدل فرانظري،   -35

 گیرد؟ می

  باز ارزشیابی محیطی) ب    خود ارزشیابی مجدد) الف
  افزایش خودآگاهی) د        تعمق) ج

 کند؟ هاي بنیادي بر عوامل انگیزشی تاکید می در تئوري شناختی کدامیک از قابلیت  -36

  خودانعکاسی) د    نمادسازي) ج    نگري آینده) ب    خود تنظیمی) الف
اجتماعی  -ساختار سازگاري عاطفی اغلب همراه با کدام یک از ساختارهاي تئوري شناختی  -37

 گردد؟ حاصل می

  خودکفایتی) د    ارزش پیامد) ج    موقعیتیدرك ) ب    انتظارات پیامد) الف
اي در فردي که  کدام یک از ساختارهاي مدل اعتقاد بهداشتی موجب ارتقاء رفتارهاي تغذیه  -38

 گردد؟ اصالح رژیم غذایی با شکست روبرو شده است، می) کاهش وزن(بارها در ارتباط با 

  خودکار آمدي) د  تهدید درك شده) ج  منافع درك شده) ب  راهنما براي عمل) الف
هاي مناسب ایجاد خود کفایتی در زمینه غربالگري سرطان  کدام یک از موراد ذیل از شیوه - 39

 باشد؟ دهانه رحم می

  آموزش خودسازي) د    فیلم ویدئویی) ج    فرافکنی) ب  هاي بصري یادآوري) الف
ي حفاظت با استفاده از کدام یک از مدلهاي زیر می توان مدت زمان الزم براي تغییر رفتارها  -40

 بینی نمود؟ در مقابل نور خورشید در بین افراد یک جامعه را پیش
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  عمل منطقی) د    پروسید –پرسید ) ج    فرانظري) ب  اعتقاد بهداشتی) الف
 توجه است در کدام یک از مراحل مدل فرانظري قرار دارد؟ فردي که نسبت به ترك سیگار بی  -41

  افزایش خودآگاهی )د    خودرها سازي) ج    پیش تعمق) ب    تعمق) الف
خودکفایتی در مدل اعتقاد بهداشتی با کدام یک از ساختارهاي مدل فرانظري منطبق   -42

 باشد؟ می

  روابط یاري رسان) د    تعادل تصمیمی) ج  شرطی سازي متقابل) ب    مرحله خاتمه) الف
هاي مدل فرانظري  توانمندسازي و حمایت همه جانبه از اجزاء کلیدي کدام یک از سازه  -43

 باشد؟ می

  خود رهاسازي) د    رهایی اجتماعی) ج  خود ارزشیابی مجدد) ب  باز ارزشیابی محیطی) الف
 رود؟ هاي زیر به منظور تغییر اجتماعی به کار می کدامیک از مدل  -44

  بزنف) د    عمل منطقی) ج    اعتقاد بهداشتی) ب    انتشار نوآوري) الف
 باشد؟ در تئوري یادگیري بزرگساالن کدام عامل به عنوان محرك قدرتمند یادگیري می  -45

  عوامل محیطی) د    اعتماد به نفس) ج  تجربیات گذشته فرد) ب  هاي درونی انگیزه) الف
هاي ذیل تحقق  ریزي کدامیک از فعالیت شیوه محیط نگري ارتقاء سالمت در بیانیه اتاوا با طرح  -46

 یافت؟

  آموزش بهداشت) ب    سیاست عمومیوضع ) الف
  هاي بهداشتی اولویت گذاري فعالیت) د    هاي فردي توسعه مهارت) ج

، براي پیشرفت از یک مرحله TTMکدامیک از عوامل زیر در فرآیندهاي تغییر بر اساس الگوي   -47
 باشد؟ به مرحله بسیار تاثیرگذار می

    سازي متقابل شرطی –کنترل محرك ) الف
  مدیریت تقویت –تقابل شرطی سازي م) ب
  خودکارآمدي –انگیزي  وسوسه) ج
  تعادل تصمیمی –خودکار آمدي ) د

 باشد؟ ترین عامل تعیین کننده الگوي رژیم غذایی یک جامعه می کدام یک از عوامل زیر مهم  -48

  فرهنگ و آموزش) ب      درآمد و آموز) الف
  فرهنگ و سیاست) د      درآمد و فرهنگ) ج

 گردد؟ بندي می هاي بهداشتی اجتماعی طبقه ام یک از شاخصجزو کد» ژارمن«شاخص   - 49

  توسعه اقتصادي) د    ناتوانی) ج    کیفیت زندگی) ب    محرومیت) الف
 باشد؟ بر چه اصلی استوار می» شفیلد سالم«رویکرد طرح   -50

  مدیریت جامعه) د   عدالت اجتماعی) ج    توانمندسازي) ب  روابط اجتماعی پایدار) الف
بندي نیازهاي برادشاو جزو کدام یک از نیازهاي بهداشتی به شمار  در طبقه »درونی«نیازهاي   -51

 می رود؟

  محسوس) د    عمومی) ج    اي مقایسه) ب    هنجاري) الف
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هاي زیر در فرآیند نیازسنجی در صورت عدم دسترسی به منابع  به کارگیري کدام یک از روش  -52
 عینی اثربخشی بیشتري دارد؟

  دلفی) د    مصاحبه) ج  هاي کانونی گروه) ب    یابی زمینه) الف
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