
 

 ((طراحي پيشگام تدريس))
 

                               سالم رفتارتغییر  يروان شناس :عنوان درس

    و ارتقا سالمت کارشناسی ارشد آموزش بهداشتگروه فراگير: 

 10ساعت  شنبهیک :برگزاري كالس زمان            1399-1400اول : نيمسال

               مهدی مشکی دكتر نام استاد:                  12تا 

 روانشناسوي در اساسوي مباحو  و مفوايیم اصوول  یادگیري :هدف كلي درس

 توسعه و تحلیل در شناخت  الزم ياي مهارت كسب و سالمت با مرتبط رفتارياي

 سالم. رفتار

 

تار جلسه

 یخ

 ايداف  جلسات موضوع

  اول  

 و  

 دوم

برقراري  ،ارزشيابي آغازين 

مروری  دافتعيين اه ،ارتباط

تعريف يادگيری و بر 

 ن  رويکردهای آ

 

تبيين  ،جايابي اطمينان از داشتن پيشنيازها،

 انتظارات

 در پايان هر جلسه از فراگير انتظار مي رود که:

يادگيری را تعريف کرده و اجزاء آن را توضيح  -1

 دهد

 فرايندهای حساس شدن و خوگيری را توضيح دهد -2

 ا بيان کندتفاوت بين يادگيری و عملکرد ر -3

 رابطه يادگيری و بقاء را توضيح دهد -4

 پارادايم و رويکرد مهم يادگيری را بيان کند -5

 ومس

 و

 چهارم

تعريف، اصول و مبانی  

 روانشناسی رفتار

تاريخچه تحول تغيير  و 

 رفتار و رفتاردرمانی

 

 حفظ ؛ها رفتار و باورها تغيير -

 ها آن نگهداري و

 

ار  پاسخگر، رفتار و انواع رفتار شامل رفت -1

 رفتار کنشگر، و رفتار نهان را تعريف کند

تغيير رفتار و رفتار درمانی را تعريف کرده  -2

 و با همديگر مقايسه کند

تحليل کاربردی رفتار را توضيح داده و آن را  -3

 با روش های تغيير رفتار مقايسه کند

مفهوم رفتار نابهنجار در تغيير رفتار و  -4

 رفتار درمانی را توضيح دهد

مبود رفتار و فزونی رفتار را توضيح داده و ک -5

 مثال بزند

با قلمرو تغيير رفتار و رفتاردرمانی آشنا  -6

 شود
مووواردی از کوواربرد رفتاردرمووانی و تغييوور  -7

سال اول قورن  50رفتار در طول بشر و در طول 

 بيستم ميالدی ذکر کند

رفتارگرايی واتسون و رفتارگرايی اسوکينر را  -8

 ندتوضيح داده و مقايسه ک

نقوور روانشناسووان موو ار در ايجوواد و گسووترش  -9

تغيير رفتار و رفتار درمانی را بوه اختاوار 

 توضيح دهد

وضعيت موجود تغيير رفتار و  -10

 رفتاردرمانی را توضيح دهد                       

 مپنج

 و

 ششم

برنامه و سنجر در تغيير  

 رفتار و رفتاردرمانی

 

 عزت ،كارآمدی خود ،خود مفهوم -

 نفسه ب اعتماد نفس،

 

برنامه تغيير رفتوار را تعريوف کورده و  -1

 گانه ان را توضيح دهد . 5مراحل 

فوايد سنجر رفتار را بيان کند و انوواع  -2

 روشهای سنجر را نام ببرد.

روشهای سنجر مستقيم رفتار را به اختاار  -3

 توضيح دهد

روشهای سنجر غير مستقيم رفتار را تعريف  -4

غير مستقيم کرده و تفاوتهای بين روشهای 

 و روشهای مستقيم را توضيح دهد

انواع روشهای سنجر غير مستقيم رفتار را  -5

 توضيح دهد



 

 مهفت

 و

 هشتم

ظريه ها و اصول مروری بر ن 

زيربنای روشهای تغيير 

 رفتار:

الف: نظريه شرطی سازی  

 آنروشها و فنون و  پاسخگر 

 

 محل وself-control  كنترلي خود -

 خود و  locus of controlكنترل

 Self regulation رفتار تنظيمي

 

انواع شرطی سلزی رانام بورده و فراينود  -1

شرطی سازی رفتار پاسخگر و اجوزای آن را 

 توضيح دهد

اصول شرطی سازی پاسخگر را با دکر نمونه  -2

 انسانی توضيح دهد

با نقر شرطی سازی پاسخگر در هيجانهوا و  -3

 ايجاد ترسهای نوروتيک اشنا شود.

رد قانون شرطی کردن پاسوخگر چگونگی کارب -4

 را در رفع مشکل شب ادراری توضيح دهد

رفووع مشووکل يبوسووت را بووا اسووتفاده  از  -5

 قانون شرطی کردن پاسخگر توضيح دهد

روشووهای خاموشووی توودريجی، غرقووه سووازی،  -6

مواجهه، حساسيت زدايی تدريجی  و آمووزش 

 آرميدگی  را با ذکر مثال توضيح دهد

 نهم

 و

 دهم

 ی کنشگرساز نظريه شرطی -ب 

روشها و فنون شرطی سازی 

کنشگر: روشهای افزاير 

 رفتارهای مطلوب

 

 ،Social coping اجتماعي سازگاري -

 و Social support اجتماعي حمايت

 Social network اجتماعي شبكه

فرايند شرطی سازی کنشگر را توضويح داده  -1

 و اجزای آن را نام ببرد

تقويت مثبت، تقويت منفی، و تنبيه را با  -2

 ذکر مثال توضيح دهد

اصول شرطی سازی کنشگر را با ذکر نمونوه  -3

 انسانی توضيح دهد

شرطی سازی پاسخگر و شرطی سازی کنشگر را  -4

بووا هووم مقايسووه کوورده و شووباهتها و 

 تفاوتهای بين آنها را توضيح دهد

 تقويت مثبت و تقويت منفی را توضيح دهد -5

ر بوور افووزاير ااربخشووی روش عواموول موو ا -6

 تقويت مثبت را بيان کند

انواع تقويت کننده های مثبت را با مثال  -7

 توضيح دهد

نقوور فوريووت تقويووت و مقوودار آن را در  -8

 فروانی رفتار را بيان کند

گريز آموزی و يوادگيری اجتنوابی را بوا  -9

 مثال توضيح دهد

يازده

 م

 و

دوازد

 هم

روشهای ايجاد رفتارهای  

 ، تازه

ی نگهداری و گسترش روشها

روشهای و رفتارهای مطلوب 

کاهر و حذف رفتارهای 

 نامطلوب

 

تحليل روانشناختي رفتار هاي 

 مرتبط با سالمت

 استرس و سالمت 

 رفتار هاي پرخطر 

 

 با الگوبرداری در ايجاد رفتار آشنا شود -1

روش شکل دهی را در ايجاد رفتار تازه توضويح  -2

 دهد

سوازی وارونوه را  روش زنجيره سازی و زنجيره  -3

 با ذکر مثال توضيح دهد

 روش محو کردن را توضيح دهد  -4

روش های مختلف ايجاد رفتارهای تازه را بکار  -5

 ببندد

تقويت پيوسته و تقويت سهمی را با ذکر مثوال  -6

 توضيح دهد

برنامه های مختلف تقويت را  با مثال توضويح  -7

 دهد

رابطه تقويت تاادفی با رفتار خرافی را بيان  -8

 کند

عايب تقويت پيوسوته را برشومارد و برناموه م -9

 رقيق کردن تفويت را شرح دهد 

روش های مثبت و منفی کاهر رفتار نامطلوب را  -10

 توضيح داده و با همديگر مقاييسه کند 

 مشکالت ناشی از کاربرد تنبيه را توضيح دهد -11



 

 

 منابع

ترجمه افالک سیر گلشني   .روانشناسي و ارتقاء سالمت .رفي سیمونوم -1
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نظریه و روشها.  سیف علي اكبر. تغییر رفتار و رفتار درماني: -2
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سيزده

 م

 و

چهارد

 هم

نظريه های شناختی:  يادگيری  

و  اجتماعی البرت بندورا

 آنشها و فنون رو

 

تحليل روانشناختي رفتار هاي 

 مرتبط با سالمت

 رفتارهاي اعتيادي 

 رفتارهاي مرتبط با خوردن 

 رفتارهاي فعاليت فيزيكي 

 

اجزاء تعيين کننده رفتار انسان يا جبور  -1

متقابوول يووا تعيووين گووری متقابوول را از 

 ديدگاه بندورا توضيح دهد

ال تقويت و تنبيه جانشينی را با ذکر مثو -2

 توضيح دهد

يادگيری رفتار  غير عادی از راه مشاهده  -3

و الگوبرداری با ذکر يک نمونوه انسوانی 

 بيان کند

مراحل يادگيری از راه مشاهده را توضويح  -4

 دهد

کاربردهووای نظريووه يووادگيری شووناختی را  -5

 بيان کند 

 مفهوم الگو و الگو برداری را توضيح دهد -6

اصول اکتسواب، بوازداری زدايوی و آسوان  -7

ی را در روشهای ايجاد رفتوار توضويح ساز

 دهد

روش های کاهر و حذف رفتارهوای نوامطلوب  -8

 از ديدگاه بندورا را شرح دهد

 روش الگوبرداری نهان را توضيح دهد -9

تبيين های شناختی و رفتاری الگووبرداری  -10

 را توضيح دهد

پانزد

 مه

 و

شانزد

 هم

 : ساير نظريه های شناختی 

 روشها و فنون

 

تي رفتار هاي تحليل روانشناخ

 مرتبط با سالمت

رفتارهاي باروري و جنسي  

 پرخطر

 هويت جنسيتي و سالمت 

شناخت بيماري و پذيرش  

    درمان

شناخت درمانی را تعريف کورده و ويگگوی  -1

های مشترک درمانهای شوناختی را توضويح 

 دهد

بووا درمانهووای منطقووی هيجووانی الوويس و  -2

 شناخت درمانی بک آشنا شود

فنون عموده شوناختی آشونا با روش ها و  -3

 شود

تشووووووخي                                        ارزشيابي تراکمي  همهفد

 پيشرفت تحايلي فراگيران


