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                        سالم رفتارتغییر  يروان شناس :عنوان درس

    سالمت ءو ارتقا کارشناسی ارشد آموزش بهداشت انشجویاندگروه فراگیر: 

               وحانی، دکتر حسین رمهدی مشکیدکتر  :مدرس                 41-41 ساعت شنبهیک :برگزاري زمان         0411-0410اول : نیمسال

در  الزم هالای مهالار  کسال  و سالالمت با مرتبط رفتارهای روانشناسی در اساسی مباحث و مفاهیم اصول، یادگیری :هدف كلي درس

 سالم. رفتار توسعه و تحلیل شناخت،

 

 ((طراحي پیشگام تدريس))

 اهداف جلسا  موضوع تاریخ جلسه

  اول  

 و  

 دوم

 تعیین اهداف ،ارتباط برقراري ،ارزشیابي آغازين 

 ن  تعريف يادگیري و رويکردهاي آمروري بر 

 

 تبیین انتظارات ،جايابي اطمینان از داشتن پیشنیازها،

 در پايان هر جلسه از فراگیر انتظار مي رود كه:
 يادگیري را تعريف كرده و اجزاء آن را توضیح دهد -1

 فرايندهاي حساس شدن و خوگیري را توضیح دهد -2

 ادگیري و عملکرد را بیان كندتفاوت بین ي -3

 رابطه يادگیري و بقاء را توضیح دهد -4

 پارادايم و رويکرد مهم يادگیري را بیان كند -5

 ومس

 و

 چهارم

 تعريف، اصول و مباني روانشناسي رفتار 

 تاريخچه تحول تغییر رفتار و رفتاردرماني و 

 

 آن نگهداري و حفظ ؛ها رفتار و باورها تغییر -

 ها

 

اع رفتار شامل رفتار  پاسخگر، رفتار كنشگر، و رفتار نهان را رفتار و انو -1

 تعريف كند

 تغییر رفتار و رفتار درماني را تعريف كرده و با همديگر مقايسه كند -2

تحلیل كاربردي رفتار را توضیح داده و آن را با روش هاي تغییر رفتار  -3

 مقايسه كند

 ني را توضیح دهدمفهوم رفتار نابهنجار در تغییر رفتار و رفتار درما -4

 كمبود رفتار و فزوني رفتار را توضیح داده و مثال بزند -5

 با قلمرو تغییر رفتار و رفتاردرماني آشنا شود -6

 55مواردي از كاربرد رفتاردرماني و تغییر رفتار در طوول بشور و در طوول  -7

 سال اول قرن بیستم میالدي ذكر كند

 ح داده و مقايسه كندرفتارگرايي واتسون و رفتارگرايي اسکینر را توضی -8

نقش روانشناسان مؤثر در ايجاد و گسترش تغییر رفتار و رفتار درمواني را  -9

 به اختصار توضیح دهد

 وضعیت موجود تغییر رفتار و رفتاردرماني را توضیح دهد                        -01

 مپنج

 و

 ششم

 برنامه و سنجش در تغییر رفتار و رفتاردرماني 

 

 اعتماد نفس، عزت ،ارآمديك خود ،خود مفهوم -

 نفسه ب

 

 گانه ان را توضیح دهد . 5برنامه تغییر رفتار را تعريف كرده و مراحل  -1

 فوايد سنجش رفتار را بیان كند و انواع روشهاي سنجش را نام ببرد. -2

 روشهاي سنجش مستقیم رفتار را به اختصار توضیح دهد -3

وتهاي بوین روشهاي سنجش غیر مستقیم رفتار را تعريف كرده و تفا -4

 روشهاي غیر مستقیم و روشهاي مستقیم را توضیح دهد

 انواع روشهاي سنجش غیر مستقیم رفتار را توضیح دهد -5



 

 مهفت

 و

 هشتم

ظريه ها و اصول زيربناي روشهاي مروري بر ن 

 تغییر رفتار:

روشها و و  الف: نظريه شرطي سازي پاسخگر  

 آنفنون 

 

 محل وself-control  كنترلي خود -

 رفتار تنظیمي خود و  locus of controlرلكنت
Self regulation 

 

انواع شرطي سلزي رانام برده و فرايند شرطي سازي رفتار پاسخگر و  -1

 اجزاي آن را توضیح دهد

 اصول شرطي سازي پاسخگر را با دكر نمونه انساني توضیح دهد -2

با نقش شرطي سازي پاسخگر در هیجانها و ايجاد ترسهاي نوروتیک  -3

 شود. اشنا

چگونگي كاربرد قانون شرطي كردن پاسخگر را در رفع مشکل شو   -4

 ادراري توضیح دهد

رفع مشکل يبوست را با استفاده  از قانون شورطي كوردن پاسوخگر  -5

 توضیح دهد

روشهاي خاموشي تدريجي، غرقه سازي، مواجهه، حساسیت زدايوي  -6

 تدريجي  و آموزش آرمیدگي  را با ذكر مثال توضیح دهد

 نهم

 و

 همد

 نظريه شرطي سازي كنشگر -ب 

روشها و فنون شرطي سازي كنشگر: روشهاي 

 افزايش رفتارهاي مطلوب

 

 حمايت ،Social coping اجتماعي سازگاري -

 اجتماعي شبکه و Social support اجتماعي

Social network 

 فرايند شرطي سازي كنشگر را توضیح داده و اجزاي آن را نام ببرد -1

 يت منفي، و تنبیه را با ذكر مثال توضیح دهدتقويت مثبت، تقو -2

 اصول شرطي سازي كنشگر را با ذكر نمونه انساني توضیح دهد -3

شرطي سازي پاسخگر و شرطي سازي كنشگر را با هم مقايسه كرده  -4

 و شباهتها و تفاوتهاي بین آنها را توضیح دهد

 تقويت مثبت و تقويت منفي را توضیح دهد -5

 بخشي روش تقويت مثبت را بیان كندعوامل مؤثر بر افزايش اثر -6

 انواع تقويت كننده هاي مثبت را با مثال توضیح دهد -7

 نقش فوريت تقويت و مقدار آن را در فرواني رفتار را بیان كند -8

 گريز آموزي و يادگیري اجتنابي را با مثال توضیح دهد -9

 يازدهم

 و

 دوازدهم

 ، روشهاي ايجاد رفتارهاي تازه 

و روشهاي نگهداري و گسترش رفتارهاي مطلوب 

 روشهاي كاهش و حذف رفتارهاي نامطلوب

 

 تحلیل روانشناختي رفتار هاي مرتبط با سالمت

 استرس و سالمت 

 رفتار هاي پرخطر 
 

 با الگوبرداري در ايجاد رفتار آشنا شود -1

 روش شکل دهي را در ايجاد رفتار تازه توضیح دهد -2

 جیره سازي وارونه را  با ذكر مثال توضیح دهدروش زنجیره سازي و زن -3

 روش محو كردن را توضیح دهد  -4

 روش هاي مختلف ايجاد رفتارهاي تازه را بکار ببندد -5

 تقويت پیوسته و تقويت سهمي را با ذكر مثال توضیح دهد -6

 برنامه هاي مختلف تقويت را  با مثال توضیح دهد -7

 كندرابطه تقويت تصادفي با رفتار خرافي را بیان  -8

 معاي  تقويت پیوسته را برشمارد و برنامه رقیق كردن تفويت را شرح دهد  -9

روش هاي مثبت و منفي كاهش رفتار نامطلوب را توضیح داده و با همديگر  -15

 مقايیسه كند 

 مشکالت ناشي از كاربرد تنبیه را توضیح دهد -11

 مسیزده

 و

 چهاردهم

نظريه هاي شناختي:  يادگیري اجتماعي البرت  

 و روشها و فنون آن بندورا

 

 تحلیل روانشناختي رفتار هاي مرتبط با سالمت

 رفتارهاي اعتیادي 

 رفتارهاي مرتبط با خوردن 

 رفتارهاي فعالیت فیزيکي 

 

اجزاء تعیین كننده رفتار انسان يا جبر متقابل يا تعیین گري متقابول  -1

 را از ديدگاه بندورا توضیح دهد

 كر مثال توضیح دهدتقويت و تنبیه جانشیني را با ذ -2

غیر عادي از راه مشاهده و الگوبرداري بوا ذكور يوک يادگیري رفتار  -3

 نمونه انساني بیان كند

 مراحل يادگیري از راه مشاهده را توضیح دهد -4

 كاربردهاي نظريه يادگیري شناختي را بیان كند  -5

 مفهوم الگو و الگو برداري را توضیح دهد -6

سازي را در روشوهاي ايجواد  اصول اكتساب، بازداري زدايي و آسان -7

 رفتار توضیح دهد

روش هاي كاهش و حذف رفتارهاي نوامطلوب از ديودگاه بنودورا را  -8

 شرح دهد

 روش الگوبرداري نهان را توضیح دهد -9

 تبیین هاي شناختي و رفتاري الگوبرداري را توضیح دهد -15



 

 

 

 

 نكات قابل توجه دانشجويان
 ارزشيابي پایاني بطور عمده بصورت پرسش هاي چهار گزینه اي، کوتاه پاسخ و تشریحي خواهد بود. -1

 در ارزشيابي دانشجو تاثير مثبت دارد.  در جلسات آموزشيحضور منظم و به موقع  -2

 روش تدریس بصورت سخنراني، تفکر انتقادي، پرسش و پاسخ و بحث گروهي است. -3

حضور پویا و فعال دانشجو با مطالعه قبلي و آمادگي در مباحث درسي، شرکت و اشتياق در طرر  پرسرش و پاسرخیویي  -4

عالقه به یادگيري مفاهيم جدید و نيز تشریک مساعي و آموزشي برا سرایر فراگيرراه بره همرراه تهيره و ارایره به سؤاالت، 

شایسته تکاليف درسي؛ با تشخيص استاد براي هر دانشجو به طور مجزا و مقایسره اي در ارزشريابي وي تراثير مشخصري 

 دارد.

 

 

 روش ارزشیابی دانشجو 

 درصد شرح فعالیت  ردیف

 %25 نظم و شرکت فعال در مباحث درسیحضور م 4

 %15 آزمون تکوینی)میان ترم( 2

 %35 انجام تکالیف درسی و گزارش دهی  3

 %35 آزمون پایانی 1

 
 

 

 

 

 

 

 مپانزده

 و

 شانزدهم

 روشها و فنون : ساير نظريه هاي شناختي 

 

 شناختي رفتار هاي مرتبط با سالمتتحلیل روان

 رفتارهاي باروري و جنسي پرخطر 

 هويت جنسیتي و سالمت 

    شناخت بیماري و پذيرش درمان 

شناخت درماني را تعريف كرده و ويژگي هاي مشترک درمانهواي  -1

 شناختي را توضیح دهد

با درمانهاي منطقي هیجاني الیس و شناخت درمواني بوک آشونا  -2

 شود

 ا و فنون عمده شناختي آشنا شودبا روش ه -3

 تشخیص پیشرفت تحصیلي فراگیران                                      ارزشیابي تراكمي  همهفد
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