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  سبزوار پزشکیعلوم توسعه آموزش  و مرکز  مطالعات یکمیته تخصصی برنامه ریزی درس 

) Course Plan )فرم طرح دوره  

 

 
 

 

 :)مقدمه)شرح درس 

 درآموزش سالم رفتار شناخت و روانشناسي مختلف مكاتب از استفاده با رفتار تغيير مباني و اصولا ب دانشجويان ساختن آشنا

 از و باشد مي رفتار تغيير ، بهداشت  آموزش عمده هدف اينكه به توجه باهدف اين درس مي باشد. سالمت ارتقاء و بهداشت

 و اجتماعي روانشناسي ، عام روانشناسي مباحث با ييآشنا لذااست  رفتار ييردرتغ علم مهمترين عنوان به روانشناسي طرفي

 .شود مي محسوب بهداشت آموزش ازمباني رفتار تغيير و يادگيري روانشناسي

 

 

 

  :سالمت ارتقاء و بهداشت درآموزشدر  رفتار تغييرو به کاربستن فنون  رفتار تغيير مباني و اصولا ب ييآشناهدف کلی. 

 

 به تعداد سرفصلها و جلسات هدف نوشته شود(ختصاصی درساهداف ا( : 

 بتوانند:  دوره يانرود پس از پا یاز دانشجويان انتظار م          
 د.نتغييررفتار ورفتاردرماني راتوضيح ده-1
 د.نتفاوت تغييررفتارورفتار درماني راتوضيح ده-2
 د.نتحليل رفتارکاربردي راتوضيح ده-3
 د.نرفتار راتعريف کن-4
 د.نانواع رفتار رانام ببردوبراي هريک مثال بزن-5
 د.نبرنامه تغييررفتارراتعريف کندومراحل آن راتوضيح ده-6
 د.نرفتارآماج راتعريف کن-7
 د.نتعريف عملياتي راتوضيح ده-8
 د.نبراي اصطالح مبهم که به اوداده مي شودتعريف عملياتي بنويس-9

 د.نمثالي ذکرکن ابعادرفتاررا نام ببردوبراي هريک-11
 د.نويژگيهاي آن رابگوي و هدف راتعريف کند-11

                              مجازی - روان شناسی رفتارسالم  نام درس:

                                         دروس پیش نیاز:                                               شماره درس: 2  تعداد و نوع واحد:

 آموزش بهداشت گروه آموزشی: بهداشت دانشکده: کارشناسی ارشد رشته و مقطع تحصیلی:

   سال تحصیلی: دوم ترم تحصیلی: دکتر راضیه خسروراد نام مدرس:

 تاریخ امتحان روز و ساعت برگزاری کالس : 61 تعداد جلسات:
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 د.نهدف رفتاري راتعريف کندوبراي آن مثالي ذکرنماي-11
 د.نهرهدف غيررفتاري راکه به اوداده مي شودبه صورت هدف رفتاري درآور-13
 د.نهدفهاي رفتاري راباذکرمثال توضيح ده مالک عملكرد شرايط و-14
 د..نداده مي شود يک برنامه تغييررفتاربنويس تاري که به اوبراي هرمشكل رف-15
 .نداجزاي آن رانام ببر و پاسخگرراتوضيح دهد فرايندشرطي کردن رفتار-16
 د.نپاسخگردرانسان راذکرکن نمونه اي ازشرطي کردن رفتار-11
 د.نفرايندخاموش کردن رفتارپاسخگرراتوضيح ده-11
 د.نس ازخاموشي راتوضيح دهپديده بازگشت خودبه خودي رفتارپ-11
 د.نراتوضيح ده نمونه اي ازخاموش کردن رفتارپاسخگردرانسان-11
 دهند.پديده تعميم وتميز محرک رادرشرطي کردن پاسخگرتوضيح -11
 .دنشرطي شدن سطح باالترراتوضيح دهدوتفاوت آن راباتعميم محرک مشخص کن-11
 د.نح دهرابطه شرطي سازي پاسخگروهيجان رادرانسان توضي-13
 دنعلت پيدايش ترسهاي نوروتيک رادرانسان توضيح ده -14
فوايدياموارداستفاده سنجش يااندازه گيري رفتارراتوضيح  د.نفرايندشرطي کردن کنشگرراتوضيح دهد واجزاي آن رانام ببر-15
 د.نده
 د.نطبقه بندي روشهاي مختلف سنجش رفتارراتوضيح ده-16
 د.نررابه اختصارتوضيح دههمه روشهاي سنجش مستقيم رفتا-11
 .دنبرگه ثبت داده راتوضيح دهد،انواع آن رانام ببرد،وبراي هريک ازروشهاي سنجش رفتاري يک برگه ثبت داده تهيه کن-11
 د.نمالحظات مربوط به انتخاب روشهاي سنجش متناسب بارفتارهاي مختلف رابيان کن-11
 د.نهدات راتوضيح دهمنظورازسنجش دقت مشاهدات وراههاي سنجش دقت مشا-31
 د.نبراي تمامي روشهاي سنجش،روش محاسبه ضريب پايايي راتوضيح ده-31
 د.نبااستفاده ازداده هاي حاصل ازهريک ازروشهاي سنجش رفتاري ضريب پايايي آن روش اندازه گيري راتعيين کن-31
 د.نضريب پايايي راتفسيرکن-33
 د.نذکرکننمونه اي ازشرطي کردن رفتارکنشگردرانسان را-34
 د.نتقويت مثبت،تقويت منفي،وتنبيه راباذکرمثال توضيح ده-35
 د.نفرايندخاموش شدن رفتارکنشگرراتوضيح ده-36
 د.نپديده بازگشت خودبه خودي رفتارکنشگرپس ازخاموشي راتوضيح ده-31
 د.نتعميم پاسخ وتفكيک پاسخ رادرشرطي کردن کنشگرتوضيح ده-31
 دندرشرطي کردن کنشگرتوضيح دهتعميم پاسخ وتفكيک پاسخ را-31
 ند.شرطي سازي پاسخگروشرطي سازي کنشگرراباهم مقايسه کندوشباهتهاوتفاوتهاي بين آنهاراتوضيح ده-41
 د.نروش سنجش غيرمستقيم رفتار راتعريف کندوتفاوت هاي بين روشهاي غيرمستقيم وروشهاي مستقيم راتوضيح ده-41
 د.نببردوهريک ازآنهارابه اختصارتوضيح ده انواع روشهاي غيرمستقيم رفتاررانام-41
 د.نعوامل ايجادکننده ونگهدارنده رفتارمشكل آفرين رانام ببريد وبراي هريک ازآنهامثالي بزن-43
 د.ننكاتي راکه رعايت آنهاروش مصاحبه راپربارترمي سازدتوضيح ده-44
 د.نتفاوت روش مصاحبه بامددجواهميت خاص دارندتوضيح ده-45
 د.نروش نظارت شخصي راتوضيح دهپايايي -46
 .ندهدف ازکسب اطالع ازمتخصصان ديگرراتوضيح ده-41
 د.نخاستگاه روش نقش گزاري ياايفاي نقش رادررابطه باسنجش ودرمان توضيح ده-41
 د.نپرسشنامه شخصيت سنج چندوجهي مينه سوتا رابه اختصارتوضيح ده-41
 د.نويژگي هاي مهم آزمونهاي فرففكن راتوضيح ده-51
 د.نتفاوت بين پرسشنامه هاي شخصيت سنج وپرسشنامه هاي گزارش شخصي راتوضيح ده-51
 دنروايي روش سنجش بااستفاده ازپرسشنامه هاراتوضيح ده-51
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 د.نعلت نام گذاري نظريه بندورا رابه نظريه يادگيري شناختي اجتماعي توضيح ده-53 
 د.نمراحل چهارگانه يادگيري مشاهده اي راتوضيح ده-54
 د.نانواع تقويت رادرنظريه بندورا توضيح دهدوبراي هريک مثالي ذکرکن-55
 .ندمفهوم کارآمدي شخصي وانتظارنتيجه راتوضيح دهدوتفاوت بين آنهارابيان کن-56
 د.نروابط متقابل ميان شخصي وانتظارنتيجه راتوضيح دهدوتفاوت بين آنهارابيان کن-51
 د.نمفهوم بازسازي شناختي راتوضيح ده-51
 د.نروشهاي معروف شناخت درماني رانام ببر-51
 د.نمفهوم شناخت راتوضيح ده-61
 د.نفرايندايجادشناخت راتوضيح ده-61
 د.نفرايندايجاد ادراک راتوضيح ده-61
 د.نفرايندايجادتفكرراتوضيح ده-63
 د.نتقويت مثبت وتقويت کننده مثبت راتعريف کندبراي آنهامثالي ذکرنماي-64
 د.نفاده ازروش تقويت مثبت راباذکرمراحل انجام آن توضيح دهنحوه است-65
 د.نانواع تقويت کننده هاراباذکرمثالي براي هريک ازآنهاتوضيح ده-66
 د.نتفاوت بين تقويت وپاداش رابگوي-61
 د.نعوامل مثبت برافزايش اثربخشي روش تقويت مثبت راشرح ده-61
 .نداستفاده ازآن راشرح ده روش شكل دهي رفتارراتعريف کندوجريان کامل-61
 د.نتقويت تفكيكيراتعريف کندونقش آن رادرروش شكل دهي رفتاربگوي-11
 .دننمونه اي ازکاربردروش شكل دهي رفتارراتوضيح ده-11
 د.نعوامل مؤثربرافزايش اثربخشي روش شكل دهي راتوضيح ده-11
 .دنآموزش برنامه اي راتوضيح ده-13
 د.نعريف کندوجريان کامل استفاده ازآن راشرح دهروش زنجيره سازي رفتاررات-14
 د.نکنترل محرکي راتعريف کندونقش آن رادرروش شكل دهي رفتاربگوي-15
 د.نروش هاي مختلف آموزش زنجيره محرک پاسخ راتوضيح ده-16
 د.نعوامل مؤثربرافزايش اثربخشي روش زنجيره سازي رفتارراتوضيح ده-11

 .ندنواع برنامه هاي تقويتي راتوضيح دهدوبراي هريک مثالي بزنبرنامه تقويت راتعريف کند،ا11-
 د.نويژگي هاي مختلف برنامه هاي تقويتي راباهم مقايسه کن-11
 د.نموارداستفاده هريک ازبرنامه هاي تقويتي رفتارراتوضيح ده-11
 د.نروش رقيق کردن برنامه تقويتي رابه طورکامل توضيح ده-11
 دنر راتوضيح دهد وانواع ان راشرح دهروش تعميم ياگسترش رفتا-11
 د.نروش مثبت وروش منفي کاهش رفتار راتعريف کن-13
 د.نعلت نام گذاري روش هاي اين فصل رابه مثبت ومنفي توضيح ده-14
 د.نانواع روشهاي مثبت کاهش رفتاررانام ببردونحوه استفاده ازآنهاراشرح ده-15
 د.نتارراتوضيح دهويژگيهي مشترک همه روشهاي مثبت کاهش رف-16
 د.نانواع روشهاي منفي کاهش رفتاررانام ببردونحوه استفاده ازآنهاراشرح ده-11
 د.نويژگيهاي مشترک همه روشهاي منفي کاهش رفتارراتوضيح ده-11
 .دنمحرک تنبيه کننده وانواع آن راشرح ده-11
 د.نشناخت درماني راتعريف کن-11
 د.ناني راتوضيح دهويژگي  مشترک همه روشهاي شناخت درم-11
 د.نفرض بنيادي همه روشهاي شناخت درماني راتوضيح ده-11
 د.نروشهاي درماني زير رابه اختصارتوضيح ده-13

 هيجاني اليس-درمان منطقي-الف(
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 شناخت درماني بک-ب(
 روش آموزش به خوددستوردادن مايكنبام-پ(
 آموزش مصون سازي درمقابل استرس-ت(
 روش حل مسئله-ث(
 وضيح دهد.مرحله اي مشاوره اي را تمدل -14

  مدل مشاوره اي اگان را توضيح دهد.-15

 مهارت هاي ترک سيگار را  از طريق ايفاي نقش اجرا با يكي از همكالسي ها به عنوان مراجع اجرا کند.-16
 نگرش خود را نسبت  روش هاي تاثيرگذاري بر رفتار سالمت مدار بگويد. -11
 مي و محيطي  را توضيح دهد.رويكردهاي سياست عمو-11
 ايجاد محيط هاي حمايتي چگونه موثر واقع مي شود. -11

 ايجاد موانع و کاهش نشانه هاي رفتارهاي ناسالم چه فوايدي دارد. -111
 نگرش خود را نسبت  به اثربخشي روش هاي تاثيرگذاري بر جمعيت بگويد. -111
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 :)استراتژی آموزشی)روشهای تدریس 

 مجازی آنالین آموزش 
 پرسش و پاسخ          □              یگروه بحث□*            كنفرانس* □          سخنرانی □* 

 آموزش مجازی آفالین 

 فیلم□   پرسش )جواب را بعدا ارسال می كنند(□
 

 
 

 يدهامجموعه اسال-كتاب-درسنامه  -نرم افزارهای آموزشی كمتازيا و استوری الين: وسايل كمک آموزشی 

                

 وظایف و تکالیف دانشجو: :  

نوشتن پي -شرکت در روش هاي تدريس جديد-ارائه کنفرانس–پاسخ به سؤاالت  -گوش دادن فعال -مشارکت فعال در کالس

 خالصه کردن مباحث درس-تكميل کارپوشه-پر هايي با موضوع مشخص

که در آموزش انالين در انتهاي جلسه و در آموزش آفالين  در هر جلسه است مدت دارمهمترین قسمت ارایه یک تکلیف 

 بيان مي شود.در بين محتواي الكترونيكي 

 نوشتن یک طرح تغییر رفتار برای یک رفتار غیر بهداشتیپروژه انتهایی :

 نحوه ارزشیابی دانشجو 

 درصد از نمره نهايی 5 حضور و غیاب 
 هايیدرصد از نمره ن 55 فعالیت كالسی و انجام تکالیف 
 به صورت چند خودآزمون درصد از نمره نهايی 52امتحان میان ترم 
  درصد از نمره نهايی 52امتحان پايان ترم 
 :جور كردنی□صحیح و غلط* □چند گزينه ای   □*تشريحی  □شفاهی □نوع امتحان میان ترم 

 :كردنی جور □صحیح و غلط □چند گزينه ای    □*تشريحی   □*شفاهی    □نوع امتحان پایان ترم 

 
 :منابع 
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health psychology,Theory,Research and Practice. by David F. Marks , Michael Murray Emee 

Vida Estacio(5th Edition) 

Introduction to psychology by Atkinson RL(the last edition) 

 

 

 روان شناسي پرورشي )آموزش ويادگيري(-او روش ها(: دکترعلي اکبرسيف تغييررفتارورفتار درماني)نظريه ه

 دکترعلي اکبرسيف روان شناسي تربيتي:تأليف علي شريعتمداري 

 روان شناسي سالمت:دکترفروغ شفيعي

 ترجمه گلشني و افالک سير-روان شناسي و ارتقاء  سالمت: تاليف سيمون مورفي

https://www.amazon.com/David-F-Marks/e/B0048WASRQ/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Michael+Murray&text=Michael+Murray&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/Emee-Vida-Estacio/e/B00THGKLMK/ref=dp_byline_cont_book_3
https://www.amazon.com/Emee-Vida-Estacio/e/B00THGKLMK/ref=dp_byline_cont_book_3

