
 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر

 مرکز توسعه آموزش پزشکی

 دفتر نظارت و ارزشیابی

 درس فرم طرح
 

               دکتری تخصصی آخرین مدرک تحصیلی:                                                              مهنوش رئیسینام و نام خانوادگی مدرس: 
 استادیار رشته تحصیلی: آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت                                                      رتبه دانشگاهی:

 گروه آموزشی: آموزش بهداشت 

 

 5تعداد فراگیران:                 3: رشته تحصیلی فراگیران: آموزش بهداشت               مقطع: کارشناسی ارشد              ترم

 

 روانشناسی رفتار سالم عنوان درس به طور کامل :
 واحد نظری 2 تعداد واحد:                          □کار آموزی         □  عملی           ■نوع درس:     تئوری  

                                     1396 بهمنزمان خاتمه کالس:                                                                 1396 مهر زمان شروع کالس:
                      تاریخ امتحان میان ترم : 
 تاریخ امتحان پایان ترم: 

 

 □  تکوینی                    ■مراحل ارزشیابی                     مرحله ای  

 از نمره نهایی درصد 10 :دانشجو انجام تکالیف حضور و غیابفعالیت 
 درصد از نمره نهایی 30م:  امتحان میان تر

 از نمره نهایی درصد 10ه: کوئیزهای انجام شد
 درصد از نمره نهایی 50: امتحان پایان ترم

 
 :نوع امتحان میان ترم

 
 □ جور کردنی          □  صحیح و غلط                    ■چند گزینه ای                   ■تشریحی            □شفاهی 

 
 :نوع امتحان پایان ترم

 
 □جور کردنی           □  صحیح و غلط                    ■چند گزینه ای                   ■تشریحی            □شفاهی  

 

 



 
 

 :درس کلی هدف

سالم در آموزش بهداشت و ارتقاء  و شناخت رفتار یمختلف روانشناس یها یهرفتار با استفاده از مکاتب و نظر ییرتغ یبا اصول و مبان یاندانشجو ییآشنا
 سالمت.

 اهداف اختصاصی:

 روانشناسی تعریف، مبانی و رویکردهای معاصر آشنایی با  •

 رفتار و انواع آن آشنایی با  •

  فرایند تغییر رفتار رویکردهای جدید وآشنایی با اصول، مبانی   •

 خاستگاه نظری فرایند تغییر رفتارآشنایی با  •

  و مبانی روانشناسی یادگیری اصول مفهوم یادگیری و آشنایی با •

 تغییر رفتارفرایند یادگیری در  نظریه های آشنایی با •

 آشنایی با فرایند تغییر رفتار در قالب الگوهای آموزش و تغییر رفتار •

 و تغییر رفتار در آموزش بهداشت و ارتقای سالمت )رویکردهای مختلف انگیزشی( انگیزشآشنایی با اصول و مبانی نظری  •

  

 اول جلسه ➢
 مهنوش رئیسی نام مدرس:

  روانشناسیمبانی عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:
  رود: یجلسه، با توجه به مطالب ارائه شده، از دانشجو انتظار م ینا یاندر پا

 روانشناسی را تعریف کرده و اهمیت و فواید آن را شرح دهد. -1

 روانشناسی را بیان نماید و آنها را شرح دهد. پنجگانه و رویکردهای مکاتب -2

 
 □ روانی حرکتی                      □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی  

 ، بحث کالسی، پرسش و پاسختعاملی ینروش آموزشی: سخنرا
 و پروژکتوروسیله کمك آموزشی: وایت برد، ویدئ

 

 دوم جلسه ➢
  مهنوش رئیسینام مدرس: 

 :درس شرح

عام و  یبا مباحث روانشناس ییشود. لذا آشنا یرفتار محسوب م ییرعلم در تغ ینبه عنوان مهمتر یرفتار است و روانشناس ییرهدف عمده آموزش تغ
 گردد. یآموزش محسوب م یبوده و از مبان یرفتار ضرور ییرو تغ یادگیری یروانشناس

 منابع اصلی مورد استفاده برای تدریس :
 .1394تغییر رفتار و رفتاردرمانی نظریه ها و روش ها، دکتر علی اکبر سیف، انتشارات دوران،  -1

 .1387روانشناسی پرورشی نوین؛ روانشناسی یادگیری و آموزش، دکتر علی اکبر سیف؛ انتشارات دوران،  -2

 1393انتشارات امیرکبیر؛ چاپ بیست و سوم؛  ؛علی شریعتمداریدکتر  ؛روانشناسی تربیتی -3

 .1393شیوه های تغییر رفتار؛ ریموند میلتن برگر؛ ترجمه دکتر علی فتحی آشتیانی، هادی عظیمی آشتیانی؛ چاپ پانزدهم؛  -4

 .1388روانشناسی یادگیری بر بنیاد نظریه ها، دکتر محمد پارسا. انتشارات سخن،  -5

6- Health Psychology, a textbook, Fifth Edition, Jane Ogden, 2012.  

 



و تغییر رفتار رفتار : عنوان مبحث  
 اهداف اختصاصی

رود:ی جلسه، با توجه به مطالب ارائه شده، از دانشجو انتظار م ینا یاندر پا  
 تغییر رفتار و رفتار درمانی را تعریف کند. -1

 شباهت ها و تفاوت های میان تغییر رفتار و رفتار درمانی را توضیح دهد. -2

 توضیح دهد.خاستگاه نظری تغییر رفتار را  -3

 تحلیل کاربردی رفتار را تعریف کند و رابطه ی آن را با تغییر رفتار توضیح دهد. -4

 رفتار بهنجار و نابهنجار را در تغییر رفتار تعریف نماید. -5

 کمبود و فزونی رفتار را با ذکر مثال توضیح دهد. -6

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی 

 یپرسش و پاسخ، بحث کالس ی،تعامل یسخنرانروش آموزشی: 
 پروژکتور یدئوبرد، و یتوسیله کمك آموزشی: وا

 

 سوم جلسه ➢
 نام مدرس: مهنوش رئیسی 

تغییر رفتاریند فرا : عنوان مبحث  
 اهداف اختصاصی:

 رود: یجلسه، با توجه به مطالب ارائه شده، از دانشجو انتظار م ینا یاندر پا
 برنامه ی تغییر رفتار را تعریف کند و مراحل آن راتوضیح دهد. -1

 رفتار آماج راتعریف کند. -2

 هدف رفتاری راتعریف کند و یك هدف کامل رفتاری با ذکر شرایط و مالک بیان کند. -3

 بزند. ابعاد رفتار را بیان کند و برای هریك مثال -4

 توضیح دهد.و  کردهتغییر رفتار را بیان  روش های هدف -5

 نماید.تغییر رفتار را معرفی دسته از روش های  4 -6

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی 

 یپرسش و پاسخ، بحث کالس ی،تعامل یسخنرانروش آموزشی: 
 پروژکتور یدئوبرد، و یتوسیله کمك آموزشی: وا

 

 چهارم جلسه ➢
 نام مدرس: مهنوش رئیسی 

(روشهای افزایش رفتارهای مطلوب موجود)رفتار  ییرروشها و فنون تغ: عنوان مبحث  
 اهداف اختصاصی

رود:ی جلسه، با توجه به مطالب ارائه شده، از دانشجو انتظار م ینا یاندر پا  
 تقویت مثبت و تقویت کننده ی مثبت را تعریف کند و برای آنها مثالی ذکر نماید. -1

 نحوه ی استفاده از روش تقویت مثبت را ذکر مراحل انجام آن شرح دهد. -2

 انواع تقویت کننده ها را با ذکر مثال توضیح دهد. -3

 و پاداش را بیان نماید. تفاوت تقویت -4

 عوامل موثر بر افزایش اثربخشی روش تقویت مثبت را بیان نماید.  -5

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی 

 یپرسش و پاسخ، بحث کالس ی،تعامل یسخنرانروش آموزشی: 



 پروژکتور یدئوبرد، و یتوسیله کمك آموزشی: وا
 

 پنجم جلسه ➢
 نام مدرس: مهنوش رئیسی 

 مطلوب موجود( یرفتارها یشافزا یرفتار )روشها ییرروشها و فنون تغ: عنوان مبحث
 اهداف اختصاصی:

 رود: یجلسه، با توجه به مطالب ارائه شده، از دانشجو انتظار م ینا یاندر پا

 .را در افزایش رفتار مطلوب توضیح دهد "اصل پریماک"شیوه بکارگیری  -1

 قدار و تنوع و تازگی تقویت کننده ها توضیح دهد. ل فوریت، ماصو -2

 استفاده از آن را بیان نماید.روش تقویت منفی را شرح دهد و موارد  -3

 گریز آموزی و یادگیری اجتنابی را شرح دهد. -4

 □حرکتی روانی                       □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی 

 یپرسش و پاسخ، بحث کالس ی،تعامل یسخنرانروش آموزشی: 
 پروژکتور یدئوبرد، و یتوسیله کمك آموزشی: وا

 

 ششم جلسه ➢
 نام مدرس: مهنوش رئیسی 

(روشهای افزایش رفتارهای مطلوب موجود)رفتار  ییرروشها و فنون تغ:  عنوان مبحث  
 اهداف اختصاصی:

 رود: یجلسه، با توجه به مطالب ارائه شده، از دانشجو انتظار م ینا یاندر پا
 دهد.توضیح  به تفصیل را مولفه های قرارداد رفتاریو  روش قرارداد رفتاری -1

 دهد.در افزایش رفتار مطلوب با ذکر مثال توضیح  راروش اقتصاد پته ای  -2

 
 □روانی حرکتی                       □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی 

 یپرسش و پاسخ، بحث کالس ی،تعامل یسخنرانروش آموزشی: 
 پروژکتور یدئوبرد، و یتوسیله کمك آموزشی: وا

 

 هفتم جلسه ➢
 نام مدرس: مهنوش رئیسی 

  روش های ایجاد رفتارهای تازه: عنوان مبحث
 اهداف اختصاصی:

 رود: یجلسه، با توجه به مطالب ارائه شده، از دانشجو انتظار م ینا یاندر پا
 روش شکل دهی رفتار را تعریف کند و نحوه ی استفاده از آن را شرح دهد. -1

 تقویت تفکیکی را تعریف کند و نقش آن را در روش شکل دهی رفتار بیان نماید. -2

 افزایش اثربخشی آن را توضیح دهد. نمونه ای از کاربرد روش شکل دهی را بیان کرده و عوامل موثر بر -3

 آموزش برنامه ای راتوضیح دهد. -4

 دو اصل رفتاری را که در شکل دهی موثرند بیان نماید. -5

 تقریب های متوالی را توضیح دهد. -6

 دو مثال از شکل دهی در زندگی روزمره را بیان نماید. -7

 دهد.دو ویژگی مهم رفتار شروع یا تقریب اول را در شیوه ی شکل دهی شرح  -8

 نقش انفجار خاموشی را در فرایند شکل دهی رفتار همراه با مثال بیان نماید. -9



 □روانی حرکتی                       □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی 

 یپرسش و پاسخ، بحث کالس ی،تعامل یسخنرانروش آموزشی: 
 پروژکتور یدئوبرد، و یتوسیله کمك آموزشی: وا

 

 هشتم جلسه ➢
  مهنوش رئیسینام مدرس: 

  تازه یرفتارها یجادا یروش ها: عنوان مبحث
 اهداف اختصاصی:

 رود: یجلسه، با توجه به مطالب ارائه شده، از دانشجو انتظار م ینا یاندر پا
 نماید.روش زنجیره سازی رفتار را تعریف کند و روند بکار گیری آن را بیان  -1

 روش های مختلف آموزش زنجیره محرک پاسخ راتوضیح دهد. -2

 عوامل موثر بر اثربخشی روش زنجیره سازی رفتار را توضیح دهد.  -3

 
 □روانی حرکتی                       □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی 

 یپرسش و پاسخ، بحث کالس ی،تعامل یسخنرانآموزشی: روش 
 پروژکتور یدئوبرد، و یتکمك آموزشی: واوسیله 

 

 همن جلسه ➢
 نام مدرس: مهنوش رئیسی 

 (روش های ایجاد رفتار تازه) بندورا یاجتماع یادگیری ی یهرفتار برخاسته از نظر ییرفنون تغ روش ها و: عنوان مبحث

 :یاهداف اختصاص
 رود: یجلسه، با توجه به مطالب ارائه شده، از دانشجو انتظار م ینا یانپا در

 شناختی اجتماعی بندورا را شرح دهد.نظریه  -1

 مراحل یادگیری مشاهده ای را شرح دهد. -2

 انواع تقویت را بر اساس نظریه بندورا توضیح دهد. -3

 خودکارآمدی و انتظارات پیامد را توضیح دهد و تفاوت میان آن ها را بیان نماید.مفهوم  -4

 روابط متقابل میان شخص، محیط و رفتار را توضیح دهد و نقش آن را در کنترل رفتار بیان کند. -5

□روانی حرکتی                       □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی   

یپرسش و پاسخ، بحث کالس ی،تعامل یسخنرانآموزشی:  روش  
 پروژکتور یدئوبرد، و یتوسیله کمك آموزشی: وا

 

 دهم جلسه ➢
 نام مدرس: مهنوش رئیسی 

 (تازه رفتار یجادا یروشها) رفتار ییرروشها و فنون تغ: عنوان مبحث
 اهداف اختصاصی:

 رود: یجلسه، با توجه به مطالب ارائه شده، از دانشجو انتظار م ینا یاندر پا
 را توضیح دهد.  (شیفرایندهای انگیزفتار، توجه، یادداری، تولید ر) یریسرمشق گ یا یدر الگوده یاصل یندهایفرآ -1

 را ذکر نماید. عوامل موثر بر اثربخشی الگودهی -2

 را با ذکر مثال توضیح دهد. "بازداری زدایی"روش  -3

 در ایجاد رفتار تازه توضیح دهد. آموزش، تمرین و پسخوراند را روش های  -4

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی     



 

یپرسش و پاسخ، بحث کالس ی،تعامل یروش آموزشی: سخنران  
 پروژکتور یدئوبرد، و یتکمك آموزشی: وا وسیله

 

 یازدهم جلسه ➢
 مهنوش رئیسینام مدرس: 

  روش های نگهداری و گسترش رفتارهای مطلوب: عنوان مبحث 
 اهداف اختصاصی:

 رود: یجلسه، با توجه به مطالب ارائه شده، از دانشجو انتظار م ینا یاندر پا
 تقویت پیاپی را توضیح دهد. مهمترین معایب روش  -1

 وضیح دهد.را تروش رقیق کردن برنامه های تقویتی  -2

 مطلوب شرح دهد.  روش تقویت ناپیایی را در نگهداری رفتار -3

 .شرح دهد با  ذکر مثال را "نسبت ثابت برنامه"روش تقویت ناپیاپی  -4

 .شرح دهد با  ذکر مثال را "متغیرنسبت  برنامه"روش تقویت ناپیاپی  -5

 .شرح دهد با  ذکر مثالرا  "ثابت فاصله ای برنامه"روش تقویت ناپیاپی  -6

 .شرح دهد با  ذکر مثالرا  "رمتغی ه ایفاصل برنامه"روش تقویت ناپیاپی  -7

 
□ی روانی حرکت                      □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی    

یپرسش و پاسخ، بحث کالس ی،تعامل یسخنرانآموزشی:  روش  
 پروژکتور یدئوبرد، و یتوسیله کمك آموزشی: وا

 
 

 دوازدهم جلسه ➢
 نام مدرس: مهنوش رئیسی

  مطلوبناکاهش و حذف رفتارهای  یروش ها: عنوان مبحث 
 رود: یجلسه، با توجه به مطالب ارائه شده، از دانشجو انتظار م ینا یاندر پا

 توضیح دهد.را  نا مطلوب روش مثبت و منفی کاهش رفتار -1

 توضیح دهد.ویژگی های مشترک روش های مثبت کاهش رفتار را  -2

 .توضیح دهدبا ذکر مثال تفکیکی نرخ های کم رفتار را روش تقویت  -3

 ح دهد.توضی تفکیکی نرخ های کم رفتار راتقویت مزیت و محدودیت روش  -4

  .توضیح دهدبا ذکر مثال را  رفتارهای دیگرتفکیکی روش تقویت  -5

 

□ی روانی حرکت                      □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی    
یپرسش و پاسخ، بحث کالس ی،تعامل یسخنرانآموزشی:  روش  

 پروژکتور یدئوبرد، و یتوسیله کمك آموزشی: وا
 

 سیزدهم جلسه ➢
 نام مدرس: مهنوش رئیسی

  مطلوبناکاهش و حذف رفتارهای  یروش ها: عنوان مبحث 
 رود: یجلسه، با توجه به مطالب ارائه شده، از دانشجو انتظار م ینا یاندر پا

  .توضیح دهدبا ذکر مثال را  رفتارهای دیگرتفکیکی روش تقویت  -1

  .توضیح دهدبا ذکر مثال را  رفتار ناهمسازتفکیکی روش تقویت  -2



  .توضیح دهدبا ذکر مثال را  نرفتار جانشیتفکیکی روش تقویت  -3
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□ی روانی حرکت                      □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی    
یپرسش و پاسخ، بحث کالس ی،تعامل یسخنرانآموزشی:  روش  

 پروژکتور یدئوبرد، و یتوسیله کمك آموزشی: وا
 

 چهاردهم جلسه ➢
 مهنوش رئیسینام مدرس: 

  نامطلوب یکاهش و حذف رفتارها یروش ها: عنوان مبحث 
 اهداف اختصاصی:

 رود: یجلسه، با توجه به مطالب ارائه شده، از دانشجو انتظار م ینا یاندر پا
 استفاده از آنها را شرح دهد. یکند و نحوه  یانکاهش رفتار را ب منفی یانواع روش ها -1

 دهد. یحکاهش رفتار را توضمنفی  یمشترک روش ها یها ویژگی -2

 روش خاموشی و روش محرومیت از تقویت مثبت را با ذکر مثال توضیح دهید. -3

 

□ی روانی حرکت                      □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی    
یپرسش و پاسخ، بحث کالس ی،تعامل یسخنرانآموزشی:  روش  

 پروژکتور یدئوبرد، و یتوسیله کمك آموزشی: وا
 

 پانزدهم جلسه ➢
 مهنوش رئیسینام مدرس: 

  نامطلوب یکاهش و حذف رفتارها یروش ها: عنوان مبحث 
 اهداف اختصاصی:

 رود: یجلسه، با توجه به مطالب ارائه شده، از دانشجو انتظار م ینا یاندر پا
 توضیح دهید.نبیه را با ذکر مثال ن، جبران کردن و تروش جریمه کرد -1

 مشکالت ناشی از استفاده از روش های تنبیهی را توضیح دهد. -2

 محرک تنبیه کننده و انواع آن را بیان کند. -3

 موارد اضطراری برای استفاده از تبیه را بیان نماید. -4

 

□ی روانی حرکت                      □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی    
یپرسش و پاسخ، بحث کالس ی،تعامل یسخنرانآموزشی:  روش  

 پروژکتور یدئوبرد، و یتوسیله کمك آموزشی: وا
 

 شانزدهم جلسه ➢
 مهنوش رئیسینام مدرس: 

 یادگیریدر  یزشانگ یادگیری و :عنوان مبحث 
 اهداف اختصاصی:

 رود: یجلسه، با توجه به مطالب ارائه شده، از دانشجو انتظار م ینا یاندر پا
 را بیان نماید. مفهوم یادگیری یادگیری را تعریف کرده و اجزای اصلی -1

 را بیان نماید. (ظریه نسبت دادنسانگرایی، انتظار ضربدر ارزش و نرفتاری، شناختی، ان) رویکردهای مختلف انگیزشی -2



 ان نماید.را بی و روابط میان آنها (و کنترل پذیری منبع یا مکان کنترل، وضعیت پایداری) ابعاد سه گانه نظریه ی نسبت دادن -3

 را بیان نماید. آموزشی نظریه انگیزشی نسبت دادن هایکاربرد -4

 نگیزش در فراگیران را بیان نماید.ایجاد ا فنون -5
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 پروژکتور یدئوبرد، و یتوسیله کمك آموزشی: وا
 


