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 آموزش و ارتقاء سالمت  گروه آموزشی: بهداشت                                   دانشکده: 

 آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت دکتری تحصیلی: یرشتهو قطع م

 

 ندارد یش نیاز:پنظری     د: نوع واح       2 تعداد واحد:    روانشناسی رفتار سالم نام درس:

 دانشکده بهداشت مکان برگزاری:                 5/11-11 :ساعت  سه شنبه :زرو   زمان برگزاری كالس:

 دکتر طاهره دهداری :مدرس       دکتر طاهره دهداری مسئول درس:       نفر 1  تعداد دانشجويان:

 

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

ر در آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت بی شك، روانشناسی يکی از مهم ترين علوم قابل کاربرد در حوزه تغيير رفتا

بايستی با  ،فعاليت می نمايندآموزش بهداشت و ارتقاء سالمت متخصصانی که در حيطه رشته محسوب می شود. 

  آشنا باشند. تغيير رفتاراجرا و ارزشيابی موثر برنامه های  اصول روانشناسی رفتار، به منظور برنامه ريزی،
 

 هدف كلی: 

 ن با اصول و مبانی علم روانشناسی در جهت تغيير رفتار افراد در حوزه سالمتآشنايی دانشجويا

  

 اهداف بینابینی:

 اصول و مبانی تغيير رفتار تعريف،آشنايی دانشجويان با  -

 تعريف، اصول و فرايند تغيير رفتاربا آشنايی دانشجويان  -

 اصول و مبانی روانشناسی يادگيریآشنايی دانشجويان  -

 با کاربرد تئوری های يادگيری در تغيير رفتار ی دانشجويانآشناي -

 فرايند تغيير رفتار در قالب الگوها و تئوری های آموزش بهداشت و تغيير رفتارآشنايی دانشجويان با  -

 اصول و مبانی انگيزش، آگاهی و تغيير رفتار در آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت آشنايی دانشجويان با -

های تغيير رفتار بر اساس شررطی سرازی کالسريك و اسرکينر، يرادگيری اجتمراعی و  شجويان با روشآشنايی دان -

 شناخت درمانی

 آشنايی دانشجويان با مفاهيم خودتنظيمی و الگوهای مرتبط -

 خودکارامدی و محور کنترل و کاربرد آن در روانشناسی رفتارناهماهنگی شناختی، آشنايی دانشجويان با مفهوم  -

 نايی دانشجويان با علل عدم تبعيت بيمار از رژيم های درمانی و الگوهای مرتبطآش -

 آشنايی دانشجويان با علل عدم مراجعه به پزشك و الگوهای مرتبط -

 آشنايی دانشجويان با علل عدم دوام رفتار در طول زمان و تئوری های مطرح در اين زمينه -

 

 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ   امه ريزی شدهسخنرانی برن   سخنرانی

  (TBLيادگيری مبتنی بر تيم)  (PBLيادگيری مبتنی بر حل مسئله)            بحث گروهی

  : )لطفاً نام ببريد( ساير موارد
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 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 . حضور به موقع در کالس1

 کالسی های پرسش و پاسخها و  بحث. شرکت فعال در 2
 

 وسايل كمک آموزشی:  

   پروژکتور اساليد  خته و گچت  وايت برد

 کامپيوتر، جزوه :لطفاً نام ببريد()  ساير موارد

 

 )از نمره كل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 05 :آزمون پايان ترم  نمره درصد ------ :آزمون میان ترم

 نمره درصد 25 :ال در كالسشركت فع    نمره درصد 25 انجام تکالیف

 ----------ببريد(  ناملطفاً ساير موارد )

 

 نوع آزمون

 غلط -صحیح      جور كردنی ایچندگزينه    پاسخ كوتاه                تشريحی

  :)لطفا نام ببريد( ساير موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
1. Linda Brannon, Jess Feist (2010). Health psychology: introduction to behaviour 

and health. seventh edition, Australia:wadsworth,Cengage Learning. 

 
2. Miltenberger RG (2001). Behavior modification: principles and procedures. Second 

edition. 

 

3. Patterson S (1993). Health and human behaviour. Kaplan, MacGraw Hill.  

 

4. Neil Niven (1994). Health psychology: an introduction to nurses and other health 

care professional. Edinburg: Churchill Livingstone. 

 

5. Howard S. Friedman (2002). Health psychology. Second edition, prentice hall. 

 

6. Lopez, Shane J, Snyder, C. R.  Positive psychological assessment; models; 

measurement of human strengths. Washington, DC, US: American Psychological 

Association. 

 

7. William M. Reynolds, Gloria E. Miller (2003). Handbook of psychology. John 

Wiley & Sons, Inc.  
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8.  Howard S. Friedman, Roxane Cohen Silver (2007). Foundations of Health 

Psychology. Oxford University Press.  

 

 . سيف علی اکبر. تغيير رفتار و رفتار درمانی: نظريه و روشها. تهران: نشر دوران. 9
 

10. Colleen Konicki Di Lorio. Measurement in health behavior: methods for research 

and evaluation. US, John Wiley and Sons, 2005.  

 

 . شريعت مداری علی. روانشناسی تربيتی.11
12. Atkinson RL. Introduction to psychology. 

13. Anderson E, William T, Akert Robin. Social psychology. 

14. David Marks, et al. Health psychology: theory, research and practice.  

15. Alan Radly, et al. The social psychology of health and disease.  

16. Gillian N Penny, et al. Health psychology: a lifespan perspective.  

17. John Adamopoulos, et al. Social psychology and cultural context.  

18.WHO, Mental health promotion.  

 

 

 جدول هفتگی كلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 دکتر طاهره دهداری اصول و مبانی تغيير رفتارتعريف،  1

 دکتر طاهره دهداری تعريف، اصول و فرايند تغيير رفتار 2

 دکتر طاهره دهداری اصول و مبانی روانشناسی يادگيری 1

 دکتر طاهره دهداری ربرد تئوری های يادگيری در تغيير رفتارکا 4

  فرايند تغيير رفتار در قالب الگوها و تئوری های آموزش بهداشت و تغيير رفتار 5

 دکتر طاهره دهداری های تغيير رفتار بر اساس شرطی سازی کالسيك پاولف روش 5

 دکتر طاهره دهداری نرهای تغيير رفتار بر اساس شرطی سازی کنشگر اسکي روش 6

 دکتر طاهره دهداری های تغيير رفتار بر اساس نظريه يادگيری اجتماعی بندورا روش 7

 دکتر طاهره دهداری های تغيير رفتار بر اساس رويکرد شناخت درمانی روش 8

 دکتر طاهره دهداری تقويت مثبت و منفی رفتار و عوامل موثر بر آن 9

 دکتر طاهره دهداری مرتبطخودتنظيمی و الگوهای  10

 دکتر طاهره دهداری مفهوم خودکارامدی و کاربرد آن در روانشناسی رفتار 11

 دکتر طاهره دهداری محور کنترل و کاربرد آن در روانشناسی رفتار 12

 دکتر طاهره دهداری و کاربرد آن در روانشناسی رفتار تئوری ناهماهنگی شناختی 11

 دکتر طاهره دهداری ر از رژيم های درمانی و الگوهای مرتبطعلل عدم تبعيت بيما 14

 دکتر طاهره دهداری علل عدم مراجعه به پزشك و الگوهای مرتبط 15

 دکتر طاهره دهداری علل عدم دوام رفتار در طول زمان و تئوری های مطرح در اين زمينه 16
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 دکتر طاهره دهداری اشت و ارتقاء سالمتاصول و مبانی انگيزش، آگاهی و تغيير رفتار در آموزش بهد 17

 


