
 طرح درس 

 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 دانشکده پرستاری و مامایی

 

    فردی و اجتماعی روانشناسی  نام درس:

 ساعت( 43) واحد 2 تعداد واحد:

 نظری نوع واحد:

 كارشناسی مقطع:

 پرستاری رشته:

       ندارد پیش نیاز:

 محسن كوشانمدرس: 

 

 کلی: هدف

 با تأكيد بر رفتارهای فردی و گروهی و ارتباطات اجتماعی وانشناسیر مفاهيم اصلیآشنایی دانشجو با      

 

 منابع اصلی درس: 

  آخرین هيلگارد، ارنست و همکاران، زمينه روانشناسی، ترجمه دكتر حسن رفيعی، تهران، انتشارات رشد

 ویرایش

 .چاپ آخرینتهران: انتشارات اندیشه رفيع,   كوشان ، محسن . روان شناسی عمومی و اجتماعی 

 آخرین ویرایش. تهران: نشر ساواالن. عمومی گنجی، حمزه. روانشناسی 

 كریمی، یوسف. روانشناسی اجتماعی. ویرایش دوم، تهران: ارسباران 

  .:نشر رشد.آردنسون، اليوت. روانشناسی اجتماعی. ترجمه حسين شکركن، تهران 

 ن: نشر شهرآب. تهرادواچی، اقدس و دیگران. روانشناسی اجتماعی برای پرستاران 

 .نصيری، محمود. روانشناسی اجتماعی برای پرستار. تهران: نشر بشری 

 .بردشاو، جان. آفرینش عشق. ترجمه نيره ایجادی. جواد شافعی مقدم، تهران: نشر پيکان 

 امتحان كتبی پایان ترم ، بحث و پرسش و پاسخ در كالس  ارزشیابی: 

 و بحث دو جانبه سخنرانی :روش تدریس



 ماژیک ،وایت برد ،كامپيوتر ،ویدئو پروژكتور  :آموزشیوسایل 

 تعريف روانشناسی  تاريخچه و جلسه اول:

 هاي روانشناسیجلسه دوم: مكتب

 شناختی رفتاراساس زيستجلسه سوم: 

 هاي فرديتفاوتجلسه چهارم: 

 احساس و ادراكجلسه پنجم: 

 يادگيري و نظريه هاي آن جلسه ششم: 

 راموشیحافظه و فجلسه هفتم: 

 تفكرجلسه هشتم: 

 هوشجلسه نهم: 

 انگيزش و هيجانجلسه دهم: 

 شخصيت جلسه يازدهم: 

 ناكامی، تعارض و سازگاريجلسه دوازدهم: 

 بين فردي، گروهی و اجتماعیارتباطات جلسه سيزدهم: 

 آگاهی، خودآگاهی و نگرشجلسه چهاردهم: 

 فرهنگ، خانواده، دوست داشتن و عشق جلسه پانزدهم: 

  هنجارها و ناهنجارهاي اجتماعی و پرخاشگريه شانزدهم: جلس

 

 تعريف روانشناسی  تاريخچه و جلسه اول:

 یادگیریاهداف 

 د: نباید بتوانیان دانشجو     

 د. نروانشناسی را تعریف کن 1

 تاریخچه فلسفی و علمی روانشناسی را  شرح دهند. 2

 هاي اثر گذار در رشد روانشناسی را نام ببرندشخصيت 3

 داف و کاربردهاي روان شناسی را توضيح دهنداه 4

 د. نگرایشها و تخصصهاي مهم روانشناسی را نام ببر 5

 

 هاي روانشناسيجلسه دوم: مكتب

 یادگیریاهداف 

 د:نباید بتوانیان دانشجو     

 اهميت آشنایی با نظریات روانشناسی را توضيح دهد. .1



مورد نقد و رایی, رفتارگرایی و شناخت گرایی را زیست گگشتالت، انسانگرایی،  روان کاوي,  هاينظریه .2

  دهند. بررسی قرار

 
 شناختي رفتاراساس زيستجلسه سوم: 

 یادگیریاهداف 
 د: نباید بتوانیان دانشجو

 هاي مختلف مخ و عملكرد هر یك را توضيح دهند.بخش .1

 عملكرد ساقه مغز را توضيح دهند. .2

 عملكرد مخچه را توضيح دهند. .3

 موس را توضيح دهند.عملكرد هيپوتاال .4

 اي ، تاالموس، هيپوكامپ، سيستم ليمييك را توضيح دهند.هاي قاعدهعملكرد هسته .5

 سيستم اعصاب خودمختار و عملكرد آن را توضيح دهند. .6

 هاي عصبي  را توضيح دهند.نقش ميانجي .7

 نقش غدد درونریز را در رفتار توضيح دهند.  .8

 نقش ژنتيك را در رفتار توضيح دهند.  .9

 هاي فرديتفاوته چهارم: جلس

 یادگیریاهداف 
 د: نباید بتوانیان دانشجو
 هاي فردي را توضيح دهند.تفاوت .1
 هاي فردي را توضيح دهند.منشاء تفاوت .2

 : احساس و ادراكپنجمجلسه 

 یادگیریاهداف 
 د: نباید بتوانیان دانشجو

 احساس را تعریف كنند. .1

 ادراك را تعریف كنند.  .2

 ح دهند.حواس پنجگانه را توضي .3

 فرایند ادراك را توضيح دهند. .4

 ثبات هاي ادراكي، ادراك شكل و ادراك عمق را توضيح دهند. .5

 يادگيري و نظريه هاي آن و انواع يادگيريجلسه ششم: 

 یادگیریاهداف 
 د:نباید بتوانیان دانشجو

 یادگيري را تعریف كنند. .1
 گرا، نهفته و اجتماعي را توضيح دهند.گرا، بينشگر، شرطي پاسخنظریات یادگيري شرطي كنش .2

 حافظه و فراموشيجلسه هفتم: 

 یادگیریاهداف 
 د:نباید بتوانیان دانشجو

 

 انواع حافظه حسي، كوتاه مدت و دراز مدت را توضيح دهند. .1

 دهند.ذخيره سازي و بازیابي را توضيح مراحل حافظه رمز گذاري، .2



 فراموشي و دالیل آن را توضيح دهند. .3

  روش هاي بهبود بخشيدن حافظه را توضيح دهند .4

 تفكر جلسه هشتم:

 یادگیریاهداف 
 دانشجو یان باید بتوانند:

 تعریف كنندرا تفكر  .1

 مفاهيم را تعریف كنند و انواع آن را توضيح دهند .2

 انواع استدالل قياسي، استقرایي و تمثيلي را توضيح دهند. .3

 هوشجلسه نهم: 

 یادگیریاهداف 
 د: نباید بتوانیان دانشجو

 د. نهوش را تعریف كن .1

 د. نانواع هوش را نام ببر .2

 د.نبهره هوشي را تعریف كن .3

 د. نها را از نظر بهره هوشي طبقه بندي كنانسان .4

 هاي هوشي را نام ببرند.آزمون .5

 انگيزش و هيجانجلسه دهم: 

 یادگیریاهداف 
 د: ننباید بتوایان دانشجو

 انگيزش را تعریف كنند. .1

 نظریه هاي مربوط به انگيزش را توضيح دهند. .2

 هيجان را تعریف كنند. .3

 اجزاي هيجان را توضيح دهند. .4

 نظریه هاي مربوط به هيجان را توضيح دهند. .5

 شخصيت دهم: يزس

 یادگیریاهداف 
 د:نباید بتوانیان دانشجو 

 د. نشخصيت را تعریف كن .1

 . مورد نقد و بررسي قرار دهندشخصيت  گرایي را در مورد انسان كاوي، صفت،نظریات روان .2

 د. نده توضيحتأثير متقابل وراثت و محيط در شكل گيري شخصيت را  .3

 اجتماعي شخصت را از نظر اریكسون توضيح دهند.-مراحل رشد رواني .4

 مراحل رشد شناختي شخصت را از نظر پياژه توضيح دهند. .5

 نظر كلبرگ توضيح دهند. مراحل رشد اخالقي شخصت را از .6

 هاي ارزیابي شخصيت را توضيح دهند.روش .7

 ها را توضيح دهند.انواع آزمون .8

 ناكامي، تعارض و سازگاريجلسه دوازدهم: 

 یادگیریاهداف 
 د:نباید بتوانیان دانشجو 



 ناكامي را توضيح دهند. .1

 علل ناكامي را شرح دهند. .2

 تعارض را تعریف كنند. .3

 د.انواع تعارض را شرح دهن .4

 هاي افراد در مقابل ناكامي و تعارض را شرح دهند. واكنش .5

 راهبردهاي سازگاري را ذكر كنند. .6

 هاي دفاعي را تعریف كنند.مكانيسم .7

 ها را توضيح دهند.هاي دفاعي را ذكر نموده و آنانواع مكانيسم .8

 ارتباطات بين فردي، گروهي و اجتماعيجلسه سيزدهم: 

 یادگیریاهداف 
 د:ناید بتوانبیان دانشجو 

 ارتباط را تعریف كنند. .1
 اجزاي ارتباط را شرح دهند. .2
 هاي ارتباطي را توضيح دهند.مهارت .3

 گروه  را تعریف كنند. .4

 آثار گروه را روي رفتارهاي فردي را توضيح دهند. .5

 

   

  آگاهي، خودآگاهي و نگرشجلسه پانزدهم: 

 یادگیریاهداف 
 د: نباید بتوانیان دانشجو 

 اهي را توضيح دهند.آگاهي و خودآگ .1

 انواع خودآگاهي را توضيح دهند. .2

 نگرش را تعریف كنند. .3

 چگونگي تأثير نگرش بر رفتار را توضيح دهند. .4

 هاي تغيير نگرش را توضيح دهند.نظریه .5

 فرهنگ، خانواده، دوست داشتن و عشقهم: پانزده جلس

 یادگیریاهداف 
 د: نباید بتوانیان دانشجو 

 فرهنگ را تعریف كنند. .1

 هاي فرهنگ را ذكر نمایند.یژگيو .2

 كاركردهاي فرهنگ را شرح دهند. .3

 انواع خانواده را  ذكر كنند. .4

 كاركردهاي خانواده را توضيح دهند. .5

 هاي فردي را توضيح دهند.علل جاذبه .6

 عشق را تعریف كنند. .7

 انواع عشق را توضيع دهند. .8



 نظریات تيپ شناسي لي و مثلث اشترنبرگ را توضيح دهند. .9

 جهان بيني عرفان را توضيح دهند.عشق در  .11

  و پرخاشگري هاي اجتماعيناهنجاري ، هنجارهاجلسه شانزدهم: 

 یادگیریاهداف 
 د: نباید بتوانیان دانشجو 

 هاي آن را ذكر نمایند..هنجارها  و ناهنجاري اجتماعي را  تعریف نمایند و مالك .1

 انواع هنجارها را توضيح دهند. .2

 ا توضيح دهند.انواع انحرافات اجتماعي ر .3

 علل انحرافات اجتماعي را توضيح دهند. .4

 پرخاشگري را تعریف كنند. .5

 عوامل مؤثر بر پرخاشگري را توضيح دهند. .6

 گيري از بروز پرخاشگري را توضيحهاي پيشروش .7

 


