معرفی مکتوب درس
بخش اول:
 -1مشخصات دروس:
نام و نام خانوادگی :عفت صادقیان
گروه آموزشی :پرستاری
مدرک تحصیلی  :دکتری

دانشکده :پرستاری و مامایی
مرتبه دانشگاهی :استادیار
سابقه تدریس 61سال

 -2مشخصات دروس
عنوان درس :درس رواشناسی فردی و اجتماعی
تعداد واحد2 :
دروس پیشنیاز :ندارد

 -3مشخصات فراگیران:
رشته تحصیلی :پرستاری
مقطع :کارشناسی

بخش دوم:
 -1اهداف کلی درس:
آشنایی دانشجو با مفهوم روانشناسی  ،جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی و ارتباط و تفاوت آنها با یکدیگر.
آشنایی بامکاتب روانشناسی.
آگاهی از چگونگی ایجاد تفاوتهای فردی و تفاوتهای عمده زن و مرد.
آگاهی از پایه های عصبی –زیستی رفتار.
شناخت فرایند حسی و انواع حسها و شناخت درک و توجه.
آشنایی با مفهوم هوش و چگونگی بررسی آن.
آشنایی بامفهوم شخصیت و نحوه شکل گیری آن و روش ارزیابی آن.
آشنایی با مفاهیم حافظه یادگیری و تفکر.
آشنایی با مفهوم انگیزش و هیجان و نظریه های مربوط به هر یك از آنها.
آشنایی با مفهوم تعارض و ناکامیو سازگاری..
آشنایی با مفهوم عشق و دوست داشتن.
آشنایی با مفهوم پرخاش.
آشنایی با مفاهیم ارتباط بین فردی،گروهی و اجتماعی.
آشنایی با مفهوم خود.
آشنایی با مفهوم خانواده بعنوان یك گروه اجتماعی

-2سرفصل دروس:
تاریخچه و انواع روانشناسی.
مفاهیم و مکاتب روانشناسی.
تفاوتهای فردی.
پایه های عصبی -زیستی رفتار.
احساس و ادراک
هوش.
شخصیت.
یادگیری ،حافظه  ،تفکر.
انگیزش و هیجان
تعارض  ،ناکامی ،سازگاری.
عشق و دوست داشتن.
پرخاشگری.
ارتباط بین فردی  ،گروهی و اجتماعی.
خود آگاهی.
ساختار عملکرد خانواده و افزایش جمعیت.

نابهنجاریهای اجتماعی.

 -3منابع:
 -4دواچی اقدس ،طبایی س .روانشناسی اجتماعی.ویرایش آخر ..تهران .انتشارات شهر آب.
 -5عظیمی سعید .اصول روانشناسی عمومی .ویرایش آخر تهران .انتشارات صفار.
 -6ستوده هدایت اهلل  .روانشناسی اجتماعی .ویرایش آخر .تهران .انتشارات آوای نو.
 -7ستوده هدایت اهلل.آسیب شناسی اجتماعی .ویرایش آخر .انتشارات آوای نو.
 -8اتکینسون ر ،اتکینسون ر ،اسمیت الف ،ب م د ،هوکسما س.زمینه روانشناسی هیلگارد(.جلد اول
و دوم).ترجمه براهنی محمد تقی و همکاران .ویرایش آخر.تهران .انتشارات رشد).
)6گنجی حمزه .روانشناسی تفاوتهای فردی .ویرایش آخر.تهران .انتشارات مروی.
)7گنجی حمزه .روانشناسی عمومی .ویرایش آخر.تهران .انتشارات رشد.
)8کریمی ،یوسف (.ویرایش آخر) .روانشناسی اجتماعی.ویرایش دوم .تهران.ارسباران.
)9نصیری ،محمود (.ویرایش آخر).روانشناسی اجتماعی برای پرستار.تهران :بشری.
 )11زند دره غریبی  ،تاج محمد (.ویرایش آخر) .عشق و زندگی.قم.نشر روح.
11.Anthikad, Jacob.Psychology for Graduate Nurses.Third Edition.Jypee.
Lasted Edition.

 -9شیوه آموزش:
سخنراني  ،بحث ،پرسش و پاسخ

 -11وظایف دانشجو:

 –1حضور فعال  ،منظم و مرتب در جلسات کالس درس .
 – 2داشتن زیر بنای مناسب جهت فراگیری مطالب مورد تدریس.
 – 3شرکت فعال در بحث های کالسی .
 -4شرکت در امتحان میان ترم و پایان ترم.

جدول ارائه درس ..............

جلسه

اهداف کلی جلسه

عنوان درس

 -اطالع دانشجویان از برنامه

اول

معرفی درس و تاریخچه و انواع روانشناسی

دوم

مفاهیم و مکاتب روانشناسی.

آشنایی بامکاتب روانشناسی.

سوم

تفاوتهای فردی

آگاهی از چگونگی ایجاد تفاوتهای

درسی و نحوه ارزشیابی.
 -2آشنایی دانشجو با مفهوم
روانشناسی  ،جامعه شناسی و
روانشناسی اجتماعی و ارتباط و
تفاوت آنها با یکدیگر.

فردی و تفاوتهای عمده زن و مرد

چهارم

پایه های عصبی -زیستی رفتار.

آگاهی از پایه های عصبی –زیستی
رفتار.

پنجم

احساس و ادراک

ششم

هوش

شناخت فرایند حسی و انواع حسها
و شناخت درک و توجه.
آشنایی با مفهوم هوش و چگونگی
بررسی آن.

هفتم

شخصیت .

آشنایی بامفهوم شخصیت و نحوه
شکل گیری آن و روش ارزیابی آن.

هشتم

یادگیری ،حافظه  ،تفکر .

آشنایی با مفاهیم حافظه یادگیری و
تفکر.

نهم

انگیزش و هیجان

آشنایی با مفهوم انگیزش و هیجان و
نظریه های مربوط به هر یك از آنها

دهم
یازدهم

آشنایی با مفهوم تعارض و ناکامیو

تعارض  ،ناکامی ،سازگاری.

سازگاری
آشنایی با مفهوم عشق و دوست

عشق و دوست داشتن

داشتن

داوزدهم
سیزدهم

پرخاشگری.

آشنایی با مفهوم پرخاش

ارتباط بین فردی  ،گروهی و اجتماعی.

آشنایی با مفاهیم ارتباط بین
فردی،گروهی و اجتماعی

چهاردهم
پانزدهم

خود آگاهی

آشنایی با مفهوم خود

ساختار عملکرد خانواده و افزایش جمعیت

آشنایی با مفهوم خانواده بعنوان یك
گروه اجتماعی

شانزدهم

آشنایی با انواع نابهنجاریهای

نابهنجاریهای اجتماعی

اجتماعی

نحوه ارزشیابی درس
ردیف ارزشیابی دانشجو
6

حضور فعال در

تعداد امتیاز

درصد از امتیاز کل

6

5

کالس و پاسخ به
پرسش کالسی
2
3

امتحان میان ترم 3

امتحان پایان ترم
جمع

65

61

08

28

688

