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مقدمه:
روان شناسی علم مطالعه رفتار(اعم از محسوس و نامحسوس) میباشد .آغاز این علم از زمانی است که انسان به نوع رفتار های خود
و دیگران علم پیدا کرد.
اهداف کلی:
آشنایی و شناخت مفاهیم اصولی روان شناسی و کسب مهارت در به کار بردن این اصول در ارتباط با مراجع و خانواده اش
شناخت کافی نسبت به شرایط اجتماعی محیط زندگی ،موثر بر رفتار ها
شناخت ارتباط بین ساختو سازمان جامعه و مشکالت بهداشتی و درمانی مرتبط با حرفه
آشنایی با رفتار های اجتماعی بهنجار و نا بهنجار
آشنایی با انواع اختالالت رفتاری و انحرافات اجتماعی و سوء رفتار های خانوادگی
آشنایی با پاتولوژی های اجتماعی به ویژه در زنان
شرح درس:
این درس در زمینه روان شناسی عمومی و اجتماعی بحث کلی میکند و دانشجو با گذراندن این درس ضمن آشنایی با مفاهیم اصولی
روان شناسی از تاثیر جسم بر روان و روان بر جسم آگاه میشود.رفتارهای هیجانی را میشناسد و با ناهنجاری ها و انحرافات جامعه
آشنا میشود.

اهداف رفتاری:
هشتاد ( )01در صد از دانشجویان باید در پایان این کالس درس ،قادرباشند :
ا –روان شناسی را تعریف کنند.تاریخچه ای از آن را بدانند و انواع آن را نام برده ،توضیح دهند.
-2مکاتب مختلف روان شناسی را ،نام برده و توضیح دهند.
 -3روان شناسی اسالمی را بیان کنند.
 -5رفتار انسان را توضیح دهند.
 -4تفاوت های دو جنس را بیان کنند.
 -9تعارض و ناکامی را شرح داده و انواع تعارض را با ذکر مثال توضیح دهند.
 -3مکانیسم های دفاعی را توضیح دهند.
 -0هوش را تعریف کرده و روش سنجش آن را بیان کنند.
-6انگیزه را تعریف کرده انواع آن را نام ببرند.
-01هیجان و رفتار هیجانی را توضیح دهند.
-00شخصیت را تعریف کرده انواع آن را نام ببرند.
-02خانواده را توضیح دهند و سازگاری موثر در خانواده را توضیح دهند.
-03طالق ،ازدواج و خانواده تک سرپرست را توضیح دهند.
-05سوء رفتار با زن و کودک و سالمند را توضیح دهند.
-04روابط زوجین (سالمت روانی زنان)را توضیح دهند.
روشهاي تدریس:
نحوه ی تدریس  ،به صورت سخنرانی توسط استاد مربوطه وبحث در باره هر یک از موضوعات روانشناسی خواهد بود و به
منظور دستیابی به اهداف درس از روش توضیحی ،پرسش و پاسخ  ،پاورپوینت ،کلیپهای آموزشی مرتبط ،استفاده خواهد شد.
وظایف و تكالیف دانشجویان :
-0
-2
-3
-5

حضور فعال و به موقع در کالس
شرکت در بحث های گروهی و پاسخ گویی به سواالت
شرکت در آزمون میان ترم
شرکت در آزمون پایان ترم

نحوه ارزشیابي دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابي :
 -0امتحان میان ترم
 -2امتحان پایان ترم
 -3پاسخ گویی به سواالت مطرح شده در کالس

 -5انجام کار تحقیقی پس از هماهنگی با استاد
 -4حضور مستمر و فعال در کالس
فعالیت دانشجو :انجام تکالیف ،حضور و غیاب  01 :درصد از نمره نهایی
کوئیزهای انجام شده 21 :درصد از نمره نهایی
امتحان پایان ترم 01:درصد از نمره نهایی
نوع امتحان پایان ترم  :سواالت تستی و تشریحی کوتاه و جاخالی

منابع اصلي درس
کد  : 0روان شناسی عمومی ،دکتر حمزه گنجی،سال،65تهران نشر ساالوان.
کد  : 2روان شناسی عمومی (با رویکرد اجتماعی)،اقدس دواچی-سکینه طبایی،سال -62تهران نشر شهر آب-آینده سازان.
کد :3روان شناسی اجتماعی برای پرستاران ،محسن کوشان،سال ،09نشر رفیع
کد:5زندگی جنسی زنان،آوادیس یانس ترجمه نیکخو،سال-03انتشارات سخن

منابع بیشتر برای مطالعه :
زمینه روانشناسی هیلگارد،اتکینسون،ر.ال .مترجمان:محمد نقی براهنی ودیگران.انتشارات رشد0360.
روانشناسی رشد.احدی،حسن .جمهری ،فرهاد .نشر آینده درخشان .قم0361:
روانشناسی سالمت .فردوسی،طیبه وهمکاران.انتشارات مهدی رضایی.تهران.0360:

جدول زمان بندي
جلسه

تاریخ

موضوع درس

مدرس

منابع

0

69.19.24

تعریف روان شناسی -تاریخچه ای آن و انواع آن

اسماعیلی

کد -0ص()0-3

2

69.13.10

مکاتب مختلف روان شناسی

اسماعیلی

کد 0ص( 0-02

3

69.13.04

تفاوت های فردی

اسماعیلی

کد2ص()34-52.

5

69.13.22

پایه های زیستی رفتار انسان

اسماعیلی

کد 0ص(  230تا265

4

69.13.26

ادراک و احساس

اسماعیلی

کد0ص()053-030

9

69.10.19

تعارض و ناکامی و انواع تعارض

اسماعیلی

کد0ص()024-033

3

69.10.03

مکانیسم های دفاعی

اسماعیلی

کد0ص()035-053

0

69.10.21

تعریف هوش و روش سنجش آن

مهرابی

کد(0ص30-06

6

69.10.23

تعریف انگیزه و انواع آن

مهرابی

کد(0ص000-060

01

69.16.5

هیجان و رفتار هیجانی

مهرابی

کد0ص()210-204

00

69.16.00

تعریف شخصیت و ارزیابی آن

مهرابی

کد0ص()224-255

02

69.16.00

روانشناسی دوران بلوغ دختران

مهرابی

03

69.16.00

روابط زوجین و سالمت روانی زنان

مهرابی

کد 5فصل مربوطه

05

69.16.24

اصول رابطه مادر و فرزند و فرزند پروری

مهرابی

کد 5فصل مربوطه

04

69.01.2

سوء رفتار با زن و کودک و سالمند

مهرابی

09

69.01.03

طالق ،ازدواج مجدد و خانواده تک سرپرست

اسماعیلی-
مهرابی

روانشناسی نابهنجاری با تاکید بر اعتیاد

اسماعیلی-
مهرابی

03

