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: روانشناسی نام درس

 فردی و اجتماعی

 2تعداد واحد: 

رشته تحصیلی: 

 پرستاری

مقطع تحصیلی 

 کارشناسی :دانشجویان
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 پزشکی تربت حیدریه

دکتر عباس مدرس: 

 قدرتی
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400- 

 

 آشنایی دانشجو با مفاهیم اصلی روانشناسی با تاکید بر رفتارهای فردی و گروهی و ارتباطات اجتماعی هدف کلی درس:

 

 

شماره 
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 (عاطفی، روان حرکتی
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 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی

زمان 

 جلسه

تکالیف و 

وظایف 

 دانشجو

 نحوه

   ارزشیابی

تاریخچه،  3/7/1400 1
تعریف، 
مفاهیم، 
انواع و 
مکاتب 

 روانشناسی

 :قادر باشددانشجو 
 شناختی حیطه )الف

تاریخچه فلسفی -1
روانشناسی را توضیح 

 دهد.
تاریخچه علمی  -2

 روانشناسی را شرح دهد.

سخنرانی، پرسش و  شناختی،عاطفی
 پاسخ،بحث گروهی

نمایش کلیپ،استفاده 
از 

فلوچارت،اسالیدهای 
تهیه شده در نرم 

 افزار

 
 
 
 
 

 دقیقه 120

حضور منظم 
در 

س،شرکت الک
در بحث های 

 کالسی،گروهی 
مطالعه مباحث 

 جلسات قبل

 
 
 
 

 آزمون آغازین



روانشناسی را تعریف -3
 کند.

موضوع های مورد -4
مطالعه در روانشناسی و 
زیرشاخه های آن را بیان 

 کند.
مکاتب مختلف -5

روانشناسی را به اختصار 
 توضیح دهد.

 عاطفی حیطه )ب
حث مطرح شدددد   -1 با در م

 مشارکت فعال داشته

به نکات مطرح ش   حین -2

 توجه کن .ت ریس با عالقه 

 

2 10/7/1400  
پایه های 

 -عصبی
زیستی 

 رفتار
 

 :قادر باشددانشجو 
 شناختی حیطه )الف

 آناتومی سیستم -1
 عصبی را توضیح دهد.

فیزیولوژی اعصاب را -2
در ارتباط با بروز رفتار 

 بیان کند.
سیستم هورمونی دخیل -3

در بروز را مورد بحث 
 قرار دهد.

اساس ژنتیکی رفتار -4
 را شرح دهد.

 عاطفی حیطه )ب
حث مطرح شدددد   -1 با در م

 فعال داشته مشارکت

به نکات مطرح ش   حین -2

 ت ریس با عالقه توجه کن .

 
 

سخنرانی، پرسش و  شناختی،عاطفی
 پاسخ،بحث گروهی

نمایش کلیپ،استفاده 
از 

فلوچارت،اسالیدهای 
تهیه شده در نرم 

 افزار

 
 

 دقیقه 120

حضور منظم 
در 

س،شرکت الک
در بحث های 

 کالسی،گروهی 
مطالعه مباحث 

 جلسات قبل

 
 

تکوینی یا 
 تشخیصی



عنوان  17/7/1400 3
مبحث: 

تفاوت های 
 فردی 

 

 :قادر باشددانشجو 
 شناختی حیطه )الف

انواع تفاوت های آدمی -1
را از جنبه های مختلف 

 بازگو کند.
تاریخچه مطالعات -2

تفاوت های فردی را 
 شرح دهد.

منشا تفاوت های فردی -3
 را توضیح دهد.

 عاطفی حیطه )ب
حث -1 با مطرح شدددد   در م

 مشارکت فعال داشته

به نکات مطرح ش   حین -2

 ت ریس با عالقه توجه کن .

 

سخنرانی، پرسش و  شناختی،عاطفی
 پاسخ،بحث گروهی

نمایش کلیپ،استفاده 
از 

فلوچارت،اسالیدهای 
تهیه شده در نرم 

 افزار

 
 

 دقیقه 120

حضور منظم 
در 

س،شرکت الک
در بحث های 

 کالسی،گروهی 
مطالعه مباحث 

 جلسات قبل

 
تکوینی یا 
 تشخیصی

عنوان  24/7/1400 4
مبحث: 

احساس، 
ادراک و 

 حافظه
 

 :قادر باشددانشجو 
 شناختی حیطه )الف

احساس را تعریف -1
کرده و مفاهیم مرتبط با 

 آن را شرح دهد.
ادراک را تعریف کرده -2

و مراحل فرایند ادراک 
 را توضیح دهد.

ثبات های ادراکی را -3
 توضیح دهد.

خطاهای ادراکی را -4
 بیان کند.

انواع حافظه را -5
 توضیح دهد.

مراحل حافظه را شرح -6
 دهد.

فراموشی را تعریف -7
کرده و علل مختلف آن را 

 توضیح دهد.

سخنرانی، پرسش و  شناختی،عاطفی
 پاسخ،بحث گروهی

نمایش کلیپ،استفاده 
از 

فلوچارت،اسالیدهای 
تهیه شده در نرم 

 افزار

 
 

 دقیقه 120

حضور منظم 
در 

س،شرکت الک
در بحث های 

 کالسی،گروهی 
مطالعه مباحث 

 جلسات قبل

 
تکوینی یا 
 تشخیصی



راه های بهبود بخشیدن -8
حافظه مورد بررسی 

 قرار دهد.
 عاطفی حیطه )ب
حث مطرح شدددد   -1 با در م

 مشارکت فعال داشته

ین به نکات مطرح ش   ح-2

 ت ریس با عالقه توجه کن .

 

5  
1/8/1400 

عنوان 
مبحث: 

یادگیری و 
 هوش

 

 :قادر باشددانشجو 
 شناختی حیطه )الف

یادگیری را تعریف -1
 کند.

انواع یادگیری را نام -2
 ببرد.

یادگیری تداعی گرا و -3
 انواع آن را توضیح دهد.

یادگیری شناختی و -4
 انواع آن را توضیح دهد.

یادگیری اجتماعی و -5
 مشاهده ای را شرح دهد.

نظریه مفهوم هوش و -6
های مختلف در ارتباط با 

 آن را بیان کند.
عوامل موثر در هوش -7

 را بازگو نماید.
مفهوم بهره هوشی را -8

 شرح دهد.
آزمون های هوشی را -9

 مختصرا توضیح دهد.
 عاطفی حیطه )ب
حث مطرح شدددد   -1 با در م

 مشارکت فعال داشته

به نکات مطرح ش   حین -2

 ت ریس با عالقه توجه کن .

سخنرانی، پرسش و  شناختی،عاطفی
 پاسخ،بحث گروهی

نمایش کلیپ،استفاده 
از 

فلوچارت،اسالیدهای 
تهیه شده در نرم 

 افزار

 
 

 دقیقه 120

حضور منظم 
در 

س،شرکت الک
در بحث های 

 کالسی،گروهی 
مطالعه مباحث 

 جلسات قبل

 
تکوینی یا 
 تشخیصی



6  
8/8/1400 

عنوان 
مبحث: 

 شخصیت
 

 :قادر باشددانشجو 
 شناختی حیطه )الف

شخصیت را تعریف -1
کرده و نظریه های 

 مرتبط با آن را نام ببرد.
نظریه روانکاوی -2

 شخصیت را توضیح دهد.
نظریه آلفرد آدلر در -3

ارتباط با شکل گیری 
 شخصیت را توضیح دهد.

نظریه کارل گوستاو -4
یونگ در ارتباط با شکل 
گیری شخصیت را شرح 

 دهد.
 عاطفی حیطه )ب
حث مطرح شدددد   -1 با در م

 مشارکت فعال داشته

به نکات مطرح ش   حین -2

 ت ریس با عالقه توجه کن .

سخنرانی، پرسش و  شناختی،عاطفی
 پاسخ،بحث گروهی

نمایش کلیپ،استفاده 
از 

فلوچارت،اسالیدهای 
تهیه شده در نرم 

 افزار

 
 

 دقیقه 120

حضور منظم 
در 

س،شرکت الک
در بحث های 

 کالسی،گروهی 
مباحث مطالعه 

 جلسات قبل

 
تکوینی یا 
 تشخیصی

7  
 

15/8/1400 

 
عنوان 
مبحث: 

 شخصیت
 

 :قادر باشددانشجو 
 شناختی حیطه )الف

نظریه انسان گرایانه -1
در ارتباط با شکل گیری 
 شخصیت را توضیح دهد.

نظریه های صفات در -2
ارتباط با شکل گیری 

 شخصیت را توضیح دهد.
مراحل رشد شخصیت -3

 کند.را بیان 
عوامل موثر در شکل -4

گیری شخصیت را مورد 
 بحث قرار دهد.

روش های ارزیابی -5
 شخصیت را شرح دهد.

 

سخنرانی، پرسش و  شناختی،عاطفی
 پاسخ،بحث گروهی

نمایش کلیپ،استفاده 
از 

فلوچارت،اسالیدهای 
تهیه شده در نرم 

 افزار

 
 

 دقیقه 120

حضور منظم 
در 

س،شرکت الک
در بحث های 

 سی،کالگروهی 
مطالعه مباحث 

 جلسات قبل

 
تکوینی یا 
 تشخیصی



8  
 

22/8/1400 

عنوان 
مبحث: 

تعارض، 
ناکامی و 
 سازگاری

 

 :قادر باشددانشجو 
 شناختی حیطه )الف

تعارض را تعریف -1
کرده و انواع آن را 

 توضیح دهد.
 ناکامی را تعریف کند.-2
نتایج حاصل از ناکامی -3

 و تعارض را بیان کند.
واکنش افراد در انواع -4

مقابل ناکامی و تعارض 
 را توضیح دهد.

سازگاری و انواع آن -5
 را شرح دهد.

منابع سازگاری موثر 6-
 را بیان کند.

 عاطفی حیطه )ب
حث مطرح شدددد   -1 با در م

 مشارکت فعال داشته

به نکات مطرح ش   حین -2

 ت ریس با عالقه توجه کن .

سخنرانی، پرسش و  شناختی،عاطفی
 گروهیپاسخ،بحث 

نمایش کلیپ،استفاده 
از 

فلوچارت،اسالیدهای 
تهیه شده در نرم 

 افزار

 
 

 دقیقه 120

حضور منظم 
در 

س،شرکت الک
در بحث های 

 کالسی،گروهی 
مطالعه مباحث 

 جلسات قبل

 
تکوینی یا 
 تشخیصی

9  
29/8/1400 

آزمون 
 میان ترم

سواالت تستی و  آزمون میان ترم شناختی،عاطفی آزمون میان ترم
 تشریحی

 
 

 دقیقه 120

حضور منظم 
سر جلسه در 

 آزمون

 
 

تکوینی یا 
 تشخیصی

10  
 
6/9/1400 

عنوان 
مبحث: 

انگیزش، 
هیجان و 

 نیازها
 

 :قادر باشددانشجو 
 شناختی حیطه )الف

انگیزه و انگیزش را -1
 تعریف کند.

نظریه های انگیزشی -2
 را توضیح دهد.

طبقه بندی انگیزه ها -3
هرکدام را را نام برده و 

 به اختصار شرح دهد.
سلسله مراتب نیازهای -4

 مازلو را بیان کند.

نمایش کلیپ،استفاده  شناختی،عاطفی
از 

فلوچارت،اسالیدهای 
تهیه شده در نرم 

 افزار

نمایش کلیپ،استفاده 
از 

فلوچارت،اسالیدهای 
تهیه شده در نرم 

 افزار

 
 

 دقیقه 120

حضور منظم 
در 

س،شرکت الک
در بحث های 

 کالسی،گروهی 
مطالعه مباحث 

 لجلسات قب

 
 

تکوینی یا 
 تشخیصی



هیجان را تعریف کرده -5
و اجزای آن را توضیح 

 دهد.
انواع هیجان را بیان -6

 کند.
نحوه اندازه گیری -7

انگیختگی هیجان ها را 
 شرح دهد.

 عاطفی حیطه )ب
حث مطرح شدددد   -1 با در م

 مشارکت فعال داشته

مطرح ش   حین به نکات -2

 ت ریس با عالقه توجه کن .

 

11  
 
 

13/9/1400 

عنوان 
مبحث: 
رفتار، 

نگرش، 
 فرهنگ

 

 :قادر باشددانشجو 
 شناختی حیطه )الف

نگرش را تعریف کرده -1
 و ابعاد آن را شرح دهد.

تفاوت عقیده و ارزش -2
 را با نگرش بیان کند.

چگونگی شکل گیری -3
نگرش ها را توضیح 

 دهد.
چگونگی تاثیر نگرش -4

 رفتار را شرح دهد.بر 
تغییر نگرش و نظریه -5

های مرتبط با آن را 
 توضیح دهد.

روش های سنجش -6
نگرش ها را توضیح 

 دهد.
فرهنگ را تعریف -7

کرده و ویژگی های آن 
 را بیان کند.

نمایش کلیپ،استفاده  شناختی،عاطفی
از 

فلوچارت،اسالیدهای 
تهیه شده در نرم 

 افزار

نمایش کلیپ،استفاده 
از 

فلوچارت،اسالیدهای 
تهیه شده در نرم 

 افزار

 
 

 دقیقه 120

حضور منظم 
در 

س،شرکت الک
بحث های  در

 کالسی،گروهی 
مطالعه مباحث 

 جلسات قبل

 
 

تکوینی یا 
 تشخیصی



عناصر اساسی -8
 فرهنگ را توضیح دهد.

تاثیر فرهنگ بر روی -9
شخصیت انسان را 

 توضیح دهد.
 عاطفی حیطه )ب
حث مطرح شدددد   در -1 با م

 مشارکت فعال داشته

به نکات مطرح ش   حین -2

 ت ریس با عالقه توجه کن .

 

12  
 

20/9/1400 

عنوان 
مبحث: 
عشق و 
دوست 

داشتن و 
 خودآگاهی

 

 :قادر باشددانشجو 
 شناختی حیطه )الف

منظور از دوست -1
 داشتن را بیان کند.

علل کشش و جاذبه بین -2
 فردی را شرح دهد.

 عشق را تعریف کند.-3
نظریه های موجود در -4

 مورد عشق را بیان کند.
آگاهی و خودآگاهی را -5

 با هم مقایسه کند.
انواع خودآگاهی را -6

 توضیح دهد.
مراحل پیدایش -7

 خودآگاهی را شرح دهد.
پیامد های مثبت و -8

منفی خودآگاهی را مورد 
بحث و بررسی قرار 

 دهد.
 عاطفی حیطه )ب
حث مطرح شدددد   -1 با در م

 داشته مشارکت فعال

به نکات مطرح ش   حین -2

 ت ریس با عالقه توجه کن .

نمایش کلیپ،استفاده  شناختی،عاطفی
از 

فلوچارت،اسالیدهای 
تهیه شده در نرم 

 افزار

نمایش کلیپ،استفاده 
از 

فلوچارت،اسالیدهای 
تهیه شده در نرم 

 افزار

 
 

 دقیقه 120

حضور منظم 
در 

س،شرکت الک
در بحث های 

 کالسی،گروهی 
مطالعه مباحث 

 جلسات قبل

 
 

تکوینی یا 
 تشخیصی



13  
 

27/9/1400 

عنوان 
مبحث: 

ارتباطات 
بین فردی، 
گروهی و 

 اجتماعی
 

 :قادر باشددانشجو 
 شناختی حیطه )الف

ارتباط را تعریف کرده -1
و اجزای آن را توضیح 

 دهد.
مفهوم ارتباطات بین -2

 فردی را شرح دهد.
شیوه های ابراز وجود -3

 توضیح دهد.را 
منظور از ارتباط -4

گروهی و هنجارهای 
 گروهی را بیان کند.

تصمیم گیری گروهی -5
 را توضیح دهد.

انواع گروه ها را نام -6
 ببرد.

 عاطفی حیطه )ب
حث مطرح شدددد   -1 با در م

 مشارکت فعال داشته

به نکات مطرح ش   حین -2

 ت ریس با عالقه توجه کن .

 

ه کلیپ،استفادنمایش  شناختی،عاطفی
از 

فلوچارت،اسالیدهای 
تهیه شده در نرم 

 افزار

نمایش کلیپ،استفاده 
از 

فلوچارت،اسالیدهای 
تهیه شده در نرم 

 افزار

 
 

 دقیقه 120
 

حضور منظم 
در 

س،شرکت الک
در بحث های 

 کالسی،گروهی 
مطالعه مباحث 

 جلسات قبل

 
 

تکوینی یا 
 تشخیصی

14  
 
4/10/1400 

عنوان 
مبحث: 
ساختار 
عملکرد 

خانواده و 
افزایش 
 جمعیت

 

 :قادر باشددانشجو 
 شناختی حیطه )الف

خانواده را تعریف -1
کرده و انواع آن را 

 توضیح دهد.
چرخه زندگی خانواده -2

 را شرح دهد.
کارکرد های خانواده -3

 را بیان کند.
سبک های فرزند -4

پروری را نام برده و 
 مختصرا توضیح دهد.

 عاطفی حیطه )ب

نمایش کلیپ،استفاده  شناختی،عاطفی
از 

فلوچارت،اسالیدهای 
تهیه شده در نرم 

 افزار

نمایش کلیپ،استفاده 
از 

فلوچارت،اسالیدهای 
تهیه شده در نرم 

 افزار

 
 

 دقیقه 120

حضور منظم 
در 

س،شرکت الک
در بحث های 

 کالسی،گروهی 
مطالعه مباحث 

 جلسات قبل

 
 

تکوینی یا 
 تشخیصی



حث مطرح شدددد   در -1 با م
 مشارکت فعال داشته

به نکات مطرح ش   حین -2

 ت ریس با عالقه توجه کن .

 

15  
4/10/1400 

عنوان 
مبحث: 

پرخاشگری 
و 

رفتارهای 
اجتماعی 

بدون 
 پرخاشگری

 

 :قادر باشددانشجو 
 شناختی حیطه )الف

پرخاشگری را تعریف -1
 کند.

عوامل پرخاشگری را -2
 توضیح دهد.

راه های پیشگیری و -3
کنترل پرخاشگری را 
مورد تجزیه و تحلیل 

 قرار دهد.
مهارت های مقابله با -4

 خشم را شرح دهد.
 عاطفی حیطه )ب
حث مطرح شدددد   -1 با در م

 مشارکت فعال داشته

به نکات مطرح ش   حین -2

 ت ریس با عالقه توجه کن .

 

نمایش کلیپ،استفاده  شناختی،عاطفی
از 

فلوچارت،اسالیدهای 
تهیه شده در نرم 

 افزار

نمایش کلیپ،استفاده 
از 

فلوچارت،اسالیدهای 
تهیه شده در نرم 

 افزار

 
 

 دقیقه 120

حضور منظم 
در 

س،شرکت الک
در بحث های 

 کالسی،گروهی 
مطالعه مباحث 

 جلسات قبل

 
 

تکوینی یا 
 تشخیصی



16  
 
4/10/1400 

عنوان 
مبحث: 

ناهنجاری 
های 

 اجتماعی
 

 :قادر باشددانشجو 
 شناختی حیطه )الف

منظور از ناهنجاری -1
های اجتماعی را شرح 

 دهد.
انواع انحرافات -2

 اجتماعی را بیان کند.
علل انجرافات -3

 اجتماعی را توضیح دهد.
طبقه بندی کج روی -4

های اجتماعی را توضیح 
 دهد.

 عاطفی حیطه )ب
حث مطرح شدددد   -1 با در م

 مشارکت فعال داشته

به نکات مطرح ش   حین -2

 کن . ت ریس با عالقه توجه

 

سخنرانی، پرسش و  شناختی،عاطفی
 پاسخ،بحث گروهی

نمایش کلیپ،استفاده 
از 

فلوچارت،اسالیدهای 
تهیه شده در نرم 

 افزار

 
 

 دقیقه 120

حضور منظم 
در 

س،شرکت الک
در بحث های 

 کالسی،گروهی 
مطالعه مباحث 

 جلسات قبل

 
 

تکوینی یا 
 تشخیصی

17 11/10/1400  

 

جمع بن ی 

کلی مطالب 

و رفع 

 مشکل

 دانشجو قادر باش :

 شناختی حیطه )الف
مسددا ل ملتلا ارا ه شدد   در 

 طول ترم را حل نمای .
ه ف از ارا ه این واح  درسددی 

 را به خوبی درک کرد  باش .

 عاطفی حیطه )ب
با انگیز  و اشتیاق در امتحان 

 پایان ترم شرکت کن .

-شناختی

 عاطفی

حل مسا ل داد   دقیقه 120 - حل مساله

 ش  

 آزمون پایانی

  گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –یادگیری میتواند شامل: سخنرانی، مباحثهای  –روش یاددهی 

  و  (تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویاندر فرایند )مرحلهای یا تکوینی  (آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان)آزمونها بر اساس اهداف میتوانند به صورت آزمون ورودی

 برگزار گردد (پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط دانشجویان)آزمون پایانی یا تراکمی 

 :نحوه ارزشیابی



 .اسبه میگرددباقیمانده در امتحان پایان ترم مح% 80کل نمره با استفاده از کوئیز و % 20رزشیابی به صورت کتبی که ا

 ل:نحوه محاسبه نمره ک 

 کل نمره % 80آزمون پایان ترم  

 کل نمره% 20کوئیز و تکالیف درسی 
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