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و کسب مهارت در بکاربردن آن در ارتبـاط بـا   ) فردي و اجتماعی(و فراگیري مفاهیم پایه اي روانشناسی  یآشنای  :هدف کلـی درس   
  بیمار، خانواده وي و جامعه 

ري مفایم روانشناسی آشنا شده، تشخیص ویژگی هاي فردي در این درس دانشجو با معیارهاي اساسی و مهارت در بکارگی :شرح درس
و اجتماعی و تأثیر آنها در رفتار، یادگیري، تفکر، بیان و غیره را در زمینه کاري خود و همچنین چگونگی ارتباط با بیمار، خانواده وي 

  و جامعه را کسب نماید 

  اهداف  جلسات  موضوع  جلسه
 _رتباط برقراري ا _ارزشیابی آغازین    اول  

  تعیین اهداف
  تبیین انتظارات _جایابی  _اطمینان از داشتن پیشنیازها 

تعریف روان شناسی، دیدگاهها و   دوم
رویکردهاي نظري آن و اهداف و 

  روشهاي علم روانشناسی  
 
  

  :در پایان هر جلسه از یادگیرنده انتظار می رود که 
 . روانشناسی را تعریف کند - 1
ي مختلف روان شناسی شامل ساخت گرایی، کنش گرایی، با دیدگاهها و رویکردها - 2

 .رفتارگرایی، روان کاوي، زیستی، شناختی، انسان گرایی و التقاطی آشنا شود
روشهاي پژوهش در روانشناسی  شامل پژوهش آزمایشی، همبستگی و مشاهده و مزایا  - 3

  و معایب آنها توضیح دهد
و اختالالت آن را با ساختارهاي زیستی شامل سیستم عصبی مرکزي ، سیستم عصـبی  رابطه رفتار   مبانی فیزیولوژیک روانشناسی  سوم

  پیرامونی، غدد درون ریز و وراثت را شرح دهد
فطرت، وراثت و (عوامل مؤثر بر رفتار   چهارم

  ) محیط
رابطه رفتار و اختالالت آن را با ساختارهاي زیستی شامل سیستم عصبی مرکزي ، سیستم عصـبی  

  دد درون ریز و وراثت  شرح دهدپیرامونی، غ
بینایی، (احساس، توجه و ادراك   پنجم

و ) شنوایی، بویایی، چشایی، المسه
  عوامل مؤثر بر آن

  احساس و  ادراك را تعریف کرده و تفاوت آن را با یکدیگر بیان کند - 1
با حواس محتلف شامل حس بینایی، شنوایی، چشایی، بویـایی، المسـه، جنبشـی،تعادل     - 2

 و سیستم هاي مختلف آن را شرح دهد آشنا شود 
  .توجه و ادراك را تعریف کند و جنبه هاي هر کدام و عوامل مؤثر بر آن را توضیح دهد - 3
اصول روان شناسی گشتالت در ادراك را شرح داده و خطاهاي حسی و ادراکی  و انـواع   - 4

  .آن را توضیح دهد
 یزش را تعریف کرده و انگیزه هاي زیستی و اجتماعی را توضیح دهدانگیزه و انگ - 1 )نیازها و انگیزه ها(انگیزش و هیجان   ششم

ــرده و     - 2 ــام بـــ ــاعی را نـــ ــتی، و اجتمـــ ــاي زیســـ ــزه هـــ ــواع انگیـــ   انـــ
انگیزش هـاي گرسـنگی،  جنسـی، و پیشـرفت را توضـیح داده  و نقـش عوامـل         

 .مختلف در هرکدام را تبیین کند
 .دهیجان را تعریف کرده  و تفاوت هاي آن با انگیزش را شرح ده - 3
عناصر تجربه هیجانی شامل عنصر شناختی یا احساس ذهنی، عنصر فیزیولوزیکی   - 4

 .و عنصر رفتاري و مکانیزمهاي عصبی آن  راشرح داده و با همدیگر مقایسه کند
بارد، نظریه دو عـاملی  -النگه، نظریه کنون -نظریه هاي هیجان شامل نظریه جیمز - 5

و با آشفتگی هـاي هیجـان آشـنا     شاختر و نظریه هاي تکاملی هیجان ر شرح داده
  شود



   

تفاوت هاي فردي را تعریف کرده و تفاوتهاي  جسمی، ذهنی، عاطفی و شخصیتی فـرد   - 1 هوش، تفاوتهاي فردي و سنجش آن  هفتم
 .را شرح دهد

 عوامل مؤثر بر تفاوت هاي فردي شامل وراثت و محیط را توضیح دهد - 1
  .رها، پایایی و اعتبار را توضیح دهدانواع اصلی آزمون هاي روانی، میزان کردن و هنجا - 2
هوش را تعریف کرده و با  تکامل هوش آزمایی و آزمون هاي مختلف هوشی مانند بینـه   - 3

 .و سیمون، استانفورد بینه و وکسلر آشنا شود
عوامل تعیین کننده هوش شامل عوامل وراثتی و محیطـی و تحقیقـات آن و گسـترش     - 4

  .مفهوم هوش را شرح دهد
 روانشناسی رشد را تعریف کرده و نقش سرشت و تربیت در رشد را توضیح دهد - 1  سی رشدروانشنا  هشتم

 با توانایی هاي نوزادان در زمینه حواس، یادگیري و حافظه آشنا شود - 2
 مراحل رشد کودك را شرح دهد - 3
شد شناختی کودك با تکیه بر نظریه ژان پیاژه و رشد قضاوتهاي اخالقـی بـا تکیـه بـر     ر - 4

 نظریه کلبرگ توضیح دهد
 با تفاوتهاي خلق و خوي نوزادان آشنا شود - 5
 رفتارهاي اجتماعی اولیه کودك را بیان کند -6
 دلبستگی را تعریف کرده  و نظریه این ورث در این مورد را توضیح دهد - 7
 رشد جسمی و روانی دوره  نوجوانی آشنا شود با تغییرات مختلف - 8
  مفوم هویت را با تکیه بر نظریه اریکسون و گارسیا توضیح دهد - 9

 هوشیاري    نهم
  

  .با ماهیت هشیاري و تغییر در سطوح آگاهی آشنا شود - 1
 .هشیاري و فعالیت مغز، چرخه هاي زیستی و خواب و بیداري را توضیح دهد - 2
یزم، مراقبه و نقش داروها در تغییـر هشـیاري را شـرح    ماهیت و محتوي رؤیا ها،هیپنوت - 3

  .دهد
  .یادگیري را تعریف کند و عوامل مؤثر بر آن را شرح دهد - 1  یادگیري و نظریه هاي آن   دهم

نظریه هاي شرطی شدن کالسیک ، شرطی شدن کنش گر و یادگیري مشاهده اي را بـا   - 2
  ذکر فرایندهاي اساسی و مثال توضیح داده و مقایسه کند

حافظه را تعریف کرده ، انواع حافظه حسی، کوتاه مدت و بلندمدت و سه فراینـد اصـلی    - 1  حافظه و فراموشی   یازدهم
  .آن یعنی رمزگردانی، اندوزش و بازیابی را در هرکدام توضیح دهد

 .دالیل فراموشی در انواع حافظه را با ذکر مثال توضیح دهد - 2
سیستم هاي چندگانه حافظـه آشـنا    با مکانیسم هاي عصبی و زیست شیمایی حافظه و - 3

  شود
 زبان را تعریف کرده و ویژگی هاي آن را  نام ببرد - 1  زبان و تفکر  دوازدهم

 با سطوح، واحدها و فرایندهاي زبان اشنا شود - 2
 رشد زبان و مراحل آن را توضیح دهد - 3
 با دیدگاه روانشناسان  و زبان شناسان در مورد زبان آشنا شود - 4
 با چندگونه گی تفکر و اندیشه اشنا شود  تفکر  را تعریف کرده و - 5
  زبان شناسان توضیح دهد جه به نظر روانشناسان و .رابطه زبان و تفکر را  با ت -6

 تعارض و سازگاري  سیزدهم
  

  .ناکامی، تعارض و  انواع آن را  شرح دهد - 1
  واکـــــــنش در برابـــــــر ناکـــــــامی، اضـــــــطراب، نظریـــــــه هـــــــاي آن و  - 2

 .مکانیسم هاي  دفاعی را توضیح دهد
استرس، آثار فیزیولوژیک آن، عوامل مؤثر بر استرس و نحـوه برخـورد بـا آن را توضـیح      - 3

  .دهد



   

  
  منابع

 نشر روان. روان شناسی عمومی) 1386(محمدي . ترجمه سید یحیی) 2002(وین ویتن  - 1
  انتشارات رشد. ترجمه زمینه روان شناسی هیلگارد) 1390(ریتال؛ اتکینسون، ریچارد س؛ هیلگارد، ارنست ر . انکینسون -2        

 
  :  شیوه ارزشیابی دانشجو -
  درصد 60 و پایان ترم درصد 20 امتحان بین ترمدرصد  10کالس شرکت فعال در  -
   درصد 10تکالیف نجام ا -

  

شخصیت را تعریف کـرده و دیـدگاههاي مختلـف بررسـی شخصـیت شـامل        - 1  شخصیت و اختالل هاي شخصیتی   چهاردهم
، )دیدگاههاي فروید، یونـگ و آذلـر  (دیدگاه صفات، دیدگاههاي روان پویشی 

کارل (دیدگاههاي انسانگرایی) اتسون، اسکینر، و بندوراو(دیدگاههاي رفتاري
را شرح داده و بـا همـدیگر مقایسـه    ) آیزنگ(و دیدگاه زیستی) راجرز، و مزلو

 کند
 اختالل شخصیتی را توضیح داده آن را با اختالل روانی مقایسه کند - 2
  با انواع اختالل هاي شخصیتی اشنا شود - 3

 روانی روانشناسی تندرستی و بهداشت   پانزدهم
   

 روانشناسی سالمت را تعریف کند و قلمرو آن را شرح دهد - 1
بهداشت روانی را تعریف کرده و مفهوم مثبت بهداشت روانی را با تکیه بـر مـالك    - 2

 هاي بهزطستی روانشناختی توضیح دهد
 باابعاد روانشنااختی بیماران بستري در بخش مراقبت هاي ویزه اشنا شود - 3
 اي روانی مانند دلیریوم  آشنا شودبا تشخیص و درمان اختالل ه - 4
  ابعاد روانی اطرافیان بیماران به شدت بدحال را توضیح دهد - 5

روانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی   شانزدهم
  و موضوع هاي مربوطه 

  

 روانشناسی اجتماعی را تعریف کند - 1
 با فرایندهاي انتساب، نگرشها، همنوایی و اطاعت، و رفتار در گروهها اشنا شود - 2
 برابري هاي اجتماعی و علل آن را توضیح دهدنا - 3
با چگونگی شکل گیري ارزشهاي اجتماعی آشنا شده و ناهنجاري هاي و انحرافات  - 4

  اجتماعی مانند اعتیاد، جرم، و فقر را توضیح دهد
  تشخیص پیشرفت تحصیلی فراگیران  ارزشیابی تراکمی  هفدهم


