به نام خدا
دانشگاه آزاد اسالمی استهبان
دانشکده پرستاری و مامایی
طرح درس ( ) Lesson Plan

نام درس  :روانشناسی عمومی – زن و خانواده

نوع درس  :نظری

مقطع و رشته تحصیلی فراگیران  :کارشناسی مامایی

تعداد واحد  2 :واحد
مدرس  :محمد صداقتی اصطهباناتی

دروس پیش نیاز  :ندارد
نیمسال تحصیلی  :دوم  9316-9317تاریخ شروع کالس 9316/99/91 :

تاریخ پایان کالس 9317/3/97:

مشخصه درس  474 :روز و ساعت برگزاری  :پنج شنبه ها  7/30-1/00مکان برگزاری:کالس شماره 7
مسؤول درس  :محمد صداقتی اصطهباناتی

روز و ساعت حضور مسؤول درس :پنج شنبه ها 7-91

تاریخ امتحان پایان ترم  :متعاقبا ً اعالم می گردد

شرح درس :
در این درس تعریف و انواع روانشناسی،هوش،تفاوتهای فردی،یادگیری،حافظه،تفکر،شخصیت،انگیزش و
هیجان،تعارض،ناکامی و سازگاری،احساس و ادراک مورد بحث قرار می گیرد.بعالوه به تفصیل ئر مورد فرهنگ و
شخصیت  ،رفتار و نگرش ،پایه های عصبی – زیستی رفتار ،تعریف و کیفیت رفتار،روابط انسانی ،عوامل مختلف در
ایجاد رفتار ناسازگارانه،اختالل های رفتاری ،ساختار و عملکرد خانواده ،عشق و دوست داشتن ،افزایش
جمعیت،پرخاشگری،ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی و  ....توضیح داده می شود.

عنوان جلسه :معرفی درس ،انواع روانشناسی
هدف کلی  :آشنایی با انواع روانشناسی
اهداف رفتاری  :دانشجویان باید بتوانند:
 .9روانشناسي را تعریف كنند.
 .2موارد كاربرد روانشناسي را نام ببرند.
 .3انواع مختلف روانشناسي را با ذكر مثال شرح دهند.
روش تدریس  :سخنرانی  ،بحث و پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری  :شناختی

شماره جلسه  :یک

عنوان جلسه  :مکاتب مختلف روانشناسی
هدف کلی  :آشنایی و شناخت مکاتب مختلف روانشناسی
اهداف رفتاری  :دانشجویان باید بتوانند:
 -9مكتب روانشناسي فروید را شرح دهند.
 -2مكتب روانشناسي تحلیلی یونگ را شرح دهند.
 -3مكتب روانی – اجتماعی اریکسون را شرح دهند.
 -4مکتب انسان گرایی را شرح دهند.
روش تدریس  :سخنرانی  ،بحث و پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری  :شناختی
عنوان جلسه  :مکاتب مختلف روانشناسی
هدف کلی  :آشنایی و شناخت مکاتب مختلف روانشناسی
اهداف رفتاری  :دانشجویان باید بتوانند:
 -9مكتب روانشناسي اجتماعی را شرح دهند.
 -2مكتب رفتار گرایی را شرح دهند.
 -3مكتب کل نگری گشتالت را شرح دهند.
 -4مکتب هستی گرایی را شرح دهند.
 -5مکتب روان شناختی را شرح دهند.
روش تدریس  :سخنرانی  ،بحث و پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری  :شناختی
عنوان جلسه  :عوامل موثر بر رفتار) وراثت و محیط(
هدف کلی  :نقش وراثت و محیط در رفتار
اهداف رفتاری  :دانشجویان باید بتوانند:
 -9مبانی زیست شناختی رفتار را بیان کنند.
 -2نقش توارث در بیماریهای روانی را بدانند.
 -3نقش محیط در ایجاد بیماریهای روانی را بشناسند.
روش تدریس  :سخنرانی  ،بحث و پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری  :شناختی

عنوان جلسه  :چگونگي تحقیق در روانشناسي
هدف کلی  :شناخت انواع و چگونگي تحقیق در روانشناسي
اهداف رفتاری  :دانشجویان باید بتوانند:
 -9تحقیق را تعریف كنند.
 -2حداقل  4نوع روش تحقیق را با ذكر مثال شرح دهند.
 -3دو روش تحقیق مداخلهاي و مقطعي را مقایسه كنند.
روش تدریس  :سخنرانی  ،بحث و پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری  :شناختی و عاطفی

شماره جلسه  :دو

شماره جلسه  :سه

شماره جلسه :چهار

شماره جلسه  :پنج

عنوان جلسه  :فرآیند احساس و ادراك
هدف کلی  :آشنایي با فرآیند احساس و ادراك
اهداف رفتاری  :دانشجویان باید بتوانند:
 -9تفاوت بین احساس و ادراك را بیان نمایند.
 -2عوامل مؤثر بر ادراك را شرح دهند.
 -3اختالالت درك را با ذكر مثال بیان نمایند.
روش تدریس  :سخنرانی  ،بحث و پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری  :شناختی و عاطفی

شماره جلسه :شش

عنوان جلسه  :هوش  ،شخصیت و سنجش آنها
هدف کلی  :كسب آگاهي در رابطه با هوش و سنجش آن
اهداف رفتاری  :دانشجویان باید بتوانند:
 -9تفاوت بین هوش و ضریب هوشي را با ذكر مثال بیان نمایند.
 -2مفاهیم عمده ( حداقل  3مفهوم ) در تعریف هوش را شرح دهند.
 -3ضریب هوشي افراد را با داشتن مؤلفه هاي آن محاسبه نمایند.
 -4دو ابزار سنجش ضریب هوشي افراد را نام ببرند و یكي را شرح دهند.
روش تدریس  :سخنرانی  ،بحث و پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری  :شناختی و عاطفی

شماره جلسه :هفت

عنوان جلسه  :مفاهیم عمده یادگیري
هدف کلی  :آشنایي با انواع و مفاهیم عمده یادگیري
اهداف رفتاری  :دانشجویان باید بتوانند:
 -9یادگیري را با ذكر مثال تعریف نمایند.
 -2الگوي شرطي سازي كالسیك را با ذكر مثال شرح دهند.
 -3الگوي شرطي سازي عامل را با ذكر مثال شرح دهند.
 -4مفاهیم تقویت مثبت و منفي را مقایسه نمایند.
 -5یك برنامه تقویت فاصله اي را طراحي نمایند.
روش تدریس  :سخنرانی  ،بحث و پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری  :شناختی و عاطفی

شماره جلسه :هشت

عنوان جلسه  :حافظه و انواع آن
هدف کلی  :كسب آگاهي در باره حافظه و انواع آن
اهداف رفتاری :دانشجویان باید بتوانند:
 .9انواع حافظه را شرح دهند.
 .2ویژگيهاي انواع حافظه را بیان نمایند.
 .3انواع حافظه دراز مدت را تعریف نمایند.
 .4منظور از فراموشي را شرح دهند.

شماره جلسه  :نه

 .5علل فراموشي را ذكر نمایند.
روش تدریس  :سخنرانی  ،بحث و پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری :شناختی و عاطفی
عنوان جلسه  :نیازهاي اساسي انسان و چگونگي ایجاد انگیزش
هدف کلی  :آشنایي با نیازهاي اساسي انسان و چگونگي ایجاد انگیزش از طریق آنها
اهداف رفتاری :دانشجویان باید بتوانند:
 .9نیازهاي عمده انسان را بر اساس نظریه مازلو طبقه بندي نمایند.
 .2مفهوم سلسه مراتبي بودن نیازها را با ذكر مثال شرح دهند.
 .3نظریه نیازهاي اساسي مازلو را در دو سطر نقد نمایند.
 .4رابطه بین نیاز و انگیزش را با ذكر مثال شرح دهند.
روش تدریس :سخنرانی  ،بحث و پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری :شناختی و عاطفی
عنوان جلسه  :تعارض  ،ناكامي  ،سازگاري
هدف کلی  :آشنایی با تعارض  ،ناكامي  ،سازگاري و روابط بین آنها
اهداف رفتاری :دانشجویان باید بتوانند:
 -9سازگاري را تعریف نمایند.
 -2انواع سازگاري را مقاسیه نمایند.
 -3انواع تعارض را شرح دهند.
 -4انواع واكنشهاي متداول نسبت به تعارض را بنویسند.
روش تدریس :سخنرانی  ،بحث و پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری  :شناختی و عاطفی

شماره جلسه  :ده

شماره جلسه  :یازده

شماره جلسه  :دوازده

عنوان جلسه  :روانشناسی دوران بلوغ دختران
هدف کلی  :آشنایی با بلوغ
اهداف رفتاری :دانشجویان باید بتوانند:
 -9بلوغ را تعریف کنند.
 -2تغییرات فیزیولوژیکی  ،روانشناختی و اجتماعی بلوغ دختران را توضیح دهید.
روش تدریس :سخنرانی  ،بحث و پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری :شناختی و عاطفی
عنوان جلسه :روانشناسی نابهنجاری و اختاللهای رفتاری
هدف کلی  :آشنایی با روانشناسی نابهنجاری و اختاللهای رفتاری
اهداف رفتاری :دانشجویان باید بتوانند:
 -9بهنجاری و نابهنجاری را تعریف کنید.
 -2مالک های بهنجار بودن را توضیح دهند.
 -3انواع بیماریهای روانی را تعریف کنند.
روش تدریس :سخنرانی  ،بحث و پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری :شناختی و عاطفی و روانی

شماره جلسه  :سیزده

شماره جلسه  :چهارده

عنوان جلسه :تفاوت های رفتاری وروانی دختران و پسران
هدف کلی  :آشنایی با تفاوت های بین دختران و پسران
اهداف رفتاری :دانشجویان باید بتوانند:
 -9تفاوت های فیزیولوژیک و روانشناختی و عاطفی دختران و پسران را تبیین کنند.
 -2دلبستگی را تعریف و نقش آن را در شکل گیری بیماریهای روانی تبیین کنند.
روش تدریس :سخنرانی  ،بحث و پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری:شناختی و عاطفی و روانی

شماره جلسه  :پانزده

عنوان جلسه :روانشناسی خانواده  ،زن و جامعه
هدف کلی  :آشنایی با روانشناسی خانواده و اهداف آن
اهداف رفتاری :دانشجویان باید بتوانند:
 -9خانواده را تعریف و اهداف تشکیل خانواده را توضیح دهند.
 -2نقش زنان را د رشکل گیری خانواده تبیین کنند.
 -3نقش شیوه های فرزند پروری را در پرورش کودکان و استحکام خانواده را توضیح دهند.
 -4عوامل موثر در طالق و ازدواج مجدد را در خانواده بیان کنند.
 -5سالمت جنسی را تعریف و نقش آن را در استحکام خانواده توضیح دهند.
روش تدریس :سخنرانی  ،بحث و پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری :شناختی و عاطفی و روانی
عنوان جلسه  :عوامل خطر و تهدید کننده خانواده
هدف کلی  :شناخت عوامل موثر در فروپاشی خانواده
اهداف رفتاری :دانشجویان باید بتوانند:
 -9عوامل تهدیدکننده زندگی خانواده را توضیح دهند.
 -2راه های پیشگیری از این تهدیدها را تبیین کنند.
روش تدریس :سخنرانی  ،بحث و پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری :شناختی و عاطفی و روانی

شماره جلسه  :شانزده

وسایل کمک آموزشی  :لب تاپ  -ویدئو پرژکتور – وایت بورد – ماژیک
نحوه ارزشیابی دانشجو :
(حضور مستمر و فعالیت کالسی دانشجو 2نمره )–(آزمون میان ترم  5نمره)(-آزمون پایان ترم  93نمره).
تکالیف دانشجویی  :ارائه تحقیق در زمینه خودآگاهی و مسائل و مشکالت روزمره زندگی
نوع سؤاالت امتحانی  :تستی

وظایف دانشجو :
حضور مستمر توام با توجه در کالس – حضور به موقع در کالس – عدم استفاده از تلفن همراه در کالس – شرکت
درآزمونهای میان ترم و پایان ترم در موعد مقرر – رعایت شئونات اخالقی و احترام به استاد – انجام تکالیف
دانشجویی
منابع :
 -9گنجی  ،حمزه ( .)9310روانشناسی عمومی  .تهران  :نشر رشد.
 -9آتکینسون ،ریتا ال  ،.هیلگارد ،ارنست روپیکوت .)9319(.زمینه روانشناسی هیلگارد ،ترجمه محمد تقی
براهنی  ،تهران  :نشر رشد.
 -3نصیری  ،محمود  .)9310( .روانشناسی اجتماعی برای پرستار  ،تهران :نشر بشری.
-4احدی،حسن .جمهری ،فرهاد  .(9310).روانشناسی رشد ،قم :نشر آینده درخشان.
 -5فردوسی،طیبه وهمکاران .(9319).روانشناسی سالمت  ،تهران :انتشارات مهدی رضایی.

6.Morris,C.G&Maisto,A.A.Introduction to Psychology. Prentice Hall College
7.Pinsof,W.M.&Lebow,J.L.Family Psychology.Oxford University.

به نام خدا
دانشگاه آزاد اسالمی استهبان
دانشکده پرستاری و مامایی
طرح دوره ( ) Course Plan
_____________________________________________________________________
نام درس  :روانشناسی عمومی – زن و خانوده

نوع درس  :نظری

مقطع و رشته تحصیلی فراگیران  :کارشناسی مامایی

تعداد واحد  2 :واحد
مدرس  :محمد صداقتی اصطهباناتی

دروس پیش نیاز  :ندارد
نیمسال تحصیلی  :دوم  9316-9317تاریخ شروع کالس 9316/99/91 :

تاریخ پایان کالس 9317/3/97:

مشخصه درس  474 :روز و ساعت برگزاری  :پنج شنبه ها  7/30-1/00مکان برگزاری:کالس شماره 7
مسؤول درس  :محمد صداقتی اصطهباناتی

روز و ساعت حضور مسؤول درس :پنج شنبه ها 7-91

تاریخ امتحان پایان ترم  :متعاقبا ً اعالم می گردد.

شرح درس :
در این درس تعریف و انواع روانشناسی،هوش،تفاوتهای فردی،یادگیری،حافظه،تفکر،شخصیت،انگیزش و
هیجان،تعارض،ناکامی و سازگاری،احساس و ادراک مورد بحث قرار می گیرد.بعالوه به تفصیل ئر مورد فرهنگ و
شخصیت  ،رفتار و نگرش ،پایه های عصبی – زیستی رفتار ،تعریف و کیفیت رفتار،روابط انسانی ،عوامل مختلف در
ایجاد رفتار ناسازگارانه،اختالل های رفتاری ،ساختار و عملکرد خانواده ،عشق و دوست داشتن ،افزایش
جمعیت،پرخاشگری،ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی و  ....توضیح داده می شود.

اهداف کلی :
 -9آشنایی با انواع روانشناسی
-2آشنایی و شناخت مکاتب مختلف روانشناسی
- 3آشنایی و شناخت مکاتب مختلف روانشناسی
-4نقش وراثت و محیط در رفتار
-5شناخت انواع و چگونگي تحقیق در روانشناسي

-6آشنایي با فرآیند احساس و ادراك
-7كسب آگاهي در رابطه با هوش و سنجش آن
-1آشنایي با انواع و مفاهیم عمده یادگیري
-1كسب آگاهي در باره حافظه و انواع آن
-90آشنایي با نیازهاي اساسي انسان و چگونگي ایجاد انگیزش از طریق آنها
-99آشنایی با تعارض  ،ناكامي  ،سازگاري و روابط بین آنها
 -92آشنایی با بلوغ
-93آشنایی با روانشناسی نابهنجاری
-94آشنایی با تفاوتهای بین دختران و پسران
 -95آشنایی با روانشناسی خانواده و اهداف آن
 -96شناخت عوامل موثر در فروپاشی خانواده
- 97آشنایی با اختاللهای رفتاری
اهداف رفتاری  :در پایان دوره دانشجویان باید بتوانند:
- 9انواع حافظه را شرح دهند .
-2ویژگیهاي انواع حافظه را بیان نمایند
-3انواع حافظه دراز مدت را تعریف نمایند-
 -4منظور از فراموشي را شرح دهند-
 -5علل فراموشي را ذكر نمایند.
-6نیازهاي عمده انسان را بر اساس نظریه مازلو طبقه بندي نمایند .
-7مفهوم سلسه مراتبي بودن نیازها را با ذكر مثال شرح دهند .
-1نظریه نیازهاي اساسي مازلو را در دو سطر نقد نمایند .
-1رابطه بین نیاز و انگیزش را با ذكر مثال شرح دهند .
-90سازگاري را تعریف نمایند .
-99انواع سازگاري را مقاسیه نمایند .

-92انواع تعارض را شرح دهند .
-93انواع واكنشهاي متداول نسبت به تعارض را بنویسند .
-94بلوغ را تعریف کنند .
-95تغییرات فیزیولوژیکی ،روانشناختی و اجتماعی بلوغ دختران را توضیح دهند .
 -96بهنجاری و نابهنجاری را تعریف کنند .
-97مالک های بهنجار بودن را توضیح دهند .
-91تفاوتهای فیزیولوژیک و روانشناختی و عاطفی دختران و پسران را تبیین کنند .
-91دلبستگی را تعریف و نقش آن را در شکل گیری بیماریهای روانی تبیین کنند.
-20خانواده را تعریف و اهداف تشکیل خانواده را توضیح دهند .
-29نقش زنان را در شکل گیری خانواده تبیین کنند .
-22نقش شیوه های فرزند پروری را در پرورش کودکان و استحکام خانواده توضیح دهند .
-23عوامل موثر در طالق و ازدواج مجدد را در خانواده بیان کنند .
-24سالمت جنسی را تعریف و نقش آن را در استحکام خانواده توضیح دهند .
-25عوامل تهدید کننده زندگی خانواده را توضیح دهند .
 -26راه های پیشگیری از این تهدیدها را تبیین کنند.
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