باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی
طرح درس – گروه پرستاری
نام درس : :روان شناسی فردی و اجتماعی

تعداد واحد 2 :واحد

مقطع :كارشناسی

زمان ارائه درس:

پيش نياز--- :
مدرس :خانم محمدی

هدف کلی:
آشنایی دانشجو با مفاهیم اصلی روانشناسی با تأکید بر رفتارهای فردی ،گروهی و ارتباطات اجتماعی
اهداف ویژه عینی:
.1

دانشجو قادر باشد تاریخچه ،تعریف و انواع روانشناسی را بیان کند.

 .2دانشجو بتواند مفاهیم و مکاتب روانشناسی را شرح دهد.
 .3دانشجو قادر باشد ،تفاوت های رفتاری را توضیح دهد.
 .4دانشجو قادر باشد پایه های عصبی – زیستی رفتاری را شرح دهد.
 .5دانشجو بتواند مفهوم احساس و ادراک را توضیح دهد.
 .6دانشجو قادر باشد هوش و شخصیت را شرح دهد.
 .7دانشجو بتواند مفهوم یادگیری ،حافظ و تفکر را بیان کند.
 .8دانشجو قادر باشد تعارض و ناکامی وناسازگاری را شرح دهد.
 .9دانشجو قادر باشد مفهوم عشق و دوست داشتن را توضیح دهد.
 .10دانشجو قادر باشد رفتار ،نگرش و فرهنگ را توضیح دهد.
 .11دانشجو قادر باشد ارتباطات بین فردی ،گروهی و اجتماعی را توضیح دهد.
 .12دانشجو قادر باشد ساختار عملکرد خانواده را شرح دهد.
 .13دانشجو قادر باشد رفتارهای اجتماعی بدون پرخاشگری را بیان کند.
 .14ناهنجاریهای شایع اجتماعی را شرح دهد.

تکالیف و وظایف دانشجویان:
شرکت فعال در بحث های گروهی
تهیه مطالب با توجه به اهداف و ارائه آن در کالس

روش تدریس:
سخنرانی – پرسش و پاسخ – بحث گروهی

وسایل آموزشی:
وایت برد – ویدئو پروژکتور

نحوه ارزشیابی:
حضور و غیاب منظم ،امتحان میان ترم به صورت چهار گزینه ای (آزمون تکوینی) -امتحان پایان ترم (تراکمی) به
صورت چهار گزینه ای  ،کنفرانس های ارائه شده توسط دانشجویان و فعالیتهای کالسی ،کوئیز

نحوه محاسبه ارزشیابی:
روش ارزشیابی

درصد نمره

کوئیز

5

آزمون میان ترم

30

فعالیتهای کالسی

5

آزمون پایان ترم

60

تاریخ

ساعت

محل برگزاری آزمون

مقررات:
-

حداقل نمره قبولی 10

تعداد دفعات غیبت موجه در کالس  3جلسه ،در صورت غیبت موجه بیش از سقف تعیین شده منجر به حذف درس و غیبت غیر موجهه
منجر به کسب نمره  Fخواهد شد.
منابع:
-

هیلگارد ،ارنست و همکاران ،زمینه روانشناسی ،ترجمه دکتر حسن رفیعی ،تهران ،انتشارات رشد  ،اخرین چاپ.

-

کوشان  ،محسن  .روان شناسی عمومی و اجتماعی .چاپ دوم ,تهران :انتشارات اندیشه رفیع،اخرین چاپ.

-

گنجی ،حمزه .روانشناسی عمومی .تهران :نشر ساواالن ،اخرین چاپ.

- Viedbeck SH, psychiatric mental health nursing,philaddphia Lippincott Williams and wilkins
, 2011.
- Atkinson&Hilgard's Introduction to Psychology 16th Edition. by Susan Nolen-Hoeksema.
Edition: 16th. Cengage Learning , 2014.

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی
طرح درس – گروه پرستاری
نام درس :روان شناسی فردی و اجتماعی

جلسه

تاریخ

تعداد واحد 2 :

مدرس :خانم محمدی

موضوع تدریس

فعالیت ها

1

تاریخچه و تعریف روانشناسی

پرسش وپاسخ و تهیه مطالب و ارائه در کالس

2

مکتبهای روانشناسی

پرسش و پاسخ

3

اساس زیستشناختی رفتار

پرسش وپاسخ و تهیه مطالب و ارائه در کالس

4

تفاوتهای فردی

پرسش و پاسخ و تهیه مطالب و ارائه

5

یادگیری و نظریه های آن
احساس و ادراک

پرسش و پاسخ و تهیه مطالب و ارائه در کالس
پرسش و پاسخ و تهیه مطالب وارایه در کالس

7

حافظه و فراموشی

پرسش و پاسخ و تهیه مطالب و ارائه در کالس

8

تفکر

پرسش و پاسخ و تهیه مطالب و ارائه در کالس

9

هوش

پرسش و پاسخ و تهیه مطالب و ارائه در کالس

10

انگیزش و هیجان

پرسش و پاسخ و تهیه مطالب وارایه در کالس

11

شخصیت
ناکامی ،تعارض و سازگاری

پرسش و پاسخ و تهیه مطالب و ارائه در کالس

13

ارتباطات بین فردی ،گروهی و اجتماعی
آگاهی ،خودآگاهی و نگرش

پرسش و پاسخ و تهیه مطالب و ارائه در کالس

15

فرهنگ ،خانواده ،دوست داشتن و عشق

پرسش و پاسخ و تهیه مطالب و ارائه در کالس

16

هنجارها و ناهنجارهای اجتماعی و

پرسش و پاسخ و تهیه مطالب و ارائه در کالس

هنجارها و ناهنجارهای اجتماعی و

پرسش و پاسخ و تهیه مطالب و ارائه در کالس

6

12

14

17

پرخاشگری

پرخاشگری
توضیحات:

امضاء:

پرسش و پاسخ و تهیه مطالب و ارائه در کالس
پرسش و پاسخ و تهیه مطالب و ارائه در کالس

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نامدرس :روان شناسی فردی و

مقطع :کارشناسی پیوسته پرستاری

روش تدریس :سخنرانی – پرسش و پاسخ

وسایل آموزشی :وایت

مدرس :محمدی

برد – دیتا پروژکتور

اجتماعی
هدف کلی:آشنایی با تاریخچه و تعریف روانشناسی
جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

1

تاریخچه و تعریف

تعریف روانشناسی

روانشناسی را تعریف کنند.

روانشناسی

تاريخچه فلسفي و علمي روانشناسي

تاریخچه فلسفی و علمی روانشناسی را شرح دهند.

شناختی

90

اهداف و کاربردهای روان شناسي

شخصیتهای اثر گذار در رشد روانشناسی را نام ببرند.
 4اهداف و کاربردهای روان شناسی را توضیح دهند.
 5گرایشها و تخصصهای مهم روانشناسی را نام ببرند.

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 .1آمادگی

3

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

کوشان15-11.......

 .4ارائه مطالب

70

گنجی.......

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

Hilgard………….

 .6ارزشیابی

3

 .7تعیین تکلیف و اختتام

2

 .8جمع کل:

منابع:

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نامدرس :روان شناسی فردی و

مقطع :کارشناسی پیوسته پرستاری

روش تدریس :سخنرانی – پرسش و پاسخ

وسایل آموزشی :وایت

مدرس :محمدی

برد – دیتا پروژکتور

اجتماعی
هدف کلی:اشنایی با مکتبهای روانشناسی
جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

2

مکتبهای روانشناسی

نظريههای روان کاوی ,گشتالت،

 .1اهميت آشنايي با نظريات روانشناسي را توضيح دهد.

شناختی

90

انسانگرايي ،زيست گرايي ,رفتارگرايي

 .2نظريههای روان کاوی ,گشتالت ،انسانگرايي ،زيست
گرايي ,رفتارگرايي و شناخت گرايي را مورد نقد و

و شناخت گرايي

بررسي قرار دهند.

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
.1آمادگی

3

.2شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

پیش بینی رفتار ورودی .3 -ارزشیابی تشخیصی

4

کوشان21-15.......

.4ارائه مطالب

70

گنجی.......

5

Hilgard………….

.5خالصه کردن نتیجه گیری
.6ارزشیابی

3

.7تعیین تکلیف و اختتام

2

.8جمع کل:

منابع:

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نامدرس :روان شناسی فردی و

مقطع :کارشناسی پیوسته پرستاری

روش تدریس :سخنرانی – پرسش و پاسخ

وسایل آموزشی :وایت

مدرس :محمدی

برد – دیتا پروژکتور

اجتماعی
هدف کلی :اساس زیستشناختی رفتار
جلسه
3

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

بخش های مختلف در

بخشهای مختلف مخ عملکرد مخچه

 .1بخشهای مختلف مخ و عملکرد هر یك را توضیح دهند.

تعیین رفتار

عملکرد هیپوتاالموس نقش غدد درونریز

 .2عملکرد ساقه مغز را توضیح دهند.
 .3عملکرد مخچه را توضیح دهند.
 .4عملکرد هیپوتاالموس را توضیح دهند.
 .5عملکرد هستههای قاعدهای  ،تاالموس ،هیپوکامپ ،سیستم
لیمییك را توضیح دهند.
 .6سیستم اعصاب خودمختار و عملکرد آن را توضیح دهند.
 .7نقش میانجیهای عصبی را توضیح دهند.
 .8نقش غدد درونریز را در رفتار توضیح دهند.
نقش ژنتیك را در رفتار توضیح دهند.

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
آمادگی

3

منابع:

شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

کوشان39-21.......

ارائه مطالب

70

گنجی.......

خالصه کردن نتیجه گیری

5

Hilgard………….

ارزشیابی

3

تعیین تکلیف و اختتام

2

جمع کل:

حیطه

زمان

شناختی

90

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نامدرس :روان شناسی فردی و

مقطع :کارشناسی پیوسته پرستاری

روش تدریس :سخنرانی – پرسش و پاسخ

وسایل آموزشی :وایت

مدرس :محمدی

برد – دیتا پروژکتور

اجتماعی
هدف کلی :اشنایی با تفاوتهای فردی
اهداف رفتاری

جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

4

تفاوتهای فردی

روان شناسي تفاوتهای فردی

 .1تفاوتهای فردی را توضيح دهند..
 .2منشاء تفاوتهای فردی را توضيح دهند..

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
آمادگی

3

شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

ارائه مطالب

کوشان42-39.......
گنجی.......

خالصه کردن نتیجه گیری

70

ارزشیابی

5

تعیین تکلیف و اختتام

3

جمع کل:

منابع:

2

Hilgard………….

حیطه

زمان

شناختی

90

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نامدرس :روان شناسی فردی و

مقطع :کارشناسی پیوسته پرستاری

روش تدریس :سخنرانی – پرسش و پاسخ

وسایل آموزشی :وایت

مدرس :محمدی

برد – دیتا پروژکتور

اجتماعی
هدف کلی :اشنایی با یادگیری و نظریه های آن
جلسه
5

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

یادگیری

یادگیری و نظریه های آن

 .1يادگيری را تعريف کنند.

انواع یادگیری

.2

نظريات يادگيری شرطي کنشگر ،شرطي پاسخگرا،
بينشگرا ،نهفته و اجتماعي را توضيح دهند.

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
آمادگی

3

شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

ارائه مطالب

کوشان63-55.......
گنجی.......

خالصه کردن نتیجه گیری

70

ارزشیابی

5

تعیین تکلیف و اختتام

3

جمع کل:

منابع:

2

Hilgard………….

حیطه

زمان

شناختی

90

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نامدرس :روان شناسی فردی و

مقطع :کارشناسی پیوسته

اجتماعی

پرستاری

روش تدریس :سخنرانی – پرسش و پاسخ

وسایل آموزشی :وایت

مدرس :محمدی

برد – دیتا پروژکتور

هدف کلی :اشنایی با مفاهیم احساس وادراک
جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

6

مفاهیم احساس وادراک

فراینداحساس

اهداف رفتاری
 .1احساس را تعریف کنند.
 .2ادراک را تعریف کنند.

فرایندادراک

 .3حواس پنجگانه را توضیح دهند.
 .4فرایند ادراک را توضیح دهند.
.5

ثبات های ادراکی ،ادراک شکل و ادراک عمق را توضیح دهند.

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
آمادگی

3

شروعموضوعدرسوبیاناهداف

3

پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

ارائه مطالب

کوشان55-42.......
گنجی.......

خالصه کردن نتیجه گیری

70

ارزشیابی

5

تعیین تکلیف و اختتام

3

جمع کل:

منابع:

2

Hilgard………….

حیطه

زمان

شناختی

90

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نامدرس :روان شناسی فردی و

مقطع :کارشناسی پیوسته پرستاری

روش تدریس :سخنرانی – پرسش و پاسخ

وسایل آموزشی :وایت

مدرس :محمدی

برد – دیتا پروژکتور

اجتماعی
هدف کلی :اشنایی با حافظه و فراموشی
جلسه

رئوس مطالب

7

حافظه
فراموشی

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

انواع حافظه

 .1انواع حافظه حسي ،کوتاه مدت و دراز مدت را توضيح
دهند..

مراحل حافظه

 .2مراحل حافظه رمز گذاری،ذخيره سازی و بازيابي را

فراموشي

توضيح دهند..

روش های بهبود بخشيدن حافظه

 .3فراموشي و داليل آن را توضيح دهند..
 .4روش های بهبود بخشيدن حافظه را توضيح دهند..

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
آمادگی

3

شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

ارائه مطالب
خالصه کردن نتیجه گیری
ارزشیابی

5

جمع کل:

کوشان71-63.......
گنجی.......

70

تعیین تکلیف و اختتام

منابع:

3
2

Hilgard………….

حیطه

زمان

شناختی

90

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نامدرس :روان شناسی فردی و

مقطع :کارشناسی پیوسته پرستاری

روش تدریس :سخنرانی – پرسش و پاسخ

وسایل آموزشی :وایت

مدرس :محمدی

برد – دیتا پروژکتور

اجتماعی
هدف کلی :اشنایی با مفهوم تفکر
جلسه

رئوس مطالب

8

مفهوم تفکر مفهوم استدالل

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

تفكروانواع آن

 .1تفكر تعريف کنند

استدالل

 .2مفاهيم را تعريف کنند و انواع آن را توضيح دهند

انواع استدالل قياسي ،استقرايي و تمثيلي  .3انواع استدالل قياسي ،استقرايي و تمثيلي را توضيح دهند.

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
آمادگی

3

شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

ارائه مطالب
خالصه کردن نتیجه گیری

منابع:

کوشان78-71.......
گنجی.......

70

ارزشیابی

5

تعیین تکلیف و اختتام

3

جمع کل:

2

Hilgard………….

حیطه

زمان

شناختی

90

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نامدرس :روان شناسی فردی و

مقطع :کارشناسی پیوسته پرستاری

روش تدریس :سخنرانی – پرسش و پاسخ

وسایل آموزشی :وایت

مدرس :محمدی

برد – دیتا پروژکتور

اجتماعی
هدف کلی :اشنایی با مفهوم هوش
جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

9

مفهوم هوش

هوش

 .1هوش را تعریف کنند.

انواع هوش

 .2انواع هوش را نام ببرند.

نظریه های هوش

 .3انواع نظریه های هوش را تعریف کنند.

آزمونهای هوشی

 .4بهره هوشی را تعریف کنند.
 .5انسانها را از نظر بهره هوشی طبقه بندی کنند.
 .6آزمونهای هوشی را نام ببرند.

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
آمادگی

3

شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

ارائه مطالب

منابع:

کوشان82-78.......
گنجی.......

خالصه کردن نتیجه گیری

70

ارزشیابی

5

تعیین تکلیف و اختتام

3

جمع کل:

2

Hilgard………….

حیطه

زمان

شناختی

90

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نامدرس :روان شناسی فردی و

مقطع :کارشناسی پیوسته پرستاری

روش تدریس :سخنرانی – پرسش و پاسخ

وسایل آموزشی :وایت

مدرس :محمدی

برد – دیتا پروژکتور

اجتماعی
هدف کلی :اشنایی با مفهوم انگیزش و هیجان
جلسه

رئوس مطالب

10

مفهوم انگیزش وهیجان

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

انگیزش

 .1انگیزش را تعریف کنند.

نظریه های انگیزش

 .2نظریه های مربوط به انگیزش را توضیح دهند.

هیجان

 .3هیجان را تعریف کنند.

اجزای هیجان

 .4اجزای هیجان را توضیح دهند.
 .5نظریه های مربوط به هیجان را توضیح دهند.

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
آمادگی

3

شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

ارائه مطالب

منابع:

کوشان100-84.......
گنجی.......

خالصه کردن نتیجه گیری

70

ارزشیابی

5

تعیین تکلیف و اختتام

3

جمع کل:

2

Hilgard………….

حیطه

زمان

شناختی

90

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نامدرس :روان شناسی فردی و

مقطع :کارشناسی پیوسته

اجتماعی

پرستاری

روش تدریس :سخنرانی – پرسش و پاسخ

وسایل آموزشی :وایت

مدرس :محمدی

برد – دیتا پروژکتور

هدف کلی :اشنایی با مفهوم شخصیت
جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

11

شخصیت

شخصیت

 .1شخصیت را تعریف کنند.

شناختی

90

نظریه های شخصیت

نظریه های شخصیت مراحل رشد

ارزیابی شخصیت

روانی-اجتماعی شخصیت
روشهای ارزیابی شخصیت

 .2نظریات روانکاوی ،صفت ،انسانگرایی را در مورد شخصیت
مورد نقد و بررسی قرار دهند.
 .3تأثیر متقابل وراثت و محیط در شکل گیری شخصیت را
توضیح دهند.
 .4مراحل رشد روانی-اجتماعی شخصیت را توضیح دهند.
 .5مراحل رشد شناختی شخصت را از نظر پیاژه توضیح دهند.
 .6مراحل رشد اخالقی شخصت را از نظر کلبرگ توضیح دهند.
 .7روشهای ارزیابی شخصیت را توضیح دهند.
 .8انواع آزمونها را توضیح دهند.

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
آمادگی

3

شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

پیش بینی رفتار ورودی -ارزشیابی تشخیصی

4

ارائه مطالب

منابع:

کوشان121-100.......
گنجی.......

خالصه کردن نتیجه گیری

70

ارزشیابی

5

تعیین تکلیف و اختتام

3

جمع کل:

2

Hilgard………….

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نامدرس :روان شناسی فردی و

مقطع :کارشناسی پیوسته

اجتماعی

پرستاری

روش تدریس :سخنرانی – پرسش و پاسخ

وسایل آموزشی :وایت

مدرس :محمدی

برد – دیتا پروژکتور

هدف کلی :اشنایی با مفهوم ناکامی ،تعارض و سازگاری
جلسه
12

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

ناکامی ،تعارض و سازگاری

ناکامی وعلل ناکامی

 .1ناکامی را توضیح دهند.

شناختی

90

تعارض

 .2علل ناکامی را شرح دهند.

انواع تعارض

 .3تعارض را تعریف کنند.

راهبردهای سازگاری

 .4انواع تعارض را شرح دهند.
 .5واکنشهای افراد در مقابل ناکامی و تعارض را شرح دهند.
 .6راهبردهای سازگاری را ذکر کنند.
 .7مکانیسمهای دفاعی را تعریف کنند.
 .8انواع مکانیسمهای دفاعی را ذکر نموده و آنها را توضیح دهند.

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
آمادگی

3

منابع:

شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

پیش بینی رفتار ورودی -ارزشیابی تشخیصی

4

کوشان129-121.......

ارائه مطالب

70

گنجی.......

خالصه کردن نتیجه گیری

5

Hilgard………….

ارزشیابی

3

تعیین تکلیف و اختتام

2

جمع کل:

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نامدرس :روان شناسی فردی و

مقطع :کارشناسی پیوسته پرستاری

روش تدریس :سخنرانی – پرسش و پاسخ

وسایل آموزشی :وایت

مدرس :محمدی

برد – دیتا پروژکتور

اجتماعی
هدف کلی :اشنایی با ارتباطات بین فردی ،گروهی و اجتماعی
جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

13

ارتباطات بین فردی ،گروهی

ارتباط

 .1ارتباط را تعريف کنند.

و اجتماعی

اجزای ارتباط

 .2اجزای ارتباط را شرح دهند.

مهارتهای ارتباطي

 .3مهارتهای ارتباطي را توضيح دهند.

آثار گروه را روی رفتارهای فردی

 .4گروه را تعريف کنند.
 .5آثار گروه را روی رفتارهای فردی را توضيح دهند.

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
آمادگی

3

منابع:

شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

پیش بینی رفتار ورودی -ارزشیابی تشخیصی

4

کوشان142-132.......

ارائه مطالب

70

گنجی.......

خالصه کردن نتیجه گیری

5

Hilgard………….

ارزشیابی

3

تعیین تکلیف و اختتام

2

جمع کل:

حیطه

زمان

شناختی

90

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نامدرس :روان شناسی فردی و

مقطع :کارشناسی پیوسته پرستاری

روش تدریس :سخنرانی – پرسش و پاسخ

وسایل آموزشی :وایت

مدرس :محمدی

برد – دیتا پروژکتور

اجتماعی
هدف کلی :اشنایی با آگاهی ،خودآگاهی و نگرش
اهداف رفتاری

جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

14

آگاهی ،خودآگاهی و

انواع خودآگاهي

 .1آگاهي و خودآگاهي را توضيح دهند.

نگرش

چگونگي تأثير نگرش بر رفتار

 .2انواع خودآگاهي را توضيح دهند..

نظريههای تغيير نگرش

 .3نگرش را تعريف کنند..
 .4چگونگي تأثير نگرش بر رفتار را توضيح دهند..
 .5نظريههای تغيير نگرش را توضيح دهند..

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
آمادگی

3

شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

ارائه مطالب

منابع:

کوشان147-144.......
گنجی.......

خالصه کردن نتیجه گیری

70

ارزشیابی

5

تعیین تکلیف و اختتام

3

جمع کل:

2

Hilgard………….

حیطه

زمان

شناختی

90

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نامدرس :روان شناسی فردی و

مقطع :کارشناسی پیوسته

اجتماعی

پرستاری

روش تدریس :سخنرانی – پرسش و پاسخ

وسایل آموزشی :وایت

مدرس :محمدی

برد – دیتا پروژکتور

هدف کلی :اشنایی با فرهنگ ،خانواده ،دوست داشتن و عشق
جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

15

فرهنگ ،خانواده ،دوست

ويژگيهای فرهنگ کارکردهای

 .1فرهنگ را تعريف کنند..

شناختی

90

داشتن و عشق

فرهنگ کارکردهای خانواده انواع

 .2ويژگيهای فرهنگ را ذکر نمايند..

عشق

 .3کارکردهای فرهنگ را شرح دهند..

نظريات تيپ شناسي لي و مثلث

 .4انواع خانواده را ذکر کنند..

اشترنبرگ

 .5کارکردهای خانواده را توضيح دهند..
 .6علل جاذبههای فردی را توضيح دهند..
 .7عشق را تعريف کنند..
 .8انواع عشق را توضيع دهند..
 .9نظريات تيپ شناسي لي و مثلث اشترنبرگ را توضيح دهند..
 .10عشق در جهان بيني عرفان را توضيح دهند.

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
آمادگی

3

شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

پیش بینی رفتار ورودی -ارزشیابی تشخیصی

4

ارائه مطالب

منابع:

کوشان175-163.......
گنجی.......

خالصه کردن نتیجه گیری

70

ارزشیابی

5

تعیین تکلیف و اختتام

3

جمع کل:

2

Hilgard………….

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نامدرس :روان شناسی فردی و

مقطع :کارشناسی پیوسته پرستاری

روش تدریس :سخنرانی – پرسش و پاسخ

وسایل آموزشی :وایت

مدرس :محمدی

برد – دیتا پروژکتور

اجتماعی
هدف کلی :اشنایی با هنجارها و ناهنجارهای اجتماعی و پرخاشگری
جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

16

هنجارها و ناهنجارهای

هنجارها و ناهنجاری انواع هنجارها

 .1هنجارها و ناهنجاری اجتماعي را تعريف نمايند و

شناختی

اجتماعی پرخاشگری

انواع انحرافات اجتماعي علل انحرافات

90

مالكهای آن را ذکر نمايند..

اجتماعي

 .2انواع هنجارها را توضيح دهند..

پرخاشگری

 .3انواع انحرافات اجتماعي را توضيح دهند..
 .4علل انحرافات اجتماعي را توضيح دهند..
 .5پرخاشگری را تعريف کنند..
 .6علل پرخاشگری را توضيح دهند..
 .7راههای کنترل خشم را توضيح دهد

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
آمادگی

3

شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

پیش بینی رفتار ورودی -ارزشیابی تشخیصی

4

کوشان184-175.......

ارائه مطالب

70

گنجی.......

خالصه کردن نتیجه گیری

5

Hilgard………….

ارزشیابی

3

تعیین تکلیف و اختتام

2

جمع کل:

منابع:

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

