
1 
 

 دانشکده

 قالب نگارش طرح درس ترمی

دانشاایونان : مخاطبااان     روانشناسی : عنوان درس

 ترم سوم کارشناسی ناپیوسته هوشبری

وا ااد            1سااست  -وا ااد 2( نااا سااست اسااتاد ا  وا ااد: )تعااداد وا ااد

 2-4و 11-12دوشنبه : ساعت پاسخگونی به سواالت فراگیر

نیمسال  8-11سه شنبه ساعت( رو ،ساعت و نیمسال تحصیلی: ) مان ارائه درس

 شکوه صادقی: مدرس              54-59اول

 ندارد: درس و پیش نیا 
 

 :هدف کلی درس

انتظار می رود دانشیونان با اصول و مفاهیت بنیادی علت روان 

شناسی اجتماعی و بعضی ا  مسانل مورد بحث انن علت و کاربرد 

 .آن در اجتماع آشنا شوند

 (جهت هر جلسه یک هدف: )اهداف کلی جلسات

 آشنانی با مفسوم تارنخی علت روانشناسی اجتماعی -1

 های روش تحقیق در روانشناسی اجتماعیآشنانی با ونژگی -2

 آشنانی با پرورش اجتماعی و شخصیت -3

 های اجتماعیآشنانی با انواع گروه -4

 آشنانی با مفسوم فرهنگ -9

... خودکشی، اعتیاد، فقار و »های اجتماعی آسیبآشنانی با  -6

 «هر نک، نک جلسه

 آشنانی دانشیو با مفسوم خودکشی -7

 آشنانی دانشیو با مفسوم فقر -8

 :اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه

 :اهداف ونژه جلسه اول

 با مفسوم تارنخی علت روانشناسی اجتماعی آشنانی-1

                                            :در پانان دانشیو قادر باشد

 .روان شناسی اجتماعی را تعرنف کند-1-1

 .انواع نظرنه های روان شناسی را نام ببرد-2-1

 .نظرنه اتوکالنن برگ را تعرنف کند-3-1

 .نظرنه الپورت را شرح دهد-4-1

 .نظرنه گشتالت را شرح دهد-9-1
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 .کندنظرنه میدانی با نظرنه گشتالت مقانسه -6-1

 .نظرنه روانکاوی و نقش را با نکدنگر مقانسه کند-7-1

 .تارنخ روانشناسی اجتماعی را تعرنف کند-8-1

 :اهداف ونژه جلسه دوم

 آشنانی با ونژگی های روش تحقیق در روانشناسی اجتماعی-2

 :در پانان دانشیو قادر باشد

 .دانشیو روش علمی را تعرنف کند-1-2

 .را نام ببرد ونژگیسای روشسای علمی-2-2

 .انواع روشسای تحقیق را توضیح دهد-3-2

 .روش تحقیق آرشیوی را توضیح دهد-4-2

 .روش تحقیق  مینه نابی را تعرنف کند-9-2

 .روش تحقیق میدانی را تعرنف کند-6-2

 :اهداف ونژه جلسه سوم

 آشنانی با پرورش اجتماعی و شخصیت-3

 :در پانان دانشیو قادر باشد

شیونان -1-3 سند و دان عه را بشنا کردن در جام ندگی  سای   راه

 .تعرنف کنند

 .ثیر هنیارها بر اجتماعی شدن فرد را توضیح دهدأدانشیو ت-2-3

 .دانشیو اهداف اجتماعی شدن را نام ببرد-3-3

 .دانشیو مفسوم خود را توضیح دهد-4-3

 .دانشیو پونانی خود را توضیح دهد-9-3

 .اجتماعی را تفسیر کند دانشیو تمانز بین من فردی و من-6-3

 .دانشیو انواع اجتماعی شدن را توضیح دهد-7-3

 .دانشیو عوامل اجتماعی شدن را نام ببرد-8-3

 :اهداف ونژه جلسه چسارم

 آشنانی با اناوع گروه های اجتماعی-4
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 :در پانان دانشیو قادر باشد

 .دانشیو گروه را تعرنف کند-1-4

 .دانشیو انواع گروه را نام ببرد-2-4

 .دانشیو گروه خودی و غرنبه را با نکدنگر مقانسه کند-3-4

 .دانشیو فاصله اجتماعی را تعرنف کند-4-4

دانشیو انواع گروه مرجع را نام ببرد و سپس هر نک را شرح -9-4

 .دهد

 .دانشیو انواع رهبری گروه را تعرنف کند-6-4

اناد را ناام دانشیو مسانلی را که گروه ها باا آن مواجاه-7-4

 .ببرد و انن مسانل را تفسیر کند

 :اهداف ونژه جلسه پنیت

 مفسوم فرهنگ ناآشنانی دانشیون-9

 :در پانان دانشیو قادر باشد

 .دانشیو فرهنگ را تعرنف کند-1-9

 .دانشیو عناصر فرهنگی را توضیح دهد-2-9

 .دانشیو نظام فرهنگی را تعرنف کند-3-9

 .دانشیو مر های فرهنگی را شرح دهد-4-9

 .دانشیو پیشرفت فرهنگی را توضیح دهد-9-9

 :اهداف ونژه جلسه ششت

 آشنانی دانشیو با آسیب های اجتماعی-6

 :در پانان دانشیو قادر باشد

 .دانشیو آسیب های اجتماعی را تعرنف کند-1-6

 .دانشیو انحرافات فردی را توضیح دهد-2-6

 .دانشیو انحرافات گروهی را توضیح دهد-3-6

 .لل انحرافات را تبیین کنددانشیو ع-4-6

 .دانشیو انواع انحرافات اجتماعی را نام ببرد-9-6

 :اهداف ونژه جلسه هفتت
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 آشنانی دانشیو با مفسوم خودکشی-7

 :در پانان دانشیو قادر باشد

 .اصطالح خودکشی را تعرنف کند دانشیو-1-7

 .دانشیو انواع خودکشی را توضیح دهد-2-7

 .خودکشی را توضیح دهددانشیو علل اقدام به -3-7

 .دانشیو عوامل اجتماعی مؤثر بر خودکشی را تعرنف کند-4-7

 .دانشیو عوامل روانی مؤثر بر خودکشی را تعرنف کند-9-7

 .ین کندبیدانشیو انواع نظرنه های خودکشی را ت-6-7

 :اهداف ونژه جلسه هشتت

 آشنانی دانشیو با مفسوم فقر-8

 :در پانان دانشیو قادر باشد

 .دانشیو مفسوم فقر را تعرنف کند-1-8

 .دانشیو انواع فقر را نام ببرد-2-8

 .دانشیو فقر نسبی را تعرنف کند-3-8

 .دانشیو فقر مطلق را تعرنف کند-4-8

 .دانشیو علل وجود فقر در اجتماع را نام ببرد-9-8

 .دانشیو راهسای مبار ه با رنشه کنی فقر را توضیح دهد-6-8

 .نامطلوب فقر را توضیح دهددانشیو اثرات -7-8

 :منابع

1-Sociology aglobal introjunction, J OHNJ. M acionis-1997.  

سف-2 می نو ماعی -کرن سی اجت یام  -روان شنا شگاه پ شارات دان انت

 .1389-نور

-انتشارات سسامی انتشار -آناتومی جامعه -رفیع پور فرامر -3

1382. 

هدانت ا-4 م -...ستوده  سی اجت سیب شنا شارات آوای  -اعیآ انت

 .1382 -نور

 :روش تدریس

 .بحث و کارگروهی -سخنرانی همراه با پرسش و پاسخ
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 :وسایل آموزشی

 .اسالند -وندنو پروژکتور -اورهد -ماژنک و وانت برد

 :سنجش و ارزشیابی

سهم از نمره  روش آزمون

 (برحسب درصد)کل

 ساعت تاریخ

دقیقه  9 هر جلسه 1 کتبی کوئیز
 اول کالس

-تشرنحی میان ترم
 تستی

تکرار در 
 پانان ترم

دقیقه 21 25/7/54
 اول کالس

-تشرنحی پانان ترم
 تستی

5 3/11/54 31/11-31/8 

 ضور فعال 
 در کالس

 ضور و 
 غیاب

 بحث گروهی
 کنفرانس

- - - 

 :مقررات کالس و انتظارات از دانشجو

یت درس و  -1 به اهم جه  با تو می رود  ظار  یران انت ا  فراگ

لب آن فی  مطا نابع معر به م شتر  برداری بی سره  ظور ب به من

 .شده مراجعه و مطالب تکمیلی بحث ها را مطالعه نمانند

کالس  -2 بت ا   ند غی یت ده سات اهم مام جل منظت در ت ضور  به  

 .تئوری در ار شیابی تأنر دارد

در بحث ها و فعالیتسای کالس و انیام تکالیف فعاالنه شرکت  -3

 .نمانند

نام و    :نام و امضای مدیرگروه  :نام و امضای مدرس

 :دانشکدهEDOامضای مسئول

تاااااااریخ     :تاریخ ارسال   :تاریخ تحویل

 :ارسال

    شکوه صادقی
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 دول زمان بندی درس روانشناسیج

نیمسال اول سال تحصیلی     8-11سه شنبه   : روز و ساعت جلسه 

59-54  

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه 

تعرنف انن  -اجتماعی تارنخچۀ روانشناسی 31/6/54 1

آشنانی با نظرنات الپورت، ارسطو،  -علت

 -گشتالت -افالطون، هابز و نظرنه میدانی

 نقش -روانکاوی

شکوه 

 صادقی

هدف های -ونژگیسای روش علمی-روش علمی 7/7/54 2

انواع روشسای تحقیق در -روش علمی

 روانشناسی اجتماعی

شکوه 

 صادقی

راهسای  ندگی -پرورش اجتماعی و شخصیت 14/7/54 3

تأثیر هنیارها بر -کردن در اجتماع

-اهداف اجتماعی شدن-اجتماعی شدن فرد

مفسوم خود،پونانی خود، تمانز من فردی و 

عوامل  -انواع اجتماعی شدن -من اجتماعی

 اجتماعی شدن

شکوه 

 صادقی

مسائل  -فاصله اجتماعی -گروه و انواع آن 21/7/54 4

 انواع رهبری -گروه

شکوه 

 صادقی

مر های -نظام فرهنگی -عناصر فرهنگی 25/7/54 9

 پیشرفت دانشیو-فرهنگی

 (آ مون میان ترم)

شکوه 

 صادقی

 -علل انحرافات-انحرافات فردی و گروهی 9/8/54 6

 انواع انحرافات اجتماعی

شکوه 

 صادقی

عوامل اجتماعی و -انواع خودکشی-خودکشی 12/8/54 7

علل اقدام به  –روانی مؤثر بر خودکشی 

 نظرنه های خودکشی -خودکشی

شکوه 

 صادقی

علل  -فقر نسبی و مطلق -انواع فقر -فقر 15/8/54 8

راهسای مبار ه با رنشه کنی  -وجود فقر

 اثرات نامطلوب فقر -فقر

شکوه 

 صادقی

 

 

 

 


