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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 شناسی و علوم رتبیتیدانشکده روان

   کد فرم:

 
 

 شناسی تربیتی و مشاورهروان گروه آموزشی:

    و راهنمایی مشاوره تحصیلی: رشته کارشناسی تحصیلی:  مقطع                         روانشناسی اجتماعی عنوان درس:

 دکتر محمدحسن آسایش :مدرس - نیاز: پیش        0عملی:         2نظری:          2: تعداد واحد

 هدف کلی درس:

را بر  گرانیاثرات حضور د ،یاجتماع یو جامعه است. روانشناس یمطالعه موضوعات، مشکالت و مسائل مرتبط با روانشناس یاجتماع یروانشناس

 لبر فرد مستلزم وجود روابط متقاب گرانید ری. روشن است که تأثدهدیو مطالعه قرار م یگروه مورد بررس ریرفتار خود را تحت تأث ایرفتار فرد 

لم مطالعه تعامل ع ایها انسان نیبه عنوان علم مطالعه رفتار متقابل ب یاجتماع یشناسروان گرید فیتعر کیبه  نیاست، بنابرا گرانیخود با د نیب

حضور  ایفرد در حضور جمع  یرفتار و واکنش و عملکردها علمیروش مطالعه  یاجتماع یروانشناس یگرید فیتعردر . شودیها شناخته مانسان

جامعه از جمله آمار، مهاجرت، نسبت تعداد  اتیکل یشناساست که جامعه نیدر ا یشناسبا جامعه یاجتماع یافراد است. تفاوت روانشناس یحیتلو

و  کندیم یبررس ارفتار فرد در جامعه ر یاجتماع یاما روانشناس کندیم یخاص را بررس شیگرا یو حرکت جامعه به سو تیافراد براساس جنس

 ی. روانشناسپردازدیتر م یعموم یمسائل یبه بررس یعموم یاست که روانشناستفاوت اعالم شده کیتنها  یعموم یتفاوت آن با روانشناس

خود بروز  یازهایرفع ن یکه فرد برا پردازدیجامعه م یفرد در فضا یهاها و واکنشرفتارها و کنش ،حرکات، افکار یبه مطالعه تمام یاجتماع

به آن  یاجتماع یباشد روانشناسیگران و خارج از تعامل با د ازیاز رفع ن ریغ یزیاز چ یفرد در جامعه ناش یرفتارها یاگر برخ نی. بنابرادهدیم

 (۱۳۹8؛ ویکی پدیا، ۱۳۹2 زاده،ی. )مهددنینفس کش ای یاضیمسئله ر کیمثل اقدام فرد به حل  پردازدینم

 :درس اهداف ویژه

 .روانشناسی اجتماعی دانشی: کسب دانش کافی در زمینۀ

 .توانایی مقایسه  و تطبیق مبانی روانشناسی اجتماعی با روانشناسی عمومی و جامعه شناسی رفتاری:

 .رفتارهای اجتماعیدر و ارزش ها  انگیزش، شخصیت، رغبت، نگرشنقش توانایی،  بینشی: فهم
 

 قوانین و نکات مربوط به کالس

  شودبحث گروهی تدریس میهم این درس هم به صورت ارائه نظری و. 

  .کالس دانشجو محور برگزار خواهد شد و فعالیت و مباحثۀ علمی کالسی مبنای تشکیل جلسات خواهد بود 

 خوانی داشته باشند و منابع مشخص شده برای هر جلسه را طبق طرح درس مطالعه نمایند. است دانشجویان قبل از هر جلسه پیش بهتر 

  سه ابتدا سه قبلدر هر جل سش خواهد  در کالس در مورد مطالب جل سش و جمع بندی پر سه پر سه در مورد مطالب همان جل شد و در انتهای هر جل

 .خواهد شد

 

 

                        روانشناسی اجتماعی فرم طرح درس
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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 شناسی و علوم رتبیتیدانشکده روان

   کد فرم:

 و پایان خواهد یافت رأس ساعت مقرر شروعطبق قوانین و تقویم آموزشی دانشگاه تهران ۀ جلسات شایان تذکر است که کلی . 

 ،اتالف وقت کالس و همچنین از بین رفتن تمرکز دیگر دانشجویان خواهد  از آنجا که عدم توجه به زمان بندی کالس موجب خلل در نظم کالسی

رود پیش از ورود استاد در کالس حضور یابند؛ ورود دانشجو پس از حضور استاد درکالس و پس از انجام حضور و شد؛ لذا از دانشجویان انتظار می

 الس حضور داشته باشد و از مطالب ارائه شده استفاده نماید.تواند در کباشد و دانشجو تنها میغیاب به منزله غیبت در کالس می

  ستاد و یا دانشجویان در کالس شنیده شود و موجب مزاحمت برای کالس و تمرکز سایر دانشجویان شایسته نیست که صدای زنگ تلفنِ همراه ا

شجو و یا کارکرد صدای زنگ تلفنِ همراه دان شنیدن  شاهده تلفنِ همراه و یا  شجو از کالس و منظور شود، لذا م ن با گوشی موجب بیرون رفتن دان

 کردن غیبت در آن جلسه خواهد شد. 

  جلسه غیبت در کالس ناگزیر براساس مقررات آموزشی رفتار خواهد شد. ۳دانشجویان عزیز باید در نظر داشته باشند بیش از 

 بنده پذیرای نقد و پیشنهاد شما خواهم بود و شایسته است با اینجانب به ی داشتید و یا پیشنهاد که نسبت به روند کاری اینجانب انتقاددرصورتی

 (.Asayesh@ut.ac.irصورت ایمیل یا حضوری در میان بگذارید، که در این صورت بسیار خوشحال خواهم شد )

 نوع و روش ارزشیابی

 5 2زمونآ 5 اجرای؛ ۱، مطالعه و ارائه مقالهکالسخارج و بحث و تبادل نظر داخل  ،نفره 4)شامل گروه بندی  نمره از نمره نهایی به مشارکت کالسی 
 و انضباط تعلق می گیرد. (و نگارش مطالب مهم گروه و کالس طرح سوال، جمع بندی مطالب کالس ،در کالس

 ۱5 فاده از منابع معرفی شتتده و مطالب مورد بحث در ترم با استتتنمره از نمره نهایی این درس به آزمون کتبی پایان ترم تعلق می گیرد. آزمون پایان
 ( انجام خواهد شد.نمره 5 سوال معادل 5و تشریحی )( نمره ۱0سوال معادل  20صورت تستی )کالس به

  ،به عمل خواهد آمد.تر کالس تعلق خواهد گرفت و از آنها تقدیر از دانشجویان فعال یک گروهنمره به  ۱در پایان ترم 

  ،نمره به نمرۀ امتحان آنها اضافه خواهد شد. ۱دانشجویانی که تمام جلسات را بدون تأخیر حضور داشته باشند 

 ستای تقویت ظرفیت شجویانی که بهترین نقد ) ۱ ،ها و فرهنگی نقدپذیری، و بهبود روندکالسدر را ها و ضعف نقد نقد مثبت،نمره به دو نفر از دان

 ( را از استاد یا کالس داشته باشند تعلق خواهد گرفت.شنهاداتارائه پی

 

 اصلی: فهرست منابع

 .کتاب هیلگارد از فصل 2 و مطالب کالسی .۱

  .(فصل 8) ارسباران. تهران: و کاربردها( میها، مفاه هی)نظر یاجتماع یروان شناس(. ۱۳۹2) یوسف ،کریمی .2

 :مکملبع امن
 مجید صفاری نیا. و ه زهره خلیلی (. نظریه های روان شناسی اجتماعی. ترجم۱۳۹5چدی، درک ) .۱

 . دانشگاه پیام نور. روانشناسی جنایی )رشته روان شناسی( (.۱۳۹2) سعید ،عبدالملکی و احمد ،برجعلی .2
 اعی. تهران: ارسباران.(. روانشناسی اجتم20۱6ارونسون، الیوت؛ ویلسون، تیموتی؛ آکرت، رابین و سامرز، ساموئل ) .۳

 :(هر گروه یک کتاب انتخاب نماید نمره اضافی) برای مطالعه بیشتربع امن
 ۳48 سخن. :تهران .ورحسین، محمد سلیمی، مصطفی محمدیترجمه رضا پ .خود در روانشناسی اجتماعی. (۱۳۹4) روی اف ،بامیستر .۱

 2۳8(. جامعه شناسی نخبه کشی. نشر نی. ۱۳۹7رضا قلی، علی ) .2

 480(. ما چگونه ما شدیم. نشر روزنه. ۱۳۹6)صادق ، کالم بایز .۳

 ۳00. تهران:  مروارید. عزت اهلل فوالدوندی. ترجمه از آزاد زیگر(. ۱۳۹8) کیفروم، ار .4

 222اختران. (. در پیرامون خودمداری ایرانیان. تهران: ۱۳۹7) حسنی، مراد یقاض .5

 ۱60(. جامعه شناسی خودمانی. تهران: اختران. ۱۳۹0)حسن ی، نراق .6

                                                 
1 http://www.socialpsychology.ir/ فصلنامه پژوهش های روانشناسی اجتماعی 

 ارجمندنشر . تیو شخص یاجتماع یروانشناس یآزمون ها(. ۱۳۹4نیا، مجید ) صفاری 2

https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D9%84%DB%8C&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C&select-author=author-exact
http://www.socialpsychology.ir/فصلنامه
http://www.socialpsychology.ir/فصلنامه
http://www.socialpsychology.ir/فصلنامه
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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 شناسی و علوم رتبیتیدانشکده روان

   کد فرم:

 کالس مطالب بندی ارائهدول زمانج

 

 جلسه
 رئوس مطالب موضوع

 منابع

کلیات، تعاریف، مفاهیم و  یکم
 تاریخچه

 . کالس شیوۀ مدیریت گروهیشجویان، ارائۀ طرح درس و آشنایی با دان
 روانشناسی اجتماعی.تعاریف  بررسی کلیات و

  .جدولی اجرای فن گروه سنجی 

 ۱فصل  2منبع  
 ۱فصل  ۳مکمل منبع 

ی هاتصورات قالبی، طرحواره دوم
 اجتماعی

 .و ادراک اجتماعیطرحواره ها  تصورات قالبی، ،مفاهیم و تاریخچهبررسی 
 .گروه سنجی دایره ایفن اجرای 

   ۱منبع 

هویت  متابعت و مقاومت، سوم
 اجتماعی و تصمیم گیری

هویت اجتماعی  ، درونی سازیمتابعت و مقاومت، حضور دیگران؛  بررسی موضوعات
 در روانشناسی اجتماعی. و تصمیم گیری جمعی

  ۱نبع م
 

 شناخت اجتماعی مباحث اساسیبررسی  اجتماعیشناخت  چهارم
 .اجتماعی تعلق/اعتماد اجرای آزمون

 ۳ فصل۳مکملمنبع 

 4و۳ فصل۳مکملمنبع  اجتماعی و ادراک شناخت مباحث اساسیبررسی  اجتماعیو ادراک شناخت  پنجم

 اجتماعیک ادرامباحث اساسی بررسی  اجتماعیک ادرا ششم
 .هوش اجتماعی اجرای آزمون

 4فصل۳مکملمنبع 

نظریه های روانشناسی  هفتم
 اجتماعی

در روانشناسی  شنق یهنظر و جامعه شناختی ،شناختی ،یادگیریی نظریه ها بررسی
  اجتماعی.

 2فصل  2منبع 
 ۱ مکملمنبع 

و  و کنترل نفوذ اجتماعی هشتم
 همرنگی با جماعت

 در روانشناسی اجتماعی. موضوعات  نفوذ اجتماعیبررسی 
 همرنگی اجتماعی اجرای آزمون

 4فصل  2منبع 

 با جماعت گیهمرن نهم 
 اطاعت و فرمانبرداری

 اعت و تبعیت.اطمفهوم همرنگی با جماعت/  در موردباحثه م
 

 8فصل ۳مکمل منبع 
 6فصل  2منبع 

 ها  در روانشناسی اجتماعی.بررسی موضوعات  اخالق و ارزش هااخالق و ارزش دهم

 VIA منش یاهتوانمندی /اجرای آزمون اخالق

 8فصل  2منبع 

 ۱0فصل  2منبع  بررسی موضوع  نگرش ها در روانشناسی اجتماعی. نگرش ها یازدهم
 7فصل ۳مکمل منبع 

 بررسی نظریه های تغییر نگرش در روانشناسی اجتماعی. نظریه های تغییر نگرش دوازدهم
 به مد و صمیمیتنگرش  اجرای آزمون

 ۱۱فصل  2منبع 

جاذبه میان فردی و عشق،  سیزدهم
 روابط و جنسیت

   ۱منبع  بررسی جاذبه میان فردی و عشق، روابط و جنسیت  در روانشناسی اجتماعی.
 ۱0فصل۳مکمل منبع 

جاذبه میان فردی و عشق،  چهاردهم
 روابط و جنسیت

   ۱منبع  بررسی جاذبه میان فردی و عشق، روابط و جنسیت  در روانشناسی اجتماعی.
 ۱0فصل۳مکمل منبع 

 ۹فصل  2منبع  روانشناسی جنایی.ی و چالش هابررسی مبانی  روانشناسی جنایی پانزدهم
 5فصل 2 کملممنبع 

 ۱۳لفص۳مکمل منبع  مفاهیم و مبانی پیش داوری در روانشناسی اجتماعیبررسی  داوریپیش  شانزدهم

 امتحان پایان ترم هفدهم


