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واحدي) 2ساعتی براي یک درس  2جلسه ي  17(براي یک دوره درس کامل، براي مثال:       

 
  آموزش بهداشت و  کارشناسی ارشد حصیلی:ت يرشتهو مقطع آموزش بهداشت گروه آموزشی: بهداشت دانشکده:
 - یش نیاز:پ د: تئوري نوع واح  2تعداد واحد:   پویایی گروه نام درس:

  دانشکده بهداشت  مکان برگزاري:       10-12 :ساعت شنبه: س: روززمان برگزاري کال
  دکتر منصوریان -دکتر صلحی درسین (به ترتیب حروف الفبا):م    دکتر صلحی مسئول درس:  3 تعداد دانشجویان:

  
  (لطفا شرح دهید) شرح دوره:

نش و واکنش گروه ، فعالیــت هــاي دانشجو با دانستن اصول پویایی گروه در پوشش ارتباط و تئوري هاي مربوط به ک
  گروه را به عنوان یکی از اعضا یا رهبر گروه اجرا و رهبري خواهد کرد.

  
  

  (لطفا شرح دهید)هدف کلی: 
عوامل موثر در تشکیل ، حفظ و پویایی فعالیت گروه  در جهت  دستیابی به اهداف مشــترك آشنایی فراگیران با  -

  گروهی  
نحوه سنجش گروه براي اطمینان از موفقیت گروهی و اتخاذ تصمیمات گروهــی در  تئوري ها وآشنایی فراگیر با  -

 جهت همبستگی و تولیدات گروه 
افزایش مهارت در استفاده از قابلیت ها و پویایی گروهی  بــه منظــور دســتیابیبه اهــداف  برنامــه هــاي آمــوزش  -

 بهداشت و ارتقاي سالمت گروه و جامعه 
  
  

  همان اهداف کلی طرح درس است)(در واقع بینابینی:اهداف 
و محورهاي اصلی برنامه را نشان می است نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر  که است هدف کلی به اجزاي تخصصی شکستنمنظور(

 ).اندکه در واقع همان اهداف رفتاري است  ویژه تري به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصی اهداف بینابینی دهد.
  
  
  تعریف گروه ، انواع و مراحل تشکیل گروهآشنایی با  -
 شناخت تئوري ها در ارتباط با پویایی گروه  -
 میدان روانی  آشنایی با ارتباط و تئوري هاي مربوط به کنش و واکنش گروه و نظریه -
  درك عوامل موثر بر رهبري گروه و فرآیند گروه   -
  ر فرآیند گروه آشنایی با نقش اعضاي گروه و تاثیر هر کدام ب -
 بررسی و شناخت وظایف اعضاي گروه   -
  هاي مشکل گشایی و تصمیم گیري آشنایی با روش  -
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  هاي تدریس:شیوه
  ×پرسش و پاسخ      ×سخنرانی برنامه ریزي شده      سخنرانی

 ×TBLیادگیري مبتنی بر تیم(  ×)PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله(    ×بحث گروهی
جستجوي مقاالت  علمی  درزمینه  مشکالت  محیط هاي کاري  و مداخالت انجام شــده  برید)(لطفاً نام ب سایر موارد

  در محیط هاي کار و ارائه مطالب در باره آنها در سر کالس  
  

 
  (لطفا شرح دهید) وظایف و تکالیف دانشجو:

رائه خالصه درس گوش دادن ، پرسش و پاسخ ، تهیه مطلب درباره موضوع مشخص شده و  ارائه آن در کالس ، ا
  جلسه قبل به نوبت

  
  

  وسایل کمک آموزشی:  
      ×پروژکتور اسالید    خته و گچت    ×وایت برد

  نمایش فیلم کوتاه -ببرید) استفاده از مواد آموزشی مانند نمایش فیلم   سایر موارد  (لطفاً نام
  

  (از نمره کل) :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
      نمره درصد٤٠ آزمون پایان ترم×      درصد نمره ٤٠آزمون میان ترم ×
 نمره  درصد١٠انجام تکالیف       نمره درصد ١٠شرکت فعال در کالس   

  ----------ببرید)  ناما  سایر موارد (لطف
  
  

  نوع آزمون
    غلط -صحیح  جور کردنی         ايچندگزینه        ×پاسخ کوتاه     تشریحی
  ----------- (لطفا نام ببرید) سایر موارد
    

  :(لطفا نام ببرید): منابع پیشنهادي براي مطالعه
  :منابع انگلیسی -

ü چاپی 
 
 

10 Community Heath Nyrsing: Advocacy for Pupulation Health (5th Edition)( My Nursing Lab 
Series) by Mary Jo Clarck( the last edition) 

ü اینترنتی 
  

 
 منابع فارسی:
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ü چاپی 

 مقدمه اي بر شناخت پویایی گروه تالیف دکتر منصور قنادان  -1                     

 پویایی گروه و مشاوره گروهی تالیف دکتر عبداهللا شفیع آبادي -2                        
 فنون  و روش هاي مشاوره تالیف دکتر عبداهللا شفیع آبادي  -3                       
 ویایی گروه و سنجش آن تالیف محمد رسول گلشنی فومنی پ  -4                       
  کاربرد مهارتهاي مدیریت  در خدمات پرستاري ، تالیف منیژه قابل جو  -5                       

  
 

 
ü اینترنتی 

  
  
 
  

 جدول هفتگی کلیات  ارائهي درس
  استاد مربوط  عنوان مطالب  جلسه

  ی دکتر صلح  آشنایی با تعریف گروه ، انواع   1
  دکتر صلحی  مراحل تشکیل گروه  2
  دکتر صلحی  شناخت تئوري ها در ارتباط با پویایی گروه  3
  دکتر صلحی  آشنایی با ارتباط و تئوري هاي مربوط به کنش و واکنش گروه  4
  دکتر صلحی  نظریه میدان روانی   5
  دکتر صلحی  درك عوامل موثر بر رهبري گروه و فرآیند گروه    6
  دکتر صلحی  نقش اعضاي گروه و تاثیر هر کدام بر فرآیند گروه  آشنایی با  7
  دکتر صلحی  بررسی و شناخت وظایف اعضاي گروه     8
  دکتر صلحی  آشنایی با سوسیوگرام فردي و جمعی و همبستگی در گروه  9
  منصوریاندکتر   آشنایی با فاصله ارتباطی و محاسبه آن در گروه   10
  منصوریاندکتر   اعضاي آن  آشنایی با بحث گروهی و  11
  منصوریاندکتر   نقش ها در گروه  آشنایی با   12
  منصوریاندکتر   روش ها و تکنیک هاي جمع آوري اطالعات در پویایی گروهآشنایی با   13
  منصوریاندکتر   آشنایی با آزمون گروه سنجی   14
  نمنصوریادکتر    چگونگی نمایش نتایج آزمون گروه سنجیآشنایی با   15
  منصوریاندکتر   آشنایی با سوسیوماتریس گروه، گیرندگی اجتماعی، گسترش عاطفی  16
  منصوریاندکتر   آشنایی با روش هاي مشکل گشایی و تصمیم گیري   17

 


