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 خطة مساق علم النفس االجتماعي
 

  الفصل الدراسي  مدرس المساق

  المسم  البريد االلكتروني

  رلم المساق  الساعات المكتبية

واعيد المحاضراتم    عدد الساعات  

 

النظرٌات والمفاهٌم  ٌركز هذا المساق على اٌضاح أساسٌات مٌدان علم النفس االجتماعً  و سوف ٌعمل على عرض

األساسٌة فً هذا المٌدان )مبادىء دٌنامٌات الجماعه ، الهوٌة النفسٌة ، العدوان والعاللات بٌن الراشدٌن ونظرٌات العزو ( 

 لتتمكن من تطبٌك هذه المفاهٌم فً حٌاتن الٌومٌة 

   -: مخرجات هذا الفصل

  فٌه ومولعه بٌن العلوم النفسٌة األخرى . التعرف على مٌدان علم النفس االجتماعً وأسالٌب البحث -

لراءة أهم األبحاث التً أجرٌت فً مٌدان علم النفس االجتماعً والتعرف على الطرق العلمٌة التً تم إجرائها . -  

تشجٌع التفكٌر العلمً فً الظواهر االجتماعٌة ونبذ التفكٌر الخرافً والالعلمً . -  

راد على السلون االجتماعًفهم تأثٌر الثمافة وإدراكات األف -  

محاولة ربط النظرٌة ونتائج البحوث بالتطبٌك الٌومً والحٌاة االعتٌادٌة . -  

 

-محتويات المساق :   

 الفصل األول : ممدمة لعلم النفس االجتماعي 

تعريف علم النفس االجتماعي   -  

نشأة علم النفس االجتماعي وتطوره  -  

أهمية علم النفس االجتماعي -  

اليب البحث في علم النفس االجتماعيأس -  

 



 الفصل الثاني : التفاعل االجتماعي

التنشئة االجتماعية : مفهومها ، خصائصها ، العوامل المؤثرة فيها ومؤسستها . -  

التعلك : مفهومه ، أنماطه، النظريات التي فسرت التعلك .-  

 

 الفصل الثالث :التأثير االجتماعي 

االمتثال -  

الطاعه-  

 

ل الرابع : الميل والحب وحساسية االتصال بين األشخاص الفص  

آثار المديح والمجامالت  -  

المزايا الشخصية ، جاذبية الشكل-  

التشابه والتجاذب-  

وتمدير الذات الميل المتبادل    

العاللات الحميمه ، الحب-  

االتصال والعاللات الحميميه   - 

 خصائص االتصال الفعال  

 

جاهات النفسية الفصل الخامس : االت  

تعريفها ، تكوينها ، أساليب لياسها ، تعديلها وتغييرها  -  

 

 الفصل السادس : تأثير الجماعه 

التسهيل ااالجتماعي-  

التجمهر : تأثير الحشد-  

الهدر االجتماعي : تنالص االنتاجية بزيادة العدد-  

ضياع الهوية الشخصية -  

االستمطاب : تطرف الرأي داخل الجماعه -  

التفكير الجمعي : نموذج لتأثير الجماعه -  

تأثير األللية : االتساليه والمثابرة والثمة بالنفس  -  

 

 

 الفصل السابع : االدران االجتماعي

العوامل المؤثره فيهاتشكيل االنطباعات و -  

العزو وتفسير سلون الناس-  

 

 

-: التمييم  

% موزعه حسب ما يلي  09سوف يتم عن طريك االمتحانات رئيسية وهي بنسبة   

%09% واالمتحان النهائي 52% وثاني  52امتحان أول   

 



أحد االختبارات النفسية بحث فردي يمدمه الطالب أو جماعي ميداني ، ورلة ترجمة لنص في علم النفس أو  -النشاط :

09%  

 النشاط الصفي وخاصة الحضور للمحاضرة يتم احتسابه من ضمن عالمة النشاط  ، حالة الغياب يتم خصم العالمات .
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