اسم المقرر:

علم النفس الثقافي
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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .٢نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة

 ٣ساعات
متطلب قسم √

متطلب كلية

إجباري √

أخرى

اختياري

 .٣السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر.
السنة الثانية /المستوى الثالث .قسم علم النفس
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد.
 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
٣

النسبة
٪1٠٠

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو إستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

النشاط

ساعات التعلم
45
0
0
0
45
15
15
15
٠
٠
45

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:

٣

يتناول المقرر التعريف بالثقافة وكيف تؤثر وتتأثر بالسلوك اإلنساني ،والعالقة التبادلية الثنائية بين االنسان والثقافة.
 إجابة سؤال :لمالا نحن بحاجة لالهتمام بالثقافة عند البحث أو التفكير حول أي ظاهرة نفسية؟التعرف على كيفية تفاعل ثقافة المجتمع والظاهرة النفسية وكيف يظهر هذا التفاعل ويُؤثرعلى مختلف الظواهر النفسية.
 التعرف على التنوع الثقافي عبر العالم في عالقته بالسلوك االجتماعي لألفراد والجماعات. اكتساب التفكير النقدي فيما يخص مسألة تعميم األبحاث والدراسة النفسية التي عُملت في مجتمعأو ثقافة ما ،على المجتمعات األخرى.
 عرض التشابه واالختالف في السلوك االجتماعي لألفراد والجماعات عبر الثقافات. الخروج باستنتاجات تتعلق بالخاص والعام من فيما يتعلق بالظواهر النفسية (عالمية أو محلية).. .٢الهدف الرئيس للمقرر
يهدف هذا المقرر للتالي :التعرف علي مظاهر تأثير الثقافة كمتغير نفسي – اجتماعي على تفكير وإدراك ومشاعر واتجاهات
وسلوك األفراد والجماعات .فضال عن التعرف على مدى التباين واالختالف في سلوك األفراد عبر الثقافات .وبالمثل ،التعرف
على المشترك في السلوك بين األفراد والجماعات .
 .٣مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

المعارف
أن يتعرف الطالب علي مفهوم الثقافة ويفهم كيفية تأثيرها على تفكير ومشاعر واتجاهات وسيلوك
األفراد والجماعات.
أن يذكر الطالب مظاهر االختالف بين األفراد والجماعات في نمط التفكير والسلوك عبر
الثقافات.
أن يصف الطالب مظاهر التشابه التنوع السلوكي عبر الثقافات.
المهارات
أن يُوظف الطالب ما تعلمه من مفاهيم في عالقاتهم وتعاملهم مع األفراد من الثقافات المختلفة.
أن يفسر الطالب السلوكيات والظواهر النفسية من خالل استخدام أُطر ونظريات علم النفس
الثقافي.
أن يُميز الطالب بين مصادر السلوك :ما كان منه عائيد للتركيبية النفسيية البيولوجيية للشيخص وميا
كان عائدا لتأثير الثقافة ،وكيف أن غالبية السلوك هي مزيج بين الثقافة والبيولوجيا.
الكفاءات
أن يلتزم الطالب بدرجة من الكفاءة الثقافي  competence culturalوالتيي تتعليق بالقيدرة عليى
التواصل بفاعلية مع األفراد من الثقافات األخرى
أن يقدر الطالب ضرورة التكيف والمرونة مع التنوع واالختالفات والفروق الثقافية.

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

ع5
ع5

م1
م1
م2

ك1
ك1

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9

قائمة الموضوعات

ما هو علم النفس الثقافي؟
الثقافة والطبيعة اإلنسانية.
التطور الثقافي Cultural Evolution
طرق بحث ودراسة الثقافة وعلم النفس
عملية النمو والتنشئة االجتماعية
الذات والشخصية Self & Personality
العيش في عالم متنوع ثقافيا
الدوافع
الذهن واالدراك

ساعات االتصال

3
6
3
3
3
3
3
3
3

4

10
11
12
13
14

3
3
3
3
3

االنفعاالت
الجالبية والعالقات الشخصية
األخالق والدين
الصحة الجسمية
الصحة النفسية

45

المجموع

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
 1.0المعارف
أن يتعرف الطالب علي مفهوم الثقافة ويفهم كيفية
تأثيرها على تفكير ومشاعر واتجاهات وسلوك
1.1
.األفراد والجماعات
أن يذكر الطالب مظاهر االختالف بين األفراد
1.2
.والجماعات في نمط التفكير والسلوك عبر الثقافات
أن يصف الطالب مظاهر التشابه التنوع السلوكي عبر
1.3
.الثقافات
المهارات
2.0
أن يُوظف الطالب ما تعلمه من مفاهيم في عالقاتهم
2.1
.وتعاملهم مع األفراد من الثقافات المختلفة
أن يفسر الطالب السلوكيات والظواهر النفسية من
2.2
.خالل استخدام أُطر ونظريات علم النفس الثقافي
أن يُميز الطالب بين مصادر السلوك :ما كان منه عائد
للتركيبة النفسية البيولوجية للشخص وما كان عائدا
2.3
لتأثير الثقافة ،وكيف أن غالبية السلوك هي مزيج بين
.الثقافة والبيولوجيا
الكفاءات
3.0
culturalأن يلتزم الطالب بدرجة من الكفاءة الثقافي
والتي تتعلق بالقدرة على التواصل competence
3.1
بفاعلية مع األفراد من الثقافات األخرى
أن يقدر الطالب ضرورة التكيف والمرونة مع التنوع
3.2
.واالختالفات والفروق الثقافية
 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4

أنشطة التقييم
اختبار شهري 1
اختبار شهري 2
مجموعة متنوعة من األنشطة
اختبـــار نهائي

طرق التقييم

المحاضرة.
المناقشة
عرض لنمالج سلوك من
ثقافات مختلفة (أفالم/
وسائط الكترونية)

اختبار
تحليل مقال
المشاركة /النقاش

المحاضرة.
المناقشة
عرض لنمالج سلوك من
ثقافات مختلفة (أفالم/
وسائط الكترونية)

اختبار
تحليل مقال
المشاركة /النقاش

المحاضرة.
المناقشة
لعب األدوار
التأمل

اختبار
بحث قصير
Reflectiveأوراق تأملية
writing

توقيت التقييم
(باألسبوع)
السادس
الحادي عشر
موزعة خالل الفصل
األسبوع السادس عشر

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
٪25
٪25
٪1٠
٪4٠

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
يوجد نظام محدد لإلرشاد على مستوى الجامعة وعلى مستوى البرامج ،ويشمل نظام االرشاد واجراءاته اآلتي:
يتواصل الطالب الجدد مع مرشدهم العلمي في البرنامج "أو المسار" ليتم تعريفهم بالخطة الدراسية والنظام األكاديمي ومجاالت
العمل المتاحة للتخصص ،كما يتابع المرشد عملية التسجيل ويناقش فيها الطالب إلبداء مبررات الحذف واإلضافة بما يتناسب
مع وضعه ومتطلبات الدراسة في القسم.
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وتقدم لجنة اإلرشاد األكاديمي برامج توعية وإرشاد خالل سير البرنامج ،والتعامل مع الحاالت الخاصة وفق كل حالة.
يتضمن هيكل الكلية وحدة لإلرشاد األكاديمي ،ويوجد دعم ومتابعة كذل من عمادة شؤون الطالب بشأن االرشاد األكاديمي
والمهني.
يقدم قسم علم النفس في كلية التربية خدمات ارشاد نفسي ممن خالل وحدة االرشاد النفسي تحت عمادة شؤون الطالب وهي
متاحة لجميع طالب الجامعة وتقدم االستشارات النفسية للطالب ،ويمكن للكليات تحويل الحاالت لها.
ويوجد بالجامعة كذل وحدة ارشاد اجتماعي تحت عمادة شؤون الطالب ،وتعمل الكلية كذل على الدعم االجتماعي من خالل
المرشد األكاديمي وتوجيه الطالب لالستفادة من برامج الدعم االجتماعي التي تقدمها الجامعة.
تتولى وحدة التربية الميدانية متابعة الطالب أثناء الخبرات الميدانية لتأكيد التكامل بين المقررات التي درسها الطالب ،وتقليص
الفجوة بينها وبين السياق الحقيقي للتطبيق ،وسيتبنى البرنامج مفهوم الخبرات الميدانية التي سترتبط بالمقررات وأخيرا متابعة
الطالب في التدريب الميدانية.
كما يخصص عضو هيئة التدريس ساعات مكتبية يستقبل فيها الطالب ويقدم لهم الدعم الخاص حسب كل طالب يوجد نظام
محدد لإلرشاد على مستوى الجامعة وعلى مستوى البرامج ،ويشمل نظام االرشاد واجراءاته اآلتي:
يتواصل الطالب الجدد مع مرشدهم العلمي في البرنامج "أو المسار" ليتم تعريفهم بالخطة الدراسية والنظام األكاديمي ومجاالت
العمل المتاحة للتخصص ،كما يتابع المرشد عملية التسجيل ويناقش فيها الطالب إلبداء مبررات الحذف واإلضافة بما يتناسب
مع وضعه ومتطلبات الدراسة في القسم.
وتقدم لجنة اإلرشاد األكاديمي برامج توعية وإرشاد خالل سير البرنامج ،والتعامل مع الحاالت الخاصة وفق كل حالة.
يتضمن هيكل الكلية وحدة لإلرشاد األكاديمي ،ويوجد دعم ومتابعة كذل من عمادة شؤون الطالب بشأن االرشاد األكاديمي
والمهني.
يقدم قسم علم النفس في كلية التربية خدمات ارشاد نفسي ممن خالل وحدة االرشاد النفسي تحت عمادة شؤون الطالب وهي
متاحة لجميع طالب الجامعة وتقدم االستشارات النفسية للطالب ،ويمكن للكليات تحويل الحاالت لها.
ويوجد بالجامعة كذل وحدة ارشاد اجتماعي تحت عمادة شؤون الطالب ،وتعمل الكلية كذل على الدعم االجتماعي من خالل
المرشد األكاديمي وتوجيه الطالب لالستفادة من برامج الدعم االجتماعي التي تقدمها الجامعة.
تتولى وحدة التربية الميدانية متابعة الطالب أثناء الخبرات الميدانية لتأكيد التكامل بين المقررات التي درسها الطالب ،وتقليص
الفجوة بينها وبين السياق الحقيقي للتطبيق ،وسيتبنى البرنامج مفهوم الخبرات الميدانية التي سترتبط بالمقررات وأخيرا متابعة
الطالب في التدريب الميدانية.
كما يخصص عضو هيئة التدريس ساعات مكتبية يستقبل فيها الطالب ويقدم لهم الدعم الخاص حسب كل طالب يبلغ عددها ()6
ساعات لكل عضو هيئة تدريس للفصل الدراسي الواحد.
و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:
-Cultural Psychology. Steven Heine. Third Edition. 2015
https://www.amazon.com/Cultural-Psychology-Third-StevenHeine/dp/0393263983/ref=dp_ob_title_bk

المرجع الرئيس للمقرر

المراجع المساندة
المصادر اإللكترونية

سيتم االعتماد على هذا الكتاب بشكل رئيسي (ترجمة أجزائه وتقديمها للطالبات) ،باإلضافة
للرجوع ألحدث الدراسات لات العالقة بكل وحدة من وحدات المقرر ،في حينها.
الكتاب ال يكاد يخلو منه توصيف مقرر في الجامعات التي تدرس علم النفس الثقافي،
وغالبا هو المرجع الرئيسي للمقرر في عدد كبير من الجماعات العالمية التي تدرس مقرر
علم النفس الثقافي .وقد تم اختياره لألسباب التالية:
الكتاب  Text bookوموجه بالدرجة األولى لطلبة البكالوريوس. مؤلفه أحد الرواد في علم النفس الثقافي. طبيعة الكتاب تتناول كل ظاهرة نفسية وتتحدى المسلمات الشائعة في علم النفس فيمايخص كل ظاهرة نفسية وتدعو للتفكير من جديد في هذه الظاهرة في المجتمعات الشرقية
والجمعية ومن وجهة نظر ثقافية وعبر ثقافية.
 في الشخصية السعودية :العوامل والمحددات .أ.د .عبدهللا الرويتع .سيتم الرجوع لهذاالكتاب كمكمل في كل محاضرة يتم التطرق فيها لظاهرة من الظواهر .فيُؤخذ منه ما يتعلق
بالظاهرة المدروسة فيما يخص المجتمع السعودي.
)-The Online Readings in Psychology and Culture (ORPC
https://scholarworks.gvsu.edu/orpc/

6

أخرى

- Journal of Cultural Psychology.
- Journal of Cross-Cultural Psychology.
- Culture & Psychology

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض،
قاعات المحاكاة  ...إلخ)
التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية،
البرمجيات)
تجهيزات أخرى (تبعا لطبيعة التخصص)

قاعة دراسية مجهزة بكمبيوتر وجهاز عرض
جهاز عرض وسبورة لكية
--------

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

المقيمون

طرق التقييم

تقرير المقرر للتحقق من مخرجات
التعلم

عضو هيئة التدريس

نمولج تقرير المقرر

فاعلية التدريس

أعضاء هيئة التدريس ومنسق المقرر

غير مباشر :نقاش جماعي تقويمي
وتقرير نهائي لتطبيق بعض
استراتيجيات )(Lesson Study
لتطوير األداء في المقرر وتقويم نتائج
التطبيق وتطويرها.

مدى تحقق مخرجات التعلم.

أعضاء هيئة التدريس للمقرر مع منسق
المقرر

تحليل نتائج الطالب

مستوى تعلم الطالب في المقرر ،ومدى
تحقق مخرجات التعلم.

الطالب

استطالع آراء الطالب حول المقرر

لقاءات ونقاشات تطويرية مستمرة،
وزيارات متبادلة بين أعضاء هيئة
تقويم سير التدريس في المقرر أثناء
أعضاء هيئة التدريس للمقرر مع منسق
التدريس في القاعات الدراسية
الفصل الدراسي ،ومدى تحقق مخرجات
المقرر
واستشارة النظراء (Peer Review
التعلم.
)in Teaching
مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)
ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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