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 ختصر نموذج توصيف م
 نفس 123 رقم ورمز المقرر

  ديناميات الجماعة  اسم المقرر
 2 عدد الساعات المعتمدة

  رقم المكتب 
  البريد االلكتروني أو رقم الهاتف

  الساعات المكتبية
 

 

 

  أهداف المقرر: (1)
يهدف هذا المقرر إلى تمكين الطالب من اإللمام بمفهوم الجماعة وعملياتها وسلوك الفرد في سياق الجماعة، وتطبيقات ذلك 
في المجال العيادي والتربوي والصناعي. وتتضمن وحدات المقرر: مقدمة، معنى الجماعة في علم النفس، بعض نظريات 

بحث فيها، تشّكل الجماعة ومراحل تطورها، أنواع الجماعات، معايير الجماعة، تماسك الجماعة ديناميات الجماعة ومناهج ال
والعالقات بين األعضاء، الطاعة وااللتزام، والتماهي مع الجماعة، االتصال، التفاعل )التعاون، الصراع، التنافس(، األدوار والقيادة، 

 التعصب(.-العالقة مع الجماعات األخرى متصل )التسامحأداء الجماعة، اتخاذ القرار، الجماعة المرجعية، 
 

 ساعات التدريس عدد األسابيع     ت( الموضوعا3)
 2 3 الجماعة.التعريف بمجال االهتمام في دراسة ديناميات  :تمهيد

 2 3 المفهوم والخصائص واألنماط  :الجماعة
  :الرئيسةالعمليات الجماعية 

أداء  –بناء الجماعة  –الجماعي التطبيع  –تشكل الجماعات 
  الجماعة.

2 4 



 4 2 إدارة الصراع  –المراحل والخصائص واألسباب  :الصراع
 المصادر والتكتيكات :والنفوذالقوة 
 االجتماعي. يوالتوازنالتسهيل  الجماعة:أداء 

2 4 

 4 2  والقادة.األتباع  –الخصائص واألنماط والتأثيرات  :القيادة
 4 2  الجماعة.والطاعة والخروج على  المسايرةو االمتثال
 الذاكرة-االستقطاب  –التفكير الجماعي  :الجماعةتأثيرات 

 الهوية –الصور النمطية  الجماعات:العالقات بين  –الجماعية 
 والتحيز.التعصب والتمييز  –االجتماعية 

 

1 6 

 
 طرق التقييم استراتيجيات التدريس  جات التعلم( مخر 4)

التعرف على الجماعة      
التمييز بين و خصائص وأشكال  

غيرها من أشكال التجمع و الجماعة 
  البشري.

 االختبارات الشرح والمناقشة

معرفة مراحل تشكل الجماعات     
إدراك ما يحدث بين أعضاء الجماعة من   

ر والتأثيحراك كالتعاون والصراع واألداء 
لى اعة عتقدير مدى تأثير الجم .المتبادل

فيها.األعضاء   
من  الوعي بمظاهر العالقة بين الجماعات  

وتحيز. صور نمطية وتعصب   

  شرح ومناقشة
 االختبارات
 التمارين
 التطبيقية

لى التعرف على مظاهر تأثير الجماعة ع  
 األعضاء فيها

لوكه في التمييز بين سلوك الفرد وحده وس  
   جماعة

تمارين التطبيقيةاالختبارات ال شرح ومناقشة  

 



 

 
 الدرجة         األسبوع المحدد له  .(بحث جماعي،، مشروع )اختبارطبيعة مهمة التقويم ( 4)
 %22     الخامس فترة أولى  –اختبار فصلي  
 %22     العاشر ثانية  فترة-اختبار فصلي  
 %31     خالل الفصل مشاركة في مجموعة التعلم التعاوني  
 %41     آخر الفصل ختبار نهائي ا 

 
 ( المراجع المعتمدة للمقرر: 5)

دار  قاهرة:ال حسين، الدينومحي ترجمة مصري حنورة  الصغيرة،دراسة في سلوك الجماعات  الجماعة:ديناميات  مارفن، شو،
.  3992المعارف ,   

 
 


