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اسم المادة

علم نفس االتصال واساسيات البحث

مقرر الفصل

فصل اول – فصل ثاني

أهداف المادة

مادة علم نفس االتصال هو جعل الطالب اكثر فاعلية في تفاعلة مع االخرين ومالحظة الجوانب النفسية
لتعبيرات الجسد واالشارات اثناء التفاعل بكافة انواعة المختلفة ...اما مادة االساسيات هو جعل

الطالب اكثر تفكر واستبصار فلسفي نفسي في تفسير الظواهر وكيفية مالحظتها وتطبيق الوسائل العلمية
لذلك .

التفاصيل األساسية للمادة

مقدمة ,العصور التي تطورت بها العملية االتصالية ,عناصر االتصال  ,اشكال وظائف  ,انواع

الشخصيات ,المراحل ,االتصال غير اللفظي ولغة الجسد  ,نظريات االتصال ,الحرب النفسية ,الدعاية

,الشائعة ,االعالن واالعالم ,والنظريات ,الخوف من االتصال ,النظريات المفسرة  ,المعوقات ,االتصال
االداري والتربوي الشخصي التنظيمي الذاتي الشخصي ......الخ

اما مادة االساسيات فهي معنى المعرفة  ,العلم ,وسائل العلم وتعريفه ,انواع المعرفة  ,تصنيف البحوث

,االفتراضات التي يقوم عليها المنهج العلمي افتراض وحدة الطبيعة الجوانب النفسية و المنهج العلمي
,الفرضيات وتكوينها او صياغتها  ,وسائل تجميع المعلومات ,العينات المالحظة والمقابلة ,االستبيان ,
كتابة المصادر .

الكتب المنهجية

المصادر الخارجية

اليوجد

علم نفس الجماهيري ,علم نفس االتصال االداري ,علم نفس في الحياة اليومية  ,علم نفس الشخصية
,نظريات علم نفس االتصال  ,اظطرابات النطق والكالم  ,مهارات التواصل بين البيت والمدرسة .
اما مادة االسيات هي  :المنهج العلمي ,البحث العلمي ,اصول البحث العلمي ومناهجهة  ,اسس

البحث االجتماعي ,مبادئ البحث التربوي ,مناهج البحث العلمي في التربية وعلم النفس ,اساليب
البحث في العلوم النفسية والتربوية oldfiled 1961

تقديرات الفصل

الفصل الدراسي

المختبر

االمتحانات اليومية

المشروع

االمتحان النهائي
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التاريخ

المادة النظرية

المادة العملية

مقدمة عن نشأة االتصال
والمراحل
تعريفه
عناصر االتصال
االتصال عملية تفاعل اجتماعي
انواع االتصال
وظائف العملية االتصالية
اشكال االتصال
التواصل غير اللفظي
اظطرابات االتصال واالسباب
والمظاهر الدالة علية والتصنيف
انواع الشخصيات وطريقة اتصالها
مع االخرين
االتصال في مجال االداري
والتربوي
مراحل وخصائص االتصال
اما مادة االساسيات فهي التعريف
بالمعرفة والعلم وطبيهة البحث
العلمي
صفات الباحث العلمي وانواع
المعرفه وطرق تحصيلها اهداف
العلم
االفتراضات التي يقوم عليها
المنهج العلمي الفرق بين العلوم
النفسية والطبيعية
النهج العلمي خطواته ووسائل
تجميع المعلومات منها العينه
عطلــــــــة نصــف الســـــنة
النظريات التي تفسر عملية
االتصال
اسباب قوة وضعف االتصال
االتصال وعالقتة بالعلوم االخرى
معوقات االتصال
اهداف العملية االتصالية
االتصال والغزو الثقافي
الخوف من االتصال
نظريات الخوف من االتصال

المالحظات

25
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32
توقيع االستاذ:

اساليب االتصال
اما مادة االساسيات وسائل جمع
المعلومات المالحظة
انواع المالحظة والمزايا والعيوب
االستبيان المزايا والعيوب
المقابلة المزايا والعيوب
كتابة البحث العلمي
تبويب البحث العلمي
كتابة المصادر والتقرير
توقيع العميدٍ:

