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 مخطط المادة الدراسية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1. اسم المادة النمو االجتماعي واالنفعالي لمطفل

 2. رقم المادة (0831311)

 عممية( الساعات المعتمدة )نظرية، ( 3) 
.3 

 الساعات الفعمية )نظرية، عممية( - 

 4. المتطّمبات السابقة/المتطمبات المتزامنة ال يوجد.

بكالوريوس:  تربية طفل، معمم صف، اإلرشاد والصحة النفسية، تربية خاصة،  
 5. اسم البرنامج عمم المكتبات

 6. رقم البرنامج - 

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية

 8. الكمية العموم التربوية

 9. القسم عمم النفس التربوي

 10. مستوى المادة سنة ثانية/ بكالوريوس -سنة أولى

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 2014/2015

 12. الدرجة العممية لمبرنامج بكالوريوس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة ال يوحد

 14. لغة التدريس العربية

تاريخ استحداث مخطط المادة الدراسية/ تاريخ  2014/2015العام الجامعي الحالي 
 15. راسيةمراجعة مخطط المادة الد

 
 منّسق المادة .61

 .الرجاء إدراج ما يمي: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكتروني
 / شعبة واحدة فقط.ال يوجد      

 

 

 مدرسو المادة .61

 .الرجاء إدراج ما يمي: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكتروني
 (24421)رقم المكتب: 

 ( ح،ث،خ12-11)الساعات المكتبية: 
 7861861/077ىاتف: 
 j.mattar@ju.edu.joاإليميل: 

 
 

mailto:j.mattar@ju.edu.jo


 وصف المادة .61

 .كما ىو مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة
اعي، ويبحسث فسي أسساليب التنشسالة االجتماعيسة والعوامسل يتطرق ىذا المساق الى االسسس النظريسة التسي تفسسر النمسو االنفعسالي واالجتمس 

اعيسسة المسسرثرة فييسسا، والتفاعسسل االجتمسساعي بسسين الطفسسل وا خسسرين، وتطسسور الكفايسسة االنفعالية/االجتماعيسسة لسسدى الطفسسل والممارسسسات التربوية/االجتم
 النمو واىميتيا في النمو خالل المراحل الالحقة. المسرولة عن تطورىا والمشكالت االنفعالية واالجتماعية المحتمل ظيورىا خالل مراحل

 

 
 أهداف تدريس المادة ونتائجها 19.

 األىداف -أ
 أواًل: الفهم واالستيعاب 

 

 .أن يعرف المصطمحات العممية الخاصة بالنمو االنفعالي واالجتماعي 
 .أن يمم بخصاالص النمو االنفعالي واالجتماعي لمرحمتي الطفولة والمراىقة 
 أىمية العالقة بين الطفل واألم )المربي( في تطوره االنفعالي واالجتماعي. أن يدرك 
 .أن يفيم عمى أىم متطمبات النمو في كل مرحمة من المراحل 
 .أن يمم بالخمفية النظرية التي تفسر النمو االنفعالي واالجتماعي 
 .أن يتعرف عمى القضايا اإلشكالية في تفسير النمو االنفعالي واالجتماعي 

 
 المهارات الفكرية والمعرفية والتحميمية :ثانيًا: 

 

 .أن يحمل الموقف السموكي وتحديد العوامل المتسببة في حدوثو 
 .أن يتخذ موقف ناقد ومحمل لممعتقدات الشعبية الساالدة والمتعمقة بالنمو االنفعالي واالجتماعي 
 االجتماعية والثقافية الحديثة. أن يناقش ويحمل معايير النمو الساالدة في ضوء التطورات والمعطيات 
 .أن يقدر عمى تمييز السموك السوي والسموك الالسوي 

 
 المهارات الخاصة / التطبيقية :ثالثًا: 

 

 .أن يالحظ مظاىر النمو االنفعالي واالجتماعي 
 .أن يطور ميارة فيم السموك والتنبر بحدوثو 
 .أن يدرك أىمية التدخل المبكر في حماية األطفال 
 بأىمية المعايير المستخدمة في الحكم عمى سالمة النمو. أن يميز 

 
 نتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند إنياء المادة أن يكون قادرًا عمى... -ب

 

 أن يطور الميارة البحثية الالزمة لدراسة المظاىر النماالية المختمفة. -
 أن يطور اتجاه إيجابي لمتعامل مع األطفال وفيميم.  -
 رة عمى فيم الطفل في السياقات المختمفة.أن يزيد القد -
 .أن يدرك أىمية النحو االنفعالي واالجتماعي السوي عمى جوانب النمو األخرى المختمفة  -

 
 
 



 المادة الدراسية والجدول الزمني لها محتوى .20

  
 

 

 المراجع  نتاجات التعّمم أساليب التقييم 
 المحتوى  األسبوع  المدّرس  المتحققة  

  
 - حمد عماد الدين اسماعيل، م 
  (9191). 
 محمد عوده، الريماوي، -ا 
  (9119). 
 - (9001فافي، عالء الدين، )ك. 

  
 -       امتحان فصمي      -                      
 -  ورقة بحثية -  
 - امتحان نياية الفصل 

   
  

    
 دة. جييان مطسسسر 

 األول  مقدمة لعمم نفس النمو 
  النمو، مبادئ النمو، العوامل المرثرة فينشأة وتطور عمم نفس النمو، مفيوم 
  .النمو 

  
 الثاني   مناىج البحث في عمم نفس النمو 

 االتجاه الجمعي/ االتجاه الفردي، االتجاه الطولي/ االتجاه المستعرض، 
 لسير والوثاالق الشخصية، المالحظةأساليب جمع المادة في عمم نفس النمو، ا ، 
 ساليب اإلكمينية .االستفتاءات واالختبارات، األ 

 
 الثالث،  والرابع  النظريات المفسرة لمنمو 

 جنسية،  مفيوم النظرية، النظرية السموكية، النظرية السيكو 
 اجتماعية . النظرية السيكو 

 
 الخامس، والسادس  النمو االجتماعي واالنفعالي في مرحمة الميد 

 لطفل بالوالدة، مراحل التعمق،الروابط الوجدانية بين الطفل والوالدين، تعمق ا 
   من الغرباء وقمق االنفصال، أنماط التعمق، تطور انفعاالت الرضيع، الخوف 
 الغضب. 

 
  ،السابع، والثامن 

 والتاسع 

 النمو االجتماعي واالنفعالي في مرحمة الطفولة المبكرة 
  ،الطفل في أسرتو، الطفل مع أقرانو، الطفل في الروضة 
 اإلعالمية، الطفل والمرسسات 
  ،العدوان والعنف والسموك المناىض لممجتمع 
 ،تطور انفعاالت طفل ما قبل المدرسة، المخاوف والعدوان 
  فيميا، الغيرة، االستطالع الجنسي.التعرف إلى عواطف ا خرين وت 
  

  العاشر والحادي 

 عشر 

 النمو االنفعالي واالجتماعي في مرحمة الطفولة المتأخرة 
 فعالية وعوامميا، مظاىر النمو االجتماعي، سمات النمو االنفعالي،الحياة االن 
  ن، تفاعل الطفل مع جماعة األقرانتفاعل الطفل مع المعممي. 

   ،الثاني عشر 

  والثالث عشر 

  

 طور شخصية الطفل ورعايتوت. 
  ،التغيرات النماالية في الطفولة، نمو مفيوم الذات، النمو الخمقي والتربية الخمقية 
  مطالب النمو االجتماعي 
 . وكيفية تحقيقو 

 

 الرابع عشر،
 والخامس عشر 

  

 مشكالت نمو األطفال وكيفية معالجتيا 
  اعى عند عالج مشكالت نمو األطفالتصنيف مشكالت األطفال، اعتبارات تر. 

  السادس عشر  .مناقشة بعض المشاريع 



 . النشاطات واالستراتيجيات التدريسية21

 تطوير نتاجات التعمم المستيدفة من خالل النشاطات واالستراتيجيات التدريسية التالية: يتم
 النقاش والحوار  -

 المجموعات التعاونية -

 العصف الذىني -

 مشاريع فردية او مشتركة -

 
 . أساليب التقييم ومتطلبات المادة22

 متطمبات التالية:يتم إثبات تحقق نتاجات التعمم المستيدفة من خالل أساليب التقييم وال
 امتحان فصمي                           -

   ورقة بحثية )تمخيص دراسات( -

    امتحان نياية الفصل -

 

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 )وفق تعميمات الجامعة(. سياسة الحضور والغياب -أ

 معة(.)وفق تعميمات الجا الغياب عن االمتحانات وتسميم الواجبات في الوقت المحدد -ب

 )وفق تعميمات الجامعة(. إجراءات السالمة والصحة -ج

 )وفق تعميمات الجامعة(. الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 )وفق تعميمات الجامعة(. إعطاء الدرجات -ه

 )وفق تعميمات الجامعة(. الخدمات المتوفرة بالجامعة والتي تسيم في دراسة المادة -و

 وبةالمعدات واألجهزة المطم .22

 ال يوجد أي تجهيزات داخل القاعة الصفية يمكن استخدامها

 

 المراجع .22

 
 

 / مرفق مع الخطة الكتب المقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتيا لمموضوعات المختمفة لممادة. -أ
 :المراجع العربية   -
 ( الطفل من الحمل الى الرشد، الجزء االول والجزء الثاني، دار العمم، الكويت.6002اسماعيل، محمد عماد الدين ) 

 ( ،في عمم نفس الطفل، دار الشروق.8991الريماوي، محمد عوده ،) 

 ( ،عمم النفس التطوري، جامعة القدس المفتوحة، مكتب االرتباط، عمان، االردن.8991الريماوي، محمد عوده ) 

 ( ،6009كفافي، عالء الدين) . عمم النفس االرتقاالي، عمان، دار الفكر 

 المراجع االجنبية:  -
 Berk, L, (2003) Child Development, (6th ed.) Allyn and Bacon, Boston. 

 Santrock, J. (1999), Life-Span Development, (7th ed.) Mc Graw Hill, Boston 



 معمومات إضافية .22

 
 وجدال يــ    

 
 

 
 

 
 

-----التاريخ:  - ------------------------التوقيع:  -------------------لمادة: اسم منسق ا

 -------- ---------- التوقيع ---------- ---------------مقرر لجنة الخطة/ القسم: 

 ------ ------------------- التوقيع              -------------------------راليس القسم: 

 ------------------------- التوقيع -------------------------ة/ الكمية: مقرر لجنة الخط

 -------------------التوقيع -------------------------------------------العميد: 

  
 

    :نسخة إلى                                                                                 
 راليس القسم                                                                                                   

 مساعد العميد لضمان الجودة                                                                                             
 ممف المادة                                                                                

 


