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 البريد اإللكتروني، (24529(، رقم الهاتف)11-10(، الساعات المكتبية)165رقم المكتب)مدرس المادة )د.عال الحويان(
(o.alhwayan.ju.edu.jo) 

 
 وصف المادة .71

، وكيفيددة بندال الخصدائص االيجابيدة لددد  والعوامل التدي ددت  لدع ظهدور عمددم الدنفس الوقدائي ونشد ت ،مفهدوم الوقايددةتهددف ذد ا المدادة  لددع التعدرف عمدع 
والبعددد الجديددد لموقايددة، والوقايددة اليوميددة، والعالقددة بددين الوقايددة  ،ومسددتويات الوقايددة ودنواعهددا، والنمددو ج الفريددد لموقايددة وعالقددة الوقايددة بددالتمكيناألفددراد، 
المهدارات االجتماعيدة، وبندال مفهدوم  ات  نواالجتماعيدة وتحسديوالتركيز عمع مفهوم التعافي، والعافية النفسدية، والجسددية، والرفاا النفسي ال اتي اليومية 

فددي الوقايددة مددن المشددكالت النفسددية، وتحسددين األدال الددوظيفي العددام  السددموكية المعرفيددة تودور االسددتراتجياايجددابي مددن خددالل التركيددز عمددع جانددب ال ددوة 
وعددن لألفدراد. والتركيددز عمدع العوامددل التددي تمكدن األفددراد مددن عديش حيدداة مرضددية ، وتوظيدف قدددراتهم  لددع دقصدع حددد ممكددن وصدوال  لددع الرضددا عدن الدد ات 

 .مناقشة العديد من البرامج الوقائيةو  اآلخرين.
 

 
 المادة ونتائجهاتدريس أهداف  .71
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 الوقاية من  سالة استخدام الع اقير )التدخين، الكحول، المخدرات(.
 الوقاية من اإلسالة ب نواعها وخاصة لمطفل )العدوان، التنمر(.

 الوقاية من االضطرابات النفسية )ال مق، اإلكتئاب(.
 الوقاية من الضغوط النفسية.

 السموكات المضادة لممجتمع.الوقاية من 
 الوقاية من التسرب المدرسي.

 الوقاية من العنف المدرسي والمجتمعي.
 الوقاية من الكراذية والتعصب والتمييز.

 عمالة األطفال. الوقاية من
 الوقاية من اإليدز.

 واأللعاب اإللكترونية. االجتماعيالوقاية من اإلدمان عمع مواقع التواصل 
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 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتو .20

 المدرس األسبوع المحتوى

نتاجات 
التعمم 

 المتحققة

أساليب 
 التقييم 

 المراجع

النفس  العوامل التي ددت  لع ظهورعممالوحدة األولع: 
تعريفات . مفاذيم دساسية في -الوقائي اإليجابي. نش ت 

 اإلرشاد الوقائي.

 :Romano, J (2014) Prevention Psychology   عال الحوياند. األول

Enhancing Personal and Social 

Well-Being Hardcover, Amer 

Psychological Asso. 

 
Elizabeth Vera (Ed) (2012) The Oxford 

Handbook of Prevention in 

Counseling Psychology, Oxford 

University Press. 

 
 Cohen, L. Chavez, V, Chehimi, S (2010) 

Prevention Is Primary: 

Strategies for Community 

Well Being, Jossey-Bass. 

 
Conyne, R (2004) Preventive 

Counseling: Helping People 

to Become Empowered in 

Systems and Settings, 

Brunnner-Routledge. 

   عال الحوياند. الثاني الوقاية. مستوياتالوحدة الثانية:

 الوحدة الثالثة: األبعاد الجديدة لموقاية.

الوقاية اليومية وعالقتها بالرفاا الوحدة الرابعة:
 .النفسي

   عال الحوياند. الثالث

 الوحدة الخامسة: طرق اإلرشاد الوقائي.

   الحويانعال د. الرابع الوحدة السادسة: استرتجيات الوقاية.

تصميم وتنفي  وت ييم البرامج الوحدة السابعة:
 الوقائية.

 وعرض نما ج لبرامج وقائية كنما ج دمام الطالب

 برامج وقائية م ترحة:الوحدة الثامنة: 
الوقايددددة مددددن  سددددالة اسددددتخدام الع دددداقير )التدددددخين،  -

 الكحول، المخدرات(.
لمطفدددددل  الوقايدددددة مدددددن اإلسدددددالة ب نواعهدددددا وخاصدددددة -

 )العدوان، التنمر(.
 الوقاية من االضطرابات النفسية )ال مق، اإلكتئاب(. -
 الوقاية من الضغوط النفسية. -
 الوقاية من السموكات المضادة لممجتمع. -
 الوقاية من التسرب المدرسي. -
 الوقاية من العنف المدرسي والمجتمعي. -
 الوقاية من الكراذية والتعصب والتمييز. -
 عمالة األطفال. وقاية منال -
 الوقاية من اإليدز. -
الوقايدة مددن اإلدمدان عمددع مواقدع التواصددل اإلجتمدداعي  -

 واأللعاب اإللكترونية.
 من الطالب. برامج وقائية دخر  م ترحة. -

 Bloom, M (1996) Primary Prevention Practices: Issues in عال الحوياند. 

Children's and Families’ Lives, SAGE Publications, 

Inc. 

، رنامج  رشادي لطالب المرحمة الثانوية لموقاية من مرضااليدزب( 2002شكر، فاتن )

 رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، مصر. 

سالة في زيادة وعي األطفال ثر برنامج لموقاية من اإلد( 2000الحراسيس، منتيى )

رسالة دكتوراه، الجامعة  ،باإلسالة الجنسية وتحسين توكيدذم ل واتهم

 االردنية، االردن.

فاعمية برنامج  رشادي لموقاية من تعاطي الع اقير الخطرة ( 2002أبو عين، احمد )

، والمخدرات قائم عمع مسح اتجاذات طمبة كميات المجتمع المعرضين

  لعربية لمدراسات العميا، االردن.جامعة عمان ا

كتاب مترجم: مشكالت الطمبة ودساليب المساعدة فيها، (2002شالز شيفر، ىوارد ميممان)

 نزيو حمدي ونسيمة داوود، دار الفكر: االردن.

 

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Elizabeth+Vera&search-alias=books&text=Elizabeth+Vera&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/Larry-Cohen/e/B004EBHIF6/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Vivian+Chavez&search-alias=books&text=Vivian+Chavez&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Sana+Chehimi&search-alias=books&text=Sana+Chehimi&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/Robert-K.-Conyne/e/B001IXROU2/ref=dp_byline_cont_book_1


الجامعة األردنيةالدراسية ةمخطط المادمركز االعتماد وضمان الجودة  

 

4 
 

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية.21

        المحاضرات.    -
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 .           رشاديةتطبي ات  -
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 التقييم ومتطلبات المادة .أساليب22

 درجة 33 امتحان نصفي .1
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