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 : المتطلب السابق  جامعة الزرقاء

 : اسم المدرس  العلوم التربوية: الكلية

 :موعد المحاضرة  رياض االطفال: القسم

 التنشئة االجتماعية لالطفال : عنوان المقرر
 (0513214)التعليمية 

            :الساعات المكتبية

  

 وصف المساق 

      تيدف ىذه المادة  الى تحويل الكائن البايولوجي الى كائن انساني اجتماعي وىي تبداء من الميد الى المحد ولكل مرحمة من مراحل 
وىي ميمة . العمر المختمفة اسموب خاص بيا وىي تعتمد عمى ما ينجز في الميدان السيكولوجي لمعموم النفسية واالجتماعية والتربوية 

.    جدا لالباء والمعممين والتربوين حيث انيم باءمس الحاجة ليا لكي تساعدىم عمى تنشئة االجيال المتعاقبة
 

 أهداف المساق 
ىي تحقيق الفائدة لالباء والمعممين في فيم ما ينبغي عمييم معرفتة فيما يتعمق بتنشئةاالطفال وذلك لتوظيفة في : األىداف المتوقع تحقيقيا

. مساعدتيم عمى شق طريقيم في الحياة
 التعرف عمى ماىية التنشئة األجتماعيو لالطغال بشكل معمق. 
 العوامل البيئيو– العوامل البيموجيو - العوامل الوراثيو )التعرف عمى مبادى النمو لمرحمة الطفولة المبكره. 
 التعرف عمى نظريات التنشئة األجتماعية لالطفال. 
 التعرف عمى النمو االجتماعي والتنشئة االجتماعية لالطفال. 
 التعرف عمى التغاعل االجتماعي لالطفال. 
 التعرف عمى الييئات المسؤولية عن التنشئة االجتماعيو لالطفال. 
 التعرف عمى التنشئة االجتماعية لالطفال والثقافو. 
 التعرف عمى التنشئة االجتماعية لالطفال والتغير االجتماعي. 
 التعرف عمى التنشئة االجتماعية لالطفال والقيادة. 
 التعرف عمى ماىية االتجاىات والقيم. 
 التعرف عمى دور التكنموجيا في التنشئة االجتماعيو. 

 :مخرجات التعلم
: عند االنتياء من ىذا المقرر، فإنو من المتوقع أن يكون الطالب قادرًا عمى ادراك 

 .ماىية التنشئة االجتماعية من حيث المفيوم والشروط والمراحل واالطوار .1
 .مبادى النمو لمرحمة الطفولة المبكرة .2
 .نظريات التنشئة االجتماعية لالطفال وكيف فسرت كل نظرية عممية التنشئة االجتماعية .3
 .دور التنشئة االجتماعية في النمو االجتماعي لدى االطفال .4
 .التفاعل االجتماعي لالطفال .5
 .الييئات والجيات المسؤولة عن التنشئة االجتماعية .6
 .التعرف عمى عالقة التنشئة االجتماعية بالثقافة .7
 .والتنشئة االجتماعية وعالقتيا بالقيادة .8
 .كيفية تكوين االتجاىات االيجابية لدى األطفال .9
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 .نظريات اكتساب القيم .10
 .التميز بين القيم واألتجاىات .11
 .دور التكنموجيا في عممية التنشئة األجتماعية .12

 

 :  هيكل المقرر

 

الساعة  نتاجات التعلم المواضيع إجراءات التعلم طرق التعليم
 المعتمدة

 األسبوع

َضتخذو غزٚقخ انًُبقشخ انًجُٛخ 

ػهٗ انتفبػم االجتًبػٙ انقبئى 

ثٍٛ انطهجخ اَفضٓى ٔيذرس 

 .انًبدح

غزٚقخ انقبء انًحبظزح نجؼط 

 .األجزاء يٍ انًبدح

 .غزٚقخ انؼصف انذُْٙ

 

 انًشبركخ فٙ

 . انًُبقشخ

يبْٛخ انتُشئخ 

 . األجتًبػٛخ

 

 .تؼزٚفٓب ٔاْذافٓب

انتؼزف ػهٗ يبْٛخ انتُشئخ 

األجتًبػّٛ نالغغبل ثشكم 

 .يؼًق

 
3 

 األٔل

َضتخذو غزٚقخ انًُبقشخ انًجُٛخ 

ػهٗ انتفبػم االجتًبػٙ انقبئى 

ثٍٛ انطهجخ اَفضٓى ٔيذرس 

 .انًبدح

غزٚقخ انقبء انًحبظزح نجؼط 

 .األجزاء يٍ انًبدح

 .غزٚقخ انؼصف انذُْٙ

شزٔغ انتُشئخ  .اإلجبثخ ػٍ األصئهخ

األجتًتبػٛخ ٔاشكبنٓب 

 ٔاغٕارْب

انتؼزف ػهٗ يجبدٖ انًُٕ 

 )نًزحهخ انطفٕنخ انًجكزِ

انؼٕايم - انؼٕايم انٕراثّٛ

 .انؼٕايم انجٛئّٛ– انجٛهٕجّٛ 

 

3 

 انثبَٙ

َضتخذو غزٚقخ انًُبقشخ انًجُٛخ 

ػهٗ انتفبػم االجتًبػٙ انقبئى 

ثٍٛ انطهجخ اَفضٓى ٔيذرس 

 .انًبدح

 

ػُبصز ػًهٛخ انتُشئخ  .انتحعٛز انًضجق

األجتًبػٛخ ٔصًبتٓب 

ٔػالقتٓب ثًٛبدٍٚ انحٛبح 

 .األخزٖ

انتؼزف ػهٗ يجبدٖ انًُٕ 

 )نًزحهخ انطفٕنخ انًجكزِ

انؼٕايم - انؼٕايم انٕراثّٛ

 .انؼٕايم انجٛئّٛ– انجٛهٕجّٛ 

 

3 

 انثبنث

َضتخذو غزٚقخ انًُبقشخ انًجُٛخ 

ػهٗ انتفبػم االجتًبػٙ انقبئى 

ثٍٛ انطهجخ اَفضٓى ٔيذرس 

 .انًبدح

غزٚقخ انقبء انًحبظزح نجؼط 

 .األجزاء يٍ انًبدح

 .غزٚقخ انؼصف انذُْٙ

انًشبركخ فٙ ػًم 

 .انًجًٕػبد

َظزٚبد انتُشئخ 

 . األجتًبػٛخ

 . تؼزٚف انُظزٚخ

انتؼزف ػهٗ َظزٚبد انتُشئخ 

 .األجتًبػٛخ نالغفبل

 

3 

 انزاثغ

َضتخذو غزٚقخ انًُبقشخ انًجُٛخ 

ػهٗ انتفبػم االجتًبػٙ انقبئى 

ثٍٛ انطهجخ اَفضٓى ٔيذرس 

 .انًبدح

غزٚقخ انقبء انًحبظزح نجؼط 

 .األجزاء يٍ انًبدح

 .غزٚقخ انؼصف انذُْٙ

 َظزٚخ انتؼهى األجتًبػٙ  .اإلػذاد انًضجق

 َظزٚخ انذٔر األجتًبػٙ

انتؼزف ػهٗ انًُٕ االجتًبػٙ 

 .ٔانتُشئخ االجتًبػٛخ نالغفبل

 

3 

 انخبيش

َضتخذو غزٚقخ انًُبقشخ انًجُٛخ 

ػهٗ انتفبػم االجتًبػٙ انقبئى 

ثٍٛ انطهجخ اَفضٓى ٔيذرس 

 .انًبدح

غزٚقخ انقبء انًحبظزح نجؼط 

 .األجزاء يٍ انًبدح

 .غزٚقخ انؼصف انذُْٙ

َظزٚخ انتفبػم انزيز٘  .اإلجبثخ ػٍ األصئهخ

ٔاالصش انتٙ تقٕو ػهٛٓب 

 .ْذح انُظزٚخ 

 

اػم تفانتؼزف ػهٗ ال

 .االجتًبػٙ نالغفبل

 

3 

 انضبدس

َضتخذو غزٚقخ انًُبقشخ انًجُٛخ 

ػهٗ انتفبػم االجتًبػٙ انقبئى 

انزجٕع نًصبدر 

 .انًؼهٕيبد انًختهفخ
َظزٚخ انتفبػم  اػم تفانتؼزف ػهٗ ال

 .االجتًبػٙ نالغفبل
3 

 انضبثغ
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ثٍٛ انطهجخ اَفضٓى ٔيذرس 

 .انًبدح

غزٚقخ انقبء انًحبظزح نجؼط 

 .األجزاء يٍ انًبدح

 .غزٚقخ انؼصف انذُْٙ

األجتًبػٙ تؼزٚفّ 

 ٔاًْٛتٕٓا ٔخصبئصّ

َضتخذو غزٚقخ انًُبقشخ انًجُٛخ 

ػهٗ انتفبػم االجتًبػٙ انقبئى 

ثٍٛ انطهجخ اَفضٓى ٔيذرس 

 .انًبدح

غزٚقخ انقبء انًحبظزح نجؼط 

 .األجزاء يٍ انًبدح

 .غزٚقخ انؼصف انذُْٙ

انًشبركخ فٙ انحٕار 

 .ٔانًُبقشخ

ٔصبئم انتغبػم 

األجتًبػٙ ٔيزاحم 

 انتفبػم األجتًبػٙ

اػم تفانتؼزف ػهٗ ال

 .االجتًبػٙ نالغفبل

3 

 انثبيٍ

َضتخذو غزٚقخ انًُبقشخ انًجُٛخ 

ػهٗ انتفبػم االجتًبػٙ انقبئى 

ثٍٛ انطهجخ اَفضٓى ٔيذرس 

 .انًبدح

غزٚقخ انقبء انًحبظزح نجؼط 

 .األجزاء يٍ انًبدح

 .غزٚقخ انؼصف انذُْٙ

انًشبركخ فٙ تُفٛذ 

 .انًشزٔع

اصش انتفبػم 

األجتًبػٙ َٔظزٚبد 

 انتفبػم األجتًبػٙ 

اػم تفانتؼزف ػهٗ ال

 .االجتًبػٙ نالغفبل

 

3 

 انتبصغ

َضتخذو غزٚقخ انًُبقشخ انًجُٛخ 

ػهٗ انتفبػم االجتًبػٙ انقبئى 

ثٍٛ انطهجخ اَفضٓى ٔيذرس 

 .انًبدح

غزٚقخ انقبء انًحبظزح نجؼط 

 .األجزاء يٍ انًبدح

 .غزٚقخ انؼصف انذُْٙ

تفضٛز َٕٛكٕيت  .اإلػذاد انًضجق

 نهتفبػم األجتًبػٙ 

ٔتفضٛز فهذيبٌ نهتفبػم 

 األجتًبػٙ 

انتؼزف ػهٗ انتُشئخ االجتًبػٛخ 

 .نالغفبل ٔانثقبفّ

 

3 

 انؼبشز

َضتخذو غزٚقخ انًُبقشخ انًجُٛخ 

ػهٗ انتفبػم االجتًبػٙ انقبئى 

ثٍٛ انطهجخ اَفضٓى ٔيذرس 

 .انًبدح

غزٚقخ انقبء انًحبظزح نجؼط 

 .األجزاء يٍ انًبدح

 .غزٚقخ انؼصف انذُْٙ

انًشبركخ فٙ انحٕار 

 .ٔانًُبقشخ
األتجبْبد تؼزٚفٓب 

خصبئصب أًْٛتٓب 

 ٔظبئفٓب ٔيكَٕبتٓب

انتؼزف ػهٗ انٓٛئبد 

انًضؤٔنٓخ ػٍ انتُشئخ 

 .االجتًبػّٛ نالغفبل

 3 

انحبد٘ 

 ػشز 

َضتخذو غزٚقخ انًُبقشخ انًجُٛخ 

ػهٗ انتفبػم االجتًبػٙ انقبئى 

ثٍٛ انطهجخ اَفضٓى ٔيذرس 

 .انًبدح

غزٚقخ انقبء انًحبظزح نجؼط 

 .األجزاء يٍ انًبدح

 .غزٚقخ انؼصف انذُْٙ

تُفٛذ انؼزض 

 .انتٕظٛحٙ
تكٍٕٚ انتجبْبد 

ٔيزاحم تكٍٕٚ 

 األتجبْبد

انتؼزف ػهٗ انتُشئخ االجتًبػٛخ 

 .نالغفبل ٔانتغٛز االجتًبػٙ

 

3 

 انثبَٙ ػشز 

َضتخذو غزٚقخ انًُبقشخ انًجُٛخ 

ػهٗ انتفبػم االجتًبػٙ انقبئى 

ثٍٛ انطهجخ اَفضٓى ٔيذرس 

 .انًبدح

غزٚقخ انقبء انًحبظزح نجؼط 

 .األجزاء يٍ انًبدح

 .غزٚقخ انؼصف انذُْٙ

تؼذٚم األتجبْبد  .األداء انؼًهٙ

 ٔتغٛزْب 

انتؼزف ػهٗ يبْٛخ االتجبْبد 

 .ٔانقٛى

 

3 

 انثبنث

  ػشز

َضتخذو غزٚقخ انًُبقشخ انًجُٛخ 

ػهٗ انتفبػم االجتًبػٙ انقبئى 

ثٍٛ انطهجخ اَفضٓى ٔيذرس 

 .انًبدح

غزٚقخ انقبء انًحبظزح نجؼط 

 .األجزاء يٍ انًبدح

انًشبركخ فٙ تقذٚى 

 .انؼزض انؼًهٙ

َظزٚبد تفضٛز 

األتجبْبد انًُحٗ 

انضهٕكٙ  ٔانًُحٗ 

انًؼزفٙ ٔانًُحٗ 

 األجتًبػٙ

انتؼزف ػهٗ دٔر انتكُهٕجٛب فٙ 

. انتُشئخ االجتًبػّٛ

 
3 

انزاثغ 

 ػشز
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 .غزٚقخ انؼصف انذُْٙ

َضتخذو غزٚقخ انًُبقشخ انًجُٛخ 

ػهٗ انتفبػم االجتًبػٙ انقبئى 

ثٍٛ انطهجخ اَفضٓى ٔيذرس 

 .انًبدح

غزٚقخ انقبء انًحبظزح نجؼط 

 .األجزاء يٍ انًبدح

 .غزٚقخ انؼصف انذُْٙ

انًشبركخ فٙ انحٕار 

 .ٔانًُبقشخ
انقٛى تؼزٚف انقٛى 

ٔأًْٛخ انقٛى ٔٔظبئفٓب 

 .ٔخصبئصٓب

انتؼزف ػهٗ دٔر انتكُهٕجٛب فٙ 

 .انتُشئخ االجتًبػّٛ

3 

انخبيش 

 ػشز

َضتخذو غزٚقخ انًُبقشخ انًجُٛخ 

ػهٗ انتفبػم االجتًبػٙ انقبئى 

ثٍٛ انطهجخ اَفضٓى ٔيذرس 

 .انًبدح

غزٚقخ انقبء انًحبظزح نجؼط 

 .األجزاء يٍ انًبدح

 .غزٚقخ انؼصف انذُْٙ

 انًشبركخ فٙ

 يكَٕبد انقٛى . انًُبقشخ

 تصُٛف انقٛى 

 اكتضبة انقٛى

 َظزٚبد انقٛى

انتؼزف ػهٗ دٔر انتكُهٕجٛب فٙ 

 .انتُشئخ االجتًبػّٛ

 

انضبدس 

 ػشز

 

 المراجع 
الكتاب المقرر الرئيس  

 عمر اليمشري. د (2013)التنشئة األجتماعية لمطفل 
: المراجع الثانوية

  عالم الكتب5 عمم نفس النمو الطفولة والمراىقة ط1994زىران حامد عبد السالم  -
 عمان دار الفرقان لمنشر والتوزيع  2 الميسر في عمم النفس األجتماعي ط1984مرعي توفيق وبمقيس احمد  -

:  مواقع عمى الشبكة العنكبوتية
http://www.drmosad.com/index99.htm 
http://www.khayma.com/education-technology/w9.htm 

: طرق التعليم 
. أسموب المحاضرة التفاعمّية النشط -1
 .التعميم عن طريق حّل المشكالت -2
 .التعميم التعاوني -3
 .الحوار والمناقشة -4
 .التعميم عن طريق األنشطة -5
 .المكتبة، واإلنترنت: ربط الطالب بمصادر المعرفة المختمفة، مثل -6

 
 :األدوات المستخدمة في التقييم

 االختبار وسيمة تقويم ثابتة عدا التقييم المستمر في ممف اإلنجاز الذي يشمل التكميفات الصفّية وغير الصفّية والبحث والتقرير 
، والتفاعل الصفّي في المحاضرة، والجدول اآلتي يوّضح برمجة إجراءات التقييم في المقّرر 

 الدرجة التاريخ االختبار أو أساس التقويم
 %20  االختبار األول
 %20  االختبار الثاني

http://www.drmosad.com/index99.htm
http://www.khayma.com/education-technology/w9.htm
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 %10  (المشاركة والتكميفات والتقرير)أعمال الفصل 
 %50  االختبار النيائي

 


