
 

 

  

  

 مركز االعتماد وضمان الجودة                                مخطط المادة الدراسيةالجامعة األردنية                      

  

 
  

  

 1  اسم المادة  المشكالت االجتماعية 

 2  رقم المادة  2305355 

 )نظرية،عملية(الساعات المعتمدة  3 

 3 
 )نظرية، عملية(الساعات الفعلية 3 

 4  المتطلبّات السابقة/المتطلبات المتزامنة  ال يوجد 

 5  اسم البرنامج  بكالوريوس  

 6  رقم البرنامج  - 

 7  اسم الجامعة  الجامعة األردنية  

 8  الكلية  اآلداب  

 9  القسم  علم اجتماع  

 10  مستوى المادة  ثالثة/ رابعه 

 11  العام الجامعي/ الفصل الدراسي  2020/2019  الفصل الثاني

 12  الدرجة العلمية للبرنامج  بكالوريوس  

األقسام األخرى المشتركة في تدريس  ال يوجد  

 المادة 
 13 

 14  لغة التدريس  اللغة العربية  

تاريخ استحداث مخطط المادة   2020/1/26 

الدراسية/ تاريخ مراجعة مخطط المادة 

 الدراسية 

 15 

 . مدرس المادة 16

  12-11الساعات المكتبية: ح ث خ  24888د. روال عودة السوالقة  هاتف المكتب: 

   3-2ن ر 

: R_Sawalka@ju.edu.jo البريد االلكتروني 
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 . وصف المادة 17

بالدراسة والتحليل عرض مفهوم وطبيعة المشكالت االجتماعية، وبيان االتجاهات الفكرية في يتناول هذا المساق 
تفسير المشكالت االجتماعية، كما يقدم المساق أبرز المشكالت االجتماعية خاصة ما تشهدها المجتمعات العربية 

الخاصة في ميدان المشكالت والمجتمع األردني، وكيفية تفسيرها من خالل االتجاهات الفكرية ومناهج البحث 

كما يتناول . ويعرض المساق المفاهيم والمصطلحات األساسية في دراسة المشكالت االجتماعية. االجتماعية

  .المساق عالقة المشكالت بالتغير والتنمية مع تطبيقات على المجتمع العربي

  

 1داف تدريس المادة ونتاجات تعلمهاأه 18

 األهداف:  -1 

 التعرف على المشكالت االجتماعية وتفهم أبعادها  -1

 توضيح نظرة مدارس علم االجتماع المختلفة للمشكالت االجتماعية  -2

 تحديد الغاية من دراسة المشكالت االجتماعية  -3

 تفسير المشكالت االجتماعية وتحليلها حسب النظريات االجتماعية  -4

 للمشكالت االجتماعية تقييم النظريات االجتماعية في قدراتها التفسيرية  -5

 تحديد عالقة المشكالت االجتماعية بالثقافة والبيئة العربيّة  -6

 توضيح العالقة بيَن اختالف البيئات المحلية والمشكالت االجتماعية  -7

 . استعراض وتحليل لمشكالت الطفولة والشباب، البناء األسري، االنحراف والجريمة -8

نتاجات  -بتحليل العالقة الجدلية بيَن المشكالت االجتماعية والتغير وعالقة ذلك بالتنمية  -9

 التعلّم: يتوقع من الطالب عند إنهاء المادة أن يكون قادر ا  على: 

 القدرة على تحديد طبيعة المشكالت االجتماعية والتوجهات المختلفة لتحليلها  .1

  مشكالت االجتماعية ومعالم التفسير السوسيولوجيالقدرة على فهم التصورات في تفسير ال .2

  استيعاب المشكالت المرتبطة بالبيئة المحلية .3

  التعرف على المشكالت االجتماعية في ظروف العصر وكيفية مواجهتها .4

  القدرة على رسم إطار لألبعاد المختلفة للمشكالت االجتماعية .5

  المشكالت االجتماعية مع تطبيقات على المجتمع العربيالقدرة على ربط عمليات التغير والتنمية في  .6

  

 . النشاطات واالستراتيجيات التدريسية 20

 المحاضرة والمناقشة  .1

 كتابة تقارير بحثية وعرضها ومناقشتها  .2

 التعليم األلكتروني  .3

 العصف الذهني  .4

 الحوار والمناقشة الجماعية  .5
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 . أساليب التقييم ومتطلبات المادة 21

 تسير وفق التعليمات الجامعية الخاصة بالغياب واالختبارات   

 (30% )اختبار أول     

 (20% )اختبار ثاني                                                           

 (% 50 )امتحان نهائي شامل لكافة موضوعات المادة     

 . السياسات المتبعة بالمادة 23

 سياسة الحضور والغياب: يسجل الحضور والغياب في كل لقاء مع الطلبة.  .1

الغياب عن االمتحانات وتسليم الواجبات في الوقت المحدد: في حال غياب الطالب عن اإلمتحان ال يمنح  .2

فرصة تقديم اإلمتحان اال بوجود عذر طبي مختوم من عيادة الطلبة في الجامعة األردنية او مستشفى 

وان لم يقدم عذر طبي يطلب منه تقديم ورقة بحثية يختار عنوانها مدرس المادة ويكون الحد الجامعة 

   15األعلى للعالمه 

الغش والخروج عن النظام الصفي: في حال ضبط الطالب في حالة غش او خروجه عن آداب النظام  .3

 الصفي  تكتب بالطالب شكوى خطية وفق تعليمات الجامعة المتعلقة بالغش واإلنضباط الصفي. 

يمه إعطاء الدرجات: يحصل الطالب على عالمته في امتحان منتصف الفصل بعد مدة اسبوع بحد اقصى من تقد .4

 لإلمتحان ويحصل عبى تجميعه بالمادة قبل اإلمتحان النهائي في آخر محاضرة في الفصل. 

الخدمات المتوفرة بالجامعة والتي تسهم في دراسة المادة: مكتبة الجامعة للحصول على المراجع والقراءات  .5

 المطلوبة / مختبرات الحاسوب للدخول على المواقع اإللكترونية و طباعة التقارير الحثية والواجبات 

  المساقوحدات  * 

الوحدة األولى: طبيعة المشكالت االجتماعية  

 ية: الماهية، الشروط، التعريف المشكلة االجتماع

أبعاد المشكلة االجتماعية: باثولوجيا اجتماعية، تفكك، انحراف 

 االهتمامات 

الوحدة الثانية: االتجاهات الفكرية في تفسير المشكالت االجتماعية االتجاه الوظيفي االتجاه الصراعي االتجاه  

 االنحرافي  ما بعد الحداثة 

البحث في دراسة المشكالت االجتماعية  المالحظة المشاركة دراسة الحالة السمح االجتماعي  الوحدة الثالثة: مناهج

 التجريب 

  (الطالق، العنف، البطالة، المخدرات)الوحدة الرابعة: أمثلة على المشكالت االجتماعية  

 الوحدة الخامسة: المفاهيم االساسية في دراسة المشكالت االجتماعية 
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 المراجع   

  

،  المشكالت االجتماعية  درااةة  مصاةةاي اةع الصاةج يالجايمة  الماظمة دعلي عبد الرازق جلبي ، .1
  2005دار المعرفة الجامعية ، 

 . 2004، دار المعرفة الجامعية ،  علم االجتماع يالمشكالت االجتماعي عدلي السمري وآخرون ، .2

  2011ار المسيرة، عمان ،، دالمشكالت االجتماعي  عدلي السمري، محمود الجوهري، .3

، مؤسسةة شةباب الجامعةة ،  المشكالت االجتماعي  اع المجتمع المصاةةاطارق كمال وأنوار حافظ ،  .4
  2009مصر 

  2008، دار الفكر ، األردن ،  المشكالت االجتماعي  المصاةايعصام توفيق قمر وآخرون ،  .5
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