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 1. اسم المادة اٌؼًّػٍُ ٔفظ 

 2. رقم المادة 6037022

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري ساعات معتمدة  0
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري ساعات  0

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب ال يوجد

 5. اسم البرنامج بكالوريوس عمم النفس العام 

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة األردنية 

 8. الكمية اآلداب 

 9. القسم عمم النفس 

 10. مستوى المادة 

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 6302/6363

 12. الدرجة العممية لمبرنامج البكالوريوس 

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة ال يوجد 

 14. لغة التدريس العربية 

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةاريخ استحداث ت 
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 هٌّضق الوادة .66

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج
 أ.د مروان الزعبي 

 مدرسو المادة .71

 .بية، رقم الهاتف، البريد اإللكتروني: رقم المكتب، الساعات المكتما يمي الرجاء إدراج
 ال يوجد مدرسون اخرون لممادة 

 

 وصف المادة .71
يعرض هذا المساق معلومات متخصصة عن دور علم النفس في بيئة العمل. يزود هذا المساق باألسس العلمية و التي يمكن من خاللها فهم 

الله زيادة األداء و تحسين مستوى الرفاه النفسي في العمل. يغطي هذا المساق سلوك األفراد و الجماعات في بيئة العمل و الذي يمكن من خ
الموضوعات التالية: تاريخ علم نفس العمل، تحليل العمل، تقييم األداء البشري، انتقاء الموظفين، طرق تدريب الموظفين، زيادة دافعية 

تعامل مع ضغوط العمل. الموظفين، فنيات قيادة المؤسسات، تحقيق الرضا الوظيفي و طرق ال  
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 المادة ونتاجات تعلمهاتدريس أهداف  19.

ٌه ٠ّؼٟ اٌؼذ٠ذ ِٕب اٌىث١ش ِٓ ِذح د١برٗ فٟ اٌؼًّ. ٚ ال ٠خفٝ ػٍٝ ادذ ئْ رأث١ش اٌؼًّ ػٍٝ شخظ١برٕب ٚ د١برٕب االجزّبػ١خ ٚاعغ وج١ش. ٌز        

ؼٍُ ٔفظ اٌؼًّ ثفبْ ٘زا اٌّغبق ٚ اٌزٞ ٠غّٝ   (Work Psychology) ػٍُ إٌفظ اٌظٕبػٟ اٚ  (Industrial Psychology) أٚ ػٍُ ٔفظ  

(Personnel Psychology)األفشاد  أٚ ِب ٘ٛ ئال اٌذساعخ اٌؼ١ٍّخ إٌّظّخ ٌٍفشد فٟ ث١ئخ اٌؼًّ ِٓ اجً رذم١ك أػٍٝ رٛافك ِب ث١ٓ اٌفشد ٚ  

ِٓ ِشدٍخ رغجمٗ ثم١ًٍ( ف١ٙزُ ثزذ١ًٍ اٌؼًّ ١ٌخزبس اٌّّٙبد اٌزٟ رٕبعت اٌؼًّ. ٚ ٠ٙزُ ٘زا اٌؼٍُ ثبٌفشد ِٕز ٌذظخ دخٌٛٗ ١ِذاْ اٌؼًّ )أٚ لذ ٠جذأ 

األفؼً ٚٚػغ  اٌفشد ٚ لذسارٗ ٚ رم١١ُ رٍه اٌمذساد ثطش٠مخ ػ١ٍّخ ِذب٠ذح ٚ طبدلخ. أِب اٌخطٛح اٌزب١ٌخ فٟٙ اٌؼًّ ػٍٝ اٌّّب٠ضح ث١ٓ األفشاد الٔزمبء

إٌفظ اٌظٕبػٟ ػٕذ اٌزٛظ١ف فمؾ ثً ٠غزّش ١ٌؼًّ ػٍٝ رج١بْ أفؼً األعب١ٌت  اٌشخض إٌّبعت فٟ اٌّىبْ إٌّبعت. ٚ ال ٠زٛلف دٚس ػٍُ

 ٌزذس٠ت اٌّٛظف١ٓ ٚ أوثش٘ب فؼب١ٌخ ِٓ خالي ِب رٛطٍذ ئ١ٌٗ أُ٘ األثذبس فٟ ػٍُ ٔفظ اٌزؼٍُ ٚ اٌزذس٠ت اإلداسٞ. 

ٌّٛظف١ٓ ٌٍؼًّ ئٌٝ أػٍٝ دسجخ ِّىٕخ ف١مذَ ِٓ اجً رٌه ثؼذ رٌه ٠أرٟ اٌجضء اٌظؼت ِٓ ِٙبَ ػٍُ إٌفظ اٌظٕبػٟ ، ئال ٚ٘ٛ سفغ دافؼ١خ ا         

ثؼغ إٌظبئخ ٚ اإلسشبداد إلثمبء دافؼ١خ اٌّٛظف١ٓ ػب١ٌخ ِّب ٠ذمك ِىبعت ػذ٠ذح ٌٍّٕظّبد وشفغ اإلٔزبج١خ ، اإلخالص اٌّإعغٟ، خفغ 

  اٌٛظ١فٟ. اٌشػبِؼذالد اٌزغ١ت، ٚ رذم١ك 

ِّٙخ أخشٜ ِثً اٌزٛاطً ث١ٓ اٌّٛظف١ٓ ٚ اٌم١بدح ئػبفخ ئٌٝ ِب عجك ٠غزؼشع ػٍُ ٔفظ اٌؼًّ ِٛاػ١غ   

ئٌٝ ِّب عجك ٔذسن أ١ّ٘خ ٘زا اٌؼٍُ فٟ د١بح إٌّظّبد ٚ د١بح األفشاد ػٍٝ دذ عٛاء وّب ٔذسن أ٠ؼب أْ ِغزٜٛ اال٘زّبَ ثٙزا اٌؼٍُ ال ٠شرمٟ          

ٌٛىُ ١ِذاْ اٌؼًّ .   اٌّغزٜٛ اٌّطٍٛة ٌٚؼً ٘زٖ اٌّبدح رىْٛ ِذفضا ٌىُ ٌزطج١ك ٘زٖ اٌّجبدئ ػٕذ دخ  

 
 
 
 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02
 

 العولهاهٍت علن األصبىع األول :  -6

 ِمذِخ ٚربس٠خ ػٍُ إٌفظ اٌظٕبػٟ ٚاُ٘ أػالِٗ ١ِٚبد٠ٕٗ -

 ػٍُ إٌفظ اٌظٕبػٟ دبػشٖ ِٚغزمجٍٗ فٟ ػظش اٌؼٌّٛخ -
 

 ظائف االًتقاء والتعٍٍي فً الىاألصبىع الثاًً و الثالث:  -2

 رذ١ًٍ األفشاد ٚاٌذىُ ػ١ٍُٙ  -

 أعب١ٌت االٌزذبق ٚاٌّمبثالد  -
 Assessment Centersِشاوض رم١١ُ اإلفشاد  -

 

 تذرٌب العاهلٍياألصبىع الرابع و الخاهش :  -3

 لؼب٠ب اٌزذس٠ت األعبع١خ ٚأعب١ٌجٗ  -

 رمذ٠ش االدز١بجبد اٌزذس٠ج١خ  -

 أِثٍخ ػٍٝ ثؼغ اٌجشاِج اٌزذس٠ج١خ  -
 

 3/61/2169ٌىم االحذ تحاى هٌتصف الفصل األصبىع الضادس: اه -4
 

 الذافعٍت إلى العولاألصبىع الضابع و الثاهي :  -5

 رؼش٠ف ِفَٙٛ اٌذٚافغ  -
 ٔظش٠بد اٌذبجبد اإلٔغب١ٔخ فٟ اٌذافؼ١خ -
 Job design theoriesٔظش٠بد رظ١ُّ اٌٛظ١فخ  -

 إٌظش٠بد اٌؼمال١ٔخ ٚ اٌغٍٛو١خ -
 

 و الضعادة فً العول  الوهًٌ الرضااألصبىع التاصع و العاشر : ضغط العول و  -6

 اٌؼغؾ إٌفغٟ فٟ اٌؼًّ: أعجبثٗ ٚ ِظبدسح ٚ ؽشق اٌزؼبًِ ِؼٗ -
 االدزشاق إٌفغٟ فٟ اٌؼًّ  -
 ص٠بدرٗؽشق  ٚٔظش٠برٗ ٚل١بعٗ ٚ : رؼش٠فٗإٌّٟٙ اٌشػب -
 االٌزضاَ فٟ اٌؼًّ -

التىاصل الفعال بٍي الوىظفٍي  األصبىع الحادي عشر و الثاًً عشر:    – 7     
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 اٌزٛاطً  أ١ّ٘خ ِٙبساد -
 االعزّبع اٌج١ذ ث١ٓ اٌّٛظف١ٓ   -

  ٚ رمذ٠ُ اٌّؼٍِٛبد  االرظبي اٌغ١ش ٌفظٟ -

 
القٍادة فً العول  األصبىع الثالث عشر و الرابع عشر:   - 8     

 أ١ّ٘خ اٌم١بدح فٟ اٌؼًّ  -

 ٔظش٠بد اٌم١بدح ا١ٌّزبف١ض٠م١خ  -

 إٌظش٠بد اٌغٍٛو١خ  -

 إٌظش٠بد اٌّٛلف١خ  -
 

 : هراجعتو الضادس عشر  صبىع الخاهش عشراأل – 9    

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .02
١خ:ِٓ اٌّفشٚع ػٍٝ اٌّذبػش أْ ٠خٍك اٌج١ئخ اٌزؼ١ّ١ٍخ إٌّبعجخ ٌزذم١ك األ٘ذاف اٌزؼ١ّ١ٍخ، ٚ ٌٕزّىٓ ِٓ رٌه ػ١ٍىُ اٌزم١ذ ثبألِٛس اٌزبٌ  

 ٌّذبػشح لجً دخٛي اٌّذبػش، اٌزأخش اٌّزىشس عٛف ٠إدٞ ئٌٝ ِٕؼه ِٓ وٓ ػٍٝ اٌٛلذ: دبفع ػٍٝ اٌذؼٛس ٚ اٌذخٛي ئٌٝ لبػخ ا

 دؼٛس اٌّذبػشح ٌزٌه ا١ٌَٛ ٚ لذ ٠إدٞ ئٌٝ دشِبٔه فٟ ٔٙب٠خ اٌفظً.

 ،اسفغ ٠ذن ػٕذِب رشغت ثبٌزؼ١ٍك ػٍٝ ِٛػٛع ِب أٚ االعزفغبس ػٓ ٔمطخ ِؼ١ٕخ. اٌّشبسوخ فٟ إٌمبػ ٚؽشح األعئٍخ 

 ػشح. اٌزىٍُ عٛف ٠إدٞ ئٌٝ ؽشدن ِٓ اٌّذبػشح فٛسا ٚ عٛف ٠ذغت ٌه غ١بة ِّب لذ ٠إدٞ ئٌٝ ال رزذذس ِغ صِالؤن أثٕبء اٌّذب

 دشِبٔه ِٓ اٌّبدح فٟ ٔٙب٠خ اٌفظً.

  الفً اٌخٍٛٞ اٌخبص ثه أٚ ػؼخ ػٍٝ ٚػؼ١خSilent س١ٔٓ اٌجٙبص أثٕبء اٌّذبػشح لذ ٠إدٞ ئٌٝ ؽشدن ِٓ اٌظف ٚ رغج١ً رٌه .

 ا١ٌَٛ غ١بة. 

   لشاءح اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ لجً ِٛػذ ؽشدٙب فٟ اٌّذبػشح ِطٍٛة ِٓ وً ؽبٌت 

  ٟاٌزغ١ت عجؼخ ِذبػشاد ع١إدٞ ئٌٝ اٌذشِبْ ِٓ دؼٛس االِزذبْ إٌٙبئ 
زؼ١ّ١ٍخ إٌّبعجخ لذ رجذٚا اٌمٛا١ٔٓ اٌغبثمخ ِٓ اٌجذ١ٙ٠بد ٚ ٌىٕٟ آثشد أْ أػؼٙب أِبِه ٌزؼٍُ وُ أٔب طبسَ فٟ ِٕغ ِثً ٘زٖ اٌغٍٛوبد ٌزٛف١ش اٌج١ئ١خ اٌ

زذم١ك ِخشجبد اٌزؼٍُ ِٓ ٘زا اٌّغبقٌ  

 
 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

  :ًدسجخ  03اِزذبْ ِٕزظف اٌفظ 

   ٟدسجخ   03االِزذبْ إٌٙبئ 

   ًدسجخ، ٚ رٕمغُ وبٌزبٌٟ:   03أػّبي اٌفظ 

 رطج١ك ١ِذأٟ فٟ ادذ ِٛاػ١غ ػٍُ ٔفظ اٌؼًّ ٠ذذد فٟ د١ٕٗ -1
 اٌذؼٛس ٚ اٌّشبسوخ   -0

 

 

 سات المتبعة بالمادةالسيا .22

 

 

 )المرافق، المعدات، األجهزة، البرمجيات، المختبرات، المشاغل، اماكن التدريب(مصادر التعّمم والتعميم  .02
 

 المراجع .22

 
 

 ( ٍّٟ0331اٌّذخً ئٌٝ ػٍُ إٌفظ اٌظٕبػٟ ٚاٌزٕظ١ّٟ، رأ١ٌف سٚٔبٌذ . ٞ  س٠ج١ٛ ٚرشجّخ  د. فبسط د) 
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 هراجع إضافٍت باللغت العربٍت:

 

 ًّ( . رأ١ٌف د. ِشٚاْ اٌضػجٟ 0311) اٌشػب اٌٛظ١فٟ: ِفِٙٛٗ، ل١بعٗ ، رفغ١ش دسجبرٗ ٚ أعب١ٌت ص٠بدرٗ فٟ اٌؼ 

  ٞاٌّذخً ئٌٝ ػٍُ إٌفظ اٌظٕبػٟ، رأ١ٌف اٌذوزٛس ِذّذ خ١ش 

 ػٍُ إٌفظ اٌظٕبػٟ ٚإٌٙذعخ اٌجشش٠خ، رأ١ٌف ادّذ ػضد ساجخ 

 ِ ًِ١ٍىخد٠ٕب١ِبد اٌجّبػخ ٚاٌم١بدح، ٠ٌٛظ وب 
 

 هراجع إضافٍت باللغت اإلًجلٍزٌت  

 Cook, M. (2009). Personnel Selection., adding value through people. 5
th
 ed. Wiley. London  

 Arnold, J. (2005). Work Psychology. Understanding human behavior in the workplace. 4
th
 ed. 

Prentice Hall. London. 

  Warr, P. (2002). Psychology at work. Edited book. 5
th
 ed. Penguin Books, London . 

 Brewerton, P. & Millward, L. Organizational research methods. (2001). Sage, London. 

 Makenna, E.  (2000). Business psychology and organizational behavior. A student's handbook. 
3

rd
 ed. Psychology Press, London. 

 Barker, S. & Wall, T. (1998). Job and work design. Organizing work to promote well-being and 
effectiveness. Sage, London.   

 

 

 معمومات إضافية 26.
 ال ٠ٛجذ

 
 

 

------------------اريخ: الت - ---------------------التوقيع:  د. أحمد الشيخ عمي         منسق المادة: مدرس أو 
 -------------------------------------- التوقيع --------------------------/ القسم: مقرر لجنة الخطة
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