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 :الفصل الدراسي
 

   
  

 رقم التليفون الساعات المكتبية رقم المكتب مدرسي المساق

    

 

 

 وصف المساق
في  تؤدي إلى تحسين نوعية العالقات الزوجية واألسريةالمهارات التي  يتضمن هذا المساق 

الجوانب االنفعالية والمعرفية والسلوكية مثل مهارات االتصال اللفظي وغير الفظي والتعبير عن 

كما . المشاعر والتفسير الموضوعي وااليجابي للرسائل اللفظية وغير اللفظية والمهارات الوالدية

 .فاعل األسري وبرامج تحسينهيتناول المساق أساليب قياس الت

         
 أهداف المساق 

 
 :التالية األهدافيتوقع بعد دراسة هذا المساق أن يحقق الطلبة 

 

  ماهية األسرة ووظيفتها ومقوماتهاتمكين الدارس من التعرف على 

  تعريففففف الطالففففب بسففففيكولوجية العالقففففات األسففففرية ودور األسففففرة فففففي التكيففففف النفسففففي

 .واالجتماعي

 التعرف على دور الروابط العاطفية في العالقات األسرية 

 اإللمام بأبرز عوامل سوء التكيف األسري 

  اكتساب أهم المهارات التي تحتاجها األسرة لتحقيق التوافق بين أعضائها 

  التعففرف علففى أدوات القيففاس التففي يمكففن توظيفهففا للكشففف عففن طبيعففة وحجففم المشففكالت

 .األسرية

 

 
 

 :يةالمخرجات النهائ



 

 : الفهم واإلستيعاب -0

 .إلرشاد األسري والزواجياستيعاب المفاهيم األساسية ل: 1-1
 .األسرية استيعاب المعلومات المتعلقة بالنظريات االرشادية: 1-2
 .في مواقف محددهاإلرشاد األسري والزواجي  تنمية مهارات تطبيق أساليب : 1-3
 
 : المهارات الفكرية والمعرفية والتحليلية -2
 .والتعامل معها األسرية تزويد الطالب بمهارة تحليل النظريات االرشادية: 2-1
 .تزويد الطالب بمهارة اختيار االسلوب االمثل للمشاكل التي سوف يتعامل معها مستقبالا : 2-2
تحليل الطرق األساسية المتضمنة في قيام األزواج واألسر بمعالجة المعلومات المتعلقة : 2-3

 .رهمبزواجهم وأس
 
 : التطبيقية/المهارات الخاصة -8
 .في الزواج واألسرةالتفكير المشوهة وغير الواقعية  تحديد كيفية التعرف على طرق: 3-1

 .في التعامل مع مشكالت زواجية وأسرية محددةاإلرشاد األسري والزواجي  تطبيق أساليب : 3-2

 
 : القابلة للتحويل/ المهارات اإلبداعية -4
 .لتغيير نظم الزواج واألسرة غير الصحية اإلرشاد األسري والزواجياستخدام أساليب : 4-1
 .بناء قدرة الطالب على االستفادة من النظريات االرشادية في تعامله المستقبلي: 4-2
 

 :المساق محتوى
 

 /الوحدة
 الموضوع

 الوحدة/ الموضوع األسبوع

0 0 +2 

 مدخل عام
 ، مقوماتها، تعريف األسرة، وظيفتها، أهميتها

 .طبيعة العالقات األسرية، أنواعها

2 8 
 األسرة والمجتمع والتأثير المتبادل بينهما

 التغير االجتماعي ودوره في تغير دور األسرة
 نظرة عبر ثقافية

 الجوانب والروابط العاطفية في العالقات األسرية 4 8

4 7 
 عوامل التكيف األسري

 دور األسرة في التكيف والصحة النفسية



7 6- 3 

 عوامل سوء التكيف األسري
 الصراعات األسرية/الخالفات

 سوء التوافق الزواجي
 (صراع األجيال)الفجوة بين األبناء 

 االنفصال والطالق النفسي
 الطالق

 إعادة الزواج وتعدد الزوجات
 تدخل األقارب 
 الغيرة الزوجية

6 9 -02 

 الوالدية واألسريةالمهارات 
 أنماط التنشئة الوالدية

 مهارات االتصال في العالقات األسرية 
 ضبط وإدارة الغضب ضبط وإدارة الضغوط النفسية واالجتماعية

 مهارات التعامل مع االختالف في وجهات النظر
 مهارة اتخاذ القرار

5 08- 04 
 القياس في العالقات األسرية
 طرق تقييم العالقات األسرية
 تشخيص المشكالت األسرية

 
 

 طرق التدريس
 المحاضرة  . 1
 المناقشة والعصف الذهني . 2
 قراءات أسبوعية من موقع المساق على االنترنت .3
 

 التقييـــم
 

 العالمة المخصصة وسائل التقييم

 %22 امتحان فصلي

 %42 امتحان نهائي

 %12 المشاركة والواجبات البيتية

تقديم تقرير حول إحدى 
 مواضيع المساق 

12% 

مقاالت أجنبية ( 5)نقد خمس 
ذات عالقة بأحد مواضيع 

 المساق

12% 

 نقد وسيلة من وسائل اإلعالم
 تتناول أحد مواضيع المساق

12% 
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