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 :المتطلب السابق   جامعة الزرقاء

 :.اسم المدرس  العلوم التربوٌة:الكلٌة 

 : موعد المحاضرة  رٌاض األطفال:القسم 

 :الساعات المكتبٌة  االرشاد األسري :عنوان المقرر
  

 وصف المساق 

 تتناول المادة التعريف بمفاهيم أساليب وفنيات اإلرشاد األسري وفق نظريات اإلرشاد عامة واإلرشاد األسري
لتدريب الطمبة عمى إستخدامها وتطبيفها في عممية اإلرشاد النفسي واألسري والزواجي تحت ’خاصة و تطبيقها 

. إشراف المدرس في مواقف إرشاد أدائية وواقعية
 

 أهداف المساق 

 .معرفة تطور فنٌات وأسالٌب اإلرشاد النفسً والزواجً واألسري. .1

معرفة الحقائق والمفاهٌموالمبادئ المرتبطة ومهارات المقابلة والفحص وإدارة الحالة المناسبة مع االفراد . .2
 .واالزواج واألسر

 .فهم االسس العامة واألخالقٌة التً ٌقوم علٌها اإلرشاد والعالج االسري. .3

 .تفسٌر فنٌات اإلرشاد االسري وفق نظرٌات. .4

إكتساب مهارة التعرف على بناء األسرة وأفرادها والخلفٌة الثقافٌة والمكانة اإلجتماعٌة اإلقتصادٌة . .5
 .،والتخطٌط لحٌاة سعٌدة فً األسرة

 
 

معرفة القضاٌا التً تتعلق بتوجة المجتمع تساعد فً العمل مع األسر من نظم أسرٌة متنوعة ،وفنٌات  .6
 .اإلرشاد وفق مراحل تطور األسرة،واإلرشاد الوقائً األسري

 

 
 

 مخرجات التعلم
القدرة على تطبٌق مهارات المقابلة والفحص وإدارة الحالة المناسبة مع األفراد واألزواج و األسر وتطبٌقها -1

 .بطرٌقة سلٌمة خالل التدخل
 
القدرة على تطبٌق اسالٌب الوقاٌة فً العمل مع األفراد واألسر مثل توعٌة ما قبل الزواج والمهارات الوالدٌة -2

 . وتقوٌة العالقات
 
 .(نفسٌة ،اقتصادٌة واجتماعٌة)القدرة على تطبٌق أسس و مهارات العالج األسري مع مشكالت واقعٌة -3
 
 .القدرة على تفهم عالقة المفاهٌم المرتبطة بفنٌات اإلرشاد األسري-4
 
تطبٌق فنٌات ومهارات اإلرشاد األسرٌفً تفهم التوقع الشخصً لألشخاص الذٌن ٌقعون تحت الخالف -5

 .والصراع األسري وضحاٌا العنف
 
 .تطبٌق برامج بإستخدام فنٌات ومهارات الغرشاد األسري مع مشكالت أسرٌة-6
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  هيكل المقرر

 االسبوع الساعة المعتمدة نتاجات التعمم المواضيع اجراءات التعمم طرق التعميم

. الحوار والمناقشة-
. التعميم الجمعي-
. إسموب التعمم النشط-
التعميم عن طريق حل -

 .المشكالت

تعتمد إجراءات تعميم 
المقرر وتقويمه عمى 

تطبيق التغذية 
الراجعة لممعمومات 

والمهارات التي 
. يكتسبها الطالب 

 (التقويم التمهيدي)-

المفهوم البيولوجي -
. لألسرة

نصنيف -
المنعزلة،الفوضوية،ا)األسرة

 (لواضحة
 .األسرة المولدة لممرض

أن يكون 
قادرًاعمى معرفة 

المفهوم 
البيولوجي 

لألسرة،معرفة 
تصنيفات 

األسرة،األس 
 .المولدة لممرض

 األول  ساعات3

. الحوار والمناقشة-
. التعميم الجمعي-
. إسموب التعمم النشط-
التعميم عن طريق حل -

 .المشكالت

تعتمد إجراءات تعميم 
المقرر وتقويمه عمى 

تطبيق التغذية 
الراجعة لممعمومات 

والمهارات التي 
. يكتسبها الطالب 

 (التقويم المرحمي )

. اإلرشاد األسري وتطورة
 

معرفة مفهوم -
األرشاد األسري 

. وتطورة 
معرفة اهداف -

الزواج 
معرفة كيفية 

اإلستعداد لمزواج 
معرفة مراحل -

نمو الحياة 
. األسرية 

معرفة معايير -
األسرة الصحيحة 

معرفة وظائف -
تعتمد . األسرة

إجراءات تعميم 
المقرر وتقويمه 

عمى تطبيق 

 الثاني  ساعات3
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التغذية الراجعة 
لممعمومات 

والمهارات التي 
يكتسبها الطالب 

 .
 

. الحوار والمناقشة-
. التعميم الجمعي-
. إسموب التعمم النشط-
التعميم عن طريق حل -

 .المشكالت

تعتمد إجراءات تعميم 
المقرر وتقويمه عمى 

تطبيق التغذية 
الراجعة لممعمومات 

والمهارات التي 
. يكتسبها الطالب 

 (التقويم المرحمي )

التكيف الزواجي و 
 .األسري

تعريف التكيف -
. الزواجي

معرفة أنواع -
األزواج 

وأنماطهم 
معرفة مجاالت -

التكيف 
. الزواجي

معرفة نظريات -
اإلختيار 
. الزواجي

معرفة العوامل -
المؤثرة في 

 .السعادة الزوجية

 الثالث  ساعات3

. الحوار والمناقشة-
. التعميم الجمعي-
. إسموب التعمم النشط-
التعميم عن طريق حل -

 .المشكالت

تعتمد إجراءات تعميم 
المقرر وتقويمه عمى 

تطبيق التغذية 
الراجعة لممعمومات 

والمهارات التي 
. يكتسبها الطالب 

 (التقويم المرحمي )

معرفة أهداف - .اإلرشاد األسري
. اإلرشاد األسري

اإللمام 
بالمشكالت التي 

يتعامل معها 
. اإلرشاد األسري

معرفة الحقوق -
 .األسرية

 الرابع  ساعات3

. الحوار والمناقشة-
. التعميم الجمعي-
. إسموب التعمم النشط-
التعميم عن طريق حل -

 .المشكالت

تعتمد إجراءات تعميم 
المقرر وتقويمه عمى 

تطبيق التغذية 
الراجعة لممعمومات 

والمهارات التي 

نظريات اإلرشاد األسري 
 .وتطبيقاتها

القدرة عمى -
تفهم النظريات 

المرتبطة بفنيات 
اإلرشاد واإلرشاد 

األسري 

 الخامس  ساعات3
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. يكتسبها الطالب 
 (التقويم المرحمي )

القدرة عمى -
تطبيق فنيات 

. اإلرشاد األسري
تطبيق برامج -

بإستخدام فنيات 
ومهارات اإلرشاد 

األسري مع 
 .مشكالت أسرية

. الحوار والمناقشة-
. التعميم الجمعي-
. إسموب التعمم النشط-
التعميم عن طريق حل -

 .المشكالت

تعتمد إجراءات تعميم 
المقرر وتقويمه عمى 

تطبيق التغذية 
الراجعة لممعمومات 

والمهارات التي 
. يكتسبها الطالب 

 (التقويم المرحمي )

اإللمام بالوصايا  .سوء التكيف األسري
األساسية لموقاية 
من الخالفات 

. الزوجية
معرفة كيفية -

إرشاد النساء 
. المعنفات

معرفة الطرق -
اإلرشادية 
المستخدمة 

لمساعدة األسرة 
 .بعد الطالق

 السادس  ساعات3

. الحوار والمناقشة-
. التعميم الجمعي-
. إسموب التعمم النشط-
التعميم عن طريق حل -

 .المشكالت

تعتمد إجراءات تعميم 
المقرر وتقويمه عمى 

تطبيق التغذية 
الراجعة لممعمومات 

والمهارات التي 
. يكتسبها الطالب 

 (التقويم المرحمي )

النماذج الوالدية في -
 .التربية 

اإللمام -
بالنماذج الوالدية 

 (شيفر ،بيكر)
كيفية التعامل -

مع  مشكالت 
 .األطفال

 السابع  ساعات3

. الحوار والمناقشة-
. التعميم الجمعي-
. إسموب التعمم النشط-
التعميم عن طريق حل -

 .المشكالت

تعتمد إجراءات تعميم 
المقرر وتقويمه عمى 

تطبيق التغذية 
الراجعة لممعمومات 

والمهارات التي 
. يكتسبها الطالب 

معرفة مبادئ - .عممية اإلرشاد االسري
. اإلرشاد األسري

معرفة مهام -
. اإلرشاد االسري

معرفة دور -
اإلرشاد األسري 

 الثامن  ساعات3
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في عممية  (التقويم المرحمي )
 .اإلرشاد

. الحوار والمناقشة-
. التعميم الجمعي-
. إسموب التعمم النشط-
التعميم عن طريق حل -

 .المشكالت

تعتمد إجراءات تعميم 
المقرر وتقويمه عمى 

تطبيق التغذية 
الراجعة لممعمومات 

والمهارات التي 
. يكتسبها الطالب 

 (التقويم المرحمي )

ستراتيجيات  أساليب وا 
 .اإلرشاد األسري

تطبيق فنيات -
اإلرشاد األسريز 

معرفة عمل -
نموذج دراسة 
 .حالة أسرية

 التاسع  ساعات3

. الحوار والمناقشة-
. التعميم الجمعي-
. إسموب التعمم النشط-
التعميم عن طريق حل -

 .المشكالت

تعتمد إجراءات تعميم 
المقرر وتقويمه عمى 

تطبيق التغذية 
الراجعة لممعمومات 

والمهارات التي 
. يكتسبها الطالب 

 (التقويم المرحمي )

. معرفة المفهوم- .اإلرشاد األسري الجماعي
اإللمام بالمبادئ 
العامة التي يقوم 
عميهااإلرشاداأل

. سري
معرفة طرق -

. إدارة الجمسات
معرفة الفنيات -

اإلرشادية 
األسرية 
. السموكية

تطبيق اإلرشاد 
السموكي 
 .الجماعي

 العاشر  ساعات3

. الحوار والمناقشة-
. التعميم الجمعي-
. إسموب التعمم النشط-
التعميم عن طريق حل -

 .المشكالت

تعتمد إجراءات تعميم 
المقرر وتقويمه عمى 

تطبيق التغذية 
الراجعة لممعمومات 

والمهارات التي 
. يكتسبها الطالب 

 (التقويم المرحمي )

التواصل بين الزوجين لمحد 
 .من الخالفات

معرفة مفهوم -
التواصل بين 

. الزوجين
اإللمام بأشكال -

التواصل بين 
. الزوجين

معرفة أسباب -
عدم التواصل 
 .بين الزوجين

 الحادي عشر  ساعات3

. الحوار والمناقشة- تعتمد إجراءات تعميم  نماذج ألساليب وفنيات  عمل إرشاد -  الثاني عشر  ساعات3
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. التعميم الجمعي-
. إسموب التعمم النشط-
التعميم عن طريق حل -

 .المشكالت

المقرر وتقويمه عمى 
تطبيق التغذية 

الراجعة لممعمومات 
والمهارات التي 
. يكتسبها الطالب 

 (التقويم المرحمي )

مختمفة في اإلرشاد 
 .الزواجي

فردي لألزواجز 
عمل إرشاد -

اسري زواجي 
لزوجين 

وأطفالهماز 
عمل إرشاد -

اسري لوالدين 
وأطفال وزواج 

أحدهم مرة 
 .أخرى

. الحوار والمناقشة-
. التعميم الجمعي-
. إسموب التعمم النشط-
التعميم عن طريق حل -

 .المشكالت

تعتمد إجراءات تعميم 
المقرر وتقويمه عمى 

تطبيق التغذية 
الراجعة لممعمومات 

والمهارات التي 
. يكتسبها الطالب 

 (التقويم المرحمي )

نماذج ألساليب وفنيات 
مختمفة في اإلرشاد 

 .الزواجي

عمل إرشاد -
فردي لألزواجز 

عمل إرشاد -
اسري زواجي 

لزوجين 
وأطفالهماز 

عمل إرشاد -
اسري لوالدين 
وأطفال وزواج 

أحدهم مرة 
 .أخرى

 الثالث عشر  ساعات3

. الحوار والمناقشة-
. التعميم الجمعي-
. إسموب التعمم النشط-
التعميم عن طريق حل -

 .المشكالت

تعتمد إجراءات تعميم 
المقرر وتقويمه عمى 

تطبيق التغذية 
الراجعة لممعمومات 

والمهارات التي 
. يكتسبها الطالب 

 (التقويم المرحمي )

نماذج ألساليب وفنيات 
مختمفة في اإلرشاد 

 .الزواجي

عمل إرشاد -
فردي لألزواجز 

عمل إرشاد -
اسري زواجي 

لزوجين 
وأطفالهماز 

عمل إرشاد -
اسري لوالدين 
وأطفال وزواج 

أحدهم مرة 
 .أخرى

 الرابع عشر  ساعات3

. الحوار والمناقشة- تعتمد إجراءات تعميم  التدريب في مجال  عمل إرشاد -  الخامس عشر  ساعات    3
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 .اإلرشاد األسري والزواجي:الكتاب المقرر الرئيس

  

 
 :المقررات المساندة 

 دار الشروق:عمان ، األردن.اإلرشاد األسري .(2008).البرين ،عبدالعزيز عبدهللا-
دار الشروق للنشر :عمان ،الردن .1ط.اإلرشاد الزواجي واالسري (2008)ابو اسعد ن أحمد عبد اللطيف عبد الرحمنز-

 .والتوزيع
 دار الصفاء:ز عمان ،األردن 1ط.اإلرشاد األسري و الزواجي .(2009).الخالدي ،عطاء هللا فؤاد -
 األهلية للننشر والتوزيع ، عمان ، األردن.جهاد عالء الدين ،اإلرشاد األسري ونظرياته -
 مترجم عن شيرن لوشين ترجمة األهلية للنشر والتوزيع،عمان االردن(2012).دليل المرشدين .سهام أبو عيطة عملية التغيير -

 

 :طرق التعليم 

. أسموب المحاضرة التفاعمّية النشط -1

. التعميم الجمعي-
. إسموب التعمم النشط-
التعميم عن طريق حل -

 .المشكالت

المقرر وتقويمه عمى 
تطبيق التغذية 

الراجعة لممعمومات 
والمهارات التي 
. يكتسبها الطالب 

 (التقويم المرحمي )

فردي لألزواجز  العالقات الزوجية 
عمل إرشاد -

اسري زواجي 
لزوجين 

وأطفالهماز 
عمل إرشاد -

اسري لوالدين 
وأطفال وزواج 

أحدهم مرة 
 .أخرى

. الحوار والمناقشة-
. التعميم الجمعي-
. إسموب التعمم النشط-
التعميم عن طريق حل -

 .المشكالت

تعتمد إجراءات تعميم 
المقرر وتقويمه عمى 

تطبيق التغذية 
الراجعة لممعمومات 

والمهارات التي 
. يكتسبها الطالب 

 (التقويم المرحمي )

التدريب في مجال 
 العالقات الزوجية 

عمل إرشاد -
فردي لألزواجز 

عمل إرشاد -
اسري زواجي 

لزوجين 
وأطفالهماز 

عمل إرشاد -
اسري لوالدين 
وأطفال وزواج 

أحدهم مرة 
 .أخرى

 السادس عشر 
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. 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 التقىيم

 %20  االختبار األول
 %20  االختبار الثاني
 %10  (المشاركة و إنتاج وسيلة تعليمية)أعمال الفصل 

 %50  االختبار النهائي
 

 
 


