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الرتبة  اسم منسق المادة 
 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية األكاديمية

 Lashour@philadelphia.edu.jo 1:00 -12:00 ستاذ مساعد أ لينة عاشورد. 

 
 وصف المادة:
المادة التعريف في االرشاد األسري وأهميته فـي عمليـات اإلرشـاد النفسـيل كـذلخ تتـوخا هـذه المـادة فـي توضـي  تتناول هذه 

وتعريف في نظريات االرشاد األسري وتطورها وكيفية مالئمة كل منها للظروف األسرية ومكونات األسـرة وعالتتـا فـي التطـور 
العــالا األســري ومســاعدة جميــا أفــراد األســرة ي فهــم متطلبــات الحيــاة  الثقــافي والحضــاري وتتنــاول هــذه المــادة أيضــا  وكيفيــة

العائلي وما يتصل بها في من أدوار وحقـوق لكـل عضـو مـن أعضـار األسـرة باإلضـافة الـا القـار الضـور علـا تطـور مفهـوم 
 ري.العالتات األسرية في وجود االنترنت والتكنولوجيا الحديثة وأهميتها في بنار أو تفكخ النظام األس

 
 أهداف المادة

بعد دراسة هذه المادة سيتمكن الطالب من معرفة وفهـم أسـاليب ونظريـات االرشـاد األسـري وكيـف يسـتخدم المبـاد   .1
 الرئيسة وخطوات االرشاد العائلي.

يتعرف الطالب علا كيفية استخدام مبـاد  ونظريـات العـالا األسـري وذلـخ بعـد تزويـده فـي المهـارات والقـدرات التـي  .2
 من القيام بعمليات اإلرشاد األسري.تمكنه 

 سيتمكن الطالب من التعرف والتحليل لكافة المشاكل األسرية والتي ستحدد عالتة أعضار األسرة ببعضهم البعض. .3



 أن يتعرف الطالب علا أسس وكيفية االندماا في النظام األسري من وجهة نظر عالجية. .4
كات أعضـار األسـرة ومـدى ارتبـاطهم بنظـام األسـرة باإلضـافة الـا أن يقوم الطالب بعمليات التقييم والحكم علـا سـلو  .5

 .اكتشاف ومعرفة "الفرد المشكل" في مكون األسرة لمعالجته من ضمن النظام األسري
 مصادر التعليم

 * الكتاب المقرر 
 2010االرشاد األسري: المجلس الوطني لشؤون األسرة.  -
 الزواجي واالسري، دار الصفاء، عمان( اساسيات االرشاد  2007الداهري، صالح حسن )  -
 المواد المساندة •

 عرض افالم وأشرطة فيديو ذات صلة بالمواضيع المطروحة في المادة حسب الحاجة.
 
 دليل الطالب )حيث ينطبق(•

 على الطالب ان يلتزم بإرشادات الدكتور ونصائحه حول المادة داخل الغرفة الصفية.
 
 دليل المختبر )حيث ينطبق(•

 بعة مختبر االرشاد النفسي واالنشطة الخاصة بالمادة المطروحة بالتنسيق مع مشرفة المختبر.متا
 )المراجع المساندة )كتب دراسية، ومجالت علمية ومواقع الكترونية وغيرها 

 Duffy, Karen G. ( 1999) Psychology: Annual Editions (99/00) 
Dushkin /McGraw-Hill, ISPN 007041372-x  

 Abraham A. Brill Library. http://plaza.interport.net/nypsan/service.html 
 American Psychological Society (APS). 

www.psychologicalscience.org/links.htm 
 Biological Changes in Adolescence. 

http://www.personal.psu.edu/faculty/n/x/nxd10/biologic2.htm 
 Psychology Tutorials: http://psych.hanover.edu/krantz/tutor.html 

 The Opportunity of 
Adolescencehttp://www.winternet.com/~webpage/adolescencepaper.html 

 Cognitive Science Article Archive. 
http://helsinki.fi/hum/kognitiotiede/archive.html 

 Mental Health Infosource:Disorders. http://www.mhsource.com/disorders/ 
 طرق التدريس)محاضراتل مجموعات نقاشل مجموعات تدريسل حل مسائلل مناظراتل وغيرها( .4

 محاضرات. -
 عمل تمارين عملية.  -
 واجبات  -
 تقارير -
 عرض تقديمي. -



 
 
 

 نتائج التعلم: 
 :المهارات المعرفية واالدراكية- 

كافة النظريات االرشاد االسري والمباد  االساسية المستخدمة في العالا االسري ب أن يظهر الطالب معرفة اساسية  -1
 والتحليلية

 أن يكتب الطالب بحث مبني علا أساس علمي -4
المباد  واالخالتيات المهنية التي تساعده كل االندماا في نظام االسرة من اجل معالجة كل  أن يتعرف الطالب علا  -5

 مشكلة كل حدة
 )المهارات العقلية )القدرة علا التفكير والتحليل 
 .بنار علا الخلفية النظرية المناسبة األسر عاني منها تأن يفسر ويقيم الطالب المشكالت التي  .1
 ممارسة العملية المهارات المكتسبة من ال 
 .في المجتمعات  االسريأن يفسر الطلبة أهمية االرشاد   .1
  أن يستخدم الطلبة مهارات االرشاد النفسي لتسهيل تواصلهم المهني .2
  أن يكون الطلبة مهارات الكفارة الذاتية والتنظيم الذاتي .3
 أن يستخدم الطلبة مهارات وأساليب العمل ضمن مجموعات .4

 
 حيث ينطبق( المهارات النفس حركية( 
 أن يستخدم الطالب البحث والتطوير للوصول الى مساعدة االخرين لحل مشاكلهم. .1
أن يطبق  الطالب تقنيات ومبادئ التواصل مع االسرة واعضائها من اجل المحافظة على بناء العالقة االسرية الجيدة    .2

  داخل االسرة
 .التخرجأن يطور الطلبة مهارات مهنية لتوجهاتهم المهنية بعد  .3

 
 أدوات التقييــــم:

 .التقارير و/أو األبحاث القصيرة 

 .االمتحانات القصيرة 

 .الواجبات المكتبية 

 .التقديم الشفوي ألوراق العمل والتقارير 

 االمتحانات الفصلية والنهائية 

 



 

 

 توزيا العالمات علا أدوات التقييم

 الدرجة أدوات التقييم

 %20 االمتحان األول

 %20 الثانياالمتحان 

 % 40 االمتحان النهائي 

ـــــــارير و/أو األبحـــــــاث / الواجبـــــــات /  التق

 المشاريا / االمتحانات القصيرة  

20% 

 %100 المجموع

 

 التوثيق واألمانة األكاديمية:

يتوتا من الطالب أن يقوم بحل المشاريا واألبحاث والواجبات والمشاريا بشكل فرديل 
لوحده. العمل في الواجبات والمشاريا بشكل جماعي في علا الطالب ان يقوم بعمله 

تجميا المعلومات أو أخذ ابحاث جاهزة من فصول سابقة أو نسخ ابحاث منشور يندرا 
 أيضا تحت بند الغش.

 )أسلوب التوثيق )ما أمثلة توضيحية 

 الكتاب  .1

ل عدد األجزار أو     Boldاسم شهرة المؤلفل االسمار األولا: اسم المرجا بخط غامق 
المجلدات ان وجدت. رتم الطبعة. مكان النشر: الناشر. سنة النشر.مثال :أبو حطبل فؤاد 

 1980. القاهرة: مكتبة االنجلو المصرية. 2وآمال صادق: علم النفس التربوي. ط

 فصل في كتاب .2

 Italic andاسم شهرة المؤلفل االسمار األولا: عنوان الفصل بخط مائل وغامق     )
Bold اسم الكتاب بخط غامق .)Bold .)اسم المحرر )ين(. رتم الطبعة )ان وجدت .

 مكان النشر: الناشر. تاريخ النشر تليه شرطة مائلة )/( أرتام الصفحات.



مثال :عباسل احسان: العرب في صقليةل مراجعات حول العروبة واإلسالم وأوروبا. تحرير 
 .71-1984/79عربي. . الكويت: مجلة ال1محمود السمرة. ط

 االبحاث المنشورة .3

    Italic and Boldاسم شهرة المؤلفل االسمار األولا: اسم المقال بخط مائل وغامق )
 (ل اسم الدورية بخط غامق. العدد. المجلد. السنة تليها شرطة مائلة )/( أرتام الصفحات.

العرب"ل مجلة النجاح  مثال :الجباليل حمدي: دور هار التأنيث في الجما "ترارة في لسان
 .376-349م/2004. 18. مج2لألبحاث )العلوم اإلنسانية(. 

 

 حقوق التأليف والملكية 

النشر والطباعة تتطلب أخذ اذن لحقوق الطبا. ال يسم  للطالب ان يقوم بطباعة أو 
تزوير أو نقل أي نوع من المعلومات سوار حصل عليها ورتيا او عن طريق االنترنت. 

 اذن الناشر أو شهادة حقوق الطبا.بدون اخذ 

 تجنب االنتحال 

التزوير هو جناية اكاديمية ينتج عنها رسوبخ في المادة والنقل الحرفي للمادة كلمة بكلمة 
 في االختبارات نوع من التزوير.

 

 توزيا المادة علا الفصل الدراسي:
 

 مالحظـــات الموضــوع األســبوع

 األول
15/10-19/10 

 

 انواعة ( –األول: الزواا ) مستوياتة الفصل 
 طرق اختيار شريخ الحياة

 مفهوم الزواا ونموة
 مراحل نمو الزواا

 

 الثاني
22/10-26/10 

 انواعة ( –الفصل األول: الزواا ) مستوياتة 
 الزواا في الجاهلية
 الزواا في االسالم 

 تعدد الزوجات

 

  انواعة ( –مستوياتة الفصل األول: الزواا )  الثالث



29/10-3/11 
 

 االنفتاح الشخصي والحياة الجنسية عند الزوجين
 االرشاد الزواجي ومراحل الزواا

 الرابا
6/11-10/11 

 الفصل الثاني: االرشاد الزواجي االسري
 الفرق بين االرشاد االسري واالرشاد الزواجي

 دور االرشاد الزواجي في تنمية كفاءة االدوار االجتماعية للزوجين
 تعلم االدوار
 توقع الدور

 

 

 الخامس
12/11-16/11 

 

 
 فترة اجرار االمتحان األول  

 

 دور االرشاد الزواجي في السعادة الزوجية
 صراع االدوار

 الكفارة الزوجية 
 دور االرشاد الزواجي في تنمية كفارة الزوا

 التوافق الزواجي

 

 السادس
19/11-23/11 

 التوفق الزواجي ما االزمات
 اسباب تصدع العالتات العائلية

 ومبرراتهاالرشاد االسري 
 تعريف االرشاد االسري
 اهداف االرشاد االسري 

 

 السابا
26/11-30/11 

 الفصل الثالث: بعض نظريات االرشاد االسري
 نظرية بوين: . أ

 معلومات الخلفية .1
 المفاهيم النظرية .2
 تمايز الذات .3
 المثلثات .4
 النووية لألسرةالنسق االنفعالي  .5
 عملية االسقاط في االسرة .6
 القطيعة االنفعالية .7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 الثامن
3/12-7/12 

 نظرية بوين: . أ
 .  وضا االخوة1
 . عملية النقل بين االجيال2
 . النكوص المجتمعي3
 . نشأة االضطراب النفسي االسري4
. أصل التسميةل وتعريفاتل وتوزيا المتخصصين في مجاالت 5

 االرشاد المدرسي والنفسي. 
 . التعريفات الخاصة باإلرشاد المدرسي6
 . اهداف التوجيه واالرشاد المدرسي7
 . دور المرشد المدرسي8

 الدور المهني للمرشد المدرسي.

 

 التاسا
10/12-14/12 

  االسرةنظرية هالي ومشكالت االتصال داخل 

 العاشر
17/12-21/12 

  ا. نظرية االتجاه االستراتيجي / هالي

 الحادي عشر
24/12-28/12 

  فترة اجرار االمتحان الثاني 

 

 د. نظرية مواري ومنظومات االسرة

 الثاني عشر
31/1-4/1 

 الفصل الرابا: مشاكل االرشاد االسري

 مشاكل االزمات االجتماعية

 المشكالت االخالتية

 التربية االسرية واخطار الوالدين

 



 الثالث عشر
7/1-11/1 

 الفصل الرابا: مشاكل االرشاد االسري

 لألسرةالخدمات النفسية واالجتماعية 

 االرشاد االسري الجماعي

 لألسرةاالسس البيولوجية 

 

 الرابا عشر
14/1-18/1 

 :لألسرةالفصل الخامس: الوظائف االساسية 
 ومبرراتهاسباب الزواا 

 الموتا االجتماعي
 الزواا المنظم والزواا الحر
 اجرارات االختيار الزواجي

 

 الخامس عشر
21/1-25/1 

 :لألسرةالفصل الخامس: الوظائف االساسية 
 بنار القوة في الوحدة الزواجية

 التوافق الزواجي 
 توتعات الدور والتوافق في الزواا
 الضغوط االجتماعية علا االسرة

 االسرة) الطالقلالترملل الزواا الثانيانماط تفكخ 

 

 السادس عشر 
28/1-4/2  

 

  فترة اجرار االمتحان النهائي
 

 
 

 الوتت المتوتا لدراسة المادة 
  

 معدل ما يحتاج إليه الطالب من الدراسة واالعداد للمادة يساوي ساعتين لكل محاضرة من فئة الخمسين دقيقة.                 
 

 سياسة الدوام )المواظبة(
ذا غاب الطالب أكثر من )15ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من ) %( من 15%( من مجموع الساعات المقررة للمادة. وا 

مجموع الساعات المقررة للمادة دون عذر مرضي أو قهري يقبله عميد الكلية، يحرم من التقدم لالمتحان النهائي وتعتبر نتيجته 
ذا كان الغياب بسبب المرض او لعذر قهري يقبله عميد الكلية التي تطرح المادة ، يعتبر منسحبًا في تلك المادة)صفرًا(، أما إ

 من تلك المادة وتطبق علية أحكام االنسحاب. 
 
 
 
 



 


