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 وصف المقرر المختصر

يتحدث  ىذا المساق  عن األسسس الثقافية لمزواج واألسرة مثل المنظومة القيمية لممجتمع والعادات والتقاليد والقوانين 
الدينية المفسرة وتاثير كل منيا عمى الزواج، وعمى األسرة كبناء وتأثيراتيا اإليجابية والسمبية عمى الزواج واالسرة، وبعض 

األسس الخاطئة لمزواج واالسرة ثم تعريف الطمبة بأىمية  فيم األسس الثقافية لمزواج واألسرة وبالتالي المساعد عمى 
 .تخطي األخطاء وحميا

 اىداف المقرر
 :-ييدف المقرر إلى

 . تعريف الطالب بمفيوم األسرة  وخصائصيا ومقوماتيا -1

 .تعريف الطالب بأسس االختيار لمزواج والنظريات المفسرة  في االختيار لمزواج -2

 . تعريف الطالب بمفيوم الثقافة -3

 .تعريف الطالب بالتغيرات االجتماعية وانعكاسيا عمى األسرة -4

 .تعريف الطالب بمفيوم المنظومة القيمية -5

 

  CILOs- مخرجات التعمم

A .الفيم النظري –المعرفة 
 :عند اكمال متطمبات المقرر، سيتمكن الخريج من

a1 : األسسس الثقافية لمزواج واألسرةمفيوم تبيان وشرح المجاالت المعرفية المتضمنة في .(K1) 
a2: وتصنيفيا عمى نحو عممياألسسس الثقافية لمزواج واألسرة تعريف كافة المفاىيم والمصطمحات المتعمقة ب .(K2)  

B- التطبيق العممي –المعرفة  
 :عند اكمال متطمبات البرنامج، سيتمكن الخريج من



a3 :عن طريق المنيج العممي األسسس الثقافية لمزواج واألسرة اختبار المعمومات النظرية المتعمقة ب(K4) 
C .الحل العام لممشكالت والميارات التحميمية –ميارات 

 :عند اكمال متطمبات البرنامج، سيتمكن الخريج من

: b1تحميل نماذج من المشكالت الثقافية واقتراح الحمول ليا  .(S1) 

D .االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والحسابات -ميارات  
 :عند اكمال متطمبات البرنامج، سيتمكن الخريج من

b2 :األسسس الثقافية  اختيار وسائل تكنولوجيا المعمومات المستخدمة في تطوير معرفتو بالبحث عن فيديوىات لموضوع
 (S3)واستخداميا عمى النحو األمثل لمزواج واألسرة 

Eالحكم الذاتي والمسؤولية والسياق: الكفايات. ـ 
 :عند اكمال متطمبات البرنامج، سيتمكن الخريج من

c1 : واالنضباطبالدبموماسية والمباقة تطوير مقدرتو عمى العمل ضمن فريق، والتحّمي. (C2) 

 طرق التعمم والتعميم

 شراك الطمبة في العممية التعميمية المحاضرات النظرية . وا 
 النقاش والحوار داخل نطاق المحاضرة .
 التفكير االستقرائي واالستنباطي .
 مجموعات العمل الصغيرة. 
 العروض الفردية والجماعية. 
 استخدام التقنيات الحديثة في عرض المحاضرات الصفية. 
 استضافة اختصاصيين في اإلرشاد واإلصالح األسري إلفادة الطمبة من خبراتيم. 

 طرق التقييم 
 االمتحانات الفصمية والنيائية .
 ممفات اإلنجاز والمقاالت الطويمة والقصيرة .
 عمميات تقويم األقران من خالل اختبارات معيارية المرجع.  
 ممف الطالب، والتقويم المعتمد : التقويم المستمر أثناء المحاضرات باستخدام استراتيجيات التقويم الفعمي وأدواتو

 .عمى األداء، والمالحظة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 محتوى المقرر

 طرق التقييم طرق التعمم والتعميم المواضيع مخرجاتال ساعات أسبوع
 األول
 +

الثاني  

10 1a+ 2a أشكاليا – مفيوميا  ): األسرة –
المقومات - وظائفيا- خصائصيا

األسس – األساسية لألسرة 
استقرار األسرة – التشريعية لمزواج 

. (المسممة
الزواج كمؤسسة اجتماعية ثقافية 

: نفسية

  المحاضرات النظرية
شراك الطمبة في العممية  وا 

التعميمية 
  النقاش والحوار داخل

 نطاق المحاضرة

 االمتحانات الفصمية والنيائية .
  ممفات اإلنجاز والمقاالت الطويمة

. والقصيرة
  عمميات تقويم األقران من خالل

 . اختبارات معيارية المرجع
  التقويم المستمر أثناء المحاضرات

باستخدام استراتيجيات التقويم 
ممف الطالب، : الفعمي وأدواتو

والتقويم المعتمد عمى األداء، 
 ..والمالحظة

 الثالث
 +

الرابع 

10 1a+ 2a  العادات  )الثقافة وبعض مكوناتيا
: (األعراف- التقاليد– 

التغيرات االجتماعية والثقافية 
: وانعكاسيا عمى األسرة

  المحاضرات النظرية
شراك الطمبة في العممية  وا 

التعميمية 
  النقاش والحوار داخل

 نطاق المحاضرة

 االمتحانات الفصمية والنيائية .
  ممفات اإلنجاز والمقاالت الطويمة

. والقصيرة
  عمميات تقويم األقران من خالل

 . اختبارات معيارية المرجع
  التقويم المستمر أثناء المحاضرات

باستخدام استراتيجيات التقويم 
ممف الطالب، : الفعمي وأدواتو

والتقويم المعتمد عمى األداء، 
 ..والمالحظة

الخامس 
 

5 1a+ 2a  امتحان منتصف الفصل
القيم وعالقتيا - مفيوم القيم ):القيم

- مكونات القيم - ببعض المفاىيم
- اكتساب القيم– خصائص القيم
أزمة - وظائف القيم- مصادر القيم

تصنيف - القيم واآلثار السمبية
العوامل المؤدية لظيور أزمة - القيم
- القيم االجتماعية والثقافية- القيم

 التحضر وتغير

  المحاضرات النظرية
شراك الطمبة في العممية  وا 

التعميمية 
  النقاش والحوار داخل

 نطاق المحاضرة

  التفكير االستقرائي 
 واالستنباطي

 االمتحانات الفصمية والنيائية .
  ممفات اإلنجاز والمقاالت الطويمة

. والقصيرة
  عمميات تقويم األقران من خالل

 . اختبارات معيارية المرجع
  التقويم المستمر أثناء المحاضرات

باستخدام استراتيجيات التقويم 
ممف الطالب، : الفعمي وأدواتو

والتقويم المعتمد عمى األداء، 
 ..والمالحظة

المفيوم : المنظومة القيمية  1a+ 2a 5 السادس
مفيوم المنظومة   ): واألبعاد

  المحاضرات النظرية
شراك الطمبة في العممية  وا 

التعميمية 
  النقاش والحوار داخل

 نطاق المحاضرة

  التفكير االستقرائي 
 واالستنباطي

 االمتحانات الفصمية والنيائية .
  ممفات اإلنجاز والمقاالت الطويمة

. والقصيرة
  عمميات تقويم األقران من خالل

 . اختبارات معيارية المرجع
  التقويم المستمر أثناء المحاضرات

باستخدام استراتيجيات التقويم 
ممف الطالب، : الفعمي وأدواتو

والتقويم المعتمد عمى األداء، 



  العروض الفردية
 .والجماعية

  استخدام التقنيات الحديثة
في عرض المحاضرات 

  .الصفية

 ..والمالحظة

السابع 
الثامن 

 
  

10 1a+ 2a  العادات والتقاليد المتعمقة بالزواج
في األردن 
المحددات المؤثرة  ): عمل  المرأة

فيو وعالقة ذلك بطبيعة العالقات 
  (.داخل األسرة

 

  المحاضرات النظرية
شراك الطمبة في العممية  وا 

التعميمية 
  النقاش والحوار داخل

 نطاق المحاضرة

  التفكير االستقرائي 
 واالستنباطي

  العروض الفردية
 .والجماعية

  استخدام التقنيات الحديثة
في عرض المحاضرات 

  .الصفية

 االمتحانات الفصمية والنيائية .
  ممفات اإلنجاز والمقاالت الطويمة

. والقصيرة
  عمميات تقويم األقران من خالل

 . اختبارات معيارية المرجع
  التقويم المستمر أثناء المحاضرات

باستخدام استراتيجيات التقويم 
ممف الطالب، : الفعمي وأدواتو

والتقويم المعتمد عمى األداء، 
 ..والمالحظة

 - - االمتحانات النيائية  5  التاسع

 
 

مصادر التعمم 

 المرجع الرئيسي لممقرر
استخدام  المكتبة الرقمية  لالطالع  عمى المجالت العممية ورسائل الماجستير – لكن -   ال يوجد كتاب بعينو

 .والدكتوراه والدراسات العممية

 المراجع المساندة

وزارة األوقاق – الوعي اإلسالمي – استقرار األسرة المسممة . (2018).شيماء بدر األسرة 
 .83-82-والشؤون االسالمية

 عدم االستقرار األسري في المجتمع . (2008 ).سميرة بنت سالم بن عباد  الجيني
رسالة .  (دراسة مقارنة )السعودي وعالقتو بإدراك الزوجين لممسؤوليات األسرية 

 .جامعة أم القرى–المممكة العربية السعودية - ماجستير فى االقتصاد المنزلي
  التحضر وتغير األدوار األسرية، رسالة ماجستير في . (2008).حميد حمراكروا

 .الجزائز– عمم االجتماع 
 التحوالت الثقافية والرمزية لمراسيم الزواج في األسرة . (2015).أسماء لبمق

 .جامعة وىران-رسالة ماجستير في عمم االجتماع الثقافي. التممسانية
  دار (الحقوق والواجبات واآلداب) الزواح واألسرة  (2010)عبد المطيف بّري ،

. لبنان– المحجة البيضاء لمطباعة والنشر والتوزيع 



الزواج كمؤسسة 
اجتماعية ثقافية  

نفسية 

  االرشاد والعالج النفسي األسري المنظور النسقي . (1999 ).عالء الدين كفافي
 .دار الفكر العربي– الطبعة األولى .االتصالي

 األسس المفضمة في أختيار الطرف اآلخر . (2009).لطيف غازي مكي الناصري
لتحقيق التوافق الزواجي  لدى الذكور واإلناث غير المتزوجين، مجمة جامعة تكريت 

 .461-377( 8)، العدد (16)لمعموم اإلنسانية المجمد 
  وعي الفتيات السعوديات المقبالت عمى الزواج . (2019).ابتسام بنت عبد الزوم

بأسس ومقومات األسرة الناجحة وعالقتو ببعض المتغيرات، مجمة كمية التربية 
 .48-43األساسية  لمعموم لتربوية واالنسانية، العدد 

 التغيرات السسيوثقافية وانعكاستيا عمى وسائل االختيار . مرفت حسـن برعى محمد
 .لمزواج دراسة حالة لبعض مكاتب الزواج بمدينة اإلسكندرية

  دار – المجتمع واألسرة في اإلسالم ، الطبعة الثالثة  (2000)محمد طاىر الجوابي
, عالم الكتب لمطباعة والنشر والتوزيع 

الثقافة وبعض 
 )مكوناتيا            

- التقاليد– العادات 
 (األعراف

  العادات االجتماعية والتقاليد في الوسط الحضري بين التقميد . (2012).فايزة أسعد
 .الجزائر- والحداثة،رسالة دكتوراه في جامعة وىران

  العادات – في مفيوم الثقافة وبعض مكوناتيا . (2017).لزىر مساعدية –
 .41-33، 9، مجمة الذاكرة ، العدد (األعراف- التقاليد

  22دراسات موصمية ، العدد – دور األسرة الموصمية في التنمية الثقافية ألبنائيا ،
97-223 . 

 األعراف والتقاليد المتعمقة بالمرأة في  (2012)نادية بنت عبد اهلل راشد العتيبي
.  السعودية, جامعة طيبة– رسالة ما جستير في الثقافة اإلسالمية – ميزان اإلسالم 

التغيرات االجتماعية 
والثقافية وانعكاسيا 

عمى األسرة 

 التغيرات االجتماعية وانعكاسيا عمى واقع األسر . (2018).حيدر محمد عبد مسمم
 .دراسة اجتماعية ميدانية في جامعة الديوانية- العراقية

  القيم االجتماعية والثقافية المحمية وأثررىا عمى السموك . (2019).العقبي األزىر
 .الجزائر- اطروحة دكتوراه– التنظمي لمعاممين 

 التحوالت الثقافية والرمزية لمراسيم الزواج في األسرة . (2015).أسماء لبمق
 .جامعة وىران-رسالة ماجستير في عمم االجتماع الثقافي. التممسانية

  حمعية – المرأة واألسرة بين اإلسالم والنظم الغربية  (1998)محمد أبة حسان
. عمان األردن– العفاف الخيرية 

مدى قيام  مدير مدارس محافظة رام اهلل والبيرة . (2012).زىور عمى محمد نمر القيم 
بدورىم في تعزيز القيم التربوية لدى طمبة المرحمة الثانوية من وجية نظر الطمبة 

كمية العموم - جامعة القدس- رسالة ماجستير في اإلدارة التربوية- أنفسيم
 . (التربوية

  أزمة القيم في . (2017 ).محمد عبد التواب أبو النور وىناء مصطفى عواد محمد
ضوء متغيري المرحمة التعميمية ونوع التعميم لدى المعممين والمعممات بمؤسسات 

- التعميم قبل الجامعي، مجمة جامعة الفيوم لمعموم التربوية والنفسية العدد السابع
 .42-1الجزء الرابع، 

  التحضر وتغير األدوار األسرية، رسالة ماجستير في . (2008).حميد حمراكروا
 .الجزائز– عمم االجتماع 

  القيم االجتماعية والثقافية المحمية وأثررىا عمى السموك . (2019).العقبي األزىر



. الجزائر- اطروحة دكتوراه– التنظمي لمعاممين 
: المنظومة القيمية
المفيوم واألبعاد 

 المفيوم واألبعاد، مجمة : المنظومة القيمية والمجتمع. (2016).مصطفى، عوني
كمية العموم اإلنسانية - جامعة محمد خيضر بسكرة- عموم االنسان والمجتمع

 .112-93، 21واالجتماعية، ع 
 النتظيم األسري  وتحديات العولمة، . (2006 ).خميل  محمد حسين الحالدي

 .90-71، 43كمية اآلداب، ع - جامعة الموصل
  النظام القيمي لألسرة والمدرسة وعالقتو بالتوافق . (2014). الطاىر بوغازي

 .118-101،  (أ) مجمد 41عدد - والتحصيل الدارسيين،مجمة العموم االنسانية 
  دور القولبة  الثقافية في تشكيل المنظومة . (2018).ىاني عبد القادر األغا

القيمية لدى الطمبة المراىقين بمحافظات قطاع غزة وتصور مقترح لضبط ذلك 
الدور ،مجمة جامعة  القدس المفنوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية المجمد 

. 138-123،(24)الثامن، ع 
البعد االجتماعي 

لمعولمة وتغير نمط 
الثقافة االسرية  

وتأثيرىا عمى العالقات 
األسرية 

  البعد االجتماعي لمعولمة وتغير نمط . (2014).منى عبد الستار محمد حسن
– الثقافة االسرية  من خالل التقنيات الحديثة وتأثيرىا عمى العالقات األسرية 

-22العموم االنسانية ، المجمد –، مجمة جامعة بايل 2012-2012دراسة ميدانية 
 .516-487 ، 2العدد 

 المفيوم واألبعاد، مجمة : المنظومة القيمية والمجتمع. (2016).مصطفى، عوني
كمية العموم اإلنسانية - جامعة محمد خيضر بسكرة- عموم االنسان والمجتمع

.  112-93، 21واالجتماعية، ع 
عمل المرأة وعالقتو  باألبعاد الناظمة لمعالقات األسرية . مصمح مسمم المجالي عمل  المرأة 

. والزواجية في ضوء مفاىيم النظرية البنائية لإلرشاد األسري وبعض المتغيرات
-  موصى بو لمقراءة

 مادة الكترونية

مفيوم القيم االجتماعية 

https://www.youtube.com/watch?v=CQoZVntSgd0 

 "ما الفرق بينيما ؟... القيم واألخالق  "

https://www.youtube.com/watch?v=4gRhXaEhqxI 

 كيف اعرف نفسي و احدد قيمي ؟ الوعي الذاتي
https://www.youtube.com/watch?v=FDxQ5h0_rXk 

 معتز الخطيب. د- القيم واألخالق المفاىيم والتصورات 
https://www.youtube.com/watch?v=UmZQCDFL7As 

 .المكتبة الرقمية  لالطالع  عمى المجالت العممية ورسائل الماجستير والدكتوراه والدراسات العممية مواقع اخرى
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https://www.youtube.com/watch?v=FDxQ5h0_rXk
https://www.youtube.com/watch?v=UmZQCDFL7As


 

 

 خطة تقييم المقرر

 الدرجة طرق التقييم
المخرجات 

1a 2a 3a 1b 2b 1c 
-  - - - 15 15 30 (المنتصف)االمتحان األول 
 - - - - - - - (اذا توفر)االمتحان الثاني 

 5 5 10 10 10 10 50 االمتحان النيائي
  20 اعمال الفصل

مية
فص

ل ال
عما

 اال
ات

ييم
تق

 

-  2 2 3 2 1 10 الوظائف
 - - - - - - - حاالت لمدراسة

 1 1 1 1 1 - 5 المناقشة والتفاعل
 - - - - - - - أنشطة جماعية

 - - - - - - - امتحانات مختبرات ووظائف
 1 2 1 1 - - 5 عروض تقديمية
  - - - - - - امتحانات قصيرة

 7 10 14 15 28 26 100 المجموع
 

 االنتحال
يوجد في الجامعة سياسة صارمة بشأن االنتحال، . االنتحال او السرقة األدبية ىو ان يأخذ شخص ما عمال لشخص اخر ويدعي انو عممو

ذا تم اكتشاف االنتحال بالفعل، سيتم تطبيق ىذه السياسة  العقوبات تنطبق أيًضا عمى أي شخص يساعد شخصًا آخر عمى ارتكاب االنتحال. وا 
 يختمف االنتحال عن العمل الجماعي حيث .(عمى سبيل المثال عن طريق السماح لشخص ما بنسخ التعميمات البرمجية الخاصة بكم نعمم)

تتم معاقبتك عمى  نشجعك بشدة عمى العمل في مجموعات، وبالتأكيد لن. يشارك عدد من األفراد األفكار حول كيفية تنفيذ المقررات الدراسية
. الميم ىو أن يكون لديك فيم كامل لجميع جوانب البرنامج المكمل. عمل مشروع او انجاز وظيفة يمكنك العمل معًا في ىذا يعني أنو. ذلك

ىذه . من أجل السماح بالتقييم الصحيح يجب عمي كل االلتزام بدقة بمتطمبات عمل المشروع او الوظيفة كما ىوموضح أعاله ومفصل
 .المتطمبات موجودة لتشجيع العمل الجماعي، والفيم الفردي، وتسييل التقييم الفردي، ومنعا النتحال

 


