
   ةا�سر المتقدم مع العمل ا�جتماعيوصف مادة 

 

محمد المعاني. د: الجامعة ا�ردنية                                                             اسم المدرس  

2701710: رقم المادة                                                                    كلية ا#داب  

مل ا�جتماعي                                                  الع قسم  

 أو�ً : تعريف بالمادة
 

له تكوينه  يواجه تحديات كبيرة في المجتمع،دراسة ا�سرة كنظام اجتماعي فاعل ومھم   
تشخيص وع)ج مشك)ت ا�سرة التي تعاني من  نظرياتوتقدم المادة . ونمائه وعملياته ومشك)ته

من خ)ل منظور اجتماعي وتعالج المادة  وكذلك تعليم أساليب ا8رشاد للزوجين. اتاضطراب
كما سيتم عرض نماذج وسياسة واقتصادية ذات صلة با�سرة  مواضيع أساسية اجتماعية وعاطفية

من مھارات الع)ج والتدخل المھني في المواقف والظروف المتنوعة التي تعترض حياة أفراد 
  . ا�سرة

  

   الجدول الزمني للمواضيع : ثانياً 
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  الموضوع

  

  الجدول الزمني
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  التغير ا�جتماعي 

 المجتمع التقليدي  -

  )ما قبل الثورة الصناعية( 

 المجتمع اLنتقالي -

 )ظھر مع بدايات الثورة الصناعية(

 المجتمع الحديث  -

 )المجتمع الصناعي(

 المجتمع ما بعد الحداثة -

  )ة تكنولوجيا اLتصالمجتمع ثور(

  قيم الفرد -

  قيم المجتمع -

  ا�سبوع ا�ول

  

  

  ا�سبوع الثاني والثالث

  

  يالتغير ا�سر  - 2

  ) نواة+ ممتدة ( نوع ا�سرة  -

 عمليات التحول الى نواة  -

 وظائف ا�سرة  -

 تركيب ا�سرة  -

 تشكيل ا�سرة  -

 تفكك ا�سرة   -

 تحليل اتجاھات التغير ا�سري ا�ردني  -

  )التغير في المجتمعات الغربية مقارنه مع(

  

  

  السادس – ا�سبوع الرابع
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 التغير اLجتماعي -

  التغير ا�سري -

  تشخيص مشاكل ا�سرة    - 4

  نظرية النظام  -

 نظرية الدور  -

  لنظرية اLتصا -

 –  الثامنمن ا�سبوع 

  الحادي عشر

  الع=ج ا�سري    - 5

 مفھوم الع)ج ا�سري -

 واجبات المعالج  -

 مھارات المعالج  -

  عملية الع)ج  -

   عشر الثاني ا�سبوع

  عشر  الثالثا�سبوع 

على ضوء في ا�ردن  ا�سري ا?رشادواقع مناقشة    - 6
   أبحاث الطلبة

  عشر  الرابعا�سبوع 

  ا�سبوع السادس عشر 
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 رابعاً : تقييم الطلبة
 

     للبحثمن الع)مات % 60

  امتحان نھائي يحدد موعده مع المدرس في فترة اLمتحانات النھائي% 40 

 

 مع تمنياتي لكم بالتوفيق


