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ملخص الدراسة

جاءت الدراسة احلالية ملحاولة التأكيد عىل أمهية الوقوف عىل ما حتتوي عليه املناهج 
الدراسية  املناهج  موضوعات  أهم  ألحد  والطالبات  للطالب  الدراسية  واملقررات 
التي هتم املجتمع عامة، وطالب وطالبات املرحلة اجلامعية خاصة ملا يقع عىل كاهلهم 

من محل لواء التغيري والتطوير القائم عىل املعرفة والثقافة.
عىل  ذلك  سيعمل  حيث  والتثقيف،  التعليم  من  عاليا  قدرا  تلقت  أرس  لدينا  ليصبح 
مواجهة التحديات التي تواجه األرسة والعمل عىل تكوين أرس متامسكة، قوية، يتمتع 
أعضاؤها باألمان األرسي خاصة يف ظل التحوالت املجتمعية احلالية والتي طالت 

كافة النظم االجتامعية. 
وعليه فإن من األمهية الوقوف عىل حتليل مضمون املناهج األرسية التي يتم تدريسها 
التعليم اجلامعي وحتليل املحتوى العلمي للوقوف عىل مدى ما حتدثه تلك  بمرحلة 

املناهج من تغذية علمية وتنموية يف اجلانب األرسي لدى الطالب والطالبات. 
شأنه  من  علمية  أسس  عىل  مستندا  حتليال  األرسية  املناهج  تلك  حتليل  عىل  فالعمل 
التعليم،  جودة  أهداف  مع  املناهج  تلك  خمرجات  توافق  درجة  معرفة  عىل  العمل 
كذلك يمكن حتديد نقاط القوة والضعف بتلك املناهج واخلروج بعدد من التوصيات 
واملقرتحات القابلة للتنفيذ من أجل التحسني والتطوير لكي تتناسب حمتويات تلك 
اململكة من خالل  تسعى  والتي  املجتمعية  باملنظومة  احلادثة  التغيريات  مع  املقررات 
كافة  يف  النوعية  النقلة  حتقيق  إىل   2020 الوطني  التحول  وبرنامج   2030 رؤية 

القطاعات االجتامعية، االقتصادية، الصحية، الثقافية، التعليمية.
وال شك أن االهتامم باألرسة وتناول قضاياها بشكل واقعي ونقل اخلربات املعرفية إىل 
جيل املستقبل سيعمل ذلك عىل خلق البيئة املجتمعية الصحيحة القادرة عىل مواجهه 

كافة التحديات.
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جاءت الدراسة لتحقق عدد من األهداف والوقوف عىل األمهية التي من خالهلا تم 
التحقق من املناهج األرسية والعمل عىل حتليلها حتليال علميا وفق إجراءات منهجية 

التزمت هبا هذه الدراسة وصوال إىل النتائج الواقعية من خالل املعطيات.
جامعات  من  بعدد  األرسية  املناهج  من  لعدد  املضمون  حتليل  منهج  الدراسة  تبنت 
تلك  تشمل  أن  عىل  احلرص  تم  جامعات،  أربع  بواقع  السعودية  العربية  اململكة 

اجلامعات أربع مناطق خمتلفة من املناطق اإلدارية باململكة.
األنثروبولوجي  التحليل  عىل  املنهجية  إجراءاهتا  ضمن  أيضا  الدراسة  اعتمدت 
املتعمق ملحتوى املناهج واالستفادة من ذلك املدخل العلمي يف ربط النسق التعليمي 
باألنساق املجتمعية داخل املجتمع وحتليل املقررات األرسية كنظام قائم ومدى تأثريه 

عىل األنساق االجتامعية األخرى.
اعتمدت الدراسة أيضا عىل توظيف جدول حتليل املحتوى للمناهج األرسية والذي 

اشتمل عىل حتليل املعطيات حتليال كيفيا.

توصلت الدراسة إىل عدد من االستخالصان منها:
 تعد املناهج األرسية من املقررات ذات األمهية ضمن اخلطط الدراسية باجلامعات 

السعودية.
 عادة ما يتم تدريس املناهج األرسية بأقسام علم االجتامع واخلدمة االجتامعية.

 تلتزم األقسام يف العملية التدريسية بام جاء باخلطة الدراسية وكذلك توصيف املقرر 
ضامنا لتحقيق خمرجات تعلم جيدة.

العليا  الدراسات  ملراحل  وكذلك  البكالوريوس  ملرحلة  األرسية  املناهج  تدرس   
كمقررات أساسية.

من  العديد  الدراسة  عليها  طبقت  التي  باجلامعات  الدراسية  املناهج  تناولت   
والتنشئة  األرسي  بالنظام  املتعلقة  الفرعية  واملوضوعات  الرئيسة  املوضوعات 
االجتامعية كذلك الزواج والتوافق الزواجي إىل جانب موضوعات تتعلق باملشكالت 
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ملا  نتيجة  األطفال  منها  يعاين  التي  املشكالت  جانب  إىل  وأسبابه  كالطالق  األرسية 
يواجه األرسة من ضغوط.

املوجهة  الواضحة  املبارشة واألهداف  الرسائل  العديد من  املناهج األرسية   حتمل 
املنظومة  فهم  عىل  القدرة  لدهيم  خرجيني  وبناء  تأهيل  أجل  من  والطالبات  للطالب 

األرسية وكيفية احلفاظ عليها.
 تؤهل املناهج األرسية باجلامعات السعودية الطالب والطالبات سواء بشعب علم 

االجتامع أو اخلدمة االجتامعية إىل العمل كباحثني/أخصائيني اجتامعيني. 
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المبحث األول
 اإلطار النظري للدراسة

مقدمة 
أوالً: أهداف الدراسة 

ثانيًا: أمهية الدراسة: األمهية التطبيقية / األمهية العلمية 
ثالثًا: اإلجراءات املنهجية للدراسة 

رابعًا: حتليل املضمون مفاهيم وتعريفات 
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المبحث األول اإلطار النظري للدراسة

مقدمة 

السعودية  العربية  اململكة  هبا  متر  التي  النوعية  والنقلة  املجتمعية  التحوالت  إطار  يف 
االقتصادية،  االجتامعية،  القطاعات  كافة  يف  ممنهجة  تغيريات  إحداث  إىل  استنادا 
نوع  إحداث  إىل  هتدف  التي  االسرتاتيجية  اخلطة  تنفيذ  عىل  بناء  السياحية،  الثقافية، 
من التقدم والتطور يتامشى مع متطلبات املرحلة جاءت الدراسة احلالية للوقوف عىل 
ما حتتوي عليه املناهج األرسية ببعض اجلامعات السعودية وحتليل مضموهنا العلمي 

اتساقا مع أهداف الدراسة وحتقيق خمرجاهتا.
 وال شك أن التعليم بكافة مراحله جاء ضمن أولويات هذا التغيري الفعال الذي تصب 
عوائده عىل أجيال سيقوم عىل سواعدها بناء مستقبل هذه األمة، فليس التعليم جمرد 
مرحلة يلتحق هبا األبناء لتلقي العلم واحلصول عىل وثيقة التخرج بدون بناء خمزون 
وضعت  رؤية  وفق  التحول  يف  وراغبا  التحديات  مواجهة  عىل  قادر  ثقايف  توعوي 

اسرتاتيجيتها لكي تتوافق خمرجاهتا مع األهداف املوضوعة. 
وال شك أن للتعليم بكافة مراحله التأسيسية ووصوال إىل مرحلة التعليم اجلامعي دورا 
مهاماً يف تشكيل الوعي الفكري والثقايف لألبناء مما خيلق بداخلهم من خالل التغذية 
النظم االجتامعية  احلفاظ عىل  القادر عىل  الفكري  الوعي  نوعا من  الثقافية  املرجعية 
العربية والتي تعد األرسة  التي تواجه جمتمعاتنا  التحديات  الراسخة والقوية يف ظل 

أحد أهم تلك النظم.
إن حتقق التنمية الشاملة للمملكة عىل الصعيد االجتامعي أو االقتصادي بل والثقايف 
والفكري لن يتم إال بالعمل وبقوة عىل تطوير منظومة التعليم والوصول إىل األهداف 
خالل  من  وتعمل  املستدامة،  التنمية  حتقق  اسرتاتيجية  خطط  خالل  من  املوضوعة 

خمرجات التعليم عىل حتقيق األهداف وتوافقها مع املخرجات التعليمية 
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فأمهية حتليل ما يتلقاه الطالب والطالبة اجلامعيني من معارف علمية هلو من األمهية 
يف تشكيل الوعي الفكري واملجتمعي بالقضايا املعارصة وكيفية التصدي لكل ما من 

شأنه زعزعة النظم االجتامعية والتي تأيت األرسة يف مقدمتها.

وهنا يمكن القول إن العمل عىل حتليل املناهج األرسية له أمهية من حيث:
 أمهية األرسة ودورها يف ختريج أجيال فاعلة باملجتمع.

 استقرار األرسة ومتاسكها انعكاس الستقرار ومتاسك املجتمع.
الطريق  اخلروج عن  للمشكالت األرسية محاية من  والتصدي  الضغوط  مواجهة   

السوي.

وعليه فإن منظومة التعليم من مراحل التعليم األسايس ووصوال إىل التعليم اجلامعي 
جيب أن تشتمل عىل جمموعة من األهداف منها:

 مالءمة املناهج الدراسية للتغريات والتحوالت املجتمعية.
 أن يتناول املنهج الدرايس قضايا العرص بالتفسري والتحليل.

 بناء مهارات وقدرات الطالب والطالبات.
 أن تتالءم املواد واملقررات واملخرجات مع متطلبات السوق.

 أن تتوافق خمرجات التعليم مع األهداف وفق اخلطة االسرتاتيجية للتعليم.
األرسية  املناهج  ومضمون  حمتوي  حتليل  بمحاولة  تقوم  احلالية  فالدراسة  هنا  ومن 
املوجهة لطالب وطالبات املرحلة اجلامعية وفق إجراءات وخطوات علمية وذلك ملا 
، معاىف، وساعيا إىل الرتابط  لدور املناهج األرسية يف احلفاظ عىل النظام العائيل سلياماً

والتامسك األرسي. من خالل ما حتتوي عليه من معارف نظرية وتطبيقية.
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أواًل: أهداف الدراسة
غالبا ما يقاس اكتامل العمل البحثي بمدي حتقق األهداف واإلجابة عىل تساؤالت 

الدراسة والتي يتضح معها مدى االلتزام باإلجراءات املنهجية وصوال إىل 
استخالص النتائج.

)1(
التعرف عىل حمتوى املقررات األرسية 

ببعض اجلامعات السعودية

 )2(
حتليل حمتوى ومضمون املناهج األرسية 

ببعض اجلامعات السعودية

)3(
حتديد مدى مالءمة حمتويات املناهج األرسية 

مع التحوالت املجتمعية

)4(
معرفة مدى مالءمة موضوعات املناهج األرسية 

مع القضايا املعارصة

)5(
التعرف عىل فعالية املناهج األرسية 

يف احلفاظ عىل التامسك األرسي

حتتوي هذه الدراسة عىل عدد من األهداف والتي جاءت بالرتتيب التايل:
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ثانًيا: أهمية الدراسة
تكمن أمهية الدراسة احلالية يف كوهنا تسعي إىل الوقوف عىل طبيعة املناهج اجلامعية 

املعنية باألرسة العربية السعودية من خالل إيضاح مدى مالءمة حمتويات املناهج 
األرسية وموضوعاهتا الرئيسة والفرعية يف تناوهلا لكافة املعطيات املعنية باألرسة 
كنظام مهم، بل يعد من أهم النظم باملجتمع والذي يعكس بصورة مبارشة أمهية 

الدراسة فيام ييل:

أن التعليم العايل يعد بوابة اخلروج لسوق العمل وينبغي االهتامم بعملية التغذية التعليمية1

أمهية تناسب موضوعات املناهج األرسية مع ما يطرأ عىل املجتمع من تغيريات2

يعد النهج الذي يتالقاه طالب وطالبات التعليم اجلامعي أحد دعائم الوعي الفكري3

أن تطوير املقررات الدراسية من شأنه تطوير مهارات وقدرات الطالب والطالبات4

املنهج األرسي من املقررات التي يعود مردودها عىل الطالب والطالبات بشكل اجتامعي5

موضوعات املناهج األرسية اجلامعة من شأهنا إعداد زوجة صاحلة وزوج مكلف6

املوضوعات التي تطرحها مقررات األرسة متت بصورة مبارشة بالتنشئة االجتامعية7

أن تلك املناهج تساعد عىل معرفة كل من الزوج والزوجة بواجبات وحقوق األرسة8

تكمن أمهية حتليل املناهج األرسية يف عرض القضايا واملشكالت األرسية وكيفية مواجهتها9

رضورة رسم اإلجراءات الوقائية للحفاظ عىل الرتابط والتامسك األرسي10

1( األمهية العلمية:
تتضح األمهية العلمية للدراسة يف كوهنا تسعى إىل التوصل ملا تسعي إليه رؤية اململكة 
2030 من حتقيق النقلة النوعية يف كافة القطاعات والتي يأيت التعليم اجلامعي واملناهج 

الدراسية من أولوياهتا.
كام تسعي الدراسة إىل أمهية إبراز دور اجلمعيات العاملة يف املجال األرسي وإسهاماهتا 
ومتكينها  السعودية  باألرسة  االرتقاء  يف  يساهم  بام  اجلامعة  دور  تعزيز  يف  ودورها 
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والعمل عىل دعمها.
تسهم هذه الدراسة ومثيالهتا من الدراسات املعنية بقضايا املجتمع يف إثراء اجلانب 
املعريف والثقايف وتزويد املكتبة العلمية باملعارف والنتائج القائمة عىل الدراسة الواقعية 
مما يسهم يف حتقيق التنمية املعرفية والتطبيقية واستفادة الباحثني يف جمال بناء الربامج 
املتعلقة  الدراسات  من  للمزيد  البحثي  الباب  وفتح  الدراسات  تلك  بنتائج  األرسية 

بالتنمية االجتامعية واألرسية.
املجتمعي  البناء  مقومات  أهم  أحد  عىل  الضوء  إلقاء  يف  الدراسة  هذه  تسهم  قد  كام 
والتي يأيت التعليم واألرسة يف مقدمة تلك األولويات من خالل ربط املناهج األرسية 

بالواقع واملأمول.

2( األمهية التطبيقية:
حماولة التعرف عىل دور املناهج األرسية يف التغذية املرجعية التعليمية لدي الطالب 
والطالبات بام حيقق األهداف املرجوة من املنهج وما يتوافق مع توصيفات املقرر وما 
تسعى إليه اجلامعات من احلصول عىل االعتامد األكاديمي وفق رشوط هيئة االعتامد 

األكاديمي الوطنية. 
العائد منها والذي  املناهج وصوال إىل حتقيق  وذلك من خالل حتليل مضمون تلك 
األرسة  متاسك  عىل  والعمل  التفكك  من  األرس  محاية  إجراءات  عىل  مبارشا  ينصب 
من خالل جودة ما يتلقاه طالب وطالبات اجلامعة من معارف ومهارات تساعد عىل 

تكوين أرس سوية.
املؤسسات  دور  إظهار  العمل عىل  أيضا يف  احلالية  للدراسة  التطبيقية  األمهية  تكمن 
العاملة يف املجال األرسي وأمهية تفعيل دور الرشاكة املجتمعية مع اجلامعات لتحقيق 
التنمية املحلية وطرح عدد من املقرتحات املوجهة والقابلة للنقاش وحماولة اخلروج 

بتلك املقرتحات إىل حيز التنفيذ.
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ثالًثا: اإلجراءات المنهجية للدراسة
»اتفق الباحثون فيام يتعلق باإلجراءات املنهجية خاصة يف البحوث االجتامعية أن هناك 
تسمح  التي  تلك  عن  الظواهر  قياس  إىل  هتدف  التي  الدراسات  بني  واضحة  فروقا 
بأخذ معطيات ال يمكن قياسها أو عدها؛ هلذا تتطلب املناهج الكيفية والكمية جمموعة 

من اإلجراءات املختلفة تتناسب مع طبيعة الدراسة«. )رشفة، 2012م، ص1(
وعىل الرغم من أن هناك مزج بني األساليب الكمية والكيفية يف العديد من الدراسات 
والبحوث إال أن التوجه احلايل هو االعتامد بشكل أكرب عىل املناهج الكيفية ملا هلا من 
دور يف مساعدة الباحث النوعي يف الوصول إىل تفسريات أكثر عمقا ودقة وبشكل 

موضوعي، ومنها االعتامد عىل منهج حتليل املضمون، 
فاملناهج الكمية عادة هتدف إىل قياس الظاهرة موضوع الدراسة قياسا ترتيبيا أو عدديا 

وغالبا ما يستعان باملؤرشات والنسب واملنحنيات. 
أما املناهج الكيفية فتهدف إىل فهم الظاهرة، وهنا ينصب االهتامم والرتكيز عىل حرص 
إخضاع  إىل  الدراسات  من  العديد  إرجاع  من  الرغم  وعىل  املوضوعات،  وتفسري 
الكثري  جلأت  قد  الراهن  الوقت  يف  أنه  إال  التكميم  عملية  إىل  الظواهر  من  العديد 
التفسريات  دقة  إىل  للوصول  حماولة  يف  الكيفية  املناهج  اعتامد  إىل  التخصصات  من 
ومصداقية التحليالت التي تعطي صورة شاملة عن األسباب والعالقات البنائية بني 
موضوع الدراسة وعنارصها وبني غريها من املوضوعات« وما هلذه البنائية من أمهية 
يف إعطاء مؤرشات عن واقع احلال بمؤسسات املجتمع املحيل ودورها املهم يف سري 

عجلة التنمية.

1( المنهج المستخدم في الدراسة:

تفكيك  عملية  تضمن  الذي  املضمون  حتليل  منهج  عىل  احلالية  الدراسة  اعتمدت 
املكونة للمناهج األرسية بعدد  الرئيسة والفرعية  املكونات واملوضوعات والعنارص 



- 16 - 

تحليل مضمون المناهج األسرية
 بالجامعات السعودية

من اجلامعات السعودية بخطوات منظمة وفق رشوط إجراءات حتليل املضمون.
 »ومن املتعارف عليه علميا أن حتليل املضمون يعرف بأنه أداة ومنهج يتم توظيفه يف 
العديد من التخصصات، فقد أشارت بعض الدراسات إىل أن حتليل املحتوى عبارة 
عن أداة بحث تستخدم لتحديد وجود بعض الكلامت أو السامت أو املفاهيم يف بعض 
البيانات النوعية املعينة )مثل النص( باستخدام حتليل املحتوى حيث يمكن للباحثني 
املفاهيم  أو  السامت  أو  الكلامت  هذه  وعالقة  املفردات  معاين  وجود  وحتليل  حتديد 

املعينة بالنص الرئيس.
النصوص وحتديد  داخل  املوجودة  الرسائل  استنباط  ذلك  بعد  للباحثني  يمكن  كام   
خمرجاهتا  وقياس  املتلقي  عىل  وتأثريها  الرسائل  تلك  من  والكامن  الظاهر  اهلدف 

ومدى توافق تلك املخرجات مع األهداف.
كام يشار إىل حتليل املضمون بأنه منهج تفسريي يمكن من خالله الوصول إىل املعاين 
وموضوعات  عنارص  بني  العالقات  طبيعة  حتديد  مع  النص  سياق  داخل  وداللتها 
تبعا  منطقيا  ترتيبا  وترتيبها  وتنظيمها  التناول  وموضوعية  إيضاحها  ومدى  النص 

ألولويات املوضوع املطروح.
اعتمدت منهجية حتليل املضمون للدراسة احلالية عىل التحليل املفاهيمي والتحليل 

العالئقي ملحاولة الوصول إىل استنتاجات أكثر عمقا ملحتوى املناهج الدراسية. 
فالتحليل املفاهيمي ينطوي فقط عىل وجود وترية املفاهيم يف النص. 

ينظر  حيث  املفاهيم  بني  العالقات  اكتشاف  عىل  ينطوي  فهو  العالئقي  التحليل  أما 
بني  العالقات  نتاج  هو  املعني  بل  متأصل،  معنى  بدون  أهنا  الفردية عىل  املفاهيم  إىل 

www.mailman.columbia.edu    »املفاهيم

2( نوع الدراسة:

اتساقا مع طبيعة الدراسة احلالية فهي تندرج ضمن الدراسات التنظريية التحليلية التي 
تسعي إىل حتليل مكونات وعنارص املناهج األرسية بعدد من اجلامعات السعودية.
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3( أساليب التحليل:

 عرض وحتليل للمعطيات وقراءهتا كيفيا لتطبيق منهج حتليل املضمون.
املناهج  موضوعات  ربط  وحماولة  األرسية  للمناهج  أنثروبولوجي  كيفي  حتليل   
بالبناء االجتامعي للمجتمع وصوال إىل التوظيف اجليد للمعارف وانعكاس ذلك عىل 

الطالب والطالبات ومن ثم عىل بنية األرسة داخل املجتمع. 
 حتليل جلداول حتليل املضمون حتليال كيفيا. 

 حتليل SWOT   للمناهج األرسية للوقوف عىل عنارص القوة والضعف والفرص 
واملخاطر.

4( عينة الدراسة:

 عدد )8( من اجلامعات السعودية.
 عدد )28( منهج أرسي. 

 عدد )1( برنامج دراسات عليا أرسية. 

5( المجال المكاني:

شامل  مسحي  كنموذج  السعودية  العربية  باململكة  جغرافية  مناطق  أربع  اختيار  تم 
للدراسة، وهي:

سعود  بن  حممد  اإلمام  وجامعة  سعود  امللك  جامعة  ومتثلها  الرياض:  منطقة   .1
اإلسالمية.

2. منطقة مكة املكرمة: ومتثلها جامعة امللك عبد العزيز.
3. املنطقة الرشقية: ومتثلها جامعة امللك فيصل وجامعة الدمام.

4. املنطقة الشاملية: ومتثلها جامعة تبوك، جامعة حائل، كلية الرس.
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اجلامعةاملنطقة اإلداريةم

جامعة الدمامجامعة امللك فيصلاملنطقة الرشقية1

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةجامعة امللك سعودمنطقة الرياض2

كلية الرسجامعة حائلجامعة تبوكمنطقة احلدود الشاملية3

جامعة امللك عبد العزيزمنطقة مكة املكرمة4

رابًعا: تحليل المضمون مفاهيم وتعريفات:
 »حظي مصطلح حتليل املضمون content analysis  باهتامم العديد من الباحثني منذ 
أوائل األربعينات من هذا القرن، وعىل الرغم من بدايته يف املجال اإلعالمي والعمل 
الدراسات االجتامعية  الدارسني يف جمال  أن  املادة اإلعالمية إال  عىل حتليل مضمون 
قد استعانوا به كمنهج يف الكثري من الدراسات املعنية بتحليل حمتوي ما من العنارص 
أو املوضوعات أو املركبات  منها ما هو يف املجال الرتبوي التعليمي واستخداماته يف 
حتليل املقررات وموضوعاهتا ومدى إيضاح رسوماهتا وأشكاهلا التوضيحية وصوال 

إىل مدى حتقق الرشوط العلمية املعنية باملقرر الدرايس. 
إىل جانب امتداد استخدام حتليل املضمون يف دراسات عدة منها التارخيية واالجتامعية 
حتليل  نتائج  اعتامد  من  الرغم  وعىل  والسياسية.  واالقتصادية  بل  واألنثروبولوجية، 
النتائج الكمية خاصة يف بدايات استخدام حتليل املضمون  املضمون يف الغالب عىل 
نتائج  اعتامد  من  يمنع  ال  هذا  أن  إال  واملكونات؛  العنارص  لتحليل  علمي  كمنهج 
والرغبة  املتعددة  استخداماته  تداول  مع  النوعية خاصة  النتائج  املضمون عىل  حتليل 
يف الوصول لتحليل أعمق لكل مفردة وحماولة الوصول ملا يرمز إليه املحتوى وتفسري 
دالالته ومع ظهور نظرية االتساق أصبح االعتامد عىل التحليل الكيفي أكثر استخداما 

يف الكثري من الدراسات.
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تعريف جانيس عام 1943 »هو األسلوب الذي يستخدم يف تصنيف املادة اإلعالمية، 
ويعتمد عىل تقدير الباحث ويتم بمقتضاه تقسيم املضمون إىل فئات واضحة ومرتبة.

وتظهر أمهية حتليل املضمون كام يشري جانيس إىل دوره يف الوصول إىل إجابات األسئلة 
وحماولة الوصول إىل فهم ما حيمله املحتوى من مفردات ورموز وإشارات وصوال إىل 

معاين ما بني السطور«. 
ويف تعريف آخر يشار إىل حتليل املضمون بأنه الدراسة املوضوعية كمية أو كيفية وذلك 
بنص معني، وذلك من خالل تصنيف دالالت  إليها  املشار  للمحتويات واملضامني 

النص الشفاهي أو الكتايب إىل جمموعة من الفئات الرئيسة والفرعية.

1( مقومات تحليل المضمون:

 حتليل مضمون كتايب أو شفوي.
 تصنيف املحتويات إىل فئات أساسية وفرعية.

 الرتكيز عىل تكرار الكلامت - اجلمل – الرموز- املوضوعات التي يتضمنها النص.
 رصد اجلوانب املوضوعية والشكلية والوظيفية للمحتوى الكتشاف املعاين الرئيسة 

والثانوية.
 رصد املقاصد املبارشة وغري املبارشة. )محداوي، 2017م، ص41-21(.

 »كام يعرف حتليل املضمون أيضا بأنه حماولة الوصول إىل وصف سببي للمضمون، 
من أجل الكشف، موضوعياًا، عن طبيعة املثريات وعمقها النسبي.

االتصال  نسق  عليها  ينطوي  التي  املعاين  حتديد  إىل  املضمون  حتليل  يسعى  كذلك   
بطريقة منطقية وكمية

ولعل ما يميز حتليل املضمون كمنهج وأداة للتحليل العلمي أنه مل يواجه كمصطلح 
يتباين رأي  التي  املناهج  العديد من  الباحثني مثل  اختالفا يف حتديد ماهيته  من قبل 
ُاتفق عىل حتديد عنارصه  التي  املفاهيم  من  املضمون  يعد حتليل  بل  حوهلا؛  الباحثني 

وخصائصه من قبل املهتمني باحلقل العلمي والبحثي، ومن تلك اخلصائص: 
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2( خصائص تحيل المضمون:

 هو أسلوب أو طريقة للبحث، ُتستخدم مع غريها من األدوات.
 يستهدف حتليل املضمون توضيح الدوافع واألهداف التي يرمي إليها الكاتب أو 

املتحدث، ومعرفة مدى تأثري حمتوى مادة االتصال يف أفكار الناس واجتاهاهتم.
 يقوم حتليل املضمون عىل أساس مسلمة مؤداها أن لكل إنسان بصمة فكرية متيز 
لإلنسان  اللغوي  السلوك  اعتبار  املمكن  من  أنه  أي  هويته،  عن  وتكشف  شخصيته 

ا هو أدق تعبري عن هويته وميوله واجتاهاته. ا كان أم حتريرياً شفوياً
 يسعى حتليل املضمون إىل وصف املضمون الرصيح أو املحتوى الظاهر للامدة.

 ال يقترص حتليل املضمون عىل املحتوى فقط، وإنام يشمل اجلوانب الشكلية كذلك.

 يتميز حتليل املضمون باملوضوعية، وخيضع للمتطلبات املنهجية. )بدوي، 1986م(.
ومدى  املضمون  حتليل  مفهوم  أيضا  الغربية  الدراسات  من  العديد  تناولت  لقد 
تقويم  إىل  للوصول  حماولة  يف  حتليله  املراد  للمحتوى  العام  السياق  فهم  يف  مسامهته 
األعامل لقياس مدى مالءمة وحدة التحليل أي ما كانت طبيعتها نص، حوار، قضية، 

رأي، إعالن أو خطاب سيايس. 
وعليه فإن حتليل املضمون يقصد به أداة بحث تستخدم لتحديد وجود بعض الكلامت 
أو السامت أو املفاهيم يف بعض البيانات النوعية املعينة )مثل النص( باستخدام حتليل 
هذه  مثل  وعالقات  ومعاين  وجود  وحتليل  حتديد  للباحثني  يمكن  حيث  املحتوى 
استنباط  ذلك  بعد  للباحثني  يمكن  كذلك  املعينة،  املفاهيم  أو  السامت  أو  الكلامت 

الرسائل املوجودة داخل النصوص ومن خالهلا يمكن رسم مالمح لثقافة املجتمع.
وقد اشتمل مفهوم حتليل املضمون عىل عدد من التعريفات الفرعية منها:

للرسائل  اخلاصة  اخلصائص  حتديد  خالل  من  االستدالالت  لصنع  أسلوب  هو   
)Holsti( : 1968 بشكل منهجي وموضوعي

عادةاً  املرتبطة  التجريبية  العنارص  عىل  أقل  بدرجة  يعتمد  وطبيعي  تفسريي  منهج   
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البحوث  يف  يستخدم  كام  والتعميم،  الصالحية  إىل  وصوال  املوثق  العلمي  بالبحث 
االثنوجرافية وأبحاث الرصد  )1994:2012(.

 تقنية بحثية للوصف املوضوعي واملنتظم والكمي للمحتوى الواضح
)Berelson : 1952( 

www.mailman.columbia.edu

3( خطوات تقويم المناهج األسرية:

 التعامل مع املناهج الدراسية كوحدة قابلة للتقويم.
 حتديد املوضوع هدف التقويم وهو املناهج األرسية.

 متابعة قبلية، أثناء، وبعدية خلطوات تناول املناهج من قبل املقدمني )األساتذة(.
 حتديد األهداف، من موضوعات املناهج ومدى مالءمتها مع املناخ املجتمعي.

 قياس األثر واملخرجات ومدى االستفادة من تلك املناهج من خالل نواتج التعلم. 
 الوقوف عىل نقاط القوة والضعف باملناهج األرسية. 

 وضع اسرتاتيجية تطوير املناهج األرسية بحيث تتالءم مع املتطلبات احلياتية احلالية 
ووضع منهجية إلعادة تنظيم حمتويات املناهج الدراسية وما تتضمنه من موضوعات 
التغريات املجتمعية  يتناسب مع  مع أمهية حتديد أولويات املوضوعات واملعارف بام 

احلالية.

وهنا يجب األخذ في االعتبار عدة نقاط مهمة:

 أن األرس وتكوينها االجتامعي والثقايف قد تغري ومل تعد األرس كسابق عهدها.
 ال تقترص املشكالت األرسية يف الوقت الراهن عىل تقسيم العمل أو مدخرات األرس 
ديناميكية  بسبب  للقضايا األرسية، وذلك  آخر  منحنى  بل أصبح هناك  اإلنفاق،  أو 
احلياة وتغريها، سيطرة اإلعالم الغريب عىل الشباب، االنفتاح احلضاري والعوملة التي 

قلصت من منظومة القيم لدى البعض.
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 ظهور أنامط جديدة من املشكالت منها خماطر شبكات وسائل التواصل االجتامعي 
التي خلقت عازال داخل األرس وبني األبناء ووالدهيم.

 ظهور ما يعرف باألرسة اإللكرتونية، ويقصد هبا احتامء األبناء يف تواصل دائم مع 
باالغرتاب  االبنة شعور  أو  االبن  يتكون لدى  التواصل حتى  أشخاص عرب وسائل 

واالنسالخ عن األرسة االجتامعية والبيولوجية واالنتامء لألرس االفرتاضية. 
إىل جانب مشكالت أخرى تتعلق بمخاطر اهلجرة غري الرشعية وما تتسبب فيه من 
تأجري  نتيجة  تتكون  التي  نوع جديد من األرس، وهي األرس  تدمري، وكذلك ظهور 
األرحام ملن ال يستطيع اإلنجاب للعديد من األرس يف حالة رغبة أحد أفراد األرسة إىل 

السفر للحصول عىل فرص أفضل يف احلياة.
 هناك أيضا مشكالت األبناء التي مل تعد هي أيضا كسابق عهدها، فكلام ازداد املجتمع 
ا تعقدت احلياة األرسية وظهرت عىل الساحة أنامط جديدة من املشكالت مثل  حترضاً
يساء  ما  كثريا  والتي  االستقاللية  كاحلرية،  األبناء  يرددها  التي  املصطلحات  انتشار 
استخدامها، هناك أيضا افتقار األرس إىل احلوار املجتمعي واألرسي وتبادل األفكار 

والتواصل الوجداين مع الوالدين واالبتعاد عن قيم الرتاحم واالحتواء.

4( األهمية والعائد من تحليل المضمون والتقويم:

 التأكد من مدى مالءمة حمتويات املناهج األرسية مع التطورات املجتمعية. 
 قياس األثر والعائد من موضوعات املناهج األرسية عىل الطالب والطالبات. 

األرسية  املناهج  عليها  حتتوي  التي  املوجهة  الرسائل  مضمون  عىل  الضوء  إلقاء   
ومدى مالءمتها مع األوضاع االجتامعية السائدة. 

وخطط  األرسية  واملشكالت  للقضايا  األرسية  املناهج  موضوعات  احتواء  مدى   
مواجهتها.

املقرتحة  اخلطوات  وما  األرسية  للضغوط  املناهج  معاجلة  كيفية  عىل  الوقوف   
للتصدي واملواجهة. 
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 التعرف عىل ما تتضمنه املناهج األرسية من رسائل مبارشة لألجيال اجلديدة هتدف 
إىل إرساء قواعد احلفاظ عىل االستقرار األرسي.

هبا  متر  التي  النوعية  النقلة  متطلبات  مع  تتناسب  بحيث  األرسية  املناهج  تطوير   
الدولة.

 العمل عىل أن يتم تفعيل مبدأ الرشاكة املجتمعية مع اجلمعيات العاملة يف املجال 
األرسي.

 رضورة أن حتتوي املناهج األرسية عىل عدد من املبادرات املعنية بطرق احلفاظ عىل 
األرسة.

وعليه فإن إلقاء الضوء والعناية باملقررات الدراسية وحماولة حتليل مضمون واقعي ملا 
حتتوي عليه من موضوعات له أمهية خاصة، وأن املنظومة التعليمية هي املقوم األول 
يف حتقيق التنمية واالستقرار املجتمعي، ولن يتحقق ذلك سوى بالوقوف عىل حمتوي 
املعرفة املوجهة لألجيال وحماولة تنمية املهارات التفكريية التي من شأهنا العمل عىل 

تطوير النظم احلياتية املتعلقة باألرسة وذلك باالعتامد عىل األساليب العلمية.



- 24 - 

تحليل مضمون المناهج األسرية
 بالجامعات السعودية

مراحل تقويم المناهج األسرية

هل يمكن اعتبار 
املناهج األرسية وحدة 
حتليل قابلة للتقويم؟

يعد املقرر وحدة 
مستقلة، حتتوي عىل 
عدد من العنارص  
تشكل نظاما بنائيا 

يمكن حتليل مكونات 
املقرر حتليالاً منظماً 
وحرص مكونات 

وحدة التحليل

تقويم توصيف للمنهج 
األرسي  ومدى مالءمته 

مع اخلطط الدراسية 
املوضوعة

حتديد طرق تقويم 
املناهج األرسية 

والوقوف عىل العائد 
املبارش

البدء يف تقويم املناهج 
األرسية وتطويرها 

للوصول إىل األهداف 
املوضوعة

الوقوف عىل مدى 
مالءمة موضوعات 
املناهج األرسية مع 
التحوالت املجتمعية

مدي مالءمة املوضوعات 
الرئيسة والفرعية مع طبيعة 

الضغوط التي تواجهها 
األرسة

حتديد مدى توافق 
خمرجات املقرر مع 

األهداف

مدى حتقق اهلدف الرئيس  
من املناهج األرسية يف 

وضع اسرتاتيجية منهجية 
للحفاظ عىل التامسك 

األرسي
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5( جدول تحليل المضمون:

األبعاد  من  العديد  إيضاح  يف  يساهم  املضمون  حتليل  منهج  استخدام  أن  شك  ال 
واالجتاهات التفسريية للموضوع املراد تناوله، ولكي يتحقق اهلدف من استخدام هذا 
االجتاه املنهجي، ونظرا لكثرة ما يقوم به الباحث من حتصيل معلومات وموضوعات 
يف حاجة إىل حتليل كافة عنارصها، فينبغي أن تتبع العملية التحليلية خطوات حمددة 

منظمة تنظيام منهجيا حتى يتحقق اهلدف من الدراسة.

»ومن تلك اخلطوات ما أطلق عليه الباحثون جدول حتليل املضمون أو جدول فئات 
التحليل، كام عرف بشبكات التحليل أو جدول التفريغ وغريها من املصطلحات التي 
مراحل  إحدى  وهي  منطقيا،  ترتيبا  املعلومات  ترتيب  إىل  هيدف  واحد  معنى  حتمل 
بناء اجلدول  خطوات حتليل املضمون الذي يعتمد عىل جدولة املعلومات. وخيتلف 
باختالف املوضوعات املدروسة فليس هناك سمة واحدة لتصميم جدول األشكال 
أو الفئات أو الوحدات، فهناك بعض اجلداول حتتوي فقط عىل التحليل الشكيل، وهنا 
حيتوي جدول التحليل فقط عىل عنارص حمددة مثل: الفئة، الفئة الفرعية، الفئة حتت 

الفرعية. )الشاعر، 2019(

الفئة حتت الفرعيةالفئة الفرعيةالفئة الرئيسة

)جدول التحليل الشكيل(
وهناك جدول بناء فئات التحليل، والذي حيتوي عىل: املادة أو املوضوع كالوثائق التي 
تصف القيم التي حيملها املوضوع والوسائل التي يتبعها املؤلف للوصول إىل اهلدف 

من العمل، وأيضا املراجع ومصادر املعلومات.



- 26 - 

تحليل مضمون المناهج األسرية
 بالجامعات السعودية

مصادر املعلوماتالوسائلاجتاه االتصالاملوضوع

)جدول بناء فئات التحليل(
املصطلحات،  املفاهيم،  املوضوع،  عىل:  وحيتوي  املوضوع،  حتليل  جدول  وأيضا 
الرسائل،  األهداف،  واالجتاهات،  القيم  املهارات،  األنشطة،  والتعميامت  احلقائق، 

العالقات، البنية.

البنيةاألنشطةاملهاراتاالجتاهاتالعالقاتاألهدافالرسائلاحلقائقاملفاهيماملوضوع

)جدول حتليل املوضوع(
من اجلداول املستخدمة أيضا جدول معنى الوحدة الذي حيتوي عىل معني الوحدة، 
ويقصد به املعنى الذي حيمله عنوان املوضوع أو الوثيقة بشكل عام تليها مرحلة رشح 
دقيق لوحدة التحليل كأن تكون أحد املقررات، الوثائق، اخلطابات، الرسائل وغريها 
ا  من الوحدات املراد حتليلها، ثم االنتقال إىل مرحلة حتديد املواضيع الرئيسة ثم أخرياً

املواضيع الفرعية.
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املواضيع الفرعيةاملواضيع الرئيسةاملعنى الدقيق للوحدةمعنى الوحدة

)جدول معنى الوحدة(
وعلية فإن مرحلة تصميم جدول حتليل املضمون يقع حتت ما يسمى عملية التفكيك 

للمحتوى هبدف الرشح والتفسري ثم تليها مرحلة اجلدولة. 
ولعل خطوة جدولة البيانات هي إحدى صور قراءة اجلداول يف البحوث االجتامعية 

اإلنسانية.

وتتضح الفائدة من وجود جداول حتليل املضمون يف البحوث العلمية يف اآليت:
 املساعدة يف ترتيب وتصنيف وترميز موضوعات التحليل.

 التأكد من احتواء خطوات حتليل املضمون عىل كافة موضوعات وعنارص الوحدة.
 تصنيف املادة إىل وحدات يساعد عىل فهم منهجية التحليل.

 يساعد الباحث عىل إجراء مرحلة تكميم البيانات بشكل خمترص.
 يوضح األسباب واألهداف والرسائل التي حيملها النص أو املحتوى.

 يساهم يف إجراء تقويم للوحدة موضوع البحث وعنارصها.
 يساهم يف حتديد املخرجات ومدى توافقها مع األهداف.

 يعمل عىل وضع اسرتاتيجية للتعديل والتطوير من قبل املخططني.

التعليم اجلامعي باململكة وعالقته بالتنمية األرسية:
تعد التنمية عنرص أسايس لالستقرار والتطور اإلنساين واالجتامعي فهي عملية تطور 
شامل أو جزئي مستمر وتتخذ أشكاالاً خمتلفة هتدف إىل االرتقاء بالوضع اإلنساين إىل 
مستوى الرفاه واالستقرار بام يتوافق مع احتياجاته وإمكانياته االقتصادية واالجتامعية 

والثقافية.
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»تعرف التنمية بأهنا نشاط خمطط هيدف إىل إحداث تغريات يف الفرد واجلامعة والتنظيم 
من حيث املعلومات واخلربات ومن ناحية األداء وطرق العمل ومن ناحية االجتاهات 
والسلوك مما جيعل الفرد واجلامعة صاحلني لشغل وظائفهم بكفاءة وإنتاجية عالية«. 

)مارديني، 2017(
توجه  بمقتضاها  التي  »العمليات  بأهنا  املتحدة عام 1956  األمم  »وقد عرفتها هيئة 
اجلهود لكل من األهايل واحلكومة بتحسني األحوال االقتصادية واالجتامعية والثقافية 

يف املجتمعات املحلية«.  )األمم املتحدة، 2016(.

وال يقترص اصطالح التنمية عىل تعريفه كمصطلح بل للتنمية عدة أشكال منها:
العملية التنموية، التنمية املستدامة، التنمية البرشية، التنمية املحلية، التنمية االجتامعية 
الشخصية  التنمية  النفسية،  التنمية  السياسية،  التنمية  الفكرية،  والتنمية  واالقتصادية 
وطيدة  صلة  من  هلا  ملا  الباحثني  من  الكثري  اهتامم  جذبت  التي  املفاهيم  من  وغريها 

بتطوير املجتمعات.
كافة  يف  البرش  ومهارات  قدرات  برفع  ختتص  التي  التنمية  هي  البرشية  فالتنمية 
املجاالت، والتنمية املستدامة هي املخرجات الناجتة عن التنمية البرشية وهي كل ما 

ينتجه البرش أو يطوروه يف ميادين الطبيعة. 
ولعل الرتكيز هنا عىل التنمية البرشية يأيت من منطلق ارتباطها بأحد أضلع التنمية 
فإذا  الشباب،  وهم  التنمية  أشكال  وكافة  بل  املستدامة  التنمية  وأيضا  املجتمعية 
التنمية البرشية يقصد به توسيع احلريات للجميع بحيث يتمكن كل  كان مفهوم 
إنسان من اختاذ ما ينشده من خيارات ويف جوهر هذه احلريات اثنتان، حرية الرفاه 
التي تتحقق بالوظائف واإلمكانات وحرية الترصف التي تتحقق بإعالء الصوت 
الذات  باحرتام  يتمتع  وأن  التعليم  من  عاٍل  وقدٍر  جيدة  وصحة  واالستقاللية 
التعليم  يف  النوعية  النقلة  بدون  يتحقق  لن  ذلك  فإن  املجتمع،  حياة  يف  ويشارك 

والبحوث العلمية اهلادفة.
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ببناء  اإلنسان  تنمية  وهي  اإلنسان،  خيارات  توسيع  عملية  إذن  البرشية  فالتنمية 
اإلمكانات البرشية، فهي للبرش إذ حتّسن حياهتم، وهي من البرش إذ يشاركون بفعالية 

يف كل ما يكّون حياهتم. 
وهنا تأيت األرسة كأحد أهم أضالع مثلت التنمية )املجتمع/األرسة /املوارد(. 

سواعد  عىل  تنشأ  أن  جيب  والتي  للمجتمع  األسايس  املكون  تعد  فاألرسة  وعليه 
شباب واعي فكريا قادر عىل الوصول باألرس إىل األمان واالستقرار الذي ستنعكس 
أحد  اجلامعية  باملرحلة  املعارف  تلقي  عملية  تعد  والتي  املجتمع  عىل  اإلجيابية  آثاره 

االنطالقات للحياة العملية القائمة عىل أسس فكرية واعية وصحيحة.
وطالبات  بطالب  الوصول  شأنه  ملن  األرسية  بالتنمية  التعليمية  العملية  ارتباط  إن 
اجلامعة ممن هم عىل أعتاب بدء احلياة العملية واالجتامعية إىل تكوين أرس صحيحة 
وإرساء  العمل  لسوق  لتأهيلهم  اجلامعيني  وقدرات  مهارات  بناء  جانب  إىل  البنيان 

قواعد عدد من املؤسسات األرسية املعنية بقضايا األرس ومواجهتها. 
املوضوعات  كافة  تناول  يتم  خالله  من  الذي  العلمي  الرصح  تعد  اجلامعية  فالبيئة 
املتعلقة بالنظم املجتمعية ومنها األطروحات األرسية بكل ما حتتوي عليه املناهج من 

موضوعات وذلك من خالل:
 عدد من املقررات الدراسية املعنية باملناهج األرسية.

 عدد من الرسائل العلمية املعنية بالقضايا واملوضوعات األرسية.
 عدد من املراكز التنموية املنترشة عىل مستوى اململكة املعنية بالتنمية األرسية.  

 عدد من اجلمعيات األهلية املعنية باخلدمات واملساعدات األرسية.
 الفعاليات املعنية بنرش القيم اإلجيابية لألرسة.

 مبادرات نرش ثقافة الوعي الفكري بكيفية تكوين أرس صحيحة يف وسط صحيح.
 املؤمترات والندوات وامللتقيات املعنية بقضايا األرسة.

وعليه جيب أن تنشأ العالقة التكاملية بني تلك القنوات التخصصية للنهوض باألرسة 
يف ظل النقلة النوعية التي تشهدها اململكة.
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ولكي تتحقق املخرجات املتوقعة من املناهج األرسية باجلامعات فإن األمر يتطلب:
 رضورة األخذ بالتجارب والنامذج الناجحة حمليا وعاملياًا. 
 تطوير املناهج األرسية بحيث تتالءم مع متطلبات العرص.

 االهتامم باحتواء املناهج عىل القضايا واملشكالت األرسية.
 أن تتضمن املناهج األرسية قضايا التنشئة االجتامعية.

األرسية  القضايا  تتناول  العليا  الدراسات  بربامج  أرسية  موضوعات  عىل  الرتكيز   
املعارصة.

 تدريب مكثف وتفعيل للرشاكة املجتمعية مع املؤسسات واجلمعيات األرسية.
 االستفادة من األبحاث العلمية يف املجال األرسي وتنفيذ نتائجها القابلة للتطبيق.

أمهية حتليل مضمون املناهج األرسية يف ظل التحوالت املجتمعية:
حتمل منظومة التعليم اجلامعي العديد من األهداف إذ يعد التعليم الركيزة األساسية 
دائمة  حالة  يف  املجتمع  لكون  ا  ونظراً التنمية،  روافد  وأحد  باملجتمعات  النهوض  يف 
عىل  جتمد  ال  والظواهر  فاملجتمعات  الطبيعة  بحكم  وذلك  الثبات  وعدم  التغري  من 
الثبات الدائم، ولكنها منظومة حتمل العديد من الظواهر  حال وليست يف حالة من 

الديناميكية، وهو ما يؤثر وبشكل مبارش عىل الفرد واجلامعات. 
كل  هبا  متر  طبيعية  حالة  جيدها  املجتمعية  للتغريات  موضوعية  بصورة  والناظر 
املجتمعات بمختلف أنامطها، فهناك حتوالت واضحة يف العديد من النظم االجتامعية 
وسيطرة  املعلوماتية  والنقلة  االقتصادية  الطفرة  فنالحظ  االجتامعي،  للبناء  املكونة 
السامت  انتشار  يف  خطريا  دورا  التواصل  ووسائل  اإلعالم  ويلعب  العوملة،  مظاهر 

الثقافية الغربية عىل جمتمعاتنا العربية.
االجتامعية  التحوالت  هليمنة  نتيجة  نشأت  التي  الفكرية  االستقاللية  ففكرة 
واالقتصادية والثقافية قد خلقت نوعا من القضايا والتحديات مل تكن موجودة عىل 

الساحة االجتامعية من قبل.
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ولعل ظاهرة التحرض بكافة مظاهرها وانعكاساهتا عىل البنية املجتمعية قد أثرت بل 
أوجدت بعض املفاهيم الغريبة واألفكار املتخبطة بني سيطرة الرتاث الثقايف وهجوم 

األفكار املستحدثة التي بال شك تؤثر تأثريا سلبيا عىل األبناء واالرس. 
إال أن طبيعة التغريات ليست مجيعها ذات آثار سلبية، ولكن دائام ما حيرص الباحثون 
للتحوالت  نتيجة  املجتمع  تواجه  قد  التي  املخاطر  من  للوقاية  خريطة  وضع  عىل 

املجتمعية. 
املجتمعية  القيم  اهنيار  الوقاية من خماطر  من  اسرتاتيجية  البدء يف وضع  وعليه جيب 
وأيضا خطط منهجية للنهوض باملجتمع ونظمه البنائية سواء االجتامعية، االقتصادية، 

السياسية، أو الثقافية.
ا ملكانة األرسة حيث تعد أحد مكونات نظام القرابة وما متثله من أمهية كوهنا نواة  ونظراً
نشأة املجتمعات وعىل الرغم مما يطول النظم االجتامعية داخل املجتمع من تغريات 

إال أن األرسة تظل باقية وراسخة فبها تعمر األرض.
والتصدي  االجتامعية  النظم  محاية  يف  اجلامعي  التعليم  عىل  يقع  العبء  فإن  وعليه 
للسلوكيات الدخيلة عىل املجتمع، ولن يتحقق ذلك سوى بتطوير املناهج الدراسية 

وخروجها من قالب تلقي املعلومة إىل قالب البحث والتطبيق.

 
أسرةتعليمتنمية

- فرص بسوق العمل

- تنمية جمتمعية

- تعليم جيد

- تفوق درايس

- أرسة مستقرة

- أبناء أسوياء
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لماذا األسرة؟ ولماذا التعليم الجامعي؟

لتحقيق  املطلوبة  التطورات  ومواكبة  املخاطر  من  والوقاية  التحديات  مواجهة  إن 
التنمية لن يتم سوى بمنظومة متكاملة من األرسة، والتعليم اجلامعي. 

إن تنشئة جيل حيمل بني جنباته الفكر واملعرفة واخلربات السوية ملن شأنه تكوين أرسة 
تعتنق مبادئ وقيم حمافظة عىل تعاليم دينها وحريصة عىل التامسك والتضامن. 

لذلك تضع الدراسة احلالية هدفا مبارشا أال وهو حتليل مضمون املناهج األرسية وذلك 
لعدة أسباب حيث يمكن من خالل طرح تلك األسباب اإلجابة عىل التساؤل السابق 

ملاذا األرسة والتعليم؟ وملاذا حتليل مضمون املناهج األرسية؟
 األرسة هي املحيط الصحيح لنشأة األبناء يف ظل منظومة من القيم. 

بيئة  اجلامعي  التعليم  مرحلة  إىل  األسايس  التعليم  من  بداية  التعليم  منظومة  تعد   
املعرفة وبناء اخلربات.

 مرحلة التعليم اجلامعي بوابة خروج األجيال لالحتكاك بالبيئة اخلارجية ويتحتم 
أن يتسلح الشباب بالعلم والقدرة عىل مواجهة احلياة العملية.

وتكاملهام  تعليمية  واجلامعة كمؤسسة  تربوية  بني األرسة كمؤسسة  تكامل  هناك   
ينشأ جيال قادرا عىل حتمل املسؤولية.

البناء  خالل  ومن  الشباب،  لفكر  املكونة  الروافد  أحد  اجلامعي  التعليم  مرحلة   
رشيك  اختيار  مسؤولية  تقدير  وطالبات«  »طالب  األبناء  يستطيع  اجليد  الفكري 
قد هتدد األرسة  التي  املخاطر  التعرف عىل طبيعة  احلفاظ عىل األرسة،  أمهية  احلياة، 

وكيفية مواجهه األزمات األرسية وإدارهتا.
 فجيل اليوم هم أرباب أرس الغد وعلينا تأهيلهم هلذا الدور، وهم أيضا أخصائيون 
ومرشفون ومعاجلني يمكن بناء قدراهتم املهنية للعمل واملشاركة مع املؤسسات املعنية 

باألرس.
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ولعل تلك اخلربات لن تتشكل سوى بمنح الطالب والطالبات املعلومة الصحيحة 
واملعرفة الشاملة والوقوف عىل طبيعة املجتمع الذي ينتمون إليه والتعرف عىل الثقافة 
املجتمعية رضورة احلفاظ عىل اهلوية العربية التي لن تتحقق بدون أرس سوية، مستقرة 

تنشئ جيال قويا.

إن أمهية حتليل مضمون املناهج األرسية بالتعليم اجلامعي من شأنه العمل عىل:
 تشكيل ثروة معرفية ومعلوماتية عن املعارف املعنية باألرسة. 

 النظر إىل األرسة واألبناء نظرة حتمل الرؤية املستقبلية.
 بناء قدرات ومهارات جيل من الطالب والطالبات لدهيم الوعي الثقايف.

 تأهيل طالب اجلامعة وطالباهتا خاصة اخلرجيني لسوق العمل.
 البدء يف بناء قدرات أخصائيني اجتامعيني ونفسيني يف املجال األرسي.

 إلقاء الضوء عىل أمهية توفر خصائص الباحث األرسي.
 بناء جرس الرشاكة املجتمعية بني اجلامعة واملؤسسات العاملة باملجال األرسي.

 حتقيق ما تسعى إليه رؤية اململكة 2030 من النقلة النوعية اخلاصة بالتعليم واألرسة.

6( ماهية المناهج الدراسية:

تعددت تعريفات املنهج نظرا لعوامل خمتلفة، كاختالف وجهات النظر التي ينظر إليها 
كل متخصص، وكذلك التطور الذي شمل مجيع ميادين احلياة اإلنسانية سواء يف جمال 
الرتبية أو احلياة أو العلمية واالجتامعية ومتغريات العرص. ومتيل أغلب كتب املناهج 

املتداولة إىل حرص تعريفات املنهج يف قسمني )املفهوم القديم واملفهوم احلديث( .

المنهج وفق المفهوم التقليدي )القديم(:

1. جمموعة املواد أو املقررات الدراسية التي عىل الطالب أن يدرسها يف حجرة الدراسة 
بمعونة املدرس. 
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التالميذ، واملتضمن عددا من موضوعات  التي يدرسها  الدراسية  املواد  2. جمموعة 
املقررات الدراسية 

3. جمموعة املعلومات واملعارف التي تسعى املدرسة إلكساهبا الطالب، وتوضع يف 
شكل مقررات دراسية متخصصة. )احلارثي، 2018(.

من خالل التعريفات السابقة اقترص املنهج عىل املواد واملعارف واملحتوى، وأن عىل 
الطالب تلقيها يف املدرسة من قبل املعلم الذي يعترب املصدر الوحيد للمعرفة، وهذه 
نظرة قارصة يف العرص احلايل، وجيب أن تتغري النظرة إىل املنهج من قبل واضعي املناهج 

واملهتمني باملجال الرتبوي واملعلمني.

المنهج وفق المفهوم الحديث )المعاصر(:

1. املنهج هو جمموعة األنشطة التي يقوم هبا الطالب يف املدرسة وخارجها، وتكسبه 
خربات حتقق أهدافا مرسومة يف سبيل نموه ونمو جمتمعه.

2. مجيع ما تقدمه املدرسة إىل تالميذها حتقيقا لرسالتها الكربى يف بناء البرش ووفق 
الشامل  نموهم  حتقيق  عىل  يساعد  بام  سليمة،  علمية  وخطة  حمددة  تربوية  أهداف 

جسميا وعقليا ونفسيا واجتامعيا وروحيا.
عىل  التالميذ  ملساعدة  املدرسة  تقدمها  التي  املخططة  اخلربات  مجيع  هو  املنهج   .3

حتصيل خمرجات تعليمية حمددة بأقىص ما متكنهم قدراهتم. )احلارثي، 2018( 
بجميع  املدرسة  وان  املنهج،  إىل  النظرة  تغري  يتضح  السابقة  التعريفات  خالل  ومن 
مجيع  من  للمتعلم  الشامل  النمو  بناء  يف  للمجتمع  الكربى  الرسالة  حتقق  مرافقها 

النواحي )املعريف واملهاري والوجداين..(، وليس اجلانب العلمي أو املعريف فقط.

7( معايير عامة لتقييم المنهج الدراسي:

الذي  يتم االسرتشاد بوجهات نظر تربوية حديثة تتامشى مع طبيعة العرص  غالبا ما 
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ومراعاة  والعمل  باحلياة  التعليم  وربط  املعرفة  وتكامل  اخلربة  وحدة  مثل  فيه  يوجد 
لتقييم  معايري  عدة  صياغة  عىل  االتفاق  تم  فقد  عليه  وبناءاً  التعلم،  يف  النضج  رشط 

املناهج الدراسية منها:
 أن خيدم املستوى الذي يؤلف له.

والعادات  والقيم  واالجتاهات  األساسية  واملفاهيم  باملعلومات  الطالب  يزود  أن   
واملهارات املتصلة بطبيعة املادة الالزمة هلم يف حياهتم.

 أن تكون املعلومات املتضمنة به وثيقة الصلة باحلياة مفرسة لبعض ظواهرها.
 أن يربط قدر املستطاع مادته باملواد الدراسية األخرى حتقيقا ألمهية تكامل املعرفة.

 أن يعرب عن نفسه بأكثر من أسلوب بحيث حيتوي عىل الرسومات واألشكال البيانية 
واخلرائط والصور واجلداول برشط أن يسهل قراءة تلك األساليب املختلفة.

ووضوح  الدافع  كإجياد  التعلم  نظريات  أحدث  وفق  وعرضه  تنظيمه  يف  يأيت  أن   
اهلدف.

 أن يراعي يف حمتواه ظروف الزمان وإمكانات املكان. 
 أن يراعي يف عرضه وأسئلته ومطالبة الفروق الفردية بني الطالب.

 جيب أن يالئم الكتاب الدرايس مستوى نضج الطالب الذين وضعت هلم ويتصل 
هذا األمر مبارشة بأعامرهم وخرباهتم الدراسية واللغوية وبيئتهم االجتامعية.

املعلومات  يشتمل عىل  املدريس وأن  املنهج  التطورات يف جمال  يتناول أحدث  أن   
واحلقائق األساسية التي ينبغي للطالب اإلملام هبا عىل مستوى الصف الذي يوجدون 

فيه.
 أن يتم توضيح اهلدف والقصد من وراء تعلم خمتلف أجزاء مادة الكتاب.

 أن حتتوي عىل أسئلة متنوعة من حيث الصياغة واملضمون وأن تكون كافية ملساعدة 
الطالب عىل فهم املنهج الدرايس وأن تتدرج من حيث الصعوبة واملتطلبات بام يالئم 

تفاوت قدرات الطالب ومستوياهتم.
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التعليم في المملكة العربية السعودية:

أولوياهتا  من  جعلته  حيث  ا،  كبرياً ا  اهتامماً بالتعليم  السعودية  العربية  اململكة  اهتمت 
التي تسعى إىل حتقيقها عن طريق توفري اإلمكانات املادية واملعنوية التي تساعد عىل 

بناء إنسان قادر عىل مواكبة التقدم البحثي والتقني يف مجيع املجاالت. 

ويمكن إمجال أبرز ما ورد يف هذا اخلصوص فيام ييل:
 نص النظام عىل واجبات الدولة جتاه رعاية العلوم واآلداب والثقافة.

 تشجيع البحث العلمي.
 توفري التعليم العام ومكافحة األمية.

 إنشاء اجلهات احلكومية املعنية بالتعليم بجميع فروعه ومنها:
 وزارة التعليم املسؤولة عن التعليم العام والعايل.

 املؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب املهني.
 مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

 إقامة املراكز البحثية العلمية.
)البقمي،  التخصصات.  خمتلف  يف  والطالبات  الطالب  من  العديد  ابتعاث   

2010م، ص14(.
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المبحث الثاني
تفسير وتحليل نتائج الدراسة

أواًل: نتائج حتليل مضمون املناهج األرسية 

بجامعات المنطقة الشرقية 

ثانيًا: نتائج حتليل مضمون املناهج األرسية 

بجامعات منطقة الرياض

ثالثًا: نتائج حتليل مضمون املناهج األرسية 

بجامعات منطقة الحدود الشمالية

رابعًا: نتائج حتليل مضمون املناهج األرسية 

بجامعات منطقة مكة المكرمة
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المناهج الدراسية التي تم تحليلها 

أواًل: نتائج تحليل مضمون المناهج األسرية 
بجامعات المنطقة الشرقية 

1( حتليل مضمون املناهج األرسية بكلية اآلداب جامعة امللك فيصل 
2( حتليل مضمون للمناهج األرسية بكلية اآلداب جامعة الدمام 

ثانًيا: نتائج تحليل مضمون المناهج األسرية 
بجامعات منطقة الرياض 

1( حتليل مضمون املناهج األرسية بجامعة امللك سعود 
2( حتليل حمتوى مقرر علم االجتامع األرسي بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 

ثالًثا: نتائج تحليل مضمون المناهج األسرية 
بجامعات منطقة الحدود الشمالية 

1( حتليل املناهج األرسية بجامعة تبوك 
2( حتليل مضمون مقرر رعاية األرسة والطفولة جامعة حائل 

3( حتليل مضمون مقرر األرسة والطفولة - كلية العلوم واآلداب يف الرس 

رابًعا: نتائج تحليل مضمون المناهج األسرية 
بجامعات منطقة مكة المكرمة 

حتليل مضمون املناهج األرسية يف كلية اآلداب بجامعة امللك عبد العزيز 
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تمهيد
تسهم الدراسات التطبيقية ال سيام يف البحوث االجتامعية واإلنسانية يف الوقوف عىل 
طبيعة الظواهر، وتساعد يف الوصول إىل القوانني التي حتكم الظاهرة إىل جانب عالقتها 
مقومات  أحد  التحليلية  الدراسة  وتعد  للمجتمع،  االجتامعي  للبناء  املشكلة  بالنظم 
البحوث التي تساعد عىل الوصول إىل تفسري وحتليل ما توصلت إليه الدراسة سواء 
كانت دراسة حتليلية تنظريية ألحد املوضوعات أو ما يتبع تلك الدراسة التحليلية من 

إجراء دراسة ميدانية بعدية للخروج بعدد من النتائج واملقرتحات القابلة للتنفيذ.
باجلامعات  األرسية  املناهج  مضمون  »حتليل  احلالية  الدراسة  تلقي  فسوف  وعليه 
اتباع أحد املناهج العلمية »منهج حتليل  السعودية« الضوء بطريقة منظمة تم خالهلا 

املضمون« عىل واقع وطبيعة، حمتوي، أهداف وخمرجات تلك املناهج األرسية.
إن ما تم التوصل إليه من نتائج وتفسريات هي نقل واقعي ملا يتم تدريسه من مناهج 

أرسية ببعض اجلامعات السعودية. 

تم اختيار ثامن جامعات متثل املناطق اجلغرافية للمملكة العربية السعودية بحيث يكون 
مسحا منهجيا شامال، وقد جاء التوزيع كاآليت:

 املنطقة الرشقية ومتثلها جامعة امللك فيصل وجامعة الدمام.
امللك  وجامعة  اإلسالمية  سعود  بن  حممد  اإلمام  جامعة  ومتثلها  الوسطى  املنطقة   

سعود.
 املنطقة الغربية ومتثلها جامعة امللك عبد العزيز.

 املنطقة الشاملية ومتثلها جامعة تبوك، حائل، الرس.
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املنطقة الرشقية
األحساء والدمام

املنطقة الوسطى
 الرياض

املنطقة الغربية
مكة املكرمة وجدة

املنطقة الشاملية
حائل، اجلوف، تبوك، جازان

جامعة امللك فيصل، 
جامعة الدمام

جامعة اإلمام 
حممد بن سعود 

االسالمية، جامعة 
امللك سعود

جامعة امللك 
عبد العزيز

جامعة تبوك، 
جامعة حائل، الرس

المناهج الدراسية التي تم تحليلها:

ا دراسياًا يتناول مناهج أرسية وسوف  تم حتليل مضمون ملحتوي عدد ثامن وعرشون مقرراً
توضح عملية التفسري والتحليل لتلك املقررات أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج.

املوضوعاتاملنهجم

مداخل نظرية ودراسات إمربيقية/علم اجتامع األرسة علم االجتامع العائيل1
والطفولة )مكرر(.

علم االجتامع األرسي2
نظريات ودراسات أرسية يف املجتمع السعودي/

املشكالت والقضايا االجتامعية/األنثروبولوجيا أسس 
نظرية وتطبيقات عملية.

علم االجتامع األرسي3

دراسة حتليلية للمشكالت االجتامعية التي تواجه 
املرأة السعودية/املجتمع العريب السعودي/

مبادئ علم االجتامع/علم االجتامع الطبي/حقوق 
اإلنسان/مدخل للعلوم األرسية والرتبوية/نظرة يف 

علم االجتامع األرسي/اخلدمات األرسية يف جمال 
األرسة والطفولة/اخلدمة االجتامعية يف جمال األرسة 

والطفولة/االستشارات واإلرشاد االجتامعي/العمل 
مع مؤسسات املجتمع املدين/علم النفس االجتامعي/
العالج األرسي/اإلرشاد والتوجيه/النظام االجتامعي 

يف اإلسالم/االقتصاد املنزيل.
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كوحدة  املوضوعات  من  غريها  أو  األرسية  املناهج  مضمون  حتليل  مراحل  إلمتام 
للتحليل جيب عرض ما حتتوي عليه وحدة التحليل كخطوة أوىل من خطوات حتليل 
املضمون تليها تفكيك وحدة التحليل، هي هنا املنهج األرسي، ثم حتليل ما يتضمنه 

من موضوعات.

اتباع  تم  التي  القواعد  من  عدد  اجلامعات  داخل  التعليمية  العملية  إجراءات  تتبع 
إجراءاهتا طبقا للمعايري التي تم وضعها من قبل:

  NCAAA اهليئة الوطنية للتقويم واالعتامد األكاديمي 
 اخلطة االسرتاتيجية للجامعة.

 اخلطط االسرتاتيجية للكليات.
 توصيف املقررات داخل كل قسم.

ونظرا ألمهية حتقيق رؤية ورسالة وهدف اجلامعات والعمل عىل احلصول عىل االعتامد 
بقضايا وموضوعات  املعنية  الدراسية  املناهج  إعداد  فإن مرحلة  الداخيل واخلارجي 
حمددة اهلدف منها اكتامل املنظومة التعليمية بتحصيل الطالب والطالبات أكرب قدر من 

املعرفة واخلربات وتنمية املهارات وبناء القدرات.

هذا وجيب أن تتوفر عدة رشوط للمنهج الدرايس الذي يتضمن منهجا حيمل رسالة 
معرفية حمددة منها:

 وضوح عنوان املقرر وأن يصاغ بالطريقة العلمية واحتواؤه عىل متغريين أو أكثر.
 أن يتضمن العنوان عدة مفاهيم ومصطلحات واضحة وحمددة.

 احتواء املنهج عىل حمتويات توضح املوضوعات التي يتضمنها املقرر.
 ينبغي أن يكون لكل موضوع رئيس عدد من املوضوعات الفرعية. 

 أن يرتبط املنهج بغريه من املناهج لتشكيل عملية توحيد املفاهيم وخدمة التخصص.

 موضوعات املنهج ينبغي أن حتمل رسائل فكرية ومعلوماتية تفيد الطالب والطالبات.
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 مقدمة من املؤلف حتتوي عىل اهلدف والرسالة من املنهج.
االنفعالية،  اإلدراكية،  كاملعرفية،  للطالب  التعليمية  األهداف  املقرر  حيقق  أن   

الوجدانية، احلركية.
مدارك  تنمية  عىل  تساعد  تطبيقية  ومهارات  أنشطة  عىل  املنهج  حيتوي  أن  ينبغي   

الطالب.
 أن تصاغ جمموعة من األسئلة هناية كل فصل الستثارة العصف الذهني للمتلقني.

 إخراج الكتاب بشكل الئق وجيد واحتواؤه عىل أشكال ورسومات. 
)املنظمة   )19( أهداف.  من  املنهج  حققه  ما  ومدى  التعلم  نواتج  قياس  إمكانية   

العربية للعلوم والرتبية والثقافة،  2022-2017( 

وال شك أن غاية ما هتدف إليه اجلامعات كمنظومة تعليمية هو احلصول عىل االعتامد 
األكاديمي وحتقيق اجلودة الشاملة واالرتقاء يف الرتتيب الوطني والعاملي بني اجلامعات، 

وهلذه األهداف آثاٌر مهمة التي ستنعكس عىل:
 ختريج طالب عىل درجة عالية من الكفاءة والتميز.

 زيادة اإلقبال عىل خرجيي تلك اجلامعات بسوق العمل.
 االستفادة ممن حيمل معارف ومهارات مرتبطة باألرسة يف العمل بالربامج األرسية.

 ارتفاع مكانة منسويب اجلامعة نظرا للسمعة األكاديمية الرفيعة.
 حتقيق النقلة النوعية التي هتدف إليها اململكة من خالل منظومة تعليم خيدم قضايا 

املجتمع.
ولعل تلك املميزات لن تتحقق سوى بالعمل املستمر يف حتسني وتطوير األداء داخل 
املؤسسات التعليمية واحلرص عىل جودة وانتقاء املعارف واملهارات وتطوير أسلوب 

طرحها بام يتالءم مع املتطلبات احلالية.
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وللوقوف عىل نسبة ما يتم حتققه من األهداف التي متت صياغتها تم طرح عدد من 
التساؤالت التالية:

 هل تم توظف املادة العلمية باملناهج األرسية بحيث ختدم القضايا املجتمعية؟
 هل تتناسب موضوعات املناهج األرسية مع التغريات التي طالت املجتمع؟

 هل موضوعات املناهج األرسية مناسبة بحث يمكن االستفادة منها يف احلياة؟
األمان  وتوفري  االهنيار  من  األرس  حلامية  تدخل  خطة  األرسية  املناهج  تطرح  هل   

األرسي؟
وهو ما ستجيب عليه نتائج الدراسة احلالية.

أواًل: نتائج تحليل مضمون المناهج األسرية 
بجامعات المنطقة الشرقية

تم تطبيق حتليل مضمون املناهج األرسية باملنطقة الرشقية عىل جامعتني، مها: 
1. جامعة امللك فيصل بمحافظة األحساء بمدينة اهلفوف. 

2. جامعة الدمام بمدينة الدمام.
ا لكون اجلامعة متثل رصحا علميا يتبع يف إدارة شؤونه التعليمية واإلدارية النظم  ونظراً
واللوائح القانونية التابعة لوزارة التعليم إال أن لكل جامعة لوائحها اخلاصة وكياهنا 
املستقل، ويتم العمل وفق خطط اسرتاتيجية حمددة األهداف وملزمة املخرجات، ويتم 
نسبةاً ألمهية حصول كل جامعة وكلية عىل االعتامد األكاديمي  قياسها بصفة دورية 
للتقويم واالعتامد  الوطنية  اهليئة  قبل  واملؤسيس، وذلك وفق معايري تم حتديدها من 

 NCAAA األكاديمي
لذلك تسعى كل جامعة وبصفة دائمة إىل تطوير خططها االسرتاتيجية املعنية باملناهج 

التدريسية.
أما فيام يتعلق باملناهج األرسية بجامعة امللك فيصل فيتم تدريسها بأقسام رئيسة كمقرر 
إجباري ويمثله قسم الدراسات االجتامعية شعبة االجتامع واخلدمة االجتامعية، كلية 



- 44 - 

تحليل مضمون المناهج األسرية
 بالجامعات السعودية

اآلداب طالب وطالبات.
مسمى املقرر هو علم اجتامع األرسة والطفولة والذي يتم تدريسه لطالب وطالبات 
املستوى الثالث وهو من املقررات اإلجبارية »متطلب إجباري من متطلبات الكلية«.
منها  األرسية  باملناهج  أيضا  وتتعلق  اختيارية  ولكن  الرئيسة  املقررات  من  هناك 
وهو  آخر  مقرر  وبني  بينه  االختيار  للطالب  حيق  والذي  االجتامعية  التنشئة  مقرر 
األنثروبولوجيا »علم اإلنسان« ولعل هذا النظام اتبع باخلطة التدريسية القديمة والتي 
من  األنثروبولوجيا  مقرر  أصبح  حيث  احلايل،  العام  دفعة  بتخريج  هبا  العمل  ينتهي 

املقررات اإلجبارية.

هناك مقررات فرعية معنية باألرسة تندرج حتت ما يسمي بمتطلب كلية منها:
 مقرر النظام االجتامعي يف اإلسالم والذي يتم تدريسه باملستوى السابع.

 مقرر اإلرشاد والتوجيه االجتامعي والذي يدرس لطالب املستوى السابع.
 مقرر املشكالت االجتامعية لطالب املستوى السابع.

 مقرر حقوق اإلنسان وهو من املقررات االختيارية لطالب املستوى الثامن.
 املجتمع العريب السعودي للمستوى اخلامس.

 اإلرشاد والتوجيه االجتامعي للمستوى الثالث.
 التدريب امليداين )2 ، 3(.

ومقرر  والقرابة  واألرسة  الزواج  منهج  تدريس  فيتم  املاجستري  بربنامج  يتعلق  فيام 
الثالث  املستوى  وطالبات  لطالب  عملية  وتطبيقات  نظرية  أسس  األنثروبولوجيا 

بربنامج ماجستري علم االجتامع.
هناك من األقسام التي تتضمن مناهجها التدريسية مقررات معنية باألرسة منها قسم 
املعنية باألرسة وهو مقرر  املناهج  الذي تتضمن مقرراته أحد  الدراسات اإلسالمية 

فقه األرسة.
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املستوىاسم املقررالكلية / القسماجلامعة
مالحظات الدرايس

امللك فيصل

اآلداب
قسم الدراسات 

االجتامعية

شعبة االجتامع 
واخلدمة 
االجتامعية

علم اجتامع
مقرر إجباري/ نظريالثالث األرسة والطفولة

مقرر إجباري/نظريالثالثإرشاد وتوجيه اجتامعي

مقرر اختياري/ نظريالرابعالتنشئة االجتامعية

املشكالت 
مقرر إجباري/نظريالسابعوالقضايا االجتامعية

مقرر اختياري/نظريالثامنحقوق اإلنسان

مقرر إجباري/نظريخامسجمتمع عريب سعودي

سياسات 
مقرر إجباري/نظريرابعالرعاية االجتامعية

النظام 
مقرر إجباري/ نظريالسابعاالجتامعي يف اإلسالم

مقرر إجباري/عميلالثامنتدريب ميداين 2،3

برنامج ماجستري اجتامعالثالثالزواج واألرسة والقرابة

األنثروبولوجيا اسس 
برنامج ماجستري اجتامعالثالثنظرية وتطبيقات عملية

ملحوظة:
  خطة بكالوريوس علم االجتامع واخلدمة االجتامعية وكذلك خطة ماجستري علم 

االجتامع سوف تدرج بمالحق الدراسة.
 املقررات املطروحة مطروحة عىل مستوى الكليات النظرية، أما الكليات العملية 

فهناك كلية الطب التي تتضمن قسم طب األرسة واملجتمع.
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1( تحليل مضمون المناهج األسرية
بكلية اآلداب جامعة الملك فيصل:

حتتل املناهج األرسية مرتبة عالية من االهتامم حيث يتم تدريس عدد ال بأس به من 
الدراسات  كقسم  االجتامعية  بالدراسات  املعنية  باألقسام  سواء  األرسية  املقررات 
االجتامعية شعبة االجتامع واخلدمة االجتامعية أو باألقسام األخرى بالكلية مثل قسم 
تتضمنه  وما  والفقهية  التفسريية  املقررات  من  بالعديد  املعني  اإلسالمية  الدراسات 
وأنواعه  الطالق  ورشوطه،  وأحكامه  كالزواج  أرسية  أحكام  من  املقررات  بعض 

واخللع وأحكامه وغريها من املوضوعات اخلاصة بفقه األرسة.
ترتكز املناهج األرسية بصورة أساسية عىل اخلطة الدراسية اخلاصة بالقسم، وكذلك 
االعتامد عىل توصيف املقررات ورؤية ورسالة وأهداف املقرر عىل حدة وهو ما ينبغي 

الوصول إليه حتقيقا جلودة التعليم ونواتج التعلم.

االجتامع  شعبة  االجتامعية  الدراسات  بقسم  باألرسة  املعنية  املناهج  لكثرة  ونظًرا 
واخلدمة االجتامعية فسيتم حتليل تلك املقررات عىل النحو التايل:

 اختيار املقررين الرئيسني اللذين يتم تدريسهام بالشعبة.
 حتليل مضمون لكل مقرر عىل حدة.

 حتليل حمتوي للمقررات التي تضم حمتوياهتا مناهج وموضوعات أرسية.
 نتاج ما حيتوي عليه كل مقرر.

 استخالص أهم نتائج حتليل املضمون.
بالنسبة للمقررات التدريسية فإن لكل مقرر رقم كود يسمى رمز املقرر ال يتكرر مع 
جامعة  متطلب  كوهنا  حيث  من  املقررات  تصنيف  يتم  لكي  وذلك  املقررات،  باقي 
املقررات  أن هناك بعض  إىل  بدون متطلب، ومصطلح متطلب هنا يشري  أو  كلية   /
الوثيقة  املقررات  أحد  أخذ  يتم  أن  جيب  الطالبة  الطالب/  جيتازها  لكي  التدريسية 
لن  التخرج  مرشوع  مقرر  الطالب/ة  جيتاز  لكي  املثال  سبيل  فعىل  باملقرر.  الصلة 



- 47 - 

تحليل مضمون المناهج األسرية
 بالجامعات السعودية

وتنفيذ  تصميم  مثل  املتطلبات  أحد  باجتيازه  سوى  املقرر  هذا  تسجيل  من  يتمكن 
البحوث وهكذا...

املقررات  اآلداب يصنف من  بكلية  والطفولة  اجتامع األرسة  بمنهج علم  يتعلق  فيام 
األرسية التخصصية، حيث حتتوي عدد ساعات الوحدة التدريسية للمنهج ساعتني 
ا للفصل  ويتم حتصيل كافة املعلومات واملوضوعات باملنهج خالل مخسة عرش أسبوعاً
ا للخطة الدراسية القديمة حيث يتم حاليا العمل باخلطة  الدرايس الواحد وذلك تبعاً
من  يتم  ساعات  ثالث  عىل  فيها  التدريسية  الوحدة  تعتمد  والتي  اجلديدة  الدراسية 
خالهلا تلقي املعارف اخلاصة باملنهج مرتني أسبوعياًا بواقع ساعة ونصف للمحارضة.
هذا وتعتمد حمتويات املقرر عىل موضوعات تم إدراجها بتوصيف املقرر والذي تم 
اعتامده باخلطة الدراسية وجيب تغطية كافة املوضوعات من خالل العملية التدريسية.
الثالث  املستوى  وطالبات  لطالب  والطفولة  األرسة  اجتامع  علم  مقرر  تدريس  يتم 

بمرحلة البكالوريوس.

من خالل حتليل مضمون املنهج اتضح احتواؤه عىل عدد من األهداف املطابقة ملا جاء 
بتوصيف املقرر وهي كالتايل:

 يتعرف الطالب والطالبات عىل مفهوم األرسة.
 يبني الطالب والطالبات تاريخ نشأة األرسة.

 يتعرف الطالب والطالبات عىل أساليب التنشئة االجتامعية.
 حيدد الطالب والطالبات املشكالت االجتامعية وكيفية مواجهتها.

حيتوي املنهج عىل عدد من املوضوعات »الفصول« الرئيسية والتي يندرج حتتها عدد 
وثيقة  مجيعها  فصال،  عرش  أحد  عىل  املنهج  حيتوي  حيث  الفرعية،  املوضوعات  من 

الصلة باألرسة.
يبدأ املقرر بمقدمة عن مفهوم وأمهية العائلة يف الترشيعات الدينية والقانونية، حيث 
وتندرح  رئيس،  كعنوان  العائلة  لدراسة  النظرية  األمهية  عنوان  األول  الفصل  حيمل 
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النظم،  أنواع  النظم،  خصائص  االجتامعية  النظم  مفهوم  منها:  فرعية  عناوين  حتته 
أهداف النظم تصنيف النظم، العائلة كنظام اجتامعي.

يتم االستعانة بأحد املراجع الرئيسة للمقرر بتحديد أجزاء من الكتاب ليتم تدريسها 
الشائع يف غالبية جامعات  التدرييس  بالتوصيف، ولعل هذا األسلوب  ملا جاء  وفقا 
اململكة يعد من سلبيات العملية التعليمية نظرا النخفاض قيمة املرجع عند حتويله إىل 

ملزمة مما يتسبب يف برت اجزاء قد تكون من األمهية أن يتحصل عليها الطالب.

النظرية  األمهية  وهو  فرعيٍّ  عنواٍن  عىل  حيتوي  فاملقرر  الفرعية  بالعناوين  يتعلق  فيام 
لدراسة األرسة، ويشتمل عىل:

 تعريف األرسة، ما هي العائلة؟ نموذج ملفهوم العائلة يف كندا.
تري الباحثة هنا أن إعطاء املؤلف نموذج عن األرسة الكندية له مردود ثقايف للطلبة من 
حيث احلرص عىل التغذية الثقافية املرتبطة باملنهج، إال أن املؤلف قد جانبه الصواب 

يف عدم إدراج نموذج من األرس العربية.
تاريخ  األرسة،  أنامط  األمريكية،  املوسوعة  يف  احلديثة  األرسة  األرسة،  خصائص   
الدراسات األرسية، تطور دراسات األرسة، حكامء مرص القديمة، األرسة يف العهد 
القديم، حكامء الصني كونفوشيوس، فالسفة اليونان أفالطون وأرسطو والرومان، 

األرسة يف املسيحية، األرسة يف اإلسالم، األرسة يف الفكر االجتامعي املعارص.

للمنهج  شارحا  تفصيال  تعد  الفرعية  املوضوعات  من  عدد  عىل  الفصل  احتواء  إن 
حتتوي  التي  املعارف  كثرة  عىل  تدل  فإنام  دلت  إن  التي  املعلومات  غزارة  عىل  وداللة 

عليها املناهج األرسية، ومن تلك املوضوعات الفرعية نجد:
 املداخل السيسيولوجيا لدراسة األرسة، دراسة األرسة كنظام، املدخل التفاعيل. 
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أما الفصل الثاين والذي حيمل عنوانا رئيًسا التطورات النظرية يف دراسة األرسة فهو 
من األمهية بحيث يعد من أساسيات البناء العلمي للطالب والطالبات والذي يتضمن 
بموضوع  املعنية  واحلديثة  الكالسيكية  العلمية  للنظريات  واملنهجية  النظرية  املعرفة 

األرسة، ومنها:
التطوري،  الرمزي، االجتاه  التفاعيل  الوظيفي،  املؤسيس: ويتضمن االجتاه   االجتاه 

االجتاه الرصاعي. 
نظرية  الوظيفية،  البنائية  النظرية  وتتضمن  األرسة:  فهم  يف  احلديثة  االجتاهات   
التنموية، نظريات  التفاعلية الرمزية، كام تطبق يف األرسة، النظرية  التفاعل الرمزي، 

التعلم االجتامعي، نظرية التحليل النفيس، نظرية الرصاع االجتامعي. 

من املوضوعات الرئيسة التي حيتوي عليها مقرر الفصل الثالث الذي يتحدث عن:
بنظام  املعنية  املوضوعات  من  به  بأس  ال  عدد  ويضم  األرسي،  والنظام  القرابة   
القرابة وتطوره،  املبارشة، حمور  املجانبة غري  املبارشة والقرابة  القرابة اخلطية  القرابة، 

النسق األبوي، دور األم واألب. 
ال شك أن تطرق املنهج إىل التعرف عىل نظام القرابة خاصة وأن القرابة تشكل البداية، 
وما وضعها العامل الفريد كروبر يف تصنيفه للقرابة من خالل التوجه األنثروبولوجي 
بعلم  الصلة  باملعارف وثيقة  الطلبة  تزويد  يتم  القرابة بحيث  نظام  أو  النسق  لتحليل 

األنثروبولوجيا مما حيقق التكامل بني العلوم.
حيتوي املقرر أيضا خصائص األرسة، تطور نظام األرسة من ناحية االتساع ومن ناحية 

الرئاسة. 
يالحظ يف هذه اجلزئية من املنهج تكرار للمعلومات واملصطلحات مما يؤثر عىل قوة 

وتسلسل املنهج وانتظامه.
املقرر األسايس وهو  املهمة وذات صلة وثيقة بموضوع  الفرعية  العناوين  هناك من 
األرسة والطفولة، ولعل أمهية ارتباط العناوين الفرعية بموضوع املقرر الرئيس حيمل 
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للموضوع  ا  عمقاً أكثر  بشكل  وتفسريه  بالنص  املتعلقة  املعلومات  غزارة  منها  معاين 
الرئيس، فنجد تفصيالت عن األرسة منها:

تطور وظائف األرسة، وظائف األرسة العربية، تنوع أنامط األرس يف العرص احلارض، 
األرسة املمتدة، األرسة اإلغريقية املمتدة، األرسة املمتدة يف اهلند، األرسة املمتدة يف 
مدغشقر املكانة املوروثة واملكتسبة، امليزات األساسية لألرسة العربية، مركز التنظيم 

االجتامعي للعالقات املمتدة. 
املقرر  مضمون  حتليل  من  ولعل  األقارب،  زواج  الزواج،  أنامط  أيضا  املنهج  يتناول 
عىل  األقارب  زواج  وكذلك  بالزواج  املتعلقة  العلمية  املادة  وإجياز  اختصار  يالحظ 
الرغم من أمهية هذا املوضوع نظرا لشيوعه باململكة العربية السعودية وما قد يرتتب 
عن  النامجة  الوراثية  األمراض  بعض  وانتشار  صحية  أو  اجتامعية  مشاكل  من  عليه 

زواج األقارب.
عىل  بالسلب  يؤثر  املوضوعات  أحد  يف  واإلسهاب  التفسريات  بعض  إغفال  إن 
خمرجات املنهج، فعىل سبيل املثال عدم التعمق يف حاالت وآثار ونتائج زواج األقارب 
ا ألنه نظام يعمل به  النفسية أو الصحية عىل الزوجني واألبناء ملن األمهية نظراً سواء 
باملجتمع وحيرص عىل إبراز جوانبه اإلجيابية والسلبية ومن األمهية أن يتعرف عليها 

الطلبة.

يتضمن حمتوي املقرر أيضا أحد القضايا املهمة وهي قضية الدور واملكانة من خالل:
 األدوار التي متر هبا األرسة العربية، األرسة يف املجتمعات الريفية، خصائص األرسة 

الريفية مميزات األرسة الريفية، األرسة يف احلرض. 
 أما الفصل الرابع فيحتوي عىل الزواج والتغري االجتامعي، الزواج رضورة، معنى 
الزواج، الزواج كنظام اجتامعي، االختيار للزواج مسؤولية اجتامعية، الزواج باملعنى 
الغريب، أشكال الزواج )مرص، اهلند، اليونان، اليهود( املظهر القانوين للزواج »عقد 

الزواج«.
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 أشكال الزواج، وحدانية الزواج، تعدد الزواج، تعدد الزوجات، تعدد األزواج، 
الزواج اجلامعي، قواعد السكن، الزواج ومفهوم األدوار. 

 نظريات الزواج واألرسة، النظرية البنائية الوظيفية، نظرية التفاعل الرمزي. 
للمعلومات  تكرار  مالحظة  تم  املنهج  من  اجلزئية  هذه  مضمون  حتليل  خالل  من 
عدم  جانب  إىل  التعليمي  املحتوى  يضعف  مما  باملنهج  النظرية  بالتوجهات  املتعلقة 

نظامية تسلسل املوضوعات وكثرهتا خاصة املوضوعات الفرعية.
- نظريات الزواج الطولية، عمليات التكيف، تطبيق النظريات عىل نوعية واستقرار 
الزواج، التعليق والطرق، املتزوجون يظلون معا يف عهد الطالق، املقدرة عىل التكيف 
املشرتك،  بالتاريخ  االعتزاز  تغيريه،  يمكن  ال  ما  مع  العيش  عىل  القدرة  التغيري  مع 
احلميمية  الرصاع،  عىل  أضواء  غربية،  ميدانية  دراسات  تدوم،  التي  الزجيات  احلظ، 

السيكولوجية واجلنسية. 

نستخلص من حتليل مضمون املقرر ال سيام موضوع الزواج بعض املالحظات، منها:
 فقدان الرتتيب املعلومايت.

 عدم تناسق العناوين الفرعية من ناحية تركيب اجلمل.
 إغفال التفسري لبعض املصطلحات. 

 ينتقل املنهج إىل األرسة يف اإلسالم حيث التناول لعدد من املوضوعات، منها:
الرشعية،  الزواج  أحكام  ثانياًا  اإلسالمية،  النظرية  يف  العائلة  اإلسالم،  يف  العائلة 

الصفات املفضلة عند اختيار الرشيكة يف اإلسالم، مفهوم الكفاءة يف اإلسالم.
املحرمات  اإلسالم،  يف  النساء  من  املحرمات  نظام  األرسية،  والواجبات  احلقوق 
اخلالفات  مواجهة  يف  اإلسالمي  النظام  الرضاعة،  بسبب  املحرمات  القرابة،  بسبب 

واملشكالت األرسية.
الثقافة اإلسالمية وأمهيتها لألرسة، ولعل مثل  من املوضوعات املهمة والتي تلمس 
الدراسات  مثل  أخرى  أقسام  يف  أكرب  بتعمق  تناوهلا  يتم  والتي  املوضوعات  تلك 
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باألقسام  تناوهلا  يف  بالتوسع  االهتامم  جيب  بحيث  األمهية  من  أهنا  إال  اإلسالمية 
ا ألمهية بناء تلك اخللفية الثقافية لدى الطالب والطالبات. األخرى نظراً

التكامل  وعوامل  األرسي  التكامل  عىل  اخلامس  بالفصل  الرئيس  املوضوع  حتوي 
األرسي والذي يتفرع منه عدد من املوضوعات املهمة:

أ( العامل البنائي للتكامل األرسي: أي وحدة كيان األرسة، التوافق اجلنيس، والتوافق 
عند  احلساسية  ذات  املوضوعات  من  األرسي  للتكامل  البنائي  والعامل  الثقايف. 
تناوهلا، وقد تعاين منه كثري من األرس بسبب احلياء من تداوله ال سيام يف مشكلة عدم 
التوافق اجلنيس بني الزوجني لذلك جيب التطرق إليه ومعاجلته من خالل االستشارات 

واإلرشاد األرسي.

ب( الرصاع داخل األرسة وأثره عىل أفرادها:
ا عىل أحد املصطلحات املنترشة يف األوساط األرسية   احتوي مضمون املقرر أيضاً
األرسي،  والتوتر  التفكك  يف  تتسبب  والتي  األرسة  عىل  االجتامعية  الضغوط  وهي 
 – الرصاع   – )التعاون  األرسة  يف  الداخلية  العالقات  األرسي،  التفكك  أسباب 

التنافس(.
وتنقسم  األرسية،  األزمات  األرسي،  التفكك  تعريف  باملنهج  املهمة  املحاور  من   
والطالق،  اهلجر  أزمات  عن  ينتج  الذي  التواصل  لعدم  ا  فارغاً بناءاً  تشكل  أرسة  إىل 

وعوامل خارجية وداخلية. 
أرسة  األطراف،  أحد  برحيل  األرسة  انحالل  األرسة،  لتفكك  الرئيسة  األشكال   
القوقعة الفارغة، وجود األرسة بدون تفاعل أو عالقات، مراحل التفكك األرسي 
)الكمون /االستثارة /االصطدام انتشار النزاع /البحث عن احللفاء /مرحلة إهناء 

الزواج(.
 مشكالت الطالق، أسباب الطالق، أسباب عامة، أسباب خاصة، مشكالت تعدد 
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األرسي،  التوافق  إىل  تؤدي  التي  العوامل  األرسي،  بالتوافق  املقصود  الزوجات، 
جماالت التوافق األرسي )التوافق االجتامعي / اجلنيس /الديني /الثقايف(.

قياس التوافق والتكيف األرسي من خالل مخسة مقاييس االنسجام/عدم االنسجام 
اإلشباع/ بالنفس/عدم  والثقة  العواطف  املشرتكة/إظهار  واالهتاممات/االنشطة 
التفكك  تعريف   – األرسي  التفكك  األرسة،  يف  اخلدم  والتعاسة،  بالعزلة  الشعور 
األرسة  تفكك  وليام،  تصنيف  حسب  األرسة  لتفكك  الرئيسة  األشكال  األرسي، 

برحيل أحد الطرفني، تغري االدوار، أرسة القوقعة الفارغة النزاعات األرسية. 
عىل   – االنحراف  نرش  عىل   – الزوجني  عىل  األفراد،  عىل  األرسي  التفكك  آثار   

التنمية. 
الرتبوية،  املؤسسات  العالج،  ثانيا  الرقابة،  أوال  األرسي  التفكك  مشكلة  حل   
املؤسسات الثقافية واإلعالمية، املؤسسات الصحية )مؤسسات تابعة لوزارة الصحة 

للسالمة اجلسدية والنفسية( مؤسسات اإلرشاد الزوجي، برامج التوعية األرسية.
لعل ما تم استخالصه من خالل حتليل مضمون املوضوعات املعنية بتفكك األرسة 
اهلاميش  التناول  جانب  إىل  ألمهيتها،  وفقا  املوضوعات  ترتيب  عدم  مالحظة  تم  أنه 
للعمل  والطالبات خاصة ممن سيتأهل  الطالب  تفيد  التي  املهمة  املوضوعات  لتلك 
نقاط  شكل  يف  املحتويات  جاءت  حيث  باألرسة،  املعنية  املؤسسات  أو  باجلمعيات 

وافتقارها للتعمق يف املحاور األرسية التي حيتوي عليها املقرر.
احتوي املقرر أيضا عىل دور املنهج اإلسالمي يف احلفاظ عىل األرسة وعالج مشاكلها، 

آثار التفكك األرسي يف ضوء املنهج اإلسالمي.

وعن املوضوعات الرئيسة التالية تتطرق رسائل املنهج إىل:
الفصل السادس مظاهر التفكك األرسي: »دارسة ميدانية ظاهرة الطالق يف املجتمع 

القطري الباحثة كلثم عيل غانم« 
 أوال الزواج بني االستقرار والتفكك. 
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 ثانيا متى حيدث الطالق؟ »السنة األوىل عىل املحك« مشكالت الطفولة يف األرس 
املفككة، أسس حل املشكالت األرسية »عرض للدراسة امليدانية بقطر«.

 الطالق كآلية من آليات تفكك األرسة املرصية دراسة ميدانية لعبد الوهاب جودة «.
تنقل  األرسية  املشكالت  عن  امليدانية  الدراسات  من  بعدد  االستعانة  أن  شك  ال   
التجارب الواقعية للطالب والطالبات مما حيقق التكامل بني اجلانب النظري من خالل 
املعلومات التنظريية واجلانب التطبيقي من خالل التعرف عىل الدراسات األمربيقية.

يتناول املؤلف فيام بعد عرض حمتويات للموضوعات الرئيسة التي يتضمنها الفصل 
والتي منها:

 التفكك األرسي، رؤية جيدنز للنظام األرسي، الطالق يف املجتمع املرصي، أسباب 
الطالق، آثار الطالق، مسؤولية رعاية األبناء بعد الطالق، آثار الطالق عىل املطلقة، 

آثار الطالق عىل املطلق. 
من أهداف الفصل السابع والذي حتقق من خالل الرسائل العلمية املوجهة للطالب 
والطالبات التعرف عىل مفهوم األرسة والتنشئة االجتامعية، مفهوم التنشئة االجتامعية، 
وسائل  أهم  االجتامعية،  التنشئة  من  اهلدف  النفيس،  التعريف  االجتامعي،  التعريف 
التنشئة االجتامعية،  أساليب  التنشئة االجتامعية،  التنشئة االجتامعية، دور األرسة يف 
حقوق الطفل، االتفاقيات الدولية حلقوق الطفل حق الطفل يف احلامية، محاية الطفل 
من العنف، اإلسالم وحقوق الطفل، مفهوم العنف، معنى اإلساءة، األبناء الضحية، 
املعتدون األجانب، أشكال اإلساءة ومظاهرها التدخل، أساليب الوقاية، اإلمهال ما 

هو؟ وما تأثريه عىل األطفال؟ اإلمهال العاطفي واجلسدي والتعليمي.
التدليل،  التحقري،  الطفل،  عىل  أثرها  مظاهرها،  العاطفية  النفسية  اإلساءة  هي  ما 
الطفل،  معنويات  حتطم  اجلنسية،  اإلساءة  التهديد،  املضايقة،  التضارب،  القسوة، 

مظاهره، دور وسائل اإلعالم يف احلد من العنف ضد األطفال.
العنف واإلساءة واإلثار  تناقش قضية  التي  الرئيسة  املوضوعات  تناول عدد من  تم 
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املرتتبة عىل تلك األساليب الضارة بنفسية األبناء ومستقبلهم مما يؤدي إىل خلق جيل 
من املرىض النفسيني إن مل يتم التدخل والوقاية والتوعية من تلك األساليب اخلاطئة 
يف التعامل مع األبناء. وترى الباحثة أنه من أهم ما حيتوي عليه مضمون ذلك املقرر.

ينتقل املنهج إىل تناول أحد املوضوعات الرئيسة املهمة وهي التغري االجتامعي الذي 
ا من األهداف يف صورة موضوعات أساسية منها: جاء بالفصل الثامن وحيمل عدداً

األرسة يف املجتمع الغريب، الشكل العائيل الرأساميل، معنى التغيري يف املؤسسة العائلية 
األنواع  أسرتاليا،  مثال  العائلة  أنواع  تنوع  األمريكية،  الرأساملية  العائلة  الرأساملية، 
العالقات  أثر  العائلة كوحدة،  املختلفة للعائلة وأثرها عىل الطفل، اخلسارة األبوية، 
السابق عىل  الفصل  احتواء  كندا. حيث يالحظ  العائلة يف  الطفل،  نمو  العائلية عىل 

جمموعة من اإلحصاءات الرقمية عن جمتمعات غربية.  
ترى الباحثة أن فقرات هذا الفصل ليس من األمهية يف يشء وعدم احتواء املقرر عىل 
ا التي حيتوي عليها املقرر  هذا الفصل لن يؤثر عىل بناء املحتوى من املوضوعات أيضاً
وليست ذات فائدة كمحتوى لطالب وطالبات الفصل التاسع الذي يناقش: األرسة 
الغربية الوجود واملاهية، التغري يف أسرتاليا، زمان التغري، الزواج يف السبعينات ارتفاع 
معدالت الطالق، نمط احلياة الرسيع لألرسة، العوامل التي شكلت طبيعة املتغريات 
الوقت  ضغط  تنظيمية،  كأنامط  الوقت  كقيمة،  الوقت  الوقت،  مفهوم  املتسارعة، 

النفيس، نمط العائلة وتأثريه عىل الوقت.
فإذا كان اهلدف الذي تسعى إليه املناهج األرسية هو منح الطالب والطالبات رسائل 
مبارشة للحفاظ عىل األرسة متامسكة ومستقرة فإن حمتوى املناهج جيب أن حيمل رسائل 
واقعية وحديثة مع الرتكيز عىل املجتمع املحيل، فنحن نسعى إىل متكني اخلرجيني من 
اجلنسني لسوق العمل، وكذلك االستفادة من ثقافتهم التعليمية يف إحداث التكامل 
بني بيئة اجلامعة وبيئة املؤسسات العاملة يف املجال األرسي، ولن يتأتى ذلك بالرسد 

لألنامط ومعلومات قديمة وغريبة عن جمتمعنا.
أركان  العوملة،  مفهوم  العوملة،  أمام  األرسة  خصوصية  فيناقش  العارش  الفصل  أما 
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األرسة  من  العوملة  تريد  ماذا  العربية،  األرسة  عىل  للعوملة  االجتامعية  اآلثار  العوملة، 
العربية؟ 

األرسة  األرسة،  نمط  تغري  املرصية،  األرسة  يف  التغري  مالمح  رصد  ميدانية  دراسة 
الفردية  األرسة،  أفراد  رؤى  وتشكيل  املعلومايت  التحدي  االجتامعية،  والوظيفة 
االجتامعي،  الضبط  االنتامء وغياب  الروابط، ضعف  االستغاللية يف  وجتزئة األرسة 
التحليل  القيمي،  والنسق  األرسة  األرسي،  التفكك  لألشياء،  املادية  النظرة  سيادة 
التنشئة  عىل  االستهالكية  للنزعة  السلبية  اآلثار  االستهالكي،  للنمط  السسيولوجي 

االجتامعية، وسائل اإلعالم.
»من املوضوعات املهمة التي تعد من املحاور احلديثة والتي جيب معاجلتها خاصة فيام 
يتعلق بتأثري العوملة عىل البناء أو التفكك األرسي، وقضية االستهالك ومدى تأثريه 

عىل تنشئة األبناء وآلية احلفاظ عىل الوسطية االقتصادية داخل األرس«.

من خالل حتليل مضمون مقرر األرسة والطفولة لطالب وطالبات مرحلة البكالوريوس 
حتليل  استخالصات  بعض  عىل  الوقوف  يمكن  االجتامعية  واخلدمة  االجتامع  شعبة 

مضمون املقرر:
 هناك عالقة وثيقة بني عنوان املقرر واملوضوعات التي حيتوي عليها املنهج.

 تنوع األطروحات وحداثة البعض منها.
 يعيب املحتوى كثرة وتكرار املعلومات وعدم انتظامها يف بعض املواضع.

 عدم التعمق يف بعض القضايا وتناوهلا يف نقاط عىل الرغم من أمهيتها.
 التميز يف تناول أغلب ما جيب أن حتتوي عليه املعارف املتعلقة باألرسة.

 متيز املحتوى برضب عدد من األمثلة للدراسات امليدانية التي تنقل واقع األرس يف 
جمتمعات متباينة.

 كثرة املوضوعات الفرعية وتفرع عدد من املوضوعات اجلزئية يسبب حشو مبالغ 
فيه للامدة العلمية.
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علم اجتامع األرسة والطفولةاسم  املقرر

املوضوعات
 الرئيسة

مفهوم األرسة، نشأهتا، الزواج وأنواعه، القرابة وأنواعها، التغري 
االجتامعي، املشكالت األرسية، التنشئة االجتامعية، العنف وأسبابه 

وأثارة، األرسة يف اإلسالم، أحكام النكاح، العوملة واألرسة، 
تأثري العوملة عىل التنشئة االجتامعية، الطالق وأسبابه، اآلثار النامجة عن 

الطالق، عالقة االستهالك بالتنشئة

املوضوعات
 الفرعية

مفهوم األرسة، مفهوم النظم، خصائص النظم، أنواع الزواج، مسببات 
فشل الزواج، أنواع القرابة، اآلثار النفسية للعنف، مسببات الطالق، 
أحكام الزواج يف اإلسالم، خصوصية العوملة األرسة يف املجتمع الغريب

العالقة بني 
املوضوعات 

والعنارص املوجهة

عالقة منطقية إال أن تكرار املوضوعات وكثرهتا ال يفيد املتلقي، إىل 
جانب تفرع عنارص جزئية من املوضوعات الفرعية

املفاهيم 
واملصطلحات

احتوى املقرر عىل عدد من املفاهيم منها مفهوم األرسة، الزواج، 
التنشئة، الطالق، العنف، وعدد من املصطلحات منها األرسة 

اإللكرتونية، أرسة القوقعة الفارغة، التوافق االجتامعي، التوافق 
اجلنيس، النكاح، االستهالك الرأساملية

عالقة املوضوعات 
بالتحوالت املجتمعية

بدت يف تناول موضوعات التغري االجتامعي/ العوملة وتأثريها/أنامط 
االستهالك وعالقته بالتنشئة/العنف وآثاره

الرسائل
 املوجهة

حيتوي املقرر عىل عدد من الرسائل املبارشة املعنية باألرسة ويفتقر إىل 
رسم اخلطوات املنهجية الواضحة لبناء منظومة أرسية صحيحة
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ملا  املرجعية  بالتغذية  املعنية  والفرعية  الرئيسة  املوضوعات  من  ا  عدداً املقرر  تناول   
يتعلق بعلم اجتامع األرسة واملراحل التارخيية لنشأة األرس الرشقية والغربية.

وأنواعة  الزواج  منها  باألرسة  الصلة  الوثيقة  املوضوعات  من  عدد  إىل  التطرق   
والطالق وأحكامه ومسبباته. 

 التنشئة االجتامعية ودورها مع األبناء.
 العنف وأسبابة وآثاره عىل األرسة واألبناء.

 العوملة واالستهالك وآثارمها عىل التنشئة.
 املوضوعات الفرعية باملقرر كثرية ويتفرع منها موضوعات جزئية مما أضفى إجياز 

خمل عىل التناول. 

موضوعات
المقرر
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 احتوي مضمون املقررعىل عدد من الرسائل املبارشة املعنية باألرسة وكيفية نشأهتا 
والعوامل املسببة يف احلفاظ عىل األرسة وكذلك العوامل املسببة للتفكك األرسي.

 توعية الطالب والطالبات بأمهية احلفاظ عىل األرسة وكيفية املواجههة والتصدي 
لكافة أشكال العنف.

 التعرف عىل ماهية العوملة وارتباطها باألرسة والتنشأة االجتامعية وكذلك تأثريها 
عىل أنامط وأساليب االستهالك.

الوصول بالطالب والطالبات لدرجة متميزة من التغذية الثقاافية لكل ما يتعلق باملنهج 
األرسي، إال أن  األهداف يمكن حتققها بقوة وفعالية أكثر عندما تقترص املعلومات 
التعليمية والثقافية عىل أهداف حمددة بعيدة عن التكرار وإعطاء أمثلة ونامذج إحصائية 
ال يستفيد منها الطالب والطالبات نظرا لعدم إجراء الدراسات واملناقشات التحليلية 

لتلك األرقام. 

رسائل 
المقرر

أهداف 
المقرر
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وفيام يتعلق بالدراسات العليا بربنامج ماجستري علم االجتامع بكلية اآلداب جامعة 
امللك فيصل يتم تدريس منهج الزواج واألرسة والقرابة لطالب وطالبات املستوى 
الثالث ماجستري، وهو املستوى األخري يف الدراسات العليا والذي حيتوي عىل ثالثة 
مستويات تدريسية يتم فيها تأهيل الدارسني والدارسات بعدد من املقررات من بينها 

ا الختيار موضوع رسالة املاجستري وتسجيلها. الزواج واألرسة والقرابة استعداداً
العديد  املقرر عىل عرشة فصول ومجيعها موضوعات مهمة حتمل يف حمتواها  حيتوي 
املنظومة  تلك  يعرتي  ما  وأهم  العائيل،  وبالنظام  باألرسة  املتعلقة  املوضوعات  من 
االجتامعية من حتوالت سواء عىل املستوى الداخيل أو املستوى اخلارجي، وكيف تتأثر 
األرسة بتلك التحوالت، وأمهية أن يعمل أفرادها عىل مواجهة كل ما من شأنه زعزعة 

هذا الكيان اإلنساين االجتامعي الذي من خالله يستمر تعمري األرض.
فمن خالل حتليل مضمون حمتويات املنهج نالحظ اعتامد الفصل األول عىل التعريف 
بعض  يف  األرسة  التاريخ،  عرب  األرسة  تطور  وتطورها،  وماهيتها  نشأهتا  باألرسة 
احلضارات القديمة، األرسة يف الديانات الساموية، تطور وتنوع نطاق األرسة، تطور 

األرسة عرب التاريخ، األرسة يف بعض احلضارات القديمة.
مصدر منهج الزواج واألرسة والقرابة احلايل املقرر عىل طالب وطالبات املاجستري تم 
االعتامد فيه عىل كتاب علم االجتامع العائيل مداخل نظرية ودراسات إمربيقية، حمجوب 
عطية الفائدي 2013، جامعة عمر املختار، البيضاء، وأيضا كتاب األنثروبولوجيا، 

ملحمد اجلوهري وآخرون.
فنجد  األرسة،  بامهية  يتعلق  ما  الستكامل  الثاين  الفصل  يف  املقرر  رسائل  انتقلت 
القرابة واجلامعات  النظام األرسي وأشكال األرسة،  تتمثل يف  الرئيسة  املوضوعات 
األولية، بناء مجاعة األصدقاء، أنواع األرس يف املجتمع الليبي، رأس املال االجتامعي، 

شبكة العالقات االجتامعية. 
يف  األرسة  وظائف  التاريخ،  عرب  األرسة  وظائف  عىل  فيحتوي  الثالث  الفصل  أما 
والتنشئة  األرسة  احلديثة،  املجتمعات  يف  األرسة  وظائف  التقليدية،  املجتمعات 
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االجتامعية، دور األرسة يف التنشئة االجتامعية، دور الوالدين يف التنشئة االجتامعية، دور 
املحيط االجتامعي يف التنشئة االجتامعية، العمليات االجتامعية يف األرسة واملجتمع. 

 تعتمد أهداف العملية التعليمية خاصة لطالب وطالبات املرحلة اجلامعية عىل أمهية 
بعد  فيام  تساعدهم  التي  واملنهجية  النظرية  اخللفية  وجود  ورضورة  منهجيا  بنائهم 
عىل إجراء البحوث املتباينة سواء كميا أو كيفيا؛ لذلك ال خيلو منهج علمي يف كافة 
التخصصات من احتواء مضمون املقرر عىل اجلانب اخلاص بالنظريات والتوجهات 
الرابع  الفصل  نجد  منها  حيث  وأدوارها،  باألرسة  واهتمت  تناولت  التي  النظرية 
نظريات  إىل  مدخل  احلداثة،  بعد  الغربية  األرسة  األرسة،  لدراسة  النظرية  املداخل 
التفكك  نظرية  االجتامعي،  التحديث  املعارصة،  النظرية  املداخل  األرسة،  دراسة 
نظرية  االنحراف،  نظرية  القيم،  رصاع  نظريه  االجتامعي،  التغري  نظرية  االجتامعي، 

االختالط االجتامعي، نظرية الوصم.
العلمية فنجد حمتوى  النظريات  املبارشة للمنهج فيام يتعلق بجانب  تستمر األهداف 
والطالبات  الطالب  تزويد  عىل  رسائلها  تقترص  ولكن  العلمية  النظريات  من  آخر 
بامهية النظريات العلمية املفرسة لألرسة منها نظرية البنائية الوظيفية، نظرية التفاعل 
الرمزي، نظرية التغري االجتامعي، نظرية الدور ومجيعها نظريات قد ارتأت يف األرسة 

نظاما مهاماً من أنظمة البناء االجتامعي يف املجتمع.
موضوعات  عىل  والطالبات  للطالب  املوجهة  العلمية  املادة  حتتوي  أن  األمهية  من 
ذات صلة وثيقة إىل حد ما بالتحوالت املجتمعية يف املجتمع ملا لتلك التحوالت من 
تأثري مبارش أو غري مبارش عىل األرسة ووظائفها، بل وكياهنا االجتامعي، ومن خالل 
حتليل مضمون منهج علم االجتامع العائيل نجد أن حمتوى الفصل السادس قد تضمن 

األرسة والتغري االجتامعي، مقدمة، املقصود بالتغري االجتامعي. 
إن أمهية ترتيب وانتظام حمتويات املنهج العلمي يسهل عملية وصول الرسائل املوجهة 
للمتلقي وبالتايل حتقيق األهداف املرجوة من مضمون املنهج األرسي، وهو الوقوف 
التطبيقي  باجلانب  ربطها  يسهل  لكي  نظريا  باألرسة  معنية  علميا  واضحة  رؤية  عىل 
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الفصل  إىل  املنهج  انتقلت رسائل  هنا  املجال األرسي. من  العمل يف  لبيئة  واخلروج 
السابع األرسة واملشكالت االجتامعية، تعريف املشكلة االجتامعية، خصائص املشكلة 
مشكالت  االجتامعية،  املشكالت  أنواع  االجتامعية،  املشكلة  أسباب  االجتامعية، 
أساسية / مشكالت تنظيمية / مشكالت أمراض اجتامعية / مشكالت اقتصادية / 

مشكالت صحية / مشكالت نفسية مشكالت أخالقية. 
- بعض املشكالت األرسية: مشكالت مادية/ مشكالت صحية/ مشكالت خاصة 

بالتكيف االجتامعي.
 للمرأة دوٌر مهٌم يف األرسة بشكل خاص ويف املجتمع بشكل عام، ومن هنا فإن أمهية 
ختصيص جزء من حمتوى املقرر األرسي عن املرأة ملن األمهية بمكان، بل والقوة التي 
من خالهلا تزداد املعرفة العلمية للطالب والطالبات خاصة مع ما وصلت إليه املرأة 
العارش  الفصل  يتطرق  هنا  من  األخرية.  الفرتات  واقتصادي يف  اجتامعي  من متكني 
عمل املرآة ومتاسك األرسة »دراسة تطبيقية عن املجتمع الليبي« يتضمن اهلدف من 
الدراسة، النظريات املفرسة خلروج املرأة للعمل، رأي الرشيعة يف عمل املرأة خارج 

البيت، دوافع خروج املرأة للعمل مشكالت املرأة العاملة خارج البيت.

من خالل حتليل مضمون املنهج األرسي لطالبات مرحلة املاجستري يمكن استخالص 
بعض النتائج التحليلية منها التايل:

 وضوح أهداف حمتوى املنهج بام يتوافق مع التوصيف.
والطالبات  للطالب  الفرصة  العليا  الدراسات  بمرحلة  التعليمي  الربنامج  يتيح   
يزيد من  املقروء وعرضه مما  املحتوى  املجال مع مناقشة  بمزيد من االطالع احلر يف 

احلصيلة املعرفية لدهيم.
يف  متثلت  األرسي  باملنهج  الصلة  وثيقة  املوضوعات  من  عدد  عىل  املقرر  احتوى   

التعريف باألرسة، نشأهتا تطورها، مشكالهتا، النظريات املوجهة لألرسة.
 وضوح عالقة موضوعات املنهج بالتحوالت املجتمعية وذلك من خالل احتواء 
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املقرر عىل فصل خاص يتناول دور ومكانة وعمل املرأة.

وعليه يمكن إمجال أهداف املقرر يف أنه هيدف إىل:
يتعرف عىل املؤسسة االجتامعية األقدم واألعرق  الطالب قادرا عىل أن   أن يكون 
أو  البرشي وهي األرسة  املجتمع  يقوم عليها  التي  املؤسسات  واألبقى من بني مجلة 

العائلة. 
املجتمعات  يف  والزواج  العائلة  مؤسستي  عىل  طرأت  التي  التغريات  حيلل  أن   

املختلفة.
 أن يعدد أنامط القرابة يف املجتمعات التقليدية واحلديثة. 

وصف المقرر: 

يتناول املقرر املفاهيم املتصلة بالعائلة والقرابة والزواج، أشكال العائلة وأنامط الزواج، 
منظورات نظرية حول العائلة واحلياة العائلية )الوظيفيةـ  النسوية(، منظورات جديدة 

يف علم اجتامع العائلة.

منهج الدراسات العليا:

األرسة والزواج والقرابةاسم املقرر

ساعتانعدد ساعاته
7406609رمزه

الدراسات االجتامعية )اجتامع(القسم الذي يقدمه
كلية اآلدابالكلية التي تقدمه
ال يوجداملتطلبات السابقة

الثالث فصله الدرايس
اختياري صفة املقرر
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اعتمد حتليل مضمون منهج الدراسات العليا عىل ما تم تدريسه بالفعل؛ لذلك تناول 
حتليل املضمون ثامنية فصول من حمتويات املقرر فقط. 

قامت الباحثة بتطبيق تلك املخرجات أثناء العملية التدريسية لذلك املقرر إىل جانب 
القرابة،  بنظام  يتعلق  ما  كل  تناول  عىل  فيه  االعتامد  تم  الذي  األنثروبولوجيا  مقرر 
العائلة والزواج والطالق، العنف واإليذاء داخل العائلة، األطفال واإليذاء اجلسدي 

والنفيس داخل الوسط العائيل، التغريات التي طرأت عىل تركيب العائلة واألرسة. 

المهارات المتوقع اكتسابها من المقرر: 

االجتامعي  بالتحليل  القيام  من  متكنه  التي  العلمية  القدرات  الطالب/ة  إكساب   
أبعادها ومتكينه من تشخيص مشكالهتا االجتامعية ووضع حلول هلا  لألرسة بكافة 
وإكسابه خربات تعينه عىل اختيار املوضوع املالئم للدراسة يف حالة ختصصه يف علم 

االجتامع األرسي.
 يتميز حمتوى املقرر بوجود مقدمة تعريفية لكل موضوع من املوضوعات املطروحة.
 احتواء املنهج عىل اجلانب النظري والتطبيقي من خالل إحدى الدراسات عن عمل 
املقارنات  للطالب/ة عقد  يتيح  العربية  للمجتمعات  الليبي كنموذج  باملجتمع  املرأة 

بني عمل املرأة باملجتمعات األخرى وليكن املجتمع العريب السعودي. 
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علم االجتامع العائيلاسم املنهج

املوضوعات الرئيسة
عمل تطور وتنوع نطاق األرسة/ النظام األرسي وأشكال األرسة/ 

وظائف األرسة عرب التاريخ/األرسة والتغري /النظريات املفرسة لألرسة 
االجتامعي/األرسة واملشكالت االجتامعية/انواع املشكالت املرأة

املوضوعات الفرعية
نشأة األرسة عرب التاريخ - الوظائف االجتامعية واالقتصادية واإلنجابية 

والتنشئة االجتامعية املشاكل االجتامعية  التفكك األرسي- الطالق 
االنحراف-عمل املرأة

العالقة بني 
املوضوعات 

والعنارص

عالقة واضحة ومنطقية وتتميز بالرتتيب املنطقي للموضوعات وما 
حتتوي عليه من عنارص فرعية

املفاهيم 
واملصطلحات

احتوى املنهج عىل عدد من املصطلحات واملفاهيم منها مفهوم نطاق 
األرسة واملشكالت االجتامعية  النفسية، نظرية الوصم- نظرية 

االنحراف وغريها من املصطلحات املعنية بموضوع املقرر

عالقة املوضوعات 
بالتحوالت 

االجتامعية

اتضحت من خالل تناول موضوع التغري االجتامعي وأثره عىل األرسة- 
كذلك عمل املرأة ومكانتها االجتامعية واالقتصادية

الرسائل املوجهة
التعرف عىل نشأة وتطور الكيان األرسي- النظريات املفرسة لألرسة- 

املشاكل االجتامعية وأنواعها- الدراسات التطبيقية اخلاصة بخروج 
املرأة للعمل
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املوضوعات
الرئيسة

األرسة/ الزواج/الطالق/املشكالت االجتامعية/التغري االجتامعي 
التنشئة االجتامعية /العوملة وآثارها/األرسة يف اإلسالم/عمل املرأة/

العنف وأنواعه وأسبابه وآثاره /النظريات املفرسة لألرسة/النظريات 
املفرسة للمشكالت االجتامعية/نامذج من الدراسات امليدانية األرسية

فقه األرسة

التكرار

جاءت نسبة تكرار املوضوعات الرئيسة يف املناهج السابقة عالية 
وواضحة يف حمتوى كل املقرر حيث تناول كل منهج عىل حدة ذات 

املوضوعات مع نسبة اختالفها يف التناول والطرح فيام يتعلق باألرسة ال 
يوجد تكرار كذلك العوملة وآثارها

املوضوعات
الفرعية

نشأة األرسة/أنواع األرس/األرسة يف احلضارات القديمة/املشكالت 
االجتامعية والنفسية/نظرية الوصم، التغري االجتامعي، الرصاع 

االجتامعي، التفاعلية الرمزية، االنحراف، البنائية الوظيفية

تكررت النظريات املعنية باألرسة وكذلك املشكالت االجتامعيةالتكرار
 يف املناهج السابقة

املفاهيم 
واملصطلحات

مفهوم األرسة-التغري- التنشئة االجتامعية-النظم االجتامعية-العنف-
املشكالت-الزواج- أحكام الزواج وأنواعه - القرابة - مفهوم وأنواع 

القرابة - أنامط األرسة

التكرار
تكررت املفاهيم واملصطلحات ولكن مل يتم الرتكيز عىل وجود 

مصطلحات افتتاحية لكل فصل جاء تكرار املفاهيم بشكل رسدي 
ضمن العنارص الفرعية وليس بشكل مستقل
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)ملحق لنموذج من المقررات التي تحتوي على مناهج أسرية 
بكلية اآلداب جامعة الملك فيصل(

الدراسات  برنامج  فيصل  امللك  بجامعة  تدريسها  يتم  التي  األرسية  املناهج  من 
اإلسالمية:  

وأحكامها،  اخلطبة  موضوعات  عىل  املقرر  حيتوي  السادس  املستوى  األرسة  فقه   
العيوب  النكاح،  من  املحرمات  آثاره،  رشوطه،  أكانه،  حكمه،  النكاح،  تعريف 
اإليالء،  الظهار،  الطالق   الفسخ،  اخللع،  النساء،  العروس، عرشة  وليمة  الزوجية، 
االجتامع  علم  شعبة  اإلسالم  يف  االجتامعي  النظام  مقرر  ا  أيضاً  - احلضانة  العدة، 
واخلدمة االجتامعية املستوى السابع يتضمن تعريف اإلنسان يف اإلسالم، أسس بناء 
املجتمع، تعريف املجتمع عناية اإلسالم به، سامت املجتمع اإلنساين، تقوية الروابط 
االجتامعية، األرسة يف اإلسالم، تعريف األرسة، مكانتها، أمهيتها، أسس بناء األرسة 
اإلسالم،  يف  املرأة  مكانة  األبناء،  حقوق  الزوجني،  حقوق  ومقاصده،  والزواج 
الشبهات حول النظام األرسي يف اإلسالم، تعدد الزوجات، مرياث املرأة، دية املرأة، 
احلجاب، الطالق، حتديد النسل، املشكالت األرسية وعالجها، عمل املرأة، القوامة، 

النفقة، النشوز، حفظ سورة األحزاب.
املناهج  يعمم يف كافة  أن  فقه األرسة وأحكامها جيب  أن موضوعات  الباحثة  وترى 
ا ألمهيتها ورضورة أن يكون لدي الطالب/ة اخللفية الثقافية  األرسية باجلامعات نظراً

اإلسالمية عن األرسة والزواج.
 مقرر حقوق اإلنسان تتناول امللزمة عدد من املوضوعات الرئيسة تساهم يف حتديد 
حقوق اإلنسان والتي أقرهتا املواثيق الدولية ومنها حقوق األرسة، حيث حيتوي املنهج 
عىل مخسة فصول الفصل االول: مفهوم حقوق اإلنسان - مبحث أول: التعريفات 

املختلفة حلقوق اإلنسان. 
بالعرض  الدراسة  فستكتفي  املنهج األرسي  تناول  رئيسياًا يف  ليس  مقرر  ا ألنه  ونظراً
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الرابع،  بالفصل  فقط  األرسي  للمنهج  مضمون  حتليل  ثم  املقرر  ملحتويات  الشامل 
ويتضمن أنواع حقوق اإلنسان وواجباته وهو الفصل املعني بمجموعة عنارص ختص 

األرسة.
املدنية  احلقوق  واملتضمن  األول  املبحث  منها  املباحث  الفصل عىل عدد من  يشتمل 
والسياسية، وحتتوي احلقوق املدنية عىل احلق يف احلياة، كام حددهتا االتفاقات الدولية، 
يف  احلق   – الشخصية  والسالمة  احلرية  يف  احلق  للتعذيب،  التعرض  عدم  يف  احلق 
الزواج وتكوين أرسة حيث جاء التأكيد عىل أمهية األرسة كوحدة أوىل يف املجتمع – 
وأمهية الزواج كحق طبيعي لإلنسان مع التأكيد عىل حق األرسة يف احلامية من املجتمع 
والدولة مع املساواة يف حق النساء والرجال يف سن الزواج دون متييز يف السن واجلنس 
أو الدين أو اجلنسية التأكيد عىل املساواة يف حقوق الزواج وحقوق إهناء الزواج، عدم 

إكراه أحد الطرفني عىل الزواج.
يف  اإلنسان  حلقوق  العاملي  اإلعالن  نص  به  جاء  ما  وذلك  األطفال  كفالة  أمهية   
مادته السادسة عرش وكذلك املعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية يف مادته الثالثة 
احلق يف حتديد  الثانية عرش  مادهتا  اإلنسان يف  األوربية حلقوق  والعرشين واالتفاقية 
موانع الزواج، قضايا مثل زواج املسجونني، مشاكل الزواج املختلط  وأن احلبس مانع 
من مبارشة الزواج واحلق يف تكوين أرسة إال أن قوانني العقوبات يف الدول األوربية 
ال متنع،  لذلك أخذت االتفاقيات بعني االعتبار احلق يف تكوين أرسة للمسجونني 
ما  حيث  حتل  مل  الدولية  االتفاقية  من  عرش  الثانية  املادة  يف  املختلط  الزواج  مشاكل 
زالت مشاكل اجلنسية وقوانني بعض الدول من السامح بالزواج من جنسيات أخرى 
وما يتعلق بمشاكل اإلقامة من هدم احلياة األرسية وهو ما يؤدي إىل املساس باحلق 
الدويل  العهد  من  الثامنة  واملادة  االتفاقية  من  عرش  الثانية  املادة  بمقتىض  املضمون 

للحقوق املدنية والسياسية.
الذي حيتوي عىل فصل خاص باألرسة وهو  أيضا مقرر مبادئ علم االجتامع  هناك 
النظام  الزواج واألرسة،  النظم االجتامعية،  الثامن يضم موضوع رئييس هو  الفصل 
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الزواج  الزواج والفرق بني  الفصل عىل عناوين فرعية منها مفهوم  الرتبوي، حيتوي 
مجاعة  أهنا  األرسة  تعريف  األرسة،  نظام  الزواج،  أشكال  الزواج،  تطور  والتزاوج، 
دائمة نسبيا يرتبطون عن طريق سلسلة من النسب واملصاهرة ، أشكال األرسة النووية 
العطف،   التعاون،  تربوي،  اجتامعي،  بيولوجي،  دور  لألرسة،  االجتامعية  الوظائف 
مفهوم النظام الرتبوي التدريب الرسمي الذي يتم بطريقة منظمة، نامذج من األنامط 
الرتبوية يف املجتمعات املختلفة، وظائف النظام الرتبوي يف املجتمع، منها نقل الثقافة، 

مساعدة الفرد عىل اختيار أدواره االجتامعية، إحداث التامثل بني الثقافة واملجتمع.
يف  نجد  الرابع،  املستوى  لطالب/ة  تدريسه  يتم  الذي  األنثروبولوجيا  مقرر  هناك 
الفصل  حيتوي  الرتبوي،  النظام  واألرسة،  الزواج  االجتامعية  النظم  الثامن  الفصل 
عىل عناوين فرعية منها مفهوم الزواج والفرق بني الزواج والتزاوج، تطور الزواج، 
يرتبطون عن  نسبيا  دائمة  بأهنا مجاعة  األرسة  تعريف  نظام األرسة،  الزواج،  أشكال 
طريق سلسلة من النسب واملصاهرة ، أشكال األرسة، النووية، الوظائف االجتامعية 
لألرسة، دور بيولوجي، اجتامعي، تربوي، التعاون، العطف، مفهوم النظام الرتبوي 
التدريب الرسمي الذي يتم بطريقة منظمة، نامذج من األنامط الرتبوية يف املجتمعات 
الفرد عىل  الثقافة، مساعدة  نقل  منها  املجتمع،  الرتبوي يف  النظام  املختلفة، وظائف 

اختيار أدواره االجتامعية، إحداث التامثل بني الثقافة واملجتمع.
طبقت  أجنبي  من  الزواج  الزواج،  اختالف  املعارص،  السعودي  املجتمع  يف  الزواج 
وهو  املهر  الزواج،  طريقة  الزواج  سن  اخلطيب(  سلوى  )دراسة  بالرياض  الدراسة 
يف الرشع صداق املرأة، صفات رشيك احلياة، الدين، النسب، املقدرة املادية، صفات 
رشيكة احلياة، مفهوم املرأة السعودية للزواج، ظاهرة تعدد الزوجات، أسباهبا الفصل 
السابع يتناول عالقة الرجل باملرأة بني األمس واليوم كام حيتوي الفصل دراسة ميدانية 

توضح عىل عالقة الزوج بالزوجة.
أما عن التنشئة االجتامعية كموضوع رئيس فقد تضمنها املقرر يف الفصل الثامن التنشئة 
االجتامعية بني املايض واحلارض، مقدمة، تعريف التنشئة االجتامعية، دراسات التنشئة 
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الدول يف  االجتامعية يف املجتمع السعودي لسلوى اخلطيب، دراسة بعنوان  توطني 
دور  تناولت  أخرى  ودراسات  1981م،  الغطغط  هلجرة  اجتامعية  دراسة  اململكة 
األرسة يف التنشئة، الرضاعة، احلامية، الضبط لألطفال، املحافظة عىل القيم األرسية، 
املجتمع  يف  التنشئة  أساليب  آخر  عنوان  األطفال،  تعليم  واملواطنة،  االنتامء  تعزيز 
التواصل االجتامعي  تربية األبناء، وسائل  املنزلية يف  العاملة  السعودي، االعتامد عىل 
االستهالكية  املادية  النزعة  سيطرة  األرسة،  أفراد  يقضيها  التي  األوقات  وانخفاض 
عىل أفراد األرسة، التباين بني أساليب التنشئة يف املجتمع السعودي املعارص، انشغال 

اآلباء وانخفاض األوقات التي يقضيها أفراد األرسة معا.

ننتقل إىل مقرر آخر وهو مقرر املجتمع العريب السعودي من كتاب املدخل إىل دراسة 
باملناهج  يرتبط  فيام  املحتوى  تضمن  حيث  السيف  حممد  إبراهيم  السعودي  املجتمع 

األرسية:
النسائية  والعاملة  واخلادمات(،  )املربيات  الناعمة  العاملة  واستقدام  املرأة  عمل 
بالقطاع األهيل اخلاص، السامت االجتامعية للعاملة الوطنية والعاملة الوافدة، العوامل 

االجتامعية املرتبطة باختيار املهنة.
القرايب،  النسق  دراسة  يف  النظرية  االجتاهات  السعودي،  املجتمع  يف  القرايب  النسق 
الوظيفة  يف  التغري  األب،  نسب  السعودي  املجتمع  يف  القرابة  نسق  يف  العالقات 
بمركز  التدرجيي  االرتفاع  األب،  سلطة  يف  التدرجيي  التحول  للقرابة،  االقتصادية 
األوالد، االرتفاع التدرجيي يف مركز الزوجة كذلك األبعاد القرابية التي منها الزواج 

من األقارب، السكن مع األقارب والعالقة مع األوالد أثناء التنشئة. 
 الصفات املرغوبة يف عالقات املصاهرة، استشارة األقارب يف القرارات، اخلالفات 

بني األقارب، مشاركة األقارب يف املسكن. 
 العنوسة يف األرس السعودية، أسباهبا نزوح األرسة، ارتفاع معدل التعليم وهي نتاج 
دراسات أنثروبولوجية، تناول املقرر أيضا تأخر سن زواج الذكور، تعدد الزوجات.
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أما عن مقرر علم االجتامع الطبي جاء املصدر من كتاب إحسان حممد احلسن دار وائل 
للنرش بغداد 2008م.

نجد أن الوحدة اخلامسة ترتبط ارتباطا وثيقا باملنهج األرسي، حيث تناول املحتوى 
يف  ودورها  باألرسة  واملرض  بالصحة  املرتبطة  والثقافية  االجتامعية  العوامل  عالقة 
اخلدمة الصحية، تعريف األرسة، وظائف ومهام األرسة، منها البقاء واالستمرارية، 
والتجهيز  اإلعداد  والفسيولوجي،  النفيس  اإلعداد  األرسي،  والتجهيز  اإلعداد 

للتفاعل االجتامعي وهي عملية التنشئة االجتامعية. 
غرس التدين وبث العقيدة، الرصف واإلنفاق التعلم والثقافة، تربية الوالدين، تأثري 
املجتمع املحيل )األقران( تعريف التنشئة االجتامعية هي الدور الذي تلعبه األرسة من 
أجل هتيئة وتكوين أفراد إجيابيني ودور األرسة يف الصحة واملرض، العادات والتقاليد 
الشعبي  املوروث  خالل  من  تفاقمها  أو  األمراض  مكافحة  يف  ا  كبرياً ا  دوراً تلعب 

واملامرسات املنزلية العالجية.
الفرد  عىل  املرض  تأثري  حرضية،  بدوية،  ريفية،  األرس:  بيئة  وأقسام  األرس  أنواع   
تأثري األرسة يف الصحة  العالقات،  يف األرسة وتأثري املرض عىل األرسة )اضطراب 

واملرض واخلدمة الصحية، ثقافة األرسة الصحية، نوع األرسة ممتدة/ نووية.
 زواج األقارب واألمراض االجتامعية ورفقاء السوء.

من خالل حتليل مضمون املقررات السابقة يمكن إجياز نتائج حتليل املضمون يف النقاط 
التالية:

 احتوت املقررات عىل عدد من املوضوعات الرئيسة جاءت األرسة يف مقدمتها.
 اشتملت املقررات السابقة عىل توحيد املفاهيم اخلاصة بكل من التنشئة االجتامعية/

املشكالت االجتامعية.
 متيز مقرر املجتمع العريب السعودي بتناول أحد القضايا األرسية والتي هلا عالقة 
الوافدة/مشاكل  املرأة/العاملة  عمل  طرح  خالل  من  االجتامعية  بالتحوالت  وثيقة 
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اخلادمات وتأثري ذلك عىل عملية التنشئة االجتامعية.
 أمجعت املقررات السالفة أن الطالق يعد من أهم املشكالت االجتامعية التي تؤثر 

عىل كيان األرسة.
 متيز مقرر علم االجتامع الطبي بتناول أحد املوضوعات الرئيسة التي حتظى باهتامم 
الباحثني أال وهي الثقافية الصحية وفكرة التعامل مع املرض والعوامل املسببة للمرض 

من خالل مفهوم األرسة عن املرض وكيفية التعامل مع املريض داخل األرسة.
 تناولت املقررات قضية التوافق الزواجي وأمهية التناسب بني الطرفني، كام تناولت 
املقررات أمهية الفحص قبل الزواج وهو داللة عىل نضج الوعي الثقايف لدى املقدمني 

عىل الزواج.
 يعيب بعض املقررات تناوهلا للموضوعات الفرعية بإجياز خمل، فبعض املوضوعات 
ورضورة  عليها  املرتتبة  النتائج  ألمهية  نظرا  تعدادية  نقاط  يف  اختصارها  يصلح  ال 

تفسريها.
 من األمور السلبية تدريس تلك املناهج ذات األمهية من خالل ما يطلق عليه امللزمة 
وما هلذا التوجه من مشكالت منها انخفاض قيمة املعلومة نظرا البتعادها عن الصورة 

الذهنية للكتاب.
 اهنيار أساس املنهج نظرا الختيار واختصار بعض الفقرات.

الطباعة/ اإلخراج/سوء  الشكل/  حيث  من  للملزمة  العام  الشكل  جودة  عدم   
رداءة الورق واخلامة/ طمس األسطر يف الكثري من املقررات.

ارتأت  فقد  فيصل  امللك  بجامعة  األرسية  املناهج  تتناول  التي  املقررات  لكثرة  نظًرا 
الباحثة الرتكيز كام سبق اإلشارة لذلك عىل نموذج من املقررات ولكن نظًرا ألمهية 
املقررات األخرى التي جاءت املناهج األرسية ضمن حمتويات فصوهلا الرئيسة فقد تم 

طرح حمتوياهتا مع استخالص نتائج حتليل مضموهنا يف النقاط التالية:
الدراسات االجتامعية شعبة  يتم تدريسها بقسم  التي  املقررات  العديد من   حتتوي 
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االجتامع واخلدمة االجتامعية عىل عدد من املقررات املعنية باألرسة وذلك نظرا ألمهية 
األرسة ودورها الفعال يف املجتمع.

 تتناول تلك املناهج أشكال األرسة ونشأهتا ومراحل تطورها وكذلك أمهية التنشئة 
االجتامعية والعوامل املساعدة عىل التنشئة الصحيحة.

 حيتوي مضمون تلك املناهج عىل عدد من القضايا التي ختص األرسة منها املشكالت 
االجتامعية كالطالق، العنف، تقلص سلطة األب، آثار خروج املرأة للعمل عىل األرس.
التغري  عن  النامجة  واملشكالت  باألرسة  املعنية  امليدانية  الدراسات  من  عدد  هنا   
االجتامعي خروج املرأة للعمل، اهلجرة، زواج األقارب واألمراض النامجة عنه وذلك 
بشكل مبارش يف مقرر علم االجتامع الطبي واملجتمع العريب السعودي بخطته القديمة 

واجلديدة.

من خالل حتليل مضمون املقررات السابقة يمكن إجياز نتائج حتليل املضمون يف النقاط 
التالية:

 احتوت املقررات عىل عدد من املوضوعات الرئيسة جاءت األرسة يف مقدمتها.
 اشتملت املقررات السابقة عىل توحيد املفاهيم اخلاصة بكل من التنشئة االجتامعية/

املشكالت االجتامعية.
 متيز مقرر املجتمع العريب السعودي بتناول إحدى القضايا األرسية والتي هلا عالقة 
وثيقة بالتحوالت االجتامعية من خالل طرح عمل املرأة/العاملة الوافدة/مشكالت 

اخلادمات وتأثري ذلك عىل عملية التنشئة االجتامعية والنشء.
 أمجعت املقررات السالفة أن الطالق يعد من أهم املشكالت االجتامعية التي تؤثر 

عىل كيان األرسة
 متيز مقرر علم االجتامع الطبي بتناول أحد املوضوعات الرئيسة التي حتظى باهتامم 
الباحثني أال وهي الثقافة الصحية وفكرة التعامل مع املرض والعوامل املسببة للمرض 

من خالل مفهوم األرسة عن املرض وكيفية التعامل مع املريض داخل األرسة.
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 تناولت املقررات قضية التوافق الزواجي، وأمهية التناسب بني الطرفني، كام تناولت 
املقررات أمهية الفحص قبل الزواج وهو داللة عىل نضج الوعي الثقايف لدي املقدمني 

عىل الزواج.
 يعيب بعض املقررات تناوهلا للموضوعات الفرعية بنوع من االختصار واإلجياز، 
فبعض املوضوعات ال يصلح اختصارها يف نقاط تعدادية نظرا ألمهية النتائج املرتتبة 

عليها ورضورة تفسريها.
 من األمور السلبية تدريس تلك املناهج ذات األمهية من خالل ما يطلق عليه امللزمة 
وما هلذا التوجه من مشكالت منها انخفاض قيمة املعلومة نظرا البتعادها عن الصورة 

الذهنية للكتاب.
 ضعف أساس املنهج نظرا الختيار واختصار بعض الفقرات.

الطباعة/ اإلخراج/سوء  الشكل/  حيث  من  للملزمة  العام  الشكل  جودة  عدم   
رداءة الورق واخلامة/ طمس األسطر يف الكثري من املقررات.

موضوعاهتا  عالقة  مدى  األرسية  املناهج  تلك  مضمون  حتليل  خالل  من  يتضح 
واملجتمع  عام  بشكل  العربية  باملجتمعات  املجتمعية  بالتحوالت  والفرعية  الرئيسة 
العريب السعودي بشكل خاص، وهو ما تبني من خالل الدراسات التي تم تطبيقها 

عىل املجتمع السعودي أو ضمن حمتويات مقرر املجتمع العريب السعودي. 
 يتيح حمتوى تلك املقررات الفرصة للطالبة/ة لإلملام بكل ما يتعلق باألرسة كنظام 
خاصة مع تناول عدد من القضايا األرسية التي جيب عىل الطالب مواجهتها والتعرف 
عىل أسباهبا وآثارها وكيفية عالجها مستقبال حفاظا عىل الكيان األرسي ومن منطلق 

دورهم املستقبيل يف حالة عملهم باملجال األرسي.
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2( تحليل مضمون للمناهج األسرية
 بكلية اآلداب جامعة الدمام:

فيام يتعلق بجامعة الدمام يتم تدريس مقرر علم اجتامع األرسة والطفولة  كأحد املناهج 
األرسية التي تقع ضمن مقررات  التعليم عن بعد »البالك بورد » لطالب وطالبات 
بعد  التعليم عن  إن  االجتامعية، حيث  واخلدمة  االجتامع  قسم علم  الثالث  املستوى 
التدريسية والتي تم إدراج  التوجهات اجلديدة فيام يتعلق بتوزيع املقررات  يعد أحد 
عدد منها ضمن منظومة البيئة التعليمية االفرتاضية والتي هتدف إىل ختفيف الضغط 
تلقي  خالل  من  وذلك  للطالب،  اليومي  والتواجد  والقاعات  بالُشَعب  والتكدس 
الدروس واملعارف عن طريق الشبكة العنكبوتية والتي تتم بأسلوب علمي حديث 
من حيث متابعة الطالب وتنفيذ الواجبات ورصد الدرجات وهو نظام تعليمي مطبق 

يف العديد من جامعات اململكة.

مالحظاتاملستوى الدرايساسم املقررالكلية /القسماجلامعة

علم اجتامع اآلدابالدمام
الثالثاألرسة والطفولة

مقرر إجباري / 
نظري / بالك 

بورد

قسم  اآلداب،  كلية  الدمام  بجامعة  والطفولة  األرسة  اجتامع  علم  مقرر  تدريس  يتم 
بعد  عن  التعليم  منظومة  ضمن  املقرر  ويقع  االجتامعية،  واخلدمة  االجتامع  علم 
واملعروف اصطالحا بالبالك بورد حيث تم تعديل بعض األنظمة التدريسية بالعديد 
من اجلامعات والكليات من حيث اختيار بعض املقررات التي يتم فيها التخيل عن 
وتصميم  احلديثة  التقنيات  بتوظيف  واالستعاضة  القاعات  داخل  املبارش  التدريس 

الربامج اخلاصة بمنظومة التعليم االفرتايض.
يتم  كي  وذلك  املقررات  باقي  مع  يتكرر  ال  كود  رقم  املقررات  من  مقرر  كل  يتبع 
تصنيف املقررات من حيث كوهنا متطلب جامعة / كلية أو بدون متطلب، ومصطلح 
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متطلب هنا يشري إىل أن هناك بعض املقررات التدريسية لكي جيتازها الطالب/ الطالبة 
املثال لكي جيتاز  باملقرر، فعيل سبيل  الصلة  الوثيقة  املقررات  يتم أخذ أحد  أن  جيب 
الطالب/ة مقرر مرشوع التخرج لن يتمكن من تسجيل هذا املقرر بدون اجتيازه أحد 

املتطلبات مثل تصميم وتنفيذ البحوث وهكذا.
فيام يتعلق بمنهج علم اجتامع األرسة والطفولة بكلية اآلداب جامعة الدمام فيعد من 

املقررات التي ال حتتاج إىل متطلب ويرمز له بالرقم / مجع 6223 
املعلومات  كافة  حتصيل  ويتم  ساعتان  للمنهج  التدريسية  الوحدة  ساعات  عدد 

واملوضوعات باملنهج خالل مخسة عرش أسبوع للفصل الدرايس الواحد.
كافة حماور توصيف  تطبيق  تعتمد حمتوياته عىل  والطفولة  اجتامع األرسة  منهج علم 

املقرر والذي تم اعتامده باخلطة الدراسية.
يتم تدريس املنهج لطالب وطالبات املستوى الثالث.

من خالل حتليل مضمون املنهج اتضح احتواءه عىل عدد من األهداف املطابقة ملا جاء 
بتوصيف املقرر وهي كالتايل:

 اإلملام بامهية النظام األرسي وعالقته بالنظم االجتامعية األخرى كالزواج والقرابة، 
وهنا ُينظر إىل األرسة كأحد النظم املشكلة للنظام للبناء االجتامعي الذي يتضمن عدة 
ا ألمهية  أنساق أو نظم منها النظام االجتامعي، االقتصادي، السيايس، الثقايف، ونظراً
دور ومكانة األرسة فقد أمجع الباحثون عىل كوهنا أحد أهم النظم االجتامعية والتي 

بدورها تؤثر وتتأثر بالنظم األخرى.
 التعرف عىل النظريات العلمية احلديثة التي اهتمت بتناول النظام األرسي ووظيفة 
سامهت  نظريات  جانب  إىل  األخرى  باملؤسسات  كمؤسسة  األرسة  وعالقة  األرسة 
بالتغريات االجتامعية  تأثرا  البناء األرسي  التي طالت  التغريات  إلقاء الضوء عىل  يف 
واالقتصادية التي طالت املجتمعات، حيث تؤثر تلك املنظورات عىل طرق وأساليب 

التنشئة وعرض لألساليب القديمة واألساليب احلديثة فيام يتعلق بتنشئة األبناء.
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الزوجية  املشكالت  بطبيعة  الوعي  مدى  املقرر  يتضمنها  التي  األهداف  من   
والفروقات بني املشكلة واألزمة الزوجية، حيث يشري مفهوم املشكلة إىل كل موقف 
فقد  املحيطني،  تؤثر يف  أن  السابقة حلله وليس رشطا  اخلربات  تكفي  معهود ال  غري 

تكون خاصة بالشخص ذاته وال تؤثر عىل عالقته باآلخرين.
أما األزمة فتشري إىل خلل وتوتر يف العالقات االجتامعية وهي تؤثر عىل مجيع األفراد 

املحيطني، فاألزمة الزوجية بال شك تؤثر عىل األبناء داخل األرسة.
تأثري  العنف،  أنواع  العنف،  مفهوم  عىل  الطالب/ة  تعرف  إىل  أيضا  املنهج  هيدف   
التشكيل  حيث  من  خطورة  من  للعنف  ملا  وذلك  األبناء  خاصة  األرسة  عىل  العنف 
العدوانية،  الشخصية  يشكل  فقد  مستقبالاً،  عليهم  وتأثريه  األطفال  لنفسية  السلبي 

الشخصية االنطوائية، ضعف الشخصية أو االنحراف.
ترى الباحثة يف هذا الشأن من واقع خرباهتا التدريسية وتعاملها مع الطالبات أن قيمة 
التدريس ونقل املعلومة واملعرفة واخلربات جيب أن يكون بشكل مبارش وحيوي وفعال 
بني الطالب وأستاذ املقرر، فهي صلة وترابط ذهني ووجداين لن يتأتى بالتواصل عن 
بعد مما يضعف اهلدف ويقلل من قيمة الناتج حتى وإن كان معدل النجاح مرتفعا فهذا 

ليس مؤرشا عىل نجاح التجربة.
اعتمدت الدراسة عند تطبيق منهج حتليل املضمون إىل االستعانة بالتحليل املفاهيمي 
حمتويات  يستعرض  املفاهيم  حتليل  إن  حيث  العالئقي  التحليل  مرحلة  يليه  للمقرر 
املنهج أما التحليل العالئقي فيعتمد عىل توضيح العالقة االرتباطية بني املوضوعات 
والقضايا إليضاح منطقية بناء املنهج وإمكانية توافق املخرجات مع األهداف التزاما 

بام جاء بتوصيف املقرر.
التأكيد عىل أن املنهج حيمل  من حيث أهداف املقرر فهي واضحة ومبارشة ويمكن 
أن  املقرر  توصيف  مراحل  تتحقق  لكي  وجيب  والطالبات  للطالب  معرفية  رسائل 
تتطابق خمرجات التعلم مع األهداف املوضوعة، والسؤال الذي يمكن طرحه كيف 

يتم قياس نواتج التعلم؟
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 يتم ذلك من خالل االختبارات النصفية والنهائية.
 الفعاليات التي يشارك فيها الطالب والطالبات. 

 املناقشات والعصف الذهني داخل القاعة.
 التكليفات اخلاصة بالبحوث املصغرة ملوضوعات أرسية.

الطالب  بني  الفردية  للفروق  تبعا  أخرى  إىل  »شعبة«  من  التعلم  نواتج  وختتلف 
والطالبات.

هل حيتوي املقرر عىل أهداف واضحة؟
نعم

يمكن قياس مدى حتقق األهداف 
من خالل نواتج التعلم

االهداف واضحة ومطابقة ملا 
جاء بتوصيف املقرر

أن يبني الطالب/ة أنواع العنف 
وآثارة السلبية عىل األبناء

أن يصف الطالب/ة من 
التعرف عىل طبيعة املشكالت 

األرسية وطرق مواجهتها

أن يتعرف الطالب/ة عىل 
ماهية علم اجتامع األرسة 

والطفولة
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موضوعات  تتضمن  فصول  ستة  عىل  حيتوي  فاملقرر  املنهج  بموضوعات  يتعلق  فيام 
رئيسة وتندرج حتت تلك املوضوعات الرئيسة موضوعات فرعية ذات صلة هبا.

الفصل األول: األرسة من املؤسسة إىل اخللية االجتامعية إذ يعد عنوان الفصل أو 

الوحدة موضوعا رئيسا قابالاً ليكون وحدة للتحليل يندرج من املوضوع الرئيس عدة 
موضوعات وقضايا فرعية منها:

مرحلة املؤسسة االجتامعية - التحوالت اهليكلية الوظيفية لألرسة - مرحلة املؤسسة 
االجتامعية - التحوالت اهليكلية الوظيفية لألرسة - مرحلة اخللية االجتامعية - منهج 

علم االجتامع يف دراسة األرسة.

فرعية  موضوعات  عدة  حتته  ويندرج  رئيس  كموضوع  الزواج  الثاني:  الفصل 

منها:
املاعة العاجلة، أشكال الزواج، آثار الزواج عىل املقرتنني، التنشئة االجتامعية، املاعة 
يف  االجتامع  علم  نظريات  والتنشئة،  الوراثة  والتنشئة،  االجتامعية  العزلة  عاجلة 

التنشئة، انواع التنشئة االجتامعية. 

الفصل الثالث: القرابة ويتضمن موضوع القرابة عدة حماور فرعية منها:

تعريف مصطلح القرابة - مضامني الروابط القبلية - أسس التصنيف القرايب - النسب 
وروابطه التحوالت القرابية يف املجتمع - القرابة كمؤسسة وكجامعة اجتامعية.

الفصل الرابع: املرأة ونظرية األنوثة، ومن املوضوعات الفرعية:

املرأة املاعة تارخيية، نظرة األنوثة واملرأة املعارصة، مرشوع عذرية االختالفات الذكر 
واألنثى مناقشة نظرية األنوثة ومشاريعها.
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الفصل الخامس: الطالق ومن الفرعيات التي حيتوهيا الفصل:

الطالق املاعة عاجلة، بوادر الطالق، أنواع الطالق، أسباب الطالق، العنف داخل 
األرسة، أثار الطالق اجتامعيا.

الفصل السادس: العنوسة ويتضمن موضوعات منها:

العنوسة املاعة عاجلة - أنواع العزوبة وآثار العزوبة اجتامعيا.

الفصل السابع: العنف األرسي، وحيتوي عىل عدة موضوعات منها:

اآلثار  األرسي،  للعنف  النظرية  والتأويالت  األرسي  للعنف  االجتامعي  التاريخ 
من  احلد  يف  ودورها  األرسي  اإلرشاد  مجعيات  جسديا،  املؤذي  الطفل  عىل  التالية 

العنف األرسي.  

الوقوف عىل  من خالل حتليل مضمون مقرر علم اجتامع األرسة والطفولة يمكن 
عدة نقاط مهمة من حيث بناء املنهج فيتوفر البناء القائم عىل أسس توصيف املقرر 
العلمية  املعرفة  من  قدرا  يمتلكون  وجامعيات  جامعيني  ختريج  إىل  هتدف  والتي 
ا من الرسائل  ا من األهداف الواضحة، وعدداً بالشؤون األرسية يتضمن املنهج عدداً

يف مقدمتها.
 إن االهتامم باألرسة قد جاء نتيجة النظرة إىل األرسة كنظام يشكل البناء االجتامعي، 
وعيل كافة املؤسسات االعتناء باملؤسسة األرسية حفاظا عليها من االهنيار الذي يعود 
ونتيجة  واألنثى  الذكر  بني  التمييز  االرسي،  احلوار  فقدان  العنف،  منها  أسباب  إىل 
لذلك ارتفاع معدل الطالق وتدمري األبناء فيام يتعلق باملفاهيم واملصطلحات العلمية 
التنشئة  األرسة،  تعريف  مقدمتها  يف  التعريفات  من  العديد  عىل  املنهج  اشتمل  فقد 
املنهج  داخل  اجليد  التوظيف  ولعل  األنوثة   التمييز،  العنف،  الطالق،  االجتامعية، 
التمييز بني األبناء  الذكورة،  املرأة، األنوثة،  النظرة إىل  املعارصة مثل  القضايا  لبعض 
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والنظريات احلديثة التي تناولت مثل تلك القضايا ملن األمهية للوقوف عىل املستجدات 
والتي جيب عىل املؤسسات العلمية تناوهلا التساع مدارك الطالب والطالبات الفكرية 

حتى نبتعد عن املؤثرين اخلارجيني ممن يسعون إىل تشكيل فكر أبنائنا.
فيام يتعلق باملوضوعات التي اشتمل عليها املنهج فهي من املوضوعات قديمة التواجد 
حديثة التناول، حيث تم بناء العنارص بشكل تنظيمي، فهناك ترابط بني املوضوعات 
وتسلسلها من حيث منطقية املوضوع، احتوى املنهج عىل موضوعات حديثة تتناسب 
مع التحوالت املجتمعية التي متر هبا جمتمعاتنا العربية والتأثري الثقايف اخلارجي، لذلك 
فتناول مثل تلك املوضوعات من شأنه احلفاظ عىل اهلوية االجتامعية وبالتايل انعكاس 

ذلك عىل األرس واألبناء والذي يبدو من خالل عمليات التنشئة السليمة.
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علم اجتامع األرسة والطفولةاسم املنهج

األرسة - الزواج - القرابة -املرأة -الطالق -العنوسة - العنف األرسياملوضوعات الرئيسة

املوضوعات الفرعية

املؤسسات االجتامعية -التحوالت الوظيفية لألرسة - مرحلة اخللية 
االجتامعية -منهج علم االجتامع يف دراسة األرسة -التنشئة االجتامعية 

-العزلة االجتامعية -الوراثة  والتنشئة - نظريات التنشئة - أنواع 
التنشئة - تعريف القرابة - الروابط القبلية - التصنيف القرايب - 

التحوالت القرابية يف املجتمع – املرأة -  نظرية األنوثة - املرأة املعارصة 
-االختالفات بني الذكر واألنثى - الطالق - أسباب الطالق - أنواع 
الطالق - الطالق والعنف األرسي -  العنوسة - آثار العزوبة اجتامعيا 

- مفهوم العنف -أنواع العنف - أسباب العنف - دور مؤسسات 
اإلرشاد االجتامعي يف احلد من العنف.

العالقة بني 
املوضوعات 

والعنارص

هناك ارتباط وثيق ومبارش بني املوضوعات الرئيسة الفرعية ملنهج 
األرسة والطفولة

اعتمد املنهج عىل طرح موضوعات فرعية تعطي تفسريات ملا يدور 
حوله اهلدف املبارش من املوضوع الرئيس وهو هنج علمي صحيح 

لسهولة ربط املوضوعات بإطار مفاهيمي واحد

املفاهيم 
واملصطلحات

احتوي املنهج عىل عدد من املفاهيم واملصطلحات وثيقة الصلة باملنهج 
األرسي منها املؤسسة االجتامعية األرسة القرابة التنشئة العزوبة 

التحوالت االجتامعية / الطالق العنف

عالقة املوضوعات 
بالتحوالت املجتمعية

العالقة واضحة بني موضوعات املنهج والتحوالت االجتامعية، واتضح 
ذلك من خالل حتليل حمتوي املنهج ومن خالل ماهية التحوالت 

وتأثريها عىل األرسة والقضايا املتعلقة باملرأة

الرسائل املوجهة
للطالب/ة

التعرف عىل األرسة كمؤسسة، الوقوف عىل طبيعة التحوالت 
االجتامعية، معرفة املرأة ودورها، ماهية الزواج ورشوطه، الطالق 

وأسبابه، دور املؤسسات األرسية وأمهيتها يف مواجهة املشاكل األرسية
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من خالل حتليل مضمون مقرر علم االجتامع األرسي يمكن استنتاج التايل:
 يلقي املنهج الضوء عىل كم من املعارف واملفاهيم واملصطلحات املعنية باألرسة.

وكذلك  والتنشئة  باألرسة  املعنية  العلمية  النظريات  من  عدد  عىل  املنهج  احتواء   
العنف وآثاره مما يثري اجلانب املعريف واملنهجي لدى الطالب/ة ومعه يتحقق اهلدف 

من العملية التعليمية وهو اإلثراء املعريف للمتلقني. 
 وضوح الرتابط بني املوضوعات الرئيسة واملوضوعات الفرعية.

اتساع  عىل  يساعد  مما  للطالب/ة  مبارش  بشكل  موجهه  رسائل  عدة  املنهج  حيمل   
األرسية  املشكالت  طبيعة  عىل  والتعرف  كمؤسسة  األرسة  بأحوال  املعرفية  املدارك 
من  يمكن  التي  اجلهات  ومعرفة  أسباهبا  عىل  الوقوف  خال  من  هلا  التصدي  وكيفية 

خالل دورها االجتامعي مواجهة الصعوبات والضغوط التي تواجه األرس.
 تعامل املنهج مع األرسة عىل كوهنا مؤسسة مهمة ضمن مؤسسات املجتمع، وجيب 

احلفاظ عىل ارتقائها.
الزواج،  إنجاح  الزواج كنظام، ومعايري  الطالب/ة عىل  بأمهية تعرف  املنهج  اهتم   

وحسن االختيار، وأمهية التكافؤ بني الزوجني.
املجتمعية  بالتحوالت  ا  وثيقاً ارتباطا  املرتبطة  املوضوعات  من  ا  عدداً املنهج  ناقش   
احلادثة باملجتمع، منها التطور والتقدم يف أغلب امليادين احلياتية، النقلة الثقافية انتشار 
األرسي  النظام  عىل  وبالتايل  التنشئة،  عملية  عىل  أثرت  التواصل  لتكنولوجيا  واسع 

وعالقة اآلباء باألبناء.
املؤثرة  باالستقرار األرسي والعوامل  املعنية  املوضوعات  أهم  التناول ألحد   جاء 
والقضايا  االجتامعية  املشكالت  من  عدد  استعراض  خالل  من  االستقرار  ذلك  يف 
النفسية  العنف عىل احلالة  تأثري  العنف وأنواعه وأسبابه وكيفية  األرسية يف مقدمتها 
لألبناء وما يصل به األمر يف بعض احلاالت إىل حدوث الطالق وكيف أن مثل هذه 

السلوكيات تنهي عنها القيم اإلنسانية والترشيعات الساموية.
مما توصل إليه حتليل مضمون هذا املقرر إلقاءه الضوء عىل إحدى أهم القضايا املعارصة 
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أال وهي قضايا النظرة إىل املرأة كقيمة إنسانية واجتامعية وكيف أن للمرأة املعارصة يف 
الوقت الراهن تواجد مهم نظرا العتالء املرأة ساحة العمل والقيام بأدوارها املتعددة 
تكون  أن  عىل  قدرهتا  إثبات  يف  ونجاحها  الوظيفية  واملكانة  وأم  كزوجة  االجتامعية 

عضوا فاعال يف املجتمع.
بتلك  النظريات  من  اد  عداً واالهتامم  النقاش  ذات  القضايا  أيضا  املنهج  تضمن   
القضايا مثل التمييز بني الذكر واألنثى والنظرة القديمة التي ارتبطت بنظام كالسيكي 

يف عملية التنشئة مل تعد تصلح للوقت الراهن.
تلك  أدوار  تفعيل  ورضورة  االجتامعي  اإلرشاد  مؤسسات  دور  أمهية  تناول   
من  تعاين  التي  واألرس  الزواج  عىل  املقبلني  توعية  خالل  من  التوعوية  املؤسسات 
مشكالت مثل العنف والقيام بإصالح ذات البني، ولعل مثل هذه املوضوعات من 

األمهية بحيث تساهم يف نرش ثقافة اجلهات املعاونة وكيفية الوصول إليها.

من  بعدد  اخلروج  والطفولة  األرسة  مقرر  حمتوى  حتليل  خالل  من  يمكن  وعليه 
االستنتاجات كام ييل:

 تتوافق أهداف املقرر مع ما جاء بتوصيف املقرر.
 تتوافق خمرجات املقرر مع األهداف التي تم حتديدها.

املنهج من خالل  الطالب/ة ملحتوى  استيعاب  التعلم ومدى  نواتج  قياس  يمكن   
النتائج.

 حمتويات املنهج تتالءم مع التحوالت املجتمعية ويتضح ذلك من خالل موضوعات 
املنهج.

وضوح  للكتاب  النهائي  اإلخراج  حيث  من  املواصفات  بجودة  املنهج  يتميز   
تناسق وترتيب املوضوعات،  الغالف، جودة الصفحات وترتيبها،  العنوان، مناسبة 

وحداثة املراجع.
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ثانيًا: نتائج تحليل مضمون المناهج األسرية
بجامعات منطقة الرياض:

مالحظاتاملستوى الدرايساسم املقررالكلية /القسماجلامعة

اآلداب/اجتامعامللك سعود
اخلدمات 

االجتامعية يف 
جمال األرسة

السادس

نظري/له 
متطلب سابق 

املامرسة املبارشة 
يف اخلدمة 
االجتامعية

فيام يتعلق باملناهج األرسية يف جامعة امللك سعود نجد اآليت:
 مقرر اخلدمات االجتامعية يف جمال األرسة حيمل املقرر رمز )ج 468( يتم تدريس 
املقرر باملستوى السادس لطالب وطالبات البكالوريوس، للمقرر متطلب سابق وهو 
املامرسة املبارشة يف اخلدمة االجتامعية )ج370( وليس له متطلبات الحقة، الوحدة 

التدريسية للمقرر مدهتا ساعتان.
 حيتوي املقرر عىل عدد من األهداف منها: التعرف عىل مفهوم األرسة والطفولة من 
خالل التعريفات املختلفة التي جاءت يف األدبيات العلمية / يتعرف الطالب/ة عىل 
املهارات املهنية الالزمة لعمل األخصائي مع األرسة والطفولة واملعني هبا األبناء يف 

مرحلة الطفولة.
 أن يتعرف الطالب/ة عىل واجبات األخصائي كذلك التعرف عىل طبيعة املشكالت 

االجتامعية لألرسة السعودية وطرق مواجهتها.
 هيدف املنهج إىل حتقيق جودة املتطلبات املعارصة الدولية إلعداد طالب وطالبات 

مؤهلني للعمل يف جمال اخلدمات األرسية والطفولة.
ولعل هذا اهلدف من أهم األهداف التي ترتبط بشكل مبارش بمتطلبات سوق العمل 

وهو ما نسعى إليه ويعد من أهم خمرجات ونواتج التعلم.
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من األهداف املبارشة للمقرر أيضا التعرف عىل االلتزامات األخالقية ملهنة األخصائي 
االجتامعي وما هو تكنيك التدخل يف جمال األرسة والطفولة. 

جمال  يف  اخلدمية  املؤسسات  طبيعة  عىل  الطالب/ة  تعرف  إىل  أيضا  املنهج  هيدف   
األرسة والطفولة وذلك عىل املستوى املحيل، اإلقليمي والدويل.

 أمهية أن يتعرف الطالب/ة عىل املؤسسات اخلدمية يف جمال األرسة والطفولة داخل 
اململكة العربية السعودية ملا هلا من أمهية يف مساعدة األرس.

 من املوضوعات الرئيسة مفهوم األرسة وتعريفها يف الدين اإلسالمي، أمهية دراسة 
األرسة، أنواع األرسة، خصائص األرسة، وظائف األرسة. 

 املشكالت والقضايا االجتامعية لألرسة، مع عرض نامذج من املامرسة املهنية عىل 
املستويات الثالث املحلية واإلقليمية والدولية، الفحص الطبي قبل الزواج. 

فهي من املوضوعات العملية املهمة يف ممارسة املهنة خاصة وأن حمتويات املنهج تعد 
من النامذج التعليمية التي يمكن للطالب/ة االستفادة من حمتوياهتا كمرحلة تأهيلية 

للعمل يف املجال األرسي كأخصائيني أو ممارسني. 
 مظاهر خدمات ورعاية األرسة يف املجتمع السعودي، اخلدمات الصحية لألرسة 
خدمات  االجتامعية،  احلامية  خدمات  االجتامعي،  اإلرشاد  خدمات  السعودية، 
األرسة،  يف  كأعضاء  الشباب  رعاية  خدمات  األرسة،  وخارج  داخل  املسنني  رعاية 
املنتجة، خدمات اإلسكان اخلريي، رعاية الطفولة واأليتام،  خدمات االرس الفقرية 
الرتبية  مؤسسات  وبنات،  بنني  االجتامعية،  الرتبية  دور  االجتامعية،  احلضانة  دور 
النموذجية، مؤسسة سليامن الراجحي اخلريية  مجعية إنسان – دار رعاية أبناء املسلمني 
الفحص  األحياء،  يف  الرعاية  مراكز  األرسي،  أمان  برنامج  السعوديني،  غري  األيتام 

الطبي قبل الزواج. 
 إسهامات اجلمعيات اخلريية يف جمال األرسة والطفولة وواجبات األخصائي داخل 

اجلمعية.
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من خالل حتليل مضمون مقرر اخلدمات االجتامعية يف جمال األرسة نستخلص التايل:
  حيتوي املنهج عىل عدد من املوضوعات الرئيسة واملتمثلة يف فصول ووحدات املقرر 
وعدد من املوضوعات أو الفئات الفرعية والتي من خالهلا يتم توضيح املقصود من 
الوحدة والتي تضم العديد من املعارف واملعلومات وثيقة الصلة بموضوعات املنهج 

وأهدافه.
 خيتلف حمتوى املقرر املوجه للطالب/ة من حيث هو مقرر خاص بفرع من فروع 

علم االجتامع أم مقرر خاص بمجال من جماالت اخلدمة االجتامعية.
األرسة  تتناول  التي  الرئيسة  املوضوعات  من  جمموعة  عىل  السابق  املقرر  حيتوي   
اخلدمة  منظور  من  األطفال  تواجه  التي  املشكالت  وكذلك  والتنشئة  والطفولة 

االجتامعية.
 حيتوي املقرر عىل جمموعة من املوضوعات الفرعية الوثيقة الصلة باملوضوع الرئيس 

مما يساعد عىل إيضاح املفاهيم والرسائل املبارشة.
 ينطوي املقرر عىل جمموعة من املعارف التي ختص ممارسة املهنة وأساليب التدخل.

 يسهم املقرر وحمتوياته بشكل مبارش ومنظم يف بناء وتأهيل الطالب/ة ملامرسة املهنة 
والعمل يف املجال األرسي داخل املؤسسات املعنية باخلدمات األرسية أو املؤسسات 
العنف،  كالرسقة،  باألطفال  اخلاصة  املشكالت  من  أنواع  هبا  يظهر  التي  الرتبوية 

الكذب، مص األصبع.
من املقررات املعنية باملنهج األرسي أيضا نجد مقرر رعاية األرسة والطفولة ج466 

املوجه لطالبات اجلامعة ختصص خدمة اجتامعية. 

حيتوي مضمون املقرر عىل عدد من املوضوعات الرئيسة منها:
 تعريف األرسة وأمهيتها يف املجتمع، خصائص األرسة، وظائف األرسة وعالقتها 
األخرى،  باألنظمة  وعالقتها  اإلسالمي  الدين  يف  األرسة  األخرى،  باألنظمة 
العالج األرسي ومراكز اإلرشاد واالستشارات األرسية، دور  املشكالت األرسية، 
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اخلدمة االجتامعية يف املجال األرسي. 
 مفهوم الطفولة واحتياجاهتا، العوامل املؤثرة عىل النمو االجتامعي للطفل، حقوق 
رعاية  مؤسسات  عىل  أمثلة  للطفولة،  املهنية  اخلدمات  الوضعية،  املواثيق  يف  الطفل 

األرسة والطفولة يف املجتمع.

هناك أيًضا أحد املقررات املهمة املعنية بفقه األرسة وأحكامها الرشعية املخصص له 
مقرر أحكام األرسة لطالب وطالبات املستوى الرابع، حيتوي املقرر عىل جمموعة من 

املوضوعات الرئيسة منها:
أحكام  ورشوطه،  العقد  أركان  اخلطبة،  حكم  حكمه،  أهدافه،  الزواج،  تعريف   

الوالية يف الزواج والرشوط املقرتنة بالعقد وآثاره.
 احلقوق الزوجية لكل من الطرفني، احلضانة وأحكامها. 

 الطالق، الفسخ، التفريق باخللع، اللعان والطهارة.
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 بالجامعات السعودية

1( تحليل مضمون منهج االستشارات واإلرشاد 
االجتماعي جامعة الملك سعود:

مالحظاتاملستوى الدرايساسم املقررالكلية /القسماجلامعة

اآلداب/اجتامعامللك سعود
االستشارات 

واإلرشاد 
االجتامعي

اخلامس

نظري/له 
متطلب سابق 
أسس اخلدمة 

االجتامعية

حيمل املقرر رمز )ج 472( يتم تدريسه لطالب وطالبات املستوى اخلامس البكالوريوس، 
للمقرر متطلبات سابقة وهو مقرر أسس اخلدمة االجتامعية رمز )ج 103 ( من خالل 

حتليل مضمون املقرر نستخلص التايل:

هيدف املنهج إىل متكني الطالب والطالبة من عدة معارف منها: 
 التعرف عىل املفاهيم النظرية االجتامعية. 

اإلرشاد  لعملية  الرضورية  التطبيقية  والطالبة  الطالب  ومهارات  قدرات  بناء   
للمستفيدين من مهنة اخلدمة  بالغة  أمهية  التخصصات من  لتلك  ملا  واالستشارات، 

االجتامعية.
 تزويد الطالب والطالبة بنظريات وطرق وأساليب اإلرشاد االجتامعي.

 يتعرف الطالب عىل االحتياجات واملشكالت والصعوبات التي تواجههم.
 طرق التغلب عىل الصعوبات التي تواجه املرشدين واالستشاريني.

عىل  كمتدربني  كفاءهتم  رفع  عىل  تساعد  تطبيقية  بنامذج  والطالبة  الطالب  تزويد   
ممارسة املهنة.

 تأهيلهم لتقديم خدمة عىل أعىل مستوى.
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حيتوي املقرر عىل عدد من املوضوعات الرئيسة منها:
 مقدمة يف اإلرشاد االجتامعي واالستشارات األرسية.

 تاريخ اإلرشاد االجتامعي واالستشارات األرسية من خالل مهنة اخلدمة االجتامعية.
الفردية  االستشارات  وحتتها  االجتامعية  واالستشارات  اإلرشاد  وطرق  أساليب   

واجلامعية، املقابلة، واملقابلة اهلاتفية واإللكرتونية.
 مقومات اإلرشاد واالستشارات وحتتها املبادئ، األسس النظرية واألسس املهارية 

 مراحل اإلرشاد واالستشارات وحتتها البداية، الوسط والنهاية. 

يتضح من خالل حمتويات مقرر اإلرشاد االجتامعي عدة نقاط نوجزها يف التايل:
 تركز عملية التغذية العلمية يف ختصص اخلدمة االجتامعية.

 الرتكيز عىل أن تكون الرسائل املوجهة ترتكز يف كيفية ممارسة اإلرشاد االجتامعي.
الفردية واجلامعية واملهارات الالزمة   تزويد الطالب/ة بالفروق بني االستشارات 

لكل منهام. 
 تزويد الطالب والطالبة بمبادئ املهارات االستشارية النظرية والعملية.

 حتقيق أهداف املنهج من خالل جودة التوصيف وااللتزام بتطبيق حماور التوصيف 
أثناء العملية التعليمية.
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- أحد فروع علم االجتامع منها علم االجتامع األرسي/العائيل/األرسة والطفولة.
- تساهم يف تزويد الطالب/ة باملعارف املختلفة والتوجهات النظرية عن األرسة.

- التعرف عىل نامذج للنظم األرسية املتباينة من خالل الدراسات والبحوث 
امليدانية.

المناهج األسرية في علم االجتماع

- أحد املجاالت املعنية بخدمة الفرد واجلامعة واإلرشاد والتوجيه.
- تساهم بشكل عميل يف بناء مهارات الطالب/ة لتأهيلهم ملامرسة املهنة.

- تلقي الضوء بشكل تطبيقي عىل دور املؤسسات االجتامعية العاملة يف جمال 
األرسة والطفولة.

المناهج األسرية في الخدمة االجتماعية

- بناء القدرات املعرفية والثقافية الطالب/ة.
- تأهيل اخلرجيني من اجلنسني للعمل باحثني اجتامعيني.

- تزويد سوق العمل باملؤهلني علميا وعمليا للعمل باملؤسسات االجتامعية.

المخرجات
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2( تحليل محتوى مقرر علم االجتماع األسري
بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية:

مالحظاتاملستوىاسم املقررالكلية /القسماجلامعة

اإلمام حممد بن 
سعود اإلسالمية

اآلداب /
االجتامع واخلدمة 

االجتامعية

علم االجتامع 
نظرياخلامساألرسي

أمهية  وكذلك  الرتبوية  واملؤسسات  األرسة  أمهية  عن  تعريفية  بمقدمة  الكتاب  يبدأ 
دراسات املرأة نظرا لدورها يف تعزيز مكانة األرسة يف املجتمع.

تساعد  أهنا  املنهج، كام  الطالب/ة الستيعاب حمتويات  أهنا هتيئ  املقدمة  أمهية  ولعل 
عىل فهم األهداف املرجوة من املنهج، حيتوي املنهج عىل ثامنية فصول، حيث يتضمن 

الفصل األول تطور الدراسة العلمية لألرسة يف املجتمع السعودي.

يندرج حتته عدة مباحث منها: 
المبحث األول:

بناء األسرة ودورها قبل اكتشاف النفط

جمتمع  يف  األرسة  يف  املرأة  مكانة  النفط،  اكتشاف  قبل  األرسة  مكانة  األول:  املطلب 
أرس  يف  املرأة  مكانة  الصيد،  حرفة  جمتمع  يف  األرسة  يف  املرأة  مكانة  الغوص،  حرفة 
املجتمع الزراعي، مكانة املرأة يف األرسة بمجتمع احلجاز، أنشطة متنوعة قامت هبا 

املرأة فيام قبل النفط.
مقرر شعبة علم االجتامع املستوى اخلامس: )العتيبي، 2019(

ا يتجاوز العرش مقررات تتناول املناهج األرسية  حيث تضم خطة جامعة اإلمام عدداً
سيتم إحلاقها بمالحق الدراسة.

املطلب الثاين: ويشتمل عىل: أدوار األرسة السعودية يف مرحلة قبل النفط، دور املرأة 
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االجتامعي،  التكامل  املمتدة(  )األرسة  العائيل  التكافل  النفط،  قبل  بحقبة  يتعلق  فيام 
العروس  مهر  واملهر،  الزواج  املنتجة،  األرس  االجتامعي،  التواصل  العيش،  بساطة 

قديام، زواج الصحراء، زواج نجد يف الثامنينات.

المبحث الثاني:
 يحتوي على الدور المتغير لألسرة بعد النفط، ويشتمل على 

عدد من المتطلبات منها:

حجم  تغري  الطفرة،  وحتقيق  االجتامعي  التغري  حتقيق  يف  النفط  دور  األول:  املتطلب 
العمل، تغيري  املرأة يف جمال  التي تقوم هبا األرسة، دخول  األرسة، تناقص الوظائف 
العالقة بني املرأة والرجل، تغيري العالقة األرسية، تفتت امللكية، نظام تقسيم العمل 
بني الزوجني، انخفاض عدد ساعات العمل املنزيل، تغري النسق القيمي بعض العادات 

االجتامعية، التدرج االجتامعي. 
املنهجي  البناء  أمهية  تربز  وهي  اآلتية:  العنارص  وبعمق  تناول  فقد  الثاين:  املطلب 
املحافظ/  االجتاه  املختلفة،  النظرية  االجتاهات  ظل  يف  األرسة  مكانة  للطالب/ة، 

االجتاه املتحرر/االجتاه املعتدل. 

السعودي  املجتمع  يف  ووظائفها  املتغري  األرسة  بناء  عىل  فيحتوي  الثاين:  الفصل  أما 
تناول  الذي  األول  باملبحث  بداة  ترتيبية،  مباحث  عدة  حتته  يندرج  حيث  احلديث، 

وبالتفصيل ما ييل:
 مقومات النظام األبوي يف املجتمع السعودي. 

 دور كل من النسق القرايب والسلطة يف دعم النظام األبوي.
 نمط االنتساب األبوي – األمومي – الثنائي.



- 100 - 

تحليل مضمون المناهج األسرية
 بالجامعات السعودية

واستكامال للمطلب األول وارتباطا بعملية التنشئة االجتامعية نجد أن رسائل املحتوى 
تستمر لكي تلقي الضوء عىل: 

 التنشئة االجتامعية.
 التنشئة األرسية ودورها يف دعم النظام األبوي.

 العالقات األرسية ودورها يف دعم النظام األمومي.
 حمددات مكانة املرأة يف األرسة املمتدة.

 دور اإلنجاب يف حتديد مكانة املرأة.
التعليمي  الوضع  تطور  السعودي احلديث  املجتمع  تغري مكانة األرسة يف   مظاهر 

للمرأة.
 النوع االجتامعي ودوره يف البناء األرسي.

 التطور التارخيي والفكري لدور املرأة والرجل.
 ظهور احلركات النسائية الغربية.

 دراسات املرأة والنوع االجتامعي يف البالد العربية.
 الدور ورصاع الدور للمرأة العاملة.

أما الفصل الرابع: فيحتوي عىل عدة مضامني منها:
 االجتاهات السسيولوجية اخلاصة بالتغري االجتامعي يف األرسة السعودية.

 االجتاه املحافظ – البنائية الوظيفية.
 نظريات الضبط االجتامعي - الطالق وأسبابه واآلثار املرتتبة عىل الطالق.

 نامذج املشكالت التي تواجه األرسة السعودية.
نامذج ملشكالت األرسة، املرأة اجلانحة، املرأة الناجحة، ونظرا ملا حيتوي عليه الفصل 
السابع من تعاليم فقهية ختص املرأة فقد أفردت له رسائل املنهج فصال قائام بذاته ملا 

للجوانب الفقهية من أمهية يف قوامة واعتدال األحوال األرسية.



- 101 - 

تحليل مضمون المناهج األسرية
 بالجامعات السعودية

يف حماولة منطقية لربط العنارص الفرعية مع املوضوعات الرئيسة نجد الفصل الثامن: 
الذي اتضح من خالل حتليل مضمون عنارصه تركيزه عىل عدد من األهداف تصب 
مجيعها يف املشاكل التي تواجه األرسة ومراحل انتقاهلا إىل ساحات القضاء وآثار ذلك 

عىل األرسة واألبناء، فنجد أن الفصل قد احتوى عىل:
 الترشيعات االجتامعية ومواجهة مشكالت األرس السعودية - معايري فهم املشكلة 

 قضايا األرسة يف املحاكم – تأخر الفصل يف املشاكل.

يمكن إجياز ما توصل إليه حتليل مضمون مقرر علم االجتامع األرسي إىل ما ييل:
 عناية املنهج باملرأة ودورها ومكانتها كامرأة عاملة وكزوجة وأم.

تأثري عىل  هلا من  ملا  املنازعات  الفصل يف  باملشكالت األرسية وخطوات  االهتامم   
األرسة.

 الرتكيز عىل عملية التنشئة االجتامعية واملشكالت النامجة عن سلبية العامل الرتبوي.
 احلرص عىل أمداد الطالب/ة باخللفية التارخيية عن املجتمع السعودي قبل النفط.

التارخيية إىل األرسة بعد  بالفرتات  املحتوى واالنتقال  التوافق بني عنارص وحماور   
النفط.

بالتحوالت املجتمعية يف املجتمع من خالل تغري   االهتامم بربط األرسة ومكانتها 
أدوار األرسة.

 تزويد الطالب/ة باملعلومات الترشيعية والفقهية اخلاصة باحلياة األرسية.
 تناول مشكالت الطالق وأسبابه واآلثار النامجة عنه اجتامعيا ونفسيا.

 تضمنت أهداف املنهج تناول النظريات السسيولوجية املعنية بالنظام األرسي.
األمن  استتباب  يف  ودوره  االجتامعي  الضبط  مفهوم  عىل  املقرر  مضمون  احتوى   

االجتامعي.
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ثالثًا: نتائج تحليل مضمون المناهج األسرية
بجامعات منطقة الحدود الشمالية:

مالحظاتاملستوىاسم املقررالكلية /القسماجلامعة

تبوك

الثالثاألرسة والزواجاآلداب/اجتامع

نظري/ له 
متطلب العمل 
االجتامعي مع 
األفراد واألرس

الثالثاإلرشاد األرسي
نظري /له 

متطلب سابق 
رمز215

كمثيلتها من اجلامعات السعودية حترص اخلطط التدريسية بجامعة تبوك عىل أن حتتوي 
مناهجها التدريسية عىل أحد املقررات املعنية باألرسة والطفولة والتنشئة االجتامعية، 
ومن تلك املقررات األرسة والزواج، وهو أحد املقررات التي هلا متطلب سابق جيب 
أن جيتازه الطالب/ة وهو مقرر العمل االجتامعي مع األفراد واألرس يضم املنهج عدًدا 

من املوضوعات الرئيسة منها:
 مقدمة عن الزواج واألرسة، اختيار رشيك احلياة.  

 الزواج كمؤسسة، بناء عالقة طويلة املدى، األمومة واألبوة. 
 قضايا أرسية خمتلفة. 
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1( تحليل مضمون منهج اإلرشاد األسري
 بجامعة تبوك:

حيمل املقرر )س م321( الوحدة التدريسية املعتمدة للمقرر ثالث ساعات 3 نظري 
للمقرر متطلب سابق رقمه 215.

يتناول املقرر التعرف عىل أساليب اإلرشاد األرسي، نظريات االجتاهات احلديثة.
املواقف  مع  التعامل  يف  الطالبات  مهارات  تنمية  فن  منها  رئيسة  حماور  يتناول  كام 

واملشكالت التي تواجه األرسة باألساليب العلمية. 
من األهداف اخلاصة باملقرر التعرف عىل مفهوم اإلرشاد األرسي، نشأته، تطوره.

تتمكن الطالبات من رشح نظريات اإلرشاد األرسي، أيضا تكتسب مهارات املرشد 
اخلدمة  تقديم  وإتقان  كيفية  مقوماهتا،  اإلرشادية،  العالقة  بناء  وطرق  األرسي، 
الطالبة من ممارسة  تتمكن  املوارد والعالقات األرسية وأن  إدارة  اإلرشادية يف جمال 
تشخيص املشكالت التي تواجه األرسة، وضع اخلطط العالجية، تكتسب مهارات 

املقابلة اإلرشادية ودراسة احلالة.
 حيتوي املنهج عىل عدد من املوضوعات الرئيسة منها:

 اإلرشاد األرسي تعريفه، نشأته، وتطوره.
 دور املرشد األرسي، مهامه ومهاراته.

 نظريات اإلرشاد األرسي.
 خطوات عملية اإلرشاد األرسي.

 أساليب واسرتاتيجيات اإلرشاد األرسي.
 مقاييس اإلرشاد األرسي.

املرجع األسايس للمقرر: أمحد عبد اللطيف، اإلرشاد الزواجي األرسي، دار الرشوق، 
عامن 2008م.

اجلامعة  وكالة  قبل  من  باملقررات  اخلاصة  والتوصيفات  اخلطط  إصدار  يتم  عادة 
للشؤون األكاديمية -إدارة الربامج واخلطط الدراسية.
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2( تحليل مضمون مقرر رعاية األسرة
 والطفولة جامعة حائل:

مالحظاتاملستوىاسم املقررالكلية /القسماجلامعة

رعاية األرسة اآلداب/اجتامعحائل
نظرياخلامسوالطفولة

العلوم  قسم  والفنون،  اآلداب  بكلية  والطفولة  األرسة  رعاية  منهج  تدريس  يتم 
االجتامعية.

حيمل املقرر رمز 466 الوحدات التدريسية للمقرر ساعتان وموجهة املقرر لطالب 
وطالبات املستوى اخلامس.  

حيتوي املقرر عىل عدد من املوضوعات الرئيسة والتي يتفرع منها جمموعة من العنارص 
الشارحة للموضوعات بشكل يسهل عىل الطالب/ة استيعابه، ومن تلك املوضوعات 

نذكر ما ييل:
 مقدمة عن األرسة واملجتمع السعودي.

 مفهوم األرسة وأشكاهلا وأنواعها ومراحل تكوينها وتطورها ووظائفها.
 التنشئة االجتامعية كأحد وظائف األرسة.

 مؤسسات التنشئة االجتامعية.
 نظريات نمو وخصائص واحتياجات نمو األطفال.

 رشوط األرسة الصاحلة.
 املشكالت األرسية.

 اخلدمة االجتامعية يف جمال رعاية األرسة والطفولة.
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 نامذج ألسس ومتطلبات رعاية األرسة يف املجتمع السعودي.
 أهم مؤسسات وبرامج رعاية األرسة والطفولة يف اململكة.

املرجع الرئيس للمقرر: ماهر أبو املعاطي، اخلدمة االجتامعية يف جمال األرسة والطفولة 
مع نامذج من ممارستها يف املجتمع السعودي، دار الزهراء، الرياض، 2012.



- 106 - 

تحليل مضمون المناهج األسرية
 بالجامعات السعودية

3( تحليل مضمون مقرر األسرة والطفولة
كلية العلوم واآلداب في الرس:

يعد مقرر األرسة والطفولة بكلية اآلداب بالرس من أحد املقررات حديثة التناول يف 
العلوم األرسية واملعني بموضوعات رياض األطفال، وهي من املوضوعات التي يتم 
ختصيص كليات قائمة بذاهتا يف بعض الدول العربية كمرص، ملا هلا من أمهية خاصة 
مع قلة التخصصات الدقيقة للعمل برياض األطفال يف تلك الفرتة احلرجة يف تنشئة 

ا. األطفال علميا وسلوكيا وخلقاً
املقرر موجه لطالب البكالوريوس، املستوى األول، وهو من املقررات النظرية.

باملناهج األرسية، منها مقرر  ترتبط  التي  املقررات  ا من  املستوى األول عدداً  يضم 
مدخل إىل رياض األطفال - تاريخ تربية الطفل.

 املستوى الثاين يركز عىل تأهيل الطالبات عىل كيفية التخطيط وإدارة املوارد األرسية 
من خالل منهج حيمل ذات العنوان.

الغذائية،  والرتبية  بالصحة  املعنية  املقررات  من  ا  عدداً فيضم  الثالث  املستوى  أما   
وترشيد  األرسة  اقتصاديات  الطفل  مالبس  االطفال،  عند  اللعب  سيكولوجية 

االستهالك.
املعنية  الرابع  املستوى  النفيس من خالل مقررات  املناهج أمهية عىل اجلانب  تلقى   
األرسة  حقوق   - السعودي  املجتمع  يف  األرسة   - واملراهقة  الطفولة  بسيكولوجية 

والطفل - التنشئة االجتامعية سيكولوجية رسوم الطفل.
املنزلية،  األنشطة  إدارة  األطفال،  ورياض  األمومة  برامج  اخلامس  املستوى   
للمرأة  اخلريية  واجلمعيات  املنظامت   - واملراهقة  الطفولة  ومشكالت  احتياجات 

والطفل - أدب األطفال.
الرتبية اخلاصة،  الثقافة الصحية، مدخل إىل  الوالدية،  الرتبية  السادس،  املستوى   
لألرسة  االجتامعية  الرعاية   - النفيس  والتوجيه  الطفل-اإلرشاد  وإعالم  ثقافة 
والطفل - األرسة والتغريات املعارصة - اإلرشاد والتوجيه ألرس ذوي االحتياجات 
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اخلاصة -املرشوعات اإلنتاجية الصغرية - املشكالت األرسية.
لعل ما يتضمنه قسم اآلداب والفنون بكلية الرس من مناهج هتتم بالتغذية السليمة/
ملن  الطفل  وإعالم  ثقافة  اللعب/  /سيكولوجية  التخطيط  واألشغال/  الفنون 
كافة  يف  تعمم  أن  وجيب  املجتمع  يف  النوعية  بالتحوالت  الصلة  وثيقة  املوضوعات 

اجلامعات.
املناهج  به من  بأس  بالرس عىل عدد ال  والطفولة  كذلك حيتوي قسم علوم األرسة 

األرسية ونظرا لكثرهتا فسوف يتم االكتفاء بعرض اخلطط الدراسية باملالحق.
املستوى الثامن مقرر حر خمصص للتطبيق امليداين يف أحد املجاالت التالية:

املسنني،  ورعاية  األرسة  والطفل،  املدرسة  األرسي،  اإلرشاد  يف  احلديثة  االجتاهات 
املرأة السعودية وقضايا العمل.

من خالل حتليل مضمون حمتويات املناهج األرسية بنموذج من جامعات الشامل يمكن 
استخالص النتائج التالية:

 احلرص عىل تزويد الطالب/ة بالتغذية الثقافية عن األرسة، الزواج، تنشئة األطفال.
 العمل عىل تزويد الطالب/ة باملعارف اخلاصة باإلرشاد األرسي.

 تأهيل اجلامعيني من اجلنسني للعمل باملجال االجتامعي.
 بناء مهارات وقدرات الطالبات ملامرسة اإلرشاد األرسي.

 اهتامم املناهج بقضايا الطفل وحقوقه، كذلك اجلانب النفيس لألطفال حفاظا عىل 
السالمة النفسية.

 يلقي املنهج الضوء عىل أحد املوضوعات الرئيسة حديثة التناول وهي سيكولوجية 
رسوم األطفال، ولعل هذا املنهج من املناهج احلديثة يف جمتمعاتنا العربية حيث انترش 
استخدامه يف البحوث الغربية لتحليل فكر الطفل والتعبري عن سلوكه وآرائه خاصة 
يف املوضوعات التي ال يليق تناوهلا مع الطفل حفاظا عىل حقوقه وعمره وطفولته التي 
أمجعت اتفاقيات حقوق الطفل الغربية واملحلية باململكة أن التعامل مع الطفل جيب 
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أن خيضع يف املقام األول إىل احلفاظ عليه ومحايته، لذلك جلأت الدراسات العلمية إىل 
يطلق عليها  والتي  املناهج احلديثة من خالل حتليل رسوم األطفال  بأحد  االستعانة 

rapid assessment

 منح الطالب/ة اختيار جمال للدراسة احلرة ألحد املقررات العملية، ولعل ما تربو 
إليه جامعات حائل، تبوك، والرس هو بناء جيل من املامرسني ملهنة اخلدمة االجتامعية 
قادٍر عىل تعريف املشكلة وحتديد أسباهبا وممارسة التدخل ملعاجلتها باألساليب املهنية.  
املناطق،  املختلفة  السعودية  باجلامعات  األقسام  عليه  حترص  ما  أن  الباحثة  وترى 
مشرتكة األقسام والتخصصات هو وضع سوق العمل ومتطلباته نصب أعينها نظرا 
لقوة الرشوط واملعايري التي يتطلبها سوق العمل من جودة املخرج التعليمي وقدرات 
ومهارات خاصة تتالءم مع النقلة النوعية التي يمر هبا املجتمع والتي تتطلب ملواكبتها 

قدرات مهنية خاصة حتقيقا للتنمية املجتمعية.
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رابعًا: نتائج تحليل مضمون المناهج األسرية 
بجامعات منطقة مكة المكرمة

تحليل مضمون المناهج األسرية
 في كلية اآلداب بجامعة الملك عبد العزيز

مالحظاتاملستوىاسم املقررالكلية /القسماجلامعة

علم االجتامع اآلداب/اجتامعامللك عبد العزيز
نظريالسادساألرسي

عىل  الكتاب  حيتوي  االجتامع،  بقسم  املستوى  وطالبات  لطالب  املنهج  تدريس  يتم 
مقدمة وإحدى عرش فصال يتضمن الفصل األول عناوين رئيسة نحو: أمهية دراسة 
األرسة، تطور دراسات األرسة، صعوبات تواجه األرسة، ومفاهيم عامة يف دراسة 

وحتليل األرسة. 
ولعل التناول املنطقي ملفهوم األرسة ثم تطور األرسة من خالل تطور الدراسات املعنية 
بنشأة األرسة هلو دليل عىل أمهية األرسة يف التاريخ القديم وصوالاً إىل عرص احلداثة 

سواء عىل مستوى الدراسات أو عىل مستوى كياهنا كأحد أنساق البناء االجتامعي. 
مفهوم  تطور  بمراحل  والفرعية  الرئيسة  موضوعاته  خالل  من  املقرر  حمتوى  هيتم 
األرسة من اهتامم الفالسفة واملفكرين وصوال إىل تطبيق النظريات العلمية املعارصة 

املعنية بدراسة األرسة وأدوارها ومشكالهتا وعالقة األرسة كنظام باملجتمع.
أما الفصل الثاين فيتناول أنواع الزواج واألرس وينتقل الفصل الثالث إىل بعض أهم 

االجتاهات النظرية يف علم االجتامع.
الفصل  يليه  األرسي،  والنظام  القرابة  وهو  رئيس  عنوان  حتت  الرابع  الفصل  جاء 
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التغري  أثناء  وأشكاله  الزواج  ودور  ومكانة  كنظام  الزواج  مفهوم  طرح  يف  اخلامس 
االجتامعي. 

ضمن  قصوى  أمهية  تشكل  التي  القضايا  من  االجتامعية  التنشئة  قضية  أن  شك  ال 
الصحيحة  الطرق  اتباع  وأمهية  التنشئة  أساليب  حيث  من  األرسية  املناهج  حمتويات 
والوسطية يف عملية تنشئة األبناء خاصة مع عوامل االنفتاح والتحرض عىل الثقافات 
باجلامعات  األرسية  املناهج  حمتويات  حترص  لذلك  هبا،  األبناء  تأثر  ورسعة  الغربية 
السعودية عىل التطرق إىل دور األرسة يف عملية التنشئة ورضورة االستناد إىل التعاليم 
حمتويات   من  اتضح  ما  وهو  واألطفال،  لألبناء  وصونا  حفاظا  اإلسالمية  الدينية 
من  املحتويات  بتلك  يرتبط  ما  وأبعادها  االجتامعية  التنشئة  عملية  السادس  الفصل 
ثم  التامسك األرسي وعوامله،  تناول  الذي  السابع  بالفصل  رئيسة كام جاء  عناوين 
االجتامعية  املشكالت  أهم  إىل  وصوال  معها  التعامل  وأساليب  األرسية  األزمات 

وأساليب التعامل معها. 

القريش علم االجتامع  الغامدي وفتحية حسني  الرئيس للمقرر: حممد سعيد  املرجع 
األرسي، نظريات ودراسات أرسية يف املجتمع السعودي، ط2، دار خوارزم العلمية 

للنرش، سياسة اخلصوصية والنرش جامعة امللك عبد العزيز، 2017م.
ينتقل املحتوى األرسي فيام بعد إىل توضيح دور وتأثري العوملة عىل العالقات األرسية 
الثقايف  واالنفتاح  التحرض  والعوملة  بالتغري  املعنية  املوضوعات  تلك  ولعل  القرابية، 
لداللة عىل ترابط حمتويات املنهج وارتباطه بالتحوالت املجتمعية التي جيب وضعها 
نصب األعني لتبيان مدى تغري املجتمع األرسي وكيفية احلفاظ عىل الرغبة يف التطور 

واحلرص عىل احلفاظ عىل األرسة ككيان. 
خيتتم املقرر رسالته التوجيهية بمحتوى يشمل اإلسالم واحلياة األرسية حيث التأكيد 
األفراد  بني  والعالقات  والرتبية  التعامل  وسطية  عىل  اإلسالمية  التعاليم  خالل  من 
داخل األرسة وكيف حيرص ديننا السمح عىل السالمة األرسية والوصول باألبناء إىل 
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ا لالنتامء الوطني.  األمان األرسي حتقيقا لألمن الداخيل وتعزيزاً
ووظائف  أدوار  حتول  يف  إسهامها  ومدى  التغري  عوامل  عىل  الضوء  املقرر  يلقي 
حيث  املجتمعات،  بني  الثقايف  االتصال  وانتشار  رسعة  زيادة  مع  خاصة  األرسة 
توجهت االهتاممات البحثية املتعلقة باألرسة إىل االهتامم بالكشف عن واقع األرسة 
والسلوكيات األرسية مع احلرص عىل عدم إطالق التعميامت املثالية للحياة األرسية 

واحلرص عىل نقل الصورة الكشفية الواقعية لألرس.
مؤداها  املعريف  املستوى  بالغة عىل  أمهية  ذات  أخرى  املنهج رسالة  تتضمن حمتويات 
تواجدها رغم  واستمرار  املجتمع  احلياة األرسية عىل  وتأثري  ا ألمهية األرسة  نظراً أنه 
التغريات فمن األمهية توفر منهج )كتاب( تتوفر فيه املعلومات األساسية عن األرسة 

من خالل فرع مهم من فروع علم االجتامع وهو علم االجتامع األرسي/ العائيل.

إن أمهية إلقاء الضوء عىل ظاهرة تعليمية تعد من وجهه نظر الباحثة أحد األساليب 
الكليات  بعض  اجلامعية يف  املناهج  تدريس  التعليمية، وهي ظاهرة  بالعملية  الضارة 
وبعض األقسام/الُشَعب أال وهي تدريس املقررات واملناهج يف صورة ملزمة وامللزمة 
قد تكون أجزاء غري منتظمة من فصول من أحد الكتب أو عدة كتب يتم أخذ بعص 

الفصول منها وتنحرص خطورة تلك الوسيلة التعليمية يف التايل:
 ضعف قيمة املحتوى املعريف نظرا النتفاء قيمة الكتاب املنهجي.

 عدم ترتيب الفصول وبالتايل عدم ترابط املعلومات. 
 إغفال بعض املواضيع املعرفية نظرا الختيار أجزاء حمددة من الكتاب.

 سوء إخراج امللزمة من حيث الشكل، الطباعة، الغالف، تنظيم الصفحات.
 عدم إملام الطالب/ة بمحتويات الكتاب وأهم االستخالصات.

 عدم إملام الطالب/ة باملعلومات الكافية عن املؤلف. 
 تعامل الطالب/ة مع امللزمة بنوع من عدم االهتامم حيث إن للكتاب قيمته.

ولعل بعض الكليات واألقسام قد تداركوا تلك املعضلة عند اعتامد اخلطط اجلديدة 
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للمقررات ولكن نأمل أن تعم كافة الكليات حرصا عىل جودة املخرجات التعليمية.
 التعرف عىل النظريات العلمية احلديثة التي اهتمت بتناول النظام األرسي ووظيفة 
سامهت  نظريات  جانب  إىل  األخرى  باملؤسسات  كمؤسسة  األرسة  وعالقة  األرسة 
بالتغريات االجتامعية  تأثرا  البناء األرسي  التي طالت  التغريات  إلقاء الضوء عىل  يف 
واالقتصادية التي طالت املجتمعات، حيث تؤثر تلك املنظورات عىل طرق وأساليب 

التنشئة وعرض لألساليب القديمة واألساليب احلديثة فيام يتعلق بتنشئة األبناء.
الزوجية  املشكالت  بطبيعة  الوعي  مدى  املقرر  يتضمنها  التي  األهداف  من   
والفروقات بني املشكلة واألزمة الزوجية حيث يشري مفهوم املشكلة إىل كل موقف 
فقد  املحيطني،  تؤثر يف  أن  السابقة حلله وليس رشطا  اخلربات  تكفي  معهود ال  غري 

تكون خاصة بالشخص ذاته وال تؤثر عىل عالقته باآلخرين.
تأثري  العنف،  أنواع  العنف،  مفهوم  عىل  الطالب/ة  تعرف  إىل  أيضا  املنهج  هيدف   
التشكيل  حيث  من  خطورة  من  للعنف  ملا  وذلك  األبناء  خاصة  األرسة  عىل  العنف 
العدوانية،  الشخصية  يشكل  فقد  مستقبال،  عليهم  وتأثريه  األطفال  لنفسية  السلبي 

الشخصية االنطوائية، ضعف الشخصية أو االنحراف.
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املخاطرالفرصالضعفالقوة
- االهتامم باملناهج 
األرسية وإدراجها 

ضمن املقررات 
األساسية يف

اجلامعات السعودية
- احتواء موضوعات 

املناهج الرئيسة 
والفرعية عىل نسبة 

كبرية من املوضوعات 
األرسية

- التناول املتعدد 
لألرسة ومشكالهتا 
كأحد النظم املهمة 

باملجتمع
- وضوح أهداف 

املناهج
- االعتامد عىل خطط 
دراسية معتمدة من 

املتخصصني
- احلرص عىل االلتزام 

بتوصيف املقررات
- حيمل كل منهج من 
املناهج األرسية رسائل 

للطالب/ة
- حتتوي بعض 
املقررات عىل 

موضوعات حديثة 
التناول والطرح منها 

مناهج رياض األطفال، 
سيكولوجية الطفل، 
سيكولوجية رسوم 
األطفال، التغذية 
السليمة لألطفال

- الرسد وتكرار بعض 
املوضوعات يف املنهج 

الواحد
- اعتامد بعض األقسام 

عىل امللزمة كمصدر 
للتدريس

- ِقَدم بعض 
املوضوعات وعدم 

حداثتها
- بعض املناهج حتمل 

أمثلة ونامذج قديمة
- سوء إخراج بعض 

املقررات
- افتقار بعض املناهج 

ملعلومات منظمة ووافية 
عن االتفاقيات الدولية 
واملنظامت ودور اململكة 
يف رعاية األرسة واملرأة 
والطفولة يضعف من 
مهارات اخلرجيني من 

اجلنسني
- تدريس مناهج 

ذات أمهية للمجتمع 
كاملناهج األرسية من 
خالل التعليم عن بعد 

أو البث

تزويد الطالب/ة 
باملعارف عن األرسة

- إملام الطالب/ة 
بنوعية املشكالت 
األرسية وكيفية 

مواجهتها
- هتيئة اخلرجيني 

من اجلنسني للعمل 
كأخصائيني اجتامعيني
- خلق جيل قادر عىل 

العناية باألرسة واحلفاظ 
عليها

- طرح مناهج حديثة 
كرياض األطفال، 
التغذية السليمة، 

الفحص الطبي قبل 
الزواج، سيكولوجية 

رسوم األطفال
- تدريب الطالب/ة 

عىل التعامل مع 
مؤسسات املجتمع 

املحيل

- عدم تناول بعض 
املوضوعات املتعلقة 

بالتحوالت املجتمعية 
يضعف من قدرة 

الطالب/ة عىل فهم 
املستجدات وكيفية 

تطويعها بشكل إجيايب
- ملل الطالب/ة من 

حمتوي بعض املناهج مما 
جيعل احلصيلة النهائية 

ضعيفة
- عدم ممارسة 

الطالب/ة للجانب 
العميل بشكل دائم 
يضعف خمرجات 

التعلم
- عدم إملام الطالب/ة 
باملشاركات واملؤمترات 
املعنية باألرسة يضعف 

من قدرات اخلرجيني
- ضعف معلومات 
الطالب/ة اخلاصة 
باالتفاقيات املعنية 
باألرسة والطفولة 
يضعف من تكوين 

اخلرجيني املعريف 
- عدم استفادة 

اخلرجيني من اجلنسني 
من حمتوي املناهج 

الدراسية بل ونسياهنا 
فور التخرج
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من خالل حتليل مضمون املناهج األرسية ببعض اجلامعات السعودية تم التوصل 
لعدد من النتائج نوجزها يف التايل:

1. توجد عدد من املناهج األرسية باخلطط الدراسية باجلامعات املمثلة للدراسة.
2. توجد املناهج األرسية حتت مسمى عدد من املقررات ختتلف عناوينها الرئيسة 
النظام  تتمحور حول  أن مجيعها  إال  امللزمة  الدرايس/  املرجع /الكتاب  »عنوان 

األرسي.
3. يتم تدريس املناهج األرسية وفقا ملا جاء باخلطط الدراسية لكل جامعة عىل 

حدة ووفقا ملا حيدده توصيف املقرر اخلاص بكل مقرر.
4. يتم حتديد املستوى الدرايس الذي يتم تدريس املنهج األرسي له وفق ما جاء 

من توزيع املقررات وفقا ملا جاء بخطة كل قسم.

5. غالبا ما يتم تدريس املناهج األرسية بكليات اآلداب بعدد من األقسام، وهنا 
تم التوصل إىل اآليت:

 األقسام التي يتم فيها تدريس املناهج األرسية بشكل أسايس /إجباري ضمن 
متطلبات التخرج هي أقسام علم االجتامع واخلدمة االجتامعية.

 هناك من األقسام التي يتم هبا تدريس املناهج األرسية بشكل فرعي مثل قسم 
املرأة.  فقه  األرسة،  فقه  عىل  حتتوي  التي  املقررات  خاصة  اإلسالمية  الدراسات 

ا من املقررات املعنية باألرسة. هناك أيضا قسم االقتصاد املنزيل الذي يضم عدداً

نتائج 
الدراسة
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امللزمة  خالل  من  فيها  املناهج  تدريس  يتم  /األقسام/الُشَعب  الكليات  بعض   .6
وليس الكتاب الرئييس مما يضعف خمرجات التعلم لضعف حمتويات امللزمة يف حالة 

إغفاهلا أحد املوضوعات.
7. ال توجد أية فروق بمحتوى املناهج األرسية التي يتم تدريسها للطالبات عن التي 

توجه للطالب.
مقرر  منها  يستثنى  نظرية  مقررات  تعد  األرسية  باملناهج  املعنية  املقررات  كافة   .8
التدريب امليداين الذي يطبقه الطالب/ة بإحدى املؤسسات األرسية ضمن غريها من 

املؤسسات التعليمية/الصحية/االجتامعية.
9. ختتلف املناهج األرسية التي يتم تدريسها بقسم االجتامع/عن التي يتم تدريسها 
بقسم اخلدمة االجتامعية أو ما يطلق عليه داخل األقسام شعبة االجتامع /شعبة اخلدمة 
االجتامعية حيث ترتكز حمتويات املقررات األرسية بشعبة االجتامع عىل مفهوم األرسة 
رئيسة  موضوعات  من  إليه  وما  االجتامعية  املشكالت  وكذلك  االجتامعية  والتنشئة 

وعنارص فرعية.
أما مقررات شعبة اخلدمة االجتامعية فأيضا هتتم بذات املوضوعات ولكن ختتلف من 
الفرد، اجلامعة، املؤسسات االجتامعية، األرسية، اإلرشاد  حيث تركيزها عىل خدمة 
والتوجيه، مهارات التدخل وغريها من املهارات املهنية باملامرسة يف اخلدمة االجتامعية 

من أجل تأهيل األخصائيني االجتامعيني ملامرسة املهنة.

10. هناك نوع من توحيد املفاهيم باجلامعات عينة الدراسة من حيث اآليت:
 حرص اجلامعات عىل حتقيق األهداف املوضوعة وتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية. 

وكذلك  قسم  لكل  املوضوعة  اخلطط  وفق  األرسية  املناهج  تدريس  يف  العمل   
توصيف املقررات.

خالل  من  وذلك  األكاديمي  واالعتامد  اجلودة  ضامن  معايري  تطبيق  عىل  احلرص   
موضوع املقررات/آلية التدريس/االهتامم باملشاركات والفعاليات.
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11. االلتزام بتقديم تقارير املقررات وكذلك ملف املقررات الذي يوضح خمرجات 
التعلم وذلك من خالل نقل صورة واقعية عام تم تنفيذه بالفعل خالل الرتم الدرايس 
حيث  شعبة  كل  بني  والفروق  النجاح  نسب  إليضاح  بياين  رسم  مع  /الثاين  األول 
التغلب عىل  السلبيات واإلجيابيات وكيفية  املقرر وإيضاح  تقييم  نوعا من  يعد ذلك 
الطالب  تقييم  نتائج  إعالن  عىل  احلرص  جانب  إىل  التعليمية/  العملية  معوقات 

والطالبات للمقرر وألستاذ املقرر.
وحدهتا  مقررات  فهناك  األرسية  للمناهج  التدريسية  بالوحدات  يتعلق  فيام   .12
التدريسية ساعتان وذلك وفق اخلطط القديمة، وهناك من املقررات وحدهتا التدريسية 

ثالث ساعات وفقا للخطط اجلديدة لكل قسم عىل حدة.

13. فيام يتعلق بمحتوي املناهج فقد توصلت الدراسة إىل التايل:
وعنارص  رئيسة  موضوعات  عىل  حتتوي  مضموهنا  حتليل  تم  التي  املقررات  مجيع   
فرعية عن مفهوم األرسة، نشأة األرسة وتطورها، أنواع األرس-الزواج، أنواع الزواج، 
الزواج قديام وحديثا / معايري التوافق الزواجي، أسباب املشكالت الزواجية، التنشئة 
التغريات  أثر  التغريات االجتامعية،  األبناء،  التنشئة، مشكالت  أساليب  االجتامعية، 
املشكالت  القرايب،  التصنيف  القرابة،  أنواع  القرابة،  مفهوم  األرسي،  النظام  عىل 
االجتامعية، املشكالت األرسية وأنواعها، طرق مواجهتها، العنف، أشكال العنف، 
تأثري العنف عىل األطفال، الطالق، أسباب الطالق، تغري النمط األرسي وأثره عىل 

اختيار رشيك احلياة، اإلسالم واألرسة.
14. اختصت بعض املناهج بخصوصية احتواء مضموهنا عىل بعض املوضوعات منها:
عىل  وتأثريها  العوملة  التنشئة،  عىل  التغري  تأثري  االقتصادي،  االستهالك  نمط  تغري 
اجلنيس،  التوافق  الزواج،  قبل  الطبي  الفحص  األب،  سلطة  وتغري  التغري  األرسة، 

متكني املرأة، تعليم املرأة، العنوسة وأسباهبا، تأخر سن الزواج لدى الرجل.
15. فيام يتعلق بعالقة حمتويات املناهج بالتحوالت املجتمعية فقد توصلت الدراسة 
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إىل أن هناك بعض املقررات تتميز موضوعاهتا الرئيسة بعالقتها بالتحوالت املجتمعية، 
والبعض اآلخر جمرد رسد للموضوعات األرسية بكل ما يتعلق باألرسة كنظام.

16. املناهج التي خضعت لتحليل املضمون مجيعها حتمل رسائل مبارشة لكي يتمكن 
بالنظام  املتعلقة  واملوضوعات  واملعارف  املفاهيم  حتديد  من  الطالب/الطالبات 

األرسي.
العمل  أو  اجتامعيني  كأخصائيني  للعمل  اجلنسني  من  اخلرجيني  تأهيل  وكذلك   .17
أو  األرسية  واخلدمات  باألرسة  املعنية  االجتامعية  باملؤسسات  األرسي  باملجال 

كباحثني ميدانيني ذوي كفاءة. 
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تقدم الدراسة التوصيات التالية:
1. تعميم تدريس مقررات املناهج األرسية عىل مستويات الدراسة الثامنية وعدم 
اخلاصة  الطالب/ة  معارف  بناء  ألمهية  وذلك  حمددة  مستويات  عىل  اقتصارها 

باألرسة والنظام العائيل.
2. زيادة املوضوعات داخل املناهج األرسية املعنية بالتحوالت املجتمعية خاصة 

وأن تأثري تلك التحوالت بدا واضحا عىل فكر األبناء. 
3. رضورة احتواء املوضوعات األرسية عىل معارف قيمية هتتم بتوجيه الرسائل 
التوعوية للخرجيني من اجلنسني والتي تتناول تعزيز قيم االنتامء لألرسة، االنتامء 

للوطن، الوالء للدولة.
الفكرية  التوعية  ختاطب  موضوعات  عىل  الرئيسة  املوضوعات  حتتوي  أن   .4

للطالب/ة ملا هلا من دور يف احلفاظ عىل الكيان األرسي متامسكا وآمنا.
لدى  يبني  الدرايس  فالكتاب  امللزمة،  طريق  عن  املناهج  تدريس  نظام  إلغاء   .5

الطالب/ة قيمة وأمهية املعرفة والعلم.
بمقرر  االكتفاء  يتم  وأال  التطبيقي  اجلانب  عىل  األرسية  املناهج  تشتمل  أن   .6
بتناول  خاصة  العميل  التواصل  فأمهية  التخرج،  مرشوع  أو  امليداين  التدريب 
نظريا  مؤهلني  وأخصائيني  باحثني  بناء  شأنه  من  األرس  هتم  التي  املوضوعات 

وعمليا.
7. االهتامم بإخراج الكتاب الدرايس أو املرجع الرئيس بصورة جذابة واحتوائه 

توصيات 
الدراسة
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عىل أشكال تساعد عىل تبسيط املعلومات، بام يتالءم مع مكانه املؤسسة التعليمية. 
8. االبتعاد عن الرسد والتكرار للمعلومات ضامنا لعدم ملل ثم ابتعاد الطالب/ة عن 

املنهج.
الطفرة  وتواكب  احلايل  اجليل  هتم  وقضايا  موضوعات  عىل  املناهج  حتتوي  أن   .9

الفكرية والتقنية.
10. رضورة احتواء املناهج األرسية عىل دور املؤسسات العاملة يف املجال األرسي 

ا لدورها العميل واملهم يف مساعدة االرس ورأب التصدعات العائلية. نظراً
11. تفعيل الرشاكة املجتمعية بني اجلامعة واملؤسسات العاملة يف املجال األرسي وأن 

يطلع الطالب/ة عىل دور تلك املؤسسات. 
12. توجيه الطالب والطالبات إلجراء البحوث والدراسات عىل املحاور األرسية.

13. االبتعاد عن اإلكثار من الرسد الوصفي والرتكيز عىل املحتوى العلمي املفيد.
14. التقليل من رسد حقب تارخييه عن النظام األرسي والرتكيز عىل القضايا األرسية 

املعارصة.
15. حرص املناهج األرسية التي يتم تدريسها باملقررات العامة سواء متطلب جامعه 

أو كليه ومقارنتها بمقررات التخصص جتنبا لتكرار املناهج واملوضوعات.
ملا لوحظ من تكرار ذات  ا  نظراً املناهج األرسية  التنوع يف عناوين  16. احلرص عىل 

العنوان يف غالبية املناهج.
17. احتواء املناهج األرسية عىل موضوعات تالئم النقلة النوعية باململكة.

18. رضورة احتواء املناهج األرسية عىل جانب تطبيقي. 
ا ألمهية  19. عدم اقتصار املنهج األرسي عىل املستويات األخرية من الدراسة فنظراً
املنهج ينبغي توزيع حمتويات املناهج األرسية عىل املستويات الدراسية األربع، حتى 

يتمكن الطالب من بناء خرباهتم املستقبلية.
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بعض املقرتحات القابلة للمناقشة والتنفيذ:

البدء يف تفعيل بروتوكوالت التعاون بني اجلامعة واملؤسسات العاملة يف املجال 
األرسي من خالل ما ييل:

1. التواصل مع عامدة الرشاكة املجتمعية بكل جامعة والبدء يف طرح سبل التعاون 
بني اجلامعة واملؤسسات ومجعيات ومراكز التنمية األرسية.

2. توجيه الطالب والطالبات للتدريب امليداين وتنفيذ مرشوع التخرج وتطبيقه 
يف املؤسسات ومجعيات ومراكز التنمية األرسية.

قضايا  يف  حماوره  ترتكز  اجلامعات  مع  بالتعاون  سنوي  ملتقى  أو  مؤمتر  عقد   .3
األرسة.

عىل  وتوزيعه  األرسي  املجال  يف  اجلمعيات  بدور  تعريفي  ملحق  تصميم   .4
اجلامعات إلحلاقه باملناهج األرسية.

ثقافة  لنرش  اجلامعات  عىل  باجلمعيات  اخلاصة  والدوريات  النرشات  توزيع   .5
العمل األهيل.

6. وضع اسرتاتيجية للتعاون بني اجلامعة واملؤسسات خاصة بتدريب الكوادر 
العاملة باجلمعيات. 

واخلرجيات  اخلرجيني  من  لعدد  واجلمعيات  باملؤسسات  التدريب  باب  فتح   .7
كخطوة لاللتحاق بسوق العمل.

مقترحات
 الدراسة
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مقدمة

تعتمد البحوث والدراسات امليدانية أو التنظريية عىل أساليب من املهم أن تتوافق 
تلك االساليب واملداخل مع األهداف املبارشة للدراسة وذلك من أجل الوصول 

إىل احلقائق التي تساعد من خالل تفسريها عىل إحداث التغيري والتطوير. 
البحوث  يف  وطرائق  كأساليب  املتبعة  الكمية  األساليب  إىل  الباحث  يلجأ  فقد 
السسيولوجية والتي يعتمد الباحث فيها بشكل أسايس عىل استامرة االستبيان من 

خالل مجع معلومات حمددة والتي عادة ما تضم تلك االستبيانات أسئلة مقننة.
يعتمد  الذي  »األنثروبولوجي«  الكيفي  املدخل  أساليب  عىل  يعتمد  من  وهناك 
تساهم  متعمقة  تفصيلية  بصورة  األثنوجرافية  املعلومات  مجع  عىل  الباحث  فيه 
من خالل مراحل تصنيف وترميز املادة العلمية يف تفسري وحتليل نتائج الدراسة 

بشكل دقيق يساعد عىل نقل الواقع بصورة موضوعية.
ونظرا ألمهية الدراسة احلالية فقد استند التقرير النهائي إىل إحلاق مرحلة تالية من 

الدراسة يفضل إجراؤها الكتامل عنارص الدراسة والبدء يف التطوير.
األرسية  املناهج  مضمون  بتحليل  اخلاص  العمل  دليل  تصميم  تم  فقد  وعليه 
بحيث يتم توجيه بعض املحاور لطالب وطالبات اجلامعة ممن بالفعل يدرسون 
ا حماور خاصة بعضو هيئة التدريس ممن يقومون بتدريس  املناهج األرسية وأيضاً

تلك املناهج. 

المالحق
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ملحق رقم )1(:
دليل العمل الميداني الخاص بالطالب والطالبات

أواًل: المحتوى العام للمقرر

املقرر كايف إلعطاء صورة عن ماهية األرسة وعملية  1. من وجهة نظرك هل حمتوى 
التنشئة؟

2. يف رأيك، هل حمتوى املناهج األرسية جيب أن يتضمن موضوعات أخرى غري أرسية؟ 
3. هل حمتوى املقرر منظم ويسري وفقا ألولوية املوضوعات؟

ثانيًا: األهداف التي يحتوي عليها المقرر

1. من خالل دراستك للمنهج األرسي هل حيتوي عىل أهداف؟
2. إذا ُطلب منك حتديد أهداف املقررات األرسية ماذا ستكتب؟

3. يف رأيك كطالب هل من املهم أن حتتوي املناهج األرسية عىل أهداف؟ ومن ينبغي 
عليه وضع تلك األهداف؟

ثالثًا: الرسائل التي يحملها المقرر

1. ما الرسائل التي حيملها املنهج األرسي الذي درسته؟
2. يف رأيك، هل رسائل املقرر مالئمة ملستواك الدرايس؟

3. هل تعتقد أن الرسائل جيب أن تكون مبارشة أم عىل الطالب/ة استخالصها؟

رابعًا: عالقة المقرر بالمناهج األخرى

1. هل هناك عالقة بني املقرر واملناهج األخرى وما الفائدة من ذلك؟
2. ما املعلومات التي حيتوهيا املنهج األرسي وتفيدك يف املقررات األخرى؟

3. هل رسد معلومات عن مناهج أخرى تشتت أفكار الطالب/ة؟
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خامسًا: الشكل العام للمقرر

1. هل تفضل إخراج الكتاب بشكل معني؟
2. ما الفرق بني الكتاب وامللزمة وأهيام تفضل؟

3. ما األفكار التي حيملها املنهج من خالل الرسومات واألشكال؟

سادسًا: مدى االستفادة من المقرر

1. يف رأيك، هل املنهج األرسي يفيد الطالب/ة؟
2. هل يمكن االستفادة من حمتوى املنهج يف تأسيس حياتك األرسية؟

3. يف اعتقادك، هل يمكن االستفادة من حمتوى املنهج يف العمل؟

سابعًا: أسلوب تدريس المقرر

1. حدثني عن أسلوب تدريس املقرر.
2. من وجهة نظرك، هل ينبغي احتواء املنهج عىل جانب نظري وعميل؟

3. هل أسلوب التدريس يساهم يف إبراز قدرات الطالب/ة؟

ثامنًا: ما مقترحاتك لتطوير المنهج؟

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

.................................................................................
..................................................................................
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ملحق رقم )2(:
دليل العمل الخاص بعضو هيئة التدريس

أواًل: ترتيب المقرر من حيث أهميته في الخطط الدراسية

1. هل حيمل املنهج األرسي ترتيبا ذا أولوية من حيث األمهية؟ 
2. هل هناك رضورة أن يتم تدريس املنهج األرسي ملستويات دراسية حمددة؟

3. يف رأيك، هل ينبغي أن يكون املنهج األرسي من املقررات اإلجبارية أم االختيارية؟

ثانيًا: توصيف المقرر ومدى شموليته

1. هل توصيف املقرر حيتوي عىل أغلب املوضوعات األرسية؟
2. هل التوصيف قابل للتغيري والتعديل؟

3. من وجهة نظرك ما املحاور التي ينبغي أن يتضمنها توصيف املناهج األرسية؟

ثالثًا: المناخ العام لتدريس المنهج

1. هل عدد الطالب/الطالبات يف الشعب/القاعات مناسب؟
2. ما مدى مالءمة القاعات الدراسية؟

3. ما مدي مالءمة الوحدات الدراسية؟

رابعًا: في رأيك ما هي صعوبات تدريس المقرر؟

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................
....................................................................................
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خامسًا: ما الطرق المناسبة لتقييم المقرر؟

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................
....................................................................................

سادسًا: عالقة محتوى المقرر بالتحوالت االجتماعية

1. هل حيتوي املقرر عىل قضايا تناسب العرص؟ 
2. هل يلقي املنهج الضوء عىل املشكالت النوعية؟

3. هل تساهم املناهج يف مواجهة األزمات األرسية؟ 

سابعًا: مدى استفادة الطالب من المقرر

 هل يفيد يف تأسيس أرس املستقبل؟
 هل يفيد يف بناء القدرات اخلاصة املعنية بمواجهة الضغوط؟

 هل بفيد الطالب/ة يف احلصول عىل فرص العمل؟
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