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 جامعة فيالدلفيا
 كلية اآلداب والفنون

اإلرشاد النفسيقسم   
 2018/2019/ السنة الدراسية األولالفصل الدراسي 

 

 

 الخطة التدريسية لمادة دراسية

 

مبادئ اإلرشاد الجمعي  :المــادةعنون  0170112 :المــادةرقم    

سنة أولى :مستوى المادة  
اإلرشاد النفسي  مبادئ :المتزامنالمتطلب السابق و/ أو 

 .والتربوي

2:15 -12:45وقت المحاضرة :   

ساعات 3عدد الساعات المعتمدة:  

االثنين اربعاء عدد ساعات التدريس الفعلية:  

  

414قاعة  مكان المحاضرة:   

 

 معلومات خاصة بمدرس المــادة

 

 االسم
الرتبة 

 األكاديمية

الساعات 

 المكتبية
 البريد اإللكتروني

  10:00 -9:00 مساعد  ستاذأ الخوالدةسناء  د.

 

  المادةوصف  .1

 أنذوا  كذذل ، اإلرشاد أساليب كأسلوب من الجمعي اإلرشاد بأهمية الطالب تعريف إلى المادة هذه تهدف

 القوى العالجيةو ، وبنائهاالفعالة،  الجماعة خصائص إلى تطورها باإلضافة المختلفة، ومراحل الجماعات

 باللعذب، روايذة النمذجذة، اإلرشذاد، لعذب الذدور كذذل  ٠ووظائفذ  القائذد ودور القيذادة وأهميذة فيهذا المذثررة

 للسذلو ، العذ،ل، التعا،ذد، التع،يذ،، أسذاليب اإلرشذاد المنطقيذة الذدور، النذوات  القصذة، اسسذترخا ، عكذ 

 ٠التطبيقي بالجانب اسهتمامو  سنة،  ١٣ - 9ألعمار  المناسبة
 
 المادةأهداف  .2

1G إعداد مرشدين نفسيين على معرفة بالنظريات األساسية في علم النفس واالرشاد النفسي 

2G اكساب الطلبة مهارات التفكير الناقد والبحث العلمي 

3G  أن يتحلىىى الطلبىىة بالمسىى وليات االواقيىىة واالاتماعيىىة المنب اىىة مىىن علىىم الىىنفس واالرشىىاد

 النفسي

4G دية ومهارات التواصلتمكين الطلبة من المهارات االرشا 

G5 اكساب مهارات التطوير المستدام ضمن المسارات الوظيفية الممكنة 
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 مصادر التعليم. 3
  الكتاب المقرر* 

 

ججج.2014د. سهيلة بنات، اإلرشاد الجمعي، المكتبة العامرية، عمان، األردن،   

 المواد المساندة  

 ذات صلة بالمواضيع المطروحة في المادة حسب الحااة. عرض افالم وأشرطة فيديو

 

  حيث ينطبق() الطالبدليل 
 على الطالب ان يلتزم بإرشادات الدكتور ونصائحه حول المادة داول الغرفة الصفية.

 

 (دليل المختبر )حيث ينطبق 
 المختبر.متابعة مختبر االرشاد النفسي واالنشطة الخاصة بالمادة المطروحة بالتنسيق مع مشرفة 

 

 )المراجع المساندة )كتب دراسية، ومجالت علمية ومواقع الكترونية وغيرها 
 

- Jacobs, E, Masson, R, & Harvill, R (2006) Group Counseling: Strategies & 

Skills, (5thed) Brooks/Cole. Belmont, CA. 

- Rickey, G & Dustin CD. (2006) Group Counseling: Theory & Practice 

(4thed) Prentice Hall, Englewood Cliffs. NJ. 

 

- Corey, Gerald (2004) Theory and Practice of Group Counseling, 
Brooks/Cole    Company, CA. 
 

 
- Corey, Gerald (1997) Groups: Process and Practice, 5th Edition/Cole. 
Publishing Company. 

 

 

 
 

محاضررراتم مجموعررات ن رراوم مجموعررات ترردريسم حررل مسررا لم منررا راتم )طرررق الترردريس .4
 (وغيرها

 محاضرات. -

 عمل تمارين عملية.  -

 واجبات  -

 ت ارير -

 عرض ت ديمي. -
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 م:التعل  نتاجات  .5

 المعرفة العلمية والفهم 

1. K3 أن يسمي الطلبة المفاهيم النفسية األساسية 

2. K7 . أن يظهر الطالب مهارات االستماع الفعال ومهارات الس ال بفعالية 

3. K9 .أن يطبق الطلبة المفاهيم النفسية واالرشادية لتحايق المتطلبات المهنية 
 

 )المهارات الع لية )ال درة على التفكير والتحليل 

I3  ،أن يظهر الطالب فهم ووعي ألواه الشبه واالوتاف بين األفراد بناء على العرق، اللغة

 ال اافة، الطباة االاتماعية، التواه الجنسي
 

 العملية المكتسبة من الممارسة  المهارات 

1. P3 أن يطبق الطالب االواقيات المهنية في تعاماتهم مع المستفيدين  

2. P6 أن يستخدم الطلبة مهارات االرشاد النفسي لتسهيل تواصلهم المهني 
 

  النفس حركية )حيث ينطبق(المهارات 

1. T2  أن يفسر الطالب القضايا االجتماعية واالقتصادية والسياسية بناء على فهمه للظواهر
 النفسية

2. T3  أن يظهر الطلبة القدرة على تطبيق مهارات التفكير الناقد والبحث العلمي في حل
 المشكالت.

3. T8 .أن يراعي الطلبة الجانب المهني والثقافي واالجتماعي في التواصل مع اآلخرين 

 
 :ت ييم الطلبةأدوات  .6

 

 توزيع العالمات

 العالمة أدوات الت ييم

 20 االمتحان األول

 20 االمتحان الثاني

 40 االمتحان النها ي

الت ارير/ المشاريع البحثية/ االختبارات ال صيرة/الواجبات الدراسية/ 
 المشاريع

20 

 100 المجموع
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 التوثيق واألمانة األكاديمية:

يقوم يتوقع من الطالب أن يقوم بحل المشاريع واألبحاث والواجبات والمشاريع بشكل فردي، على الطالب ان 
بعمله لوحده. العمل في الواجبات والمشاريع بشكل جماعي في تجميع المعلومات أو أخذ  ابحذاث جذاهمة مذن 

 الغش. بند تحت يندرج أيضا فصول سابقة أو نسخ ابحاث منشور

 )أسلوب التوثيق )مع أمثلة توضيحية 

 الكتاب  .1

، عدد األازاء أو المجلدات إن وادت.     Boldاسم شهرة الم لف، االسماء األولى: اسم المراع بخط غامق 

 رقم الطبعة. مكان النشر: الناشر. سنة النشر.

 1980. الااهرة: مكتبة االنجلو المصرية. 2م ال :أبو حطب، ف اد وآمال صادق: علم النفس التربوي. ط

 فصل في كتاب .2

(. اسم Italic and Boldسم شهرة الم لف، االسماء األولى: عنوان الفصل بخط مائل وغامق     )ا

. اسم المحرر )ين(. رقم الطبعة )إن وادت(. مكان النشر: الناشر. تاريخ النشر Boldالكتاب بخط غامق 

 تليه شرطة مائلة )/( أرقام الصفحات.

م ال :عباس، احسان: العرب في صالية، مرااعات حول العروبة واإلسام وأوروبا. تحرير محمود 

 .71-1984/79لعربي. . الكويت: مجلة ا1السمرة. ط

 االبحاث المنشورة .3

(، اسم الدورية     Italic and Boldسم شهرة الم لف، االسماء األولى: اسم الماال بخط مائل وغامق )ا

 بخط غامق. العدد. المجلد. السنة تليها شرطة مائلة )/( أرقام الصفحات.

لسان العرب"، مجلة النجاح لألبحاث م ال :الجبالي، حمدي: دور هاء التأنيث في الجمع "قراءة في 

 .376-349م/2004. 18. مج2)العلوم اإلنسانية(. 
 

  والملكية التأليفح وق 

النشر والطباعة تتطلب أخ  ا ن لحقذوق الطبذع. ال يسذمل للطالذب ان يقذوم بطباعذة أو تمويذر أو 
اخذ  ا ن نقل أي نوع من المعلومات سذواء حصذل عليهذا ورقيذا او عذن طريذق االنترنذت. بذدون 

 .الناشر أو شهادة حقوق الطبع

 تجنب االنتحال 

التمويذذر هذذو جنايذذة اكاديميذذة ينذذتب عنهذذا رسذذوبل فذذي المذذادة والنقذذل الحرفذذي للمذذادة كلمذذة بكلمذذة فذذي 
 االختبارات نوع من التموير.
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 على أسابيع الفصل الدراسي المادةتوزيع مواضيع 
 

 الدراسيةالواجبات  الموضــوع األســبوع
والت ارير  وأوقات 

 هاتسليم

 الفصل األول األول
 

            اإلرشاد الجمعي:  إلىمدخل  
   

 .مفهوم اإلرشاد الجمعي 

  اإلرشاد الفردي واإلرشاد الجمعي والعالج
 الجمعي والتوجيه الجمعي.

 .نشوء اإلرشاد الجمعي 

  .أهداف اإلرشاد الجمعي 

  .مبررات اإلرشاد الجمعي 

 .محددات اإلرشاد الجمعي 

 .محاذير اإلرشاد الجمعي 

 .انواع المجموعات االرشادية 

  : مفاهيم اإلرشاد الجمعي 
 االنسجام الجمعي.      -معايير الجماعة.        -
 المحتوى الجمعي.   -العملية الجمعية.        -

 

 الثاني

 الفصل الثاني الثالث
 في اإلرشاد الجمعي:اعتبارات أخالقية 

  أخالقيات المرشد النفسي 

 حقوق المشاركون في الجماعة 

 المشاكل المتوقعة في المجموعة 

 .االعتبارات األساسية في اإلرشاد الجمعي 
 

 بناء وتكوين المجموعة اإلرشادية:                    
 الجمعية(:مراحل تطور الجماعة اإلرشادية )العملية 

 مرحلة االنتقال       -مرحلة االبتداء.        -
 

 مرحلة اإلنهاء والمتابعة -     مرحلة العمل.        _
 
 

 

 

 الرابع

   الخامس
 المتحان األولا

 

 الفصل الثالث السادس
 صفات القائد وشخصيته

 أنماط القيادة 

 مهارات القائد 

 إجراءات البدء واإلنهاء 

 القيادة المشتركة 

  القيادةأهداف 

 وظائف وتكنيكات القائد 
 

 الفصل الرابع السابع
 المراحل المبكرة في نمو المجموعات

  بل المجموعةقالمرحلة األولى: قضايا ما 
الجلسة  –التشكيل  –المقابالت  –الترشيح  –اإلعالن 

 

 الثامن
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 مهام القائد  –مهام األعضاء  –األولية  التاسع

 المرحلة األولية: التوجيه واالستكشاف 
 –التلخيص   -البناء –النمذجة  –الثقة   -الشمول والهوية

 مهام األعضاء –مهام القائد 

 المرحلة االنتقالية: التعامل مع المقاومة 
مهام  –المقاومة  –التحدي للقائد  –الصراع  –القلق 
 مهام األعضاء  –القائد 

 

 

 العاشر
 
 

  االمتحان الثاني

الحادي 
 عشر

 الفصل الخامس
                                         المراحل المتأخرة في نمو المجموعات

  المرحلة الرابعة: العمل والتماسك 
المفاهيم  –مميزات مجموعة العمل  –المفاهيم الرئيسية 

 ءمهام األعضا –مهام القائد  –الرئيسية 

 المرحلة الخامسة: إنهاء المجموعة 
التغذية  -التعامل مع المشاعر –وقت وطريقة اإلنهاء 

 مهام االعضاء -مهام القائد -الراجعة

 المرحلة السادسة: قضايا ما بعد االنتهاء 
 المتابعة -التقييم 

الثاني 
 عشر

 الفصل السادس
    :                    بعض نظريات في اإلرشاد الجمعي

 العالج المتمركز حول العميل 

  التفاعلتحليل 

 الجشطلت 

الثالث 
 عشر

الرابع 
 عشر

 الفصل السابع
                                        نماذج اإلرشاد الجمعي: 

  لألطفالاإلرشاد الجمعي. 

  للمراهقيناإلرشاد الجمعي. 

 .اإلرشاد الجمعي للراشدين 

 .اإلرشاد الجمعي لكبار السن 
 

 

الخامس 
 عشر

 
 

 

 

 

 
 الوقت المتوقع لدراسة المادة 

  

الطالذب مذن الدراسذة واالعذداد للمذادة يسذاوي سذاعتين لكذل محاضذرة مذن ف ذة الخمسذين  هليمعدل ما يحتاج إ
 دقيقة.                 

 
 (الموا بة) سياسة الدوام

إ ا غاب الطالب أكثر من ومن مجموع الساعات المقررة للمادة.  %(15)ال يسمل للطالب بالتغيب أكثر من 

عميد الكلية، يحرم من التقدم  مادة دون ع ر مرضي أو قهري يقبلهمن مجموع الساعات المقررة لل %(15)

ا كذان الغيذاب بسذبب المذرض او لعذ ر قهذري أمذا إ لالمتحان النها ي وتعتبر نتيجته في تلل المادة)صذفرا((، 
 . نسحبا( من تلل المادة وتطبق علية أحكام االنسحابيقبله عميد الكلية التي تطرح المادة ، يعتبر م

 
 


