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207351 

مقاييس نفسية أسرية 
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 a.almasri@Jadara.edu.jo االيميل اناس المصري.د منسق المقرر
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  شكل الحضور وجاىي المكان ثن ربع [ 16:00_13:00 ] وقت المحاضرة

 23/9/2021 تاريخ التعديل 23/9/2021 تاريخ اإلعداد األول الفصل الدراسي

 

 وصف المقرر المختصر

 وتقديم االستشارات النفسية ؛ ليصبح مرشدًا أسريًا قادرًا عمى القيام بالممارسة اإلرشاديةاإلرشاد واألصالح األسريتدريب خريج 
 منح الطالب المتدربين الفرصة لترجمة مختمف المفاىيم النظرية، والمعارف التي ؛ من خاللواألسرية عمى أساس عممي وميني

  .اكتسبوىا خالل المرحمة الدراسية، إلى جممة من الممارسات التطبيقية، والعممية عمى أرض الواقع 

 اهداف المقرر
 -: إلىاإلرشاد واألصالح األسري في قسم (1) ىدف التدريب الميدانيي
 توضيح نقاط القوة والضعف عند كل متدرب .

 تمكين المتدرب من اختبار مياراتو الشخصية . 
 تزويد الطالب بالخبرات، والميارات، والمعارف الالزمة لممارسة المينة التي يرغب في أن يمتحق بيا . 

 إكساب الطالب المتدربين كافة االتجاىات السموكية التي ينبغي أن يتصف بيا المختصون في مجالو . 
 إكساب الطالب المتدربين كافة الميارات الفنية الالزمة لمعمل الميداني . 
 مساعدة الطمبة المتدربين عمى اكتساب قيم وأخالقيات المينة . 

  اكساب الطمبة المتدربين القدرة عمى التخطيط والتنفيذ والمتابعة وتحديد األىداف والعمل عمى تحقيقيا وحسن التصرف في
 . المواقف الطارئة

 تمكين الطمبة المتدربين من تقييم اإلجراءات والفعاليات العممية وتقديم التغذية الراجعة. 

  تدريب الطمبة المتدربين عمى إتاحة الفرصة لمطالب والطالبات الكتساب ميارة التواصل الفعال مع مؤسسات المجتمع 
 . المحمي لمتكامل و تبادل المنفعة العامة

  إعداد تحميل وظيفي لسموك إشكالي لخمس حاالت فردية وفق نموذج محدد واقتراح خطة عالجية تفصيمية لكل حالة معدة
 .مدرس المقررمن قبل 

mailto:a.almasri@Jadara.edu.jo
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 المرشد في مساعدة المسترشد استخدام معايير محددة لتقييم المسترشد وتقدم . 
 صياغة التقارير اإلرشادية وكتابتيا. 
  كيفية استخدام النماذج االرشادية المناسبةمعرفة  . 

 

   CILOsمخرجات التعمم

A .الفهم النظري  –المعرفة 

a1:واألصالح األسري التعرف إلى المفاىيم والمبادىء والقيم واألخالقيات التي تقوم عمييا عممية االرشاد .   (K1) 
a2: واألصالح األسريالتعرف عمى الخطوات والفتيات والميارات الالزمة لعممية االرشاد . (K2)  
a3:  الميدان النماذج االرشادية التي سيعمل بيا، ألغراض التدريب عمييا في كافةتوضيح.(K2) 

B .التطبيق العممي  –المعرفة 

a4:  االشرافتطبيق وتنفيذ استراتيجيات االرشاد المختمفة عمى مشكالت فردية محددة واقعية تحث .(K3) 
a5 :تطبيق اجراءات التشخيص والتعرف عمى المشكالت وعناصرىا وتحميل السموك عمى مشكالت تكيفية محددة.(K4)  
C .الحل العام لممشكالت والمهارات التحميمية –مهارات  

 : b1التمكن من تحميل سموك المسترشد ومشكالتو التكيفيو والنواتج االنفعالية والمعرفية المرتبطة بو. (S1)  
 :b2التمكن من تحميل عناصر العممية اإلرشادية ومتطمباتيا من حيث دور كل من المرشد والمسترشد.(S2) 

D .االتصاالت وتكنولوجياالمعمومات واالتصاالت والحسابات –مهارات  

b3  : استخدام األجيزة ووسائل التقينة الحديثة والشبكة العنكبوتية في البحث عن فيديوىات لمقابالت ارشادية. (S3)  
Eالحكم الذاتي والمسؤولية والسياق: الكفايات ـ 

c1 : تقبل التعميمات بروح عالية واألىتمام بتوجيو النقد البناء وتقبل النقد واالستفادة منو وأحترام خصوصية اآلخرين وسرية
 .(C1) المعمومات

 طرق التعمم والتعميم

 النقاش والحوار داخل نطاق المحاضرة .
 التفكير االستقرائي واالستنباطي .
  العروض الفردية 
 استخدام التقنيات الحديثة في عرض المحاضرات الصفية. 
  (المتزامن وغير المتزامن )التعميم اإللكتروني.  
 التعميم المدمح. 
 تقديم ممف اإلنجاز حسب األسس التي تم تدريسيا في المقرر  . 
 استضافة اختصاصيين في اإلرشاد واإلصالح األسري إلفادة الطمبة من خبراتيم. 

 طرق التقييم

 االمتحانات الفصمية .
 ممفات اإلنجاز.  

 التقويم المستمر أثناء المحاضرات باستخدام استراتيجيات التقويم المعتمد عمى األداء، والمالحظة. 

  وتقييم المدرس (والكمية القسم  ) عمى مستوى تقييم ممفات االنجاز لجنة التدريب. 
 

 
 
 



 

 محتوى المقرر
 طرق التقييم طرق التعمم والتعميم المواضيع مخرجاتال ساعات أسبوع

 /c1 /a3/ a2 1.30األول 
a1 

تعميمات ومتطمبات التدريب 
 
 
  

 المحاضرات النظرية 
  النقاش والحوار داخل نطاق

. المحاضرة
 التفكير االستنباطي .
 العروض الفردية والجماعية. 
  استخدام التقنيات الحديثة في

 . عرض المحاضرات الصفية

 االمتحانات الفصمية .
  ممف اإلنجاز 
 المقاالت القصيرة .
  التقويم المستمر أثناء

المحاضرات باستخدام 
استراتيجيات التقويم المعتمد 

 ..عمى األداء، والمالحظة

 /c1 /a3/ a2 1.30األول 
a1 

المرشد األسري كشخص وكأخصائي 
ممتهن 

العالج / المرشد وشخصيتو العالجية)
قيم المرشد والعممية  /النفسي لممرشد نفسو

اعداد المرشد الفعال في الثقافات /العالجية
الموضيع التي يواجييا المعالجون / المتعددة
 (الجدد

 c1 / b2/ a1 3الثاني 
 

 أخالقيات في الممارسة  األرشادية  
/ اخالقيات اتحاذ القرار/ حاجات العميل)

حقوق العمل لمعرفة المعمومات عن العالج 
موضوعات / ابعاد السرية / قبل الموافقة

  (اخالقية 
 +

المصادقة عمى الميثاق األخالقي 
لممشتغمين باالرشاد واألصالح األسري 

 

 المحاضرات النظرية 
  اشراك الطمبة في العممية

 (التعمم المعكوس) التعميمية
  النقاش والحوار داخل نطاق

. المحاضرة
 التفكير االستنباطي .
 العروض الفردية والجماعية. 
  استخدام التقنيات الحديثة في

 .عرض المحاضرات الصفية
              التعميم اإللكتروني

 (المتزامن وغير المتزامن )
  التعميم المدمج 

 االمتحانات الفصمية .
  ممف اإلنجاز 
 المقاالت الطويمة والقصيرة .
  التقويم المستمر أثناء

المحاضرات باستخدام 
استراتيجيات التقويم المعتمد 

 ..عمى األداء، والمالحظة

الثالث 
 

1.3 c1/ b3 / b2/ 
a1 

 

نمــــوذج تحــــميل مهـــــنة المرشد األسري 
 +

مقابمة  واقعية  لتعبئة نمــــوذج تحــــميل  
مهـــــنة 
 +

بطاقة الوصف الوظيفي 

 المحاضرات النظرية 
  اشراك الطمبة في العممية

 (التعمم المعكوس )التعميمية
  النقاش والحوار داخل نطاق

. المحاضرة
 التفكير االستنباطي .
 العروض الفردية والجماعية. 
  استخدام التقنيات الحديثة في

 .عرض المحاضرات الصفية
 المتزامن  )التعميم اإللكتروني

 (وغير المتزامن
  التعميم المدمج 

 االمتحانات الفصمية .
  ممف اإلنجاز 
 المقاالت الطويمة والقصيرة .
  التقويم المستمر أثناء

المحاضرات باستخدام 
استراتيجيات التقويم المعتمد 

 .عمى األداء، والمالحظة

الثالث 
 

1.3 c1 / b1/ a5/ 
a2 

 

خريطة   
 عممية تحويل المسترشد

 المحاضرات النظرية 
  اشراك الطمبة في العممية

 (التعمم المعكوس )التعميمية
  النقاش والحوار داخل نطاق

. المحاضرة
 التفكير االستنباطي .
 العروض الفردية والجماعية. 
  استخدام التقنيات الحديثة في

 االمتحانات الفصمية .
  ممف اإلنجاز 
 المقاالت الطويمة والقصيرة .
  التقويم المستمر أثناء

المحاضرات باستخدام 
استراتيجيات التقويم المعتمد 

 ..عمى األداء، والمالحظة



 .عرض المحاضرات الصفية
  المتزامن )التعميم اإللكتروني

 (وغير المتزامن
  التعميم المدمج 

الثالث 
 

1.30 c1 / b2/ a5 /
a1 

 

اعداد الخطة التدريبية  
 الخطة التنفيذية لمعمل نموذج عرض

 االرشادي

 المحاضرات النظرية 
  اشراك الطمبة في العممية

 (التعمم المعكوس ) التعميمية
  النقاش والحوار داخل نطاق

. المحاضرة
 التفكير االستنباطي .
 العروض الفردية والجماعية. 
  استخدام التقنيات الحديثة في

 .عرض المحاضرات الصفية
  المتزامن )التعميم اإللكتروني

 (وغير المتزامن
  التعميم المدمج 

 االمتحانات الفصمية .
  ممف اإلنجاز 
 المقاالت الطويمة والقصيرة .
  التقويم المستمر أثناء

المحاضرات باستخدام 
استراتيجيات التقويم المعتمد 

 ..عمى األداء، والمالحظة

الرابع 
  +
 الخامس

6 a1/a2/a3/a4/
a5 

b1/b2/b3  

c1 

دراسة الحالة 
طرح نماذج لدراسة الحالة 

+ 
تطبيق عممي 

 تصوير فيديو لجمسة تعبئة استمارة الحالة 
+ 

اقتراح خطة عالجية تفصيمية لحالة أسرية 
واقعية 

+ 
 تحميل سوات 

 (نقاط القوة ونقاط الضعف والتوصيات )

 المحاضرات النظرية 
  اشراك الطمبة في العممية

 (التعمم المعكوس ) التعميمية
  النقاش والحوار داخل نطاق

. المحاضرة
 التفكير االستنباطي .
 العروض الفردية والجماعية. 
  استخدام التقنيات الحديثة في

 .عرض المحاضرات الصفية
  المتزامن  )التعميم اإللكتروني

 (وغير المتزامن
  التعميم المدمج 

 االمتحانات الفصمية .
  ممف اإلنجاز 
 المقاالت الطويمة والقصيرة .
  التقويم المستمر أثناء

المحاضرات باستخدام 
استراتيجيات التقويم المعتمد 

 ..عمى األداء، والمالحظة

السادس 
 

 

3 a1/a2/a3/a4/
a5 

b1/b2/b3  

c1 

برنامج ارشاد جمعي أسري  
 +

تطبيق عممي 
تصوير فيديو لجمسة من الجمسات 

 االرشادية 
 + 

 تحميل سوات 
 (نقاط القوة ونقاط الضعف والتوصيات )

 المحاضرات النظرية 
  التعمم المعكوس 
  النقاش والحوار داخل نطاق

. المحاضرة
 التفكير االستنباطي .
 العروض الفردية والجماعية. 
  استخدام التقنيات الحديثة في

 .عرض المحاضرات الصفية
 المتزامن  )التعميم اإللكتروني

 (وغير المتزامن
  التعميم المدمج 

 االمتحانات الفصمية .
  ممف اإلنجاز 
 المقاالت الطويمة والقصيرة .
  التقويم المستمر أثناء

المحاضرات باستخدام 
استراتيجيات التقويم المعتمد 

 ..عمى األداء، والمالحظة

 امتحان منتصف الفصل  3 عالساب
OPEN BOOK 

  

/a1/a2/a3/a4 3 الثامن
a5/ b1/b2/b3  

c1 

 أسرية  توعوية محاضرات
 +

تطبيق عممي 
 تصوير فيديو لمحاضرة  توعوية أسرية

+ 
 تحميل سوات 

 المحاضرات النظرية 
  اشراك الطمبة في العممية

 (التعمم المعكوس ) التعميمية
  النقاش والحوار داخل نطاق

. المحاضرة
 التفكير االستنباطي .

  ممف اإلنجاز 
 المقاالت الطويمة والقصيرة .
  التقويم المستمر أثناء

المحاضرات باستخدام 
استراتيجيات التقويم المعتمد 

 .عمى األداء، والمالحظة



 .العروض الفردية والجماعية  (نقاط القوة ونقاط الضعف والتوصيات )
  استخدام التقنيات الحديثة في

 .عرض المحاضرات الصفية
  المتزامن  )التعميم اإللكتروني

 (وغير المتزامن
  التعميم المدمج 

/a1/a2/a3/a4 3 التاسع
a5/b1/b2/b3 

c1 

المقابالت الفردية 
  + 

عرض فيديوىات لمقابالت ارشادية فردية   
+ 

تطبيق عممي 
 تصوير فيديو لجمسة ارشاد فردي

 + 
 تحميل سوات 

 (نقاط القوة ونقاط الضعف والتوصيات )

 المحاضرات النظرية 
  اشراك الطمبة في العممية

 (التعمم المعكوس ) التعميمية
  النقاش والحوار داخل نطاق

. المحاضرة
 التفكير االستنباطي .
 العروض الفردية والجماعية. 
  استخدام التقنيات الحديثة في

 .عرض المحاضرات الصفية
  المتزامن  )التعميم اإللكتروني

 (وغير المتزامن
  التعميم المدمج 

  ممف اإلنجاز 
 المقاالت الطويمة والقصيرة .
  التقويم المستمر أثناء

المحاضرات باستخدام 
استراتيجيات التقويم المعتمد 

 .عمى األداء، والمالحظة

/a1/a2/a3/a4 1.30 العاشر
a5/b1/b2/b3 

c1 

تطبيق اختبارات نفسية  
لمشكمة من المشكالت األسرية 

 +
كتابة التقرير النفسي 

 +
 تحميل سوات 

  (نقاط القوة ونقاط الضعف والتوصيات )
 

 المحاضرات النظرية 
  اشراك الطمبة في العممية

 (التعمم المعكوس )التعميمية
  النقاش والحوار داخل نطاق

. المحاضرة
 التفكير االستنباطي .
 العروض الفردية والجماعية. 
  استخدام التقنيات الحديثة في

 .عرض المحاضرات الصفية
 المتزامن  )التعميم اإللكتروني

 (وغير المتزامن
  التعميم المدمج 

 االمتحانات الفصمية والنيائية .
  ممفات اإلنجاز 
 المقاالت الطويمة والقصيرة .
  التقويم المستمر أثناء

المحاضرات باستخدام 
استراتيجيات التقويم المعتمد 

 .عمى األداء، والمالحظة

/a1/a2/a3/a4 1.30 العاشر
a5/b1/b2/b3 

c1 

تصميم برشورات أسرية  
 

 

 المحاضرات النظرية 
  اشراك الطمبة في العممية

 (التعمم المعكوس )التعميمية
  النقاش والحوار داخل نطاق

. المحاضرة
 التفكير االستنباطي .
 العروض الفردية والجماعية. 
  استخدام التقنيات الحديثة في

 .عرض المحاضرات الصفية
  المتزامن  )التعميم اإللكتروني

 (وغير المتزامن
  التعميم المدمج 

  ممف اإلنجاز 
 المقاالت الطويمة والقصيرة .
  التقويم المستمر أثناء

المحاضرات باستخدام 
استراتيجيات التقويم المعتمد 

 .عمى األداء، والمالحظة

الحادي 
عشر 
 +

الثاني 
 عشر

6 a1/a2/a3/a4/
a5/b1/b2/b3 

c1  

مهارات   تطبيق 
االرشاد الهاتفي 

 وااللكتروني

 المحاضرات النظرية 
  اشراك الطمبة في العممية

 (التعمم المعكوس( التعميمية
  النقاش والحوار داخل نطاق

. المحاضرة

  ممف اإلنجاز 
  التقويم المستمر أثناء

المحاضرات باستخدام 
استراتيجيات التقويم المعتمد 

 .عمى األداء، والمالحظة



  التفكير االستنباطي .
 العروض الفردية والجماعية. 
  استخدام التقنيات الحديثة في

 .عرض المحاضرات الصفية
  المتزامن  )التعميم اإللكتروني

 (وغير المتزامن
  التعميم المدمج 

الثالث 
 عشر

3 c1 / b2/ a5 /
a1 

 

مواصفات ممف االنجاز المهني لمتدريب 
الميداني 

/ مواصفات أوراق الطباعة / الغالف
 الخطوط المستخدمة في الكتابة/ اليوامش

+ 
التوثيق 

  /التقارير اليومية الشيرية 
/ االجتماعات / البرنامج / المحاضرات

الخ ...
 

 المحاضرات النظرية 
  اشراك الطمبة في العممية
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تقييم ممفات االنجاز    
 والكمية لجنة التدريب بالقسم 
 تقييم المدرس

   ممف اإلنجاز 
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 مادة الكترونية

https://www.saudi-teachers.com/vb/t/135193   

نماذج من دراسة الحالة للمرشد بدر البلوي 

https://www.youtube.com/watch?v=MfiTeIl-6m4 

خطوات دراسة الحالة  
https://www.youtube.com/watch?v=n-QXJw36LWM 

لقاء دراسة الحالة ونموذج مطور 

https://www.youtube.com/watch?v=1o60HcbVIKs 

دراسة الحالة وتحلٌل المضمون 
https://www.youtube.com/watch?v=fnbFBFZZvao&list=PLZERBpOlx7xw2qnANPZm-
1iyF_8iYx9Ql&index=19 

 المقابلة االرشادٌة المبدئٌة وفنٌات رد الفعل
https://www.youtube.com/watch?v=puUdtO0J_OA&list=PLZERBpOlx7xw2qnANPZm-
1iyF_8iYx9Ql&index=2 

لجلسة اإلرشادٌة خطوات تعلٌمٌة ا

https://www.youtube.com/watch?v=GGE5ac7lUoc&t=573s 
 كٌفٌة إجراء المقابلة النفسٌة

 بٌن النظرٌة و التطبٌق: تصمٌم البرامج التدرٌبٌة 
https://www.youtube.com/watch?v=osTEGYhduDw 

 (TOD1) المهارات األساسٌة فً تصمٌم التدرٌب

https://www.youtube.com/watch?v=gf38v15MwgI 

 تصمٌم البرنامج التدرٌبً  TOT  14 اعداد وتدرٌب مدرب محترف

https://www.youtube.com/watch?v=6_HTe_4WqeI 

 نظرٌة كولب  TOT  13 اعداد وتدرٌب مدرب محترف

https://www.youtube.com/watch?v=ph7lt90Ewbs 

  فلسفة التدرٌب وأساسٌاته  TOT  عداد وتدرٌب مدرب محترفا
https://www.youtube.com/watch?v=NmCcKaJYm5I 

 المحاضرة االولى لمادة البرامج األرشادٌة
https://www.youtube.com/watch?v=aumTSl0taHM 

 تصمٌم الحقٌبة التدرٌب TOT (15 )) اعداد وتدرٌب مدرب محترف

https://www.youtube.com/watch?v=R9RXNGyyUr4 

 كٌفٌة تصمٌم حقٌبة تدرٌبٌة بطرٌقة مثالٌة
https://www.youtube.com/watch?v=ETJLI7Umgzk 

  .المكتبة الرقمية  لالطالع عمى المجالت العممية ورسائل الماجستير والدكتوراه والدراسات العممية مواقع اخرى
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 خطة تقييم المقرر

 الدرجة طرق التقييم
 المخرجات

a1 a2 a3 a4 a5 b1 b2 b3 c1 

 - - - 10 - 10 2 5 3 30 (المنتصف)االمتحان األول 

 - - - - - - - - - - (اذا تىفر)االمتحان الثاني 

 10 5 5 5 5 5 5 5 5 50 االمتحان النهائي

       20 اعمال الفصل
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 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 الوظائف

           حاالث للدراست

  1   1     2 المناقشت والتفاعل

 - - - - - - - - - - أنشطت جماعيت

 - - - - - - - - - - امتحاناث مختبراث ووظائف

 - - - - - - - - - - عروض تقديميت

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 امتحاناث قصيرة

 12 8 7 17 8 17 9 12 10 100 المجمىع

 

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

ذا تم اكتشاف االنتحال بالفعل، سيتم تطبيق ىذه السياسة العقوبات تنطبق . سياسة صارمة بشأن االنتحال، وا 
عمى سبيل المثال عن طريق السماح )أيًضا عمى أي شخص يساعد شخصًا آخر عمى ارتكاب االنتحال 

يختمف االنتحال عن العمل الجماعي حيث  .(لشخص ما بنسخ التعميمات البرمجية الخاصة بك عن عمم
نشجعك بشدة عمى العمل في مجموعات، . يشارك عدد من األفراد األفكار حول كيفية تنفيذ المقررات الدراسية

الميم . ىذا يعني أنو يمكنك العمل معًا في عمل مشروع او انجاز وظيفة. وبالتأكيد لن تتم معاقبتك عمى ذلك
من أجل السماح بالتقييم الصحيح يجب عميك . ىو أن يكون لديك فيم كامل لجميع جوانب البرنامج المكمل

ىذه المتطمبات موجودة . االلتزام بدقة بمتطمبات عمل المشروع او الوظيفة كما ىو موضح أعاله ومفصل
 .لتشجيع العمل الجماعي، والفيم الفردي، وتسييل التقييم الفردي، ومنع االنتحال

 


