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 وصف المقرر المختصر

يتناول ىذا المساق مساعدة الطمبة لمتوصل إلى مفيوم المختبرات اإلرشادية واستخداماتيا المتعددة في العممية 
اإلرشادية وتعريف الطمبة الفرق بين اإلرشاد في المختبر واإلرشاد خارج المختبر وعيوب اإلرشاد داخل المختبر 

يجابياتو وكذلك ييدف لتعميم الطمبة المفاىيم األساسية المرتبطة بمختبر اإلرشاد وكذلك ميارات األرشاد الضرورية  وا 
وكيفية استخدام المختبر وتفسير النتائج وتوظيف المفاىيم االساسية في عممية التقيم اإلرشادية مع األخذ بعين االعتبار 

 .التعامل مع االستراتيجات والبرامج التي تعني باإلرشاد االسري وتطبيقو
 اهداف المقرر

:-   عمى اًا بعد االنتياء من دراسة المقرر يتوقع أن يكون الطالب قادر
 .تعريف وشرح مفيوم المختبر النفسي المعاصر -1
 .لى المرحمة العممية التطبيقيةإاالنتقال من المرحمة النظرية  -2
في مجال  (مصمح أسري أو مرشد أسري)في العمل كــ المناسبة  ستراتجياتممارسة كل الميارات والفنيات واال -3

 . اإلرشاد األسري داخل المختبر
 .القيام بإجراء المقابالت وجمع البيانات داخل المختبر -4
فردية مصحوبة بتقييم ذاتي حسب النموذج المحدد ألداء وتقديم شريطين مسجمين لجمسات إرشادية جماعية  -5
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 .  وتقييم ألداء أعضاء الجماعة داخل المختبر المتدربالمصمح/ المرشد
 . المرشد في مساعدة المسترشد المصمح أو استخدام معايير محددة لتقييم المسترشد وتقدم -6
  ,داخل المختبر وخارجو (مصمح أسري أو مرشد أسري)اإللتزام بأخالقيات مينة  -7

 

 -(CILOs) مخرجات التعمم 
A . الفهم النظري –المعرفة

 :عند اكمال متطمبات المقرر، سيتمكن الخريج من
a1 :بالمختبر النفسي المتعمقةتوضيح المكونات والتطبيقات العممية والعممية ( .K2 ) 
a2 :تعريف كافة الفنيات واالستراتيجيات والنظريات األساسية وتصنيفيا عمى نحو عممي  .(K2) 
B - التطبيق العممي –المعرفة

 :عند اكمال متطمبات البرنامج، سيتمكن الخريج من
a3 :جمسات إرشاد جماعيةو تقديم أشرطة تسجيل لجمسات إرشادية فردية .(K3) 
C . الحل العام لممشكالت والمهارات التحميمية – مهارات

 :عند اكمال متطمبات البرنامج، سيتمكن الخريج من
b1 :الضرورية داخل المختبرشادية اإلر الفنياتميارات وال ممارسة .(S2)  
D . االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والحسابات - مهارات

 :عند اكمال متطمبات البرنامج، سيتمكن الخريج من

b2 : معرفتو  عن فيديوىات ومصادر الكترونية في تطوير بالبحث معرفتواالستفادة من الشبكة العنكبوتية في تطوير
 (S3)بالمختبر النفسي واستخداميا عمى النحو األمثل 

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

c1 :تطوير مقدرتو عمى العمل ضمن فريق، والتحّمي بالدبموماسية والمباقة واالنضباط. (C2) 
c2 :ألخالقيات المينة عممو ضمن المنظومة القيمية وممارسة كمصمح أسري عميو  المترتبةتحمل المسؤولية.(C1) 

 طرق التعمم والتعميم
 شراك الطمبة في العممية التعميمية المحاضرات النظرية . وا 
 النقاش والحوار داخل نطاق المحاضرة .
 التفكير االستقرائي واالستنباطي .
 العروض الفردية والجماعية. 
 استخدام التقنيات الحديثة في عرض المحاضرات الصفية. 
  (المتزامن وغير المتزامن )التعميم اإللكتروني 
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 طرق التقييم
 االمتحانات الفصمية والنيائية .
 المقاالت الطويمة والقصيرة .
 التقويم المستمر أثناء المحاضرات باستخدام استراتيجيات التقويم المعتمد عمى األداء، والمالحظة. 
 تقديم ممف اإلنجاز حسب األسس التي تم تدريسيا في المقرر  . 
 استضافة اختصاصيين في اإلرشاد واإلصالح األسري إلفادة الطمبة من خبراتيم. 
 عمميات تقويم األقران .
 عمميات تقويم الذات.  

 
 محتوى المقرر

 طرق التقييم طرق التعمم والتعميم المواضيع مخرجاتال ساعات أسبوع
 األول
 

3 a1+ a2   المختبر النفسي المعاصر
 – المكونات –األسس - األىمية- المفيوم )

عناصر التدريب -  التطبيقات العممية والعممية 
مسؤوليات مدرس - متدرب،مدرس المختبر: 

تعميمات - مسؤوليات المتدرب- المختبر
 األنشطة والفعاليات –وارشادات التدريب 

 (المطموبة 

 المحاضرات النظرية 
شراك الطمبة في  وا 
. العممية التعميمية

  النقاش والحوار داخل
. نطاق المحاضرة

  التفكير االستقرائي
. واالستنباطي

  العروض الفردية
 .والجماعية

  استخدام التقنيات الحديثة
في عرض المحاضرات 

 .الصفية
  التعميم اإللكتروني

المتزامن وغير )
 (المتزامن

  االمتحانات الفصمية
. والنيائية

  التقويم المستمر أثناء
المحاضرات باستخدام 
استراتيجيات التقويم 
المعتمد عمى األداء، 

 .والمالحظة

 الثاني
 +

 الثالث

6 a1 
+a2+b1 

 b2+ 

الطرق القائمة عمى أساس المدرسة السموكية 
 أسموب  تقميل الحساسية التدريجي

 العالج بالتعريض
 المعالجة باإلفاضة

 التدريب عمى الميارات االجتماعية
 لعبة السموك الجيد

 المحاضرات النظرية 
شراك الطمبة في  وا 
. العممية التعميمية

  النقاش والحوار داخل
. نطاق المحاضرة

  التفكير االستقرائي
. واالستنباطي

  العروض الفردية
 .والجماعية

  استخدام التقنيات الحديثة
في عرض المحاضرات 

  االمتحانات الفصمية
. والنيائية

  ممفات اإلنجاز
والمقاالت الطويمة 

. والقصيرة
  التقويم المستمر أثناء

المحاضرات باستخدام 
استراتيجيات التقويم 
المعتمد عمى األداء، 

 .والمالحظة
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 .الصفية
  التعميم اإللكتروني

المتزامن وغير )
 (المتزامن

الرابع  
 +

 الخامس

6 a1+b1 
b2+c1+

c2+a2 

تطبيق عممي  
أسموب  تقميل الحساسية التدريجي 

تطبيق عممي  
 العالج بالتعريض
 المعالجة باإلفاضة
تطبيق عممي  

 التدريب عمى الميارات االجتماعية
 لعبة السموك الجيد

 المحاضرات النظرية 
شراك الطمبة في  وا 
. العممية التعميمية

  النقاش والحوار داخل
. نطاق المحاضرة

  التفكير االستقرائي
. واالستنباطي

  العروض الفردية
 .والجماعية

  استخدام التقنيات الحديثة
في عرض المحاضرات 

 .الصفية
  التعميم اإللكتروني

المتزامن وغير )
 (المتزامن

  االمتحانات الفصمية
. والنيائية

  ممفات اإلنجاز
والمقاالت الطويمة 

. والقصيرة
  التقويم المستمر أثناء

المحاضرات باستخدام 
استراتيجيات التقويم 
المعتمد عمى األداء، 

 .والمالحظة

 a1 3السادس 
+a2+b1 

 b2+ 

دراسة الحالة 
- أنواعيا  _ ىميتيا أ–أىدافيا - ىا مفيوم)

جمع : ىاخطوات-   مصادر جمع المعمومات 
؛ تصميم الخطة العالجية؛ التشخيص؛ المعمومات

(  المتابعة واالنياء
تطبيق عممي  

- عرض بعض نماذج استمارات دراسة الحالة  )
 (تقديم تغذية راجعة+ تعبئة نموذج 

 المحاضرات النظرية 
شراك الطمبة في  وا 
. العممية التعميمية

  النقاش والحوار داخل
. نطاق المحاضرة

  التفكير االستقرائي
. واالستنباطي

  العروض الفردية
 .والجماعية

  استخدام التقنيات الحديثة
في عرض المحاضرات 

 .الصفية
  التعميم

المتزامن )اإللكتروني
 (وغير المتزامن

  االمتحانات الفصمية
. والنيائية

  ممفات اإلنجاز
والمقاالت الطويمة 

. والقصيرة
  التقويم المستمر أثناء

المحاضرات باستخدام 
استراتيجيات التقويم 
المعتمد عمى األداء، 

 .والمالحظة

   امتحان منتصف الفصل   السابع

الثامن  
  +

التاسع 
  +

العاشر  

9 a1+b1 
b2+c1+

c2+a2 

الطرق القائمة عمى أساس المدرسة المعرفية 
إستراتيجية توقيف األفكار 

 إستراتيجية ضبط الذات المعرفي

 البرت اليس  نموذج"

 المحاضرات النظرية 
شراك الطمبة في  وا 
. العممية التعميمية

  النقاش والحوار داخل

 االمتحانات النيائية .
  ممفات اإلنجاز

والمقاالت الطويمة 
. والقصيرة
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  +
الحادي عشر 

 

 A B C D E F"   
استراتيجية التحصين ضد التوتر 

تطبيق عممي  
التدريب عمى إستراتيجية توقيف األفكار 

تطبيق عممي  
 A B C D  البرت اليس  نموذج"التدريب عمى 

E F"   
تطبيق عممي  

 التدريب عمى إستراتيجية ضبط الذات المعرفي

. نطاق المحاضرة
  التفكير االستقرائي

. واالستنباطي
  العروض الفردية

 .والجماعية
  استخدام التقنيات الحديثة

في عرض المحاضرات 
 .الصفية

  التعميم اإللكتروني( 
 (المتزامن وغير المتزامن

 التعميم المدمج 

  التقويم المستمر أثناء
المحاضرات باستخدام 
استراتيجيات التقويم 
المعتمد عمى األداء، 

 .والمالحظة

الثاني عشر  
  +

الثالث عشر  
  +

 الرابع عشر

9 a1+b1 
b2+c1+

c2+a2 

 أساليب بناء العالقات اإلرشادية
 كاإلصغاء،عكس المشاعر، كشف الذات،  )

 )وغيرىا من األساليب
 أساليب بناء العالقات اإلرشادية

 نمذجة الميارة أمام –مشاىدة فيديوىات   )
 (الطمبة من قبل مدرس المختبر

تطبيق عممي  
أساليب بناء العالقات  ممارسة وتطبيق )

 (تقديم تغذية راجعة + اإلرشادية
الطرق القائمة عمى أساس العالقة اإلرشادية 

تطبيق عممي  
  لمشكمة االكتئاب

 المحاضرات النظرية 
شراك الطمبة في  وا 
. العممية التعميمية

  النقاش والحوار داخل
. نطاق المحاضرة

  التفكير االستقرائي
. واالستنباطي

  العروض الفردية
 .والجماعية

  استخدام التقنيات الحديثة
في عرض المحاضرات 

 .الصفية
  التعميم اإللكتروني

المتزامن وغير )
 (المتزامن

 االمتحانات النيائية .
  ممفات اإلنجاز

والمقاالت الطويمة 
. والقصيرة

  التقويم المستمر أثناء
المحاضرات باستخدام 
استراتيجيات التقويم 
المعتمد عمى األداء، 

 .والمالحظة

الخامس عشر 
 السادس عشر

   االمتحانات النيائية  
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مصادر التعمم 
   ال يوجد كتاب بعينو المرجع الرئيسي لممقرر

نعام مجيد عيد   المراجع المساندة إتجاىات تدريسية الجامعة نحو المختبر النفسي، . (2016).استبرق عبد اهلل عيد الحسن وا 
 . 1099-1088، (3)27مجمة كمية التربية لمبنات ، المجمد 

  النظرية والتطبيق في اإلرشاد والعالج النفسي، دار الفكر ،عمان، األردن. (2011 )سامح وديع الخفش. 
  الدليل العممي لممرشدين النفسيين والتربويين أساسيات اإلرشاد الفردي، دار .(2007 )نادر فيمي الزيود

 .الفكر ،عمان ،األردن
 قضايا عمم النفس اإلرشادي، الرياض، مكتبة الرشد. (2005).سامر محمد عرار . 
 ميارات االتصال واإلرشاد ،المجمس / الخدمات  اإلرشادية فى مراكز الشباب.(2007).ىشام ششتاوي

 .المممكة األردنية الياشمية– األعمى لمشباب 
 المقابمة في اإلرشاد والعالج النفسي، دار المعرفة الجامعية. (1987).ماىر محمود عمر . 
 عمان - مترجم عن شيرين لوشين ترجمة األىمية لمنشر والتوزيع. (2012). سيام أبو عيطة عممية التغيير

  .األردن
 دراسة الحالة في إطارجديد، الناشر مركز ديبونو لتعميم التفكير عمان. أحمد أبو سعد؛ وسمطان النوري -

. م2016دبي،
 دليل دراسة الحالة في االرشاد النفسي، مكتبة الرشد، . محمد جعفر جمل الميل وعبد اهلل أحمد العطاس

. م2004
 بطاقة دراسة الحالة في اإلرشاد النفسي، راية المعرفة ، . محمد محروس الشناوي و إسماعيل الفقي

 .  ىـــ1434الرياض،
  مركز – م ، جمعية البر في األحساء 2008دراسة الحالة ، –خالد عبد الرازق النجار، حقيبة تدريبية

المعتمد بمركز التدريب وخدمة المجتمع بكمية المعممين بجامعة –دبموم اإلرشاد األسري –التنمية األسرية 
.  الممك فيصل

 عبداهلل بم ابراىيم الحميدة، حقيبة دراسة الحالة الفردية في مجال التوجيو واالرشاد، وزارة التربية والتعميم /
. االدارة العامة لمتربية والتعميم بمنطقة الحدود الشمالية

 العالج السموكي لمطفل أساليبو . رضوان ابراىيم. عبد الستار ابراىيم، وعبد العزيز بن عبداهلل الدخيل،ود
.  كتاب الكتروني/  180م، رقم 1993ونماذج من حاالتو ، سمسمة عالم المعرفة ،

 م ، 1998اضطراب العصر فيمو وأساليب عالجو ، سمسمة عالم المعرفة،- اإلكتئاب. عبد الستار ابراىيم
 .كتاب الكتروني/ 239رقم 

 Cormier, S., and Nurius, P.(2003). Interviewing and change strategies for 
helper’s fundamental skills and cognitive behavioral intervention, U.S.A: 
Thomson Brooks - Cole.   

  Josh McDowell’s (2003). Handbook on counseling youth: A comprehensive 
Guide for equipping youth workers, teachers &parents - Ophir Publishing. 
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 David Ferguson, D. Phil, D. Litt. (2007).Top Ten Relational Needs. 
Relationship press- CRL.  

  موصى به لمقراءة
   https://www.saudi-teachers.com/vb/t/135193 مادة الكترونية

نماذج من دراسة الحالة لممرشد الطالبي بدر البموي 

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 وتحميل المضمون 
https://www.youtube.com/watch?v=fnbFBFZZvao&list=PLZERBpOlx7xw2qnANPZ
m-1iyF_8iYx9Ql&index=19 

 المقابمة االرشادية المبدئية وفنيات رد الفعل
 
https://www.youtube.com/watch?v=puUdtO0J_OA&list=PLZERBpOlx7xw2qnANPZ
m-1iyF_8iYx9Ql&index=2 
 

 الجمسة اإلرشادية خطوات تعميمية
https://www.youtube.com/watch?v=GGE5ac7lUoc&t=573s 

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

https://www.saudi-teachers.com/vb/t/135193
https://www.youtube.com/watch?v=MfiTeIl-6m4
https://www.youtube.com/watch?v=n-QXJw36LWM
https://www.youtube.com/watch?v=1o60HcbVIKs
https://www.youtube.com/watch?v=fnbFBFZZvao&list=PLZERBpOlx7xw2qnANPZm-1iyF_8iYx9Ql&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=fnbFBFZZvao&list=PLZERBpOlx7xw2qnANPZm-1iyF_8iYx9Ql&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=puUdtO0J_OA&list=PLZERBpOlx7xw2qnANPZm-1iyF_8iYx9Ql&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=puUdtO0J_OA&list=PLZERBpOlx7xw2qnANPZm-1iyF_8iYx9Ql&index=2
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 خطة تقييم المقرر

 الدرجة طرق التقييم
المخرجات 

a1 a2 a3 b1 b2 c1 c2 
 - - - 6 5 7 12 30 (المنتصف)االمتحان األول 

 - - - - - - - - (اذا توفر)االمتحان الثاني 

 10 - - 16 2 4 18 50 االمتحان النهائي

  20 اعمال الفصل

مية
فص

ل ال
عما

 اال
ات

ييم
تق

 

 - - - - - - - - الوظائف

 2 - 2 - - - - 4 حاالث للدراست

 2 - 2 - 3 - - 7 المناقشت والتفاعل

 - - - - - - - - أنشطت جماعيت

 2 2 - 1 3 - 1 9 امتحاناث مختبراث ووظائف

 - - - - - - - - عروض تقديميت

 - - - - - - - - امتحاناث قصيرة

 16 2 4 23 13 11 31 100 المجموع

 
 

 
 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 

ا عمى أي شخص يساعد شخصاًا آخر عمى ارتكاب االنتحال  عمى سبيل المثال عن طريق السماح )أيضًا
 يختمف االنتحال عن العمل الجماعي حيث .(عممعن  لشخص ما بنسخ التعميمات البرمجية الخاصة بك

نشجعك بشدة عمى العمل في مجموعات، . يشارك عدد من األفراد األفكار حول كيفية تنفيذ المقررات الدراسية
الميم . عمل مشروع او انجاز وظيفة يمكنك العمل معاًا في ىذا يعني أنو. تتم معاقبتك عمى ذلك وبالتأكيد لن

من أجل السماح بالتقييم الصحيح يجب عمي . ىو أن يكون لديك فيم كامل لجميع جوانب البرنامج المكمل
ىذه المتطمبات موجودة . كل االلتزام بدقة بمتطمبات عمل المشروع او الوظيفة كما ىوموضح أعاله ومفصل

 .لتشجيع العمل الجماعي، والفيم الفردي، وتسييل التقييم الفردي، ومنع االنتحال
 


