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 1. اسم المادة اإلرشاداالتصال في 

 2. رقم المادة 0805332

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري 3
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري 3

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب 

 5. اسم البرنامج اإلرشاد والتربية الخاصة 

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية 

 8. الكمية العموم التربوية 

 9. القسم اإلرشاد والتربية الخاصة 

 10. مستوى المادة بكالوريوس 

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 2015-2016

 12. لمبرنامجالدرجة العممية  

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة -

 14. لغة التدريس المغة العربية 

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  وتتم المراجعة بشكل مستمر  2014/2015
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 منّسق المادة .61

 .الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكترونيالرجاء إدراج ما يمي: رقم المكتب، 
 ال يوجد

 مدرسو المادة.61

 الرجاء إدراج ما يمي: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكتروني
 د.مريم زيادات
   m.ziadat@ju.edu.jo :، البريد االلكترونياثنين وأربعاء 11-03:4ة: ، الساعات المكتبي80542رقم الهاتف: 

 وصف المادة .61

 .كما ىو مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة
 في االتصال، آلية االتصال. معاني السموك غير المفظي وأىميتواالتصال في اإلرشاد: مفيومو، عناصره، خصائصو، مظاىره، أىميتو، 

يا، اإلحالة : متى تستخدم نيائتعريفيا، أنواعيا، أىدافيا، التمييد لممقابمة اإلرشادية، إجراء المقابمة اإلرشادية والتمييد الالمقابمة اإلرشادية: 
 وعوامل نجاحيا ومزاياىا وعيوبيا.

المادة تدريبات عممية عمى  مراحل اإلرشاد والميارات المطموبة لممرشد في كل مرحمة ، كفايات المرشد الشخصية والعممية والمينية، كما تتضمن
 الميارات اإلرشادية وتفسير السموك غيرا لمفظي.

 

mailto:m.ziadat@ju.edu.jo
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 :المادة ونتائجهاتدريس أهداف  19.

 :األىداف - أ
 أوال: الميارات األكاديمية األساسية )المعرفة والفيم(

 االتصال في إطار اإلرشاد النفسي والعالقات بين الشخصية.إتقان المفاىيم األساسية في  -1 .1

 فيم المسافة الشخصية والمكانية في إطار العالقة اإلرشادية. -2 .2
 معرفة معاني السموكات غير المفظية األكثر شيوعًا في إطار العممية اإلرشادية. -3 .3

 .المختمفة العممية اإلرشاديةاحل مر  فيم دور المرشد النفسي في -4 .4

 الميارات اإلرشادية المطموبة في العممية اإلرشادية. معرفة -5 .5

 انيا: الميارات التحميمية واإلدراكيةث
 العناصر األساسية في االتصال.تحميل  -6 .1

 الفعال. تمييز خصائص المرشد -7 .2

 المسافة النفسية والمسافة المكانية. تمييز -8 .3

 التمييز بين المراحل المختمفة لمعممية اإلرشادية ومياراتيا الخاصة.  -9 .4

 ثالثا: الميارات الخاصة بالموضوع .5
 قدرة الطمبة عمى البحث بشكل عميق عن مواضيع المادة المطروحة في الصف. -11 .1

 قدرة الطمبة عمى تقديم موضوع المادة أمام المجموعة. -11 .2

 رابعا: الميارات التحويمية

 العممية االرشادية.إكساب الطمبة الميارات الخاصة في  -12 .1

 الدراسية داخل وخارج الصف.تطبيق الميارات الخاصة بالمادة تدريب الطمبة عمى  -13 .2

 مياراتو في االتصال. تطوير قدرة الطالب عمى تطوير – 14 .3

4.  

 

 ليا والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى.02

 المراجع
 أساليب
 التقييم

نتاجات 
التعّمم 

 المتحققة

 المحتوى األسبوع المدّرس

. 

 
 

مفيوم االتصال  الوحدة األولى:  األول والثاني دة. مريم الزيادات  
في اإلرشاد ، عناصره، 

 معيقاتو،ميزاتو، أىميتو.

السموك غير   الوحدة الثانية:  الخامس - الثالث دة. مريم الزيادات  
المفظي: مفيومو وتفسير 

 معانيو، ميزاتو، أىميتو.
المسافة النفسية والمسافة 

 الشخصية.                                                            

المقابمة الوحدة الثالثة:    الثامن -السادس دة. مريم الزيادات  
 اإلرشادية: 
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 .النشاطات واالستراتيجيات التدريسية02

 يتم تطوير نتاجات التعمم المستيدفة من خالل النشاطات واالستراتيجيات التدريسية التالية:
 والتطبيقات العمميةالمحاضرة والنقاش والعرض التقديمي والواجبات المنزلية والبحث بالمكتبة 

 

 

 

 مفيوم المقابمة اإلرشادية.

 أنواع المقابمة اإلرشادية. 

 اإلعداد لممقابمة اإلرشادية.

المقابمة األولية وبناء  إجراء
 العالقة اإلرشادية.

تشجيع المسترشد عمى الكشف 
 الذاتي.

تقييم المقابمة والتشجيع عمى 
 اإلنياء

 

اإلحالة:  الوحدة الرابعة: التاسع دة. مريم الزيادات  
مفيوميا ، آليتيا، عوامل 

  نجاحيا

الثاني  –العاشر  دة. مريم الزيادات  
 عشر

مراحل  الوحدة الخامسة: 
 اإلرشاد:

المرحمة األولى: مرحمة 
 االستجابة لر سائل المسترشد

الميارات الالزمة لممرحمة 
 األولى.

المرحمة الثانية : الفيم الكمي 
 مقابل الكشف المعمق لمذات

الميارات الالزمة لممرحمة 
 الثانية.

المرحمة الثالثة: تسييل العمل 
 مقابل تنفيذ العمل.               

الميارات الالزمة لممرحمة 
 الثالثة.                                        

 
 -الثالث عشر دة. مريم الزيادات  

 الرابع عشر
كفايات   الوحدة السادسة:

 المرشد النفسي

 -الخامس عشر دة. مريم الزيادات  
 السادس عشر

انشطة عممية  الوحدة السابعة:
 .ومناقشة تقارير الطمبة
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 .أساليب التقييم ومتطلبات المادة22

 من خالل أساليب التقييم والمتطمبات التالية: يتم إثبات تحقق نتاجات التعمم المستيدفة
 .والواجبات المنزلية والبحث بالمكتبة والتطبيقات العممية لتقارير الطمبة والعرض التقديمي المحاضرة والنقاش الصفي،

  

 

 السياسات المتبعة بالمادة.22

 والغياب: أخذ الحضور والغياب في بداية المحاضرة  سياسة الحضور -أ

: الواجبات تسمم في الوقت المحدد، وال يتم إعادة االمتحان لمطالب الغائب إال الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب
 بعذر موقع من مكتب مساعد العميد لشؤون الطمبة. 

 إجراءات السالمة والصحة: متوفرة في القاعة -ج

 قانونية.الغش والخروج عن النظام الصفي: في حال حصولة يتم الكتابة خطيًا بالواقعة واتخاذ اإلجراءات ال -د

عطاء اإلجابات الصحيحة  -ه إعطاء الدرجات: يتم إعادة أوراق االمتحان لمطالب ليطمع عمى عالمتو، تتم مراجعة األسئمة لمطمبة في القاعة وا 
 ومن ثم يتم استعادة أوراق االمتحان من قبل المدرس. 

 رة الخضراء والسبورة البيضاء وأقالم السبورة والطباشير.تسيم في دراسة المادة: القاعة والسبو التي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات و

 المعدات واألجيزة المطموبة .02

 القاعة والسبورة الخضراء والسبورة البيضاء وأقالم السبورة والطباشير ومختبر لمعرض التقديمي ) عند الحاجة(.
 
 

 المراجع.22

 

 المراجع العربية:  .
 -اإلرشاد النفسي والتوجيه المهني، الطبعة األولى، عالم الكتب الحديث،  عمان(. 2118أبو حماد، ناصر الدين ) .1

 األردن.

 مصر.-(. اإلنفعاالت وتأثيرها على الشخصيات، دار المعرفة الجامعية2113العطار، نيللي محمد ) .2

 مادة علمية باللغة العربية تتضمن انشطة وجوانب نظرية يقدمها المدرس. .3

 المراجع األجنبية:
 

1. Cormier, S and Nurius. 2002. Counseling Strategy and Interventions, Viacom Company. 

2. Ivey, A and Ivey, m (2003). International Intreviewing and Counseling: Facilitating Client 

Development in a Multicultural Society, Brooks/ Cole Publishing Company. Pacific Grove, CA. 

3.   Plutchik, Robert. 2002. Emotions and Life. American Psychologial Association. 
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 معمومات إضافية .02

 التقييم:  
 %02امتحان منتصف الفصل      
 %22التقرير واالنجاز العممي      

 %22  ركة                  مشا
 %02  ئي                    نيا

 

 
 

------------------اريخ: الت - ------------------------التوقيع:  -------------------منسق المادة: اسم 

 --------------------------------- التوقيع ---------- ---------------/ القسم: مقرر لجنة الخطة

 -------------- ------------------- التوقيع -------------------------رئيس القسم: 

 --------------------------------- التوقيع -------------------------الكمية:  مقرر لجنة الخطة/

 --------------------------------التوقيع -------------------------------------------العميد: 

  
 

 :نسخة إلى
 رئيس القسم

 العميد لضمان الجودةمساعد 
 ممف المادة

 


