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 1. اسم المادة اإلرشاد الجمعي

 2. رقم المادة 0305430

 (ة،عمليةالساعات المعتمدة )نظري 3
.3 

 (ة، عمليةالفعلية )نظريالساعات  3
 4. اتالمتزامنةالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب اتجاهات نظرية في اإلرشاد، مهارات االتصال

 5. اسم البرنامج سبكالوريو

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية

 8. الكمية العلوم التربوية

 9. القسم اإلرشاد والتربية الخاصة

 10. مستوى المادة رابعة

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 2014/2015

 12. الدرجة العممية لمبرنامج 

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة ال يوجد

 14. لغة التدريس اللغة العربية

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  2013-2014
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 منّسق المادة .16

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترونيما يلي الرجاء إدراج
 مدرسو المادة.71

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترونيما يلي الرجاء إدراج
 د.عال الحىيان

 o.alhwayan@ju.edu.jo:، الثريذ االلكترونياالحذ،الثالثاء،الخميس 10-9، الساعات المكتثية: 24529رقم الهاتف: ،561رقم المكتة 
 

 وصف المادة .71

 .مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة هو كما
الجماعـات المختلفة  أنواعكذلك اإلرشاد،  أساليبالجمعي كأسلوب من  اإلرشادتعريف الطالب بأهميـة  إلىتهدف هـذه المـادة  
القيادة ودور القائد  وأهميةخصائص الجماعة الفعالة ، بناؤها ، القـوى العالجية المؤثرة فيها  إلى باإلضافة ،ومراحل تطورها

كس الـدور ، عباللعب، االسترخاء،  اإلرشادلعـب الدور ، النمذجة، مثل   كما تهدف إلى معرفة فنيات اإلرشاد الجمعي 0ووظائفـه 

االهتمام بالجوانب التطبيقية ما أمكن و سنة في اإلرشاد الجمعي .19 – 14 13 - 9،  9 - 5 راألعمالمناسبــة  اإلرشاد أساليبو

 . األخالقيةاالعتبارات  باإلضافة إلى
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 المادة ونتائجهاتدريس أهداف  19.

 األهداف: نتيجة لدراسة هذا المساق، فمن المتوقع أن تحقق الطالبة/الطالب األهداف التالية :
يفسر أهمية اإلرشاد الجمعي كأحد أساليب اإلرشاد -   

نشخصيةييشرح أهمية العالقات الب -   
قوى العالجية لدى األعضاءالفي انسجام الجماعة و ةيحدد القوى المؤثر -   

 -، أهداف الجماعة، االنسجام العملية الجمعية، نتائج لجماعةالجمعي: معايير ايشرح مفاهيم اإلرشاد  - 
.اإلرشاد الجمعي وغيرها  

كفايات قائد اإلرشاد الجمعي وأساليب القيادة الجمعيةيحدد  -   
يشرح أساليب اإلرشاد الجمعي وفنياته   -   

يقارن نظريات اإلرشاد الجمعي -   
وعناصرها.يشرح العملية الجمعية  -   

يحدد طرق التعامل مع مشكالت األعضاء -   
يميز بين مراحل العملية اإلرشادية الجمعية -    

 
 على... ا  يكون قادر أنالمادة  إنهاءنتاجات التعلّم: يتوقع من الطالب عند  -ب

 مهارات األكاديمية ) المعرفة والفهم( أوال:
 وصفاتهاستيعاب مفهوم اإلرشاد الجمعي بكافة عناصره  -أ 

 استيعاب أهمية اإلرشاد الجمعي واستخدامه في المشكالت الخاصة بالمراحل الحياتية المختلفة -ب
 استيعاب المفاهيم المختلفة ألنواع الجماعات وديناميكية عملها -ج 
 إدراك القوى العالجية المؤثرة في نمو الجماعة -د 
 

 المهارات التحليلية واإلدراكية ثانيا:
 عناصر اإلرشاد الجمعي بشكل عامتحليل  -أ 
 إدراك المفاهيم الخاصة باإلرشاد الجمعي وتطبيقاته -ب 
 تحليل أفضل األساليب المستخدمة في اإلرشاد الجمعي -ج 
 

 المهارات الخاصة بالموضوع : ثالثا:
 القدرة على االستخدام األمثل ألدبيات اإلرشاد الجمعي في الحياة -أ 
 لمشكالت التي تحتاج إلى أسلوب اإلرشاد الجمعيالقدرة على تحديد ا -ب 
 القدرة على التعرف على القوى التي تتفاعل داخل الجماعة وأسلوب التعامل معها -ج 

 المهارات االنتقالية والتحويلية : رابعا:
 متابعة قدرة الطالب على االستخدام األمثل لإلرشاد الجمعي ألسلوب من أساليب اإلرشاد - أ

 جة التمارين التي يحصل عليها الطالب بحيث  تستخدم في األوقات المناسبةالتأكيد على نمذ - ب
 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى20.

 المراجع
 أساليب
 التقييم

نتاجات 
التعّمم 

 المتحققة

 المحتوى األسبوع المدّرس

مقدمة  :  األولىالوحدة   د.عال الحويان   
 الجمعي  اإلرشادعامة عن 
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عيطة، سهام ،  أتى -

وسعذ، مراد 

 اإلرشاد(.5102)

الجمعي التذخل 

والفنيات،عمان، 

دار الفكر . كتاب 

 مترجم.

 

 -Gazda. G, ( 
1984) Group 
Counseling: 
Adevelopmen
tal Approach, 
Allyn and 
Bacon, Inc. 

 
 

 -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(4the
d) Prentice 
Hall, 
Englewood 
Cliffs. NJ. 

 
 

 أهداف اإلرشاد الجمعي.
 مبررات اإلرشاد الجمعي.

األساسية  االعتبارات
 اإلرشاد الجمعي.

 مفرادات االرشاد الجمعي

المعايير،التوقعات 
االنسجام الجمعي، 

 الجمعية، ا العملية
 

النماذج النظرية في اإلرشاد   د.عال الحويان  
الجشطالتيه،  الجمعي 

الروجريه، السلوكية، 
التفاعلية، المعرفية، 

 والتحليلية.

   د.عال الحويان  

النماذج النظرية في اإلرشاد 
الجشطالتيه،  الجمعي 

الروجريه، السلوكية، 
التفاعلية، المعرفية، 

 والتحليلية.

والقوى  ديناميات الجماعة ا د.عال الحويان  

 :المؤثرة في الجماعة
خصائص الجماعة الفعالة، 

مراحل تطور الجماعة 
 االرشادية، )اإلعداد ماقبل

الجماعة، االبتداء، االنتقال، 
 العمل، اإلنهاء، المتابعة(
المشاركة والتفاعل داخل 

 الجماعة.
 

 القيادة:  د.عال الحويان  
كفايات القائد وصفاته -  
أنواع القيادة -  
القيادة في اإلرشاد -

 الجمعي المدرسي
   د.عال الحويان  

العملية الجمعية: مراحل 
بالتفضيل الحياة الجمعية 

 )االسبوع السادس(
امتحان      د.عال الحويان 
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منتصف 
 الفصل

العملية الجمعية: مراحل 
الحياة الجمعية بالتفضيل 

 )االسبوع االسابع(
 

أساليب اإلرشاد الجمعي   د.عال الحويان  

االساليب السموكية  :وفنياته
المعرفية والجشطمتية، 

 والتفاعمية......الخ
االستماع النشط، 

االنعكاس، التوضيح، 
 التمخيص....

كيفية التعامل مع   د. عال الحويان  
داخل  اإلشكاليةالسموكيات 
 المجموعة:

 المهيمن-
 المتحدث المزمن-
 العضو السمبي-
 العضو المقاوم-
 العضو الصامت-
 العضو المنقذ-

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 المجموعات:التركيز داخل   د.عال الحويان
 تأسيس التركيز-
 االبقاء عمى التركيز-
 تعميق التركيز-
 تحويل التركيز-

 
 
 
 
 

   د.عال الحويان 
اإلرشاد الجمعي وفئات 

 خاصة من الناس:
األطفال، المراهقون، كبار 

 اإلدمان، اإلساءةالسن، 
    د.عال الحويان  

اإلرشاد الجمعي وفئات 
 خاصة من الناس:



الجامعة األردنيةالدراسية ةمخطط المادمركز االعتماد وضمان الجودة  

 

5 
 

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية.12

 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعلم المستهدفة من خالل  يتم

 

 التقييم ومتطلبات المادة .أساليب22

 التقييم والمتطلبات التالية: أساليبخالل من المستهدفة نتاجات التعلم تحققإثبات  يتم
 عالمة 30امتحان منتصف الفصل: 

 تقدم:تقسيم الطمبة لمجموعات متساوية وكل مجموعة عالمة )نشاط/ تقديم عرض أمام الطمبة( 20االمتحان الثاني: 
 جمسة إرشاد جمعي أمام المجموعات االخرى.عرض  -1
 برنامجين في مجال اإلرشاد الجمعي.تقرير عن تقديم  -2

 صفحات.  3كل نشاط تقدم فيه ورقة مطبوعة موثقة حد أعمى فيها 
 . دقيقة 20-15متوسط العرض من 

 عالمة 50امتحان نهائي:
 

 السياسات المتبعة بالمادة.22

 والغياب: أخذ الحضور والغياب في بداية المحاضرة  سياسة الحضور -

: 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. 

 في القاعة إجراءات السالمة والصحة: متوفرة -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي: ال يوجد -د

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

 القسم اتسهم في دراسة المادة: القاعة والسبورة الخضراء والسبورة البيضاء وأقالم السبورة والطباشير وسكرتا ريالتي و عة الجامب المتوفرة الخدمات -و

المراهقون، كبار ، األطفال
 اإلدمان، اإلساءةالسن، 

 
الجمعي وفئات  اإلرشاد  د.عال الحويان  

 خاصة من الناس:
، المراهقون، كبار األطفال
 اإلدمان، اإلساءةالسن، 
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 المعدات واألجهزة المطموبة .12

 القاعة والسبورة الخضراء والسبورة البيضاء وأقالم السبورة والطباشير و

 

 المراجع25.

 
 

 عمان، دار الفكر . كتاب مترجم.،االرشاد الجمعي التذخل والفنيات(.5102)سعذ، مراد واتى عيطة، سهام ،  -

 

 -Gazda. G, ( 1984) Group Counseling: Adevelopmental Approach, Allyn and Bacon, 
Inc. 

 
 

 -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. 
 

 معمومات إضافية .12
 اليىجذ
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------------------اريخ: الت - ------------------------التوقيع:  -------------------المادة:  اسم منسق

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

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

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

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

  
 

 :نسخة إلى
 قسمالرئيس 

 مساعد العميد لضمان الجودة
 المادةممف 


