
 
 الجامعة األردنية 

 العلوم التربوية: الكلية 
 االرشاد والتربية الخاصة: القسم 

 

اسم  8000000/نظريات االرشاد  اسم المادة ورقمها
 المحاضر

 
 

  ساعات 3 عدد الساعات المعتمدة
 اسبوعا 61 عدد االسابيع

 
 دافــــااله
شاد والعالج النفسي والبحوث الحديثة حولها أن يتعرف الطلبة على المفاهيم االساسية لنظريات االر 10

 ، وأن يتمكنوا من تحليلها ونقدها 
 أن يتدرب الطلبة على تطبيق النظريات في فهم المشكالت ومعالجتها  10
ان يفكر الطالب في تبني نظريته الشخصية في االرشاد وأن يعرف جوانب القوة والضعف فيها  10

 نها فرضيات قابلة للفحص والتحققويعرف كيف يدافع عنها وكيف يشتق م
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المخرجات النهائية
 :(المعرفة والفهم) المهارات االكاديمية االساسية  :اوال

 1استيعاب المفاهيم االساسية لنظريات االرشاد والعالج النفسي- 0 
 

 :المهارات التحليلية واالدراكية :ثانيا
 تحليل النظرية االرشادية من حيث نظرتها للطبيعة االنسانية،العملية االرشادية، - 0         

 1االساليب العالجية
 تحديد جوانب القوة وجوانب الضعف في النظرية االرشادية- 0 
 

 المهارات الخاصة بالموضوع  :ثالثا
 1المقارنة بين نظريات االرشاد- 0 
 امل مع كل حالة من حاالت االرشاد على حدهتحديد النظرية االفضل للتع- 0 
 

 المهارات التحويلية :رابعا
 تطبيق اساليب االرشاد المشتقة من نظرية ارشادية على حاالت ارشادية- 0 
 تبني نظرية ارشادية والقدرة على الدفاع عنها- 0 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :طرائق التدريس 

 مناقشة حاالت   -4 العرض والتحليل    -0 المناقشة      -0   المحاضرة-0
 البحث واالستقصاء -7  مهمات وواجبات -6 عرض افالم - 5 

 وواجبات/مهمات 



 قراءه ناقدة لثالث دراسات حديثة حول نظرية من النظريات وتقديم ملخص عنها- 0
 دية المنبثقة عنها على حالة ارشاديةار نظرية من نظريات االرشاد وتطبيق االساليب االرشاياخت- 0
 عرض تقارير حول النظريات ومناقشتها- 0
 المشاركة الصفية الفاعلة في التحضير والعرض والنقاش - 4

 يمــــالتقي
تقديم تقرير حول احدى النظريات الواردة في الخطة يتضمن عرضاً وافياً للنظرية من حيث وجهة نظر 

جوانب : ، االساليب العالجية، تقييم النظرية( العالجية ) ، العملية االرشادية النظرية في الطبيعة االنسانية
 1القوة والضعف فيها مع مراعاة ابراز رأيك الشخصي ومدى قناعتك بطروحات النظرية واستعدادك لتبنيها

 عالمة( 01)     
 

خطة مع توضيح الخلفية تقديم تلخيص ثالث دراسات حديثة تستند الى نظرية من النظريات الواردة في ال
وعرض احداها  1النظرية ، فرضيات الدراسة او اسئلتها، االجراءات العالجية والنتائج التي توصلت اليها

 عالمة( 05)      في الصف
 عالمة(  05)       امتحان نصف الفصل

 عالمة(  41)        امتحان نهائي
 الخطـــة

 الساعات الموضـــــــــوع االسبـــوع
 فهوم النظرية وتطبيقاتهام 0

Corsini & Wedding      1 - 14 

George & Cristiani       22- 38 

Sharf                              1 - 23 

0 

 التحليل النفسي 0
Corsini & Wedding        15 - 51 

George & Cristiani          38 - 47 

Sharf                               23 - 83 
Capuzzi & Gross            71 - 91 

Corey                              66 - 104 

0 

 نظرية ادلر 4و  0
Corsini & Wedding          51 - 95 

George & Cristiani           48 - 51 

Sharf                                  128-169 
Capuzzi & Gross               113 -151 

Corey                                 108 – 137 

6 

 

 

 العالج المتمركز حول الشخص 5
Corsini & Wedding          128 – 162 

George & Cristiani            57 – 67 

Sharf                                  215 – 250 

Capuzzi & Gross               179 – 203 

0 



Corey                                 170 – 140 

 العالج السلوكي 6
Corsini & Wedding         197-229 

George & Cristiani          88-95 

Sharf                                292-337 

Corey                                256-290 

0 

 العالج العقلي االنفعالي 7
Corsini & Wedding          162 - 197 

George & Cristiani            80-88 

Sharf                                337-375 

6 

 العالج المعرفي 8
Corsini & Wedding        229-262 

Wells,1997         

Sharf                               375-421 
Corey                              297-335 

0 

  امتحان منتصف الفصل 9
 العالج الواقعي 01

Corsini & Wedding       293-322 

George & Cristiani        95-322 

Sharf                               421-460 
Capuzzi & Gross             287-319 

Corey                               230-252 

 

 

0 

 العالج النفسي الوجودي 00
Corsini & Wedding      262-293 

Sharf                              169-215 
Capuzzi & Gross           151-179 

Corey                              143-166 

0 

 العالج الجشتلطي 00
Gestalt Therapy 

Corey 192 – 226 

Capuzzi & Gross 231 - 259 

0 

 العالج المتعدد النماذج 00
Corsini & Wedding     322-356 

Dryden,                 159-181,205-218 

0 

 ( بيرن )نظرية تحليل التفاعل  04
Nelson- Jones      141-171 

0 

05 An integrative perspective 0 



Corey    456-489  

 0 امتحان نهاية الفصل   06
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