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 :المادةوصف 

تهدف  المادة بشكل عام الى تعريف الطالب وتدريبه على مجموعة المهارات االساسية الالزمة 

 رشادية ابدداء  م  بااء العالةةاالرشاد واتقان مهارات اجراء المقابلة اال يةلممارسة عمل

والسلوك الحضوري  اليقظ واالسديضاح وعكس المشاعر االرشادية ومهارات االصغاء

والدلخيص اضافة الى مهارات  طرح االسئلة والمواجهة والدفسير ومهارات الدحدي والدافعية  

والدعرف على السلوك  المشكل وتحديد االهداف  واندهاءا  بالدعامل مع الدردد ومقاومة المسدرشد 

 .والدقييم واالحالة االرشادية وانهاء  العالةة

 :أهداف المادة

 فهم العالةة االرشادية وكيفية باائها وفهم خصائصها.  

 معرفة اساليب وفايات االتصال اللفظي وغير اللفظي في المقابلة االرشادية.  

  خطوات بااء العالةة االرشادية ومهاراتهااتقان.  

 وعكس  االسديضاح وعكس المشاعرمثل  فة والددريب على مهارات االصغاءالمعر

 .والدلخيص المحدوى

  المعرفة والددريب على مهارات العمل والمشاركة مثل السؤال والمواجهة والدفسير واعطاء

 .، الفوريةالذات كشف، المعلومات

 مسدرشد وتحديد االهدافمشكلة ال على مهارات تحديدعرفة والددريب الم. 

 خطة العالج المااسبة اريفة كيفية الدخطيط للعالج واخدمعر.  

 فهم وتفسير سلوك الدردد والمقاومة عاد المسدرشدي  والدعامل معها.  

 المعرفة والددريب على مهارات انهاء العالةة االرشادية وتقييم الادائج.  
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 :النهائيةالمخرجات 
 (المعرفة والفهم ) المهارات األكاديمية األساسية  :أوال

 معرفة وسائل وطرق االتصال البياشخصية- 1

 معرفة معوةات االتصال الفعال- 2

 فهم مهارات اإلصغاء واالسدجابة- 3

 فهم خطوات االسدجابات الفعالة- 4

 المهارات التحليلية واإلدراكية :ثانيا

 ان للدواصلتحديد حاجات اإلنس- 1

 تطوير مهارات فعالة تخدم العالةة اإلرشادية- 2

 تامية مفاهيم ايجابية حول العالةة اإلرشادية- 3

 (المقاومة وال والدردد) تفسير سلوكات المسدرشد في الجلسات األولية - 4

 المهارات الخاصة بالموضوع :ثالثا

 ممارسة مهارات السلوك الحضوري اللفظي وغير اللفظي- 1

 ممارسة مهارات اإلصغاء الفعال- 2

 ممارسة مهارات العمل والمشاركة والدحدي- 3

 المهارات التحويلية: رابعا

 مهارات السلوك الحضوري اللفظية وغير اللفظية- 1

 مهارات اإلصغاء واالسدجابة- 2

 :محتويات المادة

 :الوحدة االولى
  The Effective Counselor المرشد الفعال

 خصائص المرشدي  الفعالي  -  

 العوامل المؤثرة في المرشدي  الفعالي   - 

 :الوحدة الثانية
            عااصر العالةة االرشادية الفعالة

   Ingredients of an Effective Helping Relationship 
 :الوحدة الثالثة

 العوامل المؤثرة في تامية العالةة والدأثير البياشخصي

 Relationship Enhancement Variables and Interpersonal Influence 

 االرشاد كعالةة تأثير بياشخصي  - 

 الطبيعة الدبادلية لعملية الدأثير  - 

 خصائص المرشد المساعدة في بااء العالةة  - 

 :الوحدة الرابعة
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                                             Nonverbal Behavior السلوك غير اللفظي

 السلوك غير اللفظي للمسدرشد -           

 السلوك غير اللفظي للمرشد  - 

 :الوحدة الخامسة
  Listening Skills and Responsesمهارات االصغاء 

 مهارات االسديضاح وعكس المحدوى  - 

 عكس المشاعر والدلخيص مهارات  - 

 :الوحدة السادسة
  Influencing Responsesمهارات العمل

 سؤال والمواجهةمهارات ال - 

  مهارات الدفسير واعطاء المعلومات - 

 مهارات كشف الذات والفورية - 

 :سابعةالوحدة ال
 التردد والمقاومة لدى المسترشد واساليب التعامل معها  

Reluctant and Resistant Clients  
 :ثامنةال الوحدة

  مسترشدال كلامشوتحديد  فهم
 Conceptualizing and Understanding Client Problems 

 :تاسعةالوحدة ال
 من خالل المقابلة التشخيصية  مسترشدتحديد مشكالت ال

  Defining Client Problems with an Interview Assessment 
 :عاشرةالوحدة ال

 تعريف وتحديد اهداف االرشاد وتقييم النتائج 
 Identifying, Defining, and Evaluating Outcome Goals  

 :عشرةحادية الوحدة  ال
 Treatment Planning and Selection                     التخطيط واختيار خطة العالج

 :طرق التدريس
 

 المحاضرة والمناقشة. 
 العرض والتحليل. 
 المهمات والواجبات. 
 التدريبات والتطبيقات االرشادية العملية     . 

  
 :والعالماتالتقييم 

 ( %11: )    واردة بالخطة يتضمن عرضا وافيا  تقديم تقرير وعرض حول احد المواضيع ال* 
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 ( %11) :  اإلرشادية المهاراتب في لعب االدوار واالنشطة التدريبية الخاصة الفاعلة المشاركة* 

 ( %11):          العمل وتسجيلها بهدف التدرب على فعلية في مواقع إرشاديةجلسات  إجراء* 

 .االساسية المهارات اإلرشادية

 ( %11: )                2112حديثة من دوريات صادرة دراسات ( 5)ديم تقارير وعرض تق* 

 ( %21: )                                                تحان منتصف الفصل              ام* 

 ( %41: )                         النهائي                                            االمتحان * 
 

 :المراجع

 
: الفكر، عمان دار، 0، طالتطبيقات - البرامج - االسس النظرية :العملية االرشادية( 3102)عبدهللا، محمد ةاسم 

  .االردن

، كداب اساسيات االرشاد الفردي: النفسيين والتربويينالعملي للمرشدين  الدليل( 3112)جيلدرد، ديفيد  

 .االردن: ، دار الفكر، عمان0مدرجم، نادر الزيود، ط

 .مصر: القاهرة ،، دار غريب للطباعة والاشرالعملية اإلرشادية (0991)الشااوي، محمد محروس  
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 :المتخصصةالمجالت العلمية 

 

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=David+R.+Hutchinson&search-alias=books&text=David+R.+Hutchinson&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/Christiane-Brems/e/B001IXMGZ0/ref=dp_byline_cont_book_1
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- Journal of counseling psychology 

- Counseling and Values 

- Journal of counseling and Clinical psychology 

- Journal of counseling and Development 

-  The Counseling Psychologist 

- Journal of Mental Health Counselors 

-  Journal of consulting and Clinical psychology  


