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 .5المقدمة:
يمثل هذا الدليل خريطة طريق للتدريب العملي لمساق التدريب الميداني في تخصص اإلرشاد النفسي

والتربوي ،من خالل وضع ضوابط مقننة للتدريب الميداني ،األمر الذي يوحد الممارسات واإلجراءات

المتبعة في التدريب والتقويم ،ويتضمن هذا الدليل مقدمة عن مفهوم التدريب ،ورؤية كلية الدراسات العليا

له ،فضالً عن تقديمه وصفا تفصيليا لألهداف العامة والخاصة للمقرر ،ونتاجات التعلم المتوقعة .كما

صدر رئيساً
يتضمن الدليل متطلبات التدريب ،وعملية اإلشراف عليه ،واجراءات تقيميه .ويعد هذا الدليل م اً

وموجهاً لعملية اإلشراف ،يساعد جميع األطراف على فهم برنامج التدريب الميداني في برنامج ماجستير

اإلرشاد النفسي والتربوي ومتطلباته ،ومسؤولياته ،ومسؤوليات الطالب في التدريب الميداني ،وتوقعاته عن
البرنامج .كما ويشتمل الدليل على مالحق تضم مجموعة من النماذج التي تمثل أدوات التقويم للتدريب
الميداني وما يرتبط به.

مقرر من مقررات برنامج ماجستير تخصص اإلرشاد النفسي
ويمثل مساق التدريب الميداني
اً

والتربوي ،ويطرح في الفصل الثالث من السنة الثانية ،إذ يقوم الطالب بالتسجيل لهذا المقرر بعد أن ينهي

بعض المقررات النظرية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالممارسة المهنية لإلرشاد النفسي والتربوي ،كمقررات

نظريات اإلرشاد وتطبيقاتها ،واإلرشاد المدرسي ،ويؤدي الطالب ما مجموعة ( )222ساعة تدريبية ،وذلك
بواقع يوم واحد من كل أسبوع ،ولفصل دراسي واحد.

ويقسم هذا المساق إلى قسمين :قسم نظري يهدف إلى مناقشة الطلبة في الحاالت الفردية والجمعية،

التي يعملون معها في مؤسسة التدريب خالل الفصل الدراسي تحت إشراف مدرس المساق ،وينفذ هذا

القسم من خالل إجراء أربعة لقاءات إشرافية وتدريبية مع الطلبة لمدة ثالث ساعات لكل لقاء ،تخصص
لمناقشة الحاالت ،ومراجعة التقارير التي يعدها الطلبة وتقديم التغذية الراجعة المناسبة لهم ،ويقدم الطلبة

في هذه اللقاءات عروضاً لفعاليات اإلرشاد الجمعي ،أو دراسة الحاالت أمام طلبة المساق ،ومن يرغب

من أعضاء هيئة التدريس في تخصص اإلرشاد النفسي والتربوي في كلية الدراسات العليا (مؤتمر حالة).

وقسم عملي يهدف إلى تدريب الطلبة على األساليب والطرق اإلرشادية ،وبناء البرامج اإلرشادية

وتطويرها ،وخطط التدخل العالجية ،إذ يوزع الطلبة على مؤسسات التدريب المختلفة ،وذلك إلجراء
تدخالت فردية وجمعية وجلسات إرشاد بواقع ( )022ساعة تدريبية .وتتم متابعتهم إشرافياً في مؤسسة

التدريب المتعاونة خالل الفصل الدراسي تحت إشراف مدرس المساق وبالتعاون مع الجهة المسؤولة في

المؤسسة.

 .2تعريف المصطلحات:
 التدريب الميداني :هو ذلك الجزء التدريبي من برنامج الماجستير لتخصص اإلرشاد النفسي
والتربوي ،وهو نشاط تربوي مهني تشرف عليه كلية الدراسات العليا ،وينفذ وفق خطة منظمة خالل

فترة زمنية محددة ،يمارس فيها الطالب /المرشد عملية التدريب ،إذ يطبق الجوانب النظرية التي

درسها لتحقيق أهداف التدريب الميداني لبرنامج ماجستير اإلرشاد النفسي والتربوي في جامعة القدس
المفتوحة.

 الطالب المتدرب :هو الطالب الملتحق بكلية الدراسات العليا في تخصص اإلرشاد النفسي والتربوي،
وسجل مقرر التدريب الميداني في تخصص اإلرشاد النفسي والتربوي.

 المشرف على التدريب الميداني :هو عضو هيئة التدريس في كلية الدراسات العليا ،المتخصص في
مجال اإلرشاد النفسي والتربوي ،ويقوم بعملية اإلشراف على طلبة التدريب الميداني في مجال
اإلرشاد النفسي والتربوي ،ويمتلك خبرة واسعة وكفاءة عالية في مجال اإلرشاد ،ويحمل مؤهالً في

اإلرشاد النفسي والتربوي ،ال يقل عن درجة الدكتوراه ،وخبرة عملية ال تقل عن ثالث سنوات في
اإلشراف على التدريب الميداني.



المرشد المتعاون :هو المرشد التربوي الذي يعمل أصالً في مدرسة أو مؤسسة التدريب رسمياً (أو
من ينوب عنه) والمتخصص في مجال اإلرشاد النفسي والتربوي ،والمكلف باإلشراف المباشر على
برامج التدريب داخل المؤسسة.

 مؤسسة التدريب المتعاونة :هي المؤسسة التي يتم فيها تنفيذ برنامج التدريب الميداني ،مع ضرورة
وجود شخص متخصص يشرف على عملية التدريب ،بحيث يكون ذا قدرة وخبرة يستطيع نقلها

للطلبة المتدربين ،مع تفضيل المدارس على غيرها من المؤسسات ،نظ اًر لوجود أنشطة متنوعة
ومجاالت تدريب متعددة وقدرتها على استيعاب عدد كبير من المتدربين.

 عملية اإلشراف :هي نمط من التوجيه والمراقبة لعملية التدريب ،بحيث يراقب فيها المشرف نشاطات
الطالب المتدرب في التدريب العملي ،ويسهل خبرات التعلم ذات العالقة ،وتطور المهارة لديه ،أي
أن المشرف يراقب ويقيم العمل الميداني للطالب في الوقت الذي يالحظ فيه نوعية الخدمات المقدمة
للمسترشدين (الفئة المستهدفة من عملية التدريب) .وتتضمن عملية اإلشراف ثالثة أنواع ،هي:

 .1اإلشراف الفردي ( :)Individual supervisionوهي عالقة بين عضو هيئة التدريس
المشرف والطالب المتدرب.

 .0اإلشراف الثالثي ( :)Triadic supervisionوهي عالقة بين عضو هيئة التدريس المشرف
واثنين من الطلبة المتدربين.

 .3اإلشراف الجمعي ( :)Group supervisionوهي عالقة بين عضو هيئة التدريس المشرف
ومجموعة من الطلبة ال تقل عن ثالثة متدربين.

 المسترشد :وهو المنتفع الذي يتلقى خدمات اإلرشاد النفسي والتربوي في المؤسسة المتعاونة من قبل
الطالب المتدرب.

 .3الهدف العام للمقرر:
يهدف المقرر إلى إعداد المرشد التربوي الكفء القادر على اإلسهام بدور إيجابي وبناء في العملية

التعليمية واإلرشادية ،وفق أساليب حديثة ناجعة وباستخدام التقنية المتطورة ،واكسابهم الخبرات والممارسات
الميدانية والتطبيقية ،من خالل ترجمة المبادئ والنظريات واألفكار التي اكتسبها الطلبة في أثناء دراستهم
في برنامج الماجستير في مواقف تعليمية وارشادية ،وتطبيق مهارات اإلرشاد النفسي والتربوي وفنياته،
وتوظيفها في العملية اإلرشادية.

 5.3األهداف الخاصة بالمقرر
يسعى هذا المقرر إلى تحقيق األهداف

اآلتية:

 .1إكسا اااب الطالاااب المرشاااد مهاااارات اإلرشا اااد الترباااوي النفسا ااي المختلفا ااة كاإلرشا اااد الفا ااردي ،وتشا ااخيص
المشكالت وحلها ،والقيام بدراسة الحالة ،وادارة حصص اإلرشاد الجمعي.

 .0إكساااب الطالااب مهااارة التعاماال مااع البيانااات وكتابااة التقااارير اإلرشااادية ،إضااافة إلااى تصااميم الخطااط
اإلرشادية.

 .3إكساب الطالب القدرة على التشبيك مع مؤسسات المجتمع المحلي ضمن العمل اإلرشادي.
 .4تنمية اتجاهات إيجابية لدى الطلبة المتدربين نحو مهنة اإلرشاد النفسي والتربوي.

 .5اتخاذ الق اررات وتحمل المسئولية المتعلقة بمهنة اإلرشاد النفسي والتربوي بالميدان.

 .6إتاحة الفرصة للطلبة لالنخراط في الحياة العملية وممارسة مختلف النشاطات المتعلقة بالمهنة.
 .7تزويد الطلبة بالوعي الالزم حول واقع المؤسسات التربوية والنفسية.

 .8إعداد خطة دراسة حالة فردية ،وتنفيذها تحت إشراف المرشد المتعاون.
 .9صياغة التقارير اإلرشادية وكتابتها.

 .12االلتزام بأخالقيات مهنة اإلرشاد النفسي والتربوي داخل المدرسة.

 .33تنمية االتجاهات اإليجابية نحو العمل مع المسترشدين وذوي الحاجات الخاصة.

 2.3مخرجات التدريب الميداني
بعد االنتهاء من البرنامج ،يتوقع أن يكون الطالب المتدرب قاد اًر على:

 .1توظيف المفاهيم النظرية وتطبيقاتها في مجاالت اإلرشاد النفسي والتربوي المختلفة.
 .0تطبيق مهارات اإلرشاد النفسي والتربوي وفنياته ،وتوظيفها في الخدمات اإلرشادية للمسترشدين.
 .3تطبيق أدوات القياس في اإلرشاد النفسي والتربوي وتطويرها.

 .4التصميم والتطوير لبرامج إرشااد نفساي وترباوي مختلفاة ،وور عمال فاي مجاال اإلرشااد النفساي
والتربوي.

 .5تقااديم خاادمات إرشاااد جمعااي فااي الماادارس تتناااول موضااوعاً عصارياً ومهمااً فااي اإلرشاااد النفسااي
والتربوي ،وفق نموذج معين ،وحسب احتياجات المؤسسة المستضيفة.

 .6تطبيق دراسة الحالة بمكوناتها وعناصرها األساسية.

 .7بناء برنامج إرشاد فردي لمسترشد لديه مشكلة نفسية أو تربوية.

 .8تطبيق برنامج إرشاد فردي لمسترشد لديه مشكلة نفسية او تربوية.
 .9توظيف مهارات االتصال بشكل فعال في جلسات اإلرشاد الفردي والجمعي.

 .12تحليل نتائج االختبارات والمقاييس وتفسيرها.

 .11تصميم نش ارت وملصقات تخدم فئات محددة من المجتمع الفلسطيني في مجال اإلرشاد النفسي
والتربوي.

 .10اس ا ااتخدام تكنولوجي ا ااا المعلوم ا ااات ،وتوظيفه ا ااا ف ا ااي توثي ا ااق س ا ااجالت المسترش ا اادين ،والجلس ا ااات
اإلرشادية ،والبرامج اإلرشادية المهنية المختلفة.

 .13تقااديم اإلرشاااد الفااردي اسااتناداً إلااى نظريااات اإلرشاااد النفسااي وتطبيقاتهااا للتعاماال مااع مواضاايع،
ومشكالت محلية مختلفة.

 .14تقاويم خاادمات اإلرشاااد النفسااي والتربااوي المتنوعااة وفااق مبااادئ الميثاااق األخالقااي لمهنااة اإلرشاااد
النفسي والتربوي.

 .15توظيف عالقة إيجابية مع المجتمع المحلي لخدمة العمل اإلرشادي.

 3.3تقويم الطالب المتدرب:

يتم تقويم الطالب تبعاً لقدراته كما هو موضح في الجدول اآلتي :
الرقم
1

بنود التقويم

امتحان نهائي عملي يخضع له الطالب أثناء الممارسة العملية للتدريب

التقدير بالنسبة المئوية
%

% 35

الميداني.
0

دراسة لحالة الفردية أو برنامج اإلرشاد الجمعي حسب المعاايير وتقيم من

%32

قبل عضو هيئة التدريس الماشرف في ناهاية الفصل.
3

ملف إنجاز ( )Portfolioالطالب المتدرب.

%15

4

تقييم المرشد المتعاون ،أو من ينوب عنه.

%12

5

تقييم مدير المؤسسة أو مدير الوحدة المسؤولة عن التدريب.

%12

المجموع

 3.3اإلشراف المهني على التدريب الميداني (األدوار والمسؤوليات):

%011

يتطلب نجاح العملية التدريبية اهتماماً ومشاركة فاعلة من جميع األعضاء المشاركين فيها (القسم

المختص ،وعضو هيئة التدريس ،والمرشد المتعاون ،ومدير المؤسسة المتعاونة) ،فالتخطيط الجيد لمناهج
التدريب ،والتنفيذ السليم ،والتعاون البناء بين الكلية ومؤسسة التدريب ،ومتابعة القسم المختص لعملية

التدريب الميداني .تعد جميعها من أهم العوامل المؤثرة في تشكيل خب ارت طلبة التدريب الميداني
ومهاراتهم ،وينبغي أن تتركز جهود الجهة المختصة في عمليات اختيار المؤسسات المناسبة ،والمشرفين

المؤهلين ،وتنظيم اللقاءات التمهيدية التي تعرف الطلبة بالتدريب الميداني وأهميته ،وحسب اآلتي:

أولا -مسؤوليات عضو هيئة التدريس المشرف على التدريب الميداني:

يمثل عضو هيئة التدريس المشرف على التدريب الميداني حجر الزاوية في العملية التدريبية ،لما

يتحمله من مسؤولية كبيرة في تحقيق أهدافها ،ويمكن إجمال أهم مسؤولياته بما يأتي:

 .3االلتزام باللقاءات التمهيدية النظرية في بداية الفصل الدراسي لتعريف الطلبة بالتدريب الميداني،
وأهدافه وأهميته ،وتوضيح األدوار والمسؤوليات لجميع المشاركين في هذه العملية.

 .3توزيع الطلبة المتدربين على المدارس والمراكز والمؤسسات المتعاونة ذات العالقة.

 .3تعريف المرشدين المتعاونين ،بمتطلبات برنامج التدريب الميداني ،وآلية تنفيذه حسب الخطة الدراسية
للمقرر.

 .3التعاون مع مدير المؤسسة المتعاونة ،والمرشدين العاملين في المؤسسات المتعاونة في تحديد
الحاالت والمجموعات التي سيمارس من خاللها الطلبة التطبيق العملي في التدريب الميداني في

مجال اإلرشاد النفسي والتربوي.

 .5متابعة الدوام للطلبة المتدربين في أثناء تنفيذ ساعات التدريب المحددة.
 .6االطالع على دراسة الحالة وبرامج اإلرشاد الجمعي التي يعدها الطلبة المتدربون ،ومناقشتهم بها،
وتقديم كل ما هو مفيد في مجال التخطيط لعملية اإلرشاد.

 .7حضور بعض حصص اإلرشاد الجمعي التي ينفذها الطلبة المتدربون ،وتدوين الملحظوات بقصد
تقديم التغذية الراجعة المناسبة لهم.

 .8مناقشة الطلبة فرادى وجماعات في المواقف المهنية ،إليضاح جوانب القوة والضعف.
.9

عقد اللقاءات والور التدريبية في الجامعة التي تساعد الطلبة على تحسين أدائهم.

 .31كتابة التقارير الخاصة بسير عملية التدريب ،ورفعها إلى كلية الدراسات العليا عبر منسق البرنامج.

 .33حضور االجتماعات واللقاءات التي تعقد ألعضاء هيئة التدريس المشرفين على مقررات التدريب
الميداني في الكلية.

 .33تنفيذ الزيارات للطلبة المتدربين حسب الخطة (المرفقة) ،وتعبئة االستبانة الخاصة بكل زيارة.
 .33إعالم الجهة المختصة في كلية الدراسات العليا بحاالت الطلبة الذين يعانون من بعض المشكالت
في المواقف التعليمية والتدريب الميداني.

 .33االحتفاظ بسجل خاص يدون فيه أسماء الطلبة ومؤسساتهم ومالحظات عن الطلبة ،وتوصياته بهذا
الشأن.

 .35تقويم األداء المهني للطلبة في نهاية الفصل الدراسي ،وتقديم نتائج التقويم للجهة المختصة في
الجامعة.

 .36إعداد تقرير شامل في نهاية الفصل حول التدريب الميداني ،ورفعه إلى منسق البرنامج من خالل
عميد الكلية.
ثاني ا :مسؤوليات المرشد في المؤسسة المتعاونة:

ال شك أن المرشدين المتعاونين الذين يشرفون على طلبة التدريب الميداني هم عنصر مهم في نجاح

التدريب ،وتقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة في متابعة الطلبة وتوجيههم ،وتزويدهم بالخبرات والمهارات
الالزمة ،وذلك ألنهم يمضون وقتاً أطول من أعضاء هيئة التدريس مع الطلبة في الميدان .وتتلخص مهمة
المرشد المتعاون في اآلتي:

 .3تعريف الطلبة المتدربين بالمؤسسة والعاملين فيها ،وأهدافها ،وسياستها ،واجراءاتها ،وغرفة المرشد
إن وجدت ،وتوفير الجو النفسي المالئم لهم الذي يساعدهم على أداء عملهم المهني بصورة

صحيحة.

 .3شرح المهمات التي يقوم بها المرشد في المؤسسة بشكل تفصيلي للطالب المتدرب ،واتاحة الفرصة
له لالطالع على البيانات والملفات لتدريبهم.

 .3اإلشراف المنتظم على جلسات اإلرشاد النفسي والتربوي ببعديه الفردي والجمعي ،وتسجيلها صوتياً
إن أمكن.

 .3تنفيذ الحد األدنى من اإلشراف الفردي أو الثالثي أو الجمعي أو ممارسته لكل طالب متدرب وفق
خطة التدريب الميداني.

 .5المشاركة في بعض االجتماعات اإلشرافية التي يعقدها عضو هيئة التدريس المشرف على التدريب

الميداني مع الطلبة المتدربين لتذليل بعض الصعوبات ،أو تقديم بعض المقترحات التي تسهم في
تحقيق أهداف التدريب الميداني.

 .6تنظيم سجل فردي لكل طالب متدرب يتضمن ملخصاً لمنجزات الطالب المتدرب للتحقق من دقة
المعلومات وتوثيقها.

 .7عقد اجتماعات فردية وجماعية مع الطلبة المتدربين لتوجيههم بحسب الحاجة ،والعمل على تذليل
أية عقبات تعوق مرور الطالب بالخبرات التعليمية والمهنية ،ومراجعة سجالت تدريبهم لمساعدتهم
على النمو المهني.

 .8تكليف الطلبة ببعض األعمال والمسؤوليات الفنية كتطبيق االختبارات وجمع المعلومات واعداد
النشرات والملصقات اإلرشادية.

 .9إتاحة الفرصة الشتراك الطلبة المتدربين في تخطيط البرامج اإلرشادية وتنفيذها وتقويمها ،مع إتاحة
الفرصة لهم للمشاركة في أية بحوث ميدانية جارية في أثناء التدريب.

 .31العودة إلى عضو هيئة التدريس المشرف على التدريب الميداني عند ظهور أية عقبات أو عوائق
تحول دون استفادة الطلبة من التدريب ،سواء أكان من جانب الطلبة أم المؤسسة التي يتدربون

فيها.

 .33االشتراك في تقويم الطلبة في ضوء المعايير العلمية للتقويم الواردة في دليل التدريب الميداني.
 .33مساعدة الطلبة المتدربين في تطبيق المهارات الالزمة التي يتطلبها التدريب الميداني (.)1

 .33التنسيق مع عضو هيئة التدريس المشرف على التدريب الميداني من جهة ،ومع مدير المؤسسة من
جهة أخرى ،لمتابعة حضور الطلبة وقيامهم بالفعاليات والنشاطات الخاصة بالتدريب ،ومتابعة مدى

التزام الطلبة المتدربين بأخالقيات مهنة اإلرشاد أثناء تنفيذهم للنشاطات التدريبية.

 .3مسؤوليات الطالب في التدريب:

بما أن الطالب هو المستفيد األول من العملية التدريبية ،وأحد أهم متطلبات إعداد مرشد المستقبل،

الذي يتحقق من خالل مساعدته على إدراك وفهم أهمية التدريب ،ومعرفة مسؤولياته تجاه هذا العمل،
يمكن تلخيص أهم هذه المسؤوليات في الجوانب اآلتية:
 .5المسؤوليات المتعلقة بشخصية الطالب المتدرب:

 .1االلتزام بأخالقيات مهنتي اإلرشاد والتدريب داخل المؤسسة المستضيفة.
 .0االهتمام بمظهره العام.

 .3تقبله للتوجيهات والنقد والتزامه بها.

 .4القدرة على التحمل وحسن التصرف مع المواقف المختلفة.
 .5االلتزام بمتطلبات المقرر وآليات تنفيذها المحددة.
 .2األنشطة اليومية في مؤسسة التدريب:
 .1االنضباط وااللتزام في الحضور والغياب حسب ما هو متبع في المؤسسة المستضيفة.

 .0التخطيط واإلعداد والتنفيذ لبرامج إرشادية فردية وجمعية ،بالتنسيق مع جهة االختصاص في
المؤسسة المتعاونة.

 .3إعداد خطة دراسة حالة فردية وتطبيقها.

 .4المشاركة في إعداد برامج اإلرشاد وتنفيذها مع المرشد المتعاون.

 .5القيام بنشاطين خارجين عن مهمة التدريب خالل الفصل الدراسي ،مثل :إعداد النشرات الخاصة
والملصقات اإلرشادية ،والمحاضرات التوعوية.

 .6المشاركة في أعمال المختصين العاملين في الخدمات المساندة كأخصائي التربية الخاصة،
وأخصائي النطق والكالم في المدارس ،أو أي أمر مشابه في المؤسسات األخرى.

 .7االلتزام بالمعايير األخالقية للمرشد ومراعاتها في مختلف مواقف اإلرشاد النفسي والتربوي.
 .8يتوقع من الطالب االلتزام بالبنية التنظيمية ،والعمليات ،والقواعد ،وشروط العمل الخاصة
بمؤسسة التدريب.

 .9تعبئة أية نماذج أو طلبات ترتبط بعملية التدريب العملي.

 .12االلتزام بحضور جلسات اإلشراف والمتابعة التي تنفذ في الجامعة.

 .11يستطيع الطلبة تنفيذ بعض الفعاليات الخاصة بالتدريب بشكل فردي ،والبعض اآلخر بشكل
جمعي وفق ما يراه مدرس المساق مناسباً.

 .10يقدم الطالب في نهاية الفصل ملف اإلنجاز ( ،)Portfolioالذي يتضمن كل فعاليات التدريب
الميداني العملي المذكورة سابقاً.

 .13يلتزم الطالب بالحضور المستمر في مؤسسة التدريب المتعاونة ،بحيث يعد التزام الطالب
بالحضور جزءاً من عملية التقويم.

 .3األنشطة والفعاليات المطلوبة في الجامعة:
 .1حضور اللقاءات اإلشرافية األربعة في الجامعة.
 .0تحديد المؤسسة التي سيتدرب فيها الطالب على أن يكون فيها مرشداً تربوياً أو نفسياً متفرغاً.

 .3تسليم مدير المؤسسة التدريبية الخطاب الموجه إليه من كلية الدراسات العليا ،موقعاً ومختوماً من
عميد الدراسات العليا.

 .4تقديم ملف اإلنجاز ( )Portfolioلمدرس المساق المشرف على الطالب في نهاية الفصل.

 .5حضور االجتماعات واللقاءات اإلشرافية الفردية منها والجماعية ،واالستفادة منها قدر اإلمكان.
 .6تقديم دراسة الحالة الفردية أو برنامج اإلرشاد الجمعي التي أعدها الطالب حسب النماذج المعتمدة
من كلية الدراسات العليا.

 .7إيصال التقارير الصادرة عن المؤسسة الخاصة بتقويم الطالب المتدرب لعضو هيئة التدريس
المشرف عليه ،بظرف مغلق ومختوم.

 .8العمل على إنجاز جميع األعمال واألنشطة والمهام المهنية بالشكل الصحيح.
 .3إعداد دراسة الحالة الفردية:

 .1القيام بدراسة الحالة وفق النموذج الخاص بها.

 .0صياغة األهداف العامة والسلوكية لدراسة الحالة.
 .3استخدام المهارات التسهيلية في دراسته للحالة.
 .4جمع البيانات المرتبطة بالحالة وتفسيرها.

 .5الحرص على تطبيق اإلرشاد الفردي وفق الجلسات المقررة.
 .6مراقبة تقدم الحالة مع تقدم الجلسات.

 .7اختيار فنيات اإلرشاد الفردي وأساليبه المناسبة واستخدامها.
 .8تحديد أساليب التقويم المناسبة لتحقيق أهداف دراسة الحالة واستخدامها.

 .5إعداد برنامج اإلرشاد الجمعي:
 .1مقدمة.

 .0مبررات استخدام البرنامج.
.3أهمية البرنامج.

.4الهدف العام للبرنامج.
 .5األهداف الفرعية للبرنامج.

 .6محتوى البرنامج اإلرشادي.

 .7مصادر البرنامج اإلرشادي.
 .8مراحل تنفيذ البرنامج.

 .9األساليب المستخدمة في البرنامج.
 .12جلسات البرنامج اإلرشادي.
 .8توجيهات عامة:

ينفذ التدريب الميداني في المؤسسة التي حددت بالتنسيق ما بين عضو هيئة التدريس المشرف

والطالب المتدرب ومؤسسة التدريب ،ويتولى مسألة التنسيق مع المؤسسات ومديريات التربية والتعليم منسق
البرنامج ،بالتعاون والتنسيق مع مدرس المساق المشرف على مقرر التدريب الميداني.

 يلتزم الطالب المتدرب بالدوام الرسمي خالل فترة التدريب ،حيث تبدأ ساعات الادوام ماع بادء الادوام
اليومي للمؤسسة المستضيفة وتنتهي بانتهائها.

 يجوز للطالب تسجيل مواد أخرى من خطته الدراسية مع أي من مواد التدريب الميداني شريطة أن
تكون خارج أوقات التدريب وال تتعارض مع متطلباته.

 يقوم مدرس المساق المشرف على التدريب بزيارة واحدة على األقل خالل الفصال الد ارساي للطالاب
المتدرب.



فااي حااال رغااب الطالااب المتاادرب فااي الغياااب عاان التاادريب ،يتوجااب عليااه إبااال ماادير المؤسسااة

ومدرس المساق ،وذلك قبل بداية الدوام ،والقيام بعملية التعويض عن أيام الغياب خالل الفصل.

 يرصد للطالب صفر أكاديمي في المقرر إذا تجااوز غياباه بادون عاذر ماا نسابته ( )%05مان مادة
التدريب الميداني.

 ال يجااوز للطالااب المتاادرب تغيياار مؤسسااته التدريبيااة إال عنااد الضاارورة وبعااد التنساايق مااع ماادرس
المساق المشرف عليه.

 يلتزم الطالب المتدرب بأنظمة التدريب وتعليمات المؤسسة التي يتدرب فيها.

 .7ملف اإلنجاز )(Portfolio

هو أداة تقويمية لجمع خبرات الطالب المتدرب وانجازاته جمعاً بنائياً توثيقاً ،حيث يجمع فيه الطالب

جميع أعماله خالل مدة التدريب ،وذلك لمتابعة تطور نموه المهني ،وتقدم تدريبه ،وتقويمها تقويماً ذاتياً.

 0.7أهداف ملف النجاز

 .3تجميع خبرات الطالب المتدرب وانجازاته المهنية وتوثيقها كافة.
 .3اختيار أفضل اإلنجازات التي قام بها ،وتسويغ ذلك باألدلة.

 .3الكشف عن نمو الطالب المتدرب ،وتقدمة في التدريب الميداني.
 .3تأمل ما قام به من إنجا ازت لتقويم نفسه ذاتياً.
 2.7محتويات ملف اإل نجاز:

يتضمن ملف اإلنجاز اآلتي:

 .3بيانات الطالب المتدرب.
 .3قائمة الحضور والغياب.

 .3المشاهدات والمشاركات والممارسات اإلرشادية.
 .3دراسة الحالة الفردية.
 .5البرنامج اإلرشادي.

 .6خطه إرشادية بالتعاون مع المرشد في المؤسسة المستضيفة.
 .7تقرير بأهم اإلنجازات خالل مدة التدريب.
 .8نماذج من وثائق:

 النشرات والملصقات اإلرشادية.

 اإلسهام في خدمة المؤسسة المستضيفة.



اإلسهام في خدمة المجتمع.
تقارير األنشطة اليومية.

 .9أية أمور أخرى يراها الطالب ضرورية.

 .6المالحق

 5.6ملحق رقم ( -)0محتويات التقرير الخاص بدراسة الحالة:
المحتوى

الموضوع
صفحة الغالف

مرفق نموذج لصفحة الغالف ومحتوياتها.

شكر وتقدير

اكر للمؤسساة التاي رعات التادريب ،وجمياع مان سااعد علاى إنجاازه ،أو
يتضمن هذا الجزء ش اً

قائمة المحتويات

أرقام الصفحات لعناوين وعناصر التدريب والمالحق.

مقدمة عامة

تتضمن الفائدة والخبرات التي اكتسبها الطالب خالل التادريب ،ووصاف مختصار للخطاوات

عناصر دراسة الحالة

 -البيانات العامةة :وتتضامن االسام ،التااري ،،العناوان ،رقام الهااتف ،مؤهال الوالادين ،عمال

أية جهات قدمت المساعدة والدعم والمعنوي للطالب المتدرب.

التي قام بها ولعناصر التقرير ومحتوياته ،وأية معيقات واجهته أثناء التدريب.
الوالدين.

 -مسةو ات الحالةةة :وتتضامن أسااباب القياام بد ارساة الحالااة ،جهاة اإلحالااة ،سابب اإلحالااة،

تاري ،اإلحالة ،اسم مصدر اإلحالة ،أهمية دراسة الحالاة ،أياة معلوماات ساابقة جمعات عان
الحالة.
 -مصةةةدر المعلومةةةات :وتتضاامن تاااري ،جمااع المعلومااات ،واألساالوب المسااتخدم فااي جمااع

المعلومات عن الحالة.

 -بيانةةات أوليةةة عةةن المشةةكلة :وتتضاامن وصاافاً أولي ااً للمشااكلة ،وتاااري ،حاادوث المشااكلة،

والمثيرات القبلية للمشكلة ،وتوابع المشكلة.

 -التاريخ األسري :ويتضمن معلوماات عان األباوين ،وأساماء أفاراد األسارة وعمال كال واحاد

منهم ،إدراكات المسترشد نحو البيئة والعالقاات األسارية ،وأياة حاوادث أسارية عرضاية ،وأياة

أمااراض أو مش ااكالت أو اض ااطرابات جس اامية ونفس ااية ،وأيااة أما اراض وراثي ااة ،وأي ااة إعاق ااات
ع ااانى منه ااا أح ااد أفا اراد األسا ارة بم ااا فيه ااا المسترش ااد ،والخارط ااة األسا ارية ،بم ااا فيه ااا ترتي ااب
المسترشد في األسرة ،وطبيعة العالقات والتفاعالت بين أفراد األسرة.
التاريخ األكةاديمي :ويشامل أياة معلوماات تتعلاق بالخلفياة التعليمياة عان المسترشاد واتجاهاه

نحو المدرسة ،وغير ذلك.

التاريخ الصحي :أية أمراض أو عوارض صحية عانى منها المسترشد.

التةةاريخ الجتمةةاعي :ويتضاامن عالقااات المسترشااد مااع المحيطااين فااي المجتمااع ،عالقااات
المسترش ااد م ااع األخ ااوة واألخا اوات ،عالق ااات المسترش ااد م ااع زمالئ ااه ف ااي الص ااف ،عالق ااات

المسترشد مع المعلمين في المدرسة ،عالقة المسترشد مع األبوين.

التطةةور النفسةةي :ويتضاامن انطباعااات المسترشااد ،اتجاهاتااه ،أفكاااره ،معتقداتااه ،انفعاالت اه،

مشاعره ،سلوكات.

 -الختبارات والمقاييس :أية اختبارات ومقاييس طبقت على المسترشد سابقاً.

المحتوى

الموضوع

 ملخةةةص الحالةةةة( :العب ااارة التشخيصااية) :البي ااان النهااائي أو الخت ااامي لوضااع المسترش اادالحالي.

 -التشخيص النهائي للمشكلة في ضوء المعلومات التي جمعت سابقاً.

 -التاادخل العالج ااي /التاادخل المطلااوب :وص ااف التاادخل المناسااب المطل ااوب للتعاماال مااع

المشكلة ،وتطبيقه ضمن خطة معينة.

 النتائج والتوصيات وخطة المتابعة( :تقويم للحالة مع تقديم التوصيات المناسبة). تقارير الجلسات. ملخص التقرير النهائي.عناصرالبرنامج
اإلرشادي

 مقدمة. -الهدف العام للبرنامج.

 األهداف الفرعية للبرنامج. محتوى البرنامج اإلرشادي. مصادر البرنامج اإلرشادي. -مراحل تنفيذ البرنامج.

 األساليب المستخدمة في البرنامج. جلسات البرنامج اإلرشادي.قائمة المراجع
المالحق

ترتيب المراجع أبجديا وفقاً لطريقة علم النفس األمريكية (.)APA

الم ارسااالت الخاصااة بالحالااة ،أو أيااة وثااائق أخاارى ي ارهااا المتاادرب ضاارورية وتاادعم أهااداف

التدريب.

 2.6ملحق ( )2نموذج دراسة حالة:

نموذج دراسة حالة

اسةةةةةةةةةةةةةةةم الطالةةةةةةةةةةةةةةةب.................. :

اسةةةم المرشةةةد المتعةةةاون.................. :

الفصةةةةةةةةةةل الدراسةةةةةةةةةةي.................. :

مكةةةةةةةةةةةةةةةان التةةةةةةةةةةةةةةةدريب.................. :

البيانات العامة:
اسةةةةةةةةةةةم المسترشةةةةةةةةةةةد.................. :

تةةةاريخ الةةةولدن ومكانهةةةا.................. :

الجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنس.................. :

رقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم الهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاتف.................. :

العنوان....................................................... :
مؤهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل األب.................. :

عمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل األب.................. :

مؤهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل األم.................. :

عمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل األم.................. :

الصةةةةةةةةةةف والشةةةةةةةةةةعبة.................. :

معدل المسترشد األكاديمي............... :
"للمدارس فقط"

مسو ات الحالة:
أسباب القيام بدراسة الحالة

.......................................................................................... ...................
.............................................................................................................
جهة اإلحالة ............... :ذاتية  .................غيرية ....................
اسةةةم مصةةةدر اإلحالةةةة .................................... :عنوانةةة .......................................... :
تاريخ اإلحالة................................... :
سبب اإلحالة:

.............................................................................................................
.............................................................................................................

أية معلومات سابقة جمعت عن الحالة:

.............................................................................................................
.............................................................................................................

أهمية دراسة الحالة:

.............................................................................................................
.............................................................................................................

مصدر المعلومات:

.............................................................................................................
.............................................................................................................

األسلوب المستخدم في جمع المعلومات عن الحالة:

.............................................................................................................
.............................................................................................................

تاريخ جمع المعلومات......................... :
بيانات أولية عن المشكلة:

............................................................ .................................................
.............................................................................................................

وصف أولي للمشكلة:

.............................................................................................................
.............................................................................................................

المثيرات القبلية للمشكلة:

.............................................................................................................
.............................................................................................................

تاريخ حدوث المشكلة..................................:
توابع المشكلة:
................................................................. ............................................
.............................................................................................................

التاريخ األسري:
معلومات عن األبوين:

................................................................... ..........................................
.............................................................................................................

أسماء أفراد األسرن وعمل كل واحد منهم:

..................................................................... ........................................
.............................................................................................................

إدراكات المسترشد نحو البيئة والعالقات األسرية:

................................................................................ .............................
.............................................................................................................

أية حوادث أسرية عرضية:

.................................................................... .........................................
.............................................................................................................

أية أمراض أو مشكالت أو اضطرابات جسمية ونفسية:

.............................................................................. ...............................
.............................................................................................................

أية أمراض وراثية:
............................................................ .................................................
.............................................................................................................
أية إعاقات عانى منها أحد أفراد األسرن بما فيها المسترشد:

................................................................................. ............................
.............................................................................................................

ترتيةةةب المسترشةةةد فةةةي األسةةةرن............................................................................... :
طبيعة العالقات والتفاعالت بين أفراد األسرن:

.............................................................................................................

.................................................. ...........................................................
التاريخ الصحي:
أية أمراض أو عوارض صحية عانى منها المسترشد:
.............................................................................................................

.......................................................................... ...................................
تاريخ هذه األمراض:

.............................................................................................................

......................................................... ....................................................
العالجات الطبية المختلفة التي أعطيت للمسترشد سواء الحالية أم السابقة:

.............................................................................................................

........................................................................................... ..................
التاريخ الطبي األسري الذي يمكن أن يؤثر في المسترشد:

.............................................................................................................

........................................................................................................... ..

للمدارس فقط:
التاريخ األكاديمي :ويشمل أية معلومات تتعلةق بالخلفيةة التعليميةة عةن المسترشةد واتجاهة نحةو المدرسةة و يةر
ذلك.
التحصيل األكاديمي للمسترشد......................... :
أية مشكالت أكاديمية أو دراسية عند المسترشد:

.............................................................................................................

.............................................................................................................
وضع المسترشد في المدرسة:

.............................................................................................................

.............................................................................................................
نتائج المسترشد في أية اختبارات تتعلق بالتحصيل ،أو القدرات ،أو تحديد المستوى:

.............................................................................................................

............................................................... ..............................................
حصول الطالب على أية عقوبات في المدرسة كالنقل التأديبي مثالا:

.............................................................................................................

........................................................................................ .....................
اتجاهات المسترشد نحو المدرسة ،أو المعلمين ،أو الطلبة:

.............................................................................................................

........................................................................................................... ..
التاريخ الجتماعي:
عالقة المسترشد مع األبوين:

.............................................................................................................
.............................................................................................................

عالقات المسترشد مع األخون واألخوات:

.............................................................................................................
.............................................................................................................

عالقات المسترشد مع زمالئ في الصف:

.............................................................................................................
.............................................................................................................

عالقات المسترشد مع المعلمين في المدرسة:

.............................................................................................................
.............................................................................................................

عالقات المسترشد مع المحيطين في المجتمع:

.............................................................................................................
.............................................................................................................

التطور النفسي:
انطباعات المسترشد ،اتجاهات  ،أفكاره ،معتقدات :

.............................................................................................................
.............................................................................................................

انفعالت المسترشد ،ومشاعره:

.............................................................................................................
.............................................................................................................

سلوكات المسترشد:

.............................................................................................................
.............................................................................................................

أية تغيرات في أفكار المسترشد ،ومشاعره ،وانفعالت وسلوكات  ،وتأثيرها في حالة المسترشد:
.................................................................... .........................................
.............................................................................................................

الختبارات والمقاييس:
أية اختبارات ومقاييس طبقت على المسترشد سابق ا:

....................................................................................................... ......
.............................................................................................................
نتائج هذه الختبارات ،وعالقتها بالمشكلة أو الحالة:

.............................................................................................................
.............................................................................................................

الهوايات والنشاطات الترفيهية:
اهتمامات المسترشد أو ميول :

.............................................................................................................

.............................................................................................................
نشاطات التعبير الذاتي ذات العالقة باستغالل الوقت:

.............................................................................................................

.............................................................................................................
بيان الملخص:
البيان النهائي ،أو الختامي لوضع المسترشد الحالي:

.............................................................................................................

.............................................................................................................
التشخيص /المةةةآل:
التشخيص النهائي للمشكلة في ضوء المعلومات التي جمعت سابق ا:

.............................................................................................................

................................................................................... ..........................
التشخيص الفارقي (إن وجد):

.............................................................................................................

......................................................................... ....................................
مآل المشكلة أو مستقبلها:

.............................................................................................................

.............................................................. ...............................................
التدخل العالجي  /التدخل المطلوب:
وصف التدخل المناسب المطلوب للتعامل مع المشكلة ،وتطبيق ضمن خطة معينة:

.............................................................................................................
.............................................................................................................

التوصيات والمتابعة:
تقويم للحالة مع تقديم التوصيات المناسبة:

................................................ .............................................................
.............................................................................................................

عملية المتابعة ،وربطها بعملية المةةةآل:

.................................................... .........................................................
.............................................................................................................

أية تعليقات أو اقتراحات أخرى:

.............................................. ...............................................................
.............................................................................................................

توقيع الطالب المتدرب...................:

توقيع المرشد المتعاون................... :
التاريخ......................................:

 3.8ملحق ( :)3نموذج جلسة إرشاد فردي /جمعي
ترتيب الجلسة.....................:

اسةةةةةةةةم المسترشةةةةةةةةةد (فةةةةةةةةةي حالةةةةةةةةةة اإلرشةةةةةةةةةاد الفةةةةةةةةةردي)........................................................... :

عنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوان الجلسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة......................................................................................:
مةةةةةةةةةةةةةةةةةدن الجلسةةةةةةةةةةةةةةةةةة..................................:تاريخ الجلسةةةةةةةةةةةةةةةةةة........................................:

أهداف الجلسة:

......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................

......................................................................................................................

األساليب والتكنيكات واألنشطة المستخدمة:

......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
اإلجراءات وسير الجلسة (بدء الجلسة ،سير الجلسة ،وال نهاء):

......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................

التقويم والمتابعة:

......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
أية مالحظات أخرى:

......................................................................................................................

......................................................................................................................
......................................................................................................................
الواجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب البيتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي........................................................................................

توقيع الطالب المتدرب...................:

توقيع مشرف الموقع................... :
التاريخ......................................:

ملخص تقارير الجلسات:
*اسم الطالب  ................................الصف ..................................................
تاريخ الجلسة
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

مدتها

الهدف

اإلجراءات العالجية

درجة الستجابة

مالحظات

 4.8ملحق رقم ( )4نموذج رصد العالمات للطلبة المتدربين:
مسلسل

رقم الطالب

اسم الطالب

دراسة الحالة
أو البرنامج
اإلرشادي
%53

1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
11
12
13
14
15
16
17
18
19
22

ملف
اإلنجاز
%03

تقرير

تقرير مدير

امتحان

العالمة

المرشد

المدرسة أو

نهائي عملي

الكلية

المتعاون

المؤسسة

%53

%011

%01

%01

 3.8ملحق رقم ( )3نموذج تقرير نشاط يومي:
اليوم والتاريخ..............:
طبيعة النشاط

الهدف العام

األهداف الفرعية

المكتسبات

معرفة ،مهارن ،سلوك

المعوقات

تعليق الطالب

تعليق

المساق

مدرس

 6.8ملحق رقم (:)6
سجل حضور الطالب في المؤسسة أثناء التدريب الميداني
اسم المؤسسة.......................................:

اسم الطالب..............................:
اسم المشرف........................... :

رقم الهاتف..........................................:

اسم المدير..............................:
أيام دوام الطالب
ساعات الدوام

اليوم

التاريخ

مجموع الساعات:
توقيع المدير وخاتم المؤسسة:

الحضور
من الساعة

إلى الساعة

عدد الساعات

توقيع المشرف

مالحظات

 7.8ملحق رقم (:)7
الخطة التنفيذية لمساق التدريب ميداني في اإلرشاد خالل الفصل الدراسي:
األهداف

األسبوع

المدن الزمنية

نوع اللقاء

3

3011

نظري

3

5

عملي

3

5

عملي

ممارسة

3

5

عملي

ممارسة

5

3011

6

5

النشاطات والفعاليات المطلوبة

تمهي ا ااد للت ا اادريب المي ا ااداني وش ا اارح أهداف ا ااه المحاضا ارة ،المناقش ااة ،الا اا"بور بوين اات"
وعناصا ا اره ،وتوض ا اايح المف ا اااهيم المرتبط ا ااة استخدام جهاز العرض.
بعملية التدريب فاي مجاال اإلرشااد النفساي
والتربا ا ا ا ااوي (د ارسا ا ا ا ااة الحالا ا ا ا ااة ،البرنا ا ا ا ااامج
اإلرش ااادي ،الحص ااة اإلرش ااادية ،المق اااييس

واالختب ا ا ا ااارات) ،وتوزي ا ا ا ااع الطلب ا ا ا ااة عل ا ا ا ااى
المؤسسات والمادارس التاي يناوون التادريب
فيهااا ،وتزوياادهم بالكتااب والنش ارات الالزمااة
لذلك.

مش ا اااهدة (الممارس ا ااات اإلرش ا ااادية الفردي ا ااة مث ا اال :مرافق ا ااة المرش ا ااد ف ا ااي حص ا ااص
اإلرش ا اااد والتوجي ا ااه الجمع ا ااي ،حض ا ااور

والجماعية)

بع ا ااض الجلس ا ااات الفردي ا ااة والجمعي ا ااة،
مشاااهدة تطبيااق االختبااارات والمقاااييس
الفردية والجماعية.
 تنفيذذذ حصذذذ إرشذذذاد جمعذذذ فذذذالصفوف.
 اختياار الحالااة الفردياة والباادء بعمليااةجمع المعلومات لدراسة الحالة
 اختي ا ا ااار وتحدي ا ا ااد مش ا ا ااكلة جمعيا ا ا ااةتمهيا ااداً لبنا اااء وتنفيا ااذ برنا ااامج إرشا ااادي
جمعي.

-المش ا ا ا اااركة بفعالي ا ا ا ااة إرش ا ا ا ااادية ف ا ا ا ااي

نظري/عملي
في الجامعة
عملي

المؤسسة أو المدرسة.
 بناء خطة لحصة إرشاد جمع البذذدء ف ذ بنذذاء خطذذة التذذدخل للحالذذةالفردية.

ي ااتم ف ااي ه ااذا اللق اااء اس ااتعراض ع اادد م اان تاادريب عمل ااي باسااتخدام أس االوب لع ااب

الح اااالت الت ااي اختاره ااا الطلب ااة ومناقش ااتها األدوار والعصا ا ااف الا ا ااذهني للجلسا ا ااات
الفردية مع بعض الحاالت.

(مؤتمر حالة).
ممارسة

 متابعة تطبيق دراسة الحالة -با ا ا اادء تنفيا ا ا ااذ الجلسا ا ا ااات اإلرشا ا ا ااادية

األسبوع

المدن الزمنية

7

3.11

نوع اللقاء

األهداف

النشاطات والفعاليات المطلوبة
الفردية.
 المشا ا ا ا اااركة فا ا ا ا ااي تطبيا ا ا ا ااق بعا ا ا ا ااضاالختبارات والمقاييس.
 تنفيذ حصة جمعية. -بناء خطة البرنامج اإلرشادي.

نظري /عملي

استعراض ومناقشة بعض خطط البرامج

 -يع ا اارض ع ا اادد م ا اان الطلب ا ااة خط ا ااط

اإلرشادية.

ب ا ا ا ارامجهم اإلرشا ا ا ااادية أما ا ا ااام زمالئها ا ا اام
ومدرس المساق.

في الجامعة

 مناقش ااة خط ااط البا ارامج وتع اادل ف اايضوء ما يتم االتفاق عليه.
امتحانات نصفية

8
5

عمل

ممارسة.

 البا ا اادء بتنفيا ا ااذ البرنا ا ااامج اإلرشا ا اااديالجمعي.
 -متابعة تطبيق دراسة الحالة الفردية.

9

 -تطبيا ا ا ا ا ا ا ااق بعا ا ا ا ا ا ا ااض االختب ا ا ا ا ا ا ا ااارات

والمقاييس.

 تصميم ملصقات إرشادية.31
33
33
33

5

5

عمل

عمل

5

عمل

5

عمل

5

عمل

ممارسة
ممارسة
ممارسة
ممارسة

33
3.00

35

ممارسة

نظري /عمل
ف الجامعة

 متابعة الحالة الفردية تطبيق جلسات البرنامج اإلرشادي متابعة الحالة الفردية تطبيق جلسات البرنامج اإلرشادي متابعة الحالة الفردية. تطبيق جلسات البرنامج اإلرشادي. متابعة الحالة الفردية تطبيق جلسات البرنامج اإلرشاديمتابعة الحالة الفردية.
 تطبيق جلسات البرنامجاإلرشادي.

تقديم التقرير النهائي وملف اإلنجاز.

اختيار عدد من تقارير
الطلبة

وملفات

ومناقشتها.
36

امتحانات نهائية

اإلنجاز

 8.8نماذج التقويم:
معايير تقويم أداء الطالب (المرشد) في التدريب الميداني (المتحان العملي) (تعبأ من قبل عضو هيئة التدريس):
المعيار

الرقم

التقدير
نعم ()5

إلى حد ما()5.1

العالمة

ل ()5

القصوى

المعايير الشخصية

يهتم بمظهره العام.

3

3
3

يتمتع بشخصية قوية ومؤثرة.

3

3

يتقبل النقد البناء ويتعلم منه.

3

3

يتكيف مع المواقف المتغيرة.

3

5

يتمتع باالتزان االنفعال ف المواقف المختلفة.

3

معايير العالقة اإلرشادية والداء المهني

المجموع (

)

نعم ()3

إلى حد ما()1.5

5
ال ()1

6

يستفيد مما درسه نظريا ويطبقه عمليا.

3

7

لديه مهارات االتصال الجيد مع اآلخرين.

3

8

لديه مهارة ف إدارة حص

اإلرشاد الجمع .

3

9

لديه مهارة ف إدارة جلسات اإلرشاد الجمع .

3

31

لديه مهارة ف إدارة جلسات اإلرشاد الفردي.

3

33

لديه قدرة على تشخي

المشكلة بنجاح.

3

33

يستطيع أن يصمم خطة إرشادية فردية.

3

33

يجيد تطبيق االختبارات النفسية.

3

33

لديه مهارة ف التسجيل وكتابة التقارير.

3

35

يتابع الخطط بعد تنفي ها.

3

36

لديه القدرة على مساعدة المسترشد إليجاد البدائل لحل المشكلة

3

37

لديه القدرة ف التعرف على المشاكالت من خالل المالحظة

3

38

يستفيد من المعلومات الت يجمعها ويوظفها ف حل المشكلة.

3

معايير تطبيق دراسة الحالة الفردية

نعم ()3

39

يدرس الحالة وفق النمو ج الخا

31

يجمع البيانات المرتبطة بالحالة ويفسرها.

بدراسة الحالة.

المجموع (

)

إلى حد ما()1.5

ال ()1

33
3
3

33

يحر

33

يمهد للجلسة بشكل مناسب.
يراقب تقدم الحالة مع تقدم الجلسات.

33

يستخدم االختبارات والمقاييس المناسبة للحالة.

3

35

يدير الجلسات الفردية بصورة مهنية.

3

36

يستخدم أساليب اإلرشاد المناسبة أثناء الجلسات.

37

قادر على استخدام أساليب الشخيص المناسبة لتقدير حالة المسترشد.

3

38

يستخدم اإلجراءات المناسبة للحالة.

3

39

يستفيد من إرشادات المرشد المتعاون وتعليماته حول تطبيقه لدراسة الحالة.

3

33

على تطبيق اإلرشاد الفردي وفق الجلسات المقررة.

3
3
3

يكتب تقري اًر عن وقائع كل جلسة.

31

3

يقوم بتقويم للحالة مع تقديم التوصيات المناسبة.

33

3
المجموع (

معايير الداء اإلداري

نعم ()3

)
إلى حد ما()1.5

33
ال ()1

33

يقيم عالقة مهنية مع إدارة المؤسسة والعاملين.

3

33

يستفيد من إرشادات المرشد المدرس وتعليماته ف المؤسسة المستضيفة.

3

33

يلتزم بمواعيد التدريب ويعت ر عندما يتغيب.

3

35

قادر على ضبط المستفيدين ف جلسات اإلرشاد الجمع .

3
المجموع (

)
3

عالمة الطالب الكلية (

المجموع الكلي

)

31

توقيع عضو هيئة التدريس................... :

معايير تقويم أداء الطالب (المرشد) في التدريب الميداني (المتحان العملي) (تعبأ من قبل المرشد المتعاون):
التقدير
#
1

المعيار
يختار موضوعات اإلرشاد الجمعي ذات العالقة بمشكالت المستفيدين.
يضع خطة متكاملة لحصة اإلرشاد الجمعي متضمنة األهداف ،وأساليب

نعم ()5

إلى حد ما
()5.1

العالمة

ل ()5

القصوى
3
3

2

العرض والتقييم.

3

يختار أساليب اإلرشاد المناسبة للحالة التي اختارها.

3

4

يستخدم مهارات االتصال (اإلصغاء والتأثير) في الجلسات اإلرشادية.

3

5

يظهر ضبطاً مناسباً ألوقات الجلسات (البدء واإلنهاء).

3

6

يظهر قدرة على عكس مشاعر المسترشد.

3

7

يستخدم أساليب التدخل المناسبة أثناء الجلسات اإلرشادية.

3

8

يكون مسترخياً وهادئاً أثناء المقابلة.

3

9

يضع خطة إرشادية مناسبة للحالة التي اختارها.
يستخدم الطالب لغة التواصل اللفظي وغير اللفظي المناسبة في

3
3

12

الجلسات الفردية والجمعية.

11

يقبل ويستخدم النقد البناء في تعزيز تطوره الذاتي ومهاراته اإلرشادية.

3

12

يسهل تعبير المسترشد عن أفكاره ومشاعره وهمومه.

3

13

يفسر طبيعة اإلرشاد وأهدافه عندما يكون مناسباً.

3

14

يستخدم بيانات الحالة ذات الصلة بالتخطيط لالستراتيجيات والتدخالت
اإلرشادية.

3

15

يقوم بإعداد نشرات وملصقات إرشادية مناسبة للقضايا التي يختارها.
المجموع (
توقيع المرشد المتعاون........................:

)

3
35

معةةايير تقةةويم أداء الطالةةب (المرشةةد) فةةي التةةدريب الميةةداني (المتحةةان العمل ةي) (تعبةةأ مةةن قبةةل مةةدير المدرسةةة
(المؤسسة):
التقدير

#

المعيار

نعم ()5

إلى حد ما
()5.1

العالمة

ل ()5

القصوى

3

يلتزم بأنظمة المؤسسة وقوانينها.

3

3

يشارك في األنشطة والفعاليات التي تنظمها المؤسسة.

3

3

يتعاون مع إدارة المؤسسة والعاملين فيها.

3

3
5

يلتزم بالحضور والمغادرة في الوقت المحدد والتوقيع في سجل الدوام
اليومي.
يتقبل التوجيه من مدير المؤسسة المتعاونة.
المجموع (
توقيع مدير المؤسسة:

3
3

)

1

 .6المصادر والمراجع:
 بك ااار ،سليمان ( .)0210دليل التدريب العملي في التوجيه واإلرشاد ،جامعة السلطان قابوس،
سلطنة عمان.
 أبو الهيجا ،فؤاد ( .)0223التربية الميدانية :دليل عمل المشرفين والطالب والمعلمين ،دار
المناهج للنشر والتوزيع :عمان.

 الجامع ااة األردني ااة ( .)0214خط ااة مق اارر الت اادريب المي ااداني ف ااي اإلرش اااد .قس اام اإلرش اااد والتربي ااة
الخاصة ،كلية العلوم التربوية ،الجامعة األردنية ،عمان.

 جامعة عين شمس ( .)0214دليل الطالب للتدريب الميداني بقسم المناهج وطرق التدريس.
 الحليبي ،عبد اللطيف ،سالم ،مهدي ( .)1996التربية الميدانية ،مكتبة العبيكان :الرياض.

 الطراونة ،نعمة ( .)0227أثر التدريب الميداني لطلبة اإلرشاد على اتجاهاتهم نحو العمل
اإلرشادي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة مؤته ،األردن.

 منشورات الجامعة اإلسالمية ( .)0211التدريب الميداني ،نشرة إرشادية ،كلي ااة التربيااة ،الجامعة
اإلسالمية.

 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي ( .)0213نموذج توصيف الخبرة الميدانية ،المملكة
العربية السعودية.

مواقع شبكة اإل نترنت
https://sites.google.com/site/taeeblolo/home
http://shamela.ws/browse.php/book-11542/page-578

