برانمج دبلوم الارشاد ا ألرسي
أأوال  :رؤية الربانمج:
تقدمي برانمج أأاكدميي تأأهييل يف جمال الاستشارات الارسية وبرامج التمنية والتوعية اجملمتعية عيل أأن يكون أأحد أأمه الربامج املهنية يف تأأهيل ادلارسني يف
االإرشاد ا ألرسي عىل مس توى اململكة قامئ
اثنيا :رساةل الربانمج :
املسامهة يف اعداد وخترجي الكوادر املتخصصة من املرشدين ا ألرسين يف جمال الاستشارات ا ألرسية و النفس ية والاجامتعية بعد اإعدادمه إاعداد ًا همني ًا ممتزي ًا خيدم اجملمتع يف جمال االإرشاد
ا ألرسي .
املسامهة يف رفد سوق العمل مبتخصصني مؤهلني علمي ًا وهمني ًا يشلكون جحر ا ألساس يف حتقيق رؤية اململكة.2030
عىل ثالثة مرتكزات  :املعرفة واملهارة واملامرسة.

ثالثاً :أهداف الربنامج:
تعزيز دور جامعة الباحة يف خدمة اجملتمع  ،واملشاركة الفعالة من خالل تقديم اخلدمات االستشارية وبرامج التوعية والتأهيل االسرية.
حتقيق رسالة اجلامعة من خالل برنامج االرشاد االسري املقدم من كلية الرتبية بتفعيل املساهمة يف التنمية اجملتمعية من خالل تنمية أفراد األسرة والربامج الوطنية يف
جمال تنمية األسرة واليت تعكس متاسك اجملتمع.
اكساب الطالب املعارف واالجتاهات واألساليب العلمية واملعلومات النظرية األساسية يف جمال اإلرشاد األسري مثل (مقدمة يف اإلرشاد األسري والرتبية األسرية ) .
إعداد الكفاءات املتخصصة يف اإلرشاد األسري للقيام بدورها يف خدمة االسرة واجملتمع من خالل مهارات املقابلة ودراسة احلالة.
التدريب على كيفية وضع وتصميم الربامج واملشروعات اليت حيتاجها أفراد األسرة من خالل برامج التوجيه واالرشاد األسري مع مراعاة أسر ذوي الفئات اخلاصة.
اكساب الدارس املعلومات األساسية اخلاصة بفقه ومعامالت األسرة و االستفادة منها يف تطبيقات املمارسات واملعامالت األسرية اخلاصة باإلرشاد و التوجيه.
التعرف و التدرب على عمليات القياس النفسي واألسري وأمناط الشخصية األسرية واالضطرابات النفسية والسلوكية لألسرة .
اإلملام باجلوانب و املفاهيم واألسس اخلاصة بعلم النفس العام والرتبوي و النمو وبعض موضوعاتهم األساسية .
اكتساب املعلومات األساسية فيما يتعلق مبفاهيم وجماالت وعمليات الصحة النفسية والظواهر االجيابية منها والسلبية املتفشية يف اجملتمع ،والتصدي هلا .
اكتساب املعارف االساسية مبفاهيم وأسس جوانب علم االجتماع األسري وبعض موضوعاته وتوعية األفراد بأهمية األسرة و استقرارها .
رابع ًا  :أهمية الربنامج:
تتحدد أهمية هذا الربنامج يف اهلدف الذي بنيت عليه اسرتاتيجيته األكادميية والعلمية واملهنية على هذا النحو:
 -1متكني الدارسني املتميزين من محلة الشهادات اجلامعية من مواصلة دراساتهم العليا حملياً.
 -2اإلسهام يف إثراء املعرفة اإلنسانية بكافة فروعها عن طريق الدراسات املتخصصة والبحث اجلاد للوصول إىل إضافات علمية وتطبيقية مبتكرة والكشف عن حقائق
جديدة يف جمال االرشاد األسري.
 -3تشجيع الكفايات العلمية على مسايرة التقدم السريع للعلم والتقنية ودفعهم إىل اإلبداع واالبتكار وتطوير البحث العلمي وتوجيهه بعمل برامج ارشادية اسرية ملعاجلة
قضايا اجملتمع السعودي
 -4ختريج متخصص يتسم بالتفكري االكادميي والعلمي واالرشادي ذو جودة عالية يساهم يف تشكيل وتعديل السلوك األسري مبا يساعد يف تطوير اجملتمع.
 -5تطوير مهارات الطالب الدارسني والعاملني يف اجملال االرشاد االسري.
 -6تطوير األدوات اإلرشادية املستخدمة يف جمال االرشاد األسري من خالل دراسة ممارسة الدارسني للقياس النفسي االسري .



خامساًً:طبيعةًالبرنامج:

يتسم برنامج دبلوم االرشاد األسري  ،بعدد من السمات العلمية والمهنية واألكاديمية على النحو

التالي:
 -1 يركز البرنامج على تخريج متخصص يتسم بالتفكير العلمي االكاديمي من خالل دراسته لمقررات مثل
مقدمة في االرشاد االسري وفقه االسرة وعلم االجتماع االسري.
 -2 كما أن البرنامج ينتهج الطريقة العلمية في أثراء الجانب المهني للدارسين من خالل دراستهم لمقرر مهارات
المقابلة ودراسة الحالة في االرشاد االسري.
 -3 فضال ً عن أن البرنامج يقدم مهارات مهنية وتخصصية في مجال التوجيه اإلرشاد االسري لدارسيه من خالل
مقرر "الصحة النفسية وإرشاد االسر ذوي الفئات الخاصة وانماط الشخصية االسرية "
 -4 إضافة إلى أن البرنامج يساهم في تطوير مهارات وقدرات الدارسين باستخدام األساليب المتقدمة في
القياس النفسي األسري " من خالل مقرر القياس النفسي االسري وبرامج التوجيه واالرشاد االسري ".
 -5 كما يساهم البرنامج في اتساع االتجاهات الفكرية والعملية ( االدائية ) للدراسيين من خالل تدريبهم
المصغر على االرشاد االسري.

 سادس ًا :احلاجة اجملمتعية للربانمج:
يعد االإرشاد ا ألرسي اإحدى وسائل االإصالح يف اجملمتع اليت حيرص علهيا العديد من الناس سواء اكنوا من اخملتصني أأم من غريمه ،كام أأنه معل اجامتعي تفاعيل يتواصل فيه الفرد مع اجملمتع

بشلك اجيايب ممثر ،وميارس فيه دور ًا اجامتعي ًا هل أأمهيته يف نفسه وعىل ذاته وجممتعه الصغري والكبري .ونظر ًا لتطور اجملمتع السعودي وارتفاع معدالت التعلمي بني فئات طالبه ذكور ًا وإاان ًاث،
وحاجة أأبناء اجملمتع للتطوير املهين والعلمي ،ودخول عامل الفضاء الس يرباين وتشعب الارس فاكن البد من حتسني خمرجات التعلمي مبا يواكب هذا التطور بتقدمي خدمات الارشاد الارسي
واذلي يتنب احلاجة اليه يف النقاط التالية عىل النحو :
 متر ا ألرسة مبتغريات كبرية يف نوعها ومكها ،فضال عن االإحصاءات اليت تتحدث عن تزايد حاالت الانفصال والتفكك الارسي يف اجملمتع ،وكثة تردد الناس عىل احملامك حلل املشالكت اليت
تعرتض طريق أأرسمه ،فاحلاجة ملحة اإىل اس تخدام أأساليب وطرق حبثية وعلمية خمتلفة يف التعامل مع تكل الفئات من ا ألرس بتوافر الكوادر املؤهةل من املرشدين ا ألرسين .
 فض ًال حلاجتنا اجملمتعية املاسة لوقاية الارس وابناهئا ابلتوعية من الاخنراط يف السلوكيات املنحرفة والغري مقبوةل ديني ًا واجامتعي ًا و أأخالقيا .
 ندرة الكوادر املؤهةل للقيام مبهمة تقدمي اخلدمات الارشادية و الاجامتعية اليت من شأأهنا تقدمي ادلمع ل ألرسة يف مواهجة متطلبات العرص.

 ابالإضافة للحاجة اجملمتعية للتوجيه والارشاد الارسي من خالل تدعمي رؤي الارس يف كيفية الانتباه و اكتشاف القدرات دلي ابناهئا واليت تمتزي ابالبتاكر والتفوق واملوهبة ويتأأىت ذكل يف
احلقائب التدريبية اليت يقدهما برانمج الارشاد الارسي.
 كام أأن املهنيني من أأبناء اجملمتع واخملتصني يف الارشاد الارسي ابملؤسسات اخملتلفة يف حاجة ماسة لتطوير هماراهتم وقدراهتم املهنية والعلمية ابس تخدام املهنج العلمي ومواكبة التطور املهين يف
الارشاد الارسي عىل املس توى العاملي هبدف جتويد معلهم ا ألمر اذلي يصب مبارشة يف مصلحة الارسة السعودية وحيول دون وقوعها يف املشالكت الارسية و الاضطراابت السلوكية
والانفعالية اخملتلفة .
من أأجل ذكل لكه اكنت احلاجة اجملمتعية امللحة لربانمج دبلوم الارشاد الارسي ،واذلي يوفر الطاقة العلمية والفكرية والعملية لدلارسني مبملكتنا احلبيبة وتأأهلهيم ابملعلومات واملهارات

ا ألساس ية ملامرسة معليات الارشاد ا ألرسي عالوة عيل اإمدادمه بطرق و أأساليب الصحة النفس ية احلديثة .

 سابع ًا :الاسرتاتيجيات العلمية والتطبيقية دبلوم الارشاد الارسي:


يش متل دبلوم الارشاد الارسي عىل اسرتاتيجيات معرفية متعددة اجلوانب مهنا الآيت:

 مسايرة التطور ادلويل يف هذا اجملال نظراي وعلميا ومعليا .

 العمل عىل ربط العمل ابجملمتع وذكل من خالل تعلمي دارس دبلوم الارشاد الارسي ابجلوانب التطبيقية للمقررات اليت يقوم بدراس هتا يف اجملال التطبيقي.
 تطوير قدرات أأعضاء الهيئة التدريس ية املعرفية والتطبيقية من خالل اإمدادمه ابملكوانت التطبيقية للمقررات النظرية معلي ًا ،مما يسامه يف رفع قدراهتم بتبس يط املعلومات العلمية بسهوةل
وييرس ونقلها لدلارس.
 تسهيل حركة الرتمجة والتعريب ألعضاء الهيئة التدريس ية ابلقسم وذكل ابطالعهم عىل أأحدث التجارب والاختبارات واملقاييس والربامج ا ألجنبية املعملية اليت أأجريت يف جمال
الارشاد الارسي  ،والعمل عىل ترمجهتا وتعريهبا وتقنيهنا عىل البيئة السعودية وتعلمي دارس دبلوم الارشاد الارسي علهيا مما يرفع جودة عضو هيئة التدريس ومس توى ادلارس يف جمال
الارشاد الارسي.
 تعمتد اسرتاتيجيات دبلوم الارشاد الارسي ابللكية وبشلك كبري عىل تبادل اخلربات العلمية والتعلميية بني طالب اململكة يف جامعهتا اخملتلفة وطالب اللكية و أأعضاء هيئة التدريس من
خالل الاطالع عىل أأحدث الاختبارات واملقاييس اليت يش متلها معمل عمل النفس والتجارب احلديثة اخلاصة ابالإرشاد الارسي  ،وما يس تجد به من حركة ترمجة وتعريب وتقنني وهذه
الاسرتاتيجية تسهل التواصل التعلميي يف التخصص املهين ملواهجة املشالكت ا ألرسية داخل اجملمتع السعودي.
 زايدة حركة التدريب ورفع كفاءة عضو هيئة التدريس ،ودارس دبلوم الارشاد الارسي من خالل اإقامة دورات تدريبية لالختبارات واملقاييس والربامج اليت يش متلها الارشاد الارسي.
 تقدمي العون ملراكز التدريب املتخصصة مثل مركز التدريب وخدمة اجملمتع ابللكية وعىل مس توى اجلامعة بزتويدمه ابالختبارات والربامج وادلورات التدريبية املتخصصة يف كيفية تقيمي
وتشخيص ورفع همارات السلوك االإنساين يف خدمة الارشاد الارسي .

 اثمن ًا :الفئة املس هتدفة :

 مع زايدة ماكنة ا ألرسة ودورها احملوري يف تقدم اجملمتعات ورقهيا يسعي برانمج دبلوم الارشاد الارسي ممثال يف لكية الرتبية جامعة الباحة يف تقدمي
حقائب علمية وتعلميية تدريبية ذات جودة عالية لفئات مس هتدفة وفق مواصفات همنية ومعايري وظيفية حمددة مما يسامه يف تعزيز العائد من دبلوم
الارشاد الارسي وفامي ييل الفئات اليت يس هتدفها الربانمج:
 املعلمني – املعلامت  -املوهجني – املوهجات
 املستشارين واملستشارات ا ألرسيني
 الآابء – ا ألهمات

 املهمتني يف اإصالح ذات البني
 اتسع ًا :جماالت معل اخلرجيني:
 يتوقع أأن جيد خرجيو برانمج دبلوم االإرشاد ا ألرسي عددا من الفرص املتاحة للعمل يف جماالت خمتلفة يف القطاع التعلميي  ،واحلكويم واخلديم؛ العام
واخلاص ،كام يتوقع أأن تكون وزارة الشؤون الاجامتعية املس تفيد الأكرب من هذا الربانمج يف مراكز التمنية ا ألرسية واصالح ذات البني و اليت تقوم عىل
التوجيه والارشاد كركزية اساس ية يف معلها ،ومجعيات الزواج ،ودور ا أليتام والرعاية اخلاصة ،واملعاقني  ،وكذكل أأقسام اخلدمة الاجامتعية يف وزارة
ادلاخلية؛ يف السجون ،ومصحات مدمين اخملدرات  ،والقطاع الصحي؛ ومستشفيات الصحة النفس ية ،كام ميكن أأن تس تفيد منه قطاعات خمتلفة عىل
املس توي ادلويل لتصل اىل دول اخلليج العريب.

 عاشراً :شروط القبول:


تطبق الرشوط اليت حتددها لواحئ جامعة الباحة وفق الالحئة املوحدة لدلراسات العليا عىل املتقدمني للربانمج من خالل الايت:

 أأن يكون املتقدم سعود ًاي أأو عىل منحة رمسية لدلراسات العليا اإذا اكن من غري السعوديني .
 أأن يكون املتقدم حاص ًال عىل الشهادة اجلامعية من جامعة سعودية أأو من جامعة أأخرى معرتف هبا.
 أأن يكون املتقدم حسن السرية والسلوك والئق ًا طبي ًا .

 موافقة مرجعه عىل ادلراسة اإذا اكن موظف ًا .
 جيب أأال يقل تقدير املتقدم عن جيد .
 ميكن قبول احلاصل عىل تقدير مقبول من العاملني يف جمال الارشاد الارسي.

 أأي ِة رشوط أأخرى تعلهنا اجلامعة أأو يرى القسم اخملتص تطبيقها مبا ال يتعارض مع الالحئة املوحدة للتعلمي العايل.
 احدي عشرة :مسوغات البرنامج:
 يقدم برانمج دبلوم الارشاد الارسي من خالل مجموعة من املقررات اليت تتاكمل فامي بيهنا لتحقيق ا ألهداف املنشودة للربانمج ،كام يمت تقدميها أأيضا وفق ترتيب يراعي مهنجية
االإعداد الأاكدميي واملهين.

وفيما يلي مقررات برنامج دبلوم االرشاد االسري :
املقررات املطروحة يف الربنامج وعدد ساعاتها
م

أسماءًالمقرراتً

13076173
13076175
13076177
13076179
13076181
13076183
13076185
13076187
13076174

2
2
2
2
2
2
2
2
2

فقه األسرة
ارشاد األسر ذوي الفئات الخاصة
علم النفس التربوي
القياس النفسي األسري
االضطرابات النفسية والسلوكية لألسرة

13076176
13076178
13076180
13076182
13076184

2
2
2
2
2
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13076186

3
 31ساعةً
معتمدة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

مقدمة في اإلرشاد األسري
الصحة النفسية
التربية األسرية
أنماط الشخصية األسرية
علم نفس النمو
علم االجتماع األسري
علم النفس العام
برامج التوجيه واالرشاد االسري

رمزًالمقرر

عددًالساعات

مهااارات المقابلااة ودراسااة الحالااة فااي االرشاااد
األسري

•توزيع المقررات على الفصول الدراسية:
الفصلًالدراسيًاألول
رمز المقرر

عدد الساعات

المقرر

م
1

مقدمة في اإلرشاد األسري

13076173

2

2

الصحة النفسية

13076175

2

3

التربية األسرية

13076177

2

4

أنماط الشخصية األسرية

13076179

2

5

علم نفس النمو

13076181

2

6

علم االجتماع األسري

13076183

2

7

علم النفس العام

13076185

2

8

برامج التوجيه واالرشاد االسري

13076187

2

المتطلبات السابقة

الفصلًالدراسيًالثاني

م
9

عدد الساعات

المقرر
مهارات المقابلة ودراسة الحالة في
االرشاداألسري

13076174

2

10

فقه األسرة

13076176

2

11

ارشاد األسر ذوي الفئات الخاصة

13076178

2

12

علم النفس التربوي

13076180

2

13

القياس النفسي األسري

13076182

2

14

االضطرابات النفسية والسلوكية لألسرة

13076184

2

15

التدريب الميداني

13076186

3

إجماليًعددًساعاتًمقرراتًالبرنامج

 31ساعة
معتمدة

المتطلبات السابقة

برامج التوجيه
واالرشاد االسري

