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مقدمة:
يأيت مشروع إعداد مخرجات التعليم العايل وقياسها الذي ينفذه املركز الوطين للقياس لصالح وزارة التعليم،
ضمن اهتمامات الوزارة بمراقبة مخرجات اجلامعات السعودية وجتويدها ،السيما بعد التوسع الكبري يف إنشاء
جامعات على املستويني احلكويم واألهلي .ويمثل منىح إعداد نواجت التعلم يف التعليم العايل أحد االجتاهات
العاملية احلديث�ة املعني�ة بضبط جودة التعليم العايل اليت انتشر استخدامها منذ أوائل العقد امليالدي احلايل.
ويمثل مشروع بلوني�ا الذي شاركت فيه أكرث من خمسني دولة معظمها من االحتاد األوريب بداية فعلية لتطبيق
منىح نواجت التعلم يف جميع اجلامعات األوربي�ة وتفعيل استخدامه للعديد من األهداف.
تستخدم نواجت التعلم يف مجال ضمان اجلودة؛ لزتيد من مستوى الشفافية وتهيئ�ة املقارنات بني املؤهالت
اجلامعية ملختلف اجلامعات ،وتمثل مرجعية إلعداد معايري ضبط اجلودة على املستويني املحلي والعاليم،
كما تستخدم نواجت التعلم لتصميم املقررات والتحقق من االتساق بني محتويات الربنامج ،وإيضاح مدى
ً
عموما ،فضال عن ذلك تساعد نواجت التعلم مصميم املقررات الدراسية
التداخل بني محتوى املواد أو املؤهل
على حتديد األهداف الرئيسة للمادة ،والتحقق من مدى مناسبة مفردات المادة ،وتنظم العالقة املهمة بني
التعليم والتعلم والتقويم ،وتساعد على حتسني تصميم املقررات التعليمية وخربات الطالب ،إضافة إىل تعزيز
نواجت التعلم التأمل يف التقويم وتطوير معايريه وجعله أكرث ً
تنوعا وفاعلية.
يستفيد املتعلمون من نواجت التعلم لما تقدمه لهم من إيضاحات حول ما ينبغي لهم حتصيله خالل مدة الدراسة
وما هو متطلب إلجناز الربنامج األكادييم ،فهي تزود املتعلمني بمعلومات واضحة تساعدهم على االختي�ار
املناسب سواء على مستوى الربنامج أو املواد أو الوحدات مما يقود إىل تعلم فاعل مبين على خيارات واضحة
للمتعلم .فضال عن ذلك فإن نواجت التعلم تقدم معلومات وافية عن املؤهالت ومدى ارتب�اطها وتلبيتها حلاجات
سوق العمل.
تسهم نواجت التعلم على املستوى املحلي يف حتقيق الشفافية وإمكاني�ة املقارنة بني محتوى الربامج األكاديمية يف
اجلامعات السعودية ،مما يسهل من عمليات االعرتاف املتب�ادل بني اجلامعات وانتقال الطالب من جامعة إىل
أخرى دون فقدان عدد كبري من الساعات اليت درسها.
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مراحل إعداد نواتج التعلم:
مثلت عمليات إعداد نواجت التعلم يف التعليم العايل املرحلة األساسية للمشروع ،سبقها عدد من املراحل ويتبعها
ً
عدد آخر يتن�اول جوانب قياسها وإعداد التقارير كما يبني ذلك شكل( )1وتضمنت بدورها عددا من املراحل
الفرعية روعي فيها االلزتام باملعايري العاملية ذات الصلة ،حبيث تفيض إىل تمثي�ل الربامج الفعلية يف اجلامعات
السعودية من جهة وتتواءم مع املستويات العاملية للجامعات األجنبي�ة من جهة أخرى ،مع مراعاة ضوابط
وصياغة النواجت على مستوى الربامج األكاديمية.
شكل ( )1مراحل مشروع قياس مخرجات التعليم العايل

6

إصدار
التقارير

إصدار
املخرجات
يف نسختها
النهائي�ة

حتكيم نواجت
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إعداد وحتكيم
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وفيما يلي عرض موجز ألهم اخلطوات اليت جرى اتب�اعها إلعداد نواجت التعلم لتخصص علم النفس:

املرحلة األوىل :مسح محتوى الربامج األكاديمية
هدفت هذه املرحلة إىل التعرف على محتوى الربامج األكاديمية على املستوى الوطين والعاليم ،وتأسيس نواجت
التعلم للمشروع على واقع الربامج املحلية وأفضل املمارسات العاملية ،مع حتديد مدى تمثي�ل النواجت ملحتوى
الربامج األكاديمية باجلامعات السعودية .ومن أهم خطوات هذه املرحلة ما يلي:

 -1حصر قوائم نواجت التعلم
تم إجراء مسح شامل ملنتجات االقسام العلمية يف ختصص علم النفس يف اجلامعات السعودية اليت يدرس فيها
التخصص وفقا لالسم املتعارف عليه أواسم مشابه.

-2حتليل محتوى الربامج
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بعد جتميع محتوى الربامج جرى حتليلها للتوصل إىل املكونات املشرتكة بني برامج التخصص ،والنواجت اليت تنفرد
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بها برامج بعض اجلامعات ،وذلك كالتايل:
•

رصد مسميات املكونات األساسية للربنامج يف اجلامعات السعودية وتوحيد تسميتها.

•

حتديد نسب املكونات األساسية للربامج السعودية بعد توحيد مسمياتها.

•

حتديد املكونات الفرعية املشرتكة للربنامج محليا وتوحيد تسميتها.

•

حتديد نسب املكونات الفرعية للربامج السعودية بعد توحيد مسمياتها.
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 -3تكرار اخلطوة السابقة مع نواجت الربنامج يف جامعات أجنبي�ة ،هي:
 جامعة مانشسرت .University of Manchester جامعة برمنجهام .University of Birmingham جامعة لندن .University of London-1.4

املقارنة بني محتوى الربامج املحلية واألجنبي�ة وحتديد اجلوانب املشرتكة ،وما ينفرد به كل منها.

املرحلة الثاني�ة :بن�اء النموذج املقرتح لنواجت التعلم
تن�اولت هذه املرحلة بن�اء املكونات العامة للنواجت وحتديد أوزانها النسبي�ة ،وذلك كاآليت:
 ١ .١توصيف التخصص توصيفا شامال ودقيقا؛ لتحديد معامله وتميزيه عن غريه من التخصصات املشابهة.
٢ .٢اقرتاح املكونات العامة للتخصص وفقا لما ُت ِّ
وصل إليه يف املرحلة السابقة مع تعيني نواجت برامج عاملية
متفق على تمزيها للمقارنة .Benchmarks
٣ .٣حتديد الوزن النسيب لكل مكون وفقا ألهميت�ه يف التخصص ،ومن الطرق اليت جرى استخدامها لذلك
تقدير متوسط عدد الساعات لكل مكون مقارنة بمتوسط ساعات الربنامج التخصصية.
٤ .٤توزيع املكونات األساسية إىل عناصره الفرعية وتقدير وزن كل عنصر إىل بقية العناصر يف املكون.
ُّ
٥ .٥بعد تقدير الوزن النسيب لكل مكون ،اتبع نفس اخلطوات مع املكونات الفرعية لكل مكون أسايس يف
الربنامج ،كما يوضح ذلك جدول (.) 1
٦ .٦توصيف املكونات الرئيسة والفرعية لتشكل اخلارطة العامة اليت بين عليها نواجت التخصص .
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جدول ( )1األوزان النسبي�ة للمكونات األساسية والفرعية يف ختصص علم النفس
املكون الرئييس

الوزن
النسيب %

علم النفس العام

10

األسس النمائي�ة والسلوكية واملعرفية
والبيولوجية للسلوك اإلنساين

25

األسس االجتماعية للسلوك
اإلنساين

15

علم النفس التطبيقي

30

القياس النفيس ومناهج البحث

20

املجموع

100

الوزن

املكون الفرعي

النسيب %

أساسيات علم النفس

4.5

تاريخ علم النفس

3.5

قضايا مفاهيمية يف علم النفس

2

علم نفس النمو
ّ
التعلم ونظرياته

6.25
5

علم النفس املعريف

5

األسس الفسيولوجية للسلوك اإلنسان

8.75

علم النفس االجتماعي

5.25

الشخصية ونظرياتها

5.25

دين�اميات اجلماعة

4.5

علم النفس العيادي واملريض

9

العالج واإلرشاد النفيس

9

علم النفس التنظييم والصناعي

4.5

علم النفس التربوي

4.5

علم النفس اجلنايئ

3

قياس الشخصية والذكاء

4

أساسيات القياس

5

قياس املكونات الوجداني�ة واملهاريه والذهني�ة

4

اإلحصاء ومناهج البحث

7
100
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املرحلة الثالثة :صياغة النواجت
روعي يف صياغة النواجت عدد من املحددات ،هي:
١ .١بن�اء (تركيب�ة ) الصياغة حبيث تراعي الصياغات املتفق عليها يف أدبي�ات صياغة أهداف التعلم.
٢ .٢دالالت على املستوى املعريف املستهدف وفق تصنيف بلوم حبيث تغطي على حنو متوازن املستويات
الثالثة (التذكر ،التطبيق ،التفكري) املوضحة يف إطار العمل.

ً
٣ .٣حتديد املحتوى املستهدف ومستويات تن�اوله ،حبيث تراعي عددا من العناصر من أهمها:

•

•مستويات النواجت :قسمت نواجت الربامج األكاديمية إىل ثالثة مستويات ،وهي:

املستوى األول :الفرع الذي يمثل أحد املكونات الرئيسة للتخصص.
املستوى الثاين :املجال الفرعي الذي ُي ّ
كون مع املجاالت الفرعية األخرى أحد فروع التخصص.
املستوى الثالث :نواجت التعلم.

•
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•املوازنة بني محتوى املستويات :حيتوي كل ختصص على عدد من التخصصات الفرعية ،وهي يف الغالب غري
متساوية فبعضها كبري ومتسع وبعضها اآلخر صغري ومحدود ،وهذا ما يتبني من الوزن النسيب.

مخرجات التعلم

شكل ( )2يوضح مستويات نواجت الربامج االكاديمية يف ختصص علم النفس

علم النفس العام

أساسيات علم
النفس
حيدد األهداف العامة
لعلم النفس ويمزي
بني فروعه.

املكون الرئيس
املجال الفرعي

النواجت

املرحلة الرابعة :حتكيم النواجت
لضمان جودة العمل والتحقق من استيفائه جلميع املتطلبات اليت تؤهله لبدء استخدامه يف املرحلة الثاني�ة من
كتابة األسئلة ،خضع لثالثة أنواع من التحكيم ،هي كالتايل:

أوال :حتكيم جلان متخصصة
خضعت املنتجات بعد إعدادها للتحكيم من قبل جلان متخصصة ،وجرى التحكيم وفقا لعدد من املحكات ،تم
تن�اولها بالتفصيل يف ثن�ايا اإلطار ُ
ود ّرب املحكمون على استخدامها.

ثاني�ا :حتكيم اجلامعات

ً
ً
لكون اجلامعات شريكا رئيسا يف املشروع ومعني�ة على حنو مباشر بأهدافه ،فقد أرسلت نواجت التعلم جلميع
اجلامعات السعودية لتوجيهه لألقسام األكاديمية يف ختصص علم النفس ملراجعة النواجت ،والتحقق من مدى تغطيتها
ملحتوى الربنامج األكادييم يف القسم ،وحتديد أهمية كل مكون من مكونات نواجت التعلم.

تخصص علم النفس
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ثالثا :التحكيم اإللكرتوين
باإلضافة إىل النوعني السابقني للتحكيم ،فقد طرحت نواجت التعلم لتخصص علم النفس على موقع املركز
الوطين للقياس ملن يرغب من املتخصصني املشاركة يف مراجعتها وحتكيمها ،وأعلن عن ذلك بوسائل إعالمية مختلفة
للحث على املشاركة يف حتكيم النواجت.

املرحلة اخلامسة :تنقيح العمل وفقا لنت�اجئ التحكيم وتقدير مدى مواءمته مع محتوى اجلامعات السعودية
جميع نت�اجئ التحكيم السابقة جرى توثيقها وتبويبها من جلان التحكيم ومن ثم أرسلت للجان اإلعداد لدراستها
وتنقيح النواجت على ضوء توصياتها وتقدير مدى مواءمتها وفقا لنت�اجئ االستب�انة املرسلة ،ومن ثم أعيد العمل للجان
التحكيم للتحقق من األخذ باملالحظات والتوصيات واعتماد العمل إلخراجه بصورته النهائي�ة.

املرحلة السادسة :اإلخراج النهايئ لنواجت التعلم
بعد استيفاء تنقيح العمل وفقا لنت�اجئ التحكيم أعدت النواجت يف نسختها النهائي�ة مع إعداد جدول املواصفات؛
لالستعانة بها لبدء املرحلة األساسية الثاني�ة املتمثلة يف بن�اء أدوات قياس النواجت.
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نواجت التعلم ختصص علم النفس
 .1علم النفس العام
ً
وصف املكون األسايس :يتوقع من اخلريج أن يكون عارفا بتعريفات علم النفس وتاريخه وأهدافه ومجاالته
وميداني�ة وعالقته بغريه من العلوم ،والصعوبات اليت تكتنف الدراسة العلمية لظواهره ،وطبيعة ومكونات هذه
ً
ً
الظواهر .كما يتوقع منه أن يكون ملما باألطر النظرية الكربى لعلم النفس ،عارفا ملكوناتها وأسسها النظرية
ً
ومحدوديتها ،قادرا على املقارنة فيما بينها0.

املكون الفرعي

نواجت التعلم
1 )1حيدد األهداف العامة لعلم النفس ويمزي بني فروعه.

 1.1أساسيات علم النفس
يلم بالتعريفات املختلفة لعلم
النفس وأهدافه ومفاهيمه ونظرياته
األساسية ،وفروعه واملجال املوضوعي
لكل منها.

2 )2يقــارن بــن النظريــات األساســية لعلــم النفــس وأوجــه االختــاف واالتفــاق
املوجــودة فيمــا بينهــا.
ً
ُ 3 )3يفســر بعــض الظواهــر الســلوكية اليوميــة وفقــا ألحــدى النظريــات
األساســية يف علــم النفــس.
4 )4يمــز بــن التفســرات العلميــة املبنيـ�ة علــى النظريــات العلميــة لعلــم النفس،
وتلــك املبنيـ�ة علــى الفهــم العــايم غــر املتخصص.
5 )5يعطــي أمثلــة علــى مختلف جوانــب الســلوك اإلنســاين الســلوكية واملعرفية/
العقلية والوجداني�ة.
1 )1حيدد أهم املراحل التاريخية اليت مر بها تطور علم النفس.

2 )2يربــط بــن الشــخصيات األساســية املســهمة يف تطــور علــم النفــس واإلســهام
 2.1تاريخ علم النفس
الــذي قدمــه كل منهــا ويوضــح الظــروف املوضوعيــة الــي ارتبطــت بهــذه
يلم بب�دايات االهتمام بعلم النفس
التطــورات.
وسبب التسمية وعالقته بالفلسفة
ً
ومدارسه ومنظري تلك املدارس .ويعرف 3 )3يقــارن بــن مــدارس علــم النفــس املختلفــة وفقــا لظهورهــا الزمــي ،ويوضــح
عالقــات التأثــر بــن كل نظريــة والنظريــة الــي تلتهــا.
املراحل التاريخية لنشأة علم النفس
كعلم مستقل ،وتلك اليت واكبت مراحل
ً
4 )4يعــرض بعضــا مــن إســهامات علمــاء احلضــارة اإلســامية يف تفســر ظواهــر
تطوره.
الســلوك اإلنســاين.

تخصص علم النفس
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املكون الفرعي

نواجت التعلم
1 )1يبني أوجه صعوبة الدراسة العلمية للسلوك اإلنساين.

 3.1قضايا مفاهيمية يف علم
النفس

2 )2يبــن مــدى أهميــة التنـ�اول النفــي يف مقابــل التفســرات العضويــة لظواهــر
الســلوك اإلنســان.
3 )3يقـ ّـوم النظريــة التحليليــة والســلوكية واملعرفيــة واإلنســاني�ة يف علــم النفــس
مــن حيــث شــمولية ودقــة تفســراتها للســلوك اإلنســاين.

يوضح املوضوعات واملصطلحات
اخلاصة بعلم النفس من حيث مفهومه
وأهدافه ومنهجيت�ه وتصوره عن االنسان 4 )4يعطــي أمثلــة علــى التداخــل بــن املكونــات املعرفيــة والســلوكية والوجدانيـ�ة
يف الســلوك اإلنســاين.
وتطبيقات ذلك يف الدراسات النفسية،
وعالقة علم النفس بغرية من العلوم 5 )5حيــدد معــى التأصيــل اإلســايم لعلــم النفــس والغايــة منــه ،مــع إعطــاء
والصعوبات اليت تكتنف دراساته.
األمثلــة علــى اجلهــود املبذولــة يف ذلــك.

6 )6حيــدد العالقــة بــن علــم النفــس وبعــض العلــوم ذات العالقــة مثــل علــم
االجتمــاع أو اإلدارة أو الطــب.
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نواجت التعلم ختصص علم النفس

 -2األسس النمائي�ة والسلوكية واملعرفية والبيولوجية للسلوك اإلنساين
وصف املكون األسايس :يتوقع من اخلريج أن يكون عارفا بتعريفات النمو وقوانين�ه ومراحله وخصائص كل
مرحلة والعوامل املؤثرة فيه ،كما يتضمن مفهوم التعلم ونظرياته وشروطه  ،وكذلك العمليات املعرفية والنظريات
املفسرة لها .كما يتوقع أن يلم باألسس الفسيولوجية ذات العالقة بالسلوك اإلنساين وتفسريه.
املكون الفرعي

نواجت التعلم
1 )1يشرح مفهوم النمو وعملياته وقوانين�ه وأهدافه.

1.2علم نفس النمو
يعرف املفاهيم األساسية لعلم نفس 2 )2يقــارن بــن مراحــل النمــو يف جوانــب النمــو اجلســي والعقلــي واالنفعــايل
واالجتماعــي.
النمو وقوانني النمو  ،ومراحل نمو
الطفل وخصائصها منذ بدء فرتة
احلمل حىت نهاية مرحلة الطفولة 3 )3يقوم النمو النفيس يف كل مراحل النمو اإلنساين.
املتأخرة  ،ويتن�اول النظريات املفسرة
4 )4يمــز بــن مرحلــي الطفولــة واملراهقــة يف النمــو االنفعــايل واالجتماعــي
للنمو ،وكذلك مرحلة املراهقة ومرحلة
واجلســي والعقلــي.
الرشد حىت الشيخوخة .ويشمل ذلك
دراسة النمو اجلسيم والنمو العقلي5 )5 ،يمزي بني طرق البحث املختلفة يف دراسة النمو.
والنمو االنفعايل والنمو االجتماعي
6 )6يوظــف مظاهــر النمــو االجتماعــي والعقلــي واالنفعــايل يف تقويــم مشــكالت
الشــباب.
ّ
ونظرياته
م
التعل
2.2
1 )1حيلل مرتكزات نظريات التعلم وتطبيقاتها يف املجال التربوي والعيادي.
يعرف مفهوم التعلم وشروطه
ونظرياته وطرق انتقاله ،كما يتن�اول
الفروق الفردية يف التعلم والتحصيل 2 )2يبني أسباب تعدد نظريات التعلم واختالفها
ودراسة التذكر والنسيان ،واإلبداع
وحل املشكالت والتفكري الناقد
3 )3يذكر أمثلة على نظريات التعلم.
والتفاعل الصفي ،وعمليات التعلم
وكيفية معاجلة واكتساب املعلومات
4 )4يبني فلسفات نظريات التعلم وقوانينها.
واالحتفاظ بها.

تخصص علم النفس
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املكون الفرعي

نواجت التعلم
1 )1يوضح أهم مفاهيم علم النفس املعريف.

 3.2علم النفس املعريف
يعرف العمليات املعرفية والنظريات
والتجارب احلديث�ة اليت تفسرها2 )2 ،يشــرح دور العمليــات املعرفيــة املختلفــة كاكتســاب املعلومــات ومعاجلتهــا
وختزينهــا واســتدعائها يف التأثــر علــى ســلوك اإلنســان.
وكذلك يتن�اول التفسري العليم
لألعمال املعملية للعمليات احلسية
3 )3يذكر أمثلة لتطبيقات علم النفس املعريف.
والعقلية ويتن�اول النظريات
والتجارب احلديث�ة اليت تفسرها
ً
4 )4يقدم تفسريا علميا للعمليات احلسية والعقلية.
1 )1يشــرح عمليــات نقــل الســياالت العصبيــ�ة يف املــخ بمختلــف أنواعهــا ،مــع
حتديــد أهــم النواقــل العصبيــ�ة املتضمنــة يف هــذه العمليــات.

 4.2األسس الفسيولوجية للسلوك
اإلنساين
يعرف الدور الذي تلعبه املكونات 2 )2يصــف مكونــات اجلهــاز العصــي املركــزي والطــريف ،ويبــن وظائفهــا
والعالقــات فيمــا بينهــا.
البيولوجية على مختلف أنواعها
ّ
ومن
ومستوياتها يف تفسري السلوك.
3 )3يشــرح التفســرات الفســيولوجية ألداء اإلنســان أثنــ�اء التعلــم والذاكــرة
ذلك تأثري اجلهاز العصيب والغدد
واإلنفعــال.
على السلوك .كما يتوقع منه أن يلم
باملكونات التشرحيية للجهاز العصيب 4 )4يقــارن بــن التفســرات البيولوجيــة والتفســرات النفســية لبعــض ظواهــر
الســلوك اإلنســاين ،علــى ضــوء مــدى دقــة التفســر وفائدتــه.
ومكوناته ،والظواهر السلوكية ذات
العالقة بها.
5 )5يبني تأثري جهاز الغدد الصماء على السلوك اإلنساين.
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-3األسس االجتماعية للسلوك اإلنساين
وصف املكون األسايس :يتوقع من اخلريج أن يعرف أهداف علم النفس االجتماعي واالجتاهات وطرق
قياسها ويدرس القيم واملعايري والتنشئة االجتماعية  ،كما يتن�اول الشخصية ونظرياتها وتأثري كل من الوراثة
والبيئ�ة يف تكوينها.

املكون الفرعي

نواجت التعلم
1 )1يعــرف مفهــوم علــم النفــس االجتماعــي ويبــن أهدافــه وموضوعاتــه
وظواهــره.

 1.3علم النفس اإلجتماعي
يعرف مفهوم السلوك النفيس
االجتماعي وقياسه ،وكذلك الدوافع 2 )2يشرح مفهوم االجتاهات ومكوناتها ،وطريقة ثريستون يف قياسها.
النفسية االجتماعية ،كما يتن�اول
القيادة والتبعية واملعايري والقيم
 3 )3حيلل الرأي العام جتاه موضوع محدد ،وكيفية تشكله.
االجتماعية واملركز والدور االجتماعي
والتنشئة االجتماعية
4 )4حيلــل الســلوك النفــي االجتماعــي يف بعــض املواقــف االجتماعيــة ،ويبــن
تأثــراملعايــروالقيــماالجتماعيــةوبقيــةالعمليــاتالنفس-اجتماعيــةعليــه.
1 )1ينقد نظريات الشخصية يف ضوء املعايري العلمية.

 2.3الشخصية ونظرياتها
يعرف مفهوم الشخصية والتطور 2 )2يقــارن بــن نظريــات الشــخصية مــن حيــث نشــأتها وتطورهــا وتفســرها
التارييخ يف دراستها ونظرياتها
للشــخصية .
وطبيعة الشخصية ومحدداتها وتأثري
البيئ�ة والوراثة يف تكوين الشخصية 3 )3يعرف كيفية تطبيق بعض من مقاييس الشخصية.
وأساليب قياس الشخصية
4 )4يبني تأثري البيئ�ة والوراثة يف تكوين الشخصية

تخصص علم النفس
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املكون الفرعي

نواجت التعلم
1 )1يستنتج املفاهيم واملبادئ األساسية يف تفاعل اجلماعة
2 )2يبني نشأة علم دين�اميات اجلماعة وتطورها

 3.3دين�اميات اجلماعة
يعرف مفهوم ونظريات دين�اميات
وعملياتها
اجلماعة ومفهوم اجلماعة
3 )3حيلل مراحل اختاذ القرار لدى قادة اجلماعة
وسلوك الفرد يف سياق اجلماعة،
املختلفة
وتطبيقات ذلك يف املجاالت
4 )4حيــدد املجــاالت التطبيقيــة لتفاعــل اجلماعــة وأثرهــا علــى ســلوك الفــرد داخــل
الســياق االجتماعــي.
5 )5يقارن بني التسامح والتعصب وأثرهما يف تماسك اجلماعة
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 -4علم النفس التطبيقي
وصف املكون األسايس :يتوقع من اخلريج أن يلم بمفهوم السلوك غري السوي ومفهوم الصحة النفسية
واملفاهيم املتعلقة بها ،ومفاهيم االرشاد ووسائله ،والطرق احلديث�ة يف العالج واإلرشاد النفيس ،والوسائل الفني�ة يف
فهمه وتصنيفه ،كذلك مفاهيم وعمليات السلوك املهين واالختي�ار املهين وبيئ�ة العمل ،وأن يعرف السلوك اجلنايئ
وجوانب من شخصية اجلاين ،ويستطيع حتديد وصياغة األهداف التربوية وتطبيقات مفاهيم النمو والتعلم يف
العملية التربوية وتقويمها.
املكون الفرعي

نواجت التعلم
1 )1حيدد مجايل علم النفس العيادي وعلم النفس املريض والفرق بينهما.
2 )2يمــز بــن املحــكات املختلفــة ُ
المســتخدمة لتحديــد الســلوك الســوي
والســلوك غــر الســوي ،ويقــارن فيمــا بينهــا مــع التمثيــ�ل.
3 )3يقــدم صياغــة حالــة مبنيـ�ة علــى أحــد االطــر النظريــة النفســية ،ويقــارن بينهــا
وبــن التشــخيص الطبنفــي.

 1.4علم النفس العيادي واملريض
يلم بتعريف علم النفس العيادي
�ات
ومجاالته وأهدافه واألدوات والفني
4 )4يطبــق اختبــ�ارات وكســلر وســتانفورد-بيني�ة للــذكاء ،وبعــض اختبــ�ارات
املستخدمة يف فهم وتقييم السلوك
الشــخصية املهمــة كاختبــ�ار مينيســوتا .MMPI
املريض ،والنظريات األساسية اليت
ً
5 )5يعــد دراســة احلالــة عــن العميــل ويكتــب التقريــر النفــي وفقــا لألعــراف
يستن�د عليها هذا التخصص.
املهنيــ�ة املتبعــة.
ً
6 )6ين�اقــش مفهــوم وعمليــة التشــخيص والتصنيــف النفــي ،مبينـ�ا آليــه تنفيــذه
وفائدتــه واملفاهيــم ذات العالقــة بــه كالتشــخيص الفــارق.
7 )7يقــارن بــن التفســرات املعرفيــة والســلوكية والتحليليــة لبعــض مظاهــر
الســلوك املــريض كالقلــق أو اإلكتئــ�اب.

تخصص علم النفس
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املكون الفرعي

نواجت التعلم
1 )1حيــدد أهــم نظريــات اإلرشــاد والعــاج النفــي ،ويعــرض لــكل منهــا باســتخدام
مفاهيمهــا وعملياتهــا الرئيســة.
2 )2يمــز بــن كل مــن العــاج واإلرشــاد النفــي مــن حيــث األهــداف واملشــكالت
والفئــات املســتهدفة.

 2.4العالج واإلرشاد النفيس
يلم بمفهويم اإلرشاد والعالج
النفيس ،وأوجه االلتقاء واالختالف
اإلرشاد
بينهما؛ وكذا اإللمام بنظريات
4 )4يعطــي أمثلــة علــى املمارســات األخالقيــة وغــر االخالقيــة يف العــاج واإلرشــاد
والعالج النفيس الرئيسة ،وطرقه
النفــي ،مــع تعــداد بعــض مــن الضوابــط األخالقيــة للعــاج واإلرشــاد
وأساليب�ه وفني�اته املختلفة .ويلم
النفــي.
باجلوانب األخالقية لإلرشاد والعالج
5 )5خيتــار مــن بــن مختلــف األســاليب العالجيــة املتاحــة مــا ين�اســب املشــكلة
النفيس.
النفســية محــل االهتمــام.

3 )3يقــارن بــن اجــراءات العــاج واإلرشــاد النفــي والعــاج الــدوايئ لالضطرابــات
النفسية.

املختلفــة لالســتخدام
واألســاليب العالجيــة
6 )6ين�اقــش مــدى مناســبة النظريــات
ً
ً
يف الثقافــات اإلســامية العربيـ�ة عمومــا والســعودية خصوصــا.
ً
7 )7يستعرض نظريات اإلرشاد املهين ،مبين�ا آلياته وطرقه ويقارن بينها.
1 )1يمــز بــن علــم النفــس التنظيــي والصناعــي وبقيــة فــروع علــم النفــس مــن
حيــث أهدافــه ومجاالتــه.
2 )2يقارن بني العوامل النفسية ذات العالقة بارتفاع أو تدين دافعية العمال.

 3.4علم النفس التنظييم والصناعي
يعرف أهداف علم النفس التنظييم 3 )3يعــرف القيــادة ويلخــص النظريــات املفســرة لهــا ،ويبــن أوجــه القــوة
والصناعي ،ومجاالته ،ومفاهيم حتليل
والضعــف لــكل نظريــة.
العمل وحتليل الشخص ،والتفضيل
والتوجيه املهين ونظرياته الرئيسة4 )4 .يقارن بني النظريات املختلفة لالختي�ار الوظيفي ،مع التمثي�ل لكل واحدة.
5 )5يوضــح الفــرق بــن مفهــويم حتليــل العمــل وحتليــل الفــرد ويبــن وظيفــة كل
منهمــا ،مــع عــرض لــأدوات والطــرق املســتخدمة يف تقويــم االداء.
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املكون الفرعي

 4.4علم النفس التربوي
يلم بموضوعات علم النفس
التربوي كاألهداف التربوية وأنواعها
ومستوياتها وشروط صياغة األهداف
السلوكية ،باإلضافة لتطبيقات
مفاهيم ومبادئ النمو والتعلم يف
العملية التربوية ،إضافة اىل تطبيقات
مفاهيم القياس والتقويم للمخرجات
التعليمية.

نواجت التعلم
1 )1يشــرح الــدور الــذي يؤديــه علــم النفــس التربــوي يف دعــم العمليــة التعليميــة
وحتقيــق أهدافهــا مــع التمثي ـ�ل لوظائفــه التطبيقيــة واألساســية.
ً
2 )2يقــدم تفســرا ًملشــاكل تربويــة معينـ�ة علــى ضــوء مبــادئ علــم النفــس التربوي،
ويقــرح حلــوال مســتمدة مــن هذا التفســر.
3 )3حيدد مواصفات الصياغة السليمة لألهداف السلوكية ،ويمثل على ذلك.
4 )4حيدد مكونات األهداف السلوكية ووظيفتها.
ً
5 )5يقــارن بــن األنــواع املختلفــة مــن طــرق تقويــم أداء الطــاب ،مفاضــا فيمــا
بينهــا مــن حيــث الدقــة وســهولة اإلســتخدام.
6 )6يطبــق مبــادئ نظريــات ًالتعلــم والنمــو يف تصميــم طــرق إدارة الســلوك الصفــي
وســلوك الطــاب عمومــا.
7 )7يشــرح أهميــة الــذكاء والقــدرات العقليــة واجلوانــب الشــخصية واالنفعاليــة
يف التحصيــل الــدرايس.
1 )1يعرف علم النفس اجلنايئ ،ويوضح أهميت�ه التطبيقية.

 5.4علم النفس اجلنايئ
اجلنايئ
يلم بأهداف علم النفس
2 )2حيــدد مظاهــر ومحــددات الســلوك اجلنــايئ والنظريــات ُ
المفســرة لــه ،ويصنف
وطبيعة السلوك املنحرف وأسبابه
اجلرائــم واملجرمني.
ومعالم شخصية اجلاين ،واملؤسسات
االختصايص
الوقائي�ة والعقابي�ة ،ودور
3 )3يعــرض لبعــض الطــرق النفســية للوقايــة واحلــد مــن اجلريمــة ،مــع األمثلــة
النفيس يف ذلك.
واملقارنــة فيمــا بينهــا.

تخصص علم النفس
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 .5القياس النفيس ومناهج البحث
وصف املكون األسايس :يتوقع من اخلريج أن يعرف املفاهيم والقواعد األساسية للقياس النفيس وكذلك
أسس تصنيف املقاييس النفسية ويكتسب مهارات تطبيقها وتفسري نت�اجئها  ،وأن يعرف مفاهيم اإلحصاء
وأساليب�ه وتطبيقاتها ،كما يلم بمفاهيم املنهج العليم وطرق البحث املختلفة .
نواجت التعلم

املكون الفرعي

1 )1يبني مفهوم القياس النفيس وخطوات العملية القياسية
2 )2يذكر أسس تصنيف االختب�ارات واملقاييس النفسية
 3 )3يعرف أهداف ومستويات القياس النفيس
 1.5أساسيات القياس

4 )4يشرح شروط املقياس اجليد.

يلم بتعريف القياس النفيس
ومستوياته وأهدافه ومهارات تطبيق
ً
املقاييس النفسية كما يلم بشروط 6 )6يبــن خصائــص مســتويات القيــاس املختلفــة ،وحيــدد أيهــا أكــر مناســبة
أدوات القياس اجليدة ومراحل
للقيــاس النفــي.
وخطوات بن�اء املقاييس النفسية.
5 )5يبني إجراءات تطبيق املقاييس النفسية

7 )7يبني مراحل وخطوات بن�اء االختب�ارات واملقاييس النفسية
8 )8يقوم أداء زمالئه يف تطبيق املقاييس واالختب�ارات النفسية.
9 )9يمزي بني أنواع الصدق وطرق الثب�ات وأنواع املعايري
ً
1010يعرف بعضا من املصطلحات القياسية ويبني العالقة فيما بينها.
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املكون الفرعي

نواجت التعلم
1 )1يعــرف مقاييــس الــذكاء والقــدرات والشــخصية واالســتعدادات واالجتاهــات
وامليــول

 2.5قياس الشخصية والذكاء
يعرف أهم مقاييس الشخصية
والذكاء والقدرات واالستعدادات
وامليول ويكتسب مهارات تطبيقها
وتفسري نت�اجئها وكتابة التقارير
النفسية

2 )2يمــز بــن إجــراءات تطبيــق أنــواع مختلفــة مــن االختبــ�ارات واملقاييــس
ا لنفســية
3 )3يفسر نت�اجئ بعض مقاييس الذكاء والشخصية اليت تمت دراستها.
4 )4يبــي صفحــة نفســية مــن نتــ�اجئ اختبــ�ارات ومقاييــس نفســية علــى حــاالت
محــددة
5 )5يكتــب تقريــرا نفســيا علــى ضــوء نتــ�اجئ مقاييــس يف امليــول واالجتاهــات
واالســتعدادات علــى حــاالت واقعيــة
ً
1 )1يســي عــددا مــن مقاييــس واختبــ�ارات االجتاهــات والدوافــع واالنفعــاالت
واملهــارات

 3.5قياس املكونات الوجداني�ة
واملهارية والذهني�ة
يعرف أهم مقاييس االجتاهات
والدوافع واالنفعاالت واملهارات
ويكتسب مهارات بن�ائها وتطبيقها
وتفسري نت�اجئها

 2 )2يمــز بــن إجــراءات تطبيــق مقاييس كل مــن االجتاهــات والدوافــع واالنفعاالت
واملهارات.
3 )3يفســر نت ـ�اجئ بعــض مقاييــس االجتاهــات والدوافــع واالنفعــاالت الــي تمــت
دراســتها.
 4 )4يبــن األخطــاء العلميــة الــي قــد يقــع فيهــا مــن يطبــق املقاييــس واالختبـ�ارات
النفســية.
5 )5يشــرح مراحــل وخطــوات بنــ�اء مقاييــس االجتاهــات والدوافــع واالنفعــاالت
واملهــارات

تخصص علم النفس
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املكون الفرعي

نواجت التعلم
1 )1يعرف مصطلح علم اإلحصاء ويبني أهدافه
2 )2يبني نشأة علم اإلحصاء ومراحل تطوره املختلفة.
3 )3يمزي بني اإلحصاء الوصفي واالحصاء االستداليل

 4.5اإلحصاء ومناهج البحث
يلم بمفاهيم اإلحصاء بشقيه الوصفي
4 )4يذكر أمثلة على استخدام اإلحصاء يف مجال البحوث النفسية
واالستداليل وأساليب كل منهما
وتطبيقاتها يف البحوث النفسية،
ويعرف خطوات املنهج العليم
 5 )5يعرف املنهج العليم وخطواته واجراءاته.
وخصائصه وطرق البحث املختلفة
 6 )6يبني خصائص واستخدامات طرق البحث املختلفة
 7 )7يمزي التصميمات املختلفة للمنهج التجرييب
 8 )8يبني األخطاء املنهجية يف عين�ه من البحوث النفسية
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