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لغُ حٌظٛؿٚ ٗ١ح٨سؽخد
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الفصل اخلامس (مصطلحاث نفسيت)
ِقطٍلخص ٔفغ١ش
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بسم هللا الرحمن الرحٌم
طقدطة .ػ
تهتم التربٌة الحدٌثة بتعلٌم الحٌاة ولٌس بتعلٌم العلوم ،إنها تهتم بالدارس وبنموه كوحدة
واحدة  ،وبشخصٌته من كل الجوانب جسمٌا ً وعقلٌا ً واجتماعٌا ً وانفعالٌا ً – فً تآزر وتوازن ،
ٌقول هولدن ( Holden )5795أن التربٌة الحدٌثة تركز االهتمام علً حاضر الدارس فً
ضوء ماضٌه  ،من أجل التخطٌط لمستقبله  ،وفٌها أٌضا ٌهتم المربً بتعلٌم الدارس أكثر من
مجرد المادة العلمٌة  .وٌشٌر فون ( Vaughan )5791إلً أن التربٌة الحدٌثة تتضمن
االرشاد كجزء ال ٌتجزأ منها ٌ ،تضمن التعلم والتعلٌم كخطوة هامة فً تغٌٌر السلوك.
وكما ٌقول الدكتور العمري (  )5793أن عملٌة االرشاد ٌجب أن ٌُنظر إلٌها باعتبارها
جزءاً من العملٌة التربوٌة التً تتالءم مع قدراتهم ومٌولهم وأهدافهم  ،وفً اختٌار المناهج
المناسبة والمواد الدراسٌة  ،والمساعدة فً النجاح التربوي  ،وفً تشخٌص وعالج المشكالت
التربوٌة .
وعبر الخطط التنموٌة  ،أدرك أثر التربٌة فً عملٌة التنمٌة الشاملة  ،وأن التعلٌم هو من
الوسائل الفعالة إلحداث التطور االجتماعً والثقافً واالقتصادي من خالل الفرد الذي باعتباره
كائنا ً اجتماعٌا ً ٌتؤثر وٌإثر فً البٌئة االجتماعٌة التً ٌعٌش فٌها  ،ومن هنا ألقً علً عاتق
النظام التربوي تطوٌر الفرد  ،وكان علً النظام التربوي أمام هذه المسئولٌة أن ٌعمل علً
اٌجاد أسالٌب متطورة تهدف إلً رعاٌة الفرد وتوجٌهه وإرشاده  ،بشكل ٌضمن مصلحته
ومصلحة المجتمع  ،وكانت خدمات االرشاد والتوجٌه هً أحدث هذه االسالٌب والممارسات
التربوٌة التً تهدف إلً االهتمام بالدارس كونه عنصر من عناصر المجتمع ورعاٌته للوصول
إلً أقصً غاٌات النمو  ،وقد أفردت ادارة المعهد قسم خاص للتوجٌه واالرشاد لحرصها
وتفهمها أهمٌة التوجٌه واالرشاد للدارسٌن ونموهم ووقوفهم علً بداٌة الطرٌق الصحٌح.
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الفصل األول

أ :ً٨ٚطؼش٠ف حٌظٛؿ ٚ ٗ١ح٦سؽخد.
ػخًٔ١خ :ح٘٤ذحف حٌؼخِش ٌٍظٛؿٚ ٗ١ح٦سؽخد.
ػخٌؼخً :أ٘ذحف حٌظٛؿ ٚ ٗ١ح٦سؽخد رخٌّؼٙذ.
سحرؼخ ً ِٙ :خَ ٚٚحؿزخص حٌّشؽذ حٌٕفغٚ ٟح٨ؿظّخػ ٟرخٌّؼٙذ.
خخِغخً :خقخثـ حٌّشؽذ حٌٕفغ ٚ ٟح٨ؿظّخػ.ٟ
عخدعخً :ح٤عظ حٌؼخِش حٌظ٠ ٟم َٛػٍٙ١خ حٌظٛؿ ٚ ٗ١ح٦سؽخد.
عخرؼخً :أعظ حٌؼ٩لش ح٦سؽخد٠ش.
ػخِٕخً :حٌلخؿش حٌّخعش اٌ ٟحٌظٛؿٚ ٗ١ح٦سؽخد.
طخعؼخً :أخ٩ل١خص ِٕٙش حٌظٛؿٚ ٗ١ح٦سؽخد.
ػ
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الفصل األول
﴿ مفاىيم نظرية ﴾
أوالًػ:ػتعرغفػاضتوجغهػواإلرذادػ:
٠ؼشف حٌظٛؿٚ ٗ١ح٦سؽخد رؤٔٗ ػٍّ١ش ِخططش ِٕظّش طٙذف اٌِ ٝغخػذس حٌذحسط ٌى٠ ٟفُٙ
رحطٗ ٠ٚؼشف لذسحطٗ  ّٟٕ٠ٚاِىخٔ١خطٗ٠ٚ ،لً ِؾخوٍٗ ٌ١قً اٌ ٝطلم١ك طٛحفمٗ حٌٕفغٟ
ٚح٨ؿظّخػٚ ٟحٌظشرٚ ٞٛحٌّٚ ٟٕٙاٌ ٝطلم١ك أ٘ذحفٗ ف ٟاهخس طؼخٌ ُ١حٌذ ٓ٠ح٦ع.ِٟ٩
٠ٚؼذ وً ِٓ حٌظٛؿٚ ٗ١ح٦سؽخد ٚؿٙخْ ٌؼٍّش ٚحكذس ٚوً ِّٕٙخ ٠ىًّ ح٢خش ا ٨أٔٗ ٛ٠ؿذ
رّٕٙ١خ رؼل حٌفشٚق حٌظ٠ ٟلغٓ ح٦ؽخسس اٌٙ١خ ٕ٘خ  ،فخٌظٛؿ ٗ١ػزخسس ػٓ ِـّٛػش ِٓ حٌخذِخص
حٌّخططش حٌظ ٟطظغُ رخ٨طغخع ٚحٌؾّ١ٌٛش طنّٓ دحخٍٙخ ػٍّ١ش ح٦سؽخد ٠ٚشوض حٌظٛؿ ٗ١ػٍ ٝاِذحد
حٌذحسط رخٌّؼٍِٛخص حٌّظٕٛػش ٚحٌّٕخعزش ٚطّٕ١ش ؽؼٛسٖ رخٌّغج١ٌٛش رّخ ٠غخػذٖ ػٍ ٝف ُٙرحطٗ
ٚحٌظؼشف ػٍ ٝلذسحطٗ ٚاِىخٔ١خطٗ ِٛٚحؿٙش ِؾى٩طٗ ٚحطخخر لشحسحطٗ ٚ ،طمذ ُ٠خذِخص حٌظٛؿٗ١
ٌٍذحسع ٓ١رؼذس أعخٌ١ذ وخٌٕذٚحص ٚحٌّلخمشحص ٚحٌٍمخءحص ٚحٌٕؾشحص ٚحٌقلف ٚحٌٍٛكخص ٚح٤فَ٩
ٚح٨طقخ٨ص  .......حٌخ.
أِخ ح٦سؽخد ف ٛٙحٌـخٔذ ح٦ؿشحث ٟحٌؼٍّ ٟحٌّظخقـ فِ ٟـخي حٌظٛؿٚ ٗ١ح٦سؽخد ٛ٘ ،
حٌؼٍّ١ش حٌظفخػٍ١ش حٌظ ٟطٕؾؤ ػٓ ػ٩لش ِ١ٕٙش رٕخءس رِ ٓ١شؽذ ( ِظخقـ ) ِٚغظشؽذ (
حٌذحسط ) ٠م َٛفٙ١خ حٌّشؽذ ِٓ خ٩ي طٍه حٌؼٍّ١ش رّغخػذس حٌذحسط ػٍ ٝف ُٙرحطٗ ِٚؼشفش
لذسحطٗ ٚاِىخٔخطٗ ٚ ،حٌظزقش رّؾى٩طٗ ِٛٚحؿٙظٙخ ٚطّٕ١ش عٍٛوٗ ح٠٦ـخرٚ ، ٟطلم١ك طٛحفمٗ
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حٌزحطٚ ٟحٌز١جٌٍٛ ، ٟفٛي اٌ ٝدسؿش ِٕخعزش ِٓ حٌقلش حٌٕفغ١ش ف ٟمٛء حٌفٕ١خص ٚحٌّٙخسحص
حٌّظخققش ٌٍؼٍّ١ش ح٦سؽخد٠ش .
ثاظغًا:ػاألعدافػاضعاطةػضضتوجغهػواإلرذاد :ػ
أ ـ طلم١ك حٌزحص :
 ٨ؽه أْ حٌٙذف حٌشث١غٌٍ ٟظٛؿٚ ٗ١ح٦سؽخد ٘ ٛحٌؼًّ ِغ حٌفشد ٌظلم١ك حٌزحص ٚحٌؼًّ ِغ
حٌفشد ٠مقذ رٗ حٌؼًّ ِؼٗ كغذ كخٌظٗ عٛحء وخْ ػخد٠خ ً أِ ٚظفٛلخ ً أ ٚمؼ١ف حٌؼمً أِ ٚظؤخشحً
دسحع١خ ً أِ ٚظف ّٛلخ ً ِٚ ،غخػذطٗ ف ٟطلم١ك رحطٗ اٌ ٝدسؿش ٠غظط١غ فٙ١خ أْ ٕ٠ظش أٌ ٝفغٗ
ف١شم ٝػّخ ٕ٠ظش اٌ.ٗ١
٠مٛي وخسي سٚؿشص اْ حٌفشد ٌذ ٗ٠دحفغ أعخعٛ٠ ٟؿٗ عٍٛوٗ  ٛ٘ٚدحفغ طلم١ك حٌزحصٔٚ .ظ١ـش
ٌٛؿٛد ٘زح حٌذحفغ فبْ حٌفشد ٌذ ٗ٠حعظؼذحد دحثُ ٌظّٕ١ش ف ُٙرحطٗ ِٚؼشفش ٚطلٍٔ ً١فغٗ ٚفُٙ
حعظؼذحدحطٗ ٚاِىخٔخطٗ أ ٞطمٔ ُ١١فغٗ ٚطمّٙ٠ٛخ ٚطٛؿ ٗ١رحطٗ٠ٚ .ظنّٓ رٌه " طّٕ١ش رق١شس
حٌؼّ٠ٚ ." ً١ش ّوض ح٦سؽخد حٌٕفغ ٟغ١ش حٌّزخؽش أ ٚحٌّّشوض كٛي حٌؼّ ً١أ ٚحٌّّشوض كٛي حٌزحص
ػٍ ٝطلم١ك حٌزحص اٌ ٝألق ٝدسؿش ِّىٕش ١ٌٚظ رطش٠مش " حٌىً أ ٨ ٚؽٟء ".
وزٌه ٙ٠ذف ح٦سؽخد حٌٕفغ ٟاٌِ ّٛٔ ٝفِٛ َٛٙؿذ ٌٍزحصٚ .حٌزحص ٘ ٟؤٕٛ١ش حٌفشد ٚكـش
حٌضح٠ٚش ف ٟؽخق١ظِٗٚ ،ف َٛٙحٌزحص حٌّٛؿذ ٠ؼزّش ططخرك ِف َٛٙحٌزحص حٌٛحلؼ ( ٟأ ٞحٌّفَٛٙ
حٌّذسن ٌٍزحص حٌٛحلؼ١ش وّخ ٠ؼزّش ػٕٗ حٌؾخـ ) ِغ ِف َٛٙحٌزحص حٌّؼخٌ ( ٟأ ٞحٌّف َٛٙحٌّذسن
ٌٍزحص حٌّؼخٌ١ش وّخ ٠ؼزش ػٕٗ حٌؾخـ )ِٚ .ف َٛٙحٌزحص حٌّٛؿذ ػىظ ِف َٛٙحٌزحص حٌغخٌذ حٌزٞ
٠ؼزش ػٕٗ ػذَ ططخرك ِف َٛٙحٌزحص حٌٛحلؼِٚ ٟف َٛٙحٌزحص حٌّؼخٌ.ٟ
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ٕ٘ٚخن ٘ذف رؼ١ذ حٌّذٌٍ ٜظٛؿٚ ٗ١ح٦سؽخد  " ٛ٘ٚطٛؿ ٗ١حٌزحص " أ ٞطلم١ك لذسس حٌفشد ػٍٝ
طٛؿ ٗ١ك١خطٗ رٕفغٗ رزوخء ٚرق١شس ٚوفخ٠ش ف ٟكذٚد حٌّؼخ١٠ش ح٨ؿظّخػ١شٚ ،طلذ٠ذ أ٘ذحف ٌٍل١خس
ٚفٍغفش ٚحلؼ١ش ٌظلم١ك ٘زٖ ح٘٤ذحف.
٠ٚؼُّ ٘زح حٌٙذف طلض ػٕٛحْ " طغ ً١ٙحٌّٕ ٛحٌؼخدٚ " ٞطلم١ك ِطخٌذ حٌّٕ ٛف ٟمٛء ِؼخ١٠شٖ
ٚلٛحٔ ٕٗ١كظ٠ ٝظلمك حٌٕنؾ حٌٕفغُ٠ٚ .ٟمقذ رظغ ً١ٙحٌّٕٕ٘ ٛخ حٌّٕ ٛحٌغ ٞٛحٌز٠ ٞظنّٓ
غٕخ.
حٌظلغٓ ٚحٌظمذَ ١ٌٚظ ِـشد حٌظغ١١ش١ٌ ْ٤ ،ظ وً طغ١١ش طل ّ
د ـ طلم١ك حٌظٛحفك
ِٓ أُ٘ أ٘ذحف حٌظٛؿٚ ٗ١ح٦سؽخد حٌٕفغ ٟطلم١ك حٌظٛحفك ،أ ٞطٕخٚي حٌغٍٛن ٚحٌز١جش حٌطز١ؼ١ش
ٚح٨ؿظّخػ١ش رخٌظغ١١ش ٚحٌظؼذ ً٠كظ٠ ٝلذع طٛحصْ ر ٓ١حٌفشد ٚر١جظٗ ٘ٚزح حٌظٛحصْ ٠ظنّٓ اؽزخع
كخؿخص حٌفشد ِٚمخرٍش ِظطٍزخص حٌز١جش.
٠ٚـذ حٌٕظش اٌ ٝحٌظٛحفك حٌٕفغٔ ٟظشس ِظىخٍِش رل١غ ٠ظلمك حٌظٛحفك حٌّظٛحصْ ف ٟوخفش ِـخ٨طٗ.
 ِٓٚأُ٘ ِـخ٨ص طلم١ك حٌظٛحفك ِخ :ٍٟ٠
 .0طلم١ك حٌظٛحفك حٌؾخق :ٟأ ٞطلم١ك حٌغؼخدس ِغ حٌٕفظ ٚحٌشمخ ػٕٙخ ٚاؽزخع حٌذٚحفغ
ٚحٌلخؿخص حٌذحخٍ١ش حٌفطش٠ش ٚحٌؼن٠ٛش ٚحٌفغٌٛٛ١ؿ١ش ٚحٌؼخٔ٠ٛش حٌّىظغزش٠ٚ ،ؼزش ػٓ عٍُ
دحخٍ ٟك١غ ٠مً حٌقشحع٠ٚ ،ظنّٓ وزٌه حٌظٛحفك ٌّطخٌذ حٌّٕ ٛفِ ٟشحكٍٗ حٌّظظخرؼش .
 .5طلم١ك حٌظٛحفك حٌظشرٚ :ٞٛرٌه ػٓ هش٠ك ِغخػذس حٌفشد ف ٟحخظ١خس أٔغذ حٌّٛحد حٌذسحع١ش
ٚحٌّٕخ٘ؾ ف ٟمٛء لذسحطٗ ٚ ٌٗٛ١ِٚرزي ألق ٝؿٙذ ِّىٓ رّخ ٠لمك حٌٕـخف حٌذسحع.ٟ
 .3طلم١ك حٌظٛحفك حٌّ٠ٚ :ٟٕٙظنّٓ ح٨خظ١خس حٌّٕخعذ ٌٍّٕٙش ٚح٨عظؼذحد ػٍّ١خ ً ٚطذس٠ز١خ ً ٌٙخ
ٚحٌذخٛي فٙ١خ ٚحٔ٦ـخص ٚحٌىفخءس ٚحٌؾؼٛس رخٌشمخ ٚحٌٕـخف ،أٚ ٞمغ حٌفشد حٌّٕخعذ فٟ
حٌّىخْ حٌّٕخعذ رخٌٕغزش ٌٗ ٚرخٌٕغزش ٌٍّـظّغ.
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 .4طلم١ك حٌظٛحفك ح٨ؿظّخػ٠ٚ :ٟظنّٓ حٌغؼخدس ِغ ح٢خشٚ ٓ٠حٌ٨ظضحَ رؤخ٩ل١خص حٌّـظّغ
ِٚغخ٠شس حٌّؼخ١٠ش ح٨ؿظّخػ١ش ٚلٛحػذ حٌنزو ح٨ؿظّخػٚ ٟطمزً حٌظغ١ش ح٨ؿظّخػٚ ٟحٌظفخػً
ح٨ؿظّخػ ٟحٌغٍٚ ُ١حٌؼًّ ٌخ١ش حٌـّخػش ٚطؼذ ً٠حٌمِّ ُ١خ ٠ئد ٞاٌ ٝطلم١ك حٌقلش
ح٨ؿظّخػ١ش٠ٚ ،ذخً مّٓ حٌظٛحفك ح٨ؿظّخػ ٟحٌظٛحفك ح٤عشٚ ٞحٌظٛحفك حٌضٚحؿ.ٟ
ؿـ ـ طلم١ك حٌقلش حٌٕفغ١ش:
اْ حٌٙذف حٌؼخَ حٌؾخًِ ٌٍظٛؿٚ ٗ١ح٦سؽخد حٌٕفغ ٛ٘ ٟطلم١ك حٌقلش حٌٕفغ١ش ٚعؼخدس ٕ٘ٚخء
حٌفشد٩٠ٚ .كع ٕ٘خ فقً طلم١ك حٌقلش حٌٕفغ١ش وٙذف ػٓ طلم١ك حٌظٛحفك وٙذف ٠ٚشؿغ رٌه
اٌ ٝأْ حٌقلش حٌٕفغ١ش ٚحٌظٛحفك حٌٕفغ١ٌ ٟغخ ِظشحدف .ٓ١فخٌفشد لذ ٠ىِ ْٛظٛحفمخ ً ِغ رؼل
حٌظشٚف ٚف ٟرؼل حٌّٛحلف ٌٚىٕٗ لذ ٠ى ْٛفل١لخ ً ٔفغ١خ ً  ٗٔ٤لذ ٠غخ٠ش حٌز١جش خخسؿ١خ ً ٌٚىٕٗ
٠شفنٙخ دحخٍ١خ ً.
٠ٚشطزو رظلم١ك حٌقلش حٌٕفغ١ش وٙذف كً ِؾى٩ص حٌؼًّ أِ ٞغخػذطٗ ف ٟكً ِؾى٩طٗ
رٕفغٗ٠ٚ ،ظنّٓ رٌه حٌظؼشف ػٍ ٝأعزخد حٌّؾى٩ص ٚأػشحمٙخ ٚاصحٌش ح٤عزخد ٚاصحٌش
ح٤ػشحك.
د ـ طلغ ٓ١حٌؼٍّ١ش حٌظشر٠ٛش ٚحٌظؼٍ١ّ١ش:
طلظخؽ حٌؼٍّ١ش حٌظشر٠ٛش اٌ ٝطلغ ٓ١لخثُ ػٍ ٝطلم١ك ؿٔ ٛفغ ٟفلِ ٌٗ ٟىٔٛخص ِٕٙخ
حكظشحَ حٌذحسط وفشد ف ٟكذ رحطٗ ٚوؼن ٛف ٟحٌّـظّغ ٚطلم١ك حٌلش٠ش ٚحٚ ِٓ٤ح٨سط١خف رّخ
٠ظ١ق فشفش ّٔ ٛؽخق١ش حٌذحسع ِٓ ٓ١وخفش ؿٛحٔزٙخ ٠ٚلمك طغ ً١ٙػٍّ١ش حٌظؼٍ.ُ١
ٛؿٗ ح٘٨ظّخَ اٌِ ٝخ :ٍٟ٠
ٌٚظلغ ٓ١حٌؼٍّ١ش حٌظشر٠ٛش ّ ُ٠
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* اػخسس حٌذحفؼ١ش ٚطؾـ١غ حٌشغزش ف ٟحٌظلقٚ ً١حعظخذحَ حٌؼٛحد ٚحٌظؼض٠ض ٚؿؼً حٌخزشس حٌظشر٠ٛش
حٌظ٠ ٟؼ١ؾٙخ حٌذحسط وّخ ٕ٠زغ ٟأْ طى ِٓ ْٛك١غ حٌفخثذس حٌّشؿ ّٛس.
* ػًّ كغخد حٌفشٚق حٌفشد٠ش ٚأّ٘١ش حٌظؼشف ػٍ ٝحٌّظفٛلِٚ ٓ١غخػذط ُٙػٍ ٝحٌّٕ ٛحٌظشرٞٛ
ف ٟمٛء لذسحط.ُٙ
* اػطخء وُ ِٕخعذ ِٓ حٌّؼٍِٛخص ح٤وخد١ّ٠ش ٚحٌّ١ٕٙش ٚح٨ؿظّخػ١ش طف١ذ فِ ٟؼشفش حٌذحسط
ٌزحطٗ ٚف ٟطلم١ك حٌظٛحفك حٌٕفغٚ ٟحٌقلش حٌٕفغ١ش ٚطٍم ٟحٌنٛء ػٍِ ٝؾى٩طٗ ٚطؼٍ ّٗ١و١ف
٠لٍٙخ.
* طٛؿ ٗ١حٌذحسع ٓ١اٌ ٝهش٠مش حٌّزحوشس ٚحٌظلق ً١حٌغٍ ُ١رؤفنً هش٠مش ِّىٕش كظ٠ ٝلممٛح أوزش
دسؿش ِّىٕش ِٓ حٌٕـخف.
٘ٚىزح ٔش ٜأْ طلغ ٓ١حٌؼٍّ١ش حٌظشر٠ٛش ُ٠ؼظزش ِٓ أُ٘ أ٘ذحف حٌظٛؿٚ ٗ١ح٦سؽخد حٌٕفغ ٟفٟ
حٌّـخي حٌظشر ٞٛحٌزّٕٙ٠ ٞخ رقفش خخفش.
ثاضثاً:ػأعدافػاضتوجغهػواالرذادػباضطعكد :ػ
 -0طٛؿ ٗ١حٌذحسط ٚاسؽخدٖ اعً١ِ٩خ ف ٟؿّ١غ حٌٕٛحك ٟحٌٕفغ١ش ٚح٨خ٩ل١ش ٚح٨ؿظّخػ١ش
فخٌلخ ف ٟرٕخء حٌّـظّغ ١ٌٚل١خ ك١خس ِطّجٕش
ٚحٌظشر٠ٛش ٚحٌّ١ٕٙش ٌى٠ ٟقزق ػن ًٛح
ً
سحم١ش .
 -5رلغ حٌّؾى٩ص حٌظٛ٠ ٟحؿٙٙخ أ ٚلذ ٛ٠حؿٙٙخ حٌذحسط أػٕخء حٌذسحعش عٛحء وخٔض
ؽخق١ش ٚحؿظّخػ١ش أ ٚطشر٠ٛش ٚحٌؼًّ ػٍ ٝا٠ـخد حٌلٍٛي حٌّٕخعزش حٌظ ٟطىفً أْ ٠غ١ش
حٌذحسط ف ٟحٌذسحعش عً ١شح كغًٕخٚ ،طٛفش ٌٗ حٌقلش حٌٕفغ١ش.
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 -3حٌؼًّ ػٍ ٝطٛػ١ك حٌشٚحرو ٚحٌظؼخ ْٚر ٓ١حٌز١ض ٚحٌّؼٙذ ٌى٠ ٟقزق وً ِّٕٙخ ِىًّ٩
ٚحِظذحدح ٌ٣خش ٌظ١ٙجش حٌـ ٛحٌّل١و حٌّؾـغ ٌٍذحسط ٌىٛ٠ ٟحفً دسحعظٗ.
 -4حٌؼًّ ػٍ ٝحوظؾخف ِٛح٘ذ ٚلذسحص ٛ١ِٚي حٌذحسعٚ ٓ١حٌؼًّ ػٍ ٝطٛؿٚ ٗ١حعظؼّخس طٍه
حٌّٛح٘ذ ٚحٌمذسحص ٚحٌّٛ١ي فّ١خ ٠ؼٛد رخٌٕفغ ػٍ ٝحٌذحسط.
 -5سػخ٠ش حٌّظؤخش ٓ٠دسحع١خ ً ٚػًّ رشحِؾ ػ٩ؿ.ٌُٙ ٗ١
 -6طزق١ش حٌّـظّغ حٌّلٍ ٟرؤ٘ذحف ِٙٚخَ حٌظٛؿٚ ٗ١ح٨سؽخد .
 -1ح٦عٙخَ ف ٟاؿشحء حٌزلٛع ٚحٌذسحعخص حٌظشر٠ٛش ٚططز١ك ٔظخثـٙخ ػٍ ٟر١جش حٌّؼٙذ.
رابعاً :ػطكام وواجبات اضطرذد اضظفديػواالجتطاريػباضطعكد :ػ
 اػذحد حٌىظ١زخص ٚحٌّطزٛػخص ح٦سؽخد٠ش وخٌٍّقمخص ٚحٌّط٠ٛخص ٚحٌٕؾشحص حٌخخفشرخٌـٛحٔذ حٌٕفغ١ش ٚح٨ؿظّخػ١ش.
 حٌظٕغ١ك ِغ لطخػخص حٌظذس٠ذ ٌظلذ٠ذ كخ٨ص حٌظؼؼش ٌذ ٜحٌذحسعِٚ ٓ١ؼشفش أعزخرٙخِٚؼخٌـظٙخ.
 ا٠ـخد حٌلٍٛي حٌّٕخعزش ٌّؾخوً حٌذحسع ٓ١حٌٕفغ١ش ٚح٨ؿظّخػ١ش حٌظ ٟطئػش ػٍٝطلق ٍُٙ١حٌذسحع.ٟ
 حٌظؼخًِ ِغ حٌّؾخوً حٌظ ٟطٛحؿٗ ر ٞٚح٨كظ١خؿخص حٌخخفش ِٓ حٌذحسع.ٓ١ طّؼ ً١حٌّؼٙذ ف ٟؿّ١غ لنخ٠خ حٌظٛؿٚ ٗ١ح٦سؽخد ح٨ؿظّخػٌ ٟذ ٜحٌـٙخص رحص حٌؼ٩لش. حٌظٕغ١ك ٌؼًّ ِلخمشحص طٛػ٠ٛش ٚطٛؿ١ٙ١ش ٌٍذحسعٚ ٓ١حعظنخفش ِظلذػ ِٓ ٓ١دحخًٚخخسؽ حٌّؼٙذ.
 اؿشحء حٌذسحعخص ٚحٌزلٛع حٌّظؼٍمش رخ٦سؽخد ٚحٌظٛؿٌٍ ٗ١ذحسعٚ ٓ١حٌؼًّ ػٍ ٝططز١كٔظخثـٙخ ػٍ ٝر١جش حٌّؼٙذ.
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خاطداً:ػخصائصػاضطرذدػاضظفديػوػاالجتطاري :ػ
ٛ٠حؿٗ سؿخي حٌظٛؿٚ ٗ١ح٨سؽخد حٌٕفغ ٟطلذ٠خ ً فش٠لخ ً ِلّ ً٨ٛػٍ ٟػِ٩خص حعظفٙخَ ٠ظغخءي
ػّخ ١ّ٠ض حٌّشؽذ حٌٕفغ ٟحٌظشر ٞٛػٓ غ١شٖ ٌٚ ،مذ طٛفً ِؼظُ حٌزخكؼ ٓ١حٌ ٟخقخثـ حٌّشؽذ
حٌٕفغ ٟحٌظشر ٞٛف ٟح٢ط:ٟ
 .0حٌمذسس ػٍ ٟطمزً حٌّغظشؽذ ( حٌذحسط) ٚف.ّٗٙ
 .5حٌمذسس ػٍ ٟطى ٓ٠ٛػ٩لٗ ِ١ٕٙش ِغ حٌّغظشؽذ ( حٌذحسط).
 .3حٌمذسس ػٍ ٟحٌظٛؿ ٗ١حٌزحط ( ٟكك طمش٠ش حٌّق١ش )
 .4ح٨طـخٖ حٌؼخهفِ ٟغ حٌّغظشؽذ ( حٌذحسط ).
 .5حٌظّخط حٌؼزس ٌٍّغظشؽذ ( حٌذحسط).
 .6حٌظلٍ ٟرشٚف حٌّشف .
 .1حٌؼزخص حٔ٨فؼخٌ.ٟ
 .1حٌظلٍ ٟرخٌقزش.
 .9حٌّٛمٛػ١ش ف ٟحٌؼ٩لخص حٔ٨غخٔ١ش.
 .01ح٨خ٩ؿ ف ٟحٌؼًّ ٚفِ ٟغخػذس حٌّغظشؽذ.
 .00حٌؼذي ف ٟحٌظؼخًِ ِغ حٌّغظشؽذ ( حٌذحسط).
 .05حٌظغخِق ِغ أخطخء حٌّغظشؽذ حٌؼخِش.
 .03حٔ٤خلش  ٚحٌّظٙش حٌلغٓ.
 .04حٌٙذٚء ٚحطغخع ح٤فك.
 .05حٌؾفمش ػٍ ٟحٌّغظشؽذ .
 .06حٌزوخء ح٨ؿظّخػ. ٟ
 .01حٌّٛحصٔش ر ٓ١حِٛ٤س.
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دادداً:ػاألدسػاضعاطةػاضتيػغقومػرضغكاػاضتوجغه وػاإلرذاد :ػ
اْ حٌظٛؿٚ ٗ١ح٦سؽخد ػٍُ ٚفٓ ٠م َٛػٍ ٝأعظ ػخِش طظّؼً ف ٟػذد ِٓ حٌّغٍّخص
ٚحٌّزخدة حٌظ ٟطظؼٍك رخٌغٍٛن حٌزؾشٚ ٞحٌذحسط ٚػٍّ١ش ح٦سؽخد ‘ ٚػٍ ٟأعظ فٍغف١ش طظؼٍك
رطز١ؼش حٔ٦غخْ ٚأخ٩ل١خص ح٦سؽخد حٌٕفغٚ ،ٟػٍ ٝأعظ ٔفغ١ش طشر٠ٛش طظؼٍك رخٌفشٚق حٌفشد٠ش
ر ٓ١حٌـٕغِٚ ٓ١طخٌذ حٌّٕٚ ، ٛػٍ ٝأعظ حؿظّخػ١ش طظؼٍك رخٌفشد ٚحٌـّخػش ِٚقخدس حٌّـظّغ
ٚ ،ػٍ ٝأعظ ػقز١ش ٚفغٌٛٛ١ؿ١ش طظؼٍك رخٌـٙخص حٌؼقزٚ ٟحٌلٛحط ٚأؿٙضس حٌـغُ ح٤خشٜ
٠ٚظشوض حٌظٛؿ ٗ١رقفش ػخِش ػٍِ ٝـّٛػش ِٓ ح٤عظ ٚحٌّزخدة ّ٠ىٓ ح٨عظفخدس ِٕٙخ فٟ
ِـخي طٛؿ ٗ١حٌذحسعٚ ٓ١اسؽخدُ٘  ِٓٚطٍه ح٤عظ- :
أ :ً٨ٚح٤عظ حٌفٍغف١ش
ِ .0لخٌٚش ف ُٙهز١ؼش حٔ٦غخْ:
ك١غ أْ ٘زح حٌّف َٛٙلذ طخزطض ف ٗ١حٌٕظش٠خص حٌّخظٍفش ،فخٌظلٍ١ٍ١ش حٌفش٠ٚذ٠ش طشٜ
أٔٗ ػذٚحٔ ٟطظلىُ ف ٗ١غشحثضٖٚ ،حٔ٦غخٔ١ش (وخسي سٚؿشص) طش ٜأٔٗ خ١ش رطزؼٗٚ ،حٌغٍٛو١ش
طش ٜأٔٗ ِلخ٠ذ (عٍز )ٟطلشوٗ حٌّؼ١شحص ف١غظـ١ذ ٌٙخٚ ،حٌٕظش٠ش حٌّؼشف١ش حٔ٨فؼخٌ١ش طشٜ
أٔٗ ٠ئػش ٠ٚظؤػش ٚأْ أفىخسٖ غ١ش حٌؼم١ٔ٩ش حٌغزذ ف ٟحمطشحرٗ.
ٚحٌّف َٛٙحٌقل١ق ِ٘ ٛخ ؿخء رٗ حٌذ ٓ٠ح٦ع ِٟ٩ك١غ ِ١ض هللا عزلخٔٗ ٚطؼخٌٝ
حٔ٦غخْ رخٌؼمً ٚحٌظفى١ش ٚرقشٖ ٚػٍّٗ ٚوشِٗ ػٍ ٝعخثش حٌّخٍٛلخص ،فِ ٛٙفطٛس ػٍٝ
حٌخ١ش ٌٚذ ٗ٠ؽٛٙحصِ ٛ٘ٚ ،لخعذ ػٍ ٝحعظخذحَ رٌه حٌؼمًٚ ،ف٘ ُٙزٖ حٌطز١ؼش ٠غخػذ
حٌّشؽذ حٌظشر ٞٛػٍٔ ٝـخف ػٍّ١ش ح٦سؽخد ٚف ُٙحٌّغظشؽذ.
.5حٌىٕٔٛ١ش ٚحٌق١شٚسس:
حٌىٕٔٛ١ش طؼِٕ ٟخ ٘ ٛوخثٓ ِٛٚؿٛد ٚحٌق١شٚسس طؼِٕ ٟخ ع١ق١ش ( طغ١ش )ٚ ،حٌق١شٚسس
ٚحٌىٕٔٛ١ش ِظىخٍِظخْ  ٨ٚطٍغ ٟأكذّ٘خ ح٤خش ،ٜفّؼ ً٩حٌؾخـ حٌز ٞأفزق سحؽذحً وخْ
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هف٠ٚ ،ً٩زم ٝرٌه حٌؾخـ سغُ حٌظغ١ش حٌز ٞؿش ٜػٍ ٗ١أ ٞأْ ٕ٘خن أِٛسحً ف ٟحٌؾخـ
طزم ٝوّخ ٘ ٟرّٕ١خ طظغ١ش ف ٗ١أؽ١خء أخش.ٜ
ٚحٌؼخٌُ دحثُ حٌظغ١شٌ ،زح فخٌق١شٚسس ِف َٛٙدحثُ حٌظغ١شٚ ،ك١خس حٔ٦غخْ ٍِ١جش رخٌّظغ١شحص
حٌـذ٠شس رخٌّ٩كظش ٚحٌظؤًِٚ ،ح٦سؽخد ٕ٠ظش اٌ ٝحٌؾخـ وىخثٓ ٠ظغ١ش عٍٛوٗ سغُ رمخثٗ
ٔفظ حٌؾخـ.
.3ػٍُ حٌـّخي:
ٙ٠ظُ حٌّشؽذ رخٌـّخي ٚرخٌٕظشس اٌ ٝحٌل١خس رظفخإي ٚؿّخي ٚططٍغ ح٠ـخرٌ ٟزح ٠غخػذ
حٌّشؽذ حٌّغظشؽذ ػٍ ٝأْ ٠ظزوش ح٤ؽ١خء حٌـٍّ١ش ف ٟك١خطٗ دحثّخ ً ٠ٚغخػذٖ ػٍٔ ٝغ١خْ
حٌزوش٠خص حٌّئٌّش.
.4ػٍُ حٌّٕطك:
٠لظخؽ حٌّشؽذ اٌ ٝح٤عٍٛد حٌّٕطم ٟفِٕ ٟخلؾظٗ ِغ حٌّغظشؽذ أػٕخء حٌّمخرٍش
ح٦سؽخد٠ش ٌظؼذ ً٠حٌغٍٛنٌ ،زح ٠ؼظزش ح٦لٕخع حٌّٕطم ِٓ ٟأُ٘ ٚأسل ٝح٤عخٌ١ذ ح٦سؽخد٠ش
ك١غ ٠لذد حٌّشؽذ ِغ حٌّغظشؽذ أعزخد حٌغٍٛن حٌّنطشد ِٓ أفىخس ِٚؼظمذحص غ١ش
ِٕطم١ش ٚغ١ش ػم١ٔ٩ش ٚحٌظخٍـ ِٕٙخ رخ٦لٕخع حٌّٕطمٌٍّ ٟغظشؽذ ٚاػخدطٗ اٌ ٝحٌظفى١ش
حٌّٕطم ،ٟار أْ وؼ١شحً ِٓ ح٨مطشحرخص ِٕؾؤ٘خ حٔ٨م١خد ٌ٥فىخس حٌخخهجش ٚحٌغ١ش ػم١ٔ٩ش.
ػخٔ١خ ً :ح٤عظ حٌٕفغ١ش ٚحٌظشر٠ٛش
٠ؼظّذ ح٦سؽخد حٌظشر ٞٛػٍِ ٝـّٛػش ِٓ ح٤عظ حٌٕفغ١ش ٚحٌظشر٠ٛش حٌظّ٠ ٟىٓ طٍخ١قٙخ
وّخ : ٍٟ٠
.0حٌفشٚق حٌفشد٠ش:
٠ظؾخرٗ ح٤فشحد رؼن ُٙرخٌزؼل ح٤خش ف ٟؿٛحٔذ وؼ١شس ،ا ٨أْ ٕ٘خن فشٚلخ ً ٚحملش
ر ٓ١ح٤فشحد فِ ٟظخ٘ش حٌؾخق١ش وخفش (ؿغذ٠خ ً ٚطؼٍ١ّ١خ ً ٚحؿظّخػ١خ ً ٚحٔفؼخٌ١خ ً ) ك١غ ٛ٠ ٨ؿذ
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حػٕخْ ف ٟفٛسس ٚحكذس هزك ح٤فً ،كظ ٝحٌظٛحثُ حٌّّخػٍش طخظٍف ػٓ رؼنٙخ ؿضث١خً.
ٌزح ٕ٠زغٚ ٟمغ حٌفشٚلخص حٌفشد٠ش ف ٟحٌلغزخْ ف ٟػٍّ١ش ح٦سؽخد ،فؼٍ ٝحٌّشؽذ أْ ٠ؼشف
ِخ ٠ظقً رؤعزخد حٌّؾى٩ص حٌٕفغ١ش ار أْ رؼل حٌؼٛحًِ لذ طغزذ ِؾىٍش ػٕذ فشد ِخ ٨ٚ
طغزذ ِؾىٍش ٌذ ٜفشد أخش.
.5حٌفشٚق ر ٓ١حٌـٕغ:ٓ١
اْ حٌفشٚلخص ر ٓ١حٌـٕغٚ ٓ١حملش ف ٟحٌـٛحٔذ حٌف١غٌٛٛ١ؿ١ش ٚحٌـٕغ١ش ٚح٨ؿظّخػ١ش
ٚحٌؼمٍ١ش ٚحٔ٨فؼخٌ١ش٘ٚ ،زٖ حٌفشٚلخص حٌظ ٟطؼٛد اٌ ٝػٛحًِ رٌٛٛ١ؿ١ش أفٚ ً٩اٌ ٝػٛحًِ
حٌظٕؾجش ح٨ؿظّخػ١ش حٌظ ٟطزشص ٘زٖ حٌفشٚلخص أ ٚطمًٍ ِٓ أّ٘١ظٙخٌ ،زح فؼٍّ١ش ح٦سؽخد ٌ١غض
ٚحكذس ٌى ٩حٌـٕغِ ْ٤ ٓ١خ ٕ٠طزك ػٍ ٝحٌزوٛس لذ ٕ٠ ٨طزك ػٍ ٝحٔ٦خع ،فخٌفشٚلخص ٌٙخ
أّ٘١ظٙخ  ٨ٚعّ١خ ف١ِ ٟذحْ ح٦سؽخد حٌظشرٚ ٞٛحٌّٚ ٟٕٙح٤عش.ٞ
ِ.3طخٌذ حٌّٕ:ٛ
٠ظطٍذ حٌّٕ ٛحٌغٌٍ ٞٛفشد فِ ٟشكٍش ِٓ ِشحكً ّٔ ٖٛأْ ٠لمك ِطخٌذ حٌّٕ ٛحٌظٟ
طزِ ٓ١ذ ٜطلم١ك حٌفشد ٌزحطٗ ٚاؽزخع كخؿخطٗ ٚفمخ ً ٌّغظٔ ٜٛنـٗ ٚططٛس خزشحطٗ حٌظٟ
طظٕخعذ ِغ ِشكٍش حٌّٕ٠ٚ، ٛئد ٞطلم١ك ِطخٌذ حٌّٕ ٛاٌ ٝعؼخدس حٌفشد ،وّخ أْ ػذَ
طلم١ك ِطخٌذ حٌّٕ٠ ٛئد ٞاٌ ٝؽمخء حٌفشد ٚفؾٍٗ .
ٚطخظٍف ِطخٌذ حٌِّٕ ِٓ ٛشكٍش اٌ ٝأخش ،ٜفّطخٌذ حٌّٕ ٛف ٟحٌطفٌٛش ٘ ٟطؼٍُ
حٌّؾٚ ٟحٌّٙخسحص ح٤عخع١ش ٚطلم١ك ح ِٓ٤حٔ٨فؼخٌٚ ٟحٌؼمش رخٌٕفظ ٚرخ٢خش ،ٓ٠أِخ فٟ
حٌّشح٘مش طخظٍف ِطخٌذ حٌّٕ ِٓ ٛك١غ طّ١ض٘خ رظمزً حٌظغ١شحص حٌـغذ٠ش ٚحٌف١غٌٛٛ١ؿ١ش
ٚحٌظٛحفك ِؼٙخ ٚطىِٙ ٓ٠ٛخسحص ِٚفخ٘ ُ١مشٚس٠ش ٌٔ٧غخْ ٚحخظ١خس ٔٛع حٌذسحعش أٚ
حٌّٕٙش حٌّٕخعزش ِٚذ ٜح٨عظؼذحد ٌزٌه ِٚغ ِؼشفش حٌغٍٛن ح٨ؿظّخػ ٟحٌّمزٛي ٌٍم١خَ
رخٌذٚس ح٨ؿظّخػ ٟحٌغٍٚ، ُ١فِ ٟشكٍش حٌشؽذ طظغُ ِطخٌذ حٌّٕ ٛرخطغخع حٌخزشحص حٌؼمٍ١ش
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ٚحٌّؼشف١ش ٚطى ٓ٠ٛح٤عشس ٚطشر١ش ح٨ٚ٤د ٚحٌظٛحفك حٌّٚ ٟٕٙطلًّ حٌّغئ١ٌٚش ح٨ؿظّخػ١ش
ٚحٌٛهٕ١ش ٚ،فِ ٟشكٍش حٌؾ١خٛخش طظٍخـ ِطخٌذ حٌّٕ ٛرخٌظٛحفك ِغ حٌنؼف حٌـغذٞ
ٚحٌظى١ف ِغ حٌظمخػذ ػٓ حٌؼًّ ٚطّٕ١ش حٌؼ٩لخص ح٨ؿظّخػ١ش حٌمخثّش .
.4حٌفشٚق ف ٟحٌفشد حٌٛحكذ:
ٌ١غض لذسحص حٌفشد ٚحعظؼذحدحطٗ ٚ ٌٗٛ١ِٚحكذس ِٓ ك١غ دسؿش لٛطٙخ أ ٚمؼفٙخ رً ٟ٘
طخظٍف ِٓ خخف١ش اٌ ٝأخش ،ٜفخٌخقخثـ حٌـغذ٠ش لذ  ٨طظٛحفك ِغ حٌخقخثـ حٔ٨فؼخٌ١ش
أ ٚحٌؼمٍ١ش ،فمذ ٠ظمذَ حٌٕنؾ حٌؼمٍ ٟػٍ ٝحٌٕنؾ ح٨ؿظّخػ.ٟ
ػخٌؼخ ً :ح٤عظ ح٨ؿظّخػ١ش
طئػش حٌـّخػش حٌّشؿؼ١ش ػٍ ٝعٍٛن حٌفشد امخفش اٌٚ ٌٗٛ١ِ ٝحطـخ٘خطٗ  ْ٤حٌفشد ٠ظؤػش
رخٌـّخػش ٔٚـذ أْ حٌغٍٛن دحثّخ ً فشد ٞحؿظّخػ ، ٟوّخ طئػش ػمخفش حٌّـظّغ حٌظٕ٠ ٟظّٟ
اٌٙ١خ حٌفشد ِٓ ػخدحص ٚطمخٌ١ذ ٚأػشحف ف ٟرٌه حٌفشد ٚ ،رخٌظخٌ ٟػٍ ٝحٌّشؽذ أْ ٠شحػٟ
رٌه ٌى٠ ٟظّىٓ ِٓ ف ُٙحٌّغظشؽذ( حٌذحسط) ٚف ُٙدٚحفغ عٍٛوٗ.
سحرؼخ ً :ح٤عظ حٌؼقز١ش ٚحٌفغٌٛٛ١ؿ١ش
ػٍ ٝحٌّشؽذ أْ  ٍُ٠رمذس ِٕخعذ ِٓ حٌؼمخفش حٌقل١ش ػٓ طى ٓ٠ٛحٌـغُ ٚٚظخثفٗ
ٚػ٩لظٗ رخٌغٍٛن ٚخخفش حٌـٙخص حٌؼقز ٟحٌّشوض ٞحٌز٠ ٞغ١طش ػٍ ٝأؿٙضس حٌـغُ
ح٤خش٠ٚ ٜظلىُ ف ٟحٌغٍٛن ح٦سحدٔ٧ٌ ٞغخْ ِٓ خ٩ي حٌشعخثً حٌؼقز١ش حٌخخفش حٌظ ٟطٕمً
ٌٗ ح٨كغخعخص حٌذحخٍ١ش ٚحٌخخسؿ١ش ٠ٚغظـ١ذ ربفذحس طؼٍّ١خطٗ اٌ ٝأػنخء حٌـغُ.
فخٌـٙخص حٌؼقز ٟحٌزحط ٟحٌ٩اسحد٠ ٞؼًّ رؾىً  ٨ؽؼٛس ٞأ ٨ ٞطظذخً اسحدس حٔ٦غخْ فٟ
رٌه ِ ٛ٘ٚغجٛي ػٓ حٌغٍٛن حٌغ١ش اسحدِ ٞؼً كشوش حِ٤ؼخء ٘ٚزح حٌـٙخص ٠غ١طش ػٍٝ
ؿّ١غ أؿٙضس حٌـغُ حٌظٕفغٚ ٟحٌٙنّٚ ٟحٌذٚسٚ ٞحٌظٕخعٍٚ ٟؿٙخص حٌغذد ٚحٌـٍذ ٛ٘ٚ
٠ؼًّ

ٚلض

طؼشك
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فخٔ٦غخْ ؿغُ ٔٚفظ ٚوً ِّٕٙخ ٠ئػش ف ٟح٨خش فخٌلخٌش حٌٕفغ١ش طئػش ػٍ ٝحٌؼٍّ١خص
حٌفغٌٛٛ١ؿ١ش حٌغنذ ٠ئد ٞاٌ ٝص٠خدس دلخص حٌمٍذٚ ،حٌلضْ ٠ئد ٞاٌ ٝحٔغىخد حٌذِغ ،وّخ
أْ حِ٤شحك حٌؼن٠ٛش طئد ٞاٌ ٝحٌلضْ ٚاٌ ٝحٌمٍكٚ ،ػٕذ ص٠خدس حٔفؼخي حٌغنذ ٚحعظّشحسٖ
٠ظؤػش حٌـٙخص حٌؼقز ٟرؾىً ٨اسحد ٞفظظٙش ح٨مطشحرخص حٌٕفظ ؿغّ١ش (حٌغ١ىٛعِٛخط١ش )
وخكظـخؽ  ٨ؽؼٛسِ ٞؼً مغو حٌذَ ٚحٌم ٌْٛٛحٌؼقزٚ ٟحٌقذحع حٌٕفغٚ ٟلشكش حٌّؼذس
ٚحٌغىشٚ ٞحٌشرٚ ٛرؼل ح َ٨٢حٌ١ٙىٍ١ش أ ٚرؼل ح٨مطشحرخص حٌـٍذ٠ش ٚحٌـٛ١د حٔ٨ف١ش
ٚ،حٌّشؽذ حٌلخرق ٕ٠ظزٗ دحثّخ ً اٌ ٝؽى ٜٛحٌّغظشؽذ ٠ٚظؼشف ػٍِ ٝقخدس حٔفؼخ٨طٗ .
وّخ أْ دسؿش حٔ٨فؼخي ارح صحدص ٚأصِٕض طلٌٛض ػٓ هش٠ك حٌـٙخص حٌؼقز ٟحٌّشوض ٞاٌٝ
حمطشحرخص ٚأػشحك ؿغّ١ش ٚحملش ٔظ١ـش خًٍ ف ٟأػقخد حٌلظ ف١لذع ِخ ٠غّٝ
رخٌٙغظ١ش٠خ حٌؼن٠ٛش ِؼً حٌؼّ ٝحٌٙغظ١ش ،ٞحٌقُ ،حٌؾًٍ ،حٌظؾٕؾ حٌٙغظ١ش ،ٞحٌقشحع
حٌٙغظ١ش ،ٞحٌخشط ،فمذحْ كخعش حٌزٚق ،فمذحْ حٌزحوشس حٌٙغظ١شٚ ٞغ١ش رٌه ٚػٍٝ
حٌّشؽذ أْ ٕ٠ظزٗ ٌذٚحفغ غنذ حٌّغظشؽذ.
دابعاً:ػأدسػاضعالشةػاإلرذادغة ػ
• التقبل اإلٌجابً للدارس واإلصغاء إلٌه عند التحدث عن مشكلته مع مالحظته بدقة.
• أن تكون مبنٌة على األلفة والمودة والثقة المتبادلة.
• السرٌة وااللتزام بعدم نشر المعلومات الخاصة والشخصٌة للمسترشد .
• المبادرة فً تلمس حاجات الدارسٌن اإلرشادٌة.
• االهتمام باستكشاف المشاعر واالنفعاالت الشخصٌة لدى المسترشد .
• االحترام والتقدٌر اإلٌجابً للمسترشد بغض النظر عن سلوكٌاته السلبٌة.
• عدم إصدار الحكم المسبق على الدارس .

ادارة خدمات املتدربني – قسم التوجيه واالرشاد

51

دليل التوجه واإلرشاد
• مراعاة الوسط االجتماعً والثقافً والقٌم االجتماعٌة للمسترشد ( الدارس) أثناء الجلسة
اإلرشادٌة.
• عدم استفزاز الدارس للكشف عن مشكلته أو التحقٌق معه بغرض الحصول على معلومات
معٌنة.
• تقدٌر وجهة نظر الدارس ورأٌه.
• عدم اإلفراط فً التعاطف مع الدارس فً مشكلته وااللتزام بالحدود المهنٌة .
• إنهاء العالقة اإلرشادٌة أو إحالتها عند إدراك المرشد أن االستمرار فً دراسة الحالة لٌس فً
مصلحة الدارس مع شرح األسباب.
ثاطظاً:ػاضحاجةػاضطادةػإضيػاضتوجغهػواالرذاد ػ
 فظشحص حٔ٨ظمخي  :حٌفشد ػٕذِخ ٕ٠ظمً ِٓ ِىخْ اٌِ ٟىخِْ ِٓٚ ،شكٍش اٌ ٟأخشِ ِٓ ٞشحكًّٔ٠ ٖٛلظخؽ اٌٛٔ ٝع ِٓ حٌظٛؿٚ ٗ١ح٦سؽخد كظ٠ ٝغظط١غ أْ ٠ظٛحفك ٠ٚظى١ف ِغ حٌخزشحص
حٌـذ٠ذس ٚ ،رٌه ربِذحدٖ رخٌّؼٍِٛخص حٌىخف١ش .
 حٌظغ١شحص ح٤عش٠ش  :ح٤عشس ِٚخ هشأ ػٍٙ١خ ِٓ طغ١شحص  ِٓ ،أعشس ِّظذس اٌ ٝأعشس فغ١شس ،ٚظٛٙس ِؾى٩ص أعش٠ش ِؼً حٌغىٓ ِٚ ،ؾى٩ص حٌضٚحؽ ٚ ،طٕظ ُ١ح٤عشس ٚ ،خشٚؽ حٌّشأس
ٌٍؼًّ ٚ ،طؤخ١ش حٌضٚحؽ  ،أد ٜرٌه اٌ ٝطفىه ح٤عشس ِّخ صحد كخؿش ح٤عشس اٌ ٝحٌظٛؿٗ١
ٚح٦سؽخد .
 حٌظغ١ش ح٨ؿظّخػ ٟحٌغش٠غ :عٛحء وخْ ٠ظؼٍك رخٌغٍٛن فّخ وخْ ِشفٛمخ ً أفزق ِمزً٨ٛٚحٌؼىظٚ ،حٌظمذَ ح٨لظقخدٚ ،ٞحٌفشٚق حٌفشد٠شٚ ،حٌظٛعغ ف ٟطؼٍ ُ١حٌّشأسٚ ،أ٠نخ ً ص٠خدس
حٌطّٛف ،أوذص حٌلخؿش اٌ ٝحٌظٛؿٚ ٗ١ح٦سؽخد.
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 حٌظمذَ حٌؼٍّ : ٟظٛٙس حخظشحػخص ؿذ٠ذس ( حٌشحد ، ٛ٠حٌظٍفخص  ،حٌلخعذ ح ، ٌٟ٢ؽزىشحٌّؼٍِٛخص ) ف ٟوً ر١ض أد ٜاٌ ٝطغ١١ش رؼل ح٤فىخس ٚحٌّفخ٘ٚ ُ١ح٨طـخ٘خص ٚ ،طغ١١ش حٌٕظخَ
حٌظشرٚ ٞٛحٌظغ١ش ح٨لظقخد. ٞ
 ص٠خدس أػذحد حٌذحسع :ٓ١اْ حصد٠خد حٌذحسعٚ ٓ١ططٛس حٌظؼٍِٚ ُ١فخ٘ٚ ، ّٗ١ص٠خدس ػذدحٌظخققخص أد ٜاٌ ٝمشٚسس أْ ٠ىٕ٘ ْٛخن طٛحؿذ ِشؽذ ٔفغٚ ٟحؿظّخػٌ ٟظٛؿٗ١
حٌذحسع.ٓ١
 ػقش حٌمٍك  :مغٛه حٌل١خس حٌىؼ١شس ف ٟحٌؼقش حٌلخمش ٚحٌّظغ١شحص حٌّظ٩كمش ٚحٌقشحػخصٚحٌطّٛكخص ٚحٌّؾى٩ص حٌّذٔ١ش وً رٌه ٠ئدٌٍ ٞلخؿش اٌ ٝخذِخص ح٦سؽخد .
تادعاً:ػأخالشغاتػطكظةػاضتوجغهػواإلرذادػ ػ
رّخ أْ ِٕٙش حٌظٛؿٚ ٗ١ح٦سؽخد ِ٘ٙ ٟخد ططز١مٌ ٟؼٍُ حٌٕفظ ٔٚظش٠خطٗٚ ،طخقـ ُ٠ذّسط
رذسؿخص ػٍّ١ش٘ ْ٤ٚ ،زٖ حٌّٕٙش اٌ ٝؿخٔذ وز١ش ِٓ ح١ّ٘٤ش ٚحٌخطش ف ٟحٌؼ٩لش ِغ حٌّغظشؽذ
( حٌذحسط ) ٚح٨ه٩ع ػٍ ٝأعشحسٖ ف١ظٛؿذ أْ ٠ىٌٙ ْٛخ لٛحػذ أخ٩ل١ش ٠ظم١ذ رٙخ وً ِٓ ّ٠خسط
٘زٖ حٌّٕٙش ٘ ْ٤،زٖ حٌمٛحػذ ٘ ٟحٌظ ٟطٕظُ ػًّ حٌّشؽذ ٚطنغ حٌخطٛه حٌؼخِش حٌظ ٟطغخػذٖ
ػٍ ٝطٛخ ٟحٌٛلٛع فّ١خ ٍ٠لك حٌنشس رخ٢خشٚ ٓ٠وزٌه طغخػذ ػٍ ٝطٛف١ش حٌلّخ٠ش ٌٍّٕٙش ِٓ
دحخٍٙخ ف ٟكخي ٚلٛع حٔلشحفخص ِغ رؼل صِ٩ء حٌّٕٙش .
ٚطؼظزش حٌمٛحػذ ح٤خ٩ل١ش رحص أّ٘١ش وز١شس ف ٟحٌؼًّ ح٦سؽخدِ ٟ٘ٚ ٞغئ١ٌٚش طمغ ػٍٝ
ػخطك حٌّشؽذ حٌظشرٚ ٞٛػٍ ٗ١أْ ٠ذسن أْ حٌذِ ٛ٘ ٓ٠قذس ح٤خ٩ق ٚأْ حٌظضحِٗ رخٌخٍك حٌزٞ
٠لغ ػٍ ٗ١حٌذ ٓ٠ع١نغ طقشفخطٗ ف ٟحٌطش٠ك حٌمٚ ُ٠ٛحٌغٍ.ُ١
ٕ٘ٚخ عٕؼشك رؼل أخ٩ل١خص حٌّشؽذ حٌظشر ٟ٘ٚ ٞٛػٍ ٝحٌٕل ٛحٌظخٌ:ٟ
أِ :٨ٚزخدة ػخِش
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 -0أْ ٠ظلٍ ٝحٌّشؽذ حٌظشر ٞٛرخ٤خ٩ق حٌفخمٍش لٚ ً٨ٛػّٚ ،ً٩أْ ٠ى ْٛلذٚس كغٕش ف ٟحٌقزش
ٚحِ٤خٔش ٚطلًّ حٌّغئ١ٌٚش د ًٍِ ْٚأ ٚوًٍ أ٠ ٚؤط.
 -5أْ ٠ظلٍ ٝحٌّشؽذ رخٌّشٔٚش ف ٟحٌظؼخًِ ِغ كخ٨ص حٌذحسعٚ ، ٓ١ػذَ حٌظم١ذ رؤعخٌ١ذ ِلذدس
ف ٟفِ ُٙطخٌزٚ ُٙكخؿخط ُٙح٦سؽخد٠ش ،فخٌّشٔٚش حٌّطٍٛرش ٘ ٟحٌٛعٍ١ش حٌظّ٠ ٟىٓ ٌٍّشؽذ
أْ ٠ظمزً ٠ٚغّغ أفٛحص حٌذحسعٚ ٓ١حكظ١خؿخطِٚ ُٙطخٌز ،ُٙف ٛٙحٌؾخـ حٌٛك١ذ ف ٟحٌّؼٙذ
حٌز٠ ٞـذ أْ ٠ظمزً رٌه ِّٙخ وخْ حٌذحسط ع١جخ ً أِ ٚخطجخ ً٘ٚ ...زح ٠ ٨ؼٕ ٟأْ ٔٛحفك ػٍٝ
حٌغٛء أ ٚحٌخطؤ ٌٚىٓ أْ طىٌ ْٛذٕ٠خ حٌّشٔٚش حٌىخف١ش ٨عظ١ؼخد حٌّٛلف ٚحكظٛحثٗ كظٝ
ّ٠ىٓ ٌٕخ حٌظؼشف ػٍ ٝؿٛحٔذ وؼ١شس ِٓ ِطخٌزٚ ُٙحكظ١خؿخطٌٕ ُٙظّىٓ ِٓ ِغخػذطُٙ
رخٌلقٛي ػٍٙ١خ رطش٠مش فل١لش رؼ١ذحً ػٓ حٌخطؤ.
 -3أْ ٠ظّ١ض حٌّشؽذ حٌظشر ٞٛرخ٦خ٩ؿ ٚطمزً حٌؼًّ فِ ٟـخي حٌظٛؿٚ ٗ١ح٦سؽخد وشعخٌش
١ٌٚظ وٛظ١فش رؼ١ذحً ػٓ حٌشغزخص ٚحٌطّٛكخص حٌؾخق١ش ْ٤ .حٌٛظ١فش طمٛد حٌّشؽذ اٌٝ
أدحء ػًّ ٍِ٘ ٛضَ رٗ دِ ْٚلخٌٚش ح٦رذحع ٚحٌظط٠ٛشٚ ،حٌشعخٌش ٘ ٟحٌظ ٟطزٕ ٟحٌؾخـ
ٌمن١ش ِخٚ ،حّ٠٦خْ رؤٔٙخ ِّٙش ٚعخِ١شٕ٘ٚ ،خ ٕ٠زغ ٟأْ ٠مف حٌّشؽذٚ ٓ٠لفش ؿخدس ِغ
أٔفغ٠ٚ ُٙلذدٚح ِخرح ٠ش٠ذ ً٘ ،ْٚحطـخ٘٧ٌ ُٙسؽخد ِٓ رخد حٌظغ١١ش أَ حٌٙشٚد ِٓ حٌؼًّ،
أَ ٘ ٛاّ٠خْ طخَ رؤّ٘١ش ٘زٖ حٌّٕٙش  ِٓٚأؿً حٌّغخّ٘ش ف ٟاف٩ف أفشحد حٌّـظّغ
ٚحٌّغخّ٘ش ف ٟرٕخء حٌٛهٓٚ .حٌمشحس ٕ٘خ ِظشٚن ٌزٚحص حٌّشؽذٕ٠ٚ ٓ٠زغ ِٓ حٌفشد رحطٗ
ٕ٠ٚط ٞٛػٍِ ٝغئ١ٌٚش حٌٕظش اٌ ٝح٦سؽخد وشعخٌش عخِ١شِ ٛ٘ٚ ،خ ٠لمك حٌٕـخف ٌّٕٙش
حٌظٛؿٚ ٗ١ح٦سؽخد رؼذ طٛف١ك هللا عزلخٔٗ ٚطؼخٌ.ٝ
 -4أْ ٠ظـٕذ حٌّشؽذ الخِش ػ٩لخص ؽخق١ش ِغ حٌذحسطٚ ،أْ طى ْٛحٌؼ٩لش ِ١ٕٙشْ٤ ،
حٌّشؽذ حٌظشر ٞٛألشد ؽخـ ٔ٤فظ حٌذحسعٌ ،ٓ١زٌه لذ طٕؾؤ ػ٩لش ؽخق١شٔٚ ،ظشحً
ٌطز١ؼش ػًّ حٌّشؽذ ٚهز١ؼش رؼل حٌذحسع ٓ١فٙزح ٠ؼذ ِٕضٌمخ ً خطشحً ارح ٚلغ ٠ظنشس ِٕٗ
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حٌّشؽذ ٚحٌؼٍّ١ش ح٦سؽخد٠ش ٚػٍٕ٠ ٗ١زغ ٟأْ ٠م١ذ حٌّشؽذ ٓ٠أٔفغ ُٙرلذٚد حٌؼ٩لش حٌّ١ٕٙش
د ْٚطط٠ٛش٘خ اٌ ٝػ٩لش ؽخق١ش خخفش.
 -5أْ ٠زظؼذ حٌّشؽذ ػٓ حٌظؼقذ وخفش ٚحٌ٨ظضحَ رؤخ٩ل١خص حٌؼًّ حٌّ ،ٟٕٙفخٌّشؽذ ٛ٠حؿٗ
ِـّٛػش ِٓ حٌذحسع ُ٘ ٓ١خٍ١و ِٓ أفشحد حٌّـظّغ ِٕ ُٙحٌمش٠ذ ٌٗ ػخثٍ١خ ً أ ٚع١خع١خ ً ُِٕٙٚ
حٌزؼ١ذ ٠ ِٓ ُِٕٙٚؼشفٗ أ ٚلذ ٠ى ِٓ ْٛحٌل ٟأ ٚحٌّٕطمش حٌظ٠ ٟغىٓ فٙ١خ فؼٕذ ح٨طـخٖ اٌٝ
الخِش حٌؼ٩لش حٌّ١ٕٙش ِٓ ِٕظٛس طلىّٗ حٌمشحرش ٚحٌّؼشفش أ ٚحٔ٨ظّخء فمذ كىُ حٌّشؽذ ػٍٝ
ٔفغٗ رخٌفؾً.
 -6أ٠ ٨غظخذَ حٌّشؽذ أدٚحص فٕ١ش أ ٚأعخٌ١ذ ِ١ٕٙش ٠ ٨ـ١ذ ططز١مٙخ ٚطفغ١ش ٔظخثـٙخٕ٘ٚ ،خ ٨
ِـخي ٌ٩ؿظٙخد ػٍ ٝكغخد ح٢خش ،ٓ٠ف١ـذ ػذَ حعظخذحَ ح٨خظزخسحص حٌٕفغ١ش أ ٚحٌؼمٍ١ش
ٚأٔض  ٨طٍّه حٌخزشس حٌؼٍّ١ش حٌظ ٟطغخػذن ف ٟحٌظؼخًِ ِغ ٘زٖ ح٨خظزخسحص كظ٠ ٨ ٝئد ٞرٌه
اٌ ٝح٦مشحس رخٌذحسط .
 -1ػذَ حعظخذحَ أؿٙضس حٌظغـ ً١عٛحء وخْ ػٓ هش٠ك حٌىخع١ض أ ٚحٌف١ذ ٛ٠أ ٚأ ٞأؿٙضس أخشٜ
ا ٨ربرْ ِغزك ِٓ حٌذحسط ٚرّٛحفمظٗ.
 -1ػذَ طىٍ١ف أكذ ِٓ حٌضِ٩ء غ١ش حٌّشؽذ ٓ٠ف ٟحٌّؼٙذ رخٌم١خَ رّغئ١ٌٚخطٗ ح٦سؽخد٠ش ٔ١خرش
ػٕٗ.
 -9ػذَ حعظفضحص حٌذحسط ٌٍىؾف ػٓ ِؾىٍظٗ ِّخ ٠نؼف حٌؼمش رّٕٙ١خ.
ػخٔ١خ ً :حٌغش٠ش
ٔظشح  ْ٤حٌّشؽذ عٛف ٠ظؼشك ٤عشحس حٌذحسط ف ٟك١خطٗ حٌؼخِش ٚحٌخخفش ٤ٚفشحد أعشطٗ
ِٓ خ٩ي حٌظؼخًِ ِغ دسحعش كخٌظٗ ،فؼٍ ٗ١حٌّلخفظش ػٍ ٝعش٠ش حٌّؼٍِٛخص حٌظ٠ ٟلقً ػٍٙ١خ
ٚػٕذِخ ٠خفك حٌّشؽذ ف ٟحٌّلخفظش ػٍ ٝعش٠ش حٌّؼٍِٛخص فمذ أخً رؾشه أعخع ُِٙٚ ٟؿذحً ِٓ
ؽشٚه ٚأخ٩ل١خص ِٕٙش حٌظٛؿٚ ٗ١ح٦سؽخد ٚطؾظًّ حٌغش٠ش ػٍ ٝطم١ذ حٌّشؽذ حٌظشر ٞٛرخ٨ط:ٟ
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 ٍ٠ظضَ رخِ٤خٔش ػٍِ ٝخ ٠مذَ ٌٗ أ٠ ٚطٍغ ػٍ ِٓ ٗ١أعشحس خخفش رخٌذحسط ٚر١خٔخطٗ حٌؾخق١شِٚغئ١ٌٚش طؤِٕٙ١خ مذ اه٩ع حٌغ١ش ػٍٙ١خ ٚرطش٠مش طق ْٛعش٠ظٙخ.
 ٍ٠ظضَ ػذَ ٔؾش حٌّؼٍِٛخص حٌخخفش رخٌلخ٨ص حٌظ٠ ٟم َٛرذسحعظٙخ ِٚظخرؼظٙخ. ػذَ ح٦فقخف ػٓ ٔظخثؾ دسحعش كخٌش حٌذحسط ٚح٨وظفخء ربػطخء طٛف١خص ٌّٓ  ّٗٙ٠أِشحٌذحسط ٌٍظؼخًِ ِغ كخٌظٗ.
 ف ٟكخٌش هٍذ ِؼٍِٛخص عش٠ش ػٓ كخٌش حٌذحسط ِٓ لزً حٌـٙخص ح١ِٕ٤ش أ ٚحٌمنخث١ش فؼٍٝحٌّشؽذ حٌظشر ٞٛح٦فقخف ػٓ حٌّؼٍِٛخص حٌفشد٠ش ٚرمذس حٌلخؿش فمو ٚاؽؼخس حٌذحسط رزٌه.
 ٠ـٛص ٌٍّشؽذ أْ ٠خزش ػٓ رؼل حٌلخ٨ص رؾىً لخٔ ٟٔٛف ٟحٌظشٚف حٌظخٌ١ش:.0ػٕذِخ ٠ؾىً رؼل حٌّغظشؽذ ٓ٠خطشحً ػٍ ٝح٢خش ٓ٠أ ٚػٍ ٝأٔفغ ُٙأ ٚػٍ ٟأِٓ حٌٛهٓ.
.5ػٕذِخ طى ْٛحٌّؼٍِٛخص طؾىً لن١ش لخٔ١ٔٛش ٚطذخً ف ٟػًّ حٌّلىّش.
ػخٌؼخ ً :حٌؼٍُ ٚحٌّؼشفش
أْ طظٛفش ٌذ ٜحٌّشؽذ ِؼٍِٛخص ٚحف١ش ػٓ هز١ؼش حٌزؾش ٚعٍٛو١خطِٚ ُٙشحكً ُّٔ٘ٛ
ٚحٌّؾى٩ص حٌظٛ٠ ٟحؿٙٔٛٙخ ف ٟك١خطٚ ُٙأعخٌ١ذ حٌظؼخًِ ِغ طٍه حٌّؾى٩ص ٚحٌٕظش٠خص حٌظٟ
طفغش حٌغٍٛن ٚح٤عزخد حٌّئد٠ش اٌ ٝحٌّؾى٩ص ٚوزٌه ِؼشفش ٚحلغ حٌّـظّغ ٚحٌّئعغش حٌظٟ
٠ؼًّ رٙخٚ ،أْ ٠ؼًّ رؾىً دحثُ ٚدحثذ ػٍ ٝطط٠ٛش رحطٗ ف ٟحٌـٛحٔذ ح٦سؽخد٠ش ٚرٌه ِٓ خ٩ي :
 حٌذٚسحص حٌظذس٠ز١ش ٚحٌظؼٍ ُ١حٌّغظّش. حٌّؾخسوش ف ٟحٌّئطّشحص ٚحٌٕذٚحص حٌّخظٍفش. ِٛحوزش حٌّـ٩ص حٌّظخققش ٚحٌّشحؿغ حٌلذ٠ؼش. ح٨عظفخدس ِٓ خزشحص ح٢خشٚ ٓ٠حٌضِ٩ء ف ٟحٌّٕٙش. -حٌذسحعخص حٌؼٍ١خ.
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سحرؼخ ً :حٌخزشس
طؼظزش حٌخزشس حٌـخٔذ ح٤دحث ٟف ٟػٍّ١ش ح٦سؽخدٌ ،زح ٠لظخؽ حٌّشؽذ اٌِ ٝـّٛػش ِٓ
حٌّٙخسحص ٚفِ ٟمذِظٙخ ِٙخسس طى ٓ٠ٛحٌؼ٩لش ح٦سؽخد٠ش حٌظ ٟطؾظًّ ػٍِٙ ٝخسحص حٌّ٩كظش
ٚح٦فغخء ٚحٌظؼز١ش ٚطى ٓ٠ٛحٌ٤فش ِغ حٌّغظشؽذ ٚطٛف١ش حٌز١جش ح٦سؽخد٠ش حِٕ٢ش ػُ ِٙخسحص
دسحعش حٌّؾىٍش ٚطؾخ١قٙخ ٚاػذحد ح٘٤ذحف ٚحخظ١خس هش٠مش ح٦سؽخد ػُ طم ُ٠ٛحٌؼٍّ١ش ح٦سؽخد٠ش
ٚأخ١شح أٙخء حٌؼ٩لش ح٦سؽخد٠ش.
ٚحٌّشؽذ حٌٛحػ ٟحٌٍّظضَ رمٛحػذ ِٕٙش ح٦سؽخد ٠ ٨ذػ ٟأْ ٌذ ٗ٠حٌخزشس ٚحٌّٙخسس حٌىخف١ش رً
٠غؼ ٝرىً حٌٛعخثً ٌظط٠ٛش ِٙخسحطٗ ٚلذسحطٗ طلض اؽشحف ِظخقق.ٓ١
خخِغخ ً :سػخ٠ش ِقٍلش حٌّغظشؽذ (حٌذحسط)
رّخ أْ حٌّغظشؽذ( حٌذحسط) ٘ ٛؽخـ ٌذِ ٗ٠ؾىٍش ٠ٚلخٚي أْ ٠ـذ حٌّغخػذس ِٓ حٌّشؽذ
رؾؤٔٙخ ،فؼٍ ٝحٌّشؽذ أْ ٠غخػذٖ ػٍ ٝحٌٛفٛي اٌ ٝرش حِ٤خْ ٚأْ ٠ززي حٌّشؽذ وً ِخ فٚ ٟعؼٗ
ٌّغخػذطٗ ػٍ ٝحٌّٕٚ ٛحٌٕـخف ٚطـخٚص حٌّؾى٩ص ٚطقل١ق ح٤خطخء ح٨دسحو١ش ٚحٌغٍٛو١ش
ٚطلغِ ٓ١ؾخػشٖ ٚطزٕ ٟحٌم ُ١ح٠٨ـخر١ش  ٛ٘ٚ،ف ٟؿخٔذ ِٛلفٗ ح٦سؽخد ٞػٍ ٗ١أْ ٠ذحفغ ػٓ
ِقخٌق حٌّغظشؽذ ّٕ٠ٚغ أ ٞأر ٜلذ ٍ٠لك رٗ ٚ،أْ ٠شحػ ٟػٕذ اػذحدٖ ٌٍظمخس٠ش ِخ أإطّٓ ػٍٗ١
ِٓ لزً حٌّغظشؽذ( حٌذحسط).
عخدعخً :حٌؼ٩لش ح٦سؽخد٠ش
حٌؼ٩لش ح٦سؽخد٠ش ؿخٔذ ِ ِٓ ُٙؿٛحٔذ حٌؼٍّ١ش ح٦سؽخد٠ش ف ٟٙػ٩لش ِ١ٕٙش ؽخق١ش
ٚطغظٛؿذ حٌلقٛي ػٍ ٝحٌّؼٍِٛخص حٌظ ٟطغخػذ حٌّشؽذ ٚحٌّغظشؽذ( حٌذحسط ) ػٍ ٝف٘ ُٙزح
حٌّغظشؽذ ( حٌذحسط) ٚظشٚفٗ ٚٚحلؼٗ ٚحٌّظغ١شحص حٌظ ِٓ ٟك ، ٌٗٛفٙزٖ حٌؼ٩لش ٠ـذ أْ طقخْ
ػٓ وً ِخ ِٓ ؽؤٔٗ صػضػش حٌؼمش ِغ حٌّغظشؽذ( حٌذحسط ).
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ٌٚى ٟطزذأ حٌؼ٩لش رذح٠ش عٍّ١ش فبْ ػٍ ٝحٌّشؽذ أْ ٠ذسن دٚسٖ ِٚغئ١ٌٚخطٗ رخٌٕغزش
ٌٍّغظشؽذ ( حٌذحسط )ٚرخٌٕغزش ٌٍّٕٙش حٌظٕ٠ ٟظغذ اٌٙ١خٚ ،رزٌه ػٍ ٝحٌّشؽذ أْ ٠ظمزً
حٌّغظشؽذ ( حٌذحسط ) رغل حٌٕظش ػٓ ؿٕغٗ أ ٌٗٔٛ ٚأ ٚغ١ش رٌه ِٓ حٌّظغ١شحص.
ٚػٍ ٝحٌّشؽذ أْ ٠لخٚي ف ٟاهخس حٌؼ٩لش ح٦سؽخد٠ش طٛف١ش وً ِخ ِٓ ؽؤٔٗ ؿؼً حٌؼ٩لش إِٓش ٨ٚ
٠ى ْٛحٌّغظشؽذ ( حٌذحسط) فِٛ ٟمغ حٌٙـ َٛػٍ ٗ١أ ٚطٛؿ ٗ١حٌٕمذ حٌلخد أ ٚحٌغخش٠ش ِٕٗ
ٚخخفش ف ٟحٌّشحكً ح ِٓ ٌٝٚ٤حٌؼ٩لش حٌظ٠ ٟزم ٝحٌّشؽذ فٙ١خ رؼ١ذحً ػٓ حٌٕمذ أ ٚافذحس
ح٤كىخَ.
أِخ حٌغخش٠ش ٚحٌؼمخد ف ٟٙأِٛس ٔ ٨ظقٛس أْ طذخً وؼٕخفش ف ٟأ ٞػ٩لش اسؽخد٠ش رً
عظٍلك أمشحسحً وز١شس رّٕٙش ح٦سؽخد وٍٙخ.
وّخ أْ ػٍ ٝحٌّشؽذ أْ ّ٠ظٕغ ػٓ ح٨عظفخدس ِٓ حٌّؼٍِٛخص حٌظ ٟكقً ػٍٙ١خ ِٓ حٌّغظشؽذ
( حٌذحسط ) ٤غشحك ؽخق١ش وّخ ّ٠ظٕغ أْ ٠ذخً ف ٟػ٩لخص  ٨طظقف رخٌّٛمٛػ١ش وّلخٌٚش
حٌلقٛي ػٍِ ٝؼٍِٛخص ٌٓ ٠غظف١ذ ِٕٙخ حٌّغظشؽذ فِٛ ٟلف ح٦سؽخد أ ٚطى ٓ٠ٛػ٩لش ؽخق١ش
ِؼً حٌقذحلش ٚحٌض٠خسحص حٌّٕضٌ١ش أ ٚحٌز١غ ٚحٌؾشحء أ ٚطزخدي حٌّٕخفغ.
 ٚف ٟاهخس حٌؼ٩لش ح٦سؽخد٠ش ػٍ ٝحٌّشؽذ أْ ٠ظـٕذ عئحي حٌّغظشؽذ( حٌذحسط ) أِخَ
صِ٩ثٗ ػّخ فؼً اصحء ِٛلف ِؼ ٓ١رً ػٍ ٗ١أْ ٠ظشن ِؼً ٘زٖ ح٤عجٍش دحخً حٌـٍغخص ٚدحخً
كـشس ح٦سؽخد.
عخرؼخ ً :وشحِش حٌّٕٙش
رّخ أْ حٌؼًّ ح٦سؽخدِٕٙ ٞش ٠ؾظغً رٙخ حٌؼذ٠ذ ِٓ ح٤فشحد حٌّظخقق ٓ١حٌز٠ ٓ٠مف ْٛفٟ
اهخس ػ٩لش طشرط ُٙرؾىً ِٚ ٟٕٙخخفش ِغ ِغظشؽذٌ ،ُٙ٠زح ٠ظطٍذ ِٓ حٌّشؽذ ٓ٠حْ ٠ظـٕزٛح
وً ِخ ِٓ ؽؤٔٗ ح٦عخءس اٌ ٝحٌّٕٙش ٚعّؼظٙخٚ ،ػٍ ٝحٌّشؽذ أْ ٕ٠ؤ ٞرٕفغٗ ػٓ حٌم١خَ رؤٞ
ػًّ ِٓ ؽؤٔٗ ح٦مشحس رغّؼش حٌّٕٙش ِؼً حدػخء ِٙخسحص ٌ١غض ٌذ ٗ٠أ ٚح٦ػ ْ٩ػٓ ِّخسعظٗ
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ٌطش٠ك ٠ؼٍُ أٔٙخ غ١ش رحص فؼخٌ١ش ،أ ٚحٌذػخ٠ش ٌٕفغٗ ف ٟفٛسس غ١ش ِؤٌٛفش أ ٚحعظغ٩ي ٚعخثً
ح٦ػٌٍ َ٩ذػخ٠ش ٌٕفغٗ ِٓ خ٩ي رشحِؾ طؼم١ف١ش أ ٚخخفش رخٌظٛػ١ش أ ٚامخفش ِئ٘٩ص ٌ١غض
ٌذ ٗ٠أ ٚح٦ؽخسس ٌؼن٠ٛظٗ ٌٍـّؼ١خص حٌؼٍّ١ش ٚحٌّ١ٕٙش ػٍ ٝأٔٙخ مّٓ ِٙخسحطٗ ،أ ٚحٌخشٚؽ
رخٌؼ٩لش حٌّ١ٕٙش ػٓ كذٚد٘خ حٌّ١ٕٙش حٌّظؼخسف ػٍٙ١خ أ ٚػذَ ف٤ ٗٔٛعشحس حٌّغظشؽذ( ٓ٠
حٌذحسع ) ٓ١أ ٚاّ٘خٌٗ ف ٟكفع حٌّؼٍِٛخص حٌخخفش ر ُٙأ ٚػذَ كق ٌٗٛػٍ ٝارْ ِغزك رٕمً
٘زٖ حٌّؼٍِٛخص ٌٍغ١ش أ ٚاؿشحء طـخسد ػٍ ُٙ١د ْٚارْ ِٕ ُٙأ ٚحٌظغزذ ف ٟكذٚع أمشحس ٔظ١ـش
أخطخء حٌّّخسعش أ ٚططز١ك حخظزخسحص ٔفغ١ش غ١ش ِٕخعزش أ ٚطفغ١ش٘خ رؾىً غ١ش دل١ك.
ٚحٌّشؽذ ف ٟعزِ ً١لخفظظٗ ػٍ ٝوشحِش حٌّٕٙش حٌظٕ٠ ٟظّ ٟاٌٙ١خ ّ٠ظٕغ ػٓ حٌظٛسه ف ٟأ ٞػًّ
 ٕٝٙ٠ػٕٗ حٌذٚ ٓ٠حٌخٍك ٚطـشِٗ حٔ٤ظّش حٌّؼّٛي رٙخ٠ ٛ٘ٚ ،ذسن ٠ٚلظشَ كمٛق حٔ٦غخْ حٌزٞ
٠ؼًّ ِؼٗٚ ،أٔٗ ٠ؼًّ ػٍٚ ٝلخ٠ظٗ ِٓ ح٤خطخس حٌظ ٟلذ طل١و رٗ.
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الفصل الثاني
نبذة تعريفية عن قسم التوجيو واالرشاد
 ِمذِش. حٌشإ٠ش. حٌشعخٌش. حٌٙذف حٌؼخَ. ح٘٤ذحف حٌخخفش. ِٕخ٘ؾ ٚحعظشحط١ـ١خص حٌظٛؿٚ ٗ١ح٦سؽخد. فٕ١خص حٌؼًّ ح٦سؽخد ( ٞحٌّٙخَ). حٌخذِخص حٌظ٠ ٟغؼ ٟحٌمغُ ٌظمذّٙ٠خ .ٚ -حؿزخص حٌمغُ ( ِ١ؼخق حٌؾشف).
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حٌفقً حٌؼخٟٔ
﴿ نبذة تعريفية عن قسم التوجيو واالرشاد ﴾
طقدطة :ػ
إٔخ ٔؼ١ؼ ف ٟػخٌُ ِظغ١ش ِظطٛس ٠ ٨ؼزض ػٍ ٟكخي٠ ٨ٚ ،غظّش ػٍ ٟهش٠مش إِٔٛ ٚحي ،
ٍِٟٚء أ٠نخ ً رخٌّفخؿجخص ٚحٌّؾى٩ص ٚحٌظلذ٠خص ٚحٌظ ٟطظطٍذ كٍٚ ً٨ٛؿٛٙدحً طززي  ،فىخْ ٨رذ أْ
ٔٛفش ٌٍذحسع ٓ١ػخِشً أٔٛحػخ ً ِٓ حٌخذِخص حٌظٛؿ١ٙ١ش ٚح٦سؽخد٠ش طظٕخعذ ِغ ِغظ٠ٛخط ُٙحٌؼٍّ١ش
ٚحٌؼٍّ١شٚ ،طغخػذُ٘ ف ٟا٠ـخد حٌلٍٛي حٌٕخفؼش ٌٍظلذ٠خص ٚحٌّؾى٩ص حٌظ ٟطؼظشك عز ٍُٙ١فٟ
ك١خط ُٙحٌ١ِٛ١ش ِٚ ،غخػذس حٌذحسط ف ٟطّٕ١ش ؽخق١ظٗ ِٓ وً ؿٛحٔزٙخ ٚأرؼخد٘خ ٚاٌ ٝطلم١ك
حٌظى١ف ح٨ؿظّخػٚ ٟحٌٛفٛي رٗ اٌِ ٝغظِٕ ٜٛخعذ ِٓ حٌقلش حٌٕفغ١ش ٌ١ىِٛ ْٛحهٕخ ً فخػً٩
ِٕٚظـخ ً لخدسحً ػٍ ٝطٍز١ش كخؿخطٗ ٚكخؿخص ِـظّؼشٚ .طؼظزش ػٍّ١ش حٌظٛؿٚ ٗ١ح٨سؽخد ػٍّ١ش
ِظّّش ِٚىٍّش ٌؼٍّ١ش حٌظؼٍٚ ُ١حٌظؼٍُ  ،ك١غ أْ ػٍّ١ش حٌظٛؿٚ ٗ١ح٨سؽخد طؼطٌٍ ٟؼٍّ١ش حٌظشر٠ٛش
دفؼخ ً ٌظـؼٍٙخ أوؼش فخػٍ١ش ٌٚ ،ظلم١ك أ٘ذحف حٌؼٍّ١ش حٌظشر٠ٛش رٛؿٗ أوًّ لخِض ادحسس حٌّؼٙذ
رخعظلذحع لغُ خخؿ ٌٍظٛؿٚ ٗ١ح٦سؽخد ٌظمذ ُ٠خذِخص حٌظٛؿٚ ٗ١ح٦سؽخد ٌٍذحسع. ٓ١
اضرؤغةػ:ػ
خذِش اسؽخد٠ش ِظّ١ضس ٌٍذحسع ٓ١ف ٟحٌزشحِؾ ح٦ػذحد٠ش .
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اضرداضة :ػ
طمذ ُ٠خذِش حٌظٛؿٚ ٗ١ح٦سؽخد حٌٕفغٚ ٟح٨ؿظّخػٌٍ ٟذحسع ٓ١ف ٟحٌزشحِؾ ح٦ػذحد٠ش ِٓ خ٩ي
رشحِؾ ِظخققش طغخػذُ٘ ف ٟطؼض٠ض لذسحط ُٙح٤وخد١ّ٠ش ٚحٌؾخق١ش ٚحوظؾخف لذسحط ُٙحٌىخِٕش.
اضكدفػاضعام :ػ
ٙ٠ذف لغُ حٌظٛؿٚ ٗ١ح٦سؽخد اٌِ ٟغخػذس حٌذحسط ػٍ ٝطّٕ١ش ؽخق١ظٗ ِٓ وً ؿٛحٔزٙخ
حٌٕفغ١ش ٚح٨ؿظّخػ١ش ٚحٌغٍٛو١ش ٚحٌّ١ٕٙش ٚحٌّؼشف١ش ٚاٌ ٝطلم١ك حٌظى١ف.
األعدافػاضخاصة :ػ



طّٕ١ش ِٙخسحص حٌظٛؿ ٗ١حٌزحطٌ ٟذ ٜحٌذحسط ٚحٌٛفٛي رٗ اٌ ٝدسؿش ِٓ حٌٛػٟ
٨عظىؾخف رحطٗ ٚاِىخٔخطٗ ٚلذسحطٗٚ .طمذ ُ٠خذِخص حٌظٛؿٚ ٗ١ح٦سؽخد ٚحٌظط٠ٛش
حٌؾخق.ٟ



ِغخػذس حٌذحسط ػٍ ٝف ُٙرحطٗ ٚف ُٙظشٚفٗ ٚٚحلؼٗ ٚحٌز١جش ِٓ ك ٌٗٛرل١غ ٠غظط١غ
ِٛحؿٙش حٌّؾى٩ص حٌل١خط١ش ٚحٌظغٍذ ػٍٙ١خ.



طغ ً١ٙؿٛحٔذ حٌّٕ ٛحٌطز١ؼٌ ٟذ ٜحٌذحسط ِٚغخػذطٗ ٌٍٛفٛي رٗ اٌ ٟألق ٝدسؿخص
حٌٕنؾ حٌٕفغٚ ٟح٨ؿظّخػ.ٟ



اوغخد حٌذحسط حٌّٙخسحص حٌؾخق١ش ٚح٨ؿظّخػ١ش حٌظ ٟطّىٕٗ ٚطلقٕٗ ِٓ حٌٛلٛع فٟ
حٌّؾى٩ص ٚاوغخرٗ ِٙخسحص كً حٌّؾى٩ص ٚحطخخر حٌمشحسحص.
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طلغ ٓ١حٌؼٍّ١ش حٌظشر٠ٛش  ٚحٌظؼٍ١ّ١ش ٌذ ٜحٌذحسط ِٓ خ٩ي اػخسس حٌذحفؼ١ش ٚحٔ٦ـخص
ٌٍظلق ً١حٌذسحعٌ ٟذِ ٗ٠غ ِشحػخس حٌفشٚق حٌفشد٠ش.



طّٕ١ش حٌغٍٛو١خص ح٠٦ـخر١ش ٌذ ٜحٌذحسط ٚطؼذ ً٠حٌغٍٛن حٌغٍزٌ ٟذ.ٗ٠



سػخ٠ش حٌفجخص حٌخخفش ِٓ حٌذحسع. ٓ١



ِغخػذس حٌذحسط ػٍ ٝطّٕ١ش ِٛح٘زٗ ٚلذسحطٗ ح٦رذحػ١ش.

طظاعجػوادتراتغجغاتػاضتوجغهػواإلرذاد:
حٌّٕٙؾ حّٔ٦خثٟ
٠ٚطٍك ػٍ ٗ١حٌّٕٙؾ حٔ٦ؾخث ٟأ ٚحٌظى٠ٚ ٟٕ٠ٛلظ ٞٛػٍ ٝح٦ؿشحءحص ٚحٌؼٍّ١خص حٌقل١لش حٌظٟ
طئد ٞاٌ ٝحٌّٕ ٛحٌغٌٍ ُ١ذ ٜح٤ؽخخؿ حٌؼخدٚ ٓ١٠ح٤ع٠ٛخء ٚح٨سطمخء رؤّٔخه عٍٛو ُٙحٌّشغٛرش
خ٩ي ِشحكً ّٔ ُ٘ٛكظ٠ ٝظلمك أػٍِ ٝغظ ِٓ ٜٛحٌٕنؾ ٚحٌقلش حٌٕفغ١ش ٚحٌظٛحفك حٌٕفغٟ
ػٓ هش٠ك ِّٔ ٛفِٛ َٛٙؿذ ٌٍزحص ٚطمزٍٙخ ٚ ،طلذ٠ذ أ٘ذحف عٍّ١ش ٌٍل١خس ٚ ،طٛؿ ٗ١حٌذٚحفغ
ٚحٌمذسحص ٚحِ٦ىخٔخص حٌظٛؿ ٗ١حٌغٍٔ ُ١فغ١خ ً ٚحؿظّخػ١خ ً ٚطشر٠ٛخ ً ١ِٕٙٚخ ً ٚسػخ٠ش ِظخ٘ش حٌؾخق١ش
حٌـغّ١ش ٚحٌؼمٍ١ش ٚحٌٕفغ١ش ٚح٨ؿظّخػ١ش.
حٌّٕٙؾ حٌٛلخثٟ
٠ٚطٍك ػٍ ٗ١حٌظلق ٓ١حٌٕفغ ٟمذ حٌّؾى٩ص ٚح٨مطشحرخص ٚحِ٤شحك  ٛ٘ٚ ،حٌطش٠مش حٌظٟ
٠غٍىٙخ حٌذحسط و٠ ٟظـٕذ حٌٛلٛع فِ ٟؾىٍش ِخ.
حٌّٕٙؾ حٌؼ٩ؿٟ
٠ٚظنّٓ ِـّٛػش حٌخذِخص ٠مذِٙخ حٌّشؽذ ح٨ؿظّخػ ٟطٙذف اٌِ ٝغخػذس حٌذحسط ٌؼ٩ؽ
ِؾى٩طٗ ٚحٌؼٛدس اٌ ٝكخٌش حٌظٛحفك ٚحٌقلش حٌٕفغ١ش ٙ٠ٚ ،ظُ ٘زح حٌّٕٙؾ رخعظخذحَ ح٤عخٌ١ذ
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ٚحٌطشق ٚحٌٕظش٠خص حٌؼٍّ١ش حٌّظخققش ف ٟحٌظؼخًِ ِغ حٌّؾى٩ص ِٓ ك١غ طؾخ١قٙخ ٚدسحعش
أعزخرٙخ ٚ ،هشق ػ٩ؿٙخ ٚ ،حٌظ٠ ٟم َٛرٙخ حٌّظخقق ْٛفِ ٟـخي حٌظٛؿٚ ٗ١ح٦سؽخد.
سظغاتػاضعطلػاإلرذاديػ(ػاضطكام):ػ



حٌّمخرٍش ح٦سؽخد٠ش.



دسحعش حٌلخٌش.



حٌٍمخءحص حٌـّخػ١ش ٚحٌظٛؿ ٗ١حٌـّؼ ٟحٌٛلخثٚ ٟحٌزٕخث.ٟ



ح٦سؽخد ح٤عش ِٓ ٞخ٩ي ِمخر٩ص أ١ٌٚخء أِٛس حٌذحسع.ٓ١



حٌظٛؿٚ ٗ١ح٦سؽخد حٌّ.ٟٕٙ



ػمذ حٌّلخمشحص ٚحٌٕذٚحص ٚٚسػ حٌؼًّ.



حٌٕؾشحص حٌظشر٠ٛش ٚحٌّ١ٕٙش.



خذِش حٌز١جش حٌّلٍ١ش.



حٌذسحعخص ٚح٤رلخع.

ػ

ػ

ػ
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اضخدطاتػاضتيػغدعيػاضقدمػضتقدغطكاػػ:


حٌظٛؿٚ ٗ١ح٦سؽخد حٌذ:ٟٕ٠
٘ ٛحٌظٛؿ ٗ١حٌزٙ٠ ٞذف اٌ ٝطى ٓ٠ٛحٌؾخق١ش حٌّغٍّش ٚطلقٕٙ١خ مذ حٌظ١خسحص حٌّٕلشفش

ٚح٦سؽخد ح٦ع ِٟ٩ف ٟؿّ١غ حٌٕٛحك ٟحٌٕفغ١ش ٚح٤خ٩ل١ش ٚح٨ؿظّخػ١ش ٚحٌظشر٠ٛش ٚحٌّ١ٕٙش
ٌى٠ ٟقزق حٌذحسط ػنٛحً فخٌلخ ً ف ٟحٌّـظّغ.


حٌظٛؿٚ ٗ١ح٦سؽخد حٌٕفغ ٚ ٟح٨ؿظّخػ:ٟ
 ٛ٘ٚػزخسس ػٓ ح٨عظؾخسحص ِٚـّٛػش خذِخص طٙذف اٌ ٝح٘٨ظّخَ رخٌذحسط ِٓ
حٌٕخك١ش حٌٕفغ١ش ٚح٨ؿظّخػ١ش ِٚغخػذطٗ ػٍ ٝف ُٙحٌمنخ٠خ ٚحٌّؾى٩ص حٌظ ٟطنؼف
لذسطٗ ػٍ ٝحٌؼطخء ٚا٠ـخد حٌلً ٌٙخ رّخ ٠ظٕخعذ ِغ لذسحطٗ ٚاِىخٔ١خطٗ ِٓ ِٙخسحص ٛ١ِٚي
رطش٠مش طئد ٞاٌ ٝطى١فٗ ِغ ٔفغٗ ِٚغ ِـظّؼٗ.



حٌظٛؿٚ ٗ١ح٦سؽخد حٌظشر:ٞٛ
ِ ٛ٘ٚغخػذس حٌذحسط ف ٟحٌظغٍذ ػٍ ٝحٌقؼٛرخص حٌظ ٟطؼظشمٗ أػٕخء دسحعظٗ ف ٟحٌّؼٙذ

ِ ٚغخػذطٗ ف ٟطلم١ك حٔ٦ظخؿ١ش حٌظ ٟطغخػذٖ فِٛ ٟحؿٙش حٌّؾى٩ص حٌظشر٠ٛش ٚػ٩ؿٙخ
ٌظلم١ك طٛحفمٗ حٌظشر.ٞٛ


حٌظٛؿٚ ٗ١ح٦سؽخد حٌفشد:ٞ
 ٟ٘ٚؿٍغخص اسؽخد٠ش فشد٠ش ِخطو ٌٙخ ٠ظُ ح٨طفخق ر ٓ١حٌّشؽذ ح٨ؿظّخػ ٚ ٟحٌذحسط فٟ

ؿ ِٓ ٛحٌخقٛف١ش ٚحٌغش٠ش ٌّٕخلؾش حٌّؾى٩ص حٌظ٠ ٟؼخِٕٔٙ ٟخ حٌذحسط عٛحء وخٔض ٔفغ١ش
أ ٚحؿظّخػ١ش أ ٚأعش٠ش أ ٚطشر٠ٛش أ ٚحلظقخد٠ش أ ٚفل١ش ٠٦ـخد حٌٛعخثً ٚحٌطشق حٌّٕخعزش
ٌلٍٙخ ٚحٌظؼخًِ ِؼٙخ .
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حٌظٛؿٚ ٗ١ح٦سؽخد حٌـّخػ:ٟ
 ٟ٘ٚؿٍغخص ٌٚمخءحص ؿّخػ١ش طؼمذ ِغ حٌذحسع ٓ١فٚ ٟلض ٚحكذ ِٚىخْ ٚحكذ ٌّٕخلؾش

لنخ٠خ ِؼٕ١ش رٙذف اطخكش حٌفشفش أِخَ حٌـّ١غ ٌظؼٍ ُ١أعخٌ١ذ حٌظخخهذ ٚحٌّؾخسوش ٚطزخدي
ح٢سحء  ٚرٕخء حٌؼمش حٌّظزخدٌش ِغ ح٢خش.ٓ٠
واجباتػاضقدمػ(ػطغثاقػاضذرف) :ػ



ِشحػخس حٌخقٛف١ش ف ٟحٌّؼٍِٛخص حٌظ٠ ٟؼطٙ١خ حٌذحسط ٌٍّشؽذ ح٨ؿظّخػ ٟعٛحء وخٔض
ِؼٍِٛخص ؽخق١ش أ ٚأعش٠ش ٠ش ٜأٔٙخ طؼ ٓ١حٌّشؽذ ف ٟحٌّ٦خَ رّؾىٍظٗ ٚرٌه حخظ١خس٠خ ً ٨
اؿزخس٠خ ً.



ِشحػخس حٌغش٠ش ك١غ طظً ؿّ١غ حٌّؼٍِٛخص ف ٟعش٠ش طخِش ر ٓ١حٌذحسط ٚحٌّشؽذ
ح٨ؿظّخػ٘ٚ ٟزٖ حٌّؼٍِٛخص عشحً رّٕٙ١خ ٠ ٨طٍغ ػٍٙ١خ أكذ ا ٨رشمٚ ٝأِش ِٓ حٌذحسط
ٔفغٗ ٌّغخػذطٗ ِٓ لزً أخقخث ٓ١١آخش٠ ٓ٠لخي اٌ.ُٙ١



طلم١ك حٌظى١ف ٚحٌظٛحفك ح٤وخد ّٟ٠دحخً حٌّؼٙذ .



كً حٌّؾى٩ص ح٨ؿظّخػ١ش.



حعظمزخي حٌّمظشكخص ح٠٦ـخر١ش ٚح٢سحء حٌظ ٟطٙذف اٌ ٝخذِش حٌذحسط .
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الفصل الثالث

 ٔقخثق اسؽخد٠ش ػخِش ٌٍذحسع.ٓ١ٔ -قخثق ٚاسؽخدحص خخفش ٌٍذحسع ٓ١رّٕخعزش ح٨خظزخسحص.
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الفصل الثالث
﴿نصائح إرشادية عامة لمدارسين﴾
 آمن با﵀ تعالى إيماناً قوياً  ،واستعن بو فيما ينوبك من أمور حياتك الدراسية واالسرية
واالجتماعية وغيرىا.

 ثق في نفسك وفى عقمك وقدراتك ،وتأكد أنك قادر عمى النجاح والتفوق فأنت لست أقل
ممن سبقوك عمى طريق النجاح.
 اجتيد في دراستك وتأكد أن كل مجيود تبذلو سيعود عميك بالنفع والخير ألن ا﵀ ال ُيضيع
أجر من أحسن عمالً.
 أحرص عمى الحضور باك ارً إلى المعيد فااللتزام بالدوام دليل عمى انضباطك.
 ال تقول غداً سأبدأ الدراسة فغداً ىذا سيولد منو غد جديد وستمر أيام السنة الدراسية
وتجد أن التقصير يحاصرك من صوب كل مادة.
 ال تَ ِ
حمل في رأسك فكرة صعوبة المواد الدراسية فتصبح أسير ليذه األفكار.
 أطمِق العنان لممشاعر اإليجابية ،كالفرح والبيجة والسعادة والحب واليدوء النفسي وروح
الفكاىة والمرح من غير مبالغة ،فإن لذلك آثاره اإليجابية عمى مسيرتك نحو التفوق
والنجاح.
 عزيزي الدارس احرص عمى أن تكون مصدر ثقة اآلخرين بك وحافظ عمى ىذه الثقة وكن
أىال ليا.
 احرص عزيزي الدارس عمى حسن عالقتك بزمالئك وأساتذتك في المعيد.
سموكك ايجابي مع اآلخرين.
 اىتم بتنمية ميارِاتك االجتماعية وأجعل
َ
 انظر إلي آثار الدارسين الناجحين وال تنظر إلى الفاشمين منيم وتجعميم انموذج لك.
ادارة خدمات املتدربني – قسم التوجيه واالرشاد

44

دليل التوجه واإلرشاد
 حافظ عمى صحتك ،فإن العقل السميم في الجسم السميم ،والمحافظة تكون باستخدام
العادات السميمة لمتغذية والنوم والرياضة ،وقبل ذلك بطمب العافية والسالمة من ا﵀
تعالى.
 حدد ىدفك في الحياة وضعو نصب عينيك ،واجتيد في الوصول إليو بكل قوتك وامكانياتك
وِ
الزم نفسك بالتخطيط لموصول إلى ذلك اليدف.
لزم األمر سواء ألىمك أو ألستاذك أو
 ال تتردد في االعتراف بأخطائك واالعتذار عنيا إذا َ
لزميمك فاالعتراف بالذنب فضيمة.
 احرص عمى نظافة جسمك وأسنانك ومالبسك فالنظافة من اإليمان ونقيضيا يكون مدعاة
لنفور اآلخرين منك فال تجعل ىذا السبب البسيط ينغص عميك حياتك وأنت في ربيع
العمر.
 احرص عمى نظافة المعيد كأنو بيتك.
 كن متفائالً وتوقع النجاح دائماً.
 اترك ما ال يعنيك ،فمست مسئوالً عن كل شيء.
 كن صادقاً أميناً حساساً لماحاً لطيفاً أنيقاً.
 ال تستسمم لمغضب واالنفعال والتوتر فيذا كمو يقمل التركيز ويضعف مستوى أداءك.
 أحرص عمى األمانة واالستقامة في العمل .
 أنظر من تختار لصحبتك فالصديق شخص ذو دور خطير في حياتنا ويقول المثل المأثور
 :قل لي من تصاحب أقل لك من أنت.
 اعتمد عمى نفسك وال تحاول الغش.
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﴿ نصائح وارشادات خاصة لمدارسين بمناسبة االختبارات ﴾
ػاألدرغةػشبلػوأثظاءػوبعدػاضطذاصرة ػ
 لزً حٌّزحوشس :حٌٍ ُٙأٔ ٟأعؤٌه ف ُٙحٌٕزٚ ٓ١١كفع حٌّشعٍٚ ٓ١حٌّ٩ثىش حٌّمشر ،ٓ١حٌٍُٙحؿؼً أٌغٕظٕخ ػخِشس رزوشن ٚلٍٛرٕخ رخؾ١ظه ٚأعشحسٔخ رطخػظه أه ػٍ ٝوً ؽٟء لذ٠ش،
كغزٕخ هللا ٔٚؼُ حٌٛو.ً١
 رؼذ حٌّزحوشس :حٌٍ ُٙأٔ ٟحعظٛدػظه ِخ لشأص ِٚخ كفظض ِٚخ طؼٍّض فشدٖ ػٕذ كخؿظ ٟاٌٗ١أه ػٍ ٝوً ؽٟء لذ٠ش ،كغزٕخ هللا ٔٚؼُ حٌٛو.ً١
  َٛ٠ح٨خظزخس  :حٌٍ ُٙأٔ ٟطٛوٍض ػٍ١ه ٚعٍّض أِش ٞاٌ١هٍِ ٨ ،ـؤ ِٕٚـخ ِٕه ا ٨اٌ١ه. دخٛي لخػش ح٨خظزخس :سد أدخٍِٕ ٟذخً فذق ٚأخشؿِٕ ٟخشؽ فذق ٚحؿؼً ٌِٓ ٌٟذٔه عٍطخٔخ ً ٔق١شح.
 لزً حٌزذء رخٌلً :سد حؽشف ٌ ٟفذس٠ٚ ٞغش ٌ ٟأِشٚ ٞحكًٍ ػمذس ِٓ ٌغخٔ٠ ٟفمٗل .ٌٟٛحٌٍ ٨ ُٙع ًٙاِ ٨خ ؿؼٍظٗ عٚ ٩ٙأٔض طـؼً حٌلضْ ارح ؽجض ع٠ ،٩ٙخ أسكُ
حٌشحكّ.ٓ١
 أػٕخء ح٨خظزخس  ٨ :اٌٗ ا ٨أٔض عزلخٔه أ ٟوٕض ِٓ حٌظخٌّ٠ ٓ١خ ك٠ ٟخ ل َٛ١رشكّظهأعظغ١غ  ،سد اْ ِغٕ ٟحٌنش ٚأٔض أسكُ حٌشحكّ.ٓ١
 ػٕذ حٌٕغ١خْ  :حٌٍ٠ ُٙخ ؿخِغ حٌٕخط ف ٨ َٛ٠ ٟس٠ذ ف ٗ١حؿّغ ػٍ ٟمخٌظ.ٟ -رؼذ حٔ٨ظٙخء :حٌلّذ هلل حٌز٘ ٞذحٔخ ٌٙزح ِٚخ وٕخ ٌٕٙظذ ٨ٌٛ ٞأْ ٘ذحٔخ هللا.
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تدعػطرقػدتوصضصمػإضىػاضظجاحػبإذنػاضضهػتعاضى :ػ
 -0حرذأ ِٛ٠ه رخ٤روخس ٚحكشؿ ػٍ ٝحٌق٩س فٚ ٟلظٙخ كظ٠ ٝزخسن هللا ِٛ٠ه.
 -5وٓ ٚحػمخ ً ِٓ ٔفغه ٚطٛوً ػٍ ٝهللا أػٕخء حٌّزحوشس.
 -3مغ ر ٓ١ػ١ٕ١ه حٌطّٛف ٚحٌظخط١و ٌٍّغظمزً ٚلً أٔخ أعظط١غ أْ أطفٛق ،أٔخ أعظلك
حِ٨ظ١خص.
 ٨ -4طٍظفض اٌِ ٝخ ٠ؾٛػ ػٍ ٝطشو١ضن أػٕخء حٌؾشف.
 -5حرذأ رخٌّزحوشس ِزىشحً  ٨ٚطؼظخد حٌغٙش فبٔٗ ٠نؼف حٌزحوشس.
 -6فخكذ ح٤خ١خس حٌّظّ١ض ٨ٚ ٓ٠طشحفك أفذلخء حٌغٛء.
١٘ -1ت ٌٕفغه ؿٛحً ِٕخعزخ ٌٍذسحعش.
 -1حٌّزحوشس حٌ١ِٛ١ش طغخػذن ٌ٩عظؼذحد حٌـ١ذ ٚطلم١ك حٌٕظ١ـش حٌّشم١ش ،فخكشؿ ػٍٙ١خ
دحثّخ ً.
" -9طزوش أْ حٌٕـخف ف ٟحِظلخْ ح٢خشس ٘ ٛحٌٕـخف حٌلم١م ٚ ،ٟحٌفٛص رشمخ هللا ٘ ٛحٌفٛص
حٌّٕؾٛد".
طعوشاتػاالدتذصارػاضجغد ػ
ٕ٘خن رؼل حٌقؼٛرخص حٌظّ٠ ٟىٓ أْ طؼٛله ػٓ حٌّزحوشس ٚحٌظ٠ ٟـذ ػٍ١ه أْ طىظؾفٙخ
ٚطلخٚي حٌظغٍذ ػٍٙ١خ ،كظ ٝطغظط١غ أْ طذخً ف ٟحٌّزحوشس حٌفؼخٌشٚ ،أُ٘ ٘زٖ حٌقؼخد:
 -0ػذَ حٌمذسس ػٍ ٝحٌظشو١ض أػٕخء حٌّزحوشس ،فظفمذ ٚلظه ف ٟحٌظٕمً ِٓ دسط اٌ ٝآخش ِٓٚ
ِخدس اٌ ٝأخش ٜد ْٚأْ طزحوش ؽ١جخ ً.
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 -5طشحوُ حٌذسٚط ٚػذَ حٌمذسس ػٍ ٝطٕظٚ ُ١لظه ٌٔ٩ظٙخء ِٕٙخ.
 -3وشح٘١ش رؼل حٌّٛحد حٌذسحع١شٚ ،طقذ٠ك حٌفخؽٍ ٓ١حٌز٠ ٓ٠خٛفٔٛه ِٕٙخ ٠ٚقٛسٙٔٚخ ٌه
ػٍ ٝأٔٙخ (رؼزغ) ّ٠ ٨ىٓ حٌظغٍذ ػٍ.ٗ١
 -4أفذلخء حٌغٛء حٌز٠ ٓ٠ن١ؼٚ ْٛلظه ف ٟحٌٍٚ ٛٙحٌٙشحء د ْٚطمذ٠ش ِ ٞ٤غج١ٌٛش.
 -5حٌمٍك ٚحٌظٛطش حٌٕخطـخْ ػٓ حٌّؾى٩ص حٌخخفش أ ٚحٌؼخهف١ش ٚحٌظ ٟطؾظض حٌز٘ٓ ٚطنؼف
ِٓ لذسطه ػٍ ٝح٨عظزوخس حٌـ١ذ ٚحٌظمذَ حٌذسحع.ٟ
صغفػتذاصرػ؟ػ ػ
ٌظلم١ك حٌّزحوشس حٌفؼخٌش حٌظ ٟطمٛدن ربرْ هللا اٌ ٝلّش حٌٕـخف ٚحٌظفٛق ٠ـذ أْ طّش
رخٌّشحكً حٌؼ٩ع حٌظخٌ١ش :حٌمشحءس ح٦ؿّخٌ١ش ٌٍذسط ،حٌلفع ٚحٌّزحوشسٚ ،حٌظغّ١غ أٚ
حٌّشحؿؼش ٚ .فّ١خ  ٍٟ٠وً ِشكٍش رؾٟء ِٓ حٌظفق:ً١
أ :ً٨ٚحٌمشحءس ح٦ؿّخٌ١ش ٌٍذسط
٠ـذ أْ طزذأ ِزحوشطه رمشحءس حٌذسط لشحءس ػخِش رقٛسس اؿّخٌ١ش ٚعش٠ؼش ٌٌّ٧خَ
رّلظ٠ٛخطٗ ِٛٚمٛػٗ٠ٚ ،ـذ ػٍ١ه حطزخع ح٦سؽخدحص حٌظخٌ١ش:
 -0طمغ ُ١حٌذسط اٌ ٝػٕخ ٓ٠ٚوز١شس سث١غ١شٚ ،طمغ ُ١وً ػٕٛحْ سث١غ ٟاٌ ٝػٕخٓ٠ٚ
فشػ١ش أفغش ِٕٗٚ ،كفظٙخ ٌظى ٓ٠ٛفٛسس اؿّخٌ١ش ػخِش ػٓ حٌذسط ف ٟرٕ٘ه ٚطلم١ك
حٌظشحرو ر ٓ١أؿضحثٗ.
 -5لشحءس حٌذسط اؿّخٌ١خ ً ٚرغشػش لزً حٌؾشٚع ف ٟلشحءطٗ طفق١ٍ١خ ً ٚدسحعظٗ ربِؼخِّْ ،خ
٠غخػذ ػٍ ٝعشػش حٌلفع ٠ٚض٠ذ حٌمذسس ػٍ ٝحٌظشو١ض.
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 -3ح٘٨ظّخَ رذسحعش حٌشع َٛحٌظٛم١ل١ش ٚحٌّخططخص ٚحٌـذحٚي حٌظٍخ١ق١شِٚ ،لخٌٚش
ح٦ؿخرش ػٓ رؼل حٌظذس٠زخص حٌؼخِش ٚح٤عجٍش حٌّزخؽشس كٛي حٌذسط.
ػخٔ١خ ً :حٌلفع ٚحٌّزحوشس
حٌمخػذس حٌز٘ز١ش ٌظلم١ك أػٍ ٝحٌذسؿخص ٚأفنً حٌٕظخثؾ ف ٟأِ ٞخدس ٘( :ٟأكفع ػُ أكفع
ػُ أكفع) ،فشغُ أّ٘١ش حٌف ُٙف ٟػٍّ١ش حٌّزحوشس ا ٨أٔٗ ِّٙخ وخٔض لذسطه ػٍ ٝحٌف ُٙف ٩رذ
أْ طلفع حٌّؼٍِٛخص حٌظ ٟعٛف طنؼٙخ ف ٟح٨خظزخسٚ ،وؼ١ش ِٓ حٌذحسع ٓ١ح٤رو١خء ٠شؿغ
فؾٍ ُٙاٌ ٝحػظّخدُ٘ ػٍ ٝحٌف ُٙفمو د ْٚحٌلفع ،رؼىظ رؼل حٌذحسعِ ٓ١ظٛعط ٟحٌزوخء
حٌز ٓ٠حعظطخػٛح حٌظفٛق ف ٟح٨خظزخسحص ِؼظّذ ٓ٠ػٍ ٝلذسط ُٙحٌفخثمش ػٍ ٝحٌلفع ٚلٍِٓ ً١
حٌف ُٙكظ ٝف ٟأدق حٌّٛحد ِؼً حٌش٠خم١خص.
ٚفّ١خ  ٍٟ٠اسؽخدحص ٘خِش طغخػذن ػٍ ٝحٌلفع حٌـ١ذ ٌٍّؼٍِٛخص:
 -0طؼشف ػٍ ٝحٌٕمخه حٌشث١غ١ش ف ٟحٌذسط ٚمغ خطخ ً طلظٙخ ٚوشس لشحءطٙخ كظ ٝطؼزض فٟ
رٕ٘ه ٚرحوشطه.
 -5حف ُٙحٌمٛحٔٚ ٓ١حٌمٛحػذ ٚحٌّؼخد٨ص ٚحٌٕظش٠خص فّٙخ ً ؿ١ذحً ػُ حكفظٙخ.
 -3مغ أعجٍش طٍخـ أؿضحء حٌذسط حٌّخظٍفش ،ػُ أؿذ ػٕٙخ وظخرش ٚؽفخ٘١ش.
 -4لغُ حٌّٛحد حٌطٍ٠ٛش اٌٚ ٝكذحص ِظّخعىش ٠غ ًٙفّٙٙخ ٚكفظٙخ وٛكذس ِظشحرطش.
 -5ػك رٕفغه ٚرزحوشطه ٚحكفع رغشػش.
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ػخٌؼخ ً :حٌظغّ١غ
٠ؼظمذ وؼ١ش ِٓ حٌذحسع ٓ١أْ لشحءس حٌذسط ٚفِٚ ّٗٙلخٌٚش كفظٗ طىفٌ ،ٟىٕٗ ػٕذِخ
٠لخٚي اؿخرش أكذ ح٤عجٍش ف ٟح٨خظزخسحص فبٔٗ ٠مف كخثشحً ٠ٚمٛي( :أ ٟأػشفٙخ ٚأفّٙٙخ)
ٌىٕٗ ٠ ٨غظط١غ ح٦ؿخرش٠ٚ ،شؿغ رٌه اٌ ٝاّ٘خٌٗ ٌؼٍّ١ش حٌظغّ١غ ٚػذَ ادسحوٗ ١ّ٘٤ظٙخ
حٌمقٚ ،ٜٛطظّؼً أّ٘١ش حٌظغّ١غ فّ١خ :ٍٟ٠
 -0حٌظغّ١غ ٠ىؾف ٌه ِٛحمغ مؼفه ٚح٤خطخء حٌظ ٟطمغ فٙ١خ ،فِ ٛٙشآس ٌزحوشطه.
 ٛ٘ -5حٌٛعٍ١ش حٌم٠ٛش ٌظؼز١ض حٌّؼٍِٛخص ٚص٠خدس حٌمذسس ػٍ ٝطزوش٘خ ٌفظشس أهٛي.
 -3أٔٗ ػ٩ؽ ٔخؿق ٌٍغشكخْ فخٌذحسط حٌز٠ ٞزحوش رذ ْٚطغّ١غ ٕ٠غ ٝرؼذ ٚ َٛ٠حكذ وّ١ش
طغخِ ٞٚخ ٕ٠غخٖ حٌذحسط حٌز٠ ٞم َٛرخٌظغّ١غ رؼذ ِٛ٠ 36خ.
ٚطخظٍف هشق حٌظغّ١غ رخخظ٩ف ِخدس حٌذسحعش ٚهش٠ك وً دحسط ف ٟحٌّزحوشسٌٚ ،ىٓ أفنً
هشق حٌظغّ١غ ٘ ٟحٌظ ٟطؾزٗ حٌطش٠مش حٌظ ٟعٛف طغظخذِٙخ ف ٟح٨خظزخس ِٓٚ ،أُ٘ هشق
حٌظغّ١غ:
 حٌظغّ١غ حٌظلش٠ش٠ٚ ،ٞى ْٛرٌه رىظخرش حٌٕمخه حٌشث١غ١ش ٚحٌمٛحٔٚ ٓ١حٌمٛحػذ ٚحٌشعَٛحٌظٛم١ل١ش ٚر١خٔخطٙخ٠ٚ ،ظُ حٌظؤوذ ِّخ طىظزٗ رخٌشؿٛع اٌ ٝحٌىظخد٠ٚ ،ـذ ػٕذ حٌىظخرش
ٌٍظغّ١غ أ ٨طٙظُ رظلغ ٓ١حٌخو أ ٚحٌظشط١ذ ٚحٌظٕظٚ ،ُ١أّخ حوظذ رغشػش ٚرخو وز١ش كظٝ
طؼظخد حٌـشأس ف ٟحٌىظخرش ٚحٌمذسس ػٍ ٝطقل١ق أخطخثه.
 حٌظغّ١غ حٌؾف ٛ٘ٚ ،ٞٛأعٚ ًٙأعشع حٌطشق٠ٚ ،ـذ ِ٩كظش ِخ ٌ ٍٟ٠ظلم١ك أفنًحٌٕظخثؾ:
 -0ارح وٕض طغّغ ٌٕفغه ٠ـذ حٌشؿٛع اٌ ٝحٌىظخد ف ٟح٤ؿضحء حٌظ ٨ ٟطظؤوذ ِٕٙخ.
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 -5حٌظغّ١غ ِغ أكذ حٌضِ٩ء أفنً ِٓ حٌظغّ١غ ٌٕفغه.
 -3حٌظغّ١غ ف ٟفٛسس ِٕخلؾش ِٚلخٌٚش ٌؾشف حٌذسط ٠ؼطٔ ٟظ١ـش أفنً.
 وُ ِٓ حٌٛلض طمن ٗ١ف ٟحٌغّ١غ ؟٠ظٛلف رٌه ػٍ ٝهز١ؼش حٌّخدس حٌظ ٟطغظزوش٘خٚ ،رٌه ٚفمخ ً ٌٍمٛحػذ حٌظخٌ١ش:
 -0ارح وخٔض حٌّخدس ِفىىش ٚغ١ش ٚحملش فؤٔض طلظخؽ اٌٚ ِٓ % 91 ٝلض حٌّزحوشس
ٌٍظغّ١غ.
 -5ارح وخٔض حٌّخدس ػزخسس ػٓ ٔظش٠خصِ ،ؼخد٨صِ ،قطٍلخص ،طٛحس٠خ ،لٛحٔ ،ٓ١أعّخء،
فخٌظغّ١غ ٘ ٛحٌؼٍّ١ش ح٤عخع١ش ف ٟحٌّزحوشس.
 -3ارح وخٔض حٌّخدس أدر١ش وخ٨لظقخد ٚحٌفٍغفش ٚػٍُ حٌٕفظ ،فؤٔض طلظخؽ آٌِ % 51 ٝ
ٚلض حٌّزحوشس ٌٍظغّ١غ.
سحرؼخ ً :حٌّشحؿؼش
ٌٍّشحؿؼش فٛحثذ وؼ١شس ؿذحً أّ٘ٙخ طؼز١ض حٌّؼٍِٛخصٚ ،عٌٛٙش حعظشؿخػٙخ ِشس أخشٜ
ػٕذِخ طغؤ ي فٙ١خ ،وّخ أْ ِشحؿؼش حٌذسٚط حٌغخرمش رخٔظظخَ ٠غخػذن ػٍ ٝفِ ُٙخ ٠غظـذ
ِٕٙخ فّٙخ ً وخِٚ ً٩فٚ ٟلض ألً ِٓ عخرمظٙخ.
 و١ف طشحؿغ ؟ ٨ -0طلخٚي ِشحؿؼش ؿّ١غ حٌذسٚط دفؼش ٚحكذس ٚأّخ لغّٙخ اٌِ ٝشحكً ِظظخرؼش.
 -5طقفق حٌؼٕخ ٓ٠ٚحٌىز١شس أ ٨ٚػُ حٌؼٕخ ٓ٠ٚحٌفشػ١شِ ،غ ِلخٌٚش طزوش حٌٕمخه حٌٙخِش.
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 -3كخٚي وظخرش حٌٕمخه حٌشث١غ١ش ف ٟحٌذسط ٚحٌمٛحٔٚ ٓ١حٌّؼخد٨ص ٚحٌمٛحػذ ِٚخ ؽخرٙٙخ.
 -4أؿذ ػٓ رؼل ح٤عجٍش حٌؾخٍِش٠ٚ ،فنً أْ طى ِٓ ْٛأعجٍش ح٨خظزخسحص حٌغخرمش.
ّ٠ -5ىٓ أْ طى ْٛحٌّشحؿؼش ف ٟفٛسس ؿّخػ١ش ِٓ خ٩ي هشف أعجٍش ٚح٦ؿخرش ػٍٙ١خ ِغ
رؼل حٌضِ٩ء ِّخ ٠ض٠ذ ِٓ كّخعه ٚلذسطه ػٍ ٝحٌظزوش ٚح٨عظشؿخع.
 ِظ ٝطشحؿغ ؟لذ ٠ظٓ حٌزؼل أْ حٌّشحؿؼش طى ْٛف ٟآخش حٌؼخَ أ ٚلزً ح٨خظزخسحص فموٌٚ ،ىٓ رٌه غ١ش
فل١ق ،فخٌّشحؿؼش ِٓ أٚي حٌؼخَ حٌذسحع٘ ٟخِش ؿذح ٌٍظؤوذ ِٓ طؼز١ض حٌّؼٍِٛخص ٚحٌمذسس
ػٍ ٝطزوش٘خٌٚ ،زٌه ٠ـذ ػٍ١ه حطزخع ح٢ط:ٟ
ِ -0شحؿؼش ِخدط ٓ١أ ٚػ٩ع ػٍ ٝح٤وؼش وً أعزٛع رل١غ طغظىًّ ِشحؿؼش ؿّ١غ حٌّٛحد ِشس
وً ؽٙش.
 -5طخق١ـ  َٛ٠ح٦ؿخصس ح٤عزٛػٌٍّ ٟشحؿؼش.
 -3حٌّشحؿؼش لزً ح٨خظزخسحص ٘خِش ؿذحً ٚمشٚس٠ش ٙٔ٤خ ِفظخف حٌظفٛق.
االختباراتػ ػ
طؤوذ ِٓ ؿذٚي ح٨خظزخسحص لزً ِٛػذٖ رٛلض وخف.
 ٨طـٙذ ٔفغه لزً ح٨خظزخس ٚأ٘ظُ رغزحثه.
 ٨طىؼش ِٓ حٌّٕزٙخص  ٨ٚطظٕخٚي ح٤د٠ٚش حٌّغٙشس ف ٟٙطنشن أوؼش ِّخ طف١ذن.
أػذ أدٚحطه وً ٌٍ١ش هزمخ ً ِ٨ظلخْ حٌغذٚ ،خز لغطخ ً وخف١خ ً ِٓ حٌٕ َٛلزً ح٨خظزخس ٌظشطخف ؿغّ١خ ً
ٔٚفغ١خ ً ٚرٕ٘١خ ً ٚطشوض ف ٟح٨خظزخس.
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رىش ف ٟحٌز٘خد اٌٌ ٝـٕش ح٨خظزخسٚ ،لذ أخزص ِخ ٍ٠ضِه ِٓ أدٚحص ٨ٚ ،طٕغ ٝسلُ ؿٍٛعه،
ٚأدخً ح٨خظزخس ِغظش٠ق حٌـغُِ ،طّجٓ حٌٕفظٚ ،حػمخ ً ِٓ حٌٕـخف.
حلشأ ٚسلش ح٤عجٍش وٍٙخ ؿ١ذحً ربِؼخْ ٘ٚذٚء  ٨ٚطظؼـً ف ٟح٦ؿخرش ٨ٚ ،طظشدد ػٕذ ح٦ؿخرش أٚ
ح٨خظ١خس كظ٠ ٨ ٝن١غ ٚلظه.
لغُ صِٓ ح٦ؿخرش ر ٓ١ح٤عجٍش حٌّطٍٛد ح٦ؿخرش ػٍٙ١خٚ ،حطشن رؼل حٌٛلض ٌٍّشحؿؼش٨ٚ ،
طغخدس ٌـٕش ح٨خظزخس لزً حٔظٙخء حٌٛلض.
حطشن فشحغخ ً رؼذ اؿخرظه ػٓ وً عئحي فشرّخ طلظخؽ اٌ ٝص٠خدس ؽ١جخ ِخ ػٕذ حٌّشحؿؼش.
حرذأ رخ٦ؿخرش ػٓ ح٤عجٍش حٌغٍٙشٚ ،طؤوذ ِٓ ح٤عجٍش ح٦ؿزخس٠ش ٚح٨خظ١خس٠ش.
٠فنً أْ طىظذ ِغٛدس ٌ٧ؿخرشٚ ،طؤوذ أْ حٌّقلق ٠شؿغ اٌٙ١خ أك١خٔخ ٠ٚلظغذ ٌه دسؿخطٙخ.
كذد حٌّطٍٛد ِٓ حٌغئحي رخٌنزوٚ ،أؿذ ػٍ ٝلذسٖٚ ،سطذ اؿخرظه ف ٟؽىً ػٕخفش ٚفمشحص.
ارح طزوشص ٔمطش ِظؼٍمش رغئحي آخش ٚأٔض طـ١ذ فغخسع رىظخرظٙخ ف ٟحٌّغٛدس لزً أْ طٕغخ٘خ.
 ٨طظشن أ ٞعئحي ِطٍٛد ِٕه اؿخرظٗ د ْٚأْ طىظذ فٚ ،ٗ١ارح ٌُ طغظطغ ح٦ؿخرش ػٓ حٌغئحي
وٍٗ فؤؿذ ػٓ حٌـضء حٌز ٞطؼشفٗ ِٕٗ ،فبْ رٌه ٠لظغذ ٌه ف ٟحٌذسؿخص.
 ٨طخشؽ ِٓ لخػش ح٨خظزخس لزً أْ طشحؿغ اؿخرخطه فشرّخ طى ْٛلذ ٔغ١ض ؽ١جخ أ ٚطظزوش ؽ١جخ
ؿذ٠ذح طن١فٗ ٌ٧ؿخرش.
حػظّذ ػٍٔ ٝفغه  ٨ٚطلخٚي حٌغؼ ،فّٓ غؾٕخ ٌ١ظ ِٕخ وّخ لخي سعٛي هللا ،وّخ أْ ِلخ٨ٚطه
ٌٍغؼ طض٠ذ ِٓ طٛطشن ٚحمطشحرهٚ ،طؾظض أفىخسنٚ ،طؼشمه ٌ٦غخء حِظلخٔه ٚحٌشعٛد فؤكزس
أْ طن١غ ٔفغه.
طزوش أْ ٚمٛف خطه ٔٚظخفش وشحعش ح٦ؿخرشٚ ،كغٓ طٕظ ُ١ح٦ؿخرخص ٚػشمٙخ ِٓ أُ٘
ػٛحًِ حٌٕـخف ٚحٌظفٛق.
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الفصل الرابع
الحقوق و الواجبات
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الفصل الرابع
﴿الحقوق و الواجبات﴾
أوالًػسيػاضطجالػزغرػاألصادغطي :ػ
 .0حٌّؾخسوش ف ٟحٔ٤ؾطش حٌّمخِش حٌظ٠ ٟمذِٙخ حٌّؼٙذ ٚفمخ ً ٌٍٛحثق ٚحٌظؼٍّ١خص حٌّٕظّش ٌزٌه.
 .5حٌلقٛي ػٍ ٟحٌشػخ٠ش حٌقل١ش حٌىخف١ش رخٌؼ٩ؽ دحخً حٌّشوض حٌقل ٟحٌظخرغ ٌٍّؼٙذ.
 .3ح٨عظفخدس ِٓ ِشحفك  ٚخذِخص حٌّؼٙذ ( حٌغىٓ – حٌّىظزخص حٌّشوض٠ش ٚحٌفشػ١ش –
حٌّطخػُ – ِٛحلف حٌغ١خسحص ٚ .........غ١ش٘خ) ٚرٌه ٚفمخ ً ٌٛحثق ٚحٌٕظُ حٌّؼّٛي رٙخ
دحخً حٌّؼٙذ .
 .4حٌلقٛي ػٍ ٟحٌّىخفآص حٌّخد٠ش حٌّمشسس ٔظخِخً.
 .5حٌؾى ٜٛأ ٚحٌظظٍُ ِٓ أ ٞأِش ٠ظنشس ِٕٗ ف ٟػ٩لظٗ رؤػنخء ٘١جش حٌظذس٠ذ أ ٚحٌمطخع
أ ٚأ ٞحدحسس ِٓ حدحسحص حٌّؼٙذ ٠ٚ ،ى ْٛطمذ ُ٠حٌؾى ٜٛأ ٚحٌظظٍُ ٚفمخ ً ٌٍمٛحػذ حٌّؼّٛي
رٙخ ف ٟحٌّؼٙذ ٚ ،طّى ٓ١حٌذحسط ِٓ ِؼشفش ِق١ش ؽىٛحٖ ِٓ لزً حٌـٙش حٌّغجٌٛش ػٕٙخ
.
 .6طّى ِٓ ٕٗ١حٌذفخع ػٓ ٔفغٗ أِخَ أ ٞؿٙش رخٌّؼٙذ ف ٟأ ٞلن١ش طؤد٠ز١ش طشفغ مذٖ،
ٚػذَ فذٚس حٌؼمٛرش رلمٗ ا ٨رغّخع ألٛحٌٗ ٚ،رٌه ِخ ٌُ ٠ؼزض أْ ػذَ كنٛسٖ وخْ
ٌؼزس غ١ش ِمزٛي .
 .1حٌلفخظ ػٍِ ٟؼٍِٛخص حٌذحسط ٍِٚفٗ دحخً حٌّؼٙذ ٔٚضح٘ش حٌظؼخًِ ِؼٗ ٚػذَ طغٍ ُ١أٞ
ِٕٙخ اٌٍ ٨ذحسط ٔفغٗ أ ٌٟٚ ٚأِشٖ أ٠ ِٓ ٚفٛمٗ رزٌه سعّ١خًِ .خ ػذح حٌلخ٨ص حٌظٟ
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٠طٍذ فٙ١خ طغٍ ُ١أِ ٚؼشفش ِلظ٠ٛخص رٌه ٠ ٨ٚ ،ـٛص افؾخء أٔ ٚؾش ِلظ٠ٛخص ٍِفٗ ِخ
ٌُ ٠ىٓ رٌه حٌٕؾش ٔظ١ـش ٌمشحس رؼمٛرش طؤد٠ز١ش ف ٟكك حٌذحسط.
 .1كك حٌذحسط ِٓ ر ٞٚح٨كظ١خؿخص حٌخخفش ف ٟحٌلقٛي ػٍ ٟحٌخذِش حٌ٩ثمش ٚحٌّٕخعزش
٨كظ١خؿخطٗ ٚفمخ ً ٌٔ٥ظّش ٚحٌمٛحػذ حٌّشػ١ش.
حقوقػاضدارس :ػ
 .0طٛف١ش حٌز١جش حٌظذس٠ز١ش حٌّٕخعزش ٌظلم١ك ح٨عظ١ؼخد ٚحٌذسحعش ر١غش ٚعٌٛٙش ِٓ خ٩ي
طٛف١ش ؿّ١غ حِ٨ىخٔخص حٌظؼٍ١ّ١ش حٌّظخكش ٌخذِش ٘زح حٌٙذف .
 .5حٌلقٛي ػٍ ٟحٌّخدس حٌظؼٍ١ّ١ش ٚحٌّؼشفش حٌّشطزش رخٌّمشسحص حٌظ٠ ٟذسعٙخٚ ،رٌه ٚفمخ ً
ٌ٥كىخَ ٚحٌٍٛحثق حٌظ ٟطلىُ حٌؼًّ ح٤وخد.ّٟ٠
 .3حٌلقٛي ػٍ ٟحٌخطو حٌذسحع١ش ٚحٌظخققخص حٌّظخكش ٌٗ ٚ ،وزح ح٨ه٩ع ػٍ ٟحٌـذحٚي
حٌذسحع١ش لزً رذء حٌذسحعش .
 .4حٌظضحَ أػنخء ٘١جش حٌظذس٠ذ رخٌّؼٙذ رّٛحػ١ذ ٚأٚلخص حٌّلخمشحص ٚحعظ١فخء حٌغخػخص
حٌؼٍّ١ش ٚحٌّؼٍّ١ش ٌٙخ ٚ ،ػذَ اٌغخء حٌّلخمشحص أ ٚطغ١١ش أٚلخطٙخ ا ٨ف ٟكخٌش حٌنشٚسس
ٚرؼذ ح٦ػ ْ٩ػٓ رٌه ،ػٍ ٟأْ ٠ظُ اػطخء ِلخمشحص رذٍ٠ش ػٓ طٍه حٌظ ٟأٌغ١ض أ ٚغخد
ػٕٙخ ػن١٘ ٛجش حٌظذس٠ذ ٨عظ١فخء حٌّمشس ٚ ،رٌه رؼذ حٌظٕغ١ك ِغ حٌذحسعٚ ٓ١حٌمطخع
حٌّؼٕ ٟربطّخَ رٌه .
 .5ح٨عظفغخس ٚحٌّٕخلؾش حٌؼٍّ١ش حٌ٩ثمش ِغ أػنخء ٘١جش حٌظذس٠ذ ،د ْٚسلخرش أ ٚػمٛرش فٟ
رٌه ػٍِ ،ٗ١خ ٌُ ٠ظـخٚص حٌٕمخػ ِخ طمظن ٗ١ح٢دحد حٌؼخِش ٚكذٚد حٌٍ١خلش ٚحٌغٍٛن فٟ
ِؼً طٍه ح٤كٛحي ،عٛحء وخْ رٌه أػٕخء حٌّلخمشس أ ٚأػٕخء حٌغخػخص حٌّىظز١ش.
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 .6أْ طى ْٛأعجٍش ح٨خظزخسحص مّٓ حٌّمشس حٌذسحعِٚ ٟلظ٠ٛخطٗ ٚحٌّغخثً حٌظ ٟطّض
اػخسطٙخ أ ٚح٦كخٌش اٌٙ١خ أػٕخء حٌّلخمشحص ٚأْ ٠شحػ ٟحٌظٛص٠غ حٌّظٛحصْ ٚحٌّٕطمٟ
ٌٍذسؿخص رّخ ٠لمك حٌظم ُ١١حٌؼخدي ٌمذسحص حٌذحسط.
 .1اؿشحء ؿّ١غ ح٨خظزخسحص حٌظ ٟطؼمذ ٌٍّمشس ِخ ٌُ ٠ىٓ ٕ٘خن ِخٔغ ٔظخِ٠ ٟلٛي دْٚ
اؿشحثٙخ ٚفمخ ً ٌٍٛحثق ٚحٌظؼٍّ١خص حٌخخفش رزٌه ،ػٍ ٟأْ ٠ظُ اػ َ٩حٌذحسط رلشِخٔٗ ِٓ
وخف.
دخٛي ح٨خظزخس لزً رٌه رٛلض ٍ
ِ .1ؼشفش ح٦ؿخرش حٌّٕٛرؿ١ش ٤عجٍش ح٨خظزخسحص حٌفقٍ١ش ٚطٛص٠غ حٌذسؿخص لزً اؿشحء
ح٨خظزخس حٌٕٙخث ٟحٌّمشس.
 .9هٍذ ِشحؿؼش اؿخرظٗ ف ٟح٨خظزخس حٌٕٙخثٚ ،ٟرٌه ٚفك ِخ طمشسٖ حٌٍٛحثق ٚحٌمشحسحص
حٌقخدسس ػٓ حٌّؼٙذ ف ٟطٕظ ُ١آٌ١ش طٍه حٌّشحؿؼش ٚمٛحرطٙخ.
ِ .01ؼشفش ٔظخثـٗ حٌظ ٟكقً ػٍٙ١خ ف ٟح٨خظزخسحص حٌؾٙش٠ش ٚحٌفقٍ١ش ٚحٌٕٙخث١ش حٌظ ٟأدح٘خ
رؼذ حٌفشحؽ ِٓ طقل١لٙخ ٚحػظّخد٘خ .
اضتزاطاتػاضدارسػ-ػػسيػاضطجالػاألصادغطيػػػػػ ػ
 -0حٌظضحَ حٌذحسط رؤٔظّش حٌّؼٙذ ٌٛٚحثلٗ ٚطؼٍّ١خطٗ ٚحٌمشحسحص حٌقخدسس ػٕٗٚ ،ػذَ
حٌظلخ ً٠ػٍٙ١خ أ ٚحٔظٙخوٙخ أ ٚطمذٚ ُ٠ػخثك ِضٚسس ٌٍلقٛي ػٍ ٟأ ٞكك أ١ِ ٚضس
خ٩فخ ً ٌّخ طمن ٟرٗ ح٤كىخَ رحص حٌؼ٩لش.
 -5كًّ رطخلش حٌذحسط أػٕخء ٚؿٛدٖ ف ٟحٌّؼٙذ ٚطمذّٙ٠خ ٌٍّٛظف ٓ١أ ٚأػنخء ٘١جش
حٌظذس٠ذ ػٕذ هٍزٙخ ِٓ لزٍٚ ُٙػٕذ حٔٙخء أِ ٞؼخٍِش ٌٍذحسط دحخً حٌّؼٙذ.
 -3ػذَ حٌظؼشك ٌّّظٍىخص حٌّؼٙذ رخ٦ط٩ف أ ٚحٌؼزغ رٙخ أ ٚطؼطٍٙ١خ ػٓ حٌؼًّ أٚ
حٌّؾخسوش ف ٟرٌه ،عٛحء ِخ وخْ ِٕٙخ ِشطزطخ ً رخٌّزخٔ ٟأ ٚحٌظـ١ٙضحص.
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 -4حٌظضحَ حٌذحسط رخٌظؼٍّ١خص حٌخخفش رظشط١ذ ٚطٕظٚ ُ١حعظخذحَ ِشحفك حٌّؼٙذ
ٚطـ١ٙضحطٗ ٌ٥غشحك حٌّخققش ٌٙخٚٚ ،ؿٛد حٌلقٛي ػٍ ٟارْ ِغزك ِٓ حٌـٙش
حٌّخظقش ٨عظؼّخي طٍه حٌّشحفك أ ٚحٌظـ١ٙضحص ػٕذ سغزش حعظخذحِٙخ أ ٚحٔ٨ظفخع
ِٕٙخ ف ٟغ١ش ِخ أػذص ٌٗ.
 -5حكظشحَ أػنخء ٘١جش حٌظذس٠ذ  ٚحٌّٛظفٚ ٓ١حٌذحسعٚ ٓ١حٌؼّخي ِٓ ِٕغٛر ٟحٌّؼٙذ
ٚغ١شُ٘ ِٓ ِٕغٛر ٟحٌؾشوخص حٌّظؼخلذس ِغ حٌّؼٙذ ٚحٌضحثشٚ ٓ٠ػذَ حٌظؼشك ٌُٙ
رخ٠٦زحء رخٌمٛي أ ٚحٌفؼً رؤ ٞفٛسس وخٔض.
 -6حٌظضحَ حٌذحسط رخٌضٚ ٞحٌغٍٛن حٌّٕخعز٥ٌ ٓ١ػشحف ح٤وخد١ّ٠ش ٚح٢دحد ح٨ع١ِ٩ش ،
ٚػذَ حٌم١خَ رؤػّخي ِخٍش رخ٤خ٩ق ح٨ع١ِ٩ش ٚح٢دحد حٌؼخِش حٌّشػ١ش دحخً حٌّؼٙذ.
 -1حٌ٨ظضحَ رخٌٙذٚء ٚحٌغىٕ١ش دحخً ِشحفك حٌّؼٙذ ٚحِ٨ظٕخع ػٓ حٌظذخٚ ٓ١ػذَ اػخسس
ح٦صػخؽ أ ٚحٌظـّغ غ١ش حٌّؾشٚع ف ٟحِ٤خوٓ حٌّخققش ٌزٌه.
 -1ػىظ فٛسس ا٠ـخر١ش ػٓ ؽخق١ش حٌذحسط رخٌّؼٙذ ٚػذَ ح٦عخءس اٌ ٟعّؼش
حٌّؼٙذ إِٔ ٚغٛر ٗ١أ ٚحٌذحسع ٓ١ف.ٗ١
اضتزاطاتػاضدارس
 -0حٔ٨ظظخَ ف ٟحٌذسحعش ٚحٌم١خَ رـّ١غ حٌّظطٍزخص حٌذسحع١ش ف ٟمٛء حٌمٛحػذ ٚحٌّٛحػ١ذ
حٌّٕظّش ٌزذء حٌذسحعش ٙٔٚخ٠ظٙخٚ ،رٌه ٚفمخ ً ٌ٥كىخَ حٌٛحسدس ٚحٌٍٛحثق ٚحٔ٤ظّش حٌغخس٠ش
رخٌّؼٙذ.
 -5حكظشحَ حٌمٛحػذ ٚحٌظشط١زخص حٌّظؼٍمش رغ١ش حٌّلخمشحص ٚحٔ٨ظظخَ فٙ١خ ٚػذَ حٌظغ١ذ ػٕٙخ
ا ٨رؼزس ِمزٛي ٌٍٛحثق ٚحٌٕظخَ .
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 -3ػذَ حٌغؼ أ ٚحٌّؾخسوش ف ٗ١رؤ ٞفٛسس وخٔض ػٕذ اػذحد حٌزلٛع ٚحٌّظطٍزخص حٌذسحع١ش
ح٤خشٌٍّ ٜمشسحص ،أٔ ٚغزش ػًّ حٌغ١ش...حٌخ.
 -4حٌظضحَ حٌذحسط رخٌمٛحػذ ٚحٌظشط١زخص حٌّظؼٍمش رخ٨خظزخسحص ٚحٌٕظخَ فٙ١خ ٚػذَ حٌغؼ أٚ
حٌّغخػذس ف ٟحسطىخرٗ رؤ ٞفٛسس ِٓ حٌقٛس  ،أ ٚحٔظلخي حٌؾخق١ش أ ٚحٌظض٠ٚش أ ٚحدخخي
ِٛحد أ ٚأؿٙضس ِّٕٛػش ف ٟلخػش ح٨خظزخس أ ٚحٌّؼخًِ .
 -5حٌظضحَ حٌذحسط رخ٦سؽخدحص ٚحٌظؼٍّ١خص حٌظٛ٠ ٟؿٙٙخ حٌّغجٛي أ ٚحٌّشحلذ ف ٟلخػش
ح٨خظزخسحص أ ٚحٌّؼخًِ ٚػذَ ح٨خ٩ي رخٌٙذٚء أػٕخء أدحء ح٨خظزخسحص .

إذا ملكت أمور الناس برهبة القانون
وسطوة العقاب فإنهم قد ٌتجنبون
الرذٌلة ولكن عن غٌر تورع أو
استحٌاء أما إذا ارشدتهم بالفضٌلة
ُ
الخلقٌة
،وأشعت بٌنهم الحاسة
والعدالة االجتماعٌة  ،فإنهم لن ٌلبثوا
طوٌالً حتى ٌصبحوا أسوٌا.
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الفصل اخلامس
مصطمحات نفسية
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حٌفقً حٌخخِظ
﴿ مصطمحات نفسية ﴾
م

المصطمح

0

الشخصية
Personality

ىي البناء الكمي الفريد لمسمات الذي يميز الفرد عن غيره من األفراد (ىي

5

السماتTrait

ىي نزعات )صفات) ثابتة نسبياً و يمكن تعديميا بالقدوة الحسنة والتربية

3

اإلسقاط
Projaction

حيمة دفاعية يستخدميا الفرد بطريقة ال شعورية لمدفاع عن نفسو

4

التقمص أو التوحد
Identification

محاولة اقتباس صفات شخص آخر يعجب بو الفرد وتقميده في كل شيء

5

إليامInspiration

خاطر يأتي من الالشعور بمعاني وأفكار تورد عمى افرد دون تفكير مسبق

6

اضطرابات الشخصية
Personality
disorders

ىي الشخصية التي تنطوي عمى خصائص معينة تتسبب في عدم تكيف أو

حٌظفغ١ش ٚحٌّؼٕٟ

مكون فريد يتكرر)

الصحيحة.

واإلحساس باألمان مثل إلقاء عيوبو الشخصية عمى اآلخرين مثال شخص

يكذب ويتيم اآلخرين بالكذب.

وىو عكس اإلسقاط.

وقد تصدق أحياناً.

معاناة الشخص نفسو أو المحيطين بو ولمشخصية جانبين وراثي ومكتسب ،
وىي مجموعة من األعراض التي تصيب الشخصية المسببة ليا عدم التكيف

أو السواء  ،وقد يكون مصدر ىذه األعراض وراثياً أو مكتسباً أو من خالل

تفاعل االثنين معاً.

ادارة خدمات املتدربني – قسم التوجيه واالرشاد

11

دليل التوجه واإلرشاد

م

المصطمح

حٌظفغ١ش ٚحٌّؼٕٝ

1

التوافق النفسي
Adjustment
Psychologic
al

ىو درجة مالئمة الفرد مع نفسو والمجتمع المحيط بو أو ىو تكيف الفرد مع

1

الشخصية

اليستيرية
Histrionic .P

المشاعر رغم ضحالتيا في حقيقة األمر مع قدرة عالية عمى خداع النفس

9

الشخصية

الوسواسية
Obsessive
.P

تتميز بوجود وساوس مع ضمير حي وبحث عن الكمال مع عدم مرونة

إضافة إلى اإلحساس عالي بالذنب ،وىي تتميز بالدقة واتقان العمل وقيادة

01

الشخصية المضادة

تتميز صفات الشخصية المضادة لممجتمع بالفشل في بناء عالقات حميمة

00

الصرع
Epilepsy

05

الخوف المرضي
Phobia

03

الساديةSadism

04

األنا العميا
Super-ego

لممجتمعAnti-
Social .P

ذاتو وتفاعمو مع اآلخرين بشكل جيد ومقبول من المجتمع المحيط.
ىي شخصية استعراضية تحاول جذب انتباه اآلخرين من خالل المبالغة في
والوقوع في الكذب المرضي.

منضبطة وكثير الصدام مع اآلخرين.

مع اآلخرين واالندفاعية وراء الغرائز  ،مع عدم شعور بالذنب  ،وعمل أي
شيء دون خوف ضد نفسو والمجتمع  ،مع وجود عالقة وثيقة بينو وبين

الجريمة وال يؤثر فيو العقاب بالسجن أو غيره من األساليب المؤلمة.

اضطراب عصبي وجسمي يصيب صاحبو بالتشنج وفقدان القدرة عمى
اإلحساس أو الشعور  ،وىو عبارة عن عدة أمراض تشترك كميا في حدوث

نوبات يختل فييا نشاط المخ.

ىو عبارة عن اضطراب خوف أو ىمع أو قمق من شيء في أصمو غير مثير لمخوف.

عبارة عن انحراف جنسي يتمثل في الحصول عمى المذة الجنسية عند إيقاع
األلم والقسوة عمى الطرف اآلخر وسميت بيذا االسم نسبة إلى (دي ساد)

نظ ارً لظيور ىذه الرغبة لديو.

وىو مصطمحات المدرسة التحميمية وأحد تموثات الشخصية الرتب وازع نفسي
إلدراك الحق من الباطل والقدرة عمى التفرقة بينيا  ،وتقع األنا العميا في لغة
التحميل النفسي في الالشعور  ،وتحوي أوامر اآلباء خالل فترة الطفولة

المبكرة إلى حوالي سن الخامسة  ،ومن خواص األنا العميا نقد وتأنيب
اإلنسان لنفسو  ،والشعور بالذنب.
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05

األناEgo

وىو الجزء الواقعي والعممي من النفس أو الذات  ،وتقع بعضيا في الشعور

06

انطوائً

والبعض في الالشعور ووظيفتيا حسب نظرية التحميل النفسي التوفيق بين

مبادئ األنا األعمى ورغبات اليوى.

Introversive

01

شخص انعزالً ،وٌمٌل إلى األعمال التً ال تتعامل مع الجمهور وال ٌحب التجمعات ،
وٌراقب ذاته دائما ً  ،وهو شدٌد الحساسٌة ألي موقف اجتماعً.

انبساطً

وهو عكس االنطوائً وهو شخص مرح ٌحب اآلخرٌن وٌتفاعل معهم  ،وهو متفائل

Extraversion

بالمستقبل ال ٌتؤثر باألزمات والمواقف الصعبة وٌمٌل إلى األعمال التً تتعامل مع
الجمهور وقد استخدم (كارل ٌونج) مصطلح االنبساط واالنطواء فً تقسٌم الشخصً.

01

إٌحاء
Impressiveness

هو مدى ما ٌتقبله المرء وٌعمل به من أفكار مع اآلخرٌن بعض الناس أكثر إٌحاء من
غٌرهم مثالً البسطاء أكثر إٌحا ًء من المتعلمٌن  ،واستخدم هذا المصطلح فً التنوٌم
المغناطٌسً  ،وكذلك فً السحر والشعوذة.

09

51

اتجاه نفسً

مفهوم ٌستخلص من مجموعة من آراء وقٌم الفرد نحو موضوع ما وٌتسم بالثبات

Attitude

النسبً.

الطالقة
Fluency

50

المرونة
Flexibility

وهو مختصة بإنتاج األفكار والعبارات والكلمات مما ٌشٌر إلى قدرة عقلٌة فاعلة ،كما
ٌشٌر إلى القدرة على سٌولة األفكار وسهولة تولٌدها.

وىي قدرة عقمية تعني القدرة عمى تغيير الحالة الذىنية بتغير المواقف  ،وعدم
الجمود عمى المألوف  ،وىذا يعني القدرة عمى تقديم أفكار حول استجابات ال

تنتمي لفئة واحد أو مظير واحد.

55

األصالة
Geniunity

وىو قدرة عقمية تشير إلى التفكير األصيل الذي ال يكرر أفكار المحيطين بو أو

53

استرخاء
Relaxation

حالة جسمية تشير إلى إراحة الجسم والعضالت وغمق العينين والتنفس بعمق

54

التبول الالإرادي
Enuresis

عبارة عن انسياب أو تدفق أو نزول البول ال إرادياً وقد يحدث خالل النوم أو

يقمدىم ،بل يأتي بأفكار وحمول غير مألوفة أو متوقعة.
واراحة المخ والعقل من كل التأثيرات المجيدة.

اليقظة ،ويحدث غالباً كمظير لمشكمة نفسية لدى األطفال.
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ما و ارء عمم النفس  ،وييتم باإلدراكات خارج الحواس مثل توارد

55

با ار سيكولوجي
 BaraPsychologyالخواطر وظواىر أخرى تعتبر خارج قدرة اإلنسان العادي وقد اىتم

56

بصيرة أو استبصار
Inisght

إدراك كمي أو جزئي من مريض لموقف من المواقف أو اضطراب

51

بالدة الحس
Bradyesthesia

سمة شخصية يتصف صاحبيا بأنو متبمد المشاعر ال يتأثر بالنقد

51

توىم المرض
Delirium morbid
Pathological

(يونج) بصفة خاصة بظاىرة معرفة أشياء خارج إدراك الحواس.

نفسي أو عضوي أو عصبي.

وال باليجوم عميو يفعل ما ي اره مناسب لو وال يبالي بآراء ومشاعر
من حولو.

حالة مرضية تتميز بشعور غير واقعي وبالتفصيل عن ظواىر
واحساسات جسمية غير طبيعية وتؤدي إلى انشغال أو اعتقاد

المريض مع الخوف بإصابتو بمرض خطير وقد يكون توىم المرض

ظاىرة أولية أو عرضاً من أعراض اضطراب نفس كتصدع أو تباطؤ
الشخصية (االكتئاب)

59

تقدير الذات Self
Esteem

31
تسريع أكاديمي
Academic
Acceleration

30

حسبة الكالمAlogia

35
حاجاتNeeds

33

حافزDrive

تعبير يشير إلى تقويم الفرد لذاتو  ،ودرجة ثقتو بقدرتو وتميزه

ونجاحو وقيمتو لدى نفسو واآلخرين  ،ويعكس اتجاىاً نحو الذات ،

إما أن يكون إيجابياً)تقبل الذات) أو سمبياً (عدم تقبل الذات

.

التسريع األكاديمي ىو السماح لمطالب الموىوب والمتفوق بالتقدم
عبر درجات السمم التعميمي بسرعة تتناسب مع قدراتو  ،وذلك

بتمكينو من إتمام المناىج الدراسية المقررة في حدة أقصر أو عمر
أصغر من المعتاد.
وىو مرض يصيب الجياز العصبي لدى الفرد ويجعمو غير قادر
عمى الكالم رغم أنو كان يتحدث قبل ذلك بسيولة.

ىي حوافز داخمية المصدر تدفع الفرد نحو انتقاء الكائن الحي

لشيء ما قد يكون داخمي مثل الجوع – العطش وقد يكون خارجي
مثل  :النجاح – التفوق – المال.

ىو نوع من أنواع الحاجات الداخمية مثل الجوع والعطش والجنس

والنوم واألمومة.

تسمى ميكانزمات الدفاع وىي حيل ال شعورية يستخدميا الفرد

34
حيل دفاعية Defens
Mechanism

لمدفاع عن نفسو لتخميص نفسو من موقف غير مرغوب منيا :
أحالم اليقظة  ،اإلسقاط  ،النكوص  ،التبرير  ،اإلنكار  ،اإلعالء ،

اإل زاحة وىي من اصطالحات المدرسة السموكية.
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35

جنس بديل (ج .ب )
Transexualism

نوع من االضطراب النفسي وخالصتو وىو التحول النفسي لمجنس

36

جنسية مثمية
Homosexuxlity

اآلخر وىو استرجال النساء أو تخنث الرجال.
وىو انحراف جنسي يشير إلى ميل إنسان إلى ممارسة الجنس
بصفة دائمة مع نفس نوعو الجنسي دون النوع اآلخر وتوجد

الجنسية المثمية في الرجال بما يسمى المواط وتوجد في النساء
بما يسمى بالسحاق.
 31خيالVisualization

عبارة عن قدرة نفسية شعورية عمى تصور حدثاً أو أحداثاً غير
واقعية يراىا المتخيل في مخيمتو (مرآة عقمو) ،ويتضمن الخيال

صو ارً ومظاىر شتى ومن أمثمتيا أحالم اليقظة.

حالة اضطراب ذىني ويعرف (بالبارانويا) وىي تعني معاناة

31
جنون العظمة
Paranoid
Psychoses

المريض من اليذاء والذي يدور حول العظمة والزعامة كأن
يتصور المريض نفسو ممك أو يتصور أنو عبقري أو مرسل من
ا﵀ والناس تحقد عميو ويرى اآلخرين أعداء تريد التخمص منو

نظ ارً لقوتو أو ذكاءه أو منصبو أو مكانتو المادية أو الروحية.

وىي حالة نفسية يسرد فييا المريض أحداثاً مختمفة لم تحدث

39
خمط الذاكرة
Confabulation

ليمأل بيا ثغرات في ذاكرتو الوىمية  ،ويكون سرده غير متسمسل
وغير متتابع لسامعيو  ،وتوجد ىذه الظاىرة في حاالت المرض

النفسي العضوي كحاالت التسمم الكحولي وبسبب نقص فيتامين
ب.

41

شعورة بوفرة الصحة
Euphoria

40
صراعConflict

45

ىي حالة وجدانية شعورية مؤقتة ال تتفق وواقع الحال بالنسبة

إلى اضطراب معين وىي عبارة عن سرور مزور وىي حالة نشوة

مؤقتة وغير فعمية.
نوع من تصادم بين ميول أو دوافع  ،ال تتفق غالباً وال يمكن

التوفيق أو التصالح بينيا في أغمب األحيان ،وقد يكون الصراع

شعورياً أو ال شعورياً  ،ويؤدي إلى حالة قمق واالضطراب.
دافع فسيولوجي
Physiological
motive

43
رفض الذات

وىو دافع عضوي يدفع الكائن الحي لمقيام بنشاط إلشباع حاجة

أو تحقيق ىدف متعمق بالدوافع الفسيولوجية  :الجوع والعطش

والجنس واألمومة.

عدم رضا الفرد عن ذاتو وعن الصفات الجسمية والنفسية

والسموكية الخاصة بالفرد وكثي ارً ما يشعر بيا المغترب عن نفسو
أو من يصاب باالكتئاب.
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44

عكسيةOver-
reaction

وتسمى أحياناً بالتكوين الضدي ،وىي حالة نفسية يمجأ إلييا المرء لكبت الدوافع
الغير مرغوب فييا  ،والتي ال يرضى عنيا المجتمع  ،واإلتيان أو الجير بعكسيا

بصورة مبالغ فييا.
 45غريزة Tnstinct

46

قناعMask

41

قمقAnxiety

41

كبت
Repression

49

نرجسية
Narcissism

نوع من السموك تثيره  ،وتتحكم فيو منبيات ودوافع ال شعورية ال عالقة ليا
بالخبرات المكتسبة  ،وقد يولد الفرد مزوداً بيا مثل غريزة الرضاعة.

وىو أسموب نفسي يمجأ إليو ميل الفرد إلظيار المحاسن لديو وىو مصطمح
مأخوذ من القناع الذي كان يمبسو الممثمون في المسرح اإلغريقي  ،ويقصد بو

الواجية التي يواجو بيا المرء مجتمعو حتى ال يراه الغير عمى حقيقتو فقد ال

يحوز عمى إعجابيم أو احتراميم أو يستغموا فيو نقطة ضعف يرونيا فيو بدون
قناع.
وىو اضطراب نفسي يشير إلى شعور عام بالخشية أو أن ىناك مصيبة وشيكة

الوقوع أو تيديداً غير معموم المصدر  ،مع شعور بالتوتر والشدة وخوف ال مسوغ

لو من الناحية الموضوعية وغالباً مايتعمق ىذا الخوف من المستقبل والمجيول

وىو أحد مصطمحات المدرسة التحميمية وىو عممية توافقية  ،تيدف إلى دفع
الفكرة أو الدافع غير المرغوب فييا إلى الالشعور وقد يكون الكبت عامل إعاقة

لمسموك.

وىو اضطراب نفسي يتمثل في حب الذات  ،وىو مصطمح مأخوذ من أسطورة

)نرسيس) شخصية أسطورية الذي وقع في ىوى صورتو منعكسة عمى صفحة
ماء والنرجسي شخص ال يحب اآلخرين بل يصب اىتمامو كامالً حول ذاتو

وخاصة صفاتو الجسمية.
 51ىذاءات أو ضالالت
Delusions

وىي عبارة عن اعتقادات راسخة ال تتغير وال تخضع لمنطق أو تتفق ومجتمع

وتعميم ثقافة المريض وتتكون اليذاءات بتفكير ووجدان المريض فتكون حزينة
مع االكتئاب وتكون مزىوة متضخمة عند حالة االنشراح ومنيا ىذاءات العظمة

واالضطياد والشك والغيرة.
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