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 اٌّؾز٠ٛبدلبئّخ 

 ....................................ٚي ...............اٌفظً اال
 صؼج٣ًق ك٢ ث٫ًٕجه ٝثُضٞؽ٤ٚ ثُضٌد١ٞ ٝثُ٘ل٢ْ 

 ....اٌفظً اٌضبٟٔ ...............................................
 ثُطٌم ث٫ًٕجه٣ز )ث٫ًٕجه ثُلٌه١ , ث٫ًٕجه ثُؾٔجػ٢( 

 ثٛوثف ث٫ًٕجه 

 ثُؼ٤ِٔز ثُضؼ٤ٔ٤ِز  ٓذًٌثس ث٫ًٕجه ثُضٌد١ٞ ك٢

 ٓذجها ث٫ًٕجه ثُضٌد١ٞ 

 ث٫ِّ ثُض٢ ٣وّٞ ػ٤ِٜج ث٫ًٕجه ثُ٘ل٢ْ ٝثُضٌد١ٞ

 .........................................اٌفظً اٌضبٌش  .........
 ٓؾج٫س ث٫ًٕجه ثُ٘ل٢ْ ٝثُضٌد١ٞ     

 ٓؾجٍ ٌٓفِز ٓج هذَ ثُٔوًّز " ثُطلُٞز ثُٔذٌٌر " 

 ث٫دضوثة٤ز " ثُطلُٞز ثُٔضجمٌر " ٓؾجٍ ٌٓفِز ثُٔوًّز 

 ٓؾجٍ ٌٓفِض٢ ثٌُٔثٛوز ٝثُٖذجح  

 ٓؾجٍ ثًٕجه ثٌُذجً  

 ٓؾجٍ ثًٕجه ؿ٤ٌ ثُؼجه٤٣ٖ " ثُلتجس ثُنجٙز " 

 .................................................اٌفظً اٌشاثغ .
 ٗظ٣ٌجس ث٫ًٕجه 

  ٗظ٣ٌز ثُضق٤َِ ثُ٘ل٢ْث٫ٝ: 

  ٤ًزثُ٘ظ٣ٌز ثُِْٞعج٤ٗج : 

 عجُغج: ٗظ٣ٌز ثُيثس

 ................................................اٌفظً اٌخبِظ
 ثُٔؼِٞٓجس ث٬ٍُٓز ٬ًُٕجه

 ثُٔوجدِز ث٫ًٕجه٣ز ث٫ٝ:

 ................................................اٌفظً اٌغبدط
 ث٫ًٕجه ٝثُضٞؽ٤ٚ ك٢ ثُٔوًّز

 ثُٔوًُ ثٌُٕٔو -ث٫ٝ:

 ٌٕٔو ثُضٌد١ٞثُ -عج٤ٗج:

 .................................................. اٌفظً اٌغبثغ
 ػِْ ثُٚقز ثُ٘ل٤ْز 

 ثُٚقز ثُ٘ل٤ْز 

 ثٌُٔٛ ثُ٘ل٢ْ

 ثُٖن٤ٚز ث٣ُْٞز ٝث٣ّٞ٬ُز

 ٓؼج٤٣ٌ ث٣ُْٞز ٝث٣ّٞ٬ُز  

 .................................................. ضبِٓاٌفظً اٌ
 ٤ز ٓ٘جٛؼ ثُٚقز ثُ٘لْ

 مٚجة٘ ثُٖن٤ٚز ثُٔضٔضؼز دجُٚقز ثُ٘ل٤ْز 

 ث٫ٍٓجس ثُ٘ل٤ْز

 ٓٚجهً ث٫ٍٓجس ثُ٘ل٤ْز

 ث٫فذجٟ

   ثُٔقجكظز ػ٠ِ ثُٚقز ثُ٘ل٤ْز

 .................................................. اٌفظً اٌزبعغ
ُٔٔجعِالز ٝث٫هضالوث، , ث٫ّالوجٟ , ث٤ُ٫جس ثُوكجػ٤ز ) ثٌُذش , ثُضؼ٣ٜٞ , ثُضن٬٤س ٝثفال٬ّ ث٤ُوظالز , ثُضطالجدن ثٝ ث

 ثُضذ٣ٌٌ ثٝ ثُضؼ٤َِ,ًه ثُلؼَ ثُ٘لْج٢ٗ ثٝ ثُض٤ٌَٖ ثُؼ٢ٌْ , ثٌُ٘ٞٗ ثٝ ثُضوٜوٌ 

 اٌفظً اٌؼبشش ..................................................
 صؼ٣ٌق ثُضٞثكن 

 ٓؤٌٕثس ثُضٞثكن ٝثُٚقز ثُ٘ل٤ْز
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 اٌفظً االٚي

ٓ   اعؼذ  ))   (( رؾضْ ٚال ءي  ٚرفب ٚأثشش   ٚاؽّئ
 ب رٛ٘ت ٌٍشاغج١ٓ فىٓ ساغجب رٕغؼ فشص إٌغبػ ١ٌغذ ؽىشا ػٍٝ اؽذ.. أٙ

ْ   فبػٍُ ، ٚرّزذ   رّزذ   اٌظؾشاء سأ٠ذ إرا  .الي  اٌظ    ٚاسفخ   خؼشاء س٠بػب   ٚساء٘ب أ

ُ   ، ٠ٚشزذ   ٠شزذ   ًج  اٌؾ   سأ٠ذ إرا  . غ  مط  ٕ  ٠   عٛف أٔٗ فبػٍ

ِ   اٌخٛف   ِٚغ ، ثغّخ   اٌذِؼخ   ِغ  . عى١ٕخ   ع  ض  اٌف   ِٚغ ، ٓ  أ

ش ي   ، ٚاعؼذ   أثش  ش  .  ٚا٘ذأ ٚرفبء   ث١ٙغخ   سػ١ خ ؽ١جخ   ، ٟ٘ وّب اٌؾ١بح ػ 

 : ٚإٌفغٟ اٌزشثٛٞ ٚاٌزٛع١ٗ االسشبد فٟ رؼبس٠ف

 ٣ؼضذالٌ ثُالي١ ثُضٌدال١ٞ ثُضٞؽ٤ٚ ٓؼ٠٘ ٗقوه ثٕ ثُٞثؽخ ٖٓ ثُضٌد١ٞ ث٫ًٕجه ٓؼ٠٘ دضقو٣و ثُذو، هذَ

 . دج٫ًٕجه صٜضْ ثُض٢ ٝثُ٘ظ٣ٌجس ثُٔٚطِقجس ٖٝٔ ٣ومَ ٝثُي١ ث٫ًٕجه٣ز ُِؼ٤ِٔز ثُؼجّ ث٫ٟجً

 : Guidance اٌزٛع١ٗ:  اٚال  

 ٝثمض٤الالجً ثٗلْالالْٜ كٜالالْ إُالال٠ ٣ٚالالِٞث ٌُالال٢ ٬ُكالالٌثه ثُْٔالالجػور صوالالو٣ْ ػ٤ِٔالالز دجٗالالٚ ٤ِٓالالٌ Miller ػٌكالالٚ

 ثُ٘جٝالالؾز ث٫ٛالالوثف إُال٠ ثُٞٙالالٍٞ ُـالٌٛ ثُْالالِٞى ٝصؼالو٣َ ُِق٤الالجر ٝثُٞال١ًٌٝ ثُٚالالق٤ـ ثُط٣ٌالن

 ٓالٖ ثُقال٢ ثٌُالجةٖ أٝ ثُٖال٢، صٌٔال٤ٖ ثٗالٚ ػِال٠ ث٣ٞالج ٝػالٌف.  ثُق٤جر ٓؾٌٟ صٚقـ ٝثُض٢ ُي٤ًزٝث

 : ثُضٞؽ٤ٚ ػٌف كوو ًٓٞصِ٘. ػ هٝٗجُو ثٓج , ٛوكٚ إ٠ُ ثٍُٞٙٞ

 : اٌزشثٛٞ اٌزٛع١ٗ:  صب١ٔب  

 ٛالاليث ثٕ ف٤الالظ ثُض٤ٓ٬الالي دالال٤ٖ ثُوًثّالال٢ ثُضالالرمٌ ٌِزٖالالدٔ ث٫ٛضٔالالجّ دوث٣الالز ٓالالغ ثُضٌدالال١ٞ ثُضٞؽ٤الالٚ دالالوأ ُوالالو

 ٝصٞٙالِٞث ىُالي إُال٠ ثهس ثُض٢ ث٫ّذجح ػٖ ثُذقظ إ٠ُ ٝهكؼْٜ ثُٔو٤ًّٖ دؼٜ ثٗضذجٙ ؽيح ٌثُضرم

 . ثُضٌد١ٞ دجُضٞؽ٤ٚ ث٫ٛضٔجّ ثٗطِن ٛ٘ج ٖٝٓ ثُضرمٌ ٛيث ّذخ ٢ٛ ثُلٌه٣ز ثُلٌٝم ثٕ إ٠ُ

 صٜالالضْ ثُضالال٢ ثُؼ٤ِٔالالز دجٗالالٚ Mycrs ٓالالج٣ٌٍ ٣ؼٌكالالٚ Educational Guidance ثُضٌدالال١ٞ كجُضٞؽ٤الالٚ

 ٓالٖ ثُٔضذج٣٘ز ٝثُٔطجُخ ثُٔنضِلز ثُوًث٤ّز ٝثُلٌٗ ٤َٔٓر مٚجة٘ ٖٓ ُٚ دٔج ٌهثُل د٤ٖ دجُضٞك٤ن

 . ٝصٌد٤ضٚ ثُلٌه ٗٔٞ إ٠ُ ٣ؤه١ ثُي١ ثُٔؾجٍ دضٞك٤ٌ ث٣ٞج صٜضْ ٝثُض٢ أمٌٟ ٗجف٤ز

 ػِال٠ ثُلالٌه ْٓالجػور إُال٠ صٜوف ثُض٢ ثُنوٓجس ٓؾٔٞع ٛٞ Guidance ثُضٞؽ٤ٚ ثٕ دًٌجس ٣ٌٟٝ

 ٤ٓٝالٍٞ ٝثّالضؼوثهثس ٜٝٓالجًثس هوًثس ٖٓ ثُيثص٤ز ثٌٓجٗجصٚ ٣ْضـَ ٝثٕ ٖٓجًِٚ ٣ٝلْٜ ٗلْٚ ٣لْٜ ثٕ

 أمٌٟ ٗجف٤ز ٖٓ د٤تضٚ ٝثٌٓج٤ٗجس ٗجف٤ز ٖٓ ٝثٌٓج٤ٗجصٚ صضلن ثٛوثكج ك٤قوه د٤تضٚ ثٌٓجٗجس ٣ْضـَ ٝثٕ

 ٖٓالجًِٚ فالَ ٓالٖ داليُي ك٤الضٌٖٔ ٝصؼوَ دقٌٔز ُٜج ثُٔقووز ثُطٌم ٣ٝنضجً ٝد٤تضٚ ُ٘لْٚ ُلٜٔٚ ٗض٤ؾز

 ثُ٘ٔالالٞ ٓالالٖ ٣ذِـالالٚ ثٕ ٣ٌٔالالٖ ٓالالج ثهٚالال٠ ك٤ذِالالؾ.  ٝٓؾضٔؼالالٚ ٗلْالالٚ ٓالالغ ص٤ٌلالالٚ إُالال٠ صالالؤه١ ػ٤ِٔالالز فِالال٫ٞ

 . ٕن٤ٚضٚ ك٢ ٝثُضٌجَٓ

 ػ١ٍٙب اٌؾضْ رغزؾك ال اٌذ١ٔب

  ْ ١ٙب اٌغؼبدح ٠ضجذ   ِّب إ   ّ ب ٠ٕٚ ْ  :  ٠ٚؼّمٙ  ُ   ال أ ٗ   رٙز  اٌّٙخ   فظبؽت   ، األِٛس   ثزٛاف

ٗ اٌؼب١ٌخ    ّ  . ا٢خشح   ٘

 االسشبد :صبٌضب  

 ٛٞ ٝثٌُٕو.  ًٕوث – ٣ٌٕو – ًٕٝو , ثًٕجهث – ٣ٌٕو – ثًٕو ثُلؼَ ٖٓ ؽج،س( ثًٕجه) ًِٔز ثٕ

 ٝصوالو٣ْ ثُضٞػ٤الز ٓؼ٘ال٠ ٣ضٞالٖٔ ٝث٫ًٕالجه.  ثُٚالٞثح ثٙالجدز ٝٛالٞ ٝثُٞال٬ٍ ثُـ٢ م٬ف ث٬ُٚؿ

 . ٬ُم٣ٌٖ ٝثُْٔجػور ثُنوٓجس

 : ثُضؼ٣ٌلجس صِي ٖٓ ػوه رص٣٢ ٝك٤ٔج
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 , ثٌُٕٔالو ٝٛالٞ , ثفالوٛٔج ٣قالجٍٝ ف٤الظ , ه٣ٖكالٌ دال٤ٖ صلجػ٤ِالز ػ٬هالز ثٗالٚ: 0891 اداِزض ٗػشف    

 ثُقجٝالالٌ كالال٢ ُٖٔالال٬ٌصٚ دجُْ٘الالذز ثكٞالالَ كٜٔالالج ٗلْالالٚ ٣لٜالالْ ًالال٢ ثُْٔضٌٕالالو ٛالالٞ ثُالالي١ ث٫مالالٌ ْٓالالجػور

 . ٝثُْٔضوذَ

 ْٓالجػور ػٖ ٣ذقظ ٕنٚج:  صَٖٔ ْٓجػور ػ٬هز ٛٞ( :Patterson 1967) ثبرشعْٛ ٚػشفٗ

 . ٝثّض٬ٜٓج جةٜجدجػط ٣ْٔـ ٝٝغ ك٢ صوو٣ٜٔج ػ٠ِ ٝٓضوًح ٝهجهً ًثؿخ ٝآمٌ

  ٟ ٛ   األس٠ت   اٌزو ً   ، أسثبػ   إٌٝ اٌخغبئش ي  ٠ؾ ً   ذ  ذ٠  ػ  اٌش    ٚاٌغب٘  اٌّظ١جخ ٠غؼ

  ٓ  .ِظ١جز١

 اٌزشثٛٞ االسشبد: شاثؼب   

 ٝثٕ ٝثٛوثكالٚ ٤ُٓٝٞالٚ هوًثصالٚ ٓالغ صالض٬ةْ ثُضال٢ ثُضٌد٣ٞالز ثُنطال٠ ًّالْ كال٢ ثُلالٌه ْٓالجػور ػ٤ِٔز ٛٞ

 ثُضٌد٣ٞالز ث٫ٌٓجٗالجس ثًضٖالجف كال٢ صْالجػوٙ ثُوًثّال٤ز ٔٞثهٝثُ ثُٔ٘جّذز ٝثُٔ٘جٛؼ ثُوًثّز ٗٞع ٣نضجً

 .ثُضٌد١ٞ صٞثكوٚ نو٣ق دٔج ٝػ٬ؽٜج ثُضٌد٣ٞز ث٬ٌُٖٔس ٝصٖن٤٘ ثُ٘ؾجؿ ك٢ ٝصْجػوٙ

 ٝصو٤الال٤ْ ثٗلْالالْٜ كٜالالْ ٠ػِالال ث٫كالالٌثه ْٓالالجػور ثٗالالٚ ػِالال٠ ثُضٌدالال١ٞ ث٫ًٕالالجه Tolbert رززٌٛجشد ػززشف

 . دجٗلْْٜ ثُيثص٤ز هٌثًثصْٜ ٝػَٔ

 ىٕ :كج٫ًٕجه ثُضٌد١ٞ ث

 ُِٞٙالٍٞ ٝهوًثصٚ ىثصٚ ٓؼٌكز م٬ٍ ٖٓ ثُضٌد٣ٞز دٌِٖٔضٚ ثُضذٌٚ ػ٠ِ ثُطجُخ ْٓجػور ػ٤ِٔز ٛٞ

 . ثُْؼجهر صقو٤ن ك٢ صْْٜ ْٓضوذ٤ِز ثٛوثف دٞٝغ ٤ُْجْٛ ث٬ُٔةْ ثُقَ إ٠ُ

 ثٗلْالْٜ كٜالْ ػِال٠ ُْٔالجػوصْٜ ٬ُكٌثه صووّ ثُض٢ ثُنوٓجس ٖٓ ٓؾٔٞػز صضٖٞٔ ثْٗج٤ٗز ػ٤ِٔز ٝٛٞ

 ٓالج ثهٚال٠ ٤ُذِـالٞث ثُـجُالخ كال٢ ٝٓالٞثٛذْٜ دوالوًثصْٜ ٝث٫ٗضلالجع ٜٓ٘الج ٣ؼجٕٗٞ ثُض٢ سث٬ٌُٖٔ ٝثهًثى

 . ٕن٤ٚضْٜ ك٢ ٝصٌجَٓ ٗٔٞ ٖٓ ث٤ُٚ ثٍُٞٙٞ ٣ْضط٤ؼٕٞ

 ٝثٌٓجٗجصالٚ ُووًثصالٚ ث٬ُٔةٔالز ثُٜٔ٘الز ثمض٤جً ػ٠ِ ثُلٌه ْٓجػور ػ٤ِٔز ٛٞ : إٌّٟٙ اٌزٛع١ٗ ِفَٙٛ

 ٣ٖالؼٌ فضال٠ ثُٔٞث،ٓالز دؼ٤ِٔز ثُو٤جّ عْ ثُٔٞؽٞهر ٖثُٜٔ ٓؼٌكز عْ ثُلٌه ٝثٌٓجٗجس هوًثس صق٤َِ دؼو

 . ػِٔٚ ك٢ دجُْؼجهر ثُلٌه

 : إٌفغٟ االسشبد:  خبِغب

 هوًثصالالٚ ٣ٌٝضٖالالق ٗلْالالٚ ٣ؼالالٌف ثٕ ػِالال٠ ثُْٔضٌٕالالو صٖالالؾ٤غ ػ٤ِٔالالز ٛالالٞ ثُ٘لْالال٢ ث٫ًٕالالجه ٓلٜالالّٞ ثٕ

 ؼ٤الزدٞثه ثُق٤الجر كالٌٗ ٓالغ ٣ٝضؼجٓالَ ُ٘لْٚ ٤ٕتج ٣ؼَٔ ثٕ ٣ْضط٤غ دق٤ظ ُيثصٚ ًجَٓ كْٜ إ٠ُ ٣َٝٚ

 كال٢ ٓضٔالٌُ ٗل٢ْ ٓؼجُؼ أٝ ٗل٢ْ ٌٕٓو إ٠ُ ٣قضجػ ثُ٘ل٢ْ ٝث٫ًٕجه ٝثٌٓجٗجصٚ هوًثصٚ ٖٓ ٓ٘طِوج

 . ٌٓثٕ ػٖ ٗجصؾز ٟٝجهز دووًر ثُْٔضٌٕو ٓغ ٣ِْضؼ ثٕ ٣ْضط٤غ فض٠ ث٫ًٕجه١ ثُؼَٔ

 ػِالال٠ ثُضـِالالخ ػِالال٠ ُْٔالالجػوصٚ ثُْالال١ٞ دالالجُلٌه ث٫ٛضٔالالجّ دجٗالالٚ ثُ٘لْالال٢ ث٫ًٕالالجه( ػط٤الالز) ٝػالالٌف

 كال٢ ثٗلؼج٤ُالز دجٜٗالج صضٚالق ٝثُضال٢ دٔلالٌهٙ ػ٤ِٜالج ثُضـِالخ ٣ْالضط٤غ ٫ ٝثُضال٢ صٞثؽٜالٚ ثُضال٢ ث٬ٌُٖٔس

 . ثّجّٜج

ٛ   ٓ٘ٚ   ُ٘ج ُضنٌػ , ثُوج٢ّ ظٌكي   ك٢ قص٤ٌ   ً   ٌث  ٍ ػ غ زٝ ﴿ ٣ٝجّال٤ٔ٘ج   هث  ٝٝ ٘ زٛا   أْ  ٚ  ش   ر ى 

ٛ   ش ١ ئب    ٘ ١ ش   ٚ  ُ   خ   ﴾ ٌ ى 

 : اٌزشثٛٞ اٌّششذ

 : 0899 اٌؼشاق فٟ اٌزشث١خ ٚصاسح رؼش٠ف

 ٝثُٚالالالق٤ز ثُضٌد٣ٞالالالز ثُطالالال٬ح ٖٓالالال٬ٌس ُوًثّالالالز ثُٔؤٛالالالَ ثُضو٣ًْالالال٤ز ث٤ُٜتالالالز ثػٞالالالج، ثفالالالو ٛالالالٞ

 ٛاليٙ ًجٗالش ّالٞث، ثُٖٔال٬ٌس دٜيٙ صضَٚ ثُض٢ ثُٔؼِٞٓجس ؽٔغ م٬ٍ ٖٓ , ٝث٤ًُِْٞز ٝث٫ؽضٔجػ٤ز

 ثٕ ػِالال٠ ْٝٓالالجػوصٚ دٖٔالالٌِضٚ صذٚالال٤ٌٙ ُـالالٌٛ دالالٚ ثُٔق٤طالالز ثُذ٤تالالز أٝ دجُطجُالالخ ٓضٚالالِز ثُٔؼِٞٓالالجس
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 ثُالي١ ثُٔ٘جّالخ ثُقَ ٫مض٤جً ٜٓ٘ج ٣ؼج٢ٗ ثُض٢ ث٬ٌُٖٔس أٝ ثٌُِٖٔز ُٜيٙ ثُٔ٘جّذز ٍثُقِٞ ك٢ ٣لٌٌ

 . ُ٘لْٚ ٣ٌص٤ٞٚ

ٓ   ؽ١بر ه ن طٕغ ِ ٘ب اٌزٟ فبألفىبس   أفىبس   رؤصش   اٌزٟ ٟ٘ ٚرؼ١ش ٙب ف١ٙب ٚرفىش   رغزضّش 

 . شمبٚح   أٚ عؼبدح   فٟ وبٔذ   عٛاء   ، ؽ١بر ه فٟ

ن شخظ١خ رزمّض ال  غ١ش 

  ْ ّ ض   أزؾبس   ٌغ١ش  ا فٟ اٌزٚثب ً   ا٢خش٠ٓ طفبد   رم ض   لز  ٙ غ   ِ. 

فبد رشالت   ال  إٌبط رظش 

ُ ا   ٠ٍّىْٛ ال فئٔٙ   . ػمبثب   ٚال صٛاثب   ٚال ، ٔشٛسا   ٚال ؽ١بح ٚال ِٛرب   ٚال ، ٔفؼب   ٚال ػش 

 رزوش دائّب:

 ػش وً ٌؾظخ وبٔٙب اخش ٌؾظخ فٟ ؽ١بره ،

 ػش ثبال٠ّبْ، ػش ثبالًِ ،

 ثبٌىفبػ ،ػش ثبٌؾت ، ػش 

 ٚلذس ل١ّخ اٌؾ١بح .

 اٌفظً اٌضبٟٔ

ٛ   إال   ش١ئب هللا ٠غٍجه ال  فبْ ِظ١جخ ػٍٝ رأعف   فال ،ذ  ج  غ  ز  ٚاؽ   د  طجش   إرا ، ِٕٗ خ١شا   ػهػ

ُ   ٚأعش   ٛع  ٚػ   ٚصٛاة   عٕخ   ػٕذٖ س٘بلذ   اٌزٞ  . ػظ١

 اٌطشق اإلسشبد٠خ: 

      Individual Counseling اٌفشدٞ  اإلسشبد:  أٚال  
 ٝػ٘وٓج ٝثُض٤َٔ ثُٞٝٞؿ ك٢ ثُلٌه١ ثُؼ٬ػ دٞثهً دوأس ثُ٘ل٢ْ ثُؼ٬ػ ْٓرُز ك٢ ك٣ٌٝو دوث وٓجػ٘

 إُال٠ جُْٔضٌٕالود ثُٞٙالٍٞ كال٢ ٝثُؼِٔال٢ ثُؼِٔال٢ ث٧ّالِٞح ٝثمي ٝثُؼ٬ػ  ث٩ًٕجه أّج٤ُخ صطًٞس

 جٙزثُن ث٬ٌُٖٔس أٝ ثُقجهر ث٫ٗلؼج٤ُز ث٬ٌُٖٔس ُٔؼجُؾز ثُلٌه١  ث٩ًٕجه ظٌٜ.  ثُ٘ل٤ْز ثٌُثفز

 ٝث٫ؽضٔالجػ٢ ثُ٘لْال٢ ضٞثكالنثُ صؼ٤الن ثُضال٢ ثُٖٔال٬ٌس صِالي ٝٛال٢.  دٜالج ثُذالٞؿ ثُلالٌه ٣ْضط٤غ ٫ ثُض٢

 ٣ضٚالَ ُالْ ٓالج ٝث٫ٟٔت٘الجٕ ثٌُثفالز إُال٠ ثُ٘ل٤ْز دقجُضٚ ٝثٍُٞٙٞ فِٜج ػ٠ِ ثُلٌه هوًر ٝػوّ ُِلٌه

 ثٌُٕٔالو دْٔالجػور ُٜج ث٬ُٔةْ ثُقَ ٣٩ؾجه ٌِٖٓز ٌٟؿ ُـٌٛ ثُٔؼجُؼ أٝ ثُ٘ل٢ْ دجٌُٕٔو ثصٚج٫

 .ثُٔؼجُؼ أٝ

 ثُ٘لْالال٢  ث٩ًٕالالجه كالال٢ ثُٔضنٚالال٘ ثٌُٕٔالالو دالال٤ٖ ٓضذجهُالالز ٓضلجػِالالز ػ٬هالالز ٘ززٛ اٌفززشدٞ  ٚاإلسشززبد

 ثٌُٕٔالو إُال٠ ُِٔؾال٢، هكؼضالٚ ثُضال٢ ٖٓال٬ٌصٚ ٖٓ ُِضنِ٘ ٝثُؼٕٞ ثُْٔجػور ٣طِخ ثُي١ ثُْٔضٌٕوٝ

 فِٜالج كال٢ فالوث ٣ٖالجًًٚ إٔ ثُٞثؽخ ٖٓ ٌِٖٓضٚ دجٕ إفْجّٚ م٬ٍ ٖٓ ىثصٚ ٖٓ ثُْٔضٌٕو ٣رص٢ ٝهو

 مال٬ٍ ٓالٖ ٝثٗالٚ فُٜٞالج ٝثُضٞؽ٤الٚ ثُ٘ٚـ ٝصِو٢ ثٌُِٖٔز فٍٞ ثُٔؼِٞٓجس ُضذجهٍ ثٌُٕٔو إ٠ُ ك٤رص٢

 ٝؽالو إىث ثُنجٙالز ٖٝٓالجًِٚ ثُقالجهر ثٗلؼج٫صالٚ ٣لالٌع إٔ ثُْٔضٌٕالو ٣ْالضط٤غ  ث٩ًٕالجه ٓالٖ ثُ٘ٞع ٛيث

 ٓٔالالج ث٤ُٜ٘ٔالالز دالالج٧م٬م ٓضق٤ِالالج ثُْٔضٌٕالالو أّالالٌثً ًضٔالالجٕ ػِالال٠ هالالجهًث ٓٞهلالالٚ ُقو٤والالز ٓضلٜٔالالج ٌٕٓالالوث

 ٓٞؽالٞهر ٝثٌُؿذالز ثُالوثكغ ٫ٕ ٜٓ٘الج ٕال٢، أ١ إملالج، ٝػوّ دٌِٖٔضٚ ثُذٞؿ إ٠ُ ثُْٔضٌٕو إ٠ُ ٣ؤه١

 ٣ْالضط٤غ ْٓالضوذ٤ِز مطال٠ ٝٝالغ إ٠ُ ٣ؤه١ ثُي١ دجٌَُٖ ث٩ًٕجه٣ز ثُؾِْز دٌٓؾٚ إ٠ُ ثٌُٕٔو ػ٘و

 .  ٓضٖجدٜز ٓٞثهق ك٢ ثّضنوثٜٓج ثٌُِٖٔز ٙجفخ ثُْٔضٌٕو
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   Group Counseling    ٟاٌغّبػ  اإلسشبد :صب١ٔب  

 ػجٓالٚ ثُٖٔال٬ٌس ُالو٣ْٜ ثُي٣ٖ ْٔضٌٕو٣ٖثُ ٖٓ ٝٓؾٔٞػز ٗل٢ْ ٌٕٓو د٤ٖ ٣ضْ ثُي١  ث٩ًٕجه ٝٛٞ

 ٝث٧ٓالٌ ثُقالَ كال٢ ْٔضٌٕو٣ٖثُ ؽ٤ٔغ ٖٓجًًز أ٩ًٕجه٣ٚ ثُؾِْز صِي ك٢ ثٌُٕٔو ٖٓجًًز ٣ٌؿذٕٞ

 ه٤ِِز  دج٩ًٕجه صٌؿخ ٢ثُض ثُٔؾٔٞػز صٌٕٞ ٝثٕ ْٔضٌٕو٣ُِٖ ٝثُل١ٌٌ ثُؼو٢ِ ثُضؾجِٗ ٛٞ ثُغج٢ٗ

 ثُؾِْالز ٓالٖ ٝث٫ّالضلجهر ثُٔٞٝالٞع فالٍٞ ثٌُأ١ ٌٟٝؿ دجُٖٔجًًز ؽ٤ٔؼج ْٔضٌٕو٣ُِٖ ـ٣ْٔ فض٠

 ٝٛالٞ ثُ٘لْال٢ ثُؾجٗالخ ُالوػْ عالْ ٓضٖالجدٜز ثُٖٔال٬ٌس ًالٕٞ فجُالز ك٢ ٣ْضنوّ ثُؾٔجػ٢  ث٩ًٕجه ٫ٕ

 ثُْال٤ِْ دجُٖالٌَ ْفج٫صٜ ص٘ظ٤ْ ُـٌٛ ث٫ٗذْج٤٤ٟٖ ٓغ ٣ْضنوّ ًٝيُي ث٫ٗطٞثة٤٤ٖ ث٧ٕنجٗ ٣ل٤و

 ثُوْالْ ٗقالٞ ثُطجُذالز ك٤ٞؽالٚ ثُٔضؼالوهر ثُضؼِال٤ْ ه٘الٞثس إُال٠ ث٤ْٗ٫جد٤ز فجُٚ ك٢ ثّضنوثٓٚ ٣ٌٖٔ ًٝيُي

 . ُْووًثصٜ ث٬ُٔةٔز ثُٜٖٔ ٤ٓٝوثٕ

 اٌغّبػٟ  ٚاإلسشبد اٌفشدٞ  اإلسشبد ث١ٓ ٚاالخزالف اٌشجٗ أٚعٗ
 

 ٛال٢ ث٧ًغالٌ ػِال٠ ثُلالٌه١  ث٩ًٕجه . ٬ٌٖٓس1

 مجٙز ٬ٌٖٓس

   ٢كٜالالالال ثُؾٔالالالالجػ٢  ث٩ًٕالالالالجه ٖٓالالالال٬ٌس جأٓالالالال. 1

 ػجٓز ٬ٌٖٓس

 ثُٖٔالالال٬ٌس صْالالالضوػ٢ ٫ ثُؾٔالالالجػ٢  ث٩ًٕالالالجه. 2 ثُضجٓز دج٣ٌُْز ثُلٌه١  ث٩ًٕجه . ٣ض2َ٤ٔ

  ث٣ٌُْز إ٠ُ ث٧ف٤جٕ أًغٌ ك٢

 

 ثُلالٌه١  ث٩ًٕالجه كال٢ صطالٌؿ ثُضال٢ ث٬ٌُٖٔس.3

 أٝ ثُقالالجهر ث٫ٗلؼج٤ُالالز ثُٖٔالال٬ٌس ٗالالٞع ٓالالٖ ٛالال٢

 .ِزٓنؾ ٬ٌٖٓس أٝ ثُؼجٟل٤ز

  ث٩ًٕالالالالالجه كالالالالال٢ صطالالالالالٌؿ ثُضالالالالال٢ ثُٖٔالالالالال٬ٌس. 3

. ثُوًثّالال٤ز ثُٖٔالال٬ٌس ٗالالٞع ٓالالٖ ٛالال٢ ثُؾٔالالجػ٢

 .ث٬ُٔةٔز ثُوًثّز ٗٞع ًجمض٤جً

 دال٤ٖ ؽالوث ػالج٢ُ ٣الزهٌلثُ ثُؾِْالز أع٘الج، ثُضلجػَ.4

 .ٝثُْٔضٌٕو ثٌُٕٔو

 ٝثُْٔضٌٕالالو٣ٖ ثٌُٕٔالالو دالال٤ٖ ٝالالت٤َ ثُضلجػالالَ. 4

 .  ثُؾٔجػ٤ز ثُؾِْز أع٘ج،

 كجػَ هًٝ ثُلٌه١  هث٩ًٕج ك٢ ثٌُٕٔو هًٝ. 5

 . ث٧ف٤جٕ أًغٌ ك٢ ٝٓؤعٌ

 ٓٞؽالالٚ ثُؾٔالالجػ٢  ث٩ًٕالالجه كالال٢ ثٌُٕٔالالو هًٝ. 5

 . ث٧ف٤جٕ أًغٌ ك٢ ٝٗجٙـ

 ٖٓ ثُ٘ٞع ٛيث ك٢ ث٬ٌُٖٔس دؼٜ صقضجػ هو. 6

 .ثُؾِْجس ٖٓ ه٤َِ ؿ٤ٌ ػوه إ٠ُ  ث٩ًٕجه

 ٓالالٖ ثُ٘الالٞع ٛالاليث كالال٢ ثُٖٔالال٬ٌس إٔ فالال٤ٖ كالال٢. 6

 . و٠ك ٝثفور ؽِْز ك٢ صقضَ هو  ث٩ًٕجه

 ٘ذاف االسشبدأ
 ث٫ًٕالجه فجُالز ك٢ ثٓج , صقو٤وٜج إ٠ُ ث٫ْٗجٕ ٣ْؼ٠ ثُض٢ ثٌُٔؽٞر ثُ٘ض٤ؾز إ٠ُ ثٍُٞٙٞ ٛٞ ثُٜوف:

 ٝٓؼظالْ.  ث٤ُٜالج ٣ضٞٙالَ ثٕ إُال٠ ث٫ًٕالجه ٣ْالؼ٠ ثُضال٢ ث٫ٛالوثف ٓؾٔٞػالز ٛالٞ ث٫ّج٢ّ كجُـٌٛ ,

 : ٛٞ ث٫ًٕجه ٖٓ ثُٜوف ثٕ ػ٠ِ صوٍ ثّضؼِٔش ثُض٢ ثُؼذجًثس

 إُال٠ ٣ٌؽالغ ىُالي كال٢ ٝثُْالذخ :اٌّغزششزذ ػٕذ االؽغٓ إٌٝ االٔغبٟٔ اٌغٍٛن فٟ ١شاٌزغ ؽذٚس. 1

 ثٗضالجػ ٓالٖ ٣َ٣الو ث٣٫ؾالجد٢ ثُضـ٤الٌ ثٕ ىُالي , ثُٔؾالجٍ ٛاليث كال٢ ثُلؼالجٍ ثُؼ٘ٚالٌ ٣ٔغالَ ثُالي١ , ث٫ًٕجه

 ث٫ٛضٔالالجّ ػِالال٠ ٣والالّٞ ٛ٘الالج كج٫ًٕالالجه , ك٤ٜالالج ٣ؼالال٤ٔ ثُضالال٢ ثُذ٤تالالز فالالوٝه ٓالالغ ٣ضٞثكالالن ٣ٝؾؼِالالٚ ثُْٔضٌٕالالو

 ثٕ ْٗالضط٤غ دٞثّالطضٜج ثُضال٢ , ًٝٝف٤الج ٝثؽضٔجػ٤ج ٝػو٤ِج ؽ٤ْٔج , ثُ٘ٞثف٢ ؽ٤ٔغ ٖٓ , دجُْٔضٌٕو

 ْٝٗجػوٙ ٖٓجًِٚ ػ٠ِ ٗضؼٌف , ًٝؿذجصٚ ٝثٌٓج٤ٗجصٚ ٜٝٓجًثصٚ ٝهوًثصٚ , ثُلٌه فجؽجس ػٖ ٌٖٗق

 .  ثُل … ًٝف٤ز أٝ هًث٤ّز أٝ ثؽضٔجػ٤ز ًجٗش ّٞث، , ثُٖٔجًَ ٛيٙ فَ ػ٠ِ

 ثُٔقجكظالز إُال٠ ث٤ُالٚ صٜالوف ٓج ؽِٔز ٖٓ ث٫ًٕجه ػ٤ِٔز : صٜوف إٌفغ١خ اٌظؾخ ػٍٝ اٌّؾبفظخ. 2

 , ٝثُؼو٤ِالز ثُٚالق٤ز ثُلالٌه دقجُالز ثُؼالجهر كال٢ صضالرعٌ ثُ٘لْال٤ز ثُٚالقز ثٕ ىُالي , ثُ٘لْال٤ز ثُٚالقز ػـ٠ِ

 ث٫ؽضٔجػ٤الز ٝثُو٤ْ ٝثُضوج٤ُو دجُؼجهثس صضرعٌ ثُٞهش ٗلِ ٝك٢ ثُق٤جر ك٢ ٝثصؾجٛجصٚ ًؿذجصٚ ك٢ ٝصؤعٌ
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 ٝث٫ّضو٤ُ٬ز ثُْٔؤ٤ُٝز صقَٔ ثُلٌه ٣ضؼِْ ثُؼ٤ِٔز ٛيٙ م٬ٍ ٖٝٓ.  ثُلٌه ؾ٤غصٖ ٣ْضَِّ كج٫ًٕجه. 

 .  ٝٓضطِذجصٚ دقجؽجصٚ ٤ُل٢ ٓضٌج٬ٓ ٗٔٞث ٣٘ٔٞ ثٕ ٣قجٍٝ ثُٜ٘ج٣ز ٝك٢( ثُ٘لِ ػ٠ِ ث٫ػضٔجه أ١)

 ثُْجةور ثُلٌٌر ٝؽوس ثُووّ كٔ٘ي :رؼزشػٗ اٌزٟ ٌٍّشبوً ؽٍٛي ٚػغ فٟ اٌفشد االسشبد ٠غبػذ. 3

 ٣ٌٟالن ػالٖ ثٌُٕٔالو ػِال٠ صؼالٌٛ ٖٓالٌِز ١٧ ثُقِالٍٞ ٝٝالغ كال٢ صضٔغالَ ث٫ًٕالجه ثٛوثف ثٕ ٢ٛٝ

 ٓضؼالوهر ٖٓالجًَ صالٞثؽْٜٜ ثُ٘الجُ ٖٓ ًغ٤ٌث ثٕ ٛٞ ث٫ًٕجه ُٞؽٞه ثٌُة٢ْ٤ كجُْذخ ٝثىٕ ثُْٔضٌٕو

 ث٫ْٗالجٕ ٛاليث ثٕ ٫ػضوالجهْٛ ثٌُٕٔو إ٠ُ ٣ٌؽؼٕٞ ُيُي , دجٗلْْٜ ُٜج ف٫ِٞ ٣ؾوٝث ثٕ ٣ْضط٤ؼٕٞ ٫

 .  ٖٓجًَ ٖٓ ٣ؼضٌْٜٝ ك٤ٔج ْٓجػوصْٜ ػ٠ِ ثُووًر ٣ِٔي – ثٌُٕٔو ٝٛٞ –

 ٝكال٢ :اٌفزشد ػٕزذ ل٠ٛزخ شخظ١خ ثٕبء ، رؾم١مٙب إٌٝ االسشبد ٠غؼٝ اٌزٟ خشٜاأل اال٘ذاف ِٓ .4

 ٝصـ٤الٌ ثُ٘لْال٤ز ثُٚالقز ٓالٖ ه٣ٌذالز ػ٬هالز ُٜالج ثُٔالؤعٌر ثُٖنٚال٤ز كذ٘الج، ٝفالجهر ٓالؤعٌر ثُٞهالش ٗلِ

 ثُالي١ ثًٌُٔالَ ٓؾالٌه ٤ُِ كج٫ًٕجه,  ث٫ًٕجه ثٛوثف ٖٓ ثّج٤٤ّٖ ٛوك٤ٖ ٣ؼضذٌثٕ ثُِيثٕ , ثُِْٞى

 ُالالٚ ٓنِالالٞم ثٗالالٚ ثّالالجُ ػِالال٠ ثُْٔضٌٕالالو ثػضذالالجً ٣ؾالالخ ٝثٗٔالالج كوالال٠ ث٫ؽضٔالالجػ٢ ثُ٘ظالالجّ ٝالالٖٔ ٣ٖالالـَ

 ث٫ّالالضؼوثه ٣ِٔالالي ثٗالالٚ ثّالالجُ ػِالال٠ د٘لْالالٚ عوضالالٚ صطالال٣ٌٞ إُالال٠ دج٫ٝالالجكز ٛالاليث ث٫ْٗالالج٤ٗز مٚٞٙالال٤جصٚ

 ثُؼ٘ٚالالٌ ثػضذالجً ثٕ ٣ذالالوٝ ٌٝٛاليث.  َ ٖٓالجً ٓالالٖ ٣ٞثؽٜالٚ ٓٔالالج ثُالضنِ٘ ًؿذالز كالال٢ ٝثُذاليٍ ُِضٞالق٤ز

 . ث٫ًٕجه ػ٤ِٔز ك٢ ث٫ّجُ ث٫ْٗج٢ٗ

 ػِال٠ ثُلالٌه ْٓالجػور ٛالٞ ث٫ًٕالجه كٜوف :االسشبد ػ١ٍّخ فٟ ٚاعبعٟ ُِٙ شٟء اٌمشاس ارخبر. 5

 د٘لْالالٚ ثُٔ٘جّالالخ ثُوالالٌثً ثصنالالجى ػالالٖ ػالالجؽَ ٌُٝ٘الالٚ , ث٤ُالالٚ دجُْ٘الالذز ٜٓالالْ ٓٞٝالالٞع دٚالالوه هالالٌثً ثصنالالجى

 ثٕ أٝ , ُِؼٔال٬، ثُوالٌثً ثصنالجى ػِال٠ ٣وضٚالٌ ٫ ٛ٘الج ثٌُٕٔالو ػٔالَ ٌُٖال ثُٔٞٝالٞع ىُالي كال٢ ُٝ٘لْٚ

 ث٤ًالور ػ٬هالز ُالٚ ثٓالٌ ثُوالٌثً ثصنالجى ثٕ ىُالي , ٓالج ٕالن٘ ١٧ ٣ٚالِـ ىثى أٝ ثُوالٌثً ٛاليث دالجٕ ٣قٌْ

.  ُ٘لْالٚ ثُوالٌثً ٛاليث ثصنالي ُٝٔالجىث ٤ًق ٣ؼٌف ثٕ ثُْٔضٌٕو ػ٠ِ ٣ؾخ ٢ٕ، ًَ كوذَ , جُْٔضٌٕود

 مجٙالالز , صو٣ٌذ٤الالز دجّالالض٘ضجؽجس ٣نالالٌػ ٝثٕ ثُضوالالو٣ٌثس ٣ؼطالال٢ ثٕ ثُْٔضٌٕالالو ٣الالضؼِْ ثُقجُالالز ٛالاليٙ كلالال٢

 .ثٌُذ٤ٌ ث٢ُٖ، ثٌٓج٤ٗجصٚ ٝػٖ هوًثصٚ ٝػٖ ٗلْٚ ػٖ ٣ؼٌف ػ٘وٓج

 :ِجشساد االسشبد اٌزشثٛٞ فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ

 ًٔج٤ُز ػ٤ِٔز أٝ ٣ًٌٝٝز ؿ٤ٌ ُقجؽجس ٗض٤ؾز ٝثُؾجٓؼجس ثُٔوثًُ ك٢ ثُضٌد١ٞ ث٫ًٕجه ٣طذن ُْ

 ٓجّالز ُقجؽالز ٗض٤ؾالز صطذ٤والٚ ؽالج، ٝثٗٔالج مٌٟث٧ ثُذِوثٕ ػ٠ِ ٝصؼ٤ٜٔٔج ٓج دِو ك٢ ٜجُضطذ٤و ٗض٤ؾز أٝ

جص٢ ٣ال دٔالج ثُضٌد١ٞ ٝث٫ًٕجه ثُضٞؽ٤ٚ ٓذًٌثس ثؽٔجٍ ٣ٌٖٝٔ , ثُق٤جر ْٝٓضؾوثس ظٌٝف كٌٝضٜج

. 

 ثٕ ثُضٌد٣ٞالز ثُٔؤّْالز ػِال٠ كالٌٛ ثُٖالؼخ ٗلالُٞ ػالوه ٝثٍه٣الجه ثُؼالجُْ ك٢ ثٌُْج٢ٗ ثُضطًٞ ثٕ. 1

 ٝث٫ؽضٔالجػ٢ ثُ٘لْال٢ ثُؾالٞ ُٜالْ ٗالٞكٌ دق٤الظ ث٫كالٌثه ٓالٖ ثٌُذ٤الٌ ثُؼالوه ٛاليث جٝٗالزٓؼ دٜٔٔالز صٞطِغ

 ثُلؼجُالز ٝثُٖٔالجًًز دج٫دوثع ُْٜ ُضْٔـ ثُٔؾضٔغ هثمَ فض٠ أٝ ثُٔوًّز ك٢ أٝ ثُٚق فؾٌر هثمَ

 ٝٛالٞ ٝث٫ؽضٔجػ٤الز ثُ٘لْال٤ز ٌُِػج٣الز ٓضلالٌؽ ثْٗالجٕ مال٬ٍ ٓالٖ ث٫ ٣الضْ ٫ ٝٛاليث ثُٔؾضٔالغ صطال٣ٌٞ ك٢

 . ثُ٘ل٢ْ ثٌُٕٔو

 ٝثٙالالذقش ٝظ٤لضٜالالج ثٓضالالوس دالالَ ٝثُٔؼٌك٤الالز ثُؼ٤ِٔالالز دالالجُٔٞثه كوالال٠ صؼ٘الال٠ صؼالالو ُالالْ ثُٔوًّالالز ٝظ٤لالالز. 2

 ًجٕ ثٌُجَٓ دجٌَُٖ ثُؾو٣ور ٝظ٤لضٜج صؤه١ ثٕ ثُٔوًّز صْضط٤غ ٢ٌُٝ ثُٔؾضٔغ هثمَ ثٕؼجع ًٌَٓ

 . ثُضٌد١ٞ ث٫ًٕجه صطذ٤ن ٖٓ دو ٫

 ثُؼ٢ِٔ ثُلٌػ٤ٖ ٖٓ ثُغج٣ٞٗجس ٝك٢ ػ٤زٝثًَُث ٝثُضؾج٣ًز ثُٚ٘جػ٤ز , ثُٔوًثُ ك٢ ثُطِذز هذٍٞ. 3

 ٕالٌَ دالج١ صقالوه ثٕ ٣ٌٔالٖ ٫ ثُضال٢ ٝثصؾجٛالجصْٜ ٤ٓالُْٜٞ إ٠ُ ثُ٘ظٌ هٕٝ ثُٔؼوٍ ثّجُ ػ٠ِ ٝث٫هد٢

 إُالال٠ ثُطِذالالز ٓالالٖ ه٤ِِالالز ؿ٤الالٌ دجػالالوثه هكالالغ ثُالالي١ ث٫ٓالالٌ ث٫ٓضقجٗالالجس صره٣الالز ثّالالجُ ػِالال٠ ث٫ٕالالٌجٍ ٓالالٖ

 ثُضٞثكالالن ػالالوّ ٖٓالالٌِز مِالالن ثُالالي١ ث٫ٓالالٌ ٤ٓٝالالُْٜٞ ٝهجد٤ِالالجصْٜ صالالض٬ةْ ٫ ٝصٌد٣ٞالالز صؼ٤ٔ٤ِالالز ٓؤّْالالجس

 . ًٝػج٣ضْٜ دْٜ ث٫ٛضٔجّ ٣ْضوػ٢ ٓٔج ثُطِذز ٛؤ٫، د٤ٖ ٝثُ٘ل٢ْ ٝث٫ًجه٢ٔ٣ ث٢ُٜ٘ٔ

 صالوكغ ثُضال٢ ٝثُٜٔالٖ ثُضنٚٚالجس ًغٌر ٛٞ ٝؽٞهٙ ك٢ ثُْذخ ًجٕ ٝثُي١ ث٢ُٜ٘ٔ ثُضٞؽ٤ٚ ظًٜٞ. 4

 أٝ ٝثُٔٞؽٚ , ٝهوًثصٚ هجد٤ِجصٚ ةْص٬ ثُض٢ ُِٜٔ٘ز ث٤ُِْْ ث٫مض٤جً ػ٠ِ ثُووًر ٝػوّ ثُق٤ٌر إ٠ُ ثُلٌه



 نفسيةاإلرشاد والصحة ال

 8 

 ُِْالِٞى ثُٔ٘ظٔالز ث٬ُٔفظالز ٣ٌٟالن ػالٖ ٤ٓٝالُْٜٞ ث٫كالٌثه هالوًثس ٓؼٌكز ٣ْضط٤غ ثُي١ ٛٞ ثٌُٕٔو

 . ثُٔ٘جّخ ثٌُٔجٕ ك٢ ثُٔ٘جّخ ث٫ْٗجٕ ٝٝغ ٝدجُضج٢ُ

 ثُالالي١ ث٫ٓالالٌ ثُطجُالالخ ْٓالالضوذَ صقالالوه ثُضالال٢ ثٌُٔثفالالَ كالال٢ ٝمجٙالالز ثُطِذالالز ًّالالٞح ْٗالالخ ثًصلالالجع. 5

 ثُوُٝز ص٤ٌِق إ٠ُ ٣ؤه١ ٫ٗٚ دؼ٤٘ٚ ث٫ٛوثً ٛٞ ىثصٚ فو ك٢ ثٌُّٞح ٫ٕ ٝثٌُػج٣ز ّث٫ٛضٔج ثّضقن

 . ث٫هضٚجه١ ثُٜوً ٖٓ ثٌُغ٤ٌ ٝثُلٌه

 ٓؾال٢، إ٠ُ ٣ؤه١ ٓٔج ث٫ؽضٔجػ٤ز ثٌُٖثةـ ٌَُ صو٣ٌذج ٖٓجػج ٝثٙذـ ًذ٤ٌ دٌَٖ ثُضؼ٤ِْ ص٤ّٞغ. 6

 ٝثُضلالجْٛ ث٫ْٗالؾجّ ػ٤ِٔالز صٚالذـ ثٕ إ٠ُ ٣ؤه١ ٓٔج ٓنضِلز ٓؾضٔؼجس ٖٓ ثُطِذز ٖٓ ه٤َِ ؿ٤ٌ ػوه

 ثُْٔالجػور ٣والوّ ثٕ ٣ْالضط٤غ ٓضنٚال٘ ٝٝؽالٞه ث٫ٌٓ ٣ضطِخ ُيُي ٝٗض٤ؾز ػ٤ٌْر ث٫ػوثه ٛيٙ د٤ٖ

ُْٜ . 

 صؾالالوه كالال٢ ٝثُٔؼالالجًف كالالجُؼِّٞ هثةالالٌر ػ٤ِٔالالز فًٌالالز ثُؼالالجُْ ٣ٖالالٜو ثى , ٝثُٔؼٌكالال٢ ثُؼِٔالال٢ ثُضطالالًٞ. 7

 ثُْٔالضٌٔ ثُضؼِال٤ْ ٣ٌٟالن ػالٖ ؼِالّٞثُ ٛاليٙ ٓضجدؼالز كال٢ ؽو٣الور ٜٓٔالجس ثُطِذالز ػِال٠ ٣ٞهالغ ٓٔج ْٓضٌٔ

 ٢ٛ ثُٔوًّز ٝظ٤لز ٝثٕ ثُطِذز إ٠ُ ثُؼِّٞ ًَ صووّ ثٕ صْضط٤غ ٫ ثُٔوًّز ٫ٕ ثُْٔضٌٔر ٝثُضٌد٤ز

 ثٌُٕٔالو هًٝ ٣الرص٢ ٝٛ٘الج ث٤ُٜالج ثُُٞالٞػ إُال٠ ثُطجُالخ ٝهكغ ثُؼِّٞ ٛيٙ ٓ٘جكي ٫ّضـ٬ٍ ث٤ُِْْ ثُضٞؽ٤ٚ

 ثُؾو٣الور ٝثُوًثّالجس ثُؼ٤ِٔالز دجُٔؾالج٫س ٣ؼٌف ْع ث٬ُٔةٔز ثُوًثّز ٗقٞ ثُطجُخ دضٞؽ٤ٚ ٣وّٞ ثُي١

 . ٝثُٔؾضٔغ ُِلٌه ث٤ٔٛضٜج ٝٓوٟ

 : اٌزشثٛٞ االسشبد ِجبدا

 : ثٜٛٔج ُؼَ ثُٔذجها ٖٓ ٓؾٔٞػز ػ٠ِ ثُضٌد١ٞ ث٫ًٕجه ٣ْض٘و

 ؽ٤ٔالالغ ٣ٌػالال٠ ثٕ ػ٤ِالالٚ ثُٞثؽالالخ ٓالالٖ ثُضٌدالال١ٞ ثٌُٕٔالالو ثٕ دالاليُي ٝٗوٚالالو ثُطالال٬ح ٌُالالَ ث٫ًٕالالجه. 1

 . د٤ْٜ٘ ثُلٌه٣ز ثُلٌٝم ٝؽٞه ٌُؿْدج ؽ٤ٔؼج ٣ٝضوذِْٜ ثُطِذز

 ػ٘الالوٓج ّالالٞث، فالالو ػِالال٠ ٝثٌُذ٤الالٌ ثُٚالالـ٤ٌ ٣ٌثػالال٢ ثٕ ٣ؾالالخ دق٤الالظ ثُطِذالالز ثػٔالالجً ٌُالالَ ث٫ًٕالالجه. 2

 . ث٤ُٚ ٓقضجؽ٤ٖ ٣ٌٕٞٗٞ

 ٝثٕ ثُطجُالالخ ك٤ٜالالج ٣٘ٔالالٞ ثُضالال٢ ثمض٬كٜالالج ٝػِالال٠ ثُذ٤تالجس دٌالالَ ٣ٜالالضْ ثٕ ث٫ًٕالالجه ػِالال٠ ثُٞثؽالالخ ٓالٖ. 3

 . د٤تضٚ ٓغ ثُضٞثكن ػ٠ِ ًثهجه ثُطجُخ ٖٓ ٣ٝؾؼَ ثُذ٤تجس ٓغ ٣ض٬ةْ

 ٣ٝقالالجٍٝ ٗٔٞٛالالج ٝٓوالالوثً ٝٓؼٌكضٜالالج ث٫ْٗالالج٤ٗز ثُالال٘لِ ثًضٖالالجف ػِالال٠ ٣ٖالالؾغ ثٕ ٣ؾالالخ ٕالالجهًث٫. 4

 ثُ٘ٔالٞ كال٢ ثُضؼغالٌ أٝ ثُ٘لْال٢ ثُذ٘الج، كال٢ ثُنِالَ ٓؼٌكز ك٢ ثُطِذز ىُي ك٢ ٣ْجػو ثٕ ثُضٌد١ٞ ثٌُٕٔو

 . ثُِْٞى ٝصؼو٣َ صو٣ْٞ ُـٌٛ

 ثُضٌدال١ٞ ٝثٌُٕٔالو ٝثُٔالو٣ٌ ٝثُٔوًّالٕٞ ٝث٫دالج، ثُطِذز دٚ ٣ٖٝجًى ث٫كٌثه ٌَُ ٣ٌٕٞ ث٫ًٕجه. 5

 . ٝثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُضٌد٣ٞز دجُؼ٤ِٔز ِٙز ُٚ ٖٓ ؽ٤ٔغ د٤ٖ صؼج٢ٗٝ ػَٔ ثٗٚ أ١

 صٌالال٤لْٜ كالال٢ ثُطِذالالز ٣ْالالجػو ٫ٗالالٚ صٌدالال١ٞ دٌٗالالجٓؼ أ١ كالال٢ ٜٓٔالالج ؽالالَ،ث ٣ٌالالٕٞ ثٕ ٣ؾالالخ ث٫ًٕالالجه. 6

 . ٝث٫ؽضٔجػ٢ ث٫ًجه٢ٔ٣

 ٛالٞ ث٫ًٕالجه ثٕ" Miller ٤ِٓالٌ ٣ٝؼضوالو , ٝثُٔؾضٔغ ثُلٌه ػٖ ْٓؤ٫ٝ ٣ٌٕٞ ثٕ ٣ؾخ ث٫ًٕجه. 7

 ٝصطال٣ٌٞ ثُْال٤ِْ ث٫مض٤جً إ٠ُ صوكؼٚ ثُض٢ ثٗلْْٜ ٓؼٌكز إ٠ُ دْٜ ٍُِٞٙٞ ٬ُكٌثه ثُْٔجػور فج٫س

 " .٣ٌِْٚ ثُي١ ثُٚق٤ـ ٝثُط٣ٌن ثُي٤ًز ث٫ٛوثف ثُطجُخ ٣ٞغ ثٕ إ٠ُ ٣ؤه١ ثُي١ ثُِْٞى

 ٌٛؽبد   صالس  
ٗ   ػٍٝ ػٍ ك األرو١بء ثؼغ    : ص١ّٕخ   ٌٛؽبد   صالس ِىزج 

ِ ه:  األٌٚٝ ػٍٝ ِىزٛة    ٛ ِ ه ٠ ش   أٞ.  ٠ٛ  . ا١ٌَٛ ؽذٚد   فٟ ػ 

ش  :  اٌضب١ٔخ   ٚػٍٝ ش   أٞ.  ٚاشىش   فى   ُ   فٟ فى   ٖ ، ػ١ٍه هللا   ٔ ؼ   ػ١ٍٙب ٚاشى ش 

 . رغؼت   ال:  اٌضبٌضخ   ٚػٍٝ

ٓ   اٌغؼبدح   ػٍٝ رذٌ ه ٚطب٠ب صالس   إٔٙب ً   أ٠ غش   ِٚٓ ، اٌطشق   أل شة   ِ  فٟ رىزجٙب أْ ٌٚه ، اٌغ ج 

شر ه فى   ٌ ؼٙب ِ  ً   ٌزطب َ   و ٛ٠ . 
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 ٚاٌزشثٛٞ إٌفغٟ االسشبد ػ١ٍٙب ٠مَٛ اٌزٟ االعظ
 : ث٥ص٢ ثٌَُٖ ػ٠ِ ٝثُضٌد١ٞ ثُ٘ل٢ْ ث٫ًٕجه ػ٤ِٜج ٣وّٞ ثُض٢ ث٫ِّ صٚ٘ق

 . ػجٓز ثِّ. 1

 . ٝثُ٘ل٤ْز ثُضٌد٣ٞز ث٫ِّ. 2

 . ث٫م٬ه٤ز ث٫ِّ .3

 : ػبِخ عظا. 1

 ثُالي١ دج٫صؾالجٙ ثُْالِٞى ٝصؼالو٣َ صـ٤٤الٌ ػِال٠ هالجهًث ثُلالٌه ٣ؾؼالَ ثُغذالجس ٝٛيث ْٗذ٤ج عجدش ثُِْٞى ثٕ

 ٝث٫ًٕجه ثُ٘لِ ٝػِْ ثُضٌد٤ز ك٢ إ٠ُ ثُٜٔض٤ٖٔ هكغ ثُْ٘ذ٢ ثُِْٞى عذجس ثٕ.  ٓوذ٫ٞ ثُِْٞى ٣ؾؼَ

 ٌٓٝٗالز ٓذالوأ ٖٓ ِو٤ٖٓ٘ط ثُٖجى ثُِْٞى ٖٓ ث٫ْٗجٕ صنِ٘ ثُض٢ ثُطٌم ثكَٞ ثدضوثع إ٠ُ ٝثُؼ٬ػ

 : دٔج ٣جص٢ ثُِْٞى فوه ٝهو.  ثُضـ٤٤ٌ ػ٠ِ ٝهجد٤ِضٚ ث٫ْٗج٢ٗ ثُِْٞى

 ثّالضنجّ إُال٠ ٣قضالجػ ٫ٝ ثُلالٌه ك٢ ٓقًٚٞ ٝٛٞ:  Reflexive behavior ث٫ٗؼٌج٢ّ ثُِْٞى. أ

 . ثؽضٔجػ٢ ٝؿ٤ٌ ثًثه١ ٫ ًٝثع٢ ٝٓؼظٔٚ ثُؼٚذ٢ ثُؾٜجٍ ك٢ ثُؼ٤ِج ثُؼو٤ِز ثٌُٔثًَ

 ثُلالٌه ٝدال٤ٖ ثُؾٔجػالز ثكالٌثه دال٤ٖ ػ٬هجس ٣ٝضٖٞٔ:  Social Behavior ضٔجػ٢ث٫ؽ ثُِْٞى. ح

 . ثؽضٔجػ٤ج ٝٓقوٝه ثًثه١ ٝٛٞ ثؽضٔجػ٤ج ثصٚج٫ ٣ٝضٖٞٔ ث٫ؽضٔجػ٤ز ٝثُذ٤تز

 ٝثٍَُٔ٘ ٝث٫ٙوهج، ًجُٔوًّز ث٤ُٜج ٣٘ض٢ٔ ثُض٢ ثُؾٔجػز ك٢ ػٞٞدٞٙلٚ  دجُلٌه ث٫ٛضٔجّ ٣رص٢ عْ

 ػالٖ صقو٤وٜالج ٣ْالضط٤غ ٕن٤ٚز ٝمٚجة٘ ٤َٔٓثس ُٚ ثُلٌه ثٕ ٛٞ ثُؾجٗخ ٛيث ك٢ ثُؼجّ ٝث٫ّجُ

 ث٫ؽضٔجػ٤الز ثصؾجٛجصالٚ صقو٤الن إُال٠ ٣ْؼ٠ ٫ٝهصٚ ٓ٘ي ثُلٌه ٫ٕ ثُٔؾضٔغ ٓغ ثُْٔضٌٔ ثُضلجػَ ٣ٌٟن

 دٜالاليث ث٫ْٗالالج٢ٗ ثُْالالِٞى ٝصـ٤٤الالٌ ث٫ؽضٔالالجػ٢ ثُؾجٗالالخ ثٗٔالالج، ثُضٌدالال١ٞ ث٫ًٕالالجه ٣ٌثػالال٢ ثٕ دالالو ٫ ثىٕ

 . ث٫صؾجٙ

 ٓالٖ"  ثٗالٚ ه٤الَ.  اٌفزشد اعززؼذاد ِجزذأ ٛالٞ ثُضٌدال١ٞ ث٫ًٕالجه ػ٤ِٜالج ٣ؼضٔالو ثُضال٢ ثُؼجٓز ث٫ِّ ٖٝٓ

 ٛاليث مال٬ٍ ٓالٖ"  ٣ٖالٌح ثٕ ػِال٠ ثؽذالجًٙ ْٗالضط٤غ ٫ ثٗ٘الج ث٫ ثُٔالج، ٌُٖح فٚجٗج ٗوٞه ثٕ ثٌُٖٔٔ

 ٫ هثكؼ٤الز ُو٣الٚ صٞؽالو ُالْ ٝثىث ثٌُالجك٢ ث٫ّالضؼوثه ُو٣الٚ ٣ضُٞالو ُالْ ثُي١ ث٫ْٗجٕ ٗوٍٞ ثٕ ْٗضط٤غ ثُٔغَ

 ثُطِذالز ٖٓالجًَ فالَ ٣ٌٔالٖ فضال٠ ٝثُوثكؼ٤الز ثٌُؿذالز صضطِالخ ٫ٜٗج ْٓجػوصٚ ثُضٌد١ٞ ثٌُٕٔو ٣ْضط٤غ

 . ث٫ّضؼوثه ػ٤ِٔز م٬ٍ ٖٓ ٝدْٔجػوصْٜ ٤ِّْ دجِّٞح

 ٝثؽالخ ثٌُٕٔالو هذالَ ٓالٖ ثُٖٔالٌَ ثُطجُالخ كضوذالَ.  اٌزمجزً ٛالٞ ثُؼجٓالز ث٫ّالِ ٖٓ ث٫مٌ ثُؾجٗخ ثٓج

 ٖٓالٌِز كال٢ ثُؼالٕٞ ٟجُذالج ث٫ًٕالجه إُال٠ ثُْٔضٌٕالو ثص٤الجٕ ٕث ثى.  ثُضٌدال١ٞ ث٫ًٕالجه ْٓضَِٓجس ٝثفو

 ٫ ثُنِالن هٓالظ ٓذالجٍ ؿ٤الٌ ٣ٌٕٞ كوو ثُٔوذٍٞ ؿ٤ٌ ثُٖجى ًِّٞٚ ٢ٛ ث٫ّج٢ّ ٝثُْذخ ٣رص٢ ٝػ٘وٓج

 ٝهالو ثٌُٕٔالو ٝهال٤ْ ٣ضؼالجًٛ ّالًِٞج ٣ْالِي ٝهالو ٝثُٜ٘الوثّ ثُ٘ظجكالز ف٤الظ ٓالٖ ثُنجًؽ٢ دٔظٌٜٙ ٣ٜضْ

 هٕٝ ػ٬صٜالالج ػِالال٠ ثُقجُالالز صوذالالَ ٕالالوثٌُٔ ػِالال٠ ثُٞثؽالخ كٔالالٖ ٝثُالالو٣ٖ ُِوالال٤ْ ٓ٘جك٤الالج ثُْالالِٞى ٛالاليث ٣ٌالٕٞ

 ٓالٖ ثُالضنِ٘ ػالٖ ٣ذؼالوٙ هالو ىُي ٫ٕ ثُقجُز ٙقجح ٓغ ٓ٘جكْز أٝ ٓؼجًٝز أٝ ٓؾجهُز ك٢ ثُومٍٞ

 . ث٤ُِْْ ثُِْٞى ٗقٞ صٞؽ٤ٜٚ ٖٓ ٣ٔ٘غ ٫ ىُي ٌُٖ ٌِٖٓضٚ

 ًٔالج ث٫ًٕجه ٓؾجٍ ك٢ ثُؼجٓز ث٫ِّ ٖٓ ثٕفغٗ ِظ١شٖ رمش٠ش ٚفٟ االسشبد فٟ اٌفشد ؽك ٣ٝرص٢

 . ثُقجؽجس ٛيٙ ٓجِّٞ فوه ًٝٔج ثٕذجػٜج إ٠ُ ٣ْؼ٠ ثْٗجٕ ًَ ػ٘و فجؽجس ٛ٘جى ثٕ ٗؼِْ

 ثٕالالذجع ثٕ ٌُأ٣٘الالج ث٫ًٕالالجه كالال٢ ثُلالالٌه ُقالالن دجُْ٘الالذز ثُقجؽالالجس ثُضالال٢ فالالوهٛج ٓجّالالِٞ إُالال٠ ٗظٌٗالالج ُالالٞ

 ٝٛاليٙ ٝثفضالٌثّ ٝصوالو٣ٌ ٝٓالرٖٓ ِٝٓالذِ ٓرًالَ ٓالٖ ث٫ْٗجٕ ٣قضجؽٚ ٓج صٞك٤ٌ هذَ ٖٓ ٣رص٢ ثُقجؽجس

 ثٕالؼجً ك٢ ثّج٤ّج هًٝث ث٫ًٕجه ٣ِؼخ ٝٛ٘ج ٝثٓجٕ د٬ّْ ثُؼ٤ٔ ك٢ ث٫ْٗجٕ فن ػٖ صؼذٌ ؽ٤ٔؼٜج

 صو٣ٌالٌ ػِال٠ هالجهًث ٣ٌٕٞ ثٕ إ٠ُ دجُلٌه َٝٗٚ ٗلْٚ صوو٣ٌ إ٠ُ دٚ ٝثٍُٞٙٞ ٝصوو٣ٌٙ دج٤ٔٛضٚ ثُلٌه

 . د٘لْٚ ٤ٌٚٓٙ

 . ٚا١ٌّٕٙخ ٚاٌزشث٠ٛخ إٌفغ١خ االعظ .2

 ث٫ْٗالج٤ٗز ثُٖن٤ٚز ص٣ٌٞ٘جس م٬ٍ ٖٓ دؼزٗج ثِّ ػ٠ِ ٝثُ٘ل٢ْ ثُضٌد١ٞ ٝث٫ًٕجه ثُضٞؽ٤ٚ ٣وّٞ

 دٔالج صالضِن٘ ثُضال٢ ث٫ّالِ ٛاليٙ إُال٠ صلٞال٢ ث٫ْٗالج٤ٗز ثُطذ٤ؼالز هًثّالز ٝثٕ ٤ٓالَثس ٓالٖ صضقِال٠ ٝٓج

 :جص٣٢
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 : Individual Differences اٌفشد٠خ اٌفشٚق

 ث٫ؿ٣ٌن دٜج ثٛضْ كوو ثُووّ ك٢ ٝجًدز صج٣ًن٤ز ؽيًٝ ُٚ ثُلٌه٣ز ثُلٌٝم ٓٞٝٞع ك٢ ث٫ٛضٔجّ ثٕ

 صنضِالق كتالز ًٝالَ كتالجس إُال٠ ؽ٣ًٜٞٔضالٚ كال٢ ثُ٘جُ هْْ ف٤ظ ثك٬ٟٕٞ ك٢ ىُي صٔغَ ٝهو ٌٝٓجٕٝثُ

 ٝثُطذوالجس ث٫ؽ٘الجُ دضقو٣الو ثًّالطٞ هالجّ ًٝاليُي ٝهالوًثس ّالٔجس ٓالٖ ُو٣ٜج ٓج دٔووثً مٌٟث٧ ػٖ

.  ًٝثع٤الز ػٞثٓالَ إُال٠ ثُؾْ٘ال٤ٖ دال٤ٖ ث٫مالض٬ف ٣ؼالَٝ ًٝالجٕ ٝثُنِو٤الز ثُؼو٤ِالز ٝثُلٌٝم ث٫ؽضٔجػ٤ز

 كالال٢ ثُـَثُال٢ ٣ٝالالًٞه" ػوالُْٜٞ هالالوً ثُ٘الجُ ػجٓالَ: " ٝهالالجٍ ثُلٌه٣الز ثُلالالٌٝم ص٘الجٍٝ( ٗ) ٝثٌُّالٍٞ

 ٫ ٝثٕ ٝثفالور دط٣ٌوالز ؽ٤ٔؼالج ثُـِٔالجٕ ٣٫ؤمالي ثٗالٚ" ثُنِو٤الز ثُضٌد٤الز فالٍٞ ثُالو٣ٖ ػِالّٞ ثف٤ج، ًضجدٚ

 ثٓالالَؽضْٜ دالالجمض٬ف ػ٬ؽٜالالْ ٣نضِالالق ثٕ ٣ؾالالخ ٝثٗٔالالج ٝثُضٜالالي٣خ ثُؼالال٬ػ كالال٢ ٝثفالالور ٓؼجِٓالالز ٣ؼالالجِٓٞث

 دؼال٬ػ ثٌُٔٝال٠ ؽ٤ٔالغ ػالجُؼ ُالٞ ثُطذ٤الخ ثٕ ًٝٔالج" ٣والٍٞ ٛاليث ٝكال٢" ٝد٤تالضْٜ ْٜٗٝثّ٘ج ٟٝذجةؼْٜ

 ٝثٓالجس ثٌِْٜٛ ث٣ٌُجٝز ٖٓ ٝثفو د٠ٔ٘ ث٣ٌُٔو٣ٖ ػ٠ِ ثٕجً ُٞ ثٌُٔد٢ ًٝيُي.  ثًغٌْٛ ُوضَ ٝثفو

 ٝٓج َٝٓثؽٚ ٗلْٚ صقضِٔٚ ٝٓج َٝٓثؽٚ ّٝ٘ٚ ٝفجُٚ ث٣ٌُٔو ٌٓٛ ك٢ ٣٘ظٌ ثٕ ٣٘ذـ٢ ٝثٗٔج هِٞدْٜ

 " .٣ًجٝضٚ ىُي ػ٠ِ ٣ٝذ٢٘ ث٣ٌُجٝز ٖٓ ٗلْٚ صقضِٔٚ

 ٤ٔٓٝالَثصْٜ ٝثّالضؼوثهثصْٜ هوًثصْٜ ف٤ظ ٖٓ ث٫ٕنجٗ د٤ٖ ثُلٌه٣ز ثُلٌٝم ثٕ ْٗض٘ضؼ ىُي ًَ ٖٓ

 ثُطِذالز ٣ؼجَٓ ثٕ ثُضٌد١ٞ ٝثٌُٕٔو ثُٔوًُ ػ٠ِ ثُٞثؽخ كٖٔ ػ٤ِٜج ؿذجً ٫ فو٤وز ٢ٛ ثُٖن٤ٚز

 ٝثػطجةٜالج ثُلٌه٣الز دالجُلٌٝم ثُضل٤ٌٌ ٣غزثُقو دجُٔوًّز ٣وكغ ٓٔج ٝٛيث ٝثُووًثس ث٫ٌٓجٗجس صِي هوً

 ثُضال٢ ثُضالو٣ًِ ٣ٌٟٝوالز ٝثٌُضالجح ثُٔالٜ٘ؼ ٣ٌٟالن ػالٖ ػ٤ِٔالج ٝصطذ٤والج ث٫ْٗجٕ د٘ج، ك٢ ثّج٤ّج هًٝث

 ٣ٝٞٙالَ ثُلالٌٝم ٛاليٙ ٣ْالضٞػخ ثٕ ٣ْالضط٤غ ٌُال٢ ُيُي ٣نٞغ ثُٔؼِْ ثػوثه فض٠ ثُطِذز دٜج ٣ؼجَٓ

 صنضِالالق ثُلالالٌه هثمالالَ كالال٢ كالالٌٝم ىجٛ٘الال يىُالال إُالال٠ دج٫ٝالالجكز.  ِٟذضالالٚ إُالال٠ ٝثُٔؼٌك٤الالز ثُؼ٤ِٔالالز ثُٔالالجهر

 ث٫ًٕالالجه ػِالال٠ ثُٞثؽالالخ كٔالالٖ ث٫ؽضٔالالجػ٢ ثُظالالٌف أٝ ثُ٘لْالال٤ز ٝثُقجُالالز ثُؼ٤ِٔالالز ثٌُٔثفالالَ دالالجمض٬ف

 . دٌثٓؾٚ ك٢ ٣ؼضٔوٛج ثٕ ثُضٌد١ٞ

 : ٚاالسشبد ٌٍزٛع١ٗ االخالل١خ االعظ .3

 ٕالالجهث٫ً ػ٤ِٔالالز صقٌالالْ ثُضالال٢ ث٫م٬هالال٢ ثُؾجٗالالخ صٔغالالَ ث٤ُٔالالجها ٓالالٖ ٓؾٔٞػالالز ٛالاليٙ صقالالش ص٘ٞالال١ٞ

 : ثُٔذجها ٛيٙ ثْٛ ٖٝٓ ث٣ٞج ثُضٌد١ٞ ثٌُٕٔو دٜج ٣ٝضٚق ثُضٌد١ٞ

 : اٌزمجً. أ

 ثُْٔضٌٕو ثٌُٕٔو ٣ضوذَ ثٕ ٝثُْٔضٌٕو ثٌُٕٔو د٤ٖ صؾٔغ ثُض٢ ث٫ًٕجه٣ز ثُؾِْز ٗؾجؿ ثّذجح ٖٓ

 فالن ف٤الظ ٓالٖ ؽ٤الور دًٚٞر ثُْٔضٌٕو ٓغ ٝثُضؼجَٓ ٝثُو٤ٓٞز ًجُو٣ٖ أمٌٟ ثًٓٞ إ٠ُ ثُ٘ظٌ هٕٝ

 دالج٫ٖٓ كضضٔغالَ ٝث٫ٟٔت٘الجٕ د٘لْالٚ ثُغوالز ٣ٔ٘قالٚ ٓالٖ إُال٠ دوثمِالٚ ٓالج ٣لالٌؽ ثٕ ك٢ ٣ٌؿخ ٫ٗٚ ثُضوذَ

 ِٟالخ ُـالٌٛ ثٌُٕٔالو إُال٠ دٜالج ٣ٝذالٞؿ ٙالوًٙ ػِال٠ ثُؾجعٔالز ثُّٜٔٞ ٣َ٣َ ثٕ ٣ْضط٤غ ٢ٌُ ثُ٘ل٢ْ

 ؽٞثٗالالخ دٌالالَ ٣ٜالالضْ ثٕ ٣ؾالالخ ٝثُضوذالالَ.  ثُالالٌكٜ أٝ ثُْالالن٣ٌز ػٌالالِ ٝثُضوذالالَ.  ٝثُْٔالالجػور ثُؼالالٕٞ

 . ٜجٓ٘ دؾَ، ٤ُِٝ ثُٖن٤ٚز

 : اٌّؼٍِٛبد عش٠خ. ة

 ٫ٕ ثُٔؼِٞٓالالجس ّالال٣ٌز ػِالال٠ ثُٔقجكظالالز ٛالال٢ ثُضٌدالال١ٞ ثٌُٕٔالالو ػٔالالَ صقٌالالْ ثُضالال٢ ثُٔذالالجها ٓالالٖ ثٕ

 ػِالال٠ ٣ٝقالالجكع ٖٓالالجػٌٙ ٣ٖالالجًًٚ ثْٗالالجٗج ٣ؾالالو ثٕ كالال٢ خ٣ٌؿالال ث٫ًٕالالجه إُالال٠ ٣الالرص٢ ػ٘الالوٓج ثُْٔضٌٕالالو

  .ؽضٔجػ٢ٝث٫ ث٫ًجه٢ٔ٣ ٝثُضٞثكن ث٫ٗلؼج٢ُ ث٫صَثٕ إ٠ُ رثُؼٞه ك٢ صْجػوٙ ثُض٢ ثٌّثًٙ

 ػِالال٠ أٝ ثٌُٕٔالو ػِال٠ ثُٔذجٕالٌ ثُؼالالوٝثٕ فالج٫س ٜٓ٘الج ٫سجثُقال دؼالالٜ كال٢ ٣ْالو٠ ثُْال٣ٌز فالن ثٕٝ

 ػِالال٠ ثُؼالالوٝثٕ ٜٝٓ٘الالج دالال١ٌ، عجُالظ دطالالٌف ثُٞالالًٌ ثُقالالجم ٜٝٓ٘الج دالالٚ ث٫ٝالالٌثً أٝ ٌٝٓجٗضالالٚ ّالٔؼضٚ

 فالج٫س ًالَ كال٢ دجُْالٌ ث٫فضلالجظ صْ ثىث ٌُِٕٔو ًٌٝ فوٝط ٜٝٓ٘ج ثُٔؾضٔغ ٝفوٞم ثُؼجّ ثُٚجُـ

 ػالٖ ْٝٓالؤ٫ٝ ٤ٜٓتالج ثُْالٌ ُالٚ ٣ذالجؿ ثُالي١ ٣ٌالٕٞ ثٕ دٖالٌٟ ثُٞالًٌ ًكالغ دٜوف ٣ٌٕٞ ُذٞؿث ؽٞثٍ

 . ثٌُْ دٜيث ث٫فضلجظ

 



 نفسيةاإلرشاد والصحة ال

 11 

 : ٌٍفشد إٌٙبئٟ اٌمشاس رشن. ط

 ٝث٫ؽضٔالالجػ٢ ثُالاليثص٢ ثُضٞثكالالن إُالال٠ ُِٞٙالالٍٞ ثُلالالٌه ْٓالالجػور ٛالالٞ ثُضٌدالال١ٞ ٝثُضٞؽ٤الالٚ ث٫ًٕالالجه ثٕ

 ثُقِالٍٞ ث٣ؾالجه كال٢ ثُْٔالجػور ثىث ٌُٕٔالوث كالوًٝ.  ثُلالٌه صووّ صؼضٌٛ ثُض٢ ث٬ٌُٖٔس ٖٓ ٝثُضنِ٘

 ثُن٤الجً ٣ضالٌى ٝثٗٔالج ٓؼال٤ٖ فالَ ثمض٤الجً ػِال٠ ثُْٔضٌٕالو ٣ؾذالٌ ٫ ثٕ ػ٤ِالٚ ثُٞثؽالخ كٔالٖ ٬ٌُِٖٔس

 ٓالالغ ثُٔٞؽالالٚ ٣ٚالالَ كؼ٘الالوٓج" ٖٓالالٌِز ٌُالالَ ثُٜ٘الالجة٢ ثُوالالٌثً إُالال٠ ثُضٞٙالالَ كالال٢( ثُْٔضٌٕالالو) ُِْٔضٌٕالالو

 ٝثُلٖالَ ثُ٘ؾالجؿ ثفضٔالج٫س ٝؽ٤ٔالغ ثٌٓج٤ٗجصالٚ ؽ٤ٔالغ ُِؼ٤َٔ ك٤ٜج صضٞـ ثُض٢ ثٌُٔفِز إ٠ُ ثُْٔضٌٕو

 ٓالٖ ٣ضنالي فضال٠ ُِؼ٤ٔالَ ثُلٌٙز ٣ضٌى ثٕ ثٌُٕٔو ٝثؽخ ٖٓ ٣ٚذـ ثُٔنضِلز ثُقٍِٞ ُذوثةَ دجُْ٘ذز

 " .ىُي ٗض٤ؾز ٣ٝضقَٔ ثَُثٓج أٝ ٝـ٠ أ١ هٕٝ ُٚ ٬ٓةٔج ٣ـٌثٙ ٓج ثُوٌثًثس

 

 ضبٌشاٌفظً اٌ
ْ   ال ْ   فمذ   ِؾٕخ   ِٓ رؾض  ٕ ؾخ رىٛ ِ 

ْ   ٚال ْ   ذفم ث١ٍ خ   ِٓ رؾض  ػط١خ رىٛ

 .ِغبالد االسشبد إٌفغٟ ٚاٌزشثٛٞ
 ث٫صؾجٛالجس دؼالٜ ثُ٘لْال٢ ثٌُٕٔالو دٜالج ٣ؼٔالَ ثُضال٢ ثُٔؾالج٫س صقو٣الو ك٢ ٓنضِلز ثصؾجٛجس ٛ٘جى    

 ٝدؼالالالٜ.  ثُؼ٬ؽالالال٢ ٝث٫ًٕالالالجه ثُٜٔ٘الالال٢ ٝث٫ًٕالالالجه ثُضٌدالالال١ٞ ث٫ًٕالالالجه عالالال٬ط ؽٞثٗالالالخ ػِالالال٠ ٣ًٌالالالَ

 ٝثًٕالجه ثَُٝثؽال٢ ٝث٫ًٕجه ث١ٌّ٫ جهث٫ًٕ ٣ض٘جٍٝ دق٤ظ ثُٔؾج٫س صل٤َٚ إ٠ُ ٤ٔ٣َ ث٫صؾجٛجس

 . ثُؼجه٤٣ٖ ؿ٤ٌ ٝثًٕجه ثٌُذجً ٝثًٕجه ثُٖذجح ٝثًٕجه ث٫ٟلجٍ

 ٓٞهالغ أ١ ٝكال٢.  ثُؼٔالٌ ٌٓثفالَ ٓنضِالق ك٢ ث٫ْٗجٕ ك٢ ٣ٜضْ ثُي١ ٛٞ ٙٞثدج ث٫ًغٌ ث٫صؾجٙ ُٝؼَ

 ٣ِال٢ ك٤ٔالج ٬ًُٕالجه ثُٔؾالج٫س ٛاليٙ ثفالوه ّالٞف كالج٢٘ٗ ُاليُي.  ث٫ْٗالجٕ ك٤ٜج ٣ضٞثؽو ثُض٢ ثُٔٞثهغ ٖٓ

 : ٢ٛ ثُٔؾج٫س دٜيٙ هًث٣ز ػ٠ِ ٌٕٗٞ ثٕ ٖٓ ُ٘ج دو ٫ ثُضٌد٤ز ٓؾجٍ ك٢ ًٖٔضـ٤ِٖ ٫ٗ٘ج ٗظٌث

 

 ( .اٌّجىشح اٌطفٌٛخ) اٌذساعخ لجً ِب ِغبي. أٚال  

 ( .اٌّزأخشح اٌطفٌٛخ) االثزذائ١خ اٌّذسعخ ِشؽٍخ ِغبي. صب١ٔب  

 . ٚاٌشجبة اٌّشا٘مخ ِغبي. صبٌضب  

 . جبساٌى اسشبد ِغبي. ساثؼب  

 . اٌؼبد١٠ٓ غ١ش اسشبد ِغبي. خبِغب  

 : " اٌّجىشح اٌطفٌٛخ"  اٌذساعخ لجً ِب ِغبي:  اٚال

 ثُضال٢ ث٫ًٕالجهثس ٝثْٛ ثُٔوًّز هذَ ٓج ٌٓفِز ك٢ ثُطلَ ُٜج ٣ضؼٌٛ ثُض٢ ث٬ٌُٖٔس ثْٛ ّ٘ض٘جٍٝ

 . ث٫ٌّر ثٟجً ك٢ صٖ٘تضٚ ٣ض٠ُٞ ُٖٝٔ ُِطلَ صووّ ثٕ ٣٘ذـ٢

 : ثبٌزغز٠خ رزظً ِشىالد. 1

 ػ٤ِٔالز كالجٕ ُاليُي ٝثُؼو٤ِالز ثُؾْال٤ٔز ثُ٘الٞثف٢ ٓالٖ ّال٣ٌغ ٣٘ٔالٞ ثٌُٔفِالز دٜاليٙ ثُطلَ ثٕ ثُٔؼِّٞ ٖٓ

 ػِالْ ػِال٠ ثٌُٕٔالو ٣ٌٕٞ ثٕ دو ٫ٝ ثٌُٔفِز ٛيٙ ك٢ ثُ٘ٔٞ ٓطجُخ صٞك٤ٌ إ٠ُ صٜوف ثُ٘ل٢ْ ث٫ًٕجه

 . ثُق٢ًٌ ثُق٢ْ ٝثُضٞثٍٕ ثُٔق٠٤ ػ٠ِ ٝثُضؼٌف ث٬ٌُّ ٝصؼِْ ث٢ُٖٔ ًضؼِْ ثُٔطجُخ دٜيٙ

 ٓغ ػ٬هضٚ دْٞ، صٌصذ٠ ثُقٞجٗز ٌٓفِز ك٢ ثُطلَ ثٌٓثٛ ٓؼظْ ثٕ إ٠ُ( 8491) ًٓٞ ثٕجً وُو

 صْ٘الن ثٕ ُال٬ّ دالو ٫ٝ , ث٫ٟلالجٍ دال٤ٖ ثُلٌه٣الز ثُلالٌٝم ٝٛ٘الجى , ث٫ّ ث٫مال٘ ٝػِال٠ دالٚ ثُٔق٤ط٤ٖ

 ؽالوٍٝ ص٘ظال٤ْ كال٢ ؿ٤ٌٖٛ ٣وِوٕ ث٫ٜٓجس ٖٓ ًغ٤ٌ ثى.  ثُنجٙز ثفض٤جؽجصٚ ٝكن ُطلِٜج ٟؼجّ ؽوٍٝ

 . لِٜجٟ ٟؼجّ
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 ثُٞالذ٠ ػ٤ِٔالز ػِال٠ ثٟلجُٜٖ صؼ٣ٞو إ٠ُ ث٫ٜٓجس صْؼ٠ ف٤ظ , ثُطلَ مٌٝػ ص٘ظ٤ْ ٌِٖٓز ٝٛ٘جى

 إُالال٠ ٣الالؤه١ ٫ٗالالٚ دجُطلالالَ ٝالالجً ثُٔذٌالالٌ ثُضالالو٣ًخ ثٕ إُالال٠( ّالالذٞس) ٣ٖٝالال٤ٌ.  ٓذؼغالالٌر دٚالالًٞر ٛالاليٙ

 دضالو٣ًخ ُِذالو، ٝهالش ثكَٞ ُٝؼَ.  ثُطلَ ٣ذو٣ٜج ثُض٢ ثُٔوجٝٓز ًٙٞ ٖٓ دًٚٞر ثَُٖٔٓ ث٫ْٓجى

 ُالذؼٜ ٣ضْال٠٘ ٫ ٝهالو. ث٫ُٝال٠ ثُْال٘ز ثٗضٜالج، دؼالو أ١ دٔلٌهٙ ٣ؾِِ ثٕ ثُطلَ ٣ْضط٤غ ػ٘وٓج َثُطل

 .  ثُضقٌْ ٖٓ ٣ٌٔ٘ٚ ثُي١ ثُؼٚذ٢ ثُؾٜجٍ ٣٘ٔٞ فض٠ ثُغج٤ٗز ثُْ٘ز هذَ ثُنٌٝػ ٝذ٠ ث٫ٟلجٍ

 : اٌفطبَ ِشىالد. 2

 ثُضنِال٢ كالجٕ يُاليُ ٝثُق٘الجٕ ٝثُؼطالق ثُٔقذالز ثُق٤ِالخ ؽٌػالز إ٠ُ دج٫ٝجكز ثٓٚ ٖٓ ٣َٜ٘ ثُطلَ ثٕ

 ثُٚالوٓجس ثفالوٟ ثُلطالجّ ثٕ إُال٠( ك٣ٌٝالو) ٣ٖٝال٤ٌ.  ثُطلالَ ٓ٘الٚ ٣ؼالج٢ٗ ٙالؼذج ٓٞهلالج ٣ؼضذٌ ىُي ػٖ

 ٓٞثهالق ٓالٖ ثُطلالَ صـي٣ز ٣ٌثكن ٓج ثٕ ثُوًثّجس ٖٓ ػوه ك٢ عذش ٝهو.  ثُطلَ صٞثؽٚ ثُض٢ ثٌُذٌٟ

 ٣٘ذـال٢ ثُالي١ ٞىثُْالِ ثٗالٞثع ٓالٖ ًِٜالج.  ًأّالٚ ػِال٠ صْٔالـ ثٕ أٝ ُطلِٜج ث٫ّ ٓ٘جؿجر كجٕ.  ث٫ْٛ ٛٞ

 . ثُلطجّ دؼو صٔجًّٚ ثٕ ث٫ّ ػ٠ِ

.  ٣لٞالالِٜج ثُضالال٢ ث٫ٟؼٔالالز ٝٗالالٞع دجُضـي٣الالز صضٚالالَ ؽو٣الالور ٖٓالال٬ٌس ٓالالٖ ثُطلالالَ ٣ؼالالج٢ٗ ثُلطالالجّ ٝدؼالالو

 ٫ٕ ٣ٌ٣الالو ٓالالج دجمض٤الالجً ُالالٚ صْالالٔـ دالالَ ٓؼالال٤ٖ ٟؼالالجّ ص٘الالجٍٝ ػِالال٠ ثُطلالالَ صٌالالٌٙ ث٫ ث٫ّ ػِالال٠ ٣ٝضٌصالالخ

 . ْْثُؾ دجفض٤جؽجس دؼ٤و فو إ٠ُ ٣ٌصذ٠ ٝثٌُكٜ ث٫مض٤جً

 . ٤ٟذز ٗل٤ْز فجُز ك٢ ٢ٛٝ ثُطؼجّ ُٚ ّصوو ٝثٕ.  ُٚ صوو٣ٔٚ هذَ ٟلِٜج ٟؼجّ صضيٝم ثٕ ث٫ّ ٝص٘ٚـ

 : إٌَٛ ِشىالد. 3

 02-81 دالال٤ٖ ٓالج ث٫ٍٝ ثُٖالٌٜ مال٬ٍ ثٌُٝال٤غ ثُطلالَ ٣ٝ٘الالجّ ُِطلالَ ثُْال٤ِْ ثُ٘ٔالٞ ٓطجُالخ ٓالٖ ثُ٘الّٞ

.  ّجػز 89-80 د٤ٖ صضٌثٝؿ ظف٤ ثُْ٘ض٤ٖ ػٌٔٙ ٣ذِؾ فض٠ ثُّ٘ٞ ّجػجس صضٞج،ٍ عْ.  ٤ٓٞ٣ج ّجػز

 ثُضـِخ ٣ٌٖٔ ثُٔظجٌٛ ٛيٙ كجٕ ثُـجُخ ٝك٢ ثُّ٘ٞ هذَ ث٤َُِ ك٢ ثُذٌج، د٤ٖ ث٫ٟلجٍ ٣ؼج٢ٗ ٓج ًٝغ٤ٌث

 دالو، كال٢ ثُ٘لْال٤ز ٝثُطٔر٤ٗ٘الز ثُٔ٘جّالخ ثُالوف، ُالٚ صالٞكٌ ٝثٕ.  ثُ٘الّٞ هذَ ُطلِٜج ث٫ّ صٜٔو دجٕ ػ٤ِٜج

 . ث٤ُٚ وطثُضق أٝ ُٔ٘جؿجصٚ ؽجٗذٚ إ٠ُ صؾِِ ًرٕ ثُّ٘ٞ كضٌر

 : اٌؼذٚأٟ اٌغٍٛن. 4

 ث٤ٕ٫ج، ٝصقط٤ْ ٝثُضن٣ٌخ ث٣٫يث، ٓقج٫ٝس ك٢ صضؾ٠ِ ػوٝث٤ٗز ٫ٞ٤ٓ ث٫ٟلجٍ دؼٜ ػ٠ِ ٬٣فع

 ٝثمضذالالجً ثُؾْال٤ٔز ٜٓجًثصالٚ صالالو٣ًخ إُال٠ صٌٓال٢ ثُطلالالَ هذالَ ٓالٖ ٓقجُٝالالز دجٗالٚ ىُالي ك٣ٌٝالالو كْالٌ ٝهالو

 هكجػ٤الز ث٤ُالجس ٛال٢ ثُؼوٝث٤ٗالز ثُٔظالجٌٛ ٛاليٙ ٓغالَ إُال٠ ثُوًثّالجس ٗضالجةؼ ٓؼظْ ثٕجًس ٝهو,  ٓووًصٚ

 ث٫مالٞر ٓالٖ ثُـ٤الٌر أٝ ثُٞثُالو٣ٖ هْالٞر ٗض٤ؾالز ىُالي ًالجٕ ّٞث، ثُوِن ٖٓ ٣ؼج٢ٗ ثُي١ ثُطلَ ث٤ُٜج ٣ِؾر

 ثُٖٔال٬ٌس ٓالٖ ًغ٤الٌر أمالٌٟ ثٕالٌجٍ ٝٛ٘الجى,  ثُٞثُالو٣ٖ دال٤ٖ ثُؼ٬هالز ّالٞ، ٗض٤ؾز دجُضٜو٣و ٝثُٖؼًٞ

 ًجُضٜضٜالالز ٤الالز ث٬ٌُٓ ٝالالطٌثدجسث٫ ٓغالالَ ثُٔوًّالالز هذالالَ ٓالالج ٌٓفِالالز كالال٢ ث٫ٟلالالجٍ ٜٓ٘الالج ٣ؼالالج٢ٗ ثُضالال٢

 ٝػالوّ ثُوِالن ٓغالَ ٗلْال٤ز ثػالٌثٛ ٓالٖ ىُالي ٣ٚالجفخ ٝٓالج.  ثُ٘طن ٝػ٤ٞح ث٬ٌُّ ٝصرمٌ ٝثُِؾِؾز

 أٝ ثُ٘الالالّٞ ثع٘الالالج، ٝثٌُالالال٬ّ ٝث٫ًم ثَُٔػؾالالالز ث٫فالالال٬ّ ٓغالالالَ ثُ٘الالالّٞ ثٝالالالطٌثدجس ثٓالالالج , دالالالجُ٘لِ ثُغوالالالز

 . ٝثُـٞخ ثُذٌج، ٝٗٞدجس ثُٖودو ٝثُنؾَ ًجُنٞف , ثٗلؼج٤ُز ثٝطٌثدجس

 :"  اٌّزأخشح اٌطفٌٛخ " االثزذائ١خ اٌّذسعخ ِشؽٍخ ِغبي:  صب١ٔب

 ٓغالَ ٓؼ٤٘الز ٗٔالٞ ٓطجُالخ ُٜٝالج ثُطلَ ف٤جر ٌٓثفَ ٖٓ ٛجٓز ٌٓفِز ثُٔضرمٌر ثُطلُٞز ٌٓفِز صؼضذٌ

 ٝثٌُضجدالز ثُوالٌث،ر ٜٓالجًثس ٝصؼِالْ ثُضالٞثٍٕ ٝصقو٤الن ُِؼالخ ث٬ٍُٓالز ثُق٤ًٌالز ثُقْال٤ز ثُٜٔالجًثس صؼِْ

 ث٫ٓالٖ هٞثػالو ٝصؼِالْ ث٤ٓٞ٤ُالز ف٤جصالٚ كال٢ ٣قضجؽٜالج ثُض٢ ثُٔؼٌك٤ز ثُؼو٤ِز سثُٜٔجًث ٝصؼِْ.  ٝثُقْجح

 دالال٤ٖ ٝثُض٤٤ٔالالَ ثُٞالال٤ٌٔ ٝصٌالال٣ٖٞ , ثُٚالالوثهجس ٝصٌالال٣ٖٞ ث٫ؽضٔالالجػ٢ ٝثُضلجػالالَ ثُٖنٚالال٤ز ٝثُْالال٬ٓز

 ثُاليثس ػالٖ ٓلٜالّٞ ٝصٌال٣ٖٞ ثُٖنٚال٢ ث٫ّضو٬ٍ ػ٠ِ ٝثُضو٣ًخ.  ٝثٌُٖ ٝثُن٤ٌ ٝثُٚٞثح ثُنطر

 . ثُٔنضِلز ث٫ٗلؼج٫س ٝٝذ٠ ثُ٘لِ ٝذ٠ ٝصؼِْ.  دجُٞثهؼ٤ز ٣ضْْ

 : ثٌُٔفِز ٛيٙ ك٢ ثُطلَ ُٜج ٣ضؼٌٛ ثُض٢ ث٬ٌُٖٔس دؼٜ ٛ٘جى ثٕ صذ٤ٖ ٝهو
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 : ثبٌزغز٠خ رزظً ِشىالد. 1

 ث٫هث، كالال٢ ٗوالال٘ إُالال٠ ٣ؼٌٝالالْٜ ٓالالج هثةٔالالز دٚالالًٞر ث٫كطالالجً ٟؼالالجّ ٣ض٘الالجُٕٝٞ ٫ ث٫ٟلالالجٍ ثٕ ٬٣فالع

 إُال٠ ىُالي ٣ٝؼالٞه ث٫ؿٔالج، أٝ دالجُضو٤ؤ ٝثُٖالؼًٞ ثُٖال٤ٜز ًلوالو ٙق٤ز ُٔٚجػخ ٝثُضؼٌٛ ثُٔو٢ًّ

 ٓٔالج ثُطلالَ ثٟؼالجّ ػٖ ثُٚذجؿ ك٢ وجػْٖض٣ ث٫ٜٓجس دؼٜ ثٕ ف٤ظ دج٫ٌّر صٌصذ٠ ثُض٢ ث٫ّذجح

 ثُلالٌه صٌثكالن ثُؼالجهر ٛاليٙ ثٕ ٬ٗفالع ٓالج ًٝغ٤الٌث.  ٙالذجفج ثُطؼالجّ ص٘جٍٝ ك٢ ثٌُؿذز ػوّ ُو٣ٚ ٣ضٌٕٞ

 ثُطؼالجّ ٓالٖ ٓؼ٤٘الز ثٗالٞثع ص٘الجٍٝ ٣ٌٕٞكٞال ث٫ٟلجٍ دؼٜ ٛ٘جى ثٕ ًٔج.  ٝثٌُٕو ثُٖذجح ّٖ فض٠

 صضٚالَ ٖٓال٬ٌس ًِٜالج ٛاليٙ ثٕ عذالش ٝهالو ثُذال٤ٜ أٝ ٤خًِجُق ثُـيثة٤ز ثُٔٞثه دؼٜ أٝ ٓغ٬ ًجُِقّٞ

 ثٕ ثُطلالَ ٣ٖالجٛو ًالرٕ.  ث٫ٗالٞثع ُٜاليٙ دجُْ٘الذز ّال٤ِٔز ؿ٤الٌ ثًصذجٟالجس صٌال٣ٖٞ ٗض٤ؾالز ٗلْال٤ز دجّذجح

 . ٓغ٬ ثُِقْ ص٘جٍٝ ًٚٞك إ٠ُ ؤه٣١ ٓٔج , ثُؼ٤و ٓ٘جّذز ك٢ ٝثُوٙ ىدقٚ هو ٣قذٚ ثُي١ فٝثُنٌ

 : ٚاٌغ١بة اٌزأخش ِشىالد. 2

 صًٌٌس ثىث ثُظجٌٛر ٝٛيٙ.  ثُٔوًّز إ٠ُ ٙذجفج ثُقًٞٞ ك٢ ٣ضرمٌٕٝ ث٫ٟلجٍ دؼٜ ثٕ ٬٣فع

 ػ٘الو ثّالذجدٜج صٌٕٞ كوو ٓض٘ٞػز ثّذجح إ٠ُ ىُي ٣ٝؼٞه.  ثُٔو٤ًّز ثُق٤جر ٓغ ثُض٤ٌق ّٞ، إ٠ُ ص٤ٌْ

 صٌالالٕٞ ٝهالالو , ثُٔوًّالال٤ٖ ٫فالالو ًٌٛالالٚ أٝ ُِٔوًّالالز فذالالٚ ػالالوّ أٝ ٖثُٔالالَٓ دالالجٌُٔٛ ًجٙالالجدضٚ ثُطلالالَ

 ٓؼالٚ ٣ضؼاليً ٓٔالج ثُط٣َٞ دجٌُْٜ ُٚ ٣ْٝٔقجٕ ثُطلَ ثٝهجس ٣٘ظٔجٕ ٫ ف٤ظ ٬ُد٣ٖٞ صؼٞه ث٫ّذجح

 ثُٔ٘الالجك ٣ٌالالٕٞ ًالالرٕ.  ىثصٜالالج ثُٔوًّالالز كالال٢ صٌٔالالٖ ث٫ّالالذجح ثٕ أٝ.  ثُٚالالذجؿ كالال٢ ٓذٌالالٌث ث٫ّالالض٤وجظ

 . دجٛضٔجٓٚ ٣ٌصذ٠ ٫ٝ ثُطلَ فجؽجس ٣قون ٫ ثُٜٔ٘ؼ ٕث أٝ ٝثُضٜو٣و دجُوْٞر ٣ضْْ ثُٔو٢ًّ

 : ِجبالحٚاٌال االّ٘بي. 3

 ٣٘ذالب ثُٔظٜالٌ ٝٛاليث ثُؼ٣ٌٔالز ثٌُٔفِالز ٛيٙ ٓغَ ك٢ ثُطلَ ػ٠ِ ٝث٬ُٓذج٫رث٫ٛٔجٍ  ٓظجٌٛ صذوٝ هو

 ٓالٖ ٣ؼالجٕٗٞ ثُْالِٞى ٛاليث إُال٠ ٣ِؾالرٕٝ ثُالي٣ٖ ث٫ٟلالجٍ ٓؼظالْ ثٕ عذالش ف٤الظ.  ّال٣ٞز ؿ٤الٌ فجُز ػٖ

 ػالٖ ثُضؼذ٤الٌ أٝ آًثةٜالْ دجدالوث، ُٜالْ صْالٔـ ٫ ثُضال٢ ثُٚالجًٓز ثُٔؼجِٓالز أٝ ثُٖالو٣ور ؾْو٣زثُ ثُؼوٞدجس

 ٫ ٓالج ٣والًٌ ثٕ كجٓالج:  ثُْالِٞى ٓالٖ ٗٞػالجٕ ث٫ ثٓجٓالٚ ٤ُِ ثُٔٞهق ٛيث ٓغَ ك٢ ثُطلَ ٫ٕ.  ثٗلْْٜ

 ٫ٝثٓالٌ هذال٫ٞ ٣ظٜالٌ ثٕ ٝثٓالج.  ٓذالج٫ر ٫ ٣ٚالجفذٚ هِالن ىُالي ٣ٌٝثكالن ثُؼوالجح ٣ٝضِو٠ ثٌُذجً ٣ٌٝجٙ

 . ٝثُؾذٖ ثُنٞف ٖٓ ٣ٝؼج٢ٗ ثُ٘لِ ك٢ ثُغوز ٣لوو ثُقجُز ٛيٙ ٝك٢ ٤ٌٝ٤ُْٜ ٌذجًثُ

 : اٌمٍك. 4

 ٫ٜٗالْ أٝ ٣قذالٚ ٫ دٖال٢، أٝ ػ٤ِالٚ ُالٚ ٣وذَ ٫ دٔج ٣طجُذٞٗٚ ٫ْٜٗ ثٌُذجً ثًٝج، ك٢ ثُطلَ ٣لَٖ ٝهو

 هْٞ:  ٓغَ ثُؼٚذ٤ز ثُؼجهثس دؼٜ إ٠ُ ثُطلَ ٣ِؾر هو ث٫فٞثٍ ٛيٙ ٓغَ ٝك٢ ثُضٜو٣و ث٤ُٚ ٣ٞؽٜٕٞ

 فضال٠ ىُي ًَٝ ثَُٔػؾز ٝث٫ف٬ّ ث٬ٌُّ ٝثٌٓثٛ , ث٫ًم , ثُضو٤ؤ أٝ , ث٫ٙجدغ ٓ٘ , ث٫ظجكٌ

 . فُٞٚ ٖٓ ثٌُذجً ٕلوز ٣غ٤ٌ

 ًجُؾالو ث٫ّالٌر كال٢ ثٌُذالجً أٝ ثُٞثُالو٣ٖ ػالٖ ثُٚالجهًر ٝثُ٘ٞث٢ٛ ث٫ٝثٌٓ صنضِق ػ٘وٓج ثُوِن ٣ٝظٌٜ

 ثفذالجٟ ىُالي ٣ْٝالضوػ٢ ٌُِذالجً ثُغجدضالز ٤الٌؿ ثُٔٞثهالق ٓالغ ثُض٤ٌالق هالجهً ؿ٤الٌ ٣ؾؼِالٚ ٓٔالج ٓؼج ٝثُؾور

 ثٗالٚ أٝ ٟجهالجصْٜ صلالٞم ِٟذالجس ث٫ٟلالجٍ ٓالٖ ٣طِالخ ثُالي١ ٗلْٚ ثُٔؼِْ ثُوِن ٓٚوً ٣ٌٕٞ ٝهو ثُطلَ

 . ثُٚـجً ٬ُٟلجٍ ٓقذخ ؿ٤ٌ ثِّٞدج ٣ِْٝي ثُ٘وو ٖٓ ٣ٌغٌ

 : اٌخٛف. 5

 ثٕ ٣قالوط وهال ٌُالٖٝ ثُٔقال٠٤ ٓنالجٌٟ ٓالٖ ٗلْالٚ ػ٠ِ ُِقلجظ ث٫ْٗجٕ ك٢ ٟذ٤ؼ٤ز ثُنٞف ظجٌٛر ثٕ

 ثٌُٔصلؼالز ث٫ٓجًٖ أٝ ثُقٌٖثس أٝ ثُظ٬ّ ٖٓ ًجُنٞف ث٤ٌُٝٔز ثُٔنجٝف دؼٜ ثُطلَ ُوٟ ٣ضُٞو

 . ثُٞثُو٣ٖ ثٗلٚجٍ أٝ ثُؼجة٤ِز ثُق٤جر ٝثٝطٌثح , ث٫د٣ٖٞ ثفو ٓ٘ٚ ٣ؼج٢ٗ ثُي١ ثُوِن ٗض٤ؾز

.  ٚٝٓطجُذالال ثُطلالالَ فجؽالالجس ٝكٜالالْ دالالجُ٘لِ ثُغوالالز ٝدؼالالظ ٝثُطٔر٤ٗ٘الالز ثُقالالخ ٛالالٞ ُِنالالٞف ػالال٬ػ ٝثٛالالْ

  .ثٗطٞثة٤ج ٣ٌٕٞ أٝ ٝثُؼوٝثٕ ٤ُِْطٌر ٓقذج ثٗج٤ٗج ٣ٌٕٞ , ثُقخ ٖٓ ٣ٝقٌّ ث٫ٖٓ ٣لوو ثُي١ ٝثُطلَ
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 : اٌذساعٟ اٌزأخش. 6

 ثٝالالطٌثح أٝ ػوِالال٢ أٝ ؽْالال٢ٔ هٚالالًٞ ػالالٖ ٝصالال٘ؾْ , ث٫دضوثة٤الالز ثٌُٔفِالالز كالال٢ ظالالجٌٛر ٛالاليٙ صقالالوط

 ثُطلالَ ك٤٘لؼالَ , ثُٔوًّال٤ٖ هذالَ ٖٓ ث٫ٟلجٍ د٤ٖ ثُلٌه٣ز ثُلٌٝم ٌٓثػجر ػوّ ٗض٤ؾز أٝ … ثٗلؼج٢ُ

 ٝثُوِالن ث٫ٗلؼالجٍ رٝفو ثُؼوٝثٕ أٝ ث٫َٗٝث، أٝ ث٫ْٗقجح ٓظجٌٛ ػ٤ِٚ ٝصذوٝ ثُوًث٢ّ صنِلٚ ٗض٤ؾز

 ْٓالجػور ٣ٝقالجٍٝ ثُٞٝالغ صوذالَ ٣قالجٍٝ كذؼْٜٞ ٓنضِلجٕ ٓٞهلجٕ ٬ُٝدج،.  ثُؾ٤ْٔز ثُٚقز ّٝٞ،

 . ٝصٜو٣وٙ ثُطلَ جهذزٓؼ ػ٠ِ ثُذؼٜ ٣وّٞ ف٤ٖ ك٢ هوًثصٚ دٚ صْٔـ ٓج دووً ٤ُووّ ثُطلَ

 : اٌذساعٟ اٌزفٛق. 7

 دضقٚال٤َ ٣ض٤ٔالَٕٝ ف٤الظ ثُوًثّالز كال٢ ثُضلالٞم ػج٤ُالز هالوًر ثٌُٔفِالز ٛاليٙ كال٢ ث٫ٟلجٍ دؼٜ ٣ظٌٜ

 ٓالٖ ٖٓال٬ٌس ٣ٞثؽٜالٕٞ ث٫ٟلالجٍ ٛالؤ٫، ٓغالَ ٝثٕ , ه٤جه٣الز ّٔجس ػ٤ِْٜ صذوٝ ًٔج.  ٌٓصلغ هًث٢ّ

 دالذؼٜ ٣الوكغ ٓٔالج ثُٔ٘جّالذجس ٓنضِالق ك٢ ثُضلٞم ٛيث ثظٜجً ك٢ ٣ذجُـٕٞ ث٫دج، ثٕ ف٤ظ.  آمٌ ٗٞع

 . ث٤ًُِْٞز ث٫ٝطٌثدجس دؼٜ إ٠ُ ثف٤جٗج ٣ؤه١ ٝهو ثُـًٌٝ إ٠ُ ث٫ٟلجٍ

.  ثُوثةٔالز صْالجال٫صْٜ ٗض٤ؾز ػو٤ِج ثُٔضلٞم ِّٞى ػٖ ث٠ٌُٝ ػوّ ٣ظٌٜٕٝ ثُٔؼ٤ِٖٔ دؼٜ ثٕ ًٔج

 ٣رًالالَ) ًوالالُْٜٞ ثُْالالن٣ٌز ػذالالجًثس دؼالالٜ ٝصٞؽ٤الالٚ.  ُِٔضلالالٞم ثُضٚالالو١ ٣قالالجُٕٝٞ ثُض٤ٓ٬الالي ثٕ ًٔالالج

 ٣الؤه١ صلالٞهْٜ صٌٝال٢ ُٜالْ مجٙالز دالٌثٓؼ ٝصالٞك٤ٌ ػو٤ِالج ثُٔضلالٞه٤ٖ ًػج٣ز ػوّ ثٕ ًٔج …( ثٌُضخ

 . ُِٔؼٌكز فجؽجصٚ صٖذغ ٫ ثُٔوًّز ثٕ ٝثػضذجً.  ثُوًثّز ػٖ ثُؼَٝف إ٠ُ دذؼْٜٞ

 : ٚاٌشجبة اٌّشا٘مخ ِشؽٍزٟ فٟ ٚاٌزشثٛٞ إٌفغٟ االسشبد ِغبي:  صبٌضب

.  ثُٔض٤ٔالَر مٚجةٚالٜج ُٜٝالج.  ٝثٌُٕالو ثُطلُٞالز دال٤ٖ ثٗضوج٤ُالز ٌٓفِالز ثٌُٔثٛوالز ٌٓفِز ثٕ ٗؼِْ ٗقٖ

 ثُٔؼجٗجر ٝصْٞهٛج ثُ٘ل٤ْز ث٫ٍٓجس صٌض٘لٜج صٞصٌ كضٌر ٜٗججد ثٌُٔثٛوز ػٖ صقوعٞث ثُي٣ٖ دؼٜ ٣ٌٟٝ

 ٌٓفِالز ثٜٗالج ثمالٌ ك٣ٌالن ٣الٌٟ ًٔالج ٝثُٖٔال٬ٌس ٝثُوِالن ث٫ؽضٔجػ٤ز ٝثُٞـٟٞ ٝثٌُٚثع ٝث٫فذجٟ

 ٖٓ ثُٞـٟٞ دؼٜ إ٠ُ ثٌُٔثٛن صؼٌٛ ػٖ صٖ٘ر ثُض٢ ث٬ٌُٖٔس دؼٜ ٣ضنِِٜج ثٗٚ ث٫ ػجه١ ٗٔٞ

 . ٝٙوِٜج ثُٖن٤ٚز ٝٗٔٞ ثُيثس صقو٤ن ٌٓفِز ثٜٗج ٣ٝؼضووٕٝ.  ثُٔؾضٔغ أٝ ثُٔوًّز أٝ ث٫ٌّر

 ثُؼٌد٤ز ثُذ٤تز ك٢ صٔش ثُض٢ ثُذقٞط ث٤ُٜج صِٞٙش ٝثُض٢ ثٌُٔثٛن ٜٓ٘ج ٣ؼج٢ٗ ثُض٢ ث٬ٌُٖٔس ٝثْٛ

 : جص٣٢ ك٤ٔج صضِن٘

 : عغ١ّخ طؾ١خ ىالدِش. 1

 ثُطالٍٞ أٝ ثُوجٓالز هٚالٌ ٓغالَ ثُؾْالْ ُ٘ٔالٞ ثُؼجٓز ثُٔؼج٤٣ٌ ػٖ ث٫ٗقٌثف ٖٓ ثٌُٔثٛن ثف٤جٕ ٣ؼج٢ٗ

 . ثُل … ثُٖذجح فخ أٝ , ثُْٔ٘ز أٝ ثُ٘قجكز أٝ ثُٔلٌٟ

 : أفؼب١ٌخ ِشىالد. 2

 كال٢ ثُال٘لِ ٝالذ٠ ٝػالوّ , ث٫ٗلؼج٤ُالز ث٫ّالضغجًر ّٝالُٜٞز , ثُٔلٌٟالز ثُقْجّال٤ز ٓالٖ ثٌُٔثٛن ٣ؼج٢ٗ

 ٓالٖ نالٞفُٝث ٝث٫ٗطالٞث، ثُٔلالٌٟ ٝثُنؾَ ٝثُوٟ٘ٞ ثف٤جٗج ٝث٫ًضتجح ثُوٓٞع ٝصْجه٠ ثُـٞخ فجُز

 . ثُن٤جٍ ك٢ ٝثُضق٤ِن ث٫مطج، ثًصٌجح

 : اعش٠خ ِشىالد. 3

 ثُٞثُالالو٣ٖ ٓٚالالجًفز كالال٢ ٙالالؼٞدز ٣ؾالالو ف٤الالظ.  ث٫ّالالٌر ثٟالالجً كالال٢ ٓؼ٤٘الالز ٙالالؼٞدجس ثٌُٔثٛالالن ٣ٞثؽالالٚ

 . ٣ٞثؽٜٜج ثُض٢ ث٬ٌُٖٔس ْػ٤ِٜ ٣ؼٌٛ ثٕ أٝ.  ٝٓطجُذٚ فجؽجصٚ دذؼٜ

 كال٢ ٖٓالوز ٣ؾالوٕٝ ٓالج ًٝغ٤الٌث.  ث٫دال٣ٖٞ ٝدال٤ٖ د٤٘الٚ ٝثُوال٤ْ ث٫ًث، ثمالض٬ف ٓالٖ ثٌُٔثٛالن ٣ؼج٢ٗ ًٔج

  ثٌُٔثٛن صن٘ ثُض٢ ٝث٫ًٓٞ ث٤ٕ٫ج، ٖٓ ًغ٤ٌ ك٢ ٝث٫ٜٓجس ث٫دج، ٣ضقٌْ ًٔج , ث٫دج، ٓ٘جهٖز

 : ٚل١ّ١خ اخالل١خ ِشىالد. 4

 ًٝاليُي دجٗضظالجّ ثُؼذالجهثس ثهث، ػ٠ِ ٣ٞثظخ ٫ ٫ٗٚ ثُوِن ٖٓ ٣٢ؼجٗ ثٌُٔثٛن ثٕ ثُوًثّجس ثظٌٜس

 . ث٫مطج، ٤ْٗجٕ ٖٓ صٌٔ٘ٚ ٝػوّ , ث٫مٌر ػوجح ٖٓ ثُنٞف
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 . ثُٔؾضٔغ ك٢ ثُْجةور ث٫م٬ه٤ز دجُو٤ْ ث٫ُضَثّ ػوّ ٖٓ ثٌُٔثٛو٤ٖ دؼٜ ٣ٌٖٞ ًٔج

 : اعزّبػ١خ ِشىالد. 5

 ث٫ؽضٔجػ٤الز ثُٔ٘جّالذجس كال٢ ثُضٚالٌف قْال٣ٖ ٫ ٝثٗالٚ , ث٫مال٣ٌٖ ثٓالجّ ثُلَٖ ٖٓ ثُنٞف ٖٓ ٣ؼج٢ٗ

 ث٫ٌٓ٘الز صالٞثكٌ ُؼالوّ ثُلالٌثؽ ثٝهالجس ٓالٖ ث٫ّالضلجهر ػالوّ ٓالٖ ٣ؼالج٢ٗ ًٔالج , ُِؼَُالز ث٤ُٔالَ ٖٓ ٣ٝؼج٢ٗ

 . ث٬ُٔةٔز

 : اٌذساعٟ اٌزٛافك عٛء ِشىالد. 6

.  ثُٔوًّال٢ ُِ٘ظجّ ث٫ٗٞذجٟ ٝػوّ , ثُٔغجدٌر ٝػوّ ث٫ّضيًجً ػ٠ِ ثُووًر ػوّ ث٬ٌُٖٔس ٛيٙ ٖٓ

 ثُٔالٞثه ُالذؼٜ ث٤ُٔالَ ػالوّ , ث٫ٓضقجٗالجس ٖٓ ثُوِن , ثُٔجٍ ػ٠ِ ُِقٍٚٞ ثُٔوًّز صٌى ك٢ ؿذزثٌُ

 ك٢ ثٌُؿذز.  ثُغج٣ٞٗز ثُوًثّز دؼو ثُطجُخ ٣لؼِٚ ثٕ ٣٘ذـ٢ ٓج ُٔؼٌكز ث٫ًٕجه ك٢ ثٌُؿذز , ثُوًث٤ّز

 ٓؼٌكز ك٢ ثٌُؿذز.  ٝهوًثصٚ ٤ُٓٞٚ ص٬ةْ ثُٜٖٔ أ١ ٤ُوًٌ ثُٔنضِلز ثُٜٖٔ ػٖ ثُقوجةن دؼٜ ٓؼٌكز

 . ثُؾجٓؼز ٤ًِجس ػٖ ث٣َُٔو

 

 

 : اٌىجبس اسشبد ِغبي:  ساثؼب

 دٔالج ثُق٤الجر ٓٞثؽٜالز ٣ْالضط٤ؼٕٞ ثُـجُالخ ك٢ ث٫كٌثه كجٕ ُيُي.  ثُ٘ٞؼ ٌٓفِز ٢ٛ ثٌُٕو ٌٓفِز ثٕ

 ثؽضالجٍٝث ف٤الظ.  ثُ٘ل٢ْ ثُض٤ٌق ٖٓ ٓ٘جّذز هًؽجس ٣ٝقووٕٞ د٘ؾجؿ ٝمذٌثس ٓؼجًف ٖٓ ٣ٌِٕٔٞ

 . ٝث٫ٗلؼج٢ُ ٝث٫ؽضٔجػ٢ ٝثُؼو٢ِ ثُؾ٢ْٔ ثُ٘ٔٞ ٖٓ ثُقٌؽز ثٌُٔثفَ

 ٣ؼالجٝهٕٝ ثى.  ثُٖال٤نٞمز ّالٖ ٣ذِـٕٞ ثُي٣ٖ ؿ٤ٌْٛ ٖٓ ثًغٌ ثُ٘ل٢ْ ٬ًُٕجه ٣قضجؽٕٞ ثُي٣ٖ ٌُٖٝ

 ثُؾْال٤ٔز ثُ٘الٞثف٢ ٓالٖ ثٌُٔفِالز ٛاليٙ كال٢ ثُلٌه ػ٠ِ صطٌأ ثُض٢ ُِضـ٤ٌثس ٗض٤ؾز أمٌٟ ٌٓر ثُٔؼجٗجر

 . ٝث٫ٗلؼج٤ُز ٝثُؼو٤ِز

.  ثُٚالالق٢ ٝثُضالالوًٛٞ ثُؾْالال٢ٔ ثُٞالالؼق ٓالالغ ثُضٞثكالالن كالال٢ ص٘قٚالالٌ مزثُٖالال٤نٞ ٌٓفِالالز ٓطجُالالخ ثٕ

 ّالًٞر كال٢ صؼج٠ُ هجٍ ف٤ظ.  ثُقٞثُ ٝٝؼق , ٝثُق٤ْز ثُؾ٤ْٔز ٝثُطجهز ثُؼ٤ِٞز ثُووًر ٝٗو٘

ُ   اٌ ز ٞ ّللا   " ( : 49) آ٣ز ثٌُّٝ ٍ م ى  ٓ   خ  ؼ ف   ِ  ُ   ػ  ً   ص  ؼ  ٓ   ع  زؼ ف   ث ؼ ذ   ِ  ح   ػ   ٛ ُ   ل ز ً   ص ز ؼ ز ٓ   ع  ز زذ   ِ  ح   ث ؼ   ٛ  ل ز

ؼ ف ب ١ ج خ   ػ  ش  ٍ زك   ٚ  زب ٠ خ  ٛ   ٠ ش زبء   ِ  ز  ٘  ٚ   ُ ز١  ٍ ٌ ؼ  ٠ش   ا ٌ م زذ   ثُؼٞال٬س صٌٛالَ ثُْالٖ ًذالجً ػِال٠ ٬٣ٝفالع.  " ا

 ٝالؼق ثٌُذ٤الٌ ػِال٠ ك٤ذالوٝ.  ثُؼو٤ِالز ثُ٘جف٤الز ٖٓ ثٓج , ثُؾ٤ْٔز ثُ٘جف٤ز ٖٓ ٛيث ث٫ٌٟثف ٝثًصؼجٓ

 كال٢ صٚالِذج ثًغالٌ ثٗالٚ ًٔالج ٓوٟ ثٍٟٞ ذـصٚ ٝث٫هًثى ثُضؼٌف ػ٤ِٔز ثٕ ٬٣ٝفع ٝث٫ٗضذجٙ ثُيثًٌر

 , ٓجٝال٤ٚ كال٢ ٓؼؾالخ ٥ًثةالٚ ثُضؼٚالخ ٕالو٣و ثُْالٖ ًذ٤الٌ ثٕ ٬٣فالع ث٫ٗلؼج٤ُز ثُ٘جف٤ز ٖٝٓ.  آًثةٚ

 ثٕالالٌجٍ ٓالالٖ ًغ٤الالٌ إُالال٠ ٣الالؤه١ ٝٛالاليث دطذ٤ؼضالالٚ ٓقالالجكع كٜالالٞ ؽو٣الالو ٛالالٞ ٓالالج ًالالَ إُالال٠ ٕٝالالي د٣ٌذالالز ٣٘ظالالٌ

 ٣ضٞهالق ف٤الظ ثُلالٌثؽ ثٝهالجس ٌِٖٓز ٖٓ ثُْٖ ًذجً ٣ؼج٢ٗ ًٔج ٝث٫فلجه ٝث٫د٘ج، ث٫دج، د٤ٖ جهّٚثُض

.  ٝثُْالرّ ُِٞالؾٌ ػٌٝالز ثُْٖ ًذ٤ٌ ٣ؾؼَ ىثصٚ دقو ٝٛيث , ٝهضٚ ٣و٢ٞ ٣ٖث ٣و١ً ٫ٝ ثُؼَٔ ػٖ

 ىثصالٚ دقالو ٝٛاليث.  ث٫ّالٌر ثكٌثه ٕؤٕٝ ك٢ ٝثُضومَ ثُٞٙج٣ز ٖٓ ٣َٓو كٌٛ ٠ثُ دؼْٜٞ ٣ِؾر ٝهو

 ٣ؼالج٢ٗ ثُض٢ ث٬ٌُٖٔس ثٕ إ٠ُ( 8491) ٤ٌُٛٞى ٝص٤ٌٖ ٝث٫فلجه ث٫د٘ج، ٓغ ُِٚوثّ ػٌٝز ٣ؾؼِٚ

 : ٣رص٢ ك٤ٔج ث٣ؾجٍٛج ٣ٌٖٔ ثُْٖ ًذجً ٜٓ٘ج

 : عغ١ّخ ِشىالد. 1

 كٜٞ , ثُ٘ل٢ْ ٝثُوِن ُِنٞف ػٌٝز ٣ؾؼِٚ ثُْٖ ًذ٤ٌ ُٚ ٣ضؼٌٛ ثُي١ ثُؼجّ ثُؾ٢ْٔ ثُٞؼق ثٕ

 ث٫ٓالٌثٛ ٓالٖ ػالوهث ٣ٌٖٞ ًٔج.  ثُٜٔز ٝكضًٞ ثُؼ٬ٞس ك٢ ٝصٌَٛ ثُقٞثُ ك٢ ٝؼق ٖٓ ٣ؼج٢ٗ

 ثٓالٌثٛ أٝ ثُْالٌٌ دٔالٌٛ ث٫ٙالجدز أٝ ثٌُٖث٤٣ٖ ٝصِٚخ ثُٞـ٠ ثًصلجع ٓغَ ثُـجُخ ٢ك ثَُٔٓ٘ز

 ٣ٝن٠ٖ ث٫ؽَ دوٗٞ ٣قِ ف٤ظ , ُِوِن ًذ٤ٌث ٓٚوً صٌَٖ ىثصٚ دقو ثُٔؼجٗجر ٝٛيٙ.  ثُل … ثُوِخ

 . ث٫م٣ٌٖ ْٓجػور إ٠ُ ٣ضٞم ًٔج.  ثُٔٞس
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 : أفؼب١ٌخ ِشىالد. 2

 كوو ٖٓ ٣ؼج٢ٗ ثٗٚ ًٔج ثَُٔٓ٘ز ث٫ٌٓثٛ دؼٜ ٣ٞثؽٚ وٝه.  ثُؼجّ ثُٞؼق ٖٓ ٣ؼج٢ٗ ثٗٚ إ٠ُ ثٌٕٗج

 ثُٖنٚال٢ دالجُض٤ٌق ٙالِز ىثس ٖٓال٬ٌس ٣ٞثؽٚ ًٔج:  ٝثُؼَُز دجُٞفور ك٤ٖؼٌ ثُٞكجر دْذخ ث٬َُٓ،

 ػِال٠ ك٤٘الجٍػٕٞ.  ٝث٫فلالجه ث٫د٘ج، ٓغ ث٫ف٤جٕ دؼٜ ك٢ صٚجهّ فجُز ك٢ ٗلْٚ ٣ؾو ثى ٝث٫فضٔج٢ُ

 ٌٓجٗالالز دِـالالٞث هالالو ثد٘جةالالٚ دؼالالٜ ثٕ ٣ؾالالو ٝهالالو.  ٝثُ٘ٞالالؼ ثُٖالالذجح ٟالالًٞ كالال٢ ٣ٌِٜٔالالج ًالالجٕ ثُضالال٢ ثُْالالِطز

 ثٕ ثُْٔضقْالٖ ٓالٖ ثٗٚ رمٌٟد أٝ دط٣ٌوز ُٚ ٣ؼذٌٕٝ أٝ.  ػ٤ِٚ ٣ضؼجُٕٞ ٞثقٝثٙذ دجًٍر ثؽضٔجػ٤ز

 ٝٛيث , ث٫ؽضٔجػ٤ز ثُٔ٘جّذجس ٖٓ ًغ٤ٌ ك٢ ث٬ٍُٓز ثُٜٔجًثس ٣ضوٖ ٫ ٫ٗٚ , ث٫ػ٤ٖ ػٖ دؼ٤وث ٣ذو٠

 . ٝثُوِن ٝثُضٞصٌ ثُ٘ل٢ْ ث٫ُْ ٖٓ ُِٔؼجٗجر ػٌٝز ٣ِٝٚؾؼ ًذ٤ٌر هًؽز إ٠ُ ٗلْٚ ك٢ ٣قَ

 : ػم١ٍخ ِشىالد. 3

 ٝهالو.  ثُٖال٤نٞمز صٌثكالن ثُضال٢ ث٫ّجّال٤ز ثُٔظجٌٛ ٖٓ ػجّ دٞؽٚ ٝث٤ُْ٘جٕ ثُيثًٌر ٝؼق ْٓرُز ثٕ

 ٝػالالوّ ث٫فجه٣الالظ صٌالالٌثً ٣ٌٟالالن ػالالٖ ٣ضذالالوٟ ثُالالي١ ثُٖالال٤نٞمز مالالٌف ثػالالٌثٛ ٓالالٖ ثُالالذؼٜ ٣ؼالالج٢ٗ

 ثى ػالجّ دٞؽالٚ ثُؼو٤ِالز ثُطجهالز ٝالؼق ٓالٖ ثُْالٖ ًذ٤الٌ ٣ؼالج٢ٗ ًٔالج.  ٝث٫هالجًح ث٫د٘الج، ػِال٠ ثُضؼٌف

 صغ٤الٌ ىثصٜج دقو ث٬ٌُٖٔس ٝٛيٙ.  ثُضؼِْ ػ٠ِ هوًصٚ ٝصوَ , ٝثُضؼٌف ث٫هًثى ػ٠ِ ثُووًر صضٞج،ٍ

 ٝؽالٚ ػِال٠ ثُذْالٔجس ٬٣فالع ف٤الظ ٝث٫ؽضٔالجػ٢ ثُٖنٚال٢ ثُض٤ٌالق كال٢ ٙالؼٞدجس ثُْالٖ ًذ٤ٌ ُوٟ

 . ىُي ًٝث، ث٫ّذجح ٢ٛ ٓج ٣ؼِْ ٫ ٝٛٞ ثٌُٔثس سػٌٖث ثفجه٣غٚ ػ٤ِْٜ ٣ًٌٌ ثُي٣ٖ ثُْجٓؼ٤ٖ

 : اعزّبػ١خ ِشىالد. 4

 ث٫ ٣ضٚالَ ٫ ف٤الظ ٓقالوٝه ثؽضٔالجػ٢ ثٟالجً كال٢ ٣ؼال٤ٔ ثُْالٖ ًذ٤الٌ ثٕ كال٢ ث٤ُٖنٞمز ٌٓفِز صض٤َٔ

 ثكٌثهٛالج دؼٜ ثكضوجه دْذخ صضٞج،ٍ ث٫ٙوهج، ؽٔجػز ٫ٕ , ثُٞفور ٣ن٠ٖ ٝٛٞ ثُووث٠ٓ دجٙوهجةٚ

 ٓج ًٝغ٤ٌث.  ك٤ٜج ٣ؼ٤ٖٕٞ ْٓضوِز د٤ٞس ُْٜ ٝثٙذقش صَٝؽٞث هو ٝثُذ٘جس ،ث٫د٘ج ثٕ ًٔج.  دجُضو٣ًؼ

 ٣ٜٝالضْ ث٫ؽضٔجػ٤ز ف٤جصٚ ٣ٖجًًٚ ثفوث ؽجٗذٚ إ٠ُ ٣ؾو ٫ ك٣ٌوث ثٙذـ ك٘ؾوٙ ثَُٝؽز ثُْٖ ًذ٤ٌ ٣لوو

 ثٙالذـ ثُالي١ دالج٫ٖٓ ثُٖالؼًٞ ُالٚ ٣ٝالٞكٌ ٝٗظجكالز ٕٝالٌثح ٟؼالجّ ٓالٖ ث٤ٓٞ٤ُالز فجؽجصٚ ُٚ ٣ٝو٢ٞ دٚ

 . ث٤ُٚ ثُقجؽز دجِٓ

.  ث٤ُالّٞ ٟالٞثٍ ثُٔوالج٢ٛ ٬ٍٓٓالز إُال٠ ٓٞالطٌث ٗلْالٚ ٣ؾالو ثُؼٔالَ ػالٖ ثُضوجػالو ٌِزٖٓ ٣ٞثؽٚ ٝػ٘وٓج

.  ػ٤ِالٚ هالجهًث ًالجٕ ٓالج ثُؼٔالَ ٣ال٬ٍّ ًالجٕ ثُلٌه ٫ٕ ثُٔؼجٌٙر ف٤جص٘ج ك٢ ثُْٔضؾور ث٬ٌُٖٔس ٝٛيٙ

 ثفثٛالو كال٬ ث٫ؽالَ ٣٘ضظالٌ ثٙالذـ ثُٔالٌ، دالجٕ ٝثُٖالؼًٞ ٝثُْرّ ثَُِٔ صذؼظ ىثصٜج دقو ثٌُِٖٔز ٝٛيٙ

 . ؿج٣جس ٫ٝ ٓطجٓـ ٫ٝ

 : اٌخبطخ اٌفئبد أٚ اٌؼبد١٠ٓ غ١ش اسشبدِغبي :  خبِغب

 إٌبؽ١ززخ ِززٓ عززٛاء االػبلززخ أٚ اٌمظززٛس ِززٓ ٠ؼززبْٔٛ اٌززز٠ٓ االفززشاد اٌٚئززه اٌؼززبد١٠ٓ غ١ززشث ٠مظززذ

 . االٔفؼب١ٌخ أٚ اٌؼم١ٍخ أٚ اٌؾغ١خ أٚ اٌغغ١ّخ

  ػوّ إ٠ُ ٣وػٞ ثصؾجٙ ٛ٘جى ثُؼجه٤٣ٖ ٖٓ ؿ٤ٌٛج ٓغَ ثُ٘ل٢ْ ث٫ًٕجه موٓجس إ٠ُ صقضجػ ثُلتجس ٝٛيٙ

 دالالٌثٓؼ ٓالالٖ ث٫ّالالضلجهر ٣ٔالال٘قْٜ ٫ٗالالٚ ثُلتالالجس ُٜالاليٙ ٓضنٚٚالالز ثًٕالالجه٣ز مالالوٓجس ُضنٚالال٤٘ ثُقجؽالالز

 .  ُِؼجه٤٣ٖ صووّ ثُض٢ ثُ٘ل٢ْ ث٫ًٕجه

 صزالس ٔمزبؽ فزٟ ػزبَ ثٛعٗ زٚٞ االؽز١بعبد اٌخبطخٌ إٌفغٟ االسشبد ا٘ذاف ٔٛعض اْ ٚٔغزط١غ

: 

 ٝثُٔؤّْالجس ثُٔالوثًُ إ٠ُ ثُٔؼٞم صٞؽ٤ٚ ٓغَ ث٫ػجهز ػٖ ثُ٘جؽٔز ٔذجٌٕرثُ ث٫عجً ػ٠ِ ثُضـِخ . أ

 ثُلالٌٗ صٌالجكب دلالٌٗ ثُٔؼالٞم ٣ال٘ؼْ ًال٢.  ثُضٌد٣ٞالز مالوٓجصٜج ٓالٖ ٬ُّالضلجهر ثُذ٤تز ك٢ صضٞثكٌ ثُض٢

 . ٝثُضؼ٤ِْ ثُضٌد٤ز ك٢ ُِؼجه٤٣ٖ ثُٔضجفز

 صضْالْ ثُضال٢ ؼجِٓالزثُٔ ٓغالَ ثُٔؼالٞم ٗقالٞ ث٫مال٣ٌٖ ثصؾجٛالجس ػالٖ ثُ٘جؽٔالز ثُ٘لْال٤ز ث٫عالجً ثٍثُز . ح

 ُو٣الٚ صُٞالو ثُٔؼجِٓالز ٛاليٙ ٓغالَ ٫ٕ ٝثُٞالؼق دجُوًٚٞ ٣ٖؼٌ ثُٔؼٞم صؾؼَ ٝثُض٢ ثُٔلٌٟز دجُٖلوز

 ػٔالَ دالج١ ثُو٤الجّ إ٠ُ ٣ذجهً ٫ دق٤ظ ث٫صٌج٢ُ ثُِْٞى ػ٠ِ ث٫ػض٤جه أٝ.  ثْٗقجد٤ز ثٗطٞثة٤ز ٖٓجػٌ

 . ٝثُوػْ ثُْٔجػور ُٚ ٣ٞكٌ آمٌ كٌه ؽجٗذٚ إ٠ُ ٣ٌٖ ُْ ٓج ٖٗجٟ أٝ
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.  ثُاليثس ػالٖ ّال٤ِْ ٓلٜالّٞ صٌال٣ٖٞ ٓقجُٝالز ثٕ.  ىثصٜالج دقالو ث٫ػجهالز ػٖ ثُ٘جؽٔز ث٫عجً جُؾزٓؼ . ػ

 ٣ٔالالجًُ ثٕ ٣ْٝالالضط٤غ كوالالوٛج ثُضالال٢ صِالالي ؿ٤الالٌ أمالٌٟ هالالوًثس ٣ِٔالالي دجٗالالٚ ٗلْالالٚ ثُٔؼالالٞم ٣الالوًى دق٤الظ

 ثُنالوٓجس أٝ ثُضؼ٣ٞٞال٤ز ث٫ؽٜالَر ٓالٖ ث٫ّالضلجهر ٣ٌٔ٘الٚ دق٤ظ.  ثُق٤جص٤ز ثُٔ٘ج٠ٕ ٓنضِق دٞثّضطٜج

 . فجُضٚ ٓغَ ك٢ ْٛ ُٖٔ ثُٔضنٚٚز ٝثُٜٔ٘ز ثُضٌد٣ٞز

 : جص٣٢ دٔج ثُٔؼٞم ٜٓ٘ج ٣ؼج٢ٗ ثُض٢ ث٬ٌُٖٔس ثْٛ ٗٞؽَ ثٕ ْٝٗضط٤غ

 : اعزّبػ١خ ِشىالد. 1

 ثُٖالاللوز ٓغالالَ.  ثُٔؼالالٞم ٗقالالٞ ث٫مالال٣ٌٖ ثصؾجٛالالجس ٓالالٖ ثٕالالٌٗج ًٔالالج صالال٘ؾْ ثُٖٔالال٬ٌس ٓالالٖ ٗالالٞع ٝٛالال٢

 ّالٞث، ث٫ُٜال٢ ثُؼوالجح ٓالٖ ٗالٞع ػجهزث٫ أٝ ثُؼجٛز ثٕ ٣ؼضووٕٝ ثُ٘جُ دؼٜ ٫ٕ ثُوْٞر أٝ ثُٔلٌٟز

 ًٌٝث٤ٛالز دالجُوِن ٣ٖالؼٌ ثُٔؼالٞم صؾؼالَ ث٫صؾجٛالجس ٓالٖ ثُ٘الٞع ٝٛاليث.  ُِٞثُالو٣ٖ أٝ ُِٔٚجح دجُْ٘ذز

 . ث٫م٣ٌٖ ٓغ ص٤ٌلٚ إ٠ُ ٢ْ٣، ٓٔج ثُؼجه٤٣ٖ

 , ؿ٤الٌٙ ػِال٠ ػجُالز ٣ؼال٤ٔ ثٗالٚ ٣ؼضووٕٝ دق٤ظ ثُٔؼٞم صؾجٙ ثُؼجه٣ٕٞ ٣قِٜٔج أمٌٟ ٖٓجػٌ ٝٛ٘جى

 ٓالالغ ُِؼٔالالَ ٓضْالالج٣ٝز كالالٌٗ ٝثػطجةالالٚ صٖالالـ٤ِٚ ػالالٖ ٣ٔض٘ؼالالٕٞ ثى ثُؼٔالالَ ػِالال٠ وًثصالالٚدو ٣غوالالٕٞ ٫ ٝٛالالْ

 ٝٛاليث.  دالج٫م٣ٌٖ ثُغوالز ٣ٝلوالو ثُطٔر٤ٗ٘الز دؼالوّ ٣ٖالؼٌ ثُٔؼٞم صؾؼَ ث٣ٞج ثُٖٔجػٌ ٝٛيٙ.  ثُؼجه٤٣ٖ

 . ٞثكنثُض ّٞ، ٓظجٌٛ ٖٓ ٓظٌٜ

 ثٜٗالْ ٣ؼضوالوٕٝ ٫ْٜٗال ثُضوذالَ دؼالوّ صضْالْ دٖٔجػٌ ثُٔؼٞه٤ٖ ٖٓ ثد٘جةْٜ ٣ٞثؽٜٕٞ ث٫دج، دؼٜ ٝٛ٘جى

 . ٝثُؼ٬ػ ثٌُػج٣ز ف٤ظ ٖٓ ًغ٤ٌر ٓضجػخ ٬ٌُّر ٣ْٝذذٕٞ.  ث٢ُٜ٫ ثُؼوجح ٖٓ ٗٞع

 ٣ٔض٘ؼالٕٞ ثُ٘الجُ ٫ٕ ثُالَٝثػ ٓالٖ ثُٔؼالٞم صٌٔالٖ ػالوّ ٛال٢ ث٫ؽضٔالجػ٢ ثُطجدغ ىثس ث٬ٌُٖٔس ٖٝٓ

 ثُٔؼِٞٓالجس فالوٝه كال٢ ٝٛاليث ًٝثع٤ز ٟذ٤ؼز ىثس ثُؼجٛجس ثٗٞثع دؼٜ ثٕ ٓ٘ٚ ثػضوجهث ص٣َٝؾْٜ ػٖ

 كال٢ ثًُٞثع٤الز ثُؼٞثٓالَ ػالٖ ؽالوث ٓضٞثٝالؼز ثًهجٓالج صوالوّ ث٫فٚالج،ثس ثٕ ًؿْ.  ث٫ٕ فض٠ ُٔضٞكٌرث

 . ثُؼو٢ِ ثُضنِق دجّضغ٘ج، ثُؼجٛجس ثٗٞثع ٖٓ ًغ٤ٌ

 : ٚٔفغ١خ رشث٠ٛخ دِشىال. 2

 ثُّٞالالجةَ ٣ؾالالوٕٝ ٫ ثٜٗالالْ أٝ , ثُٔالالوثًُ كالال٢ ٌٓجٗالالج ُٜالالْ ٣ؾالالوٕٝ ٫ ثُٔؼالالٞه٤ٖ ث٫ٟلالالجٍ ٓالالٖ ًغ٤الالٌث ثٕ

 . ٝصؼ٤ِْٜٔ صٌد٤ضْٜ دٜٔٔز ُِو٤جّ ث٫ًل٤ج، ثُٔؼ٤ِٖٔ أٝ ٤ُْٜٔضؼِ ثٌُجك٤ز

 ثُغوالالز ػالالوّ ثُٔؼالالٞم ُالالوٟ صلالالٌٍ صٚالالٌكجصْٜ ػِالال٠ ثكؼالالجُْٜ ًٝهٝه ُِٔؼالالٞه٤ٖ ثُؼالالجه٤٣ٖ ٓؼجِٓالالز ثٕ ًٔالالج

 ُو٣الٚ ٓالج صوذَ ٝػوّ ٝثُؼؾَ دجُوًٚٞ ثُٔؼٞم ٣ٖؼٌ دق٤ظ ثُيثس ػٖ بمجٟ ٓلّٜٞ ٝصٌٕٞ دجُ٘لِ

 ٓنضِق ٓٔجًّز أٝ ٜٓ٘ز صؼِْ أٝ ُِؼَٔ ثُضٚو١ ػ٠ِ ٣ؾٌال ٫ ٗلْٚ ػ٠ِ ٓ٘ط٣ٞج ك٘ؾوٙ هوًثس ٖٓ

 ػِال٠ ث٫هذالجٍ ٓغالَ ثُ٘لْال٤ز ثُٚالقز ٓؤٕالٌثس ٓالٖ ٛجٓالج ٓؤٌٕث صؼضذٌ ثُض٢ ث٤ٓٞ٤ُز ثُلؼج٤ُجس ثٌٕجٍ

 صوالو٣ٌ , ثٌُٔٝٗالز , ث٫مال٣ٌٖ ٓغ ثُضؼجٕٝ , ثُْٔؤ٤ُٝز صقَٔ ثُٔذجهأر , دج٠ٌُٝ ثُٖؼًٞ أٝ , ثُق٤جر

 . ثُل… ثُيثس

 : غ١ّخع ِشىالد. 3

 ثُٔؼالالٞم ٜٓ٘الالج ٣ٖالالٌٞ ثُضالال٢ ث٫ػجهالالز د٘الالٞع صضٚالالَ ٝٛالال٢ ًذ٤الالٌ فالالو إُالال٠ ٓض٘ٞػالالز ثُٖٔالال٬ٌس ٝٛالاليٙ

.  دجه٤الز دٚال٣ٌز هالوًثس ٓالٖ ُو٣الٚ ٓالج ثهث، ُضقْال٤ٖ ػ٬ؽ٤الز فجؽالجس ُالٚ ثُذٌٚ ٝٝؼ٤ق كجٌُٔلٞف

 ُو٣الٚ ٓالج ًلج٣الز ٌُكالغ صؼ٤ٞ٣ٞز ثؽَٜر أٝ ػ٬ؽ٤ز ّٝجةَ إ٠ُ دقجؽز ثُْٔغ ٝٝؼ٤ق ث٫ْٙ ًٝيُي

 أٝ ٟذ٤الالج ًالالجٕ ّالالٞث، ثُٔالالوٟ ٣ٟٞالالَ ػالال٬ػ إُالال٠ ٣قضالالجػ دالالو٤ٗج ثُٔؼالالٞم ًٝالاليُي , ّالالٔؼ٤ز هالالوًثس ٓالالٖ

 . ثُل … ثُٚ٘جػ٤ز ًج٫ٌٟثف صؼ٤ٞ٣ٞز ثؽَٜر أٝ ك٣َ٤جة٤ج

 صالٞك٤ٌ صضال٠ُٞ ٝثؽضٔجػ٤الز ف٤ٌٓٞالز ٤ٛتالجس ٝثُال٠ ًذ٤ٌر ٓج٤ُز ٗلوجس إ٠ُ صقضجػ ث٬ٌُٖٔس ٝصِي ٛيٙ

 ٛيٙ ك٢ ًذ٤ٌث ٗوٚج ثُٔؼٞم ٣ٞثؽٚ ٓج ًٝغ٤ٌث.  ُِٔؼٞه٤ٖ ٝثُؼ٬ؽ٤ز ٝثُطذ٤ز ثُٚق٤ز ثُنوٓجس ٛيٙ

  .ٓ٘ٚ ٣ٌٖٞ ٓج ٓؼجؽز إ٠ُ ثُِٔقز ٝفجؽز ٓؼجٗجصٚ ٤ًٖٛ ٣ٝذو٠ ػ٤ِٜج ثُقٍٚٞ ٣ْضط٤غ ك٬ ثُنوٓجس
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 اٌفظً اٌشاثغ
 اٌّزفبئً ٠شٜ فشطخ فٟ وً طؼٛثخ     ٚاٌّزشبئُ ٠شٜ طؼٛثخ فٟ وً فشطخ

 ٔظش٠بد اإلسشبد
 ػِال٠ ُِضؼالٌف ًذ٤الٌر دقجؽالز ثُضٌد١ٞ ثٌُٕٔو إٔ ػ٠ِ ٝث٩ًٕجه دجُضٞؽ٤ٚ ثُٖٔضـِٕٞ ٣ضلن

 ث٤ُٜ٘ٔالز ثُٔٔجًّالز أع٘الج، صطذ٤وٜالج ٤ٔٛ٧الز ٣ؼالٞه ٝىُالي ٝث٩ًٕالجه ثُضٞؽ٤ٚ ػ٤ِٜج ٣وّٞ ثُض٢ ثُ٘ظ٣ٌجس

 ثُْالالِٞى ٓؾالالجٍ كالال٢ ثُذالالجفغٕٞ دالالٚ هالالجّ ٓالالج م٬ٙالالز صٔغالالَ ثُ٘ظ٣ٌالالجس ٛالاليٙ إٔ ف٤الالظ ث٩ًٕالالجه١ ُِؼٔالالَ

 ٜٓ٘ج ٣ؼج٢ٗ ثُض٢ ٬ٌُِٖٔس ثُٔضٞهؼز ث٧ّذجح ٤ٖصذ ػجٓٚ إٟجًثس ٌَٕ ك٢ ٝٝؼش ٝثُض٢ ث٩ْٗج٢ٗ

  .ُْالالالالالالالالالالالالِٞىث ىُالالالالالالالالالالالالي ُضؼالالالالالالالالالالالالو٣َ ثُٔنضِلالالالالالالالالالالالالز ثُطالالالالالالالالالالالالٌم صٌٙالالالالالالالالالالالالو ًٔالالالالالالالالالالالالج ثُْٔضٌٕالالالالالالالالالالالالو

 .ث٤ًُِْٞز ,ٝثُ٘ظ٣ٌز  ثُيثس ,ٝٗظ٣ٌز ثُ٘ل٢ْ ثُضق٤َِ ,ٗظ٣ٌز ثُ٘ظ٣ٌجس ٛيٙ ٖٝٓ

 

  Psychoanalysis Theory إٌفغٟ اٌزؾ١ًٍ ٔظش٠خ أٚال :
 ٝػالال٬ػ صٖالالن٤٘ كالال٢ ك٣ٌٝالالو ٝٓالالٜ٘ؼ ٗظ٣ٌالالز Psychoanalysis ثُ٘لْالال٢ ثُضق٤ِالالَ د٘ظ٣ٌالالز ٣الالٌثه

 ثُٖالؼ٣ًٞز ثُؼو٤ِالز ثُق٤جر ٗٞثف٢ ًَ ػ٠ِ ٫فضٞثةٜج دجُو٣٘ج٤ٓز ٝصضْْ ٝثُؼو٤ِز ثُ٘ل٤ْز طٌثدجسٝث٫

 ُذِالٞؽ ثُقالٌ ُضالوثػ٢ث ٓالٜ٘ؼ ٝثّضنوثّ ث٬ُٕؼًٞ ظجٌٛر ػ٠ِ مجٗ دٞؽٚ ثُضج٤ًو ٓغ ٝث٬ُٕؼ٣ًٞز

 . ثٌُٔٛ ٝصٖن٤٘ ثُوث، ثّذجح

 . ثهجٓضٜج ػ٠ِ ًٝضجدجصٚ دجكٌجًٙ ّجػو ثُي١ ثُ٘ل٢ْ ثُضق٤َِ ُٔوًّز ثُلؼ٢ِ ثُٔؤِّ ك٣ٌٝو ٣ؼو

 ث٣ٞالج ثهضالٌؿ ٌُٝ٘ٚ كقْخ ٕؼ١ًٞ ٫ٝ ٕؼ١ًٞ ث٠ُ ثُؼوَ ٣وْْ ُْ ُ٘ظ٣ٌضٚ صط٣ٌٞٙ ك٢ ك٣ٌٝو ثٕ

 دجُطجهز ٓٞؽٞهر ثُ٘ظْ ٛيٙ ٝثٕ( ث٫ػ٠ِ أٗج) ٝأٍ( أٗج) ٝأٍ( ٛٞ) ثٍ ٢ٛٝ ٓنضِلز ٗظْ ع٬عز ٝؽٞه

 ثٝ ثُٚالالقز ٗقالالٞ ٓنضِلالالز ثصؾجٛالالجس كالال٢ ٝصالالوكؼٜج ثُٖنٚالال٤ز صقالالٌى ثُضالال٢ ثُِذ٤الالوٝ ثُؾْ٘الال٤ز زثُ٘لْالال٤

,  ث٫ْٗالجٕ كال٢ ٝثُـ٣ٌَر ٝث٬ُٓ٘طو٤ز ثُق٤ٞث٤ٗز ثُٜٔؾ٤ز ثَُ٘ػجس ٟٖٓٞ ID( ٢ٛ) ٝأٍ , ثٌُٔٛ

 ٓوضٞال٤جس ٗقالٞ ُِضٚالٌف ث٫ْٗالجٕ ٣ٞؽالٚ ثُالي١ ٝثُالٞثػ٢ ثُؼجهالَ ثُؾالَ، ٝٛال٢  -Ego–( أٗالج) أٍٝ

 ٣ضٌالٕٞ ثُالي١ ثٌُه٤خ ثٝ ٤ٌٔٞثُ ثٝ Suber Ego ث٫ػ٠ِ ث٫ٗج ٝٛ٘جى,  ثُٞػ٢ٝ ثُٞثهغ ٝٓضطِذجس

 . ثُطلَ ػ٠ِ ث٫ؽضٔجػ٤ز ثُٞـٟٞ دْذخ ث٠ُٝ٧ ثٌُٔثفَ ك٢

 اٌؼالط خطٛاد
 : ػالع١ز١ٓ ٚػاللخ . خٍك ع1ٛ

 ثصؾالجٙ ُالٚ ٣ٌالٕٞ ثٕ ٣٘ذـال٢ ٝثُٔؼالجُؼ,   ُِٔوجدِالز ٓ٘جّالذز صٌالٕٞ دق٤الظ ثُؼ٬ػ ؿٌكز ثػوثه ٣ٝضٖٞٔ

 .ث٣ٌُٜٔ ك٢ ثُغوز ٢ٔ٘٣ فض٠,  ٝثًثةٚ ٣ٌُِٜٔ ٝصْجٓـ هذٍٞ ك٤ٚ ٝه١

 : االٔفؼبٌٟ اٌزٕف١ظ اٚ االٔفؼبٌٟ . االسر١بػ2

 ٣ْضطغ ُْ ٝثىث ىُي ٝؿ٤ٌ ٝىٗٞح ٓنجٝف ٖٓ ٖٓجًِٚ ٣ْضوػ٢ ثٕ ثُْٔضٌٕو ٣ْضط٤غ ثُؾٞ ٛيث ك٢

 ْالالوث٣ٕ دالٚ ثُٔالٌصذ٠ ٝثُٚالٌثع ثُضالالٞصٌ كالجٕ ٙالوًٙ كالٞم ٓالٖ ث٫ٗلؼالالج٫س ٛاليٙ ثمالٌثػ ٓالٖ ثُٔال٣ٌٜ

 ث٫ّالتِز ٜٓ٘الج ثُضالٞصٌثس ّالٌثؿ ٫ٟال٬م صْالضنوّ ثّج٤ُخ ٝٛ٘جى ث٤ُِْْ ثُض٤ٌق صقو٤ن ٗقٞ ثُط٣ٌن

 . ثُٔـ٘ج٢ْ٤ٟ ٝثُض٣ْٞ٘ ثُقٌ ٝثُضوثػ٢ ٝثُضل٤ٌْ

 :االعزجظبس . ػ١ٍّخ3

 ػِالٞث ػجٍ ٟٔٞفٚ ْٓضٟٞ ثٕ ِٝٛز ثٍٝ ك٢ ى٣وً ثٓجٓٚ ٌٖٓٞكز ٌٙثػجصٚ ث٣ٌُٜٔ ٣ٌٟ ثٕ دؼو

 ًدٔالج ث٫ّضذٚالجً ثٝ ثُلٜالْ ٝٛاليث ٝدالجُ٘و٘ ث٬ُٔةٔالز دؼالوّ هثةٔالج ٣ٖؼٌ ٣ِٚؾؼ ٛيث ٝثٕ ٓ٘طو٢ ؿ٤ٌ

 ػِالال٠ كوالال٠ ثٗالالٚ ثُلؼِالال٢ ُِؼٔالالَ ثُٚالالجُقز ث٫ّالالِ دؼالالٜ ٝصوالالو٣ْ ثُٔؼالالجُؼ هذالالَ ٓالالٖ صلْالال٤ٌثس ٣ٚالالجفذٚ

 . ثُض٤ٌق ك٢ ثّج٤ُذٚ ٖٓ ٣قْٖ ثٕ ٣ْضط٤غ ُٖٝٔجًِٚ ُيثصٚ ث٣ٌُٜٔ كْٜ ٣ٌٟن

 :االٔفؼبٌٟ اٌزؼ١ٍُ . اػبدح4

 صِالي ثٍثُالز ثُؼ٤ِٔالز ٛاليٙ ٝصوض٢ٞ ثٗلؼج٤ُج صؼِٔٚ ثػجهر ث٣ٌُٜٔ ٕلج، ػ٠ِ صْجػو ض٢ثُ ثُؼ٤ِٔجس ٖٓ

 ًالضؼِْ دْال٤طز ػالجهثس دالضؼِْ صذالوث ثُضؼِال٤ْ ٝثػالجهر.  ثُٔال٣ٌٜ صؼِٜٔج ثُض٢ ثُنجٟتز ث٫ٗلؼج٤ُز ثُؼجهثس

 . ثؽضٔجػ٤ج ٓوذٍٞ دجِّٞح ػوٝثٗٚ ثٝ ػوٝثصٚ ػٖ ثُضؼذ٤ٌ ثُلٌه
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 ٌُال٢ ٌٍّشاعؼخ ٌٗ ِفزٛؽب اٌجبة ٠جمٝ اْ ٠غت اٌّش٠غ الدِشى رٕؾً ػٕذِب:  اٌؼالط . رٛلف5

 . ٖج،٣ ٓض٠ ٣ؼٞه

  Behaiviour Theory اٌغٍٛو١خ إٌظش٠خ: صب١ٔب  

٣ٌٟ أٙقجح ٛيٙ ثُ٘ظ٣ٌز دجٕ ثُْالِٞى ث٩ْٗالج٢ٗ ػذالجًر ػالٖ ٓؾٔٞػالز ٓالٖ ثُؼالجهثس ثُضال٢ ٣ضؼِٜٔالج 

ث٤ٖٗ ثُالوٓجؽ ٝٛال٢ هالٟٞ ثٌُالق ثُلٌه ٣ٌٝضْذٜج أع٘ج، ٌٓثفَ ٗٔٞٙ ثُٔنضِلز ,٣ٝالضقٌْ كال٢ ص٣ٌٜٞ٘الج هالٞ

٤ٌّْثٕ ٓؾٔٞػز ث٫ّضؾجدجس ث٤ٌُٟٖز , ٣ٌٝؽؼٕٞ ىُي إ٠ُ ثُؼٞثَٓ ثُذ٤تز  ٝهٟٞ ث٫ّضغجًر ثُِضجٕ ص

ثُض٢ ٣ضؼٌٛ ُٜج ثُلٌه .ٝصوًٝ ٛيٙ ثُ٘ظ٣ٌز فٍٞ ٓقًٞ ػ٤ِٔز ثُضؼِْ ك٢ ثًضْجح ثُالضؼِْ ثُؾو٣الو أٝ 

ضْخ ػٖ ٣ٌٟن ثُضؼِْ ,ٝثٕ ّالِٞى ثُلالٌه ك٢ إٟلجةٚ أٝ إػجهصٚ, ُٝيث كجٕ أًغٌ ثُِْٞى ث٩ْٗج٢ٗ ٌٓ

 هجدالالالالالالالالالالالَ ُِضؼالالالالالالالالالالالو٣َ أٝ ثُضـ٤٤الالالالالالالالالالالٌ دئ٣ؾالالالالالالالالالالالجه ظالالالالالالالالالالالٌٝف ٝأؽالالالالالالالالالالالٞث، صؼ٤ٔ٤ِالالالالالالالالالالالز ٓؼ٤٘الالالالالالالالالالالز.

  :اٌغٍٛن رؼذ٠ً فٟ إٌظش٠خ ٘زٖ ػ١ٍٙب رشرىض اٌزٟ اٌّجبدا
 ثُضٌدالال١ٞ ثٌُٕٔالالو ٣ٝقضالالجػ ػ٤ِٜالالج صؼضٔالالو ثُضالال٢ ٝث٩ؽالالٌث،ثس ثُٔذالالجها دؼالالٜ ثُْالال٤ًِٞز ثُ٘ظ٣ٌالالز كالال٢

 ثُ٘قالٞ ػِال٠ ث٩ًٕالجه٣ز ثُؼ٬هز م٬ٍ ٖٓ ثُْٔضٌٕو ٓغ ثُضؼجَٓ ك٢ ٜٞجدؼ ثمض٤جً أٝ ًِٜج ُضطذ٤وٜج

 :ثُضج٢ُ

 صالؤعٌ ثُضال٢ ث٫ّالضؾجدجس ػِال٠ صؤًالو ثٜٗالج ف٤الظ ثُالضؼِْ ٓذجها ػ٤ِٚ ٣ٝطِن :اإلعشائٟ االششاؽ_ .1 

 ثُلالالٌه فجؽالالز إٕالالذجع إُالال٠ ٣الالؤه١ ثُض٤تالالز كالال٢ فالالوط ثُْالالِٞى أػوالالخ إىث ٣قالالوط ثُالالضؼِْ ثُلٌه,كالالجٕ ػِالال٠

 ثُ٘ض٤ؾالز أ١ ثُالضؼِْ ٣ٝقالوط ث٫ّالضؾجدز صقالوط ٌٝٛاليث ثُْٔالضوذَ كال٢ ثُٖٔالذغ ِٞىثُْ صٌٌثً ٝثفضٔجٍ

 ثُالالي١ ثُضؼ٣َالالَ أّالالِٞح كالال٢ ث٩ؽٌثةالال٢ ثُالالضؼِْ ٣ٝالالٌصذ٠ ثُٔغ٤الالٌ, ُٝالال٤ِ ثُْالالِٞى صؼِالالْ إُالال٠ صالالؤه١ ثُضالال٢

 ٓؾالجٍ كال٢ ًغ٤الٌر ثّالضنوثٓجس ث٩ؽالٌث، ُٜٝاليث( ّالٌٌ٘) ٛالٞ ث٩ؽالٌث، ٛاليث ٝٙالجفخ ثُالضؼِْ ٣ٚجفخ

 ٣ًٝالالجٛ ثُٔالالوثًُ كالال٢ ٝثٌُثٕالالو٣ٖ ث٧ٟلالالجٍ ّالالِٞى ٝصؼالالو٣َ ثُْالال٢ًِٞ ٝثُؼالال٬ػ ٝث٩ًٕالالجه ثُضٞؽ٤الالٚ

 ٝثُؼ٬هالالجس ٝث٩هثًر ٝثُضالالو٣ًخ ثُضؼِالال٤ْ كالال٢ ثّالالضنوثٓجصٜج ُٜٝالالج ٝثُؼ٤الالجهثس ٝثُْٔضٖالالل٤جس ث٧ٟلالالجٍ

 .ثُؼجٓز

 ث٢ًُِْٞ ٝث٩ًٕجه ث٩ؽٌثة٢ ثُضؼِْ ػ٤ِٔز أّج٤ّجس ٖٓ ثُٔذوأ ٛيث ٣ٝؼضذٌ : اٌزذػ١ُ أٚ اٌزؼض٠ض_ 2

 ٓذوأ ثّْ ػ٤ِٚ ٣طِن ُيث ثٌُٔؿٞدز ثُ٘ضجةؼ صو٣ٞز ػ٠ِ ٣ؼَٔ ٫ٗٚ ثُِْٞى صؼو٣َ هآذج أْٛ ٖٓ ٣ٝؼو

  :ٛٔج ٗٞػجٕ ٝثُضؼ٣ََ,  (ثُضؼ٣ََ أٝ ثُغٞثح)

 ٛالاليث ًالجٕ إىث( ّالِٞى) ٓالج ٫ّالضؾجدز( ٗض٤ؾالز) ٫فالالن ًقالوط ّالجً فالوط ٝٛالٞ :اإل٠غزبثٟ اٌزؼض٠زض -أ

 :ٓغالالالالالالالالالالالالالالجٍ. ثُْالالالالالالالالالالالالالالِٞى ه٤الالالالالالالالالالالالالالجّ ثّالالالالالالالالالالالالالالضٌٔثً ٣ٍالالالالالالالالالالالالالالجهر إُالالالالالالالالالالالالالال٠ ٣الالالالالالالالالالالالالالؤه١ ثُقالالالالالالالالالالالالالالوط

 ث٩ؽجدالز كال٢ ثٌُؿذالز ثُطجُالخ ك٤ؼالجٝه , ػ٤ِالٚ ٣ٝغ٘ال٢ ك٤ٖالٌٌٙ ثُٔؼِٔال٤ٖ أفو ّؤثٍ ػ٠ِ ٤خ٣ؾ ٟجُخ

  .ثُٔؼِْ أّتِز ػ٠ِ

 ثُقالوط ٛاليث ثّالضذؼجه ًالجٕ كالئىث ٝثُٔؤُٔالز ٝثُذـ٤ٞز ثُِْذ٤ز دجُٔٞثهق ٣ٝضؼِن : اٌغٍجٟ اٌزؼض٠ض -ة

 ٣طِالن ثُقالوط ٛاليث ثّالضذؼجه كالجٕ ثُْالِٞى ٛاليث فالوٝط ٣ٍجهر إ٠ُ ٣ؤه١ دٔج ِّٞى فوٝط ٣ضِٞ ٓ٘لٌه

 أٗالٚ ٗؾالو ُِ٘الّٞ كجّضْالِْ ٙق٤لز ك٢ ٣وٌأ دوأ أًم فجُز ُو٣ٚ كٌه :ٓغجٍ. ِّذ٢ صؼ٣ََ أٝ صوػ٤ْ ػ٤ِٚ

 . ثُ٘الالالالالالالالالالالالالالالالالالالّٞ ٣ٌؿالالالالالالالالالالالالالالالالالالالخ ػ٘الالالالالالالالالالالالالالالالالالالوٓج ثُٚالالالالالالالالالالالالالالالالالالالق٤لز ٣والالالالالالالالالالالالالالالالالالالٌأ دؼالالالالالالالالالالالالالالالالالالالو ك٤ٔالالالالالالالالالالالالالالالالالالالج

 ثُْالِٞى ٣الضؼِْ ثُلالٌه إٔ ف٤الظ ثُٔذالوأ ٛيث أ٤ٔٛز ٝصضًٌَ :ٚاٌّؾبوبح ٚاٌّالؽظخ ثبٌزم١ٍذ اٌزؼ١ٍُ_ 3

 ٣ٌْالخ ٝػالجهر دؼٞالج دؼٞالْٜ ٣وِالو ,ٝثٌُذالجً ثٌُذجً دضو٤ِو ٣ذوأ ,كجُطلَ ٤ِوٝثُضو ث٬ُٔفظز م٬ٍ ٖٓ

 .دضو٤ِوٙ ٝه٤جْٜٓ ثُذ٤تز ك٢ ٗٔجىػ ٖٓجٛور م٬ٍ ٖٓ ًِّْٜٞ ث٧كٌثه

 ث٫ّالضؾجدز إٝالؼجف إ٠ُ ٣ؤه١ ٝثُي١ ث٫ّضؾجدز فوٝط ٣ؼوخ ثُي١ ثُقوط ك٢ ٣ٝٔغَ: اٌؼمبة_ 4 

 :ٛٔج ه٤ْٖٔ إ٠ُ ثُؼوجح ٣ٝ٘وْْ ّضؾجدزث٫ ٛيٙ ػٖ أٝثُضٞهق ثُؼوٞدز, ظًٜٞ صؼوخ ثُض٢

 إٝؼجف إ٠ُ ٣ؤه١ ٓج ثّضؾجدز دؼو ُِلٌه( ٓؤُْ) ٓ٘لٌ فوط ظًٜٞ ك٢ ٣ٝضٔغَ ث٣٩ؾجد٢ ثُؼوجح -أ 

 دْالِٞى ثُلالٌه ه٤الجّ دؼالو ٝثُضٞد٤ل(  ثُذو٢ٗ ثُؼوجح) ثُؼوجح ىُي أٓغِز ٖٝٓ صٞه٤لٜج أٝ ث٫ّضؾجدز ٛيٙ

 .صٞهلالالالالالالالالالالٚ أٝ ىثُْالالالالالالالالالالِٞ ٗوالالالالالالالالالال٘ إُالالالالالالالالالال٠ ٣الالالالالالالالالالؤه١ ىُالالالالالالالالالالي ًالالالالالالالالالالجٕ إىث ٌٓؿالالالالالالالالالالٞح ؿ٤الالالالالالالالالالٌ

 أٝ أٝالؼجكٜج إُال٠ ٣الؤه١ ٓٔالج ثّالضؾجدز أ١ ٣ؼوالخ ُِلالٌه ّالجً فالوط ثّالضذؼجه ٝٛٞ ثُِْذ٢ ثُؼوجح -ح

 ٝفالَ هًّٝالْٜ ُٔاليثًٌر ٝصالٞؽ٤ْٜٜ ثُضِلجٍ دٌثٓؼ دؼٜ ٖٓجٛور ٖٓ ث٧د٘ج، فٌٓجٕ :ٓغجٍ ثمضلجةٜج
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 ٌُٝ٘الٚ ث٫ّالضيًجً ػالوّ ٝٛالٞ ثٌُٔؿالٞح ؿ٤الٌ ثُْالِٞى صو٤ِالَ ػِال٠ ٣ؼٔالَ ث٩ؽالٌث، ٛيث كجٕ ٝثؽذجصْٜ

  .ّالالالالالالالالالالالالالِذ٤ج ػوجدالالالالالالالالالالالالالج ,٣ْالالالالالالالالالالالالال٠ٔ ُالالالالالالالالالالالالالو٣ْٜ ثُٔقذذالالالالالالالالالالالالالز ثُذالالالالالالالالالالالالالٌثٓؼ ٓالالالالالالالالالالالالالٖ ٣قالالالالالالالالالالالالالٌْٜٓ

 صؼ٣َالَ ٝػالوّ ثُْالِٞى أٗالٞثع دؼالٜ صؼ٣َالَ ٝصضطِخ ًٌٓخ ِّٞى صؼِْ ػ٤ِٔز ٢ٛٝ : اٌزشى١ً_ 5

 : ثُضج٤ُالالالالالالالالالالالالالالز ثُوالالالالالالالالالالالالالالٞث٤ٖٗ ثّالالالالالالالالالالالالالالضنوثّ مالالالالالالالالالالالالالال٬ٍ ٓالالالالالالالالالالالالالالٖ ٣ٝالالالالالالالالالالالالالالضْ أمالالالالالالالالالالالالالالٌٟ أٗالالالالالالالالالالالالالالٞثع

 دٖالالٌَ أًالالجٕ ّالالٞث، ثُضؼ٣َالالَ فالالجٍ كالال٢ ثُْالالِٞى ثٗنلالالجٛ ٝٛالالٞ (: ثُٔقالالٞ)  ث٩ؿلالالجٍ أٝ ث٫ٗطلالالج،  -أ

 ٝصطال٣ٌٞٙ ٝصؼو٣ِالٚ ثُْالِٞى صـ٤٤الٌ ك٢ ٝصل٤و ث٩ؿلجٍ أٝ ث٫ٗطلج، أٝ ثُٔقٞ ك٤قوط ٓ٘وطغ أّ ْٓضٌٔ

  .إ٤ُٚ ث٫ٗضذجٙ ٝػوّ ٝصؾجِٛٚ ثُِْٞى إٛٔجٍ م٬ٍ ٖٓ ٣ٝضْ

 ٓٞثهالق ػِال٠ ثُٔغ٤الٌ صؼٔال٤ْ إُال٠ ٣ؤه١ ٓٔج ثُِْٞى صوػ٤ْ ٧عٌ ٗض٤ؾز ثُضؼ٤ْٔ ٣ٝقوط : ثُضؼ٤ْٔ -ح 

  .أمٌٟ ٓٞثهق ك٢ ث٫ّضؾجدز صؼ٤ْٔ أٝ ث٧ٍٝ دجُٔغ٤ٌ ٕذ٤ٜز ثصٜجٓغ٤ٌ أمٌٟ

 ك٤ٜالج ٣ٌالٕٞ ثُضال٢ ثُقالج٫س كال٢ ىُالي ٣ٝالضْ ( : اٌززذس٠غٟ اٌزؾظز١ٓ) أٚ اٌؾغبعز١خ ِزٓ ٌزخٍضا .6

 ٣ٝالالضْ ثُٔالال٘ظْ ثُضالالو٣ًؾ٢ ثُضؼ٣ٞالالو ٣ٌٟوالالز ك٤ْالالضنوّ ٓؼ٤٘الالز دقجهعالالز ثًصالالذ٠ ٝثُالالي١ ٝث٫ٕالالٔتَثٍ مالالٞف

 ُٜاليٙ ٝدجُضالو٣ًؼ صٌالٌثًث ثُْٔضٌٕالو ٣ؼالٌٛ عْ ٕجىر ثّضؾجدجس صْضغ٤ٌ ثُض٢ ثُٔغ٤ٌثس ػ٠ِ ثُضؼٌف

 أٝ ثُنالالٞف ٓالالٖ هًؽالالز درهالالَ ك٤ٜالالج ٣قالالِ ظالالٌٝف كالال٢ ث٫ٕالالٔتَثٍ أٝ ُِنالالٞف ثُٔقوعالالز ثُٔغ٤الالٌثس

 ػِالال٠ ثُضؼالالٌٛ ٣ْالالضٌٔ عالالْ ثُٖالالجىر ث٫ّالالضؾجدز ص٘الالضؼ ٫ دق٤الالظ ثّالالضٌمج، فجُالالز كالال٢ ٝٛالالٞ ث٫ٕالالٔتَثٍ

 صْضغ٤ٌ ٫ دق٤ظ ثُٔغ٤ٌ ٕور ٖٓ ثُؼج٤ُز جسثُْٔض٣ٞ إ٠ُ ثٍُٞٙٞ ٣ضْ فض٠ ثُٖور ك٢ ٓضوًػ ْٓضٟٞ

 .ث٤ٌُٝٔز ٝثُٔنجٝف ثُنٞف فج٫س ُٔؼجُؾز ثُط٣ٌوز ٛيٙ ٝصْضنوّ ثُْجدوز ثُٖجىر ث٫ّضؾجدز

 

 (Self Theory)  أٌزاد ٔظش٠خ: صبٌضب  

 د٘الجى كال٢ ثَُأ٣ٝالز فؾالٌ صؼضذالٌ ٧ٜٗالج ُِْالِٞى ث٧ّجّال٢ ثُٔقالٌى ثٜٗالج ك٢ ث٩ْٗجٕ ىثس ًٝؽَ فوه

 -: ٖٓ ػ٘وٙ ثُيثس ضٌٕٞٝص ثُلٌه ٕن٤ٚز

 .ُِلٌه ثُقو٤و٤ز ثًُٚٞر صقوه ثُض٢ ٝث٩ٌٓج٤ٗجس ثُووًثس ٓؾٔٞػز ٢ٛٝ:  اٌٛالؼ١خ أٌزاد

 . ثُٔؾضٔغ ٓغ صؼجِٓٚ م٬ٍ ٖٓ ثُلٌه ٣قِٜٔج ٝصًٚٞثس ٓوًًجس ٓؾٔٞػز ٢ٛ: االعزّبػ١خ أٌزاد

 صٌالٕٞ كوالو ٤ُٜالجث ُِٞٙالٍٞ ثُلالٌه ٣ْؼ٠ ْٓضوذ٤ِز ٝصًٚٞثس أٛوثف ٓؾٔٞػز ٢ٛٝ :اٌّضب١ٌخ أٌزاد

 .ث٤ُٜج ثٍُٞٙٞ ٣ٌٖٔ ٫ٝ ٝثهؼ٤ز ؿ٤ٌ صٌٕٞ ٝهو ثُلٌه ٝهوًثس ٝصض٬،ّ ٝثهؼ٤ز ثُضًٚٞثس ٛيٙ

 :ٚإٌفغٟ اٌزشثٛٞ االسشبد ١ِذاْ فٟ اٌزاد ٌٕظش٠خ اٌزطج١م١خ اٌّغبالد 
 ثُق٣ٌالالز ٣ؼط٤الالٚ ىُالالي ٫ٕ ث٫ًٕالالجه٣ز ثُٔوجدِالالز كالال٢ ثٌُٕٔالالو هًٝ ث٤ٔٛالالز ػِالال٠ ًٝؽالالٌٍ ًًالالَ 

 ثُؾجٗالالخ كالال٢ ثٌُٕٔالالو هًٝ ثٕ أ١,  ٖٓالال٬ٌصٚ فالالَ ثُالال٠ ثُؼِٔالال٢ ٝثُٞٙالالٍٞ فثُضٚالالٌ كالال٢ ثٌُجك٤الالز

 صـ٤٤الٌ كال٢ كجػ٤ِز ثًغٌ ث٫ًٕجه٣ز ثُؾِْز ؼَؾُ ث٬ُٔةٔز ثُظٌٝف مِن ٛٞ ثُيثس ُ٘ظ٣ٌز ثُضطذ٤و٢

 . ٣رص٢ ُٔج ثٌُٕٔو ٌٓثػجر م٬ٍ ٖٓ ٣ضْ ٝٛيث ثُْٔضٌٕو ِّٞى

 ث٩ًٕالجه ٣ٔالجًُ ثٕ ػ٤ِالٚ ٣ْالضق٤َ ثٌُٕٔالو ٕث ًٝؽَ ٣ؼضوو ثى:  ٌٍؼ١ًّ اٌزبَ ٚاالػزجبس اٌزمذ٠ش. 1

 دج٤ٔٛضالٚ ث٫ًٕالجه٣ز ثُٔوجدِز ٣ٌٟن ػٖ ثُْٔضٌٕو ٣ٖؼٌ ثٕ ٣ْضط٤غ ٓجُْ ثُْٔضٌٕو فٍٞ ثُٔضًٌَٔ

  .ٝثفضٌثٓٚ ٝصوو٣ٌٙ

 كالجٕ ث٫ًٕالجه ثُال٠ ٣الجص٢ ثُالي١ ٛالٞ ثُْٔضٌٕالو ثٕ دٔالج:  اٌّغزششزذ ػٍٝ اٌزبِخ ١ٌخٚاٌّغؤ اٌمبء. 2

 ٓ٘ي ثُٔٞهق ٛيث ٣ٞٝـ ثٕ ثٌُٕٔو ػ٠ِ ثُٞثؽخ ٖٝٓ,  ػجصوٚ ػ٠ِ صوغ ٌِٖٓضٚ فَ ك٢ ٤ُزٝثُْٔؤ

 ٓالٖ ٣نالٌػ ثٗٔالج ٖٓالٌِضٚ فالَ ثُال٠ جُْٔضٌٕالود ثُٞٙالٍٞ ٗؾالجؿ ػ٤ِٔالز ٝثٕ ث٫ًٕالجه٣ز ثُؾِْالز دوث٣ز

 . ٗلْٚ ثُْٔضٌٕو م٬ٍ

 ثُؾجٗالخ كال٢ ثُاليثس ٗظ٣ٌز صطٌفٜج ثُض٢ ث٫ًٓٞ ٖٓ:  ِشىٍزٗ ػٍٝ ال ٔفغٗ اٌفشد ػٍٝ اٌزشو١ض. 3

 ؽٞثٗالخ ٓالٖ ؽجٗالخ أ١ ثٕ صؼضوالو ثُ٘ظ٣ٌالز ٛاليٙ ٫ٕ دٌِٖٔضٚ دجُلٌه٫ ٜٗضْ ثٕ ٢ٛ ضطذ٤و٢ٝثُ ثُؼ٢ِٔ

 أ١ صقالٌى ثُضال٢ ٛال٢ ُِِْٞى ث٤ٌُِز ثُطذ٤ؼز ثٕ أ١ ثُؼجّ ثُِْٞى ٛٞ ٓٚوًٙ كجٕ ًجٕ ٜٓٔج ثُِْٞى

 . ثُِْٞى ٖٓ ؽَ،

 ِالال٠ػ ثُْٔضٌٕالالو فالالٍٞ ثًٌُٔٔالالَ ث٫ًٕالالجه ٣ًٌالالَ : ٌٍغززٍٛن االٔفؼززبٌٟ اٌّؾزززٜٛ ػٍززٝ اٌزشو١ززض. 4

 أًغٌ ث٩ًٕجه٣ز ثُؼ٬هز ك٢ ث٫ٗلؼج٤ُز ثُؼ٘جٌٙ ػ٠ِ ٣ًٌَ ًٔج صٖن٤٘ ػٖ ٣ٝذضؼو ثُقج٢ُ ثُٔٞهق

 .  أُٔؼٌك٤ٚ أٝ ثُي٤٘ٛز ثُؼ٘جٌٙ ػ٠ِ ص٤ًٌَٙ ٖٓ
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  : إٌظش٠خ رطج١مبد

 : ثُضج٤ُز ث٩ؽٌث،ثس ثصذجع ثُضٌد١ٞ ٌُِٕٔو ٣ٌٖٔ

 ػِالال٠ ٝأعالالٌٙ ثصؾجٛجصالالٚ كٜالالْ ١ٞثُضٌدالال ثٌُٕٔالالو ٤ُقالالجٍٝ ٖٓالالٌِز ُٝالال٤ِ ًلالالٌه ثُْٔضٌٕالالو ثػضذالالجً -1 

 ث٫ٗلؼالالج٢ُ ثُضالالٞصٌ ٓالالٖ ٣ضقالالًٌ فضالال٠ دق٣ٌالالز ٖٓالالٌِضٚ ػالالٖ ٣ؼذالالٌ ثُْٔضٌٕالالو صالالٌى مالال٬ٍ ٓالالٖ ٖٓالالٌِضٚ

  . ثُوثم٢ِ

  :ثُيثس ٗظ٣ٌز ٝكن ػ٠ِ ثُ٘ل٢ْ ث٫ًٕجه مطٞثس -2

 ٝصْالذخ ثُْٔضٌٕالو صؼ٤ن ثُض٢ ثُٚؼٞدجس ػ٠ِ ثُضؼٌف ٣ٌٖٔ:  ٝث٫ّضٌٖجف ث٫ّضط٬ع ٌٓفِز -أ

 ثُؾِْالجس مال٬ٍ ٓالٖ ثُِْذ٤ز ٝثُؾٞثٗخ ُضو٣ٜٞٔج ُو٣ٚ ثُوٞر ؽٞثٗخ ػ٠ِ ٝثُضؼٌف ٤ٞنٝثُ ثُوِن ُٚ

 إُالال٠ ثٌُٔفِالالز ٛالاليٙ ٝصٜالالوف ٝأهجًدالالٚ ٝأٙالالوهجةٚ ٝٓوًّالال٤ز ثمٞصالالٚ أٝ أٓالالٌٙ ُٝالال٢ ٝٓوجدِالالز ث٩ًٕالالجه٣ز

 ًٔالج أٛوثكالٚ صقو٤الن كال٢ ٜٓ٘الج ث٣٩ؾجد٤الز ثُؾٞثٗالخ ٝثّالضـ٬ٍ ٕنٚال٤ضٚ كٜالْ ػ٠ِ ثُْٔضٌٕو ْٓجػور

  . ٣ٌ٣و

 ٝإهًثًالٚ كٜٔالٚ ٣َ٣ٝو ثُْٔضٌٕو ٝػ٢ ٣َ٣و ثٌُٔفِز ٛيٙ ٝك٢:  ثُو٤ْ ٝصقو٤ن ثُض٤ٝٞـ زٌٓفِ -ح

 إٍثُالز ٓؼٜالج ٣ٌٔالٖ ٝثُضال٢ ثٌُٕٔالو ٣ٞؽٜٜالج ثُضال٢ ث٧ّتِز م٬ٍ ٖٓ ُو٣ٚ ٌٓجٗٚ ُٜج ثُض٢ ثُقو٤و٤ز ُِو٤ْ

  . ثُْٔضٌٕو ُوٟ ثُٔٞؽٞه ثُضٞصٌ

 كالال٢ ثُْٔضٌٕالالو ُالالوٟ ثُضوالالوّ ُٔالالوٟ ثٌُٕٔالالو صٞٝالال٤ـ ػِالال٠ صؼضٔالالو:  ث٫ّالالضؾجدجس ٝصؼ٣َالالَ ثٌُٔجكالالرر -ػ

 ث٫ٝالالطٌثدجس ػِالال٠ ثُضـِالالخ كالال٢ أ٤ُٝالالز مطالالٞر ٣ٔغالالَ ىُالالي دالالرٕ ُِْٔضٌٕالالو ٝصر٤ًالالوٙ ث٣٩ؾالالجد٢ ث٫صؾالالجٙ

 ث٫ٗلؼج٤ُز

  

 

 اٌفظً اٌخبِظ

 اٌّؼٍِٛبد اٌالصِخ ٌالسشبد

 اٌزٛافٗ   رؾطّه ال

َ   ِٓ وُ ٗ   عجت   ِّٙٛ   ّ  !! . ٠ ز و ش   ال ربفٗ   ؽم١ش   أِش   ٘
 اإلسشبد٠خ اٌّمبثٍخ .أٚال

 ػاللزخ ػزٓ ػجزبسح ٝٛال٢ ٝثُضٞؽ٤الٚ ث٩ًٕالجه ػ٤ِٔالز فُٞٚ صوًٝ ثُي١ ث٧ّجُ ثُٔقًٞ ٢ٛ 

 ٌٍّشزىٍخ ؽزال ٠غزذ أْ اٌّغزششزذ خالٌٙزب ِٓ ٠ؾبٚي -ٚاٌّغزششذ اٌّششذ -شخظ١ٓ ث١ٓ د٠ٕب١ِخ

 , ٌٍؾبٌخ ِالئّخ ٠شا٘ب اٌزٟ اٌف١ٕخ اٌّغبػذح ٠مذَ أْ خالٌٙب ِٓ اٌّششذ ٠ٚؾبٚي ِٕٙب ٠ؼبٟٔ اٌزٟ

  . ِجبششح غ١ش أَ ِجبششح اٌّغبػذح ٘زٖ وبٔذ عٛاء

   اٌّمبثٍخ أٔٛاع
 ثُالي١ ٝثٌُٔجٕ ثُٔوجدِز ٖٓ ٝثُٜوف ثٌُِٖٔز ٟذ٤ؼز فْخ ٝىُي ػو٣ور إٌٔج٫ ثُٔوجدِز صضني 

 -: ثُٔوجدِز أٗٞثع ٧ْٛ ػٌٛ ٣رص٢ ٝك٤ٔج,  ك٤ٚ صؾ١ٌ

 :االعزطالػ١خ . اٌّمبثٍخأ

 أٝ ٘ثُضنٚال أٝ ثُوًثّالز ػالٖ ٓؼِٞٓالجس ثٌُٕٔالو ٓالٖ ضٌٕالوثُْٔ ٣طِالخ ثُٔوجدِالز ٖٓ ثُ٘ٞع ٛيث ك٢

 ٝهالو,  ُالٚ هالوٓش ثُضال٢ ث٫مضذالجًثس ٗض٤ؾالز ػالٖ ٓ٘الٚ ٣ْضلْالٌ هالو أٝ دٜالج ث٫ُضقالجم ٣لٌٌ ثُض٢ ثُؾجٓؼز

 ٖٓ ٣ضرًو أٝ ثُذ٤جٗجس دؼٜ ٓ٘ٚ ٣ؾٔغ أٝ ثُٖن٢ٚ صج٣ًنٚ ػٖ ثُْٔضٌٕو ٖٓ ثٌُٕٔو ك٤ٜج ٣ْضلٌْ

 ؿ٤الٌ أٝ ػل٣ٞالز أٜٗالج,  ؿ٤ٌٛالج ػالٖ ثُٔوجدِالز ٓالٖ ثُ٘ٞع ٛيث ٣ٝض٤َٔ, ثُْجدوز ثُٔؼِٞٓجس دؼٜ ٙقز

 كال٢ ٬٣ٝفالع,  ٌٓالجٕ أ١ كال٢ صالضْ إٔ ٣ٌٖٝٔ ٓقوهر مطٞثس أٝ ٓؼ٤٘ٚ هٞثػو ٝكن ص٤ٌْ ٫ٝ ٤ًّٔز

 ٓالٖ ًغ٤الٌ إُال٠ صقضالجػ ٫ أٜٗالج ًٔالج,  ُِـج٣الز ٝالت٤َ ٝثُْٔضٌٕالو ثٌُٕٔالو د٤ٖ ثُضلجػَ إٔ ثُٔوجدِز ٛيٙ

 . ٣ٌْٝ دُْٜٞز دٜج ُو٤جّث ٣ٌٖٝٔ ث٩ػوثه أٝ ثُضو٣ًخ أٝ ثُٜٔجًر
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 ((اٌز١ّٙذ٠خ))  األ١ٌٚخ اٌّمبثٍخ . ة

 ثُْٔالجػور ٗالٞع ثُغالج٢ٗ ٓالٖ ث٧ٍٝ ٣ؼالٌف ٝك٤ٔالج,  ٝثُْٔضٌٕو ثٌُٕٔو د٤ٖ ٓوجدِٚ أٍٝ ٢ٛٝ 

 ثُٔوجدِالالالالالالالالالالز ٛالالالالالالالالالاليٙ ٝصٖالالالالالالالالالالذٚ ,  موٓجس ٖٓ ُٚ ٣ووّ إٔ ٣ْضط٤غ ػجّ كٌٌر ٣ؼط٤ٚ أٝ ٣ٌ٣وٛج ثُض٢

 ٓالٖ ػٜ٘ج صنضِق ٌُٜٝ٘ج دُْٜٞز صقو٤وٚ ٣ٌٖٔ ك٤ٜج ثُٜوف ٫ٕ أٝ أف٤جٗج ه٤ٌٚر جٌُٜٞٗ ث٫ّضؼ٤ٓ٬ز

 .ٓؼ٤٘ز مطٞثس أٝ هٞثػو ٝكن ص٤ٌْ أٜٗج ف٤ظ

 (( االو١ز١ى١خ)) اٌؼ١بد٠خ اٌّمبثٍخ. ؽـ

 ثٌُٕٔالالو ك٤ٜالالج ٣ضذالالغ ٓقالالوهر مطالالٞثس ٝكالالن ٗلْالال٤ز ٖٓالالجًَ ث٧ؿِالالخ ػِالال٠ ص٘الالجٍٝ ٓوجدِالالز ٝٛالال٢ 

 ٤ٓوثٕ ك٢ ٤ّ٫ٔج ػج٤ُج إػوثهث ثٌُٕٔو وؼ٣ إٔ صضطِخ ًٔج ٝدٌثػز ٜٝٓجًر فيهج صضطِخ ك٤٘ز أّج٤ُخ

 . ثُ٘ل٢ْ ثُضق٤َِ

 ((اٌغّبػ١خ)) اٌغّؼ١خ اٌّمبثٍخ. ه

 ٣ٌالٕٞ ٝهو. ٓغ٬ ًجٌُّٞح ٓؼ٤٘ٚ ٌِٖٓز ثُطِذز ٖٓ ٓؾٔٞػز ُوٟ ثُضٌد١ٞ ثٌُٕٔو ٣ؾو هو 

 دال٤ٖ ػالوهٛج ٣ضالٌثٝؿ ٓؾٔٞػالجس ٜٓ٘ج ك٤ٌَٖ,  كٌه١ دٌَٖ ٓوجدِضْٜ ٣ْضط٤غ ٫ ٤ٝوج ثٌُٕٔو ٝهش

 .أػ٠ِ ًقو ٕنٚج(( 80-82)) ػٖ ص٣َو ٫ٝ ثه٢ٗ ًقو إٔنجٗ( (3-4))

   اٌّمبثٍخ طفبد

 -ٌٍّمبثٍخ صالصخ طفبد اعبع١خ ٟ٘:

ػٌِ ثٌُكٜ ٝثُْالن٣ٌز ٝػ٘الوٓج ٗضقالوط ػالٖ ثُضوذالَ كجٗ٘الج ٗؼ٘ال٢ دالٚ صوذالَ ث٫كالٌثه  اٌزمجً: -أ 

ٙ ٫ ٝٙلز ثُضوذالَ ٛالي , ًجكٌثه ٫ ٣ٞٙلْٜ ٓٔغ٤ِٖ ُِؾِ٘ ثُذ١ٌٖ ثٝ ثُو٤ٓٞجس ثٝ ثُو٣جٗجس

  .ص٢ٔ٘ دجُضو٣ًخ كو٠ دَ ٢ٛ ثّٝغ ٖٓ ىُي ثى ثٜٗج ص٘ٔٞ ٖٓ مذٌر ث٫ْٗجٕ ثُق٤جص٤ز

ثٕ ٣لٜٔٚ كٜٔج فو٤و٤ج ًٔالج ٫ ٣ْالضط٤غ  ُْٔضٌٕو ث٫ دؼو٫ ٣ْضط٤غ ثٌُٕٔو ْٓجػور ث اٌفُٙ: -ح 

٣ٝوٚالو دالجُلْٜ ثٕ  , ثُْٔضٌٕو ث٫كالجهر ٓالٖ ثُٔوجدِالز ث٫ ثىث ثهًى ًال٬ّ ثٌُٕٔالو ػِال٠ كقالٞثٙ

 ٖ ثُطٌك٤ٖ دٞٝٞؿ ٓج ٣وُٞٚ ثُطٌف ث٫مٌ ٝٓج ٣ٖؼٌ دٚ.٣وًى ٬ً ٓ

))ثُضٞٙالالَ ثٝ ثُالالضلْٜ(( ث٫صٚالالجٍ ثٝ ثُالالضلْٜ ٜٓالالجًر ٣ْالالضؼِٜٔج ثٌُٕٔالالو ٌُالال٢ ٣ٖالالؼٌ االرظززبي  -ػ 

٣ٝؼٌالِ ٓالوٟ كٜٔالٚ ُٔالج هجُالٚ ثُْٔضٌٕالو ٣ٝؼط٤الٚ , دّٞطضٜج ثُْٔضٌٕو دجٗٚ ٣وًى ٓج ٣وُٞٚ

 ُْ ٣وًى ٓؼ٠٘ ٬ًٓٚ.ثُلٌٙز ٫ٕ ٣ٚققٚ ثٝ ٣ؼ٤و ٌٕؿ ٓج هجُٚ ثىث ثًضٖق ثٗٚ 

 خطٛاد اٌّمبثٍخ

٣قضالالجػ ًالالَ ٓالالٖ ثٌُٕٔالالو ٝثُْٔضٌٕالالو ٫ٕ ٣ؼالالو ٗلْالالٚ ُِٔوجدِالالز, كجٌُٕٔالالو ٣قضالالجػ ثُالال٠ ثٕ  -االػززذاد: -أ 

٣ٌثؽغ ثُْؾَ ثُضٌثًٔال٢ ))ثُذطجهالز ثُٔوًّال٤ز(( ُِطجُالخ ٤ُجمالي كٌالٌر ػ٘الٚ ٝدالجُطذغ ٣نضذالٌ ثٌُٕٔالو 

و أ٣ز ٓؼِٞٓجس ػٖ ثُطجُخ ك٤ؾٔؼٜالج ٓالٖ ٙقز ٛيٙ ثُلٌٌر ثع٘ج، ثُٔوجدِز_ ٝهو ٫ صضٞكٌ ُوٟ ثٌُٕٔ

ٓو٤ًّز أٝ ثهثًر ثُٔوًّز ّٝؾ٬صٜج ٝك٢ ٛاليٙ ثُقجُالز ٣٘ذـال٢ ػِال٠ ثٌُٕٔالو ثٕ ٣جمالي فاليًٙ ثُٖالو٣و 

ٖٓ ثُضق٤َ أٝ ثُضؼٚخ ُِطجُخ أٝ ٝوٙ ؽٌث، ث٬ٟػٚ ػ٠ِ ٛيٙ ثُٔؼِٞٓجس أ١ ٫ ٣والغ صقالش صالجع٤ٌ 

 ثُٜجُز أ١ ث٫ٗطذجع ثُؼجّ ٌُِٕٔو ػٖ ثُْٔضٌٕو.

١ًٌٝ ثٕ ٣قالالجكع ثٌُٕٔالالو ػِالال٠ ٓٞثػ٤الالوٙ ٝثٕ صذالالوث ثُٔوجدِالالز كالال٢ ثُٞهالالش ٞالالٓالالٖ ثُ -مبثٍززخ:ثززذء اٌّ -ة 

ثُٔقوه ُٜج, ىُي ثٕ ث٫ٗضظجً ٣ُٞو ُِْٔضٌٕو ٕؼًٞ دجٕ ثٌُٕٔو ٫ ٣ٌضٌط ُٖٔالٌِضٚ, ٝػ٘الوٓج ٣الجص٢ 

ثُْٔضٌٕو ث٠ُ ؿٌكز ثٌُٕٔو ٣ٌفخ دٚ ٣ٝوػٞٙ ُِؾُِٞ ٣ٝضجًو ٖٓ ثٗٚ ٣ؾِِ ؽِْز ٣ٌٓقالز ٝىُالي 

٣ٞج٣وٚ كجىث ًجٗش ثُِٖٔ ٓغ٬ ك٢ ػ٤٘جٙ ػوٍ ثُْالضجًر ًال٢ صقؾالخ ثُٖالِٔ ٝثىث ًالجٕ دجٕ ٣َ٣َ ٓج 

ثُٞهش ٕضج، ثؽِْٚ هٌح ثُٔوكتز أٝ ٣ٞؼٜج دؾجٗذٚ ٣ٝؼجِٓٚ ٤ًٞق ٤ُْجػو ىُي ػِال٠ ثهجٓالز ػ٬هالز 

ٝه٣ز ٣ٖٝؾؼٚ ػ٠ِ ثُغوالز دجٌُٕٔالو ٝثُضقالوط ٓؼالٚ دق٣ٌالز ٝٙالٌثفز ٝٓالٖ عالْ ٣ذالوث ثٌُٕٔالو ثُٔوجدِالز 

ضٌٕو ٖٓ ثُذطجهالز ثُٔوًّالز ْٔ، ٣ْٜ ثُْٔضٌٕو ٣ٌٖٝٔ ثّضٌٖجف ثٛضٔجٓجس ثُدجُقو٣ظ ػٖ أ١ ٢ٕ

  .أٝ ٖٓ ٬ٓفظز ٓج ٣قِٔٚ د٤وٙ

٣وٚو د٤ٌْ ثُٔوجدِز ٓج ٣ؾ١ٌ كال٢ ثُلضالٌر ثُضال٢ صٔالٌ دال٤ٖ دوث٣الز ثُٔوجدِالز ٜٝٗج٣ضٜالج_  ع١ش اٌّمبثٍخ: -ط 

ٓالٖ ثٌُٕٔالو  ٣ٝؼو ٛيث ثُؾَ، ثْٛ ٓج ك٢ ثُٔوجدِز ىُي ثٕ ثُٖٔالٌِز صالوًُ ك٤الٚ ٝصنال٘ ٣ٝقالجٍٝ ًالَ
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ٝثُْٔضٌٕو ثٕ ٣قون ثُٜوف ٓؼج أٝ ثُؼغًٞ ػَ ثُقَ ثُٔ٘جّخ ٝصوغ ػ٠ِ ثٌُٕٔالو ْٓالؤ٤ُجس ًذ٤الٌر 

  -ٓج ٣جص٢ :  ٝػ٤ِٚ ثٕ ٣ضذغ هٞثػو ًغ٤ٌر ُؼَ ٖٓ ثدٌٍٛج

فضالال٠  ضالٚثٕ ٣قالجكع ثٌُٕٔالو ػِالال٠ ثُؾالٞ ثُالالٞه١ ثُالي١ مِوالالٚ كال٢ دالو، ثُٔوجدِالالز ٝثٕ ٣ْالضٌٔ كالال٢ ص٤ٔ٘-1

 ثُٜ٘ج٣ز.

ُِْٔضٌٕالو ًال٢ ٣طٔالتٖ ٣ٝضقالوط دٚالٌثفز ٝف٣ٌالز ػٔالج ٣ٌ٣الو دج٫ّالِٞح ثُالي١  ثٕ ٣ض٤ـ ثُلٌٙز-2

 ٣ٌ٣و.

 ثٕ ٣قضٌّ ثكٌجً ٝثًث، ثُْٔضٌٕو ٣ٝقجٍٝ ثُظلٌ دغوضٚ ٝثفضٌثٓٚ.-3

ثٕ ٣ٜالالذ٠ هثةٔالالج ثُالال٠ ْٓالالضٟٞ ثُْٔضٌٕالالو ٫ٝ ٣ٖالالؼٌٙ دٔالالج د٤٘الالٚ ٝدالال٤ٖ ثٌُٕٔالالو ٓالالٖ كالالٌٝم عوجك٤الالز -4

 ٌٙ دٔؼِٞٓجصٚ.ٝثؽضٔجػ٤ز ٝمذٌر ف٤جص٤ز ٝػ٤ِٔز ٫ٝ ٣قجٍٝ ثٕ ٣ذٜ

ثُْٔضٌٕالو دالَ ٣٘ذـال٢ ثػطالجالٙ ثُلٌٙالز ثٌُجك٤الز   ثٕ ٫ ٤ْ٣ٌ ك٢ ثُٔوجدِز دْالٌػز أ١ ٫ ٣ْالضؼؾَ-5

 ٫ٕ ٣ؼذٌ ػٖ ٗلْٚ دجٌُْػز ثُض٢ ٣قوهٛج ُ٘لْٚ.

ثٕ ٣ضؾ٘الالخ ثٙالالوثً ث٫فٌالالالجّ ػِالال٠ صٚالالالٌكجس ٝثهالالٞثٍ ثُْٔضٌٕالالالو ثى هالالو ٣ؼض٘الالالن ثٌُٕٔالالو كِْالالاللز -6

ْٔضٌٕو, ٝثٕ ٫ ٣وال٤ْ ثػٔالجٍ ثُْٔضٌٕالو ٝثهٞثُالٚ دٔؼالج٤٣ٌ ٝثصؾجٛجس ٓـج٣ٌر ُٔؼضووثس ٝثصؾجٛجس ثُ

 ه٤٘٣ز أٝ مِو٤ز أٝ ثؽضٔجػ٤ز ًٔج ػ٤ِٚ ث٫ ٣ؾج١ً أٝ ٣ؼجًٛ ٓج ٣ؼذٌ ػ٘ٚ.

 ثٕ ٣ضؾ٘خ ثٌُٕٔو ثُضقوط ػٖ ٗلْٚ ٌٝٝح ث٫ٓغِز دٜج.-7

ثٌُٕٔو ٣ٌٝغالٌ ٓالٖ ثٌُال٬ّ ٫ٕ ىُالي ٣ٞال٤غ ثُلٌٙالز ػِال٠ ٗلْالٚ كال٢ ثُضؼالٌف ػِال٠  عٌثٕ ٫ ٣غٌ -8

 ثُْٔضٌٕو ٬ٓٝفظضٚ ٝثٕ ٣ؼَٔ دج٫ٕؼجً ثُوجةَ ))٫فع ٝثّٔغ((. ثفٞثٍ

 .هُٞٚ ٣ٌ٣و ٓج ًَ ٣ٝوٍٞ ٖٓجػٌٙ ٣ٝضٌؽْ ٗلْٚ ػٖ ٣ؼذٌ ٫ٕ ُِْٔضٌٕو ثُلٌٙز ٣ض٤ـ ثٕ -9

 ثكٌالجًٙ م٤الٟٞ ٣ؾٔالغ ثٝ ػ٘الوٙ ٓالج ًَ هجٍ ٫ٗٚ ٣ٌْش ٝهو ٙٔضٚ كجفضٌّ ثُْٔضٌٕو ٙٔش ثىث -11

 ثُٔوجدِالز صق٣ٌالي ٣ٌٔالٖ ٙالٔضٚ ٟٝالجٍ ٣٘ضالٚ ُالْ كالجىث ٓنالٌػ ك٢ ٣ٝلٌٌ ٗل٢ْ ٌٙثع ٖٓ ٣ؼج٢ٗ هو ثٝ

 .ٜٓ٘ج ثٗض٠ٜ ثُض٢ ثُ٘وطز ث٠ُ دجُؼٞهر

 ثٝ ٓٞثّالجصٚ ٣قالجٍٝ ٫ٝ دٚالوًٙ ػٔالج ل٣ِال٘ ٚػ٣و ثٕ ثٌُٕٔو ػ٠ِ_ دج٤ًج ثُْٔضٌٕو ٣٘لؾٌ هو -11

 .ِزدجُٔوجد ثٌُٕٔو ٣ْضٌٔ ثُذٌج، ٖٓ ٣٘ض٢ٜ ٝػ٘وٓج ٣ضًٌٚ دَ ثُٔوجدِز ثٜٗج، ثٝ ثُذٌج، ػٖ ث٣وجكٚ

 ف٤الجٍ ٕالؼًٞٙ فو٤والز ػِال٠ ثُضؼالٌف ٓقالج٫ٝ ثُْٔضٌٕالو ٌٓالجٕ ك٢ ٗلْٚ غ٣ٞ ثٕ ثٌُٕٔو ػ٠ِ -12

 .٣ٝوًًٜج ث٤ُٜج ٣٘ظٌ ٤ًٝق ثٌُِٖٔز

 ٓقالوهر ؿ٤الٌ ثّالتِضٚ ٣ؾؼالَ دالَ ٫ ثٝ دال٘ؼْ جك٤ٜال ث٫ؽجدالز صٌالٕٞ ثّالتِز صٞؽ٤الٚ ػوّ ثٌُٕٔو ػ٠ِ -13

 كٌالٌر صؼط٤الٚ ثٕ ٣ٌٔ٘الي ٛالَ ٣وٍٞ ثٕ ٣ٌٔ٘ٚ فْ٘ز؟ ك٬ٕ دجُٔوًّز ػ٬هضي َٛ: ٣ْجُٚ ثٕ ٖٓ كذو٫

 ك٬ٕ؟ دجُٔوًّز ػ٬هضي ػٖ

 ػ٘الٚ ٣ْالجُٚ ثٕ ٣ٌ٣الو ٓالج ٛ٘جى ًجٕ ٝثىث.. ٬ًٓٚ ثع٘ج، ك٢ ثُْٔضٌٕو ٓوجٟؼز ػوّ ثٌُٕٔو ػ٠ِ -14

 ثُٞهالالش كالال٢ ٣الالضٌِْ ثٕ ٝػ٤ِالالٚ.. دؼالالو ك٤ٔالالج ػ٘الالٚ ٤ُْالالجُٚ ثُْ٘الال٤جٕ ٣نٖالال٠ ثٌُٕٔالالو ًالالجٕ ثىث ًضجدضالالٚ ٣٘ذـالال٢

 .ٓغ٬ ٕوثُْٔضٌ ٣ضٞهق ػ٘وٓج ثُٔ٘جّخ

 ثهٞثُالٚ ٣وجدالَ ثٝ ٣ٌيدالٚ ك٬ ثُْٔضٌٕو ثهٞثٍ ٖٓ ثُٔذجفظ ًؽَ ٓٞهق ٣وق ٫ ثٕ ثٌُٕٔو ػ٠ِ -15

 .ٙقضٜج ٖٓ ٤ُضقون ثُذؼٜ دذؼٜٞج

 كالجىث  ثُٖٔالٌِز صقِالَ ػ٘الوٓج ثٝ ُٜالج ثُٔنٚال٘ ثُٞهالش ٣٘لالي ػ٘الوٓج ثُٔوجدِز ص٘ض٢ٜ: اٌّمبثٍخ أٙبء -د 

 ٕث صقالخ كٔضال٠ ث٤ُالّٞ ُٜاليث ٝهض٘الج ثٗضٜال٠ ُوو ٣وٍٞ ثٕ ثٌُٕٔو دجٌٓجٕ ثٌُِٖٔز صقَ ُْٝ ثُٞهش ثٗض٠ٜ

 .فو٣غ٘ج ٗٞثَٙ

 ْٓالضوذ٬ ثُال٢ ثفضؾالش ٝثىث ٣الٌثّ ٓالج ػِال٠ ثفٞثُالي صذوال٠ ثٕ ثًؽالٞ فْ٘ج ك٤وٍٞ ثٌُِٖٔز فِش ثىث ثٓج

 .ٝهش أ١ ك٢ دي ٬ّٜٝ كج٬ٛ

 

 

 

 

 



 نفسيةاإلرشاد والصحة ال

 24 

 اٌفظً اٌغبدط

 اإلسشبد ٚاٌزٛع١ٗ فٟ اٌّذسعخ

   Teacher – Counselor اٌّششذ اٌّذسط:  ٚال  أ
 هوًثصالالٚ ٤ٔ٣الالَ ثٕ ٣ْالالضط٤غ ًغالالخ ػالالٖ ٣ؼٌكالالٚ ثُالالي١ كٜالالٞ ثُطجُالالخ إُالال٠ ٕنٚالال٤ز ثهالالٌح ٛالالٞ ثُٔالالوًُ

 هالوًر ٣ٔ٘قالٚ ثُٔالوًُ ٓالغ ٝثُضلجػالَ دجٌُثفالز ثُطجُالخ ٕالؼًٞ ٝثٕ ٝٙالوم دجٓجٗالز ٤ُٓٝٞٚ ٝثٌٓجٗجصٚ

 إُال٠ ثهالٌح ثٌُٕٔالو ثُٔالوًُ ثٕ ػِال٠ ثًالوس ثُقو٣غز ثُضٌد٤ز ثُٔ٘طِن ٛيث ٖٓ ىثصٚ ػٖ ثُضؼذ٤ٌ ػ٠ِ

 ٓالالٖ ه٤ِالالَ ؿ٤الالٌ ػالالوه ٝصالالو٣ًخ ثػالالوثه ػِالال٠ ثُوالالوًر ٝػالالوّ ث٫ٝ ث٫مضٚجٙالال٢ ثٌُٕٔالالو ٓالالٖ ثُطجُالالخ

 . عج٤ٗج ثٌُٕٔو٣ٖ

 كوالال٠ ٣ٜالالضْ ًالالجٕ ثُالالي١ ثُضو٤ِالالو١ ثُوالالو٣ْ ثُٔالالوًُ ُٖنٚالال٤ز ثُؾو٣الالو ثُضطالالًٞ ٛالالٞ ثٌُٕٔالالو ٝثُٔالالوًُ

 ػِالال٠ ٣الالوًح ١ثُالالي ثُٔضطالًٞ ثُقالالو٣ظ ثُؼٚالال١ٌ ُِٔالالوًُ ؽو٣الو هًٝ ٝٛالالٞ صنٚٚالالٚ ٓالالجهر دضالو٣ًِ

 . ث٫ًٕجهٝ ثُضٞؽ٤ٚ موٓجس

 ؽو٣الالور ٜٓٔالالجس ثُضو٣ًْالال٢ ػالالجصن ػِال٠ ثٝهالالغ ٖٓالالجًِْٜ ًٝغالالٌر ثُؾجٓؼالز كالال٢ ثُطِذالالز ثػالالوثه ًغالٌر ٝثٕ

 ثُ٘لْالال٢ ثُضطالالًٞ ٌٓثػالالجر ٝٛالال٢ ث٫ ثُؼِٔالال٢ ثُذقالالظ ٝٓضجدؼالالز ثُؼ٤ِٔالالز ثُٔالالٞثه صالالو٣ًِ إُالال٠ صٞالالجف

 ثُٔضالرمٌ ثُطجُالخ ٝثًٕالجه ّالذ٤ِٚ كال٢ ٝثُضٞالق٤ز ثُالٟٖٞ موٓالز ٗقالٞ ٝصٞؽ٤ْٜٜ ُِطِذز ٝث٫ؽضٔجػ٢

 . ث٤ّجهً

 : ٚظبئفٗ 
 : اٌزشثٛٞ ٚاٌزٛع١ٗإٌفغٟ  االسشبد ا٘ذاف ؽذدرٙب ػذ٠ذح ٚظبئف اٌّششذ – ٌٍّذسط

 هجد٤ِالز ٣ٝ٘ٔال٢ ٣ظٌٜ دٔج ثُطجُخ ٝصو٣ًخ ث٫دوثع ًٝٝؿ ثُؼ٤ِٔز ثَُ٘ػز ٝمِن ص٤ٔ٘ز ػ٠ِ ثُؼَٔ. 1

 . ٝػج٤ُٔج ٓق٤ِج صؾجدٜٚ ثُض٢ ٝث٬ٌُٖٔس دٞثهؼٚ ثُٞػ٢ ٝصؼ٤ٔن ٝث٫دوثػ٤ز ثُٖن٤ٚز

 ثُؼالجّ ثُضٌال٣ٖٞ ىُي ٣ٝضٖٞٔ ٝمِوج كٌٌث ٝثُٔضٞثٍٗز ثُٔضٌجِٓز ثُٖن٤ٚز ص٣ٌٖٞ ثؽَ ٖٓ ثُْؼ٢. 2

 ث٫ٕالضٌث٢ً ثُؼٌدال٢ ثُٔؾضٔالغ صقو٤الن كال٢ ٝثُطٔٞفالجس ٬ُٓالجٍ ٝثهًثًالٚ ٓؾضٔؼالٚ دجصؾجٛجس ُِطجُخ

 . ثُٔٞفو

 ثُؼٌدال٢ ثُضالٌثط كال٢ ثُٖٔالٌهز ثُؾٞثٗالخ ٝثدالٌثٍ ٤ٛضٜالج ٓالج ػِال٠ ٝثُضؼ٣ٌالق ثُٜٔ٘الز ًّجُز ثهًثى. 3

  ث٫ْٗج٤ٗز ُِقٞجًر ثؿ٘جةٜج ٝٓوٟٝث٤ٓ٬ّ٫ز  ثُؼٌد٤ز ٬ُٓز ثُقٞج١ً ٝثُوًٝ ٝث٢ٓ٬ّ٫ 

 ٝمِالن ث٫ٙال٤ِز ثُٖن٤ٚز ٝثدٌثٍ ُٚوَ ث٫م٣ٌٖ ٓغ ٝثُضلجػَ ثُضؼجٕٝ ًٝؿ ص٤ٔ٘ز ػ٠ِ ثُؼَٔ. 4

 . ثُٔؾضٔغ ثؽَ ٖٝٓ ثُٟٖٞ ثؽَ ٖٓ ثُطِذز ػ٘و ٝث٣٫غجً ٝثُضٞق٤ز ثٌُلجؿ ًٝؿ

 ٣ٍٝالالجهر ثُؼٌدالال٢ ثُلٌالالٌ ص٤ًٞالالو مالال٬ٍ ٓالالٖ ٝث٫ًالالجه٢ٔ٣ ثُٖنٚالال٢ ثُض٤ٌالالق ػِالال٠ ُطِذالالزث ْٓالالجػور. 5

 ٛالاليٙ ُٝذٌٓؾالالز ٝث٫ْٗالالج٢ٗ ثُقٞالالج١ً ٝثُضالالٌثط ثُؼٌدالال٢ ثُ٘ٞالالجٍ دضالالج٣ًل ٝث٫ّالالضجى ثُطجُالالخ ٓؼٌكالالز

 ث٫ًٕالجه ؽِْالجس ػِال٠ ص٣ٍٞؼٜالج ٣الضْ ّال٤ًِٞز ثٛوثف إ٠ُ صق٤ِِٜج ٖٓ دو ٫ ػ٢ِٔ ٝثهغ إ٠ُ ث٫ٛوثف

 . ثُؾٔجػ٢

 لمرشد التربوي :اصب١ٔب :  
٤ًِالز  ٛٞ ثفو م٣ٌؾ٢ هْْ ث٫ًٕجه ثُضٌد١ٞ ثػو م٤ٚٚج َُٔثُٝالز ٛاليٙ ثُٜٔ٘الز , أٝ ثفالو م٣ٌؾال٢

دؼالالو ثٕ ٣ِقالالن دالالوًٝر كالال٢ ٤ًِالالز ث٫هثح ػِالالْ ثُالال٘لِ ثٝ هْالالْ  ثُضٌد٤الالز هْالالْ ثُؼِالالّٞ ثُضٌد٣ٞالالز ٝثُ٘لْالال٤ز

جؽالالز كالال٢ ػ٘الالوٓج ٣ٌالالٕٞ ػالالوه م٣ٌؾالال٢ هْالالْ ث٫ًٕالالجه ثُضٌدالال١ٞ ٫ ٣ؼطالال٢ ثُق ثًٕالالجه٣ز ُٔالالور ٓقالالوهر

 ثُٔوثًُ ثُض٢ صْ ك٤ٜج صطذ٤ن ٛيٙ ثُضؾٌدز .

 ٚاٌظززؾ١خ اٌزشث٠ٛززخ اٌطززالة ِشززىالد ٌذساعززخ اٌّؤ٘ززً اٌزذس٠غزز١خ ا١ٌٙئززخ اػؼززبء اؽززذ ٘ززٛٚ

 ٘زٖ وبٔذ عٛاء اٌّشىالد ثٙزٖ رزظً اٌزٟ اٌّؼٍِٛبد عّغ خالي ِٚٓ ٚاٌغٍٛو١خ ٚاالعزّبػ١خ

 ِٚغزبػذرٗ ثّشزىٍزٗ رجظز١شٖ ٌغزشع ٗثز اٌّؾ١طزخ ثبٌج١ئزخ أٚ ٔفغزٗ ثبٌطبٌزت ِزظزٍخ اٌّؼٍِٛبد

 اٌؾزً الخز١زبس ِٕٙزب ٠ؼزبٟٔ اٌززٟ اٌّشزىالد أٚ اٌّشزىٍخ ٌٙززٖ إٌّبعزجخ اٌؾٍزٛي فزٟ ٠فىش اْ ػٍٝ

  . ٌٕفغٗ ٠شرؼ١ٗ اٌزٞ إٌّبعت
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 : ٢ٛ ثُضٌد١ٞ ٌُِٕٔو ٜٓجّ فوهس ٝهو

 ثُٔوًّالز ٢كال ث٫ًٕالجه٣ز ثُؼ٤ِٔالز صنالوّ ٝث٤ُٜ٘ٔالز ٝثُ٘لْال٤ز ثُضٌد٣ٞالز ثُٜٔالجّ ٓالٖ ٓؾٔٞػز ث٤ٗطش .أ

٢ٛٝ : 

 مذٌصالالٚ ٓالالٖ ٝث٫ّالالضلجهر ثُٔالالو٣ٌ صٞؽ٤ٜالالجس ٝصِوالال٢ ثُطِذالالز ٖٓالال٬ٌس فالالَ كالال٢ ث٫هثًر ٓالالغ ثُضؼالالجٕٝ. 1

 . ث٫ًٕجه٣ز ُِؼ٤ِٔز موٓز ٤ْ٣ًزوثُض ث٤ُٜتز ثػٞج، ٓغ ثُضؼجٕٝ ًٝيُي

 ٤ُٚالالذـ ثُضٌدال١ٞ ٝثٌُٕٔالالو ثُطِذالز دالال٤ٖ ٝثُضٖالؾ٤غ ٝثُضْالالجٓـ دجُضوذالَ صضْالالْ ٝه٣الز ػ٬هالالجس ثهجٓالز. 2

 . ٜٓ٘ج ٣ؼجٕٗٞ ثُض٢ ث٬ٌُٖٔس فَ ك٢ ْٓجػوصٚ ِٟخ ػ٠ِ ٝصٖؾ٤ؼْٜ ضْٜعو ٓٞٝغ

 ٗلّٞالْٜ كال٢ ثُغوالز ؿالٌُ ػ٠ِ ٝثُؼَٔ ٝهٞج٣جْٛ ٝٓٞثهلْٜ ثُطِذز ٝثٗلؼج٫س دٖٔجػٌ ث٫ٛضٔجّ. 3

 ثُؼ٤ِٔالالز ًجُِؾالالجٕ ثُٔنضِلالالز ٝثُٖ٘الالجٟجس ثُؼ٤ِٔالالز ثُٔٔجًّالالجس كالال٢ ٬ُٕالالضٌثى صالالٞؽ٤ْٜٜ مالال٬ٍ ٓالالٖ

 . ٝمجًؽٜج ًّزثُٔو هثمَ ٝثُ٘ٞثه١ ٝث٫هد٤ز

 : ُضقو٤ن ٝىُي ثُطِذز ثًٓٞ ث٤ُٝج، ٓغ ثُ٘وٝثس ص٘ظ٤ْ ك٢ ثُْٔجٛٔز. 4

 ّالًِْٜٞ ٌٓثهذالز مال٬ٍ ٖٓ ٝىُي ٝثُذ٤ت٤ز ث٣ٌّ٫ز ظٌٝكْٜ ٝػ٠ِ ثد٘جةْٜ ٬ٌٖٓس ػ٠ِ ثُضؼٌف . أ

 . ٝمجًؽٜج ثُٔوًّز هثمَ

 ث٫ّضلْالجًثس مال٬ٍ ٖٓ ثد٘جالْٛ ٜٓ٘ج ٣ؼج٢ٗ ثُض٢ ث٬ٌُٖٔس َف ك٢ ث٫ًٓٞ ث٤ُٝج، ٓغ ثُضؼجٕٝ . ح

 . ٤ِّٔز ًػج٣ز( ث٫د٘ج، أ١) ًػج٣ضْٜ ٤ًل٤ز ك٢ ٝصذ٤ٌْٚٛ ٝثُضٌد٣ٞز ثُ٘ل٤ْز

 ث٫دالالالج، ٓؾالالالجُِ هذالالالَ ٓالالالٖ صضنالالالي ثُضالالال٢ ثُطِذالالالز دٖٔالالال٬ٌس ثُٔضؼِوالالالز ثُضٞٙالالال٤جس ص٘ل٤الالالي ٓضجدؼالالالز . ػ

  .ٝثُٔو٤ًّٖ

 ضؼجٗزٝث٫ّال ثُٜٔ٘ال٢ ثُضٞؽ٤الٚكال٢  ثُطِذز ُْٔجػو ثُٔوًّز ثهثًر ٓغ دجُضؼجٕٝ صٞػ٤ز دقِٔز ثُو٤جّ. 5

 . ث٢ُٜ٘ٔ ٝثُضقو٤ن ٝثًُٚٞ ٝث٫هُز دجٌُٖ٘ثس

 وثًُٔالالالٝثُ ثُضو٣ًذ٤الالالز ٝثٌُٔثًالالالَ ٝثُٔؼجٛالالالو ٝثُؾجٓؼالالالجس ٝثُٖٔالالالج٣ًغ ُِٔؼجٓالالالَ ٣ٍالالالجًثس ص٘ظالالال٤ْ. 6

  .ث٤ُٜ٘ٔز

 ثُضالو٣ًخ ٌٝٓثًالَ ٝثُٔؼجٛالو ثُؾجٓؼالجس كال٢ ثُؼَٔ فوَ ٖٓ ٓ٘ضظْ ٝدٌَٖ ٓقج٣ٌٖٝ ثّضٞجكز. 7

 ًؿذالضْٜ فالجٍ كال٢ ثكٞالَ دٖالٌَ ث٫مض٤الجًثس صقو٣و ك٢ ُْْٜٔجػوص ثُٔنضِلز دجُٜٖٔ ثُطِذز ُضؼ٣ٌق

 . ٓذجٌٕر ثُؼَٔ دقوَ ثُضقجهْٜ أٝ ثُوًثّز ك٢

 ٓالٖ ٝثُؾْال٤ٔز ٝثُٞؽوث٤ٗالز ثُل٣ٌٌالز ثُ٘الٞثف٢ ؽ٤ٔالغ ٓالٖ ٕنٚال٤جصْٜ ص٤ٔ٘الز ػ٠ِ ثُطِذز ْٓجػور. 8

 ١ثُضٌدالٞ ٌُِٕٔالو ثُٜٔٔالز ٛاليٙ صْال٤َٜ ثُٔوًّالز ثهثًر ٝػ٠ِ ُِطِذز ثُؾٔجػ٢ ث٫ًٕجه ػ٤ِٔز م٬ٍ

 . ٙق أٝ هجػز صن٤ٚ٘ م٬ٍ ٖٓ

 ثُٚالق٤قز ؿ٤الٌ ٝثُٔٔجًّالجس ثُؼالجهثس ػالٖ ٝث٫دضؼالجه ثُنِو٤الز دجُو٤ْ ث٫ُضَثّ ٗقٞ ثُطِذز صٞؽ٤ٚ. 9

 . ثُق٤ٔور ثُو٤ْ ػٖ ثُ٘جدؼز ثُٔلج٤ْٛ ٝؿٌُ

 ثُطِذالز دؼالٜ صـ٤الخ ثّالضٌٔثً إُال٠ صالؤه١ ثُضال٢ ٝث٬ُٔدْالجس ٝثُظٌٝف ث٫ّذجح ػٖ ثُضق١ٌ. 11

  ثُٔوًّز ثهثًر ٓغ دجُضؼجٕٝ ىُي ٣ضْ ثٕ ػ٠ِ ث٬ٌُٖٔس ثفوثط أٝ وًُٝثُ دؼٜ أٝ ثُوٝثّ ػٖ

 دضوالج٣ًٌ ُِضٌد٤الز ثُؼجٓالز ثُٔو٣ٌ٣ز ك٢ ث٢ُٜ٘ٔ ٝثُضٞؽ٤ٚ ثُضٌد١ٞ ٬ًُٕجه ثُلٌػ٤ز ثُِؾ٘ز ص٣َٝو. 11

 ٝػِال٠ ثُٖٔال٬ٌس ٓؼجُؾز ك٢ ثصذؼٜج ثُض٢ ٝث٫ّج٤ُخ ٌٕٜ ًَ م٬ٍ ػِٔٚ م٬ٙز صضٖٞٔ ٣ٌٜٕز

 ثُؼجٓالالز ُِٔو٣ٌ٣الالز ثًّالالجُٜج ُـالالٌٛ ٕالال٣ٌٜج ثُضوالالج٣ًٌ دٜالاليٙ ثُضٌدالال١ٞ ثٌُٕٔالالو ذالالزٓطجُ ثُٔوًّالالز ثهثًر

 . ُِضٌد٤ز
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 اٌفظً اٌغبثغ
ُ   إ٠بن  اٌشأٞ   ٚاػطشاة   ، خ١جخ   فئٔٗ ً  غ  ٚاٌى   ، ِٛد   فئٔٗ ٚاٌؼغض ، ُ  ع   فئٔٗ ٚاٌٙ

 .رذث١ش   عٛء   فئٔٗ

 إٌفغ١خ اٌظؾخ  
Mental Health 

 : Mental Hygiene إٌفغ١خ اٌظؾخ ػٍُ

 ٠زؤدٞ ِزب ، إٌفغزٟ اٌزٛافزك ٚػ١ٍّزخ إٌفغز١خ ٌٍظزؾخ اٌؼ١ٍّزخ اٌذساعخ ٘ٛ إٌفغ١خ اٌظؾخ ػٍُ

 ، ٔفغزز١خ ٚاِززشاع ٚاػززطشاثبد ِشززىالد ِززٓ ٠ؾززذس ِٚززب ، ٠ؼٛلٙززب ِٚززب ، ٠ؾممٙززب ِٚززب ا١ٌٙززب

 . ِٕٙب ٚاٌٛلب٠خ ٚػالعٙب ٚرشخ١ظٙب اعجبثٙب ٚدساعخ

 : Mental Health إٌفغ١خ اٌظؾخ

 شخظز١ب) ٔفغ١ب ِزٛافمب ف١ٙب اٌفشد ٠ىْٛ ، ٔغج١خ دائّخ ؽبٌخ ثبٔٙب ثُ٘ل٤ْز قزثُٚ صؼ٣ٌق ٣ٌٖٔ

 ، االخزش٠ٓ ِٚزغ ، ٔفغزٗ ِزغ ثبٌغزؼبدح ف١ٙزب ٠ٚشزؼش ،( ٚث١ئززٗ ٔفغزٗ ِغ أٞ ٚاعزّبػ١ب ٚأفؼب١ٌب

 لزبدسا ٠ٚىزْٛ ، ِّىزٓ ؽزذ الظٝ إٌٝ ٚاِىب١ٔبرٗ لذسارٗ ٚاعزغالي رارٗ رؾم١ك ػٍٝ لبدسا ٠ٚىْٛ

 ثؾ١زش ، ػبد٠زب عزٍٛوٗ ٠ٚىزْٛ ، ٚع٠ٛخ ِزىبٍِخ شخظ١زٗ ٚرىْٛ ، اٌؾ١بح بٌتِط ِٛاعٙخ ػٍٝ

 . ثغالَ ٠ؼ١ش

 : Mental Illness إٌفغٟ اٌّشع

 فزٟ ٠جزذٚ ، إٌّشزأ ٔفغزٟ ، اٌشخظز١خ فزٟ ٚظ١فزٟ اػزطشاة ثبٔٗ ثُ٘ل٢ْ ثٌُٔٛ صؼ٣ٌق ٣ٌٖٔ

 ٟإٌفغزز رٛافمززٗ ف١ؼززٛق اٌشززخض عززٍٛن فززٟ ٠ٚززؤصش ِخزٍفززخ ٚعغزز١ّخ ٔفغزز١خ اػززشاع طززٛسح

 . ف١ٗ ٠ؼ١ش اٌزٞ اٌّغزّغ فٟ اٌغ٠ٛخ ؽ١برٗ ِّبسعخ ػٓ ٠ٚؼٛلٗ

 اٌشخظ١خ اٌغ٠ٛخ ٚاٌالع٠ٛخ

 : Normality( اٌؼبد٠خ) اٌغ٠ٛخ

 ا٘ززذاف ٚرؾم١ززك ثبٌغززؼبدح ٚاٌشززؼٛس ٚث١ئزززٗ ٔفغززٗ ِززغ اٌفززشد رٛافززك ػٍززٝ اٌمززذسح ٘ززٟ اٌغزز٠ٛخ

 . ٌزؾم١مٙب ٠غؼٝ ٌٍؾ١بح ع١ٍّخ ٚفٍغفخ

 ٚاٌشزخض.  إٌزبط غبٌج١زخ ؽ١زبح ػٍزٝ ٚاٌغبٌت اٌّأٌٛف أٚ ٞاٌؼبد اٌغٍٛن ٘ٛ اٌغٛٞ ٚاٌغٍٛن

 ِٚشززبػشٖ رفى١ززشٖ فززٟ اٌؼززبدٞ اٌشززخض عززٍٛن ِززغ عززٍٛوٗ ٠زطززبثك اٌزززٞ اٌشززخض ٘ززٛ اٌغززٛٞ

 . ٚاعزّبػ١ب ٚأفؼب١ٌب شخظ١ب ِٚزٛافمب عؼ١ذا ٠ٚىْٛ

 : Abnormality( اٌشزٚر) اٌالع٠ٛخ

 أٚ ٔفغزٗ اٌفشد ػٍٝ خطش ف١ٙب ػ١خِش ؽبٌخ ٚاٌالع٠ٛخ.  عٛٞ ٘ٛ ػّب االٔؾشاف ٟ٘ اٌالع٠ٛخ

 . ِٕٗ اٌّغزّغ ؽّب٠خ أٚ اٌفشد ٌؾّب٠خ اٌزذخً رزطٍت اٌّغزّغ ػٍٝ

 رفى١ززشٖ فززٟ اٌؼززبدٞ اٌشززخض ػززٓ عززٍٛوٗ ٠ٕؾززشف اٌزززٞ اٌشززخض ٘ززٛ اٌالعززٛٞ ٚاٌشززخض

 . ٚاعزّبػ١ب ٚأفؼب١ٌب شخظ١ب ِزٛافك ٚغ١ش عؼ١ذ غ١ش ٠ٚىْٛ ٚٔشبؽٗ ِٚشبػشٖ

 

 اٌغ٠ٛخ ٚاٌالع٠ٛخ ِؼب١٠ش
 ٝث٬ُّالالالٞث،  Normality ثُْالالالٞث، ٓؼالالالج٤٣ٌ صقو٣الالالو ٫سجٝٓقالالال كالالال٢ ثُ٘ظ٣ٌالالالز ث٫صؾجٛالالالجس وهسؼالالالص

Abnormality ٫مالالالض٬ف ٓ٘طو٤الالالٞ ٗض٤ؾالالالز ثُضؼالالالوه ٛالالاليث ًٝالالالجٕ,  ثُ٘لْالالال٤ز ثُٚالالالقز ٓٞٝالالالٞع كالالال٢ 

,  ٝثُلِْالالل٤ز ثُل٣ٌٌالالز ٖٝٓالالجًدْٜ ْصٜٓ٘طِوالالج ٝكالالن ٝػِالال٠,  ثصؾالالجٙ ًالالَ كالال٢ ٝثُٖٔالالضـ٤ِٖ ثُٔ٘ظالال٣ٌٖ

 -: ثُٔؼج٤٣ٌ ٛيٙ ٧ْٛ ػٌٛ ٣رص٢ ٝك٤ٔج.  ٝثُؼ٤ِٔز أُنذ٣ٌٝز ٌُٝالثْٛ
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 :اٌزارٟ اٌّؼ١بس. 1

 ثُ٘ل٢ْ ثُٖيٝى ػِْ أِّ ػٖ ًضجدٜٔج ٝك٢( Hant) ٝٛجٗش (Moss) ُٓٞ,  ث٫صؾجٙ ٛيث ٣ؼٌٛ

 ٛالٞ ٝٓالٖ ثُٖالجى ٛالٞ ػٔالٖ ٣ؼِٜ٘ج ثُض٢ ث٥ًث، إ٠ُ,  كٌه ٌَُ ثُٖن٢ٚ ثُذ٘ج، صق٤َِ ك٢ ٣يٛذجٕ إى, 

 إٔ ٣ٝذالوٝث,  ٝث٬ُّالٞث، ثُْالٞث، صقو٣الو كال٢ ىثصٚ ٖٓ ثٗط٬هج   ٤ٔؼجؽ ثُ٘جُ إ٠ُ ٣٘ظٌ كجُلٌه.  ث١ُْٞ

 ث٥مال٣ٌٖ ُضو٤ال٤ْ ٓؼ٤جًث,  ثُلٌه ٣ؼضذٌٙ ٓج ٛٞ,  ثُْجدوز ٝمذٌثصٚ ثُيثص٤ز ٝأًثةٚ أكٌجًٙ ٓغ ٣ْ٘ؾْ ٓج

 ٓالج ٝػالجهر,  ٗلْالٚ ُِلالٌه ثٌُٔؽؼال٢ دج٩ٟجً,  ثُقجٍ دطذ٤ؼز ٣ضرعٌ ثُٔؼ٤جً ٛيث إٔ ؿ٤ٌ,  ٝص٤٘ٚلْٜ

 ثُوكجػ٤الالز دجُضٖالال٣ٜٞجس ٖٓالالٞدج ُِضو٤الال٤ْ ثُالاليثص٢ ثُٔؼ٤الالجً ٣ٌالالٕٞ ٝدٜالاليث,  ثؽضٔجػ٤الالج ٟالالجًث٩ ٛالاليث ٣ٌٕالالٞ

 . ثُوذ٤ِز ٝث٧فٌجّ

 :االعزّبػٟ ٌّؼ١بسا. 2

 ثُوالال٤ْ ػِالال٠  د٘الالج،ث,  ٝث٬ُّالال١ٞ ثُْالال١ٞ ثُْالالِٞى ػِالال٠ ُِقٌالالْ ٓؼ٤الالجًث ثُٔؾضٔالالغ ث٫صؾالالجٙ ٛالاليث ٣ؼالالو 

 ثُٔؼج٤٣ٌ أّجُ ػ٠ِ ثُلٌه ِّٞى صو٤٤ْ ٣ٌٖٔ ثى,  ثُٔؾضٔغ ك٢ ثُْجةور ٝثُو٤٘٣ز ٝثُغوجك٤ز ث٫ؽضٔجػ٤ز

 ك٢ ث٥م٣ٌٖ ٝٓؾجًثس ْٓج٣ٌر إ٠ُ ٤ٔ٣َ  أٝ ٣ْج٣ٌ ثُلٌه كجٕ,  ٝػ٤ِٚ ث٫ؽضٔجػ٤ز ٝثُؼجهثس ٝثُو٤ْ

 . ٕيٝىث ٣ؼو ث٩ٟجً ٛيث ػٖ,  ِّٞى ٖٓ ٓ٘ٚ ٣نٌػ ٝٓج,  ٤ًِّٞجصٚ

  :اٌّضبٌٟ اٌّؼ١بس. 3

 ث٩ْٗالجٕ إٔ ٣الٌٟ إى,  ثُٔنضِلالز ث٧ه٣الجٕ ٖٝٓال ث٧ُٝال٠ ثُقٞالجًثس ٖٓ أُٙٞٚ,  ث٫صؾجٙ ٛيث ٣ْضٔو 

 دْالًِٞٚ ٣ذضؼالو ثُي١ كٜٞ ثُٖجى ث٩ْٗجٕ أٓج,  ثُؼ٤ِج ثُٔغَ ٣ٝطذن ثٌُٔجٍ ٖٓ ٣وضٌح ثُي١ ٛٞ ث١ُْٞ

  .ثُٔغج٢ُ ثُْٔضٟٞ ػٖ ثٗقٌثكْٜ دقٌْ ٕٞثى ْٛ ثُ٘جُ ؿجُذ٤ز كجٕ,  ث٫صؾجٙ ُٜيث ٝصذؼج,  ثٌُٔجٍ ػٖ

 :اٌطج١ؼٟ اٌّؼ١بس. 4

 ثُضال٢ ث٧ٕالٌجٍ كال٢ ص٘ٞػج أًغٌٛج ٖٝٓ ثُٖيٝى صقو٣و ك٢ ث٫صؾجٛجس أهوّ ٖٓ ٝثفوث ؾجٙث٫ص ٛيث ٣ؼو 

 ث٫ٗقالٌثف ٝثٕ,  ث٧ٙالَ ف٤الظ ٓالٖ ًٔج٫ ثُطذ٤ؼز ك٢ إٕ,  ث٫صؾجٙ ٛيث ك٢ ثُوجةِٕٞ ٣ٌٟٝ,  أميٛج

 ٛٞ ٣ؼذٌ إٗٔج,  ثٌُجة٘جس ٧ٗٞثع ث٤ِٙ٧ز ثُطذ٤ز ك٢ ثُظجٌٛر ثُِْٞى ثٌٕجٍ ٝػٖ,  ك٤ٜج ثُ٘ظجّ ػٖ

 ٓنجُلالز إًثهصالٚ دٔقالٜ دركؼالجٍ ه٤جٓالٚ كال٢ ٣ٌٖٔ ث٬ُّٞث، كجٕ ُ٪ْٗجٕ ٝدجُْ٘ذز,  ثُٖيٝى ػٖ لْٚٗ

 . ٟذ٤ؼ٢ ًٌجةٖ ث٤ِٙ٧ز ٟذ٤ؼضٚ ُوٞث٤ٖٗ ٓنجُق دٌَٖ ًِّٞٚ ٣ٞؽٚ ثٗٚ أ١,  ُٝوٞث٤ٜٗ٘ج ُِطذ٤ؼز

 :اٌضمبفٟ اٌّؼ١بس. 5

 إٔ ٣ٝالٌٟ ث٫ٗغٌٝدُٞٞؽ٤الج ِٔالج،ٝػ ث٫ؽضٔجع ػِٔج، دٜج هجّ ثُض٢ ُِوًثّجس ٗض٤ؾز ث٫صؾجٙ ٛيث صٞثُو

 ٣ؼالو هالو ثُْالِٞى أٗٞثع دؼٜ إٔ ؿ٤ٌ, ثُغوجكجس ٖٓ ٓج عوجكز ك٢ ثُٖجةغ ػٖ ث٫ٗقٌثف ٛٞ,  ثُٖيٝى

 ٛ٘الجى إٔ ًٔالج,  ٙالق٤ـ ٝثُؼٌالِ أمٌٟ عوجكز ك٢ ػجه٣ج ٣ؼو ثٗٚ إ٫,  ثُغوجكجس ٖٓ ٓج عوجكز ك٢ ٕجىث

 كالجٕ ث٧ّالجُ ٛاليث ٝػِال٠.  أمالٌٟ عوجكالز كال٢ ص٘ؼوّ د٤٘ٔج ٓؼ٤٘ز عوجكز ك٢ صٞؽو هو ثُٖيٝى ٖٓ أٗٞثػج

 . ٝثُْ٘ذ٤ز ثُغوجكز:  ٛٔج ٤ًًَص٤ٖ ػ٠ِ ٣وّٞ ث٫صؾجٙ ٛيث

 :اإلؽظبئٟ اٌّؼ١بس. 6

,  أ٫ػضوث٢ُ ثُٔ٘ق٠٘ فْخ ثُٔض٠ّٞ ك٢ ٣وغ ثُي١ ٛٞ ث١ُْٞ ثُٖن٘ إٔ ك٢,  ث٫صؾجٙ ٛيث ٣ٝضٔغَ

 . ثُٔض٠ّٞ ىُي مجًػ ٣وغ ثُي١ ٛٞ ثُٖجى ٝثُٖن٘

 :إٌفغٟ ٟاٌطج اٌّؼ١بس. 7

 صِالق  أٝ,  ٕالؼ٣ًٞز ٫ ٗلْال٤ز ٌٙثػجس إ٠ُ ٣ؼٞه,  ثُلٌه ِّٞى ك٢ ث٬ُّٞث، إٔ ث٫صؾجٙ ٛيث ٣ٌٟ

 ٝػِالال٠ ٗلْالالٚ ثُلالالٌه ػِالال٠ مطالالٌ ك٤ٜالالج ٌٓٝالال٤ز فجُالالز ٛالالٞ ث٬ُّالالٞث، كالالجٕ ُالاليث,  ثُؼٚالالذ٢ ثُؾٜالالجٍ كالال٢

 .   ث٤ٌُٝٔز ٝث٧ػٌثٛ ث٫ٝطٌثدجس ٖٓ ثُنِٞ ٛٞ ثُْٞث، ٝثٕ,  ثُٔؾضٔغ

 

 ؟ ٌشبرا اٌغٍٛن ِؼب١٠ش

 : ٟ٘ اٌّؾىبد أٚ اٌّؼب١٠ش ٘زٖ اُ٘     
 ٝث٫ّالالضو٫ٍ ٝثُضالاليًٌ ٝثُقٌالالْ ٝث٫ٗضذالالجٙ ًالالج٩هًثى ثُؼو٤ِالالز ثُٔوالالوًثس إػجهالالز :اٌّؼشفززٟ اٌمظززٛس -أ 

 . ٝٓؼؾَر ٕو٣ور ث٩ػجهز ٛيٙ صٌٕٞ دق٤ظ.  ٝثُضؼِْ
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 ِال٠ػ ثُقٌالْ ٣ؾالخ ٌُٝالٖ.  ث٥مال٣ٌٖ ٝصٞهؼالجس ٝصوج٤ُوٙ ثُٔؾضٔغ ه٤ْ ٓ٘ضٌٜج :االعزّبػٟ اٌمظٛس -ح 

 كال٢ ٕجى ثٗٚ ػ٠ِ ٣ٌٟ ٓٔج,  ك٤ٜج ٣ٚوً ثُض٢ ثُذ٤تز ٝٞ، ػ٠ِ -ثُٔؼ٤جً دٜيث ٣ضؼِن ك٤ٔج – ثُِْٞى

 .أُٔج٤ٗج أٝ ثٗؾِضٌث ك٢ ٓوذ٫ٞ ٣ٌٕٞ ثٕ ٣ٌٖٔ أك٣ٌو٤ج ٠ّٝ

 ٌُٝالٖ, ٓطِوالج ُٝال٤ِ ٓؼال٤ٖ فالو إُال٠ ّالًِٞٚ كال٢ ثُضقٌْ ٖٓ ٓ٘ج ًَ ٣ضٌٖٔ :اٌزارٟ اٌزؾىُ لظٛس -ػ 

 ... ثُْٞث، ػوّ ػ٠ِ ه٬٤ُ ؼو٣ ثٗؼوثٓٚ أٝ ثُضقٌْ ٛيث هًٚٞ

 ٝٓٞثهلٜالج ٝٝالـٟٜٞج ثُق٤الجر ٓطجُالخ ٓٞثؽٜالز ػِال٠ ثُلٌه هوًر ٝؼق ٝٛٞ: اإلؽجبؽ رؾًّ ػذَ -ه 

 ًجُلٚالجّ ثُٖالو٣و ثُٖالجى ثُِْٞى إٌٔجٍ دؼٜ كل٢,  فجٍ إ٠ُ فجٍ ٖٓ ٣نضِق ىُي ٌُٖٝ.  ثُؼٚذ٤ز

 هٕٝ ًالجُوِن ٕاليٝىث هالَث ثُْالِٞى ٓالٖ إٔالٌجٍ صظٜالٌ هالو ف٤ٖ ػ٠ِ,  صٔجٓج ثُلٌه ٣ؼؾَ ٓج ؿجُذج ٓغ٬

 . ُِلٌه مط٤ٌ صؼؾ٤َ

 ث٧ّال٠ أٝ ثُقالَٕ ٖٓالجػٌ دؼالٜ ػ٠ِ ثُٖجى ثُِْٞى أٗٞثع ثؿِخ صٖضَٔ :اٌؼ١ك أٚ اٌزارٟ األٌُ -ٙ 

 . أُيثس ػ٠ِ ث٤ُْطٌر كوو أٝ ٝث٤ُٞن ثُوِن أٝ ثُـٞخ أٝ

 ٝٝالالغ عذالالجس أٝ ثُقًٌالالز ًضنٖالالخ ٓؼ٤٘الالز Signs ػ٬ٓالالجس صالالٞكٌ إٕ :ٚأػززشاع ػالِززبد ظٙززٛس -ٝ 

 ٕالجى ّالِٞى ػِال٠ ه٤ُالَ ُٜٔج ثُٖو٣و٣ٖ ٝثُٚوثع ًج٧ًم مجٙز  Symptoms ٌثٛٝأػ,  ثُؾْْ

 ٝ ١ّٞ ؿ٤ٌ أٌٓ ُٜٞ ٓٚجكقز ًَ دؼو ٣و٣ٚ ث٩ْٗجٕ صط٤ٌٜ ٌُٖٝ,  صٔجٓج ػجه١

 ٌُٜٝ٘ٔج,  ٝثُْٜ ٝثُـْ ٝث٤ُٞن ثُوِن ٫ٗلؼج٫س إْٗجٕ ًَ ٣ضؼٌٛ :ٚاٌّضِٕخ اٌؾبدح االٔفؼبالد -ٍ 

 ػِالال٠ ىُالالي هٍ ٌٓصلؼالالز ٕالالور ىثس Acute فالالجهر أٝ ٣الالَٟٞ هٝثّ ىثس Chronic َٓٓ٘الالز ًجٗالالش إٕ

 ٕالو٣وث ٝأٙالذـ صٌالًٌ ٓج إىث ٌُٝ٘ٚ,  كٌه أ١ ٕن٤ٚز ٖٓ ػجه٣ج ؽَ،ث ٓغ٬ ثُوِن ك٤ؼو.  ٕجى ِّٞى

 أٓالٌث   ٣ؼالو ػالجّ مطالجح دئُوالج، ٣ٜالْ ثُلالٌه ٣٘ضالجح ثُالي١ ثُوِالن إٔ ىُي ٓغجٍ,  ٕجىث هِوج ػ٘وةي ٣ؼو كجٗٚ

 . ٕجىث أٌٓث   ٣ؼو ف٤جصٚ ػ٠ِ ٌثُْٔضٔ ثُلٌه هِن إٔ ف٤ٖ ػ٠ِ,  ػجه٣ج

 ُٜٞ ٓؼو دٌٔٛ ث٣ٌُٜٔ ٣ٍجًر دؼو ٣و٣ٚ ثُٖن٘ صط٤ٌٜ إٕ :اٌّٛلف ِغ اٌغٍٛن رٕبعت ػذَ -ؿ 

 ٝهالو.  ٕالجى أ١ ّال١ٞ ؿ٤الٌ أٓالٌ ُٜٞ ٓٚجكقز ًَ دؼو ٣و٣ٚ ث٩ْٗجٕ صط٤ٌٜ ٌُٖٝ,  صٔجٓج ػجه١ أٌٓ

,  ُٜالج ٝكوالج ٝثُؼٔالَ ؽجٓالور ِّٞى أّج٤ُخ ص٣ٌٖٞ إ٠ُ – ػِْٜٔ ُطذ٤ؼز ٟذؼج – ثُ٘جُ دؼٜ ٣ٞطٌ

 ث٩هالال٬ع هذالالَ ُالال٫٦س ثُٔؾٜالالور ثٌُٝص٤٘٤الالز ث٫مضذالالجًثس ٓالالٖ ثُؼو٣الالو ٣ؾالال١ٌ إٔ ٣ؾالالخ ثُالالي١ ًجُط٤الالجً

 ٣والالّٞ ػ٘الالوٓج ٌُٝالالٖ,  ٕالجى دْالالِٞى ىُالالي ُٝال٤ِ,  دجُوهالالز ٝٓضْالالٔز ُِٞهالش ْٓالالض٘لور دط٣ٌوالالز ٣ًٌٌٝٛالج

 . ٕجىث أٌٓث   ٣ؼو ىُي كجٕ ه٤جهصٜج هذَ ٤ّجًصٚ ػ٠ِ ثُلقٞٗ دٜيٙ ثُط٤جً

 

 

 

 ظً اٌضبِٓاٌف
 شا  و  ر   ٚإٌطك   اػزجبسا ، ٚإٌظش رفىشا ، ٚاٌظّذ طجشا ، ٚاٌؾضْ شىشا ، اٌفشػ اعؼً

 . أ١ِٕخ   ٚاٌّٛد ، ؽبػخ   ٚاٌؾ١بء

 إٌفغ١خ اٌظؾخ ِٕب٘ظ

 : إٌفغ١خ اٌظؾخ فٟ اعبع١خ ِٕب٘ظ صالصخ ٕ٘بن

 ٝثُضٞثكالن ج٣الزٝثٌُل ثُْؼجهر ٣ٍجهر ٣ضٖٞٔ ثٖٗجة٢ ٜٓ٘ؼ ٝٛٞ : Development االّٔبئٟ إٌّٙظ

 ثُٚالقز ٓالٖ ٌٓٔالٖ ْٓضٟٞ ثػ٠ِ إ٠ُ دْٜ ثٍُٞٙٞ ٣ضقون فض٠ ْٗٔٞٛ ٌٓفِز م٬ٍ ث٣ّٞ٫ج، ُوٟ

 ثُضٞؽ٤الٚ ٝصٞؽ٤ٜٜج ٝثُؾٔجػجس ث٫كٌثه ٝهوًثس ثٌٓج٤ٗجس هًثّز ٣ٌٟن ػٖ ىُي ٣ٝضقون.  ثُ٘ل٤ْز

 ٝثٗلؼج٤ُالج ٤الجٝثؽضٔجػ ٝػو٤ِالج ؽْال٤ٔج ثُ٘ٔٞ ٓظجٌٛ ًػج٣ز م٬ٍ ٖٝٓ( ٤ٜ٘ٓٝج ٝصٌد٣ٞج ٗل٤ْج) ث٤ُِْْ

 . ثُ٘ل٤ْز ٝثُٚقز ٝثُضٞثكن ُِ٘ٞؼ صقو٤وج ث١ُْٞ ُِ٘ٔٞ ثُٔٞث٤ٟٖ٘ ثٓجّ ثُلٌٗ ثصجفز ٣ضٖٞٔ ك٤ٔج

 ٝث٫ٝالالطٌثدجس ثُٖٔالال٬ٌس كالال٢ ثُٞهالالٞع ٓالالٖ ثُٞهج٣الالز ٣ٝضٞالالٖٔ : Preventive اٌٛلززبئٟ اٌّززٕٙظ

 ثُ٘لْال٤ز ث٫ٓالٌثٛ ثّالذجح ٓالٖ ٤ُوال٤ْ دجٌُٔٝال٠ ثٛضٔجٓالٚ هذَ ٝث٫ٙقج، دج٣ّٞ٫ج، ٣ٜٝضْ , ثُ٘ل٤ْز

.  ثُ٘لْالال٤ز ثُٚالالقز صقوالالن ثُضالال٢ ثُظالالٌٝف ٣ٜٝالال٢، ثُ٘لْالال٢ ٗٔالالْٞٛ ٣ٌٝػالال٠ , ٝثٍثُضٜالالج دٜالالج دضؼالال٣ٌلْٜ
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 كال٢ صٖن٤ٚالٚ ٓقجُٝالز عالْ ثُٔالٌٛ فالوٝط ٓ٘الغ دٔقجُٝالز صذالوأ ع٬عالز ْٓض٣ٞجس ك٢ ثُٞهجة٢ ٝثُٜٔ٘ؼ

 ثُنطالالٟٞ ٝصضًٌالالَ.  ثُٔالالٌٛ ٝثٍٓالالجٕ ثػجهضالالٚ ثعالالٌ صوذالالَ ٓقجُٝالالز عالالْ ث٫ٌٓالالجٕ دوالالوً ث٫ُٝالال٠ ثٌُٔفِالز

 ٝثُ٘الالٞثف٢ ثُؼجٓالالز دجُٚالالقز ثُنجٙالالز ثُق٣ٞ٤الالز ثُٞهجة٤الالز ث٫ؽالالٌث،ثس كالال٢ ثُٞهالالجة٢ ُِٔالالٜ٘ؼ ُؼ٣ٌٞالالزث

 ث٫ّجّال٤ز ثُٜٔالجًثس ٝٗٔالٞ ثُْال١ٞ ثُ٘ل٢ْ دجُ٘ٔٞ ثُنجٙز ثُنجٙز ثُ٘ل٤ْز ٝث٫ؽٌث،ثس , ثُض٘ج٤ِّز

 سٝث٫ؽالالٌث،ث , ثُْالال٤ِٔز ث٫ؽضٔجػ٤الالز ٝثُضٖ٘الالتز ثُقٌؽالالز ثُلضالالٌثس ثع٘الالج، ٝثُْٔالالجٗور ثُٜٔ٘الال٢ ٝثُضٞثكالالن

 ثُؼالجّ ٝثُضنطال٠٤ , ٝثُٔضجدؼالز ٝثُضو٤ال٤ْ , ثُؼ٤ِٔالز ٝثُذقالٞط دجُوًثّالجس ثُنجٙز ث٫ؽضٔجػ٤ز ثُٞهجة٤ز

 ( .ثُ٘ل٢ْ ثُضق٤ٖٚ) ثّْ ثُٞهجة٢ ثُٜٔ٘ؼ ػ٠ِ ثُذؼٜ ٣ٝطِن.  ثُٞهجة٤ز ٬ُؽٌث،ثس

 ثُ٘لْالال٤ز ٝث٫ٓالالٌثٛ ٝث٫ٝالالطٌثدجس ثُٖٔالال٬ٌس ػالال٬ػ ٣ٝٞالالٖٔ : Remedial اٌؼالعززٟ اٌّززٕٙظ

 ثُ٘لْالال٢ ثُٔالالٌٛ د٘ظ٣ٌالالجس ثُٔالالٜ٘ؼ ٛالاليث ٣ٜٝالالضْ ثُ٘لْالال٤ز ٝثُٚالالقز ثُضٞثكالالن فجُالالز ٠إُالال ثُؼالالٞهر فضالال٠

 . ثُ٘ل٤ْز ٝثُْٔضٖل٤جس ٝثُؼ٤جهثس ثُٔؼجُؾ٤ٖ ٝصٞك٤ٌ ػ٬ؽٚ ٌٟٝم ٝصٖن٤ٚٚ ٝثّذجدٚ

 : إٌفغ١خ ثبٌظؾخ اٌّزّزؼخ اٌشخظ١خ خظبئض

 ٝك٤ٔج , ٞزث٣ٌُٔ ثُٖن٤ٚز ػٖ ص٤َٔٛج مٚجة٘ دؼور ثُ٘ل٤ْز دجُٚقز ثُٔضٔضؼز ثُٖن٤ٚز صض٤َٔ

 : ثُنٚجة٘ ٛيٙ ثْٛ ٢ِ٣

 ث٫ؽضٔالجػ٢ ٝثُضٞثكالن ثُال٘لِ ػالٖ ثٌُٝالج ٣ٝضٞالٖٔ ثُٖنٚال٢ ثُضٞثكالن ىُالي ٝه٫ةالَ : اٌزٛافك -1

 . ثُٞثّغ دٔؼ٘جٙ ث٫ؽضٔجػ٢ ٝثُضٞثكن ٝث٢ُٜ٘ٔ ثُٔو٢ًّ ٝثُضٞثكن ث١ٌّ٫ ثُضٞثكن ٣َٖٝٔ

 ٓالٖ ُِلالٌه ُٔالج ثُ٘لْال٤ز فالزٝثٌُث دجُْالؼجهر ثُٖالؼًٞ ىُالي ٝه٫ةالَ : اٌزٕفظ ِغ ثبٌغؼبدح اٌشؼٛس -2

 , ث٤ٓٞ٤ُالز ثُق٤جر ٌْٓثس ٖٓ ٝث٫ّضلجهر ٝث٫ّضـ٬ٍ ٌٖٓم ْٝٓضوذَ ّؼ٤و ٝفـجٌٝ ٗظ٤ق ٓجٛ

 ثصؾالجٙ ٝٝؽالٞه , ٝثُغوالز ٝثُطٔر٤ٗ٘الز دالج٫ٖٓ ٝثُٖالؼًٞ ث٫ّجّال٤ز ثُ٘لْال٤ز ٝثُقجؽالجس ثُوٝثكغ ٝثٕذجع

 فالن ٝصوالو٣ٌ ُِاليثس ٓٞؽالخ ّٓلٜالٞ ٝٗٔالٞ ك٤ٜالج ٝثُغوالز ٝصوذِٜالج ٗلْالٜج ٝثفضٌثّ , ثُيثس ٗقٞ ٓضْجٓـ

 . هوًٛج فن ثُيثس

 ٝصوالالذِْٜ ٝثفضالالٌثْٜٓ كالال٤ْٜ ٝثُغوالالز ث٫مالال٣ٌٖ فالالخ ٝه٫ةالالَ : االخززش٠ٓ ِززغ ثبٌغززؼبدح اٌشززؼٛس -3

 ػِال٠ ٝثُووًر( ثُؾٔجػ٢ ثُضٌجَٓ) ث٫م٣ٌٖ ٗقٞ ٓضْجٓـ ثصؾجٙ ٝٝؽٞه ثُٔضذجهُز عوضْٜ ك٢ ٝث٫ػضوجه

 دجُالوًٝ ٝثُو٤الجّ ُِؾٔجػالز ،ضٔالجٝث٫ٗ ,( ؽضٔجػ٤الزث٫ ثُٚوثهز) ٝهثةٔز ٤ِّٔز ثؽضٔجػ٤ز ػ٬هجس ثهجٓز

 , ث٫مالال٣ٌٖ ٝموٓالالز ثُضٞالالق٤ز ػِالال٠ ٝثُوالالوًر , ثُْالال٤ِْ ث٫ؽضٔالالجػ٢ ٝثُضلجػالالَ ثُٔ٘جّالالخ ث٫ؽضٔالالجػ٢

  ث٫ؽضٔجػ٤ز ثُْٔؤ٤ُٝز ٝصقَٔ ٝثُضؼجٕٝ , ث٣ٌّ٫ز ٝثُْؼجهر , ثُؾٔجػ٢ ٝث٫ّضو٬ٍ

 ثُٔٞٝالالٞػ٢ ثُالالٞثهؼ٢ ٝثُضو٤الال٤ْ لِثُالال٘ كٜالالْ ىُالالي ٝه٫ةالالَ : اٌمززذساد ٚاعزززغالي اٌزززاد رؾم١ززك -4

 ٓٞٝٞػ٤ج دجُووًثس ثُٔضؼِوز ثُقوجةن ٝصوذَ ثُوًٚٞ ٗٞثف٢ ٝصوذَ ٝثُطجهجس ٝث٫ٌٓج٤ٗجس ُِووًثس

 ٝثُطجهالالجس ثُوالالوًثس ٝثّالالضـ٬ٍ , هالالوًٛج فالالن ثُالاليثس ٝصوالالو٣ٌ ث٫كالالٌثه دالال٤ٖ ثُلالالٌٝم ٓذالالوث ٝصوذالالَ ,

 ٣ٌٔالالٖ ف٤جص٤الالز كِْالاللزٝ ٟٔالالٞؿ ْٝٓالالض٣ٞجس ثٛالالوثف ٝٝٝالالغ , ٌٓٔالالٖ فالالو ثهٚالال٠ إُالال٠ ٝث٫ٌٓج٤ٗالالجس

 ٝثُٖؼًٞ ثُؼَٔ ك٢ ثُؾٜو ٝديٍ ُٕٝٔٞٚ ثُٖ٘جٟ ٝص٘ٞع , ثُيثص٢ ٝثُضو٣ٌٌ ثُضل٤ٌٌ ٝثٌٓجٕ , صقو٤وٜج

 . ٝث٫ٗضجػ ٝثٌُلج٣ز ػ٘ٚ ٝثٌُٝج ك٤ٚ دجُ٘ؾجؿ

 ُِق٤الالالجر ثُٔٞٝالالالٞػ٤ز ثُْالالال٤ِٔز ثُ٘ظالالالٌر ىُالالالي ٝه٫ةالالالَ : اٌؾ١زززبح ِطبٌزززت ِٛاعٙزززخ ػٍزززٝ اٌمزززذسح -5

 كال٢ ٝث٣٫ؾجد٤الز ٝثٌُٔٝٗالز ٝثُذ٤ٌٚر ٝثُٞثهغ ثُقجٌٝ ك٢ ٝثُؼ٤ٔ , ٤ٓزث٤ُٞ ٬ٌٖٓٝصٜج ٝٓطجُذجصٜج

 ثؽالَ ٓالٖ ث٣٫ؾجد٤الز ثُؾٜالٞه ٝداليٍ , ث٤ٓٞ٤ُالز ثُق٤الجر ثفذجٟالجس ٓٞثؽٜز ػ٠ِ ٝثُووًر ثُٞثهغ ٓٞثؽٜز

 ثُق٤الجر ٖٓال٬ٌس ػِال٠ ثُضـِالخ ثؽالَ ٓالٖ ث٣٫ؾجد٤الز ثُؾٜٞه ٝديٍ ٝفِٜج ثُق٤جر ٬ٌٖٓس ػ٠ِ ثُضـِخ

 ثُْٔالالالؤ٤ُٝجس ٝصقٔالالالَ ٝصوالالالو٣ٌ , ٣وجدِٜالالالج ثُضالالال٢ ثُٔٞثهالالالق ٓؼظالالالْ ٞثؽٜالالالزٓ ػِالالال٠ ٝثُوالالالوًر , ٝفِٜالالالج

 ثٌٓالٖ ًِٔالج ثُذ٤ت٤الز ثُظالٌٝف ػِال٠ ٝثُْال٤طٌر , ثُٖنٚال٢ ثُْالِٞى ْٓالؤ٤ُٝز ٝصقٔالَ , ث٫ؽضٔجػ٤ز

 . ثُؾو٣ور ٝث٫كٌجً دجُنذٌثس ٝثُضٌف٤خ , ٓؼٜج ٝثُضٞثكن

 ًٌالالَ ُِٖنٚالال٤ز ثُٔضْ٘الالن ثُٔضٌجٓالالَ ثٌُجٓالالَ ثُالالٞظ٤ل٢ ث٫هث،:  ىُالالي ٝه٫ةالالَ : إٌفغززٟ اٌزىبِززً -6

 . ثُؼجه١ ثُ٘ٔٞ ٝٓظجٌٛ دجُٚقز ٝثُضٔضغ( ٝثؽضٔجػ٤ج ٝثٗلؼج٤ُج ٝػو٤ِج ؽ٤ْٔج)
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 ف٤الالجر ػِال٠ ثُـجُالالخ ثُٔالرُٞف ثُٔؼضالالوٍ ثُؼالجه١ ثُْالال١ٞ ثُْالِٞى:  ىُالالي ٝه٫ةالَ : اٌؼززبدٞ اٌغزٍٛن -7

 ثُيثس ك٢ ثُضقٌْ ػ٠ِ ٝثُووًر ثُ٘ل٢ْ ثُضٞثكن ْٓضٟٞ صق٤ْٖ ػ٠ِ ٝثُؼَٔ.  ثُؼجه٤٣ٖ ثُ٘جُ ٤زذؿجُ

 . ثُ٘لِ ٝٝذ٠

 ٝثُٚالقز ثُؾْال٤ٔز ٝثُٚالقز ثُ٘لْال٤ز دجُٚقز ثُضٔضغ:  ىُي ٝه٫ةَ : ٚعالَ عالِخ فٟ اٌؼ١ش -8

 , دٜالالالج ٝثُضٔضالالالغ ػالالجّ دٞؽالالالٚ ثُق٤الالالجر ػِالال٠ ٝث٫هالالالـذجٍ , ٝثُنالالالجًؽ٢ ثُالالوثم٢ِ ّٝثُْالالال٬ , ث٫ؽضٔجػ٤الالز

 . ٝثَٓ دغوز ُِْٔضوذَ ٝثُضنط٠٤

ً   ال ه   ػٍٝ األسػ١خ اٌىشح رؾّ  سأع 

 إٌفغ١خ صِبداال
 هٝثكؼالٚ ّال٤ٌ صؼالٞم , ٝػ٤٘لالز مل٤لز , ٝٓؼ٣ٞ٘ز ٓجه٣ز , ٝػوذجس ٙؼٞدجس ٖٓ ثْٗجٕ ف٤جر صنِٞ ٫

 ثُلالالٌه ٣ٞالالجػق ثٕ ٛالالٞ ػ٤ِٜالالج ثُضـِالالخ أٝ ثُؼوذالالجس ٛالاليٙ ٫ٍثُالالز ثُطذ٤ؼالال٢ ٝثُط٣ٌالالن , ثٛالالوثكٜج ٗقالالٞ

 ٣رمي ثٕ ٢ٛ ُغج٤ٗزث ثُطذ٤ؼ٤ز كجُنطٞر ٣لِـ ُْ كجٕ.  ٣ٌٟوٚ ٖٓ ُض٘ق٤ضٜج ٓقج٫ٝصٚ ٣ًٌٌ ٝثٕ ؽٜٞهٙ

 ث٫ُضلالجف ٣قالجٍٝ ًالجٕ , صؼضٌٝالٚ ثُضال٢( ثُٖٔالٌِز) ٛاليٙ ُقالَ أمالٌٟ ٌٟم ػٖ ٝثُضل٤ٌٌ ثُذقظ ك٢

 ٝهالو … فال٤ٖ إُال٠ ث٫ًٝالج، ٛاليث صرؽ٤َ أٝ.  أمٌٟ دطٌم ثُٔؼٞهز هٝثكؼٚ ٝثًٝج، , ثُؼوذز فٍٞ

 ػ٤ِالٚ ٘الغك٤ضٔ ؽالوٟٝ هٕٝ ٝٓقج٫ٝصالٚ صل٤ٌالٌٙ ٣طالٍٞ أٝ , ٣وٚالٌ أٝ ٝػ٘ج، ؽٜو دؼو ثُقَ ػ٠ِ ٣وغ

 ك٢ ثٗٚ أٝ , ٗل٤ْز ثٍٓز ٖٓ ٣ؼج٢ٗ ثُلٌه ثٕ ٣وجٍ ثُقجٍ ٛيٙ ك٢ … ٝصل٤ٌٌ ؽٜو ٖٓ ديٍ ٜٓٔج ثُقَ

 . Frustration( ثفذجٟ) فجُز أٝ( ٌٙثع) فجُز

 ثٕالالو كضٌالالٕٞ.  ثُقالالَ ػِالال٠ ٝثّضؼٚالالجةٜج دوجةٜالالج ٟٝالالٍٞ ٕالالوصٜج ف٤الالظ ٓالالٖ ثُ٘لْالال٤ز ث٫ٍٓالالجس ٝصنضِالالق

 ه٤ٔالز ىثس ثٛالوثكٜج ًجٗالش أٝ.  ٛجٓالز ف٣ٞ٤الز أٝ , ِٓقالز ٣الزهٞ ثُٔؼٞهالز ثُالوٝثكغ ًجٗش ثٕ ثعٌث ٝثػٔن

 إُال٠ ثُٔضالرٍّ ٣لطالٖ ٫ ٕالؼ٣ًٞز ٫ هٝثكالغ صٞالٔ٘ش ثٕ ثُقالَ ػِال٠ ْٓضؼٚال٤ز ٝصٌالٕٞ.  ُِلالٌه ًذ٤ٌر

 . ثفضٔجُٜج أٝ فِٜج ػ٠ِ ثُلٌه هوًر صلٞم ثٌُِٖٔز ًجٗش أٝ , ٝؽٞهٛج

 ػ٠ِ ٣ضٌصخ ٓج إ٠ُ ٛيث , ث٫ٗلؼج٢ُ ٝثُضٞصٌ ٝثُوِن ٝثُق٤ٌر ثُضٌهه ٖٓ دقجُز ػجهر ث٫ٍٓجس ٝصوضٌٕ

 ٝثُنؾالالَ دجُالاليٗخ ٕالالؼًٞ أٝ , ٝثُؼؾالالَ ٝثُن٤ذالالز دالالجُ٘و٘ ًغ٤الالٌر ث٤ُٔالالز ٖٓالالجػٌ ٓالالٖ ثُالالوٝثكغ ثفذالالجٟ

 ثُٖالؼًٞ أٝ , ُِاليثس ٝثٌُعالج، دالجُظِْ ثُٖالؼًٞ أٝ ٝثُنالٞف دالجُوِن ثُٖالؼًٞ أٝ ٝثُنال١َ ٝث٫ٕالٔتَثٍ

 . ُ٘لْٚ ثفضٌثٓٚ دلوو ثُلٌه ٕؼًٞ أٝ , ٝثُٞفور دجُؼَُز

 :إٌفغ١خ  صِبداال سِظبد

 : ٕو٣ور ٗل٤ْز ثٍٓجس ثُ٘جُ ٫ؿِخ صْذخ ثُض٢ ثُٔٞثهق ٖٓ

 . ث٤ٌُٔٞ ٝمَ صغ٤ٌ ثُض٢ ٝثُٔٞثهق ث٫كؼجٍ. 1

 . ىثصٚ ص٤ًٞو ٝد٤ٖ د٤٘ٚ ٣قٍٞ ٓج ًَٝ , ُ٘لْٚ ٝثفضٌثٓٚ ثُلٌه ًٌثٓز ٣ِٔ ٓج ًَ. 2

 . ٣ظٖ ًجٕ ٓج ثُوٞر ٖٓ أٝ ث٤ٔٛ٫ز ٖٓ ٤ُِ ثٗٚ ُِلٌه ثُظٌٝف صغذش ف٤ٖ. 3

 .دجُلؼَ ٣لووٙ ف٤ٖ أٝ ىُي ٣ضْٞٛ ف٤ٖ أٝ ث٫ؽضٔجػ٢ ًٌَٓٙ كووثٕ ٖٓ ثُنٞف دٚ ٣ْضذو ف٤ٖ. 4

 . ػٜ٘ج ث٫ه٬ع ٣ٌ٣و ٤ّتز ػجهر ثٍث، ثُق٤ِز هِز أٝ دجُؼؾَ ٣ٖؼٌ ف٤ٖ. 5

 . ْٓضذو دٌة٤ِ ٣ذض٠ِ ف٤ٖ. 6

 . ٣ْضقوٚ ٫ ػوجدج ٣ؼجهخ ف٤ٖ. 7

 . جصؼْل٤ ٓ٘ؼج ٣ٌ٣و ٓج صقو٣و ٖٓ ٣ٔ٘غ ف٤ٖ. 8

 . ثهضوثًٙ ْٝٓضٟٞ ٟٔٞؽٚ ْٓضٟٞ د٤ٖ ثُٖوز دذؼو ٣ٖؼٌ ف٤ٖ. 9

 . ُٚ فوج ٣ٌثٙ ٝٓج ٣ِٔي ٓج د٤ٖ ثُٖوز دذؼو ٣ٖؼٌ ف٤ٖ. 11

 . ثّضقوجم هٕٝ ٣ٌجكتٕٞ ثُـ٤ٌ ٣ٌٟ ف٤ٖ. 11

 : Frustration    اإلؽجبؽ

 ثُ٘لْال٢ ٖ٘الجٟدجُ ث٩فذالجٟ ٣الٌصذ٠ إى,  ثُ٘لْال٤ز ثُٚالقز ٓؾجٍ ك٢ ث٧ّج٤ّز ثُٔلج٤ْٛ ٖٓ ث٩فذجٟ ٣ؼو

,  هٝثكؼالٚ إٕالذجع أٝ أٛوثكالٚ صقو٤ن ك٢ ٣ؼ٤وٚ أٝ ٣ٔ٘ؼٚ ُٔج ثُلٌه ٓٞثؽٜز دج٩فذجٟ ٣ٝوٚو,  ُ٪ْٗجٕ
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,  ىثصالٚ ُضقو٤الن إٌٓج٤ٗضالٚ هٕٝ ٣قالٍٞ ٓج ٣ؾو ػ٘وٓج ثُلٌه دٜج ٣ٖؼٌ ٝهثكؼ٤ز ثٗلؼج٤ُز فجُٚ أ٣ٞج ٝٛٞ

 . ؿج٣جصٚ أٝ

 أٌزاد ٌَٛ أٚ ثبٌخ١جخ ٚاٌشؼٛس,  اٌؼظجٟ ٚاٌشذ,  ٚاٌمٍك,  ثبٌزٛرش رزظف ٔفغ١خ ؽبٌخ ٚاإلؽجبؽ

 ٚعٙزٗ فزٟ اٌطزشق ٚرغزذ ِغزؼبٖ فزٟ ٠ٚفشزً ِؼز١ٓ ٘زذف ٌزؾم١زك ٠غزؼٝ ػٕزذِب اٌفشد ثٙب ٠شؼش

 ٔفغزٗ اٌفشد روبء ِغزٜٛ وبٔخفبع,  شخظ١ب اٌؼبئك ٠ىْٛ ٚلذ.  إ١ٌٗ ٠ظجٛ ِٚب ث١ٕٗ ِب ٠ٚؾبي

 ِزٓ ٚرمٍزً ِغزؼبٖ فزؼشلزً بةاألعزج ِزٓ ٌغزجت ثٙزب ٠ؾزظ اٌزٟ ثبٌزٔت اٌشؼٛس ِضً أفؼب١ٌخ أٚ, 

 أٝ.  ثُٔؼ٤ٖالز ْٓالضٟٞ ثٗنلالجٛ ٓغَ ٓجه٣ج ًجٕ إٔ ّٞث، دجُذ٤تز ٌٓصذطج ثُؼجةن ٣ٌٕٞ ٝهو.  ِضبثشرٗ

 ثُؼجٓالز ثُْالِٞى ٝهٞثػو ًجُٔقًٞٞثس ثؽضٔجػ٤ج ثُؼجةن ٣ٌٕٞ ٝإٓج.  ٓلجؽب فجهط أٝ ٟجًةز أٍٓز

 ٝٛاليث,  ٓؼال٤ٖ ٛالوف صقو٤ن أٝ هثكغ عإٕذج أٝ ثُقجؽز ٫مضَثٍ ثُضرؽ٤َ أٝ ثُضرم٤ٌ ػ٤ِٚ ٣ضٌصخ ثُض٢

 (.ثُٔٚوً هثم٢ِ إفذجٟ) ثُقج٫س ٛيٙ ػ٠ِ ٣ٝطِن,  هثم٤ِز ػٞثَٓ ػٖ ٗجصؼ ث٩فذجٟ

 : االؽجبؽ ٚط١ذ

 : ًذ٤ٌث ثمض٬كج ٬ٌٖٓٝس ػوذجس ٖٓ ٣ؼضٌْٜٝ ٓج ف٤جٍ ثُ٘جُ ِّٞى ٣نضِق

 فجُالز كال٢ ًالجٕ ثٕ فضال٠ ثُٔالرٍم ٖٓ ُِنٌٝػ ثُؾٜو ٝديٍ ٝثُضوو٣ٌ ثُضل٤ٌٌ ك٢ ٢ٞٔ٣ ٖٓ كْٜٔ٘. 1

 . ثُٖو٣و ثُضٞصٌ ٖٓ

 . ثُلًٞ ػ٠ِ ٝثُضنجىٍ ث٫ّض٬ّْ إ٠ُ ٣ْجًع ٖٓ ْٜٝٓ٘. 2

 ٜٗذالج ثٙالذـ هالو دالٚ كالجىث , صوٚالٌ أٝ صطالٍٞ ٓقالج٫ٝس دؼالو ٤َٓثٗالٚ ٣ٝنضالَ ٣ٞالطٌح ٓالٖ ْٜٝٓ٘. 3

 ثٕ ٝدالوٍ , ٝث٫ملالجم ثُلٖالَ ػالٖ صال٘ؾْ ثُضال٢ ثُٖٔالجػٌ ٓالٖ صِي ٝؿ٤ٌ ثُن١َ أٝ ثُيػٌ أٝ ُِـٞخ

 ص٘واليٙ ٓضطٌكالز أٝ ِٓض٣ٞالز أٝ ٓؼٞؽالز ٝثّالج٤ُخ ٟالٌم إ٠ُ ٣ِؾر دٚ ثىث ثٌُِٖٔز فَ إ٠ُ ٜٞهٙدؾ ٣ضؾٚ

 اؽزّبي ػٍٝ اٌفشد لذسح ػٍٝ( االؽجبؽ ٚط١ذ) اططالػ ٠ٚطٍك.  ٗل٢ْ ٝصرٍّ صٞصٌ ٖٓ ٣ٌجدوٙ ٓٔج

.  إٌفغٟ رٛاصٔٗ العزؼبدح أٞ ، اصِزٗ ٌؾً ِالئّخ غ١ش ٍِز٠ٛخ اعب١ٌت إٌٝ ٠ٍغأ اْ دْٚ االؽجبؽ

 ، غ١زشٖ ِزٓ اوضزش ٚاٌظزّٛد ٚاٌؾشِزبْ االؽجزبؽ رؾّزً بعطاعزز ِشرفؼزب اؽجبؽزٗ ٚطز١ذ وبْ ّٓف

 . غ١شٖ ِٓ ٚارُ اوًّ االٔفؼبٌٟ ٔؼغٗ ٚوٍٓ

ف   داّ٘ه إرا  ٛ له اٌخ   ٛ ْ   ٚؽ ُ   ٚأخز ، اٌؾض ُ   ، ثزالث١جه اٌٙ  رض ت   ، اٌظالح   إٌٝ ؽبال   فم

ٓ   ، سٚؽ ه ٌه ْ  ث – وف١ٍخ   اٌظالح إْ ، ٔفغ ه ٚرطّئ  ِغزؼّشاد   ثبعز١بػ   هللا   أر

  ْ َ   األؽضا  . االوزئبة   فٍٛي   ِٚطبسدح   ، ٚاٌغّٛ

 إٌفغ١خ اٌظؾخ ػٍٝ اٌّؾبفظخ

 ثُٖٔالجًَ ٝفِالٍٞ ٝٓٞثؽٜالز إهًثى كال٢ ثُٚق٤ـ ثُط٣ٌن -ّذن ًٔج -درٜٗج ث٫ٗلؼج٤ُز ثُٚقز صؼٌف

 ثُٔضؼِوالالز ثُلتالالز:  تالالجسك ع٬عالالز إُالال٠ ثُق٤الالجر ٖٓالال٬ٌس صوْالالْ.  ثُق٤الالجر كالال٢ ثُٔالالٌ، ٣ٞثؽٜٜالالج ثُضالال٢ ثُؼو٣الالور

 فجؽجص٘الالج صقالالوهٛج ثُضالال٢ ٝثُٖٔالال٬ٌس ; ُِٝغ٤الالجح ُِطؼالالجّ ثُقجؽالالجس ٓغالالَ,  ٝثُٔجه٣الالز ثُذو٤ٗالالز دجُقجؽالالجس

,  ثُاليثص٢ ٝث٫ػضذالجً,  ٝثُقالخ,  ٨ُٓالٖ ًجُقجؽالز ثُ٘لْال٤ز دجُٔطجُالخ ٓالٌصذ٠ ثُغجُظ ٝثُ٘ٞع.  ثُغوجك٤ز

. ىُي ث٠ُ ٝٓج,  ٝث٫ّضو٤ُ٬ز
1

 ثُٚالقز كال٢ ثٝالطٌث٣ًج ثُقجؽالجس ٙٛالي إٕالذجع ك٢ ث٫مض٬ٍ ٣قوط.. 

جح) ثُ٘ل٢ْ ثٌُٔٛ ػٖ ثُ٘ٞع ك٢ ٫ ثُوًؽز ك٢ صنضِق ثُض٢ ث٫ٗلؼج٤ُز  ( .ثُؼٚ 

 : صؼ٤ٔوٜج أٝ دٜج ُِٝضٔضغ,  ثُٚقز صِي ػ٠ِ ُِٔقجكظز ػجٓز صٞؽ٤ٜجس ٢ِ٣ ك٤ٔج

 إ٠ُ ُ٪ٕجًر ٝفض٠ دَ,  ُِضط٣َٞ هثػ٢ ٫ٝ.  اٌغغ١ّخ ثبٌظؾخ ثبالػزٕبء إٌفغ١خ اٌظؾخ رجذأ. 1

 ثُلِْلجس دؼ٤و ٍٖٓ ٓ٘ي ثٗضٜش ُوو.  دج٥مٌ صضؼِن ٜٓ٘ٔج ثُٞثفو فجُز إٔ ٝث٠ُ دجُذوٕ ثُ٘لِ ثًصذجٟ

 ٝالًٌٝر ٬ُٔفظالز ًذ٤الٌ ُؼ٘الج، دقجؽالز ُْال٘ج,  ث٤ُال٢ٓٞ ثُٚالؼ٤و ٝػِال٠.  صلِٜٚٔج ثُض٢ ٝثُ٘ظ٣ٌجس

,  أم٤الٌث,  ثُغجدالش ُٔالٖ ثٗالٚ عالْ( . ثُؼو٤ِالز أٝ) ثُ٘ل٤ْز ثُٚقز ػ٠ِ ثُٔقجكظز ّذ٤َ ك٢ ثُؾْْ ٙقز
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 ٗلْال٤ز) ث٧ٓالٌثٛ ٓالٖ كٌغالٌر.  ثُٞالؼق كال٢ ثُؾْْ ٣وغ ػ٘وٓج ًغ٤ٌث صوٟٞ ثُ٘ل٤ْز ث٧ٌٓثٛ ًٕٞ

 .  ثُذو٤ٗز ثُٚقز ٝصؼخ ثُؾ٢ْٔ ثَُٜثٍ ػ٘و صظٌٜ( ػو٤ِز أٝ ًجٗش

ف  . 2  ثٌُٔٔالالٖ ٝالالٖٔ ٣ضٚالالٌف ًالال٢ ٟٝجهجصالالٚ هوًثصالالٚ ٓؼٌكالالز ػالالٖ ُِٔالالٌ، ؿ٘الال٠ ٫ : ٔفغززه اػززش 

 ٣ضؼالخ,  ثُض٘ل٤الي إٌٓج٤ٗالجس ث٫ػضذالجً دؼال٤ٖ ٣رمالي ٫ ثُالي١,  ثَُثةالو ؿثُطٔالٞ كالجٕ ٝدجُضالج٢ُ.  ٝثُٔؼوٍٞ

 ,ٗلْالٚ ث٩ْٗالجٕ ٓؼٌكالز إٕ.  ث٫ٗلؼالج٢ُ ث٫صالَثٕ كال٢ ثٝالطٌثح إ٠ُ ثُلَٖ فج٫س ك٢ ٣ٝؤه١ ثُ٘لِ

 . ث٫ٗنٌثٟ ُطٌثةن عْ ٖٝٓ,  ٢ٛ ًٔج أُيثس صوذَ,  ثُضوذَ ػ٠ِ ثُووًر صٔ٘ـ,  دٔٞٝٞػ٤ز

ن. 3  ٓؾجدٜالز ثُ٘لْال٤ز ثُٚالقز ٕالٌٟٝ ٖٓ إٔ ًأ٣٘ج.  ٓٞٝٞػ٤ز ط٣ٌوزد ٝٝثؽٜٜج,  اٌّشىالد أدس 

 ٫.  ٝٝثهؼ٤الج ٓ٘طو٤ج أميث ثُق٤جر ٧مي أّج٤ّز ٌٕٟٝ ٝثُضٞهغ ٝثُوذٍٞ كجُضقَٔ,  دٔٞٝٞػ٤ز ثُق٤جر

 ه٤ِِالالز أف٤جٗالج صل٤الو هالالو ٝثُضؼال٣ٜٞ ث٤ُوظالز ٝأفالال٬ّ ٝث٩دالوثٍ ًج٫ْٗالقجح ثُْالالِذ٤ز ثُقِالٍٞ إٔ كال٢ ٕالي

 ثُٖنٚال٤ز ٤ٓالَر ٝٛال٢,  ثُٞثهالغ ػٖ ث٫دضؼجه إ٠ُ ثُٜ٘ج٣ز ك٢ صؤه١ ُقٍِٞث ٛيٙ ٌُٖ.  ٝؽ٤َر ُٝلضٌر

 .  ثُٔضَٗز أٝ ث٤ُِْٔز ٫ ثُٔٞطٌدز

 ٝٛالالٞ ; ٝثُالال٘لِ ُِؾْالالْ ٌٓٛالالن ثُْٔالالضٌٔ ثُؼٔالالَ : ٚاالعزززغّبَ اٌشاؽززخ ِززٓ فزززشاد ٌٕفغززه أػززؾ  . 4

 عالالْ كِثُض٘الالج ٛ٘الالجى ثُٔؼجٙالالٌ ث٩ْٗالالجٕ ٣ؼالالج٢ٗ ٓالالج ثًذالالٌ ٝٓالالٖ.  ٤ًٔٝالالز ٤ًلالالج ث٩ٗضجؽ٤الالز ٣وِالالَ أ٣ٞالالج

 ٣ٖالذؼٜج ٫ هالو ٓض٘ٞػالز ٝثّضؾٔجٓجس,  ٢ٖٓٝ,  ٣ًٝجٝز,  ٛٞث٣جس ٖٓ ٫دو.  ثُؼَٔ ك٢ ث٫ّضـٌثم

 . ّق٤وز أٍٓجٕ ٓ٘ي ثُؼٌد٢ ثُضٌثط ػٌكٜج.  ث٧ّذٞع ك٢ ٝثفو ًثفز ٣ّٞ

ش  . 5  ثُْال٤ِْ ثُ٘لْال٢ ثُؾالٞ صالٞكٌ ثُٔضَٗالز ث٧ّالٌر ثُغجدالش ٓالٖ :ِغززمش عزٛ ٚفزٟ ِزضٔخ ث١ئخ فٟ ػ 

,  ثُؼجة٤ِز كج٫ٝطٌثدجس.  ُ٪ْٗجٕ ثُ٘ل٢ْ ث٫ٟٔت٘جٕ صٞكٌ ثُْٔضوٌر ٝثُؼجةِز ; لَُِط ث١ُْٞ ُِ٘ٔٞ

 ك٢ ثُنَِ إ٠ُ صؤه١,  ثُؼجة٢ِ ثُؾٞ ك٢ ِّذ٤جس ٖٓ ىُي إ٠ُ ٝٓج.  ثُٞثُو٣ٖ د٤ٖ ثُؼ٬هجس ثمض٬ٍ أٝ

 . ثُ٘ل٤ْز ثُٚقز

 ٣قالالخ ٫ دٔالٖ ٢ِٝٗضوال,  د٬هٗالج كال٢ ثمضٚجٙالٚ كال٢ ٣ؼٔالالَ ٫ ٓٔالٖ ثٌُغ٤الٌ ٗؾالو هالو : ػٍّزه أؽج زت  .6

 ٣الالٞكٌ ٫,  ك٤الالٚ ثٌُٔؿالالٞح ؿ٤الالٌ أٝ,  ثُٔقذالالٞح ؿ٤الالٌ ثُؼٔالالَ إٔ كالال٢ ٣ًالالخ ٫.  ٝظ٤لضالالٚ أٝ ٜٓ٘ضالالٚ

 ٣نضالجً دجٕ ٓ٘ٚ ٣ؼضجٓ ثُي١ ثُؼَٔ ٣قخ إٔ دـ٤ز ثُوٟٚٞ ؽٜٞهٙ ديٍ ٓ٘ج ًَ كؼ٠ِ ُيث,  ث٫ّضوٌثً

 ٓؤّْالجس ػالور , ًلج٣الز دؼالوّ ٝإٕ,  ٖٗرس ٝهو.  ٝثٌُؿذز ثُووًثس ف٤ظ ٖٓ ٣ٞثكوٚ ٓج ثُذو، ٓ٘ي ٛٞ

 ( .ثُؼَٔ صج٤ٖٓ ٝػ٠ِ) ث٢ُٜ٘ٔ ثُضٞؽ٤ٚ ٝػ٠ِ,  ثُٜٔ٘ز ثمضذجً ػ٠ِ صْجػو د٬هٗج ك٢

 ثُِٔالَ صذؼو ثُْٔضؾور ٝثُغوجكز.  ثُٔؼجًف ك٢ ث٢ٓٞ٤ُ ثُضـ٤ٌ إ٠ُ ث٩ٕجًر ثُ٘جكَ ٖٓ : ٔفغه ص م ف  . 7

 إٖٗج، ك٢ كلٌٌ , ًٌُٞٝثصٜج ص٘ذٚ ثُي١ ػٌٚٗج ك٢ ًغ٤ٌر ثُضغو٤ق ّٝٝجةَ,  ٝصؾوه,  ٝثُٞقجُز, 

 ثُوالالٌث،ر كِالالير ; ثُْٔالالضٌٔر ثُغوجكالالز دّٞالالجةَ ث٫ٛضٔالالجّ ػ٤ِ٘الالج.  ثُٔلضٞفالالز ٝثُؾجٓؼالالز ُِْٔالال٤ٖ٘ ؽجٓؼالالجس

ج٢ٛ ٫ ثُٔضٞثَٙ ٝثُضغوق  . ْٓضٌٔر ُوٞثٛج ٝدؼظ,  ُِ٘لِ إؿ٘ج، ٢ٛٝ,  صٞ 

 ٘الجكغدجُٔ ٛ٘الج ٗاليًٌ ٫.  ٝثُٔالَثؿ ثُلٌجٛالز ٖٓ هْطج ثُق٤جر ك٢ أِّٞدي ك٢ ٝٝغ,  ٌٍؾ١بح اثزغُ. 8

 ص قالو ط ثُوػجدالز ًٝؿ إٔ ٓؼٌٝكالج ٙالجً,  ثُٔرُٞف ثُٚؼ٤و ػَ ٬ُدضْجٓز,  أ٣ٞج ٝثُذو٢ٗ,  ثُ٘ل٤ْز

٣الالَ,  ثُ٘لْالال٢ ث٫ٗلالالٌثػ  دالالَ ثُٔؾجدٜالالز ػِالال٠ أهالالٟٞ ثُٔالالٌ، ٝصؾؼالالَ,  ثُٚالالوً ٝصٖالالٌؿ,  ثُضالالٞصٌ ٝصَ 

 ٛٞ ٗجكغ,  ٓزدج٫دضْج ثُضرعٌ ٕو٣و,  دجُْؼجهر ٠ْٔ٣ ًجٕ ٓج ٝٛٞ,  ث٫ٗلؼج٢ُ ث٫صَثٕ إٕ,  ٝثُٔؼجُؾز

 ثُٚالجهٓز ٝثُالي٣ًٌجس,  ثُٔرّج٣ٝز ًجُ٘ٞثف٢ ثُِْذ٤جس إ٠ُ إٖٗوثه هٕٝ ثَُْٜ ؽجٗذٜج ٖٓ ثُق٤جر ثمي

 ٓٔالج ٝؿ٤ٌٛٔالج دالج٩عْ ٝثُٖالؼًٞ,  ثُيثص٢ ثُؼوجح ػٖ ٣٘ذب هو أٝ,  أّلَ إ٠ُ ٣ٖو ٓٔج ىُي إ٠ُ ٝٓج, 

 . ٗلْٚ ػ٠ِ ث٩ْٗجٕ ٣ٝ ول َ ٣ٜوّ

ن. 9  ث٫ؽضٔجػ٤الز ثُق٤الجر ثٕ ك٢ ٣ًخ ٫,  أٙوهجةي فِوجس ّٝٝغ,  االعزّبػ١خ إٌشبؽبد فٟ شبس 

 إُالال٠ ثُض٘ذ٤الالٚ ث٤ُْالال٤ٌ ٓالالٖ ثٗالالٚ ًٔالالج,  ٝثصؾجٛالالجس دالالاًث، ٝصـ٘الال٢,  ث٫ٟٔت٘الالجٕ ٝصذؼالالظ,  ث٥كالالجم صّٞالالغ

 أّجّال٤ز ثُـ٤الٌ ٓالغ ٝثُق٤الجر,  أُيثس ٓؼٌكز ػ٠ِ صْجػو ثُـ٤ٌ ٓؼٌكز إٕ,  ث٧ٙوهج، ٝؽٞه ًٌٝٝر

 ٗضؼجٓالَ دق٤ظ ُِْٔضوذَ ٗنط٠ إٔ كؼ٤ِ٘ج ٛيث ػ٠ِ.        ُؼو٤ِزث ٬ّٝٓضٚ ثُ٘ل٤ْز ثُٖن٘ ف٤جر ك٢

 ٓالٖ ٣ض٘الجٍٝ ُِْٔالضوذَ ثُضنطال٠٤ إٔ ًٔالج.  أًغالٌ ثؽضٔجػ٤الز كتالجس ٓالغ أًغالٌ ٝٗق٤ج,  أًغٌ أٙوهج، ٓغ

 ْٗالجْٛ إٔ كؼ٤ِ٘الج ًاليُي.  ٝث٫هضٚالجه٣ز ثُغوجك٤الز ٝثُٖ٘جٟجس,  ٝثُٜٔ٘ز,  ثُؼ٬هجس ص٘ظ٤ْ أمٌٟ ؽٜز

 ثُٔؾضٔالغ ػٔالَ ص٘ضظالٌ ثُضال٢ ثُٔؾضٔؼ٤الز ثُلتالجس ٗقالٞ ث٫ؽضٔالجػ٢ ثُؼطالج، ك٢ أٝ.  ثُٔؾضٔغ موٓز ك٢

 ... ٣ّٞ ثعٌ ٣ٞٓج دجٗؾٌثفٜج ٝػ٤ٜج ٣َٝهثه
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 ٝٓالغ ثُٞثهالغ ٓالغ ص٤ٌلالي ٝفالج٫س,  ثبٌغزؼبدح اال٠غبث١زخ اؽغبعزبره ٚاٌفززشح اٌفزشح ث١ٓ ٔبلش. 11

 . ٗلْي

 

 اٌفظً اٌزبعغ

ْ   ال ن فم١شا   وٕذ   إْ: رؾض  ٠   فٟ ِؾجٛط   فغ١ش  ً   ٚع١ٍخ   رٍّه   ال وٕذ ٚإْ ، ٓ  د   ، ٔ م 

َ   ِٓ رشىٛ وٕذ ٚإْ ، اٌمذ١ِٓ ِجزٛس   فغٛان ح ػٍٝ ٠شلذْٚ فب٢خشْٚ آال ش   األع 

 ٚاؽذ   ؽبدس   فٟ األٚالد   ِٓ ػذدا   فمذ فغٛان ٌٚذا   فمذد   ٚإْ ، عٕٛاد   ِٕٚز اٌج١ؼبء  

. 

 . Mental Mechanism اٌؼم١ٍخ اال١ٌبد

ً   اؽشد    ٍ  ّ ٓ   اٌ  ر ه  ؽ١ب ِ 
  

 : ٓؾٔٞػض٤ٖ إ٠ُ ثٌُٚثع ُٔؼجُؾز زثُؼو٤ِثُوكجػ٤ز  ث٤ُ٫جس ص٘وْْ 

 ثُق٤الجر ٝثفذجٟجس ٖٓجًَ ُٔؾجدٜز ثُٞثػ٢ ث٫ْٗجٕ ّٝجةَ ٢ٛٝ ( :اٌٛاػ١خ) اٌشؼٛس٠خ اال١ٌبد. 1

 أٝ , دالجمٌ ٛالوف ثّالذضوثٍ ٓقجُٝالز أٝ , دالج٫ًثهر ثُؼوذالجس ػِال٠ ثُضـِخ ٓقجُٝز:  ٓغ٬ ٓ٘ٚ , ث٤ٓٞ٤ُز

 . ثُٞثهؼ٢ ثُٔ٘طو٢ دج٫ِّٞح ثٌُٚثع فَ ك٢ مٍٞثُو ٓقجُٝز

 ثُٞثػ٤الز ثُّٞالجةَ صلٖالَ ػ٘الوٓج ثُٔالٌ، ناليٛجض٣ ثُض٢ ثُوكجػ٤ز ث٤ُ٫جس ٢ٛٝ:  اٌالشؼٛس٠خ اال١ٌبد. 2

 ٝالو ٗلْٚ ػٖ ثُوكجع ٓقجُٝز ػ٠ِ ث٫ْٗجٕ ٣ْٝضٌٔ ث٬ُٕؼًٞ إ٠ُ ٤ٓوثٗٚ ٣٘ضوَ ثى ثٌُٚثع فَ ك٢

 ثُٖالؼًٞ ٛالٞ ٝثُوِالن.  ث٫ًص٤الجؿ ٝػالوّ ٝثُضالٞصٌ دالجُوِن ٕٙالؼًٞ إُال٠ ثهس ثُضال٢ ٝثُضٜو٣وثس ث٫مطجً

 ث٫ْٗجٕ ٣ِؾج ُيُي.  ٓقٍِٞ ؿ٤ٌ ٌٙثع ًَ ٣ٚجفخ ٝثُي١ ٝثُضٞؽِ دجُؼٞثٟق ثُٖٔقٕٞ ثُٔؤُْ

 هِوالالٚ ثٍثُالالز ٝثُالال٠ ًثفضالالٚ ػِالال٠ ثُقلالالجظ إُالال٠ صٌٓالال٢ أمالالٌٟ هكجػ٤الالز ّٝالالجةَ ثصذالالجع إُالال٠ ٕالالؼ٣ًٞج ٫

 : جص٣٢ ٓج ٗيًٌ ثُوكجػ٤ز ثُّٞجةَ ثْٛ ٖٝٓ.  ٗخدجُي أٝ دجُقٌٓجٕ أٝ دجُلَٖ ٕؼًٞٙ ػٖ ٝثُضنل٤ق

 : Repression اٌىجذ. أ

 ٬ٓكالجر ث٫ْٗالجٕ ٣قالجٍٝ ٌُال٢ ث٬ُٕالؼًٞ ْٓالضٟٞ إُال٠ ثُالٞػ٢ هثةالٌر ٓالٖ ثُٚالٌثع ّالقخ ػ٤ِٔالز ٛٞ

 كالال٢ ٣ضؾٔالالو ٫ ثٌُٔذالالٞس ثُٔٞهالالق أٝ ثُٔٞٝالالٞع ثٕ ٝدٔالالج.  ٝثُالاليٗخ ٝثُوِالالن ث٫ًص٤الالجؿ دؼالالوّ ٕالالؼًٞٙ

 ثُوِالن ؿ٤الٌ ٛالٞ هثمِال٢ ٝهِالن ثمالٌ صالٞصٌ ثفالوثط ٝػِال٠ ٝثُقًٌالز ثُٖ٘جٟ ػ٠ِ ٣ْضٌٔ دَ ث٬ُٕؼًٞ

 ػِال٠ ٣ْالضٌٔ ٫ ثٌُذالش كالجٕ , ثُالٞػ٢ هثةالٌر ك٢ فوط ثُي١ Floating anxiety ثُظج١ٌٛ ث٢ُٝ٫

 . ثهٗجٙ ّيٌٌٗٛج ثُض٢ ثُوكجػ٤ز ث٤ُ٫جس إ٠ُ ٣ِؾج دَ فجُٚ

 ثُالوٝثكغ ًالَ ػِال٠ ثُْال٤طٌر ثٜٗالج ثى ثٌُذالش ػالٖ صنضِالق ٕالؼ٣ًٞز ث٤ُالز كٜالٞ Supression ثُؤغ ثٓج

 ثهٝثً كالال٢ ٝثّٝالالؼٜج ثٕالالوٛج ػِالال٠ صٌالالٕٞ ثٌُذالالش ػ٤ِٔالالجس ثٕ.  ٝث٫ًثهر دالالجُوٞر ٝثُٖٔالالجػٌ ٝثُقالالٞثكَ

 . ث٠ُٝ٫ ثُطلُٞز

 : Compensation اٌزؼ٠ٛغ. ة

 ُِٞٙالٍٞ ْٓضٌٔر مطز ٝثصذجع ثُٖو٣و دجُقٔجُ ػ٘ٚ ٣ؼٞٛ ثٕ ٌُِٚثع ثُٔؼٌٛ ث٫ْٗجٕ ٣قجٍٝ

 ٓذجٕالالٌث ثُضؼالال٣ٜٞ ٛالالي ٣ٌالالٕٞ هالالو.  ػ٤ِالالٚ ثٗضٚالالجً أٝ ُِٚالالٌثع َفالال دٔغجدالالز ٣ؼالالو ٓؼالال٤ٖ ٛالالوف إُالال٠

Compensation direct ّالذن ثُالي١ ث٤ُٔالوثٕ ٗلِ ك٢ ُِ٘ؾجؿ ػجًٓز دٌؿذز ثُلٌه ٣ضِْـ ثٕ أ١ 

 ٫ٙالجدضٚ ثُنطجدز ك٢ Demosthenes" ه٣ّٔٞض٤ٖ" كَٖ ىُي ػ٠ِ ث٤ٌُٜٖ ٝثُٔغجٍ.  ك٤ٚ كَٖ ثٕ

  ٝٓنجٟذز ثُْٔضٌٔ دجُض٣ٌٖٔ ػ٤ِٜج ٣ضـِخ ٕث ٝدجٌٙثً فجٍٝ ٤ًٝق ثُطلُٞز ٓ٘ي ث٤ٓ٬ٌُز دجُِؾِؾز

 ُاليىٝ ٓذجٕالٌ ؿ٤الٌ ثُضؼال٣ٜٞ ٣ٌالٕٞ ٝهالو.  ث٫ؿ٣ٌالن ثُنطذج، ثٌٕٜ ٖٓ ٣ٚذـ ثٕ ك٢ ٝٗؾـ ثُذقٌ

 . ث٫مٌ ثُٜوف ك٢ كِٖٚ ػٖ ٣ٝؼٞٛ ك٤ٚ ٣ذٌٍ ثمٌ ٛوف إ٠ُ ثُلٌه ٣ضؾٚ دجٕ
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 : Fantasy ا١ٌمظخ ٚاؽالَ اٌزخ١الد. ط

 ث٫فالال٬ّ ٓالالٖ ػالالجُْ إُالال٠ ُٝؾٞةالالٚ ثهالالغٞثُ ٓالالٖ ث٫ْٗالالجٕ صٜالالٌح إُالال٠ ثف٤جٗالالج ثُٚالالٌثع فالالج٫س صالالؤه١

 ثٕ ٟٝذ٤ؼال٢.  Day dreaming ث٤ُوظالز ثفال٬ّ أ١ – ٝثُضٞالق٤جس دالجُذط٫ٞس ث٤ُِٔتالز ٝثُضن٬٤س

 ثُٔذضٌالال٣ٌٖ ثُ٘الالجُ ػ٘الالو ًٝالاليُي ثُطلُٞالالز ثهٝثً كالال٢ ٓ٘الالٚ دالالو ٫ ٗلْالالج٢ٗ فالالوط ث٤ُوظالالز ٝثفالال٬ّ ثُضن٤الالَ

 ػ٘الوٙ ٣ٝٚالذـ ٝثهؼالٚ ػٖ ٣ؼَُٚ ػ٘وٓج ث٫ْٗجٕ ػ٠ِ مطٌث ٣ٚذـ ثُضن٤َ ٌُٖ. ٝثُل٘ج٤ٖٗ ٝثُؼذجهٌر

 ث٫فال٬ّ ك٤ٜالج صنالض٠ِ ثُضال٢ ثُٖال٤َٝك٤٘٣ٌج ثػالٌثٛ ثفالوٟ ٛال٢ ٝٛاليٙ , ُٖٔجًالـِٚ ثُٞف٤و ثُقَ دٔغجدز

 . دجُٞثهغ

 : Identification" ٚااللزذاء اٌّّبصٍخ" اٌزطبثك. د

 ٗالالٞثف٢ٝ ف٤الالجصْٜ ثّالالِٞح كالال٢ ث٫مالال٣ٌٖ ثُ٘الالجُ دؼالالٜ ٣ٝطالالجدن ٣ٔجعالالَ ثٕ ث٫ْٗالالجٕ ٣قالالجٍٝ ٝٛ٘الالج

 ثفضٌثٓالٚ ٓالٖ ٝص٣َو دج٤ٔٛضٚ ثُلٌه صٖؼٌ زُثُٔقجٝ ٝٛيٙ.  ثُق٤جر ك٢ ٝثٛوثكْٜ ًِّْٜٝٞ ٕن٤ٚجصْٜ

 ػ٤ِٔز كٞثةو ُٝيُي.  ٬ُهضوث، ػجٟل٢ ثٗوكجع دَ , صو٤ِو ٓؾٌه ٤ُِ دجُـ٤ٌ ٝثُضٖذٚ.  ٝثًص٤جفٚ ُ٘لْٚ

 ٝثُٖالذجح ٚالـجًثُ ٝثٗؾالجٍثس ٝثٓالجٍ ٟٔالٞؿ ٫ٕ , ٝٓوًّٝالز ٓؼضوُز دًٚٞر ثّضنوّ ثىث ٝصٌد٣ٞز

 ثُلٌالٌ ًٝؽالجٍ ٝثُٔؼِٔال٤ٖ ًج٫دالج، ف٤الجصْٜ كال٢ ثُلؼجُالز دجُٖنٚال٤جس ٝثػؾالجدْٜ ثفضالٌثْٜٓ ػالٖ ٣جص٢

 ثُْال٤٘ٔجة٤ز ث٫كال٬ّ صالؤه١.  ثُلالٌه ٕن٤ٚز ىٝدجٕ إ٠ُ ك٤ؤه١ ثُضطجدن فخ ك٢ ث٫كٌثٟ ثٓج.  ٝثُو٣ٖ

 ث٫فالوثط ٝؽ٘الٞؿ ث٫ؽالٌثّ ثٓالج.  ثُٔٔجعِالز ٣ٌٟالن ػالٖ ثُٖٔالجٛو٣ٖ ثًٝج، إ٠ُ ث٣ٌُج٤ٝز ٝثُْذجهجس

 . دٜج ٣ؼؾذٕٞ ٓؾٌٓز ٕن٤ٚز ٓغ ُِضطجدن ثُٚـجً ٤َٓ ػٖ ك٤رص٢

 : Projection االعمبؽ. ٘ـ

 ٣ؼٌالِ ثٗٚ أ١ , دجُـ٤ٌ ٣ِٚوٜج ثٕ ٣قجٍٝ ثكٌجًٙ أٝ ٙلجصٚ دؼٜ ٖٓ ثُٖن٘ ٣ضرُْ أٝ ٣٘لٌ ػ٘وٓج

 ٖٓ) ثُـ٤ٌ ٖٓ ثص٤ز ًٝجٜٗج صذوٝ ٫ٜٗج صؾجٜٛج ثُٔؤُْ ثُٖؼًٞ ٖٓ ٣ضنِ٘ ٢ً ث٫م٣ٌٖ ػ٠ِ ْٓجٝةٚ

 ث٫ْٗالجٕ ٣لوالو ٫ٗالٚ ُِٖنٚال٤ز ٓالؤى١ ثُاليثس مالوثع ك٢ ث٫ِّٞح ٝٛيث.  ٜٓ٘ج ػ٤ِٚ ُّٞ ٫ٝ( ثُنجًػ

 ٝثُٖالي ثُٖالو٣ور ًالجُـ٤ٌر ثُٔؼٌٝكالز ثُ٘لْال٤ز ث٫ٓالٌثٛ صالجص٢ ث٫ّالوجٟ ٛاليث ٝػٖ.  ٝفٌٔضٚ د٤ٌٚصٚ

 . ث٫ػضوثة٤ز ٝث٤ٍُٔٞ ث٫ٝطٜجه٣ز ٝث٫ٝٛجّ

 : Rationalization( اٌزؼ١ًٍ أٚ) اٌزجش٠ش. ٚ

 ُِٔغالالَ ٟذوالالج ُٜالالج ٝثُضذ٣ٌالالٌثس ثُٔؼالالجى٣ٌ دج٣ؾالالجه كٖالالِٚ ٣ذالالًٌ ثٕ ٕالال٢، ثهث، ػالالٖ ثُؼالالجؽَ ثُلالالٌه ٣قالالجٍٝ

 ؿ٤الٌ ٣ٚالذـ كؼال٬ ك٤الٚ ثٌُٔؿالٞح ثُٖال٢، ثٕ أ١ ,( فالجٜٓ ثٗالٚ ٣والٍٞ ثُؼ٘والٞه ٣ٚالَ ٫ ٖٓ) ثُْجةو

 والجٟذ ُي٣اليث ٣ٚالذـ ك٤الٚ ثٌُٔؿالٞح ؿ٤الٌ ثُٖال٢، ثٕ أ١:  ثُضذ٣ٌٌ م٬ٍ ٖٓ صٔجٓج ٣ٝقوط.  ٌٓؿٞح

 ( .فِٞ ثٗٚ ٣وػ٢ ثٌُٔ) ثُْجةو ُِٔغَ

 : Reaction Formation( اٌشعؼٟ اٌزشى١ً أٚ) إٌفغبٟٔ اٌفؼً سد. ص

 ٣ٝالوكغ ٣ٌذضٜج كجٗٚ , ٝهذ٤قز ٌٓىُٝز َٗػز أٝ كٌٌر أٝ ِّٞى ػٖ ثُٞثػ٢ ث٫ْٗجٕ ٠ٌٝ٣ ٫ ػ٘وٓج

 ث٫فضالٌثّ صغ٤الٌ ٝف٣ٞ٤الز دوالٞر ثُالٞػ٢ إُال٠ دؼوةالي ُضظٜالٌ صٔجٓالج ٓؼٌّٞالز دٚالًٞر ث٬ُٕالؼًٞ إ٠ُ دٜج

 ث٬ُٕالؼًٞ إُال٠ ٣ٌصالو ثُؼجةِالز ثكالٌثه ثفالو صؾالجٙ ثْٗالجٕ ٣ٞالٌٔٙ ثُالي١ ثُٖو٣و ثٌٌُٙ , كٔغ٬ ٝث٫ػؾجح

 ٝث٫ًصذالالجى.  ثُٖالالن٘ ىُالالي ْٝٓالالجػور فالالخ كالال٢ ٝصلالالجٕ ٕالالو٣و ثمالال٬ٗ دٖالالٌَ أمالالٌٟ ٓالالٌر ٤ُنالالٌػ

 ؼٜثُالذ هػالج ٝهالو.  ٝثٌُؿذجس ث٤ٍُٔٞ ُذؼٜ ٕؼ١ًٞ ٫ كؼَ ًه ث٫ ٛٞ ٓج ػَٔ ثٗؾجٍ ك٢ ثُظجٌٛ

 جٗلْٜ ػ٠ِ صْضٌٌ٘ ثُض٢ ثُؼجِٗ ثٌُؽؼ٢ ثُض٤ٌَٖ ػ٠ِ ثمٌ ٝٓغجٍ.  Inversion دجُوِخ ث٤ُ٫ز ٛيٙ

 صضْٜ دَ , ؿٞذج ٝصْض٠٤ٖ دٖور كض٘لؼَ( ٝثؽضٔجػ٤ج ظج٣ٌٛج ٣٘جّذٜج ٫ ىُي ٫ٕ) ثُؾ٤ْ٘ز ثٌُؿذجس

 ٬ُْٗالالجٕث صقلالالع ث٤ُالالز ثٌُؽؼالال٢ كجُضٖالال٤ٌَ , ٓـجٍُضٜالالج أٝ ٕالالٌكٜج ػِالال٠ ث٫ػضالالوث، دٔقالالجُٝضْٜ ؿ٤ٌٛالالج

 . ٝؽٜٚ ٓج، ثُٔضٜجكش

 : Regression( اٌزمٙمش أٚ) إٌىٛص. ػ
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 ٓالٖ ّالجدوز ثهٝثً إُال٠ ٣ْ٘قخ أٝ ٣ضٌثؽغ كجٗٚ ٟجهز, ٫ٝ دٚ ُٚ هذَ ٫ دٌٚثع ث٫ْٗجٕ ٣ؾجدٚ ػ٘وٓج

 ك٤ضٚالٌف.  ّال٘ٞثس 1 ػٔالٌٙ ٣ذِالؾ ٓنِالٞم إُال٠ ّال٘ز 89 ثُؼٔالٌ ٓالٖ ثُذالجُؾ ثُلض٠ ٣ٌصو ًجٕ , ػٌٔٙ

 ُضذ٣ٌالالٌ ف٤ِالالز ثٌُ٘الالٞٗ ٝٛالاليث.  دالالج٫م٣ٌٖ ٝصؼِالن ثػضٔالالجه أٝ ه٫ٍ أٝ فمالالٞ ٓالالٖ ثٌُٔفِالالز صِالالي ٝكالن

 ٣ضقالٍٞ ػ٘الوٓج ثَُٔٓ٘الز ثُٖال٤َٝك٤٘٣ٌج ٓالٌٛ كال٢ ٌُِ٘الٞٗ ٙجًمج ٓغج٫ ٝٗؾو.  ثُض٤ٌق ك٢ ثُلَٖ

 ث٫ٕال٤ج، ثدْال٠ ٓالٖ ٣ٝنالجف ًج٫ٟلالجٍ ٣ٝالضٌِْ ٣ضٌف:  دجُق٤ٞثٗجس صٌٕٞ ٓج ثٕذٚ ف٤جر إ٠ُ ثُٔٚجح

  … كٌثٕٚ ػ٠ِ ٣ٝذٍٞ ٣ٝضـٟٞ …

 اٌفظً اٌؼبشش

ً   ٠مٛي ض   ّ ٟ   اٌ شا   رؼجش   ال:  اٌظ١ٕ غ   . رأر١ٗ  ؽزٝ ع 

ً   ال:  رٌه ِٚؼٕٝ ٙب اٌؾٛادس   رغزؼغ  ِ ٙب ّٚ٘ٛ  ِ  . ٚرذسو ٙب رؼ١ش ٙب ؽزٝ ٚغّٛ

ذ   ٠مٛي   َ   اثٓ ٠ب:  اٌغٍف   أ ؽ  َ   صالصخ   أٔذ   إّٔب ، آد ُ   ٚغذ ن   ، ٌٚٝ  ٚلذ   أِغ ه  :  أ٠ب ِ ه ، ٠أد   ٌٚ ٛ٠ٚ 

 . ف١ٗ هللا   فبرك   

ْ   ال ْ  :  رؾض َ   ، ٚالغ   ٚاٌّمذٚس   ، ِٕٗ   ِفشٚؽ   اٌمؼبء   أل ف زذ   ٚاأللزال ً   ، ؽ ٠ٛزذ   ٚاٌظزؾف   ، ع   ٚوز

َ   ال فؾضٔ ه ، ِغزمش   أِش   ش   ٚال ش١ئب   اٌٛالغ   فٟ ٠مذ   م ض   ٚال ٠ض٠ذ   ٚال ، ٠ؤخ    ٕ٠  . 

 :اٌزٛافك ِؼٕٝ

 إٌفغ١خ ٚاٌظؾخ ٛافكاٌز ادشِؤش
 : ٠أرٟ ِب اٌّؤششاد ٘زٖ اُ٘ ِٓ
 : ٚاِىب١ٔبرٗ ثمذسارٗ ٌٍؾمبئك اٌفشد رمجً ِذٜ. 1

 صٞثكوالٚ إُال٠ صالؤه١ ٫ دٖنٚالٚ ثُٔٞٝالٞػ٤ز ُِقوالجةن صوذِالٚ ػالوّ أٝ ُ٘لْالٚ ثُنجٟب ثُلٌه صًٚٞ ثٕ

 . ث٫م٣ٌٖ ٓغ صؼجِٓٚ فْٖ إ٠ُ أٝ ثُ٘ل٢ْ ٝص٤ٌلٚ

 : االعزّبػ١خ ثؼاللبرٗ اٌفشد اعزّزبع ِذٜ. 2

 ثُٔؼالج٤٣ٌ ثفالو ٛٞ ٝثَُٓجُز ٝثُٚوثهز ث٫ٌّر ٓؾجٍ ك٢ ٖٓذؼز ػ٬هجس ثهجٓز ك٢ ٝثُلَٖ ثُ٘ؾجؿ ثٕ

 . ثُ٘ل٤ْز ٝثُٚقز ُِضٞثكن ث٫ّج٤ّز

 : ػٕٗ ٚسػبٖ ػٍّٗ فٟ اٌفشد ٔغبػ ِذٜ. 3

 ثُقالو٣ظ ثُؼِالْ ُٜالج ٣ضٚالوٟ ثُضال٢ ثُٔٞٝالٞػجس ثٛالْ ٓالٖ ث٬ُٔةالْ ثُؼَٔ ك٢ ثُٔ٘جّخ ثُلٌه ٝٝغ ثٕ

 ٛالالٞ:  ث٫ٍٝ , ػالالج٤ٖٓ ؽالالجٗذ٤ٖ ٣ٝضٞالالٖٔ , ٝثُؼٔالالَ ثُلالٌه ٤ٖدالال ثُٔٞث،ٓالالز صقو٤الالن إُالال٠ ٣ْالالضٜوف ثُالي١

 ْٓالجػور إُال٠ ٣ٌٓال٢ ثُالي١ ث٫ػٔالجٍ ثمض٤الجً ػِال٠ ثُلالٌه ْٓالجػور إ٠ُ ٢ٌٓ٣ ثُي١" ث٢ُٜ٘ٔ ثُضٞؽ٤ٚ"

 ثُٖنٚالال٤ز ٝمٚجةٚالالٚ ٤ُٓٝٞالالٚ ٝثّالالضؼوثصٚ هوًثصالالٚ ٓالالغ صض٘جّالالخ ثُضالال٢ ث٫ػٔالالجٍ ثمض٤الالجً ػِالال٠ ثُلالالٌه

 ثٗضوالج، ٣ْالضٜوف ثُالي١" ثُٜٔ٘ال٢ ث٫ٗضوالج،" ٛالٞ:  مالٌٝث٫ , ٝث٫ٕالذجع ثٌُٝج ُٚ ٣قون ٝدٔج ٝمذٌثصٚ

 . د٘ؾجؿ ثُؼَٔ ٫هث، كٌه ثِٙـ

 : ا١ِٛ١ٌخ اٌؾ١بح ِشىالد ِٛاعٙخ فٟ اٌفشد وفبءح ِذٜ. 4

 ٝثفالالوٟ ثُ٘لْالال٤ز ثُٚالالقز ٓوالالج٤٣ِ ثٛالالْ ٓالالٖ صؼضذالالٌ ثُٚالالؼجح ٝصقٔالالَ ثُٖٔالالجم ٓٞثؽٜالالز هًؽالالز ثٕ

 . ث٤ُِْْ ُِض٤ٌق ثُٔؤٌٕثس

 : ٚشٌّٛٗ إٌشبؽ رٕٛع. 5

 صضْالالغ ثٕ ٝدالال٤ٖ ٝٓقالالوٝهر ٝالال٤وز ثُٖالالن٘ ثٛضٔجٓالالجس صٌالالٕٞ ثٕ دالال٤ٖ ًذ٤الالٌ كالالٌم ٛ٘الالجى ثٕ ٗالالٌٟ

 كالال٢ كٖالَ أٝ ثفذجٟالج ث٫كالٌثه ثفالو ٙالجهف كالالجىث , ثُٔنضِلالز ثُق٤الجر ٗالٞثف٢ كضٖالَٔ ٤ُٓٝٞالٚ ثٛضٔجٓجصالٚ

 دضًٌـ٤َ ٝثًضل٠ ف٤جصٚ ك٢ ثمٌ ٛوكج ثمضجً هو ٣ٌٖ ُْ ثىث كجٗٚ ٓؼ٤ٖ ٛوف صقو٤ن ٓقجُٝز ػ٘و ف٤جصٚ

 ثىث ثٓالج , دجّالضٌٔثً ث٫ٕالذجع إُال٠ ٓلضوالٌر ف٤جصٚ ّٝضظَ كؼ٬ ٤ّٜ٘جً كجٗٚ ثُٜوف ٛيث ٠ِػ آٓجُٚ ًَ

 ثٕ ٣ْالضط٤غ ثفالوٛٔج صقو٤الن كال٢ كٖالَ ٓالج كجىث , ٓضؼوهر ٓض٘ٞػز ٝثٛضٔجٓجس ثٛوثكج ُق٤جصٚ ثُلٌه ثصني

 . ف٤جصٚ ك٢ ثُضٞثكن ٣قون ثٕ ص٤ٌٔ٘ٚ ٝديث مٌٟث٧ دج٫ٛوثف ث٫ٛضٔجّ ٣ٌٟن ػٖ ىُي ٣ؼٞٛ
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 : ٚؽبعبرٗ ٌذٚافؼٗ اٌفشد بعاشج. 6

 ُضقو٤الالن ٬ُْٗالالجٕ ثُٞالال٣ًٌٝجس ثُالالَّ ٓالالٖ ٝٓوذُٞالالز ٓؼوُٞالالز دط٣ٌوالالز ٝثُقجؽالالجس ثُالالوٝثكغ ثٕالالذجع ثٕ

 . ث٤ُِْٔز ثُ٘ل٤ْز ٝثُٚقز ث٣ُْٞز ٝثُٖن٤ٚز ثُضٞثكن

 : اٌفشد ارغب٘بد صجبد. 7

 ثٕ ُٞال١ًٌٝث ٓالٖ دالَ , ثُضطالًٞ أٝ ُِضؼالو٣َ هجدِالز ؿ٤ٌ ؽجٓور صٌٕٞ ثٕ ث٫صؾجٛجس دغذجس ٣وٚو ٫

 دجُض٘الجه٘ ثُلالٌه ثصؾجٛجس صضٚق ٫ ثٕ ٣٘ذـ٢ ًٔج , ٝثُضووّ ثُ٘ٔٞ ػ٠ِ ه٤َُ ثٜٗج ثى ثٌُٔٝٗز صضٞثكٌ

 صٌجٓالالَ إُالال٠ صٖالال٤ٌ ثُلالالٌه ثصؾجٛالالجس عذالالجس ثٕ ثُٞثٝالالـ ٝٓالالٖ.  ثُوٚالال٤ٌ ثُْٔالالضٟٞ ػِالال٠ ٝثُضيدالاليح

 . ًذ٤ٌ فو إ٠ُ ث٫ٗلؼج٢ُ ث٫ّضوٌثً إ٠ُ ث٣ٞج ص٤ٌٖ ًٔج ٝثُ٘ٔٞ ثُٞٝٞؿ ٝث٠ُ ثُٖن٤ٚز

 : ٚلشاسارٗ افؼبٌٗ ٌّغؤ١ٌٚخ اٌفشد رظذٞ. 8

 ٣َٚ ُْ ثٗٚ ث٤ُٜج ثُلٌه ثكضوجً ٣ٝؼ٢٘ , ٝثٌُٕو دجُ٘ٞؼ ٝٝع٤وج ٓذجٌٕث ثًصذجٟج صٌصذ٠ ثُْٔؤ٤ُٝز ثٕ

 كال٢ ثُلالٌه ٛاليث صٖ٘التز كال٢ هٚالًٞث أٝ ٓالج مطالر ٛ٘جى ٝثٕ ثٌُجك٢ ٝث٫ؽضٔجػ٢ ثُٞؽوث٢ٗ ثُ٘ٞؼ إ٠ُ

 ٛالٞ هالٌثًثس ٓالٖ ٣ضناليٙ ٝٓالج ثكؼجُالٚ ْٓالؤ٤ُٝز صقٔالَ ِال٠ػ ثُٖالن٘ هالوًر كجٕ.  ث٫ؽضٔجػ٢ صطذ٤وٚ

 ه٫ُالز ٛالٞ ثُْٔالؤ٤ُٝز ٓالٖ ثُضٜالٌح ثٕ ًٔالج.  ٝثفالو إٓ كال٢ ثُ٘لْال٤ز ٝثُٚقز ثُضٌجَٓ ػ٬ٓجس ثفوٟ

 . ث٫ٗلؼج٢ُ ثُ٘ٞؼ صٌجَٓ ػوّ ػ٠ِ

س   أخطبء   صالصخ   ب فٟ رزىش   : ا١ِٛ١ٌخ ؽ١برٕ 

 . ثُٞهش   ٤ٝجع   : األٚي  

ْ   : اٌضبٟٔ ُِّ  ٣ؼ٢٘ ٫ ك٤ٔج ثُضٌ 

ّ   : اٌضبٌش   ٚ   ث٫ٛضٔج ً   دضٞثك  ل٤ٖ صن٣ٞلجس   ًْٔجع   , ث٧ٓٞ ٌؽ   ٔ ُّٛٔجس   , ثُٔغذّ ط٤ٖ ٝصٞهُّؼجس   , ثُ  ٝصٞ

ٖ٤  ّ ّٞٞ  ٔ ً   , ثُ َ   ًَوَ ْ   , ػجؽ ٛٝ   َ ٖ   ٝٛٞ , ٓؼؾ  ٍ   ًٝثفز   ثُْؼجهر   ػٞثةن   ٓ  . ثُذج
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