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 :هيذهح

إى الوؼلاان ُااْ الؼٌصااش الوِاان ّالشئ٘غااٖ فااٖ ًعاااغ غشٗيااح الرااذسٗظ ل ّٗاا ذٖ ذاا ش٘ش الوؼلاان فااٖ  ًعاااغ غشٗيااح 

فااالوؼلن ٗشااكل أُاان ظْاًااة  الرااذسٗظ هااي هصااذسٗي ُوااا هِاااساخ الوؼلاان ل ّشخصاا٘رَ أّ عااواذَ الشخصاا٘ح .

الوْقااا الرذسٗغااٖ ل ّأى هفاااُ٘ن أخااشٓ كطشٗيااح الرااذسٗظ أّ هااذخل الرااذسٗظ ال ذؼٌااٖ شاا٘ اً تااذّى الوؼلاان ػٌااذ 

الٌظش إلِ٘ا هي هٌظْس ذطث٘يٖ ػولٖ . ًّيصذ تالوؼلن ٌُاا شخصا٘رَ أّ عاواذَ الٌفغا٘ح ل ّخصائصاَ الثذً٘اح ل 

زٍ الغواخ هعروؼح فٖ ذؽذٗذ هاا ٗغاؤ ت عالْب الوؼلان الخاا  فاٖ تاإلظافح إلٔ هِاساذَ الرذسٗغ٘ح . ّذؤشش ُ

 الخا  تالوؼلن . لْب الرذسٗظ الرذسٗظ أّاع

:هفِْم أعلْب الرذسٗظ  

أعالْب الراذسٗظ ُااْ الك٘ف٘اح الرااٖ ٗرٌااّم تِاا الوؼلاان غشٗياح الرااذسٗظ أشٌااا ق٘اهاَ تؼول٘ااح الراذسٗظل أّ ُااْ    

يح الرذسٗظ تصاْسج ذو٘اضٍ ػاي ه٘اشٍ هاي الوؼلوا٘ي الازٗي ٗغارخذهْى األعلْب الزٕ ٗرثؼَ الوؼلن فٖ ذٌف٘ز غشٗ

 ًفٖ الطشٗيحل ّهي شن ٗشذثػ تصْسج أعاع٘ح تالخصائص الشخص٘ح للوؼلن.

ّهفاد ُزا الرؼشٗا أى أعلْب الرذسٗظ قاذ ٗخرلاا هاي هؼلان إلأ عخاشل ػلأ الاشهن هاي اعارخذاهِن لاٌفظ       

( ٗغرخذم غشٗيح الوؽاظاشجل ّأى الوؼلان ) ( ٗغارخذم أٗعااً غشٗياح أًٌا ًعذ أى الوؼلن )ط كالطشٗيحل هصام رل

الوؽاظشج ّهغ رلك قذ ًعذ فشّقاً دالح فٖ هغرْٗاخ ذؽص٘ل ذاله٘ز كال هٌِن. ُّزا ٗؼٌاٖ أى ذلاك الفاشّم ٗوكاي 

أى ذٌغة إلٔ أعلْب الرذسٗظ الزٕ ٗرثؼَ الوؼلنل ّال ذٌغة إلٔ غشٗيح الرذسٗظ ػلٔ اػرثاس أى غشم الراذسٗظ 

 لِا خصائصِا ّخطْاذِا الوؽذدج ّالورفق ػلِ٘ا.

 :غث٘ؼح أعلْب الرذسٗظ

عثق اليْم أى أعلْب الراذسٗظ ٗاشذثػ تصاْسج أعاعا٘ح تالصافاخ ّالخصاائص ّالغاواخ الشخصا٘ح للوؼلانل    

أشٌااا ق٘اهاَ تؼول٘اح  إذثاػِااُّْ ها ٗش٘ش إلأ ػاذم ّظاْد قْاػاذ هؽاذدج ألعاال٘ة الراذسٗظ ٌٗثغاٖ ػلأ الوؼلان 

ل هشًُْاح تاالوؼلن الفاشد ّتشخصا٘رَ ّراذ٘راَ ّتاالرؼث٘شاخ ظاسٗظل ّتالراالٖ فائى غث٘ؼاح أعالْب الراذسٗظ ذالرذ

اللغْٗحل ّالؽشكاخ العغو٘حل ّذؼث٘شاخ الْظاَ ل ّاالًفؼااالخل ًّغواح الصاْخل ّهخااسض الؽاشّفل ّاإلشااساخ 

الفشدٗاح الراٖ ٗرو٘اض تِاا الوؼلان ّاإلٗواااخل ّالرؼث٘ش ػي الي٘نل ّه٘شُال ذوصل فٖ ظُْشُاا الصافاخ الشخصا٘ح 

 ػي ه٘شٍ هي الوؼلو٘يل ّّفياً لِا ٗرو٘ض أعلْب الرذسٗظ الزٕ ٗغرخذهَ ّذرؽذد غث٘ؼرَ ّأًواغَ.

 :أعال٘ة الرذسٗظ ّأًْاػِا



كوا ذرٌْع إعرشاذ٘ع٘اخ الرذسٗظ ّغاشم الراذسٗظ ذرٌاْع أٗعااً أعاال٘ة الراذسٗظل ّلكاي ٌٗثغاٖ أى ًؤكاذ أى     

٘غد هؽكوح الخطْاخل كوا أًِاا ال ذغا٘ش ّفيااً لشاشّغ أّ هؼااٗ٘ش هؽاذدجل ف عالْب الراذسٗظ أعال٘ة الرذسٗظ ل

كوا عثق أى تٌ٘ا ٗشذثػ تصْسج أعاع٘ح تشخص٘ح الوؼلن ّعواذَ ّخصائصَل ّهغ ذغل٘وٌا ت ًَ ال ْٗظذ أعلْب 

ه٘اشٍ ذظال  هؽذد ٗوكي ذفع٘لَ ػواا عاْاٍ هاي األعاال٘ةل ػلأ اػرثااس أى هغا لح ذفعا٘ل أعالْب ذذسٗغاٖ ػاي

هشًُْحل تالوؼلن ًفغَ ّتوا ٗفعلَ ُْل إال أًٌا ًعذ أى هؼظن الذساعاخ ّاألتؽاز الرٖ ذٌاّلد هْظْع أعاال٘ة 

الرذسٗظ قذ ستطد تي ُزٍ األعال٘ة ّأششُا ػلٔ الرؽص٘لل ّرلك هي صاّٗح أى أعلْب الراذسٗظ ال ٗوكاي الؽكان 

 الراله٘ز.ػلَ٘ إال هي خالم األشش الزٕ ٗظِش ػلٔ الرؽص٘ل لذٓ 

 :ب الرذسٗظ الوثاششجْأعل -1

ٗؼشف أعلْب الرذسٗظ الوثاشش ت ًَ رلك الٌْع هي أعاال٘ة الراذسٗظ الازٕ ٗركاْى هاي عساا ّأفكااس الوؼلان       

الزاذ٘ااح )الخاصااح( ُّااْ ٗيااْم ذْظ٘ااَ ػواال الرلو٘ااز ًّيااذ عاالْكَل ّٗؼااذ ُاازا األعاالْب هااي األعااال٘ة الرااٖ ذثااشص 

ؼ٘س ًعذ أى الوؼلان فاٖ ُازا األعالْب ٗغاؼٔ إلأ ذضّٗاذ الراله٘از  ل الفصل الذساعٖ.اعرخذام الوؼلن للغلطح داخ

تالخثشاخ ّالوِاساخ الرؼل٘و٘ح الرٖ ٗشٓ ُْ أًِا هٌاعثحل كوا ٗيْم تريْٗن هغارْٗاخ ذؽصا٘لِن ّفيااً الخرثااساخ 

ى ُزا األعلْب ٗارالام هؽذدج ٗغرِذف هٌِا الرؼشف ػلٔ هذٓ ذزكش الراله٘ز للوؼلْهاخ الرٖ قذهِا لِنل ّٗثذّ أ

 هغ الوعوْػح األّلٔ هي غشم الرذسٗظ خاصح غشٗيح الوؽاظشج ّالوٌاقشح الوي٘ذج.

 :أعلْب الرذسٗظ ه٘ش الوثاشش  -2

ٗؼااشف ت ًااَ األعاالْب الاازٕ ٗروصاال فااٖ اهرصااا  عساا ّأفكاااس الراله٘ااز هااغ ذشااع٘غ ّاظااػ هااي قثاال الوؼلاان    

أها فٖ ُازا األعالْب فائى الوؼلان ٗغاؼٔ إلأ الرؼاشف  قثْم هشاػشُن.إلششاكِن فٖ الؼول٘ح الرؼل٘و٘ح ّكزلك فٖ 

ػلااأ عساا ّهشاااكالخ الراله٘ااازل ّٗؽااااّم ذوص٘لِاااال شااان ٗاااذػْ الراله٘اااز إلااأ الوشااااسكح فاااٖ دساعاااح ُااازٍ اٙساا 

ّالوشكالخ ّّظغ الؽلْم الوٌاعثح لِال ّهي الطاشم الراٖ ٗغارخذم هؼِاا ُازا األعالْب غشٗياح ؼال الوشاكالخ 

 كرشاف الوْظَ. ّغشٗيح اال

 الوؼلن ّهذٓ اعرخذاهَ لألعلْب الوثاشش ّاألعلْب ه٘ش الوثاشش 

ّقذ الؼظ ) فالًذّص ( أى الوؼلو٘ي ٗو٘لْى إلٔ اعرخذام األعلْب الوثاشش أكصش هي األعلْب ه٘ش الوثاششل داخل 

ذاٖ لشلصاٖ الْقاد فاٖ الصال ّافرشض ذثؼاً لزلك قاًًَْ الوؼشّف تياًْى ) الصلص٘ي ( الزٕ فغشٍ ػلأ الٌؽاْ اٙ

الصا ٗخصص للؽذٗس ـ ّشلصٖ ُزا الؽذٗس ٗشغلَ الوؼلن ـ ّشلس ؼذٗس الوؼلن ٗركْى هي ذا ش٘ش هثاشاش ل إال أى 

أؼااذ الثاااؼص٘ي قااذ ّظااذ أى الٌوااْ اللغاإْ ّالرؽصاا٘ل الؼااام ٗكااْى ػال٘اااً لااذٓ الراله٘ااز اللاازٗي ٗيؼااْى ذؽااد ذاا ش٘ش 

 ٗي ٗيؼاااْى ذؽاااد ذااا ش٘ش األعااالْب الوثاشاااش فاااٖ الراااذسٗظ.األعااالْب ه٘اااش الوثاشاااشل هياسًاااح تاااضهالئِن الاااز

كوا أّظؽد إؼذٓ الذساعاخ الرٖ ػٌ٘د تغالْ  الوؼلان ّذا ش٘شٍ ػلأ ذياذم الرؽصا٘ل لاذٓ الراله٘ازل أى أعالْب 

الرذسٗظ الْاؼذ ل٘ظ كاف٘اًل ّل٘ظ هالئواً لكل هِام الرؼل٘نل ّأى الوغارْٓ األهصال لكال أعالْب ٗخرلاا تااخرالف 

 لرؼلن.غث٘ؼح ّهِوح ا



 

 

 :أعلْب الرذسٗظ اليائن ػلٔ الوذغ ّالٌيذ  -3

أٗذخ تؼط الذساعاخ ّظِح الٌظش اليائوح أى أعالْب الراذسٗظ الازٕ ٗشاػاٖ الواذغ الوؼراذم ٗكاْى لاَ ذا ش٘ش     

هْظة ػلٔ الرؽص٘ل لذٓ الراله٘زل ؼ٘س ّظذخ أى كلوح صػل هوراص شكش لكل ذشذثػ تٌوْ ذؽص٘ل الراله٘از فاٖ 

كواا أّظاؽد تؼاط الذساعااخ أى ٌُاا  ذا ش٘شاً لٌياذ الوؼلان ػلأ ذؽصا٘ل ذاله٘ازٍ  وذسعح االترذائ٘ح.الؼلْم فٖ ال

فليذ ذث٘ي أى اإلفشاغ فٖ الٌيذ هي قثل الوؼلن ٗؤدٕ اًخفاض فٖ الرؽص٘ل لذٓ الراله٘زل كواا ذياشس دساعاح أخاشٓ 

 فااااٖ ًوااااْ الاااارؼلن. ت ًِااااا ال ذْظااااذ ؼراااأ اٙى دساعااااح ّاؼااااذج ذشاااا٘ش إلاااأ أى اإلفااااشاغ فااااٖ الٌيااااذ ٗغااااشع

 اعرخذام الصْاب ّالؼياب. تئعرشاذ٘ع٘حُّزا األعلْب كوا ُْ ّاظػ ٗرشاتػ 

 :أعلْب الرذسٗظ اليائن ػلٔ الرغزٗح الشاظؼح -4

ػذٗذج ذ ش٘ش الرغزٗح الشاظؼح ػلٔ الرؽصا٘ل الذساعاٖ للرلو٘ازل ّقاذ أكاذخ ُازٍ الذساعااخ فاٖ  اخذٌاّلد دساع    

ائن ػلٔ الرغزٗح الشاظؼح لَ ذ ش٘ش دام هْظة ػلٔ ذؽص٘ل الرلو٘ز. ّهاي تا٘ي ُازٍ هعولِا أى أعلْب الرذسٗظ الي

الذساعاخ دساعح ) عرشاّٗرض( الرٖ ذْصلد إلٔ أى الراله٘ز الزٗي ذؼلوْا تِزا األعلْب ٗكْى لذِٗن قاذس دام هاي 

اظؼااح للوؼلْهاااخ الراازكش إرا هااا قْسًااْا تااضهالئِن الاازٗي ٗذسعااْى ت عاالْب ذذسٗغااٖ ال ٗؼروااذ ػلاأ الرغزٗااح الش

الويذهح.ّهي هو٘ضاخ ُزا األعلْب أى ْٗظػ للرلو٘ز هغرْٗاخ ذيذهَ ًّواٍْ الرؽصا٘لٖ تصاْسج هرراتؼاح ّرلاك 

هي خالم ذؽذٗذٍ لعْاًة اليْج فٖ رلك الرؽص٘ل ّت٘اى الك٘ف٘ح الرٖ ٗغرط٘غ تِا ذٌو٘ح هغرْٗاخ ذؽص٘لَل ُّزا 

 ؼلن الزاذٖ ّالفشدٕ. األعلْب ٗؼذ أتشص األعال٘ة الرٔ ذرثغ فٖ غشم الر

 :  أعلْب الرذسٗظ اليائن ػلٔ اعرؼوام أفكاس الرلو٘ز -5

ام أفكااس الرلو٘از إلأ خوغاح هغارْٗاخ فشػ٘اح ًْظضُاا وقغن ) فالًذّص ( أعلْب الراذسٗظ الياائن ػلأ اعارؼ    

 ف٘وا ٗلٖ : 

 كوااا ٗؼثااش ػٌِااا الرلو٘ااز.أ ـ الرٌْٗااَ تركااشاس هعوْػااح هااي األعااواا أّ الؼالقاااخ الوٌطي٘ااح العاارخشاض الفكااشج 

 ب ـ إػااادج أّ ذؼااذٗل صاا٘اهح العواال هااي قثاال الوؼلاان ّالرااٖ ذغاااػذ الرلو٘ااز ػلاأ ّظااغ الفكااشج الرااٖ ٗفِوِااا. 

 ظاـ ـ اعارخذام فكاشج هاا هاي قثال الوؼلان للْصاْم إلأ الخطاْج الرال٘اح فاٖ الرؽل٘ال الوٌطياٖ للوؼلْهااخ الوؼطااج. 

 الرلو٘اااااز ػاااااي غشٗاااااق هياسًاااااح فكاااااشج كااااال هٌِواااااا. د ـ إٗعااااااد الؼالقاااااح تااااا٘ي فكاااااشج الوؼلااااان ّفكاااااشج

 ُـ ـ ذلخ٘ص األفكاس الرٖ عشدخ تْاعطح الرلو٘ز أّ هعوْػح الراله٘ز. 

 :أعال٘ة الرذسٗظ اليائوح ػلٔ ذٌْع ّذكشاس األع لح  -6



ؼاّلد تؼط الذساعاخ أى ذْظػ الؼالقح ت٘ي أعلْب الرذسٗظ اليائن ػلٔ ًْع هؼا٘ي هاي األعا لح ّذؽصا٘ل     

ه٘ازل ؼ٘ااس أٗااذخ ًراائط ُاازٍ الذساعاااخ ّظِااح الٌظاش اليائلااح أى ذكااشاس إػطاااا األعا لح للراله٘ااز ٗااشذثػ تٌوااْ الرال

الرؽصاا٘ل لااذِٗنل فيااذ ذْصاالد إؼااذٓ ُاازٍ الذساعاااخ إلاأ أى ذكااشاس اإلظاتااح الصااؽ٘ؽح ٗااشذثػ اسذثاغاااً هْظثاااً 

 ترؽص٘ل الرلو٘ز.

ًواػ ذياذٗن األعا لح ّالرؽصا٘ل الذساعاٖ لاذٓ الرلو٘ازل ّليذ اُرود تؼط الذساعاخ توؽاّالخ إٗعاد الؼالقح ت٘ي 

هصل دساعح ) ُْ٘ص ( الرٖ أظشٗد ػلٔ شالز هعوْػاخ هي الراله٘ز تِذف ت٘اى ذلك الؼالقاحل ؼ٘اس اذثاغ اٙذاٖ : 

فٖ الوعوْػح األّلٔ ٗرن ذيذٗن أع لح ػشْائ٘ح هي قثل الوؼلنل ّفٖ الوعوْػح الصاً٘ح ٗيذم الوؼلان األعا لح تٌااا 

وػ قذ عثق ذؽذٗذٍل أهاا الوعوْػاح الصالصاح ْٗظاَ الوؼلان فِ٘اا أعا لح للراله٘از الازٗي ٗشهثاْى فاٖ اإلظاتاح ػلٔ ً

فيػ. ّفٖ ظْا رلك ذْصالد ذلاك الذساعاح إلأ أًاَ ال ذْظاذ فاشّم دالاح تا٘ي ذؽصا٘ل الراله٘از فاٖ الوعوْػااخ 

ػلأ ذؽصا٘ل الراله٘ز.ُّازا ٗؼٌاٖ أى الصالز ل ّقذ ذذم ُزٍ الٌر٘عح ػلٔ أى اخارالف ًواػ ذياذٗن الغاؤام ال ٗاؤشش 

أعلْب الرذسٗظ اليائن ػلٔ الرغاؤم ٗلؼة دّساً هؤششاً فٖ ًوْ ذؽص٘ل الراله٘ازل تغاط الٌظاش ػاي الك٘ف٘اح الراٖ 

ذن تِا ذيذٗن ُزٍ األع لحل ّإى كٌا ًشٓ أى ص٘اهح األع لح ّذياذٗوِا ّفيااً للوؼااٗ٘ش الراٖ ؼاذدًاُا أشٌااا الؽاذٗس 

العرعْاب فٖ الرذسٗظل عرضٗذ هي فؼال٘ح ُزا األعلْب ّهي شن ذضٗذ هي ذؽصا٘ل الراله٘از ػي غشٗيح األع لح ّا

 ّذيذهِن فٖ ػول٘ح الرؼلن. 

 :أعال٘ة الرذسٗظ اليائوح ػلٔ ّظْغ الؼشض أّ الريذٗن  -7

الويصْد ٌُا تالؼشض ُْ ػشض الوذسط لوادذَ الؼلو٘ح تشاكل ّاظاػ ٗوكاي ذاله٘ازٍ هاي اعار٘ؼاتِال ؼ٘اس      

ؽد تؼااذ الذساعاااخ أى ّظااْغ الؼااشض رٕ ذاا ش٘ش فؼااام فااٖ ذيااذم ذؽصاا٘ل الراله٘اازل فيااذ أ ِااشخ إؼااذٓ أّظاا

الذساعاخ الرٖ أظشٗد ػلٔ هعوْػح هي غالب ٗذسعْى الؼلْم االظرواػ٘ح. غلة هاٌِن ذشذ٘اة فاػل٘اح هؼلواِ٘ن 

٘احل أى الطاالب الازٗي ػلٔ هعوْػح هي الورغ٘شاخ ّرلك تؼذ اًرِاا الوؼلن هي الذسط ػلأ هاذٓ ػاذج أٗاام هررال

أػطْا هؼلوِ٘ن دسظاخ ػال٘ح فٖ ّظْغ أُذاف الوادج ّذيذٗوِا ٗكْى ذؽصا٘لِن أكصاش هاي أّل اك الازٗي أػطاْا 

 هؼلوِ٘ن دسظاخ أقل فٖ ُزٍ الورغ٘شاخ. 

 :أعلْب الرذسٗظ الؽواعٖ للوؼلن  -8

ليذ ؼاّم الؼذٗذ هي الثاؼص٘ي دساعح أشش ؼواط الوؼلن تاػرثاسٍ أعلْب هي أعال٘ة الراذسٗظ ػلأ هغارْٓ       

 ذؽص٘ل ذاله٘زٍل ؼ٘س تٌ٘د هؼظن الذساعاخ أى ؼواط الوؼلن ٗشذثػ اسذثاغاً را أُو٘اح ّداللاح ترؽصا٘ل الراله٘از.

س أػط٘د لِان الرؼل٘وااخ تئليااا دسط ّاؼاذ ّفٖ دساعح ذعشٗث٘ح قام تِا أؼذ الثاؼص٘ي تاخر٘اس ػششٗي هؼلواً ؼ٘

تؽواط ّدسط عخش تفراْس لراله٘ازُن هاي الصاف٘ي الغاادط ّالغااتغل ّقاذ ذثا٘ي هاي ًراائط دساعارَ أى هرْعاػ 

دسظاخ الراله٘از فاٖ الاذسّط الوؼطااج تؽوااط كاًاد أكثاش تذسظاح ظُْشٗاح هاي دسظااذِن فاٖ الاذسّط الوؼطااٍ 

 ٖ ُّاااااااااااْ ػشاااااااااااشٗي صااااااااااافاً.تفراااااااااااْس فاااااااااااٖ ذغاااااااااااؼح ػشاااااااااااش صااااااااااافاً هاااااااااااي الؼاااااااااااذد الكلااااااااااا

ّهوا ذيذم ٗرعػ أى هغرْٓ ؼواط الوؼلن أشٌاا الرذسٗظ ٗلؼة دّساً هؤششاً فٖ ًوْ هغرْٗاخ ذؽصا٘ل ذاله٘ازٍل 

 هغ هالؼظح أى ُزا الؽواط ٗكْى أتؼذ ذ ش٘شاً إرا كاى ؼواعاً هرضًاً.



 :أعلْب الرذسٗظ اليائن ػلٔ الرٌافظ الفشدٕ -9

ذ ش٘شاً العارخذام الوؼلان للرٌاافظ الفاشدٕ كل٘ااً لاألداا الٌغاثٖ تا٘ي الراله٘از أّظؽد تؼط الذساعاخ أى ٌُا      

ّذؽص٘لِن الذساعٖل ؼ٘س أّظاؽد إؼاذٓ ُازٍ الذساعااخ أى اعارخذام الوؼلان لثٌ٘اح الرٌاافظ الفاشدٕ ٗكاْى لاَ 

ذ ش٘ش دام ػلٔ ذؽصا٘ل ذاله٘از الصاا الخااهظ ّالغاادطل كواا ّظاذخ ذاله٘از الصافْف الخااهظ ّؼرأ الصااهي 

رلااك إرا هااا قااْسى تالرٌااافظ العواااػٖ. ّهااي الطااشم الوٌاعااثح االعاارخذام ُاازا األعاالْب غااشم الاارؼلن الاازاذٖ ّ

 ّاالفشادٕ.

 ّسشح ػول كرطث٘ق ػلٔ ) أعال٘ة الرذسٗظ ( 

 ػي اٙذٔ :ـ ةل فٔ ظْا دساعرك لوْظْع أعال٘ة الرذسٗظ أظ ػضٗضٕ الطالة /ػضٗضذٖ الطالثح 

 هااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا هفِااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْم أعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالْب الرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااذسٗظ   -1

 هاااااااااااااااا الفاااااااااااااااشم تااااااااااااااا٘ي غشٗياااااااااااااااح الراااااااااااااااذسٗظ ّأعااااااااااااااالْب الراااااااااااااااذسٗظ   -2

 أٓ أعااااااااااال٘ة الرااااااااااذسٗظ ذفعاااااااااال أى ذغاااااااااارخذهِا فاااااااااأ ذذسٗغااااااااااك لوادذااااااااااك   -3

ذخ٘ش هْظْػا هي الوْظْػاخ الرٔ ذيْم ترذسٗغِا شن ذٌاّم فٔ ششؼك لاَ أعالْتا هٌاعاثا  -4

ؽصا٘ل ظوي أعال٘ة الرذسٗظ الرٔ ذٌاّلرِاا الوؽاظاشج ّػل٘اك أى ذؽاذد هاذٓ ذا شش هغارْٓ الر

 لذٓ الطالب ػية اعرخذاهك لزلك األعلْب .

هااي األشاا٘اا الصاترااح أُو٘ااح األعاالْب الورثااغ فااٖ ذااذسٗظ هْظااْع هااا.. ّال ْٗظااذ ظااواى لعااْدج غشٗيااح هؼٌ٘ااح 

 للرذسٗظ تْظَ ػام . 

ّلكي الوؼلن راذَ ٗغرط٘غ أى ْٗظذ ظواى فٖ غشٗيح هؼٌ٘ح فٖ الرذسٗظ لوْظْع هؼ٘ي ّٗؼروذ رلك تؼاذ ذْف٘اق 

 ػلٔ الؼْاهل الرال٘ح :  هللا

 اخر٘اس الوؼلن لطشٗيح هٌاعثح ألُذاف الوْظْع .  - 1

 أى ٗكْى لذٓ الوؼلن الوِاساخ الرذسٗغ٘ح الالصهح .  – 2

 أى ٗكْى لذٓ الوؼلن الخصائص الشخص٘ح الوٌاعثح .  - 3

 هذاخل الرذسٗظ :

الراذسٗظ ػٌاذ ظواػاح هاا . ٌُّاا  هاذاخل  ٗيصذ توذاخل الرذسٗظ ذلك الطشم الفكشٗح الرٖ ٗغرٌذ إلِ٘ا هفِاْم  

 كص٘شج خاصح ترذسٗظ الشٗاظ٘اخ ذص٘ش الراله٘ز فكشٗا ًؼشض هٌِا ها ٗلٖ :

 الوذخل الراسٗخٖ: -1



ّهاي خاالم الوْاقاا ّالؽكاٗااخ ّالٌاْادس الراسٗخ٘اح  إى الشٗاظ٘اخ ظااخ لٌا تؼذ أى ػأً ػلواا كص٘اشّى ل     

ٗوكي اى ٗشغل هؼلن الشٗاظ٘اخ رلك للذخْم إلٔ هْظْع دسعَ . فوصالً فٖ ّؼذج الٌِذعح ٗوكي أى ٗياذم الوؼلان 

 للوْظْع ػي غشٗق ذيذٗن ًثزج ػي ػلواا الوصشٗ٘ي ّاًعاصاذِن فٖ ُزا الوعام .

الواذاخل الرذسٗغا٘ح اعارخذاهاً ل ؼ٘اس ٗارن الاذخْم للاذسط العذٗاذ هاي هذخل الوشاظؼح :     ّٗؼرثش هي أكصاش  -2

خالم هشاظؼح الذسط الغاتق للر كذ هاي ّظاْد الوؼلْهااخ ّالوفااُ٘ن الشئ٘غا٘ح للوْظاْع العذٗاذ ل ّللر كاذ هاي 

 هذٓ فِن الطالب للوْظْع الغاتق .

 هذخل الٌياغ الشئ٘غ٘ح : -3

ع فاٖ صاْسج ًيااغ هخرصاشج ذكراة ػلأ ظاًاة هاي الغاثْسج هٌاز ؼ٘س ٗرن ػشض األفكاس الشئ٘غ٘ح للوْظْ     

تذاٗح الؽصح . فِازٍ الٌيااغ ذخاذم ُاذف٘ي أّلِواا : ذؼوال كوص٘اشاخ لالُرواام الراله٘از ألًِان ال ٗؼشفاْى الويصاْد 

هٌِا ل ّالصاًٖ أى الوذسط ٗؼشف الرغلغل الرشذ٘ثٖ للوْظْع ّكلوا اًرِٔ هي ًيطح اًريال إلأ الرال٘اح . فرغٌ٘اَ 

 الٌظش إلٔ دفرش الرؽع٘ش .  ػي

 هذخل األهشاض الذسع٘ح: -4

ُّْ ٗؼروذ ػلٔ أى ٗيْم الوذسط تكراتح أهشاض دسعاَ ػلأ ظاًاة الغاثْسج ٌّٗااقه غالتاَ فاٖ الويصاْد      

 هٌِا .

 هذخل الْع٘لح الرؼل٘و٘ح: -5

ثااذأ دسعااَ توٌاقشااح ذلااك ؼ٘اس ٗغاارخذم الوؼلاان الْعاا٘لح الرؼل٘و٘اح الوٌاعااثح للوْظااْع كثذاٗااح للااذسط ل شان ٗ     

 الْع٘لح ّػالقرِا تالذسط ّهي ٌُا ٗغرغل الْع٘لح كريذٗن ظ٘ذ للذسط .

 الوذخل الفكاُٖ: -6

هاي الوؼااشّف أى الٌكرااح الظشٗفاح الوِزتااح ػٌصااش ظاازاب فاٖ اعاارصاسج اُروااام الطاالب ّإدخااام الثغااوح ػلاأ      

 تششغ أى ال ٗرن ظشغ هشاػش أؼذ . شفاُِن . ّذؼرثش ُزٍ الطشٗيح هي الطشم الع٘ذج للذخْم للذسط

ّإى اعرخذام الوؼلن لِزٍ الوذاخل ٗؼذ أهشاً ظشّسٗاً لعازب اًرثااٍ الطاالب إلأ الاذسط الازٕ عا٘يذهَ ل ّلرؽْٗال 

فكشُن إلٔ هْظْع الذسط العذٗذ . ّقذ ٗؽرْٕ الذسط الْاؼذ ػلٔ هاذاخل هخرلفاح ّهرؼاذدج ؼ٘اس ٗرْقاا رلاك 

 ػلٔ أُذاف الذسط.

 :لرذسٗظ ا اعرشاذ٘ع٘اخ



هصطلػ اإلعرشاذ٘ع٘ح هصطلػ ػغكشٕ ّٗؼٌٖ فاي اعارخذام اإلهكاًااخ ّالواْاد الوراؼاح تطشٗياح هصلأ ذؽياق    

 األُذاف الوشظْج . 

ّٗشٓ الثؼط أى هصطلػ إعرشاذ٘ع٘ح الرذسٗظ ٗش٘ش تالذسظح األّلٔ إلٔ ذؽشكاخ الوؼلن الورراتؼاح ّالورغلغالح 

لرؽي٘اق أُاذاف الاذسط . ّقاذ ظااا ُازا الوصاطلػ ل٘لثاٖ ّاقاغ الوْقاا داخل الفصل ّالرٖ ذركاهل ّذٌغعن هؼااً 

الرذسٗغٖ الزٕ ٗرعوي أُاذاف هرثاٌٗاح ل فاالوؼلن ال ٗكرفاٖ غ٘لاح الاذسط تطشٗياح الوؽاظاشج هاصال ل تال ٗوضظِاا 

 تغ٘شُا هي الطشم هصل الوٌاقشح االكرشاف أّ تغ٘شُا هي الطشم الخاصح .

شخص٘ح فٖ ذشذ٘ة األُذاف ّفق ذغلغال هؼا٘ي ّهاي شان ذشذ٘اة الطاشم الراٖ ٌُّا ذ ذٖ خثشج الوؼلن ّإهكاًاذَ ال

ع٘غرخذهِا ل ّها ذؽراض إلَ٘ هي أدّاخ ّأظِضج ّكرة . ّشكل كل ُزا الرٌظ٘ن ّالرشذ٘ة لطشم الرذسٗظ ل ّهاا 

 ذرعوٌَ هي إهكاًاخ هادٗح للرذسٗظ ها ًؼٌَ٘ تئعرشاذ٘ع٘ح الرذسٗظ .

ذسٗظ ُٖ ع٘ام هي غشم الراذسٗظ الخاصاح ّالؼاهاح الورذاخلاح ّالوٌاعاثح ّلؼلٌا ًخلص إلٔ أى إعرشاذ٘ع٘ح الر

ألُذاف الوْقا الرذسٗغاٖ ل ّالراٖ ٗوكاي هاي خاللِاا ذؽي٘اق أُاذاف رلاك الوْقاا ت قال اإلهكاًااخ ّػلأ أظاْد 

 هغرْٓ هوكي .   

 :الرذسٗظ  هؼاٗ٘ش اإلعرشاذ٘ع٘ح الع٘ذج فٖ

 اج تؼط األعظ ّالوؼاٗ٘ش ُّٖ :ذرطلة اإلعرشاذ٘ع٘ح الع٘ذج فٖ الرذسٗظ هشاػ  

 الشوْم ّالركاهل ّالعثػ . -1

 دٌٗاه٘ح اإلعرشاذ٘ع٘ح ّهشًّرِا تؽ٘س ٗوكي اعرخذاهِا هي فصل ألخش . -2

 هشاػاج اإلعرشاذ٘ع٘ح لكصافح الفصْم الذساع٘ح فٖ تؼط الوذاسط . -3

 هشاػاج اإلعرشاذ٘ع٘ح لٌوػ الرذسٗظ ًّْػَ عْاًا أكاى فشدٗاً أّ ظواػ٘اً. -4

 الوؼول٘ح ّالْعائل الرؼل٘و٘ح . خهكاًاخ الوادٗح الوراؼح تالوذسعح كاإلهكاًاهشاػاج اإل -5

 ذؽي٘ق اإلعرشاذ٘ع٘ح لألُذاف الوشظْج هي ذذسٗظ الوْظْع . -6

 هشاػاج الفشّم الفشدٗح الورثاٌٗح ت٘ي الراله٘ز .  -7

 


