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 مجاالت ارشادٌة  \المحاظرة األولى                                              المادة  

 أ .  م بلقٌس عبد حسٌن  \قسم االرشاد                أ ستاذ المادة  \الثانٌة  \المرحلة 

 مجاال ت علم النفس األرشادي  

ثظفخ ػبِخ ػٍٝ أٔٗ ِدّٛع اٌخذِبد اٌزٟ رٙذف إٌٝ ِسبػذح  \٠ؼشف اٌزٛخ١ٗ

اٌفشد ػٍٝ أْ ٠فُٙ ٔفسٗ ٠ٚفُٙ ِشبوٍٗ ، ٚأْ ٠سزغً إِىب١ٔبرٗ اٌزار١خ ِٓ لذساد 

١ِٚٛي ٚاسزؼذاداد، ٚأْ ٠سزغً إِىب١ٔبد ث١ئزٗ، ف١سذد أ٘ذافبً رزفك ِغ أ٘ذاف 

 ٟ .ث١ئزٗ ٔز١دخ فّٙٗ ٌٕفسٗ، ٠ٚسزط١غ زً ِشبوً ث١ئزٗ ثشىً ػٍّ

ٕٚ٘بن ثؼض اٌذٚي اٌزٟ ا٘زّذ ثزٛظ١ف خذِبد اٌزٛخ١ٗ ٚاإلسشبد ٚ٘ٝ ِب١ٌض٠ب. 

ث١ٓ دٚي اٌؼبٌُ؛ ٚرٌه ألْ ػذَ اال٘زّبَ  71ز١ث أطجر رشر١ت الزظبد٘ب 

ثبٌزٛخ١ٗ ٚاإلسشبد ٠ؤدٞ إٌٝ إ٘ذاس ٌٍطبلبد اٌجشش٠خ؛ ِّب ٠ٕؼىس ثبٌسٍت ػٍٝ 

 اٌّدزّغ ٚاألفشاد .

 اٌزٛخ١ٗ اٌزشثٛٞ  

بٌزٛخ١ٗ اٌزشثٛٞ إِالء ٔٛع ِؼ١ٓ ِٓ اٌزؼ١ٍُ ػٍٝ اٌطالة فٝ ِشازً ال ٠مظذ ث

اٌزؼ١ٍُ اٌّخزٍفخ إِالًء ػشٛائ١بً، ٚفمب ٌٜٙٛ أٚ ِٕضٌخ اخزّبػ١خ ِؼ١ٕخ أٚ ِسزٜٛ 

الزظبدٜ ِؼ١ٓ ٚإّٔب ٠مظذ ثٗ إسشبد إٌبشئ١ٓ. ٠ٚجٕٝ ػٍٝ أسس ػ١ٍّخ ِؼ١ٕخ وٟ 

رٗ اٌؼبِخ، ٚاسزؼذادارٗ اٌخبطخ، ٠ٛخٗ وً فشد إٌٝ ٔٛع اٌزؼ١ٍُ اٌزٞ ٠زفك ِغ لذسا

١ٌِٚٛٗ ا١ٌّٕٙخ اٌشئ١سخ ٚغ١ش رٌه ِٓ طفبرٗ اٌزار١خ. ززٝ إرا ر١سش ٌٗ ِثً ٘زا 

إٌٛع ِٓ اٌزؼ١ٍُ وبْ اززّبي ٔدبزٗ وج١شاً ٚثبٌزبٌٟ ٠سزط١غ أْ ٠مّذَ خذِبد 

 .ٌٍّدزّغ فٝ ٘زا اٌّدبي

بػذرٗ ػٍٝ اخز١بس رٍه اٌخذِخ اٌزٝ رمذَ ٌٍفشد ثٙذف ِس\٠مظذ ثبٌزٛخ١ٗ إٌّٟٙ 

ِٕٙخ رزٕبست ِغ لذسارٗ ٚاسزؼذادارٗ، ١ٌِٚٛٗ، ٚخجشارٗ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزٝ ِش ثٙب، 

ٚأ٠ضب رض٠ٚذٖ ثّؼٍِٛبد ػٓ ِمِٛبد إٌدبذ فٝ ٘زٖ إٌّٙخ ِٚٓ اٌّّىٓ رمذ٠ُ 

 خذِبد اٌزٛخ١ٗ اٌزس٠ٍٟٛ إرا رطٍت األِش رٌه 

 

ػٍُ إٌفس االسشبدٞ ٠شزًّ ػٍٝ اسثؼخ ِدبالد أسبس١خ ٚاٌجؼض  ٠زخظض فٟ 

  -أزذ٘ب ٠ٚشوض ػ١ٍٗ ٕٚ٘بن اسثؼخ ِدبالد ٌؼٍُ إٌفس االسشبدٞ ٟٚ٘ :

ٌمذ رسذثٕب أْ اإلسشبد ٠زؼبًِ ِغ األفشاد ٚاٌدّبػبد ثٙذف ر١ّٕخ اإلِىب١ٔبد 

 ٚص٠بدح فبػ١ٍزٙب داخً زدشح اإلسشبد ٚخبسخٙب.

 بالد اإلسشبد إٌٝ :ٚ رظٕف ِد  

ِدبالد اإلسشبد زست ١ِذاْ أٚ ِدبي اٌذساسخ، ٠ٚشًّ اإلسشبد ) إٌّٟٙ،  -7

 ٚاألسشٞ، ٚاٌضٚاخٟ (.
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ِدبالد اإلسشبد زست اٌفئبد اٌّسزف١ذح ِٕٗ، ٠ٚشًّ إسشبد ) األطفبي،  -2 

 اٌشجبة، اٌىجبس، اٌّؼبل١ٓ (. 

 ِدبالد اإلسشبد زست اٌفئخ اٌّسزف١ذح ِٕٗ

 :األطفال إرشاد -1

 نموه مسار ٌتحدد ففٌها المستقبل، إنسان بناء فً األساس حجر الطفولة تمثل   

 وتتشكل شخصٌته، مالمح ٌتحدد وفٌها واالنفعالً، واالجتماعً والعقلً الجسدي

 ركائز وهً والعطاء، واالنتماء االلتزام مفاهٌم ٌتعلم وفٌها واتجاهاته، قدراته

 .المبدعة الفعالة للشخصٌة أساسٌة

 إلى ٌتعرضون واالنفعالً، واالجتماعً والعقلً الجسمً نموهم أثناء واألطفال  

 ٌساعدهم من إلى خاللها ٌحتاجون متعددة، وانفعالٌة سلوكٌة واضطرابات مشكالت

 التً األزمات بعض إلى(  ارٌكسون ٌرى كما)  تعرضون كما. مواجهتها على

 .تواجههم

 وذلك األطفال مساعده عملٌة) بؤنه األطفال إرشاد تعرٌف ٌمكن ذلك ضوء وعلى

 السلٌم النمو لتحقٌق ـ وعالجٌة وإنمائٌة وقائٌة برامج عبر المختلفة، الخدمات بتقدٌم

 (.المتوافقة الفاعلة الشخصٌة وبناء المختلفة بمظاهره

 : نموهم تعترض التً المشكالت من عدد مع األطفال إرشاد وٌتعامل   

 .الشهٌة وفقدان األكل فً اإلفراط وتشمل التغذٌة، اختالالت -أ

 . الالإرادي والتبرز التبول وتشمل اإلخراج، اختالالت -ب

 

 مع العالقة ومشكالت االجتماعٌة السلوكٌات اجتماعٌة،وتشمل اختالالت -ج

 (.البذيء الكالم الكذب، الخجل،) اآلخرٌن

 .واالكتئاب والقلق والخوف الغٌرة انفعالٌة،وتشمل اختالالت -د

 .الدراسً والتؤخر والقراءة الكالم صعوبات وتشمل التعلم، اختالالت -هـ

 .األظافر وقضم األصابع مص العادات،وتشمل اختالالت -و

 إلى ذلك ٌتعدى وإنما المشكالت هذه مع التعامل على األطفال إرشاد ٌقتصر وال   

 السوٌة الشخصٌة وتشكٌل بناء على تساعد التً واإلنمائٌة الوقائٌة البرامج وضع

 .المنتجة الفاعلة
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 .والمراهقٌن الشباب إرشاد:  ثانٌا  

 وانفعالٌة وعقلٌة واجتماعٌة وجنسٌة جسمٌة تغٌرات مرحلة المراهقة مرحلة تعتبر  

 جماعة إلى الجدٌد االنتماء ٌعنً االنتقال وهذا.الرشد إلى الطفولة من الفرد تنقل

 ٌعنً التكٌف وهذا الجدٌد، الوسط مع التكٌف المراهق من تقتضً جدٌدة وبٌئة

 التً الطفلٌة األسالٌب محل التعامل فً وأسالٌب السلوك من أرقى نماذج إحالل

 مٌالد المرحلة هذه ففً الذات، عن البحث مرحلة المرحلة هذه وتعتبر اعتادها،

 وكثرة القرارات اتخاذ مرحلة أنها كما متمٌزة، مستقلة كذات للفرد حقٌقً

 التقدٌر إلى الحاجة مثل جدٌدة حاجات ظهور مرحلة أنها باإلضافة الصراعات،

 نموه اضطرب والمساعدة واإلرشاد التوجٌه المراهق ٌجد لم فإن وغٌره، والمحبة

 . توافقه وساء مشاكله وكثرت

 بتقدٌم وذلك مساعدتهم، إلى تهدف عملٌة بؤنه) الشباب إرشاد تعرٌف وٌمكن  

 السوي التوافق تحقٌق بهدف لهم والعالجٌة والنمائٌة الوقائٌة اإلرشادٌة الخدمات

 من عدد مع السن هذا فً اإلرشاد وٌتعامل ،(اإلٌجابٌة الشخصٌة وبناء السلٌم والنمو

 :  المثال سبٌل على نموهم أثناء المشكالت

 :مثل الحاجات من عدد على تشتمل والتً جنسٌة، مشكالت ـ1

 .الجنسٌة الحقائق بعض معرفة إلى المراهق حاجة ـ أ   

 .النمو مظاهر من كمظهر الجنسً النضج تقبل إلى الحاجة ـ ب  

 :مثل الحاجات من عدد على تشتمل والتً والمهنً، التربوي المستقبل مشكالت ـ2

 .المدرسة بعد سٌعمله فٌما واإلرشاد التوجه إلى المراهق حاجة ـ أ

 نوع تحدٌد من ٌتمكن حتى ومٌوله وقدراته نفسه فهم إلى المراهق حاجة ـ ب 

 .المستقبلٌة مهنته أو دراسته

 :مثل الحاجات من عدد على تشتمل والتً نفسٌة، مشكالت ـ3

 عن البحث فً ومساعدته بنفسه ثقته وتدعٌم ذاته تؤكٌد إلى المراهق حاجة ـ أ  

 .الشخصٌة هوٌته

 .النفسٌة مشكالته حل فً ٌساعده من إلى حاجته ـ ب  

 :مثل الحاجات من عدد على تشتمل والتً مدرسٌة، مشكالت ـ4

 .والدرجات االمتحانات قلق من التحرر إلى حاجته ـ أ  

 .زمالئه ونحو التعلٌم نحو إٌجابٌة اتجاهات تكوٌن إلى حاجته ـ ب  
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 :مثل الحاجات من عدد على تشتمل والتً أسرٌة، مشكالت ـ5 

 .علٌة طرأت التً والتغٌرات الهتماماته الوالدٌن تفهم إلى حاجته ـ أ  

 .واألخوة الوالدٌن مع متوازنة عالقة إقامة إلى حاجته ـ ب  

 :مثل الحاجات من عدد على تشتمل والتً اجتماعٌة، مشكالت ـ6

 .وتهدٌه سلوكه توجه التً القٌم من نسق بناء إلى المراهق حاجة ـ أ 

 .ومشكالته بمتاعبه إلٌهم ٌفضً جٌدة صداقات تكون إلى حاجته ـ ب  

 :مثل الحاجات من عدد على تشتمل والتً صحٌة، مشكالت ـ7

 .والجسدي الصحً نموه لرعاٌة صحٌة خدمات إلى حاجته ـ أ  

 .السن هذا فً له تحدث التً الجسمٌة التغٌرات طبٌعة فهم إلى حاجته ـ ب  

 :مثل الحاجات من عدد على تشتمل والتً أخالقٌة، مشكالت ـ8

 .االنحراف من تحمٌه التً الدٌنٌة بالقٌم التزود إلى حاجته ـ أ  

 القٌم، عن الخروج عن الناتجة الذنب مشاعر مع للتعامل التوجٌه إلى حاجته ـ ب  

 .النفسٌة الصراعات مع والتعامل

هذا وتتضمن المحاضرة طرح األسئلة على الطلبة ومناقشتهم فً محتوى المادة 

 والمعانً الغامضةوشرح وتوضٌح المصطلحات 
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 مجاالت ارشادٌة   \المحاظرة الثانٌة  

 

 .الكبار إرشاد ـ: ثالثا  

 الكبار ٌتعرض حٌث السن، كبار لفئة والمساعدة العون تقدٌم على ٌشتمل وهو   

 ونشاطه، الفرد قوة تدهور فً تتمثل عكسٌة جسمٌة، تغٌرات: مثل متعددة لمتغٌرات

 البشرة، جفاف التجاعٌد، ظهور) مثل الخارجً مظهره فً وتغٌرات

 ضمور المركزي، العصبً الجهاز نشاط بطئ)  مثل فسٌولوجٌة، ،تغٌرات(وغٌره

 ضعفها أو باآلخرٌن العالقة فقدان)  اجتماعٌة،مثل تغٌرات ،( وغٌره القلب، فً

 قلق وخاصة بالقلق ٌصاب نفسٌة، تغٌرات ،(األقارب أو العمل زمالء فقدان نتٌجة

 . وغٌره واالكتئاب والخوف الموت،

 و نفسٌة واضحة آثارا تترك النمو مظاهر جمٌع فً التغٌرات هذه أن شك وال   

 هذا مع التكٌف على هإالء تساعد إرشادٌة برامج إلى الحاجة ٌبرز مما اجتماعٌة،

 .اإلمكان قدر والمشكالت العقبات وتجاوز التغٌرات

 كافة بتقدٌم وذلك السن كبار مساعدة عملٌة) بؤنة الكبار إرشاد تعرٌف وٌمكن  

 من أكبر قدر تحقٌق بهدف وصحٌا   واجتماعٌا   نفسٌا   رعاٌتهم من تمكن التً الخدمات

 (.المرحلة هذه متغٌرات مع التكٌف

 :  على السن لكبار تقدٌمها ٌمكن التً اإلرشادٌة الخدمات وتشتمل   

 رعاٌة موضع بؤنهم السن كبار شعور فً وتتمثل الصحٌة، الرعاٌة خدمات -أ

 .لهم المناسبة الصحٌة الرعاٌة وتقدٌم صحٌة

 على الكبٌر مساعدة على الخدمات هذا وتتركز واجتماعٌة، نفسٌة خدمات -ب

 .المهنً التقاعد مع التكٌف

 .طبٌعً أمر أنها على واالنتكاسٌة والجسمٌة الفسٌولوجٌة التغٌرات تقبل -ج

 .الموت حقٌقة تقبل -د

 األعمال ببعض االلتحاق على مساعدتهم فً وتتمثل المهنً، اإلرشاد خدمات هـ

 .الخٌرٌة أو التطوعٌة

 حل على الكبار مساعدة فً الخدمة هذه وتتمثل العالجً، اإلرشاد خدمات -و

 .المرضٌة والمخاوف الكآبة إلى األمر فٌصل تتفاقم ال حتى بؤول أوال   مشكالتهم

   

 



6 
 

 

 .المعاقٌن إرشاد:  رابعا"   

 ٌعانً التً الفئة تلك إلى المختلفة الخدمات تقدٌم فً اإلرشاد من النوع هذا ٌتمثل   

 مثل عقلٌة أو الشلل، مثل حركٌة أو والعمى، الصم مثل حسٌة إعاقات عن أفرادها

 :متعددة مشكالت من هإالء وٌعانً الجنوح، مثل اجتماعٌة أو العقلً، الضعف

 على عبء بؤنهم واإلحساس والعزلة االنسحاب حٌث اجتماعٌة، مشكالت -أ

 .اآلخرٌن

 طموحهم مستوى وانخفاض ذواتهم عن السلبٌة المفاهٌم مثل نفسٌة، مشكالت -ب

 .االقتدار وعدم الدونٌة مشاعر ونمو

 العلم أصحاب وإحجام أمامهم العمل فرص نقص مثل ومهنٌة، تربوٌة مشكالت -ج

 .تشغٌلهم عن

 السلبٌة اآلخرٌن ونظرة بهم الزواج عن اآلخرٌن إحجام مثل أخرى، مشكالت -د

 .نحوهم

 الخدمات تقدٌم تتضمن المعاقٌن مساعدة عملٌة)بؤنه المعاقٌن إرشاد وتعرٌف   

 النفسً التكٌف من تمكٌنهم بهدف والتربوٌة واالجتماعٌة والنفسٌة الصحٌة المختلفة،

 (.الحٌاة فً واالجتماعً والمهنً

 :المعاقٌن إلرشاد اإلرشادٌة الخدمات  على للمعاقٌن تقدم التً الخدمات وتشتمل    

 كالمساعدات التعوٌضٌة األجهزة توفٌر على وتشتمل. الصحٌة الرعاٌة خدمات -أ

 .وغٌره الصناعٌة، واألطراف والبصرٌة، السمعٌة،

 الكشف ومحاولة المعاقٌن، تعلٌم فً التوسع وتشتمل التربوي، اإلرشاد خدمات -ب

 مجاالت فً بتفوق المعاق ٌشعر حتى تنمٌتها على والعمل األخرى قدراتهم عن

 .بنفسه ثقته له ٌعٌد مما معٌنة

 وشمولها للمعاقٌن المهنً التؤهٌل مإسسات فً التوسع وتشتمل تؤهٌلٌة، خدمات -ج

 .للمعاقٌن العمل فرص من مزٌد وإتاحة اإلعاقة، فئات تغطً بحٌث

 الواقع وتقبل باهلل اإلٌمان تدعٌم وتشتمل واالجتماعً، الدٌنً اإلرشاد خدمات -د

 .عزلهم وعدم العامة الحٌاة فً المعاقٌن إدماج على والعمل وقدر، قضاء باعتباره

 كٌفٌة معرفة إلى األسرة أفراد توجٌه على وتشتمل األسري، اإلرشاد خدمات -هـ

 ومسئولٌتهم اإلعاقة طبٌعة عن بالمعلومات األسرة أفراد وتزوٌد المعاق، مع التعامل

 بؤنه إشعاره أو إهماله أو رفضه وعدم المعاق تقبل على األخوة ومساعدة تجاهها

  .اإلعاقة صاحب نحو واتجاهاتهم األسرة أفراد نظرة تحسٌن ثم ، عبء
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هذا وتتضمن المحاضرة طرح األسئلة على الطلبة ومناقشتهم فً محتوى المادة  

 وشرح وتوضٌح المصطلحات والمعانً الغامضة 

 

 :الدراسة مجال أو مٌدان حسب اإلرشاد مجاالت \ الثالثة   المحاظرة ا

 تقدٌم تتضمن إنسانٌة عملٌة) بؤنه التربوي اإلرشاد وٌعرف .التربوي اإلرشاد: أوال    

 على لمساعدتهم الطالب إلى وعالجٌة وإنمائٌة وقائٌة برامج عبر إرشادٌة خدمات

 المشكالت على والتغلب فٌها واالستمرار بها وااللتحاق المناسبة الدراسة اختٌار

 (.األكادٌمٌة واإلنتاجٌة التوافق تحقٌق بغٌة تعترضهم التً

 محور الطالب وٌعتبر التربوي، لإلرشاد الحٌوي المجال والجامعة المدرسة تعتبر 

 التً المشاكل من عددا الجامعة أو المدرسة فً الطالب وٌواجه اإلرشادٌة، العملٌة

 :على تشتمل والتً المدرسً تحصٌله دون تحول

 .المدرسً نظام ومع المدرسة ومع اآلخرٌن مع العالقة مشكالت ـ أ  

 .المذاكرة وعادات الدرجات مشكالت ـ  ب 

 .دراسٌا المتؤخر الطالب ، طالب بكل خاصة انفعالٌة مشكالت ـ ج 

 .الخ. ... المناسب التخصص اختٌار مشكالت ـ د 

 : تحقٌق إلى اإلرشادٌة الخدمات وتهدف 

 .الدراسة نوع اختٌار على الطالب مساعدة ـ1  

 .فٌها النجاح على الطالب مساعدة ـ 2  

 .العلٌا مستوٌاتها إلى الدراسة فً االستمرار ـ3 

 : إلى اإلرشادٌة الخدمات وتتنوع 

 .  الطالب بتعرٌف تتعلق خدمات ـ1  

 .المعلومات خدمات ـ2  

 .المدرسً التوافق سوء حاالت عن المبكر الكشف خدمات ـ3  

 .تحصٌلٌا   للمتؤخرٌن تقدم التً اإلرشادٌة الخدمات ـ4  

 .للمتفوقٌن تقدم التً اإلرشادٌة الخدمات ـ5  

 .المدرسً الجو  مع التكٌف خدمات ـ 6
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 :المهنً اإلرشاد:ثانٌا     

 على الفرد مساعدة إلى وٌهدف اإلرشاد، مجاالت أقدم من المهنً اإلرشاد ٌعتبر    

 واالستمرار المهنة لهذه وإعداده وطموحه ومٌوله لقدراته وفقا   معٌنة مهنة اختٌار

 النفسً والتوافق الوظٌفً والرضا اإلنتاجٌة، الكفاٌة تحقٌق بهدف فٌها،

 الفرد تعترض التً المشكالت مواجهة إلى المهنً اإلرشاد وٌهدف واالجتماعً،

 من ٌزٌد مما المهنً الرضا لتحقٌق تطلعاته وفً زمالئه مع عالقاته وفً عمله فً

ظٙشد اٌسبخخ إٌٝ اإلسشبد إٌّٟٙ ٌضشٚسح اٌّضاٚخخ ث١ٓ  .عمله فً الفرد فاعلٌة

ف١ٙب، ٠ٚمظذ ثبإلسشبد إٌّٙٝ ػ١ٍّخ ِسبػذح اٌفشد فٝ  اٌفشد ٚإٌّٙخ اٌزٝ ٠ؼًّ

اخز١بس ِٕٙزٗ، ثّب ٠زالءَ ِغ اسزؼذادارٗ، ٚلذسارٗ، ١ٌِٚٛٗ  ِٚطبِسٗ، ٚظشٚفٗ 

االخزّبػ١خ، ٚخٕسٗ، ٚاإلػذاد ٚاٌزأ١ً٘ ٌٙب ،ٚاٌذخٛي فٝ اٌؼًّ، ٚاٌزمذَ، ٚاٌزشلٝ 

 ف١ٗ ، ٌزسم١ك أفضً ِسزٜٛ ِٓ اٌزٛافك إٌّٙٝ .

 بد إٌّٟٙ إٌٝ ٚضغ اٌفشد إٌّبست فٝ اٌؼًّ إٌّبست. ٠ٚٙذف اإلسش

 العملٌة والخبرة النظرٌة بالمعلومات بتزوٌده وذلك لمهنته الفرد إعداد إلى ٌهدف كما

 .المهنة بهذه المتعلق والتكنولوجٌا العلمً التقدم لمتابعة الخاصة المهارات وإكسابه ،

 التً الخدمات من مجموعة تتضمن مساعدة عملٌة) بؤنه المهنً اإلرشاد وٌعرف

 (.ومٌوله وأهدافه قدراته مع تتالءم التً المهنة اختٌار فً لمساعدته للفرد تقدم

 :على المهنٌة اإلرشادٌة الخدمات  وتشتمل  

 .المهنٌة المعلومات بتقدٌم تتعلق خدمات -أ

 .الحٌاة فً وأهدافهم وبقدراتهم بؤنفسهم األفراد بتعرٌف تتعلق خدمات -ب

 .المهنٌة االستشارة خدمات -ج

 .المهنٌة والمهارة المهنً التدرٌب خدمات -د

 .المهنً التوافق خدمات هـ

 المشكالت المهنٌة  

ِشىالد االخز١بس إٌّٙٝ : اٌّطٍٛة ٕ٘ب اخز١بس اٌؼبًِ إٌّبست ٌٛضؼٗ فٝ اٌؼًّ -

 إٌّبست ٚاضؼب فٝ اٌسسجبْ شخظ١خ اٌفشد ٚ إِىبٔبرٗ  ١ٌِٚٛٗ .

 اإلػذاد إٌّٟٙ : رزؼٍك ثئػذاد االشخبص ٌٍّٙٓ ٔفس١ب ٚرشث٠ٛب ٚرذس٠ج١ب .ِشىالد -

ِشىالد اٌزٛص٠غ : أٞ ِشاػبح رٛص٠غ اٌمٜٛ اٌؼبٍِخ ػٍٝ اٌّٙٓ اٌّخزٍفخ؛ ألٕٔب ٔسّغ -

 أْ ِٕٙذسب ٠ؼًّ ِؼٍّب، ٚ٘زا اإلسشبد ٠سبػذ ػٍٝ اٌزغٍت ػٍٝ ٘زٖ اٌّشىٍخ .

اٌزمذَ إٌٝ اٌؼًّ، ٚو١ف١خ ًِء طٍجبد ِشىالد االٌزسبق ثبٌؼًّ: رزؼٍك ثطشق -

 االٌزسبق ِٚمبثٍخ أطسبة اٌؼًّ .
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اٌزشث١خ ا١ٌّٕٙخ : رزضّٓ ثشٔبِدب ١ِٕٙب رؼ١ّ١ٍب ٠ذٚس زٛي ِسٛس سئ١سٝ ٚ٘ٛ  -1     
ر١س١ش اٌّؼٍِٛبد ا١ٌّٕٙخ ف١ّب ٠زؼٍك ثّزطٍجبد اٌشخظ١خ ثظفخ ػبِخ ، ِٚزطٍجبد 

ٚث١ئخ اٌؼًّ ثشش٠ب ٚخغشاف١ب ٚٔظبَ اٌزشل١خ اٌّٙٓ ثأٔٛاػٙب اٌّخزٍفخ خس١ّب ٚػم١ٍب ، 
 ٚاٌؼًّ ِسزمجال.

رس١ًٍ اٌؼًّ : ٠زُ ثزسذ٠ذ ِزطٍجبد اٌؼًّ ِٓ اٌّٙبساد اٌدس١ّخ ٚاٌؼم١ٍخ، ١ِٚبد٠ٕٗ،  -2   
ٚطج١ؼزٗ، ٚظشٚفٗ، ٚػٛاًِ إٌدبذ ٚاٌزمذَ ف١ٗ، ِٚسزمجٍخ، ٚرخظظبرٗ اٌفشػ١خ 

 ٌٕٛٛخٟ اٌسش٠غ طٛس اٌؼٍّٟ، ٚاٌزىاٌّزؼذدح، ٚاٌّزطٛسح ِغ اٌز

االخز١بس إٌّٟٙ: ٠ٙزُ اإلسشبد إٌّٟٙ ثّسبػذح اٌشخض فٝ ارخبر اٌمشاساد اٌخبطخ  -    3
 ثبالخز١بس إٌّٟٙ ، ٚاٌالصِخ ٌٍزخط١ظ ٌٍّسزمجً إٌّٟٙ .

اٌزذس٠ت إٌّٟٙ: ٚ٘ٛ أِش ضشٚسٜ الوزسبة اٌّٙبسح اٌّطٍٛثخ ٌٍم١بَ ثبٌؼًّ،  -4

ٌٍٕدبذ ف١ٗ . ٚ٘زا ِٓ خالي اٌزذس٠ت فٝ ِشاوض ٚاٌٛطٛي إٌٝ اٌىفبءح اٌالصِخ 

 اٌزذس٠ت إٌّٟٙ اٌزٟ رمذَ ّٔبرج ِٓ اٌس١بح اٌؼ١ٍّخ فٟ شىً ػًّ ١ِذأٟ .

٘زا ٚرزضّٓ اٌّسبضشح طشذ األسئٍخ ػٍٝ اٌطٍجخ ِٕٚبلشزُٙ فٟ ِسزٜٛ اٌّبدح 

 ٚششذ ٚرٛض١ر اٌّظطٍسبد ٚاٌّؼبٟٔ اٌغبِضخ
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 :الزواجً اإلرشاد:ثالثا    \المحاظرة الرابعة   

 ومودة لإلنسان وراحة وأمن سكن فٌه البشرٌة، السعادة طرٌق الزواج ٌعتبر 

 لتسكنوا أزواجا   أنفسكم من لكم خلق أن آٌاته ومن:“ تعالى قال الناس بٌن ورحمه

 (.21:الروم) “ٌتفكرون لقوم آلٌات ذلك فً إن ورحمة مودة بٌنكم وجعل إلٌها

اإلسشبد اٌضٚاخٝ ٘ٛ ػ١ٍّخ ِسبػذح اٌفشد ػٍٝ اخز١بس صٚخٗ، ٚاالسزؼذاد ٌٍس١بح 
اٌضٚخ١ٗ، ٚاٌذخٛي ف١ٙب ٚاالسزمشاس، ٚاٌسؼبدح، ٚرسم١ك اٌزٛافك اٌضٚاخٝ، ٚزً ِب 

 لذ ٠طشأ ِٓ ِشىالد صٚخ١خ ، لجً اٌضٚاج ٚأثٕبءٖ ٚثؼذٖ .
اٌظغ١شح ٚاٌّدزّغ اٌىج١ش، ٠ٚٙذف اإلسشبد اٌضٚاخٟ إٌٝ رسم١ك اٌسؼبدح ٌألسشح 

ٚرٌه ثزؼ١ٍُ اٌشجبة أطٛي اٌس١بح اٌضٚخ١خ اٌسؼ١ذح ٚاٌؼًّ ػٍٝ اٌدّغ ث١ٓ أٔست 
اٌضٚخ١ٓ، ٚرٌه ثٙذف ٚلبئٟ ٚاٌّسبػذح فٟ زً ٚػالج ِب لذ ٠طشأ ِٓ ِشىالد أٚ 

 اضطشا ثبد صٚخ١خ .

 تقدم التً اإلرشادٌة الخدمات مجموعة)  بؤنه الزواج اإلرشاد تعرٌف وٌمكن 

 وحل والتوافق، االستقرار وتحقٌق المناسب، الشرٌك اختٌار بهدف لألزواج

 (.الزوجٌة بالحٌاة تعصف قد التً المشكالت

 :الزواجً اإلرشاد خدمات عن أما   

 .الزوجٌة الحٌاة طبٌعة عن المتكاملة المعلومات تقدٌم -أ

 .المناسب الشرٌك اختٌار فً المساعدة -ب

 .الزوجٌة والمشكالت الخالفات حل فً المساعدة -ج

 .المختلفة الزوجٌة القرارات اتخاذ فً المساعدة -د

 الزوجٌة الحٌاة خدمة -هـ

 مشكالت الزواج  

 أوال : مشكالت قبل الزواج

 ِشىٍخ اخز١بس اٌضٚج : ٠دت أْ ٠ىْٛ اخز١بس اٌضٚج ٔز١دخ اٌزٛافك ث١ٓ اٌضٚخ١ٓ . -

اٌؼٕٛسخ : ٠ٚمظذ ثٙب رأخش سٓ اٌضٚاج ػٕذ اٌفز١بد ٚاٌزوٛس، ٚ٘ٝ زشِبْ ِؤثذ ِٓ -

اٌس١بح اٌضٚخ١خ، ٠ٕٚشأ ػٓ ِشىٍخ اٌؼٕٛسخ ثؼض اٌّشىالد ِثبي اٌغ١شح ٔز١دخ رض٠ٚح 

 اٌفزبٖ األطغش ِٓ اٌىج١شح، ٚٔز١دخ رٌه أ٠ضب رظٙش ِشىٍخ فمذاْ اٌثمخ ثبٌٕفس . 

ٚ٘ٛ االِزٕبع ػٓ اٌضٚاج ٔز١دخ فمذاْ اٌثمخ فٝ إلزدبَ ٚاإلضشاة ػٓ اٌضٚاج: ا-

اٌدٕس ا٢خش، أٚ ٔز١دخ أصِخ أٚ طذِخ ػبطف١خ، أٚ سغجخ ِٓ اٌفشد فٝ أزظبس صٚخخ 

 ِثب١ٌخ، ف١فٛرٗ لطبس اٌضٚاج .
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اٌزفبٚد ث١ٓ اٌضٚخ١ٓ: ٠ٚمظذ ثٗ ػذَ اٌزىبفؤ ث١ٓ اٌضٚخ١ٓ ِٓ ز١ث اٌدبٔت  -

ظبدٜ. ف١شؼش أزذ اٌدبٔج١ٓ ثبٌٕمض ٕٚ٘ب االٔفؼبٌٝ، ٚاالخزّبػٝ، ٚاٌثمبفٝ ٚااللز

 رظجر اٌس١بح اٌضٚخ١خ غ١ش ِشغٛثخ .

 ِشىالد أثٕبء اٌضٚاج  

 ِشىالد رٕظ١ُ إٌسً . -

 اٌؼمُ . -

 رذخً األً٘ ٚاأللبسة . -

 رؼذد اٌضٚخبد . -

 اضطشاة اٌؼاللبد اٌضٚخ١خ . -

 اٌّشىالد اٌدٕس١خ . -

 اٌخ١بٔبد اٌضٚخ١خ -

 ساثؼبً: اإلسشبد األسشٞ.

رؼزجش األسشح اٌج١ئخ اٌطج١ؼ١خ اٌزٟ رزؼٙذ اٌطفً ثبٌشػب٠خ فٟ سٕٛارٗ األٌٚٝ، ٚرىسجٗ   

االردب٘بد ٚاٌم١ُ ِٚؼب١٠ش اٌسٍٛن اٌم٠ُٛ، ٚرزىْٛ األسشح ِٓ األة ٚاألَ ٚاألٚالد، 

 ٌٚىٓ فٟ أز١بْ وث١شح رضطشة اٌس١بح األسش٠خ، ِّب ٠ٕزح ػٕٗ ِشىالد:

 أ ـ ٔفس١خ ٚاخزّبػ١خ.  

 اٌخالفبد اٌٛاٌذ٠ٓ. ة ـ ِشىٍخ 

 ج ـ ِشىٍخ اٌزسٍظ ِٓ أزذّ٘ب ػٍٝ ا٢خش.

٠ٚٙذف اإلسشبد األسشٞ ثٛخٗ ػبَ ػٍٝ رمذ٠ُ اٌؼْٛ ٚاٌّسبػذح ألفشاد األسشح    

ٌضّبْ رٛافمٙب ٚاسزّشاس٘ب ٚزً ِشىالرٙب ثغ١خ رسم١ك أ٘ذافٙب إٌّٛطٗ ثٙب ِٓ رشث١خ 

 ٚإػذاد اٌطفً ٚإوسبثٗ اٌم١ُ ٚاالردب٘بد ٚرشى١ً شخظ١زٗ ػٍٝ ٔسٛ إ٠دبثٟ فؼبي.

 فزشزًّ ػٍٝ : أِب ػٓ اٌخذِبد اإلسشبد٠خ األسش٠خ

خذِبد اٌّؼٍِٛبد ػٓ طج١ؼخ اٌس١بح األسش٠خ ٚششٚط ٔدبزٙب ٚاٌٛاخجبد  -7

 ٚاٌّسؤ١ٌٚبد اٌٍّمبح ػٍٝ ػبرك وً فشد.

اٌّسبػذح فٟ زً اٌخالفبد األسش٠خ ٚإصاٌخ أسجبة االخزالف ٚاٌؼًّ ػٍٝ رمش٠ت  -2

 ٚخٙبد إٌظش.

ثشاِح ٚلبئ١خ ٚإّٔبئ١خ خذِبد إسشبد ٔفس١خ ٚاخزّبػ١خ أخشٜ. رزّثً فٟ رمذ٠ُ  -3

 رؼًّ ػٍٝ ص٠بدح رّبسه األسشح.

هذا وتتضمن المحاضرة طرح األسئلة على الطلبة ومناقشتهم فً محتوى المادة 

 وشرح وتوضٌح المصطلحات والمعانً الغامضة 
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