
 انخجم االجزًبػً
 صؼٕثخ فً خهك  انفشدٌصبة ، ئر ٌجذعهٕن العٍئخ ػهى ٌؼذ انخجم يٍ انظٕاْش انُفغٍخ انزً رزشن اصبسآ 

ٔلذ ٌفعً ثّ ئنى انخٕف . يؼٓىثُبء صذالبد انؼاللبد انطٍجخ يغ ألشاَّ ٔأصذلبئّ ٔكم يٍ حٕنّ ًٌُٔؼّ يٍ 

.ٔانشْجخ ٔاالظطشاثبد انؼصجٍخ ٔانُفغٍخ  

ٌٔإدي انشؼٕس ثبنخجم ئنى انخٕف يٍ رأدٌخ أي يٓبسح أٔ ػًم خشٍخ يٍ اإلخفبق ثغجت يب ٌجذِ يٍ صؼٕثخ 

.فً انزشكٍض ػهى يب ٌجشي يٍ حٕنّ ٌٔؼجض ػٍ يٕاجٓخ أي غبسيء أٔ حبدس ثًفشدِ  

حأعجبة-   

  *فمذاٌ انًٓبساد االجزًبػٍخ.  *                        عهجٍخ نهُفظ ٔانزادالَظشح ال *           انٕساصخ

:أػشاض انخجم-   

ٔنكٍ ْزِ اِػشاض رظٓش ػُذ رؼشض انخجٕل نًٕلف غٍش يأنٕف نذٌّ كًٕاجٓخ انغشثبء .    نٍغذ نهخجم أػشاظب دائًخ

أٔ عًبع ألٕال ٌصؼت ػهٍّ يزبثؼزٓب أٔ يشبْذح يب نى ٌأنفّ يٍ صٕس ٔرصشفبد كًب ٌزغجت انخٕف نهخجٕل يجشد 

:-ٔيٍ ْزح ىالػشاض.يحبٔنخ انزحذس يغ اَخشٌٍ أٔ انزؼشف ئنٍٓى  

.فً دسجخ انحشاسحثغٍػ  اسرفبع .4   . اسرؼبػ فً انٍذٌٍ.3    . احًشاس انٕجّ ٔاِرٍٍَ.2    . انفىجفبف فً.1  

  انشؼٕس ثٓشٔة انكالو.7    . اصدٌبد فً عشػخ َجعبد انمهت.6   . اإلحغبط ثبنغمٕغ ثغجت اإلغًبء يٍ شذح انخجم.5

.ٔاَخفبض انصٕد  

:ِ ٔاصبسحاَؼكبعبد  

  . انزادػذو انشظب ػ2ٍ  .انًٍم نالَؼضال ٔانجؼذ ػٍ اَخشٌٍ.1

.انخشٍخ يٍ غشح اِعئهخ ٔانزحذس نُخشٌٍ. 3   

 :-توجيوات نفسية لمساعدة االفراد للتخلص من هذة الحالى
 

 .تنمية القدره الذاتية على مواجهة مواقف الحياة.1
 .تقدير االخرين وتقبلهم.2
.اكتساب االصدقاء وتنمية الصداقة وتفهم معطياتها.3  

.فهم الشخص لنفسة. 4  

.الترويح عن النفس فهو يمنح الشخص المتعة واالشباع والنشاط. 5  

. والدراسة اكتساب المفاهيم الجديدة واالتجاهات المرغوبة في ميادين العمل.6  

نهشد ػهى االعزفغبساد أٔ ٔاالعزؼذاد  حًم كزبة أٔ شٍئ يهفذ نالَزجبِ ٌضٍش فعٕل انكضٍشٌٍ، .7

.يالحظبد اَخشٌٍ  

 

  في ضعفالنقاط  كتابة من خالل الذاتية قدراتالوب نفسالب   كسب الثقةةحاولم .8



:- مثآلضعفالالمضادة لنقطة  ضعف الصفة مقابل كل نقطةة باكت عمود خاص  

 اثق بنفسي
 انا محبوب من االخرين

 ال اثق باالخرين
 االخرون يكرهونني

  

فً انحذٌش يغ اَخشٌٍ ٔيٍ أفعم ٔعبئم افززبح انحذٌش ْٕ انضُبء أٔ ئثذاء اإلػجبة   انًجبدسح.9

.ثصفخ أٔ شًء يؼٍٍ فً اَخشٌٍ  

يكبَٓب ٔكٍفٍخ انٕصٕل ئنٍٓب، انًٓى أٌ ػُذ يؼشفخ ل ػٍ أيبكٍ أٔ يحالد يؼٍُخ حزى ؤاطلط نهغٕق ٔأخشل ا.10

شكش يٍ عأنزٓى ػهى نطفٓى ٔأدثٓى ػُذيب أسشذٔن نهؼُٕاٌ انًطهٕةيغ االخشٌٍ ٔػذو َغٍبٌ ثبنحذٌش انًجبدسِ   

:-انًصبدس  

انٕالٌبد انًزحذح/ جبيؼخ عزبَفٕسد/  نهجشٔفٍغٕس فٍهٍت صًٌجبسدٔ /كزبة انخجم*   

   يٕعٕػخ ثشٌزبٍَكب أٌ الٌٍ. 2007يٕعٕػخ ثشٌزبٍَكب انجشٌطبٍَخ". انؼبغفخ"

االرجبْبد انجذٌذح نهغهٕن انششٍذ : انزغهت ػهى انًؼزمذاد انٓذايخ، ٔانًشبػش، ٔانغهٕكٍبد . (2001)ئنٍظ، أنجشد *

.االَفؼبنٍخ انؼالط  Promotheus 

 

 

 

 

ػًبس ػجذ انخبنك ػهً:-اػذاد انطبنت  

        مشروع مادة علم النفس الطبي

ػهً انججٕسي.د:- اششاف  

 كهٍخ انزًشٌط-جبيؼخ ثغذاد

 


