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اذلدف انعاو مه احملاضسج
صؼ٠ٚض ثٌمغثء دجٌّؼٍِٛجس ٚثٌّٙجعثس ثٌّطٍٛدز ٚصؼغ٠ف ُٙدجٌسٍٛن ثٌالػَ
ٌٍّضعح ٚثٌّؼٍُ ثٌج١ض ٚو١ف١ز ثإلػضثص ثٌّضّ١ؼ ٌٍؼٍّ١ز ثٌضضع٠ذ١ز
ٚثٌضضع٠س١ز

سثة وجىد هري احملاضسج
 فمضثْ ثٌذّجؽ ِٓ لذً ثٌّؼٍّٚ ٓ١ثٌّضضعدٓ١
 ثسضشضثَ ثالسجٌ١خ ثٌٍّّٗ فٔ ٟمً ثٌّؼٍِٛجس
ِ جشٙضٖ ػجٌُ ثٌ ِٓ َٛ١صظٛع فِ ٟججي ثٌضضع٠خ ٚثٌضؼٍُ١

أسانية تىفير احملاضسج
 صسٍ١ؾ ثٌؼٛء ػٍ ٝدؼغ ثٌٕمجؽ ثٌٙجِٗ فِ ٟججي ثٌضضع٠خ
 صطذ١ك دؼغ ثٌضّجع ٓ٠ثٌضضع٠ذٗ١
 ثسضؼغثع دؼغ ثالفىجع ثٌجٍّٗ١

* تعد

االوتهاء

مه احملاضسج وتىقع مه ادلشازكني أن

يكىوىا قادزيه عهى معسفح -:
•
•
•
•
•
•
•

ِٙجَ ٚأ٘ضثف ثٌضضع٠خ
ِذجصٜء ثٌضضع٠خ
أٔٛثع ثٌضضع٠خ
لٛثٔ ٓ١ثٌضضع٠خ
ؽغق ثٌضضع٠خ
ثصثح ثٌضضع٠خ
طفجس ثٌّضعح

* متازيه كسس احلاجز

* صّجع ٓ٠ثٌضؼجعف
*أّ٘ ٗ١ثٌضّجعٓ٠
•
•
•
•
•

صؼغف ثٌّشجعو ٓ١دؼؼ ُٙدذؼغ ٚصٛجض ِٕجر ِٕفضخ.
صسجػض ثٌشجٚ ٓ١ٌٛثإلٔطٛثة ٓ١ػٍ ٝثٌّشجعوز.
صشٍض ثٌّضعح ِٓ دؼغ ِشجػغ ثٌمٍك ٚثٌضٛصغ.
صسجػض ف ٟصؼغف ثٌّضعح ػٍ ٝثٌّجّٛػز.
صفؼ ً١ثٌّشجعوز ٚصٕش١ؾ ثٌّشجعوٚ ٓ١صذم١ك ثالعصذجؽ ثٌفٛع.ٞ

* صّغ ٓ٠ثٌضظٚق
مخس طسق نقتم ادلشازكح
• ػضَ ثال٘ضّجَ دجٌّشجعو.ٓ١
• ثالفضغثع دؤٔ٠ ُٙف ّْٛٙثٌٕظغ٠جس.
• ػضَ صى ٓ٠ٛػاللجس ششظ١ز.
• ثٔضمجص ثٌّشطب.
• ػضَ صشج١غ ثٌّشجعوز.

* ماذا وعىي تاإلتداع
ٔشجؽ طٕ٘٠ ٟضعن ثٌؼاللجس ثٌمجةّز د ٓ١ثٌؼٕجطغ ثٌّشضٍفز عُ ٠م َٛدئػجصر
دٕجء ٘ظٖ ثٌؼاللجس ٚفك ٔسك إِٔ ٚظِٛز جض٠ضر
أ ٚوّج ٠مجي أْ  :صذٛي ثٌّؤٌٛف إٌ ٝشٟء غ١غ ِؤٌٛف
أهداف انتدزية وانتدزيس اإلتداعي
أوال  :وقم ادلعموماخ وادلعسفح
• ِشجعوز ثٌجّٛٙع ٚثٌضؼذ١غ ػٓ ثٌغأ.ٞ
• صذس١ؾ ثٌّجصر.
• صمس ُ١ثٌّشجعو ٓ١إٌِ ٝجّٛػجس.
• ثٌّغٔٚز ٚثسضؼّجي صّجع ٓ٠طٕ٘١ز ٚدغو١ز.
• ثٌذّجؽ ٚثٌضذغن د ٓ١ثٌّشجعو.ٓ١
• ثٌضذضط دٍطف ِٕٚجصثص ُٙأحسّجاُ٘.

ثاويا  :تدزية وصقم انقدزاخ وادلهازاخ
صضع٠ذجس ٚصّجع ٓ٠صسجػض ػٍ ٝصّٕ١ز ِٙجعثس ثٌضفى١غ ثٌّشضٍفز.
ٌ -1غؼ أػٛثص ثٌغمجح.
 -2ثٌؼض ثٌسغ٠غ.
 -3أوٛثح ثٌّجء.

ثانثا  :تغيري قىاعاخ وتعديم سهىك
* صّغ ٓ٠طمً ثٌّٙجعثس
مشاكم وحهىل
ثٌّشىٍز  -1 :احتكاز أحد ادلشازكني
• ثالٔضمجي إٌِ ٝشجعن آسغ.
• صٍش١ض ٚجٙز ٔظغ ثٌّشجعن.
• ٔطٍخ ِٕٗ ثالٔضظجع إٌٚ ٝلش ثٌغثدز.
ثٌّشىٍز  -2 :اخلسوج عه ادلىضىع األساسي
• ثٌضٓح ٗ٠دؤْ طٌه سجعػ ثٌّٛػٛع.
• ٔطٍخ ثالٔضظجع ٌذ ٓ١ثٌٛطٛي ٌٍّٛػٛع.
• ثٌضظو١غ دٙضف ثٌّٛػٛع.
ثٌّشىٍز  -3 :ادلقاطعح ادلستمسج وإنقاء انىكاخ
• ٠جخ أْ صى ْٛججصث أللظ ٝصعجز
• ثسضتٕجف ثٌذض٠ظ ِذجشغر
• ثٌطٍخ ِٕٗ صمٍ ً١ثٌٕىجس ف ٟفضغر ثٌغثدز

ثٌّشىٍز  -4 :تصسفاخ تؤثس عهى االوتثاي
• ٔطٍخ ِٕٗ سغثَ ثٌضٛلف ػّج ٠م َٛدٗ.
• ثسضشضثَ ٚسجةً غ١غ ٌفظ١ز.
• إطث وجْ ثٌسٍٛن غ١غ ِؤعغ ٔضججٍ٘ٗ.

ثٌّشىٍز :

 -5اإلحجاو عه ادلشازكح

• ٔطٍخ ِٕٗ ثٌم١جَ دضٚع ثٌمجةض.
• ثسضشضثَ ٚسجةً غ١غ ٌفظ١ز ٌجظح ثٔضذج٘ٗ.
• ثٌضذضط ِؼٗ دفضغثس ثالسضغثدز.
* صّغٕ٠جس  ٚصضع٠ذجس ٌضم٠ٛز ثٌذٛثؽ

آداب ادلدزب
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

أدغص أْ صى ْٛأسّجء ثٌذؼٛع أِجِٚ ُٙشجغ ثالٔضِجػ ٚ
ثٌضؼجعف
أدغص ػٍ ٝثْ ال صمجؽغ ثدضثً
صجٕخ ثالسضٙؼثء ِٓ ثٌذؼٛع ٚصضسً إطث دجٚي أدض ثٌذؼٛع
ثالسضٙؼثء دآسغ
ال صضغصص ف ٟلٛي ال أصع ٞفٙظث س١غ ِٓ ثإلججدز ثٌشجؽتز
أدغص أال صؼغع ثٌّجصر دسغػز وذ١غر دضٚ ٝإْ وجْ ثٌٛلش لظ١غ
صجٕخ ثٌٕىش أ ٚثٌضؼٍ١مجس ثٌّضؼٍمز دمذٍ١ز أِ ٚظ٘خ
ال صظضع أٚثِغ ،دً ثؽٍخ دٍطف ٚثجؼٍ٠ ُٙشؼغ ْٚدؤٔه ٚثدض ُِٕٙ
وٓ أٔ١مج ً فجٌٕجؽ ال صٙضُ دجٌّشذغ فمؾ  ٚإّٔج ٠ؤعغ ػٍ ُٙ١ثٌّظٙغ
وٓ طذٛعثً ف ٟثٌضؼجًِ ِؼ ُٙفدؼؼٌ ُٙض٠ز ِمجِٚز ٌٍضغ١غ
ثدضغَ ثٌٛلش فال صذضأ ِضؤسغثً
ٚال صشغػ دؼض ثٔضٙجء ثٌضٚعر ِذجشغر

قىاوني انتدزية انفعال















ثدؼغ ِذىغثَ ٚثٔضٗ ِٓ ثإلػضثص السضمذجي ثٌٕجؽ.
ثدضأ دىسغ ثٌذٛثجؼ.
ال صٕس ٝدطجلز ثألسّجء.
ثدضأ دضذغ٠ه ثٌّز ِٓ سالي ثٌضّجع.ٓ٠
ثٔمً ثٌذطجلجس ػٕضِج ٕ٠ضمً أطذجدٙج.
جغح ثسضؼّجالس أسغٌٍٛ ٜدز ثالسُ.
ثسضؼًّ ػضر أٌؼجح ٌذفظ ثألسّجء.
صع ثٌّشجعو٠ ٓ١ىضذِ ْٛج صؼٍّ.ٖٛ
ثجؼً ثٌٛلفجس ف ٟأِجوٓ ِٕجسذز.
ثسضؼًّ ثألٌٛثْ ٚال صىغغ ِٓ ثٌٍ ْٛثألدّغ.
ال صطً جٍٛؽ ثٌٕجؽ.
ثسضؼًّ ػضر ٚسجةً إ٠ؼجح ثٌّغثجؼز دجٌىغر.
ال صمً ِٓ ػٕضٖ سؤثي دً ِج ٘ ٟأستٍضىُ.
ال صٕشغً ف ٟفضغثس ثٌغثدز ٚوٓ ِٛجٛص ِؼ.ُٙ

ِغ صذ١جس
ثٌّٛجٙز ثألٌ ٌٝٚغ٠جع ثألؽفجي ٚ /صثص ِذّض ثٌّجّٟ١

