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  تصور مقرتح من منظور املدخل الروحي يف خدمة الفرد للحد من ظاهرة التنمر املدرسي          

  ١/٤/٢٠٢١تار�خ ن�� ال���     ١/٣/٢٠٢١تار�خ اس�الم ال���   

  :م���ل�

اســـ�ه�ف� هـــ�ه ال�راســـة  االخ�ـــائ��� االج��ـــاع��� العـــامل�� ��عاهـــ� ال�عـــ�ث اإلســـالم�ة       

�ی� أه� االسال�� واالس��ات���ات العالج�ة في ال��خل ال�وحـي ال�ـي تف�ـ� االخ�ـائي لل�اف�ی�ل��

االج��ــاعي فــي ع�لــة ومــ�� ت���فهــا ل�ــاه�ة ال���ــ� ال��رســي وتــ� ت����ــ�  اســ��ارة اســ���ان 

�اســ���ام مــ�هج ال��ــح االج��ــاعي ال�ــامل ل���ــع االخ�ــائ��� االج��ــاع��� العــامل�� ��عاهــ� 

وت�صل� ال�راسة إلى اآلتي: ال��خل ال�وحي في خ�مة الف�د ��عي ل��ق�ـ�  ال�ع�ث اإلسالم�ة

ال�غ��ـــ� ال��غــــ�ب ��ــــة للفــــ�د وال����ــــع، ال�ــــ�خل ال�وحــــي لــــه م�ــــاد� ومهــــارات تک�ــــ� ال�ــــ�� 

واالخال��ات وال��ار�ة الفعالة، ی�� ال��خل ال�وحي ان �اه� ال���� ��� م�جه�ها مـ� خـالل 

  اال��ان�ة للف�د. ال��ارسات ال�ی��ة واالسال��

 ال�ل�ات ال�ف�اح�ة: 

  .األخ�ائ�� اإلج��اع�� ،ال���� ال��رسي ،ال��خل ال�وحي      

Abstract: 

      This study targeted social workers working at the Islamic Institutes 
of The B'ath for expatriates to identify the most important methods and 
treatment strategies in the spiritual entrance that benefit the social 
worker in the currency and the extent of its mitigation of the 
phenomenon of school bullying and a questionnaire form was 
fabricated using the comprehensive social survey method for all social 
workers working in the Islamic institutes and the study reached the 
following:  The spiritual input in the service of the individual seeks to 
achieve the desired change in the individual and society, The spiritual 
entrance has principles and skills that gain values, ethics and active 
participation, The spiritual entrance sees that the phenomenon of 
bullying is aimed at it through religious practices and religious methods 
of the individual student. 

Key words:  Spiritual entry; school bullying; social workers. 
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 اوًال : م��لة ال�راسة:

ان ال�علــــــ�� هـــــــ� ع�ل�ــــــة ال�غ��ـــــــ� ال�ـــــــاتج علــــــى الفـــــــ�د واألســــــ�ة وال����ـــــــع ��ـــــــفة  

عامـــــة ���ـــــاج لل��ـــــ�ة وال�غ�ـــــ�ات ال��حل�ـــــة ال�ات�ـــــة عـــــ� ال��ـــــج وال��ـــــ� وال�ـــــي ت��ـــــح جل�ـــــا 

علــــى معــــارف ال�ــــ�عل� وات�اهاتــــه وســــل��ه و�ـــــ�ل� ش��ــــ��ه فع�ل�ــــة ال�علــــ�� تــــ�ت�� ارت�ا�ـــــا 

ــــــــ�� دومــــــــا �ــــــــال���ر فــــــــي م�ــــــــ��ن ال�قافــــــــة م�الزمــــــــا �ــــــــال �عل� وال�ــــــــ�عل� ولقــــــــ� اق�ــــــــ�ن ال�عل

وم��ناتهـــــــا ومـــــــا ی�لغـــــــي نقلـــــــه مـــــــ� ج�ـــــــل الـــــــى اخـــــــ� ل��ق�ـــــــ� ال��اصـــــــل ال�قـــــــافي وال��ـــــــ�ر 

  ) ١٢٣: ٢٠٠٢(فاد�ة ��ال ، االج��اعي.

ـــــي ســـــ�اق واحـــــ�  ـــــ��� االج��ا��ـــــة الهامـــــة ال�ـــــي تع�ـــــل ف وال��ـــــام ال�عل��ـــــي أحـــــ� ال

ـــــ��� ال�ـــــ�� ل��ـــــ ـــــى مـــــع ال ـــــ� أه�افـــــه ح�ـــــ� �أخـــــ� ال��ـــــام ال�عل��ـــــي عل ان�ة ال����ـــــع وت�ق�

ــــــه ــــــال����ع وت���� ــــــا لل�هــــــ�ض � ــــــا وتعل��� ــــــه إعــــــ�اد الع��ــــــ� ال��ــــــ�� ت���� (فــــــ�ز� دمحم .عاتق

،٢٨٥: ٢٠٠٢(  

ول�ا �ان� ال���الت ال��رس�ة تع�ق ال���� وال����ل لل�الب �ان ال���ل للعل� 

��ى لل�الب الفه� وال����ل ال�اعي ، ف�ان م� االه��ام بها وال��� ع� حل�ل لها ح�ي ی�

 School(ه�ه ال���الت ال�ي �ه�ت علي ال�احة في ال�ق� ال�اه� ال���� ال��رسي 

bullying(  فه� ��ارة ع� م���عة م� ال�ل���ات واالفعال ال���ة ال�ي ��ارسها �ع� ال�الب

ل�ال� ال����� عل�ة ع� علي �ع�ه� ال�ع� وت��� ازمات وع�ائ� نف��ة واج��ا��ة تع�� ا

  ال���� في ال���ة ال��رس�ة وس�ء ال����ل وع�م االن��ام وال���� داخل ال���ة ال��رس�ة .

وم� ث� ت��ث أول��� ع� ال���� أنه أ� سل�ك ع�واني ��ارسه الف�د علي ف�د آخ� ���رة 

 ,Olweus(دور�ة وم���رة و�ل�� �ه أذ� لف��ًا أو ج���ًا ���رة م�اش�ة أو غ�� م�اش�ة.

2019( 

ــــــة ســــــل�ك ی��ــــــ��  اإلیــــــ�اء ال��ــــــ�ي أو اللف�ــــــي او االذالل ��ــــــ�ل  بــــــل ق�ــــــل  أن

ــــ�� بــــ�� فــــ�دی� ��ــــ�ي االول م���ــــ� واالخــــ� م���ــــ�  عــــام ، و��ــــ�ج عــــ� عــــ�م ت�ــــاف� فــــي الق

   )٢٧٦: ٢٠١٠(معاو�ة أب�غ�الة، عل�ة (ض��ة).
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�د واع��ــــــ� الــــــ�ع� علــــــي أن ال���ــــــ� ی��ــــــ�� ثــــــالث معــــــای�� أساســــــ�ة أولهــــــا وجــــــ

ــــــة ��ــــــ�رة  ــــــ�اء ال�ــــــ��ة ، وثان�هــــــا ت�ــــــ�ار األفعــــــال الع�وان� ــــــ�� ال����ــــــ� إلی ــــــة مع��ــــــ�ة ل ن�

م�ــــ���ة ، ال�الــــ� وجــــ�د خلــــل فــــي م�ــــ�ان القــــ�ة بــــ�� ال����ــــ� وال����ــــ� عل�ــــة ���ــــ�ن ال����ــــ� 

   ) ١٨:  ٢٠١٨أك�� ح��ًا م� ال����� عل�ة.( ��ال اب���رة ، 

ـــــ� مـــــ� مق ـــــه داخـــــل ال���ـــــة م�ـــــا ســـــ�� ی��ـــــ�� ان ال���ـــــ� ســـــل�ك الب اوم�ـــــه وال�ـــــ� م�

ال��رســـــ�ة بـــــل ون�ـــــ� ســـــل�ك ت�عـــــ�� لل�ـــــ� مـــــ� هـــــ�ه ال�ـــــاه�ة ف�انـــــ� خ�مـــــة الفـــــ�د �أحـــــ� 

ـــــــة  ـــــــي تقـــــــ�م ســـــــل�ك االفـــــــ�اد داخـــــــل ال��� ـــــــة مـــــــ� اهـــــــ� ال�ـــــــ�ق ال� �ـــــــ�ق ال��مـــــــة االج��ا��

ال��رســــــــ�ة مــــــــ� خــــــــالل ع�ــــــــل االخ�ــــــــائ��� االج��ــــــــاع��� وم�اتــــــــ� ال��مــــــــة االج��ا��ــــــــة 

مـــــة الفـــــ�د الع�یـــــ� مـــــ� ال��ـــــاذج العالج�ـــــة ال�ـــــي تعـــــالج الع�یـــــ� مـــــ� ال��رســـــ�ة بـــــل جعلـــــ� خ�

ال��ـــــ�الت وال�ـــــ�اه� ف�ـــــان ال�ـــــ�خل ال�وحـــــي احـــــ� االســـــال�� الهامـــــة ال�ـــــي قـــــ� �غفـــــل ع�هـــــا 

ـــــ� مـــــ� ال��ارســـــ�� فـــــي ال��ـــــال ال��رســـــي فـــــي ال�ـــــ� مـــــ� ال�ـــــل���ات وال�ـــــ�اه� ال�ـــــي  الع�ی

واالســـــــــ�ق�ار فــــــــي ال���ـــــــــة  ت�ــــــــافي االخال��ــــــــات وال�ـــــــــل���ات العامــــــــة ال�ـــــــــي تع�ــــــــ� ال���ــــــــ�

  ال��رس�ة . 

إن االه��ام �ال��� ال�وح�ة وال�ان� االخالقي ل�� ال�الب وت���ة ه�ا ال�ان� 

والع�ل علي ب� ال�عاون وال���ة وروح اإلخاء ب�� ال�الب ��اع� في ال�� م� ه�ه ال�اه�ة 

  ال�ي ت���� في الع�ی� م� ال���الت ال��رس�ة للع�ی� م� ال�الب .

وال�ي  )Wan, 2010(لع�ی� م� ال�راسات ال�ي ت�اول� ال���� فه�ه دراسة ف��� ا

ه�ف� الي مع�فة ان��ار ال���� ال��رسي ب�� ال�ل�ة في ال��ارس ال�ان�� في م�ی�ة �ال� 

ان�ي ) وهل ی�ت�� �الق�ة  –�أن�ون���ا ومع�فة اذا �ان ���لف �اخ�الف ج�� ال����� (ذ�� 

ي ال��حلة ال���س�ة ون�ج ع�ها ان ال���ر ل�یه� ت��� اك�� م� ) تل��� ف٢٠٠و�ان� الع��ة (

االناث ان ذ��ر ل�یه� ت��� ب�ني اما االناث اغل�ة لف�ي واع���ت ال�راسة علي اداة ال�قابلة 

  )Wan, 2010:4(في ج�ع ال��انات . 
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وه�ف� ص�ق وث�ات في اع�اد م��اس ل�ل�ك ال���� ) Atik&Gunari, 2012(اما دراسة 

) وث��� ا��اب�ة ال���اس ن�� سل�ك ال���� ل�� ال�الب. ٣١٣الع��ة ( و�ان�

)Atik&Guneri, 2012:1237(  

ال�ي ه�ف� الي فه� ���عة ال����  )Jan&Husain, 2015(واشارت دراسة 

ال��رسي ومع�فة االس�اب ال�ي ی�د� ال�ها وتأث��ة علي ال�الب في ال��رسة واس�ه�ف� 

ال� ت�صل� الي الع�ی� م� االس�اب ال�ي ت�د� الي ال���� ) �٤٠) معل��� (١٠ال�راسة (

 : Jan&Husain , 2015(وت� ص�اغة وت�ف�� اس��ات���ات ت�� م� ال�ل�ك ل�� ال�الب.

43( 

) الي مع�فة العالقة ب�� سل�ك ال���� ٢٠١٢وه�ف� دراسة (ال��في وال�ال�ي، 

وت�صل� الي ان ه�اك عالقة ب�� وال����ة ال�ال��ة ل�الب ال��ارس في ال��حلة االب��ائ�ة 

سل�ك ال���� و االه�ال وال��ل� و وال��اهل وال��م في العالقة ال�ال��ة ز�ادة ��د�ة .( 

  ) ١٤٦، ٢٠١٢ال��في وال�ال�ي 

م� ال�اضح ان ال���� ال��رسي سل�ك م���� في الف��ة االخ��ة و�ان الب� م� وضع 

لها فه� �ه�ر م�ل ه�ه ال�ل���ات وم� م���عة م� ال�ق�مات االس��ة ال�ي ���� م� خال

ناح�ة ال��رسة فالب� م� تفاعل االخ�ائي االج��اعي ��ل ما ��ل� م� مهارات مه��ة 

وعالج�ة في ال��مة االج��ا��ة وال�ي ت�� م� �ه�ر م�ل ه�ه ال�ل���ات في ال���ة ال��رس�ة 

�ه�ر م�ل ه�ه ال�ل���ات و�ل ، ف�ان ال����ة وال����ة والق�وة م� اه� االم�ر ال�ي ت�اه� في 

ذل� ی�ث� في ت���� ش���ة الف�د ( ال�ال� ) بل ان ال����ع والعادات وال�قال�� ت��ه� ان 

  ث�ة عالقة ب��ها و��� �ه�ر ه�ه ال�ل���ات .

ال��خل ال�وحي    وفي خ�مة الف�د الع�ی� م� ال��اذج العالج�ة أح� ه�ه ال��اذج

اسل� ���أة في اخ��ال حاجات الف�د او الع��ل في خ�� و�ه� ه�ا ال���ذج ع��ما اع��ف م

حاجات في ن����ه ال�ه��ة ت�اوز ال�ات و أغفل اه� ه�ه االح��اجات عالقة الع��ل �ال�ع��د 

  ( هللا ) وهي عالقة الب� ان ت��ن ق��ة لل�غل� علي م�اع� ال��اة .



 

 ٤٣

  مجلة مستقبل العلوم االجتماعیة
Journal Future of social siences  ٢٠٢١ إبریل  الخامسالعدد  

ال�ه�د�ة وغ��ه� و�ع� ه�ا ال�ه�ر �ه�ت ال��ارسات ال�وح�ة االسالم�ة وال����ة و 

م� ال��انات الغ�� س�او�ة ف�ان ال���ذج االسالمي ال�� ی��� ح�اة الف�د داخل ال����ع بل 

ان االسالم وضع م� ال��ال�� الف�د�ة ما ���� اس�ق�ار االس�ة م� ث� اس�ق�ار ال����ع 

  وت�اول� ال�عال�� االسالم�ة ال�وح�ة ما ���� صالح الف�د واالس�ة وال����ع.

ال��ارسات ال�وح�ة اح� أه� ال��ائ� االساس�ة في الق�اء علي الع�ف ��ل  وتع�

أن�اعه أن ال��خل ال�وحي ی��� ع�ل�ة اال��ان وعالقة الف�د �ال�ال� م�ا ی�ث� علي ا��اب�ة 

العالقة مع ال���ة ال����ة ، و�ع�ي الف�صة ل����ة ذاته �غ� ال��� ع� د�ان�ه وه�ا ی���ه 

  ع�� فه� الع��ل و���ع�ه ���ن ذل� م� خالل د�ان�ه وتأمالته. ال�عال��� ال�ل�����

)Cowyl, 1993:33(  

ومــ� ثــ� فــأن ال�ــ�خل ال�وحــي فــي خ�مــة الفــ�د �ع��ــ� علــي ن���ــة االن�ــاق ال�ی�ام�ــة 

ون���ــة ت�ــاوز الــ�ات ال�ــي ت�ــل� �ــأن ال��ــ�الت االج��ا��ــة وال�ف�ــ�ة م�ت��ــة ���ــاب ال��انــ� 

یـــ�ت�� ب��ـــ� اك�ـــ� ال����ـــع وال���ـــة ال��رســـ�ة و�ـــ�د� ال��افـــ� بـــ�� ال�وح�ـــة وان االســـ�ة ���ـــ� 

ال�ــالب الــي ان�ــ�ام بــ�� افــ�د ال���ــة ال��رســ�ة واالن�ــ�ام داخــل ال����ــع و��هــ� ذلــ� ع�ــ�ما 

 ���ن الفـ�د ان�ـان روح�ـًا تـ�ث� ��ـه ال�ـ�� واالخـالق واال��ـان واالمـل والعفـ� وال��ـاد� ال�وح�ـة.

)Rabbins, 1998:61(  

ال��خل ال�وحي الع�ی� م� االسال�� العالج�ة ال�ي تعالج م��الت و����� 

ال��رسة واالف�اد داخلها م�ل ال�عائ� ال�ی��ة وال���ة وال�عاء وال��� وال���� �ال��� 

  واالخال��ات.

وال ب� لألخ�ائي االج��اعي العالجي في خ�مة الف�د حال ال�عامل مع الع�الء أن 

لف ال�ع���ات ال�ي �ع��ون بها بها ع� ال��احي ال�وح�ة وغ�� ی�اعي و��رك ���ة واه��ة م��

ال�ی��ة ��ا ی�ع� ال��صل الي حل�ل خالقة لألزمات ال��ات�ة ال�ي ت�اجهه� ، مع االت�ال 

 ,Canda&Edward( .�ال��ارد ال�وح�ة ال����عة ال��ل��ة وف� حاجة الع�الء(ال�الب)

1997:229(  
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ال�ي ت�اول� ال��خل ال�وحي في خ�مة الف�د وم� ث� ه�اك الع�ی� م� ال�راسات 

  ك���ذج عالجي للع�ی� م� ال���الت .

) وال�ي ه�ف� الي م�ارسة ال��خل ال�وحي ل��ع وق�ع ٢٠٠٧دراسة ( دمحم ش�ش�� 

الغ� م� ال�الب وأث��� ال�راسة وج�د عالقة ذات داللة إح�ائ�ة ب�� وق�ع الغ� وم�ارسة 

  اح�ائي ب�� وق�ع الغ� وتع�یل ات�اهات ال�الب . ال��خل ال�وحي وعالقة ذات داللة

) وال�ي ه�ف� الي تع�یل االت�اهات ال�ال�ة ل�ال�ی� �فل ٢٠٠٨أما ع� دراسة (به�� رش�ان 

ال��ح� واث��� ال�راسة وت�صل� ال�راسة لفاعل�ة ال���ذج مع ��اس ات�اهات وم��ل ال�ال�ی� 

  ل�ق�ل ال��قف .

  -م��لة ال�راسة في :م�ا س�� م� ع�ض ���� أن ت���د 

  ما هي الع�امل ال��د�ة لل���� . -

ــــي اســــ���ام ال�ــــ�خل ال�وحــــي لل�ــــ� مــــ� ال���ــــ�  - مــــا دور االخ�ــــائي االج��ــــاعي ف

 ال��رسي .

 ال���ر ال�ق��ح لل��خل ال�وحي في خ�مة الف�د لل�� م� ال���� ال��رسي . -

  األس� ال�وح�ة لع�ل�ة ال��اع�ة :

: ان هللا خل� االن�ان وه� اعل� م ��ـ� خلـ� " قـال هللا تعـالى : ���عة اإلن�ان ��ا ح�دها هللا 

، ومــ� ذلــ� ت�ــ�ف� ســ�ات ١٤(اال �علــ� مــ� خلــ� وهــ� الل��ــ� ال���ــ� ) " ســ�رة ال�لــ� : ا�ــه 

�����ة في ال���ان ��ا ح�دها هللا ، فاإلن�ان أف�ل م�ل�ق على وجه االرض ، خلقه هللا في 

�العقــل وهــ� خ�ــ� ����ع�ــه ، ی���ــ� �العا�فــة ال�ی��ــة وهــ� اح�ــ� تقــ��� أمــ�ه �ال��ــ��ة ، وم�ــ�ه 

م�ل�ق ��� وه� م��ـ� فـي سـل��ه ولهـه اراده حـ�ه وهـ� م�ـ�� فـي �عـ� ان�ـا� سـل��ه لـ�ل� 

ن�� ان ع�ل�ة ال��اع�ة في خ�مة الف�د ��� ان ت��ن على أساس فه� �امل ل���عة اإلن�ـان 

ة معق�ه ع��قه ع�ـ� ال��ـ��ة نف�ـها ، وعلـى ك�ا ح�دها هللا س��انه وتعالى ذل� ألنها ع�لة ف��

  )١٤٤،ـ٢٠٠٠(السید رمضان ،األخ�ائي االج��اعي م�اعاة ما یلى : 
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  االســ���ام ال��اســ� لل��ــ�ص ال�ی��ــة ال���قــاة ع�ــ� ال�عامــل مــع الع�ــالء فــي ال��اقــف ال���لفــة

  و�األسل�ب ال��اس� دون  اف�ا� او تف��� .

 ال�ی��ــة دون ت�مـ� او ت�ــ�ف وفـي ال�قــ� دون ت�ــ�� اوال االل�ـ�ام �ال�ســ��ة ع�ـ� �ــ�ح ال�عـال ��

 م�االة ل���ن �ل ال��وف ق���ًا الي قل�ب الع�الء مه�ا بلغ�ا م� تع�� او ال�اد.

  االســ�عانة ال�ق��ــة �ال��س�ــات ال�ی��ــة �ال��ــاج� وال��ــائ� و�عل�ــاء الــ�ی� ودعائــه �ل�ــا دعــ�

 ال��ورة الي ذل� . 

 م�ارســـة مفـــا��� ال�ه�ــة وأســـال��ها وخاصـــة ع�ــ� ال�قـــا�الت الف�د�ـــة االل�ــ�ام �ـــأداب العق�ـــ�ة ع�ــ �

  وال��ا��ة او ال��ارات ال���ل�ة او ال��ات�ات وما الي ذل�. 

 -: ثانً�ا: أه��ة ال�راسة

أه��ـة ال�راسـة مـ� أه��ـة ال��ضـ�ع ح�ـ� أن��ــ� سـل�ك ال���ـ� فـي الف�ـ�ة االخ�ـ�ة بــ��  - ١

  االج��ا��ة .ال�الب م�ا ی�ث� علي ال���ة ال��رس�ة و 

 ما ات�ح م� ال�راسات ال�ا�قة ع� ه�ا ال�ل�ك . - ٢

) ة في خ�مة الف�د ( ال��خل ال�وحـيال�اجة الي تفع�ل ال�ور الفعلي لل��اذج العالج� - ٣

 داخل ال���ة ال��رس�ة .

 -ثال�ًا: أه�اف ال�راسة :

  ت�عي ه�ه ال�راسة إلي ت�ق�� اله�ف ال�ئ��ي ال�الي:

ج�ــة فــي ال�ــ�خل ال�وحــي ومــ�� ت���فهــا ل�ــاه�ة ال���ــ� ال�عــ�ف علــي االســال�� العال - ١

  ال��رسي  . 

 و����� م� ه�ا اله�ف األه�اف الف���ة اآلت�ة:

ت��یــ� االســال�� العالج�ــة فــي ال�ــ�خل ال�وحــي  ال�ــي تف�ــ� االخ�ــائي االج��ــاعي فــي   -  أ

  ع�لة وم�� ت���فها ل�اه�ة ال���� ال��رسي .
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ي ال�ــي تف�ــ� االخ�ــائي االج��ــاعي فــي ع�لــة ت��یــ� االســ��ات���ات فــي ال�ــ�خل ال�وحــ  -  ب

  وم�� ت���فها ل�اه�ة ال���� ال��رسي.

 - را�عًا : مفا��� ال�راسة :

  -مفه�م ال��خل ال�وحي :

أن ال�وح�ة تع� م� أه� م��نات ال����ة وهي أه� جان� ��ق� ال��ازن ال�ف�ي واالج��اعي 

زن داخل ال���ة ال��رس�ة ال�ي �ق�ي للف�د داخل ال���ة ال����ة  ، وم� ث� فهي ت�ق� ال��ا

  ف�ها الف�د ب�ا�ة ح�اة وتع� م��ن اساسي في ش���ة الف�د .

أن االه��ام �ال��ان� ال����ة ال�وح�ة ل�� الع�الء �ات أم� ض�ور� في خ��ات العالج 

االج��اعي للع�الء بل ق� ی��هي الع�ی� م� ال���الت ع�� ال��ام ب�ع� ال��ارسات ال�وح�ة 

  ) ٢٦٧: ٢٠٠٩( ماه� اب� ال�عا�ي،  ع��ل . م� ال

ال�وح�ة و�ق�� بها في ال��مة االج��ا��ة �افة ال��انات ال��او�ة بل وأش�ال ال���ة  - ١

والفل�فة او ال�عقل و���ع ال�فه�م ل��� ال��ادات او ال��ارسات وال��� واألخال��ات  

  واالت�اهات .

�اة مع الق�رة لل�غل� علي ال��وف هي ال�ق�ب ال�ق�س ، او ال�ع�ر  �ال�ع�ي في ال� - ٢

ال����ة ، أو ال�عي ال���ي للفه� واإلجا�ة علي �ع� االس�ف�ارات  ح�ل  مع�ي ال��اة 

 والعالقة �ال�ق�س (هللا).

 -وعرفھا النوحي : 

إن ال�وح�ة هي غ�� م� أم�ر اآلخ�ة ، غ�� قابل لإلدراك �أ� م� ح�اس اإلن�ان  -

على اع��ارها خاص�ة ما ت��اف� في ال�ائ� ال�ي  ل�� ورد �ال��انات وتعارف ال���

وتغ�� ع� ال�ائ� غ�� ال�ي ، ��ع�ى هي ال�ي ت��� ال�ائ� ال�ي ح�اته وت�ع�ه 

ب�ج�ده و����ن�ه وذات��ه الع��قة وه���ه ، وهى �ل�ه م��قه م� ال�وح وهى درجه 

وهى حاله تع�� ع� ن�� الع��ل وت����  "consciousness" اعلي م� ال�عي 

  -ال�ال�ة:ع��ما ال�عاني األر�عة 

 .الفه� العام ل�ع�ى ما ه� مق�س وال�ق�ی� العام لل�عاني ال�ی��ة  
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 . ال�ع�ر ��غ�� وه�ف ال�ج�د ، وانع�اس ذل� على الف�د  

  ع�م اق��ار إدراك الف�د ل�ا ه� ماد� وم���س وقائ� و�ن�ا إ��انه وو��ه

 إلى جان� م ما ه� م�ل� .

وال��� وال��� وال��ال والعا��ة وال���ة أن �ع� ذل� اإلن�ان اإل��ان ��عاني ال��  -

  ).٣٤٣:٢٠٠٢وال����ع ��ل. (ع�� الع��� ال��حي ،

انه علي م�� العق�د القل�لة ال�اض�ة ان ال�وح�ة   ج��� ن�ل��ن أما ما أوض�ه 

ال�� ق� ���لف ب�� ال�قافات ، م��لح ���ل م�االت م�ع�دة لل�ع�ى " هي 

عات ال�ی��ة وال��ارسات وال�ع�ق�ات ال�ی��ة لل����عة وم�ارسي ال���لفة وال��ا

 ال�ی�. 

م� جهة أخ�� ، ت��ل إلى تف��ل ال�ع��فات ال�ي تعادل أقل م� الف�ل ال�ارم ب��  -

 ال�ی� وال�وح�ة.

  وال�وح�ة ه� واقع م���ة ال�ی� م� ذو� ال���ة وه� ق�ل مل��� بـ ال�قال��  -

 )James M. Nelson, 2009( -�وح�ة :و���ح ان ه�اك ار�ع م�اور لل -

  ،م��ر م� ال��� وال�ع�ى ال�هائي أو غ�ض ما وراء ال�ف� ،��ا في ذل� اإلح�اس

  وال�ف�ق ال�اتي.

 . وس�لة لل�فاه� 

 . ال�عي ال�اخلي 

 . ت�امل ال����ة 

انه م� ال���� تع��� ال�وح�ة ول�� في س���ن رو����ن م� ناح�ة اخ�� ع�فها 

 -ثالث نقا� :ض�ء 

ت���ة ال�عي وال�ق�ی� لل��ف اآلخ� ��ا في ذل� ت��ی� ال���� لل��� وال��اعة  - ١

.  
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ت���� الق�رة على االس��ا�ة إلى أخ��. وه�ا ی���� على وضع ال�وح�ة في  - ٢

 ال��ارسة الع�ل�ة ال�ي ت��� ال��� ال�وح�ة، و�ال�الي �ل� العالقة مع اآلخ�.

س ن�� ال�عي وااله��ام مع�ى ال��اة في نها�ة ال��اف ت���� على  أسا - ٣

 )Simon Robinson, 2008واالس��ا�ة إلى اآلخ�.(

ـــ�خلوم�ـــا ســـ�� ���ـــ� القـــ�ل أن العـــالج ال�وحـــي (  ـــة فـــي ال�راســـة  ال�وحـــي ال� ) وفـــ� م�قف

اس���ام االسال�� واالس��ات���ات العالج�ة ال�وح�ة فـي ال�ـ� مـ� �ـاه�ة ال���ـ� ال��رسـي لـ�� 

القة ال�الب �ال�ال� وال���� علي ال��� ال���ة ال�ي ت�ـ�م ال�الب وال����� م�ها وتق��ة ع

  ال����ع وال���ة ال��رس�ة .

     -مفه�م ال���� :

ع�ف ���ل في ال��ـام فـ�د او م���عـه افـ�اد ن�ـ� فـ�د  ) :١٩٩٧( ع�فة م�ل�ر �أنه

  )�www.Scre.ac.uklspotlinght/Spo�nght23.htmlف�ه(غ�� قادر ع� ال�فاع ع�

): ســـل�ك ی��ــ�� ال�ـــ���ة و ســ�قه ال�قــ�د مـــ� ال�ــ��ة إســـاءة ١٩٩٧( دیهــانامــا 

�عـــ� ال�لـــ� ألقـــ�انه� داخـــل ال�ـــف وقـــ� ��ـــ��ك هـــ�ا ال�ـــل�ك مـــع ســـل�ك العـــ�وان بــــ�ع� 

  )(www.ext.nodak.Edu/extpubs/yf/fam.Sci/fs. ال��ائ�.

و �ق��وا �ال���� ا�قـاع االذ� علـى الفـ�د او م���عـه افـ�اد بـ�ن�ًا ونف�ـ�ًا او عا���ـًا ا

لف��ـــًا و���ـــ�� �ـــ�ل� ت��یـــ� �ـــاألذ� ال�ـــ�ني او ال��ـــ�ي او �ال�ـــالح واالب�ـــ�از او االع�ــــ�اء 

�ال�ـــ�ب او الع�ـــل ضـــ�� ع�ـــا�ات و ��ـــاف الـــى ذلـــ� ال��ـــ�ش ال���ـــي و���ـــل ال���ـــ� 

 ,Storey( ن���ـة لعــ�م ال�ـ�ازن فــي القــ�ه بـ�� فــ�دی� االول ال����ـ� وال�ــاني ��ــ�ى �ال�ـ��ة.

2008:245(  

�� الق�ل أنه �ع�� في م�ـ��نه سل�ـله مـ� االفعـال ال�ـل��ة ال��ذ�ـة عـ� وال���� ��

���ــ� شــ�� او اك�ــ� ضــ� شــ�� اخــ� او اك�ــ� ��ــ�ره م��ــ�رة علــى مــ�ار مــ�ه ���لــه مــ� 
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ال�م� ی���ع ف�ها ال����� ع� ��� اح�ال ال���ة و هـ�ه االفعـال ال�ـل��ة تع�ـ� سـل��ًا إیـ�ائ�ًا 

 )٣٥٧ :٢٠١٠(معاو�ة اب�غ�الة ،    ب�� ال����� وال���ة. م���ًا علي ع�م ال��ازن في العالقة

سل�ك او افعال سل��ه م�ـ�ره مـ� ق�ـل �ل�ـة ن�ـ� �الـ� �ق�ـ� إی�ائـه ی��ـ�� عـ�م ال�ـ�ازن فـي 

  القـــــــــــــ�ه  وهـــــــــــــ� انـــــــــــــ�اع لف�ـــــــــــــي او ج�ــــــــــــــ�� او عـــــــــــــا�في او اســـــــــــــاءة فـــــــــــــي ال�عاملــــــــــــــة.

                                                                )Horwood et al, 2005:1177(  

 قــــال أنــــه ســــل�ك م�جــــه �العــــ�وان ن�ــــ� شــــ�� أخــــ� ســــ�أ �ــــان لف��ــــًا او ماد�ــــًا. �ــــاراشأمــــا 

                                                                            ) Richard, 1995: 35( 

�را ل�ـــل���ات او افعـــال وع�فـــه ال���ـــ� �ـــانه� ســـل�ك ��ـــ�ث ع�ـــ�ما ی�عـــ�ض �الـــ� تع�ضـــا م�ـــ

سل��ه م� ق�اء م� �ال� اخ� �ق�� �ه إی�ائه  و����� اعاده ع�م ت�ازن فـي القـ�ه وهـ� امـا 

ان ��ــ�ن ج�ــ��ًا �ال�ــ�ب او لف��ــًا ال��ــاب� �األلقــاب او عا���ــًا �ــان ن�ــ� االج��ــاعي او ��ــ�ن 

  )١٣٧ : ٢٠٠٠(م�ال اس�اع�ل ،   إسائه  في ال�عاملة.

 ان غ�ــــــــ� ال��ــــــــ�رة م�ــــــــا ��ــــــــ�� ضــــــــ�ر نف�ــــــــ�ا وج�ــــــــ��ا لل�ــــــــ��ة.ت�ــــــــ�ار اع�ــــــــال العــــــــ�و 

  )٢٤٥: ٢٠٠٢(م�ع� اب�ال��ار،                                                                          

ال�الــ� الــ�� �قــ�م ��ــل�ك م�ع�ــ� �إیــ�اء �الــ� اخــ� او ال��ــ�� ت���فــه وارعا�ــه مــ� خــالل  و

وضع اف�ل مـ� ال�ـ��ه سـ�اء �ـان اك�ـ� ح��ـا و ع�ـ�ك القـ�ه.  ال�ه�ی� �االع��اء و���ن في

  ) ٣٠:٢٠٠٩(ق�افي وال����ة،

إلى أن سل�ك االس�ق�اء ی��اوح ��نه إثارة م�ذ�ة إلى س�قة مال، أو �عـام، وأنـه م�ـا�ه ألشـ�ال 

الع�وان، ول��ـه ���لـف فـي أنـه سـل�ك هـادف أك�ـ� مـ� ��نـه ع�ضـ�ًا ح�ـ� ال��ـة ��ـه واضـ�ة، 

ل����ة على اآلخـ� مـ� خـالل األلفـا�، أو االع�ـ�اء ال��ـ�ي، ��ـا أن ال��ـ�ق��� و�ه�ف إلى ا

��ـــع�ن ه�ـــ�مه� دون ســـ�� ح��قـــي �اســـ���اء رؤ�ـــ�ه� لل�ـــ��ة علـــى أنـــه هـــ�ف ســـهل، وهـــ� 

    )          (Sarzen,2002:12 م�اولة لل����ة وال�ع�ر �الق�ة وه� سل�ك م�عل�.
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ال��رســي هــ� ذلــ� ال�ــل�ك العــ�واني والــ�� ��ــ�ن ومــ� العــ�ض ال�ــاب� ���ــ� القــ�ل أن ال���ــ� 

لف��ــًا او ج�ــ��ًا ��ارســه ال�ــالب علــي �ع�ــه� الــ�ع� �قــ� ال�فــ�ذ والقــ�ة مــ� ال�الــ� ال����ــ� 

 علي ال���ة و���ج ع�ه م��الت نف��ة وسل���ة واج��ا��ة لل�ال� ال����� عل�ة .

  -خام�ًا : اإلج�اءات ال��ه��ة :

  ي ه�ه ال�راسة لل�راسات ال�ص��ة اوًال : ن�ع ال�راسة : ت���

ثان�ـــــًا :  ال�ـــــ�هج ال��ـــــ���م : ال��ـــــح االج��ـــــاعي ال�ـــــامل ج��ـــــع االخ�ـــــائ��� االج��ـــــاع��� 

  العامل�� ��عاه� ال�ع�ث اإلسالم�ة . 

  ثال�ًا :  م�االت ال�راسة :

  ال��ال ال��اني : معاه� األزه� ل�عل�� اللغة الع���ة �القاه�ة . - ١

 . �٣٧ائ��� االج��اع��� العامل�� ب�ل� ال��ارس وع�ده� ال��ال ال���� : االخ - ٢

الي  ١/٢/٢٠٢١ال��ال ال�م�ي : وهي ف��ة ج�ع ال��انات ال�ي اس�غ�قها ال�اح�  - ٣

١٥/٣/٢٠٢١  . 

 أدوات ال�راسة : اس��ارة اس���ان لألخ�ائ��� االج��اع��� . - ٤

  -سادسًا: ن�ائج ال�راسة :

  ال��انات ال�اصة ب�صف م���ع ال���

  )١ل ی�ضح ت�ز�ع األخ�ائ��� االج��اع��� وف� لل��ع (ج�و

 

 النوع م

 ٣٧ن=

 النسبة المؤیة التكرار 

 %٦٢,٢ ٢٣ ذكر ١

 %٣٧,٨ ١٤ انثي ٢

 %١٠٠ ٣٧ المجموع
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ی�ضح ال��ول ال�اب� ع�د ال���ر واالناث م� االخ�ائ��� االج��اع��� العامل�� ��عاه� 

في ن��ة ال���ر علي االناث وه�ه ال��ادة ال ت�ث� علي ال�ع�ث اإلسالم�ة وم� ث� ه�اك ز�ادة 

 الع�ل الفعلي لألخ�ائ��� االج��اع��� �ال��رسة وال�عامل مع ال�الب وال�ال�ات .

  )٢ج�ول ی�ضح ت�ز�ع األخ�ائ��� ت�عًا لل�� ( 

 السن م

  
 ٣٧ن=

 النسبة المئویة التكرار 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

٢,٧ ١ ٢٥- ٢٠ ١% 

٦.٤٦ ٣١.٤٢ 
٨١,١ ٣٠ ٣٥- ٢٥ ٢% 
١٦,٢ ٦ ٤٥- ٣٥ ٣% 
 - - فأكثر٤٥ ٤

   %١٠٠ ٣٧ المجموع

م� ال�اضح ان اغل� االخ�ائ��� االج��اع�� في ف�ة ع���ة ت��� ال�عامل مع ه�ه ال��حلة 

  الع���ة داخل معاه� ال�ع�ث اإلسالم�ة.

  )٣ج�ول ی�ضح م�ة ع�ل األخ�ائ��� �ال��س�ات(

 برةالخ م

 ٣٧ن=

 النسبة المئویة التكرار 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 %٠.٠٥ ٢ ٥أقل من  ١

٣٠.١٧ ٨.٧١ 

٧٣ ٢٧ ١٠-٥ ٢% 

١٤ ٥ ١٥- ١٠ ٣% 

 %٠.٠٨ ٣ فأكثر١٥ ٤

 %١٠٠ ٣٧ المجموع

  في ال��ت��  ٢ی�ضح ال��ول ال�اب� ال���ات ال�ي ت��� ع�� ف�ة مع��ة وهي رق� 
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  )٤استفادة االخصائیین االجتماعیین من الدورات التدریبیة ( أوجھ

 م

  
  مدى االستفادة

 

 )٣٧( ن=  
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١ 
اكتس��اب الخب��رات المھنی��ة ف��ى 

 كیفیة حل مشكالت الطالب.
٢ %٩٥.٧ ٢.٨٧ ٨٩ - ٤ ٢٧ 

٢ 
تبادل الخبرات م�ع ال�زمالء ف�ى 

 مجال التخصص.
٣ %٩٣.٥ ٢.٨١ ٨٧ - ٦ ٢٥ 

٣ 
اكتس����اب خب����رات جدی����دة ف����ي 
كیفی�����ة العم�����ل م�����ع الح�����االت 

 الفردیة.
 مكرر٢ %٩٥.٧ ٢.٨٧ ٨٩ - ٤ ٢٧

٤ 
إكتس����اب مھ����ارات الممارس����ة 
المھنی���ة الخاص���ة بالعم���ل م���ع 

 الطالب.
١ %٩٧.٨ ٢.٩٤ ٩١ - ٢ ٢٩ 

٥ 
البرامج واألنشطة معرفة أنواع 

 الالزمة للطالب.
 مكرر٣ %٩٣.٥ ٢.٨١ ٨٧ - ٦ ٢٥

٦ 
التع��رف عل��ي اس��تخدام النم��اذج 

 العالجیة في التدخل المھني.
 مكرر٢ %٩٣.٥ ٢.٨١ ٨٧ - ٦ ٢٥

  ١٧.١٠ ٥٣٠ - ٢٨ ١٥٨  المجموع
    - ٠.٩ ٥.١٠  المتوسط
   %١٠٠ - %١٥ %٨٥  النسبة

 %٩٤.٩ القوة النسبیة

��عاه� ال�ع�ث ل ال�اب� م�� اس�فادة االخ�ائ��� االج��اع�� العامل�� ی�ضح ال��و

م� دورات ال�قل له� خالل س��ات ال��مة في ال��ال ال�عل��ي م�ا ی�� ق��له� اإلسالم�ة 

  ل�لقي دورات �ل�ا أم��.
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  )٥ال�ورات ال�ي ی�غ� االخ�ائ��� االج��اع��� في ال���ل عل�ها (

 م

  

 اسم الدورة التدریبیة

 ٣٧ن = 

 ال حد ما الى نعم
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١ 
دورات فى مجال جودة األداء 
المھني لألخصائي االجتماعي 

 المدرسي.
١٠٠ ٣٧% - - - - 

٢ 
دورات فى األسالیب التشخیصیة 
الحدیثة لمشكالت الطالب 

 بالمعاھد.
١٠٠ ٣٧% - - - - 

٣ 
جیة دورات فى األسالیب العال

 الحدیثة في المجال المدرسي.
١٠٠ ٣٧% - - - - 

٤ 
دورات فى مجال اإلدارة المدرسیة 

 والتشریعات الخاصة بھا.
١٠٠ ٣٧% - - - - 

٥ 
دورات فى مجال التعامل مع 
المشكالت الفردیة التى قد یتعرض 

 لھا الطالب.
١٠٠ ٣٧% - - - - 

٦ 
دورات في استخدام التكنولوجیا 

 ل.الحدیثة في التسجی
١٠٠ ٣٧% - - - - 

في ��عاه� ال�ع�ث اإلسالم�ة ی�ضح ال��ول ال�اب� م�� ت�لع االخ�ائ��� االج��اع��� 

ال���ل علي دورات ت�ر���ة  تف��ه� في ثقل مهاراته� االكاد���ة وال�ه��ة ال�ي ت�عله� ��� 

  ی�عامل�ن مع م��الت الع�� ال��ی� ال�ي غ�ت ال��ارس وال����عات .
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  ) االسال�� ال�ي ت����م في ال��خل ال�وحي٦( ج�ول رق�

 

  

  

 االسل�ب

 ٣٧ن= 
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 ٨ ٩٦,٤٠  ٩٨,٢  ١٠٧ ٠ ٤ ٣٣ ال�ار�خ ال�وحي للع��ل ١

 ١ ١٠٠,٠  ٠٠,٣  ١١١ ٠ ٠ ٣٧ اس��ارة ال���� ال�ی�ي ٢

 م��ر٢ ١٠٠,٠  ٠٠,٣  ١١١ ٠ ٠ ٣٧ ال��ح ٣

 ٩ ٨٩,١٩ ٢,٦٨ ٩٩ ٦ ٠ ٣١ الق�وة ٤

 ١٠ ٨١,٠٨ ٢,٤٣ ٩٠ ٧ ٧ ٢٣ ال��� ٥

 م��ر٣ ١٠٠,٠ ٣,٠٠ ١١١ ٠ ٠ ٣٧ تالوة ال��� ال�ق�سة ٦

 ١٣ ٣٣’٣٣ ١,٠٠ ٣٧ ٣٧ ٠ ٠ االس�غفار ٧

٨ 
ح�ی� ال�ات ل����� 

 سل�ك ج�ی�
 م��ر٤ ١٠٠,٠ ٣,٠٠ ١١١ ٠ ٠ ٣٧

 م��ر٥ ١٠٠,٠ ٣,٠٠ ١١١ ٠ ٠ ٣٧ ة ال��� ال�ی��ةت��� ٩

 م��ر٦ ١٠٠,٠ ٣,٠٠ ١١١ ٠ ٠ ٣٧ ت���ة ال��ان� األخال��ة ١٠

 ١٢ ٥٣,١٥ ١,٥٩ ٥٩ ٢٦ ٠ ١١ ال�الة ١١

 ١١ ٦٢,١٦ ١,٨٦ ٦٩ ٢١ ٠ ١٦ ال��� ١٢

 م��ر٧ ٣٣,٣٣ ١,٠٠ ٣٧ ٣٧ ٠ ٠ ال�عي ١٣

   ٣١,٤٦ ١١٦٤ ١٣٤ ١١ ٣٣٦ ال����ع

 ٢٥,٨٥ ال���س�
٠,٨

٥ 

١٠,٣

١ 
    

 ٦٩,٨٥ ال���ة
٢,٢

٩ 

٢٧,٨

٦ 
١٠٠,٠٠    

 %٨٠,٦٦ الق�ة ال����ة
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) ی�ضح االس��ات���ات ال�ي ���� ان ��ارس م� خاللها ال��خل ال�وحي في ٧ج�ول رق� (

  خ�مة الف�د
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١ 
مس�������اعدة العمی�������ل عل�������ي 

 االرتباط
٨ ٩٦,٤٠ ٢,٨٩ ١٠٧ ٠ ٤ ٣٣ 

 ١ ١٠٠,٠ ٣,٠٠ ١١١ ٠ ٠ ٣٧ استخدام نموذج القدوة ٢

٣ 

 فعل النصح في الموقف

 مكرر٢ ١٠٠.٠ ٣,٠٠ ١١١ ٠ ٠ ٣٧

٤ 
 تزكیة النفس 

٩ ٨٩,١٩ ٢,٦٨ ٩٩ ٦ ٠ ٣١ 

 ١٠ ٨١,٠٨ ٢,٤٣ ٩٠ ٧ ٧ ٢٣ تقدیم العون  ٥
 مكرر٣ ١٠٠,٠ ٣,٠٠ ١١١ ٠ ٠ ٣٧ فھم العمیل لنفسة ٦
 ١٣ ٣٣,٣٣ ١,٠٠ ٣٧ ٣٧ ٠ ٠ تقدیر الحاضر  ٧

٨ 
ال�������تخلص م�������ن االفك�������ار 

 الخاطئة 
 مكرر٤ ١٠٠,٠ ٣,٠٠ ١١١ ٠ ٠ ٣٧

٩ 
تك���وین عالق���ات اجتماعی���ة 

 سلیمة
 مكرر٥ ١٠٠,٠ ٣,٠٠ ١١١ ٠ ٠ ٣٧

١٠ 

 فھم الموقف بالنسبة للدین

 مكرر٦ ١٠٠,٠ ٣,٠٠ ١١١ ٠ ٠ ٣٧

 ١٢ ٥٣,١٥ ١,٥٩ ٥٩ ٢٦ ٠ ١١ فن التعامل مع االخرین ١١
 ١١ ٦٢,١٦ ١,٨٦ ٦٩ ٢١ ٠ ١٦ االلتزام بأداب المعتقد ١٢
 مكرر٧ ٣٣,٣٣ ١,٠٠ ٣٧ ٣٧ ٠ ٠ فھم البیئة المحیطة ١٣

   ٣١.٤٦ ١١٦٤ ١٣٤ ١١ ٣٣٦ المجموع
     ١٠,٣١ ٠,٨٥ ٢٥,٨٥ المتوسط
    ١٠٠,٠٠ ٢٧,٨٦ ٢,٢٩ ٦٩,٨٥ النسبة

 %٨٠,٦٦ القوة النسبیة

) ی��ح أن االخ�ائ��� االج��اع��� العامل�� ٦م� خالل الع�ض ال�اب� لل��ول رق� (

��عاه� ال�ع�ث اإلسالم�ة �ق�ل�ن األسال�� العالج�ة ال�ي �ع��� عل�ها م�ارسة ال��خل ال�وحي 

ب ��عاه� ال�ع�ث في خ�مة الف�د في ال�� م� �اه� ال���� ال�ي أص��� م����ة ب�� �ال

اإلسالم�ة وغ��ه� م� ال�الب ح�� أن ان��ار ال��ش�ال م��ا والعادات ال����ردة لل����ع 

  جعل� ض�ورة اعالء ال��� ال�ی��ة �����ع ع��ي أص�ل .
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) ی���� م� خالله االس��ات���ات ال�ي ���� م� خاللها م�ارسة ال��خل ٧أما ج�ول رق� (

� م� �اه�ة ال���� ل�� �الب معاه� ال�ع�ث اإلسالم�ة وم� ال�وحي في خ�مة الف�د لل����

ث� �ان ه�ا ال���ذج وس��ل اح� ال��اذج العالج�ة ال�اج�ة في خ�مة الف�د لعالج الع�ی� م� 

  ال�ل���ات وال��اه� ال�ل��ة داخل ال����ع مع اخ�الف وتع�د م�احي ال��اة ��ة .

�مة الف�د لل����� م� �اه�ة ال���� ��عاه� سادسًا : ال���ر ال�ق��ح لل��خل ال�وحي في  خ

  -ال�ع�ث اإلسالم�ة:

االس� ال�ي �ق�م علها ال���ر ال�ق��ح لل��خل ال�وحي في خ�مة الف�د ، اال�ار  - ١

ال���� لل��خل ال�وحي ، ن�ائج ال�راسات ال�ا�قة ، ال�راسة ال���ان�ة ، مقا�الت ال�اح� مع 

  � ال�ع�ث اإلسالم�ة.االخ�ائ��� االج��اع��� العامل�� ��عاه

 - االف��اضات ال�ي ی�ت�� عل�ها اال�ار : - ٢

 .غ��� ال��غ�ب ��ة للف�د وال����عال��خل ال�وحي في خ�مة الف�د ��عي ل��ق�� ال�  -  أ

 ال��خل ال�وحي له م�اد� ومهارات ت��� ال��� واالخال��ات وال��ار�ة الفعالة .   - ب

 ت�ف�ل ع� �ع�ها ال�ع�.ی��� ال��خل ال�وحي لل�الب علي أنها ان�اق ال  -ج

ی�� ال��خل ال�وحي ان �اه� ال���� ��� م�جه�ها م� خالل ال��ارسات ال�ی��ة  - د

  ال�ال�). ٠واالسال�� اال��ان�ة للف�د 

ه�ف ال���ر یه�ف الي االس�ق�ار علي اس��ات���ات واسال�� عالج�ة لل��خل  - ٣

  ال�وحي ت�اجهه �اه�ة ال���� ال��رسي .

 -�ائي االج��اعي :ال�ور ال�ق��ح لألخ - ٤

  مع ادارة ال��رسة : ع�ل ن��ات ت���ة دی�ة لل�الب في االذاعة ال��رس�ة وال�ل�قات

ال�ل���ة وال��امج ال��و���ة ال��اض�ة ج�ع ال�عل�مات ال�ي ت�ضح خ��رة ال���� ال��رسي 
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ال��عي  وت���ة العامل�� بها ال�عي ل��ف�� ال���ان�ات ل�ع� م�اه�ة ال�اه�ة م� خالل االرشاد

 وعق� ال��ت��ات وال��اق�ات .

  مع ال�الب : ع�ل ب�امج ت�ع��ة لل�الب م� خالل ال�ع���ات وال�حالت وال��ارات

ال���ان�ة ال������ة ، ث� اس���ام االسال�� العالج�ة ال�ي هي م�ض�ة �االس��ارة م� ال�ار�خ 

ل��اذج اال��اب�ة وال�عي لل����ة ال�وحي للع��ل اس��ارة ال��ان� ال�ن�ة ال�ع�� وال��� وال��� وا

ال����ة وال�ن�ة ال�عي و��� ذل� م� خالل الع�ل�ات ال�ه��ة في ال��ارسة ال�ع��ة في خ�مة 

 الف�د م� تعاق� ، تق�ی� ، م�اع�ة ، تق��� .

 : م�اع�ة الع��ل علي االرت�ا�، اس���ام ن��ذج الق�وة، فعل ال��ح في  االس��ات���ات

ل�ف�ة، ت���� عالقات اج��ا��ة سل��ة والع�ی� م� االس��ات���ات ال�ي ال��قف، فه� الع��ل 

 جأت �ال��� .

  ال�سائل ال�����مة : ال��ارات ال���ان�ة لفه� ح��قة ال���� وال������� ، م�الت ال�ائ�

 ل��ض�ح خ��رة ال���� م� ال�اح�ة ال�ی��ة .

 : ع�امل ن�اح ال���ر في م�ارسة ال��خل ال�وحي- 

 االن��ة ال��رس�ة �ال��اسة ال�عل��ة العامة به�ف ن�� ثقافة اح��ام الغ��. ض�ورة ر�� - ١

ا��ان االخ�ائ��� االج��اع��� ����رة �اه�ة ال���� ال��رسي وال�عي للق�اء عل�ها  - ٢

 �األسال�� العل��ة .

ع�ل دورات لألخ�ائ��� االج��اع��� �ال��ال ال��رسي ل�قله� ����ع ال��انات وال�عل�مات  - ٣

 ه� ال���� وفه� س���ل�ج�ة ال������� و ال����� عل�ه� .ع� �ا

 ض�ورة اه��ام ال��ادات ال��رس�ة ���ل ه�ه ال��اه� وال�عي لفه� �ه�رها ث� ال�� م�ها . - ٤

 ال����ة �أن ال��� ال�وح�ة ت�� في ال���� م� ال�ل���ات ال�ل��ة ال�����ة. - ٥
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