
 احملاضرة اخلامسة 
 االجتاه النفسي

 الٌفسي االتجاٍهفهوم 

إٌفغٟ ِٓ أُ٘ اٌّٛاػ١غ إٌفغ١خ ػٍٝ اإلؽالق ألٔٗ )ثىً ثغبؽخ( ٘ٛ اٌزٞ  االرجب٠ٖؼذ 

٠ذذد ٔمطخ اٌششٚع ٚاالعزّشاس ٌٍغٍٛن اٌّخزبس ػٕذ اإلٔغبْ ٚ٘ٛ رٌه اٌزٕظ١ُ اٌخبص 

ٌٍخجشح إٌبرجخ ٘ٓ ِٛالف االخز١بس ٚاٌّفبػٍخ ٚاٌزٞ ٠ذفغ اٌفشد إٌٝ أْ ٠زظشف ثظٛسح 

 ِذذدح فٟ ِٛالف د١برٗ ا١ِٛ١ٌخ .

 

إٌفغٟ ٠زفك ػ١ٍٗ ج١ّغ اٌّخزظ١ٓ فٟ ا١ٌّذاْ إٌفغٟ ،  ٌالرجبٖال ٠ٛجذ رؼش٠ف ٚادذ    

إال إْ اٌزؼش٠ف اٌزٞ أشبع أوضش ِٓ غ١شٖ ٚاٌزٞ ال ٠ضاي ٠ٍمٝ اٌمجٛي ٌذٜ اٌغبٌج١خ ٘ٛ إْ 

: ٔٛع ِؼ١ٓ ِٓ اٌذافؼ١خ ا١ٌّٙئخ ٌٍغٍٛن ٚ٘ٛ دبٌخ ِٓ اٌز١ٙؤ اٌؼمٍٟ   Attitudeاإلرجبٖ 

اٌفشد ٌٍّٛالف ٚاٌّض١شاد  اعزجبثبدٚاٌؼظجٟ اٌزٟ رٕظّٙب اٌخجشح اٌغبثمخ ٚاٌزٟ رٛجٗ 

اٌّخزٍفخ ، أٚ دبٌخ ِٓ االعزؼذاد أٚ اٌزأ٘ت اٌؼظجٟ ٚإٌفغٟ اٌزٟ رٕزظُ ِٓ خالي خجشح 

اٌفشد ٌج١ّغ اٌّٛػٛػبد  اعزجبثخد٠ٕبِٟ ػٍٝ  اٌشخض ٚرىْٛ راد رأص١ش رٛج١ٟٙ أٚ

 .  االعزجبثخٚاٌّٛالف اٌزٟ رغزض١ش ٘زٖ 

 

٘ٛ اٌذبٌخ اٌٛجذا١ٔخ اٌمبئّخ ٚساء سأٞ اٌشخض أٚ  االرجبٌٖٚزمش٠ت اٌّؼٕٝ ٠ّىٓ اٌمٛي إْ  

إػزمبدٖ ف١ّب ٠زؼٍك ثّٛػٛع ِؼ١ٓ ، ِٓ د١ش سفؼٗ ٌٙزا اٌّٛػٛع أٚ لجٌٛٗ ٚ دسجخ ٘زا 

 ٛي .اٌشفغ اٚ اٌمج

ٕ٘بن ِٓ ٠ؼشف اإلرجبٖ ػٍٝ إٔٗ ِجّٛع ِشبػش ٚلٕبػبد اٌفشد ٔذٛ ِض١ش ِؼ١ٓ أٚ ٘ٛ     

١ًِ اٌفشد اٌزٞ ٠ٕذٛ عٍٛوٗ رجبٖ ثؼغ ػٕبطش اٌج١ئخ أٚ ثؼ١ذاً ػٕٙب ِزأصشاً فٟ رٌه 

ثبٌّؼب١٠ش اٌّٛججخ أٚ اٌغبٌجخ رجؼبً ٌمشثٗ ِٕٙب أٚ ثؼذٖ ػٕٙب ٚ٘ٛ ٠ش١ش ثزٌه إٌٝ ِغز١٠ٛٓ 

ب : إِب أْ ٠ىْٛ ٌذظ١بً ، أٚ لذ ٠ىْٛ رٚ أِذ ثؼ١ذ . ٠ٚؼشف وزٌه ثأٔٗ : اعزؼذاد ٌٍزأ٘ت ّ٘

ٚجذأٟ صبثذ ٔغج١بً ٠ذذد شؼٛس اٌفشد ٚعٍٛوٗ ٔذٛ اٌّض١ش ، أٚ ٘ٛ فىشح إ٠جبث١خ أٚ ِذب٠ذح 

 أٚ عٍج١خ رجبٖ ش١ئبً أٚ شخض أٚ ِجّٛػخ أٚ فؼب١ٌخ ..... إٌخ.

                              

 هكوًاث اإلتجاٍ الٌفسي                             

  -٠ٕطٛٞ اإلرجبٖ ػٍٝ صالصخ ِىٛٔبد اعبع١خ ٟ٘ :

٠ٚش١ش إٌٝ ِجّٛػخ األفىبس ٚاٌّؼزمذاد اٌزٟ ٠زمجٍٙب اٌشخض   -الوكوى الوعرفي : -1

ٔذٛ ِٛػٛع اإلرجبٖ ِٚب ٠ؤِٓ ثٗ ِٓ أساء ٚٚجٙبد ٔظش إوزغجٙب ِٓ خجشارٗ 

ٛع ِّب ٠غُٙ فٟ إػذادٖ ٚر١ٙئزٗ ٚرأ٘جٗ ٌالعزجبثخ ٌٙب اٌغبثمخ ِغ ِض١شاد ٘زا اٌّٛػ



ٚرم٠ّٛٙب فٟ اٌّٛالف ٚاٌظشٚف اٌّزشبثٙخ ثبٌزفى١ش إٌّطٟ ٔفغٗ اٌّجٕٟ ػٍٝ ِؼشفزٗ 

 اٌّغجمخ ثٙب .

 

٠ٚش١ش إٌٝ ِشبػش اٌشخض ٚسغجبرٗ ٔذٛ اٌّٛػٛع ِٚٓ إلجبٌٗ  -الوكوى الوجذاًي : -2

زٖ اإلٔفؼبالد رشىً اٌشذٕخ اإلٔفؼب١ٌخ ػ١ٍٗ أٚ ِٓ ٔفٛسٖ ِٕٗ ٚدجٗ أٚ وش٘ٗ ٌٗ . ٚ٘

 اٌزٟ رظبدت رفى١ش اٌفشد إٌّطٟ دٛي ِٛػٛع اإلرجبٖ ثّب ١ّ٠ضٖ ػٓ غ١شٖ .

 

ٚ٘ٛ اٌخطٛاد اإلجشائ١خ اٌزٟ رشرجؾ ثزظشفبد اإلٔغبْ إصاء  -الوكوى السلوكي : -3

ِٛػٛع اإلرجبٖ ثّب ٠ذي ػٍٝ لجٌٛٗ أٚ سفؼٗ ثٕبءاً ػٍٝ رفى١شٖ إٌّطٟ دٌٛٗ 

ٚإدغبعٗ اٌٛجذأٟ أٞ أْ ٘زا اٌّىْٛ ٠زؼّٓ ج١ّغ االعزؼذاداد اٌغٍٛو١خ اٌّشرجطخ 

اٌّؼشفٟ ٚاٌٛجذأٟ ، أٚ  ثبإلرجبٖ ٚاٌّزّضٍخ ثبالعزجبثبد إٌبرجخ ِٓ رجٍٛس اٌّشوج١ٓ

ِٓ اٌّذظٍخ إٌبرجخ ِٓ اٌزفبػً اٌّى١ٔٛٓ ثذ١ش ٠غٍه اٌشخض عٍٛوبً إ٠جبث١بً أٚ 

عٍج١بً إصاء أ٠خ ِٕٙخ ، ِّب لذ ٠ؤدٞ فٟ إٌٙب٠خ إٌٝ اٌٛطٛي إٌٝ دسجخ ِٓ ١ًِ أٚ 

 سغجخ ٔذٛ إٌّٙخ . 

             

زٙب فمذ ٠ٍّه شخض ِب ِؼٍِٛبد ٚرزجب٠ٓ ِىٛٔبد اإلرجبٖ ِٓ د١ش دسجخ لٛرٙب ٚاعزمال١ٌ

ٚف١شح ػٓ ِٛػٛع ِب )اٌّىْٛ اٌّؼشفٟ( ، غ١ش إٔٗ ال ٠شؼش د١بٌٗ ثشغجخ ) اٌّىْٛ 

اٌؼبؽفٟ( رؤدٞ ثٗ إٌٝ إرخبر اٞ ػًّ د١بٌٗ )اٌّىْٛ اٌغٍٛوٟ( . ٚأد١بٔبً لذ ال ٠ٍّه 

اٌشخض أ٠خ ِؼٍِٛبد ػٓ ٘زا اٌّٛػٛع ِٚغ رٌه ٠زفبٔٝ فٟ اٌؼًّ ِٓ أجٍٗ ، إرا وبْ 

٠ٍّه شؼٛساً ل٠ٛبً ٔذٖٛ ، ٚفٟ ج١ّغ األدٛاي ال ٠ّىٓ االعزذالي ػٍٝ ٘زا اإلرجبٖ إال ِٓ 

خالي عٍٛن ظب٘شٞ ٠ؤد٠ٗ طبدت اإلرجبٖ ، ٚرٛدٟ اٌذالئً ػِّٛبً ثأْ اإلرجب٘بد راد 

اٌّىٛٔبد اٌؼبؽف١خ اٌم٠ٛخ رؤدٞ إٌٝ أّبؽ عٍٛو١خ ِؼ١ٕخ ، ثغغ إٌظشػٓ ٚػٛح ٘زٖ 

د اٌؼبؽف١خ اٌم٠ٛخ رؤدٞ إٌٝ أّٔبؽ عٍٛو١خ ِؼ١ٕخ ، ثغغ إٌظش اإلرجب٘بد راد اٌّىٛٔب

 ػٓ ٚػٛح ٘زٖ اإلرجب٘بد اٚ طذلٙب ِٓ اٌجٙخ اٌّؼشف١خ .

 

                      

 أًواع اإلتجاهاث الٌفسيت                 

  -رظٕف اإلرجب٘بد إٌفغ١خ إٌٝ أٔٛاع :

 

فشد ِٓ ٘ذف اإلرجبٖ ِٛلفبً دبداً ٠جذٚ اإلرجبٖ اٌمٛٞ فٟ ِٛلف اٌ -اإلتجاٍ القوي: -1

ال٘ٛادح ف١ٗ ، فبٌزٞ ٠غؼت ٠ٚضٛس ٌخغبسح فش٠مٗ اٌّفؼً إّٔب ٠فؼً رٌه ألْ 

 إرجب٘بد ل٠ٛبً دبداً ٠غ١طش ػٍٝ ٔفغٗ ٔذٛ ٘زا اٌفش٠ك .

٘زا إٌٛع ِٓ اإلرجبٖ ٠زّضً فٟ اٌزٞ ٠مف ِٓ ٘ذف اإلرجبٖ  -اإلتجاٍ الضعيف : -2

رٌه ألٔٗ ال ٠شؼش ثشذح اإلرجبٖ وّب ٠شؼش ثٙب اٌفشد ِٛلفبً ػؼ١فبً سخٛاً ، فٙٛ ٠فؼً 

 فٟ اإلرجبٖ اٌمٛٞ .

 ٘ٛ اإلرجبٖ اٌزٞ ٠ٕذٛ ثبٌفشد ٔذٛ شٟء ِب )أٞ إ٠جبثٟ(  -اإلتجاٍ الووجب : -3



 ٘ٛ اإلرجبٖ اٌزٞ ٠جٕخ ثبٌفشد ثؼ١ذاً ػٓ شٟء ِب )أٞ عٍجٟ ( -اإلتجاٍ السلبي : -4

 

اٌفشد دشجبً فٟ إظٙبسٖ ٚاٌزذذس ػٕٗ ٘ٛ اإلرجبٖ اٌزٞ ال ٠جذ  -اإلتجاٍ العلٌي : -5

 أِبَ ا٢خش٠ٓ .

 

٘ٛ اإلرجبٖ اٌزٞ ٠ذبٚي اٌفشد إخفبئٗ ػٓ ا٢خش٠ٓ ٠ٚذزفع ثٗ فٟ  -اإلتجاٍ السري : -6

 لشاسح ٔفغٗ ثً ٠ٕىشٖ أد١بٔبً د١ٓ ٠غأي ػٕٗ . 

٘ٛ اإلرجبٖ اٌّشزشن ث١ٓ ِجّٛػخ ِٓ إٌبط ، فئػجبة إٌبط  -اإلتجاٍ الجواعي : -7

 ٖ جّبػٟ . ثبألثطبي إرجب

٘ٛ اإلرجبٖ اٌزٞ ١ّ٠ض فشداً ػٓ أخش ، فئػجبة اإلٔغبْ ثظذ٠ك  -اإلتجاٍ الفردي : -8

 ٌٗ إرجبٖ فشدٞ . 

٘ٛ اإلرجبٖ اٌزٞ ٠ٕظت ػٍٝ اٌى١ٍبد ٚلذ دٌذ األثذبس اٌزجش٠ج١خ  -اإلتجاٍ العام :  -9

 ػٍٝ ٚجٛد اإلرجب٘بد اٌؼبِخ ، فأصجزذ أْ اإلرجب٘بد اٌذ١ٕ٠خ ٚاٌغ١بع١خ ِضالً رزغُ

ثظفخ اٌؼَّٛ ، ٠ٚالدع أْ اإلرجبٖ اٌؼبَ ٘ٛ أوضش ش١ٛػبً ٚاعزمشاساً ِٓ اإلرجبٖ 

 إٌٛػٟ . 

٘ٛ اإلرجبٖ اٌزٞ ٠ٕظت ػٍٝ إٌٛادٟ اٌزار١خ ، ٚرغٍه اإلرجب٘بد  -اإلتجاٍ الٌوعي : – 11

إٌٛػ١خ ِغٍىبً ٠خؼغ فٟ جٛ٘شح إلؽبس اإلرجب٘بد اٌؼبِخ ٚثزٌه رؼزّذ اإلرجب٘بد إٌٛػ١خ 

 ػٍٝ اٌؼبِخ ٚرشزك دٚافؼٙب ِٕٙب. 

 

  -ٕٚ٘بن رظ١ٕفبً آخش أوضش ٚػٛدبً ٌإلرجب٘بد وّب ٠أرٟ :

 : بٖ ٔذٛ شٟء ِب أٚ شخض أٚ جّبػخ أٚ فىشح أٚ أٞ أْ ٠ىْٛ اإلرج -حسب الهذف

 فؼب١ٌخ .....إٌخ . 

 : اإلرجبٖ ٠ؼذ ِىزغجبً ِٚزؼٍّبً ٚ٘ٛ إِب ٠ىْٛ إ٠جبث١بً أٚ عٍج١بً أٚ ِذب٠ذاً .  -حسب الٌوع 

 : اإلرجبٖ ٔذٛ شٟء ِب أٚ شخض ٠خزٍف ِٓ فشد ٢خش دغت لٛرٗ فمذ  -حسب القوة

ٌؼَّٛ ٠ز١ّض ثذسجخ ِؼ١ٕخ ِٓ اٌمٛح لذ رىْٛ ٠ىْٛ ل٠ٛبً أٚ لذ ٠ىْٛ ػؼ١فبً ٚ٘ٛ ػٍٝ ا

                 شد ِٚب ٠ّضٍٗ ٌٗ ِٛػٛع اإلرجبٖ .ل١ٍٍخ  أٚ وج١شح رجؼبً ٌظشٚف اٌف

 : فبإلرجبٖ إٌفغٟ إِب ٠ىْٛ ػبِبً أٚ خبطبً ) أٞ إِب أْ ٠زجغذ ٌٗ إرجبٖ  -حسب السعت

خبطبً ثىً جضء ِٓ  ِٛدذ ٔذٛ ِجّٛػخ رشزشن ثظفبد ِؼ١ٕخ أٚ ٠ىْٛ إرجب٘بً فشد٠بً 

 ٘زٖ اٌّجّٛػخ (

 : اإلرجبٖ اٌزٞ ٠ىٛٔٗ اٌفشد إِب أْ ٠ز١ّض ثذ٠ِٛزٗ حاعزّشاسٖ ٌّذح ١ٌغذ  -حسب الزهي

 ثبٌمظ١شح إْ ٌُ رىٓ دائّخ أٚ أْ ٠ز١ّض ثىٛٔٗ أ١ٔبً )أٞ ٚلز١بً ٠غزّش ٌّذح لظ١شح( .

 

 ًوو اإلتجاهاث الٌفسيت                         

ٕ٘بن ػٛاًِ وض١شح رؤصش فٟ رى٠ٛٓ اإلرجب٘بد إٌفغ١خ ّٚٔٛ٘ب ٚٔذسط ف١ّب ٠أرٟ أُ٘ ٘زٖ 

  -اٌؼٛاًِ :



ِٓ اٌجذ٠ٟٙ إْ عٍٛن اٌفشد ٠زأصش ثبٌجٛ اٌؼبئٍٟ  -تأثير األسرة ) الوالذيي( : -1

ٚوزٌه إرجب٘برٗ د١ش إْ اإلرجب٘بد اٌٛاٌذ٠ٓ ٚعٍٛوّٙب رأص١ش خبطبً ػٍٝ رى٠ٛٓ 

ب خبطخ ػٕذ األؽفبي اٌظغبس ، فىٍّب رمذَ اٌطفً ثبٌؼّش إرجب٘بد اٌطفً ّٚٔٛ٘

  رٕبلض ٘زا اٌزأص١ش ٚرضا٠ذ رأص١ش األفشاْ .

 

٠ذً رأص١ش األلشاْ ِذً رأص١ش اٌٛاٌذ٠ٓ ، أٚ ثزؼج١ش أدق ٠ض٠ذ رأص١ش  -تأثير األقراى : -2

األلشاْ ٠ٕٚمض رأص١ش اٌٛاٌذ٠ٓ وٍّب رمذَ اٌطفً فٟ اٌؼّــــــش )ٚػٍٝ األغٍت( ٠جذأ 

 .ٌه ِٓ عٓ اٌشاثؼخ ٠ٚضداد وٍّب رمذَ اٌطفً ثبٌؼّشر

 

، إْ اٌّؼشفخ ٟ٘ أدذ اٌؼٛاًِ األعبع١خ فٟ رى٠ٛٓ األرجبٖ إٌفغٟ  -تأثير التعلين : -3

ٚػٍٝ ٘زا األعبط فئْ اٌزؼ١ٍُ ٠ؼذ ِٓ اٌّظبدس اٌّّٙخ اٌزٟ رضٚد اٌفشد ثبٌّؼشفخ 

 ٚاٌّؼٍِٛبد اٌزٟ رغبػذ فٟ رى٠ٛٓ إرجب٘بد ّٚٔٛ٘ب . 

                

إْ ٚعبئً اإلٌؼبَ ثأٔٛاػٙب اٌّخزٍفخ اٌّمشٚءح ٚاٌّغّٛػخ  -رأص١ش ٚعبئً اإلػالَ : -4

 ٚاٌّشئ١خ ٟ٘ ِٓ أثشص اٌّظبدس اٌّؤصشح فٟ رى٠ٛٓ اإلرجب٘بد إٌفغ١خ . 

رؼذ اٌّؼب١٠ش االجزّبػ١خ األوضش رأص١شاً فٟ رى٠ٛٓ  -تأثير الوعايير اإلجتواعيت : -5

إرجب٘بد اٌفشد ّٚٔٛ٘ب ، فبٌطفً لذ ٠ىْٛ إرجب٘بً ِؼ١ٕبً دْٚ إرظبي ِجبشش 

ثبٌّٛػٛػبد اٌّزؼٍمخ ثزٌه اإلرجبٖ ٠ٚزُ رٌه ػٓ ؽش٠ك اإل٠ذبء خظٛطبً إرا 

وبْ اإل٠ذبء طبدساً ِٓ شخظ١بد ِّٙخ وبألة أٚ اٌّذسط أٚ سجً د٠ٓ أٚ سجً 

غ١بعخ .....اٌخ، د١ش رؼذ ٘زٖ اٌشخظ١بد لذٚح ٠مزذٞ ثٙب اٌفشد ٠ٕٚؼىظ رٌه اٌ

 فٟ رى٠ٛٓ اإلرجب٘بد ثّغبس إرجب٘بد اٌمذٚح ٔفغٙب . 

 

لذ رزىْٛ ٌذٜ اٌفشد إرجب٘بد ِؼ١ٕخ ٔذٛ ٘ذف ِذذد  -تأثير الخبراث الشخصيت  : -6

فشد لذ ٚلذ رّٕٛ ٘زٖ اإلرجب٘بد أٚ رزغ١ش ِٓ جشاء خجشاد اٌفشد اٌشخظ١خ . فبٌ

٠ىْٛ إرجب٘بً ِؼ١ٕبً ٔذٛ ِّبسعخ اٌش٠بػخ ِٓ جشاء خجشارٗ اٌشخظ١خ فٟ ٘زا 

اٌّجبي ، ٚاإلرجب٘بد اٌزٟ رزىْٛ ِٓ جشاء اٌخجشاد اٌشخظ١خ رىْٛ فٟ اٌؼبدح 

إرجب٘بد صبثزٗ ٔغج١بص د١ش إٔٙب رزطٍت جٙذاً ٚٚلزبً ؽ١ٍ٠ٛٓ رزجٍٛس خالٌّٙب ٘زٖ 

 اإلرجب٘بد .

إْ إسرجبؽ اٌفشد ثّٛػٛػبد رخٍك ػٕذٖ  -ضوع اإلتجاٍ :تأثير إرتباط الفرد بوو  -7

دٚافغ ِؼ١ٕخ ، ٚرخٍك ػٕذٖ ِشبػشاً اٌغبسح ِٕٙب عزىْٛ إرجب٘بً ِٛججبً ٔذٛ رٍه 

اٌّٛػٛػبد ٚاٌؼىظ طذ١خ إرا إلزشٔذ رٍه اٌّٛػٛػبد ثئدجبؽ ٌجؼغ 

  اٌذٚافغ ٚخٍك ِشبػش ِؤٌّخ .

 تفسير اإلتجاهاث الٌفسيت

  -ِٓ أُ٘ إٌظش٠بد اٌزٟ فغشد اإلرجب٘بد إٌفغ١خ ٚاٌزٟ رؼذ األوضش ش١ٛػبً ّ٘ب اٌألرٟ :

 : ًظريت التعرض للوثير-  



فٕظش٠خ اٌزؼشع ٌٍّض١ش رمزشح إْ رؼشع اٌفشد ٌّض١ش ِؼ١ٓ ثظٛسح ِزىشسح ٚإلزشاْ رٌه 

ججبً ٔذٖٛ ثّشبػش عبسح ٠جؼالٖ ٠ىْٛ إعزجبثخ إ٠جبث١خ إصاء رٌه اٌّض١ش ٠ٚىْٛ إرجب٘بً ِٛ

 ٚاٌؼىظ طذ١خ ٌإلرجبٖ اٌغبٌت . 

 : ًظريت التٌافر الوعرفي-  

ٚرش١ش إٌٝ إْ اٌفشد اٌزٞ ٠ذفغ إلرخبر ِٛلف ٔذٛ ِض١ش ِؼ١ٓ ٠خزٍف ػٓ اإلرجبٖ إٌفغٟ 

ٌزٌه اٌفشد ٔذٛ رٌه اٌّض١ش ع١ّ١ً إٌٝ رغ١١ش اإلرجبٖ إٌفغٟ ٔذٛ اٌّض١ش ، ٚوزٌه اٌشخض 

٠زؼبسع ِغ اإلرجبٖ إٌفغٟ ٌٗ فٟ اٌّجبي ٔفغٗ فئٔٗ  اٌزٞ ٠غٍه عٍٛوبً فٟ ِجبي ِؼ١ٓ

ع١ؼ١ش دبٌخ طشاع ٚػذَ رٛاصْ رذفؼٗ إٌٝ رغ١١ش اٌغٍٛن أٚ رغ١١ش اإلرجبٖ إٌفغٟ ٌخٍك 

رطبثك ث١ٓ اٌغٍٛن ٚاإلرجبٖ ٚاٌزخٍض ِٓ ) اٌزٕبفش( . فبٌش٠بػٟ اٌّذخٓ ِضالً ع١زؼشع 

ؼشفزٗ ثبٌزذخ١ٓ ٠ؼشٖ وش٠بػٟ ٌٙزا إٌٛع ِٓ اٌظشاع أٚ ٘زا إٌٛع ِٓ اٌزٕبفش . فّ

ع١ذفؼٗ إٌٝ أدذ ش١ئ١ٓ : إِب أْ ٠زشن اٌزذخ١ٓ ٠ٚزخٍض ِٓ ٘زا اٌزٕبفش ٚاٌزمبؽغ أٚ ٠جذ وً 

اٌّجشساد اٌزٟ رمًٍ ِٓ أػشاس اٌزذخ١ٓ ٚخٍك لٕبػخ رار١خ ٌذ٠ٗ ثئرجبٖ ػذَ ػشس اٌزذخ١ٓ 

٠ٚذفع أعّبء ثبٌٕغجخ ٌٍش٠بػ١١ٓ ف١ذفع أعّبء أثطبي ػب١١ٌّٓ ِّٓ ٠ّبسعْٛ اٌزذخ١ٓ 

( ػبَ ُٚ٘ ِٓ اٌذخ١ٕٓ ِذبٚالً ثزٌه إلٕبع ٔفغٗ ثؼذَ ٚجٛد 111ِؼّش٠ٓ ِّٓ ػبشٛا ِٓ )

أػشاس دم١مخ ٌٍزذخ١ٓ ِزجب٘الً ثزٌه وً األدٌخ اٌزٟ رش١ش إٌٝ أػشاس اٌزذخ١ٓ اٌٛاػذخ 

 ػٍٝ طذخ اإلٔغبْ ثشىً ػبَ ٚػٍٝ اٌجٙبص اٌذٚسٞ اٌزٕفغٟ ثشىً خبص .

 

 يير اإلتجاهاث الٌفسيتتغ                   

إْ رؼذ٠ً أٚ رغ١١ش اإلرجبٖ ٠ؼزّذ ػٍٝ ِغزٜٛ اإلرجبٖ ٚؽش٠مخ رى٠ٕٛٗ ، فٕٙبٌه اٌّغزٜٛ 

اٌجغ١ؾ اٌزٞ ٠زأصش ثبٌذػب٠خ ٚاعب١ٌت اإلػالَ اٌذذ٠ضخ ٕٚ٘بٌه اٌّغزٜٛ اٌّؼمذ اٌزٞ ٠شرجؾ 

 خ .ِٓ اٌّٛالف ٚاإلرجب٘بد اٌجضئ١خ اٌجغ١طخ ١ٌىْٛ إرجب٘بً ِٓ اٌّشرجخ اٌؼب١ٌ

 

إْ اإلرجبٖ ِٓ إٌٛع األٚي ) اٌجغ١ؾ ( ٘ٛ اإلرجبٖ اٌزٞ ٠غًٙ رغ١١شٖ ،، أِب اإلرجبٖ ِٓ  

إٌٛع اٌضبٟٔ ) اٌّؼمذ ( اٌزٞ ٠ظجخ ػٍٝ شىً )عّخ( ف١ّزبص ثبٌمذسح ػٍٝ ِمبِٚخ اٌزغ١١ش 

ألْ وً ػٕظش ِٓ ػٕبطشٖ ٠شرجؾ ثبٌؼٕبطش األخشٜ ٚال ٠ّىٓ رغ١١ش ٘زٖ اٌؼٕبطش وً 

ٝ ٘زا اٌّغزٜٛ ِٓ اٌغّبد االعبع١خ فٟ اٌشخظ١خ ٠ّىٓ رؼذ٠ٍٗ أٚ رغ١١شٖ ، ػٍٝ دذح ٚػٍ

  -ِٚٓ اٌؼٛاًِ األوضش ش١ٛػبً فٟ رغ١١ش اإلرجب٘بد ِب ٠أرٟ :

 

 رٍؼت اٌذافؼ١خ دٚساً ِّٙبً فٟ رى٠ٛٓ اإلرجب٘بد ٚفٟ رغ١١ش٘ب . -1

 إْ رغ١١ش اإلرجب٘بد ٠زٛلف ػٍٝ ٚجٛد رغ١١ش فٟ دبجبد األفشاد  -2

 رزطٛس إرجب٘بد اٌفشد ثغجت ظٙٛس دبجبد جذ٠ذح ٌذ٠ٗ .  -3

 رزىْٛ اإلرجب٘بد ٚرزغ١ش ِٓ خالي ػ١ٍّخ اٌزؼ١ٍُ .  -4



إْ اٌزغ١١شاد اٌزٟ رزُ فٟ إرجب٘بد األفشاد رذذس ِٓ خالي اٌّٛلف أٚ اٌذٚس  -5

 اٌزٞ ٠ٍؼجٗ اٌفشد .

 إْ رغ١١ش اإلرجب٘بد ٠زأصش ثىً اٌؼٛاًِ اٌزٟ رؤصش فٟ رى٠ٕٛٙب . -6

  -ِبً رغ١١ش اإلرجب٘بد إٌفغ١خ ثّغبس٠ٓ ّ٘ب ا٢رٟ :٠ّٚىٓ ػّٛ

رغ١١ش اإلرجبٖ فٟ ِغبس اإلرجبٖ اٌذبٌٟ ٔفغٗ عٛاء وبْ اإلرجبٖ اٌذبٌٟ إ٠جبث١بً أٚ عٍج١بً  -1

 ) أٞ ِٓ األرجبٖ اٌؼؼ١ف إٌٝ اٌمٛٞ ( 

رغ١١ش اإلرجبٖ ثؼىظ ِغبس اإلرجبٖ اٌذبٌٟ )أٞ ثزغ١١ش اإلرجبٖ اٌغٍجٟ إٌٝ إرجبٖ إ٠جبثٟ  -2

 اٌؼىظ( أٚ 

 

 
 


