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مقــدمة
ّ
عرف��ت منظم��ة الصح��ة العاملية الصحة بش��كل ع��ام بأنها حال��ة من العافية اجلس��دية والنفس��ية
واالجتماعي��ة ،وليس��ت فق��ط حالة عدم وجود م��رض أو ضعف .وهذا يدل على أن الصحة النفس��ية
تعترب أم� ً
ً
ضروريا للتمتع بالصحة بش��كل عام.
�را
ُ
وتع� ّ
�رف الصح��ة النفس��ية  /بأنه��ا حال��ة م��ن العافي��ة ي��درك الفرد م��ن خالهل��ا قدراته ويس��تطيع أن
يتكي��ف م��ع الضغوطات الطبيعية يف احلياة ،وأن يعمل بش��كل منتج ومثم��ر ،ويكون ً
قادرا
من خالهل��ا على املس��اهمة يف جمتمعه.
املفه��وم اإلجياب��ي للصحة النفس��ية هي  /احلالة النفس��ية اليت تتس��م بالثبات النس�بي واليت يكون
ً
ومتقبال لذاته واآلخرين (حيقق التوافق الش��خصي واالجتماعي واالتزان
راض عن نفس��ه
فيها الفرد ٍ
االنفعالي).
وقد أظهرت الدراسات منذ سنوات أن الصحة النفسية تؤثر بشكل متأصل على الصحة اجلسمية.
كم��ا تؤثر الصحة اجلس��مية بدورها على الصحة النفس��ية ،فال ميكن الفص��ل بينهما لتحقيق
حالة أكمل من العافية.
ً
وتعت�بر الصح��ة النفس��ية أساس��ا للصح��ة الش��خصية والعالق��ات األس��رية واملس��اهمة الناجحة يف
اجملتم��ع ،وترتب��ط بتط��ور اجملتمع��ات والدول .أم��ا األمراض النفس��ية والفق��ر ،فهما يتفاع�لان ً
معا
بطريق��ة س��لبية يف دائ��رة مغلق��ة؛ حي��ث تعي��ق األمراض النفس��ية ق��درة األش��خاص عل��ى التعلم
واإلنت��اج ،وه��ذا يؤث��ر س� ً
�لبا عل��ى االقتص��اد .أما ع��ن الفقر ،فه��و يزيد بدوره م��ن احتمالي��ة اإلصابة
باألم��راض النفس��ية ،ويقل��ل من ق��درة األش��خاص على احلص��ول على اخلدم��ات الصحي��ة الالزمة.
وق��د أظه��رت األحب��اث أن هناك ثالثة عوامل تس��اهم يف الوقاية بش��كل كبري م��ن تطور األمراض
النفس��ية ،وخاصة االكتئاب .وهذه العوامل هي:
 امتالك القدرة الكافية للسيطرة على احلالة النفسية عند مواجهة األحداث الصعبة. توفر املصادر املادية اليت متكن الشخص من اختيار األفضل له عند مواجهة األحداث الصعبة. -احلصول على الدعم النفسي من العائلة أو األصدقاء أو األطباء.
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حقائق أظهرهتا إحصائيات منظمة الصحة العاملية:

 تشــيع االضطرابــات النفســية والعصبيــة والســلوكية يف مجيــع أحنــاء العــامل وتســبب الكثــرمــن املعانــاة .ويتعــرض املصابــون هبــذه االضطرابــات عــادة إىل العــزل عــن املجتمــع .إضافــة إىل
ذلــك ،فهــم عرضــة ألن تكــون حياهتــم ســيئة وعــادة مــا تكــون نســبة الوفــاة بينهــم مرتفعــة.
 يعــاين مئــات املاليــن مــن األشــخاص حــول العــامل مــن االضطرابــات النفســية والســلوكيةوالعصبيــة واالضطرابــات الناجتــة عــن االســتخدام الســيئ لألدويــة والعقاقــر الطبيــة.
 تؤثــر األمــراض النفســية وتتأثــر باحلــاالت املرضيــة املزمنــة مثــل الســرطان ،وأمــراض القلــبوالشــرايني ،والســكري واإليــدز .وإن مل يتــم عــاج األمــراض النفســية ،فإهنــا قــد تــؤدي إىل قيام
املصــاب بســلوكيات غــر صحيــة تؤثــر بشــكل ســليب علــى عــاج األمــراض اجلســدية .وتتضمــن
هــذه الســلوكيات عــدم االنتظــام يف تنــاول العالجــات الطبيــة املوصوفــة لــه مــن قبــل األطبــاء،
وتــؤدي كذلــك إىل القصــور يف مناعــة اجلســم وعــدم حتســن الوضــع الصحــي.
تشــمل موانــع العــاج الفعــال لألمــراض النفســية عــدم االعتــراف خبطورهتــا وعــدم فهــم فوائــد
العــاج النفســي.
 إن أكثر من  %75من األشخاص الذين يعانون من االضطرابات النفسية يف الدول النامية الحيصلون على العالج أو الرعاية.
يتعــرض العديــد مــن مصــايب االضطرابــات النفســية إىل الشــجب والتنديــد ،ويكونــون عرضــة
لإلمهــال وســوء املعاملــة.
ممــا ســبق يتضــح أمهيــة تدشــن وحــدة لالستشــارات واملقاييــس النفســية مبركــز اإلرشــاد
باجلامعــة بالتعــاون مــع مستشــفى األمــل للصحــة النفســية مبنطقــة اجلــوف لدعــم وتعزيــز
الصحــة النفســية لــدى طــاب وطالبــات اجلامعــة ،واملعنيــن مــن مؤسســات املجتمــع اخلارجــي.
ـة علــى ارض
ومــن ذلــك نبعــت هــذه الفكــرة وانطلقــت مــن مركــز اإلرشــاد ليتــم جتســيدها حقيقـ ً
الواقــع
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الرؤية:

إتاحــة االستشــارات النفســية لطــاب وطالبــات اجلامعــة ،ومؤسســات املجتمــع املحلــي لتحقيــق
الرضــا النفســي لديهم؛مبــا يعــزز التفــوق الدراســي والتكيــف مــع الذاتواملجتمــع.

الرسالة:

تقــدمي االستشــارات النفســية العلميــة املتخصصــة والقائمــة علــى اســتخدام املنهــج الوقائــي
والعالجــي والنمائــي النفســي جلميــع طــاب وطالبــات اجلامعة،ومؤسســات املجتمــع املحلــي؛
ســعيا يف تقــدم ورقــي منوهــم الشــخصي مــن مجيــع النواحــي النفســية واالجتماعيــة واملعرفيــة
واخللقيــة والســلوكية.

أهداف الوحدة:

 - 1تقدمي االستشارات النفسية والتربوية مبختلف أشكاهلا لطالب وطالبات اجلامعة.
 - 2تقــدمي املشــورة املتخصصــة واملســاعدة االجتماعيــة والنفســية ألصحــاب املشــكالت مــن
طــاب  -وطالبــات اجلامعــة مــن خــال جلســات التوجيــه واإلرشــاد الفــردي أو اجلماعــي.
 - 3تقــدمي خدمــات اإلرشــاد الوقائــي وذلــك بالكشــف عــن الصعوبــات الــي تواجــه الطــاب
والتصــدي هلــا واحلــرص علــى عــدم حدوثهــا.
 - 4تعزيــز التحصيــل األكادميــي ،ودفــع قــدرات الطــاب ،وتذليــل العقبــات أثنــاء حتصيلهــم
العلمــي.
 - 5رعايــة الطــاب ذوي التحصيــل الدراســي املتــدين واملتعثــر واالهتمــام هبــم ومتابعتهــم حــى
يرتقــوا مبســتواهم الدراســي.
 - 6االهتمــام بالطــاب املتفوقــن واملوهوبــن وتقــدمي مــا مــن شــأنه تعزيــز قدراهتــم ودعــم
إبداعاهتــم وذلــك باســتخدام املنهــج النفســي النمائــي يف اإلرشــاد النفســي.
 - 7دراســة الظواهــر الســلوكية واملشــكالت الســلبية الــي قــد تظهــر يف حيــاة بعــض الطــاب
والعمــل علــى إجيــاد احللــول املناســبة هلــا.
 - 8إعــداد برامــج متخصصــة وإجــراء دراســات يف جمــال اإلرشــاد النفســي بالتعــاون مــع أســاتذة
كليــة التربيــة املتخصصــن يف جمــال علــم النفــس اإلكلينيكــي واإلرشــادي والصحــة النفســية.
 - 9تقــدمي التوجيــه واإلرشــاد للطــاب الذيــن تقتضــي مشــكالهتم عرضهــا علــى جلنــة التأديــب
بعمــادة شــؤون الطــاب.
 - 10مســاعدة الطــاب علــى التعــرف واستكشــاف املشــكالت النفســية واالجتماعيــة الــي
تواجههــم والــي تــؤدي بدورهــا لتعطيــل دور هــذه الفئــة املهمــة مــن املجتمــع والــي بصالحهــا
يصلــح املجتمــع.
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مهام الوحدة:

 - 1تقــدمي االستشــارات النفســية واالجتماعيــة واإلرشــادية لطــاب وطالبــات اجلامعــة ،ومؤسســات
املجتمــع املختلفة.
 - 2إعداد وتطبيق االختبارات واملقاييس الالزمة لعملية اإلرشاد النفسي واألكادميي واملهين.
ـواء اإلرشــاد
ـ
 - 3إجــراء البحــوث والدراســات امليدانيــة والتطبيقيــة يف جمــاالت اإلرشــاد النفســي س ً
العالجــي أو التربــوي أو املهــي أو الزواجــي أو األســري أو الشــبايب أو إرشــاد العاديــن منهــم أو ذوي
االحتياجــات اخلاصــة.
 - 4تصميــم برامــج إرشــادية للشــباب تلــي حاجتهــم ودوافعهــم وتــؤدي إىل محايتهــم مــن التيــارات
الفكريــة اهلدامــة واالحنرافــات الســلوكية.
 - 5إقامة الندوات العلمية يف جماالت اإلرشاد النفسي وفروعه املختلفة.
 - 6تدريــب أعضــاء هيئــات التدريــس يف جمــاالت اإلرشــاد األكادميــي والطــايب يف ضــوء ثقافة معايري
اجلــودة واالعتمــاد األكادميي.
 - 7تقــدمي خدمــات اإلرشــاد النفســي خاصــة للعديــد من احلــاالت اليت تعــاين من اضطرابات ســلوكية
تعوقهــم عــن التوافق النفســي واملهين.
 - 8ختطيــط وتنفيــذ وتقييــم برامج اإلرشــاد النفســي يف جماالت اإلرشــاد العالجي ،والتربــوي ،واملهين،
والزواجــي ،واألســري ،واألطفــال العاديــن منهم أو ذوي االحتياجات اخلاصة ،والشــباب ،وكبار الســن.
 - 9تنظيــم دورات يف اإلرشــاد النفســي املدرســي؛ لزيــادة كفــاءة األخصائيــن النفســيني واالجتماعيــن
العاملــن بالتعليــم العام.
 - 10إصــدار مطبوعــات علميــة لإلرشــاد النفســي ،وتوحيــد جهــود الباحثــن والدارســن يف جمــاالت
اإلرشــاد النفســي والتربــوي.
 - 11توفــر مصــادر معلومــات متنوعــة مــن أشــرطة تعليمــة ووســائل توضيحيــة لطــاب وطالبــات
اجلامعــة.
 - 12تقــدمي اخلدمــات اإلرشــادية املتخصصــة مــن خالل اإلرشــاد املباشــر بني طالب اخلدمة واملستشــار
النفســي يف مواعيــد ثابتــة حتــدد بني الطالب واملرشــد النفســي ،وتقــدم يف جو حماط بالســرية.
 - 13مناقشــة القضايــا واملشــكالت الــي تشــغل ذهــن الطالــب ،والوصــول إىل حلــول جذريــة تتفــق مــع
شــخصية صاحــب املشــكلة وظروفــه وقدراتــه وخيتــار املسترشــد احلــل الــذي بالئمه.
 - 14تقــدمي خدمــة اإلرشــاد اجلماعــي بــن املستشــار النفســي لعــدد مــن الطــاب واملســتفيدين ،ممــا
يشــتركون يف مشــكلة واحــدة ومبــا يتوافــق مــع أهدافهــم واهتماماهتــم وقضاياهــم.
 - 15تقدمي االستشــارة النفســية الوقائية للطالب؛ ليســهم اجلميع يف عرض قضاياهم وتتاح الفرصة
لتعليمهــم فــن التعامل مــع اآلخرين ،وبناء الثقة بأنفســهم وتعليمهــم مهارات االتصــال الفعال.
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مسلمات االرشاد النفسي:
 - 1الســلوك البشــرى قابــل للتعديــل والتغــر باســتخدام املنهج العلمــي وتطبيقه الســيكولوجي من اجل
حتقيــق هــذا التغري.
 - 2هــدف التغــر هــو حتســن الســلوك اىل االفضــل دائمــا من
أجــل حتقيــق التوافق والصحة النفســية.
 - 3مســئولية هــذ التغــر تقــع يف املقــام األول علــي املسترشــد
الــذي يطلــب املســاعدة.
 - 4حنــاول تشــخيص وحل املشــكلة يف اإلرشــاد ،فــان االهتمام
ينصــب يف املقــام األول علي املسترشــد أكثر من مشــكلته.
 - 5التغــر الــذي حيــدث جيــب أن يتم يف طار عالقة إرشــادية
إنســانية اجتماعية مهنية بني املرشــد النفسي واملسترشد.
 - 6اإلرشاد النفسي يعتمد يف املقام األول علي نظريات
التعلــم (املعرفيــة ،العقالنيــة الســلوكية) أكثــر مــن اعتمادهــا
علــي النظريــات الــي هتتــم بالكشــف عــن الديناميــات مثــل:
(نظريــة فرويــد) .
 - 7ال تكتمــل عمليــة اإلرشــاد النفســي مــا مل تتحقــق خطــوة
بعــد التشــخيص حلل املشــكلة.
 - 8اهلدف العام لإلرشاد هو تسهيل عملية النمو حىت يتم حتقيق أقصى إمكانات النمو واإلرشاد.
 - 9يف اإلرشاد النفسي يكون للمسترشد حق يف تقرير مصريه .فهو الذي يطلب اخلدمات اإلرشادية.

عناصر اإلرشاد النفسي:
 االرشــاد النفســي عمليــة :تتــم يف شــكل منظومة تبــدأ جبمع املعلومات ،مث التشــخيص ،مث اإلرشــاد.إنــه عمليــة خمططة.
 اإلرشــاد النفســي عمليــة تعليميــة :مبعــى أنــه ليــس نصيحــة تقــدم أو حال جاهــزا ملشــكلة إمنا هومســاعدة املسترشــد علــي تعلم كيفيــة حتديد مشــكلته وعرضها.
 اإلرشــاد النفســي مبــى على العالقات اإلنســانية :تتميــز باملشــاركة الوجدانية والصــدق والواقعيةوســرية املعلومات.
 اإلرشــاد النفســي مهنــة مســاعدة :هــي تقــدم لألفراد الذين ال يســتطيعون حل مشــكالهتم بأنفســهموهي تشــبه مهنــة الطــب واخلدمــة االجتماعية .
 -إعداد املرشد النفسي :يكون إعدادا علميا ومهنيا.
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مسئوليات املرشد النفسي:

 - 1املسئولية االخالقية:
جيــب علــي املرشــد االبتعــاد عــن التــورط يف عالقــة جنســية أو عاطفية أو مضايقات اجلنســية ســواء
باســتخدام الســلوك اللفظي او غــر اللفظي.
 - 2املسئولية االجتماعية:
ألن املرشــد النفســي ال يتعامــل مــع حــاالت منعزلــة .وإمنــا يتعامــل مــع حــاالت تســتمد وجودهــا مــن
املجتمــع الــذي نعيــش فيــه فيحتــم عليــه أن حيتــرم قانــون املجتمــع وعاداتــه وتقاليــده.
 - 3مسئوليات جتاه تفسري االختبارات واملقاييس:
عند التشخيص جيب علي املرشد النفسي مراعاة ما يلي:
 استخدام ادوات مجع املعلومات املناسبة. تفســر نتائــج تلــك األدوات مبوضوعيــة وبطريقــة متكاملــة ومتفاعلــة يف حالــة اســتخدام أكثر منأداة.
 تقدمي نتائج التشخيص للمسترشد بلغه سهلة ومفهومه. ربط التشخيص باألسباب واألدلة اليت تؤكد صحة التشخيص. احلفاظ علي سرية املعلومات. - 4مسئولية رفع الكفاءة وحتمل املسئولية املهنية:
يتحــدد مســتوى كفــاءة املرشــد النفســي يف ضــوء اســتعداده ملمارســة هــذه املهنــة مث أثنــاء التدريــب،
والبــد مــن تطويــر نفســه وقــراءة األحبــاث وحضــور املؤمتــرات.
 - 5مسئولية احترام حقوق املسترشد وفهم خصائصه:
هــذا االحتــرام حيتــم علــي املرشــد النفســي ضــرورة تقبــل املسترشــد كمــا هــو عليــه .وأن املسترشــد
إنســان لــه حقــوق وعليــه واجبــات ،وإن
املعلومــات الــي جيمعهــا عــن املسترشــد
جيــب أن تتميــز باخلصوصية والســرية.
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خصائص املرشد النفسي (:)Characteristics Of Counselor
يوضح برمير ( )Brammerجمموعة من اخلصائص الشخصية للمرشد وهي:
 - 1وعيه لذاته.
 - 2حساسيته للفوارق الثقافية.
 - 3قدرته على حتليل مشاعره الذاتية.
 - 4قدرته على أن يكون منوذجا لآلخرين.
 - 5لديـه حـس قـوي للمبـادئ األخالقيـة ،ويتحمـل املسـئولية ويسـاعد علـى عمليـة النمـو عنـد
اآلخرين.
 - 6الكفاءة الشخصية يف حتمل املسئولية واختاذ القرار اليت حتمل املصلحة العامة.
 - 7القدرة على النقد املوضوعي البناء.
 - 8اتصافه بالعدالة عند معاملته مع الطلبة.
 - 9النضج االجتماعي واالتزان ورحابة الصدر.
 - 10توازي القدرة على تكوين العالقات اإلنسانية مع الطلبة.
 - 11أن يكون قدوة ملن يعملون معه يف السلوك احلسن وااللتزام باألنظمة والتعليمات.
 - 12أن يتمتع بالنشاط واحليوية وحب العمل.
 - 13أن يتمتع بروح وطنية وشعور قوي
كمـا يتوقـف جناح العملية اإلرشـادية إىل حـد كبري على
العالقـة بني املرشـد واملسترشــد ،وهــي التــي تتعاون يف
خلـق جـو نفسـي سـليم ،ويعتمـد ذلك كلـه على شـخصية
املسترشـد ووجـود مسـات معينة مؤثرة يف شـخصيته مثل
الثبـات واملرونـة وحسـن اإلدراك هذا إىل جانـب قدراته
وإمكاناتـه ومهاراتـه التابعـة مـن خرباتـه وتدريبـه
وإعـداده ،وميكـن إمجـال الصفـات املهمة األساسـية اليت
جيـب توافرهـا يف شـخصية املرشـد إلجنــاح العمليـة
اإلرشـادية مبـا يلي:
(الثقـة املتبادلـة ،املوضوعيـة ،الدفء ،الفهم ،التقبل ،التعــاطف ،القــدرة على وصـف أفكار وأفعال
ومشـاعر اآلخريـن ،والقـدرة علـى اسـتخدام أنـواع التواصـل املختلفـة اللفظيـة وغير اللفظيـة
والقـدرة علـى اسـتخدام الصمـت أحياناً كوسـيلة إرشـادية هامة).
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دور املرشد يف مساعدة الطالب على التخلص من الضغوط النفسية:
أوال يبــدأ املرشــد بإجــراء حــوار مــع الطــاب عن الضغــوط النفســية ،ومصادرهــا ،وأضرارهــا ،وكيفية
التخلــص منهــا وفــق املحــاور التالية:
مــا هــو الضغــط النفســي؟ هــو ضغــط نتعــرض لــه وجيعلنــا نشــعر بعــدم الراحــة أو عــدم الســعادة.
والعوامــل املؤثــرة تســمى العوامــل الضاغطــة .مثــال ذلــك :التقــدم المتحــان ،الفصــل مــن اجلامعــة،
االلتــزام بوقــت حمــدد ،أو االنتقــال مــن مــزل إىل أخــر.

مىت يصبح الضغط النفسي مشكلة؟
يصبح الضغط النفسي مشكلة عندما:
 يكون الضغط كبريا جدا ،وحيدث باستمرار ،أو يستمر لفترة طويلة ،وال نقوى على التعامل معهبنجاح.
 مضى وقت طويل وحنن حتت الضغط ونستطيع مالحظة بعض العوارض مثل العصبية والصداعوقلة النوم.
 كما ميكن مالحظة أثر الضغط النفسي الزائد من خالل الشعور باإلرهاق الشديد وإصداراألحكام اخلاطئة وقلة اإلنتاجية مقارنة باجلهد املبذول.
 تكون مناعة اجلسم الطبيعية ضعيفة مما يؤدي إىل تكرار املرض.يشعر األصدقاء واألقارب بعوارض الضغط ويشعرون بالقلق  ،نستطيع منع زيادة الضغط النفسي
عندما نعي العوارض الدالة عليه.

ملاذا نشعر بالضغط النفسي؟
هناك العديد من التوضيحات اليت تتحدث عن أسباب شعورنا بالضغط النفسي  ،بعض الدراسات
تعتقد أن بعض األفراد يرثون امليل للشعور بالضغط أكثر من غريهم .أما البعض األخر فريى
أهنا استجابة نتعلمها خالل حياتنا  ،وهكذا فإن األفراد الذين يشعرون بضغط نفسي عال مييلون
لالعتقاد بأهنم معرضون للخطر وأهنم غري قادرين على السيطرة على األمور.
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ﻟﻤﺎذا ﻧﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ اﻟﻨﻔﺴﻲ؟
ھﻨﺎك اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺿﯿﺤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ أﺳﺒﺎب ﺷﻌﻮرﻧﺎ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ اﻟﻨﻔﺴﻲ .ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت ﺗﻌﺘﻘﺪ أن ﺑﻌﺾ
اﻷﻓﺮاد ﯾﺮﺛﻮن اﻟﻤﯿﻞ ﻟﻠﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﯿﺮھﻢ .أﻣﺎ اﻟﺒﻌﺾ اﻷﺧﺮ ﻓﯿﺮى أﻧﮭﺎ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻧﺘﻌﻠﻤﮭﺎ ﺧﻼل
ﺣﯿﺎﺗﻨﺎ .وھﻜﺬا ﻓﺈن اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺸﻌﺮون ﺑﻀﻐﻂ ﻧﻔﺴﻲ ﻋﺎل ﯾﻤﯿﻠﻮن ﻟﻼﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄﻧﮭﻢ ﻣﻌﺮﺿﻮن ﻟﻠﺨﻄﺮ وأﻧﮭﻢ ﻏﯿﺮ
ﻗﺎدرﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮر.

ما مصادر الضغط النفسي؟

اقــرأ العبــارات التاليــة مث ضــع عالمــة صــح حتــت الرقــم الــذي تعتقــد أنــه ميثــل درجــة الضغــط
لديــك .

م
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨

ﻣﺎ ﻣﺼﺎدر اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻨﻔﺴﻲ؟
اﻗﺮأ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺛﻢ ﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺻﺢ ﺗﺤﺖ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺬي ﺗﻌﺘﻘﺪ أﻧﮫ ﯾﻤﺜﻞ درﺟﺔ اﻟﻀﻐﻂ ﻟﺪﯾﻚ
ﺑﻌﺾ ﻣﺼﺎدر اﻟﻀﻐﻮط اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ

٣
ﺷﺪﯾﺪة

٢
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ

١
ﺿﻌﯿﻔﺔ

اﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎرات.
اﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮب اﻟﺪراﺳﻲ.
ﻛﺜﺮة اﻟﻤﻘﺮرات اﻟﺪراﺳﯿﺔ.
ﻣﺨﺎوف ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﯿﮭﺎ وھﻮاﺟﺲ.
ﺗﮭﺪﯾﺪ ﺣﻘﯿﻘﻲ ﺑﺎﻷذى اﻟﺠﺴﺪي.
اﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﻟﻤﺮض.
اﻟﺸﻌﻮر ﺑﻌﺪم اﻷھﻤﯿﺔ.
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻜﺎن ووﻗﺖ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار.
ﺿﻐﻂ اﻟﻮﻗﺖ.
واﺟﺒﺎت ﻛﺜﯿﺮة دﻓﻌﺔ واﺣﺪة.
ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﺜﯿﺮة ﻟﻸﻋﺼﺎب ﻣﺜﻞ :زﺣﻤﺔ ﺳﯿﺮ ،ﺑﯿﺮوﻗﺮاﻃﯿﺔ،
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﺠﺔ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺎت ﺟﺴﺎم.
اﻟﺘﻜﺮار اﻟﻤﻤﻞ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ.
ﻓﻘﺪان اﻟﺤﺎﻓﺰ واﻟﻤﻜﺎﻓﺄة.
اﻧﻌﺪام اﻟﮭﺪف.
اﻟﻌﺰﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.
ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ واﻷﻓﻜﺎر.
اﻟﺸﻌﻮر ﺑﻌﺪم اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ ﻣﻦ اﻵﺧﺮﯾﻦ.
اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة واﻧﻌﺪام اﻟﺪﻋﻢ.
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بعد إجابتك على العبارات السابقة :

 لو حصلت على الدرجة ما بني ( ،)-54 36اعلم أن الضغوط عندك شديدة. ولو حصلت على الدرجة ما بني( )16-36اعلم أن الضغوط عندك متوسطة. ولو حصلت على درجة( )16اعلم أن الضغوط عندك منخفضة.مع العلم ال يوجد صفر يف الضغوط ألن الضغط مسة نفسية توجد عند كل انسان ،ولكن بدرجات
متفاوتة .

التعامل مع الضغط النفسي:
هل الضغط النفسي سليب دائما؟

 كال ..إنه قد يساعدنا على إجناز ما نرغب فيه  ،فهو يبعث يف حياتنا اإلثارة مثل عطلة أواحتفال عائلي  ،إنه يساعدنا على النمو والتغري وجتنب اخلطر وأن جند حنو اهلدف .إن التعامل
مع الضغط النفسي ال يعين التخلص منه .بل يعين التعامل معه كي يصبح قوة إجيابية دافعة
يف حياتنا  ،وكلما ازداد الضغط كلما ازداد إجنازنا وخرينا العامل إىل أن يصل الضغط إىل نقطة
ال نقوى على حتمله  ،وعندما نصل إىل تلك النقطة نصبح حباجة إىل استعمال مهارات التعامل
مع الضغط النفسي  ،ويصبح الضغط زائدا على احلاجة عندما تصبح املتطلبات أكثر مما نستطيع
التأقلم معه.
 اخلطوة األوىل هي يف معرفة طبيعة املشكلة عن طريق معرفتنا مباهية الضغط النفسيواستجابتنا له وأي املواقف الضاغطة تسبب لنا ضغطا نفسيا شديدا  ،وعندما نعرف ذلك ،هناك
العديد من مهارات التعامل مع الضغط النفسي متوافرة للتعامل مع املشكلة.
 التغذية إن تناول األغذية الصحية يوفر لنا أساسا صلبا للتعامل مع الضغط النفسي .كما أنهمن املستحسن أن حند من تناول الكافيني يف حد أقصى مخسة فناجني قهوة يوميا (واحلد من
تناول الشاي والشوكوالتة والكوال ألهنا حتتوي على الكافيني).
 نتناول الوجبات بانتظام . نقلل من امللح (خصوصا ملن يعاين من ضغط الدم العايل أوأنه متوارث يف العائلة). -نعطي أنفسنا الوقت الكايف كي نعمل ما نستمتع به  ،وباحلياة

التمــــــــــارين:

إن االستجابة للضغط النفسي هي ما وهبتنا إياه الطبيعة لتحضري أجسادنا للقيام بعمل ما  ،مع
العلم أن احلركة اجلسدية ليست الطريقة املفيدة لالستجابة للضغوط املعاصرة ،وإن ختصيص
وقت معني ملمارسة التمارين يوميا سوف خيفف من الضغط ويوفرللجسم حاجته للنشاط أي متارين
جسدية مفيدة مثل:املشي  -السباحة  -الركض  -الرياضة اجلماعية  -االعتناء باحلديقة.
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كيف تقلل التمارين من الضغط النفسي؟

التمارين تعطينا شعورا جيدا ،ومتنحنا اهلدوء أو تساعد على ابتكار األفكار ،إهنا ترفع من اللياقة
البدنية كما تساعدنا على حتمل متطلبات احلياة اليومية ويف بعض األحيان األزمات ،وتبعد عنا
ما يقلقنا لفترة ما  ،قبل أن تبدأ يف ممارسة التمارين حتدث مع الطبيب خصوصا إدا كنت تعاين
من األمراض ،أو مدخنا شرها أو يزيد وزنك  10كيلو عن الوزن العادي أو كنت تشكو من أوجاع
املفاصل (الظهر والركبتني والوركني ) .

االسترخاء:
ما هو االسترخاء؟

هو أسلوب لتهدئة اجلسد والعقل .وهتدئة اجلسد والعقل هو عكس ما يشعر به اإلنسان حتت
الضغط .إن الناس الذين يعيشون حياة مليئة بالتوتر هم أكثر عرضة للمشاكل عند حدوث
ضغط زائد .ومثل أولئك الناس يستطيعون ختفيض مستوى التوتر لديهم عن طريق ممارسة
االسترخاء وهكذا  ،حيمون أنفسهم من الضغط الزائد  ،وهكذا ميكنهم تقبل الصعب بدون مشاكل.
إن االسترخاء وسيلة مفيدة سواء كانت وحدها أو مع غريها من

األساليب من اجل ختفيف الضغط وكل ما تريده كي تسترخي هو:

 مكان خال من الضجة أو املفاجآت وقت مالئم. وضع جسماين يتيح لك التخلص من التوتر العضلي وال يدفعك للنوم إال إذا كنت تنوي ذلك.وميكن أن يعين االسترخاء:
 جلسة عالج طبيعي (مساج). احلركة بعض احلركة مثل هز اجلسم أو التأرجح قد يلعب دورا يف االسترخاء عن طريقالتخلص من التوتر اجلسدي.
 أخذ قيلولة. قراءة كتاب جيد.وإن أهم ما يف األمر هو ختصيص وقت لعمل ما ورد أعاله.
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وسائل سريعة وسهلة لتخفيف الضغط النفسي :
 استخدم منبها ذا صوت مجيل إليقاظك. إذا كان الصباح باعثا على التوتر أستيقظ مبكرا لكي تعطي نفسك وقتا أطول. خذ نفسا عميقا واسترخ يف كل مرة وأنت تنظر إىل الساعة. حاول أن تبطئ عندما تأكل وتتحدث وتقود السيارة ومتشي. ال تقم بكثري من األعمال يف وقت واحد أو يف أوقات متقاربة. ختل عن األشياء غري الضرورية . ختل عن السلوك الذي ال يوفر وقتا طويال أو ال ينجز كثريا . توقف عن العمل وخذ قسطا بسيطا من املشي أو االسترخاء. اشتر علبة من الرقع الالصقة واكتب عليها كلمة أسترخي يف كل مكان تقع عينك عليه حىتتذكرك باالسترخاء.
 خصص لنفسك وقتا تقوم به مبا ميتعك  ،و اعملها من أجل املتعة ال من أجل الفوز أو املنافسة،مع احلرص على التمييز.
 إن التسامح وقبول اآلخر جيد . -خفف من غضبك على اآلخرين.
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املصطلحات
النفسية
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 - 1الشخصية Personality

هي البناء الكلي الفريد للسمات الذي مييز الفرد عن غريه من األفراد.

 - 2السمات Trait

هي نزعات (صفات) ثابتة نسبياًا وميكن تعديلها بالقدوة احلسنة والتربية الصحيحة .

 - 3اإلسقاط Projection

هي حيلة دفاعية يستخدمها الفرد بطريقة ال شعورية للدفاع عن نفسه واإلحساس باألمان مثل
إلقاء عيوبه الشخصية على اآلخرين مثال شخص يكذب ويتهم اآلخرين بالكذب.

 - 4التقمص أو التوحد Identification

هو حماولة اقتباس صفات شخص آخر يعجب به الفرد وتقليده يف كل شيء وهو عكس اإلسقاط.

 - 5اإلهلام Inspiration

هو خاطر يأيت من الالشعور مبعاين وأفكار تورد على فرد دون تفكري مسبق وقد تصدق أحيانًا.

 - 6اضطرابات الشخصية Personalitydisorders

هي الشخصية اليت تنطوي على خصائص معينة تتسبب يف عدم تكيف أو معاناة الشخص نفسه
أو املحيطني به وللشخصية جانبني وراثي ومكتسب ،وهي جمموعة من األعراض اليت تصيب
الشخصية املسببة هلا عدم التكيف أو السواء ،وقد يكون سبب هذه األعراض وراثيا ًا أو مكتسبا ًا
أو من خالل تفاعل االثنني معاًا.

- 7التوافق النفسي Adjustment Psychological

هو درجة مالئمة الفرد مع نفسه واملجتمع املحيط به أو هو تكيف الفرد مع ذاته وتفاعله مع
اآلخرين بشكل جيد ومقبول من املجتمع املحيط.

 - 8الشخصية اهلستريية Histrionic. P

هي شخصية استعراضية حتاول جذب انتباه اآلخرين من خالل املبالغة يف املشاعر رغم ضحالتها
يف حقيقة األمر مع قدرة عالية على خداع النفس والوقوع يف الكذب املرضي.

 - 9لشخصية الو سواسية Obsessive. P

تتميز بوجود وساوس مع ضمري حي وحبث عن الكمال مع عدم مرونة إضافة إىل اإلحساس عايل
بالذنب  ،وهي تتميز بالدقة واتقان العمل وقيادة منضبطة وكثري الصدام مع اآلخرين.

 - 10الشخصية املضادة للمجتمع Anti-Social. P

تتميز صفات الشخصية املضادة للمجتمع بالفشل يف بناء عالقات محيمة مع اآلخرين
واالندفاعية وراء الغرائز  ،مع عدم شعور بالذنب  ،وعمل أي شيء دون خوف ضد نفسه واملجتمع
 ،مع وجود عالقة وثيقة بينه وبني اجلرمية وال يؤثر فيه العقاب بالسجن أو غريه من األساليب
املؤملة.
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 - 11الكابوس Nightmare

رؤية حلم مفزع أثناء النوم يفيق الفرد بعدها ويدرك ما حدث يف املنام وهي ظاهرة طبيعية ال
ضرر وال مضاعفات منها مث يعاود الفرد النوم مرة أخرى وهي تعرب عن شيء أو رمز بطريقة ال
شعورية.

 - 12الفزع الليلي Night terror

يصاب به غالبًا األطفال ،يصرخ الطفل هلعاًا ويتشبث مبن حوله وال يفيق من خوفه ،حىت يزول
فزعه فيعاود نومه دون أن يصحو أو يدرك ما حدث له  ،وإذا تكرر الفزع الليلي فهو دليل على
تعاسة الطفل  ،وجيب عرضه على اختصاصي نفسي ملعرفة األسباب .

 - 13الصرع Epilepsy

اضطراب عصيب وجسمي يصيب صاحبه بالتشنج وفقدان القدرة على اإلحساس أو الشعور ،وهو
عبارة عن عدة أمراض تشترك كلها يف حدوث نوبات خيتل فيها نشاط املخ.

 - 14اخلوف املرضي Phobia

هو عبارة عن اضطراب خوف أو هلع أو قلق من شيء يف أصله غري مثري للخوف

 - 15السادية Sadism

عبارة عن احنراف جنسي يتمثل يف احلصول على اللذة اجلنسية عند إيقاع األمل والقسوة على
الطرف اآلخر ومسيت هبذا االسم نسبة إىل (دي ساد) نظراًا لظهور هذه الرغبة لديه.

 - 16األنا العليا Super-ego

وهو مصطلحات املدرسة التحليلية وأحد ملوثات الشخصية الرتب وازع نفسي إلدراك احلق من
الباطل والقدرة على التفرقة بينها  ،وتقع األنا العليا يف لغة التحليل النفسي يف الالشعور ،
وحتوي أوامر اآلباء خالل فترة الطفولة املبكرة إىل حوايل سن اخلامسة  ،ومن خواص األنا
العليا نقد وتأنيب اإلنسان لنفسه  ،والشعور بالذنب .

 - 17األنا Ego

وهو اجلزء الواقعي والعملي من النفس أو الذات ،وتقع بعضها يف الشعور والبعض يف الالشعور
ووظيفتها حسب نظرية التحليل النفسي التوفيق بني مبادئ األنا األعلى ورغبات اهلو.

 - 18انطوائي Introversive

شخص انعزايل ،ومييل إىل األعمال اليت ال تتعامل مع اجلمهور وال حيب التجمعات ،ويراقب ذاته
دائماًا ،وهو شديد احلساسية ألي موقف اجتماعي.
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 - 19انبساطي Extraversion

وهو عكس االنطوائي وهو شخص مرح حيب اآلخرين ويتفاعل معهم ،وهو متفائل باملستقبل ال يتأثر
باألزمات واملواقف الصعبة ومييل إىل األعمال اليت تتعامل مع اجلمهور وقد استخدم (كارل يونج)
مصطلح االنبساط واالنطواء يف تقسيم الشخصية.

 - 20إحياء Impressiveness

ال
هو مدى مايتقبله املرء ويعمل به من أفكار مع اآلخرين بعض الناس أكثر إحياء من غريهم مث ً
إحياء من املتعلمني ،واستخدم هذا املصطلح يف التنومي املغناطيسي ،وكذلك يف السحر
البسطاء أكثر
ً
والشعوذة.

 - 21استبطاين Introspection

هو منهج سار عليه فالسفة اليونان ،وهو عبارة عن تأمل ذايت أي يتحدث الفرد عن نفسه وقد رفضته
املدرسة السلوكية وغريها ألنه ذايت وال يصلح لدارسة األطفال – واملعاقني عقلياًا أو مسعيا أو نطقي ًا.

 - 22اجتاه نفسي Attitude

مفهوم يستخلص من جمموعة من آراء وقيم الفرد حنو موضوع ما ويتسم بالثبات النسيب.

 - 23استرخاء Relaxation

حالة جسمية تشري إىل إراحة اجلسم والعضالت وغلق العينني والتنفس بعمق وإراحة املخ والعقل من
كل التأثريات املجهدة.

 - 24باراسيكولوجيParapsychology

ماوراء علم النفس ،ويهتم باإلدراك خارج احلواس مثل توارد اخلواطر وظواهر أخرى تعترب خارج قدرة
اإلنسان العادي وقد اهتم (يونج) بصفة خاصة بظاهرة معرفة

 - 25بالدة احلس Bradyesthesia

مسة شخصية يتصف صاحبها بأنه متبلد املشاعر ال يتأثر بالنقد وال باهلجوم عليه يفعل مايراه
مناسب له وال يبايل بآراء ومشاعر من حوله.

ُ - 26بهت Astonishment

حالة انفعالية شديدة وهي أقوى من الدهشة وهو ظهور شيء فجأة غري متوقع وال يرد على الذهن قبل
ذلك.

 - 27توهم املرض Delirium morbid Pathological

حالة مرضية تتميز بشعور غري واقعي وبالتفصيل عن ظواهر وإحساسات جسمية غري طبيعية وتؤدي
إىل انشغال أو اعتقاد املريض مع اخلوف بإصابته مبرض خطري وقد يكون توهم املرض ظاهرة أولية أو
عرضاً من أعراض اضطراب نفس كتصدع أو تباطؤ الشخصية (االكتئاب).
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 - 28تقدير الذات Self Esteem

تعبري يشري إىل تقومي الفرد لذاته ،ودرجة ثقته بقدرته ومتيزه وجناحه وقيمته لدى نفسه
واآلخرين ،ويعكس اجتاها ً حنو الذات ،إما أن يكون إجيابياًا (تقبل الذات) أو سلبياًا (عدم تقبل
الذات).

 - 29تسريع أكادميي Academic Acceleration

التسريع األكادميي هو السماح للطالب املوهوب واملتفوق بالتقدم عرب درجات السلم التعليمي
بسرعة تتناسب مع قدراته ،وذلك بتمكينه من إمتام املناهج الدراسية املقررة يف حدة أقصر أو
عمر أصغر من املعتاد.

 - 30تفكري متشعب Divergent Thinking

هو نوع من التفكري الذي يقوم به الفرد عندما يتعامل مع مشكالت أو أسئلة هلا أكثر من حل
صحيح ،ويتميز التفكري املتشعب بأنه متحرر ومنفتح ،غايته التوصل إىل أكرب عدد من األفكار أو
االرتباطات واحللول وهو من مسات األشخاص املبدعني

 - 31تفكري متقارب Convergent Thinking

هو نوع من التفكري الذي يقوم به الفرد عندما يتعامل مع مشكالت أو أسئلة هلا حل واحد
صحيح ،حيث حياول الفرد الربط بني املعلومات أو احلقائق بطريقة متكنه من التوصل إىل احلل
الصحيح ،وتعد الرياضيات من أرحب املجاالت الستخدام التفكري التقاريب ومن أنواعه االستنباط
واالستقراء.

 - 32تداعي األفكار Free Association

ويسمى أحياناًا بالتداعي احلر ،حيث يستلقي املريض على أريكة مرحية وجيلس املعاجل خلف
رأسه ،ويطلب منه أن يترك أفكاره تنساب انسياباًا حراًا طليقاًا دون توصية أو رقابة ،فيصف كل
ما مير أو كل ما يهبط على خاطره مهما كان غريباًا أو شاذا أو سخيفاًا.

 - 33جنون العظمة Paranoid Psychoses

حالة اضطراب ذهين ويعرف (بالبارانويا) وهي تعين معاناة املريض من اهلذاء والذي يدور حول
العظمة والزعامة كأن يتصور املريض نفسه ملك أو يتصور أنه عبقري أو مرسل من اهلل والناس
حتقد عليه ويرى اآلخرين أعداء تريد التخلص منه نظرًا لقوته أو ذكاءه أو منصبه أو مكانته
املادية أو الروحية.

		
 - 34حسبة الكالم Alogia

وهو مرض يصيب اجلهاز العصيب لدى الفرد وجيعله غري قادر على الكالم رغم أنه كان يتحدث
قبل ذلك بسهولة.

21

 - 35حيل دفاعية Defens Mechanism

تسمى ميكانزمات الدفاع وهي حيل ال شعورية يستخدمها الفرد للدفاع عن نفسه لتخليص نفسه
من موقف غري مرغوب منها :أحالم اليقظة،اإلسقاط،النكوص،التربير،اإلنكار،اإلعالء ،اإلزاحة
وهي من اصطالحات املدرسة السلوكية.

 - 36خرافة Myth

اعتقاد خاطئ غري معقول يف أحداث أو مواقف أو سلوكيات مثل التشاؤم من رقم  13أو من شهر
صفر  ...إخل.

 - 37خلط الذاكرة Confabulation

وهي حالة نفسية يسرد فيها املريض أحداثاًا خمتلفة مل حتدث ليمأل هبا ثغرات يف ذاكرته
الومهية ،ويكون سرده غري متسلسل وغري متتابع لسامعيه ،وتوجد هذه الظاهرة يف حاالت املرض
النفسي العضوي كحاالت التسمم الكحويل وبسبب نقص فيتامني ب .

 - 38دافع فسيولوجي Physiological motive

وهو دافع عضوي يدفع الكائن احلي للقيام بنشاط إلشباع حاجة أو حتقيق هدف متعلق بالدوافع
الفسيولوجية :اجلوع والعطش واجلنس واألمومة.

 - 39رفض الذات

عدم رضا الفرد عن ذاته وعن الصفات اجلسمية والنفسية والسلوكية اخلاصة بالفرد وكثريًا ما
يشعر هبا املغترب عن نفسه أو من يصاب باالكتئاب.

 - 40صراع Conflict

نوع من تصادم بني ميول أو دوافع ،ال تتفق غالباًا وال ميكن التوفيق أو التصاحل بينها يف أغلب
األحيان ،وقد يكون الصراع شعوريا ً أو ال شعورياًا ،ويؤدي إىل حالة قلق واالضطراب.

 - 41غريزة Tnstinct

نوع من السلوك تثريه ،وتتحكم فيه منبهات ودوافع ال شعورية ال عالقة هلا باخلربات املكتسبة،
وقد يولد الفرد مزوداًا هبا مثل غريزة الرضاعة.

 - 42قناع Mask

وهو أسلوب نفسي يلجأ إليه ميل افرد إلظهار املحاسن لديه وهو مصطلح مأخوذ من القناع الذي
كان يلبسه املمثلون يف املسرح اإلغريقي ،ويقصد به الواجهة اليت يواجه هبا املرء جمتمعه حىت
ال يراه الغري على حقيقته فقد ال حيوز على إعجاهبم أو احترامهم أو يستغلوا فيه نقطة ضعف
يروهنا فيه بدون قناع.
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 - 43قلق Anxiety

وهو اضطراب نفسي يشري إىل شعور عام باخلشية أو أن هناك مصيبة وشيكة الوقوع أو هتديدًا
غري معلوم املصدر ،مع شعور بالتوتر والشدة وخوف ال مسوغ له من الناحية املوضوعية وغالباًا ما
يتعلق هذا اخلوف من املستقبل واملجهول

 - 44كبت Repression

وهو أحد مصطلحات املدرسة التحليلية وهو عملية توافقية ،هتدف إىل دفع الفكرة أو الدافع غري
املرغوب فيها إىل الالشعور وقد يكون الكبت عامل إعاقة للسلوك.

 - 45نرجسية Narcissism

وهو اضطراب نفسي يتمثل يف حب الذات ،وهو مصطلح مأخوذ من أسطورة (نرسيس) شخصية
أسطورية الذي وقع يف هوى صورته منعكسة على صفحة ماء والنرجسي شخص ال حيب اآلخرين
ال حول ذاته وخاصة صفاته اجلسمية
بل يصب اهتمامه كام ً

 - 46هذاءات أو ضالالت Delusions

وهي عبارة عن اعتقادات راسخة ال تتغري وال ختضع ملنطق أو تتفق وجمتمع وتعليم ثقافة املريض
وتتكون اهلذاءات بتفكري ووجدان املريض فتكون حزينة مع االكتئاب وتكون مزهوة متضخمة عند
حالة االنشراح ومنها هذاءات العظمة واالضطهاد والشك والغرية.
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مقاييس نفسية وتربوية تقدمها الوحدة للمستفيدين:

جدول ببعض االختبارات واملقاييس النفسية اليت ميكن استخدامها يف اإلرشاد النفسي والتربوي
م
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اﺳﻢ اﻻﺧﺘﺒﺎر أو اﻟﻤﻘﯿﺎس
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ﻣﻘﯿﺎس اﺳﺘﺎﻧﻔﻮرد ﺑﯿﻨﯿﮫ ﻟﻠﺬﻛﺎء:Stanford-Binet Intelligence Scale :
ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ وﻛﺴﻠﺮ ﻟﻠﺬﻛﺎء :Wechsler Intelligence Scales
اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻤﺼﻔﻮﻓﺎت اﻟﻤﺘﺘﺎﺑﻌﺔ "راﻓﻦ" Progressive Matrices "Raven
اﺧﺘﺒﺎر ﺑﯿﺘﺎ ﻟﻠﺬﻛﺎء "اﻟﻤﻌﺪل"
اﺧﺘﺒﺎر رﺳﻢ رﺟﻞ" :ﺟﻮداﻧﻒ" :Coodenough Draw-a-man test
ﻣﻘﯿﺎس ﻣﯿﻨﺴﻮﺗﺎ ﻣﺘﻌﺪد اﻷوﺟﮫ ﻟﻠﺸﺨﺼﯿﺔ MMPI
ﻣﻘﯿﺎس ﻛﺎﻟﯿﻔﻮرﻧﯿﺎ ﻟﻠﺸﺨﺼﯿﺔ CPI
ﻣﻘﯿﺎس اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲPF ١٦ :
ﻗﺎﺋﻤﺔ إﯾﺰﻧﻚ ﻟﻠﺸﺨﺼﯿﺔEysenck Personality Questionnaire :
ﻣﻘﯿﺎس ﺑﯿﺮﻧﺮوﯾﺘﺮ"Personality Inventory "Bernreuter :
ﻣﻘﯿﺎس اﻟﺮﯾﺎض اﻟﺠﻤﻌﻲ اﻹﺳﻘﺎﻃﻲ
ﻣﻘﯿﺎس ﺑﯿﻚ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺰاﺟﯿﺔ "اﻻﻛﺘﺌﺎب
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻮﺟﺪاﻧﯿﺔ
اﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﺬاتSelf-esteem Inventory :
اﺳﺘﺒﺎﻧﺔ وﺻﻒ اﻟﺬات "ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺬات
ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻤﺔ وﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻠﻖ
ﻣﻘﯿﺎس اﻻﺗﺠﺎه ﻧﺤﻮ اﻻﺧﺘﺒﺎرات "ﻗﻠﻖ اﻻﺧﺘﺒﺎرات
ﻣﻘﯿﺎس اﻟﺘﻔﻀﯿﻞ اﻟﻤﮭﻨﻲVocational Preference Inventory :
ﻣﻘﯿﺎس اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ Work Values
ﻣﻘﯿﺎس اﻟﻤﯿﻮل اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ
ﻣﻘﯿﺎس اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ
ﻣﻘﯿﺎس اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﻣﻘﯿﺎس اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻮﻛﯿﺪي
ﻣﻘﯿﺎس اﻟﻐﻀﺐ
ﻣﻘﯿﺎس اﻟﺨﺠﻞ:
ﻣﻘﯿﺎس اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ:
ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻞ ﻟﻠﺘﻮاﻓﻖ.Adjustment Inventory "Bell :
ﻣﻘﯿﺎس اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻜﯿﻔﻲ "ﻓﺎﯾﻨﻼﻧﺪ.
ﻣﻘﯿﺎس اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻜﯿﻔﻲ "ﻧﮭﯿﺮًا"
ﻣﻘﯿﺎس ﺗﯿﻨﺴﻲ ﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺬات
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ.
ﻣﻘﯿﺎس اﻟﺘﻮﺟﮫ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة.
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺣﺪاث اﻟﻀﺎﻏﻂ
ﻣﻘﯿﺎس ﺗﯿﻠﻮر ﻟﻠﻘﻠﻖ اﻟﻈﺎھﺮ"Manifest Anxiety Scale "Tyler :
ﻣﻘﯿﺎس وﻛﺴﻠﺮ ﻟﻠﺬاﻛﺮة Wechsler Memory Scale-Revised
ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻨﺪر ﺟﺸﻄﻠﺖ"Visual-Motor Gestalt Test "Bender Gestalt
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ
ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺳﻠﻮك اﻟﻄﻼب
اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻤﯿﻮل اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ
اﺧﺘﺒﺎر دراﺳﺔ اﻟﻘﯿﻢ :Study of Values
اﺧﺘﺒﺎر داﻓﻊ اﻹﻧﺠﺎز.
اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ "
ﻗﺎﺋﻤﺔ إدواردز ﻟﻠﺘﻔﻀﯿﻞ :Edwards Personal Preference Schedule
ﻣﻘﯿﺎس اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﻮاﻗﻒ:
ﻣﻘﯿﺎس اﻹرﺷﺎد اﻟﻨﻔﺴﻲ:
ﻣﻘﯿﺎس اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ:
ﻣﻘﯿﺎس ﻛﯿﻦ ﻟﯿﻔﯿﻦ ﻟﻠﻤﮭﺎرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ:
ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﻘﺪرات واﻟﻤﯿﻮل اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻘﯿﺎس واﻟﺘﻘﻮﯾﻢ.
ﻣﻘﺎﯾﺲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار وﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت.......اﻟﺦ.

بنود مذكرة التفاهم بني جامعة اجلوف ومستشفى األمل للصحة
النفسية:

 - 1لتعاون بني مركز اإلرشــاد باجلامعة ،ومستشــفى األمل للصحة النفســية باجلوف يف تعزيز
الصحــة النفســية لطــاب وطالبات اجلامعة عن طريق إعداد النــدوات واملحاضرات التوعوية
باجلامعــة لتوعية طــاب وطالبات اجلامعة مبا يلي:
 أمهيــة الصحــة النفســية يف محاية طالب وطالبات اجلامعة من االحنرافات الســلوكيةوالفكرية.
 األخطار الشــديدة للمؤثرات العقلية على الصحة النفســية. اآلثار النفســية املترتبة على حاالت التفكك األســري. خطــورة اإلدمان على الشــباب واالقتصاد واألمن الوطين. - 2تفعيــل أوجــه التعاون بني املؤسســتني يف اللقــاءات العلمية ،واملؤمترات ،والورش والدورات
التدريبيــة الــي تعزز الصحة النفســية لدى طالب وطالبات اجلامعة ،وكافة مؤسســات املجتمع
املحلــي مثــل - :اليوم العاملي للصحة النفســية - .رعاية املســنني – .اليــوم العاملي للتوحد –
اليــوم العاملــي لذوي االحتياجات اخلاصة  -أمراض الشــيخوخة.......اخل.
 - 3إعداد البحوث والدراســات اليت هتتم وتعزز الصحة النفســية ،أو تعاجل قضايا مشــكالت
صحية نفســية على مســتوى طالب وطالبات اجلامعــة ،أو املجتمع املحلي.
 - 4تبادل اإلحصاءات واألرقام والتقارير اليت ختدم املؤسســتني يف جمال االستشــارات
النفسية.
 - 5إتاحــة جمــال التدريب والتطبيــق العملي لطالب وطالبات التربية اخلاصة باملستشــفى،
واالســتفادة العمليــة مــن إمكانات املستشــفى فيما خيص املجال العملــي والتطبيقي للتخصص
األكادميي.
 - 6تبــادل اخلربات العلمية بني املؤسســتني
وباألخــص يف جمال يف علم النفس
الســريري(الطيب)؛ لالستفادة املتبادلة يف
رعايــة أطفال التوحد ،ومتالزمة داون،
وفرط احلركة والنشــاط ،وضعف التركيز؛
مما يســهم يف تقدمي خدمــة عالجية متميزة
ألطفال املجتمع؛لتحقيق االســتقرار النفســي
ألســر هؤالء األطفال الذين يعانون من
االضطرابات السلوكية.
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 - 7تفعيل أوجه التعاون بني الطرفني لتوعية املجتمع بأمهية الصحة النفسية عن طريق الندوات
وورش العمل والدورات التوعوية اليت تقدم للتعليم العام ،ومؤسسات املجتمع املحلي.على سبيل املثال:
 ندوات لتثقيف املجتمع بأمهية الصحة النفسية ،والبعد عن السحر والشعوذة ندوات حول الصحة النفسية ودورها يف األمن الفكري لشباب املنطقة. ندوات حول أخطار املؤثرات العقلية على الصحة النفسية. ندوات حول اآلثار النفسية املترتبة على حاالت التفكك األسري. ندوات حول خطورة اإلدمان على الشباب واالقتصاد واألمن الوطين - 8الزيارات املتبادلة بني مركز اإلرشاد باجلامعة ومستشفى األمل للصحة النفسية باجلوف يف
سبيل تفعيل وحدة االستشارات النفسية باملركز من أجل تقدمي خدمات إرشاد نفسي لطالب وطالبات
اجلامعة.
 - 9التعاون بني الطرفني يف تطبيق املقاييس النفسية والشخصية والعقلية ،وتصحيحها وتفسريها؛
مبا خيدم املترددين على وحدة االستشارات النفسية باملركز.
- 10ما يستجد من متغريات ختدم البحث العلمي وطالب وطالبات اجلامعة واملجتمع املحلي يف تعزيز
ودعم الصحة النفسية.
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