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جامعة

االمام محمد بن 

اإلسالميةسعود 

عمادة شؤون القبول والتسجيل

األكاديمياإلرشادمركز 

بسم هللا الرحمن الرحيم
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ترحيب 

إخواني الطالب

: دورةفـــــــــيأهال بكم

“أكتشف نفسك ”
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“       اكتشف نفسك“:دورة

جالل محمد سليمان بيومي/الدكتور 
مستشار أكاديمي بعمادة شؤون القبول والتسجيل

2590272: الفاكس--2584741:للتواصل ت



من أنا ؟
لماذا نكتشف أنفسنا ؟•

:للتعرف على حقيقتنا و السيما في المجال

:النفسي االجتماعي فيما يتعلق بـ

/ القدرات/ الطموحات/ األهداف في الحياة / الميول/الطباع

.الخ/...مواطن القوة و الضعف/المواهب

ن وضوح فكرة الشخص ع/ بلورة هوية ذات شخصية مميزة •

ماهية من أنا؟ لمن انتمي؟ ماهية الفلسفة التي أتبنها؟)نفسه 

(.ألخ....ديانتي؟ ماهو دوري الجنسي؟ وماهو دوري المهني؟،

(سوي/شاذ) لعقد المقارنات االجتماعية•
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محاور الدورة

:تبيان المصطلحات التالية: أوال

الهوية الشخصية •

(مضادة للمجتمع/مؤجلة / منتشرة/ محققة) أنماط الهوية•

.تماعيةإريك إريكسون النفسية االج”معايير الهوية وفقا لنظرية •

ياستعراض محكات الهوية في مرحلة التعليم الجامع: ثانيا 

فقا لمحكات ثالثا تدريب الطالب الحضور بكيفية تحديد هويتهم و

.الهوية بما يساعدهم على اكتشاف أنفسهم
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أهمية الدورة
•

لتبنيةعرضالمجتمعقطاعاتأكثرمنالجامعيالتعليمسنيفيالشبابكانلما•
االجتماعيةالعالقاتشبكةاتساع)نتيجةأحياناالمنطقيةوغيرعقالنيةغيرأفكارا
بأحداثهالخارجيالعالمعلىاالنفتاح،والصداقاتبالزمالءاالختالطحيث(لديهم

فيلترسخهاالشبابعلىضغوطاتشكلأنهاشأنهامنالتيوخبراته
التييةالشخصهويتهمتحدد(وأيديولوجياتقناعات)بمثابةشخصياتهم،وتكون

.ضوئهافيتصرفاتهموتوجهسلوكهمفيتتحكم

مهاراتالجامعةطالببإكسابتهتمكونهافيالدورةأهميةتتضحهناومن•
غوطالضلمواجهةالفعالللتعاملايجابيةذاتهويةتحديدأجلمننفسهاكتشاف
.الحياةفيتواجههمالتيوالنفسيةالسلوكيةالمشكالتوالحياتية

النفسيواءالستكسبهمإيجابيةذاتهويةتعيينلضرورةالجامعةطالبانتباهلفت•
واالحداثفالمواقبسبب)ليسالنفسياالضطراب“أنباعتبار،النفسيةوالصحة

االحداثلكتمواجهةفيالفرديستخدمهاالتيالتفكيرطريقةبسببولكن،نفسها
األساسيهوالتيذواتهمعنالعقالنيةغيرالسلبيةاألفكارعلىجوهرهافيتركز
اساالحس،العزلةاالكتئاب،القلقمثل(النفسيةاالضطرابات)منللعديد

.يةالذاتهويتهمعنمشوشةصورةعنناتجةمشاعردونيةمنذلكبالذنب،وغير
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أهداف الدورة
:تهدف الدورة إلى 

:تبيان معاني المصطلحات التالية

.الهوية الشخصية و أنماطها-أ

.ةمراحل تكوين الهوية الشخصية وفقا لنظرية إريك إريكسون النفسية االجتماعي-ب

لةمرحفيلهممحددةمناسبةشخصيةهويةبلورةبأهميةالطالبوعيتنمية•
.الجامعيالتعليم

الجامعيليمالتعلمرحلةاالجتماعيالنفسيالنضجمعاييرإلىالطالبانتباهلفت•
بهمتجنشأنهامنالتياالجتماعيةالنفسية”إريكسونإريك”لنظريةوفقا

،والسلوكيةةالنفسياالضطراباتمنوتحصينهم،بأشكالهاللضغوطاآلثارالسلبية
.خاصةفةبصالتعليميةحياتهموعامةبصفةالحياةفيالنفسياالتزانوفقدان

اصةبخسالبةشخصيةهويةتبنيعنتنتجالتيبالمخاطرالطالبتوعية•
أصابتالتيالضالةالمنحرفةواألفكارللذاتمشوشةصورةعلىالمبنية
عرفتالتيو،الناميومنهاالمتقدمالمعاصرةالمجتمعاتكلفيالشباب

يةشخصهويةبلورةفيالفشلمسبباتهاجوهرولعل،“التطرفبمشكلة”
،عامةبصفةالمجتمعفيالشخصيةأدوراهمتحديدعلىتساعدهمموجبة

.الخصوصوجهعلىالضاغطةالحياتيةاألحداثومواجهة



تماعيةالنفسية االج“ إريك إريكسون”مراحل نمو الشخصية وفقا لنظرية 

(سنة-الوالدة )الثقة مقابل عدم الثقة   “ المرحلة األولى•

(2-1)االستقالل مقابل التبعية : المرحلة الثانية •

(5-3)المبادأة مقابل الشعور بالذنب : المرحلة الثالثة •

(11-7)االجتهاد مقابل الشعور بالنقص:المرحلة الرابعة •

(18-12)الهوية مقابل انتشار الهوية :المرحلة الخامسة •

(25-20)األلفة مقابل الشعور بالعزلة : المرحلة السادسة •

(45-26)اإلنتاج مقابل الشعور باالنهماك الذاتي:المرحلة السابعة•

(نهاية العمر-46)التكامل مقابل الشعور باليأس: المرحلة الثامنة•

المواافق -االثنين 
هـ 1437/5/27

أكتشف نفسك                        9



المواافق -االثنين 
هـ 1437/5/27

أكتشف نفسك                        10

االحداث الضاغطة



من أنا ؟

مساير/ منغمس

متطرف

شاذ

المواافق -االثنين 
هـ 1437/5/27

أكتشف نفسك                        11



من أنا ؟

المواافق -االثنين 
هـ 1437/5/27

أكتشف نفسك                        12



من أنا ؟

المواافق -االثنين 
هـ 1437/5/27

أكتشف نفسك                        13

شخص 
شاذ

شخص 
/ مساير

منغمس
شخص متطرف عن مجتمعه 

بدرجة كبيرة

متطرف 
بدرجة 
متوسطة

شخص 
متطرف عن 

مجتمعة 
ةبدرجة بسيط



من أنا ؟

:  يتكمصادر تؤثر على تقييميك لنفسك وتحديد شخص•

(“   اآلخر” /      “      أنا ” )  

.البيئة الخلوية-1

.اربالبيئة األسرية و بخاصة الوالدين و األق-2

.البيئة المدرسية أو الجامعية-3•

.جماعة الرفاق، واألصدقاء، و المعارف-4

.العادات و التقاليد/ دور العبادة -5
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لجامعةمعايير النضج النفسي االجتماعي لطالب ا

: المعيار الثاني

إظهار قدر محدد عن تماسك الشخصية مقابل تشتت الشخصية

تأكيد الذات مقابل االنهماك في الذات:المعيار الخامس 
:

ا

تجربة الدور و تعديله وفق مقتضيات الحال :المعيار السادس 

مقابل جمود الدور و عدم تعديله
.

تشرب روح العمل و التدرب عليه مقابل :السابعالمعيار 

. عدم القدرة على ممارسة أي عمل والتوقف عن التدريب

:المعيار الثامن

أحادية الدور الجنسي مقابل االنتشار الجنسي

القيادة و الزمالة مقابل تميع السلطة:المعيار التاسع

.

تبني أفكار ، قيم ، )إيديولوجي محدد لتزام ا:المعيار العاشر:

مقابل انتشار القيم أو المثل( فلسفة محددة للحياة

أهتمام المراهق بنظرة المحيطين :المعيار الحادي عشر 

.به و رأيهم فيه مقابل عدم االكتراث بذلك

االنتماء مقابل الشعور باالغتراب: المعيار الثاني عشر 

:المعيار األول

السيطرة الفعالة للفرد على بيئته مقابل فقدان هذه السيطرة أو االستسالم للظروف

المنظور الزمني مقابل االنتشار الزمني: المعيار الرابع

ا

القدلرة على إدراك العالم و الذات بطريقة صحيحة: المعيار الثالث 
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ةقصيراستراحة
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المعيار األول 

السيطرة الفعالة للفرد على بيئته مقابل فقدان هذه السيطرة أو االستسالم للظروف: 

لجامعةمعايير النضج النفسي االجتماعي لطالب ا



إمكانية تحديد المراهق لقدراته المميزة واحتياجاته ،”: بمعنى

.“تهومحاولة التوفيق بينها و األدوار االجتماعية الممكنة في بيئ

:من خالل

.القدرة على اتخاذ القرار لتحقيق الهدف

اإلصرار على متابعة القرار مع الوعي بخريطة المسار

مرونة التصرف وصوال لتحقيق الهدف

.يئةالمعرفة الكلية و الجزئية للمكنونات المادية و البشرية للب
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:الثانيالمعيار 
إظهار قدر محدد من تماسك الشخصية مقابل تشتت الشخصية

لجامعةمعايير النضج النفسي االجتماعي لطالب ا



ه محاولة المراهق بلورة فكرة معينة عن نفس“:بمعنى 

إلطار تكون متسقة مع الحاضر و المستقبل وتتفق مع ا

“االجتماعي الواقعي الذي يعيش فيه

:من خالل

صفة عامةتكامل الشخصية و ثباته و القدرة على التنبؤ بتصرفاتها ب* 

التصديق أي مطابقة التوقعات لما يشاهد من تصرفات* 
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القدرة على إدراك العالم و الذات          :المعيار الثالث

.الخاطئ لهمابطريقة صحيحة مقابل اإلدراك 

لجامعةمعايير النضج النفسي االجتماعي لطالب ا



بمعنى

توصل المراهق  لتصور واضح تجاه عالمه الذي يعيش فيه

وبيئته االجتماعية التي هو جزء منها

:من خالل

المطابقة للواقع إذا كان الواقع ثابتا في جوهره* 

جةتكرار وتعدد فترات اإلدراك و تعددها يعطي نفس النتي* 

ثبوت الجوهر مع نغير العرض في العمليات اإلدراكية* 
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:المعيار الرابع

.المنظور الزمني مقابل االنتشار الزمني

لجامعةمعايير النضج النفسي االجتماعي لطالب ا



:بمعنى

رابط     القدرة على تحقيق االستمرارية و الت

بين الماضي و الحاضر و المستقبل

:من خالل 
وضع جدول زمني للعمل و الحياة اليومية*

تقدير الزمن الالزم لإلعمال أو النشاطات* 

ضبط المواعيد مع الذات و الغير*

إنهاء كل عمل في الوقت المحدد له قدر * 

اإلمكان دون تعجيل أو تأجيل
المواافق -االثنين 

هـ 1437/5/27
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لجامعةمعايير النضج النفسي االجتماعي لطالب ا

: المعيار الخامس 

تأكيد الذات مقابل االستغراق أو االنهماك في الذات



بمعنى

خرين اإليجابية والقدرة على التأثير في اآل

والشعور بالذاتية المميزة

:من خالل

ر فيهماالهتمام بالغير و القدرة على التأثي* 

االيجابية ال السلبية* 

اختفاء االنطواء* 

النشاط الظاهري له الغلبة* 
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:المعيار السادس 

.تجربة الدور و تعديله وفق مقتضيات الحال مقابل جمود الدور وعدم تعديله 

لجامعةمعايير النضج النفسي االجتماعي لطالب ا



:  بمعنى

ارها   القيام بتجربة عدة أدوار عقلية و سلوكية و اختب

يللتأكد من صالحيتها ومن مدى مالئمتها كدور شخص

:ذلك من خاللو 

مرونة التصرف و مرونة السلوك* 

التأمل ما يترتب و تعديل السلوك بحسب مقتضى الح* 

البعد عن الجمود و التصلب و الدوجماطيقية والتعصب*
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.

لجامعةمعايير النضج النفسي االجتماعي لطالب ا

:السابع المعيار

لى تشرب روح العمل والتدرب عليه مقابل عدم القدرة ع
.ممارسة أي عمل و التوقف عن التدرب



:بمعنى

حقيق لتحمل مشاك العمل و مثابرته لتمدى االستعداد 

مكانة اجتماعية مبكرة من خالل الوسائل االجتماعية 

(كالوظائف، األدوار ، المهام ، المراكز) المشروعة

:من خالل

تشرب روح العمل * 

استمرارية النشاط الهادف*

السعي إلى التعلم*

السعي إلى اإلتقان كهدف* 

السعي إلى االكتمال كغاية* 

التتلمذ على يد الخبراء و الثقات في المجاالت المختلفة* 
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أحادية الدور الجنسي مقابل االنتشار الجنسي: المعيار الثامن

لجامعةمعايير النضج النفسي االجتماعي لطالب ا



:بمعنى

على تمثل الدور الجنسي المالئم للفرد و القيام به

ة مع الوجه األكمل وفق مقتضيات ثقافته االجتماعي

.عدم نزوعه لمعاداة الجنس اآلخر

:من خالل

ملبس، االنجذاب للجانب اآلخر في الجنس اآلخر سواء في اختيار ال* 

..المأكل، استخدام األدوات ، المصافحة،
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لجامعةمعايير النضج النفسي االجتماعي لطالب ا

:المعيار التاسع 
...القيادة والزمالة مقابل تميع السلطة



:بمعنى

ي احتياجاته التفكير فو تقييم المضامين االجتماعية لشخصيته 

اجاته الخاصة و االنتساب للجماعة التي ينتسب إليها و احتي

حو للسمعة و المكانة ، و االبتعاد عن االتجاهات المتذبذبة ن

.السلطة

:من خالل

االبتعاد عن التبعية و عدم تغذيتها*

و التعاطف( التشارك)المشاركة * 

إثبات الذات بدون عدوانية* 
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:المعيار العاشر

مقابل( تبني أفكار، قيم ، فلسفة حددة للحياة) التزام أيدلوجي محدد 

.انتشار القيم أوالمثل

لجامعةمعايير النضج النفسي االجتماعي لطالب ا



:  بمعنى اإليديولوجية 

لعلمي  مجموعة من القيم والمسلمات التي تعكس الفكر السياسي والديني و ا

اس الفردي  للثقافة بغرض تكوين صورة مقنعة للعالم بدرجة تكفي لدعم اإلحس

.والجماعي للهوية 

:و يستدل على ما سبق من خالل

تكون فكر واضح محدد* 

االقتناع بفكرة دون األخرى ، و مساندتها و الوقوف في صفها* 

يتمشى العمل و السلوك و أسلوب الحياة في اتجاه الفكر* 

البعد عن أي تناقض أو انحراف يمكن أن يوجد بين الفكرة و السلوك * 
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:المعيار الحادي عشر

االهتمام بنظرة المحيطين و رأيهم تجاهي مقابل عدم االكتراث بذلك

لجامعةمعايير النضج النفسي االجتماعي لطالب ا



بمعنى

( دالمحيطين بالفر) القدرة على التعامل اجتماعيا مع اآلخرين 

.همواهتمامه بنظرتهم إليه و رأيهم فيه في ضوء فيمهم و اتجاهات

:و ذلك من خالل

المغايرة/ المسايرة * 

كسب الرضا أو عدمه* 

االقتناع و عد االقتناع* 

التضحية لصالح اآلخر* 
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.االنتماء مقابل الشعور باالغتراب: المعيار الثاني عشر 

لجامعةمعايير النضج النفسي االجتماعي لطالب ا



بمعنى 

حاولة تطلع الفرد نحو الحصول على عضويته بين جماعة رفاقه ، وم

وحات التوفيق بين المطالب المستلزمة الرضاء جماعة الرفاق و الطم

واجد واآلمال الوالدية ، ويتضمن استحسانه و توحده مع العشيرة المت

.فيها

:و يستدل على ما سبق من خالل

يش فيهاإللمام بالمعايير األخالقية و الفكرية في المجتمع الذي يع* 

الشعور باالنتساب للجماعة و تحديد مكانته و دوره فيها* 

الميل نحو إدراك اآلخرين له بما يتفق مع إدراكه لنفسه * 
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إلى اللقاء

لكم حسن استماعكم ونبل أخالقكم أشكر•

وأسال هللا لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد •

.  وصلي هللا وسلم وبارك علي عبده ورسوله محمد •

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

جالل محمد بيومي/ دكتور 

عمادة شؤون القبول والتسجيل/ المستشار األكاديمي 

(2584742)ت :للتواصل


