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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 الجامعة التقنية الشمالية
  التخصصات : الطبيــــة

 التمريــــــــضتقنيات القسم : 
الســــــــــــنة  السلوك المهني باللغة العربية أسم المادة

 الدراسية

 الساعات األسبوعية

ــة  باللغـــــــــــــــــــــــــــ
 اإلنكليزية

Ethics   ــدد  المجموع عملي  نظري عـــــــــــ
 الوحدات

 2 2 - 2 الثانية باللغة العربية يس للمادةلغة التدر 

 
 -أهداف المادة :
 -: األهداف العامة 

 التعرف على اآلداب األساسية للسلوك المهني للعاملين في التخصصات الطبية .        
 -األهداف الخاصة :

ته وبيئته تأهيل الخريج على السلوكية المهنية في تعامله مع مهنته وتحقيق التوافق مع ذا        
 المهنية . ) المريض ومرافقيه والعاملين في الحقل الصحي واالجهزة الطبية ( .

 المفــردات النظريـــة 
 تفاصيــل المفـــردات األسبــوع
 العالقة بين العاملين ورؤسائهم . –تطبيقاته العملية  –مفهومه  –تعريفه  –السلوك المهني  األول
 –بدايااااة التمااااريض  –تاااااريت التمااااريض –حاااال التطااااورات الح ااااارية مبااااادا  داب المهنااااة فااااي مرا 

 الح ارة العربية واإلسالمية .-التمريض في صدر اإلسالم –التمريض في الديانات المختلفة 
افتتاااا الماادارل والمعاهااد وال ليااات  –تطااور المهنااة  –التمااريض فااي العاارا   –التمااريض الحااد    

 الخاصة بالتمريض .

  -اآلداب  –قواعااد اآلداب المهنيااة  –قواعااد اآلداب  –تعريااا المهنااة  –المهنيااة والتمااريض  اآلداب   الثاني
 األخال  .

الجاااا ور  –الصاااافات واألخااااال  الواجااااا توفرهااااا فااااي المماااار  والممر ااااة  –أهميااااة  داب المهنااااة  الثالث
 سمات التمريض الحد   . –التاريخية آلداب مهنة التمريض 
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 فـــرداتتفاصيــل الم األسبــوع
 فوائد دساتير المهنة . –تعريا دستور  داب المهنة  –تعريا القانون  –دساتير المهنة وفوائدها   الرابع

قاااااانون مجلاااااا التماااااريض العاااااالمي ومسااااا ولية  –إنساااااانية التماااااريض  –قواعاااااد خااااادمات التماااااريض  الخامس
 الممر ة األساسية .

عالقاااة  –عالقاااة الممر اااة وممارساااة المهناااة  –ال عالقاااة الممر اااة والنااا –الممر اااة والعالقاااات  السادس
عالقااااة  –عالقااااة الممر ااااة والمهنااااة  –عالقااااة الممر ااااة والعاااااملين معهااااا  –الممر ااااة والمجتمااااع 
 عالقة الممر ات فيما بينهم . –الممر ة والطبيا 

وين القايم ت ا –التماريض والقايم  –تصاني  القايم  –تعرياا القايم  –القيم و ثارها في ممارسة المهنة  السابع
 تأثير النمو في اكتساب القيم . –طرائق ت وين القيم  –

القااايم  –القااايم االجتماعياااة  –القااايم الجمالياااة  –القااايم االقتصاااادية  –القااايم النةرياااة  –تصااني  القااايم 
 القيم السياسية . –الد نية 

القاايم المهنيااة  –ر ااة القاايم الصخصااية للمم –أنااواا القاايم  –القاايم الصخصااية والمهنيااة فااي التمااريض  الثامن
 للممر ة .

 –العااادات الحركيااة  –انااواا العااادات  –تعريااا العااادات  –العااادات وأثرهااا فااي ممارسااة التمااريض  التاسع
 العادات الخلقية . –العادات االنفعالية  –العادات الف رية 

 العاشر
 

وسااائل  –طااوير العااادات طرائااق ت –العااادات الواجااا االلتاازام بهااا او ت ييرهااا  –العااادات والتمااريض 
 التقاليد . –الد ن  –طرائق تقويم العادات  –تطوير العادات 

النةرياااااات  ذات األهمياااااة فاااااي دراساااااة  –تعرياااااا الصخصاااااية  –معناااااى الصخصاااااية  –الصخصاااااية  الحادي عشر
 نةرية  ونج . –نةرية شيلرون  –نةرية كرنصمر  –الصخصية 

 ةالاو سواساي –القلقة  –المتقلبة  –ال ئيبة  –الهستيرية  –اإلنسانية   –االنطوائية    –أنواا الصخصية   الثاني عشر
 العدوانية . –الصكاكة  –

الصاافات  –القواعااد والواجبااات التااي تتبعهااا الممر ااة  –مةهاار الممر ااة والاازن المهنااي للتمااريض  الثالث عشر 
 المقا يا المهنية التي تتطلبها مهنة التمريض . –الصخصية والمهنية للممر ة 

الساقو   –اإلهماا   –دور الممر ة ازاء بعض المواق  المهنية في المستصفى لابعض الممارساات  الرابع عشر 
 –ممارساااة الطاااا  –االنتحاااار  –الحااارو   –اإلساااقا   –األخطااااء الناتجاااة مااان إعطااااء األدوياااة  –

 اإلخفا  في المالحةة وسجل المعلومات . –الحفاظ على الممتل ات الصخصية للمريض 

دور الممر اااة فاااي إطاعاااة  –أهمياااة االلتااازام بتطبياااق األنةماااة والتعليماااات  –األنةماااة والتعليماااات  خامس عشرال
 األنةمة والتعليمات وتطبيقها .
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 :تاريخ التمريض عنوان المفردة

 الصف الثاني -:الفئة المستخدمة

 الموضوع:السلوك المهني

 ل تطورهالمركزية:التعرف على بدايات التمريض ومراح األفكار
 لعمل الممرض األساسييعرف الطالب المحور  أن:األهداف

  االختبار القبلي:عرف السلوك المهني
 

 و دابهااانهااتم بهااا جميعااا ول اال  مهنااة ساالوكها  أن:ماان المااواد التااي يجااا  المحاضرة:الســلوك المهنــي
مهنة هو المعبر بتلك المهنة الن سلوك ال حتماسنهتم  فإننا واآلداب وعندما نهتم بتلك السلوكيات 

 نفصل عنها  أن عفال نستطيالحقيقي عنها 

متبعااين باا لك  أنسااانيمقدسااه ت د هااا النسااوة اللااواتي تطااوعن لرعايااة المااريض باادافع  رسااالة:التمــريض
  ن ران ال ات لنفسهم

فاي العائلاة والمجتماع وهاي الصاخي الا   ي احي أهميتهاا : المواطنة الصاالحة التاي تعارف الممرضة
 وراحته في سبيل تقديم العون والمساعدة للمريض حتى  تم شفائه وحياته بأمنه

ــة التمــريض فااي  اإلنسااان أن,  األساساايهااو محورهااا  اإلنسااانوان  اإلنسااانية:تعتباار ماان المهاان  مهن
تقاااويم قاااد يمااار بةاااروف صاااحية سااايئة حتاااى يصااال الحاجاااة الاااى العاااال , فعنااادما يعاااالج  أحسااان

 مايمل ه أغلىهي  اإلنسانرامته الن كرامة يخدش ك أنالطبيا المريض بدون  أوالممر   

ممارساة  نالتميياز باي: من الصعوبات التاي واجهام مهناة التماريض هاو عادم و اوا   بداية التمريض
 علااىمهنااة التمااريض وبااين ممارسااة مهنااة الطااا لاا لك كااان دور الممر ااة غياار وا اا  يقتصاار 

ا مان ال هناة وكانام الصالوات كاانو  األطبااء, معةام  واإلرشاادات النصاائ    وإعطااءزيارة الماريض  
القاااوانين  وبااادأت طااار  العاااال  التاااي  تبعونهاااا , بعاااد ذلاااك اتساااعم مهناااة الطاااا  أهاااموالنااا ور هاااي 

مهنتاه  أداءفنية تساعد الطبيا فاي  أياد واستدعى ذلك  األطباءتو ع في ه ا المجا  من قبل 
 الطبية للوصو  الى العال  السليم 
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وقاد اوجاد نةاام معاين  فساننم مريض في فرنسا على  د ال اهن : ازدهرت حركة الت  التمريض الحديث
تاام تطااوير حركااة التمااريض بو ااع  أوربااافااي  أمااالتقااديم الخاادمات التمري ااية فااي المستصاافيات , 

 مدارل التمريض  كإنصاءعلمية وتربوية  أسانةام مبني على 

 عرف التمريض  ذاتي:اختبار 

 اختبار بعد  عرف الممر ة 
 

وعنادما  و دابهاانهاتم بهاا جميعاا ول ال  مهناة سالوكها   أن:من المواد التاي يجاا    نيالحل:السلوك المه
بتلااك المهنااة الن ساالوك المهنااة هااو المعباار الحقيقااي  حتماااساانهتم  فأننااا واآلداب نهااتم بتلااك الساالوكيات 

 نفصل عنها أن عفال نستطيعنها 

متبعااين باا لك  إنسااانيباادافع مقدسااه ت د هااا النسااوة اللااواتي تطااوعن لرعايااة المااريض  رسااالة:التمــريض
  ن ران ال ات لنفسهم

 : المواطنة الصالحة التي تعرف اهميتهافي العائلة والمجتمع وهي الصخي الممرضة

 وحياته وراحته في سبيل تقديم العون والمساعدة للمريض حتى  تم شفائه بأمنهال   ي حي 
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 المهنية والتمريض اآلدابعنوان المفردة:
 المستخدمة:الصف الثاني الفئة

 الموضوع السلوك المهني
 المركزية:التعرف على مهنة التمريض كمهنة مستقلة ومكملة لمهنة الطب األفكار
 مهنة التمريض مهنة مرنة قابلة للتطور أنيعرف الطالب  أن:األهداف

 اختبار قبلي:عرف المهنة 

لهــا علميــف   أســستند علــى  محاضرة:المهنة:مفهوم ينطبق على كل عمل يقــوم بــف الفــرد ويســ 
 بمهارات تقدم خدمات للفرد  ةعالق

 

 يم المهنةالمؤشرات على ضوء تق
 فيها دراسة علمية ويمكن تطبيقها في مجا  العمل-1
 فيها معرفة ومهارات ف رية والتقتصرعلى اليد فقط -2
                                                فيهااااااااااااااا تعلاااااااااااااايم عااااااااااااااالي وتعلاااااااااااااايم جااااااااااااااامعي تقاااااااااااااادم خاااااااااااااادمات مهمااااااااااااااة للفاااااااااااااارد والمجتمااااااااااااااع -3
                   ةعد دة ومتنوعتحتو  تخصصات -4
    علم خاص وتجرن عليها بحوث ودراسات  بوجود  تتميز-5
نوعية عمل الممارسين و امان على و ع تعليمات للممارسة وتحسين   عملنقابي ي_تمتلك تنةيم  6

                                                                                                حقوقه
ــة آداب االجتماعياااة الساااائدة التاااي  مالمتعلقاااة باااالنة واألسااااوالمعاااا ير  األخالقياااة:هاااي القواعاااد المهنـ

 لرفع مستون المهنة واألنةمةتفر ه القوانين 

 العالقات  تنةم بواسطتهاالعلمية التي  واألسا األخالقية:المبادا اآلدابقواعد 
  سا التي تقدم عالقات المهنةوأالوالمعا ير  األخالقية:المبادا المهنية اآلدابقواعد 
 التي يكتسبها الفرد من المجتمع نوالقواعد والقوانيالفلسفة  ااحد فرو :اآلداب
يعنااى بمااا هااو حساان  األخااال الفلساافة والعاارف والعااادات السااائدة بااين النااال وعلاام  ااحااد فاارو :األخــال 
 خلقيا درا  أوا خلقي

 

 اداب المهنة أهمية

                    مآز  االلتزام بالمباد  الصحية لتجنا الوقوا في  -1
           مساعدة النال على المصكالت الجسدية وخصوصا النفسية -2
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                   االستفادة منها في تقديم مستلزمات المهنة الخلقية والجسمية والعقلية  -3
                                        قديم الرعاية التمري ية ال املة ت -4

                                              ومصقات المهنة أعباءتحمل  -5
 

 سمات التمريض الحديث 
وسرعة الت ير والتطور حي  تستند على سمات التمريض الحد   تتميز مهنة التمريض بالمرونة   -1

                                ات علمية دقيقة نةري
                    الفريق الصحي  أع اءالتمريض مهنة تمارسها الممر ة وهي احد  أن -2

 ةالمسا وليوجاه حيا  تسااهم فاي اتخااذ القارارات وتحمال   أكمالرسالتها علاى    ألداءتعمل الممر ة  -3
  األف لحو العمل بثقة عالية وتود  واجباتها بخبرة متواصلة ن

والتوجياااه وو اااع القاااوانين الصاااحية فاااي المستصااافيات  اإلشااارافالتماااريض  تطلاااا مااان ممتهنياااه  -4
 وخارجها 

وتحادد العالقاات االجتماعياة   األفاراد : مجموعاة مان القواعاد التاي تانةم العالقاات باين    تعريف القانون 
 يكون  أن إماون بصكل سليم ومن خالله تتو   واجبات كل فرد تجاه المجتمع والقان

 مرشدا او موجها -1
    األخطاءرادعا في حالة ارت اب  _2

 وممارستها المهنية وإدارتهاالتي تمثل شكل السلطة  األساسيةالوثيقة :الدستور
القواعدواالسااا التااي  بإتباااا:الئحااة بقااوانين ووصااايا لممارسااي المهنااة تلاازمهم المهنيــة اآلدابدســتور 

 قات المهنيةتحكم العال
 

 التمريض الحديث تاذكر سما:يتبار بعداخ
 :األجوبة
بمهارات تقادم  ةلها عالقعلميه  أسامفهوم  نطبق على كل عمل يقوم به الفرد ويستند على :المهنة:

 خدمات للفرد 
 سمات التمريض الحديث 

 تتميز مهنة التمريض بالمرونة وسرعة الت ير والتطور حي  تستند على نةريات علمية دقيقة  -1
                         الفريق الصحي  أع اءالتمريض مهنة تمارسها الممر ة وهي احد  نإ -2
 ةالمسا وليوجه حي  تسااهم فاي اتخااذ القارارات وتحمال  أكملرسالتها على  ألداءتعمل الممر ة   -3

  األف لبثقة عالية وتود  واجباتها بخبرة متواصلة نحو العمل 
   والتوجياااه وو اااع القاااوانين الصاااحية فاااي المستصااافيات  اإلشااارافالتماااريض  تطلاااا مااان ممتهنياااه  -4

 وخارجها 
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 المهنية والتمريض اآلدابعنوان المفردة:
 الفئة المستخدمة:الصف الثاني/قسم التمريض/المعهد التقني الموصل

 الموضوع:السلوك المهني
 القانون  أهميةالمركزية:التعرف على  األفكار

 بين القانون والدستور يعرف الطالب الفر   أن:األهداف
 اختبار قبلي:عرف الدستور

وتحادد العالقاات  األفاراد : مجموعاة مان القواعاد التاي تانةم العالقاات باين   تعريـف القـانون المحاضرة:  
 1-يكاون  أن إماااالجتماعية بصكل سليم ومن خالله تتو   واجبات كل فرد تجاه المجتمع والقاانون 

 األخطاءارت اب  رادعا في حالة -2  موجها أومرشدا  
 وممارستها المهنية وإدارتهاالتي تمثل شكل السلطة  األساسيةالوثيقة :الدستور
القواعدواالسااا التااي  بإتباااا:الئحااة بقااوانين ووصااايا لممارسااي المهنااة تلاازمهم المهنيــة اآلدابدســتور 

     قات المهنيةتحكم العال

 فوائد دساتير المهنة 

                          الممر ينمن المر ى و    ل لحماية الحقو -1

                                      فيما بينهم األشخاص تنةم عالقات -2

                                                  و ع منها  للتمريض -3

                                       لرفع مستون المهنة الى ابعد حد -4
                   في حالة حصو  خطا معين إليه رجع  مصدر يعتبر-5
    وتقديم الخدمات  أداءالتحفيز على الجودة في العمل والتحسين في -6
                   كسا الخبرات العلمية والعملية لرفع مستون المهنة -7
                                     اتخاذ القرارات قي الوقم المناسا -8
          يجبر الدستور الممر  على ما هو واجا عليه دون تهاون -9
  األف لزيادة ثقة الروساء والمس لين عن التمريض لتوجيههم نحو -10

 

 التمريض تقواعد خدما
  كل مريض ومساعدته  ت على حاجيالتعرف -1

 حماية المريض من العوامل المسببة للمر  -2
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                     تحسين العناية التمري ية-3
              ومنع تلفها  واألدوات  اآلالت تحسين -4
       والتقصير اإلهما عند  بالخطىالعتراف -5
 

  كاآلتي األساسيةتتلخي فيه مس ولية الممر ة قانون مجلس التمريض العالمي:
 شفاء المريض والسعي لتحسين حالته الصحية-1
               وتقليل المعاناة األلمالق اء على -2
       النفسية للمريض  والطمأنينةجلا الراحة -3
 واإلرشادات تعليم وتثقي  المريض وتقديم النصائ  -4
                                     األمرا  وقاية من -5

 

 التمريض  ةوتطوير مهنالحفاظ على الحياة أهدافف:
 فوائد دساتير المهنة اذكر اثنين من:بعدياختبار 
 :األجوبة
 وممارستها المهنية وإدارتهاالتي تمثل شكل السلطة  األساسية:الوثيقة  الدستور

 

 فوائد دساتير المهنة 

 من المر ى والممر ين    ل لحماية الحقو -1

 فيما بينهم األشخاص تنةم عالقات -2
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 الممرضة والعالقات المفردة:عنوان 
 الصف الثانيالفئة:

 :سلوك مهنيالموضوع

 عالقات الممرضة أهمالمركزية:التعرف على  اراألفك
 تكوين العالقات أهميةيدرك الطالب  أن:األهداف
 :اشرح عالقة الممرضة مع المريضياختبار قبل

لتكوين العالقات هو تلبيــة   األساسيالمحاضرة:للممرضة دور مهم في مراحل العالج والهدف  
  احتياجات المريض

 

 هذه العالقات: أهم
ر ة والممارسة:من خال  التوصل الى اتخااذ قراراتهاا بنفساها ؤتحااقى علاى شخصايتها عالقة المم-1

 وسلوكها
وان ت اون حسانة  وأصاوله بقواعادهعالقة الممر ة مع المجتمع:عالقة مبنية على احتارام المجتماع -2

 الحد   والسلوك وتصرفاتها الئقة بالمهنة
 ن العام للمهنة بكل الطر  والوسائل الممكنةتعمل على رفع المستو  أنعالقة الممر ة مع المهنة:-3
وعااااداتهم  أدياااانهم الناااال واحتااارام أسااارارعالقاااة الممر اااة ماااع الناااال :عالقاااة تعتماااد علاااى احتااارام -4

 ومستواهم
عالقة الممر ة مع الطبيا :عالقة مبنية على التقاد ر واالحتارام والتعااون باين الطارفين لمصالحة -5

 المريض 
وتقااديم الاادعم  الطمأنينااةريض :ماان خااال  تفهاام شخصااية المااريض وزرا ماال ا عالقااة الممر ااة مااع-6

 النفسي له 

 عالقة الممر ة مع العاملين معها:عالقة مبنية على االتفا  والتعاون واالحترام -7

 التعاون والمحبة ومساعدة بع هم البعض  أسالعالقة الممر ات فيما بينهم:عالقة مبنية على -8
 

 يا الطب عالممر ة م:اشرا عالقة اختبار بعدي
 

 األجوبة
وتقديم الادعم النفساي  الطمأنينةمن خال  تفهم شخصية المريض وزرا :المريضعالقة الممرضة مع  

 له 

لمصاالحة  :عالقااة مبنيااة علااى التقااد ر واالحتاارام والتعاااون بااين الطاارفين عالقــة الممرضــة مــع الطبيــب
 المريض 
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 مريضفي ممارسة مهنة الت عنوان المفردة:القيم واثرها
 الصف الثانيالفئة المستخدمة:

 سلوك مهني:الموضوع

 المركزية:معرفة طر  تكوين القيم األفكار
 النمو في اكتساب القيم تأثيريعرف الطالب  أن:األهداف

 اختبار قبلي:عرف القيم
 

 المحاضرة:
 ونرغا فيها ابهاو بصحتهالتي ن من  األشياء:القيم

في ثقافة معينة مثل الصاجاعة  األفراد الصفات التي  رغا بها  اجتماا بأنهاعرف علم االجتماا القيم 
 والقوة والمهارة الفنية

 

 طرائق ت وين القيم:
                                الطعام والدفء يالرغبة ف:وهي األولىالحوافز الفسيولوجية  إشباا-1
حاايط الخااارجي  اا د  الااى ت ااوين والم األساارةالخباارة التااي تمااارل فااي  أنااواا إناليااة:عالخباارات االنف-2

 خبرات انفعالية معينة
والمقاربين خاصاة  األصادقاءما يجلاا لاه ر اا   مر الفرد تعلم  إنمعين: ألمر اآلخرينحا ور ا -3
 بطريقة طيبة اآلمر مآتم  إذا

مان الفارد نفسه:ساواء كانام عان طرياق احتارام ها ه القايم المرفو اة   أعلىفر ها بواسطة سلطات  -4
 لخوفعن طريق ا أو

 

 :النمو في اكتساب القيم تأثير
لمراحل النمو المختلفة دور كبير في اكتساب القيم حي   زداد اكتساب القيم كلما تقدم العمر واهم     

 ه ه المراحل
 واألب  األممرحلاااة الطفااال الر ااايع مااان المااايالد الاااى نهاياااة السااانة الثانية:يكتساااا الطفااال قااايم حاااا -1

 إدراكهن غير قادر على اختيار القيم التي تفيده لعدم ويكو  واألصوات وتقليد الحركات 
(سنة: يستقبل الطفل في ه ه المرحلة القايم التاي يفر اها االهال علياه 5-3مرحلة الطفولة المبكرة)-2

 ويتعر  للثواب والعقاب ويتعلم احترام الد ن  ؤاالنةمة والقيم
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:يساتقبل الطفال قايم جد ادة ويصاب  (سانة مرحلاة المدرسة12-6)والمتاأخرةمرحلة الطفولة الوساطى  -3
 واألخال اكثرانفعاال واكثرقدرة لت وين عالقات اجتماعية ويفهم معنى الصداقة 

وال باار جيادة ماع االهال  روالسالوكيات ال يا(سنة :تتميز بصدة االنفعااالت  21-12مرحلة المراهقة)-4
كلاااه بسااابا الت يااارات وهااا ا  مبسااالوكهم وتصااارفاته ويتاااأثر باألصااادقاءويلتحاااق  األسااارةمااان  رويتحااار 

 الفسيولوجية والجسدية التي تحدث في ه ه المرحلة له ا تعتبر من اخطر المراحل
مرحلاة ت وينيااة ماان مراحال النمااو الجساامي والعقلااي   خاار(سانة :هااي 65-21)غالرشااد والبلااو مرحلاة -5

 نأالعماار فتت ااون قاايم راسااخة وثابتااة اليمكاان  وأواخاارالعماار  وأواسااطوتت ااون ماان مراحاال الصااباب 
 تت ير

 

 القيم الصخصية للممر ة:
        ت ون سريعة االنتباه عند تعر ها لموق  محر  -1
                الصبر واالهتمام بالمريض ومعاملته بمودة-2

 واحترام ال ات بين المريض والممر ة  ةالصعور بالمحب-3
                           االعتماد النفسي على حل المصاكل-4

 

  م المهنية للممر ةالقي
 مراعاة المريض واعتباره فرد له حقو  مع تباد  الثقة مع المريض -1
                                             دقة لالمريض بكتفهم سلوك -2
 السلوك على الممر ة والعاملين معها وتأثيرالتبصر في سلوكه ال اتي -3
 

 عدد مراحل النمو بعد :اختبار 
 األجوبة
 ونرغا فيها ابهاو بصحتهالتي ن من  األشياءالقيم:

 مرحلة الطفل الر يع من الميالد الى نهاية السنة الثانية
 (سنة5-3مرحلة الطفولة المبكرة)

 (سنة مرحلة المدرسة12-6)والمتأخرةمرحلة الطفولة الوسطى 
 (سنة 21-12مرحلة المراهقة)

 (سنة65-21)غالرشد والبلو مرحلة 
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               ة:القيم واثرهافي ممارسة مهنة التمريضعنوان المفرد
                                            الفئة المستخدمة:الصف الثاني

 الموضوع:سلوك مهني 

                            القيم أصنافالمركزية:التعرف على  األفكار
 ةالمهنية للممرضيميز الطالب القيم  أن:األهداف

 بار قبلي:عدد القيم الشخصية للممرضةاخت
 

 تصنيف القيم:
الفرد الااا   تساااود لدياااه هااا ه القااايم  تجاااه اتجاهاااات معرفياااة ويهاااتم بمتابعاااة الحقيقاااة النةرياااة:القااايم -1

 واكتصافها

القاايم االقتصااادية : هااتم الفاارد بماااهو ناااقع ولااه مااردود اقتصاااد  ورباا  ماااد  ويتخاا  ماان المحاايط  -2
  واألموا وة وسيلة للحصو  على الثر 

الفرد ال   يسود عنده ه ه القيم  هتم بما هو جميل من مةهر الجما  والتنسيق   إنالقيم الجمالية: -3
  أشكالهالجما  بل    واالبت ار وت و 

عالقاات اجتماعياة ماع غياره مان  وإقامةالقيم االجتماعية : نصا اهتمام الفرد بميله الى االختال  -4
 له إتبااالنال ويجد ب لك 

هناك قاوه  إنيعتقد  ألنهالقيم الد نية:يعبر عنها الفرد ال   يسعى لمعرفة ما وراء العالم المحسول -5
دف بعمله ر ا هللا والناال مان  هل ا  لآلخرةتسيطر على العالم ال   يعيش فيه وان الدنيا وسيلة 

 حوله 
ا  السياساي وحال مصاكالت  نصا اهتماام الفارد الا   تساود عناده ها ه القايم بالمجا  السياسية:القيم  -6

 الجماهير
 

 القيم الشخصية والمهنية في التمريض 
 نب ااي وفقااا للقواعااد الد نيااة والمعااا ير االجتماعيااة مثاال التقاليااد  هي القاايم التااي تحاادد ماااملزمااة:قاايم -1

 االجتماعية الصعبية
انهاا شاخي  وخارين  محاط ثقاة اآل بأنهااالممر ة وتصاعر  قيم مثالية: هي القيم التي تحدد سلوك-2

 يعتمد عليه لها القدرة على التفاعل مع المجتمع
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 اختبار بعد : عرف القيم الجمالية
 :األجوبة

 
 القيم الصخصية للممر ة: 

 ت ون سريعة االنتباه عند تعر ها لموق  محر  -1
 الصبر واالهتمام بالمريض ومعاملته بمودة-2
 ر ة واحترام ال ات بين المريض والمم ةالصعور بالمحب-3
 االعتماد النفسي على حل المصاكل-4
 

الفارد الا   يساود عناده ها ه القايم  هاتم بماا هاو جميال مان مةهار الجماا  والتنسايق  إنالقيم الجمالياة: 
  أشكالهوت و  الجما  بل  واالبت ار
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 6محاضرة 
 عنوان المفردة: العادات واثرها في ممارسة التمريض

 لثاني فئة مستخدمة: الصف ا
 الموضوع: سلوك  مهني

 التعرف على العادات وانواعها -االفكار المركزية:
 ان يعر ف الطالب أهم العادات التي يجب على الممرض االلتزام بها. -األهداف:

 اختبار قبلي: عرف العادات
 محاضرة: 

 

 الفصل الخامس 
 مادة السلوك المهني

 العادات واثرها في ممارسة التمريض
: استعداد مكتسا دائم الداء عمل من االعماا  حركاي او عقلاي أو خلقاي ويكاون العاداتتعريف      

بطريقة ألية مع السارعة والدقاة فاي المجهاود كعاادة الساباحة وعاادة  ابط الانفا وعاادة حصار االنتبااه 
 عند القراءة والتف ير كما يمكن تعريفها بأنها خط من السلوك.

 
 -أنواع العادات:

وهي عبارة عن نصا  أو أ  عمل يقوم به الفرد بطريقة الية وبسهولة أو   - :العادات الحركية .1
حركية مثال المصايك كتاباة االحارفك اساتخدام األدوات واآلالت بواساطة العاادة الحركياةك تعلام 
 أو ت تسا المهارة وي د  الى زيادتها والجودة بمرور الوقم مثل قيال درجة حرارة المريض.

ا ماان األداء والقاادرة علااى اساااتخدام مهااارة ف ريااة وتطبيااق الحقاااائق : هااي ناااو العــادات الفكريــة .2
والمفااااهيم والمباااادا ب ياااة الحصاااو  علاااى تعلااام المصااااكل وهنااااك صااالة باااين العاااادات الف رياااة 
والاا كاء ناتجااة عاان الااتعلم ويمكاان تطويرهااا تحاام تااأثير شااتى العواماال الساايكولوجية )النفسااية 

دراسااتها باالعتماااد علااى الساالوك الةاااهر وعلااى واالجتماعيااة النهااا ةاااهرة ساايكولوجية يجااا 
 تحليل الصعورية مثل عملية زر  الحقن.
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وترافقه ت يرات جسمية وه ه العادات  : وهي حالة ت يير مفاجئ في السلوكالعادات االنفعالية .3
تاااا د  الااااى ا ااااطراب وت يياااار فااااي الساااالوك وعاااادم انتةامااااه مثاااال الطالااااا الاااا   يخاااااف ماااان 

 االمتحان وه ه العادات ألجل حلها والتخلي منها نحاو  التقرب من مصدر الخوف.

: وهااي عبااارة عاان عااادات مكتساابة مناا  الطفولااة ماان ساان مبكاار وهاا ه العااادة العــادات الخلقيــة .4
تصب  وترست وتبقى فيه اذا تلقى الطفل دعم من الوالد ن أو من مربية وقد ت ون ها ه العاادة 

 حسنة أو سيئة مثل عادة السرقة.
 

 -ومن العادات التي تحتا  الممر ة إلى االلتزام بها اوت ييرها هي: -: العادات والتمريض
 تقد ر اآلخرين وحا العمل الجماعي .1

 االلتزام .2

 النصا  والنباهة .3

 لترتيا والتنسيقا .4

 الصوت المرتفع والصوت الهاد  المتزن  .5

 شدة العاطفة أو  عفها .6

 المو وعية أو التمييز .7

 استعما  كلمات غير محببة .8
 

ان االنساان مادني وهاو يميال الاى الجماعاة فاي حياتاه  -: تقدير االخرين وحب العمـل الجمـاعي  –  1
أخرين ومن تنةيم عالقة ها ا الفارد العامة وفي كل حاجة من حاجاته وكل فرد بحاجة الى افراد 

مااع الجماعااة باارزت المبااادا والعماال الجماااعي والتحلااي بالصااد  واحتاارام الاانفا وتحااريم ال اا   
 والربا وخاصة عندما يكون الفرد مو ع ثقة من االخرين.

ــزام – 2 يقصاااد باااه التااازام الممر اااة بالمواعياااد واوقاااات الااادوام والاااز  المقااارر لهاااا وباالعماااا   -: االلتـ
موكلااة لهااا باادون كلاال او ملاال وااللتاازام بااالقوانين والتعليمااات المطبقااة فااي المستصاافى ممااا  زيااد ال

 مساهمتها في زيادة االنتا  والتطور العلمي والح ار .
ــة – 3 ــاا والنباهـ ان عمااال الممر اااة فاااي المستصااافيات والمراكاااز الصاااحية  تطلاااا النصاااا   -: النشـ

الجااال الصااافاء وان ت اااون يقةاااة دائماااا  ال  طاااارا  والحيوياااة لالساااتجابة وتلبياااة حاجاااات الماااريض 
يحدث مع اخ  االستعدادات ال افية مثال  حصو  هبو  مفاجيء في   ط الدم للماريض عندئا  

 يجا ان تتخ  االجراءات الالزمة السعاف حالة المريض.
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ئاة التاي من سمات الصخصية المقبولة هاو النةافاة والترتياا والتنسايق والبي -: الترتيب والتنسيق  –  4
تعااايش فيهاااا الفااارد لهاااا اثااار كبيااار علياااه وعلاااى الممر اااة ان تتباااع الترتياااا والتنسااايق فاااي اعمالهاااا 
وواجباتها اليومية فمثال  االدوياة يجاا ان تحفاى فاي دوالياا خاصاة وت اون مرتباة ومنساقة بصاكل 
يسااهل اسااتعمالها عنااد الحاجاااة وكاا لك التقااارير والسااجالت تحفاااى بصااكل مرتااا ومنسااق وعملياااة 

 رتيا تسهل العمل وتقلل الجهد.الت
أن من اداب الحد   عند الات لم ماع اآلخارين ان  -:الصوت المرتفع أو الصوت الهادئ المتزن   –  5

يكااون الصااوت هادئااا  ووا ااحا  وعاادم اسااتعما  الصااوت المرتفااع أو العااالي الن ذلااك  اا ثر علااى 
ن عاان ال ااالم الخصاان عاادم قاادرة الصااخي بااالتحكم بالفعاال واالتاازان وكاا لك الصااد  وحفااى اللسااا

 والمبت  
يجااا ان ت ااون الممر ااة االنسااانة التااي تنسااجم مااع مري ااها وان  -: شــدة العاطفــة أو ضــعفها – 6

تتحسا وتصاعر باحساساه وشاعوره وان تةهار ذلاك بأعمالهاا وتصارفاتها نحاو الماريض وان تقادم 
ر ال مااع اشااياء لااه الخاادمات ومااا يحتااا  لااه ماان رعايااة وعنايااة تمري ااية وانهااا تتعاماال مااع البصاا

 جامدة وان تتحمل االلم والع اب وان ت ون مستقرة من الناحية االنفعالية امام المريض 
ــز – 7 تعتباار المو ااوعية تصااريا األمااور تجاااه ال ياار فااي شااتى المواقاا   -: الموضــوعية أو التمي

اة والموا ااايع بصاااورة نزيهاااة وعادلاااةز وتااارتبط المو اااوعية بثقافاااة الفااارد وتعااادد تجارباااه فاااي الحيااا
 وتعر ه الى مواق  عد دة ومختلفة.

علااى الممر ااة ان ال تسااتعمل كلمااات غياار محببااة النهااا ماان  -: اســتعمال كلمــات ميــر محببــة – 8
الصاافات الرذ لااة باال عليهااا اسااتخدام  ال ااالم اللطياا  الرقيااق مااع المااريض واهلااه وتجنااا كاال مااا 

والسااكينة للاانفا الن اسااتعما  يساائ لهااا ولمري ااها وتجااد ال لمااة المناساابة التااي تاادخل الطمأنينااة 
واكتسااب الساالوك كلماات غيار محبباة تعتبار مان العاادات الساايئة التاي ال تتفاق ماع احتارام الا ات 

 االجتماعي المه ب 
 اختباربعد :عدد اهم العادات 

 االجوبة:

: استعداد مكتسا دائم الداء عمل من االعما  حركي او عقلي أو خلقاي ويكاون بطريقاة ألياة العادات
السارعة والدقاة فاي المجهاود كعاادة الساباحة وعاادة  ابط الانفا وعاادة حصار االنتبااه عناد القاراءة مع  

 والتف ير كما يمكن تعريفها بأنها خط من السلوك.
     العادات الحركية

 العادات الفكرية    
                                                                                 العادات االنفعالية

 العادات الخلقية                                                                                  
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 7محاضرة  
 عنوان المفردة: تكملة فصل العادات واثرها في ممارسة التمريض

 فئة مستخدمة: الصف الثاني 
 الموضوع: سلوك  مهني

 معرفة طر  تطوير العادات -االفكار المركزية:
 ان يعر ف الطالب تعريف العادات. -األهداف:

 اختبار قبلي: عدد طر  تقويم العادات فقط
 

 محاضرة:
 من وسائل تطوير العادات هي -: طرائق تطوير العادات

 القدرة على التحكم بال ات. .1

 ل المس ولية وتقد رها.تحم .2

 التعاون البناء مع افراد المجتمع ال   يعيش فيه. .3

 القدرة على الحا والثقة المتبادلة وعلى العطاء واالخ  المتباد  اي ا . .4

 القدرة على مواجهة الصراا والمخاوف والقلق واحترام ال ات وتقد ر وحا االخرين له. .5

 فيه.المصاركة في تطور وتقدم المجتمع ال   يعيش  .6

المرونة في مواجهاة المصااكل والتصارف باالسالوب المناساا وحساا الةاروف التاي يعايش  .7
 فيها.

 

 من وسائل تقويم العادات  -: طرائق تقويم العادات
هااي قواعااد والتزامااات فر ااها هللا ساابحانه وتعااالى علااى عباااده حياا  الاانةم  -: )القواعــد الدينيــة – 1

د التاي عرفهاا االنساان وكاان للاد ن تااثيرا  كبيارا  فاي االزمناة والقواعد الد نية تعتبار مان اقادم القواعا
السابقة منه في وقتنا الحا ار إن الاد ن اإلساالمي احتاون بجاناا القواعاد التاي تانةم المعتقادات 
والعبادات قواعد بال ة تنةم عالقاات االفاراد فيماا بيانهم وكا لك و اع االساا الرئيساة التاي تقاوم 

 عليها الدولة.
وهي قواعد ذات أهمية عةيمة لالخال  وعادات الفرد التي  وحي به ه القواعد   -:  الدين  دالتقالي  –  2

ويصارف علاى تنفيا ها قاوة باطنياة ذاتياة هاي ال امير والوجادان حيا  بواساطاتها يسالك الصااخي 
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الطريق الصحي  ال    الئمه وه ه القواعد مدونة في عرف ذلك المجتمع وتقاليده وتارتبط برباا  
 قواعد الد نية النها تمثل النةم والقواعد التي تنفسر ارادة هللا سبحانه وتعالى.وثيق مع ال

 اختبار بعد : اشرا الد ن كوسيلة لتقويم العادات 
 

 (الدين) القواعد الدينية االجوبة:
 التقاليد –

ــة -1 ــدين )القواعــد الديني هااي قواعااد والتزامااات فر ااها هللا ساابحانه وتعااالى علااى عباااده حياا   -: ال
نةم والقواعااد الد نيااة تعتباار ماان اقاادم القواعااد التااي عرفهااا االنسااان وكااان للااد ن تاااثيرا  كبياارا  فااي الاا

االزمنااة السااابقة منااه فااي وقتنااا الحا اار إن الااد ن اإلسااالمي احتااون بجانااا القواعااد التااي تاانةم 
رئيساة المعتقدات والعبادات قواعد بال ة تنةم عالقاات االفاراد فيماا بيانهم وكا لك و اع االساا ال

 التي تقوم عليها الدولة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8محاضرة  
 عنوان المفردة: الشخصية

 فئة مستخدمة: الصف الثاني 
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 الموضوع: سلوك  مهني
 التعرف على مفهوم الشخصية     -األفكار المركزية:

 ان يعر ف الطالب معنى الشخصية -األهداف:
 اختبار قبلي: عدد انماا الشخصية

 محاضرة:  
 

 لسادس الفصل ا
 الشخصية 

انهااا مجماال مااا  تمتااع بااه كاال فاارد ماان خصااائي وعااادات وصاافات ومعتقاادات  -: تعريــف الشخصــية
وميو  واراء وتصمل الصخصاية االنفعااالت العاطفياة والصافات االجتماعياة والخلقياة والصافات 

 الجسمية.
توافقاه  استجابة الفارد المميازة للمثيارات االجتماعياة واسالوب   -تعريا الصخصية كاستجابة:   .1

 مع المةاهر االجتماعية في البيئة.

مجمااوا مااا يحدثااه الفاارد ماان تاااثير فااي المجتمااع أو  -تعريااا الصخصااية كماا ثر اجتماااعي:  .2
 هي العادات أو األفعا  التي تحدث اثرها بنجاا في األخرين.

وهي االسلوب العام لسلوك الفارد كماا يةهار  -تعريا الصخصية كمكون افترا ي داخلي:  .3
ه التف يرياااة وتعبيراتاااه واتجاهاتاااه وميولاااه وطريقاااه سااالوكه وفلسااافته الصخصاااية فاااي فاااي عاداتااا

 الحياة.

عرف )اليورت( الصخصية بأنها ذلك التنةيم الاد نامي فاي   -التعريا االجرائي للصخصية:   .4
 الفيزيولوجية وال   يحدد توافقاته االصلية مع بيئته. –الرد لالجهزة النفسية 

 

 -انماا الشخصية:
 لدمو  وال   يقابل الهواء.النمط ا .1

 النمط السوداو  وال   يقابل التراب. .2

 النمط الصفراو  وال   يقابل النار. .3

 النط البل ي وال   يقابل الماء. .4
 

 تصنيف الشخصية )انواع الشخصية 
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 يتصف صاحبها بـ -الشخصية االنطوائية:  – 1
 العزلة واالعت اف وعدم االهتمام بالعالم الخارجي. –أ 

 وبة االختال  في المجتمع.صع –ب 
  تحاشى الصالت االجتماعية ك لك  تص  بالخجل الصد د. -جا 
 يستسلم الحالم اليقةة والتأمالت ال اتية. -عا 

 وتتصف بـ -الشخصية االنبساطية:  – 2
 كثرة االهتمام بالعالم الخارجي بعيدا  عن ذاته. –أ     
 الختال  باآلخرين.يميل الى عقد صالت اجتماعية سريعة ل –ب     
  رغا في االعما  المصتركة ويكون غير كتوم. -جا     
 لُه اصدقاء أقوياء واعداء أقوياء. -عا     

 : عدد خمسة من انواا الصخصية )خمسة منها فقط(اختبار بعدي
 -:االجوبة: انماا الشخصية

 النمط الدمو  وال   يقابل الهواء.

 .النمط السوداو  وال   يقابل التراب 

 النمط الصفراو  وال   يقابل النار.

 النط البل ي وال   يقابل الماء.

 
 انواع الشخصية:

 الصخصية االنطوائية
 الصخصية الصيزية

 الصخصية االنبساطية
 الصخصية المتقلبة )الدورية(

 الصخصية السايكوباتية
 
 

 9محاضرة  
 عنوان المفردة: تكملة فصل الشخصية

 فئة مستخدمة: الصف الثاني 
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 لموضوع: سلوك  مهنيا
 ان يعرف الطالب انواع الشخصية -االفكار المركزية:

 معرفة صفات كل شخصية -األهداف:
 السوية  اختبار قبلي: اشرح الشخصية

 محاضرة
 

 يتصف صاحبها بـ –الشخصية الشيزية:  – 3
 ا طراب خطير في الصخصية يصمل جوانبها كافة. –أ     
 ء واالكتئاب واالنعزا  عن النال والحياة االجتماعية.يميل الفرد الى االنطوا –ب     
  تص  الفرد ببرودة العواط  وعدم الثقة بالنفا. -جا     
 الصك وال تمان والخجل الصد د وعدم االهتمام بالمةهر والنةافة. -عا     
 يتصف صاحبها بـ -الشخصية الكئيبة:  – 4

 بصورة متميزة.الصكون والت مر من المواق  المختلفة و  –أ     
 ال يجد الفرد أ  متعة في الحياة وال في مباهجها. –ب     
 تةهر على الفرد نزعات الحزن الصد د والميل الى القنو  وحاالت الب ل. –جا     
 يصعر بعدم الر ا و يق الصدر ويميل الى النتحار. -عا     
 يتصف صاحبها بـ -الشخصية المتقلبة )الدورية :  – 5

 حاالت من التأرج  في المزا  والحالة النفسية فيكون فرحا  احيانا  وحزين في احيان أخرن. –أ     
 ان حالة االنتقا  من الحزن الى الفرا يحدث للفرد بدون سبا وا  . –ب     
 الصخي غير سو  وذو مزا  غير مستقر. -جا     
 ن عليه.ت ثر حوادث االنتحار عندما تسيطر حاالت ال أبة والحز  -عا     
 يتصف صاحبها بـ –الشخصية القلقة:  – 6

 عدم االرتياا والخوف من المستقبل متوقعُا الخطر منه. –أ     
 ال  تحمل المس ولية خوفا  من عواقبها. –ب     
 عدم االستقرار في بيته وفي عمله وفي عالقاته مع االخرين. -جا     
 لترقا.يصاب بحالة من القلق تتص  بالخوف وا -عا     
 يتصف صاحبها بـ -الشخصية الوسواسية )التسلطية االلزامية : – 7

 الدقة والتقييد الصد د بالنةام والترتيا. –أ     
 فقدان المرونة ويحاسا نفسه كثيرا . –ب     
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 شد د السخط على ما يفعله  لومها على ابسط االمور. -جا     
 وخجو  يصر على موقفه لدرجة العناد.  متردد في حسم االمور واتخاذ القرار -عا     
 يتصف صاحبها بـ  -الشخصية الشكاكة )االضطهادية :  – 8

 اراء متصلبة نتيجة الى تفسيرات مبالغ فيها ويكون كثير الصك. –أ     
 يصعر باالهانة والةلم واال طهاد. –ب     
 قو  النال.يكون منعزال  اجتماعيا  حي  يصعر بأنه المقصود بكل ما ي -جا     
 يصاب صاحا ه ه الصخصية بمر  نفسي )الصيزوفرينيا(. -عا     
 يتصف صاحبها بـ -الشخصية السايكوباتية )العدوانية :  – 9

عدم االنسجام مع القايم والقاوانين واالنةماة الساائدة فاي المجتماع ويا د  ها ا الاى الصاراا ماع   –أ      
 القانون.

 الصعور بمعاناة اآلخرين.يفقد الصخي االحسال وعدم  –ب     
 تقلا المزا  والسلوك العني  وانعدام القدرة على  بط المصاعر. -جا     
 الصخي يكون بارد العواط  والمصاعر. -عا     
 الشخصية السوية – 10
ذلااك الصااخي الاا   يسااتطيع ان يعماال فااي عالقتااه باااالخرين بطريقااة يعتمااد  -الصااخي السااو :     

 وقم يعترف بما يه الى اآلخرين فيها عليه وفي نفا ال
هااو الفاار  فاي درجااة االنحااراف وطرياق التوافااق بمعنااى ان الةااهرة النفسااية المر ااية  -والالساوية:    

 تختل  في طبيعتها وفي وةيفتها من الةاهرة النفسية 
 

 القلقةاختبار بعدي: اشرح الشخصية 
يسااتطيع ان يعماال فااي عالقتااه ذلااك الصااخي الاا    -الصااخي السااو :  الشخصــية الســويةاالجوبااة: 

 باالخرين بطريقة يعتمد فيها عليه وفي نفا الوقم يعترف بما يه الى اآلخرين 
 

 يتصف صاحبها بـ –الشخصية القلقة: 
 عدم االرتياا والخوف من المستقبل متوقعُا الخطر منه. –أ     
 ال  تحمل المس ولية خوفا  من عواقبها. –ب     
 ر في بيته وفي عمله وفي عالقاته مع االخرين.عدم االستقرا -جا     
 يصاب بحالة من القلق تتص  بالخوف والترقا. -عا     

 10محاضرة  
 عنوان المفردة: تكملة فصل الشخصية

 فئة مستخدمة: الصف الثاني 
 الموضوع: سلوك  مهني
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 مالحظة ودراسة مظهر الممرضة والزي المهني للتمريض -االفكار المركزية:
 ان يعر ف الطالب صفات الممرضة -:األهداف

 اختبار قبلي: اذكر بعض من صفات الممرضة المهنية
 محاضرة:  

 
 االجوبة: ما هي القواعد وصفات الممر ة المهنيةك والقواعد التي يجا اتباعها اجاه الز  الرسمي

  -المصادر:
 

 القواعد والواجبات التي يجب على الممرضة اتباعها تجاه الزي الرسمي
 ت ون الممر ة حريصة على ارتداء زيها الرسمي اثناء العمل اليومي.ان  .1

اسااتعما  الحاا اء المقاارر والمكماال للااز  الرساامي للمر ااة بحياا  يكااون دائمااا  نةيفااا  ومريحااا  وان  .2
 يكون ذو كعا واطئ.

 تصفي  شعرها بالصكل البسيط والالئق مع لبسها ال اب المقرر والمكمل للز . .3

المساااااحيق ال ثيفااااة والج ابااااة وعاااادم اسااااتخدام االقاااارا  والخااااواتم  الحاااارص علااااى عاااادم اسااااتعما  .4
 واالساور.

 االستمرار بالمحافةة على اناقتها ونةافة مالبسها فعلى الممر ة ان تراعي مالبسها الرسمية. .5
 

 -الصفات الشخصية التي تتصف بها الممرضة:
ارات المختلفاة فاي أ  ان الحيااة تتطلاا مان كال فارد اتخااذ القار   -:  عادلة فـي اتخـاذ القـرارات .1

شااأن ماان الصاا ون وماان الصاافات االساسااية فااي ت ااوين الصخصااية هااي ثقااة الممر ااة بنفسااها 
والنابعااااة ماااان الصااااجاعة والتااااي تتمثاااال فااااي القاااادرة علااااى اتخاااااذ القاااارارات المناساااابة فااااي الوقاااام 

 المناسا.

ن ماان الصاافات المهمااة والتااي تاا ثر علااى عالقااة الممر ااة مااع المر ااى والعاااملي -: اللياقــة .2
األخارين مان افاراد المجتماع الاا  ن  تعامال معهام هاي صافة لباقااة ال االم وحسان المنطقاة ورقااة 
التعبير في ال الم فواجا الممر ة هو اتباا اسلوب لبق كالما  حلوا  سهال  عند االجابة علاى 

 اسئلة المريض حو  مر ه.

ــذاتها .3 واحي القااوة فااي علااى الممر ااة ان ت ااون قااادرة علااى ان تقاادر مو ااوعيا  ناا -: واعيــة ل
نفسها وسلوكها مما تدعمها وواعية بنواحي القصور وال ع  في تصرفاتها وسلوكها فتحااو  

 مواجهتها وتعد لها بهدوء ودون ا طراب أو قلق يمكن تحسينها.
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من ال روريات األساسية لمهنة التمريض هي ان تتص  الممر اة بصافة  ابط   -:  كتومة .4
سارار المر اى والعااملين فاي المستصافى مكاناا  مقدساا  فاال اللسان وكتمان االسرار وان تجعل ا

تصاارك فيهااا اقاارب النااال اليهااا وخاصااة مماان ال يعناايهم االماار وان تااأتمن علااى االساارار وان 
 تحافى عليها مهما كانم الم ريات المقابلة كبيرة وقوية.

ابليتهاا من الصفات المهمة التي تساعد على نماو شخصاية الممر اة هاي ق  –  قابليتها للتعلم .5
للتعلم أ  اكتساب الخبرات والمهارات العلمية والعملية مان خاال  ممارساتها للعمال واتقانهاا لاه 
مماا يساااعدها فااي اكتساااب عااادات عقليااة وخلقيااة واجتماعيااة ومهااارات جساامية وقاادرات جد اادة 

 مع اكتساب االف ار واالعما  التي يكون لها تاثير بعيد المدن في شخصيتها.

 
 ية للممرضةالصفات المهن

 التعاون مع الفريق الصحي واكتساب ثقة اآلخرين. .1

 حا عملها وتأد ته بكل نصا  وجدية مع االخالص في العمل وتحمل المس ولية. .2

 تنفي  اوامر الطبيا وارشاداته. .3

 تحمل المس ولية الفنية واالدارية الملقاة على عاتقها. .4

 المحافةة على سرية االمور الصخصية. .5

 عال  الالزم بصكل صحي .اختيار اسلوب ال .6

 عدم التجاوز والتهاون واالهما  في تنفي  خطوات العمل التمري ي. .7

 التركيز على مهنتها وعملها خصوصا  في وقم دوامها الرسمي. .8

 تنفي  اوامر الطبيا بخصوص العناية بالمريض وعالجه. .9

 ان ت ع الممر ة حدا  فاصال  بين حياتها الخاصة ومهنتها.  .10

  ة بالتوا ع والبساطة كصفة مهنية.ان تتص  الممر  .11

 ان تلتزم بأداب الحد   وعدم رفع صوتها عند الت لم مع اآلخرين.  .12

 
 : ما هي القواعد والواجبات التي يجا على الممر  اتباعها تجاه الز  الرسمياختبار بعدي

 : الصفات المهنية للممر ةاالجوبة
 التعاون مع الفريق الصحي واكتساب ثقة اآلخرين.

 عملها وتأد ته بكل نصا  وجدية مع االخالص في العمل وتحمل المس ولية. حا 

 تنفي  اوامر الطبيا وارشاداته
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 دور الممرضة إزاء بعض المواقف المهنية في المستشفى  المفردة:عنوان 
 الصف الثاني  المستخدمة:الفئة 

 سلوك مهني  الموضوع:
 المواقف المهنية  أهمفة معر  :المركزية األفكار

  اإلسقااأن يعرف الطالب أنواع  األهداف:
 عرف السقوا ؟ القبلي:االختبار 
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   المحاضرة:

 الواجا  أداءعن قصد أو الت ا ي عن  إماهو عدم القيام بعمل ما  اإلهما : -1
 سقو  المريض من السرير في نومه أو غير نومه  السقو : -2

  لي :ما  إتبااالسقو  يجا  أ رارلتجنا 
لهااام عملياااة  أجريااام للمر ااى المسااانين أو الااا  ن تنااااولوا المسااكنات أو  ساااريريهو ااع حاااواجز  -أ

 جراحية 
 التي تمنع التزحلق  األح يةيطلا من المريض ارتداء نوا من  -ب 

 والمستلزمات ال رورية  للمريض بجانبه ل ي يسهل استعماله ومداولته   األدوات جلا  -ت 

   مواد التنةي  التي تسبا التزحلق الردهة جافة ومنع استعما أر يةحفى  -ث 

 مساعدة المريض في النقل عند الحاجة  - 

وتت اامن مااا  لااي : الاادواء الخاااطئ ك ال مااي الخاطئااةك  األدويااة إعطاااءالناتجااة ماان  األخطاااء -3
 التركيز الخاطئ ك القراءة الخاطئة 

  األخطاء:لتجنا حدوث ه ه 
 اا بحوزة الممر ة المس ولة ويبقى المفت اإلغال في خزانات محكمة  األدويةتحفى  -أ

 يحفى سجل خاص  دون فيه صن  الدواء والتاريت وال مية واسم الطبيا ال   أمر بالصرف  -ب 

أو ساوء اساتعما  المااء السااخن أو االحت ااك بأنابياا البخاار   اإلهما الحرو  تحصل نتيجة   -4
 والماء الم لي 

من قبل العااملين  اإلهما نتيجة هو القتل المتعمد للنفا وقد يحدث في المستصفى   االنتحار: -5
وعااادم االهتماااام باااالمريض ويجاااا علاااى الممر اااة أخباااار الطبياااا أذا حااادثم للماااريض نوباااة 

 أهله  إخبارعصبية ويجا 

  االلتباسات الطا : وهو تصخيي المر  ومعرفة شكون المريض لمنع حدوث ممارسة  -6

الماريض مان النقاود أو الحفاظ على الممتل ات الصخصية للمريض : ويجاا تساليم ماا يمتل اه  -7
الثميناااة وتااادوينها فاااي قائماااة وتساااليمها إلاااى الممر اااة المسااا ولة وتحاااتفى بهاااا لحاااين  األشاااياء

 الخرو  من المستصفى 

  -في المالحةة وسجل المالحةات : اإلخفا  -8

 الطبية التي تمر بها واألحداث التي تواجهها  األوامروهي حفى سجالت دقيقة وصحيحة ل ل 
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  اإلسقا : -9
الجنين لم  ز  غير مت امل  أنالحمل وطرا الجنين غير مت امل النمو من الرحم أ    نهاءإيعني  

 . أالموال يمكنه البقاء خار  نطا  رحم 
  -يصن  من الجهة الطبية إلى قسمين : اإلسقا اذ   •
وحاادوث  اارر فيااه  نفسااهكثياارة مثاال ماار  الجنااين  ألسااباب ويكااون خاارو  الجنااين  -تلقااائي: -1

 بمر .أو يصاب  كأن يكون غير طبيعي
  الجنين من الرحم إلخرا بأسلوب ما  اإلنسانفأنه يصمل تدخل  -مفتعل: -2

  -*وهو  نقسم إلى قسمين :
 عالجي  إسقا  -1
  إجرامي إسقا  -2
 

أو حياتهااا أو  األميحدثااه الطبيااا وهااو مقتناع بفائدتااه للمحافةااة علااى صااحة  -:اإلســقاا العالجــي
 ناقصا.والدته سيكون وتمم  نماما  إذاانه على يقين بأن الطفل 

 ؟ اإلسقا  أنوااما هي  -ألبعد :االختبار 
 األجوبة:

 سقو  المريض من السرير في نومه أو غير نومه :السقوا 
 عالجي  إسقا  -1
  إجرامي إسقا  -2

 الفصل الثامن 
 والتعليمات األنظمة*أهمية االلتزام بتطبيق  المفردة:عنوان 
 ني / قسم التمريض / المعهد التقني الموصل الصف الثا المستخدمة:الفئة 

 سلوك مهني  الموضوع:
 والقوانين  باألنظمةالمركزية معرفة أهمية االلتزام  األفكار

 أن يعرف الطالب معنى االلتزام  األهداف:
 الحقيقي ؟عرف االلتزام  القبلي:االختبار 

 
 المحاضرة:



 28 

 -يكون:لحياة وااللتزام إذ االلتزام موق  شمولي تجاه الواقع وا-:االلتزام
 مراحل حرية الف ر  أعلىوهو  -االلتزام بالوعي : -أ

  األوامرااللتزام الحقيقي بال وابط من خال  التعبير عن الوعي في تنفي   -ب 

اليمكان القياام باا  عمال  :يعتبر صي ة من صيغ االلتزام فبادون االلتازام والسالوك المن ابط االنضباا
 األنةماااةترسااات فاااي نفاااول الطلباااة احتااارام  أنالتجاهاااات التاااي يجاااا كاااان فاااي الحيااااة اليومياااة واهااام ا

 والقوانين
 

 دور الممرضة في تطبيق التعليمات
 _يجا على الممر ة احترام رؤسائها في العمل1
 الصادرة منهم األوامر_تطيع 2
 العمل  أداءوالدقة في  األمان_حريصة على درجة عالية من 3
 والصواب  الخطأين _احترام واجباتها الرسمية وتميز ب4

 

 :األنظمةدور الممرضة في تطبيق 
 تحتفى على مواعيد عملها اليومي أن_1
 ماختصاصاتهغيرها وفي  أعما _التتدخل في 2
  اآلخرينفي كيفية التعامل مع  أسات ع  أن_3
 في أ  وقم  إليهاالمساعدة لمن يحتا   _تقديم4

 
 

 : عرف االن با ألبعد االختبار 
 :األجوبة

 األوامرام الحقيقي بال وابط من خال  التعبير عن الوعي في تنفي  االلتز 
  

عمال  باأ االن با :يعتبر صي ة من صيغ االلتزام فبدون االلتزام والسالوك المن ابط  اليمكان القياام 
كان في الحياة اليومية واهم االتجاهات التي يجا ان ترست في نفول الطلباة هاو احتارام 

 والقوانين األنةمة
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 -لمصــــادر :ا
 
 

 -الكتــب المنهجيـــــة :
 

 السلوك المهني للممرضات  –إبراهيم ، هيفاء ، نظيرة حسين ، سارة دنخا  -1
 . 1994هيئة التعليم التقني / 
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 -الكتــب المساعدة :
 

 السلوك المهني  –شاكر عدنان ، د. هيفاء توفيق  -2
 . 1992هيئة التعليم التقني / 

 
 -راجــــــــــــع   :الم
 

 الطب القضائي وآداب المهنة  –هيفاء  –الموسوي  -3
 . 1986بغداد / 

 
 

 


