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 :ملخص البحث

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن حالة قلـق االمتحـان لـدى تالميـذ السـنة الخامسـة إبتـدائي ويتـراوح سـنهم 

  .سنة11إلى 9بين 

 .تهدف ثانيا إلى معرفة العالقة واألثر الذي يعكس قلق االمتحان على التكيف المدرسي للحاالت

 :يةومن أجل هذين الهدفين قمنا بطرح اإلشكالية التال

 ما عالقة قلق االمتحان بالتكيف المدرسي للطفل المتمدرس؟*

  :أما التساؤالت الجزئية فكانت كما يلي


درس؟  �ا���و�� ا��وا�بھل �ؤ�ر ��ق ا�
	��ن ��� -	
  ��ط�ل ا�


درس؟ -	
  ھل �ؤ�ر ��ق ا�
	��ن ��� ا��وا�ب ا�
"ر!�� ��ط�ل ا�


درسھل �ؤ�ر ��ق ا�
	��ن ��� ا��وا�ب ا����و-	
  ؟�و��� ��ط�ل ا�

  :لتكون فرضية الدراسة كاآلتي

  .ى التكيف المدرسي للطفل المتمدرسقلق االمتحان يؤثر سلبا عل*

   :و الفرضيات الجزئية


درس ا��وا�ب�ؤ�ر ��ق ا�
	��ن ��#� ��� - 	
  .ا���و��� ��ط�ل ا�


درس–	
  .�ؤ�ر ��ق ا�
	��ن ��#� ��� ا��وا�ب ا�
"ر!�� ��ط�ل ا�


درس–	
  .�ؤ�ر ��ق ا�
	��ن ��#� ��� ا��وا�ب ا����و�و��� ��ط�ل ا�

الفرضية العامة والفرضيات الجزئية قمنا بتطبيق منهج دراسة الحالة على العينة المكونـة مـن أربـع  الختبار

ظـة أدوات مختلفة بما فيها المالح باستعمالوقمنا -بجديوية غليزان"جلجلي أحمد"االبتدائيةحاالت بالمدرسة 



 

 ز 

أنظـــــر (ليلــــى عبـــــد الحميــــد عبــــد الحــــافظ:العياديــــة ،المقابلــــة العياديــــة ومقيــــاس اإلتجـــــاه نحــــو االمتحــــان ل

  ).02أنظر الملحق.(وشبكة القابالت مع المعلم)01الملحق

إن التأكــد مــن األثــر الســلبي لحالــة قلــق االمتحــان علــى التلميــذ وتكيفــه المدرســي يــؤدي إلــى ضــرورة إعطــاء 

  . ال تصنيفها ضمن الفئة السيئة والسلبية لتالميذ المؤسسةالوضعية للتكفل بها 
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  :المقدمة

 

متحـــان يتعلـــق بيـــة التالميـــذ والســـيما إذا كـــان اإلمتحانـــات الدراســـية ظرفـــا صـــعبا ألغلاإلفتـــرة تعتبـــر 

بمرحلــة تعليميــة مصــيرية، فــال ريــب أن يلعــب القلــق فيهــا دورا رئيســيا، وعليــه ميــز علمــاء الــنفس بــين أنــواع 

ة مثـــل القلـــق العـــام، القلـــق واضـــحفرعيـــة، ومجـــاالت خاصـــة مـــن المواقـــف التـــي تبـــرز فيهـــا القلـــق بصـــورة 

ة نـا، وقـد بـرز فـي السـنوات األخيـرة موجـالموضوعية، قلق الموت، قلـق االمتحـان الـذي يشـكل موضـوع بحث

نحو التركيز على العوامل المؤثرة في انجاز التلميذ ودافعية التعلم داخل حجرة الدرس، وتعليمه كيـف يـتعلم 

أهــداف البحــث فــي مجــال التربيــة وعلــى الــنفس التعليمــي، باعتبــار أن التعــرف علــى تلــك العوامــل يعــد أحــد 

مــن البــاحثين أن قلــق االمتحــان واحــد مــن أهــم تلــك العوامــل المــؤثرة علــى التالميــذ بمختلــف ويــرى العديــد 

  .مراحلها التعليمية وخصوصا في المراحل المحددة للمستقبل الدراسي

ان هـو حالـة نفسـية تعـاني منهـا وقلـق االمتحـان كمـا يسـمى فـي بعـض األحيـان الخـوف مـن االمتحـ

ى النفســي والدراســي التالميــذ بمراحــل تعليميــة مختلفــة والتــي لهــا انعكاســات ســلبية علــى المســتو شــريحة مــن 

  .راض الفيزيولوجية لهذا القلقإضافة إلى األع

، فتــرى عــدة دراســات قــام بهــا مجموعــة مــن البــاحثين لتســليط نتيجــة ألهميــة موضــوع قلــق اإلمتحــان

مانـدلر التـي يبـين أهمهـا دراسـات ساركسـون متحـان لعـل التالميذ الذين يعانون من قلـق اإلفئة  الضوء على

قبــل االمتحــان لكنــه يــنخفض وقــت  متحــان يكــون عــالي الدرجــةلــق عــدد مــن التالميــذ فــي مواجهــة اإلأن ق"

علـــى متحـــان نفســـه لتوجـــه عالقـــة بـــين القلـــق والتحصـــيل الدراســـي حيـــث يكـــون لـــه دور وتـــأثير تفكيكـــي اإل

 حيــث العيســوي الرحمــان دلعبــ أخــرىودراســة ) 29، ص 1989مهمــا محمــد العجمــي، (العمليــات المعرفيــة 

وتأثيرهــا علــى العمــل واالهتمــام بالدراســة  تــوترحانــات ومــا يصــاحبها مــن قلــق و علــى ظــروف االمتركــزت 



2 

 

عبـد الرحمـان (لقـا مـن الـذكور عينة مدونة من الجنسين لتخلص إلى أن اإلناث هم األكثر قواعتمدت على 

العالقـــــة  إيجـــــاد، درس أيضـــــا زكريـــــاء توفيـــــق أحمـــــد هـــــذا الموضـــــوع وحـــــاول )23، ص 1973ي، العيســـــو 

خلص إلـى العالقـة السـالبة لقلـق االمتحـان بهـذين العنصـرين معـا يبالمهارات الدراسات والتحصيل الدراسي ل

ذوي الدرجات العاليـة أن التالميذ  1981.... ، كما أكدت دراسات )27، ص 1989مها محمد العجمي، (

سيئ في األسـئلة المقاليـة ولهـم أداء جيـد فـي األسـئلة الموضـوعية كمـا أن  أرائهممتحاني يكون في القلق اإل

، 1989مها محمد العجمي، (الطالب ذوي القلق العالي في االمتحان لديهم قصور في القدرة على التركيز 

المتقـدمين لشـهادة الثانويــة أن نســبة مهمـة مـن التالميــذ  Hodge 1996، لـتخلص دراسـة الباحثـة )31ص 

جــودت أحمــد ســعادة وآخــرون، (، قــد مــرت بخبــرات مــن القلــق والتــوتر والــروح المعنويــة المنخفضــة العامــة

  ).181، ص 2004

ـــه بـــرهن التال مجـــردمتحـــان أو إذن فالتحضـــير لإل ـــر في ـــذ ويجعلهـــم يعيشـــون وضـــعية قلـــق التفكي مي

هم المشكالت الدراسة فعندهم القدرة على مواجهة مواقف من القلق واضطراب يؤثر في قدرة متحان من أاإل

متحــان وكــذا داخــل القســم ومــع الــزمالء والمعلــم أي التكيــف علــى التكيــف المناســب مــع مواقــف اإل التلميــذ

عمليـات المدرسي له بصفة عامة، إذن فهو يشـكل حالـة مـن التـوتر الشـامل التـي تصـيب الفـرد وتـؤثر فـي ال

 والعالئقيــــةالعقليــــة والتــــي تعتبــــر مــــن متطلبــــات النجــــاح وكــــذا هــــي تــــنعكس علــــى الجوانــــب الســــلوكية بــــه 

   .والفيزيولوجية عامة إذن فهو قد يؤثر تأثيرا سلبيا على التلميذ
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                                                                              شكر 

القوة  و أمدنا بير هللا العلي القدير، الذي وفقنا  شكري الكبير ، وحمدي الكث 

تمام هذا العملو الصبر إل  

ة المشرفةذو عرفـانا بالجميل نتقدم بالشكر الجزيل إلى األستا  

في انجاز هذه المذكرة    نيالتي ساعدت" عالق كريمة"    

 بفضل إرشاداتها و نصائحها

نخض بالذكر أيضا كل من المدير و المعلمين وكافة العاملين بالمؤسسة  . 

 اإلبتدائية جلجلي أحمد بجديوية

 كذلك ال ننسى الحاالت التي تعاونت معنا

.بمساعدته من قريب أو من بعيد  إلى كل من لم يبخل علي  
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  ���	س ا�
�	ه �و ا��
�	ن

  إ�داد

� ��د ا����د ��د ا��	�ظ:د�
ورة���  

  

  :ا� �ر:                          ا��س:                     ا���ب و ا��م

وي:                              ا���م�    :ا�� دل ا�

    :ا�
 ���	ت

�م �� ����   �
 ا�دا�رة �	�� 	�
 �دد �ن ا����رات ا��
 	���د���  �	��ا)�راد �
 و&ف أ�$��م،إ!رأ �ل ���رة ��

ا������� أ��م ا����رة ا��
 �-	ر إ�. �� �-�ر �, ����،�	�ت ھ��ك  ا��
 �-	ر إ�. �� �-�ر �, ����،�	�ت ھ��ك إ(���ت 

 .و أ��� �&ف �� �-�ر �, ����4 ���3رق و!�� طو	� �
 ���رة وا0دة و ��ن أ�ط
 ا1(��� ا��
 ��د&0	�0 أو ��ط��،

 أ�دا     أ0	���   �5���    دا���                                                                             

��ء �7د	�
 ��0��6ن-1�  (  )     (  )     (  )    (  )            .                   أ-�ر ��:� و إر�	�ح أ

��ء �7د	�
 ��0��6نأ-�ر ��دم ا-2� (  )     (  )     (  )    (  )                   .�را�0 و ا�1طراب أ

 (  )     (  )     (  )    (  )                    �$�	ري �
 ا�در(� ا��
 �07&ل ��	�� �
 ا���دة 	ؤ�ر ��.-3


 ا�0��1ن� 
  .أدا�

  (  )     (  )     (  )    (  )                                                .أ-�ر ����(�د �
 ا�0��1��ت ا�����-4

5- >)�
 أ��ر �	�� إذا ��ت �7�$���ء ا�0��1ن أ(د �
 ا�درا��أ�.                (  )    (  )     (  )     (  ) 

6-
 (  )     (  )    (  )      (  )               .���� ا(��دت أ��ر �
 �7د	�
 ��0��6ن،���� ازداد ا�طرا�

7-
 (  )     (  )     (  )    (  )             �$�	ري �
 أن إ(����
 !د ��ون ��	$� 	ؤ�ر ��. �ر�	زي �

  .ا�0��1ن

  (  )     (  )     (  )    (  )                              .أ-�ر ��&�	� -د	دة ��د �7د	�
 �0��1ن ھ�م-8

 (  )     (  )     (  )    (  )          أ-�ر ��&�	� -د	دة �(�ه ا�0��1ن �0. و �و ��ت ��. إ���داد-9

  .��م )داءه

  (  )     (  )     (  )    (  )                           .	�دأ -�وري ��دم ا1ر�	�ح !�ل أن أ��م ور!� ا1(���-10

11-�6� 
��ء �7د	��  (  )     (  )     (  )    (  )                                           .��0نأ-�ر ��و�ر -د	د أ


 ا�0��1��ت ��	را-12�  (  )     (  )     (  )    (  )                                           .أ���. أ4 ���	:



13- 
��ء �7د	��  (  )     (  )     (  )    (  )             أ-�ر ��و�ر -د	د �در(� ��طرب ���� ��د�
 أ

�0��6��ت ا������.  

�0��6��ت ا�����-14� 
��ء �7د	��  (  )     (  )     (  )    (  )                        .أ�دو ��� �و ��ت ��زو�� أ

�0��6��ت ا�����-15� 
  (  )    (  )     (  )     (  )                           .أ-�ر �ر�ب ��د �7د	�

  (  )     (  )     (  )    (  )          .�در(� ��	رة !�ل �7د	�
 )ي إ���0ن ھ�م)��ز�(�(أ�ون !�:�-16

17-���
 أ��ر �	�� 	��ن أن 	�ر�ب ��. �-�
 أ�$�  (  )     (  )     (  )    (  )           ء �7د	�
أ(د 

  .��0��6ن 

18- 
��ء �7د	���0��6��ت ا�����أ-�ر �د!�ت !��
 �ر	�� أ�.             (  )    (  )     (  )     (  )  

  (  )     (  )     (  )    (  )              ��د إ����ء ا�0��1ن ا�0ول أن أ�	طر ��. !�:
 و ��ن 19-4

  .أ��ط	� ��ل ذ�ك ��. ا�$ور


 أ��. ا�0:��ق ا��
 أ�ر��� -20�  )     (  )     (  )    (  )     (          .أ-�ر ��&�	� -د	دة �در(� أ
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	� ا��ر������ �  :ا��را

ا�راھ�م ���وب، ا����ء ا������ن �����س �و�ن ���ق ا�����ر �دى ���
 �ن ط��
 ا�	ف ا����ر  •

 .1997، 72�������م ا%���& ��%ردن، ا�درا��ت ا��ر�و�
، ا��#�د ا����ر، ا�#زء 

��رات ا��ر��
 آ��
 -�ظم و�& آ*�، ا���ق وا��(	�ل ا�درا�&، ا'��رات ��ط���
 وا���ر، ا' •

  .1981ا���(دة، 

• 
��وات، ا�د�وان ا�وط�& ���ط�و��ت 6-5أط�2ل :ا�د��ل ا��ط���& ����1ج ا��ر��
 ا��(/�ر�

،
  .2005ا�#����

 .1967ا���#د ا%�#دي، دار ا���ر ��روت،  •

�درة ���	م ���و�&،ا'/طرا��ت ا����2
 و ا�����
 ��د ا�ط2ل و ا��راھق،د�وان ا��ط�و��ت  •

2005
،ا�#����.  

• ،
  .1990را�5 �ر-&،أ	ول ا��ر��
 و ا�����م،د�وان ا��ط�و��ت ا�#����

• 
ا��وھ�
،ا��2وق ا����&،ا'�داع،دار ا�2-ر :ز-ر��ء ا��ر���&،��ر�
 	�دق، أط�2ل ��د ا���

  .2002ا��ر�&،

 .1998، 2(��د ��د ا��8م ا�زھرا�&، ا��و#�7 وا'ر��د ا���2&، ���م ا�-�ب، ا���ھرة، ط •

وف، �ر99�#
 ا���99د ط99واب و�#�99ب (زا�99ر، �99د�ل إ�99; ��99م ا�2�99س، ا�99دار ا�دو��99
 ����99ر دا:�99د •

 .1988وا��وز�=، 


 ا��ر��
،ا���1د ا��ر�وي ا�وط�&،ا��دد •�#�،
  �4،1984-ر *د�ر،(�وق ا�ط2ل ا����2
 و ا��ر�و�

•  ،
 .�1�2000ر -��ل، ا�	(
 ا����2
 وا��وا:ق، �ر-ز ا'�-�در�

 .و����د ���8(���ت، دار ا��ط�@ف ����ر وا��وز�= ذا-ر��و<& �(�د �و�ف، -�ف  •

 .2007، �2�د B ا�طراو�
، ���دئ ا��و#�7 وا'ر��د ا���2&، ���م ا�-�ب، ا���ھرة، ط •

 .�1973�د ا�ر(��ن ا����وي، ��م ا��2س ��ن ا��ظري وا��ط���&، دار ا��1/
 ا��ر��
، �	ر،  •

، ��999روت�8#�9991 ، دار ا�را�999ب ا�999����#
، ��999د ا�ر(��999ن ا����999وي، ا/999طرا��ت ا�ط2و�999
 و •

 .1،2000ط

 .1981، �1طوف �(�ود ����ن، ��م ا��2س ا����دي، دار ا���م �����8ن، ��روت، ط •
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 .���ك دو���، <��وس �	ط�(�ت ��م ا��2س •

•  ،
�	99ط2; (#�99زي، ا�	99(
 ا���99�2
 ا���ظ99ور ا�99د�����-& ا��-��99�& ����99و :99& ا���99ت وا��در�99

 .2004، 2�&، طا��ر-ز ا���D:& ا��ر


  �	ط2; �وري <�ش، •)�9� ،
���ل ��د ا�ر(��ن ا�����ط9
، ا�/9طرا��ت ا��9�و-�
 وا��9����2

 .2007، 1ا�#��= ا�(���& ����ر، ���ن، ط

•  
�د(ت ��د ا�(��د ��د ا��ط�ف، ا���(
 ا����2
 وا��2وق ا�درا�&، دار ا��9/1
 ا��ر��9
 ��ط���9

 .1990وا���ر، ��روت، 

�(�99د ا�Hر�99ب ��99د ا�-99ر�م، ا��(99ث ا����99& ا��	��99م وا��F1�99 وا'#99راءات، ا��-�99ب ا����99#& ،  •

 
 .1992ا'�-�در�

��1 �(�د ا��#�&، ا��8<
 ��ن <�ق ا���(�9ن وا��(	�9ل ا�درا�9&، دار ا�2-9ر ��ط���9
 وا���9ر،  •

 .1989ا���ھرة، 

99
 ���99م �(�99د (��99د ا�زھ99ران، ا'ر��99د ا��99�2& ا��	H99ر ������99ل �99= ا���99 •��-� ،
-8ت ا�درا��99

 .، ا���ھرة1ا�-�ب، ط

  .�1973(�د ��8
 آدم،�و:�ق (داد،��م ا��2س ا�ط2ل،ا���1د ا��ر�وي ا�وط�&، •

• ،
 �2005راد ز���&،�ؤ���ت ا����@
 ا'#�����
،���ورات ��#& ����ر،����

 .1958، 10:��ر ��<ل، ��م ا��2س ا��ر�وي، دار ا���م �����8ن، ��روت، ط •

 .�1996(�د �و�/
،��-و�و#�
 ا�ط2و�
،��روت،دار ا�-�ب ا�����
،-��ل  •

 .1974، 2-��ل ا�د�و<&، ��م ا��2س ودرا�
 ا��وا:ق، دار ا��1/
 ا��ر��
، ��روت، ط •

-��ل ا�د�و<&، د��رة ��م ا��2س ��ر��92ت �	9ط�(�ت، ا�9دار ا�دو��9
 ����9ر وا��وز�9=، �	9ر،  •

1998. 

 .1979، �5ط��
 ا�ن (��ن، ����ن، طا���-و�و#�
 ا��-�ف  ���م ا�ر:��&، ا�	(
 ا����2
، دار •

و��س ��ري،��د ا�(��د �و	�و�رة،ا��ر��
 و��م ا��2س،�-و�ن ا������ن،ا���
 ا%و�;،ا�د�وان  •

  .2007ا�وط�& ������م و ا��-و�ن،

��  :�ر�ذ�رات ا���
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 ا�2ر���9
 أ���& �(�د ��	ر، ا��-�ف ا��در�& ��د ا����Jر�ن وا���2و<�ن �(	�8 :& �� •H�دة ا�

9���#
 د���9ق،  ،
و�8<�7 ����(	�ل ا�درا�& :& ھذه ا���دة، -��
 ا��ر��
، <�9م ا��ر��9
 ا���	9

2006/2007. 

�����ن :�ط�
 ا�زھراء، أDر �ط��ق ���9
 ا���9ر��ء ا��9و:رو�و#& ��9; ا�ط��9
 ا��	�9��ن ���9ق  •

 .2010/2011ا���(�ن وا������ن ��; ��1دة ا��-��ور��، #���
 �����Hم، 

5��99 ����99
، أ99Dر �ط��99ق �ر�F��99 ار��99دي #���99& :99& ��99�2ف <�99ق ا���(�99ن و�99�Hر ��99دات  •	

ا��999دا-رة وا��را999�#
 �999دى ا�ط��999
 ا������999ن ��999; ا��(�999ن ��1999دة ا��-��ور��999، 999���#
 وھ999ران، 

2009/2010. 

 


	� ا��ر������� �  :ا��را

• Devero, L’anxieté aux examens de journnal de thérapie comportemental 

et cognitive, édition masson, paris, 1997. 

• Spenxer –jeffrey, 1980. 
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    :إ�
	��� ا���ث-1

�م ��م ا���س �درا�� ا�ظواھر ا������ و ا����و��� ������ن،و ھ�و ��ن ا������ت �أھ����  ا ���ر�

������ذ و ا��"���� �������$��$ر,��ل &�����' ا�درا�����، ��������� ������&��ن و ا��*�(���ن ����� )���' ا�&����ة ا� -�����ل ا�

��و)�ر ا�"�روط ا��2رور�� ��&��1ق ا/ھ�داف ا��رو 4���و���،و ��ن ا��$��وم أ��' ���د ا�&�ذ�ث ��ن ا�$�ل 

�*��' ا���1وي ا�$���� ا��$����� و�&���ت،وا/��د أ��� �ن ا�و��6ا��$��م ��د أن ھذا ا/*�ر  -��� ل ا�����د

 . و ��1س ���86 ا��$�م

و�"ك أن ا����ح أ�ر ��م ������ذ و أ�و�' و �در��' و ا��ؤ���،�� �ؤدي ا�4 &�دوث ا�������ت 

�=��ر��4 ����� ا�����ذ و ا�������' ا��$ر)��،و �$ل �ن أھ��� ا���1ق *�(�� أ����ء و ,��ل ����� ا��$ ��� ����

4 ����86 ا������ذ وا���&���ت و ا�ذي ���4 ��1ق ا���&�ن ��ؤدي �دوره ا���ط�رق �$��"��' �4 أ�ر ���ق 

4��   .ا��در�� ����ا����ف ا��در�- �' دا*ل ا��1م و �ظروف ا���&���ت �ن ���،و�� �$��' ذ�ك 

  : ���ن ��ورة ا�"����� ������-ا�ط�,� ��� ذ�ر 

  ھل �و�د ��,� ��ن ,�ق ا���&�ن و ا����ف ا��در�- ��ط�ل ا����درس؟-

���دا ��4 ھذه �   :�(وغ ا����ؤ�ت ا������ ا�"�����ا

- 4��  ��ط�ل ا����درس؟  �ا���و�� ا��وا�بھل �ؤ�ر ,�ق ا���&�ن 

-�  &�ن ��4 ا��وا�ب ا��$ر)�� ��ط�ل ا����درس؟ ھل �ؤ�ر ,�ق ا��

  ؟ ��ط�ل ا����درس ا���&�ن ��4 ا��وا�ب ا����و�و���ھل �ؤ�ر ,�ق -

-�����ون )ر��2 �&��� ��� '���  :و

  :�ر��	ت ا���ث-2

  : ا��ر��2 ا�$���

  . �ؤ�ر ,�ق ا���&�ن ���� ��4 ا����ف ا��در�- ��ط�ل ا����درس-

���ون ا��ر��2ت ا��ر��� ا������ :  

- 4��  .ا���و��� ��ط�ل ا����درس ا��وا�ب�ؤ�ر ,�ق ا���&�ن ���� 

  .�$ر)�� ��ط�ل ا����درس� ��4 ا��وا�ب ا��ؤ�ر ,�ق ا���&�ن ���–

��4 ا��وا�ب ا����و�و��� ��ط�ل ا����درس ���� �ؤ�ر ,�ق ا���&�ن–. 

   

  

  :أ��	ب ا���	ر ا��و�وع-3
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�� ����ل �&��ث �����- دوا)��B وأ�����ب ������1م ���' ���)�� ،������$��ل أھ����� ����ون �و��2و��� أو ذا

-������:  

  : ا��و�و���ا���	ب  -3-1 

و�����ن ا���1ول ���=ن ����ل ھ��ذا ا��و��2وع ,��د �����ت ا������ه أي ��&��ث أو دارس ���"���ره وو���وده )��- ���ل 

��� و ����� ا�&��ة ا/�ر�� و ا��در���������را�ط�ل ا��1�دة و ا���ط�ق ��&��ة ا���  . ا�����$�ت،��

  :  �ن ھذه ا/���ب �� ��- و

����ر ا��$���م ��ن أ������ت ا�&���ة  -��ون ظ�ھرة ,�ق ا���&�ن �ن ا�ظ�واھر ا�"��6$� )�- ا�����$��ت،و ��

  .)- ا�ز�ن ا��$�(ر

�ذه ا������� ا���$���� ��ط�ل و ا��طرق ا�4 �*��ف �وا���� ا���Eم�&�و�� –�                            .  

و �����' ا��در��-  ر �*��ف ھذه ا����Fرات )- &��ة ا�ط�ل ��4 �&�ط' ا��در�- �����،�$ر)� أ�–      

�)�* ��)� .  

  :ا�ذا���ا���	ب  -3-2

�����ل )��- ا����2ول ��$ر)��� ھ��ذه ا�����6 ���ن ا/ط����ل و ا����1رب �����م أ����ر،و�ن *���ل �$ر)����� و �

���$�س �����  -�����ت أ)���رھم و ����"���� أن �ل ا�����ذ ا�ذ�ن ��و�ون )�- &���� ,��ق ا���&��ن ���&ظ

�6�م،��� 4���م ا��در�- أ��2،)�ل ھذه ا�$وا�ل ھ- ��&�ز ����1م  ���� 4���م و ��ذه ا�درا��و �����.   

  : أھ��� ا�درا��-4

4 ����86 ا������ذ و ������     ������4 أھ��� ا��&ث )- درا��� �وا,�ب ,��ق ا���&��ن و �=��را��' ا������� �

،���� 4��  . ا����ف ا����- �' ��� )�' ا����ف ا��در�- دا*ل ا��1م و ا��در�� و

  : أھداف ا�درا��-5

-  G�2و�4 ���86 ا�����ذا����- ا�ذي ��$�' ,�ق  ا �ر��  . ا���&�ن 

-  G�2و�   .ا�ذي ����' ,�ق ا���&�ن ��4 ا����ف ا��در�- ������ذ ا �ر

ا���$��ل ط�رق ���1ل ��ن &�دة ,��ق ا���&��ن ��&�و��� ������1ل ��ن  إ��4و ا��"�ر)�ن  ،ا ����ذة�و���'  -  

  .ا/��ر ا������ �'

  

  

  :�! � ا���ث -6

��� -��دة و��6ل�1(د ����8 ا��&ث ا�طر��1 ا� ��$��� '�)- �&��� ھذا �م ا*���ر . $�� ا���&ث )- درا�

�8 درا���� ا�&����� أو ���� �����4 �����8 درا���� ا�����رة وھ��و إ&��دى ا�ط��رق ا������*د�� )��- ا�$���ج ����
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���� )��- ا�����ت �وا��"��*�ص، ��&��ث و�����2ن درا���� د,����1 �����ر�K ا�&����� وإ&�ط��� ������ �ظ��روف &��

  .موا��در�� أو �B ا�ز��ء وا��$�

  :ا��%	ر�ف ا$#را"��-7

�(���ب ا����رد أ�����ء )���رة ا���&�����ت �*و)��� ���ن  ھ��و &����� ���ن ا����و�ر :+*''ق ا)���''	ن -7-1 -���ا�

  . ا���&�ن ا����ه �&وا��"ل،�ظ�ر ����N )- ا����ز ا���*�ض،��1س �ن ���1س 

�1 ��و��� و �$ر)�� و ھو ����� د�������� ����رة �1وم ��� ا�����ذ ��&1ق �وا) :ا��
�ف ا��در�, -7-2

��  .)��و�و��� �B �&�ط ا��در�� و ا��1م،و �ط���

��� و� �$���- ��ن أي ا�2طراب ���1-  11إ�4  9��ره ��ن  ھو �ل ط�ل ��راوح :ا�ط/ل ا��وي -7-3

G2أو ���- وا ،'��*�ف �در�����.  

  :�دود ا�درا��-8

  :ا�� �&دودة ����و�� �ن ا�&دود ھ-���86 ھذه ا�در

�&د�د أ�ر ,�ق ا���&�ن  :ا��و�و��� ا��دود -8-1 4����4 ا����ف ا��در�-  ر�B ا,�(رت ا�درا�� 

  .&��ت �ن طر�ق ���8 درا�� ا�&���

  .2011/2012ط�1ت ا�درا�� أوا*ر "�ر أ)ر�ل و"�ر ��ي ���و�م ا�درا�-  :ا��دود ا�ز�!�� -8-2

8-3- ��!	
  .����- أ&�د ���د�� �دو�� ��Nزان ا,�(رت ا�درا�� ��4 ا��در�� ا���دا��6: ا��دود ا��

  .&��ت ا*��رت �ن ,��- ����� ا�*���� ا���دا6- أر�Bا"���ت ا�درا�� ��4 : ا��دود ا���ر�� -8-4

 



  :ا���ل ا�ول

	
  �د�ل إ� ا�درا

  

  

  إ�����	 ا���ث 

  �ر���ت ا���ث 

  أ
��ب إ����ر ا��و�وع 

  أھ��	 ا���ث 

  أھداف ا���ث 

  �#"! ا���ث 

  أدوات ا���ث 

  �دود ا���ث                 

 ا��'�ر�ف ا&%را$�	                                                                          
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 الفصـل الثاني                                             المدرسة و النمو النفسي و التربوي للطفـل  

  

  :����د

�و�د اھ���م  ��ر �ن طرف ا�و���ء �دور ا��در�� ��ّ��� ����ر و���� ار���ء ا����� و �طّور ا����دي 

  .�در��� و /��دات ���رف ��� +�ث أّن  ّل ا���ن �+��ج إ�) ��ر'�) ز��دة �د%ول ا��رة(

 ��  و ا��در�� �ؤّ��� أو ل إ���� ا�����1 ���� �ر��� ا�ط�0ل و � ّن ا��در�� ���ت �ز�رة ��زو

 �ّ�  و إّ��� ھ �ورة �ن ا�����1 ا�ذي ���ش '�6 ���5ّر ����ظ�� ا�������3 و ا����3د�� و ا������� ا

1�����    .���ّ��� ا

  :ط�لـ �را�ل ا�ّ	�و 
	د ا�1

  ":�رو�د"�ل ا�ّ	�و 
	د اـ �ر1.1

  :�رى 'رو�د أّن ا�/%��� ��ّطور إ�) أر�1 ���در أ�����

  .أـ �����ت ا��ّ�و ا�0ز�و�و���

  .ب ـ ا3+��ط�ت 

  .ج ـ ا��را��ت 

  .د ـ ا���د�دات 

���� (����ّ�م �را+ل �ّ�و ا�ط0ل إ:  

�>: ا��ر��� ا����� ـ   /��ع ھو ا�ر?��� و ����م ��د ا�و<دة +�ث � ون ا���در ا�ر=��

  :إ�) �ر+���ن 

��������ذة ھ : أـ ا��ر+�� ا����0 ا  ا���ف ا�ّول �ن ا���� ا�و�) و � ون ا���در ا�ر=��' 1��

  .ا�ر?���: ا�/��0ن

��5 �ن ا���� ا�و�) و '��� �+ّل ا��ظم �+ل ا��ص : ب ـ ا��ر+�� ا����0 ا���د��� ا���ف ا' 1��  

   .ھذه ا��ر+�� ا����ن �+�ث �ظ�ر '

�5��5 �ن ا���ر و ���C ��ط�� ا�/رج ا��� ��دأ �ن ��� إ�) +ّ�) ا���� :ا��ر��� ا��ر���-�در ا

 ا�+�ول ��) ا��ّذة '   .ا�ر=��

�5��5 إ�) ا�%���� أو ا���د�� و �ظ�ر ' ھذه ا��ر+�� ��دة : ـ ا��ر��� ا��������  ��ن ا��ن ا

  .��د ا��5)" أ� �را" ��د ا�ذ ر و ��دة " أود�ب"
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  المدرسة و النمو النفسي و التربوي للطفـل              الفصـل الثاني                                

  

 ا��ن ا�%���� و ا���د��: (ـ �ر��� ا���ون�  و �ّ�%ذ ا�ط0ل �ن ا����دئ ا�%���� ا���وا�دة ) +وا

 ��=�6 �وا�1 ?د Eرا'+ ���  .ط0ل ر'�ق �ن �0س ا���س �ث �%��ر ا�=زه ا�و

����� : ـ���ر��� ا��	����+�ث ��+ّول ا�ط0ل �ن ا���ر ز +ول ا�ذات إ�) ا���ل إ�) ا�زواج و ا���ّدم ا

� ����5�  .)4،ص�1982 ر Eد�ر،(/را��داءا �ن ا��ن ا

2.1���  :ـ �ر��� ا�ّ	�و 
	د ��

�ّ�ن و �ّ ن ھذا ا���3داد <�ّد ��روره و�رى ���� أّن ھ��ك إ���دادات ' ذھن ا�ط0ل ��ّ��و ' إ���ه �

����  :��را+ل ����د�� و � ون ��) ا��+و ا

���  :ـ���ر��� ا��ّ��� ا��ر

 و ا� Jم و ا��ّ�ب و ّ ل /���دوم ����ن و ���ّ�ز ����/�ط�ت ا�+ر �� و ا����رات ا������ �ن طر�ق ا

 �6���0 و � 60�ّ �1 ا��+�ط ا�ذي' �����  .���ش '�6  ا�+ر �ت ا���د�� ا

�ل ا�!����ت ا����و��  ـ�!��  :�ر��� ا#
داد و إ

 ا���� ا����/رة ��ن ا�%�رات ' C?ّ��و وا��دوم �ن ا���� ا�����5 إ�) ��1 ��وات ���5ّل ' �دا�� ا

��0���ت ا�+ر �� ���ب ا������ت ا������  �� ����ز �����د ا�ط0ل �� ��ر  ذ�ك ����0 �ر ا�ر�زي �  .ا�+ّ��� و ا

  :�ر��� ا�!����ت ا����و�� ـ

��� ا�����E ا�0رد�� ' ���6 ا� 11إ�)  �7ن J% در � ��� و � ��ل��ط0ل ������ده ��) ا�+��=ق ا

  .ا��و�ودة أ���6

  :-ا������  –ـ �ر��� ا�!����ت ا�$ور�� 

  ر ��� إ�) �ن ا�ر/د و �/��ل ھذه ا��ر+�� ��) ���و��ت ���� ���0 �ر �ن +�ث ا��0 � ���11د �ن 

  .)5،ص1982،� ر Eد�ر(ا���ّرد 

�ون 3.1�  :ـ �ر��� ا�ّ	�و 
	د إر�

 ��م �0س ا�ط0ل أّن ا�ط0ل �Eر ا��ط�=ن �و6�ّ ' ����5��+و إ��دة  ��ّ� ط���6 ا�����0إّن �ن ا�+��=ق ا

���� ��) +��ب ��وه ا����  . �+��ق ا3ط�=��ن و ا����J ��) +��ب إ �/�'6 ����=� و ��

 رأي ار� �ون +�ر ا���س ' ��ّو ا�/%��� و ��0رض ار� �ون �����5 ��5 ا�ط0ل ��0' 6�  

  

  المدرسة و النمو النفسي و التربوي للطفـل                                              لثانيالفصـل ا
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  . �را+ل ���ّطور /%��� ا�ط0ل و � ّل �ر+�� ���� ھدف ��5�ّل ' +ّل أز�� أ����� ��ّر ��� ا�0رد

����  :و � ون ا��را+ل  �

. �	�  .���5ّل ' ا���5 ����ل �دم ا���5  :�ر��� ا���

��� ����ل ا�/ك:  أز�� ا�ط�و�� ا����رة. J���3ر�� و ا+�  .ا

  .ا����درة ����ل ا�/�ور ���ذ�ب:  أز�� �ن ا��!ب. 

���ز و ا���ص ���5ّل ' ا��ّد و ا������0 ����ل ا�/�ور �:  أز�� �ن ا��در�� ا*��دا(��. �.  

  .����ّ) ��� �د ا��وّ�� ا�ذا��� ����ل إ?طراب ا�دور :  أز�� �ن ا��راھ�� .

����Jت ا�+���� ����ل ا��ز�� :  أز�� ا����ب ا���ّ�ر. �� (ّ����.  

  .����ّ) ��������3 ����ل ا���ود :  ���بأز�� ا�. 

  .)7،ص�1982ر،� ر Eد(����ّ) �� ��ل ا�/%��� ����ل ا���س:  أز�� ا�	�,. 

  : 12-  6-س ��ر��� ا�ط�و�� ا�و�ط. ـ �ط��ب ا�	ّ�و ������ذ ا����در 2

 ا��راءة و ا� ���� و ا��ر���L ا��در� �رّ ز ��) إ ����م ا�دوات  .' ���������ّم  ا����رات ا

������N ـ ا���M ا�/0و�� و ا� ����� و ا�ر��?��ت  ������  ... ا

  .ا�ذاتإ ���ب إ���ه ���م �+و  .

���م و ا��ظ�'� و � و�ن �� �������ظم وا���� ����� �+و ا���م '���در�� ����د ' � و�ن ��دات ا

م ا���م إ��%دا�� �+ّس �6 �وا��� ا3+��س ����J+�� ا������ و � و�ن ا��درة ��) إ��%دا

  ).172،ص2007و��س %�ري،��د ا�+��د �و��و�رة،(���ر?)

  .�ن ا��د��ت� و ���ّم ا����ون �1 ا�ر'�ق و .

ل ������ ا�ر'�ق و ا�ز�Jء �ن ��وات ���ّم ا�ط�0 10و  9أّن '�رة  torrance+�ث �ذ ر �ورا�س 

   ).150،ص2002ز ر��ء ا�/ر���،(+�ث آرا=�م و ��������م

  .���ّم ا����رات ا�Jز�� �/ؤون ا�+��ة ا�������3 و � و�ن ا�?��ر .

ّ� ����دھم ��) ا��0 �ر ' ا�/ؤون ا�������3  '���در�� �زّود ا����Jذ ����و�� �ن �  ا�' �ر ا

 ���J%� .و � و�ن ا���ل إ�) إ+�رام ا�?وا�ط ا

  .)180،ص1996 ��ل �+�د �و�?�،(� و�ن ا���ھ�ت ����� �+و ا��ؤّ���ت ا�������3  .

  

                                    فسي و التربوي للطفـلالمدرسة و النمو الن                                              لثانيالفصـل ا

    

  :ا�$1�(ص ا�	��(�� ������ذ ا����درس �� ا��ر��� ا*��دا(�� -3
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 ����������ر ��وات ا��در�� ا��3دا=�� �ن ا���د�� إ�) ا�����5 �/ر �ر+�� إ����ل و ��و ' ا�+��ة ا

���ّ��م �Pط�0ل و ' ��ّوھم ا�����3 و ا��0�3 � و ا��0�3���� ّل  و ا����0ل ا�����دل ��ن ا����ب ا

����� �����:  

 ا��ر+�� ا��3:ا�	�و ا�!���.3-1' (�دا=�� ���ّ�ز ������3ل �ن ��0ھ�م ا��دد�� و إّن ا���وات ا�و

ّ� �ّ��ف ��دم ا���5ت إ�) ا���0ھ�م ا� 5ر ��و��� و ����5 أي إدراك ا�وا�1 ��طر��� ا�� ���� ا

  .�و?و��� 

3-2.���دا=رة   :                                                                 ا�	�و ا*	�!

�م ا�%�ر� �د اّ���ت '�و اQن �ّ��ل ����د�د �ن ا�ط�0ل���اQ%ر�ن و  و ��� ��ر إ���ل ا�ط0ل ��

 �م ا�%�ر����  .ا��در�� –ا�/�رع : ��و?و��ت ا

�ر ا�ط0ل ' ا��+�ط ا��در� إ�) أّن ا�M?ب أو ا��Mرة ھ �ن ���در ا�ط0و�� ا�و�) و < �6��ّ �0  .

 ا�����1 ا��در� �ن ' ���ّ� ���ق �����ذ ا��در��  �� أّن ��ول ا����'س ��د �����0 ����ب ا�%Jل ا

    .���ر��� �1 أ�را�6

. R�%ر�ن �ن ا� ��ر و ا���Mر و � ّ��م ����ون � �/0ون ا�ط�0ل �ن �در  ��ر �ن ا�وا���� ' '���م 

�م�ّ� ��+ّ م '��� ا��ّذة و ا��+�د ���J آدم،�و'�ق (إ�) ا���ّ�ص ا�ذا� و �م ��%�ّوا �ن ا���3ھ�ت ا

       .) 99،ص1973+داد،

4- ���ت ا�ط�ل ��ن ا���ت و ا��در���:  

  :ا�!��� ا����ا����� إ�. ا�ّ	�و .4-1

 و ا��واء و ا�/�س و ا�+ر � و ا���ب و ھذا �ن �ن إ�) آ%ر و  +�ّ� ��ط�ّب ا�Mذاء ا������ّ�و ا�'

  .�ظ�ر ' ا���ل إ�) ا< �/�ف و ا����ّم و +ب ا<ّطJع 

   :ا����� إ�. ا��ر�� �� ا��!��ر.4-2

�0��%  ��ر�م ، ا���ب ���5ّل ' �%��ف أ/ �ل �� ...ا�����ر ا

 

  

                                         للطفـل المدرسة و النمو النفسي و التربوي                                             لثانيالفصـل ا 

    

ّ� �+�ط �6 و ھذا < ��وّ'ر �6 إ<ّ إذا ���C ا�+ر�� ا� �'�� و  �ن �5ق ��6�0 '��ط0ل �+ب < �/�ف ا���=� ا

����ب و ��ذا ��+ّرر �ن ا�%وف و ا���قو /�ر ����ن �ن ا��%�طر  �.  

  : ا����� إ�. ا�	��ح.4-3
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  .��ط�ّب �دم و?1 ا�ط0ل ' �وا�ف �� ّرر '��� /�وره ���0/ل  

ّ� ��و�ون ��� و :ا����� إ�. ا���د�ر .4-4���ن �����وا  �'راد ��م  ��ن ���رف �Pط�0ل ���دوار ا

�����ج ا��ر��� ا��+(�����م      ).13.14،ص2004?�ر��،ا�د��ل ا��ط���

 و +ق ا�ط0ل  : ا����� إ�. ا��ب و ا�!طف.4-5��%��0 وا��  .ا�+ب ?روري ���و ا�ط0ل ا

 ���و �طر��� �و�� '���J ا�+ب وا��وّدة ��ن  �  إّن ا�+ب و ا��طف و ا��0ّ�م �وا�ل �+����� ا�ط0ل 

�6 'رص ا����ّم و ا���و S��� 6د��  .)12.13،ص�1984 رEد�ر،(ا�ط0ل ووا

��� ��ط�ل-5	��� ��  :ا��در

��ط0ل  ������� ���   :إن ا�د%ول ا��در�

 �ن ا���ت و �ن ا�م .ّ�%��  .أي ا����3د �ن �+�ط ا��ط�=ن و � و�ن ��ق و %وف �ن ا��در��:ا

 ا����م أو �دم ا����م �6 إ�) ���ل ا����ّم :ا����ّم%�Jف إ .' ���J���3ّ�ب و ا���ن ���ّم �ر� ز ��) ا

 .ا���3ري 

.  �M����M و�دا��� :ا � ن ��M ا��در�� '�ر�E �ن ا�و�دان �ّ�� ���ب " ��M ا�م"ا���M ا��+��� ھ

 ����5����ّ��� و ا����ّ�ون ����ھ�ون ھذا ا��/ ل و �د< �ن ����د�6 ��) ا����3ل �ن ا�و�) إ�) ا

��0ظ ا�����دة '� و�و��درة ����م (ن '�وة ��ن ا����Mن����دون و �����ون ا�ط0ل ��د إ������6 ا

، .)89،ص���2005و�

5-1. ��   : �!ر�ف ا��در

إّ��� �ؤّ��� ا������� �ن �ؤّ���ت ا���/=� ا<������� دورھ� � و�ن ا�'راد �ن ":��ر�ف �+ّ�د ��ر

 إط�ر ��ّظم'   .)139،ص�2006راد ز���،("�%��ف ا��وا+


م ا�����ي �� ھ� ��� ا���ّ��� ا���:"و ��ّ���
 را�� ���� ���� ا��*(�دة و ا��
&� ���%$# أھ!اف ا���

  .)187،ص1990را�� ����،("ا��,��+ 

 
 

                                       المدرسة و النمو النفسي و التربوي للطفـل                                             ثانيالفصـل ال

    

إ����زي ������1 ا�ذي �و���� ��ن ���ل إ�) ا<ط�0ل ����  ���رة �ن ���Mرھ :"و��ر'�� إ��ل دور  ��م 

�راد (ا�را/د وإد���6 ' ��=�6 وو�ط6 ��5'�� وأ%���J ����رھ� ?روو�� ��/ �ل

،  ).139،ص2006ز���

  .إ�T.....و ا��در�� ���رة �و�ف إ����� �� ون �ن ا����Jذ و ا��در��ن و�د�ر ا��در�� 
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������ذ ھو ا��?�ء ��) �� �ّ��م �6 �ن ��ر ز +ول ا�ذات  و �رى ���� أنّ  �����أ�رز أ5ر ���در�� ��

���' ������ ��ل �+�د   (�6 ���ّم ��Q%ر�ن و �����ل �1 ����� ا����Jت ا��ر�� ا

 )147،ص�1996و�?�،

5-2��  : وظ�(ف ا��در

 ا��در�� و �دور ھذه ا�وظ��0 �+�ل ا�وظ��0 ا�������� ا��ر ز ا�ّول :ا�وظ��� ا��!�����. 5-2-1'

  :أ���� ��)

  .وا�+��ب و ا�����ر ا��راءة و ا� ����:����م ا����Jذ -        

         -  ������  .�زو�د ا����Jذ ������رف ا��+�+� و ا

 ا��0 �ر و ا��+ث و ا�درا�� -         ' ����  .إ ��ب ا����Jذ ا���وب ا

5-2-2 .���ر أ�واء و 'رص أ��م ا����Jذ 3/��ع ا� �5ر �ن ا�+���ت ا�����0 و �و'�:ا�وظ��� ا�	�

 ����:  

  .���C ا�0رص �����Jذ �3/�ء ���Jت إ������� و �دا��ت إ/���� ��+��� إ�) ا����3ء -أ  

���C ا�0ر�� �����'س ��) ا��را�ب ا�و�) �ن %Jل ا��/ط� ا������ و ا��ر�و�� إ/���� ��+��� إ�) -ب  

  .ا�ذات  �+��ق

ّ� ��وم ��� ا��در�� '� ����د ا�و�ت و :ا�وظ��� ا*$�5�د��. 5-2-3�و ھو �ن ا�وظ�=ف ا���ّ�� ا

ّ� ��وم ��� و ��وم ا��در�� �����دة ا����Jذ ذوي ا�ظروف �ا���د و ا���ل �ن %Jل ا������ ا�������� ا

��� �'ل ا<����دي ا����3د�� ا����� و �زو�دھم ���ض ا�و��=ل و ا�دوات �+���� .  

5-2-4.��
�ا���ل ��) ��ر�ف ا����Jذ �������1 �ن +�ث � و��6 و�ظ�6 و�وا���6 : ا�وظ��� ا���6

 �ؤ5ر '�6 إ?�'� ا�) ذ�ك '� ���ر ��) �در�ب ���Jدھ� ��) ا�+��ة ا<������� ��وا��� ��وا��وا�ل ا

 �+�ط �6��                                                                                                                                                       .���1 ا��/� ل ا

                                              و النمو النفسي و التربوي للطفـل  المدرسة                                             لثانيالفصـل ا

  

������ذ أول إ���0ل �ن ا�م ا�ذي ����6 ��د ذ�ك :ا�وظ��� ا��ر�و��.5-2-5  �����ا��در�� ����ر ��

و �م ر ' �����ھ���م وا������5در ��) �و��6 ا����Jذ و�/ �ل ادا%ل و�ط6 ا��در� '�و  �?وا

������ �6 ����� و����� و �����0طر��� �درو�� و��) أ�س ������ و���ل ����وازاة �1 ا��رة ��.  

�راد (و��دأ �ر+�� ا��در�� ��د �ر+�� ا�ط0و�� ا��� رة و�1 �دا�� ا�ط0و�� ا����%رة   

،  . )147،ص2006ز���
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6-���6ت ا��در�� : �� ��    :�و�د ���<ت ���ددة ���در�� وھ

6-1.���ل �7��� ا��در��� :ز ��)  �0ءة ا����م وا�ذي �ر ّ وھذا ا����ل �ر��ط �:

  .=ص ا��ر+�� �طو�ر إ� ����ت ا�ط0ل +�ب %��-

 �5ل ا��J+ظ� وا���ر�د وا�����م � �����د�6 ��) �روز إ� �������6+ور ا�� و�ن +ول ا���ر�-

 ����د وا��/�ر �����م ��) ا��+ م ' ا� ' ا��/�ط�ت ا��دو�� ا. 

�ل إ��.6-2��� ��
�ا��در�  �طور ا����ون ' ا����م ھو ا���وذج '���6 أن:������ا���ل ا

 ا������ م 'م �1 ا� ��ر +�ث ����ّ ���ّ � ��را�6 ��ّ وا�ط0ل ����م أ 5ر �1 أQر وإ+�را���6ر'� ا%.  

�ل ��و�.6-3��� ��إ+�رام �وا�ف  ���ر'�  ��� زاد ��� زادت ا:ن ا���ر ا�	�دي و ا�!���ا��در

Qوا?�1 �ن  ل �وا���� ا��%ر�ن وا+�رام و���ت �ظرھم وا�0 ر ا���دي ���C �درا�� ا��وا�ف وا

�������ر'� ا��و?و��� < ا<���0 Cو���)،  . )90،ص�2005درة ����م ���و�

���1�:  

 �-��� أ�Eب ����ء ا��0س �5ل 'رو�د �L أن �را+ل ا���و ا�ط����� ��ط0ل  �� ر ز ������ ���-

 ا���ت و ا��در�� �ؤدي إ�)  ����ف ھر��� ا�+���ت �����و قار� �ون و�را��ت +����6 و''

ا��در�� ?طرا��ت ا�����0 و��درس ��دي ����در�� '� �/ف ا�ط0ل �� �و�� %���� �ن ا</%�

������� س ���6 ووظ�=��0 ا�������� و ا�����0 و ا<����د�� و ا<و� و����� و�� ھو ا���در ا�ذي ���ّ 

 :دة وا��ر�و�� و���<��� ا����دّ ���� وا<����� و� و�ن ا�0 ر ا���دي وا'��5�����ل ا� .  

+���6 ا�درا���  ف ��01 ����د ا�����ذ ��) ا�� �ّ إ�) �%�ص � دة �+��ج ا��در��و��ذه ا����ب ا����دّ 

 .�ق ا<��+�ن �راض ا�����0  �ب ظ�ور ا�و���ّ 



  :ا�
	ل ا�����

  ا��در�� و ا���و ا��
�� و ا��ر�وي ��ط
ل
  

  

  

  ����د 

  �را�ل ا���و ��د ا�ط
ل ��ب ����ء ا��
س 

  �ط��ب ا���و ��ط
ل ا����درس ��ر��� ا�ط
و�� ا���و�ط� 

 ���  ا�!	��ص ا������� ��ط
ل ا����درس �� ا��ر��� ا���دا

��$�ت ا�ط
ل ��ن ا���ت و ا��در��   

  ا��در�� ������� ��ط
ل 

  �$�%ت ا��در�� 

 ���!�  
                            



  نـااالمتحـق  قـل                                                                             ـل الثالثالفص
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  :����د

ھ�� دى ا�و���ل ا���و�	��� ا���رور�� و�
	�����ت دور ھ�م �� ���ة ا��
	�ذ ��� ا�

)'&��� ا����� وو�%�� ا�راھن 	ن ا�و���ل ا�	�ؤو�� #�ن ار�!��ع ا����ق ��دى ا��
	��ذ وھ�ذا 

ا��وع 	ن ا���ق �ط�ق #��- ,�ق ا+	���ن وھو 	ن ا�	و�و#�ت ا��� �'�*ل #�	��ء ا��ر)��� و 

����)�- ا�درا��� ط- ا�'د�د )��د�د 	�2ر ا���	�ذ و!س #�0 �د �واء و ذ�ك +ر�)�#�	�ء ا��	

  .ا��� ������ �&�6ر 	ن ا��
	�ذ وأ�رھم وا�	5�	4 أ���و ا�%�	� �ذ�ك ��و�%�)ر 	'&�� در

  : ���وم ا	��ق-1

����ر (  ا���ق ھو ا+�ز#�ج و ���ل أ,��ق ا�'��ء 	�ن 	&���- ������ق + �����ر ��� 	&��ن وا��د  :	��-11-

   ).70ص ،2000 &�	ل،

ھو ���� �و�ر '�	ل و 	��	ر ����5 �و,4 ��د�د =طر�!�و ر	زي ,د ��دث و ��2)��  :�ط���ا-1-2

 ��	� ،2007 	2ط!0 �وري ,	ش،=��ل #)�د ا�ر�	��ن ا�	%��ط��،(=وف ?�	ض و ا#راض �!��� و 5

     ). 255ص

����س )����=وف �&���- #)���رة #��ن ����ق ��	���ز  :����ب �����وس ����ط���ت ����م ا	����س-1-3��(

	���ك (	�2وب )�+=���ق ا���ق ا�	ؤ�م =!���ن ا����ب و ا��واع #د��دة 	�ن ا+��طرا)�ت ا�!�ز�و�و���5  

  ).  170ص دو����د،

  :���وم ا�����ن -2

�5ر)� ��دف ا�0 ا���&د 	ن در�5 ا�����6 #�د ا�'=ص او 	ؤھ
��- و ھ�و #	�ل �=�)�ر )�-  ھو:	��-2-1 

ا�	���5د (	����ن ا����ول اي �ظ��ر ����- و ا+	�����ن ھ��و ����ص =ط��� او '��!وي ا���	���ذ درو���- و �����ل ا

   ,)621،ص1967اD)5دي،

ھ��و و������ 	��ن و�����ل ا�����و�م ا����� �����#د ا�	��درس #���0 	%ر���� 	��دى ھ���م ا���	���ذ  :ا���ط���-2-2

  ������ق ا�%�	�� و 	دى ,در�- #�0 ا�����ل و ا�ر)ط و ا+�����ج 6م ا2دار ا+�&�م ا��2درة   

  

  

  

  :���وم ��ق ا�����ن-3 
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#�0 ا�- ا�!%�ل 	&��ب 	ر&ب 	ن ا)%�د و ھ� رھ)� ا+	����ن او ار�)�&�- " 	�	د ��	د زھران"�%ر�-   

و ��ص ا�	��رات ا��6ء ا+	���ن و ھو �وع 	ن ا���ق ا�	ر�)ط )	وا,ف ا+	���ن #)�رة #ن ���� ا�!%����� 

  .	ن ا+	���ن و و5دا��� ���م )��'%ور )���و�ر و ا���د�د و ا�=وف

ان ,�ق ا+	���ن ����� =���2 	�ن ا����ق ���ث �ظ��ر ا������ &��	� "�'�ر�ز �)���ز و )��ر ��ج" �رى  و 

=��2 )	و,ف و ���	ن ,�ق ا+	�����ت ا+���5)�ت ا��!��� و ا�!�ز�و�و��5 ��	�6رات ا��� �ر)ط�� ا�!رد 

�ث �&ون ,درا�- �ج �� 	وا,ف ا���و�م �)=)رات ا+	���ن ��ث �'%ر ا���	�ذ )���و�ر و ا�=وف و ا+�ز#

   .	و�4 ��ص و ����م

و�ظ���ر ,���ق ا+	�����ن ?��)��� ���� '��&ل رد ا�!%����� '��رط� �����E #��ن =)��رات 	�%����� )	وا,��ف 

ا+	���ن و �و5د ,�ق ا+	���ن )�در�5ت 	�!�و��� )��ن ا+��راد و ذ��ك +ن در��5 ا�'�%ور )���ق ا+	����ن 

���و�� و ,ا+��%داد �
	����ن,طر��� ا+��ذ&�ر,	��وى ا����2ل,�ء	��وى ا�ذ&:���6ر)%وا	ل #د�دة 	���

   ).97-96،ًص2000	�	د ��	د زھران،(ا��2ول #�0 ا�	&����,	��وى ا�ط	وح ,2%و)� ا+	���ن

,�ق ا+	���ن ھو '%ور ا���	�ذ ,)ل و ا��6ء ا+	���ن )����ق و ا��و�ر و =!��ن ا���ب و &6رة ا��!&�ر )	�� 

  2000#)د H ا�طراو��،(ا��5د�%��- #ن ا+داء 

  : أ�واع ��ق ا�����ن-4

��%دد ا�واع ,�ق ا+	���ن �دى ا��
	�ذ ��ب در�5 ا���ق ا��� �=��ف 	ن �رد +=ر و ��	6ل ھذه ا+�واع 

��� �	�� :  

ھو ,�ق ا+	���ن ا�	%�دل ذو ا+6ر ا+��5)� ا�	��#د و ا��ذي �%�)�ر ,��ق  :��ق ا�����ن ا	���ر-4-1

���%داد �
	����ن 	�4 دا�%
� �د�4 ا���	�ذ ��درا�� و ا+��ذ&�ر و ا����2ل ا�	ر�!�4 و ��'�ط- و ��!�زه �

��(��  .ا��درة #�0 ا���&م �� ا+�!%�+ت ا�

ھو ,�ق ا+	���ن ا�	ر�!4 ذو ا+6ر ا���)� ��ث ��و�ر ا+#�2ب و �زداد :��ق ا�����ن ا	�$�ر-4-2

?�ر 	���)� 		� �%وق ,درة ا���	�ذ #�0 ا��ر&�ز و ا��ذ&ر وا�!�م  ا�=وف و ا+�ز#�ج و ����6ر ا���5)�ت

أ���%�ب -5 ) 91،ص2000	�	�د ��	�د  زھ�ران،(�ر&)�- ���ث ����%د �
	����ن و �%��ر اداء ا+	����ن

  :��ق ا�����ن

  :�%ود أ�)�ب و 	�2در ,�ق اK	���ن إ�0 ا�%وا	ل ا������ 

��
 أ�:ا�ر�وب ا�	در	�# ����� 	ن #وا	ل ا�K)�ط �دى ا���	�ذ  و&�6را 	� �%�)ر ا�ر�وب ا�	در�

�ؤّدي ا�=وف إ�0 2را#�ت �ؤّدي )دورھ� إ�0 ا���ق ،���دوا�4 ا+5�	�#�� �����2ل و ا���د�ر 

و���2رع 	4 ا����5 إ�0 ا��روب 	ن ا�6Dر ا�	ؤ�	� ��!'ل و &�6را 	� �%	ل ا��*وط و ا�	�ّرات 

  .	ن �ّدة ا���قا���5	� #ن ا�ظروف ا+5�	�#�� #�0 ا�ر�4 
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��%ب ا�	��ھE ا��%��	�� دورا &)�را �� ��5ح ا��
	�ذ إذا ا#�)رت أّ��� ���ّ	ن 5	�4 :ا�	��ھE ا��%��	��

�� 	ن ��ث اK'راف #����،و 	��)%� و ��ن ��رھ� )��ث �ا�=)رات ا��%��	�� ا�ّ�� 	ن وا5ب ا�	ؤّ

��� 	ن �ؤّدي إ�0 ر�4 ,�ق اK	���ن #�د �&ون ��&�	ل �� ا�	��و��ت و ا�	��	�ن و #�0 ا���	�ذ 	���ر

 .ظ�ور 2%و)���

و�Mو���ء دور �� ظ�ور ,�ق ا+	���ن 	ن =
ل �وّ,%���م ?�ر ا�	�ط��� ا�ّ�� + :ا��*وط ا+5�	�#��

�را#ون ���� ,درات أ)����م ا������� 	ّ	� �5%��م ��=ّو�ون أ&6ر 	ن ا�!'ل ا�ذي �'ّ&ل ��م إ�)�ط و=�)� 

 .�ذ�ن �وّ�رون ا�و���ل و ا�'روط ا��رور�� Nو+دھم �����ر ا+	���نأ	ل �Mو���ء ا


م#Kل ا�����م :و,N)� ا�ن �دى ط���	ق ا+�وأ�وا#�� �� إ�6رة , ������
م )&ّل و#Kل ا�����دّ=ل و

 :ا�������	ن =
ل

  .��د�م �	�ر�ن �	=��ف ا�	واد �� )%ض ا�5را�د -

  .��د�م دروس �	%�� �� إ�دا#�ت 	��ّ�� -

  .��ظ�م 	��)��ت 	� )�ن ا���6و��ت -            

و ھذه ا�و�%�� �5%ل ا�ط�)� و أ�رھم �%�'ون أ5واء ا+	���ن و ا�	ذا&رة ا�ّ�� �!رض �!��� #�0 &ّل 

  .'�ء، و 	4 	و�م ����� ا���� ا�درا��� ���2#د ,�ق ا+	���ن )���رورة

ّ&�ون �))� آ=ر ���ق ا+	���ن 	ن =
ل ط	و����م إّن ا��
	�ذ أ�!��م �':أ�)�ب ��%�ّق )���
	�ذ أ�!��م

  .ا�	)��P ���� ، و#دم ا+��%داد ا�5ّ�د �
	���ن

  : 	��� أ=رى �)�بأ��� إ�0 أ�رد ,�ق ا+	���ن 

-���  .  ��ص ا�	%ر�� )��	و�و#�ت ا�درا

  .��ص ا�ر?)� �� ا���5ح و ا��!وق-

  . 2%و)� ا+	���ن-    

 . 0 ا+	���نا�'%ور )�ن ا�	���)ل ��و,ف #�-

ا+��5ھ���ت ا�����)�� ���دى ا��
	���ذ و ا�	%�	���ن و ا�وا���د�ن ����و ا+	�����ن او ا����%�د��� ���� 	و,��ف -

 ).2007#)د H  ا�طوار��،. (ا+	���ن ذا�-

    

  

  

    : أ�راض ��ق ا�����ن-6 



  نـااالمتحـق  قـل                                                                             ـل الثالثالفص

 

19 

!&���ر و ا��,ا�������ن ,#��دم ا��&���ف 	��4 	و,��ف ا+	�������ت 	��� ���ؤدي ا���0 ا�����ق و ار����5ف ا����د�ن -    

و &ل ھذا �	�%�- 	�ن ا��ر&��ز و )������� �ظ��ر ا����ق ھ��� &��)ب ��� #ر,��� ,ا�	��	ر �� ا���5ح او ا�!'ل

   . ا+	&����ت ا�!&ر��

  .��دان ا�'��� و ���ط ا+�&�ر ا�و�وا��� ,)ل و ا��6ء ا+	���ن ,ا+رق ,ا��و�ر -    

��رع =!��ن ا���ب و #دم ا��ر&�ز �� ا+	���ن –� . 

  .  ا��2ر��ت و #دم ا�ط�#� ��	%�	�ن ا��6ء ا+	���ن ا�2%)�� �� –

 . ��ص ا���6 )���!س و ا+�طواء –

  .#دم ا��!�#ل دا=ل ا���م –

–  0�# �(��)��������ن (  ا���	�ذ �� ا+	���ن أداء#دم ا+��)�ه و ا��ر&� ا�زا�دة دا=ل ا���م 		� �ؤ6ر 

 )50،ص2007-2006دو��ن ��ط	�،

  :آ'�ر ��ق ا�����ن- 7

��ق 	��ز و 	�ّ'ط ��%	ل و )ذل ا��5د ،��ذا + �%�� أّ��� ���ّ)ل 'ّدة در�5�-، )ل �&ون إذا ا#�)رھ� ا�

	�)ول )در�5�- ا�	%�و�� ا�ّ�� ��!ّز ا���	�ذ #�0 ا�	ذا&رة و ا��5د و ا+5���د و ��د )ّ��ت ا�درا��ت أّ�- 

 :&�ّ	� زادت 'ّد�- أ6ر ��)� #�0 ا��%��م، و ��5�0ّ 	ن =
ل 

  :�*'�ر ا	��ق ��( ا	$����ت ا	$���� 7 -1-   

ا���ق �ؤ6ّر #�0 &!�ءة ا�%	���ت ا�6
�6 ��ذا&رة،ا+���)�ل،ا��=ز�ن و  :ا	�*'�ر ��( ا	ذا,رة-7-1-1

��ط�4 ا��ر&�ز و+ ���ط�4 ا+��!�ظ )��	%�و	�ت ا�واردة � + -�ّQ( ذ �'%ر�	��ّن ا�R� ر�5ع، و�ذ�ك��ا+

  .�ت ا�	=�ز����	S،و+���ط�4 ا��%�دة ا�	%�و	

)	� أّن ا��!&�ر #	��� 	%ّ�دة ����ج إ�0 ,درات #���� 	�%ّددة �Rّن ا���ق :ا	�*'�ر ��( ا	��,�ر- 2- 7-1 

�ؤ6ّر &�6را �� ا��درة #�0 ا��!&�ر ا����م، �ذ�ك �	&ن أن ��دث ���� ���رع ���!&�ر دون ��طرة ، أو 

 .                 ��دث ���� ا�*
ق و �وّ,ف

)%ض ا��
	�ذ �)ذ�ون �5دا &���� ��	ذا&رة و �&��م )R,�راب 	و#د :رة 1راغ ا	$�لظ�ھ-7-1-3

اK	���ن،أو أ��6ء اK	���ن �'%رون و &Qن #���م ��رغ �	�	� 	ن ا�	%�و	�ت،و ھذا �ؤدي إ�0 ���� 	ن 

�ر و ھذه و ,د ��دث ���� ��دان ا�ذا&رة ا�	ؤ,ت أو إ�*
ق ا��!&.ا�Kز#�ج و أ����� �2ل إ�0 در�5 ا���4

  .ا����� ����5 �در�5 #���� 	ن ا���ق

7-2-����  :�*'�ر ا	��ق ��( ا	وظ�4ف ا	2
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�زداد �'�ط ا���5ز ا�%2)� و =��2 إذا ا��	ر ا���ق طو�
 		� �ؤدي إ�0 ز��دة �� ا��و�ر ا�%��� و 

���رار و ز��دة ا��ر&�،و إ�طراب ا�دم،إ���� إ�0 أ#راض أ=رىK'�&ل (#دم ا	!س،��2%و)� ا� ��

  .....).ا���5ز ا�2%)�

  . &	� �%&س أ��� أ6را &)�را #�0 ھ�دام ا���	�ذ و 	ظ�ره ا�=�ر�5 	ن �ظ��� و ����ق ا��)�س و ?�رھ�

  :�ظر��ت ����ر ��ق ا�����ن-8

  :  ا	�ظر�� ا	�$ر8-1-��1  

  :  ���	ن )%ض ا��	�ذج ا��� �!�ر ظ�ھرة ,�ق ا+	���ن و ھ� &������

#��0 ا��- �&�ون ����6ر ,��ق ا+	����ن #��0 ا+داء "وا��ن"و" �2ر�2ون"و"	���د�ر"��!ق :�	وذج ا��دا=ل -

-�و ��روا ذ�ك )�ن ,�ق ا+	���ن ��دث )�ر&�ز ا���	�ذ و �!&�ره ��� ,��ث ��دث �� 	و,ف ا+	���ن �!

و .ا�����5ح و ا�!'��ل 	��4 ,��درة ا���	���ذ #���0 ا����ر�5ع ا�	%�و	���ت ا�	%ر����� ���- و ا����=دا	�� )��2ورة ���5دة

	
اذن �������ق �'���ت ,���ذ ذوي ا�����ق ا�	ر�!��4 + �&ر���ون و,���� &������ +داء ا+	�����ن )��ل �����و�م ا�!����ما��

  .ا��)�ھ�م دا=ل ا+	���ن

و ; ,�رى ھذا ا��	وذج ان ا��
	�ذ ذوي ا���ق ا�	ر�!4 �د��م ,درات #���� 	�=!��:�	وذج ,2ور ا��%��م-

أ	�� ا��
	��ذ ذوي ا����ق ا�	��=!ض .	����ن 	��=!ض#�دات درا��� ?�ر 	���)� �ذ�ك ��ن ا���زھم �� ا+

�	'�&�� ا���	��ذ ذو ا����ق .��درا��م ا�%���� 	ر�!%� 		� ��5دھم ��� ا�	را��ب اDو��0,��م #�0 ا�%&س �	�	�

ا�%����� ا�	�=!��� و ا�	ر�!4 �� ا+	���ن �ر45 ا�0 #�دات درا��� ?�ر 	���)� )�+����� ا��0 ,�درا��م 

و )�������� �'���ت ,واد ا�درا����� 		��� ���ؤدي ا���0 ا�����ق ���� 	وا,��ف ا+	�����ن)�������� ,���ور ���� �%���م ا�	��

.                                                          ��2)�ون ?�ر ,�در�ن #�0 ا��ر�5ع ا�	%�و	�ت ا�	%رو�� �د��م )��و��,ا+��)�ه

%��ون 	ن ,�ق ا+	���ن )در�5 #���� ��ب ھذا ا��	وذج ��ن ا��
	�ذ ا��ذ�ن �:�	وذج ���5ز ا�	%�و	�ت-

و ھذا �%ود ا�0  ,ھم 	ن �د��م 	'&
ت �� �%�م ا�	%�و	�ت أو ��ظ�	�� أو 	را5%��� ,)ل ا+	���ن

و )������ ��ن ا�	��وى ا�	�=!ض .ا#�	�دھم #�0 ا��!ظ أو ا��د#�ء ھذه ا�	واد �� 	و,ف ا+	���ن ذا�-

 .  ا�	%�و	�ت�د��م �%ود �))- ا�0 ,2ور �� #	��� ��ظ�م 

��ن ط)�%� ا���ق ھ� ا�	�ؤو�� #�0 ��ص اDداء #�د ا��
	�ذ ا����ون �� و�%�� ,��ب ھذه ا��ظر��

و#��- ��ن ا�2%و)�ت ا��� �وا���5 ا�		���ون �� اDداء �Q�� 	ن #	���ت 	%ر��� 	=��!� &�+��)�ه .��و�م

��(��  -23-22-212 ص ،1989	�� 	�	د ا�%5	�،(و ا�D&�ر ا�

    :ا���$�	�� ا	�ظر�� -8-2

,�ق ا+	���ن + �=��ف #ن اD'&�ل اD=رى ����ق و ا�!و)�� ا+ �� 	و�وع ا�=وف و 'دة ا��'��ط  إن -

  .  ���ق ا+	���ن �ظ�ر &رد �%ل ا�!%��� أ,ل 'دة.ا�2%)�
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������5ز ا�%��2)� ���ردة �%��ل ا�5���م  )������)� ����ذه ا��ظر���� ����ن ���)ب ,���ق ا+	�����ن ھ��و �'���ط &)���ر –

أي )	%�0 ا=ر ا���و&�ت ا����� ا��� �%�)ر ,ا�	ذ&ورة ��)�� ھ� ����E ا���5ز ا�%2)� ا�	���ل واN?راض

��ت ا�ذا���� �����ق ����5 ���'�ط ا�%2)� ا�ودي أ	������� ��)%�� 	�ن ار�!��ع �'��ط ا����5ز ,ا+�

� و #�ن ���ص أداء ا��
	��ذ ا�����ون 	�ن ��5,ا�%2)� ا�	�ؤو�� #�ن ,��ق ا+	����ن 	�ن ���5

�ز�و��و�5 ا��ذي ھذا ا���ص �� أداء ا�	��م ا�	ط�و)� 	در&� &����5 	)�'رة ���'�ط ا�!.أ=رى

�)ب N=ط 	& U)2%ر����	201ص ،1988 دا��دوف،( .( 

  : ا	���5ف �ن �دة ا	��ق-9

و�=�ط ,اذ �5%�- �%)ش ���� ا�طراب �&ف �!&�ره و �'�ت ا��)�ھ-,إن ا���ق ��ف #���� أ	�م أداء ا��
	�ذ

��������ر ا��!���  ,�ذا ��و )���5 ا�0 	����دة و د#�م ,ره و �5%�- ��4 �� اD=ط�ء #�د أداء ا	����-أ�&�


	���ن �%د 	�م 5دا ���=!�ف 	ن ,���م و ذ�ك #ن طر�ق� :  

  : ��ظ�م ����� ا	�ذا,رة-9-1

��� درا����	� ) 1973"(ھ�و)ز"و"&�وب"إ�)�ع #�دات ا��5)�� �� ا+��ذ&�ر ��ث �و2ل &ل 	ن 

أن ا���و&�ت ا�	%ززة أ��6ء ��رة ا�����ر �
	�����ت ��� ��6Qر 	�م و 	و5ب #��0 #	���� ا�����2ل ا�0 

  ). 47،ص1990	د�ت #)د ا��	�د #)د ا��ط�ف،(اD&�د�	� 

���دة ا	�در�� و ا	�$�م-9-2�:    

���(Dرا,)�� ا	ور )�ر'�ھم ��� 	Dد أو���ء ا#��ء و إن 	ن أھم ا�%وا	ل ا�	ؤ6رة ھ� ادارة و ا��� �

��ذ #�ن &	� أن ��	%��م دور &)��ر ��� �=!��ف ا����ق ��دى ا��
	,&�!�� ا��%�	ل 	%�م ,)ل و أ��6ء ا+	�����ت

��وب ا���ل و ا�	���ب �� 'رح ا�	�دة ��0 ���ل #�0 ا���	��ذ ا����%�)�� و �ر���=�� : طر�قN)�ر ا�ا=

-��# ��  .  

  .�ل ا��	�ذج و �زول �د�- رھ)� ا+	���نا��=دام ا+=�)�رات ا��5ر�)�� ��0 ��%ود ا���	�ذ #�0  -

���دة ا	وا	د�ن-9-3      �:    

  . اK'راف ا�وا#� 	ن ,)ل ا�وا�د�ن #�0 درا�� أ)����م -

  .�و��ر 5و  ��وده ا��دوء و ا+ط	���ن -


	�����ت و �)��ن ا���5ب ا+��5)� ��%	����#دم  –� ��(�  .  

  : ��6 ا	��ق-9-4

  . ����د�ث ا�دا=�� �و�د ا+���س )��ر�� و ا��!�ؤل.*��را�D&�ر ا��5)��ا��ر�5ع ا���6 )���!س )�

  : ا	���س ا	$��ق -9-5
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��ب ا���و�� و ا��'�ط�&�V�# ق�	!س ا�%��د ا�#��و &�	� زاد ھذا ا���!س ����ت ��2 ا+���ن ,�

ا���!س و ��ص Dن ز��دة اDو&��5ن ا�ذي ����'�- �ؤدي ا�0 ز��د�- �� ا�دم 	� ���#د #�0 ازا�� ��ق 

��#د �� �=!�ف ا���ق,�ر)�ت ا���ب� ��5
  .��و �%�)ر ����� #

  : ا���ر�5ء-9-6 

 ا���ق و �%د�ل أ�&�ره ا���)�� ��0 ��	�4 )���دوء و ا�را�� ا��!��� ه ا������ ���#د ا���	�ذ �� �=!�ھذ

  ).76ص ،2005'و,� 	�	د �و�ف،(

����5:    

���� U����� ورد ���� ھ��ذا ا�!��2ل ���	ل 
� أھ	���� �����ول ظ���ھرة ,���ق ا+	�����ن ���� ا�و���ط ا�	در���� 	��ن =��

������� و ��������5 ا�و=�	��� #���0 أداء ا���	���ذ و ���2��م ا�5���	�� و ا��!����� و &��ذا #���0 ا��&���ف �&%�+

-� ��
 )د 	ن ا�
ء ا�	و�وع أھ	�� و ذ�ك )	��#دة ا���	�ذ ا�0 ����ق �واز��- ورا���- ا��!����,ا�	در� ,

���و ذ���ك )��������ر ا�%�
��� و ا�����را��!���� ����	���ذ , - +	�����ن 	��2ريو=2و��2 و ھ��و ����ر �!


ل ��رة ا+	���ن=. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 



  :ا�	�ل ا����ث

  ��ق ا����ن
  

  

  

��د �  

	�وم ا���ق   

	�وم ��ق ا����ن   

  أ�واع ��ق ا����ن 

��ب ��ق ا����ن �  أ

  أ راض ��ق ا����ن 

  أ��ر ��ق ا����ن

  �ظر��ت �	��ر ��ق ا����ن 

 ا��%	�ف ن �دة ا���ق 

 &��%  
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    :����د

����� و ا��������� ,ا�����ذ ���رھم �ن أ�راد ا������ إن��م دوا� ��م و �������م ا������� و ا��

�م �%�! در��� ھ�ذا  ,إ$#����ا��" �� ون ا�! ���ذ�ك ���ب �%�! ا��در��� أن  ,ا*$�#�عو��و)ف ��دى ����

��� ��ن ,�01ذ دورھ� �" ����د��م �ن أ�ل ا�و/ول ا�! ���وى أ�.ل ��ن ا�����ف ا��در��"�و��دم ���

�م �" ا����ف �� �و ا��در�� و �0/� ��" �ر�%�� %$� ��ا$#�ع ھذه ا�����ت �ؤدي ا�! ���23 �%#�� أھ�

 .ا�������ت

�وم ا����ف-1�:  

أول ا� %�وم  "ا�#�و�و����" ا>����ء� �د �%�م  ,� �" ا���1ق و ا���9رب و �8.�9 ا�����ر و ا��/�دم :���-1-1

 . �فا��" ا��0د�ت �/ط%= ا���

��� ا�$�0ص ������ر ��%و�8 ����دث ��)�� أ�?�ر :ا�ط���-1-2�ھ�و ��%��� د��������� �����رة ���دف �

� ���م . (ا��ر.���� #���ن ا����رد و #�8���3 ����ل أو ھ��" ا���9درة �%��! ����و�ن ا� �)���ت,�وا����9 #����8 و #���ن ا����3�#

 ).102، ص 1978ا�ر���"، 

2-����وم ا����ف ��ب ا��دارس ا���:    

 : ��ب �در�� ا�����ل ا��������ف ��وم ا -2-1

و أن ا����ة �#�رة �ن �%�%� �ن ا�/را��ت ��#9��� ا$�#�ع ,ا��رد �و�د �زودا #�را3ز و دوا�� إن  

و �%���8 ����ن ا����رد ���" /��راع #���ن دوا� ��8 ا�$0/���� ا����" �%#9���� ا�������� ���ن .�%������ت أو ا��#�ط���ت

����� ا��ذي � �� و �%�8 ��.و ا��ط��ب ا�������� �ن ��� أ0رى,�Eل و��ق ��م ا����ف ا� اذا ا���ط�ع ا

�� ا�E%! و ��9.��ت ا�وا)� �#دأ ا�وا)� �%!Eو و ا�أي �ل ا�/راع #�ن .���9ق ا��وازن #�ن ��ط%#�ت ا�

  ��Eو و ا�  . ا>�%!ا�

   :��ب ا��در�� ا���و�����وم ا����ف  -2-2

���وم ا��وا���ق   ����0ل ار�#�ط���ت #���ن ������رات ������ و ���ن "ا������ف"��ظ��ر ا������ه ا����%و�"  ��

� ���� و ا���������� أ�� ذا��� ,ا����#�ت ����� و �9%�� و ا�و ا����ه ا��%و�" ��ظر ا�! ا�$0/�� و �1

���� .���وط #�����3 و ����-18، ص �����1997ل د���و)"، (وا�ز ������رة و ا������#�ت �وا�����9 ا��ر���� �و�

33.(  

  

  

  :����ا�����ب ا��در�� ��وم ا����ف  -2-3
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�و�� ��ور�� �" #��ء ا�0$/��  ��وم ا�ذات ���ن ���� و����� أ������ ��" ����9ق ا�����ف ,� د �

��وم ا��ذات .�ن ��� أ0رى���وم  ا�����#"������" ��" ���ن أن ������� و ا�����ف ا��� #�ر ��ن /���8 ا�

  )Spencer- Jeffrey, 1980, p186(%#" � #ر �ن �دم ا����ف �دى ا��رد ا�ذات ا��

 :دات ا����ف��د -3

 : �و!�� ا�ط�� ��ا���ددات ا���و -3-1

�ردة �ن ا������ ا�#�و� ,)درا��8ا���رد و إ������ت�و��� ا��" ��دد وھ" �� �ر?8 ا��رد �ن ا�#��� ا�ورا?�� ا��

  : و��/ل #�ذا ا���دد ا�����ت ا�#�و�و��� ا����?%� �"

  .ا*0راجا�ط �م و ا���ء و ا��وم و  إ�!ا�����  -

  .�#�9ء ا��وعا�����  -

  . ا*���س وا��ر��–

  .���9ق ا����� إ�!ا�����  –

�"ذ�ك أن ا�����ت ھ" ا��" �و�د ا�دا� �� ا��ز�� �%�%وك  ���  .   ا*

  : ا���ددات ا�$#�"�� و ا�� ر"�� -3-2

  :وھ" ������" ,وھ" ا��" ���= �%�رد #���9ق ا����ف

��ء ا�Eرة- # .  

   .ا��در���ا��ر#�� –

   .�����" و ا�و�ء �8 و ا�$ ور #������ءا��ظ�م ا�–

  .ا�ظروف ا�)�/�د�� و ا��������–

و ھ" �ذ�ك ,و�ر�#ط ھذه ا���و��ت # �%�� ا���$�3 ا�������� ا��" �0.� ��� ا��رد  

� %م ا�����" �$�رك ���� ا�#� ��%�� ��، 2003ا���ح، (ت و ا��در�� و ا��ؤ���ت ا��%�0

).20ص 



  يـف المدرسـالتكيالفصل الرابع                                                                         

 

26 

    :أ����ب ا����ف -4

  ��������ج ���و�� �ن ا�طرق و ا����Eب �" �وا��� ا�/��وط ا�������9ق ا����ف �9وم ا��رد #�

  .   وا�������� و ا�#���3 ا��" �� رض ��� و ذ�ك ����9ق ا����ف

�ف ����رون ھذه ا����Eب �%! ا���و ا����" -4-1/ :  

  .ا���طرة �%! ا��و)ف و ا�و/ول ا�! �ل -

�ب ا��و)ف –��.  

   .�� ا��و)ف أو ا��راو��Kطو  –

  .ا��روب �ن ا��و)ف أو ���ھ8%  –

  )204-203ص ،1992 ا�ط��ن،. (ا�$ ور #����د�د و ا�� ���ة �ن ا�0وف –

   :���و�� �ن ا���Eت و ا����Eب ������""$و�ن"و"$���ر"�دد �ل �ن -4-2

  �ط%ق �%��� ا���رك ��و ا0Eر�ن :ا�د"�'�� ا&����ب -

�ب ا��و)ف و �ؤدي �" ا����ب ا�! ا� ز�� ��ث ���رك ا��رد # �دا �ن ا� :ا��رو��� ا&����ب -��� "�

  .ا���س 

و�$�ل ���� أ$���8 ا��" ���م #���0وف و ا�9%�ق و ا�$� ور #����د��د �?�ل ا����0وف  :ا�)را"� ا&��وب - 

    .ا��ر.��

ا���Eراض ����ث �$����" # ��ض اE���راد ا���ذ�ن � ����99ون �وا����9 ���%��� ���ن  :ا,د'((�ءات ا��ر*((�� -

   .ا������

و ھذا ا�E%وب � � #ر�ن ,��ث �#دي �?�ر �ن اE�راد ا���ر ��وا��9ن ا�$ ور #��9%ق :���� ا�#�ق -  

   ).206،ص1992ا�ط��ن،. (ا����ف و � �ؤدي ا�! 0�ض ا�9%ق

  :   أ�واع ا����ف-5

  : ا����ف ا�0)�� ا�ذا��-5-1

8 ��%�� ����%�� #�ن ا��رد و 8�3�#  � .و�9وم ��0�� ا�� #� د�ل �%و�8 أو #� �د�ل #�8��3,� رف �%! أ

وذ��ك ,�9/د #8 )درة ا��رد �%! ا��و��ق #��ن دوا� �8 و أدواره ا��������� ا���/��ر�� ��� ھ�ذه ا��دوا��و

���و .و�ر.��ء ا�0Eر�ن ��ن ���� أ��رى ���! �0%�و ��ن ا�/�راع ا��دا0%",�زا�� ا�9%ق و ا��و�ر �ن �

���� ����رة �� �ؤدي #�8 ا��! ��وء ��)���8 ا� �ز �ن ���9ق ا����ف ا�ذا�" ��� ل ا��رد �" /را��ت 

و #��������" ����9/���ود #��������ف ا����ذا�" ھ���و 0%���و ا�����رد ����ن , ا����������� أي ����وء ا�������ف ا���������"

  ).92، ص ���1974ل د�و)"، ( .ا�/را��ت ا�دا��%0
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   :ا����ف ا,!���'�- 5-2 

���ل � �� �واء �" ا�Eرة أو ا��در�� ���� ا��رد و������� ا��" � �ش ا� �)�ت ا� ط�ر�.م إ  ��

  . أو �� اE)ران أو ا������ ��ل

�زة �ن ���,و� �" ���ف ا��رد �� #�8�3 ا��0ر��� ا���د��  �Eر و ��0%ف ا��ذا و ,ا�ط9س و ا�#�

م ا������ف ���� ا�#����3 ا���������� أي ���ل ���� ����ود ا�������� ���ن )���م ة ����دات و ��)���ت ا��������� و �ظ��

  . ������ و � %���� �ن ��� أ0رى,ا)�/�د��

�� و ���و�� ا����ف � �� ��ث � ر.�8 ,و��� ���ت ھذه ا�#��3 ����رة���� �?�ر �$��ت �%! ا��رد �وا�

� ��ت و ��ط%ب ��8 � د�ل # ض �%و���8 و ھذا �� ������ل ( #�8��3و.�= ا� �)�� ا�و?���9 #��ن ا���رد و��

    ).93، ص 1974ا�د�و)"، 

     :ا����ف ا���و�و!�-5-3

���8 و ا�����م ا�ط#� �" أو ا�ظ�روف ا�#����3 ا���"  إ�!�$�ر   �أن ا���3ن ا��" ����ول أن ���3م #��ن 

��و #�����" ھذا ��ط%ب ��8 أن �وا�8 أ�� ����رات �" .�##� ������ظ ##83�9 #���#�ره �ردا أو �و��,� �ش ��

��وم ��ردود أ� ��ل  و�%��8 ����ن أن,ا�#��3  #���رات ذا���� أو ���3�#��و/�ف ��%وك ا�����ن ط��9# ���ذا ا��

��  .�% د�د �ن ا��ط��ب و ا�.�وط ا�#���3 ا��" � �ش ��

��وم ا�����ف ��� �وا��ل أ�0رى   �وھ�� �دل �/ط%= ا����ف �%! ���ل ا�#��� ا����د�� و ��دا0ل �

، 1974ل ا�د��و)"، ����( و�% ب ا��ظ�م ا�#�3" دورا �" ا�����دة �%! ا�����ف ,���دت �%! دوام ا��وع

  .)94ص 

  : ا����ف ا��در��-5-4

�� �� ���ط8 ا��ر#وي وھو    �����و��ط%ب ذ�ك ��دة �����را ��"  ,��%�� ����ق ����ت ا��%��ذ و ا

  ).  24،ص1983��0ر ��)ل،. (ا� �دات ����� �" ا�رK#�ت

��" ��9.���ت  ا�ط�ل ��" ��و���8 ��ن أ��ل ا���د��ج��� � رف أ�.� �%! أ�8 ھدف �ر#وي 8���K و.� 

   .�د�دة �#�����" ھو ���ح ا��%��ذ �" ا��ؤ��� ا��ر#و�� ا�� %���� و ا���و ا��وي � ر��� و ا�������

���ح أو ا��$ل �" ھذا ا��وع �ن ا����ف#�و�ن ا� وا�ل ا�� %� �#  :  

  ). ازدوا��� ا�%��,ا�%�� اEم(�1?�ر ?�9�� ا����رات ا�%�و�� -

ا.��طراب ا�%���� ا�$���و�� ,ب ا����زاج�9%��,ا.��طراب #��د�"(ا��در���"  � #���ر �ر.��" �/�� و#�ت ا������ف-

  ). ا����#��و

��" ا��در�" �" ���ف ا�ط�ل �" ا��در�� �ن أ�ل �دارك ا��$ل ا��در�" ا>3�/0"دور  -�  .ا�

  ).20، ص 1960�ر�د �#را�3ل ���ر، ( .�1?�ر ا�?�9�� �%! ا����)�ت ا�درا��� �" ا����ة ا��در��� – 



  يـف المدرسـالتكيالفصل الرابع                                                                         

 

28 

    :��ف ا��در��'وا�ل ا�� -6

�� �" �� �%" �و�د �دة �وا�ل �ؤ?ر �" ا����ف ا��در�" �%�%��ذ ���ا�ز��ء –. ���� ا��%��ذ- :

�� ������"–. وا>)ران%�/�  :ا��در��، و���ول �

  :  ���� ا�����ذ-6-1

��ذ و ا���" ���� أ?�ر �#��ر �%�! �����8 ��" ا��در��� ���/��� ا�� �%�� ��ؤدي ا��! �?�رة ������� ا�/��� �%�%

ا����ب �" ا��در�� واھ��ل ا�دروس و ا�وا�#��ت ا��در���� و ��ذ�ك .� ف ا�#/�رأو ا����� ��ؤ?ر �%�! 

�� و ھ��ك أ�.� ا� �وب ا���د�� ا���" ��ؤ?ر ����� �ر�Kب �)درة ا��%��ذ �%! ���# � ا�دروس و ا�����دة �

  .�8 ا��%��ذ �ن ا��رام و � �ون �� ز��83 و ���م ا��دارس ا��د�?� #ر���� /�� ا�����ذ و ����م�

�س ا��%��ذ و ��8 و ����وى و � %���8 و ������8 ا��زا���� و ��دا��8 و 0#را��8 و ��$�8�3 ا��������� و �

���8 و ��دم و��ود  ?8��9....�.وره ا����ظم ��" ا��در��� و )در��8 �%�! ا��وا/�ل ا�����#" ��� ا�� %�م�#

�� ��" ا���9م �%��� �$��ت أ�ر�� و �در��� �ل ذ�ك �ؤدي ا�! ���ف درا�" �%�م،��%�� ��ن ا��%��ذ ����

   ).  12ص ،2007-2006أ���" ���د ��/ر، "( زاد ��/�8% 

   :ا&3رانوا�ز��ء -6-2

�� ����و������� �ن اE�راد �$�%ون ���:"�$�ر )��وس �و���ز ا�! أن ����� اE)ران ھ"   ."  

�� و ��د��م اھ������ت " :و �رى ھ��%�ن����أن ������ اE)�ران ����ون ��ن اE��راد ��" ا��ر�%�� ا� �ر��� 

�س ا��ر��"(�$�ر���  ).  13ص ،2006-2007، 

ا����و��ت ا�/��رة ���1ف دا0ل ا��9م و ��ل ���و�� )���� و �/ر����� ا���/� #�� �� %ق  إن  

 �� ����م و ��ن ا����و���ت #�����ز ا��در�" �����م #��در��ت ا��ر�� � ��ث �����س ا��ز��ء ����� #���

��$��ر # �ض ا�درا���ت ا��! ��دد ��ن  ا��ؤ$�رات ����� #�ل ��ن ا������� ا��������� و�ن � ����م #��ذه ا�

���  : ا��0/� #د������ت ا������ ا��در��� �

    .����� ا��9م ��9ق و �$#� ����ت ا�����ذ-

–� 2���   .ا�����ب%! ا��)� دا�� ا�����ذ �%� %م ون ا�/راع #�ن أ�راد ا������ )د � �ل �ا�9%ق ا�

   .ا���/�ل ا�درا�" �ر�#ط ا���#�� #�وع ا� �)�ت #�ن ا�����ذ–

��د ����� ا��9م ا�/��رة أ�?ر �ن ا������ ا��#�رة–��� .  

  � 8���3�� ���" ا�ھ�������ت $���رك ���� أ�.���و)��د ����ون �������� ا�ر����ق ���1?�ر ���" ���%وك ا��%����ذ ��

����� أن ا�������� �����ل ر���ب �%/��دا)� �$�� ر ������ ا��%����ذ #1ھ�����8 وو.�� 8 ا��������" ����و  ا>�����رو

�� ��طف ا�0Eرون � �8 ���� ���د ����� ��ن ��9دم ��8 ا��/�= و ا�ر$��د و �و���8 و  ا0Eر�ن�� �طف �� 



  يـف المدرسـالتكيالفصل الرابع                                                                         

 

29 

����� �)�ت #�ن اE)ران �ؤ?ر �%#�  ����دي ا0Eط�ء ��� أن ا������ �/در �%� %و��ت ا��" �ر�د أن � ر�

���� و �%! ����8 ا��در�"�  .  أو ا���#� �%! /�� ا��%��ذ 

و #�9دار �� ��ون ��ر#��8 ا���#��� ��� أ)را��8،و #�9در ��� ��ظ�! #���9#ول و ا������ء ا��! ������   

9#ول و ا�����ء ��ب ا��در�� و ا�درس #�.ل ا�:ا�ر��ق ا������� �9وم ��%�� � %م ا�����" � ززة �%�%��ذ

�ن ا�ر��ق و ا� �س /��= �ن �ره ا��در�� أو ا�0وف �ن ا�ذھ�ب ا����� ���ن �� �رض ا��%�#�ذ �%�#�ذ أو 

  ).231ص ،�2004/ط�! ���زي،( ا���داء و ا�����ف �%��م �ن )#ل اE)ران ا�زال اEذى 8#

   :ا��در��-6-3

��" و ا������"   ��%�%��ذ ��ن ا��در�� ��ب أن ��ون أ�� �ن دور ا��در�� �" ا�داث ا����ف ا�

�� و����� ��#8 ا�ط�ل ��ث ��د ا��ب ����$�ط���� و وا�ر���� و ا��در�� #�������%! ا�/��  �1?�ر إدارا�

���� �%#� و �  . إ���#�ا�

ا��در�� ھ" �ؤ��� ��9دم � ��رف ���#�� Eن ا������� و ا� %�وم و ا��ؤ����ت ��طوروھ�ذا ��ط%�ب  إنو 

  .د�د���ودا دا3م ا���

  : و �.م ا��در�� �وا�ل أ0رى ����د ا��%��ذ �%! ا����ف ا��در�"

ا��در�� �درك ا��#��ن #�ن ا����ة ا� �3%�� و ا�و�ط ا��در�" ���" ا��در��� �و��د  إ�!#د0ول ا��%��ذ  - 

 2�����)��وا��ن ا����" �0.��� ����� و ����م ���9و�م أ� ����8 ���ن طر���ق ا��0#���رات ا����" ����ون .���ن ا�#ر

          .         ا�درا�"

د�������� ا��9م �ر�� ا�! ا� �)� ا��" �ر#ط ا��%��ذ #��� %م ا�ذي ��ب أن ���ون )�د �0%�ص ��ن ��ل  –

 �9ده و /را���8 و ھذا ��" � ��9ط�� �%! ا�����ذ أن ��ون �8 ا�9درة �%! �و��ر ا���Eن �%�����ذ

         ). 199ص ،2000 �#د ا�ر���ن ����وي،(
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7-4�  : ا����ف ا��در�� ا� وا�ل ا����'دة '

0/و/��� و ,)���وات ا�/���ل �د���دة و ����دة �%��! ا���دوام #���ن ا�������ذ و ا�دارة ا��در����� إ�����د –

�م ��" ا�/�ف وا���01ر�ن درا��� �%و)�وف �%�! � إ����دو ���و���  ,ا��در���ا��$���ت ا���" ��وا�

��� �#��� .�%ول �

���ب �� ���و����م أ����ب �د�دة �" و.� أ�3%� ا�����ن �%����ذ إ���د���و��  –��. 

���و�� � ���� ا��$���ت و ,درا�� ا�/ و#�ت ا��" �وا�8 ا�� %��ن �" �را�ل ا�� %�م #$�ل �%�" –

 .#طرق أ��ب

���3 ا��رص ا��ز�� و ا������ �����دة �ن ا�� %�م #�1#ر )در ���ن –�. 

ر��� ا�������ت و ھ�ذا #��دف � ,)��م ا���درس #�# ض ا�0#��رات ا��ذ��ء �%�$�ف ��ن )�درات ا������ذ –

 .  ا��%��ذ و )درا�8

 .�$��� ا�� �ون ا�����" و ا� �ل ا�����" �" ا���ظ و ا�#�وث و ��ل ا��$�ر�� –

��" ا��در�" �%و)وف �%! ا��$���ت ا���" �وا��8 ا��%���ذ  –����و�� �0/�ص ����ت �3�/0M" ا�

  .�" ا���زل و ا��در��

 .ا��$ف �ن )درات ا��� %م و �و���8 و�ق ھذه ا�9درات –

���ل د�و)"، (. � �%��ت ا�0ط�#� و ا���رح ,ا�ھ���م #��و��3ل ا�� #�ر�� ا�$�و�� –

 ).333، ص 1974

���ذ-8��� � :  �ظ�ھر ا���وك ا����

 : �ذ�ر �ن �ظ�ھر ا��%وك ا�����" �%�%��ذ �� �%" –

��ت �%و��� درا��� �وا���9 - /# �����. 

  .���ه ا�� %م�وا/ل ا�����ل �� ا��/� ا�درا��� و �ر�ز ا��#�ھ8 #� –

  .�01ذ �و)ف ا��� %م ا����#" ا�� �ل و �$ ر #��ر.� و ا��زان و ا�� �ون –

 .����ز #���دوء و ا��ر��ز �" ا�/ف و� �%�ت ا��#�ھ8 أي �?�رات �0ر��� –

 . �$�رك ز��ءه �" ا��$�ط�ت ا�?�9��� –

 ��.ر ا��/� ا�درا��� و ���� ���%ز����� �" ا�و)ت ا���دد –

 .�ن ا�دروس���ول �دم ا����ب  –

���� و ا������� و درا��� –� .��وا�ق 

  . �8 /دا)�ت ����� و �%��� دا0ل ا��9م –

  . ��ون �����3 ذھ��� و ��ر�� Eي �ؤال �طرح �8�% –
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 .���9د #� %���ت ا��درس –

        .�ؤدي وا�#��8 ا�درا��� –

 .���1ذن �ن ا�� %م )#ل ا���#� أو طرح ا����ؤ�ت أو ���درة ا��9م –

  ).167، ص 1990��دان، ( أ���8 و �� ! ��ھدا �%و/ول إ���8.� ھد��  –

���ذ-9��� �  : �ظ�ھر ا���وك ا�����

�د�� �� رض ا��%��ذ ا�! ا.طراب �" ا�����ف ا��در��" ����ن أن �ظ��ر �د��8 ا�����ت ا������� �%��� أو �

��  :  � ظ�

 . أ�راض �%و��� درا��� �%#�� و �و)ف ا���%9" ا��%#" - 

 .ا�����%�� �0ل ا��/� ا�درا�����9د �ل ا� �)�ت  –

– ��� .  � �و�د �د�8 ا�9درة �%! ا��وا/ل �� ا�� %م و �$رد ذھ

 . � ���ل إ�! �$�ر�� ا0Eر�ن �" ا��$�ط�ت ا��در��� –

 . �$ ر #���و�ر وا*�#�ط و ا� دوان و ��?ر ا��ر�� ��#دأ �" ا?�رة ا�$�ب �" ا�/ف –

���� أو ا������� أو در –� . ا����Kر ��وا�ق �واءا 

 . ا��01ر ا�/#��" و ا����ب ا����رر �ن ا��/� ا�درا��� –

 .ر�ض � %���ت ا�� %م و �دم ا���3ذان –

– �� . �دم أداء ا�وا�#�ت ا�درا��� ��1#

 .ا���رب ا���ري �" �و ا��/� ا�درا��� ��ث )د �$د ا��#�ھ8 أ��8 اE$��ء دا0ل ا��9م –

 .ا���� ��.ر ا>دوات وا���ب ا��" ������� ا��/� ا�در –

 ).168، ص 1990��دان، (ا���دث � ظم ا>و)�ت دا0ل ا��9م  –

  

  

  

  

  

����( :    

إن ا����ف ا��در�" .�روري و أ����" #�����#� �%�%���ذ ��ن أ��ل ا�����ح ا�� ر��" وا��ر#�وي و 

��1ي , �ؤدى �8 ا� # وا�ل $0/�� و ط#� �� �ن ا�����ت �9%�� � ر��� ا��! �وا��ل �در���� ا��������

��� ��� ھ�و , �9ف أ���8 �را)�ل�/رف أو �%وك �وان �%���ف ا��در�" �%�%��ذ ��� أ$ر�� ��دة �$���ل �
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��8، و��" ����ط�� أن ����م �%�! ا��%���ذ ��" ��دى ��� �� ھو�ردي �� %ق #���رد �#�3" �ن ا����ط و �

ا��ط���8 ا����ف درا��� � ود ا�! �ظ�ھر و�����ت �����8 أو ا0��)�8 وا���" �ظ��ر ��ن ��0ل ��%و�8 

 .  ر���8و�/

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  :ا�	�ل ا�را��


  ا����ف ا�در�
  

  

��د �  

	�وم ا����ف   

	�وم ا����ف ��ب ا�دارس ا��	���   

�ددات ا����ف   

  أ����ب ا����ف 

  أ�واع ا����ف 

 
����ر ا����ف ا�در�  

 
�دة � � ا����ف ا�در���  ا�"وال ا�

 
 � � 
ظ�ھر ا�� وك ا����	  

�ذ  � � 
ظ�ھر ا�� وك ا�'���	 

 �����                                                                                        
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 :ادرا�� ا���ط����-1 

 :���� ا��ث -1-1 


	ف ا��������ت و�راد �� ا�طر��� ا��� �����	 ا��	�ث �� درا��� ا�������� 	��� 	�� درا���� ھو �

� درا�� ا���رة أو ��� ا���	دي أو ��	 ���" درا�� ا��	�� أو ����ط���� ا��و&وع �د���	 %��	ع ا��

� �	ر�) ا��	�� وھ� إ�د��ى ا�طرق ا����-د�� �� ا��/ج وا��
-�ص ، ���ث و��&�ن درا�� د(��� �

  . ��78 أو ا���ت أو ��ن ا56د(	ءو����3 ��	ر�) ا��	�� وإ�	ط� �	�� �ظروف ��	�� �� ا�

و���3 �درا��9 ا��	��9 ھ�9 ا�طر���9 ا���9 �9�8دھ	 ا��	�9ث ا%�������9 ا�9�-دا�	 وا��9	 ��9 9�8: ا���	�9	ت 

ن -/ل ��	�/ت �3	د�� �8ر��	 ���م ، ��ث ��
ف �ن ا&طرا�	��م و�
9	���م و���و�	ت 3ن ��و;� �

  .ا��<��� ، و��وم �������	 ����/ د(��	 ��و5ول إ�" ا��
-�ص ا����م

 1-2-�������    :ا�دوات ا

  : ا���ظ� ا���د��-1-2-1  

�;�9ر ا��9/م، أ��9و�� ��9 ( � ا��@9: ����ر �ن ا�و�	?ل ا���	د�� ا��� ����د ���3	 ا��	�ث و��&�9ن �9	 ���9 

ت ا8��	�99�3 ) ا��99/م 	@99
��<�	���99 أي ا��99زاج ) �;�99ر ا��ر��99 أو  ���99رك ( ، ا( ، ا�99�8	�� ا

  ). �ز�ن ، �رح ، ���5ب ، ��@�ب ، ���	�ق ، أو �Cر ���	�ق 

��، و��	��� ا�	�>��<��� ا�راھ��و�8ب أن ��ون ا��/�ظ� �و&و��3 وأن  �ر��ط �
-��5 ا����ل ا� .  

����� ا���د��-1-2-2 �  :ا

��99رف 99�3" أ��99	 3/(�99 ا8��	�99�3 �99�م ���99	 ا���	د;�99 ��99ن 
-�995ن و��99	 �99�6وب �99��3 د(�99ق ��99دف 

  . ا��5ول �3" ��	�	ت و���و�	ت

  :و���م �	رل رو8رز ا���	��� إ�" ;/;� أ�واع 

وص ��99ون ��ز�99	 �	%8	��99 ��99ب �ر��99ز 99�3" ��99ط �99ؤال 998واب أي أن ا��<�99: ا���	���99 ا��و�99�8 -  

  . ا��ؤال

�ر��ز �3" ��ط �ؤال 8واب و��ن ا%8	�	ت ��ون �و��� �د�: ا�<	�ص : ا���	��� �5ف ا��و��8 -  

�
)	����.  

���س ا����ه ��و ا�����ن -1-2-3�:                                 
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�99	�ظ و����99ر ���	�99	 ��99�و��ر�	 و(99د (	�99ت �	(��	��99 و ا993داده ا�99د��ور ���99" 99�3د ا����99د 99�3د ا�

 ،�� ظروف -	�5 ھ� �وا(ف ا���و�م  ����د�را�ذا�� 5ّ�م ���	س ا�<روق ��ن ا�6راد �� ا���ق ا�ذي �;	ر

�دا وأ�	م �ّل ��د �ن ا���ود ا��
ر�ن �و8د أر��� ا-��	رات ��<	و�� �� ا�
9ّدة ھ�9 �20��ّون ا����	س �ن �

و�ط�9ب �9ن ا��<�9وص أن ��9ّدد ��9دار ا�ط�9	ق �9ّل ��9د ���9	 ����9ق  -�9	دا?-C	��	-أ��	�	-أ�دا-:�3" ا��وا��

وھ�	ك �و3	ن �ن  ،���ن �ط���� �رد�	 أو �8	�3	 ،وھو ���	س ����د�ر ا�ذا�� ،ا��	8م �� �و(ف ا���	ن 

   :ا���	رات

�99وع و��99ون أوزان ا��99دّرج ��99 ھ99ذا ا� ،�
�99ر إ�99"  ا���99د�ر ا��ر�<99: ���99 إ�99" (�99ق 993	ل :ا��99وع ا6ّول 

��K	�:4،3،2،1       .  

 ��
�99ر ا���99د�ر ا��ر�<99: ���99 ا�99" ا���99ق ا��99�-<ض و ��99ون أوزان ا��99دّرج ��99 ھ99ذا ا��99وع  :ا��99وع ا�;99	��

��K	�:1،2،3،4). 17،16ص�31984د ا�ر(�ب ا����ري      .(  

��و ا���	ن و ��س (�ق ا���	نذ�ر �� 3�وان ���	س ا�8	ه  –.  

!��"�  :�$��ح ا

� ا����	س �	 ��ن ��راو?	��  .در�8 ��د أ(5" 80در�8 إ�"  20ح 

��ب ا�6�	ذة ���" �3د ا����د �3د ا��	�ظ، ��دأ -طورة ���وى ا���ق 3�د ا��/��ذ ا��داءا �9ن �95و��م 

  .در�8 ��	 �وق �3" ا����	س ��;�ت �	�� (�ق ا���	ن �360" 

ا��-دام 3دة و�	?ل ا���	س ���	 �	 ھ9و 98	ھز  �ظرا �ط���� ا�درا�� و ا��و&وع ا����	ول �ط�ب ا�6ر  

وھو ���	س ا�8	ه ��و ا���	ن ��M�	ذة ���" �3د ا����د �3د ا��9	�ظ ا�9ذي (	�9ت �	(��	��9 �9ن ���9	س 

��9ث (	�9ت ھ9ذه ا6-�9رة ��ط����9 9�3" ��?�9 ا��
9رق ا��ر��9 ) ����9ر8ر وآ-9رون( (�ق ا���	ن ���79ف

ا�99ذا��، �995م ���99	س ا�<99روق ��99ن ا99�6راد ��99 ا���99ق ا�99ذي �;99	ر ��99  �����99ر ا����99	س ��99�و��ري ����99د�ر

�د، وأ�	م �9ل ��9د �9ن ا���9ود ا��
9ر�ن �و98د  �20��ون ا����	س �ن . ظروف -	�5 ھ� �وا(ف ا���و�م�

  .دا?�	–C	��	  –أ��	�	  –أ�دا : أر��� ا-��	رات ��<	و�� �� ا�
دة ھ� �3" ا��وا��

 .در�8 ��د أ(5" 80د أد�" و در�8 �� �20��راوح در8	�� ��ن 

��ط ��� ��� �� ھ�� ا	�را�� �� �� ��� �ق ا	����سأ�� �  :��� "�رت �!�� ت ا�ر

  .	 �+�ث 94إ	#  85	�(�)ر و�� &�%  91إ	#  79

  .)01(وھ(ه ا	��3 دا	� إ�01/�� .+� ا	�-�)ى 
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إ�"  69ح در8	�� �	 ��ن �� �	 �-ص ;�	ت ا����	س ��ب ��	�ل ا�;�	ت ���	س (�ق ا���	ن، ��راوو 

  .در�8 89

   )01(و��8: ھذه ا�در8	ت دا�� �3" ���وى 

�	> ;!��� �% : ل ر��	� ا	��8-��ر �67 .+)ان �=1����A& B;��@ إر?�دي : أ�� درا�� ا	C� ADأ

�� ا	�����% .�# ا���7ن  ا	�(ا�Aة��8.� �� ��B�" G�H ا����7ن، و�A�E .�دات �C	ى ا�	ا8!� A�	وا

  . ?�Kدة ا	��J	)ر��

 %� �;(J� �+�. #�. س����	ا B��C�& 6��" ����AL�أ�Aاد M�110  <�N(�& 6��" M�1 "��6 درا�� 

 O�" B��	ء�!+# ا��7)�% ا	��ء &�QN(& �&�8R . ��  ا	H�	ا %� S�C� T	�8&�، و&!� ذR�&(x(  ��

 S��+�� (ي	ا O�7	6 ا"AEة، و"� ا���V	ا �� ���A!V� �� Qون &� أ��م أ1� ا�:���رات اWر&!� ا	���Hو

�&�8Rا  �	�8&�  115)اRا �� ��+�Y	7�ود ا�	 ����	ا %�(7H�	ا %� S�C� 3	 �;3 �% أZA	د"��� .�# ا

  ..�# ا	����س

  :	+S-7 &!�ھ� �!���A ا	0�ق وا	=��ت ��	��	�

 S-7� ،س����	ق ا�  .O��!�&  =0,77 ا	0�ق ا	(ا�� 	���م  أ�� ���� ��� 

�ق ا	����س [J!� �L��+	وھ(ه ا. 

��ت ا	����س، أ.C# ا	�+��B ا	�ا:�� D ��� ����0,60 س����	ت ا��D #�. �	�  .وھ) ر"3 ���� 	��

  : ����� ا�را�� ا�������� - 3- 1- 1  

� ا���د�� �ن طرف ا�6�	ذة �-?	����" �3د ا����د �3د ا��	�ظ أ�� ���	س 5	دق و ��د ���ن �ن -/ل ا�

  .;	�ت �3" ا����� ا��� ط�ق ���3	 �ن (�ل ا�6�	ذة

�ت أ�&	 ا��	�;� ����� 5	�O ا����	س و �7�دت �ن أ�� 5	دق و ;	�ت �3" ا����� ا��� �م �ط���� -��

  .���3	 �ن طرف ا��	�;�

-� ��ن أر�: �	ت ���م ا��7�د �ن أ�� 5	دق و ;	�ت -/ل ��;�	 ھذا (��	 ��ط��ق ا����	س �3" �3�� ��و

 .�3" ا����� ا��درو��،و �	��	�� �O�5 ����	س �ط�ق �� ا�درا�� ا�6	��� ��ذا ا���ث

  :ادرا�� ا������-2 

  :ا���تإ%���ر -2-1
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�م ا-��	ر أر�: �	ت �	��در�� ا��دا?�� ��8�8 أ��د �8د�و�� ��Cزان، �درس ھذه ا��	ت �� 

�� ا�-	��� ا��دا?� ����� �3" ا���	ن ا���	?� ��ذه ا��ر���، و��ب رأي ا��د�ر ����� (��� ا���� ا��

ا�-	��� ا��دا?� وا�ذ�ن �	3دا�� �� ا-��	ر ا��	ت، �P9ن ھ9ذه ا6-�9رة �ظ�9ر 9���3	 ا&9طراب -9/ل 

�	ت	���  .��رة ا

�ت ��	 ��� 
روط ا-��	رھ	أ�	 	��:  

 .� �� ا�طور ا��دا?� �	���د�د ا���� ا�-	��� ا��دا?����در�أن ��ون ا��	ت -

�� 11إ�"  9ا��	ت ��ن �ن -�. 

�	ت-	����� ا��	ت �ن و&��	ت ا&طرا��� ا�8	ه ا	��. 

�� �ن ا&طرا�	ت أ-رى �	 3دا �	 ھو �ط�وب �� �و&وع ا�درا��-    	��   .ا��	ت 

2-2-���  :����ا�دوات ا

  .��دف إ�" ���: ا��	�� �ن -/ل ا��@� و ا%��8	�	ت ا���و��� و ا%�<�	���ا��/�ظ� ا���	د�� -   

    ��د ا-��	ر ا��	ت ا6ر�: ���	3دة ا������ن،�دأت �� إ8راء ��	�/ت إ�<راد�� �: ا���	��� ا���	د�� -   

��ب �ل �	�� �	ن 3ددھ	 -�س ��	�/ت ��ل ���	 ���ون ا��دف �ن �ل وا�دة ���	 �	��	�� ��ب �ر

  :ا���	�/ت

  :ا���	��� ا6و�"

  .�	ن ا��دف ���	 �3و�	 ا���رف �3" �ل �	�� �ن ا��	ت ا6ر�:،و ��	و�� ��ب ;���م 

���  : ا���	��� ا�;	

  .ھد��	 ��	و�� إ8راء �وارات 3ن �ل �	 �-ص ا��	�� دا-ل ا���م و ا����م أ�&	 3ن ��رة ا%���	�	ت

  :ا���	��� ا�;	�;�

ا��وار �: ا��	ت �طر��� ��8ل �ل �	�� ��دم ا��6	ب ا��� ��ب �ظرھ	 ھ�  ا��دف ���	 �وا��5

  .ا��� �ؤدي ��	 إ�" �	�� ا���ق ا��� ��	���	 -/ل ��رة ا%���	�	ت

  :ا���	��� ا�را���

�ت ھذه ا���	��� ��دف إ�" إ8راء ���	س (�ق ا%���	ن �: �ل �	�� 	�.  

  :ا���	��� ا�-	���

  .�3" أ��	 ا6-�رة، وا��د�ث �ن ا%���	ن ا���	?�ھد��	 ��د�م ا���	��� 

	��  .���م أ�&	 �/�ظ� �-��ف ا��ظ	ھر ا��� ���م ��	 ا��	ت و ا������� �	����ف ا��در�� ��ل �

  .ا��دف �ن إ8راءه (�	س ا���ق �دى ا��	ت) 1أ�ظر ا����ق (���	س ا%�8	ه ��و ا%���	ن -
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 :ا����رة ا���م -

��	� ��	���  .�	رة ا����م �� ا�درا�� ا�6	��� �ظرا إ�" �	 ���ن إ�	د��	 �� ���	�م ا

   .�ؤال ��ط�ب أ8و�� �@��� ��524ت �ن طرف ا�ط	���، �&م 

(د�ت �����م ��دف درا�� ا��ظ	ھر ا���ر��� وا�<�ز�و�و��8 وا���و��� ���/��ذ ا��� �د-ل ��ت إط	ر 

  .ا����ف ا��در�� ������ذ

  



  :ا�
	ل ا����س

��  ا�راءات ا����
  

  

  

  ا�درا�� ا���ط���� 

                                                                                                               ا�درا�� ا������ 
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    :درا
� ا�	��� ا�و��

� ا����د��،����س :ا���د�� ��ل درا
� ا����� ھ�� �� ا�و
�	ل ا������     �ا����ظ� ا����د��،ا����

   .ا!�#�ه ��و ا!����ن وا
���رة ا���م

& �ن ا���ر ) م. س. ق(ا����� ا$و�� �د��       �
�وات ، �درس *( ا����
� �10ن #�س ا�ذ'ور ، �

  .	( ، ��1( *( ا��ر��� ا$��رة و ا�را��� �ن أ0ل /�/� ذ'ور و أ�/� �زو#�ن أ�ّ��نا��دا

  .���ّ�ز ا����� ��4دام 3 �1س �� و �	زر �02ر #ّدا

�ن ��ل ���ظ� ا����� و ا������ت ا�ّ�( أ#ر�ت ��� ، *������ ��ّدم ��ط�8 �وم و 67ب 

��3ة و ا�:��ب ا�د �وا�د��،�����ا	م �ن ا���زل و ا$م �;:و�� ��� �'ن *( �8س ا�و2ت ��ّ�� *�$ب ���ّ�ز 

  .ا����ب ���4 دا	�� �ر*�6 ا�ذھ�ب ��در
� ، '�� ��ّدم ��ط�8 �ب !�و��


��� و ا�8رح و أ����� أ�رى ���> ا���رة و ا�
4و '�� ��  أّ�� ����� *��دو أ�����  ���> ا3

  �ن ��'ون '��� �7ر ��ّظم و ذو إ���ع 
ر�A ر7م ذ�ك ���دم ا��ر'�ز و ا��3��ه �د�� *( ��ض ا$��

��	�� و ��ّدم أ����� �ّدة إ#���ت �
ؤال وا�د ��  .*4و ��'ّم 

صعوبة نوعا ما  في التكلم مع الحالة،حيث حاول تجاهلي كما ذل  األولىظهرت في المقابلة 

عليه التوتر عند التكلم عن  بالتحدث عن معلوماته الشخصية ليفهم واكتفىصامتا معظم وقت المقابلة 

أما في المقابلة الثانية فأصبحت الحالة أكثر ليونة حيث تحدث بكل صراحة عن خوفه الدائم من .الدراسة

حسب قوله ليضيف أنه رغم مراجعته الجيدة لكنه يخاف كثيرا كما كان يظهر  االختبارالدراسة خاصة فترة 

يز أيضا بلحظات الشرود تارة وكثرة الحركة تارة أخرى يتم.عليه التوتر خالل التحدث عن االمتحانات

العالقة السيئة معه خاصة بسبب عدم إحضار  ابلة الثالثة عن المعلم حيث تأكدتليباشر كالمه خالل المق

تاره هالواجبات،رغم أن رأي بقية الزمالء مختلف عن رايه في القسم لكنه كان يحاول إيجاد سبب إلست

ليتضح ذلك من خالل سؤاله المتكرر خالل  يثه دائما عن التخوف من االمتحاناتبالدراسة كما تواصل حد

كما الحظت أيضا أنه عند تكلمه عن اإلمتحان و  المقابلة مدى إمكانية نجاحه في اإلمتحان النهائي

 بعدها جاء موعد المقابلة الرابعة و التي كانت مخصصة إلجراء.إقترابه يصبح أكثر إرتباكا و يزداد قلقه
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درجة 64عن بعض األسئلة ليحصل على  استفسارهحيث تقبل الفكرة مع  مقياس اإلتجاه نحو اإلمتحان

أما خالل المقابلة الخامسة واألخيرة .عنه وحسب مفتاح التصحيح فإن الحالة يعاني من قلق االمتحان

ى بمالمح حزينة والتي حاولت أن أكون محاولة للتخفيف نوعا ما عن الحالة مما تعانيه من قلق فقد بد

ليكون السبب التحذير الذي قدمه له المعلم صباحا بسبب التأخر الصباحي حيث كان مستاء من المعلم ما 

يدل على رفضه لتعليماته ومن جهة أخرى كان متوتر بسبب الزمالء الذين وحسب رأيه أعجبهم المعلم به 

ت لمس عدة مظاهر فيزيولوجية وسلوكية ما يدل أيضا على العالقات السيئة معهم كنتائج لهذه المقابال

  .ومعرفية تخص الحالة وتنطلق بتكيفه المدرسي

���'� ا����; �و ا�ّ�( '�ن �ن ����4 وا��6 #ّدا  ت �A ا���ّما���د�� أ��6 *( درا
� ا����� ھ��� �

م ھو ���ذ ��4ل،*و6وي و '/�ر ا��ر'�،�ن ا����ظ *( آراءه �ول ا�������� ��
����أ��6 ا���1ر ،*

'�� أ�� 3 ��زم  و ا�:��ب ا���'رر ���0 *( *�رة ا!����رات ��#6ر ��ظم درو
� دون �	زر

���ت ا���م و ��دم إ#���ت ���و�����سلبية تقدمها الحالة سواء منها المعرفية مظاهر  ،و ھ( *( ��ظ��4 

  .معظمها فزيولوجية و

����ظ�ھر ا���ّد�� �ن طرف ا����� دا�ل ا��
م و ���ف �ّم ھذا 'ّ� �A ا���ّم ����و�� ا!���م 

 �4���
*�ز�و�و#�� و 
و'�� ��'س ا��'ّ�ف  ���4��2 و��دا��4 *�� ���ّ/ل '�4ّ �ظ�ھر ��ر*�� ،و

����� )
  .ا��در

  :ا�
����ج

 ���� �
ّ�� أّ�� ���ش ���� ��ّوف و 2ق �ن ا����3ن �A �� " م.س.ق"�ن ��ل درا# <6�ّ�

�;ّدة �ن #�4 أ�رى �ر*�6 ا�ذھ�ب إ��  ������ ����أ�A� �6 أ�و�� ا���;:�ن ��� �ن #�4 و ا�ذ�ن ���2

��ب ھذا ا�ر*ض
  .ا��در
� دون ���و�� ����4 ���ر*� أ

  :فيزيولوجية،معرفية،وسلوكية،نفصلها كالتالي :لنلمس أيضا عدة جوانب سلبية لدى الحالة وهي

  .رة الشغب اإلصرار الدائم على الفهمكثرة الحركة إثا:الجوانب السلوكية-1

  .إهمال الدروس والواجبات قلة التركيز خاصة في االمتحانات:الجوانب المعرفية-2

  .عدم إحضار المأزر المظهر الخارجي الغير متناسق وسوء النظافة :الجوانب الفزيولوجية-3
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ية الجوانب وبالتالي فإن إن الجوانب الفزيولوجية تتكرر يوميا على الحالة وبدرجة كبيرة عكس بق

  .ة األولى تخدم الفرضية الثالثة تشخيصهلنتائج دراسة الحا

  :ا�����ص

تعاني الحالة من قلق االمتحان خصوصا مع إقتراب فتراتها هذا ما أكدته نتائج األدوات المستعملة 

درجة  64لذي قدم و ا في هذه الدراسة وهي المالحظة الحيادية والمقابلة ومقياس االتجاه نحو االمتحان

،لتجدي أيضا شبكة المقابالت مع المعلم جوانب معرفية المالحظة والمقابلة العيادية مع  عنه

وسلوكية سلبية وبدرجة كبيرة جوانب فزيولوجية سلبية لتدخل كلها تحت إطار مدى التكيف المدرسي .الحالة

  .للحالة
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  :درا
� ا�	��� ا������

� ا����د��،����س :� ��ل درا
� ا����� ھ�� �� ا�و
�	ل ا������ا���د�       �ا����ظ� ا����د��،ا����

  .ا!�#�ه ��و ا!����ن وا
���رة ا���م

&"  ح.ش"'��ت ا����� ا�/���� أ�/� �� ا�
�د
J� �Jن أJ0ل 
�وات �J* )�1J( ا��ر��J �9ن ا���ر  �

��
ّ�� إ��ث و ذ'ر، أب ا����� ���ل '�دّرس �:� �ر ��ّ  .� *( ا��ر�� ا���وّ
ط�، أّ�� ا$م *4( �7ر ���

� ا����� �دم ا����3ة ����4دام و ا��ظ4ر ا���ر#( ��4  ��دو�.  

ّ�
Jم ����Jب و�ن ��ل ���ظ� ا����� و ا������ت ا�ّ�( �ّ�ت ���4 � �Jا���� �J8رام *�ّن ��طJ��3ا

أ����� و ا�8رح و ا��ر'� و  ����4 *�ّ�
م �����رة��Lم ا���4ّ�� ��4 *( �ظرھ� و �وم و ���ب �Lب ، أّ�� 

 �J4�� ل�J0�3ّن ا�J* كJم ذ�J7ت ، ر�J2ض ا$وJ�� )J* ه��ا�8و6� ا���ر�� *( أ���ن أ�رى �A �;ّ�ت ا��3

'�ن #ّد 
4ل ، �'ن '���4 �;وا	( و �7ر ��ّظم *� �
�و�ب *( ��ض ا��ّرات �� ���ل �A� ، �4 ا$�ذ 

  .���ّ�ز �ذا'رة �8��6���ن ا��3��ر أ��6 أ�4�ّ 

وكـان معظـم  كان التواصل مع الحالة فـي المقابلـة األولـى سـهال بحيـث كانـت تتحـدث بكـل تلقائيـة،

كالمه أن الولد الذي يظهر وحسب كالمه صارم جدا خاصة في مواعيد عودة أوالده إلـى البيـت فـال يشـغل 

مقابلـة الثانيـة فحـاولن الـتكلم أكثـر عـن أمـا فـي ال.باله سـوى العـودة إلـى المنـزل بسـرعة عنـد مـا يـدق الجـرس

المدرســة ليكــون معظــم كالمهــا عــن االمتحانــات  فهــي الــتكلم أكثــر عــن المدرســة ليكــون معظــم كالمهــا عــن 

االمتحانات فهي كثيرة النسيان رغم أن أختها الكبرى تواصل تدريسها يوميا في المقابلة الثالثة،كانت الحالة 

ميلتهــا بهــا لهنــدام الغيــر متناســق وبــررت الحالــة ذلــك بعــدم القــدرة علــى منزعجــة نوعــا مــا بســبب إســتهزاء ز 

النهــوض بــاكرا وبالتــالي جــاءت مســرعة إلــى المنــزل لكــن مــن خــالل مــا قالتــه لمســت لــديها عــدم الرغبــة فــي 

لم تجلب معظم أدواتها والواجب المنزلـي خـالل  أنهالوال الخوف من األب كما  أصالالمدرسة  علىالذهاب 

معـــه  تحيـــث أن الحالـــة تفاعلـــ نحـــو االمتحـــان االتجـــاهنحـــو  االتجـــاهالرابعـــة قمنـــا بـــإجراء مقيـــاس  المقابلـــة

درجــة عــن المقيــاس مــا يــدل وحســب  63لهــا  توأجابــت علــى أســئلة لكــن التــوتر كــان باديــا عليهــا وقــد قــدم

علمهـا بـذلك  مفتاح التصحيح على معاناة الحالة من قلق االمتحان لتكـون المقابلـة الخامسـة واألخيـرة حيـث
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حاولت أن تطرح علي مجموعة أسئلة لتجد حلوال لما تعانيه من نخـوف وتـوتر كمـا أنهـا قبـل بدايـة مقـابلتي 

  .عن الدراسة مع زمالءها في مجموعات وبررت ذلك بصداع في الرأس اعتذرتمعها كانت قد 

  .فها في المدرسةنلمس خالل هذه المقابالت عدة جوانب فيزيولوجية وسلوكية ومعرفية تتعلق بتكي

 �J����� �J�� �J�ّ��ّدم أ��6 ا���ّم و ��ل ;�'� ا������ت ا������ ��� ��Mط�ء 'ّل ا���و��ت ا����


واء �ن ا�#��ب ا���ر*( ا���وس *( درا
���4 و ا��8ز�و�و#( ���J�* �J ا�;J'ل  �4�ا����� و �� �ظ4ر �

Jف ا���ر#( ��4 و 'ذا ا�
و'( �ن ��ل ���ف 
و'��� دا���� �J� �J��#!��ل ا��
م '�� �2م ا���ّم 

� ا�����دة *( ا
���رة ا���ّم 	
من خالل قلة التركيـز رغـم  حيث أكد خصوصا على جوانبها المعرفية ا$

ة اإلنتباه،تفتقـــد الحالـــة أيضـــا جلوســـها فـــي الطاولـــة األولـــى كمـــا أنهـــا تظهـــر فـــي مثيـــر مـــن األحيـــان مشـــتت

 قســـم و تتســـم فـــي كثيـــر مـــن األحيـــان بالعدوانيـــة،و بالتـــالي قـــدمت الحالـــة عـــدةللعالقـــات التفاعليـــة داخـــل ال

مظاهر سلبية معرفية في شبكة المالحظة وأخرى سلوكية خاصة منها السلوكات العدوانية وفقدان العالقات 

  .السيئالتفاعلية خالل الدرس ومع الزمالء وأيضا فزيولوجية والتي تظهر في الهندام 

  :االستنتاج

 اضـطرابالة وضعية تخوف وتوتر كبيرين تجاه االمتحان ما أكثر كثيرا على تمدرسها مـن خـالل تعيش ح

  :سلوكية وأخرى معرفية كالتالي في عدة جوانب فيزيولوجية،

  .فقدان العالقات التفاعلية داخل الدرس ومع الزمالء السلوكات العدوانية، :الجوانب السلوكية-1

  .ان التي تعاني منها الحالة بشكل دائم شتت الغنتباهحالت النسي :الجوانب المعرفية-2

  .الهندام السيء:الجوانب الفزيولوجية-3

  .وبالتالي فإن نتائج دراسة الحالة الثانية تخدم الفرضية الثانية

  :التشخيص

 األدواتتعانيه خالل تمدرسها هذا ما أكدته نتائج  كاضطرابقدمت الحالة حالة قلق االمتحان 

لتبدي  درجة، 63حيث قدم  نحو االمتحان االتجاهالمستعملة بما فيها المالحظة العيادية والمقابلة ومقياس 
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أيضا نفس األدوات إضافة إلى شبكة المقابالت مع المعلم التأثر السلبي لمظاهر سلوكية ومعرفية 

  .وفيزيولوجية للحالة نعكس مدى التكيف للحالة في المدرسة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :درا
� ا�	��� ا������

� ا����د��،����س :ا���د�� ��ل درا
� ا����� ھ�� �� ا�و
�	ل ا������         �ا����ظ� ا����د��،ا����

  .ا!�#�ه ��و ا!����ن وا
���رة ا���م
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& " ص.ن"�
�وات ، �درس *( ا�
�� ا����
� ا��دا	( ،ا�ط8ل ا�/��(  10ا����� ا�/��/� ، ذ'ر �

  .ن أ0ل ��ت و ذ'ر�ن $�و�ن ذوي �
�وى ����( ��وّ
ط �و�� �� �

أظ4ر ���ظ� ا����� و �#�وع ا������ت ���4 ��طJ� �J8ب �#�Jه ا$ب و ا$�Jت ، و J67ب و 

��د �#�ه ا$م $�4�ّ �6ر�� دا	�� '���ب �� إ
�Jءة ا��J0ّرف دا�Jل ا���Jت و *J( ا��در
�J أ�J' ،�J6ذ�ك 

��دم ا3'�راث و ا�����3ة و ����J> ا��Jوف ����Jدم �د��J ا��ر'�Jز *J( ا� ا�
�مأظ4رت ھذه ا$دوات  ����

 ����ض ا$���ن ��ث أّن '/رة �ر'�� و ا���ّ�ل �ن �'�ن �Oر ��ّل �ن �ر'�زه ، ر7م ذ�ك �م أ#د �0و

��رة *( ا�0�3ل ��� �'ن إ����� *( ا�'�م 
ر�A ��ث ��'ّم دون �8'�ر أ�����'.  

لى مع الحالة بعد فترة عقوبة قضاه لعدم تأديته الواجب المنزلـي مـع العلـم أن هـذا كان المقابلة األو 

ومـن خـالل الحـديث .يتكرر مـع كـل واجباتـه فقـد كانـت مقـابلتي معـه سـبب جيـد لـه ليـتمكن مـن تـرك الـدرس

معــه كــان يحــاول دائمــا تبيــان تخوفــه الشــديد مــن الدراســة خاصــة مــادة الرياضــيات كمــا أظهــر كالمــه أيضــا 

أمـا خـالل المقابلـة الثانيـة فقـد كـان جـل الحـديث حـول الدراسـة ليظهـر تخوفـه .عالقة المضـطربة مـع األمـرال

من االمتحانات بشكل خاص بمالمح تدل على التوتر كما أنه كان كثيـر الحركـة مـن جهـة والشـرود أحيانـا 

كان يتكلم دائما عن قرب  المقابلة الثالثة تميزت بكثرة الحركة عموما، وتشتت االنتباه حيث.من جهة أخرى

  .االمتحان في أي سياق للكالم كان أيضا كالمه عن زمالءه في القسم يدل على العالقة السيئة معهم

التـــوتر عليـــه رغـــم تقبلـــه  بـــدانحـــو االمتحـــان حيـــث  االتجـــاهكانـــت المقابلـــة الرابعـــة إلجـــراء مقيـــاس 

فتـاح التصـحيح علـى حالـة قلـق االمتحـان درجة ما يدل حسب م 60للمقياس وٕاجابته عن كل األسئلة ليقدم 

خالل المقابلة الخامسة كانت مالمح البكاء بادية على وجهه على عقاب قدمته المعلمة إلثارته الشغب في 

  .االمتحان بسهولة اجتيازالقسم وعند علمه بأنها المقابلة األخيرة حاول معرفة رأيي فيما إذا كان قادرا على 

 .الت سوء النظافة الذي تتميز به الحالةما كان مالحظ خالل المقاب

ا��( و ��� �����4 �ن طرف ا����� ��ل ;�'� ا������ت ا���ا���د�� أ��6 �� اOراء ا���د

���
���0 *( ا��8رة ا$��رة �A �4 ا�'��ر �ن ا�����،*4( ����( �ن �;�'ل '/�رة ���4،	أظ4رت *��4 ا

�1/�ث ا��
م،�7ر �'�رث ���دروس و '/�ر ا�;روذ إ�2راب ا!����ن،*4و *و6وي و '/�ر ا���ث 

��
 ، ����4،أ�� ��A� ���2 ز��ءه *4( 
�	� و 3 ��4م ����;�ط�ت ا��در
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 �4��ت إط�ر ا��'�ف 2د�ت ا����� �ن ��ل ذ�ك �دة �ظ�ھر *�ز�و�و#�� و 
و'�� و ��ر*�� ��درج '

����� )
بأشياء الخاصة القسم والفوضى الذي سببها ما فقد كانت جد مستاءة من عبثه المتواصل  .ا��در

  .يؤدي به إلى عالقة سيئة معها ومع زمالئه حس رأيها الخاص

  :ا�
����ج

2ق '��ر ������ ا����� #ّراء ا����3ن �� �ؤّدي إ�� �زا�د ��ّو*� ���4  �و���6 ا����� �دّل �

  :يولوجية نفصلها كالتاليذلك على جوانب سلوكية ومعرفية وفز  �0وA� �0 ا�2را��4 ����'س

  .فقدان التركيز تشتت االنتباه، :الجوانب المعرفية-1

أعراض سلوكية سلبية إثارة الشغب في القسم كثرة الحركة العبث بأشياء خاصة  :الجوانب السلوكية-2

  .بالقسم

  .سوء النظافة :الجوانب الفزيولوجية-3

سواء مع المعلمة والزمالء ولعل تعدد الجوانب  كل هذه الجوانب السلبية أدت إلى عالقات السيئة لها

السلوكية السلبية وتكرارها الدائم مقارنة ببقية الجوانب يؤدي إلى األثر السلبي لحالة القلق الذي يعانيه 

  الحالة من االمتحان

  .وبالتالي فإن نتائج دراسة الحالة الثالثة تخدم الفرضية األولى

  

  

  :التشخيص

األدوات المسـتعملة مـن مالحظـة و مقابلـة  من قلق االمتحـان مـا تؤكـدها نتـائجتعاني الحالة الثالثة 

جعــل ذلـك األثــر الكبيــر علـى التكيــف المدرســي درجــة  60بمعـدل  االمتحــاننحــو  االتجـاهمقيــاس  عياديـة و

عــدة  مــن خــالل بــروزو الــذي ظهــر عــن طريــق المالحظــة و المقابلــة العياديــة و إســتمارة المعلــم  للتلميــذ 

  .زيولوجيةيسلبية بما فيها المظاهر السلوكية والمعرفية والفمظاهر 
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   :درا
� ا�	��� ا�را���

� ا����د��،����س :ا���د�� ��ل درا
� ا����� ھ�� �� ا�و
�	ل ا������      �ا����ظ� ا����د��،ا����

  .ا!�#�ه ��و ا!����ن وا
���رة ا���م

JJ&  ا�����JJ ا�را���JJ" س.خ"�
JJ� ��JJن ا���ر،�JJدرس *JJ( ا�
��JJ ا����
JJ�،11 �JJن #�JJس ا�JJذ'ور، �

  .ا��دا	(،ا�ط8ل ا�/��( �ن أ0ل أر�A ذ'ور $�و�ن ��دو أّن �
�واھ�� ا�����( ��وّ
ط �و�� �� 

;�ر �رّ���، �ظ4ر ا����� �/��ب �7ر ��ّظ�8 و 3� ��
����  .'ذ�ك 

و  ّن ��ط�8 �ب �#�Jه ا$ب و ا$م و ا!�Jوة ،�ن ��ل ا����ظ�ت و ا������ت ��� ��دو أّ�� �'

ّم ا�'/�ر 	��ط�8 'ره و 67ب �ز����*( �ظره ، '�� �ّ�
Jم ����J>  ا����3د� *( ا��
م و ��ط�8 ��د �
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2�Jّ ا��ر'�Jز و �;Jّ�ت  �J ا��3��Jه�دّل �� ا�����3ة ��ث �ظJ4ر ���J ا��
Jّرب ا�J'8ري '/�Jرا �J� �Jدّل �

��ر �دم ر7��� *( ا��'ّم �A ا�:ر��Jء ���  ا�0�3ل،��ث أّن ����م ا�'�J إ���Jع'��J أّن .'�ن أ��6 �0ب 


Jر��  �د�� ��راوح ��Jن ا�
Jر�� و ا��طJ(ء�ّم '�J� Rز�J�� ونJ'� �J�ّ* ��J

Jب ا��واJ2ف و ا�����J ا��8�

��رة أّ�� *( ا�و2ف ا��8رح *4و �ط(ء *( '��� �طر��� �48و��'.  

بلـة األولـى صـعبا جـدا حيـث كانـت مالمـح القلـق والتـوتر ال تكـاد كان التواصل مع الحالـة فـي المقا

تفارق وجهه ليجيب عن بعض األسئلة الشخصية بطريقة سـريعة وغيـر مفهومـة أحيانـا كمـا تجنـب الحـديث 

إلنهــاء المقابلــة ســريعا أمــا فــي المقابلــة  فاضــطرتخــالل الــتكلم عــن زمــالءه  انزعاجــهعــن الدراســة وأظهــر 

إلمكـــان كســـب ثقتـــه عـــن طريـــق التحـــدث عـــن أشـــياء يحبهـــا لعـــل أهمهـــا اللعـــب فكـــان الثانيـــة حاولـــت قـــدر ا

كثرة النسـيان الـذي يعانيـه  باعتبارالتواصل بطريقة جيدة،وعند التحدث عن الدراسة أظهر تخوفا كبيرا منها 

م حسب رأيه خالل المقابلة الثالثـة حـاولن التأكـد مـن وجـود مشـكلة حقيقيـة فتـرة االمتحـان حيـث أظهـر معظـ

  .حديثه ذلك خالل التخوف الشديد منها وٕاصراره على موضوع النسيان

في المقابلة الرابعة كـان هـادئ بدايـة لتظهـر عليـه مالمـح التـوتر بمجـرد التحـدث عـن المقيـاس ومـا 

يحتويــه مــن أســئلة تضــم فــي مجملهــا موضــوع االمتحانــات لكنــه كــان يجيــب عنهــا ويواصــل الكــالم إلعطــاء 

درجـــة ليـــدل ذلـــك حســـب مفتـــاح التصـــحيح عـــن حالـــة قلـــق  63حيـــث قـــدم  تجاههـــااتبريـــرات عـــن مواقفـــه 

بعـــدها كانـــت المقابلـــة الخامســـة حيـــث كـــان كـــل كـــالم الحالـــة عـــن الدراســـة إضـــافة إلـــى التـــأخر . االمتحـــان

الصــباحي لــه وعــدم جلــب الواجــب المنزلــي أمــا عنــد علمــه بأنهــا المقابلــة األخيــرة حــاول تبريــر الحالــة التــي 

  .خوف الشديد الذي يصيبه خالل االمتحان رغم أنه يحرص عليها حسب قولهيعانيها بال

 باعتبـارخاصـة  لالهتمـامالذي أكـد أن الحالـة مثيـر  أيضا على شبكة المقابالت مع المعلم اعتمدنا

 اتجاهمزاجه المتغير بصورة سريعة جدا كما أكد المعلم عالقاته السيئة مع الزمالء والعدوانية المفرطة سواء 

،ليتميز أيضا بكثـرة التـأخر الصـباحي،الحالة الءه أو عن طريق العبث باألشياء الخاصة بالقسم وٕافسادهازم
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المظهر الخارجي للحالة تعمـه .تتسم أيضا بقلة التركيز و تشتت اإلنتباه و خاصة النسيان بدرجة كبيرة جدا

  .قلة النظافة و عدم الترتيب في الملبس

  .دا في إجابته خالل شبكة المقابالته يكون صريحا ودقيقا جالمعلم بالحالة جعل اهتمامإن 

  :ا�
����ج

���ش ا����� و���6 �و�ر و��وف و2ق ا����3ن �#��J، و�
Jب ا���Jم، ���J�/� �Jرة ��ھ���Jم   

  :زيولوجية كما يلييلنلمس لديه جوانب سلوكية ومعرفية وف

اصة بالقسم وٕافسادها،العبث بحاجيات الزمالء ما العدوانية المفرطة،العبث بأشياء الخ:الجوانب السلوكية-1

  .يؤدي إلى العالقات السيئة معهم

  .النسيان و قلة التركيز:الجوانب المعرفية-2

  .الهندام غير المرتب وقلة النظافة:زيولوجيةيالجوانب الف-3

السلبي  األثروبالتالي تظهر إلى الخطورة  باالتجاهإن الجوانب السلوكية المقدمة من طرف الحالة تتسم 

  .لحالة قلق االمتحان الذي تعانيه الحالة

  .وبالتالي فإن نتائج دراسة الحالة الرابعة تخدم الفرضية األولى

  

  

  :التشخيص

المالحظــة و  تقــدم الحالــة تــوتر وتخــوف مــن االمتحــان يعكــس معاناتــه مــن قلــق االمتحــان مــا أكــده أيضــا

ليــنعكس ذلــك ســلبا علــى عــدة  درجــة عنــه، 63الــذي قــدم  انإلــى االمتحــ االتجــاهمقيــاس  المقابلــة العياديــة و

   منهـا مـن خـالل المالحظـة و المقابلـة العياديـة و اسـتمارة المعلم،ف مظاهر تندرج في إطـار التكيـف المدرسـي

 .زيولوجيةيسلوكية وأخرى معرفية وأخيرا مظاهر فمظاهر 
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 ا��ر���ت-1  ����:  

  :ا���د�� ��� �ت ا��ث�ر	� ������� 

 .ا���ظ� ا����د�� 

 .ا������� �� ا���ت 

 .��د#�ورة ���� ��د ا���د ��د ا���ظ ����س ا�� �ه �و ا����ن 

  .ا����م إ$���رة 

  

   1 -1 - 
���  :ا��ر��
 ا�و���

  .��ط-ل ا����درسا+���ن �ؤ(ر $��� ��� ا� وا�ب ا�$�و#��  ��ق

��د#�ورة ���� ��د ا���د ��د  �و ا����ن ا�� �ه����س �ن /�ل ا���ظ� و ا������� ا����د�� و 

در �،  64و���60راوح �� ��ن �ث �د�ت ا���ت در �ت �دل ��� �������0 �ن �و ا����ن  ا���ظ

#ذ�ك ظ0ر ����0 در � #��رة �ن ا��و�ر .�� �دل $ب �-��ح ا��4�3 ��� ا������ة �ن ��ق ا+���ن 

�� رد ذ#ر ا����ن وا��دث ��7 �ث #��ت ا���ت �وا4ل ا��$�ؤل �ن  وا���ق /�ل ا������ت

�� ا�� �ح ��7��$وي �ث ر#زت ھذا �� �9#ده أ�	� درا$� ��د ا�ر��ن ا���.ا+���ن و إذا أ��0�# 

  .�و�ر و �9(�رھ� ��� ا���ل و ا+ھ���م ���درا$� ��� ظروف ا+�����ت و �� ��ز��0 �ن ��ق و

�د ظ0ر  ��� و ود �دة  وا�ب $�و#�� و ا$���رة ا����م، #ذ�ك �ن /�ل ا���ظ� و ا������� ا����د���

ا�$�و#�ت ا�$���� �� ا�ز��ء ا��� �0 إ�� ا�/طورة �? #(�ر �ن ا<��ن �� /��4 #(رة ا�ر#� و $���� 

�ث �د�ت ا���� أ���� �ظ0ر ��دان ������ت ا��-����� دا/ل ا��$م و �� ا�ز��ء،�ؤدي إ�� ا��دوا���،و

ا<و�� وا�(���� �دة أ�راض $�و#�� $���� ���دي ا���� ا�(��(� وا�را��� ھذه ا<�راض �در � و�#رار 

������  $����ا<(�ر ا�/��4 ا��ظ�ھر ذات  أ#�ر ���دم �ظ�ھر $�و#�� $���� ��#س ا���#�ف ا��در$? ��

  .���0 ا��دوا��� �� �ؤ(ر ��� ���� ا�����ذ
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 1-2- 
����
�  :ا��ر��
 ا���

  .��� ا� وا�ب ا���ر��� ��ط-ل ا����درس ��ق ا����ن �ؤ(ر $���

�����و ا+$� ���ت ا�$�و#�� و ا����  ����B ا���ت �ن /�ل  ا����د�� �م ا�����د ��� ا���ظ� وا��

و�� �3�4 ���7 �ن �و�ر �� رد ذ#ر ا����ن #ذ�ك �� أ#د ��� ��ق ا����ن،#ذ�ك �� � ��0 ا+ �����

���س ا�� �ه �و ا����ن� CD��� ن ھو�در � ا��� �دل $ب  64و��60 ��ن  أ#د ��� ��ق ا���

��� ��ق ا+���ن ��� 3�  .�-��ح ا��4

$���رة ا����م ��$�� �دة �ظ�ھر ��ر��� ��� ���0 ���ت أ�	� ا���ظ� و ا������� ا����د�� وإ �ن طر�قو

 CD��� �4ل ا�����ذ،وو د�� �ن /�لا+����ه و �دم ا��ر#�ز و ا��$��ن ا�ذي �7 ا<(ر ا�#��ر  دا ��� �

ر$? ���#س ذ�ك ��� �#�-7 ا�م  ا���� ا<و�� وا�(��(� وا�را��� و ود �دة أ�راض ا�درا$� أن #ل �ن 

��� ا�(���� ا���ظ0ر���و �ؤ(ر  در �ت أ#�ر ���دم �ظ�ھر ��ر��� $���� ��#س ا���#�ف ا��در$? ��

أن ��ق �دد ��� �7��4 ا����� و ا�� �ح ا��در$?،�ذ#ر ھ�� درا$�ت $�ر#$ون ���د�را��? ���ت 

��� #��ر�ن ا�����ذ �? �وا �0 ا+���ن �#ون ���? ا�در � ��ل ا+���ن ��#ون �7 دور �-#�#? 

ا����� ��ن ��ق ا����ن  تدأ#درا$� �د��0 ز#ر��ء �و��ق أ�د �ث ا������ت ا���ر��� ،#ذ�ك ھ��ك 

  .وا���0رات ا�درا$�� وا���4ل ا�درا$? ��/�ص إ�� و ود ���� $���� ��ن ھذه ا����Bرات

0م �4ور �? ا��درة ذوي ا���ق ا����? �? ا+���ن �د� ���0 ��د ا�� �? �ؤ#د أن ا�����ذ أ�	� درا$�

  .��� ا��ر#�ز

  

    1 -3 -

 ا��ر��
 ا���������:  

  .��ق ا����ن �ؤ(ر $��� ��� ا� وا�ب ا�-�ز�و�و �� ��ط-ل ا����درس

ا����د�� ��� ��B ا���ت و ا+$� ���ت ا�$�و#�� و ا$�/د��� أدوات �ث �د�دة ��� ���0 ا���ظ� 

�ن  أ�	�  ظ0رت /���0 ا���ت �/وف �ن ا����ن ���9#د ذ�كا��? أ ا����د�� وا�������ا+ ������ 

در �  64و 60 و ا���راو� �� ��ن طر�ق ����س ا�� �ه �و ا����ن ا�ذي أ�دت ���D 7 �� ا���ت

#�� أ#دت درا$�ت ���0 ��د ا�� �? أن ا�����ذ ذوي ا�در �ت ا������ �? ��ق ا+���ن، ا������ة �ن

?��  . �0م أراء $��D �ن ا<$��D ا������� ا���ق ا+��

�ث ا$���رة ا����مو#ذا  ا����د�� وا������� ا����د�� ��ظ���+����د أ�	� ��� أدوات ا�درا$� �ن ا� ،

  �ظ�ھر ��ز�و�و �� ��� ���0 �دم ا����$ق �? ا����س و��� ا��ظ��� �� �ؤدي  أظ0رت ���CD ھذه ا<دوات
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ا����  ���ظ0رت .ذ�ك ��� ز��ء ا��$م $ب در � /طورة ا��رض إ�� ا<�راض ����� و ���#س

  ا�(���� وا�(��(� وا�را��� أ�راض ��ز�و�و �� $���� ��� ���0 ا��0دام ا�$�G و$وء ا��ظ��� و�Fرھ� ���دم 

ذ ��+����د �ن ا���ت �/و�� �ن ا<�راض �� ا<�راض �� ���#س ��� ���� ا�����ا���� ا<و�� �-س 

إ�� $وء ا����� دا/ل ا��$م ،+����د �ن ا</ر�ن و ا��دوا��� ����#س ��� ا��#�ف ا��در$? �ؤدي 

��ت ��ؤدي إ�� $وءه��.  

 

 

 



  :ا�
	ل ا�����

  ������ ا�
ر��ت
  

  

  

  ������ ا�
ر�� ا�و�� 

  ������ ا�
ر�� ا������ 

                                                                                                        ������ ا�
ر�� ا������ 



 ا���رس

  
  أ...........................................................................................إھداء

  ب...........................................................................................	�ر 

  ج.........................................................................................ا��رس

  و.................................................................................���ص ا���ث 

  1.........................................................................................��د��ا� 

�ل ا�ول  :ا�

  �� ا�درا���د�ل إ

  4..............................................................................ا���ث!� �إ	� 

  4.......................................................................$ر# !ت ا���ث

  5...................................................................ا��و#وعأ��!ب إ�% !ر 

  5.......................................................................أھ� � ا���ث 

  5.......................................................................أھداف ا���ث 

  6.......................................................................�(�) ا���ث 

  6.......................................................................�دود ا���ث 

  ..6....................................................................ا�%-!ر ف ا,+را* � 

  

�ل ا�/!(.  :ا�

�. و ا�%ر�وي ��طل  ا��در�� و ا�(�و ا�(

  8.......................................................................%�� د 

  8...........................................�را�ل ا�(�و 2(د ا�طل ��ب ��2!ء ا�(س 

 10...............................�ط!�ب ا�(�و ��طل ا��%�درس ��ر��� ا�طو�� ا��%و�ط� 

  11................................� ��طل ا��%�درس $. ا��ر��� ا,�%دا* �ا���!*ص ا�(�!*  

 ��  11...........................................�!+!ت ا�طل � ن ا�� ت و ا��در

��� ��طل )�!� ��  12...........................................ا��در

 ��  14...................................................................�+!4ت ا��در

��%!�.......................................................................14  



�ل ا�/!�ث  :ا�

  �6ق ا,�%�!ن

  16.......................................................................%�� د 

16.....................................................................��وم ا���ق   

16....................................................................��وم ا,�%�!ن  

17.....................................................................��وم �6ق ا,�%�!ن   

  17.......................................................................نأ(واع �6ق ا,�%�! 

  17.......................................................................أ��!ب �6ق ا,�%�!ن 

 19.......................................................................أ2راض �6ق ا,�%�!ن 

  19.......................................................................أ/!ر �6ق ا,�%�!ن 

� ر �6ق ا,�%�!ن   20..............................................................(ظر !ت %

  21.......................................................................ا�%� ف �ن �دة ا���ق 

 ��%!�.......................................................................22  

�ل ا�را�;  :ا�

.�  ا�%� ف ا��در

  24.......................................................................%�� د 

24.......................................................................��وم ا�%� ف   

 � �24......................................................��وم ا�%� ف ��ب ا��دارس ا�(  

  25.......................................................................��ددات ا�%� ف 

  26.......................................................................أ�!� ب ا�%� ف 

  26.......................................................................أ(واع ا�%� ف 

 .��ر ا�%� ف ا��در!)28..................................................................2  

  30.....................................................ا�%� ف ا��در�.ا�-وا�ل ا���!2دة �2�  

  30................................................................�ظ!ھر ا���وك ا�%� . ��%�� ذ 

  31...............................................................�ظ!ھر ا���وك ا�<%� . ��%�� ذ 

 ��%!�.......................................................................32  

  

  

  



�ل ا��!�س  :ا�

  ا,+راءات ا��(�+ �

  34.......................................................................ا�درا�� ا,�%ط<2 � 

 � �!��  37....................................................................ا�درا�� ا

   

�ل ا��!دس  :ا�

  2رض ا�(%!*)

  40 ......................................................................درا�� ا��!�� ا�و�� 

  43.......................................................................درا�� ا��!�� ا�/!( � 

  46.......................................................................درا�� ا��!�� ا�/!�/� 

  49.....................................................................درا�� ا��!�� ا�را�-� 

;�!��ل ا�  :ا�

  �(!6	� ا�ر# !ت

  53.......................................................................�(!6	� ا�ر# � ا�و�� 

  54.......................................................................�(!6	� ا�ر# � ا�/!( � 

  54.......................................................................�(!6	� ا�ر# � ا�/!�/� 

  55......................................................................................�!%��ا� 

  56..................................................................................ا,6%را�!ت 
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�����:  
 


���� ھذا ادرا�� ا�ظر�� وادرا�� ا�ط
�	�� �ن ��ل ���� إ�
�ن ��ق  �و ��� و!ود ا

���ذ �� ا'����ن و ا�&�ف ا�در�$ وا�$ �#م  ���ق ا(����ن )�� ا�&�ف ا�در�$ 	 $
��ا*�ر ا

�ب &�-� ��ؤدي إ� ظ-ور )دة �ظ�ھر � ر+�� و��و&�� و+� ��
�إط�ر �وء ا�&�ف +$ ز�وو!�� �

���ذ،و 
�� أن ا�&�ف ا�در�$����ل ا!�د و  #روري و أ���$ ا�در�$ �����ذ �ن أ!ل ا�� �
���


 ���ب )��
�5 ا�در�$ و � ود ��ا�!�ح ا� ر+$ و ا�ر
وي +7ي )را��ل �وا!5 ھذا ا�&�ف �را!6 ��

���ذ دا�ل �در��5�$ ا���
�و��ت 
ؤرة  �ن !��6 ا�وا�$، و  ��!ب أن ( �&ون إ&���ب ا� �رف و ا

��� ا'!���)$ و ا�در�$ �:���ذ ا��ر&�ز ا�در�� و &ن �!ب أن �#�ف إ� ذك ا'ھ���م 
�&�ف ا

����! . و &ذا 
#��5 ا�>��� و ا


