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 أ
 

 شكر وتقدير
 

 قال اهلل تعاىل:

َوأَْدِخْلِِن ِبَرْْحَِتَك  )َربِّ َأْوزِْعِِن َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِِّت أَنْ َعْمَت َعَليَّ َوَعَلٰى َواِلَديَّ َوَأْن أَْعَمَل َصاِِلًا تَ ْرَضاهُ 
اِِلِنَي( النمل    .91ِف ِعَباِدَك الصَّ

مباركا فيو، ملء السموات وملء األرض، وملء ما شئت من شيء اللهم لك اِلمد ْحدا كثريا طيبا 
بعد، أىل الثناء واجملد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. أشكرك ريب على نعمك الِت ال تعد، وآالئك 

الِت ال حتد، أْحدك ريب وأشكرك على أن يسرت يل إمتام ىذا البحث على الوجو الذي أرجو أن ترضى 
يزيل للمصفىى األمني الذي كانت العلوم والعلماء لو نور األولني روول ا هل صلى ا هل بو عِن. والشكر اجل

 . عليو وولم
اعرتافا بالىضل وتقديرا للجميل، أود أن أتقدم بالشكر إىل من رعانا طالبني  ِف شهادة املاورت األوتاذ 

البحث والباحث، الذي جاد على  -بعد ا هل تعاىل -الىاضل األوتاذ " حجار حممد " الذي لو الىضل
بعلمو و جهده ووقتو من أجل البحث منذ أن كان املوضوع عنوانا وفكرة إىل أن صار حبثا. فلو مِن 

 ."الشكر كلو والتقدير والعرفان يا اوتاذي" دحون العمري
و شكر خاص لكل "أعضاء جلنة املناقشة "على تصويب البحث وتقييمو إىل كل األواتذة و عمال 

 .بد اِلميد ابن باديسمكتبة ع
و شكرا إىل كل من  شجعِن و شد من أزري و لو بكلمة طيبة و  قدم يد املساعدة إلجناز ىذا البحث 

خاصة عائلِت الكرمية و أخص بالذكر األوتاذة " يسعد نسيمة " الِت كانت هلا ملستها اخلاصة ِف اجناز 
 املذكرة.
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 هداءاال
 

 .الكرميني حىظهم ا هلدين لاىدي مثرة جهدي إىل الوا

  إىل أصدقائي األعيزاء 

  .كل من واعدين ِف اجناز ىذا العملوإىل   

 .درقام اِلبيب
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 االهداء
 

 أعيز ما أملك " والدي الكرميني".إىل 

 إخويت وأخوايت حىظهم ا هلإىل و 

 وكل االصدقاء كل بامسو.
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 ملخص الدراسة

الحالةالنفسيةلتالميذالطورالثانويفيامتحانالتربيةالبدنية.:دراسةعنوان الدراسة

تهددددددالدراسددددةالددددلدراسددددةالحالددددةالنفسدددديةلتالميددددذالطددددورالثددددانويفدددديامتحددددانالتربيددددةالبدنيددددة 

تلميددددذللت لددددييالثددددانويبوخيددددةرليددددوانا تيددددرتبطري ددددة  ددددوا ية350تكونددددت ينددددةالبحددددثمددددن

وا تمددددنا لدددلالمدددنهبالوودددفيبا،سدددلوبالمسدددحي وطبدددواخسدددتبيانكددد دا بحدددثو ول دددتالبياندددات

.spssحوا ياباست دايبرنامبالروياخحوا يةلل لوياخ تما يةا

و نددددتحليددداالنتدددا بتددديالتووددداللدددلانالحالدددةالنفسددديةللتالميدددذم بولدددةاثندددا ا تيددداوامتحدددانالتربيدددة

البدنية وتيال روجبم مو ةمناخقتراحات منها:

اضية.وياد الح يالسا يلماد التربيةالبدنيةوالري-

الهياكددداسدددةفيمددداي ددداال تدددادالتكنولدددو ي تدددوفيراخمكانيددداتالالومدددةلطسدددتاذمدددنطدددردالم س-

 والوسا ا(.

 :الحالةالنفسية ماد التربيةالبدنيةوالرياضية.الكلمات المفتاحية
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Résumé de l’étude : 

 

 L’intitulé de l’étude : l’étude de l’état psychologique des apprenants au cycle 

secondaire dans une épreuve de l’éducation physique. 

 La recherche vise étudier l’état psychologique des apprenants au cycle 

secondaire dans une épreuve de l’éducation physique. L’échantillon de la 

recherche  à été composé de 350 apprenants lycéens de la wilaya de Relizane, 

choisis de manière aléatoire. On s’est procédé à travers l’approche descriptive de la   

méthode d’enquête à savoir  un sondage adopté comme outil de recherche. Les 

données ont été traitées par le programme ‘packs statistiques  des sciences 

sociales’ (Statistical packages for social sciences) spss. 

 Suite à l’analyse des résultats, on est arrivé à l’idée suivante : l’état 

psychologique acceptable des lycéens lors d’une épreuve de l’éducation physique.  

Ainsi, des propositions ont été suggérées comme : 

- Elever  du volume horaire de l’éducation physique et sportive comme 

matière d’enseignement.  

- Fournir les ressources nécessaires pour le professeur par l'institution en 

termes d'équipements technologiques (structures et moyens). 

Les mots clés : l’état psychologique, matière de l’éducation physique et sportive 
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Summary of the study: 

 The title of the study: the study of the psychological state of learners in the 

secondary cycle in a physical education test. 

 The research aims to study the psychological state of learners in the 

secondary cycle in a physical education test. The research sample was made up of 

350 high school students from the Relizane wilaya, chosen at random. We 

proceeded through the descriptive approach of the survey method, namely a survey 

adopted as a research tool. The data was processed by the 'Statistical packages for 

social sciences' program spss. 

 Following the analysis of the results, we arrived at the following idea: the 

acceptable psychological state of high school students during a physical education 

test. Thus, proposals have been suggested as: 

 - Increase the hourly volume of physical education and sports as a teaching 

subject. 

 - Provide the necessary resources for the teacher by the institution in terms 

of technological equipment (structures and means). 

 Key words: psychological state, subject of physical education and sports 
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 :مقدمة -1

تعددددتربيت أهددددالر اددددمعرتددددشرربيو توعددددماربيأيدددد هالرئرةش فددددم رةميت أهددددالر ددددئ ر م  ددددال رةفددددنر

وددد فلربي هدددمنرةدددنرت وهدددالربمةددد بترئرتدددهمرودددئب أفجرئر ة دددم  جرئرتدددت ه رب ادددموفجرئرتهئهتفدددم ر

بيدددلربيعودددمرئربم تفدددمترئرت ددد ربمةددد بترت دددلربيتوماددد رةميت أهدددالر دددنر ودددمرب فدددمرتدددتة ربيو توددد ر

رئاه الري مربيوي شاررررئربي فئضرأممة بترئربي  نرأمألوج.

تعدددتربيت أهدددالربيأت هدددالر ت دددمرودددةربيت أهدددالربيعمودددال رةفدددنرتفدددت رت دددلربتدددتبتربيودددئب ةربيتدددمي ر

 توعدددإلرةووم ادددالر ادددوهمرئته هدددمرئو ههدددمرئ ع دددإلر دددمت رت دددلربب تدددممرئبيههدددمجرأئب أدددإلر  دددئرو

بي همضدددالرودددةرودددشمر تدددالربيت أهدددالربيأت هدددالرئبي همضدددهالريفدددمر هودددالر امادددهالرةدددنر هدددمنربي ددد تريودددمر

تهتوددإلروددةرةئب ددتر اددوهالرئر  اددهالرئرب تومتهددالرئرت أئهددال ر وددمرت  دد ربي دد تربيعهددتربي  اددهالربيتددنر

غميأدددمرودددمرتادددأ ريدددإلرتدددعئأمارئربضددد  بأمار  ادددهال.ر ودددمرت  ددد ربي ددد تربيعهدددتربي  ادددهالربيتدددنر

ريأمرومرتاأ ريإلرتعئأمارئبض  بأمار  اهال.غم

ئرهدددد كربي متدددد رئربيعددددميجريادددده وئ ترة ئهددددتير ةربيه دددد ر ميددددالروددددةربيوددددئ ربي ددددموضرئر

بييددتهتربيددتمرهتو دد ربي اددمةرئرهاددأ ريددإلربي وهدد روددةربأليددجرئربيضدده  رئربيه دد رهع ددنربم تتددمم ر

ر   .ئربييوصربيه  رهتئ  ربيي رتب ومرئرهأتئروتيم ومروتئت ربألتتم رئروض

ئيعددمر ددتبروددمرتةع ددمربيددلري ت دد  رةددنر ددتنربيت باددالربيددلروافدد روددةربيواددم  ربم  عميهددالرئ ددئر

ربيه  ربيتمرهعتأ رام   رو ه  رةنرو توع مربيهئج.رر

ةددميت ه باربيو م  ددالربيتددنرت دد  رةددنر ددتنربيت باددالربيددلروافدد روددةرواددم  ربم  عميهددالربيتددنر

بيددتمرهعتأدد راددم   رو هدد  ريددتكرتشوهددتررت ددمترتادده  رت ددلر  اددهالربيتشوهددترومتددالرئر ددئربيه دد 

 دددتنربيو   دددال رومتدددالرو فدددمربي هتهئيئ هدددالرئبيعه هدددالرئبي ئ ئيئ هدددالرئبم تومتهدددالر دددنربيتدددنرودددةر

ريأ فمربةرتؤو را أهمرت لر ب الربيو ب  .

ئوددةر ددتبربيو   دد رت وددةر  وهددالر ددتنربيت باددالرةددنروع ةددالرتددأوه رربيه دد رت ددلررتشوهددتربيو   ددالر

 بيأت هالرئبي همضهالر.بيوم ئهالرةنرربيت أهالر

 اإلشكالية: -1

تعتأددددد ربيت أهدددددالر دددددتالر دددددمجرأمي ادددددأالريش ادددددمةرأتددددد الرتمودددددالرئأمي ادددددأالري تشوهدددددترتبودددددمر

بيوؤاادددماربيتع هوهدددالرأتددد الرومتدددالرم فدددمرتودددتنرأدددأعضربي ئب دددتربيتدددنرتعدددئترت هدددإلرودددةر ددد بالر

ووم اددالربم يدد الربيأت هددالربيتددنرمرتتئ دد رت ددلربي م دد ربيأددت نرةهدد رب وددمرتوتددتر وم  ددمربمه مأهددالر

 اددددهالرئبم تومتهددددالرئبيوع ةهددددالرئبي   هددددالرئبيوفم هددددالرئيعددددمرب ددددتجربي مةعددددالربيددددلربي ئب دددد ربي 
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بي تدددئصربيتدددنربيدددم اربيدددلرب وهدددالربي يدددم ربيأدددت نرت دددلربيوادددتئكربيهدددئونرودددمرت ددد نراددده ب ر

بةرت دددلربيودددئب ةربةرهودددم عرتو ه دددمارأت هدددالري و مةادددالرت دددلربي هم دددالربيأت هدددالر ودددئب ةرتدددمي ر

الربةربم ادددمةره دددئةرب ادددمةرةهددد رت دددتومر ودددمرت ددد ربيوؤيددد رتيددده ه رةدددنر ادددميتإلر وميهدددماربيت أهددد

ه عددد رئودددةرودددشمرودددمرت    دددمربيهدددإلر  دددتربةربيت أهدددالربيأت هدددالرئبي همضدددهالرتافددد رودددةرودددشمرودددمر

هادددتوو نربيت وهدددترودددةربيو تادددأمارودددشمربي يدددم ربيأدددت نرئبي همضدددنر ودددمره دددتوعربي ددد ترو فدددمر

نرتددؤو رادد أمرت ددلربي ب ددالربي  اددهالرئبي اددوهالرةهددترهتددأو ربي دد ترأددأعضربيعئب دد رئبيويددم مرئبيتدد

يوتدددهالربيت وهدددترئ ودددمرهددد كربي متددد رادددعهتربيعدددت رت دددلرب فدددمريدددعئ رتدددمجرتادددئتنر  دددالربي ب دددالر

هةربي  وتدددهةر وددد بتةتهةرئهع دددنروادددتهأ هالرئبيهدددئبوهعر تددد رتع هددد ر دددمترأأ دددتب ئبم تودددمجر

بيضدده ربيوادد ئ رأميتأوددمرئبيت  هدد ر ددتي رتئ دد رتددتجربي ب ددالربيددلربةربيه دد رهتددأ ر  ودد ر ددت ر

ئةروتتبو دددمروددد رو   دددالربيو ب هدددالرئبيتدددنرتعتأددد رئ دددت مرويددد  الربترم دددارئاددد مرمرت دددتومره ددد

هادددئتنربيت بهدددالربي مةهدددالرأماددد ب ر دددتنربيو   دددالرةفدددنرو ودددئلرودددةربيت هددد باربي  ادددهالرئبي ادددوهالر

ةتدد  ر ماددوالرةددنربي هددم ربيتددنرهودد رأفددمربيت وهددترأو وئتددالررئبيأهئيئ هددالرة ددنر ددتنربيو   ددالر  ددت

و   دددالررأل فدددمبي  ادددهالرئبي ادددوهالربيتدددنره ب دددمربيعدددميجر هددد ريدددئ رودددةربيوت هددد باربيأهئيئ هدددالرئ

افدددئ رتأددتئرت دددتومرهتددمربي ددد ترادددةربي يددترت دددلربيتدددعهتربيهددم ئ نرئودددةرأدددهةر ددتنربيت هددد بار

 ر.بييع رت لربيت ةرئافئ رت ه بارت لرواتئكربيتئارئبي وئر

ئوددددةروددددمراددددأ ربيت دددد  ر يهددددإلرةدددد ةربيت وهددددترههدددد رت ددددار م  ددددالروددددةربيت هدددد باربي  اددددهالر

بم تومتهددددالرئبياددددد ئ هالرئبيت  ه هدددددال رئه ددددتر  ادددددإلرهعددددده رةددددنرو دددددممربم  عدددددمماربياددددد أهالرئ

ئببه مأهدددال رئتت دددئةريتهدددإلرأعدددضربيضددد ئ ربي  ادددهال رئغهددد ر ةرت ودددمالربيت أهدددالربادددتت  ئبر دددتبر

بيوئ ددد رودددةرودددشمر تودددممربيت أهدددالربيأت هدددالرئبي همضدددهالرأمتتأم  دددمرو   دددمر ه مأهدددم رئ ئاددده الر

مرئو دددممري ت  هدددرربي  ددد مرئبي  ادددنرئبم تودددمتنري ه ددد ربيدددتمرهعهيدددإل ره دددترةهفدددمربيت وهدددتروت  اددد

ئت هدددإلر  ددد رربيتادددمؤمربيتدددمين3ر دددمرهدددؤو ربيه ددد ربي  ادددنرت دددلرتشوهدددتربي دددئ ربيودددم ئمرةدددنر

ربوت مةربيت أهالربيأت هالرئربي همضهال؟

ر ةربب مأالرت لر تبربيتامؤمربيعمجرهاتئ  ربب مأالرت لربألا  الربيتميهال3ر

ودددةربي ميدددالربي  ادددهالريه ددد رتشوهدددتربي دددئ ربيودددم ئمر و دددمالربوتأدددم ربيت أهدددالرر هددد رهدددتجرتو هددد ر-

ربيأت هالرئربي همضهال؟

 ددمر  ددم رةدد  رةددنرت ههدد ربيه دد ربي  اددنريددتكرتشوهددتربي ددئ ربيوددم ئمر و ددمالربوتأددم ربيت أهددالرر-

 بيأت هالرئربي همضهال؟
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ر:البحث فرضيات -2

ر:الفرضية العامةر-

بةربيه دددد ربي  اددددنرويدددد  الر ههههددددالري تشوهددددتربي ددددئ ربيوددددم ئمر و ددددمالربوتأددددم ربيت أهددددالربيأت هددددالرئرر

ر.بي همضهال

رب ت ملربيه  ربي  انري تشوهتربي ئ ربيوم ئمر و مالربوتأم ربيت أهالربيأت هالرئربي همضهال.ر-

  أهداف البحث: -3

روتكريهئلر   ربموت مةريتكرتشوهتربي ئ ربيوم ئمرر-

ر مرتئ ترة ئ رأهةرتشوهتر ئ روم ئمرر-

  مرتئ ترة ئ ر  تم هالريتشوهتر ئ ربيوم ئمرأهةروتئا رت  مارر-

 أهمية البحث: -4

ودددتكرتدددأوه ربيه ددد ربي  ادددنرت دددلرتشوهدددتربي دددئ ربيودددم ئمرةدددنربوت دددمةربيت أهدددالربيأت هدددالرئر أددد بترر-

ر.بي همضهال

روهالر  أ رةنربي  ع.ربيتشوهت أ بتر  وهالربيت أهالربيأت هالرئبي همضهالرةنر  ام رر-

ربي ومتهالرت لربيت وهتروةربي م هالربي  اهال.ربأليعم تا ه ربيضئالرت لرتأوه رر-

بيو   ددددالربيوم ئهددددالرو   ددددالروفوددددالر ددددتب رئر ه ددددالرت ددددئمروتدددده هالرةددددنر هددددم ربيت وهددددتر -

ئتئبةهدددمروددد ربيو   دددالربي امادددالربيتدددنرهعهيدددفمربيت وهدددترةدددنرت ددد ربي تددد  رئ دددنرو   دددالر

ت تودددإلرودددةرت هددد بار  ادددهالرئةهتهئيئ هدددالرئودددمرتو هدددإلرودددةربضددد  بأماربيو ب هدددالرئودددمر

 ئت بتمارةنرئ تب إلرة ةرتبي رهأوترأعتر و رومتالروةربي م  ربي  ان.

 أدددد بتر  وهددددالربيت أهددددالربيأت هددددالرئبي همضددددهالرةددددنربيو   ددددالربيوم ئهددددالرئ  ددددتبةفمر ئادددده الر -

ت ددمئتر ميددالرت أئهددالر ددمت  رت ددلرتددشمربيويددم مربي  اددهالريددتكربيت وهددتر تددلرتاددو ريددإلرأ

ئريإل مأدددالرت دددلر دددتنربيتادددمؤمار ادددو مرأ و دددمربيدددلر ادددوهةرت مئي دددمرةدددنربي م ددد رربيه ددد 

ةتدددمرهت دددت رتدددةربيه ددد ربي  ادددنرئر  ددد ربموت دددمة.رئةتدددمرهت دددت ربي اددد مرةتددد هة ر

ةهدددترت دددمئمربيت بادددالربمادددت شتهالربيت أهدددالربيأت هدددالرئبي همضدددهالر ودددمربيهادددجربيت أههدددنرتدددةر

 جربيت  همربيعمجري  تم لرئر أ فمرأميت باماربيامأهال.ئ تم لربيت باالربيوهتب هالرو

ر

ر

ر
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 التعريف بمصطلحات البحث

هتوهدددددترأميويدددددهالر ئربي تددددد ر ئرتدددددتجرتدددددئت ر ئربيه ددددد ربيدددددتمرر ربئ3رودددددئالقلققققق  -1

 بماته ب رئر وه برومره ئةرب  عمينراأأإلرو فئم

ئهو ددددةرتع ه ددددإلرب  ب هددددمرأميت  ددددالربيتددددنرهت تددددمرت هفددددمربي دددد تروددددةروددددشمربألتب ر

 . بيواتوتوالرةنربيت باال

ت ددددنربيو   ددددالربألاماددددهالرئرتوتددددتري مهددددالربياددددةر بيو   ددددالربيتددددنالطققققلر اليققققا ل :  -2

ةدددنر دددتنربيو   دددالرودددةربيئادددم مربألامادددهالري دددتع جرئرربيتدددأ ه اددد الر هددد ره تهدددمر11

ربيت هه رئربي فجربيلربي  الرئربي ام .

 رتفدددت ر دددنر دددتالرمرهت دددت رودددةربيت أهدددالربيعمودددالرر:البد يقققة ل الرياضقققيةالتربيقققة  -3

بيدددلرت دددئهةربيودددئب ةرأدددت همرئرته هدددمرئرب  عميهدددمرئرب تومتهدددمرأئباددد الرتدددت ربيدددئبةر

 و فجربياهم ربيأت نر.ر

رل البحلث المشابهة:  الدراســــات الســــــــابقة -5

-2001 موعددددالر ادددد  ه الرسققققحلام محمققققد ع بققققد السققققعيد مققققراد  ت باددددالر ددددمجرأفددددماألللقققق  : 

بي همضدددهالرةددنربيضدددأ ربم  عدددمينريدددتكرتشوهدددتربيوم ئهدددالرت ددارت دددئبةيربيت أهدددالربيأت هدددالرئرر2002

رر3ا الري ه راف اربي تم لربيتميهالر11-15وةر

بيوتعددددتت ر و ددددمالر تددددالربيت أهددددالرربي همضددددهالبةرووم اددددالربأليعددددم رئربأل يدددد الر -

 بيأت هالرئربي همضهالرهيع رأم تهمرر  ان.

أع دددئبةريرر اددد  ه ال2002-2001 رادددت بتنرت هددد ت هددد ررشقققكراد دددمجرأفدددمر ميأدددمةرراليا يقققة :

ريو   الربيوم ئهالرت باالراوالربيتئت .يربي همضهالبموم ربي  اهالري تالربيت أهالربيأت هالرئر

بي تددددم ل3ر  أددددالرو   ددددالربيوم ئهددددالرهتوهددددتئةرأددددميتئت ربي  اددددنربيعددددمينر و ددددمالر تددددالر

اددد أهمرودددشمر و دددمالربألتبالربيت أهدددالربيأت هدددالرئربي همضدددهالرئرتأوه  دددمروعدددمرت هدددإلره دددئةر

ر.بي همضن

ئ ددتر ددمجرأفددمر ميأددمارأددةرتيهوددنر  وددئرئرتدد  بئمروئيددالرئرغ ددممرةم وددالرئر وهددتمر3رالياليققة

ةدددددنر موعدددددالر اددددد  ه ال رأع دددددئبةرتئ ربيت أهدددددالرر2001/2002  دددددئكرةدددددنربياددددد الربيت بادددددهالر

ربيأت هالرئربي همضهالرةنربيتو ه روةربمض  بأماربي  اهالريتكرتشوهتربي بأعالروتئا .

بي همضدددهالرتئ بر ه مأهدددمرةدددنربيتو هددد رودددةرأعدددضرت عددد ربيت أهدددالربيأت هدددالرئرالفرضقققية العامقققة : 

ربمض  بأماربي  اهالريتكرتشوهتربي بأعالروتئا .
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ر3ري ت أهالربيأت هالرئربي همضهالرتئ رةنربيتو ه روةر ت ربيه  رالفرضية الجزئية

3ر ةربيت أهددددالربيأت هددددالرئربي همضددددهالريفددددمرتئ رةددددنربيتو هدددد روددددةرأعددددضرال تققققائم المتلصقققق   ليقققق 

رميه  ر و مالر تالربيت أهالربيأت هال.بمض  بأماربي  اهالر 

ر32002/2010ر   ت ددددمربي  أددددالر بأ ددددنربياددددعهترئرأددددئ   رادددد هومةرأ موعددددالرأادددد   رالرابعققققة

ي  اددددنريددددتكرأع ددددئبةرتئ ر تددددالربيت أهددددالربيأت هددددالرئربي همضددددهالروددددةربيتو هدددد روددددةربيضدددد  رب

رتشوهتربيو   الربيوتئا ال.

تئ رةعدددممرةدددنرتو هددد ربيضددد  رر3رت عددد ر تدددالربيت أهدددالربيأت هدددالرئربي همضدددهالالفرضقققية العامقققة

ربي  انريتكربيو ب ههة.

3رب ت ددددملرت  ددددالربيضدددد  ربي  اددددنر أددددمرووم اددددالر تددددالربيت أهددددالربيأت هددددالرئرالفرضققققية الجزئيققققة

ربي همضهالرريتكربيتشوهت.

ئر دددترتئتددد ار دددتنربيت بادددالر يدددلرتأ هدددترة ضدددهتفمربيو  ئ دددالرئر دددترو  دددارأ ته دددالر ه مأهدددالر

ررتتتجرت الربي  ضهالربيو  ئ ال.

 عل  الدراسات السابقة: لي التع

 ددتةاربيت باددماربياددمأهالر يددلربيأ دد رت ددلرت باددالربي ميددالربي  اددهالرمققد حيققث األهققداف:  -1

ئر تددد ارةهفدددمرتدددت روت هددد بارو فدددمري تشوهدددتر و دددمالربوت دددمةرت أهدددالرأت هدددالرئر همضدددهالر

ئر دددتبرودددمرادددمتت مرر2002ئرت بادددالر بأ دددنرادددعهتر2001ت بادددالرأدددةرتيودددنر  ودددالر

 .ت لر وأماربيت باالربي ميهال

بادددتوتوارو ودددمربيت بادددماربيادددمأهالربيوددد فلربيئتددد نر مقققد حيقققث المققق هم المسقققت د : -2

 .2002ئرت باالرتئ ه رر2001ت تربيت أه ر ت باالرائب لرو وتر

بيضدد ئ ماربي  اددهالريفددمرأعددضربألودد رت ددلربيتشوهددتر و ددمالرب تهددمتر مققد حيققث ال تققائم:  -3

 بموت مة.ر

 استفاد طالباد مد الدراسة السابقة: 

  م ربي ا مري ت باالربم -

 بيو فلربيواتوتجرئر تي ر  جربيعه ال -

 تهههتروت ر   بالربموتأم  -

ر اميه روعمي الربي تم لربيومجر  تم فم -



 

 الفصل األول: القلق النفسي و قلق االمتحان

 النفسي القلق -

 النفسي القلق تعريف -

 النفسي القلق وسمت القلق حالت -

 النفسي القلق واعراض انىاع -

 يالنفس القلق انىاع -

 أسبابه و القلق مصادر -

 النفسي القلق أعراض -

 بالقلق عالقته و األداء -

 المستقبل قلق مفهىم -

 المستقبل قلق أسباب -

 االمتحان قلق -

 االمتحان قلق ماهيت -

 االمتحان قلق تعريف -

 االمتحان لقلق المفسرة النظرياث -

 االمتحان قلق اعراض و أنىاع  -

 االمتحان قلق أنىاع -

 االمتحان قلق مكىناث -

 االمتحان قلق أعراض -

 االمتحان قلق عىامل -

 للقلق المفسرة النظرياث االمتحان قلق قياس

 تخالص
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 القلق النفسي و قلق االمتحان.

 القلق النفسي

ٌعييييٌنسان فييييتمس ييييًسالماييييمساشييييًلسوتنا ييييتألخساييييمس ييييمتلسانل ا يييي س س وييييت   سا  ييييتس

نييي اسانلت ييي سان  فيييًسد سم نيييرسنيييراسان يييورسا ييييواوتيس  ييي  يتيس  فيييٌ س  يييًسا أل يييوسمع ٌيييرا س

سس. لرسان ورس ًسصواعتيسرائا سامسس  فهسنشم ش سا  تسأ سعشىسا قخسانم  ٌفسامسحرم ت

 ساييييمساوييييوضس يييي وسا  يييييواوتيس ا أل ييييوس ييييٌ عتس ا م ييييتواس يييي سا يييييوا سان شيييي  س

وسفيي الس نيي نفس ييتمسان شيي س يي سااييوسيوٌعييًس ييًسحٌييت سان ييورسانٌ اٌيي  س ٌ مشييفس يي  سانييىسا يي

س.ا سانألوتوانص توسا ساناوا  ٌمس

ا يالقيييتساايييتسفيييو سفييي فس مييييو سدنيييىسوعييياسانمعيييتوٌفسانميييًساعيت يييتسوعييياسانعشايييتلس 

انييىسان شيي س اييتس ييًسأ  اعييهس اصييترووس أفييوتوهس أعوا ييه س أليي نفس ميييو سانييىسقشيي سانافييم وخس

س.  افوتوهس س مألشمسعمسوعاسان ظوٌتيسانمًسمألشايسعمسان ش 

 ماهية القلق النفسي

 النفسي تعريف القلق

 س:لغة 

قش ييت>سنييمسٌفييم وس ييًساألييتمس احيير س قشيي سنييمسٌفييماوسس–ان فييٌيسدنييىسأمسقشيي سٌ ييٌوساعلييمس

انا يييال س يييرٌرسس–عشيييىسحيييتخ س قشييي سا ييييو س ا يييضعقس  ييي سقشييي س  اقشييي سان يييمس يييالم>سأضعليييهس

س(س66 سس,حفٌمس تٌر سا يووتيسانفش ألٌ س)ان ش .

 اصطالحا:   

انور ٌييي سسٌيييواس و ٌيييرسأمسان ويييو سانميييًسمما يييخس يييًسانصيييع وتيسان فيييٌ ن لٌ س انحفتفيييتي

  يييتسعيييمس  فيييهسحيييت يسان شييي سوعيييرس نيييف.س)احايييرساحايييرساناصيييتحو سنعاشٌييي سانايييٌالر س اييي   سم

س(59حفمسصتنحس آ و م س 

ٌولييييمس و ٌييييرسان شيييي سدنييييىسصييييرا ساناييييٌالرس اييييتسٌصييييتحو تساييييمسا ييييتألخس فييييٌ ن لٌ س

س. احفتفتيسور ٌ س أ اخسعتاخسان وا  س انمأ ٌوايسانوٌئٌ 

 نيييفسان ييي فسٌعمويييوسقييي  سرا عييي  س ٌيييواسامسن يييظسسألايييتسٌيييواس شليييورسأمسان شييي سٌ يييوهس يييً

ان شييي س ييي سعويييتو سايييمسانعويييتوايسانش  ٌييي سانعتاييي  سٌ يييٌوسدنيييىسحتنييي سايييمسم قيييمسان يييوسا سان ييييوس

س) ا  مايييتمسانضائيييرس عيييرمسانواحييي سا سعيييرمسا فيييم واو سأ سعيييرمسفييي  ن سانحٌيييت سانرا شٌييي سنش يييور.

س.(8-7 س س عاللهعورسانوحاتمسعٌف ي سااوااس  فٌ س



 الفصل االول                                       القلق النفسي و قلق االمتحان
 

11 
 

ورسٌ شييييسويييٌمسان شييي س ان ييي ف سد سأ  يييتسم ليييرس  يييتفس  يييتيسأل ٌيييو سٌ مشيييفس ٌ يييتسدمس شلييي

ان يي فس ان شيي سفيي فس   ييح تس ح ييت سألاييتسا ييهس سٌ ييو سوييٌمسان شيي سألا  يي مس وييٌمسا عييوااس

ساناصتح سنه.

ان شييي سحتنييي سا  عتنٌييي سمليييرسمعوٌو يييتس يييًسانظييي ا وسان ٌضٌ ن لٌييي سايييمسل ييي  س أحتفيييٌ س

خسا يييييتس ويييييو س يييييًسان شييييي  س معيييييوفساظت و يييييتس ا يييييتعوس  فيييييٌ سايييييمسل ييييي سأ يييييوا س نألييييي

 Opcit ).ان ٌضٌ ن لٌييي سايييمس يييالخس يييووتيسان شييي ساناممتوعييي  سل يييتفسان يييم سانعيييو سانويييتورس

Jeam,Jean Marie Pierre Psychopedagogie Experimentale 17-

1975 Page 26)س

سن ييرسوألييضسعشييىساظييت وسان شيي س نييمسٌ  ييحسن ييتساييتس يي سان شيي سأصييالسحٌيي ساألم ييىسو صيي هسحتنيي 

س.ا  عتنٌ س  ي

ان شييي سوأ يييهسحتنييي سمييي موس يييتاخس افيييماوس مٌلييي سم قيييمسم رٌيييرس1977ٌعيييوفسحتايييرسض يييوامس

)احاييرسس يييوس عشييًسأ سواييضيسقييرسٌحيير  س وصييحوهس يي فسسييتااس أعييوااس  فييٌ سلفييٌا .

س(58احارسحفمسصتنحس آ و م س س

 سد سنييمسٌوألييضسعشييىسمعوٌييفسان شيي سوصيي  سعتايي  سد س لييروس ألأ ييهسٌعييوفسن ييتس يي  ساييمسأ يي ا سان شيي

س.انا   عًس   سان ش 

ألييي نفسان شييي سوت يييهس يييع وسسيييتااسسٌيييوسفيييتوسويييتنم ل س1998 ٌعيييوفساحايييرسعألت ييي س

 ان يييي فس انمح ييييضس انميييي موساصييييح  سعييييتر سوييييوعاسانحفتفييييتيسانلفييييٌا س تصيييي سضٌييييتر س

  يييتيسانل يييتضسانعصيييوًسانراويس ٌيييأمًس يييًس  ويييتيسامأليييوو سا يييخسان يييع وسويييتن وا س يييًساناعييير س

 ييييٌ س ييييًسانميييي    سأ سان ييييع وسو و ييييتيسان شيييي  سأ سانصييييرا سسأ سسأ سانفييييحو س ييييًسانصييييروسا 

س(68)ساحارساحارسحفمسصتنحس آ و م س سأل و سانحوأل .

 ليييرساحايييرسعألت ييي سٌويييوضسن يييتسانحفتفيييتيسانلفيييٌا ساناصيييتحو سنش شييي س نيييمسٌحيييررسن يييتس

س.اع ىسان ش سورق سنألًسٌأل مسأأل وس   حتس   ات

 ما ييخسوت  ييتس يي  ساييمسعييرمسانواحيي سسان شيي سحتنيي سا  عتنٌيي سم  ييتساييمسان يي فساييمسال يي خ

ان   ٌييي س ان شييي سحتنييي سأأل يييوس يييٌ عتسع يييرسانايييوا  ٌمسحٌييي سميييضرارسا يييت فسانايييوا  ٌمسان  اٌييي س

انام قعيي س ييًسانافييم وخسألاييتسٌحيير سع ييراتسٌومعيي سانيتنيي سد  ييتلسا امحييتمسانيي يسٌ رٌييهسع يييراتس

ميييو سقصيييٌو  سٌألم يييفسوأ يييهسنيييمسٌوييي سايييمساييير سا امحيييتمسانا يييوو سعشيييىس وقييي سا امحيييتمسد س 
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احاييييرسلتفييييمساحايييير سا ييييألاليسانصييييح سان  فييييٌ سس).راتسٌيييي   سانيتنيييي س فييييمالمسان مٌليييي  ع يييي

س(355 س س4006 ااوا  تس عالل ت س 

 الحيييظس  يييتسانوتحييي سٌوأليييضسعشيييىس ييي  سايييمسأ ييي ا سان شييي سا س  ييي سان شييي سانا  ييي عًس

ا امحييتم س  يي اساييتسانعييتريسانيي يسٌصييٌ سان ييورس ا ييممسوييتن ش سانيي يسٌصييٌ سانيتنيي سأ  ييتلسأرائييهس

فييي فس مييييو سدنٌيييهس ح يييتسناعو ييي سايييتس يييًسا فيييوت سانميييًسايييمس يييت  تسامسمييي ريسانيييىسقشييي س

 حفتفيييي  س اييييتس ييييًسانحشيييي خسسا امحييييتمسنيييييال سانوألتن وٌييييتسوتعموتو ييييتساوحشيييي س تايييي سلييييرا

س.انااأل  

  ييييًسا  ٌييييوسم صييييش تسدنييييىسمعوٌييييفسدلوائييييًسٌما ييييخس ييييً>س ان شيييي سحتنيييي ساييييمسان يييي فس

ان فييتم س  يي سعوييتو سعييمسانييمسرا شييًسأ سأصييوحسرا شييًسوفييو سان ييع وسسان ييتااسانيي يسٌماشييف

 ييتاخس افييماوس مٌلييي سم قييمسان ييوسأ سان يييوسانييي يسسوتن ييٌ س ا نييمس ا  ضعييت  س ٌعمويييوسميي مو

سقرسٌحر  .

 :الخوف و القلق

  ييتفسانعرٌييرساييمسا عييوااسٌم ييتوهس ٌ ييتسان شيي ساييمسا  عييتخسان يي ف سد سا ييهسم لييرس  ييتيس

أل ٌيييواسايييتس ليييرسوعييياسان يييت س سٌ وقييي مسويييٌمسان شييي س ان ييي فسد سأ  يييتسسأليييمأل ٌيييو سٌ مشيييفس ٌ يييتسن

س:وٌ  اتس ًسان  تيسانمتنٌ سف فس حت خسأمس ووضسوعاسان و  

 ٌألييي مساصيييروسانم رٌيييرس يييًسان ييي فس تولٌيييتس  ا يييحت سأايييتس يييًسحتنييي سان شييي سٌألييي مس

 .اصرووسرا شٌت

 مٌلييي سٌاأل  يييتسدويييواضس محرٌيييرساصيييروسان ييي ف سنأليييمسٌصيييع سعشٌ يييتس نيييفس يييًسان شييي س 

 .ن ا اساصروو

 مم تفييي س ييير سان ييي فسايييمسرولييي س يييي و ساصيييروو سأايييتس يييًسان شييي س مم يييت يس ييير س

 .أ ساصرووسد اسألتمساعو  تس ي ومهسامسا   عه

ان يييي فسٌييييض خسوييييض اخساناصييييروسانا ٌييييوسنييييه سوٌ اييييتس ييييًسان شيييي سٌماٌييييضسوت فييييماواوسن ايييي اس

 سس4003ان  فييييييٌ  س)سعوييييييرسانايشيييييي سااييييييٌمسان وٌيييييييً سانصييييييح س.محرٌييييييروساصييييييرووس نعييييييرم

س(344 

س

س
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 النفسي حالة القلق وسمة القلق

انحتنييي س قشيي سانفييا  س قيييرسأل يي يسروافييتيسألتمييخس  يييٌوسعييمس ليي رسعيييتاشٌمسنش شيي س اييتسقشيي س

ايييتسم صيييالسدنٌيييهسع يييراتسصيييت س ظوٌميييهسعيييمسان شييي سألحتنييي س ألفيييا سس1966عيييضضسفيييوٌشوٌولو

سأفت سأم>س اٌضس ٌ تسوٌمس  ٌمساناظ وٌمسعشى

 :حالة القلق -1

 ييًسحتنيي سا  عتنٌيي س امٌيي سا قميي سمييض خسوييض اخساناصييروسانا ٌييوسن ييت س  ييًسم ييوهس ييًس

أ  يييتلسا اقيييفسانم رٌييير س  ييي اسٌييي ريسانيييىسانيوٌعيييً سٌ يييعوسو يييتسان يييورسس نيييفسحتنييي سان ييي ف

 ييي اسانم رٌييير سد سأمس يييرم تسم مشيييفسايييمس ييي  سسم  يييٌيسل يييتض مسانعصيييوًسانافيييم خسنا ال ييي 

س.  وسحف سرول س ي و سانا قف

 :سمة القلق -2

 ييييًسافييييمعرارسفييييش ألًساألمفيييي س  ييييًسوعيييياسا حٌييييتمسٌفييييمارساييييمس وييييوايسي  نٌيييي س

صييٌ سان ييورس نصييٌ سو ييتسأأل ييوساييمس تويييس فييوٌتس ا ييضمس ييًس  ساوألييو سا نايي س  ييًسافييمعرار

انا  يييي عتيسانمييييًسٌفييييملٌ سن ييييتسوييييتنم موسسأل  ييييهساييييومويسوحلييييمسانم رٌييييرس ييييًسانا اقييييفسا 

س. ان ش 

امسان يييي  س اسا فييييمعرارسانعييييتنًساييييمس تحٌيييي سان شيييي سٌأليييي مس ييييع ووسوييييتن يوساأل ييييوس

أليي نفسٌم قييمسان ييوساييمسا  يي عتيسا سا اقييفس سمييماللمساييمس يي اسس ٌ  ييرسافييم واووسألاييتس ليير

س(355)سعورسانايش سااٌمسان وٌيً س .ان يو

س ٌ فييييوسوعيييياسعشاييييتلسانيييي   سان شيييي سأل تصييييٌ ساحييييرر سمأل ٌ ٌييييتس) وا ٌييييت(سنشاييييضا .

س(س467 س س4000 سس4)حفٌمساصي ىسعورساناعيً سعشمسان   سان ا  س 

 انواع واعراض القلق النفسي

 النفسي انواع القلق

ان يييورسد سا يييهسٌ مشيييفسايييمسوايييتسأمسان شييي سايييمسانا يييتألخسان  فيييٌ سانحيييتر سانميييًسم اليييهس

س:ا مش  سا  تس   سدنىسأ وسموعتس ف 

 :ٌاألمسانماٌٌضس ًس  اسانص فسدنىس  عٌمسامسان ش  :اراس عًسان ورسوه .3

 قشيييي س ييييع وي>سٌييييروفسان ييييورسوأفييييوتوهس اييييمس ايييي سدٌلييييترسانحشيييي خسنا ال مييييهس

  انمصريسنه س ٌض خسوض اخساناصروسانا ٌوسنه.

 ر ا عييييهس اوووامييييهسوسييييمساناحييييت  يسقشيييي س س ييييع وي>س سٌييييروفسان ييييورس ٌييييهس

  انل  رساناو  ن سنشفٌيو سعشىس نفسانفش ف.
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 .ٌ فمسدنىسقش سوفٌيس قش سحترس قش ساضام :امسحٌ سرول سان ر  .4

  يييتفسقفييياٌمسايييمس :ايييمسحٌييي سميييأ ٌووسعشيييىسافيييم اسأرالسان يييورسن الوتميييهس ا تايييه .5

ٌعييرسألعتاييخسس أرالسان ييور>سقشيي سحييت ضس ا  يييسنيي رال س قشييسان شيي سانيي يسقييرسٌيي  وسعشييى

.س)ا ييوفساحايييرسعوييرسان  يييًس ييوٌيس احايييرسانفييٌرسحيييال   سا ييويسأ سا ييعفسنييي رال

 (:; س س4004انصح سان  فٌ سوٌمسان ظوٌ س انميوٌ س س

ايييمسحٌييي سمأ ٌو يييتسعشيييىسم ا ييي سان يييورس صيييحمهسان  فيييٌ >سٌصييي فسدنيييىسقشييي سعيييتريس .6

 .قش س ش ًسا   عًسقش سعصتوً 

س: ٌ عتس مرا  سوٌمسانعشاتل  ٌاتسٌشًسف فس عواسأ  ا سان ش سا أل وس

 قلق عادي موضوعيأوال: 

 ييي سقشييي س يييتمقسعيييمسا ٌيييوسا ساصيييروساحيييررسٌعيييًسان يييورسأفيييوتوهس ر ا عيييهس  ييي سألييي نفس

 اييي الس ييي فس ييي  سأصيييٌ سوايييواس يٌيييوسافمعصيييىس ٌيييهسسٌظ يييوسعشيييىسصييي و س ييي ف

تمسحيييٌمس أ يييو س قشييي سيتنييي سايييمسا امحيييسانعيييال س  ييي سقشييي سعشيييىسحتنيييهسٌموقييي ساناييي يسويييٌم

 شٌيييخساٌ تئٌيييخساعييي ا سفيييٌأل ن لٌتسان اييي ساني  نييي سس).لوائيييهسان  يييخس انوفييي  ٌم قيييمسايييمس

س(;49 س س4000 اناوا   س س

دمسان شييي سانيوٌعيييًسأ سانا  ييي عًس ييي س ميييت س عيييخسٌم تفييي سايييمسأليييمس ألٌيييفسانم رٌييير س

) شٌيييخساٌ تئٌيييخساعييي ا سسفيييوالسنا ال ييي سانم رٌيييرسو يييووساقيييخ.سل يييراسنٌليييرس ٌوشيييإلسان فيييتم

س.(;49 س

فييييو سامسا وييييمسان يييييوس ييييًسان شيييي سانا  يييي عًسٌأليييي مس ييييًسانعييييتنمسٌم ييييحسن ييييتسااييييتس

  ييتفسا ٌييوس اقعيييًس ييًسانوٌئيي  س اييمس اييي سٌاألييمسنش ييورسا ال ييي سسان ييتولًسواع ييىسا ييهسٌ لييير

س.ر تعٌ ساعٌ  سان يوسان عشًسان يسٌ رروسوتفمعاتخسأفتنٌ 

 القلق العصابيثانيا: 

 أفيييوتوه س  ييي سسٌيييوسس ييي سوا توييي س ييي  سايييمسان شييي سان يييتئمسانييي يس سٌعيييًسان يييورسر اعٌيييه

و يي اس   ييتساييو مساناصييروس سٌروألييهساناصييت  س اييمس ايي سٌويير سساحييررسوا  يي  ساعييٌمس  يي 

او يييٌ س سميييماللمسايييمسيوٌعييي سانا قيييفسأ سسن يييتس ييي اسان ييي  سايييمسان شييي سعشيييىس ٌئييي سا يييت ف

) شٌيييخسسٌيييرع سانيييىس نيييف.سانا ٌيييو س اييي السقيييرسٌ يييتفسان ييي  سايييمساناييي يسر مس لييي رساويييوو

س(;49اٌ تئٌخساع اس,س س

رسأفيييوتوهس ر ا عيييهس ن ييي اس  ييي سان شييي سانعصيييتوًسٌعييي رسانيييىسعتايييخسرا شيييًس سٌيييروفسان يييو

س.ان   حس انمحرٌرسوتن ا اس عرمٌمفمس
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 :مصادر القلق وأسبابه

 :مصادر القلق -1

س:حررسلٌو مس او فيس اف ساصتروسأفتفٌ سنش ش سعشىسان ح سانمتنً

 ييييًسانعرٌييييرساييييمس تن فييييتمسٌماشألييييهسان ييييع وسوييييتن ش س >األذى أو الضرررررر ال سرررردي 

ا  يييوارس يييًسا اقيييفساعٌ ييي سمم شييي سعشيييٌ مس أليييو سانصيييتو سسانا اقيييفسا  يييتس ليييرسوعيييا

 .ووعاسا اوااسأ سانا يسأ  تلسانحو 

 دمسان فيييتمسالمايييتعًسويوعيييه سد سأ يييهس يييًسوعييياسا حٌيييتمسقيييرس س :الررررأض أو النبرررذ

ٌفييييميٌمسانم تعييييخساييييمسسٌييييووس مٌليييي س   ييييهس احفتفييييهسوييييتنألووسأ سان ويييي ساييييمسيييييوفس

اآل يييييوٌم س ييييي اسايييييتسٌلعشيييييهسسٌيييييوسايايييييئمسأ سافيييييموٌحس يييييًسوعييييياسانا اقيييييفس

 .ا لماتعٌ 

 قييرسٌأليي مس  يي سان  يي سأ س  ييرا  تس ييًسأ  فيي تساصييروسنش شيي  س  نييفساييمس :عرردا الثقررة

ليييوالس ييي اسانمليييتو س انا اقيييفسانلرٌييير  س تصييي سد اسأليييتمسانييييوفساآل يييوس يييًس

 .  وسسٌوس ا حس ٌاتسٌم قمسا تسورسان عخ

 دمسم يييييتقاسانل ا يييييي ساناعو ٌييييي سألتنرواألييييييتيس ا  ألييييييتوسس :التنررررراأر المعرأرررررري

أ سعيييرمسا الام ييييتسنشاعييييتٌٌوسا لماتعٌيييي سٌيييي ريسس اناعش ايييتيساييييمسوع يييي تسانييييوعا 

 .دنىسان ش س ان ع وسوعرمسا ومٌتح

 دمسانميييي موس ان شيييي سٌعيييرامس مٌليييي سيوٌعٌيييي سن  ييييش تسفيييي الس ييييًس :اإلحبررراط والصررررراع

)عويييرسس يييًسوعييياسانا اقيييفسانصيييواعٌ . يا حتم يييتسأ سسد يييوتع تسنوسوتم يييتس ر ا ع يييت

 (346–س345انايش سأاٌمسان وٌيً س س

 :أسباب القلق -2

ن ييييرسا مشييييفسانوييييتح  مس انعشاييييتلس ييييًسمحرٌييييرسا فييييوت سانوئٌفييييٌ سنحيييير  سان شيييي سألاييييتس

انا فيييو سنيييهس  ٌايييتسٌشيييًسفييي فس عيييواسوعييياسا فيييوت سانااأل ييي سنحييير  سسمعيييرريسان ظوٌيييتي

س:ان ش 

 نش وا يييي سر وسألوٌييييوس ييييًسا يييييواوتيسان شيييي  س>سٌاألييييمسأمسٌأليييي مساالسررررتعداد الرررروراثي

ا ييييوا سان شييي س  فيييهسانييي يسٌعت ٌيييهس انيييروسأ سأحيييرسساييي السأليييأمس ليييرس  صيييتسٌعيييت ً

 .أقتووه

 ا فيييمعرارسان  فيييً>سان يييع وسوتنم رٌيييرسانيييرا شًسأ سان يييتولًس مٌلييي سنيييوعاسظيييو فس

 انوٌئ 
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  ٌا اقفسانحتر س ان   يسان  ت ٌ س انوٌئٌ س انح تو. 

 عرمسانميتو سوٌمسان ايس ان اقعٌ س ان ايسانا تنٌ س عرمسمح ٌ سان ايس. 

 انمعيييييواسنش ويييييوايسانحيييييتر س)عتي ٌيييييت سموو ٌيييييت ساقمصيييييترٌت(سان ويييييوايسانل فيييييٌ س

 (357)احارسلتفمساحار س سس اناوا   .سانصترا س تص س ًساني  ن 

حييير  سان شييي سوتن يييت  سدنيييىسايييتسفيييو سٌاأليييمسان ييي خسأمسانع اايييخسا لماتعٌييي سألييي نفسر وس يييًس

س.ا السألتن   يسا فوٌ سأ س ظو سانالمامسن ور

 النفسي أعراض القلق

 األعراض نفسية اوال: 

س:م لرس  تفسانعرٌرسامسا عوااسان  فٌ سانمًسمموم سعمسان ش س  لرسامسوٌ  ت

  عرمسا فم واو 

   عرمسان ع وسوت امس سانواح 

   ٌ ا ألمئت س ان 

   م  مساناوا 

 فوع سان تو  انحفتفٌ سانا وي س  

 ان ييي فسحٌييي سٌ يييعوسان يييورسويييتن  فسر مساويييووسح ٌ يييً س م قعيييهسحييير  س

  ًلساتسر مسأمسٌعوفسات  س  اسان ًل.

 األعراض ال سميةثانيا: 

أمسا عيييييوااسانلفييييياٌ س يييييًسأأل يييييوسأعيييييوااسان شييييي س1992ٌيييييواسأحايييييرسعألت ييييي س

 س ييييٌ عت س ٌوييييٌمسن ييييتسأمسان يييي  سٌألويييييسا  عت مييييه س  سٌظ ييييوسفيييي اسا عييييوااسانع يييي ٌ

س: امسوٌ  ت

o رامسان  ٌ سعفوسان  م سصع وتيسانوشم  . 

o  .أ مسع شٌ س ًسان تحٌ سانٌفواسامسانصرو ساوم ت س  يسانرم 

o انفوع س ًسرقتيسان ش س سان وا. 

o سانصرو سعرمسانا رو سعشىسافم  ت سان  ال سفوع سانم   س ان  لتم ٌ . 

o   وتنفييييت س سانوع يييي س اوملييييتفسانصيييي يس م يعييييه ساآل مسانع ييييشٌ ساناوموييييي 

 .ان واعٌم

o   أل و سانمو خ ساحموت سانو خ سانوو رسانل فًسع رساناوأ 
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 األعراض النفس  سميةثالثا: 

 س يييًسايييتسٌيشييي سعشٌ يييتسويييت عوااسانفٌأل فييي اتمٌ س  يييًسايييمسا عيييوااسانع ييي ٌ س

انميييًسٌألييي مسفيييوو تسان شييي سأ سنيييهسر وسألوٌيييوس يييًس  يييأم تسأ س يييًسضٌيييتر سأعوا ييي ت س ايييمسويييٌمس

و اييييتمٌضمسانا تصييييخ سقوحيييي ساناعيييير  سانصيييير  س  ييييرامسان يييي ٌ سسان ييييعوًسأعوا يييي ت>سانوويييي 

س(358س–س357)احارسلتفمساحار س سسانعصوً.

س:خس ً ٌاألمسأمسمأل مس  تفسأعوااسالماتعٌ سأل نفسنش ش سمما

 .ًعرمسان رو سعشىسا مصتخسا لماتع 

  .عرمساحموامساآل وٌمس احموامسآوائ م 

 . ٌعرمسانمألٌفس ًسانا اقفسا لماتع 

 .عرمسم وخسان  رسامسيوفساآل وٌم 

 .انحفت سوتن و س انو اسامسيوفساآل وٌم 

 .عرمسان رو سعشىسمأل ٌمسانعالقتيسامساآل وٌم 

 س:األداء وعالقته بالقلق

د اسمليييت ضسان شييي سانحيييرساناعميييرخسأ سانام فييييسفييي السوتن  صيييتمسأ سوتنضٌيييتر سمألييي مسنيييهس

ٌمسأليييخسايييمسان شييي س ا رالسنٌفييييسأ  يييحسوعييياسانعشايييتلسأمسانعالقييي س سويييسآ يييتوسفيييشوٌ س نييي نف

 يييألخس)(س أ خسايييمسأ يييتوسدنيييىس نيييفسأليييخسايييمسٌيييوأل سسعالقييي سافيييم ٌا س ا ايييتس يييًسميييأ ٌوسمأ ييي 

انعالقييي س يييًسأل  يييهسد اس صيييخسس مألايييمس ييي وYerkes et Dosdon (1908) ر فيييرمسس

س.ا رالسان ش سدنىسحرساعٌمسٌأل مسرا عتسنإل لتضسأاتسد اسملت ضوس إ هسٌ  وسفشوتسعشى

خسأ يييهسع يييراتسٌوشيييإلسان شييي سافيييم اساحيييررا ساعمييير  سام فييييتسٌألييي مسرا عيييتس سٌاأليييمسان ييي 

نيي رالسانلٌييرس سضارسعشييىس يي اسانحييرساناعييٌمس إ ييهسٌأليي مسا ييويسنيي رال س ييتن ش سانا ييويسمموميي س

عشٌيييهسآ يييتوسمما يييخس يييًسا ييييوا سا رالس ٌييي ريسدنيييىسم يييمٌيسا  مويييتو سقشييي سانموألٌيييض سم ييي ٌهس

س:30احايييرسعويييرسان  يييً س احايييرسانفيييٌرسحيييال   س أ يييوفسس)انرواف سا ييييوا سانم ألٌيييو.

س(330س–

ٌاألييييمسان ييييي خسأمسنش شييييي سميييييأ ٌوامسا مش ييييتمسعشيييييىسا رال سانميييييأ ٌوساناٌفيييييوس انميييييأ ٌوس

عيييمسانام فييييسأ سقيييخسٌألييي مسا وييييتسنييي رالسأايييتسد اسألت ييييسرولييي سساناعييي   س يييإ اسضارسان شييي 

س.دنىسانمٌفٌوسان ش سام في سأ ساعمرن سألتمسمأ ٌو تسأقو 

س

س
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  قلق المستقبلمفهوا: 

ٌظ يييوسقشيييي سانافييييم وخسألفييييا س  فييييٌ سويييتوض ساييييمس ييييالخسمعييييواسانع صييييوسانو ييييويس

س.معووسعمس ع وسفتئرسوعرمسان    سوتنافم وخسنالا ع سامسانام ٌواي

 ميييواسعويييرسانويييتقًسأمسقشييي سانافيييم وخ س ييي سأحيييرسأ ييي ا سان شييي سانايييومويسوم قيييمسان يييورس

ٌ مييواسان فييتمسافييم وشهس إ ييهسٌحماييخسس ييالخس مييو سضا ٌيي سأألوييوس ع ييراتسن حييرا سانافييم وشٌ 

 انحت يييوسٌميييرا المس يييًسانم وييي سوت حيييرا س ا عايييتخسسحت يييوو س ٌم ٌيييخسات يييٌه س تنات يييً

س. انافم وشٌ 

 ٌعو يييهس شٌ ييي  سوأ يييهسأ س شيييخسا ييييوا س  فيييًسانا  يييأسٌييي لمسعيييمس ويييوايسات يييٌ س

 محوٌيييفسدرواأليييًساعو يييًسنش اقيييمس نشييي ايسايييمس يييالخسافمح يييتوسسسٌيييوسفيييتو سايييمسم ييي ٌه

س. " ألوٌتيس ان وواينش

 م ييٌوس يي ٌوسأمسدنييًسقشيي سانافييم وخ س يي سأ س شييخسا يييوا س  فييًسانا  ييأسٌيي لمسعييمس

ايييمس سم ييي ٌهس محوٌيييفسدرواأليييًساعو يييًسنش اقيييمس نشييي ايسايييمسس ويييوايسات يييٌ سسٌيييوسفيييتو 

انفييييتو  ساييييمسم يييي ٌمسنشفييييشوٌتيسس ييييالخسافمح ييييتوسنشيييي ألوٌتيس ان وييييوايسانات ييييٌ سسٌييييو

انميي موس عييرمسس ان اقييمس سملعييخسصييتحو تس ييًسحتنيي ساييم رحيياسنإلٌلتوٌييتيسان تصيي سوتنيي ايس

ا ايييم ساايييتسقيييرسٌر عيييهسنميييراٌوسانييي ايس انعليييضسان ا يييحس معايييٌمسان  يييخس م قيييمسانألييي او  س

دنيييًسحتنييي سايييمسانم يييت مسايييمسانافيييم خ س قشييي سانم ألٌيييوسوتنافيييم وخس س ان ييي فسايييمسس مييي ريسويييه

ف افيييييٌ س قشييييي سوسان افيييييم وشٌ سانام قعييييي  س ا  أليييييت ا قمصيييييترٌ سانسانا يييييألاليسا لماتعٌييييي 

)  تفيييًساتفٌ ٌفيييتس س يييرٌوس شٌ يييًساحايييرس ساييي ألو سن ٌيييخس ييي تر سنٌفيييت  سس"اناييي يس انٌيييأ 

ألشٌيي سانعشييي مسا  فييت ٌ س ا لماتعٌييي سلتاعيي سقتصيييريساوويييتحسLMDقشيي سانافيييم وخسنييراسيشوييي س

س(59 س 4033س–س4030 وقش  سانف  سانلتاعٌ 

 أسباب قلق المستقبل: 

 ييتمقسعييمسانم ألٌييوسانالع ال ييًس ييًسانافييم وخس ان ييي فسٌعموييوسقشيي سانافييم وخس يي سقشيي س

انام قعييي سحييير   ت س ان يييع وسوت ومويييتفس ان يييٌ  س ان اييي ا س م قيييمسسايييمسا حيييرا سانفيييٌئ 

س. انف لسأيسان ظو سانفشوٌ سنشحٌت 

سٌواسانع ويسأمسأفوت سقش سانافم وخسمولمسدنىس>

 ان  فسان تااس ح ساتسٌحاشهسان رسا أل وسوعراًسامسصع وتي. 

 م و سانفشوًسن حرا سانام قع ان. 

 ان ع وسوتن ٌ س انم موس ا   وتاسع رسا فم وا س ًسانم ألٌوس ًسانافم وخ. 
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 عفسان رو سعشىسمح ٌ سا  رافس انيا حتي . 

  تفيييًساتفٌ ٌفيييتس س يييرٌوس شٌ يييًساحاييير س). ضعيييت س   يييرامسان يييرو سعشيييىسانموألٌيييضا  

س(:5 

سقلق االمتحان 

انا اقيييفسان تاييي س يييًسانافيييٌو سانروافيييٌ سسنشمشاٌييي سحٌييي سمعمويييوسا امحت يييتيسايييمسويييومس

ٌيييماامس الن يييتسان قييي فسعشيييىسانافيييم اسانروافيييٌ  سنأليييمس  يييتفسايييمسانع اايييخسانميييًسقيييرسمييي  وس

سعشيييىسا رالس يييًسا امحيييتم س ايييمسوٌ  يييتسقشييي سانامحيييتمس  ييي سايييتسفيييٌممسانمييييو سنيييهس يييًس ييي ا

س.اناوح 

 ماهية قلق االمتحان

سستعريف قلق االمتحان

ا  يييوارس يييًسسموألٌيييضٌعمويييوسان شييي سأحيييرسانع اايييخسا   عتنٌييي سانميييًسٌاأليييمسأمسمييي  وسعشيييىس

أرالسا يييتا مس يييًسحٌيييتم مسانٌ اٌييي  س قشييي سا امحيييتمسأحيييرسأ ييي ا سان شييي س  ييي سانييي يسٌاأليييمسأمس

ٌ ميييييت سانمشاٌييييي سأ  يييييتلسا امحيييييتم س وتنميييييتنًسٌاأليييييمسأمسٌييييي  وسعشيييييىسمحصيييييٌشهسانروافيييييً س س

س:وٌفسانمًسم ت نمهنشم  ٌحسأأل وسف ميو س  مسانمعت

معيييوفسا فييي ع سعشيييمسانييي   س سانمحشٌيييخسان  فيييًسقشييي سانامحيييتمسسوأ يييهس> حتنييي سايييمس

ٌ يويي سعشٌييهس سفيي الس ان شيي س انميي موس ان يي فسمصييٌ سان ييورس مٌليي سسمعو ييهسسنا قييفسا موييتوس

ن  شيييهسدنيييىسفييي  ايسروافيييٌ سأعشيييىس سأ سناعو ييي سايييراسصيييالحٌمهسسنعايييخسساعيييٌمسأ سسٌو يييتس س

حٌييي سسان شييي سعيييمسانحيييرساناعميييرخسعشيييىس  ييياسروليييتيسا امحيييتم سس ٌييي  وساوم يييت سافيييم ا

عييييتم ساصيييي ىس شٌيييخساحا ر ان صيييتئ سانفيييٌأل اموٌ سس).ٌ شيييخسسأل تٌييي سان يييورس يييًسأرائيييه

س(5  س4033نا ٌت سا توايساراو سقش سا امحتمسنراسعٌ  سامسيال سانلتاع  س

 موسٌويييير ساييييمس يييي اسانمعوٌييييفسأمسقشيييي سا امحييييتمسٌ حصييييوس ييييًسحتنيييي سان شيييي س انميييي

 ان يي فسانميييًسمصيييٌ سان يييورسأ  يييتلسا امحيييتم س نألييمسد يييت ً سدنيييىسان يييع وسوتنم رٌيييرس ان ييي فس

س.امسع اق س  اسا امحتم

 يي  ساييمسان شيي ساناييومويسوا اقييفس" قشيي سا امحييتمسوأ ييه>س9:;3ان ييتن سسعييوفسعويير

ا امحييتم سوحٌيي سم ٌييوس يي وسانا اقييفس ييًسان ييورس ييع واسوييتن  فس ان ييمسانعظييٌمسع ييرسا ال يي س

س(95 س س4006فتٌحًسفشٌا  سوفتن ساتلفمٌوس سس)انامحت تي.

 ييي اسانمعوٌيييفسنيييمسٌ فيييوسأفيييوت سان ييي فس ان يييمسانعظيييٌمسانميييًسمحييير سع  يييتسدنيييىسايييت اس

سس.مع ر س انمًسٌاألمسأمسمولمسدنىسان  فسامسع اق سا امحتم
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فيييا س  صيييٌ س يييًسا قيييفساحيييررس" :قشييي سا امحيييتمسوأ يييه1980 عيييوفسفيييوٌشوولو

 ا   عييتخ سٌيشيي سعشييعس ييًسوعيياسا حٌييتمسقشيي سانمحصييٌخ س  يي س يي  سٌمأليي مساييمسا  ضعييت س

ايييمسقشييي سانحتنييي سانايييومويسوا اقيييفسا امحيييتم سوحٌييي سم ٌيييوس ييي وسانا اقيييفس يييًسان يييورس يييع واس

ويييتن  فس ان يييمسع يييرسا ال م يييت س ا س اسضاريسرولميييهسنيييراس يييورسايييتسأريسدنيييىسدعتقميييهسعيييمسأرالس

س(95 س س4006ٌا  س)فتٌحًسفشسا امحتم س ألت يسافملتومهسسٌوسامض  .

 يييي اسانمعوٌييييفسأعيييييىسم  ييييٌحسأأل ييييوسرقيييي سنألٌ ٌيييي سمييييأ ٌوسقشيييي سا امحييييتمسعشييييىسانمحصييييٌخس

س.انروافً

اناٌيييخسنشمييي موس" :قشييي سا امحيييتمسوأ يييه9:;3عيييوفسايييت وسان ييي اويس احايييرسان ييي ت يس

 انألييييروس انمح ييييضس ان ٌلييييتمسا   عييييتنًس ييييًسا اقييييفسا  موييييتوايسوتن ييييت  سدنييييىسا  يييي ت يس

 سحييي خسانييي ايسم يييميسا مويييت  مس مميييرا خسايييمسانموألٌيييضسانايشييي  سأ  يييتلسع شٌييي سفيييتنو ساوأليييض

)انعلاييييً س سا ييييتساحايييير سانعالقيييي سوييييٌمسقشيييي سا  موييييتوس انمحصييييٌخسانروافييييً سس."ا  موييييتو

س(40 س س;;;3

اناٌييخسنشميي موس انألييروس انمح ييضس" ييًس يي اسانمعوٌييفس لييروسأ ييهسعييوفسقشيي سا امحييتمسوأ ييهس

سس.و س ًسحٌمسأ هسحتن سا و   س نٌفيساٌخأ  تلسا  موت... سان ٌلتمسا   عتنً

قشيي سا  موييتوسوأ ييه>س سحتنيي سٌاييوسو ييتسانيتنيي س مٌليي سانضٌييتر سسJohn 1985  عييوفسليي م

 ييييًسروليييي سان يييي فس انميييي موسأ  ييييتلساناييييو وسوا قييييفسا  موييييتوس أليييي نفسا  يييييوا س ييييًس

(40 س س;400)انعلاييييييً ." ساناعو ٌيييييي س سان فييييييٌ ن لٌ سسسسسسسسسسسان يييييي احًسا   عتنٌيييييي 

ٌوييير سأمس ييي اسانمعوٌيييفس  يييحسانحتنييي سانميييًسٌألييي مسعشٌ يييتسانمشاٌييي سان شييي سأ  يييتلسا امحيييتمس   يييحس

س.انل ا  سانمًسٌ  وسعشٌ تسا  يوا 

حتنييي س  فيييٌ سأ سظيييت و سا  عتنٌييي سمصيييٌ س" :قشييي سا امحيييتمسوأ يييهسس7;;3عيييوفسفيييعٌرسعويييت س

 س م  يييتسايييمسم   يييهسايييمسان  يييخسأ سانوفييي  س يييًسانامحيييتم سأ سم   يييهسانيتنييي س يييالخسا امحيييتم

ايييمسعيييرمسحصييي نهسعشيييىس مٌلييي ساو يييٌ سنيييهس نم قعيييتيساآل يييوٌمسا يييه س قيييرسمييي  وس ييي وسانحتنييي س

)فيييعٌرسعويييت  سو يييتسس ."ان  فيييٌ سعشيييىسانعاشٌيييتيسانع شٌييي سألت  مويييتوس انموألٌيييضس انم ألٌيييوس انمييي ألو

س(39 س7;;3احار سوفتن ساتلفمٌوس 

سس.  اسانمعوٌفسأأل وس ا نٌ س رق سامسفتو ٌهس  هسأنّمسوألخسل ا  سقش سا امحتمٌم حسأّمس

مشيييفسانحتنييي سانميييًسٌصيييخسدنٌ يييتس" :و شييي سا امحيييتمس::;3ٌ صيييرسعشيييًساحاييي رس يييعٌ س

انيتنييي س مٌلييي سانضٌيييتر س يييًسرولييي سانمييي موسأ سان ييي فسايييمسأرالسا  مويييتو س ايييتسٌصيييتح س ييي وس
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س ."تي ٌييييي س ساناعو ٌييييي  س ان فيييييٌ ن لٌ انحتنييييي سايييييمسا ييييييواوتيسنرٌيييييهس يييييًسان ييييي احًسانع

س(3;4 س 4033)انلٌالنً سسناعتمساصي ى سانمحصٌخسانروافً

ٌويييير سأمس يييي اسانمعوٌييييفسأليييي نفسنييييمسٌ  ييييحسد مسمعيييي رسأفييييوت سانضٌييييتر س ييييًسانميييي موس

س. ان  فسامسأرالسا  موتو

ٌم ييي سقشييي سا امحيييتمسوأ اٌييي س تصييي س, ظيييواس وموتييييهسان يييرٌرسومحرٌيييرساصيييٌوسانيتنييي س

 نيي نفس  ييي سٌعمويييوسا يييألش سروافيييٌ سح ٌ ٌييي س‘ انعشايييًس األت ميييهس يييًسانالمايييمسسهسانروافيييً افييم وش

نأل ٌيييوسايييمسانييييال س أفيييو مسأٌ يييتس ييي اسايييتسرعيييتسأل ٌيييواسايييمسعشايييتلسانييي   س انمووٌييي سوت  مايييتمس

و يييي وسانظييييت و س احت نيييي ساعتنلم ييييتس اييييمسٌييييومسانعشاييييتلس يييي  لسانعشاييييتلسانيييي ٌمسقييييرا اسمعوٌ ييييتس

 فييٌلا  رس و ٌييرس انيي سٌييواسأمسقشيي سا امحييتم س يي سميي موسٌفييووهسقشيي س م فييٌواسن شيي سا امحييتمس

 ٌضألييًس يي اسانميي موس ييًسانااييمحمس وييوايسانات ييًسانال ييع وٌ سعييتر س,انمييًسممصييخس‘ا امحييتمس

)عويييرساناييي عمسانع ويييً سس."وايييتسعت يييتوس ايييمسا ليييهسانليييضالسعايييتساومألييي سايييمسا تن يييتيس  ييي سي يييخ

س(;66 س.;;;3 ان  فًا ف ع ساني س

محييتمس ييًسوأيس فييٌلا  رس و ٌييرس  يي س يي  ساييمسانميي موس ييتمقسعييمس وييوايسامسقشيي سا ا

اناايييمحمسانات يييًسانال يييع وٌ سأيسر مس يييع وسانيشوييي سو ييي اسانييي موسانييي يسألييي مسوايييتسأليييتمسقيييرس

فييٌوولوس"عت ييتوس ييًس مييوايسفييتو  سفييٌحر سنييهسقشيي سأ  ييتلسا امحييتمسوتن ييت  سدنييىس يي اسٌعييوفس

ٌظ ييوس ييًسا قييفساحييررس يي سا قييفس, ييورسقشيي سا امحييتمسوأ ييهس فييا س  صييٌ سنييراسانس0:;3 س

ا امحيييتمسحٌييي سٌمألييي مسايييمسا  ضعيييت س,  ييي سا مايييتمساعو يييًسٌما يييخس يييًس ييي فسايييمسا  ضعيييت س

احاييييرسعوييييرسانظييييت وسانيٌيييي  سا ييييألاليسا و ييييتل ساييييمسانل ييييٌمسانييييىسس)."  اييييمسا   عتنٌيييي س

س(:: س.8;;3اناوا   

ا امحييييتمسنييييراس فييييٌوولو س يييي سفييييا سا ليييي ر سنييييراسايسيتنيييي سا وييييخسعشييييىس يييي تر س

انمعشيييٌمسانام فييييس  ييي س يييتمقسايييمسا  ضعيييت س ا   عتنٌييي س انم ألٌيييوسانيييرائمس يييًسان ييي تر س ألييي نفس

ا   عيييتخسانيييرائمس ان ييي فسانألوٌيييوسايييمسعيييرمسانحصييي خسعشيييىسان ييي تر س احايييرسعويييرسان يييتن س ٌيييواس

يسوا اقيييفسا امحيييتمسانميييًسم ٌيييوسان ييي فس ان يييمسع يييرس أمسقشييي سا امحيييتمس ييي سقشييي سحتنييي سايييومو

ا ال م يييتس, امسضاريسرولييي سقشييي سا امحيييتمسنيييراسان يييورسأراسدعتقييي سعيييمسأرالسا امحيييتمسعشيييىس

أألاييخس لييهسألاييتسٌيشيي سعشٌييهسافييمس)قشيي سانمحصييٌخ(س ٌ  ييخسامسٌأليي مسقشيي سا امحييتمسع ييرسان ييورس

احايييرسعويييرسانظيييت وس)س.ورولييي سانام فييييسحميييىسٌألييي مسانمحصيييٌخسعيييتنًس,  يييًسأحفيييمسرولتميييهس

س(;: ::انيٌ  س .
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  يييتسٌيييواس ساحايييرسعويييرسان يييتن س امسقشييي سا امحيييتمس ييي سحتنييي س نيييٌ سفيييا س  صيييٌ س

نيييراسان يييورسألايييتسٌوا يييتسفيييوٌشلوس   يييًسحتنيييي ساومويييي سوا اقيييفسأ  يييتلسا امحيييتمسايييمس يييي فس

 اومويييتفسٌ يييعوسٌ ايييتسانيتنييي ساناايييمحمس يييًس ييي تر سانمعشيييٌمسانام فييييس  ييي سٌيييواسا يييهساضرارس ييي اس

 ان يييمس ان شيي سأراسحمايييتسوتنيتنيي سانيييىسعييرمسانموألٌيييضس عييرمس  ييي حسانلتويي س  ييي اسايييتسسان يي ف

ٌيي ريسانييىسان  ييخس قشيي سا امحييتمسٌعموييوس حتنيي س تصيي ساييمسان شيي سحٌيي سٌ ظييوسانٌييهسأحٌت ييتسعشييىس

)احايييرسحتايييرسض يييوام سانو يييترسان  فيييًساناصييي وسوتنمعتايييخسايييمسسا يييهسفيييا س تصييي سوا قيييف 

س(8;  س.س4000انا ألاليسانروافٌ  

 ٌم يييامسقشييي سا امحيييتمسا امحت يييتيسان  فيييٌ س ان ٌفيييٌ ن لٌ سنشاٌيييوا سانميييًسٌووي يييتس

ان يييورسو ويييوايسا امحيييتمسحٌييي سٌ ويييخسانيتنييي سانا ويييخسعشيييىس ييي تر ساامحت يييتيسانمعشيييٌمسانام فييييس

و ييي  سايييمسانمييي موس ان يييٌ س ان ييي فس ا  ضعيييت س يييًسا اقيييفسانم ٌيييٌمس  ييي سا امحيييتمسحٌييي س

 قشيي سا امحيييتمس يي س   ييي ساقييو سانيييىسحتنيي سان شييي سس.ٌممأليي مسقرواميييهسألش ييتسا  يييمس حيي س م ٌييي

س(س8;  سس4000)احارسحارسض وامس سس   ٌومويسوفا سان ش 

 يي اسٌع ييًساييمس ييالخس يي وسانعوييتو سامسقشيي سا امحييتمسٌعوييوسعييمسانحتنيي سانمييًسٌصييخسانٌ ييتس

سانيتنييي س مٌلييي سانضٌيييتر س,ا  ضعيييت س ان عتنٌييي سايييمسارالسا امحيييتمسا سا اقيييفسانم ٌيييٌمسوصييي  سعتاييي 

  ييًس يي لسان ظييوسدنييىسان شيي سألحتنيي سا سألفييا س ييتمسقشيي سا امحييتمسٌييومويسو شيي سانحتنيي سأأل ييوساييمس

داييتسا اسألييتمس  ييتفسقشيي س,اوموتيييهسو شيي سانفييا سا اسألييتمسقش ييتسا ق ٌييتسا قمييتسٌييومويسوت امحييتمس يي  

فييا س ييتمسقشيي سا امحييتمسألحتنيي سٌأليي مساأل ييوسر ااييتس اييمس ييالخس يي اسألشييهسٌاألييمسامس عموييوسقشيي س

انمعشييييٌمسانام فيييييساييييمسا امحييييتمسفييييٌأل مسالييييورسقشيييي سحتنيييي سفييييٌض خسوالييييورسسيييييال س يييي تر 

المٌيييتضس ييي اسا امحيييتمس انحصييي خسعشيييىسان مٌلييي س  ييي اسايييتسفييي  ومهس يييًسانلت ييي سانميوٌ يييًسايييمس

س.روافم تس  و

 اييييمس ييييالخسلاشيييي سانمعييييتوفسانفييييتو  سن شيييي سا امحييييتمسألييييتمسعشٌ ييييتسامس  ييييمسمعوٌ ييييتس

شييي سا امحيييتمس ييي س ييي  سايييمسان شييي سانايييومويسنا اقيييفسق«>سدلوائٌيييتسنيييهس أليييتمسعشيييىسان حييي سانميييتنًس

ا امحيييتمسحٌييي سامس ييي وسانا اقيييفساناصيييتحو سنالامحيييتمسم ٌيييوس يييًسانيتنييي ساناايييمحمسان يييع وس

سوتنم موس ا  ضعت س ا  يوا س ا   عتنٌ سأ  تلسأرالسا امحتم.

س: امس الخسانمعتوٌفسانفتو  سٌاألمسسمعوٌفسقش سا امحتمسألاتسٌشً

ٌ  و سع يييهس  ييي سان يييع وسويييتن   فس سانم رٌيييرسقويييخس أ  يييتلسا قيييفسا امحيييتمسايييمسايييتسفييي

 ييي اسا امحيييتمسايييمس ميييتئق س ان يييع وسويييتنم مو س ٌصيييتحوهسانومويييتف س   يييرامسانفيييٌيو سعشييييىس



 الفصل االول                                       القلق النفسي و قلق االمتحان
 

23 
 

ا  ألييتو س وعيياسانم ٌييوايسان فييٌ ن لٌ سان ٌييوسيوٌعٌيي  سااييتسقييرسٌلعشييهسسٌييوسقييتروسعشييىسميي ألوس

س."اناعش اتيس افمعترم تسو ألخسصحٌح

 فسرة لقلق االمتحان النظريات الم

ن ييييرسا مش يييييسم فييييٌوايسانوييييتح ٌمس انعشاييييتلسن شيييي سا امحييييتم سحفيييي سا ٌييييرٌ ن لٌتيس

 ا  ماييييتلايسانا مش يييي سناييييراو سنعشييييمسانيييي    س  ييييًساييييتسٌشييييًسأ ييييمسان ظوٌييييتيسانا فييييو سن شيييي س

س:ا امحتم

 نظرية التحليل النفسيأوال: 

 يييتن ورس سٌألييي مسعشيييىس عيييًسسٌ ظيييوس و ٌيييرسدنيييىسان شييي سوأ يييهسعاشٌييي سايييمسعاشٌيييتيسانال يييع و  

واصيييرووسانح ٌ يييًسانييي يسماميييرسلييي  ووسدنيييىسمليييتو ساني  نييي ساناوأليييو  سن ييي اسقفيييمسان شييي سدنيييىس

س: ال سأ  ا 

انيي يسٌ  ييأساييمساصييتروس يييوسح ٌ ٌيي سأ سا ٌييوايسس )قشيي سان اقييمس(القلررق الموضرروع:  -1

 . تولٌ س ًسانوٌئ 

صررررابي: -2 اناألو مييييتيسسٌولييييمسدنييييىسعتاييييخس ييييتولً س ٌ  ييييأس مٌليييي ساحت نيييي  القلررررق العي

 .ان اليسامسانال ع وس ان  ت سدنىسان ع وس ان عً

اصيييروس ييي اسان شييي س ييي سان ييي فسايييمسمليييت ضساناعيييتٌٌوسا لماتعٌييي س  :القلرررق األخالقررري  -3

 (46-45)انعلاً س س ا  القٌ س اتسٌموم سعشٌهسامس ع وسوتن مس ان لخ.س

ا فيي ٌتلسٌ ييرو س ييامسٌويير ساييمس ييالخس يي وسان ظوٌيي سأمسقشيي سا امحييتمسع ييرسانمالاٌيي س

ان شييي سانا  ييي عًس  يييهسٌألييي مس مٌلييي سناصيييروسأ سا ٌيييوس يييتولًسأ س  ييي سا امحيييتم سدايييتسع يييرس

انمالاٌيي سسانعصييتوٌٌمس  شيي سا امحييتمس ييتمقسعييمسفييا سان شيي سانمييًسٌمفييمسو ييتس يي  لسانمالاٌيي  سأاييتس

تمسأ سعيييمسان شييي سا  القيييًس  ييي س يييت سويييتن  فسايييمسمليييت ضساناعيييتٌٌوسا  القٌييي  س أرالسا امحييي

ان  يييخس ٌيييهسنيييٌ سمليييت ضاسنشاعيييتٌٌوسا  القٌيييي  س وتنميييتنًسقشييي سا امحيييتمس سعالقييي سنيييهسوييييتن ش س

 .ا  القً

 نظرية ال شطلت ثانيا: 

أ س يييألخسأيسس"ل ييييشي"ميييواسان ظوٌييي سانل ييييشمٌ سأمسان شييي سايييتس ييي سد سمعوٌيييوسعيييمس

اسايييوسان يييورسعايييخسنيييمسٌيييمم س أ يييت  اسدنيييىس نيييفسأمسان شييي سعيييرمسمييييتو سويييٌمسانييي ايس ان ويييو س يييإ 

و ويييو سايييتس إ يييهسٌحيييت خسأمسٌيييرال تس يييًس اميييه س نأليييمسووايييتس سمم ييي س ييي وسان ويييو سايييمس يييو يس

ا  اٌييي سع يييرسان يييورس وييي نفس ت يييهس سٌفيييميٌمسأمسٌوايييضسن ييي وسان ويييو سورقييي س يييًسانييي عًس ٌحيييت خس



 الفصل االول                                       القلق النفسي و قلق االمتحان
 

24 
 

مل و يييتسأ سواض يييتسو يييألخسا ييي و س  مٌلييي سنييي نفس يييتمسحٌيييخسانييير ت سمألييي مس فيييٌش سنمل ييي سان شييي س

س(46)انعلاً س سسعرمسميتو سان وو س ان اي.سان يسٌ  أسعم

ييمسأفييوت سان شيي سدنييىسانمعوٌييوسعييمسانعاييخسانيي يسنييمس انا الحييظس ييًس يي وسان ظوٌيي سأ  ييتسم ولل

ٌييمم سأيسأمسقشيي سا امحييتمس يي سمعوٌييوسعييمسان  ييخس ييًسانلتويي سعييمسا امحييتمس ييًس قيييسفييتو  س

نييمسٌفييميٌمسسراييقسا قييفس يي اس امسانمشاٌيي سانيي يسٌمفييمسوييتن ش سأ  ييتلسا امحييتمس يي سانمشاٌيي سانيي يس

ا امحييتمس ييًس امييه س وتنمييتنًسٌصييوحس يي اسانا قييفس ييًسألييخساييو سسٌييوساحماييخسع ييرسانمشاٌيي سااييتس

س.ٌ ٌوسقش ه

  النظرية السلوكيةثالثا: 

ميييواسان ظوٌييي سانفيييش ألٌ سأمسان شييي سفيييش فسايييمعشمسايييمسانوٌئييي سانميييًسٌعيييٌنس ٌ يييتسان يييورس 

أمسان شييي سايييتسسسSpilbergerمحييييس يييو يسانميييرعٌمسا ٌليييتوًسأ سانفيييشوً س   يييحسفيييوٌشوولوس

 يييي سد سا  عييييتخسد فييييت ًسظ ييييوسا يييي سان ييييرمسألييييورس عييييخسيوٌعييييًس أل فييييٌش سر ييييت سمألٌ ٌييييهسسملييييتوس

ويييتن يو س تن ظوٌييي سانفيييش ألٌ سم ميييواسأمسانمألٌيييفسايييمسسانا اقيييفسانميييًسٌصيييتر  تسان فيييتمس ممفيييم

انا اقييييفسان تصيييي سوت  لييييتضسأ سانمييييًسمحيييير س ييييًساناروفيييي سم ٌييييوسور رسا  عتنٌيييي سميييي ريسدنييييىس

ان شييي  س ٌيييمعشمساني يييخسأمسٌ يييعوسويييتن  فسأ سان شييي س يييًساناروفييي سوفيييو سعيييررسايييمسانا ٌيييوايس

نعلاييييً ساناولييييمس)اس .انميييًسمييييوويسوييييٌمساناروفيييي س وعيييياسا حييييرا سانا ناييي سسٌييييوسانفييييتو 

س(س47انفتو  س س

ٌويير سايييمس يييالخس ييي وسان ظوٌيي سأمسقشييي سا امحيييتمس ييي سفييش فسٌمعشايييهسانمشاٌييي سعيييمسسٌيييووس

ايييمس يييالخساحتأليييتم مس سم شٌييير م سألايييتسٌوييير سأمسقشييي سا امحيييتمس ييي سا قيييفسمألٌ يييًسنشمشاٌييي سايييمس

س.ظو فسا امحتم

 نظرية التداخل رابعا: 

(س فتوافييييييي مس1981)س  ای1952)  مٌليييييي سنوحيييييي  سات يييييييرنوس فتوافيييييي مس) 

قتايييييس ظوٌيييي سقشيييي سا امحييييتم سوصيييي  سأفتفييييٌ سعييييمس ايييي   سانمييييرا خ سس(1982) آ ييييو مس

 وأيسأمسانمييييأ ٌوسانوئٌفييييًسنش شيييي س ييييًسانا قييييفسا  موييييتويس يييي س ييييًسر يييي خس مييييأ ٌوسع ااييييخس

عيييرمس :أ يييوا سحٌييي سٌ يييمقسان شييي سانعيييتنًسافيييملتوتيسسٌيييوساومويييي سوتنا يييتمسانايش وييي سا يييخ

 ييييييتلسأ سا فيييييملتوتيساناوأليييييض سحييييي خسانييييي اي س انميييييًسمم يييييت  س س اناٌيييييخس حييييي سا انموألٌيييييض

 ممييييرا خساييييمسا فييييملتوتيسان ييييو وٌ ساناوموييييي ساييييمسانا ييييتمسا فتفييييٌ س ام ييييت س انمييييًس ييييًس
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 يييو وٌ سنال ليييتضسانيٌييي س يييًسانا قيييفسا  مويييتوي س أّمساآل يييتوسانفيييٌئ سعشيييىس اييي   سانميييرا خس

س ًسا امحت تيسقرسٌأل مسن تسم فٌوسٌمصخسوت  موتو 

أمسانمالاٌيييييي س  يسان شيييييي سانعييييييتنًسنالامحييييييتمسٌصييييييوح مسا  يييييي شٌمس د سٌييييييواس اٌييييييمسس

 ٌ فيييا مسستنويييتسا مويييت  مسويييٌمسا اييي وساناومويييي سوتنا اييي سأ سا اييي وساناومويييي سوتنييي اي س يييًس

حيييٌمسأمسا  يييوارسانا    يييٌمس يييًسقشييي سا امحيييتمسستنويييتسايييتسٌوأليييض مسعشيييىسا اييي وساناومويييي س

 ييييتمسا  موييييتوس ييييًسا قييييفس     ييييتسن ل يييي س ظييييوس اٌييييمسوتنا ييييتمسانايش ويييي س  يييييسسوروليييي ساألوييييو 

ا امحيييييتمساييييي ض سويييييٌمسافيييييملتوتيساومويييييي سوتنا اييييي سانايش وييييي س يييييًسانا قيييييفسان مويييييتوي س

 افيييييملتوتيسسٌيييييوساومويييييي سوتنا اييييي  س  يييييًسافيييييملتوتيسان شييييي  س  يييييًسحتنييييي سا  يييييوارس  يس

لتوتيسسٌييوسانافييم ٌتيسانعتنٌيي س ييًسقشيي سانامحييتمس صيي سألاٌيي سألوٌييو ساييمسان موييتوسدنييىسانفييم

اناومويييي سوتنا يييتمسانايش وييي  سميييتوألٌمسألاٌييي سقشٌشييي سايييمسانفيييملتوتيساناومويييي سوتنا يييتمس ام يييت س

سس.ا اوسان يسٌ ريسور ووسدنىس  اسان لتضسا ألترٌاًسن   لسانمالاٌ 

 وتنميييتنًس  اييي   سانميييرا خسٌ ميييواسأمسميييأ ٌوسقشييي سا امحيييتمسعشيييىسا رالسٌحييير س يييًس

ان شييي س يييًسأ  يييتلسانامحيييتمسٌميييرا خسايييمسقيييرو سانمشاٌييي سعشيييىسأمسا قيييفسانامحيييتمس  فيييه سأيسأمس

ٌفيييمولمساناعش ايييتيساناعو  ييي سنيييه س ٌفيييم را تسويوٌ ييي سلٌييير  س انمعتايييخسايييمسقشييي سا امحيييتمس

س.1983 حف س  وسان ظوٌ سألاتسٌوا تس ضاو  س رٌش  ل س

مما ييخس ييًسأّ  اييتسدمسٌمعييواسانمشاٌيي سنا قييفساامحييتمسحمييىسٌ يي مسوعاشٌيي سم ييرٌوساعو ييًس

 :فييشوًسٌميييرا خسايييمسانا يييتمسانايش وييي س رالسانامحيييتم س قيييرسقتاييييسروافيييتيسأل ٌيييو سايييمسا ش ييت

ييييريس متئل ييييتس يييي وسان ظوٌيييي س.(1970) روافييييتيسايييي وٌ س نٌوييييويس ٌّ )فييييتٌحًسفييييشٌا  سس أ

س(4; 

ٌويييير ساييييمس ييييالخس يييي وسان ظوٌيييي سأّمسافييييملتوتيسانمالاٌيييي سانيييي ٌمسٌمفييييا مسوييييتن ش سأ  ييييتلسس

حييي خسانامحيييتم سويييخسامرا شييي سايييمسافيييملتوتيسحييي خسانييي ايسانامحيييتمس سمألييي مسألش يييتسا صيييو س

سصييوحسسٌييوسا موييه سااييتسٌيي ريسدنييىس  أايي وس توليي سعييمسانسامحييتم س ٌ  ييرسانمشاٌيي سانموألٌييضس ی 

س.ضٌتر سان ش سع رو

 نظرية ت هيز المعلوماتخامسا: 

   ييييتسن يييي وسان ظوٌيييي سٌعيييي رسقصيييي وسانمالاٌيييي س  يسان شيييي سانعييييتنًسنالامحييييتمسحفيييي س 

دنيييىسا يييألاليس يييًسمعشيييمساناعش ايييتيسأ سم ظٌا يييتسأ ساوالعم يييتسقويييخس1981 هو ليييتاٌمس ضاالئييي

ا امحيييييتمسأ سافيييييمرعتئ تس يييييًسا قيييييفسا امحيييييتمس اميييييه سأيسأ  يييييمسٌولعييييي مسان   يييييتاس يييييًس
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انمحصيييٌخسانروافيييًسع يييرسانمالاٌييي س  يسان شييي سانعيييتنًس يييًسا قيييفسا امحيييتمسدنيييىسقصييي وس يييًس

ا قيييفسا امحيييتم س قيييرسحيييت خسأليييخسايييمسسعاشٌييي سانم ييي ٌو سأ سم ظيييٌمساناعش ايييتيس افيييمرعتئ تس يييً

انمح ييي سايييمس تئييير س اييي   سمل ٌيييضساناعش ايييتيس يييًسم فيييٌوس1987 و ليييتاٌمس األٌ يييٌمس نيييٌم

ا  ليييتضسانفيييٌمسنشمالاٌييي سأصيييحت سان شييي سانعيييتنًس يييًسا امحيييتمسعيييمسيوٌييي سافيييم رامسأفيييش  س

ٌ ييييٌ سم ظييييٌمسايييي ارسانروافيييي سنشمالاٌيييي س  يسقشيييي سا امحييييتمسانعييييتنًسويوٌ يييي ساوت ييييو  س  ييييًس

س قفسح ٌ ًس ًسقتع سانرواف .سا

 ن يييرسأ يييتويس ميييتئقس ييي وسانروافيييتيسدنيييىسأمسانمالاٌييي س  يسان شييي سانعيييتنًس يييًسا امحيييتمس

نيييرٌ مسقصييي وس يييًسم ظيييٌمساناييي ارسانروافيييٌ  سا تو ييي سوتنمالاٌييي ساآل يييوٌمس  يسان شييي ساناييي   ا س

 اقيييفسسٌيييوسنيييٌ سنيييرٌ مسان ييرو سعشيييىسم ظيييٌمسا يييت ٌمسانايي ارسحميييىس يييًساناسأيسأمس يي  لسانمالاٌييي 

انمعشٌاٌييي  سألايييتسوٌ ييييسان ميييتئقسأٌ يييتسأمسانم ظيييٌمسانفيييٌمسٌيييومويسوت  ليييتضسا أليييترٌاًسان يييعٌف س

 ن ييي اسٌوييير سأمساحيييرسأفيييوت س ييي اسا  ليييتضسانفيييٌمسع يييرسانمالاٌييي ساناوم عيييًسقشييي سانامحيييتمسٌعييي رس

)فييتٌحًسسدنييىسعييترايسروافييٌ سفييٌئ س قصيي وس ييًسانييمعشمس م ظييٌمسانايي ارسانمييًسفييو يسروافييم ت.

س(5; س س فشٌا

 الحيييظسايييمس يييالخس ييي وسان ظوٌييي سأمسقشييي سا امحيييتمسٌوليييمسدنيييىسيوٌ ييي سم ظيييٌمسانمشاٌييي س

نرو فييييهس يوٌ يييي ساوالعم ييييتس ح ييييظساناعش اييييتيس افييييمولتع ت س ألشاييييتسألت يييييس يييي وسانعاشٌييييتيس

س.ويوٌ  سع  ائٌ س سٌوسا ظا سألشاتسألتمسانمشاٌ سأأل وسعو  سن ش سا امحتم

  نظرية القلق الداأعسادسا: 

 يييي وسان ظوٌيييي سقشييييي سا امحييييتمسعشييييىسأفيييييت سأمسانيييير ا مساناوموييييي سوا قيييييفسم فييييوس 

ا امحيييتمسمعايييخسعشيييىسوحييي س افيييم تو سا فيييملتوتيسانا تفيييو سنشا قيييف س قيييرسمييي ريس يييًسان  تٌييي سس

 و ييي اسٌعايييخسان شييي سأليييرا مس ظٌ ميييهسافيييم تو سا فيييملتوتيسانا تفيييو سنا قيييفس .دنيييىسأرالساوم يييم

مييتٌش وس فييو  سسانمييًسم يي مسعشييىسأفييت سأمسان شيي سس ٌييرعمس يي اسان ايي   س ل يي س ظييو، ا امحييتم

س . تصٌ سانرا مسان يسٌ لهسانفش ف س ٌر مسان ورسنشعاخس ان  تي

أمس يييع وسانمشاٌييي سويييتن ش س يييًس "ان شييي سانيييرا م" يييًس ظوٌم ايييتس  أأليييرسميييتٌش وس فيييو  

  يي اسٌع ييًس .ا امحييتمسصيي  سحفيي  سمر عييهسدنييىسمحفييٌمسأرائييه س ٌحصييخسعشييىسرولييتيساوم عيي 

أمس  يييتفسووييييتسويييٌمسانيييرا مسانييي يسٌييير مسان ييي  سنشعايييخس ان  يييتيس ويييٌمسان شييي  سأيسأمسان فيييتمس

ع ييراتسٌأليي مس ييًسا قييفسد موييتويسٌ ييعوسوييتن ش سانيي يسٌح ييضوسعشييىسا لييتضسا تاييهسو لييتح س قييرس

ألوٌييييسروافيييتيسأل ٌيييو سعشيييىسعالقييي سان شييي سوتنمحصيييٌخسانروافيييًس يييًسا امحيييتمس يييًس ييي لس
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 أ يييتويس متئل يييتسدنيييىس لييي رسعالقييي سا لوييي سويييٌمسان شييي س أرالسا عايييتخ سسا  ييي مس ييي وسان ظوٌييي  

 أ ييتويس مييتئقسأ ييواسدنييىس ليي رسعالقيي سا ح ٌيي سويييٌمس .أيسألشاييتسضارسان شيي سضارسمحفييمسا رال

ان شييي س انمحصيييٌخسانروافيييًس يييًسا امحيييتم سأيسألشايييتسضارسان شييي سمحفيييمسانمحصيييٌخسدنيييىسأمسٌصيييخس

-6;)فيييتٌحًسفيييشٌا س  .خسوتضرٌيييترسان شييي ان شييي سدنيييىسافيييم اساعيييٌمسوعيييروسٌ يييعفسانمحصيييٌ

س(س7;

ٌويير ساييمس ييالخس يي وسان ظوٌيي سأمسقشيي سا امحييتمس يي سأاييوسعييتريسٌ مييت سألييخس ييورسنألييًس

س.ٌفتعروسعشىسا رال سنألمس ًسافم اساحرر س   اساتسأ و تسدنٌهسفتو تسوتن ش ساناٌفو

  نظرية القلق المعوقسابعا: 

 ييييع وسانمشاٌيييي سوييييتن ش سٌلعشييييهسم فييييوس يييي وسان ظوٌيييي سقشيييي سا امحييييتمسعشييييىسأفييييت سأمس

ٌ  يييي خسو ش ييييهسأأل ييييوساييييمسا  يييي تنهسوتنلتويييي سعشييييىسأفييييئش سا امحييييتمس ٌحصييييخسعشييييىسرولييييتيس

سس.ا     

 ان شيييي سحفيييي س يييي اسان ايييي   سٌعاييييخسألاعيييي  سنفييييش فسانمشاٌيييي  سحٌيييي سأ ييييهسقييييرسٌ ٌييييوس

افيييملتوتيسا تفيييو سأ سسٌيييوسا تفيييو سنا قيييفسا امحيييتم س قيييرسٌييي ريس ييي اسدنيييىسد   يييتاسافيييم اس

س.شاٌ أرالسانم

انميييًسم ييي مسعشيييىسأمسان شييي سألحيييت ضس يييًس  ٌفيييم رس ييي اسان اييي   سدنيييىس ل ييي س ظيييوسم يييتٌشر

سس.ا قفسانعاخ سقرسٌ ٌوسافملتوتيساالئا سنشعاخسا سافملتوتيس سعالق سن تسوتنعاخ

 قييرسألوٌيييسروافييتيسأل ٌييو سعييمسعالقيي سان شيي سوتنمحصييٌخسانروافييًس ييًسا امحييتمس ييًس

(س روافييي س 1957روافييي س)ويييو رس ٌوفيييي :ت ييي لسا  ييي مس ييي وسان ظوٌييي  س ايييمسأا شم ييي

 أ ييتويس متئل ييتسدنييىسأمسان شيي سٌعيي  سانمحصييٌخس ييًسا امحييتم س ألشاييتسألت يييسانا اييي س ا  مييتأل 

س(6;)فتٌحًسفشٌا س س صعو سألشاتسضارسان ش س أعت سانمشاٌ سعشىسا رال.س

ٌم ييييحسن ييييتساييييمس ييييالخس يييي وسان ظوٌيييي سأمسقشيييي سا امحييييتمسد اسضارسعييييمسافييييم اسان شيييي س

أصيييوحساعٌ يييتسنييي رالساايييتسٌييي ريسدنيييىسمييير ًسانمحصيييٌخسانروافيييًسع يييرسانمشاٌييي  س ان شييي سانيييرا مس

اناعفيييوسحفييي س ييي وسان ظوٌييي سٌلعيييخسانمشاٌييي سٌ  ييي خسويييأا وس تولييي سعيييمسا امحيييتمساايييتسٌلعشيييهس

س.ا  نسانم ألٌو س   اساتسٌلعشهسٌ   س ًسا رال

س

س

س



 الفصل االول                                       القلق النفسي و قلق االمتحان
 

28 
 

 أنواع و اعراض قلق االمتحان

 أنواع قلق االمتحان

ن ييييرسم صييييخسانوييييتح  مس انعشاييييتلسدنييييىسأمسقشيييي سا امحييييتمسعوييييتو سعييييمسافييييم ٌتيس   ييييتفس

 .)اعفو( س   تفسافم اساعٌ سنشمحصٌخس)اٌفو(افم اسافتعرسعشىسانمحصٌخس

 اوال: قلق االمتحان الميسر

دمس يييي اسان يييي  ساييييمسان شيييي سٌفيييياىس س قشيييي سا امحييييتمساناعمييييرخس  سا  ييييوسا ٌلييييتوًس

نييييهسا ييييتوساٌلتوٌيييي سٌيييير مسوتنيتنيييي سانااييييمحمسوييييتنحو سعشييييىسسانافييييتعرس  يييي اسٌع ييييًسامسان شيييي 

اناوالعييي س انمح يييٌوسانلٌيييرسنالامحيييتمسايسٌعمويييوسقش يييتسرا عٌيييتسٌ  ييييس ٌح يييضسعشيييىسا فيييمعرارس

سس.ن  تر سانمعشٌمسانام في

 ٌالحييييظسامسقشيييي سا امحييييتمساناعمييييرخساييييمسقييييرو سانيتنيييي سعشييييىسانييييمحألمس ييييًسلاٌييييمس

)احايييرسحتايييرسسارالس يييًس ييي تر سانمعشيييٌمسانام فيييي.سا  عت ميييهسانأل ٌيييو سٌ رٌيييتمساعيييتسانيييىسمحفيييٌم

س(:;ض وام  س.

ٌويير سأّمس يي اسان يي  ساييمسان شيي س يي سان شيي سانيي يسٌأليي مس ييًسالييتخساعييٌمسحٌيي س سٌأليي مس

ا    يييتسأل ٌيييواس  ساوم عيييتسأل ٌيييوا سوحٌييي سٌألييي مسافيييتعراسعشيييىسد يييتو سانعاشٌيييتيسانع شٌييي سنشمشاٌييي س

)انصيييي وتيً سانفيييييٌرسس.السانلٌييييرس ٌييييه ا و ييييتسدنييييىسأ اٌيييي سا امحييييتمسااييييتسٌفيييييتعروسعشييييىسا ر

اصييييي ى سعاييييو سدفيييياتعٌخسعشييييً سانع وييييت ي سأحييييالمسعوييييرسانفيييياٌم سرا ييييمسا  لييييتضس عالقمييييهس

س;400وافيييييم اسقشييييي سا  مويييييتوس افيييييم اسان  ييييي سويييييتن   سنيييييراسييييييال ساناوحشييييي سان ت  ٌييييي س 

س(38-37 

 ثانيا: قلق االمتحان المعسر

 ييييمس  سا  ييييوسانفييييشوًساناعيييي  س يييي اسان يييي  ساييييمسان شيييي سٌفيييياىس  قشيييي سا امحييييتمساناوم

 . ييي اسان ييي  سايييمسان شييي سنيييهسا يييتوسفيييشوٌ سعشيييىسأرالسانيتنييي ساناايييمحمسحٌييي سممييي موسأعصيييتوهس

 ٌيييضرارسع يييروسان ييي فس ا  ضعيييت س انو وييي سايييمسا امحيييتمس  ييي اسانمييي موسفيييٌعٌ سحمايييتسقيييرو س

سانيتنييي سعشيييىسمييي ألوساناعش ايييتيسانميييًسح  ييي تس عيييرمس  ا يييتس, وتنميييتنًسٌييي ريسويييهسانيييىسا ومويييتف

س(:;)احارسحتارسض وامس سس,  ًسا  ٌوس  شهس ًسمح ٌ سان لتح.

ٌم يييحسن يييتسامس ييي اسان ييي  سايييمسان شييي س ييي سانييي يسٌمليييت ضساليييتخسان شييي ساناٌفيييو س ٌصيييوحس

ان شيييي ساعٌ ييييتس رالسانمشاٌيييي سوفييييو سانميييي موس ا   عييييتخس م يييي ٌنسا  ألييييتوسانيييي يسٌحيييير سعشييييىس
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قشييي سسٌيييوسس س)انضائيييرسأ ساناوم يييم(  ألييي اس يييتمسقشييي سا امحيييتمساناعفيييوسسافيييم اسانعاشٌيييتيسانع شٌييي 

س(38 و ويس ٌل س   هس مو ٌر.س)انص وتيًس آ و م س س

 مكونات قلق االمتحان: 

ٌويييٌمسانويييتح ٌمس انعشايييتلسأمسقشييي سا امحيييتمسٌمألييي مسايييمساأل  يييتيس وعٌييي س يييًسالاش يييتس

 :قش سا امحتم س  ًسم ألخ

   :االنزعاج -1

 ٌ ييٌوسدنييىسا   يي تخساناعو ييًسانيي يسٌمييرا خساييمسانا ايي سانايشيي  سأرال ييتس ييًسا قييفس

ا امحيييتم سحٌييي سٌ أليييوسانيتنييي س يييًسع اقييي سان ليييتحس ان  يييخ سأ سا تو ييي سايييتسٌحصيييخسعشٌيييهسايييمس

رولييتيسواييتسٌاألييمسأمسٌحصييخسعشٌييهساآل ييوٌم سأ سان ييع وسوعييرمسانأل ييتل س   ييرامسان  يي سوييتن    س

ش سن ييتسوا قييفسا امحييتم س نيي نفسٌأليي مسمييأ ٌوسا  ضعييت سعشييىس سٌو ييتساييمسا  ألييتوسانمييًس سصيي

ا ييييهسس1981انمحصييييٌخسانروافييييًسفييييشوٌتس مٌليييي س يييي اسان  يييي تخساناعو ييييً س ٌ ألييييرسفتوافيييي مس

وييييتنوسمساييييمسأمس فييييتنٌ سانييييمعشمسمييييأ ٌوس ا ييييحسعشييييىس  ييييتيسان ييييورسانامعشيييي سوتنا ايييي  سأ سأمس

انلتوييي سانايش وييي س ان تصييي سا   ييي تخس يييًسا اقيييفسا امحت يييتيسٌظ يييوسع يييراتسٌ  يييرسانيتنييي س

وتنا اييي  س نييي نفسٌ  ييي خسوتن يييأل فسان امٌييي  س ٌ شيييخسايييمسقرواميييهس ٌ يييعوسوعيييرمسانأل يييتل  س مألييي مس

 ييي وسا   ييي ت يساوم عييي سنيييراس  يسقشييي سا  مويييتوساناوم يييم س ٌييي ألوسأحايييرسعويييرسان يييتن س اتٌييي س

أمسانيييييييال س  يسقشيييييي سان موييييييتوساناوم ييييييمسم عييييييت ساعش اييييييتم مس ييييييًسا اقييييييفس1990ان ٌييييييتخس

انامحت يييتيس يييًسان قييييسانييي يسٌفيييميٌع مس ٌيييهسافيييمولتع تسوفييي  ن  س مفييي خسع يييراتسٌومعييير مس

عييييمسا قييييفسا امحييييتم س امسا   ييييتاسمحصييييٌخس يييي  لسانيشويييي سٌولييييمسدنييييىسمييييأ ٌوسانمييييرا خس

اناعو يييً ساايييتسٌصيييٌ سانعاشٌيييتيسانع شٌييي سنيييراس ييي  لسانييييال سويييوعاسانم ييي ٌهس ا  ييييوا س

س(08 سس7;;3 سس;4ألشٌ سانمووٌ  سانعرران عوا ي سعاللساحا رسلتر سالش سس).

ٌوييير سأمسان ضعيييت س ييي س نيييفسان  ييي تخسانييي يسٌميييوفسانمشاٌييي سٌ أليييوسوعٌيييراسعيييمسانامحيييتم س

حٌييي سٌصيييوحسٌ أليييوس يييًسانع اقييي سانميييًسم ليييوسع يييهس تصييي س يييًسحتنييي سان  يييخ ساايييتسٌلعشيييهسٌ  يييرس

 انفٌيو سعشىسانم ألٌوس ًسانامحتمس ممرا خسأ ألتووس ٌصوحس ًسحتن سا ضعت .

 نفعالية:اإل -2

 م يييٌوسدنيييىسان يييتو سان فيييٌ ن لٌ سانميييًسٌفم يييعو تسان يييورس مٌلييي سن يييي و سانا قيييف س 

أيسأ  يييييتسورس عيييييخسايييييمسانل يييييتضسانعصيييييوًسانييييي امًس تملييييي سعيييييمس ييييي  يسانا قيييييف س م يييييماخس
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انمييي موس انعصيييوٌ س ا ومويييتف س ايييمساظت و يييتساوم يييت س يييووتيسان شييي  سضٌيييتر سسا   عتنٌييي سعشيييى

س(08)ان عوا يس س سس سٌو تس.د واضسانعو  سا يوا ساناعر س

ٌويير سأمسا   عتنٌيي سم ييٌوسدنييىسمشييفسانحتنيي سان ٌييوسعترٌيي سانمييًسمصييوحسوترٌيي سعشييىسانمشاٌيي س

س. انمًسمما خس ًسانمصو تيسانع  ائٌ س انم ٌوايسان فٌ ن لٌ سان ٌوسيوٌعٌ 

 أعراض قلق االمتحان

س:امسأ مسأعوااسقش سا  موتوسانمًسمظ وسعشىسانمالاٌ ساتسٌشً

  شحيييي سقوٌييييخسانميييي موس ا و س   ييييرامسان يييي ٌ  س مفييييشيسوعيييياسا  ألييييتوسان ف افييييٌ سانا 

 . أ  تلسنٌتنًسا امحتم

 مفيييتو س   يييتمسقشييي سانيتنييي سقويييخس أ  يييتلسانامحيييتمسايييمسل يييتفسانحشييي س ان ييي مٌمس س

فيييوع سانمييي   س مصيييو سانعيييو س اومعيييتنسانٌيييرٌم س ويييو رسا ييييواف س أنيييمسانيييويم س

 . ان  ٌتم س أل و سانمو خ

  مشاٌ سوتن ٌ سان  فًسان رٌرسقوخس أ  تلسمأرٌ سا امحتم ع وسان. 

  أل ييييو سم ألٌييييوسانيتنيييي سوتنامحييييتم س ان  يييي تخسان ييييرٌرسقوييييخسانوييييرلس ٌييييهس أ  ييييتلوس ييييًس

 .)ان متئقساناوم و س)ان   تخسانع شًس ًسانامحتم س  متئلهسانام قع 

 س).عيييرمسقيييرو سانيتنييي سعشيييىسان ييي مسو ييييألخسصيييحٌحس  يييع ووسوتنمعييي  س قشييي سانموألٌييييض

ووٌيييم س يييتريسا يييعتم س ان ييي خ سدفييياتعٌخساحاييير ساناو يييرسانمووييي يس ر ووسان تعييييخس

 (79 س 4009 ًسحخسا تألخسانيشو  س

ٌم ييحسأمسأعيييوااسقشييي سانامحييتمسٌاأليييمسمصييي ٌ  تسدنيييىسأعييوااس فيييٌ ن لٌ س  يييًسانمييي موس

 ا و س   يييرامسان ييي ٌ  س مفيييشيسوعييياسا  أليييتوسان ف افيييٌ سانيييم سنحييي س يييًسنٌيييتنًسانامحيييتمس س

مفييييتو س   ييييتمسقشيييي سانيتنيييي سقوييييخس أ  ييييتلسانامحييييتمساييييمسل ييييتفسانحشيييي س ان يييي مٌمس سفييييوع س

 س ويييو رسا ييييواف س أنيييمسانيييويم س ان  ٌيييتم س أل يييو سانمييي   س مصيييو سانعيييو س اومعيييتنسانٌيييرٌم

انموييي خس أعيييوااس  فيييٌ سمما يييخس يييًسعيييرمسقيييرو سانيتنييي سعشيييىسان ييي مسو يييألخسصيييحٌحس  يييع ووس

وتنمعييييي  س قشييييي سانموألٌيييييض س أ يييييواساعو ٌييييي سمما يييييخس يييييًسأل يييييو سم ألٌيييييوسانيتنييييي سوت امحيييييتم س

تخسانع شييييًس ييييًسان  يييي ( ا   يييي تخسان ييييرٌرسقوييييخسانوييييرلس ٌييييهس أ  ييييتلوس ييييًسان مييييتئقساناوم ويييي س

س.)ا امحتم س  متئلهسانام قع 

 عوامل قلق اإلمتحان: 

 :  تفسعر سع ااخسٌاألمسأمسم ريسدنىسقش سانامحتمسا  تساتسٌشً
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   :نمط الشخصية -1

قيييرسمألييي مس  صيييٌ سانمشاٌييي سايييمسان  صيييٌتيسان ش ييي  سحٌييي سأمس ييي وسسان  صيييٌ سعو ييي س

ييييوّلحسأمسٌضٌييييرسقشيييي سن شيييي سا امحييييتمسأأل ييييوساييييمسسٌو ييييتس   ييييتسمحاييييخسفييييا سان شيييي  س اييييمس انا 

س(;7 سس4009)ووٌمس سان  خ ا امحتمسنرٌ تسألا قفسأأل وسامسسٌوو.س

ٌم ييحساييمس ييالخس يي اسانعتاييخسأمسان  صييٌ سان ش يي سم مشييفسعييمسان  صييٌ سانعترٌيي س ييًس

قشييي سا امحيييتم سحٌييي سممفيييمسان  صيييٌ سان ش ييي سوفيييوع سان و يييض س انمييي موس وتنميييتنًسمألييي مسأأل يييوس

س. ًسا اقفسا امحت تيمأ واسامسان  صٌ سانعترٌ س

  :عدا اإلستعداد لإلمتحان -2

ٌعيييرس ييي اسانعتايييخس يييًسأل ٌيييوسايييمسا حٌيييتمسايييمسأ يييمسأفيييوت سايييو وسانمشاٌييي سوحتنييي سان شييي س

أ  يييتلسا امحت يييتي س ٌما يييخسعيييرمسافيييمعرارسانمشاٌييي س رالسا امحت يييتي سوعيييرمسا فيييم ألتوسانلٌييير س

.س)ووٌييييمس سانيييي س...ئيييي سانا ضنٌيييي  وعييييرمسانم ٌيييي سان  فييييًس انع شييييً س وعييييرمسم ٌئيييي سانظييييو فس انوٌ

س(;7 سس4009ان  خ 

ٌم يييحسن يييتسأ يييهسألشايييتسأليييتمسانمشاٌييي سافيييمعرسنإلامحت يييتيسألشايييتسأليييتمسأأل يييوس  ييي سويييتن    س

س. أأل وسدوار سنمح ٌ سان لتحسااتسٌلعشهسوعٌرسعمسانم موس ان ش سأ  تلسانامحتم

  :األأكار والتصورات الخاطئة عن قلق اإلمتحان -3

 سمصيييي وايس تيئيييي سعييييمسا امحييييتمس  يييي وسانمصيييي وايسم يييي مسأل ٌييييواساييييتسٌحاييييخسانمشاٌيييي

عشييىسأفييت سأمسا امحييتمسعوييتو سعييمسا قييفسم رٌييرسنش  صييٌ  س  يي ساناحييررسنش  صييٌ  س  يي س

انييي سايييمسانمصييي واي ساايييتسٌألييي مسفيييووتس يييًسأل ٌيييوسايييمسا حٌيييتمسن يييع ووس...اناحيييررسنشافيييم وخ 

 (;7 سس4009)ووٌمس سان  خ وتن ش .س

  يييت سأ سانوفييي  س يييًسانافيييم وخسنيييهسميييأ ٌوساعٌييي س سٌ  يييحسأوييي سايييو سويييتمسم قيييمسان

 ٌييي ريسدنيييىسضٌيييتر سقشييي سا  مويييتو سوٌ ايييتسم قيييمسان ليييتحسنيييهسميييأ ٌوسيٌييي س يييًسافيييم اسانياييي حس

س(45 سس::;3)أو ساو  سلاتخسضألًسعورسام سوفتن ساتلفمٌو س. ان لتح

ٌوييير سأمسانمصييي وايسان تيئييي سعيييمسانامحيييتمسانميييًسٌحاش يييتسنشمشاٌييي  س انميييًسمييي حًسنيييهس

ويييتمسا امحيييتمس ييي سانييي يسٌحيييررساصيييٌووس يييًسانافيييم وخ س ا يييهس سويييرٌخسنيييهسفييي اسان ليييتحس ا س س

فييٌعٌنسحٌييت س ساع ييىسن ييت س وتنمييتنًسٌصييوحسانمشاٌيي س ييًسحٌييو ساييمسأاييووس  ييهس ييًسا ايي سمحرٌييرس

س.اصٌووسااتسٌضٌرسامسقش هسدضالسا امحتم

س
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  :طريقة إ راء اإلمتحانات -4

 يييًسانوٌئييي سانعووٌييي س يييًسانأل ٌيييوسايييمسا حٌيييتمسمعيييرسيوٌ ييي سدليييوالسا امحت يييتيس تصييي س

 ايييمساناعيييو فسأمسيوٌ ييي سدليييوالسا امحت يييتيسايييمسحٌييي سيوٌعييي س .را عيييتسق ٌيييتسنش يييع وسويييتن ش 

ا فيييئش  س ايييتسمحيييتيسويييهسايييمسفيييوٌ س مأليييمم س ا  ييي تخسانلاٌيييمسويييه سايييتسٌوعييي سعشيييىسانو وييي س

س(;7)ووٌمس ان  خس  س  . ان  ف

ٌم شش يييييتسايييييمسدليييييوالايسا يييييرر س معيييييررسٌم يييييحسأمسيوٌ ييييي سدليييييوالسانامحت يييييتيس ايييييتس

نشحييييوا  س انحييييو سعشييييىسفييييوٌ سا فييييئش س  ليييي رسفييييٌتوايسانفييييعتفس ا اييييمس ييييًسوعيييياس

س.ا حٌتم سٌلعخسانمشاٌ سٌعيًسا امحتمسأأل وسامسانالضم سااتسٌضٌرسامسقش هسدضالسا امحتم

 عامل األسرة: -5

تن ش سأ  يييتلسا فيييو سقيييرسمألييي مسايييمسويييٌمسا فيييوت سانميييًسمييي ريسوتنمشاٌييي سدنيييىسان يييع وسوييي

ا امحت يييتي س  نيييفسو عيييخسايييتسمفيييم راهسايييمسأفيييتنٌ سانم  يييئ سانم شٌرٌييي سألتنم رٌيييرسوتنع يييت  سأ س

انحوايييتمسايييمسأاييي وساعٌ ييي سايييتسنيييمسٌييي لحس يييًسا امحيييتم ساايييتسٌييي ريسدنيييىس   يييهسايييمسان ميييتئقس

س(;7)ووٌمس ان  خس  س انفٌئ  س وتنمتنًس ع ووسوتن ش .

تنع ييت سأ سانحواييتمسايييمسأايي وساحوويي سنرٌييه س يييًسٌويير سأمسم رٌييرس  عٌييرسا فيييو سنشمشاٌيي سو

حتنيي سان  ييخس ييًسا امحييتم سٌلعشييهسأأل ييوس يي يتس أأل ييوسقش ييتسعييمسا امحييتمس اييتسفييٌموم سعييمس

سان متئقسانمًسفٌمحصخسعشٌ تسامسورس عخسن فو س تص س ًسحتن سان  خ.

  :المعلا -6

مس ييالخسٌعييرساناعشييمس ييًسأل ٌييوساييمسا حٌييتمساييمسأفييوت س ييع وسانمشاٌيي سوييتن ش  س  نييفسايي

ايييتسٌو يييهسوعييياساناعشايييٌمسايييمس ييي فس يييًسأ  ييي سانييييال سايييمسا امحت يييتيس يييًسوعييياسا حٌيييتم س

س(س80)ووٌمس ان  خس  سس افم راا تسأل فٌش سنشع ت س ًسأحٌتمسأ وا.

س:دنىسوعاسأفوت سقش سا امحتمسان تمل سعمساناعشاٌمس  ً )أو ساو ( ٌ ٌوس

 اناروفيييٌمسانييي ٌمس سٌيو ييي مسفييي لسا فيييتنٌ ساناموعييي س يييًسم ييي ٌمسانمالاٌييي سا يييخسوعييياس

 .ا  موتوسف اساو س احر س ًسان صخسانروافًسألشه

 أمسوعييياساناروفيييٌمسٌفيييم را مسا  مويييتوايساناروفيييٌ سفيييالحتسٌيييمحألمسويييهس يييًسافيييم وخس

 انامعشاٌمسور سامسأمسمأل مس فٌش سنو تر مس م لٌ  م 

  وخسأمسوعيييياساناروفييييٌمسٌعموييييو مسان موييييتوسان  ييييتئًس يييي ساناعٌييييتوس ييييًسمحرٌييييرسافييييم

اييييمسانروليييي سان  تئٌييي سااييييتسٌيييي ريسدنييييىس50-60%انمالاٌييي  سنيييي اس  ييييمسٌ صصييي مسنييييهس
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ضٌيييتر سان شييي س انمييي موسنيييراسانمالاٌييي سأ  يييتلسأرالسا امحيييتمسان  يييتئًساايييتسقيييرسٌييي ريسدنيييىس

 .ا   تاسمحصٌش م

 اناوتن ييييي س يييييًسافيييييم رامسا  مويييييتوايساناروفيييييٌ س  يييييًسمألشٌيييييفسانمالاٌييييي سوتن الويييييتيس

 .ا تخسالماتعًسد فت ًس ًساناروف انا ضنٌ  سااتسٌع  سدٌلترس

 ان مويييييتوايسانا تلئييييي سنشمالاٌييييي سر مسا عيييييرسفيييييتو سقيييييرسٌييييي ريسدنيييييىسافيييييم تو سقشييييي س

 .ا  موتو

 انفييشي س(فيي لساعتاشيي ساناييرو سنييوعاسانمالاٌيي  س ييإ اسألييتمساناييرو سٌعماييرسعشييىسان يي  س

 يييًس يييويسمالاٌييي وس مييي لٌ  مسٌعمويييوساروفيييتسسٌيييوس يييتلحس ع صيييواسأفتفيييٌتسن يييتو س)

وٌ ايييتسانايييرو سانييي يسٌفيييم رمسا تواميييهسأل  يييتمس يييًسانعالقيييتيسانو يييوٌ س أل وٌيييوسان شييي  س

-45أوييي ساييييو س س سس) يييًسم ظيييٌمسانا يييت قس ت ييييهسٌلعيييخسانمالاٌييي سٌم ييييتلن مسوتن ليييتح.

43) 

ٌم ييييحسأمسوعيييياساناعشاييييٌمسٌفييييم را مسانم رٌييييرسوت امحت ييييتيسألفييييالحسٌمحألايييي مسوييييهس ييييًس

قشيييي سا امحييييتم سألاييييتس لييييرسأمسوعيييياسسانمشاٌيييي  سااييييتسٌلعشييييهسٌ ييييتفسا امحت ييييتيس ٌمأليييي مسنرٌييييه

اناعشايييٌمسٌفيييم را مسا امحت يييتيس يييتروا ساايييتسٌلعيييخسانمشاٌييي سسٌيييوساعييي رسعشيييىسا امحيييتم س مس

أل يييو سا امحت يييتيسقيييرسملعيييخسانمشاٌييي سٌيييأنفسانا قيييفس ٌصيييوحسا ايييوسعترٌيييتسوتن فيييو سنيييه سألايييتسامس

 س ألييي نفساناعتاشييي سا  مويييتوايسانا تلئييي سأل ٌيييواسايييتسموويييفسانمالاٌييي س موييي س يييٌ مسقشييي سا امحيييتم

س.انفٌئ سامسيوفسانارو سانمًسملعخسانمالاٌ سٌ ت   هس ٌ ت  مساامحت تمه

  :مواقف التقويا ذاتها -7

واليييورسأمسٌ يييعوسان يييورسوأ يييهسا  يييمسم ييي ٌمس يييًسأيسا قيييفسايييمسا اقيييفسانحٌيييت س يييتمس

 نييفسٌ ييعووسوييتن ش  س انمشاٌيي سد اس ييعوسوأ ييهسا  ييمسم يي ٌمس ا موييتوس ييتمسافييم اسان شيي سفييٌوم مس

سس(80)ووٌمس ان  خ س سسنرٌه.

ٌوييير سايييمس يييالخس ييي اسانعتايييخسأمس يييع وسانمشاٌييي سوأ يييهسٌ  يييمسنشم ٌيييٌمسناعو ييي سافيييم او س

س.ٌلعشهس ًسحتن سقش سأ  تلسا امحتم

 التعلا اإل تماعي من اآلخرين: -8

انمشاٌييي سقيييرسٌألمفييي سفيييش فسقشييي سانامحيييتمسايييمسا  يييوارساآل يييوٌم س  نيييفسعيييمسيوٌييي س

)ووٌيييمس ان ييي خ  سس.ان ش يييٌمسايييمسانمالاٌييي س  تصييي ساناييي  وٌمساييي  مم شٌيييرس احتأليييت سن اييي   س

س(80
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ٌم ييييحسأمسانمشاٌيييي سقييييرسٌييييمعشمسفييييش فسان شيييي سدضالسانامحييييتمساييييمسسٌييييووساييييمسانمالاٌيييي س

س. ٌصوحس احراسامسان ٌمسٌمفا مسو ش سانامحتم

 قياس قلق اإلمتحان: 

  يييويس  يييييسانوحييي  سانملوٌوٌييي سحييي خسان شييي سا ييي سا مصيييفسان يييومسانع يييوٌمسوعيييرسأمسس

ا ٌيييت سان شييي سانصيييوٌح س موأليييضسان مايييتمس يييًسمشيييفسان ميييو سعشيييىسقٌيييت سس1951 لت ٌييييسمٌشييي و

أ  ييييحسأ ييييهسولت يييي سس93;3ان شيييي سانعييييتمس  تصيييي س ييييًساوحشيييي ساني  نيييي  سد سأمس تٌض  ييييروس

ان ماييتمسانألوٌييوسانيي يسأوييراوسانوييتح  مسوييتن ش سانعييتمسظ ييوسأٌ ييتسان ماييتمسان فييوًسوروافيي سأ يي ا س

س.انامحتمسأل ألخساحررسامسان ش ساناومويسوا اقفسانم  ٌمس انم رٌوقش س :أ واسامسا خ

دنييىسأمسا ماييتمسانعشاييتلسو ٌييت سقشيي سا امحييتمسٌعيي رسدنييىسأ اٌيي س د سم ييٌوسنٌشييىسعوييرسانحاٌيير

سس.  اسانعتاخسانا ق ًسان يسٌمر خس ًسرول سان ور س ٌ  وس ًسأرائهس ًسا اقفسانم  ٌم

ا امحيييتم س  يييًساعظا يييتس امٌييي سانم وٌيييو س ايييمس قيييرسأعيييريسا يييتٌٌ سعرٌييير سن ٌيييت سقشييي س

س:أ  وس  وسانا تٌٌ ساتسٌشً

 .م وٌوس امًسعمسقش سا امحتم 

  1952دفموٌتمسات رنوس فتواف مسن ش سا امحتمس. 

 80;3ا ٌت سقش سا امحتمسن ي تخس  عهسفتواف مس. 

 ا ٌيييت سا مليييتوس حييي سانامحيييتمس  يييعهس(قتئاييي سقشييي سا امحيييتمس معيييوفسأحٌت يييتسوتفيييمس

 قييرسأعييروسوتنش يي سانعووٌيي سأحاييرسعوييرسان ييتن  س أعييروسأٌ ييتس وٌييخس وٌشوولوس آ ييو م فيي

انض يييتو س أعيييروسألييي نفسايييت وسان ييي اويس احايييرسان ييي ت ي س أعرميييهسألييي نفسنٌشيييىسعويييرس

 .انحاٌر س ٌ ٌ سا  ضعت س ا   عتنٌ 

 روافييي سفيييٌرسس2002 روافييي سعويييرسامسانصيييت ًس :أفيييم رمس يييًسعييير سروافيييتيسا  يييت

س1992 احا رساني ا س

 د مويييتوسان شييي ساناروفيييًسنشاوحشييي سان ت  ٌييي  سايييمسدعيييرارسحفييي ٌمسانألتايييخ س ٌمألييي مسايييمس

  :أووع سأوعترس ً

 ا عوااسانلفاٌ سنش ش  س 

 قش سا امحتم س  

 عرمساناٌخسانروافً س  

 ًان و خسانلماتع . 
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 أحارسع ر . س أعروسوتنش  سانعووٌ س  ا ٌت سقش سا امحتمس  عهسفتواف م 

 احاييييي رسعألت ييييي  س احاييييي رسعييييي اسام س حفيييييمسعيييييالم س ألييييي نفسأعيييييروسو يييييترس 

 .را   وي س ارحيسعورسانحاٌر

 ا ٌت سف ٌمسنفش فسقش سانامحتم. 

 ا ٌييييت س وٌييييروٌمسن شيييي سا امحييييتمس  ييييعهسدٌييييضافس وٌييييراتمس لييييتأل  سوٌ ييييرا س اييييمس

 .ا ضروالسا لماتعًس انعتق ساناعو ٌ س انم مو :ا تٌٌفهسان وعٌ 

 حتن سقش سا امحتم(ان  عتنٌ س -ا ٌت سان ضعت س(. 

 1990 . ا ٌت سقش سانامحتمس  عهسو ترسرا   وي س ارحيسعورسانشيٌفس 

    1994 . ا ٌت سقش سانامحتم س  عهسدووا ٌمسٌع 

 9;;3ا ٌت سا ٌوايسقش سانامحتمسامسانا ارسانروافٌ  س  عهسصتنحساوفًسس 

 فيييتٌحًسفيييشٌا س س سس.س1999ايييرسض يييواما ٌيييت سقشييي سانامحيييتمس  يييعهساحايييرسحت(

;8-;7) 

ان يييي يسس: أعييييرسعشييييًس ييييعٌ سقتئايييي سقشيييي سا امحييييتم س ممأليييي مساييييمس افيييي سع ااييييخس ييييً

ان  فييييًسنالامحييييتم سان يييي فس انو ويييي ساييييمسا امحييييتم س ان يييي فساييييمسا امحت ييييتيسان يييي  ٌ س

 انا تلئييييي  س انصيييييوا سان  فيييييًساناصيييييتح سنإلامحيييييتم س ان ييييييواوتيسان  فيييييٌ س انلفييييياٌ س

سس.و سنإلامحتماناصتح

ألاييتسقتايييسناعييتمسانلالنييًسوروافيي سو ييرفسو ييتلسا ٌييت سقشيي سانامحييتم س م صييشيسدنييىس

 لييي رس افيييي سع اايييخسم ييييا  تسا ٌيييت سقشيييي سانامحييييتمس يييًسان يييي فس انومويييتيساييييمسموقيييي س

 ا ال يييي سانامحييييتم سان يييييواوتيسان فييييٌ ن لٌ س ان  فييييٌ ساناصييييتحو سنإلامحييييتم سان يييي يس

ان  فييييٌ سأٌييييتمسانامحت ييييتي س ا يييييواوتيسانعاشٌييييتيسانع شٌيييي سسان  فييييًسنإلامحييييتم سان يييييواوتي

سس .ع رسأرالسانامحتم

ٌوييييير سأمسان فيييييٌش سا أل يييييوسافيييييمعات س يييييًسقٌيييييت سقشييييي سانامحيييييتمس يييييًسانفيييييموٌت تيس

 انا يييتٌٌ  س  ييي اس مسقشييي سانامحيييتمسم شييي سعشٌيييهسا حتفيييٌ س انا يييتعوسانرا شٌييي  س انميييًس س

ٌاأليييمسقٌتفيييي تسعييييمسيوٌيييي ساناالحظيييي  سانمييييًسٌاألييييمس  يييييسأمس الحييييظساييييمس الن ييييتسا عييييوااس

يس انميييييًس سمأل يييييًسنصيييييراوسحأليييييمسحييييي خسقشييييي سان فيييييٌ ن لٌ سانظيييييت و سأليييييتنعو س ا   عيييييت 

ا امحيييتم س ٌصيييع سقٌيييت سقشييي سا امحيييتمسألييي نفسوتنا توشييي س مسانا حييي  سقيييرسٌمحشيييىسوفيييوٌ س
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ا يييتعووس  سٌوييي حسو يييت س وتنميييتنًس ت فيييموٌت تيسمميييٌحسنشا حييي  سانحوٌييي س يييًسانلتوييي س انمعوٌيييوس

س.عمسا تعوو سن نفس لر تسأأل وسافمعات س ًسقٌت سقش سا امحتم

 :ريات المفسرة للقلقالنظ

  يييتفسعييير س ظوٌيييتيس فيييويسان شييي سأل  يييهسايييمسا  ييييواوتيسان  فيييٌ س ايييمسويييٌمس تميييهس

ٌ يي خس و ٌييرسأمسا  ييتس يي سانايي يمسانح ٌ ييًسنش شيي س حٌ اييتسٌ ييعوسا  ييتسوم رٌييرسس:ان ظوٌييتيس يي ألو

اييمسل ييتيس ييال س ٌوييرأسوييمعشمسان ييو سألييورس عييخسايي عأل س س ٌ عييخس نييفسحفيي س ييح مهسان  فييٌ س

ن يييًلسانييي يسٌ يييرروسا سانعاشٌييي سانا ٌ ييي سانميييًسمليييويس يييًسان ييي س ٌ عيييخس نيييفسوحفييي سايييمسدروافسا

 ييح مهسان  فييٌ س ييًسصيي و سن شيي س ٌوييرأسورسان عييخسان يييويس يي اس ٌاييتسوعييرس ٌحييخساحشييهس ييح تيس

  فيييٌ س قتئٌييي س)حٌشييي سانا يييت فساناو يييٌ (س   يييتسٌاٌيييضس و ٌيييرسويييٌمسان شييي سانا  ييي عًس ان شييي س

انيي يسٌحيير سألييورس عييخسوم قييمس يييوسح ٌ ييًس ييتولًسسانعصييتوًس  ييت  خس يي سان يي فسانيوٌعييً

س(4;.س3;)ل سا  رس و ٌر س سس.ااتسان ت ًس   س  فسامس يوسسوٌضيسرا شً

(سانييي يسٌ ييي خسامسBECK) وٌيييفس:أايييتساناروفييي ساناعو ٌييي س  ييي ألوسا  يييتسوأيسأليييخسايييم

ان شيي سحتنيي سا  عتنٌييي ساميي مو سممفيييمسوتنعصييوٌ س ا ومعيييترسانييرا شًس  ييي سعشييىسامصيييخسٌامييرسعويييوس

احيييرسيو ٌيييهسايييمسانمييي موسان  ٌيييفسحميييىسانوعييي سع يييرسانييييوفسا  ٌيييوس  ٌ فيييوسفيييو سحر  يييهس

ألت ييييوا سا  عيييتنًس يييًس ييي لسا عم يييترايسانفيييشوٌ سانميييًسٌأل  يييتسانايييوٌاسعيييمس  فيييهس انعيييتنمس

س. انافم وخ

 ٌيييواسأمسان شييي سحتنييي سا ناييي سمييي لمسعيييمساناعت يييت سايييمسعيييرمس1966أايييتس يييتويسفييي نٌ تمس

ان  صيييٌ سنش يييورس  ييي وسانعالقيييتيس يييًسأفيييت سو يييتلسان  صيييٌ سافمحفيييتمس يييًسانعالقيييتيسانوٌئٌييي س

 ان شييي سٌيييومويسويييتنم موس  ييي سو يييتئًس  يييراًس  شٌيييخسايييمسان شييي سٌايييرسان يييورسوتنحٌ ٌييي سنأليييمسان شييي س

)فييالا سس .انمييتمسٌيي ريسدنييىس  ييرسانحٌ ٌيي س   ييرامسا رالسانا ييمقسا سا  فييحت ساييمسانا قييفسألشٌيي 

س(366 آ و مس س س.

ًسا مليييتوسان تنييي سانوئٌفيييًس يييًسعشيييمسانييي   سم أليييرسعشيييىس  ييي :أايييتساناروفييي سان فيييت ٌ 

 ص صييٌ سان فييتمسوييٌمسانألتئ ييتيسانحٌيي س نيي اسموألييضسروافييم تسعشييىسانا  يي عتيسانمييًسمييومويس

و يييي وسان ص صييييٌ سا ييييخسانوار س انحوٌيييي س انافيييي  نٌ س ا ومألييييتوس ان ييييٌمس مييييواوساماٌييييضسعييييمس

تمس يييًسأمسٌفيييعىسنمح ٌييي سانألتئ يييتيسا  يييواس أل يييورسٌ مشيييفسعيييمسو ٌييي سا  يييوارس عشيييىسأليييخسد فييي

 ييي اسان لييي رس مس ييي اسان يييرفسان  يييتئًسانييي يسٌلييي سأمسٌ اليييهس ٌاأليييمسأمسٌ يييوسقش يييهس عشيييىس نيييفس
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 يييتمسع اايييخسان شييي س ا ٌواميييهسميييومويسوتنحت يييوس انافيييم وخسوعألييي سانمحشٌيييخسان  فيييًس انفيييش ألًس

س(7; س سس4006)صوو ساحارسعشًس سسانمًسمعض سأفوت سان ش سدنىسانات ً.

 خالصة :

ٌاألييييمساعو يييي سأمسقشيييي سانامحييييتمس يييي سان ييييع وسوييييتن  فساناوحيييي س يييي اسساييييمس ييييالخ

 انم رٌييييرساييييمسع اقيييي سانامحييييتم س ٌاألييييمساعو يييي سأ ييييمسان ظوٌييييتيسانمييييًسم ت نمييييهس انمييييًس

ا مش ييييس يييًسم فيييٌووسحفييي سا  مايييتلايس ا ٌيييرٌ ن لٌتيسانميييًسمحاش يييت س أ يييهسٌصييي فسدنيييىس

انلٌييرس ييًسا امحييتم س قشيي س يي عٌمساييمسان شيي  سقشيي ساٌفييوس  يي سانيي يسٌفييتعرسعشييىسا رالس

اعفيييوس  ييي سانييي يسٌعٌييي سا رالسانلٌيييرس يييًسانامحيييتم سألايييتسٌاأليييمساعو ييي ساأل  يييتيسقشييي س

انمشاٌيييي سان ييييتو سعييييمسانامحييييتم سسانامحييييتمس انمييييًسمما ييييخس ييييًسان ضعتلٌيييي س  ييييًسم ألٌييييو

 ان  عتنٌييي س  يييًسانمصيييو تيس ان  عيييت يسانع ييي ائٌ سنشمشاٌييي س ٌويييٌمس ييي اسان صيييخسأعيييوااس

مسانميييييًسمما يييييخس يييييًسأعيييييوااس فيييييٌ ن لٌ س أعيييييوااساعو ٌييييي س أ يييييواسقشييييي سانامحيييييت

فيييش ألٌ  سألايييتسٌويييٌمسأ يييمسانع اايييخسانميييًسٌاأليييمسأمسمييي ريسدنٌيييهس انميييًسموتٌ ييييسايييمسع اايييخس

  صييييٌ سممعشيييي سوييييتن ور سدنييييىسأ ييييواسوٌئٌيييي س أفييييوٌ  س أليييي نفسانع ااييييخسانمعشٌاٌيييي سانمييييًس

امحييتمس انمييًسمحيير س ييًساناروفيي  سألاييتسمم ييحس ييًس يي اسان صييخسأ ييمسيييو سقٌييت سقشيي سان

ٌّمسامس الن تسأمسانيوٌ  سا أل وسافمعات س ًسيوٌ  سانفموٌت تيس انا تٌٌ .  َمَو
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 التربية البدنية و الرياضية

إن التربيةةةةب الب ويةةةةب  الريماةةةةب بمةةةةن  ةةةةم تأ  ةةةةه  ةةةةن   وةةةة    ي مةةةةن  ن وأ ةةةةر م  ةةةة  

الةةب  و  ل ةةم مةةمن  ةةن ال  ةة    جةةر  ت ريوةةمل   ل ةةمح تر يأيةةب   قةةمبامل  اةةا م ةةم ي تاةة  م

  . ن و ا  ل ذه األخيرة قي ت م الأايايب

قةة  تارقوةةم إلي ةةم  ةة   ةةذا الل ةةن لواةةي ال ل ةة   الأاياةة  ل ةةم  مةقت ةةم بملتربيةةب ال م ةةب 

    يت ةةم  مةةةذا مةةةن  ةةن ا  يةةةب  رقةةة م    م ةةةه  ةة  ال ةةة ار   مةةة ل  ت  ةةة    و اةةأ   ةةة ا  م

لب ويةةب  الريماةةبو أيةةل يت  ةةن   ر التربيةةب الب ويةةب التربيةةب ا توظةةي  الةة ر    ا قةة  ال   يةةب

الج اوةةةح الب ويةةةب  ال ةةةأيب  ا جت مميةةةبو  ال تمم ةةةن  ةةةن  خت ةةة  ال ظةةةي   ةةة  بوةةةم  ا وقةةةمن

ال شةةةمرمب  ةةة  الأيةةةمة  بإيجمبيةةةب  اقتةةة ار أتةةة  تقةةةتايي  الاةةةم ر م ةةة  التميةةة   ةةةي ال جت ةةةي

ال     ةةمل  يةةم ب ج  مةةب  ةةن  ر بارياةةب  ةةأيأب  أيةةل ت تبةةر التربيةةب الب ويةةب  جةةم  خ ةةبم

  ال  ةةمر  و التةة    ي مةةن ال  ةة ن إلي ةةم مةةن اريةةل ال  مرقةةب  لةةذل  ت تبةةر م  يةةب بمل ةةب

 . لذل    رجل    الوظم  الترب ي األ  يب

 لاةةة   ةةةرل التربيةةةب الب ويةةةب م يةةة ان تربةةة ي أةةة يل اةةة ن ال وظ  ةةةب الترب يةةةب بلتةةةرال 

 لةةم ي  و لمةةن يباةة  ال ل ةة   الةةذي يتلةةل   ا اةةل م ي ةةم  ج  مةةب  ةةن الت ةةمري   ال تمريخيةةب

 .الب ويب تأال ال أب األ را  م يه   ظ  األشخمص      ن التربيب
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 مفهوم التربية البدنية والرياضة

 تعريف التربية البدنية والرياضة و عالقتها بالتربية العامة

 تعريف التربية البدنية والرياضة

التربيةةةةب      ةةةة  الةةةة   ل ةةةة   التربيةةةةب الب ويةةةةب   ةةةة   ةةةةذا اللةةةةرم وتاةةةةرل الةةةة   ل ةةةة  

  الريماب

 أوال: مفهوم التربية

 :المفهوم اللغوي 

 :بمل   ة  إل    مج  ال  بو وج   ن م  ب تربيب    ال  ب ل م  ةل    ن ل  يب   

 ربةةةةمو يربةةةة و ربةةةة ا ب  وةةةة  ها   و ةةةةمو   ربيتةةةةهر ي و يتةةةةه قةةةةمن ت ةةةةمل ر   يربةةةة   :األول

 ". ال  قمل

  لةة  :"ربةة  يربةة  ب  وةة  وشةة،  ترمةةرمو قةةمن رقةة ن و  ةة   او م يةةه  قةة   :الثااان

 ترامي م  و  ب ترب م    ي

 : ابةةةن  وظةةة رو  رحو يةةةرحو ب  وةةة    ةةة أه  تةةة ل    ةةةره  قمقةةةه  قةةةم  م ةةة   الثالااا(

 (471و ص4991لقمن ال رحو 

  المفهوم االصطالح: 

 أةةةةة ال و ةةةةة   ت يةةةةةر ي وةةةةة   و ةةةةةم ال   يةةةةةب ال اميةةةةةب ال ا ةةةةة  ة   يةةةةةر ال ا ةةةةة  ةو 

 تميةة   قةةت ر ل لةةر و  ةةن ااةةمر  ام تةةهو   وشةةاته ال خت لةةب ج يةةي ج اوبةةه الجقةة يب  ال ا يةةبو 

 ال ج اويةةةةب  ةةةةن ه ايةةةةم  م وةةةةمل ال جت ةةةةيو  ا جت مميةةةةبو ا قت ةةةةم يب  ال ام يةةةةبو  ال   يةةةةبو 

م ةةة   قةةةم   ةةةن خبةةةرال ال ماةةة   خ ةةةمتص الأماةةةرو  اأت ةةةم ل ال قةةةتابنو  ت  ةةةن م ةةة  

األجيةةةةمن الج يةةةة ة  ةةةة   جت ةةةةي إوقةةةةمو   ةةةة  ه ةةةةمن   مةةةةمن   ةةةةين  تو يةةةةب  م وةةةةمل تشةةةةمين 

شخ ةةةيمت   ال تلةةةر ةو  ب ةةةم ي مةةةو    ةةةن تو يت ةةةم إلةةة   ق ةةة   رجةةةب   موةةةب  ةةةن خةةةةن  ةةةم 

يمتقةةةب وه  ةةةن   ةةةمر   اتجم ةةةمل    ةةةمرالو تج ةةةن مةةةن  ةةةر    ااوةةةم  يأ ةةةن  ام ةةةب  جت  ةةةهو 

ت يةةرة   وتجةةم يقةةم    ةة   أةة   جةةم ل ال  ةةن  تميلةةم  ةةي ولقةةهو   ةةي بيتتةةه    اقةة  الأيةةمة ال 

 .  ا وتمجو  شممر بااميم   تهو  ا وقمويب ج  م 

يةةرب بةة،ن التربيةةب ت ةة   إلةة   ن ت يةةر  تو ةة  لةة ب اللةةر  أةةم ل جقةة يب   كااايمل ةةذا  ةةإن   ر 

) ةةةملأ مبةةة  ال هيةةةهو التربيةةةب     ما يةةةب يتا ب ةةةم  وةةةه  جت  ةةةه ال أ ةةة  الةةةذي ي ةةة ه ل أيةةةمة

 (44و ص 4991  و  ارل الت ري
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 تعريف مفهوم التربية البدنية والرياضية  ثانيا:

لاةةةة  ت ةةةة  ل  لةةةةم ي  التربيةةةةب الب ويةةةةب  الريماةةةةيب بةةةةين البةةةةمأ ين أيةةةةل ت ةةةةر  التربيةةةةب 

الب ويةةةةب ب،و ةةةةم  ةةةة  ال   يةةةةب الترب يةةةةب التةةةة  ت ةةةة   إلةةةة  تأقةةةةين األ ا  ا وقةةةةمو   ةةةةن خةةةةةن 

 ن الةةةب   يةةةرب  ن  لاااومبكي  و  ذمةةةرل  قةةةياو  ةةة  األوشةةةاب الب ويةةةب ال ختةةةمرة لتأايةةةل ذلةةة

الت ريوةةةةةملو األل ةةةةةمحو  :التربيةةةةةب الب ويةةةةةب  الريماةةةةةيب إو ةةةةةم  ةةةةة   ةةةةةرا   ل ت بيةةةةةرال   ةةةةةن

ال قةةةةمبامل الريماةةةةيبو  ب ةةةة  ت ريل ةةةةم لمةةةةن  ةةةةن  ةةةةذه الت بيةةةةرال   اةةةةأل  ن تاةةةة ين  ةةةةذه 

ال م وةةةمل  ةةة  بةةةرا   التربيةةةب الب ويةةةب  الريماةةةيب ي ت ةةة  م ةةة  مةةة ن  ةةةذه البةةةرا    وظ ةةةب    

مل يةةةةب توم قةةةةيب     يةةةةر توم قةةةةيبو إجبمريةةةةب    اختيمريةةةةبو  اخةةةةن واةةةةمل ال جةةةةمن الةةةة ظيل     

ه   يةةةر ذلةةة   ةةةن ال ت يةةةرالو  لمو ةةةم  بةةةل إ   ن تبةةة ي بر ي ةةةم  ةةة   ةةةيم ب الت ريةةة  خمرجةةة

 :م   الوأ  التمل 

التربيةةةب الب ويةةةب  ةةة  ال   يةةةب التةةة  يمتقةةةح اللةةةر  خةل ةةةم   اةةةن ال  ةةةمرال الب ويةةةب  ال ا يةةةب   

 . "  ا جت مميب  ال يمقب  ن خةن الوشما الب و 

بةة،ن التربيةةب الب ويةةب جةةه   ةةن  كوبسااك  كويلياا ريةة    ةةن تشيم قةة   مميم )القةةمباب( يبةةره ت 

التربيةةةب ال م ةةةب  ةةة   م تمةةة ين ال ةةة اان بةةة ويم  ما يةةةم  اول مليةةةم  اجت مميةةةم ب اقةةةاب مةةة ة  لةةة ان 

  ن الوشما الب و  ال ختمر لتأايل ال    

بةةة،ن التربيةةةب الب ويةةةب  ةةة ر   ت ةةة  األوشةةةاب ال ختةةةمرة  روبااارو بوباااا   ةةةن  روقةةةم  اةةةي 

لتأايةةةل أمجةةةمل اللةةةر   ةةةن الج اوةةةح الب ويةةةب  ال ا يةةةب  الولقةةةيب الأرميةةةب ب ةةة   تأايةةةل الو ةةة  

  ". ال تمم ن ل لر 

  ةةةن بريامويةةةم ذمةةةر بيتةةةر  روةةة  لةةة  ت ريلةةةم ل تربيةةةب الب ويةةةب أيةةةل يةةةرب ب،و ةةةمر  ذلةةة  

التةةةةة  ت ةةةةري  ت ا ةةةةل الج اوةةةةةح الب ويةةةةبو ال ا يةةةةةبو الجةةةةه  ال تمم ةةةةن  ةةةةةن ال   يةةةةب الترب يةةةةب 

)    ةةةين  وةةة ر  ."ا جت مميةةةبو ال ج اويةةةب لشخ ةةةيب اللةةةر  بشةةةمن رتيقةةة  مبةةةر الوشةةةما ال بمشةةةر

 (59-53و ص  4991الخ ل و ا  ن التربيب الب ويب  الريمايب 

ال ةةةةذم رة  ةةةةن اةةةةر  الخةةةة ل   ن التربيةةةةب الب ويةةةةب  ةةةة   وسااااو بوت اااارم ةةةةم ت ةةةةر  

يةةةب التةةة  ت ةةة   إلةةة  تأقةةةين األ ا  ا وقةةةمو   ةةةن خةةةةن  قةةةيا  ةةة  األوشةةةاب ال   يةةةب الترب 

 (59وص  4991)  ين  و ر الخ ل و  .الب ويب ال خت لب لتأايل ذل 

  ةةةةن  وةةةةم وجةةةة   ن التربيةةةةب الب ويةةةةب لةةةة  توأ ةةةةر  ةةةة   ل ةةةة    اأةةةة و   او ةةةةم ت ةةةة  ل 

يتلاةةة ن  ةةة   لم ي  ةةةم بةةةين ال  يةةة   ةةةن البةةةمأ ين  مةةةن  ةةةو    ماةةة  ر يةةةه الخةةةمصو  لمةةةو   
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 اةةةة  ن  اأةةةة   لةةةةم ه  ن التربيةةةةب الب ويةةةةب ت  ةةةةن م ةةةة  إوشةةةةم  اللةةةةر   تم يوةةةةه  ةةةة  ج يةةةةي 

ال جةةةةم ل الب ويةةةةبو ا جت مميةةةةبو ا ول مليةةةةب ال ا يةةةةب  ةةةةن خةةةةةن الوشةةةةما البةةةة و  أتةةةة  يمةةةة ن 

 .  ااوم  ملأم يخ    اوه

 عالقة التربية البدنية والرياضية بالتربية العامة

 أةةةة   ام ةةة  التربيةةةةب ألو ةةةم ت ت ةةةة  م ةةة   قةةةة  ترب يةةةب بمل ةةةةب  إن التربيةةةب الب ويةةةةب  ةةة 

األ  يةةةب بملوقةةةبب ل لةةةر   ل ةةةذا وجةةة   و ةةةم   ةةةبأل تخ  ةةةم ل  مرقةةةب  وشةةةاب ريماةةةيب  اخةةةن 

ال ؤققةةةمل الترب يةةةب )جم  ةةةملو  ةةة ار و ريةةةم  األالةةةمن    (  ذلةةة  ل  قةةةم  ب  ةةة  الر ةةةي 

 .يب ن ال ام ب  التابيي ا جت مم    ير م  ن ال ام   الترب 

أيةةةل ت  ةةة   ةةةذه ال ةقةةةب ب،و ةةةم ت ةةة  ال   يةةةب الترب يةةةب التةةة  تةةةت  موةةة    مرقةةةب   جةةةه 

الوشةةما البةة و   التةة  تو ةة   ت ةة ن جقةة  ا وقةةمن  أيو ةةم ي  ةةح ا وقةةمن    يقةةبأ    ي شةة  

   يتةةةة رح م ةةةة  ال ةةةة اهي    ي ةةةةمر  التهأ ةةةةل م ةةةة  الةةةة       يبمشةةةةر  ي لةةةة ن  ةةةةن  لةةةة ان 

 ةةة  تا يةةةب جقةةة ه  قةةةة ته  ةةةإن م  يةةةب التربيةةةب تةةةت   ةةة  ولةةة  الوشةةةما البةةة و  التةةة  تقةةةمم ه م

ال قةةةل   ةةةذه التربيةةةب قةةة  تج ةةةن أيةةةمة ا وقةةةمن  م ةةةر ر ةةة ا    بةةةمل م  قةةة  تمةةة ن  ةةةن الوةةة م 

)  أ ةةة   مةةة   بقةةةي و و  ي ةةةن يمقةةةين الشةةةماتو  وظريةةةمل  اةةةرل التربيةةةب الب ويةةةب .ال ةةة ا 

  ( 44و ص4991 الريماب

ب  ةةةن م  يةةةب التربيةةةب ال م ةةةبو   ةةة  ليقةةةل ) أمشةةةيب  التربيةةةب الب ويةةةب جةةةه  بةةةمل  األ  يةةة

   هيوةةةب( تاةةةم  ل بروةةةم   ال  رقةةة  م قةةةي ب لشةةة ن األالةةةمن لمو ةةةم م ةةة  ال مةةة   ةةةن ذلةةة  

جةةةه  أيةةة ي  ةةةن التربيةةةب  جةةةم   ةةة  ال ي ةةةمل الةةة  ل  ل تربيةةةب الب ويةةةب  الريماةةةيب ال ةةةم ر مةةةن 

ب ت ةةة ةن الةةةرمن األقمقةةة  الي وقةةةم   ةةة  الل ةةةن ال ةةةمو  ب وةةة ان  ) التربيةةةب الب ويةةةب  الريماةةةي

الةةةذي تاةةة   ميةةةه التربيةةةب ال قةةةت رة  ةةة  وظةةةم  التربيةةةب ال م ةةةب(و لةةةذا يوب ةةة   ن وو ةةة  التربيةةةب 

الب ويةةب  الريماةةةيب بممتبمر  ةةم ب ةةة ين  قمقةةةين ل تربيةةب  ال ام ةةةب أقةةةح قةة رال مةةةن إوقةةةمن   ن 

يوب ةةة   ن وو ةةة  مةةةذل  إرا تةةةه  الةةةتأم   ةةة     اتةةةه   ن وو ةةة  او  مجةةةه التةةةم   ةةة   جت  ةةةه  

اقةةةاب تربيةةةب تاةةة ن اقةةةت راريب الوشةةةما    مرقةةةب الريماةةةب اةةة ان أيةةةمة ا وقةةةمن  ذلةةة  ب 

 (434ص 4999)    ين  و ر الخ ل و الريماب  ال جت ي و  .شم  ب   ات ب       ب

  ةةةةن  ةةةةذا األخيةةةةر وجةةةة   ن ال ةقةةةةب بةةةةين التربيةةةةب الب ويةةةةب  الريماةةةةيب  التربيةةةةب ال م ةةةةب 

ذي ج ةةن الم يةةر  ةةن البةةمأ ين ي ر  و ةةم ب،و ةةم جةةه    يتجةةه   ةةن ت تبةةر ق يةةب جةة او الشةة   الةة

 التربيب ال م ب 
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 مكانة التربية البدنية والرياضية ف  الجيائرثالثا: 

يؤمةةةة   ي ةةةةمل قةةةةمو ن التربيةةةةب الب ويةةةةب  الريماةةةةيب بةةةة،ن الشةةةةبمح يشةةةةمن    ةةةةن ر    ةةةةمن 

تربةةة ي م يةةةل ا وةةة  مج لأل ةةةبو م ةةةم ت ةةةر  التربيةةةب الب ويةةةب  ةةة  الجهاتةةةر م ةةة   و ةةةم واةةةم  

 (11و ص 1004)خيري يق يرو رقملب  مجقتيرو بملوظم  الترب ي الشم ن 

 ةةة ر قةةةمو ن التربيةةةب الب ويةةةب  الريماةةةيبو  ةةةذه ال  ياةةةب ال م ةةةب ت تبةةةر 1976 متةةة بر 23 ةةة  

 قةةةت را  م ةةةم يأةةة   الأاةةة ل  ال اجبةةةمل ل ةةةذا ال جةةةمن ال ةةةم و  ةةة  مةةةن ال قةةةت يمل  ةةةن أيةةةل 

بيةةةب الب ويةةةب  الريماةةةيب  تمةةة ين ا اةةةمرال  ةةة  توظةةةي  الأرمةةةب الريماةةةيب ال بةةةم ل ال م ةةةب ل تر

  ) أ ةةةة   مةةةة   بقةةةةي و و  ي ةةةةن يمقةةةةين الشةةةةما و ال اويةةةةب  ال ج ةةةة  الةةةة او  ل تربيةةةةب

 (7و ص4991وظريمل   ارل التربيب الب ويب   الريمابو 

 : أم ر  قمقيب     6 ق  ش ن ال قت ر 

 ايب    الجهاترالا ام  ال م ب ل تربيب الب ويب  الريم 

 الجهاتر ت  ي  التربيب الب ويب  تم ين ا امرال. 

 توظي  الأرمب الريمايب ال اويب. 

   التج يهال  ال تم  الريما 

 أ ميب   مرق  الريماب. 

  الشر ا ال مليب 

(  اةةةة  وةةةةص  ن التربيةةةةب الب ويةةةةب شةةةةرا اةةةةر ري 4919  ةةةةم ال ي ةةةةمل الةةةة او  لقةةةةوب )

 ر ةةةةي الاةةةة رة ال  مميةةةةب لةةةة ب األ ةةةةب و   اةةةةة مةةةةن امقةةةةب ال  ةةةةن  ل ةةةةيموب ال ةةةةأب  تأريةةةةر

ال هايةةةم التةةة  ت  ر ةةةم ل لةةةر  تشةةةجي  تاةةة ر خ ةةةم    و يةةةب  م ةةةب   ةةةن ر الةةةر   الج مميةةةب و 

م ةةم تأةةر  م ةة  تمةة ين ا وقةةمنو م ةةم  و ةةم مم ةةن ت ةةم و  ولقةة   بةة و  و ت مةةن الا بةةب  ةةن 

   مرقب  خت    و ام الريماب 

 و أسسها العلمية أهداف التربية البدنية والرياضية

 أهداف التربية البدنية والرياضية

إن التربيةةةب الب ويةةةب  الريماةةةيب  ةةة   جةةةمن الوظةةةم  التربةةة ي ب ةةةم   ةةة ا و  ةةةم التةةة  تقةةة   

إلي ةةةم  ال ت   ةةةب  ةةة  تأقةةةين   ا  األ ةةةرا   ةةةن خةةةةن األوشةةةاب الب ويةةةب ال خت لةةةب  ةةة   خت ةةة  

  م ب  األ قما الترب يب   الت  تت يه بخ متص ترب يب ت  ي يب
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 بةةةةةذل   ن التربيةةةةةب الب ويةةةةةب ت  ةةةةةن م ةةةةة  تاةةةةة ير الملةةةةةم ة الب ويةةةةةب امقةةةةةمح ال  ةةةةةمرال 

الأرميةةةب اتامو ةةةم  ال وميةةةب بمل يمقةةةب الب ويةةةب  ةةةن اجةةةن تأقةةةين  ةةةأب األ ةةةرا   تشةةة ن   ةةة ا  

 التربيب الب ويب  الريمايب م ة ج اوح  خت لب 

 :أوال: التنمية البدنية

رتاةةم  بملاةة رال الب ويةةب  ال ظيليةةب لأل ةةرا     ةةذا  يشةة ن ذلةة   ةة  اقةة م  التربيةةب  ةة  ا 

الجموةةةح يت ةةةن ب ةةةأب اللةةةر   ليمقتةةةه الب ويةةةب   أقةةةح الخةةة ل  يشةةةير  ةةةذا ال و ةةةر  الةةة  تو يةةةب 

األج ةةةهة الأي يةةةب بارياةةةب  ةت ةةةب  تشةةة ي  م م ةةة  وأةةة   ومقةةةح  ةةةن شةةةموه  ن ياةةةل  الأي يةةةب 

التميةةة  لألج ةةةهة الأي يةةةب الوشةةةما م ةةة  اللةةةر   ي يةةة ن  ةةةأته  يج ةةةن   ا    اةةةنو خةةةةن  

 ةةةي الج ةةة  ال بةةةذ ن و  قمب يةةةب اقةةةت م ة الشةةةلم  ي ةةة   ةةةذا الج ةةة    ام  ةةةب الت ةةةح  تةةة  ير الامقةةةب 

 (419  ين  و ر الخ ل و ص ) 

  ةةةن خةةةةن التو يةةةب يمتقةةةح اللةةةر  القةةةرمب  الاةةة ة  ال  ةةةن الةةة  ري التولقةةة  تأقةةةين 

الم يتةةين  المبةة    ةةذا  ةةم جةةم   ةة  ج ةة ن م ةةن الج ةةمه الا بةة  التولقةة   القةة ب ال  اتيةةب  م ةةن 

 (14وص  4991  )ج  ن   آخر ن والتربيب الريمايب ال  رقيب و  آخر ن

  ثانيا: التنمية الحركية

 يشةةة ن  ةةةذا ال ةةة   م ةةة   ج  مةةةب ال اجبةةةمل الأرميةةةب التةةة  تت  ةةةن  ةةة  قةةةي   خبةةةرال 

م ةةة  ت ا ةةةل ذلةةة  ب ةةةر  تو يت ةةةم  الر ةةةي  ةةةن  ةةةر    يت ةةةمو  يتج ةةة  ذلةةة   ةةةن خةةةةن ال  ةةةن 

 تومقةةةل الج ةةةمهين ال  ةةةب   ال اةةة    ةةة   خت ةةة  األوشةةةاب   ةةةنر ال شةةة   الجةةةري   يتبةةةين 

 ذل   ن خةن خ متص   لم ي  الأرمب مم تجمه  ال قمر   الج    

 بةةةةةذل  تو ةةةةة   خت ةةةةة  ال  ةةةةةمرال الأرميةةةةةب  التةةةةة  تت  ةةةةةن  ةةةةة  م  يةةةةةب إ ارة  توظةةةةةي  

 ةةةةن   ةةةةب ر  الل ةةةةن  ةةةةن خةةةةةن قةةةة    ال     ةةةةمل ال قةةةةتاب يب  ةةةةن الأةةةة ا      ملجت ةةةةمو  

 . أرم   ةأظ   ذا أقح الخ ل 

إن التو يةةةةب الأرميةةةةب تت،قةةةة  م ةةةة  ال يمقةةةةب الب ويةةةةب  جلااااو  وان اااارو  م ةةةةم جةةةةم  موةةةة  

 الأرمةةةمل األ ةةةة يب  مةةةذل  ا متبةةةةمرال الأقةةةيب ا  راميةةةةب ال   ةةةب  ةةةة  امتقةةةمح ال  ةةةةمرال 

 . ال خت لب

يةةةب و يقةةةتايي اللةةةر  ا وجةةةمه  الةةةتأم   ةةة  وقةةةتايي الاةةة ن اوةةةه  ةةةن خةةةةن التو يةةةب الأرم

جقةةةة ه ب ةةةةلب ممليةةةةب    ملةةةةبو  قةةةةيايي ت جيةةةةه جقةةةة ه ب ةةةةلب قةةةة  ب ل تميةةةة   ةةةةي  خت ةةةة  

 ال تا بمل  ال  اق  الج ي ة 
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  ثالثا: التنمية المعرفية

إن الج اوةةةح ال  ر يةةةب اةةةر ريب لمةةةن   ةةةمر  ريماةةة   ذلةةة   ةةةن اجةةةن الةةةتأم  الةةة قيل 

مل الريماةةةيب و  ياةةة ن الخةةة ل  إن التو يةةةب ال  ر يةةةب تت  ةةةن بج يةةةي الج اوةةةح ال ت  اةةةب الوشةةةما

)  ةةةين  وةةة ر  . ةةة  امتقةةةمح ال  ةةةمر  ال لةةةم ي   الاةةةي   الخبةةةرال ال ت  اةةةب ب خت ةةة  الريماةةةيب

 (439و434الخ ل و ص

 تتاةةةةةة ن التو يةةةةةةب ال  ر يةةةةةةب ال لةةةةةةم ي   ال بةةةةةةم ل ذال الابي ةةةةةةب ال ا يةةةةةةب ال  ر يةةةةةةبو 

ال رتباةةةةةةب ب خت ةةةةةة  الوشةةةةةةمامل الريماةةةةةةيبو  يتج ةةةةةة  ذلةةةةةة  بتو يةةةةةةب  خت ةةةةةة  ال     ةةةةةةمل 

 ال  ةةةةمرال ال  ر يةةةةب مةةةةملل    التأ يةةةةن بج اوةةةةح   ر يةةةةب   ةةةةن  التةةةةمري  ب خت ةةةة  األل ةةةةمح 

  ق امةةة  الت   يةةةب الخم ةةةب ب ةةةمو مةةةذل  اةةةرل   الاةةة اوين  قةةةمليح التةةة ريحو   اةةةبا الةةة هنو

ال  ةةةح   الخاةةةا تو ةةة  لةةة ب األ ةةةرا  ال  ةةةمرال الذ ويةةةب التةةة   ةةةن شةةةمو م  ن تقةةةمم  األ ةةةرا  

 .جلو  و آ رو م   التلمير    ذا أقح  م جم     

وقةةةةةتايي الاةةةةة ن  ن التو يةةةةةب ال  ر يةةةةةب ل   مرقةةةةةين تقةةةةةمم    م ةةةةة    ةةةةة  ال اجبةةةةةمل 

 (11)ج  ن   آخر نوص     م  يب التابيل    ال ي ان الأرميب    ن   ب تق ن ل 

  رابعا: التنمية النفسية

إن الجموةةةح الولقةةة  ي  ةةةح   را  م ةةةم  ةةة  تمم ةةةن اللةةةر   ةةةن ج يةةةي الج اوةةةح   التو يةةةب 

 . ار ريب أت يب لم  يتمي  األ را   ي من ال  ايمل الخم ب بمل  مرقب الريمايب

ن  خت ةةةة  الاةةةةي    الخبةةةةرال   الخ ةةةةمن يةةةةرب الخةةةة ل   ن التو يةةةةب الولقةةةةيب ت بةةةةر مةةةة

ا ول مليةةةب الايبةةةب  ال اب لةةةبو التةةة   ةةةن ال  مةةةن  ن تمقةةةب م بةةةرا   التربيةةةب الب ويةةةب بملشةةة  ن   

 (499)  ين  و ر الخ ل و ص  .التمم ن

  ي ةةةةم يةةةةرب الةةةةب    ن الاةةةةي  الولقةةةةيب ال متقةةةةبب  ةةةة  بةةةةرا   التربيةةةةب الب ويةةةةب تةةةةو م  

  قةة  ميمل  اب لةةب   و ةةم تأقةةين  ل ةة   الةةذال الولقةةيب     مر ةةم  اخةةن ال  ةةح إلةة  خمرجةةه  ةة

الةةةةذال الجقةةةة يب وال اةةةةب بةةةةملول  وت،ميةةةة  الةةةةذال وإشةةةةبمم الأمجةةةةمل الولقةةةةيب ا جت مميةةةةب و ةةةةذا 

 (499)  ين  و ر الخ ل و ص  .جلو  و آ رو أقح 

وقةةةتايي الاةةة ن  ن التو يةةةب الولقةةةيب تو ةةة  لةةة ب األ ةةةرا  أمجةةةمل خم ةةةب ب ةةة  تر ةةةي  ةةةن 

 ول ةةةمل  امتقةةةمح  قةةةت ب ر يةةةي  ةةةن الملميةةةب الولقةةةيب ال ر ةةة ح  ي ةةةم  ةةةن اةةةر  ا تةةةهان ا

 .ال  مرقين
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   امسا: التنمية االجتماعية

ن الوشةةةةما الريماةةةة  ب ةةةةلب مم ةةةةب ي تبةةةةر م قةةةةا اجت ةةةةمم   ةةةةري ب خت ةةةة  ال ةقةةةةمل ا

التةةة  تةةةربا الريماةةةيين   بةةةذل   مألوشةةةاب الريماةةةيب تتقةةة  ب ةةةرا  ال وةةةم  ا جت ةةةمم      ةةةرة 

التلةةةممةل ا جت مميةةةب التةةة   ةةةن شةةةمو م امتقةةةمح ال  ةةةمر  مةةة  ا مبيةةةرا  ةةةن الاةةةي    الخبةةةرال 

  الخ ةةةمن ا جت مميةةةب ال ر ةةة ح  ي ةةةمو التةةة  تةةةؤ ر مةةةن شخ ةةةيته   التميةةة   ةةةي  اتاةةةيمل 

 .ال جت ي     مييره ا جت مميب   األخةقيب

تةةةةيأ ال  ةةةةح   ل وشةةةةما البةةةة و   ةةةة  تةةةة، يرال ايجمبيةةةةب مةةةةن التميةةةة  ا جت ةةةةمم  أيةةةةل ي

 ر ةةةم م يةةةرة    ل ت ةةةر  م ةةة  قةةةي  ال جت ةةةي   وظ ةةةهو   بملتةةة رج يو ةةة  الأةةة  ا جت ةةةمم  

)  ةةةين  .ل الةةةن  يةةةتل   تامليةةة   جت  ةةةه   يةةة ر  ال  ةةةمو    الر ةةة ه ا جت مميةةةب ال أياةةةب بةةةه

 (470 و ر الخ ل  و ص 

مةةم   ةةةي    ةةن  وةةم وجةة   ن التربيةةب الب ويةةب  الريماةةيبو تتةةيأ  ر ةةم مبيةةرة ل لةةر  لةأت

ال جت ةةةي   الت بيةةةر مةةةن  أمقيقةةةه   ق راتةةةهو ب ةةةر  تميلةةةه  ةةةي الج ممةةةب مةةةن اريةةةل  لةةة ان 

 .  ن الوشما الب و 

 بةةةذل  ت تبةةةر التربيةةةب الب ويةةةب  الريماةةةيب  اةةةر ريب لمةةةن اللتةةةمل  األجوةةةم   تأتةةةن 

 مموةةةةب  ر  قةةةةب  ةةةة  الوظةةةةم  التربةةةة ي الةةةة او و أيةةةةل تقةةةةمم  م ةةةة  التو يةةةةب الشةةةةم  ب لج يةةةةي 

 .  ن من الو اأ  ال خت لب  الت  شمو م إم ا    ااوين  ملأين    ال جت ياأل را  

إن    يت ةةةم البمل ةةةب  ةةةن أيةةةل م و ةةةم اأةةة  ال ا  ةةةمل الرتيقةةةيب لتوشةةةتب  تربيةةةب التة يةةةذ 

 و ا  األخةةرب   ةةن الليهيةةم   ال  ةةة  تربيةةب  ةةملأب  ل ةةذا   ةة  ت تبةةر  ةةم ة  راقةةيب مبةةمق  ال ةة

 ال ت   ةةةةب  ةةةة    مأ ةةةةب ل ةةةةم   م  ةةةةم التةةةة  تقةةةة   إلي ةةةةماةةةةيب  بةةةةذل  التربيةةةةب الب ويةةةةب  الريم

تأقةةةةين   ا  التة يةةةةذ  ةةةةن خةةةةةن شةةةةما بةةةة و   ةةةة   قةةةةا تربةةةة ي يت يةةةةه بخ ةةةةمتص ت  ي يةةةةب 

 .  ترب يب  م ب

 لةةةذل   أ ةةةص التربيةةةب الب ويةةةب  الريماةةةيب  ةةة  ال  رقةةةب   ت تبةةةر أ ةةةص تر ي يةةةب 

 . يب الق مل الولقيب  الشخ يب ااو لمن تم ن   م  م    ا  ت م  ب أب التة يذ  تو 

 األسس العلمية للتربية البدنية والرياضية

 : أوال: األسس السيكولوجية

إن تةةة، ير التربيةةةب الب ويةةةب  الريماةةةيب لةةةي   اةةةا م ةةة   قةةةت ب الو ةةة   ا مةةة ا  البةةة و  

ولمةةةةن ي تةةةة   ياةةةةم ليشةةةة ن ال ةةةةلمل الولقةةةةيب  ا را يةةةةب م ةةةة  اخةةةةتة  الريماةةةةمل  تو م ةةةةم 
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ال شةةمرمب  ةة   خت ةة  ال وم قةةملو  ا وتظةةم   ةة  م  يةةب التةة ريح لوةة م الوشةةما    إو ةةم تتا ةةح

ال  ةةةةمر و  امةةةة ا  ارياةةةةب تةةةة ريح ل ةةةةذه األوشةةةةاب ذال الل مليةةةةب ال مليةةةةب و إذ   يتأاةةةةل  ةةةةذا 

بةةةة  ن  راقةةةةب  تشةةةةخيص لخ ةةةةمتص الشخ ةةةةيب الريماةةةةيب م  اةةةة م ل ةةةةذا الوشةةةةما و   ةةةةن 

الولقةةيب يقةةة    ةةة  تأ يةةن  خت ةةة  وةةة اأ   ومأيةةب اخةةةرب ااةةم ب إلةةة  ذلةةة   ةةمن   ر ةةةب األقةةة 

الوشةةةةةما البوةةةةة   الريماةةةةة   مةةةةةذل  التأ يةةةةةن الةةةةة قيل ل    يةةةةةمل الولقةةةةةيب ال رتباةةةةةب بملوشةةةةةما 

 .الأرم 

 م ةةة  الاملةةةح ال ابةةةن إلةةة    م ةةة  التربيةةةب الب ويةةةب  الريماةةةيب  ن يةةة ر  قي ةةةب     يةةةب 

 جه الجموح ال     والولق و القيم ل ج       وته  تابياه م    أقن  

 ثانيا: األسس االجتماعية

ت  ةةةح التربيةةةب الب ويةةةب  الريماةةةيب   را    ةةةم  ةةة  تأقةةةين  قةةة  ح الأيةةةمة الي  يةةةب ل لةةةر   

ب ةةةلب خم ةةةب   جت  ةةةه ب ةةةلب مم ةةةب و  ذلةةة  ألو ةةةم تخ ةةةن أيمتةةةه الي  يةةةب و  ةةة   ةةةم ة م  يةةةب 

 ويةةةب  ظيليةةةب تقةةةمم  اللةةةر   ةةة  ا مةةة ا  ل أيةةةمة  تج  ةةةه   اةةةن  ا ةةةأ و م ةةةم إن التربيةةةب الب

 الريماةةةيب تقةةةمم ه  ياةةةم م ةةة  التميةةة   ةةةي الج ممةةةبو   ةةةم ال  ةةةح إ   أةةة   ظةةةم ر التةةة ل  

 ا جت مم    ن خةله ته ا  ق ة الر ابا ا جت مميب  ا وقمويب بين   را  ال جت ي 

 التربيةةةب الب ويةةةب  ةةةن خةةةةن  وشةةةات م قةةةم رة  ن تاةةة   الم يةةةر لت ايةةةب اأتيمجةةةمل اللةةةر  

  التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ت  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن

الأةةةحو األللةةةبو  ا  ت ةةةم  بةةة، اة ابخةةةرينو  الر بةةةب  ةةة  التةةة، ير  ةةة  ال يةةةر  الشةةة  ر الت ةةةم نو 

و اخةةةن إاةةةمر ال جت ةةةي الةةةذي ي ةةةين  يةةةه   يةةةت من  ةةةن تأايةةةل مةةةن  ةةةذه  ا وقةةةمن بملا ،ويوةةةب

) أ ةةة  مةةة   بقةةةي و  و ي ةةةن يمقةةةين الشةةةمات و  ا أتيمجةةةمل مةةةن اريةةةل ال  ةةةح  التةةةر يأ 

 (11ص 

  ثالثا: األسس البيولوجية

ظةةةةرا لمةةةة ن الجقةةةة  ذ   يممويميةةةةب   اةةةة ة جةةةة ا    بةةةة   ن يمةةةة ن ترميبةةةةه  ،ل  ةةةةم لمةةةةن و

 ربةةةة  و  قةةةة  جةةةةم  ا قةةةةرار  ةةةةن م  ةةةةم  التربيةةةةب الب ويةةةةب  الريماةةةةيب م ةةةة   ن يمةةةة ن املةةةةح 

التربيةةةةب الب ويةةةةب  الريماةةةةيب م ةةةة    ر ةةةةب  اقةةةة ب و   ةةةةذا ا ل ةةةةم  ل خت ةةةة  ال  ةةةة   الابيةةةةب 

) أ ةةةة  مةةةة   بقةةةةةي و   . م ةةةة  المي يةةةةم  الأي يةةةةب  البي ل جيةةةةب م  ةةةة  التشةةةةريأ الةةةة ظيل 

 (50-19-11و ي ن يمقين الشماتو ص
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 ةةةن خةةةةن  ةةةم  رقةةةومه يتج ةةة  لوةةةم ال ل ةةة   ال ةةةأيأ ل تربيةةةب الب ويةةةب  الريماةةةيب لمةةة  

 تهيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن

الوظةةرة الخماتةةب ل   يةة   ةةن األشةةخمص مةةن  ةةذه األخيةةرة  مةةذا يتبةةين  ةة ب    يةةب ال ةةم ة  ةة  

 ةةة  تربيةةةب الالةةةن تربيةةةب شةةةم  ب   تمم  ةةةب  ت ظيةةة  ج يةةةي  الوظةةةم  التربةةة ي   ةةة ب  وم   ةةةم

ال  ر يةةب   ميةةه ب  يتةةه  ميليةةب الةةتأم   ةة  اول م تةةه   ةةذا  ةةم يج ةةن -الب ويةةب–امقمتةةه الولقةةيب 

 ةةةن التربيةةةب الب ويةةةب ذلةةة  الجةةةه  الةةةذي   يتجةةةه   ةةةن التربيةةةب ال م ةةةب ل ةةةم مةةة ة  قةةة     ةةة ا  

 م تقم      تو يت م  تأم ن ال   ن إل  تأايا 
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 درس التربية البدنية

 ماهية درس التربية البدنية

 تعريف درس التربية البدنية والرياضية

 ر  التربيةةةةةب الب ويةةةةةب  الريماةةةةةيب  ةةةةة  البويةةةةةب    ال أةةةةة ة التةةةةة  تبوةةةةة   تأاةةةةةل بتتبةةةةةي 

 اتقةةةمل  أتةةة ب ال ةةةو    توليةةةذ   ر  التربيةةةب الب ويةةةب  الريماةةةيب   ةةة   اجبةةةمل ال ةةة ر  و 

 لمةةةن  ر     ا ةةةه الت  ي يةةةب  ةةةن ال وظةةة ر القةةة  م  )أرمةةة و   ر ةةة  و  جةةة او (  تتمةةة ن 

 ال أ ة الت  ي يب  ن م    ر   التربيب الب ويب  

  يش ن ال ر  التا ي ي    التربيب الب ويب م   الج اوح التمليب ر

  ر  يشت ن م   ا جرا ال التوظي يب  ا أ م   الت ريوملالتمهيدي 

  ر  يشت ن م   الوشما الت  ي   و الوشما التابيا  الرئيس 

   ر  يشت ن م   الت  تب  ال   ة إل  الراأب   ال تام 

 م ةةة   ج ةةةهة الجقةةة  مملج ةةةمه التولقةةة  والةةة  ري ال  ةةةب  وال ظ ةةة     ااةةةم ب إلةةة   ةةةذا 

إماةةم  تلقةةيرال م  يةةب  ةةمتببو    الأملةةب ال ةةأيب لةمةةح  تمةة ن  ةةذه التلمقةةير  بويةةب م ةة  

 م  يب  قتخ  ب  ن تأ ي ه ال      ق ام 

ي تبةةةةةةر  ر  التربيةةةةةةب الب ويةةةةةةب اأةةةةةة  ا شةةةةةةممن ال ةةةةةة ا  األمم ي يةةةةةةب   ةةةةةةن رالليهيةةةةةةم    

الريماةةةيمل  ال  ةةةب  لموةةةه يخت ةةة  مةةةن  ةةةذه ال ةةة ا  م وةةةه ي ةةة  التة يةةةذ ال  ةةةمرال  الخبةةةرال 

 ةةةأيب الأرميةةةب   مةةةذل  يةةةه     بةةةملم ير  ةةةن ال     ةةةمل  ال  ةةةمر  التةةة  ت اةةة  الج اوةةةح ال

 الولقةةةيب  ا جت مميةةةب بم اةةةم ب إلةةة  ال  ةةةمر  ال   يةةةب  ال ت  اةةةب بتمةةة ين جقةةة  ا وقةةةمن  يةةةت  

ذلةةةة   ةةةةن خةةةةةن اقةةةةتخ ا   خت ةةةة  األوشةةةةاب الأرميةةةةب   ةةةةن الت ريوةةةةمل  األل ةةةةمح اللر يةةةةب 

 الج مميةةب  التةة  تةةت  تأةةل إشةةرا   ةةربيين ذ  الملةةم ة ال مليةةب  ةة   ةةذا ا خت ةةمص  ةةذا  ةةم 

 .  و   الشم     اأه لوم البقي

 بةةةذل  ول ةةة   ن  ر  التربيةةةب الب ويةةةب يشةةة ن ج يةةةي ال يةةةم ين ال ت  اةةةب بملتة يةةةذ و   ةةة  

ت ةةة  ال جةةةمن اللمةةةري  ي ته يةةة  اللمةةةر بمل     ةةةمل ال خت لةةةب مةةةن ال  مرقةةةب الريماةةةيب و   

مةةةةذل  ت ةةةة  الجموةةةةح ال ةةةةأ   البةةةة و  ال ت  ةةةةل بتو يةةةةب  خت ةةةة  ال ةةةةلمل الب ويةةةةب  تأقةةةةين 

هي ل جيةةةةب  تو يةةةةب الةةةةذمم   ت ةةةة  مةةةةذل  الوةةةة اأ  الولقةةةةيب ا جت مميةةةةب ل تة يةةةةذ الاةةةة رال اللي

) أ ةةة  مةةة   بقةةةي و  و ي ةةةن  . ال ت  اةةةب بتاةةة ير الةةةذال  ا أتةةةرا  ال تبةةةم ن بةةةين التة يةةةذ

 (91يمقين الشمات و ص
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اوةةةه مةةةن اريةةةل  ر  التربيةةةب الب ويةةةب تتةةةيأ  ال اااول  وال اااافع م ةةةم جةةةم   ياةةةم  ةةة  

اللر ةةةةب ل تة يةةةةذ لةشةةةةترا   ةةةة  األوشةةةةاب الب ويةةةةب  ال وتاةةةةمة ب وميةةةةب  بتتةةةةمبي  وااةةةة   مبةةةةر 

 قةةةا تربةةة ي  ةةةوظ  يو ةةة   خت ةةة  الج اوةةةح الشخ ةةةيب  ا وقةةةمويب  مبةةةر  تةةةمل  ةةةن الوشةةةما 

وةةةةم   التربيةةةةب )  ةةةةين  وةةةة ر الخةةةة ل  وج ةةةةمن الةةةة ين الشةةةةم    و    مملج بةةةةمه   ل ةةةةمح الاةةةة ب 

 (17وص 1000الب ويب ال  م رة و 

 اذا مموةةةل التربيةةةب الب ويةةةب مر ةةةل ب،و ةةةم م  يةةةب ت جيةةةه ل و ةةة  البةةة و   الاةةة ا  ا وقةةةمن و 

بمقةةةتخ ا  الت ريوةةةمل الب ويةةةب  التةةة ابير ال ةةةأيب   ب ةةة  األقةةةمليح األخةةةرب التةةة  تشةةةتر   ةةةي 

الخ ايةةةةب   ةةةةذا أقةةةةب م جةةةةم   ةةةة  ال قةةةةمتا الترب يةةةةب بتو يةةةةب الوةةةة اأ  الولقةةةةيب  ا جت مميةةةةب  

البقةةةةي و   الشةةةةمات  ةةةةذا ي وةةةة   ن   ةةةة  ا  ار التربيةةةةب الب ويةةةةب بمل  رقةةةةب  ةةةة  اةةةة من الو ةةةة  

الشةةةةم ن  ال تةةةةهن ل تة يةةةةذ  تأايةةةةل اأتيمجةةةةمت   الب ويةةةةب اباةةةةم ل  راأةةةةن ال  ريةةةةب   قةةةةت ب 

  قةةةة رات   الأرميةةةةب  ذلةةةة   ةةةةن خةةةةةن األوشةةةةاب الب ويةةةةب  ال  ر ةةةةب الأرميةةةةب و مةةةةن  ةةةةذا ي وةةةة

التو يةةةةب الشةةةةم  ب ل تة يةةةةذ ذلةةةة  لمةةةة  يتأ ةةةةن  قةةةةت ليت   وأةةةة   ولقةةةة    أيةةةةمت   الشخ ةةةةيب و 

  ا جت مميب ليوشت ا   ااوين  ملأين يولأ ن  ولق    ب ج   م خ  ب   ملأ  او   

 مهام درس التربية البدنية ف  المدارس

ل  ةةةح الأةةةر  إن  ر   التربيةةةب الب ويةةةب  الريماةةةيب بمل ةةة ار    ي مةةةن امتبمر ةةةم  تةةةرة

ا  التر يةةه  لمو ةةةم  تةةةرة   ج ةةةب ل ت  ةةةي  بأيةةةل يشةةتر  ب ةةةم التة يةةةذ ليتأرمةةة ا  يت   ةةة ا الم يةةةر 

 ةةةن ال بةةةم ل  الاةةةي   ةةةن خةةةةن الوشةةةمامل الأرميةةةب ال خت لةةةب  لةةةذل    ةةةن ال اجةةةح ا  ت ةةةم  

بملتربيةةةب الب ويةةةب  الريماةةةيب مأ ةةةب  ةةة  وظةةةم  التربةةة ي  ذلةةة   ةةةن خةةةةن األوشةةةاب ال اخ يةةةب 

 . خمرجيب ال

 أوال: تطوير الجانب التربوي

إن الجموةةةح التربةةةة ي اةةةةر ري  ةةةة  مةةةةن   مرقةةةةب  ب  وةةةةه   يرتاةةةة   ي وشةةةةما و  ةةةةن 

( إن التة يةةةةذ يبسااااون خةةةةةن ال وا ةةةةل وجةةةة   ن  ر  التربيةةةةب الب ويةةةةب يةةةةؤ ي ال   ةةةةبو يةةةةرب )

ب جةةةة      ةةةة  ج ممةةةةب بةةةة،ن م  يةةةةب التلممةةةةن تةةةةت  بيةةةةو    ةةةة  إاةةةةمر الاةةةةي   ال بةةةةم ل  الةةةةر   

لريماةةةةيب التةةةة  تمقةةةةب   الم يةةةةر  ةةةةن ال ةةةةلمل الترب يةةةةب و  ةةةة  ت  ةةةةن م ةةةة  تو يةةةةب القةةةة مل ا

األخةقيةةةةب مملاممةةةةب   ةةةةيموب ال  ميةةةةب ال م ةةةةب  الشةةةة  ر بمل ةةةة اقب  ال  ةةةةمبرة  ال  اظبةةةةب   

) أ ةةةةةة  مةةةةةة   بقةةةةةةي و  و ي ةةةةةةن يمقةةةةةةين الشةةةةةةمات  .اقتقةةةةةةم  ال ةةةةةة  بمل  ةةةةةةي الةةةةةةه ة 

 (93و91ص 
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( تو يةةةةةب ال ةةةةةلمل الخ ايةةةةةب   وآ ااااارو جلاااااو يت  ةةةةةن  ةةةةةذا الجموةةةةةح مةةةةةذل  أقةةةةةح )

 . ا جت مميب تو يب  لمل الايم ة الرشي ة  التب يب ال ملأب

 ملجموةةةةح التربةةةة ي يأظةةةة  ب مموةةةةب مبيةةةةرة  ةةةة  الوظةةةةم  التربةةةة ي م وةةةةه إأةةةة ب الرمةةةةمته 

 (50  )ج  ن   آخر ن و ص الرتيقيب لب  غ األ  ا  الت  ي يب  الاي  ا جت مميب 

 

  التعليم ثانيا: تطوير الجانب 

يت  ةةةن  ةةةذا الجموةةةح  ةةة  تاةةة ير  ام ةةةب التة يةةةذ ال ت  اةةةب بمل  مرقةةةب الريماةةةيب  أقةةةح 

)بقةةةي و   الشةةةمات( يشةةة ن  ةةةذا الجموةةةح م ةةة  امتقةةةمح ال     ةةةمل  ال  ةةةمر   الأاةةةمتل مةةةن 

 . ق  الأرمب الب ويب     ل م البي ل جيب الليهي ل جيب   البي  يممويميب

تو يةةةب الةةةتل   اللوةةة   التاةةة ير الج ةةةمل  لةةة را  الأرمةةة   يشةةة ن الجموةةةح الت  ي ةةة  مةةةذل  

  ةةةن خةةةةن   مرقةةةت م  ياةةةم تو يةةةب   ةةةمرال أةةةن ال شةةةمةل  ربةةةا  ةةةم يت   ةةةه الالةةةن  ةةةن 

  ةةمرال    ةةمر   اتجم ةةمل بابي ةةب الأيةةمة ا جت مميةةب لي ظةة   ةةم ت  ةة   ةة  أةةن ال شةةمةل 

ر لوةةم مةةن الاةةي   ال بةةم ل التةة  ت اج ةةه   ةةذا أقةةح الخةة ل   الشةةم     ملجموةةح الت  ي ةة  ي بةة

التةةة  يمتقةةةب م اللةةةر   ةةةن خةةةةن ال  مرقةةةب ل خت ةةة  األوشةةةاب الأرميةةةب و ال ت   ةةةب  ةةة   خت ةةة  

 (17)  ين  و ر الخ ل  وج من ال ين الشم   و ص   التاويمل الب ويب  الخاا  الا اوين 

 ثالثا: تطوير الجانب البدن 

ب ل تة يةةةةذ و تأقةةةةين ال يمقةةةةب  يت  ةةةةن  ةةةةذا الجموةةةةح  ةةةة  ر ةةةةي  قةةةةت ب الاةةةة رال الب ويةةةة

ال م ةةةةب ل خت ةةةة  ال ةةةةلمل الب ويةةةةب   يت  ةةةةن  ةةةةذا الجموةةةةح أقةةةةح الخةةةة ل   ةةةة  تو يةةةةب الملةةةةم ة 

الب ويةةةب و  ت مةةةين التة يةةةذ  ةةةن ا شةةةرا   ةةة   وشةةةاب ب ويةةةب وم  ةةةبو  ا رتاةةةم  بملتو يةةةب الب ويةةةب 

وج ةةةةمن الةةةة ين  )  ةةةةين  وةةةة ر الخةةةة ل   ت  ةةةةي  التة يةةةةذ قي ةةةةب ال شةةةةمرمب  ةةةة  األوشةةةةاب الب ويةةةةب 

 (17الشم   و ص  

(  ةةةةة  إن  ةةةةةذا الجموةةةةةح يقةةةةةمم  م ةةةةة  تمم ةةةةةن البسااااايون  م ةةةةةم اقةةةةةت ر  مةةةةةذل  )

ال  ةةةمرال  الخبةةةرال الأرميةةةب و  مةةةذل  ال قةةةمم ة م ةةة  التاةةة ير ال ةةةلمل الب ويةةةب   ةةةن رالاةةة ة 

 القةةةةرمبو التأ ةةةةةن وال ر وةةةةب  الرشةةةةةمقب و  ملجموةةةةح البةةةةة و  لةةةةه   ر  قمقةةةةة    ةةةة  ي تبةةةةةر 

قمقةةةةيب  وجةةةةمه  ةةةة   خت ةةةة  الوشةةةةمامل الأرميةةةةب و الجموةةةةح البةةةة و  ي  ةةةةح   ر الاممةةةة ة األ

 . قمق     تل ل الريمايين     خت   األوشاب الريمايب
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 رابعا: تطوير الجانب الصح 

 يت  ةةةن ذلةةة   ةةة  ملةةةم ة ال ظةةةمت  الأي يةةةب لأل ةةةرا و  قةةة رة الجقةةة  م ةةة  تأ ةةةن ال  ةةةن 

 . ال اجبمل الأرميب ل خت   الوشمامل الأرميب و  ق رته م   توقيل

 يت  ةةةةن ذلةةةة   ةةةة  تاةةةة ير  ةةةةذا الجموةةةةح  ال قةةةةمم ة م ةةةة  ا أتلةةةةمظ بمل ةةةةأب  البوةةةةم  

البةةةة و  القةةةة ي  لاةةةة ا  التة يةةةةذو م ةةةةم جةةةةم  موةةةة  )بقةةةةي و ( يةةةةت  ذلةةةة   ةةةة  تاةةةة ير األقةةةةمليح 

ل   مرقةةةةب ال ةةةةأيأب  ةةةةن خةةةةةن اتخةةةةمذ التةةةة ابير ال ةةةةأيب ال خ  ةةةةب   وةةةةم  أ ةةةةب التربيةةةةب 

 ةةةةة رح و ال ت   ةةةةةب  ةةةةة  الوظم ةةةةةب  ا قةةةةةترجمم  الظةةةةةر   ال ةجيةةةةةب الب ويةةةةةب  ةةةةةن اةةةةةر  ال

  . الت ذيب ال ومقبب و   مرقب ال م ال ال أيب الق ي ب

أيةةةةةل اوةةةةةه  ةةةةةن خةةةةةةن ال  مرقةةةةةب الريماةةةةةيب ي ةةةةةبأ التة يةةةةةذ  م ةةةةةر تأ ةةةةةة لت ةةةةةحو 

) أ ةة    يقةةتايي   ا ةة ب الوشةةما ل ةة ة ا ي ةةب م ةةم ت ةةبأ لةةه  ام  ةةب مبيةةرة اةة  األ ةةرا  

 (19بقي و  و ي ن يمقين الشمات وص م   

   امسا: إكساب الجانب الترفيه 

ي ةةة  التر يةةةه م  يةةةب بمل ةةةب األ  يةةةب  ةةةن خةةةةن ال شةةةمرمب  ةةة  أ ةةةص التربيةةةب الب ويةةةب 

 .  بذل   إن التة يذ ي مرق ن  خت   األوشاب الب ويب  ن اجن ال ت ب

ر يأيةةةةب  ةةةةن ( إن ال شةةةةمرمب الريماةةةةيب تجلااااو  وآ اااارو   ةةةة   ةةةةذا القةةةةيمل ياةةةة ن )

خةةةةةن األوشةةةةاب الب ويةةةةب تتةةةةيأ قةةةة را مبيةةةةرا  ةةةةن الخبةةةةرال  الاةةةةي   ال  ةةةةمرال ا جت مميةةةةب 

 الج مليةةةب والتةةة  ت ةةةري التة يةةةذ  تاةةةي  ل ةةة  األب ةةةم  الب يجةةةب ال شةةةرقبو  الوظةةةرة ال تلمت ةةةب 

ل أيةةةمة ذلةةة  ألو ةةةم ت ةةة  اللةةةر  ب،قةةةمليح   قةةةمتن ل تميةةة   ةةةي ولقةةةه   ةةةي ال جت ةةةي وم ةةةم  ن 

  أ ةةةةص التربيةةةةب الب ويةةةةب تتةةةةيأ  ةةةةرص التولةةةةي  مةةةةن  شةةةةممر التةةةة تر  الشةةةة  ال شةةةةمرمب  ةةةة

)ج ةةة ن   آخةةةةر ن وص  ال  ةةةب   ةةةن خةةةةةن الةةة ر   الوظريةةةب التةةةة  يت ا و ةةةم  ةةة  الل ةةةةن 

 19) 

 تةةة  ر  ياةةةم  ةةةرص امتقةةةمح   ةةةمرال ا قةةةترخم   الراأةةةب  ا قةةةتج م   ي اةةةأ لوةةةم 

مةةةح  ةةة  أ ةةةص التربيةةةب ( الاي ةةةب التر ي يةةةب لةفااار ( ال ةةةذم ر  ةةةن اةةةر  )جاااونس ماااو )

الب ويةةةب ت تبةةةر م قةةةي ب  قةةةت م ة وشةةةما الجقةةة   أي يتةةةه ب ةةة  قةةةمممل ال  ةةةن ال جت ةةة و  ي  ةةةن 

 . م   إهالب الت تر ال  ب   ا ج م  ال ا    الا ل الولق 
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 لةةذل   أ ةةص التربيةةب الب ويةةب ت  ةةن م ةة  تر يةةه التة يةةذ  ةةن خةةةن  خت ةة  األل ةةمح 

م ةةةة  إج ةةةم  ال ا ةةةة   التةةةة تر الةةةذي يأةةةة ل  أيموةةةةم  ةةةة   أيةةةل يةةةةتخ ص  ةةةةن خةل ةةةم التة يةةةةذ

 (19)ج  ن   آخر ن وص   .ال ر   الوظريب  اخن الل ن

  سادسا: تطوير الجانب النفس  واالجتماع 

 يت  ةةن  ةةذا الجموةةح  ةة   ج ةة م التةة، يرال التةة  تاةةر  م ةة  الت  يةةذ   وةةم  اأتمممةةه  ةةي 

 .م   اله ة ه ةتهو  يم ن ت بيره   ج م لولقه ا  ال  األ  ق

( اوةةةه يظ ةةةر ذلةةة   ةةة  تو يةةةب  ت،قةةةي  تاةةة ير لةةةذال الت  يةةةذ ال اااول  وال اااافع  أقةةةح )

 . ن خةن ال اب بملول  ب ويم  ولقيمو  مبر   رة   ل    جي ين ل ذال الجق يب

  ةةةن خةةةةن  ةةةذا  ةةةمن الأملةةةب ا ول مليةةةب تقةةةتار خ   ةةةم موةةة  ال را ةةةل وم ةةةم تبةةةره 

شخ ةةةيته  تو ةةة   ةةةأته الولقةةةيب مم ةةةب و   ةةةم  ةةةن الومأيةةةب ا جت مميةةةب  وجةةة  ظ ةةة ر ب ةةة  

ال  ةةةةةةمرال ا جت مميةةةةةةب ممل ةةةةةة اقب  ر   ا واةةةةةةبما و الت ةةةةةةم ن و ال قةةةةةةؤ ليب  الشةةةةةة  ر 

 ةةةمليب ا جت مميةةةب التةةة  تتيأ ةةةم األوشةةةاب الب ويةةةب بمل اجبةةةمل ال  ويةةةب   و تو يةةةب ال  ةةةمرال ا ت

ب خت ةةةة   شةةةةممل م لت هيةةةةه ال ةقةةةةمل الايبةةةةب بةةةةين  بوةةةةم  ال جت ةةةةي ال أ ةةةة  و مةةةةذل  ربةةةةا  ةةةةم 

يةةةةة ر   ةةةةة  التربيةةةةةب الب ويةةةةةب  يبةةةةةين الاةةةةة رال ال ام يةةةةةب ل  جت ةةةةةي و خم ةةةةةب ال ام ةةةةةب الب ويةةةةةب 

 .ال أيأب

التة يةةةذ خ   ةةةم ال ةةةرا اين   ةةةذا يةةةؤ ي إلةةة  خ ةةةل ا وةةة  مج  التلممةةةن  التجةةةم ح بةةةين

 ةةو   و  ةةم يةةؤ ي مةةذل  إلةة  تو يةةب الةةذمم   الاةة رة م ةة  التأ يةةن  الل ةة   التةة،ق    ةةي ال  اقةة  

 (17)  ين  و ر الخ ل  وج من ال ين الشم    وص  الج ي ة 

 : سابعا: تنمية القدراو العقلية و النفسية 

م  ل  ج ةةةة   ترب يةةةةب  ةةةة  إاةةةةمر  ر  التربيةةةةب الب ويةةةةب  الريماةةةةيب  موةةةةه تبةةةةذن  أةةةة

ب ةةة   تربيةةةب الةةةون  تربيةةةب  تهوةةةب  تمم  ةةةب ولي ةةةبأ ا  ةةة ااوين  ةةةملأين وأيةةةل ي ةةة  ذلةةة  

اأةةةة  ال املةةةةح ا جت مميةةةةب ال م ةةةةب التةةةة  يجةةةةح  ن ت لي ةةةةم مةةةةن ال وظ  ةةةةب الترب يةةةةب  األقةةةةرة 

 ج يةةةةي ال يتةةةةمل ال  ويةةةةب بةةةة،  ر الشةةةةبمح ب وميت ةةةةم  رمميت ةةةةم  ةةةة  قةةةةبين التو يةةةةب  تاةةةة ير 

 ل ا يب  الولقيب  ت  ير ل    أب ولقيبالا رال ا

 : تنمية العقل و التفكير .1

 ةةةن بةةةين   اتةةة  ال  مرقةةةب ل تة يةةةذ  ةةة  أ ةةةص التربيةةةب الب ويةةةب  الريماةةةيب  ةةة  تاةةة ير 

قةةة رات   ال ا يةةةب أيةةةل ياةةة ن ) ةةةرج( اوةةةه ي مةةةن إمقةةةمح التة يةةةذ الاةةة رال ال ا يةةةب مةةةن اريةةةل 
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موةةةة  توليةةةةذ خاةةةةا ال  ةةةةح  موةةةة  ت  ةةةة  التلميةةةةر الةةةة م    وةةةةم    مرقةةةةب الوشةةةةما الريماةةةة   

)موميةةةمل  أ ةةة  اأ ةةة   ةةةرج و  وةةةم    اةةةرل تةةة ري  التربيةةةب الب ويةةةب و  .ال  ةةةمرال الأرميةةةب

 (49ص  4991

م ةةةم تقةةةمم  األل ةةةمح  ةةة  أ ةةةص التربيةةةب الب ويةةةب م ةةة  الو ةةة  ال ا ةةة  ل تة يةةةذو أيةةةل 

يمتقةةةب و م و   ةةةنر يشةةةير إن ) ةةةرج ( التة يةةةذ يأتةةةمج ن إلةةة  التلميةةةر  التلقةةةير ال  ةةةمر  التةةة  

الاةةةة اوين ال يممويميةةةةبو  األ ا  الأرمةةةة   الخاةةةةا ال وتظ ةةةةب  ةةةة  األل ةةةةمح ال خت لةةةةب موةةةة    ا  

الةةة ر  و تقةةةمم   ةةةذه األل ةةةمح مةةةذل  م ةةة  تأ يةةةن ال  اقةةة  ال لمجتةةةب  ال شةةةأ وب بم ول ةةةمن 

)إلةةةين   يةةةي  ةةةرج وخبةةةرال  ةةة   .و الاةةة رة م ةةة  اتخةةةمذ الاةةةرار بقةةةرمب تأةةةل اةةة ا الظةةةر  

 (13و ص 4999ح    ال  مر  المبمر و ا ل م

 تنمية الصحة النفسية:  1

مةةةةن اريةةةةل أ ةةةةص التربيةةةةب الب ويةةةةب  الريماةةةةيب ي مةةةةن  قةةةةبمح التة يةةةةذ اتجم ةةةةمل   

ايجمبيةةةب وأةةة  التربيةةةب الب ويةةةب مةةةن اريةةةل إمقةةةمب     ةةةمر        ةةةمل  ةةةن شةةة،و م  ن تقةةةمم  

رقةةةب ل تربيةةةب الب ويةةةب م ةةة  تاةةة ير ال ةةةأب الولقةةةيبو أيةةةل يةةةرب ) ةةةرج( اوةةةه  ةةةن خةةةةن ال  م

يمتقةةةح التة يةةةذ ال  يةةة   ةةةن القةةة مل الولقةةةيب ا يجمبيةةةب   ا را يةةةب  الخ ايةةةب  التةةة  تقةةةم    ةةة  

 . تمةةة ين شخ ةةةيمت   و مملوظةةةم   الاممةةةب  الشةةةجممب  ا قةةةت ةن  ا مت ةةةم  م ةةة  الةةةول 

 (49)موميمل  أ   اأ    رج و ص 

التربيةةةب الب ويةةب  جةةةمن خ ةةةح م ةةم ي ا ةةةل  ةةذا الةةةر ي ) ةةرج( أيةةةل واةةة ن إن أ ةةص 

لتو يةةب   مةةمر الةةذال و  مألل ةةمح التةة  تج ةةن اللةةر  يشةة ر ب قةةؤ ليب  ا مت ةةم  م ةة  الةةول   ةة  

 (13إلين   يي  رج و ص ).ميليب   اج ب الول 

    وةةةم  ال  ةةةح يتأةةةرر اللةةةر   ةةةن التةةة تر  يشةةة ر بمل اةةةب  القةةة م ة  الراةةةم  ةةة  ولقةةةهو 

 بمتةةم  ةةة تتذبةةذح ألقةةبمح تم  ةةب بةةين اللةةر   الأةةهن     م ةةم إن  ةةهاج التة يةةذ ي ةةبأ  م ةةر 

  . بين التأ    التو ر مو  الل ه بوااب     ا ان وااب

 ي مةةةةن  ن واةةةة ن  ةةةة  األخيةةةةر ان  أتةةةة ب  ةةةةم ة التربيةةةةب الب ويةةةةب شةةةةم  ب  مم  ةةةةب  ةةةة  

ت، يراتةةةه   ب ةةةم ه  ةةة  تمةةة ين تة يةةةذ   ةةةأم  قةةةم رين م ةةة    اج ةةةب الأيةةةمة بإيجمبيةةةب  اقتةةة ار 

 . ص التربيب الب ويب ت تبر و اة ال   يب الت  ي يب    ال راأن الت  ي يب ال خت لبو أ
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 تنظيم تعلم درس التربية البدنية والرياضية و اهدافه

 تنظيم تعلم درس التربية البدنية والرياضية

ت ةةة  ال   يةةةب التوظي يةةةب لةةة ر  التربيةةةب الب ويةةةب  الريماةةةيب  م ةةةب جةةة ا لوجةةةم  الةةة ر  و 

الةةوظ  توظي ةةم جيةة ا   يقةةمم   اةةا م ةة  ت،ميةة  الوجةةم  لموةةه ياةةل  ايجمبيةةب م ةة  جةة   ملةة ر  

الةة ر  ممةةن  ال ةقةةب بةةين ال ربةة   الت  يةةذ  مةةذل  ال ةقةةب بةةين التة يةةذ  ةة  ب اةة   الةةب   

 اذا لةةة  تبةةة ي موميةةةب خم ةةةب  ةةة  توظةةةي  الةةة ر    ةةةن ال ت قةةةي  ن تاةةةن قةةة رة التة يةةةذ م ةةة  

بملتةةةمل  إلةةة  مةةة   اوقةةةيمح األ ا   اةةةيمم ال قةةةل موةةة    مرقةةةب الترميةةةه   وةةةم  الةةة ر   يةةةؤ ي 

 .  خت   األوشاب    أ ص التربيب الب ويب  الريمايب

م ةةةم يتلةةةل  ةةة   ةةةذا الةةةر ي ) ةةةرج( أيةةةل ياةةة ن إن التوظةةةي  الجيةةة  ل ةةة ر  يقةةة    ةةة  

إمقةةمح التة يةةذ قةة رة م ةة    ميشةةب الةة ر      ةةه  ت ةة ين قةة  م  و بأيةةل يمتقةةب ن   ةةميير 

 ر ةةةةة ح  ي ةةةةةم  يتأةةةةة ب التوظةةةةةي   ر  التربيةةةةةب الب ويةةةةةب  ةةةةةن خةةةةةةن ال اجبةةةةةمل قةةةةة  ميب 

 ال أت يةةةمل الت  ي يةةةب  الترب يةةةب  بم اةةةم ب إلةةة  اةةةر رة  رامةةةمة الأملةةةب ال ظيليةةةب لتة يةةةذ 

 (91)موميمل  أ   اأ    رج و ص    قت ب األ ا   ا  ممومل ال م يب 

لتةةةةة  تتاةةةةة ن  قمقةةةةةم  لمةةةةةن م ةةةةةن ت  ي ةةةةة   تربةةةةة ي يتا ةةةةةح إجةةةةةرا ال توظي يةةةةةب  ا

األوشةةةاب الأرميةةةب ال ت ةةة  ة  ال تو مةةةب لتة يةةةذو  الت بيةةةر الةةة ات  لة ةةةممن  ا وتشةةةمر ال مةةةمو  

بملل ةةةةنو  ميليةةةةب اةةةة  التة يةةةةذ  ةةةة   ج  مةةةةمل  ت،ميةةةة  م ا ةةةةن األ ةةةةن  القةةةةة ب ل تة يةةةةذو 

 .بم ام ب إل  ال شمةل ال رتباب بملأ ن  الراأب

 ي يةةةب  ت ةةة  ة   ةةةن ا وتاةةةمن إلةةة   مةةةمن الةةة ر  م ةةةم يتا ةةةح األ ةةةر مةةةذل  إجةةةرا ال ت 

 (95)موميمل  أ   اأ    رج و ص   تج يه األ  ال 

 اهداف تعلم درس التربية البدنية والرياضية

 التعليمية  الهدافاأوال: 

تة يةةةذ ر ةةةي الاةةة رة الجقةةة مويب ل  الت  ي ةةة  ال ةةةم  لأ ةةةب التربيةةةب الب ويةةةب  ةةة   إن ال ةةة 

ا  ةةةة ا   إن ر ةةةةي الاةةةة رة الجقةةةة مويب بإمتبةةةةمر  ةةةة  م و ت وةةةة  تأايةةةةل  ج  مةةةةب ب جةةةةه مةةةةم  

 را تيبالجهتيب 

 تو يب ال لمل الب ويب   ن الا ة  التأ ن  القرمب  الرشمقب  ال ر وب  -

 ةةة   ال شةةة    مةةةذل  تو يةةةب ال  ةةةمرال  الر ال  ةةةح  ةةةن الجةةةري ا قمقةةةيب  تو يةةةب ال  ةةةمرال -

    ل مح الا ب  ا ل مح ا قمقيب   ن الخم ب ل ريمامل
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 مر وظريب ريمايب   أيب  ج مليب     التة يذت ري   إمقمح  -

ا قمقةةةةيب  الخم ةةةةب  ةةةة  ال اجةةةةح ا قمقةةةة  إن تو يةةةةب ال ةةةةلمل الب ويةةةةب   ال  ةةةةمرال 

لأ ةةةةةب التربيةةةةةب الب ويةةةةةب و  ال ةةةةةلمل الب ويةةةةةب ت وةةةةة  ر ةةةةةي  اةةةةة رة  ا  نالت  ي ةةةةة   ال ةةةةة   

 ةةة  ال ام  ةةةب مةةةن م ح  ةةةمن ت وةةة  تو يةةةب الاةةة رة م ةةة  الت  ةةة تو يةةةب الاةةة ة ا ماةةةم      ظةةةمت

 ةةة    ا  أرمةةةمل   القةةةرمب ت وةةة  تو يةةةب ال اةةة رة م    وقةةةمنلةال اةةة يب اريةةةل تو يةةةب الاةةة ة 

 روةةم   حبملت ةة ا أقةةم  قةة ة التأ ةةن ت وةة  تو يةةب ال اةة رة م ةة  ت،جيةةن   يوةةب بقةةرمب   يوةةب 

ب ويةةةب أةةةظ  ن تو يةةةب ال ةةةلمل الةن ي ج ةةة   جقةةة مو   قةةةت ر و   لمةةةح    الايةةةم  بةةة،ي التةةة ري

 ب لتأايةةةةل تو يةةةةب يقةةةة ةةةة  ال  ا قمقةةةةيبو  تو يةةةةب ال  ةةةةمرال ا قمقةةةةيبال  ةةةةمرال تتاةةةةن تو يةةةةب 

 الر ةة   ي مةةن تو يةةب الاةة ة الب ويةةب   ةةمن بةة  ن إجةةم ة الجةةري  ةةةالب ويةةبو الاةة رال  ال ةةلمل 

  ةةةذا  ةةة   ا قمقةةةيباةةةر ريب بةةةين تو يةةةب ال ةةةلمل الب ويةةةب  ال  ةةةمرال مةقةةةب و  ي  ن  وةةةم  

لب ويةةةةب    ن يرامةةةة  موةةةة  تخاةةةةيا  توظةةةةي   توليةةةةذ أ ةةةةب التربيةةةةب ا حيجةةةةا  ن الةةةةذي ال بةةةة   

ي مةةن  ن يةةت  بةة  ن تو يةةب ال  ةةمرال  تةة  ن تو يةةب ال  ةةمرال الخم ةةب الال بةة   ال ةةمو  ال ةةم   ةة  

 ةةةةمرال الخم ةةةةب   ال  ا قمقةةةةيبال  ةةةةمرال   وةةةةم  مةقةةةةب بةةةةين ت  ةةةة  و  ي  نا   ا قمقةةةةيب

 الب ويب  ا وشاب  ن  ر م ال رتباب بلرم   ين 

 التربوية االهداف ثانيا:

بارياةةةب ت امتيةةةب  مةةةن م  ةةةب  ياةةة   ب   يةةةب التربيةةةب  ةةة  الأ ةةةب  خمرج ةةةم  إن ال ةةة ر

 ي   ةةين   لةةذل   جةةح م ةة  ال ةة ر   ن تربةة ا ةةرت جيةةه   مةةن توبيةةه  وةةه يمةة ن لةةه  وةةه  ةة  

ا قةةةمليح التةةةة  يةةةب  ياةةةم  اةةة را الاةةةرل   أ ةةةته  ةةةن الومأيةةةةب الترب   ياةةة   بتأ يةةة    ةةة ا

ا  ةةةة ا       م ةةةةر  ةةةةن  إلةةةة   ةةةة  نال  ةةةة  نيقةةةةبيقةةةةت    م لتأايةةةةل  راةةةةه  ةةةة   قةةةة  

 الترب يب لأ ب التربيب الب ويب   الريمايب

  الصة:

  ةةةةة  ا خيةةةةةر وةأةةةةةظ ان  ةةةةة ر  التربيةةةةةب الب ويةةةةةب  الريماةةةةةيب ياةةةةة   بم يةةةةةر  ةةةةةن 

جموةةح م  ةةه م   ةة  ل تربيةةب الب ويةةب أيةةل  وةةه ماةة  ال اجبةةمل  ا م ةةمن اللويةةب  ا  اريةةب إلةة  

   من    ال  رقب  ال جت ي ب لته  مبر ااةمم م    قت ب التة يذ 
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 تمهٌد: 

بعد أن تعرضنا فً الجانب النظري على شرح الجوانب المتعلقة بالموضوع بحثناا ذا ا أو 

تطرقنا بالشرح لكا  جاناب فاً ناام المجاا  لانحاو  فاً ذا ا الجا ب ابلمااو بطلاب موضاوعنا و 

فاً درالاة حالاة نالاٌة الت مٌا  الطاور الثاانوي أثنااب امتباار ابمتحاان التربٌاة درالتنا و المتمثا  

 البدنٌة و الرٌاضٌة .

و من م   الدرالة المبدئٌة نعطً للبحث ذ ه الصٌغة العلمٌة  ات الطابع الترباوي  و ٌعتبار ذا ا 

التبٌان موجه  الاص  العمود الاقري فً تصمٌو و بناب فً بحث علمً و فً قبٌ   لك قمنا بتو ٌع

الى مجموعة من ت مٌ  مقبلٌن على امتباار امتحاان التربٌاة البدنٌاة و الرٌاضاٌة وع و بعاد جماع و 

تحلٌ  النتائج قمنا بإعطاب التغٌرات المتوفر بما ٌتنالب و الارضاٌات مطروحاة لاابقا كا لك و ماا 

 وصلت الٌه الدرالات اللابقة مع نتائج .

 الدراسات االستطالعٌة: -1

المرحلة قمنا بجمع معلومات و ابط ع على البحوث اللاابقة و الما كرات التاً بصاا صالة  فً ذ ه

بالموضوع و ابتصا  بالممتصٌن فً المٌدان مان تاوفٌر المعطٌاات الكافٌاة و ابلمااو بالموضاوع 

من جمٌع الناواحً حٌاث ٌتلانى لناا تكاوٌن فكارة شااملة و كاملاة و بالتاالً اعاداد ابطاار النظاري 

ع وقب  تو ٌع ابلتثمارات المتعلقة بالبحاث قمناا بااجراب درالاة الاتط عٌة علاى العٌناة للموضو

قصد ابط ع على الممارلة المٌدانٌة فً الثانوٌات و ابتصا  ببعض الت مٌ  من اج  جمع عادد 

ممكن من المعلومات التً ٌمكن مان م لصاا معالجاة ابشاكا  المطاروح عو محاولاة التعار  أكثار 

 تمع الدرالة و  لك بالتعر  على أوقات درالتصو .على مج

 منهج البحث:

منصج وصاً ذو عبارة عن التقلاب ٌجاب فاً ظااذرة مان الظاواذر كماا ذاً قائماة فاً الحاضار 

 بقصد تشمٌصصا و كش  جوانبصا و تحدٌد الع قات بٌن عناصرذا .

كٌاٌة تأثٌر القلق علاى ت مٌا   التنادا لما لبق كان اعتمادنا للمنصج الوصاً الملحً للقٌاو بدرالة

 الطور الثانوي فً إمتبار التربٌة البدنٌة .

 مجاالت البحث:

ماااي 51شاارعنا فااً ذاا ا البحااث فااً شااصر ماااي و تااو تقلااٌو ابلااتبٌان فااً المجاااا الامااانً:  -1

 .8152لبتمبر  1انصٌنا البحث فً  8152ماي 81 -8152

الااتمارة مقلاامة علااى الثانوٌااات  011الااتعملنا  قمنااا بالبحااث المٌاادانً حٌااثالمجاااا المنااانً:  -2

 التالٌة:
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  عمً موسى غلٌاان–ثانوٌة عمر ابن الخطاب-  

  عمً موسى غلٌاان–ثانوٌة الجدٌدة- 

  عمً موسى غلٌاان–ثانوٌة أحمد قسوس- 

  غلٌاان–ثانوٌة الرمنة- 

 ت مٌ  الطور الثانوي المجاا البشري:  -3

  011: عدد المجتمع

 011عدد العٌنات: 

 الوسائا المستعملة فً الدراسة:

بعد مرحلة التطبٌق تو تارٌغ البٌانات بوالاطة ادداة الملاتعملة ا ابلاتبٌاني فاً الجاداو  بغارض 

تحلٌلصا و معالجتصا احصائٌا عن طرٌق مجموعة من العملٌات و  لك بٌجاد التحلٌ ت اإلحصاائٌة 

 التالٌة:

 ابنحرا  المعٌاري  –المتولط المرجع 

 . حالمتولط المرج

 جدو  تصحٌح ابلتبٌان . 5و اعتمدنا على دمج ابلتبٌان فً جدو  رقو 

 عٌنة البحث و نٌفٌة اختٌارها:

 تو امتٌار عٌنة البحث عشوائً بنصا تعطً فرص ممكنة ومتكافئة لجمٌع افراد المجتمع.

لااى ملااتو  ان مجتمااع البحااث ٌتكااون ماان ت مٌاا  مقبلااٌن علااى امتحااان التربٌااة البدنٌااة ع

 011الااتمارة و قااد تااو قبااو   041ثانوٌااات وبٌااة الٌاا ان و قااد بلااغ عاادد ابلااتمارات المو عااة 

 لو نتحص  علٌصا. 51ملغٌة و  81التمارة و  لك دن بقٌة 

  أدوات الدراسة:

 لقد التمدمنا طرٌقة ابلتبٌان 

تحقق من ابشكالٌة التً قمنا فً ذ ا البحث قمنا بالتمداو تقنٌة ابلتبٌان باعتبارذا انجح الطرق لل

بطرحصا وذ ا لكونصا عبارة عن مجموعة مان ابلائلة مرتبطاة بطرٌقاة منصجٌاة تلاص  علٌناا جماع 

معلومات المراد الحصو  علٌصا انط قاا مان الارضاٌات اللاابقة وذاو كا لك ولاٌلة مباشارة لجماع 

 المعلومات من مصدرذا ابصلً.
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 فصل منهجية البحث واجراءاته الميدانية.

 عرض وتحليل ومناقشة النتائج:

فييييا ايييي س سطرقيييي  رييييم الن سطييييت  ييييلا ساييييج سطم يييية   سط ييييا فل   يييية سط  ةط يييي  س  قيييية    

طلب ةمييييةم سط   قيييي   ل  يييية ب يييي   اب يييين س ريييي ب ة   يييي  ويييي     ل يييي  سطم يييية      رريييي لاة   

 مةقضيييي  ة  لييييت ضيييي ل س ويييي ةط   سط ال  يييي    سط ييييل ا سط ييييا  ق ييييم   طل ة يييي   يييي   يييي   

و ييل مقيي ج ب ييا سط  قيي ةم سط ييا مييل  سم يية مةف يي      ق ق يية    اةبق  يية  ييق سط سقييقل   فييا سأ

  ر  ة فا ا س سط  ة  .

 مناقشة النتائج:

رييي س   فلضييي     ايييا سل ريييةس سطقلييين سطمرريييا طييي       ييي  سطاييي ل سط يييةم     ميييةل  02 وييي   

 .02سطت  1س   ة  سط لب   سطب م     سطل ةض     سأر ل     

 طريقة تصحيح االستبيان:

 ا سط ق  ل،   ج  ق  ح فقلس ه   ة ا    ضح فا سط     سط ةطالس  س ر ب ة     

 تصحيح االستبيان: يوضح   10جدول رقم

  ب س    ةمة  س  ة

  ل   3  ل   0  ل   1

 

 :عرض نتائج االستبيان .0

  النفسي تقييم الجزء الخاص بالمحور 0.0

القلددد   يوضدددح المتوسدددطاا الحسدددابية واالنحرافددداا المرياريدددة  لمحدددور :  02جددددول رقدددم

 النفسي

لقييييييييييييج 

 سط بةلة
 مص سط بةلة

سط   ريييييييييييييييا 

 سط ل  ح

س م يييييييلس  

 سط   ةل 

 0.81 2.13   سو ل بةط ق    مةل   سل س    ة  21

 0.84 1.97   مةل س سل س    ة   و ل بة ل بةك. 20

 ر  ل  فا سط ل   سط ا ر   س ق   ل  ة فا  23

 س    ة     ن   س ا.

1.95 0.67 

 0.69 1.83 ويييي ل  ممييييا   يييية      يييي    مييييةل   س ييييا ط ط يييية   20
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 سطرل    فا س    ة .

  مييييةل س    يييية    يييي  مررييييا  ف ييييل فييييا قيييي لس ا  20

  ر   ة  س    ة .

1.93 0.85 

 ل ييية بييي طم  ققيييت   ييي   فيييا س    ييية   ل ييية  20

  س  سل بة ا.

1.93 0.75 

 ر  يييل  فيييا سأ سل سطريييال فيييا س    ييية   ييي  ل  20

  ل    . لت 

2 0.77 

 0.8 1.97  و ل بةطملف ة   مةل   سل س    ة . 20

  يييييت   طييييي   ميييييم  رييييي   س ط    ييييية   وييييي ل  20

 بةط قب   سطو   ة.

2.07 0.77 

 م يييةبما سطوييي  ل بوييي ة س ضيييالس   بةويييلة قبييي   12

 ب   س    ة .

2.1 0.81 

 0.82 1.83   مةل س    ة   و ل بةط   ل سطو   . 11

 0.81 1.93  أمما  ا ج مررا   مةل س    ة . ب    10

 0.75 1.8  و ل بو ة س م  ةج   مةل   سل س    ة . 13

 0.73 1.83   ضة ن بو ة قب    سل س    ة . 10

  مييةل س    يية    يي  مررييا  ف ييل ف  يي ج  قيي طا  10

  لت م        ة.

1.77 0.74 

 وييي ل     قيييةم قلبيييا ريييل     ييي س   ميييةل   س يييا  10

 س    ة .

1.92 0.76 

ب ييي  سم  يييةل س    ييية    ييية        ميييق سم  ييية ا  10

 برب  س    ة   ط     سر ا ق.

1.8 0.79 

  مييةل   س ييا ط    يية    يي    قييب ة ط ل يي   فقيي   10

 سط ل   .

1.83 0.76 

 0.8 1.83  ف قل سطت سط ق  فا س    ة . 10

 0.79 2.2    مما سط  ة   برل    ق س    ة . 02

 0.79 1.93 سط   را سط ل ح طل   ل



تحليل ومناقشة النتائج                                                          :الثاني الفصل  
 

63 
 

   سطقلييين  ليييت سط رييي    سط يييةج      ييي  سط ل لييي  سط ةم  ييي س    (02)  ضيييح  ييي  سط ييي    لقيييج 

  ييية  س   يييةم سط يييةج طل  ييي ل  1.03   ريييا سط يييل ح سط  يييل بلييي   مييي  سط    ييي   ييية     ريييا 

  ل ةآل ا  ةممس ة سط   راةم سط رةب   ط    بةلة     بةلسم سط لسر  فق      ةمةا  

 سم يييلس   0.13 ب   ريييا  ريييةبا (    سوييي ل بةط قييي    ميييةل   سل س    ييية )  بيييةلة  يييةلم

  . 2.01   ةل  

   مةل   سل س    ة .   ةمة بةط ق      سط ل ل  سط ةم       و ل     س  مر م    -

 سم ييلس   1.00)  مييةل س سل س    يية   ويي ل بة ل بييةك.(  ب   رييا  رييةبا    بييةلة  ييةلم

 . 2.00   ةل  

  و ل   بة ل بةك س مةل س    ة .      سط ل ل  سط ةم    مر م   س   -

(   ر  ييل  فييا سط ل يي  سط ييا ريي   س قيي   ل  يية فييا س    يية    يي ن   س ييا.)  بييةلة  ييةلم

 .  2.00 سم لس     ةل   1.00ب   را  رةبا  

فيييا سط ل ييي  سط يييا رييي      قيييل     ل  ييية  ر يييل       ييي  سط ل لييي  سط ةم  ييي    مرييي م   س   -

 فا س    ة        ن   س  ج.

(   وييي ل  مميييا   ييية      ييي    ميييةل   س يييا ط ط ييية  سطرل  ييي  فيييا س    ييية .)  بيييةلة  يييةلم

 .  2.00 سم لس     ةل   1.03ب   را  رةبا  

  وةف   س ط ة  سطرل   .      سط ل ل  سط ةم      مر م   س   -

(  ب   رييا   مييةل س    يية    يي  مررييا  ف ييل فييا قيي لس ا  ريي   ة  س    يية .)  بييةلة  ييةلم

 .  2.00 سم لس     ةل   1.03 رةبا  

 ق لس  ج  ر   ة  س    ة . ر ل   فا       سط ل ل  سط ةم    مر م   س   -

(  ب   ريييا  ل ييية بييي طم  ققيييت   ييي   فيييا س    ييية   ل ييية  س  سل بييية ا.)  بيييةلة  يييةلم

 .  2.00 سم لس     ةل   1.03 رةبا  

 س مةل ب   سط         ل ب   .      سط ل ل  سط ةم    مر م   س   -

(  ب   ريييا  ر  يييل  فيييا سأ سل سطريييال فيييا س    ييية   ييي  ل  ليييت  ل  ييي  .)  بيييةلة  يييةلم

 .  2.00 سم لس     ةل   0 رةبا  

  ل ة ف ل س فا س  سل سطرال فق   سط ل   .      سط ل ل  سط ةم    مر م   س   -

 سم يييلس   1.00(  ب   ريييا  ريييةبا   وييي ل بيييةطملف ة   ميييةل   سل س    ييية .)  بيييةلة  يييةلم

 . 2.0   ةل  

 س مةل س    ة .   ملف         سط ل ل  سط ةم      مر م   س   -
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(  ب   ريييا   يييت   طييي   ميييم  رييي   س ط    ييية   وييي ل بةط قيييب   سطوييي   ة.)  بيييةلة  يييةلم

 . 2.00 سم لس     ةل   0.20 رةبا  

  ل ة سر     ط    ة  و ل س بةط قب   سطو   ة.      سط ل ل  سط ةم    مر م   س   -

(  ب   رييا قبيي  بيي   س    يية . م ييةبما سطويي  ل بويي ة س ضييالس   بةوييلة  )  بييةلة  ييةلم

 .  2.01 سم لس     ةل   0.1 رةبا  

  ضالب    بةولة قب  س    ة .      سط ل ل  سط ةم      مر م   س   -

 سم ييلس   1.03(  ب   رييا  رييةبا    مييةل س    يية   ويي ل بييةط   ل سطويي   .)  بييةلة  ييةلم

 . 2.00   ةل  

 بةط   ل   مةل س    ة .    و ل      سط ل ل  سط ةم      مر م   س   -

 1.03(  ب   رييييا  رييييةبا   بيييي    ييييأمما  ايييي ج مررييييا   مييييةل س    يييية .)  بييييةلة  ييييةلم

 .  2.01 سم لس     ةل  

 س    ة . اة       مةل      سط ل ل  سط ةم    مر م   س   -

 1.0(  ب   رييييا  رييييةبا   ويييي ل بويييي ة س م  ييييةج   مييييةل   سل س    يييية .)  بييييةلة  ييييةلم

 . 2.00 سم لس     ةل  

    و ل   بة م  ةج   مةل س    ة .      سط ل ل  سط ةم    مر م   س   -

 سم يييلس   1.03(  ب   ريييا  ريييةبا   ضييية ن بوييي ة قبييي    سل س    ييية .)  بيييةلة  يييةلم

 . 2.03   ةل  

     ضة ق   قب  س    ة .      سط ل ل  سط ةم    مر م   س   -

(  ب   رييا   مييةل س    يية    يي  مررييا  ف ييل ف  يي ج  قيي طا  لييت م   يي    يي ة.)  بييةلة  ييةلم

 . 2.00 سم لس     ةل   1.00 رةبا  

  ر ل   فا سط ق     لت م     ر   .      سط ل ل  سط ةم      مر م   س   -

(  ب   رييا  رييةبا   ويي ل     قييةم قلبييا رييل     يي س   مييةل   س ييا س    يية .)  بييةلة  ييةلم

 .  2.00 سم لس     ةل   1.00

  قةم قلب ج  ة    س مةل س    ة .      سط ل ل  سط ةم    مر م   س   -

ب ييي  سم  يييةل س    ييية    ييية        ميييق سم  ييية ا بريييب  س    ييية   ط ييي    )  بيييةلة  يييةلم

 .  2.00 سم لس     ةل   1.0(  ب   را  رةبا  سر ا ق.

   ج سم  ةج    س    ة .      سط ل ل  سط ةم    مر م   س   -
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(  ب   رييا  رييةبا    مييةل   س ييا ط    يية    يي    قييب ة ط ل يي   فقيي  سط ل  يي .)  بييةلة  ييةلم

 . 2.00 سم لس     ةل   1.03

 ا  ل سط      س مةل س    ة .      سط ل ل  سط ةم    مر م   س   -

 سم ييلس     ييةل   1.03(  ب   رييا  رييةبا   ف قييل سطييت سط قيي  فييا س    يية .)  بييةلة  ييةلم

2.0  . 

  س ق     مةل س    ة .      سط ل ل  سط ةم    مر م   س   - 

 سم ييلس   0.0(  ب   رييا  رييةبا     ممييا سط  يية   برييل    ييق س    يية .)  بييةلة  ييةلم

 .  2.00   ةل  

    ة ب   برل    ق س    ة .      سط ل ل  سط ةم    مر م   س   -

 النتائج المتحصل عليها:مناقشة الفرضية مع 

 ييمص سطرلضييي   سط    يي  سأ طيييت  ليييت ل  سل ريييةس سطقليين سطمرريييا طييي       يي  سطاييي ل سط يييةم   

  مييييةل س   يييية  س    يييية  سطم يييية ا ط يييية ة سط لب يييي  سطب م يييي    سطل ةضيييي      يييي  ويييي   سطم يييية   

سط   قييي   ل  ييية م ييي      اللب ييي  سط    ييي   ةميييم م ييية   ج    قييي  فيييا س  يييةم سطرلضييي     يييل 

  سطيييب ا طييي   ج رييي   ط يييج  مييي   ل ييية    ةمييية   ميييةل س   ييية  س    ييية   ةميييم سطضيييا اةم سطمر

ضييييا اةم مرريييي     سطييييب ا سأوييييل طيييي   طيييي   ج ضييييا اةم مرريييي     مييييةل س    يييية      يييية 

  قييييلمة  ل ييييه  يييي  م يييية    مميييية  قل بيييية  يييي  ج فلضيييي  مة     يييية    يييي   يييي   أ  يييي  سطرلضيييي   

 يي    لييت سطق  يي  سط ل    يي  سط  ضيي     يية   ييلا لط ييه سطبيية       ييم    يي  سط ييةطج  يي   

ط  ييي    رييي ل      ييي     رييي ل  طلييي ولص  ييي  سطضيييا اةم سطمررييي   فيييا سط  ييي    اييي   قييي  

  ضة  طل   ل سأ قة ، س   ة  سط قلا   سطقلن سطمررا.

 ييي  وييي   سطم ييية   سط يييا   قيييلمة  ل  ييية   ىمييية س    ليييت سط رييي    سط يييةج : الرددداماالسدددتنتا  

ط ييية ة سط  يي    ف  ييية   اييا  يية ة سط لب ييي  سطب م يي    سطل ةضييي   سطييت م   يي  س ايي س لس يييق  قبيي   

   يي طك ة سط ل  يي  س يي    يي  سط ل  يي  لس  ييه سطمرريي   سط ة يي   م يية سط يية ة سط   يي ة سط ييا  ييل   ف  يي

سطمررييي    ميييه  ييي  ال ييين  ل  يييه   لفيييق  ييي  ق  يييه    ييي طك سرييي ة  سط ييية ة سويييلسج سطضيييا اةم 

  ة ل يييه ط ييج وةقيي   ط ريييم   ةفيي  س ريية  ة بةميييه س   سطيي     يي     بييي     ييلس طل    يي     

  لت ا م سطم ة    سط ا طج      اةبق  طل و ل  بب  مة. س  بل        ط ج ط طك   قلمة

 التوصياا و االقتراحاا:

   ف ل سط  ضل سطمررا فا سط ةم  ةم -

   ف ل سط رة   سطوةق  طل  ضل سطمررا  -
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 ررا       سأرة  ة    مة    سط  ة  سطم -

مويييل سط قةفييي  سطل ةضييي     سطييي  ا سطمرريييا   سطقييي ا   سط لال ييي  فيييا   ةلرييي  سطمويييةا  -

 سطل ةضا

 صروباا البحث:

   ج سر  ةب  سط       -

   ج س  ةب   لت س ر ب ة   -

   ج  رة   مة    ال   رة  ة سط لب   سطب م     سطل ةض   -

   ج سر ل ةس    سر  ةلسم س ر ب ة     ال  سط      -
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 خاتمة:

 منننالل ننندرلمنننيلجلىنننايالمفهونننللحانننيلرحمة ننندنلرحونننيمضلحوفليمنننللرحيجامنننللدرحلمي نننمللح ننن لف منننر

رحاظننلالرح ية ننللحو جمننجلمنناللر هنن يأللينناللكنن الر  مننلالد نن رلمفيننماللمننجال كممننللرحمننيجال نن لرحاظننينل

–دمننجالماي   ننيل نن لفليمننللرحةةننرلفليمننللهننيموللدمف يموننللدفدظمننسلهممنن لةي يفنن لرحاةىننملللرحفلينند 

دديمنن لي دمفنن لد مةمننللرحننفي نل نن لراة يافنن لدكنن رلمننيلمه ننرلمنناللرحفليمننللرحيجامننلل حنن للرحم ل مننل-رحيجامننل

رحفليمنللرح يمنللح نيلينجال ىندلد كنجرسلفىنيكنل ن لفاممف نيلدفينيدرلرحدوندرللرحه ءلرح  لالمفه  لمال

لإحللفيقمق ي.
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 .مصر ط، ب ،4اإلسكندرٌة،ج مركز

 والتطبٌق النظرٌة بٌن النفسٌة الصحة حالوة، السٌد ومحمد شرٌت الغنً عبد محمد اشرف .5

 .2002 مصر، االسكندرٌة، ط، ب الحدٌث، الجامعً ،المكتب

 ، اإلسكندرٌة ، المعارف منشأة ، والكبار الصغار فً االلعاب فً ،خبرات فرج ودٌع إلٌن .6

4996 

 الفكر دار ،4 ،ط المعاصرة البدنٌة التربٌة مناهج ، الشافعً الدٌن ،جمال الخولً أنور أمٌن .7

 .2000، ،القاهرة العربً

 القاهرة،   العربً الفكر دار ، ط ب ، والرٌاضٌة البدنٌة التربٌة اصول الخولً، أنور أمٌن .8

4998 

 ، الثانٌة الطبعة ، العربً الفكر دار ، والرٌاضٌة البدنٌة التربٌة أصول الخولً، أنور أمٌن .9

 4997، القاهرة

 4996، الكوٌت المعرفة، عالم والمجتمع، الرٌاضة الخولً، أنور أمٌن .10

 4982بٌروت،  الشروق دار ، 4،ط والهو االنا تجانً، عثمانً محمد ترجمة فروٌد، موند جس .11

 .4998،القاهرة، العربً الفكر دار ،3 ط ، المدرسٌة الرٌاضٌة ،التربٌة آخرون و جلون .12

 و لطباعة صور مؤسسة النشر، و لطباعة طٌبة مؤسسة السلوكٌة، اضطربات فاٌد، حسٌن .13

 .النشر

 و لطباعة صور مؤسسة النشر، و لطباعة طٌبة مؤسسة السلوكٌة، اضطربات فاٌد، حسٌن .14

 .النشر

 .2000 ، 2ج النمو، النفس علم المعطً، عبد مصطفى حسٌن .15

 ط الجامعً، الفكر ،دار والمراهقة الطفولة النمو سٌكولوجٌا معوض، مٌخائٌل خلٌل .16

 .2000، مصر ، ،اإلسكندرٌة4



 حل فً الفاعل ودوره التربوي ،المرشد 2007 محمد، إسماعٌل والغول، مشعان، هادي ربٌع، .17

 2007 األردن عمان، للنشر، الثقافة عالم ،دار 4ط الطلبة، مشاكل

 الصف طلبة لدى الدراسً التحصٌل فً االمتحان قلق ،أثر 4995 محمد، رنا عباس، سعٌد .18

 .4995.فلسطٌن النجاح، جامعة ،(غٌرمنشورة) ماجستٌر رسالة الحكومٌة، المدارس فً ثانوي الثانً

 وعالقتهما التعلم فً المفضل واألسلوب االستذكار ،عادات4995 جاد، محمود عالء الشعراوي، .19

 4995. األردن المنصورة، ، 29العدد التربٌة، كلٌة مجلة الثانوٌة، المرحلة طالب لدى االختبار بقلق

 .4968, مصر المعارف، دار ، 4ج التدرٌس، وطرق التربٌة العزٌز، عبد صالح .20

 المعرفة دار ، النفسً والتوافق النفسٌة الصحة شرٌت، عبدالغنً ،أشرف علً محمد صبرة .21

 .2004السوٌس، قناة ، الجامعٌة

 االنجاز ،دافع  السمٌع، عبد أحالم العقباوي، علً، إسماعٌل عمر، مصطفى، السٌد الصنباطً، .22

 2009دب، ،2009الثانوٌة المرحلة طالب لدى بالنفس الثقة ومستوى االختبار قلق بمستوى وعالقته

 االسكندرٌة،  االزرابطة الجامعٌة، المعرفة دار وعالجه، نفسٌة امراض عٌسوي، الرحمان عبد .23

 .مصر

 ، مصر   نصر مدٌنة ،4 ط العربً، الفكر دار النفسٌة، الصحة القرٌطً، امٌن المطلب عبد .24

2004. 

  القاهرة مدبولً، مكتبة ،2 ،ط ثانً مجلد النفسً، الطب موسوعة العقبً، المنعم عبد .25

 .4999مصر،

 مصر، القاهرة، مدبولً، ،مكتبة 2،ط ثانً مجلد النفسً، الطب موسوعة العقبً، المنعم عبد .26

4999 

 قلق ادارة مهارات لمقٌاس السٌكومترٌة ،الخصائص2044محمود، خلٌل مصطفى عطاهللا، .27

 علم و التربٌة فً البحث مجلة المنٌا، جامعة التربٌة، كلٌة الجامعة، طالب من عٌنة لدى االمتحان

 .اكتوبر 4 النفس،عدد

 العربً الفكر ،دار ط ،ب البدنٌة التربٌة تدرٌس وطرق مناهج ، فرج احمد محمد عناٌات .28

 .4998 ، ،القاهرة

 للنشر الثقافة دار مكتبة وعالجها، وامراضها النفسٌة الصحة مشكالت محمد، جاسم محمد .29

 .2004، ،عمان4 ،ط والتوزٌع

 الكتب، عالم الدراسٌة، المشكالت مع بالتعامل المصغر النفسً اإلرشاد زهران، حامد محمد .30

 . 2000مصر، القاهرة

 .2004 دمشق، ،2العلم،ط دار الطفل، النفس ،علم حداد وتوفٌق ادم سالمة محمد .31



 الجامعٌة المعرفة دار المراهق، إلى الجنٌن من األبناء مشكالت الطٌب، الظاهر عبد محمد .32

 .4996، اإلسكندرٌة االزرابطة،

 ، والتوزٌع للنشر واإلٌمان العلم ، 4ط ، الرٌاضٌة التربٌة تدرٌس ، الشحات محمد محمد .33

 2007 القاهرة،

 الرٌاضة، و البدنٌة التربٌة طرق و نظرٌات الشاطً، ٌاسٌن فٌصل بسٌونً، عوض محمود .34

 .4992 الجامعٌة، المطبوعات دٌوان ،2ط الجزائر،

 .4994، ،الجزائر 4ط االمتحان، من والخوف النسٌان مشكلة حرٌزي، إبراهٌم موسى .35

 مركز ، الرٌاضٌة التربٌة فً التدرٌس طرق ، فهٌم رمزي نٌللً ، زغلول سعٌد محمد ناهد .36

 .2004 ، ،االسكندرٌة 2ط للنشر، الكتاب

 :الجامعٌة الرسائل

 الدراسً، والتحصٌل االختبار قلق بٌن العالقة ،دراسة 4988 اهللا، عبد زكً جمال مرق، أبو .1

 العربٌة المملكة القرى، أم جامعة شعٌب، محمود علً إشراف الماجستٌر، شهادة لنٌل مقدمة رسالة

 4988،. السعودٌة

 2044األردن، عمان، المسٌرة، دار ، 4ط الدراسً، التحصٌل مصطفى، لمعان  الجٌاللً، .2

 الطور تالمٌذ عند االنفجارٌة القوة صفة تنمٌة مقترحة تعلٌمٌة وحدات أثر ٌسمٌر، خٌري .3

 2004 قسنطٌنة، جامعة ، ماجستٌر رسالة سنة،45-44 العمرٌة للمرحلة األساسً

 الثانٌة السنة تالمٌذ لدى االمتحان قلق مستوى لخفض إرشادي برنامج فاعلٌة سلٌمة، ساٌحً .4

 .2004 الجزائر، ورقلة، جامعة اإلنسانٌة، والعلوم اآلداب كلٌة ،(منشورة) ماجستٌر رسالة ثانوي،

 رسالة الدراسً، والتحصٌل االختبار قلق بٌن العالقة ،دس، 4999 محمد، مها ، العجمً، .5

 4999 الخلٌج، لدول العربً التربٌة ،مكتب 72العدد العربً، الخلٌج

 قلق ادارة مهارات لمقٌاس السٌكومترٌة ،الخصائص2044محمود، خلٌل مصطفى عطاهللا، .6

 علم و التربٌة فً البحث مجلة المنٌا، جامعة التربٌة، كلٌة الجامعة، طالب من عٌنة لدى االمتحان

 اكتوبر 4 النفس،عدد

 طلبة لدى المستقبل قلق لٌسانس شهادة لنٌل مذكرة ، احمد خلٌفً ،غندٌر ماسٌنٌسا وناسً .7
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 يــحث العلمـــالي و البـــم العــليـوزارة التع

 جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم

 معهد التربية البدنية و الرياضية

 قسم التدريب الرياضي 

 استمارة االستبيان

 

شهادة مذكرة ٌشرفنا أن نضع بٌن اٌدٌكم هذه االستمارة فً اطار انجاز بحث علمً مٌدانً لنٌل  

فً التربٌة البدنٌة و الرٌاضة فً تقلٌل من قلق االمتحان  02تخرج ضمن متطلبات نٌل شهادة ماستر 

 النهائً لمادة الرٌاضة.

نرجو منكم ملئ هذه االستمارة بإجابة على هذه االسئلة بصراحة وصدق حسب إحساسكم حتى  

لتكون قد ساهمت فً إثراء البحث العلمً عامة  ٌتسنى لنا الوصول الى معلومات تفٌدنا فً هذه الدراسة 

 و مساعدتنا و لنا منكم كل الشكر.

 فً اطار مناسب.(Xضع عالمة ) :مالحظة

 اشعر بالثقة أثناء أداء االمتحان. .4

 أبدا                                   احٌانا   دائما                                

 اثناء اداء االمتحان أشعر باالرتباك. .2

 دائما                                   أبدا                                   احٌانا 

 

 تفكٌري فً الدرجة التً سوف احصل علٌها فً االمتحان ٌعوق أدائً. .3

 دائما                                  أبدا                                   احٌانا

 

 أتجمد أثناء أدائً لأللعاب الفردٌة فً االمتحان. أشعر أننً أكاد .4

               

               

               



 دائما                                  أبدا                                   احٌانا 

 ل االمتحان.أثناء االمتحان أجد نفسً أفكر فً قدراتً الستكما .5

 دائما                                  أبدا                                   احٌانا 

 كلما بذلت أقصى جهدي فً االمتحان كلما زاد ارتباكً. .6

 دائما                                   أبدا                                   احٌانا 

 تفكٌري فً األداء السًء فً االمتحان ٌؤثر على تركٌزي. .7

 دائما                                   أبدا                                   احٌانا 

 أشعر بالنرفزة أثناء أداء االمتحان. .8

 أبدا                                   احٌانا     دائما                              

 حتى و لو كنت مستعدا لالمتحان أشعر بالعصبٌة الشدٌدة. .9

 دائما                                  أبدا                                   احٌانا 

 ٌنتابنً الشعور بشدة االضطراب مباشرة قبل بدأ االمتحان. .40

 دائما                                 أبدا                                    احٌانا 

 أثناء االمتحان أشعر بالتوتر الشدٌد. .44

 احٌانا                             دائما                                 أبدا             

 أبدو كأننً أهزم نفسً أثناء االمتحان. .42

 احٌانا                  دائما                                 أبدا                       

 االنزعاج أثناء أداء االمتحان.أشعر بشدة  .43

 احٌانا           دائما                                أبدا                           

 أتضاٌق بشدة قبل أداء االمتحان. .44

 دائما                               أبدا                                   احٌانا 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               



 أثناء االمتحان أجد نفسً أفكر فٌعدم حصولً على نتٌجة جٌدة. .45

 دائما                                أبدا                                   احٌانا

 أشعر أن دقات قلبً سرٌعة جدا أثناء أدائً االمتحان. .46

 دائما                               أبدا                                   احٌانا 

 بعد انتهاء االمتحان أحاول أن أمنع انزعاجً بسبب االمتحان ولكن ال استطٌع. .47

 أبدا                                   احٌانا            دائما                    

 أثناء أدائً لالمتحان أكون عصبٌا لدرجة أفقد التركٌز. .48

 دائما                                 أبدا                                   احٌانا 

 أفتقر الى الثقة فً االمتحان. .49

 دائما                                أبدا                                   احٌانا 

 ٌمكننً التجاوب بسرعة مع االمتحان. .20

 دائما                                أبدا                                 احٌانا 

 

 

               

               

               

               

               

               




