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 ة:ـــــــــــآلتيـة اــــــــــــــب عن األسئمـــــــــــــــــــــــــأج
ـــبارى( :السؤال األول ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ  )إجــ

 أ( أكمل العبارات اآلتية:                                                     

 : تتحدد خطوات صنع القرار التربوى فى -1
 االجابت

فدت ن حيٛدك تحدٚدد انبددا م انًل ه ,جًع انبٛاَاث ٔتحهٛهٓا ,اإلحساض بانًشكهت ٔتحدٚدْا

 تُفٛر انيساز ٔي ابع ّ ,تيٛٛى انبدا م ٔانًٕاشَت بُٛٓا, اخ ٛاز انبدٚم األفضم ,األْداف
 

   تتحدد أهداف اإلدارة الصفية فى:.-2

 االجابت
 

 .البحث عن طرق وأساليب وأنشطة تجعل العمل الصفي يتقدم بشكل ملحوظ 
  لديهم.تدريب الطلبة على النظام إلنماء الضبط الذاتي االجتماعي 
  الوصول إلى أكبر درجة من التعاون بين الطلبة ومعلميهم 
 .تعويد الطلبة على حسن اإلصغاء وتسهيل عملية االتصال والتواصل 
  توظيف جميع اإلمكانات لتحسين التتعلم الصتفي وتقليتل الستلوكيات الةاطلتة التتي

 تعيق ممارسات التعلم.
 ز ٗصقيٞيو ثىيٍَِ ثىَْقضيٜ فيٜ ٍٝجهر ثى٘قش ثىَْقضٜ فيٜ ثىيضميٌ ٍَٗجًّيز ثمّ َي

 ٍمجىؾز ثىَشنالس ٗص٘فٌٞٓ ىيضميٌ.



 
 :من أهم معايير إدارة الصف الفعال-3

 االجابت

 
 .ص٘فٌٞ دٞتز هثعَز ىيموثىز., صٌْٞٞ مذٌثس ثىضميٌ ثىفمجه 

 .َِٞثالّضنوثً ثىفمجه مّجىٞخ ٍضْ٘عز إلعجًر هثفمٞز  ثىَضمي, 

 .إشٌثك ثىضالٍٞي فٜ فو ثىَشنالس, 

 ش ثىضميٌ دنفجءر ٗثىقو ٍِ ثى٘قش ثىضجةع.إهثًر ٗق 
 

 :هى منظومة اإلدارة المدرسية عدة مكوناتل-4

 االجابت
 

  :ثىَومالس 

 ثىمَيٞجس 

  :ثىَنٌؽجس 

  ثىضغيٝز ثىٌثؽمز 

 دٞتز ثىَْ ٍ٘ز 
 

 :تتمثل مجاالت التوجيه المدرسى-5
 االجابت

 
 ص٘ؽٞٔ ثىضالٍٞي فى. 

 لفرديتتة واجتماعتتات المعلمتتين توجيتتا المعلمتتين بايتتارات الفصتتول والمقتتاب ت ا
 وحلقات التدريب التأهيلية والتجديدية.

   توجيتتا المتتوظفين واإلداريتتين متتن ةتت ل تعريتتف الموظتتف باةتصاصتتاتا طبقتتا
للنشرات والقرارات المنظمة، مع تاويتد  بالنصتالو والتوجيهتات ال امتة لحستن 

 سير العمل من حين آلةر.
 و ّوٗثس ٗففالس ىيض٘عٞز ٗدظ ًٗؿ ص٘ؽٞٔ أٗىٞجء أًٍ٘ ثىضالٍٞي، ٗىىل دمق

ثىضمجُٗ دِٞ ثىَوًّز ٗثىذٞش، ٍع ص٘ؽٞٔ أٗىٞجء ثمًٍ٘ دجى٘عٜ ثىصقٜ ٗثىضمجُٗ 

 ٗموٍز ثىَؾضَع ثىَقيٜ 

. 



 ( أمام العبارة الخاطئة:X( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )ضع عالمة )ب( 
 العالمة العبارة م
 (  )   مدخالت اإلدارة المدرسية. تمثل المنظومة المعموماتية إحدى مكونات 1

وحدة الرئاسة تعنى أن يكون لكل مرؤوس أكثر من رئيس يتمقى منه  2
 .التعميمات

  (X  ) 

 (  )   يعمل التنظيم الجيد عمى االستخدام األمثل لمموارد فى المدرسة. 3

مصدرًا لمشكالت اإلدارة الصفية لمطالب  تمثل العوامل الصحية  4
 الخارجية.

  (  ) 

اإلدارة المدرسية كيانًا مستقاًل قائمًا بذاته ليس لها عالقة بالنظم  5
 األخرى.  

(X   ) 

 مما يمي:                                       اثنينوضح  :الثانىالسؤال 
 اإلدارة المدرسية. مبادىء -1

 : مبـــــــــادئ اإلدارة المدرسيـــــــــــة: االجابة :

٘ه عوهثً ٍِ ثىَذجها ثىضٜ صٌشو ثىَوٌٝ فٜ إهثًصٔ ىي٘فور ثىضْ َٞٞز ثى٘ثقمز قوً فجٝ

 ْرِ انًبادئ بيهٛم يٍ ان فصٛم ْٗ:صقش ّٞطٌصٔ، ٗ

تقسييييم العميييلا وبيييو المبيييدأ اليييذي يعتبيييرا االقتصييياديون عيييروريًا لمتطبيييي  فييي  العميييل   -1
ل الوقيييت اليييالزم فكمميييا زاد تخصيييد الفيييرد كمميييا زادت قدرتيييه عميييى أدا  العميييل بكفيييا ة وقييي

 لمتعمم.  ولقد نادى فايول بتطبيقه عمى كافة المستويات اإلدارية.
السمطييييييييةا وتعييرس السييمطة عمييى أنهييا الحيي  فيي  إصييدار القييرار  وميين ثييم يجييب عمييى  -2

الميييديرين أن يكونيييوا قيييادرين عميييى إصيييدار األوامييير حتيييى يتسييينى إنهيييا  األعميييال بالصيييورة 
ة الرسيييمية الحييي  لمميييديرين فييي  إصيييدار األوامييير  إال أنهيييم المطموبييية  وبينميييا تمييين  السيييمط

يحتاجون إليى نيوع مين السيمطة الشخصيية بينفس القيدر والتي  تعكسيها خصائصيهم الفرديية 
 مثل الذكا  والخبرة والقدرة عمى القيادة.



ٗقو أعجً فجٝ٘ه ثًصذجط ثىْيطز ٗثىَْت٘ىٞز. فجىَْت٘ىٞز صْذع ٍِ ثىْيطز ٗٝؾخ أُ 

ْيطز فَْٞج صنُ٘ أمذٌ ٍِ ثىَْت٘ىٞز قو ٝؤهٛ ىىل إىٚ إّجءر صضْجٗٙ ٍمٖج، فجى

ثّضنوثٍٖج، ٗثىمنِ فئىث مجّش ثىَْت٘ىٞز أمذٌ ٍِ ثىْيطز فيِ ْٝضطٞع ثىَوٌٝ أُ ٝقً٘ 

 دضْفٞي ثىَٖجً ثىَيقجر عيٚ عجصقٔ عيٚ ثى٘ؽٔ ثىصقٞـ.

عييييد االنعييييباطا وينظيييير إليييييه عمييييى أنييييه االحتييييرام الييييذي يظهييييرا أععييييا  التنظيييييم لمقوا -3
مييين  –ومييين وجهييية نظييير فيييايول  –واالتفاقيييات التييي  تحكيييم عميييل المنظمييية. ويتحقييي  ذلييي  

خالل القيادة الجيدة والرشيدة عمى كيل المسيتويات داخيل التنظييم واالتفاقيات العادلية )مثيل 
الرواتييب لمعيياممين(  باإلعييافة إلييى عداليية طيير  العقيياب والجييزا  ذليي  زيييادات معقوليية فيي  

 لمخارجين عن النظام.
وحدة الرئاسةا ويعني  ذلي  أن كيل ميرؤوس يجيب أن يتمقيى أواميرا مين فيرد واحيد فقيط  -4

وبو الرئيس المباشر  وقد شعر فايول أن حصول المرؤوس عمى أكثر من أمر مين أكثير 
من مشرس أو رئيس إليى نيوع مين التعيار  في  بيذا التعميميات مميا ينيتط عنيه تخيبط في  

 بذا التعميمات واألوامر.
وجيها يركز مبدأ وحدة التوجيه عمى أن كل مجموعة من األنشيطة المتشيابهة وحدة الت -5

والت  لها نفس الهدس يجب أن توجيه مين خيالل شيخد واحيد )الميدير( وباسيتخدام خطية 
 واحدة.

ن اختمفييًا ميين حيييث  ويالحييظ أن بنييا  ارتباطييًا بييين مبييدأي وحييدة الرئاسيية ووحييدة التوجيييه وا 
 الهدس.

ة لممصيمحة العاميةا ويعني  بيذا المبيدأ أال تسيب  مصيال  اخعاع المصمحة الشخصيي -6
وابتمامات األفراد مصال  التنظيم الذي يعمميون بيه. ويمكين بينفس المنطي  أن يطبي  بيذا 
المبييدأ فيي  عالقيية المنظميية بييالمجتمل الييذي تعمييل فيييه حيييث يجييب أن ت خييذ فيي  االعتبييار 

ة نظيير فييايول عيين طرييي  مصيمحة المجتمييل الييذي تعمييل فيييه  ويتحقيي  بييذا المبيدأ ميين وجهيي
االتفاقييات العادليية بييين المنظميية ومرؤوسيييها  والقييدرة والقيييادة الحسيينة واإلشييراس عيين قييرب 

 كمما أمكن.



المكافيي ة )التعييوي (ا أن المكافيي ة عيين العمييل المنفييذ يجييب أن تكييون عادليية لكييل ميين  -7
المرؤوسيييين وصييياحب العميييل  ويتحقييي  ذلييي  عييين طريييي  دفيييل أجيييور عادلييية تتناسيييب ميييل 

 هارات الفرد وجهدا ومستواا التنظيم .م
المركزيةا تعن  المركزية تركيز السمطة أي اتخاذ القرارات ف  المستويات األعمى ميل  -8

تقميييل الييدور الييذي يمعبييه المرؤوسييين فيي  اتخيياذ تميي  القييرارات. أمييا لييو كانييت القييرارات تزيييد 
درجيييية أكبيييير ميييين  عيييين مسييييئوليات وسييييمطات المسييييتويات اإلدارييييية األقييييل فيييي ن بييييذا معنيييياا

 الالمركزية.
وقييد الحييظ فييايول أن الرؤسييا  يجييب أن يتحممييوا المسييئولية األخيييرة ولكيين يجييب أن يعطييوا 
مرؤوسيييهم السييمطة الكافييية ألدا  عممهييم بصييورة صييحيحة. وتتحييدد الدرجيية المناسييبة ميين 
المركزيييية والالمركزيييية حسيييب العدييييد مييين العواميييل مثيييل طبيعييية الموقيييس ونيييوع المشييياكل  

 ت المرؤوسين  طبيعة التنظيم.قدرا
تدرج السمطةا ووف  بذا المبدأ يجب أن تكون خطوط السمطة واعحة من القمة إليى  -9

القاعييدة وفيي  تسمسييل معييين بحيييث تزيييد السييمطة فيي  المسييتويات اإلدارييية العميييا وتقييل نييزواًل 
حتييييى أسييييفل الهيكييييل التنظيميييي . وعييييادة تظهيييير خطييييوط السييييمطة وتييييدرجها فيييي  الخريطيييية 

ظيمييية لممؤسسيية حيييث تعبيير الخطييوط بييين المسييتويات التنظيمييية عيين خطييوط السييمطة التن
 داخل التنظيم.

الترتيييييبا ويقسييييم تييييايمور الترتيييييب إلييييى االترتيييييب الميييياديا و االترتيييييب االجتميييياع ا.  -11
ويتعم  األول ب ن تكون المواد واألشيا  ف  المكان المناسب والوقت المناسب  أميا الثيان  

ن الفيييرد فييي  الوظيفييية التييي  تناسيييبه )مييين حييييث القيييدرات والخبيييرة والتعمييييم(. فيعنييي  أن يكيييو 
ويالحظ أن بذا المبدأ أشمل وأعم من مبدأ الترتيب الذي اقترحه تايمور حييث ركيز تيايمور 
عميييى عييييرورة وعيييل الخامييييات واألدوات فييي  المكييييان المناسيييب بنيييياً  عميييى درجيييية الوقييييت 

 والحركة.



ون تعامل المديرين مل مرؤوسيهم عمى أساس من العيدل المسيييياواةا أي يجب أن يك -11
والصداقة والعطيس  حييث أن عيمان وال  المرؤوسيين لممنظمية وتفيانيهم في  العميل يعتميد 

 عمى شعوربم بالمساواة ف  تطبي  القواعد واإلجرا ات المختمفة ف  التنظيم.
ألدا  وارتفيياع معييدل اسييتقرار العمالييةا إن اسييتقرار العماليية يييؤدي إلييى زيييادة كفييا ة ا -12

اليدوران يزيييد مين تكمفيية العمييل والوقيت الييالزم لميتعمم  وتزيييد أبمييية الحصيول عمييى اسييتقرار 
ف  معدل الدوران ف  المستويات اإلدارية العميا حييث يتطميب الفيرد وقتيًا أطيول لمتي قمم ميل 
 مشياكل وظييروس العمييل وميين ثييم فقييد اقتيرح فييايول أن ميين األفعييل االعتميياد عمييى مييديرين

 متوسط  الجودة وأكثر استقراًر بداًل من االعتماد عمى مديرين مهرة أقل استقرارًا.
االبتكار )المبيادأة(ا يجيب أن يعطي  المرؤوسيين الحريية لكي  ينجيزوا أعميالهم حييث  -13

أن التفكير ف  الخطة وتنفيذبا يحق  رعا األفراد عين العميل ويمثيل مصيدرًا مين مصيادر 
 قوة المنظمة.

نا يشيييير فيييايول إليييى أبميييية أن يعميييل األفيييراد كجماعييية واحيييدة حييييث أن ذلييي  التعييياو  -14
سيؤدي إلى مزيد من الوحدة والقوة حيث أن ااالتحاد قيوةا ويمثيل اتحياد األفيراد وانسيجامهم 
داخيييل العميييل مصيييدر قيييوة لممنظمييية. وفييي  بيييذا الصيييدد يؤكيييد فيييايول عميييى أبميييية اسيييتخدام 

 مين االتصيال الرسيم  المكتيوب في  العديييد وسيائل االتصيال الشيفه  ) يير الرسيم ( بييدالً 
 من الحاالت.

 
 .مواصفات الرقابة الجيدة وشروطها -2

 مواصفات الرقابة الجيدة وشروطها: اإلجابة :
ىيضمٌف عيٚ ثىشٌٗط ثىَنضيفز ثىضٜ صمَو عيٚ ّؾجؿ ثىٌقجدز ثىَوًّٞز، الدو ٍِ 

ٖج عور شٌٗط أٗ صفجس ثالّضفجهر ٍِ ؽَٞع أّ٘ثع ثىٌقجدز ٍِ ؽٖز، ٗدشٌط أُ صض٘ثفٌ فٞ

 ٍمْٞز ٍِ ؽٖز أمٌٙ. ٗدصفز عجٍز، فَِ دِٞ ٕيٓ شٌٗط ثىٌقجدز ثىؾٞور ٍٗ٘ثصفجصٖج.

أن تكون الرقابة شاملة أو كلية: يمكتن أن تتتم الرقابتة لجانتب أو أكنتر متن النظتام  -
التعليمتتي، ولكتتن متتن المفضتتل، أن تكتتون الرقابتتة شتتاملة نكبتتر قتتدر متتن النظتتام 

 ب، والمعلمين، واإلمكانات،...ال..المدرسي، منل: الط 



أن تكون الرقابة مستمرة: من الضترور  أن تتتم الرقابتة عتي عتدة مترات، وذلت   -
نن انمور التعليمية والتربوية )اإلمكانات، أو الةطط، أو أداء التلميذ أو المعلتم، 
ى ...ال.( كظواهر اجتماعية معقدة تتسم بالتغير نتيجتة لتأنيرهتا بالعديتد متن بتالقو

 والعوامل المةتلفة )امنيا ، وبشريا ، واقتصاديا ، واجتماعيا ، ....ال.(.

أن تكتتون الرقابتتة متنوعتتة: متتن انعضتتل أن يشتتمل أكنتتر متتن نتتو  عتتي  ن واحتتد  -
 )رسمي وغير رسمي، وكمي وكيفي، ...ال.(.

أن تكون الرقابة علمية: إن الرقابة السليمة البد أن يقوم على انست  والةطتوات  -
الصتحيحة، وبالتتالي يصتبو التقتويم موضتوعيا . ولهتذا البتد أن تتتم عمليتة  العلمية

الرقابة عن قصتد ونتيجتة لتفكيتر علمتي ستليم ولتي  نتيجتة لتفكيتر غيتر متنظم أو 
 عشوالي، ويعتبر من أهم جوانب التقويم العلمي:

 .وضع تعريفات دقيقة لألهداف المةتلفة 
 هرة، وعلى أست  علميتة جمع البيانات صحيحة ومعلومات صادقة عن الظا

 سليمة.
  ،عدم التفكير مسبقا  عي استة ص نتالج ذاتية لتفستير الظتاهرة بشتكل معتين

 بل يجب محاولة التوصل إليها بأكنر من طريقة أو أسلوب معين.
  صتتياغة النتتتالج بأستتلوب علمتتي دقيتتق، متتن حيتتث ستت مة اللغتتة، والتسلستتل

 رها.المنطقي، والصياغة اللغوية السليمة، .... وغي
  استةدام الطريقة وانسلوب العلمي السليم لتحليل البتدالل المةتلفتة متن أجتل

 التوصل إلى البديل المناسب.

أن تكون الرقابة جماعية: وتعتمد نجاح الرقابتة عتي الواقتع علتى الجهتد المشتتر   -
والعمل الجماعي من قبل جميتع أعضتاء المدرستة. عالرقابتة التتي تتتم علتى أست  

عيتتة يصتتبو موضتتوعيا ، ودقيقتتا ، وستتليما  مقارنتتا  بالرقابتتة الفرديتتة المشتتاركة الجما
التي قد تتأنر بالعديد متن الجوانتب الذاتيتة )الشةصتية(. وإذا كتان متدير المدرستة 
يقوم عي الحقيقية بأداء أدوارا  مةتلفة منها: دور  كمةطط، ومقوم، ومتةذ قترار، 

لمتعددة بصورة عردية. ويرجع ...ال.، عإنا يصعب عليا أداء جميع هذ  اندوار ا
السبب عي ذل  أن يجب أم يكون لكل من المةطط والمقوم، وصانعي القترارات، 
...ال. علسفات مةتلفة، وأهداف متباينة، وأساليب محددة. ومن نم، عنجاح الرقابتة 
المدرستتية منتتل غيرهتتا متتن عناصتتر العمليتتة اإلداريتتة: تةطتتيط، متابعتتة، ...التت. 

ي المتعتتاون والمتكامتتل متتن أجتتل إعتتداد وتنميتتة التلميتتذ متتن يتطلتتب العمتتل الجمتتاع
 جميع الجوانب.

أن يتضمن جميع أبعاد الرقابة الجيدة: تقتوم الرقابتة الجيتدة علتى محاولتة اإلجابتة  -
 على العديد من التساؤالت المهمة، منل:

 ٍجىث ٌّثقخ؟

 ٗىَجىث ٌّثقخ؟



 ٍٗضٚ ٌّثقخ؟

 ٗمٞف ٌّثقخ؟

 ٍِٗ ّٞضفٞو ٍِ ٕيٓ ثىٌقجدز؟

ٍج ّ٘ع ثىٌقجدز ثىَطي٘دز، ٕٗو ثىٌقجدز ٍالةَز )ٍِ فٞظ: ثمٕوثف، ثإلٍنجّجس، ٗ

 ثىَمٞجً، ثمّي٘ح، ... ثىل(.

ٗىٖيث فَِ ثىضًٌٗٛ أُ صضٌ ثىٌقجدز ثىَالةٌ ىألٕوثف ثىَ٘ض٘عز، ٗثإلٍنجّجس 

 ثىَض٘فٌر )دشٌٝجً ٍٗجهٝجً(، فجؽجس ثمفٌثه ًٗغذجصٌٖ، ....ثىل.
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 ٔيٍ انعٕايم انًؤثسة فٙ ضبظ انصف ٔحفظ انُظاو فّٛ يا ٚهٙ: االجابة:

 ّ٘ع ثإلهثًر ثىصفٞز:

ٝضقوه ثىَْجك ثىصفٜ دشنو أّجّٜ دََجًّجس ثىَميٌ ثىضٜ ْٝضنوٍٖج فٜ إهثًر 

ثمّشطز ىضميَٞٞز ٗثىضميَٞٞز، ٗقو ٝضٌْ ثىَْجك ثىصفٜ ثىيٛ ٝمَو ثىَميٌ عيٚ أشجعضٔ فٜ 

 ٌفز ثىصف دؾ٘ هَٝقٌثطٜ أٗ صْيطٜ.غ

ثىمَو أُ ثإلهثًر ثىصفٞز ثىوَٝقٌثطٞز صضٞـ ىيضالٍٞي فٌٝز ثىقٌمز ٗثىضمذٌٞ ٗ

ٗثىضفنٌٞ مَج أّٖج ص٘فٌ ىٌٖ قْطجً ٗثفٌثً ٍِ ثىقٌٝز، ٍْٗجمجً صميَٞٞجً غٌٞ ٍغٌٞ ىيقيق، فٞظ 

صْ٘ه غٌفز ثىصف ًٗؿ ثىصوثقز ٗثىَقذز ٗثىضمجُٗ، ٗصنُ٘ قْ٘ثس ثالصصجه ٗثىض٘ثصو 

 ٍفض٘فز فٜ ثصؾجٕجس مجفز، دٖوف صققٞق إٔوثف ثىَميٌ ٗإٔوثف ثىَضميٌ.

ج ؽ٘ هَٝقٌثطٜ، ٝضٞـ ىَميٌ ىيضالٍٞي فٌص ٗفٜ غٌفز ثىصف ثىضٜ ْٝ٘هٕ

 ٍَجًّز ثىقٌٝز ٗعٞشٖج، فَْٜٞ ىوٌٖٝ دجىضوًٝؼ ًٗؿ ثىَْؤٗىٞز دجالّضذجط ٗثىْ جً.

 األَظًت ٔانيٕاعد:

ٗصشَو ثمّ َز ٗثىق٘ثعو عيٚ ؽَيز ٍِ ثىضميَٞجس ٗثمٗثٌٍ، ٗثىضٜ صذِٞ ىيضالٍٞي 

ٝضَِ ثىَميٌ صقيٞو أٗ صالشٜ  ٍج ْٝذغٜ عَئ، ٍٗج ال ْٝذغٜ عَئ، ٗفٜ ٕيٓ ثىقجىز

ثىَشنالس ثىْي٘مٞز فٜ غٌفز ثىصف مُ مغٌٞثً ٍِ ٕيٓ ثىَشنالس ثىْي٘مٞز فٜ غٌفز 

ثىصف مُ مغٌٞثً ٍِ ٕيٓ ثىَشنالس ثىْي٘مٞز ثالّضذجطٞز ٍضٌصذز عيٚ عوً ٗعٜ 

ثىضالٍٞي دجىق٘ثعو ثىْي٘مٞز هثمو غٌفز ثىصف ٍَج ٝؤهٛ إىٚ إعجقز ثىض٘ثصو ثىفمجه دِٞ 

 َميٌ ٗثىضالٍٞي.ثى

صٌمَٞ ثىَميٌ عيٚ ثىؾ٘ثّيخ ثإلٝؾجدٞيز ٍيِ ثمّ َيز ٗثىق٘ثعيو فيٜ أعْيجء صفجعيئ ٍيع  -1

 ثىضالٍٞي ٗصمجٍئ ٍمٌٖ.

ص٘ضٞـ إَٔٞز ثصذجع ثىضالٍٞي ىألّ َز ٗثىق٘ثعو ٗثّمنجُ ىىل عيٚ ثىؾَجعز ٗعييٚ  -2

 ثىمَيٞز ثىضٌد٘ٝز دمجٍز.



مٍيٌ ثىييٛ ْٝيجعو عييٚ صقذيو ثعضَجه ٍمجٌٝٞ عجٍز فيٜ إصيوثً ثمّ َيز ٗثىق٘ثعيو ث -3

 ثىضالٍٞي ٗصذْٖٞج ط٘عجً هُٗ ضغظ أٗ إمٌثٓ.

 ٌٍثعجر ثىوقز عْو ٍْجعور ثىضالٍٞي عيٚ ثّضٞمجح قجعور ّي٘مٞز ٍمْٞز. -4

عيٌ  َّي٘ىػ ىيْيي٘ك ثىيييٛ ٌٝٝيو ثىَمييٌ أُ ٝؤهٝيئ ثىضالٍٞيي أٛ ٍَجًّيز ىيْييي٘ك  -5

س ثىضيييٜ ثىَيييٌثه ثّيييضٞمجدٔ دنطييي٘ثس ٗثضيييقز ٗهقٞقيييز، ًٗديييظ عٌضييئ دجىضميَٞيييج

 ص٘ضقٔ.

ٕٗنيث ْٝجعو ثىَميٌ عيٚ دْجء ق٘ثعو ثىْي٘ك ثىصفٜ ٗصَغيٖج فٜ ّي٘مٌٖ دصً٘ر 

ٗثعٞز ٍضوًؽز ٍِٗ ماله إهًثك إَٔٞضٖج ٗثّمنجّٖج عيٚ ثىَْجك ثىصفٜ ٗعَيٞجس ثىضميٌ 

 ٗثىضميٌٞ.

 ٔضٕح األْداف ٔاإلجساءاث: 

ىذي٘غٖج ص٘فٌ  إُ ٕيث ثى٘ض٘ؿ فٜ إٔوثف ثىضميٌٞ ٗفٜ ثى ٌٗف ٗثىشٌٗط ثىالٍٍز

ىنو ٍضميٌ ثالَّٖجك ثى٘ثعٜ فٜ عَيٞز ثىضميٌ ٗصضع ٍْؤٗىٞز دِٞ ٝوٝٔ ٗعيٚ عجصقٔ. مَج 

أُ فٌص ثىَميٌ عيٚ إٝضجؿ ىىل مئ ىيضالٍٞي صؤمو إىٖجً فٜ صْ ٌٞ عَيٞز ثىضميٌ ٗإهثًر 

 ثىَ٘قف ثىضميَٜٞ دشنو إٝؾجدٜ، ٗثّضموثهٓ ىضقوٌٝ ثىمُ٘ ٗثىَْجعور ىيضالٍٞي عْو فجؽضٌٖ

ىيىل. ٗإىث مجّش ثمٕوثف ٍضْ٘عز ٗميىل أى٘ثُ ثىْشجط ٗأهٗثصٔ، فض٘ثفٌس ثمدوثه 

ثى٘ثضقز ٗثىَقوهر فئُ ثىْ جً ثىصفٜ ثىفمجه الدو أُ ٝضققق، ٗإُ مو صيَٞي ّٞؾو ثىَْجك 

ثىَْجّخ ىٔ مٜ ٝضميٌ َٗٝجًُ فٌٝضٔ ثىَْؤٗىز فٜ صققٞق ثىْضجؽجس ثىَْش٘هر ٗثىَنططز 

 صٔ.دَْجعور ثىَميٌ ٗص٘ؽٖج

 

 ان عصٚص ٔانعياب:

إُ مو ّي٘ك ْٝينٔ ثىفٌه صْذقٔ ٍغٌٞثس ٍقوهر، ٗصيٞٔ ٍغٌٞثس الفقز، ٗٝطيق 

عيٚ ثىَغٌٞثس ثىضٜ صْذق ظًٖ٘ ثىْي٘ك ٍفًٖ٘ ثىْي٘ك ثىقذيٜ دَْٞج َٝنِ أُ ّطيق عيٚ 

ثىْي٘ك، دجىْي٘ك ثىْجصؼ أٗ ثىالفق، ٗفضٚ صضضـ ثىصً٘ر، فيْفضٌ  أُ صيَٞيثً فٜ أفو 

ً دْي٘ك ٌٍغ٘ح فٞٔ، قو ٝنُ٘ ثىَغٌٞ ىٖيث ثىْي٘ك، ٍغٌٞ قذيٜ ٍِ ثىَميٌ ثىصف٘ف قج

)إعجدز( ٗإُ صمََٝ ثىَميٌ ّي٘ك ثىضيَٞي ثىٌَغ٘ح ٍغٌٞ ّجصؼ: ّالفع ٍِ ىىل أُ عَز 

ٍغٌٞثً ىيْي٘ك، عٌ ظًٖ٘ ثىْي٘ك ّضٞؾز ثىْي٘ك أٗ ثىغجٝز ثىضٜ ٍِ أؽيٖج ّشظ ٕيث ثىْي٘ك، 

َ مَغٌٞ ّجدق أٗ الفق فٜ عَيٞز ثىْ جً ٗثالّضذجط ٗىمو فٜ ىىل ٝ٘ضـ ٍنجّز ثىضمَٝ

 ثىصفٜ.

 ان عأٌ ٔانًشازكت:

دْٞش مغٌٞ ٍِ ثىوًثّجس أُ ثىْشجطجس ثىضميَٞٞز ثىضٜ صْض٘ؽخ ثىضمجُٗ 

ٗثىَشجًمز صؤعٌ دشنو مذٌٞ عيٚ ّي٘ك ثىضالٍٞي هثمو غٌفز ثىصف ٍِٗ ثىم٘ثٍو ثىٖجٍز 

جُٗ ثىَذْٜ دشنو ؽٞو ٗثىيٛ ٌٝمَ عيٚ فٜ ففع ثىْ جً ٗثالّضذجط ثىصفٜ ٗثىْشجط ثىضم

قوًثس ثىضالٍٞي ٝق٘ه إىٚ صوثقجس دٌْٖٞ ط٘ثه ثىًٞ٘ ثىوًثّٜ، ٍَج ٝؾمو ثىَوًّز أمغٌ 

 إٝؾجدٞز ىيضالٍٞي ؽَٞمجً.



ٗثىْشجطجس ثىضميَٞٞز ثىضمجّٗٞز، صضٞـ أٍجً ثىضالٍٞي فٌص ٍذجهًر ثىْي٘ك ٗثىْشجط 

ؾو ٍِ ديً٘ر أفنجًٌٕ ٗص٘ضٞقٖج ثىصفٜ ٗٝقيو ٍِ شمًٌٕ٘ دجىٌٕذز ٗثىن٘ف ٗثىن

ٗثىضقوط عْٖج. ٕٗيث ٌْٖٝ فٜ إشجعز ؽ٘ ٍِ ثىٌثفز ٗثالطَتْجُ ٗثىفجعيٞز ٗثىشمً٘ 

دجىقَٞز ْٗٝجعو ثىطيذز عيٚ صطٌ٘ٝ ثىَشجعٌ ثإلٝؾجدٞز ّق٘ أّفٌْٖ ٗقوًثصٌٖ ٕٗيث مئ 

فٌٞ ٝ٘طو هعجةٌ عَيٞجس ثالّضذجط ٗثىْ جً ثىصفٜ ثىصفٞز ٗمجصز ثىَفض٘فز ٍْٖج فٜ ص٘

ثى ٌٗف ثىضٜ صَْـ ىيضالٍٞي دجىََٝو ٍِ ثىَشجًمز ٗثىضفجعو فٜ أى٘ثُ ثىْشجط ثىصفٜ 

ٗؽمو ثىَْجك أمغٌ ّ جٍجً ٗثّضذجطجً ٗصْ ٌٞ إهثًر ٗقش ثىصف دشنو ٍْضؼ ٕجهف هُٗ 

 إفوثط ثىضؾز ٗثىف٘ضٚ.

 
  .المدرسة داخلالصفية من اإلدارة  مصادر مشكالت -4

 ٍ داخم انًدزست:: يصادز انًشكالث انصفٛت ياالجابة

 ًٚكٍ تيسٛى يصادز انًشكالث إنٗ يصدزٍٚ ز ٛسٍٛٛ ًْٔا:

 المعلم: -أ 

ٝمو ثىَميٌ ٍِ ثىَصجهً ثمّجّٞز ىقو ثىموٝو ٍِ ثىَشنالس ثىضٜ صقوط هثمو  

ٗمجًػ غٌفز ثىفصو مَج أّٔ ٝمضذٌ ّذذجً فٜ دٌٍٗ ثىموٝو ٍِ ثىَشنالس ثىْي٘مٞز ثىغٌٞ 

 ان ٙ يُٓا:ثىصفٜ ّ ٌثً ىقٞجٍٔ دذمض ثىضصٌفجس ثىٌَغ٘ح فٖٞج ٗثمضاله ثىْ جً 

 .ثىضمجٍو ٍع ثىطيذز دجىضٖنٌ ٗثىْنٌٝز 

 .إعطجء ثىضمْٞٞجس ثىصفٞز غٌٞ ثىَْجّخ ىقوًثس ثىطيذز 

 .إصوثً ثىضٖوٝوثس هُٗ صْفٞيٕج ٗثىضقوط دٌْعز ٗعصذٞز 

 .ٌصْجقضجس فٜ ّي٘ك ثىَمي 

 يذز.عقجح ثىصف مئ دْذخ ّ٘ء ّي٘ك غٌٞ ٌٍغ٘ح فٞٔ ٍِ أفو ثىط 

 .ثىؾيُ٘ عيٚ ثىَقمو ىفضٌر ط٘ٝيز 

 .ُثىَْجؿ ىيطيذز ىإلؽجدز دوُٗ ثّضتيث 

ٍَج ّذق ٝضضـ أُ ْٕجك دمض ثىضصٌفجس ثىضٜ ٝقً٘ دٖج ثىَميٌ صمَو دجىقوً 

ثىَؤعٌ عيٚ إعجًر دمض ثىَشنالس ثىصفٞز، ٗدجىضجىٜ عيٚ ثىَميٌ صؾْخ ٕيٓ ثىضصٌفجس 

ٞز ٗىىل ٍِ أؽو صققٞق ثمٕوثف فضٚ ْٝضطٞع ضذظ ثىصف أعْجء ثىمَيٞز ثىضميَٞ

 ثىَْش٘هر ٍِ ثىمَيٞز ثىضميَٞٞز ىثصٖج.

 

 



ُْٔاك ًَاذج ًَاذج سهبٛت فٙ االتصال انصفىٗ تؤدٖ انٗ حدٔث يشكالث تعٕق 
 االدازة انفعانت نهصف يُٓا:

 َّ٘ىػ ثىَميٌ ثىغٌعجً: -1

ٖٝضٌ ٝمضذٌ ٕيث ثىَْ٘ىػ ثىْيذٜ فٜ ثالصصجه ثىصفٜ ٍِ أمغٌ ثىَْجىػ شٞ٘عجً. ٗ 

ثىَميٌ ثىيٛ ْٝيل ٗفقجً ىٖيث ثىَْ٘ىػ دجىَضَُ٘ ثىَمٌفٜ ىمَيٞز ثالصصجه،  ٌٗٝمَ عيٞٔ 

أمغٌ ٍِ أٛ شٜء آمٌ، ٗىٖيث ّؾو ثىَميٌ ٝيمخ هًٗ ثىٌَّو فٜ ثىغجىذٞز ثىم َٚ ٍِ 

ثى٘قش، مَج ٝقضصٌ صٌمَٞ ثىَميٌ عيٚ هًٗٓ فٜ صٞجغز ثىٌّجىز ٗصٌٍَٕٞج ٗثّضقجء ّٗٞيز 

فٜ فِٞ َٖٝو هًٗٓ فٜ ؽَع ثىضغيٝز ثىٌثؽمز ٍِ ثىطيذز فئُ ثّضٌَثً ّقيٖج عٌ ّقيٖج، 

ثىَميٌ فٜ ثىقوٝظ ىفضٌر ٍٍْٞز ط٘ٝيز ٝضْذخ فٜ فقوثُ ثىطيذز ىقوًصٌٖ عيٚ ثىَضجدمز 

 ٗثالّضٌَثً فٜ ثالّضذجٓ ٗثىضٌمَٞ

 َّ٘ىػ ثىَميٌ ثىمؾ٘ه: -2

َالةَز ىْقو ٝفشو ثىَميٌ ثىيٛ ْٝيل ٗفقجً ىٖيث ثىَْ٘ىػ فٜ صقوٝو ثىٌْعز ثى 

ثىٌّجىز، ٗغجىذجً ٍج ْٝقو ثىَميٌ ًّجةئ دٌْعز مذٌٞر ٝفشو ثىطيذز فٜ ٍؾجًثصٖج، ٗدجىضجىٜ 

 ٝمؾَُٗ عِ ثّضقذجه ثىٌّجةو د٘ض٘ؿ، أٗ ْٝضقذيّٖ٘ج ّجقصز.

 َّ٘ىػ ثىَميٌ ثىنطٞخ: -3

ٝمضَو ٍغو ٕؤالء ثىَميَِٞ عيٚ دٌثعضٌٖ ثىيغ٘ٝز ثىضٜ صطغٜ عيٚ ٍْض٘ٙ ٗض٘ؿ 

 ٌٖ ثىََجًّجس ثىنجطتز ضَِ ٕيث ثىَْ٘ىػ عيٚ أمغٌ ٍِ شنو، فقو صضْذخ ًّجةيٌٖ، ٗص

فصجفز ثىَميٌ ثىيغ٘ٝز فٜ ثىضش٘ٝش عيٚ ٗض٘ؿ ثمفنجً ٗىىل دْذخ صٌمَٞٓ عيٚ ثىيغز 

 ٗؽَجىٞضٖج أمغٌ ٍِ صٌمَٞٓ عيٚ ثمفنجً ٍٗوٙ ٗض٘فٖج.

 َّ٘ىػ ثىَميٌ ثىٌصٞخ: -4

جدز ّذٌر ص٘س ثىَميٌ ٗعوً صغٌٕٞج صضَغو ٍشنيز ٕيث ثىَْ٘ىػ فٜ ثالصصجه فٜ ًص 

دَج ٝضالءً ٍٗ٘قف ثىَميٌ، ٗقو ٝنُ٘ ص٘س ثىَميٌ عجىٞجً ط٘ثه ثى٘قش، أٗ ٍضّ٘طجً أٗ 

ٍْنفضجً، ٗٝؤهٛ ٕيث ثمٌٍ إىٚ ٍيو ثىطيذز ٍِ ؽٖز، مَج أّٔ ٝضْذخ فٜ عؾٌَٕ عِ 

وًر ثىطيذز صقوٝو ثىْقجط ثىََٖز ٗثمقو إَٔٞز فٜ ًّجةو ثىَميٌ، ٗعجهر ٍج ْٝؾٌ عِ عوً ق

 عيٚ ثىفٌٖ ظًٖ٘ مغٌٞ ٍِ ثىَشنالس ثىْي٘مٞز.

 الطالة: -ب

ٝمضذٌ ثىطجىخ ٍِ إٌٔ ثىَومالس فٜ ثىمَيٞز ثىضميَٞٞز ٍِٗ إٌٔ ٍنٌؽجصٖج أٝضجً  

ٍْٗٔ صذٌٍ ثىموٝو ٍِ ثىَشنالس ثىْي٘مٞز ثىغٌٞ ٌٍغ٘دز ٍِ ؽجّخ ثىطالح هثمو غٌفز 

ِٝ أٗ ثىمذظ دََضينجصٌٖ، أٗ صنٌٝخ ثىصف، مجىقٞجً دقٌمجس صٌٖٝؾٞز ٍٗوثفمز ثٟمٌ

ثىَيصقجس ٗثىذطجقجس ٗثىي٘فجس أٗ ثىمذظ دََضينجس ثىغٌفز ّفْٖج أٗ ثىْنٌٝز ٍِ 

ٍٍالةٌٖ ٗأمي ٍج ىوٌٖٝ دجىق٘ر أٗ ٌّقضٖج، أٗ عوً طجعز ثىَميٌ ٗصْفٞي ص٘ؽٖٞجصٔ فٞظ ٝقً٘ 



مٞجس أَّجطجً ثىطالح دْي٘مٞجس غٌٞ ٍقذ٘ىز ىٞققق ثإلشذجع ىيثصٔ مَج ٗصأمي ٕيٓ ثىْي٘

 ْٔٙ:ٍنضيفز 

ّييي٘مٞجس ىؾيييح ثالّضذييجٓ ّيي٘ثء مجّييش ٗثضييقز ٗدطٌٝقييز غٞييٌ ّيييَٞز مضييٌح   -1

ثىٍَالء ثٟمٌِٝ أٗ ّي٘مٞجس ضيَْٞز دطٌٝقيز ّي٘ٝز مئَٕيجه ثىطجىيخ إصَيجً عَيئ 

 ٗإظٖجً عوً ثىفٌٖ ىيقص٘ه عيٚ ثىَْجعور ثىَْضٌَر ٍِ ثىَميٌ.

ىق٘ر ٗىىل إٍج دجىَؾجهىز ًٗفض ّي٘مٞجس ٝذقظ ٍِ مالىٖج ثىطجىخ عِ ثىْيطز ٗث -2

ثمٗثٌٍ ٗثىض٘ؽٖٞجس ٗثىضَيٌه عييٚ ميو شيٜء ٝطييخ ٍْئ ٕٗييث دقيظ عيِ ثىْييطز 

 دطٌٝقز ضَْٞز.

ّييي٘مٞجس ثّضقجٍٞييز: ٗىىييل عْييوٍج ٝشييمٌ ثىَميييٌ دأّيئ قييو أٗىٛ ٍييِ ّييي٘ك ثىطجىييخ  -3

ثىَشجغخ فجىطجىخ ْٕج ٝمجّٜ ٍِ إفذجط شوٝو ٗٝذقظ عِ ثىْؾجؿ عِ طٌٝق إٝييثء 

 ثٟمٌِٝ.

ّي٘مٞجس ٝ ٌٖ فٖٞج ثىطجىخ عيوً ثىنفيجءر أٗ ثىقيوًر فٞصيجح دجىفشيو ٗعيوً ثىقيوًر  -4

 عيٚ إصَجً أٛ عَو ٝطيخ ٍْٔ ٗٝشمٌ ثىَميٌ دأّٔ ال ف٘ه ىٔ ٗال ق٘ر. 

 اإلدارة المدرسية: -ج

صمضذٌ ثإلهثًر ثىَوًّٞز عجٍالً ٍَٖجً فٜ إهثًر شؤُٗ ثىَوًّز ٍِ أؽو دي٘غ  

ج ٍٗثًر ثىضٌدٞز ٗثىضميٌٞ مَج ٗأّٖج صمضذٌ ٍصوًثً ٍيفضجً فٜ ثمٕوثف ثىَْش٘هر ثىضٜ ٗضمضٖ

 أسباب يُٓا:إعجًر دمض ثىَشنالس ثىصفٞز ىمور 

 .عوً ٗض٘ؿ ثىضميَٞجس ثىَوًّٞز 

  ٚعييوً صيي٘ثفٌ دييوثةو ىيْييي٘ك، فقييو ٝطيييخ ٍييِ ثىطيذييز عييوً إىقييجء دقجٝييج ثىطمييجً عييي

ُ صيي٘فٌٞ ثمً  أٗ عييوً ثىييٌمض ٗثىضييَثفٌ فييٜ أعْييجء ثىنييٌٗػ ٍييِ ثىصييف٘ف هٗ

دييوثةو ىٖيييث ثىْييي٘ك، فجىَييوثًُ صذييِٞ ىيطيذييز ٍييج ٝؾييخ أُ ٝفمييي٘ٓ ٗىنييٌْٖ ّييجهًثً ٍييج 

ٝميٌَّٖ٘ ديوثةو ىٖييٓ ثىْيي٘مٞجس ٍفضٌضيِٞ ديأٌّٖ ٝمٌفيُ٘ مٞفٞيز ثىضصيٌف دشينو 

ٍْجّخ ْْٗٝٚ ثىٌَدُ٘ أُ ىىل ٝقضيجػ إىيٚ ٍٖيجًر ٗصيوًٝخ ميٜ ٝضميَي٘ث ٍيج ٝؾيخ 

 أُ ٝفمي٘ٓ.

 ىٞز.ثّضنوثً صميَٞجس ٗق٘ثِّٞ دج 

  عييوً ٍشييجًمز ثمٕييو دفجعيٞييز فييٜ ّشييجطجس ثىَوًّييز أٗ ثطالعٖييٌ عيييٚ إّؾييجٍثس

 أدْجةٌٖ.

 .عوً ٗؽ٘ه دٌثٍؼ ٗقجةٞز صقو ٍِ ثىَشنالس قذو ٗق٘عٖج 

 .ٌعوً ثالّضَجع إىٚ شنجٗٙ ثىطيذز أٗ ثالىضقجء دٌٖ ٍِ ٗقش ٟم 

 .ٌعوً إشٌثك ثىطيذز فٜ ثىقٌثًثس ىثس ثىصيز دٌٖ دشنو ٍذجش 

 ًّز ٍضْجٍقز ؽوثً أٗ ٍضمْفز ؽوثً.إهثًر ثىَو 

صيمخ ثإلهثًر ثىَوًّٞز هًٗثً ًةْٞٞجً فٜ ٍشنيز ثالّضذجط ثىصفٜ، ف٘ثقمٞز ثإلهثًر 

ٗص٘فٌٕٞج ٍْجمجً ٍوًّٞجً ٍْجّذجً ىيضالٍٞي، ٝشمٌٌٕ دأُ ثىَوًّز ٕٜ ثىَنجُ ثىيٛ 



ثمو ْٝضَضمُ٘ فٞٔ دقٞجصٌٖ، ٗىِٞ فقظ فٜ صميٌَٖ ٍَج ْٝجعو عيٚ ثّضذجط ثىضالٍٞي ه

 غٌفز ثىصف ٗفٜ ثىَوًّز.

ٗثإلهثًر ثىَوًّٞز ثىَضمْفز ٗغٌٞ ثىَضْجٍقز، ٗغٌٞ ثى٘ثقمٞز فٜ ق٘ثّْٖٞج  

ٗصميَٞجصٖج، مموً ثىَْجؿ ىيضالٍٞي دجىنالً فٜ غٌفز ثىصف ٗفٜ ثىٌََثس ٗإؽذجًٌٕ عيٚ 

ثًصوثء ّ٘ع ٍمِٞ ٍِ ثىيذجُ، ٗثىضقٞو دْ٘ع قصز ثىشمٌ، مو ىىل قو ٝوفع ثىضالٍٞي إىٚ 

قوٛ ٕيٓ ثىق٘ثِّٞ ٗثىضميَٞجس ٗعوً ثالىضَثً دٖج، فجىضالٍٞي ٝقذيُ٘ ثىق٘ثِّٞ ٗثىضميَٞجس ص

 ثىَمق٘ىز ٌٗٝفضُ٘ غٌٞ ىىل.

 

 النشاطات التعلمية الصفية: -د

ٗصمضذٌ ٕيٓ ثىْشجطجس ٕٜ ثىَ٘ثقف ثمّجّٞز إلمْجح ثىطالح ثىَٖجًثس  

 يٜ:ثىَطي٘دز، ٍِٗ ثىَشنالس ثىضٜ صضميق دٖيٓ ثىْشجطجس ٍج ٝ

 .ثضطٌثح ثىض٘قمجس فٜ مّٖ٘ج عجىٞز ؽوثً أٗ ٍْنفضز ىوٙ ثىطيذز 

 .ٜصم٘دز ثىيغز ثىضٜ ْٝضنوٍٖج ثىَميٌ فٜ صميَٞٔ ثىصف 

  ٌمغييٌر ثى٘ظييجةف ثىضميَٞٞييز أٗ قيضٖييج ٍييع ضييمف ثإلعييجًر فٖٞييج ٗثىضييٜ ٝقييوهٕج ثىَمييي

 ىطيذضٔ.

  عوً ٍالءٍز ثىْشجطجس ثىضميَٞٞز ىَْض٘ٙ ثىطيذز. 

 :المادة الدراسية -ه

إُ عوه فٌٖ ثىطيذز ىيَجهر ثىوًثّٞز، ٗعوً إهًثك ثمٕوثف ثمّجّٞز ٍِ هًثّضٖج  

ٗإَٔٞضَٖج دجىْْذز ىٌٖ فجىٞجً ٗىقٞجصٌٖ ثىَْضقذيٞز ٗعوً ًغذز ثىطيذز فٜ ٍضجدمز ثىَميٌ صوفع 

ثىذمض ٌٍْٖ إىٚ ثىقوٝظ ٍع غٌٌٕٞ أٗ ثالىضفجف َْٝٞجً أٗ شَجالً أٗ ثىقٞجً دقٌمجس صغٌٞ 

ثىصف مَج أُ ّشجطجس ثىضميٌ ٗثىََيز ثىضٜ ال صيذٜ فجؽجس ثىطالح ٗقوًثصٌٖ ثىضقل فٜ 

صمَو عيٚ صوّٜ هثفمٞز ثىطالح ىيضميٌ ٗٝشمٌ ثىطالح فٜ ٕيث ثىؾ٘ دجىضؾٌ ثمٌٍ ثىيٛ 

 ٌْٖٝ فٜ إٝؾجه طالح ٍشجمِْٞ.

فيد تؤد٘ انُشاطاث انصفٛت ٔانًادة اندزاسٛت إنٗ يجًٕعت يٍ انًشكالث 

 أًْٓا:

 ٔانضجس: انًهم  -1

شمً٘ ثىضالٍٞي دجىٌصجدز ٗثىؾَ٘ه فٜ ثمّشطز ثىصفٞز ٝؾميٌٖ ٝقمُ٘ فٌْٝز 

ىَشجعٌ ثىَيو ٗثىضؾٌ، ىيىل فئُ ثّشغجه ثىضالٍٞي، دَج ٝغٌٞ صفنٌٌٕٞ ٝقيو ٍِ ٕيٓ 

ثىَشجعٌ، مَج أُ ثمّضجى ثىيٛ ٝقوه ص٘قمجصٔ فٜ ّؾجؿ صالٍٞيٓ، ٗٝغٌٞ ؽ٘ثً ٍِ ثىضش٘ٝق 

صالٍٞيٓ، ٌٗٝثعٖٞج فَٞج ٝقؤٍ ٍِ أّشطز ٍٗ٘ثه صوًْٝٞز، فٖ٘ فٜ صفٔ، ٗٝقوه ثّضموثه 

 .أّضجى ٍغٌٞ ّٗشظ 



 اإلحباط ٔان ٕتس:  -4

ٕ٘ ٍِ ثمّذجح ثىضٜ صؾمو ثىضيَٞي ٝشمٌ دجإلفذجط فٜ ثىضميٌ ثىصفٜ، ىيىل صق٘ىٔ 

ٍِ صيَٞي ٍْض ٌ إىٚ صيَٞي ٍشجمِ، ٍٗومو ىيْ جً ثىصفٜ؛ َٗٝنِ فصٌ ٕيٓ ثمّذجح 

 فًٛا ٚهٙ:

 خ ثمّضجى ٍِ صالٍٞيٓ أُ ْٝين٘ث دشنو طذٞميٜ، ْٕٗيج ىيٌ ٝقيوه ىيضالٍٞيي ٍميجٌٝٞ طي

 ثىْي٘ك ثىطذٞمٜ.

 .ٍٝجهر ثىضميٌٞ ثىفٌهٛ ثىصمخ أفٞجّجً، ٗصقو دذمض ثىْشجطجس ثىضميَٞٞز ثىؾَجعٞز 

  ّييٌعز ّييٌٞ ثمّييضجى فييٜ صقييوٌٝ ثىَيي٘ثه ثىضميَٞٞييز، هُٗ إعطييجء ًثفييز دييِٞ ثىفضييٌر

 ٗثممٌٙ ىيضالٍٞي.

 ثىْشييجطجس ثىضميَٞٞييز، ٗقيييز فٞ٘ٝضٖييج ٗصييمذضٖج؛ دئهمييجه ثمىمييجح ٗثىييٌفالس  ًصجدييز

 ٗثىَْجقشز صقيو ٍِ صم٘دز ٕيٓ ثىْشجطجس.

 يٛم ان اليٛر إنٗ جرب االَ باِ:  -2
إُ ثىضيَٞي ثىيٛ ٝمؾَ عِ ثىْؾجؿ فٜ ثىضقصٞو ثىَوًّٜ ْٝمٚ ّق٘ ؽيح ثّضذجٓ ثمّضجى 

صمجىؼ ٕيٓ ثىَشنيز دضٍ٘ٝع ثالّضذجٓ ثىمجهه عِ طٌٝق ّي٘مٔ ثىْٞب ٗثىََعؼ، َٗٝنِ أُ 
                                                                          دِٞ ثىضالٍٞي فضٚ ْٝضطٞع ثمّضجى إًضجء صالٍٞيٓ عٌ إعجًر ثىضْجفِ دٌْٖٞ

                                          بالنجاح والتوفي       مل خالد تمنيات


