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 :صلخادل
سل(لدرل61يهػػ ؼلبحث ػػ لبذللم ػػانمجلمػػند ال قػػ ا لبذللغػػ حتلبقدللح ػػنضلٓنلمػػثلاحػػبلغء ػػ لبحثء   ػػءفلمثاػػء ل 

(للظءئفلحل حتلبقدللهيل بح اظمجللبح  كجلابح لبفعللبالنفعءالت،لعانلمءتلبح فكًن،لبخ ثءرلبح بغع،ل جزللماظمجل8م طيل 
بالسػػػػػ ل،حم (،لبحع،غػػػػػ لابمل اػػػػػ علبالخػػػػػن،لبح كء ػػػػػ للعانػػػػػ لبحػػػػػ الؼ،لبالرب لل-بمل ػػػػػًنبت،لبح ظػػػػػءئفلباللم ن  مػػػػػ ل بح للءئمػػػػػ 
(لخثًنبً،للمضانا لعماػ ل02حبلمعناهلعلىلجمان ع ل نلبخلربب لبحثءحغلع دهجل لبال كءـ(،للمتل قءبلص ؽلبحربد اللا

(للمتلبجػػنب لْننمػػ ل0202ل-0262(لطءحثػػ ل ػػنلبح ػػفلبحنبمػػعلبالعػػ بدالول  ياػػ لبمل صػػ لحلعػػءـلبح ربسػػيل 02بحث ػػ ل 
ثلهػ ؼلبحث ػ للمتل(لدغملػ للذػ بلٓنلػ04ل-02بس ط،عم لحلربد العلىلعما لبحث  للبس  نؽلبح رسلبح ب  لحل طثمػثل 

لصمءغ لع دل نلبح  صمءتللبمللرت ءت.
 الكلمات ادلفتاحية: برانمج، قوة االان، طالبات، ادلرحلة االعدادية.

Abstract: 
The research aims to design an educational program based on the 

power of ego. For the purpose of achieving this aim, the two researchers 

have set (16) lessons covering (8) functions of ego power, which are 

(regulation and control of impulses and emotions, thinking processes, 

reality testing, reservation and regulation of stimuli, autonomous functions. 

(Spontaneity - independence), relationship with other topic, integration and 

opinions and judgments). The validity of the program was calculated by  

forwarding it to a group of (20) experts, and the research sample included 

(20) students from the fourth preparatory school in the city of Mosul for the 

academic year  

(2019-2020) and an exploratory experiment of the program was conducted 

on the research sample, and to apply one lesson  it takes(40-45) minutes, 

and in this way the research objective was achieved, and a number of 

recommendations and proposals were made. 

Key word: program, power of ego, students, preparatory stage. 

 مشكلة البحث:
لمق ان لبملشكل ل نلبملعطمءتلبالمم :

بفلغ حتلبالدلبابلكءن ل اخفض لْنع لبحفندليعءينلنل ءًلولكثحلابمهللبحقمطنحتلعلىلبحثمئ ،للنل ءلولبح عيلبملعنول
ل(600:ل0260بح اليع ؽلغ رمهلعلىل عءجل لبحض  طللبملشك،تلغًنلبملأح ف للبحعلثءت.ل ع انءف،ل

 لهػيلبحػيليقػه لهانهػءلّناثهػءتلبحثمئػ لب ػءلبقدلبحل يػ لفهػيلم انمػزلمك كػءلابتل ػ ركءتللباػ  لإفلبقدلبحضعمف
ل(504:ل6281للبغعم لابحاقث لحلعءدللبخلءرجي.ل عث بخلءحث،ل
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ملػػ دلبقدلبحضػػعمف لبذللبحفشػػ لولبحلمػػءـلّنهء هػػءللابح ػػءرللفػػلفلبالاػػطنبابتللبحعلػػ لبحافقػػم للسػػ  لبح كمػػفللهػػ بل
قدليا العنل ءلي عنضلحهلبحفػندل ػنلكثػ للم ػنيفلغػًنلكػءؼلحلطءغػ لبام يػ للبجلاقػم لبحػيلمػادالمػ لرهءلبذللبحفش لولب

ل(ل15:ل6281م ثم لبمنءطلسل كم لي عبلعلىلبحفندل عهءلبح كممفل عل طءحبلبامءحت.ل خمماننللعث ه،ل
 طلبحثمئمػػ للبح بفعمػػ للبالنفعءحمػػ للي  ػػفلأ ػػءلبابلكءنػػ لغػػ حتلبقدل نمفعػػ لفلكػػءلْنعػػ لبحفػػندلغػػءدربًلعلػػىل عءجلػػ لبحضػػ 

ابحض طلبحكءؼلعا لبح عء  ل علبالخػنينللملػثلهجلكػ حبليقػ طمعلبحفػندلاللبقدلبحل يػ ل ػنلبسػ خ بـلبملهػءربتللبحلػ ربتل
بحكء ا لح يهلأبغ ىلطءغ لممكا ،للٕنكاػهل ػنلبفليعانػ لولبطػءرلب ػرتبـلبحػ بتللول ػ لدلبالخػ،ؽلباضػءري للبالج انءعمػ ل

ل(600:ل0260 ع انءف،للحشخ م .لب
 امهية البحث:

م ثػػعلبةمػػ لغػػ حتلبقدل ػػنلفكػػنحتلبملشػػءك لبحكثػػًنحتلبحػػيلي عػػنضلوػػءلبالنقػػءفلول مءمػػهللبحػػيلٓن ػػءجلبذلل لػػ ؿل عماػػ ل
للمظهنله هلبملشءك لغءحثءًله هلبملشءك لمظهنلعا لبالشخءصلبح ينلح يهجلعجزلولبقدل بالنلصلولغ حتلبالد(.

ظهػػػػػنلبحعجػػػػػزلولغػػػػػ حتلبالدل ك كػػػػػجلاػػػػػعمف،لصػػػػػع ابتلولبخ ثػػػػػءرلبح بغػػػػػع،ل شػػػػػءك لولبحع،غػػػػػءتللميكػػػػػنلبفلي
بحشخ م لبللبحع،غءتلباانمانمػ ،لاػعفلب ػرتبـلبحػ بت،لعػ ـللجػ دله يػ ل  انءسػك ،لبهػ بؼلبامػءحتللغػًنلبح بغعمػ لبللغػًنل

لبمل قل ،لل شءك لبملءفللكفء حت(.
م لبحش ي حت،لع ـلبحقمطنحتلعلىلبحافس،لع ـلبحل رحتلعلىلماظمجلك حبلميكنلبفليظهنلنلصلغ حتلبقدلول بح فءع

ل(Bjorklund, 2000: p20)لبحع بطفلبللهت ئ لبح بتلعا لبحشع رلابحضمث(.
ل"غ حتلبقد"ل نل فءهمجلعلجلنفسلبحشخ م للم  ػفلابح ياء مػ لبمل عػ دحتلبالمعػءد،لغػ حتلبالدلدحمػ لعلػىل يع ل فهـ 

علػػىلٕنءسػػكهءللبمزبكػػءللمكء لهػػءلول ػػ لللغػػ رهتءلعلػػىللٓنانػػ لبحضػػ  ط.ل بامػػءينللبحشخ ػػم لبحقػػلانم لبحقػػ ي للبحػػيلمػػ ؿ
ل(41:ل0266ل قن،ل

مع لغ حتلبقدلّصانءـلبال ءفلا لبحعجزللبحلهنلقالبنقءفللم جههلحن ل زي ل نلبحعان للبالجنءزللٓنلمثلباله بؼل
 لح للبجمل انع،للفمجبلبفلنعان لدبئانءًلعلىلرفعلبملاش دحتللبحيلمعان لعلىلمل  هللبح الم لرهلياعكسلعلىلكض للمل ـلبح

ل(0:ل0261غ حتلبقدللبخنبجهءللامزلبح افم لبحفعليللبس  ،وءلولبالجنءزللٓنلمثلبحاجءحلبملق انن.ل بحشهءلاللفءطان ،ل
بملعنفمػ لل-لغ حتلبقدلوءلبمعءدلدبخ لبحافسللمٌنلبالشػخءصللماطػ العلػىلجمان عػ ل ػنلبحلػ ربتلبحافقػم لبح بخلمػ 

بحيلجيلثهءلبالفنبدلبذللمفءع،هتجل علبالخنينلل علبحثمئ لبالج انءعم ،للمعكػسلغػ حتلبالدلغػ ربتلبحشػخصلعلػىلل-لبح ج بنم 
بح كمفل،لبو ي لبمل انءسك ،بامل لبحشخ م للبحكفء حتلبح بمم للب رتبـلبح بت.للمشًنلغ حتلبقدلبيضءًلبذللبح   لبحعللم لعلىل

لملعنلف ل بابللبحعان (.بكءل  لف لولعثءرحتلفنلي لب
مشػان ل اشػنبتلغػ حتلبقدل بحكفػء حتلبحشخ ػم ،لبحشػع رلابوػ ؼ،لبحناػءلعػنلبامػءحت،لبحلػ رحتلعلػىلبحاشػءطلبوػءدؼل
   لبالسءسلبح لبلملازؿل ثينلجم بً.لم عجلغػ حتلبقدلبحفػندلعػربل نب ػ لبحاانػ لولبحقػعيلح  لمػثلبهػ بؼلبامػءحتللبال ػ،ـل
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ؼلبح ػػعث لبللخػػ،ؿلباللغػػءتلبملضػػطنم ،لمػػ فنلغػػ حتلبالدلحلفػػندلب قءسػػءًل  انءسػػكءلابحػػ بتللبحطان  ػػءت،للِنءصػػهلولبحظػػنلل
ل(Francis, 2010: p4)لم ضاننلغ ربتلبح كمف،للمزدبدل علمن لبحفندلولبحاضا(ل

فػػػأابلكءنػػػ لبقدلهػػػيلبحػػػ بتلبحػػػيلمكػػػ فلعلػػػىلبم ػػػءؿلابح بغػػػعلفػػػلفلغػػػ حتلبقدلمشػػػًنلبذللغػػػ حتلب قءسػػػاءلابحػػػ بتلبلل
اظنلولبح جهلدلفلبالحناء لبللبالرهءؽ،لبفلغ حتلبقدلهيلبحل حتللبحعزمي للبحلػ رحتلعلػىلبحطنيػثلالشػنبؾلبح بغػعلقالبحشخصلحل

شي لجن هلله بليقلطلبحض  لعلىلغ حتلبقدل   لبحل رحتلعلىلغث ؿل ءله ل  جػ دل لبسػ خ بـل هءربماػءلبملعنفمػ ،لبحقػل كم ،ل
لحتلبقدلبابًلهيلغ رماءلعلىلحعبلحعث لبامءحتللفلءًلالال ا امءتلمطن هءلعلماء.بحعءطفم ،للبحع،ئلم لحل عء  ل علاحبلفل ل

مشًنلغ حتلبقدلبيضءلبذللغ حتلبحشخ م لبح بخلم لبحيلن قء حلذءل نلخػ،ؿلبحضػ طللبال ثػءط،لبكػءلغػ حتلبقدلبحػيل
ل(Hall, 2010: p1)مقانحلحاءلابح عء  ل علبح بغعلدلفلبحنج علبذللبحمءتلبح فءعلبحطف حم .ل

(لبفلغ حتلبقدلمشًنلبذللبح  بفثل علبح بتلل علبجمل انعلفض،لعنلبخلل ل نلبالعنبضلبحع ءمم ل6280ينللكفءول 
لبال قءسلبالجيءيبلابحكفءايللبحناء،للغ حتلبقدلهيلبحلطبلبمللءم لحلع ءمم ل م لينللك ػًنل ػنلبحعلانػء لبفلهاػءؾل   ػً،ل

للػػػػعلولبحطػػػػنؼلبمللءمػػػػ لغطػػػػبلبحع ػػػػءمم ،للبحع ػػػػءمم لالمعػػػػينلبملػػػػنضلبحافقػػػػييلػػػػعلولب ػػػػ لبطنبفػػػػهلغطػػػػبلبقدلول ػػػػٌنلي
ل(80:ل6280 كفءو،ل

لبالغ  ػءدايتلبحافقػم لليعػينل قػءبلغػ حتلبقد،ل بفلبمل  رلبحنئمسل"حلػ حتلبللاػعفلبالد"لهػ لملنجػ علبذلل فهػـ 
هءلولبملكثػ تتلليضػػمعلمعضػػهءلولل ػنل لغػػ حتلبحشخ ػم ل،لفكػػ لفػػندلحلػنجلبذللبامػػءحتلمكانمػػ لةم ػ ل ػػنلبحطءغػ ليضػػمعلمعضػػ

بح فءعءت،لل ءمثلىل نلطءغ لمي  لبحل للبالملم لحألد،لفثل رل ءلمك فلكانم لبحطءغ لبحكثًنحت،لمك فلبالدلغ ي للغءدرحتلعلىل
بح  كجلولبملاظانءتلبحافقم ،ل مػ لمقػانحلب مػءدلابشػثءعلبحنغثػءتللمقػانحلب مػءدًلبخػنللابشػثءعلبملل ضػمءتلبالخ،غمػ ،ل

بحعكػػػسلعاػػػ  ءلمكػػػ فل"بحطءغػػػ لبحافقػػػم "لبمل ثلمػػػ لٓنػػػ لسػػػمطنحتلبقدلاػػػئمل لنفقػػػمءًلمكػػػ فلبقدلاػػػعمف للعػػػءجزحتلعػػػنلللعلػػػى
ل(22:ل6286بالنقجءـللبح اءغجل علبحعءملٌنلبح بخليل بو للبالدلبالعلى(للبح بغعلبخلءرجيلل  طلثءمه.ل خممانن،ل

 لنلبجيءممػ لبالنقػءف،للهكمػ لبال كءنمػءتللمزلغهػءل ػنلمع لغػ حتلبقدلع ػبلبامػءحتلبحافقػم للا رهػءلبحفعػءؿ،لل قػ
ل(8:ل0221 مزلبحك فلبذلل مزلبح  لثلولبح بغع.ل بحعزب،ل

ْنع لم غعءتلبحشخصلغػًنللبغعمػ لليال ػهءلبحفهػجلبحكػءؼ،لليثػ لللMichaelإفلغ حتلبقدلبحضعمف لكانءلينبهءل
 ػػػنلبملقػػػ لث لليقػػػ  نؽلابح فكػػػًنلبخلمػػػءرلل،لفلػػػ حتلبقدلْنعػػػ لبح بغػػػعلخممفػػػءًلابحاقػػػث لحػػػهلليلػػػ لبه انء ػػػهلابح بغػػػعلليػػػزدبدلخ فػػػهل

بحشخصليلث لبح بغعلكانءله للي عء  لليقمطنلعلمهللماانػ لغػ حتلبقدلح يػهل ػنلخػ،ؿلشػع رهلم بمػهللمطػ ينل هءربمػهللبحلػ رحتل
ل(Hall, 2000: p150) علىل عءجل لبال  ر.لل

حرتم يػ لبح بجػبلٓنػػ ي هءلابسػ اننبرللمط ينهػءلح لػ ل ءجػػءتلمعػ لبحػربب البحرتم يػ لب ػ للبحعاءصػػنلبحنئمقػم لحلعانلمػ لب
بجمل انػع،لعكػسلبحػربب البحرتم يػػ لولرمػعل نب ػ لبح علػمج،ل ءحػػ لبجمل انػعلل ػ للبح لػ ـلبحعلانػػيلباءصػ لعلػىل قػ  للبحع ػػنل

ب البحرتم يػػ لم بيػػ لبحلػػنفلباػػءداللبحعشػػنينلبج انػػعلبالخ  ءصػػم فلولبحشػػأفلبحرتمػػ الولبملػػ برسلعلػػىلاػػنلرحتلبفلملػػ لبحػػربل
بح ل ـلباءص لولمكا ح جمػءلبملعل  ػءتللبالم ػءؿ،لحػ حبلميكػنلبفليعػ لبحػربد البحرتمػ الجمان عػ لبخلػرببتللبملهػءربتللبحػيل
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م لرهءلمنكزلعلىلبمل علجلل ءجءمهللغ ربمهللخ ءئ هلبح بمم للعانلم لبح  بزفلمٌنلبمل علجللمٌنل ك دتلبحربد البالخنلللمٌنل
ربتللبحلمجلدبخ لبملاسقػ لبح علمانمػ لحلطلثػ لممػءليػادالبذللمنػ لبحشخ ػم لولج بنثهػءلكءفػ ،لبملعنفمػ ،لبح ج بنمػ ،لبملعنف للبملهء

ل(60:ل0221بملهءري لل عل ءلي فثل علباله بؼلبحرتم ي .ل بحقثي،ل
لوتتضح امهية البحث من

 لمان لبحق ي لبحلءدرحتلعلىلٓنان لبحض  ط.بةم لغ حتلبقدلم صفهءلب  ل نمكزبتلبح   لبحافقم للدحم لعلىلبحشخ م لبحق -6
 بملشك،تلبحيلمل دلبحمهءلبالدلبحضعمف لبمل ان ل لابحفش لولبحلمءـلابملهءـللابح ءرللمقثبلبالاطنبابتللبحعل لبحشخ م للس  لبح كمف. -0
 لءؿل نلبملنبهل لبح سطىلبذللبملنبهل لبمل أخنحتلل نلبملن ل لبالع بدي ل ن ل ل هان لحك كءل ن ل لبن لءحم لل هان لابحاقث لحلطءحثءتل نلبجلءنبلبحافقيلبن -5

 بحقءدس(.ل-بجلءنبلبالكءدمييل ن ل لبن لءؿل نلبح فلبحنبمعلبذللصف ؼلبعلىل بخلء س
 بةم لبحربب البحرتم ي لولماانم لج بنبلبحشخ م لبملخ لف . -0

 اثلثا: اهداف البحث
لح للطءحثءتلبملن ل لبالع بدي لول  يا لبمل ص (لليه ؼلبحث  لبذلل م انمجلمند المنم ال ق ا لبذللغ حتلبالد

 رابعا: حدود البحث
 بالع بدابحنبمعليل  نلبحث  لعلىلطءحثءتلبح فلاحلدود البشرية:  -1
 يل  نلبحث  لعلىل  برسلبالع بدي لبح ءمع لمل يا لبمل ص لَنءنثمهءل بالمينللباليقن(.احلدود ادلكانية:  -9
 (لل.0202ل-0262بح ربس لبح ثء م لحلعءـلبح ربسيل ليل  نلبحث  لعلىاحلدود الزمانية:  -3
 يل  نلبحث  لعلىلدربس ل   ًنل غ حتلبقد(ل.احلدود ادلعرفية:  -4

 Jerms Definitionخامسا: حتديد ادلصطلحات  
 الربانمج الرتبوي

لعنفهلك ل ن:ل
 (9223شحاتة وزينب ) -1

 حتلز امػ لاػ دحتلليعػ دلعلػىلبملػ علجلابح  قػنلجمان ع ل نلبالنشط للبملانءرسءتلبحعانلم لملءعػ لبلل جػنحتلبحاشػءطلملػ
لك حبلميكنلبفليك فلبحربد الجمان ع لبالنشط لبملاظان للبملرتبمط لبللباله بؼللفلءًلح،ئ  لبللخط ل شنلعلذ ؼلماانم ل

ل(10:ل0225 هءربتلبللي ضاننلسلقل ل نلبمللنربتلمنمثطلذ ؼلعءـلبللخمنجلكءئي.ل ش ءمهللزياب،ل
 9218الربزجني  -9

جمان ع ل نلبحػ رلسللبالنشػط لبملقػ لل لعػنلبملاػءهالبح ربسػم لبعػ هتءلبحثء  ػ للفػثلنظنيػ لاػ دحتلح ػنضلٓنلمػثلله 
ل(68:ل0268 بحربزجني،لله ؼلا دل قثلءًلبااء ل  حتلز ام لا دحت.

 :التعريف النظري للربانمج
فضً،لعنل  صللٕنءرينلبنهلجمان ع ل نلبالنشط للي ضاننلك لنشءطلبه بفءًلا دحتللدرلسءًلخءص لمك لنشءطل

ل  ا ع لعلانم للهءدف لولٓنلمثلبو ؼل نلبحربد ا.
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 :التعريف االجرائي للربانمج
ه لجمان ع ل نلبح رلسللبال  ل للبحفم ي بتلبح  ريثم للٕنءرينلاػ دحتلغء ػ لبحثء   ػءفلم  ػانمانهءلكهػ ؼلح  لمػثل

لبه بؼلبح رلسلبخلءص للابح ءرللٓنلمثلبو ؼلبحعءـلحلربد ا.
 Ego Strengthاألان  قوة

لعنفهءلك ل ن
 (1997كمال وابو شهدة ) -1

"هيلبمل ا عم لولبدربؾلبحعءدللبخلءرجيللبحقمطنحتلعلىلبجلهءزلبحث ينل معلجلبملشي،لبحك،ـ،لبحاظءف (للبحل رحتلعلىل
بح ػػ محلعلمػػهلم غػػعلبالخطػػء لبخلءرجمػػ للْناثهػػءللبحكفػػءحلاػػ هء،للبح  لػػبلعلػػىلبحللػػثللبحلػػ رحتلعلػػىلبخ ثػػءرلبح بغػػعللباكػػجل

ل(41:ل6221لع ـلبخل ؼل نلبحملفزبتلبحعزيزي ،لم للبحقمطنحتلعلمهءللبشثءعهءلم  رحتلبجيءمم ".ل كانءؿللبم لشه حت،ل
 (9229موسى واللحام ) -9

بكءلبحل رحتلعلىلبمل ءمنحتللبحاجءحللبح ف ؽللبٔنءالبحلنبربتللبالس ل،ؿللبح ل لابحافس،للبحرتي للع ـلبالس  ءرحتللع ـل
ل(1:ل0265 عل بفللبحا بج  ،لل ًنحتللبحع ب لل  بجه لبملشك،تللبالز ءت.بحشع رلابح

 (9227الشمريي ) -3
بح  بفػػثل ػػعلبحػػ بتلل ػػعلبجمل انػػعلعػػ،لحتلعلػػىلبخللػػ ل ػػنلبالغػػنبضلبحع ػػءمم للبال قػػءسلبالجيػػءيبلابحكفءيػػ للبحناػػء.ل

ل(012:ل0260 صءحل،ل
 (9292مجعية علم النفس االمريكية ) -4

ىلم بزفلفعءؿلمٌنلبح لبفعلبح بخلم لحله للبقدلبالعلىللبح بغعلبخلءرجيللابح ءرللفلفلبحفندلغ رحتلبقدلولبافءظلعل
لاللبقدلبحل يػػػػػػػػػػ لهػػػػػػػػػػػ لبحشػػػػػػػػػػػخصلبحلػػػػػػػػػػػءدرلعلػػػػػػػػػػىلٓنانػػػػػػػػػػػ لبال ثػػػػػػػػػػػءطللبح ػػػػػػػػػػػ منللهجمػػػػػػػػػػ لبالشػػػػػػػػػػػثءعللمعػػػػػػػػػػػ ي لبحنغثػػػػػػػػػػػءتل

لع ػػػػػػػػػػػػػءبلبالنقػػػػػػػػػػػػػءنم لعاػػػػػػػػػػػػػ لبحضػػػػػػػػػػػػػنلرحتلل ػػػػػػػػػػػػػ لبحازبعػػػػػػػػػػػػػءتلبح بخلمػػػػػػػػػػػػػ للبملشػػػػػػػػػػػػػءك لبحعءطفمػػػػػػػػػػػػػ لغثػػػػػػػػػػػػػ لبفلمػػػػػػػػػػػػػادالبذللبح
(American Psychological, 2020: p 95)ل

 التعريف النظري لقوة األان
غػ رحتلبحطءغػػ لبحافقػم لبالجيءممػػ لحػ للبحفػػندلعلػػىلٓنانػ لبح ػػعءبللبحضػ  طلبخلءرجمػػ ،لل  بجهػ لبحضػػ  طلبح بخلمػػ لل

حلمػػءـلابملهػػءـللبح بجثػػءتل بحػػ بت(،لل ػػ لبملشػػك،تلمرتكمػػزلللبغعمػػ ،للمنجمػػ لبحػػ بتلّنػػءلخلػػثلبح ػػ بزفلبحػػ بخليللبخلػػءرجي،للب
لم غ للمنكمز.

 التعريف االجرائي للباحثتان لقوة األان
ل.حلطءحثءتل نلخ،ؿلدرلسلبحربد البكءللجمان ع ل نلغ للبحطءغ لبحافقم لبالجيءمم لبحيلسم جلمل ميهءلكان فزبتل
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 وظائف قوة األان
 لح صفللدربس للظءئفلبقد،لبحيلمشك لمكمفءهتءلم ؿلحم م ح مم،ؾللز ،ؤهلبجله دلبحك ًنحتلللبحشء ل للبملاهجمل

ـلم ألمم،ؾلولدربس لطثمع لعانلم لبح  لم لبحافقيلمطنيل لْننيثم لاك   ل6248بح  م لبسءسءًلغ حتلبقدلبم  ب بل نلعءـل
لمعػ  لللظمفػ ل ػنلبقدل60عػنلغءئانػ ل ػنلل(NIMH)بسفنتلدربس هلبحث  مػ لبحػيلبجنبهػءلبملعهػ لبحػ طينلحل ػ  لبحعللمػ ل

اػػنلري للكءفمػػ لح صػػفلشخ ػػم لبحفػػندلبحلءئانػػ لعلػػىلخمطػػطل  ػػًنلح لمػػمجلنلػػءطلغػػ حتلبحشػػخصلبللملمػػمجلبملكءسػػبلبحع،جمػػ .ل
(Bellak, 1989, P: 270- 295) 

لغػ حتلبقدلي ضػاننللBellak  دلمم،ؾلل لظءئفلغ حتلبقدلولبح ظػءئفلبالسءسػم لبالممػ ل مػ لبلاػحلبفل فهػـ 
لذءلبحفندلولسثم لبشثءعلجمان علبح ظءئفلبحشع ري ل ل(56:ل0260 بم لشء  ،ل ءجءمهللٓنلمثلمكمفهللهيلكءح ءرلبحيليلـ 

 Reality Testingاختبار الواقع   -1
لله هلبح ظمف لمش ان لعلى:

 لمٌنل ءلياثعل نلدبخله.  بح فنغ لمٌنلبمل ًنبتلبخلءرجم للبمل ًنبتلبح بخلم لأالبح فنغ لمٌنل ءلي  رل نلخءرجلبحشخص -لأ
 بدربؾللمفقًنلبمل ًنبتلبحيلهيتل نلبحعءدللبخلءرجي.دغ للل -لب
لدغ للبدربؾللمنر لبح بغعلبح بخليلبللبرءاًلل ءليقانىلابحث ًنحت. -ج
 Judgmentاحلكم على األمور  -9

لله هلبح ظمف لم ضاننلباليت:
 بحل رحتلعلىلم غعلبحا ءئالبحمل انل لقالسل ؾليا البحفندلبحلمءـلمه،للاحبليشًنلبذللمع لبحاظن. -لأ

لمه،لأال  لل ءليػ ؿلعل  -لب مػهل  لل ءليعكقهلبحقل ؾلبحظءهنالباءدثل أالبح اللغعلفعً،(ل نللعيلبحشخصلابحا ءئالبحمل انل لح  نفهلغث لبفليلـ 
 سل ؾلبحفندلبحعلليل نلمع لبحاظن.

ل  للغ رحتلبحشخصلعلىلبفلجيع لسل كهل ،ئانءًلل اءسثءًلحلان غفلبح الجي لمهلنفقهلفمه. -ج
 عية العامل ودافعية الذاتاالحساس بواق -3

 Sense of Reality of the World and of the self. 
  عءيش لبحشخصلح،  بثلبخلءرجم لعلىلبكءلب  بثل لملم للبكءلٓن ثلولسمءؽللبغعيل أح ؼلابحاقث لحه. -لأ

 ابحاقث لحهللصءدرل اهلليا انيلبحمه.ل عءيش هلحقل كهلعلىلبنهل أح ؼلل-ب قءسلبحشخصلَنقانهلّنءليشانلهل نلبجزب لل ءلياديهل نللظءئف  -لب
 .ب قءسلبحشخصلمفندي هللمفندهللٕنمزهللب قءسهلم بمهللمل ميهلوء -ج
 التنظيم والتحكم يف الدوافع وادلشاعر واالندفاعات -4

 Regulalation and control of Drives, Affects and impulses 

لله هلمشًنلبذلل
 لبفعهللبن فءعءمهلل شءعنه.غ رحتلبحشخصلعلىلبح  كجلولبح عثًنلعنلد -لأ

 غ رمهلعلىلبح أجم للٓنان لبال ثءط. -لب
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 Object Relationالعالقة ابدلوضوع االخر   -5
للم ضاننل ءأييت:

 غ رحتلبحشخصلعلىلبفليق لث لبالخنينلليق جمبلوجلعلىلبكجلكمءدتل ق لل لعاهللغءئان لم بهتءللبكءلحمق لب   بدلح بمهله . -لأ
 ي حتلالمكنرللاللم أانلك ًنبًلابحع،غءتلبحل مي ل علبالشخءصلبملهانٌنلول مءمه.بحل رحتلعلىلبغء  لع،غءتلج  -لب
لٓنان لغمءبلبالفنبدلبحلنيثٌنلللٓنان ل ءلي علثلابحع،غءتل علبالخنينل نلغلثللب ثءط. -ج
 Thought processesعمليات التفكري  -6

للم ضاننل ءأييت:
 بح بكنحت،لبحرتكمز،لبالن ثءه -لأ

  علماءسبلدرج لبح فكًنلبجملندللبح فكًنلبحعمءينل علبمل غف.لبح ص ؿلبذلل فءهمجلعء  ،ل -لب
ل(8ل-1:ل6281اف ظ،ل)ماءسبلح  لبالم ءؿلابالخنينل نل م ل ءلٓنانلهل نلعانلمءتلبلحم للعانلمءتلةن ي .ل -ج
 Thought Processesالوظائف الدفاعية   -7

للل  للغ رهتءلعلىلبح  كجلولبح بخ للهيلمشان ل مكءنز ءتلبح فءعلبح،شع ري لللسءئ لبح فءعلبحافقم لبالخنل
لمطنيل لغًنل ع غ لح ظءئفلبقدلبالخنل.

 Stimulus Barrierحجز وتنظيم ادلثريات    -8
للم ضاننل ءلأييت

  قءسم لبحشخصلحلان ًنبتلبح ءدرحتل نل  حهلل نلدبخلهللبحيليق لثلهءلعنلطنيثل  بسهلبملخ لف . - أ
 م لحلانق  ايتلبملخ لف ل نلبالةرحتلباقم .بحل رحتلعلىلماظمجللمكء  لبالس جءابتلبحقل ك  - ب

 

 Autonomous Functioningالوظائف االوتونومية )التلقائية االستقاللية(  -9
للم ضاننله هلبح ظءئفل ءأييت:

 بانك (.ل-بالدربؾل-بح علجل-بح بكنحتل–بحل  لل-بالن ثءهل-بحقانعل-كفء حتلبالجهزحتلباللم ن  م لباللحم ل بحث ن -لأ
 باله انء ءتلبملخ لف (ل-بو ايتل-رلمٌنلبحعان لبحم  يل-بملهءربتلبملعل حتلبملك قث ل-بح ءن ي ل بمنءطلبحعءدبتلكفء حتلباللم ن  م لل -لب

 

 Mastery- Competenceالسيطرة والكفاءة   -12
 بحكفء حتلبحفعلم لولبح فءع ل علبحقمطنحتللبح أاًنلعلىلبحملمطلبخلءرجي. -لأ

 ب قءسلبحفندلّن للكفء مه.ل -لب
لحكفء حتلبالملم ل أ(للبال قءسلابحكفء حتل ب(.درج لبح ثءينلمٌنلب -ج
 Synthetic- Integrative Functioningالتكامل وعمل الوالف  -11

للم ضاننل ءأييت:
 بح  حمفلمٌنل ءليث لل  ثءياءلبلل  اءغضل نل  بغف،للغمج،لل شءعن،للبفكءر،للٕن ،تلدبخلم لعنلبح بت. -لأ

 بح  حمفللبح كء  لمٌنلبحفندللسل كهلبخلءرجي. -لب
 

   Adaptive Regression in the service of the Ego وص التكيفي يف خدمة األانالنك -19
للهيلعانلم لابتلشلٌن:

 بحل رحتلعلىلبرخء ل  حتلبدربؾلبخلءرجللك حبل  حتلبملاظ   لبملفه  م ،ل علزايدحتلبحل رحتلعلىلبح عيلابح بخ ل  ءغث لبحشع رللبح،شع ر(. -لأ
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 عانلمءتلباللحم لخللثلبشكءؿلل ل ؿلج ي حتلعنلطنيثلبح  حمفلبالم بعيبحل رحتلعلىلبس عانءؿلن ءئالبحاك صله بللبح -لب
ل(0ل-0:ل0261 بحنخءلا،ل

 دراسات سابقة
 قوة االان 

معػػ لبحث ػػ لل ػػنلغثػػ لبحثء   ػػءفللعلػػىل ػػ لعلانهانػػءلدللمع ػػنبلعلػػىلدربسػػءتلعنممػػ لبللبجاثمػػ لْننيثمػػ لسػػ للدربسػػ ل
لعنبغم للب  حتللعلىلبملن ل لبمل  سط للهي:

 (.9212د )دراسة امح -
 اثر اسلوب حل ادلشكالت يف تنمية قوة األان لدى طالب ادلرحلة ادلتوسطة

بسػػ ه ف لبح ربسػػ لبح عػػنؼلعلػػىلباػػنلبسػػل بل ػػ لبملشػػك،تلولماانمػػ لغػػ حتلبقدلحػػ للطػػ،بلبملن لػػ لبمل  سػػط ل
طءحبل نلط،بلبح فل(ل02ٓن دتلبح ربس لعلىل  برسلبمل  سط لولاءفظ لدايذللملضء لمعل م للمك ن لبحعما ل نل 

(لطػػ،بلحكػػ لجمان عػػ ،لكانػػءلمثػػٌنل62بح ػػءينلبمل  سػػطل لمػػ زيعهجلمطنيلػػ لعشػػ بئم لبذللجمانػػ ع ٌنلاػػءمط للْننيثمػػ للم بغػػعل 
(للغ لبظهنتلبحا ءئال ءلأييتلالم ج لفنلؽلابتلدالح لب  ءئم لمٌنلرمبلدرجءتلبجملان ع ل6245 لمءسلغ حتلبقدل ابرلفل
حلثلػػيللبحثعػػ العلػػىل لمػػءسلغػػ حتلبقد،لهاػػءؾلفػػنلؽلابتلدالحػػ لب  ػػءئم لمػػٌنلرمػػبلدرجػػءتلبفػػنبدلبحضػػءمط لولبالخ ثػػءرينلب

بجملان عػػ لبح جنيثمػػ لولبالخ ثػػءرينلبحلثلػػيللبحثعػػ العلػػىل لمػػءسلغػػ حتلبقدلمعػػ لمطثمػػثلبسػػل بل ػػ لبملشػػك،تلم جػػ لفػػنلؽل
علػىل لمػءسلغػ حتلبقدلمعػ لمطثمػثلبسػل بل ػ للابتلدالح لب  ءئم لمٌنلرمبلدرجءتلبفنبدلبجملان ع ٌنلبح جنيثمػ للبحضػءمط 

لبملشك،تللح ءحللبجملان ع لبح جنيثم .
لبجنب بتلبحث  

 Population of the Resarchجمتمع البحث  -1

ه لجمان ع ل ا هم لبللغًنل ا هم ل نلبحعاءصنلبحمل دحتلسءملءللبحيلمنمكزلعلمهءلبمل، ظءتللٕن لػبلخءصػم لبلعػ حتل
ل(.028:ل0221بحعاءصنلبالخنلللبحيلجينالعلمهءلبحث  لبللبح ل ي بجننس،لخ ءئصل شرتك لعنلغًنهءل نل

يعػػ لٓن يػػػ لبجمل انػػعل ػػػنلبال ػػ رلبالسءسػػػم لولبحث ػػػ ثللبح ربسػػءتللمكػػػ فلبحعاءصػػنلاػػػ دحتلمشػػك للباػػػحلليهػػػ جل
باػػػهلبحثء ػػػ لم ربسػػػ هءللمعانػػػمجلن ػػػءئالبحث ػػػ لعلمهػػػء،للولاػػػ  لاحػػػبلفػػػلفلبجمل انػػػعلبالصػػػليلي  ػػػ دلمطثمعػػػ لبحث ػػػ للبغنل

ل(.522:ل0265 بحثقم ين،ل
 بدالبمل جػػ دينلولبملػ برسللبملخ لفػػ لبح ءمعػ لمل ياػػ للي كػ فلجم انػػعلبحث ػ ل ػػنلرمػعلطءحثػػءتلبح ػفلبحنبمػػعلبالعػ

بمل صػػ ل نكػػزلاءفظػػ لنماػػ ل،لَنءنثمهػػءلبالميػػنللباليقػػن،للغػػ ل  ػػل لبحثء  ػػ لعلػػىلبعػػ بدللبدػػء ل ػػ برسلبالع بديػػ للبعػػ بدل
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(لل0124بحطءحثػءتلدبخػػ ل  ياػ لبمل صػػ لبالملػغلعػػ دلبحطءحثػػءتلبحكلػيلحل ػػفلبحنبمػعلبالعػػ بدالول نكػزلاءفظػػ لنماػػ لل ل
ل*.*(0202-0262طءحث لحلعءـلبح ربسيل 

 Research Sampleعينة البحث  -9

ه لجمان ع لجزئم ل نلجم انعلبحث  ،للمم ل لحعاءصنلبجمل انعلبفض لٕن م لُنم لميكنلمعانمجلن ءئالملبلبحعما لعلىل
ءفلابس خ بـلبحطنيل ل(لغء  لبحثء   068:ل0260بجمل انعلابكانلهللعان لبس  الالتل  ؿل عءدللبجمل انعل عثءسللبخنلف،ل

بحعش بئم لولبخ ثءرلبحعما لبالس ط،عم لح طثمثلدرلسلبحربد الح نضل عنف لبح غ لبحكءؼلح ل ميلبح رسلللا حللس،س ل
ل(طءحث ل نلبع بدي لبملمقل فلحلثاءت.02بملءدحتلبمل ج دحتلدبخ لبح رلسلّنءلياءسبلبحطءحثءتل،بالمتلبخ مءر 

 تصميم الربانمج -3
د البطلع لبحثء   ءفلعلىلع دل نلبمل ءدرللبالدممءتلبحقءمل لبحيلبس فءدتل اهءلولم انمجلح نضلم انمجلبحربل

بحربد البحرتم البالبطلع ءلعلىلبحع ي ل نلبح ربسءتلبح جنيثم لبخلءص لّن ا عءتلعلجلبحافسللبمل ضانا لمنب المنم ي لجم حتل
دلبرهتلم ػانمجلمػند الي اءسػبل ػعلطءحثػءتلبملن لػ لبالع بديػ للّنءلبفلبحثء   ءفلدللْن بلمػنب الابتلع،غػ لّن اػ علغػ حتلبق

لكػءفللBelakلمع ل نبجع لبالدممءتللمعضللجهءتلبحاظنلبخلءص لّن ا علغ حتلبقدلمتلٓن ي للظءئفلغ حتلبقدل نلغث ل
لل  اػ علبحث ػ للبحػي8(للظمف للمع لبخ لبرب لبخلربب ل لبخ مءرل 60ع دهءل  اكػنتلسػءملءلل(للظءئفلفلػطلّنػءلي اءسػبم

لول ق خلصلبحث  لبالبع ان تلرمعلدرلسلبحربد العلىلملبلبح ظءئف..
 اوال: اخلطوات االجرائية للربانمج

 ٓن ي لعا بفلبحربد ا -6
 ٓن ي لبو ؼلبحعءـلحلربد ا -0
 ٓن ي لبو ؼلبخلءصلحلربد الله  -5

ل شػػءك لبامػػءحتللبحضػػ  طلبحافقػػم لبح بخلمػػ ل  قػػءع حتلبحطءحثػػءتلول عنفػػ لبةمػػ لغػػ حتلبقدلحػػ يهنلولبح عء ػػ ل ػػعلصػػع ابتل
 لبخلءرجم (.

 اثنيا: الفئة ادلستهدفة ابلربانمج
لمتلٓن ي لبحفئ لبملق ه ف لابحربد اللهنلطءحثءتلبح فلبحنبمعلبالع بدا.ل

 
 
 

                                           
بح ءدرل نلشعث لبحث  ثل0202\1\01(لم ءريخل522\66\66ثءتلبمل برسلبالع بدي لّن جبلبحك ءب ع دمتلبا  ؿلعلىلبع بدلطءح *

 لبح ربسءتلبحرتم ي .
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 اثلثا: الصفة االولية للربانمج الرتبوي
ء  لبحثء   ءفلابع بدلدرلسلبحربد ال م لمتلمع لبط،علبحثء   ءفلعلىلبالدممءتلبحقءمل لبمل علل لمل حتلبقدلغ

(للظمفػػػ ل ػػػنللظػػػءئفلغػػػ حتلبقدللبحػػػيل ػػػ دتل ػػػنلغثػػػ لبحثء   ػػػءفلحع،غ هػػػءلبحل يػػػ ل8(لدرسػػػءل  ا عػػػءًللفلػػػءًلؿ 61صػػػمءغ ل 
لّن ا علبحث  .

 رابعا: حمتوايت الربانمج الرتبوي
 الدروس:  -1

ءص لمك للظمف ل نللظءئفلغ حتلبقدلفض،ل(لدرسءًللغ لب   للك لدرسل ءدحتلعلانم لخ61ي ضاننلبحربد ال 
لعنلب   بئهءلأ  ل للغ  ءًللٕنءرينلح نضلٓنلمثلبه بؼلبحربد ا.للمضانا لبح رلسل ءلأييت:

 عا بفلبح رس. -6
 باله بؼلبخلءص للحك لدرسلع حتلبه بؼلٔن لفلعنلبه بؼلبح رسلبالخن. -0
 بحفامءتلبملق خ   ل  ،ل اءانحت/ل اءغش /ل...بخل(. -5
 ق خ   ل  ،ل باءس ب/لبحقث رحت/ل..بخل(.بح لامءتلبمل -0
 ا  للبح رسللي ضانن: -4
 :ل  ءمع لبح بجبلبحثميلبح البعطيلولبح رسلبحقءمثل علبعطء ل ل   لعنل  ا علبح رسلبجل ي .ادلقدمة -أ 
نلخءصػ لّن اػػ عل:لملػ ميل  اػ علبحػ رسلمشػػك ل ف ػ ل ػعلبسػ خ بـلبال  لػػ للبحل ػصل قػبل  اػ علبحػ رسلابالاػػءف لبذللبعطػء لٕنػءريالعرر ل -ب 

 بح رس.
 :لبعطء لبسئل لولكءي لبح رسللٓنلمثلباله بؼلبحيل  دتلولم بي لبح رس.التقومي البنائي -ج 
 :لبحلمءـلم كلمفلبحطءحثءتلمثعضلبح بجثءتلبحثم م لبحيلمقهجلولٓنلمثلبو ؼل نلبحربد ا.الواجب البييت -د 

ل

 الفيديوات  -9
 بتلبح  لمفمػ للبحرتفمهمػ لبحرتم يػ للبحػيلمػ عجلدرلسلبحػربد اللبملل  ػ لبرهتلبحثء   ءفلبحلمءـلم ل ميلمعضلبحفمػ ي

ل نلبالسءم حتلولعلجلبحافسللبح اانم لبحثشني للبملل   لولغاءحتلبحم مم ب.
 الدرس الرابع عشر
 ادارة تنظيم الوقت

 االهداف:
 بفلمعنؼلبحطءحثءتل عىنلبح غ . .6
 بفلمعنؼلبحطءحثءتلبدبرحتلبح غ . .0
تلمػػػػٌنلبال ػػػػ رلبحػػػػيلمقػػػػءع هءلعلػػػػىلماظػػػػمجللغ هػػػػءلبفلٕنمػػػػزلبحطءحثػػػػء .5

 لبال  رلبملعمل لح اظمجللغ هء.
لبفلمطثثلبحطءحثءتلخط بتلماظمجلبح غ . .0
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لاءانحت،ل اءغش ،لفم ي .للالفنيات ادلستخدمة:
ل ءس ب،لمند الم رلم يا ،لسث رحت،لبغ،ـل ل ن .للالتقنيات ادلستخدمة :

للمدة الدرس:
 حمتوى الدرس:
 ادلقدمة: 

لمع لبحطءحثءتلل نبجع لحل رسلبحقءمثلالرمثءطهلبح امثلابح رسلباءرل  ء
 العر :
للالوقت:

حمسلجمندلعلءربلم  نؾلبللبرغءـلمع ،للحكاهلب  بثلمشك ل مءماءلبحم  م للٓنػ دلملػبلبال ػ بثلبابل ػءلكػءفل
ل مءماءلمشك لعءـ.له بلبح غ لدفعءلأللال،للابح ءرللفلفلماظمجلبح غ للبدبرمهليع  ل نلبال  رلبملهان لو

لادارة الوقت:
بكػػػءلبحلمػػػءـلأب ػػػ رللبجثػػػ لعلػػػىللجههػػػءلبح ػػػ محللولبح غػػػ لبملاءسػػػبللبح ػػػ محللبفلبدبرحتلبح غػػػ لهػػػيلبح عثػػػًنلل

بال   لعنلبدبرحتلبح بتلمفءعلم لابالاءف لبذللبكءلمادالبذللبدبرحتلبحع ي ل نلبالعانءؿللبح بجثءتللكلانءلٓنكجلبحفندلوللغ ػهل
لءيبل   لعلىلبفض لبحا ءئا.لبنفعهلمشك لبجي

لاما عملية تنظيم الوقت:
ف عنؼلابكءلبس خ بـلبحفندلحل غ لبمل ءحلولمافم لرمعلبعانءحهللاحبلعنلطنيثللاعلخط للبه بؼلح  لملهءل

لعنلطنيثلبع بدلبجل بلؿللبحل بئجلبحيلٓن  العلىلبملهءـلبملنج لٓنلملهءلي  مءللبسث عمءللشهناي.
 لشكل الصحيح؟كيف تنظمي وقتِك اب

 وضع برانمج يوضح ما عليِك القيام به: -1
لابحشػك لبح ػػ محلبفلمضػعيلمػػند اليػ  يلٓنػػ دالمػػهل بهػجل ػػءلجيػبلبفلملػػ  يلمػهل ػػ لماج ػيلولماظػػمجللغ ػػب 
بملهءـلبح بجبلبحلمءـلذء،لرمثمهءلُنقبلبلح ي هءللصع م هء،للاعلبطءرلز ينلا دلحك ل هان ،للب نصيلعلػىلبالح ػزبـلذػ بل

ل  قعل نلبح غ لملانءرس لابغػيلبحربد  المشك لدغمث،لسمقءع له بلعلىلبٕنءـللبجثءمبلعلىلب قنللجهللسمك فلح يب 
لبحم  م . لبنشط ب 

 النوم واالستيقاظ بوقت اثبت: -9
للبالس ملءظللجيبلبفلمل ز يلذءل  لولبايـلبحعط لبالسث عم للبالجءزبتلبحقا ي ،ل جيبلبفلٓن دال  بعم لبحاـ 

(لصػثء ءًلسمقػءع ؾلهػ بلعلػىلبا ػ ؿل1(ل قءً لبالس ملءظلولٕنءـلبحقػءع ل 66ماء يلول  لدلبحقءع ل أاليفض لبفل
لبملزي ل نلبح غ لبح الميكنلبالس فءدحتل اه. لبملنيح،لكانءلبفلبالس ملءظلابكنبلميا ب  لعلىلكفءي بل نلبحاـ 

ل
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 ممارسة الرايضة صباحاً ومساءً  -3
،ل م ليفض لبخلػربب لممءرسػ لبحناياػ لولبح ػثءحلبحثػءكنلالم ل نلبفلٓن دالسءع ل عما لملانءرس ل بحنايا لك ليـ 

لالل لملانءرسػػ لبملهانػػءتلبحم  مػػ للبابلكاػػ   أالعلػػبلبالسػػ ملءظ،للغثػػ لم بيػػ لبحػػ هءبلبذللبمل رسػػ لفهػػيلٕنػػاحلبحاشػػءطلبحػػ،ـز
لبفلٕنءرسيلمعضلبح انءرينلبحث نم لبخلفمف ل قءً لغثػ لبحاػ ل لٕن لكيلبح غ لولبح ثءحلميكاب  ـلمقػءع ٌنلفهػيلسػرتيحلجقػ ؾ 

لبحعانمث. لعلىلبالس  نبؽلولبحاـ  للس قءع ؾ 
 البدء صباحاً ابلقيام ابلواجبات اليومية: -4

ل لطءحث ،لأـل  ظف ،لبللرم ل ازؿلابح أكم لهاءؾلكجلكثًنل نلبح بجثءتلبملقالح لعاهء،لحػ حبلنا ػ ب  س ب لبكا  
جليك فلولغان لنشءطهلل م ي هلولسػءعءتلبح ػثءحلبحثػءكن،للهػ بل ػءلبفلمث أال ثكنبًلولبحقءع لبح ءسع لصثء ءلالفلبجلق

ل يقءع لعلىلبجنءزهءلمقنع لكثًنحتلدلفلبفلمشعنالابح عبللبالرهءؽ،لكانءلبفلبالن هء ل نلمافمػ لبح بجثػءتلمقػنع لسمشػعنؾ 
لابحنب  للبحقعءدحت.

 حتديد مواعيد اثبتة لتناول الوجبات الرئيسية -5
م  لح اءلؿللجث لبالفطءرللبح  ب للبحعشء ل ءلرللغ رلبال كءفلبفلماءلرلللجثءتل نلبحضنلرالبفلمضعيل  بعم لة

للمثءدؿلبطنبؼلبا ي ل عهجللبح عنؼلعلىلأخنلبخثءرهجلفضػ،لعلػىلبفلماػءلؿلبح جثػءتلبحنئمقػم ل بحطعءـل علبفنبدلعءئل ب 
لابحطءغ لبح،ز  لملانءرس لبملهانءتلبحم  م لعلىلب قنللجه. لمي لجقانب 

 وقت:مضيعات ال
بحفػػنبغ:لهػػ لبح غػػ لبحػػ الميكػػنلح،نقػػءفلفمػػهلبخ مػػءرلبحاشػػءطلبحػػ الينيػػ لبفليعانلػػهللح،سػػفل عظاناػػءلنضػػمعهلدلفلبفل -6

لابحافػػعلكػػأفلٕنءرسػػيل للعلػػىلجم انعػػب  حنلػػثلأالغءئػػ حتلمػػهلحػػ بلعلمػػبلبفلٕنلئػػيللغػػ لفنبغػػبلابال ػػ رلبحػػيلمعػػ دلعلمػػب 
لبملفضل .  ه بايمب 

يػ رك فلبةمػ لبحػاعجللبملػزبايلبحػيليعمشػ فلذػءلممػءليػاانلسػلثءلعلػىل مػءهتجلل مػءحتلللبالةءؿ:له لبسل بلميءرسهلبحثعضلفػ، -0
ك ل نل  وج،لح بلٔنل يل ػنل مػءحتلبحف اػىلبحػيلمعمشػٌنلذػء،لل ػءلرللبفلملػ رالغمانػ لبح غػ للٓنانػ لبملقػالحم لبلل

لعلىلب قنل ءليك ف.  غ  يلأبدب لبح بجثءتلبملاءط لبحمب 
عانػػ لبحلمػػءـلمػػهلعلػػىلحنػػ لدغػػص،لأالمشػػك لغػػًنلكء ػػ ،للهػػ بل ػػءلي قػػثبلولبح غػػ علبسػػء حتلبحعانػػ :ليل ػػ لاسػػء حتلبح -5

ابملشػػءك للمضػػممعلبح غػػ لدلفلفءئػػ حتللم ػػ بذللبالايـلدلفلبفلٓنللػػيلبجنػػءز،لحػػ بلب نصػػيلعلػػىلهديػػ لبملهانػػءتلبملطل مػػ ل
لمشك لب رتبولح خ  نالبح غ للٓنلليلبحاجءح.   اب 

بجلػػ لللغػػ لبحلهػػ لفءالنقػػءفلمطثعػػهلخ ػػءجلحفقػػ  لرب ػػ لميػػءرسلذػػءله بايمػػهللبحعانػػ لولغػػًنللغ ػػه:لأالبخللػػطلمػػٌنللغػػ  -0
للب نصػػيلول ل ػػ لاللمقػػ اف الطءغػػ لجقػػانب  لولهديػػ لبعانءحػػب  لبالنشػػط لبحػػيلخثهػػءلحػػ بلالنضػػمعيللغػػ لرب  ػػب 

ل نلج ي .  بمللءم لعلىلبالس ان ءعلم غ لبالسرتب  ل  لمش ينلطءغ ب 
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 مثال:
كءن لمعءينللمش كيلبذلل  رس هءلعنللمعضلبال ػ رلبحػيلمعػءينل اهػءلبالكءنػ لملػ ؿ:لللعء ءًلل68سءرحتلف ءحتلمعاننل

،لاللبفع لشمئءًل فم بًللس للبح ،حت،لبشعنلبينلفءشل ،لاللبعػنؼل ػءابلبريػ ل بك للبشنبللبجلسلعلىلبالنرتنم لط بؿلبحمـ 
اللبعنؼلكمفلبرمبلبلحػ اييت،للبريػ لبفلل ءله له و؟للاللبعنؼل ءابلجيبلعليلبفلبفعلهلوله بلبحقن؟لبشعنلم ش  ،للل

بمػػ أل ػػنلبح ػػفنللباػػعلخطػػ ،للبريػػ لبفليكػػ فلرللدلرلفعػػءؿلولبجمل انػػعللبفمػػ لغػػًناللأكػػ فلدج ػػ للحكػػنلاللبعػػنؼلكمػػفل
لبحقثم لبذللاحب!لكمفلبصثحلنشمط ؟لكمفلبنظجل مءيتلللغيللبس  لهلولبشمء ل فم حت؟لكمفلبك فلدج  ؟

تلبح اظػػمجلبحػػ بيتلابةاػػءف لبذللباله انػػءـلابح غػػ للسػػءع هتءلم اػػعلخطػػ لي  مػػ لن ػػ  هءل  رسػػ هءلابمثػػءعلخطػػ ب
لةجنءزل ءلمفعلهل نلبعانءؿلل قبلبةم هء.

 خطوات تنظيم وقتِك:
ل نظج،لفكن،ل  دله فءً،لنف ،لغمج( لفمانءليليلمعضلبخلط بتلبحعء  لممكنلبفلم ثعمهءلقالطنيل لولماظمجللغ ب 

 لاللبسػػث عمءللمضػػعٌنلفمػػهلبلاًللبالهػػ بؼلبحضػػنلري ل  ػػ ،لبهػػ بؼلمطػػ ينلبحػػافسل ػػنلنظػػج:للبح اظػػمجلهاػػءلبفلمضػػعيلجػػ -6
 خ،ؿلدلربتلبحلنب حتلبللبه بؼلعءئلم لكءخلنلجلولر ل لبللبجلل سل علبحعءئل لحلالءشللبح   ث....لبخل(

لولهػ هلبامػءحتل  ػ ،لهػ ولبكانػءؿلبح ربسػ لبالع بديػ للب -0 حػ خ ؿلبذللبجلء عػ لفكن:لفكنالأبه بؼللبحاظنلولرسػءئلب 
 لبحكلم لبحيلمنغثٌنلفمهء....بخل(.

لوله هلبامءحتلفأن لغ لمكػ ينلأـلأللأخػ لفكػ لدلرلُنءجػ لبذللبعانػءؿلْنءهػهلفأسػنحتلُنءجػ ل -5 بنظن:لبنظنالبذللبدلبرؾ 
 بذللرعءي للُنءج لبذللبفلْنلقيل عهجلجلقءتلعءئلم .

لبفلمضعي -0 حك لدلرله ؼل عػٌنلفػثعضلبالدلبرلغػ لمػرتؾلملػ حتلل  داله فء:ل  داله فءلحك لدلرللحمسل نلبمللـز
  عما ل

للكػػ ينل ننػػ لبااػء لبح افمػػ لفلػػ لْنػ ينلفػػنصلدللٔنطػػنل -4 نفػ :للهاػػءل ػءلرللبفلمل ز ػػيلّنػػءللاػعيل ػػنلبهػػ بؼلولبسػث عب 
لدللياف لمشك لكء  .  مثءحبلبااء لبح خطمطلفءس  لمهءللاللٔنشيل نلبفلج لحب 

 بللبنظنالبذللج بنبلبح ل ًنلف  بركمهء.غمج:لولكءي لبالسث علغمانيلنفقل -1
 (1مترين)
/لبخ ػػػػءئيللاءاػػػػنلمقػػػػ يثلعػػػػنضلفمػػػػ ي ل ػػػػأخ ال ػػػػنلغاػػػػءحتلبحم ممػػػػ بلمعاػػػػ بفل دلرحتلبدبرحتلبح غػػػػ (لأ.ل اػػػػءفلرعػػػػ ل      

ل.بحمكرتلين
 (9مترين)

لبحثء   لاعطء ل لمنءاجلح اظمجلبح غ للمطلبل اهنلبخ مءرلب  لبحاانءاجل0س لـ 
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 : 1منوذج 
 ليومخطة ا
لبالسج:للللللللللللللللللللللللللللللللللبح ءريخ:

:  باله بؼلبحعء  لحلمـ 
ل ءلمتلبجنءزه:لللللللللللللللللللللللللل ءدللي جلبجنءزه:

ل ، ظءت
 

 :9منوذج 
 جدول تنظيم الوقت

Name:                                                 Section: 

Date:                                                   Teacher:    

لبن لغءدرلعلىلبح  كجلم غ بللبس  ،حهلجم ب
ل ، ظءمبلبحم  م :

ل-5ل-6
ل-0ل-0 ل

 
 :3منوذج 

 جدول تنظيم الوقت
: لبالسج:لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللبحمـ 
ل:للللللللللللللللللل ، ظ :للللللللللللللللللللللللللللللللللللبح ءريخ

لفرتحتلبحظهًنحتلفرتحتلبح ثءح
لل

لفرتحتلبملقء لفرتحتلبحع ن
لل
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 :4منوذج 
 جدول تنظيم الوقت

لبخلط لباللذل:
لبخلط لبح ءنم :
لبخلط لبح ءح  

لمالحظة:
لولك لمن اجل نله هلبحاانءاجلم لفلبمل، ظءتلبحم  م لل نل لميكابلبحع دحتلبحمهءلولج لؿلال ث

 البنائي التقومي
 عنولبح غ . -6
 عنولبدبرحتلبح غ . -0
  ءهيل ع غءتلماظمجلبح غ ؟ -5
ل ءلخط بتلماظمجلبح غ ؟ -0

 الواجب البييت: 
لسأكلفلبحطءحثءتلابخ مءرلب  لبحاانءاجلبحيلبعطم هنلولبح  ريبللبحلمءـلم اعلخط لح اظمجلبح غ لك بجبلممي.   
 :تصميم الربانمج -3

  ءفلعلىلع دل نلبمل ءدرللبالدممءتلبحقءمل للبحيلبفءدتل اهءلولم ػانمجلح نضلم انمجلبحربد البطلع لبحثء 
بحربد البحرتم البالبطلع ءلعلىلبحع ي ل نلبح ربسءتلبح جنيثم لبخلءص لّن ا عءتلعلجلبحافسللبمل ضانا لمنب المنم ي لجم حتل

مجلمػػػػند الي اءسػػػػبل ػػػػعلطءحثػػػػءتلبملن لػػػػ للّنػػػػءلبفلبحثء   ػػػػءفلدللْنػػػػ بلمػػػػنب الابتلع،غػػػػ لمل اػػػػ علغػػػػ حتلبالدلبرهتلبذللم ػػػػان
بالع بديػػ للمعػػ ل نبجعػػ لبالدممػػءتللمعػػػضللجهػػءتلبحاظػػنلبخلءصػػ لّن اػػ علغػػػ حتلبقدلمتلٓن يػػ للظػػءئفلغػػ حتلبقدل ػػنلغثػػػ ل

Belakللظءئفلفلطلّنءلياءسبل  ا علبحث  .8(للظمف للمع لبخ لبرب لبخلربب لمتلبخ مءرل 60لكءفلع دهءل ل) 
 صدق الربانمج

 الدروس -1
بع ان تلبحثء   ءفلبح  ؽلبحظءهنالول عنف ل  للص ؽلبحربد ا،لفعنضلبحربد الم م  هلباللحمػ لبمل ك نػ ل ػنل

(لدرسػػءًلعلػػىلجمان عػػ ل ػػنلبحملكانػػٌنلولبحرتممػػ للعلػػجلبحػػافسلحثمػػءفلبربئهػػجلول ػػ للصػػ، م لبحػػربد ال ػػنل مػػ لا ػػ لل61 
نلنػػػهل اءسػػػثءًلباػػػءف لبلل ػػػ ؼلأال ػػػنلبحػػػ رلسللغػػػ لبمػػػ للبحػػػ رلسللبمػػػ ب لبربئهػػػجلل ، ظػػػءهتجلولكػػػ لدرسللمعػػػ ي ل ءي

 بحملكان فل ، ظءهتجل  ؿلبح رلسللمتلبمل بفل لعلىلرمعلدرلسلبحربد ا.
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 الفيديوات -9
بع ان تلبحثء   ػءفلبح ػ ؽلبحظػءهنالول عنفػ ل ػ للصػ ؽلبحفمػ ي بتلبح  لمفمػ للبحرتم يػ لبملل  ػ ل ػنلغثػ لبسػءم حتلول     

شني لبالعنا له هلبحفم ي بتل ػعلبحػربد العلػىلجمان عػ لبحملكانػٌنلحثمػءفلبربئهػجلول ػ للصػ، م لعلجلبحافسللبح اانم لبحث
لبملءدحتلدبخ لبحفم ي لبالٕن لبمل بفل لعلىلرمعلبحفم ي بتل.

 التجربة االستطالعية للربانمج
حثػػءتل  ػػنلخػػءرجلبحعماػػ لبجػػنتلبحثء   ػػءفلْننمػػ لبسػػ ط،عم لم طثمػػثلدرسػػٌنل ػػنلدرلسلبحػػربد البحرتمػػ العلػػىلعشػػنحتلطء    

بالسءسم لحلربد ا(لبح ءي ل اهءلبح عنؼلعلىللا حلبحػ رلسلل ػ للملثػ لبحطءحثػءتلحلان اػ عللكػ حبلحضػثطلز ػنلبحػ رسل
لف ج تلبحثء   ءفلغث اًللكثًنبًلعا لبحطءحثءتلذ بلبمل ا ع،لله ف لْننم لبحربد البذلل

  عنف ل  لللا حلبح رلسللا  ايمهلابحاقث لحلطءحثءت. -6
  قءبلز نلبح طثمثلحك لدرسل نلدرلسلبحربد ا. -0
  عنف ل  للمفءع لبحطءحثءتللملثلهنلح رلسلبحربد ا. -5

ل(لدغمل .04ل-02ل نلخ،ؿلبح جنم لبالس ط،عم للج لبفلز نلمطثمثلبح رسلبح ب  ليق  نؽل 
 الصورة النهائية للربانمج

البهػ بفءًلعء ػ للخءصػ لل ل  ػ للعػنضلملف ػ ل(لدرسػءًللكػ لدرسلخ ػ ل61ي ك فلبحربد الم ػم  هلبحاهءئمػ ل ػنل 
لحلان ا علفضً،لعنلبحل صللبال  ل للبح انءرينللبح بجبلبحثمي،للذ بليك فلبحربد الصءاءًلحل طثمثللبح جنم .ل

 االستنتاجات:
ل نلخ،ؿلعان لبحثء   ءفلولصمءغ للم انمجلدرلسلبحربد النق ا ا

 الد.ابة كءفلصمءغ لدرلسلمق ا لبذلللظءئفلغ حتلب -6
لابة كءفلم ظمفلبح رلسلح اانم لج بنبلبخنلل نلبحشخ م . -0

 التوصيات:
 علىلبملقالحٌنلوللزبرحتلبحرتمم لبالس فءدحتل نلدرلسلبحربد الولبحعانلم لبحرتم ي . -6
علػػىلبملقػػالحٌنلولبمل ينيػػ لبحعء ػػ لحلرتممػػ لح كلمػػفل  رسػػءتلعلػػجلبحػػافسللبملنشػػ بتلبحرتمػػ ايتلدبخػػ لبملػػ برسلابعطػػء ل -0

 بحربد الحلطءحثءتللابح ءرللس ؼليظهنلبانله بلبحربد العلىلبح   لبحافقم لح يهن.لدرلس
 ادلقرتحات

 بجنب لدربس ل بانلمند المنم ال ق ا لبذللغ حتلبقدلولماانم لبح فكًنلبالجيءيب( -6
 بجنب لدربس ل بس خ بـلنفسلبحربد الولمنجم لبح بت( -0
 بحض  طلبحافقم .م ظمفلبحربد الباءرللم ربس لحل خفمفل نل -5
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 ادلصادر:
 ادلصادر العربية:

 (،ل  خ لبذللنظنايتلبحشخ م ،لدبرلباءرايلحلطثءع للبحاش،لبحطءئف.6226بجنلرت،لابرمنب،لمنر لمنلعث هللالمنلدحمجل  -6
 رالحػػ للطلثػػ ل(،لفءعلمػػ لمػػند المنمػػ ال قػػ ا لبذللنظنيػػ لمػػ ينلمػػ زبفلولماانمػػ لبح فكػػًنلبحملػػ0268بحربزجنػػي،لحملػػىلعلػػيلع انػػءفلعانػػن،ل  -0

 بملن ل لبالع بدي ،لرسءح ل ءجق ًنلولعلجلبحافسلبحرتم ا،لجء ع لمكني ػلكلم لبحرتمم .
(،لبحقػػػمطنحتللغػػػ حتلبالدلحػػػ لل  رسػػػيلبملن لػػػ لبالع بديػػػ ،لجملػػػ لبحث ػػػ ثلبحرتم يػػػ ل0266بامػػػءين،لصػػػربالمػػػندبفلل قػػػٌنلصػػػءحللصػػػثءح،ل  -5

لبحرتم ي للبحافقم .(،لجمل لبالنثءر،لكلم لبحرتمم52لبحافقم لبحع دل  لبالنقءنم لغقجلبحعلـ    لحلعلـ 
(لبح ب  يػػ للبحػػ بتللبجلقػػ ل ػػ لنكػػ فلمشػػنبًل02(،لبالسػػءسلولبحطػػبلبحافقػػي،ل لػػفلبالاػػطنبابتلبجلء عػػ ل 0261بحنخػػءلا،لخػػٍنل  -0

 .5201بحع دلل2(ل ، ظءتللمقءؤالتللعاءصن،لنشنحتلبالنقءفللبح ط رلبحقا ل6س ايًل 
 ،لبحلءهنحت.6(،ل عججلبمل طل ءتلبحرتم ي للبحافقم ،لبح برلبمل ني لبحلثاءنم ،لط0225جءرل ش ءم ،ل قنللزيابلبحا -4
(،لفعءحم لمند البرشءدال  ع دلبمل بخ لحنفعلغ حتلبقدلح للعما ل ػنل0261بحشهءلا،لشمانء لبحقعم لعثم للفءطان لدمحملبمح لمنيب،ل  -1

ل-501(،لص5(،لبجلػػز ل 64(،لبحعػػ دل 01كلمػػ لبحرتممػػ ،لجء عػػ لماهػػء،لجملػػ ل للبحطءحثػػءتلبملك ئثػػءتلمكلمػػ لبحرتممػػ ،لجء عػػ لبحثء ػػ ،لجملػػ 
516. 

 بالردف.ل-،لدبرلباء  لحلاشنللبح  زيع،لعانءف6(،لبملعججلبحعنيبلح   ي لبمل طل ءتلبحافقم ،لط0260صءحل،لعليلعث لبحن مجل  -1
لملػ ينلبحػ بتللبحقػػل ؾلبح  كمػ اللبحقػانءتلبحقػػ ي ل(،لبحللػثلبالج انػءعيللع،غ ػػهلملػ حتلبقدل0260ع انػءف،لزياػبلسػم لعث باانمػػ ،ل  -8

 (لبك  من.01لبح،س ي لح للعما ل نلبملنبهلٌنلم نايً،لجمل لكلم لبالدبب،لجء ع لس هءجلع دل 
(،لبح كء لبح ج بينللع،غ هلابالجيءمم لح للطلث لجء ع لبالغ ىلّن ءفظءتلغزحت،لجمل لبجلء ع ل0265عل بف،لنعانءتللزهًنلبحا بج  ل  -2

ل(،6، م لحل ربسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػءتلبحرتم يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ للبحافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ،لبجمللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لباػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػءداللبحعشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنلف،لبحعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ دل بالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (.46ل-6 ص

(،لدربسػػ لملقػػ  للبالجيءممػػ لحػػ للبحطلثػػ لبجلػػء عمٌنلولبجلء عػػءتلبحفلقػػطمام لملطػػءعلغػػزحت،لجملػػ لجء عػػ ل0221بحفػػنب،لبدءعمػػ لصػػءحل،ل  -62
لبالنقءنم ،لجمل ل   (.6(لبحع دل 8بالزهنلم زحت،لسلقل لبحعلـ 

 ،ل ك ث لبالجنل لبمل ني .6(،لغمءسلغ حتلبقد،ل لمءسلبح اثالماجءحلع،جلبحافس،لط6280ءو،لع، لبح ين،ل كف -66
 (،ل ل   لولبح  لم لبحافقي،لمًنلت،لدبرلبحفكنلبحعنب.6221كانءؿللهىبللكانءؿلبم لشه حتل  -60
 (،لعلجلنفسلبقد،لنشنحتلبالنقءفللبح ط ر،لع دلبك  من.6281اف ظ،لرفع ل  -65
 (،لبملفءهمجلولعلجلبحافس،لبحلءهنحت،ل ك ث لبالجنل لبمل ني .6286ص،ح،ل لخممانن، -60
رسػػءح ل ءجقػػ ًنلل(،باػػنلبسػػل بل ػػ لبملشػػك،تلولماانمػػ لغػػ حتلبالدلحػػ للطػػ،بلبملن لػػ لبمل  سػػط ،0262بمحػػ ل،صػػفء لغءسػػجلعثػػ هللال  -64

 ،كلم لبحرتمم لبالصانعيل،جء ع لدايذل.
لبالنقػػػػءنم ل0221بمػػػػ لشػػػػنؼل،سػػػػعم لسػػػػثع فل لبجنػػػػنسل،  ريس،منرػػػػ لمػػػػ زينلصػػػػ نبلال،كانػػػػءؿ -61 (، اهجمػػػػ لبحث ػػػػ لبحعلانػػػػيلولبحعلػػػػـ 

 ،دبرلبحل ث لحلاشنل،بجلزبئن(.0،ط
للبالج انءعم للبالنقءنم ،ط0265بحثقم ينل،دمحملس يلج  -61  ،دبرلبحفكنلبحعنيبل،بحلءهنحت.6(،بسءسمءتلبحث  لبحعلانيلولبحعلـ 
،دبرلبملقػًنحتلحلاشػنللبح  زيػعل4  خ لبذلل اءهالبحث  لولبحرتمم للعلجلبحافسل،ط(،0260عثءسل،دمحملخلم ل،دمحملمكنلن ف للبخنلفل  -68

 لبحطثءع ،لعانءفلبالردف.
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 (لماانم لبح فكًنلبحاءغ لولبح ربسءتلبح ءرحلم ل،بطنل  لدك  ربهل،جء ع لابم ل،كلم لبحفا فلبجلانمل .0221بحقثي،رن لعليل قٌنل  -62
 ،دبرلبملعنف لبجلء عم ل_بالسكا ري .0سءسم لحلشخ م ،ط(،بالمعءدلبال6281عث لبخلءحثل،بمح لدمحمل  -02

 ادلصادر األجنبية:
21- Bellak, c. (1989), The broad role of Ego Funtion assessment, in  s. wetzler & 

M.Katz (Eds), contem proks approaches to psychological assessment (pp.270- 
295). New york Brunner, Mazel. 

22- Bjorklund, p, (2000). Assessing ege strength, spinning strow.in to gold 
perspectives in psychiatric car, 36 (1), 14- 23. 

23- Francis, Tarlor, (2010), Eog strength, psychology Research and Reference. 
24- Hall, Michael, (2010), super- charge your Ego- strength, Nearo- Semantics. 
25- Hall. L. Michael (2000), Duper- charge your Ego- strength, Ph. D. wales UK: crown 

House Publications. 
26- APA Dictionary of Psychology, (2020),American Pchologica, http\\www.apa.orgl 
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