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خطة البحث
قسمت موضوعي ىذا الذي تحدثت فيو عف المشاكؿ التي تحدث أثناء وقت الفسحة
حيث قمت بتقسيـ بحثي ىذا إلى اآلتي:
المقدمة
فكرة الدراسة
مشكمة الدراسة
الفئة المستيدفة لمدراسة
أىمية الدراسة
أىداؼ الدراسة
تساؤالت الدراسة
عينة و حدود البحث
منيجية الدراسة
مصطمحات الدراسة
الدراسات السابقة
المبحث األول  /اإلطار النظري  /المشكالت التي تحدث أثناء وقت الفسحة
المبحث الثاني  /المشكالت النفسية التي تحدث لمطالبات أثناء وقت الفسحة
التوصيات
الخاتمة
االستبانة
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
المقدمة
الحمد هلل رب العالميف  ،الحمد هلل القائؿ في كتابو العزيز ( اق أر باسـ ربؾ الذي
خمؽ)  ،والصالة  ،والسالـ عمى النبي األميف سيدنا محمد  ،وعمى آلو  ،وصحبو
وسمـ أجمعيف إلى يوـ الديف  ،وبعد ...
لقد صدؽ مف قاؿ :إف الوقت ىو الحياة ،وانيما وجياف لعممة واحدة ،فما األياـ إال
صفحات تقمب في كتاب حياتنا ،وما الساعات في تمؾ األياـ إال كاألسطر في
تباعا
صفحاتيا ،التي سرعاف ما تختـ الصفحة لننتقؿ إلى صفحة أخرى .. .وىكذا ً
حتى تنتيي صفحات كتاب العمر ..وبقدر ما نحسف تقميب صفحات أيامنا تمؾ
نحسف االستفادة مف كتاب حياتنا ..وبقدر استغاللنا ألوقاتنا نحقؽ ذواتنا ونعيش
حياتنا كاممة غير منقوصة.
وأف المدرسة ىي البيئة المناسبة لمتعمـ والتربية بعد األسرة ،وال يجيؿ الكثير أىمية
التوعية االسالمية في كؿ مكاف وخاصة في المدارس لذا أحببت أف أقدـ لكـ في
موضوعي ىذا بعض البرامج التي قدمتيا لمطالبات والقت قبوؿ عند البعض وأحببت
أف أفيد أخواتي ممف تيميا الدعوة إلى اهلل وتعديؿ السموؾ الخاطئ لدى بعض
الطالبات واستغالؿ أوقاتيف بالمفيد ألف الفراغ مفسده لممرء إف لـ يحسف استغاللو.
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ومف خالؿ موضوعي ىذا سوؼ أتحدث عف المشاكؿ التي تحدث أثناء وقت الفسحة
وذلؾ محاولة جمع طالبات كؿ مرحمة في حمقات منظمة أثناء وقت الفسحة لما
أدركت مف خطورة اختالط الطالبات األصغر سنا مع األكبر سنا وىذا االختالط قد
يؤدي إلى نتائج عكسية في المستقبؿ لذا قمت بجمع كؿ طالبات مرحمة داخؿ حمقات
مغمقة وحتى تسيؿ عممية اختالط الطالبات مع أقرانيف الطالبات في نفس المرحمة
لسيولة المتابعة واإلشراؼ عمى الطالبات أثناء وقت الفسحة فارتأيت أف أطرح
موضوعي ىذا أال وىو مشكالت الطالبات أثناء وقت الفسحة وأتمنى أف أوفؽ في
إعدادي ليذا البحث بالصورة التي تخدـ عجمة المجتمع المدرسي.
* فكرة الدراسة:
جاءت فكرة التحدث عف مشكالت الطالبات التي تحدث أثناء وقت الفسحة نتيجة لما
لوحظ في اآلونة األخيرة مف اختالط الطالبات مع مف أصغر منيف سنا  ،كما أف
حدوث بعض المشاكؿ أثناء وقت الفسحة ،ومما دفعني لمحاولة جمع الطالبات داخؿ
حمقات منظمة أثناء وقت الفسحة وحصر كؿ طالبات مرحمة في دائرة مغمقة وذلؾ
منعا الختالط الطالبات األصغر سنا مع الطالبات األكبر سنا في وقت الفسحة وىذا
االختالط الذي يكمف في تعمـ سموكيات واتجاىات قد تكوف غير مناسبة لسنيف إلى
جانب ذلؾ محاولة تعويد الطالبات عمى االختالط مع أقرانيف مف الطالبات في

5

سنيف لتييئتيف في التدرج السموكي في مراحميف القادمة  ،وتعويدىف عمى عدـ
مجالسة مف ىف أكبر سنا.
ولذلؾ ابتكرت أنا مدرسة في االبتدائية الثالثوف بعد المائة فكرة إقامو مشروع " تنظيـ
حمقات دائرية منظمة في وقت الفسحة حيث يتـ مف خالليا تناوؿ وجبة اإلفطار في
الفسحة بحيث تقوـ المعممات في الفصوؿ بمتابعة الطالبات في الصؼ ثـ تنزؿ
معيف إلى الساحة ويجمسف لتناوؿ الوجبة ومف ثـ يقمف برمي المخمفات في سمة
الميمالت  ،ثـ يعدف ويجمسف في ىذه الحمقات الدائرية ،وبيذه الطريقة وبتفعيؿ
المناوبة الداخمية وتعاوف المعممات مما يجعؿ الطالبات يكتسبف العادات السميمة في
األكؿ ويتعممف العادات الصحيحة في استغالؿ الوقت وبث فييف روح التعاوف
االجتماعي وقمة المشاكؿ والمشاجرة التي غالبا ما تحدث بيف طالبات المراحؿ األولى
في وقت الفسحة ،والتي قمت بفضؿ مف اهلل بنسبة  %ٜٜعف طريؽ ابتكاري
الشخصي ليذه الحمقات.
مشكمة الدراسة:
تعيش طالبات المدارس خالؿ الفسحة عالما مختمفا وسط مراقبة دقيقة مف معممات
المدارس ،ورغـ ذلؾ ال أحد ينكر وجود تجاوزات في ىذا العالـ.
والحظت أف الطالبات داخؿ المدرسة يعيش كؿ منيف في عالـ آخر ،فبعضيف تبقى
وحيداً ،وأخريات يشكمف جماعات لمصداقة واخافة اآلخريف ،ورغـ قصر وقت الفسحة
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إال أنو يشيد سموكيات طالبية الفتة تتعدى كثي ار اليدؼ الذي خصصت مف أجمو
وىو تناوؿ وجبة اإلفطار.
الراصد لكيفية قضاء الطالبات لوقت الفسحة يخرج بحصيمة مف السموكيات التي قد
تكوف غائبة  ،ويختمؼ قضاء وقت الفسحة بيف طالبة وأخرى.
وفي ضوء ما سبؽ فإف مشكمة الدراسة تكمف في فحص ،وتبياف أبرز األساليب
العممية المتبعة في إدارة وقت الفسحة عف طريؽ الحمقات المنظمة لجموس الطالبات
داخؿ حمقات كؿ مرحمة عمى حدة وتناوؿ فسحتيـ بصورة منظمة ،وكذلؾ استعراض
تحد مف مشروع الحمقات المعدة في وقت الفسحة.
لممعوقات التي ّ
* الفئة المستهدفة لمدراسة :
سوؼ يتـ تنفيذ ىذه الدراسة لجميع طالبات المرحمة االبتدائية المختمفة في مدرستي ،
وتضـ كافة الطالبات داخؿ حمقات منظمة لكؿ مرحمة عمى حدة لتناوؿ وجبة
اإلفطار.
*أهمية الدراسة:
يستمد البحث أىميتو مف موضوع الدراسة استغالؿ وقت الفسحة لدى الطالبات أثناء
تناوليـ وجبة اإلفطار وتنظيميف داخؿ حمقات دائرية في فناء المدرسة ،وأرى أنا
كباحثة أف اىمية البحث عمى الصعيد العممي تكمف حوؿ معرفة وتحديد األساليب
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العممية إلدارة وقت الفسحة ومحاولة منع اختالط طالبات المراحؿ المختمفة مع
بعضيف البعض.
أما عمى الصعيد العممي ،فأن أهمية البحث تقوم عمى ما يمي:
ندرة الدراسات واألبحاث المتعمقة بمجاالت المشاكؿ التي تحدث أثناء وقت الفسحة
في داخؿ البيئة المدرسية ،مما قد يجعؿ مف ىذه الدراسة إضافة أصمية إلى المعرفة
العممية في ىذا الخصوص.
أهداف الدراسة:
تيدؼ ىذه الدراسة إلى النقاط التالية:
 احتواء الطالبات داخؿ حمقات دائرية ،أثناء تناوؿ وجبة االفطار في وقت
الفسحة وذلؾ مف خالؿ حصر كؿ صؼ دراسي ابتداء بالصؼ األوؿ وانتياء
بكافة الصفوؼ عمى حدة.
 تقميؿ المشاكؿ التي تحدث أثناء وقت الفسحة.
 حصر الطالبات داخؿ حمقات لسيولة متابعتيـ ومراقبتيـ.
 تطوير الطالبات ثقافيا واجتماعيا مف خالؿ الحمقات التي يتـ تكوينيا وقت
الفسحة.
 تقوية عالقات الطالبات ببعضيف البعض مع نظيراتيف الالتي في نفس
سنيف.
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 تشغيؿ عدد أكبر مف الطاقات وتحريؾ كوامف اإلبداع.
 كما تيدؼ المدرسة بصفة عامة إلى الحد مف المشاكؿ التي تحدث في وقت
الفسحة واالستفادة واستغالؿ الوقت بما يعود بالنفع عمى الطالبات وغرس
السموكيات الصحيحة في نفوس الطالبات وتعويدىف عمى التركيز واالنتباه.
 المحافظة عمى النعمة وذلؾ مف خالؿ رمييا في صندوؽ خاص بيا.
 تنظيـ الطالبات في نياية وقت الفسحة في طابور لتييئيـ لدخوؿ الفصوؿ.
تساؤالت الدراسة :
 لماذا كؿ ىذه التجاوزات الطالبية التي تحدث عادةً وقت الفسحة؟
 ىؿ وقت الفسحة طويؿ لتتـ فيو ىذه التجاوزات؟
 ىؿ كؿ ىذه المشاكؿ تحدث نتيجة اختالط الطالبات مع مف ىف أكبر منيف
سنا؟
 ىؿ يمكف السيطرة عمى الطالبات أثناء وقت الفسحة؟
 كيؼ تستطيع المديرة أف تمارس اإلدارة الجيدة في جميع شؤوف حياتيا الدينية
والدنيوية بما يخدـ مصمحة العمؿ المدرسي الموكؿ إلييا؟
أىميتو في القرآف الكريـ و َّ
 ما ىو تعريؼ الوقت؟ وما َّ
السنة المطيَّرة؟ وكيؼ
اإلنساف وقتو في ضوء القرآف الكر ِيـ و َّ
السنة النبوية وأقواؿ السمؼ؟
ُي ِدير
ُ
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 ما ىي الواجبات الممقاة عمى عاتؽ المديرة ،وما ىو انطباع الطالبات عف
الحمقات الدائرية أثناء فسحتيف ؟
ات والوسائؿ المستخدمة في تنظيـ إدارة الوقت؟ وما ىي أبرز
 ما ىي األدو ُ
التطور التاريخي؟ وما ىو
المناىج المستخدمة لإلدارة الفعَّالة لموقت مف خالؿ
ُّ
المنيج الجديد في إدارة الوقت بفعالية؟
ُ
عينة و حدود البحث :
تتمثؿ عينة الدراسة التي وضعتيا أنا معممة في االبتدائية الثالثوف بعد المئة  ،وىي
مدرسة موجودة بمنطقة مكة المكرمة  ،والمنطقة الجغرافية التي تـ فييا اختيار العينة
ىي منطقة( مكة المكرمة) ومف شأنيا أف تضيؼ قوة ومصداقية إلى العينة ،التي تـ
اختيارىا إلجراء البحث التطبيقي عمييا.
منهجية البحث:
استخدمت الباحثة في ىذا البحث المنيج الوصفي التحميمي
مصطمحات الدراسة:
0ـ الفسحة :
مجاالً ُمح َّدداً ُ ،ب ْرىةً ِمف ا ْلوْق ِت.

10

1ـ حمقات.
وىي عبارة عف حصر الطالبات وجموسيف في شكؿ حمقات دائرية بجانب بعضيف،
بحيث كؿ فصؿ منفصؿ عف اآلخر.
2ـ منظمة :
المنظمة ىي مجموعة مف االفراد ليـ ىدؼ معيف ،يستخدموف طريقا أو أكثر
لموصوؿ اليو.
3ـ وقت :
أف الوقت ىو الكـ المتقطع مف الزمف سواء كاف ىذا الكـ قصي اًر أو طويالً  ،وتقسيـ
الوقت وتوزيعو بما يسمح االستفادة منو  ،يمثؿ أحد اىتمامات اإلدارة الحديثة
المعاصرة وبما يعرؼ اآلف بمفيوـ إدارة الوقت.
3ـ الفسحة:
ىي وقت محدد يمنح لمطالبات مجاز مف قبؿ اإلدارة العامة لمتربية والتعميـ وغالبا ما
تكوف بعد الحصة الثالثة في مدة ال تقؿ عف خمسة عشر دقيقة ،والتي مف خالليا
تتمكف الطالبات مف تناوؿ وجبات اإلفطار الخاصة بيف.
الدراسات السابقة:
نسبة لحداثة الفكرة والتي تعتبر مف اجتيادي الخاص مف خالؿ كمعممة لمدرسة
االبتدائية الثالثوف بعد المئة.
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المبحث االول الثاني
اإلطار النظري  /المشكالت التي تحدث أثناء وقت الفسحة
أهم مشاكل طالبات المرحمة االبتدائية في وقت الفسحة:
ساحة المدرسة يعني المعب والتخمص مف قوانيف الصؼ .ويرى االختصاصيوف أنو
مكاف استراحة ضرورية تساعد التمميذات في تحمؿ نيار المدرسة الطويؿ ،إال أف
ساعة الفسحة قد ترىب بعض األطفاؿ .ففي الساحة الطالبة وحدىا ومف دوف أىميا
مجتمعاً حقيقياً ىو صورة مصغرة عف المجتمع الكبير خارج المدرسة .فالساحة ىو
المكاف الذي تتعمـ فيو الطالبة أمو اًر ال يمكف تعمميا في الكتب وتتعرؼ عمى معاني
االختالؼ والالمباالة والوجود بيف حشد مف الناس واالنعزاؿ أو الوحدة .وتختبر في
الساحة قدرتيا عمى االنسجاـ مع اآلخريف أو النفور منيـ وفؽ قواعد جديدة ،وبحجة
الميو يمر بتجارب أساسية يمكف أف تكوف بناءة أو صادمة .وىذا كمو يرتكز عمى
سموؾ الطالبات في المراحؿ المتقدمة تجاه الطالبات في المراحؿ الدنيا .ويؤكد
يزود الراشدوف الطالبة بالسمات التي تحتاجيا،
التربويوف أنو مف الضروري أف ّ
فالعنؼ موجود في ساحة الحضانة ومف واجب الراشد أف يرسخ في الطفؿ مفيوـ
تدبر أمرؾ» أو «ليس األمر
احتراـ اآلخريف وتجنب األجوبة البسيطة كالقوؿ مثالً « ّ
ميماً» عندما يتعرض لمعنؼ.
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كيؼ يمكف تفسير مشيد الطالبات في ساحات المدرسة؟
البحث عن الهوية في الساحة
تفتش الطالبة في الساحة عف أتراب ليا تكتشؼ مف خالليف ىويتيا .فالبنت تبحث
عف شمة صديقات تمعب معيف ،وتجد فييف الحماية والطمأنينة في الساحة وكذلؾ
الصبي ،وىما بذلؾ يتعمماف أمو اًر مختمفة .فالتمميذ في المرحمة االبتدائية يحتاج إلى
الكثير مف الحب ويتحمؿ في الساحة الكثير مف العنؼ ،فتكوف شمة األصدقاء
يعوضو عف النقص العاطفي الذي يشعر بو في غياب األىؿ.
المرتع اآلمف الذي ّ
تمميذتان تتشاجران
يجب مالحظة الشجارات العدوانية الممزوجة بالسعادة التي تحدث بيف الطالبات.
وتكشؼ ىذه الشجارات عف لذة المواجية مع اآلخر ومعرفة قوتو الذاتية بالمقارنة مع
اآلخر .و"الشجار العدواني أو السادي" ،كما يسميو عمـ النفس ،يصير أم اًر خطي اًر
إذا استمرت الطالبات في ممارستيا ضد أترابيف خصوصاً عندما تظير متعة في
عنفتيا،
إيذاء األخريات تصؿ أحياناً إلى رغبة في ترؾ آثار عمى الطالبة التي ّ
كاإلزرقاؽ الذي تتركو العضة مثالً .وىي تريد إثبات قوتيا الجسدية وليس مقارنتيا
تدخؿ األىؿ،
باألخريات .وينصح عمماء النفس بوجوب تدخؿ إدارة المدرسة ،قبؿ ّ
بأف تضع القوانيف الصارمة وتعاقب مف ال تتقيد بيا .وليس عمى األىؿ أف يتدخموا
سميما.
عندما يكوف رد فعؿ اإلدارة ً
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فتاتان تتناقشان في أمور تشغمهما
تعتبر ساعة الفسحة فرصة سانحة لمطالبات لمتحدث عف األمور التي تشغؿ تفكيرىـ
دوف رقابة الراشديف .فيـ يناقشوف األمور بحرية ،مما يسمح ليـ بمعالجة مشكالتيف
المتشابية ،واكتشاؼ طرؽ جديدة لمتفاعؿ ،والتعبير عف آرائيف بحرية .فالساحة ىي
المكاف المفضؿ لتوطيد عرى الصداقة .ولألسؼ غالباً ما يتصرؼ األىؿ بسمبية تجاه
حرية الطفمة في التعبير.
مجموعة فتيات يتعاركن مع فتاة واحدة:
مف المألوؼ رؤية مجموعة فتيات في المرحمة االبتدائية يتشاجرف مع فتاة واحدة أو
يمنعف أفراد الشمة مف التحدث معيا ،وىذا أمر خطير ألف منع أفراد الشمة مف
التعامؿ مع األخريات تفقدىف حريتيف خصوصاً في اختيار صديقاتيف ،وىذا أيضاً
أمر مؤذ جداً بالنسبة إلى التمميذة المنبوذة .لذا مف الواجب عمى األىؿ أو إدارة
المدرسة التدخؿ لحؿ ىذه المشكمة.
تمميذة تجمس وحيدة في إحدى زوايا الساحة:
ليس بالضرورة أف تكوف التمميذة الوحيدة تمميذة منبوذةً ،فيناؾ فتيات سعيدات
بوحدتيف ،وأخريات في حاجة إلى وقت يراقبف فيو األخريات .ويمكف أف تكوف الطفمة
تمر بمرحمة صعبة أو أنيا غاضبة مف أترابيف أو أنيا تمر بمرحمة تجعميا مكتئب ًة.
في المقابؿ ،عمى األىؿ التدخؿ إذا الحظوا أنيا حزينة جدًا ،فإذا كاف سبب المشكمة
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زميالت الصؼ عمييـ التحدث إلى إدارة المدرسة .أما إذا كاف سببيا الطفمة فعمييـ
نفسي.
عرض األمر عمى اختصاصي ّ
دور المدرسة
صحيح أف األمور التي تحدث في الساحة تختمؼ عف تمؾ التي تحدث في الصؼ
لممدرسة
إال أف ساعة الفسحة تخضع لقوانيف المدرسة ،و مف المفروض أف يكوف
ّ
المراقب في الساحة دور تفاعمي ويعرؼ بالمشكالت التي مف الممكف أف تحدث بيف
التمميذات .ويشدد التربويوف عمى ضرورة التنسيؽ بيف المدرسة واألىؿ .فإذا الحظ
مراقب الساحة سموكاً غير مألوؼ عند التمميذة ،عمييا أف تتحرى األمر وتبمّغ األىؿ
كي يتعاونوا في إيجاد الحموؿ المناسبة .واذا الحظ األىؿ بدورىـ أي تغيير مقمؽ في
سموؾ ابنتيـ في المنزؿ ،عمييـ أف يعرفوا الدافع وراء ذلؾ .فمثالً إذا صارت الطفمة
تتصرؼ بعنؼ مع شقيقتيا أو العكس ،ولـ يكف السبب حدثاً طارئاً في المنزؿ ،عمييـ
أف يسألوا المدرسة ،فربما تعرضت الطفمة ىناؾ لمعنؼ عمى يد طفمة آخري.
وايضا ىنالؾ بعض المشكالت الطبيعية التي تحدث أثناء وقت الفسحة والمتمثمة في:
ٔػ الجري في الساحة.
ٕػ المعب بقوارير الماء مما يؤدي إلى خطر االنزالؽ لمطالبات .
ٖػ االزدحاـ عند مقصؼ المدرسة مما يجعؿ بعض الطالبات ال تشتري فسحتيا
وتظؿ جائعة .
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ٗػ أذية طالبات الصفوؼ العميا لطالبات الصفوؼ الدنيا .
٘ػ عدـ النزوؿ لمفسحة مبك ار والجموس في الفصؿ.
ٙػ إلقاء النفايات في األرض .
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المبحث الثاني
المشكالت النفسية التي تحدث لمطالبات أثناء وقت الفسحة
إف المرحمة االبتدائية مف أىـ المراحؿ وأشدىا خط اًر إذ يتقرر خالليا نوع الشخصية
التي سيكوف عمييا الفرد فيما بعد  ،فيي بمثابة األساس الذي يتـ عميو البناء الخاص
بتكويف شخصية فتاة الغد  ،أي المواطنة التي نرجو أف تكوف ناجحة .
وتعتبر خبرات األطفاؿ في ىذه المرحمة مع بيئتيا التي تعيش فييا غاية في األىمية،
فيي تتعرض خالليا لمشاكؿ نفسية تحدث ليا بصورة مستمرة ومتكررة مما يدعو أف
يدرؾ اآلباء واألميات أف الطفمة تحتاج إلى العناية والعطؼ والتفيـ لحاجاتيا النفسية
في أثناء رعايتيا والواقع أف الغالبية الكبرى مما يطمؽ عميو اسـ مشاكؿ الطفولة إنما
يرجع الوقاية منيا إلي الوالديف  ،فإف الطفولة في ذاتيا ال تعد مشكمة  ،وانما المشكمة
عدـ إلماـ كثير مف اآلباء واألميات والمربيف بخصائص ىذه المرحمة  ،وعدـ صبرىـ
عمى تناوؿ مواقفيا المختمفة باألناة والحكمة  ،بؿ يعامالف الطفمة مف خالؿ أنانية
ذاتية تجعميما يحاوالف صياغة الطفمة قس اًر  ،ووفقاً لنموذج أو خياؿ معيف .
ومن أهم المشاكل التي تواجه طفمة المرحمة االبتدائية :
الغيرة والخوؼ والخجؿ والقمؽ واالكتئاب النفسي  ،إضافة إلي بعض المشاكؿ التي
يظير أثرىا عمي عادات الطفمة وسموكياتيا مثؿ مص األصابع وقرض األظافر
،والعيوب الكالمية .
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الغيرة:
فيي إحدى تمؾ المشاكؿ  ،ويجب عمي األسرة تقبؿ ذلؾ مف الطفمة واعتبارىا ظاىرة
طبيعية وفي نفس الوقت ال تسمح بنمو ىذه الظاىرة  ،وتحوليا إلي ظاىرة عدوانية أو
غير صحيحة  ،فالقميؿ مف الغيرة مطموب ومفيد وحافز لمتفوؽ والنجاح ومف أسباب
الغيرة غير الطبيعية :ضعؼ الثقة بالنفس ،ووالدة طفؿ جديد  ،وعدـ العدالة في
المعاممة بيف األبناء  ،والموازنة الدائمة بينيـ .
الخوف:
فيو حالة انفعالية داخمية طبيعية يشعر بيا اإلنساف في بعض األوقات ،وفي بعض
المواقؼ ،ولكف الخوؼ الكثير والمتكرر ،وألي سبب يكوف خوفاً غير طبيعي أو خوفاً
مرضياً وكمما كبرت الطفمة قمت تمؾ المخاوؼ .ومف مصادر المخاوؼ المرضية:
القمؽ والخوؼ الزائد لدى اآلباء واألميات عمى األبناء ،الخوؼ مف المجيوؿ ،ومف
الموت ومف الظالـ ولكي نعالج ىذه الظاىرة لدى األطفاؿ البد مف أمور عدة منيا:
ٔ -إحاطة الطفمة بجو مف الدؼء والحناف الذي يشعره باألمف والطمأنينة.
ٕ -تربية الطفمة عمي االستقاللية واالعتماد عمى النفس.
ٖ -إبعاد الطفمة عف مثيرات الخوؼ.
ٗ -مساعدة الطفمة عمى تجاوز المواقؼ المرتبطة بانفعاالت الخوؼ.
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الخجل:
فيو مف النزعات اإلنسحابية المعوقة لمنشاط االجتماعي المضعفة لدوافع العمؿ
واإلنتاج.
ومن أسباب الخجل المرضي:
العيوب الجسمانية  -الضعؼ العاـ – التأخر الدراسي – عدـ اعتماد الطفمة عمى
نفسيا – السمطة الوالدية – العالقة بيف الوالديف.
ومف مظاىره :
أحالـ اليقظة – التردد الدائـ – الحساسية الزائدة – الميؿ إلي العزلة.
ومن سبل عالج تمك الظاهرة:
ٔ -توجيو الطفمة إلى طريقة تبني فييا شخصيتيا المستقمة.
ٕ -استغالؿ قدرات الطفمة ،وتنمية مواىبيا.
ٖ -العمؿ والنشاط والثقة بالنفس.
وأما القمؽ واالكتئاب النفسي فمف أسبابو :التيديد المستمر لمطفمة ،التسمط والقسوة
عمييا ،تعرض الطفمة لصعوبات متكررة.
ومف مظاىره عمى سموكيات الطفمة :كثرة الحركة وعدـ االستقرار ،اضطراب النوـ
واألكؿ ..
ولموالديف األثر الفعاؿ في عالج التوتر وازالة االكتئاب مف الطفمة وغرس الثقة فييا.

19

طريقة التجربة
ٔػ طمبت مف إدارة المدرسة تقسيـ الفسحة إلى فحستيف فسحة لمصفوؼ األولية
وفسحة لمصفوؼ العميا وقد وافقت إدارة المدرسة عمى ذلؾ مما قمؿ مف مشاكؿ
الطالبات واالزدحاـ عمى المقصؼ.
ٕػ تقسيـ ساحة المدرسة إلى ٖ أقساـ في القسمة:
األولى :الجانب االيسر لمصؼ األوؿ والساحة الوسطى لمصؼ الثاني والجانب
األيسر لمصؼ الثالث.
الفسحة الثانية:
الجانب األيسر لمصؼ الرابع.
واألوسط لمصؼ الخامس.
الجانب األيمف لمصؼ السادس.
ىذه التقسيمات قممت مف حدوث المشاكؿ مما ساعد الطالبات االجتماع والتوافؽ مع
أقرانيـ في المدرسة.
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رسم توضيحي يوضح فكرة التجربة

رسم توضيحي لمصف األول والثاني والثالث

الصف الثالث في
القسمة األولى

الصف الثاني في
القسمة األولى

الصف األول في
القسمة األولى

رسم توضيحي لمصف الرابع والخامس والسادس

الصف السادس في
القسمة األولى

الصف الخامس في
القسمة األولى
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الصف الرابع في
القسمة األولى

بسم اهلل الرحمن الرحيم
أداة الدارسة  /االستبيان
أختي الغالية حفظؾ اهلل
السالـ عميكـ و رحمة اهلل و بركاتو  ،و بعد :
مع أمنياتي لؾ بالتوفيؽ والنجاح في الداريف في الدنيا واآلخرة  ،فإنني أضع بيف
يديؾ ىذه االستبانة وىي تتعمؽ بإجراء دراسة عنوانيا ((مشكالت الطالبات أثناء وقت
الفسحة )) .

لذا فإنني أرغب منؾ التكرـ باإلجابة عمى ىذه األسئمة مع مراعاة ما يمي:

ٔ) الحرية في اإلجابة و توخي الصراحة و األمانة .
ٕ) كتابة االسـ أمر غير إلزامي .
شاكرة لكف مقدماً ما تقدـ منؾ مف إجابات و ما بذلتو مف جيد في إنجاز ىذه
االستبانة والوصوؿ إلى أفضؿ النتائج  ،راجية مف اهلل أف يرعاؾ و يحفظؾ.
الباحثة
الرقـ

أوافؽ

األسئمة

بشدة

ٔ

اختمط مع مف ىـ أصغر مني سنا .

ٕ

تحدث بعض المشاكؿ أثناء وقت الفسحة.

ٖ
ٗ
٘

أجمس مع الطالبات مف ىـ في سني داخؿ
حمقات مغمقة في وقت الفسحة.
اختمط بمف ىـ في صفي سموؾ يساعدني في
التعمـ عمى السموكيات التي تتناسب مع سني.
الجموس مع أقراني يساعدني في التقميؿ مف
المشاكؿ أثناء وقت الفسحة.
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أوافؽ

ال
أوافؽ

ٙ
ٚ
ٛ

الجموس في حمقات مغمقة أثناء وقت الفسحة
تقمؿ مف حدوث المشاكؿ.
استغؿ وقت الفسحة في بعض األنشطة
الترفييية لتفادي المشاكؿ أثناء وقت الفسحة.
طوؿ وقت الفسحة يؤدي إلى حدوث المشاكؿ
المشاكؿ وقت الفسحة تدفعني لمتغيب عف

ٜ

الدراسة تفاديا لممشاكؿ التي تحدث أثناء وقت
الفسحة.

ٓٔ
ٔٔ

الغاء وقت الفسحة يقمؿ مف حدوث المشكالت
داخؿ فناء المدرسة
إف الفسحة ميمة جداً خاصة لمخروج مف حالة
الجوع التي نشعر بيا

استغؿ وقت الفسحة لمقاء الزميالت وأخذ قسط
ٕٔ

مف الراحة لكنيا ليست فرصة أبدا لميرب مف
المدرسة

ٖٔ
ٗٔ

إذا ألغيت الفسحة لف استطيع التركيز أثناء
الشرح لطوؿ اليوـ الدراسي.
الفترة الزمنية لوقت الفسحة كافية لي.؟
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تحميل النتائج ومناقشتها
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التوصيات
ومف خالؿ عرضي لبحثي المتواضع ىذا لخصت ببعض التوصيات لمتخمص مف
ىذه المشكالت والمتمثمة في اآلتي:
ٔػ عمؿ حمقات منظمة أثناء وقت الفسحة لحصر كؿ طالبات مرحمة عمى حدة .
ٕ ػ عمؿ صندوؽ كبير داخؿ فناء المدرسة نكتب عميو صندوؽ حفظ النعمة لوضع
جميع المتبقي مف الطعاـ داخؿ ىذا الصندوؽ .
ٖػ وضع لواصؽ إرشادية تنيي عف المعب بالقوارير أثناء وقت الفسحة .
ٗ .زيادة عدد المراقبات في وقت الفسحة .
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الخاتمة
الحمد اهلل الذي وفقني في إنياء بحثي ىذا والذي تحدثت فيو عف المشاكؿ التي
تحدث أثناء وقت الفسحة  ،لدى طالبات المرحمة االبتدائية  ،حيث تحدثت عف أىـ
المشاكؿ التي تحدث في ساحة المدرسة أثناء وقت الفسحة  ،كما تحدثت عف بعض
المشاكؿ النفسية التي تحدث لدى الطالبات أثناء وقت الفسحة وكيفية التخمص مف
ىذه المشاكؿ  ،وأتمنى مف العمي القدير أف أكوف قد وفقت في إعداد بحثي ىذا واهلل
الموفؽ ...
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المراجع
ٔػ مصطفى عبد المعطي ،االضطرابات النفسية في الطفولة والمراىقة  ،دار القاىرة
 ،طٔ ٕٖٓٓ ،
ٕػ عكاشة عبد المناف " الخوؼ والقمؽ عند األطفاؿ  ،دار الجيؿ  ،بيروت  ،الطبعة
االولى  ، ٜٜٜٔ ،ص ٖٔ .
ٖػ أحمد محمد الزغبي  :مشكالت األطفاؿ النفسية والسموكية  ،دار الفكر دمشؽ ،
الطٔ  ،ٕٓٓ٘ ،ص ٕٕ
ٗػ مايسة أحمد النباؿ  ،الخجؿ وبعض أبعاد الشخصية  ،دار المعرفة الجامعية ،
االسكندرية .ٜٜٜٔ ،
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