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 :مقدمة

الوتٌرة التعلٌمٌة ب أهدافهاعلى اختالف أقطابها وسٌاساتها والتربوٌة  ةالمنظوم تهتم   

ائج التعلمات نتفً هذا األثر  تجسدوٌ الفعل التربوي،الكبٌر على  لتأثٌرهاالتعلمٌة نظرا 

ة التعلٌمٌة فً اآلونة مكانة الوتٌروقد زادت أهمٌة و للمتعلمٌن، مًٌالتعل المختلفة فً المسار

، الفسٌولوجٌا، استوجبت تدخل مجاالت عدٌدة من العلوم المختلفة كالبٌولوجٌامما األخٌرة 

الوتٌرة التعلٌمٌة  التً ساهمت فً دراسة وفهم من العلوم غٌرهاعلم النفس و، علم االجتماع

  .التعلمٌة

 تالمٌذأّن األنشطة الفكرٌة لل الكرونوبٌولوجٌةوأعمال الكرونونفسٌة تبٌن من خالل      

، خالل الّسنةاألسبوع وخالل أٌام تتغٌر خالل الٌوم وسلوكات التوافق مع الحالة المدرسٌة و

مستوى بحٌث ٌرتفع  ،بالكالسٌكٌةاألداءات الفكرٌة التغٌرات الٌومٌة للٌقظة وتسمى هذه 

فً بداٌة نخفض وٌ، ةفترة الصبٌحإلى نهاٌة  الصبٌحة من بداٌةاألداء الّنفسً الٌقظة و

، ٌمكن أن ٌتغٌر هذا الملمح تحت تأثٌر الظهٌرةرتفع من جدٌد فً فترة ما بعد ٌل الظهٌرة

 أدائه وانتمائه الجغرافً.  شروطو  عدة عوامل خاصة بالتلمٌذ أو نوعٌة النشاط

المدرسٌة بالتغٌرات البٌولوجٌة والنفسٌة الٌومٌة، األسبوعٌة والّسنوٌة، ترتبط الوتٌرة      

 وفق وتٌرة ٌومٌة خالل الّسنةواألسبوع و خالل الٌومقدرات األطفال على العمل  تتغٌر لذا

الّنوم ومن بٌن التواترات البٌولوجٌة  ،من التواترات البٌولوجٌة التً تحرك الكائنات الحٌة

غه تطوٌر دمابالّنمو و للطفل والذي ٌسمحللدماغ،  ةالّراحة الالّزم فً وقت ٌتمثلالّذي 

 مستوى  انخفاضٌؤدي عدم احترام مدة الّنوم اللٌّلً إلى  ،تذكر ما تعلّمه فً الّصباحو

 األطفال الذٌن ٌحترمون مدة نومهم اللٌّلً خالل األسبوع لدٌهمأّما  لدى األطفال، االنتباه

 .ممرتفعة أكثر مقارنة بغٌره معرفٌةأداءات متوافقة أكثر و اجتماعٌةسلوكات 

مدة الّنوم االنتباه و متغٌرل واألسبوعٌةالتغٌرات الٌومٌة  إلى دراسةالبحث  هذا ٌهدف

اسة دروهً  ابتدائًالسلوك داخل القسم لدى التالمٌذ المتمدرسٌن فً السنة الخامسة و اللٌّلً

الكرونوبٌولوجٌة  مٌدانً بهدف مقارنتها بنتائج تمنراستتٌزي وزو و مقارنة بٌن والٌتً

  .والكرونونفسٌة المدرسٌة



تناول تعرٌف وصٌاغة مشكل ٌالفصل األول أربعة فصول :  إلىٌنقسم هذا البحث كما 

البحث والذي ٌتضمن: الخلفٌة النظرٌة للمشكل، صٌاغة المشكل، تحدٌد الفرضٌات أهداف 

 .للبحث ساسٌةتحدٌد المفاهٌم األالبحث، أهمٌة البحث، وأخٌرا 

 الذي الذي ٌتضمن: القسم األولموضوع وألدبٌات ال أما الفصل الثانً فقد خصص

إلى معطٌات خاصة بمٌدانً الكرونوبٌولوجٌة والكرونونفسٌة، القسم الثانً  تطرقنا فٌه

القسم الرابع  االنتباه،متغٌر تطرقنا فٌه إلى  تناولنا فٌه مدة الّنوم اللٌلً، أّما القسم الثالث

  .السلوك داخل القسم إلى متغٌر فٌه طرقنات

نوع  تطرقنا فٌه إلى الذيلبحث ولمنهجٌة اإلجراءات ال فٌه تناول أما الفصل الثالث

 وتحلٌلها كٌفٌة جمع البٌاناتو البحث أدواتو ٌفٌة اختٌار العٌنةكو دراسة والمنهج المتبعال

وتم  مناقشة النتائجتحلٌل وعرض و تطرقنا فٌه إلىالفصل األخٌر  . أماوأخٌرا حدود البحث

 .االقتراحاتعرض مجموعة من و خاتمةختم العمل بال
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لبحث وفرضٌاته، اصٌاؼة مشكل  ،الخلفٌة النظرٌة لمشكل البحثٌتناول هذا الفصل      

 .المتعلقة به األساسٌة مفاهٌمالوأخٌرا تحدٌد  ة البحثأهمٌكذا الهدؾ من إجرائه و

  الخلفية النظرية لمشكل البحث: -1

 ثقافٌةوتربوٌة و اقتصادٌةو سٌاسٌة محددات على أساس تربويالنظام ال بنىٌ         

مناهج ال، قوانٌنالوادئ مبال كما ٌتضمن مجموعة من، وتكنولوجٌةعلمٌة و اجتماعٌةو

 واألوقات األماكه حىسٌعف المتعلمٌن.تعلٌم وتعلم تسٌر تحدد و الّتً زارٌةوال رٌشامنالو

وفق ٌكىن  انفصهٍةوانعطم األسبىعٍة و أوقات انزاحةو انحزفٍه وأوشطة ذراسةنه انمخصصة

 إنى انزاجعة األوامز االعحبار بعٍه جأخذ وال واالقحصادٌة، االجحماعٍةانسٍاسٍة  األوامز

 أو سا46سهسهة فً  )وقث أي فً وٌجٍب ٌطٍع أن ٌمكىه انمحعهم جهاس كأن   انمحعهم، بٍىنىجٍة

 وقث ضذ سٍزجأن  انمحعهم طبٍعة زغمو أن ٌمكه فال ،(سىىٌة ىحح شهزٌة أو أسبىعٍة سهسهة

 مكنهٌال  وبٌولوجٌة نفسٌة تواتراتٌعٌش وفق وتٌرة حٌاتٌة و كونه والنفسٌةانجسمٍة  قذراجه

  .(Reinberg, 1957)أورد فً:  أن ٌعمل أي شًء فً أي وقت

التوقٌت بوتٌرة المتعلم أثناء تنظٌم  والتعلٌمالتربٌة  مٌدان فً نوالفاعل ٌجب أن ٌهتم     

ترات االبعض بالتوٌفهمها " الوتٌرة المدرسٌة للمتعلم" مصطلح اً ٌطلق علٌهالّتو، المدرسً

 بوضوحمن طرؾ المدرسة،  المفروضة اتوالنشاطتناوب وقت الراحة  ;البٌئٌة بمعنى

 )الرزنامةبأنواعها المدرسٌة عطلحتى الو، واألسبوعًالتوقٌت المدرسً الٌومً فً مثل تت

أو الراشد فً الوضع  الطفل أو المراهقوتٌرة البعض األخر على أّنها; وٌفهمها  ،المدرسٌة(

 والجسمٌة والنفسٌة الخاصةوقتٌة للمسارات الفٌزٌولوجٌة التؽٌرات بال المرتبطالمدرسً 

  .بالفرد

بأن الطفل ٌعٌش حسب وتٌرته  Reinberg, Montagner, Testuأكد باحثون أمثال      

ٌجب أن ٌكون وعلٌه اجتماعٌة، وتٌرة طبٌعٌة أو ثقافٌة ذات  بٌئة  والنفسٌة فًالبٌولوجٌة 

 ترات حٌاةاوالسنوي وتواألسبوعً والتوقٌت المدرسً الٌومً  وتوافق بٌنهناك تطابق 
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تحدث عن الوتٌرة المدرسٌة البد من فعند ال (Fotinos & Testu, 1996) أورد فً;  الطفل

ٌتوقؾ على توافق  للطفل، فاستقرارهالنفسٌة والتفكٌر فً احترام التواترات البٌولوجٌة 

 institut national du sommeil et de) أورد فً:  االجحماعٍةأوقات التعلم مع األوقات 

vigilance,2006). 

مدة بدراسة  ٌهتم مٌدان الكرونوبٌولوجٌةبأن   (    ) Fotinos & Testu ٌرى كل من   

وتنقسم أبحاث هذا  .فً مكان العمل، المصانع والمدارس فكريالالنشاط الجسمً و ؽٌرت

المٌدان على الطفل إلى قسمٌن; دراسة وتٌرة نوم ٌقظة والتؽٌرات الٌومٌة لبعض 

المتؽٌرات; السلوكٌة والفٌزٌولوجٌة، مدة ونوعٌة الّنوم اللٌّلً والّنهاري الّتً تعتمد على 

ذلك إلى  لٌقظة واألداء الفكري، إضافةتكٌؾ السلوك مع الوضع المدرسً وبالتالً مستوى ا

 Mantz et al,1997) .)أورد فً;حسب األطفال وفقا لسنهم وانتمائهم الجؽرافً  ؽٌرمدة الت

 عرفه يذالة" الكرونونفسٌ" مٌدان الكرونوبٌولوجٌة بظهور مٌدان جدٌد ٌسمى ساهم     

 (3895-3891) Fraisse اوأمّ  اته،ذب السلوك تؽٌرات بدراسة ٌهتم مٌدان بأنه leconte 

Lambert (    )  تراتاالٌوم "التو خالل للسلوك الوقتً التنوعة سادر هأنّ تشٌر على 

 -نوم وتٌرة أساس فعلى بها، الخاص الوقت لدٌها التًالتواترٌة  بالظواهرة تعلقالم الٌومٌة"،

  .Montagner, 1996))أورد فً:الطفل قدرات وتنمو تنشأ ٌقظة

الطفل وإلى ظهور مٌدان الكرونونفسٌة  رونونفسٌة إلى االهتمام بتواتراتأدى مٌدان الك    

المدرسٌة التً تتناول بالدراسة التؽٌرات الدورٌة لسلوكات التلمٌذ; اإلنتباه، الذاكرة، 

الدافعٌة، تقدٌر الذات والسلوكات داخل القسم. تشهد سلوكات التلمٌذ تؽٌرات خالل الٌوم 

تتمثل هذه السلوكات فً سلوكات وع وخالل الّسنة حسب تنظٌم الوقت المدرسً، واألسبو

واالنفعال ) ٌعتبر اإلضطراب كنشاط عقلً ولٌس  عدم الٌقظة، سلوكات اإلضطراب

 (.8002)معروؾ، اختالل( 

التً تتحكم فً  المسارات الفٌزٌولوجٌة أنّ   Fotinos & Testu (1996)ٌرى كل من       

 تناوب الظالم،الضوء و نهار،وال لٌلالتحت تأثٌر التطابق الطبٌعً )تناوب  ؽٌرتت الفرد
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التوقٌت األسبوعً للعمل، الرزنامة المصطنعة )الظروؾ  تأثٌر تحت ، أو(األربعة الفصول

ترات الٌومٌة نجد حرارة الجسم، سرعة دقات القلب، الدورة امن بٌن التو، والمدرسٌة(

 . فرازات الؽددإو فسالدموٌة، نبض القلب، التن

 ٌعرؾ  الفرد أنّ بالكرونونفسٌة و الكرونوبٌولوجٌة ًنالمٌدالدراسات المٌدانٌة  بٌنت      

حوالً الساعة الثالثة صباحا، فً  األكثر تأثٌرا هًو األولى مرحلتٌن سلبٌتٌن ل الٌومخال

 فكرٌةءات الااألدو الٌقظةو ٌةالمردود فٌها تكون بعد الظهر الثالثة حوالً الساعةفً الثانٌة و

 .(Fotinos & Testu, 1996) أورد فً: لٌوما من ضعٌفة مقارنة باألوقات األخرى

االنتباه من إحدى الظواهر النفسٌة الهامة فً السلوك اإلنسانً فكل ما ندركه أو ٌعتبر      

الشعور تركٌز الوعً أو فً  ٌتمثلي ذالو نعرفه أو نتذكره ما هو إال نتاج لعملٌة االنتباه

أورد فً; ) ة أو تلك الصادرة من داخل الفردعلى اإلحساسات الناتجة بفعل المثٌرات الخارجٌ

 وضٌح مضامٌن أو محتوٌات الوعً،ً تف نتباهلالاألساسٌة ة مهمال تظهرو (3004الزؼول، 

، )أورد فً; خلٌفة مادة اإلحساس الخام إلى إدراك وفهم من خالل الخبرة الشعورٌة تحوٌلو

3008).  

التً ث قدراته على االتصال بالبٌئة، ودورا مهما فً حٌاة الفرد من حٌ االنتباه لعبٌ     

 تحلٌلهاحتى ٌتمكن من إدراكها و لمناسبةاوتنعكس فً اختٌاره للمنبهات الحسٌة المختلفة 

 (3008، )أورد فً; خلٌفة الخارجٌةتجعله ٌتكٌؾ مع بٌئته الداخلٌة وواالستجابة لها بصورة 

، )أورد فً; جبلاإلدراك، التركٌز....كالذاكرة و االنتباه على تعتمد معظم العملٌات العقلٌة

قبل  أي تعامل مع مثٌرات البٌئة الحسٌةن ماألّنه أول عملٌة معرفٌة نمارسها عند (3002

اإلدراك، فالهدؾ األول هو التعرؾ على طبٌعة المثٌرات المتوفرة فً النظام الحسً للفرد 

 االنتباه ٌعتبرلذا  (3020)أورد فً; العتوم، إدراكها و ٌتم معالجتهاالمثٌرات سمن لتقرٌر أي 

  (3006الفتالوي، أورد فً;)النجاح الدراسً لتحقٌقلتعلم وا لحدوث شرطا أساسٌا

سعة االنتباه على نحو مرن تبعا لمتؽٌرات المهمة التً نحن بصدد ٌمكن أن تتؽٌر      

من الناحٌة المتعلم  ةالصحٌحالة ال كما تلعب (3009الزؼول، أورد فً; ) االنتباه إلٌها 

 واقؾ التعلٌمٌة، فالمتعلم المرهقللم المتعلم انتباه تركٌز دورا فً النفسٌةو فكرٌةالعضوٌة، ال
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 فً;أورد )أكثر عرضة لضعؾ االنتباه ٌكون فكرٌا جسمٌا أو نفسٌا أوالمتعب و

طفل، المستوى األداء بعدة عوامل منها; نضج الحواس، حركة ال ٌتأثر (3006الفتالوي،

 & Mantz) أورد فً: مقٌاس لالنتباهٌعتبر  النوم المنتظم والكافً ألنّ  النومالفكري، االنتباه و

All, 1997).
 

 ، السلوكأن كل من الٌقظة، االنتباه  Gates, Ebbinghaus (3896)كل من أثبت     

ا ذهو األمرٌكٌٌن،ٌن األلمانٌٌن والمتعلم لدىتعرؾ تؽٌرات خالل الٌوم  فكرٌةاألداءات الو

          Montagner, 1996).)أورد فً: 3886-3894  سنة Testu ٌما بعدما أثبته ف

أن الوظائؾ  (     ,Folkard)   و (Laird, 1925)و (Gates, 1916)أظهر كل من         

 Beugnet Lambert   (    )بٌن كل منالٌوم، و المعرفٌة للطفل لٌست مستقرة على مدار

أن صعوبات التعلم مرتبطة بوقت التعلم فعندما نضع المتعلم فً  Leconte Lambert (    )و

األوقات التً تحددها المدرسة بمعنى ؾ عدم توافق بٌن هذه األوقات وإطار وقت متنازع ٌعر

التعلم، فتؽٌٌر وقت العمل فً  أثناء تظهرالٌوم ال  خالل عقلٌةالتؽٌرات المنتظرة لهذه القدرات ال

ال تتوافق مع التواترات الكرونونفسٌة للطفل  ألّنها المتعلم للعمل استعدادعلى  ٌؤثرالمدرسة 

 . Delvolvé, 1999 ))أورد فً:

 فٌها سنة طبق 27 -25متعلم من سن  47على بأّول تجربة  (    ) Testuقام      

 شطبلمقدمة فً المربع ذات المدخلٌن وأرقام األوائل ا :اختبارٌن نفس تقنٌٌن ) جمع 

; عرؾ وقتٌن ضعٌفٌن خالل الٌوماألداء ٌ أرقام( بٌنت المالمح الٌومٌة أنّ  4أعداد ذات 

الواحدة وخمسة وأربعون الّثانً على الّساعة و لثامنة والنصؾ صباحاااألّول على الساعة 

الحادٌة عشرة وخمسة وأربعون ، ووقتٌن مرتفعٌن; األّول على الّساعة دقٌقة بعد الزوال

)تفاعل الٌوم  الثالثة وخمسة عشرة دقٌقة بعد الظهرالّثانً على الّساعة ودقٌقة صباحا 

 ٌوم الخمٌس وٌوم أفضل تكونت ءااالتؽٌرات األسبوعٌة لألد أنّ  توصل إلىكما  .الّساعة(و

 أنّ و ،عدم مانح الوقتظاهرة  تظهر االثنٌن أٌنأسوء ٌوم حٌن تكون ً الجمعة صباحا، ف

داء العمر، ظروؾ أكالحالة الّشخصٌة و متؽٌراتمن الحسب العدٌد  تؽٌر الوتٌرة الٌومٌة

 .(Testu, 1990 )أورد فً: علٌها لفرداعود تو المهمة وطبٌعتها، صعوبة المهمة
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 االبتدائًت التً أجرٌت على أطفال الروضة والحضانة والدراسا نتائج من خاللتبٌن      

ٌوم  أنّ   Testu ٌرىر فٌه تؽٌرات واضحة فً السلوك، هو الٌوم الذي تكثأّن ٌوم االثنٌن 

األداء ضعٌؾ ٌبقى ف التزامنعدم  ٌظهر فٌهبل  ٌوم ذو نتائج ضعٌفة ٌعتبر فقط ال االثنٌن

ال و ٌوم الخمٌس وٌوم الجمعة صباحا، أفضل األداءات تظهر بصفة عامة، وٌرتفع ببطءو

راجع إلى أن األطفال هذا و ٌوم الخمٌس الذي ٌلً ٌوم راحة التزامن تظهر ظاهرة عدم

ن على إعادة التكٌؾ مع الحٌاة المدرسٌة بالتالً لٌسوا مجبرٌٌرة أولٌائهم وٌعتمدون على وت

 conseil de la culture de) )أورد فً:  االثنٌنلخمٌس كما ٌفعلونه ٌوم ٌوم ا

l’environnement (Fort-de-France), 1995) 

ٌّن   فً الّساعة االنتباه األداءات الّنوم ٌؤثر على وتٌرة الكفاءة و أنّ ) Montagner, 2009  (ب

إكتئاب فً قشرٌة الكورتٌزول والذي ٌؤثر على ٌظهر   ثالٌوم المدرسً بحٌ مناألولى 

الثانٌة بعد الساعة  إلى الواحدة بعد الزوالتؽٌرات الٌقظة وقدرات االنتباه على الّساعة 

حٌن ترتفع درجة الحرارة، ً ، فالرابعة مساء إلى الثانٌة بعد الظهرالّساعة  منو الظهر

الّساعة  منحسً الحركً أفضل وٌكون األٌض عالً، وتقوى العضالت، وٌكون التنسٌق ال

 . السابعة مساءإلى  الرابعة مساء

 تكون الٌقظة منخفضة التاسعة صباحاإلى  الثامنة والنصؾ صباحاففً الّصباح قبل الّساعة 

               الساعة الحادٌة عشرة والنصؾ صباحاإلى الحادٌة عشر صباحا الّساعة من و

 ، وفً فترة راحة ما بعد الؽداء  تكون الٌقظة مرتفعة، واالعتماد على الذاكرة القصٌرة المدى

إلى  الثالثة بعد الظهرابتداء من الّساعة  ةرٌبعد الّظه فً فترة ما ماأ، تكون الٌقظة منخفضة

                        ثامنة مساءالسابعة والنصؾ مساء إلى الساعة الحتى الّساعة  الرابعة مساءالّساعة 

  .( ,Gruanدون سىة)أورد فً:  ٌقظة مرتفعةتكون ال

 التزامنكما تكون الٌقظة منخفضة ٌوم االثنٌن وٌوم الجمعة بحٌث ٌتمٌز ٌوم االثنٌن بعدم 

الذي ٌظهر ٌوم الجمعة ٌظهر نتٌجة  التزامنالناتج عن تأثٌر عطلة نهاٌة األسبوع، أّما عدم 

)أورد الثالثاء، األربعاء، الخمٌس  مرتفعة أٌام تراكم تعب األسبوع، فً حٌن تكون الٌقظة

 .( ,Gruan دون سىة فً:
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لدى األطفال المتمدرسٌن،  خالل الٌوم تتؽٌر فكرٌةالكفاءة ال أنّ Clarisse          بٌنت

م ٌنخفض فً فترة ما من بداٌة الصبٌحة إلى نهاٌتها ث االنتباه ابتداء من سن الّسادسة ٌرتفعف

  .ةرٌٌرتفع من جدٌد خالل فترة ما بعد الظهبعد الؽداء و

ٌبلؽون من  طفل متمدرس 0 0 على 8000عام  (Testu)التً قام بها دراسة السمحت 

ظهور  أشار إلى أنّ و، حظة تطور متوسط منحى االنتباهبمال سنة00-سنوات  العمر 

 .الّنمو فً هذه المرحلةتطور  عن المنحنى الكالسٌكً ناتج

للمتعلم تعرؾ تؽٌرات  لفكرٌةأظهرت الّدراسات التً أجرٌت على الوتٌرة أّن الكفاءة ا

أوقات عقٌمة  الّسنة لهذا ٌعرؾ الّنشاط الفكري نفسو رٌة فً نفس الٌوم، نفس الّشهردو

 ,Clarisse)أورد فً: ٌرٌد وقت ما ٌشاء وأوقات نشٌطة ألّن الّطفل ال ٌمكن أن ٌفعل ما

     .) 

، Sikorski 1879 ،Laser 1894 ،Ebbinghaus 1897 التً قام بها كل من دراساتال توصلت

Winch 1911 ،Gates 1916 ،Ruttenfranz et Hellbrugge 1957 ،Ficher et Ullich 

     ،Folkard, Monk, Bradbury et Rosenthal 1977،Testu 

 خالل الٌوم فكرٌةءات الألدانفس التؽٌرات فً اإلى                               

 . (Clarisse, 2011)أورد فً:  سنة 00- تالمٌذ االبتدائً البالؽٌن من العمر لدى  واألسبوع

الوتٌرة الٌومٌة للٌقظة تتبع سنة  22إلى  8من سن  ابتداءأّنه  (,Montagner  (     ٌرى

 (        Agnes)أورد فً: لمخطط التالً;ا فكريالنشاط الو

الساعة إلى الثامنة والنصؾ صباحا  الساعة من لصبٌحة;الساعات األولى من ا تعتبر

ساعة  حوالً حتاج المتعلم إلىمالئمة للتعلم بحٌث ٌ ؼٌر أوقاتالتاسعة والنصؾ صباحا 

 إلى الواحدة زواالمن الساعة  ٌظهركما   .عقلٌةال القدراتو االنتباهإلعادة تنشٌط الٌقظة و

بؽض النظر عن  اكتئاب فً الوتٌرة البٌولوجٌة لدى كل األطفال الساعة الثانٌة بعد الظهر

 العقلٌة. القدراتو االنتباهتثبٌت  الفترة ال ٌمكن هذه فً هألنّ  تناوله تمّ  نوعٌة الؽداء الّذي

الساعة الرابعة والنصؾ  إلىالثانٌة والنصؾ بعد الظهر  الساعة منتختلؾ قدرات الٌقظة 
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ذٌن ٌعانون لمن األطفال ال %90أكثر من ٌعرؾ  خصائص األطفال،حسب العمر و مساء

  الساعة الثانٌة بعد الظهر لٌقظة ما بٌنإنخفاض فً ا الفشل المدرسً من أو من صعوبات 

 والرٌاضًترتفع إمكانٌة ممارسة النشاط البدنً كما  ،الساعة الرابعة والنصؾ مساء إلى

  .الساعة السابعة وعشرون دقٌقة مساء إلى  الرابعة مساء الساعة من

التواترات السلوك ) انتظامعدم بـفً المنظومة التربوٌة الفرنسٌة  اإلثنٌنٌوم  ٌتمٌز

 التً ٌحةصبفترة الالمقترحة خاصة فً  االختبارات فً ةنتائج سٌئ تسجٌلوالبٌولوجٌة( 

 ٌسجل .عطلة نهاٌة األسبوع الحٌاة المفروضة فً إنقطاع بسبب األداء ضعٌؾ فٌها ٌكون

ٌّدة والخمٌس على العمالثالثاء وٌومً  ٌوم ٌختلؾ حٌن  ًفسلوك متوازن، وم نتائج ج

ٌّد اعتبارهتعب األٌام السابقة فٌمكن  تراكم بسبب الجمعة حسب المتعلمٌن بالنسبة  ٌوم ج

لدى ، كما ٌمكن أن ٌكون أصعب االختباراتفً نتائج أفضل الذٌن ٌحققون  لكبارا لألطفال

سبب ب السبتٌوم  صباح سٌئة نتائج هادئٌنالالصؽار األطفال  ٌحققبحٌث  لصؽارااألطفال 

ٌعتبر  .التواترات البٌولوجٌة تزامنعدم  مما ٌسببوتٌرة الحٌاة  وانقطاعالعودة إلى العائلة 

فً التواترات البٌولوجٌة  نتظامااألطفال الصؽار  فٌه ٌعرؾ ٌوم مفٌداألربعاء ٌوم 

ألربعاء ا -لٌلة الثالثاء فً باالسترجاع لهم المتأخر الّذي ٌسمح لالستٌقاظنظرا  اتوالسلوك

 .(Perrot, 2006)أورد فً: 

ا ذا، تتوافق أجسامنا بٌولوجٌا مع هس35عالمنا دورة تشمل اللٌل والنهار ومدتها ٌشمل       

أورد فً; ) والوقت الطبٌعًا التوافق البٌولوجً ذضروري من ه النوم جزءٌعتبر التوقٌت، 

 هو وظٌفة فٌزٌولوجٌة ومركب طبٌعًفربع من حٌاة اإلنسان  ٌشؽلو (3009بطرس،

نمو الفرد  تحقٌق دور فًٌلعب والسترجاع الوظائؾ من جدٌد، و ألعضاء المخضروري 

)أورد فً: عطاء الفرد وعمله خالل الٌوم  على كما ٌؤثر انتظام النوم ته،وشخصٌ

Lecendreux, 2002)  ًمتأخر من اللٌل وفً ساعات الوقت التبلػ درجة حرارة الجسم ف

الصباح األولى عادة أدنى مستوى لها سواء كان الفرد نائما أم مستٌقظا، وٌكون النشاط 

تبلػ قمتها فً حوالً مع قدوم الفجر ل درجة الحرارة ترتفعفً أدنى مستوٌاته، ثم  فكريلا

ضروري  فً تنمٌة الدماغ، فهو كما ٌساهم النوم( 3009بطرس، أورد فً;) منتصؾ الٌوم
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على السلوك، فالفرد و المزاجو كرةالذاو على التعلم ٌؤثروالنفسٌة، الستعادة القوة الجسمٌة و

ٌجد فا على مزاجه سلبنعكس ٌو ،التعبمن نقص فً النوم ٌشعر باإلرهاق والذي ٌعانً 

أورد فً; ) ما ٌجعل العمل فً المدرسة صعبماستٌعاب الدروس صعوبات فً التذكر و

 .(3009بطرس،

الّنفسٌة ومن ّنوم من الّناحٌة الفٌزٌولوجٌة وللبٌنت العدٌد من الّدراسات الدور األساسً      

 حدوث على ٌشجعومتناسق وكمٌة الّنوم ٌسمح بنمو متناؼم إحترام نوعٌة وأّن المسلم به 

 (.,Clarisse & al       )أورد فً:  التعلم

ٌّنت دراس      أخر من إذا تّم حرمان حٌوان من النوم و على أّّنه (Vermeil, 1987 )ة ب

  رع من الحٌوان الذي حرم من األكلاألكل فالحٌوان الذي تّم حرمانه من النوم ٌموت أس

 .(Barre, 2004) أورد فً: 

 9 -8ما بٌن رهماعمتتراوح أ الذٌن طفالاألعلى  Polyzacالدراسة التً قام بها  أكدت    

المتأخرٌن دراسٌا األطفال % من 72سا فً اللٌل ٌمثلون 9ٌن ٌنامون أقل من ذأن الّ سنوات 

سا :سا إلى 9 حوالً ٌن ٌنامونذد منهم متفوق، أما األطفال الّ ال أح% متوسطٌن، و:4و

 ٌن ٌنامون ذ% متفوقٌن، فً حٌن أن األطفال الّ 8% متوسطٌن و79و % منهم متأخرٌن:3

% 20% متوسطٌن و85% من حاالت التأخر و27إال  سا ال ٌمثلون20 -سا:حوالً 

% 87و % من حاالت التأخر24سا ٌمثلون 20ٌن ٌنامون أكثر من ذمتفوقٌن، أما الّ 

اسً التأخر الدر احتماالتالنتائج أن  هذه من خالل اتضح % متفوقٌن،22متوسطٌن و

)أورد  ٌن ٌنامون مدة أطولذٌنامون قلٌال مقارنة باألطفال الٌن ذاألطفال الّ  لدىمرتفعة بكثرة 

ساعة االستٌقاظ نوعٌة النوم اللٌلً وو مدتهٌر ساعة النوم وٌتؽألّن  (Crépon, 1983فً: 

 Montagner, 1996).)أورد فً:  سلبٌا على الجانب الفٌزٌولوجً والنفسً للفرد ٌؤثر

 إلسترجاع مدة معٌنةٌحتاج إلى مستوى و أّن الّدماغ النوروبٌولوجٌة كما أظهرت الدراسات

 بة للمثٌرات البٌئٌة وبالتالً تحلٌلهالالستجا قادرا لٌكون الفردو النوم اللٌّلًلٌقظة بعد ا

 األعمارلٌقظة عند األطفال من كل من مؤشرات عدم ا، ومن فرد ألخر  هذه المدة تختلؾو
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 -التاسعة صباحاالتثاؤب، ؼلق العٌنٌن، االسترخاء على الطاولة التوتر الدائم على الساعة 

ترتبط هذه السلوكات من جهة بصعوبات من الساعات الالحقة،  التاسعة والنصؾ صباحا

انعدام األمن العاطفً أخرى من جهة ٌقظة، و وتٌرة نوم اضطرابونقص النوم،  تراكم

 .Arnulf, 1999) )أورد فً: ٌعٌشه الطفل فً حٌاته الٌومٌةما الناتج ل

أوقات الدخول إلى  هماوألطفال صعبٌن لدى ا وقتٌن فسٌولوجٌٌن على ٌتفق الباحثون     

ٌجب أن تخصص الّساعة لذا  الثامنة وخمسة وأربعون دقٌقة صباحا فً حوالً الساعةالقسم 

 الٌقظة وتثبٌت القدرات العقلٌة، مّما ٌسمح للمتعلم باالنخراط فً التعلم.  إلستعادةاألولى 

 الواحدة زواالتنخفض الٌقظة فً حوالً الساعة  بحٌث ةرٌبداٌة الظهوالفترة الثانٌة هً 

الثانٌة والثالثة  الّسنةالمتمدرسٌن فً  تقدر نسبة األطفال) ،الساعة الثانٌة بعد الظهرو

الساعة الثالثة بعد و الثانٌة والنصؾ بعد الظهر ابتدائً( الّذٌن ٌتثاءبون فً حوالً الساعة

وعلٌه ال ٌجب أن تبرمج أنشطة الدعم لألطفال الّذٌن ٌعانون من صعوبات  %79بـ  الظهر

 ،واالنتباه ةعقلٌال إلسترجاع كفاءة القدراتبحاجة إلى وقت  فً التعلم فً هذا الوقت ألّنهم

الّذٌن ٌعانون من صعوبات فً النوم والفشل الدراسً حالة ٌقظة  ٌسترجع األطفالولكً 

 .Floor, 2010 ))أورد فً:  دقٌقة 70دقٌقة إلى  40ٌلزمهم 

لدى أطفال الّسنة الّرابعة والخامسة بحٌث تقدر نسبة األطفال تنخفض ظاهرة التثاؤب       

كما  ،ءساالرابعة والنصؾ مو الرابعة مساءفً حوالً الساعة  %70الّذٌن ٌتثاءبون بـ 

الساعة الرابعة والحادٌة عشرة وعشرٌن دقٌقة فً حوالً الساعة  األطفال نشاطٌرتفع 

درجة حرارة الجسم وقوة العضالت والتنسٌق الحركً ما بٌن  ترتفعوعشرٌن دقٌقة، كما 

وقات مناسبة لألنشطة الجسمٌة األ هذهلذا تعتبر  ،السابعة مساءو الرابعة مساء الساعة

ٌّة فً األوقات، الجسمٌة وفكرٌةالاألنشطة  أن توزع والّرٌاضٌة، فٌجب  المناسبة،  الفن

التً تساعده على  الطفل فً أفضل الظروؾمن أجل وضع األسبوع  وإقامة توازن خالل

 .Floor, 2010 ))أورد فً:  نحعهما

رتفعة ما بٌن  الساعة بأّن نسبة التثاؤب تكون م       Fotinos & Testu) كل من بٌن     

نسبة  ترتفع( سنوات، كما 8إلى  7لدى األطفال البالؽٌن ) صباحا التاسعة ونصؾالتاسعة و
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العدوانٌة و عدم الٌقظةو وم والّذٌن ٌظهرون سلوكات دفاعٌةٌرؼبون فً النّ  الذٌن التالمٌذ

( سنة 22-7ٌن من العمر ما بٌن )األطفال البالؽرفض المعلومة فً بداٌة الظهٌرة لدى و

  .إلى ؼٌاب القٌلولة التً ٌحتاج إلٌها بعض التالمٌذ راجع هذاو

 البالؽٌن من العمر أن معظم األطفال (    -    ) Rutenfranz et Hellbrugأظهر كل من  

)أورد    ةرٌالظه ةٌا%ٌؽفون أو ٌنامون فً بد90سنة على األقل  23 سنوات إلى 4ما بٌن 

 Montagner, 1996).فً:

فً الفصل  ترتفعبأّن سلوكات اإلسترخاء على الطاولة  Montagner          بٌن     

شهر دٌسمبر، كما الحظ بأّن نسبة األطفال الّذٌن ٌسترخون على  مناألّول للسنة الّدراسٌة  

الساعة الحادٌة  % فً أواخر الصبٌحة المدرسٌة ما بٌن70ٌتثاءبون تقدر بـ و  الطاولة 

  سنوات. 8إلى  7الحادٌة عشر ونصؾ لدى التالمٌذ البالؽٌن من العمر و عشر

سً على عالقة أن مدة السلوكات التً تظهر خالل الٌوم الدرا 3::2سنة   ظالحكما 

 صباحاالساعة التاسعة حوالً  ، ففً بداٌة الصبٌحةالنشاط البٌداؼوجًبالمهمة المدرسٌة و

بون ) ترتفع مقارنة باألوقات األخرى من الٌوم(، اءالظهٌرة أن طفلٌن على ثالثة ٌتث بداٌةو

أو وضع الرأس  التثاؤبٌها سلوكات التعب على الطاولة، وتتكرر ف لفترتٌنتٌن اافخالل ه

رات االنتباه عند أؼلبٌة قد منها تشتتوسلوكات أخرى  المرفق على الطاولة،على الٌد و

 على أسئلة ال ٌجٌبو اآلخرٌنالنظر إلى أماكن أخرى، ٌدور بدون توقؾ عند  األطفال

فً و% فً نهاٌة الفترة الصباحٌة 70 بنسبةالمتعلمٌن  لدى ترتفع هذه السلوكات ،ألستاذا

تفق البحوث الفٌزٌولوجٌة تمن جهة أخرى و، صباحا النصؾوالحادٌة عشرة  الساعة حوالً

رتفع ٌ إدراك المعلومات من العالم الخارجًو ٌسمح باستقبالي ذال على أن النشاط الدماؼً

ترتفع بعد الظهٌرة لتحقق المستوى األعلى ء، وببطء خالل الساعات التً تلً الؽداو تدرٌجٌا

وبداٌة  الصبٌحةالدراسات على أن بداٌة بالتالً تتفق ً الفترة الثانٌة بعد الظهٌرة، وف

ثر على مواصلة ؤمما ٌ منخفضمستوى الٌقظة  ٌهاٌكون ف باألخص أٌام الدراسةو الظهٌرة

 لك ذلو منخفضة( ٌقظة)باألوقات الضعٌفة  ةرٌظهال وفترة فسمٌت فترة الصبٌحة، االنتباه
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استقبال باألوقات األخرى لمتابعة األستاذ و ٌعانً المتعلمٌن من صعوبات مقارنة

 Montagner, 1996).)أورد فً:المعلومات

رتفع فً الربع تنفعال إلاإلى أّن متوسط سلوكات اإلضطراب ومعروؾ  الباحثة توصلت  

فً الربع الّثالث أي من نصؾ إلى الساعة العاشرة صباحا واألّول أي من الساعة الّثامنة و

ى الّساعة الّثالثة بعد الظهر، وٌنخفض متوسط الّساعة الواحدة ونصؾ بعد الزوال إل

الّثانٌة  الساعة ة العاشرة إلىالّثانً أي من الّساع االنفعال فً الربعسلوكات االضطراب و

اإلنفعال ترتفع ٌوم بأّن سلوكات االضطراب و ٌة تبٌنفٌما ٌخص التؽٌرات األسبوعزواال، و

تنخفض ٌوم األربعاء، أّما تنخفض ٌوم األحد وترتفع من جدٌد ٌوم الثالثاء وو الّسبت

) معروؾ، األربعاء وتنخفض ٌوم األحد وثاء الثالت عدم الٌقظة ترتفع ٌوم الّسبت وسلوكا

8002.) 

 فكرٌةٌرات الٌومٌة لألداءات الأن التؽ  (Fotinos  &Testu 3889)ٌشٌر كل من          

تتطور حسب لٌالً التً نوعٌة النوم اللٌّلً و مدة كبٌر على السلوكات المدرسٌة تعتمد إلى حدو

 ,Rapport institut national de la santé et de la recherche médicale )أورد فً:األسبوع 

    .) 

التثاؤب النظر فً الفضاء، ) لّنوم فً المدرسة بمراحل الّنعاسنقص ا تظهر مؤشرات     

ٌّئ إلى ضعؾ قدرات التعلم  ٌؤدي .(االنتباه، عدم االهتمام انخفاض ٌنتج عنه مما الّنوم الس

لوك; عدوانً، فرط السّ  واضطراب مكن أن ٌصل إلى الّتأخر الّدراسًٌالذي الفشل الّدراسً 

 Rapport institut national du sommeil et de) أورد فً: واالكتئاب  الّنشاط، القلق

vigilance,2006). 

ٌّن أّن تردد       من كل األعمار; التثاؤب،  طفالاأل لدىأو الّنعاس  مؤشرات عدم الٌقظة تب

التاسعة  – التاسعة صباحالعٌنٌن، اإلسترخاء على الّطاولة تكون مرتفعة على الّساعة ؼلق ا

من جهة بصعوبات تراكم  السلوكاتهذه ترتبط من الّساعات الالّحقة، والنصؾ صباحا 

 بسبب ماانعدام األمن العاطفً  أخرى من جهةٌقظة و -اضطراب وتٌرة نوم نقص الّنوم;

  .ومٌةٌعٌشه الّطفل فً حٌاته الٌ
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 الٌوم لتحكم خالل صعبٌن وقتٌن ٌوجدأّنه  ,Montagner  Gates, Testuبٌنت أعمال      

)أورد فً:  راحة الؽداء;وقت  الّثانً ٌتزامن معالدخول إلى القسم و األّول ٌتزامن مع

Sénore,2003). 

التاسعة –الثامنة والنصؾ صباحا على الساعة  التثاؤب تداتردارتفاع و ضعؾ األداء -

               .متأخرال ستٌقاظاال أو نقص النوم نتٌجةوالنصؾ صباحا 

ارتفاع أداءات االنتباه وتحقٌق أفضل النتائج فً االختبارات واألنشطة المدرسٌة من - 

منتصؾ  -الحادٌة عشر والنصؾ صباحا الساعة ؼاٌة إلىالتاسعة والنصؾ صباحا  الساعة

عدم إستقرار الجسم  ٌرتفعكما  ،العاشرة والنصؾ صباحامع إستراحة على الساعة  النهار

سمح للطفل بالحفاظ والذي ٌ الحادٌة عشرة صباحاو العاشرة والنصؾ صباحا الساعة ما بٌن

  .تهٌقظعلى مستوى 

الساعة الثانٌة  الساعة الواحدة والنصؾ زواال وعلى على واألداء لٌقظةا انخفاض - 

ؼٌر  فترةلذا تعتبر هذه ال الثالثة والنصؾ بعد الظهر إلى ؼاٌة الساعةوالنصؾ بعد الظهر 

 .فكرٌةللقدرات ال ثبات العالًالممكنة لألنشطة التً تتطلب 

الثالثة بعد الظهر على الساعة  فكرٌةالالقدرات  ةكفاءاع إسترجوجدٌدة  منارتفاع األداء  -  

    (.Perrot, 2006)أورد فً:  الساعة الخامسة مساء الرابعة والنصؾ مساء و الساعةإلى ؼاٌة 

الكرونونفسٌة، ٌبادرنا تساؤل ٌة والكرونوبٌولوج ًناالمعطٌات التً قدمها مٌدمن  انطالقا

التالمٌذ المتمدرسٌن فً السنة  ؾعرٌ الجزائرٌة، فهل االبتدائٌة المدرسة تالمٌذوتٌرة  عن

مدة النوم اإلنتباه و بوالٌتً تٌزي وزو وتمنراست نفس هذه التؽٌرات فًالخامسة ابتدائً 

 ، وهل توجد فروق فًاألسبوع أٌام الٌوم وخالل ساعات والسلوك داخل القسم خالل اللٌلً

بٌن تالمٌذ  لإلنتباه ومدة الّنوم اللٌلً والسلوك داخل القسم التؽٌرات الٌومٌة واألسبوعٌة

  الشمال والجنوب ؟
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 :صياغة مشكل البحث -2

 ;فً التساؤالت التالٌةٌمكن صٌاؼة مشكل البحث انطالقا مما سبق 

المتمدرسٌن فً السنة  التالمٌذخالل ساعات الٌوم لدى  نتباهاال تتؽٌر أداءاتهل  -

 الخامسة ابتدائً بوالٌة تٌزي وزو؟ 

المتمدرسٌن فً السنة  التالمٌذخالل ساعات الٌوم لدى  نتباهاال تتؽٌر أداءاتهل  - 

 الخامسة ابتدائً بوالٌة تمنراست؟

 التالمٌذ بٌن خالل ساعات الٌوم نتباهلال األداءات الٌومٌة فروق فً توجدهل  -

 ؟والٌتً تٌزي وزو وتمنراستب فً الّسنة الخامسة إبتدائً المتمدرسٌن

المتمدرسٌن فً السنة  التالمٌذلدى هل تتؽٌر أداءات االنتباه خالل أٌام األسبوع  -

 لخامسة ابتدائً بوالٌة تٌزي وزو؟ا

المتمدرسٌن فً السنة  التالمٌذلدى هل تتؽٌر أداءات االنتباه خالل أٌام األسبوع   -

 ائً بوالٌة تمنراست؟الخامسة ابتد

فً  المتمدرسٌن التالمٌذ خالل أٌام األسبوع بٌن نتباهأداءات اال فروق فً توجدهل  -

 ؟ والٌتً تٌزي وزو وتمنراستب الّسنة الخامسة إبتدائً

المتمدرسٌن فً السنة  التالمٌذلدى هل تتؽٌر مدة الّنوم اللٌّلً خالل أٌام األسبوع  -

 والٌة تٌزي وزو؟الخامسة ابتدائً ب

المتمدرسٌن فً السنة  التالمٌذلدى هل تتؽٌر مدة الّنوم اللٌّلً خالل أٌام األسبوع  -

 الخامسة ابتدائً بوالٌة تمنراست؟

 التالمٌذ بٌنهل توجد فروق فً تؽٌرات مدة الّنوم اللٌّلً خالل أٌام األسبوع  -

 ؟ والٌتً تٌزي وزو وتمنراستب فً الّسنة الخامسة إبتدائً المتمدرسٌن

المتمدرسٌن فً السنة  التالمٌذلدى هل تتؽٌر السلوكات داخل القسم خالل الٌوم  -

 بتدائً بوالٌة تٌزي وزو؟لخامسة اا

المتمدرسٌن فً السنة  التالمٌذلدى هل تتؽٌر السلوكات داخل القسم خالل الٌوم  -

 الخامسة ابتدائً بوالٌة تمنراست؟
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 المتمدرسٌن التالمٌذهل توجد فروق فً التؽٌرات الٌومٌة للسلوكات داخل القسم بٌن  -

 ؟ وتمنراستوالٌتً تٌزي وزو ب فً الّسنة الخامسة إبتدائً

المتمدرسٌن فً السنة  التالمٌذلدى هل تتؽٌر السلوكات داخل القسم خالل أٌام األسبوع  -

 لخامسة ابتدائً بوالٌة تٌزي وزو؟ا

المتمدرسٌن فً السنة التالمٌذ  لدىهل تتؽٌر السلوكات داخل القسم خالل أٌام األسبوع  -

 الخامسة ابتدائً بوالٌة تمنراست؟

 التالمٌذهل توجد فروق فً التؽٌرات األسبوعٌة للسلوكات داخل القسم بٌن  -

 ؟ والٌتً تٌزي وزو وتمنراستب فً الّسنة الخامسة إبتدائً المتمدرسٌن

 

 فرضيات البحث:  -3

 بناء على مشكل البحث تم صٌاؼة الفرضٌات التالٌة;

تتؽٌر أداءات االنتباه خالل ساعات الٌوم لدى التالمٌذ المتمدرسٌن فً ; الفرضية األولى

 السنة الخامسة ابتدائً بوالٌة تٌزي وزو. 

تتؽٌر أداءات االنتباه خالل ساعات الٌوم لدى التالمٌذ المتمدرسٌن فً السنة ; الفرضية الثانية

 الخامسة ابتدائً بوالٌة تمنراست.

 التالمٌذتوجد فروق فً األداءات الٌومٌة لالنتباه خالل ساعات الٌوم بٌن ; الفرضية الثالثة

 .ىالٌحً جٍشي وسو وجمىزاسثبالمتمدرسٌن فً الّسنة الخامسة إبتدائً 

لدى التالمٌذ المتمدرسٌن فً السنة تتؽٌر أداءات االنتباه خالل أٌام األسبوع ; الفرضية الرابعة

 الخامسة ابتدائً بوالٌة تٌزي وزو.

لدى التالمٌذ المتمدرسٌن فً ; تتؽٌر أداءات االنتباه خالل أٌام األسبوع الفرضية الخامسة

 السنة الخامسة ابتدائً بوالٌة تمنراست.

 التالمٌذتوجد فروق فً أداءات االنتباه خالل أٌام األسبوع بٌن  ;الفرضية السادسة

 .وجمىزاسثىالٌحً جٍشي وسو بالمتمدرسٌن فً الّسنة الخامسة إبتدائً 
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لدى التالمٌذ المتمدرسٌن فً تتؽٌر مدة الّنوم اللٌّلً خالل أٌام األسبوع  ;الفرضية السابعة

 السنة الخامسة ابتدائً بوالٌة تٌزي وزو.

لدى التالمٌذ المتمدرسٌن فً السنة تتؽٌر مدة الّنوم اللٌّلً خالل أٌام األسبوع ; الفرضية الثامنة

 تمنراست.الخامسة ابتدائً بوالٌة 

 التالمٌذبٌن توجد فروق فً تؽٌرات مدة الّنوم اللٌّلً خالل أٌام األسبوع ; الفرضية التاسعة

 .ىالٌحً جٍشي وسو وجمىزاسثبلّسنة الخامسة إبتدائً المتمدرسٌن فً ا

لدى التالمٌذ المتمدرسٌن فً السنة تتؽٌر السلوكات داخل القسم خالل الٌوم ; الفرضية العاشرة

 ابتدائً بوالٌة تٌزي وزو.الخامسة 

لدى التالمٌذ المتمدرسٌن فً تتؽٌر السلوكات داخل القسم خالل الٌوم  ;الفرضية الحادية عشر

 . السنة الخامسة ابتدائً بوالٌة تمنراست

 توجد فروق فً التؽٌرات الٌومٌة للسلوكات داخل القسم بٌن التالمٌذ; الفرضية الثانية عشر

 .ىالٌحً جٍشي وسو وجمىزاسثبالمتمدرسٌن فً الّسنة الخامسة إبتدائً 

لدى التالمٌذ تتؽٌر السلوكات داخل القسم خالل أٌام األسبوع  ;ّثالثة عشرالفرضية ال

 المتمدرسٌن فً السنة الخامسة ابتدائً بوالٌة تٌزي وزو.

لدى التالمٌذ تتؽٌر السلوكات داخل القسم خالل أٌام األسبوع  ;الفرضية الّرابعة عشر

 المتمدرسٌن فً السنة الخامسة ابتدائً بوالٌة تمنراست.

توجد فروق فً التؽٌرات األسبوعٌة للسلوكات داخل القسم بٌن  ;الفرضية الخامسة عشر

 .ستوالٌتً تٌزي وزو وتمنرابالمتمدرسٌن فً الّسنة الخامسة إبتدائً  التالمٌذ
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 أهداف البحث:  -4

الملمح  بٌن المناطق الشمالٌة والجنوبٌة فٌما ٌخص مقارنةاله الدراسة إلى ذتهدؾ ه     

تٌزي وزو  تًتالمٌذ المدرسة اإلبتدائٌة لوالٌلمستوى اإلنتباه بٌن  واألسبوعً الٌومً

، القسم واألسبوعٌة لسلوكاتهم داخلإضافة إلى مقارنة التؽٌرات الٌومٌة  وتمنراست،

 مدة النوم اللٌلً خالل األسبوع. اتومقارنة تؽٌر

 

 أهمية البحث: -5

       ا البحث فً التعرؾ على تؽٌرات مدة النوم اللٌلً خالل األسبوع،ذتكمن أهمٌة ه     

خالل الٌوم تؽٌرات السلوك داخل القسم الٌوم واألسبوع، و خالل االنتباهتؽٌرت أداءات و

تٌزي وزو  تًوالٌب ابتدائًالمتمدرسٌن فً السنة الخامسة  تالمٌذالاألسبوع لدى و

ً المختصٌن ف دعوةمتعلم  و، من أجل التوصل إلى نتائج تساعد فً فهم وتٌرة المنراستتو

للتالمٌذ أثناء اقتراح جداول التوقٌت المدرسٌة  هذه الوتٌرة احترامالتعلٌم إلى والتربٌة 

المدرسٌة، واحترام الخصوصٌات الجؽرافٌة والمناخٌة واالجتماعٌة لكل من منطقة الشمال 

 المدرسً.  لتفادي الرسوبوالجنوب الجزائري 

 

 : إجرائياالمفاهيم تعريف  -6

األسبوعٌة الٌومٌة واسة بالتؽٌرات ٌقصد بالوتٌرة المدرسٌة فً هذه الّدر الوتيرة المدرسية:-

 تالمٌذتؽٌرات مدة الّنوم اللٌّلً خالل أٌام األسبوع لدى إلنتباه والسلوكات داخل القسم ول

 تمنراست.لخامسة إبتدائً المتمدرسٌن بوالٌتً تٌزي وزو والّسنة ا

ٌتمثل االنتباه فً هذه الدراسة فً قدرة التلمٌذ على تركٌز انتباهه على مجموعة  اإلنتباه: -

تمثل فً الدرجات التً أرقام، وٌ األعداد والبحث عن األعداد التً تحتوي على ثالثةمن 
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أٌام فً  5ٌحصل علٌها متعلم المدرسة اإلبتدائٌة عند تطبٌق رائز شطب األرقام لمدة 

 .Testuلـ   األسبوع

أّما الّسلوك داخل القسم ٌقصد به فً هذه الّدراسة مالحظة السلوكات الّصادرة من  السلوك: -

قبل التالمٌذ داخل القسم والّتً تعتبر كمؤشرات لعدم الّتكٌؾ مع الحالة المدرسٌة والمتمثلة 

فً; المؤشرات السلوكٌة لٌقظة منخفضة )التثاؤب، التمدد، حك العٌنٌن، مص اإلصبع، 

اولة( والمؤشرات السلوكٌة لعدم االهتمام وكثرة الحركة) الوقوؾ االسترخاء على الط

والجلوس، التماٌل، النظر إلى الوراء، كثرة الحركة، تؽٌٌر المكان، نشاط أخر ؼٌر النشاط 

 المدرسً، عدم االنتباه، ؼٌاب االستجابة (.  

خالل لٌالً األسبوع من تتمثل مدة الّنوم اللٌلً فً متوسط مدة الّنوم اللٌّلً للتالمٌذ  النوم: -

)وذلك بتسجٌل ساعة الّنوم وساعة االستٌقاظ خالل  Testuخالل تطبٌق إستبٌان الّنوم لـ 

   األسبوع(.  

-سا24 -سا22 -سا9) ٌقصد بها تؽٌر أداءات اإلنتباه خالل ساعات الٌوم :التغيرات اليومية-

سا، الربع 20 -سا9تؽٌر السلوكات داخل القسم خالل الٌوم ) الربع األّول; سا( و27-سا26

 تالمٌذسا( لدى 27-سا26سا، الربع الثانً; 26-سا24سا، الربع الثالث; 23-سا20الثانً; 

 تمنراست.ابتدائً المتمدرسٌن بوالٌتً تٌزي وزو والّسنة الخامسة 

السلوكات داخل القسم تؽٌر أداءات االنتباه وألسبوعٌة ٌقصد بالتؽٌرات ا ;التغيرات األسبوعية-

تؽٌر متوسط مدة الّنوم اللٌّلً الخمٌس( و -األربعاء -االثنٌن -حدخالل أٌام األسبوع ) األ

، لٌلة االثنٌن -األحد، لٌلة األحد-السبت، لٌلة السبت -خالل أٌام األسبوع ) لٌلة الجمعة

  .الجمعة(-الخمٌس، لٌلة الخمٌس-ة األربعاءاألربعاء، لٌل-الثالثاء، لٌلة الثالثاء-اإلثنٌن
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تم  حٌثأقسام  أربعةسنتطرق فً هذا الفصل إلى أدبٌات الموضوع والذي ٌنقسم إلى      

الكرزنوبٌولوجٌة والكرونونفسٌة وفً القسم الثانً إلى  فً القسم األّول إلى مٌدانً اإلشارة

 القسم الثالث إلى االنتباه وفً القسم الرابع إلى السلوك داخل القسم. أّماالنوم 

  القسم األّول: مٌدانً الكرونوبٌولوجٌة والكرونونفسٌة  

من خالل التعرؾ على  الكرونونفسٌةالكرونوبٌولوجٌة و القسم إلى مٌدانًهذه فً  سنتطرق

ولوجٌة وخصابصها وأنواعها، أهمٌة إحترام ٌبرونوبٌولوجٌا، ومفهوم الوتٌرة المفهوم الك

، مجاالت تطبٌق الكرونونفسٌة، توافق الكرونوبٌولوجٌةالوتٌرة البٌولوجٌة مٌادٌن تطبٌق 

   الكرونوبٌولوجٌة. مٌدانب خاصة الوتٌرة المدرسٌة، معطٌات وتوصٌات

  :مٌدان الكرونوبٌولوجٌةأوال: 

 الكرونوبٌولوجٌة مفهوم -1

 الكرونوبٌولوجٌا هو دراسة التنظٌم الزمنً للكابنات الحٌة، األلٌات التً تتحكم فٌه     

 .(Perrot, 2006 )أورد في6

السرٌعة والبطٌبة لألنشطة البٌولوجٌة  ت واالختالفاتالكرونوبٌولوجٌة التؽٌرا تدرس     

فالكرونوبٌولوجٌة علم جدٌد ٌهتم بدراسة ، Estruch, 2003) )أورد في6 الوقتفً  وتنظٌمها

ظهر منذ القدم مع المإلفٌن: بعد الوقت فً مٌدان البٌولوجٌا والذي  مفهومالتواترات، أدخل 

Hippocrate و Pline 16فً أوروبا ابتداء من القرن ، ومن خالل الدراسات  الّتً أجرٌت ،

والتً أثبتت وجود بعض من الدورات البٌولوجٌة. ونذكر منها مٌدان  21و 18

الدورة الّنهارٌة  1790 سنةاللّذان أظهرا فً  Lavoisierو Seguinالفٌزٌولوجٌة الحٌوانٌة: 

 ٌعود إلى نفس الوزن بعد من فترة الؽذاءساعة  24كل بعد  لوزن الجسم، فكل جسم صحً 

وجود التذبذب النهاري لحرارة  Chossat (3481)كما بٌن  .ارتفاع مباشر بعد تناول الّطعام

. لكن دراسة التواترات وذلك برفع درجة حرارة الحمام خالل حوالً سنةالحٌوان 

 جدٌدال هذا العلمسمً  1950 سنة البٌولوجٌة لم تنصب كعلم مستقل إالّ حدٌثا، فً حوالً

 .Crépon,1983) )أورد في6بالكرونوبٌولوجٌا كمٌدان للبٌولوجٌا الكمٌة
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ة الّزمنٌة للجسم، مٌكانٌزماته الكرونوبٌولوجٌا' على أّنها دراسة البنٌ' Reinbergعرؾ     

لّظاهرة وتجٌب على السإال أٌن حدثت ا"تؽٌراته'، ٌحدد علم التشرٌح مثال بنٌة المكان و

ً الفٌزٌولوجٌا، البٌوكٌمٌاء، البٌوفٌزٌاء تهتم بالسمات، تجٌب على السإال كٌؾ، فو "أٌن؟

 .Crépon,1983) )أورد في6حٌن تجٌب الكرونوبٌولوجٌا على السإال متى؟ 

علم تنظٌم تواترات الكابنات الحٌة فهو الجسم  لنشاطدٌنامٌكً  الكرونوبٌولوجٌة مفهوم      

نباتات، فضل ظروؾ نمو الألتحلٌل دقٌق بعلماء النبات  ، حٌث قام16ولدت فً القرن

للكشؾ بسرعة عند علماء الحٌوان  الكرونوبٌولوجٌة توسعت .كمٌة التؽذٌةدرجة الحرارة و

إال أّنها  ،طبٌقها على اإلنسان منهجٌا صعبتحٌن ً فأفضل مواسم لتكاثر الماشٌة، عن 

)أورد في6  النهارمثل خصوبة المرأة، تناوب اللٌل وفً بعض الوظابؾ  حدٌثا طبقبدأت ت

Marsaudon, 2006 .) 

مٌدان الكرونوبٌولوجٌة بؤنه "دراسة البنٌة الزمنٌة للكابنات  Reinberg  979   عرؾ     

كما أشار  .Beugnet& Lambert &Lancry& Leconte, 1988)أورد في6 الحٌة وتؽٌراتها" 

  957   Reinberg وقت خاص بكل  ٌوجد هقول أنّ الٌمكن  الكرونوبٌولوجٌة بفضل أنه

شًء، فهناك وقت للعمل، وقت للنوم ووقت للتعلم ووقت للتذكر، وقت لألكل وآخر للشرب، 

معرفة الظواهر  إالّ  على اإلنسانما وأٌضا عند المرض فهناك وقت خاص ألخذ األدوٌة، ف

 (.2008)أورد فً: معروؾ،  أفضل حٌاة لكً ٌعٌش وقتٌةال

حسب الكرونوبٌولوجٌا التؽٌرات الدورٌة للظواهر البٌولوجٌة التً تتكرر ٌدرس مٌدان      

سا ٌمكن أن تختلؾ من 24معظم الوظابؾ الفٌزٌولوجٌة وتٌرة حوالً تعرؾ ، وتٌرة محددة

سا 12التواترات السرقادٌة بحد أقصى فً ساعة دقٌقة نسبٌا وبحد أدنى حوالً  ،ٌوم ألخر

ٌوم أو  28التواترات الفوق ٌومٌة متجاوز الوتٌرة مثال حوالً  ،سا24التواترات أقل من 

 عدم تزامنسنة، تواترات تحت ٌومٌة هذه التواترات مختلفة تكون متقدمة أو متؤخرة 

الخارجً تناوب أوقات العمل اللٌّل أو الضوء الداخلً وطبٌعً باألخص تناوب الّنهار و

 .النوممثال الوتٌرة السرقادٌة للٌقظة والراحة و
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فعل أي ٌأن  ال ٌمكنه جسمناة ببعض الخالٌا واألعضاء فالبٌولوجٌ تواتراتتتؤثر ال     

 (. Rapport résonances mensuel de l’école, 2003)أورد في6شًء فً أي وقت

تتضمن الكرونوبٌولوجٌة ُبعد الوقت فً دراسة السٌرورات الفٌزٌولوجٌة التً تنظم      

رات الكابنات الحٌة، فهذا العلم ٌقترح دراسة التؽٌرات الكمٌة المنتظمة والدورٌة للسٌرو

النظام. عرفت تطورها فً األوساط و البنٌةو األنسجةو البٌولوجٌة على مستوى الخلٌة

ضٌح أصل وطبٌعة التواترات البٌولوجٌة ومالحظة التؽٌر تحت تسمح بتو بحٌثالطبٌة )

  (.2008)أورد فً: معروؾ، ( تزامنالعدم )تؤثٌر تؽٌرات دورٌة فً األوساط البٌبٌة 

الكرونوفٌزٌولوجٌة هو تحلٌل فٌزٌولوجٌة اإلنسان ) وظابؾ أعضاء البشرٌة( من       

حٌث الوقت، ٌسمح بتحدٌد الوظابؾ العصبٌة أو الؽدد الصماء التً ال تنشط إالّ فً أوقات 

تفرز  التًوظابؾ الؽدد الصماء، الؽدة الكضرٌة ) كل ٌوم إلعداد الجسم لحدث متوقع معٌنة

للٌّل ل خمس مرات فً الّصباح ما بٌن الساعة السادسة إلى الثامنة مقارنة باكمٌة الكورتٌزو

تفرز هرمون التً الؽدة الّدرقٌة مثال هٌا وظابؾ العضالت(، ) ارتفاع الّسكر فً الّدم ٌ

 تهٌا الدماغ إلجهاد الٌوملالتٌروكسٌن كحد أقصى فً الصباح حوالً الساعة التاسعة 

ٌنالٌن بطرٌقة نابض خارج التؽذٌة ٌضمن تخزٌن ٌفرز األدر الذي البنكرٌاسو

الؽدة الّصنوبرٌة تفرز هرمون المٌالتونٌن أّما الكربوهٌدرات بما ٌتفق مع النشاط البدنً، 

فً اللٌّل الّذي ٌسمح بالّنوم، الؽّدة الّنخامٌة تفرز مرتٌن هرمون الّنمو فً اللٌّل من الّنهار 

خص إستقرار الجلوكوز اللٌّلً، المبٌض لدٌها باألضمن نمو عضام الّطفل فً الراحة وٌ

 ,Marsaudon)أورد في6  إفرازٌة شهرٌة لهرمون اإلستروجٌن تنظٌم فترات خصوبة المرأة

2006 .)  

 :الوتٌرة البٌولوجٌة مفهوم -2

والد أبقراط  ٌعتبر بحٌث ،إلى عصور قدٌمة جذور الوتٌرة البٌولوجٌة تعود 

ود توصل أرسطو إلى وجكما ، (الدورٌة للعملٌات المرضٌةاإلختالفات ) الكرونومرضٌة

 بظهور أدوات قٌاس موثوق 18 رنقالفً  لكن أثبت وجودهاوتٌرة عند الحٌوانات البرٌة و
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لتجارب على عن الساعة الحٌة فمن هنا تعددت ا نفس القرنفً أوابل  Vireryتحدث .منها

هذه الدراسات إلى علم مستقل "  تحولت 20رن قاللكن حتى منتصؾ الوتٌرة البٌولوجٌة و

 .(Perrot, 2006)أورد في6  علم الكرونوبٌولوجٌا"

شهد مفهوم الوتٌرة تؽٌرات عدٌدة عبر الزمن لذا فلم ٌتمكن العلماء من وضع مفهوم      .

أفالطون إلى علماء النفس بمختلؾ مدارسهم ك انطالقا من الفلسفة األٌونٌة وموحد له وذل

والذي اعتمد على ،   Fraisse   980 مٌدان الكرونونفسٌة من طرؾوصوال إلى تؤسٌس 

الكرونوبٌولوجٌة على النباتات، الحٌوانات  ت التجرٌبٌة التً أجرٌت فً مٌداننتابج الدراسا

 (.2008)أورد فً: معروؾ، واإلنسان

ربط رواد الفلسفة الٌونانٌة مفهوم الوتٌرة  بالشكل والنظام والوضعٌة التيً تعتبير معياٌٌر     

بييه  ٌقصييدكتنظييٌم ممٌييز لألشييٌاء والييذي  وتٌرةعيين اليي Démocriteاخييتالؾ األشييٌاء، تحييدث 

الذات فً الكل، األمر الذي أدى إلى ربط مفهيوم اليوتٌرة بالشيكل. وانتشير هيذا المفهينوم بيٌن 

قصد تمٌٌز الشكل الفيردي   Hérodoteو  Leucipeالسابنع قبل المٌنالد أمثال:  شعنراء القرن

بؤنيييه تنبيييإ ضيييروري للطبٌعييية   Héracliteعرفيييه، فيييً حيييٌن والفيييارقً للطبيييع البشيييري

 .(2008)أورد فً: معروؾ، واألشٌاء

تحدث أفالطون عن الوتٌرة كتحركات جسمٌة خاضعة للرقم كاألصوات الموسٌقٌة. قيدم      

 اليوتٌرة فٌرى أنّ ". Le banquet 187b "هذا الفٌلسوؾ معنى جدٌدا لكلمة الوتٌرة فنً كتابنه 

 كميا أّكيدالبطء اللذان ٌكوننان متعاكسٌنن أوال ثم ٌصبحنا ؼٌير متوافقٌينن. تنتج من السرعنة و

على أن الوتٌرة هً التحرك. وعلى هذا األساس ؼٌر فكرة وتٌيرة   (Lois 665 a)  فً كتابنه

ثيل الشكل التً تبنتها الفلسفة األٌونٌة والتً تعتمد على الطبٌعية واسيتبدلها بفكيرة جدٌيدة تتم -

تنظٌمهيا، مميا أدى إليى التحيدث عين وتٌيرة رقصية، خطيوة،  فً شكل التحركات اإلنسيانٌة و

)أورد فيً: معيروؾ، نشاط مستمر، موزع فً المتر أو فيً اليزمن المتنياوبكل …أؼنٌة، عمل

2008). 

ركييز معظييم علميياء اليينفس الييذٌن اهتمييوا بدراسيية الييوتٌرة علييى دراسيية إدراك الييزمن      

بتفسييٌر ااثييار االنفعالٌيية  اهتمييواووخاصيية األوابييل ميينهم والييذٌن وصييفوا الحٌيياة الشييعورٌة، 
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أن االنفعال الذي ٌنتج عن الوتٌرة ٌيؤتً مين جيراء التعاقيب ) Herbart   )3591للوتٌرة. ٌرى 

تطورت النظرٌات الحركٌة للظواهر النفسٌة فً نهاٌة والمستمر لمراحل االنتظار والرضا.  

كميا . Ribotأعميال  مين بٌنهيا القرن التاسع عشر، حٌث أكدت على الجانب الحركيً لليوتٌرة

 Vierordtتجربية اإلنسيانٌة التواترٌية. قيام النشاط الحركً فيً محيور ال  Mach   865وضع

 Wundt اهييتم فييً نفييس السيينةوتنظٌمهييا، وحركييات الييوتٌرة  بتسييجٌل وقٌيياس  886  سيينة 

بقٌاسه وحاول تحدٌد محتواه، هيذا ميا سياعده عليى الوصيول  وباتساع مٌدان الشعور ومدته، 

)أورد فييً:  إلييى الطييابع الشييامل إلدراك الييوتٌرة الييذي تمٌييزه تؽٌييرات نوعٌيية مكثفيية متناؼميية

 .(2008معروؾ، 

فييً بداٌتيه بالعيالم النباتيينً  "علييم دراسية تيواترات الحٌياة "اهيتم مٌيدان الكرونوبٌولوجٌية      

م بدراسية بحيوث منيد القيدمعظيم ال بيه اهتميتو  .إليى العينالم اإلنسينانًم امتيند نث، والحنٌوانً

أدرك القيدماء أن وتٌيرة نشياط بعيض الحٌوانيات  الدورٌة عند الكابنات الحٌة، حٌيثالظواهر 

، فالييدٌك مييثال ٌعليين عيين شييروق طبٌعٌيية قييد تقييدم معطٌييات زمنٌيية ٌمكيين اسييتعمالها كسيياعة

ساعة مين األعشياب،  Carl von Linné ( 707- 778 (السوٌدي الطبٌعً   اخترعوالشمس. 

فً ساعات مختلفة وذلك خالل مدة وتٌيرة أربعية  فتحفقد تبٌن له أن بعض األزهار تنؽلق وتن

وعشييرٌن سيياعة وتعييرض أزهارهييا وألوانهييا وتفييرز عطييورا تجلييب فييً الوقييت المناسييب 

 .(2008عروؾ، )أورد فً: مالحشرات أو الطٌور التً تساهم فً نقل اللقاح وإثمارها

 
باكتشاؾ ؼرٌب  38Louis مع نهناٌنة حكنم الملنك Dortous Demairanقنام الفلكنً      

نهار، وأن بعض الفصابل تنمو بسرعة  -تمثل فً أن نمو النباتات ٌتؽٌر حسب تناوب لٌل

أو اللٌل، وأن حركات أو نشاط نبات رقٌب الشمس  ظهرفً الٌوم، وأخرى تفضل بعد ال

وعلى هذا  .نة فً الظنالم، أي ٌحافظ هذا الننبات علنى سنرعتنه النمنابٌة الٌومنٌةتبقنى دابم

)أي ال تتؽٌر مع الزمن(، وتختلنؾ مدتهنا  الٌومٌة تبقى ثابتة فً محٌط ثابتفإن التواترات 

أن   Reinbergاعتبر. ساعة( 8،24بن  رٌبة من اإلنسان حٌث تقندر مدتنه)ق ساعة 24من 

هذه الظاهرة عامة بما أن كل شًء ٌحدث وكؤن هناك ساعة داخلٌة تنظم القٌاس فً النبات، 
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)أورد فً: معروؾ، وعلى هذا ٌمكن القول أن هذا العالم قد أسس مٌدان الكرونوبٌولوجٌة

2008). 

  
إلى افتراض وجود رقٌب زمنيً بٌوليوجً    Virery   8 4توصل  ه النتابج وتدعٌما لهذ    

ر على تكوٌن دورة ٌومٌة. وقد تم التحقق مين وجودهيا عليى ضيوء دالبيل تجرٌبٌية قيدمها قاد

. كميا أكيدت تليك األبحياث وجيود هيذا  Stéphan & moore ( 970 الكثٌر من العلماء أمثنال:

عنيد  (Formation du cerveau  archaïque)الرقٌب الزمنً فً بداٌة تكوٌن الدمناغ البدابنً 

ري نالطٌيييييور والثيييييدٌٌات، و ٌتمثيييييل فيييييً نيييييواة  تيييييدعى نيييييواة فيييييوق التصيييييالب البصييييي

(Suprachiasmatiques NSC)  وتنتميً إليى جهياز   ريتقينع تينحت نقطينة التصينالب البصين

هييذه التجييارب أن تخرٌييب هييذه النييواة ٌييإدي إلييى زوال أثبتييت و. (Sérotonine)السييٌروتونٌن 

الؽرٌزة أو حتى العادة. كميا أوضيحت نفيس الدراسيات أن  عدة تواترات ٌومٌة منها: الفطرة،

عدد هذه النواة ٌختلؾ بتنوع الفصلٌة الحٌوانٌة، فتبيدأ سياعة   أو زمين هيذه النيواة فيً القٌيام 

بوظٌفتها عند جنٌن الفبران ثمانٌة أٌام قبل والدته. وأثبتيت تليك األبحياث أن زرع هيذه النيواة 

أو عاميل  عيالج الحٌوانيات بفاعيلاته الٌومٌة، حٌث ٌقضيً الجنٌنٌة عند الفؤر ٌرجع له تواتر

)أورد فيً: معيروؾ،  ٌعمل على إلؽاء عدد معيٌن مين هيذه التيواتراتف (Sérotonine)على أثر 

2008). 

    
دراسيية الظيييواهر الوقتٌيية عنيييد الكابنييات الحٌييية دراسيية قدٌمييية وحدٌثيية، فيييالوتٌرة  تعتبيير    

اإلنسان مثل باقً الكابنات الحٌة لدٌه ساعة خاصية تعطيً ليه ف البٌولوجٌة معروفة منذ القدم.

تحكم فييً تواتراتييه، هييذه السيياعة ) الّسيياعة الداخلٌيية( تييّم تحدٌييد موقعهييا فييً منطقيية لٌييالوقييت  

تتيؤثر بتيواترات الٌيوم:  الّدماغ تسيمى " نيواة فيوق التصيالبٌة فيً تحيت المهياد"، هيذه الّسياعة

شارة الراحة وفً الّنهار حالة الّنشاط، تتحكم الّسياعة الداخلٌية فً اللٌّل تعطى إفواللٌّل  الّنهار

سا وتٌرة الّنوم، درجة الحرارة الّداخلٌة، إفيراز 24فً تنظٌم العدٌد من التواترات التً تعمل 

الهرمونييات للعدٌييد ميين الؽييدد، معييدل ضييربات القلييب، ضييؽط الييّدم، معييدل التيينفس، وظٌفيية 

  .(Leger & Bertrant)أورد في6 الكلٌتٌن
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طرٌقة خاصة لزحؾ النظام  ،التدفق امعناهو Rytmosكلمة ٌونانٌة  أصل كلمة الوتٌرة     

  .(Lecoq, 2014)أورد في6 فً الحركة

مثال وظٌفة الوقت حسب لتؽٌرات التً تتكرر بصفة مستمرة الوتٌرة البٌولوجٌة اب ٌقصد    

 .( Reinberg, 200)النوم، وتٌرة الحرارةعند اإلنسان تناوب الٌقظة و

 تتابع سلسلة من التؽٌرات الفٌزٌولوجٌة التً تحدد حسب وظٌفة الوقت هاؤنّ ب تفهمكما      

  .(Meite, 2009)أورد في6 

ٌحدد على أساس وظٌفة  الذي الفسٌولوجًعلى أنها التنوع  الوتٌرة البٌولوجٌة تعرؾ     

ٌرة الّساعة تظهر وتEstruch, 2003) )أورد في6الزمن تذبذبات من األشكال المتكررة 

 .(,Montagner دون سنت)أورد في6 فً نفس الوقت تقرٌباالبٌولوجٌة كل ٌوم و

نمط سٌر  علىتواترات بٌولوجٌة تإثر  إلىالكابنات الحٌة  كباقً اإلنسانٌخضع       

سا 24مدار زٌولوجٌة له على ٌالفتؽٌرات على الحالة النفسٌة وأٌن تطرأ  ،وظابفه الجسمٌة

  .Crépon,  983) )أورد في6 هنشاطذه التؽٌرات لها أثر مباشر على هو

حتى العدٌد من المتؽٌرات الّنفسٌة ت الفٌزٌولوجٌة للكابنات الحٌة والمتؽٌراتتطور       

إفراز الهورمونات، درجة حرارة ة البول أو قدرات خلٌة الكلٌة وتركٌبك بكٌفٌة دورٌة

تختلؾ كمٌة البول خالل  قدرات الشعٌبات....إلخ.و الّدموي، تركٌبة الّدمسم، الضؽط الج

 الرابعةو منتصؾ اللٌل الحد األدنى ما بٌنو ٌكون الحد األقصى فً الٌوم بحٌث سا،24

صباحا، كما تتؽٌر تركٌبة البول خالل الّساعة: خلٌة البوتاسٌوم، المؽنٌزٌوم، الصودٌوم، 

رقادٌة على مختلؾ وظابؾ وم، تإثر العدٌد من التواترات السالكلور ترتفع بكثرة خالل الٌ

حٌن إنتاج ً تركٌبة الجلٌكوجٌن عال، ف تكون خالٌا الكبد فً بعض الّساعاتالجسم، و

سا بعد ال وجود لتركٌبة الجلٌكوجٌن ؼٌر 12 ٌكون ضعٌؾ. (albumine) األلبومٌن الزالن

 . Crépon,  983) )أورد في6ٌكون مرتفع جدا األلبومٌنأن تركٌبة 

خاللها  الجسم ٌكون، القدرات الّدورٌة لوظابؾ الجسم أوقات المقاومة الضعٌفةتولد      

فرٌقه من و  Halbergؼٌرها، أو العكس ٌظهر مقاومة مثالٌة، قام حساس لالعتداءات و
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فبران من نفس الساللة ونفس  قاموا بحقن  بتجربة دالة فً هذا الصدد: Minnesotaجامعة 

 %75 ماتتوضعت فً ظروؾ حٌاة مماثلة، ومادة كٌماوٌة سامة،  نفس الجرعة منب الّسن

 هذهفتحت فقط على الّساعة الّثامنة صباحا.  %15على الّساعة الّثامنة مساء، و هامن

على الحٌوانات مجال واسع لتطبٌق الكرونوبٌولوجٌا فً المٌدان  التً أنجزت الّدراسات

الّتً تدرس تؽٌرات تؤثٌر األدوٌة اعتمادا على ساعة والعالجً كالكرونوصٌدلٌة 

ٌوجد تواترات ذات دورة قصٌرة  لتواترات الّتً تتكرر فً الٌوملاالمتصاص. وبتوازي 

معدل الوفٌات، نعرؾ مثال أّنه فً نصؾ : التواترات الّسنوٌة لألمراض أوطوٌلة مثالأو

ر فٌفري مع بعض التؽٌرات حسب الكرة الّشمالٌة معدل الوفٌات بصفة عامة ٌرتفع فً شه

فً ٌن أٌضا اافات الوعابٌة الّدماؼٌة، أمراض القلب، أمراض الربتأنجزت سبب الوفاة: 

فً شهر نوفمبر   ترتفعار لكن الوفاة بسبب التسمم الحاد أو بسبب االنتحري، وشهر فٌف

  .Crépon,  983) )أورد في6شهر جوانو

 

 :واترات البٌولوجٌةتالخصائص  -3

العدٌد من التواترات منها التً تنشط جسمنا والكابنات الّتً  أظهرت الكرونوبٌولوجٌة     

تحٌط بنا ودورة التمثٌل الضوبً لألعشاب البحرٌة والقدرات العقلٌة لإلنسان، فكل هذه 

 التواترات لدٌها خصابص متشابهة. 

تلؾ. وهذا ما بٌنه ٌمكن أن ٌعرؾ كل متؽٌر فٌزٌولوجً عدة تواترات ذات تردد مخ     

Davy  ٌّن الّذي قام بقٌاس درجة حرارة جسمه عدة مرات فً الٌوم  خالل عدة سنوات، تب

من خاللها بؤّن تؽٌرات درجة حرارة جسم اإلنسان مستقلة عن نشاط الجسم أو درجة حرارة 

سات الؽرفة بحٌث تتبع فً نفس الوقت الوتٌرة السرقادٌة والوتٌرة الّسنوٌة، كما توصلت درا

أٌام  7جسم تواترات حوالً أخرى إلى نفس النتابج بحٌث بٌنت اّنه ٌوجد بالنسبة لحرارة ال

 .Crépon,  983) )أورد في6ٌوم  20 أو
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فرٌق  توصل ٌن تؽٌرات دالة فً إحدى الدورتٌن بحٌثٌنتج عن فرض وتٌرتٌن متضادت 

ن أثناء قٌاس كمٌة إفراز بعض الهورمونات ) التٌستٌرون البالزما( الفرنسٌٌن الباحثٌ من

إلى أّن هذه الهرمونات تعرؾ ارتفاع فً وتٌرتها السرقادٌة فً شهر أكتوبر، وانخفاض فً 

سا، وأٌضا 24تتؽٌر الوتٌرة السرقادٌة لنفس المتؽٌر خالل الّسنة فً سلسلة وشهر أفرٌل. 

ّنهار وٌسترٌحون فً اللٌّل، ٌرتفع افراز الهرمون خالل لدى األفراد الّذٌن ٌعملون فً ال

 الثانٌة بعد الظهرصباحا فً الّشهر ماي وفً حوالً الّساعة  الثامنةالٌوم فً حوالً الساعة 

تؽٌب هذه الوتٌرة الٌومٌة فً شهر مارس بحٌث تكون سعتها قرٌبة من  .فً شهر نوفمبر

 .Crépon,  983) )أورد في6الّصفر 

التواترات البٌولوجٌة الرابط األكثر فعالٌة بٌن الكابن الحً وبٌبته، وٌمكن  أصبحت     

سا 24تحدٌد وقتٌن خالل هذه التواترات وهً دوران األرض حول نفسها فً سلسلة 

من بٌن وCrépon,1983). أورد في6) ودوران األرض حول الشمس فً سلسلة سنة

تواتراتها، فمنذ ظهور الكابنات الحٌة على الخصابص األساسٌة للظواهر الطبٌعٌة هً 

الفصول ظالم، تناوب الضوء التكٌؾ مع الدورة الطبٌعٌة: تناوب ت تحاول أن األرض

نجد التواترات فً ً الحقٌقة فالتً تشكل التنظٌم البٌولوجً، و، فهذه التواترات هً األربعة

ألعضاء المركبة للحٌوانات لكابنات: األعضاء األحادٌة الخلٌة إلى ااجمٌع مستوٌات تطور 

   (.Leconte  et al, 1988)أورد في6  أو النباتات

ٌقصد بالتواترات البٌولوجٌة اإلختالؾ الدوري فً الوظٌفة الفٌزٌولوجٌة للكابن الحً      

هذه الفكرة بتوزٌع طاقة الّنابض، التؽٌرات الفٌسٌولوجٌة،  على مستوى الخلٌة، تترجم

 .، فهً ظواهر تتكرر بنسبة كبٌرة وبانتظامالمٌل الؽرٌزيوالتؽٌرات العصبٌة 

 Crépon,  983). )أورد في6 تتصؾ التواترات بمجموعة من الخصابص نذكر منها:      

  الّذي ٌفصل بٌن حدثٌن متطابقٌن. الوقت -

  عدد من األحداث فً فترة معٌنة. :التردد -
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ٌعبر عن الفرق )اإلختالؾ( بٌن القٌمة الدنٌا والقٌمة القصوى للتؽٌرات الوتٌرة فً  الفارق -

منٌة الفاصلة بٌن القٌم تمثل نصؾ الفترة الزّ  Crépon,  983) )أورد في6مرحلة معٌنة

  القصوى والحد األدنى من هذه الظاهرة.

الوقت المقدر لبلوغ القمة من  (Barre, 2004)أورد في6  الحد األقصى لقٌمة المتؽٌر القمة: -

)أورد   ٌعبر عن أعلى مستوى للوتٌرةو  Estruch, 2003) )أورد في6التؽٌٌر من بداٌة الدورة

  Crépon,1983). في6

 .(Barre, 2004)أورد في6   لمتغٌرقٌمة االحد األدنى ل - 

  .المعدل المتوسط إلٌقاع بٌولوجً لفترة معٌنة المستوى المتوسط: -

 والّساعة. دقٌقةالو هً مدة دورة كاملة للتؽٌرات فً الثانٌة :الفترة -

 Estruch, 2003). )أورد في6 منتصؾ التؽٌرات لفترة معٌنة الّسعة: -

 .تواترات البٌولوجٌةلا ةوراثأي عالقة بؤصل الفرد  لها  :العوامل الداخلٌة -

الخارجٌة لتواترات  ترتبط باألصل الخارجً بمعنى ترتبط بالعوامل :العوامل الخارجٌة -

 .البٌولوجٌة

التً خارجٌة العوامل ال وٌقصد بهمصطلح نظري لفهم التواترات البٌولوجٌة  :مانح الوقت -

الظالم، أو التواترات االجتماعٌة المرحلة مثال تناوب الضوء وٌمكنها أن تؽٌر المدة أو 

 .Crépon,  983) )أورد في6 لألفراد

تحتوي على  تتواجد فً الهٌبوتالمس suprachiamatiqueهً نواة و :الساّعة البٌولوجٌة -

 institut national de la santé)أورد في6 بٌن التواترات البٌولوجٌة  عشرة أالؾ نواة تنّسق

et de la recherche médicale,2001).)  
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 مانح الوقت:و لوتٌرة الخارجٌة لالطبٌعة الّداخلٌة و -4

 األفرادكّل دى عامل الوقت نفسه ل، فأن ٌعمل ما ٌرٌد فً أي وقت ال ٌمكن ألي فرد     

 بعض الدراسات بٌنتكما بمعنى نحن متساوون فً قدرات االستجابة حسب وظٌفة الوقت 

 .Crépon,  983) )أورد في6 حسب وظٌفة الزمن تؽٌرت األفراد قدراتأّن 

دورة أو من ورٌا والّتً تؽٌر مانح الوقت بؤّنها العوامل الّتً تتؽٌر د Reinbergعرؾ      

ترات بٌولوجٌة خاصة بالجسم ٌمكنها أن تستمر اوتٌرة بٌولوجٌة. فمن جهة لدٌنا تومرحلة 

فً ظروؾ تجرٌبٌة والّتً ٌمكن اعتبارها ثابتة، ومن جهة لدٌنا عوامل بٌبٌة تتؽٌر بطرٌقة 

حسب  بمانح الوقت تختلؾ طبٌعتها وأهمٌتها البٌولوجٌة تسمى دورٌة تإثر على التواترات

المإثرات  كثافة الضوء، الحرارة،وتناوب الضوء والظالم  منها المعاٌٌر وحسب الظروؾ

السمعٌة، توفر الموارد الؽذابٌة أو العناصر الخاصة باألنواع ككمٌة الملوحة البٌبة للجسم 

 .(institut national de la santé et de la recherche médicale, 2001 )أورد في6 المابً

تٌرتٌن نفس ال تعرؾ فٌها وهً حالة  التزامنزمالبه عدم و (Challamel, 2001)حسب 

هر عندما ال نحترم دورة تظوخلل فً التنظٌم الزمنً للفرد  سببمما ٌالترددات المعتادة 

 تحتاج التزامنٌقظة و لكً تعود حالة  -أو تقدم دورة نوم اللٌّلً،الراحة مثال العمل النشاط و

 حوالً أسبوع لوتٌرة الحرارة األساسٌةو حسب األفرادوهذا ثالثة أٌام لٌقظة  -وتٌرة نوم

 .(Janvier & testu, 2005)أورد في6 حوالً ثالث أسابٌع لوتٌرة الؽدد الصماءو

النقاش األساسً حول وجود التواترات البٌولوجٌة من طبٌعة داخلٌة أو خارجٌة  ٌتمحور     

خارجٌة عن لعوامل الاهل هً  ؟التواترات التً تإثر على العواملأو بمفهوم أخر ما هً 

 institut national de la santé et de la )أورد في6 الجسم أو العكس هل هً فطرٌة موروثة؟

recherche médicale, 200 ) . 

 الظالم، تتابع الفصولٌحدد دوران األرض حول نفسها وحول الّشمس تناوب الضوء و     

 توضح أصل التواترات البٌولوجٌة.التً ة الحرارمن األحداث مثل تتطور البرودة و العدٌدو
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 هاالتواترات أصل أنّ  أعترؾ الٌوم بؤّن البنٌة الوقتٌة للجسم تنتمً إلى الوراثة بمعنى

 (.institut national de la santé et de la recherche médicale, 2001 )أورد في6داخلً

ط ٌومٌا األحداث تضب ٌة تحت مراقبة الّساعة الّداخلٌة التًتكون التواترات البٌولوج    

 بحٌث تسمح ألعضاء الجسم  بالّتوافق خاصة مع تناوب الّنهار و اللٌّل، هذه الّدورٌة للبٌبة

معدل المٌالتونٌن ول وّسرقادٌة للهرمونات مثل الكورتٌزوتضبط الّتؽٌرات الالّساعة 

 institut national de la santé et de la recherche)أورد في6 ضربات القلب أو الحرارة 

médicale,2001).) 

 ذبذب مركزيهو توتستجٌب التواترات البٌولوجٌة لبنٌة داخلٌة تسمى الّساعة البٌولوجٌة   

التالً ضمان بفً جمٌع التواترات البٌولوجٌة و تتحكموالتً أجهزة ضبط نبضات القلب  فً

 .الوقت الداخلً مانح

بٌنت العدٌد من الّدراسات الخصابص الوراثٌة للتواترات البٌولوجٌة على سبٌل المثال     

تجعلها لّتً الٌوم فالشمس تعطً أضواء مختلفة واألزهار الّتً تتفتح فً ساعات محدد من ا

 institut national de la santé et de la recherche )أورد في6 تتجمع فً ساعة معٌنة

médicale, 2001) 

عندما فالبٌولوجٌة مع بعضها البعض عن طرٌق روابط متعددة،  ترتبط مختلؾ التواترات

مثل  فصول، وعندما تتؽٌر الضابطةجمٌع التواترات تكون منتظمة وتكون حٌاتنا عادٌة 

ال ٌمكن أن تتوافق  التناوبب فً العملكما هو الحال  .االنتقال من وقت الشتاء إلى الّصٌؾ

مع  التزامنفٌظهر عدم جمٌع التواترات الّسرقادٌة بنفس الّسرعة مع األوقات الجدٌدة 

 نوعٌة الحٌاةوالذي ٌإثر على نوعٌة الٌقظة والنوم و الشعور بالّضٌق كبعضها البعض 

  .(Leger & Bertrant)أورد في6 

ٌّن       بمعنى  الوتٌرة البٌبٌة تظهر نتٌجة التواترات البٌولوجٌةأّن بعض  Bown,  982)  (ب

ر، الضؽط الجّوي، تناوب اللٌّل الجزوالمد  والظالم، ) الحرارة، الضوء العوامل الخارجٌة

قوي ٌنظم نشاط الكابنات والتً تعتبر مانح  ، الحرارة والبرودة والتؽٌرات الفصلٌة(الّنهارو
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 كما تظهر الوتٌرة نتٌجة .(Janvier & testu, 2005)أورد في6ٌقظة  –تناوب النوم والحٌة 

ساعات  أٌكولوجٌةمن طبٌعة اجتماعٌة من أصل وراثً و والتً تعتبر العوامل الّداخلٌة

 institut national de la santé et de la recherche)أورد في6 الّتؽذٌة، تناوب الّراحة والّنشاط

médicale,2001).)  

 

 أنواع التواترات: -5

 :ثالث أنواع من التواترات توجد

بات القلب، التنفس، سا مثال ضر24أقل من فترتها  : ultradien تواترات المدة القصٌرة 

   (.Perrot, 2006)أورد في6 االنتباهبابً لدماغ، الٌقظة، النشاط الكهر

التواترات الٌومٌة السرقادٌة: وتٌرة نوم ٌقظة، إفراز بتسمى  المتوسطة:تواترات المدة 

  (.Perrot, 2006)أورد في6 الهورمونات، درجة حرارة الجسم

لنشاط دماغ اإلنسان الكرونوبٌولوجٌة وجود وتٌرة بٌولوجٌة  تبٌن من خالل الّدراسات     

ة المخٌة لكرنشاط النصفً لالدقٌقة. هذه الوتٌرة على عالقة مع تؽٌرات     -  حوالً 

هذه الوتٌرة أّن الدماغ لٌس بآلة ٌمكنه اإلنتاج بصفة  بٌنتكما  قدرات متمٌزة ومتكاملة.

فمن الضروري احترام مختلؾ المراحل الّتً تتكرر على  ،متواصلة فنشاط الدماغ دوري

من الطفولة وذلك  تعلم السٌر الحسن للدماغ ٌبدأف مدار الٌوم لٌتمكن من تقدٌم أحسن ما لدٌه.

األخذ بعٌن االعتبار وتٌرة نشاط الدماغ وعلٌه ال بد من باحترام القدرات الدماؼٌة للطفل، 

جسم قدرات الدماغ و التً تحدث فً تؽٌراتالدفعنا توعلٌه  لنمو الحسن للطفل،لتحقٌق ا

 رد في6)أو نحو تربٌة أكثر اتساقا لما أصبح علٌه اإلنسان إلى التوجهالطفل خالل الٌوم 

(Crépon,  983. 

ٌمكن أن  ،()وتٌرة المتجاوز الٌومً ةٌومٌ فوقتواترات البتسمى و :تواترات المدة الطوٌلة

على  (.Perrot, 2006)أورد في6  تتراوح المدة ما بٌن بضعة أٌام إلى أسبوع أو شهر أو سنة
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ستٌرون، عرض ت، الوتٌرة الّسنوٌة لهرمون تٌسبٌل المثال دورات خروج البوٌضا

 .(Barre, 2004)أورد في6  الموسمً، الحساسٌة الموسمٌة االكتباب

وتٌرة نوم ٌقظة، التنفس، درجة الحرارة الّداخلٌة، معدل ضربات : التواترات البٌولوجٌة

 القلب، إفراز هرمون الّنوم، تركٌب الجلٌكوجٌن، التؽٌرات الّدموٌة، عملٌات المناعة.

النشاط الجنسً، الطعام، العدوانٌة، القلق، اإلنتباه، الحفظ، الٌقظة، : التواترات السلوكٌة

 .(Amiot, 2007)أورد في6 التذكر

 جدول ٌوضح أنواع التواترات ومدتهاوفٌما ٌلً 

 :( ,Gruan)أورد في6 دون سنت ٌوضح أنواع التواترات ومدتها :(01جدول رقم )

 أمثلة مدتها نوع الوتٌرة

بضع دقابق إلى  من وتٌرة المدة القصٌرة

 بعض الّساعات

 وتٌرة القلب، ضربات القلب، وتٌرة التنفس

 نوم ٌقظة، حرارة الجسم، قوة العضالت سا24حوالً  وتٌرة السرقادٌة

وتٌرة المتجاوز 

 الٌومً

ي، الّتؽٌرات الّسنوعرض اإلكتباب الفصلً و سا28أكثر من 

 الّدورة الشهرٌةالّسنوٌة لألمراض و

 

 تطبٌق الكرونوبٌولوجٌة:مٌادٌن  -6

 المعارؾ حول طبٌعة التواترات توسعت مٌادٌن تطبٌق الكرونوبٌولوجٌة بحكم توسع

و فً هذا  العالج.و قات األكثر مالبمة للعمل، الراحةحٌث أصبح من الممكن تحدٌد األو

ٌوجد مٌدانٌن معروفٌن وهما مٌدان الكرونوبٌولوجٌة الطبٌة و مٌدان الكرونوصٌدلٌة  اإلطار

اللذان لهما تؤثٌر فً وضع وتؤسٌس علم الكرونوعالجٌة التً تساهم فً اقتراح بروتوكوالت 

 (.2008)أورد فً: معروؾ عالجٌة تفٌد اإلنسان و تساهم فً توفٌر العالج المالبم 
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 ٌة:ـ الكرونوفٌزٌولوج6-1

 ٌولوجٌة تحت فعل تؤثٌر الوقت،الفرد من الناحٌة الفٌز تدرس الكرونوفٌزٌولوجٌة

التً تنشط فً أوقات  الؽددٌةألٌضٌة )المٌتابولٌزم( العصبٌة وتسمح بالكشؾ عن الوظابؾ ا

. فكمٌة الكورتٌزول التً تفرزها الؽدة )محتمل( معٌنة من الٌوم لتهٌبة الجسم لحدث معٌن

كمٌة  من صباحا تكون أكبر بخمس مرات الثامنة الساعة لىإ السادسة الساعةبٌن  الكضرٌة

نشاط العضلة عند االستٌقاظ وتؽطً نقص  تهٌافً اللٌل، فهً  المفروزةالكورتٌزول 

  .(Marsaudon, 2006 ورد في6)أالؽذاء فً اللٌل

حوالً فً فً الصباح  thyroxine التٌروكسٌن أكبر قدر من الدرقٌة الؽدة تفرزكما 

 ؼدة البنكرٌاس تفرزو، صباحا لتهٌبة الدماغ لمختلؾ ضؽوطات الٌوم التاسعةالساعة 

الجهد العضلً خالل النشاط الفٌزٌقً و سٌداتالؽلومالبمة من النسبة اللتوفٌر األنسولٌن 

فراز كمٌات المٌالتونٌن بنسبة كبٌرة فً اللٌل مقارنة إ،كما تعمل الؽدة الصنوبرٌة على 

أما كمٌة هرمون النمو التً تفرزها الؽدة النخامٌة فً  الظروؾ المالبمة للنوم. تهٌابالنهار ل

فرزها فً النهار )لضمان نمو العظام خاصة عند تمرتٌن من الكمٌة التً باللٌل أكبر 

 الطفل(.أما بالنسبة للمبٌضٌن فلهما وتٌرة إفراز شهرٌة لتعدٌل مرحلة التلقٌح عند األنثى

  (.(Marsaudon, 2006)أورد في6 

، ثم تبدأ السابعة مساءتبلػ درجة حرارة الجسم أقصى درجة لها فً حدود الساعة 

عند بلوغ درجة الحرارة  فٌظهرة لالستٌقاظ بتظهر حالة النوم، أما بالنسف اضفً االنخف

فٌمكن القول أن . فتبدأ فً االرتفاع تدرٌجٌاصباحا،  الرابعةأدناها فً حدود الساعة 

البعض فلٌس النوم هو  هٌعتقداالستٌقاظ ٌحدثه االرتفاع فً درجة حرارة الجسم عكس ما 

از اللٌل  افر حلول ٌثٌرالذي ٌإثر فً درجة الحرارة بل العكس. على هذا األساس 

ٌظهر لجسم، مع انخفاض مستوى الٌقظة ، درجة حرارة ا خفضالمٌالتونٌن الذي ٌساهم فً 

 (. Marsaudon, 2006)أورد فً: ساعة من بداٌة افراز المٌالتونٌنالنوم بعد 
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 الكرونومرضٌة : -6-2

       أعراض المرض لشخص معٌن  لمإشراتالكرونومرضٌة التؽٌرات الدورٌة  تدرس

تلؾ التنظٌم الزمنً المرتبط بالمسار  درستأو لمجموعة من األشخاص من جهة، و

لمسار لو ٌعنً ذلك أن اضطرابات التنظٌم الزمنً ٌمكن أن تكون سببا أو نتٌجة  ،المرضً

توجد ساعات أو فترات  مفهوم الكرونومرضٌة بوتٌرة األمراض وعلٌه ٌرتبط  ًالمرض

، فتكون أثناء عشر شهر خالل السنة أٌن ٌكون الجسم أكثر قابلٌة للمرضسا و 24خالل 

لتً ٌتعرض لها األطفال لٌست فالصدمات ا  بعض األمراض أكثر ظهورا فً الصباح

، بل تحدث فً ساعات معٌنة من الٌوم وٌصاب بمرض الربو مثال ما بٌن الساعة شوابٌةع

  (.2008)أورد فً: معروؾ،  الرابعة والسابعة صباحا

 ، وتكون نفسهال والنهارٌللاوتٌرة  وفق Glycémie du diabétiques))ذبذبات تتعمل 

)لكن لٌس لها عالقة بالتؽذٌة (  سا(1)-(+ أوسا22)فترة عند جمٌع مرضى السكري وذات 

 الثامنة مساءالساعة ما بٌن صباحا و العاشرةو الثامنةالساعة  بٌنما مع وجود قمة ثابتة 

الرابعة الساعة  ٌقع ما بٌن  (le nadir glycémique)أما بالنسبة للنظٌر  الحادٌة عشر لٌالو

تظهر صباحا،  الرابعة ساعةالالثامنة مساء و ما بٌن الساعةو السادسة مساءو الظهٌرةبعد 

كل من الكورتٌزول، األدرٌنالٌن،  البنكرٌاس، هرمون النمو.  إفرازجة ٌتالتواترات ن هذه

التً تبدأ فً فصل الخرٌؾ و المزاجتصاحبه اضطرابات فً ٌعتبر االكتباب الموسمً الذي 

 ))أورد في6 الوتٌرة علىعلى التؽٌرات التً تطرأ  أخر الربٌع، دلٌلوتزول فً فصل 

Marsaudon 2006 . 

ففً  الخامسة مساءإلى الساعة  التاسعة لٌالتحدث نوبات الربو ما بٌن الساعة كما 

وجً لقطر هذه الفترة ترتفع حساسٌة الشعب الهوابٌة للمهٌجات بسبب االنخفاض الفٌزٌول

ل إلى جانب زٌادة انخفاض إفراز هرمون األدرٌنالٌن، الكورتٌزو بسببالشعب الهوابٌة 

الؽدة الصنوبرٌة الناتج  الذي ٌعتبر كإختالل فًوابٌة وحساسٌة الشعب الهالعصب الحابر و

مما ٌإدي  نهارا ث ترتفع كمٌة المٌالتونٌن المفرزةعن نقص الضوء فً فصل الشتاء، حٌ

توازن الؽدد  استعادتة. ٌساعد العالج بالضوء على حالة اكتباب مزمنإلى الفرط فً الّنوم و
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 تحسٌن المزاج ٌإدي إلىالصماء عن طرٌق تثبٌط هذا اإلفراز ؼٌر المالبم للمٌالتونٌن مما 

 . Marsaudon 2006 ))أورد في6

التواترات البٌولوجٌة ٌعزز أمراض القلب، ارتفاع  تزامنأظهرت الدراسات الحدٌثة أّن عدم 

ضؽط الدم، الّسمنة، الّسكري، اإلكتباب الموسمً حتى خطر اإلصابة بالسرطان، بحٌث 

أّن العمل لٌال ٌحتمل أن ٌسبب اإلصابة  2007أقرت منظمة الّصحة العالمٌة فً عام 

 هرمون وتر ٌعطلالكمبٌطناعً من شاشات أجهزة الّتلفاز وبالسرطان، الضوء اإلص

 ,Lecoq)أورد في6  مهم فً تنظٌم التواترات السرقادٌة خالل الٌوموالذي ٌعتبر المٌالتونٌن 

20 4). 

 الكرونوصٌدلٌة: -6-3

التً  ظهور العدٌد من األفكار لم تعتبر الكرونوصٌدلٌة كعلم إالّ فً بداٌة السبعٌنات، رؼم

أطروحة فً الطب تتناول  julien Joseph Viriey        حٌث قدم  19إلى القرن  تعود

النظر فً االتزان  إعادة إلىٌعود هذا التؤخر ومفاهٌم ودراسات حول الكرونوصٌدلٌة. 

ث عن مٌدان ٌدعى بالكرونوصٌدلٌة، حدتلكن حالٌا ٌمكن ال ،الحٌوي وؼٌاب البحث المٌدانً

الشهر  ،سا24مدار  على حسب الساعة البٌولوجٌة الذي ٌهتم بآثار تناول األدوٌة و ذلك

درجة التسمم الدم و تكحللٌفسر مٌدان الكرونوصٌدلٌة التؽٌرات المالحظة فً كما  .السنةو

 .(Marouf, 2014)أورد في6 بمادة اإلٌتانون حسب ساعة تقدٌمها 

 الكرونوعالجٌة: -6-4

على أنها عالج ٌقدم حسب العوامل الزمنٌة  الكرونوعالجٌة Halberg  967   ٌعرؾ

حتى القضاء التقلٌل أو التخفٌض و إلىخاصة التواترات البٌولوجٌة، وٌهدؾ هذا المٌدان 

تقدٌم  وقتباختٌار  أو الرفع من األثار المرؼوب فٌها على ااثار ؼٌر المرؼوب فٌها

 ,Marouf )أورد في6اإلنسان ثم الدواء، حٌث ٌتم التنبإ بها عن طرٌق التجرٌب على الحٌوان 

أثناء تناول  الجسم فعل رد وتٌرة سٌر أعضاء الجسم، فمن المهم دراسةل النظروب (.4 20

حٌث  مقاومة الجسم،أوقات التً تدرس  التً تبقى من اهتمامات التكسٌكولوجٌاوالدواء، 



انفصم انثاني6 أدبياث انمىضىع        انقسم األول6 ميذاني انكزونىبيىنىجيت وانكزونىنفسيت 

                   

 

   
 

الٌوم وال دواء قد ٌكون مفعوله شدٌد فً وقت معٌن من ال من جرعةال نفس أثبتت أن تناول

فً الجسم مع  دوٌةبمصٌر األ  .كما تهتمقد تكون سامةو ٌكون كذلك فً وقت آخر

 . Marsaudon 2006 ))أورد في6الوقت

 الكرونوتكسٌكولوجٌة: -6-5

الكرونوصٌدلٌة بالتؽٌرات السرقادٌة لألثار المرؼوبة ) الكرونوتكسٌكولوجٌة و تهتم

 ,Henry & al)أورد في6 كرونوفعالٌة( و األثار ؼٌر المرؼوبة ) كرونوتسمم( لألدوٌة 

د فزٌابٌة أو كٌمابٌة قصوى لتسمم مواالساعة التحدٌد ب نالمٌدانٌ نهذاكما ٌهتم  .(2002

حٌوانٌة منها  مٌدان الطبً على فصابلالدراسات تجرٌبٌة فً  تبٌن من خاللو، خالل الٌوم

التً ركزت على بناء تجربة  Halberg & Hans  959  دراسة  من بٌنها الفبران، و فصٌلة

عادة النظر فً إلى ضرورة إمجموعة من الشروط وخلصت التجربة توفرت على  ،علمٌة

  (.Marouf, 2014)أورد في6  جوانب عدٌدة منها:

 سام المفعول لموت أو حٌاة شخص بالوقت المعرض فٌه ل ٌرتبط  السوسٌولوجً:  الجانب -

 Halberg ( 959) Bunning ( 964) Reinberg et بٌن كل من الجانب العلمً:  -

Gates( 964  فكرة  لؽًما ٌ هذاو الوقتللكابنات الحٌة تتؽٌر فً   أن الوظابؾ البٌولوجٌة

 .قرن حوالًمٌدان الصٌدلة منذ و مٌدان الفٌزٌولوجٌة  سٌطرت على  التً التوازن الوظٌفً

بروتوكول تجرٌبً ٌؤخذ   بلد أمرٌكً أو أوروبً تبنى  : ال ٌوجد أيالجانب األخالقً -

 (.Marouf, 2014)أورد في6 بعٌن اإلعتبار ما توصل إلٌه مٌدان الكرونوتكسٌكولوجً 

 االرغونومٌا:الكرونوبٌولوجٌة و -6-6

المطبقة فً اإلرؼونومٌا إلى تحلٌل فً الكرونوبٌولوجٌة و تً أجرٌتالدراسات ال هدفت

إستراحة التً تفرضها الصناعة الحدٌثة، بحٌث  –تكٌؾ اإلنسان مع تؽٌرات دورة نشاط 

تدرس تكٌؾ الفرد مع مختلؾ ظروؾ العمل، خاصة مراكز العمل التً ٌتم فٌها تنفٌذ العمل 

 ,Reinberg, Kleitman)فً نفس السٌاق بٌن كل من و ،ٌةبشكل متواصل أو بفرق متتال
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Aschoff, Halberg,Rutenfranz)  بفرق متتالٌة على تؤثٌر تنظٌم العمل بشكل متواصل و

حٌث تتؽٌر المالبمة الفٌزٌولوجٌة عند الفرد التواترات البٌولوجٌة عند مستوٌات عدٌدة، ب

نفس  إلىومن وظٌفة ألخرى. كما توجد فروق بٌن األفراد المنتمٌن  تبعا للمدة نفسه

مقارنة بالتناوب األسبوعً،  اإلنسانً ال ٌإثر على الجسم مجموعة التناوب السرٌع فهو

راع بٌن تواتراته وحٌاة عابلته فنجد العامل الذي ٌعمل وفق تنظٌم ساعات خاصة أمام ص

تكون له عواقب وخٌمة على فاٌته المعرفٌة، ما ٌسبب له تلؾ فً أدابه وكفمالمجتمع و

أوقات  إلىوٌعود ذلك   الحٌاة االجتماعٌة ناالنعزال واالنطواء ع إلىتإدي به  قدصحته و

اء، مما ٌسبب اضطرابات دة النوم اللٌلً وأوقات تناول الؽالعمل التً لها تؤثٌر على مد

 (. 2008 ،نروؾع)أورد فً:مهضمٌة

قى العامل فً تنافس بحٌث ٌبتواترات العمال فً تؽٌٌر  المتطلبات التكنولوجٌة  تساهم

ه تالعابلٌة دور فً مضاعفة مجهوداكما تلعب الدوافع الفردٌة واالة، وبٌن مستمر بٌنه و

مقابل  اإلنتاجٌةأرباب العمل للرفع من  قبل ، وكذا الضؽوطات الممارسة منللربح أكثر

 (. 2008 ،نروؾع)أورد فً:مالمإسسة ٌةستمرارإوضمان بقاء 

دراسات  إجراءبساهت المعطٌات الكرونوبٌولوجٌة المطبقة فً مٌدان االرؼونومٌا 

عند الراشد  العمل وقتحول تطور  Vermeil حول تنظٌم أوقات العمل من بٌنها دراسة

النفسٌة و أنه من الضروري التوفٌق بٌن المعطٌات الفزٌولوجٌة إلىحٌث خلص  والطفل

فالمعارؾ حول متطلبات الساعة البٌولوجٌة الداخلٌة،  العمل المدرسً.تنظٌم و للطفل

وشروط تكٌٌفها ٌمكن أن تساعد فً وضع حلول ناجعة للعمال بنظام المناوبات كما ٌمكن 

 للكرونوبٌولوجٌة المساهمة فً دراسة التكٌؾ مع الفارق الزمنً بٌن المناطق الجؽرافٌة 

 (. 2008 ،روؾنعأورد فً:م)
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 الكرونونفسٌة: مٌدان ثانٌا: 

 :الكرونونفسٌة مفهوم -1

فً أوقات أخرى،  منخفضة أداءاتفً ساعات معٌنة و مرتفعةان أداءات اإلنسٌإدي      

تنظٌم إثر على العملٌات الفٌزٌولوجٌة وهذه التؽٌرات الّدورٌة التً ت درسفالمٌدان الذي ٌ

 .(Meite, 2009)أورد في6 الكرونونفسٌة مٌدان السلوكات هو

تنظٌم الوقت ّسٌرورات النفسٌة ولالتؽٌرات الوقتٌة ل الكرونونفسٌة ٌدرس مٌدان     

الذاكرة  الٌومٌة للعملٌات النفسٌة كاإلنتباه التؽٌرات ةسادربمعنى أّنها تهتم ب  .المدرسً

دورٌة خالل الٌوم، ٌتؽٌر بكٌفٌة  بٌنت الدراسات الكرونونفسٌة أّن األداء الفكري .التفكٌر

عملٌة نفسٌة أساسٌة  لك ٌعتبرلذ ،لتعلما لحدوث ت النفسٌة المهمةالعملٌا بٌن من فاالنتباه

حٌث ترتفع خالل فترة الصبٌحة ثم بهذه العملٌة المعرفٌة تؽٌرات خالل الٌوم تعرؾ  ،للفرد

 .بعد الظهرفً فترة ما ترتفع من جدٌد وض تنخف

نونفسٌة فرع من فروع علم النفس الوقت التً تدرس والكرأّن  Fraisse (967 )ٌرى 

 résonances mensuel de )أورد في6سا من ٌوم ألخر24التؽٌرات السلوكٌة لنفسها خالل 

l’école, 2003  .) 

 ةتظمالمنة الدورٌبالتؽٌرات ما ٌعرؾ أي التواترات النفسٌة بالكرونونفسٌة  مٌدان هتمٌ      

سا ) التواترات 24المعروفة أكثر هً التً لها ترددات حوالً تؽٌرات النفسٌة وملل

ٌقظة، التواترات فوق ٌومٌة متجاوز  -السرقادٌة: تواترات الساعة البٌولوجٌة مثل وتٌرة نوم

  .(Diaz Morales & Sanchez Lopez, 2001)أورد في6 الٌومً

دراسة وتٌرة نوم ٌقظة  ى قسمٌنعلى الطفل إل ةالكرونوبٌولوجٌ مٌدان تنقسم أبحاث     

كٌؾ الّسلوك مع الوضع ت :جٌةالفٌزٌولوٌومٌة لبعض المتؽٌرات السلوكٌة والتؽٌرات الو

مستوى الٌقظة واألداء ، والّنهاري مدة ونوعٌة النوم اللٌّلً و عتمد علىٌ ذيالو المدرسً

 institut في6)أورد انتمابهم الجؽرافًحسب األطفال، أو وفقا لسنهم وؽٌران تاللذان ٌ الفكري

national de la santé et de la recherche médicale, 2001.) 
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ٌة التً تعتبر : التؽٌرات الٌوممنها التً تناولت بالدراسة نذكر التؽٌرات النفسٌة من بٌن     

. ن تؤثٌر جداول التوقٌت األسبوعٌةالتً تنتج ع األسبوعٌة التؽٌراتكتواترات نفسٌة، و

) ألمانٌا،  االبتدابً ًفاللذٌن ٌدرسون  األوربٌٌنمعظم المتعلمٌن أّن   Testu  (994 )نٌّ ب

من طرؾ  التؽٌراتهذه  اكتشفت ،برٌطانٌا، إسبانٌا، فرنسا( لدٌهم تواترات ٌومٌة مماثلة

Gates ( 9 6)  ما بٌن مستوى األداء ٌرتفع فً الصبٌحة إلى حد أقصىالذي أظهر أّن 

ثم ٌرتفع أكثر بقلٌل بعد  ةرٌفً بداٌة الظه مستوى األداء ٌنخفضو ، سا12سا و 10 الساعة

المدرسٌة والقٌاس  االختبارات أثناء تطبٌقلنشاط الفكري ا فً هذه التؽٌراتتظهر الظهر، 

 شٌر إلى إّن مستوى الٌقظة مستقل عن الموقع الجؽرافًوٌ. الّنوعالنفسً من حٌث الكم و

أّنه ٌوجد  Testu (2000) حٌث ٌرىب بعدة عواملهذا الملمح الكالسٌكً ٌمكن أن ٌتؤثر  اكم

التً تإثر ل المتعلقة بالمهمة العوامن والس عاملكامل الفردٌة : العوهما عاملٌن أساسٌٌن

  .(Diaz Morales & Sanchez Lopez, 2001)أورد في6  نوع الكفاءة

فً بعض و فً السلوك خالل الٌوم جد تؽٌرات دورٌةأّنه تو ةالكرونوبٌولوجٌ بٌنتكما      

)أورد في6 ع المدرسً ضالو مع الطفل تكٌؾ تعبر عن والتً ،العملٌات الفكرٌة للطفل

Perrot, 2006).  

ٌع أن نفعل أي شًء فً أي وقت، الكرونونفسٌة أّنه ال نستطو ةالكرونوبٌولوجٌ بٌنت     

 األخرى فٌزٌولوجٌةالعملٌات الو (العالقة بٌن الوتٌرة البٌولوجٌة ) النوم، الٌقظة اأظهركما 

  .(Perrot, 2006)أورد في6  التً تعكس حالة التعب

الدورٌة للمسارات النفسٌة، بحٌث  التواترات لكرونونفسٌة إلى دراسةا مٌدان هدؾٌ     

 بمعنى أخر ،هذا الهدؾ إلى قسمٌن: قسم ٌدرس االختالفات الفردٌة تحت تؤثٌر الوقت ٌنقسم

نفس الفرد ونفس  الدورٌة المالحظة خالل الٌوم واألسبوع والّسنة لدىما هً التؽٌرات 

سمح تً تالّ  البحث عن العوامل أي المهمة، ومن جهة أخرى اكتشاؾ االختالفات بٌن األفراد

تهتم بتفسٌر االختالفات المالحظة بٌن األفراد )العمر، مستوى الّنمو، السمات الشخصٌة(، 

لعوامل الّداخلٌة والخارجٌة الّتً تإثر على مستوى تؽٌرات تحدٌد اب أعمال الكرونونفسٌة

  .(Clarisse, 2011)أورد في6  الّسمات المعرفٌة
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تحدٌد كٌؾ وتحدٌد التواترات البٌولوجٌة، بالكرونونفسٌة بحوث الكرونوبٌولوجٌة و هتمت كما

بما فً ذلك جداول التوقٌت  .البٌبٌة التواتراتالتواترات الطبٌعٌة و بٌن التزامنٌظهر 

 .(Janvier & Testu, 2005)أورد في6  خارج المدرسةالالّصفٌة ووالمدرسٌة 

 

 مجاالت تطبٌق الكرونونفسٌة: -2

 :ـ الطب2-1

تهدؾ المقاربة الكرونونفسٌة لالضطرابات السلوكٌة إلى تقٌٌم الفرق الموجود بٌن      

ما  إذاد الموجودة فً تؽٌرات الفعالٌة المعرفٌة وإمكانٌة تحدٌ )عدم مانح الوقت( مزامناتال

هً ناتجة عن  أم هل .عالقة بتلؾ التواترات البٌولوجٌة علىكانت هذه االضطرابات 

التفكنٌر فً تصنور  إمكانٌةو الفردلدى واترات البٌولوجٌة هذه الت نشؤة خاللاضطرابات 

 (.Leconte & Lambert, 1990) أورد فيتقننٌات عالجٌنة خاصة بالتؽنٌرات  السلوكٌة

ففً  ،التواترات البٌولوجٌة ٌصاحبه اضطرابات سلوكٌة اضطرابدراسات أن البٌنت  

 مانححالة الطٌران فً مسافة أكثر من خمس مناطق زمنٌة ٌعانً المسافر من عدم 

نه إلعادة أ Reinberg   97   ٌإكدوخالل الٌوم.  كانالمتؽٌٌر  البٌولوجٌة بسببالتواترات 

أسبوع حتى  وأثالثة أٌام  أوٌوم  تحتاج إلى للحرارة المركزٌة ٌقظة -وتٌرة نومل مانح الوقت

التواترات  مانح وقتلتواترات الؽدد الصماء. ٌإثر عدم  بالنسبة تقرٌبا وثالثة أسابٌع تقرٌبا

جداول مرضٌة عدٌدة وجود عالقة  من خالل البٌولوجٌة على الفعالٌة السلوكٌة حٌث تبٌن

التً  منها الصدمة الرأسٌة االضطرابات السلوكٌةوبٌولوجٌة وبٌن االضطرابات الكرون

كما ٌالحظ ظهور ، تظهر فً العجز السلوكً والمعرفً واضطرابات فً بنٌة نوم/ٌقظة

اتخاذ فً الوظابؾ الفكرٌة كاالنتباه والذاكرة والتفكٌر و تؤخرب مٌزتالذي ٌحاالت االكتباب 

  (.8114)أورد في6معزوف، ار )حاالت االكتباب الموسمٌة(القر

خالل هذه  الشٌخوخة أٌن تشهد الٌقظة فترةالتواترات المختلفة فً  تتناول الكرونونفسٌة

المراحل األولى لمعالجة المعلومات التً تتطلب  اضطرابٌسبب  اضطراب تدرٌجًالفترة 

 (.2008)أورد فً:معروؾ، مسارات انتباهٌة كبٌرة مما ٌإدي إلى عجز فً الذاكرة
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:استهدفت معظم الدراسات التً أجرٌت فً مٌدان العمل معرفة مدى ـ مٌدان العمل2-2

بتؤثٌر تلك راحة حٌث اهتمت فً البداٌة -تؤثٌر تؽٌرات ساعات العمل على دورة عمل

التؽٌرات على الوتٌرة البٌولوجٌة ثم اتسعت إلى دراسة التؤثٌرات النفسٌة لعدم تزامن 

السفر  أثناء أن تظهر هذه التؤثٌراتٌقظة وٌمكن -ساعات العمل مع الوتٌرة البٌولوجٌة لنوم

فً والعمل  بشكل متواصل أو فً فرق متتالٌةالعمل  أثناءبٌن المناطق الجؽرافٌة المختلفة و

 (.Marouf, 2014) أورد في6  الفترة اللٌلٌة

 :بٌن المناطق الجغرافٌة المختلفة الكرونونفسٌة والسفر-2-3

بٌنت الدراسات الكرونونفسٌة أنه عندما ٌسافر الفرد إلى الجهة الؽربٌة ٌسجل تؤخرا       

ا ٌسافر إلى ٌسجل نفس الفرد لمّ  حٌنً ف ٌقظة.-خاصة وتٌرة نومفً تواتراته البٌولوجٌة و

الشرق تقدما فً الفترة ؼٌر أنه ٌشعر بعدم التكٌؾ فً هذه الحالة، كما تؤخذ حرارة الجسم 

ل مضطربة خال تكون دراسات أخرى أن المسارات النفسٌة بٌنتوقتا أطول لتسوٌتها. 

ٌتطلب أّنه روابز مدة االستجابة  أثناء تطبٌقالحظ الباحثون السفر بٌن المناطق الجؽرافٌة. 

عادٌة. بٌنما ٌكون الٌومٌة ال هأداءات لٌسترجعإلى ثمانٌة أٌام  ٌومٌن حوالًمن المبحوث 

الوقت أطول لما ٌتعلق األمر بروابز االنتباه كروابز شطب الرموز ومهام الحساب وٌكون 

 (.2008)أورد فً:معروؾ،مهام المهارة الٌدوٌة  فًأكثر طوال 

 والعمل اللٌلً:   بالفرقالعمل الكرونونفسٌة و-2-4

كل ٌومٌن   بشكل متواصل أو فً فرق متتالٌةتتؽٌر ساعات العمل لما ٌعمل العامل      

كل أسبوع، حٌث ٌمكن أن ٌتعلق األمر بتناوب عمل النهار وعمل اللٌل  ثالثة أٌام أوأو

تناوب ثالثة أو أربعة أوقات عمل موزعة خالل األربعة وعشرٌن ساعة خالل الٌوم أو

انسجام ساعات العمل فً تعدٌل التواترات  ٌساعد (. بٌنما فً اللٌل 8X4أو 8X3 نظام)

 الكثٌر من الباحثٌنالنهار. لقد قام ه انعكاس مدة القصور بٌن اللٌل والبٌولوجٌة فً اتجا

)أورد فً: منجرة عنهااألداءات ال بدراسات حول تؽٌٌر ساعات العمل وتعدٌل تواترات

 (.2008معروؾ، 

بٌنت معظم الدراسات الكرونفسٌة أن إدراك تؽٌرات الفعالٌة النفسٌة ٌمر بتحلٌل      

  كما بٌن .فراد فً ظروؾ عمل عادٌة وساعات عمل متؽٌرة أو ثابتة باللٌلاألنشاطات 
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Browne  (3585) ٌنخفض من الساعة الثامنة إلى  تلكس أن كمون اإلجابة عند عامالت

منتصؾ اللٌل فً حد ما بٌن الساعة الرابعة مساء والساعة الرابعة زواال، وتشهد أدنى 

 (. Leconte  Lambert,1990 )أورد في6وأقصى حد على الساعة الثالثة أو الرابعة صباحا

أجزيج في نهايت انقزن انخاسع عشز دراساث عذيذة نذراست حغيزاث  ميدان التربية: -2-5

 االعخزاف بقىيو جيذ.اناألداءاث انمذرسيت نقياس انخعب أو نخحذيذ األوقاث انمالئمت النخباه 

األبحاد صعب ألنها أجزيج في ظزوف حجزيبيت مخخهفت وأن ححهيهها اإلحصائي غيز بهذه 

 (.2008)أورد فً: معروؾ، مىجىد

 

 :الوتٌرة المدرسٌة -3

ظهور  أدى إلىوهذا ما  بتواتراتهالكرونونفسٌة إلى االهتمام بوتٌرة الطفل و أدت     

الكرونونفسٌة المدرسٌة التً تتناول بالدراسة التؽٌرات الدورٌة لسلوكات التلمٌذ: اإلنتباه، 

تشهد سلوكات التلمٌذ تؽٌرات فً  السلوكات داخل القسم.دٌر الذات والذاكرة، الدافعٌة، تق

ه السلوكات فً سلوكات تتمثل هذوفً الّسنة حسب تنظٌم الوقت المدرسً، األسبوع و الٌوم،

لٌس اختالل( ب ) ٌعتبر اإلضطراب كنشاط عقلً وسلوكات اإلضطراو عدم الٌقظة

 (.    معروؾ، أورد فً: )االنفعال و

 التساإل عن التواتراتالمشروع الجماعً، وً جزء مهم من وقت التعلم المدرسٌعتبر      

 فً أنماط تنظٌم وقت المدرسة، فكلنالحظ تؽٌرات هامة  بحٌث المدرسٌة قدٌم فً أوروبا

الحجم ،المدرسٌة بلد لدٌه نظام معٌن: الرزنامة المدرسٌة السنوٌة، مدة ومقدار تسلسل العطل

 ,Agnes)أورد في6  المدرسً قٌتوتالّسنوي للتعلٌم، هٌكلة األسبوع المدرسً، تنظٌم ال

20  .) 

الّطفل فً المدرسة  داول الّزمنٌة الّتً تنظم ٌوم: هً مجموعة الجمفهوم الوتٌرة المدرسٌة -

فً الوضع فهم على أّنها وتٌرة حٌاة الّطفل ظٌم الوقت المدرسً، كما ٌمكن أن تبمعنى تن

 ,Montagner)أورد في6 الّزمن التعلم فً، واالنتباهسواء تؽٌرات قدرات الٌقظة،  المدرسً
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جسمٌة الوالوقتٌة للمسارات الفٌزٌولوجٌة  كما ٌمكن أن تفهم على أّنها التؽٌرات (985 

  .(,Testu دون سنت )أورد في6 المراهق فً الوضع المدرسًالّنفسٌة الخاصة بالّطفل وو

ء تؽٌر سوا ع المدرسًت الخاصة بالّطفل فً الوضالتواترا الوتٌرة المدرسٌةبٌقصد      

 Fédération des conseils de) )أورد في6التعلم حسب وظٌفة الوقتقدرات الٌقظة، االنتباه و

parents d’élèves, 20 3 الّنفسٌة للمتعلمٌنودورٌة للمالمح الفٌزٌولوجٌة التؽٌرات ال بمعنى 

  .( ,Gurau دون سنت )أورد في6

ٌة: تناوب أوقات العمل التوقٌت المدرسمفهوم الوتٌرة المدرسٌة بجداول ٌرتبط      

واترات ٌوجد نوعٌن من التشد والّرا قبلعلى الطفل من  فروضةالّراحة المالمدرسً و

تتمثل فً التواترات الّثانٌة تخص المتعلم فهً داخلٌة األولى ٌقترحها الّراشد والبٌبة و

  .(Perrot, 2006)أورد في6  الّنفسٌةالبٌولوجٌة والفٌزٌولوجٌة و

تمثل فً جداول التً ت المدرسة أوقات التناوب بٌن بؤّنها الوتٌرة المدرسٌةتعرؾ      

 ,Floor ).)أورد في6  الراحة المقررة من طرؾ الّراشدٌنأوقات و للتعلم التوقٌت المدرسٌة

20 0 

ٌتفاعل مع التواترات الذي المتعلم الوتٌرة المدرسٌة جزء من تنظٌم وقت حٌاة  تعتبر     

أن نفصل بٌن األوقات الالّصفٌة نحن ال ٌمكن علم والتتماعٌة، فالمدرسة مكان للتعلٌم واالج

  .(Testu, 1990)أورد في6  األوقات المدرسٌةوخارج المدرسة و

 وقت) ًفً المٌدان المدرسً بتنظٌم الوقت المدرس التواترات المدرسٌة رتبطت     

الخارج المدرسً(  الوقت المدرسً الالّصفً و ،التدرٌس، الوقت العابلً واالجتماعً للطفل

 .(  Agnes, 2011)أورد في6 

جداول التوقٌت، خارجً تضعه أو تحدده المإسسات ) متؽٌر الوقت المدرسً ٌعتبر     

  .(Montagner, 1985)أورد في6  متؽٌر داخلً ذاتً حٌن وتٌرة الطفلً الرزنامة..( ف

مجموعة من األوقات أو الجداول  على أّنها كالسٌكًتعرٌؾ  قّدم للوتٌرة المدرسٌة      

المدرسً أو تنظٌم الوقت  الزمنٌة التً تنظم الٌوم المدرسً للطفل فهنا نتحدث عن الوقت
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التواترات الخاصة بالطفل ) التواترات ؤّنها ٌمكن فهم الوتٌرة المدرسٌة بو .المدرسً

التعلم فً وظٌفة الٌقظة، االنتباه، وات فً قدرات البٌولوجٌة فً الوضع المدرسً( فهً تؽٌر

تحت تؤثٌر  ظهرمكن احتمال أّن هذه التؽٌرات تهنا تختلؾ وجهات النظر فٌوالوقت، 

ألنشطة أو عدم باالوتٌرة الخاصة بالمتعلم، وتكون نتٌجة لعدم وجود الحافز، عدم االهتمام 

 (.Leconte, 2014)أورد في6  إٌجاد معنى لما ٌلزم القٌام به على قدرة الطفل

هو وقت ٌإطر وقت القسم ٌنجز فً المبانً المدرسٌة بعد انتهاء   :بعد المدرسةما وقت  -   

أشخاص خارج المإسسة أنشطة لها عالقة بالعمل المدرسً تتمثل  قبلالٌوم المدرسً من 

 ,Agnes)أورد في6 المساء استقبالالصباح، التقابل بٌن األقسام وقت الؽداء،  استقبالفً 

20    ). 

 دراسة فً األسبوع ال توجد فٌها التً األٌامفً أنصاؾ األٌام وٌتمثل  وقت خارج المدرسة: -

هذه األوقات تإثر بحٌث ، أوقات الّترفٌه، الوقت الجماعً، الوقت العابلً المدرسٌة العطلو

 .(  Agnes, 2011)أورد في6  (االنتباهعلى حٌاة الطفل ) النوم، 

نتحدث عن الوتٌرة المدرسٌة ال بد من الّتفكٌر فً احترام التواترات البٌولوجٌة  لّما     

استقرارهم على توافق أوقات التعلم مع األوقات االجتماعٌة، والّنفسٌة للطفل حٌث ٌتوقؾ 

ؤسبوع أربع أٌام ال ٌسمح للطفل باالسترجاع حٌث أّن األٌام التً ال توجد فٌها دراسة تجعل ف

أو  عدم مانح الوقتاألطفال ٌنامون متؤخرٌن، فوتٌرة الّنوم ؼٌر مستقرة مما ٌإدي إلى 

بترك الّطفل ٌنام فً الّصباح، وذلك النوم المتؤخر فً الّصباح  ٌعوض مثال) .احتمال الّتعب

ألّن درجة الحرارة  ًاللٌّلمع الّنوم  نفس الدور فً الّصباح لٌس لدٌه نومالأّن  حٌنً ف

هً من العوامل التً تجعل ودرجة حرارة الجسم تكون مرتفعة فً الّصباح والضوضاء و

 institut national du sommeil et de) أورد في6  الّنوم مضطرب مما قد ٌعٌق الّتعلم

vigilance,2006). 

ٌّن من خالل      النشاط الفكري للمتعلمٌن ٌتؽٌر خالل  أنّ  كرونوبٌولوجٌة والكرونونفسٌةال تب

التؽٌرات الٌومٌة بالتواترات النفسٌة بٌنما التؽٌرات األسبوعٌة  حٌث ترتبطبالٌوم واألسبوع 
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 institut national de la santé et de la )أورد في6 ن تؤثٌر جداول التوقٌت األسبوعٌةع تنتج

recherche médicale, 2001.) 

قتراح إلبمعنى  جب إحترامها لوضع رزنامة متوافقةالتواترات التً ٌأّن   Testuٌرى     

تؽٌرات جداول توقٌت تتوافق مع الّصؽار ٌجب إحترام ثالث تواترات أساسٌة: الّنوم، ال

 Rapport) أورد في6  الٌقظة، التؽٌرات الّسنوٌة لمقاومة البٌبةالٌومٌة للّنشاط الفكري و

institut national du sommeil et de vigilance,2006.) 

 

ٌقصد به مرحلة الّتعلٌم األّولً بالمدرسة التً تكفل الّطفل الّتمرس على  الّتعلٌم االبتدائً:

والمهارات والخبرات الّتً تسمح له طرٌق الّتفكٌر الّسلٌم، وتإمن له حدا أدنى من المعارؾ 

 (. 2012)أورد فً: الحثروبً، بالّتهٌإ للحٌاة وممارسة دوره كمواطن منتج

تشكل مرحلة الّتعلٌم االبتدابً ذي خمس سنوات وهً المرحلة األولى من التعلٌم األساسً 

فً مجاالت  اإلجباري، مرحلة اكتساب الّتالمٌذ المعارؾ األساسٌة وتنمٌة الكفاءات القاعدٌة

الّتربٌة الخلقٌة والمدنٌة واإلسالمٌة،   التعبٌر الّشفهً والكتابً والقراءة والّرٌاضٌات والعلوم

كما ٌمكن الّتعلٌم االبتدابً الّتالمٌذ من الحصول على تربٌة مالبمة وتوسٌع إدراكه لجسمه 

كتسبات ضرورٌة وللزمان والمكان ومن االكتساب الّتدرٌجً للمعارؾ المنهجٌة باعتبارها م

)أورد تضمن للتلمٌذ متابعة مساره الّدراسً فً المرحلة الّتعلٌمٌة الموالٌة )المتوسط( بنجاح

 (. 2012فً: الحثروبً، 

تشكل مرحلة الّتعلٌم االبتدابً المرحلة القاعدٌة فً الّتعلٌم  أهداف الّتعلٌم االبتدائً: -

 ( 2012)أورد فً: الحثروبً، األساسً ٌهدؾ إلى: 

 بؤدوات الّتعلم األساسٌة المتمثلة فً القراءة والكتابة والحساب. تزوٌد الّتالمٌذ -

منح المحتوٌات التربوٌة األساسٌة من خالل مختلؾ المواد الّتعلٌمٌة الّتً تضمن المعارؾ  -

 والمهارات والقٌم والمواقؾ.

 



انفصم انثاني6 أدبياث انمىضىع        انقسم األول6 ميذاني انكزونىبيىنىجيت وانكزونىنفسيت 

                   

 

   
 

 تنظٌم الزمن المخصص للدراسة ) الوتٌرة المدرسٌة( -

ٌعد تنظٌم الّزمن البٌداؼوجً من العوامل المساهمة فً نجاح المتعلمٌن وعلٌه كان البد      

من االهتمام بتنظٌم األنشطة الّتعلٌمٌة الّتعلمٌة فً الٌوم واألسبوع والّسنة الدراسٌة وتوزٌعها 

وفق معاٌٌر تربوٌة تهدؾ أساسا إلى ضمان توازن أفضل للمتعلمٌن والحفاظ على صّحتهم 

الجسمٌة والّنفسٌة مما ٌإدي بالضرورة إلى الّرفع من نوعٌة الّتعلم وتحسٌن عملٌة الّتعلم 

 (. 2012)أورد فً: الحثروبً، ومردودٌته

ٌهدؾ تنظٌم الّزمن المخصص للدراسة فً مرحلة الّتعلٌم االبتدابً لتحقٌق جملة من  

 (. 2012)أورد فً: الحثروبً،  األهداؾ األساسٌة نذكر منها:

 مراعاة حاجات وقدرات المتعلّم. -

 تقلٌص وتجّنب هدر الوقت المخصص للدراسة بالقضاء على العوامل المسّببة فً ذلك. -

مساعدة المرّبٌن على حسن توظٌؾ المإسسات التربوٌة بشكل ٌسمح باستؽالل كل الّزمن  -

 الّدراسً الّسنوي وكّل الفضاءات المتوفّرة لتحقٌق األهداؾ.

بٌن نشاطات المتعلّم داخل المإسسة وخارجها مع توزٌع فترات الّدراسة      خلق توازن  -

 والّراحة، وتنوٌع األنشطة بشكل ٌسمح بالّتدرج فً سٌر عملٌة الّتعلٌم والّتعلم.

مراعاة الممٌزات المناخٌة لمختلؾ المناطق والخصوصٌات الجؽرافٌة للبلد قصد ضمان  -

 لّق بالحجم الّساعً.المساواة بٌن المتعلّمٌن فٌما ٌتع

 أنواع الّزمن البٌداغوجً فً المدرسة االبتدائٌة الجزائرٌة: -

الّزمن الرسمً: وهو الّزمن المقّرر لتنفٌذ المناهج الّتعلٌمٌة الّرسمٌة من قبل وزارة التربٌة 

 الوطنٌة.

الّزمن الفعلً: وهو الّزمن الّذي ٌخصصه المدرس فً حجرة الّدرس أو خارجها مع 

 المتعلمٌن لتنفٌذ المناهج الّرسمٌة المقررة.
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الّزمن الضابع: أو المتبخر وهو الّزمن المخصص للدراسة ولكّنه ال ٌستخدم للّتعلم وإّنما 

 ٌنفق فً االنتظار والتنقل بٌن األقسام، وضبط القسم....إلخ

نشطة الّدعم     لتنفٌذ المناهج الّرسمٌة إلى جانب أ المخصصالّزمن الكلًّ: وهو الّزمن الّذي 

 (. 2012)أورد فً: الحثروبً، والمعالجة والّتقوٌم )االختبارات( واألنشطة الالّصفٌة

احترام  من لتنظٌم الزمن البٌداؼوجً ال بد المبادئ األساسٌة لتنظٌم الّزمن البٌداغوجً:-

 ( 2012)أورد فً: الحثروبً، ما ٌلً: 

 الّطفل.تدّرج الزمن الّدراسً وفق مراحل نمو  -

مراعاة المعطٌات األكثر داللة فً الّدراسات الخاصة بمجال الوتٌرة المدرسٌة فً  -

استعمال الّزمن الّدراسً )الّتؽٌرات الٌومٌة لألداءات الفكرٌة، الّنشاطات المثٌرة للجهد 

 الفكري أو البدنً، نشاطات الحوار والّنقاش والتواصل...(.

 ع محتوٌات المناهج الّدراسٌة المقررة.توافق الحجم الّساعً الّسنوي م -

توظٌؾ المإسسات التربوٌة بشكل ٌسمح باستؽالل كل من الزمن المدرسً الّسنوي وكل  -

 الفضاءات والهٌاكل المتوفرة )قاعات الّنشاطات، المالعب، المطاعم(.

عقلنة استعمال الّزمن المخصص للدراسة، وتجنب العشوابٌة وتقلٌص الهدر باعتماد  -

 ّتخطٌط والتنظٌم المحكمٌن.ال

توزٌع فترات الّدراسة والّراحة، وتنوٌع األنشطة الّتعلٌمٌة بشكل ٌسمح بحسن سٌر عملٌة  -

 الّتعلّم فً جّو من النشاط والّتفاعل اإلٌجابٌٌن.

خلق توازن بٌن نشاطات المتعلّم داخل المدرسة وخارجها تفادٌا إلرهاقه وللمحافظة على  -

 لجسمٌة.صحته الّنفسٌة وا

اعتماد المرونة فً تنظٌم الّزمن الّدراسً وفقا لخصوصٌات المناطق والمإسسات، ألّن  -

 الّزمن الّدراسً لٌس بمعزل عن الّزمن االجتماعً.
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الّتدخل من أجل إعادة الّنظر فً الّتنظٌم البٌداؼوجً واإلداري للمإسسات، وكذا أشكال  -

)أورد فً: ا مع المتطلبات الجدٌدة للتحرٌر البٌداؼوجًتقوٌم ومراقبة أعمال المتعلّمٌن لتكٌٌفه

 (. 2012الحثروبً، 

 المعطٌات الواجب مراعاتها فً تنظٌم الّزمن البٌداغوجً: -

المواقٌت الّرسمٌة لمختلؾ المستوٌات الّدراسٌة، والمواد واألنشطة الّتعلٌمٌة المقرّرة من  -

 الوزارٌة.خالل المناهج المعتمدة والمقررات والمناشٌر 

 قدرات االستقبال فً المإسسات التربوٌة ) عدد األقسام، القاعات، المطاعم(.  -

الخرٌطة الّتربوٌة للمإسسة الّتً تصدرها سنوٌا مدٌرٌة الّتربٌة بالوالٌة والّتً تحّدد عدد  -

األفواج التربوٌة، وعدد المناصب المفتوحة.
 

 ، وطبٌعة األنشطة الّتعلٌمٌة.خصوصٌة فترات الّنشاط خالل الٌوم الّدراسً -

خصوصٌة المإسسة من حٌث الموقع الجؽرافً، والوسط االجتماعً، والظروؾ  -

 (. 2012)أورد فً: الحثروبً، المناخٌة

 ( 2012)أورد فً: الحثروبً،  المنطلقات الجدٌدة لتنظٌم الّزمن البٌداغوجً: -

حصص الّدعم البٌداؼوجً  تخصص أمسٌة ٌوم الّثالثاء لألنشطة الالّصفٌة، ولتنظٌم -

 لتالمٌذ الّسنة الخامسة ابتدابً وللتنسٌق بٌن المعلمٌن وللتكوٌن.

توفٌر فضاء زمنً ضمن الّتوقٌت األسبوعً ألنشطة المعالجة الّتربوٌة فً مواد  -

 الّتعلم األساسٌة )اللّؽة العربٌة، الرٌاضٌات، اللّؽة الفرنسٌة(

 ملل.الّتعلٌمٌة، ضمانا للفعالٌة وتجّنبا للد لكل األنشطة 45تحدٌد مدة الحصة بن  -

تقسٌم الٌوم الّدراسً إلى أربع فترات: فترتان فً الّصباح، وفترتان فً المساء عدا  -

ٌوم الّثالثاء الّذي ٌتضمن فترتٌن فً الصباح فقط كل فترة تتضمن حّصتٌن تعلٌمٌتٌن 

 دقٌقة.15تتوسطها فترة استراحة مّدتها 
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المٌذ إلى المدرسة وخروجهم منها مراعاة لالنسجام فً توحٌد مواعٌد دخول التّ  -

 تنظٌم الّزمن البٌداؼوجً بما فً ذلك أطفال الّتربٌة الّتحضٌرٌة.

ٌمكن أن تخّول صالحٌات تحدٌد مواقٌت الّدخول والخروج لمدٌرٌة الّتربٌة وهذا  -

 (.  2012لحثروبً، )أورد فً: اوفق العوامل الجؽرافٌة والمناخٌة والفصلٌة للوالٌة أو المإسسة

 ( 2012)أورد فً: الحثروبً،  :اإلجراءات العملٌة الخاصة بتنظٌم الّزمن البٌداغوجً -

 فً المجال الّتنظٌمً:* 

تعقد مجالس المعلمٌن بصفة إلزامٌة خارج أوقات الّدراسة وٌمكن استؽالل أمسٌة ٌوم   -

 الّثالثاء لهذا الؽرض.

وجداول توقٌت المعلمٌن قبل الّدخول الّرسمً لألساتذة إعداد الّتنظٌمات الّتربوٌة  -

 والمعلّمٌن.

تسجٌل الّتالمٌذ المنتقلٌن من مستوى ألخر أو الجدد وإعداد قوابم األفواج قبل الّدخول  -

 الّرسمً للّتالمٌذ وحتى قبل الخروج للعطلة.

ل لحراسة ضبط مواعٌد دق الجرس عند الّدخول إلى المدرسة والخروج منها ووضع جدو -

 الّتالمٌذ خاصة أثناء االستراحة.

وضع برنامج سنوي لألنشطة الالّصفٌة تتكفّل به مختلؾ الّنوادي بالمإسسة على أن تنّظم  -

 جمٌعها أمسٌة ٌوم الّثالثاء.

محاربة ظاهرة الؽٌابات والّتؤخرات لما لها من أثار سلبٌة على سٌرورة تنفٌذ المناهج،  -

 ن أو المتعلّمٌن.سواء كانت من المعلّمٌ

)أورد فً: تنظٌم العالقة بٌن المدرسة واألولٌاء وتكثٌؾ االتصال بهم خارج أوقات العمل -

 (. 2012الحثروبً، 

  * فً المجال البٌداغوجً:

استؽالل أمسٌة ٌوم الّثالثاء للّدعم البٌداؼوجً للّتكوٌن وللّتنسٌق بٌن المعلّمٌن وإلنجاز  -

 ّسنوٌة والّشهرٌة لكّل المواد وإلعداد الوسابل الّتعلٌمٌة.الّتوازٌع البٌداؼوجٌة ال
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الحرص على مراقبة ومطابقة توزٌع الّزمن األسبوعً لما هو مقرر فً المناهج والوثابق  -

 الّرسمٌة قبل الّشروع فً تنفٌذه.

 االنطالق فً تنفٌذ المناهج الّرسمٌة فً الوقت المحّدد بعد توفٌر كّل المستلزمات. -

 مخطط سنوي للتقوٌم لجمٌع المستوٌات الّدراسٌة.ضبط  -

 تنظٌم كل أعمال وأنشطة المراقبة والّتقوٌم فً الوقت العادي للمادة. -

 الّسهر على حسن تنظٌم وتنفٌذ حصص المعالجة الّتربوٌة وحصص الّدعم البٌداؼوجً. -

مراقبة والمتابعة الحرص على تنفٌذ المناهج الّتعلٌمٌة بوتٌرة مناسبة وتكثٌؾ عملٌات ال -

 (. 2012)أورد فً: الحثروبً، ومعالجة االختالل عند االقتضاء

 :فً الجزائر شبكة المواقٌت الّرسمٌة لمرحلة الّتعلٌم اإلبتدائً -

ٌوضح المواقٌت الرسمٌة لمرحلة التعلٌم االبتدابً فً الجزابر)أورد فً: وزارة التربٌة  :(2جدول رقم )

 :( 2011الوطنٌة،

 المستوٌات

 األنشطة

الّسنة األولى 

 ابتدائً

الّسنة الّثانٌة 

 ابتدائً

الّسنة الّثالثة 

 ابتدائً

الّسنة الّرابعة 

 ابتدائً

الّسنة الخامسة 

 ابتدائً

 د15سا و 8 د15سا و 8 سا09 د 15سا و11 د 15سا و11 اللّؽة العربٌة

 سا 3 سا 3 / / / اللّؽة األمازٌؽٌة

 د30سا و 4 د30سا و 4 سا 3 / / اللّؽة الفرنسٌة

 د30سا و1 د30سا و1 د30سا و1 د30سا و1 د30سا و1 التربٌة اإلسالمٌة

د45 د45 التربٌة المدنٌة د45  د45  د45   

د30سا و1 د45 / / التارٌخ والجؽرافٌا د30سا و1   

د30سا و 4 د30سا و 4 الّرٌاضٌات د30سا و 4  د30سا و 4  د30سا و 4   

 التربٌة العلمٌة

 والّتكنولوجٌة

د30سا و1 د30سا و1  د30سا و1  د30سا و1  د30سا و1   

 التربٌة الفّنٌة

 )الموسٌقٌة/الّتشكٌلٌة(

د45 د45  د45  د45  د45   

د45 الّتربٌة البدنٌة د45  د45  د45  د45   

 سا24 سا24 د30سا و22 سا 21 سا 21 المجموع

د30سا و1 المعالجة البٌداؼوجٌة د30سا و1  د30سا و1   د15سا و2 د15سا و2 

 د15سا و26 د15سا و26 سا24 د30سا و22 د30سا و22 المجموع

 3+32 3+32 2+30 2+28 2+28 عدد الحصص اإلجمالً

( أّن تالمٌذ السنة الخامسة ابتدابً ٌدرسون فً األسبوع 2ٌظهر من خالل الجدول رقم )

 . د15سا و26
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 :الجزائرٌة تنظٌم الّزمن األسبوعً فً المدارس االبتدائٌة -

تكون الّدراسة من ٌوم األحد إلى ٌوم الخمٌس، توّزع المواقٌت الّرسمٌة لكّل األنشطة 

الّتعلٌمٌة على الفترات الّصباحٌة والمسابٌة على الّنحو الّتالً حسب نظام العمل المّتبع فً 

  ( 2012)أورد فً: الحثروبً،  المدارس االبتدابٌة:

 واحد:المدارس الّتً تعمل بنظام الّدوام ال -أ

 تتوفّر هذه المدارس على عدد من الحجرات ٌساوي على األقل عدد األفواج. -

 دقٌقة فً األسبوع. 45حصة تعلٌمٌة ذات  36تسمح هذه المإسسات ببرمجة  -

 تخصص أمسٌة ٌوم الثالثاء لألنشطة الالّصفٌة، الّدعم، الّتكوٌن والّتنسٌق الّتربوي. -

الفترة الّصباحٌة )على الساعة الحادٌة عشر وخمسة ٌكون خروج الّتالمٌذ موّحدا فً  -

عشرة دقٌقة( أّما فً المساء فٌكون مرتبطا بالحجم الّساعً الخاص بكل مستوى تعلٌمً 

وبحصص المعالجة البٌداؼوجٌة المخّصصة لبعض الّتالمٌذ الّذٌن ٌواجهون صعوبات 

 تعلٌمٌة فً أنشطة الّتعلّم األساسٌة.

تعمل بنظام الّدوام التً ٌوضح تنظٌم الّزمن األسبوعً فً المدارس االبتدابٌة الجزابرٌة  :(3جدول رقم )

 الواحد

 الفترة الّصباحٌة األٌام

8 8:45 9.45 10:30 11:159:30 

 الفترة المسائٌة 

13 13:45 14:30 14:45 15:30 16:15 

 45 45  45 45  45 45  45 45 األحد

 45 45 45 45  45 45 45 45 االثنٌن

 دعم /  تكوٌن نشاطات الصفٌة  45 45 45 45 الّثالثاء

 45 45 45 45  45 45 45 45 األربعاء

 45 45 45 45  45 45 45 45 الخمٌس
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 :المدارس الّتً تعمل بنظام الدوامٌن الجزئً -ب

 تتوفّر هذه المدارس على عدد من الحجرات بنصؾ عدد األفواج باإلضافة إلى حجرة  -

 أو حجرتٌن ) أي عدد األفواج ضعؾ عدد الحجرات + حجرة واحدة على األقل(.

ٌمكن أن تدرس فً هذه المدارس بعض األفواج الّتربوٌة بنظام الدوام الواحد ) الحالة أ(  -

 كما تدرس فٌها أفواج أخرى بنظام الدوامٌن ) الحالة ب(.

دقٌقة فً األسبوع لكل دوام  45حصة تعلٌمٌة ذات  30تسمح هذه المإسسات بضمان  -

حصص فً كل ٌوم من أٌام األسبوع الخمسة(  6بمعّدل ثالث حصص فً كل فترة ) 

وبالّتالً تالمٌذ الّسنتٌن األولى والّثانٌة ٌستكملون الحجم الّساعً المقّرر لهم فً قسمهم دون 

 اللّجوء إلى الحجرة اإلضافٌة.

األّول ودخول تالمٌذ الّدوام الّثانً  دقابق لتنظٌم خروج تالمٌذ الدوام 05تخصص  -

 ولتهوٌة األقسام فً كّل مّرة.

الحصص الّتعلٌمٌة الّتً تكّمل الحجم الّساعً المخصص للمستوٌات الّتعلٌمٌة الّتالٌة:  -

 الّثالثة، الّرابعة، الخامسة تنجز فً الحجرة اإلضافٌة قبل أو بعد الحصص الّثابتة للدوامٌن.

 الً:وهً على الّنحو التّ 

 الّسنة الّثالثة: حصتان للمعالجة البٌداؼوجٌة ) عربٌة + رٌاضٌات( -

الّسنتان الّرابعة والخامسة: حصص المعالجة البٌداؼوجٌة ) عربٌة، رٌاضٌات، فرنسٌة(  -

 وحصة الّتربٌة الفّنٌة، أّما التربٌة البدنٌة فتنجز خارج توقٌت الّدوامٌن فً ساحة اللّعب.

 (. 2012، )أورد فً: الحثروبً

ٌستفٌدون من نصؾ ٌوم راحة ٌوم الّثالثاء وذلك ببرمجة أربع حصص فً دوام ذلك  -

الٌوم ) أي ٌوم الّثالثاء( على أن تخصص الحصة األخٌرة للّتربٌة البدنٌة، وتنجز حّصتً 

)أورد فً: المعالجة الّتربوٌة فً الحجرة اإلضافٌة بعد أو قبل الّدوامٌن فً األٌام األخرى 

 (. 2012روبً، الحث
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 المدارس الّتً تعمل بنظام الدوامٌن الجزبً فً تنظٌم الّزمن األسبوعً ٌوضح :(4جدول رقم )

 كل أٌام األسبوع: من األحد إلى الخمٌس

         8                10:15                 12:40             14:55 

  5 45 45 45  5 45 45 45 1الدوام

                 12:20               12:35                    15:00    17:15 

 45 45 45  5 45 45 45  2الدوام

 

: ) وضعٌة استثنابٌة لؽاٌة تعمٌم نظام الّدوام المدارس الّتً تعمل بنظام الّدوامٌن الكلًّ -ج

 الواحد(: 

 ٌكون فً هذه المدارس عدد األفواج ضعؾ عدد الحجرات المتوفّرة ) ال وجود لحجرة  -

 أو قاعة نشاط أو أي فضاء ٌمكن استؽالله للّتدرٌس(.

حصة تعلٌمٌة فً األسبوع لكّل دوام  30تسمح هذه المإسسات هً األخرى بضمان  -

 حصص فً كل ٌوم دراسً. 6بمعدل 

انٌة تتٌح لهم هذه المإسسات استكمال الحجم الّساعً المقّرر لهم تالمٌذ الّسنتٌن األولى والثّ  -

 (.30حصة تعلٌمٌة + حصتان للمعالجة الّتربوٌة =  28دون اللّجوء إلى ٌوم الّسبت ) 

 حصص الّتربٌة البدنٌة تنجز خارج الّتوقٌت الّرسمً للدوامٌن فً ساحة المدرسة. -

ٌّؾ مع خصوص - ٌات كّل مدرسة، والمقتضٌات المحلٌّة مع ٌنّظم الّتوقٌت األسبوعً وٌك

جعل مصلحة الّتالمٌذ فوق كل اعتبار، بحٌث ٌتوّجب ضمان الحجم الّساعً الّرسمً المقّرر 

)أورد فً:  لكّل مستوى دراسً وذلك بالعمل حّتى ٌوم الّسبت ) الفترة الصّباحٌة فقط(

 (. 2012الحثروبً، 
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 شبكة الّتعلمات األسبوعٌة والٌومٌة:  -

ٌتّم تحدٌد شبكة المواقٌت الخاصة بالّتعلّمات األسبوعٌة والٌومٌة وفق عمر المتعلّم وقدراته 

على الّتركٌز واالستٌعاب من جهة ووفق طبٌعة األنشطة الّتعلٌمٌة وأهمٌة األهداؾ 

ة المواقٌت الخاصة بمختلؾ المقصودة من جهة أخرى. وما ٌجب الّتؤكٌد علٌه عند بناء شبك

  (. 2012)أورد فً: الحثروبً،  األنشطة الّتعلٌمٌة الّتعلمٌة ما ٌؤتً:

برمجة حصص الّتربٌة البدنٌة فً نهاٌة الفترة الّصباحٌة أو المسابٌة حّتى تتاح للمتعلمٌن  -

 ساسٌة.شروط الّنظافة والوسابل المناسبة، ولتجّنب إرهاقهم قبل الّشروع فً الّتعلّمات األ

مراعاة الّتدّرج فً بداٌة األسبوع إلى نهاٌته، بشكل ٌتٌح للمتعلّم اإلستعمال األمثل  -

ٌّنت الّدراسات فً هذا الّصدد أّن تركٌز وانتباه المتعلّمٌن  إلمكاناته الجسمٌة والّذهنٌة، وقد ب

فً أخر  ٌكون ضعٌفا فً الٌوم األّول من األسبوع خصوصا فً الفترة الّصباحٌة منه، وكذا

 ٌوم من األسبوع مما ٌستلزم برمجة أنشطة ممتعة وتطبٌقٌة فً هذه الفترات.

اعتبار الفترة الّصباحٌة أنسب للّتعلّم من الفترة المسابٌة مّما ٌستلزم برمجة األنشطة الّتً  -

تتطلب تركٌزا كبٌرا فً الفترة ما بٌن الّساعة الّتاسعة والحادٌة عشر والربع وبرمجة 

 األخرى فً باقً الفترات الّصباحٌة أو المسابٌة.األنشطة 

ٌجب برمجة األنشطة الّتعلٌمٌة الّتعلمٌة فً فترات زمنٌة متعاقبة ومنسجمة حسب  -

خصوصٌات كّل نشاط لتجّنٌب المتعلّم الملل ولدفعه للّتفاعل والعمل بإٌجابٌة مع استؽالل كل 

 الفضاءات المدرسٌة المتاحة.

أربع حصص تعلٌمٌة( تبرمج فترة استراحة مدتها لدوام الّدراسً )اعتبارا لطول فترة ا -

أي تنفٌذ حّصتٌن( لتجدٌد نشاط المتعلّمٌن ودفع الرتابة والروتٌن دقٌقة فً منتصفها ) 15

 عنهم/ مع وجوب تنظٌم حراستها من قبل المعلّمٌن.
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المسابٌة بالّنسبة تدرج حصص المعالجة البٌداؼوجٌة فً نهاٌة فترات العمل الّصباحٌة أو  -

لكّل المدارس مهما كان نظام الّدوام المعتمد على أن ٌكون بعد نشاط اإلدماج فً اللّؽة 

 العربٌة، وفً نهاٌة األسبوع بالّنسبة للّرٌاضٌات إن أمكن ذلك.

برمجة األنشطة الالّصفٌة لجمٌع الّتالمٌذ من الساعة تخصٌص أمسٌة ٌوم الّثالثاء ) -

ر إلى الساعة الثالثة والنصؾ بعد الظهر فً إطار الورشات والّنوادي الواحدة بعد الظه

العلمٌة والفّنٌة والبٌبٌة وكذلك الفرق الموسٌقٌة والمسرحٌة والّرٌاضٌة( للّدعم البٌداؼوجً 

لتالمٌذ الّسنة الخامسة ابتدابً وخاصة خالل الفصلٌن الّثانً والّثالث، كما تخصص أمسٌة 

لمعلّمٌن سواء كان على مستوى المإسسة أو على مستوى المقاطعة ٌوم الثالثاء لتكوٌن ا

 وكذا للّتنسٌق فٌما بٌنهم وعقد االجتماعات المختلفة.

تدرج حصص خاصة بالّنشاطات الالّصفٌة مابٌن الّساعة الثانٌة والنصؾ بعد الظهر  -

انٌة ابتدابً ) والساعة الثالثة والنصؾ بعد الظهر بالّنسبة لتالمٌذ الّسنتٌن األولى والثّ 

اختٌارٌة أي ؼٌر ملزمة للمتعلّمٌن( بالّنسبة للمدارس الّتً تعمل بنظام الّدوام الواحد أٌام: 

األحد، االثنٌن، األربعاء، والخمٌس مع وجوب إدراجها فً جدول توزٌع الّزمن األسبوعً 

 الخاص بالمعلّمٌن.

دراسً بشكل عام وحرص المفتشٌن االلتزام بتنفٌذ الحجم الّساعً المقّرر لكّل مستوى  -

 ومدٌرٌات الّتربٌة على تتّبع ذلك وفقا للقانون، بعٌدا عن أي تؤوٌالت أو اجتهادات شخصٌة.

إدخال الّتعدٌالت الالّزمة على تنظٌم الّزمن الّدراسً كلما كان هناك هدرا فً الّزمن  -

الّتعلٌمٌة والّظروؾ  المعمول به، مع األخذ بعٌن االعتبار الموقع الجؽرافً للمإسسات

المناخٌة وفصول الّسنة الّدراسٌة واستثارة األولٌاء وموافقة مفتشً الّتعلٌم االبتدابً 

 بالمقاطعات.

ٌتّم تحدٌد شبكات المواقٌت وفق عمر الّتلمٌذ وقدراته على الّتركٌز واالستٌعاب من      

أخرى وتإكد المقاٌٌس جهة، ووفق طبٌعة الّنشاطات وأهمٌة األهداؾ المقصودة من جهة 

الّدولٌة على أّن المواقٌت المدرسٌة بمفهومها العام ٌنبؽً أن تكون متدّرجة وموّزعة 
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بانسجام على مختلؾ الّنشاطات، وتمٌل المنظومات الّتربوٌة عبر العالم إلى تعّدد وتنّوع 

ٌته بمشاركة أنماط الّنشاط وفضاءاته وذلك حّتى ٌتلقى الّتلمٌذ تربٌة تسعى إلى ازدهار شخص

 .(2012)محمد الحثروبً، المحٌط االجتماعً 

: ٌعتبر التوقٌت أحد العوامل المؤخوذة  بعٌن تنظٌم التوقٌت فً التعلٌم اإللزامًأهمٌة  -

االعتبار لظاهرة التفاوت واالختالل ما بٌن الوتٌرة البٌولوجٌة والوتٌرة الّدراسٌة، بٌنت عدة 

بٌن تنظٌم التوقٌت ونجاح التالمٌذ فالتوافق بٌن وتٌرة النمو دراسات مدى االرتباط اإلٌجابً 

البٌولوجً للطفل ووتٌرة الّدراسة ٌرتبط ارتباطا وثٌقا بمثابرته على عمله وتحمسه له 

 .(2012)محمد الحثروبً، ونجاحه المستمر فً مساره الّدراسً

واهر عملٌات : ٌعتبر الوقت كمفهوم أساسً وال ٌمكن تجنبه لدراسة مختلؾ ظالوقت -

التعلم، فمهما كان السن أو موضوع التعلم ال بد من وقت للتعلم والتقسٌم الّزمنً لتعلم 

المكتسبات، تفرض المدرسة توقٌتا محددا لتعلم التالمٌذ ٌرتبط ببعض الممٌزات منها مدة 

التعلٌم األسبوعٌة وعدد األٌام الّدراسٌة خالل الّسنة، فمدة  التعلٌم اإللزامً وعدد الّساعات

سنوات تختلؾ من بلد ألخر. وكذلك عدد الّساعات األسبوعٌة، كالتعلٌم  سنوات و  ألطفال 

ساعة فً    ساعة فً البراقواي إلى    االبتدابً الّذي ٌختلؾ من بلد ألخر مثال من 

ساعة    ٌوم دراسة فً السنة و    سوٌزلندا. كما نجد أّن تنظٌم التوقٌت فً اسبانٌا ٌمثل 

ساعة فً األسبوع، أّما فرنسا   ,  ٌوم دراسة فً الّسنة و    سبوع وفً البرتؽال فً األ

وٌتمٌز هذا التنظٌم بؤٌام دراسٌة طوٌلة نوعا ما  ساعة    فعدد الّساعات خالل الّسنة هو 

ساعات فً الٌوم، بٌنما فً الجزابر ٌقدر متوسط عدد   أطول من الّدول األوروبٌة 

)أورد سا فً األسبوع   سا و   ساعة و مابٌن    االبتدابً بن  الّساعات  فً التعلٌم

  (.     فً:طوطاوي، 

تنظٌم الّتوقٌت الّدراسً فً الّتعلٌم اإللزامً فً عدد الّساعات الّتً ٌدرس فٌها  ٌتمثل مإشر

الّتلمٌذ مجموع المواد المبرمجة خالل الّسنة الّدراسٌة، بالّنسبة للجزابر المدارس مفتوحة 

أسبوعا، ابتداء من  30أسبوعا فً الّسنة، بٌنما ٌدرس الّتالمٌذ تقرٌبا مدة  34ٌبا لمدة تقر
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الّدخول المدرسً فً سبتمبر إلى نهاٌة شهر ماي. مع عدم تعداد العطل المدرسٌة وأٌام 

( 30العطل األخرى ضمن أسابٌع الّدراسة، بٌنما ٌدخل فً تعداد أسابٌع الّتدرٌس ) أسبوع

نات والفروض. من خالل هذا المإشر أجرٌت مقارنة عبر الّزمن أي عبر فترات االمتحا

الّتؽٌرات الّتً طرأت فً كل مستوى حول عدد الّساعات فً األسبوع، ومقارنة ما بٌن 

   :(     )أورد فً:طوطاوي، الّدول وتتلخص نتابج المإشر فٌما ٌلً 

 تنظٌم الّتوقٌت فً الّتعلٌم االبتدائً: -

 ٌوضح تطور عدد ساعات الّدراسة فً األسبوع وفً الّسنة فً الّتعلٌم االبتدابً: :(5جدول رقم )

 المستوى
 
 
 

األقسام 
 الّدراسٌة

 
 الّتعلٌم االبتدائً
 الّتنظٌم القدٌم

 

 2و1الّطورٌن 
 أساسً

1891/1899 

 2و1الّطورٌن 
 أساسً
 1898ابتداء من 

الّتعلٌم االبتدائً 
 الّتنظٌم الجدٌد

2113/2118 

م االبتدائً الّتعلٌ
الجدٌد ابتداء من 

2111 

عدد 
ساعات 
 األسبوع

عدد 
الّساعات 
 فً الّسنة

عدد 
ساعات 
 األسبوع

عدد 
الّساعات 
 فً الّسنة

عدد 
ساعات 
 األسبوع

عدد 
الّساعات 
 فً الّسنة

عدد 
ساعات 
 األسبوع

عدد 
الّساعات 
 فً الّسنة

عدد 
ساعات 
 األسبوع

عدد 
الّساعات 
 فً الّسنة

 
 األولى
 

            سا                     سا   

 الّثانٌة
 
 

            سا                     سا   

 الّثالثة
 
 

سا                      سا   

 د  و

سا       

 د  و

    

 الّرابعة
 
 

سا                        

 د  و

سا       

 د  و

    

 الخامسة
 
 

سا   

 د  و

سا                     

 د  و

سا       

 د  و

    

 
 الّسادسة

 

سا   

 د  و

                      

متوسط 
عدد 

ساعات 
 االبتدابً

 

          

 

     

 

          

قبل تطبٌق المدرسة األساسٌة كان عدد الّساعات الّتً ٌتلقاها الّتلمٌذ فً المرحلة األولى من 

الّتعلٌم االبتدابً خال ل األسبوع وخالل الّسنة الّدراسٌة أقل بكثٌر من العدد الّذي ٌتلقاه تلمٌذ 

علٌم االبتدابً لمدة الّطورٌن األّول والّثانً أساسً ثّم ارتفع هذا العدد فً الّتنظٌم الجدٌد للتّ 
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خمس سنوات دراسة هناك تزاٌد مستمر فً عدد ساعات تدرٌس تلمٌذ المراحل األولى فً 

 الّتعلٌم االبتدابً الّذي ٌرتبط بازدٌاد عدد المواد والّتؽٌٌر فً الحجم الّساعً األسبوعً لها.

حدة إلى دقٌقة للحصة الوا  حدث تؽٌٌر فً عدد ساعات األسبوع وتّم تقلٌص الحصص من 

ساعة( إلى   ساعة و  دقٌقة للحصة وعلٌه انخفض عدد الّساعات فً األسبوع من )   

ساعة فً     ساعة(. ففً المتوسط أصبح ٌدرس تلمٌذ الّتعلٌم االبتدابً   ساعة و  )

 (.2011)أورد فً: طوطاوي، الّسنة

وفً  (OCDE)  بعض الّدول المقارنة بٌن عدد ساعات الّدراسة خالل الّسنة فًٌوضح  :(6جدول رقم )

 :(2011)أورد فً: طوطاوي، الجزابر  

 المستوى         

 الّدول

 الّتعلٌم االبتدائً

1992 1996 2006 2008 

 1097 1080 - 1093 الوالٌات المتحدة

 926 910 900 944 فرنسا

 735 735 748 748 إٌطالٌا

 880 880 900 900 إسبانٌا

 855 860 783 882 البرتؽال

 805 810 772 790 ألمانٌا

 611 777 551 - المجر

 677 613 - - فٌلندا

 873 884 - - أسترالٌا

 779 774 684 - الّنمسا

 840 802 - - كورٌا

 786 812 791 858 متوسط دول األعضاء

 855 855 810 810 الجزابر

أّن عدد ّساعات  (OCDE)ارنة ما بٌن الجزابر والّدول األعضاء فً منظمة أظهرت المق

 12ساعة أكبر من عدد ساعات الّدراسة المسجلة فً  810الّدراسة خالل الّسنة تقدر بن 

ساعة أكبر من  855فً الّسنة فً الّتنظٌم الجدٌد بن  دولة. كما تقدر عدد ساعات الّدراسة

 (.2011)أورد فً: طوطاوي، دولة  16عدد ساعات الّدراسة المسجلة فً 
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 : إحترام وتٌرة المتعلممٌة أه -4

من الضروري احترام وتٌرة الطفل ألّن عدم تزامن تناوب وظٌفة الّساعة البٌولوجٌة      

مع العوامل البٌبٌة ٌسبب الّتعب وصعوبات فً التعلم. فالجدول الّزمنً للطفل أو المراهق 

)أورد في6 ٌجب أن ٌحترم احتٌاجات الّنوم مع العلم أّن اإلحتٌاجات تختلؾ تبعا للعمر

Montagner, 1985 .) أبحاث أظهرتReinberg  ًلتواترات البٌولوجٌة التً لالدور األساس

كما  .(Leconte, 2014)أورد في6 وتؽٌٌر انتباههم  تسمح بفهم سبب تعب األطفال والمراهقٌن،

أوقات العمل والراحة فً المدرسة فالوقت المدرسً  االعتبارعلى ضرورة األخذ بعٌن أكد 

)أورد في6 الٌومً أو الّسنوي ٌجب أن ٌتكٌؾ مع اإلٌقاعات البٌولوجٌة والفٌزٌولوجٌة للطفل

Leconte, 2014).  

 (Estruch, 2003)أورد في6 ٌسمح احترام الوتٌرة البٌولوجٌة للمتعلم بنتحقٌق ما ٌلً: 

 المتعلم.تحقٌق سالمة جسم ونفسٌة  -

 تحسٌن كفاءة التعلم. -

 ٌكون المتعلم أكثر انتباها وأقل تعب. -

 حقٌق نتابج دراسٌة أفضل.ت -

 تجنب رفض الّنظام، أو الّشعور بسوء المعاملة. -

 ٌكونتجنب الّصراع بٌن األستاذ والمتعلم ) استخدام الّسلطة من قبل األستاذ فً حٌن  -

 .المتعلم متعب وأقل ٌقظة(

  .(  Agnes, 2011)أورد في6  ثالث نقاط متكاملة: إلى  & Touitou (20 0 Bégué)كل من شٌرٌ

ٌعٌد ف، لطفل بنمو متناسق ٌسمحالذي و هامانتظو النوم نوعٌة ومدةالدور الربٌسً ل -

 .ٌعزز التعلمو التعب حاربٌوجسم الوظابؾ 
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من المتعلمٌن فً الٌومٌن األولٌٌن  أداءألسبوع أربعة أٌام على الٌقظة و السلبً التؤثٌر -

الناتج عن عطلة نهاٌة األسبوع لمدة ٌومٌن  التزامنعدم  ٌظهر بحٌث المدرسً ألسبوعا

  .كاملٌن

فصل الخرٌؾ  فًلّطفل ا لدى ت الصعبةاألوقاتظهر التؽٌرات الّسنوٌة لمقاومة البٌبة:  -

  .ن األخٌرٌن من فصل الشتاءالشهرٌو

 ةتداخلالمتواترات الالعدٌد من  توجد هٌمكن أن نفهم أنّ  الوتٌرة المدرسٌةنتحدث عن  لّما     

بحٌث  األوقات التً ٌقضٌها فً المدرسةالمراهق فقط بال ٌجب ربط تواترات حٌاة الطفل وف

أّن أسوء تنظٌم  Testu, Montagner, Leconte ٌرى كل من .سا24المتعلم ٌوم  ٌدوم

من  مدرسٌةالعطل ال لٌصتق ٌتطلب ضرورة الذي، أٌامأربعة أسبوع لألسبوع المدرسً هو 

 .راحة الطفلعلى  ٌإثر بالسلب وهذا ماأجل الحفاظ على نفس عدد أٌام الدراسة فً الّسنة، 

المراهق و أٌام كحد أدنى مهم ٌسمح للطفل 10عن الدراسة بن  نقطاعاالنعرؾ أن 

مدرسٌة أقل من أسبوعٌن ال ٌسمح للمتعلمٌن بالحصول على  ةأّن أي عطل علم، نباالسترجاع

إذا أردنا أن نساعد األطفال  نحترمهامن التواترات التً ٌنبؽً أن وما ٌكفً من الراحة، 

ر سلبٌة ؤسبوع أربعة أٌام لدٌه أثافوحٌاتهم هً وتٌرة نوم ٌقظة على النجاح فً دراستهم 

 ,résonances mensuel de l’école )أورد في6متؤخرٌن ونالمتعلمٌنام  بحٌث على نوم الطفل

2003  .) 

 

  :العوامل التً تؤثر على التواترات -5

أّن عدد  قٌاس المنطق أثناء  Folkard (975   (توصل: النشاط الفكريالكرونونفسٌة و -

 Englund (979 )كما بٌنت أعمال  .أفضل فً الصباح من المساءتكون اإلجابات الصحٌحة 

نقص بشكل منتظم على مدار ت (عدد الكلمات المقروءة فً الدقٌقة)لقراءة لالكفاءة الٌومٌة  أنّ 

ٌرتفع على الساعة فالفهم  ، أّماالثامنة ونصؾ مساء قلٌال على الساعةترتفع مع ذلك الٌوم و
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رتفع من جدٌد على الساعة ٌو ةرٌفض قلٌال فً فترة ما بعد الظهنخٌل رهالثانٌة بعد الظ

 .(Janvier & testu, 2005)أورد فً:بسرعة بعدها نخفضٌثم  ونصؾ مساء الثامنة

ؤن أفضل القراء ب قام بها التً بحاثاأل خاللالنتابج من  إلى نفس  Lecoq (989 ) توصل

 .(الكلماتتمثٌل بصري للحروؾ و)لدٌهم ذاكرة أسرع لّتمثٌل الّرمزي 

قة بٌن حقٌقة وجود عال الكرونونفسٌة بحوثمعظم  بٌنت :االنتباهالكرونونفسٌة و -

نتابج هذه األعمال ارتفاع أظهرت كما  ،اإلنتباه اتتواترات أداءالتواترات الفٌزٌولوجٌة و

مستوى  ارتفاع نظرٌة هفسرتما هذا و ةحٌالصب فترة نم ةرًٌ فترة ما بعد الظهاألداءات ف

 الٌقظة.

بٌن الكفاءة  االرتباط Kleitman (937 )الدراسات التً قام بها  بٌنت: األداءالحرارة و -

عند  واألداءوجود توازي بٌن درجة الحرارة  فتوصل إلىالتؽٌرات الفٌزٌولوجٌة، الّنفسٌة و

خمس  االختباراتهذه  تطبق الراشد فً مهام بسٌطة مثل فرز البطاقات، الحساب ......

قبل بل العشاء وقبل الؽداء، ق، االستٌقاظمباشرة، ساعة بعد  االستٌقاظمرات فً الٌوم:  بعد 

بحد نٌات حد أدنى فً الصباح الباكر وفً وقت متؤخر فً المساء والنوم أظهرت المنح

ظهر من  ،هذه األداءات من حٌث السرعة، دقة األجوبةترجمت أقصى فً وسط الّنهار، 

)أورد األداءبٌن الحرارة المركزٌة األساسٌة وتوازي  وجود الدراسة هذه نتابج خالل

 .(Janvier & testu, 2005في6

ت جمٌع الوظابؾ البٌولوجٌة لتؽٌرات دورٌة ترتبط بالكفاءة الّنفسٌة، فالتواتراتخضع      

كما تخضع األنشطة النفسٌة لتواترات قد تكون  ،ك اإلنسانًوالبٌولوجٌة تحدد تواترات الّسل

 ثقافٌة.الٌولوجٌة مثل الظروؾ االجتماعٌة وخاصة مستقلة عن التواترات الب

ٌمكن أن كما بصفة دابمة  تظهرأّن التؽٌرات الٌومٌة لألداء  Testu ( 986-  999 (ٌرى     

الفرد ذاته بما فً تعدل أو تعكس تحت تؤثٌر العدٌد من العوامل المتعلقة بالحالة، المهمة أو 

 .ذلك سّنه
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 (7-6) البالؽٌن من العمر على أطفال المدارس فً الصؾ التحضٌري طبقت دراسة     

 واألطفال البالؽٌن من العمرسنة(  9-8البالؽٌن من العمر) الّسنة الثانٌةأطفال و  سنوات

سنة( تبٌن من خاللها أّنه كلما تقّدم المتعلم فً العمر ٌرتفع أدابه فً الّصباح  10-11)

 .(Janvier & testu, 2005)أورد في6وٌنخفض فً فترة ما بعد الظهٌرة 

متعلقة عوامل  ةعدتؤثر بت فكرٌةلألداءات ال ةالٌومٌ تؽٌراتلأن اإلى  Testu توصل     

ٌتؽٌر  بحٌث  (Leconte, 2014)أورد في6 العمر عامل المهمة أو الفرد ذاته خاصةو بالحالة

سب وظٌفة حوذلك خالل الّسنة، خالل األسبوع وو ٌومخالل ال فكريمستوى األداء ال

الحاجة إلى البٌولوجٌة والّنفسٌة، وحسب وظٌفة الّطعام والحاجات الؽذابٌة، والتواترات 

طبٌعة ودرجة نضج الجهاز العصبً، والدافعٌة، الشخصٌة وو احة، وحسب وظٌفة العمرالر

 ,Fédération des association de parents de l’enseignement officiel) )أورد في6المهمة 

2008  

ن متعلمٌالبدراسة مالمح األداء لدى   Gates (6 9 ): قام بطبٌعة المهمةتغٌرات مرتبطة  -أ

ذلك بتطبٌق مجموعة من المهام: العقلٌة، إختبارات سنة و 11 -10 البالؽٌن من العمر

 فكرياألفضل للعمل ال هً الصبٌحةفترة أّن  تبٌن من خاللهااإلدراك الحسً الحركً 

 ,Meite)أورد في6 الٌوم خاللتطور سجل  الحركًاإلدراك الحسً بما ٌتعلق فٌوالّذهنً 

2009). 

إلى  Monk ( 986) و  & Blake ( 967) LengوKleitman ( 963) توصل كل من       

، وهذا ات، شطب الحروؾ، التفكٌر المنطقًإختبارات فرز البطاق عندما طبقوانفس النتابج 

 .اتد فروق فً المالمح الٌومٌة لألداءوجوما دل على 

أّن التؽٌرات الٌومٌة لألداءات   Blake ( 97  (: أظهرتغٌرات مرتبطة بظروف إنجاز المهمة -ب

أقل  األداءات تؽٌرات حٌن تكونً ، فما ٌكون األفراد على علم بؤدابهمتكون منخفضة عند

 األخرٌن. بحضورر ؤثتتالتواترات  أنّ  على ٌدلوهذا عندما ترجع النتابج أمام الجماعة 
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لمتعلمٌن، ا لدى الفكرٌة األداءاتوتٌرة الظروؾ النفسٌة على  تؤثٌر Testu ( 995 (درس

إثر على مستوى تقة تنفٌذ المهمة ) جماعً، فردي( النتابج األساسٌة إلى أّن طرٌبٌنت 

 بحٌث حسب صعوبة المهمةهذا التؤثٌر ٌختلؾ و ،لألداءات وعلى التؽٌرات الٌومٌة األداء

)أورد في6 الصؽارالمتعلمٌن المتعلمٌن الكبار مقارنة ب لدىأقل  لالنتباهالتؽٌرات الٌومٌة  تكون

Meite, 2009). 

التعلم،  بمعنى  وإمكانٌةم األطول ٌإثر على قدرات الطفل أّن الٌو Vermeil ( 976  (أثبت

م األطول ٌجد الّنسبة لألٌافبحسب طول الٌوم:  تختلؾ المالمح الّنفسٌة لألطفالأّن أخر 

مقارنة باألطفال الّذٌن لدٌهم  ةرٌبعد الظهما فً فترة  الدروس مواصلةاألطفال صعوبة فً 

  .ٌوم أقصر

 تظهر وتٌرة البٌبة، فً حٌنالوتٌرة الذاتٌة للطفل و وفقالتؽٌرات الٌومٌة لألداءات تظهر 

  (.Janvier & testu, 2005)أورد في6  التكٌؾ االجتماعً للطفل نتٌجةالتؽٌرات األسبوعٌة 

المهمة وكما  فً درجة الّسٌطرة على مرحلة الّتعلٌمو نوع الّذاكرةو نوع الكفاءة تساهم     

المتعلم الّذي ال ٌتقن المهمة فالوتٌرة الٌومٌة الكالسٌكٌة،  تإثر على ظهور أو عدم ظهور

الوتٌرة الٌومٌة  ال تظهر لدٌهٌتقن المهمة  المتعلم الذي عكسٌعرؾ وتٌرة ٌومٌة كالسٌكٌة، 

ة لألداءات الوتٌرة الٌومٌ ال تظهر علٌه. وةثبات خالل الٌوم هنتابج بحٌث تكون الكالسٌكٌة

فً نجز الّتمرٌن ألٌا ومثال ٌلمهمة )وعند إتقانه لالمهمة،   المتعلم إتقان الفكرٌة إالّ عند عدم

 .(Testu, 2012)أورد في6 الّنجاح ٌتحقق  وعلٌهأي وقت من الٌوم( 

بعض النقاط من البحوث المٌدانٌة الفرنسٌة: التؽٌرات الٌومٌة لألداءات  استخالصٌمكن 

  (. ,Testu،)أورد في6 الفكرٌة تكون موجودة أكثر لدى المتعلمٌن الّذٌن ال ٌتقنون المهمة

أّول من ربط تطور منحنى درجة الحرارة بؤداء الٌقظة بحٌث اعتبر  Kleitman ٌعتبر     

الحرارة كمإشر لمستوى الٌقظة فعندما ترتفع درجة الحرارة ٌرتفع مستوى منحنى درجة 

 .(Coulombie, 1990)أورد في6  األداء
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أّن درجة الحرارة المرتفعة فً الٌوم تالزم  Gilbert & Patrik ( 896) من أظهر كل     

أّن معظم المنحنٌات      فً مجلته المنشورة سنة Kleitman ذكر كما أحسن األداء، 

 .الٌومٌة لألداءات مشابهة للحرارة

الحالة التً تحدد درجة المتؽٌرات الشخصٌة وٌتؽٌر نشاط ذكاء المتعلم تحت تؤثٌر      

الخارج ٌمكن ذكر تنظٌم الوقت المدرسً و التحكم فً المهمة إضافة إلى هذٌن العاملٌن

المراهق فً ة والثانٌة خاصة بالطفل أو البٌبنحن أمام وتٌرتٌن األولى خاصة بفالمدرسً، 

ذلك باقتراح النوعٌن من الوتٌرة و هذٌنق بٌن المشكل ٌكمن فً التوفٌالوضعٌة المدرسٌة، و

لنشاطات ا تساهم (Testu, 2000)أورد في6 مع وتٌرة حٌاة المتعلم  تتوافقجداول توقٌت 

 (.   ,Testu)أورد في6  الّنفسٌةوحة الجسمٌة الرا تحقٌق الالّصفٌة فًالتربوٌة خارج المدرسة و

تالمٌذ المستوى الّدراسً الّضعٌؾ ٌتؤثر  :متؽٌرات أخرى كالمستوى الّدراسًوهناك 

إثر على التواترات التً تاالنتماء أو عدم االنتماء للمنطقة التربوٌة األّولٌة ك بتؽٌرات قوٌة

الجؽرافً مهما كان المتعلم  األصلبالّنسبة لمتؽٌر الجنس و أّماالٌومٌة لألداءات الفكرٌة. 

إضافة .(Testu, 2012)أورد في6  الوتٌرة الٌومٌة نفسهاتبقى  ذكر أو أنثى، فرنسً، برٌطانً

إلى هذه الّتؽٌرات الفردٌة ٌعرؾ الّطفل تؽٌرات فً وتٌرته إستجابة لسٌاق إجتماعً معٌن 

 & Délvolvé)أورد في6 وهً التواترات األسبوعٌة للمتعلمفهً وتٌرة خارجٌة 

Jeunier,1999.) 

مستوى أداءاته من خالل تطور ّسلوكٌة للبٌبة االجتماعٌة تظهر لدى الطفل استجابات    

أفضل  فٌه تكون ٌوم الخمٌس هو الٌوم الذي بحٌث ٌعتبرخالل األسبوع الّدراسً  المعرفٌة

وقت ال تنظمحسب  الوتٌرة تتؽٌر أنّ  علٌه ٌمكن القولاألداءات عكس ٌوم اإلثنٌن والثالثاء. و

   (.Délvolvé & Jeunier,1999)أورد في6  األسبوع خالل دراسًال

أسبوع ول األسبوع تؤثٌر تنظٌم أربع أٌام خال عندما قارن Délvolvé ( 986  (توصل    

لمتعلمٌن فً لدى ا الفكرٌةأسبوعٌة لألداءات  اتتؽٌر إلى وجود نصؾ ٌومأربع أٌام و
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فً الوتٌرة الٌومٌة  اتٌرتظهر دابما تؽالقسم، كما وّضح أّنه مهما كان التنظٌم األسبوعً 

  (.Délvolvé & Jeunier,1999)أورد في6 القدرات المعرفٌة خالل الٌوم  وفً

ور ٌرافقه تطو الٌقظة فً انخفاض ظهرالوتٌرة الٌومٌة بحٌث ٌ على أسبوع أربعة أٌام ٌإثر

تؤثٌر عطلة نهاٌة األسبوع على  االضطرابٌزٌد من هذا  ماوٌومً معاكس فً الٌقظة 

فً  اضطرابم أسبوع أربع أٌا ٌسبب .Testu, 2012)أورد في6  الّتوافق مع الوضع المدرسً

  (. ,Testu)أورد في6 ٌولد ضعؾ فً الٌقظةالوتٌرة الٌومٌة و

وتٌرة واألسبوعٌة وجداول التوقٌت الٌومٌة بٌن  تنسٌقالم عد نتٌجة ةالٌومٌ تظهر التؽٌرات

فً إعادة الّنظر  حٌاة الّطفل، فإذا أرادنا احترام التواترات الخاصة بالّطفل فمن المناسب 

  (. ,Testu)أورد في6 التنظٌم الٌومً

  974 سنوات(  6-3بٌن نتابج األبحاث التً أجرٌت  فً الروضة )  Testuقارن      

Laude Testu 2005, Janvier et البتدابٌة فً المدرسة اوTestu et Coll 1982   Bajat et , 

coll 1999, الثانوي وفً المتوسط وJean Guillaume 1974 Erweun 1988, Kleui 2004, 

سنوات( األوقات 6صؽٌرا )أّنه خالل الٌوم كلما كان المتعلم  إلىكما توصل نفس الباحث 

األقل انتباها واألوقات أٌن ٌفة بمعنى األوقات األوقات الضعظهورا هً األكثر األطول و

فترة ما بعد  أي فًاستبناؾ الدراسة  تظهر فً فترة والتًالمقاومة الجسمٌة ) فٌها ضعؾت

 7-6ثالث مستوٌات عمرٌة ) فً الدراسة التً قام بها على Testu ( 982)استنتج  .(الظهر

تشابه فً المالمح  كلنا أّنه نعرؾ Cm2سنة( 11-10)و Ce2سنوات(  9-8) و Cpسنوات( 

خالل الٌوم  مستوى األداء ٌرتفعتعرؾ تؽٌر مع عمر المتعلم،  التًاألسبوعٌة وو الٌومٌة

ً أداءات ضعٌفة، ف ةرٌفً فترة ما بعد الظهالصؽار  المتعلمٌن ٌحققلفبات الثالث، ا لدى

سنة( نتابج مماثلة للتً حققوها فً  11-10) البالؽٌن من العمر المتعلمٌن الكبار ٌحقق حٌن

  (1995 ,(Rapport conseil de la culture de l’environnement  Fort-de-France  )أورد في6الصبٌحة

تنظٌم تواترات الطفل فً  خاللالكرونونفسٌة من و ةالكرونوبٌولوجٌ مٌدانً أعمال بٌنت 

سنة،  11إلى  6الّسن عند طفل على وقت الٌوم والقدرات اعتمادا المدرسة االبتدابٌة تباٌن 
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فً بداٌة تنخفض هر، والٌقظة فً نهاٌة الصبٌحة و نهاٌة فترة ما بعد الظ ترتفع بحٌث

كلما كانت المهمة صعبة كلما كان فتبعا للمهمة  . تظهر التؽٌراتوبداٌة الظهٌرة الصبٌحة

وعلٌه المتعلمٌن فً األقسام، أنشطة هذه الظروؾ تإثر على التعلم و .داالنخفاض فً تزاٌ

)أورد في6 اجتماعٌة كثر متعة وواألنشطة الٌقظة ألاألوقات السلبٌة  تخصص هذه ٌجب أن

Agnes, 2011  ) . 

 

   :الوتٌرة المدرسٌةأو تنظٌم  توافق  -6

 Fédération des) )أورد في6ٌقارن بٌن التواترات الطبٌعٌة والتواترات االصطناعٌة :(7جدول رقم )

association de parents de l’enseignement officiel, 20086 

 وتٌرة اصطناعٌة وتٌرة طبٌعٌة

 تنظٌم الوتٌرة المدرسٌة من خالل:

ب اللٌّل بٌانات الكرونوبٌولوجٌة: تناو -

 النهار،الفصول..و

بٌانات الكرونونفسٌة: عمر الطفل، حاجات  -

 الطفل تختلؾ حسب العمر.

 سٌة من خالل:تنظٌم الوتٌرة المدر

 جداول التوقٌت. -

 الرزنامة المدرسٌة. -

 الحفالت: الدٌنٌة، الوطنٌة. -

 العادات  -

 

تكٌٌؾ ٌتم  :(السنة الدراسٌةو المدرسً سبوعواأل تخطٌط الٌوم) الوتٌرة المدرسٌة تنظٌم تكٌٌف -

األسبوع بحٌث ٌتفق لٌوم وا عتماد علىجٌة لألطفال باإلالوتٌرة المدرسٌة مع الوتٌرة البٌولو

تنظٌم الوقت المدرسً بصفة عامة ٌكون على  بمعنى النشاط مع الوتٌرة الطبٌعٌة للطفل.

 ثالثة أنظمة: الٌومً، األسبوعً، الّسنوي.

 صعبلوقتٌن فً الٌوم عادة  ٌوجدزمالبه أّنه و Montagnerبٌنت أعمال  التنظٌم الٌومً: -

   (Perrot, 2006)أورد في6  الؽداء: مافترة : الدخول إلى القسم و فٌها لتحكما
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ضعؾ ،  األداء ٌكون  والتاسعة ونصؾ صباحا الثامنة ونصؾ صباحا ما بٌن الساعة

 .متؤخرالستٌقاظ اإلنقص النوم أو  بسببالتثاإب  تداتردارتفاع 

الثانٌة عشر  -الساعة الحادٌة عشر ونصؾ صباحاإلى   التاسعة ونصؾ صباحامن الساعة 

فً  اإلنتباه كما ترتفع أداءات أفضل األنشطة المدرسٌةإلختبارات وفً اداء األ ٌكونزواال 

                 تهمستوى ٌقظ لطفل بالحفاظ علىا عدم إستقرار الجسم هذا التوقٌت. كما ٌمكن

  .والحادٌة عشر صباحا العاشرة ونصؾ صباحا فً حوالً الساعة

الثالثة  – الساعة الثانٌة ونصؾ بعد الظهر إلى الواحدة ونصؾ بعد الظهرما بٌن الساعة  

أنشطة إقتراح  وعلٌه ال ٌجب  تنخفض الٌقظة واألداءات فً هذه الفترة ونصؾ بعد الظهر

 .أثناء هذه الفترة عالًتتطلب ثبات فكري 

ترتفع األداءات الخامسة مساء  – الساعة الرابعة والنصؾ مساء  إلىالثالثة  ما بٌن الساعة

 .  من جدٌد الفكرٌةوالكفاءة 

التواترات السلوك ) انتظامٌتمٌز بعدم ألّنه  ٌوم أسوء االثنٌنٌعتبر ٌوم   التنظٌم األسبوعً: -

ٌكون كما ٌحة، الصب فترة المقترحة خاصة فً الختباراتفً انتابج سٌبة البٌولوجٌة( و

الحٌاة و عطلة نهاٌة األسبوع فً عن المدرسة (نفصالاال) االنقطاع بسبب ضعٌؾاألداء 

ٌام تتمٌز بنتابج الخمٌس على العموم هً أالثالثاء وٌومً  اأم، فً هذه العطلة المفروضة

ٌّدة و ٌوم الخمٌس للبعض تبعا لألنشطة التً  احتٌاطسلوك متوازن، ٌمكن أن ٌكون هناك ج

فً  تعب األٌام السابقة تراكم نتٌجةٌوم الجمعة حسب المتعلمٌن ٌختلؾ تجرى ٌوم األربعاء، 

ٌّد اعتبارهفٌمكن نهاٌة األسبوع  عطلة لكبار ) أفضل النتابج فً ا بالنسبة لألطفال ٌوم ج

المسجلة ٌوم  نتابجالتكون لصؽار. لدى األطفال ا(، كما ٌمكن أن ٌكون أصعب االختبارات

فً  العودة إلى العابلة ٌسببكما ، هادبٌنالالصؽار  لدى سٌبة ٌةالصباح الفترة فً السبت

التواترات البٌولوجٌة مقارنة مع ٌوم  تزامندم وتٌرة الحٌاة مع ع انقطاع الفترة المسابٌة

فً التواترات  انتظامٌعرؾ األطفال الصؽار  بحٌث جٌداألربعاء ٌوم  ٌوم ٌعتبر .االثنٌن
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ألربعاء مع لٌلة الّسبت األحد األطول الٌلة الثالثاء تعتبر فً السلوك التواصلً، والبٌولوجٌة 

   .(Perrot, 2006)أورد في6  باالسترجاع لهم المتؤخر الّذي ٌسمح لالستٌقاظفً األسبوع نظرا 

 Jean Guillaumeو Laudeتبٌن من خالل الّدراسة التً قام بها  األسبوعً: نظٌمتأثٌر الت -

 سنة أّن أفضل النتابج13-11البالؽٌن سنوات و6-5ال البالؽٌن من العمر على األطف (3599)

وتكون أقل ٌومً الخمٌس  ،سنوات6-5لدى األطفال البالؽٌن من العمر  تكون ٌوم الجمعة

ً سنة تكون النتابج منخفضة ٌوم االثنٌن ف13-11االثنٌن، أّما األطفال البالؽٌن من العمر و

نتابج أفضل الكون فٌها ة ال تؼٌر أّنه فً بداٌة الصبٌحفضّل األٌوم الحٌن ٌوم الثالثاء هو 

فً بعض األحٌان بداٌة فترة ما هاٌة الصبٌحة خاصة ٌومً الخمٌس والجمعة وعلى عكس ن

 .Crépon,1983) )أورد فيC.E.S6)) االثنٌن، و الثالثاء  ةرٌبعد الظه

 أسبوع على أّن أسوء تنظٌم لألسبوع هو Leconte, Testu, Montagerٌتفق كل من      

من و لحفاظ على نفس عدد أٌام الّدراسة.ل المدرسٌةتخفٌض العطل  ألّنه ٌتطلبأربعة أٌام، 

لمراهق لله وتسمح  بحٌثأٌام  10 هًراحة ال على الّطفل ٌساعدما  المعروؾ أنّ 

من ح للمتعلمٌن بالّراحة الكافٌة، وفترة الّراحة التً تقل عن أسبوعٌن ال تسمباالسترجاع، و

متعلم على الّنجاح فً الّدراسة إذا أردنا مساعدة ال االعتبارالتواترات التً ٌجب أخذها بعٌن 

مدة نوم المتعلّم بحٌث ٌنام أقل  على  ٌإثرالحٌاة هً وتٌرة نوم ٌقظة فؤسبوع أربعة أٌام و

   (.  résonances mensuel de l’école, 2003 )أورد في6لكثرة أٌام دون دراسة  وٌنام متؤخر

أّن تنظٌم الوقت المدرسً ٌجب أن ٌكون حسب عمر  Testuو Montagnerٌرى كل من      

)أورد في6  فً القسم أقلمٌن صؽار كلما كانت مدة الدراسة المتعلمٌن فكلما كان المتعل

Bretou & Durand, 2010). 

والّتعلم، حٌث فل على الفهم ٌعٌق الوقت الّضعٌؾ فً بداٌة الّصبٌحة المدرسٌة الطّ      

أّنه بعد الّنوم اللٌّلً ٌحتاج الّدماغ مستوى ومّدة معٌنة للٌقظة  أظهر مٌدان النوروبٌولوجٌة

)أورد قابال لالستجابة واستقبال المثٌرات البٌبٌة وبالّتالً تحلٌلها تختلؾ من فرد ألخر لٌكون

 (. résonances mensuel de l’école, 2003 في6
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راسة للمصالح االجتماعٌة واالقتصادٌة، مثال فً أوابل القرن ٌستجٌب تنظٌم وقت الدّ 

العشرٌن توقفت الرزنامة المدرسٌة على التواترات الّزراعٌة وذلك بتمدٌد العطلة الّصٌفٌة 

 www. Saone - et)أورد في6 فً بلد ٌؽلب فٌه الّطابع الرٌفً ألّن األطفال ٌمثلون ٌد عاملة 

loire.gouv.fr).    

تطورهم وامل األساسٌة لنجاح المتعلمٌن ومن الع ةت المدرسٌٌوقتال جداول تنظٌمٌعتبر      

تحترم التواترات  توقٌتجداول  3553سنة  Fotinosو Testuإقترح والّشخصً، 

 دقٌقة 30و ساعة    للمرحلة الّثانٌة و دقٌقة30و سا    الٌومٌة بتوقٌت  الكرونوبٌولوجٌة

 ,Fotinos)أورد في6 ساعة لّثانوي 30-26ساعة للمتوسط و  26-24للمرحلة الّثالثة، 

2008). 

فترة عن طرٌق إنشاء  قسمتؤخٌر دخول األطفال إلى ال Agnes, 2011  تقرٌر وصًٌ    

وجدول نصؾ ٌوم أو خمسة أٌام وتنظٌم أسبوع أربعة أٌام و وسطٌة من األنشطة الهادبة،

 لاطفألا لدى الفترات األصعب تظهرو .لعطلةلأسبوعٌن ّدراسة ولأسابٌع ل 8 إلى7زمنً 

ت ٌوقتنظٌم التمسؤلة  ترتبطبداٌة مارس، ونهاٌة فٌفري بداٌة نوفمبر ونهاٌة أكتوبر فً 

   .بفعالٌة وقت التعلٌم ًالمدرس

ففً اء عن الّصٌؾ تبٌن أّن الكابنات الحٌة تكون أكثر عرضة للتعب الجسمً فً الشت      

 خاصة (توسانبفترة هذه ال)تسمى صعبة للجمٌع  عتبربداٌة مارس تفترة نهاٌة فٌفري و

 بحٌث نهاٌة أوت و بداٌة سبتمبرفً لمدرسة إلى ا عودونسبة لألطفال الصؽار الّذٌن ٌبالن

ع أسابٌ 10إلى  9رة الصعبة فً حوالً هذه الفت ظهرت ها المقاومة الجسمٌة والعقلٌة،تقل فٌ

 . (Testu, 2012)أورد في6  من الّدراسة فً الفصل األول
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التواترات المدرسٌة البد من  لتحسٌن :األهداف األساسٌة لتحسٌن التواترات المدرسٌة -7

 الحرص على تحقٌق ما ٌلً:

 تحسٌن ظروؾ الّتعلم لتحفٌز الّرؼبة فً الّتعلم. -

 الّتعب.اة تسمح بتخفٌض الّضؽط والبحث عن حٌ -

 .( ,Gruau دون سنت )أورد في6ةالعابلٌتنسٌق األوقات المدرسٌة وخارج المدرسة والالّصفٌة و -

  .مهمة ولتوظٌؾ واستخدام ما تم تعلمه لتعلمٌوم المناسب فً التوقٌت الاختٌار  -

على التً قام بها  دراسةال فً,Testu)   (982 إلٌها توصلالنتابج التً من خالل  تبٌن     

 14سنوات ونصؾ قابمة  9فرد عمرهم  12أّنه إذا علمنا الفوج األّول  متعلمً االبتدابً

نا هذه المكتسبات بعد سترجعاإذا و الحادٌة عشر صباحاأسماء ٌوم الخمٌس على الساعة 

% من  52عدد األسماء المسترجعة أكثر من  الحادٌة عشر صباحاأسبوع على الساعة 

التً و الحادٌة عشر صباحاعلى الساعة  االثنٌنبمة ٌوم ا نفس القاالفوج الثانً الّذٌن تعلمو

، تدعم هذه النتابج دراسة  الحادٌة عشر صباحاتم استرجاعها بعد أسبوع على الساعة 

أّن عدم القدرة  بحٌث تبٌنسنة(  11، 10من عمر )ٌبلؽون متعلم  103أخرى أجرٌت على 

إّنما على وفٌها  الٌوم التً تم إكتسابها و المعلومات ال ٌتوقؾ على الساعة استرجاععلى 

 ,institut national de la santé et de la recherche médicale )أورد في6استرجاعهاوقت 

200 .) 

أّن نفس العمل ال ٌمكن أن ٌتحقق بنفس الكفاءة التباٌن الدوري للبنٌة الفردٌة  إكدٌ     

لمعرفٌة للكابن البشري ) أّن القدرات ا ٌفسرحسب وظٌفة الوقت )الوتٌرة الذاتٌة(، هذا ما 

 Gates ( 9 6) & Lairdكل من  توصل .ختلؾ اعتمادا على الوقتتالطفل والراشد( 

 925)-  Folkard ( 980  مستقرة خالل الٌوم، كما  أّن الوظابؾ المعرفٌة لطفل لٌستإلى

حوالً الساعة فً  انخفاضعرؾ ٌبشكل عام  أداء الطفلأّن  Testu ( 987  ( أكدت أعمال

الرابعة مساء الساعة و الحادٌة عشر صباحااعة حوالً السفً  وارتفاع الواحدة بعد الزوال

 .(Délvolvé, Jeunier, 1999)أورد في6 
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 Lambert , من طرؾ  السنوات األخٌرة 10فً  التً أقٌمت الدراسات نتابج اتفقت      

 988 Leconte 1991  هذه  بٌنتعلى أّن صعوبات التعلم مرتبطة جزبٌا بوقت التعلم، بحٌث

عدم التوافق بٌن الوقت  أي متضاربفً إطار زمنً  المتعلمٌن إذا وضعنا هأنّ على األبحاث 

 .لقدرات المعرفٌة خالل الٌوما فً متوقعةؼٌر تؽٌرات  تظهروقت المإسسة لداخلً للفرد وا

ما ٌجب أن ٌكون ما ٌجب أن ٌكون علٌه  المتعلم و فجوة بٌنخالل هذا السٌاق  ٌظهر من

للسٌاق  استجابةتواترٌة  فًعلٌه الواقع، إلى جانب هذا التباٌن الفردي ٌعرؾ الطفل تؽٌرات 

 استجابته ،الوتٌرة األسبوعٌة للمتعلم :الخارجٌة لتواتراتالتً تتمثل فً اواالجتماعً 

 ٌوم ٌعتبر .السلوكٌة للبٌبة تحدث تؽٌرات فً األداء اإلدراكً خالل األسبوع الدراسً

أثبتت  ، كمااإلثنٌن تحت المتوسطٌعتبر ٌوم  و حسن فً األداء المدرسًاأللخمٌس هو ا

 األسبوع فً منتصؾ أفضل تكون األداءات مدرسً أنالّدراسات التً أجرٌت فً الوسط ال

 .(Délvolvé, Jeunier, 1999)أورد في6 

ن بٌ أّنه مهما كانت أنواع التنظٌمات األسبوعٌة ٌوجد دابما فجوةعلى  Délvolvé ٌقر

المالحظة خالل الٌوم  فً القدرات الفكرٌة المعرفٌةالتواترات النفسٌة الّنهارٌة والتؽٌرات 

ٌمكن الجزم بؤن إختٌار التنظٌم األسبوعً هو  بؤّنه ال القولهذه الحقٌقة إلى تإدي المدرسً، 

  .(Délvolvé, Jeunier, 1999)أورد في6 أفضل من ؼٌره

ات أقل ساع 6أٌام و ةتنظٌم أربعفً األسبوع أّن  تنظٌم الوقتبٌنت النتابج التً قارنت      

األداءات المتعلقة بالذاكرة أفضل بعد انقطاع تكون عملٌات الذاكرة، مالبمة ألداء المتعلم و

فقا لألعمال الحدٌثة التً أجرٌت من قبل ووٌومٌن.  ٌدومنصؾ ٌوم بدال من انقطاع ٌوم و

التواترات البٌولوجٌة من تؤثٌر  االعتبارمن الضروري األخذ بعٌن أّنه  أكادٌمٌة الطب ٌبدوا 

  .(Agnes, 2011)أورد في6 لطفلأداء اعلى مستوى الٌقظة و نوعٌتهالنوم ومدة  حٌث

األداءات أّن  ( Testu 2000, Leconte et Lambert 1990, Folkard 1990  )بٌن كل من 

الّدراسات المقارنة  أشارتو .بل تتؽٌر حسب فترات مختلفة الفكرٌة لإلنسان لٌست مستقرة

المدرسة االبتدابٌة، فً وسنوات(،  6-3فً الحضانة ) أجرٌت لنتابج األبحاث التً

ٌعرفون  سنوات(6الّصؽار )البالؽٌن من العمر  المتعلمٌن إلى أنّ الثانوٌات المتوسطات وفً 
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ٌحقق  كما .ةرٌفترة ما بعد الّظهفً المقاومة الفٌزٌولوجٌة و االنتباه فً ضعؾ خالل الٌوم

، عكس ةرٌّظهأداءات ضعٌفة فً فترة ما بعد السنوات(  9-5األطفال البالؽٌن من العمر )

فً نهاٌة  مساوٌة ٌحققون نتابجالذٌن سنة( 11-10) البالؽٌن من العمر المتعلمٌن األكبر سّنا

   .(Testu, 2012)أورد في6  الّصبٌحة المحققة فً فترة لتلك ةرٌفترة ما بعد الّظه

الفترة الصباحٌة  صخصتوعلٌه ٌجب أن  ٌةالصباح الفترة فً نتابج جٌدة إدي األطفالٌ     

ساعة لوقت الراحة من أجل أن ال نرهق االنتباه، فال ٌجب أن  اتتخللهوللعمل الصعب 

جب اقتراح جداول ٌوعهيو  .(Amiot, 2007)أورد في6 )النشاط(  تطول المدة فً نفس العمل

نفسٌا مع األطفال: ثالث تواترات أساسٌة درسٌة مالبمة تتوافق بٌولوجٌا ورزنامة متوقٌت و

ٌّة،سمح بتوافق السلوك مع امدة ونوعٌته النوم اللٌّلً والّنهاري ألّنها ت هً  لحالة المدرس

)أورد في6 مكان عٌشهمو حسب األطفال، سنهماألداء الفكري ومّدة الٌقظة و ٌتنوع مستوى

Testu,).  

)أورد نذكر منها:  وتٌرة الّطفلتساهم فً توازن الوتٌرة المدرسٌة مع  توصٌات Testuقّدم 

 Fédération des conseils de parents d’élèves, 20 3  في6

 .االبتدابًتخفٌؾ الٌوم الّدراسً فً ضرورة  -

ٌّدة ) أفضل األداء(.إعطاء األولوٌة للساعات و - ٌّام الج  األ

 أسبوعٌن راحة.دراسة وأسابٌع  7ضرورة احترام تناوب  -

 .جافةتجنب أسبوع أربع أٌام  -

 تنظٌم وقت فراغ بعد الؽداء. -

 .سن المتعلم االعتباراألخذ بعٌن  -

  لمصلحة الّطفل(وهذا ٌوم الّسبت )  ةحالّدعم صبٌ أنشطة برمجة -
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  نظم الوقت المدرسً:ت -8

الٌوم، وقت فراغ الؽداء قدم الكرونوبٌولوجٌن جملة من التوصٌات فٌما ٌخص تنظٌم 

 (Estruch, 2003)أورد في6  والّسنة:

 إتباع ما ٌلً: من ال بد لتنظٌم الٌوم المدرسًلٌوم: تنظٌم ا -

إلى الثامنة والنصؾ صباحا على الّساعة  ٌةالّصباحالفترة فً برمجة نشاط االستقبال  

 تناولها سابقا.لتنشٌط مثال تذكٌر المفاهٌم التً ل التاسعة صباحاالّساعة 

 مثال تعلم المفاهٌم الجدٌدة ) ذاكرة قصٌرة المدى(برمجة أنشطة فكرٌة أو أداءات جسمٌة، 

الحادٌة  -الحادٌة عشر صباحاإلى الّساعة  التاسعة صباحاعلى الّساعة  ٌةالّصباح الفترة فً

        عشر والنصؾ.

ها تسبب القلق( واألنشطة الرٌاضٌة : البد من تجنب استراحة طوٌلة )ألنّ الؽداء فترة ما بعد  

حوادث( فاألنشطة المالبمة هً أنشطة بٌداؼوجٌة: بال اإلصابةألّنها تعرض المتعلم لخطر )

 فنٌة، الؽناء، القراءة، ألعاب جماعٌة، القٌلولة، نشاط ٌحتاج إلى اإلبداع والّتطبٌق.

سنوات  5سنوات إلى  4العمر اقتراح فترة القٌلولة بالنسبة لألطفال الصؽار البالؽٌن من 

 وقت الراحة )حاجة فٌزٌولوجٌة(.

سنة، عدم  12إلى  6اقتراح وقت هادئ) ورشة حّرة( بالنسبة لألطفال البالؽٌن من العمر  

 األطفال.  الذي ٌعانً منه تعبالاقتراح فترة للقٌلولة رؼم 

بعد الساعة الرابعة  -الظهٌرةالثالثة والنصؾ بعد ابتداء من الّساعة  ةرٌأّما فترة ما بعد الّظه

الذاكرة طوٌلة  مكتسباتتجدٌد  الثامنة لٌال -الساعة السابعة والنصؾ مساءحتى  الظهر

 .( ,Gruau دون سنت )أورد في6المدى

لٌنتهً حوالً  التاسعة والنصؾ صباحامن األفضل أن ٌبدأ الٌوم الدراسً على الّساعة 

الثانٌة إلى الساعة الحادٌة عشر والنصؾ صباحا  مع انقطاع من الّساعة بعدالرابعة الّساعة 
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 Fédération des association de parents de l’enseignement) )أورد في6 بعد الظهر

officiel, 2008 

لتنظٌم األسبوع المدرسً البد من تخصٌص ٌوم االثنٌن بداٌة األسبوع  تنظٌم األسبوع: -

الّسبت لألعمال الموجهة والتطبٌقٌة، وتفادي وضع تعلم مفاهٌم جدٌدة  ونهاٌة األسبوع ٌوم

أن تبرمج  الّتعلمات الجدٌدة وكل األنشطة ذات اإلجهاد  خاصة ٌوم االثنٌن، من األفضل

 .( ,Gruau دون سنت )أورد في6 العقلً خالل أٌام األسبوع ) الثالثاء، الخمٌس، الجمعة(

 .( ,Gruau دون سنت )أورد في6بد من احترام ما ٌلً: لتنظٌم السنة ال تنظٌم الّسنة: -

األخذ بعٌن االعتبار الفترات الّصعبة بالّنسبة للّطفل فترة الخرٌؾ نهاٌة أكتوبر بداٌة  -

 نوفمبر، فترة الشتاء نهاٌة فٌفري بداٌة مارس.

 أسابٌع دراسة وأسبوعً راحة  7ضرورة التناوب  -

 ساعات فً الٌوم، 4سنوات أكثر من  6من العمر  ال ٌجب أن ٌدرس الطفل الذي ٌبلػ -

 ٌوم فً الّسنة. 220ٌوم إلى  210ومن 

تناول الّطعام والعمل ساعات لفهناك ساعات للّنوم و تواترات الّطفل حترامن ٌجب أن 

خالل الٌوم أكثر أو أقل حٌوٌة فجسمه بحاجة  ٌكون الّطفل أّنه تبٌن بحٌث .الّراحةواللّعب و

 ٌحققأّن العمل فً الّصباح  benet  1906للراحة فٌبحث أكثر أو أقل عن الّطعام. قال 

ّراحة من ة تتخللها أوقات للالّصعب نشطةلأل ةحالّصبٌ ى كفاءة فٌجب أن نخصص فترةأقص

  .(Barre, 2004)أورد في6 تجنب تمدٌد نفس العمل لوقت أطولو االنتباهأجل أال نتعب 

أحسن  الستقبالالّطفل  الّدماغ والجسم وتهٌبة وظٌفةلتنشٌط  لالستقبالوقت  تخصٌص -

  .تقدٌم نشاط استرخاء(و ممتعة ةطؤنشللمعارؾ ) البدء ب

لمواد التً تحتاج اٌاضٌات ولتعلم الرّ  االستقبالتقدٌم نشاط الّصبٌحة بعد  فترةتخصٌص  -

 المدى ةذاكرة القصٌرتكون ال Millar, Folkard, Gatesفحسب  ،ذاكرةإلى إلى جهد فكري و

بعد  فً فترة ما الذاكرة الطوٌلة المدى أكثر فعالٌة تكون أكثر كفاءة فً الّصبٌحة فً حٌن
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انً إلى عدة دقابق ز الّذاكرة القصٌرة المدى بتخزٌن محدود للمعلومات: عدة ثوتتمٌ الظهر.

حساسة  كون، تجابةاإلتقدٌم قادرة على معالجة البٌانات والهً جزء من الّذاكرة العاملة و

الذاكرة الّطوٌلة أّما تتؽٌر مع الّشٌخوخة.تحددها نوعٌة ومدة الّنوم اللٌّلً والقلق لتعب ول

لحدوث فهً ضرورٌة  عقودالمدى تخزن المعلومات بصفة دابمة، لعدة ساعات إلى عدة 

 -الرابعة مساءتجمع األنواع األخرى من الذاكرة، تعرؾ ارتفاع حوالً الساعة ولتعلم ا

  .(Barre, 2004)أورد في6 الخامسة مساء 

 

 كرونونفسٌة:كرونوبٌولوجٌة و معطٌاتـ 9

فً حٌاته كوتٌرة ، كونها هً التً تتحكم بٌبتهتواترات بمنذ زمن طوٌل  اإلنساناهتم 

على أي تواتراته الداخلٌة أوال كما إهتم مإخرا ب .ظالم -وتٌرة ضوء الفصول األربعة،

ظهور  مما أدى إلى ثم على المستوى النفسً )الكرونوبٌولوجٌة(، المستوى البٌولوجً

بؤّنها المٌدان الّذي ٌدرس التواترات السلوكٌة   Fraisse ( 980و التً عرفها  الكرونونفسٌة،

لكن ٌمكن القول بؤّنه مٌدان جدٌد و  Ebbinghaus ( 885 لىإاألولى  الدراساتتعود لنفسها و

فً تطور حٌث ظهرت التواترات النفسٌة مهمة مع التواترات البٌولوجٌة فً مجال العمل 

 .coulombier, 1990))أورد في6مع تطور العمل بالتناوب والعمل اللٌلً

بدأ تطبٌق الكرونونفسٌة فً الصٌدلة وذلك من خالل معرفة أثر األدوٌة األكثر  

 ,Reinberg, Leviكل من ألقل وضوحا فً أوقات مختلفة من الٌوم، كما أظهرت أعمال  وا

Guillet, Burk et Nicolai ( 978) .الوتٌرة السرقادٌة لمستقبالت الهستامٌن 

انطالقا من نظرٌة  للتواترات النفسٌة السرقادٌة العدٌد من النظرٌات المفسرة تعاقبت

نظرٌة مرورا بنظرٌة معالجة المعلومات ونظرٌة متعددة التذبذبات  إلىالٌقظة وصوال 

طور تتمام بمستوى النشاطات المدروسة و.حٌث أصبح من الضروري االهاإلشارةكشؾ 

تفسٌرٌة التً تهتم بدراسة التواترات النفسٌة السرقادٌة هذا من خالل النظرٌات الأدابها و

 .coulombier, 1990))أورد في6 سا(24)
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 تصنٌف المهام : ـ9-1

األعمال المنجزة حتى اان فً مٌدان الكرونونفسٌة عدم تجانس  مناقشة تبٌن من خالل     

النتابج، فٌظهر االتساق من خالل مهام التصنٌؾ وعلى أساس طبٌعة المهمة ووفقا لعملٌات 

االستجابة لبعض المهام. تكون العدٌد من المهام معزولة وتعرؾ كل واحدة منها أداءات 

)أورد  تصنٌؾ المهام على النحو التالً:مرتفعة فً أوقات مختلفة من الٌوم، ٌمكن 

 coulombier, 1990)في6

والتً  (Leplat, 1968) والذي ٌطابق تعرٌؾٌمكن فهمها بالمعنى الواسع  مهام الٌقظة: -أ

 من جهة، ومن جهة أخرى مهام الترمٌزالبصرٌة أو  أو السمعٌة اإلشارةتشمل مهام كشؾ 

التً تعتبر كمهام بسٌطة متكررة كمهمة و والذهنٌةبالمهام الحسٌة (Kleitman, 1963)سماها 

  Blacke, 1967,Moullin et)أظهرت أعمال  تصنٌؾ التوارٌخ. فرز البطاقات، الحساب،

corcaron, 1977, Monk et Leng, 1982) الصنؾ األول ذات مكونات حركٌة ضعٌفة أّن

 & (Aschoff, 1972)مالكما بٌنت أع .  نهاٌة فترة ما بعد الظهرٌكون أقصى أداء لها فً 

(Kleitman, 1963)  ّالصنؾ الثانً ذات مكونات حركٌة قوٌة فؤقصى أداء لها ٌكون فً  أن

 زواال. الفترة الصباحٌة من الٌوم فً حدود الساعة الثانٌة عشر

 خالل الٌوم حسب نوع الذاكرة المستهدفة.  اتتؽٌر األداءت مهام الذاكرة: بـ

 ,Gates) حفظ قوابم األرقامالمهام التً تعتمد على الذاكرة الفورٌة هً : الذاكرة الفورٌة-

1916, Blake, 1967)  حفظ قوابم من الكلمات(Folkard & Monk, 1979, Folkard,  982  

 صباحا.الساعة العاشرة  على حدأقصى فً فاألداء ٌكون 

   دقٌقة( 15)حوالً  فً مدة تخزٌن المعلومات لذاكرة الفورٌةتلؾ عن اتخ:ةملاالع ذاكرةال

 الحساب المدروسة هً مهام المهام وولكّنها أعلى من الذاكرة الفورٌة لها قدرة محدودة و

 فً حدود الساعة الثانٌة عشر ، ٌرتفع األداء فً مهمة البحث البصريالتحلٌل اللفظًو

 .زواال
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وتكون قدرة التذكر فً بضع  مدة تخزٌن المعلومات فٌها طوٌلة تكونطوٌلة المدى:الذاكرة ال

ساعات أو عدة أٌام، ٌكون أداء الذاكرة عند أقصاه عندما تقدم المادة فً المساء ) هذا ما 

 .coulombier, 1990))أورد في6 ٌوضح تؤثٌر الوقت على التذكر(

 افتراضات تفسٌرٌة: -9-2

 نظرٌة مستوى الٌقظة:  -أ

المهام األولى التً درست فً الكرونونفسٌة هً المهام المتعلقة بالٌقظة، حٌث أثبتت  

هو  مستوى الٌقظةقٌاس المستعمل لل مإشر، والاألداءأنه كلما ارتفع مستوى الٌقظة ارتفع 

بٌنت النظرٌة وجود درجة قصوى ما بٌن . ة الحرارة نظرا لسهولة قٌاسهامنحنى درج

فً الصباح  تكون درجة الحرارة الدنٌا للجسمالسابعة مساء والساعة الثالثة مساء و الساعة

 الرابعة صباحا.الثالثة و بٌن الساعة

فكرة العالقة    Colquhoun ( 97و   Aschoof, mann ( 972 رفض كل من 

ؤن كال العاملٌن ٌتواجدان فً مرحلة ب ٌفسرون ذلكالحرارة واألداء و السببٌة بٌن درجة

ة على ؼرار طرٌقة من المإشرات لتقٌٌم مستوى الٌقظ، وقد اقترحوا العدٌد دورٌة عادٌة

أن منحنى درجة  إلى  Dermer,&berscheid ( 972توصلت أعمال كل من  .التقٌٌم الذاتً

الحرارة مشابه تماما لمنحنى الٌقظة من حٌث األداء مع وجود قمة فً المساء.عكس ذلك 

نتابج مخالفة لنتابج التقٌٌم الذاتً والتً أثبتت  لىإ  Thayer ( 967   978أعمال توصلت 

 .زواالالثانٌة عشر  وجود قمة فً حدود الساعة

 القول أن كل من مقاٌٌس التقٌٌم الذاتً  إلىالمتناقضة النتابج المتعارضة وتقودنا 

كما أشار  .الطرحأن مفهوم الٌقظة متعدد جة الحرارة، ال تقٌس نفس الشًء ومقاٌٌس درو

 وجود متؽٌرات أخرى ذاتٌة ٌمكنها أن تفسر مستوى الٌقظة كالتعب، االنتباه  إلىالباحثون 

التً تم قٌاسها بساللم عددٌة حٌث وجدت وتٌرة ٌومٌة لهذه المتؽٌرات فً النوم و اإلفراطو

 ,coulombier))أورد في6فً ظروؾ العمل بالفرق المتناوبة (ساعة، وذلك24قرٌبة من )

 990. 
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بعض  بعض الباحثٌن ناولت وذلك عندمالنظرٌة مستوى الٌقظة  وجهت إنتقادات

ون المهام التً لٌس لها عالقة بمهام الٌقظة، كالتً زعمت أن أقصى أداء للذاكرة الفورٌة ٌك

ض، فهل ٌجب أن نعترؾ بؤّن انخفاض مستوى الٌقظة هو عندما ٌكون مستوى الٌقظة منخف

  أو ٌجب البحث عن تفسٌرات أخرى.األفضل ألداء هذه المهام 

 النظرٌات المتعلقة بإجراءات معالجة المعلومات: -ب

تعددت النظرٌات التفسٌرٌة الصالحة لفبة معٌنة من المهام ومنها المهام الحسٌة، مهام      

 الذاكرة، المهام المعقدة.

 تجمع بٌن العدٌد من النظرٌات  المهام الحسٌة حركٌة: *

الفرد فً معٌارٌن األول  إجابةبٌن   Green & Swets ( 966مٌز  : شارةاإلـ نظرٌة كشف 

المتعلق باإلجابة فهذان القرار و اذاتخالثانً ٌخص ص الكشؾ المتعلق بالجانب الحسً وٌخ

، ٌنخفض المإشر الثانً خالل الٌوم وهذا على مدار الٌوم بشكل مختلؾ المعٌارٌن ٌتؽٌران

حٌن ٌكون مإشر الكشؾ ثابت وهذا ما ٌفسر ً خطورة، ف ٌعنً أّن قرار الفرد ٌكون أكثر

 .أفضل األداءات فً نهاٌة الٌوم ألّن الفرد ٌخاطر بسرعة

 ,Buck)كل من هذٌن الباحثٌن مع بٌن  (Monk & leng, 1982) لـ ة المواردٌـ نظرٌة محدود 

منحنى الدقة فالسرعة فً منحنى السرعة ول على مدار الٌومٌوجد تطور مختلؾ  هأنّ   977 

صؾ النهار، ثم تتناقص منت إلى من المساء، أما الدقة فتتزاٌد إلىالتنفٌذ تتزاٌد من الصباح 

 .coulombier, 1990))أورد في6فً المساء

 6(Shneider et Shiffrin, 1977)لـ  نظرٌة معالجة المعلومات -ج

 االنتباه البحث ووالكشؾ  بمعالجة المعلومات خالل مهام: توجد سٌرورتان معنٌتان     

أن   testu ( 987هما السٌرورة االتوماتٌكٌة والسٌرورة المتحكم فٌها. حٌث أثبت و

أقصى  تتؽٌر مع  السٌرورة األوتوماتٌكٌة ال تتؽٌر خالل الٌوم أما السٌرورة المتحكم فٌها

ٌمكن أن تتؽٌر ، صباحا والساعة الخامسة مساء عشر الحادٌةقدر من األداء ما بٌن الساعة 
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هذا ما لمختلفة للسٌرورة المتحكم فٌها وقمة األداء من خالل إشراك أكثر أو أقل من المهام ا

 .coulombier, 1990))أورد في6ٌفسر التؽٌرات المالحظة

الصباحٌة  رتفع فً الفترةٌأن أداء الذاكرة الفورٌة الدراسات المختلفة  بٌنت ـ مهام الذاكرة:

بٌنت  .كمافً المساء عندما تكون التعلمات طوٌلة المدى ٌكون أداإها أفضلالأما الذاكرة 

 األفرادأن  Folkard & Monk, 1979, Folkard, 1980, Oakhill ( 986) أعمال كل من 

وذلك بتكرار البنود بصوت  المعلومة فً الذاكرة فً الفترة الصباحٌة إبقاءٌعملون على 

عتمد األفراد أكثر على ، أما فً الفترة المسابٌة ٌمنخفض وهذا ما ٌعزز الذاكرة الفورٌة

ما مفً داللة األلفاظ  السٌرورة األتوماتٌكٌة والّذي من شؤنه أن ٌعزز الذاكرة الطوٌلة المدى

 .coulombier, 1990))أورد في6الذاكرة طوٌلة المدى  تنشٌط فً ٌساعد

ٌؽٌر فً أن الفرد ٌعدل وفً مهمة منح اإلشارة   Oakhill ( 986 الحظ ـ المهام المعقدة:

فعلى الساعة التاسعة صباحا ٌتعامل الفرد مع منح  استراتٌجٌة التعامل حسب الوقت،

حٌن على الساعة الخامسة مساء ٌعالجها فً نفس الوقت مع ً اإلشارة بعد نهاٌة القراءة ف

 .coulombier, 1990))أورد في6القراءة

ترتكز أساسا على ظروؾ العزل الوقتً دون وجود أي متعددة التذبذبات: نظرٌة  -9-3

 معلم خارجً حٌث تظهر فروق بٌن وتٌرة درجة حرارة الجسم ووتٌرة نوم/ٌقظة فلكل

 -ٌقظة أو دورة ضوء -وتٌرة نوم بسبب تؽٌٌر عدم تزامن ٌنتجو. امدة خاصة به واحدة

وجود العدٌد من التذبذبات حٌث ٌمكن  افتراض إلىدفعت هذه المالحظة الباحثٌن  ظالم،

التً تتحكم فً وتٌرة درجة حرارة األولى مجموعة الهً لتمٌٌز بٌن نوعٌن من التذبذبات وا

سا وهً مجموعة من التذبذبات القوٌة والتً ال تتؽٌر فترتها إالّ فً  24فً فترة  الجسم

تتحكم المجموعة الثانٌة فً الؽالب فً وتٌرة  ،سا(27سا و 23عة )حدود ضٌقة ما بٌن السا

ٌقظة( فهً مجموعة من التذبذبات الضعٌفة تتؽٌر فترتها ما بٌن الساعة  –النشاط )نوم 

 سا(.33 -سا17)
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سا( بالنسبة ألداء مهام 21وجود وتٌرة وقتٌة مدتها )  Folkard ( 983بٌنت نتابج      

التفكٌر المنطقً والمهام المعقدة وعدم تزامن هذه الوتٌرة مع درجة الحرارة، والعالقة بٌن 

المجموعتٌن من التذبذبات هً فترة التزامن التً تقع بٌن فترة كل مجموعة والتً تلً عدم 

فً ظروؾ عدم التزامن بحٌث نعرؾ أّن فترة  التزامن، تستمر التذبذبات فً التؤثٌر حتى

الّنوم تبدأ عندما ٌنخفض منحنى درجة الحرارة وتستمر لفترة طوٌلة مقارنة بفترة الّنوم الّتً 

 .coulombier, 1990))أورد في6تبدأ عندما ترتفع درجة الحرارة

لى القٌام مجموعتٌن من التذبذبات وهذا ما دفع إ ٌنتج عن وجود وتٌرة ؼٌر متزامنة     

بؤعمال لدراسة تطور األداءات فً مهام مختلفة وفً ظروؾ ؼٌر متزامنة ومقارنتها بدرجة 

الحرارة ووتٌرة نوم ٌقظة. تعرؾ األداءات وتٌرة مشابهة لدرجة الحرارة ففترة األداء فً 

وٌمكن القول بؤّن مهام الٌقظة والمهام الحسٌة . فترة درجة الحرارة منمهمة الٌقظة طوٌلة 

تتبع أساسا المجموعة األولى من التذبذبات وبمشاركة المجموعة الثانٌة من التذبذبات وهذا 

ما ٌفسر ارتفاع األداءات فً هذه المهام فً المساء، كما ٌتبع منحنى درجة الحرارة 

 المجموعة األولى من التذبذبات. 

إلى  Reinberg, Motohashi, Bourdeleau, Lévi & Rocher   988 )توصل كل من     

رى، وبٌن تواترات درجة الحرارة عدم تزامن وتٌرة عضلة الٌد الٌمنى وعضلة الٌد الٌس

إلى القول بؤّن اإلنسان لدٌه عدة   Reinberg ( 989دفعت هذه النتابج و .ٌقظة -دورة نومو

تذبذبات ٌومٌة وال تقع بالضرورة فً الدماغ أي على مستوى نواة فوق التصالب البصري 

الّذي ٌفسر أثر العوامل االجتماعٌة فً تزامن  Nécortexبل ٌمكن أن تقع على مستوى 

)أورد ةطفٌة على دورة درجة الحراراالضطرابات العا تؤثٌرالتواترات وهذا ما ٌفسر 

 .coulombier, 1990)في6

تإكد النتابج وجود وتٌرة نفسٌة فردٌة تعرؾ نفس الخصابص مع التواترات البٌولوجٌة      

خاصة استمرارها فً البٌبة مع وجود العدٌد من التذبذبات اثنتٌن منها أساسٌتٌن تحدث تحت 

عادٌة تكون تؤثٌر وتٌرة الحرارة ومن جهة أخرى وتٌرة نوم ٌقظة، ففً الظروؾ ال

ٌشمل هذا النطاق الحد األدنى والحد األقصى  .سا 24المجموعتٌن فً تزامن ومدتها 
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المرتبط بالفترة، وإذا فرضنا وتٌرة تقع بٌن هذٌن الحدٌن ٌستقر التزامن، أّما إذا وقع فوق 

 ٌقع فضاءأو تحت الحدٌن فتظهر حالة عدم التزامن، أّما بالنسبة لدرجة حرارة الجسم 

سا فً الظروؾ العادٌة عندما تكون دورة ضوء ظالم تساوي 27 –سا 23التدرٌب ما بٌن 

سا نفس الشًء بالنسبة  24سا، تزامن درجة حرارة الجسم مع هذه الدورة مماثلة لن 24

سا( تتزامن درجة حرارة الجسم ودورة 33سا إلى 17لوتٌرة نوم ٌقظة التً تتراوح مدتها )

 .coulombier, 1990))أورد في6 ضوء ظالم  ٌقظة بواسطة دورة –نوم 

 

 خالصة القسم األّول: 

قدم مٌدانً الكرونوبٌولوجٌة والكرونونفسٌة معطٌات كثٌرة ومهمة حول الوتٌرة      

البٌولوجٌة والمدرسٌة للطفل وذلك من خالل دراسة التؽٌرات الفٌزٌولوجٌة والنفسٌة للطفل 

خالل الٌوم وخالل األسبوع والتً تٌبن من خاللها أن التؽٌرات الٌومٌة تظهر نتٌجة لعدم 

الٌومٌة واألسبوعٌة مع وتٌرة حٌاة الطفل، فإذا أردنا احترام  توافق جداول التوقٌت

التواترات الخاصة بالطفل فمن المناسب إعادة النظر فً التنظٌم الٌومً واألسبوعً لجدول 

التؽٌرات الٌومٌة للنشاط  -التوقٌت المدرسٌة واحترام ثالث تواترات أساسٌة هً الّنوم

 بٌبة. الفكري والتؽٌرات السنوٌة لمقاومة ال
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 القسم الثاني: الّنوم

: مفهومه، منها موضوع الّنومل أهم العناصر المكونة إلى هذا القسم سنتطرق فً     

مظاهر قلة الّنوم، و ، العوامل الّتً تؤثر فٌهته، مراحله، أنواعه، وظابفه، مدتهأهمٌ

، التؽٌرات األسبوعٌة وتٌرة نوم ٌقظة اضطرابات الّنوم وأسبابها، ات المفسرة له،الّنظرٌ

 إلى أشرناٌر فً األخو لمدة الّنوم اللٌلً لدى الطفل المتمدرس، متوسط مدة النوم اللٌلً

 .أهمٌة انتظام النوم اللٌلً

 

 مفهوم النوم: -1

 ٌلً:   مامن أهمها وجهات نظر الباحثٌن وتعددت تعرٌفات النوم لتباٌن 

 دورٌة مؤقتة ٌتوقؾ فٌها التفاعل الحسً حالةعلى أّنه الّنوم  الفسٌولوجٌةعلماء  عرؾ      

ن الوعً المؤقت وبطء فً عملٌة ٌكون مصحوبا بفقداو .الحركً مع المثٌرات الخارجٌة

ٌض والتنفس، إضافة إلى حدوث انخفاض فً بعض عملٌات الحٌوٌة مثل درجة األ

 (.2004ؼانم،أورد فً:  ) القلب وضؽط الّدمالحرارة، نبض 

 بأّنه حالة منتظمة متكررة من الخلود إلى الهدوء، ٌتمٌز بانخفاض (2006) عرفه الدسوقً

ظاهرة على المالحظة الخارجٌة هذه التعتمد دراسة االستجابة للمؤثرات الخارجٌة، و

مصحوبا بكثٌر من التؽٌرات ٌكون النوم الشخص النابم، و لدىً ٌتم قٌاسها للتؽٌرات الت

  .الدورة الدموٌة، ضؽط الدم، درجة حرارة الجسمفس، والحٌوٌة فً وظابؾ الجسم مثل التن

أورد فً: ) بن الحً لٌقً نفسه من حلول التعبلكاا بها ٌقوم وظٌفة حٌوٌة النومٌعتبر كما 

المثٌرات الحسٌة  استقبالقدرة اإلنسان على  أثناء النوم تنخفضو (1998محفوظ  ومٌشل، 

 (.2000العٌسوي،  أورد فً:) المحٌطة به

، ألّنه عملٌة الّنفسٌة للفردأساس الصحة الجسمٌة وهو الّنوم ف( 2001الوافً ) وحسب      

لدى  فقلته .الّنفسًكابن البشري توازنه الفسٌولوجً وفسٌولوجٌة كٌمٌابٌة نفسٌة تعٌد إلى ال

 .إلى عدم القدرة على اإلنتاجباإلرهاق واإلجهاد وكبار ٌؤدي إلى الشعور الصؽار وال
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لفرد أن ٌفٌق منها حالة من فقدان الوعً ٌستطٌع ا على أّنه (2006) القٌسً ٌعرفهو     

حٌث   تبدأ بمرحلة الدخول فً النوم ٌمر بسلسلة من المراحل المتكررةبمثٌر مناسب و

تعبر  والتًتزداد موجات ألفا و ترتخً العضالتللمؤثرات الخارجٌة، و االستجابةالمرحلة 

  .فً تخطٌط الدماغ الكهربابً "موجة فً الثانٌة 12-8"هً عن النشاط الكهربابً للمخ و

توقؾ التفاعل الفعالٌة و انعدامّنه حالة دورٌة مؤقتة من بأ علماء البٌولوجٌة ٌعتبره     

حدوث المؤقت وا بفقدان الوعً الحسً الحركً مع المؤثرات الخارجٌة، فٌكون مصحوب

ٌض، وث بطء فً عملٌة األحدالعصبً، خاصة فً القشرة المخٌة والجهاز  هبوط فً نشاط

الحرارة، ضؽط الدم، نبض  فً بعض عملٌات الجسم الحٌوٌة مثل درجة انخفاضالتنفس و

ؼانم، أورد فً: ) تختلؾ مدة النوم من شخص إلى أخر وفقا للعدٌد من المتؽٌراتالقلب و

2007.) 

نخفضة، تتسم بأنه" حالة ؼٌر متؽٌرة من االستثارة الم       ,Kleitman)ٌعرفه 

األنظمة الفٌزٌولوجٌة تنوعة فً حركة الجسم، واألحالم والمباألنشطة المستمرة و

والبٌوكٌماوٌة، وٌستخدم عادة المخطط الكهربابً للدماغ للتعرؾ على التؽٌرات التً تحدث 

 (.2006)أورد فً: الخالدي ، أثناء النوم" 

ٌفتقد فٌها الفرد االستجابة  منتظمةحالة فٌزٌولوجٌة  بأّن النومالسابقة  تتفق التعارٌؾ     

تبع ٌمر بعدة مراحل مختلفة، وٌواطأ فٌها الوظابؾ الفٌزٌولوجٌة، تتبو الشعورٌة للمثٌر،

 .تحقٌق التوازن العضوي لدى الفرد إلىٌهدؾ و و الظالم( ) وتٌرة الضوءوتٌرة منتظمة

  

 : الّنوم مراحل -2

        أثناء فترة النوم فً إرسال الموجات الكهروبابٌة التً ٌمكن قٌاسها ٌستمر المخ      

 (.2008بطرس، أورد فً: ) مقارنتها بجهاز رسم المخ الكهربابًو  دراستهاو
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 ٌكون( 2006الرٌماوي،أورد فً:  )قبل المرحلة األولى من النوم  الٌقظة المسترخٌة تسود   

تشكل  ٌمكن تقسٌم النوم إلى  خمس مراحلو .هٌرتز/ثانٌة 12-7موجات ألفا بٌن نشاط  فٌها

 :سٌرورة منتظمة

ؼانم،  أورد فً:)الٌقظة ومرحلة النعاس،  تتوسط بٌن النوم تسمى ب : المرحلة األولى -2-1

      ,Crépon) )أٔسد فً: دوم بضع دقابق أو بضع ثوانًت، (2007

 ٌمكنه المرحلة فً هذ قٌقةد 20 فً العمومنوم خفٌؾ ٌدوم ال ٌكون: الثانيةالمرحلة  -2-2

 أن ٌستٌقظ بسهولة. للفرد

إحداث أصوات  فٌها جبتوٌأٌن المرحلة األولى من النوم العمٌق  وهً: المرحلة الثالثة -2-3

 مرتفعة إلٌقاظ النابم.

نفس، متدنٌة ) التّ  الطبٌعٌة جدّ  : النوم األكثر عمقا تكون فٌه العملٌاتالمرحلة الرابعة -2-4

، ال ٌحس باألصوات فً عدم الحركةالنابم تكون وضعٌة  دقات القلب، الضؽط الدموي، 

ٌساهم و .األولد بعد النوم 90بعد حوالً تحدث  مرحلة النسٌان العمٌقة وهًال الضوء، و

محو التعب الجسمً فً لمرحلة الرابعة ا فً نوم الطوٌل خاصة النوم العمٌقهذا النوع من ال

  ٌسمح للعضالت بالمواصلة فً الٌوم التالً.بحٌث 

د أو حتى 5إلى  دقٌقة منالنوم المتضاد ٌدوم : تسمى بالنوم السرٌع المرحلة الخامسة -2-5

 .ساعة

 االضطراباتالنفسانٌة مثل اإلرهاق العقلً و النوم المتضاد لتفادي الفوضىٌرتفع و 

األشخاص الذٌن ٌنقصهم اكرة، فذلجهاز العصبً و تقوٌة الاإلنفعالٌة، كما ٌؤثر على نضج ا

 ,Crépon) )أٔسد فً:النوم المتضاد ٌكونون سرٌع الؽضب، ٌعانون من صعوبات فً التركٌز

     

دقٌقة من 09لى دقٌقة إ 099 – 09مراحل الخمسة لدورة من الّنوم ذات مجموع ال تنقسم  

)أٔسد من عدة دورات من الّنوم تتكونلٌلة واحدة فدقٌقة من الّنوم المتضاد  2الطوٌل والّنوم 

  .     ,Crépon) فً:
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المرحلة الثالثة  ٌضم النوم العمٌقبٌنما الثانٌة، المرحلة األولى و كل من النوم الخفٌؾ ٌضم

 (إلى ساعتٌن دقٌقة 30ساعة والمرحلة الخامسة )من  ٌضم وم المتضادالنفً حٌن  الّرابعةو

 (.Amiot, 2007)أٔسد فً: لكل المراحل 

 المرحلة الّثالثةأّما  من وقت الّنوم. %9 المرحلة الّثانٌة من الّنوم الخفٌؾ حوالً  تشؽل

إلى  29المرحلة الخامسة  تشمل فً حٌن من وقت الّنوم % 2حوالً  ؽلالرابعة تشو

 .     ,Crépon) )أٔسد فً: من وقت الّنوم % 2

الّنعاس، مرحلة الّنوم مرحلة  :وهً ٌظهر مما سبق أّن النوم ٌمر بمراحل مختلفة     

لكل مرحلة و الخفٌؾ، مرحلة الّنوم العمٌق، مرحلة الّنوم األكثر عمقا، مرحلة الّنوم السرٌع،

 خصابص و وظابؾ متعددة.

 

 :الّنوم أنواع -3

 ن هما:ٌن مختلفٌنوع األقلأثبت العلم الحدٌث أن النوم لٌس نوعا واحدا، فهو على      

ذا النوع ال تتحرك ، فً هًءالنوم الكالسٌكً أو البط اسملٌه ٌطلق ع: والنوم المتزامن -3-1

ضربات فس وفتقل حركة التن عادة تكون أجهزة الجسم فً حالة هدوء،العٌن بسرعة و

سرعة  انخفاضهبوط درجة حرارة الجسم، الدم و انخفاضإفرازات المعدة، القلب، و

 ٌشتمل هذا النوع على أربع مراحلو .(2006المٌالدي،أورد فً: )الداخلً بالجسم  االحتراق

)أٔسد  دقٍقح 09 الرابعة( مدتها، المرحلة الثالثة، المرحلة الثانٌة ، المرحلةاألولىالمرحلة )

 .  Crépon,19)فً:

       ٌتمٌز بحركات العٌن السرٌعة،  ٌطلق علٌه النوم الحالم  :)المتناقض( النوم النقيضي 3-2

أورد )ضؽط الدموٌصاحبه نشاط فً كل األجهزة وتزداد حركة التنفس وسرعة نبض القلب و

دقابق إلى     على المرحلة الخامسة وٌدوم من الّنوم الّسرٌع ٌشمل (2005أحمد عكاشة، فً: 

 .  Crépon,19) )أٔسد فً: واحدة ساعة
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ٌتعاقب النوعان من النوم فً دورات ثابتة تقرٌبا لكل شخص، فٌحدث النوع األول من      

ر اللٌل وٌحدث مرة خوااللٌل بكثرة، بٌنما تطول مدة النوع الثانً فً أ ساعات النوم فً أول

%من مدة النوم 25 حوالًٌقضً النابم  كماد فً كل دورة 20 حوالًٌستمر د و90فً كل 

 (.2008بطرس،أورد فً: ) النقٌضًفً النوم 

  فٌما ٌلً جدول ٌوضح المقارنة بٌن النوعٌن من النوم:       

 

دون  ،)أورد فً: عبدونً و آخرونالمتزامن والنقٌضً ٌوضح المقارنة بٌن النوعٌن من النوم :(8جدول رقم )

 : سنة(

 النقيضي السريعة للعين النوم ذو الحركات ()النوم المتزامن النوم ذو الحركات البطيئة للعين

معظم النوم خالل اللٌل من هذا النوع ٌكون  -

 دقٌقة. 90 إلى80وٌستمر لمدة 

 .% من مدة النوم الكلٌة75ٌمثل -

 .موجات الدماغ فٌه من النوع البطًءتكون -

 .تزٌد مدته عندما ٌكون الشخص مرهقا -

القلب جهاز   ونشاط ٌقل النشاط األٌض-

 .%30بمعدل  الدموٌة واألوعٌة

ٌتذكرها  كن الاألحالم فً هذه الفترة ل تحدث -

 .الشخص

 .ال ٌحدث حركة للعٌن خالل هذه الفترة -

 .الشخص بسهولة فً هذه الفترة إٌقاظٌمكن -

 .هذه الفترة خالل ال ٌنشط المخ -

 .ال تحدث حركات ال إرادٌة للعضالت -

 .ال ٌحدث انتصاب لألجهزة التناسلٌة-

ٌستمر لمدة على فترات النوم العادي و ٌحدث-

 دقٌقة. 15

 .% من مدة النوم الكلٌة25ٌمثل -

المسجلة أثناء  الموجات فٌه مخموجات التشبه  -

 .االستٌقاظ

رؼبة  لٌس لدٌه الشخص كونٌتزٌد فترته عندما -

 .فً النوم

معدل معدل ضربات القلب وضؽط الدم و ٌكون -

 .ؼٌر منتظم التنفس

خالل هذه  األحالم التً تحدثٌتذكر الشخص  -

  .الفترة

 .خالل هذه الفترةحركة العٌن سرٌعة تكون -

ال ٌمكن إٌقاظ الشخص بسهولة خالل هذه  -

 الفترة.

 .ٌزداد نشاط المخ خالل هذه الفترة -

 .ٌحدث خالله حركات ال إرادٌة للعضالت -

  .نشاط الدماغ و الحركات الالإرادٌة تزداد-
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وم الكالسٌكً أو العمٌق   هما: النّ  موٌمكن أن نمٌز بٌن نوعٌن من النّ من خالل ما سبق    

الّنوم الّثانً هو النوم من التعب، ومرحلة ال وٌتخلص الفرد فً هذه وٌكون فً أّول اللٌّل

من وظابفه معالجة المعلومات بؾ الجسم متشابهة لحالة الٌقظة والمتناقض تكون فٌه وظا

  المكتسبة.

 

  أهمية النوم:  -4

الذي تفرزه الؽدة الصنوبرٌة التً تقع فً البطٌن الثالث فً  ٌلعب هرمون المٌالتونٌن     

لٌل والنهار المخ دورا هاما فً وظابؾ وأنشطة الجسم المختلفة خاصة تنظٌم دورة ال

 .وٌتم إفراز هذا الهرمون لٌال أثناء النوم )الوتٌرة السرقادٌة(

سٌة، النفالقوة الجسمٌة و الستعادةفهو ضروري  النوم دور مهم فً تنمٌة الدماغ ٌؤدي     

فً النوم على السلوك، فالفرد الذي ٌعانً من نقص على التعلم، الذاكرة، المزاج، و كما ٌؤثر

استٌعاب و لى مزاجه وٌجد صعوبات فً التذكرنعكس سلبا عمما ٌالتعب ٌشعر باإلرهاق و

 الطاقة. استهالكالحاجة إلى  النوم ٌقلل، كما ل فً المدرسة صعبما ٌجعل العممالدروس 

ٌحافظ على درجة النوم عملٌة تثبٌت الذاكرة وٌساعد فً عملٌات الحفظ والتعلم، و ٌسهل     

)أورد ساعة إضافة إلى إنتاج العدٌد من الهرمونات كهرمون النمو  24حرارة الجسم خالل 

 .(2005شتٌوي،   فً:

من ّنوم من الّناحٌة الفٌزٌولوجٌة والّنفسٌة والعدٌد من الّدراسات الدور األساسً لبٌنت      

مع ٌشجع التعلم، ومتناسق واؼم ٌسمح بنمو متن إحترام نوعٌة وكمٌة الّنوم بأنّ  المسلم به

 .من األسابٌع األولى من الحٌاةتبدأ سا 24ٌقظة خالل -تٌرة نومتزامن وأّن  العلم

 توصلؤثر على النتابج المدرسٌة، كما تنوعٌته أّن مّدة النوم و   Poulizakو  Roslerأظهر

Randazzo  ّلٌلة فًجزبً المن النوم سنة 14 -10 من العمر البالؽٌناألطفال  حرمان أن 

 Clarisse)أٔسد فً: معقدة المهام ال( كافً لتعطٌل تعلم لٌلة الخمٌسواحدة من ساعة ) واحدة

& al, 2004.) 
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ٌّنت كما       إذا تّم حرمان حٌوان من  على أّّنه(Vermeil, 1987 ) ة التً قام بهاراسالدب

أخر من األكل فالحٌوان الذي تّم حرمانه من النوم ٌموت أسرع من الحٌوان الذي النوم و

 .( Barre, 2004)أٔسد فً: حرم من األكل 

       التخلص من التعب الجسمً نستنتج من خالل ما سبق أّن الّنوم ضروري ٌمكن الفرد 

  ٌسهل عملٌات الحفظ.وو تثبٌت الذاكرة،  و النفسً

 

 : الّنوم وظائف -5

 :عدٌدة نذكر منها وظابؾٌؤدي النوم 

ركبات تكامل مبعة من النوم فً تركٌب والراالمرحلة الثالثة و تساعد الوظيفة التجديدية -5-1

من النوم تجدد وظابؾ  ، كما أن المرحلة الخامسة RNA حمضكٌمٌابٌة مثل البروتٌنات و

الضاؼطة فً الحٌاة  التعاٌش مع المواقؾا ٌساعد النوم على إضافة إلى هذ العاطفة.و االنتباه

إعادة تنظٌمها ، ومن خالله ٌتم تؽٌٌر البرامج واالستٌقاظبة بكفاءة أكبر بعد التعامل مع البٌو

 :أورد فً)تخزٌنها فً مواقعها المناسبةالدماغ و ات الجدٌدة التً تلقاهابناء المعلومو

 .(2006الرٌماوي، 

اكرة نقل المواد من الذاكرة قصٌرة المدى إلى الذبحالم األ قومتحٌث ب كرٌاتالذ النوم ثبتٌ

ما فٌه نوع النوم وكر بالتذقوة الحفظ و ترتبطكما ، (2006رٌماوي، ال :أورد فً)دى طوٌلة الم

تفٌدنا ، وعلٌه حفظه أكثرخ ما رسٌ النومإلى  أسرعٌا شٌبا وشخصا علمنا من أحالم، فإذ

أورد فً: ) الٌوم التالًبعض مراحل النوم المتصفة بكثرة األحالم فً مزاجنا و قدراتنا فً 

 .(1994الدر، 

تخلص من  ألّنه أكثر نشاطا وإستقرارابعد اإلستٌقاظ ٌكون الشخص النشاط الحيوية و -5-2

ه لاكٌر من األفكار التً ٌجد بها حال لمشقد ٌأتٌه أثناء النوم الكثاألفكار ؼٌر الواضحة، و

 (.2004ؼانم،  أورد فً:) الٌومٌة



: انُٕو   نثاًَانفصم انثاًَ : أدتٍاخ انًٕظٕع                                          انقغى ا  
 

02 
 

ّنه ٌلعب دورا كبٌرا فً النمو والنضج الجنسً      ٌعتبر النوم البطًء مرحلة ضرورٌة أل     

 .خالل هذه المرحلةالنمو  نتٌجة إفراز هرمون

نضج كما ٌدعم وٌقوي الذاكرة النمو والدور فً إعادة التوازن النفسً،  الّنقٌضًٌلعب النوم 

البٌوكٌمٌابٌة التً تدهورت أثناء ٌة والسٌرورات البنٌو الستعادةٌعطً للدماغ الوقت الالزم و

 .(، دون سنةآخرونعبدونً و )أورد فً:  الٌقظة

بحٌث ٌساعد على استعادة النشاط فً حٌاة الفرد  اكبٌر انستنتج أّن النوم ٌلعب دور        

الحفاظ ، وٌعمل على تقوٌة الذاكرة والجسمً النضجو ٌساهم فً النمووالمحافظة علٌه، و

 تحسٌن التعلم.وعلى التوازن النفسً، 

 

 : ) جداول النوم( مدة النوم -6

ساعات النوم التً لنوم وفقا لطبٌعة مرحلة النمو، ومدة ا اختالؾ البحوثأثبتت الدراسات و

 عمرن اكسنا، فمهما  األكبرمن تلك التً ٌحتاج إلٌها الشخص أكثر ٌحتاج إلٌها الطفل 

 .(2008بطرس، أورد فً: )قد ٌحتاج إلى نوم أكثر أو أقل مما ٌحتاج إلٌه أقرانه هفإن اإلنسان

ساعات ته األولى بالنوم بصورة متقطعة ولمعظم أسابٌع حٌاٌبدأ الطفل الصؽٌر أٌام و 

أن ٌصبح للنوم ساعاته المقررة ولفترة  تندمج ساعاته إلىالٌوم، وتقل مدة النوم تدرٌجٌا و

تجاوز مرحلة الطفولة لما ٌار، وفترة أخرى أقصر فً النهواحدة طوٌلة فً اللٌل و

ما بعدها فإن الحاجة كما أما فً مرحلة المراهقة و .ٌستقطب النوم ساعات طوٌلة من اللٌل

 ٌعودعات من النوم فً الٌوم الواحد، سا 8إلى  7الممارسة الفعلٌة تتراوح بٌن تدل علٌها 

 .اإلجهاد العصبًولٌة الجسمٌة أو العقو إلى طبٌعة العمل والحالة الصحٌةا اإلختالؾ ذه

 6أو  5معدل ساعات النوم اللٌلً عندهم إلى  ٌنخفض ذفً سن الكبر إ تنقص الحاجة للنوم

 .(1989 ،علًأورد فً: ) ساعات فً الٌوم
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 : ًءات السابقة الجدول التالمن خالل القرا نستخلص     

 ساعات النوم عند اإلنسان: عددالعالقة بٌن العمر وٌوضح : (9دول رقم)ج

 ساعات النوم/ اليوم العمر

 سا 20-14 األشهر األولى

 سا 12 سنوات 5

 سا 10-9 سنة ) مرحلة المراهقة(12

 سا  8-7 سنة 20

 

 

 العوامل التي تؤثر في النوم: -7

 العوامل التً ٌتأثر بها ما ٌلً:   هذه من بٌنٌخضع النوم لعدة عوامل داخلٌة و خارجٌة و  

 العوامل الداخلية: -7-1

تؤثر  (1998محفوظ و دبابنة، أورد فً: )  االضطرابحالة الفرد النفسٌة من حٌث الهدوء و  -

دورة الضوء والظالم المعتادة، تالل : اخومن أهمها جهاد على الؽدة الصنوبرٌةعوامل اإل

تؤدي زٌادة العبء الهرمونً كما  .اإلشعاع، عدم التوازن الؽذابً، تقلبات الحرارة

للمٌالتونٌن إلى حدوث مرض االكتباب الموسمً الذي ٌحدث أثناء الشتاء عندما تقل الفترة 

ترتبط الساعة البٌولوجٌة بالؽدة الصنوبرٌة  اد إفراز المٌالتونٌن عن المعتاد.الضوبٌة وٌزد

انتاج  تثبٌطحتى تعطٌها المعلومات عن دورة الضوء والظالم، فعندما تشرق الشمس ٌتم 

فتعاود إفرازها  عندما ٌحل الظالم ٌزول التثبٌط عن الؽدة الصنوبرٌةالمٌالتونٌن و

 .(2005)أوردفً: شتوي، لمٌالتونٌن ل

 العوامل الخارجية:  -7-2

 بالنوم كلما زادت فترة الٌقظة. انشؽالنا احتماالت الحٌوي االتزانعملٌة تزٌد  -  

 (.2006الرٌماوي، أورد فً:  )ستٌقاظنا قرر وقت اتً تالهً  ةالٌومٌوتٌرة ال -
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 ٌة.ذالتؽسمٌة من حٌث الصحة العامة وحالة الفرد الج -

 .و سكونالظروؾ التً ٌنام فٌها الفرد من تهوٌة، رطوبة،  حرارة  -

 (.1998محفوظ و دبابنة، أورد فً: )  طبٌعة عمل الشخص -

عدم تجانس الطعام مع اإلنسان فما نأكله ٌؤثر على كٌفٌة النوم فهناك نوعان من  -

هاما فً اإلستجابة  ٌلعبان دورااللذان التٌروسٌن(  -األحماض األمٌنٌة) التربتوفان

اد لحمض األمٌنً) التربتوفان( تتكون فٌه المواإلستجابة للرؼبة فً الطعام، فاالمٌزاجٌة، و

العصبٌة  تالمٌالتونٌن( التً ٌستعملها المخ فً صنع الناقالالمسببة للنوم )السٌروتونٌن و

ت أكبر مما ٌساعد على المهدبة، فاألطعمة التً تحتوي علٌها، تجعل المخ ٌحصل على كمٌا

األطعمة التً تحتوي على كمٌات أقل من التربتوفان تجعل اإلنسان أقل قابلٌة و جلب النوم،

تساعد على جلب النوم نذكر: الجبن التً للنوم، ومن األطعمة الؽنٌة بمادة ) التربتوفان( 

أما األطعمة التً تجلب و ،(، البٌضاألبٌض، لبن، اللحوم، الحبوب، البقولٌات )العدس

 (.2006، المٌالدي أورد فً:....)اي، الشكوالطهالٌقظة نذكر: القهوة، الش

)أورد فً: سحٌري، إضافة إلى تعاقب اللٌل والنهار، الهدوء والظالم، األوضاع الجوٌة 

2011.) 

  :اإلنتماء االجتماعي -7-3

مدة الّنوم اللٌّلً ٌمكن أن تختلؾ  هعلى أنّ  Testu& Montagner ٌتفق كل من          

وسط حٌاة الّطفل فاألطفال الّذٌن ٌعٌشون فً الّرٌؾ  ٌمٌلون للنوم أكثر فً اللٌّل  باختالؾ

)أٔسد (Tourتدوم أقل من أطفال  Martiniqueمن الّذٌن ٌعٌشون فً المدٌنة ) فلٌالً أطفال 

 ( le bulletin de l’observation de la santé de la Martinique, 200فً: 

إّنما التحكم فٌها والنوم ٌتأثر بعوامل داخلٌة ال ٌستطٌع الفرد  من خالل ما سبق نستنتج أنّ 

 تماء االجتماعً، نمط حٌاة األسرةتتحكم فٌها العضوٌة، و ٌتأثر بعوامل خارجٌة منها اإلن

 تنظٌم الوقت المدرسً. و
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 :النظريات المفسرة للنوم -8

الٌقظة ٌحدثان نتٌجة تباعد ه النظرٌة أن النوم وذٌرى أنصار ه النظرية العصبية للنوم: -8-1

ا ذنقص الدورة الدموٌة فً المخ، فإا العصبٌة ببعضها فً المخ، وأو تقارب إتصال الخالٌ

 هناك من ٌرى أنه ال توجد مراكزو .حدث كؾ فوق النصفٌن الكروٌٌن بالمخ حدث النوم

هة نظر فً حٌن تؤكد وج .النوم واقع ٌطرأ على كل خلٌةخاصة بالنوم فً المخ ألن الكؾ و

فوق منطقة  والتً تتواجد ها إحداث النوموظٌفتى على وجود خالٌا خاصة فً المخ وأخر

تقاطع عصبً البصر فً الجزء األمامً للهٌبوثالموس )تحت المهاد(، فهً المسؤولة عن 

 (.2007ؼانم،  أورد فً:)ٌقظة -نوم وتٌرة

مادة  إنتاجفترة الٌقظة ٌقوم بأن المخ فً ه النظرٌة ذ: ترى هاإليضية للنوم النظرية -8-2

التً تتجمع فً السابل المخً النخاعً، وعند وصوله لمستوى و حادث للنومتسمى الحامل ال

 الٌقظةالنوم و ةتقود دور هً التً كٌز ٌحدث النوم، فدورٌة التجمع والتقلصمعٌن من التر

 (.2007ؼانم،  أورد فً:)

ناك عدة مناطق فً الدماغ بما فً النظرٌة أن هه ذ: تفترض هالنظرية العصبية الكيماوية -8-3

اث مناطق أخرى فً ساق الدماغ التً تخص بإحدك نواة الثالموس والهٌبوتالموس ولذ

كجزء ابٌا بتنظٌم النوم بصورة دورٌة وه المراكز تقوم تلقذفالبعض ٌرى بأن ه .حالة النوم

راكز تتأثر بفعل مواد المه ذفً حٌن ٌرى معظم الباحثٌن بأن ه .من طبٌعتها البٌولوجٌة

ا له الفعل المعاكس من بعضها له فعل التنشٌط ٌحدث الٌقظة وهرمونٌة، بعضهكٌمٌاوٌة و

ببتٌد، البولٌ بفعل تجمع مادة كٌمٌاوٌة أثناء الٌقظة من بٌنها مادة التثبٌط وإحداث النوم

حٌث أن مركباتها  زٌادة الكاتٌكوالمٌن إلى منع النومٌؤدي و .الكاتٌكوالمٌن، واألندوالمٌن

كما  .نقص األندوالمٌن ٌؤدي إلى نقص النوم ألن مركباتها تدفع إلى النوموتدفع إلى الٌقظة، 

 .(1989، علًأورد فً: ) مادة الفسفور فً أنسجة الدماغ أثناء النومتزٌد 

بأن النوم ٌحدث نتٌجة لفعل نفٌات إستقالب لمواد  ترى هذه النظرٌة نظرية النفايات: -8-4

النوم  ٌستمرو .لدماغخدر الجسم، خاصة ات حتىع تدرٌجٌا ٌقظة التً تتجملكٌمٌاوٌة أثناء ا

 المخدرة.ه النفاٌات المتجمعة وذي ٌسمح بالتخلص من هذحتى الوقت ال
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لمستمر ا ه النظرٌة بأن الٌقظة تحدث بفضل الضخذتفترض ه :نظرية اإلتصال -8-5

بر مجموعة من األعصاب التً تنقل للدماغ علألحاسٌس من داخل الجسم وخارجه و

خالٌا ساق الدماغ تقوم بالسٌطرة على ضخ األحاسٌس للدماغ لنخاع الشوكً واالمحٌطٌة و

ا ما عبرت أثارت الدماغ بنشاط ذلك، فإذلمراكز الدماغ المختلفة أو تمنع فتسمح بعبورها 

  .(1989علً ،أورد فً: )  وقفت هدأ الدماغ بحالة النوما ما تذإٌقظة وال

ه النظرٌة وجود جهاز فً الدماغ ٌقوم بفعل مؤقت ذ: تفترض هالساعة البيولوجيةنظرية  -8-6

على دراسات قد إستند الباحثون فً نظرتهم و .) ساعة بٌولوجٌة( إلحداث النومبٌولوجً 

على الفبران التً تم ؼزلها عن مصدر الضوء فظلت تحافظ على دورة النوم  تجرٌبة

 .(1989،علًأورد فً: )  سا24الٌقظة كل و

  

 أسبابها:النوم و اضطرابات -9

 :ما ٌلً هامن أشهروتأخذ أشكال عدٌدة التً للنوم  ضطراباتاالرصد العلماء العدٌد من 

 يقظة: -نوماإلضطرابات األساسية في عملية  -9-1

فً  البدءوهو عدم القدرة فً الحصول على النوم الكافً و ٌظهر فً صعوبة  :األرق* 

النوم، أو عدم الراحة أثناء النوم، أو صعوبة االستمرار فٌه، كما قد ٌكون باالستٌقاظ المبكر 

 (. 2005الزؼبً،  أورد فً:) فً الصباح

نوبة األرق قد تكون ٌعتبر الفرد أرقا إذا ما قلت ساعات نومه عن معدلها المألوؾ، 

عن أسبابها،  االستقصاءفً مثل هذه الحاالت ال تتطلب العالج، أو عابرة، أو قصٌرة و

ألنها ستؤثر عالجها، ن مما ٌستدعً البحث عن أسبابها وقد تزموؼٌر أّنها قد تتكرر 

: نجد األسباب العضوٌة التً سباباأل بٌن هذه منو .والنفسًعلى الجانب الجسمً حتما 

نوبات الذبحة الصدرٌة، باإلضافة إلى عجز القلب، الربو ولم والصداع وتسبب األ

، علًأورد فً: ) القلق(، فقدان الشهٌة ٌة: كإضطرابات المزاج ) الكأبة واألسباب النفس

1989.) 
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  (2005)أورد فً: شتٌوي، هً: ولألرق أنواع 

هو اضطراب ٌالحظ عند الّطفل ثل فً مشكلة الّدخول فً الّنوم و: تتمأرق البدء في الّنوم-

 هً أنواع:مراهق أثناء الّدخول فً الّنوم ووال

سنوات ٌكون  3-2: ٌظهر أكثر عند األطفال البالؽٌن من العمر رفض ومقاومة الّنوم -

ٌؽضب عند وضعه فٌه فٌنهض والّذهاب إلى السرٌر الطفل راؼب فً الّنوم لكّنه ٌرفض 

 وٌقاوم الّنوم.

: ٌكون نتٌجة المشاكل العابلٌة أو المهنٌة، القٌام بجهد معرفً كبٌر قبل األرق العابر -

النوم، أو عوامل محٌطٌة، ضوضاء، درجة حرارة منخفضة أو مرتفعة مما ٌسبب عدم 

  .نوم الفرد بالشكل المعتاد

دقة وذلك من ناحٌة التشخٌص والعالج، ٌزداد : من المشاكل األكثر األرق المزمن -

ظهور هذا االضطراب كلما تقدم الفرد فً السن، ٌنجم عنه نقص الحٌوٌة، إضطراب 

العواطؾ، وهناك خمس أنواع وهً األرق األولً، األرق الناتج عن مرض نفسً، 

األرق الناتج عن مرض عضوي، األرق الناتج عن اضطراب وتٌرة نوم/ٌقظة، األرق 

 .اتج عن أخذ األدوٌةالن

 (2002الزؼبً:  أورد فً:) ومن أهم طرق الوقاٌة من األرق نذكر ما ٌلً:     

 به. التزامهالتأكد من وضع جدول زمنً لنوم الطفل و -

إلى  االستماع: القراءة، حمام ساخن، االسترخاءأن ٌسبق النوم نشاطات هادبة تبعث  -

 أشرطة.

كتجنب الوجبات الثقٌلة فً وقت متأخر من اللٌل، تجنب الشاي، القهوة قبل  باعتدالاألكل  -

 ساعات النوم.

 تشجٌع الطفل على ممارسة تمارٌن رٌاضٌة خالل النهار ألنه ٌزٌد من فترة النوم. -

 ٌجب أن تكون ؼرفة النوم مناسبة: معتدلة الحرارة، بعٌدة عن الضوضاء. -
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ٌعرؾ بأنه حالة من النعاس الشدٌد خالل النهار مع نوبات من النوم،  :النوم في فرطال* 

النوم المفرط هو نقٌض إلى حالة الٌقظة الكاملة، و لالنتقالفترة طوٌلة  االستؽراقأو 

بصورة عابرة، أو عادة مزمنة أو على شكل دوري ٌأتً و (2007ؼانم،  أورد فً:) األرق

من أهم فترة أسابٌع من النوم الطبٌعً، وتتداول فٌه فترة أٌام من النوم الطوٌل، مع 

من النوم،  تٌقاظمظاهر النوم الطبٌعً: المٌل إلى النوم المبكر عن مواعٌده، صعوبة اإلس

بوتالموس فً الدماغ، من أسبابه: إضطراب فً وظٌفة نواة الهٌو .الشعور بالتعب

النوم، اإلضطرابات العاطفٌة مثل  -إضطراب فً المراكز المسٌطرة على دورة الٌقظة

التً ٌكون فٌها النوم الطوٌل وسٌلة ابات النفسٌة كحاالت الهستٌرٌة والكأبة، اإلضطر

   (.1989 ،علًأورد فً: ) الواعٌة لتجنب مواجهة مواقؾ معٌنة

للوقوع بسرعة فً النوم إذا ما  االستعدادٌشعر الفرد بالنعاس أثناء الٌقظة مع  :النعاس *

أورد فً: ) بقاء مستٌقظاالفرد النعاسً من الصعب علٌه التهٌأت له اإلمكانات، و

 (.1989،علً

 : ) اإلضطرابات السيركويومية( اليقظة –) دورة( النوم  وتيرةإضطراب  -9-2

السٌركوٌومٌة بعدم تزامن أوقات الّنوم واالستٌقاظ مع الوتٌرة تتمٌز االضطرابات      

األوقات الطبٌعٌة المتعود  ٌتصؾ بتعذر النوم فً، السٌركوٌومٌة العادٌة للفرد مع المحٌط

إمكانٌته فً النهار فالفرد للٌل واٌصبح النوم ممكنا فً أوقات أخرى كتعذره فً  حٌث علٌها

أوقات أخرى ال ٌرٌدها مما ٌحدث خلل فً البرنامج الٌومً ٌنام عندما ٌرٌد بل ٌنام فً  ال

رة الشخصً للفرد، وٌحدث ذلك فً حاالت السفر، أو تبدٌل دورة العمل...فٌفقد الفرد القد

 الٌقظةجداول النوم و وتٌرةالٌقظة مما ٌؤدي إلى خلل فً على التحكم فً مواعٌد النوم و

 (.2007ؼانم،  أورد فً:)

 م التي تصاحبها أعراض سلوكية:إضطرابات النو -9-3

 من أهم هذه اإلضطرابات السلوكٌة المصاحبة للنوم: 

وم فً المنزل )ٌتحدث أو ٌجلس( مشً الّطفل أثناء النّ  :) التجول اللّيلي( المشي أثناء النوم -

 لاهو من األعراض الشابعة بٌن األطفوCrépon,1983) )أٔسد فً: وراثً ه فً الؽالبّسببو
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، ٌحدث خالل الثلث األول من اللٌل فً مرحلة سنة 12-7تتراوح أعمارهم ما بٌن الّذٌن 

هض الفرد و ٌقوم للمحٌط منخفض، ٌن االستجابةالنوم العمٌق حٌث ٌكون مستوى الوعً و 

ٌمكنه أن ٌخرج خارج ببعض التصرفات والحركة والمشً، أو ٌذهب إلى المطبخ وٌأكل، و

وعندما تنتهً  .ٌتابع نومهه وسرٌرله بأن ٌعود إلى ٌب لكالم من حوالمنزل، وقد ٌستج

مع  باالستٌقاظالنوبة التً قد تستؽرق عادة عدة دقابق إلى نصؾ ساعة، وقد تنتهً النوبة 

ٌتذكر ما جرى، ومن أسباب هذه  الفكري، وعندما ٌصحوا كلٌا ال االرتباكظهور حالة من 

ؼانم،  أورد فً:)لحرمان من النوم الحالة نذكر المرض العصبً، تعرض الفرد لإلرهاق، ا

2007). 

 التكلم أثناء النوم: -

 ٌكون الكالم الذيالمشً اللٌلً، و ءأثنا حدث عادة عند إٌقاظ الطفل من النوم العمٌق، أوٌ

 (.2008بطرس،  أورد فً:) باستمرارٌمكن أن ٌردده ٌنطقه ؼٌر واضح ٌنقصه الترابط و

ٌصرخ من اء الّنوم استٌقاظ الّطفل فجأة والّتً تحدث أثنمن االضطرابات و :الفزع الليلي -

 Crépon,1983) )أٔسد فً:  الّرعب وال ٌتذكر ما الّذي ٌسبب هذا الّرعب

نوبة الفزع الشدٌد و الهلع تصاحبها أصوات عالٌة وحركة زابدة، ومستوٌات عالٌة  فهً

من النشاط العصبً الالإرادي، و ٌنهض الفرد من نومه جالسا أو واقفا وذلك أثناء الثلث 

رع إلى الباب فً محاولة للهرب، األول من النوم اللٌلً فٌصرخ صرخة رعب أو قد ٌس

ؼانم،  أورد فً:)  ملة، و ٌعود سبب الفزع اللٌلً إلى الكوابٌسفً الصباح ٌنسى النوبة كاو

2007.)  

 (:مخيفةالكوابيس ) األحالم ال -

ٌنهض الفرد من نومه وهو ٌعً محتوى حلمه  بحٌث تحدث أثناء فترات النوم الحالم     

الشدٌد الذي ٌعانً منه الفرد،  االكتبابالمرعب وبصورة مفصلة، ومن أسبابها القلق، 

أورد )وهذا ٌسبب له ضٌقا شدٌدا ٌنعكس على توافقه النفسً، وأدابه العملً أو الدراسً 

  .(1989 ،علًفً:

ت الّسلوكٌة وانخفاض أداءات باالضطراباو االنتباهاضطرابات الّنوم بنقص ترتبط      

الّدراسات  ته الكثٌر منكدوهذا ما أ .الّنومة الحركة بتجزبة كثر لتزموكما تالتعلم، الّذاكرة و
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 الّصعوبات المدرسٌة واإلضطرابات الّسلوكٌةب ترتبط هذه االضطرابات التً تقر بأنّ 

 institut national)أٔسد فً: قدرات االنتباه النخفاضانخفاض األداءات المدرسٌة نظرا و

du sommeil et de vigilance,2006). 

الّذي  لّظالمخوؾ الّطفل من امثل  اضطرابات فً الّنوم من األطفال عانً الكثٌر منٌ    

 )أٔسد فً: انفصاله عن البٌبة العابلٌةو بمواجهة الّطفل للّظالمفً الؽالب ٌرتبط 

(Crépon,1983 ًٔ0لّتبّول فً حوالً الّسن لّطفل أن ٌتخلى عن الٌمكن بحٌث  الّتبّول اللٌّل  

سنوات أو    - )الّتبول( عندما ٌكبر فً الّسن من جدٌد هذا العرض  ٌظهرٌمكن أن شهر و

عسر Crépon,1983) )أٔسد فً: تأرجح الرأس أو كل الجسم أثناء الّنوم سنوات، إضافة إلى  

وتظهر  بٌٌبة القسم ٌعانً هؤالء األطفال من نقص التكٌؾ ،الّتنفس أو الّشخٌر أثناء الّنوم

 )أورد فً: أخرى رابات مرضٌةاضط إضافة إلى علٌهم أعراض سٌكوسوماتٌة

(Crépon,19  . 

 

 تطور النوم عبر مختلف المراحل العمرية:  -11

وحالته الجسمٌة والصحٌة الخاصة  هجنسو هعمرفرد إلى الّنوم باختالؾ لتختلؾ حاجة ا     

 .بكل مرحلة لذلك البد للتطرق لتطوٌر مدة النوم اللٌلً وخصابصها

 كما األسبوع الّثامن  فًٌبدأ ٌتشكل جسم الجنٌن من إخصاب البوٌضة  نعرؾ أّنه ابتداء     

الجنٌن فً الّنوم دخل ٌو  2األسبوع  األولٌة للنشاط الّدماغ فً حوالًر التواترات تظه

أّن التواترات الدماؼٌة  الخدٌجبفضل الدراسات التً أجرٌت على تبٌن المتضاد الّدابم. 

 )أٔسد فً: الّنوم الطوٌلقسم الّنوم إلى الّنوم المتضاد وٌنو 2  -9 تظهر فً حوالً األسبوع 

(Crépon,19  . 
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 :الخديجتطور النمو لدى  -

 سا  2خالل من الّنوم المضطرب  %  حوالً  الخدٌجلدى  2 سجل فً األسبوع قد      

ا مع تدرٌجٌ ٌتزامن دورات الّنوم بتناوب الّنهار واللٌّل بلال تتأثر فللنوم الهادئ،  لٌعود

 .  Crépon,19) )أٔسد فً: التواترات البٌبٌة

 %9  بنسبة الشهر الّثالث ٌبدأ النوم المضطرب بالتالشً بعد الوالدة وٌستمر حتى

 .     ,Crépon) )أٔسد فً: % 2إلى  تدرٌجٌا نخفضوٌ

 :األوليتينالسنتين  في األطفالتطور النوم لدى  -

 ٌقظة خالل الٌوم -وتٌرة نوم أنّ خالل األربعٌن سنة األخٌرة  منشورةالبحوث ال ٌنتب     

 األطفالوتختلؾ لدى  ما بٌن الشهر الثالث إلى الشهر الخامس وتستقر تظهر سا(24)

على شوط مستمر من الّنوم خالل هذا ما ٌدل ، والمصابٌن باألمراض أو االضطرابات

 دقٌقـة )أي أكثر من ست ساعات ونصؾ(الذي ٌدوم أربـع مبة  هو الّنوم اللٌّلًو سا24

التً  االستٌقاظ ساعةالّنوم التً تسبقه و كما هً ساعةمن ٌـوم آلخـر  مستقرة مدتهوتبقـى 

 ٌقظة -من التطور العام لوتٌرة نوم مراحلثالثة ألطفال الٌومً ل تتبعال ظهر بفضل .تبعهت

 15 – 13بٌن شهر ما 12 -10و شهر 7 – 6ما بٌن أربع إلى خمسة عشر شهر: 

 (.Montagner, 1996)أٔسد فً: شهر

 بين ستة إلى سبعة أشهر: المرحلة األولى ما* 

من خمس إلى أربع  الطفللدى فً الشهر الخامس  سا 24تنخفض فترات النوم خالل      

فً الشهر السادس  الٌوم نقسمٌ .فً النهار( قٌلوالت ثالثلٌلً طوٌلة انوم الفترة ساعات )

فٌها  ٌنامعدد األٌام التً تنخفض  .خالل الٌوم( قٌلولتٌننوم ) ال من ثالث فترات إلى والسابع

 كلما حرم الطفل من النوم رتفعت بٌنما، من النوم فً النهار خمس فترات إلىأربع  طفلال

ما ٌسمح وهذا مدة االستٌقاظ فً النهار  ازدادتمدة النوم اللٌلً  فكلما ارتفعت النهار.خالل 

 ارتفاع ٌساعد .وتطوٌر حركاته الجسمٌة التفاعلٌة والمعرفٌةو اإلدراكٌة دراتهمق تنمٌةب هل

 ساعدٌكما التعب الجسمً واالجتماعً  من التخلص خالل الٌوم األطفال فترات النوم مدة
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 ,Montagner)أٔسد فً:  على ترسٌخ المعالم الوقتٌة فً نفس الوقت أوقات االستٌقاظ تمدٌد

    ).  

تدوم فأقل من الّراشد لدى األطفال  الّنوم الهادئالّنوم المضطرب ودورة مدة  تحددت     

تمتد هذه الفترة شٌبا فشٌبا لتبلػ الفترة العادٌة حوالً ساعتٌن ثم دقٌقة  9 إلى  9 حوالً 

سنوات. فً السنتٌن األّولٌتٌن تتزامن بنٌة الّنوم لدى   -2 لدى األطفال البالؽٌن من العمر

نالحظ فً نهاٌة كما ناوب اللٌّل والّنهار بحٌث ٌستٌقظ المولود كل أربع ساعات، الّطفل مع ت

الٌقظة فً الّنهار ابتداء من الّسنة األولى ٌعرؾ الّطفل األّول تحكم الّنوم فً اللٌّل و الّشهر

 .ةرٌفً الّنهار فً الّصبٌحة وبعد الّظه فترتٌنواحدة فً اللٌّل و فترةالّنوم  من فتراتثالث 

الّثالثة بٌحة فً حوالً الّسن الّثانٌة وفً العمر ٌتخلى عن قٌلولة الصّ  الطفل قدمع توم

   - الّتً سٌتخلى عنها فً حوالً الّسن واحدة بداٌة فترة ما بعد الّظهٌرة و وٌحتفظ بقٌلولة

نصؾ( الالّثالثة وو -النصؾ) الّساعة الواحدة و ةرٌأو فٌما بعد. تبقى فترة بداٌة الّظهسنوات 

 )أٔسد فً: العمر متوسط ٌختلؾ حسب األطفال مع تعرؾو مضطربة على مدى العمر

(Crépon,     . 

 :عشرة إلى اثني عشرة شهراالمرحلة الثانية ما بين  *

ثالث على األٌـام  بحٌث تحتوي أؼلبٌة، لدى األطفالالنـوم   فتراتنخفـض عـدد ت      

 بقٌلولة واحدة( أي  نوم ) من فترتٌناألٌام بعدد  ترتفع ،قٌلولتٌن(بأي نوم )  من فترات

ا االستٌقاظ من جدٌد مم أوقاتالنوم و فتراتوترتفع مدة  سابقمرتٌن مقارنة بالشهر الب

 دعم الطفل على تطوٌر قدراته المحٌطٌن بهفعلى  ٌسمح للطفل باستعراض كل قدراته

  (.Montagner, 1996)أٔسد فً:  ٌةحركقدراته الالمتمثلة فً 

 : بين ثالثة عشرة إلى خمسة عشرة شهرا المرحلة الثالثة ما *

 فتيراتعيدد تمير بحٌيث  ميدتها  حيٌن ترتفيعً سا ف 24النوم خالل  فتراتنخفض عدد ت     

 عنييدماف (طوٌليية ذات مييدة قٌلوليية  إلييى قٌلييولتٌن) واحييدة فتييرةإلييى  فتييرتٌنميين  هيياريالنّ  الّنييوم

ٌستٌقظ الطفل على الساعة السادسة أو الثامنة صباحا ٌنام مرة واحدة فً النهيار ) أي قٌلولية 

عليى السياعة السادسية أو  بٌنما عند استٌقاظه ،ك على الساعة الثانٌة عشرة زواالواحدة( وذل
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حٌث تكون األولى على الساعة ب ساعة السابعة صباحا ٌنام مرتٌن  فـً النهار)أي قٌلولتٌن(ال

النيوم خيالل  فتيراتعيدد وميدة فيً تؽٌرات ال هذه التاسعة والثانٌة على الساعة الثانٌة عشرة.

)أٔسد فييً:  تتعقييد التييً تييه الحركٌييةامؽامرك لطفييلا نمييو مييع هييذه التؽٌييرات امنسييا تتييز 24

Montagner, 1996).  

 الثالثة: السنتطور النوم في  -

إليى  2 الذٌن تتراوح أعمارهم ما بيٌنعلى أطفال الحضانة  التً أجرٌت دراساتالبٌنت      

 مؤشيراتال تظهير فيً النهيار )أي القٌلولية( مين األطفيال ٌنيامون عفوٌيا %85أن  سنوات 3

الساعة الحادٌة عشيرة وثالثيون دقٌقية وعليى السياعة الثانٌية عادة ما بٌن  النوم التً تعلن عن

على الطاولة أو على األرض، ٌلقً نفسه فً  ٌسترخ تثاءب،فالطفل ٌ عشرة وثالثون دقٌقة )

 هييذه نفييس تظهييرمييص اإلصييبع......(  ،أحضييان الكبييار، ٌتخييذ وضييعٌة الجنييٌن علييى السييرٌر

شيدة سينوات ونصيؾ. وترتفيع  3إليى  سينة2ٌبلؽيون مين العمير  الذٌن أطفال لدى مؤشراتال

)أٔسد فيً:  على الساعة الحادٌة عشرة والساعة الحادٌة عشرة وثالثيون دقٌقية اترمؤشهذه ال

Montagner, 1996.) 

أطفيال  ليدىحول بنٌة النوم النهاري )القٌلولة(  الحدٌثة الدراسات المتعددة البٌانات قامت     

ة ليوتٌرة التنفسيٌوالليدماغ والمخطيط الكهربيابً للقليب تسيجٌل المخطيط الكهربيابً بالحضانة 

تعاقييب قٌلوليية ذات المييدة الكافٌيية التبييٌن ميين خاللهييا أّنييه فييً  والنشيياط الكهربييابً للعضييالت 

النيوم  خاصية فيً نهاٌية دورة مرحلية للٌّلًا نفسه مع مرحلة كاملة من الّنوم مراحلالمختلؾ 

المتنياقض  رحلية النيومم تتمٌيز .تدراك التعيب الجسيمًٌلعب دورا فً النمو واس الذي العمٌق

باألحالم وتلعب دورا هاما فً االستدراك النفسً وفً حفظ التعلمات المكتسبة خيالل الٌيوم . 

وهيً ميدة -لذا فإن استٌقاظ طفل ٌبلػ من العمر سنتٌن إليى ثيالث سينوات قبيل تسيعون دقٌقية 

علييى قدرتييه االنتباهٌيية و لييه عواقييب وخٌميية علييى ٌقظتييه النييوم النهيياري )القٌلوليية( القصييوى

معٌة والبصرٌة، وعلى درجة تفاعله مما ٌجعله ٌسلك سيلوكات عدوانٌية أو انعزالٌية منهيا الس

 .(Montagner, 1996)أٔسد فً:  لخا…البكاء، أخذ أدوات األطفال اآلخرٌن

الّنوم نبدأ نتحدث عن الّنوم البطًء وهنا سنوات و   -2فً حوالً السن  نضج المخٌبدأ 

 .     ,Crépon) )أٔسد فً: المرحلة األخٌرةالمتضاد وظهور األحالم فً 
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 :ما بين ثالث سنوات إلى ست سنوات -

( بدراسية عليى 1985( و )1984سنتً ) Koch, Soussignan, Montagnerقام كـل  مـن  

نصيؾ ميوزعٌن تتراوح أعمارهم ما بٌن سنتٌن ونصؾ إلى أربع سينوات و طفلوسبعة  مبة

 Ruttenfranz & Hellbruggeنتابيـج التيً قيدمها ال إلى نفس التً توصلتعلى ثمانٌة أقسام 

سينوات(  حٌيث بٌنيوا  6-3ٌبلؽيـون ميـن العمير ) اليذٌن عـلى أطفـال ألمانٌٌـن      ,    )

 حسيب األقسيام  تبيٌن ،السينة )أي القٌلولية( تبقيى مرتفعية طٌلية ّنهياريفترات النوم ال  أن عدد

فيً  %80) أكثير مين  الظهٌيرةمن األطفال ٌنامون فيً بداٌية  %100إلى      أن نسبة 

النسييبة بوٌرتفييع هييذا التعييداد فييً الفصييل األول ) ميين سييبتمبر إلييى دٌسييمبر(  .خمسيية أقسييام(

رٌييل إلييى شييهر جييوان( حٌييث فميين شييهر أفييً الفصييل الثالييث )    وأكثيير ميين   %     

، لٌنخفييـض   فييـً الفصييـل   الثييـانً )مييـن جييـانفً إلييـى مييـارس(  %     بلؽييـت النسبييـة 

ترتفيع أنيـه فيـً شهيـري فٌـفيـري وميـارس  بٌنتيـ علٌيه. و     النسبـة بـ:   حٌـث قـدرت

)أٔسد األطفيـال والراشـدٌيـن ليدىالفٌزٌولوجٌيـة  ٌيـةالصـعوبـات الفٌـزٌولوجـٌـة  والنـفس أكثر

  (.Montagner, 1996فً: 

حسيب وتختليؾ مين قسيم آلخير  ليو أّنهياتبقيى مهمية حتيى و أن مدة النيوم اللٌليًكما تبٌن      

ثالثية  إليى ساعة )ٌمكن أن تصيلل إحدى عشرة إلى إحدى عشرة ونصؾ فهً تعاد األطفال

باإلضافة إليى وقيت القٌلولية حٌيث تصيبح الميدة المتوسيطة  األطفال(عشرة ساعة عند بعض 

 تظهير بعية عشيرة سياعة خيالل أربعية وعشيرون سياعة. كمياللنوم تقدر باثنً عشيرة إليى أر

البيالؽٌن مين العمير  األطفياللدى معظيم  زواال الثانٌة عشرةالساعة  فً حدودمؤشرات النوم 

سنتٌن إلى ثالث سنوات أو على الساعة الثانٌة عشرة زواال و ثالثون دقٌقية أو عليى السياعة 

مييا بييٌن ثييالث سيينوات ونصييؾ إلييى خمييس ؽٌن ميين العميير لالبييا األطفييالالواحييدة زواال لييدى 

)أٔسد  سينوات( 6-5األطفيال البيالؽٌن مين العمير )  ليدىالساعة الواحدة زواال  منو سنوات،

 . (Montagner, 1996فً: 

  : (االبتدائيةفي المدرسة ) الحادية عشرة سنة مابين السادسة إلى -

دراسية حيول  بحٌيث تبيٌن مين خيالل .سنة 11إلى  4مابٌن  تطور مدة الّنوم اللٌّلً بطءت     

قيل بقلٌيـل عين ألنيوم اميدة  متوسيطأن  تلمٌذا من مستوى السنة الثانٌية ابتيدابً 59النوم على 
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رٌييل فأشييهر ا بييٌن شييهري فٌفييري وعشيير سيياعات ميين دقٌقيية تقرٌبييا )ٌعشيير سيياعات وعشيير

الفيرق  قيدرٌ جيانفً(شيهر عشرٌن دقٌقـة ما بٌن شهـري نوفميـبر ووعشر ساعـات وخمسة و

و بمقارنة تالمٌيذ  البالؽٌن من العمر أربع سنوات ونصؾ بساعة واحدة،الحضانة أطفال بٌن 

 خييالل سييت سيينواتأّنييه  ٌظهييرالمسييتوى الثييانً فييً الحضييانة بتالمٌييذ السيينة الثانٌيية ابتييدابً 

بعشر دقابق تقرٌبا فً السنة، بؽض النظر عن الفيروق الفردٌية بيٌن  تنخفض مدة النوم اللٌلً

  .(Montagner, 1996)أٔسد فً:  الاألطف

  : من المدرسة االبتدائية إلى الثانوية -

 متوسيطفيً الالمتمدرسيٌن فيً القسيم السيادس و  طفيالاأل ليدىميدة النيوم اللٌليً  نخفضت     

وٌعود هذا االنخفاض إلى العالقة الموجودة بٌن مدة النوم اللٌلً والتؽٌرات الهامة التً تطيرأ 

  (.Montagner, 1996)أٔسد فً:  والنفسً لمرحلة ما قبل المراهقة على النمو الفٌزٌولوجً

) الثيانوي االبتدابٌية وفيً المتوسيط واألقسيام  ل نتابج الدراسات التً أجرٌت فًتبٌن من خال

تتؽٌييير خيييالل  أّن ميييدة الّنيييوم اللٌّليييً سييينة 19- 17 ،سييينوات  -10 -9البييالؽون مييين العمييير 

عنييدما ٌكييون ٌييوم األربعيياء ٌييوم راحيية بالنسييبة لمسييتوى االبتييدابً  هأّنيي بحٌييث تبييٌن األسييبوع

ٌومً الثالثاء واألربعياء تكون مدة النوم اللٌلً لدى األطفال مرتفعة خالل اللٌلتٌن  المتوسطو

بٌنميا تقيدر  ،بعيٌن دقٌقيةأراعات وعشر دقابق إلى عشير سياعات وما بٌن عشر سحٌث تقدر 

ما بٌن عشر ساعات وعشير دقيابق إليى إحيدى عشيرة سياعة ٌيومً السيبت واألحيد. وتعيرؾ 

ٌن هيذه المييدة انخفاضييا لٌليية االثنييٌن إلييى الثالثيياء ولٌلية الجمعيية إلييى السييبت، حٌييث تقييدر مييا بيي

عندما ٌكون ٌوم األربعاء ٌيوم وساعات وعشر دقابق. عشر ثمانٌة ساعات وخمسـون دقٌقة و

انٌية ، حٌث بٌنوا أن مدة النوم اللٌلً تقدر ٌومً السيبت واألحيد دابميا بثم)فً الثانوٌة( دراسة

بٌنميا  ـسون دقٌقية إليى ثمانيـٌة ساعيـات وثالثيون دقٌقية(خميساعات  )ميا بيٌن سيبع سياعات و

 قيـدر بثمانيـٌة سياعات وخمسيون دقٌقية تقرٌبيا(تعتبر لٌلة السبت إلى األحد اسيتدراكٌة حٌيث ت

 .(Montagner, 1996)أٔسد فً: 
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 الحاجة لنوم حسب العمر: و فٌما ٌلً جدول ٌوضح  

 (.Amiot, 2007)أٔسد فً: الحاجة لنوم حسب العمرٌوضح   :(11جدول رقم )

 عدد المرات عدد ساعات النوم العمر

 المولود الجدٌد: إبتداء
 الرابعمن الشهر 

ثالث إلى أربع مرات فً  سا 22سا إلى 16
 الٌوم

 
 من سنة إلى سنتٌن

سا إلى 10سا )16سا إلى 14
 سا فً اللٌّل(14

مرتٌن إلى ثالث مرات فً 
 الٌوم

 من سنتٌن إلى أربع
 سنوات

ساعات  10سا ) 14سا إلى 12
 ساعة فً اللٌّل( 12إلى 

 فً اللٌّل + القٌلولة

من أربع سنوات إلى 
 سنة 12

 فً بعض األحٌان القٌلولة سا 12ساعات إلى 10

ساعات 10ساعات إلى 8 سنة 16سنة إلى  12
 ساعات 8المراهق 

 

      

 كما ٌلً: تنخفض ابتداء من الوالدةالّطفل  لدى مدة نومأّن      )Crépon)بٌن      

  0إلى   0 ٌنام فً الّسنة األولىساعة و  2ساعة فً   0لوالدة حوالً ٌنام الّطفل بعد ا

 00إلى  09ساعة )  02 ٌقدر بـسنوات متوسط مدة الّنوم   سنوات و و مابٌن  ساعة.

 ساعة  0ساعة إلى  00ما بٌن الّسن الّسادسة و الّتاسعة مدة الّنوم حوالً  ساعة فً اللٌّل(

 .ساعاتتسع بمتوسطة مدة الّنوم وفً سن العاشرة ٌقدر 

من مرحلة عمرٌة إلى أخرى و هذا حسب متطلبات كل مما سبق أّن النوم ٌختلؾ ٌظهر 

 مرحلة.

    

 مظاهر قلة النوم: -11

 كر ما ٌلً:من بٌن مظاهر قلة النوم نذ

 الكسل.ونوبات الؽضب واالنقباض  -

 ضعؾ القدرة على التركٌز. -
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 كثرة الوقوع فً الخطأ.واالستقرار  انعدام -

 .(1998دبابنة، محفوظ و أورد فً:) فقدان التوازن الحركً -

 الشعور باإلرهاق. -

 .اآلخرٌنتتأثر عالقاته مع  -

القدرة  عدمالؽضب لدى الطفل والشعور بالقلق و من ٌؤدي نقص النوم إلى ظهور نوبات -

 .المعلمٌنعلى الصبر مع األولٌاء واألصدقاء و

متابعة  ٌكون الّطفل ؼٌر قادر علىبحٌث  نقص االنتباه الذي ٌرتبط بنقص مدة الّنوم،  -

 . ( 5002)أٔسد فً: شتٍٕي،  الّدرس، و ٌكون شارد الّذهن

الله ٌؤثر بشكل سلبً على أدابه أهمٌة النوم فً حٌاة الفرد، فاختٌظهر مما سبق فابدة و

مدرسٌة فالبد من احترام العكس سلبا على حٌاته االجتماعٌة وتفكٌره بمعنى أّنه ٌنوسلوكه و

 .تهمد

 

 النوم الليلي:سات نقص مدة اانعك -12

ٌوجد أطفال  للتمٌٌز بٌن األطفال بحٌثوقت الّنوم عامل إضافً و االستٌقاظوقت ٌمثل      

ح ٌستجٌبون أكثر أطفال الّصباح على نشاط فً الّصباٌكون أطفال المساء، الّصباح و

ألّنهم  ةرٌٌنجحون أكثر، أّما أطفال المساء ٌكونون على نشاط بعد الّظهٌنتبهون أكثر وو

)أٔسد  فً الّصباح فٌكون أدابهم ضعٌؾ فً الّساعات األولى للمدرسة صعوبةستٌقظوا با

 ( Barre, 2004فً:

تواترات مرتبطة بالّتحكم األلً العصبً الّذي  هاأنّ على وتٌرة النوم الكرونونفسٌة  تفسر     

الحرارة ذبذب درجة مسؤولة عن تالالهٌبوتالمس  سة للحرارةاٌقع فً الخالٌا العصبٌة الحس

ن حًٌ ٌدفع للّنوم، ف مماسا  19درجة الحرارة بالحد األقصى من تنخفض و، الٌومٌة للجسم

 والتًحوالً الساعة الرابعة ٌتجاوز الّساعة الفٌزٌولوجٌة فً مستوى الحرارة  ٌنخفض
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فلٌس الّنوم الّذي ٌؤثر ه البعض عكس ما ٌعتقد ،ة الحرارة األساسٌةسبب ارتفاع فً درجت

إنخفاض ل إفراز المٌالتونٌن مما ٌسهالّظالم ٌحفز  .العكسعلى درجة حرارة الجسم إّنما 

)أٔسد فً:  بدء إفراز المٌالتونٌن من ساعةبعد ٌحدث الّنوم ، درجة الحرارة وإنخفاض الٌقظة

Marsaudon, 2006).  

م مباشرة بعد اإلستٌقاظ من الّنوم إلى الٌقظة الكاملة بمرحلة تسمى جمود الّنو االنتقال ٌتم

 إضطراب الّذاكرةو تدهور األداء للحظاتو إضطراب المزاجو عابرةالتمٌز بنقص الٌقظة تو

 .( Astruch, 2003)أٔسد فً: 

 

  :األسباب المباشرة للّنوم الّسيئ -13

الّطفل إلى عدم احترام الوتٌرة البٌولوجٌة الّطبٌعٌة للّنوم  ٌعود الّسبب األّول للّنوم الّسٌا لدى

 مما ٌسبب نقص فً الّنوم مقارنة للحاجة الّضرورٌة.

 Normandو Pousseurو  Gratiot-Alphandéryبٌنت الّدراسة الّتً قام بها كل من 

مٌن من المتعل %  الّتقنً أّن ٌذ فً الّتعلٌم الّثانوي العام وتلم 09999على  (  00)

فً  %9  إلى ترتفع هذه الّنسبة لتصل الّنوم ابتداء من القسم الّسادس ٌعانون من نقص فً

الّنوم لمدة أطول فً بعض مثال بعض األٌام باسترجاع نقص الّنوم )تسمح  القسم الّنهابً.

األٌام: خاصة فً نهاٌة األسبوع فلو أّن هذا التعوٌض ٌسمح باسترجاع المّدة الّضرورٌة لما 

  2ساعة ٌجب احترامها فً   2 مدتهاوتٌرة فتزامن  ،ً الوتٌرة السرقادٌةختالل فا ظهر

 .  Crépon,19) )أٔسد فً:ساعة

 االستيقاظ المبكر ونتائجه:  -

أطفال الروضة من مشكلة نقص الّنوم  فاألولٌاء مجبرون على إٌقاظهم مبكرا بسبب  عانًٌ

فً الّساعة الخامسة ونصؾ صباحا ولى ع األولى ساعات العمل ) ٌستٌقظون فً المرة

بعض األحٌان ٌستٌقظون على الّساعة الّرابعة صباحا لٌوصلوهم إلى الحضانة لٌستٌقظوا 

للمرة الّثانٌة على الّساعة الّسابعة ونصؾ لٌحضروهم إلى الّروضة لٌناموا فً انتظار 
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: إٌقاظ الّطفل من وبالّتالً نالحظ اختالل فً دورات الّنوم (ساعات الّدخول إلى المدرسة 

الّطفل ال ٌمكنه الّنوم من فمن الّنوم المتضاد،  ه العمٌق ٌؽٌر فجأة وتٌرة دماؼه ألّنه حرمنوم

األطفال دابما ضحاٌا ٌبقى الٌوم،  جدٌد ألّنه دخل فً مرحلة الٌقظة فٌظهر الّتعب علٌه خالل

لرؼم من افعلى  .لخاصةظروؾ البٌبة الّتً ٌعٌشون فٌها بحٌث ال تتركهم ٌتابعون وتٌرتهم ا

على الّنوم  ؼٌر أّنهم ٌجبرون ولكن حاجاتهم تختلؾنفس العمر أّن األطفال من نفس العابلة و

ساعات بسب االشتراك  فً الؽرفة، أو تعب األولٌاء، أو برؼبة من األولٌاء، النفس  فً

متأخرٌن واألطفال  نفس الحالة بالّنسبة لألطفال الّذٌن ٌنامون مبكرا ؼٌر أّنهم ٌجب أن ٌناموا

الّذٌن ٌستٌقظون متأخرٌن ؼٌر أّنهم ٌجب أن ٌستٌقظوا باكرا، نفس الحالة بالّنسبة لألطفال 

 ,Crépon) )أٔسد فً:وال ٌسمحون لهم إالّ بمدة قصٌرة الّذٌن ٌحتاجون إلى قٌلولة طوٌلة

    . 

 مع اضطراب األعصاب عدم التحكم فًٌنتج عن الّنوم الّسٌا الّتعب و poulizac  حسب

 الحظ أّن أفرادكما ، والتأخر الّدراسً االضطرابات الفٌزٌولوجٌةبالّتً ترتبط والسلوك 

ساعات   األقل من الّنوم ٌرتبط  ( ٌنامون  أقل من اآلخرٌن.ؼٌر المالبمة)البٌبة الفقٌرة 

البٌبة األسرٌة الفقٌرة: نقص  بسبب األطفال لدىالتأخر الّدراسً بتأخر اللّؽة والتأتأة و

)أٔسد الّدروس الّتدعٌمٌة  ٌالزمونالّتكوٌن، األسرة الكبٌرة، ضٌق المنزل، األطفال الّذٌن 

 .  Crépon,19) فً:

لّتقدم االجتماعً للبٌبة األسرٌة بأّن مدة الّنوم تتبع ا دراسةال هذه من خالل توصلكما      

 ت العالقة بٌن الّنوم والمعاٌٌر الجسمٌةنبٌّ و. "المادي للطفل"البٌبة الحقٌقٌة للّنمو الجسمً و

ٌعرؾ قمة فً بداٌة الّنوم سواء فً اللٌّل أو فً الّنهار ) ترتفع الذي إفراز هرمون الّنمو و

بعض األطفال الّذٌن تأخر فً زٌادة القامة لدى  وكما الحظخاصة فً مرحلة المراهقة( 

 .     ,Crépon) )أٔسد فً:عمرهمساعات عن متوسط  0ٌنامون أقل من 

 تأخر فً الّنموالو بٌن الّنوم القصٌر والتأخر الّدراسًعالقة الالّدراسة  نفس أظهرت     

حٌن ٌرتبط الّنوم ً البٌداؼوجً. فالّثقافً وو الماديبالّنقص  التً تتصؾ البٌبة االجتماعٌةب

المستوى  البٌبة المالبمة علىب والّنمو العادي المتوسط والّطوٌل بالتوافق الدراسً الجٌد
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لّنمو األحسن ترم الوتٌرة البٌولوجٌة للّنوم  وتساهم فً تحقٌق احالتً ت االجتماعً والثقافً

  .     ,Crépon) )أٔسد فً:للطفل

لدى التالمٌذ الصؽار  على مدة الّنوم بدراسة Roslerقام  Poulizac بالتوازي مع دراسات

قسم الباحث التالمٌذ إلى مجموعتٌن األولى حٌث  بتدابٌة ببرلٌن.االالمدراس فً  الفرنسٌٌن

قارن العادات الحٌاتٌة بٌن والمتأخرٌن  التالمٌذ الثانٌة همالتالمٌذ المتفوقٌن وهم 

 .توصل إلى نتابج دالة خاصة فٌما ٌخص النومفالمجموعتٌن 

)أٔسد  ٌعانون من اضطرابات فً النومة األطفال المتفوقٌن والمتأخرٌن الذٌن ٌوضح نسب :(11جدول رقم )

 .Crépon, 1983) فً:

 المتأخرين نالمتفوقي نوع اإلضطرابات

 %   % ,  صعوبات فً الّنوم

 % ,  %9 السٌر أثناء الّنوم

 % ,   %9  نوم مضطرب

 %2, 2 % ,9  نوم هادئ، بعض األحالم، التبول مرة فً اللٌّل

 %00,2 % ,00 نوم بدون اضطرابات

            

 :) الوتيرة السركيومية( وتيرة نوم يقظة -14

ظهور الكابنات الحٌة  ذللظواهر الطبٌعٌة تواتراتها، فمنمن بٌن الخصابص األساسٌة       

ه ذهتشكل ، الفصولناوب تناوب ضوء ظالم، ترض تكٌفت مع الدورة الطبٌعٌة: على األ

ٌاتها فالكابنات الحٌة تنظم ح ((Leconte & al, 1988)أٔسد فً:  التواترات التنظٌم البٌولوجً

بمساٌرة عملٌات عدٌدة كل واحدة تتبع توقٌتا زمنٌا دورٌا محددا فهً ظواهر بٌولوجٌة 

 (.1989علً، أورد فً: ) الساعة البٌولوجٌةاسم أطلق علٌها 

الضوء، تحت المهاد ودورة الظالم و هاحكم فٌٌقظة سٌرورة بٌولوجٌة، ٌتتعتبر وتٌرة نوم و

فهناك مسار عصبً ٌسقط الضوء على شبكة العٌن فً اتجاه المهاد هذا األخٌر ال ٌستجٌب 
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ظرٌة فً الظالم  تقوم الؽدة الك، وسذا كان الضوء شدٌد كضوء الشمإالّ فً حالة ما إ

  .      ,Crépon) ً:)أٔسد فالنهار ءنسبته تدرٌجٌا أثنا نخفضبإفراز هرمون المٌالتونٌن و ت

التً تسمى بالدورة السرقادٌة شمل فترة النوم والٌقظة والنوم ضمن دورة زمنٌة ت حدثٌ     

النهار و تظل اللٌل و تناوبسا ) وتٌرة الٌوم( فهً حالة من التكٌؾ الزمنً تقرر أصال 24

بفعل خصابص  تحددالنهار، فهً دورة متكررة وثابتة قابمة حتى فً ؼٌاب مظاهر اللٌل و

ً حدود معٌنة ٌقظة أن تتؽٌر ف –بٌولوجٌة، فٌمكن لوتٌرة نوم داخلٌة من طبٌعة الخلٌة ال

مواعٌد طعامه والظروؾ الجؽرافٌة و نمط عملهو  بسبب عادات الفرد وحٌاته االجتماعٌة

 اضطراب تزامنٌقظة حالة من  -وتٌرة نومسبب اضطراب ٌو .وؼٌرها من عوامل

إلى إضطراب وفعالٌات الجسم  ما ٌؤدي إلى إضطرابمولوجٌة األخرى معها البٌ اتراتوتال

ضطرار الفرد الخروج هً أعراض تالحظ بكثرة عند إ، والعملٌات الساٌكولوجٌة المختلفة

 .(1979الدسوقً،  أورد فً:) الدورة السرقادٌة تواترتما تعود علٌه من بعن اإللتزام 

م والنور مدة الظال وتؽٌر بالتفاعل الداخلً للمحٌطٌقظة  -نوموتٌرة  رتأثتكما       

لمدة نوم أقل فً الصٌؾ عندما ترتفع درجة الحرارة على  اجتحبحٌث نوالحرارة الداخلٌة، 

وقت ٌرتبط أثناء البرودة، على أٌة حال       ,Crépon) )أٔسد فً:خالؾ فصل الشتاء 

من ٌنام لمدة أقل، لكن كل واحد أطول وك من ٌنام لمدة فهنا إلى الحاجة البٌولوجٌةالنوم 

 التً توثروالبٌولوجٌة  تهوتٌر تضطربال أقل لكً ال ن ٌنام المدة الالّزمة ال أكثر وٌجب أ

 (.Golfier, 2013)أٔسد فً: على الشخص عامة بدورها

دٌة حدٌثة أّن األطفال الّذٌن ٌنامون دابما فً نفس الوقت ٌحققون أفضل تقر دراسة كن     

، فالطفل ٌمكنه أن ٌدرس التً ٌنتمون إلٌها األداءات فً المدرسة بؽض الّنظر عن البٌبة

الشرط متتالٌة كما هو الحال فً كندا والحفاظ على كل قدراته للعمل والتركٌز ف خمسة أٌام

 .(Golfier, 2013)أٔسد فً:  أن ٌكون لدٌه ساعة نوم منتظمةهو الوحٌد 
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)أٔسد فً:   ,Poulizac)  (    النجاح الّدراسً: حسبالنوم والفشل ومّدة ٌوضح  :(12جدول رقم )

Amiot, 2007.) 

 الّتفوق الّدراسي التأخر الدراسي مدة الّنوم

 %0 %61 ساعات 8

 %7 %25 ساعات 9إلى  8من 

 %10 %16 ساعات 10إلى  9من 

 %11 %13 ساعات 10أكثر من 

           

تٌن تخضعان للعوامل البٌولوجٌة وتٌرتٌن منتظملٌقظة للنوم ولالقا مما سبق نستنتج أّن انط 

بمؤثرات  على عالقةوالظالم، ففً النهار ٌكون الفرد فً حالة ٌقظة وتناوب الضوء و

 .فً الظالم  ٌكون الفرد نابما و تنقطع عالقته بهذه المؤثراتالمحٌط الذي ٌعٌش فٌه و

 

 لدى الطفل المتمدرس:التغيرات األسبوعية لمدة النوم الليلي  -15

ففً األسبوع  بتنظٌم نومه اللٌلً لٌلة بعد لٌلة المتمدرس فً اإلبتدابً ٌقوم الطفل     

السبت إلى األحد أطول ون لٌلة الثالثاء إلى األربعاء و) أربعة أٌام( تك الفرنسً التقلٌدي

ٌومً  لة أخر األسبوعٌستٌقظون فً ساعات متأخرة فً عط، ومقارنة باألٌام األخرى

اللٌالً التً تقل فٌها ساعات النوم هً لٌلة اإلثنٌن إلى الثالثاء و لٌلة األربعاء  واألحد، و

         .(Testu & Fontaine, 2001)أٔسد فً:  الجمعة إلى السبت

التطور الوقتً وتنظٌم مدة النوم لدى األطفال  عنبحث الب       ) Montagnerقام 

-CM1 (9أقسام   (طوال العام الدراسًسنة ) المراهقٌن المتمدرسٌن دامت هذه الدراسة و

 6أقسام من السنة الخامسة،  6 أقسام من السنة السادسة، CM2 ،6أقسام  5، ( سنوات10

 دراسة تأثٌر بهدؾ( سنوات 19-17السنة النهابٌة ) أقسام من 8أقسام من السنة الثالثة، 

 توصلت إلى ما ٌلً: مدة النوم والٌوم األسبوعً على 

 تكون لٌلة اإلثنٌن إلى الثالثاء و لٌلة الجمعة أقصر مقارنة باللٌّالً األخرى. -
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حتى السنة الثالثة تزداد مدة النوم من لٌلة  CM1عندما ٌكون ٌوم األربعاء ٌوم عطلة لدى  -

 الثالثاء إلى األربعاء.

 (.Testu, 2000)أٔسد فً:  األسبوع لٌلة السبت إلى األحد هً األطول فًتعتبر  -

تقسٌم األطفال من نفس الفبة العمرٌة إلى أربع فبات:  ٌمكن: تغيرات في مدة نوم األطفال -

ة فبة ٌنامون فً الّنهار أكثر، فبفبة ٌنامون أكثر فً اللٌّل و فبة ٌنامون قلٌال فً اللٌّل، 

لّتخلص من  إلٌها المدة التً ٌحتاجن طفل ألخر فً ٌنامون أقل فً الّنهار فهناك اختالؾ م

 institut national de la santé et de la)أٔسد فً: العقلًالتعب واإلرهاق الجسدي و

recherche médicale,2001).)   

هاري فً الّسنوات النّ جة لّنوم اللٌّلً والحاتعتبر : تغير مدة الّنوم مع الّتقدم في العمر - 

حوالً متوسط مدة الّنوم اللٌّلً نخفض ٌ بحٌث فً سن البلوغتنخفض تدرٌجٌا ، األولى مهمة

 د(.500سنة ) 17د( عن عمر ٌناهز 690عمر أربع سنوات ) ثالث ساعات من 

مدة الّنوم اللٌّلً على مكان حٌاة الطفل، تعتمد : غير مدة الّنوم مع األصل الجغرافيتت -

ٌستٌقظون  ألّنهم من أطفال المناطق الحضرٌة أكثر فأطفال المناطق الرٌفٌة ٌمٌلون إلى الّنوم

 institut national de la santé et de la recherche)أٔسد فً: متأخرٌن فً الّصباح

médicale,2001).)  إحترام مدة نوم ، فمن المهم كما تتؽٌر مدة النوم وفق وتٌرة حٌاة األباء

تساعد على التً  الالّصفٌةالمدرسة وكل واحد، نوعٌة وكمٌة وانتظام الّنوم ونشاطات خارج 

 institut national du sommeil et deفً:  )أٔسدتوافق الّسلوك مع الحالة المدرسٌة 

vigilance,2006) . 

باحا، الثالثاء لألربعاء أٌام و نصؾ ٌوم دراسة بما فً ذلك السبت ص 4تبٌن أّنه فً أسبوع 

بإمكانهم  عطلال أٌام األطفال فً أنّ  باعتباراألسبوع  فًاألطول  لٌالً السبت لألحد هًو

ٌضّر  ة الذيالبمؼٌر المبجداول التوقٌت الحرمان المتكرر للنوم ٌرتبط متأخرٌن،  االستٌقاظ

 institut national de la santé et de la)أٔسد فً: ة للمتعلم، الفٌزٌولوجٌبالتنمٌة الّنفسٌة و

recherche médicale,2001).)   

 :لدى المتعلمٌن اللٌلً متوسط مدة الّنومفٌما ٌلً جدول ٌوضح و
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 .( ,Gruau)أٔسد فً: دٌٔ عُح  لدى المتعلمٌن اللٌلً متوسط مدة الّنومٌوضح  :(13جدول رقم )

 الباحث متوسط مدة الّنوم العمر

 Testu 1994 دقٌقة 645 سنوات 6-7

 Testu 1994 دقٌقة 595 سنة10-11

 Montagner 1983 دقٌقة 494 سنة17-19

 

ألطفال لدى ااألساسٌة للحٌاة  النوم من أحد الوظابؾٌعتبر  : الّنوم اللّيلي أهمية انتظام-16

 .فسٌةالنّ ترام الّنوم إلى تكٌؾ السلوكات واألداءات الجسمٌة وإحٌؤدي بحٌث المراهقٌن، و

درجة الحرارة و الضوءبما فً ذلك تؽٌرات مدة الظالم و خارجٌة ٌتأثر وقت النوم بتواترات

 نحتاج إلى مدة نوم أقل عندما ترتفع درجة الحرارة. مثال  الخارجٌة

الفرد الّذي ٌعانً من ف لمتضاد دور مهم فً التذكر وعلى جمٌع العملٌات النفسٌةاالنوم ٌلعب 

سرٌع الؽضب، ٌعانً من صعوبات فً التركٌز، و قص فً النوم المتضاد ٌكون متضاٌقن

أّن صعوبات الّنوم اللٌّلً ٌمكن      ) Montagner ( قام بها اسة التًتبٌن من خالل الّدر

 تعوٌضها على األقل جزبٌا بقٌلولة أطول خالل الٌوم التالً.

ط بشر متأخرٌن واالستٌقاظللنوم مبكرا  األؼلبٌة ٌمٌللّنوم عندما تتراكم الصعوبات فً مدة ا

عندما ٌكون ٌوم األربعاء ٌوم راحة  .أن تسمح لهم الظروؾ العابلٌة والساعات المدرسٌة

دة النوم انخفاض م بسببنشاهد ارتفاع ملحوظ فً مدة الّنوم من لٌلة الثالثاء إلى األربعاء 

ر هً لٌلة األقص ًاللٌّل أّما األطول هً لٌلة الّسبت إلى األحداللٌّلة و خالل اللٌّالً الّسابقة

 conseil de la culture deأٔسد فً: ) لٌلة الجمعة إلى السبتو اإلثنٌن إلى الثالثاء

l’éducation et de l’environnement ccee fort de France  ).  

ة أساسٌ ةبٌولوجٌ وتٌرة وهًالّنوم تناوب حالة الٌقظة و نٌن وتٌرةنشاط الّدماغ لقواٌستجٌب 

ة تبنى على تناوب وتٌرة ٌومٌة سرقادٌ فً حٌاة البشر ومعظم الكابنات الحٌوانٌة، فهً

تؽٌٌر طفٌؾ فً مدة الوتٌرة،  إلىؼٌاب هذا التناوب ٌؤدي  الضوء والظالم، اللٌّلالنهار، 

 م من الّنوم ال ٌمكنه أن ٌتابع لمدة طوٌلة.فالفرد المحر
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 التً قام بها بٌنت بعض الّدراسات بحٌث تختلؾ المدة الضرورٌة للّنوم حسب األفراد

Hartman  00 9   Wenn,  وAgnew (1971)  ًاألفراد ٌنامون أقل من من  % حوال  

 %9 األؼلبٌة أكثر من ساعات و 0ٌنامون أكثر من  %  0إلى  %09ما بٌن  ساعات، 

ساعات حوالً   ما بٌن  ٌكونمتوسط مدة الّنوم  أنّ  ساعات، نالحظ 0إلى   ما بٌن  ٌنامون

الّشًء مع كمٌة نفس فرد ال نفسمن ٌوم ألخر لدى مدة الّنوم تختلؾ  ،دقٌقة 9 ساعات و  

ج إلى نفس كمٌة النوم كل لٌلة  وال فً كل ال نحتا)تختلؾ ٌومٌا التً الؽداء الضروري 

العمر، الحالة الّصحٌة، الّنشاط، شروط الحٌاة العدٌد من العوامل الّتً تؤثر  مراحل العمرٌة:

تؽٌرات كوقت الّنوم  على تهطبٌعة حٌا( تؤثر هذه العوامل المرتبطة بالفرد وعلى وقت الّنوم

على الوتٌرة البٌولوجٌة للّنوم تؤثر التً مدة الظالم والّنوم ودرجة الحرارة الخارجٌة 

 .     ,Crépon) )أٔسد فً:الٌقظة و

مدة معٌنة النوم اللٌّلً ٌحتاج إلى مستوى وأّن الّدماغ بعد  أظهرت أبحاث النوروبٌولوجٌة

من قابل لإلستجابة للمثٌرات البٌبٌة وبالتالً تحلٌلها ولٌكون الفرد ولٌقظة للعودة إلى ا

مؤشرات عدم الٌقظة عند األطفال من كل األعمار ) التثاؤب، ؼلق العٌنٌن، اإلسترخاء على 

ترتبط من الساعات الالحقة، التاسعة والتاسعة ونصؾ  الطاولة( التوتر الدابم على الساعة 

من جهة وإضطراب وتٌرة نوم ٌقظة و النوممن جهة بصعوبات تراكم  نقص هذه الصعوبة 

  arnulf ) .  ,      دٌٔ عُح )أٔسد فً:انعدام األمن العاطفً عالقة بما ٌعٌشه الطفل فً حٌاته الٌومٌة

ٌّ انحشياٌ يٍ انُّٕو نفتشاخ ٌؤثش انُّٕو عهى انجٓاص انعصثً ٔ      عهى انجغى كهّ، إر أ

غٌٕهح ٌؤثش عهى االَتثاِ، فٍقم االَتثاِ ٌٔؤدي إنى أخطاء اإلدساك، ٔقذ تحذث ْالٔط  يع 

تػء فً انحشكح، ٔسعشح فً انٍذٌٍ ٔحغاعٍح صائذج نألنى ٔتكاعم فً عًم انقهة ٔانشئتٍٍ 

انذو ٔيعذل انُثط يع تٕعع فً  تغثة صٌادج َشاغ انجٓاص انثاساعًثثأي، ٌٔقم ظغػ

األٔعٍح انذيٌٕح انجهذٌح، كًا ٌضداد َشاغ انجٓاص انٓعًً ٔتشخً انععالخ تًايا، ٌٔقم 

 (.5002)أٔسد فً انقٍغً، يعذل انتًثٍم انغزائً 

 7-6على ثالث مستوٌات عمرٌة Parthenay (1989)تبٌن من خالل الدراسة الّتً أجراها 

سنة أّنه كلما تقدم الّتلمٌذ فً العمر كلما كان من األفضل  11-10سنوات،  9-7سنوات، 
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سنوات  9-7الحضور إلى المدرسة ٌوم السبت صباحا بالنسبة للتالمٌذ البالؽٌن من العمر 

 7-6العمر  سنوات حٌث كانت فعالٌتهم الفكرٌة أحسن، أّما التالمٌذ البالؽٌن من11-10و

سنوات من األفضل أن ٌدرسوا ٌوم األربعاء صباحا، كما تبٌن أّن التؽٌرات الكالسٌكٌة 

الٌومٌة تبقى ظاهرة فً كلتا المجموعتٌن. كما تبٌن من خالل النتابج أّن التالمٌذ البالؽٌن من 

 سنوات ٌنامون أكثر عندما ٌدرسون ٌوم الّسبت صباحا، أّما 11-10سنوات و  9-7العمر 

تكون الدراسة ٌوم السبت دقٌقة عندما  648سنوات ٌنامون  7-6األطفال البالؽٌن من العمر 

تكون الّدراسة دقٌقة عندما  656سنوات ٌنامون  9-7التالمٌذ البالؽٌن من العمر صباحا، و

دقٌقة عندما تكون الدراسة ٌوم األربعاء صباحا بٌنما ٌنام األطفال  635ٌوم السبت صباحا و

دقٌقة عندما تكون الدراسة ٌوم السبت صباحا  615سنوات  11-10ن من العمر البالؽٌ

دقٌقة عندما تكون الدراسة ٌوم األربعاء صباحا، وعلٌه فإّن مدة الّنوم اللٌّلً تنقص  608و

دقٌقة بالنسبة  36وم السبت ودقٌقة بالنسبة لمجموعة التالمٌذ الذٌن ٌدرسون ٌ 33مع السن 

  (.Fotinos &Testu, 1996)أٔسد فً: ٌن ٌدرسون ٌوم األربعاءلمجموعة التالمٌذ الذ

بالبحث عن تأثٌر تنظٌم الوقت األسبوعً أربعة Bourg (1994 )و  Sillyاهتمت دراسة 

على مدة الّنوم بالنسبة وسلوكات التالمٌذ داخل القسم و أٌام على األداءات السٌكوتقنٌة

سنة الّذٌن ٌسكنون فً الرٌؾ وٌنتمون 11-10و سنوات 7-6لألطفال البالؽٌن من العمر 

قارنت الدراسة التنظٌم الكالسٌكً بتنظٌم أربعة أٌام  .بٌداؼوجً )نقل مدرسً(  إلى تجمع

ونصؾ ٌوم، تبٌن من خاللها أن تنظٌم أربعة أٌام فً الرٌؾ لٌس له أثرا كبٌرا على مستوى 

األداءات السٌكوتقنٌة والتؽٌرات الٌومٌة واألسبوعٌة بحٌث تحصل كال الفوجٌن على نفس 

سنوات المنتمٌن إلى الفوج األّول  7-6العمر  أّن األطفال البالؽٌن من Testuالنتابج. الحظ 

دقٌقة، أّما أطفال الفوج الّثانً المتمدرسٌن  675المتمدرسٌن حسب تنظٌم أربعة أٌام ٌنامون 

سنة 11-10دقٌقة، بٌنما ٌنام األطفال البالؽٌن من العمر 658أربعة أٌام ونصؾ ٌوم ٌنامون 

تبٌن كما دقٌقة. 615ال الفوج الّثانً فٌنامون أّما أطف ،دقٌقة627المنتمٌن إلى الفوج األّول 

من خالل هذه الّدراسة أّن لٌلة الجمعة إلى السبت تعتبر لٌلة إضافٌة استدراكٌة مثلها مثل 

أّن التالمٌذ المتمدرسٌن حسب نظام ولٌالً: الثالثاء إلى األربعاء، السبت إلى األربعاء، 

لة المدرسٌة مقارنة بتالمٌذ نظام أربعة أٌام أربعة أٌام ٌظهرون سلوكات أكثر تكٌفا مع الحا
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أداءاته و ال ٌؤثر على تواترات حٌاة الّطفلاستنتج أّن تنظٌم أربعة أٌام وونصؾ ٌوم، 

  (.2008معروؾ، )أورد فً: وسلوكاته 

ٌّ حصٕل انفشد عهى قغػ       يٍ انُٕو ٌجعهّ يعتذل انًضاج  كافأشاسخ انّذساعاخ إنى أ

يشتاح انُفظ َشٍػ انجغى، كًا ٌغاعذِ عهى صٌادج إَتاجّ إرا كاٌ عايال، ٔ عهى االعتزكاس 

عذو حصٕل انفشد عهى حاجتّ يٍ انُٕو ٕو ٔانُّ  اظطشابٔانتحصٍم إرا كاٌ غانة ، أّيا 

َخفاض ٔا جغًٍح ٔششٔد رُّْ، ٔاظطشاب يضاجٌّؤدي إنى ظعف ًْتّ، ٔقهح غاقتّ ان

  .(5002)أٔسد فً انذعٕقً،  اَخشٌٍٔعٕء عالقاتّ يع  إَتاجّ

نظام سنة  قبل التؽٌٌر فً 02-00لؽٌن تبٌن من خالل دراسة الّنوم لدى التالمٌذ البا     

دقٌقة كل لٌلة فً األسبوع و بمقارنتها   9 فً الجزابر أّنهم ٌنامون بمتوسط  دوام الواحدال

دقٌقة   0 لنفس الفبة العمرٌة المقدرة بـ   000سنة  Testuمع متوسط المدة الّتً قدمها 

بعد التؽٌٌر فً النظام أصبح  لمتعلمٌن ٌنامون أكثر بقلٌل. فً حٌنٌمكن القول بأّن ا

للٌّالً األطول بتعب ر اما ٌعنً أّنهم ٌنامون أقل. تفسّ  دقٌقة    ن مدة المتعلمٌن ٌنامو

هذا ما تثبته متوسط مدة الّنوم للٌالً الساعات الّدراسٌة خالل الٌوم و كثرةالمتعلمٌن و

 .(   Khelfane & al, 20)أٔسد فً:األسبوع

النوم للٌلً حول مدة   290بٌنت الدراسة التً قام بها كل من )معروؾ، خلفان، دوقة( سنة 

الذٌن ٌدرسون حسب نظام الدوام الواحد سنة و 00 -09ٌذ ٌبلؽون من العمر تلم 0 0لدى 

رؼم أّن ، وTestuعلى أنهم  ٌنامون أقل من متوسط مدة الّنوم اللٌلً الذي توصل إلٌه 

ٌقظة، كما بٌنوا -الدخول ٌكون على الساعة الثامنة صباحا ال ٌظهر اضطراب فً وتٌرة نوم

ر اإلٌجابً الذي ٌلعبه انقطاع نصؾ ٌوم خالل األسبوع المدرسً بالنسبة للتالمٌذ التأثٌ

وذلك نظرا النتظام مدة الّنوم اللٌلً وعطلة أخر األسبوع التً تسمح بتدارك التعب الراجع 

 .Marouf & al, 2014)) أٔسد فً: إلى نهاٌة األسبوع المدرسً 

ع الوتٌرة المدرسٌة فً الجزابر بهدؾ بالدراسة موضو  299تناولت معروؾ سنة      

التعرؾ على نمط التؽٌرات الٌومٌة واألسبوعٌة لالنتباه وتؽٌر مدة النوم اللٌلً ومدى تؽٌر 

سلوكات التالمٌذ داخل القسم خالل الٌوم واألسبوع وتأثٌر جدول التوقٌت على النشاطات 
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سنة، وكذا المقارنة  02 -00ر لدى تالمٌذ مستوى االبتدابً البالؽٌن من العم خارج المدرسة

بٌن نظام الدوام الواحد ونظام الّدوامٌن بهدؾ تقٌٌم نمط تنظٌم الوقت فً المدرسة 

 الجزابرٌة.

معروؾ إلى أّن متوسط مدة النوم اللٌلً لدى التالمٌذ المتمدرسٌن حسب  الباحثة توصلت

دقٌقة والتً تعتبر    9  9 سنة ٌقدر بـ  02-00نظام الدوام الواحد والبالؽٌن من العمر 

)على نفس  000سنة   Testuمرتفعة مقارنة بمتوسط مدة النوم اللٌلً الذي توصل إلٌه 

دقٌقة. كما تبٌن من خالل هذه الدراسة أّن هؤالء   0 الفبة العمرٌة(  والتً قدرت بـ 

التالمٌذ ٌنامون مدة أطول لٌلة الٌوم األول من األسبوع المدرسً رؼم أّن ساعة بداٌة الٌوم 

 -ألحد واألحدا -المدرسً تكون على الثامنة صباحا، لتستقر نوعا ما هذه المدة لٌالً السبت

االثنٌن، وظهر أّن نصؾ ٌوم راحة ٌوم االثنٌن ٌؤثر على مدة النوم اللٌلً بحٌث ٌنامون 

األربعاء لتنخفض قلٌال  -الثالثاء تبقى هذه المدة فً ارتفاع لٌلة الثالثاء -باكرا لٌلة االثنٌن

لراجع إلى لٌلة األربعاء الخمٌس، وعلٌه ٌحاول التالمٌذ تدارك التعب النفسً والجسمً ا

نقص مدة النوم خالل األسبوع المدرسً مما ٌنتج عنه الرؼبة فً النوم بحٌث ترتفع مدة 

 الجمعة. -النوم اللٌلً أكثر لٌلة الخمٌس

فً حٌن ٌقدر متوسط مدة الّنوم اللٌلً لدى التالمٌذ المتمدرسٌن حسب نظام الّدوامٌن 

مرتفعة مقارنة بمتوسط مدة الّنوم دقٌقة وهً       2 سنة بـ 02-00والبالؽٌن من العمر 

  0 )على نفس الفبة العمرٌة( والتً تقدر بـ  0 00سنة  Testuاللٌلً التً توصل إلٌها 

-دقٌقة. وتبٌن من خالل هذه الدراسة أّن هؤالء التالمٌذ ٌنامون مدة أطول لٌلتً الجمعة

اعة العاشرة صباحا، األحد وهذا راجع إلى أّن الٌوم المدرسً ٌبدأ على الس-السبت والسبت

راجع إلى أّن الٌوم المدرسً ٌبدأ على  االثنٌن وهذا-وتبقى مدة النمو اللٌلً مرتفعة لٌلة األحد

الساعة الثانٌة عشر زواال، وٌعتبر انقطاع نصؾ ٌوم االثنٌن ذو تأثٌر سلبً ألّن التالمٌذ 

ٌبدأ على الساعة ٌنامون باكرا وٌستٌقظون متأخرٌن وٌعود ذلك إلى أّن الٌوم المدرسً 

الخمٌس بسبب -األربعاء واألربعاء-الثانٌة عشر زواال، ثم ترتفع مدة اللٌلً لٌلتً الثالثاء

التعب الذي ٌعانً منه التالمٌذ من جراء العبء الزمنً المفروض علٌهم فٌحاول هؤالء 
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مدة  التالمٌذ تدارك التعب النفسً والجسمً فً عطلة نهاٌة األسبوع مما ٌنتج عنه ارتفاع

 الجمعة.-النوم اللٌلً لٌلة الخمٌس

معروؾ من خالل المقارنة بٌن ملمح متوسط مدة النوم اللٌلً لدى تالمٌذ  الباحثة الحظت

نظام الدوام الواحد ونظام الّدوامٌن أّن مدة الّنوم اللٌلً مرتفعة مقارنة بما توصلت إلٌه 

مٌن من تعب طٌلة األسبوع ، كما ٌعانً التالمٌذ المتمدرسٌن حسب النظاTestuدراسة 

المدرسً بسبب العبء الٌومً واألسبوعً، كما مكن انقطاع نصؾ ٌوم االثنٌن التالمٌذ 

المتمدرسٌن حسب نظام الدوام الواحد من الرفع مدة نومهم واستعادة نشاطهم والقضاء على 

المتمدرسٌن  تعبهم الجسمً بٌنما ٌسبب هذا االنقطاع انخفاض مدة الّنوم اللٌلً لدى التالمٌذ

حسب نظام الّدوامٌن. فً حٌن مكنت عطلة نهاٌة األسبوع التالمٌذ المتمدرسٌن فً كال 

 النظامٌن من االستراحة وتدارك النقص فً مدة نومهم اللٌلً خالل األسبوع المدرسً.

ٌظهر من خالل هذه النتابج أّنه مهما كان نوع تنظٌم الوقت المدرسً ومهما كان توقٌت 

ه ال ٌوجد اضطراب فً وتٌرة نوم ٌقظة بحٌث ٌنام التالمٌذ فً كال النظامٌن الدخول فإنّ 

)أورد فً:  Testuأكثر من المعدل المتوصل إلٌه فً الدراسات الكرونونفسٌة للباحث 

 (. 299معروؾ، 

بمشروع بحث حول  2013، دوقة، خلفان، تمجٌات( سنة Testu )معروؾ،قامت كل      

ل التعرؾ على الصعوبات التً نتجت عن اإلصالحات الجدٌدة فً الوتٌرة المدرسٌة من أج

 331تنظٌم التوقٌت المدرسً وتقدٌم اقتراحات من أجل إصالح ذلك. بلؽت عٌنة الدراسة 

تلمٌذ لدراسة السلوك  26تلمٌذ بالنسبة لالنتباه والنوم اللٌلً والنشاطات خارج المدرسة و

تدابً بوالٌتً تٌزي وزو والجزابر البالؽٌن من داخل القسم لدى تالمٌذ السنة الخامسة اب

 سنة.11-10العمر 

متوسط مدة الّنوم اللٌلً لدى التالمٌذ البالؽٌن من  التً تناولتتوصلت هذه الدراسة      

سنة إلى أّن متوسط مدة النوم اللٌلً لدى التالمٌذ فً لٌالً قبل ٌوم التمرٌر 11-10العمر 

دقٌقة ثم تنخفض هذه المدة        السبت  -تبقى منتظمة، بحٌث ٌنام التالمٌذ لٌلة الجمعة

 574.17االثنٌن إلى -قٌقة لتصل لٌلة األحدد        األحد والتً تقدر بـ-لٌلة السبت
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األربعاء  -دقٌقة ولٌلة الثالثاء 572.70الثالثاء -دقٌقة فً حٌن تبقى منتظمة لٌالً االثنٌن

دقٌقة. كما ٌنام التالمٌذ فً نفس الساعة  571.24الخمٌس -دقٌقة ولٌلة األربعاء 573.46

مدة  ارتفاعالسبت -ة والجمعةالجمع-المعتادة نصؾ ٌوم راحة وتسجل فً لٌالً الخمٌس

دقٌقة بحٌث ٌحاول التالمٌذ تدارك التعب.  624.12و  643.97الّنوم اللٌلً والتً تقدر بـ 

دقٌقة كل لٌلة من لٌالً  590.72سنة حوالً 11-10ٌنام التالمٌذ البالؽٌن من العمر 

لفبة العمرٌة لدى نفس ا Testuاألسبوع وبمقارنة هذه المدة بالتً حصل علٌها توصل إلٌها 

 دقٌقة ٌتضح أّن هؤالء التالمٌذ ٌنامون أقل. 595والتً تقدر بـ 

كما توصلوا من خالل دراسة السلوك داخل القسم إلى أّن متوسط المؤشر اإلجمالً        

األسبوعً ٌقدر بـ  اإلجمالًوالمؤشر   372.57الٌومً للتكٌؾ مع الحالة المدرسٌة ٌقدر بـ 

ظهر أّن هؤالء التالمٌذ ٌتكٌفون مع الحالة المدرسٌة ونمط التوقٌت دقٌقة وعلٌه ٌ 371.65

المدرسً المقترح أو المفروض علٌهم سواء خالل األسبوع سواء خالل الٌوم أو األسبوع 

 .Marouf & al, 2013))أٔسد فً: المدرسً 

تهدؾ هذه الدراسة  .دراسة كرونونفسٌة –دراسة مدة الّنوم اللٌلً لدى التلمٌذ الجزابري  -

سنة  11-10إلى تقٌٌم مدة النوم اللٌلً لدى عٌنة من التالمٌذ الجزابرٌٌن البالؽٌن من العمر 

ٌّن من خالل نتابج هذه الدراسة أّن متوسط مدة  فً والٌتً تٌزي وزو والجزابر العاصمة، تب

أّول ٌوم من األسبوع  تسبق أٌام التقٌٌم أّن لٌلة التً النوم اللٌلً لدى التالمٌذ فً اللٌالً

األحد -هذه المدة لٌلة السبت دقٌقة ثم تنخفض 624السبت ٌنام التالمٌذ -الدراسً لٌلة الجمعة

د( وتبقى هذه المدة مستقرة لٌلة االثنٌن 574اإلثنٌن متوسط )-د( لتسجل لٌلة األحد575)

د( فً حٌن 571) د( ولٌلة األربعاء الخمٌس573األربعاء )-لٌلة الثالثاء -د(572الثالثاء )

لٌلة الجمعة السبت رتفاع متوسط  –الجمعة -تسجل لٌالً عطلة نهاٌة األسبوع  لٌلة الخمٌس

سنة  11-10د، بٌنما ٌنام التالمٌذ البالؽٌن من العمر 624د و 643مدة النوم والتً تقدر بـ 

م اللٌلً دقٌقة خالل لٌالً األسبوع وبمقارنة هذه المدة بمتوسط مدة النو 590فً المتوسط 

د  595لدى نفس الفبة العمرٌة والتً تقدر بـ  1994سنة  Testuالتً توصل الٌها الباحث 

 (.Marouf & al, 2014)أٔسد فً:  من المتوسط ٌمكن القول بأّن هؤالء األطفال ٌنامون أقل
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للسلوكات دراسة تأثٌر نظام الدوام الواحد على التؽٌرات الٌومٌة واألسبوعٌة بٌنت نتابج     

( 10-9داخل القسم ومدة الّنوم اللٌلً عند التالمٌذ المتمدرسٌن البالؽٌن من العمر ما بٌن )

أّن متوسط مدة الّنوم اللٌلً لدى  سنوات دراسة مقارنة بٌن والٌة الجزابر ووالٌة ؼرداٌة

تالمٌذ دقٌقة لدى ال      دقٌقة وبـ        التالمٌذ المتمدرسٌن بوالٌة الجزابر تقدر بـ 

المتمدرسٌن بوالٌة ؼرداٌة  وهً مدة منخفضة مقارنة بمتوسط مدة النوم اللٌلً الذي توصل 

 11-10دقٌقة لدى التالمٌذ البالؽٌن من العمر  595والتً تقدربـ  1994سنة  Testuإلٌه 

نتابج هذه الّدراسة أّن التالمٌذ ٌنامون أكثر قبل أٌام اإلستراحة لٌلة  توصلتكما  .سنة

السبت وذلك بسبب اإلرهاق وإلستعادة القوى وتعوٌض -الجمعة ولٌلة الجمعة -ٌسالخم

خول إلى القسم )الساعة الثامنة الدنقص مدة النوم اللٌلً خالل أٌام الّدراسة بسبب ساعات 

من خالل مقارنة متوسط مدة الّنوم اللٌلً بٌن التالمٌذ المتمدرسٌن بوالٌة  لوحظصباحا(. و

المتمدرسٌن بوالٌة ؼرداٌة أّن تالمٌذ والٌة ؼرداٌة ٌنامون أقل من تالمٌذ  الجزابر والتالمٌذ

 (.2014، لعسلً)أورد فً  والٌة الجزابر

دراسة تأثٌر التوقٌت المدرسً على التؽٌرات الٌومٌة واألسبوعٌة لإلنتباه والّنوم  هدفت     

نة ( سنوات دراسة مقار8إلى  7اللٌلً لدى تالمٌذ المستوى االبتدابً البالؽٌن من العمر )

إلى معرفة مدى تأثٌر التوقٌت المدرسً على وتٌرة الطفل فً  بٌن والٌة بجاٌة ووالٌة أدرار

المدرسة الجزابرٌة ومعرفة ما إذا توجد فروق بٌن المنطقتٌن وهل ٌتماشى التوقٌت 

 المدرسً مع وتٌرة الطفل.

تبٌن من خالل مقارنة متوسط مدة النوم اللٌلً لدى التالمٌذ المتمدرسٌن فً الشمال بوالٌة 

بجاٌة والمتمدرسٌن بالجنوب بوالٌة أدرار أّن التالمٌذ المتمدرسٌن فً الشمال والبالؽٌن من 

دقٌقة لدى التالمٌذ        دقٌقة و        سنوات ٌنامون حوالً  8-7العمر 

وب وهً مدة منخفضة مقارنة بمتوسط مدة النوم اللٌلً الذي توصل إلٌه المتمدرسٌن بالجن

Testu  هذه الدراسة  توصلت .دقٌقة 645سنوات والتً تقدر بـ  9-7لدى نفس الفبة العمرٌة

ٌقظة لدى التالمٌذ المتمدرسٌن فً كال المنطقتٌن ؼٌر منتظمة بحٌث -إلى أّن وتٌرة نوم

م الدراسة منخفضة مقارنة بمدة النوم اللٌلً المسجلة فً عطلة تكون مدة النوم اللٌلً أثناء أٌا

والذي بٌن أن التنظٌم المطبق  2003سنة  Testuأخر األسبوع وهذا عكس ما توصل إلٌه 
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ٌقظة لدى األطفال البالؽٌن من  -ال ٌؤدي إلى اضطراب وتٌرة نومSonia Delaunay فً

ّنوم اللٌلً وهذا ٌعود إلى ساعة بداٌة سنة بل ٌعمل على استقرار مدة ال 11إلى  4العمر 

الٌوم المدرسً ) الساعة التاسعة صباحا(. ٌحاول التالمٌذ تدارك التعب الجسمً والنفسً 

فً عطلة نهاٌة األسبوع بسبب نقص مدة النوم خالل لٌالً أٌام الدراسة. أتضح من خالل 

فً الشمال والجنوب أّن  المقارنة بٌن متوسط مدة النوم اللٌلً لدى التالمٌذ المتمدرسٌن

أّن مدة  إلى الدراسةهذه  تشٌرتالمٌذ والٌة بجاٌة ٌنامون أكثر من تالمٌذ والٌة أدرار وعلٌه 

الّنوم اللٌلً تتأثر بعوامل مختلفة كاالنتماء الجؽرافً فتالمٌذ المدٌنة ٌنامون أقل من تالمٌذ 

والٌة بجاٌة )فً المدٌنة( الرٌؾ عكس ما توصلت إلٌه هذه الدراسة حٌث تبٌن أن تالمٌذ 

 ٌنامون أكثر من تالمٌذ والٌة أدرار ) فً الرٌؾ(.    

سبب ٌتوصلت هذه الدراسة إلى أّن تنظٌم الوقت المدرسً المتبع فً مدراس المنطقتٌن  

ٌقظة، وأّن انقطاع نصؾ ٌوم فً وسط األسبوع المدرسً له أثر  -اضطراب وتٌرة نوم

ٌن فً الشمال بوالٌة بجاٌة على عكس التالمٌذ المتمدرسٌن إٌجابً على التالمٌذ المتمدرس

 (.2014، نوفل) أورد فً فً الجنوب بوالٌة أدرار 

دراسة تأثٌر التوقٌت المدرسً كل من االنتباه ومدة النوم اللٌلً عند تالمٌذ المدرسة تناولت 

مقارنة حول التؽٌرات الٌومٌة واألسبوعٌة دراسة مقارنة بٌن الخاص والعام  –االبتدابٌة 

ألداءات االنتباه والّنوم اللٌلً لدى تالمٌذ السنة الخامسة ابتدابً المتمدرسٌن حسب النظام 

سنة( فً المدرسة االبتدابٌة. تم هذه الدراسة فً  11-10العام والخاص البالؽٌن من العمر )

منها تنتمً للنظام  03ظام العام ومنها تنتمً للن 04مدارس بوالٌة تٌزي وزو حٌث  07

 تلمٌذ. 196 بـالخاص، بلؽت العٌنة االجمالٌة 

بٌنت النتابج المتحصل علٌها فً هذه الدراسة أّن التؽٌرات الٌومٌة ألداءات االنتباه لدى      

التالمٌذ المتمدرسٌن حسب النظام العام تتبع ملمح كالسٌكً وهذا ما ٌدل على تكٌؾ هؤالء 

ع التوقٌت المدرسً خالل الٌوم عكس تالمٌذ النظام الخاص، بٌنما على مستوى التالمٌذ م

تالمٌذ النظام الخاص أكثر تكٌفا مع الحالة المدرسٌة مقارنة  ٌكونالتؽٌرات األسبوعٌة 

من خالل نفس النتابج أّن متوسط مدة الّنوم اللٌلً عند التالمٌذ  ظهركما  .بتالمٌذ النظام العام
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 1994سنة  Testuكال النظامٌن منخفضة مقارنة بالتً توصل إلٌها المتمدرسٌن فً 

أّنه مهما كان نوع التنظٌم المطبق فإّنه  إلى هذه النتابج تشٌروعلٌه  2008ومعروؾ سنة 

 ٌقظة لعدم إحترام النظامٌن لمدة الّنوم اللٌلً لطفل المتمدرس.–ٌظهر اضطراب وتٌرة نوم 

ٌر التوقٌت المدرسً فً كل من االنتباه ومدة النوم اللٌلً دراسة تأث تبٌن من خالل نتابجكما 

أّن متوسط مدة الّنوم  دراسة مقارنة بٌن الخاص والعام  –عند تالمٌذ المدرسة االبتدابٌة 

 Testuاللٌلً عند التالمٌذ المتمدرسٌن فً كال النظامٌن منخفضة مقارنة بالتً توصل إلٌها 

وعلٌه ٌظهر من خالل هذه النتابج أّنه مهما كان نوع  2008ومعروؾ سنة  1994سنة 

ٌقظة لعدم إحترام النظامٌن لمدة الّنوم –التنظٌم المطبق فإّنه ٌظهر اضطراب وتٌرة نوم 

 (.2017، وعلً)أورد فً اللٌلً لطفل المتمدرس 

 :الثاني قسمخالصة ال

 ٌفتقد فٌها الفرد االستجابة الشعورٌة للمثٌر، فٌزٌولوجٌة منتظمةأّن النوم حالة بٌمكن القول 

ٌهدؾ ، الظالم(تبع وتٌرة منتظمة) وتٌرة الضوء وٌوتتباطأ فٌها الوظابؾ الفٌزٌولوجٌة، و

وهً: مرحلة الّنعاس، مرحلة  ٌمر بمراحل مختلفة .الى تحقٌق التوازن العضوي لدى الفرد

لكل و ٌق، مرحلة الّنوم األكثر عمقا، مرحلة الّنوم السرٌع،الّنوم الخفٌؾ، مرحلة الّنوم العم

 مرحلة خصابص و وظابؾ متعددة.

ٌكون فً أّول الّنوم الكالسٌكً أو العمٌق و ٌمكن أن نمٌز بٌن نوعٌن من الّنوم هما:    

بؾ الّنوم الّثانً هو النوم المتناقض تكون فٌه وظاٌعتبر مرحلة التخلص من التعب، و اللٌّل،

الفرد الّنوم ٌمكن  من وظابفه معالجة المعلومات المكتسبة.سم متشابهة لحالة الٌقظة والج

ٌلعب دور  كماتثبٌت الذاكرة، ٌسهل عملٌات الحفظ.والنفسً ومن التعب الجسمً  التخلص

النمو ٌساهم فً المحافظة علٌه، وتعادة النشاط وكبٌر فً حٌاة الفرد بحٌث ٌساعد على اس

 تحسٌن التعلم.وٌعمل على تقوٌة الذاكرة والحفاظ على التوازن النفسً، ووالنضج الجسمً، 

ٌتأثر ة ال ٌستطٌع الفرد التحكم فٌها وإّنما تتحكم فٌها العضوٌة، وبعوامل داخلٌ الّنوم ٌتأثر

 ٌختلؾوقت المدرسً. بعوامل خارجٌة منها اإلنتماء االجتماعً، نمط حٌاة األسرة، تنظٌم ال

وتٌرة  اختاللٌؤثر هذا حسب متطلبات كل مرحلة. مرٌة إلى أخرى ومن مرحلة ع الّنوم
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عكس سلبا على حٌاته تفكٌره بمعنى أّنه ٌنوسلوكه و ء الفردبشكل سلبً على أدا ٌقظة-نوم

 المدرسٌة فالبد من احترام مدة النوم. االجتماعٌة و

فً النهار ٌكون الظالم، فب الضوء وتناوالنوم والٌقظة للعوامل البٌولوجٌة و تخضع وتٌرة

بمؤثرات المحٌط الذي ٌعٌش فٌه وفً الظالم  ٌكون الفرد  الفرد فً حالة ٌقظة على عالقة

 تنقطع عالقته بهذه المؤثرات.نابما و
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      القسم الثالث: اإلنتباه

سنتطرق فً هذا القسم إلى االنتباه: مفهومه خصابصه، مراحله، أنواعه، أهمٌته،      

المتطلبات التربوٌة لالنتباه، العوامل المؤثرة فٌه، النظرٌات المفسرة له، اضطرابات 

االنتباه، مظاهر صعوبات االنتباه، أسباب اضطراب عملٌات االنتباه، تطور االنتباه لدى 

 فال، وتٌرة االنتباه خالل الٌوم وخالل األسبوع.  األطفال، مدة ٌقظة األط

 مفهوم االنتباه: -1

اهتم العلماء باالنتباه باعتباره الخاصٌة المركزٌة للحٌاة الذهنٌة، ومهمته األساسٌة هً      

توضٌح مضامٌن أو محتوٌات الوعً وتحوٌل مادة اإلحساس الخام إلى إدراك وفهم من 

  النتباه على أّنه من العملٌات أو الوظابؾ األولٌة المعرفٌةخالل الخبرة الشعورٌة، فٌنظر ل

المحورٌة التً تدور حولها عملٌات فهم الكثٌر من جوانب السلوك والحٌاة الفكرٌة 

التً تلعب دورا مهما فً حٌاة الفرد من حٌث قدراته على ( و1002)أورد فً: ملحم، للمرء

نبهات الحسٌة المختلفة والمناسبة، حتى ٌتمكن االتصال بالبٌبة، والتً تنعكس فً اختٌاره للم

) من إدراكها وتحلٌلها واالستجابة لها بصورة تجعله ٌتكٌؾ مع بٌبته الداخلٌة والخارجٌة

 .(1002أورد فً: خلٌفة وأخرون،

فً التركٌز علٌه  واالستمرار مثٌر محدد، فً قدرة الفرد على اختٌار االنتباه ٌتمثل      

لعملٌات العقلٌة علٌه وتعتمد معظم ا .(1002) أورد فً عاشور، للمدة التً ٌتطلبها ذلك المثٌر

تهٌؤ ذهنً مع توجٌه  فاالنتباه (.1002...)أورد فً: فوزي جبل، اإلدراك، التركٌزكالذاكرة و

 (1020معوض،  خلٌل )أورد فً: لفهمه أو أدابه استعداداًء معٌن ش التركٌز علىوالشعور 

ألّنه أول عملٌة معرفٌة نمارسها عند التعامل مع مثٌرات البٌبة الحسٌة، قبل اإلدراك، 

رٌر أي فالهدؾ األول هو التعرؾ على طبٌعة المثٌرات المتوفرة فً النظام الحسً للفرد لتق

 .(1020)أورد فً:عدنان العتوم، إدراكها المثٌرات سٌتم معالجتها و

عملٌة وظٌفٌة تقوم  بتوجٌه شعور الفرد نحو موقؾ سلوكً جدٌد أو إلى  اهٌعتبر االنتب     

)أورد فً: منسً، بعض أجزاء من المجال اإلدراكً إذا كان الموقؾ مألوفا بالنسبة له 

  (.1002وآخرون، 
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نستنتج مما سبق أّن االنتباه هو قدرة الفرد على اختٌار مثٌر معٌن واالستمرار فً      

دراك، الذاكرة، رد كل قدراته العقلٌة بما فٌه اإلوهً حالة ٌستجمع فٌها الف التركٌز علٌه،

 الوعً، التركٌز على موضوع معٌن استعدادا لفهمه أو استٌعابه أو تعلمه وحفظه.

 

 خصائص اإلنتباه: -2

 علٌه ٌمكن تحدٌد الخصابص التالٌة لالنتباه:وٌتسم االنتباه بعدة خصابص      

فهو  توجه الشعور نحو مثٌر معٌن االنتباه استجابة حسٌة عقلٌةٌعتبر  :االختٌار والتركٌز -

أحد ٌختار الفرد  (1002) أورد فً: محمود سالم،  كما ٌرتبط باإلدراك عملٌة انتقابٌة للمثٌرات

سواء كانت بصرٌة،  بهالمثٌرات الحسٌة من المثٌرات الحسٌة العدٌدة التً تحٌط المنبهات و

أو منبهات اجتماعٌة، فٌزٌولوجٌة، فالفرد ال ٌمكنه االنتباه إلى كل سمعٌة، شمٌة، ذوقٌة، 

االنتباه  أنّ  ههذه المثٌرات مرة واحدة، فٌختار المثٌرات الهامة التً تشبع حاجات معٌنة لدٌ

التركٌز بالجهاز  قترن. كما ٌالفرد نحو موضوع معٌنإرادي ٌؤدي إلى تركٌز اهتمام  شعور

توجٌه االهتمام نحو  ستوجباستقبال المثٌرات ونقلها مما ٌ نال ٌمكبحٌث العصبً الحسً 

 (.1002)أورد فً: فوزي ، االنتباهمنبه واحد معٌن حتى ال ٌتشتت 

: ٌهتم اإلحساس بالمثٌرات الخام بٌنما ٌهتم االدراك بإعطاء هذه االنتباه عملٌة إدراكٌة مبكرة -

فإّنه ٌقع بٌن اإلحساس واالدراك لذلك ٌطلق المثٌرات تفسٌرات ومعانً مختلفة، أّما االنتباه 

 (.2111)أورد فً: فابقة، لى االنتباه عملٌة ادراكٌة مبكرةع

وهو الخطوة األولى فً عملٌة تكوٌن وتنظٌم المعلومات، حٌث أّن استكشاؾ  اإلصغاء: -

البٌبة المحٌطة تتطلب من الفرد االصؽاء لبعض األحادٌث أو األفعال وتركٌز االنتباه 

 .(2111)أورد فً: فابقة، ٌهاعل

إّن الفرد ال ٌستطٌع أن ٌنتبه لجمٌع المنبهات المتباٌنة دفعة واحدة، ولكّنه  اإلختٌار واالنتقاء: -

هو اختٌار ألحد أو  ، أي أّن االنتباهٌنتقً وٌختار منها ما ٌناسب حاجاته وحالته النفسٌة
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فً البٌبة الخارجٌة أو  انتلبعض المنبهات الحسٌة من بٌن المنبهات األخرى سواء ك

 (.2111)أورد فً: فابقة، الداخلٌة 

لمنبه ما أو التركٌز على تسلسل موجه للفكر وهو االنتباه المتصل )ؼٌر المتقطع(  التعقب: -

عبر فترة زمنٌة والمستوى المعقد فٌه ٌبدو فً القدرة على التفكٌر فً فكرتٌن أو أكثر أو 

وقت واحد وعلى نحو متتابع دون خلط بٌنهما أو فقدان نمطٌن من المنبهات أو أكثر فً 

 (.2111)أورد فً: فابقة،  ألحدهما

وهو ٌعنً أن مستوى شدة المثٌر مصدر التنبٌه ٌتذبذب فنالحظ ذلك أثناء متابعة  التذبذب: -

الفرد لفٌلم سٌنٌمابً، حٌث أّن انتباهه ٌتذبذب بٌن الشدة والضعؾ وفقا الختالؾ أحداث 

 .(2111د فً: فابقة، )أورالفٌلم

وهً ذات األساس الحسً والتً قد تكون سمعٌة أو بصرٌة والتً تتمثل إّما  عملٌة اإلحاطة: -

فً تحركات العٌنٌن معا عبر المكان أو الصور التً تواجههما، وإّما فً انصات األذن لكل 

مسح ما ٌصل إلٌها من أصوات ومحاولة جمع شتاتها، أي أّن اإلحاطة تعتبر عملٌة 

 .(2111)أورد فً: فابقة، اآلن التً تصدر  للعناصر التً توجد بهذا المكان ولألصوات

وهو ٌعنً أّن المثٌر مصدر التنبٌه رؼم استمرار وجوده فإّن تأثٌره ٌتالشى أذا  التموج: -

ظهر مثٌر دخٌل، ثم ٌعود المثٌر الربٌسً فً الظهور مرة أخرى عندما ٌنتهً المثٌر 

 (.2111فً: فابقة، )أورد الدخٌل 

 

 مراحل اإلنتباه: -3

هذه معرفٌة و اتلإلنتباه كعملٌثالث مراحل إلى حدوث  نتباهاال تتبععملٌة  تشٌر      

 :المراحل هً

 مرحلة اإلحساس أو الكشف: -

ٌكتشؾ وجود مثٌرات حسٌة من البٌبة عن فً هذه المرحلة أن ٌستقبل وٌحاول المتعلم      

هذه المرحلة على سالمة تلك األعضاء، تعتمد  ) الحواس الخمس( طرٌق أعضابه الحسٌة
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الدماغ بشكل خاص ٌؤثر فً قدرة و ٌصٌب الجهاز العصبً بشكل عام وفأي خلل ٌصٌبها أ

على المثٌرات البٌبٌة الحسٌة، و تعد هذه المرحلة ؼٌر معرفٌة فً  االنتباهالمتعلم فً تركٌز 

 (.1002الفتالوي، أورد فً: ) ت المعرفٌةطبٌعتها ألّنها ال تعتمد على العملٌا

 خالل ما سبق ذكره أّن الفرد ٌتعرؾ على المثٌرات بواسطة حواسه الخمس.نستنتج من 

 :نتباه الموجه() االمرحلة التعرف  -

خالل ترمٌزها  من ) المعلومات الحسٌة( ٌحاول الفرد التعرؾ على طبٌعة المثٌرات      

ونوعها وحجهما أو عددها  شّدتها خبرات المتعلم السابقة لمعرفةفهمها بمساعدة وتحلٌلها و

، فالتعرؾ هو نشاط معرفً أولً ٌتطلب تفحص ومعالجة أولٌة همٌتها بالنسبة لهأو

عملٌات اإلدراك  الستكمالللمثٌرات لتحدٌد مدى الحاجة إلٌها أو االستمرار فً استقبالها 

 .(1020العتوم، أورد فً: ) الالحقة

الفرد ٌركز انتباهه على المثٌرات التً ٌستقبلها للتعرؾ  ٌظهر من خالل ما سبق أنّ      

 علٌها جٌدا وذلك حسب درجة أهمٌتها.

 مرحلة اإلستجابة: -

إختٌار و أسلوب اإلستجابة المناسب فً ضوء إستعاب فً هذه المرحلة ٌحدد المتعلم    

للمعالجة المعرفٌة الموسعة التً تحدث تهٌبته الحسً من بٌن عدة مثٌرات حسٌة و المثٌر

 .(1020العتوم، أورد فً: ) أو الفاعلة ضمن عملٌة اإلدراك ؼالبا فً الذاكرة القصٌرة

نستنتج من خالل ما سبق أّن الفرد ٌستقبل العدٌد من المثٌرات ولكن ٌستجٌب لمثٌر      

 واحد نظرا ألهمٌته وبالتالً ٌعالج هذا المثٌر
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 ٌوضح مراحل عملٌة اإلنتباه  :(1رقم ) شكل

 

 

 

 

 .(1002الفتالوي، أورد فً: )                                

نستنتج مما سبق أّن االنتباه ٌمر بمرحلة الكشؾ عن المثٌرات ثم ٌحاول الفرد التعرؾ     

على طبٌعة هذه المثٌرات و ٌختار مثٌر معٌن من بٌن عدة مثٌرات وٌهٌا هذا المثٌر 

 للمعالجة المعرفٌة. 

 

 محددات اإلنتباه: -4

المنبهات أكثر إثارة لالنتباه من النفس بدراسة العوامل التً تجعل بعض   علماء إهتم      

ؼٌرها، فهناك من العوامل التً تحد من قدرة الفرد على ممارسة االنتباه بطرٌقة فعالة ٌمكن 

)أورد فً:  أن تضمن مستوٌات مقبولة من اإلدراك، و ٌمكن تصنٌؾ هذه المحددات كاألتً:

 .(1020العتوم، 

 : المحددات الحسٌة العصبٌة -

الدماغ بشكل خاص و الحواس الخمس أو الجهاز العصبً بشكل عام أي خلل ٌصٌب      

 ٌمكن أن ٌؤثر على قدرة الفرد فً التركٌز على المثٌر.

 : المحددات المعرفٌة -

االنتباه كدرجة الذكاء والخبرة على  ؤثرالعدٌد من العوامل المعرفٌة التً ت توجد     

ً موضوع المثٌر خبرته السابقة فالفرد و بزٌادة ذكاء االنتباهقدرة تزداد  ، بحٌثالسابقة

ن لدٌهم ( إلى أن أصحاب الذكاء العالً ؼالبا ما ٌكو2114ٌشٌر الزٌات )الذي ننتبه له، و

عملٌة اإلنتباهمراحل   

مرحلة 

 اإلستجابة
مرحلة 

 التعرؾ
مرحلة   اإلحساس  

 أو الكشؾ

مثٌرات 

 البٌبة
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 قدرة أفضل على أسلوب معالجة المعلوماتحساسٌة أكبر للمثٌرات وسعة أكبر للذاكرة، و

 المعالجة المركزٌة.ل نظم الذاكرة ومما ٌخفؾ الضؽط على عم

 :المحددات المتعلقة بالدافعٌة -

تشٌر الدراسات النفسٌة أنه كلما زادت دافعٌة األفراد لنوع معٌن من المثٌرات، كلما سهلت  

 .االنتقابًعملٌة االنتباه لهذه المثٌرات و كلما أصبح هذا االنتباه أقرب لالنتباه 

 :الشخصٌةو االنفعالٌةالمحددات  -

 االكتباب، االنطواءوعانون من إفراط الحساسٌة للنقد الذٌن ٌ تشٌر الدراسات إلى أن األفراد 

تشتت االنفعالً و انشؽالهمبسبب  االنتباهالقلق الزابد ٌواجهون صعوبات أكثر فً تركٌز و

 .االضطراباتطاقاتهم العقلٌة نتٌجة هذه 

ددات تباه كالمحنستنتج مما سبق أّنه توجد عدة عوامل تحد من قدرة الفرد على ممارسة االن

والمحددات المتعلقة بالدافعٌة الذاكرة الحسٌة العصبٌة والمحددات المعرفٌة كالذكاء و

 الشخصٌة.والمحددات االنفعالٌة و

 

  :أنواع اإلنتباه -5

 قسم العلماء االنتباه وفق عدة عوامل هً:

 إلى أقسام ثالثة هً: قسم االنتباه من حٌث منبهاتهنٌ     

إرادي  -  )القسري(:االنتباه الّلا

مٌخابٌل معوض، أورد فً: ) رؼم إرادته  لالنتباهإلى المثٌر المسبب  النوعٌتجه الفرد فً هذا  

، بمعنى أّنه ٌحدث حٌنما تفرض بعض المنبهات الخارجٌة أو الداخلٌة ذاتها علٌنا (1020

ال  باههذا النوع من االنتو (1002)ملحم،  ننتبه بطرٌقة ال إرادٌة انفجاركسماعنا لصوت 

ٌعتبر كرد فعل إجباري)  ال ٌحتاج إلى تخطٌط مسبق من المعلمٌهتم بخصابص المتعلمٌن و
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لٌس ج إلى نشاط ذهنً أو تركٌز الحواس وٌحتا ال (1002الفتالوي، أورد فً: ) الشعوري(

  (.1002جبل،أورد فً: )وراء حدوثه أي نوع من الدوافع 

 :االنتقائً( اإلرادي) القصدياالنتباه  -

سامً ملحم، أورد فً:  ) نتعمد توجٌه انتباهنا إلى شًء ماٌحدث هذا النوع من االنتباه حٌنما  

عدنان العتوم، أورد فً: )  على مثٌر واحد من بٌن عدة مثٌرات االنتباهبمعنى تركٌز : (1002

من وجود دافع ٌوجه سلوك الفرد  البدإلى نشاط ذهنً و تركٌز للحواس، وفٌحتاج  (1020

 (.1002جبل،أورد فً: ) ذا المثٌر ألنه ٌستمر لمدة طوٌلةمجهوداته تجاه هو

 :)االعتٌادي( االنتباه االنتقائً التلقائً -

 لفرد منها المٌل للمادة الدراسٌةٌحدث هذا االنتباه عفوٌا نتٌجة لعوامل ذاتٌة تعود على ا 

 ٌمٌل إلٌه الفرد وٌهتم به لى الشًء الذيإ االنتباهبحٌث ٌتجه  (1002الفتالوي،  أورد فً:)

ألّنه ٌنتبه إلى  باه ال ٌبذل الفرد فً سبٌله جهداوهذا النوع من االنت (1004، الملٌجًأورد فً: )

 (.1002ملحم، أورد فً: ) هاهتماماعتاد علٌها وتتفق مع عاداته ومٌوله واألشٌاء التً 

مثٌراته إلى االنتباه إلى الذات  : ٌنقسم االنتباه من حٌث موقعمن حٌث موقع المثٌرات  -  

 هً كما ٌلً: وواالنتباه إلى البٌبة 

تركٌز االنتباه على مثٌرات داخلٌة صادرة من أحشاء الفرد  وهو االنتباه إلى الذات: *

 .(2112 : العٌسوي،) أورد فًوعضالته ومفاصله وخواطر ذهنه وأفكاره 

لفرد مثٌرات فً البٌبة الخارجٌة بعٌدا عن ذات اهو تركٌز االنتباه على و االنتباه إلى البٌئة: *

أو  تلفة سواء كانت سمعٌة بصرٌة شمٌةالمثٌرات الحسٌة المخمثل المثٌرات االجتماعٌة و

 .(2112 وي،العٌس: أورد فً ) أو تذوقٌة لمسٌة

 ٌنقسم االنتباه من حٌث عدد المثٌرات إلى نوعٌن: : من حٌث عدد المثٌرات -

وذلك مثل انتقاء مثٌر  لمثٌر واحد وتركٌز االنتباه علٌههو انتقاء الفرد و واحد:االنتباه لمثٌر  *

 (. 2111، وأخرون )أورد فً: بدربصري له مواصفات محددة وإهمال المثٌرات األخرى
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حٌث ٌقوم الفرد  من االنتباه سعة انتباهٌة عالٌة ٌتطلب هذا النوع االنتباه ألكثر من مثٌر: *

أو كلٌهما معا مثل  أكثر من مثٌر فً المجال البصري أو السمعً ىبتركٌز انتباهه عل

السابق الذي ٌقود سٌارته وٌستمع لبرنامج معٌن فً جهاز الرادٌو، ٌتطلب هذا النوع من 

، وأخرون )أورد فً: بدراالنتباه جهدا عقلٌا حتى ٌستطٌع الفرد االحتفاظ بتنبٌه هذه المثٌرات 

2111 .) 

  أّن االنتباه أنواع ٌختلؾ باختالؾ وضعٌة الفرد و المثٌر.  نستنتج من خالل ما سبق

 

 إلنتباه:امتطلبات  -6

اإلستفادة منها لكً ٌكون االنتباه مثمرا ومدخال للمعرفة والتعامل مع مثٌرات البٌبة و     

 (.1002، )أورد فً: عوض ّللّا سالم لصالح االنتباه ٌجب أن ٌتسم بالصفات التالٌة:

نتبه و إنما ن انت داخلٌة أو فً البٌبة خارجٌةننتبه لكل المثٌرات سواء ك : الالمثٌر اختٌار -

 (.1002)أورد فً: ملحم،  ألهمٌتها فً حٌاتنا اهتمامناتثٌر فقط لتلك التً تلفت نظرنا و

ب انتباهه حتى ذٌتعٌن على الفرد أن ٌنتبه وقتا كافٌا للمثٌر الّذي ٌج :مدى استمرار االنتباه -

 (.1002)أورد فً: ملحم،  لم بعناصر المفهوم الذي ٌدل علٌهٌٌستوعبه و

: الشخص السوي هو الّذي ٌستطٌع أن ٌنقل انتباهه بمرونة بٌن مرونتهنقل االنتباه و -

هذا ما ٌساعده على اإللمام بعناصر ات المختلفة ما ٌدل على مرونته وتفكٌره والمثٌر

 .(1002)أورد فً: ملحم، تعدٌلأو ال االبتكاروابطة المثٌرات المتر

لعدة  ؼالبا ما ننتبهة وفردنمعادة ال ننتبه لمثٌرات : ثٌرات المعروضةاالنتباه لتسلسل الم -

لمات التً تخرج من فم المعلم  مثٌرات متتابعة، فالطفل أثناء شرح الدرس ٌنتبه لتسلسل الك

للعروض المكتوبة على السبورة أو بواسطة الوسابل التعلٌمٌة التً ٌستعٌن بها المعلم فً و

)أورد المكونات أو المشاهدات المتتالٌةوالشرح ما ٌستدعً استمرار االنتباه لكافة العناصر 

 .(1002فً: ملحم، 
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 :االنتباهالعوامل المؤثرة فً  -2

من علماء النفس بدراسة العوامل التً تجعل بعض المنبهات أكثر إثارة لالنتباه  اهتم   

ٌتصل بخصابص المنبه  إلى قسمٌن: قسم االنتباهعلى قسمت العوامل المؤثرة  ؼٌرها لذلك

لذاتٌة التً قسم ٌتعلق بالعوامل اوالسٌاق الذي ٌرد فٌه. الموضوعٌة وظروؾ الموقؾ و

 (.1002ملحم، أورد فً: ) وحالته الجسمٌة اهتماماتهومٌوله وتتصل بشخصٌة الفرد ودوافعه 

مثٌر الحسً بطبٌعة ال تتعلق التً العوامل مجموعة من تتمثل فًو :العوامل الخارجٌة -أ

 تشمل:المراد االنتباه له و

 الصوتو الروابحو األلوانالمثٌرات الشدٌدة القوة من حٌث تساهم  شدة المثٌر)المنبه(: -

فانتقاء  (1020العتوم:أورد فً: )  بٌرةأو الحركة على جذب االنتباه للمثٌر بسرعة ك الضوءو

دون ؼٌره  جذب االنتباه إلٌهفشدة المنبه من شأنه أن ٌ عشوابًالمعلومات ال ٌحدث بشكل 

إذا  الشدٌد قد ال ٌجذب االنتباه ؼٌر أن المنبه (1002ملحم، أورد فً: ) من المنبهات األقل شدة

 (.1020معوض،أورد فً: ) كثر أهمٌةالفرد مستؽرقا فً أعمال أخرى أكان 

فعرض  دورا بارزا فً جذب االنتباهتلعب األشٌاء المتحركة حركة المثٌر )المنبه(:  -

لك المثٌر رسومات متحركة تزٌد من جذب انتباه الفرد نحو ذالمثٌرات من خالل حركات و

فكلما كانت المنبهات متحركة فإّنها  (1002، أخرونو البطاٌنة أورد فً:) مما ٌجعله أكثر فاعلٌة

لذلك ٌستؽل رجال اإلعالن فً تصمٌم أكثر من المنبهات الثابتة و االنتباهتؤدي إلى جذب 

 (.1002جبل،أورد فً: ) االنتباهاللوحات اإلعالنٌة ذات اإلضاءة المتحركة حتى تجذب 

أورد ) سمعً، أو شمًو ه: منبه بصريطبٌعة المنبٌختلؾ انتباهنا باختالؾ  :طبٌعة المنبه -

فاألطفال الّذٌن ٌتعلمون بالطرٌقة السمعٌة هم أكثر انتباها نحو المثٌرات  (1002ملحم، فً: 

السمعٌة فً حٌن األطفال الذٌن ٌتعلمون بالطرٌقة البصرٌة هم أكثر انتباها للمثٌرات 

أورد فً: ) مسٌةثر انتباها للمثٌرات اللّ هم أكمسٌة البصرٌة، بٌنما الذٌن ٌتعلمون بالطرٌقة اللّ 

 (.1002أخرون، البطاٌنة و

الفرد تشد انتباهه كما هو معلوم األشٌاء الجدٌدة ؼٌر المألوفة سابقا فً حٌاة : حداثة المنبه -

  .(1002أخرون، البطاٌنة وأورد فً: )أكثر من ؼٌرها
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ملحم، أورد فً: )المنبه المتؽٌر االنتباه أكثر مما ٌلفت نظرنا المنبه الثابت ٌلفت  :تغٌر المنبه -

صوته و تؽٌر صورة المنبهمثل الحركة بدال من الثبات والسرعة بدال من البطء و  (1002

الفرد نحو مثٌر ما دون  كل ذلك من شأنه أن ٌزٌد من شدة انتباهشدته ولونه وشكله و

هذا مبدأ عام فً علم النفس فالمعلم الذي ٌتكلم و .(1002وأخرون، ة البطاٌنأورد فً: )ؼٌره

مقارنة مع المعلم الذي ٌؽٌر من  بنبرة صوت ثابتة أثناء تقدٌم الدرس ٌشعر تالمٌذه بالملل

 (.1020العتوم،أورد فً: ) إلٌه تالمٌذل الدرس فٌشد انتباه الخال ألخرنبرة صوته من حٌن 

أن ٌكون علٌه ٌعد عامال من الحجم الذي ٌنبؽً مكان المنبه و اختٌار: حجمهمكان المنبه و -

ٌكون القارئ  (1002البطاٌنة وأخرون، أورد فً: )عوامل شدة انتباه الفرد نحو ذلك المنبه 

العادي أشد انتباها إلى النصؾ األعلى من صفحات الجرٌدة التً ٌقرؤها منه إلى االنتباه 

 األخٌرة أكثر جذبا لالنتباه من الصفحات الداخلٌة.ل والصفحتان األولى وإلى النصؾ األسف

عد الشًء األكبر حجما جاذبا لالنتباه أكثر من األشٌاء األصؽر حجمان فاإلعالنات الكبٌرة ٌ

إثارة  الكلمات المكتوبة بحروؾ كبٌرة أكثرر إثارة من اإلعالنات الصؽٌرة وفً الحجم أكث

 (.1002ملحم،  أورد فً:) ات المكتوبة بحروؾ صؽٌرةلالنتباه من الكلم

 : المنبه أو إعادة عرض تكرار -

اإلعالن إلى  لذلك ٌلجأ رجالو مختلفة ٌثر االنتباه وقاتأ وفًكثر من مرة ألتكرار المنبه 

م مختلفة أحجاالملل ٌتم إعادة المنبه بأوضاع وحتى ال ٌبعث تكرار المنبه تكرار إعالناتهم و

 (.1002جبل،أورد فً: ) وفً إطار شٌق

  العوامل الداخلٌة: -ب

 المزاجٌة التً ٌمر بها الفرد:الحالة االنفعالٌة و -

ة أو عن عملٌة المثٌرات الخارجٌهذه العوامل انتباه الفرد سواء عن ؼالبا ما تصرؾ  

فالفرد الذي ٌعانً من مزاج سًء أو متقلب أو ٌعانً من حالة التوتر  التفكٌر بحد ذاتها

فكثٌرا ما ٌرجع  .(1001سلٌم، أورد فً: ) ثٌرات األخرىالنفسً تتأثر درجة انتباهه إلى الم

االهتمام بها،  بالتالً عدمثل عدم مٌل المتعلم إلى المادة وتشتت االنتباه إلى عوامل نفسٌة: م
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: عابلٌة(، مما ٌجعله اجتماعٌةرٌاضة، أو ٌزه الشدٌد فً أمور أخرى )انشؽال فكره وترك أو

 (.1002ملحم،  )أورد فً:فٌها مهربا من هذا الواقع المؤلمالتً ٌجد  ٌلتجا إلى أحالم الٌقظة

 المواقؾاالنتباه إلى األشٌاء و الرؼبات أهمٌة كبٌرة فً توجٌهلدوافع وتلعب ا :الدوافع -

كما تلعب دورا هاما فً توجٌه انتباه  .(1002ملحم، أورد فً: ) إلشباعهااألحداث المالبمة و

ٌمكن القول أّن على المدرس إثارة دافعٌة الفرد نحو رد نحو المثٌرات المراد تعلمها والف

  التعلم كً ٌتمكن من التعلم بصورة صحٌحة، فالتعلم عملٌة تفاعلٌة تكون أكثر فاعلٌة

     فدوافع النجاح ،(1002أخرون، البطاٌنة وأورد فً: )رؼبتنا  إطارعة إذا انطلقت من اجنو

الفتالوي، أورد فً: )التحصٌل تقود إلى تقوٌة االنتباه الصفً لدى المتعلمٌنواإلنجاز و

1002 .) 

 :استعداده لّلنتباهتهٌؤ الفرد و -

ثٌرات، فإذا امتلك ٌعتمد انتباه الفرد على حجم استعداده لتلقً المثٌرات دون ؼٌرها من الم 

االستعداد فإّنه متحفز لالنخراط فً هذه المهمة دون ؼٌرها فً حٌن أّن الفرد الذي ال ٌملك 

 ألّنها لٌست من صمٌم اهتماماته واستعدادهذلك االستعداد فإّنه لن ٌنتبه نحو تلك المهمة 

  .(1002البطاٌنة وأخرون، أورد فً: )

 :مٌولهاهتمامات الفرد و -

موضوع معٌن هو مٌل الفرد إلٌه  التً تساعد عل حصر االنتباه إلىمن أهم العوامل  

البٌبة إالّ ما ٌتفق مع من مثٌرات  نحن ال نختارو ه، فاالنتباه مالحظة انتقابٌةاهتمامه بو

فكلما كان المثٌر من صلب اهتمام  (1004الملٌجً،  أورد فً:) ثم نوجه شعورنا إلٌه اهتماماتنا

، (1002أخرون، أورد فً: البطاٌنة و) ازداد انتباهه لذلك المثٌر وعمل من اجل إنجازهفرد ال

تعمل على التً فحص المواقؾ الجدٌدة واالستكشاؾ و اإلبداعمن ذلك أٌضا المٌل نحو و

الفتالوي،  فً:أورد ) أو استكشافٌا ابتكاراتركٌز انتباهه نحو المواقؾ التً تتطلب جهدا 

1002.)  
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 :الجسمٌةالحالة الصحٌة و -

سلٌما أدى إلى تلعب الحالة الصحٌة والجسمٌة دور هام فً االنتباه فكلما كان الجسم نشطا و 

، أما إذا انتاب المنبهات التً ٌمٌل إلٌهاتجاه المثٌرات و انتباههزٌادة قدرة الفرد على تركٌز 

أدى ذلك إلى تشتت االنتباه، لذلك ٌنصح  عدم النوم الكافًواإلرهاق الجسمً و الفرد التعب

حتى ال ٌتشتت  االمتحاناتدابما التالمٌذ النوم مبكرا سواء كان فً أٌام الدراسة أو فً 

أورد فً: )متحانات بكفاءة انتباههم فال ٌستطٌعون التحصٌل الجٌد أو القٌام باالتركٌزهم و

إفراز  اضطرابوء التؽذٌة أو أو عدم االنتظام فً تناول وجبات الطعام أو س (1002جبل،

بعضها  كل هذه العوامل أو اضطراب الجهاز الهضمً أو الجهاز التنفسًو الؽدد الصماء

ملحم، أورد فً: )على مقاومة ما ٌشتت انتباهه  تضعؾ قدرتهتنقص من حٌوٌة الفرد و

ضعؾ القدرة على تركٌز والعصبٌة وكما ٌؤدي التعب إلى إنفاذ الطاقة الجسمٌة  (.1002

أورد ) القسماالنتباه فالطفل الذي أنهكه نشاط بدنً أو ذهنً متواصل ٌكون أقل انتباها داخل 

         .(1002البطاٌنة و أخرون،  فً:

 : سمات الشخصٌة -

القدرة على تركٌز االنتباه، حٌث وتشٌر الدراسات إلى أن هناك عالقة بٌن سمات الشخصٌة 

اإلنتباه من  إلى أّن الشخص المنبسط والمطمبن والذكً أكثر قدرة على تركٌز أشارت

 (.1020العتوم،أورد فً: )  واألقل ذكاء مضطربالالمنطوي و

 :الحاجة البٌولوجٌة -

ؼالبا ما تصرؾ الفرد عن العدٌد من المنبهات  اإلشباعجود دافعٌة ملحة بحاجة إلى تو 

األخرى، فالجابع تجذب انتباهه رابحة الطعام و ٌهمل المنبهات األخرى، كما أن وجود دافع 

ة إلى تحقٌق هذا الهدؾ أو نتباهٌؼاٌة أو هدؾ ٌجعله ٌركز طاقته اإللدى الفرد لتحقٌق 

 .(1001سلٌم،أورد فً: ) الؽاٌة
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 :العوامل العقلٌة  -

لدى األفراد من العوامل  نظام معالجة المعلوماتو ة وبناءها المعرفًتعتبر القدرات العقلٌ 

ء ٌجدهم أكثر انتباها من ؼٌرهم فالمالحظ ألداء األفراد األكثر ذكاانتباههم، التً تؤثر 

استرجاع العقلٌة إضافة إلى سهولة ترمٌز وخزن والّذي ٌرجع إلى الٌقظة وأكثر دقة و

 أورد فً:) نحو المثٌرات المطلوبة باه مّما ٌسهل علٌه مهّمة تتابع عملٌات االنتباهموضع االنت

  (.   1002البطاٌنة و أخرون، 

 :العوامل االجتماعٌة -

ٌة مثل المشكالت عدم القدرة على تركٌز االنتباه إلى عوامل إجتماعو دٌرجع الشرو  

أو عدم القدرة على التكٌؾ  بٌن الوالدٌنتواصل االنفصال أو النزاع الم األسرٌة كالطالق أو

 (.1020معوض،أورد فً: ) البطالةاالجتماعً، أو بسبب مشكالت مالٌة كقلة الدخل أو 

 

 أهمٌة اإلنتباه: -8

ٌعد االنتباه عملٌة حٌوٌة تكمن أهمٌتها فً كونها أحد المتطلبات الربٌسٌة للعدٌد من           

ٌمكن أن ٌدرك الفرد ما ٌدور فبدونه ال  والتذكر، التفكٌر والتعلملعقلٌة كاالدراك العملٌات ا

قد ٌواجه صعوبة فً عملٌة التذكر مما ٌنتج عنه الوقوع فً العدٌد من األخطاء حوله و

تركٌز  االنتباه ٌساعد (1008الزؼول، أورد فً: )سواء على مستوى التفكٌر أو األداء 

ٌع المعلومات حول المنبهات حتى ٌتمكن بتجم الخارجٌةمعرفٌة على المنبهات العملٌات ال

و إذا كنا ؼٌر قادرٌن على  كما نحتاج إلى االنتباه لتنسٌق وضبط األداءتعامل معها، ٌالتً 

الملٌجً، أورد فً: ) ن على التفكٌر أو القٌام بعمل ماإنتقاء المعلومات سوؾ نكون ؼٌر قادرٌ

1004.) 
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 لإلنتباه:النظرٌات المفسرة  -9

مراحل بناء المعلومات تختلؾ النظرة إلى موضوع االنتباه من حٌث دوره فً      

التً تتلخص و لذلك ظهرت العدٌد من النظرٌات التً تفسر حدوث عملٌة االنتباه ومعالجتها

 فٌما ٌلً:

  :1958 )نظرٌة المرشح(Broadbent   نموذج -1

التً تقول أن العالم الخارجً االنتباه وى النظرٌات حول تعد هذه النظرٌة من أول

 ،من اإلحساسات التً ال ٌمكن معالجتها معا فً منظمة اإلدراك المعرفٌة ٌتألؾ من الكثٌر

إهمال بعضها األخر، لذلك إقترح إلى توجٌه االنتباه إلى بعضها و األمر الذي ٌدفعنا

)أورد فً: معالجة المعلوماتجز أثناء مراحل برودبنت فكرة وجود المرشح الذي ٌعمل كحا

ٌفترض أن رشٌح الذهنً لالنتباه اإلدراكً وو ٌطلق على هذا النموذج الت (.1001سلٌم،

فبعض المعلومات التً تحظى  ن سابقا لمرحلة التحلٌل اإلدراكًاالختٌار أو الترشٌح ٌكو

تها  ال تمر بمراحل معالجفٌا  لكً ٌتم تجهٌزها وبانتباه أقل أو التً ال ٌكون االنتباه إلٌها كا

 الشكل التالً ٌوضح ذلك:و التحلٌل اإلدراكً أو ٌتم تجاهلها خالل هذه المرحلة

 

)أورد فً: عوض ّللا المعالجة المبكرة   :Broadbentنموذج ٌوضح  :(22)رقم  شكل 

 :(1002،وآخرون

م
2

  

م
1

 

 

 الترشٌح أو االختٌار                          

ا باسم نظرٌة والذي أصبح معروف (Broadbent)تعدٌال لنموذج  (Treisman, 1970)اقترحت

حٌث ٌفترض هذا النموذج أن رسالة معٌنة ٌتم إضعافها أو تخفٌفها  التخفٌض أو اإلضعاؾ

التسجٌل 

الحسً و 

 التخزٌن

.....

.....

.....

.. 

التحلٌل 

 اإلدراكً

انتقاء اختٌار و

 اإلستجابة
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)أورد فً: ولٌس تنقٌتها أو تصفٌتها على أساس خواصها الطبٌعٌة أو المادٌة 

 (.1002أندرسون،

أن كل المعلومات  (Deutch et Deutch,1983)ترى نظرٌة االختٌار المتأخر لكل من 

ٌتم معالجتها كاملة بدون إضعاؾ وتخفٌؾ، وأنه ال توجد حدود للقدرات فً النظام 

عملٌة تحدث رهما إلى أن القدرات محدودة فً نظام االستجابة .اإلدراكً، وتتجه وجهة نظ

)أورد فً: أندرسون،  االنتقاء بعد أن ٌكون المثٌر اإلدراكً قد أجرى تحلٌال للمحتوى اللفظً

1002 .) 

 :1973 (Kahnemen ) لـ سعة االنتباه نظرٌة -2

فً هذه النظرٌة أن سعة االنتباه ٌمكن أن تتؽٌر تبعا  (Kahnemen, 1973)ٌفترض      

ففً الوقت الذي ٌنتبه فٌه الفرد إلى  مة التً نحن بصدد االنتباه إلٌهالتؽٌرات متطلبات المه

مهمتٌن مختلفتٌن فإن سعة االنتباه ٌمكن أن تتؽٌر تبعا لتؽٌر مطالبها، فقد ٌزداد االنتباه إلى 

إلى األخرى مع عدم  لبها فً الوقت الذي ٌقل االنتباهأحدهما نظرا لزٌادة صعوبة مطا

م من تؽٌٌره االنتباه بالرؼأن  Kahnemenو ٌؤكد  .(1008الزؼول،  أورد فً:) تجاهلها كلٌا

ازن خالل جمٌع مراحل المعالجة. األخرى فهو ٌستمر على نحو متوبٌن المهمة األولى و

ٌرى أٌضا أنه فً حالة زٌادة متطلبات إحدى المهمات بحٌث ٌستوجب الطاقة العلٌا من و

 (.1001)أورد فً: سلٌم، االنتباه

همات أو اعتمادا على هذه النظرٌة فإن االنتباه ٌمكن توزٌعه على نحو مرن إلى عدة مو

باإلضافة إلى عوامل صعوبتها النسبٌة عملٌات فً الوقت نفسه، وذلك اعتمادا على أهمٌتها و

 (.1001سلٌم، أورد فً:) لق بالموقؾ أو ترتبط بالشخص ذاتهأخرى تتع

نستنتج أن سعة االنتباه ٌمكن أن تتؽٌر تبعا لتؽٌرات متطلبات المهمة، فالمهمات أو 

المثٌرات ؼٌر مألوفة تتطلب التركٌز أكثر علٌها وبذل طاقة وجهد كبٌرٌن للتعرؾ علٌها 

 اه للمهمات األخرى المعروفة والمألوفة. فً حٌن ٌقل االنتب

 نظرٌة االنتباه متعدد المصادر:  - 3

تفترض هذه النظرٌة أن االنتباه ٌجب أال ٌنظر إلٌه على أنه عبارة عن مصدر أو طاقة 

محددة السعة )أحادٌة القناة( وإنما ٌعتبر مصدر متعدد القنوات، لكل منها سعة معٌنة 
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ومخصصة لمعالجة نوع معٌن من المعلومات. كما تفترض أن االنتباه ٌمكن توجٌهه إلى 

أكثر من مصدر للمعلومات وٌستمر خالل مراحل معالجة المعلومات دون أي تداخل فٌما 

 (.1001سلٌم، أورد فً:)بٌنها أو تأثر مستوى االنتباه الموجه إلٌها 

أن  (Wekens,1992)و (Reynolds,1972) و (,7711Mecleod)فً هذا الصدد كل من  ٌؤكد

منفصلة عن بعضها البعض إلى أنواع مختلفة ٌمكن أن ٌكرس عبر قنوات مختلفة و االنتباه

من المعلومات عبر مراحل المعالجة المختلفة دون حصول أي تداخل فً االنتباه فٌما بٌنها، 

الموضوعات المراد  فعلى سبٌل المثال أثناء الطباعة ٌمكن تكرٌس االنتباه فً قراءة

اإلستماع إلى الموسٌقى الضؽط على أقراص لوحة الطباعة، وتحرٌك األصابع ب  طباعتها،

 .(1008الزؼول، أورد فً: )  باألخرىفً الوقت نفسه دون أن تتأثر أٌة مهمة 

م فً ٌظهر من خالل ما سبق أّن اإلنسان ٌستقبل معلومات كثٌرة وبإمكانه القٌام بالعدٌد من المها     

 نفس الوقت.

 نظرٌة إختٌار الفعل: - 4

األساسٌة فً عملٌة  اآللٌةأن اختٌار النشاط أو الفعل هو  (Neumann,1987) ٌفترض 

، فالفرد ٌحدد انتباهه فً أي لحظة من اللحظات من أجل تحقٌق هدؾ فً توجٌههاالنتباه و

. (1001سلٌم، أورد فً: ) ٌنظر إلى شًء أو ٌستمع إلى صوت( معٌن ) ٌركض، ٌقرأ أو

سٌة أو ٌواجه عدة ٌرى أن الفرد فً أي لحظة من اللحظات ٌستقبل العدٌد من المنبهات الحو

على  ابناءاختٌار الفعل المناسب و لكن المحصلة النهابٌة لالنتباه تتوقؾ علىمثٌرات معا و

أورد ) أخر ظرا لتوجٌه االنتباه إلى فعلعملٌة االختٌار ٌتم كبح العدٌد من العملٌات األخرى ن

فً  صعوبة فً إدراك وتنفٌذ المهمات األخرى بحٌث ٌنتج عن ذلك .(1008الزؼول، فً: 

 Neuman  حٌن ٌتم أداء الفعل أو المهمة التً تم توجٌه االنتباه إلٌها على نحو سهل، فحسب

إنما و ب أن االنتباه طاقة محدودة السعةإن التداخل فً االنتباه بٌن مهمتٌن ال ٌحدث بسب

ٌرى أن اختٌار الفعل لتوجٌه االنتباه ل المراد تنفٌذه أو القٌام به، وبب عملٌة اختٌار الفعبس

 (.1001سلٌم، أورد فً: ) هذا الفعل والحاجة إلى تنفٌذه  أهمٌة إلٌه ٌعتمد على مدى

 لكّنه ٌختار الفعل المناسبو ٌستقبل الفرد فً حٌاته الٌومٌة العدٌد من المؤثرات الحسٌة     

ثٌر أو الفعل الذي ٌحقق هدفه، وٌستبعد المثٌرات التً ال تهمه وٌقوم بتركٌز انتباهه على الم

 القٌام به وذلك نظرا لمدى أهمٌته بالنسبة له.الذي ٌرٌد تنفٌذه و
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 مّلحظة االستجابة: نظرٌة االنتباه و 5

 Strou، فحسب تعتبر هذه النظرٌة انتقابٌة شاملة لكل نظرٌات األداء فً األعمال التٌقظٌة

العامل األساسً الذي ٌؤدي إلى اإلنخفاض فً التٌقظ هو إزاحة االنتباه نحو أحداث  (    )

 .(1002الفخرانً،أورد فً: ) داخلٌة أو أحالم الٌقظة أو أحداث داخلٌة لٌست لها عالقة بالعمل

 

 إضطرابات اإلنتباه -20

 مفهوم إضطراب االنتباه:  -

فرط النشاط عٌة من إضطرابات قصور االنتباه وبأنها أنماط فر االنتباهتعرؾ إضطرابات 

المعرفٌة التً تتعلق بالوظابؾ الدماؼٌة والعملٌات العقلٌة ومن صعوبات التعلم النمابٌة وٌعد 

قصور االنتباه وٌقصد ب  .فهو عجز تعلٌمً جها المتعلم فً تحصٌله األكادٌمًالتً ٌحتا

من نشاط  التؽٌرات المتكررةوٌتمٌز بالقابلٌة للتشتت و صعوبة تركٌز االنتباه لفترة طوٌلة

 المجهود عدم بذلؼٌر مكتمل إلى نشاط أخر وأخطاء ناجمة عن عدم العناٌة وعدم التنظٌم و

 صعوبة االنتباه المستمرو  اإلندفاعٌة إلصؽاء، عدم اإلستجابة لألسبلة،التباعد العام: عدم او

 (.1008خلٌفة، أورد فً: )

 

 صعوبات االنتباه:مظاهر  -

األطفال عدم قدرتهم على تركٌز انتباههم أو تنظٌم نشاطهم الذهنً نحو شًء  ٌظهر لدى

النشاط الزابد من الخصابص ذهن وتشتت االنتباه وال دحدد لفترة طوٌلة، فالقابلٌة لشروم

 الذهن أو تشتت االنتباه دت التعلم، فهناك من ٌعانً من شروالممٌزة لألطفال ذوي صعوبا

و قد حددت جمعٌة الطب النفسً األمرٌكٌة فً دلٌلها  أثناء االستماع أو المشاهدة أو القراءة

 التشخٌصً أعراض إضطرابات االنتباه األساسٌة فً المظاهر األتٌة:

 الفشل فً إنهاء المهام التً بدأها. -

 ظهور مالمح عدم اإلستماع. -
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 قابلٌة التشتت بسهولة. - 

تطلب اإلبقاء على عملٌة المهام الدراسٌة أو المهام التً ت صعوبة التركٌز على -

 (.6002أخرون،محمود سالم و أورد في: )اإلنتباه

ال ٌحاول ، فعندما ٌفشل فً عمل ما ٌتركه واإلنتقال من نشاط إلى أخر دون إتمام األول -

 إكماله أو التفكٌر فً إنهابه.

ٌة للّنهاٌة مثل: متابعة برنامج عدم القدرة على متابعة معلومة سماعٌة، أو بصر -

ٌّنة، فهو ال ٌستطٌع أن ٌحدد هدفا لحركته ففً طرٌقه إلنجاز عمل  تلفزٌونً، أو لعبة مع

 ما ٌجذبه شًء أخر.

 الفوضى.عدم الترتٌب و -

مع عدم تأثٌر العقاب        ٌفشل فً إتباع األوامر بحٌث باألوامر اللّفظٌة االلتزامعدم  -

 التهدٌد فٌه.و

الدرس والّتجول فً الصؾ  ءن أن ٌخرج من مقعده أثناٌمكٌستطٌع البقاء فً مقعده وال  -

 ألشٌاء أخرى ؼٌر التً ٌقوم بها. انتباههمن الّسهل شد و

 ٌجد صعوبة فً إتباع الّتعلٌمات المعطاة له.

 ٌلعب بطرٌقة عدوانٌة فظة، و ٌتكلم فً أوقات ؼٌر مالبمة. -

 ون تفكٌر.ٌجٌب عن األسبلة بسرعة د -

 .اآلخرٌنؼالبا ما ٌقاطع و الدور انتظارٌجد صعوبة فً  -

 (.1020 ،ٌاسرأورد فً: ) وٌضٌع أشٌاءه الّشخصٌةكثرة الكالم  -

( إلى أن األطفال  اللذٌن ٌعانون من إضطراب 2114ٌشٌر دلٌل التشخٌص اإلكلٌنٌكً ) 

 القسم لنزل، فالمتعلم داخماإلنتباه لهم خصابص عدٌدة سواء كان ذلك فً المدرسة أو فً ال

إنهاء  بحٌث ٌجد صعوبة فً االندفاعٌةتظهر علٌه مؤشرات ٌواجه صعوبات انتباهٌة و

ؤهم فً اإلختبارات التً تزداد أخطام بعدم الدقة وتتسم أعمالهاألعمال التً تطلب منه، و
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ون  ٌكرهخبرة، و ؼالبا ما عة المهام التً تتطلب جهد عقلً وو ٌفشلون فً متاب تعطى لهم

زل فتتضح الصعوبات اإلنتباهٌة فً عدم نالتنظٌم أما فً المالنشاط الذي ٌتطلب التركٌز و

 (.1008)أورد فً: خلٌفة، اإلستجابة للتعلٌمات

فً  الذٌن ٌعانون من إضطرب ( قسم األطفال2112و فً دراسة قام بها إبتسام السطحٌة ) 

 : (1008خلٌفة، )أورد فً: هً إلى أربع فبات و االنتباه

 فقط. نتباهاالأطفال لدٌهم إضطراب فً  -

 أطفال لدٌهم إضطراب فً االنتباه مع فرط النشاط. -

 أطفال لدٌهم إضطراب فً االنتباه مع صعوبات التعلم. -

 .مع فرط النشاط وصعوبات التعلمأطفال لدٌهم إضطراب فً االنتباه  -

 

 أنواع إضطرابات االنتباه: -11

العقلً فً  ضعؾ القدرة على تركٌز الجهد ٌقصد به فرط النشاط:االنتباه مع إضطراب  -

العالٌة  واالستثارةالمهام المطلوبة نتٌجة التشتت  المعرفٌة ألداءاألحداث األكادٌمٌة و

 (.1008)أورد فً: خلٌفة، واإلفراط فً النشاط الحركً عٌةاالندفاو

تركٌز الجهد العقلً فً المهام  تشٌر إلى ضعؾ القدرة على اإلضطرابات المعرفٌة لّلنتباه: -

ستمرار فً النشاط لفترة زمنٌة عن طرٌق إستخدام اإلنتباه األكادٌمٌة التً تتطلب اإل

 (.1008)أورد فً: خلٌفة، اإلختٌاري البصري أو االنتباه السمعً أو االنتباه

الدافعٌة مثل مجموعة من الخصابص اإلنفعالٌة و تشٌر إلى االضطرابات االنفعالٌة لّلنتباه: -

تمرار فً أداء المهام التً تؤثر على االسالتشتت السرٌع، المزاج المتقلب واإلحباط أو 

 (.1008)أورد فً: خلٌفة، األكادٌمٌة

العضوٌة و ر إلى مجموعة من الخصابص الجسمٌةتشٌ االضطرابات الفسٌولوجٌة لّلنتباه: -

ؼٌر حركات الكثٌرة وظهر فً صورة التل أثناء أداء المهام المختلفة والطف على ظهرتالتً 

خلٌفة، أورد فً: ) عدم االستقرار فً المكانالمنتظمة، وعدم إنتظار دوره فً اللّعب، و

1008.) 
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 األطفال: لدىتطور االنتباه  -12

 الطفل من خالل ثالث مراحل متسلسلة هً: لدىٌتطور االنتباه      

حد لفترة طوٌلة دون االلتفات إلى على شًء وا : ٌركز الطفل انتباههمرحلة االنتباه المفرط -

وال ٌلتفت إلى  على زر فً مالبس من ٌقوم بحمله انتباههى كأن ٌركز الطفل أخر األشٌاء

)أورد فً:  فقد ٌصنؾ بأّنه ٌعانً من التوحد هذه الحالة عنده استمرتإذا ؼٌره و

  .(1001العزة،

بدون تركٌز مثل انتباهه من شًء إلى أخر بسرعة و : ٌؽٌر الطفلمرحلة االنتباه القصٌر جدا -

ر على أٌة لعبة لفترة من الوقت ال ٌستقو باستمرارركض من لعبة إلى أخرى الطفل الذي ٌ

)أورد فً: صنؾ بأّنه ٌعانً من ضعؾ االنتباهالطفل بإظهار هذه الحالة فقد ٌ استمرإذا و

 .(1001العزة،

جٌد ما بٌن االنتباه القصٌر واالنتباه بشكل  انتباهه: ٌحول الطفل االنتقائًمرحلة االنتباه  -

 .( 1001)أورد فً: العزة، على النجاح فً بٌبة التعلم الصفًهذا النمط ٌساعد الطفل المركز، و

 

  الطفل : لدى ة فً االنتباهتالعوامل التً تسبب بحدوث مشكّلت مؤق -13

قد ٌظهر لدى الطفل ضعؾ فً تركٌز االنتباه لفترات قصٌرة أو طوٌلة نتٌجة عوامل      

 : (1001)أورد فً: العزة، مختلفة وهً

 بطء النمو النفسً.عدم النضج و -

 صعوبات التعلم. -

 القلق. -

 اإلكتباب. -

 ضعؾ الدافعٌة. -

 قلة النوم. -

 سوء التؽذٌة. -

 المناسب.الملل لعدم وجود التحدي  -

 ة الدرقٌة.نقص إفراز الؽد -
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 العوامل المشتتة للٌقظة: -14  

بدراسة تعتمد على المقارنة بٌن الضوضاء على شدة  (Wilkinson, 1963)قام      

(100DB) ، وجود عالقة قوٌة بٌن هذٌن المتؽٌرٌن حٌث  تبٌن من خاللهاوالحرمان من النوم

ٌرفع من أداء لعمال الذٌن استفادوا من النوم وٌعمل الضوضاء على تشتٌت األداء لدى ا

  .العمال المحرومٌن منه

راسات التً اهتمت بهذه الظاهرة والتً دخلت فً أما بالنسبة للتعب فالقلٌل من الد     

هذا المصطلح للتجربة أو  إخضاعصعوبة تطبٌق أو  إلىالسبب ٌرجع دراسة الٌقظة و

الذاتٌة المعبر سمح بتحلٌله بعٌدا عن األحاسٌس وبمعنى تحدٌد المؤشرات السلوكٌة التً ت

 -ٌه هو المستوى العصبً الفرد، فالمستوى الوحٌد الذي تم تحدٌد الٌقظة ف قبلعنها من 

تردد التً تتمٌز بالات التً تحدث على مستوى العضلة والذي ٌقابل التؽٌرالعضلً و

هذه الظاهرة نقص فً التركٌز العضلً أما ٌصاحب ،  (50Hz)والتكرار العالً حوالً

التً عدم القدرة على االستجابة وبالذي ٌترجم عادة سبة للتعب الذهنً فٌصعب تحدٌده وبالن

)أورد ٌنتج عنها انخفاض فً الٌقظة الحرمان من النوم و إلى إرجاعهاٌتم 

 .Camus,1995)في:

 

 

 أسباب إضطرابات عملٌات االنتباه: -15

 العوامل منها:األطفال إلى عدد من األسباب و لدىتعود أسباب إضطرابات االنتباه 

 العوامل العصبٌة:  -

      (صعوبات االنتباه)أطفال  لدىتلعب العوامل العصبٌة دور فً اضطرابات االنتباه 

 & Zametkin)أثارها على األداء المدرسً، فلقد أشارت الّدراسات التً أجراها  وٌظهر

al,1990 ) انخفاضالمتحدة األمرٌكٌة إلى المعهد القومً للّصحة العقلٌة فً الوالٌات و 

بٌنما  .جلوكوز إلى المناطق عن الضبط والتحكم فً اإلنتباه واألنشطة الحركٌةمعدل تدفق ال
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أّن اضطرابات نقص االنتباه التً ٌعانً منها أطفال ترجع إلى  (     ,Riccio & al) ٌرى 

 .عدم فاعلٌة الّنواقل العصبٌة

الضبط اإلستثاري مفهوم مرتبط بالمقاٌٌس الفسٌولوجٌة مثل  :ستثارينظام الضبط اإل خلل -

تهٌبة الجهاز العصبً المركزي ضؽط الّدم، وٌقصد به استعداد ومعدل ضربات القلب و

الجهاز العصبً المركزي  فً المستوى األمثل لالستثارة، ٌختلؾ مستوى استثارةلٌكون 

باختالؾ الوقت على مدى الٌوم ففً الصباح الباكر ٌكون منخفضا و كذلك فً أخر اللٌل 

ٌّة تعمل على تنشٌطه، فاألطفال الذٌن  بٌنما ٌكون مرتفعا إذا توافرت له عوامل دافعة قو

ستثاري رط النشاط ال ٌعمل نظام ضبطهم اإلفالنتباه ونون من مشكالت اضطراب اٌعا

، مما ٌجعلهم ؼٌر قادرٌن بالكفاءة المطلوبة فهم مستثارون بصورة مفرطة طوال الوقت

نجحوا فً اختٌار لو ام والمواقؾ المختلفة، حتى وعلى اختٌار االستراتٌجٌات المالبمة للمه

فها فً المواقؾ المختلفة على النحو استراتٌجٌاتهم المالبمة فهم ؼٌر قادرٌن على توظٌ

 (.1002) أورد فً: البطاٌنة،منهم، مما ٌنعكس سلبا على أدابهمالمطلوب 

اثٌة وتأخر الّنمو : تؤثر العوامل البٌولوجٌة ذات األصول الورالبٌئٌةالعوامل البٌولوجٌة و -

والعوامل   األمراض المزمنة ذات االرتباط باضطرابات االنتباهفً المراحل الحرجة و

 (.1002البطاٌنة،أورد فً: )  البٌبٌة الّنفسٌة واالجتماعٌة

 

 استراتٌجٌات عّلج صعوبات االنتباه: - 16

لتحسٌن سلوك االنتباه تتخذ عدة إجراءات من أجل تحسٌن قدرة المتعلم على االنتباه من 

 بٌنها:

  على تركٌز اإلنتباه: التدرٌب  -

ترك باقً مهمة ذات العالقة بموضوع الدرس والمثٌرات اللتوجٌه انتباه المتعلم نحو 

إزالة و بد من تبسٌط المثٌرات المقدمة وتقلٌل عددهاالمثٌرات على هامش الشعور ال

ٌستوعبها، إستخدام المثٌرات والخبرات و ٌلم بهاتها حتى ٌستطٌع أن ٌنتبه إلٌها وتعقٌدا

ّن التعود على المثٌرات ٌجعل المتعلم ٌمل ؼٌر المألوفة حتى تلفت انتباه الطالب ألالجدٌدة و
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االنتباه مثل اإلستعانة بالعٌن والسمع فً تعلم توظٌؾ أكثر من حاسة و نشاط فً  منها.

 .(1002) أورد فً: عوض ّللا ،لدروس العلمٌة والفنٌةالكتابة إضافة إلى اللمس فً االقراءة و

 التالٌة:ذلك باالستعانة باإلجراءات و :زٌادة مدة االنتباه -

أورد فً: ) ٌز ومكافأة الزٌادة فً االنتباهالعمل على تعزو توفٌر فترات الراحة بٌن المهام

 .(1002عوض ّللا ،

أسهل الطرق لجذب االنتباه فمثال ٌمكن للمعلم أن ٌنتقل إلى جوانب  تؽٌٌر المكان هو أحد -

 .قسمؼرفة ال

 فالجدٌد ٌضمن حصول االنتباه. توازناالقدٌم ٌشكل الربط بٌن الجدٌد و -

مثل فً التً تتأن ٌستفٌد من طرٌقة عرض المادة وٌمكن للمعلم تؽٌٌر نبرة الصوت و -

 .(1001 سلٌم،أورد فً: )خصابص المثٌرات: كالشدة والجدة واإلختالؾ والتكرار

 

 مدة ٌقظة األطفال: -17

السؤال المطروح ما هً مدة العمل المتواصل التً ٌمكن أن نطلبها من األطفال              

)باإلضافة إلى تؽٌرات وقت الٌقظة، الفترات القصٌرة جدا، والحاجة إلى االنفصال عدة 

مرات فً الٌوم(، تختلؾ األعداد المقترحة للعمل المتواصل من طرؾ األخصابٌٌن ولكّنها 

متواصلة، أرقام هذان الجدوالن تعودان إلى دراستٌن  د ساعة عمل طوٌلة وتتفق على إٌجا

األطباء( سنة  لمتمدرسٌن ) تتكون من األساتذة واألولى لدراسة جمعٌة دفاع الشباب ا

 2101دلٌل الصحة المدرسٌة الّذي ظهر سنة   طرؾ، و الّثانً أرقام مقدمة من 2112

 )أورد في:دلٌل الصحة المدرسٌة قبلمن  2101سنة  ٌوضح األرقام المقترحة :(14رقم ) جدول

(Crépon,1983: 

 المدة القصوى لفترة من االنتباه متواصل الفئة العمرٌة

 دقٌقة 22 سنوات 2-2

 دقٌقة 10 سنوات 2-20

 دقٌقة 12 سنة 20-21

 دقٌقة 00 سنة 21-22
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 )أورد في: جمعٌة دفاع الشباب المتمدرسٌن قبلمن  2122ٌوضح األرقام المقترحة سنة  :(15رقم ) جدول

(Crépon,1983. 

 المدة القصوى لفترة من االنتباه المتواصل الفئة العمرٌة

 دقٌقة 00إلى  10 سنوات 8 -2

 دقٌقة 02إلى  12 سنوات 8-20

 دقٌقة 40إلى  00 سنة 20-22

الدرس  أنّ  سنة فً المدرسة 21-22تبٌن من خالل مالحظة األطفال البالؽٌن من العمر   

األستاذ مع إمكانات األطفال،   توافقٌمن جهة ودقٌقة بدال من ساعة  42 مدةٌدوم  الفعلً

 22انتباههم: األولى ما بٌن  األطفال وقتٌن من انفصال الوتٌرة فًٌعرؾ  الثانٌة من جهةو

دقٌقة، هذه الظاهرة من االنفصال تكون أقل بكثٌر  02و 12الّثانٌة ما بٌن دقٌقة و 10و

 .Crépon,1983) )أورد في: متعلم( 22-20م الدروس فً أفواج )عندما تقد

سنة سلسلة من المهام  22-20اقترح فً دراسة أخرى على األطفال البالؽٌن من العمر 

ٌدون من الوقت، فإذا لم تقدم فترات من الّتً ٌمكن أن ٌقضوا فٌها ما ٌرلٌدوٌة وفكرٌة وا

ً نضع األطفال ف ولما دقٌقة 80-20ى األطفال تشبع خالل ٌظهر عل الراحة خالل االختبار

 .Crépon,1983) )أورد في: دقٌقة200فترتٌن من الراحة ذات دقٌقتٌن تمتد الفترة 

هذا المتواصل، ول فً قدرات االنتباه ٌجب اإلشارة إلى وجود فروق فردٌة بٌن األطفا

لب منهم البقاء جالسٌن، هادبٌن حقٌقً لدى األطفال الّذٌن ٌدخلون إلى االبتدابً بحٌث نط

ٌقدر متوسط مدة وحٌن أّنهم أتوا من بٌبة مختلفة عن الروضة. ً طوٌلة فوفعالٌن لفترات 

 دى بعضل قابقد 2-20ٌقة ٌمكن أن تنخفض إلى دق10إلى  22 بـهذا العمر  االنتباه فً

بذلك ٌجب أن نقر بوجود نظام فً فبة ؼٌر المستقرٌن و الذٌن ٌمنكن تصنٌفهماألطفال 

  .  Crépon,19) )أورد في:كثؾ مالتدرٌب الشٌبا فشٌبا ٌمكننا تحسٌن قدراتهم براحة و-عمل
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 :لطفلاللنشاط الفكري لدى  واألسبوعٌة التغٌرات الٌومٌة -18

 :لطفلاللنشاط الفكري لدى  التغٌرات الٌومٌة -

خالل الٌوم تناوبٌن من األوقات ٌوجد  هأنّ  ,Testu)        التً قام به عمالاألأظهرت      

معظم األعمال توصلت  اكم .قدرات معالجة المعلومةو االنتباهواألوقات الضعٌفة فً القوٌة 

لطفل نفس الملمح الكالسٌكً لدى اجرٌت على تطور األداءات الفكرٌة األوروبٌة التً أ

 ظهٌرةفترة الفً  انخفاضاألداءات خالل الصبٌحة المدرسٌة ٌتبعه  بارتفاعالذي ٌتمٌز 

السادسة اإلستٌقاظ على الساعة ف ،ةرٌترتفع الٌقظة من جدٌد خالل فترة ما بعد الظهل

مستوى : ٌكون على الساعة الثامنة ونصؾخول إلى القسم دالو السابعة تماما -ونصؾ

فً حوالً  تثاؤب، تمدد، إنخفاض، هدوء، أحالم الٌقظةارتفاع ترددات الٌقظة ضعٌؾ، 

معدل  أن ارتفاع )        locy تأظهركما  .التاسعةإلى الساعة الثامنة ونصؾ الساعة 

معظم المتعلمٌن أقل  ، ٌكونٌعنى رد فعل دفاعً ورفض المعلومة (HR) ضربات القلب

تبٌن أن بعد ساعة من اإلستٌقاظ على  (Martinique)ٌقظة، نفس الدراسات فً مارتٌنٌك 

 Estruch, 2003). )أورد في: ٌظهر ضعؾ الٌقظة  الثامنةالساعة 

،        Montagner أبحاث الكرونوبٌولوجٌن والكرونونفسٌن إلى نتابج مقارنة  توصلت   

                   Testu  ،Koch et al        ،       Montagner et al   ،Leconte 

Lamber       ،        Montagner et Testu  ،Testu et Clarisse, 1999   ،Jeunier et 

Devolvé              ،Baillé 1983, Lecont Lamber 1994, Feunteum 1994,2000 

الٌوم المدرسً وقتٌن وقت  خالل اإلبتدابٌة ٌوجدٌمكن تلخٌص البٌانات:  أنه فً المدرسة و

قدرات اإلنتباه، و بإرتفاع مستوى الٌقظة العصبٌة والسلوكٌة لدٌه إحتمال قوي ٌتمٌزقوي و

  .نوم ٌقظة وتٌرةكفاءة قدرات تحلٌل المعلومة، أكثر أداء من األوقات األخرى المرتبطة ب

، والنصؾ صباحا إلى الثانٌة عشر زواال الساعة التاسعة  بٌنماهذه األوقات القوٌة  تظهر

 الساعة الخامسة مساءو الساعة الثانٌة بعد الظهر والساعة الثانٌة والنصؾ بعد الظهر بٌنو

التؽٌرات أكثر أو أقل حسب طبٌعة الصعوبة، أو تكرار ترتفع األٌام، حسب عمر الطفل و

الطفل، الوسط االجتماعً  الٌوم،المهمة، العمر، القسم، تواجد أو عدم تواجد القٌلولة، 

 :درسٌةبداٌة الصبٌحة الم ٌظهر فًالوقت الضعٌؾ أّما  الثقافً، المهنً ومتؽٌرات أخرى.و

 .التعلمصعوبات تعٌق الطفل للفهم و
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مدة النوم اللٌّلً ٌحتاج إلى مستوى وكما أظهرت أبحاث النوروبٌولوجٌا أّن الّدماغ بعد      

بالتالً بل لإلستجابة للمثٌرات البٌبٌة ولٌكون الفرد قا معٌنة للٌقظة تختلؾ من فرد ألخر

األطفال من كل األعمار ) التثاؤب، ؼلق العٌنٌن،  لدىمن مؤشرات عدم الٌقظة لٌلها، وتح

من الساعات التاسعة ونصؾ  -التاسعةعلى الساعة  (اإلسترخاء على الطاولة التوتر الدابم

إضطراب وتٌرة نوم و ت تراكم  نقص النوممن جهة بصعوباهذه الصعوبة ترتبط الالحقة، 

 )أورد في: من جهة انعدام األمن العاطفً عالقة بما ٌعٌشه الطفل فً حٌاته الٌومٌةٌقظة و

  .arnulf)       ,دون سىة

 ،صحة الطفلو لوطنٌة للطب تنظٌم الوقت المدرسًفً تقرٌر األكادٌمٌة ا Touitou أكد    

سنة فاألطفال ٌأتون إلى المدرسة متعبٌن ألن 00ما قاله الكرونوبٌولوجٌن منذ لم ٌتؽٌر 

 التاسعةثم ترتفع قدراتهم تدرٌجٌا إبتداء من الساعة  الثامنة ونصؾاألقسام تبدأ على الساعة 

الساعة الثانٌة بعد حتى  ةرٌسا ثم تنخفض فً بداٌة الظه22 -20لتعرؾ أول ذروة حوالً 

 )أورد في: الساعة الرابعة مساء -الثالثة بعد الظهر الساعة حوالً ا فًتهثم تستعد ذرو الظهر

(Bretou & Durand, 2010.  

بأّن هذه التؽٌرات تظهر لدى التالمٌذ البالؽٌن من  2180سنة  Bailléو  Testuبٌن كل من  

% 10األحجام(، حٌث أن لهم لتمارٌن الرٌاضٌات ) الضرب وسنة أثناء تحل22ٌ- 20العمر 

% على 22و ،أكثر على الّساعة الحادٌة عشر وعشرٌن دقٌقة من التالمٌذ ٌدركون األحجام

% على الّساعة الّثامنة صباحا وعشرٌن دقٌقة 20نسبة عشرٌن دقٌقة، والّساعة الرابعة و

 Rapport institut national de la santé et de )أورد في:أربعٌن دقٌقة الّساعة الواحدة وعلى و

la recherche médicale, 2001.) 

 Halbergالنشاط الفكري التؽٌرات الٌومٌة للٌقظة و حول بدراسات الكرونوبٌولوجٌن قام     

إلظهار أي وقت   بفرنسا Testuو Fraisseو Reinberg ، أوالوالٌات المتحدة األمرٌكٌةفً 

األداء النفس تقنً ٌرتفع من لتؽٌرات الٌومٌة لمستوى الٌقظة وأكثر كفاءة فا ٌكون فٌه المتعلم

ثم ترتفع مرة  ظهٌرةفترة ال من جدٌد فًتنخفض ل بداٌة إلى نهاٌة فترة الصبٌحة المدرسٌة

أٌام األسبوع  دى جمٌع لتالمٌذ خاللهذا المنحنى لٌظهر  .ةرٌأخرى خالل فترة ما بعد الظه

ٌعانً من ن وتٌرة نوم ٌقظة ال تحترم خالل نهاٌة األسبوع مما ٌجعله ماعدا ٌوم اإلثنٌن أل

للمقاومة هً نهاٌة شهر أكتوبر وبداٌة  الفترة السنوٌة المنخفضة. أّما صعوبة ٌوم اإلثنٌن
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ال فهم ٌجب أن ٌعٌشوا فً نهاٌة فٌفري تمثل نوعان من األوقات الحرجة لألطفنوفمبر و

 Fédération) )أورد في:   عطلةٌوم  22أسابٌع من الّدراسة و 2ألمثل هو اتناسق وتناوب و

des conseils de parents d’élèves      . 

أن أؼلبٌة  Institut national de la santé et de la recherche medicaleورد فً تقرٌر      

أدابهم الفكري ٌقظتهم و تؽٌرت سنة(22-2) البالؽٌن من العمر متعلمً المستوى اإلبتدابً

من قبل  الوالٌات المتحدة األمرٌكٌةفً  2122حسب الجانب الكالسٌكً الذي أظهر عام 

Gates ،أٌضا فً برٌطانٌا،  بل لٌس فقط فً فرنسا ملمح الٌومًالنفس توصلوا إلى و

بمانح للنشاط الفكري مقارنة  ٌومٌةألمانٌا، إسبانٌا التً تشهد إستقالل خاص فً التؽٌرات ال

ات لألداء ةالٌومٌ أن هذه التؽٌرات Testu أعلن .الٌومً: الجدول الزمنً األسبوعً والوقت

)أورد في: تأثر بعوامل عدٌد متعلقة بالحالة، المهمة أو الفرد ذاته خاصة العمر  ت

(leconte,2014. الحظ,        Montagner)  لتحكم على المستوى أّنه ٌوجد وقتٌن صعبٌن

هذه الفترات  كونتغ الؽداء، وقت فراو قسم: الدخول إلى الهما السلوكًو الفٌزٌولوجً

 االعتباربعٌن  هذه البٌانات أن تأخذٌجب وعلٌه أكثر وضوحا عند األطفال صؽار طوٌلة و

  .مدرسة من أجل مساعدة نمو األطفالحتى خارج الفً المدرسة و

النشاط الفكري للمتعلمٌن  ٌتؽٌر خالل الٌوم  أنّ  إعتبار ٌمكنبفضل الدراسات الفرنسٌة    

مستوى أّن الدراسات التً أجرٌت فً الكرونوبٌولوجٌة المدرسٌة أظهرت  بحٌث واألسبوع

ري للمتعلمٌن ٌتؽٌر خالل الٌوم النشاط الفكوأداءات الطفل فً الوسط المدرسً الٌقظة و

 Rapport : conseil de la culture de l’education et de)أورد في:خالل األسبوعو

l’environnement     5.) 

إسترجاع ما الحظة تؽٌرات ٌومٌة فً الذاكرة وبم ) Folkard        ,سمحت أعمال     

عندما ٌكون  ةرٌتم تعلمه، فما نتعلمه فً الصباح ٌسترجع أفضل مما تم تعلمه بعد الظه

اإلسترجاع فوري ) ذاكرة قصٌرة المدى( العكس ما نتعلمه فً الصباح أقل إحتفاظ مما تم 

 )أورد في: المدى( جاع بعد فترة طوٌلة ) ذاكرة طوٌلةعندما ٌكون اإلستر ةرٌتعلمه بعد الظه

conseil de la culture de l’éducation et de l’environnement     5.)  

، فالمتعلم ةرٌفً فترة بعد الّظهة تكون أفضل فً نهاٌة الّصبٌحة وألداءات الّرٌاضٌٌبدوا أّن ا

% أو على الّساعة 10بنسبة  الحادٌة عشر والنصؾ صباحا أكثر على الّساعة ٌتوافق
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بنسبة  الثامنة وعشرٌن دقٌقة صباحا % من الّساعة22بنسبة الرابعة وعشرٌن دقٌقة مساء 

 ,Estruch) )أورد في:%20بنسبة   الواحدة وأربعٌن دقٌقة بعد الظهر % أو على الّساعة20

    . 

البٌبة االجتماعٌة لٌس نفسه مع  قبلأّن تنظٌم الوقت المحدد من  1000سنة  Reinbergأكد  

التواترات الخاصة بالكابن البشري الّتً ٌجب أخذها بعٌن اإلعتبار، نفس الشًء مع الطفل 

أن  تنظٌم ؼٌر مالبم ٌؤدي إلى أسباب ٌمكنلفً الموقؾ الدراسً، فالبٌبة االجتماعٌة تضع 

 من صعوبات اكتساب التعلمات.تعتبر عامل للفشل الّدراسً و

مً على أداءات االنتباه مدة عمل األولٌاء الٌونظٌم التوقٌت المدرسً األسبوعً وتأثٌر ت دراسة -

لدراسة متؽٌر االنتباه  :سنة 11-6األسبوعً لدى األطفال المتمدرسٌن البالغٌن من العمر الٌومً و

طبق و تمدرسٌن فً القسم الخامس ابتدابًطبق اختبار شطب األرقام على التالمٌذ الم

ر جماعٌا أربع مرات فً الٌوم ) بداٌة الصبٌحة على الّساعة الثامنة صباحا، نهاٌة االختبا

على الّساعة الواحدة بعد الّزوال، و  ةرٌالصبٌحة على الّساعة الحادٌة عشر، بداٌة فترة الظه

، على الّساعة الّثالثة موزعة على أربعة أٌام فً األسبوع ) األحد ةرٌنهاٌة  فترة ما بعد الظه

لمقارنة أداءات االنتباه حسب تنظٌم التوقٌت األسبوعً تّم اإلثنٌن، األربعاء، الخمٌس(، و

تطبٌق ثالث تنظٌمات: تنظٌم أربعة أٌام ) مع األربعاء و السبت دون دراسة(، تنظٌم أربعة 

تنظٌم أربعة أٌام ونصؾ ٌوم مع السبت وم مع األربعاء صباحا )دراسة(، وأٌام ونصؾ ٌ

األسبلة الّتالٌة: هل ٌؤثر تنظٌم التوقٌت المدرسً  إلى اإلجابة علىالدراسة  هدفتوصباحا. 

ؽٌر تنظٌم التوقٌت ٌهل األسبوعً على مستوى تؽٌرات انتباه األطفال المتمدرسٌن؟ 

حسب عمر المالحظة  واتراتالت تتؽٌر ألطفال؟ هلا لدى لتواترات النفسٌةا تزامنالمدرسً 

 2-2الل تحلٌل التواترات الٌومٌة للمتعلمٌن البالؽٌن تبٌن من خ ؟حسب الجنسالطفل و

سنوات بأّن تنظٌم أربعة أٌام ٌرافقه أقل أداء عن التنظٌمٌن اآلخرٌن أربعة أٌام ونصؾ ٌوم 

اللّذٌن ال ٌظهر فٌهما فرق ظاهر فً األداءات، فٌبقى بداٌة الٌوم وقت سلبً بالنسبة لكل 

 .(      Le floc’h & al)أورد في:  األطفال

قبل إجراء تؽٌر فً التنظٌم الدراسً الجزابري كانت التؽٌرات الٌومٌة لالنتباه لدى التالمٌذ 

سنة: مرتفعة على الّساعة الّثامنة صباحا، منخفضة على الّساعة  22البالؽٌن من العمر 
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الحادٌة عشر صباحا، ترتفع من جدٌد على الّساعة الواحدة بعد الّزوال، وتنخفض على 

منخفضة  بعد تؽٌر التنظٌم الدراسً كانت التؽٌرات الٌومٌة لالنتباه. ومساءالّساعة الرابعة 

ّساعة الواحدة مرتفعة بقلٌل على التفعة على الّساعة الحادٌة عشر ومرعلى الّساعة الّثامنة و

 (.       Khelfane et al)أورد في:  مساءترتفع أكثر على الّساعة الّرابعة ّزوال وبعد ال

  :االنتباهتؽٌرات مدة ٌوضح  و فٌما ٌلً

 (.Amiot, 2007)أورد في: vermeilاالنتباه حسب تؽٌرات مدة ٌوضح  :(16جدول رقم )

 مدة اإلنتباه العمر

 دقٌقة 10دقٌقة إلى  22من  سنوات 2إلى  2

 دقٌقة 00دقٌقة إلى  10من  سنوات 1 إلى 8

 دقٌقة 40دقٌقة إلى 00من  سنة 22إلى  20

 

 :لدى الطفل التغٌرات األسبوعٌة للنشاط الفكري -

ٌوم  عدم مانح الوقتال ٌظهر ٌس والجمعة صباحا وٌوم الخم أفضل األداءاتتظهر  

 اآلباءراجع إلى أن األطفال ٌعتمدون على وتٌرة  هذاو الخمٌس الذي ٌلً ٌوم راحة

بالتالً لٌسوا مجبرون على إعادة التكٌؾ مع الحٌاة المدرسٌة ٌوم الخمٌس كما ٌفعلونه و

 ,conseil de la culture de l’environnement (Fort-de-France)) )أورد في: اإلثىيه ٌوم 

   5) 

على  2121بدراسة سنة  Testuقام  األسبوع:تجربة تغٌرات األداء المدرسً خّلل  -     

سنة، طبق فٌها 22-24األطفال الّذٌن ٌعانون من سوء التوافق الّدراسً البالؽٌن من العمر 

اختبارات نفس تقنٌة ) شطب األرقام، تركٌب الصور و الجمع( عدة مرات فً الٌوم، سجل 

خمٌس والجمعة، ت ٌومً الأفضل األداءاداءات ٌومً االثنٌن والثالثاء، وانخفاض فً األ

نهاٌة فترة ة نهاٌة الصبٌحة خاصة الثالثاء والخمٌس وتبٌن من خالل هذه الدراسة أّن فترو

 .Crépon,1983) )أورد في:خاصة الجمعة تعتبر أوقات جٌدة ةرٌما بعد الظه

ي طبق أصحاب الّدراسة اختبارات مشابهة على األطفال الصؽار فً القسم التحضٌر

داءات تبٌن من خاللها أن األوسنوات  20فً المتوسط سنوات و8االبتدابً سنوات، فً 2
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ٌبقى ٌوم الثالثاء ضعٌؾ بالنسبة والسبت لدى جمٌع الفبات تكون ضعٌفة ٌومً االثنٌن و

أفضل األداءات ٌوم الجمعة خاصة فً تظهر سنوات و20-8ل البالؽٌن من العمر لألطفا

 ةرٌٌوم الخمٌس خاصة بعد الظهسنوات و20-8لعمر ل البالؽٌن من االصباح بالنسبة لألطفا

األوقات الضعٌفة خالل الٌوم فً حوالً  تالحظسنوات. 2ألطفال البالؽٌن من العمرا لدى

الواحدة  فً حوالً الساعةبالنسبة لكل الفبات وصباحا  الثامن وأربعٌن دقٌقة ةالساع

الثالثة على الساعة سنوات و20-8ال البالؽٌن من العمرألطفا لدى بعد الظهروأربعٌن دقٌقة 

تظهر أفضل األداءات فً فً حٌن سنوات، 2ألطفال البالؽٌن من العمر ا لدى بعد الظهر

-2ال البالؽٌن من العمر ألطفا لدى الحادٌة عشر وعشرٌن دقٌقة صباحا حوالً الساعة

 في: )أوردسنوات20طفال البالؽٌن من العمر ألا لدى العاشرة صباحا على الساعةسنوات و8

(Crépon,1983. 

الثامنة وأربعٌن  أّن األداءات ترتفع خالل الصبٌحة من الساعة من خالل هذه الدراسة تبٌن

البالؽٌن من العمر  ألطفالا لدى، ثّم تنخفض ادٌة عشرة وعشرٌن دقٌقةالحإلى ؼاٌة الساعة 

ترة ما بعد سنوات فً نهاٌة ف20ألطفال البالؽٌن من العمر ا لدىتبقى مرتفعة سنوات و 2-8

أفضل تظهر ضعٌفة بالنسبة لكل األطفال،  ةرٌتكون األداءات فً فترة بداٌة الظهو. ةرٌالظه

 العمر لكبار فًا لدى األطفال ةرٌفً نهاٌة فترة ما بعد الظهفً نهاٌة الصبٌحة واألداءات 

   .Crépon,1983) )أورد في:

خالل الٌوم تتأثر بالتواترات األسبوعٌة تبٌن من خالل النتابج أّن تؽٌرات األداءات الفكرٌة 

ذ بعٌن الناتجة عن التنظٌم االجتماعً. و ٌسجل تطور مع العمر، فتوزٌع العمل ٌجب أن ٌأخ

 .  Crépon,19) )أورد في: االعتبار كل هذه المعطٌات

ٌكً الملمح الكالس ظهرٌ نصؾأٌام و 4أٌام أو  2األسبوع المدرسً ٌشمل عندما      

إنخفاض  ٌتبعه تزامن عدم ٌام ماعدا ٌوم اإلثنٌن أٌن ٌظهركل األ فًالٌومً للوتٌرة الفكرٌة 

ة األسبوع سلبً لعطلة نهاٌالتأثٌر فالمستوى األداء لدى جمٌع المتعلمٌن مهما كان عمرهم، 

أفضل المتعلمون كما ٌحقق ٌقظة   ) استٌقاظ متأخر(  –تٌرة نوم ٌمكن تفسٌره بانقطاع و

 .Estruch, 2003) )أورد في: داءات ٌوم الخمٌس والجمعةاأل
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 1فرد عمرهم  21) األولفوج الأنه إذا ما علمنا   Testu)        نتابج دراسة أظهرت     

الحادٌة عشرة  اسم ٌوم الخمٌس على الساعة 24 تتكون من ( مجموعة نصؾو سنوات

عدد األسماء رتفع ٌ عشرة صباحاالحادٌة إذا استرجعنها أسبوع بعد على الساعة و صباحا

اإلثنٌن على الساعة ٌوم الذي تعلم نفس القابمة  الثانً% أكثر من الفوج 21المسترجعة 

علٌه ، والحادٌة عشرة صباحا اإلسترجاع أسبوع بعد على الساعةو الحادٌة عشرة صباحا

 فاستٌعاب ه،أٌضا إلسترجاع ما تم تعلمم فً األسبوع مهم لتعلم المهمة واختٌار وقت الٌو

ادة التفكٌر فً بإع ولوجٌة فً المدرسة سمحالكرونوبٌالكرونونفسٌة ومٌدانً بٌانات 

ٌنصحون  سبوعً لجداول التوقٌت، فالمختصون فً هذٌن المٌدانٌناألالتخطٌط الٌومً و

تخصٌص األوقات ب وذلكللٌقظة لتنظٌم الٌوم المدرسً،  اإلعتبار الملمح الٌومً بعٌناألخذ 

ت الجدٌدة التً لتعلما ةرٌنهاٌة فترة ما بعد الظهنها مالبمة نهاٌة فترة الصبٌحة وبأالمعترؾ 

تبار المعارؾ أو أكثر فنٌة تشؽٌل األوقات ؼٌر المالبمة ألنشطة إختحتاج لإلنتباه و

  .Estruch, 2003) )أورد في:لعبو

من بٌن هذه و هادبة وأقل كثافةالنشطة لأل ةرٌبداٌة الظهبداٌة الصبٌحة وفترة ص ٌتخص 

التً ٌجب األنشطة  أّما (ة الٌقظة، أنشطة التعبٌر الفنً والجسديأنشط)األنشطة المقترحة 

المفاصٌل ) أنشطة شطة التً تتطلب بقوة نظم القلب والربة والعضالت واألنهً  تفادٌها

  .ضؽط الدم( الرتفاع نظرافً الصبٌحة خاصة  زل، ألعاب القوى، السباحة، الجمباالتحم

 نشطة التقنٌة األاألنشطة المقترحة فً وسط الصبٌحة: أنشطة أكثر كثافة ) الطاقة( أّما 

األداء نفس حركً  عفٌرت، المعلومة تقبلعالً والمتعلمٌن  انتباهبحٌث ٌكون اإلستراتٌجٌة و

 .إلتماس الذاكرة القصٌرة المدىوالمعرفً و

إستخدام عالً للٌقظة إلى تقنٌة التً تحتاج النشطة تقترح األ ةرٌنهاٌة فترة ما بعد الظه ًفو 

المزاج ) الرٌاضة دافعٌة، وقوة العضالت، ال (فترة الحد األقصى للقدرات الفٌزٌولوجٌة)

 . الجماعٌة(

السبت لألعمال الموجهة والتطبٌقٌة ٌوم نهاٌة األسبوع ثنٌن بداٌة األسبوع وتخصٌص ٌوم اإل

كل األنشطة ذات اإلجهاد نٌن، هذه التعلمات ودة خاصة اإلثتفادي وضع تعلم مفاهٌم جدٌو
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 ,Estruch) )أورد في: أٌام األسبوع ) الثالثاء، الخمٌس، الجمعة( باقً العقلً تبرمج خالل

    . 

خارج المدرسٌة،  أربعة أٌام دون أنشطة ال صفٌة و أسبوع علىأبحاث ب Testuقام      

ٌوم اإلثنٌن وتظهر حتى   ملمح الٌومًفً ال انعكاسأن األطفال ٌعرفون  من خاللها الحظ

   .Bretou & Durand, 2010) )أورد في:  ٌرافقه إنخفاض مستوى األداءو ٌوم الثالثاء

بما فً ذلك عطلة نهاٌة األسبوع  المدرسٌة الكرونونفسٌة أن العطلالدراسات  بٌنت     

ٌوم اإلثنٌن أسوء ٌوم ٌعتبر كما  .طم وتٌرة حٌاة الطفل )المتعلم(ألنها تح تأثٌر سلبًلدٌها 

فً  أسوء النتابج فً اإلختبارات المقترحة خاصةتسجٌل و م السلوكات،انتظاألنه ٌتمٌز بعدم 

 ٌظهرو سلوك متوازن، و الثالثاء والخمٌس ٌتمٌزان بنتابج جٌدٌومً ة، أما ٌحالفترة الصبا

ت البٌولوجٌة وسلوكات األطفال انتظام فً التواترا بحٌث ٌعرؾاألربعاء أنه ٌوم مفٌد  ٌوم

األسبوع: تراكم تعب األٌام  أخر فً فًالجمعة حسب األطفال ألنه ٌوم ٌختلؾ االتصال، 

ألطفال لدى اجٌد  الجمعة ٌوم ٌوم م ٌمكن اعتبارابشكل عو ،ؤثر على القدراتالسابقة مما ٌ

 )أورد في: لصؽارا لدىٌكون أصعب لنتابج فً اإلختبارات، والذٌن ٌحققون أفضل ا

(Fédération des association de parents de l’enseignement officiel      . 

 اإلثنٌن صباحا       ٌوم صعب 

 جٌدة أداءاتالخمٌس          الثالثاء و

 أسبوع أربعة أٌام              نتابج سلبٌة على تواترات الطفل

 صعبةالتؽٌرات الّسنوٌة            نوفمبر و فٌفري أشهر 

 أسابٌع عمل          أسبوعٌن عطلة 2أهمٌة العطل            

 (عدم التزامن)عدم مانح الوقت               من العطلة المدرسٌة األسبوع األّول

 اإلسترجاع            من العطلة المدرسٌة  األسبوع الّثانً

 (.Amiot, 2007)أورد في:   المدرسٌة نفس المشكل بعد العودة من العطل
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ة قبل إجراء تؽٌر فً التنظٌم الدراسً الجزابري كانت التؽٌرات األسبوعٌة لالنتباه منخفض

تؽٌٌر فكانت تنخفض ٌوم األربعاء.  أّما بعد الٌوم السبت، مرتفعة ٌوم األحد وٌوم الثالثاء، و

ٌظهر ومٌس. ترتفع أكثر ٌوم الخمنخفضة ٌوم األحد، ومرتفعة ٌوم االثنٌن وٌوم األربعاء و

الٌوم الخامس فً األسبوع  أّما )ٌوم األحد( ٌوم ضعٌؾ فً األداء أّن أّول ٌوم دراسً

أفضل فً األداء بالنسبة للتالمٌذ المتمدرسٌن بعد التؽٌٌر، فً ٌكون الخمٌس ٌوم  الدراسً

حٌن ٌوم الثالثاء الٌوم الرابع فً األسبوع الّدراسً ٌسجل أفضل نتابج ألداءات التالمٌذ 

التزامن هذا االختالؾ فً األداءات بٌن األٌام بظاهرة عدم ٌفسر المتمدرسٌن قبل التؽٌٌر. 

أو تواتراتهم  ةجدول التوقٌت األسبوعٌ الوتٌرة المدرسٌةن بٌ الّتً ٌعانً منها المتعلمٌن 

 .(      Khelfane et al)أورد في: التأثٌر السلبً لعطلة نهاٌة األسبوعلبٌولوجٌة وا

تبٌن من خالل تحلٌل التؽٌرات األسبوعٌة ألداءات اإلنتباه لدى األطفال البالؽٌن من العمر 

سنوات بأّن كل ٌوم فً األسبوع متوسط مستوى االنتباه ضعٌؾ بالنسبة لتنظٌم أربعة  2-2

أٌام، أّما أطفال ذوي التنظٌم أربعة أٌام ونصؾ ٌتحسن بحٌث ٌرتفع خالل األسبوع فً حٌن 

ٌبقى ٌوم االثنٌن ٌوم أقل أداء و الثالثاءٌوم أربعة أٌام بداٌة من فً أسبوع ثابت  تباهاألن ٌبقى

 .(       Le floc’h)أورد في:  الطفل مهما كان التنظٌم

الّذٌن ٌستفٌدون من تنظٌم أربعة أٌام وسنوات  20-1ألطفال البالؽٌن ا تكون األداءات لدى

ضعٌفة مقارنة بأداءات األطفال الّذٌن ٌستفٌدون من تنظٌم أربعة أٌام ونصؾ ٌوم، وفٌما 

سنوات سجل ارتفاع أداءات  20-1ٌخص التؽٌرات األسبوعٌة لألطفال البالؽٌن من العمر 

بت صباحا( مقارنة األطفال الّذٌن ٌستفٌدون من تنظٌم أربعة أٌام ونصؾ ٌوم )السلدى 

أربعة أٌام ونصؾ ٌوم )األربعاء صباحا( ٌظهر اختالؾ فً بداٌة أٌام وبالتنظٌمٌن أربعة 

لألطفال الّذٌن ٌستفٌدون من تنظٌم  لدىٌومٌن باألسبوع بسبب عدم تزامن نهاٌة األسبوع 

ات أربعة أٌام ونصؾ )األربعاء صباحا( على خالؾ تنظٌم أربعة أٌام ٌعرؾ ارتفاع األداء

تتواصل فً االرتفاع ٌوم الجمعة لتبلػ نفس المستوى أداءات تنظٌم من جدٌد ٌوم الخمٌس و

 .أربعة أٌام ونصؾ ٌوم السبت صباحا
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ؽٌرات انتباه استنتج من خالل هذه النتابج بأّن تنظٌم الوقت المدرسً ٌؤثر على مستوى ت

 Le)أورد في:  الطفل اتظهر كعدم مانح الوقت لتواترالٌوم وفً األسبوع و خاللاألطفال 

floc’h      ). 

هذٌن النوعٌن من التؽٌرات لٌس و ط الفكري للمتعلمٌن خالل الٌوم وفً األسبوعٌتؽٌر النشا 

بالتواترات البٌولوجٌة  ةلدٌهما نفس األسباب، فالتؽٌرات الٌومٌة للنشاط الفكري مرتبط

 .عٌةجداول التوقٌت األسبوحٌن التؽٌرات األسبوعٌة مرتبطة بفعل تأثٌر ً ف للطفل

حتى لفكري تظهر على المستوى الكمً والنوعً، واألداء افالتؽٌرات الٌومٌة للٌقظة و

هً إستراتٌجٌات معالجة المعلومات تتؽٌر خالل الٌوم، بصفة عامة التؽٌرات الٌومٌة 

ٌحة األداء النفس تقنً ٌتقدم من بداٌة الصبٌحة حتى نهاٌة الصبكالتالً مستوى الٌقظة و

، ةالمدرسٌ ةرٌبعد الظه ترتفع من جدٌد فً فترة مال ةرٌتنخفض بعد الظهوالمدرسٌة 

بأنها صعبة على المستوى الكرونوبٌولوجً هً نفسها على المستوى  تبٌنفاألوقات التً 

أّنها مالبمة لتنظٌم الوقت المدرسً البد من تخصٌص األوقات المعترؾ بوالكرونونفسً  

تخصٌص ت الجدٌدة التً تحتاج لإلنتباه و( للتعلماةرٌالظه ما بعدرة فت)نهاٌة الصبٌحة، و

 .األوقات األقل مالبمة ألنشطة إختبار المعارؾ مع األخذ فً عٌن اإلعتبار عمر كل متعلم

ٌجب  فإذا أردنا إقتراح جداول توقٌت تتوافق مع الصؽار  Testuعمال بما جاء به الباحث و

الٌقظة،  التؽٌرات الٌومٌة للنشاط الفكري ً: النوم، تواترات أساسٌة هإحترام ثالثة 

) أورد في:  التؽٌرات السنوٌة لمقاومة البٌبة، كما أن تقٌٌم الوقت المدرسً الحالً أظهر أنّ 

Rapport institut national du sommeil et de vigilance,2006): 

 المتعلمٌن الذٌن ال ٌتقنون المهمة. لدىبكثرة  ظهرتالتؽٌرات الٌومٌة لألداءات الفكرٌة   -

 النفسً للطفل.فً النمو الجسمً و تساهمخارج المدرسة طة التربوٌة الالصفٌة واألنش -

خارج المدرسة لٌس مرادفا غ دون أن ٌكون مرافقا بالالصفً وتفرٌػ الوقت ) وقت الفرا -

 لنمو.

ساعة األكل واإلستٌقاظ  النوم ودا البد من إنتظام أوقات لكً تعمل الساعة البٌولوجٌة جٌّ  -

  .المدرسٌة حتى فً نهاٌة األسبوع و العطل
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لمستوى األداء  Gatesمعروؾ وخلفان إلى النموذج الذي حدده  الباحثٌن أشار كل من

)أورد فً: خالل الٌوم والذي اعتمده علماء آخرٌن كأرضٌة أساسٌة وٌتلخص فٌما ٌلً 

 (:     معروؾ ، 

 .إلى الساعة التاسعة           األداء الفكري منخفضمن الساعة الثامنة 

 .من الساعة التاسعة إلى الساعة العاشرة       مستوى األداء فً حالة ارتفاع مستمر

من الساعة الحادٌة عشر إلى الساعة الثانٌة عشر زواال       مستوى األداء فً أقصى 

 .ارتفاع

 .مستوى األداء منخفض             إلى الساعة الرابعة مساء من الساعة الثانٌة عشر زواال

 .من الساعة الرابعة مساء           مستوى األداء فً حالة ارتفاع من جدٌد

التغٌرات الٌومٌة واألسبوعٌة لّلنتباه بالنسبة لتّلمٌذ مستوى السنة الثالثة ثانوي والعوامل المؤثرة  -

 :(7002علٌها )معروف، 

الدراسة إلى أّن أداءات االنتباه بالنسبة لتالمٌذ مستوى السنة الثالثة ثانوي تشهد  توصلت هذه

تؽٌرا خالل الٌوم حٌث تنخفض أداءات االنتباه فً الساعة األولى من الفترة الصباحٌة أي 

على الساعة الثامنة لتشهد ارتفاعا خالل الساعات األخرى أي على الساعة الحادٌة عشرة، 

لزوال وعلى الساعة الرابعة بعد الزوال. وبمقارنة هذه النتابج بما توصلت إلٌه الثانٌة بعد ا

الدراسات التً أجرٌت فً مٌدانً الكرونوبٌولوجٌة والكرونونفسٌة المدرسٌة، والتً أكدت 

على أّن أداءات االنتباه تعرؾ انخفاضا على الساعة األولى وارتفاعا تدرٌجٌا إلى أقصى 

دٌة عشرة، بٌنما اعتبرت الفترة ما بعد الؽداء فترة عقٌمة على أداء على الساعة الحا

المستوى المعرفً إلى ؼاٌة الساعة الرابعة بعد الزوال أٌن تعرؾ األداءات فً هذه الدراسة 

ارتفاعا من جدٌد. ؼٌر أّن النتابج المتوصل إلٌها فً هذه الدراسة بٌنت أّن الوتٌرة الٌومٌة 

الثة ثانوي تختلؾ عن هذا النمط حٌث تتشابه فً انخفاضها لدى تالمٌذ مستوى السنة الث

على الساعة الثامنة  وارتفاعها على الساعة الرابعة بعد الزوال، بٌنما تنعكس على الساعة 
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الحادٌة عشرة حٌث تشهد انخفاضا فً حٌن أّنها تشهد ارتفاعا على الساعة الثانٌة بعد 

 الزوال.

االنتباه باالنخفاض فً الٌوم األول من األسبوع  اتسمت التؽٌرات األسبوعٌة ألداءات

المدرسً )أي ٌوم السبت( لترتفع تدرٌجٌا ٌوم األحد وتعرؾ أقصى أداء ٌوم الثالثاء ثم 

تعود فً االنخفاض ٌوم األربعاء. اشارت هذه الدراسة إلى أّن تراكم التعب الجسمً 

 األسبوع. والنفسً والفكري للتلمٌذ ٌسبب فً انخفاض االداءات فً أخر

ٌّن أّن التالمٌذ ٌنامون  السبت ثم -دقٌقة لٌلة الجمعة    وفٌما ٌخص مدة النوم اللٌلً تب

دقٌقة لٌلة     دقٌقة وتبقى تتأرجح بٌن     األحد لتقدر بـ –تنخفض هذه المدة لٌلة السبت 

بعاء حٌث تقدر األر -الثالثاء ثم تنخفض لٌلة الثالثاء -دقٌقة لٌلة االثنٌن    اإلثنٌن و -األحد

دقٌقة. ٌعود سبب ارتفاع مدة     الخمٌس لتقدر بـ -دقٌقة. ثم ترتفع لٌلة األربعاء    بـ 

السبت إلى تواترات العابلة التً قد تتدخل لتدفع الطفل على النوم. -النوم اللٌلً لٌلة الجمعة

ً النوم، أما كما ٌؤدي كثرة النشاط ٌوم الجمعة إلى التعب الجسمً مما ٌنتج عنه الرؼبة ف

الخمٌس ٌترجم التعب -فٌما ٌخص االرتفاع المالحظ فً مدة النوم اللٌلً لٌلة األربعاء

الفكري والجسمً الذي ٌتعرض إلٌه الطفل خالل األسبوع المدرسً. وٌعود استقرار مدة 

الثالثاء  إلى تكٌؾ الطفل والحالة -االثنٌن-االحد، األحد-النوم اللٌلً خالل لٌالً السبت

-أّما فٌما ٌخص مدة النوم اللٌلً المالحظ لٌلة الثالثاءدرسٌة المتعلقة بجدول التوقٌت. الم

األربعاء فٌعود إلى تأثٌر االرتفاع المالحظ فً اللٌالً السابقة وإلى عدم ضبط جدول 

 التوقٌت المقترحة للطفل وتواتراته البٌولوجٌة وكذا إلى عوامل ثقافٌة اجتماعٌة.

الدراسة أّنه كلما كانت مدة النوم اللٌلً مرتفعة كلما كانت اداءات االنتباه كما بٌنت هذه 

مرتفعة وكلما كانت منخفضة انخفضت االداءات وهذا ما لوحظ بالنسبة لٌومً االحد 

الثالثاء وكذا اداءات -االحد واالثنٌن-والثالثاء أٌن كانت مدة النوم اللٌلً مرتفعة لٌلتً السبت

كما هو  .السبت مما أدى إلى انخفاضها ٌوم السبت-نت منخفضة لٌلة الجمعةاالنتباه، بٌنما كا

األربعاء حٌث كانت مدة النوم منخفضة مما أدى إلى انخفاض -الحال بالنسبة للٌلة الثالثاء
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االداءات ٌوم األربعاء. وعلٌه ٌظهر جلٌا أّن تؽٌرات مدة النوم اللٌلً تتبعه تؽٌرات أداءات 

 (.    معروؾ،  ) أورد فً:االنتباه 

معروؾ فً دراستها إلى أّن أداءات االنتباه تنخفض لدى التالمٌذ  الباحثة توصلت

المتمدرسٌن حسب نظام الدوامٌن ٌوم السبت الٌوم األّول فً األسبوع المدرسً بسبب 

التأثٌر السلبً لعطلة نهاٌة األسبوع ثم ترتفع ٌوم األحد بفضل المجهودات التً ٌبذلها 

لتكٌؾ مع الحالة المدرسٌة، ثم تنخفض األداءات من جدٌد ٌوم الثالثاء لترتفع من التالمٌذ ل

تعرؾ انخفاضا لدى التالمٌذ  جدٌد ٌوم األربعاء. بٌنما الحظت أّن أداءات االنتباه

المتمدرسٌن حسب نظام الدوام الواحد فً الٌوم األّول من األسبوع المدرسً والذي ٌعود 

نهاٌة األسبوع، لترتفع هذه األداءات ٌومً األحد والثالثاء بفضل  إلى التأثٌر السلبً لعطلة

المجهودات التً ٌبذلها التالمٌذ للتكٌؾ مع الحالة المدرسٌة وتنخفض من جدٌد ٌوم األربعاء  

 (.    )أورد فً: معروؾ، 

معروؾ إلى أّن التؽٌرات الٌومٌة واألسبوعٌة بالنسبة للتالمٌذ المتمدرسٌن  الباحثة أشارت

حسب نظام الدوامٌن تمثل وتٌرة كالسٌكٌة تعبر عن تكٌؾ هذا النمط من تنظٌم التوقٌت 

 (.    )أورد فً: معروؾ، المدرسً مع التواترات حٌاة الطفل

أثر نمط تنظٌم الوقت المدرسً على كل من االنتباه والسلوك ومدة النوم اللٌلً والنشاطات خارج  -

 :(7002ائٌة السنة السادسة ) معروف، المدرسة عند تّلمٌذ المرحلة اإلبتد

بالدراسة موضوع الوتٌرة المدرسٌة فً الجزابر بهدؾ      معروؾ سنة الباحثة  تناولت 

التعرؾ على نمط التؽٌرات الٌومٌة واألسبوعٌة لالنتباه وتؽٌر مدة النوم اللٌلً ومدى تؽٌر 

ل التوقٌت على النشاطات سلوكات التالمٌذ داخل القسم خالل الٌوم واألسبوع وتأثٌر جدو

سنة، وكذا المقارنة     -  لدى تالمٌذ مستوى االبتدابً البالؽٌن من العمر  خارج المدرسة

بٌن نظام الدوام الواحد ونظام الّدوامٌن بهدؾ تقٌٌم نمط تنظٌم الوقت فً المدرسة 

 الجزابرٌة. 

الباحثة إلى وجود نمط كالسٌكً فً التؽٌرات الٌومٌة لألداءات الفكرٌة،  نفس توصلت

بحٌث ٌتؽٌر مستوى أداء االنتباه خالل الٌوم المدرسً فٌنخفض فً الساعة األولى أي من 
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الساعة الثامنة إلى الساعة التاسعة صباحا، لٌرتفع نفس األداء إلى ؼاٌة نهاٌة الفترة 

ع على الساعة الحادٌة عشر إلى الساعة الثانٌة عشر الصباحٌة أي ٌسجل أقصى ارتفا

 زواال، ثم تنخفض األداءات بعد الؽداء لترتفع من جدٌد حسب السن خالل المساء.

لدى التالمٌذ  أّن التؽٌرات الٌومٌة ألداءات االنتباه من خالل هذه الدراسة ظهركما 

لمتوصل إلٌه فً الدراسات المتمدرسٌن حسب نظام الدوامٌن تتؽٌر حسب النمط الكالسٌكً ا

الكرونونفسٌة بحٌث تنخفض األداءات فً بداٌة الفترة الصباحٌة لترتفع  فً نهاٌة الفترة 

 الصباحٌة، بٌنما تنخفض فً الفترة المسابٌة لترتفع فً نهاٌة الٌوم المدرسً.

 وجود نمط مخالؾ للنمط الكالسٌكً المعترؾ به عالمٌا لدىمعروؾ بٌنما الحظت الباحثة 

التالمٌذ المتمدرسٌن حسب نظام الدوام الواحد حٌث بٌنت النتابج ارتفاع األداء فً الصبٌحة 

داء من جدٌد هاٌة الفترة الصباحٌة( لٌرتفع األ)بداٌة الٌوم( وانخفاضه فً نهاٌة الصبٌحة) ن

 فً بداٌة الفترة المسابٌة ثم ٌنخفض فً نهاٌة الفترة المسابٌة.

تنظٌم الوقت فً المدرسة الجزابرٌة أّن التؽٌرات الٌومٌة  تبٌن من خالل مقارنة نمطً

 ألداءات االنتباه تختلؾ من تنظٌم ألخر.

معروؾ التؽٌرات األسبوعٌة ألداءات االنتباه بٌن التالمٌذ المتمدرسٌن حسب الباحثة قارنت 

د، السبت، األحنظام الدوام الواحد والمتمدرسٌن حسب نظام الدوامٌن خالل أربعة أٌام )

السبت، األحد، اإلثنٌن نصؾ ٌوم، الثالثاء، األربعاء( فً األسبوع المدرسً خمسة أٌام )

الباحثة من خالل هذه المقارنة أّن  نفس توصلتوالثالثاء، األربعاء، الخمٌس نصؾ ٌوم( 

أداءات االنتباه لدى التالمٌذ المتمدرسٌن حسب نظام الّدوامٌن تنخفض فً الٌوم األّول من 

المدرسً )ٌوم السبت( بسبب التأثٌر السلبً لعطلة نهاٌة األسبوع، فترتفع ٌوم  األسبوع

األحد بفضل المجهودات التً ٌبذلها التالمٌذ للتكٌؾ مع الحالة المدرسٌة ثم تنخفض من 

 جدٌد ٌوم الثالثاء لترتفع ٌوم األربعاء.

نظام الدوام الواحد فقد  أّما بالنسبة لتؽٌرات أداءات االنتباه لدى التالمٌذ المتمدرسٌن حسب

ٌّن من خالل نتابج هذه الدراسة أّنها تنخفض فً الٌوم األول من األسبوع المدرسً ) ٌوم  تب

السبت( بسبب التأثٌر السلبً النقطاع عطلة نهاٌة األسبوع ثم ترتفع ٌومً األحد والثالثاء 
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نخفض من جدٌد ٌوم بفضل المجهودات التً ٌبذلها التالمٌذ للتكٌؾ مع الحالة المدرسٌة لت

 األربعاء.

ٌظهر من خالل هذه النتابج أّن التؽٌرات األسبوعٌة ألداءات االنتباه تختلؾ من نمط إلى 

أخر رؼم أّن التالمٌذ فً كال النظامٌن ٌعرفان انخفاض فً األداء ٌوم السبت، فً حٌن 

مٌن، بٌنما ترتفع ترتفع هذه األداءات ٌوم األحد لدى التالمٌذ المتمدرسٌن حسب نظام الّدوا

 ٌوم الثالثاء لدى التالمٌذ المتمدرسٌن حسب نظام الدوام الواحد.

معروؾ إلى أّن التؽٌرات الٌومٌة واألسبوعٌة للتالمٌذ المتمدرسٌن حسب نظام  الباحثة تشٌر

الّدوامٌن تتبع المنحنى الكالسٌكً والتً تعبر عن تكٌؾ هذا النوع من تنظٌم الوقت 

 (.    )أورد فً: معروؾ، ترات الحٌاتٌة للطفلالمدرسٌة مع التوا

دراسة تأثٌر اإلصّلحات الجدٌدة الخاصة باستعمال الوقت المدرسً على األداءات المدرسٌة للتّلمٌذ  -

 :فً مرحلة االبتدائً ) معروف، دوقة، خلفان، تمجٌات(

سنة،  22-20أجرٌت هذه الدراسة على تالمٌذ السنة الخامسة ابتدابً البالؽٌن من العمر 

تبٌن من خالل نتابج هذه الدراسة أّن ملمح أداءات االنتباه ال ٌشبه الملمح الكالسٌكً الذي 

الكرونونفسٌة المدرسٌة لدى تالمٌذ من نفس الفبة العمرٌة بحٌث تكون  باحثوتوصل الٌه 

نخفضة على الساعة الثامنة ثم ترتفع على الساعة الحادٌة عشر لترتفع اكثر فً االداءات م

وفٌما  .بداٌة الظهٌرة على الساعة الواحدة لتواصل فً االرتفاع قلٌال على  الرابعة مساء

ٌخص التؽٌرات األسبوعٌة ألداءات االنتباه تبٌن من خالل نتابج هذه الدراسة بأّنها تكون 

ّول ٌوم فً األسبوع المدرسً مما ٌدعم تأثٌر عطلة نهاٌة األسبوع منخفضة ٌوم األحد أ

على أداءات االنتباه، ثم ٌحاول التالمٌذ التكٌؾ مع الوضع المدرسً وهذا ما تؤكده النتابج 

ها التالمٌذ ٌوم األربعاء مما ٌبٌن أهمٌة انقطاع نصؾ ٌوم لتً حققها ٌوم االثنٌن والتً حققا

ٌن تبقً هذه األداءات مستقرة ٌوم الخمٌس. وهذا ما ٌدل على أّنها أمسٌة ٌوم الثالثاء فً ح

 تتؽٌر وفق منحنى كالسٌكً.
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ٌمكن تفسٌر هذه التؽٌرات األسبوعٌة بظاهرة عدم التزامن التً ٌعٌشها األطفال ما بٌن 

الوتٌرة المدرسٌة )جدول التوقٌت األسبوعً( وتواتراتهم البٌولوجٌة والتأثٌر السلبً لعطلة 

 (.Marouf et al, 2010)أورد في: ة األسبوعنهاٌ

 دراسة الوتٌرة المدرسٌة فً الجزائر )معروف،: (PNR)المشروع الوطنً للبحث فً إطار دراسة  -

Testu ،2213، دوقة، خلفان، تمجٌات :) 

بمشروع بحث حول  1020، دوقة، خلفان، تمجٌات( سنة Testu )معروؾ،قامت كل 

التعرؾ على الصعوبات التً نتجت عن اإلصالحات الجدٌدة فً الوتٌرة المدرسٌة من أجل 

 002تنظٌم التوقٌت المدرسً وتقدٌم اقتراحات من أجل إصالح ذلك. بلؽت عٌنة الدراسة 

تلمٌذ لدراسة السلوك  12تلمٌذ بالنسبة لالنتباه والنوم اللٌلً والنشاطات خارج المدرسة و

ابً بوالٌتً تٌزي وزو والجزابر البالؽٌن من داخل القسم لدى تالمٌذ السنة الخامسة ابتد

 سنة.22-20العمر 

لدى التالمٌذ البالؽٌن من  االنتباه من خالل هذه الدراسة أّن التؽٌرات الٌومٌة ألداءات ظهر

سنة تعرؾ انخفاضا على الساعة الثامنة وخمسة عشرة دقٌقة وترتفع بقلٌل 22-20العمر 

على الساعة الحادٌة عشرة وخمسة عشرة دقٌقة، لترتفع فً الفترة المسابٌة بداٌة من الساعة 

عشرة دقٌقة الواحدة زواال وخمسة عشرة دقٌقة لتنخفض بقلٌل على الساعة الثالثة وخمسة 

بعد الظهر. ٌتفق هذا المنحنى مع الملمح الكالسٌكً المعترؾ بع عالمٌا فً الدراسات 

الكرونونفسٌة المدرسٌة لدى التالمٌذ من نفس العمر فً الفترة الصباحٌة وٌعكسه فً الفترة 

 المسابٌة.

ً األسبوع كما بٌنت نتابج الدراسة انخفاض أداءات االنتباه ٌوم األحد وهو الٌوم األول ف

المدرسً الجزابري مقارنة باألٌام األخرى وهذا ما ٌؤكد التأثٌر السلبً النقطاع عطلة نهاٌة 

ٌحاول التالمٌذ التكٌؾ مع الوضعٌة المدرسٌة وهذا ما ٌفسر واألسبوع على أداءات االنتباه. 

مدى ارتفاع األداءات ٌوم االثنٌن وٌوم األربعاء فً حٌن تنخفض ٌوم الخمٌس مما ٌعكس 

تفسر هذه التؽٌرات المالحظة خالل األسبوع بظاهرة عدم تزامن التواترات وتعب التالمٌذ. 

المدرسٌة )التوقٌت األسبوعً( مع الوتٌرة النفسٌة للتالمٌذ والتأثٌر السلبً لعطلة نهاٌة 
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 & Marouf))أورد في: األسبوع مما ٌفسر عدم تكٌؾ التالمٌذ مع التوقٌت المدرسً المقترح 

al,     . 

دراسة تأثٌر التوقٌت المدرسً على التغٌرات الٌومٌة واألسبوعٌة لإلنتباه والناوم اللٌلً لدى تّلمٌذ  -

( سنوات دراسة مقارنة بٌن والٌة بجاٌة ووالٌة أدرار 8إلى  7المستوى االبتدائً البالغٌن من العمر )

 (:2214، نوفل) 

المدرسً على وتٌرة الطفل فً المدرسة  هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى تأثٌر التوقٌت

الجزابرٌة ومعرفة ما إذا توجد فروق بٌن المنطقتٌن وهل ٌتماشى التوقٌت المدرسً مع 

 وتٌرة الطفل.

النتابج المتوصل إلٌها فً هذه الدراسة إلى أّن أداءات االنتباه الٌومٌة لدى التالمٌذ  تشٌر

رٌبا حسب النمط الكالسٌكً المتوصل إلٌه من المتمدرسٌن فً الشمال بوالٌة بجاٌة تتؽٌر تق

قبل الدراسات الكرونونفسٌة المدرسٌة. كما ٌسجل التالمٌذ أقصى ارتفاع فً الفترة المسابٌة 

أي فً نهاٌة الٌوم الدراسً عكس الدراسات السابقة التً تسجل أقصى ارتفاع فً الفترة 

أدرار فهً معاكسة للنمط الكالسٌكً الصباحٌة فً نهاٌة الصبٌحة. أّما نتابج تالمٌذ والٌة 

بحٌث سجلت أداءات االنتباه انخفاضا فً بداٌة الٌوم المدرسً ثم ٌبدأ فً االرتفاع فً نهاٌة 

 الٌوم، أّما فً الفترة المسابٌة ٌرتفع األداء وٌزداد فً االرتفاع إلى نهاٌة الٌوم.

من خالل مقارنة نتابج منطقة الشمال )والٌة بجاٌة( بنتابج منطقة الجنوب )والٌة  اتضح

 أدرار( إلى أّن التؽٌرات الٌومٌة ألداءات االنتباه مختلفة فً المنطقتٌن.

وفٌما ٌخص التؽٌرات األسبوعٌة ألداءات االنتباه لدى التالمٌذ المتمدرسٌن بوالٌة بجاٌة 

ألسبوع بحٌث تعرؾ انخفاضا ٌوم األحد أي الٌوم األّول فً تبٌن أنها تتؽٌر خالل أٌام ا

األسبوع المدرسً بسبب التأثٌر السلبً لعطلة نهاٌة األسبوع ثم تعرؾ نفس األداءات 

ارتفاعا ٌوم االثنٌن لتنخفض من جدٌد ٌوم األربعاء بعد نصؾ ٌوم راحة لترتفع من جدٌد 

فً  1000سنة  Testuلذي توصل إلٌه وعلٌه هذا الملمح ال ٌشبه الملمح ا .ٌوم الخمٌس

ؼٌر أّنه ٌشبه النتابج التً توصل إلٌها فً مدرسة  Sonia Delaunayمدرسة 

J.M.Carpentier . أّما بالنسبة للتالمٌذ المتمدرسٌن فً الجنوب بوالٌة أدرار تشهد االداءات
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ً لعطلة نهاٌة انخفاضا فً الٌوم األول من األسبوع المدرسً والذي ٌعود إلى التأثٌر السلب

األسبوع ثّم ترتفع األداءات فً باقً األٌام من األسبوع المدرسً وهذا ما ٌتطابق مع ما 

تبٌن ومع نفس الفبة العمرٌة.  Sonia Delaunayفً مدرسة  1000سنة  Testuتوصل إلٌه 

جاٌة من خالل مقارنة التؽٌرات األسبوعٌة ألداءات االنتباه لدى التالمٌذ المتمدرسٌن بوالٌة ب

والمتمدرسٌن بوالٌة أدرار أّنها تختلؾ من منطقة إلى أخرى ؼٌر أّنه تسجل ٌوم األحد أقل 

 (.1024، نوفل :) أورد فًأداء فً كال المنطقتٌن

 :(Testuدراسة كرونونفسٌة فً المدرسة الجزائرٌة )معروف، خلفان، دوقة،  -

( حول تقٌٌم النظام التربوي PNRالبرنامج الوطنً للبحث ) إطارأنجزت هذه الدراسة فً 

الجزابري بدراسة التوقٌت المدرسً والرسوب المدرسً، تضم هذه الدراسة كل من االنتباه 

والنوم اللٌلً والنشاطات خارج المدرسة وهً تندرج ضمن الدراسات الوصفٌة التً تعتمد 

داخل وخارج  بٌنت النتابج المتوصل إلٌها حول أنماط الحٌاة Testuعلى بطرٌة الروابز لـ 

   -  المدرسة أّن جداول التوقٌت المقترحة أو المفروضة على التالمٌذ البالؽٌن من العمر 

سنة ال تشكل العابق الوحٌد لتنمٌة قدراتهم فً المؤسسة التربوٌة فؽٌاب الهٌاكل التربوٌة 

ام المالبمة فً المدرسة الجزابرٌة بل حتى فً المجتمع ال ٌسمح بتنمٌة قدراتهم وإحتر

وتٌرتهم الفٌزٌولوجٌة والنفسٌة فهذا الوضع ٌساهم فً عدم توازنهم النفسً مما ٌؤدي بهم 

 (.Marouf et al, 2016)أورد في:إلى الرسوب المدرسً 

أّن الملمح الٌومً ألداءات لالنتباه لدى      بٌنت نتابج دراسة )معروؾ وخلفان( سنة 

والمتمدرسٌن فً السنة الخامسة ابتدابً ال ٌشبه سنة    -  التالمٌذ البالؽٌن من العمر 

الملمح الكالسٌكً المعترؾ به عالمٌا بحٌث تنخفض االداءات فً بداٌة الصبٌحة وتشهد 

ارتفاع طفٌؾ فً نهاٌة الفترة الصباحٌة وترتفع أكثر فً بداٌة الظهٌرة لتنخفض قلٌال فً 

ألداءات تشهد االداءات انخفاضا فً وفٌما ٌخص التؽٌرات األسبوعٌة ل .نهاٌة الٌوم الدراسً

الٌوم األول من األسبوع المدرسً أي ٌوم األحد بسبب التأثٌر السلبً وانقطاع عطلة نهاٌة 

األسبوع، لترتفع قلٌال ٌوم االثنٌن بفضل مجهودات التالمٌذ للتكٌؾ مع الوضع المدرسً 
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حة  أمسٌة ٌوم الثالثاء لترتفع أكثر ٌوم األربعاء مما ٌدل على أهمٌة انقطاع نصؾ ٌوم را

 ثم تنخفض االداءات ٌوم الخمٌس بسبب تراكم التعب خالل األسبوع المدرسً.

تفسر هذه التؽٌرات الٌومٌة لالداءات بظاهرة عدم التزامن الذي ٌتعرض له األطفال ما بٌن 

لة الوتٌرة المدرسٌة ) جداول التوقٌت األسبوعٌة( وتواتراتهم النفسٌة والتأثٌر السلبً لعط

 نهاٌة األسبوع.

متوسط مدة النوم اللٌلً للتالمٌذ البالؽٌن من ظهر من خالل نفس نتابج الدراسة أّن كما 

دقٌقة فً كل لٌلة خالل األسبوع وبمقارنة هذا المدة بالتً    بـ تقدر سنة     -  العمر 

قل من المدة ٌمكن القول بأّن هؤالء األطفال ٌنامون أ    والتً تقدر بـ  Testuتوصل الٌها 

 (.    )أورد فً: معروؾ وأخرون، المتوسطة 

دراسة كرونونفسٌة لّلنتباه والسلوكات داخل القسم لدى تّلمٌذ المستوى االبتدائً البالغٌن من العمر  -

 :(2216 نوفل ولعسلً،) -دراسة بٌن الشمال والجنوب -( سنوات12-7ما بٌن )

سً على التؽٌرات الٌومٌة تأثٌر تنظٌم الوقت المدرتهدؾ هذه الدراسة إلى معرفة كٌفٌة      

سنوات(. كما  20-2سبوعٌة لالنتباه والسلوكات داخل القسم لتالمٌذ البالؽٌن من العمر )واأل

سبوعٌة لالنتباه الوقت على التؽٌرات الٌومٌة واأل ترمً إلى مقارنة كٌفٌة تأثٌر تنظٌم

مٌذ الجنوب. بهدؾ جمع معطٌات جدٌدة والسلوكات داخل القسم لدى تالمٌذ الشمال وتال

حول واقع الوتٌرة المدرسٌة فً الجنوب والشمال مما سٌساهم فً التقلٌل من الرسوب 

والعنؾ المدرسٌٌن الناتجٌن عن عدم احترام الوتٌرة المدرسٌة فً المنظومة التربوٌة 

 الجزابرٌة بصفة عامة.

سة وجود فروق فً مالمح التؽٌرات النتابج المتوصل إلٌها فً هذه الدرا اتضح من خالل

الٌومٌة واألسبوعٌة لالنتباه والسلوكات داخل القسم بٌن تالمٌذ الشمال والجنوب. وتبٌن بأّن 

تنظٌم الوقت المدرسً ٌراعً وتٌرة تالمٌذ الشمال دون تالمٌذ الجنوب. وتشٌر هذه الدراسة 

م الوقت المدرسً وتصمٌمه إلى ضرورة إعادة النظر فً الوتٌرة المدرسٌة بالجنوب وتنظٌ

بشكل ٌتماشى مع وتٌرة تالمٌذ الجنوب واألخذ بعٌن االعتبار الخصابص اإلقلٌمٌة الثقافٌة 
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واالجتماعٌة لهذه المناطق مما سٌساهم فً محاربة مشكل الرسوب المدرسً أو التخفٌؾ 

 (.    ، نوفل ولعسلً)أورد فً: منه فً الوالٌات الجنوبٌة 

 –دراسة تأثٌر التوقٌت المدرسً فً كل من االنتباه ومدة النوم اللٌلً عند تّلمٌذ المدرسة االبتدائٌة  -

 (:2217، وعلًدراسة مقارنة بٌن الخاص والعام )

تناولت هذه الدراسة مقارنة حول التؽٌرات الٌومٌة واألسبوعٌة ألداءات االنتباه والّنوم اللٌلً 

بتدابً المتمدرسٌن حسب النظام العام والخاص البالؽٌن من لدى تالمٌذ السنة الخامسة ا

مدارس بوالٌة تٌزي  02سنة( فً المدرسة االبتدابٌة. تم هذه الدراسة فً  22-20العمر )

منها تنتمً للنظام الخاص، بلؽت العٌنة  00منها تنتمً للنظام العام و  04وزو حٌث 

 تلمٌذ. 212االجمالٌة من 

علٌها فً هذه الدراسة أّن التؽٌرات الٌومٌة ألداءات االنتباه لدى بٌنت النتابج المتحصل 

التالمٌذ المتمدرسٌن حسب النظام العام تتبع ملمح كالسٌكً وهذا ما ٌدل على تكٌؾ هؤالء 

التالمٌذ مع التوقٌت المدرسً خالل الٌوم عكس تالمٌذ النظام الخاص، بٌنما على مستوى 

ٌّن مٌذ النظام الخاص أكثر تكٌفا مع الحالة المدرسٌة مقارنة تال أنّ  التؽٌرات األسبوعٌة تب

 .(1022)أورد فً وعلً،  بتالمٌذ النظام العام

 :Estruch, 2003) )أورد في: بـ طفلإحترام الوتٌرة البٌولوجٌة لل ٌسمح :أهمٌة إحترام وتٌرة الطفل -

 .طفلنفسٌة السالمة جسم و احترام -

 .أقل تعب(و انتباهاأكثر و أكثر كفاءة الطفل ٌكونبحٌث تحسٌن كفاءة التعلٌم ) -

 نتابج دراسٌة أفضل.تحقٌق   -

 أقل ٌقظة.متعب و طفلستاذة فً حٌن أن الالسلطة من قبل األ استخدامتجنب  -

  .لطفلاألستاذ ابٌن تجنب الصراع  -
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 خّلصة القسم الثالث: 

للعدٌد من ٌعد االنتباه عملٌة حٌوٌة تكمن أهمٌتها فً كونها أحد المتطلبات الربٌسٌة      

العملٌات العقلٌة. تبٌن من خالل معطٌات مٌدانً الكرونوبٌولوجٌة والكرونونفسٌة أّنه ٌوجد 

خالل الٌوم تناوبٌن من األوقات القوٌة واألوقات الضعٌفة فً االنتباه والذي ٌتمٌز باالرتفاع 

فترة الصبٌحة وٌتبعه انخفاض فً فترة بداٌة الظهٌرة لٌرتفع من جدٌد فً فترة ما بعد فً 

الظهٌرة، ٌظهر هذا المنحنى لدى جمٌع التالمٌذ خالل أٌام األسبوع ما عدا أّول ٌوم فً 

ٌقظة. كما تتأثر هذه التؽٌرات بعدة عوامل –األسبوع الدراسً بسبب عدم إحترام وتٌرة نوم 

مة، عمر الفرد، كما تظهر التؽٌرات الٌومٌة نتٌجة التواترات البٌولوجٌة للطفل منها نوع المه

   فً حٌن تظهر التؽٌرات األسبوعٌة بفعل تأثٌر جداول التوقٌت األسبوعٌة. 
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    القسم الرابع: السلوك داخل القسم

من  لدى تالمٌذ المدرسة االبتدابٌة السلوك داخل القسم متؽٌر إلى سنتطرق فً هذا القسم     

 ،فً مرحلة الطفولة المتؤخرة خالل تحدٌد مفهوم السلوك، أنواعه، خصابص سلوك الطفل

حاجات الطفل الضرورٌة للنمو، مشكالت الطفولة المتؤخرة،  دراسة وتٌرة السلوك 

والنشاط، تؽٌرات السلوك خالل الٌوم واألسبوع والسنة لدى الطفل، التواترات السنوٌة 

ول ، معطٌات كرونوبٌولوجٌة ح والعطل المدرسٌة، اقتراحات لتنظٌم التواترات المدرسٌة

 .وتٌرة متعلم المدرسة االبتدابٌة

 

 مفهوم الّسلوك:  -1

تفاعله مع ظروؾ بٌبة لّذي ٌصدر من الكابن الحً نتٌجة السلوك ذلك الّنشاط ا ٌعتبر     

مثل  عٌانًمحسوسا أو سلوكا مجردا ؼٌر  (مادي)سواء كان هذا الّسلوك ظاهرا  معٌنة.

)أورد فً: عبد قلٌة كالّتذكر، التفكٌر، الّتخٌلالعالعملٌات ، القٌم واالتجاهاتالتعلّم، الدوافع، 

  (.2  4الحمٌد، 

التً ٌستطٌع هو أن الّنشاط التً ٌقوم بها اإلنسان، وٌقصد بالّسلوك جمٌع أوجه      

، وقد ٌكون الّسلوك ظاهرا ٌسهل علٌنا آخرون ٌالحظها أو ٌالحظها شخص أو أشخاص

ً الّذي ٌقوم به الفرد كالمشً وتناول الّطعام كمالحظته وقد ٌكون ؼٌر ظاهر، فالنشاط الحر

كالؽضب، الضحك، البكاء  االنفعاالتتعبٌرات الوجه التً تصاحب واألعمال الٌدوٌة و

للّسلوك الّظاهر الّذي ٌستطٌع الفرد ذاته أو ؼٌره  أنواعتعبٌر اللّفظً.....كلّها أمثلة والو

، االنتباهمالحظتها، وهناك أنشطة أخرى خفٌة أي ؼٌر ظاهرة: األنشطة العقلٌة كالّتفكٌر، 

نستطٌع مالحظتها  الفهم....كّل هذه العملٌات العقلٌة ال، اإلدراك، واالسترجاعالّتذكر، 

الل مالحظة نتابجها، وقد ٌتبادر إلى الّذهن إّنما نستدل على حدوثها من خبصورة مباشرة و

الفهم تفكٌر، كالبنشاط عقلً كٌؾ ٌتم ذلك؟ الواقع أنت ال تستطٌع أن تستدل على قٌام الفرد 

 تذكر دون أن ٌجٌب عن سإال معٌن توجهه إلٌه مثلما ٌقوم به المعلم داخل الو دراك،اإل
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ركز نشاطه العقلً لٌفهم كل ما ٌقوله القسم عندما ٌقوم بشرح درس معٌن، فالمتعلم ٌنتبه وٌ

 .(2  4 عبد الحمٌد،أورد فً: ) المعلّم

كلمة الّسلوك متعددة الجوانب بحٌث تشمل جمٌع أوجه الّنشاط العقلً والحركً      

ٌتمثل أٌضا فً الّنشاط المستمر الّدابم الّذي الجتماعً الّذي ٌقوم به الفرد، واو االنفعالًو

كل ما  الّسلوك هوف ٌحل مشاكله.ع حاجاته ووٌتكٌؾ مع بٌبته لٌشبٌقوم به الفرد لكً ٌتوافق 

أخرون، فلٌه وأورد فً: ) هو ٌتشابه إلى حّد كبٌر مع إتخاذ القرارات ٌصدر عن الفرد و

4  2.) 

ٌاسها قسواء كان أفعاال ٌمكن مالحظتها وان كما ٌقصد بالّسلوك أّي نشاط ٌصدر من اإلنس

 الّتذكركٌر والحركٌة أو نشاطات تتم على نحو ؼٌر ملحوظ كالّتفكالّنشاطات الفٌزٌولوجٌة و

هو سلسلة من تٌجة لعالقته بظروؾ بٌبة معٌنة وبه الّنشاط الّذي ٌقوم به الكابن ن ٌقصدو

     .(2  4حسن، د فً: أور) الممكنة  االستجاباتبٌن مجموعة من  االختٌارات

 

 : أنواع الّسلوك -4

)أورد فً: عبد الحمٌد  ومنهامن سلوك  الفردالّدراسات الّنفسٌة تفسٌر ما ٌصدر عن  تحاول

4  2): 

 : الّسلوك الّظاهر -

 .........أنشطته.التعامل الٌومً بجمٌع كاألكل، الّشرب، المشً، و

 الّسلوك الباطن )الخفً(: -

العواطؾ، الّتفكٌر، الّتخٌل، وكالعملٌات العقلٌة المختلفة أو العملٌات اإلنفعالٌة كاإلنفعاالت  

 الّتذكر.و

كتناول الطعام والّشرب   جه إلى الحٌاة: الّذي ٌزود به اإلنسان عند خروالّسلوك الفطري -

 العدوانٌة.األمومة وو
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ٌتعلّمه من واقعه االجتماعً الّذي ٌتم ٌكتسبه اإلنسان و الذي سلوكهو الو: كتسبمالّسلوك ال -

 الّتعامل مع األخرٌن.بناء األسرة والّتعلم ووٌتم من خالله إكتساب المعرفة و ٌه،تنشبته عل

الّتقالٌد الّسابدة فً المجتمع سواء كانت العادات ومع الّذي ٌتفق هو السلوك : الّسلوك الّسوي -

  تقالٌده فً المجتمعات المختلفة.المجتمع و العادات تتفق مع عاداتهذه 

إلى السلوك السوي والسلوك الشاذ أو ؼٌر السوي، فالسلوك السوي هو ٌقسم سلوك الطفل 

وهو ذلك  السلوك اإلٌجابً الذي ٌظهر على شكل سلوك عادي مؤلوؾ لدى أؼلب األطفال

السلوك المعبر عن تكٌؾ مناسب ٌثٌر فٌه التفاعل بٌن الفرد ومحٌطه، أّما السلوك الشاذ أو 

 ؼٌر السوي فهو السلوك السلبً الذي ٌعبر عن درجة ؼٌر مؤلوفة أو ؼٌر متطرؾ.

تهتم الدراسات النفسٌة بالتعرؾ على مظاهر السلوك السلبً الفردي واالجتماعً الذي 

ٌر المرؼوب فٌه لدى التالمٌذ فً القسم والذي ٌندرج تحت أحد المظاهر ٌتمثل فً سلوك ؼ

 .(2  4)أرد فً: زٌاد، السلوكٌة األتٌة: 

 * سلوك سلبً لفظً ومن أهم مظاهره:

 التحدث مع األخر أو األقران -

 التحدث دون استبذان -

 اإلجابة دون إذن -

 إحداث أصوات مزعجة أثناء شرح المعلم -

 بؤصوات ؼٌر مستحبة وؼٌر مقبولة للزمالءالمناداة  -

 الؽناء أو الدندنة. -

 * سلوك سلبً حركً ومن أهم مظاهره:

 ذن المعلمإالوقوؾ دون  -

 التجول فً القسم -
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 تحرٌك المقعد -

 حركات جسمٌة كحك الرأس والشعر واألنؾ -

 الخربشة أو الكتابة على الجدران والمقاعد -

 من النافذةالنظر المستمر إلى الخارج  -

 الفوضى وعدم الترتٌب -

 * سلوك سلبً عدوانً وفوضوي ومن أهم مظاهره:

 اتالؾ ممتلكات المدرسة الصفٌة -

 ضرب الزمالء والتحرش بهم -

 تهدٌد األخرٌن -

 ركل األخرٌن -

 الشتم والسب للزمالء -

 رد التلمٌذ على المعلم بؤلفاظ سلبٌة تعارض تعلٌماته. -

 األخرٌن عنوة.اخذ ممتلكات  -

 

 الطفل فً مرحلة الطفولة المتأخرة: لوكخصائص س -3

ٌّز مرحلة إلى جانب  ،تشابه فٌها كثٌر من األطفالالّطفولة المتؤخرة بخصابص عامة ٌ تتم

)مرحلة الّطفولة  هذه الخصابص العامة توجد فروق فردٌة شاسعة بٌن أطفال هذه المرحلة

 :وهً كما ٌلً الفروق فً الّنمو سنة( 4 إلى  2المتؤخرة: الفروق الفردٌة بٌن األطفال من 

 .( 29 )أورد فً: علً الحاج، 
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 الفروق الجسمٌة: -    

نهم معتدل البدن، سقٌم البنٌة، مل منهم صحٌح البدن سلٌم البنٌة وٌالحظ على األطفا      

ك كذلومنهم البدٌن والّنحٌؾ ومنهم قّوي البصر وضعٌؾ البصر و ومنهم الطوٌل والقصٌر

)أورد فً: علً جب مراعاتها فً العملٌة التربوٌةهذه الفروق ٌاألمر بالّنسبة لحاسة الّسمع و

 .( 29 الحاج، 

 الفروق المزاجٌة: -

مواقؾ و من خالل األلعاب الجماعٌة ذلك ٌظهرزاج األطفال بشكل واضح وٌختلؾ م 

، وٌوجد طفل سرٌع االنفعال والؽضب كذلك ٌوجد فٌوجد الّطفل الهادئالٌومٌة، الحٌاة 

مقطب الوجه كذلك ٌالحظ الّطفل االجتماعً الّذي ٌمٌل إلى اللّعب مع الّطفل المرح و

العزلة لذا ٌنبؽً مراعاة الطرق الّطفل المنطوي الّذي ٌركن إلى والعمل فً فرٌق و اآلخرٌن

 .( 29 )أورد فً: علً الحاج، الّتعلم مع كل صنؾ من هإالءة فً األسالٌب المناسبو

 :الفروق العقلٌة -

ً من هذه ال ٌكاد ٌخلو فوج دراسو المتعثر الّطفل الّذكً ومتوسط الّذكاء والّطفل ٌوجد 

المستوٌات فً بناء لذا ٌجب مراعاة المستوٌات فً الّذكاء والقدرات العقلٌة المتباٌنة، و

 .( 29 )أورد فً: علً الحاج، الّتدرٌسطرق المناهج و

  الفروق االجتماعٌة: -

ٌعٌش فً وسطها وذلك من حٌث الّطبقة اجتماعٌة ٌنتمً إلٌها وة بٌبلكل طفل      

من ؼٌر ذلك مما له قتصادٌة أو الّطبقة الّثقافٌة والعالقة بالمحٌط واالجتماعٌة أو الّطبقة اال

اكتسابه للقٌم االجتماعٌة وتعلٌمه وأنماط سلوكه وتؤثٌر على تفكٌر الّطفل وثقافته 

 .( 29 )أورد فً: علً الحاج، األخالقٌةو

 الفروق الفردٌة بٌن الجنسٌن: -

تالفات فً الّنمو تكاد من جنس إلى أخر فاالخلؾ درجة الّنمو من طفل إلى أخر وتخت      

 من بٌنها ما ٌلً:تشمل كل نواحً الّنمو الّتً مّرت سابقا و
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تظهر فٌما لجسمً بٌن الجنسٌن واضحة تماما والّنمو الجسمً: فاالختالفات فً الّنمو ا -

 ٌلً:

ة تبدأ عند ذلك ألّن المراهقر نضجا من البنٌن من نفس العمر وتكون البنات عامة أكث -

البنات قبل البنٌن لهذا ٌكون الهٌكل العظمً وعملٌة الّتكلس أكثر تكامال عند البنت فً سن 

عامة أكثر نضجا من البنٌن فً  ة مثال منها عند الّصبً فً هذه الّسن تكون البناتالّثامن

 .( 29 علً الحاج، أورد فً: ) همؽر حجما منمع ذلك فهّن أصذه المرحلة وأوابل ه

  الّنمو الحركً: -

م القوي الّذي ٌحتاج إلى مهارة وشجاعة وتعبٌر عضلً ٌقوم الّذكور باللّعب المنظ     

تقوم اإلناث باللّعب الّذي ٌحتاج إلى تنظٌم فً الحركات كالّرقص كالكرة والجري وعنٌؾ 

من  %2ال تمّثل هذه األلعاب سوى عند الّذكور و % 2الحبل، تمثل ألعاب الجري  نطو

 (.   4زهران،أورد فً: )ألعاب اإلناث 

 :الّنمو العقلً -

ٌل العاشرة من العمر، ٌمالّتاسعة وث فً الّذكاء خاصة فً ٌمتاز الّذكور عن اإلنا      

ٌل البنات تمسً وألعاب القوى وألعاب الّسرعة والّنشاط الهنداألوالد إلى الّنشاط الٌدوي و

 الموسٌقى، ٌتفّوقإلى الّنشاط المنزلً والّنشاط الّتمثٌلً، وجمٌع أشكال الّزخرفة والّرسم و

، كما ٌظهرون تفوقا واضحا البنات العملٌة علىالّذكور فً القدرات الّرٌاضٌة والهندسٌة و

فً القدرات المٌكانٌكٌة، تتفّوق البنات فً القدرات الفنٌة بصفة عامة، كما ثبت أّنهّن ٌتفوقن 

 .(   4زٌان،  أورد فً:) عن الّذكور فً القدرة اللّؽوٌة بصفة خاصة

 :الّنمو االنفعالً

ٌّز طفل هذه المرحلة بؤّنه قلٌل المشكالت االنفعالٌة  رنت بالمرحلة وما ق فً العادة إذا ٌتم

ً هذه أهم خصابص الطفل فلكن المشكالت ال تلبث أن تظهر والّتً بعدها، والّتً قبلها و

تمام بالعالم االهالمرحلة المٌل إلى الكشؾ والمعرفة والّتجوال والمخاطرة والمصادفة و
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فً هذه الّطفل  ٌكتسبلم ٌسبق له عنده مثٌل،  اهتماماأشخاص الخارجً من أشٌاء و

 (.   4سهٌر، أورد فً: ) المرحلة العمرٌة طرٌقة جدٌدة للّتعبٌر عن انفعاالته 

  الّنمو الحسً: -

حٌث ٌدرك الّطفل البعد الّزمنً والمكانً ٌتطور اإلدراك ٌقترب الّنمو الحسً من اكتماله و

ٌكون أكثر والّتذوق وداد فً هذه المرحلة حّدة البصر والّسمع األحداث، كما تزلألشٌاء و

 (.   4معوض، أورد فً: ) الحركٌة وإدراكا لقدراته الجسمٌة 

 :الّدٌنًالّنمو االجتماعً و -

 اآلخرٌنٌزداد فهمه لرؼبات الّطفل للّؽة و اكتسابك للطفل الّنمو االجتماعًٌزداد       

، الؽٌر بآراءٌبدأ إحساسه فٌبدأ فً تصحٌح فكرته عن نفسه و ألدوارهم بالّنسبة لدوره،و

سهٌر كامل أورد فً: ) فً الجماعة  االندماجلسلوك االجتماعً الّذي ٌساعده على ا اكتسابهو

مع نمو الفرد  ، بٌنما فً الّنمو الّدٌنً ٌنمو الّشعور الدٌنً على نحو تدرٌجً(   4أحمد، 

 (.   4الحٌلة،  أورد فً: )

الّطفل فً هذه المرحلة عادة فً ضوء االتجاهات األخالقٌة لدى تتحدد  :الّنمو األخالقً

ٌتعلّمها ٌكتسبها وبٌبته االجتماعٌة والتً ت األخالقٌة الّسابدة فً أسرته ومدرسته واالتجاها

 .(   4علً، أورد فً: ) من الكبار 

 

 : حاجات الطفل الضرورٌة للنمو-4

هً مكملة لمرحلة الّطفولة الوسطى، سنة و 4 -2بٌن ماخرة الّطفولة المتؤمرحلة تقع      

ٌشارك الّتعرؾ على األشٌاء كما المرحلة شؽوؾ بالبحث واالستكشاؾ وفالّطفل فً هذه 

ً هذه ٌمكن القول بؤّن الّطفل ٌتحّول فأقرانه فً نشاطات اللّعب والّنشاطات العلمٌة و

 .(222 القذافً،  أورد فً:)ال ٌشعر بذاته شعورا واضحاالمرحلة إلى كابن تجرٌبً و
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 حاجات األطفال الّنفسٌة: -

للكابن  االرتٌاحإذا وجد حقق اإلشباع والرضا وف إلى شًء ما االفتقارهً  الحاجة      

زٌولوجٌة( أو الحٌاة حاجة فٌالحٌاة نفسها ) الستقرارالحاجة شًء ضروري إّما الحً و

بدون ضروري للحٌاة نفسها و ) حاجة نفسٌة( فالحاجة إلى األكسجٌنبؤسلوب أفضل 

فهً ضرورٌة للحٌاة المحبة ً الحال، أّما الحاجة إلى الحب واألكسجٌن ٌموت الفرد ف

لوك الكابن الحاجات سسًء التوافق، توجه  بدون إشباعها ٌصبح الفردبؤسلوب أفضل و

الّشخصٌة على فهم حاجات الفرد ومدى  تتوقؾ كثٌر من خصابصالحً سعٌا إلشباعها و

طرق إشباعها ٌضٌؾ إلى قدرتنا على مساعدته عها والشك أّن فهم حاجات الّطفل وإشبا

 (.   4، فً: زهران)أورد الّصحة الّنفسٌةإلى أفضل مستوى للّنمو النفسً و للوصول

وجٌة للّطفل الحاجة إلى الهواء والؽداء والماء ودرجة الحرارة أهم الحاجات الفٌزٌولو

الّنشاط، فالحاجات واألمراض والّسموم والتوازن بٌن الّراحة والمناسبة والوقاٌة من الجروح 

الحاجة إلى األمن لة الّطفولة الحضانة بصفة خاصة. تعتبر الفٌزٌولوجٌة هامة فً مرح

ة جوهرٌة فً الّطفولة الحاجة إلى الحب تعتبر حاجة أساسٌة فً الّطفولة المبكرة، وحاج

، وفٌما جة إلى تحقٌق الذات وهً حاجة الّراشدٌستمر الّتدرج حتى ٌصل إلى الحاالمتؤخرة و

 (   4، زهرانأورد فً: )ٌلً أهم الحاجات الّنفسٌة األساسٌة لألطفال: 

 الحاجة إلى األمن: -

والمدرسة إلى جماعة فً األسرة  باالنتماءالطمؤنٌنة تاج الّطفل إلى الّشعور باألمن وٌح      

ٌحتاج الّطفل إلى الّرعاٌة فً جو أمن ٌشعر فٌه بالحماٌة من كل كما الّرفاق فً المجتمع، و

ٌجب مراعاة الوسابل الّتً المهددة وٌشعر باألمن فً حاضره ومستقبله، والعوامل الخارجٌة 

تشبع هذه الحاجة لدى الّطفل حتى ال ٌشعر بتهدٌد خطٌر لكٌانه، مما ٌإدي إلى أسالٌب 

 (.   4زهران،  أورد فً:) د تكون إنسحابٌة أو عدوانٌةسلوكٌة ق
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 المحبة:الحاجة إلى الحب و -

هً الحاجة إلى الحب  التً ٌسعى الّطفل إلى إشباعها االنفعالٌةمن أهم الحاجات       

بٌن والدٌه ج إلى أن ٌشعر بؤّنه محب محبوب والحب المتبادل بٌنه وفهو ٌحتا والمحبة،

أّنه بؤّنه مرؼوب فٌه وأن ٌشعر  ٌرٌد هورانه حاجة الزمة لصحته الّنفسٌة فأقوإخوانه و

فإّنه ٌعانً من الجوع  ٌنتمً إلى جماعة وبٌبة إجتماعٌة، فالّطفل الّذي ال ٌشبع هذه الحاجة

 أورد فً:)ٌصبح سًء التوافق مضطربا نفسٌا العاطفً وٌشعر بؤّنه ؼٌر مرؼوب فٌه و

على تحمل المسإولٌة فٌه مرؼوب  بؤّنهالّطفل بالحب و إحساسٌساعد (،    4ان، زهر

ٌشعر من خالله بالحب والّرؼبة  نظرا لما ٌسود فً األسرة من جوّ  اآلخرٌنالتعاون مع و

 شعوره بافتقار الحب فً إطار األسرة ٌجعله ٌنظر لألسرة كمصدر ٌدفعه للخروجفٌه، و

ٌِإديللبٌبة الخارجٌة بحثا عن الحب و لك به ذ العطؾ الّذي ٌفتقده فً حٌاته األسرٌة وقد 

 (. 22 الجمٌلً،  أورد فً:)إلى االنحدار فً مسار االنحراؾ 

   التوجٌه:ٌة الوالدٌة واعالحاجة إلى الرّ  -

تحقٌق مطالب الّنمو بالتوجٌه خاصة من جانب األم للّطفل تتكفل الّرعاٌة الوالدٌة و     

الّنفسً، ستوى من مستوٌات الّنمو الجسمً وتحقٌقا سلٌما ٌضمن الوصول إلى أفضل م

ان خرتٌفما وجود الّطفل، ٌتقبالنه وٌسره بحٌث والدٌنالٌحتاج إشباع هذه الحاجة إلى و

خاصة فً أو ظروؾ العمل و االنفصالاألم بسبب الوفاة أو بدورهما كوالدٌن، ؼٌاب األب و

إثر تؤثٌرا سٌبا فً تركه للخدم أو إٌداعه فً مإسسة ما قد ٌاألّم عن طفلها و اشتؽالحالة 

 (.   4، سلٌمان )أورد فً:ه الّنفسًنمو

 الحاجة إلى إرضاء الكبار: -

ٌحرص الّطفل السوي فً كّل أوجه نشاطه على إرضاء الكبار رؼبة منه فً الحصول       

فً عملٌة التوافق الّنفسً الحاجة تساعده فً تحسٌن سلوكه و على الثواب، وهذه

رٌن بصفة عامة وٌحرص على األخو الحظ فً سلوكه إستجابات الكباراالجتماعً حٌث ٌو

 (.   4، : سلٌمان)أورد فًإرضابهم
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   الحاجة إلى إرضاء األقران: -

ٌحرص الّطفل فً سلوكه على إرضاء أقرانه بما ٌجلب له الّسرور وٌكسبه حّبهم      

وتقدٌرهم وترحٌبهم به كعضو فً جماعتهم، ٌجب االهتمام بإشباع هذه الحاجة عند الّطفل 

)أورد فً: العملالّتفاعل االجتماعً مع أقرانه والمشاركة معهم فً اللّعب و فرصبإتاحة 

 (.   4، سلٌمان

   الحاجة إلى الّتقدٌر االجتماعً: -

اعتبار من اآلخرٌن ن ٌشعر بؤّنه موضع تقدٌر وقبول واعتراؾ وٌحتاج الّطفل إلى أ     

اعً الّسلٌم الّذي ٌتناسب مع سنه إشباع هذه الحاجة تمكن الّطفل من القٌام بدوره االجتمو

تلعب عملٌة التنشبة االجتماعٌة تماعٌة الّتً تبلور هذا الّدور والّذي تحدده المعاٌٌر االجو

 (.   4، سلٌمان)أورد فً: دورا هاما فً إشباع هذه الحاجة

 احترام الذات:الحاجة للمشاركة و -

         احترام الّذات إلى الّرؼبة فً تحصٌل المدح تشٌر الحاجة للمشاركة والّتقدٌر و      

أصحاب واالنتباه من اآلخرٌن وإلى الحصول على المركز والمكانة العالٌة بٌن األقران و

 .(   4، مانسلٌ أورد فً:)الّسلطة 

  :واالستقاللالحاجة إلى الحرٌة  -

ٌحتاج إلى تحمل  على الّنفس وكما االعتمادو االستقاللٌصبو الّطفل فً نموه إلى       

تسٌٌر أموره بنفسه دون و االستقاللاج الّطفل إلى الّشعور بالحرٌة وبعض المسإولٌة، وٌحت

ٌر الّذاتً المستقل لدى الّطفل ٌجب تشجٌع الّتفكمما ٌزٌد ثقته فً نفسه و اآلخرٌنمعونة من 

 (.   4، سلٌماند فً: )أوروجهة نظره الخاصةملته على أّن له شخصٌة مستقلّة ومعاو

 الحاجة إلى تعلم المعاٌٌر الّسلوكٌة: -

األشٌاء، وٌحدد لمعاٌٌر الّسلوكٌة نحو األشخاص وٌحتاج الّطفل إلى مساعدة فً تعلّم ا      

التنشبة االجتماعٌة تقوم المإسسات القابمة على عملٌة و. كل مجتمع هذه المعاٌٌر الّسلوكٌة

بتعلٌم هذه المعاٌٌر الّسلوكٌة للّطفل مما  اإلعالم وؼٌرها المدرسة ووسابلمثل األسرة و
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 ماماله و)حقوقه  تعلٌم ٌحتاج الّطفل إلى المساعدة فً ، كمااالجتماعًٌساعد فً توافقه 

وهو فً حدود األسرة وما هو فً جماعة، ما ٌصح علٌه، ما ٌفعله وما ال ٌفعله، ما ٌصح و

خبرة والّصبر كثٌر من الالباع هذه الحاجة إلى شالكبار إلٌحتاج  (هو خارج نطاقهاٌصح و

 .(   4سلٌمان، أورد فً: )الفهموالّثبات و

  الّنجاح:الحاجة إلى اإلنجاز و -

 هو ٌسعى دابما عن طرٌق االستطالع ٌحتاج الّطفل إلى الّتحصٌل واإلنجاز والّنجاح ف      

حتى البٌبة المحٌطة به وى ٌتعرؾ على البحث وراء المعرفة الجدٌدة حتواالستكشاؾ و

تنمٌة أساسٌة فً توسٌع إدراك الّطفل و هذه الحاجةجح فً اإلحاطة بالعالم من حوله وٌن

 (.   4، سلٌمان)أورد فً: ؼرس روح الشجاعة فٌهه لهذا ٌحتاج إلى تشجٌع الكبار وشخصٌت

 اللّعب:الحاجة إلى  -

من اللّعب فً هذه  االستفادةالحاجة إلى اللّعب عند الّطفل و التؤكٌد على أهمٌة      

 اختٌارإفساح مكان اللّعب و ه الحاجة إتاحة وقت الفراغ للعب ،ٌتطلب إشباع هذالّنواحً، و

تربوٌا أثناء اللّعب، األلعاب المتنوعة المشّوقة وأوجه الّنشاط البناء، وتوجٌه األطفال نفسٌا و

هنا تظهر األهمٌة االجتماعٌة للّعب، حٌث ٌتعلم عن و اللّعب بحٌث ٌكّون الطفل أصدقاء

 اآلخرٌنمراعاة أدوار ات االجتماعٌة مثل أصول اللّعب وطرٌق اللّعب بعض العاد

ٌتعرؾ على المثٌرات الّتعاون، وٌكّون صداقات جدٌدة وتظهر روح ألفكارهم و احترامهمو

تؤخرة ٌفضلون نفسه، فؤطفال مرحلة الّطفولة المٌقل لعبه مع تتخلل اللّعب و االجتماعٌة الّتً

لّطفل ترجع أهمٌتها إلى أّنها تعطً ااأللعاب الجماعٌة وفً هذه المرحلة تظهر الهواٌات و

تختلؾ الهواٌات وتحقق له الّشعور بالمكانة و اهتماماتهله ومٌوفرصة الّتعبٌر عن فردٌته و

 الموسٌقىا هواٌة جمع طوابع البرٌد ومثلتهمن أً أّن هدفها أكثر وضوحا، وعن اللّعب ف

 (.   4، سلٌمان)أورد فً: 
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 :مشكالت الّطفولة المتأخرة -5

اإلناث ٌعانون بالمتوسط من خمس إلى ست مشكالت و الّدراسات أّن كال من الّذكور تأثبت 

فً المدرسة االبتدابٌة، وتنخفض درجة انتشار وقت خالل مرحلة ما قبل المدرسة وفً أي 

كما أّن ظهور المشكالت  .المشكالت الّسلوكٌة مع الّتقدم فً العمر بالّنسبة لألطفالهذه 

ٌقة أّن الحقو .(   4، العربًأورد فً: ) الّسلوكٌة أكثر شٌوعا بٌن الّذكور منه بٌن اإلناث 

ّطفولة المبكرة الوخاصة منها المشكالت الّسلوكٌة التً تتزامن مشكالت الّطفولة كثٌرة و

إلى ذلك توجد ؼٌرها باإلضافة إلبهام والّتبول الالّإرادي وقضم األظافر ومثل مص ا

 تزداد حدةو كلًتظهر بشكل طة، والّتً تبرز فً مرحلة الّطفولة المتوسالمشاكل التربوٌة و

مشكالت الهروب و الّتسرب المدرسًالمتؤخرة مثل التؤخر الّدراسً و فً مرحلة الطفولة

 (.   4التهامً، )أورد فً: من المدرسة

قد ٌعود إلى الؽش لكسب شًء ما أو للّتخلص من أشٌاء قول شًء ؼٌر حقٌقً و: الكذب -

ٌرتبط ؼالبا بالّسرقة بدافع الّتهرب من العقاب الّذي ٌمكن أن ٌتم توقٌعه على ، وؼٌر سارة

 (.   4التهامً،  أورد فً:)الّطفل 

علٌه ٌجب على الّطفل أن ٌعرؾ ٌملكه و شًء ٌشعر الّطفل أّنه ال: محاولة ملك الّسرقة -

 (.   4التهامً، أورد فً: )أّنه أخذ شًء ما ٌتطلب إذنا معٌنا ألخذه، وإالّ أعتبر سرقة 

فً مستوى الّتحصٌل الّدراسً عن المستوى المتوقع  االنخفاض: ٌقصد به التأخر الدراسً -

أو أّنهم األطفال الّذٌن  عن مستوى سابق من الّتحصٌل االنخفاضالّتحصٌل أو  اختباراتفً 

دٌٌن الّذٌن هم فً مثل ٌكون مستوى تحصٌلهم الّدراسً أقل من مستوى أقرانهم العا

 نوعًفً جمٌع المواد الّدراسٌة، أو التؤخر  د ٌكون التؤخر الّدراسً تؤخر عامقأعمارهم و

تا مرتبطا بموقؾ معٌن، تؤخر حقٌقٌا قد ٌكون تؤخر دابما أو مإقفً مادة دراسٌة معٌنة و

 .(2  4عبد الّسالم، أورد فً: )ألسباب ؼٌر عقلٌة  أوٌعود ألسباب عقلٌة أو ؼٌر ظاهري 

من أكثر المشكالت انتشارا بٌن األطفال فً االبتدابً هً مشكلة قلة  :إضطراب فرط الحركة -

 كصعوبة التعلم.التً تسبب للطفل العدٌد من المشكالت فرط الحركة االنتباه و
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فرط الحركة مشكلة قلة االنتباه و : عرؾ باركلًفرط الحركةالتعرٌف السلوكً لقلة االنتباه و -

فً نظرٌته عن قلة االنتباه وفرط الحركة على أّنه " إضطراب فً منع االستجابة للوظابؾ 

ك تجاه التنفٌذٌة حٌث ٌإدي إلى قصور فً تنظٌم الذات وعجز فً القدرة على تنظٌم السلو

 .(2  4)أورد فً: الٌوسفً، األهداؾ الحاضرة والمستقبلٌة مع عدم مالبمة السلوك 

 ٌتكون فرط الحركة من ثالثة أنواع ربٌسٌة هً:

 اإلندفاعٌة –فرط الحركة  -

 قصور اإلنتباه -

) أورد فً: المزوي وأخرون، ٌمثل ؼالبٌة الحاالتالسابقٌن و وعٌنالنوع الثالث ٌجمع بٌن النّ  -

 دون سنة(.

 ) أورد فً: المزوي وأخرون، دون سنة( نذكر: أعراض فرط الحركةومن بٌن 

 .التحدث بكثرة -

 .عدم القدرة على الجلوس لفترات طوٌلة -

 الهدوء.بصعوبة اللعب  -

ابما مع سلوك فرط الحركة ٌكاد السلوك االندفاعً أن ٌظهر د أعراض السلوك االندفاعً:* 

 ) أورد فً: المزوي وأخرون، دون سنة( تشمل أعراضه:و

 صعوبة انتظار الطفل لدوره. -

 اإلجابة السرٌعة الخالٌة من التفكٌر على األسبلة المطروحة. -

 إزعاج التالمٌذ اآلخرٌن فً القسم. -

 ٌجد صعوبة فً إتباع تعلٌمات المعلّم. -
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 ) أورد فً: المزوي وأخرون، دون سنة( أعراض تشتت االنتباه:-

 عدم قدرة التلمٌذ على االنتباه للتفاصٌل أو البقاء متٌقظا. -

 عدم مقدرة التلمٌذ على اإلنصات عند توجٌه الحدٌث إلٌه. -

 إنتباه.ن المهام التً تحتاج إلى تركٌز والتهرب م -

 فقدان حاجٌاته بطرٌقة متكررة. كثرة النسٌان و -

ها عدم االستقرار فً رة نذكر منحركات جسمٌة كثٌبأطفال ذوي النشاط الزابد  تمٌزٌ -

حركة ولدٌهم  االنتقال الكثٌر بٌن المقاعد عدم الجلوس فً مكان واحد دونمكان واحد و

 (.222 )أورد فً: عبد الباقً ،العٌنٌن فً اتجاهات كثٌرة كثرة حركات الرأس و

 

 :دراسة تواترات الّسلوك -6

ٌّد  Montagnerسمح       لتواترات الٌومٌة لبعض المتؽٌرات لومساعدٌه بالفهم الج

أي تدهور هرمونات   OHCS17الفٌسٌولوجٌة والّسلوكٌة، من خالل دراسة انتظام جرعات 

الكظرٌة أٌن ٌستجٌب الكابن الحً ) أي عضالته( لعوامل اإلجهاد فً البٌبة. بهدؾ  ةالقشر

ت( استجاباته سنوا  تحدٌد كٌؾ ٌنظم الّطفل الّصؽٌر الذي ٌبلػ من العمر ) سنة إلى 

ذه الدراسة عن المراحل بما فً ذلك الوضع المدرسً، كشفت ه البٌبً الفٌزٌولوجٌة للضؽط

 (.Barre, 2004)أورد في: السلبٌة واإلٌجابٌة خالل الٌوم

لدى  ؼٌر متزامنأّنه ٌكون  OHCS17تبٌن من خالل مراقبة المنحنٌات الٌومٌة للقضاء على 

االثنٌن. كما تكون المنحنٌات مختلفة عن بعضها البعض ابتداء  ٌوم معظم األطفال الصؽار

الحادٌة فً حوالً الساعة  OHCS17من ٌوم الثالثاء أٌن ٌظهر تزامن فً قمة القضاء على 

ثم نجد تحّول أٌام الّسبت، األحد واالثنٌن، ٌعتبر ٌوم اإلثنٌن ٌوم مضطرب  عشر صباحا

العدوانٌة عالٌة، واألداء ضعٌؾ خاصة فً منخفض لدى األطفال، و بحٌث ٌكون االنتباه

الّصباح وكما نالحظ تراجع النتابج ٌوم االثنٌن واألٌام التً تلً األعٌاد الدٌنٌة والوطنٌة 

   (.Barre, 2004)أورد في: وٌعود السبب إلى انقطاع الوتٌرة فً عطلة نهاٌة األسبوع
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 تتناسقمجموعة من التواترات مع أوقاتها القوٌة والّضعٌفة الّتً وفق اإلنسان  ٌعٌش     

هذا لطرؾ الراشدٌن أو من طرفنا نسٌان من ٌنها فً عالقات مركبة، وبإهمال وفٌما ب

)مدة الّنوم نهاٌة األسبوع فً أوقات الّنوم مثال عدم احترام لدٌنا أو لدى األطفال:  التناسق

فً بعض األحٌان ال نفهم ما ٌحدث للبعض و باكراظ أو ٌستٌق طفل ٌنام متؤخر منخفضة(

الحادٌة وال تكاد تبلػ الساعة  فً أحالم الٌقظة، األّول ٌتنازع الّثانً ٌتثاءب الّثالث ٌخوص

)الفترة ضعٌؾالوقت ال وٌعود السبب إلى الّدافعٌةقلة االهتمام، ؼٌاب  ٌظهر العشر صباحا

 هذا ما سمته .Crépon,1983) )أورد في:متتابعةعادي فً وتٌرة الذي ٌعتبر  الضعٌفة(

Bouton هو لحظة االنسحاب المقابل لتؽٌر نشاط الدماغ الّذي )اإلستراحة( و مصطلح ب

 دقٌقة(.    ٌظهر فً نهاٌة كل مرحلة فً حوالً كل ساعتٌن )

-électroلٌقظة أثناء وتٌرة أّنه توجد أوقات ل اإلكلٌنٌكٌةبٌنت المالحظات 

encéphalographique تذبذب فً الثانٌة)   بٌتا  مع وتٌرة ة)الكهربابً( سرٌع beta de 

30 oscillation par seconde )مثال عندما ٌجب أن ٌتعلم  ،حالة الٌقظة اإلٌجابٌة الضرورٌة

الطفل شٌبا ما دورٌا نسجل فً هذه اللّحظة ظهور تواترات أخرى فً منطقة عظم مإخرة 

)اإلبتعاد( عن الضؽط الّذي ات الٌقظة السلبٌة أٌن ٌطلب الدماغ االنفصال وهً أوق  الدماغ

 occillations par seconde تذبذب فً الثانٌة) 4 إلى  9المرور إلى وتٌرة ألفا ٌخضع له و

  .Crépon,1983) )أورد في:( 

إلى  الوقت أٌن نحس بالحاجة وهً ،لدى الطفللدى الّراشد وهذه الحاجة الدورٌة  تظهر

ال ٌمكننا التركٌز، وهو الوقت الّذي نستجٌب لتناول القهوة أو التدخٌن عكس األحالم و

فً لدى الطفل خاصة األصؽر سنا تظهر هذه الفترة الدماغ الّذي ٌطلب التوقؾ للحظة. 

 العٌنٌن وٌنطوي على نفسهفٌها الطفل عما حوله، أو ٌمٌل لؽلق ٌنفصل  التًحظة للا

وفً بعض األحٌان ٌعتبر  ،ٌفهم هذا الموقؾ بالسوء دماؼه باالسترجاع.واالسترخاء لٌسمح ل

حاجة بٌولوجٌة البد من  هذه الفترة حٌن تعتبرً كمإشر عدم التوازن أو المباالة الطفل، ف

إلى  2حوالً  تختلؾ مدة هذه الدورات السلبٌة للٌقظة حسب األفراد عها.احترامها وتشجٌ
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بالراحة الكافٌة دون ترؼٌبه فٌها الطفل  ٌتزودبل هً فترة وم ة نبدور ، وال تعتبردقابق   

 .Crépon,1983) )أورد في: فً الّنوم دورة كاملة )ساعتٌن(

هذا المٌل للٌقظة السلبٌة عادة فً نهاٌة الدورات حوالً ساعتٌن وحسب األحداث  ٌظهر     

على ضرورة المرور إلى  حتلالتً المعاشة، اللٌلة السٌبة، االستٌقاظ السٌا، القلق الكبٌر 

. لٌس من من جدٌد كل قدراته لٌكون فً الٌقظة اإلٌجابٌة سترجع فٌها الطفلالٌقظة السلبٌة لٌ

 أن الطفل به عترؾمن المكل ساعتٌن و الفترة من االستراحة إلى هذه الضروري المرور

هذا صالح أٌضا مع الّراشدٌن، إذا على األقل ثالث مرات فً الٌوم و إلى الٌقظة السلبٌة مرٌ

اإلرهاق دون زٌادة كفاءة الدماغ فً الٌقظة  ٌنتج عنههذه الحاجة األساسٌة للدماغ  لم نحترم

 .Crépon,1983) )أورد في: ابٌةاإلٌج

حرٌة  االجتماع فٌها بكلالصؽار بتنظٌم أماكن أٌن ٌمكن ألطفال Bouton  نصحت

وب تنظٌم تنا فًالمشكل  ظهربالنسبة للكبار ٌأّما دون االنفصال عن الجماعة.  لالسترخاء

 .Crépon,1983) )أورد في: فترات الّراحةدورات النشاط و

 فٌما ٌخص (Vermeil)حسب  الكرونوبٌولوجٌة مها مٌدانالتً قد تبٌن من خالل البٌانات

 ,Amiot)أورد في:  كما ٌلً ( Vermeilحسب ) ّدة العمل الممكنة خالل الٌوممٌوضح   :(17جدول رقم )

    ): 

 الواجبات المنزلٌة+  )المدرسة( المّدة الفعلٌة مدة العمل العمر

  من ساعتٌن  إلى ثالث ساعات سنوات  إلى   

 من ثالث إلى أربع ساعات سنوات 2إلى  9 فً الٌوم ست ساعات

 من أربع إلى خمس ساعات سنة   إلى    

وعلٌه  إلى عدم االستفادة من المّدة الشخصٌة للّنوم فً المدرسة المتعلم تعبٌعود سبب      

الّنعاس، عدم و الالّمباالةبسلوكات المتعلم الّذي ال ٌستفٌد من المّدة الشخصٌة للّنوم: تتمٌز 

  .(Barre, 2004)أورد في:  فرط الّنشاطو العدوانواالضطراب و االهتمام

األطفال فترة بداٌة الّصبٌحة كوقت صعب ٌتمٌز: بضعؾ وتٌرة األداء، ارتفاع  ٌعٌش

   .(Barre, 2004)أورد في:  ترددات التثاإب نظرا لقلة الّنوم
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التً    التؤثٌرات الّسلبٌة لعطلة نهاٌة األسبوع على التكٌؾ مع الوضع المدرسً، Testu بٌن

تعتبر  ألّنهان تزامتعتبر فترة عدم السبت صباحا ٌوم كذلك  ،االثنٌنعلى ٌوم  بالسلب إثرت

االضطرابات  تظهركما  االهتمام.عدم ٌظهر  و ضعٌؾ أداء ٌكون فٌهامصدر تعب، 

فٌبقى للمعلم  ،الثالثاء صباحاة بعد الظهر والجمعٌوم  :فً أسبوع أربعة أٌامالّسلوكٌة بكثرة 

  .(     ,Barre)أورد في: المتعلمٌن انتباهمن  لالستفادةٌومٌن 

ز العصبً" بٌقظة الّسلوك المركبة، " نشاط الجها أي الّنشاط العام ارتباط Testuدرس      

مضطربة عندما ٌكون النشاط العام مرتفع  تكون معظم السلوكات بؤنّ من خاللها  تبٌّن 

مل الوحٌد الّذي ٌفسر الوتٌرة الٌومٌة للنشاط االنشاط العام الع اعتبارأكثر، ؼٌر أّنه ال ٌمكن 

إلى أّن  Fotinosو Testu      كل من حٌث أشار (Testu, 1990)أورد في: اإلنسانً 

نوعٌة سٌة تعتمد إلى حد كبٌر على مدة والسلوكات المدرلتؽٌرات الٌومٌة للنشاط الفكري وا

 (.      ,Clarisse & al)أورد في:  الّنوم اللٌّلً التً تتطور حسب لٌالً األسبوع

التثاإب النظر فً  فً المدرسة بمراحل الّنعاس، اللٌّلً الّنوممدة نقص تظهر مإشرات      

ٌّا إلى ضعؾ قدرات التعلمٌإدي و عدم االهتمام.و االنتباه انخفاضو الفضاء  الّنوم الس

 )كالّسلو واضطرابإدي إلى الّتؤخر الّدراسً ٌمكن أن ٌالذي ٌنتج عنه الفشل الّدراسً و

 institut national du sommeil et de) أورد في: ( االكتبابعدوانً، فرط الّنشاط، القلق و

vigilance,2006). 

 إظهار اتجهت الّدراسات إلى الٌقظة السلبٌةإلى تواترات الٌقظة االٌجابٌة و إضافة     

بٌنت بحٌث  دقابقأي بضُع  ةتباه لدى األطفال فً دورات قصٌراالن فً وجود تؽٌرات

الباحثون  تتبعو دورة خمس دقابق فً نشاط األطفال. المالحظة األولى وجود وتٌرة فً

وضعوا فً بحٌث  أربع سنوات فً الروضة  البالؽٌن من العمر طفالألالنشاط الحركً ل

بق تؽٌرات فً النشاط كل خمس دقا الحظ الباحثونكما ألعاب مختلفة و مركبة.  فٌها مواقؾ

 )أورد في:وتٌرة بٌولوجٌة خاصة بهذا العمر ٌعود ذلك إلىو ،هذا مهما كانت تركٌبة الفوجو

(Crépon,1998. 
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ر بفرنسا على تعلم القراءة لدى من جامعة تو (Inizan) قبلأجرٌت دراسة أخرى من      

 لمالحظة لعدةل فٌها خضعوا .أطفال المدرسة االبتدابٌة البالؽٌن من العمر ست سنوات

 األوقات أٌن كانواأي دقٌقة بدقٌقة اللّحظات  ساعات متواصلة وهم ٌتعلمون القراءة، سجلت

كما الالٌّقظة، أوقات الٌقظة وج وجود تناوب بٌن بٌنت النتابو .ن مقارنة بالكتابًٌقظٌ فٌها

  )أورد في:وقت الٌقظة العامة لدورة قصٌرةذا كمن طفل ألخر ومدة تسلسل الٌقظة تختلؾ 

(Crépon,1998. 

أّن وقت الٌقظة المستمرة لطفل من هذا الّسن مقارنة من  تبٌن من خالل هذه الدراسة     

ثانٌة، فٌجب األخذ بعٌن    دقٌقة، بصفة عامة ٌكون أقل من    ,4الكتابً ال ٌتعدى 

التعلم: فالطفل أثناء ، قؾتوبدون االعتبار عدم إمكانٌة الطفل على تثبٌت انتباهه لعدة دقابق 

دٌد، إذا كان تعود الٌقظة من جثم ٌدخل فً أحالم الٌقظة قلٌال وٌفهم لبعض الوقت ٌسمع و

 .Crépon,1998) )أورد في:الحلم فترة عندما ٌخرج من الّشرح سرٌعا ٌنساه

سجل أّن نسبة الٌقظة لدى المتعلمٌن  األطفال إلى متفوقٌن وإلى متؤخرٌن (Inizan)َقسم      

تبٌن كما المتؤخرٌن،  طفاللدى األ % 4إلى  %2وبـ  %24إلى  %4 بـ  ٌقدر المتفوقٌن

لوقت الممنوح لتعلم القراءة بٌن األطفال من نفس مقارنة با تختلؾ نسبة الٌقظة العامة أنّ 

فً وقت الٌقظة القصٌرة ارتباط ٌوجد من جهة أخرى و القسم وبٌن أطفال األقسام األخرى، 

العودة إلى  صعوبة فًن األطفال المتؤخروكما ٌجد . لدى األطفال نادراالٌقظة الّتً تعود و

هذا التناوب الٌقظة/ أحالم  مع مشكل نفسًفً ٌدخل ف ٌنتبه من جدٌد،عندما  األستاذ رحش

الهرب، بعٌدا عن الّتعب على عدم االنتباه كوسٌلة دفاع و الٌقظة، ال ٌفهم شٌبا ثم ٌنطوي

ٌؤخذ العادة بعدم الفهم ف .هذا من بداٌة الٌومبا فً الالمباالة وا فشٌلطفل شٌبأن ٌدخل ا ٌمكن

 .     ,Crépon) )أورد في:فً كل مساره الدراسً

تؤخذ بعٌن االعتبار هذه  انتقابٌةهذه الّدراسة الحاجة إلى بٌداؼوجٌة فً باحث ال استنتج

أّن األطفال األقل ٌقظة هم دابما متؤخرٌن ٌنتمون  بحٌث تبٌنالتؽٌرات فً قدرات الٌقظة. 

 .      ,Crépon) )أورد في: (االجتماعٌةالعوامل النفسٌة و )فقٌرة فً األؼلب إلى البٌبة ال
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أّن الطفل أو الّراشد ال ٌمكنه أن ٌعمل  تً أجرٌت على األطفالالمالحظات الّ  تبٌن من خالل

نشاط جهة دورات ال  استراحة بانتظام، منفترة الخضوع إلى  لفترة متواصلة )طوٌلة( دون

عضالت ة أخرى التعب من الجهد المبذول، مثال من جهالفكري العالٌة المستدعاة و

لنشاطات بعد المنافسة نفس الشًء بالنسبة لالنشاطات الجسمٌة تحتاج إلى الراحة والرٌاضً 

 ,Crépon) )أورد في:أثناء التعلماحة فً المدرسة فترات الر فالبد من إدراجالدماغ. الفكرٌة و

    .  

وقت العمل ٌإدي إلى  فً مٌدان عمل الّراشد، أّن إدخال الّراحة فً بٌنت الّدراسات     

عب العمال، انخفاض وقت العمل  ولكّنه فً النهاٌة ٌزٌد من اإلنتاج من خالل القضاء على ت

من فترة  أكثر مفٌدة القصٌرة تبدوالمتعددة والّراحة علٌه تبٌن أن فترات تهٌبة بٌبة مالبمة، و

الحاجة إلى دورات الّراحة فً الٌوم لدى األطفال ألّن النشاطات تزداد و طوٌلة. راحة واحدة

 )أورد في: تطلب من الّراشد، التركٌز والتعب...المطلوبة منه هً دابما أكبر من التً 

(Crépon,      

لراحة أثناء انجازهم لألعمال مع تخصٌص أوقات لن تبٌن من خالل مالحظة مراهقٌ     

أّنهم ٌبدإون تعلمهم بدورات عمل ربع ساعة متقطعة بدورات راحة بنفس المدة وٌمددون 

ٌحققون نفس النتابج ) القدرة واألداء الوظٌفً( مع الّذٌن ووقت عملهم فً خمسة عشر ٌوما 

بعٌن االعتبار الجهد المطلوب من  البد من األخذوعلٌه  ٌعملون بوتٌرة عادٌة لمدة شهرٌن.

األطفال أثناء أوقات الدراسة، فاألستاذ ال ٌجب أن ٌعتمد على انتباه المتعلمٌن أكثر من 

التناوب بٌن النشاط الفكري ف.Crépon,1998) )أورد في: ثالثٌن دقٌقة متواصلة على األكثر

على أستاذ مادة فكرٌة ف الوقاٌة من التعب المدرسً:لحماٌة وٌساعد على ا النشاط الجسمًو

علم الرٌاضة ٌجب الحركات نفس الشًء بالنسبة لم بعضلتتخللها صة )ذهنٌة( أن ٌوقؾ الح

مشاهدة بعض الصور )تناوب أن ٌوقؾ الحصة وٌجلس األطفال لٌقرإوا نص أو 

األنشطة المقترحة على األطفال  تتخلل ٌجب أن عمل/راحة، تناوب الحركة والسكون(.

سماع فالفنٌة، فهً ضرورٌة لنمو الفص األٌمن للدماغ، لألنشطة الخفٌفة و حصص

)أورد توازن نشاط الدماغٌساعد على  مثٌر بصري هام(ٌعتبر الموسٌقى والعٌنٌن مؽلقتٌن )

 (.Clarisse & al, 2011في: 
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ٌوم مخصص ح تفاعل فً الٌوم، مثال عندما نقتربلوتٌرة الٌومٌة ٌجب أن تتابع مراحل ا

إقترح أربعة أٌام عمل مكثفة التربٌة الرٌاضٌة، أو مل الفكري وٌعوض بٌوم للموسٌقى وللع

عدم االعتراؾ بالحاجات الّتً تظهر نتٌجة لهذه  هضها بثالثة أٌام راحة، ٌنتج عنٌعوتو

من النتابج  . أظهرت بعض الدراسات أّن األنشطة الموسٌقٌة الٌومٌة تحسنالتواترات

 (.Clarisse & al, 2011)أورد في:   الدراسٌة

: فكل ٌوم ٌجب أن نتظمةاألسبوعٌة لٌست محة الٌومٌة وأّن أوقات الرا (Vermeil)ٌرى 

فً الراحة ؼٌر الكافٌة فتراكم ٌكون متوازن ٌضمن تقسٌم متساوي بٌن العمل والراحة، 

 تمدٌد العطل األسبوعٌةعوضت بطرٌقة ؼٌر سلٌمة كلم تعوض أو الٌوم أو عدة أٌام والتً 

 ،اعًإلى إنشاء مجتمع صنٌإدي الهواٌة ل االصطناعً بٌن الراحة والعمل والفصفهذا 

تتوافق مع التواترات الشخصٌة ارتباطا وثٌقا خالل الٌوم واألنشطة وعلٌه ٌجب أن ترتبط 

 Clarisse)أورد في:  بالبٌبة الخارجٌة ) البٌبة، الفصول، المناخ( بدورها التً تتؤثرولكل فرد 

& al,     .)  

إلى أّن السبب الربٌسً للتعب األطفال هو عدم إحترام الوتٌرة       ) Vermeilٌشٌر     

عى لتحقٌق البٌولوجٌة، وهذا ما ٌإثر سلبا على نجاح المكتسبات العدٌدة والمتنوعة التً تس

      (. Lambert        ,)أورد في:لمراهقالنمو السلٌم للرضٌع وللطفل ول

نذكر عدٌدة  تعود إلى أسباب أسباب تعب الّطفل فً المدرسةأّن  (     ,vermeil)ٌرى      

 :(Fotinos, 2008)أورد في:  منها

العادات الؽذابٌة ؼٌر قص الّنوم بسبب النوم المتؤخر أو أسباب خارج المدرسة مثال ن -

 المالبمة.

تنظٌم األنشطة خالل مٌة: أسباب مرتبطة باألنشطة المدرسٌة خاصة الممارسات التعلٌ -

 فً األسبوع أو فً الّسنة.الٌوم و

      الفروق الفردٌة احترامعدم  -
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من  %80أن  Ruttenfranz 1979و Halberg 1959, 1960, 1977أظهر كل من      

 11 -6عمر )ال األطفال البالؽٌن من من %80سنوات( و 5 -3من العمر ) البالؽٌن األطفال

 conseil de la culture de) )أورد في: سا41ن أو نعسانٌن على الّساعة ٌنابم ٌبدونسنة( 

l’environnement (Fort-de-France), 1995)  

التاسعة والنصؾ إلى الساعة الثامنة والنصؾ صباحا ترددات التثاإب من الّساعة  ترتفعكما 

ٌزداد عدم استقرار الجسم ما المتؤخر، وستٌقاظ إلى االإلى نقص الّنوم أو  وٌعود ذلكصباحا 

طفال ٌسمح لألالذي  الحادٌة عشر صباحا الساعةو العاشرة والنصؾ صباحابٌن الّساعة 

الواحدة من الّساعة و ٌوحً بؤّن إمكانٌاتهم محدودة. بالحفاظ على مستوى ٌقظتهم مما

تنخفض  الظهرالساعة الثالثة بعد  – الثانٌة والنصؾ بعد الظهرإلى الّساعة والنصؾ زواال 

 Fédération des associations de parents de l’enseignement) .)أورد في: بشدةالٌقظة 

officiel, 2008 

 الطفل:  لدىالّسنة األسبوع والٌوم و تغٌرات السلوك على مدار -

توافق مع تالتالمٌذ  سلوكاتأّن اعتبار ٌمكن بفضل أعمال الكرونونفسٌة المدرسٌة      

 .الّسنةالمدرسٌة وتتؽٌر خالل الٌوم واألسبوع والة الح

 :التغٌرات الٌومٌة -

تبٌن من خالل قٌاس مإشرات عدم الٌقظة: التثاإب، ؼلق العٌنٌن، االسترخاء على      

دابمة على الّساعة مرتفعة والّنعاس لدى األطفال من كل األعمار أّنها تكون  الّطاولة أو

ترتبط هذه و من الّساعات الالّحقة. اسعة والنصؾ صباحاالتوعلى الّساعة  التاسعة صباحا

ٌقظة( ومن جهة  -الّظاهرة من جهة بصعوبات تراكم نقص الّنوم )اضطراب وتٌرة نوم

 ))أورد في:انعدام األمن العاطفً )على عالقة بما ٌعٌشه الّطفل فً حٌاته الٌومٌة( 

résonances mensuel de l’école,    3 

 قام عندماالبمة فً أوقات محددة من الٌوم، أّن التعلمات ؼٌر م   Montagnerأظهر 

أّن نسبة المتعلمٌن من خاللها قسم التحضٌري على مدار الٌوم تبٌن الطفال فً األ ةالحظبم

حٌن ً ف التاسعة والتاسعة والنصؾ صباحا ما بٌن الّساعة %68الّذٌن ٌتثاءبون تقدر بـ 
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التاسعة والنصؾ صباحا إلى الساعة الحادٌة عشر  حوالً الّساعة %30إلى  %20تقدر بـ 

الثانٌة والثانٌة والنصؾ بعد الظهر ما بٌن الّساعة  %59تصل هذه النسبة إلى وصباحا 

لتنخفض على  الثانٌة والنصؾ بعد الظهر والساعة الثالثة بعد الظهر ما بٌن الّساعة %68و

كما تبٌن  .(Bretou & Durand, 2010)أورد في:   الرابعة والرابعة والنصؾ مساء الّساعة

 )أورد في:خالل الٌومتتؽٌر استراتٌجٌات تحلٌل المعلومة سلوكات االستماع فً القسم وأّن 

(conseil de la culture de l’environnement (Fort-de-France), 1995).  

ٌّنت  التغٌرات األسبوعٌة:  االبتدابًوالحضانة ات التً أجرٌت على أطفال الروضة، الدراسب

عدم مانح بحٌث ٌظهر أّن ٌوم االثنٌن هو الٌوم الّذي تكثر فٌه تؽٌرات واضحة فً الّسلوك. 

هذا راجع إلى أّن األطفال ٌعتمدون ٌوم راحة و ٌلً ٌوم الخمٌس الّذي والذي ال ٌظهرالوقت 

على إعادة التكٌؾ مع الحٌاة المدرسٌة ٌوم  ملزمٌنلٌسوا  فهم وبالتالً اآلباءعلى وتٌرة 

 conseil de la culture de l’environnement) )أورد في:الخمٌس كما ٌفعلونه ٌوم االثنٌن

(Fort-de-France), 1995).. 

توجد فترتٌن أقل مقاومة  مالحظة األطفال على مدار الّسنة إلى أّنهتشٌر  التغٌرات الّسنوٌة:

بداٌة ونهاٌة فٌفري  فترةنهاٌة أكتوبر بداٌة نوفمبر، و Toussantهما فترة جسمٌا وعقلٌا و

األّول ٌتمٌز  أّن األسبوع المدرسٌة مارس، بٌنت الدراسات التً أجرٌت فً مراكز العطل

تستقر كل ل، توقؾ التفاعالت ما بٌن األطفال ات التًأكبر تردد لسلوكبمدة نوم ضعٌفة، و

 conseil de la culture de l’environnement) )أورد في:نًالمتؽٌرات فً األسبوع الثا

(Fort-de-France), 1995).. 

 :الهرمونات الدفاعٌة إلفراز األسبوعٌةالتغٌرات الٌومٌة ودراسة  -

تبٌن من خاللها و تؽٌرات إفراز الهرمونات، وسلوكات التواصل (Montagner)تتبع      

مانح الوقت الخارجً خاصة تواترات الحٌاة المفروضة التفاعل بٌن التواترات البٌولوجٌة و

 .Crépon,    3) )أورد في:خالل األسبوعوعلٌهم خالل الٌوم 

( طفل مهٌمن ، التهدٌد،سلوكات )االعتداء، البكاء، العزلة Montagnerالحظ مساعدي      

 سنوات(6سنوات إلى 3الروضة )  مدرسةسنوات( و3أشهر إلى  6الحضانة ) لدى أطفال



 الفصل الثاوي أدبيات الموضوع                                  القسم الزابع: السلوك داخل القسم
 

 24 
 

الل كل أٌام خوألطفال فً مختلؾ أوقات الٌوم لدى اسلوك السجلوا تؽٌرات خصابص كما 

 .Crépon,    3) )أورد في:سنوات خالل عدةاألسبوع والّسنة  و

هرمونات قشرة الؽدة از التواترات السرقادٌة إلفرفرٌقه وMontagner  درسكما      

هذه تسمى و( OHCS.17أو ،hydroxycorticostéroides-17،لٌزوالكورتالكظرٌة )

حٌث بدفاع وتوافق الجسم الفً  اأساسٌ اتلعب دورالتً  رمونات الدفاع الهرمونات به

 الّتً تعتبرولكل التؽٌرات المفاجبة للبٌبة الخارجٌة ستجٌب الجسم للمثٌرات الداخلٌة وٌ

االجتماعً( عن طرٌق زٌادة إفراز الهرمونات  االعتداءعوامل للقلق )الحرارة، الضجٌج، 

 ارتفاع على الحٌوانات وعلى اإلنسانأجرٌت العدٌدة التً  الدراسات بٌنتكما  الّدفاعٌة.

 ةٌر ألنشطة الؽدرتفاع كبارمونات، وأٌضا الخصابص المرتبطة بإنتاج هذه الهبعض 

انخفاض  اٌرافقهوالخارجٌة  االعتداءاتتسبب على سبٌل المثال ارتفاع  الكظرٌة والتً

 تعتبر لعب دور فً الدفاع على العكس فهًهذه الؽدد ال ٌ شاطكثرة نولمقاومة األمراض 

فً الصؽر ٌمكنها أن تؽٌر  عترضهخطٌرة على الجسم من جهة المحفزات التً ت

 .Crépon,    3) )أورد في:ة لجسم الّراشد العتداءات البٌبةاالستجابات البٌولوجٌ

 العالقات االجتماعٌة للفردب اإلنسانرمونات الدفاعٌة لدى إفراز الهارتفاع كمٌة ٌرتبط      

رمونات حسب هذه اله تفرزو اآلخرٌنلدى الفرد الّذي ٌشارك عالقته مع  أكثرترتفع بحٌث 

 الساعة الحادٌة عشر والنصؾحوالً لدى الّراشد  ارتفاع رؾعأٌن تالوتٌرة السرقادٌة 

بٌنت هذه النتابج أهمٌة تواترات وعلٌه  .ٌكون هناك تدخل خارجً هامعندما ال صباحا 

فً  اأساسٌ اتلعب دور الّتًورمونات الدفاعٌة إنتاج الهو على الطفل المفروضة الحٌاة

 .Crépon,    3) )أورد في:الطفل نموتوازن الجسم و

النتابج: تؤثٌر تواترات إلى ثالثة أنواع من  (Montagner) تنقسم األبحاث التً قام بها     

، سلوكاتالعلى لٌوم على التواترات البٌولوجٌة والحٌاة المفروضة على الّطفل خالل ا

سبوع على التواترات البٌولوجٌة تؤثٌر تواترات الحٌاة المفروضة على الّطفل خالل األو

ت التؤثٌراو التواترات البٌولوجٌة و اتسلوكالمنحنى العالقة بٌن و، سلوكاتالعلى و

 .Crépon,    3) )أورد في:الخارجٌة
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لمنحنٌات ٌة لقاعدالالبنٌة  تعكس التواترات السرقادٌة )التواترات الٌومٌة(: - خالل الٌوم* 

تواترات الحٌاة الٌومٌة المفروضة ونشاط السلوكات رمونات الدفاعٌة اله إلفرازالسرقادٌة 

 ,Crépon) )أورد في:من ٌوم ألخرلدى نفس الطفل تختلؾ من طفل ألخر و الّتًو على الطفل

   3. 

سنوات  3شهرا إلى  18 العمر ظة سلوكات األطفال البالؽٌن منتبٌن من خالل مالح     

 ما بٌنو العاشرة والنصؾ صباحاالساعة و التاسعة والنصؾ صباحا الساعة أّنه ما بٌن

ترتفع ترددات  الخامسة مساءالساعة و الثالثة وخمسة وأربعٌن دقٌقة بعد الظهر الساعة

الحادٌة عشر الساعة  فً حوالًفراز الهرمونات الّدفاعٌة إ ٌرتفعكما   .العزلةو االعتداءات

رمونات مالحظة المنحنٌات السرقادٌة لله بٌنتو .الخامسة مساء الساعة فً حوالًو صباحا

الهرمونات فً إفراز  سنوات ارتفاع 6إلى  3الّدفاعٌة لدى األطفال البالؽٌن من العمر 

)أورد الثانٌة بعد الظهر الساعة الّثانً فً حوالًو التاسعة صباحا الساعة فً حوالً الّدفاعٌة

 .Crépon,    3) في:

أّن قدراتنا  لٌست نفسها فً  (1839)األلمانٌان  Kraepelinو Bechterewأثبت كل من      

كل أوقات الٌوم، كما استنتجا أّن سرعة االستجابة ونوعٌة التمثٌل وتجمع األفكار ترتفع فً 

الثانٌة عشر زواال، أو  الحادٌة عشرة صباحا بداٌة الصبٌحة وتبقى مرتفعة حتى الساعة

بمستوى زواال  الساعة الواحدةو الثانٌة عشر زواالسجال انخفاض واضح مابٌن الساعة و

ثّم ترتفع لتعرؾ مستوى أقصى  الرابعة مساءأو  الثالثة بعد الظهرمنخفض إلى ؼاٌة الساعة 

، هذا االنخفاض فً األداء ال ٌمكن الساعة التاسعة لٌالإلى  الخامسة مساءمابٌن الساعة 

 حتى وإن واصل الفرد العمل. ةرٌربطه بالتعب بما أّنه هناك ارتفاع فً فترة ما بعد الظه

ال ٌمكن ربطه بالؽداء )الجوع قبل الؽداء، صعوبات فً الهضم بعد الؽداء( بٌنت العدٌد و

 )أورد في:عود إلى الوتٌرة البٌولوجٌة والكونٌةة ٌرٌمن الدراسات أّن انخفاض فترة الظه

(Crépon,1983. 

حٌن ً عمال الفكرٌة الدقٌقة فهً أفضل وقت لأل أّن فترة الصبٌحة Gates (4141)استنتج 

 .Crépon,1983) )أورد في:لألنشطة الجسمٌة ةرٌتخصص فترة ما بعد الظه
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أٌام  خاللرمونات الّدفاعٌة تؽٌرات واضحة إفراز اله ٌعرؾ متوسط منحنى خالل األسبوع:

 ثر الناتج عن تؽٌٌر وتٌرة الحٌاة المفروضة على الطفلاأل االختالفاتهذه توضح األسبوع، 

إفراز  وعلٌه ترتفع ،األسرةأو ٌومٌن مع  ٌوم ونصؾ ٌومقضاء  بعد  االثنٌنٌوم 

الصباح فً المستوى  ارتفاعأظهرت المنحنٌات . رمونات الّدفاعٌة مقارنة باألٌام األخرىاله

ٌستمر لعدة ساعات )ساعتٌن و الحادٌة عشرة صباحاأو  التاسعة صباحا الساعة حوالًفً 

تكون فً بحٌث ما بعد الؽداء  ارتفاع فً فترة وٌعرؾساعات( بعد الّساعة المعتادة، 4إلى 

من خالل مالحظة السلوكات ارتفاع فتبٌن ٌام األخرى، األمن الّصباح مقارنة ب مستوى أعلى

 .Crépon,    3) )أورد في: مدة العزلةو االعتداءاتتردد 

تواتراته لوتٌرة حٌاة الّطفل على سلوكه وبٌنت المالحظات تؤثٌر التؽٌٌر المفاجا      

صاحب بتؽٌٌر فً وتٌرة البٌولوجٌة، فالمرور من األسبوع إلى عطلة نهاٌة األسبوع الم

ٌسبب عدم مانح الوقت فً وتٌرة إفراز  االثنٌنأٌضا بعودتهم إلى المدرسة ٌوم األولٌاء و

كثرة العدوانٌة، وكثرة )سلوكات التواصل ؼٌر مستقرة وتكون  الهورمونات الّدفاعٌة

ٌكون الجسم أكثر عرضة لظهور اضطرابات الهضم،  االنفصالمباشرة بعد أٌام  ،االنعزال

برمجة أنشطة اإلجهاد اللّوزتٌن...( لذلك ٌنصح أصحاب هذه الّدراسة بعدم  التهابالزكام، 

قٌده بتواترات مثٌرة للقلق، أّما ٌوم تعدم و إٌقاظه فجؤة ٌوم الّسبت ماألحد، وبعدٌوم السبت و

 ادي التمارٌن المدرسٌة الصعبةٌجب تف راحةٌوم  الٌوم الّذي ٌلً أو االثنٌن

 .Crépon,    3) )أورد في:االختباراتأو

ٌسجل مراحل الوتٌرة البٌولوجٌة و واضطراب السلوكات ضطراببا االثنٌنٌتمٌز ٌوم      

ضعٌؾ األداء كون فترة الصبٌحة. ٌالمقترحة خاصة فً  االختباراتنتابج فً  أسوءفٌه 

ٌسبب اضطراب ٌوم  مماوتٌرة الحٌاة المفروضة فً عطلة نهاٌة األسبوع  انقطاع بسبب

ً ف متوازن. فٌها سلوكٌكون النتابج وأحسن ال سجالنٌ الخمٌسٌومً الثالثاء وأّما  ،االثنٌن

تراكم تعب األٌام الّسابقة  فً نهاٌة األسبوعقع ٌ الجمعة حسب األطفال ألنه ٌومٌختلؾ حٌن 

ٌإثر على قدرات األطفال الضعفاء، فٌمكن اعتباره ٌوم أفضل بالنسبة لألطفال الكبار، مما 

سٌبة لدى  نتابجبٌوم السبت ٌتمٌز  كما ٌمكن أن ٌكون صعب بالنسبة لألطفال الصؽار.

حٌن العودة إلى ً فن األطفال الصؽار هادبٌن فً الصباح، ٌكوبحٌث ألطفال الكبار، ا
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 تزامنعدم  عنه ٌنتجووتٌرة الحٌاة الٌوم أو فً نهاٌة الصبٌحة ٌإثر على العابلة فً بداٌة 

ٌوم األربعاء فً  عتبرٌو لٌوم االثنٌن. ةمشابه فتكون لتواترات البٌولوجٌةا مما ٌإثر على

فً نتظام فً تواتراتهم البٌولوجٌة وٌعرؾ األطفال الصؽار ا ٌوم مفٌد بحٌثالتنظٌم الحالً 

 (. Testu, 2015)أورد في: سلوكات

)أورد  )حسب التقسٌم المدرسً الحالً بفرنسا( على األطفال ٌوضح تؤثٌر أٌام األسبوع :(18جدول رقم)

 :( Testu, 2015في: 

 
 األٌام

 األداء المدرسً وتٌرة السلوكات

مدرسً سًء الداء ٌكون األ .إختالل السلوكاتو التواترات اضطراب ٌتمٌز بـأسوأ ٌوم  اإلثنٌن
 فترة الصبٌحة.خاصة فً 

الثالثاء و 
 الخمٌس

 ا.مدرسً جٌدالداء ٌكون األ .منتظمةأٌام تعتبر 

نتٌجة تراكم تعب األسبوع  حسب األطفال: ٌوم الجمعة ٌختلؾ الجمعة
 .الضعفاءاألطفال و األطفال الصؽار الذي ٌعانً منه

 امدرسً جٌدالداء ٌكون األ
 .بالنسبة لألطفال الكبار

راحة مفٌد وضروري فً التنظٌم  ٌوم األربعاء ٌومٌعتبر  األربعاء
 .الحالً

 

ب أثناء العودة إلى اضطر: الهدوء فً الصباح، االفً المدرسة السبت
 .العابلة

 فً األداء. نتابج سٌبةتسجل 

 

 : المدرسٌة العطلالتواترات الّسنوٌة و -

رات دورٌة متجاوز بٌن الكرونوبٌولوجٌون أّن التؽٌرات النفسٌة لإلنسان تخضع لتوات     

العدٌد من  تتفقبحٌث  (rythmes circannuels)أّنه توجد تواترات سنوٌة الٌومً، و

إفراز  كإرتفاع ٌعرؾ ضعؾ كبٌر خالل أشهر الشتاء، لتثبت أّن جسم اإلنسان مإشراتال

خصابص  )الحد األدنى أو الحد األقصى( إضافة إلى أو اختاللهاالهرمونات، بعض 

ارتفاع عدد الوفٌات فً أشهر الشتاء، ارتفاع عدد األطفال المصابٌن، ك فٌزٌولوجٌة أخرى

ذات المدة الطوٌلة ؼٌر ضرورٌة  الّصٌؾ طلة فصلكما تعتبر ع . ....أو الشعور بالتعب.

فً الوقت أٌن قدرات األطفال  بحٌث تكون عطلة الصٌؾمشكل حقٌقً  سببتنفسٌا ألّنها 

 (. Testu, 2015)أورد في: الفترة الضعٌفةحٌن نطلب منهم أقصى جهد فً ً تكون جٌدة ف
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مرتبط لنظام داخلً تستجٌب ، تواتراتبقة بؤّن حٌاة الّطفل تقودها بٌنت الّدراسات الّسا     

ع الطفل كالّراشد لعدة ٌخضو مانح الوقت.خارجٌة تسمى عوامل بوٌتؤثر بالقانون الوراثً 

ناتجة عن التنظٌم االجتماعً التً تنظم وقته، فهً تواترات مفروضة علٌه مثال: تواترات 

التواترات  تضطربو ، مدة العمل الٌومً المطلوبة منه.الوقت الفعلً الممنوح له للنوم

هذا ٌظهر و، النفسٌةوه الفٌزٌولوجٌة رض مع حاجاتعاتبسبب عطلة نهاٌة األسبوع والّتً ت

التواترات البٌولوجٌة الداخلٌة أي  مع على الطفل عدم مالبمة التواترات المفروضةل االختالل

 راض كالتعب، أو اضطربات مختلفةترجم بعدة أعتوعدم احترام التواترات البٌولوجٌة 

تحترم على المدرسة تنظٌم التوقٌت المدرسً بكٌفٌة ف عتبر كعامل لعدم التوافق المدرسً.ت

االضطرابات التً ٌمكن أن ٌخضعوا لها  االعتباربعٌن  حاجات الطفل فً المدرسة، وتؤخذ

  .(      ,Testu)أورد في:  خارج المدرسة

 :األوقات الّتً ٌمكن أن ٌعمل أو ٌراجع فٌها الّطفل فً المنزل -

خذ وها فً المنزل لكن ٌجب أن تؤالكبار بعض األعمال لٌنجزٌمكن أن تقدم لألطفال      

د( لألطفال البالؽٌن من 30جهود المبذولة خالل الٌوم مثال: نصؾ ساعة )ال االعتباربعٌن 

ول العمل قبل تنا لقٌام بهذاالوقت األفضل ل ٌكون فً النظام الفرنسًفسنوات،  12-8العمر 

النشاط الضروري لتناوب مع العمل ) وقت لٌلعبال العشاء من جهة الّطفل كان لدٌهوجبة 

لكن البعض ٌقلقون و، من جهة أخرى فهً فترة ارتفاع النشاط الفكريو، (المدرسً

 (. Testu, 2015)أورد في: إنجاز التمارٌن قبل اللّعب ونٌفضلو

سنة مقترح من 13-6الساعات الٌومٌة للعمل بالنسبة لألطفال البالؽٌن من العمر ٌوضح  :(19جدول رقم )

 :( Testu, 2015)أورد في:  1930سنة  Boncourو Laufer قبل

 ساعات العمل الٌومٌة )السن( العمر

 فً الٌوم ساعتٌن سنوات 6-7

 فً الٌوم د30سا و3 سنوات8-9

 ٌومفً ال سا5 -د30ساو4 سنة10-10

 فً الٌوم د30سا و 5 سنة12-13
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( أن مدة العمل الممكنة خالل الٌوم لدى األطفال 19ٌظهر من خالل الجدول رقم )   

مدة العمل الممكنة خالل الٌوم لدى  سنوات تقدر بـ ساعتٌن، أّما 7-6البالؽٌن من العمر

مدة العمل تقدر  حٌنً د، ف30سا و3سنوات تقدر بـ  9-8األطفال البالؽٌن من العمر 

 أّما سا،5د إلى 30ساو4سنة بـ 10-10ممكنة خالل الٌوم لدى األطفال البالؽٌن من العمرال

سا 5سنة تقدر بـ  13-12مدة العمل الممكنة خالل الٌوم لدى األطفال البالؽٌن من العمر

 د.  30و

 Bojlen قبلسنة مقترح من  18-7البالؽٌن من العمر  التوقٌت المدرسً للتالمٌذ ٌوضح :(02رقم ) ولدج

 :( Testu, 2015)أورد في:  1954سنة 

وقت للحٌاة  مدة الّنوم السن
 الشخصٌة

الساعات الّتً ال ٌمكن تخصٌصها للعمل  مدة العمل المدرسً
 المدرسً

7 
 سنوات

 الساعة العاشرة لٌال ساعتٌن سا10 ساعة12

8 
 سنوات

 الساعة التاسعة لٌال ساعات3 د30ساو9 د30سا و11

 9 
 سنوات

د30وسا 11  د مساء30الساعة الثامنة و  د30سا و3 ساعات9 

 10 
 سنوات 

د30سا و11  د مساء30الساعة السابعة و د30ساعات و4 ساعات8 

ساعات8 ساعة11 سنة 11  الساعة السابعة مساء ساعات5 

ساعات8 د30سا و 10 سنة 12  د مساء30الساعة السادسة  و د30ساو 5 

ساعات8 ساعات10 سنة 13  الساعة السادسة مساء ساعات6 

ساعات8 د30سا و9 سنة 14  بعد الظهٌرة د30الساعة الخامسة  و د30ساو6 

ساعات8 د30سا و9 سنة 15  بعد الظهٌرة د30الساعة الخامسة  و د30سا و6 

ساعات8 ساعات 9 سنة 16  ةرٌالساعة الخامسة بعد الظه ساعات7 

( أن مدة الّنوم اللٌلً لدى األطفال البالؽٌن من العمر 20ٌظهر من خالل الجدول رقم )    

ساعة لدى األطفال البالؽٌن من العمر 11وتقدر بـ   د30سا و11سنوات تقدر بـ  10

د فً الٌوم لدى األطفال البالؽٌن من 30ساعات و4سنة، وتقدر مدة العمل المدرسً بـ 11

   .سنة11ؽٌن من العمر ساعات فً الٌوم لدى األطفال البال5سنوات وبـ 10العمر
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 قبلسنة مقترح من 11-6ساعات العمل بالنسبة لألطفال البالؽٌن من العمر ٌوضح  :(01جدول رقم )

 :( Testu, 2015)أورد في: 1965جمعٌة الدفاع عن األطفال المتمدرسٌن سنة 

عدد ساعات العمل  الفئة العمرٌة
 فً الٌوم

عدد ساعات العمل فً 
 األسبوع

الفروض  االستراحة
 الواجباتو

المدة  المنزلٌة
 المثلى

المدة 
القصوى 
 المقبولة

المدة 
 ىمثلال

المدة القصوى 
 المقبولة

 10 2/2,1 ساعتٌن سنوات 8إلى  6
 ساعات

دقٌقة بعد  15 ساعة 12 
د 50د إلى 40

 الدخول بعد
 القسم إلى

 سا0

 10إلى  8
 سنوات

 3 
 ساعات

2/3,1 15 
 ساعة

 سا0 ساعة 17

 11إلى  10
 سنة

4 
 ساعات

 20 ساعات  4
 ساعة

 دقٌقة 30 ساعة 20

( أّن عدد ساعات العمل فً الٌوم لدى األطفال البالؽٌن 21ٌظهر من خالل الجدول رقم )     

 سا عمل فً األسبوع. 20ساعات أي  4سنة ٌقدر بـ  11إلى  10من العمر

 

 لتنظٌم التواترات المدرسٌة:  اقتراحات -

ساعات  أو تراكم اكتظاظ االعتبارلتنظٌم التواترات المدرسٌة البد من األخذ بعٌن      

ٌة ) السرقادالتواترات  ضطرابا سببت تًوال الٌوم خاللالمفروضة على الطفل  العمل

عدم ٌعوض  خاصة عندماحة، قدرات التركٌز العامة...(، الّراوقت الّنوم، تناوب النشاط و

توازن ٌجب أن ٌحقق  لذا هاٌة األسبوع أو فً نهاٌة الّسنة.نطرٌقة سٌبة فً التوازن ب

أي تخفٌؾ العمل  تخفٌؾ برنامج العمل الٌومً بمعنىالٌوم  البرنامج قبل كل شًء خالل

توزٌع جٌد خالل مّما ٌحقق  الٌومً من خالل التوزٌع األحسن للعمل األسبوعً والّسنوي

الّتوزٌع تحقٌق إّنما ال ٌجب تخفٌؾ البرنامج وف .ربح الوقتبٌداؼوجٌة مناسبة لٌحقق الّسنة و

 العمل اكتظاظمن أجل تخفٌض تخفٌض مجموع العطل فً الّسنة  أي األفضل للعمل

 منو وم راحة ٌوم األربعاء.نصؾ ٌ وإلؽاء ً الٌومً دون المساس فً البرنامجالمدرس

احترام ب وذلك أفضل للتوقٌت المدرسً تنظٌم نحققنخفؾ األٌام األخرى و األفضل أن

  .عطلة الشتاء فً فترة الضعؾ الجسمً فهً ضرورٌة للصحةتكون و حاجات األطفال
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 التعلماتو االختباراتتجنب  بمعنىة هادب االثنٌنٌوم األنشطة المقترحة ل ٌجب أن تكون

 الجدٌدة.

-25سنوات 10مر أقل من بالنسبة لألطفال البالؽٌن من العالمدة المثالٌة للدرس تقدر 

 10دقٌقة، أّما األطفال البالؽٌن من العمر 15-20 إلىتنخفض ٌمكن أن كما دقٌقة 30

 (. Testu, 2015)أورد في: دقٌقة 45ا فوق تزداد المدة لتصل سنوات فم

: ثالث المدرسً على النحو التالً توقٌتال نظٌمت من مشكلة المدارس االبتدابٌة عانًت

 اراحة مدتهللفصل بٌنها وقت ٌوبعد الظهر  عمل ثالث ساعاتساعات عمل فً الصباح و

على انتباه  االعتمادلٌس بإمكانهم  ؤّنهب على علماألساتذة ٌجب أن ٌكون كما  دقٌقة.15

حسب لمدة أطول، كما تختلؾ هذه المدة حسب العمر ومتواصل من طرؾ التالمٌذ 

 بالنسبة ٌقةدق 15كل  بعد التناوب بٌن وقت العمل ووقت الّراحة األطفال، فمن المهم

هذا ٌمكن أن ٌستؽل  .لكبارلألطفال ادقٌقة بالنسبة  25ٌقة إلى دق 20كل لألطفال الّصؽار، و

 راحة كاملة، أو تؽٌٌر بسٌط فً النشاط من أجل تثبٌت انتباه األطفالفً الوقت من الّراحة 

 .(      ,Testu)أورد في: 

أّن من خاللها  برٌطانً تبٌنطفل  11738على مساعدٌه بدراسة و  2013سنة  Kelly قام

رتبط باألداءات الّضعٌفة كما ٌتبع الحرمان من الّنوم فً الٌوم الّنوم تعدم انتظام ساعات 

كٌؾ ٌمكن للمتعلم أن ٌكون ف الموالً بكثرة سلوكات عدم التوافق فً الوضع المدرسً.

فً كل لٌلة ٌشاهد الّتلفاز لساعات متؤخرة، فلن ا تم إٌقاظه كل صباح. وفعال فً المدرسة إذ

سلوكه فً القسم بٌن الالّمباالة، عدم االهتمام، وٌتؤرجح ٌستفٌد من مدة الّنوم الّشخصٌة، 

 (. Testu, 2015)أورد في: أو فرط الّنشاط االضطرابالّنعاس، العدوان، 

األخذ و، األطفالعلى  اءوتٌرة عمل األولٌفٌؾ من تؤثٌر خالتّ  البد من الموقؾ لتفادي هذه

إمكانٌة تنظٌم هم الجؽرافً و، أصلعمرهموباألطفال  بٌن الفروق الفردٌة االعتباربعٌن 

 (. Testu, 2015)أورد في: أثناء تنظٌم التوقٌت المدرسً نومهم

نصؾ من أسبوع أربعة أٌام و السبت إلى األحد لٌلةو الثالثاء إلى األربعاء تعتبر لٌلة     

 ٌستٌقظون األطفالألّن وع، اللٌّالً األخرى فً األسببطول مقارنة األٌالً للا من بٌن ٌوم



 الفصل الثاوي أدبيات الموضوع                                  القسم الزابع: السلوك داخل القسم
 

4   
 

الجمعة إلى الّسبت  ولٌلة إلى الثالثاء، االثنٌن لٌلةأّما ، نهاٌة األسبوع فً عطلة متؤخرٌن

 (. Testu, 2015)أورد في: لٌالً قصٌرة تعتبر

عجز الّنوم بتمدٌد بعض اللٌّالً،  ونضٌعوبٌنت نتابج الّدراسات الّسابقة أّن األطفال      

سب العمر، وجداول التوقٌت األسبوعٌة والوسط حطور تت األسبوعٌة ٌقظة-وتٌرة نوم وأّن 

أّن األطفال الّذٌن  مساعدٌهو Mantz بٌنت نتابج دراسةكما  .الّثقافً للّطفلاالجتماعً و

جتماعٌة متوافقة إٌحرص أولٌاءهم على انتظام مدة نومهم خالل األسبوع لدٌهم سلوكات 

  .(Testu, 2015)أورد في: م مرتفعة أكثر مقارنة بؽٌرهأكثر، وأداءات معرفٌة دالة و

( نصؾالالتاسعة و -) الساعة التاسعة ما بٌن  ترتفعؤّن نسبة التثاإب ب Testu الحظ     

ٌرؼبون  الذٌن التالمٌذنسبة  ( سنوات، كما ترتفع إلى   ) من العمر  لؽٌنلدى األطفال البا

ومة فً بداٌة رفض المعلدفاعٌة، عدم الٌقظة، العدوانٌة وٌظهرون سلوكات فً الّنوم، و

ٌرجع هذا إلى ؼٌاب القٌلولة ( سنة و  - ٌن من العمر ما بٌن )البالؽ الظهٌرة لدى التالمٌذ

 (.Fotinos & Testu, 1996)التً ٌحتاج إلٌها بعض التالمٌذ 

أّن سلوكات اإلسترخاء على الطاولة تكثر فً الفصل األّول إلى   Montagner توصل     

  البالؽٌن من العمر  الاألطف من %  للسنة الّدراسٌة )فً شهر دٌسمبر(، كما الحظ بؤّن 

فً أواخر الصبٌحة المدرسٌة ما بٌن  ٌتثاءبونٌسترخون على الطاولة وسنوات   إلى 

 .(Montagner, 1996)أورد في: نصؾ الالحادٌة عشر والساعة الحادٌة عشر و

إنفعال ٌرتفع فً إلى أّن متوسط سلوكات اإلضطراب و (معروؾ) الباحثة توصلت     

فً الربع الّثالث أي األّول أي من الساعة الّثامنة ونصؾ إلى الساعة العاشرة صباحا و الربع

ى الّساعة الّثالثة بعد الظهر، وٌنخفض متوسط من الّساعة الواحدة ونصؾ بعد الزوال إل

ة العاشرة إلى الّثانٌة زواال، االنفعال فً الربع الّثانً أي من الّساعسلوكات االضطراب و

اإلنفعال ترتفع ٌوم الّسبت التؽٌرات األسبوعٌة تبٌن بؤّن سلوكات االضطراب وٌما ٌخص فو

ت عدم تنخفض ٌوم األربعاء، أّما سلوكام الثالثاء وترتفع من جدٌد ٌووتنخفض ٌوم األحد و

 (.9  4معروؾ، أورد فً: ) األربعاء الٌقظة ترتفع ٌوم الّسبت والثالثاء وتنخفض ٌوم األحد و



 الفصل الثاوي أدبيات الموضوع                                  القسم الزابع: السلوك داخل القسم
 

4   
 

من بٌن و السلوك فً المدرسةبط بٌن النوم ودراسات الكرنوبٌولوجٌن على الرترتكز معظم 

فً مجلة  1988ألباء عام ل توصٌات قدمتالتً  Pignal نجد مجلة المنشورات الفرنسٌة

باحترام تواترات نوم أطفالهم، و أكدت بؤّن التعب الّذي عوهم فٌها بضرورة دتطب األطفال 

 ,Leconte)أورد في: تشخٌصها جدا من المهموبات مدرسٌة والنوم ٌإدي إلى صع ٌسببه قلّة

    ).  

ؼٌر الكافٌة تإدي إلى أّن مدة الّنوم  2002، 2001أجرٌت سنة تشٌر الدراسات التً      

إذا كانت مدة الّنوم ف .(Lorant, 2014)أورد في: انخفاض مرونة الفكرإلى ارتفاع العدوانٌة و

هو خطٌر  ما، وق فً المدرسةتوافال عدمات سلوك ظهر لدٌهمتطفال ألبالنسبة ل كافٌةؼٌر 

 Fédération des conseils de parents) )أورد في:هو حرمان الطفل من الّنوم بصفة متكررة

d’élèves,    3 التً ال  ةعصبٌوال ةعدوانٌبالالّطفل الّذي ال ٌنام بكثرة  كما ٌتمٌز سلوك

 (. ,1144Clarisse & al)أورد في:  حدوث الّتعلمبتسمح 

توافقه مع امه على النّمو المتناؼم للطفل وانتظالّنوم و مدة أهمٌةالّسابقة  دراساتال بٌنت      

 ,     Foutanié 1965, Rolsler 1967, Poulizacالحظ كل من بحٌث الوضع المدرسً، 

Vermeil 1984, Montagner et al 1985, Batejat et al 1999, Testu, Clarisse et 

Janvier 1999   الراحة أٌام ؤخٌر ساعة الّنوم( المالحظة فً ) تأّن تؽٌٌر ساعات الّنوم

أّن تزامن الوقت االجتماعً  تشٌر النتابج إلىكما  .فً الصباح المتؤخر باالستٌقاظتعّوض 

 أالّ : التالًوٌكون على النحو سً الّذي ٌحافظ على وقت الّنوم فً تنظٌم الوقت المدر ظهرٌ

لتؤثٌر  الثامنة وخمسة وأربعون دقٌقة الساعة ٌبدأ المتعلمون األنشطة المدرسٌة حتى

فً الّصباح الباكر، الحفاظ على ٌوم األربعاء دون دراسة ألّن مالحظة األطفال   االستٌقاظ

 1144Clarisse)أورد في:  الّنوم السترجاعاألربعاء تلعب دور و ٌوم األحد ةصبٌحأّن  بٌنت

& al, .)  

لدى التالمٌذ  داخل القسم التؽٌرات الٌومٌة للسلوك (معروؾ) الباحثة الحظت     

أّن  تبٌن من خاللها ،قبل تؽٌٌر التوقٌت المدرسً الجزابري دوامٌنالالمتمدرسٌن فً نظام 

 نظامال تؽٌٌرن سلوكات عدم الٌقظة، أّما بعد م ( ترتفع أكثراإلثارةسلوكات كثرة الحركة )



 الفصل الثاوي أدبيات الموضوع                                  القسم الزابع: السلوك داخل القسم
 

4 4 
 

اسً وتعرؾ أقصى سلوكات كثرة الحركة ترتفع على مدار الٌوم الدر سً تبٌن أنّ االدر

حٌن سلوكات عدم الٌقظة تكون ً انخفاض فً الربع الرابع، فإرتفاع فً الربع الّثانً و

التؽٌرات  كما درست. (     ,Khelfane et al)أورد في:   منخفضة خالل الٌوم الدراسً

من  تبٌنو الدوام الواحداألسبوعٌة للسلوك داخل القسم لدى التالمٌذ المتمدرسٌن فً النظام 

بكثرة من سلوكات عدم الٌقظة خالل األسبوع،  رتفعأّن سلوكات كثرة الحركة ت خاللها

رات فً سلوكات عدم الٌقظة بعد تؽٌ تسجلحٌن ً سلوكات كثرة الحركة ثابتة، فتبقى و

سلوكات عدم الٌقظة خالل ب وكات كثرة الحركة كثٌرة مقارنةتبقى سلو نظام الدراسًال تؽٌٌر

   (. Khelfane et al, 2011)أورد في: األسبوع

ٌات الفكرٌة فً بعض العملجد تؽٌرات دورٌة فً السلوك والكرونوبٌولوجٌا أّنه تو بٌنت

 التعلم(أثناء لفهم الطفل فً الواقع المدرسً ) مإشرات هامةهذه التعتبر  ،للطفل خالل الٌوم

  (.Perrot, 2006)أورد في: 

 

 :معطٌات كرونوبٌولوجٌة حول وتٌرة متعلم المدرسة االبتدائٌة - 

وجد أوقات للنوم، لألكل، للعمل والراحة تبٌن من خالل الدراسات السابقة أّنه ت      

هذا ٌعنً أّن جسمه بحاجة إلى خالل الٌوم وأقل كفاءة جسدٌة  ٌعرؾ الطفل ألنّ والترفٌه، 

 .(Testu,2015)أورد في: الراحة أو بحاجة إلى الؽداء 

 السلوك:  -

الوتٌرة الٌومٌة لبعض المتؽٌرات الفزٌولوجٌة مساعدٌه بالدراسة و Montagner تناول     

 فٌها نصؾ ٌوم ) دراسة صبٌحة ٌوم السبت(، توصلوالسلوكٌة خالل أسبوع أربعة أٌام واو

كً هما: السلوللتحكم على المستوى الفزٌولوجً وإلى أّنه توجد خالل الٌوم فترتٌن صعبتٌن 

 مدة كونتو bathyphase)) بـ التً تسمى علمٌافترة الدخول إلى القسم وفترة ما بعد الؽداء و

أكدت المالحظة المستمرة وعلٌه تٌن الفترتٌن طوٌلة لدى األطفال الصؽار.أثر ظهور ها

درسً تكون مرتفعة فً هذه فال داخل القسم أّن سلوكات عدم التوافق مع الوضع الملألط

الحركة،  رةالؽضب، كث، أو االنعزال، عدم االستماع، األحالم، النعاس ،ب) التثاإاألوقات
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فً القسم دون سبب، القٌام بعمل ؼٌر العمل الذي ٌقوم به  االنتقالالعدوانٌة ضد زمالبهم، 

لكل ساعة خالل  المإشر اإلجمالً لعدم التوافق مع الوضع المدرسً تم حساب. (المعلم

بداٌة المإشر ٌرتفع فً بداٌة الصبٌحة وأّن هذا  وتبٌن ،من خالل هذه السلوكات الٌوم

أقل انتباها، أقل مواظبة، أقل تعاون وبحٌث ٌكون التالمٌذ فً هذه األوقات أقل  ةرٌالظه

  .(Testu,2015)أورد في: اجتماعٌٌن

ألطفال لدى النفاٌات البولٌة ل الجرعة العادٌة من خالل دراسة تبٌن: دراسة النفاٌات البولٌة- 

 عتبرت بحٌث ،السلبٌة واإلٌجابٌة وقاتاأل االبتدابٌة( المدرسةو الروضةأطفال )الصؽار 

ٌكون الطفل فً هذه  ،مإشر لالستجابة الضعٌفة للجسم لضؽوطات البٌبة النفاٌات البولٌة

  .(     ,Testu)أورد في:  متعبا وأكثر عرضة لتهدٌد وقاتاأل

: سنوات 3البالؽٌن من العمر أقل من  ألطفالتظهر قمتٌن من التخلص من البول لدى ا     

، أّما بالنسبة الخامسة مساءالثانٌة على الساعة و الحادٌة عشر صباحااألولى على الساعة 

ط منحنٌات التخلص من البول قمة واحدة سنوات تعرؾ متوس3لألطفال البالؽٌن من العمر 

، ففً هذه الحالة ٌمكن أن ٌظهر ارتفاع مجموع النفاٌات الحادٌة عشر صباحاعلى الساعة 

، الخامسة مساءالساعة  حتى الساعة الثالثة بعد الظهرإلى  الحادٌة عشرالساعة  البولٌة من

، ةرٌهذه الفترات الحرجة تظهر فً بداٌة الصبٌحة وفترة ما بعد الظه وعلٌه ٌمكن القول بؤنّ 

 استجابةكما تتطلب  ،تتطور مع العمرالتؽٌرات الٌومٌة للتخلص من النفاٌات البولٌة  وأنّ 

التخلص من النفاٌات البولٌة فترة من ٌة والجسم )قشرة الؽدة الكظرٌة( العتداءات البٌب

 .(     ,Testuأورد في: ) عاتسا3سا إلى 2 حوالًالوقت 

الضؽط الدموي الٌومٌة لمعدالت ضربات القلب، و بٌنت دراسة التؽٌرات إضافة إلى هذا    

بكثرة ترتفع  وتٌرة القلب أنّ  سنوات 7سنوات و 5لدى األطفال البالؽٌن من العمر ما بٌن 

على التحضٌري، وأطفال لدى  الثانٌة بعد الظهر: على الساعة ةرٌفً بداٌة فترة ما بعد الظه

ٌعرؾ الضؽط الدموي فترتٌن من القمة كما أطفال الحضانة.  لدى الثالثة بعد الظهرالساعة 

فً  ٌنخفضو ،الثانٌة بعد الظهروالثانٌة على الساعة  التاسعة صباحااألولى على الساعة 

لدى أطفال الحضانة أو فً نهاٌة الصبٌحة على  العاشرةالصبٌحة على الساعة  منتصؾ

 .(     ,Testu)أورد في:  لدى أطفال التحضٌري الحادٌة عشرالساعة 
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إلى أّن األفراد المسابٌٌن لدٌهم انخفاض فً معدل األدرٌنالٌن  Patkai (1971)توصل      

البولً مقارنة باألفراد الصباحٌٌن على الساعة التاسعة صباحا، و ٌكون مرتفع أكثر على 

)أورد و هذا ما ٌفسر الفروق فً تؽٌرات األداءات بٌن الفبتٌن العاشرة والنصؾ لٌالالساعة 

 (.Lamai, 2003في: 

الجرعة المنتظمة للنفاٌات البولٌة خالل  Guy Laude & Guillaumeن درس كل م     

تبٌن من خاللها أّن أطفال الحضانة  ام ونصؾ ٌوم )صبٌحة ٌوم السبت(أسبوع أربعة أٌ

حٌن ً ٌس فٌوم الخموضعٌفة ٌوم الجمعة  البولٌة تكون لدٌهم جرعة التخلص من النفاٌات

اٌات البولٌة أكثر ٌوم االثنٌن من النف تالمٌذالٌتخلص  بحٌث ٌوم االثنٌن. هذه الجرعة ترتفع

 .(     ,Testu)أورد في:  Montagner التً توصل إلٌها نتابجالهذا ما ٌإكد و

 أّن:على األطفال التً أجرٌت الكرونوبٌولوجٌة  نتابج دراسات بٌنت     

 للطفل.السلوكٌة الزاوٌة  للوتٌرة البٌولوجٌة و رحجتمثل وتٌرة نوم /ٌقظة  *

 سعتها مع العمر.الفزٌولوجٌة تدرٌجٌا، وكما تتطور فترتها وتتطور الوتٌرة  *

والعدٌد من  ًلسلوك المدرس الٌومً تطورللحرجة  ةمرحل  الصبٌحة بداٌةتعتبر فترة  *

 .ةرٌحٌن تقل درجتها فً بداٌة فترة ما بعد الظهً ف  العملٌات الفسٌولوجٌة

 ٌظهربحٌث السلوكٌة خالل األسبوع المدرسً، الفزٌولوجٌة وتؽٌرات فً العوامل  تظهر *

 ٌوم االثنٌن اختالل فً الوتٌرة. ٌوم السبت و

بفرنسا ، الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، وأجرٌت العدٌد من الدراسات فً برٌطانٌا، ألمانٌا

بؤّن  االنتباه خالل الٌوم، تبٌن من خاللها تحدٌد تؽٌراتالتعب، أو  دراسةأجل سواء من 

فً بعض األٌام من األٌام  التلمٌذ ٌتعلم جٌدا فً بعض الساعات من الساعات األخرى، و

 تعتبرخالل األسبوع. لعقلٌة جٌدة أو أقل خالل الٌوم وتكون األداءات ا األخرى بمعنى

حٌن أّن التؽٌرات األسبوعٌة تنتج أكثر من ً التؽٌرات الٌومٌة ؼٌر قابلة للتؽٌر بسهولة، ف

 .(     ,Testu)أورد في: جداول التوقٌت األسبوعٌةتؤثٌر 

فقط على مستوى هذا لٌس لٌقظة خالل الٌوم المدرسً كمٌا ونوعٌا واتتؽٌر األداءات و     

على مستوى إستراتٌجٌات معالجة  لكن أٌضانتابج االختبارات وعدد التمارٌن المنجزة و

هام من التالمٌذ فً  أنجزت على عددبٌنت األعمال التً و طرٌقة أداء العمل.المشكلة و
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لٌومٌة. بحٌث ترتفع لتطور مستوى األداءات اعاما نفس الملمح  30االبتدابً والمتوسط منذ 

 فً فترة تنخفضواألداءات الفكرٌة من بداٌة إلى نهاٌة الصبٌحة المدرسٌة، درجة الٌقظة و

كما حسب العمر. وهذا  ةرٌالظهبعد الؽذاء ثم ترتفع من جدٌد أكثر أو أقل فً فترة ما بعد ما 

تظهر نفس هذه التؽٌرات فً إستراتٌجٌات معالجة المشكلة فمثال عندما ٌحاول التالمٌذ 

قارورات من  4سنوات معالجة مشكلة رٌاضٌة من نوع " ثمن 11 -10البالؽٌن من العمر 

سواء قارورة" ٌمكنهم االعتماد على طرٌقتٌن  12فرنك ما هو ثمن  27عصٌر الفواكه هو 

فهً الطرٌقة الطوٌلة،  12م ضرب ث 4ذلك بالقسمة على سٌطبقون القاعدة الثالثٌة و

ه علٌمرات عدد القارورات و 3ّنه ٌوجد الطرٌقة السهلة هً التناسبٌة بحٌث ٌنتبهون إلى أو

تطبق أكثر أو أقل وفعالة تعتبر هذه الطرٌقة سرٌعة ووٌكون الثمن مرتفع بثالث مرات 

الحادٌة عشر وعشرٌن ٌعتمد األطفال على التناسبٌة فً حوالً الساعة و حسب أوقات الٌوم

على  مقارنة باألوقات األخرى الرابعة وعشرٌن دقٌقة مساءعلى الساعة دقٌقة صباحا و

)أورد في: الواحدة وأربعٌن دقٌقة زواال الساعة الثامنة وأربعٌن دقٌقة صباحا والساعة 

Testu,2015).     

لقسم بٌنت المالحظة المنهجٌة لتؽٌرات سلوكات عدم التوافق مع الوضع المدرسً داخل ا    

أوقات حرجة بالنسبة لألطفال، وبالتالً أتثبت  تعتبر ةرٌأّن بداٌة الصبٌحة وبداٌة فترة الظه

ظر عن األصل  الجؽرافً بؽض النة باألداءات واالختبارات النفسٌة أّنه النتابج الخاص

تكون الوتٌرة وصعبة.  ةرٌبعد الظهة المدرسٌة تكون بداٌة الصبٌحة ونمط الحٌاولألطفال 

أؼلبٌة وٌقظة  وجسم تعرؾ األداءات الفكرٌةوالنفسٌة الٌومٌة قرٌبة من الوتٌرة البٌولوجٌة 

سنوات تؽٌرات وفق نفس الملمح الكالسٌكً  11-6البالؽٌن من العمر  االبتدابًتالمٌذ 

ً الوالٌات المتحدة أٌضا فا، إسبانٌا إٌطالٌا، برٌطانٌا، وألمانٌ فرنسا،بالمتوصل إلٌه 

مقارنة  لنشاط الفكريلاالستقالل النسبً للتؽٌرات الٌومٌة  تبٌنٌران التً بإاألمرٌكٌة، و

 .(     ,Testu)أورد في: الحٌاةونمط  بجداول التوقٌت المدرسٌة

ٌتعلمون انتباه وأكثر وأوقات خالل الٌوم أٌن ٌكون أطفال االبتدابً أكثر ٌقظة  توجد     

ٌه تكون جداول علسٌكٌة( والمعتادة )التؽٌرات الكال تظهر هذه األوقات فً األوقاتوأكثر 

هذا ٌؽٌب حٌن ً تواترات حٌاة الطفل، فمع وافقة نسبٌا تاألسبوعٌة مالتوقٌت الٌومٌة و
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أو فً األسبوع المدرسً الذي  ٌشمل على أربعة أٌام )االثنٌن، الثالثاء،  التوازن ٌوم االثنٌن

 .(     ,Testu)أورد في:  الخمٌس، الجمعة(

أربعة أٌام ونصؾ ٌوم أسبوع ٌإدي األطفال فً األسبوع المدرسً التقلٌدي بفرنسا )      

الجمعة وأسوء وم الخمٌس أو صبٌحة ٌوم الفكرٌة ٌ األداءاتأفضل  (صبٌحة ٌوم السبت

ٌتمٌز ٌوم االثنٌن بعدم تجانس كبٌر و بدرجة أقل صبٌحة ٌوم السبتاألداءات ٌوم االثنٌن و

على األقل:  السلوكات، فٌمكن التمٌٌز بٌن خمس منحنٌاتلمنحنى الٌومً لألداءات وفً ا

ة، عطلة نهاٌة األسبوع ؼٌر مضطرب الكالسٌكً الذي ٌظهر لدى األطفال الذٌن ٌعرفون

 ع ببطء من الصباح إلى المساء وٌظهر لدىالمنحنى األخر هو المنحنى المسطح الذي ٌرتفو

نى الثالث ٌكون مسطح من مع الحٌاة المدرسٌة، المنح ٌتوافقونالذٌن بطٌبٌن الاألطفال 

األداءات ، تكون أكثر فعالٌةطفال الذٌن ٌكونون دابما منتبهٌن واأل ٌظهر لدىاألعلى و

إلى نهاٌة الٌوم،  ةرٌبداٌة فترة ما بعد الظهمن حنى المعاكس متدهورة السلوكات فً المنو

ة وسلوكات عدم ضعٌفالداءات خصوص مقلقا ألنه ٌكون مصحوبا باألالٌكون هذا المنحنى ب

هذا النوع لدى أطفال المناطق الحساسة التً تعانً من مشكل  التوافق، ومن جهة ٌظهر

 رؼبتهمعطلة نهاٌة األسبوع ألّنهم ٌتعاملون مع طرٌقة حٌاة أولٌابهم، أو تركوا على 

    .(Testu,2015)أورد في: ظهر ملمح مشترك أمام عدم التجانس. فمن المستحٌل أن ٌةالخاص

التجانس بنصؾ د ظاهرة عدم ٌمدإلى ت كاملٌن ٌومٌنب ٌإدي تمدٌد عطلة نهاٌة األسبوع     

حٌث ٌحتمل أن ٌمتد اختالل الوتٌرة النفسٌة واألداءات والسلوكات المدرسٌة إلى أمسٌة  ٌوم

أو أقل حسب  أفضل ٌعرفون أداءاتالذٌن ؤّن التالمٌذ بقول علٌه ٌمكن الٌوم الثالثاء. و

 اتتعلمال بإقتراح ٌم األسبوع المدرسًاألسبوع ٌحتاجون إلى تنظ أٌامساعات الٌوم وحسب 

ٌوم  الحادٌة عشر والنصؾ صباحاالساعة والثامنة والنصؾ صباحا بٌن الساعة ما  ةجدٌدال

التاسعة والنصؾ صباحا  وأ الثامنة والنصؾ صباحامن الساعة الخمٌس أو ٌوم الجمعة، و

)أورد   ٌوم اإلثنٌنالثانٌة والنصؾ بعد الظهر  وأ الواحدة والنصؾ زواال من الساعةأو 

  .(Testu,2015في: 
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 الٌوم المناسب:أهمٌة اختٌار الساعة المناسبة و -

توظٌؾ المكتسبات، لودا لتعلم مهمة إختٌار الوقت فً الٌوم واألسبوع مهم جٌعتبر      

 سنة 13 -12ذ البالؽٌن من العمر مساعدٌه أن مجموعة من التالمٌو  Folkardبٌن حٌث 

استمعوا لقصة فً الصباح وٌتذكرونها جٌدا فقط بعد سماعها، أّما الفوج الذي استمع إلٌها 

 ةرٌأٌام الفوج الذي استمع للقصة بعد الظه 8بعد عد الظهر ٌتذكرونها لفترة طوٌلة، أي ب

من خالل هذه  ظهر فً الصباح، وعلٌهإلٌها  أفضل من الفوج الذي استمع حقق نتابج

المعلومة أكثر من  اأو فً المساء ٌحتفظ به ةرٌبعد الظه اتم تعلمه لمات التًالتجربة أّن التع

توظٌؾ لتعلم ول جدا اختٌار الوقت فً الٌوم مهمٌعتبر فً الصباح، وعلٌه  اتم تعلمه التً

     .(Testu,2015)أورد في: المكتسبات

تلمٌذ  12 تعلٌم فإذا تم تؤثٌر الٌوم على التعلم  كما تبٌن من خالل نتابج الدراسات السابقة

الحادٌة عشر سم ٌوم الخمٌس على الساعة ا 14سنوات ونصؾ قابمة 9البالؽٌن من العمر 

األسبوع الموالً فً نفس الوقت كان عدد الكلمات فً منهم استرجاعها  وطلب صباحا

مرتفع مقارنة بالتالمٌذ من نفس العمر الذٌن تعلموا نفس القابمة ٌوم  %52المسترجعة 

تإكد أٌام على نفس الساعة. 7ها بعد استرجعوو الحادٌة عشر صباحالى الساعة اإلثنٌن ع

أّن استرجاع المعلومة ٌعتمد على توقٌت تعلمها أي على الساعة التً  ذه البحوث علىه

الذي  ٌومعلى الساعة وال وكما تعتمد االذي قدمت فٌه ٌومهذه المعلومة وعلى ال اقدمت فٌه

وعلٌه البد من أن تؤخذ هذه النتابج الخاصة بالذاكرة بعٌن  .تسترجع فٌه هذه المعلومة

 واأن ٌحقق، فإذا أراد األساتذة ةول التوقٌت المدرسٌاتنظٌم جد التعلم وأثناء االعتبار أثناء

وهذا  الٌوم ٌجب أن ٌختاروا جٌدا الساعة وهم مع تعب أقل من قبل تالمٌذنتابج أفضل 

    . (Testu,2015)أورد في: حسب صعوبات المتعلمٌن

مع  من خالل الدراسات السابقة أّن الوتٌرة البٌولوجٌة للطفل تظهر تدرٌجٌا اتضح     

ٌقظة التً تمر خالل السنوات األولى من الحٌاة من الوتٌرة الفوق –مثال وتٌرة نوم  العمر

 والٌقظة األسبوعٌة لإلنتباهالشًء بالنسبة للوتٌرة الٌومٌة وٌومٌة إلى الوتٌرة الٌومٌة، نفس 

اض فً األوقات المختلفة خالل الٌوم وخالل االنخففمع العمر تظهر القمة و والنشاط الذهنً

    .(    ,Testu)أورد في: األسبوع
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 تختلف التغٌرات الٌومٌة حسب العمر: -

 الجفاؾ خالل الٌوم فً السن السادسة عن السن الحادٌة عشر، بحٌثتختلؾ القمة و      

)شطب األرقام أو صور محددة من بٌن أرقام أو صور أخرى( اختبارات تبٌن من خالل 

ً أطفال االبتداب، وسنوات  7-6البالؽٌن من العمر أطفال التحضٌري  على التً طبقت

أّنه سنة 11-10البالؽٌن من العمر لدى تالمٌذ المتوسط سنوات و 9-8البالؽٌن من العمر 

ٌتطور مع العمر فً الصباح بالنسبة وخالل الٌوم ٌوجد تشابه فً المنحنى الٌومً للٌقظة 

شر الثانٌة عؾ قمة فً حوالً الساعة تفع األداءات تدرٌجٌا إلى أن تعرترفلثالث مستوٌات، 

العاشرة تظهر القمة لدى أطفال التحضٌري فً حوالً الساعة زواال عند التالمٌذ الكبار، و

العاشرة وخمسة االبتدابً فً حوالً الساعة لدى أطفال و الحادٌة عشرووالنصؾ صباحا 

ذ المتوسط فً لدى تالمٌو الحادٌة عشر وخمسة عشرة دقٌقةوالساعة  وأربعٌن دقٌقة صباحا

الثانٌة عشرة وخمسة عشرة الساعة والحادٌة عشرة وخمسة عشرة دقٌقة  الساعة حوالً

لدى جمٌع أطفال مرحلة  ةرٌ. ٌظهر المنحنى الكالسٌكً فً فترة ما بعد الظهدقٌقة وزاال

ما سنوات( ك7-6ا كان األطفال صؽار )االبتدابً ؼٌر أّنه ٌوجد اختالؾ حسب العمر كلم

 استبناؾوعلٌه ٌكون  ةرٌجفاؾ ما بعد الظه طول فترةوت لدٌهم المنحنى الكالسٌكً ٌظهر

التً  ستراحةاالإلى ؼاٌة فترة  ةرٌٌمتد جفاؾ فترة ما بعد الظهكما  النشاط والعمل ضعٌؾ.

-10حٌن تظهر لدى التالمٌذ البالؽٌن من العمر ً . فةرٌالثالثة بعد الظهعلى الساعة  تكون

 . وعلٌهةرٌنهاٌة فترة ما بعد الظه مع قمة فً ةرٌالثانٌة بعد الظهسنة فً حوالً الساعة 11

التً تم مشاهدتها من خالل المإشرات جً للتؽٌرات الٌومٌة حسب العمر وٌظهر تطور تدرٌ

     .(Testu,2015)أورد في: القٌلولة أو طرح الفضالت البولٌةالفزٌولوجٌة مثال 

ن سنوات ع 5-4بالؽٌن من العمر تختلؾ طبٌعة وتٌرة الٌقظة لدى األطفال الصؽار ال     

بحٌث تتؽٌر  سنة11-10البالؽٌن من العمر سنوات و 7-6ر البالؽٌن من العمر الكبا وتٌرة

ففً  دقٌقة التً تتابع خالل الٌوم. 90دقٌقة و 60بفترات بٌن  الصؽار الٌقظة لدى األطفال

متمدرسٌن البالؽٌن من الاألطفال  أّما ٌقظةكل فترة تنخفض الٌقظة من البداٌة إلى النهاٌة، 

 ةرٌمن بداٌة إلى نهاٌة فترة الصبٌحة وبعد فترة جفاؾ ما بعد الظهسنة ترتفع 11-10العمر 

 7-6تعرؾ وتٌرة األطفال البالؽٌن من العمر كما . ةرٌبداٌة إلى نهاٌة فترة ما بعد الظهمن 
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 علٌه تمروكٌة. ٌسالفبة المتوسطة فهً من طبٌعة كالسنوات بعض التشابه مع أطفال 

 90ساعة حوالً  24أقل من  طبٌعة الفوق الٌومٌة السرٌعة ) فترتهاالوتٌرة الٌومٌة ذات ال

سنوات إلى وتٌرة ٌومٌة من  7-6وسنوات  5-4 دقٌقة( لدى األطفال البالؽٌن من العمر

 ساعة(. 12أي  2ساعة قسمة  24طبٌعة نصؾ سرقادٌة بطٌبة ) ذات فترة حوالً 

سلوكات التالمٌذ حسب العمر تختلؾ التؽٌرات األسبوعٌة للنشاط الفكري وإضافة إلى هذا 

    .(Testu,2015)أورد في:  مثل التؽٌرات الٌومٌة

نصؾ أسبوع أربعة أٌام واألسبوع الفرنسً التقلٌدي ) أٌام تختلؾ أفضل األوقات خالل     

ر أفضل نصؾ ٌوم فً ظهفً السن ٌ تبٌن أّنه كلما كان التالمٌذ كباربحٌث ٌوم دراسة(، 

-4فبة الكبار البالؽٌن من العمر )من األسبوع. فالفبة المتوسطة وفً وقت الحق األداءات 

وٌوم الخمٌس صباحا،  ةرٌالثالثاء فً فترة ما بعد الظهسنوات( تكون أفضل الفترات ٌوم 6

ما سنوات( ٌكون أفضل نصؾ ٌوم هو ٌوم الخمٌس فً فترة  7-6فً األقسام التحضٌرٌة )و

فضل سنوات( ٌكون أ 11-9)سنوات( و 9-8البالؽٌن من العمر )أما التالمٌذ  ،ةرٌبعد الظه

دما ٌتؽٌر جدول التوقٌت ٌتؽٌر هذا التوزٌع عن نصؾ ٌوم هو ٌوم الجمعة صباحا.

    .(Testu,2015)أورد في: األسبوعً

ال ٌمكن احترام الوتٌرة المدرسٌة دون احترام الوتٌرة النفسٌة الٌومٌة ٌظهر مما سبق أّنه 

ؼٌر أّنها ٌمكن أن  مٌة لنشاط الفكري دابما كالسٌكٌةتكون التؽٌرات الٌوبحٌث لتالمٌذ، 

أو بالمهمة أو ظروؾ أدابها،  تتؽٌر تحت تؤثٌر العوامل الكامنة المرتبطة بالتالمٌذ أنفسهم

ٌشون فً ال ٌتؽٌر بنفس الطرٌقة فالتالمٌذ الذٌن ٌعاالنتباه الذي ٌة ككما أّن األداءات الفكر

ٌجب وعلٌه  للتلمٌذ كلها على الوتٌرة النفسٌة العواملهذه  الرٌؾ أو فً منطقة حساسة تإثر

 .(Testu,2015)أورد في: تنظٌم التوقٌت المدرسً أثناءبعٌن االعتبار  ن تؤخذهأ

واإلناث سواء كانوا مستقلٌن أو معتمدٌن، جٌدٌن  الذكور تتؽٌر الوتٌرة النفسٌة لدى 

اإلناث ، أو فً الرٌؾ، أو المدٌنة. فالذكور وZEP، ٌعٌشون أو ال ٌعٌشون فً أومتعثرٌن

الفزٌولوجً النفسً و لدٌهم نفس الوتٌرة بالنسبة لكل األعمار باستثناء الفترات الحرجة لنمو

تالمٌذ الؼٌر منشورة التً قام بها على )        ,Datantللفرد )سن البلوغ(. بٌنت دراسة 

والبالؽٌن من  سنة( 4  -  سنة( والبالؽٌن من العمر)   -  البالؽٌن من العمر )
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أن الوتٌرة الٌومٌة ألداءات االنتباه إلى السادس من الصؾ الخامس و سنة(     -4 العمر)

البالؽٌن من ور واإلناث فتبٌن من خالل الدراسة أّن الذك ذكور تختلؾ عن وتٌرة اإلناث. لل

بالؽٌن من الأّما التالمٌذ ٌعرفون نفس الوتٌرة الٌومٌة الكالسٌكٌة. سنة(    -  ر )العم

التالمٌذ البالؽٌن  فً حٌنتؽٌرات الكالسٌكٌة. فقط من ٌعرؾ  الذكور سنة( 4  -  العمر )

 كالسٌكٌة.تً ٌعرفن من جدٌد وتٌرة العكس اإلناث فقط اللواسنة(     -4 من العمر )

ل من االنتقا من ٌمكنه الذيوسن البلوغ لدى الذكور  ٌعود سبب هذه االختالفات إلى تؤخرو

كما . سبوعًوقٌت األالتٌعرؾ تؽٌرات هامة فً تنظٌم ف االبتدابً إلى مرحلة المتوسط

التً تظهر أكثر فً سن خلل فً وتٌرة حٌاة األطفال والعملٌة التعلٌمٌة الجدٌدة تسبب 

  .(Testu,2015ورد في: )أالبلوغ

  :إستقالل المٌدان -

ٌاق العام والممٌزات التمٌٌز بٌن السو تحلٌل البٌبةن عن المٌدان ألطفال المستقلٌٌمكن ل     

مراهقٌن ٌوجد أطفال وبحٌث  البٌبةالتً ال ٌسٌطر علٌها السٌاق ووة، المسٌطراألساسٌة و

فس الشًء ٌحدث على المستوى الفكري، نمستوى اإلدراك االجتماعً وعن مستقلٌن 

 تؽٌر سلوكات التالمٌذ التابعٌن دورٌا عكس التالمٌذ المستقلٌن. نونفسً بحٌث تالكر

طبقوا عندما سنة    -  على التالمٌذ البالؽٌن من العمر  تأجرٌ من خالل دراسةتبٌن      

الذي ٌتطلب مرات علٌهم اختبارٌن أربع مرات خالل الٌوم، األول هو اختبار البنٌة المكانٌة 

الثانٌة هً سلسلة منظور ذات ثالث أو أربع لبنات، وعدٌدة للبحث عن أفضل تمثٌل لخطة 

تؽٌرات ٌومٌة كالسٌكٌة فً أداءاتهم. التالمٌذ التابعٌن ٌعرؾ وت الرٌاضٌة. من المشكال

على نفس النتابج.إضافة إلى أّن أداءات  لت األبحاث التً أجرٌت فً المتوسطتوصو

هذا ما ٌإدي إلى مٌذ المستقلٌن بحٌث تكون ضعٌفة، وٌذ التابعٌن تتؽٌر أكثر من التالالتالم

لفكري. ترددات التؽٌرات الدورٌة للنشاط اوجود عالقة بٌن النجاح المدرسً والتفكٌر فً 

أّن التالمٌذ الذٌن تتؽٌر أداءاتهم خالل الٌوم حسب المنحنى الكالسٌكً لٌسوا  ٌظهرعلٌه و

سبوعٌة ال تعنً الفشل الدراسً أو الضعؾ األٌومٌة والوتٌرة التؽٌرات متعثرٌن، فمٌذ تالب

 .(Testu,2015)أورد في: العقلً
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ٌن أكثر عرضة للتؽٌرات الدورٌة، أو المتوسط للتالمٌذ الضعفاءتعتبر األداءات الفكرٌة 

مهمة فً وقت واحد أو نقوم ب كن أن ٌعرؾ وتٌرة ٌومٌة كالسٌكٌة، ألننا عندماعلٌه ال ٌمو

ً بٌن تدل على وجود توازن نسب ٌنا جمٌعا تؽٌرات نفسٌة كالسٌكٌةتظهر لدفً وقت أخر 

 جداول التوقٌت.التواترات الخاصة بالفرد و

: مصدر المشاكل المتعلقة بتكٌؾ () منطقة التربٌة األولوٌة ZEPتالمٌذ منطقة تظهر لدى 

بٌنت معظم الدراسات  بالتالمٌذ األخرٌن، بحٌث تؽٌرات واضحة فً وتٌرتهم مقارنةالسكان 

منطقة التربٌة األولوٌة أّن التالمٌذ الذٌن ٌعٌشون فً هذه المناطق  على تالمٌذ التً أجرٌت

ٌشاهدون التلفاز كثٌرا، بحٌث ، ZEPٌنامون قلٌال مقارنة بالتالمٌذ الذٌن ٌعٌشون خارج 

فً القسم أو العكس، كما ٌعرفون  ركةوٌتمٌزون بكثرة الحٌتؽٌبون دابما عن المدرسة، و

ٌكون ووتٌرة ٌومٌة وأسبوعٌة أكثر وضوحا أو وتٌرة عكسٌة)منحنى ٌومً معاكس(. 

لكن ٌكمن أن ٌكون أقسام منطقة التربٌة األولوٌة و معظملدى منحنى التؽٌرات كالسٌكً 

ي: )أورد فنٌن الذي ٌلً عطلة نهاٌة األسبوعهناك تطور ؼٌر منتظم خاصة ٌوم اإلث

Testu,2015). 

ٌوم اإلثنٌن  وتٌرة معاكسة للمنحنى الكالسٌكً ٌعرؾ تالمٌذ منطقة التربٌة األولوٌة     

ضعٌفة ألنهم ال ٌستفٌدون من استراحة  النفس تقنٌة ومستوى الٌقظة حٌث تكون أداءاتهمب

السبت متؤخرٌن لٌلة ٌنامون ندما ٌكون ٌوم السبت ٌوم راحة، فلٌلة الجمعة إلى السبت ع

 نحقق أنأن نضع حد لمشكلة الفشل الدراسً، و ٌستٌقظون باكرا ٌوم األحد، فإذا أردناو

لكً عٌن االعتبار كل هذه السلوكات، والتالمٌذ مع الوضع المدرسً ٌجب أن نؤخذ ب إندماج

)أورد في: جداول التوقٌت المدرسٌة وخارج المدرسة لأن نعد من نبلػ هذه األهداؾ البد

Testu,2015). 

 الهدوء فً الرٌف: -

أداءات األطفال الذٌن ٌلتحقون تؽٌر السلوكات، الٌقظة، النوم وتبٌن من خالل دراسة      

ٌتعلمون و مٌحترمون مدة نومهو لٌوم وخالل األسبوع أّنهم هادبٌنبمدارس رٌفٌة خالل ا

لألطفال الصؽار  ٌعٌشون وفق وتٌرة سعتها منخفضة. كما تعرؾ الوتٌرة النفسٌةوجٌدا 
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ى لد االختفاءإلى  المنحنى الكالسٌكً مٌلٌوسنوات( منحنى كالسٌكً.  - البالؽٌن من )

فً  ظرفٌن ٌإدٌان اجتمع فً حال ما إذا سنة  إلى  سنوات األطفال البالؽٌن من العمر 

ة وعٌة: من جهة استقالاألسبعدم تزامن الوتٌرة البٌولوجٌة والنفسٌة الٌومٌة و العادة إلى

نشاطات جافة دون نشاطات صفٌة و من جهة أخرى تطبٌق أسبوع أربعة أٌامالحافلة، و

تنظٌم التوقٌت المدرسً هو الوحٌد الذي ٌساعد الطفل على ال ٌعتبر وعلٌه  .الصفٌة

 التنظٌم المدرسً االندماج فً المدرسة بحٌث تبٌن من خالل دراسة على نوعٌن من

رؼم هذٌن النوعٌن من فأسبوع أربعة أٌام  والثانً األول األسبوع التقلٌدي األسبوعً

 .(Testu,2015)أورد في: األداءاتٌن لم ٌسجل إختالؾ فً السلوكات والتنظٌم

التلمٌذ، فإذا  نوعٌةلقٌام بتمارٌن مدرسٌة على النجاح فً مهمة أو عدة مهام، أو اٌعتمد      

الضعفاء و سطٌنثالث مستوٌات: المتفوقٌن، المتو من األساتذة تصنٌؾ تالمٌذهم إلى طلب

لضعفاء تتؽٌر خالل الٌوم وخالل انتابج التالمٌذ المتوسطٌن و ٌظهر من أنّ و)المتعثرٌن( 

 الضعفاء لٌس لدٌهم نفس الوتٌرة.التالمٌذ المتفوقٌن وفاألسبوع فقط فً اإلمالء، وعلٌه 

صعوبات مدرسٌة وٌلتحقون بؤقسام  الذٌن ٌعانون منسجلت نفس المالحظة لدى التالمٌذ و

تالمٌذ بالتؽٌرات الكالسٌكٌة فً أداءاتهم مقارنة  بحٌث تؽٌبالمهنً المكٌفة، التعلٌم العام و

)أورد في: وفق المنحنى الكالسٌكًسنة( الذٌن تتؽٌر أداءاتهم الٌومٌة 2 -  ) من نفس العمر

Testu,2015). 

 الوتٌرة:صعوبات الذكاء و -

الذٌن ٌعانون من صعوبات فً الذكاء  التالمٌذ خالل دراسة وتٌرة الحٌاة لدىتبٌن من      

-سنوات بٌن ما ) بٌة التعلٌمٌة أّنه مهما كان سن تالمٌذ االبتدابًالمدرسً فً المدارس الط

الذٌن ٌعانون من صعوبات فً الذكاء ٌعرفون وتٌرة ٌومٌة كالسٌكٌة.  تالمٌذالكل فسنة(    

ال الصؽار الذٌن ٌعانون من صعوبات فً الذكاء من الفبة الذٌن ٌنامون ٌمكن اعتبار األطفو

المنخفضة ة خاصة. كما تظهر األوقات المرتفعة وأكثر، فال ٌمكن أن ٌتمٌزوا بوتٌرة نفسٌ

التعلٌمٌة، الحضانة، األسبوع لدى تالمٌذ المدارس الطبٌة األوقات فً الٌوم و فً نفس

 .(Testu,2015في:  )أورد المتوسطاإلبتدابً و
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الذكاء بؤداءات نفسٌة ضعٌفة خاصة تعدد  فً صعوبةالفبة التً تعانً من تتمٌز      

رؼم عدم والتً تتؽٌر بطرٌقة كالسٌكٌة. مع الوضع المدرسً و سلوكات عدم التوافق

ً التالمٌذ فً الوتٌرة النفسٌة التالمٌذ الذٌن ٌعانون من صعوبات فً الذكاء عن باق اختالؾ

هم ٌعانون من صعوبات فً التعلم وصعوبات فً التوافق مع المدرسة، كما ٌعرفون إالّ أنّ 

 .(Testu,2015)أورد في: تؽٌرات ٌومٌة وأسبوعٌة أكثر وضوحا فً الٌقظة والسلوكات

التالمٌذ الذٌن ال ٌتقنون المهمة هم الذٌن ٌعرفون تؽٌرات فً  ٌمكن القول بؤنّ  بصفة عامة

من الجهد . فعندما ال ٌتقن المتعلم المهمة ٌتدخل كل والٌقظة والسلوكاتأداءاتهم الفكرٌة، 

، ٌعتمد على الذاكرة فٌها فً أي قرار حتى القرارات البسٌطة ٌترددواالنتباه فً أي وقت و

فً بعض األحٌان ؼٌر دقٌقة، وبعد إتقان قصٌرة المدى، وعلٌه ٌكون األداء ضعٌؾ وال

ات المدربة، فٌكون األداء د ٌعتمد الطفل على المٌكانزمالمهمة تإدى بدون تردد وبدون جه

) معالجة المعلومة  ن معالجة المعلومة األولى آلٌة والثانٌة مراقبةٌتدخل نوعٌن مسرٌع و

 (.Testu,2015)أورد في:  (تنظٌمهاالمعطٌات الموجودة فً التمرٌن، وتخزٌنها وهو تحلٌل 

التواترات النفسٌة، حٌث أّن التواترات كبٌر بٌن التواترات البٌولوجٌة وٌوجد فرق 

حٌن أّن التواترات النفسٌة ٌمكن أن تتؽٌر ً البٌولوجٌة ٌصعب تؽٌٌرها مباشرة بعد نشوبها ف

أو تختفً تحت تؤثٌر العوامل الداخلٌة للمتعلم رؼم تشابهها الكبٌر مع التواترات البٌولوجٌة 

 (.Testu,2015)أورد في: بٌعة بٌولوجٌةالٌقظة لٌس من طالّ أّن تواترات النشاط الفكري وإ

 التعلم: الوتٌرة و -

ٌومٌة التؽٌرات ه توجد عالقة بٌن درجة التعلم والأنّ  التجارب السابقةمن خالل  تبٌن     

 ٌجب وعلٌه (Testu,2015)أورد في:  سنة.   -  مٌذ البالؽٌن من العمر ألداءات لدى التالل

األسبوع أثناء تنظم الٌوم  مستوى الٌوم ثم على مستوى على تطبٌق نتابج الدراسات أّوال

ما هً أوقات الدخول والخروج من  :طرح جملة من األسبلةالمدرسً وذلك من خالل 

لإلجابة على هذه األسبلة ٌجب فترة ما بعد الؽداء؟ ورسة؟ كم تدوم فترة راحة الؽداء والمد

ٌة خالل ساعات الٌوم الدراسً، رتؽٌر مستوى الٌقظة واألداءات الفكهل ت أوال نعرؾأن 

فً  استراحةون للنوم لفترة أطول فً الصباح وإلى ال ننسى أن األطفال الصؽار ٌحتاجو
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كما ال  .تخفٌؾ الٌوم المدرسً الكثٌؾ البد من أّنه ننسى كما ال فترة فراغ ما بعد الؽداء 

األوقات خالل  دون احترام أفضل أو أسوء ّن توزٌع األنشطة ال ٌمكن أن ٌتحققننسى أ

مجموعة من العملٌات البٌولوجٌة من الٌقظة، الذاكرة، االنتباه و عرؾ كلوم. بحٌث ٌالٌ

اقتراح أسبوع أربعة أٌام ال ٌحترم الوتٌرة وعلٌه  (Testu,2015)أورد فً: تؽٌرات خالل الٌوم

عدم و والفزٌولوجً والجسدي للتلمٌذ ألّنه ٌسبب التعب واإلرهاقالٌومٌة للنشاط النفسً، 

النشاطات  ٌجب أن نعرؾ ما هً األوقات التً ٌمكن أن نقترح فٌهالذا التوافق المدرسً. 

أو من  الثالثة بعد الظهرة إلى الساع الواحدة زواالمثال على الساعة خالل الٌوم:  الالّصفٌة

ٌة أو فً المساء بعد نها مساء دقٌقةالرابعة وثالثون إلى الساعة  الثالثة بعد الظهرالساعة 

  .(Testu,2015)أورد في:  ساعات الدراسة

فزٌولوجٌة للٌقظة -لنفسبعض الجوانب ا Defayolle & Dinard (1969)درس كل من 

الساعة ما بٌن  ظهرت عدم انتظام ضربات القلب ، و ترددات القلب فالحظا أّن انخفاض

بٌن كما . ةرٌما بعد الظه فترة بداٌةالعكس فً صباحا و التاسعةالساعة و الخامسة صباحا

لكن تتبع منحنى درجة الحرارة وأّن التؽٌرات السرقادٌة  Folkard et Monk (1979)كل من 

 (.Lamai, 2003)أورد في:  بإتباع حمل الذاكرةبطرٌقة عكسٌة 

 :التحت الٌومً فً نشأة النشاط المعرفًدور التواترات السرقادٌة والمتجاوز الٌومً و -

  النشاط المعرفً للطفل:* النوم و

من  تبٌنف، اللٌلً لنوما مدةة الموجودة بٌن التؤخر الدراسً والعالقPoulizac درس      

ٌعرفون تؤخر دراسً على األقل  %  ساعات  9أّن األطفال الذٌن ٌنامون أقل من  خاللها

 %  ساعات   ، ال أحد فٌهم متفوق، ومن بٌن األطفال الذٌن ٌنامون أكثر من واحدة سنةب

كما تإٌد العدٌد من  .واحدة هم متفوقون على األقل بسنة %  فقط ٌعرفون تؤخر و

      (. Lambert        ,)أورد في:ا ننام لكً نتعلمالدراسات فكرة بؤّنن

من تبدأ  معطٌاته النظرٌة أّن تنظٌم مراحل النوم والٌقظة خالل من Lambert, 1985 استنتج

التنظٌم إلى حد على النمو المعرفً الالحق، ٌعتمد هذا  تإثر بدورها والتً مرحلة الجنٌن

ٌإكد العدٌد من وعلٌه  .المعرفً النمو تإثر علىكبٌر على العوامل الخارجٌة التً ٌمكن أن 
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وعٌة وكمٌة التوازن المراهقة ٌعتبر النوم حساسا لنلباحثٌن أّنه فً مرحلة الطفولة وا

تفسر حالة التعب وعدم االستقرار فً العمل و النوم. بدوره على ٌعتمد الذيالعصبً و

      (. Lambert        ,)أورد في: النوم بانخفاض مدة المدرسً لدى المتعلمٌن من كل األعمار

ٌّن      الدور الهام الذي تلعبه الهرمونات   29 وفرٌقه سنة   Montagnerب

corticostéroïdes على تطور  تإثر بدورهاالتً و الجلوكوزً دفاع الجسم وتنظٌم ف

 كالفتوربعض التؽٌرات السلوكٌة فً الوسط المدرسً  بحٌث تظهر إمكانٌات التعلم

 قبلالتؽٌرات الضعٌفة للجلوكوز. كما نعرؾ أن األحداث المعاشة من  نتٌجة االستثارةو

هذا ما ٌإكد على أّن التنظٌم البولً و corticostéroïdesالطفل ٌمكنها أن تؽٌر بشدة معدالت 

 على أّنه)       ,Tennes & alبٌن  على التؽٌرات الخارجٌة.أٌضا الداخلً للجسم ٌعتمد 

 الطفلٌعرؾ  عندما نترك طفل عمره سنة مع شخص ؼرٌب خالل ؼٌاب األم لمدة ساعة

ؼٌاب  حركته التً تظهر أثناءمن بكابه و أكثرول البولً ارتفاع الكرتز خالل هذه الفترة

      (. Lambert        ,)أورد في:أمه

 al & ,4191) من الراشد  التً أجرٌت علىالعدٌد من النتابج التجرٌبٌة  أكدت     

Montagner ( 17  قٌاس هذه الهرموناتعلى أّن-OHCSمإشر بٌولوجً  فً البول تعتبر

      (. Lambert        ,)أورد في:المقلقةالعامة للجسم للمواقؾ الجدٌدة و إٌجابً لالستجابة

م إلى الروضة أو وصوله الٌوم منذ من خالل عدة ساعات األطفال Montagner تتبع     

قلٌد األطفال هً سلوكات تحمل االبتسامة، الت ٌصدرها السلوكات التً فالحظ أنّ  الحضانة،

أكدت نتابج هذه وعلٌه  االنعزال.المتبادل، سلوكات التهدٌد والعدوان، سلوكات الخوؾ و

الملمح المعتاد  نفس الٌومتعكس خالل   OHCS-17األبحاث على أّن التركٌزات البولٌة لـ 

ٌقظة لدى -وتٌرة نوموأٌضا التؽٌرات المفاجبة لوتٌرة الحٌاة خاصة لسلوك الطفل و

      (.Lambert        ,)أورد في:الطفل

أو اضطراب  اإلٌماء أّنه توجد عالقة عكسٌة بٌن مستوى إلى بعض الدراسات تشٌر     

بحٌث ٌمكن أن ٌرتبط  حرارة الجسم خالل الٌوم.فل فً الوضع المدرسً وسعة درجة لطا

رات الفٌزٌولوجٌة، والتً بعض المتؽٌأو عدم استقرار السلوك باستقرار أو تؽٌر  استقرار
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 ذواألوقات التً ٌكون فٌها األطفال ان خذها بعٌن االعتبار لكً نستؽل بقدر اإلمكؤٌجب أن ن

      (.Lambert        ,)أورد في: كفاءة عالٌة فً المدرسة

السكر فً الدم خالل  نقص ؤّن ب Plat (1981) تً قام بهالـابٌولوجٌة الدراسة البٌنت      

 سنوات من شؤنه أن ٌإثر على   إلى  9ر فترة الصبٌحة لدى األطفال البالؽٌن من العم

ؽٌر ٌفسر ت هذا ماو (،الكورتٌزولٌم السكر فً الدم )األدرٌنالٌن واآللٌات الهرمونٌة لتنظ

السلوكات المدرسٌة )  تؽٌر ٌفسر انخفاض نسبة السكر فً الدمبمعنى  السلوكات المدرسٌة،

ضرورة تناول بالمختصون فً التؽذٌة  لذلك ٌنصح..(، التعب، النعاس، كثرة الحركة.

      (.Lambert        ,)أورد في:طعمة الحلوة أكثر أثناء وجبة الفطوراألوالبروتٌنات 

العالقة بٌن  عندما درس(      ,Thomazi لدراسة التً قام بهاانتابج  ظهر من خالل     

      (.Lambert        ,)أورد في:: الفسٌولوجٌة ما ٌلً مساراتالالسلوكات و

 د22ما بٌن ارتفاع  ٌعرؾ أقصى ثم من كل ساعة دقٌقة  4و د2 النتباه مابٌن ٌنخفض ا -

 دقٌقة. 2إلى 

 التاسعة صباحاما بٌن الساعة  األولى الٌوم  منفترتٌن  خالل االنتباه تنخفض أداءات -

. كما مساء الخامسة والساعة الرابعة مساءما بٌن الساعة الثانٌة صباحا و العاشرةوالساعة 

 .أخرعندما ننتقل من نشاط إلى نشاط  االنتباه ٌنخفض

أقل  صبٌحة ٌوم االثنٌن فترةتعتبر مثال : تزامنعدم خالل األسبوع  انقطاع كل نتج عنٌ -

 .ظاهرة تراكم التعب فً نهاٌة األسبوع ، كما نشاهدوبؤقل درجة فً نهاٌة الٌوم مقاومة

 الهرمون على للقضاءفً الوتٌرة السرقادٌة اختالل  المدرسٌة كل أنواع العطل سببت -

 .OHCS  corticostéroides-17البولً 

فً  قدرات انتباههمن تتؽٌر ل الذٌاطفأّن األإلى فً أبحاثه        ) Lambert توصل     

ا هم بالتالً األطفال األكثر استقرارٌعرفون تؽٌرات فً مدة نومهم، وهم الذٌن المدرسة 

      (.Lambert        ,)أورد في:اآلخرٌنأكثر من  الذٌن لدٌهم متوسط مدة النوم
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أّن  من خاللها نبٌّ وتتؽٌرات السلوك فً الروضة بالدراسة       ) Soussignan  تناول     

كما ٌعرؾ األطفال فً  السلوكات المدرسٌة اإلٌجابٌة فٌها عفة ترترٌنهاٌة فترة ما بعد الظه

كالتمدد، الوقوؾ على  السلوكات المدرسٌةتعتبر و. ٌقظة ضعٌفة ةرٌبداٌة فترة ما بعد الظه

ٌمكن أن  سترخاء كمإشرات السترخاء الجسم،االالطاولة ووضع المرفق على الطاولة، و

كما استنتج أّن أطفال القسم التحضٌري الذٌن على كفاءة القدرات العقلٌة تإثر هذه السلوكات 

ظر إلى األستاذة، تماٌل ٌن)  سلوكات مدرسٌة سلبٌة ٌظهرونلدٌهم مدة نوم لٌلً ضعٌفة 

التثاإب، ) ال كثرة األنشطة المتعلقة بالفمإضافة إلى ذلك ٌعرؾ هإالء األطف (الساقٌن ....

 ,)أورد في:ةرٌفً بداٌة الصبٌحة، وتماٌل الساقٌن فً نهاٌة فترة ما بعد الظه اإلصبع... مص

       Lambert.)      

األسبوع، فً نفس الدراسة تؽٌرات السلوكات فً الروضة خالل الٌوم وخالل تناول      

ٌوم  أّن أطفال القسم الكبٌر ٌعرفون ارتفاع فً مدة السلوكات ؼٌر المدرسٌة توصل فٌها إلى

ؼٌر مرتبط  االنتقال)النظر ؼٌر الموجه، النشاط على منطقة الفم،  االثنٌن وٌوم الثالثاء

عٌق النشاط ى تؤثٌر عطلة نهاٌة األسبوع والتً تذلك إلوٌعود نشاط المدرسً بال

      (.Lambert        ,)أورد في:المدرسً

)أورد  كما ٌلً: الطفل تتؽٌر خالل الٌومإمكانٌات أن  Soussignanنستنج من خالل أعمال   

      (.Lambert        ,في:

 .السلوكات السلبٌةبارتفاع مدة  ةرٌترتبط فترة بداٌة الظه -

فً حة وفً نهاٌة الصبٌحة ونسبة التالمٌذ الذٌن ٌعرفون تثاإب فً بداٌة الصبٌ ارتفاع -

 .ةرٌبداٌة فترة ما بعد الظه

نهاٌة فترة ما من مكان إلى أخر فً نهاٌة الصبٌحة و ٌقفوناألطفال ٌنتقلون ونسبة ارتفاع  -

 .ةرٌبعد الظه

 .ةرٌبعد الظهمدة أداء المهمة بكثرة فً نهاٌة فترة ما ارتفاع  -

      (.Lambert        ,)أورد في:  األسبوعهر أّن السلوك ٌتؽٌر حسب الٌوم وعلٌه ٌظو
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)أورد  هً كالتالً:ت عدم التكٌؾ مع الوضع المدرسً وتعتبر هذه السلوكات كمإشرا     

  (Fotinos & Testu, 1996في: 

تعتبر كمإشرات للٌقظة الضعٌفة  التًمدد، حك العٌنٌن، أحالم الٌقظة والتثاإب، الت -

 السلبٌة.و

 التً تعكس كثرة الحركة.االستجابة للمثٌرات واإلثارة، تؽٌٌر المكان، ؼٌاب  -

أّن سرعة دقات القلب، الضؽط الدموي وترددات       ) Koch & alٌرى كل من      

مقارنة باألوقات  النصؾو التاسعةو التاسعة صباحاالتثاإب تكون مرتفعة ما بٌن الساعة 

سنوات، بحٌث ٌكون   - البالؽٌن من العمر فً الصبٌحة لدى أطفال الحضانة و األخرى

األطفال مجبرٌن على االستٌقاظ فً ساعات مبكرة أٌام الدراسة، وعلٌه ٌمكن أن نفترض أن 

بق م اللٌلً التً تسانخفاض مدة النوداٌة الصبٌحة المدرسٌة تظهر نتٌجة الفترة الحرجة فً ب

 (.Fotinos & Testu, 1996)أورد في: أٌام الدراسة

ذو سلوكات ، أقل ٌقظة، النعسانٌنارتفاع عدد التالمٌذ  ةرٌفً بداٌة فترة ما بعد الظهنالحظ 

  البالؽٌن من العمرعدوانٌة أو رفض المعلومة خاصة لدى التالمٌذ الصؽار دفاعٌة و

لدى  % 2نخفض إلى نسبة وت % 9بـ سنة، تقدر نسبة التالمٌذ النعسانٌن   -سنوات  

سنة. تإٌد هذه النتابج نتابج الدراسات السابقة التً تقول    - 4 التالمٌذ البالؽٌن من العمر 

الثانٌة ساعة سنوات ٌتثاءبون ما بٌن ال  - من األطفال البالؽٌن من العمر  %9 بؤّن 

نفس سلوكات عدم الٌقظة  تظهر، كما ةرٌالثالثة بعد الظهالساعة و ةرٌوالنصؾ بعد الظه

– الواحدة زواالسنة ما بٌن الساعة  2 -  لدى التالمٌذ البرٌطانٌٌن البالؽٌن من العمر 

 ,Fotinos & Testu)أورد في: العاشرة صباحا  –التاسعة صباحا الساعة و ةرٌالثانٌة بعد الظه

    .) 

لى احترام كمٌة مدة ع عقلٌةاألداءات الرات الٌومٌة للسلوكات المدرسٌة والتؽٌتعتمد      

تحقق نمو سنوٌة مالبمة رح جداول توقٌت ٌومٌة، أسبوعٌة وٌجب أن نقتلذا  النوم اللٌلً

 ذ الذٌن ٌعانون من صعوبات مدرسٌةلتالمٌمتناؼم للنشاط العقلً والجسمً للتالمٌذ خاصة ا
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ٌة واألداءات فً السلوكات المدرس الذٌن ٌعرفون تؽٌرات أكثر وضوحاوال ٌتقنون المهمة و

 (.Fotinos & Testu, 1996)أورد في: العقلٌة 

ت تقٌٌم نوع خاص من التوقٌودراسة إلى  :     -     ,Parthenay)تجربة هدفت      

المعلمٌن فً انٌة جدٌدة للتالمٌذ واألولٌاء والذي قدم إمكو 292 األسبوعً المطبق فً سنة 

 السبت صباحا. األربعاء صباحا وختٌار بٌن ٌوم الطور االبتدابً وذلك لال

الثقافً لتحدٌد هل من افً واالجتماعً واألصل الجؽراختار عٌنتٌن من نفس العمر و

األفضل الذهاب إلى المدرسة السبت صباحا أو األربعاء صباحا، أقٌمت الدراسة على ثالث 

 (.     ,Fotinos & Testu)أورد في:  سنة  -  سنوات و 2- سنوات،   - مستوٌات عمرٌة: 

 :(Fotinos & Testu, 1996)أورد في: توصلت الدراسة إلى أّن 

أّنه كلما تقدم التالمٌذ فً العمر ٌكون من المستحسن أن ٌلتحق  اتضح :فكرٌةاألداءات ال

التالمٌذ بالمدرسة ٌوم السبت، فإذا حسبنا مإشر األداءات من خالل النتابج المتوصل إلٌها 

للتالمٌذ البالؽٌن من  عقلٌةتبٌن أّن األداءات الوفً مختلؾ االختبارات خالل أسبوع التقٌٌم 

سبت صباحا أقل من فوج األربعاء صباحا، أّما التالمٌذ سنوات من فوج ال  - العمر 

التالمٌذ البالؽٌن من  أّمامتساوٌة،  عقلٌةسنوات تكون األداءات ال 2- البالؽٌن من العمر 

لفوج السبت صباحا أفضل من فوج األربعاء  عقلٌةسنة تكون األداءات ال  -  العمر 

  المجموعتٌن..صباحا. تظهر التؽٌرات الٌومٌة الكالسٌكٌة فً كال

  السلوكات: تبٌن أّنه كلما تقدم التلمٌذ فً العمر ٌتكٌؾ مع الوضع المدرسً.  -

سنة    -  سنوات و 2- النوم: تبٌن من خالل النتابج أّن التالمٌذ البالؽٌن من العمر  -

ٌنامون أكثر عندما ٌلتحقون بالمدرسة السبت صباحا، ٌظهر الفرق أكثر لدى التالمٌذ 

دقٌقة    سنوات بحٌث تنخفض مدة النوم اللٌلً مع العمر بـ  2- ن من العمر البالؽٌ

 دقٌقة بالنسبة لفوج األربعاء.   بالنسبة لفوج السبت و
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 : Parthenayٌوضح متوسط مدة النوم اللٌلً لدى تالمٌذ  :(22جدول رقم )

 Parthenayمتوسط مدة النوم اللٌلً لدى تالمٌذ 

 مدرسة ٌوم األربعاء صباحا صباحامدرسة ٌوم السبت  العمر

 دقٌقة 22  دقٌقة 29  سنوات  - 

 دقٌقة 2   دقٌقة  2  سنوات 2- 

 دقٌقة 9   دقٌقة 2   سنة   -  

إمكانٌة االختٌار بٌن السبت صباحا واألربعاء  مهذا التقٌٌم أّن التالمٌذ لدٌه تبٌن من خالل

-  سنوات و 2-  البالؽٌن من العمر كبارالالتالمٌذ أن ٌلتحق صباحا فمن المستحسن إذا 

 .(Fotinos & Testu, 1996)أورد في:  مدرسة السبت صباحاسنة    

 التغٌرات الٌومٌة للٌقظة وقدرات االنتباه: -

تختلؾ مدة االستٌقاظ من فرد ألخر ومن ٌوم ألخر، فلكل تلمٌذ وقت خاص به بعد النوم 

السلوكٌة، الجسمٌة والعقلٌة ولٌركز انتباهه على لتبلػ ٌقظته مستوى كاؾ من النشاط: ٌقظته 

األنشطة التربوٌة للمعلم، وعلٌه ٌجب إتباع إستراتٌجٌات االستقبال الفردي فً المدرسة 

خاصة بالنسبة لألطفال الذٌن ٌعرفون مإشرات القلق الحادة والمتكررة ألّنهم ٌحتاجون إلى 

ة أثناء تنظٌم التوقٌت المدرسً وقت أطول لٌنشط دماؼهم فال ٌجب إهمال هذه الحقٌق

 .(Sue & Caccia, 2005) أورد في: لألطفال من كل األعمار

تبٌن من خالل دراسة وتٌرة القضاء على الهرمونات وسلوكات تواصل لدى أطفال      

 الدفاعٌة للجسم التً تفرزها الؽدةالروضة لمدة عشر سنوات على نشاط وتٌرة الهرمونات 

الكظرٌة أّنه ٌوجد خالل الٌوم وقتٌن صعبٌن للتحكم على المستوى الفزٌولوجً والسلوكً: 

هما فترة الدخول إلى القسم فً حوالً الساعة التاسعة صباحا وفً فترة ما بعد الؽداء فً 

، ٌرتفع إفراز هذه الهرمونات فً الدم فً حوالً الساعة ربعاحدة وحوالً الساعة الو

م تنخفض تدرٌجٌا. تبٌن من خالل قٌاس كمٌة هذه الهرمونات أّنه ترتفع فً السابعة صباحا ث

حوالً الساعة التاسعة والساعة الحادٌة عشر صباحا أٌن ٌفترض أن تكون منخفضة، تظهر 

هذه القمة بداٌة من الساعة العاشرة لدى األطفال البالؽٌن من العمر سنتٌن إلى ثالث سنوات، 
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ة عشر لدى األطفال البالؽٌن من العمر خمس سنوات إلى ثمانً و فً حوالً الساعة الحادٌ

تظهر لدى األطفال اتجاهات سلوكٌة سلبٌة ما بٌن الساعة العاشرة ونصؾ: و سنوات.

، السلوك % 2، البكاء %  ، العزلة، اإلسترخاء اإلنفصال عن المجموعة % 4التثاإب 

قت ألخر خالل الٌوم على عالقة . ٌمكن أن نفترض بؤّن هذه التؽٌرات من و% 4العدوانً 

) أورد  بوتٌرة فوق ٌومً لألطفال الصؽار والتً تتطور مع الطفل فً البٌبة االجتماعٌة

 .(Sue & Caccia, 2005في:

 :سًاتنظٌم الٌوم الدر -

ٌوضح كٌفٌة  تنظٌم الٌوم الدراسً فً األسبوع التقلٌدي: اإلثنٌن، الثالثاء، الخمٌس،  :(23جدول رقم )

 الجمعة، صبٌحة ٌوم السبت

 األنشطة المقترحة التوقٌت

 من الساعة الفترة األولى:
 التاسعة صباحا إلى الساعة التاسعة والنصؾ

 اإلستقبال الفردي فً أماكن التواصل المدرسٌة.
 المربٌن محفزة تسمح بالٌقظة التدرٌجٌة للجمٌع.أنشطة تربوٌة مع 

 من الساعةالفترة الثانٌة: 
التاسعة والنصؾ إلى الساعة العاشرة وخمسة 

 عشرة دقٌقة

 أنشطة توظٌؾ المكتسبات.

 من الساعة استراحة:
العاشرة وخمسة عشرة دقٌقة إلى الساعة 

 العاشرة والنصؾ

 نفس المدة للجمٌع.

 لساعةا منالفترة الثالثة: 
الساعة العاشرة والنصؾ إلى الساعة الحادٌة 

 عشرة والنصؾ

ٌمكن القٌام بؤنشطة تربوٌة بحٌث تكون قدرات المتعلم أفضل إلكتساب 
 معلومات مركبة.

ومن الساعة الحادٌة عشرة والنصؾ إلى 
 الساعة الثانٌة عشرة زواال

ٌسمح  أنشطة تربوٌة محفزة مع المربٌن تتطلب محتوى معرفً ضعٌؾ، مما
 للجمٌع رؼم التعب المكتظ فً الصبٌحة بالعمل.

ومن الساعة الحادٌة عشرة والنصؾ إلى 
 الساعة الواحدة والنصؾ

 فترة الؽداء ثم راحة  إلى ؼاٌة نهاٌة الوقت المخصص للراحة.

 :الفترة الرابعة
من الساعة الواحدة والنصؾ إلى الساعة 
 الثانٌة وخمسة وأربعون دقٌقة بعد الظهر

أنشطة تربوٌة محفزة مع المربً والتً تسمح بالٌقظة التدرٌجٌة للجمٌع )أنشطة 
 اختبار المعارؾ أو أنشطة الٌقظة(

 أو تنظٌم الوقت التواصلً.

ومن الساعة الثانٌة وخمسة وأربعون دقٌقة بعد 
 الظهر إلى الساعة الثالثة بعد الظهر

 

 استراحة فً الفترة الثانٌة.

بعد الظهر إلى الساعة ومن الساعة الثالثة 
 الرابعة والنصؾ مساء

إمكانٌة القٌام بؤنشطة تربوٌة بحٌث تكون قدرات المتعلم أفضل إلكتساب 
 معلومات مركبة.

من الساعة الرابعة والنصؾ ساعة  الخروج 
 إلى الخامسة مساء

 

 المدة المخصصة.
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ٌوضح تنظٌم الٌوم المدرسً لكل األعمار فً المرحلة األولى خالل األسبوع التقلٌدي:  :(24جدول رقم )
 .(Sue & Caccia, 2005) أورد في:        اإلثنٌن، الثالثاء، الخمٌس، الجمعة، صبٌحة ٌوم السبت

 الفئة المتوسطة والكبار فئة الصغار الساعات
من الساعة السابعة والنصؾ صباحا إلى 

 اسعة الساعة الت
 نهاٌة النوم وبداٌة مرحلة الٌقظة. نهاٌة النوم وبداٌة مرحلة الٌقظة.

من الساعة التاسعة إلى الساعة التاسعة 
 والنصؾ 

 ساعة التحاق األطفال بالمدرسة، اإلستقبال الفردي فً أماكن التواصل.

من الساعة إلى الساعة التاسعة والنصؾ 
 صباحا إلى الساعة العاشرة 

 أنشطة التعلم، ورشات فً المحٌط: الدرجة، الماء، مستودع، التنكر، المكتبة  ..... 
 أنشطة حركٌة: التعبٌر الجسدي، الرقص، اللعب الجماعً.....

من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الحادٌة 
 عشرة 

 تنشط الذاكرة القصٌرة المدى، تكون قدرات االنتباه فً هذه الفترة أفضل.
 ٌخص ٌوم االثنٌن إقتراح أنشطة إعادة االستثمار وأنشطة استرجاع التزامن.فٌما 

 أّما ٌوم الثالثاء، الخمٌس، الجمعة إقتراح تعلمات الجدٌدة.
 و ٌوم السبت إقتراح أنشطة إعادة االستثمار.   

من الساعة العاشرة صباحا  إلى الساعة 
 العاشرة وأربعون دقٌقة 

 إقتراح تعلمات جدٌدة
 التجمع وعرض ما تم تحقٌقه.

 

من الساعة العاشرة وأربعون دقٌقة إلى الساعة 
 الحادٌة عشرة 

 إستراحة للجمٌع. 

التحاق الصؽار البالؽٌن من  على الساعة الحادٌة عشرة  
سنوات( بالمنزل  -4العمر )

 أو المطعم المدرسً. 

 

 على الساعة الحادٌة عشرة والنصؾ تكون الٌقظة منخفضة 

الساعة الحادٌة عشرة إلى الساعة الحادٌة  من
 عشرة والنصؾ

أنشطة تربوٌة محفزة مع المربٌن تتطلب محتوى  وقت الؽداء بالنسبة للصؽار.
معرفً ضعٌؾ، مما ٌسمح للجمٌع رؼم التعب 

 المكتظ فً الصبٌحة بالعمل.
 

    
 

من الساعة الحادٌة عشرة والنصؾ إلى 
 الساعة الثانٌة عشرة زواال 

سترخاء وتنوٌع األنشطة حسب اختٌارات اال 
 األطفال.

من الساعة الحادٌة عشرة والنصؾ إلى -
الساعة الثانٌة عشرة وخمسة عشرة دقٌقة أو 

 إلى الساعة الواحدة زواال.
من الساعة الواحدة إلى الساعة الثانٌة بعد -

 الظهر 
 
 
 

 على الساعة الثانٌة بعد الظهر

 القٌلولة بالنسبة للصؽار
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إستقبال األطفال الذٌن ناموا 
 فً بٌتهم

وقت الؽداء بالنسبة لألطفال البالؽٌن من العمر -
 سنوات  -2

وفترة راحة بالنسبة لألطفال البالؽٌن من العمر 
 سنوات -2

 
وقت لألنشطة الهادبة، المختار بحرٌة ووقت - 

للتواصل الممكن )ما بٌن الساعة الثانٌة والثالثة 
 بعد الظهر(

 

من الساعة الثانٌة والنصؾ بعد الظهر إلى 
 الساعة الثالثة بعد الظهر

 مزاولة الصؽار لألنشطة بعد اللّمجة.
 وورشة مشروع للجمٌع   أنشطة تحتاج إلى ٌقظة منخفضةإقتراح 

من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى الساعة 
 السادسة مساء

 قدرات الجسم أفضل.تنشط قدرات الذاكرة الطوٌلة المدى والتركٌز، تكون 
 تكون الٌقظة ٌومً اإلثنٌن والجمعة  منخفضة فً حٌن ٌتمٌز

 ٌومً الثالثاء والخمٌس باالنتباه المتواصل. 

من الساعة الثالثة وخمسة عشرة دقٌقة بعد 2 

 الظهر إلى الساعة الرابعة والنصؾ مساء

إقتراح مهارات حركٌة، أو 
 الذهاب للمكتبة

ن أن تلتمس االنتباه إقتراح أنشطة مدرسٌة ٌمك
 والتركٌز.

 الخروج إلى المنزل الخروج إلى المنزل على الساعة الرابعة والنصؾ مساء
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هدفت الدراسة إلى تقٌٌم نتابج تنظٌم الوقت المدرسً  :     -Roanne, 1992)  تجربة -

كوتقنٌة(، على الٌقظة، األداءات النفس تقنٌة )السٌ Roanneالٌومً واألسبوعً المقترح فً 

األسبوعٌة(  لدى التالمٌذ البالؽٌن السلوكات داخل القسم والنوم )مستوى التؽٌرات الٌومٌة و

كما أقٌمت دراسة إضافٌة حول الهواٌات لدى  .سنة   -  سنوات و  - من العمر 

 ,Joué-les-toursسنة، أجرٌت هذه الدراسة فً كل من    -  التالمٌذ البالؽٌن من العمر 

Mulhouse, Roanne تعتبر كل من المدٌنتٌن ،Mulhouse, Roanne  محل التجرٌب بحٌث

الجمعة، بحٌث ام: االثنٌن، الثالثاء، الخمٌس وتطبقان تعلٌم أسبوعً موزع على أربعة أٌ

 الرٌاضة.عقد مع وزارتً التربٌة الوطنٌة والشبٌبة وعقدة المدٌنتٌن 

 دقٌقةالساعة الثامنة صباحا وخمسة عشر من  :Roanneالساعات الٌومٌة المقترحة فً مدٌنة 

الساعة من لفترة الصباحٌة، وخمسة وأربعٌن دقٌقة فً اوالساعة الحادٌة عشر صباحا إلى 

فً الفترة المسابٌة. بٌنما الساعات  الساعة الخامسة مساءإلى  ةرٌالثانٌة والنصؾ بعد الظه

دقٌقة خمسة عشر و الثامنة صباحامن الساعة هً كالتالً:  Mulhouseالمقترحة فً مدٌنة 

الساعة الثانٌة من دقٌقة فً الفترة الصباحٌة، و الساعة الحادٌة عشر وخمسة وأربعٌن إلى

-Joué-les  حٌن تعتبر مدٌنةً فً الفترة المسابٌة، ف الساعة الخامسة مساءإلى  ةرٌبعد الظه

tours ثل فً أسبوع أربعة أٌام ً المتممجموعة ضابطة تعتمد على التوزٌع الزمنً الكالسٌك

راحة ٌوم األربعاء، ٌكون التوقٌت الزمنً كالتالً: الدراسة السبت صباحا وووم، نصؾ ٌو

فً الفترة الصباحٌة،  الحادٌة عشر والنصؾإلى الساعة  الثامنة والنصؾ صباحامن الساعة 

البٌداؼوجٌة بٌن ٌعتبر ٌوم السبت ٌوم دون دراسة بعد ثالثة أسابٌع ألّنه خصص للقاءات و

هم  Joué-les-toursالتالمٌذ المعنٌٌن فً مدٌنة  (.Fotinos & Testu, 1996)أورد في: األساتذة

ٌنتمً إلى منطقة التربٌة األولوٌة )ٌعٌشون فً CP قسم واحد فًو CP أربعة أقسام فً

م أربعة أقساسنوات و  - البالؽٌن من العمر تلمٌذ و 4  ظروؾ ؼٌر مالبمة( ما ٌعادل 

تلمٌذ  42 ٌنتمً إلى منطقة التربٌة األولوٌة ما ٌعادل  CM2 قسم واحد منو CM2من 

هم قسمٌن من  Mulhouseسنة. أّما التالمٌذ المعنٌٌن فً مدٌنة    -  البالؽٌن من العمر و

CP  تلمٌذ، قسمٌن من 22ما ٌعادل  CM2  التالمٌذ المعنٌٌن فً مدٌنة تلمٌذ، و  2ما ٌعادل
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Roanne ًهم أربعة أقسام ف CP قسم واحد فًو  CP ٌنتمً إلى منطقة التربٌة األولوٌة ما

ٌنتمً إلى منطقة التربٌة  CM2قسم واحد من و CM2  أربعة أقسام منتلمٌذ، و 22ادل ٌع

 (.Fotinos & Testu, 1996)أورد في:  تلمٌذ    األولوٌة ما ٌعادل 

األداءات السٌكوتقنٌة لدى تالمٌذ الدراسة بصفة عامة أّن الٌقظة و تبٌن من خالل نتابج     

سنوات أفضل من التالمٌذ الذٌن ال ٌنتمون إلى   - منطقة التربٌة األولٌة البالؽٌن من العمر 

 Roanneأداءات تالمٌذ مدٌنة  متوسط ة. بالنسبة الختبارات الٌقظة كانمنطقة التربٌة األولٌ

تالمٌذ مدٌنة و 2  4ٌقدر بـ كان مرتفعا وJoué-les-tours  ٌنةبٌنما مد   9 ٌقدر بـ 

Mulhouse  أورد في:  9   تحصلوا على(Fotinos & Testu, 1996.) 

على أفضل النتابج Roanne أّما بالنسبة لنتابج اختبار االنتباه االنتقابً تحصل تالمٌذ مدٌنة 

تالمٌذ مدٌنة  و   على  Joué-les-toursبٌنما تحصل تالمٌذ مدٌنة    4 التً تقدر بـ و

Mulhouse  أّما نتابج اختبار المنطق كانت النتابج متكافبة. وعلٌه ٌظهر من خالل   على .

التً تطبق التنظٌم ) Joué-les-toursالذٌن ٌنتمون إلى مدٌنة  CPالنتابج أّن تالمٌذ 

 (.Fotinos & Testu, 1996)أورد في: الكالسٌكً( هم أكثر ٌقظة

عدم ل القسم إلى قسمٌن هما اإلثارة وقسمت السلوكات المالحظة داخ دراسة السلوك: -

 Joué-les-toursالتكٌؾ مع الوضع المدرسً، تبٌن من خاللها أّن سلوكات تالمٌذ مدٌنة 

 كانت على العموم مماثلة. Roanneو Mulhouseو

دقٌقة متقاربة مع  44 بـ  Roanne: قدر متوسط مدة النوم اللٌلً لدى تالمٌذ دراسة النوم -

 2 بـ Joué-les-tours  أقل من مدٌنةدقٌقة، و  4 التً قدرت بـ  Mulhouseتالمٌذ مدٌنة 

دقٌقة. كما تبٌن من خالل النتابج أّن تالمٌذ   2 دقٌقة بحٌث قدر متوسط مدة النوم فٌها بـ 

، Joué-les-toursذ مدٌنة ٌنامون أقل خالل كل أٌام األسبوع مقارنة بتالمٌ Roanneمدٌنة 

اللٌالً التً الخمٌس إلى الجمعة هً الثنٌن، الثالثاء إلى األربعاء وأّن لٌالً األحد إلى او

بحٌث  Roanneٌعود السبب إلى تؤخٌر وقت النوم ٌوم الجمعة فً مدٌنة قل، وأٌنامون فٌها 

فً المتوسط تالمٌذ وفً نفس اللٌلة.  Joué-les-toursدقٌقة من تالمٌذ مدٌنة   2ٌنامون بعد 
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-Jouéدقٌقة أّما تالمٌذ مدٌنة  خمسة عشرو التاسعة لٌالٌنامون على الساعة  Roanneمدٌنة 

les-tours  سبعة و السادسة صباحاوٌستٌقظون على الساعة  التاسعة لٌالٌنامون على الساعة

 ,Fotinos & Testu)أورد في:  دقٌقة أربعة وأربعٌنو السادسة على الساعة وأدقٌقة  وثالثون

    .) 

 فإذا الحظنا مدة النوم التً سجلت لدى أقسام منطقة التربٌة األولوٌة ٌظهر أن تالمٌذ مدٌنة

Roanne  ٌنامون ثمانٌة دقابق أكثر من التالمٌذ الذٌن ال ٌنتمون إلى منطقة التربٌة األولوٌة

ستدرك تالمٌذ منطقة التربٌة األولوٌة ؼٌر أّن هذا االختالؾ لٌس له داللة إحصابٌة. كما ٌ

تبٌن أّن  دقٌقة(. كما  لٌلٌة السبت إلى األحد )دقٌقة( و  4بت )أكثر لٌلة الجمعة إلى الس

لدى تالمٌذ منطقة  لٌلً لٌلة بعد لٌلة خالل األسبوع ٌبقى ثابتلتطور متوسط مدة النوم ا

ٌعود هذا المسار إلى عدم هذه المنطقة. وؼٌر المنتمٌن إلى التربٌة األولوٌة مقارنة بالتالمٌذ 

 .اء بسبب االستعمال ؼٌر العقالنً للتلفازوجود لٌلة االستدراك لٌلة الثالثاء إلى األربع

وعلٌه ٌإدي تنظٌم أسبوع أربعة أٌام إلى تقلٌص مدة النوم ما عدا مدة نوم التالمٌذ المنتمٌن 

 (.Fotinos & Testu, 1996)أورد في: إلى منطقة التربٌة األولوٌة

نفس  Joué-les-toursٌشهد التطور الٌومً للٌقظة لدى تالمٌذ مدٌنة  وتٌرة اختبار الٌقظة: -

تنخفض بعد الؽذاء ثم ترتفع ع الٌقظة تدرٌجٌا خالل الصبٌحة والنمط الكالسٌكً بحٌث ترتف

 Roanne، ؼٌر أّن هذا النمط ٌنعكس فً مدٌنتً  ةرٌمن جدٌد فً فترة ما بعد الظه

حٌث تبقى األداءات منخفضة ٌوم االثنٌن، الثالثاء، الجمعة. أّما ٌوم الخمٌس  .Mulhouseو

خالل األسبوع ٌعتبر ٌوم الثالثاء أفضل ٌوم فً الٌوم، و منخفضة خالل تبقى األداءات

بحٌث ٌظهر التؤثٌر السلبً  .Roanneو Joué-les-toursاألداءات بالنسبة لتالمٌذ مدٌنة 

 أكثرالتطور األسبوعً للٌقظة  ٌظهربوع على الٌقظة فقط ٌوم االثنٌن، ولعطلة نهاٌة األس

 (.Fotinos & Testu, 1996)أورد في: لدى أقسام منطقة التربٌة األولوٌة

 Roanne   ظهر نفس المسار العكسً للنمط الٌومً فً مدٌنتً اختبارات االنتباه االنتقائً: - 

)مع اختبار الٌقظة(، أّما بالنسبة للنمط األسبوعً تبٌن أّن كل التالمٌذ فً كل  Mulhouseو

 الخمٌس.ى أفضل األداءات ٌومً الثالثاء والمدن قد تحصلوا عل
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التكٌؾ المدرسً مع مماثل فً سلوكات اإلثارة و سجل تطور ٌومًالسلوكات داخل القسم:  -

 أقسام منطقة التربٌة األولوٌة بمدٌنةو Joué-les-toursما سجل فً الٌقظة لدى تالمٌذ 

Roanne أّما بالنسبة لباقً أقسام مدٌنة ،Roanne .ترتفع اإلثارة على مدار الٌوم 

 سنة: 11- 11النتائج العامة لألداءات السٌكوتقنٌة لدى التالمٌذ البالغٌن من العمر  -

حٌن ً ف Roanneكانت النتابج المتحصل علٌها فً اختبارات الٌقظة ضعٌفة فً مدٌنة 

)أدنى  Mulhouseالقٌاس مماثلة بٌن مدٌنة متحصل علٌها فً البناء الفضابً والنتابج ال

)أقصى نتٌجة(، تعرؾ أداءات الٌقظة ارتفاعا لدى أقسام  Joué-les-toursمدٌنة نتٌجة( و

 ( مقارنة بالمناطق التً ال تنتمً إلى 49 2) Roanneالمنطقة التربٌة األولوٌة فً مدٌنة 

ت بٌن (. أّما السلوكات داخل القسم توجد بعض االختالفا   4منطقة التربٌة األولوٌة )

عدم التكٌؾ المدرسً المالحظة داخل القسم، تبٌن أّن المدن فً سلوكات اإلثارة وسلوكات 

العدٌد من سلوكات عدم  ٌظهرون Joué-les-toursتالمٌذ منطقة التربٌة األولوٌة فً مدٌنة 

علٌه ٌظهر أّن ، وRoanneسً مقارنة بتالمٌذ منطقة التربٌة األولوٌة بمدٌنة التكٌؾ المدر

لدٌه أثار إٌجابٌة على سلوكات تالمٌذ  Roanne  تنظٌم الوقت المدرسً المقترح فً مدٌنة

منطقة التربٌة األولوٌة. أّما بالنسبة للنوم فبؽض النظر عن التنظٌم المقترح فإّن متوسط مدة 

دقٌقة، كما تبٌن أّن تالمٌذ منطقة التربٌة  222التً تقدر بـ لمدن الثالثة ولدى ا النوم نفسه

تطور متوسط مدة ودقٌقة.    2هم الذٌن ٌنامون أقل  Joué-les-toursاألولوٌة فً مدٌنة 

  - بالؽٌن من العمر النوم اللٌلً من لٌلة ألخرى خالل األسبوع أقل وضوحا من التالمٌذ ال

تنظٌم التوقٌت المدرسً، إضافة إلى أّن أوقات الذهاب للنوم هً لم ٌسجل تؤثر سنوات و

 (.Fotinos & Testu, 1996)أورد في: نفسها

األداءات السٌكوتقنٌة تبٌن أّن المنحنى الٌومً الكالسٌكً للٌقظة فٌما ٌخص وتٌرة الٌقظة و

ناء الفضابً فٌما ٌخص إختبارات الب. وJoué-les-toursو Roanneٌظهر فً مدٌنتً 

ألسبوعً فبؽض النظر عن القٌاس لم ٌظهر تؤثٌر نوع التنظٌم. أّما بالنسبة للمنحنى او

المالبمة هً  واألٌاماإلختبار تبٌن أن األٌام  ؼٌر مالبمة هً الثالثاء، الجمعة، المدٌنة و

التؽٌرات الدورٌة  بٌن تالمٌذ ٌسجل اختالؾ فً مستوى األداءات ولم الجمعة. واإلثنٌن و
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 -Jouéباقً التالمٌذ، عكس ما لوحظ فً مدٌنة و Roanneبٌة األولوٌة فً مدٌنة منطقة التر

les-tours  :أورد في(Fotinos & Testu, 1996.)  

سنة تفسٌر    -  سمح تحلٌل إستبٌانات الهواٌات المقترحة على تالمٌذ البالؽٌن من العمر 

مٌن إلى منطقة التربٌة األولوٌة ؼٌر المنتتالمٌذ منطقة التربٌة األولوٌة وؼٌاب الفروق بٌن 

ساعات راحة  2لدٌهم Roanne  تبٌن من خالل النتابج أّن تالمٌذ مدٌنةو Roanne. فً مدٌنة 

وٌطالعون أكثر، وٌذهبون إلى دور الشباب  التلفازون أقل هم الذٌن ٌشاهدفً الٌوم، و

النوادي، وعلٌه ٌظهر األثر اإلٌجابً وؼٌر المباشر لتنظٌم وقت خارج المدرسة المقترح و

 (.Fotinos & Testu, 1996)أورد في:  Roanneفً مدٌنة 

خارج المدرسة المقترح فً مدٌنة ٌظهر من خالل هذه الدراسة أّن تنظٌم الوقت المدرسً و

Roanne   وات( ٌإثر على التالمٌذ بإختالؾ سن  - )لدى التالمٌذ البالؽٌن من العمر

تنخفض األداءات وكذا انخفاض مدة النوم كما تقل ، حٌث ٌنعكس التطور الٌومً وأعمارهم

التً تطبق التنظٌم التقلٌدي. أّما  Joué-les-toursالٌقظة مقارنة بمدٌنة سلوكات التكٌؾ و

( ٌحترم الوتٌرة Roanne سنة فإّن تنظٌم أربعة أٌام )مثل  -  التالمٌذ البالؽٌن من العمر 

كما  Joué-les-tours.  المعتادة للتالمٌذ وٌضمن تكافإ مستوى األداءات مع تالمٌذ مدٌنة

تالمٌذ ؼٌر منطقة التربٌة تالمٌذ منطقة التربٌة األولوٌة وٌقضً على الفروق الموجودة بٌن 

 (.Fotinos & Testu, 1996)أورد في: األولوٌة بفضل بنٌة المراحل المقترحة

 (Bourg & Silly, 1994):  هدفت الدراسة إلى دراسة تؤثٌر تنظٌم الوقت األسبوعً بؤربعة

متوسط مدة النوم لدى التالمٌذ والسوكات داخل القسم نٌة وأٌام على األداءات السٌكوتق

جمع وٌنتمون إلى ت سنة الساكنٌن فً الرٌؾ   -  سنوات و  - البالؽٌن من العمر 

المجموعة الضابطة هم تالمٌذ ٌسكنون فً مناطق رٌفٌة  مدرسً(، وبٌداؼوجً )النقل ال

 ,Fotinos & Testu)أورد في:  تنتمً إلى تجمع بٌداؼوجً ٌتبع تنظٌم أربعة أٌام ونصؾ ٌوم

    .) 

أّن تنظٌم أربعة أٌام فً الرٌؾ لٌس له أثر كبٌر على  إلى نتابج هذه الدراسة شٌرت     

األداءات السٌكوتقنٌة وعلى تؽٌراتها الٌومٌة واألسبوعٌة حٌث تحصل كال الفوجٌن على 
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سنة    -  سنوات و  - نفس النتابج. وفٌما ٌخص التالمٌذ البالؽٌن من العمر 

ٌظهرون سلوكات التكٌؾ مع أّنهم ٌنامون أكثر و ظهرالمتمدرسٌن حسب تنظٌم أربعة أٌام 

كما تبٌن أّن لٌلة الجمعة  الوضع المدرسً مقارنة بالذٌن ٌدرسون أربعة أٌام ونصؾ ٌوم.

إلى السبت تعتبر لٌلة إضافٌة استدراكٌة مثلها مثل لٌالً الثالثاء إلى األربعاء والسبت إلى 

  (.Fotinos & Testu, 1996)أورد في: األربعاء

 متوسط مدة النوم لدى األطفال الذٌن ٌعٌشون فً الرٌؾٌوضح  (25جدول رقم )

 متوسط مدة النوم لدى األطفال الذٌن ٌعٌشون فً الرٌف

 أسبوع أربعة أٌام أسبوع أربعة أٌام ونصؾ ٌوم العمر

 دقٌقة 2   دقٌقة 29  سنوات  - 

 دقٌقة  4  دقٌقة 2   سنة   -  

لدى األطفال البالؽٌن من  مدة النوم ( أّن متوسط42ٌظهر من خالل الجدول رقم )     

دقٌقة  29 سنوات والذٌن ٌدرسون أربعة أٌام ونصؾ ٌوم فً األسبوع ٌقدر بـ   - العمر

دقٌقة، فً حٌن ٌقدر  2  فٌقدر بـ  األسبوعأربعة أٌام فً  أّما األطفال الذٌن ٌدرسون

أربعة أٌام  درسونسنة والذٌن ٌ   -  متوسط مدة النوم لدى األطفال البالؽٌن من العمر

أربعة أٌام فً  دقٌقة أّما األطفال الذٌن ٌدرسون 2  ونصؾ ٌوم فً األسبوع ٌقدر بـ 

 دقٌقة.  4 فٌقدر بـ  األسبوع

سبوع أربعة أٌام أو أربعة أٌام ونصؾ ٌوم كما تبٌن أّنه مهما كان نوع التنظٌم سواء أ     

متساوٌة. عكس الدراسات التً أجرٌت األسبوعٌة لألداءات تكون فإّن التؽٌرات الٌومٌة و

سلوكات رة الحٌاة، وال على األداءات وفً المدٌنة فإّن تنظٌم أربعة أٌام ال ٌإثر على وتٌ

 األطفال.

ى بٌنت هذه الدراسة بؤّن التلمٌذ الذي ٌعٌش فً بٌبة مختلفة )المدٌنة أو الرٌؾ( ٌإثر عل     

 .(Fotinos & Testu, 1996)أورد في:  اختالؾ تنظٌم التوقٌت األسبوعً
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 ( Fort-de-France, 1995): تقدٌم مجموعة من المعطٌات عن هدفت الدراسة إلى تقٌٌم و

نٌن، الثالثاء، الخمٌس، الجمعة الذٌن ٌدرسون ٌوم االث Martiniqueوتٌرة حٌاة أطفال 

إلى الساعة الحادٌة  صباحا امنةالسبت صباحا )أسبوعٌن على ثالثة أسابٌع( من الساعة الثو

 & Fotinos)أورد في: مساءإلى الساعة الخامسة  ةرٌبعد الظهعشرة، ومن الساعة الثانٌة 

Testu, 1996).  

 .Métropoleٌقظٌن مثل تالمٌذ  Martiniqueبٌنت النتابج بؤّن تالمٌذ مرحلة االبتدابً فً 

المنطق، ٌرتبط هذا الفضابً وات فً إختبارات البناء تحصلوا على نتابج ضعٌفة فً األداء

أّن  اتضحلٌس إلى عامل وراثً. كما عود على هذا النوع من اإلختبار وعدم التبالضعؾ 

األداءات السٌكوتقنٌة مستقلة عن األصل الجؽرافً للتلمٌذ التؽٌرات الٌومٌة للٌقظة و

(Martinique  أوMétropole) .وهذا ما ٌإكد عالمٌة الوتٌرة الٌومٌة 

ال ٌظهر تؤثٌر  سنة(   -  سنوات،   - الدراسة إلى أّنه مهما كان العمر )توصلت 

إختالؾ جداول التوقٌت على التؽٌرات الٌومٌة أو األسبوعٌة للسلوكات األصل الجؽرافً و

 تتؽٌر بنفس الطرٌقة مع الٌقظة. كثرة الحركة المدرسٌة، فمإشرات

ٌعود هذا و Toursأطفال  نامون أقل منٌ Fort-de-Franceكما بٌنت الدراسة إلى أّن أطفال 

 .Martiniqueمقارنة بـ   Métropoleاالختالؾ إلى تطبٌق جدول توقٌت ٌومً مالبم فً 

 Métropoleأطفال و Fort-de-Franceتوصلت الدراسة إلى تشابه فً وتٌرة حٌاة أطفال 

 (.Fotinos & Testu, 1996)أورد في:  الثقافًبؽض النظر عن األصل الجؽرافً و

 أسباب التعب فً المدرسة:  -

ال تؤخذ بعٌن فمتطلبات المجتمع، ل بمتطلبات عمل الراشدٌن وم حٌاة الطفٌتنظٌرتبط      

به، فالطفل بحاجة لٌحلم، ٌجري  الوتٌرة الخاصةحتٌاجات الطفل وطبٌعة نموه وإعتبار اال

له التعب الجسدي لٌه، مما ٌسبب ٌنمو، فمستوى عمره ال ٌتناسب مع الحٌاة المفروضة عو

اكتساب المعرفة ً تسبب انخفاض استجابته للتعلم والعصبً، االضطرابات النفسٌة والتو

 .(Fotinos & Testu, 1996)أورد في:  الجدٌدة
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اختبارات القٌاس النفسً )اختبارات التعب( أّن  أطباء األطفال من خالل تطبٌق توصل     

 ,Fotinos & Testu)أورد في: تعب كبٌرب الشعور كل ٌوم راحة ٌتبعه فً الٌوم الموالً

    ).                      

اكتساب وأّن  األداءات، ترتفع فٌهاتتفق جمٌع الدراسات على أّن األٌام ؼٌر مكثفة       

تحتاج إلى ة تتبع بترتٌب معٌن ومدة محدودة وتفاعالت كٌمٌابٌٌتطلب المعارؾ الجدٌدة 

بعد وقت طوٌل من التفكٌر ٌصبح الطفل أوقات راحة إلعادة تسلسل العناصر )األنزٌمات(، 

 ,Fotinos & Testu)أورد في:  دفاعٌة )الحلم، عدم االنتباه ..(متشبع فتظهر لدٌه ردود أفعال 

    ).                      

 سنوات خالل الٌوم ارتفاع  - تبٌن من خالل مالحظة األطفال البالؽٌن من العمر      

ترددات مرتفعة فً مإشرات سلوكات الٌقظة المنخفضة يعزفون  األطفال الذيه نسبة

نصؾ، العة التاسعة إلى الساعة التاسعة ومن السافترات فً الٌوم ثالثة  خاللالتثاإب ك

الساعة الثانٌة ومن  صباحا نصؾالعشرة إلى الساعة الحادٌة عشرة و الساعة الحادٌةومن 

 .(Sue & Caccia, 2005) أورد في: ةرٌبعد الظه إلى الساعة الثالثة ةرٌالظه بعد

مإشرات طفل خالل األسبوع وخالل الٌوم الدراسً من أجل مالحظة  21تم تصوٌر      

ٌّن فً الحضانة و لدى األطفالإنخفاض سلوكات الٌقظة   سلوكات الٌقظة بؤنّ التحضٌري، تب

نصؾ إلى الساعة الحادٌة عشرة وفً حوالً تاسعة وملحوظ على الساعة التنخفض بشكل 

 هنفس التؽٌرات الٌومٌة فً دراساتإلى       -     ,Testu)توصل ، الساعة الرابعة مساء

 لكن مع فارق كبٌر.و

اختبارات  كشفت ٌوجد وقت أخر للٌقظة المنخفضة بحٌث ّنهأبٌنت األشرطة المصورة 

بكثرة على الساعة الحادٌة ارتفاع نسبة التالمٌذ الذٌن ٌتثاءبون  أجرٌت فً أوقات دقٌقة

على  على الساعة الحادٌة عشرة ونصؾ كما ترتفع باقً مإشرات الٌقظة المنخفضةعشرة و

 .(Sue & Caccia, 2005) أورد في:تاسعة ونصؾ والساعة الحادٌة عشرة الساعة ال

 



 الفصل الثاوي أدبيات الموضوع                                  القسم الزابع: السلوك داخل القسم
 

4   
 

أثر نمط تنظٌم الوقت المدرسً على كل من االنتباه والسلوك ومدة النوم اللٌلً والنشاطات خارج  -

 :(2118معروف، أورد فً: ) المدرسة عند تالمٌذ المرحلة اإلبتدائٌة السنة السادسة 

بالدراسة موضوع الوتٌرة المدرسٌة فً الجزابر بهدؾ التعرؾ  9  4تناولت معروؾ سنة 

ات الٌومٌة واألسبوعٌة لالنتباه وتؽٌر مدة النوم اللٌلً ومدى تؽٌر سلوكات على نمط التؽٌر

التالمٌذ داخل القسم خالل الٌوم واألسبوع وتؤثٌر جدول التوقٌت على النشاطات خارج 

سنة، وكذا المقارنة بٌن  4  -  لدى تالمٌذ مستوى االبتدابً البالؽٌن من العمر  المدرسة

 .الّدوامٌن بهدؾ تقٌٌم نمط تنظٌم الوقت فً المدرسة الجزابرٌة نظام الدوام الواحد ونظام

ٌّن من خالل مقارنة المإشر اإلجمالً الٌومً لعدم تكٌؾ التالمٌذ بٌن التالمٌذ و تب

والتالمٌذ المتمدرسٌن حسب        المتمدرسٌن حسب نظام الدوام الواحد والذي ٌقدر بـ 

تالمٌذ المتمدرسٌن حسب نظام الّدوامٌن ٌتكٌفون أّن ال    نظام الّدوامٌن والذي ٌقدر بـ 

أكثر مع الحالة المدرسٌة خالل الٌوم المدرسً مقارنة بالتالمٌذ المتمدرسٌن حسب نظام 

الدوام الواحد. أّما خالل األسبوع تبٌن من خالل مقارنة المإشر اإلجمالً األسبوعً لعدم 

وبـ        لدوام الواحد والذي قدر بـ تكٌؾ التالمٌذ أّن التالمٌذ المتمدرسٌن حسب نظام ا

لدى التالمٌذ المتمدرسٌن حسب نظام الّدوامٌن أّن التالمٌذ المتمدرسٌن حسب نظام     

 (.2008)أورد فً: معروؾ، الدوام الواحد ٌتكٌفون أكثر مع الحالة المدرسٌة 

للسلوكات داخل القسم ومدة الّنوم دراسة تأثٌر نظام الدوام الواحد على التغٌرات الٌومٌة واألسبوعٌة  -

( سنوات. دراسة مقارنة بٌن والٌة 12-9اللٌلً عند التالمٌذ المتمدرسٌن البالغٌن من العمر ما بٌن )

 (:0212، لعسلًالجزائر ووالٌة غرداٌة )

بدراسة حول تؤثٌر نظام الدوام الواحد على التؽٌرات الٌومٌة  2014سنة  لعسلًقامت 

ات داخل القسم ومدة الّنوم اللٌلً لدى التالمٌذ المتمدرسٌن البالؽٌن من واألسبوعٌة للسلوك

 ( سنوات بهدؾ المقارنة بٌن والٌة الجزابر ووالٌة ؼرداٌة.10-9العمر)

سبوعً لعدم تكٌؾ ارنة المإشر اإلجمالً الٌومً واألبٌنت نتابج هذه الدراسة من خالل مق

 110متمدرسٌن بوالٌة الجزابر والذي قدر بـ التالمٌذ مع الوضع المدرسً بٌن التالمٌذ ال

أّن التالمٌذ المتمدرسٌن بوالٌة        والتالمٌذ المتمدرسٌن بوالٌة ؼرداٌة والذي قدر بـ 
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ؼرداٌة ٌجدون صعوبة فً التكٌؾ مع الوضع المدرسً خالل الٌوم واألسبوع فً حٌن 

لمدرسً خالل الٌوم وخالل ٌتكٌؾ التالمٌذ المتمدرسٌن بوالٌة الجزابر أحسن مع الوضع ا

توصلت هذه الدراسة إلى أّن نظام الّدوام الواحد المطبق فً والٌة ؼرداٌة ال واألسبوع. 

ٌحترم وتٌرة التالمٌذ النفسٌة والبٌولوجٌة لذا ٌجب إعادة النظر فً هذا التوقٌت والبحث عن 

أّنه ال ٌمكن النتابج اتضح من خالل توقٌت مدرسً ٌتماشى معهم وٌخدم وتٌرتهم. كما 

تطبٌق نفس تنظٌم الوقت المدرسً فً منطقتٌن مختلفتٌن وأّن عامل الموقع والثقافة ٌإثر 

 (.2014، لعسلً :)أورد فًعلى التؽٌرات الٌومٌة واألسبوعٌة للسلوكات داخل القسم 

التالمٌذ تأثٌر نظام الدوام الواحد على التغٌرات الٌومٌة واألسبوعٌة للسلوكات داخل القسم لدى  -

، لعسلًدراسة مقارنة بٌن والٌة تٌزي وزو ووالٌة غرداٌة ) -( سنوات11-9البالغٌن من العمر )

2116) : 

تهدؾ هذه الدراسة إلى معرفة تؤثٌر نظام الدوام الواحد على التؽٌرات الٌومٌة واألسبوعٌة 

سنوات كما  .(  -2للسلوكات داخل القسم ومدة الّنوم اللٌلً لتالمٌذ البالؽٌن من العمر )

تهدؾ إلى مقارنة تؤثٌر نظام الدوام الواحد على التؽٌرات الٌومٌة واالسبوعٌة للسلوكات 

داخل القسم ومدة النوم اللٌلً لدى تالمٌذ الجزابر وتالمٌذ ؼرداٌة وبالتالً اقتراح جداول 

 توقٌت تتماشى مع وتٌرة تالمٌذ كال الوالٌتٌن.

المٌذ والٌة الجزابر ٌظهرون سلوكات االنفصال عن تبٌن من خالل هذه الدراسة بؤّن ت

الوضعٌة المدرسٌة أقل من أقرانهم من تالمٌذ  والٌة ؼرداٌة وهذا ما ٌدل على أّنهم أكثر 

سبوع الدراسً مقارنة بتالمٌذ والٌة ؼرداٌة تكٌفا مع الحالة المدرسٌة خالل الٌوم وخالل األ

 الوضعٌة المدرسٌة. الكثٌر من سلوكات االنفصال عن ظهرونالذٌن ٌ

تفعة فً الربع بؤّن التؽٌرات الٌومٌة للسلوكات تتبع التطور التالً فً الٌوم تكون مر ظهر

الربع الثانً وتنخفض بشكل معتبر فً الربع الثالث لترتفع من جدٌد فً األول وتتزاٌد فً 

سلوكات  فً عدد اللذان ٌسجالن أكبر االربع الرابع وعلٌه ٌظهر بؤّن الربع األول والثانً هم

 االنفصال عن الحالة المدرسٌة وأّن التالمٌذ ٌجدون صعوبات للتكٌؾ فً هاذٌن الربعٌن.
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 هووفٌما ٌخص التؽٌرات األسبوعٌة تبٌن بؤّنها تكون مرتفعة ٌوم األحد وتتزاٌد ٌوم االثنٌن 

الٌوم الذي ٌشهد سلوكات االنفصال عن الوضعٌة المدرسٌة، وتنخفض ٌوم األربعاء بٌنما 

 (.   4، أورد فً: لعسلً) أقل ٌكون ٌوم الخمٌس هو الٌوم الذي ٌسجل سلوكات االنفصال

 :سنة 11-11تأثٌر التوقٌت المدرسً على السلوكات داخل القسم لدى التالمٌذ البالغٌن من العمر  -

سبوعً لعدم التكٌؾ مع الوضع خالل مقارنة المإشر اإلجمالً الٌومً واأل تبٌن من

ن من كل مدرسة ال ٌتكٌفان مع الحالة المدرسٌة بسبب ٌالمدرسً أّن التلمٌذٌن المختار

جداول التوقٌت المقترحة والمفروضة على التالمٌذ المتمدرسٌن حسب نظام الدوام الواحد 

 (.Marouf & al, 2016)أورد في: 

 خالصة القسم الرابع: 

أعمال الكرونوبٌولوجٌة المدرسٌة ٌمكن اعتبار أّن سلوكات التالمٌذ تتوافق مع  بفضل     

الحالة المدرسٌة وتتؽٌر خالل الٌوم وخالل األسبوع والسنة، ٌتمٌز الٌوم األّول من األسبوع 

ة الحٌاة فً الدراسً باضطراب السلوك واضطراب الوتٌرة البٌولوجٌة بسبب انقطاع وتٌر

ٌّن أّن عدم انتظام ساعات الّنوم ترتبط بكثرة سلوكات عدم  عطلة نهاٌة األسبوع، كما تب

التوافق مع الوضع المدرسً منها التمدد، الوقوؾ على الطاولة، وضع المرفق على الطاولة 

واألسترخاء والتً تعتبر مإشرات لعدم التكٌؾ مع الوضع المدرسً، كما تإثر هذه 

  على كفاءة القدرات العقلٌة. السلوكات 

 خالصة الفصل الثانً:

قدم مٌدانً الكرونوبٌولوجٌة والكرونونفسٌة معطٌات تساعد فً فهم الوتٌرة البٌولوجٌة    

والنفسٌة للتلمٌذ وذلك من خالل فهم التؽٌرات الٌومٌة واألسبوعٌة لإلنتباه وكذا إبراز أهمٌة 

عامل أساسً ٌإثر فً عملٌة التعلم وعلى سلوكات المتعلم، مدة الّنوم اللٌلً بإعتبار الّنوم 

كما حدد األوقات التً ٌإدي فٌها المتعلم أحسن األداءات واألوقات التً تنخفض فٌها أداءاته 

لذا ٌجب برمجة األنشطة باإلعتماد على هذه المعطٌات أي تنظٌم التوقٌت المدرسً بطرٌقة 

 تفاظ بها واستثمارها وتوظٌفها فً حٌاته الٌومٌةتمكن المتعلم من إكتساب المعارؾ واالح

 .  وبالتالً تحقٌق النجاح والتفوق الدراسً



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انفصم انثانث                                                         اإلجزاءات انمنيجية نهبحث
 

    
 

 

بعد االنتهاء من جمع أدبٌات الموضوع من معطٌات ودراسات رائدة فً مٌدانً      

الكرونوبٌولوجٌة والكرونونفسٌة، شرعت الباحثة فً دراسة التغٌرات الٌومٌة واألسبوعٌة 

لالنتباه والسلوك داخل القسم وكذلك التغٌرات األسبوعٌة لمدة الّنوم اللٌلً لدى تالمٌذ السنة 

والٌتً تٌزي وزو وتمنراست، ما تطلب من الباحثة أدوات إحصائٌة الخامسة ابتدائً ب

ومنهجٌة خاصة تتالءم مع طبٌعة الموضوع وذلك بتحدٌد نوع البحث والمنهج المالئم 

لموضوع الدراسة. فشرعت الباحثة فً تطبٌق أدوات البحث على عٌنة من تالمٌذ السنة 

احثة إلى اختٌار مجموعة من األسالٌب الخامسة ابتدائً بهدف جمع البٌانات، ثم عمدت الب

 اإلحصائٌة المالئمة لنوع البٌانات ولحجم العٌنة ولطبٌعة الموضوع. 

  البحث: نوع -1

ٌهدف هذا البحث إلى دراسة الوتٌرة المدرسٌة وذلك بدراسة التغٌرات الٌومٌة      

ٌة لمدة الّنوم اللٌلً واألسبوعٌة ألداءات االنتباه والسلوكات داخل القسم والتغٌرات األسبوع

الخامسة ابتدائً بوالٌتً تٌزي وزو وتمنراست بهدف المقارنة بٌن هذه لدى تالمٌذ السنة 

، لذلك )والٌة تمنراست( والجنوبٌة )والٌة تٌزي وزو( الشمالٌةالتغٌرات فً المناطق 

البحث فً هذا البحث على المنهج الوصفً كونه المنهج المالئم لهذا النوع من اعتمدنا 

 والذي ٌهدف إلى وصف الظواهر وتحلٌلها بهدف فهمها.

 كٌفٌة اختٌار عٌنة البحث:  -2

قصد  والٌة تمنراستتٌزي وزو هما والٌة فً والٌتٌن مختلفتٌن و البحث عٌنةتّم اختٌار 

السلوكات داخل القسم لدى ومدة النوم اللٌلً و لالنتباهاألسبوعٌة مقارنة التغٌرات الٌومٌة و

سنة واشتملت كال الجنسٌن  00-01 ما بٌن البالغٌن من العمرابتدائً  خامسةالسنة ال تالمٌذ

مدارس بوالٌة  4مدرارس بوالٌة تٌزي وزو و 4) مدارس  8ذكور وإناث تضمنت 

  .تمنراست(
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 فً األسبوع نصف ٌومو أٌام أربعة بالمدرسة فً المنطقتٌنٌلتحق  كل التالمٌذ المتمدرسٌن 

الخمٌس من الساعة ربعاء واأل ، صبٌحة ٌوم  الثالثاء،االثنٌناألحد ، :تكون أٌام الدراسة

الثامنة إلى الساعة الحادي عشر وخمسة عشرة دقٌقة فً الفترة الصباحٌة، ومن الساعة 

 للتالمٌذ هذا بالنسبة عشر دقٌقة فً الفترة المسائٌة و الواحدة إلى الساعة الثالثة وخمسة

الٌة تٌزي وزو، أما فً والٌة تمنراست ٌكون التوقٌت مختلف بحٌث والمتمدرسٌن بوالٌة 

ٌلتحق التالمٌذ بالمدرسة على الساعة الثامنة إلى غاٌة الساعة الحادٌة عشر وخمسة عشر 

 غاٌة  على الساعة الثانٌة زواال إلى الدراسة التالمٌذ ٌستأنفالفترة المسائٌة  فً دقٌقة،  أما

 :التالٌٌن ٌوضحان توقٌت كل منطقة الجدولٌنونصف الة الرابعة والساع

 

 .(والٌة تٌزي وزوالشمال ) جدول التوقٌت األسبوعً لمدارس ٌوضح  :(26جدول رقم )

نصف أٌام و أربعةٌدرسون  والٌة تٌزي وزو تالمٌذبأّن الجدول  هذا خالل منٌظهر      

 الثالثاء نصف الٌوم.ٌوم و، األربعاء، الخمٌس طوال الاالثنٌناألحد،  وهً فً األسبوع ٌوم

 األسبوعً لمدارس والٌة تمنراست.التوقٌت الٌومً ووضح وفٌما ٌلً جدول ٌ

 

 

 

 

الدراسة أوقات  

 أٌام الدراسة

 دقٌقة15ساعة و15 ساعة إلى13من دقٌقة15و11إلى الساعة8من الساعة

 

 دراسة دراسة األحد

 دراسة دراسة اإلثنٌن

 استراحة دراسة الثالثاء

 دراسة دراسة األربعاء

 دراسة دراسة الخمٌس
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 الجنوب )والٌة تمنراست(التوقٌت المدرسً لمدارس جدول   ٌوضح :(27جدول رقم )

      

 

 

 

 

 

 هذا أنّ و ٌوم نصفأٌام و أربعةالجدول بأّن التالمٌذ ٌدرسون  هذا ٌظهر من خالل     

 تٌزي وزو بحٌث تنتهً الدراسة فً الصباح على الساعة والٌة التوقٌت ٌختلف عن توقٌت

اء لٌغادر فً المس الثانٌة بعد الظهرتبدأ على الساعة و الحادٌة عشرة وخمسة عشرة دقٌقة

 النصف مساء.والرابعة التالمٌذ على الساعة 

من تالمٌذ متمدرسٌن فً السنة الخامسة ابتدائً بتٌزي وزو )المنطقة  تتكون عٌنة البحث    

الشمالٌة( وبتمنراست )المنطقة الجنوبٌة( بهدف مقارنة النتائج التً سنتحصل علٌها من 

بٌن  وحتى نتمكن من المقارنةخالل تطبٌق روائز الشطب واإلستبٌان وشبكة المالحظة، 

من  %    وزو ما ٌمثل دارس بوالٌة تٌزي تالمٌذ الشمال والجنوب اخترنا أربع م

من مجتمع البحث،  %    مجتمع البحث وأربع مدارس بوالٌة تمنراست ما ٌمثل 

 ، بركانًاتلمٌذ 65: 0، بركانً اتلمٌذ 57فمدارس والٌة تٌزي وزو هً: مدرسة العٌمش: 

 بـ تٌزي وزووالٌة ب عٌنة البحث تقدربالتالً ا وتلمٌذ 006دوكار سعٌد:  ،اتلمٌذ 63: 2

 .تلمٌذ 310

، اتلمٌذ 65جوٌلٌة  5، اتلمٌذ 026عائشة أم المؤمنٌن: أما مدارس والٌة تمنراست هً: و 

ٌقدر مجتمع البحث فً والٌة  .اتلمٌذ 47، إبن خلدون: اتلمٌذ 39تافسٌت ) تنهنان(: 

 .تلمٌذ 277 بـ والٌة تمنراستب عٌنة البحث قدرتبالتالً و تلمٌذ. 277تمنراست بـ 

الدراسة أوقات  

 

 أٌام الدراسة

 ساعة 11الساعة  إلى 8من الساعة

 دقٌقة15و

 ساعة إلى 14من

 دقٌقة33ساعة و16

 دراسة دراسة األحد

 دراسة دراسة اإلثنٌن

 استراحة دراسة الثالثاء

 دراسة دراسة األربعاء

 دراسة دراسة الخمٌس
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 المنطقة الشمالٌة  )والٌة تٌزي وزو( مدارسالبحث حسب توزٌع أفراد عٌنة وفٌما ٌلً جدول ٌوضح 

 المنطقة الشمالٌة  )والٌة تٌزي وزو( مدارسالبحث حسب عٌنة توزٌع أفراد ٌوضح  :(28جدول رقم )

 عدد التالمٌذ

 المدارس

 النسبة المئوٌة عدد التالمٌذ

        65 0بركانً 

        63 2بركانً 

        57 العٌمش

        006 دوكار سعٌد

      310 المجموع

 تلمٌذ. 310تٌزي وزو تقدربـ  فً والٌة عٌنة البحث( أن 28ٌتضح من خالل الجدول رقم )

 المنطقة الشمالٌة  )والٌة تٌزي وزو(توزٌع أفراد عٌنة البحث حسب مدارس  ٌوضح :(1رسم بٌانً رقم )

                    

منطقة ال عٌنة أفراد من %38أّن   (0رقم ) دائرة(طرٌقة الٌتضح من خالل الرسم البٌانً ) 

 %20و ،0بركانً  ٌنتمون إلى مدرسة %22مدرسة دوكار سعٌد و ٌنتمون إلى الشمالٌة

 مدرسة العٌمش.ٌنتمون إلى  %09و 2بركانً ٌنتمون إلى مدرسة 

المنطقة الجنوبٌة  )والٌة   مدارستوزٌع أفراد عٌنة البحث حسب وفٌما ٌلً جدول ٌوضح 

 تمنراست(

 0بركانً 
22% 

 2بركانً 
20% 

 العٌمش
09% 

 دوكار سعٌد
38% 

توزٌع أفراد عٌنة البحث حسب مدارس المنطقة 
 (والٌة تٌزي وزو)الشمالٌة 
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 توزٌع أفراد عٌنة البحث حسب مدارس  المنطقة الجنوبٌة  )والٌة تمنراست(ٌوضح  :(29جدول رقم )

 عدد التالمٌذ

 المدارس

 النسبة المئوٌة عدد التالمٌذ

        39 تنهٌنان )تافست(

      % 026 عائشة أم المؤمنٌن

      % 65 جوٌلٌة 5

      % 47 إبن خلدون

      277 المجموع

 تلمٌذ. 277فً والٌة تمنراست تقدر بـ  البحثعٌنة ( أن 29ضح من خالل الجدول رقم )ٌت

 (والٌة تمنراست) توزٌع أفراد عٌنة البحث حسب مدارس المنطقة الجنوبٌةٌوضح  :(2رسم بٌانً رقم )

               

 عٌنة أفرادمن  %  أن  (2رقم ) الدائرة(طرٌقة ٌتضح من خالل الرسم البٌانً )     

 5مدرسة ٌنتمون إلى  %  عائشة أم المؤمنٌن،  مدرسة ٌنتمون إلى المنطقة الجنوبٌة

 مدرسة تنهٌنانٌنتمون إلى  %  مدرسة إبن خلدون، و ٌنتمون إلى  %  جوٌلٌة، 

 .)تافسٌت(

 -تٌزي وزووالٌة )  المنطقتٌنمدارس فً كال  3تناولنا بالدراسة  االنتباهلدراسة متغٌر      

 .تمنراست(والٌة و

14% 

46% 

23% 

17% 

توزٌع أفراد عٌنة البحث حسب مدارس المنطقة الجنوبٌة 
 (والٌة تمنراست)

 إبن خلدون جوٌلٌة 5 عائشة أم المؤمنٌن (تافست)تنهٌنان  المدارس
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االنتباه حسب مدارس  البحث بالنسبة لمتغٌر توزٌع أفراد عٌنةوفٌما ٌلً جدول ٌوضح   

 (والٌة تٌزي وزوالمنطقة الشمالٌة )

االنتباه حسب مدارس المنطقة الشمالٌة  متغٌرلالبحث بالنسبة  توزٌع أفراد عٌنةٌوضح  :(33جدول رقم )

 )والٌة تٌزي وزو(

 عدد التالمٌذ

 المدارس

 روائز الشطب الملغاة عدد التالمٌذ 

 

 4 44 0بركانً 

 2 53 2بركانً 

 0 57 العٌمش

 7 054 المجموع

شطب األرقام  ( أّن العٌنة التً طبقنا علٌها روائز31ٌظهر من خالل الجدول رقم )       

حسب مدارس المنطقة الشمالٌة  نتباهعٌنة االتلمٌذ. وزعت  054ٌة تٌزي وزو  تقدر بـ بوال

  ا.تلمٌذ 53: 2، بركانً اتلمٌذ 44: 0، بركانًاتلمٌذ 57: العٌمشكالتالً: 

 (والٌة تٌزي وزوحسب مدارس المنطقة الشمالٌة )  االنتباه متغٌر حجم عٌنةٌوضح  :(31جدول رقم )

 عدد التالمٌذ

 المدارس

 النسبة المئوٌة عدد التالمٌذ

        41 0بركانً 

        50 2بركانً 

        56 العٌمش

      047 المجموع

بـ  قدرت فً والٌة تٌزي وزو االنتباه( أن حجم عٌنة 30ٌتضح من خالل الجدول رقم )     

 .تلمٌذ 047
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 متغٌر االنتباه حسب مدارس المنطقة الشمالٌة ) والٌة تٌزي وزو( حجم عٌنةٌوضح  :(3رسم بٌانً رقم )

                      

 عٌنة أفراد من %38( أّن 3) رقم الدائرة(طرٌقة ) ٌتضح من خالل الرسم البٌانً      

 %27و 2مدرسة بركانً ٌنتمون إلى  %35مدرسة العٌمش، وٌنتمون إلى  متغٌر اإلنتباه

  .0بركانً مدرسة ٌنتمون إلى 

متغٌر االنتباه حسب مدارس المنطقة  الجنوبٌة لتوزٌع أفراد عٌنة البحث بالنسبة ٌوضح  :(32جدول رقم )

 (والٌة تمنراست)

 عدد التالمٌذ

 المدارس

 روائز الشطب الملغاة عدد التالمٌذ 

 04 88 عائشة أم المؤمنٌن

   39 جوٌلٌة 5

 4 39 تافسٌت

 08 066 المجموع

رقام ( أّن العٌنة التً طبقنا علٌها روائز شطب األ32من خالل الجدول رقم ) ٌظهر     

حسب مدارس المنطقة الجنوبٌة  نتباهعٌنة اإلوزعت  تلمٌذ. 066بوالٌة  تمنراست تقدر بـ 

 .اتلمٌذ 39ٌت ) تنهنان( ، تافساتلمٌذ 39جوٌلٌة:  5، اتلمٌذ 88عائشة أم المؤمنٌن: كالتالً:

 

 0بركانً 
27% 

 2بركانً 
35% 

 العٌمش 
38% 

حجم عٌنة متغٌر االنتباه حسب مدارس المنطقة 
 (والٌة تٌزي وزو)الشمالٌة 
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 الجنوبٌة )والٌة تمنراست( متغٌر االنتباه حسب مدارس المنطقة حجم عٌنةٌوضح  :(33جدول رقم )

 عدد التالمٌذ

 المدارس

 النسبة المئوٌة عدد التالمٌذ

        74 عائشة أم المؤمنٌن

           جوٌلٌة 5

           تافسٌت

      047 المجموع

 047بـ  قدرتاست فً والٌة تمنر االنتباه( أن حجم عٌنة 33ٌتضح من خالل الجدول رقم )

 تلمٌذ.

 ٌوضح حجم عٌنة متغٌر االنتباه حسب مدارس المنطقة الجنوبٌة )والٌة تمنراست( :(4رسم بٌانً رقم )

                          

متغٌر عٌنة  أفراد من %51( أن 4الرسم البٌانً )الدائرة( رقم ) خالل ٌتضح من      

جوٌلٌة  5مدرسة ٌنتمون إلى  %26مدرسة عائشة أم المؤمنٌن،  ٌنتمون إلى االنتباه

 مدرسة تافسٌت. ٌنتمون إلى  %24و

حسب مدارس  النوم توزٌع أفراد عٌنة البحث بالنسبة لمتغٌروفٌما ٌلً جدول ٌوضح 

 :(والٌة تٌزي وزو) المنطقة الشمالٌة

عائشة أم 
 المؤمنٌن

51% 
 جوٌلٌة 5

26% 

 تافسٌت
24% 

حجم عٌنة متغٌر االنتباه حسب مدارس المنطقة 
 (والٌة تمنراست)الجنوبٌة 
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النوم حسب مدارس المنطقة الشمالٌة توزٌع أفراد عٌنة البحث بالنسبة لمتغٌر ٌوضح  :(43جدول رقم )

 )والٌة تٌزي وزو(

 عدد التالمٌذ  المدارس

    العٌمش

     بركانً 

     بركانً 

    دوكار سعٌد

     المجموع

وزعنا استبٌان  مدة النوم اللٌلً متوسطلدراسة ( أنّو 43يظيز من خالل انجدًل رقم )     

 44: 0، بركانًاتلمٌذ 57: العٌمش: وهً  تٌزي وزو والٌةمدارس فً  4 الّنوم على

ً ف وعلٌه قدرت عٌنة متغٌر النوم .اتلمٌذ 53دوكار سعٌد  ،اتلمٌذ 53:  2، بركانً اتلمٌذ

 .ذتلمٌ 217 بـ تٌزي وزو والٌة

بعد تبوٌبها أصبح حجم عٌنة متغٌر النوم فً والٌة نظرا لعدم  استرجاع كل االستبٌانات و

 تلمٌذ.    بـ  ٌقدرتٌزي 

 (والٌة تٌزي وزو)حسب مدارس المنطقة الشمالٌة  ٌوضح حجم عٌنة متغٌر النوم  :(45جدول رقم )

 النسبة المئوٌة  عدد التالمٌذ  المدارس

           العٌمش

 %          بركانً 

 %          بركانً 

 %         دوكار سعٌد

 %        المجموع

 قدر بـت فً والٌة تٌزي وزو عٌنة متغٌر النومحجم ( أّن   ٌظهر من خالل الجدول رقم)   

من        تلمٌذ أي ما ٌقدر بـ   حٌث ٌبلغ عدد تالمٌذ مدرسة العٌمش بـ  تلمٌذ    

من حجم  %     تلمٌذ أي    بـ   عدد تالمٌذ مدرسة بركانً ٌقدر عٌنة ، والحجم 

، عٌنةالمن حجم  %     أي ما ٌقدر بـ تلمٌذ   بـ   تالمٌذ بركانً ٌبلغ عدد ، وعٌنةال

 عٌنة.المن حجم  %     تلمٌذ أي      عدد تالمٌذ دوكار سعٌد بـ ٌقدرو
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توزٌع أفراد عٌنة البحث بالنسبة لمتغٌر النوم حسب مدارس  يٌضح ًفيما يهي جدًل

 (:ًالية جمنزاسث) انجنٌبية   المنطقة

انجنٌبية    توزٌع أفراد عٌنة البحث بالنسبة لمتغٌر النوم حسب مدارس المنطقةيٌضح  :(36جدول رقم )

 )ًالية جمنزاسث(

 عدد التالمٌذ  المدارس

    عائشة أم المؤمنٌن

    تافسٌت

    جوٌلٌة  

    إبن خلدون

     المجموع

وزعنا استبٌان  اللٌلًمدة النوم  متوسطلدراسة أنّو ( 43يظيز من خالل انجدًل رقم )     

جوٌلٌة:  5، اتلمٌذ 88ئشة أم المؤمنٌن:عا: تمنراست وهً والٌةمدارس فً  4 الّنوم على

وعلٌه قدرت عٌنة متغٌر  ،اتلمٌذ 47إبن خلدون  ،اتلمٌذ 39ٌت ) تنهنان( ، تافساتلمٌذ 39

 .تلمٌذ 203 بـتمنراست  فً والٌة النوم

تبوٌبها أصبح حجم عٌنة البحث بالنسبة لمتغٌر م  استرجاع كل االستبٌانات وبعد نظرا لعد

 تلمٌذ.     تقدر بـ تمنراست النوم فً والٌة 

 (والٌة تمنراست) الجنوبٌة ٌوضح حجم عٌنة متغٌر النوم  حسب مدارس المنطقة :(47جدول رقم )

 النسبة المئوٌة عدد التالمٌذ  المدارس

 %         المؤمنٌنعائشة أم 

 %         تافسٌت

 %         جوٌلٌة  

 %         إبن خلدون

 %        المجموع

قدر فً والٌة تمنراست ت متغٌر النومجم عٌنة  ( أّن ح  ) ٌظهر من خالل الجدول رقم     

ٌقدر تلمٌذ أي ما    عائشة أم المؤمنٌن بـ تلمٌذ حٌث ٌبلغ عدد تالمٌذ مدرسة     بـ 

 %     تلمٌذ أي    عدد تالمٌذ مدرسة تافسٌت ٌقدر بـ جم العٌنة، ومن ح %     بـ
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من حجم  %     تلمٌذ أي    جوٌلٌة بـ   ٌقدر عدد تالمٌذ مدرسة من حجم العٌنة، و

    عٌنة.المن حجم  %     تلمٌذ أي    عدد تالمٌذ مدرسة إبن خلدون ٌقدر بـ عٌنة، وال

توزٌع أفراد عٌنة البحث بالنسبة لمتغٌر السلوك حسب مدارس ٌوضح وفٌما ٌلً جدول  

 المنطقة الشمالٌة )والٌة تٌزي وزو(

 توزٌع أفراد عٌنة البحث بالنسبة لمتغٌر السلوك حسب مدارس المنطقة الشمالٌةٌوضح  :(48جدول رقم )

 (والٌة تٌزي وزو)

 عدد التالمٌذ المدارس

   العٌمش

    بركانً 

    بركانً 

   المجموع

طبقنا شبكة المالحظة على تلمٌذٌن فً مدرسة  ( أّننا  ٌظهر من خالل الجدول رقم )   

علٌه ٌقدر حجم و  ً مدرسة بركانً تلمٌذٌن فو  تلمٌذٌن فً مدرسة بركانً و مشالعٌ

بطرٌقة هم تّم اختٌارو تالمٌذ (  ) ستفً والٌة تٌزي وزو بـ  متغٌر السلوكعٌنة 

 عشوائٌة.

توزٌع أفراد عٌنة البحث بالنسبة لمتغٌر السلوك حسب مدارس وفٌما ٌلً جدول ٌوضح 

 الجنوبٌة )والٌة تمنراست(:  المنطقة

توزٌع أفراد عٌنة البحث بالنسبة لمتغٌر السلوك حسب مدارس المنطقة الجنوبٌة ٌوضح   :(49) جدول رقم

 )والٌة تمنراست(

 عدد التالمٌذ  المدارس

   المؤمنٌنعائشة أم 

   جوٌلٌة  

   تافسٌت )تنهٌنان(

   المجموع
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تلمٌذٌن فً مدرسة ( أّنه طبقنا شبكة المالحظة على   ٌظهر من خالل الجدول رقم )    

ٌن فً مدرسة تافسٌت )تنهٌنان(، تلمٌذجوٌلٌة و  تلمٌذٌن فً مدرسة و نعائشة أم المؤمنٌ

 همتّم اختٌارو تالمٌذ (  ) ستفً والٌة تمنراست بـ  متغٌر السلوكعلٌه ٌقدر حجم عٌنة و

 بطرٌقة عشوائٌة.

فً   البحث بالنسبة لمتغٌر االنتباه حسب الجنس عٌنة وفٌما ٌلً جدول ٌوضح توزٌع أفراد

 والٌة تٌزي وزو 

فً والٌة تٌزي جنس ٌوضح توزٌع أفراد عٌنة البحث بالنسبة لمتغٌر االنتباه حسب ال :(43جدول رقم )

 وزو

 الجنس

 المدارس

النسبة المئوٌة  المجموع اإلناث الذكور

 للذكور

النسبة المئوٌة 

 لإلناث

 المجموع

                    41 09 20 0بركانً 

                    50 25 26 2بركانً 

                    56 20 35 العٌمش

 هم ذكور 0من أفراد عٌنة مدرسة بركانً  20 ( أنّ 41ٌظهر من خالل الجدول رقم )  

هم  2من أفراد عٌنة بركانً  26و       بنسبة  منهم إناث 09و       بنسبة 

من أفراد عٌنة العٌمش هم  35و       بنسبة  منهم إناث 25و       بنسبة  ذكور

  .      بنسبة منهم  إناث 20و       بنسبة ذكور 

ٌوضح النسبة المئوٌة ألفراد عٌنة البحث بالنسبة لمتغٌر االنتباه حسب الجنس فً والٌة  :(41جدول رقم )

 تٌزي وزو

 المدارس

 الجنس

 النسبة المئوٌة المجموع العٌمش 2بركانً  1بركانً 

        82 35 26 20 الذكور

        65 20 25 09 اإلناث

      047 56 50 41 المجموع
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        أيمن أفراد عٌنة االنتباه هم ذكور  82 ( أنّ 40رقم )ٌظهر من خالل الجدول 

 .        أي هم إناث من أفراد العٌنة  65 و

وفٌما ٌلً جدول ٌوضح توزٌع أفراد عٌنة البحث بالنسبة لمتغٌر االنتباه حسب الجنس  فً 

 والٌة تمنراست

االنتباه حسب الجنس  فً والٌة ٌوضح توزٌع أفراد عٌنة البحث بالنسبة لمتغٌر  :(42جدول رقم )

 تمنراست

 الجنس

 المدارس

النسبة المئوٌة  المجموع اإلناث الذكور

 للذكور

النسبة المئوٌة 

 لإلناث

 المجموع

                    74 35 39 عائشة أم المؤمنٌن

                    38 07 20 جوٌلٌة 5

                    35 05 21 افسٌتت

من أفراد عٌنة مدرسة عائشة أم المؤمنٌن هم  39( أّن 42من خالل الجدول رقم )ٌظهر     

 5من أفراد عٌنة مدرسة  20و       منهم إناث بنسبة  35و       ذكور بنسبة 

من أفراد عٌنة  21و        منهم إناث بنسبة 07و        جوٌلٌة هم ذكور بنسبة

 .        منهم إناث بنسبة 05و       تافسٌت هم ذكور بنسبة 

ٌوضح النسبة المئوٌة ألفراد عٌنة البحث بالنسبة لمتغٌر االنتباه حسب الجنس فً والٌة  :(43جدول رقم )

 تمنراست

 المدارس

 الجنس

عائشة أم 

 المؤمنٌن

 النسبة المئوٌة المجموع تافسٌت جوٌلٌة 5

                    الذكور

                    اإلناث

                   المجموع

        أي  من أفراد عٌنة االنتباه هم ذكور 81( أّن 43ٌظهر من خالل الجدول رقم )

   .      أي  هم إناث من أفراد العٌنة  67و
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 والٌة تٌزي وزو حسب السن البحث خصائص عٌنة -

 حسب السن فً والٌة تٌزي وزو البحث عٌنةوضح توزٌع أفراد ٌ :(33جدول رقم )

 السنوات

 المدارس

0222 

 سنة55

0225 

 سنة53

0220 

 سنة54

0224 

 سنة50

0223 

 سنة55

0225 

 سنوات52

 مج

                  العٌمش

                   بركانً 

                   بركانً 

                  دوكار سعٌد

                    مج

ٌبلغون من العمر  البحث عٌنة ( أّن معظم أفراد  من خالل الجدول رقم ) ٌظهر     

   تلمٌذ وٌقدر عدد التالمٌذ اللذٌن ٌبلغون من العمر     ٌقدر عددهم بـ  والذٌنسنة   

مٌذ تال  سنة بـ    ذٌن ٌبلغون من العمر مٌذ التلمٌذ فً حٌن ٌقدر عدد التال   سنوات بـ 

فً حٌن ٌقدر عدد  تالمٌذ  سنة ٌقدر عددهم بـ    غون من العمرأّما التالمٌذ الذٌن ٌبل

 سنة.    وتلمٌذ واحد ٌبلغ من العمر تالمٌذ   سنة بـ     ٌبلغون من العمر  التالمٌذ الذٌن

 حسب السن فً والٌة تٌزي وزو ألفراد عٌنة البحثٌوضح النسبة المئوٌة  :(35جدول رقم )

 السنوات

 المدارس

0222 

 سنة55

0225 

 سنة53

0220 

 سنة54

0224 

 سنة50

0223 

 سنة55

0225 

 سنوات52

 مج

                    مج

    % %      %      %     %     %     %     النسبة المئوٌة

 أشهر  سنوات و   سنة متوسط العمر =   سنوات أقصى سنة   أدنى سنة 

ٌبلغون من  البحث عٌنة أفرادمن  %     ( أّن   ٌظهر من خالل الجدول رقم )     

من %    سنوات و   ٌبلغون من العمر  البحث عٌنة أفراد من%     سنة و  العمر 

ٌبلغون من  البحث عٌنة أفرادمن %    سنة و   ٌبلغون من العمر  البحث عٌنة أفراد

 من%    سنة و    ٌبلغون من العمر  البحث عٌنةأفراد من  %    سنة و   العمر 

 .     سنة   ٌبلغون من العمر  البحث عٌنة أفراد
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 خصائص عٌنة البحث فً والٌة تمنراست حسب السن  -

 ٌوضح توزٌع أفراد عٌنة البحث حسب السن  فً والٌة تمنراست :(36) رقم جدول

 السنوات   

 المدارس

0222 

 سنة55

0225 

 سنة53

0220 

 سنة54

0224 

 سنة50

0223 

 سنة55

0225 

 سنوات52

 مج

                  المؤمنٌنعائشة أم 

                 تافسٌت )تنهٌنان(

                 جوٌلٌة 

                 إبن خلدون

                     مج

   ٌبلغون من العمر  البحث عٌنة( أّن معظم أفراد   ٌظهر من خالل الجدول رقم )     

   عدد التالمٌذ الذٌن ٌبلغون من العمر  ٌقدروتلمٌذ     الذٌن ٌقدر عددهم بـ نة وس

 تلمٌذ   سنة بـ    حٌن ٌقدر عدد التالمٌذ الذٌن ٌبلغون من العمر ً تلمٌذ ف   سنوات بـ 

 تلمٌذ واحد حٌنً ف تالمٌذ  سنة ٌقدر عددهم بـ    أّما التالمٌذ اللذٌن ٌبلغون من العمر 

 سنة.    ٌبلغ من العمر

 حسب السن فً والٌة تمنراست: ألفراد عٌنة البحثٌوضح النسبة المئوٌة  :(37جدول رقم )

 السنوات

 المدارس

0222 

 سنة55

0225 

 سنة53

0220 

 سنة54

0224 

 سنة50

0223 

 سنة55

0225 

 سنوات52

 مج

                     مج

 %    %      %      %                       % النسبة المئوٌة

 سنة  سنة متوسط العمر =    أقصى سنة وسنوات   أدنى سنة 

ٌبلغون من  البحث عٌنةمن حجم  %     ( أّن   ٌظهر من خالل الجدول رقم )     

 %     سنوات و   ٌبلغون من العمر  البحث عٌنةمن حجم  %     سنة و  العمر 

ٌبلغون من  البحث عٌنةمن حجم       سنة و   ٌبلغون من العمر  البحث عٌنةمن حجم 

 سنة.    ٌبلغون من العمر  البحث عٌنةمن حجم       سنة و   العمر 
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 خصائص عٌنة البحث فً والٌة تٌزي وزو حسب الجنس:  -

 والٌة تٌزي وزو حسب الجنس البحث فً ٌوضح خصائص عٌنة :(38جدول رقم )

 الجنس

 المدارس

 المجموع النسبة المئوٌة اإلناث النسبة المئوٌة الذكور

    %         %         العٌمش

    %        %          بركانً 

    %         %          بركانً 

    %         %         دوكار سعٌد

     %         %          المجموع

أي ما ٌعادل  البحث عٌنةمن أفراد     ( أّن   ٌظهر من خالل الجدول رقم )   

ٌنتمون إلى  %     ٌنتمون إلى مدرسة العٌمش و %      هم ذكور بحٌث%     

ٌنتمون إلى  %     و  ٌنتمون إلى مدرسة بركانً  %     و  مدرسة بركانً 

هم  %     أي ما ٌعادل  البحث عٌنةمن أفراد    مدرسة دوكار سعٌد. فً حٌن أّن 

  ركانً ٌنتمن إلى مدرسة ب %    ٌنتمن إلى مدرسة العٌمش و %     إناث بحٌث 

 ٌنتمن إلى مدرسة دوكار سعٌد.            %     و   ٌنتمن إلى مدرسة بركانً  %     و

 والٌة تمنراست حسب الجنس: البحث فً خصائص عٌنة -

 والٌة تمنراست حسب الجنس البحث فً ٌوضح خصائص عٌنة :(39جدول رقم )

 الجنس

 المدارس

 المجموع اإلناث الذكور

          عائشة أم المؤمنٌن

          تافسٌت )تنهٌنان(

          جوٌلٌة  

          إبن خلدون

            المجموع

من أفراد    وهم ذكور  البحث عٌنةمن أفراد       ( أنّ   ٌظهر من خالل الجدول رقم )

 .هم اناث البحث عٌنة
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لمدارس المنطقة  بالنسبة حسب األفواج أفراد عٌنة البحثتوزٌع  وفٌما ٌلً جدول ٌوضح 

 (والٌة تٌزي وزوالشمالٌة )

توزٌع أفراد عٌنة البحث حسب األفواج بالنسبة لمدارس المنطقة الشمالٌة )والٌة  ٌوضح :(53جدول رقم )

 تٌزي وزو(

 األفواج
 المدارس

 4الفوج  3الفوج  2الفوج  1الفوج 

 00 00 00 00 0بركانً 

 02 03 04 04 2بركانً 

 04 03 05 05 العٌمش

 37 37 41 41 المجموع

( أّنه لدراسة التغٌرات الٌومٌة واألسبوعٌة لالنتباه 51ٌظهر من خالل الجدول رقم )     

تلمٌذ على أربعة  054 متغٌر االنتباه عٌنةربع الالتٌنً بحٌث قسمنا أفراد اعتمدنا على الم

اإلدارة حٌث  قبلأفواج بطرٌقة عشوائٌة باالعتماد على قائمة التالمٌذ المتحصل علٌها من 

 تم توزٌعهم عن طرٌق القرعة.   

 ٌوضع توزٌع أفراد العٌنة بالنسبة لمتغٌر االنتباه حسب األفواج بوالٌة تٌزي وزو. :(51جدول رقم )

 فواجاأل

 المدارس

 4الفوج  3الفوج  2الفوج  1الفوج 

 9 01 01 00 0بركانً 

 00 03 04 03 2بركانً 

 04 02 05 05 العٌمش

 34 35 39 39 المجموع

إلى الفوج األول  ٌنتمون عٌنةالمن أفراد  39( أّن 50ٌظهر من خالل الجدول رقم )     

من أفراد العٌنة ٌنتمون إلى الفوج  35ٌنتمون إلى الفوج الثانً و عٌنةمن أفراد ال 39و

 من أفراد العٌنة ٌنتمون إلى الفوج الرابع.  34والثالث 

توزٌع أفراد عٌنة البحث حسب األفواج بالنسبة لمدارس المنطقة  ٌوضحوفٌما ٌلً جدول 

 الجنوبٌة )والٌة تمنراست(:
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البحث حسب األفواج بالنسبة لمدارس المنطقة الجنوبٌة )والٌة توزٌع أفراد عٌنة  ٌوضح :(52جدول رقم )

 تمنراست(

 األفواج

 المدارس

 4الفوج  3الفوج  2الفوج  1الفوج 

عائشة أم 

 المؤمنٌن

22 20 23 22 

 9 01 01 01 جوٌلٌة 5

 01 9 01 01 تافست

 42 40 40 42 المجموع

التغٌرات الٌومٌة واألسبوعٌة لالنتباه ( أّنه لدراسة 52ٌظهر من خالل الجدول رقم )      

تلمٌذ على أربعة  066 متغٌر االنتباه عٌنةربع الالتٌنً بحٌث قسمنا أفراد اعتمدنا على الم

أفواج بطرٌقة عشوائٌة باالعتماد على قائمة التالمٌذ المتحصل علٌها من قبل اإلدارة حٌث 

 تم توزٌعهم عن طرٌق القرعة. 

 منراستتوزٌع أفراد العٌنة بالنسبة لمتغٌر االنتباه حسب األفواج بوالٌة تٌوضع  :(53جدول رقم )

 فواجاأل

 المدارس

 4الفوج  3الفوج  2الفوج  1الفوج 

 21 20 04 09 عائشة أم المؤمنٌن

 8 01 01 01 جوٌلٌة 5

 01 9 8 01 تافسٌت

 38 41 32 39 المجموع

 32من أفراد العٌنة ٌنتمون إلى الفوج األول و 39أن  (53)ٌظهر من خالل الجدول رقم 

من أفراد العٌنة ٌنتمون إلى الفوج الثالث  41من أفراد العٌنة ٌنتمون إلى الفوج الثانً و

 من أفراد العٌنة ٌنتمون إلى الفوج الرابع. 38و
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 البحثأدوات  -3

لإلنتباه والسلوك داخل القسم حتى ٌتسنى لنا دراسة التغٌرات الٌومٌة واألسبوعٌة      

والتغٌرات األسبوعٌة لمدة الّنوم اللٌلً لدى تالمٌذ السنة الخامسة المتمدرسٌن بوالٌتً تٌزي 

ذ السنة توجهنا إلى بعض المدارس من أجل الحصول على قوائم تالمٌ وزو وتمنراست

تطبٌق المقاٌٌس المدة الالزمة لإعالمهم ب، وةجداول التوقٌت األسبوعٌالخامسة ابتدائً و

من أجل تفادي أي مشاكل أثناء التطبٌق فً  اوشبكة المالحظة وكٌفٌة تطبٌقه االستبٌانو

 الدراسة األساسٌة.

دراسة التغٌرات الٌومٌة واألسبوعٌة لالنتباه والسلوك داخل القسم  نتمكن منتى حو     

طبقنا مجموعة من  والتغٌرات األسبوعٌة لمدة النوم اللٌلً لدى تالمٌذ السنة الخامسة ابتدائً

 االختبارات وذلك حسب نوع المتغٌر.

تقٌٌم تنظٌم عند  (Testu)الباحث  قبلتعتمد هذه الدراسة على المنهجٌة المتبعة من      

 وهً: (              ,Testu)عوامل   (14)بدراسة  الوقت المدرسً بفرنسا حٌث قام

 ءات الفكرٌة.الالد األسبوعٌةوات االنتباه والتغٌرات الٌومٌة مستوٌ -

 مالحظة السلوكات داخل القسم. -

 النوم. -

 خارج المدرسةالنشاطات المدرسٌة و -

كات داخل القسم  السلوواألسبوعٌة لالنتباه ومدة النوم اللٌلً و لمقارنة التغٌرات الٌومٌة     

 من العمر البالغٌنوتمنراست المتمدرسٌن فً اإلبتدائً ٌزي وزو وت تًلدى تالمٌذ والٌ

شبكة مالحظة السلوكات التً روائز شطب األرقام واستبٌان النوم و ناقطب ة( سن00ـ  01)

طّبقتهم فً تً ترجمتهم إلى اللغة العربٌة وال)معروف( ( فً فرنسا وTestuاستعملها )

 .الجزائر

)أنظر الملحق  األرقاماختبارات شطب  (14) باستعمال وذلك: دراسة أداءات االنتباه -3-1

تتمثل فً مهمة التمٌٌز البصري وتعمل على تقٌٌم درجة االنتباه. تحتوي هذه و  (12رقم 

للشطب فً  أرقام (13)بـ  اسطر (19)رقما للشطب مبعثرة فً  (049)االختبارات على 
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ٌة التمرٌر المتكرر خالل ولتفادي أثر انتقال التعلم والملل الذي قد ٌنتج عن عمل كل سطر.

األسبوع، تم تقدٌم هذه االختبارات بأشكال مختلفة أي بأرقام مختلفة مقٌمة معادلة الٌوم و

وقبل إنجاز التطبٌق، تقدمت الباحثـة بجملـة مـن  (2118معروف،  :)أورد فً.ومتساوٌة

ب وسرعة التنفٌذ، وذلـك حرصـا منها على دقة الشط (10)أنظر الملحق رقم  التعلٌمـات

 . رقما للشطب بثالثة أرقام 51وتشمل على  بثالثٌن ثانٌة االختبار تنفٌذحٌث قدرت مدة 

 األطفالدراسة الوتٌرة المدرسٌة لدى  أثناءوفرقته هذه االختبارات  Testu طبق      

 . (2113)و (0999) وكذا لدى األطفال الفرنسٌٌن سنوات (0994)سنة  األوروبٌٌن

 (2118)معروف،  الباحثة قامترقام ا فٌما ٌخص ثبات اختبارات شطب األأم        

بمدرسة القاعدة الثالثة بتٌزي وزو، حٌث ضمت ثالثة  ( تلمٌذ83بدراسة استطالعٌة على )

(. ذلك 2115( سنة فً ماي )02-00ٌبلغون  من العمر ) أقسام من السنة السادسة ابتدائً

حٌث قسمت بنود االختبار إلى قسمٌن  (Split-Half)بحساب معامل الثبات للتجزئة النصفٌة 

على البنود الزوجٌة. ثم تم حساب  يٌحتو متساوٌٌن قسم ٌحتوي على البنود الفردٌة وقسم

بعد ذلك تم حساب معامل  عدد اإلشارات المشطوبة فً البنود الفردٌة وفً البنود الزوجٌة.

ارتباط بٌرسون بٌن القسمٌن بتطبٌق برنامج الرزنامة اإلحصائٌة للعلوم االجتماعٌـة 

(SPSS 9.0) :حٌث قـدر  بـ ، (r=0,5   α=    ) طبق قانون معامل وهً عالقة قوٌة، ثم

. وعلٌه ٌمكن اعتبار هذا المعامل معامال (rsh=0.51)الثبات للتجزئة النصفٌة حٌث قدر بـ:

)أورد فً  على التالمٌذ الجزائرٌٌن األرقامقوٌا مما ٌدفع إلى تطبٌق اختبارات شطب 

 .(2118معروف، 

وألن هذه بتطبٌقها وتكٌٌفها فً البٌئة الجزائرٌة  2118قامت الباحثة معروف سنة      

الثقافٌة بحكم أنها تحتوي على أرقام مشكل التكٌف للبٌئة االجتماعٌة واالختبارات ال تطرح 

 داءات الفكرٌة على األطفال الجزائرٌٌن.ٌٌم األفقط فاعتبرت صادقة وتم تطبٌقها عند تق

عبارة عن أرقام وطبقت من قبل باحثٌن فً البٌئة الجزائرٌة وعلى نفس  وكون هذه األداة

الفئة العمرٌة المستهدفة فً هذه الدراسة والتً تبٌن من خاللها توفر الخصائص 

قها لدراسة التغٌرات الٌومٌة وعلٌه قمنا بتطبٌ السٌكومترٌة لصدق وثبات هذا االختبار

 تٌزي وزو وتمنراست.سبوعٌة لالنتباه لدى تالمٌذ والٌتً واأل
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تعددت الدراسات التً أجرٌت حول تغٌرات أداءات االنتباه والتً طبقت إختبارات      

، جمجيات سنة Testu، معروف، خلفان، دوقة، 2118شطب األرقام نذكر منها معروف سنة 

ًانحي أثبحث جٌفز انخصائص  9002ً ًعهي  9003ً نعسهي  9003ً نٌفم  9009ً  9002

  ية نصدق ًثبات ىذه اإلخحبارات.انسيكٌمحز

داخل القسم باستعمال بمالحظة سلوكات التالمٌذ  وذلكدراسة السلوكات داخل القسم  -3-2

 فترات زمنٌة خالل الٌوم المدرسً تحتوي على (3)أنظر الملحق رقم   ةشبكة مالحظ

مؤشر كالسلوكات المالحظة  تعتبرراحة وأخرى للمالحظة. و دقائق( 01)متقطعة  بـ 

مؤشرات عدم ي ٌحتوي على مؤشرات عدم الٌقظة واالنفصال عن الحالة المدرسٌة والذ

 االهتمام وكثرة الحركة متمثلة فٌما ٌلً:

مص  ،التمدد، حك العٌنٌن ،التالٌة : التثاؤبتتمثل فً السلوكات مؤشرات عدم الٌقظة:  -

 حالم الٌقظة.أاالسترخاء على الطاولة،  ،اإلصبع

الجلوس، والوقوف التالٌة : تتمثل فً السلوكات  االهتمام و كثرة الحركة: مؤشرات عدم -

 ،نشاط آخر غٌر النشاط المدرسً تغٌٌر المكان، ،كثرة الحركة ،النظر إلى الوراء ،التماٌل

 .غٌاب االستجابة ،عدم االنتباه

شبكة  تطبٌققصد  دارة المدرسةإفً  العاملٌنو بعض  تم تدرٌب مجموعة من الطلبة 

مالحظة السلوكات داخل القسم ألنه من الضروري احترام الفترات المختارة للمالحظة 

 عاملأو  وللراحة وذلك خالل نفس الٌوم المدرسً وبالنسبة للتالمٌذ. وٌالحظ كل طالب

( وفً األربعاء، الخمٌس،اإلثنٌن تلمٌذٌن لكل مدرسة خالل أربعة أٌام فً األسبوع )االحد،

 أخرى للراحة.للمالحظة ودقائق(  01)فترات معٌنة من الٌوم المدرسً وذلك خالل 

شبكة والتً طبقت  دراسة السلوك داخل القسمتعددت الدراسات التً أجرٌت حول 

، جمجيات سنة Testu، معروف، خلفان، دوقة، 2118نذكر منها معروف سنة  المالحظة

أثبحث جٌفز انخصائص انسيكٌمحزية نصدق ًثبات ىذه ً ًانحي  9003ً نعسهي  9009ً  9002

  اإلخحبارات.
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موجه  (4الّنوم )أنظر الملحق رقم  بتقدٌم استبٌان وذلكدراسة مدة النوم اللٌلً  -3-3

تٌقاظ خالل االساألخرى وذلك لتسجٌل ساعة النوم ولألولٌاء وللتالمٌذ قبل تمرٌر األدوات 

 .مرٌرأسبوع الت مدة التقٌٌم أي خالل

نذكر منها  إستبان النوم والتً طبقت  مدة النوم اللٌلًتعددت الدراسات التً أجرٌت حول 

ً نٌفم  9009ً  9002، جمجيات سنة Testu، معروف، خلفان، دوقة، 2118معروف سنة 

ًانحي أثبحث جٌفز انخصائص انسيكٌمحزية نصدق ًثبات ىذه  9002ً ًعهي  9003ً نعسهي  9003

  اإلخحبارات.

  

 كٌفٌة جمع البٌانات: ـ4

السلوكات داخل القسم نتباه ومّدة النوم اللٌلً ولالة التغٌرات الٌومٌة واألسبوعٌة لمقارن     

 بٌن ة( سن00ـ  01) ما بٌن لبالغٌن من العمرالمتمدرسٌن فً االبتدائً الدى التالمٌذ 

أفرٌل إلى  26الفترة الممتدة من  خاللنات جمع البٌا تتمّ  ،وتمنراست  تٌزي وزو تًوالٌ

،  2، بركانً 0ً الٌة تٌزي وزو) العٌمش، بركانفً مدارس و 2105أفرٌل  31غاٌة 

"تنهٌنان"،  جوٌلٌة، عائشة أم المؤمنٌن، تافسٌت 5مدراس والٌة تمنراست )ودوكار سعٌد( و

دة وقد طبقت االختبارات فً كل المدارس فً نفس الوقت وذلك بمساع .إبن خلدون(

 مجموعة من الطلبة والعاملٌن بالمدارس المعنٌة بعد تدرٌبهم على تطبٌق روائز شطبق

األرقام لجمع البٌانات المتعلقة بالتغٌرات الٌومٌة واألسبوعٌة الداءات  االنتباه وكذا تطبٌق 

 شبكة المالحظة لجمع البٌانات المتعلقة بالتغٌرات الٌومٌة واألسبوعٌة لسلوكات داخل القسم

وزٌع استبٌان النوم اللٌلً لجمع البٌانات المتعلقة بتغٌرات مدة النوم اللٌلً لدى تالمٌذ وت

 السنة الخامسة ابتدائً المتمدرسٌن بوالٌتً تٌزي وزو وتمنراست.  

: تم جمع  المعطٌات الخاصة بالتغٌرات الٌومٌة واألسبوعٌة ألداءات االنتباهجمع  -

ابتدائً كتابٌا  خامسةم على تالمٌذ مستوى السنة الالبٌانات بتطبٌق اختبارات شطب األرقا

وجماعٌا مرة واحدة فً الٌوم الواحد باحترام جدول توقٌـت المـدارس المختـارة وتقـدر مدة 

وكان من الضروري رسم خطة تسمح بتطبٌق ٌومً وأسبوعً  ثانٌة(. 31:)التمرٌر بـ

ورة كل األفواج المستقلة والمتكافئة فً كل أٌام األسبوع وساعات الٌوم تمثلت فً ٌسمح بد
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خطة المربع الالتٌنً، حٌث تهدف إلى تقلٌص أثر التعلم من جـراء التمـرٌر المتكـرر 

  .لالختبـارات خالل الٌوم واألسبوع

الكالسٌكً المعمول ج ذلكونها تتفق مع النموزمنٌة فً الٌوم  أشواط( 14تم ضبط )       

فً األسبوع حٌث تم جمع البٌانات على  أٌام( 14وكذا ) به فً الدراسات التجرٌبٌة العالمٌة

 النحو التالً:

 فً والٌة تٌزي وزو رائز شطب األرقامٌوضح أٌام تمرٌر  :(54جدول رقم )

 التوقٌت

 األٌام

 سا15 سا13 سا11 سا8

 4الفوج 3الفوج  2الفوج 0الفوج األحد

 2الفوج  0الفوج  4الفوج  3الفوج  اإلثنٌن

 3الفوج 4الفوج 0الفوج 2الفوج  األربعاء

 0الفوج  2الفوج  3الفوج 4الفوج  الخمٌس

فً المدارس  األرقام( أّنه تم تمرٌر اختبارات شطب 54ٌظهر من خالل الجدول رقم ) 

على الساعة  ففً الفترة الصباحٌة تم تطبٌقها ثة وذلك خالل الٌوم وخالل األسبوعالالث

الثامنة ثم على الساعة الحادٌة عشر أّما فً الفترة المسائٌة تم تطبٌقها على الساعة الواحدة 

 بعد الظهر وعلى الساعة الثالثة بعد الظهر. 

 فً والٌة تمنراسترائز شطب األرقام ٌوضح أٌام تمرٌر  :(55جدول رقم )

 التوقٌت

 األٌام

 سا16 سا14 سا11 سا8

 4الفوج 3الفوج  2الفوج 0الفوج األحد

 2الفوج  0الفوج  4الفوج  3الفوج  االثنٌن

 3الفوج 4الفوج 0الفوج 2الفوج  األربعاء

 0الفوج  2الفوج  3الفوج 4الفوج  الخمٌس

أّنه تم تمرٌر اختبارات شطب األرقام فً المدارس ( 55ٌظهر من خالل الجدول رقم )   

الثالثة وذلك خالل الٌوم وخالل األسبوع ففً الفترة الصباحٌة تم تطبٌقها على الساعة الثامنة 

ثم على الساعة الحادٌة عشر أّما فً الفترة المسائٌة تم تطبٌقها على الساعة الثانٌة بعد 

 الظهر وعلى الساعة الرابعة بعد الظهر. 
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فً بهدف تقٌٌم مدة النوم اللٌلً للتالمٌذ المتمدرسٌن جمع المعطٌات الخاصة بالنوم :  -

، تم توزٌع استبٌان فً نهاٌة األسبوع بوالٌتً تٌزي وزو وتمنراست السنة الخامسة ابتدائً

ٌقومون بتدوٌن ساعة لقبل أسبوع التجرٌب على التالمٌذ حٌث طلب منهم تقدٌمه ألولٌائهم 

 .مرٌرالت أٌامستٌقاظ لكل ٌوم من االوالنوم 

 :جمع المعطٌات الخاصة بالسلوكات داخل القسم -

      شبكة مالحظة السلوك الخاصة بالتغٌرات الٌومٌة لتّمت مالحظة السلوكات باستعما      

المتمدرسٌن فً السنة الخامسة ابتدائً  التالمٌذ لدى واألسبوعٌة للسلوكات داخل القسم

ي (فً والٌة تٌز6( تالمٌذ )02قامت الباحثة بمالحظة )بوالٌتً تٌزي وزو وتمنراست.و

خالل أربعة أٌام )األحد،  ذلك طوال األسبوع( تالمٌذ فً والٌة تمنراست. و6وزو و)

دقائق متقطعة بـ  01بـ بفترات تقدر مدتها  ما عدا ٌوم الثالثاء، اإلثنٌن، األربعاء، الخمٌس(

علما  2105أفرٌل  31أفرٌل إلى غاٌة  26من الفترة الممتدة من  دقائق أخرى للراحة 01

 أّن التالمٌذ تّم اختٌارهم بطرٌقة عشوائٌة.

  

 ـ كٌفٌة تحلٌل البٌانات:5

سبوعٌة للسلوكات داخل األانات الخاصة بالتغٌرات الٌومٌة وهاء من جمع البٌتبعد اإلن     

 عالجنها توضٌحٌة، فً جداولتبوٌبها و تفرٌغهاب قمنامدة النوم اللٌلً و االنتباهو القسم

 اإلختبارات اإلحصائٌة التالٌة:التقنٌات وباستعمال  إحصائٌا

  بحساب التكرارات نتباهعند دراسة التغٌرات الٌومٌة واألسبوعٌة لإل :تباٌنتحلٌل ال

 سبوع التقٌٌم بالنسبةلكل ٌوم من أٌام أالٌوم و سابٌة لكل ساعة من ساعاتالمتوسطات الحو

األسبوعٌة لالنتباه و حصائٌة بٌن التغٌرات الٌومٌة، ثم تمت المقارنة اإللكال المنطقتٌن

 لقٌاس الداللة اإلحصائٌة. (F)اختبارباستعمال 

عند دراسة التغٌرات الٌومٌة واألسبوعٌة للسلوكات داخل القسم حٌث تم  تباٌن:تحلٌل ال

 المتوسطات الحسابٌةبحساب التكرارات ولقٌاس الداللة اإلحصائٌة  (F)اختباراستعمال 

بٌن  اإلحصائٌةلكل ٌوم من أٌام أسبوع ثم تمت المقارنة لكل ربع من أرباع الٌوم و

 .لكال المنطقتٌن مؤشرات السلوكات
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بٌن نتائج والٌتً تٌزي وزو  مقارنةلل الّنوم د دراسةعن  (Student)ار )ت( لـاختب

عن طرٌق استخراج متوسط متوسطات مدة ، متوسط مدة النوم اللٌلًبحساب  وتمنراست

النوم، بعد تحوٌل ساعة نوم التلمٌذ وساعة استٌقاظه إلى دقائق ثم طرح ساعة النوم من 

 .(SPSS)اإلحصائٌة للعلوم االجتماعٌة  حزمةبرنامج الساعة االستٌقاظ عن طرٌق تطبٌق 

 :بحثـ حدود ال

مدة و والسلوكات داخل القسم التغٌرات الٌومٌة واألسبوعٌة لالنتباههذه الدراسة  ناولتت     

بوالٌة  الجنوبو بوالٌة تٌزي وزو درسٌن فً الشمالالمتم التالمٌذ ىلد النوم اللٌلً

التغٌرات  عالج هذه الدراسةلم تعلٌه و ةسن (00ـ  01) ما بٌن من العمر البالغٌن تمنراست

 ىلإة، كما أّنها لم تتطرق مدرسالخارج ألنشطة لالسنوٌة لإلنتباه والسلوك داخل القسم وال 

ى أو المستوٌات الدراسٌة األخرى بحٌث تناولنا بالدراسة التالمٌذ المراحل العمرٌة األخر

الوالٌات  شمللم توسنة من قسم السنة الخامسة ابتدائً  00-01 ما بٌن البالغٌن من العمر

كالغرب والشرق بحٌث تناولنا بالدراسة المنطقة الشمالٌة )والٌة تٌزي وزو(  ىاألخر

إالّ  لٌهاإ توبالتالً ال ٌمكن تعمٌم النتائج التً توصل لمنطقة الجنوبٌة )والٌة تمنراست(وا

       فً حدود عٌنة البحث.
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بعد جمع المعطٌات وفق اإلطار المنهجً المحدد فً الفصل السابق ، تم تبوٌب البٌانات        

التؽٌرات الٌومٌة  متوسطات الحسابٌة لدراسـة كـل منفً جداول توضٌحٌة تبرز ال

للسلوكات داخل القسم  األسبوعٌةات االنتباه والتؽٌرات الٌومٌة وواألسبوعٌة ألداء

تالمٌذ والٌة تالمٌذ والٌة تٌزي وزو بالشمال ولدى  لمدة النوم اللٌلً األسبوعٌةوالتؽٌرات 

وذلك بتطبٌق مجموعة من االختبارات  كما حللت النتائج إحصائٌاتمنراست بالجنوب، 

 .اإلحصائٌة

 النتائج مناقشةعرض و

المتمدرسٌن  ابتدائًتالمٌذ السنة الخامسة لدى  نتباهإلا ألداءات األسبوعٌةالتغٌرات الٌومٌة ومقارنة 

 تمنراست.بوالٌتً تٌزي وزو و

تٌزي  المتمدرسٌن بوالٌة  إبتدائً تالمٌذ السنة الخامسة لدىاالنتباه ألداءات  الٌومٌة  اتتغٌرال   -1

 وزو

 

المتمدرسٌن  إبتدائً تالمٌذ السنة الخامسة لدىداءات االنتباه أل ات الٌومٌةتؽٌرال ٌوضح :(56جدول رقم )

 تٌزي وزو بوالٌة 

 سا 15 سا 13 سا 11 سا 8 ساعات التمرٌر

 7,45   3,5  7,45   3,5  مجموع متوسط درجات الخام متوسط 

 مختلؾ تؽٌرات خالل تعرؾ ( أن أداءات اإلنتباه 3ٌظهر من خالل الجدول رقم )     

تشهد ، بحٌث تالمٌذ السنة الخامسة إبتدائً المتمدرسٌن بوالٌة تٌزي وزولدى ساعات الٌوم 

على الساعة ثم تنخفض  ( 3,5 عة الثامنة صباحا بمتوسط )ع على الساارتفأقصى إ

ترتفع من جدٌد على الساعة الواحدة بعد الزوال ( و7,45 بمتوسط ) صباحا الحادٌة عشر

ذلك بمتوسط على الساعة الثالثة بعد الزوال و( ثم تنخفض بقلٌل  3,5 بمتوسط )

( 7,45 .) 

التؽٌرات الٌومٌة ألداءات اإلنتباه لدى تالمٌذ والٌة تٌزي  ٌوضحنحنى بٌانً و فٌما ٌلً م

 وزو



ػشض ٚ ِٕالشح إٌرائج                                                        اٌفصً اٌشاتغ     
 

    
 

 ٌوضح التؽٌرات الٌومٌة ألداءات االنتباه لدى تالمٌذ والٌة تٌزي وزو :(5)منحنى رقم 

   

مرتفعة نوعا ما فً الساعة  نتباهأداءات االأّن  (3رقم ) ٌظهر من خالل الرسم البٌانً 

األولى أي على الساعة الثامنة، بٌنما تشهد إنخفاضا فً الساعة الثانٌة أي على الساعة 

ط الكالسٌكً كذلك نالحظ ارتفاع والتً تمثل أقصى ارتفاع فً النم الحادٌة عشر صباحا

بعة بعد الزوال، على الساعة الواحدة بعد الزوال وانخفاضها على الساعة الرا النتباهأداءات ا

فهذا الملمح الٌومً ال ٌشبه الملمح الكالسٌكً الذي حددته الدراسات التجرٌبٌة السابقة مثل 

معروؾ و الدول األوروبٌةفً  Testuوالدراسات التً قام بها    4 سنة  Gatesدراسة 

ع ترتفرؾ إنخفاضا على الساعة الثامنة والتً بٌنت أّن أداءات االنتباه تع فً الجزائر

تدرٌجٌا إلى ؼاٌة الساعة الحادٌة عشرة أٌن تعرؾ أقصى ارتفاع لتنخفض من جدٌد إلى 

 ؼاٌة الساعة الرابعة بعد الزوال أٌن ترتفع من جدٌد.

كما أجمعت معظم الدراسات الكرونوبٌولوجٌة والكرونونفسٌة أن أداءات االنتباه تكون     

أداءات احٌة ففً هذه الدراسة تبٌن أن بمنخفضة فً الفترة المسائٌة مقارنة بالفترة الص

( عن الفترة الصباحٌة 7 , 3كانت مرتفعة فً الفترة المسائٌة بمتوسط ٌقدر بـ ) نتباهاال

النتائج المتحصل علٌها مقارنة بنتائج  انعكاس( مما ٌعزز 4 , 3بمتوسط ٌقدر بـ )

 الدراسات السابقة. 
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بٌن ساعات الٌوم أّن تؽٌرات االنتباه المالحظة ؼٌر  اإلحصائٌة المقارنةتبٌن من خالل     

  .α0,05 (F(3)=0,19; P<.89 NS) دالة إحصائٌا

 المتمدرسٌن بوالٌة تمنراست ابتدائً تالمٌذ السنة الخامسةلدى  االنتباهداءات أل الٌومٌة اتتغٌرال -2 

 

الٌومٌة ألداءات االنتباه لدى تالمٌذ السنة الخامسة ابتدائً المتمدرسٌن بوالٌة  اتتؽٌرال :(57جدول رقم )

 تمنراست

 سا 16 سا14 سا 11 سا 8 ساعات التمرٌر

  4,7  7,43  7 ,4  73,   متوسط مجموع متوسط درجات الخام

( أن أداءات اإلنتباه تعرؾ تؽٌرات خالل ساعات الٌوم 34ٌظهر من خالل الجدول رقم )

إنخفاض على  تعرؾتالمٌذ السنة الخامسة إبتدائً المتمدرسٌن بوالٌة تمنراست، بحٌث لدى 

ترتفع على الساعة الحادٌة عشر صباحا لتنخفض ( و7 ,  الثامنة صباحا بمتوسط ) الساعة

( بٌنما تعرؾ أقصى ارتفاع على الساعة 7,43 قلٌال على الثانٌة بعد الزوال بمتوسط )

 (. 4,7 بمتوسط ) الرابعة بعد الزوال

 تالمٌذ السنة الخامسةلدى داءات االنتباه أل الٌومٌة اتتؽٌرالٌوضح وفٌما ٌلً منحنى بٌانً 

 المتمدرسٌن بوالٌة تمنراست ابتدائً
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الٌومٌة ألداءات االنتباه لدى تالمٌذ السنة الخامسة ابتدائً  اتتؽٌرالٌوضح  :(6منحنى بٌانً رقم )

 المتمدرسٌن بوالٌة تمنراست

                       

خفضة على أن أدءات اإلنتباه تكون من (  رقم ) ٌظهر من خالل الرسم البٌانً          

ارتفاع على الساعة الحادٌة عشر، لتنخفض قلٌال على  عرؾتالساعة الثامنة صباحا و

 الساعة الثانٌة بعد الزوال، بٌنما تعرؾ أقصى ارتفاع على الساعة الرابعة بعد الزوال.

منخفضة نوعا ما فً الساعة األولى أي  نتباهأداءات االمن خالل هذه النتائج أّن  ٌالحظ     

على الساعة الثامنة، بٌنما تشهد إرتفاعا فً الساعة الثانٌة أي على الساعة الحادٌة عشر 

على نتباه أداءات اإلط الكالسٌكً كذلك نالحظ انخفاض والتً تمثل أقصى ارتفاع فً النم

 د الزوال. الساعة الواحدة بعد الزوال وارتفاعها على الساعة الرابعة بع

ٌشبه هذا الملمح الٌومً الملمح الكالسٌكً الذي حددته الدراسات التجرٌبٌة السابقة مثل      

التً بٌنت أّن أداءات االنتباه تعرؾ أقصى انخفاض فً بداٌة    4  سنة Gatesدراسة 

الفترة الصباحٌة وترتفع تدرٌجٌا أٌن تعرؾ أقصى ارتفاع فً نهاٌتها لتنخفض من جدٌد فً 

تبٌن من خالل   بداٌة الفترة المسائٌة إلى ؼاٌة الساعة الرابعة بعد الزوال لترتفع من جدٌد.

السنة الخامسة  تالمٌذ لدى التؽٌرات الٌومٌة ألداءات االنتباهبأّن تحصل علٌها النتائج الم

 الدراسات السابقة.       تمنراست متفقة تماما مع نتائجوالٌة ابتدائً المتمدرسٌن ب
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بٌن ساعات الٌوم أّن تؽٌرات االنتباه المالحظة دالة  اإلحصائٌة المقارنةتبٌن من خالل 

 .α0,05 (F(3)=23,63; P<.00 S)إحصائٌا 

 

 )والٌة تٌزي وزو( تالمٌذ المتمدرسٌن بالشمالال مقارنة التغٌرات الٌومٌة ألداءات االنتباه لدى - 3

 )والٌة تمنراست( والجنوب

 

)والٌة  بالشماللتالمٌذ المتمدرسٌن ا ٌقارن بٌن التؽٌرات الٌومٌة ألداءات االنتباه لدى :(58جدول رقم )

 والجنوب )والٌة تمنراست( تٌزي وزو(

 ساعات التمرٌر
 
 

 سا 11 سا 8

 

 سا13

 
 سا14

 سا15

 
 سا16

)والٌة تٌزي  متوسط مجموع درجات الخام بالشمال

 وزو(

 3,5   7,45  3,5   7,45 

)والٌة  درجات الخام بالجنوبمتوسط مجموع 

 تمنراست(

  ,73  4, 7  7,43  4,7  

أن أداءات اإلنتباه ترتفع على الساعة الثامنة صباحا  (58رقم ) من خالل هذا الجدول ٌتبٌن 

فً المتمدرسٌن  تالمٌذبٌنما تنخفض لدى ال )تٌزي وزو( لتالمٌذ المتدرسٌن بالشمالا لدى

لتالمٌذ المتمدرسٌن ا لدى، ثم تنخفض على الساعة الحادٌة عشر )بوالٌة تمنراست( الجنوب

التالمٌذ المتمدرسٌن فً  لدىترتفع أداءات اإلنتباه فً الشمال)بوالٌة تٌزي وزو( و

ترتفع نفس األداءات من جدٌد على الساعة الواحدة لدى )بوالٌة تمنراست(، والجنوب

تنخفض على الساعة الثانٌة بعد ، و)بوالٌة تٌزي وزو(لتالمٌذ المتمدرسٌن فً الشمالا

، بٌنما تنخفض أدءات اإلنتباه )بوالٌة تمنراست(الظهر لدى التالمٌذ المتمدرسٌن فً الجنوب

ً ، ف)بوالٌة تٌزي وزو( لدى التالمٌذ المتمدرسٌن فً الشمال على الساعة الثالثة بعد الظهر

التالمٌذ المتمدرسٌن فً  حٌن ترتفع نفس األداءات على الساعة الرابعة بعد الظهر لدى

ألداءات  ٌبٌن التؽٌرات الٌومٌة ٌقارن فٌما ٌلً منحنى بٌانًو .)بوالٌة تمنراست(الجنوب

 .بوالٌتً تٌزي وزو وتمنراستالتالمٌذ المتمدرسٌن إلنتباه لدى ا
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بوالٌتً التؽٌرات الٌومٌة ألداءات االنتباه بٌن التالمٌذ المتمدرسٌن  ٌقارن بٌن :(7منحنى بٌانً رقم )

 .تٌزي وزو وتمنراست

                             

( إختالؾ الملمح الٌومً ألداءات اإلنتباه بٌن التالمٌذ 4البٌانً رقم ) رسمٌظهر من خالل ال 

المتمدرسٌن فً الجنوب بوالٌة  تمنراست، سٌن فً الشمال بوالٌة تٌزي وزو والمتمدر

فً الفترة الصباحٌة لدى تالمٌذ والٌة تمنراست بٌنما بحٌث نالحظ أن أداءات االنتباه ترتفع 

تنخفض لدى تالمٌذ والٌة تٌزي وزو، ثم تشهد أداءات االنتباه إنخفاض لدى تالمٌذ والٌة 

تمنراست فً منتصؾ النهار بٌنما ترتفع لدى تالمٌذ والٌة تٌزي وزو، أما فً الفترة 

 تالمٌذ و الٌة تمنراست بٌنما تنخفض لدى لدى تالمٌذ االمسائٌة تشهد أداءات االنتباه ارتفاع

 .والٌة تٌزي وزو

بٌن التالمٌذ المتمدرسٌن فً  التؽٌرات الٌومٌة ألداءات االنتباه (7رقم ) ٌقارن المنحنى

من  ٌظهرو الشمال بوالٌة تٌزي وزو والتالمٌذ المتمدرسٌن فً الجنوب بوالٌة تمنراست

 تتؽٌر المتمدرسٌن فً الشمال بوالٌة تٌزي وزوأداءات االنتباه لدى التالمٌذ بأّن  خالله

مٌدان الكرونونفسٌة المدرسٌة ما توصل إلٌه تطابق مع ا ال تخالل ساعات الٌوم لكّنه

ّ فٌما ٌخص أداءات االوالكرونوب درسٌن فً الجنوب المتم لدى التالمٌذ نتباهٌولوجٌا، أما

بمقارنة هذا الملمح و مخالل مختلؾ ساعات الٌو تتشهد كذلك تؽٌرابوالٌة تمنراست 

الٌومً ألداءات االنتباه للتالمٌذ المتمدرسٌن فً الجنوب بتمنراست نجده ٌشبه الملمح 
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الكالسٌكً الذي حددته الدراسات التجرٌبٌة السابقة التً بٌنت أّن أداءات االنتباه تعرؾ 

ً نهاٌتها ثم ترتفع  تدرٌجٌا أٌن تعرؾ أقصى إرتفاع ففاضا فً بداٌة الفترة الصباحٌة وإنخ

تنخفض من جدٌد فً بداٌة الفترة المسائٌة إلى ؼاٌة الساعة الرابعة بعد الزوال لتعرؾ 

 إرتفاعا من جدٌد.

تبييٌن ميين خييالل التحلٌييل اإلحصييائً أّن الفييروق المالحظيية بييٌن ملمييح أداءات االنتبيياه لييدى 

لييدى التالمٌييذ  هاالنتبييا التالمٌييذ المتمدرسييٌن فييً الشييمال بوالٌيية تٌييزي وزو و ملمييح أداءات

 (F(7)=39,26; P<.00 S) الجنيوب بوالٌية تمنراسيت ذات داللية إحصيائٌةفيً المتمدرسيٌن 

α0,05.     

المتمدرسٌن بوالٌة تٌزي  بتدائًإ تالمٌذ السنة الخامسة لدىداءات اإلنتباه أل ات األسبوعٌةتغٌرال  -4

 وزو

لدى تالمٌذ السنة الخامسة ابتدائً  االنتباهتؽٌرات األسبوعٌة ألداءات الٌوضح  :(59جدول رقم )

 المتمدرسٌن بوالٌة تٌزي وزو

 أٌام التمرٌر

 

 الخمٌس األربعاء اإلثنٌن األحد

 متوسط مجموع متوسط درجات الخام

 
  ,    3,4   4, 4   ,35 

األسبوع ( أن أداءات اإلنتباه تعرؾ تؽٌرات خالل 34ٌظهر من خالل الجدول رقم )     

ٌقدر متوسط األداء بحٌث  دائً المتمدرسٌن بوالٌة تٌزي وزوتالمٌذ السنة الخامسة إبتلدى 

ثم ترتفع أداءات اإلنتباه ٌوم اإلثنٌن  (  ,  م فً األسبوع المدرسً بـ )ٌوم األحد أول ٌو

هو ستمر فً اإلرتفاع ٌوم األربعاء و( لت 3,4 ثانً ٌوم فً األسبوع المدرسً بمتوسط )

بٌنما تنخفض أداءات اإلنتباه فً ( 4 ,4 فً األسبوع المدرسً بمتوسط )  ٌوم  الرابعال

 .(35,  أخر األسبوع بمتوسط )

تالمٌذ السنة  لدىداءات اإلنتباه أل ات األسبوعٌةتؽٌرال ٌوضحو فٌما ٌلً منحنى بٌانً      

 المتمدرسٌن بوالٌة تٌزي وزو بتدائًإ الخامسة
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بتدائً إتؽٌرات األسبوعٌة ألداءات اإلنتباه لدى تالمٌذ السنة الخامسة الٌوضح  :(8منحنى بٌانً رقم )

 المتمدرسٌن بوالٌة تٌزي وزو

               

               

تكون منخفضة ٌوم األحد أول  االنتباهأن أداءات  (7رقم ) ٌظهر من خالل الرسم البٌانً  

ٌوم فً األسبوع المدرسً بسبب التأثٌر السلبً لعطلة نهاٌة األسبوع على الوتٌرة النفسٌة 

ترتفع بقلٌل ٌوم االثنٌن و بحٌث ٌجد صعوبة للتكٌؾ مع الوضع المدرسً من جدٌد للتلمٌذ

بٌنما تعرؾ سً وهذا ما ٌدل على أّن التالمٌذ ٌحاولون التكٌؾ من جدٌد مع الوضع المدر

وهذا ما ٌدل على أهمٌة نصؾ ٌوم راحة )أمسٌة ٌوم الثالثاء(  أقصى ارتفاع ٌوم األربعاء

بسبب تراكم  المدرسً ٌوم فً األسبوع لتنخفض من جدٌد ٌوم الخمٌس أخر بالنسبة للتالمٌذ 

 . تعب خالل األسبوع المدرسً مما ٌؤثر على أداءات االنتباه لدى التالمٌذ

هذه الفروق بٌن أٌام األسبوع المدرسً بظاهرة عدم التزامن بٌن الوتٌرة  ٌمكن تفسٌر

كذا التأثٌر السلبً رسٌة ) جدول التوقٌت األسبوعً( والوتٌرة البٌولوجٌة للمتعلم والمد

، هذه النتائج مع نتائج الدراسات التجرٌبٌة السابقةتتطابق علٌه والنقطاع أخر األسبوع، 

بفرنسا إلى وجود تؽٌرات فً  Testuجرٌبٌة التً قام بها الباحث بٌنت الدراسات الت  بحٌث

أداءات االنتباه خالل األسبوع المدرسً والتً لها عالقة ببداٌته، حٌث تشهد هذه األداءات 

روبً( بٌنما تكون مرتفعة ٌوم وانخفاضا ٌوم اإلثنٌن ) أول ٌوم فً األسبوع المدرسً األ
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سبوع على دراسة إلى التأثٌر السلبً لعطلة أخر األالخمٌس والجمعة، كما أشارت نفس ال

 النشاط الفكري للمتعلم.

الباحثة معروؾ سنة النتائج المتوصل إلٌها فً هذه الدراسة مع ما توصلت إلٌه تتفق  كما

  من خالل دراستها ألداءات االنتباه لدى التالمٌذ المتمدرسٌن حسب نظام الدوامٌن 7   

ها تتؽٌر حسب نمط موحد حٌث تنخفض األداءات ٌوم السبت أول خاللها بأنّ  والتً ظهر من

للتكٌؾ مع الحالة  مجهودات التالمٌذ لٌوم فً األسبوع المدرسً ثم ترتفع ٌوم األحد بفض

المدرسٌة ثم تنخفض من جدٌد ٌوم الثالثاء لترتفع ٌوم األربعاء، كما توصلت نفس الباحثة 

إلى أّن أداءات االنتباه لدى التالمٌذ المتمدرسٌن حسب النظام الموحد تنخفض ٌوم السب 

من  وترتفع ٌومً الثالثاء بفضل مجهودات التالمٌذ للتكٌؾ مع الحالة المدرسٌة لتنخفض

 جدٌد ٌوم األربعاء.

 بٌن مختلؾ أٌام األسبوع أّن تؽٌرات االنتباه المالحظة اإلحصائٌة المقارنةتبٌن من خالل 

  .α0,05 (F(3)=26,57; P<.00 S)لدى تالمٌذ والٌة تٌزي وزو دالة إحصائٌا 

 

المتمدرسٌن بوالٌة  إبتدائً تالمٌذ السنة الخامسة لدىاالنتباه  ألداءات األسبوعٌة اتتغٌرال  -5

 .ستاتمنر

 

 إبتدائً تالمٌذ السنة الخامسة لدىاالنتباه  األسبوعٌة ألداءات اتتؽٌرال ٌوضح :(66) رقم جدول

 المتمدرسٌن بوالٌة تمنرست

 أٌام التمرٌر
 

 الخمٌس األربعاء اإلثنٌن األحد

 متوسط مجموع متوسط درجات الخام

 
 3,77  4, 5   ,75   , 4 

لدى أن أداءات اإلنتباه تعرؾ تؽٌرات خالل األسبوع  (  خالل الجدول رقم )ٌظهر من     

تالمٌذ السنة الخامسة إبتدائً المتمدرسٌن بوالٌة تمنراست، بحٌث ٌقدر متوسط األداء ٌوم 

(، ثم ترتفع أداءات اإلنتباه ٌوم اإلثنٌن ثانً 3,77 األحد أول ٌوم فً األسبوع المدرسً بـ )
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هو ٌوم  ستمر فً اإلرتفاع ٌوم األربعاء و( لت5 ,4 مدرسً بمتوسط )ٌوم فً األسبوع ال

( بٌنما تنخفض أداءات اإلنتباه فً أخر 75,  الرابع فً األسبوع المدرسً بمتوسط )

 األسبوعٌة ألداءات اتتؽٌرال ٌوضحفٌما ٌلً منحنى بٌانً و .(4 ,  األسبوع بمتوسط )

 .ستاالمتمدرسٌن بوالٌة تمنرتالمٌذ السنة الخامسة  لدىاالنتباه 

 إبتدائً تالمٌذ السنة الخامسة لدىاالنتباه  ات األسبوعٌة ألداءاتتؽٌرال ٌوضح :(9منحنى بٌانً رقم )

       .ستاالمتمدرسٌن بوالٌة تمنر

            

إلنتباه تكون منخفضة ٌوم األحد أول ٌوم أن أداءات ا (4رقم ) ٌظهر من خالل الرسم البٌانً

فً األسبوع المدرسً بسبب التأثٌر السلبً لعطلة نهاٌة األسبوع على الوتٌرة النفسٌة للتلمٌذ 

بحٌث ٌجد صعوبة للتكٌؾ مع الوضع المدرسً من جدٌد وترتفع بقلٌل ٌوم االثنٌن وهذا ما 

ع المدرسً بٌنما تعرؾ أقصى ٌدل على أّن التالمٌذ ٌحاولون التكٌؾ من جدٌد مع الوض

ارتفاع ٌوم األربعاء وهذا ما ٌدل على أهمٌة نصؾ ٌوم راحة )أمسٌة ٌوم الثالثاء( بالنسبة 

للتالمٌذ  لتنخفض من جدٌد ٌوم الخمٌس أخر ٌوم فً األسبوع بسبب تراكم تعب خالل 

 األسبوع المدرسً مما ٌؤثر على أداءات االنتباه لدى التالمٌذ. 

ٌمكن تفسٌر هذه الفروق بٌن أٌام األسبوع المدرسً بظاهرة عدم التزامن بٌن الوتٌرة 

المدرسٌة ) جدول التوقٌت األسبوعً( والوتٌرة البٌولوجٌة للمتعلم وكذا التأثٌر السلبً 

وعلٌه تتطابق هذه النتائج مع نتائج الدراسات التجرٌبٌة السابقة النقطاع أخر األسبوع، 
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بفرنسا إلى وجود تؽٌرات فً أداءات  Testuراسات التً قام بها الباحث بٌنت الد  بحٌث

االنتباه خالل األسبوع المدرسً والتً لها عالقة ببداٌته، حٌث تشهد هذه األداءات انخفاضا 

روبً( بٌنما تكون مرتفعة ٌوم الخمٌس وٌوم اإلثنٌن ) أول ٌوم فً األسبوع المدرسً األ

راسة إلى التأثٌر السلبً لعطلة أخر األسبوع على النشاط والجمعة، كما أشارت نفس الد

الفكري للمتعلم، فالنتائج المتوصل إلٌها فً هذه الدراسة تتفق مع ما توصلت إلٌه الدراسات 

بحٌث تتمٌز أداءات التالمٌذ بانخفاض فً الٌوم األول من األسبوع المدرسً أي ٌوم  السابقة

لٌحاول التالمٌذ التكٌؾ مع الحالة  قطاع أخر األسبوعاألحد مما ٌفسر صعوبة األداء بعد ان

المدرسٌة فترتفع أداءاتهم ٌوم اإلثنٌن وتستمر فً اإلرتفاع ٌوم األربعاء، بٌنما تشهد 

انخفاضا فً أخر األسبوع المدرسً الذي ٌفسر مدى التعب الفكري والنفسً الذي ٌعانً منه 

 التالمٌذ.

بٌن مختلؾ أٌام األسبوع أّن تؽٌرات االنتباه المالحظة  اإلحصائٌة المقارنةتبٌن من خالل 

     .α0,05 (F(3)=93,13; P<.00 S)دالة إحصائٌا 

 

 .تالمٌذ والٌة تٌزي وزو و تالمٌذ والٌة تمنراست بٌنمقارنة التغٌرات األسبوعٌة ألداءات االنتباه  -6

 

تالمٌذ تٌزي وزو والتؽٌرات األسبوعٌة ألداءات االنتباه لدى تالمٌذ والٌة  بٌن ٌقارن :(61)رقم  جدول 

 والٌة تمنراست

 اإلثنٌن األحد فترات التمرٌر       

 

 الخمٌس األربعاء

درجات الخام  متوسط متوسط مجموع

 بوالٌة تٌزي وزو
  ,    3,4   4, 4   ,35 

درجات الخام متوسط متوسط مجموع 

  بوالٌة تمنراست
 3,77  4, 5   ,75   , 4 

تنخفض خالل الٌوم األول من  أن أداءات االنتباه(   الجدول رقم ) ٌظهر من خالل     

( بالنسبة    ,  لدى تالمٌذ المنطقتٌن بمتوسط ٌقدر بـ : ) )ٌوم األحد( األسبوع المدرسً

. ثم ترتفع تمنراست( بالنسبة لتالمٌذ والٌة 3,77 بمتوسط ٌقدر بـ )لتالمٌذ والٌة تٌزي و
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بـ نفس األداءات خالل الٌوم الثانً من األسبوع المدرسً )ٌوم اإلثنٌن( بمتوسط ٌقدر

( بالنسبة لتالمٌذ والٌة 5 ,4 ) بمتوسط ٌقدر بـ( بالنسبة لتالمٌذ والٌة تٌزي و 3,4 )

 ( بالنسبة4 ,4 الّذي ٌقدر بـ )داءات ولألارتفاع ٌشهد ٌوم األربعاء أعلى وتمنراست، 

ثم ٌنخفض  ( بالنسبة لتالمٌذ والٌة تمنراست،75,  بمتوسط ٌقدر بـ )لتالمٌذ والٌة تٌزي و

( بالنسبة 35,  متوسط أداءات االنتباه فً نهاٌة األسبوع المدرسً بمتوسط ٌقدر بـ )

  ( بالنسبة لتالمٌذ والٌة تمنراست.4 ,  بمتوسط ٌقدر بـ )لتالمٌذ والٌة تٌزي، و

 

ٌقارن بٌن التؽٌرات األسبوعٌة ألداءات االنتباه لدى تالمٌذ والٌة تٌزي وزو  :(11منحنى بٌانً رقم )

 وتالمٌذ والٌة تمنراست

              

التؽٌرات األسبوعٌة ألداءات االنتباه بٌن التالمٌذ  (11هذا المنحنى البٌانً رقم )ٌقارن      

بالجنوب فً والٌة تمنراست و تبٌن المتمدرسٌن بالشمال فً والٌة تٌزي وزو والمتمدرسٌن 

من خالل هذه المقارنة وجود فروق قلٌلة بٌن الملمح األسبوعً ألداءات تالمٌذ والٌة تٌزي 

وزو والملمح األسبوعً ألداءات تالمٌذ والٌة تمنر است، وبمقارنة هذه النتائج بنتائج 

بٌنت رونوبٌولوجٌة  التً لمدرسٌة والكالدراسات السابقة المنجزة فً مٌدانً الكرونونفسٌة ا

روبً تكون أداءات االنتباه ٌوم االثنٌن أول ٌوم فً وأّنه خالل األسبوع المدرسً األ

روبً منخفضة، وتشهد أقصى أداء ٌوم الخمٌس والجمعة صباحا واألسبوع المدرسً األ
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ً لها وعلٌه فأخر األسبوع له أثر سلبً على األداءات الفكرٌة بسبب تواترات الحٌاة الت

 والمجتمع.عالقة بتواترات العائلة 

( فً دراستها حول أداءات االنتباه من 8118وفً نفس السٌاق بٌنت الباحثة )معروؾ، 

خالل مقارنتها بٌن نظام الدوام الواحد ونظام الدوامٌن  إلى أّن التالمٌذ ٌسجلون أدنى أداء 

ٌوم السبت الٌوم األّول من األسبوع المدرسً سواء كانوا ٌتمدرسون حسب نظام الدوام 

الدوامٌن. وتشهد هذه األداءات لدى التالمٌذ المتمدرسٌن حسب نظام الواحد أم نظام 

ٌوم الدوامٌن ارتفاعا ٌوم األحد وهو الٌوم الثانً من األسبوع المدرسً بٌنما ترتفع األداءات 

سبوع المدرسً بالنسبة للتالمٌذ المتمدرسٌن حسب نظام الدوام الثالثاء الٌوم الرابع من األ

 الواحد. 

التحلٌل اإلحصائً أّن الفروق المالحظة بٌن ملمح أداءات االنتباه خالل أٌام  تبٌن من خالل

والٌة تٌزي وزو وبٌن التالمٌذ المتمدرسٌن بوالٌة األسبوع بٌن التالمٌذ المتمدرسٌن ب

 .α0,05 (F(7)=39,26; P<.00 S)تمنراست ذات داللة إحصائٌة 

 

 تحلٌل وتفٌسر النتائج الخاصة باالنتباه: 

نهدؾ من خالل هذه الدراسة إلى التعرؾ على نمط التؽٌرات الٌومٌة واألسبوعٌة      

لإلنتباه لدى تالمٌذ السنة الخامسة ابتدائً المتمدرسٌن بوالٌتً تٌزي وزو وتمنراست بهدؾ 

 .فً المناطق الشمالٌة والجنوبٌة المقارنة بٌن هذه التؽٌرات

أداءات االنتباه لدى التالمٌذ المتمدرسٌن  أنّ تبٌن من خالل النتائج المتحصل علٌها       

الحادٌة بوالٌة تٌزي وزو مرتفعة على الساعة الثامنة، بٌنما تشهد إنخفاضا على الساعة 

والتً تمثل أقصى ارتفاع فً النمط الكالسٌكً كذلك نالحظ ارتفاع أداءات  عشر صباحا

اعة الرابعة بعد الزوال، فهذا اإلنتباه على الساعة الواحدة بعد الزوال وانخفاضها على الس

الملمح الٌومً ال ٌشبه الملمح الكالسٌكً الذي حددته الدراسات التجرٌبٌة السابقة مثل 

التً بٌنت أّن أداءات االنتباه تعرؾ إنخفاضا على الساعة الثامنة  1916سنة  Gatesدراسة 
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ع لتنخفض من جدٌد وترتفع تدرٌجٌا إلى ؼاٌة الساعة الحادٌة عشرة أٌن تعرؾ أقصى ارتفا

 إلى ؼاٌة الساعة الرابعة بعد الزوال أٌن ترتفع من جدٌد. 

 ,Montagner,       ،,     ,     ,  000 Testu  ،Koch et al كل من أبحاث توصلت   

      ،,      Montagner et al   ،Leconte Lamber,      ،,       Montagner et 

Testu  ،Testu et Clarisse, 1999   ،Jeunier et Devolvé,     ,       ،Baillé 1983, 

Lecont Lamber 1994, Feunteum 1994,2000 الٌوم المدرسً وقتٌن  خالل ٌوجد إلى أّنه

قدرات و بإرتفاع مستوى الٌقظة العصبٌة والسلوكٌة لدٌه إحتمال قوي ٌتمٌزوقت قوي و

نوم  وتٌرةأكثر أداء من األوقات األخرى المرتبطة بو كفاءة قدرات تحلٌل المعلومةو اإلنتباه

الساعة التاسعة والنصؾ صباحا إلى الثانٌة عشر   بٌنماهذه األوقات القوٌة تظهر و .ٌقظة

الساعة الخامسة و الساعة الثانٌة بعد الظهر والساعة الثانٌة والنصؾ بعد الظهر وبٌن، زواال

ٌرات أكثر أو أقل حسب طبٌعة الصعوبة، أو األٌام، ترتفع التؽحسب عمر الطفل و مساء

الٌوم، الطفل، الوسط االجتماعً تكرار المهمة، العمر، القسم، تواجد أو عدم تواجد القٌلولة، 

 :درسٌةبداٌة الصبٌحة الم ٌظهر فًالوقت الضعٌؾ أّما  الثقافً، المهنً ومتؽٌرات أخرى.و

النوم النوروبٌولوجٌا أّن الّدماغ بعد التعلم،كما أظهرت أبحاث صعوبات تعٌق الطفل للفهم و

بل مدة معٌنة للٌقظة تختلؾ من فرد ألخر لٌكون الفرد قااللٌّلً ٌحتاج إلى مستوى و

األطفال من كل  لدىمن مؤشرات عدم الٌقظة لٌلها، وبالتالً تحلإلستجابة للمثٌرات البٌئٌة و

على الساعة  (وتر الدائماألعمار ) التثاؤب، ؼلق العٌنٌن، اإلسترخاء على الطاولة الت

من جهة بصعوبات هذه الصعوبة ترتبط من الساعات الالحقة، التاسعة ونصؾ  -التاسعة

من جهة انعدام األمن العاطفً عالقة بما إضطراب وتٌرة نوم ٌقظة وو تراكم  نقص النوم

  .Arnulf)       ,)أٚسد فٟ: دْٚ عٕح ٌعٌشه الطفل فً حٌاته الٌومٌة

ٌوجد خالل الٌوم تناوبٌن من  هأنّ  ,Testu)  (     التً قام بها عمالاألأظهرت كما 

معظم كما توصلت قدرات معالجة المعلومة، و االنتباهواألوقات الضعٌفة فً األوقات القوٌة 

لطفل نفس الملمح لدى اجرٌت على تطور األداءات الفكرٌة األوروبٌة التً أ الّدراسات

فترة فً  انخفاضاألداءات خالل الصبٌحة المدرسٌة ٌتبعه  بارتفاعالكالسٌكً الذي ٌتمٌز 

السادسة ، فاإلستٌقاظ على الساعة ةرٌترتفع الٌقظة من جدٌد خالل فترة ما بعد الظهل ظهٌرةال
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: ٌكون على الساعة الثامنة ونصؾخول إلى القسم دالو ونصؾ أو على السابعة تماما

، هدوء ، أحالم الٌقظة فً حوالً تثاؤب، تمددوترتفع ترددات مستوى الٌقظة ضعٌؾ، 

 (Martinique)، نفس الدراسات فً مارتٌنٌك التاسعةإلى الساعة الثامنة ونصؾ الساعة 

 )أٚسد فٟ: ٌظهر ضعؾ الٌقظة  الثامنةتبٌن أن بعد ساعة من اإلستٌقاظ على الساعة 

(Estruch, 2003. 

لمستوى األداء خالل الٌوم والذي  Gatesكما أشارت معروؾ إلى النموذج الذي حدده 

 (: 4   اعتمده علماء آخرٌن كأرضٌة أساسٌة وٌتلخص فٌما ٌلً )أورد فً: معروؾ، 

 من الساعة الثامنة إلى الساعة التاسعة           األداء الفكري منخفض

 من الساعة التاسعة إلى الساعة العاشرة       مستوى األداء فً حالة ارتفاع مستمر

الساعة الحادٌة عشر إلى الساعة الثانٌة عشر زواال       مستوى األداء فً أقصى من 

 ارتفاع

 من الساعة الثانٌة عشر زواال إلى الساعة الرابعة مساء       مستوى األداء منخفض

 على الساعة الرابعة مساء           مستوى األداء فً حالة ارتفاع من جدٌد.

وجود نمط مخالؾ للنمط الكالسٌكً المعترؾ به عالمٌا لدى  معروؾ الباحثة كما الحظت

التالمٌذ المتمدرسٌن حسب نظام الدوام الواحد، حٌث بٌنت النتائج ارتفاع األداء فً الصبٌحة 

)بداٌة الٌوم( وانخفاضه فً نهاٌة الصبٌحة) نهاٌة الفترة الصباحٌة( لٌرتفع االداء من جدٌد 

 خفض فً نهاٌة الفترة المسائٌة.فً بداٌة الفترة المسائٌة ثم ٌن

لدى التالمٌذ المتمدرسٌن  إلى أّن التؽٌرات الٌومٌة ألداءات االنتباه نفس الباحثة كما توصلت

حسب نظام الدوامٌن تتؽٌر حسب النمط الكالسٌكً المتوصل إلٌه فً الدراسات 

نهاٌة الفترة الكرونونفسٌة بحٌث تنخفض األداءات فً بداٌة الفترة الصباحٌة لترتفع  فً 

)أورد فً:  الصباحٌة، بٌنما تنخفض فً الفترة المسائٌة لترتفع فً نهاٌة الٌوم المدرسً

  (.7   معروؾ، 
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فً  8113دوقة، خلفان، تمجٌات( سنة  ،Testu )معروؾ،دراسة  أشارتإضافة إلى هذا 

البالؽٌن من أّن التؽٌرات الٌومٌة ألداءات لدى التالمٌذ  مشروع بحث حول الوتٌرة المدرسٌة

سنة تعرؾ انخفاضا على الساعة الثامنة وخمسة عشرة دقٌقة وترتفع بقلٌل 11-11العمر 

على الساعة الحادٌة عشرة وخمسة عشرة دقٌقة، لترتفع فً الفترة المسائٌة بداٌة من الساعة 

الواحدة زواال وخمسة عشرة دقٌقة لتنخفض بقلٌل على الساعة الثالثة وخمسة عشرة دقٌقة 

عالمٌا فً الدراسات  ى مع الملمح الكالسٌكً المعترؾ بهالظهر. ٌتفق هذا المنحن بعد

الكرونونفسٌة المدرسٌة لدى التالمٌذ من نفس العمر فً الفترة الصباحٌة وٌعكسه فً الفترة 

 . Marouf & al, 201))أٚسد فٟ:  المسائٌة

أّن أداءات االنتباه بٌنت التً  ( 7   )نوفل، النتائج المتوصل إلٌها فً دراسة  إضافة إلى

الٌومٌة لدى التالمٌذ المتمدرسٌن فً الشمال بوالٌة بجاٌة تتؽٌر تقرٌبا حسب النمط 

 الكالسٌكً المتوصل إلٌه من قبل الدراسات الكرونونفسٌة المدرسٌة.

من خالل المقارنة اإلحصائٌة بٌن  التً قمنا بها نتائج الدراسة اتضح من خاللفً حٌن 

الٌوم أّن تؽٌرات االنتباه المالحظة خالل ساعات الٌوم لدى تالمٌذ السنة الخامسة ساعات 

  .α0,05 (F(3)=0,19; P<.89 NS)ابتدائً المتمدرسٌن بوالٌة تٌزي وزو ؼٌر دالة إحصائٌا 

ّْ اٌٍّّخ ا١ٌِٟٛ اٌّرذصً ػ١ٍٗ ٌذٜ ذال١ِز ٚال٠ح ذّٕشاعد أّن أداءات االنتباه  بٌنٌ غ١ش أ

تكون منخفضة على الساعة الثامنة، بٌنما تشهد ارتفاعا على الساعة الحادٌة عشر والتً 

تمثل أقصى ارتفاع فً النمط الكالسٌكً كذلك نالحظ انخفاض أداءات االنتباه على الساعة 

ه النتائج من خالل هذ ظهرالواحدة بعد الزوال وارتفاعها على الساعة الرابعة بعد الزوال. 

ٌشبه الملمح الكالسٌكً الذي حددته الدراسات  ألداءات اإلنتباه أّن هذا الملمح الٌومً

التً بٌنت أّن أداءات االنتباه تعرؾ    4 سنة  Gatesالتجرٌبٌة السابقة مثل دراسة 

أقصى انخفاض فً بداٌة الفترة الصباحٌة وترتفع تدرٌجٌا أٌن تعرؾ أقصى ارتفاع فً 

بعة بعد الزوال خفض من جدٌد فً بداٌة الفترة المسائٌة إلى ؼاٌة الساعة الرانهاٌتها لتن

 نتباهومٌة لألداءات اإلالتؽٌرات الٌأّن إلى النتائج المتحصل علٌها  تشٌرلترتفع من جدٌد. 

متفقة تماما مع نتائج الدراسات  سة ابتدائً المتمدرسٌن بتمنراستالسنة الخام لدى تالمٌذ
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توصلت إلى وجود نمط كالسٌكً فً التً   (معروؾالباحثة )من بٌنها دراسة  السابقة

، بحٌث ٌتؽٌر مستوى أداء االنتباه خالل الٌوم المدرسً نتباهالتؽٌرات الٌومٌة لألداءات اال

فٌنخفض على الساعة األولى أي من الساعة الثامنة إلى الساعة التاسعة صباحا، لٌرتفع نفس 

ٌة الفترة الصباحٌة أي ٌسجل أقصى ارتفاع على الساعة الحادٌة عشر األداء إلى ؼاٌة نها

إلى الساعة الثانٌة عشر زواال، ثم تنخفض األداءات بعد الؽداء لترتفع من جدٌد حسب السن 

 .خالل المساء

( بٌنت أّن أداءات االنتباه لدى تالمٌذ والٌة 7   ، التً توصلت إلٌها )نوفل ؼٌر أّن النتائج

سة للنمط الكالسٌكً بحٌث سجلت أداءات االنتباه انخفاضا فً بداٌة الٌوم معاكأدرار 

المدرسً ثم ٌبدأ فً االرتفاع فً نهاٌة الٌوم، أّما فً الفترة المسائٌة ٌرتفع األداء وٌزداد فً 

  االرتفاع إلى نهاٌة الٌوم

من خالل المقارنة اإلحصائٌة بٌن  النتائج المتوصل إلٌها فً هذه الدراسة تشٌر فً حٌن

ساعات الٌوم أّن تؽٌرات االنتباه المالحظة لدى تالمٌذ السنة الخامسة ابتدائً المتمدرسٌن 

 .α0,05 (F(3)=23,63; P<.00 S) دالة إحصائٌا تمنراستبوالٌة 

 ٠ّىٓ ذفغ١ش ٘زٖ اٌرغ١شاخ اٌرٟ ذظٙش فٟ أداءاخ اإلٔرثاٖ خالي عاػاخ ا١ٌَٛ ٌذٜ اٌرال١ِز

اٌّرّذسع١ٓ فٟ ٚال٠رٟ ذ١ضٞ ٚصٚ ٚذّٕشاعد ٚاإلخرالف  اٌّالدع  اٌغٕح اٌخاِغح اترذائٟ

خرالف اٌخصائص إٌّاخ١ح ٌىً ِٕطمح )شّاي، جٕٛب( ٚأ٠عا ئئٌٝ  أخشٜ ِٓ ِٕطمح ئٌٝ

أٚلاخ اٌذخٛي ئٌٝ اٌمغُ )ػٍٝ اٌغاػح  ئظافح ئٌٝ ئٌٝ اٌؼٛاًِ اٌصماف١ح اإلجرّاػ١ح ٌىً ِٕطمح

ػٍٝ اإلعر١ماظ تاوشا ٌإلٌرذاق تاٌّذسعح ػٍٝ اٌغاػح اٌغاتؼح  رال١ِززٞ  ٠جثش اٌاٌصإِح(  ٚاٌ

ٚخّغح ٚأستؼْٛ دل١مح أٞ لثً اٌغاػح اٌصإِح ِّا ٠جؼٍُٙ ٠ذراجْٛ ٚلرا ٌٍرى١ف ِغ اٌٛظغ 

اٌّذسعٟ، ٚأ٠عا ئٌٝ غ١اب دصح اإلعرمثاي اٌرٟ ذغّخ ٌٍرال١ِز تاعرشجاع ٠مظرُٙ ٚذذف١ضُ٘ 

َ اٌذساعٟ ٚاٌرٟ ذرطٍة ي ا١ٌٛاعٟ ئظافح ئٌٝ وصشج األٔشطح اٌّثشِجح خالٌثذا٠ح ا١ٌَٛ اٌذس

 جٙذا وث١شا ِّا ٠رؼثٗ خالي ا١ٌَٛ. ِٓ اٌر١ٍّز

اجغ فرال١ِز ِٕطمح اٌشّاي تٛال٠ح ذ١ضٞ ٚصٚ ذىْٛ أداءذُٙ أدغٓ ػٍٝ اٌغاػح اٌصإِح ٚ٘زا س

ّْ فرشج ذطث١ك ت ئٌٝ أُّٔٙ ٠ٕاِْٛ ِذج أغٛي ِماسٔح رال١ِز ِٕطمح اٌجٕٛب تٛال٠ح ذّٕشاعد وّا أ
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إلِرذاْ ٔٙا٠ح اٌرؼ١ٍُ االترذائٟ فرال١ِز ِٕطمح ذذع١شا سٚائض اٌشطة صادف فرشج اٌّشاجؼح 

ذ١ضٞ ٚصٚ ٠مِْٛٛ تّشاجؼح ِىصفح )وصشج اٌّٛاظ١غ اٌّمذِح ِٓ غشف األعاذزج( ِّا ٠ّاسط 

تغثة ئس٘الٗ تاٌرّاس٠ٓ  ١ح ٠ذمك ٔرائج ج١ذج ٌٚىٓػٍٝ اٌر١ٍّز ففٟ اٌفرشج اٌصثادوث١ش ظغػ 

 ٖ تذ١س ذٕخفط أداءاخ االٔرثاٖ ػٍٝ اٌغاػح اٌذاد٠ح ػشش شُ ٠غرشجغاٌّىصفح ٠رشاجغ أداؤ

 ل١ٍال أشٕاء ئعرشادح فرشج اٌغذاء ٌرشذفغ أداءاذٗ ػٍٝ اٌغاػح اٌٛادذج تؼذ اٌظٙش ٚٔظشا لذساذٗ

فٟ اٌفرشج اٌّغائ١ح ػٍٝ اٌغاػح اٌصاٌصح تؼذ  ٖ ِٓ جذ٠ذٌىصشج األٔشطح ٚاٌعغػ ٠ٕخفط أداؤ

األ١ٌٚاء تذ١س ٠ٍذْٛ ػٍٝ أتٕائُٙ تىصشج  لثًاٌظٙش. ئظافح ئٌٝ اٌعغػ اٌّّاسط ِٓ 

اٌّشاجؼح ٚاٌم١اَ تاٌذسٚط اٌخصٛص١ح أشٕاء خشٚجُٙ ِٓ اٌّذسعح ِّا ٠ض٠ذ ِٓ اٌعغػ 

ِٕطمح ذ١ضٞ ٚصٚ فٟ ٘زٖ ػٍٝ اٌر١ٍّز ٚاٌشؼٛس تاٌمٍك، ئظافح ئٌٝ اسذفاع دسجح اٌذشاسج فٟ 

ذذز اخرالي فٟ ٚذ١شج ٠ّىٓ أْ ذ اٌفرشج ِماسٔح تّٕطمح اٌجٕٛب، فىً ٘زٖ اٌؼٛاًِ ِجرّؼح 

 اٌر١ٍّز اٌث١ٌٛٛج١ح ٚإٌفغ١ح.

ا تإٌغثح ٌرال١ِز ِٕطمح اٌجٕٛب تٛال٠ح ذّٕشاعد فُٙ ٠ٕاِْٛ ِذج ألً ِماسٔح ترال١ِز ِٕطمح  ِّ أ

مظْٛ تاوشا ٌإلٌرذاق تاٌّذاسط اٌمشآ١ٔح )ألشتش( شُ ألُّٔٙ ٠غر١ اٌشّاي تٛال٠ح ذ١ضٞ ٚصٚ

ٚػ١ٍٗ ذىْٛ أداءاذُٙ ِٕخفعح فٟ اٌفرشج  ٠ؼٛدْٚ ئٌٝ إٌّضي لثً اإلٌرذاق تّماػذ اٌذساعح

ّْ األٔشطح اٌّمرشدح ِٓ غشف األعاذزج غ١ش  اٌصثاد١ح شُ ذشذفغ ػٍٝ اٌغاػح اٌذاد٠ح ػشش أل

ُ ٠ٍرذمْٛ تإٌّضي ٌرٕاٚي ٚجثح اٌغذاء ِش١ا ػٍٝ ِىصفح ذغّخ ٌُٙ تاعرشجاع لذساذُٙ، غ١ش أّٔٙ

األلذاَ ١ٌغرأٔفٛا اٌذساعح ػٍٝ اٌغاػح اٌصا١ٔح تؼذ اٌظٙش تذ١س ذىْٛ أداءاذُٙ ِٕخفعح تغثة 

ذؼثُٙ )اٌز٘اب ئٌٝ إٌّضي ٚاٌؼٛدج ئٌٝ اٌّذسعح( غ١ش أُّٔٙ ٠غرشجؼْٛ أداءاذُٙ ِٓ جذ٠ذ 

ّْ أ١ٌٚاءُ٘ ال ٠ّاسعْٛ ٚرٌه تفعً األٔشطح غ١ش اٌّىصفح اٌّمرشدح ِٓ  غشف األعاذزج وّا أ

ػ١ٍُٙ اٌعغػ ٌّشاجؼح اٌذسٚط ٚال ٠ثؼصُٛٔٙ ٌٍم١اَ تاٌذسٚط اٌخصٛص١ح ِّا ٠غّخ ٌُٙ 

 تاعرشجاع لذساذُٙ.

أّن التؽٌرات الٌومٌة لألداء تظهر بصفة دائمة كما ٌمكن  )      -Testu, 1986 ( ٌرى     

العوامل المتعلقة بالحالة، المهمة أو الفرد ذاته بما أن تعدل أو تعكس تحت تأثٌر العدٌد من 

 فً ذلك سّنه.
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( 7-6البالؽٌن من العمر )طبقت دراسة على أطفال المدارس فً الصؾ التحضٌري      

-11)واألطفال البالؽٌن من العمرسنة(  9-8أطفال الّسنة الثانٌة البالؽٌن من العمر)سنوات و

تقّدم المتعلم فً العمر ٌرتفع أدائه فً الّصباح وٌنخفض  سنة( تبٌن من خاللها أّنه كلما 11

 .(Janvier & testu, 2005)أٚسد فٟ:فً فترة ما بعد الظهٌرة 

متعلقة عوامل  ةعدتأثر بت فكرٌةلألداءات ال ةالٌومٌ تؽٌراتلأن اإلى  Testu توصل     

بحٌث ٌتؽٌر   (  Leconte,  0)أٚسد فٟ: العمر عامل المهمة أو الفرد ذاته خاصةو بالحالة

 مستوى األداء الفكري خالل الٌوم وخالل األسبوع وخالل الّسنة، وذلك حسب وظٌفة

وحسب وظٌفة الّطعام والحاجات الؽذائٌة، والحاجة إلى  التواترات البٌولوجٌة والّنفسٌة

الراحة، وحسب وظٌفة العمر والشخصٌة والدافعٌة، ودرجة نضج الجهاز العصبً، وطبٌعة 

 ,Fédération des association de parents de l’enseignement officiel) )أٚسد فٟ: المهمة

 00   

داءات االنتباه أل الٌومً ملمحال فًتبٌن من خالل التحلٌل اإلحصائً أّن الفروق المالحظة 

لدى التالمٌذ المتمدرسٌن فً الشمال بوالٌة تٌزي وزو وملمح أداءات االنتباه لدى التالمٌذ 

 (F(7)=39,26; P<.00 S)المتمدرسٌن فً الجنوب بوالٌة تمنراست ذات داللة إحصائٌة 

α0,05. 

ا  ِّ اترذائٟ اٌّرّذسع١ٓ ف١ّا ٠رؼٍك تاٌرغ١شاخ األعثٛػ١ح ٌالٔرثاٖ ٌذٜ ذال١ِز اٌغٕح اٌخاِغح أ

من خالل هذه الدراسة أن أداءات االنتباه لدى تالمٌذ  ظهر تٛال٠رٟ ذ١ضٞ ٚصٚ ٚذّٕشاعد،

السنة الخامسة ابتدائً المتمدرسٌن فً والٌة تٌزي وزو تكون منخفضة ٌوم األحد أول ٌوم 

سٌة للتلمٌذ فً األسبوع المدرسً بسبب التأثٌر السلبً لعطلة نهاٌة األسبوع على الوتٌرة النف

بحٌث ٌجد صعوبة للتكٌؾ مع الوضع المدرسً من جدٌد وترتفع بقلٌل ٌوم االثنٌن وهذا ما 

ٌدل على أّن التالمٌذ ٌحاولون التكٌؾ من جدٌد مع الوضع المدرسً بٌنما تعرؾ أقصى 

ارتفاع ٌوم األربعاء وهذا ما ٌدل على أهمٌة نصؾ ٌوم راحة )أمسٌة ٌوم الثالثاء( بالنسبة 

المٌذ  لتنخفض من جدٌد ٌوم الخمٌس أخر ٌوم فً األسبوع بسبب تراكم تعب خالل للت

 األسبوع المدرسً مما ٌؤثر على أداءات االنتباه لدى التالمٌذ. 
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ٌمكن تفسٌر هذه الفروق بٌن أٌام األسبوع المدرسً بظاهرة عدم التزامن بٌن الوتٌرة 

ٌولوجٌة للتلمٌذ وكذا التأثٌر السلبً المدرسٌة ) جدول التوقٌت األسبوعً( والوتٌرة الب

 وعلٌه تتطابق هذه النتائج مع نتائج الدراسات التجرٌبٌة السابقةالنقطاع أخر األسبوع، 

بٌنت الدراسات التجرٌبٌة فً مٌدان الكرونونفسٌة المدرسٌة التً قام بها الباحث   بحٌث

Testu بوع المدرسً والتً لها بفرنسا إلى وجود تؽٌرات فً أداءات االنتباه خالل األس

عالقة ببداٌته، تشهد هذه األداءات انخفاضا ٌوم اإلثنٌن ) أول ٌوم فً األسبوع المدرسً 

كما أشارت نفس الدراسة إلى التأثٌر  .األروبً( بٌنما تكون مرتفعة ٌوم الخمٌس والجمعة

ٌها فً هذه السلبً لعطلة أخر األسبوع على النشاط الفكري للمتعلم، فالنتائج المتوصل إل

بحٌث تتمٌز أداءات التالمٌذ بانخفاض  الدراسة تتفق مع ما توصلت إلٌه الدراسات السابقة

فً الٌوم األول من األسبوع المدرسً أي ٌوم األحد مما ٌفسر صعوبة األداء بعد انقطاع 

لٌحاول التالمٌذ التكٌؾ مع الحالة المدرسٌة فترتفع أداءاتهم ٌوم اإلثنٌن  أخر األسبوع

تستمر فً اإلرتفاع ٌوم األربعاء، بٌنما تشهد انخفاضا فً أخر األسبوع المدرسً الذي و

 ٌفسر مدى التعب الفكري والنفسً الذي ٌعانً منه التالمٌذ.

 بٌن مختلؾ أٌام األسبوع أّن تؽٌرات االنتباه المالحظة اإلحصائٌة المقارنةتبٌن من خالل 

    . α0,05 (F(3)=26,57; P<.00 S)لدى تالمٌذ والٌة تٌزي وزو دالة إحصائٌا 

 من خالل نتائج هذه الدراسة أن أداءات اإلنتباه لدى تالمٌذ السنة الخامسة كما اتضح  

المتمدرسٌن بوالٌة تمنراست تكون منخفضة ٌوم األحد أول ٌوم فً األسبوع  إبتدائً

المدرسً بسبب التأثٌر السلبً لعطلة نهاٌة األسبوع على الوتٌرة النفسٌة للتلمٌذ بحٌث ٌجد 

صعوبة للتكٌؾ مع الوضع المدرسً من جدٌد وترتفع بقلٌل ٌوم االثنٌن وهذا ما ٌدل على 

كٌؾ من جدٌد مع الوضع المدرسً بٌنما تعرؾ أقصى ارتفاع ٌوم أّن التالمٌذ ٌحاولون الت

األربعاء وهذا ما ٌدل على أهمٌة نصؾ ٌوم راحة )أمسٌة ٌوم الثالثاء( بالنسبة للتالمٌذ  

لتنخفض من جدٌد ٌوم الخمٌس أخر ٌوم فً األسبوع بسبب تراكم تعب خالل األسبوع 

 المٌذ. المدرسً مما ٌؤثر على أداءات االنتباه لدى الت
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ٌمكن تفسٌر هذه الفروق بٌن أٌام األسبوع المدرسً بظاهرة عدم التزامن بٌن الوتٌرة 

المدرسٌة ) جدول التوقٌت األسبوعً( والوتٌرة البٌولوجٌة للمتعلم وكذا التأثٌر السلبً 

وعلٌه تتطابق هذه النتائج مع نتائج الدراسات التجرٌبٌة السابقة النقطاع أخر األسبوع، 

بٌنت الدراسات التجرٌبٌة فً مٌدان الكرونونفسٌة المدرسٌة التً قام بها الباحث   بحٌث

Testu  بفرنسا إلى وجود تؽٌرات فً أداءات االنتباه خالل األسبوع المدرسً والتً لها

عالقة ببداٌته، حٌث تشهد هذه األداءات انخفاضا ٌوم اإلثنٌن ) أول ٌوم فً األسبوع 

كما أشارت نفس الدراسة  .تكون مرتفعة ٌوم الخمٌس والجمعةروبً( بٌنما والمدرسً األ

إلى التأثٌر السلبً لعطلة أخر األسبوع على النشاط الفكري للمتعلم، فالنتائج المتوصل إلٌها 

بحٌث تتمٌز أداءات التالمٌذ  فً هذه الدراسة تتفق مع ما توصلت إلٌه الدراسات السابقة

المدرسً أي ٌوم األحد مما ٌفسر صعوبة األداء بعد بانخفاض فً الٌوم األول من األسبوع 

لٌحاول التالمٌذ التكٌؾ مع الحالة المدرسٌة فترتفع أداءاتهم ٌوم اإلثنٌن  انقطاع أخر األسبوع

وتستمر فً اإلرتفاع ٌوم األربعاء، بٌنما تشهد انخفاضا فً أخر األسبوع المدرسً الذي 

 منه التالمٌذ. ٌفسر مدى التعب الفكري والنفسً الذي ٌعانً

 بٌن مختلؾ أٌام األسبوع أّن تؽٌرات االنتباه اإلحصائٌة المقارنةمن خالل  ظهر     

لدى تالمٌذ السنة الخامسة ابتدائً المتمدرسٌن بوالٌة تمنراست دالة إحصائٌا  المالحظة

(F(3)=93,13; P<.00 S) α0,05.  

ألداءات االنتباه بٌن التالمٌذ التؽٌرات األسبوعٌة تبٌن من خالل المقارنة بٌن       

المتمدرسٌن بالشمال فً والٌة تٌزي وزو والمتمدرسٌن بالجنوب فً والٌة تمنراست وجود 

سبوعً فروق قلٌلة بٌن الملمح األسبوعً ألداءات تالمٌذ والٌة تٌزي وزو والملمح األ

السابقة المنجزة فً است، وبمقارنة هذه النتائج بنتائج الدراسات ألداءات تالمٌذ والٌة تمنر

بٌنت أّنه خالل األسبوع المدرسً فسٌة المدرسٌة والكرونوبٌولوجٌة التً مٌدانً الكرونون

األوروبً تكون أداءات االنتباه ٌوم االثنٌن أول ٌوم فً األسبوع المدرسً األوروبً 

  منخفضة، وتشهد أقصى أداء ٌوم الخمٌس والجمعة صباحا وعلٌه فأخر األسبوع له أثر

لبً على األداءات الفكرٌة بسبب تواترات الحٌاة التً لها عالقة بتواترات العائلة س

  والمجتمع.
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 Halbergالنشاط الفكري التؽٌرات الٌومٌة للٌقظة و حول بدراسات الكرونوبٌولوجٌن قام     

إلظهار أي   بفرنسا Testuو  Fraisseو  Reinberg فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، أو

األداء النفس تقنً لتؽٌرات الٌومٌة لمستوى الٌقظة وٌكون فٌه المتعلم أكثر كفاءة فاوقت 

ثم  ظهٌرةفترة ال من جدٌد فًتنخفض ل ٌرتفع من بداٌة إلى نهاٌة فترة الصبٌحة المدرسٌة

 لتالمٌذ خاللادى جمٌع هذا المنحنى لٌظهر ، ةرٌترتفع مرة أخرى خالل فترة ما بعد الظه

عدا ٌوم اإلثنٌن ألن وتٌرة نوم ٌقظة ال تحترم خالل نهاٌة األسبوع مما أٌام األسبوع ما

 Fédération des conseils de parents) )أٚسد فٟ: صعوبة ٌوم اإلثنٌنٌعانً من ٌجعله 

d’élèves,  0   

عندما قارن تأثٌر تنظٌم أربع أٌام خالل األسبوع وأسبوع  Délvolvé, 1986)  (كما توصل

أربع أٌام ونصؾ ٌوم إلى وجود تؽٌرات أسبوعٌة لألداءات الفكرٌة لدى المتعلمٌن فً 

تظهر دائما تؽٌرات فً  المطبق مهما كان التنظٌم األسبوعً تبٌن من خاللها أّنهالقسم، 

 (.Délvolvé & Jeunier,1999)أٚسد فٟ: ٌوم الوتٌرة الٌومٌة وفً القدرات المعرفٌة خالل ال

فً دراستها إلى أّن أداءات االنتباه تنخفض لدى التالمٌذ  (معروؾ) توصلت الباحثة

المتمدرسٌن حسب نظام الدوامٌن ٌوم السبت الٌوم األّول فً األسبوع المدرسً بسبب 

ودات التً ٌبذلها التأثٌر السلبً لعطلة نهاٌة األسبوع ثم ترتفع ٌوم األحد بفضل المجه

التالمٌذ للتكٌؾ مع الحالة المدرسٌة، ثم تنخفض األداءات من جدٌد ٌوم الثالثاء لترتفع من 

تعرؾ انخفاضا لدى التالمٌذ  جدٌد ٌوم األربعاء. بٌنما الحظت أّن أداءات االنتباه

ود المتمدرسٌن حسب نظام الدوام الواحد فً الٌوم األّول من األسبوع المدرسً والذي ٌع

إلى التأثٌر السلبً لعطلة نهاٌة األسبوع، لترتفع هذه األداءات ٌومً األحد والثالثاء بفضل 

المجهودات التً ٌبذلها التالمٌذ للتكٌؾ مع الحالة المدرسٌة وتنخفض من جدٌد ٌوم األربعاء  

 (.7   )أورد فً: معروؾ، 

بٌن التؽٌرات األسبوعٌة ألداءات االنتباه بٌن التالمٌذ المتمدرسٌن  نفس الباحثةكما قارنت 

حسب نظام الدوام الواحد والمتمدرسٌن حسب نظام الدوامٌن خالل أربعة أٌام ) السبت، 

األحد، الثالثاء، األربعاء( فً األسبوع المدرسً خمسة أٌام ) السبت، األحد، اإلثنٌن نصؾ 
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من خالل هذه المقارنة  نفس الباحثة توصلتو ٌس نصؾ ٌوم(.ثاء، األربعاء، الخمٌوم، الثال

أّن أداءات االنتباه لدى التالمٌذ المتمدرسٌن حسب نظام الّدوامٌن تنخفض فً الٌوم األّول 

من األسبوع المدرسً )ٌوم السبت( بسبب التأثٌر السلبً لعطلة نهاٌة األسبوع، فترتفع ٌوم 

تالمٌذ للتكٌؾ مع الحالة المدرسٌة ثم تنخفض من األحد بفضل المجهودات التً ٌبذلها ال

 جدٌد ٌوم الثالثاء لترتفع ٌوم األربعاء.

أّما بالنسبة لتؽٌرات أداءات االنتباه لدى التالمٌذ المتمدرسٌن حسب نظام الدوام الواحد فقد 

ٌّن من خالل نتائج هذه الدراسة أّنها تنخفض فً الٌوم األول من األسبوع المدرسً ) ٌوم  تب

السبت( بسبب التأثٌر السلبً النقطاع عطلة نهاٌة األسبوع ثم ترتفع ٌومً األحد والثالثاء 

بفضل المجهودات التً ٌبذلها التالمٌذ للتكٌؾ مع الحالة المدرسٌة لتنخفض من جدٌد ٌوم 

 األربعاء.

 ٌظهر من خالل هذه النتائج أّن التؽٌرات األسبوعٌة ألداءات االنتباه تختلؾ من نمط إلى

أخر رؼم أّن التالمٌذ فً كال النظامٌن ٌعرفان انخفاض فً األداء ٌوم السبت، فً حٌن 

ترتفع هذه األداءات ٌوم األحد لدى التالمٌذ المتمدرسٌن حسب نظام الّدوامٌن، بٌنما ترتفع 

 ٌوم الثالثاء لدى التالمٌذ المتمدرسٌن حسب نظام الدوام الواحد.

مشروع فً  8113دوقة، خلفان، تمجٌات( سنة  ،Testu )معروؾ،كما بٌنت نتائج دراسة

بحث حول الوتٌرة المدرسٌة انخفاض أداءات االنتباه ٌوم األحد وهو الٌوم األول فً 

األسبوع المدرسً الجزائري مقارنة باألٌام األخرى وهذا ما ٌؤكد التأثٌر السلبً النقطاع 

مٌذ التكٌؾ مع الوضعٌة المدرسٌة ٌحاول التالوعطلة نهاٌة األسبوع على أداءات االنتباه. 

وهذا ما ٌفسر ارتفاع األداءات ٌوم االثنٌن وٌوم األربعاء فً حٌن تنخفض ٌوم الخمٌس مما 

ر هذه التؽٌرات المالحظة خالل األسبوع بظاهرة عدم ٌتفسٌمكن ٌعكس مدى تعب التالمٌذ. 

للتالمٌذ والتأثٌر السلبً  تزامن التواترات المدرسٌة )التوقٌت األسبوعً( مع الوتٌرة النفسٌة

)أٚسد فٟ: لعطلة نهاٌة األسبوع مما ٌفسر عدم تكٌؾ التالمٌذ مع التوقٌت المدرسً المقترح 

(Marouf & al, 2013. 
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فٌما ٌخص التؽٌرات األسبوعٌة ( 8114النتائج التً توصلت إلٌها )نوفل،  فً حٌن بٌنت

أنها تتؽٌر خالل أٌام األسبوع بحٌث بألداءات االنتباه لدى التالمٌذ المتمدرسٌن بوالٌة بجاٌة 

تعرؾ انخفاضا ٌوم األحد أي الٌوم األّول فً األسبوع المدرسً بسبب التأثٌر السلبً لعطلة 

لتنخفض من جدٌد ٌوم األربعاء نهاٌة األسبوع ثم تعرؾ نفس األداءات ارتفاعا ٌوم االثنٌن 

أّما بالنسبة للتالمٌذ المتمدرسٌن فً  بعد نصؾ ٌوم راحة لترتفع من جدٌد ٌوم الخمٌس،

الجنوب بوالٌة أدرار تشهد االداءات انخفاضا فً الٌوم األول من األسبوع المدرسً والذي 

باقً األٌام من األسبوع ٌعود إلى التأثٌر السلبً لعطلة نهاٌة األسبوع ثّم ترتفع األداءات فً 

 المدرسً. 

من خالل التحلٌل اإلحصائً أّن الفروق المالحظة بٌن ملمح  بٌنت نتائج هذه الدراسة      

أداءات االنتباه خالل أٌام األسبوع بٌن التالمٌذ المتمدرسٌن بوالٌة تٌزي وزو وبٌن التالمٌذ 

 .α0,05 (F(7)=39,  ; P<.00 S)المتمدرسٌن بوالٌة تمنراست ذات داللة إحصائٌة 

٠ّىٓ ذفغ١ش ٘زٖ اٌرغ١شاخ األعثٛػ١ح ٌالٔرثاٖ ٌذٜ ذال١ِز اٌغٕح اٌخاِغح اترذائٟ      

اٌّرّذسع١ٓ تٛال٠رٟ ذ١ضٞ ٚصٚ ٚذّٕشاعد ترٕظ١ُ األعثٛع اٌّذسعٟ اٌزٞ ال ٠ذرشَ اٌٛذ١شج 

اٌٛاجثاخ إٌّض١ٌح اٌث١ٌٛٛج١ح ٚإٌفغ١ح ٌٍر١ٍّز عٛاء ِٓ د١س وصافح اٌثشٔاِج اٌذساعٟ ٚوصشج 

ٚاظطشاب  اٌرٟ ذرؼة اٌّرؼٍُ خالي األعثٛع اٌّذسعٟ ٚاٌرٟ ال ذرشن ٌٗ اٌفشصح ٌٍشادح

ح )شّاي، جٕٛب( ٚأ٠عا ئٌٝ تغثة اٌخصائص إٌّاخ١ح ٌىً ِٕطم ٚذ١شج َٔٛ ٠مظح اٌر١ٍّز

األعثٛع  ا١ٌَٛ ٚخالي ِّا ٠إشش تاٌغٍة ػٍٝ أداءاخ ئٔرثا٘ٗ خالي ً اٌصماف١ح اإلجرّاػ١حاِاٌؼٛ

خ ٚاٌشدال ٚأ٠عا ػذَ ئلرشاح أٔشطح اٌرشف١ٗ ٚا١ٌمظح خالي األعثٛع )ِصال ٔشاغاخ الصف١ح(

 ٚاٌرٟ ذغّخ ٌٍر١ٍّز تاعرشجاع لذساذٗ ٚذذم١ك ٔرائج أفعً ِّا ٠ذفضٖ ػٍٝ اٌرؼٍُ.  اٌرشت٠ٛح
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 ئًتالمٌذ السنة الخامسة إبتدالدى  اللٌلً لنوملمدة ا التغٌرات األسبوعٌةمقارنة 

 تمنراست.تٌزي وزو و المتمدرسٌن بوالٌتً

 

المتمدرسٌن بوالٌة  ابتدائً تالمٌذ السنة الخامسةلدى مدة النوم اللٌلً ل ات األسبوعٌةغٌرتال -1

 :تٌزي وزو

 

 متوسط مدة النوم اللٌلً لدى تالمٌذ الشمال المتمدرسٌن بوالٌة تٌزي وزوٌوضح  :(62جدول رقم)

 اللٌالً
 
 

لٌلة الجمعة 
 السبت

لٌلة السبت 
 األحد

لٌلة األحد 
 اإلثنٌن
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 األربعاء

لٌلة األربعاء 
 الخمٌس

لٌلة 
الخمٌس 
 الجمعة

متوسط 
مدة النوم 
اللٌلً لدى 

تالمٌذ 
والٌة تٌزي 

 وزو
 
 

 
 د617781

 
 د687773 د558768 د555788 د568718 د561755 د559713

 دقٌقة 35, 34متوسط مدة النوم اللٌّلً=

لمدة النوم اللٌلً لكل لٌلة من األسبوع الدراسً التؽٌرات األسبوعٌة  (  رقم ) ٌبٌن الجدول

لدى تالمٌذ  الشمال المتمدرسٌن بوالٌة تٌزي وزو. ٌتضح من خالله بأّن مدة النوم اللٌّلً 

فً منخفضة فً أٌام عطلة أخر األسبوع و مرتفعة تعرؾ تؽٌرات فً األسبوع بحٌث تكون

نالحظ بأّن مدة النوم اللٌّلً تكون منخفضة من لٌلة ٌوم السبت إلى األحد و  أٌام الدراسة.

 بمتوسط ٌقدر بـلترتفع قلٌال من لٌلة األحد إلى اإلثنٌن  (د559713) بمتوسط ٌقدر بـ

  (د568718) بمتوسط ٌقدر بـتعرؾ ارتفاع طفٌؾ لٌلة اإلثنٌن إلى الثالثاء ثم ( د561755)

لٌلة و (د555788)بمتوسط ٌقدر ٌقدر بـ تعرؾ إنخفاض من لٌلة الثالثاء إلى األربعاء و

ترتفع من جدٌد من لٌلة الخمٌس إلى ، و(د558768) بمتوسط ٌقدر بـاألربعاء إلى الخمٌس 

 .(د617781)ٌقدر بـ لٌلة الجمعة إلى السبت بمتوسط ( ود687773)ٌقدر بـ الجمعة بمتوسط 
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( ٌوضح متوسط مدة الّنوم اللٌلً لدى تالمٌذ والٌة تٌزي   ٌانً رقم )وفٌما ٌلً منحنى ب

 وزو.

 ٌوضح متوسط مدة الّنوم اللٌلً لدى تالمٌذ والٌة تٌزي وزو.: (11منحنى بٌانً رقم )

      

لدى التالمٌذ السنة ( أّن متوسط مدة الّنوم اللٌلً   ٌظهر من خالل المنحنى البٌانً رقم )

وهً قٌمة  دقٌقة 35, 34ٌقدر بـ  المتمدرسٌن فً والٌة تٌزي وزوالخامسة ابتدائً 

نفس  لدى 447 سنة  Testuمقارنة بمتوسط مدة النوم اللٌلً التً توصل إلٌها  ةمنخفض

 .دقٌقة 343الفئة العمرٌة والتً قدرت بـ 

تبقى مستقرة خالل لٌالً السبت كما ٌظهر من خالل هذا المنحنى البٌانً أّن مدة الّنوم اللٌلً 

األربعاء بسبب  -الثالثاء لتنخفض لٌلة الثالثاء -االثنٌن و لٌلة االثنٌن-األحد ولٌلة األحد –

انقطاع نصؾ ٌوم )ٌوم الثالثاء( الذي ٌؤثر على مدة النوم اللٌلً لتستمر فً االنخفاض لٌلة 

النوم اللٌلً والتخلص من  الخمٌس فً حٌن ٌحاول التالمٌذ استدراك نقص مدة-األربعاء

 الجمعة-الخمٌس خاصة فً لٌلة التعب الجسمً والنفسً خالل لٌالً عطلة نهاٌة األسبوع

 . السبت-ٌلة أكبر من لٌلة الجمعةللا هذه بحٌث تكون مدة النوم اللٌلً خالل
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 تبٌن من خالل التحلٌل اإلحصائً أّن الفروق المالحظة بٌن متوسط مدة النوم اللٌلً خالل 

  أٌام األسبوع لدى التالمٌذ المتمدرسٌن بوالٌة تٌزي وزو أّنها ذات داللة إحصائٌة

(F(6)=63,57 ; P<.00 S) α=0,05 .    

 

المتمدرسٌن بوالٌة  إبتدائً تالمٌذ السنة الخامسةلدى مدة النوم اللٌلً ل التغٌرات األسبوعٌة -2

 :تمنرست

 

 ابتدائً تالمٌذ السنة الخامسة لدى اللٌلً خالل األسبوع ٌوضح متوسط مدة النوم :(63جدول رقم )

 المتمدرسٌن بوالٌة تمنرست

 اللٌالً
 

 المتوسط
 الحسابً

لٌلة 
الجمعة 
 السبت

لٌلة 
السبت 
 األحد

لٌلة األحد 
 اإلثنٌن

لٌلة 
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لٌلة 
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لٌلة 
األربعاء 
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لٌلة 
الخمٌس 
 الجمعة

 
المتوسط 
 الحسابً

 

 د571788 د515768 د514794 د581717 د517744 د581719 د578761

 دقٌقة       متوسط مدة النوم اللٌّلً=

التؽٌرات األسبوعٌة لمدة النوم اللٌلً لكل لٌلة من األسبوع الدراسً  (5 رقم ) ٌبٌن الجدول

لدى تالمٌذ  الجنوب المتمدرسٌن بوالٌة تمنراست. ٌتضح من خالله بأّن مدة النوم اللٌّلً 

منخفضة فً تفعة فً أٌام عطلة أخر األسبوع وتعرؾ تؽٌرات فً األسبوع بحٌث تكون مر

 أٌام الدراسة.

 تكون بمتوسطة من لٌلة ٌوم السبت إلى األحد ولنوم اللٌّلً تكون منخفضنالحظ بأّن مدة او

( د517744) ٌقدر بـ تنخفض قلٌال لٌلة األحد إلى اإلثنٌن بمتوسط( ود581719) ٌقدر بـ 

( لتنخفض من جدٌد لٌلة د581717) ٌقدر بـ لترتفع قلٌال لٌلة اإلثنٌن إلى الثالثاء بمتوسط

لٌلة األربعاء إلى الخمٌس بمتوسط ٌقدر بـ و (د514794سط )الثالثاء إلى األربعاء بمتو
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(    د571788ترتفع من جدٌد من لٌلة الخمٌس إلى الجمعة بمتوسط ٌقدر بـ )( ود515768)

 .(د578761لٌلة الجمعة إلى السبت بمتوسط ٌقدر بـ )و

 تنمراست:وفٌما ٌلً منحنى بٌانً ٌوضح متوسط مدة الّنوم اللٌلً لدى تالمٌذ والٌة 

 

 ٌوضح متوسط مدة الّنوم اللٌلً لدى تالمٌذ والٌة تنمراست :(12منحنى بٌانً رقم )

         

تالمٌذ السنة متوسط مدة الّنوم اللٌلً لدى  ( أنّ   ٌظهر من خالل المنحنى البٌانً رقم )

منخفضة  مدةوهً  دقٌقة       الخامسة ابتدائً المتمدرسٌن فً والٌة تمنراست ٌقدر بـ 

لدى نفس الفئة العمرٌة  447 سنة  Testuمقارنة بمتوسط مدة النوم اللٌلً التً توصل إلٌها 

 دقٌقة. 343والتً قدرت بـ 

كما ٌظهر من خالل هذا المنحنى البٌانً أّن مدة الّنوم اللٌلً تبقى مستقرة نوعا ما خالل 

الثالثاء لتنخفض لٌلة  -لة االثنٌناالثنٌن وترتفع قلٌال لٌ-األحد ولٌلة األحد –لٌالً السبت 

األربعاء بسبب انقطاع نصؾ ٌوم )ٌوم الثالثاء( الذي ٌؤثر على مدة النوم اللٌلً  -الثالثاء

الخمٌس فً حٌن ٌحاول التالمٌذ استدراك نقص مدة النوم اللٌلً -وترتفع بقلٌل لٌلة األربعاء
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ػشض ٚ ِٕالشح إٌرائج                                                        اٌفصً اٌشاتغ     
 

 74 
 

 األسبوع خاصة فً لٌلة والتخلص من التعب الجسمً والنفسً خالل لٌالً عطلة نهاٌة

 الجمعة. -ٌلة أكبر من لٌلة الخمٌسلالسبت بحٌث تكون مدة النوم اللٌلً خالل هذه ال-الجمعة

تبٌن من خالل التحلٌل اإلحصائً أّن الفروق المالحظة بٌن متوسط مدة النوم اللٌلً خالل 

إحصائٌة  أٌام األسبوع لدى التالمٌذ المتمدرسٌن بوالٌة تمنراست أّنها ذات داللة

(F(3)=37,16; P<.00 S) α0,05.   

 

)فً والٌة تٌزي وزو(  المتمدرسٌن بالشمال  لدى التالمٌذمدة النوم اللٌلً مقارنة متوسط  -3

 :)فً والٌة تمنراست( المتمدرسٌن بالجنوبو

 

)فً والٌة  المتمدرسٌن بالشمال  لدى التالمٌذمدة النوم اللٌلً مقارنة متوسط ٌوضح  :(64) رقم جدول

 )فً والٌة تمنراست( المتمدرسٌن بالجنوبتٌزي وزو( و
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 د617781

 
 د687773 د558768 د555788 د568718 د561755 د559713

متوسط 
 مدة النوم

فً 
 تمنراست

 

 د571788 د515768 د514794 د581717 د517744 د581719 د578761

 المتمدرسٌن فً الشمال بوالٌة تٌزي وزو تالمٌذال( أن 7 ٌظهر من خالل الجدول رقم ) 

دقٌقة فً األسبوع، بٌنما ٌقدر  35, 34ٌنامون أكثر بحٌث ٌقدر متوسط مدة النوم اللٌلً بـ 

 .دقٌقة فً األسبوع   ,357متوسط مدة النوم اللٌلً لتالمٌذ المتمدرسٌن فً الجنوب بـ 
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)فً  المتمدرسٌن بالشمال  لدى التالمٌذمدة النوم اللٌلً مقارنة متوسط ٌوضح  :(13منحنى بٌانً رقم )

 )فً والٌة تمنراست( المتمدرسٌن بالجنوبوالٌة تٌزي وزو( و

    

والٌة تٌزي ب المتمدرسٌن أّن مّدة النوم اللٌلً لدى تالمٌذ (5 رقم ) ٌظهر من خالل المنحنى

والٌة تمنراست المتمدرسٌن بتالمٌذ ال لدى ٌلًلمقارنة بمدة الّنوم ال مرتفعةوزو )الشمال( 

(  د687773مدة النوم اللٌلً بـ ) بحٌث تسجل أكبر ،أٌام األسبوعذلك فً كل )الجنوب( و

لدى تالمٌذ والٌة تمنراست  ، أماالخمٌس إل الجمعة( )لٌلة  لدى تالمٌذ والٌة تٌزي وزو

( مما ٌعكس مدى تعب الجمعة إلى السبت)( لٌلة د578761)مدة النوم اللٌلً بـ  تسجل أكبر

 ، وتسجلرجاع نقص الّنوم فً عطلة نهاٌة األسبوعواست التالمٌذ خالل األسبوع المدرسً

 بـ ( لٌلة األربعاء الخمٌس، ود558768لٌلً لدى تالمٌذ والٌة تٌزي وزو بـ )مدة نوم أقل 

مما ٌدل على أّن نصؾ ٌوم راحة ٌوم الثالثاء ال  لٌلة الثالثاء إلى األربعاء (د514794)

 ٌسمح لتالمٌذ باالسترجاع والتخلص من التعب والجهد المبذول خالل أٌام الدراسة.

تبٌن من خالل هذه النتائج أّن متوسط مدة الّنوم اللٌلً المتوصل إلٌها فً هذه الدراسة 

 قة لدى نفس الفئة العمرٌة.فً دراساته الساب Testuمنخفضة مقارنة بالتً توصل إلٌها 
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لدى مدة النوم اللٌلً بٌن متوسط تبٌن من خالل التحلٌل اإلحصائً أّن الفروق المالحظة 

)فً والٌة  المتمدرسٌن بالجنوب)فً والٌة تٌزي وزو( و المتمدرسٌن بالشمال  التالمٌذ

 . α0,05 (T(  ,  )=(1) ; P <.035 S)أّنها ذات داللة إحصائٌة  تمنراست(

 تحلٌل وتفسٌر النتائج الخاصة بالنوم:

لدى تالمٌذ السنة  متوسط مدة الّنوم اللٌلًنهدؾ من خالل هذه الدراسة إلى التعرؾ على 

متوسط مدة الخامسة ابتدائً المتمدرسٌن بوالٌتً تٌزي وزو وتمنراست بهدؾ المقارنة بٌن 

 .الّنوم اللٌلً فً المناطق الشمالٌة والجنوبٌة

تالمٌذ السنة الخامسة ابتدائً متوسط مدة الّنوم اللٌلً لدى  أنّ من خالل هذه الدراسة  اتضح

منخفضة مقارنة بمتوسط  مدةدقٌقة وهً  35, 34قدر بـ لمتمدرسٌن فً والٌة تٌزي وزو ٌا

لدى نفس الفئة العمرٌة والتً قدرت بـ  447 سنة  Testuمدة النوم اللٌلً التً توصل إلٌها 

 دقٌقة. 343

األحد  –كما ٌظهر من خالل هذه النتائج أّن مدة الّنوم اللٌلً تبقى مستقرة خالل لٌالً السبت 

األربعاء بسبب انقطاع  -الثالثاء لتنخفض لٌلة الثالثاء -لٌلة االثنٌناالثنٌن و-ولٌلة األحد

نصؾ ٌوم )ٌوم الثالثاء( الذي ٌؤثر على مدة النوم اللٌلً لتستمر فً االنخفاض لٌلة 

الخمٌس فً حٌن ٌحاول التالمٌذ استدراك نقص مدة النوم اللٌلً والتخلص من -ربعاءاأل

الجمعة -الخمٌس التعب الجسمً والنفسً خالل لٌالً عطلة نهاٌة األسبوع خاصة فً لٌلة

كما تبٌن من السبت. -بحٌث تكون مدة النوم اللٌلً خالل هذه اللٌلة أكبر من لٌلة الجمعة

 م األسبوع المدرسً. ٌة أّن مدة الّنوم اللٌلً تتأثر بتنظخالل نتائج هذه الدراس

تبٌن من خالل التحلٌل اإلحصائً أّن الفروق المالحظة بٌن متوسط مدة النوم اللٌلً خالل  

أٌام األسبوع لدى التالمٌذ المتمدرسٌن بوالٌة تٌزي وزو أّنها ذات داللة إحصائٌة 

(F(6)=63,57 ; P<.00 S) α=0,05. 

تالمٌذ السنة الخامسة ابتدائً المتمدرسٌن فً والٌة لمتوسط مدة الّنوم اللٌلً لدى  بالنسبةأّما 

منخفضة مقارنة بمتوسط مدة النوم اللٌلً التً  مدةوهً  دقٌقة       تمنراست ٌقدر بـ 
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دقٌقة.كما  343لدى نفس الفئة العمرٌة والتً قدرت بـ  447 سنة  Testuتوصل إلٌها 

 –ذه النتائج أّن مدة الّنوم اللٌلً تبقى مستقرة نوعا ما خالل لٌالً السبت ٌظهر من خالل ه

األربعاء  -الثالثاء لتنخفض لٌلة الثالثاء -االثنٌن وترتفع قلٌال لٌلة االثنٌن-األحد ولٌلة األحد

بسبب انقطاع نصؾ ٌوم )ٌوم الثالثاء( الذي ٌؤثر على مدة النوم اللٌلً وترتفع بقلٌل لٌلة 

الخمٌس فً حٌن ٌحاول التالمٌذ استدراك نقص مدة النوم اللٌلً والتخلص من -ءاألربعا

السبت -الجمعة التعب الجسمً والنفسً خالل لٌالً عطلة نهاٌة األسبوع خاصة فً لٌلة

 الجمعة. -بحٌث تكون مدة النوم اللٌلً خالل هذه اللٌلة أكبر من لٌلة الخمٌس

فروق المالحظة بٌن متوسط مدة النوم اللٌلً خالل تبٌن من خالل التحلٌل اإلحصائً أّن ال

أٌام األسبوع لدى التالمٌذ المتمدرسٌن بوالٌة تمنراست أّنها ذات داللة إحصائٌة 

(F(3)=37,16; P<.00 S) α0,05.   

وعند المقارنة بٌن متوسط مدة النوم اللٌلً لدى التالمٌذ المتمدرسٌن فً السنة الخامسة 

أّن مّدة النوم اللٌلً لدى  تضح من خالل النتائجاابتدائً بوالٌتً تٌزي وزو وتمنراست 

تالمٌذ المتمدرسٌن بوالٌة تٌزي وزو )الشمال( مرتفعة مقارنة بمدة الّنوم اللٌلً لدى ال

وهذا راجع إلى  متمدرسٌن بوالٌة تمنراست )الجنوب( وذلك فً كل أٌام األسبوعالتالمٌذ ال

أّن تالمٌذ والٌة تمنراست ٌستٌقظون باكرا لإللتحاق بالمدرسة القرآنٌة )أقربش( إضافة إلى 

وٌؤخرون وقت تناول وجبة  مساء على الساعة السابعة )العشوي( أّنهم ٌتناولون الشاي

( لدى تالمٌذ  د687773تسجل أكبر مدة النوم اللٌلً بـ ) .العشاء إلى الساعة العاشرة لٌال

مما ٌفسر مدى تعب التالمٌذ نفسٌا وجسمٌا بسبب  الجمعة( -ٌزي وزو لٌلة )الخمٌس والٌة ت

إضافة إلى كثرة األنشطة المقترحة خالل األسبوع ) مراجعة مكثفة لمواضٌع مختلفة( 

أما  الضؽط الممارس من قبل األولٌاء بسبب إقتراب موعد امتحان نهاٌة التعلٌم االبتدائً،

( لٌلة )الجمعة إلى د578761لدى تالمٌذ والٌة تمنراست تسجل أكبر مدة النوم اللٌلً بـ )

السبت( مما ٌعكس مدى تعب التالمٌذ خالل األسبوع المدرسً واسترجاع نقص الّنوم فً 

( د558768نهاٌة األسبوع، وتسجل أقل مدة نوم لٌلً لدى تالمٌذ والٌة تٌزي وزو بـ ) عطلة

(لٌلة الثالثاء إلى األربعاء مما ٌدل على أّن نصؾ ٌوم د514794لٌلة األربعاء الخمٌس، وبـ )
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راحة ٌوم الثالثاء ال ٌسمح لتالمٌذ باالسترجاع والتخلص من التعب والجهد المبذول خالل 

  سة.أٌام الدرا

توصل إلٌها فً هذه الدراسة من خالل هذه النتائج أّن متوسط مدة الّنوم اللٌلً الم ظهر

 فً دراساته السابقة لدى نفس الفئة العمرٌة. Testuمقارنة بالمدة التً توصل إلٌها  منخفض

لدى مدة النوم اللٌلً بٌن متوسط تبٌن من خالل التحلٌل اإلحصائً أّن الفروق المالحظة كما 

)فً والٌة  المتمدرسٌن بالجنوب)فً والٌة تٌزي وزو( و المتمدرسٌن بالشمال  التالمٌذ

 . α0,05 (T(  ,  )=(1) ; P <.035 S)أّنها ذات داللة إحصائٌة  تمنراست(

من خالل هذه الدراسة أّن التالمٌذ ٌنامون أقل خالل أٌام الدراسة ألّنهم ٌلتحقون  اتضح

بالمدرسة على الساعة الثامنة صباحا مما ٌجبرهم على االستٌقاظ باكرا وعلٌه ٌمكن القول 

لذا ٌجب إعادة النظر فً هذا  المدرسً ٌسبب اختالل فً وتٌرة النوم توقٌتبأّن تنظٌم ال

إضافة إلى كثرة  عن توقٌت مدرسً ٌتماشى مع التالمٌذ وٌخدم وتٌرتهم،التنظٌم والبحث 

الخصائص المناخٌة والعوامل الثقافٌة والواجبات المنزلٌة التً تؤخر التلمٌذ عن الّنوم 

 تً تؤثر على مدة الّنوم اللٌلً للتلمٌذ.الاالجتماعٌة لكل منطقة )شمال، جنوب( 

ن ٌالبالؽ االبتدائٌة وفً المتوسط والثانويألقسام نتائج الدراسات التً أجرٌت فً ا كشفت

بحٌث  األسبوعأّن مدة الّنوم اللٌّلً تتؽٌر خالل  سنة 19- 17سنوات   -11 -9من العمر 

المتوسط تكون مدة عندما ٌكون ٌوم األربعاء ٌوم راحة بالنسبة لمستوى االبتدائً و هأنّ  تبٌن

الثالثاء واألربعاء حٌث تقدر ما بٌن عشر  لٌلتًالنوم اللٌلً لدى األطفال مرتفعة خالل 

بٌنما تقدر ما بٌن عشر ساعات  ،ساعات وعشر دقائق إلى عشر ساعات وأربعٌن دقٌقة

وعشر دقائق إلى إحدى عشرة ساعة ٌومً السبت واألحد. وتعرؾ هذه المدة انخفاضا لٌلة 

ن ٌن ثمانٌة ساعات وخمسـتقدر ما بٌ االثنٌن إلى الثالثاء ولٌلة الجمعة إلى السبت، حٌث

، )فً الثانوٌة( عندما ٌكون ٌوم األربعاء ٌوم دراسةودقٌقة وعشر ساعات وعشر دقائق. 

ٌّن )ما بٌن سبع  لسبت واألحد دائما بثمانٌة ساعاتأن مدة النوم اللٌلً تقدر ٌومً ا كما تب

ة السبت إلى األحد ن دقٌقة( بٌنما تعتبر لٌلٌة إلى ثمانـٌة ساعـات وثالثن دقٌقٌساعات وخمـس

 Montagner, 1996)أٚسد فٟ: ) ن دقٌقة تقرٌبا(ٌة حٌث تقـدر بثمانـٌة ساعات وخمساستدراكٌ
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نصؾ ٌوم دراسة بما فً ذلك السبت صباحا، الثالثاء أٌام و 4تبٌن أّنه فً أسبوع كما 

بإمكانهم عطلة ٌالً األطول فً األسبوع باعتبار األطفال فً للالألربعاء والسبت لألحد هً 

ٌرتبط الحرمان المتكرر للنوم بجداول التوقٌت ؼٌر المالئمة الذي ٌضّر  .االستٌقاظ متأخرٌن

 institut national de la santé et de la)أٚسد فٟ: بالتنمٌة الّنفسٌة والفٌزٌولوجٌة للمتعلم 

recherche médicale,2001).)   

سنة  قبل التؽٌٌر فً   -   من العمر من خالل دراسة الّنوم لدى التالمٌذ البالؽٌن اتضح

دقٌقة كل لٌلة فً األسبوع فً  7  نظام الدوام الواحد فً الجزائر أّنهم ٌنامون بمتوسط 

دقٌقة ما ٌعنً أّنهم  375أّنه بعد التؽٌٌر فً النظام أصبح المتعلمٌن ٌنامون مدة  ظهرحٌن 

كما تفّسر اللٌّالً األطول بتعب التالمٌذ وكثرة الساعات الّدراسٌة خالل الٌوم  ٌنامون أقل.

 (. Khelfane & al, 2011)أٚسد فٟ: وهذا ما تثبته متوسط مدة الّنوم للٌالً األسبوع

حول مدة النوم  5   الدراسة التً قام بها كل من )معروؾ، خلفان، دوقة( سنة ؼٌر أّن 

سنة و الذٌن ٌدرسون حسب نظام الدوام     -  لؽون من العمر تلمٌذ ٌب  5 للٌلً لدى ا

، Testuعلى أنهم  ٌنامون أقل من متوسط مدة الّنوم اللٌلً الذي توصل إلٌه بٌنت الواحد 

ٌقظة، -رؼم أّن الدخول ٌكون على الساعة الثامنة صباحا ال ٌظهر اضطراب فً وتٌرة نومو

التأثٌر اإلٌجابً الذي ٌلعبه انقطاع نصؾ ٌوم خالل األسبوع المدرسً  كشفوا عنكما 

بالنسبة للتالمٌذ وذلك نظرا النتظام مدة الّنوم اللٌلً وعطلة أخر األسبوع التً تسمح بتدارك 

 .Marouf & al, 2014)) أٚسد فٟ: التعب الراجع إلى نهاٌة األسبوع المدرسً 

إلى أّن متوسط مدة النوم اللٌلً لدى التالمٌذ فً لٌالً قبل ٌوم التمرٌر تبقى  كما توصلوا

دقٌقة ثم تنخفض هذه المدة لٌلة        السبت  -منتظمة، بحٌث ٌنام التالمٌذ لٌلة الجمعة

دقٌقة  574.17االثنٌن إلى -دقٌقة لتصل لٌلة األحد        األحد والتً تقدر بـ-السبت

األربعاء  -دقٌقة ولٌلة الثالثاء 578.71الثالثاء -لٌالً االثنٌن فً حٌن تبقى منتظمة

دقٌقة. كما ٌنام التالمٌذ فً نفس الساعة  571.84الخمٌس -دقٌقة ولٌلة األربعاء 573.46

مدة  ارتفاعالسبت -الجمعة والجمعة-المعتادة نصؾ ٌوم راحة وتسجل فً لٌالً الخمٌس

دقٌقة بحٌث ٌحاول التالمٌذ تدارك التعب.  684.18و  643.97الّنوم اللٌلً والتً تقدر بـ 
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دقٌقة كل لٌلة من لٌالً  591.78سنة حوالً 11-11ٌنام التالمٌذ البالؽٌن من العمر 

لدى نفس الفئة العمرٌة والتً تقدر بـ  Testuاألسبوع وبمقارنة هذه المدة بالتً توصل إلٌها 

 .Marouf & al, 2013)ٚسد فٟ: )أ دقٌقة ٌتضح أّن هؤالء التالمٌذ ٌنامون أقل 595

( بأّن متوسط مدة الّنوم اللٌلً لدى التالمٌذ 8114فً حٌن بٌنت نتائج دراسة )نوفل، 

دقٌقة لدى التالمٌذ       دقٌقة وبـ        المتمدرسٌن بوالٌة الجزائر تقدر بـ 

أّن على  نتائج هذه الّدراسة  كشفتالمتمدرسٌن بوالٌة ؼرداٌة  وهً مدة منخفضة، كما 

السبت وذلك -الجمعة ولٌلة الجمعة -التالمٌذ ٌنامون أكثر قبل أٌام اإلستراحة لٌلة الخمٌس

ل أٌام الّدراسة بسبب بسبب اإلرهاق وإلستعادة القوى وتعوٌض نقص مدة النوم اللٌلً خال

من خالل مقارنة متوسط مدة  اتضحخول إلى القسم )الساعة الثامنة صباحا(. وساعات الد

وم اللٌلً بٌن التالمٌذ المتمدرسٌن بوالٌة الجزائر والتالمٌذ المتمدرسٌن بوالٌة ؼرداٌة أّن النّ 

 تالمٌذ والٌة ؼرداٌة ٌنامون أقل من تالمٌذ والٌة الجزائر.
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الشمال فً لتالمٌذ المتمدرسٌن با التغٌرات الٌومٌة واألسبوعٌة لسلوك داخل القسم لدى

 والٌة تمنراست.فً  بالجنوبوالٌة تٌزي وزو و

المتمدرسٌن  ابتدائً الخامسة تالمٌذ السنة لدىداخل القسم  سلوكاتل ات الٌومٌةتغٌرال - 

  :والٌة تٌزي وزوالشمال فً ب

 

المتمدرسٌن  ابتدائً الخامسة تالمٌذ السنةداخل القسم لدى  سلوكاتل ات الٌومٌةتؽٌرال :(65جدول رقم )

 بالشمال فً والٌة تٌزي وزو

                 الربع
 

 السلوكات

 الربع األول
 سا16إلى سا 8

 الربع الثانً
 إلى سا16

 سا12

 الربع الثالث
 إلىسا  13

 سا15

 الربع الرابع
 إلى سا15

 سا16

 1789 1779 8713 4763 سلوكات عدم الٌقظة

سلوكات اإلضطراب 
 اإلنفعالو

8789 4748 5754 7714 

تالمٌذ دى االنفعال لو سلوكات االضطرابسلوكات عدم الٌقظة و (65رقم ) جدولالٌبٌن  

ٌظهر من خالله إرتفاع سلوكات عدم ئً المتمدرسٌن بوالٌة تٌزي وزو والسنة الخامسة إبتدا

            (    ) ذلك بمتوسط( و سا11سا إلى  8الربع األول أي من الساعة )الٌقظة فً 

( فً الربع     ( فً الربع الثانً و)     وسط )الثالث بمتو منخفضة فً الربع الثانًو

أما بالنسبة لسلوكات اإلضطراب  (،    الثالث لتنخفض أكثر فً الربع الرابع بمتوسط )

منخفضة فً و  (    ) ٌقدر بـ فً الربع األول بمتوسط أكثر اإلنفعال ٌظهر بأّنها مرتفعةو

( 5754) ٌقدر بـ بمتوسط الثالث الربع ترتفع فًو (    الثانً بمتوسط ٌقدر بـ )الربع 

 .(7714) بمتوسط ٌقدر بـ الربع الرابع لترتفع قلٌال فً 
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 ابتدائً الخامسة تالمٌذ السنةداخل القسم لدى  سلوكاتل ات الٌومٌةتؽٌرال ٌوضح :(14منحنى بٌانً رقم )

 المتمدرسٌن بالشمال فً والٌة تٌزي وزو

          

سلوكات االضطراب واالنفعال داخل  ( بأنّ 14الرسم البٌانً رقم )ٌظهر من خالل      

القسم مرتفعة أكثر لدى تالمٌذ السنة الخامسة ابتدائً المتمدرسٌن بالشمال فً والٌة تٌزي 

وزو بحٌث تكون مرتفعة فً الربع األّول وتنخفض بكثٌر فً الربع الثانً وترتفع فً الربع 

أّن سلوكات عدم المنحنى الثالث وترتفع بقلٌل فً الربع الرابع، كما ٌظهر من خالل هذا 

نفعال بحٌث تكون مرتفعة قلٌال فً الٌقظة منخفضة بالمقارنة بسلوكات اإلضطراب واإل

الربع األّول وتنخفض فً الربع الثانً كما تنخفض بقلٌل فً الربع الثالث لتنخفض أكثر فً 

 الربع الرابع. 

داخل  سلوكاتل ات الٌومٌةتؽٌرفً التبٌن من خالل التحلٌل اإلحصائً أّن الفروق المالحظة 

أّنها ذات  والٌة تٌزي وزوالشمال فً المتمدرسٌن ب ابتدائً الخامسة تالمٌذ السنة لدىالقسم 

 . α0,05 (F (3)=5,49 ; P<.00 .S) داللة إحصائٌة
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المتمدرسٌن  ابتدائً الخامسة تالمٌذ السنةداخل القسم لدى  سلوكاتل ات الٌومٌةتغٌرال -2

 :بالجنوب فً والٌة تمنراست

 

 ابتدائً الخامسة تالمٌذ السنةداخل القسم لدى  سلوكاتل ات الٌومٌةتؽٌرالٌوضح  :(66جدول رقم )

 تمنراستفً والٌة  جنوبالمتمدرسٌن بال

 الربع            
 السلوكات

 الربع األول
 سا16إلى سا 8

 الربع الثانً
 سا  12إلى  سا16

 الثالثالربع 
إلى  سا13
 سا15

 الربع الرابع
إلى  سا15
 سا16

 4717 1718 1738 8754 سلوكات عدم الٌقظة

 1751 6733 8796 6746 اإلنفعالسلوكات اإلضطراب و

تالمٌذ نفعال لدى ( سلوكات عدم الٌقظة وسلوكات االضطراب واإل66رقم ) ٌبٌن الجدول  

ٌظهر من خالله إرتفاع سلوكات عدم تمنراست وائً المتمدرسٌن بوالٌة السنة الخامسة إبتد

             (8754سا ( وذلك بمتوسط ٌقدر بـ )11سا إلى  8الٌقظة فً الربع األول أي من الساعة )

سا إلى 13سا ( و من )18سا إلى 11الثالث أي من الساعة )ومنخفضة فً الربع الثانً و

( فً الربع الثالث لترتفع أكثر 1718( فً الربع الثانً و)1738سا( بمتوسط  ٌقدر بـ )15

أما بالنسبة  (،4717سا( بمتوسط  ٌقدر بـ )16سا إلى 15فً الربع الرابع أي من الساعة )

اإلنفعال ٌظهر بأّنها مرتفعة فً الربع األول بمتوسط  ٌقدر بـ لسلوكات اإلضطراب و

الربع الثالث ( لترتفع فً 8796منخفضة فً الربع الثانً بمتوسط ٌقدر بـ  )( و6746)

 .(1751تنخفض أكثر فً الربع الرابع بمتوسط ٌقدر بـ )( و6733بمتوسط ٌقدر بـ )
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 ابتدائً الخامسة تالمٌذ السنةداخل القسم لدى  سلوكاتل ات الٌومٌةتؽٌرالٌوضح  :(15منحنى بٌانً رقم )

 المتمدرسٌن بالجنوب فً والٌة تمنراست

       

( بأّن سلوكات االضطراب واالنفعال داخل القسم 15البٌانً رقم )ٌظهر من خالل الرسم 

مرتفعة أكثر لدى تالمٌذ السنة الخامسة ابتدائً المتمدرسٌن بالجنوب فً والٌة تمنراست 

بحٌث تكون مرتفعة فً الربع األّول وتنخفض بكثٌر فً الربع الثانً وترتفع من جدٌد فً 

رابع، كما ٌظهر من خالل هذا المنحنى أّن سلوكات الربع الثالث لتنخفض أكثر فً الربع ال

عدم الٌقظة منخفضة بالمقارنة بسلوكات االضطراب واالنفعال بحٌث تكون مرتفعة قلٌال فً 

الربع األّول وتنخفض فً الربع الثانً كما تنخفض بقلٌل فً الربع الثالث لترتفع أكثر فً 

 الربع الرابع. 

 سلوكاتل ات الٌومٌةتؽٌرفً الّن الفروق المالحظة تبٌن من خالل التحلٌل اإلحصائً أ

بالجنوب فً والٌة تمنراست المتمدرسٌن  ابتدائً الخامسة تالمٌذ السنة لدىداخل القسم 

 . α0,05 (F (3)=24,37 ; P<.00 S) أّنها ذات داللة إحصائٌة
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خالل الٌوم لدى التالمٌذ المتمدرسٌن  المدرسً وضعمؤشرات سلوكات االنفصال عن المقارنة  -3

 :والٌة تمنراستالمتمدرسٌن بالجنوب فً والٌة تٌزي وزو ول فً امبالش

 

خالل الٌوم لدى  المدرسً وضعمؤشرات سلوكات االنفصال عن المقارنة  ٌوضح :(67جدول رقم )

 التالمٌذ المتمدرسٌن بوالٌة تٌزي وزو ووالٌة تمنراست

بأّن تالمٌذ والٌة تٌزي وزو ٌجدون صعوبة للتكٌؾ مع  ( 67ٌظهر من خالل الجدول رقم )

لدى تالمٌذ والٌة تٌزي  الٌومً لعدم التكٌؾ اإلجمالًالمؤشر بالنظر إلى الوضع المدرسً و

لدى تالمٌذ  الٌومً لعدم التكٌؾ اإلجمالًالمؤشر ب هتمقارنبو      وزو والذي ٌقدربـ 

ست ارنلمتمدرسٌن بوالٌة تمالتالمٌذ ا أنبٌتضح       تمنراست الذي ٌقدر بـ  والٌة

 .خالل الٌوم المدرسً المدرسً وضعٌتكٌفون مع ال
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خالي ا١ٌَٛ  ٟاٌّذسع١ ٛظغٔفصاي ػٓ اٌِماسٔح ِإششاخ عٍٛواخ االٌوضح  :(16منحنى بٌانً رقم )

 ٌذٜ اٌرال١ِز اٌّرّذسع١ٓ تٛال٠ح ذ١ضٞ ٚصٚ ٚٚال٠ح ذّٕشاعد

             

( بأّن تالمٌذ والٌة تٌزي وزو ٌظهرون سلوكات   ٌظهر من خالل الرسم البٌانً رقم )

عدم التكٌؾ مع الوضع المدرسً أكثر من تالمٌذ والٌة تمنراست وهذا ما ٌدل على أّنهم أقل 

سً خالل الٌوم مقارنة بتالمٌذ والٌة تمنراست الذٌن ٌتكٌفون أحسن مع الوضع المدر اتكٌف

 مع الوضع المدرسً خالل الٌوم.

المؤشرات اإلجمالٌة لعدم  تبٌن من خالل التحلٌل اإلحصائً أّن الفروق المالحظة بٌن

)فً والٌة تٌزي  المتمدرسٌن بالشمال  لدى التالمٌذالتكٌؾ مع الوضع المدرسً خالل الٌوم 

         أّنها ذات داللة إحصائٌة )فً والٌة تمنراست( المتمدرسٌن بالجنوبوزو( و

  α0,05 (F   5)=  0, 5 ; P<.00 .S).   
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فً  المتمدرسٌن ابتدائً الخامسة تالمٌذ السنة داخل القسم لدى سلوكاتل ات األسبوعٌةتغٌرال -7

  :تٌزي وزوبوالٌة  الشمال

 

 ابتدائً الخامسة تالمٌذ السنة داخل القسم لدى سلوكاتل ات األسبوعٌةتؽٌرالٌوضح  :(68جدول رقم )

 المتمدرسٌن فً الشمال بوالٌة تٌزي وزو

 األٌام

 السلوكات
 الخمٌس األربعاء اإلثنٌن األحد

 8746 3789 8711 8796 سلوكات عدم الٌقظة

 5751 6714 6781 5751 اإلنفعالسلوكات اإلضطراب و

 

تكون فسلوكات تعرؾ تؽٌرا خالل أٌام األسبوع الأّن  (68رقم ) ٌظهر من خالل الجدول 

 8796ٌوم االثنٌن بمتوسط ٌقدر بـ )ٌقظة مستقرة نوعا ما ٌوم األحد وسلوكات عدم ال

( تنخفض قلٌال 3789) بمتوسط ٌقدر بـتبلػ أقصى حّدها لترتفع ٌوم األربعاء و  (8711و

االنفعال فهً فٌما ٌخص سلوكات االضطراب وو ،( 8746بمتوسط ٌقدر بـ ) ٌوم الخمٌس

األحد (  ٌوم 5751)بمتوسط ٌقدر بـ  تكون مقارنة بسلوكات عدم الٌقظة و مرتفعةتكون 

( لتنخفض قلٌال ٌوم األربعاء 6781تبلػ أقصى حّدها بمتوسط ٌقدر بـ )لترتفع ٌوم االثنٌن و

  .(5751بمتوسط ٌقدر بـ )الخمٌس تناقصا ٌوم تزٌد (  و6714بمتوسط ٌقدر بـ )
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 ابتدائً الخامسة تالمٌذ السنة داخل القسم لدى سلوكاتل ات األسبوعٌةتؽٌرالٌوضح  :(17محنى بٌانً رقم )

 المتمدرسٌن فً الشمال بوالٌة تٌزي وزو

               

( بأّن سلوكات عدم الٌقظة وسلوكات 17ٌظهر من خالل الرسم البٌانً رقم )      

 ابتدائً الخامسة تالمٌذ السنة لدىاالضطراب واالنفعال تعرؾ تؽٌرات خالل أٌام األسبوع 

بحٌث تكون سلوكات اإلضطراب واإلنفعال  فً الشمال بوالٌة تٌزي وزو المتمدرسٌن

إلثنٌن وتعرؾ مرتفعة ٌوم األحد )الٌوم األّول فً األسبوع المدرسً( وترتفع أكثر ٌوم ا

إنخفاض طفٌؾ ٌوم األربعاء وتنخفض أكثر ٌوم الخمٌس فً حٌن ٌظهر من خالل نفس 

المنحنى بأّن سلوكات عدم الٌقظة تكون منخفضة مقارنة بسلوكات اإلضطراب واإلنفعال 

فتكون مرتفعة قلٌال ٌوم األحد الٌوم األّول فً األسبوع المدرسً وتنخفض ٌوم اإلثنٌن 

 م األربعاء وتنخفض من جدٌد ٌوم الخمٌس.لترتفع أكثر ٌو

 سلوكاتل ات األسبوعٌةتؽٌرفً التبٌن من خالل التحلٌل اإلحصائً أّن الفروق المالحظة    

بالشمال فً والٌة تٌزي وزو المتمدرسٌن  ابتدائً الخامسة تالمٌذ السنة لدىداخل القسم 

 .α0,05 (F (3)=0.24 ; P<.86 .NS) إحصائٌة اللةد لها لٌس
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المتمدرسٌن فً  ابتدائً الخامسة تالمٌذ السنة داخل القسم لدى سلوكاتل ات األسبوعٌةتغٌرال -5

 :الجنوب بوالٌة تمنراست

 

 ابتدائً الخامسة تالمٌذ السنة داخل القسم لدى سلوكاتل ات األسبوعٌةتؽٌرالٌوضح  :(69جدول رقم )

 المتمدرسٌن فً الجنوب بوالٌة تمنراست

 األٌام

 السلوكات
 الخمٌس األربعاء اإلثنٌن األحد

 1775 1754 1763 1713 سلوكات عدم الٌقظة

 8751 8788 4785 7763 اإلنفعالسلوكات اإلضطراب و

أّن السلوكات تعرؾ تؽٌرا خالل أٌام األسبوع فتكون  (69رقم ) ٌظهر من خالل الجدول 

قدر ت اتبمتوسط األربعاءٌوم و ٌوم االثنٌنٌقظة مستقرة نوعا ما ٌوم األحد وسلوكات عدم ال

ٌخص ، وفٌما (1775بمتوسط ٌقدر بـ ) الخمٌسٌوم  لتنخفض ( 1754و 1763و  1713بـ )

تكون  فعة مقارنة بسلوكات عدم الٌقظة واالنفعال فهً تكون مرتسلوكات االضطراب و

( لتنخفض 4785ٌوم االثنٌن بمتوسط ٌقدر بـ ) نخفضٌوم األحد لت (7763بمتوسط ٌقدر بـ )

تزٌد تناقصا ٌوم الخمٌس بمتوسط ٌقدر بـ (  و8788ٌوم األربعاء بمتوسط ٌقدر بـ ) أكثر

(8751). 
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 الخامسة تالمٌذ السنة داخل القسم لدى سلوكاتل ات األسبوعٌةتؽٌرال ٌوضح :(18) منحنى بٌانً رقم

 المتمدرسٌن فً الجنوب بوالٌة تمنراست ابتدائً

 

( بأّن سلوكات عدم الٌقظة وسلوكات االضطراب 18البٌانً رقم )ٌظهر من خالل الرسم 

 المتمدرسٌن ابتدائً الخامسة تالمٌذ السنة لدىواالنفعال تعرؾ تؽٌرات خالل أٌام األسبوع 

بحٌث تكون سلوكات اإلضطراب واإلنفعال مرتفعة ٌوم األحد  فً الجنوب بوالٌة تمنراست

خفض ٌوم اإلثنٌن لتنخفض أكثر ٌوم األربعاء )الٌوم األّول فً األسبوع المدرسً( وتن

وتواصل فً اإلنخفاض ٌوم الخمٌس فً حٌن ٌظهر من خالل نفس المنحنى بأّن سلوكات 

عدم الٌقظة تكون منخفضة مقارنة بسلوكات اإلضطراب واإلنفعال بحٌث تكون منخفضة 

بقلٌل ٌوم األربعاء  ٌوم األحد الٌوم األّول فً األسبوع المدرسً وترتفع ٌوم اإلثنٌن لتنخفض

 وتنخفض أكثر ٌوم الخمٌس.

 ات األسبوعٌةتؽٌرفً التبٌن من خالل التحلٌل اإلحصائً أّن الفروق المالحظة    

بالجنوب فً والٌة المتمدرسٌن  ابتدائً الخامسة تالمٌذ السنة لدىداخل القسم  سلوكاتل

 .α0,05 (F (3)=8,19 ; P<.00  S) أّنها ذات داللة إحصائٌةتمنراست 
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خالل األسبوع لدى التالمٌذ  المدرسً وضعمؤشرات سلوكات االنفصال عن المقارنة   -6

 ست:ارنالمتمدرسٌن بوالٌة تٌزي وزو ووالٌة تم

 

خالل األسبوع  المدرسً وضعمؤشرات سلوكات االنفصال عن المقارنة ٌوضح  :(76جدول رقم )

 ستارنلدى التالمٌذ المتمدرسٌن بوالٌة تٌزي وزو ووالٌة تم
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خالي  اٌّذسعٟ اٌٛظغِإششاخ عٍٛواخ االٔفصاي ػٓ ٠ٛظخ ِماسٔح  :(19منحنى بٌانً رقم )

 عداشٕاألعثٛع ٌذٜ اٌرال١ِز اٌّرّذسع١ٓ تٛال٠ح ذ١ضٞ ٚصٚ ٚٚال٠ح ذّ

        

( بأّن المؤشر اإلجمالً األسبوعً لعدم التكٌؾ مع 19ٌظهر من خالل الرسم البٌانً رقم )

مقارنة بتالمٌذ والٌة منخفض  الوضع المدرسً خالل األسبوع لدى تالمٌذ والٌة تمنراست

ٌدل على أّنهم أكثر تكٌفا مع الوضع المدرسً خالل األسبوع مقارنة تٌزي وزو وهذا ما 

   .بتالمٌذ والٌة تٌزي وزو الذٌن ٌعانون من عدم التكٌؾ مع الوضع المدرسً خالل األسبوع

المؤشرات اإلجمالٌة لعدم  تبٌن من خالل التحلٌل اإلحصائً أّن الفروق المالحظة بٌن

)فً والٌة  المتمدرسٌن بالشمال  لدى التالمٌذبوع التكٌؾ مع الوضع المدرسً خالل األس

أّنها ذات داللة إحصائٌة عند  )فً والٌة تمنراست( المتمدرسٌن بالجنوبتٌزي وزو( و

 .(α0,05 (F   5)=  ,0  ; P<.00 .S مستوى الداللة

 تحلٌل وتفسٌر النتائج الخاصة بالسلوك داخل القسم:  

التؽٌرات الٌومٌة واألسبوعٌة لسلوكات نهدؾ من خالل هذه الدراسة إلى التعرؾ على 

لدى تالمٌذ السنة الخامسة ابتدائً المتمدرسٌن بوالٌتً تٌزي وزو وتمنراست  داخل القسم

  .تؽٌرات السلوك داخل القسم فً المناطق الشمالٌة والجنوبٌةبهدؾ المقارنة بٌن 
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ػشض ٚ ِٕالشح إٌرائج                                                        اٌفصً اٌشاتغ     
 

5 7 
 

بأّن سلوكات االضطراب واالنفعال داخل القسم مرتفعة أكثر لدى نتائج هذه الدراسة  تشٌر 

تالمٌذ السنة الخامسة ابتدائً المتمدرسٌن بالشمال فً والٌة تٌزي وزو بحٌث تكون مرتفعة 

تفع بقلٌل فً فً الربع األّول وتنخفض بكثٌر فً الربع الثانً وترتفع فً الربع الثالث وتر

بالمقارنة  أّن سلوكات عدم الٌقظة منخفضةب ذا المنحنىمن خالل ه ظهرالربع الرابع، كما 

نفعال بحٌث تكون مرتفعة قلٌال فً الربع األّول وتنخفض فً بسلوكات اإلضطراب واال

 الربع الثانً كما تنخفض بقلٌل فً الربع الثالث لتنخفض أكثر فً الربع الرابع. 

داخل  سلوكاتل ات الٌومٌةتؽٌرلفً اتبٌن من خالل التحلٌل اإلحصائً أّن الفروق المالحظة 

أّنها ذات  والٌة تٌزي وزوالشمال فً المتمدرسٌن ب ابتدائً الخامسة تالمٌذ السنة لدىالقسم 

 . α0,05 (F (3)=5,49 ; P<.00 .S) داللة إحصائٌة

بأّن سلوكات االضطراب واالنفعال داخل القسم مرتفعة أكثر لدى تالمٌذ السنة  وّا ذث١ّٓ

الخامسة ابتدائً المتمدرسٌن بالجنوب فً والٌة تمنراست بحٌث تكون مرتفعة فً الربع 

األّول وتنخفض بكثٌر فً الربع الثانً وترتفع من جدٌد فً الربع الثالث لتنخفض أكثر فً 

من خالل هذه النتائج أّن سلوكات عدم الٌقظة منخفضة بالمقارنة  اتضحالربع الرابع، كما 

بسلوكات االضطراب واالنفعال بحٌث تكون مرتفعة قلٌال فً الربع األّول وتنخفض فً 

من  ظهرالربع الثانً كما تنخفض بقلٌل فً الربع الثالث لترتفع أكثر فً الربع الرابع. 

داخل القسم  سلوكاتل ات الٌومٌةتؽٌرفً الظة خالل التحلٌل اإلحصائً أّن الفروق المالح

أّنها ذات داللة بالجنوب فً والٌة تمنراست المتمدرسٌن  ابتدائً الخامسة تالمٌذ السنة لدى

 . α0,05 (F (3)=24,37 ; P<.00 S) إحصائٌة

إلى أّن متوسط سلوكات  7   سنة  دراستها ًف)معروؾ( الباحثة   إلٌه توصلت وهذا ما

رتفع فً الربع األّول أي من الساعة الّثامنة ونصؾ إلى الساعة وإنفعال تضطراب اإل

العاشرة صباحا وفً الربع الّثالث أي من الّساعة الواحدة ونصؾ بعد الزوال إلى الّساعة 

الّثالثة بعد الظهر، وٌنخفض متوسط سلوكات االضطراب واالنفعال فً الربع الّثانً أي من 

 عة الّثانٌة زواال.الّساعة العاشرة إلى السا
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بأّن تالمٌذ والٌة تٌزي وزو ٌظهرون سلوكات عدم التكٌؾ مع  دراسةهذه ال نتائج كشفت

مع  االوضع المدرسً أكثر من تالمٌذ والٌة تمنراست وهذا ما ٌدل على أّنهم أقل تكٌف

الوضع المدرسً خالل الٌوم مقارنة بتالمٌذ والٌة تمنراست الذٌن ٌتكٌفون أحسن مع 

 المدرسً خالل الٌوم. الوضع

المؤشرات اإلجمالٌة لعدم  تبٌن من خالل التحلٌل اإلحصائً أّن الفروق المالحظة بٌنكما 

)فً والٌة تٌزي  المتمدرسٌن بالشمال  لدى التالمٌذالتكٌؾ مع الوضع المدرسً خالل الٌوم 

 أّنها ذات داللة إحصائٌة )فً والٌة تمنراست( المتمدرسٌن بالجنوبوزو( و

α0,05 (F   5)=  0, 5 ; P<.00 .S).  

بأّن سلوكات عدم الٌقظة  ظهروفٌما ٌخص التؽٌرات األسبوعٌة لسلوكات داخل القسم 

 تالمٌذ السنة لدىوسلوكات االضطراب واالنفعال تعرؾ تؽٌرات خالل أٌام األسبوع 

بحٌث تكون سلوكات اإلضطراب  فً الشمال بوالٌة تٌزي وزو المتمدرسٌن ابتدائً الخامسة

واإلنفعال مرتفعة ٌوم األحد )الٌوم األّول فً األسبوع المدرسً( وترتفع أكثر ٌوم اإلثنٌن 

ٌوم األربعاء وتنخفض أكثر ٌوم الخمٌس فً حٌن ٌظهر من خالل  اطفٌف اوتعرؾ إنخفاض

اب نفس المنحنى بأّن سلوكات عدم الٌقظة تكون منخفضة مقارنة بسلوكات اإلضطر

واإلنفعال فتكون مرتفعة قلٌال ٌوم األحد الٌوم األّول فً األسبوع المدرسً وتنخفض ٌوم 

 اإلثنٌن لترتفع أكثر ٌوم األربعاء وتنخفض من جدٌد ٌوم الخمٌس.

 سلوكاتل ات األسبوعٌةتؽٌرفً التبٌن من خالل التحلٌل اإلحصائً أّن الفروق المالحظة    

أّنها بالشمال فً والٌة تٌزي وزو المتمدرسٌن  ابتدائً الخامسة تالمٌذ السنة لدىداخل القسم 

 .α0,05 (F (3)=0.24 ; P<.86 .NS) لة إحصائٌااد تلٌس

سلوكات عدم الٌقظة وسلوكات االضطراب واالنفعال تؽٌرات خالل أٌام  تعرؾكما   

بحٌث  فً الجنوب بوالٌة تمنراست المتمدرسٌن ابتدائً الخامسة تالمٌذ السنة لدىاألسبوع 

تكون سلوكات اإلضطراب واإلنفعال مرتفعة ٌوم األحد )الٌوم األّول فً األسبوع المدرسً( 

فً اإلنخفاض ٌوم الخمٌس فً  تستمروتنخفض ٌوم اإلثنٌن لتنخفض أكثر ٌوم األربعاء و

ارنة حٌن ٌظهر من خالل نفس المنحنى بأّن سلوكات عدم الٌقظة تكون منخفضة مق
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تكون منخفضة ٌوم األحد الٌوم األّول فً األسبوع فبسلوكات اإلضطراب واإلنفعال 

تبٌن المدرسً وترتفع ٌوم اإلثنٌن لتنخفض بقلٌل ٌوم األربعاء وتنخفض أكثر ٌوم الخمٌس. 

داخل  سلوكاتل ات األسبوعٌةتؽٌرفً المن خالل التحلٌل اإلحصائً أّن الفروق المالحظة 

أّنها ذات بالجنوب فً والٌة تمنراست المتمدرسٌن  ابتدائً الخامسة ذ السنةتالمٌ لدىالقسم 

 .α0,05 (F (3)=8,19 ; P<.00  S) داللة إحصائٌة

وبالنظر إلى المؤشر اإلجمالً األسبوعً لعدم التكٌؾ مع الوضع المدرسً خالل األسبوع 

تٌزي وزو وهذا ما  أّنه منخفض مقارنة بتالمٌذ والٌةب ٌظهر لدى تالمٌذ والٌة تمنراست

ٌدل على أّنهم أكثر تكٌفا مع الوضع المدرسً خالل األسبوع مقارنة بتالمٌذ والٌة تٌزي 

  وزو الذٌن ٌعانون من عدم التكٌؾ مع الوضع المدرسً خالل األسبوع .

المؤشرات اإلجمالٌة لعدم  تبٌن من خالل التحلٌل اإلحصائً أّن الفروق المالحظة بٌن

)فً والٌة المتمدرسٌن بالشمال  لدى التالمٌذالمدرسً خالل األسبوع  التكٌؾ مع الوضع

 أّنها ذات داللة إحصائٌة )فً والٌة تمنراست( المتمدرسٌن بالجنوبتٌزي وزو( و

α0,05  (F   5)=  ,0  ; P<.00 .S). 

والثقافٌة وعلٌه ٌظهر من خالل النتائج المتوصل إلٌها فً هذه الدراسة بأّن العوامل المناخٌة 

أن تؤثر على التؽٌرات الٌومٌة واألسبوعٌة لسلوكات داخل  هااالجتماعٌة لكل منطقة ٌمكن

   القسم. 

فٌما ٌخص التؽٌرات  7   من خالل الدراسة التً قامت بها الباحثة معروؾ سنة  اتضح

فع األسبوعٌة بأّن سلوكات االضطراب واإلنفعال ترتفع ٌوم الّسبت وتنخفض ٌوم األحد وترت

من جدٌد ٌوم الثالثاء وتنخفض ٌوم األربعاء، أّما سلوكات عدم الٌقظة ترتفع ٌوم الّسبت 

 (.7   ) معروؾ، والثالثاء وتنخفض ٌوم األحد واألربعاء 

مشروع فً  8113دوقة، خلفان، تمجٌات( سنة  ،Testu )معروؾ،توصل كل من كما 

بحث حول الوتٌرة المدرسٌة من خالل دراسة السلوك داخل القسم لدى التالمٌذ البالؽٌن من 

سنة إلى أّن متوسط المؤشر اإلجمالً الٌومً للتكٌؾ مع الحالة المدرسٌة  11-11العمر 
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أّن ب تبٌندقٌقة وعلٌه  371.65والمؤشر االجمالً األسبوعً ٌقدر بـ  378.57ٌقدر بـ 

مٌذ ٌتكٌفون مع الحالة المدرسٌة ونمط التوقٌت المدرسً المقترح أو المفروض هؤالء التال

 .Marouf & al, 2013))أٚسد فٟ: علٌهم سواء خالل الٌوم أو خالل األسبوع المدرسً 

من خاللها  ظهرطفل برٌطانً  11738ومساعدٌه بدراسة على   8113سنة  Kellyقام 

داءات الّضعٌفة كما ٌتبع الحرمان من الّنوم فً الٌوم أّن عدم انتظام ساعات الّنوم ترتبط باأل

ٌمكن للمتعلم أن ٌكون  الوضع المدرسً. فكٌؾ معكثرة سلوكات عدم التوافق بالموالً 

وفً كل لٌلة ٌشاهد الّتلفاز لساعات متأخرة،  المدرسة إذا تم إٌقاظه باكرا كل صباحفعال فً 

وٌتأرجح سلوكه فً القسم بٌن الالّمباالة، عدم االهتمام،  ن ٌستفٌد من مدة الّنوم الّشخصٌةفل

 (. Testu, 2015)أٚسد فٟ: الّنعاس، العدوان، االضطراب أو فرط الّنشاط

ارنة المؤشر اإلجمالً الٌومً ( من خالل مق8114، لعسلًفً حٌن بٌنت نتائج دراسة )

المتمدرسٌن بوالٌة سبوعً لعدم تكٌؾ التالمٌذ مع الوضع المدرسً بٌن التالمٌذ واأل

       والتالمٌذ المتمدرسٌن بوالٌة ؼرداٌة والذي قدر بـ  111الجزائر والذي قدر بـ 

أّن التالمٌذ المتمدرسٌن بوالٌة ؼرداٌة ٌجدون صعوبة فً التكٌؾ مع الوضع المدرسً 

خالل الٌوم واألسبوع فً حٌن ٌتكٌؾ التالمٌذ المتمدرسٌن بوالٌة الجزائر أحسن مع الوضع 

المدرسً خالل الٌوم وخالل األسبوع. توصلت هذه الدراسة إلى أّن نظام الّدوام الواحد 

ؼرداٌة ال ٌحترم وتٌرة التالمٌذ النفسٌة والبٌولوجٌة لذا ٌجب إعادة النظر المطبق فً والٌة 

فً هذا التوقٌت والبحث عن توقٌت مدرسً ٌتماشى معهم وٌخدم وتٌرتهم. كما بٌنت هذه 

النتائج أّنه ال ٌمكن تطبٌق نفس تنظٌم الوقت المدرسً فً منطقتٌن مختلفتٌن وأّن عامل 

 تؽٌرات الٌومٌة واألسبوعٌة للسلوكات داخل القسم.  الموقع والثقافة ٌؤثر على ال
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 حوصلة النتائج المتوصل إلٌها فً هذه الدراسة: 

اعتمدنا فً هذه الدراسة على مجموعة من االختبارات اإلحصائٌة الختبار مدى صحة 

 الفرضٌات التالٌة: 

مٌذ المتمدرسٌن فً تتؽٌر أداءات االنتباه خالل ساعات الٌوم لدى التالالفرضٌة األولى:  -

 السنة الخامسة ابتدائً بوالٌة تٌزي وزو. 

تتؽٌر أداءات االنتباه خالل ساعات الٌوم لدى التالمٌذ المتمدرسٌن فً الفرضٌة الثانٌة:  -

 السنة الخامسة ابتدائً بوالٌة تمنراست.

توجد فروق دالة إحصائٌا فً األداءات الٌومٌة لالنتباه خالل ساعات الفرضٌة الثالثة:  -

 .بوالٌتً تٌزي وزو وتمنراستالمتمدرسٌن فً الّسنة الخامسة إبتدائً  التالمٌذالٌوم بٌن 

لدى التالمٌذ المتمدرسٌن فً تتؽٌر أداءات االنتباه خالل أٌام األسبوع الفرضٌة الرابعة:  -

 الٌة تٌزي وزو.السنة الخامسة ابتدائً بو

لدى التالمٌذ المتمدرسٌن فً الفرضٌة الخامسة: تتؽٌر أداءات االنتباه خالل أٌام األسبوع  -

 السنة الخامسة ابتدائً بوالٌة تمنراست.

توجد فروق دالة إحصائٌا فً أداءات االنتباه خالل أٌام األسبوع بٌن  الفرضٌة السادسة: -

 .بوالٌتً تٌزي وزو وتمنراستالمتمدرسٌن فً الّسنة الخامسة إبتدائً  التالمٌذ

لدى التالمٌذ المتمدرسٌن فً تتؽٌر مدة الّنوم اللٌّلً خالل أٌام األسبوع  الفرضٌة السابعة: -

 السنة الخامسة ابتدائً بوالٌة تٌزي وزو.

دى التالمٌذ المتمدرسٌن فً لتتؽٌر مدة الّنوم اللٌّلً خالل أٌام األسبوع الفرضٌة الثامنة:  -

 السنة الخامسة ابتدائً بوالٌة تمنراست.

توجد فروق دالة إحصائٌا فً تؽٌرات مدة الّنوم اللٌّلً خالل أٌام الفرضٌة التاسعة:  -

 .بوالٌتً تٌزي وزو وتمنراستالمتمدرسٌن فً الّسنة الخامسة إبتدائً  التالمٌذبٌن األسبوع 

لدى التالمٌذ المتمدرسٌن فً تتؽٌر السلوكات داخل القسم خالل الٌوم الفرضٌة العاشرة:  -

 السنة الخامسة ابتدائً بوالٌة تٌزي وزو.
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لدى التالمٌذ المتمدرسٌن تتؽٌر السلوكات داخل القسم خالل الٌوم  الفرضٌة الحادٌة عشرة: -

 . فً السنة الخامسة ابتدائً بوالٌة تمنراست

توجد فروق دالة إحصائٌا فً التؽٌرات الٌومٌة للسلوكات داخل الفرضٌة الثانٌة عشرة:  -

 .بوالٌتً تٌزي وزو وتمنراستالمتمدرسٌن فً الّسنة الخامسة إبتدائً  القسم بٌن التالمٌذ

لدى المتعلمٌن تتؽٌر السلوكات داخل القسم خالل أٌام األسبوع  :ّثالثة عشرةالفرضٌة ال -

 ئً بوالٌة تٌزي وزو.المتمدرسٌن فً السنة الخامسة ابتدا

لدى التالمٌذ تتؽٌر السلوكات داخل القسم خالل أٌام األسبوع  الفرضٌة الّرابعة عشرة: -

 المتمدرسٌن فً السنة الخامسة ابتدائً بوالٌة تمنراست.

توجد فروق دالة إحصائٌا فً التؽٌرات األسبوعٌة للسلوكات  الفرضٌة الخامسة عشرة: -

بوالٌتً تٌزي وزو المتمدرسٌن فً الّسنة الخامسة إبتدائً  داخل القسم بٌن التالمٌذ

 .وتمنراست

خالل ساعات  نتباهاال تتؽٌر أداءات :التً مفادها الفرضٌة األولى تحققمدى  الختبار -

 الٌوم لدى التالمٌذ المتمدرسٌن فً السنة الخامسة ابتدائً بوالٌة تٌزي وزو. 

ٚػ١ٍٗ ذث١ٓ ِٓ خالي  α0,05 (F(3)=0,19; P<.89 NS)( والذي قدرت قٌمتهFطبقنا إختبار ) 

ّْ اٌرغ١شاخ ا١ِٛ١ٌح ألداءاخ االٔرثاٖ ٌذٜ اٌرال١ِز اٌّرّذسع١ٓ فٟ اٌغٕح  اٌرذ١ًٍ اإلدصائٟ أ

اٌخاِغح اترذائٟ تٛال٠ح ذ١ضٞ ٚصٚ ١ٌظ ٌٙا دالٌح ئدصائ١ح ٚػ١ٍٗ ذشفط اٌفشظ١ح األٌٚٝ 

خالل ساعات الٌوم لدى التالمٌذ المتمدرسٌن فً السنة  نتباهاال تتؽٌر أداءات اٌرٟ ذمٛي

 تتؽٌر أداءات التً مفادها ال الخامسة ابتدائً بوالٌة تٌزي وزو وتقبل الفرضٌة البدٌلة

خالل ساعات الٌوم لدى التالمٌذ المتمدرسٌن فً السنة الخامسة ابتدائً بوالٌة تٌزي  نتباهاال

 .وزو

االنتباه خالل ساعات الٌوم  تتؽٌر أداءات التً مفادها الثانٌةالفرضٌة  تحققالختبار مدى  -

( Fطبقنا إختبار ) لدى التالمٌذ المتمدرسٌن فً السنة الخامسة ابتدائً بوالٌة تمنراست

ٚػ١ٍٗ ذث١ٓ ِٓ خالي اٌرذ١ًٍ  α0,05 (F(3)=23,63; P<.00 S)والذي قدرت قٌمته 

ّْ اٌرغ١شاخ ا١ِٛ١ٌح ألداءاخ االٔرثاٖ ٌذٜ اٌرال١ِز اٌّرّذسع١ٓ فٟ اٌغٕح اٌخاِغح  اإلدصائٟ أ
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تتؽٌر  أّٔٗ اترذائٟ تٛال٠ح ذّٕشاعد ٌٙا دالٌح ئدصائ١ح ٚػ١ٍٗ ذمثً اٌفشظ١ح اٌصا١ٔح اٌرٟ ذمٛي

درسٌن فً السنة الخامسة ابتدائً االنتباه خالل ساعات الٌوم لدى التالمٌذ المتم أداءات

  بوالٌة تمنراست.

األداءات  فً إحصائٌا فروق دالة توجد التً مفادها الفرضٌة الثالثة تحققالختبار مدى  - 

 فً الّسنة الخامسة إبتدائً المتمدرسٌن التالمٌذ بٌن خالل ساعات الٌوم نتباهلال الٌومٌة

 α0,05 (F(7)=39,26; P<.00 S)( والذي قدرت قٌمته Fطبقنا إختبار ) بالجنوبوبالشمال 

 ّْ  نتباهلال األداءات الٌومٌة فً المالحظةفروق ال ٚػ١ٍٗ ذث١ٓ ِٓ خالي اٌرذ١ًٍ اإلدصائٟ أ

فً والٌة  بالشمال فً الّسنة الخامسة إبتدائً المتمدرسٌن التالمٌذ بٌن خالل ساعات الٌوم

دالٌح ئدصائ١ح ٚػ١ٍٗ ذمثً اٌفشظ١ح اٌصاٌصح اٌرٟ ٌٙا  فً والٌة تمنراست بالجنوبو تٌزي وزو

 التالمٌذ بٌن خالل ساعات الٌوم نتباهلال األداءات الٌومٌة فً إحصائٌا فروق دالة توجد ذمٛي

 .بوالٌتً تٌزي وزو وتمنراست فً الّسنة الخامسة إبتدائً المتمدرسٌن

ذرغ١ش أداءاخ االٔرثاٖ خالي أ٠اَ األعثٛع التً مفادها  الرابعة الفرضٌة ذذمكالخرثاس ِذٜ  -

( Fغثمٕا ئخرثاس ) اٌّرّذسع١ٓ فٟ اٌغٕح اٌخاِغح اترذائٟ تٛال٠ح ذ١ضٞ ٚصٚ اٌرال١ِزٌذٜ 

ٚػ١ٍٗ ذث١ٓ ِٓ خالي اٌرذ١ًٍ اإلدصائٟ   α0,05 (F(3)=26,57; P<.00 S) ٚاٌزٞ لذسخ ل١ّرٗ

اٌّرّذسع١ٓ فٟ اٌغٕح اٌخاِغح اترذائٟ أْ اٌرغ١شاخ األعثٛػ١ح ألداءاخ االٔرثاٖ ٌذٜ اٌرال١ِز 

ذرغ١ش أداءاخ االٔرثاٖ خالي أ٠اَ التً تقول  الرابعة الفرضٌة ٌٙا دالٌح ئدصائ١ح ٚػ١ٍٗ ذمثً

 .اٌّرّذسع١ٓ فٟ اٌغٕح اٌخاِغح اترذائٟ تٛال٠ح ذ١ضٞ ٚصٚ اٌرال١ِزٌذٜ األعثٛع 

ذرغ١ش أداءاخ االٔرثاٖ خالي أ٠اَ األعثٛع التً مفادها  الفرضٌة الخامسة ذذمكالخرثاس ِذٜ  -

( ٚاٌزٞ F) اخرثاسغثمٕا  اٌّرّذسع١ٓ فٟ اٌغٕح اٌخاِغح اترذائٟ تٛال٠ح ذّٕشاعد اٌرال١ِزٌذٜ 

ّْ  α0,05 (F(3)=93,13; P<.00 S) لذسخ ل١ّرٗ  ٚػ١ٍٗ ذث١ٓ ِٓ خالي اٌرذ١ًٍ اإلدصائٟ أ

اٌّرّذسع١ٓ فٟ اٌغٕح اٌخاِغح اترذائٟ  اٌرال١ِزٌذٜ داءاخ االٔرثاٖ اخ األعثٛػ١ح ألرغ١شاٌ

ذرغ١ش أداءاخ  التً تقول الخامسة ٌٙا دالٌح ئدصائ١ح ٚػ١ٍٗ ذمثً اٌفشظ١ح تٛال٠ح ذّٕشاعد

اٌّرّذسع١ٓ فٟ اٌغٕح اٌخاِغح اترذائٟ تٛال٠ح  اٌرال١ِزٌذٜ االٔرثاٖ خالي أ٠اَ األعثٛع 

 .ذّٕشاعد
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أداءاخ  فٟ ئدصائ١ا فشٚق داٌح ذٛجذ التً مفادها السادسة الفرضٌة ذذمكالخرثاس ِذٜ  -

تٛال٠رٟ ذ١ضٞ  اترذائٟفٟ اٌّغٕح اٌخاِغح  اٌّرّذسع١ٓ اٌرال١ِز خالي أ٠اَ األعثٛع ت١ٓ ٔرثاٖاال

  . α0,05 (F(7)=39,26; P<.00 S) ( ٚاٌزٞ لذسخ ل١ّرFٗغثمٕا اخرثاس ) ٚصٚ ٚذّٕشاعد

 ّْ خالي أ٠اَ فٟ أداءاخ االٔرثاٖ  اٌفشٚق اٌّالدظحٚػ١ٍٗ ذث١ٓ ِٓ خالي اٌرذ١ًٍ اإلدصائٟ أ

 تٛال٠رٟ ذ١ضٞ ٚصٚ ٚذّٕشاعد فٟ اٌّغٕح اٌخاِغح اترذائٟ اٌّرّذسع١ٓ اٌرال١ِز األعثٛع ت١ٓ

 فٟ ئدصائ١ا فشٚق داٌح ذٛجذٌٙا دالٌح ئدصائ١ح ٚػ١ٍٗ ذمثً  اٌفشظ١ح اٌغادعح اٌرٟ ذمٛي 

تٛال٠رٟ  فٟ اٌّغٕح اٌخاِغح اترذائٟ اٌّرّذسع١ٓ اٌرال١ِز خالي أ٠اَ األعثٛع ت١ٓ ٔرثاٖأداءاخ اال

 . ذ١ضٞ ٚصٚ ٚذّٕشاعد

ذرغ١ش ِذج إٌَّٛ ا١ٌٍٍّٟ خالي أ٠اَ األعثٛع  التً مفادها سابعةالفرضٌة ال تحققالختبار مدى  -

( Fغثمٕا اخرثاس ) اٌّرّذسع١ٓ فٟ اٌغٕح اٌخاِغح اترذائٟ تٛال٠ح ذ١ضٞ ٚصٚ اٌرال١ِزٌذٜ 

ٚػ١ٍٗ ذث١ٓ ِٓ خالي اٌرذ١ًٍ  α=0,05 (F(6)=63,57 ; P<.00 S) ل١ّرٗ ٚاٌزٞ لذسخ

ّْ  اإلدصائٟ اٌّرّذسع١ٓ فٟ اٌغٕح  اٌرال١ِزٌذٜ خالي أ٠اَ األعثٛع ذغ١شاخ ِذج إٌَّٛ ا١ٌٍٍٟ  أ

 التً تقول سابعةالفرضٌة ال ٌٙا دالٌح ئدصائ١ح ٚػ١ٍح ذمثً اٌخاِغح اترذائٟ تٛال٠ح ذ١ضٞ ٚصٚ

اٌّرّذسع١ٓ فٟ اٌغٕح اٌخاِغح اترذائٟ  اٌرال١ِزٌذٜ ذرغ١ش ِذج إٌَّٛ ا١ٌٍٍّٟ خالي أ٠اَ األعثٛع 

     . تٛال٠ح ذ١ضٞ ٚصٚ

 

تتؽٌر مدة الّنوم اللٌّلً خالل أٌام األسبوع  التً مفادها الثامنة الفرضٌة تحققالختبار مدى  -

( Fطبقنا اختبار )الخامسة ابتدائً بوالٌة تمنراست  التالمٌذ المتمدرسٌن فً السنة لدى

وعلٌه تبٌن من خالل التحلٌل  α0,05 (F(3)=37,16; P<.00 S) والذي قدرت قٌمته

التالمٌذ المتمدرسٌن فً  لدىمدة الّنوم اللٌّلً خالل أٌام األسبوع  تؽٌرات اإلحصائً أنّ 

التً  الثامنة الفرضٌةالسنة الخامسة ابتدائً بوالٌة تمنراست لها داللة إحصائٌة وعلٌة تقبل 

التالمٌذ المتمدرسٌن فً السنة الخامسة  لدىتتؽٌر مدة الّنوم اللٌّلً خالل أٌام األسبوع  تقول

  ابتدائً بوالٌة تمنراست.
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توجد فروق دالة إحصائٌا فً تؽٌرات  التً مفادها التاسعةالفرضٌة  تحققالختبار مدى  -

 فً الّسنة الخامسة إبتدائً المتمدرسٌن التالمٌذ بٌنمدة الّنوم اللٌّلً خالل أٌام األسبوع 

 ( والذي قدرت قٌمتهTطبقنا اختبار ) بوالٌتً تٌزي وزو وتمنراست

 α0,05 (T(  ,  )=(1) ; P <.035 S) . 

ّْ ٚػ١ٍٗ ذث١ٓ ِٓ خالي  ذغ١شاخ ِذج إٌَّٛ ا١ٌٍٍّٟ اٌفشٚق اٌّالدظح فٟ  اٌرذ١ًٍ اإلدصائٟ أ

تٛال٠رٟ ذ١ضٞ ٚصٚ  فٟ اٌّغٕح اٌخاِغح ئترذائٟ اٌّرّذسع١ٓ اٌرال١ِز ت١ٓخالي أ٠اَ األعثٛع 

ذٛجذ فشٚق داٌح  تقولالفرضٌة التاسعة التً ٌٙا دالٌح ئدصائ١ح ٚػ١ٍٗ ذمثً ٚذّٕشاعد 

فٟ اٌّغٕح  اٌّرّذسع١ٓ اٌرال١ِز ت١ٓئدصائ١ا فٟ ذغ١شاخ ِذج إٌَّٛ ا١ٌٍٍّٟ خالي أ٠اَ األعثٛع 

 .تٛال٠رٟ ذ١ضٞ ٚصٚ ٚذّٕشاعد اٌخاِغح اترذائٟ

تتؽٌر السلوكات داخل القسم خالل الٌوم  التً مفادها العاشرة الفرضٌة تحققالختبار مدى  -

( Fطبقنا اختبار ) الخامسة ابتدائً بوالٌة تٌزي وزولدى التالمٌذ المتمدرسٌن فً السنة 

وعلٌه تبٌن من خالل التحلٌل اإلحصائً α0,05 (F (3)=5,49 ; P<.00 .S)والذي قدرت قٌمته

لدى التالمٌذ المتمدرسٌن فً السنة الخامسة السلوكات داخل القسم خالل الٌوم تؽٌرات  أنّ 

تتؽٌر  التً تقول العاشرة الفرضٌة بوالٌة تٌزي وزو لها داللة إحصائٌة وعلٌه تقبلابتدائً 

لدى التالمٌذ المتمدرسٌن فً السنة الخامسة ابتدائً بوالٌة السلوكات داخل القسم خالل الٌوم 

 تٌزي وزو. 

تتؽٌر السلوكات داخل القسم خالل  التً مفادها الفرضٌة الحادٌة عشرة تحققالختبار مدى  -

( Fطبقنا اختبار ) لدى التالمٌذ المتمدرسٌن فً السنة الخامسة ابتدائً بوالٌة تمنراستالٌوم 

وعلٌه تبٌن من خالل التحلٌل  α0,05 (F (3)=24,37 ; P<.00 S)والذي قدرت قٌمته

المتمدرسٌن فً السنة لدى التالمٌذ السلوكات داخل القسم خالل الٌوم تؽٌرات  اإلحصائً أنّ 

التً  الفرضٌة الحادٌة عشر لها داللة إحصائٌة وعلٌه تقبل الخامسة ابتدائً بوالٌة تمنراست

لدى التالمٌذ المتمدرسٌن فً السنة الخامسة تتؽٌر السلوكات داخل القسم خالل الٌوم  تقول

 . ابتدائً بوالٌة تمنراست
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توجد فروق دالة إحصائٌا فً  التً مفادها الفرضٌة الثانٌة عشر تحققالختبار مدى  -

 فً الّسنة الخامسة إبتدائً المتمدرسٌن التؽٌرات الٌومٌة للسلوكات داخل القسم بٌن التالمٌذ

 ( والذي قدرت قٌمتهFطبقنا اختبار ) بوالٌتً تٌزي وزو وتمنراست

α0,05 (F   5)=  0, 5 ; P<.00 .S) 

فً التؽٌرات الٌومٌة للسلوكات الفروق المالحظ  أنّ وعلٌه تبٌن من خالل التحلٌل اإلحصائً 

بوالٌتً تٌزي وزو  فً الّسنة الخامسة إبتدائً المتمدرسٌن داخل القسم بٌن التالمٌذ

توجد فروق دالة  تقولالتً  الفرضٌة الثانٌة عشرلها داللة إحصائٌة وعلٌه تقبل  وتمنراست

فً الّسنة  المتمدرسٌن بٌن التالمٌذ إحصائٌا فً التؽٌرات الٌومٌة للسلوكات داخل القسم

  .بوالٌتً تٌزي وزو وتمنراست الخامسة إبتدائً

تتؽٌر السلوكات داخل القسم خالل  التً مفادها ّثالثة عشرالفرضٌة ال تحققالختبار مدى  -

طبقنا  الخامسة ابتدائً بوالٌة تٌزي وزوالمتمدرسٌن فً السنة  تالمٌذلدى الأٌام األسبوع 

وعلٌه تبٌن من خالل  α0,05 (F (3)=0.24 ; P<.86 .NS)والذي قدرت قٌمته (Fاختبار )

لدى التالمٌذ السلوكات داخل القسم خالل أٌام األسبوع تؽٌرات  التحلٌل اإلحصائً أنّ 

المتمدرسٌن فً السنة الخامسة ابتدائً بوالٌة تٌزي وزو لٌس لها داللة إحصائٌة وعلٌه 

لدى تتؽٌر السلوكات داخل القسم خالل أٌام األسبوع  تقول التً ّثالثة عشرالفرضٌة الترفض 

التً  التالمٌذ المتمدرسٌن فً السنة الخامسة ابتدائً بوالٌة تٌزي وزو وتقبل الفرضٌة البدٌلة

لدى التالمٌذ المتمدرسٌن فً السنة تتؽٌر السلوكات داخل القسم خالل أٌام األسبوع مفادها ال 

 . وزو الخامسة ابتدائً بوالٌة تٌزي

تتؽٌر السلوكات داخل القسم خالل  التً مفادها الفرضٌة الّرابعة عشر تحققالختبار مدى  -

طبقنا الخامسة ابتدائً بوالٌة تمنراست  لدى التالمٌذ المتمدرسٌن فً السنةأٌام األسبوع 

وعلٌه تبٌن من خالل  α0,05 (F (3)=8,19 ; P<.00  S)( والذي قدرت قٌمتهFاختبار )

لدى التالمٌذ السلوكات داخل القسم خالل أٌام األسبوع  تؽٌرات اإلحصائً أنّ  التحلٌل

المتمدرسٌن فً السنة الخامسة ابتدائً بوالٌة تمنراست لها داللة إحصائٌة وعلٌه تقبل 

لدى تتؽٌر السلوكات داخل القسم خالل أٌام األسبوع  الفرضٌة الّرابعة عشر التً مفادها

 السنة الخامسة ابتدائً بوالٌة تمنراست.التالمٌذ المتمدرسٌن فً 
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توجد فروق دالة إحصائٌا فً  التً مفادها الفرضٌة الخامسة عشر تحقق الختبار مدى -

فً الّسنة الخامسة  المتمدرسٌن التؽٌرات األسبوعٌة للسلوكات داخل القسم بٌن التالمٌذ

 ;  0,  =(F   5)قدرت قٌمته( والذي Fطبقنا اختبار ) بوالٌتً تٌزي وزو وتمنراست إبتدائً

P<.00 .S) α0,05 ّفً التؽٌرات الفروق المالحظة  وعلٌه تبٌن من خالل التحلٌل اإلحصائً أن

بوالٌتً  فً الّسنة الخامسة إبتدائً المتمدرسٌن األسبوعٌة للسلوكات داخل القسم بٌن التالمٌذ

 الخامسة عشر التً تقولالفرضٌة لها داللة إحصائٌة وعلٌه تقبل  تٌزي وزو وتمنراست

 توجد فروق دالة إحصائٌا فً التؽٌرات األسبوعٌة للسلوكات داخل القسم بٌن التالمٌذ

  .بوالٌتً تٌزي وزو وتمنراست فً الّسنة الخامسة إبتدائً المتمدرسٌن
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 :عامالستنتاج اإل

تناول هذا البحث دراسة الوتٌرة المدرسٌة: االنتباه، مدة الّنوم اللٌلً والسلوك داخل القسم 

 دراسة مقارنة بٌن والٌتً تٌزي وزو وتمنراست. –لدى تالمٌذ السنة الخامسة ابتدائً 

 تكون لدى تالمٌذ والٌة تٌزي وزو نتباهأداءات اإلأّن هذه الدراسة نتائج من خالل  تبٌن 

فً الساعة  انخفاضامرتفعة نوعا ما فً الساعة األولى أي على الساعة الثامنة، بٌنما تشهد 

ط الكالسٌكً كذلك التً تمثل أقصى ارتفاع فً النمالحادٌة عشر والثانٌة أي على الساعة 

انخفاضها على الساعة على الساعة الواحدة بعد الظهر و االنتباه أداءاتنالحظ ارتفاع 

، فهذا الملمح الٌومً ال ٌشبه الملمح الكالسٌكً الذي حددته الدراسات ظهرالرابعة بعد ال

على الساعة الثامنة  انخفاضاالتجرٌبٌة السابقة، بحٌث بٌنت أّن أداءات االنتباه تعرف 

من جدٌد رتفع تدرٌجٌا إلى غاٌة الساعة الحادٌة عشرة أٌن تعرف أقصى ارتفاع لتنخفض تو

 أٌن ترتفع من جدٌد. ظهرإلى غاٌة الساعة الرابعة بعد ال

لدى  من خالل المقارنة اإلحصائٌة بٌن ساعات الٌوم أّن تغٌرات االنتباه المالحظة اتضحو

غٌر دالة إحصائٌا، فأداءات التالمٌذ ال تتغٌر حسب النمط  تالمٌذ والٌة تٌزي وزو

الفرضٌة األولى التً مفادها تتغٌر أداءات  ضعلٌه ترفو ٌكً المعترف به عالمٌاالكالس

االنتباه خالل ساعات الٌوم لدى تالمٌذ السنة الخامسة ابتدائً المتمدرسٌن بالشمال فً والٌة 

 تقبل الفرضٌة البدٌلة. و تٌزي وزو

 تكون لدى تالمٌذ تمنراست نتباهأداءات االأّن  هذه الدراسة نتائجمن خالل  ظهركما 

منخفضة نوعا ما فً الساعة األولى أي على الساعة الثامنة، بٌنما تشهد إرتفاعا فً الساعة 

ط الكالسٌكً كذلك التً تمثل أقصى ارتفاع فً النموالحادٌة عشر الثانٌة أي على الساعة 

ها على الساعة ارتفاعدة بعد الظهر وعلى الساعة الواح نتباهأداءات االنالحظ انخفاض 

حددته الدراسات هذا الملمح الٌومً الملمح الكالسٌكً الذي ٌشبه . الظهر الرابعة بعد

خفاض فً بداٌة الفترة التً بٌنت أّن أداءات االنتباه تعرف أقصى انو التجرٌبٌة السابقة

ترتفع تدرٌجٌا أٌن تعرف أقصى ارتفاع فً نهاٌتها لتنخفض من جدٌد فً بداٌة الصباحٌة و

 لترتفع من جدٌد. ظهرالساعة الرابعة بعد الالفترة المسائٌة إلى غاٌة 
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لدى تالمٌذ والٌة  المقارنة اإلحصائٌة بٌن ساعات الٌوم أّن تغٌرات االنتباه المالحظة كشفت

الكالسٌكً المعترف به عالمٌا   دالة إحصائٌا، فأداءات التالمٌذ تتغٌر حسب النمط تمنراست

أداءات االنتباه خالل ساعات الٌوم لدى تالمٌذ الفرضٌة الثانٌة التً مفادها تتغٌر  علٌه تقبلو

 .السنة الخامسة ابتدائً المتمدرسٌن بالجنوب فً والٌة تمنراست

سٌن فً بٌن التالمٌذ المتمدر التغٌرات الٌومٌة ألداءات االنتباه من خالل مقارنة كما تبٌن

 بأنّ   تمنراستبٌن التالمٌذ المتمدرسٌن فً الجنوب بوالٌة الشمال بوالٌة تٌزي وزو و

خالل ساعات  فً الشمال بوالٌة تٌزي وزو تتغٌر أداءات االنتباه لدى التالمٌذ المتمدرسٌن

ّ فٌما نتائج مٌدان الكرونونفسٌة المدرسٌة و الٌوم لكّنه ال ٌتطابق مع الكرونوبٌولوجٌا، أما

ن أّنها تتغٌر تبٌللتالمٌذ المتمدرسٌن فً الجنوب بوالٌة تمنراست  لدىٌخص أداءات االنتباه 

بمقارنة هذا الملمح الٌومً ألداءات االنتباه للتالمٌذ خالل مختلف ساعات الٌوم، و

المتمدرسٌن فً الجنوب بتمنراست نجده ٌشبه الملمح الكالسٌكً الذي حددته الدراسات 

فاضا فً بداٌة الفترة الصباحٌة التجرٌبٌة السابقة التً بٌنت أّن أداءات االنتباه تعرف إنخ

رتفع  تدرٌجٌا أٌن تعرف أقصى إرتفاع فً نهاٌتها ثم تنخفض من جدٌد فً بداٌة الفترة تو

فالنتائج المتوصل لتعرف إرتفاعا من جدٌد. ظهرالمسائٌة إلى غاٌة الساعة الرابعة بعد ال

 الفرضٌة الثالثة وعلٌه تقبلإلٌها فً هذه الدراسة تتفق مع ما توصلت إلٌه الدراسات السابقة 

 بٌن خالل ساعات الٌوم نتباهلال األداءات الٌومٌة فً إحصائٌا فروق دالة توجددها التً مفا

  .بوالٌتً تٌزي وزو وتمنراست فً الّسنة الخامسة إبتدائً المتمدرسٌن التالمٌذ

ًٚكٍ ذفسٛز ْذِ انرغٛزاخ انرٙ ذظٓز فٙ أداءاخ اإلَرثاِ خالل ساػاخ انٕٛو نذٖ انراليٛذ 

انًرًذرسٍٛ فٙ ٔالٚرٙ ذٛش٘ ٔسٔ ٔذًُزاسد ٔاإلخرالف  انًالدع  انسُح انخايسح اترذائٙ

إخرالف انخصائص انًُاخٛح نكم يُطمح )شًال، جُٕب( ٔأٚعا أخزٖ إنٗ  يٍ يُطمح إنٗ

إظافح إنٗ أٔلاخ انذخٕل إنٗ انمسى )ػهٗ انساػح  إنٗ انؼٕايم انثمافٛح اإلجرًاػٛح نكم يُطمح

انثايُح(  ٔانذ٘  ٚجثز انراليٛذ ػهٗ اإلسرٛماظ تاكزا نإلنرذاق تانًذرسح ػهٗ انساػح انساتؼح 

ٔخًسح ٔأرتؼٌٕ دلٛمح أ٘ لثم انساػح انثايُح يًا ٚجؼهٓى ٚذراجٌٕ ٔلرا نهركٛف يغ انٕظغ 

رٙ ذسًخ نهراليٛذ تئسرزجاع ٚمظرٓى ٔذذفٛشْى انًذرسٙ، ٔأٚعا إنٗ غٛاب دصح اإلسرمثال ان
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نثذاٚح انٕٛو انذراسٙ إظافح إنٗ كثزج األَشطح انًثزيجح خالل انٕٛو انذراسٙ ٔانرٙ ذرطهة 

 يٍ انرهًٛذ جٓذا كثٛزا يًا ٚرؼثّ خالل انٕٛو.

ٔفًٛا ٚرؼهك تانرغٛزاخ األسثٕػٛح نالَرثاِ نذٖ ذاليٛذ انسُح انخايسح اترذائٙ انًرًذرسٍٛ 

ٌّن من خالل هذه الدراسة أن أداءات االنتباه لدى تالمٌذ  ٕالٚرٙ ذٛش٘ ٔسٔ ٔذًُزاسد،ت تب

السنة الخامسة ابتدائً المتمدرسٌن فً والٌة تٌزي وزو تكون منخفضة ٌوم األحد أول ٌوم 

فً األسبوع المدرسً بسبب التأثٌر السلبً لعطلة نهاٌة األسبوع على الوتٌرة النفسٌة للتلمٌذ 

جد صعوبة للتكٌف مع الوضع المدرسً من جدٌد وترتفع بقلٌل ٌوم االثنٌن وهذا ما بحٌث ٌ

ٌدل على أّن التالمٌذ ٌحاولون التكٌف من جدٌد مع الوضع المدرسً بٌنما تعرف أقصى 

ارتفاع ٌوم األربعاء وهذا ما ٌدل على أهمٌة نصف ٌوم راحة )أمسٌة ٌوم الثالثاء( بالنسبة 

دٌد فً ٌوم الخمٌس أخر ٌوم فً األسبوع بسبب تراكم تعب خالل للتالمٌذ  لتنخفض من ج

 األسبوع المدرسً مما ٌؤثر على أداءات االنتباه لدى التالمٌذ. 

ٌمكن تفسٌر هذه الفروق بٌن أٌام األسبوع المدرسً بظاهرة عدم التزامن بٌن الوتٌرة 

وكذا التأثٌر السلبً  المدرسٌة ) جدول التوقٌت األسبوعً( والوتٌرة البٌولوجٌة للتلمٌذ

 وعلٌه تتطابق هذه النتائج مع نتائج الدراسات التجرٌبٌة السابقةالنقطاع أخر األسبوع، 

بٌنت الدراسات التجرٌبٌة فً مٌدان الكرونونفسٌة المدرسٌة التً قام بها الباحث   بحٌث

Testu تً لها بفرنسا إلى وجود تغٌرات فً أداءات االنتباه خالل األسبوع المدرسً وال

عالقة ببداٌته، حٌث تشهد هذه األداءات انخفاضا ٌوم اإلثنٌن ) أول ٌوم فً األسبوع 

كما أشارت نفس الدراسة إلى  .المدرسً األروبً( بٌنما تكون مرتفعة ٌوم الخمٌس والجمعة

التأثٌر السلبً لعطلة أخر األسبوع على النشاط الفكري للمتعلم، فالنتائج المتوصل إلٌها فً 

بحٌث تتمٌز أداءات التالمٌذ  الدراسة تتفق مع ما توصلت إلٌه الدراسات السابقةهذه 

بانخفاض فً الٌوم األول من األسبوع المدرسً أي ٌوم األحد مما ٌفسر صعوبة األداء بعد 

لٌحاول التالمٌذ التكٌف مع الحالة المدرسٌة فترتفع أداءاتهم ٌوم اإلثنٌن  انقطاع أخر األسبوع

رتفاع ٌوم األربعاء، بٌنما تشهد انخفاضا فً أخر األسبوع المدرسً الذي وتستمر فً اإل

التً  الرابعة الفرضٌةوعلٌه تقبل  ٌفسر مدى التعب الفكري والنفسً الذي ٌعانً منه التالمٌذ



انُرائج ٔيُالشح ػزض                                                           انزاتغ انفصم  
 

    
 

لدى التالمٌذ المتمدرسٌن فً السنة الخامسة تتغٌر أداءات االنتباه خالل أٌام األسبوع  مفادا

 تٌزي وزو.ابتدائً بوالٌة 

أن أداءات اإلنتباه لدى تالمٌذ السنة الخامسة المتمدرسٌن  إلى نتائج هذه الدراسة تشٌركما   

بوالٌة تمنراست تكون منخفضة ٌوم األحد أول ٌوم فً األسبوع المدرسً بسبب التأثٌر 

السلبً لعطلة نهاٌة األسبوع على الوتٌرة النفسٌة للتلمٌذ بحٌث ٌجد صعوبة للتكٌف مع 

لوضع المدرسً من جدٌد وترتفع بقلٌل ٌوم االثنٌن وهذا ما ٌدل على أّن التالمٌذ ٌحاولون ا

التكٌف من جدٌد مع الوضع المدرسً بٌنما تعرف أقصى ارتفاع ٌوم األربعاء وهذا ما ٌدل 

على أهمٌة نصف ٌوم راحة )أمسٌة ٌوم الثالثاء( بالنسبة للتالمٌذ  لتنخفض من جدٌد فً 

ر ٌوم فً األسبوع بسبب تراكم تعب خالل األسبوع المدرسً مما ٌؤثر على ٌوم الخمٌس أخ

 أداءات االنتباه لدى التالمٌذ. 

ٌمكن تفسٌر هذه الفروق بٌن أٌام األسبوع المدرسً بظاهرة عدم التزامن بٌن الوتٌرة 

 المدرسٌة ) جدول التوقٌت األسبوعً( والوتٌرة البٌولوجٌة للمتعلم وكذا التأثٌر السلبً

وعلٌه تتطابق هذه النتائج مع نتائج الدراسات التجرٌبٌة السابقة النقطاع أخر األسبوع، 

بٌنت الدراسات التجرٌبٌة فً مٌدان الكرونونفسٌة المدرسٌة التً قام بها الباحث   بحٌث

Testu إلى وجود تغٌرات فً أداءات االنتباه خالل األسبوع  ومعروف بالجزائر بفرنسا

المدرسً والتً لها عالقة ببداٌته، حٌث تشهد هذه األداءات انخفاضا ٌوم اإلثنٌن ) أول ٌوم 

فً األسبوع المدرسً األروبً( بٌنما تكون مرتفعة ٌوم الخمٌس والجمعة، كما أشارت نفس 

وع على النشاط الفكري للمتعلم، فالنتائج الدراسة إلى التأثٌر السلبً لعطلة أخر األسب

بحٌث تتمٌز  المتوصل إلٌها فً هذه الدراسة تتفق مع ما توصلت إلٌه الدراسات السابقة

أداءات التالمٌذ بانخفاض فً الٌوم األول من األسبوع المدرسً أي ٌوم األحد مما ٌفسر 

مع الحالة المدرسٌة فترتفع  لٌحاول التالمٌذ التكٌف صعوبة األداء بعد انقطاع أخر األسبوع

أداءاتهم ٌوم اإلثنٌن وتستمر فً اإلرتفاع ٌوم األربعاء، بٌنما تشهد انخفاضا فً أخر 

 األسبوع المدرسً الذي ٌفسر مدى التعب الفكري والنفسً الذي ٌعانً منه التالمٌذ.
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ه لدى تالمٌذ تبٌن من خالل المقارنة اإلحصائٌة بٌن مختلف أٌام األسبوع أّن تغٌرات االنتبا

 وعلٌه تقبلالسنة الخامسة ابتدائً المتمدرسٌن بوالٌة تمنراست المالحظة دالة إحصائٌا 

لدى التالمٌذ الفرضٌة الخامسة التً مفادها تتغٌر أداءات االنتباه خالل أٌام األسبوع 

 المتمدرسٌن فً السنة الخامسة ابتدائً بوالٌة تمنراست.

 

ٌمكن تفسٌر هذه الفروق بٌن أٌام األسبوع المدرسً بظاهرة عدم التزامن بٌن الوتٌرة      

كذا التأثٌر السلبً الوتٌرة البٌولوجٌة للمتعلم ورسٌة ) جدول التوقٌت األسبوعً( والمد

علٌه هذه النتائج تتطابق مع نتائج الدراسات التجرٌبٌة السابقة، والنقطاع أخر األسبوع، 

ٌز أداءات المتعلمٌن بانخفاض فً الٌوم األول من األسبوع المدرسً أي ٌوم األحد بحٌث تتم

 مما ٌفسر صعوبة األداء بعد انقطاع أخر األسبوع.

ٌحاولون التكٌف مع  تالمٌذنالحظ من خالل النتائج المتحصل علٌها فً هذه الدراسة أن ال

فً االرتفاع ٌوم األربعاء بٌنما تستمر ٌث ترتفع أداءاتهم ٌوم اإلثنٌن والحالة المدرسٌة ح

 تعرف إنخفاض طفٌف فً أخر األسبوع المدرسً.

سرررٌن التغٌررررات األسرربوعٌة ألداءات االنتبررراه بررٌن التالمٌرررذ المتمدر مرررن خررالل مقارنرررة ظهررر

المتمدرسٌن بالجنوب فً والٌرة تمنراسرت وجرود فرروق قلٌلرة بالشمال فً والٌة تٌزي وزو و

ً ألداءات تالمٌرذ الملمح األسبوعً ألداءات تالمٌذ والٌرة تٌرزي وزو و الملمرح األسربوع فً

 فرً إحصرائٌا فرروق دالرة توجرد الترً مفادهرا السادسرة الفرضٌة والٌة تمنر است وعلٌه تقبل 

 فررً الّسررنة الخامسررة إبترردائً المتمدرسررٌن التالمٌررذ خررالل أٌررام األسرربوع بررٌن نتبرراهأداءات اال

ًٚكننٍ ذفسننٛز ْننذِ انرغٛننزاخ األسننثٕػٛح نالَرثنناِ نننذٖ ذاليٛننذ  .تٌررزي وزو وتمنراسررتبرروالٌتً 

انسُح انخايسح اترذائٙ انًرًذرسٍٛ تٕالٚرٙ ذٛش٘ ٔسٔ ٔذًُزاسند ترُظنٛى األسنثٕع انًذرسنٙ 

انذ٘ ال ٚذرنزو اننٕذٛزج انثٕٛنٕجٛنح ٔانُفسنٛح نهرهًٛنذ سنٕاء ينٍ دٛنا كثافنح انثزَنايج انذراسنٙ 

نًُشنٛننح انرننٙ ذرؼننة انًننرؼهى خننالل األسننثٕع انًذرسننٙ ٔانرننٙ ال ذرننزن نننّ ٔكثننزج انٕاجثنناخ ا

تسنثة انخصنائص انًُاخٛنح نكنم يُطمنح انفزصح نهزادح ٔاظنطزاب ٔذٛنزج َنٕو ٚمظنح انرهًٛنذ 

يًا ٚؤثز تانسنهة ػهنٗ أداءاخ إَرثاْنّ  )شًال، جُٕب( ٔأٚعا إنٗ انؼٕيم انثمافٛح اإلجرًاػٛح

ػذو إلرزاح أَشطح انرزفٛنّ ٔانٛمظنح خنالل األسنثٕع )ينثال  خالل انٕٛو ٔخالل األسثٕع ٔأٚعا
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َشاغاخ الصفٛح( ٔاننزدالخ انرزتٕٚنح ٔانرنٙ ذسنًخ نهرهًٛنذ تئسنرزجاع لذراذنّ ٔذذمٛنك َرنائج 

 أفعم يًا ٚذفشِ ػهٗ انرؼهى.

رونونفسرٌة المدرسرٌة بمقارنة هذه النتائج بنتائج الدراسرات السرابقة المنجرزة فرً مٌردانً الكو 

ٌروم  تكرون أداءات االنتباه أنّ  روبًوٌولوجٌة  تبٌن أّن خالل األسبوع المدرسً األالكرونوبو

وتشرهد أقصرى أداء ٌروم الخمرٌس  منخفضرةوروبرً االثنٌن أول ٌوم فً األسبوع المدرسً األ

و ٌعرود  نتبراهأداءات اإلاألسربوع لره أثرر سرلبً علرى  نهاٌرة ٌظهر بأنّ  علٌهوالجمعة صباحا و

 المجتمع.ً لها عالقة بتواترات العائلة  وتذك لتواترات الحٌاة ال

أّن متوسط مدة الّنوم اللٌلً لدى التالمٌذ السنة الخامسة كما تبٌن من خالل هذه الدراسة 

دقٌقة وهً قٌمة منخفضة مقارنة        ابتدائً المتمدرسٌن فً والٌة تٌزي وزو تقدر بـ 

لدى نفس الفئة العمرٌة والتً      سنة  Testuبمتوسط مدة النوم اللٌلً التً توصل إلٌها 

 دقٌقة.    قدرت بـ 

األحد  –كما ٌظهر من خالل هذه النتائج أّن مدة الّنوم اللٌلً تبقى مستقرة خالل لٌالً السبت 

األربعاء بسبب انقطاع  -لثالثاء لتنخفض لٌلة الثالثاءا -االثنٌن ولٌلة االثنٌن-ولٌلة األحد

نصف ٌوم )ٌوم الثالثاء( الذي ٌؤثر على مدة النوم اللٌلً لتستمر فً االنخفاض لٌلة 

الخمٌس فً حٌن ٌحاول التالمٌذ استدراك نقص مدة النوم اللٌلً والتخلص من -األربعاء

الجمعة -الخمٌس ع خاصة فً لٌلةالتعب الجسمً والنفسً خالل لٌالً عطلة نهاٌة األسبو

كما تبٌن من السبت. -بحٌث تكون مدة النوم اللٌلً خالل هذه اللٌلة أكبر من لٌلة الجمعة

 خالل نتائج هذه الدراسة أّن مدة الّنوم اللٌلً تتأثر بتنظم األسبوع المدرسً. 

اللٌلً خالل  تبٌن من خالل التحلٌل اإلحصائً أّن الفروق المالحظة بٌن متوسط مدة النوم 

ٔػهّٛ أٌام األسبوع لدى التالمٌذ المتمدرسٌن بوالٌة تٌزي وزو أّنها ذات داللة إحصائٌة 

لدى التالمٌذ تتغٌر مدة الّنوم اللٌّلً خالل أٌام األسبوع  التً مفادها سابعةالذمثم انفزظٛح 

 المتمدرسٌن فً السنة الخامسة ابتدائً بوالٌة تٌزي وزو.
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أّما بالنسبة لمتوسط مدة الّنوم اللٌلً لدى التالمٌذ السنة الخامسة ابتدائً المتمدرسٌن فً 

وهً قٌمة منخفضة مقارنة بمتوسط مدة النوم اللٌلً  دقٌقة       والٌة تمنراست ٌقدر بـ 

دقٌقة.كما     لدى نفس الفئة العمرٌة والتً قدرت بـ      سنة  Testuالتً توصل إلٌها 

 –ن خالل هذه النتائج أّن مدة الّنوم اللٌلً تبقى مستقرة نوعا ما خالل لٌالً السبت ٌظهر م

األربعاء  -الثالثاء لتنخفض لٌلة الثالثاء -االثنٌن وترتفع قلٌال لٌلة االثنٌن-األحد ولٌلة األحد

 بسبب انقطاع نصف ٌوم )ٌوم الثالثاء( الذي ٌؤثر على مدة النوم اللٌلً وترتفع بقلٌل لٌلة

الخمٌس فً حٌن ٌحاول التالمٌذ استدراك نقص مدة النوم اللٌلً والتخلص من -األربعاء

السبت -الجمعة التعب الجسمً والنفسً خالل لٌالً عطلة نهاٌة األسبوع خاصة فً لٌلة

 الجمعة. -بحٌث تكون مدة النوم اللٌلً خالل هذه اللٌلة أكبر من لٌلة الخمٌس

ً أّن الفروق المالحظة بٌن متوسط مدة النوم اللٌلً خالل تبٌن من خالل التحلٌل اإلحصائ

 ٔػهّٛ ذمثمأٌام األسبوع لدى التالمٌذ المتمدرسٌن بوالٌة تمنراست أّنها ذات داللة إحصائٌة 

التالمٌذ  لدىتتغٌر مدة الّنوم اللٌّلً خالل أٌام األسبوع  التً مفادها الثامنة الفرضٌة

  ابتدائً بوالٌة تمنراست.المتمدرسٌن فً السنة الخامسة 

وعند المقارنة بٌن متوسط مدة النوم اللٌلً لدى التالمٌذ المتمدرسٌن فً السنة الخامسة 

أّن مّدة النوم اللٌلً لدى  ابتدائً بوالٌتً تٌزي وزو وتمنراست اتضح من خالل النتائج

وم اللٌلً لدى التالمٌذ المتمدرسٌن بوالٌة تٌزي وزو )الشمال( مرتفعة مقارنة بمدة النّ 

األسبوع وهذا راجع إلى التالمٌذ المتمدرسٌن بوالٌة تمنراست )الجنوب( وذلك فً كل أٌام 

أّن تالمٌذ والٌة تمنراست ٌستٌقظون باكرا لإللتحاق بالمدرسة القرآنٌة )أقربش( إضافة إلى 

ة أّنهم ٌتناولون الشاي )العشوي( على الساعة السابعة مساء وٌؤخرون وقت تناول وجب

( لدى تالمٌذ  د372726تسجل أكبر مدة النوم اللٌلً بـ ) العشاء إلى الساعة العاشرة لٌال.

مما ٌفسر مدى تعب التالمٌذ نفسٌا وجسمٌا بسبب  الجمعة( -والٌة تٌزي وزو لٌلة )الخمٌس 

كثرة األنشطة المقترحة خالل األسبوع ) مراجعة مكثفة لمواضٌع مختلفة( إضافة إلى 

الممارس من قبل األولٌاء بسبب إقتراب موعد امتحان نهاٌة التعلٌم االبتدائً، أما الضغط 

( لٌلة )الجمعة إلى د12,735لدى تالمٌذ والٌة تمنراست تسجل أكبر مدة النوم اللٌلً بـ )
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السبت( مما ٌعكس مدى تعب التالمٌذ خالل األسبوع المدرسً واسترجاع نقص الّنوم فً 

( د,11773وتسجل أقل مدة نوم لٌلً لدى تالمٌذ والٌة تٌزي وزو بـ )عطلة نهاٌة األسبوع، 

(لٌلة الثالثاء إلى األربعاء مما ٌدل على أّن نصف ٌوم د155715لٌلة األربعاء الخمٌس، وبـ )

راحة ٌوم الثالثاء ال ٌسمح لتالمٌذ باالسترجاع والتخلص من التعب والجهد المبذول خالل 

  أٌام الدراسة.

هذه النتائج أّن متوسط مدة الّنوم اللٌلً المتوصل إلٌها فً هذه الدراسة  من خالل ظهر

 فً دراساته السابقة لدى نفس الفئة العمرٌة. Testuمنخفضة مقارنة بالمدة التً توصل إلٌها 

مدة النوم اللٌلً لدى بٌن متوسط تبٌن من خالل التحلٌل اإلحصائً أّن الفروق المالحظة 

المتمدرسٌن بالشمال  )فً والٌة تٌزي وزو( والمتمدرسٌن بالجنوب )فً والٌة  التالمٌذ

توجد فروق الفرضٌة التاسعة التً مفادها وعلٌه تقبل أّنها ذات داللة إحصائٌة  تمنراست(

المتمدرسٌن فً  التالمٌذبٌن دالة إحصائٌا فً تغٌرات مدة الّنوم اللٌّلً خالل أٌام األسبوع 

 .تٕالٚرٙ ذٛش٘ ٔسٔ ٔذًُزاسدبتدائً الّسنة الخامسة ا

هذه الدراسة أّن التالمٌذ ٌنامون أقل خالل أٌام الدراسة ألّنهم  نتائج تشٌرإضافة إلى هذا 

ٌلتحقون بالمدرسة على الساعة الثامنة صباحا مما ٌجبرهم على االستٌقاظ باكرا وعلٌه ٌمكن 

لذا ٌجب إعادة النظر فً  المدرسً ٌسبب اختالل فً وتٌرة النوم لتوقٌتالقول بأّن تنظٌم ا

إضافة إلى  هذا التنظٌم والبحث عن توقٌت مدرسً ٌتماشى مع التالمٌذ وٌخدم وتٌرتهم،

والخصائص الخصائص المناخٌة كثرة الواجبات المنزلٌة التً تؤخر التلمٌذ عن الّنوم 

التً تؤثر على مدة الّنوم اللٌلً  )شمال، جنوب(والعوامل الثقافٌة االجتماعٌة لكل منطقة 

 للتلمٌذ.

من خالل نتائج هذه الدراسة بأّن سلوكات االضطراب واالنفعال داخل القسم  اتضحكما 

مرتفعة أكثر لدى تالمٌذ السنة الخامسة ابتدائً المتمدرسٌن بالشمال فً والٌة تٌزي وزو 

ٌر فً الربع الثانً وترتفع فً الربع بحٌث تكون مرتفعة فً الربع األّول وتنخفض بكث

الثالث وترتفع بقلٌل فً الربع الرابع، كما ٌظهر من خالل هذا المنحنى أّن سلوكات عدم 

الٌقظة منخفضة بالمقارنة بسلوكات اإلضطراب واألنفعال بحٌث تكون مرتفعة قلٌال فً 
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ثالث لتنخفض أكثر فً الربع األّول وتنخفض فً الربع الثانً كما تنخفض بقلٌل فً الربع ال

 الربع الرابع. 

داخل  سلوكاتل ات الٌومٌةتغٌرفً التبٌن من خالل التحلٌل اإلحصائً أّن الفروق المالحظة 

أّنها ذات  والٌة تٌزي وزوالشمال فً المتمدرسٌن ب ابتدائً الخامسة تالمٌذ السنة لدىالقسم 

تتغٌر السلوكات داخل القسم خالل  التً مفادها العاشرة الفرضٌةٔػهّٛ ذمثم داللة إحصائٌة 

 لدى التالمٌذ المتمدرسٌن فً السنة الخامسة ابتدائً بوالٌة تٌزي وزو.الٌوم 

بأّن سلوكات االضطراب واالنفعال داخل القسم مرتفعة أكثر لدى تالمٌذ السنة  اتضحكما 

الخامسة ابتدائً المتمدرسٌن بالجنوب فً والٌة تمنراست بحٌث تكون مرتفعة فً الربع 

األّول وتنخفض بكثٌر فً الربع الثانً وترتفع من جدٌد فً الربع الثالث لتنخفض أكثر فً 

ن خالل هذه النتائج أّن سلوكات عدم الٌقظة منخفضة بالمقارنة الربع الرابع، كما تبٌن م

بسلوكات االضطراب واالنفعال بحٌث تكون مرتفعة قلٌال فً الربع األّول وتنخفض فً 

تبٌن من خالل الربع الثانً كما تنخفض بقلٌل فً الربع الثالث لترتفع أكثر فً الربع الرابع. 

فً التغٌرات الٌومٌة لسلوكات داخل القسم لدى ة التحلٌل اإلحصائً أّن الفروق المالحظ

أّنها ذات داللة بالجنوب فً والٌة تمنراست تالمٌذ السنة الخامسة ابتدائً المتمدرسٌن 

تتغٌر السلوكات داخل القسم خالل  الفرضٌة الحادٌة عشر التً مفادهاوعلٌه تقبل إحصائٌة 

 . بتدائً بوالٌة تمنراستلدى التالمٌذ المتمدرسٌن فً السنة الخامسة االٌوم 

تبٌن من خالل هذه النتائج بأّن تالمٌذ والٌة تٌزي وزو ٌظهرون سلوكات عدم التكٌف مع 

مع  االوضع المدرسً أكثر من تالمٌذ والٌة تمنراست وهذا ما ٌدل على أّنهم أقل تكٌف

الوضع المدرسً خالل الٌوم مقارنة بتالمٌذ والٌة تمنراست الذٌن ٌتكٌفون أحسن مع 

 الوضع المدرسً خالل الٌوم.

المؤشرات اإلجمالٌة لعدم  تبٌن من خالل التحلٌل اإلحصائً أّن الفروق المالحظة بٌن

والٌة تٌزي )فً  المتمدرسٌن بالشمال  لدى التالمٌذالتكٌف مع الوضع المدرسً خالل الٌوم 

 وعلٌه تقبلأّنها ذات داللة إحصائٌة  )فً والٌة تمنراست( المتمدرسٌن بالجنوبوزو( و

توجد فروق دالة إحصائٌا فً التغٌرات الٌومٌة للسلوكات  التً مفادها الفرضٌة الثانٌة عشر
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بوالٌتً تٌزي وزو  فً الّسنة الخامسة إبتدائً المتمدرسٌن داخل القسم بٌن التالمٌذ

  .وتمنراست

بأّن سلوكات عدم  تشٌر النتائجوفٌما ٌخص التغٌرات األسبوعٌة لسلوكات داخل القسم 

 تالمٌذ السنة لدىالٌقظة وسلوكات االضطراب واالنفعال تعرف تغٌرات خالل أٌام األسبوع 

بحٌث تكون سلوكات اإلضطراب  فً الشمال بوالٌة تٌزي وزو المتمدرسٌن ابتدائً الخامسة

واإلنفعال مرتفعة ٌوم األحد )الٌوم األّول فً األسبوع المدرسً( وترتفع أكثر ٌوم اإلثنٌن 

وتعرف إنخفاض طفٌف ٌوم األربعاء وتنخفض أكثر ٌوم الخمٌس فً حٌن ٌظهر من خالل 

 نفس المنحنى بأّن سلوكات عدم الٌقظة تكون منخفضة مقارنة بسلوكات اإلضطراب

واإلنفعال فتكون مرتفعة قلٌال ٌوم األحد الٌوم األّول فً األسبوع المدرسً وتنخفض ٌوم 

 اإلثنٌن لترتفع أكثر ٌوم األربعاء وتنخفض من جدٌد ٌوم الخمٌس.

 سلوكاتل ات األسبوعٌةتغٌرفً التبٌن من خالل التحلٌل اإلحصائً أّن الفروق المالحظة    

أّنها بالشمال فً والٌة تٌزي وزو المتمدرسٌن  ابتدائً خامسةال تالمٌذ السنة لدىداخل القسم 

تتغٌر السلوكات داخل  التً مفادها ّثالثة عشرالفرضٌة الٔػهّٛ ذزفط  الة إحصائٌاد تلٌس

لدى التالمٌذ المتمدرسٌن فً السنة الخامسة ابتدائً بوالٌة تٌزي القسم خالل أٌام األسبوع 

 وزو وتقبل الفرضٌة البدٌلة.

سلوكات عدم الٌقظة وسلوكات االضطراب واالنفعال تغٌرات خالل أٌام  تعرفكما   

بحٌث  فً الجنوب بوالٌة تمنراست المتمدرسٌن ابتدائً الخامسة تالمٌذ السنة لدىاألسبوع 

تكون سلوكات اإلضطراب واإلنفعال مرتفعة ٌوم األحد )الٌوم األّول فً األسبوع المدرسً( 

نخفض أكثر ٌوم األربعاء وتواصل فً اإلنخفاض ٌوم الخمٌس فً وتنخفض ٌوم اإلثنٌن لت

حٌن ٌظهر من خالل نفس المنحنى بأّن سلوكات عدم الٌقظة تكون منخفضة مقارنة 

بسلوكات اإلضطراب واإلنفعال بحٌث تكون منخفضة ٌوم األحد الٌوم األّول فً األسبوع 

ء وتنخفض أكثر ٌوم الخمٌس. المدرسً وترتفع ٌوم اإلثنٌن لتنخفض بقلٌل ٌوم األربعا

 ات األسبوعٌةتغٌرفً الالتحلٌل اإلحصائً أّن الفروق المالحظة  نتائج من خالل اتضح

بالجنوب فً والٌة المتمدرسٌن  ابتدائً الخامسة تالمٌذ السنة لدىداخل القسم  سلوكاتل
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تتغٌر  مفادهاالفرضٌة الّرابعة عشر التً ٔػهّٛ ذمثم أّنها ذات داللة إحصائٌة تمنراست 

لدى التالمٌذ المتمدرسٌن فً السنة الخامسة السلوكات داخل القسم خالل أٌام األسبوع 

 ابتدائً بوالٌة تمنراست.

وع وبالنظر إلى المؤشر اإلجمالً األسبوعً لعدم التكٌف مع الوضع المدرسً خالل األسب

ة تٌزي وزو وهذا ما منخفض مقارنة بتالمٌذ والٌ لدى تالمٌذ والٌة تمنراست ٌظهر بأّنه

ٌدل على أّنهم أكثر تكٌفا مع الوضع المدرسً خالل األسبوع مقارنة بتالمٌذ والٌة تٌزي 

وعلٌه ٌظهر من  .األسبوعوزو الذٌن ٌعانون من عدم التكٌف مع الوضع المدرسً خالل 

اعٌة لكل خالل النتائج المتوصل إلٌها فً هذه الدراسة بأّن العوامل المناخٌة والثقافٌة االجتم

     منطقة ٌمكنها أن تؤثر على التغٌرات الٌومٌة واألسبوعٌة لسلوكات داخل القسم.

المؤشرات اإلجمالٌة لعدم  تبٌن من خالل التحلٌل اإلحصائً أّن الفروق المالحظة بٌن

)فً والٌة المتمدرسٌن بالشمال  لدى التالمٌذالتكٌف مع الوضع المدرسً خالل األسبوع 

وعلٌه أّنها ذات داللة إحصائٌة  )فً والٌة تمنراست( المتمدرسٌن بالجنوبتٌزي وزو( و

توجد فروق دالة إحصائٌا فً التغٌرات األسبوعٌة  الخامسة عشر التً مفادهاالفرضٌة  تقبل

بوالٌتً تٌزي  ابتدائًفً الّسنة الخامسة  المتمدرسٌن للسلوكات داخل القسم بٌن التالمٌذ

  .وزو وتمنراست
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 خاتمة: -  

تناول هذا البحث دراسة وصفٌة للتغٌرات الٌومٌة واألسبوعٌة لإلنتباه والسلوك داخل      

بهدف  القسم والتغٌرات األسبوعٌة لمدة الّنوم اللٌلً لدى تالمٌذ السنة الخامسة ابتدائً

ألدءات المقارنة بٌن المناطق الشمالٌة والجنوبٌة فٌما ٌخص الملمح الٌومً واألسبوعً 

بوالٌتً تٌزي وزو  المتمدرسٌن االنتباه والسلوك داخل القسم بٌن تالمٌذ المدرسة االبتدائٌة

دٌم معطٌات وتق وتمنراست، إضافة إلى المقارنة بٌن تغٌرات مدة الّنوم اللٌلً خالل األسبوع

 .(االنتباه مدة النوم اللٌلً والسلوك داخل القسم) تخص الوتٌرة المدرسٌة

مدارس بوالٌة تمنراست، وقد  4مدارس بوالٌة تٌزي وزو و 4ذه الدراسة فً تمت ه    

تلمٌذ بوالٌة تمنراست،  741تلمٌذ بوالٌة تٌزي وزو و 741تكونت عٌنة متغٌر االنتباه من 

 مٌذتال 6ٌزي وزو وبوالٌة ت تالمٌذ 6بـ  تقدرص عٌنة متغٌر السلوك داخل القسم وفٌما ٌخ

ي تلمٌذ  بوالٌة تٌز  76عٌنة البحث بـ  تقدرأّما متغٌر مدة الّنوم اللٌلً  .بوالٌة تمنراست

ولدراسة التغٌرات الٌومٌة الٌومٌة واألسبوعٌة لالنتباه .  تلمٌذ بوالٌة تمنراست 716وزو و

طبقنا روائز شطب األرقام بٌنما طبقنا استبٌان النوم لدراسة مدة الّنوم اللٌلً وشبكة 

والتي طبقتهب وكيفتهب الببحثة معروف  Testuسلوك داخل القسم للباحث المالحظة لدراسة ال

 . في البيئة الجزائرية 8002سنة 

تٌزي وزو  لخامسة ابتدائً المتمدرسٌن بوالٌتًبٌنت النتائج المتوصل إلٌها أن تالمٌذ الّسنة ا

وخالل قسم خالل الٌوم الّسلوك داخل الاه ووتمنراست ٌعرفون تغٌرات فً أداءات االنتب

 الٌومٌة لالنتباه داءاتاألغٌر أّن ،  األسبوع خالل أٌاماللٌّلً  هموممّدة نتتغٌر كما  ،األسبوع

ال تتغٌر حسب النمط الّتالمٌذ المتمدرسٌن فً السنة الخامسة ابتدائً بوالٌة تٌزي وزو لدى 

لمتمدرسٌن فً الكالسٌكً المعترف به عالمٌا عكس األداءات الٌومٌة لالنتباه لدى الّتالمٌذ ا

التً قام بها نتائج الدراسات  السنة الخامسة ابتدائً بوالٌة تمنراست فهً متفقة تماما مع

Testu كما تتفق النتائج المتوصل إلٌها  .معروف فً الجزائرالباحثة فً الدول األوروبٌة و

مع  فً هذه الدراسة مع ما توصلت إلٌه الدراسات السابقة بحٌث ٌحاول الّتالمٌذ التكٌف

ٌوم أي  تتمٌز أداءاتهم بانخفاض فً الٌوم األول من األسبوع المدرسًف الحالة المدرسٌة
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وترتفع أداءاتهم ٌوم االثنٌن   األحد مما ٌفسر صعوبة األداء بعد انقطاع أخر األسبوع

الذي  تستمر فً االرتفاع ٌوم األربعاء، بٌنما تشهد انخفاضا فً أخر األسبوع المدرسًو

، كما ظهر من خالل مقارنة النفسً الذي ٌعانً منه الّتالمٌذٌفسر مدى التعب  الفكري  و

 والٌة تمنراستوتالمٌذ  والٌة تٌزي وزوالتغٌرات األسبوعٌة ألداءات االنتباه بٌن تالمٌذ 

أّن مدة النوم اللٌلً تكون مرتفعة قبل أٌام ب وظهروجود فروق قلٌلة فً الملمح األسبوعً 

( لدٌهم مّدة ٌةالشمالمنطقة ال تالمٌذ والٌة تٌزي وزو )ف ،راحة ومنخفضة قبل أٌام الدراسةال

 .( وذلك فً كل أٌام األسبوعٌةالجنوبالمنطقة  من تالمٌذ والٌة تمنراست ) برالنوم اللٌلً أك

وعً لعدم التكٌف مع الوضع باإلجمالً الٌومً واألس من خالل مقارنة المؤشر تضحوا

الٌوم  ست ٌتكٌفون مع الحالة المدرسٌة خاللارنلمتمدرسٌن بوالٌة تما التالمٌذ أن المدرسً

الذٌن ٌجدون صعوبة للتكٌف مع  مقارنة بتالمٌذ والٌة تٌزي وزو األسبوع المدرسً وخالل

تأثٌر  إلى أهمٌة النتائج أشارتعموما  .الوضع المدرسً خالل الٌوم وخالل األسبوع

 تبٌن ، كما العوامل المناخٌة والثقافٌة االجتماعٌة على الوتٌرة المدرسٌة للتلمٌذ الجزائري

أخذها وضرورة حاجاته النفسٌة والجسمٌة وأهمٌة إحترام الوتٌرة البٌولوجٌة والنفسٌة للتلمٌذ 

 درسًأثناء تنظٌم التوقٌت المدرسً مما ٌسمح له بالتوافق مع الوضع المبعٌن االعتبار 

والعوامل المناخٌة التً قد تسهم فً تكافؤ الفرص بٌن كل التالمٌذ والقضاء على الرسوب 

 .والتسرب المدرسٌٌن فً المنظومة التربوٌة الجزائرٌة
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 لي:ييمكن اقتراح ما  في هذه الدراسة على ضوء النتائج المتوصل إليهااإلقتراحات:

 النّفسية للتّلميذ.احترام الوتيرة البيولوجية و -

اخ المنقيت تتماشى مع المراحل العمرية وتناسب المناطق الجغرافية وإعداد جداول تو -

 في كل منطقة. الّسائد

  فية.األداءات الفكرية للتاّلميذ، وقدراتهم المعرإعداد جداول توقيت تتالءم مع  -

 ة فيبرمجة أنشطة تساعد على إعداد المتعلم الستقبال أحسن للمعارف: تنشيط اليقظ -

  .األوقات الّصعبة

  . برمجة المواد الّدراسية األساسية حسب األوقات المالئمة -

  بالنّوم الكافي.احترام النوم من خالل بناء جداول توقيت تسمح للتاّلميذ  -

لتالميذ دقيقة لدى ا 595والتي تقدر في المتوسط بـ  ضرورة احترام مدة النوم الليلي -

  .سنة 11-10البالغين من العمر 

ربوية تواقتراح رحالت  في المدارس مساحات اللعب، المطالعة والتسليةتوفير وتجهيز  -

  .كزيارة المتاحف، الحضائر الطبيعية...

جية يولوقت في اليوم واألسبوع مهم للتعلم فاليوم بفضل الدراسات الكرونبإختيار الو -

غير  ا أوقاتأنّهوالكرونونفسية ظهر بأّن بداية الصبيحة وفترة ما بعد الغداء معروفة علميّا ب

تفادي  لمينمناسبة والتي بينت أّن منتصف ونهاية الصبيحة أوقات مالئمة للتعلم فعلى المع

دها في تحديونشطة التي تحتاج إلى االنتباه في األوقات الغير المناسبة وضع التعلمات واأل

باه ت اإلنتداءااألوقات المناسبة وشغل األوقات الغير المناسبة باألنشطة االجتماعية، ألّن أ

ة ) ليست ثابتة تتغير حسب أوقات مختلفة بمعنى المتعلم يعرف أو يشاهد  قدرات قوي

 ي بعض األوقات وقدرات ضعيفة في أوقات أخرى.كفاءات قوية في اإلنتباه( ف
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يجب سي فتنظيم الوقت المدرسي وأنشطة األطفال يستلزم التنظيم الجيّد لألسبوع المدر -

م يقس األخذ بعين اإلعتبار ساعات الدراسة وتواترات الحياة الخاصة بالطفل، فيجب أن

 األسبوع المدرسي بطريقة متوازية على مجموع أيام الدراسة.

جيّدة ّصحة الق الاإلهتمام بأوقات الدراسة والراحة والنّوم ألنّها تساهم في نمو منسجم وتحق -

ة ودرج تختلف من منطقة ألخرى ألسباب تعود إلى المناخ لألطفال، كما أّن عادات النوم

 الحرارة التي تؤثر على أوقات النّوم  وحتى على اإلستيقاظ.

من  يت البدلتوقانّفسية من األولويات فعندما نقترح جداول إحترام التواترات البيولوجية وال -

الث تكيفها مع كرونوبيولوجية وكرونونفسية المتعلمين، فيجب إحترام التواترات الث

 لبيئة، قاومة اة لمالرئيسية: النّوم، التغير اليومي للنّشاط الفكري واليقظة، التغيرات الّسنوي

الي ، وبالتدرسيتعتمد على توافق الّسلوك مع الواضع الم بحيث أّن مدة النّوم اللّيلي وجودته

 .مستوى اليقظة واألداء الفكري مّدته تختلف حسب األطفال وحسب العمر

 ى توافققف علالتواترات المدرسية مع التواترات البيولوجية والنّفسية للمتعلم يتو توافق- 

 األنشطة خالل اليوم واألسبوع مع التواترات الطبيعية للمتعلم.

 إحترام الخصوصيات المناخية والثقافية االجتماعية للمتعلم الجزائري.  -

 تحسين ظروف التّعلم لتحفيز الّرغبة في التّعلم. -

 لبحث عن حياة تسمح بتخفيض الّضغط والتّعب.ا -

 تنسيق األوقات المدرسية وخارج المدرسة والالّصفية والعائلية. -

 توعية األولياء بمفهوم الكرونوبيولوجيا قصد احترام وتيرة حياة أبنائهم. -

 الراحة خالل األسبوع المدرسي. –إحترام تناوب الدراسة  -

 م وذلك حسب عمر الطفل تخفيض مدة الدراسة خالل اليو -
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 تعليمات تمرير روائز شطب األرقام( 1الملحق رقم )

 

 
 تعليمـات تمريـر روائـز شطـب األرقـام

 
توجددأ امامددق ورقددا . رقددامب المطلددوك ماددق شددطب اددة األرقددام الم ددا. ا ل رقددام  - 

 الموجودة اعلى الورقاب

 

 أنظر إلى السبورة:  -

 

م، لقأ اتبد  الدرقميا التدو  دوط ت دطب اب يدة علدو شدطب الدرقم األون  ع ا ادا   عد   
ا ا الرقميه، ع ا اا  ال، ال اشطبه أل ه ال ي به لواحأ ماشطبه أل ه مثة الذي يجب شطب

 التو يجب علو شطب اب

 

 من لم يفهم؟   -

 

ق ا  لكو تتمر    وط  قوم . ذا العمة معا على األ طر األولى لورقتقب يجب عليد   
ال تخطئ او تاسدى  شدطب الدرقميا التدو يجدب شدطب ا وعليدق .السدرعابلما تات دو مدا 

 األ طر األولى ضع القلمب

 

 مراقبة سريعة.  -

 

لسدرعا ليق .اع   عليق شطب اة األرقام الم ا. ا للرقميا المكتو.ا اعلى الورقدابع - 
 وا  ال تخطئ وال تاسى شطب الرقميا التو يجب شطب اب

 

 . …ابدأ -

 (.ثانية 30ضع القلم بعد ) -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



( روائز شطب األرقام حسب أيام األسبوع2الملحق رقم )   

 

 

امامــأرقأرق  ةةــداد بثالثداد بثالثــب األعب األعــأشطأشط   

  

 

 

 األحدائـز شطـب األرقـام ليـوم ر ◼

  

 



( روائز شطب األرقام حسب أيام األسبوع2الملحق رقم )   

 

 

  

امامــأرقأرق  ةةــداد بثالثداد بثالثــب األعب األعــأشطأشط   

  

 

 

 رائـز شطـب األرقـام لـيوم اإلثنين 



( روائز شطب األرقام حسب أيام األسبوع2الملحق رقم )   

 

 

  

امامــأرقأرق  ةةــداد بثالثداد بثالثــب األعب األعــأشطأشط   

  

 

 

 

 ـز شطـب األرقـام ليـوم األربعاءرائ 



( رزائز شطب األرقام حسب أيام األسبوع2الملحق رقم )   

 

 

  

امامــأرقأرق  ةةــداد بثالثداد بثالثــب األعب األعــأشطأشط   

  

 

 

 

        ئـز شطـب األرقـام ليـوم الخميسرا 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شبكة مالحظة السلوك داخل القسم  (3ملحق رقم )ال
 

 :القسـم                                                         احث:معامـل مالحظـة البـ                                 :اليـوم 
 

 20  سا12  40  20  سا 11  40  20  سا 10   40  20  سا 9  40   

 30  50  10  30  50  10  30  50  10  30  50  10  

                         التثاؤب

                         التمدد

                         حك العينين

                         مص اإلصبع

                         الطاولةعلى استرخاء ا

                         

                         الوقوف و الجلوس

                         التمايل

                         إلى الوراءالنظر 

                         كثرة الحركة

                         

                         تغيير المكان

نشاط آخر غير النشاط 

 المدرسي

                        

                         عدم االنتباه

                         الستجابة غياب ا

                         

                         نشاطنوع ال

                         عدد األطفال المالحظون

 ـم:القس                                                         احث:معامـل مالحظـة البـ                                 :اليـوم   

 

  
 

عـدم 
ه
ال
ا

ـ
تم
ـ

ام
  

   
و

  
  

ك 
ـ

حرك
ثرة ال

ةـ
 

ـع
ظ

دم اليق
ةـ

 



 شبكة مالحظة السلوك داخل القسم  (3ملحق رقم )ال
 

 20  سا17  40  20  سا 16  40  20  سا 15  40  20  سا 14  40  

 30  50  10  30  50  10  30  50  10  30  50  10  

                         التثاؤب

                         التمدد

                         حك العينين

                         مص اإلصبع

                         السقوط على األرضا

                         

                         الوقوف و الجلوس

                         التمايل

                         النظر إلى الوراء

                         كثرة الحركة

                         

                         تغيير المكان

نشاط آخر غير النشاط 

 المدرسي

                        

                         عدم االنتباه

                         غياب االستجابة 

                         

                         نشاطنوع ال

                         حظونعدد األطفال المال

 

   
ه
ال
عـدم ا

ـ
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ـ
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و
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ـ
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(  إستبيان خاص بمدة النّوم                            4الملحق رقم )  

 
 دتي،ـدي، سيـسي

 

ذا ـه ألـمبدة ـد المساعـم يـتقدي مكـمنلب ـطأر ـي الجزائـفة ـرة المدرسيـول الوتيـث حـاز بحـإنج ارـإطي ـف

إلـى  2015أفريل  24ن ـه مـد مدتـتمت وع الذيـاألسبالل ـخ منكـاب أو مكـالبنتاظ ـوم واالستيقـت النـاص بوقـالخان ـاالستبي

 .ةـتام ةـبسري اطـتحوف ـوس ةـالدراسروف ـظن ـي تحسيـم فـوف تساهـس مكـن إجابتا أـعلم ،2015 ماي 01

 رام.ـر و االحتـق التقديـي فائـدي، سيدتـي سيـمن واـتقبل       

 

                                           

 

 2015ماي  01إلـى  2015أفريل  24ة ـة الجمعـليل نـدة مـالم             ومـة النـدراس

 

 السـن ............            القسـم .............          

 
 اظـت االستيقـوق ومـت النـوق ليلــة ....

   الجمعة إلى السبت

   األحد ىالسبت إل

   االثنين األحد إلى

   لى الثالثاءإاالثنين 

   ءاألربعاالثالثاء إلى 

   إلى الخميس األربعاء

   الجمعة إلى الخميس

 

 

 

 

- اظـوم و االستيقنـت الـاح وقـصب ليلـة وكـلل ـأل كـام -  

- سريـة هـذا االستبيـان مضمونـة -  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( النتائج األوليت لالنتباه لتالهيذ واليت تيشي وسو50الولحق رقن )

 
groupe 8h 11h 13h 15h dimanche lundi mercredi jeudi 

g1 28 32 22 24 28 22 32 24 

g1 15 26 27 25 15 27 26 25 

g1 26 29 34 12 26 34 29 12 

g1 22 27 24 8 22 24 27 8 

g1 22 23 25 6 22 25 23 6 

g1 26 45 30 5 26 30 45 5 

g1 48 20 28 20 48 28 20 20 

g1 18 23 22 30 18 22 23 30 

g1 31 50 34 27 31 34 50 27 

g1 28 45 32 5 28 32 45 5 

g1 17 47 30 44 17 30 47 44 

g1 19 50 33 23 19 33 50 23 

g1 42 45 40 13 42 40 45 13 

g1 29 46 35 24 29 35 46 24 

g1 34 45 41 28 34 41 45 28 

g2 28 22 22 36 22 36 28 22 

g2 32 27 29 29 27 29 32 29 

g2 36 26 13 20 26 20 36 13 

g2 25 42 32 22 42 22 25 32 

g2 38 8 8 22 8 22 38 8 

g2 47 21 3 39 21 39 47 3 

g2 24 4 18 41 4 41 24 18 

g2 20 21 15 18 21 18 20 15 

g2 42 23 4 28 23 28 42 4 

g2 50 25 12 48 25 48 50 12 

g2 47 18 15 34 18 34 47 15 

g2 50 24 21 40 24 40 50 21 

g2 44 28 17 27 28 27 44 17 

g2 50 43 23 41 43 41 50 23 

g2 43 17 38 29 17 29 43 38 

g3 21 22 9 17 9 21 17 22 

g3 43 13 33 41 33 43 41 13 

g3 44 38 23 38 23 44 38 38 

g3 27 20 19 19 19 27 19 20 

g3 45 40 22 33 22 45 33 40 

g3 45 15 27 16 27 45 16 15 

g3 48 22 48 16 48 48 16 22 

g3 4 1 29 50 29 4 50 1 

g3 33 24 24 32 24 33 32 24 

g3 15 16 15 33 15 15 33 16 

g3 29 20 17 34 17 29 34 20 

g3 49 11 49 50 49 49 50 11 

g4 28 22 19 19 19 22 19 28 

g4 5 32 39 20 20 32 39 5 

g4 43 35 30 27 27 35 30 43 



 ( النتائج األوليت لالنتباه لتالهيذ واليت تيشي وسو50الولحق رقن )

 
g4 6 45 37 26 26 45 37 6 

g4 17 41 45 21 21 41 45 17 

g4 16 16 28 23 23 16 28 16 

g4 22 39 46 25 25 39 46 22 

g4 28 30 45 15 15 30 45 28 

g4 34 37 49 29 29 37 49 34 

g4 27 20 48 23 23 20 48 27 

g4 9 34 46 21 21 34 46 9 

g4 31 31 50 34 34 31 50 31 

g4 23 26 34 32 32 26 34 23 

g4 26 32 49 34 34 32 49 26 

g1 11 19 15 23 11 15 19 23 

g1 18 19 19 21 18 19 19 21 

g1 19 29 29 27 19 29 29 27 

g1 19 21 21 19 19 21 21 19 

g1 16 20 17 22 16 17 20 22 

g1 13 22 20 22 13 20 22 22 

g1 11 20 22 20 11 22 20 20 

g1 8 18 15 16 8 15 18 16 

g1 11 23 20 21 11 20 23 21 

g1 20 30 26 24 20 26 30 24 

g1 9 17 14 18 9 14 17 18 

g2 29 19 23 22 19 22 29 23 

g2 30 19 24 24 19 24 30 24 

g2 25 24 22 21 24 21 25 22 

g2 25 17 17 22 17 22 25 17 

g2 20 15 23 18 15 18 20 23 

g2 20 19 19 16 19 16 20 19 

g2 25 20 22 26 20 26 25 22 

g2 16 14 20 17 14 17 16 20 

g2 26 22 26 24 22 24 26 26 

g2 22 20 25 25 20 25 22 25 

g3 15 21 25 24 25 15 24 21 

g3 15 21 19 26 19 15 26 21 

g3 22 28 28 26 28 22 26 28 

g3 20 20 25 22 25 20 22 20 

g3 24 29 27 30 27 24 30 29 

g3 13 18 16 19 16 13 19 18 

g3 14 18 18 20 18 14 20 18 

g3 12 14 14 16 14 12 16 14 

g3 19 14 14 19 14 19 19 14 

g3 12 12 13 17 13 12 17 12 

g4 29 22 24 29 29 22 24 29 

g4 27 23 26 26 26 23 26 27 

g4 21 16 23 21 21 16 23 21 

g4 19 21 23 21 21 21 23 19 



 ( النتائج األوليت لالنتباه لتالهيذ واليت تيشي وسو50الولحق رقن )

 
g4 23 18 18 23 23 18 18 23 

g4 25 27 27 30 30 27 27 25 

g4 28 23 28 28 28 23 28 28 

g4 19 17 21 23 23 17 21 19 

g4 19 16 16 17 17 16 16 19 

g1 21 31 22 28 21 22 31 28 

g1 27 29 28 29 27 28 29 29 

g1 22 25 23 25 22 23 25 25 

g1 15 26 23 23 15 23 26 23 

g1 17 31 24 29 17 24 31 29 

g1 20 27 24 26 20 24 27 26 

g1 12 21 19 21 12 19 21 21 

g1 13 26 23 26 13 23 26 26 

g1 19 22 17 22 19 17 22 22 

g1 19 39 24 30 19 24 39 30 

g1 19 35 23 35 19 23 35 35 

g1 23 31 20 26 23 20 31 26 

g1 14 23 21 21 14 21 23 21 

g2 32 22 32 22 22 22 32 32 

g2 28 25 24 17 25 17 28 24 

g2 27 16 30 14 16 14 27 30 

g2 26 23 24 17 23 17 26 24 

g2 21 16 19 14 16 14 21 19 

g2 27 16 22 14 16 14 27 22 

g2 24 18 20 16 18 16 24 20 

g2 15 20 33 26 20 26 15 33 

g2 22 21 28 28 21 28 22 28 

g2 24 18 33 26 18 26 24 33 

g2 28 28 26 34 28 34 28 26 

g2 23 11 32 29 11 29 23 32 

g2 23 17 21 21 17 21 23 21 

g2 16 13 19 18 13 18 16 19 

g3 41 31 34 27 34 41 27 31 

g3 50 41 36 34 36 50 34 41 

g3 28 23 23 20 23 28 20 23 

g3 41 39 33 26 33 41 26 39 

g3 45 34 29 29 29 45 29 34 

g3 33 19 21 19 21 33 19 19 

g3 44 30 29 32 29 44 32 30 

g3 23 24 29 29 29 23 29 24 

g3 30 33 29 36 29 30 36 33 

g3 28 27 20 26 20 28 26 27 

g3 27 25 30 28 30 27 28 25 

g3 20 25 22 34 22 20 34 25 

g3 12 23 15 16 15 12 23 16 

g4 17 11 21 25 25 11 21 17 



 ( النتائج األوليت لالنتباه لتالهيذ واليت تيشي وسو50الولحق رقن )

 
g4 24 23 28 30 30 23 28 24 

g4 21 20 21 23 23 20 21 21 

g4 23 24 26 33 33 24 26 23 

g4 28 17 15 27 27 17 15 28 

g4 14 14 15 21 21 14 15 14 

g4 30 21 17 31 31 21 17 30 

g4 26 29 34 25 25 29 34 26 

g4 26 23 29 25 25 23 29 26 

g4 28 35 34 28 28 35 34 28 

g4 24 26 26 23 23 26 26 24 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ت تونزاست( النتائج األوليت لالنتباه لتالهيذ والي50الولحق رقن )

 

groupe 8h 11h 13h 15h dimanche lundi mercredi jeudi 

1 19 23 21 24 19 21 23 24 

1 11 23 16 23 11 16 23 23 

1 13 19 16 22 13 16 19 22 

1 13 25 21 23 13 21 25 23 

1 15 23 18 22 15 18 23 22 

1 21 35 37 33 21 37 35 33 

1 14 20 19 23 14 19 20 23 

1 15 25 20 21 15 20 25 21 

1 20 20 14 20 20 14 20 20 

1 15 25 25 20 15 25 25 20 

1 16 24 20 27 16 20 24 27 

1 7 16 14 16 7 14 16 16 

1 9 15 24 34 9 24 15 34 

1 11 19 18 24 11 18 19 24 

1 3 16 14 20 3 14 16 20 

1 9 20 17 24 9 17 20 24 

1 9 13 12 11 9 12 13 11 

1 11 15 14 20 11 14 15 20 

1 7 17 17 17 7 17 17 17 

2 13 13 13 14 13 14 13 13 

2 20 11 27 13 11 13 20 27 

2 16 13 20 14 13 14 16 20 

2 24 18 25 21 18 21 24 25 

2 17 12 17 14 12 14 17 17 

2 16 13 16 18 13 18 16 16 

2 7 8 10 9 8 9 7 10 

2 18 21 22 15 21 15 18 22 

2 24 15 23 19 15 19 24 23 

2 22 20 22 25 20 25 22 22 

2 11 11 12 11 11 11 11 12 

2 28 26 21 23 26 23 28 21 

2 23 19 16 18 19 18 23 16 

2 16 17 18 15 17 15 16 18 

3 13 14 14 19 14 13 19 14 

3 15 18 12 21 12 15 21 18 

3 13 18 14 20 14 13 20 18 

3 14 23 10 21 10 14 21 23 

3 21 26 22 27 22 21 27 26 

3 12 18 13 24 13 12 24 18 

3 15 19 20 23 20 15 23 19 

3 23 32 25 34 25 23 34 32 

3 12 19 11 19 11 12 19 19 

3 16 23 19 25 19 16 25 23 

3 19 25 21 21 21 19 21 25 

3 25 21 21 27 21 25 27 21 



 ت تونزاست( النتائج األوليت لالنتباه لتالهيذ والي50الولحق رقن )

 

3 19 22 21 22 21 19 22 22 

3 15 21 12 22 12 15 22 21 

3 19 20 19 22 19 19 22 20 

3 15 24 25 25 25 15 25 24 

3 21 22 20 25 20 21 25 22 

3 18 26 24 26 24 18 26 26 

3 16 27 15 21 15 16 21 27 

3 8 13 10 15 10 8 15 13 

3 14 17 11 19 11 14 19 17 

4 19 16 17 14 14 16 17 19 

4 22 17 20 14 14 17 20 22 

4 15 15 15 13 13 15 15 15 

4 19 20 22 19 19 20 22 19 

4 27 28 31 25 25 28 31 27 

4 26 24 25 19 19 24 25 26 

4 22 22 23 21 21 22 23 22 

4 19 19 17 16 16 19 17 19 

4 14 15 15 13 13 15 15 14 

4 19 24 23 19 19 24 23 19 

4 26 26 26 20 20 26 26 26 

4 17 16 18 16 16 16 18 17 

4 19 17 22 18 18 17 22 19 

4 19 20 20 23 23 20 20 19 

4 17 14 17 16 16 14 17 17 

4 16 15 19 14 14 15 19 16 

4 20 25 25 22 22 25 25 20 

4 14 16 21 14 14 16 21 14 

4 4 13 8 13 13 13 8 4 

4 13 18 22 25 25 18 22 13 

1 9 16 15 18 9 15 16 18 

1 8 20 16 26 8 16 20 26 

1 12 20 17 20 12 17 20 20 

1 7 22 19 28 7 19 22 28 

1 16 25 13 16 16 13 25 16 

1 10 25 22 23 10 22 25 23 

1 13 24 21 19 13 21 24 19 

1 9 18 17 30 9 17 18 30 

1 10 24 20 25 10 20 24 25 

1 7 21 14 18 7 14 21 18 

2 16 5 12 9 5 9 16 12 

2 25 20 26 26 20 26 25 26 

2 18 11 16 16 11 16 18 16 

2 13 12 14 14 12 14 13 14 

2 18 15 22 16 15 16 18 22 

2 25 22 40 25 22 25 25 40 

2 16 13 19 14 13 14 16 19 



 ت تونزاست( النتائج األوليت لالنتباه لتالهيذ والي50الولحق رقن )

 

3 20 23 16 24 16 20 24 23 

3 20 22 18 26 18 20 26 22 

3 15 18 16 22 16 15 22 18 

3 16 19 18 23 18 16 23 19 

3 17 22 14 27 14 17 27 22 

3 19 22 14 22 14 19 22 22 

3 19 22 21 22 21 19 22 22 

3 10 19 13 19 13 10 19 19 

3 20 15 16 23 16 20 23 15 

4 22 19 25 17 17 19 25 22 

4 14 16 26 17 17 16 26 14 

4 20 17 19 17 17 17 19 20 

4 18 15 19 15 15 15 19 18 

4 23 25 24 21 21 25 24 23 

4 27 31 24 27 27 31 24 27 

4 20 17 24 18 18 17 24 20 

4 19 20 23 17 17 20 23 19 

1 12 20 11 13 12 11 20 13 

1 15 16 18 17 15 18 16 17 

1 13 23 16 18 13 16 23 18 

1 13 26 23 23 13 23 26 23 

1 5 15 11 13 5 11 15 13 

1 7 14 12 6 7 12 14 6 

1 11 19 13 23 11 13 19 23 

1 12 19 15 14 12 15 19 14 

1 15 20 22 22 15 22 20 22 

1 12 20 15 23 12 15 20 23 

2 16 13 21 16 13 16 16 21 

2 19 12 17 16 12 16 19 17 

2 15 15 23 17 15 17 15 23 

2 25 21 20 24 21 24 25 20 

2 24 22 23 22 22 22 24 23 

2 22 19 19 22 19 22 22 19 

2 17 14 19 17 14 17 17 19 

2 15 10 15 12 10 12 15 15 

2 23 23 22 20 23 20 23 22 

2 22 20 20 19 20 19 22 20 

3 17 20 17 22 17 17 22 20 

3 17 23 18 25 18 17 25 23 

3 16 23 16 21 16 16 21 23 

3 15 17 15 18 15 15 18 17 

3 18 23 20 21 20 18 21 23 

3 18 22 22 25 22 18 25 22 

3 12 15 7 12 7 12 12 15 

3 11 20 14 17 14 11 17 20 

3 20 21 17 19 17 20 19 21 



 ت تونزاست( النتائج األوليت لالنتباه لتالهيذ والي50الولحق رقن )

 

3 20 23 22 27 22 20 27 23 

4 18 23 23 21 21 23 23 18 

4 17 16 23 16 16 16 23 17 

4 24 21 23 24 24 21 23 24 

4 29 16 21 18 18 16 21 29 

4 21 15 30 20 20 15 30 21 

4 20 24 22 19 19 24 22 20 

4 21 19 22 18 18 19 22 21 

4 18 14 16 13 13 14 16 18 

4 19 20 16 14 14 20 16 19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( النتائج األوليت لودة النوم الليلي  لتالهيذ واليت تيشي وسو50الولحق رقن )

 

vend-samd samd-dimch dimch-lund lund-mardi mrdi-mercd mercd-jeud jeud-vend 

545 500 480 553 545 555 690 

690 585 600 585 595 575 510 

660 620 590 625 590 610 730 

643 545 553 555 551 554 550 

540 530 555 520 547 520 570 

554 560 582 617 605 600 630 

587 540 551 660 545 570 616 

510 525 548 549 446 570 450 

480 600 600 555 600 600 600 

555 495 500 525 515 550 672 

525 480 412 519 399 504 650 

563 602 615 595 600 600 540 

605 565 570 535 540 515 465 

605 513 745 536 565 427 445 

660 540 570 570 600 600 720 

630 510 547 533 540 530 540 

570 590 510 590 570 535 660 

750 560 600 540 570 530 690 

639 480 508 449 525 638 486 

637 621 559 588 616 539 550 

600 620 600 610 600 585 640 

640 660 663 660 660 601 703 

621 550 500 480 540 540 570 

630 540 570 600 570 525 600 

660 540 540 540 540 540 630 

690 480 480 480 480 480 720 

600 485 481 493 474 465 650 

705 630 630 630 630 630 765 

630 607 595 601 600 595 570 

570 579 579 579 585 490 695 

660 535 480 466 480 505 646 

453 535 501 537 540 599 610 

608 510 507 520 505 540 585 

655 665 605 540 696 590 765 

750 491 521 521 521 521 660 

600 570 600 570 570 540 720 

754 603 621 583 674 595 750 

531 550 544 565 575 500 590 

560 553 542 559 527 567 657 

570 540 465 595 575 525 635 

555 549 546 539 533 543 594 

480 510 565 580 565 510 510 

510 600 465 510 525 480 555 

630 450 420 465 450 420 660 

685 565 575 510 600 565 625 



 ( النتائج األوليت لودة النوم الليلي  لتالهيذ واليت تيشي وسو50الولحق رقن )

 

586 540 505 560 490 450 510 

668 401 614 605 577 585 687 

657 560 532 512 541 540 533 

545 522 545 560 537 550 617 

690 561 540 642 573 626 750 

600 585 585 585 585 585 600 

600 585 585 585 585 585 600 

546 460 499 525 598 416 658 

740 560 508 515 511 494 689 

599 461 511 615 470 460 592 

605 450 390 510 450 390 690 

572 555 500 555 545 511 669 

539 525 479 480 435 445 494 

680 630 625 665 692 622 636 

660 585 585 570 605 600 675 

690 600 600 570 600 600 720 

630 580 580 580 560 620 630 

649 602 600 590 557 598 714 

600 522 545 556 535 570 792 

640 595 610 539 560 590 710 

585 480 645 645 645 645 720 

680 576 573 475 543 582 689 

624 473 514 551 495 529 658 

537 464 565 550 360 597 535 

590 580 605 599 530 550 700 

660 595 540 660 660 540 660 

630 600 600 600 600 600 630 

631 585 578 579 583 583 702 

565 585 585 585 585 525 600 

579 520 519 560 555 485 630 

720 587 542 539 556 531 767 

720 540 555 600 580 585 645 

578 480 522 477 458 460 580 

519 610 620 566 585 629 610 

567 450 471 480 394 450 439 

670 534 510 485 520 520 515 

540 540 540 540 540 540 660 

565 540 530 545 570 555 670 

600 600 540 540 540 600 480 

660 540 540 540 540 540 660 

600 600 600 600 600 600 720 

750 529 607 596 511 555 565 

600 540 560 600 600 570 720 

580 575 540 510 515 540 685 

523 540 550 550 550 500 670 

675 615 500 540 580 465 500 



 ( النتائج األوليت لودة النوم الليلي  لتالهيذ واليت تيشي وسو50الولحق رقن )

 

570 530 530 500 500 530 585 

524 595 586 580 594 596 573 

600 585 585 585 510 555 630 

705 555 545 540 548 535 685 

720 660 660 660 660 660 660 

540 600 540 600 600 540 600 

720 540 480 540 600 420 600 

600 600 600 600 600 600 600 

780 660 540 480 420 600 600 

685 600 560 570 585 650 735 

570 600 630 570 540 600 720 

570 540 525 570 540 570 510 

567 510 540 550 532 561 765 

660 560 535 570 540 540 600 

600 600 600 600 600 600 600 

555 565 600 570 600 600 705 

660 630 630 630 600 610 580 

660 600 540 600 600 540 720 

600 540 600 600 600 600 600 

660 600 600 600 600 600 660 

628 542 580 540 540 540 545 

620 548 543 500 545 550 660 

715 600 588 640 546 570 524 

555 612 580 615 600 540 600 

646 514 535 489 490 465 625 

538 569 561 584 605 630 560 

660 660 630 630 630 630 660 

630 600 600 600 570 600 630 

615 545 530 540 525 540 600 

578 555 592 520 525 540 660 

609 558 590 552 557 554 708 

630 515 510 526 518 560 670 

540 490 470 490 490 480 450 

610 535 513 505 571 499 600 

630 510 555 615 520 600 630 

540 540 600 600 600 520 600 

420 540 570 525 540 555 660 

720 585 585 585 585 585 780 

495 480 570 495 475 535 620 

605 600 600 540 610 520 545 

630 580 540 555 550 565 590 

560 550 580 615 550 615 615 

505 573 559 576 540 840 535 

585 540 540 525 600 525 630 

630 615 585 615 615 615 600 

667 585 585 600 555 445 435 



 ( النتائج األوليت لودة النوم الليلي  لتالهيذ واليت تيشي وسو50الولحق رقن )

 

780 540 620 573 558 600 660 

630 555 595 505 555 495 510 

525 580 580 580 580 580 570 

630 600 660 660 660 600 600 

830 600 660 630 660 630 840 

750 600 600 600 600 600 750 

602 541 572 540 549 535 600 

645 550 500 550 507 537 690 

630 630 600 570 570 600 663 

690 500 560 473 590 505 590 

555 435 480 525 480 460 630 

600 520 555 572 590 560 675 

598 522 508 542 472 540 783 

630 600 590 620 570 590 650 

630 605 605 561 705 510 570 

630 660 595 654 575 515 725 

750 605 585 540 490 495 650 

690 670 650 625 575 635 685 

575 544 610 578 556 525 583 

605 622 620 597 587 580 390 

790 600 450 450 480 480 720 

630 597 600 600 600 600 668 

630 570 570 555 560 565 600 

750 570 570 585 570 540 780 

595 480 600 540 360 425 333 

488 580 540 540 510 575 700 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( النتائج األوليت لودة النوم الليلي  لتالهيذ واليت تونزاست50الولحق رقن )

 

vend-samd samd-dimch dimch-lund lund-mardi mrdi-mercd mercd-jeud jeud-vend 

540 570 540 555 529 540 515 

630 555 535 570 571 555 645 

600 480 450 450 450 450 600 

420 630 360 360 360 360 360 

527 535 510 510 525 515 520 

620 550 560 565 560 565 775 

714 545 494 561 475 640 773 

575 560 570 580 590 600 595 

600 570 570 585 585 585 630 

622 540 540 680 487 464 570 

580 520 573 570 540 570 600 

566 563 566 513 520 555 581 

597 417 473 455 464 497 550 

600 570 570 570 570 570 600 

565 510 460 450 490 535 530 

480 540 420 420 480 420 420 

540 540 420 600 480 480 540 

600 540 540 480 540 420 600 

450 370 425 490 426 441 524 

765 420 345 494 370 660 690 

560 464 502 453 549 497 435 

570 450 450 441 450 450 554 

480 417 422 350 377 485 485 

600 540 510 480 480 480 540 

480 420 540 540 420 540 360 

460 385 480 470 410 480 488 

594 572 514 580 500 481 690 

645 525 555 510 525 555 510 

360 480 480 540 420 540 360 

660 420 460 462 574 502 510 

595 556 542 580 565 450 570 

453 490 471 448 395 490 485 

636 533 513 490 575 460 664 

570 515 565 600 540 590 690 

425 489 400 450 435 447 456 

556 561 534 620 633 478 550 

603 570 600 555 570 570 600 

557 512 531 410 511 505 585 

540 540 540 540 540 540 540 

615 511 545 539 515 520 500 

540 540 540 540 540 540 630 

540 480 480 480 480 480 480 

830 506 535 540 525 551 751 

600 540 600 600 480 540 600 

705 539 545 543 540 496 665 



 ( النتائج األوليت لودة النوم الليلي  لتالهيذ واليت تونزاست50الولحق رقن )

 

570 570 635 575 550 541 511 

580 575 495 505 543 577 545 

600 570 525 490 555 570 565 

570 480 600 520 548 558 548 

590 585 580 560 560 550 570 

564 525 481 388 433 478 650 

540 515 499 490 521 555 542 

600 570 570 630 570 570 630 

630 435 483 585 559 535 625 

645 600 600 600 600 600 645 

540 480 540 660 480 480 420 

645 585 540 540 510 510 630 

555 570 604 600 607 593 690 

600 625 585 570 595 590 690 

537 453 489 474 488 531 654 

570 540 570 570 570 570 630 

690 520 545 510 478 505 645 

665 576 575 580 583 582 684 

690 405 620 540 530 580 575 

690 570 570 570 570 570 720 

540 545 495 540 480 360 600 

375 405 435 445 380 495 395 

540 480 480 540 480 540 600 

405 375 380 390 558 460 570 

573 530 584 590 515 554 570 

680 480 480 471 480 450 670 

540 600 490 480 540 480 600 

620 480 555 442 455 430 600 

570 475 489 549 465 420 450 

555 515 545 560 630 515 510 

615 565 435 570 490 595 585 

672 509 547 543 531 537 673 

647 525 480 525 473 465 780 

570 490 545 560 500 555 510 

584 481 463 472 491 520 618 

735 615 510 675 620 656 510 

630 495 600 540 600 600 615 

570 525 468 488 515 482 635 

595 615 460 560 615 600 600 

660 540 600 600 540 540 660 

635 527 533 520 429 455 410 

565 535 555 560 510 570 515 

645 436 515 448 364 475 570 

644 471 550 433 520 540 635 

629 492 568 535 571 516 711 

539 440 365 568 441 327 361 



 ( النتائج األوليت لودة النوم الليلي  لتالهيذ واليت تونزاست50الولحق رقن )

 

495 380 460 452 490 425 610 

650 540 535 600 610 540 660 

360 520 455 476 485 422 425 

750 530 560 546 465 550 690 

740 530 490 530 544 545 425 

510 465 500 480 480 495 405 

596 600 510 540 560 510 580 

547 599 560 548 550 523 532 

615 555 555 635 486 610 667 

660 630 600 630 630 540 525 

577 606 466 556 487 495 555 

630 450 570 600 570 660 630 

600 600 600 600 600 600 600 

495 490 540 485 435 450 601 

300 330 580 510 530 480 390 

631 462 319 397 479 421 416 

550 600 508 582 589 597 587 

704 553 516 464 569 518 587 

580 547 543 535 524 502 518 

652 465 479 451 451 458 725 

465 345 347 300 430 338 300 

585 510 515 465 588 495 660 

490 510 480 435 441 433 455 

478 570 573 571 555 525 635 

680 570 600 600 506 428 420 

506 572 537 495 545 550 505 

590 490 522 540 508 530 585 

660 495 495 480 500 495 525 

520 575 610 590 585 540 525 

454 568 525 543 488 555 645 

590 486 459 486 492 525 645 

600 450 480 510 485 485 600 

675 525 530 520 495 535 615 

600 510 570 510 570 600 600 

561 520 467 558 426 423 686 

645 585 570 535 520 665 645 

570 570 605 595 521 599 660 

661 489 480 541 540 540 660 

550 544 494 525 580 594 525 

635 555 580 495 491 440 760 

618 504 507 493 516 522 571 

653 500 579 370 354 379 470 

630 480 540 530 565 510 595 

614 615 536 520 518 554 680 

618 608 537 575 520 482 655 

525 525 525 525 525 525 525 



 ( النتائج األوليت لودة النوم الليلي  لتالهيذ واليت تونزاست50الولحق رقن )

 

470 520 425 415 545 440 470 

540 540 540 540 540 540 540 

640 524 434 521 508 500 521 

600 600 630 600 535 645 540 

360 495 420 423 420 402 495 

425 570 555 401 643 471 617 

570 510 510 510 510 510 510 

577 491 502 552 370 652 429 

690 600 570 600 600 495 780 

457 430 470 481 430 430 570 

520 510 510 510 510 510 630 

675 450 480 495 540 510 660 

537 540 535 560 540 540 540 

510 480 512 475 455 410 555 

614 615 536 520 518 554 680 

345 499 505 363 469 441 484 

390 420 450 450 450 450 420 

455 560 450 489 561 939 429 

525 615 545 615 555 635 540 

595 545 520 586 602 385 555 

652 537 547 540 510 465 613 

715 420 466 410 585 475 450 

600 565 576 539 543 496 563 

555 525 530 525 540 540 570 

720 570 578 591 545 493 630 

593 546 531 537 510 240 616 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( النتائج األوليت للسلوك داخل القسن  لتالهيذ واليت تيشي وسو50الولحق رقن )

 
cneq

1 

caq

1 

cneq

2 

caq

2 

cneq

3 

caq

3 

cneq

4 

caq

4 

dcn

e 

dc

a 

lcn

e 

lc

a 

mercn

e 

merc

a 

jcn

e 

jc

a 

9 12 2 4 1 3 0 2 9 12 1 5 0 2 0 3 

1 5 0 2 0 6 0 3 2 4 0 2 0 5 0 4 

0 2 0 5 0 4 0 1 1 3 0 6 0 4 0 3 

0 3 0 4 0 3 0 8 0 2 0 3 0 1 0 8 

0 15 3 7 1 3 0 2 0 15 2 14 1 7 0 10 

2 14 0 10 0 8 1 12 3 7 0 10 0 5 1 8 

1 7 0 5 0 11 0 5 1 3 0 8 0 11 0 4 

0 10 1 8 0 4 0 3 0 2 1 12 0 5 0 3 

4 8 0 0 4 7 0 2 4 8 1 3 3 4 2 9 

1 3 0 2 4 6 1 4 0 0 0 2 0 0 1 0 

3 4 0 0 1 7 0 1 4 7 4 6 1 7 2 4 

2 9 1 0 2 4 2 6 0 2 1 4 0 1 2 6 

8 13 0 7 6 12 0 4 8 13 7 19 10 16 7 14 

7 19 2 3 1 11 3 10 0 7 2 3 0 0 0 0 

10 16 0 0 3 6 4 7 6 12 1 11 3 6 2 10 

7 14 0 0 2 10 3 5 0 4 3 10 4 7 3 5 

9 9 4 8 8 12 2 8 9 9 6 7 14 7 5 6 

6 7 4 13 6 9 2 7 4 8 4 13 15 10 7 1 

14 7 15 10 0 0 4 25 8 12 6 9 10 0 1 2 

5 6 7 1 2 5 3 15 12 2 9 2 0 0 2 5 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 13 8 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 10 5 7 

9 8 7 10 0 0 2 29 0 0 0 0 0 0 2 2 

13 8 5 7 2 2 4 10 0 0 0 0 2 29 4 10 

 

 

 

 



 ( النتائج األوليت للسلوك داخل القسن  لتالهيذ واليت تونزاست50الولحق رقن )

 
cneq

1 

caq

1 

cneq

2 

caq

2 

cneq

3 

caq

3 

cneq

4 

caq

4 

dcn

e 

dc

a 

lcn

e 

lc

a 

mercn

e 

merc

a 

jcn

e 

jc

a 

3 6 0 1 0 4 0 0 3 6 7 4 5 2 0 4 

7 4 4 2 0 1 0 1 0 1 4 2 2 2 0 2 

5 2 2 2 4 4 0 1 0 4 0 1 4 4 6 2 

0 4 0 2 6 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 

0 5 3 1 0 9 0 0 0 5 6 2 5 1 1 4 

6 2 1 2 0 7 0 0 3 1 1 2 0 1 0 2 

5 1 0 1 0 5 0 1 0 9 0 7 0 5 0 4 

1 4 0 2 0 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

5 1 4 0 0 1 0 0 5 1 5 0 2 2 0 2 

5 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 

2 2 2 0 1 2 0 0 0 1 0 2 1 2 1 0 

0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 7 0 1 0 3 0 1 0 7 1 1 0 5 0 4 

1 1 0 1 0 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 

0 5 0 1 1 3 0 0 0 3 0 3 1 3 1 1 

0 4 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

4 31 1 17 0 27 0 8 4 31 3 17 2 8 1 8 

3 17 6 12 0 17 0 2 1 17 6 12 2 0 1 3 

2 8 2 0 4 12 0 2 0 27 0 17 4 12 2 5 

1 8 1 3 2 5 0 1 0 8 0 2 0 2 0 1 

5 20 2 14 0 22 0 4 5 20 3 10 1 5 2 6 

3 10 3 6 0 6 0 6 2 14 3 6 2 1 0 2 

1 5 2 1 4 7 0 4 0 22 0 6 4 7 2 5 

2 6 0 2 2 5 1 3 0 4 0 6 0 4 1 3 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             تيزي وزو( جدول التوقيت األسبوعي الخاص بمدارس والية 8الملحق رقم )

 

 2104/2105السنة الخامسة "ب" السنة الّدراسٌة                                                                 2مدرسة: اإلخوة بركانً 

 جدول التوقٌت األسبوعً

-ت رٌاضٌات لغة المواد
 إسالمٌة

 -ت
 مدنٌة

-ت محفوظات تكنولوجٌة جغرافٌا تارٌخ
 فنٌة

-ت
 بدنٌة

 المجموع بٌداغوجٌةم  أمازٌغٌة فرنسٌة

 33 3 4 6 0 0 0 2 0 0 0 2 6 00 الحصص

05سا8 التوقٌت
 د

 د05سا23 د05سا2 سا3 د31سا4 د45 د45 د45 د31سا0 د45 د45 د45 د31سا0 د05سا4

 

-د05سا00 د05سا00-د45سا3  د31ساو3-سا8 األٌام

 سا02

-د45سا04  د31سا04-سا03 

 د31سا05

-د31سا05

 د05سا06

قراءة أداء وفهم هٌكل  فرنسٌة األحد
 الّنص+تعبٌر شفوي وتواصل

 تكنولوجٌة رٌاضٌات أمازٌغٌة رٌاضٌات

قراءة استثمار  اإلثنٌن
الّنص+تراكٌب 

 نحوٌة

 فنٌة-ت محفوظات مدنٌة-ت تارٌخ معالجة لغة تربٌة اسالمٌة رٌاضٌات

قراءة استثمار  الثالثاء
الّنص+تراكٌب 
 صرفٌة وامالئٌة

  دعم فرنسٌة رٌاضٌات

 معالجة مطالعة جغرافٌا تكنولوجٌة  تعبٌر كتابً تربٌة اسالمٌة رٌاضٌات األربعاء

تصحٌح -نشاط ادماج الخمٌس
انجاز -تعبٌر كتابً

 مشروع

 فرنسٌة فرنسٌة  أمازٌغٌة بدنٌة-ت

 

 



                                             تيزي وزو( جدول التوقيت األسبوعي الخاص بمدارس والية 8الملحق رقم )

 

 2104/2105السنة الخامسة "ب" السنة الّدراسٌة                                                                     2مدرسة: اإلخوة بركانً 

 جدول التوقٌت األسبوعً

-ت رٌاضٌات لغة المواد
 إسالمٌة

-ت
 مدنٌة

-ت تكنولوجٌة فنٌة-ت جغرافٌا تارٌخ
 بدنٌة

 المجموع م.بٌداغوجٌة أمازٌغٌة فرنسٌة محفوظات

 33 3 4 6 0 0 سا2 0 0 0 0 2 6 00 الحصص
-سا8 التوقٌت

 د05

 د05سا23 د05سا2 سا3 د31سا4 د45 د45 د31سا0 د45 د45 د45 د45 د31سا0 د05سا4

 

 التوقٌت  
 األٌام

-د05سا00 د05سا00-د45سا3  د31سا3-سا8

 سا02

 د45 د45  د45 د45 

قراءة أداء وفهم هٌكل  فرنسٌة األحد
 الّنص+ تعبٌر شفهً

 وتواصل

 أمازٌغٌة تارٌخ علمٌة -ت رٌاضٌات

قراءة واستثمار  اإلثنٌن
الّنص+تراكٌب 

 نحوٌة

 -ت رٌاضٌات
 اسالمٌة

 فنٌة-ت محفوظات مدنٌة -ت رٌاضٌات معالجة اللّغة

قراءة استثمار  فرنسٌة الثالثاء
الّنص+تراكٌب صرفٌة 

 أو امالئٌة

  الدعم رٌاضٌات

تعبٌر  اسالمٌة-ت رٌاضٌات األربعاء
 كتابً

 بدنٌة-ت مطالعة جغرافٌا علمٌة-ت 

انجاز -نشاطات ادماجٌة أمازٌغٌة الخمٌس
 تصحٌح التعبٌر-مشروع

معالجة 
 الّرٌاضٌات

 فرنسٌة فرنسٌة 

 



                                             تيزي وزو( جدول التوقيت األسبوعي الخاص بمدارس والية 8الملحق رقم )

 

 2104/2105السنة الّدراسٌة مدرسة: العٌمش علً                                                                    السنة الخامسة "ب" 

 جدول التوقٌت األسبوعً

أٌام 
 األسبوع

 الفترة المسائٌة   الفترة الصباحٌة

 د05سا06-د45سا04  د31سا04-سا03  د05سا00-د45سا3  د31سا3-سا8

قراءة أداء+فهم  فرنسٌة األحد
تعبٌر شفهً 

 وتواصل

معالجة 
 رٌاضٌات

 بدنٌة-ت تارٌخ رٌاضٌات اسالمٌة -ت

قراءة استثمار الّنص  أمازٌغٌة اإلثنٌن
 قواعد نحوٌة

 فنٌة-ت جغرافٌا ت-ع-ت رٌاضٌات 

قراءة استثمار الّنص  الثالثاء
 قوعد صرفٌة، امالء

   ت.ع.ت رٌاضٌات

-ت األربعاء
 إسالمٌة

مطالعة  رٌاضٌات
 موجهة

تعبٌر 
 كتابً

 أمازٌغٌة فرنسٌة

رٌاضٌات)تطبٌقات  الخمٌس
 ادماجٌة

-نشاطات ادماجٌة
-انجاز المشروع

تصحٌح التعبٌر 
 الكتابً

معالجة 
 اللّغة

 فرنسٌة محفوظات تربٌة مدنٌة

 

 

 

 



                                             تيزي وزو( جدول التوقيت األسبوعي الخاص بمدارس والية 8الملحق رقم )

 

 2104/2105مدرسة: العٌمش علً                                                                    السنة الخامسة "ب" السنة الّدراسٌة 

 جدول التوقٌت األسبوعً

 د05سا و06سا إلى 03الفترة المسائٌة من    د05سا و 00سا إلى 8الفترة الصباحٌة من  األٌام

-ت األحد
 اسالمٌة

معالجة  اللّغة الفرنسٌة  رٌاضٌات
 فرنسٌة

قراءة+ تعبٌر 
 شفوي

تربٌة  
علمٌة 

 وتكنولوجٌة

تربٌة 
 تشكٌلٌة

قراءة+ قواعد   اللّغة األمازٌغٌة مدنٌة-ت رٌاضٌات اإلثنٌن
 نحوٌة

تربٌة  تارٌخ
 بدنٌة

صرفٌة قراءة+قواعد  الثالثاء
 أو إمالئٌة

تربٌة  رٌاضٌات
علمٌة 

 وتكنولوجٌة

  الّدعم

 -ت األربعاء
 أسالمٌة

تعبٌر  رٌاضٌات
 كتابً

معالجة  محفوظات
 لغة

 اللّغة الفرنسٌة اللّغة األمازٌغٌة

رٌاضٌات تطبٌقات  الخمٌس
 ادماجٌة

انجاز -نشاطات ادماجٌة
تصحٌح  -مشروع

 التعبٌر الكتابً

معالجة 
 رٌاضٌات

 مطالعة جغرافٌا اللّغة الفرنسٌة

 

 

 

 

 



                                             تيزي وزو( جدول التوقيت األسبوعي الخاص بمدارس والية 8الملحق رقم )

 

 2104/2105مدرسة: دوكار سعٌد                                                                     السنة الخامسة "ب" السنة الّدراسٌة 

 جدول التوقٌت األسبوعً

 د05سا 06سا إلى 03الفترة المسائٌة   د05سا 00سا إلى 8الفترة الصباحٌة من 

-ت رٌاضٌات األحد
 اسالمٌة

تعبٌر  قراءة فرنسٌة               
شفاهً 

 وتواصل

 تارٌخ رٌاضٌات 

 استدراك فرنسٌة االثنٌن

حة
را

ست
إ

 

تراكٌب  قراءة
 نحوٌة

 -ت رٌاضٌات جغرافٌا رٌاضٌات
 مدنٌة

-ت رٌاضٌات الثالثاء
 علمٌة

قواعد  قراءة استدراك
صرفٌة و 

 امالئٌة

 حصص الّدعم واجتماع الفرٌق الّتربوي

-ت األربعاء
 اسالمٌة

تعبٌر 
 كتابً

تربٌة  مطالعة 
 علمٌة

تربٌة 
 فنٌة

تربٌة 
 بدنٌة

 أمازٌغٌة 

تصحٌح  رٌاضٌات الخمٌس
 التعبٌر

انجاز   استدراك
 مشروع

 فرنسٌة أمازٌغٌة محفوظات

 

 

 

 

 



                                             تيزي وزو( جدول التوقيت األسبوعي الخاص بمدارس والية 8الملحق رقم )

 

 2104/2105سعٌد                                                                     السنة الخامسة "ب" السنة الّدراسٌة مدرسة: دوكار 

 جدول التوقٌت األسبوعً

-ت رٌاضٌات اللّغة المواد
 اسالمٌة

 المجموع م.بٌداغوجٌة أمازٌغٌة فرنسٌة بدنٌة فنٌة تكنولوجٌة جغرافٌا تارٌخ مدنٌة-ت

 33 3 4 6 0 0 2 0 0 0 2 6 00 الحصص

سا8 التوقٌت

 د05

 د05سا23 د05سا 2 سا3 د31سا4 د45 د45 د31سا0 د45 د45 د45 د31سا0 د31سا4

 

 التوقٌت  
 األٌام

-سا8

 د45سا8

-د45سا8

 د31سا3

-د45سا3 د05

 د31سا01

-د31سا01

 د05سا00

-سا03  د45

 د45سا03

-د45سا03

 د31سا04

05
 د

-د45سا04

 د31سا05

-د31سا05

 د05سا06

قراءة)أداء+فهم( تعبٌر  األحد
 شفوي وتواصل

علمٌة -ت رٌاضٌات  أمازٌغٌة 
 وتكنولوجٌة

 إسالمٌة-ت جغرافٌا 

معالجة  لغة فرنسٌة مدنٌة-ت رٌاضٌات اإلثنٌن
 فرنسٌة

قراءة استثمار الّنص+تراكٌب 
 نحوٌة

 فنٌة -ت رٌاضٌات

قراءة استثمار  الثالثاء
صرفٌة أو الّنص+تراكٌب 

 امالئٌة

معالجة  اسالمٌة-ت رٌاضٌات
 تربوٌة

 الّدعم التربوي

علمٌة -ت رٌاضٌات األربعاء
 وتكنولوجٌة

مطالعة موجهة + تعبٌر 
 كتابً

معالجة 
 تربوٌة

 أمازٌغٌة  فرنسٌة

انجاز المشروع نشاطات   فرنسٌة تارٌخ رٌاضٌات الخمٌس
 ادماجٌة تصحٌح التعبٌر

 بدنٌة-ت محفوظات

 

 



                                             تيزي وزو( جدول التوقيت األسبوعي الخاص بمدارس والية 8الملحق رقم )

 

 

 2104/2105مدرسة: دوكار سعٌد                                                                     السنة الخامسة "ب" السنة الّدراسٌة 

 جدول التوقٌت األسبوعً

-ت رٌاضٌات اللّغة المواد
 اسالمٌة

-ت
 مدنٌة

-ع-ت جغرافٌا تارٌخ
 تكنولوجٌة

المعالجة  أمازٌغٌة فرنسٌة بدنٌة-ت فنٌة-ت
 البٌداغوجٌة

 المجموع

 33 3 4 6 0 0 2 0 0 0 2 6 00 الحصص

 د05سا23 د05سا2 سا3 د31سا4 د45 د45 د31سا0 د45 د45 د45 د31سا0 د31سا4 د05سا8 التوقٌت

 

 التوقٌت  
 األٌام

-سا8

 د45سا8

-د45سا8

 د31سا3

-د45سا3 د05

 د31سا01

-د31سا01

 د05سا00

-سا03  د45

 د45سا03

-د45سا03

 د31سا04

-د45سا04 د05

 د31سا05

-د31سا05

 د05سا06

قراءة)أداء+فهم(تعبٌر  فرنسٌة األحد
 شفوي تواصل

 ع وتكنولوجٌة-ت رٌاضٌات أمازٌغٌة 

قراءة استثمار  جغرافٌا رٌاضٌات اإلثنٌن
 +تراكٌب نحوٌةالّنص

معالجة 
 تربوٌة

ع -ت رٌاضٌات
 وتكنولوجٌة

 تربٌة بدنٌة محفوظات

-ت رٌاضٌات الثالثاء
 اسالمٌة

قراءة استثمار الّنص 
تراكٌب صرفٌة أو 

 امالئٌة

معالجة 
 تربوٌة

 الّدعم

مطالعة موجهة تعبٌر  األربعاء
 كتابً

معالجة  فرنسٌة
 تربوٌة

تربٌة 
 مدنٌة

 تربٌة فنٌة تارٌخ  رٌاضٌات

انجاز المشروع  الخمٌس
نشاطات ادماجٌة 

 تصحٌح التعبٌر

تربٌة 
 اسالمٌة

 فرنسٌة أمازٌغٌة  رٌاضٌات

 

 



 

 

 

 

 

 



تمنراست( جدول التوقيت األسبوعي الخاص بمدارس والية 9الملحق رقم )  

 

 4102/4102مدرسة: تنهٌنان تافسٌت                                                                     السنة الخامسة "ب" السنة الّدراسٌة 

 جدول التوقٌت األسبوعً

 الخمٌس األربعاء الثالثاء اإلثنٌن األحد المدة التوقٌت

م 
ج
ح
 ال

ع
مو

ج
م

ً
ع
بو

س
أل
 ا
ً

ع
سا

ال
 

 توزٌع الحصص الّساعًالحجم  النشاطات

 د22×حصة  00 د02سا و  8 العربٌة اللّغة فرنسٌة رٌاضٌات رٌاضٌات رٌاضٌات فرنسٌة د22 سا8

 د22×حصة  6 د01سا و  2 الرٌاضٌات جغرافٌة تربٌة اسالمٌة قراءة قواعد نحوٌة 22 د22سا8

 د22×حصة  4 د01سا و0 ت علمٌة  

قراءة امالء  فرنسٌة وتطبٌقاتقواعد نحوٌة  رٌاضٌات د22 د22سا9
 صرفٌة

  رٌاضٌات

 د22×حصة  4 د01سا و0 التربٌة اإلسالمٌة د22 د01سا01

 رٌاضٌات فرنسٌة ت كتابً تربٌة موسٌقٌة تربٌة إسالمٌة د22 02سا00-د01سا01

4
2

و 
ا 
س

0
2

د
 

 د22×حصة  0 د22 التربٌة المدنٌة

معالجة  د22 سا04-د02سا00
 رٌاضٌات

 د22×حصة 0 د01سا و0 تارٌخ وجغرافٌا مشارٌع

 د22×حصة 0

  

قراءة تعبٌر  د22 سا02
 شفهً تواصل

 د22×حصة  0 د22 التربٌة الموسٌقٌة نشاط ادماج ت علمٌة دعم تارٌخ

 د22×حصة  0 د22 التربٌة التشكٌلٌة ت مدنٌة تربٌة علمٌة د22 د22سا02

 د02×حصص12 د02سا و 0 التربٌة البدنٌة 

تعبٌر  د22 د01سا06
 محفوظات

تصحٌح  مطالعة دعم ت تشكٌلٌة
التعبٌر 
 الكتابً

0
4

ة 
ص

ح
×

2
2

د
 

 

معالجة  ت بدنٌة معالجة عربٌة د22 د02سا07
 رٌاضٌات

مجموع الحجم  
 الساعً

 د22×حصة 01 د22سا و40

المعالجة 
 التربوٌة

 22×حصة 10 د22 عربٌة

 22×حصة 10 د22 رٌاضٌات

 

 

 



تمنراست( جدول التوقيت األسبوعي الخاص بمدارس والية 9الملحق رقم )  

 

 جوٌلٌة سرسوف                                                                           المستوى: السنة الخامسة )ب( 12االبتدائٌة: المدرسة 

 4102/4102الموسم الدراسً: 

 جدول خدمات المعلم األسبوعً

 التوقٌت الحصص المواد  الخمٌس األربعاء الثالثاء اإلثنٌن األحد األٌام

 قراءة استثمار رٌاضٌات بناء 8011-8022
 قواعد نحوٌة

 قراءة+ قواعد
 صرف و امالء

 ت، إسالمٌة فرنسٌة
 ت، مدنٌة

 اللغة العربٌة -
 الرٌاضٌات -
 التربٌة ع -

 و التكنولوجٌة
 
 ت. إسالمٌة -
 ت. مدنٌة -
 التارٌخ -
 الجغرافٌا -
 
ت.فنٌة و موسٌقٌة  -

 وتشكٌلٌة
 ت.البدنٌة -
 الفرنسٌةاللغة  -

 ح00

 ح 16

 ح 14

 
 

 ح10

 ح10

 ح10

 ح10

 

 ح 10

 ح10

 ح16

 د22سا و8

 د01سا و2

 د01سا و0

 

 د22

 د22

 د22

 د22

 
 

 د22

 د22

 د01ساو2

 رٌاضٌات تطبٌق 8022-9001

 د02اإلستراحة   

قراءة وأداء وفهم   9022-01001
 وهٌكلة

 تعبٌر شفهً

  رٌاضٌات بناء
 فرنسٌة

 تطبٌقات إدماجٌة ت، إسالمٌة

إنجاز مشارٌع أو  رٌاضٌات بناء تارٌخ 01001-00002
 محفوظات

 الفترة المسائٌة

رٌاضٌات  فرنسٌة 02011-02022
 تطبٌق

تصحٌح تعبٌر  رٌاضٌات تطبٌق دعم لغة عربٌة
 كتابً

 د01سا و0 ح 14 النشاطات الالصفٌة

 د01سا و0 ح14 المعالجة البٌداغوجٌة ت.ع.و ك مطالعة ت.ع.و ك 02022-02001

 د01سا و0 ح10 الفرٌق التربوي د02اإلستراحة  

 سا01 ح08 المجموع معالجة رٌاضٌات ت.بدنٌة  معالجة عربٌة  06001-07002

 

 

 

 



تمنراست( جدول التوقيت األسبوعي الخاص بمدارس والية 9الملحق رقم )  

 

 (أالمستوى: السنة الخامسة )       جوٌلٌة سرسوف                                                                     12المدرسة االبتدائٌة: 

 4102/4102الموسم الدراسً: 

 األسبوعً جدول خدمات األستاذ

 األٌام   
 التوقٌت

 التوقٌت الحصص المواد  الخمٌس األربعاء الثالثاء اإلثنٌن األحد

قراءة استثمار  ت.إسالمٌة 8011-8022
 قواعد نحوٌة

 د02سا و 8 ح 00 العربٌةاللغة  رٌاضٌات تطبٌق ت. إسالمٌة فرنسٌة

 د01سا و2 ح 16 الرٌاضٌات ت. مدنٌة  رٌاضٌات 8022-9001

 د01سا و0 ح 14 ت.ع تكنولوجٌة 

قراءة قواعد  رٌاضٌات بناء فرنسٌة 9022-01001
صرفٌة أو 

 امالئٌة

 د01سا و0 ح 14 ت. اسالمٌة تطبٌقات ادماجٌة مطالعة

انجاز مشارٌع أو  تعبٌر كتابً تارٌخ 00002 -01001
 محفوظات

 د22 ح 10 ت. مدنٌة

 د22 ح 10 التارٌخ 

 قراءة فهم+هٌكلة 02011-02022
 تعبٌر شفهً

تصحٌح التعبٌر  فرنسٌة دعم لغة عربٌة  رٌاضٌات تطبٌق
 الكتابً

 د22 ح 10 الجغرافٌا

ت.ع و  02022-02001
 تكنولوجٌة

 ت. فنٌة ت.ع و تكنولوجٌة
موسٌقٌة و 

 تشكٌلٌة

 د22 ح 10

 د22 10 ت. بدنٌة 

 رٌاضٌات 02022-06001
 تطبٌق

–تربٌة موسٌقٌة 
 تشكٌلٌة

 د01سا و 2 ح 16 اللغة الفرنسٌة جغرافٌا فرنسٌة            

النشاطات  معالجة رٌاضٌات معالجة عربٌة ت.بدنٌة 06001-07002
 الالصفٌة

 د01سا و  0 ح 14

المعالجة    
 البٌداغوجٌة

 د01و سا0 ح 14

 سا 4 ح 10 الفرٌق التربوي 

 سا  01 ح 08 المجموع 

 

 



تمنراست( جدول التوقيت األسبوعي الخاص بمدارس والية 9الملحق رقم )  

 

 الخامس إبتدائً: )ب(                                             مدرسة عائشة أم المؤمنٌن                                                                         

 4102/4102السنة الدراسٌة: 

 إستعمال الزمن لمجمل نشاطات التعلم

 الفترة الصباحٌة األولى األٌام
8011      9001 

 الفترة الصباحٌة الثانٌة 
8022      9002 

 الفترة المسائٌة األولى 
0201     02001 

 الفترة المسائٌة الثانٌة 
02022     07002 

الحجم  النشاطات 
 الساعً

توزٌع 
 الحصص

 01 د01ساو7 ل. عربٌة د22 د22 د22 د22 د22 د22 د22 د22

 أداء -قراءة فرنسٌة رٌاضٌات بناء رٌاضٌات بناء ت. اسالمٌة األحد
 فهم

تعبٌر 
 شفوي

النشاطات   تارٌخ
 الموجهة

 10 د22

قراءة أداء  اإلثنٌن
 استثمار

رٌاضٌات  فرنسٌة فرنسٌة تربٌة علمٌة رٌاضٌات بناء قواعد نحوٌة
 بناء

لغة معالجة 
 عربٌة

 14 د01ساو0 ت. اسالمٌة

قواعد صرفٌة  فهم -أداء -قراءة رٌاضٌات بناء ت. اسالمٌة الثالثاء
 أو امالئٌة

 10 د22 ت. مدنٌة   دعم لمستوى الخامسة

 14 د01ساو0 تارٌخ وجغرافٌا

 16 د01ساو2 الرٌاضٌات

رٌاضٌات  تعبٌر كتابً مطالعة فرنسٌة فرنسٌة األربعاء
 تقوٌم

ت. علمٌة 
إثراء 
 تطبٌق

معالجة  ت. بدنٌة
 رٌاضٌات

 10 د22 ت. بدنٌة

 14 د01ساو0 ت.علمٌة

 16 د01ساو2 ل. فرنسٌة

 10 د22 ت. فنٌة

تطبٌقات  الخمٌس
 ادماجٌة

انجاز المشروع 
 أو المحفوظات

موسٌقٌة أو -ت تربٌة مدنٌة
 تشكٌلٌة

تصحٌح 
التعبٌر 
 الكتابً

التوقٌت الزمنً  فرنسٌة جغرافٌا
 األسبوعً

  سا42

المعالجة 
 البٌداغوجٌة

 د02ساو4

 ل+ر+ف

14 

14 

 4+04 د01ساو0 ن.الصفٌة

تحت تصرف 
 االدارة

  سا0

 

 

 



تمنراست( جدول التوقيت األسبوعي الخاص بمدارس والية 9الملحق رقم )  

 

  4102-4102السنة الدراسٌة                                                       أ   الخامس ابتدائً                                                       مدرسة عائشة أم المؤمنٌن              

 استعمال الزمن لمجمل نشاطات التعلم

 الفترة الصباحٌة األولى األٌام
8011      9001 

 ةالفترة الصباحٌة الثانٌ 
8022      9002 

 الفترة المسائٌة األولى 
0201     02001 

 الفترة المسائٌة الثانٌة 
02022     07002 

الحجم  النشاطات 
 الساعً

توزٌع 
 الحصص

 01 د01ساو7 ل. عربٌة د22 د22 د22 د22 د22 د22 د22 د22

رٌاضٌات  رٌاضٌات بناء فرنسٌة ت. اسالمٌة األحد
 تطبٌق

 أداء -قراءة
 فهم

تعبٌر 
 شفوي

النشاطات   تارٌخ
 الموجهة

 0 د22

قراءة أداء  اإلثنٌن
 استثمار

معالجة لغة  تربٌة علمٌة فرنسٌة فرنسٌة فرنسٌة فرنسٌة قواعد نحوٌة
 عربٌة

 4 د01ساو0 ت. اسالمٌة

قواعد صرفٌة  قراءة أداء+فهم الثالثاء
 وإمالئٌة

رٌاضٌات 
 تطبٌق

 0 د22 ت. مدنٌة   لمستوى الخامسةدعم  تربٌة بدنٌة

تارٌخ 
 وجغرافٌا

 4 د01ساو0

 6 د01ساو2 الرٌاضٌات

تعبٌر  مطالعة فرنسٌة رٌاضٌات بناء جغرافٌا األربعاء
كتابً 
 تحرٌر

تربٌة علمٌة 
 إثراء تطبٌق

تربٌة 
موسٌقٌة 
 أوتشكٌلٌة

 0 د22 ت. بدنٌة

 4 د01ساو0 ت.علمٌة

 6 د01ساو2 ل. فرنسٌة

 0 د22 ت. فنٌة

تطبٌقات  الخمٌس
 ادماجٌة

انجاز المشروع 
 أو المحفوظات

تصحٌح  فرنسٌة ت. إسالمٌة رٌاضٌات تقوٌم
التعبٌر 
 الكتابً

معالجة 
 رٌاضٌات

التوقٌت 
الزمنً 

 األسبوعً

  سا47

المعالجة 
 البٌداغوجٌة

 د02ساو4

 ل+ر+ف

14 

14 

  د01ساو0 ن.الصفٌة

تحت تصرف 
 االدارة

  سا0

 

 



تمنراست( جدول التوقيت األسبوعي الخاص بمدارس والية 9الملحق رقم )  

 

          4102-4102دراسٌة: مدرسة أبن خلدون   تمنراست                                             جدول التوقٌت األسبوعً                          السنة ال

 القسم الخامس إبتدائً )أ(

 الفترة المسائٌة  الفترة الصباحٌة 

 18011- 19001 19001-

19022 

19022-00002  02011-

02022 

02022-

02001 

02001-

02022 

02022-

06001 

06001-

07002 

تربٌة  األحد
 إسالمٌة

قراءة 
فهم 

حة +أداء
را

ست
إ

 

تعبٌر 
 شفهً

 فرنسٌة األحد رٌاضٌات
حة

را
ست

إ
 

تربٌة 
 مدنٌة

تربٌة 
 بدنٌة

تربٌة  رٌاضٌات فرنسٌة اإلثنٌن
علمٌة 

 وتكنولوجٌة

إنجاز  تارٌخ اإلثنٌن
مشروع 

 أومحفوظات

تربٌة 
 فنٌة

معالجة 
 اللغة

تربٌة  الثالثاء
 إسالمٌة

قراءة 
إستثمار 

 النص

قواعد 
 نحوٌة

 نشاطات الصفٌة نشاطات الصفٌة الثالثاء رٌاضٌات

قراءة  األربعاء
أستثمار 

 النص

قواعد 
صرفٌة/ 

 إمالئٌة

تعبٌر  األربعاء جغرافٌة رٌاضٌات
 كتابً

تربٌة علمٌة 
 وتكنولوجٌة

معالجة  مطالعة
 رٌاضٌات

  فرنسٌة فرنسٌة الخمٌس نشاطات إدماجٌة رٌاضٌات الخمٌس
 

 

 

 



تمنراست( جدول التوقيت األسبوعي الخاص بمدارس والية 9الملحق رقم )  

 

          4102-4102دراسٌة: مدرسة أبن خلدون   تمنراست                                             جدول التوقٌت األسبوعً                          السنة ال

 (بالقسم الخامس إبتدائً )

 

 الفترة المسائٌة  الفترة الصباحٌة 

 18011- 19001 19001-

19022 

19022-00002  02011-

02022 

02022-

02001 

02001-

02022 

02022-

06001 

06001-

07002 

قراءة  األحد
فهم 

 +أداء

تعبٌر 
 شفهً

حة
را

ست
إ

 

رٌاضٌات  األحد فرنسٌة
 بناء

 تارٌخ
حة

را
ست

إ
 

رٌاضٌات 
 تطبٌق

معالجة 
 عربٌة

تربٌة  اإلثنٌن
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 –دراسة الوتيرة المدرسية: االنتباه، مدة الّنوم الليلي والسلوك داخل القسم لدى تالميذ السنة الخامسة ابتدائي 
 دراسة مقارنة بين واليتي تيزي وزو وتمنراست

 الملخص

االنتباه والسلوك  دااا المقارنة بٌن المناطق الشمالٌة والجنوبٌة فٌما ٌخص الملمح الٌومً واألسبوعً أل هذه الدراسة إلى هدفت     

مدة الّنوم اللٌلً خالل  داخل القسم بٌن تالمٌذ المدرسة االبتدائٌة بوالٌتً تٌزي وزو وتمنراس ، إضافة إلى المقارنة بٌن تغٌرا 

شطب األرقام بٌنما طبقنا استبٌان النوم لدراسة مدة الّنوم اللٌلً  ولدراسة التغٌرا  الٌومٌة واألسبوعٌة لالنتباه طبقنا روائز. األسبوع

سنة  (معروفالباحثة )من قبل  فً البٌئة الجزائرٌة  تم تكٌٌفها والتً (Testu)وشبكة المالحظة لدراسة السلوك داخل القسم للباحث  

 . تلمٌذ 333، وقد تكون  العٌنة اإلجمالٌة  من 8002

ال الّتالمٌذ المتمدرسٌن فً السنة الخامسة ابتدائً بوالٌة تٌزي وزو  لدى نتباهاال الٌومٌة دااا األبٌن  النتائج المتحصل علٌها أّن      

كما  .والٌة تمنراس فً  تتغٌر حسب النمط الكالسٌكً المعترف به عالمٌا عكس األدااا  الٌومٌة لالنتباه لدى الّتالمٌذ المتمدرسٌن 

والٌة تمنراس  وجود فروق الل مقارنة التغٌرا  األسبوعٌة ألدااا  االنتباه بٌن التالمٌذ المتمدرسٌن فً والٌة تٌزي وزو وظهر من خ

ٌّن أّن مدة النوم اللٌلً تكون مرتفعة قبل أٌام الراحة ومنخفضة قبل أٌام الدراسة،الملمح األسبوعً.  فًقلٌلة   تالمٌذ والٌة تٌزيف كما تب

واتضح من خالل مقارنة المؤشر اإلجمالً الٌومً ، من تالمٌذ والٌة تمنراس  وذلك فً كل أٌام األسبوع بروزو لدٌهم مّدة نوم لٌلً أك

لمتمدرسٌن بوالٌة تمنراس  ٌتكٌفون مع الحالة المدرسٌة خالل الٌوم وخالل ا واألسبوعً لعدم التكٌف مع الوضع المدرسً أن التالمٌذ

 رسً مقارنة بتالمٌذ والٌة تٌزي وزو الذٌن ٌجدون صعوبة للتكٌف مع الوضع المدرسً خالل الٌوم وخالل األسبوع.األسبوع المد

 عموما أشار  النتائج إلى أهمٌة تأثٌر العوامل المناخٌة والثقافٌة االجتماعٌة على الوتٌرة المدرسٌة للتلمٌذ الجزائري.

  السلوك داخل القسم.، اإلنتباه، مدة الّنوم اللٌلًٌة، الوتٌرة المدرس الكلمات المفتاحية:

Etude des rythmes scolaires : Attention, durée de sommeil nocturne et les comportements en classe chez les 

élèves de la cinquième année primaire-Etude comparative entre les wilayas de Tizi-ouzou et Tamanrasset- 

Résumé: 

 Cette étude vise à comparer les régions du nord et du sud en ce qui concerne le profil journalier et hebdomadaire 

de l’attention et celui des comportements en classe entre les élèves des écoles primaires des wilayas de Tizi-ouzou 

et Tamanrasset, en plus de comparer les fluctuations hebdomadaires de la durée de sommeil nocturne. Pour 

étudier les fluctuations journalières et hebdomadaires de l’attention nous avons appliqué les tests de barrage de 

nombres et un questionnaire pour l’étude de la durée de sommeil nocturne et une grille d’observation pour 

mesurer le comportement en classe de (Testu) traduit et adapté par (Marouf). L’échantillon de cette étude est 

composé de 333 élèves. 

     Les résultats obtenus montrent que les performances de l’attention des élèves de la wilaya de Tizi-ouzou ne 

fluctuent pas selon le profil classique reconnu universellement contrairement aux performances des élèves de la 

wilaya de Tamanrasset.  La comparaison des fluctuations hebdomadaires de l’attention entre  les élèves des écoles 

du primaire de la wilaya de Tizi-ouzou et Tamanrasset n’a pas été vérifiée. Il a également été constaté que la 

durée de sommeil nocturne était  élevée avant les jours de repos et faible avant les jours d’école, les élèves de la 

wilaya de Tizi-ouzou ont une durée de sommeil plus élevée que les élèves de la wilaya de Tamanrasset pendant 

tous les jours de la semaine scolaire. Il a été indiqué en comparant l’indice total journalier et hebdomadaire de 

détachement à la situation scolaire que les élèves de la wilaya de Tamanrasset s’adaptent à la situation scolaire 

pendant la journée et pendant la semaine scolaire par  rapport aux élèves de la wilaya de Tizi-ouzou qui ont du 

mal à s’adapter à la situation scolaire pendant la journée et la semaine scolaire. En général l’étude a montré 

l’existence d’un effet des aspects climatiques et socioculturels sur les rythmes scolaires de l’élève algérien.   

Les mots clés : Rythmes scolaires, Attention, Durée de sommeil nocturne, comportements en classe.  

 



 –دراسة الوتيرة المدرسية: االنتباه، مدة الّنوم الليلي والسلوك داخل القسم لدى تالميذ السنة الخامسة ابتدائي 
 دراسة مقارنة بين واليتي تيزي وزو وتمنراست

 الملخص

االنتباه والسلوك  دااا المقارنة بٌن المناطق الشمالٌة والجنوبٌة فٌما ٌخص الملمح الٌومً واألسبوعً أل هذه الدراسة إلى هدفت     

مدة الّنوم اللٌلً خالل  داخل القسم بٌن تالمٌذ المدرسة االبتدائٌة بوالٌتً تٌزي وزو وتمنراس ، إضافة إلى المقارنة بٌن تغٌرا 

شطب األرقام بٌنما طبقنا استبٌان النوم لدراسة مدة الّنوم اللٌلً  ولدراسة التغٌرا  الٌومٌة واألسبوعٌة لالنتباه طبقنا روائز. األسبوع

سنة  (معروفالباحثة )من قبل  فً البٌئة الجزائرٌة  تم تكٌٌفها والتً (Testu)وشبكة المالحظة لدراسة السلوك داخل القسم للباحث  

 . تلمٌذ 333، وقد تكون  العٌنة اإلجمالٌة  من 8002

ال الّتالمٌذ المتمدرسٌن فً السنة الخامسة ابتدائً بوالٌة تٌزي وزو  لدى نتباهاال الٌومٌة دااا األبٌن  النتائج المتحصل علٌها أّن      

كما  .والٌة تمنراس فً  تتغٌر حسب النمط الكالسٌكً المعترف به عالمٌا عكس األدااا  الٌومٌة لالنتباه لدى الّتالمٌذ المتمدرسٌن 

والٌة تمنراس  وجود فروق الل مقارنة التغٌرا  األسبوعٌة ألدااا  االنتباه بٌن التالمٌذ المتمدرسٌن فً والٌة تٌزي وزو وظهر من خ

ٌّن أّن مدة النوم اللٌلً تكون مرتفعة قبل أٌام الراحة ومنخفضة قبل أٌام الدراسة،الملمح األسبوعً.  فًقلٌلة   تالمٌذ والٌة تٌزيف كما تب

واتضح من خالل مقارنة المؤشر اإلجمالً الٌومً ، من تالمٌذ والٌة تمنراس  وذلك فً كل أٌام األسبوع بروزو لدٌهم مّدة نوم لٌلً أك

لمتمدرسٌن بوالٌة تمنراس  ٌتكٌفون مع الحالة المدرسٌة خالل الٌوم وخالل ا واألسبوعً لعدم التكٌف مع الوضع المدرسً أن التالمٌذ

 رسً مقارنة بتالمٌذ والٌة تٌزي وزو الذٌن ٌجدون صعوبة للتكٌف مع الوضع المدرسً خالل الٌوم وخالل األسبوع.األسبوع المد

 عموما أشار  النتائج إلى أهمٌة تأثٌر العوامل المناخٌة والثقافٌة االجتماعٌة على الوتٌرة المدرسٌة للتلمٌذ الجزائري.

  السلوك داخل القسم.، اإلنتباه، مدة الّنوم اللٌلًٌة، الوتٌرة المدرس الكلمات المفتاحية:

Etude des rythmes scolaires : Attention, durée de sommeil nocturne et les comportements en classe chez les 

élèves de la cinquième année primaire-Etude comparative entre les wilayas de Tizi-ouzou et Tamanrasset- 

Résumé: 

 Cette étude vise à comparer les régions du nord et du sud en ce qui concerne le profil journalier et hebdomadaire 

de l’attention et celui des comportements en classe entre les élèves des écoles primaires des wilayas de Tizi-ouzou 

et Tamanrasset, en plus de comparer les fluctuations hebdomadaires de la durée de sommeil nocturne. Pour 

étudier les fluctuations journalières et hebdomadaires de l’attention nous avons appliqué les tests de barrage de 

nombres et un questionnaire pour l’étude de la durée de sommeil nocturne et une grille d’observation pour 

mesurer le comportement en classe de (Testu) traduit et adapté par (Marouf). L’échantillon de cette étude est 

composé de 333 élèves. 

     Les résultats obtenus montrent que les performances de l’attention des élèves de la wilaya de Tizi-ouzou ne 

fluctuent pas selon le profil classique reconnu universellement contrairement aux performances des élèves de la 

wilaya de Tamanrasset.  La comparaison des fluctuations hebdomadaires de l’attention entre  les élèves des écoles 

du primaire de la wilaya de Tizi-ouzou et Tamanrasset n’a pas été vérifiée. Il a également été constaté que la 

durée de sommeil nocturne était  élevée avant les jours de repos et faible avant les jours d’école, les élèves de la 

wilaya de Tizi-ouzou ont une durée de sommeil plus élevée que les élèves de la wilaya de Tamanrasset pendant 

tous les jours de la semaine scolaire. Il a été indiqué en comparant l’indice total journalier et hebdomadaire de 

détachement à la situation scolaire que les élèves de la wilaya de Tamanrasset s’adaptent à la situation scolaire 

pendant la journée et pendant la semaine scolaire par  rapport aux élèves de la wilaya de Tizi-ouzou qui ont du 

mal à s’adapter à la situation scolaire pendant la journée et la semaine scolaire. En général l’étude a montré 

l’existence d’un effet des aspects climatiques et socioculturels sur les rythmes scolaires de l’élève algérien.   

Les mots clés : Rythmes scolaires, Attention, Durée de sommeil nocturne, comportements en classe.  

 




