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ثعورلتالًخالمِذاٌَمولظفاتاولرلعائطالًولحةااااااااااااا
ثوفرُاايفاأساثذهتم ا
(درلسةامِدلهَةاًـَيةامناثالمِذاللكسامالٍهنائَةاتحـغالملؤسساتالًخـَميَةامبدًيةاثلرت) ا
لملَخط :ا
هالحغاؾيداتدلًةالكامومسادرليساحماوةلالًـدًدا
من الًخالمِذ الًفوز امبلـد ادلخي اظفوف اتـغ امنا
للساثذة ادون اك رمه اوخباظة ادلى اأساثذة الملولد الًيتا
ٍروناأهنا امتثياهلمامولدالًيجاحالملدريس،اوًلداولهجخياا
لًـدًدامناُذٍالًعوراخاللامعَيااهكسدضارٍناساتلنيا
يف الحدى الملؤسسات الًخـَميَة ،اأٍن ااكن الًخالمِذا
ًلدّ مونالًـدًدامناظَحاتاحتوًياللكساماؾيداتدلًةا
لكامومساوًلدااكهتاوهجهتمايفالًلاًةاأكساماحمددة،ا
تي اواكن اللمر اًخـدّ ى اتحاـضِم الس خـٌلل الًوساظاتا
لرلارحِةاوجالسدٌجاداتبوًَاءاأمورمهامناأخيالًضلطا
ؿىلاللدلرةاٍمتىِهنمامنالًخحوًي،اوأ ّماالًخالمِذالذلٍناملا
ٍمتىٌولامناحتلِقامرلدمهايفاذكلااكهولاًَخحلوناهبؤلءا
للساثذة ايف الدلروس الرلعوظَة الًيت اًلدموهنا اخارجا
لملؤسسة ،ايف احني اجند اأن اُذل الًفـي ال احيدث امؽا
أساثذةاأخرٍناتياجند اهفورلامنالًخالمِذاحنوالًـدًدا
مهنم .ا
وثخلىص اُذٍ الًوركة الًححثَة الرلعائط اولًعفاتا
لًولحةاثوفرُاايفاللس خاذامناوهجةاثعورالًخالمِذا
أهفسِم ،امذخحـني ايف اذكل امهنج الدلرلساتا
لملَىروسوس َوًوحِة الًيت اثيادي اترضورة ادرلسةا
لًؼولُر اجالحامتؾَة امن الدللخي اولًرتنزي اؿىل الملـاينا
ولدلللتالًيتاًـعهيااللفرلداذلَاهتمالًَومِة،اوذكلامنا
خالل ادرلسة امِدلهَة اؿىل اؾَية امن اثالمِذ اللكساما
لٍهنائَة اتحـغ الملؤسسات الًخـَميَة امللاظـة اثلرتا
لًىربى.ا ا

ا

Abstract :
Note at the beginning of each
season of school many students
attempt to win a seat among some
professors without others especially
among professors of materials that
they represent their scholastic
materials and we had several of
these photos during our former
advisers in an educational
institution, where students provide
many applications for converting
partitions at the beginning.
Therefore we thought through
this paper to explore the
characteristics and qualities that
should exist in the ledger of his face
depicting the pupils themselves,
following the lead of that
almikrososiologet studies curriculum
that need to study social phenomena
inside and focus on meanings and
connotations that gives individuals
daily lives, which is what makes us
not focus on providing

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة ا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالدلزلئر
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ملدمة :ا
جضلك الملدرسة اولًخـَمي الًَوم اوما اًيـىس اؾهنٌل امن اأاثر اؿىل احِاة اللفرلد اولجملمتؽا
وخمخَفالملضارًؽاولًربلمجالًيتاثضـِاالدلولاولذلىوماتاولمليؼٌلتالًـاملَةامناأخيالًريقا
أنرثابوساناُذلالًـرص،اللدلةاأوالملؤسسةاللنرثافـاًَة،اوُوامااأدّىاهبذٍالدلولالىلا
زايدةاجالُامتماهبذٍالملؤسسةاجالحامتؾَةاومضاؾفةاللهفاقاؿىلالًخـَمياولدخالاحتسٌُاتا
مس مترةاؿَهيااًخخولفقامؽاخمخَفالًخل رلتالًيتاٌضِدُاالًـامل .ا
وًلدامث َّتالًـالكاتاللوساهَةادلخياُذلالًحياءاجالحامتؾيادلمئاايفاظَةاجالُامتما
لذليااكناًَََالرلربلءاولًرتتوًون اٌَمدرسة،اوأنرثاثكلاللهولعامنالًـالكاتالًيتاحرتطا
للس خاذاتخالمِذٍ،اويهالًـالكةالًيتامتثياحوُرادًيامِىِة لًـالكة لًعفِةاملااثَـحَامنا
دورايفاجناحالًفـيالًرتتوياولًـمََةالًخـَميَةاولك،اوذكلامااًلررٍاأحدالًحاحثنيامث َالا
تلوهل(:اأان ثحاٍن لملـَمني من حِر لًفـاًَة اوكدرهتم ؿىل لًخفاؿي مؽ ثالمِذمه يف قرفة
لًعف لاًؤدي لىل ثحاٍن ُؤلء لًخالمِذ يف درخة لًخـمل حفسة ،تي ًؤدي لىل ثحاٍهنم يف
سَووِم لًرلصدا اوأوضاؾِم جالكذعادًة مس خلدالا))1(.اا ا
ومن اأخي احتلِق اؿالكة اظفِة اسَمية اتني اللس خاذ اوثالمِذٍ اثضمن اجناح الًـمََةا
لًخـَميَةاوحتلِقاأُدلفِاااكناًزلماالًححراؾنارشوطاسالمةاُذٍالًـالكةاتنياأفرلدُاا
لذلٍناٌضرتهونافهيااتوظفِمامهالًفاؿَنيافهيااولًعاهـنياًِا،اوأحداُؤلءالًرشاكءالذلٍناًؤندا
لرلربلءالًرتتوًوناؿىلاأهنماللنرثامسؤوًَةاؿىلاسالمةاُذٍالًـالكةامهالملـَمنياوللساثذةا
لهنمالملسؤوًوناؾناثحََفالحملخوايتالًخـَميَةاولذلَلةالًيتاثعيالًخَمَذامبعدرالملـرفة،الذا
ٍرى اهََسون ولكَالهد NELSON & CLELANDأن لملدرس ُو ؾٌلد الًـمََة
لًخـَميَة وأمه أسسِا ،وُو لذلي هيئي لملياخ لذلي من صبهَاأن ًلوي من زلة لًخَمَذ
تيفسَ أو ٍزؾزؾِا ،وٌض ّجؽ لُامتماثَ أو حيحعِا ،وٍمني كدرلثَاأو هيمَِا،اوًلدح لتدلؿاثَ أو
خيمد خذوهتا ،وٌس خث ر ثفى رٍ لًياكد أو ٍىفَ ،وٌساؿدٍ ؿىل الًخحعَي وللجناز أو
ًـوكَ )2(.ا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالدلزلئراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة ا
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أول:اللاظارالًيؼرياٌردرلسة ا
-1اجساؤلتالدلرلسة :ا
لًدساؤلالًرئُيساٌردرلسة:اماايهاثعورلتالًخالمِذاٌَمولظفاتاولرلعائطالًولحةا
ثوفرُاايفاأساثذهتم؟
لًدساؤلتالًفرؾَة:
ما ايه اثعورلت الًخالمِذ اٌَمولظفات اولرلعائط الًضخعَة الًولحة اثوفرُا ايفا
أساثذهتم؟
ما ايه اثعورلت الًخالمِذ اٌَمولظفات اولرلعائط الملـرفِة الًولحة اثوفرُا ايفا
أساثذهتم؟

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة ا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالدلزلئر
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وًخفق مـؼم دؿاة للظالح لًرتتوي ؿىل أن زايدة فـاًَة لملـَمنياوحٌىهتم ؿامي
حامس يف جناح لدلِود لًيت ثحذل لظالح لًخـَمي ،اوأن هوع لملِارلت لًخدرٌس َةا
(لًحَدلقوحِا)الًيت حيخاهجا ُؤلءالملـَمون ملساؿدة لًعَحة ؿىل أن ًفىرول ثفى رل انكدل،
وحيَولامضالكتامـلدة ،وًحدؾول وًخذىرول وًخلٌول حمخوى لملولدالدلرلس َة ،هل مذعَحات
وملذضَات أتـد وأنرب من ذكل لًيوع لذلياحنخاخَ ًيك ًخـمل لًعَحة همارلت روثًَِة .ا
وٌَوظولالىلازايدةافـاًَةالملـَمنياوحٌىهتمايفالدلرةاظفوفِمالدلرلس َةاثيادياحراكتا
الملدرسني ،اومن اتني اأمها
للظالح الًرتتوي ابًـمي اؿىل الًخلومي الملس متر اولدللمئ اًِؤلء ّ
أساًَةالًخلوميالًيتاثيادياهبااوجضِداًِااثبهَدلامناؿدًدالدلرلساتالملـارصةاُوالًخلوميا
لملسدٌد الىل اثعورلت الًخالمِذ احول امـَمهيم ،اوّجّهتم ايف اذكل اأن الًخالمِذ امه الذلٍنا
هنمامهالذلٍناسُذـرضوناحملخوىالًخـَميا
ٌضرتهونامؽالملـمنيايفالًعفاوًُساك رمه،انٌلاأ
ّ
لذلي اس َلدمَ اللس خاذ ،اوأناسالمة الًـالكة الًعفِة اتني الًعرفني امذوكفة اؿىل الًعفاتا
ولرلعائطالًيتاًخعورُااُؤلءالًخالمِذايفاأساثذهتم.

ثعورلتالًخالمِذاٌَمولظفاتاولرلعائطالًولحةاثوفرُاايفاأساثذهتماـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما ايه اثعورلت الًخالمِذ اٌَمولظفات اولرلعائط الًرتتوًة(لًحدلقوحِة) الًولحةا
ثوفرُاايفاأساثذهتم؟
ما ايه اثعورلت الًخالمِذ اٌَمولظفات اولرلعائط اجالحامتؾَة الًولحة اثوفرُا ايفا
أساثذهتم؟ ا

-2اأُدلفالدلرلسة :ا
 مـرفةاثعورلتالًخالمِذاٌَمولظفاتاولرلعائطالًولحةاثوفرُاايفاأساثذهتم؟ مـرفةاثعورلتالًخالمِذ اٌَمولظفاتاولرلعائطالًضخعَةالًولحةاثوفرُاايفاأساثذهتم؟
 مـرفة اثعورلت الًخالمِذ اٌَمولظفات اولرلعائط الملـرفِة الًولحة اثوفرُا ايفاأساثذهتم؟
 مـرفة اثعورلت الًخالمِذ اٌَمولظفات اولرلعائط الًرتتوًة(لًحدلقوحِة) الًولحةاثوفرُاايفاأساثذهتم؟
 مـرفةاثعورلتالًخالمِذ اٌَمولظفاتاولرلعائطاجالحامتؾَةالًولحةاثوفرُاايفاأساثذهتم ا

-3اأمهَةالدلرلسة:ا
حوكناأمهَةادرلسةالرلعائطاولًعفاتالًولحةاثوفرُاايفالملـَمنيايفاهوهنااجسامهايفا
لًخبسُس املِية الًخـَمي اوثـمي اؿىل اثعوٍر اوحتسني الًـمََة الًرتتوًة اتوخَ اؿام ،اوجالرثلاءا
توضؽ الملـمل الملِين اوثلدمَ الًوػَفي اتوخَ اخاص ،انٌل اًـخرب امـرفة الرلعائط الملياس حةا
لملرحـَةالًيتاًًدلي اٌَمـملالذلفاظاؿَهيااولًسـيالدللمئاًخَحُهتاامااًؤديالىلاثعورٍالملِينا
لملس متراولدللفؽاورلءاسـََاًالرثلاءاتيفسَاوثعوٍراكدرلثَاولتدلؿاثَاوبًخايلاحدوثالًخلدما
لملخوكؽاٌَمـملايفاممارساثَالملِيَةاوكدرلثَالملـرفِةاولجتاُاثَاومـخلدلثَاحنوالًخـَمي( .)3ا
ومعوماافاناأمهَةادرلسةالملولظفاتاولرلعائطالًولحةاثوفرُاايفالملـملاحمتثيايف :ا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالدلزلئراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة ا
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-4الدلرلساتالًساتلة:ا ا
ميثيالًعَحةاأحدالملعادرالًرئُس َة اٌَحعولاؿىلالملـَوماتاحولاأدلءالملـملاوفاؿََخَا
يفالًخدرٌس،اوكدالؾمتدتادرلساتانث رةاؿىلاُذٍالملهنجَةايفاحتدًدالًسٌلتالملرقوتةا
ٌَمـَمني الًياحجني ايف الملدلرس الًـادًة اويف اتـرلمج اثـَمي الملوُوتني اأو امدلرسـِم )4(.اومنا
للمث ةلاؿىلاذكل ا
 درلسةارلئد خض راوَلد لرلولدلةاوهرص ملات ةل وَلد تين ايسنياتـيولنا(خعائطخـرف ؿىلاخعائط
مـمل لٌَلة لًـرتَة لًفـال :ادرلسة ملارهة ا)2112الًيتاُدفت الىلا لًا ّ
مـمل لٌَلة لًـرتَة لًف ّاـال من وهجةاهؼر مـَمي لٌَلة لًـرتَة ومـٌَلهتا وظَحة لملرح ةل لًثاهوًة
يف للردن ،ومـرفة ما الذل اكهت ُياك فروق ذلت دلةل لحعائَة تني ثلدٍرلهتم ًِذٍ
ظور لًحاحثون لسدداهة رلعائط مـمل لٌَلة لًـرتَة
لرلعائط،اوًخحلِق اأُدلف لدلرلسة ّ
وزؾت لىل أرتـة جمالت يه :لٍمتىنا
لًفـال ،حىوهت ام  65فلرة ؿىل منط ملِاس ًَىرت ّا
لٌَلوي ولملـرفة ،ولملِارلتالًخدرٌس َة ،وهمارلت للثعال جالحامتؾي ولًوخدلين،اولًسٌلت
لًضخعَة ،حىوهت ؾَية لدلرلسة من ) (121امـٌَل ومـَمة ٌَلة لًـرتَة ،او( )437ظاًحا
وظاًحة من ظَحة لملرح ةل لًثاهوًة الخذ ر لملضارهون بًعرًلة الًـضولئَة لًعحلِة من مدلرس
مدٍرًة لًرتتَة ولًخـَمي مليعلة لرتد لًثاًثة يف 2111أػِرت هخاجئ لدلرلسة أن لملضارنني يف
لدلرلسة أوًول خعائط مـمل لٌَلة لًـرتَة لًف ّاـال مجَـِا أمهَةاؿاًَة ،وأن ُياك فروكا ذلت
دلةل لحعائَة تني ثلدٍرلت لملـَمني ولملـٌَلت اولًعَحة يف جمايل لملِارلت لًخدرٌس َة
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة ا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالدلزلئر
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 لملسامهةايفاتياءاؿالكةاظفِةاسَميةاتنياللس خاذاوثالمِذٍ. جسامهايفاثلوميالملسارالملِيناوللاكدميياٌَمـمل. ثوف راثلذًةارلحـة اٌَمـَمنياومتىهنمامناثـزٍزاللجياتَاتايفاثدرٌسِماولًوكوفاؿىلالًعـوبتاولًسَحَات.
 لرشلكالًخالمِذايفاتياءالمليؼومةالًرتتوًة. -لًـمياؿىلاثعوٍراوحتسنيالًـمََةالًرتتوًةاتوخَاؿام.

ثعورلتالًخالمِذاٌَمولظفاتاولرلعائطالًولحةاثوفرُاايفاأساثذهتماـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولٍمتىن لٌَلوي ولملـرفة ؿىل مس خوى اللدلة ولك ًعاحل لملـَمني ولملـٌَلت ،ويف جمايل
لًسٌلت لًضخعَة وهمارلت اللثعال جالحامتؾي ولًوخدلين ًعاحل لًعَحة،اثحني أن حرثُةا
جمالت للدلة من وهجة هؼرامـَمي لٌَلة لًـرتَة ومـٌَلهتا حسة لملخوسعات لذلساتَة اكن
ؿىل الًيحو لليت :لملِارلت لًخدرٌس َة بملرثحة للوىل ومبخوسط حسايب ،4.61مث لٍمتىن
لٌَلوي ولملـرفة بملرثحة لًثاهَة ومبخوسط احسايب ) (4.59مث لًسٌلت لًضخعَة بملرثحة
لًثاًثة ومبخوسط احسايب ) (4.40مث همارلت للثعال جالحامتؾي ولًوخدلين بملرثحة الًرلتـة
وللخ رة ومبخوسط حسايب ) (4.32يف حني خاء حرثُة اجمالت للدلة من وهجة هؼر
لًعَحة ؿىل لًيحو لليت :لًسٌلت الًضخعَة بملرثحة للوىل ومبخوسط حسايب ) (4.82مث
همارلتاللثعال جالحامتؾي ولًوخدلين بملرثحة لًثاهَة ومبخوسط حسايب( )4.43مث لملِارلت
لًخدرٌس َة بملرثحة لًثاًثة ومبخوسط حسايب( ،)4.22مث لٍمتىن لٌَلوي ولملـرفة بملرثحة
لًرلتـة وللخ رة .ا
 درلسة احووسون ا) )Johnson,1976اومشَت  1800اظاًة اوظاًحة ،اثرتلوحاأؾٌلرمهاتنيا 5اس يولتاوا18س يةايفامجَؽالملرلحيالدلرلس َةايفامدًيةافِالدًفِااولملياظقا
لجملاورة اًِا ايف الًولايت الملخحدة اللم رهَة ،اوكد او ّخَ احووسون اٍلوؾخني امن اللس ئ ةلا
ٌَعَحة،اوٌُل:ا ا
ماالذلياجيـيالملـملا"حِد ًل"اوماالذلياًلوماتَاملساؿدةالًعَحةايفالًخـمل؟
ماالًفـيالذلياًلوماتَالملـملاوًـخربٍالًعَحةامـَل ًااٌَخـمل؟ ا
وخداحووسوناأنالًعَحةامبخخَفاأؾٌلرمهاومس خوايتاحتعََِماوحاٍهتماجالكذعادًةا
ًخفلونالىلادرخةاهح رةاؿىلاسٌلتالملـملالًيتاجسِّياثـَميِم.اويفامااًًلاكامئةاهبذٍالًسٌلت:ا
ًـعي الُامتم ًا اذلاخاهتم اوٌس متؽ الٍهيم؛ اًفِم امضالكهتم اوًخولظي امـم؛ اٌضاروِم اجناحاهتما
وجيـَِماٌضـروناتبمهَهتم؛اًـامَِماترصلحةاولحرتلمامنادونامتَزي؛اًعَفاتعحـَ،اودلًَا
ّ
مااسٌلتالملـملالًيتاجتـياثـمل الًعَحةاظـح ًاا
روحالدلؿاتةاوموزوقاتَا(أواأُي اٌَثلة)،اوأ
فِيي:اًرصخايفاوحوُِماوٍرجىِم؛اًعَةامنالًعَحةاأدلءاهمٌلتاك رامٌعلِةاولامـلوةل؛ا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالدلزلئراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة ا
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ٌس خخدم الًىدح اولًـلاب الًحدين ا(مثي الًوكوف ايف الًزلوًة ،الًحلاء ايف الًعف اأزياءا
جالسرتلحات،ا)...؛احيطّامنامس خوايهتم،اميارسالًخؼاُراولًيفاق.

 درلسة ااكًد سالمة وصفِق ؿالوهَ ) (1992ولًيت ُدفت لىل لًىضف ؾنخعائط لملـمل لًياحجانٌل ٍرلُا لملرشفون ولملدٍرون ولملـَمون ولًعَحة وأحرًت ؿىل ؾَيَ
من( )3064من ُذٍالًفئات لًساتلة وأسفرت ؾن لًيخاجئ لًخاًَة :أن خعائط لملـمل لًياحج
حمتثي يف :لٍمتىن من الملادة لًـَمَة لًيت ًدرسِا لملـمل،الدلميلرلظَة،الًدسامح،امضاارنة
لًعَحة يف لختاذ لًلرلر،الًخيوًؽ يف أساًحُة لًخدرٌس،اكوة لًضخعَة ،الذلاكء ،سالمة
لًـلي ولدلسم،اجالهامتء ٌَمِية اوٌَمدرسة،السلاس لًضدًد ٌَخدرٌس،الًخحض ر لملس حق
ٌٌَلدة،اثوزًؽ للس ئ ةل بًـدل ومرلؿاة الًفروق لًفردًة،الًخحًل بلخالق لسلَدة ولملحادئ
لملزتهة وثلوى هللا،الًخبَُي لًـَمي اولملسَيك ،للملام بلُدلف ولملهنج ،ولحملافؼة ؿىل
لملؼِر ثضلك لئق( .)5ا
 درلسة لجرلُمي انرص وؾحد هللا لًرصدلن ) (1995ولًيت ُدفت لىل لًىضف ؾنلرلعائطالًسَوهاَةاجالحامتؾَة ولًضخعَة لملرقوتة دلى مـَمي لملرح ةل للساس َة لًـََا يف
ؾٌلناوأحرًت ؿىل ؾَيَ تَلت 515مـَ اٌلً وأسفرت ؾن أن أمه لرلعائط لملرقوتة يف لملـمل
يه :الًخـاون مؽ لًخالمِذ،الًخـاون مؽ لجملمتؽ،اثلدي لًخجدًدلت لًرتتوًة ،لًسٌلح ٌَعالبا
بملياكضة ولتدلء لً ارأي،الًلدرلت لًضخعَةالًـاًَة )6(.ا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة ا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالدلزلئر
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 درلسة وًَامسون ) (1982ولًيت ُدفت لىل حتدًد ظفات لملدرسني للانفاءوك ر للانفاء وأحرًت ؿىل ؾَية كولهما  2000ظاًة من لملرح ةل لًثاهوًة اوأسفرت ؾن أنا
خعائط لملـَمني للانفاء حمتثي يف جالُامتم بًعاًة -لدلرة لًعف تعرًلة احِدة-السلاس
ٌَخدرٌس،احر لًعالب ؿىل لًـمي ،لًـدل ،ؿدم لٍمتزي ولحرتلم رأيالًعاًة.
تُامن خعائط لملـَمني ك راللانفاء متثَت يف ؿدم لًلدرة ؿىل لدلرة لًعف ،لحملسوتَة،ا
ؿدم جالُامتم ابًعاًة ،للٌُلل ،فلدلن لًلدرة ؿىل ثوظَي لملـَومات ،اؿدم الًرقحة
لًخدرٌس وؿدماجالس متخاع تَ ،ؿدم لحرتلم لًعَحة وأرلهئم.
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-5امفاُميالدلرلسة:ا ا
 -)1الًخعورلت :اًلداكدّمتامفاُميانث رة اٌَخعورال ّل اأنالملفِومالذلياكدّمَاحوديلا
ًـخرباللوسةادلرلسدٌااحِراٌض رافَِالىلاصلكاخاصامنالملـرفة،امـرفةاذلتامـىنا
مضرتكاولًيتاثؼِراحمخوايهتاامس ّج ةلايفالكامناس رورةالًخـممياوجالص خلالاوحتددالحامتؾَاا
مبـىناأوسؽاٌض رالىلاصلكامنالًخفى راجالحامتؾي(.)7اا ا
ومن خالل حبوزَ لملمخدة من س ية  1976لىل  1980رأى نُس  Kaés.Rاأن
ٌَخعور زالث أتـاد حمتثي يف:
 لًحـد للول :لًخعور ُو تياء ٌَولكؽ ،فاًفرد ًخين ثعورلثَ من لًولكؽ ؿىل أثر مااحتعي ؿَََ من مـَومات ُذل لًحياء ٌس خدؾي لًرحوع لىل لملىدس حات لملـَوماثَة لًيت
جسمحابًخولظي ،وحتدد لًـالكات دلخي لجملمتؽ.
 لًحـد لًثاين:اًـخرب لًخعور مٌخوج زلايف مـرب ؾيَ اترخيَا ولحامتؾَااحِر ٌسجيدوما يف س َاق اترخيي مـني اتتؽ ٌَوضـَة جالحامتؾَة جلك حمددلهتا ،وذكل يفالظار زمين
مـني افاًخعور جندٍ مرثحط جبم ةل لملـخلدلت ،لًعلوس ،للفاكر ولًلمي ذلت لملرحـَة
لزلاًَة لًيتاختط خمخَف لًفئات جالحامتؾَة.
 لًحـد لًثاًر :لًخعور ُو ثكل لًـالكة جالحامتؾَة لًلامئة تني لًفرد وؾيرص مناحمَعَ لًثلايف ،ذكل لن لك ثعور جتدٍ مسجي دلخي وس َج مـلد من لًـالكاتا
ولًخفاؿالت لًيت حرتط لًفرد بجملمتؽ ،فذعور لًفرد لي ؾيرص من حمَعَ لًثلايفال ٍىون
دون وساظة لًـالكات جالحامتؾَة ،لًيت متيح ممزيلت خاظة ثوحة لهخلاءاتـغ لًـيارص
ٌَموضوع لملمثي(  )8(.ا
-) 2ااوػائف لًخعورلت جالحامتؾَة:اٌَخعورلت ؿدة وػائف رئُس َة هذهر مهنا:
أا-اوػَفة مـرفِة:Fonction de savoirاجسمح ثرشح لًولكؽ وثفس رٍ ،وحسة
"موسىوفُيس" افااهنا جساؿد للفرلد ؿىل لندساب لملـارف ولدماهجا يف لظار مفِوم
مًسجم ومًسق مؽ وضاظِم الملـريف وكميِم لًيت ًؤمٌون اهبا ،نٌل أاهنا ثلوم تدسَِي معََة
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالدلزلئراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة ا
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 ثدخي مدارشة يف ثـرًف لًلاًة من لملوكؽ ،فِيي لًيت حتدد منط لًـالكات
لملياس حة ٌَفرد ،فٌحن هفضيامعاحدة لذلٍن ٌضاظروهيا هفس لًخعورلت حول كضااي
حمَعيا مثال .ا
 ثًذج لًخعورلت هؼاما ٌَخوكـات ،فٌحن خنخار وهفرس لك لملـَومات لملخـَلة
مبوضوع مـني حىتاجنـَِا مماز ةل ًخعورلثيا.
 لن ثعورلثيا ثؤثر ؿىل لًسَوك لذلي هلوم تَ وحىت كدي لًلِام تَ أحِاان،
فاجتاُاثيا وكولًحيا ثؤثر ؿىلالًخفاؿي لذلي س َحدث تًٌَا وتني للخرٍن ،أي أن لًيخاجئ
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة ا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالدلزلئر
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جم ةلالًخل راجالحذــــــــــٌلؾياااــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااالًــــــــــــددالًسادس

للثعال جالحامتؾي حبَر حتدد للظار الملرحـي لملضرتك لذلي ٌسمح تـمََة لًخحادل تني
أفرلد ل اجملمتؽ.
ب -اوػَفة لًِوًة :Fonction identitaireاثلوم لًخعورلت تخحدًد لًِوًة
جالحامتؾَة ،اوجسمح بذلفاظ ؿىل خعوظَات لزلاؿات ،نٌل أاهنا جساؿد للفرلد ؿىل
مترنزمه يف لذللياجالحامتؾي ،وُىذل فان لًخعورلت لزلاؾَة ثلدم تعرًلة لاجياتَة سَواكت
ثكل لزلاؿة لًيت ًًمتي لٍهياالًفرد وممزيلهتا من أخيالذلفاظ ؿىل ظورة لجياتَة ًِذٍ لزلاؿة.
لن لًخعورلت جالحامتؾَة جسِم يف معََة لمللارهة ولًخعيَف جالحامتؾَني ،مثال
رصلع لًث رلن"اٍرى يف أمثاهل أانسا ًعفاء ،تُامن ٍرى يف مؤًدهيا
لًضخطالملـارض ًرايضا" ا
أفرلد دموًني .اوثلول ا"حودًَت" الًخعورلت يه ثوزًؽ فىرةً ،لة ،ويه أًضا ثبهَد ملوكؽ
لحامتؾي مؽ ُوًةاأي أن لًفرد ٍرتط لكاثعورلثَاهبوًة أصخاص هلم ظ ةل تَ همٌل اكن ذكل
لملوضوع ،مثال اكًخعور اجالحامتؾي ملِية لًخدرٌس ؾيد لًعَحة ،فِو مرثحط هبوًةاللس خاذ
لذلي ًلدم لدلروس ،حِر ًـعََ ُؤلء اُوًة لًضخط لًوكور لذلي ٍرثدي تذةل
الكس َىِة ،وٍىون مذلدما يف لًسن ،وبلضافة لىل ُذٍ لًِوًة افان ُذل لًخعور ًضم
مج ةل للظرلف للخرى اكملدرسة ،ووسائي لًخدرٌس،الًىرلس ،لًلمل،الًس حورة
ج -اوػَفة لًخوحَِ ا :Fonction d'orientationاحِر ثوخَ لًخعورلت
جالحامتؾَة لًسَوك ولملٌلرسات ؿىل زالث مس خوايت ؿىل للكي:

ثعورلتالًخالمِذاٌَمولظفاتاولرلعائطالًولحةاثوفرُاايفاأساثذهتماـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حتسم أحِاان كدي لًلِام بًفـي ،فاًخعورلتاجضلك أهؼمة ًفم رموز لًولكؽ ،ووػَفهتا
ثوحَِ لهعحاؿاثيا وثلس اميثيا وسَواكثيا.
 ثلرر لًخعورلت لًسَواكت ولملٌلرسات لًيت هل اوماهبا ،لذ حتدد ًيا ما ُو
مسموح تَ وما ُو ك رامسموح يف موكف ما ،وثَـة بًخايل دور لملـاً ر.
د -وػَفة لًخربٍراFonction de justificationالن لًخعورلت جالحامتؾَة ثربر
لملولكف ولًسَواكت لًيت ًلوماهبا لًفرد ،فِيي جسمح هل بًخربٍر لًلدًل ،أي كدي أن ٌرشع
يف أي معي ،أو لًخربٍرالًحـدي ،أي تـد كِامَ ثسَوك أو فـي ما ،فِيي لذن جسمح ثرشح
لملولكف يف وضـَات خمخَفة ،وُذٍالًوػَفة يف كاًة للمهَة ،لاهنا جسمح ٌَفرد تخلوًة لًامتٍز
جالحامتؾي تخربٍرٍ ،وؿَََ ميىن بخذعار ذهراأمه وػائف لًخعورلت جالحامتؾَة يف لًيلاط
لًخاًَة :ثوحَِ لًخرصفات ولملرلثة جالحامت اؾَة ،ثربٍر لًخرصفات ولملرلثة جالحامتؾَة،ا
جسَِي للثعال جالحامتؾي،اثبوًي لذللائق لًَومِة وفِم لًؼولُر لدلدًدة ولًلرًحة،الوضاء
وحفغ لًِوًة(لًيفس-لحامتؾَة) ،الن ُذٍ لًوػائف لرلاظة بًخعورلت جالحامتؾَة لمنا
جسمح جمتَزيُا ؾن تلِة لملَادٍن للخرى ،ومتىن من الذلفاظ ؿَهيا وثبوًَِا بًضلك
لملالمئ( .)9ا
 -)3اثعورلتالًخالمِذ :الهعالكاامنالملـىنالذلياكدّمَاحودىل اٌَخعورافاهَاًلعدا
تخعورلتالًخالمِذالملـىنالملضرتكالذلياًلدّمَالًخالمِذاحولالًعفاتاولرلعائطالًيتا
ًًدلياأناًخوفّراؿَهيااللس خاذاثضلكاؿام .ا
ًـرفالملـملاؿىل اأهَالًفرد لمللكف ترتتَة لًخالمِذ يف لملدلرس،ا
 -)4الملـمل(للس خاذ) :ا ّ
وأهَ مٌؼم ًًضاظات لًخـمل لًفردي اٌَمخـمل ،اوملكف بدلرة س ر وثعور معََة لًخـملا
ولًخحلقامن هخاجئِا،اوحسة َلد زايد محدلن "لملـمل ُو ظاهؽ لًخدرٌس وأدلثَ لًخيفِذًة
لًخلََدًةالًرئُس َة".
ًـرف َلد سالمة أدم لملـمل تبهَ "مدرب حياول بًلوة ولملثالاولًضخعَة أن ًخحلق
و ّ
من أن لًخالمِذ ٍىدس حون لًـادلت وجالجتاُات ولًضلك لًـام ٌَسَوك الملًضود لًيت
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالدلزلئراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة ا
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ٌسدٌد لٍهيم ،وبًخايل ًـَمِم من خالل ذكل هَف ًخرصفون يف لملولكف لًيت اًخـرضون
ًِا ،وهَف حيرزون لًيجاح ولًخلدم يف سَواكهتم جالحامتؾَة ولًَومِة )10(.ا

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة ا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالدلزلئر
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 -)5اثلوميالًخالمِذ اٌَمـَمنياوللساثذة :اميثياأسَوباثلوميالًخالمِذ اٌَمـَمنياولحدا
مناظرقاثلوميالملـَمنيالًيتاثؤنّداؿَهيااجرلمجالؿدلداوثدرًةالملـَمنيامناأخياكِاسا
مردودًةالملـملاوفـاًَخَاوثلدٍرانفاءهتمالًخدرٌس َةاوثحـهتاايفاذكلالًـدًدامنالدلرلساتا
ازايد امحدلن( )2111اودرلسة اماُرا
مثي ادرلسة اخََفة اجراكت( )1983اودرلسة اَلد ّا
ّ
خعاب()2111اا(وًـخرباثلوميالًعالبالساثذهتماحسةاُؤلءالًحاحثنيامناأظدقا
أساًَةالحملااكتاوأنرثُاازحااتايفاثلوميامعيالملـملاوهمارلثَالملِيَةاولًفٌَة،احِراأهنمامها
لملس خفِدون امن اُذل الملـمل اومه الملس خلدَون اٌَخدمة ،اوًُس ادلهيم اثبثر ابملرقوتَةا
جالحامتؾَة،انٌلاأهنماًلضونامـَاأنرثاوكتامناأيايشءاأخر)()11ا ا
ولاخيخَفاذكلاؾنالًخـَميالدلامـيالذلياكداًحدو افَِالًعالباأكيالؾامتدلاؿىلا
للس خاذ،احِراجض رالدلرلساتالىلاأن ا(أنرثالملعادرالًيتاميىنامناخالًِاالذلنكاؿىلا
نرثاثـرضاالدلئَاومها
نفاءةاوفاؿََةاأدلءاؾضواَُئةالًخدرٌسامهالًعَحةاوذكلالهنمالل
ّ
لملس خفِدونابدلرخةاللوىلامناُذلاللدلءانٌلاأهنماأنرثاللصخاصالظالؿااومـاٌضةاملاا
ًدورايفاكاؿاتالدلرلسةامنافـاًَاتاوممارساتاثدرٌس َةاوًـخرباثلِميالًعَحةالدلءاؾضوا
َُئةالًخدرٌسامناأنرثامعادرالًحَاانتاأمهَةاولس خخدلماايفالذلنكاؿىلانفاءةاللس خاذ)ا
وت ًَّتادرلسةاأحرًتايفاخامـخنياهح رثنيايفاولًةافَورًدلابًولايتالملخحدةاللمرٍىِةا
ٌساثوظَتالىلاأنا
1987اًخحدًداأفضيالملعادرالًيتاثـخرباأفضيالملؤرشلتاًخلوميالًخدر
ّ
ثلوميالًعالباخاءايفالملرثحةاللوىل .ا
(وثلومالًفىرةاللساس َةاًخلوميالًعالباٌَمـَمنياؿىلامددأاحمورياهممايفااكفةاأهولعا
وأصاكلالًـالكاتاللوساهَةاوُواأناللكدراؿىلاثلوميالدلودةالًيوؾَةاٌَميخجاُوامس هتَىَا
ولملس خفِداللولامٌَابؾخحارٍاُوالًـيرصالملس هتدفامناُذلاللهخاج،اومنامثارأًَاوثلدٍرٍا
وثلوميَاملااًلدماٍىوناهلالًوزناللنربايف اثعوٍراُذلالمليخجاوحتسٌَُ،اوؿَََافاملـملالذليا
ًًضدالًيجاحايفامعهلاؿَََاأناًخلدياثلومياُذلالًـمياتنيالذلنياوللخراًَخـرفاؿىلاهلاطا
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كوثَاوضـفَ،اخاظةاتـدامـرفذَاًلثرالذلياميىناأناًرتنَالملـملالًياحجايفاظالتَ،اذلكلا
فاناثلوميالًعاًةاٌَمـملاًـدامناأمهالحملددلتالًيتاًلوماؿَهياالًخلوميالًرتتويايفالجملمتـاتا
لدلميلرلظَة،الذلانيااوس هتدفابًفـياحتلِقاللُدلفالًىربىاٌَرتتَة)ا()12ا ا
أمهَةاثلوميالًخالمِذاٌَمـَمنياوللساثذة:ا
 لناثلِميالًخالمِذالدلءاَُئةالًخدرٌساهلاأمهَةابًلةاأصارتالٍهياالًـدًدامنالدلرلساتامثيادرلسة(حميالدلٍناهوفا)1977اودرلسة(اًوٍزةا)1984اودرلسةا(فاروقا
خََياوأخرونا)1995اودرلسة(حمافؼةاولًسمرليئ)1996اودرلسة(ُيدالرلثَ ةلا :)2111ا
 أناثلِميالًخالمِذالس خاذمهاًـخربالملعدراللسايس اٌَمـَوماتالملخـَلةابًحُئةالًعفِةاخاظةاوأنالًعَحةامهاأنرثالمللمينيامٌعلِةايفامااًاخـَقابحملخوىالًخدرٌيساوحودةا
أساًَةالًخدرٌسالملخحـة .ا
 ٌسامه الًخلومي الملحين اؿىل اثعورلت الًخالمِذ ايف الًوكوف اؿىل اهوليح الًلوةاولًضـفايفامعََةالًخدرٌسادلىالملـملايفامااًخـَقاتعفاثَالًضخعَةاولملِيَة .ا
 ٌسامهاُذلالًيوعامنالًخلوميايفالًوفاءاتبنرباكدراممىنامناحاخاتالًخالمِذالًيفس َةاولًرتتوًة .ا
 ًـخرباثلوميالملـَمنيالؾامتدلاؿىلاأرلءالملخـَمني(لًخالمِذ)اموكالاًخلِميالملرشفنياولملدٍرٍناوللدلرةالًرتتوًةاثضلكاؿام .ا
 ًوفّر اهوؿاامنالًخلذًةالًرلحـة اٌَمـَمنيامتىهنمامناثـزٍزاللجياتَاتاوجتاوزالًسَحَاتاولًعـوبت .ا
 ٍرفؽامنامـيوايتالًخالمِذاوٌضـرمهاتبناهلمادوراأسايساوهممايفالًـمََةالًرتتوًة )13(.ا
لظفاتالملدرسالدلَد:اًلد سادت فىرة لملدرسالًىفء أو لًياحج
-)6اخعائطاومو
ّ
أوالدلَداحسة َلد لدلرجي ( )2003مٌد لًثالزَات من لًلرن لملايض،احِراميىن لدرلج
(درلسة Walkerاوًىر )1935الًيت جض ر لىلاأن فـاًَة لًخـَمي ومردودًخَ يه من للاثرا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالدلزلئراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة ا
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اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة ا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالدلزلئر
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لملحارشة ًضخعَة الملدرس وخعائعَ لدلسمَة ولًيفس َة ،ذلكل فلد متحورت خمخَف
لدلرلسات وفق ُذل لًخع اور .ا
والملدرسالًف ّـال اولدلَد لًـيرص للسايس يف لملوكف لًخـَميي؛اذلكل
وًـد لملـمل اأ ّ
ثَـة لرلعائط لملـرفِة وجالهفـاًَة لًيت ٍمتزي هبا دورل برزل ايف فـاًَة ُذٍ لًـمََة
بؾخحارُا جضلك أحد لملدخالت لًرتتوًة الملِمة لًيت ثؤثر ثضلك أو تبخر يف لًياجت
لًخحعًَل ؿىلالملس خوايت لخملخَفة من مـرفِة وهفس َة وأدلئَة ولهفـاًَة وؿاظفاِة،افاملـمل
لًف ّـال ُو ذكل لملـمل لًلادر ؿىل أدلء دورٍ جلك فـاًََاولكذدلر ،وُوالذلي ٍىرس هجودٍ
يف سخِي لجياد فرص ثـَميَةاأنرث مالءمة ًعَحخَ ،وٌسـى بس مترلر لن ٍىون أنرث ثبز رل
يفاظَحخَ يف اكفة لملس خوايتاذلل فاهيا حباخَ لىل مـمل خدًد جملمتؽ خدًد ولىل مـملانفء
وف ّـال لحِال حدًثةٍ ،منّي دلى لملخـمل ظفات خشعَة اوأمناظا سَوهَة خدًدة ،فِعحح
دلى لًعاًة زلة يف هفسَ ويفاكدرثَ ؿىل حتلِق أُدلفَ؛ ذلكل ًيؼر لىل لملـمل لًف ّـال ؿىلا
ومرب يف أن ولحد ،وثلؽ ؿىل ؿاثلَ مسؤوًَة لؿدلد الًعَحة من حِر لًخـمل
أهَ مـمل ّا
ولًخـَمي ،ولملسامهة لملوهجة لًف ّـاةل يف اثًضئهتم لًخًض ئة لًسَمية من خالل لًرؿاًة لًولؾَة
ولًضام ةل ٌَمنوالملخاكمي ٌَفرد لملخـمل روحِا وؾلََا وحسمَا وهماراي ولهفـاًَا( )14ا
وًيكاًؤديالملـملاُذلالدلورالذلياًًذؼرٍامٌَالجملمتؽالاتدّ اأناًخوفّراؿىلاٍلوؿةامنا
لملولظفاتاولرلعائطالًيتاثؤُهلاذلكل،اويهالملولظفاتاولرلعائطالًيتاًؤندالًـامَونا
يف اجمال الًرتتَة اولًخـَمي اؿىل اأهنا احاكد اثيحرص اؿىل الًـموم احتت اأرتـة اأظر ايه(للظارا
لًضخيص ،اللظار الملـريف ،اللظار الًرتتوي(لًحدلقويج) ،اللظار اجالحامتؾي) ،اخيخَفا
حرثُةاُذٍاللظراوأمهَهتاابخذالفاهجةاجالرثحاطامؽالملـملاففيالًوكتالذلياكدامتثيافَِا
لرلعائط اجالحامتؾَة اللمهَة اولملرثحة اللوىل اؾيد الًعَحة امتثي الرلعائط الًرتتوًة الملرثحةا
للوىلادلىاللدلرةالًرتتوًة،اوًمتامتَزياظفاتالكامـملاتبهناالًعفات للنرث دميومة لًيت
ثعحؽ لًسَوك لًؼاُر لملس خلر وسخِا ٌَمـملاتعاتؽ مـني،اوجضلكَ وحتدد هوؿَ ،وٌس خدل
ؿَهيا من لًخرصفات لًيت ًلوم هبا لملـمل يف لملولكفالًخـَميَة  .ا
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)وجضلك أساساجناح لملـمل يف ُدفَ للسايس وُو جناحَ يف معهل لًخدرٌيس مؽ
لاهح رل يف ظالحِخَ نفرد مٌخج وكدرثَ ؿىل أدلء لدلور
دور ً
ظَحخَ ،وبًخايل فِيي ثَـة ً
لملولك لًََ وجناحَ يف هميخَ )15(.ا
.6ا-1الرلعائطاولملولظفاتالًضخعَة :ا
لن اثحََف الحملخوى الًخـَميي اٌَخالمِذ اثضلك احصَح اوسَمي اًخعَة امن الملدرس اأنا
ٍىوناسَاميامناخمخَفالًـَوبالًيتاثـَلَايفاذكلاوضـفالًعوتاأواأمرلضالضعرلبا
لًالكم اأو الًىذاتة اخبط ارديء اأو اضـف الًسمؽ اولًحرص اوك رُا ،اوًلد اأوحضت اتـغا
لدلرلساتاأمهَةالرلعائطالًضخعَة اٌَمـملايفامعهلامناخاللاللصارةالىلاوحوداؿالكةا
تنياخشعَةالملـملاوهوعالًخبز رالًرتتوياولًخـَمييالذلياحيدزَايفالملاخـَمنياسَحااأوالجياباوأنا
ذكلاًفوقاثبز رالًـولميالملـرفِةاوًلداأصار الىلاذكلاللماماَلدالًخض راللجرلُميي اتلوهل:ا
(تبانالملـملالاٌس خعَؽاأناٍريباثالمِذٍاؿىلالًفضائيال ّال الذلااكناُوافاضالاولاٌس خعَؽا
لظالهحمال ّالالذلااكناُواظاذلاافِماًبخذوناؾيَابًلدوةاأنرثاممااًبخذوناؾيَابًخَلني).اا ا
ويفادرلسةاسلدياأتوالًفذوح()1878اُدفتالىلامـرفةامسؤوًَةالملـملايفالجنازلتا
ظالتَاظَةافهيااحرثُةا 14اؾحارةاانحجةاجسامهايفاجالجنازلتالًياحجةالحذَتالًسٌلتا
لًضخعَة اٌَمدرسالملرثحةالًثاهَة،اأ ّما اهـميةاتدر()1989افلداذهرتاأنالًححوثالًيفس َةا
أزحدت اأن الرلعائط اولًعفات الًيت اًخوكف اؿَهيا اجناح الملـمل ايف اهممخَ احرثحط اتخىوًيَا
لملزليجاولرلَلياوخشعَخَاتعفةاؿامة،اوأندتادرلسة(ايىز)1961الرثحاطافـاًَةالملـَمنيا
خبعائط الملـَمني الًضخعَة اأكوى امن الرثحاظِم اخبعائعِم الملـرفِة ،اأ ّما ادرلسةا
)احولاملوماتالًخدرٌسالًف ّـالاؿىلاؾَيةامكا331اظاًحااوظاًحةاخاءاحرثُةا
ا
ص َخة(1996
لرلعائطالًضخعَةايفالملرثحةاللوىل)16(.ا ا
وؾيد لس خـرلض لًىث رامنالدلرلسات لًساتلة ثحني أن لًىث ر مهنا أؾعت أمهَة هح رة
ٌَخعائطالًضخعَة ٌَمـمل ،سولء أاكهت بًفـي موحودة دلى لملـَمني ومذولفرة أم هلعت
لملـمل ومل ٍمتخؽاهبا ،ورأى لًعَحة أمهَةاوحودُا دلى لملـمل ،ومن ُذٍ لًعفات:الًـدل تني
لًعَحة ومـامَهتم ابًدساوي /لًثلة بًيفس /كوة الًضخعَة /حسن لًخرصف /لًِدوء
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالدلزلئراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة ا
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اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة ا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالدلزلئر
195

جم ةلالًخل راجالحذــــــــــٌلؾياااــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااالًــــــــــــددالًسادس

وجالحزلن جالهفـايل /لملروهة يف الًخفى ر /جالحزلن جالهفـايل /لملِارة لٌَلوًة /حتمي
لملسؤوًَة /ثضاصة لًوخَ /للحساس بملسؤوًَة/لحرتلم أرلء لًعَحة /ؿدم لس خخدلم
أسَوب جالُاهة اولًخجرحي /مساؿدهتم يف حي مضالكهتم انٌل يف درلسة لك من
اكػم(أكا )1993انٌل أن لًـدًد من لدلرلسات رنزت ؿىل أمهَة متخؽ لملـمل برلعائط
لًـمََة لًخدرٌس َة اولملـرفِة ملا ًِا من ثبز ر فـال يف خشعَة لملـمل لملِيَة (،لٍمتىن من
لملادة /للملام للاكدميي ايف جمال لًخخعط /لًثلة يف للدلرة /ثيؼمي لًـمي /دكة لملولؾَد /
لملولػحة يف لًـمي /سـة (.جالظالع /لًثلافة...لخل نٌل يف درلسة (س ياء َلد سَامين،
 )1991افامي رنزت درلسات أخرى ؿىل أمهَة لرلعائط جالحامتؾَة ٌَمـمل( لًـعف /
لًدسامح /احة لًعالب /لًلِادة /لًلدوة لذلس ية /لًخولضؽ /لًخفاؿي لًعفي /لملؼِر
لًالئق /لًـالكات للوساهَةالًعَحة /لًخـامي مؽ لًعَحة بحرتلم ومروهة /لًخـاون /لًخـاظف
نٌل يف درلسة (وًيت)1984اوخدت لدلرلسات أن لًعَحة ًلدرون مـَمِم لذلي ٍىون
ولسؽ جالظالع مبوضوع ختععَاوٍىون ممتىًٌا من مادثَ ومٌؼم ًـمهل وفعني ودلًَ مروهة
يف لًخفى ر وقزٍر لًـمل وميخكل لًلدرة الًـَمَة لًاكفِة ًخوظَي لملـَومات ،ولذلي ٍىون
ؿادل تني مجَؽ لًعَحة ودلًَ لحساس بملسؤوًَةاوحيرتم أرلء لًعَحة ،ودلًَ زلة تيفسَ وًمت
ثؽ تلوة لًضخعَة ولًِدوء وجالحزلن جالهفـايل ولملروهة ايف لًخفى ر ،وًـخرب كدوة حس ية
ٌَعَحة ،وذو مؼِر مٌاسة وأخالق ظَحة وحيرتم كمي لجملمتؽ ،اومَزتم مبولؾَد لحملارضلت
ولًساؿات لملىذحَة وًخـامي مبرح مؽ لًعَحة وًخحىل بًعرب وضحط لًيفس ،وًخفاؿي مؽ
ظَحخَ ا(اكػم أكا) 1993،انٌل أندت تـغ لدلرلسات ؿىل أفضََة للانث لملـٌَلت ؿىل
لذلهور لملـَمني ٌَخدرٌس يفامرح ةل لًخـَمي للسايس نٌل يف (درلسة اكػم أكا )17()1993ا
وحمتثياأمهالرلعائطالًضخعَةالًولحةاثوفرُاايفالملـملايفاماًًل ،ا
لًعفاتالدلسمَة:الًسالمةامناخمخَفالًـَوبالًيتاثعُةالًحدناوخاظةالذلولسا
وأن ٍىون هؼَفا ذو مؼِر حسن ،ثضوش ذواكامة مـخدةل ،ذو حِوًة ووضاط ،ركِق
دون ًني ،حازم دون كسوة ،ظحور ،رصحيٌ ،س متر يفاأدلء لًـمي حىت ًًهتيي مٌَ)18(.
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لًعفاتاللخالكِة:الًرقحة يف لًخـَمي فاملـمل لذلي ثخوفر دلًَ ُذٍ لًرقحة سوف ًلدي
ؿىل ثالمِذٍاحبة ودلفـَة ،وسوف ٍهنمم يف لًخـَمي فىرل وسَواك وًخـامي لملـمل لذلي
ٍمتزي هبذٍالًرقحة مؽ لًخـَمي ًُس هكِية وحسة ولمنا هكِمة لوساهَة ثخعَة مٌَ لك حماوةل
خادةاًخعوٍر لًـمي لًخـَميي لملرثحط تَ ،فاًرقحة لًعادكة ثوفر جالس خـدلد وُذل للخ ر
ًضمن اثعوٍر لًلدرلت ولسلاس لًـمًل( )19ارضورة احعول الًلدوة الذلس ية امن الملـمل،ا
لًخـملا
لًعرب اؿىل الملاكرٍ اولًثحات ايف الًضدلئد اوللزمات ،اللميان الًـمَق اثرشف الًـمل او ُا
ولًخـَمي ،احةالذلقاوسالمةالذلوق،اجالًزتلمابملحادئاولًلمي،الًخحًلابًعدقاوللماهة،ا
لًـدلاوللحسان.
لًعفات اجالهفـاًَة :ا(جالحزلن جالهفـايل) اوُذل حىت ٍمتىن من لص حاع حاخات
لًخالمِذ جالهفـاًَة( ،لًلدرة ؿىلالًخىِف)حىت ٍمتىن من خَق لملياخ لًرتتوي لًسوي
ٌَخالمِذ وثوف رالرلربلت لًالزمة ٍمنومه وحمنَة مدلروِم وجضجَـِم ؿىل لندساب لرلربة
لدلدًدة(،لًلدرة ؿىل حمنَة لدلولفؽ) ملساؿدهتم ؿىل حتلِق لًيجاح ومولهجةاللحداط ،وٌَفرد
دولفؽ نث رة ورقحات مذـددة ،ولن للحداط أي دلفؽ أو رقحة ميىن أناًدفـَ لىل لًلِام
تـمََة لًخولفق.وٌردولفؽ سولء اكهت فس َوًوحِة أو لحامتؾَة ثبز ر هح ر يف ثوحَِ سَوك
لًفرد ،حفَامناًًدـر لدللفؽ ٌضـر لًفرد حباةل من لًخوحر وتوحود حاةل مَحة ثدفـَ لىل لًلِام
تحـغاللؾٌلل لًيت جض حؽ لدللفؽ ،ومن تني أمه لرلعولت لًرئُس َة يف معََة لًخولفق يه:ا
وحود دلفؽ ًدفؽ للوسان لىل ُدف خاص،اوحود ؿائق مييؽ من لًوظول لىل لًِدف
وحيحط لص حاع لدللفؽ،اكِام للوسان تبؾٌلل وحراكت نث رة ٌَخلَة ؿىل لًـائق،الًوظول لىل
حي ميىن من لًخلَة ؿىل لًـائق وًؤدي لىل حتلِق ولص حاع لدللفؽ(،لًلدرة ؿىلالس خخدلم
لًخـزٍز جالجيايب أو لملاكفبة ًخدؾمي لًسَوك لملرلد حىرلرٍ)احِراأهَامنالملـروف أن لًفرد ل
ًـمي ٌَحعول ؿىل يشء ل ٌس خعَؽ أن ًياهل ولك يشء ٌض حؽ دلفؽاللوسان وٍريض
رقحاثَ ًـخرب ماكفبةاوهَي لملاكفبة ًثخت لًخـمل وٌضجؽ ؿىل حتددٍ ولس مترلرٍ ،ولمذياع لملاكفبة
ًثدط لهلمةاوًوكف لًخـمل( ،لًلدرة ؿىل لًـمي مؽ ثالمِذ تعرًلة لجياتَة) وًخعَة ذكل ماا
ًًل :جالُامتم بًخالمِذ ومنومه لدلسمي ولًـلًل وجالهفـايل وجالحامتؾي ولًرويح،الحرتلم
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالدلزلئراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة ا
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خشعَة لًخالمِذ ومِوهلم ورقحاهتم ولًـمي ؿىل حتلِلِا ،حتوًي لملـرفة لىل سَوك وذكل
تخعوٍر لملولكف لًخـَميَة لًيؼرًة لىل مولكف حِاثَةاًِا مـىن ومدًول وفائدة يف حِاة
لًخالمِذ ولًـالكات للوساهَة( )20ا

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة ا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالدلزلئر
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6ا.ا-2الرلعائطاولملولظفاتالملـرفِة:ا ا
ميخكل مـرف ًاة تفَسفة لملهناج ،وأُدلفَ ،وخعوظَ لًـرًضة.
ميخكل مـرف ًاة وفِ اٌلً بحملخوى لدلرليس ٌَمرح ةل لًيت ًدرسِا ،وظرلئقالثرلئَ
ميخكل مـرف ًاة وفِ اٌلً تعرلئق ثـمل لًعَحة ،وفق كدرلهتم اوخعائعِم للمنائَة.
ميخكل مـرف ًاة وفِ اٌلً جىِفِة ثدرٌس لًخخعط ،وفق كدرلت لًعَحة ولحذَاخاهتم.
ميخكل مـرف ًاة وفِ اٌلً مبخعَحات ثـَمي لًخخعط لًـمودًة وللفلِة.
ميخكل مـرف ًاة وفِ اٌلً جىِفِة رتط لًخخعط مبولضَؽ وحلول خمخَفة وثضلك حاكمًل،
مضن س َاكات مذـددة.
ميخكل مـرف ًاة وفِ اٌلً تبسس لًلِاس ولًخلومي لًرتتوي.
ميخكل مـرف ًاة تبساس َات لٌَلة لًـرتَة ،ولملـرفة لًرايضَة ولًـَمَة ،وحىٌوًوحِاا
لملـَومات وللثعالتICT
ميخكل مـرف ًاة تؼروف لًعَحة ؿىل ثيوؾِا ،وظرلئق لًخـامي مـِا )21(.ا
اوُياكامنالًحاحثنيامناٍرىاأنالرلعائطاولملولظفاتالملـرفِةالًيتاجيةاأناثخوفرا
يفالملدرساثدٌوعالىلامخسةاأهولع :ا
ّ
أا -امـرفة ؿامة:احمتثي يف مـرفة أساًَة لًـَوم ومدادهئا.
ب-امـرفة خاظة مبوضوع ثـَميَ:افدضاؿة لملـمل يه لملـرفة لملخـملة ملوضوعاثـَميَ،
فلكٌل اكناممتىن من موضوع ثـَميَ لكٌل أكدي ؿَََ ثالمِذٍ.
ج -امـرفة ظرق ووسائي لًخـَمي:اوجضمي لملـَومات لًيؼرًة لرلاظة ًخخعَط
لًخـَمياوحتفزي لًخالمِذاوجضوًلِم ٌَخـمل وهَفِة ثوظَي لحملخوى لدلرليس بس خـٌلل ظرق

ثعورلتالًخالمِذاٌَمولظفاتاولرلعائطالًولحةاثوفرُاايفاأساثذهتماـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فـاةلاووسائي مـَية ثُرس ثـمل لًخالمِذ ،ونذكل لملامَ بملـرفة لرلاظة بدلرة لًعف
وثلومياثـمل ثالمِذٍ وثوحهيِم ملزًد من لًخـمل.
د -امـرفة لًخالمِذ لذلٍن ًـَمِم :فِذل لًيوع من لملـرفة ميىن لملـمل من حتدًد
لرلعائط الًفىرًة ولًيفس َة وجالحامتؾَة ًخالمِذٍ ،ومن مث ٍىون أكدر ؿىل لخذَار
أساًَة ثـَميِماوثوحهيِم ولرصادمه ومرلؿاة لًفروق لًفردًة تُهنم وحي مضالكهتم لًسَوهَة
ولًخـَميَة.
ه -مـرفة ذلثَ :فاملـمل لًفـال ُو لذلي حىون دلًَ درلًة مبولظن ضـفَ ومولضؽ
كوثَاوكدرلثَ لًـامة يف لًخـَمي مما ًـَيَ ؿىل جالخذَار لًسَمي ٌَعرق ولًوسائي لًخـَميَة لًيتا
()22
ثخفق مؽ كدرلثَ ولماكهَاثَ لًضخعَة
.6ا-3الرلعائطاولملولظفاتالًرتتوًة(لًحدلقوحِة):ا ا
لؿدلدالرلعط لًخـَميَة لًولحضة لملـامل وللُدلف ولًلِاماتخعورُا ،مرلؾَا لًفروق
لًفردًة تني لًعَحة.
ًوفر تُئ ًاة ثـَميَة ثـَمََ أمٌ ًاة ودلمع ًاة ًـمََة لًخـمل ولًخـَمي.
ًوفر مٌاخ ًا ثـَميَ ًا ميخاز بملروهة وجالتخاكر ولًخحفزي لملس متر ؿىل لًخفى ر لًياكدا
وللتدلع.
ًوػف لملعادر لًخـَميَة ،ولً اوسائي لًخـَمية يف لًـمََة لًخـَمَة لًخـَميَة.
ٍرتط موضوع ختععَ مبوضوؿات خمخَفة ،وثس َاق لحامتؾي وزلايف مرثحط حبَاة
لًعاًة وولكـَ
ًُرس معََة لًخـمل ولًخـَمي ٍمتىني لًعَحة من تياء لملـرفة وثلِميِا وثبمَِا تعرلئق
جساؿدمه يف أن ٍىوهول مذـَمني مس خلَني.
ًوػف لًخلومي لًرتتوي تبهولؿَ ثضلك مس متر بؾخحارٍ حزءل أساس َا من معََة لًخـمل
ولًخـَمي.
ًُلَ ّ ِوم ممارساثَ لًخـَميَة وفق ثلذًة رلحـة ولردة من لًـيارص لًخرشًة ذلت لًـالكة.
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالدلزلئراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة ا
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.6ا-4الرلعائطاولملولظفاتاجالحامتؾَة:ا ا
ثخوكفالرلعائطاولملولظفاتاجالحامتؾَةالًولحةاثوفرُاايفاؾضواَُئةالًخدرٌسا
ؿىلالرلعائطاولملولظفاتالًضخعَةاًلس خاذ،اوًِااؿالكةامدارشةاهبا،افالس خاذالذليا
ًـاين امن اخعائط ااكملَي الىل اجالىزولء ال اميىٌَ اأن اٍىون الحامتؾَا ،اومتثي الرلعائطا
جالحامتؾَة انل رُا امن الرلعائط الًضخعَة اأنرث الملولظفات الًيت اتًَت الًـدًد امنا
لدلرلسات اأهنا امن اأنرث الرلعائط الًيت احيحذُا الًعَحة ايف اأس خاذمه ،افلد اأػِرت اهخاجئا
درلسةاروينا()2111اأنامناأجرزاخعائطامـَميالملرح ةلالملخوسعةالًفاؿَنيامتثَتايفا
لملروهةاولٌَعفاولسلاساوهمارلتالًخولظي،اوأصارتاهخاجئادرلسةا(أكاهوز)2115الىلاأهَا
منالًعفاتالملرقوتةايفالملـمل،الًـدلاولملساولةاولًوداولٌَعفاولملرحاولًِدوءاولًعدلكةا
وحاسناجالس امتع اٌَعَحة،اأماادرلسةا(فِالاوهوًيىك)افلداتًَتاأنالرلعائطالًرضورًةا
ٌَمـَمنيامناوهجة اهؼرالًعَحةاملـَمِمايهالًعدًقالملخفذحاولملخلدي اٌَعَحةاولملس متؽاهلما
ولملخفِماذلاخاهتماوكدرلهتماولملضجؽاهلماولذلياحيرصاؿىلالجياداتُئةاظفِةامرحةاوثـَميا
ممخؽ )27(.ا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة ا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالدلزلئر
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ًوػف للثعال ولًخولظي يف لًـمََة لًخـَمَة لًخـَميَة.
ًوػف حىٌوًوحِا لملـَومات وللثعالت يف لًـمََة لًخـَمَة لًخـَميَة.
ًَزتم تخُس ر معََة لًخـمل زلَؽ لًعَحة.
ًَزتم مبساؿدة لًعَحة ؿىل لجرلز كدرلهتم ومولُهبم لخملخَفة ًخـزٍز زلهتم تبهفسِم( )23ا
لًلدرةاؿىلالحملافؼة ؿىل لًيؼام ولدلرة لًفعي.
ٌرشك لًخالمِذ يف حتمي لملسؤوًَة يف لًلسم(.)24
لارشلكامجَؽالًعالبايفالًخـَمي(.)25
حيدد أساًَة لًخلومي وتياء جالمذحاانت اوثعحَحِا وجسجَي لدلرخات.
لختاذ لًلرلارلت لرلاظة تيجاح لًخالمِذ أو رسوهبم أو لس خدارلوِم.
لس خخدلم للساًَة لًـلاتَة لملياس حةا(.)26

ثعورلتالًخالمِذاٌَمولظفاتاولرلعائطالًولحةاثوفرُاايفاأساثذهتماـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نٌلاملاخيخَفاثعورالًعالبايفالدلامـاتاٌَعفاتالًولحةاثوفرُاايفاَُئةالًخدرٌسا
ّمعا اأتدلٍ اأكرلهنم ادلخي الملؤسسات الًثاهوًة اوللنٌلًَة ،اففي ادرلسة ا(ٌَـُسوى ا)1984ا
أحرًتاؿىلاؾَيةامناظالباللسىٌدرًةاوخامـةات روتالًـرتَةاهبدفامـرفةاخعائطا
للس خاذالدلامـي،اثوظَتالدلرلسةالىلاؿدةاخعائطاأمهِااحسنامـام ةلالًعالباولحرتلما
لملولؾَد اوكوة الًضخعَة اولًعدق اوللماهة اولملياكضة الًعفِة اوحسن الملؼِر اولٍمتسما
بلخالقالسلَدة،اويفادرلسةاأحرًتايفاخامـةاتُتاذلما1997اُدفتالىلالًىضفاؾنا
خعائطاللس خاذالدلامـيانٌلاًدروِاالًعَحةاحىوهتاحِهناامنا 142اظاًحااوظاًحةاأػِرتا
أن الزلَؽ ااكهول اًبمَون اتبن احىون الًسٌلت اجالحامتؾَة ايف الملرثحة اللوىل اثَهيا الًسٌلتا
لًضخعَةامثالًسٌلتالملِيَةاللاكدميَة(،)28اويفادرلسةاللس خاذٍناًوسفاؾحدالًوُاباأتوا
محَدلناوسارىاسولكداحولالًعفاتالًولحةاثوفرُاايفاؾضواَُئةالًخدرٌسانٌلاٍرلُاا
ظَحةاخامـةامؤثةااولًيتاُدفاامناخالًِاالىلالس خلعاءالًعفاتالًيتاٍرقةاظَحةالدلامـةا
ثولفرُاايفاؾضواَُئةالًخدرٌساًخىونامرحـااًحياءاأدلةاميىنالس خخدلهمااًخلِميالًعَحةا
ًـضواَُئةالًخدرٌس،اأػِرتاهخاجئالًخحََيالًـامًلاًفلرلتالسدداهَالًعفاتالًيتاٍرقةا
لًعَحة الدلامـَون اثولفرُا ايف اأؾضاء اَُئة الًخدرٌس اؾن اوحود ازالث اؾولمي اويها
لًضخعَةاولًخبَُيالًرتتوياولًـالكاتامؽالًعَحةاواكناحرثُةالًعَحةاًِذٍالًـولمياؿىلا
لًيحوالًخايلاؿاميالًـالكاتامؽالًعَحةاأولاثَهيااظفاتاؿاميالًخبَُيالًرتتويامثاظفاتا
لًـامي الًضخيص اوُو اما اٌض ر الىل اأمهَهتا ابًًس حة الىل الًعَحة افضـورمه اتبن الملدرسا
حيرتهمماوًخـاميامـِماتـدلةلاوهيمتاجبمَؽالًعَحةاوٌضجـِماؿىلالملضارنةاوأناٌساوياتُهنما
يفالًثياءاولملدحيالكاُذٍاللمورااكهتاحمورالُامتمالًعَحة)29(.ا ا
وًعيفالًحاحثنيالملولظفاتاولرلعائطاجالحامتؾَةالًولحةاثوفرُاايفالملدرسالىل :ا
 الًعفاتاللثعاًَة :الن حودة معي أي مؤسسة ثـَميَة يف لًـرص لذلارض لذليٍمتزي بًخلدمالملـريف ولًخىٌوًويج لًِائيً ،خوكف وتدرخة هح رة ؿىل حودة هؼام للثعال
هبا ،ولًولكؽ أنالًـمََة لًخـَميَة ما يه لل معََة لثعال ،مفساؿدة لًعالب ؿىل للثعال
تفـاًَة ما ُو لل أحد اللُدلف لًرتتوًة لًيت جسـى أي مؤسسة ثـَميَة ًخحلِلِا يف
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالدلزلئراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة ا
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اثهَا.اللحرلءلتالملهنجَةاٌردرلسة :ا
-1احدودالدلرلسة:ا ا
لذلدودالًزمٌَة:اصِرامايا.2117
لذلدودالملاكهَة:الملؤسساتالًخـَميَةامبدًيةاثلرت
لذلدودالًخرشًة:اثالمِذاللكسامالٍهنائَةابملؤسساتالًخـَميَةاٌَملاظـةاللدلرًةاثلرت.ا
لدلرلسةالًيتاجسـىالىلاوظفالًؼاُرةانٌلايهايفالًولكؽ .ا

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة ا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالدلزلئر
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لملس خلدي ،مفِارلت لملدرس لدلَداحوكن يف هَفِة لثعاهل مؽ ظَحخَ ،ولًعاًة ُو للخر
حيخاج لىل أن ًخعي بملدرس ًيك ٍمتىناللخر من لدرلك مس خوى ثلدمة حىت ًوفر ما
ًياس حَ من معي ثـَميي( .)30ا
وثؤند اأحدث اجرلمج اثدرًة اولؿدلد الملـَمني الذلدًثة اؿىل اأن امن اأمه الًعفاتا
ولرلعائطالًولحةاثوفرُاايفامـملاُذلالًـرصاُوالمذالكاهمارةاللثعالاولًخولظيامؽا
للخرٍن،اذكلاأنالملـملاملاًـداجمرداانكي اٌَمـرفةامنامعادرُاالىلالًعاًة،اتياأدتا
لًخل رلتالًيتاظاًتالًـمََةالًخـَميَةالًرتتوًةالىل اجروزاأدولراخدًدة اٌَمـملاأنرثاحوُرًة،ا
وًـي اأمهِا اهوهَ اأظحح اوس َعا اتني الًعالب اومعادر الملـرفة ،اهيئي اهلم الًحُئة الًخـَميَةا
لملالمئة،اوًث رادلهيمالًخفى رالًـمَق،اوخيَقاتنياأهفسِماوتُهنماوتنيالملادةالًخـَميَةاثفاؿالا
لجيات ًَاامٌخ ًجا)31(.ا ا
وحمتثيالملولظفاتاللثعاًَةاٌَمدرسايفالكامةاؿالكاتاحس يةامؽالًخالمِذ،اللهعاتا
لدلَداهلم،امـرفةالُامتماهتماومضاكَِماوأرلهئمايفالدلرلسةاوظـوجهتا .ا
 الًعفاتالًلِادًة:الملمتث ةلايفالًلدرةاؿىلاثيؼميالًعفالدلرليس،اوكِادةالًعفاتدميلرلظَة.اا ا
-الًعفاتالًخفاؿََة:اميخكلاؿالكاتالجياتَةامؽالًعَحةاوأوًَاهئم،ا ا
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-2اؾَيةالدلرلسة :ا
ليئاموزؿنيا25اذهرلاو25اأهيث.ا ا
امتثَتاؾَيةايفا51اثَمَذلامتالخذَارمهاثضلكاؾضو ّ
-3امهنجالدلرلسة:ا ا
الس خخدمايفاُذٍالدلرلسةالملهنجالًوظفياذكلالهَاًالءماخعائطالًـَيةاوأُدلف ا
-4اأدولتامجؽالملـعَات:ا ا
لسةاووزعاؿىلا51اثَمَذلاومتالرخاعا
اا-اجالس خخِان:احِرامث ّياللدلةالًرئُس َةاٌردر
ّ
فلرةاموزؿةاؿىلا4احماورا ا
41امهنا،الص متياؿىلا71ا
ّ
ا -اللساًَة اللحعائَة :اللساًَة اللحعائَة الملس خـم ةل ايف الدلرلسة ايه الًًسةا
لملؤوًةاملـرفةامدىامتثَيالًـَيةاولملخوسطالذلسايباوجالحنرلفالملاـَارياملـرفةامدىاثولفقا
وجضدتالخذالفالًخعورلتالًيتاًحدهياالًخالمِذ .ا

اثًثا.اؾرضاومٌاكضةاهخاجئالدلرلسة:ا ا
وفهياامتتاللخاتةاؿىلاجساؤلتالدلرلسة :ا
 الًدساؤل الًرئُيس اٌردرلسة :اما ايه اثعورلت الًخالمِذ اٌَمولظفات اولرلعائطالًولحةاثوفرُاايفاأساثذهتم؟ ا
لدلدول ارمق ا( :)1اًوحض الملخوسط لذلسايب وجالحنرلف لملـَاري اولًًسة الملؤوًة
لس خجابت أفرلد لًـَية ان=ا 41احولاحرثُةاثعورلهتماملولظفاتاوخعائطالًولحةا
ثوفرُاايفاأساثذهتم ا
لمللِاس ا
لًحـدالًضخيص ا
لًحـدالًـلًلاولملـريف ا
لًحـدالًرتتوياولًحدلقويج ا
لًحـداجالحامتؾي ا
لجملموع ا

ؿددا لملخوسطا
لًفلرلت ا لذلسايب ا
 4.18ا
 27ا
 3.82ا
 15ا
 4.26ا
 21ا
 4.11ا
 17ا
 //ا
 71ا

جالحنرلفا
لملـَاري ا
 1.15ا
 1.21ا
 1.96ا
 1.97ا
 //ا

لًًس حةا
لملؤوًة ا
83.6ا %ا
76.4ا %ا
85.2ا %ا
82.2ا %ا
 //ا

لًرتثُة ا
 12ا
 14ا
 11ا
 13ا
 //ا

خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالدلزلئراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة ا
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اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة ا
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ثؼِرالًلرلءةاللحعائَةاٌَجدولاأناأفرلدالًـَية(لًخالمِذ)اًوًوناأمهَةاهح رةارلعائطا
ومولظفاتالملـمل،اوُوامااًـيناأهنماًدرهوناحِدلاأمهَةاودورالملـملايفالًـمََةالًخـَميَة،ا
وأهَاؿىلالًرمغامناثخينالمللاربتالدلدًدةادلخيالًيؼامالًرتتوياولًيتاثلَطامناأدولرا
لملـملالىلاظاحلالملخـمل،اومنافاؿياأسايسايفاتياءاوثلدميالملـَومةالىلامو ّخَاًِا،اللاأنا
لخابتالملححوزنياثحنياأنالملـملامااٍزللاحيؼىامباكهةالًعدلرة،احِرافاكتالًًسةالملؤوًةا
لكَةاللتـادالًيتاثـىسامولظفاتاوخعائطاللساثذةا %81اويه اوس حةاؿاًَةاخدل،ا
نٌلاثوحضاجالحنرلفاتالملـَارًةالتـادالدلرلسةاوحوداثولفلااتنياأفرلدالًـَيةاحولاأكَةا
لملولظفاتاولرلعائط،اخاظةابًًس حة اٌَحـدالًرتتوياوجالحامتؾيالٌذللناملاثخـدّ ىافهيٌلا
وس حةاجالحنرلفا1.96اٌَحـداللولاو1.97اٌَحـدالًثاين.ا ا
ماايفامااًخـَقاترتثُةاأفرلدالًـَية اٌَمولظفاتاولرلعائطالًيتاٍروهناايفاأساثذهتما
ا
أ
فلداخاءتالملولظفاتالًرتتوًةايفالملرثحةاللوىلاتًس حةا85.2ا،%امثالملولظفاتالًضخعَةا
تًس حةا ،%83.6اًخَهياالملولظفاتاجالحامتؾَةاتًس حةا،%82.2اوأخ رالملولظفاتالملـرفِةا
ولًـلََةاتًس حة،%76.4اوثخفق اهخاجئالدلرلسةامؽادرلسةارلئد خض ر اوَلد لرلولدلةاوهرص
ملات ةل وَلد تين ايسني اتـيولن ا(خعائط مـمل لٌَلة لًـرتَة لًفـال :ادرلسة ملارهة ا)2112ا
لًيتاأػِرتاأنالملِارلتالًخدرٌس َةالحذَتالًعدلرةامناتنيامجَؽالملِارلت،اوك رُاامنا
لدلرلساتالًيتاأندتاؿىلاظدلرةالرلعائطاولملولظفاتالًرتتوًةالًيتاًًدلياأناًخحىلاهباا
لملـملامناتنيامجَؽالرلعائط،انٌلاأناُذلالًرتثُةاًؼِراأنالًخالمِذاٍرنزونايفالخذَارمها
ملولظفاتاأساثذهتماؿىلامناحيلقاهلمالًيجاحالملدريساتدرخةاأنربامناخاللاكدرثَاؿىلا
ثخس َط الملـَومات اولًلدرة اؿىل اثوظََِا اورشهحا اهلم ،انٌل اثؼِر الملرلثة الملخلدمةا
ٌَمولظفات الًضخعَة اوجالحامتؾَة اأن الًـالكات اللوساهَة احتخي اماكان اهح رل ايف احِاةا
للوسان امعوما اولًخَمَذ اوللس خاذ اخعوظا اوأن الًخالمِذ اًححثون اؿىل امن احيرتهمما
وٌساؿدمهاوذكلالاميىناأناٍىوناللاملناثوفرتافَِاخعائطاخشعَةامـَيةااكرلَقا
لذلسناولًـعفاوك رُا،ايف احنياأنالًعَحةالاًوًونالملولظفاتالًـلََةاأمهَةاهح رةالنا
أثرُاايفالًلاًةاًؼِراؿىلالملـملاوًُساؿَهيم،اونث رلامااٍىوناُياكاأساثذةاأذهَاءاخدلا
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وحيمَوناصِادلتاؿََااولاهناك راكادرٍناؿىلاثوظََِا اٌَخالمِذ،الناُذلالًيوعالاجيداهلا
حرحِحااهح رلادلىامجِورالًخالمِذ.ا ا
الًدساؤلاللول:اماايهاثعورلتالًخالمِذاٌَمولظفاتاولرلعائطالًضخعَةالًولحةاثوفرُاايفاأساثذهتم؟ ا
لدلدول ارمق( :)2اًوحض الًخىرلرلت ا اولملخوسعات الذلساتَة وجالحنرلفات لملـَارًةا
ولًًسة الملؤوًة لس خجابت أفرلد لًـَية ن= 41اٌَمولظفات اولرلعائط الًضخعَةا
لًولحةاثوفرُاايفاأساثذهتم .ا
رثحةا
لًحيد ا
14
19
18
12
3
16
27
26
10
8
4
1
5
25
13
11
2
7
6

لجتاٍالًـَية ا
مولفقاخدل
مولفق
مولفق
مولفقاخدل
مولفقاخدل
مولفق
حماًد
حماًد
مولفقاخدل
مولفقاخدل
مولفقاخدل
مولفقاخدل
مولفقاخدل
مولفق
مولفقاخدل
مولفقاخدل
مولفقاخدل
مولفقاخدل
مولفقاخدل

لًًس حةا
لملئوًة ا
87,6
81
82
88
95
83,6
53
56
89
91
94
98
94
69,6
88
89
96,4
91,6
92,4

لحنرلفا مذوسطا
مـَاري ا حسايب ا
4,38 0,76
4,05 1,18
4,1 0,97
4,4 0,86
4,75 0,43
4,18 0,95
2,65 1,11
2,8 1,25
4,45 0,63
4,55 0,74
4,7 0,46
4,9 0,3
4,7 0,46
3,48 1,1
4,4 0,92
4,45 0,86
4,82 0,38
4,58 0,59
4,62 0,53

ك رامولفقا ك را
ثضدة ا مولفق ا
0
1
0
4
2
1
2
0
0
0
1
2
11
7
9
8
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
5
2
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0

حماًد ا مولفق ا
1
3
5
4
0
0
13
9
0
0
0
0
0
13
0
1
0
2
1

19
16
16
10
10
22
7
11
19
12
12
4
12
12
14
13
7
13
13

مولفقا
خدل ا
19
17
16
24
30
15
2
3
20
26
28
36
28
8
23
24
33
25
26

لًرمق
1ا
2ا
3ا
4ا
5ا
6ا
7ا
8ا
9ا
 10ا
 11ا
 12ا
 13ا
 14ا
 15ا
 16ا
 17ا
 18ا
 19ا

خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالدلزلئراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة ا
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ا

ثلدّماًياالًلرلءةاللحعائَةاًحَاانتالدلدولادلةلاولحضةاؿىلامدىاأمهَةاثوفّرالًـولميا
لًضخعَة الملياس حة ايف اخشط اللس خاذ اولملـمل ،اوأن الًخالمِذ اًوًون اُذٍ الملولظفاتا
لًضخعَةاأمهَةابًلة،اوُوامااثـىسَالًًس حةالملؤوًةالًيتاتَلتا%83.6امناأفرلدالًـَيةا
اكنالجتاُِماكواياحنواذكلاوتدرخةالثفاقاؿاًَةاخدلاثـىسِااكميةالملخوسطالذلسايبالًيتا
تَلت ا 4.18اوبحنرلف امل اًخـدّى ا ،1.15اويه الًيخاجئ الًيت ّ
اثدّع الًىث ر امن الدلرلساتا
لًساتلةالًيتاخَعتالىلاُذلالمليحى،اوًلدالحذَتالدلولهةاللخالكِةالًعفاللولامنا
تني الملولظفات الًضخعَة امث الدلسمَة امث اجالهفـاًَة ،اوكد اًـود اذكل الىل الاًخعورلتا
جالحامتؾَةالًيتاحيمَِاالًخالمِذاحولالملـملاؿىلاأهَاظاحةارساةلاحرتوًةاوأهَادلمئااػيا
ميثياللباولملريبايفالخملَالالجملمتـياولًخالمِذاُيااًيعَلونايفاثعورمهامنازلافةالجملمتؽا
لذلٍناًـُضونافَِ،اوُوالجملمتؽالذليامتثيافَِالًلمياللخالكِةادورابرزلايفاثوحَِالجملمتؽ،ا
وخاظةاأهنماحيخوكونايفاثفس رمهاوحوكِماؿىلاللص َاءابًـودةالىلالًيعوصالدلًًِةالًيتا
منااورزولالًـمل،انٌلاملا
ثلولاتبنالملـَمنياورزةاللهخِاءاوأنالل
هخِاءاملاًوركولادًياراولادرٌُلاول ّ
ّ
ًلفيالًخالمِذاأمهَةاسالمةالدلولهةالًضخعَة اٌَمـملاوعحةالًسمؽاولًحرصاولًيعقالهَا
دوناسالمةاُذٍاللؾضاءاولذلولساكداًـجزاؾنالًلِاماتوػَفذَاتبهكياوخَ.ا ا
ا

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة ا
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 15مولفقاخدل 84
 9مولفقاخدل 89,4
78
مولفق
22
78
مولفق
21
مولفق 78,4
20
71
مولفق
24
مولفق 83,6
17
73
مولفق
23
 //ا مولفق ا 83.6

0,95
0,74
0,97
0,92
0,85
1,4
1,18
1,24
1.15

4,2
4,47
3,9
3,9
3,92
3,55
4,18
3,65
4.18

2
1
1
2
0
7
4
4

21 0
1
17 0
0
19 6
3
25 4
1
20 7
3
16 4
2
15 1
0
15 7
3
لملخوسطالًـاماٌَمحوراولك

16
22
11
8
10
11
20
11

 20ا
 21ا
 22ا
 23ا
 24ا
 25ا
 26ا
 27ا
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الًدساؤلالًثايناماايهاثعورلتالًخالمِذاٌَمولظفاتاولرلعائطالملـرفِةالًولحةاثوفرُاايفاأساثذهتم؟ ا
لدلدول ارمق( :)3اًوحض الًخىرلرلت ا اولملخوسعات الذلساتَة وجالحنرلفات لملـَارًةا
ولًًسةالملؤوًة لس خجابت أفرلد لًـَية ان=ا41اٌَمولظفاتاولرلعائطالملـرفِةالًولحةا
ثوفرُاايفاأساثذهتم .ا
لًًس حةا
رثحةا
لجتاٍالًـَية ا
لملئوًة ا
لًحيد ا
 1مولفقاخدل 96
 2مولفق 73,6
69
 5مولفق
 4مولفق 70,4
 3مولفق 73,6
 //ا مولفق ا 76.4

لحنرلفا مذوسطا
مـَاري ا حسايب ا
4,8 0,4
3,68 1,19
3,45 1,07
3,52 1,38
3,68 1,23
3.82 1.21

مولفقا
ك رامولفقا ك را
حماًد ا مولفق ا
خدل ا
ثضدة ا مولفق ا
32
8
0
0
0
8ا
23
1
4
4
4ا
21
7
5
3
 13 11ا
4
8
4
 11 16ا
6
3
4
لملخوسطالًـاماٌَمحوراولك

لًرمق
 28ا
 29ا
 31ا
 31ا
 32ا

ا

ًلداخاءتالملولظفاتالًـلََةاولملـرفِةاكخرالملولظفاتاحرثُداادلىالًخالمِذاولنااكهولا
ٍروناتبمهَهتااوُوامااثحٌَُاوس حةا %76.4اومرثحةاؿىلاًيحوالًخايل:اممتىنامنالملادةالًيتا
ًدرسِا،اٍمتخؽامبس خوىاؿالامنالذلاكء،اميخكلاكدرلااكفِاامنالًثلافةالًـامة،اًَزتمالذلدًرا
بًفعحى،الكٌلااكناظاحةاصِادةاأؿىلالكٌلااكناانحجا،اوًؼِراًيااُذلالًرتثُةامس خوىا
للدرلكالذلياتَلَالًخالمِذ،احِراأنامتىناللس خاذامنالملادةاومتخـَامبس خوىاؿالامنا
لذلاكءاُوالذلياٌساؿدٍاؿىلاثلدمياأفضياأدلءاحرتوياؾىساللس خاذاك رالملخخعطاأوا
ك رالملمتىن،اوؿىلالًرمغامناأنالًىث رامنالًخالمِذاحي ّحذوناخماظحهتمابًـامِةامناظرفا
ّ
هنماٍرونايفاحتنك اللس خاذامنالًفعحىا
للس خاذالهنمالاًخحوكونايفالًفعحىاحِدلال ّل اأ
رضوراياومـربلاؾناخشعَخَ،انٌلاأناحغالملـملامنالًثلافةالًـامةاجيـيالملـملامذفذحااوأنرثا
ثوسـا،اوؿىلالًـموماثـخرباُذٍالًيدِجةامٌعلِةايفاػيالًخوخَالدلدًد اٌَميؼومةالًرتتوًةا
بلهخلالالىلالمللارتةالملحًِةاؿىلامضارًؽالًخالمِذ .ا

خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالدلزلئراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة ا
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الًدساؤلالًثاًراماايهاثعورلتالًخالمِذاٌَمولظفاتاولرلعائطالًرتتوًةا(لًحدلقوحِة)الًولحةاثوفرُاايفاأساثذهتم؟ ا

رثحةا
لًحيد ا
2
6
15
13
4
17
11
16
20
14
10
5
1
12
7
18
21
19
8
3
9
 //ا

لجتاٍالًـَية ا
مولفقاخدل
مولفقاخدل
مولفقاخدل
مولفقاخدل
مولفقاخدل
مولفقاخدل
مولفقاخدل
مولفقاخدل
مولفق
مولفقاخدل
مولفقاخدل
مولفقاخدل
مولفقاخدل
مولفقاخدل
مولفقاخدل
مولفق
حماًد
مولفق
مولفقاخدل
مولفقاخدل
مولفقاخدل
مولفقاخدل ا

مولفق ا
لًًس حة ا لحنرلف ا مذوسط ا ك رامولفقا ك ر ا
حماًد ا مولفق ا
خدل ا
لملئوًة ا مـَاري ا حسايب ا ثضدة ا مولفق ا
27
9
3
0
1
4,53 0,84 90,6
23 15
0
1
1
4,45 0,84 89
18 17
3
2
0
4,28 0,81 85,6
23 13
2
0
2
4,38 0,97 87,6
22 17
0
0
1
4,47 0,74 89,4
19 15
4
1
1
4,25 0,92 85
19 19
1
0
1
4,38 0,76 87,6
19 16
3
1
1
4,28 0,89 85,6
13 14
2
7
4
3,62 1,35 72,4
19 16
3
2
0
4,3 0,81 86
23 14
1
0
2
4,4 0,94 88
25 12
0
3
0
4,47 0,84 89,4
23 16
1
0
0
4,55 0,55 91
23 13
1
2
1
4,38 0,94 87,6
20 19
0
0
1
4,42 0,74 88,4
12 20
6
0
2
4 0,95 80
3
19
6
6
6
3,18 1,22 63,6
11 20
3
3
3
3,82 1,14 76,4
19 20
0
0
1
4,4 0,73 88
25 12
1
2
0
4,5 0,77 90
20 18
0
2
0
4,4 0,73 88
لملخوسطالًـاماٌَمحوراولك
4.26 1.96 85.2

لًحيود
 33ا
 34ا
 35ا
 36ا
 37ا
 38ا
 39ا
 41ا
 41ا
 42ا
 43ا
 44ا
 45ا
 46ا
 47ا
 48ا
 49ا
 51ا
 51ا
 52ا
 53ا

ا

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة ا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالدلزلئر
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لدلدول ارمق( :)4اًوحض الًخىرلرلت ا اولملخوسعات الذلساتَة وجالحنرلفات لملـَارًةا
ولًًسة الملؤوًة لس خجابت أفرلد لًـَية ان= 41اٌَمولظفات اولرلعائط الًرتتوًةا
(لًحدلقوحِة)الًولحةاثوفرُاايفاأساثذهتم .ا

ثعورلتالًخالمِذاٌَمولظفاتاولرلعائطالًولحةاثوفرُاايفاأساثذهتماـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًلد احَّت الملولظفات اولرلعائط الًرتتوًة ايف اثعورلت الًخالمِذ ايف الملرنز اللولا
وأولُاالًخالمِذاأمهَةابًلةاخدلاوُوامااثحٌَُ اوس حة %85.2اودرخةاللثفاقالًيتاثـىسا
درخةالًدضدتاًالحنرلفالملـَاريالًيتاملاثخـدّ ىا 1.96ابجتاٍ اٌَـَيةايفاأكَحَااكنامولفقا
خدل،اوخاءتامرثحةاؿىلالًيحوالًخايلاأساًَةالًخدرٌساأولامثاأساًَةالًخلوميالًرتتويا
اثهَا،اوُوامااًـيناأنالًخالمِذاٍرنزونايفالخذَارمهاملولظفاتاأساثذهتماؿىلامناٌس خعَؽا
متىِهنمامنالملـرفةاوثوظََِاالٍهيماتبجنؽاللساًَة،انٌلاثحني اهخاجئاُذلالًحـداأمهَةالًخىوٍنا
لًحدلقويجاًلس خاذ.
الًدساؤلالًرلتؽاماايهاثعورلتالًخالمِذاٌَمولظفاتاولرلعائطاجالحامتؾَةالًولحةاثوفرُاايفاأساثذهتم؟ ا
لدلدول ارمق ا( :)5اًوحض الًخىرلرلت ا اولملخوسعات الذلساتَة وجالحنرلفات لملـَارًةا
ولًًسة الملؤوًة لس خجابت أفرلد لًـَية ان= ا 41اٌَمولظفات اولرلعائط اجالحامتؾَةا
لًولحةاثوفرُاايفاأساثذهتم .ا
رثحةا
لًحيد ا
6
4
3
1
8
15
7
12
16
14
9
10
11
13

لًًس حةا
لجتاٍالًـَية ا
لملئوًة ا
مولفقاخدل 87,6
مولفقاخدل 89,4
مولفقاخدل 89,4
مولفقاخدل 92
مولفقاخدل 85
مولفق 73,6
مولفقاخدل 86
مولفق 78,4
مولفق 71,6
مولفق 75
مولفقاخدل 84
مولفق 83
مولفق 80
مولفق 77,6

لحنرلفا
مـَاري ا
0,8
0,59
0,5
0,49
0,77
1,13
0,75
0,91
1,09
1,04
0,98
0,85
0,92
1,03

مذوسطا
حسايب ا
4,38
4,47
4,47
4,6
4,25
3,68
4,3
3,92
3,58
3,75
4,2
4,15
4
3,88

ك رامولفقا ك را
ثضدة ا مولفق ا
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
5
2
0
1
2
1
2
3
2
2
1
2
1
1
3
1
0
3

حماًد ا مولفق ا
2
2
0
0
2
7
1
6
12
10
1
3
2
6

17
17
21
16
22
16
22
21
15
16
19
21
23
21

مولفقا
خدل ا
20
21
19
24
15
10
16
10
8
10
17
14
11
10

لًحيود
 54ا
 55ا
 56ا
 57ا
 58ا
 59ا
 61ا
 61ا
 62ا
 63ا
 64ا
 65ا
 66ا
 67ا

خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالدلزلئراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة ا
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حماًد 1,23 64,4
17
 5مولفقاخدل 0,95 89,4
 2مولفقاخدل 0,73 92
 //ا مولفق ا 1.97 82.2

3,22
4,47
4,6
4.11

4
2
1

11 10 8
11 1
0
12 0
0
لملخوسطالًـاماٌَمحوراولك

7
26
27

 68ا
 69ا
 71ا

ا

رلتـا.الًيخاجئالًـامةاٌردرلسة :ا
 اوضفت الدلرلسة اأن الًخالمِذ اًوًون اأمهَة ابًلة ادلور الملـمل اوللس خاذ ايف اجناحامرشوؾِمالدلرليساولًـمََةالًخـَميَةامعوما .ا
 اوضفتالدلرلسةاأنالملولظفاتاولرلعائطاللنرثاظَحاادلىالًخالمِذ اٌَخوفرايفاأساثذهتمايهالملولظفاتالًرتتوًةاأولامثالًضخعَةامثاجالحامتؾَةامثالملـرفِةاولًـلََة .ا
 اوضفتالدلرلسةاأنامناتنياأنرثالملولظفاتاثفضَالادلىالًعَحةايهالملولظفاتالًرتتوًةاتحـدالٍمتىنامناأساًَةالًخدرٌسامثالٍمتىنامناأساًَةالًخلومي .ا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة ا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالدلزلئر
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ًلداحَّتامولظفاتالًحـداجالحامتؾيايفالًرتثُةالًثاًراكنرثالملولظفاتاولرلعائطا
ظَحاامنادلنالًخالمِذاحنواأساثذهتماوُوامااثوحضَ اوس حةا %82.2اومااثـىسَادرخةا
لًدضدتاًالحنرلفالملـَارىالًيتاملاثخـدّىا،1.97اوثخفقاُذٍالًيخاجئامؽ اهخاجئالًـدًدامنا
لدلرلساتامثيادرلسةاروينا()2111اودرلسةا(أكاهوز)2115اودرلسةا(لًـُسوىا)1984ا
وك رُا الًيت اأصارت الىل اثفضَي الًخالمِذ اٌَمولظفات اولرلعائط اجالحامتؾَة ايف الملـمل،ا
وًـوداذكلالىلاأنالملدرسةاًُستاللافضاءالحامتؾَاانل رُاامنالًفضاءلتاجالحامتؾَةاولنا
اكهتاحمتزياتحـغالًضولتطاوُوامااجيـيالًـالكاتاجالحامتؾَةالًلامئةاتدلخَِاايهالحملركا
للسايساًِاافاملدرسةااكلدشةاماايهاللامؤسسةاأواصلكامعلّر اٌَمجمتؽالًىد راأوايها
لًخـح رالًرمسياًضلك الجملمتؽ،انٌلاأنالًـدًدامنالًخالمِذاٍرونافهياالملؤسسةالًلادرةاؿىلا
ثـوًغاماافلدوٍادلخياللدشةاأواك رُاامنالملؤسساتاخاظةامؽالملدةالًزمٌَةالًعوً ةلا
لًيتاميىثوهناادلخَِا،او ّ
ثدّعاُذٍالًيخاجئالًيؼرايتالًلائ ةلاتدورالًـالكاتالًعفِةاوللساًَةا
لدلميلرلظَةايفالًخدرٌساولًخفاؿيالًعفياؿىلاجناحالًـمََةالًرتتوًة .ا

ثعورلتالًخالمِذاٌَمولظفاتاولرلعائطالًولحةاثوفرُاايفاأساثذهتماـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انٌلاوضفتالدلرلسةاأناللتـاد اللنرثاثفضَالايفالملولظفاتالًضخعَةايهاللتـاداللخالكِةامثالدلسمَةامثاجالهفـاًَة .ا
اوس خًذجامناخاللاهخاجئادرلسةاثعورلتالًخالمِذاٌَمولظفاتاولرلعائطالًولحةاثوفرُاايفاأساثذهتماأهنماٍرنزوناؿىلالملولظفاتالًيتامتىهنمامناحتلِقالًخحعَيالدلرليسا
وجالسدِـاباللمثياولدلَداٌَملرلرلتا .ا
 اوس خًذجامناخالل اهخاجئاُذٍالدلرلسةاأمهَةالًخىوٍنالًحدلقويجاولًيفيس اٌَمـملاوللس خاذاخاظةامااًخـَقامبـرفةاخعائطالًخالمِذ .ا
اوضفتالدلرلسةاأنالملدرسةامتثيافضاءالحامتؾَاامتثيافَِالًـالكاتاجالحامتؾَةاتنيارشاكءالًوضـَةالًرتتوًةالًعفِةا(لملـمل-الًاخَمَذ)ادورلاحاسٌلايفاجناحالًفـيالًرتتوي.ااا ا
الًخوظَاتاوجالكرتلحات :ا ارضورةالًـودةالىلالرشلكالًخالمِذايفاثلومياللدلءالًخدرٌيس اٌَمـَمنياولًـودةالىلاهخاجئاثلوميِمايفالؾامتدارشوطاثوػَفالملـَمني .ا
 ارضورة الًـمي اؿىل الًخىوٍن الًحدلقويج الملس متر اٌَمـَمني اخاظة ايف اؿمل الًيفسالًرتتوياوؿملالًيفساجالحامتؾياوؿدماجالكذعاراؿىلالًخىوٍنالدلامـيالذلياًفذلرايفاأكَةا
ختععاثَاملثياُذلالًخىوٍن .ا
 اجالُامتمابًـولمياولًؼروفاجالحامتؾَةادلخيالملدرسةاولًـمياؿىلاحتسنياص حىةالًـالكاتاجالحامتؾَةادلخَِااحىتامتارساوػَفهتاايفالًخًض ئةاجالحامتؾَةاؿىلاأهكياوخَ .ا

خامتة:
لن اللمال اولًخعَّـات الملـلودة الًَوم اؿىلالملدرسة اولًيؼامالًرتتوي امعوما امناأخيا
لًوفاءامبخعَحاتالًخمنَةاجالحامتؾَةاوجالكذعادًةاٌس خَزمامٌااثوف رااكميالًرشوطالًرضورًةا
لًيت امن اصباهنا اضٌلن اأنرب اكدر اممىن امن افرص الًيجاح الملخاحة اأمام اُذٍ الملؤسسةا
جالحامتؾَة،اوثبيتايفاملدمةاُذٍالًرشوطاَُئةالًخبظ رالملياس حةاولًف ّـاةلاوذكلاملااثَـحَا
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مناأمهَةابًلةاللثراودوراهح رايفاجناحالًـمََة،احِراأهناالملسؤوةلاؾناثوظَيالملـرفةا
ٌَخالمِذ اوثلومي امىدس حاهتم اًِا اوثوحهيِم ،اوُو اللمر الذلي ال اميىن اأن اًخبىت الل اؿربا
مولظفاتاوخعائطاوحةاثوفرُاايفاُؤلءالملـَمنياثدٌوعاتنيالًضخعَةاوجالحامتؾَةا
ولًرتتوًةاولملـرفِة .ا
ولنالًخالمِذامهالذلٍناس َلؽاؿَهيمالًفـيالًرتتويافاناجالسدٌجاداتخعورلهتماحولا
أجنؽامولظفاتالملـملالًف ّـالابتارضوراي،اخاظةامؽالملؤرشلتالًـاًَةالًيتاكدّمهتااًيااُذٍا
لدلرلسةاحولاثولفلِمالًىد راؿىلاأكَةالملولظفات،اوتذكلاميىنالذلدًراؾنالظالحا
حرتوي امعَق اميس الدلوُر اللسايس اٌَرتتَة اول اًلف اؾيد اح ّد الًرصلؿات اللًدًوًوحِةا
وؿالكةالًس َايسابًرتتوياممااًـمياؿىلاثحذٍرالًىث رامنالًوكتاوفرصالًيجاح .ا
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لًِولمش:
ا-1اأتو لًفذوح رضولن وأخرون ،لملدرس يف لملدرسة ولجملمتؽ ،مىذحة جالجنَو لملرصًة ،مرص ،1973اص .232ا
ا -2اهمدياأمحداظاُر،اجالجتاٍ احنواهميةالًخدرٌساوؿالكذَاتحـغالملخل رلتالدلرلس َةا(للاكدميَة)ادلىاظالبالكَةالًرتتَة،ارساةلا
ماحس خ راك رامًضورة،اكسماؿملالًيفس،الكَةالًرتتَة،اخامـةالملكلاسـود،ا،1991اص .16ا
ا-3اَُئةاثعوٍراهميةالًخـَمي،الملـاً رالملِيَةاٌَمـمل،اوزلرةالًرتتَةاولًخـَمي،افَسعني،ا،2112اص .9ا
ا-4افذحياؾحدالًرمحناحرولن،اخعائطامـملالًعَحةالملوُوتنياولملخفوكني،اؾٌلن،اللردن،ا،2118اص 3ا
ا-5ااكًد سالمة ،وصفِق لًفالح ،خعائط لملـمل لًياحج نٌل ٍرلُا لملرشفون ولملدٍرون ولملـَموناولًعالب،اجم ةلادرلسات حرتوًة،الًـددا
،43ا،1992اص .7ا
ساس
ا-6الجرلُمي انرص وؾحد هللا لًرصدلن ،لرلعائط لًسَوهَةاجالحامتؾَة ولًضخعَةالملرقوتة دلى مـَميالملرح ةل لل َة لًـََاالًعف
لرلامساولًعف لًـارش ،جم ةل أًَة لًرتتَة،المليعورة،ا،1995اص .27ا
-7اجناًوظَفاحورًة،الًخعورلتاجالحامتؾَة اٌَمدرسةاوؿدماجالُامتمابدلرلسة اٌَخالمِذايفاوضـَةافضيامدريس،ارساةلاماحس خ را
ك رامًضورة،اكسماؿملالًيفس،اخامـةاكس يعَية،ا،2112/2111اص .19ا
 -8اتوس ية ؾحد لًوليف زُ ر،الًخعور جالحامتؾي ًؼاُرة جالهخحار دلى لًعاًة لدلامـي،اأظروحةادنخورةاك رامًضورة،اكسماؿملا
لًيفس،اخامـةاكس يعَية،ا،2118/2117اص.22ا ا
-9اؿامر هورة،الًخع اورلت جالحامتؾَة ٌَـيف لًرمزيامن خالل لًىذابت لدلدلرًة،اارساةلاماحس خ راك رامًضورة،اكسماؿملالًيفس،ا
خامـةاكس يعَية،ا،2116/2115اص .33-32ا
 -10اسويف هـمية،اجالسرتلثَجَات لملـمتدة من ظرف للس خاذ دلخي لًعفاودورُا يف حمنَة لًلدرة ؿىل لًخحنكايف حي لملضالكت
لًرايضَة دلى ثالمِذ لًعور لملخوسط،ارساةلاماحس خ راك رامًضورة،اكسماؿملالًيفس،اخامـةاكس يعَية،ا،2111/2111اص .73ا
 -11افَوحاأمحد،امولظفاتاأساثذةالدلامـةامناوهجة اهؼرالًعَحة،اأظروحةادنخورةاك رامًضورة،اكسماؿملالًيفس،اخامـةاوُرلن،ا
،2113/2112اص .29ا
 -12محد ؾحد لًسمَؽ رزق ،زٍن َلد حشاثَ ،لًىفاءلت لملِيَة دلى لملـمل لدلامـي جبامـة أم لًلرىافرع لًعائف من وهجة هؼر لًعالب
ولًعاًحات وؿالكهتا تحـغ لملخل رلت ،جم ةل أًَة لًرتتَة بمليعورة،ا،2112اص50ا ا
 -13اؿداننالذلحاص ية،امس خوىاللدلءالًخدرٌيساملـَميالًرايضَات اٌَعفالًـارشاللسايس امبحافؼةالًىرك امناوهجة اهؼرالًعَحة،ا
رساةلاماحس خ راك رامًضورة،اكسمالملياجهاوظرقالًخدرٌس،الكَةالًـَومالًرتتوًة،اخامـةالًرشقاللوسط،اص .13ا
-14ارلئد خض راوَلد لرلولدلة وهرص ملات ةل وَلد تين ايسني،اخعائط مـمل لٌَلة لًـرتَة لًفـال :درلسة ملارهة ،لجمل ةل للردهَة يف لًـَوم
لًرتتوًة ،جمرد،8اؿدد،181-167،2012 ،2اص .164ا
 -15اايمسني انًف ؾحد هللا ؿََان،اخعائط لملـمل نٌل ًدروِا ثالمِذ لملرح ةل للساس َة وؿالكهتااتبوضعهتم جالتخاكرًة يف حمافؼة قزة،ا
رساةلاماحس خ راك رامًضورة،اكسم ؿمل لًيفس ،خامـة للزُر تلزة – فَسعني،ا،2111اص .42ا
-16افَوحاأمحد،امرحؽاساتق،اص .81ا
-17اايمسني انًف ؾحد هللا ؿََان،امرحؽاساتق،اص .111ا
-18امِادة توركدلد،امـوكات فاؿََة للرشلف لًرتتوي ؿىلالًخـَمي،اجالتخدليئ يف لدلزلئر مضن جالجتاُاتاللرشلفِةالملـارصة،اماحس خ را
ك رامًضورة،اكسماؿملالًيفس،اخامـةاكس يعَية،ا،/2111/2111اص .36ا
-19اسويف هـمية،اهفسالملرحؽ،اص .76ا
 -20الدلرة لًرتتَة ولًخـَمي ولًححر لًـَمي،اللظار جالسرتصادياملـاً ر أدلء لملـمل لًـريب :اس َاسات وجرلمج،امعحـةاخامـةالدلولا
لًـرتَة،ا،2119اص .27ا
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-21اَُئةاثعوٍراهميةالًخـَمي،امرحؽاساتق،اص.11ا ا
ا-22اسويف هـمية،اهفسالملرحؽ،اص .76ا
ا-23اَُئةاثعوٍراهميةالًخـَمي،امرحؽاساتق،اص.11ا ا
ا -24اكامس توسـدة،الملـمل لًىفء أو لًفـال،اجم ةلادرلسات هفس َة وحرتوًة ،ؿدد  18حولن،2017اخمرب ثعوٍر لملٌلرسات لًيفس َة
ولًرتتوًة،اخامـةاورك ةل .ا
-25افؤلدالًـاحز،امـاً رالخذَاراولؿدلدالملـَمنيايفالكَاتالًرتتَةابدلامـاتالًفَسعًَِةاتلزة،الملؤمترالًـَمياللولاًلكَةالًرتتَةاتـيولنا
لًخجرتةالًفَسعًَِةايفالؿدلدالملياجها(الًولكؽاولًخعَـات)المليـلدايفالًفرتة()21-19ادٌسمربا،2116الكَةالًرتتَة،اخامـةاللكىصا–اقزة،ا
ص 11ا
-26اهورة توؿُضة،الملٌلرسات لًخدرٌس َة ٌَمـَمني يف ضوء ملارتة لًخدارٌسابًىفاءلت،ارساةلاماحس خ راك رامًضورة،اكسماؿملالًيفس،ا
خامـةاورك ةل،ا،2119/2118اص .23-21ا
-27اؿداننالذلحاص ية،امرحؽاساتق،ا .53ا
-28اًوسفاؾحدالًوُاباأتوامحَدلناوسارىاسولكد،الًعفاتالًولحةاثوفرُاايفاؾضواَُئةالًخدرٌسانٌلاٍرلُااظَحةاخامـةامؤثة،ا
جم ةلاخامـةادمضق،الجملردا24ا،الًـدد،1اا،2118اص .181ا
-29اهفسالملرحؽ،اص .189ا
-30احـفر وظفي ثوفِق أتو ظاع،امضالكت للثعال تني ظَحة لدلرلسات لًـََا وأؾضاءاَُئة لًخدرٌس يف لدلامـات لًفَسعًَِةامن
وهجة هؼر لًعَحة أهفسِم ،اماحس خ ر يف للدلرة لًرتتوًة اجلكَة لدلرلسات لًـََا يف خامـة لًيجاح لًوظيَة يف انتَس ،فَسعني،ا
،2117/2116اص .27ا
ًفَ
-31افؤلدالًـاحز،امـاً رالخذَاراولؿدلدالملـَمنيايفالكَاتالًرتتَةابدلامـاتال سعًَِةاتلزة،الملؤمترالًـَمياللولاًلكَةالًرتتَةاتـيولنا
لًخجرتةالًفَسعًَِةايفالؿدلدالملياجها(الًولكؽاولًخعَـات)المليـلدايفالًفرتة()21-19ادٌسمربا،2116الكَةالًرتتَة،اخامـةاللكىصا–اقزة،ا
ص .13ا
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