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ايفالملدرسةالجلزلئرًة)(Bullyingاحتََياػاُرةاجالس خلولءا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد.اُياءارشًفي -خامـةالجلزلئر-2الجلزلئر ا
لملَخص :ا

سـت ُذٍاالًوركةالًححثَةاليلافِم ػاُرة
اثشك ؿام زلى الملرلُلنيا
لًسَوك جالس خلوليئ لا
لملمتدرسني ا،ولًىشف ؾن وسة لهدشار
جالس خلولءايفامرح ةلالًخـَميالملخوسط،ولًخـرف
لىل أأشاكل جالس خلولء لًسائدة تني لملرلُلنيا
لملمتدرسني.وحمتثيا أأمهَةالزلرلسةايف ازايدةاوؾيا
ل ألرسةالًرتتوًة اخبعورةاُذلالًيوعامنالًسَوكا
لًـدولين اذما اخيَفَ امن ا أأاثر اسَحَة اؿىل ا أأمنا
ولس خلرلر الًيفيس اٌَممتدرس اومدى اثبأز رُا ايفا
لمليؼومةالًرتتوًة .ا
لكٌلت الملفذاحِة ا :اجالس خلولء ،الملدرسةا
لجلزلئرًةا،الًخـَميالملخوسط ا

Le problème de l'intimidation est
l'une des formes de violences dans les
communautés scolaires, il s’est
développé
dans
les
écoles
internationales et concerne également
les écoles algériennes. L’intimidation
se repose sur trois critères: tout
d'abord, il y a l'intention de délibérée
d’actes négatifs ou de faire du mal, et
le second la répétition des actes qui se
poursuivent dans le temps, la
dernière le déséquilibre des forces en
faveur de l’auteur qui se distingue
distinct du point de vue physique et
psychologique.
De façon générale, cette étude a
pour but la compréhension du
phénomène
du
comportement
d’intimidation chez en général chez
les adolescents scolarisés, et détectait
les taux de prévalence de
l'intimidation dans l'enseignement
moyen, et d'identifier les formes de
violences répandues chez les
adolescents. L’importance de cette
étude réside dans l’accroissement de
la prise de conscience chez la famille
éducative de la gravité de ce genre de
comportement agressif et de ses effets
négatifs sur la sécurité et sur la
stabilité mentale de l’élève et de son
impact sur le système éducatif.
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ثـخرب امشلكة ا جالس خلولء ا) (Bullyingاا
ولحدامنال ألشاكلالًـيفالملٌلرسايفالجملمتـاتا
لملدرس َة،الهدرشتايفالملدلرسالًـاملَةاوخطتا
هباا أأًضاالملدلرسالجلزلئرًةاوًخضمن اجالس خلولءا
زالزة مـاً ر :ا أأوًِا وحود لًيَة لملخـمدة ٌَلِام
اب ألفـال لًسَحَة أأو ل ألذى ،ولًثاين أأنال ألفـال
ثخىرر وجس متر مؽ مرور لًوكت ،وأخرُا
لخذالل مزيلن لًلوة ًطاحل لملس خلوي ؿىل
لًضحَة كأن ٍمتزي ؾن حضَخَ امن الًياحِة
لًيفس َة ولجلسدًة.

ا

Abstract :

يفالملدرسةالجلزلئرًةا()Bullyingاحتََياػاُرةاجالس خلولءاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ملدمة:
أاأشاراثلرٍرامليؼمةالًطحةالًـاملَةاحولالًـيفاولًطحةا()2002اتبأنالًـيفالملدريسا
ُو اولحد امن أاأنرث ا أأشاكل الًـيف امشاُدة ايف الجملمتؽ ,اففي امجَؽ ا أأحناء الًـامل اثًرش ايفا
لًطحفاووسائياللؿالماًومِااؾنالًـيفالشلياحرحىدَالًـطاابتايفالملدلرساولًشولرع,ا
لاًؤذيالًـيفالملدريساحضااياظَحةالملدلرسافلطالمنااًؤذيا أأرسمهاولضدكاهئماوجممتـِما
أأًضااملااخيَفَاورلءٍامناأاثراسُئة.اكدراؿاملاَاايفاؿاما 2000احدوثا 099000احاةلاكذيا
تني الملرلُلني ا( 9,2اًك ا .)000000اوميوت اًومِا ا 565اظفال ا أأو اشااب امرلُق اثرتلوحا
أأؾٌلرمهامااتنيا29-00اس يةاهدِجةالًـيفاتنيال ألشخاص,اوختخَفامـدلتالًلذيامنادوةلا
لىل ا أأخرى ,اُذل اابًًس حة اٌَـيف الملمَت ,ا أأما اابًًس حة اٌَـيف الًل ر اذمَت افلد ا أأػِرتا
لزلرلساتاتبأنالكاحاةلاولحدةامناكذيامرلُقاثلاتَِاامنا00-20احضَةالامتوتالمنااثخَلىا
لًـالجايفالملسدشفى,اويفاتـظالزلولاومناتُهناافَسعنياثحنيامناخاللاللحطائَاتا أأهَا
اكناُياكا01احاةلاوفاةاملرلُلنياخاللااؿاما0997اهدِجةالًـيفالملدريسا(مٌؼمةالًطحةا
لًـاملَة)2002,ا(رمااحداس،اك رامؤرخ،اص.)6المااابًًس حةاٌَجزلئرافالاختخَفانث رلاؾنا
ماحيدثايفالجملمتـاتاجالخرىاافوفلاالحطائَاتالزلركالًوظيناًس يةا 2005امناخاللا
لًلضاايالملـاخ ةلامناظرفاوحدلتالزلركالًوظينايفامٌاظقالكَميالخذطاصالزلركالًوظينا
(لملياظقالًرًفِةاوالًش حَالحلرضًة)،افاناػاُرةالًـيفايفالملدلرساأاأخذتا أأتـادلايفالجملمتؽا
لجلزلئري،ا أأٍنامتالحطاءا99اكضَةايفاجمالالًـيفادلخيالملؤسساتالًرتتوًةاؿىلالًطـَدا
لًوظين،ارمغالخنفاضايفاؿددالًلضاايالملـاخ ةلاملارهةاثس يةا2000افاهَامتاجسجَيالخنفاضا
كدرٍا%26ايفاؿددالًلضاايالملـاخ ةلا(2000اس يةا010او2005اس ية .)99ا
وٌش را أأًضاالزلركالًوظينامناخاللاهف اللحطائَاتاالىلاأأناالًرشحيةالًـمرًةاماا
تنيا 08او 10اس يةايهالًفئةاللأنرثالرحاكاب اٌَـيفايفالملؤسساتالًرتتوًةاخملخَفال ألظولرا
لًخـَميَةاتًس حةا %12ا(لملـَمني،الًـٌلل،امسؤوًني)،اثَهياارشحيةالملمتدرسنيالًيتاثليا
أأؾٌلرمه اؾن ا 08اس ية اتًس حة اكدرُا ا .% 10اولىل ا ا أأن اُذٍ الًفئة ال ألخ رة ا ايه اللأنرثا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة ا
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لس هتدلفااابًـيفايفامجَؽاال ألظولرالًخـَميَةواتًس حةاثطيالىل.%62ا(كسمالًوكاًةاول ألمنا
لًـموسما .)2005،ا
ومثةاؾولميانث رةاجشكامؼاُرالًـيفايفالملدلرس،اوثخضمناُذٍالًـولميالخذالفا
وهجات الًيؼر اؾن الًـيف اهفسَ اوفلا اٌَس َاق الًثلايف اولًـولمي اجالحامتؾَة اجالكذطادًةا
وحِاةالًعاًةالملزنًَةاولًحُئةالحملَعةاابملدرسة،اوميىناؿىلاسخِيالملثالا أأناحىوناُياكا
أأوخَاثحاٍناهح رةاتنيالًثلافاتاولجملمتـاتايفاحتدًدامااٌشكامعالاؾيَفاا أأواتُئةاؾيَفة.ا
وتلظ الًيؼر اؾن الًس َاق الًثلايف ا أأو اجالحامتؾي اجالكذطادي اٌَمدرسة ،احيدث الًـيفا
ثشلكََالًحديناولًيفيس .ا
وًـرفالًخلرٍرالًـاملياؾنالًـيفاضدال ألظفالال ألشاكلالًرئُس َةاٌَـيفاؿىلالًيحوا
لًخايل :ا
 لًـلوتةالًحدهَةاولًيفس َة؛ ا لًدسَطا(مناخاهةالًزمالءاللخرٍن)؛ ا لًـيفالجلًيساولملسدٌدالىلاهوعالجلً ؛ ا لًـيفالخلاريج:اؾيفالًـطاابتاولًزنلؿاتاول ألسَحةاولملشاحرلت(.مٌؼمةال ألدمالملخحدةاٌَرتتَةاولًـملاولًثلافة،ا،2009اص)9
وًـدا لًخمنراأأواجالس خلولءا()Bullyingاولحد ًلامنا أأشاكل لًـيف لملٌلرسةايفالجملمتـاتا
لملدرس َة ،اوكد اًلي اجالُامتم ا ألول امرة ،ايف اس خٌُات الًلرن الملايض اؿىل اًد ا أأوًُ ا
)،(Olweusاحِراملاٍىناُياكاثـرًفادكِقاًِذٍالًؼاُرة،افوضؽاثـرًفااشامالاهلازالزةا
حماكتاحتدداسٌلتاجفاءتااكًخايل:ا أأياسَوكاؿدوليناميارسَالًفرداؿىلافرداأأخراتطورةا
دورًة ،اوًَحق اتَ ا أأذى اًفؼَا ا أأو احسداي ،اتطورة امدارشة ا أأو اك ر امدارشة ،اًـد احمنرل.ا
)(Olweus, 1993ا(رمياَلداضاًيالًزؾيب،2000،اص )066ا
حِراًـداجالس خلولءالملدريسا أأوالًخمنرالملدريسا( )Bullying Schoolامبااحيمهلامنا
ؿدولناجتاٍاللخرٍناسو أ
لءاأاكناتطورةاحسدًة،ا أأواًفؼَة،اأأو اهفس َة،ا أأوالحامتؾَة،ا أأوا
لًىرثوهَةامنالملشالكتالًيتاًِااأاثراسَحَةاسولءاؿىلالًلامئاباجالس خلولءا أأواؿىلاحضَةا
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جالس خلولءا أأو اؿىلالًحُئةالملدرس َةاتبأمكَِا.الذاًؤثراجالس خلولءالملدريسايفالًحياءال ألمينا
ولًيفيس اوجالحامتؾي اٌَمجمتؽ الملدريس ،اشلكل اجند ا أأن الًـدولن الجلسمي امؽ اُؤلءا
لملس خلوٍن ايف الملدلرس اًَحق الًرضر اابًعاًة ايف ا أأي امس خوى اثـَميي ،انٌل ا أأهَ اٌشـرا
لًعاًة ا(حضَة اجالس خلولء) اتبأهَ امرفوض اوك ر امرقوب افَِ ،اابلضافة الىل ا أأهَ اٌشـرا
ابخلوفاولًلَقاوؿدماجالرثَاح،انٌلا أأهَاكداًًسحةامنالملشارنةامنال ألوشعةاخوفاامنا
لملخمنرٍن،اأأمااابًًس حةاٌَمخمنرافاهَاكداًخـرضاٌَحرمانا أأوالًعردامنالملدرسة،اونذكلاًؼِرا
كطورلامناجالس خفادةامنالًربلمجالًخـَميَةالًلدمةاهل،انٌلا أأهَاكداًيخرطامس خلدالايفا أأؾٌللا
لحرلمِةاخع رةا).(Quiroz,Arenette & Stephens,2006ا(حٌانا أأسـداخوج،ا،2002ا
ص )090ا
أأمااؾناؿالكةاجالس خلولءالملدريساابًسَوكالًـدوليناف رىامسـدا أأتوالزلايرا()2002ا
أأنالًخمنراُوادرخةاَُيةامنالًـدولن،افاًـدولناسَوكاًطدرامناخشصاجتاٍاخشصاأخرا
أأواحنوالشللتاًفؼَاا أأواحسمَا،اوكداٍىوناُذلالًـدولنامدارشلا أأواك رامدارش,اوًؤدىالىلا
لحلاقال ألذىالجلسمياولًيفيسالحلاكاامذـمدلاابًشخصاللخر،اوهبذلافاًـدو أ
لناأنرثامعومِةا
من اجالس خلولء الملدريس ،اوخيخَف اُذل اسَوك اؾن الًسَوك الًـدولين ايف ا أأن الًخمنر اُوا
سَوك امذىرر ،اوحيدث اابهخؼام اوفرتة امن الًوكت ،اوؿادةاًخضمناؿدمالًخولزنايفالًلوةا
سولءااكهتالًلوةاحسمَةا أأواهفس َةامدرنة،افاًخمنرامنطامنالًـدولن،اوًِذلاميىنالًلولاأأنا
لكاؾيفاًـداؿدولاناحسمَا.ا(مسـدا أأتوالزلاير،ا .)2002ا(ؿامصاؾحدالجملَدااكميا أأمحدا
ولجرلُمياَلداسـداؾحدٍ،ا،2006اص )8ا
ميىن ثطيَف ل ألفرلد لملشرتنني يف سَوكاجالس خلولءالملدريسالىل زالث فئات:
 -0لملس خلووناBullies
 -2لًضحاايا: Victimsا
 -1ملخفرحونا Bystandersا(ؿًل موىس لًطححَنياوَلد فرحان لًلضاة،ا،2001ا
ص)15اااا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة ا
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وفلا اًحُذون ا( Peyton (2001لن الًضحَة اخشص امرن ،اورمذب اوك ر اثطادسم،ا
واندرل اما اًخحدى الملس خلوي ،اوُو اُادئ ايف امولهجة الملولكف اك ر الًـادةل ،انٌل ا أأن امنا
مالمحالًضحَةا أأهَالفتاٌَيؼر،اويفاتـظالحلالتاٍىونالفذ ًااٌَيؼراحسمَاالسدٌادلالىلا
مازُسني ،السني ،اُوًست ،اوي اولًيارسني ًا(Matthiesen, Aasen, Holst, Wieا
) &Einarsen, 2003افاناحضاايالًخمنراًـاهونامنافلدلنالزلمعاجالحامتؾيايفالًـمي،ا
ولشلياًـخرباؿامالارئُس َااٌَخىِفامؽاسَوهَاتالًخمنر،ا
جالس خلولءاػاُرةاحٌلؾَةا ألهَالنااكناجيداخذروٍايفاخشطَةالملس خلوياولًضحَة،ا
فاهَاٌس مترا ألنال ألكرلناًدمعوهَ،اٌشجـوهَا أأواًؼِروناجتاُهل ،ا أأو ا ألهنمامراتحونا ألهنما
ًُسولاحضَخَ؛الناؿدمالسدٌاكرالملخفرخنياولًشِودالًفاؿَنيا أأواك رالًفاؿَنيااً ألحدلثالًيتا
جتريالمارمماجيـَِماًَـحونادورلاُاماايفالس مترلرُااحِراًدمعوناتذكلاس رورةالًخمنرامنا
هجةاالملس خلويالشلياجيد اهفسَامراتحا،اونذكلامنالجلِةالًضحَةالًيتاثفلداهنائَاالزلمعا
ولًخـاظف،اذمااٍزًدامناؾازٍهتااوٍىونا أأساسااًشـوراابًـاراوفلدلناًخلدٍرالشللتازلهيا؛انٌلا
ميىناٌَمخفرخنيا أأناٍىوهولااذويا"مَمح"امذمنرا أأواحضَة،ا أأوا أأناًخحولالملخفرجاتدورٍالىلا
مس خلويا أأوالىلاحضَة(Catheline N & Debarbieux E, 2012 P6) .
للس خلولءالملدريساؿالكةازالزَةافِواؾيفاًَـةافَِالملخفرحونادورلاخاضا،احىونا
فَِاؿالكةالملخمنر -الًضحَةا– الملخفرجاحمورًة،احِراٍمتىنالملخمنرامناخَقاؿالكةاجسَطا
ؿىل الًضحَة اجبـي الملخفرخني امذولظئني ايف ا أأفـاهل ،افـادة اما اٌشرتك الملس خلوون اوحضاايا
جالس خلولءايفاهف الًضـف،افِمايفانث رلامنال ألحِانارفاقاكدلزم،ا أأيا أأهَااكناهلماهف ا
لًخوهجات،احِرالهنماًخلامسوناهف الًطـوابتالًـالئلِةاواسوءاثلدٍرالشللتاواًىهنمالا
ًـربوناؾيَاتيف الًعرًلة (Catheline N & Debarbieux E, 2012, P5) .ا ا
لنالًعَحةاذويالًخحطَيالملخديناؿادةًامااًخطفوناثسٌلتامـرفِةا أأكيامنا أأكرلهنم؛اذماا
أ
جيـَِماأنرثاؾرضةاملولهجةالًـدًدامنالملـوكاتالزلرلس َةانخدينالزللفـَة،اوؿدمالًلدرةاؿىلا
لًرتنزي،اوضـوتةايفالًخـمل،اومشالكتايفالًخىِفامؽالًحُئةالملدرس َةاوجالحامتؾَة؛اذمااكدا
ٌشـرمهاابًـجزالملخـملاوثدينامفِومالشللتاجالاكدميياملارهةامؽا أأكرلهنمامناذويالًخحطَيا
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لزلرليسالملرثفؽا(رشمي،ا .( 2009شلكلالضححتارؿاًةالًعَحةاومساؿدهتمايفالًخلَةاؿىلا
مـوكاتالًخحطَي،احاخةالحامتؾَةاووظيَة؛اذلاٍهتماوحتطَهنمامناجالاثرالًسَحَة اٌَفشيا
لزلرليس الشلي احمكن اخعورثَ ايف الماكهَة اثـرًظ الًعَحة اخاضة الملرلُلني ايف الملدلرسا
لًثاهوًةالىلالًىث رامنالملشالكتاجالحامتؾَةااولًال أأخالكِةاااكلدماناوجالحنرلفالجلًيس،ا
ولرحاكباحرلمئالًرسكةاوك رُاامنالملشالكتالًيتاكداجس خزنفاظاكاتالجملمتؽ.ايفاحنيا أأنا
رؿاًةالًعَحة،اوثوف رالخلدماتاولًربلمجالًرتتوًةالًيتاجسِمايفاحمنَةاكدرلهتماورمارلهتمامنا
شبأهنا الن احتلق الٍمنو الًسَمي اولملخاكمي اخملخَف احولهة اخشطاَة الملخـمل امـرفِ ًا اولحامتؾَ ًاا
ولهفـاًَ ًااولخالكِ ًااوحسد ًاي،اوابًخايلاثلدمالجملمتؽاوثعورٍاثشك(.محزةاؾحدالًىرميالًرابتـة،ا
،2005اصا )286ا
و أأحرى امحدلن ا( )2009ادرلسة اُدفت الىلالًخـرف اؿىل امؼاُر الًـيف الملدريسا
زلىاظَحةالًطفالًـارشايفامدًيةاؾٌلن،اولًىشفاؾنال ألس حابالًيت اثؤديالىلالًـيفا
لملدريس،اومتاثعحَقالزلرلسةاؿىلاؾَيةاؾشولئَةاحىوهتامن 100اظاًحاامنامدًيةاؾٌلن.ا
وكدا أأػِرتاهخاجئالزلرلسةا أأنالًـيفالملوخَامنالًعاًةاحنوالًزماةلاخاءايفالملرثحةال ألوىل،ا
خاءاتـدٍالًـيفالملوخَامنالملـَمنياجتاٍالًعَحةايفالملرثحةالًثاهَة،ايفاحنياخاءالًـيفا
لملوخَامنالًعاًةاحنوالملـَمنيايفالملرثحةال ألخ رة،اوتًَتالًيخاجئا أأنالًعَحةالشلهوراميارسونا
لًـيف الملدريس أاأنرث امن اللانث ،انٌل اثحني ا أأن اأأس حاب الًـيف الملدريس احرحؽ الىلا
جالخذالط اجرفاق الًسوء ،اولخلالفات الًرسًة الملخىررة ،اوضـف الًخوحَِ اوللرشادا
ل ألرسي(َ(.)2009لداضاًيالخلرضاحٌلدهة،ا،2000اص )60ا
وتياءاؿىلامااس حقاثخحددامشلكةاُذٍالزلرلسةايفالًخـرفاؿىلاأأشاكلاجالس خلولءا
لملدريس اودرخة الهدشارٍ ايف اوسط الملرلُلني الملمتدرسني ،افضال اؾن الًخـرف اؿىل اثبأز را
ؿامًلالجلً اولًخحطَيالزلرليسايفالهدشارالًؼاُرةايفالًوسطالملدريسالجلزلئريا ا

جساؤلتالزلرلسة :ا
حاوًتاُذٍالزلرلسةاللخاتةاؾنالًدساؤلتاللثَة :ا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة ا
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فرضَاتالزلرلسةا :ا
 -0اٍمتزيالملرلُلنيالملمتدرسنيايفالًوسطالجلزلئريامبس خوىامذوسطامناجالس خلولءا
لملدريس.
ُ -2ياكافروقادلةلالحطائَاايفاجالس خلولءالملدريساتنيالجلًسنيازلىالملرلُلنيا
لملمتدرسنيايفالًوسطالملدريسالجلزلئري
 -1اٌَخحطَي الزلرليس اكدرة اثًدؤًة اؿىل اجالس خلولء الملدريس ا(جالس خلولء الجلسمياا
جالس خلولءالٌَفؼي،جالس خلولءاجالحامتؾي،اجالس خلولءاؿىلالملمخَاكتاوجالس خلولءالجلًيس)ا
زلىالملرلُلنيالملمتدرسنيايفالًوسطالملدريسالجلزلئري

أأمهَةالزلرلسة:ا ا
ثًدؽ ا أأمهَة الزلرلسة امن اهوهنا اثححر اػاُرة اسَوهَة اخع رة اذلت السلاظات احرتوًةا
ولحامتؾَة،اختياابملسارالًرتتويالًـاماولخلاص،اكداثطيالىلالًلذي،الًدشوًَ،الًدشِ رانٌلا
ثؤدياتضحاايُاا ا
جالهخحاراولًـزةلاجالحامتؾَة،اوثًدؽا أأمهَهتاا أأًضاايفا أأهنااثححرايفاأأشاكلاجالس خلولءا
لمليدرشةازلىالملرلُلنيالملمتدرسنيا(لاناثاوذهورل)ايفالملدلرسالجلزلئرياولًضااؾناأأس حاهباا
لًرتتوًة.ا ا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة ا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئر
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 -0اما امدى اجالهدشار اػاُرة اجالس خلولء الملدريس اتني الملرلُلني الملمتدرسني ايفاا
لًوسطالملدريسالجلزلئري؟
 -2اُياُياكافروقايفاجالس خلولءالملدريساثـزىاٌَجً ازلىالملرلُلنيالملمتدرسنيا
يفالًوسطالملدريسالجلزلئري؟اا
 -1اُي اٌَخحطَي الزلرليس اكدرة اثًدؤًة اؿىل اجالس خلولء الملدريس ازلى الملرلُلنيا
لملمتدرسنيايفالًوسطالملدريسالجلزلئري؟اا
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مهنجاوثطمميالزلرلسة :ا
ًالخاتةاؾناجساؤلتالزلرلسة امتاجالؾامتداؿىلالملهنجالًوضفيالشلياٍمتثيايفاوضفا
لًفروقاول ألحوللالملوحودةامناكديامؽاحماوةلاحتدًداأأس حابالًوضؽالحلايلاٌَؼولُراموضوعا
لزلرلسة .ا

ؾَيةالزلرلسة :ا
حىوهت اؾَية الزلرلسة امن ا 200اثَمَذ امن الًخـَمي الملخوسط(للانث=،80ا
لشلهور=،)020مت الخذَارمه اوفق الًعرًلة الًـرضَة اولًلطدًة امن اولًة الجلزلئر الًـامصة،ا
حرلوحتالؾٌلرمهاتنيا 00اوا 05اس ية،اومهاثالمِذامنال ألكسامال ألوىل،لًثاهَةاولًثاًثةامنا
لًخـَميالملخوسط،اوملاًـمتدايفاُذٍالزلرلسةاؿىلالملس خوىالًرلتؽاهوناثالمذثَاتطدداحتض را
لمذحاناشِادةالًخـَميالملخوسط،اومتثَتالملخوسعاتايفالنٌلًَةالجناخسلوناولةلاخدجيةا
تحَوكنياولنٌلًَةاُارونالًرش َد.ااا ا

لملفاُميال ألساس َةاٌسلرلسة:
 جالس خلولء الملدريس :اُو اسَوك املطود الحلاق ال ألذى الجلسمي ا أأو الٌَفؼي ا أأوالًيفيساأأوالجلًيساوحيطيامناظرفاكويامس َعراجتاٍافرداضـَف،الاًخوكؽا أأناٍردا
جالؾخدلء اؾن اهفسَ ،اول اًحادل الًلوة اابًلوة ،اونذكل ال اًحَف اؾن احادزة اجالس خلولءا
لشدٍنامناحوهل،اوُذلاُوارساجالس خلولءاؿىلالًضحَة.ا(ؿًل موىس لًطححَنيا اوَلد
ٌَر
ّ
فرحان لًلضاة،ا،2001اصا )00ا
وًلاسالحرلئَااابزلرخةالًيتاًخحطياؿَهياالًخَمَذايفالمللِاسالملس خخدمايفالزلرلسةا
لحلاًَة ا
 جالس خلولء الجلسمي :اٍمتثي ايف الًرضب ،الًلرص ،لًشد من لًشـر أأو ل ألذن،لًـرك ةل،الزلفؽ ،ولس خخدلم أأدولت حادةا .ا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة ا
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اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة ا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئر
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وًلاسالحرلئَااابزلرخةالًيتاًخحطياؿَهياالًخَمَذايفالمللِاسالملس خخدمايفالزلرلسةا
لحلاًَة .ا
 جالس خلولءالٌَفؼي:ااجمتثيايفاكِامالًفرداتخوحَِالًسة،اولًش مت،اولًرصلخاؿىلا
ّ
للخرٍن،اوورشالًشائـات،اولًسخرًة،اولًالكمالًحذيء،ال ألًلاباول ألسٌلءالًيتاًيادىاهباا
ؿىلالملسرتشدٍنالملس خلوىاؿَهيم.ا ا
وًلاسالحرلئَااابزلرخةالًيتاًخحطياؿَهياالًخَمَذايفالملالِاسالملس خخدمايفالزلرلسةا
لحلاًَة ا
 جالس خلولءاجالحامتؾي:اٍمتثيايفااللكطاء،اولًل رةامناجناحاللخرٍن،اوجشوًَالًسمـة،اوللذلل،اولًرقحةايفالًس َعرةاؿَهيم.ا ا
وًلاسالحرلئَااابزلرخةالًيتاًخحطياؿَهياالًخَمَذايفالمللِاسالملس خخدمايفالزلرلسةا
لحلاًَة.
 جالس خلولء اؿىل الملماخَاكت :اُو ا أأخذ اذمخَاكت الملسرتشدٍن اابًلوة ،اوخترٍهبااولثالفِا،اورسكهتا،اولىاكرا أأخذُا.ا ا
وًلاسالحرلئَااابزلرخةالًيتاًخحطياؿَهياالًخَمَذايفالمللِاسالملس خخدمايفالزلرلسةا
لحلاًَة .ا
 جالس خلولءالجلًيس:ااٍمتثيايفالضدلراأأًلاباخًس َة،الٌَم اتعرًلةالالخالكِة،الًخحرشالجلًيس،اوللحداراؿىلالحلدًرايفاأأموراخًس َة.ا
وًلاس ا أأشاكل اجالس خلولء الحرلئَا اابزلرخة الًيت اًخحطي اؿَهيا الًخَمَذ ايف المللِاسا
لملس خخدمايفالزلرلسةالحلاًَة .ا
 لًخالمِذ لملس خلوون :مه أأوًئم لشلٍن ًـخدون ؿىل للخرٍناابًرضب أأو لٌَفغ أأولملضاًلة لًيفس َة أأو لًـاظفِة ثشك مذىرر دوناحدوث ثولزن تُهنم وتني لًعَحة حضاايمه
يف لجملالت لجلسمَة ولًـلََة اوًمت لًخـرف ؿَهيم من خالل ملِاس لًسَوك جالس خلوليئ
(هف الملرحؽالًساتق،اص .)79ا

يفالملدرسةالجلزلئرًةا()Bullyingاحتََياػاُرةاجالس خلولءاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وًـرف لملس خلوون لحرلئَا ابزلرخة لًيت حيطي اؿَهيا لًخَمَذاؿىل ملِاس جالس خلولء
لملس خخدم يف ُذٍ لزلرلسة (ؿًل موىس لًطححَنيا اوَلد فرحان لًلضاة،ا،2001اص .)00ا

لًخحطَيالزلرليس :ا
ًـرفاؿالما()2000الًخحطَيالزلرليساتبأهَاملدلراجالندسابالشلياحيطياؿَََا
لملخـمل امن امـَومات ا أأو امـارف ا أأو ارمارلت امـرب ًل اؾهنا اتدرخات اجالخذحار اولًيت احتددا
مس خوىاجناحَايفامادةادرلس َةا أأواجمالاثـَمياحمددا(محزةاؾحدالًىرميالًرابتـة،ا،2005ا
ص .)286ا
وًـرفالًخحطَيالزلرليسالحرلئَااابملـدلالًـامالًس يويالملخحطياؿَََا.

أأدولتالزلرلسةا :ا
لس خخِان اجالس خلولء(لًخمنر) الملدريس اًـًل اموىس الًطححَني اوَلد افرحان الًلضاةا
(:)2001
ًخىون المللِاس امن ا 05افلرة اموزؿة اؿىل 5ا أأتـاد :اجالس خلولءالجلسمي ،اجالس خلولءا
لٌَفؼي ،اجالس خلولء اجالحامتؾي ،اجالس خلولء اؿىل الملمخَاكت اوجالس خلولءالجلًيس؛ اووضؽا
أأمامالكافلرةاثدرجاخٌليساهوعاًَىرت.اوًلداخاءتامـامالتازحاثَاايفاتَئذَال ألضََةا أأماا
لجلزلئرًةاًلدامتاثبأندامنازحاتالمللِاسايفالًحُئةالجلزلئرًةامناخاللادرلسةالس خعالؾَةا
مشَتا00اثَمَذاوثَمَذةافاكهتاهخاجئازحاثَاااكًيت:
لجلدول()0امـامالتالًثحاتا أأًفااهروهحاخالس خخِاناجالس خلولءالملدريس ا

ؿددالًفلرلت ا لًثحاتايفالًحُئةاللأضََة ا لًثحاتايفالًحُئةالجلزلئرًة ا
لجملال ا
 0,87ا
 0,90ا
9ا
جالس خلولءالجلسمياا ا
 0,81ا
 0,91ا
 00ا
جالس خلولءالٌَفؼي ا
 0,79ا
 0,91ا
 00ا
جالس خلولءاجالحامتؾيا ا
 0,80ا
 0,68ا
6ا
جالس خلولءاؿىلالملمخَاكتا ا
 0,77ا
 0,90ا
6ا
جالس خلولءالجلًيسا ا
 0,82ا
 0,99ا
 05ا
لمللِاسالًلكيا ا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة ا
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ًؼِرامنالجلدول()0اأأنالس خخِانالًخمنرالملدريساميخاز اتثداتاؿالاخدلاسولءايفا
لًحُئة ال ألضََة ا أأو الجلزلئرًة .اوحبساب اضدق الشلليت اٌَملِاس اوُو اخذر الًرتتَـي املـاميا
لًثحاتاخاءتاكميخَامساوًةالا 0,99ايفاتَئذَال ألضََةاوا 0,90ايفالًحُئةالجلزلئرًةاوؿَََا
فاناملِاساضادق.
*اًيصالًفرضال ألولاؿىلالهَاٍمتزيالملرلُلنيالملمتدرسنيايفالًوسطالجلزلئريامبس خوىا
مذوسطامناجالس خلولءالملدريساًخحلقاامٌَاكامتالًحاحثةاابس خخدلمالخذارا"ت"اًـَيةا
ولحدةاولًيؼرايفالزللةلاجالحطائَةاتنيالملخوسعاتالحلساتَةاجالس خلولءالملدريساو أأتـادٍا
وتنيالملخوسعاتالًفرضَةاٌَملِاساا ا
ااااالجلدولا()2؛اهخاجئالخذحارا"ت"اًالس خلولءاو أأتـادٍازلىاؾَيةالزلرلسة ا
لًًس حةا
ؿىلاظولا
لمللِاس
01,67ا %ا
00,10ا %ا
07,2ا %ا
02,19ا %ا

2ا
0ا
1ا

15,81

 08ا

1,272ا -ا 0,00اادلةل ا 00,86ا %ا

0ا

15,73

 08ا

0,507ا -ا 0,00اادلةل ا 00,55ا %ا

5ا

لملخوسط ا لملخوسط ا
لحلسايب لًفريض
لًخمنرالملدريس ا
جالس خلولءالجلسمي ا
جالس خلولءالٌَفؼي ا
جالس خلولءاجالحامتؾي ا
جالس خلولءاؿىلا
لملمخَاكت ا
جالس خلولءالجلًيس ا

"ات"

 021,60ا  015ا 1,726ا -ا
 27ا 2,666ا -ا
24,95
 10ا 1,255ا -ا
28,88
 02ا 0,207اا -ا
37,99

لزللةل
0,00اادلةل ا
0,00اادلةل ا
0,00اادلةل ا
0,00اادلةل ا

لًرثحة

ا

ًخخنيامنالجلدول()2اوحودافروقادلةلالحطائَااتنيالملخوسعاتالحلساتَةاًالس خلولءا
لملدريس او أأتـادٍ ا(جالس خلولء الجلسمي ،اجالس خلولء الٌَفؼي ،اجالس خلولء اجالحامتؾي،ا
جالس خلولءاؿىل الملمخَاكت،اجالس خلولءالجلًيس)ازلىاؾَيةالزلرلسةاولًيتاخاءتامساوًةا
ؿىل الًخوليل اًػ( ،021,60ا ،20,95ا ،28,88ا ،17,99ا 05,80او ،)05,71اوتنياا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة ا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئر
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ؾرضاوحتََيالًيخاجئ:ا ا
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لملخوسعاتالًفرضَةامللِاسالًخمنر()015او أأتـادٍ(،27ا،10ا،02ا،08ا.)08احِرااكهتا
ثكلالًفروقاًطاحلالملخوسعاتالًفرضَةاؾيدامس خوايتادلةلا أأضلرامنا(.)α=0,05ا ا
نٌل اًؼِر امن الجلدول اُذل ا أأن اجالس خلولء الملدريس اكد اتَف ا %01,67امن اظولا
لمللِاسازلىاؾَيةاالزلرلسة،افامياتَفازلهيا اجالس خلولءالجلسمياا 00,10ا،%اجالس خلولءا
لٌَفؼيا،%07,2اجالس خلولءاجالحامتؾيا،%02,19ااجالس خلولءاؿىلالملمخَاكتا%00,86ا
وجالس خلولء الجلًيس ا ،%00,55احِر ااكن امس خوى اجالس خلولء الٌَفؼي اُو ا أأؿىلا
مس خوايتاجالس خلولءازلىا أأفرلدالًـاَيةاًَََامس خوىاجالس خلولءالجلسميامثاجالس خلولءا
جالحامتؾيافالس خلولءاؿىلالملمخَاكت،اوًبأيتايفالملرثحةال ألخ رةاجالس خلولءالجلًيس.اا ا
فداًرمغامناوحودافروقادلةلالحطائَااتنيالملخوسعاتالحلساتَةاًالس خلولءالملدريسا
وأأتـادٍا(جالس خلولءالجلسمي،اجالس خلولءالٌَفؼي،اجالس خلولءاجالحامتؾي،اجالس خلولءاؿىلا
لملمخَاكت ،اجالس خلولء الجلًيس) ازلى اؾَية الزلرلسة اوتني ا الملخوسعات الًفرضَة امللِاسا
جالس خلولءاللا أأناثحلىامذلارتةاخدلافامياتُهنا،اذمااًـيناأأنامس خوايتاجالس خلولءا أأشاكهلا
مذوسعةاوجشكاهتدًدلارصحيااومـض ةلاجيةاحَِا،اوؿَََالًلولاأأنافرضَةاحمللة.ا ا
وًلداخاءايف املال حلامكاثش را Hakem Bachirاااتـيولن" ا
La violence dans l’éducation, un phénomène qui ne cesse de menacer
"la vie des enseignants et des élèves
لًطادر يف لجلرًدةاجالًىرتوهَةاAlgerie Patriotiqueاتخارخيا6ا أأفرًيا2001اا أأهَاامتا

جسجَي أاأنرث امن ا 1000احالت الًـيف الملدريس اتني ا 05اسخمترب ا 2002او 20امارسا
 2001يفالجلزلئر.ا ا
وخاءايفاملالا أأخرالاحلامكاثش را Hakem Bachirاتـيولنا" L’école algérienneا
"entre le marteau et l’enclumeالًطادرايفالجلرًدةاجالًىرتوهَة  Reflexionاتخارخيا
02امايا2005ا أأهَامتاجسجيا٪55امناحالتاجالؾخدلءالجلسديا أأوالٌَفؼيايفالملدلرسا
ملاتيا٪05ايفالًفضاءالحملَط الملدلرساو٪70امنالحلالتامتاللتالغاؾهناايفالملياظقا

خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة ا
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)N & Debarbieux E, 2012, P16

ٍمتزياجالس خلولءااجرقحةالملس خلويايفالحلاقالًرضرااب ألخرا أأيا أأناحىوناهلاجالرلدةاا
يف الًذلء اجالخر ،امؽ الملالحؼة ا أأهنا اُذٍ الًرقحة ال احىون ادلمئا اولؾَة اومرصح اهبا؛ا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة ا
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لحلرضًةاملاتيا٪26ايفالملياظقالًرًفِة.اواكن اٌَجزلئراووُرلنالًًس حةاللأنربامنالًـيفا
لملدريساملدرةاا٪20امنالحلالتالملسج ةلاًكامهنٌل.
وًخنب امن الجلدول( )2اأأن امس خوايت جالس خلولء الجلسمي ا ،%00,10اجالس خلولءا
لٌَفؼيا،%07,2اجالس خلولءاجالحامتؾيا،%02,19اجالس خلولءاؿىلالملمخَاكتا%00,86ا
وجالس خلولءالجلًيسا %00,55ابًًس حةا أأظوللا أأتـاداملِاسالًخمنرالملدريسايهامس خوايتا
مذلارتةاخدلاذمااًـينا أأهَالاًوخدامِياولحضا ألياشكامناأأشاكلاجالس خلولءازلىا أأفرلدا
لًـَية.ا ا
أأيا أأنالهـدلمالًخـاظفامؽالًضحَةاورقحةايفالًذلءالًضحَةاًدفـاناابملس خلويالىلا
لس خخدلما أأياشكامناأأشاكلاجالس خلولءالًذلهئااوالُاىهتا.اا ا
حِراًـززالًشـوراابحلطاهة امنالًـلاباىرحس َةالملس خلوياومييـَامنااجالحساسا
ابًخـاظف امؽ الًضحَة ،الًيت اًلوي اخوفِا ارشؾَة اثكل الًسَواكت ازلًَ؛ اوًؤدي اقَابا
لًخـاظفالىلااحىرلرالًخحرشاولمذدلدٍازمٌَا،اولكٌلالس مترلرالًوضؽاالكٌلا أأح الملس خلويا
أأهَاحمقايفاثرصفاثَالىلا أأناًًهتييالملعافاابًضحَةالىلا أأناحرىاهفسِااسخداافامياحيدثاًِاا
مناحترشاوًدمعاذكلالًشـورامصتالملخفرخني.النالًيدِجةال ألوىلامنالتدلءالًخـاظفايها
وضؽاحدالضعِاد،او أأماالًثاهَةافِيياأأناىرحس َةالملخمنراجس خفِدانث رلامناحمنرٍااحبَرالهَا
لاٌس خعَؽالًخوكفاؾناذكلا ألهَاس َخرسانث رل؛افِلذيؽامنا أأناوضـَةالًلوةايه الًىفِ ةلا
جزايدةاثلدٍرالشللتازلًَالملِدداابس مترلر،اوًدفـَاذكلالًَلنيالىلاحىرلرالًوضـَةاابس مترلر .ا
لذلامتالندشافالملخمنرامدىرلاومـاكدخَاخاضةاابًعردامنالملدرسة،افانالًلعَـةامؽا
حمَطاؿالكذَاوزمالئَاثضـفَاؿىلامس خوىاجالهفـايل،اوختَقازلًَاحاخةامَحةاًشـورا
ابًلوة اومس خوى اؿال اًخلدٍر الشللت .الن الملس خلوٍن الشلٍن ازلهيم الحساس اثَلايئ اتبأنا
ٌس خحلونالًـلوتةامهاك ةل،امفـؼمِماٍرىايفالًعرداضلَيةامفرظةاضدمه.اوثسخةالهـدلما
لًخـاظفامؽالًضحَةافِماًـخربونا أأنالًوكائؽالًيتامهامهتمونافهياا أأهنااثس َعة.ا (Catheline

يفالملدرسةالجلزلئرًةا()Bullyingاحتََياػاُرةاجالس خلولءاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

فاملس خلووناجيدونالؿذلرلا ألفـاهلم؛افلداٍىٌولارممتنيانث رلااابًفولئدالًيتاكداثـوداؿىلا
أ
وضـِماوامسـهتماأنرثامنالُامترمماابًرضرالشلياكداًَحلوهَااب ألخرٍن،اوثخبأثراُذٍالًرقحةا
تـولمياخمخَفة،اخاضةالًضلطاجالحامتؾياولملـاً رالًيتاًًمتيالٍهياالملخمنر .ا
) (Centre Permanent pour la Citoyenneté et la Participation, 2015, P8اااااا ا

* اهطتافرضَةالزلرلسةالًثاهَةاؿىلا أأناُياكافروقادلةلالحطائَاايفالًخمنرالملدريسا
تنيالجلًسنيازلىالملرلُلنيالملمتدرسنيايفالًوسطالملدريسالجلزلئريا،اواًخحلقاامهناا
كامتالًحاحثةاابس خخدلمالخذارا"ت"اًـَيدنيامس خلَخنياوازلرلسةالهدشاراُذٍالًؼاُرةا
زلىالجلًسنياالس خخدمتالخذحارا"ت"اًـَيةاولحدةازلرلسةادلةلالًفروقاتنيالملخوسعاتا
لحلساتَةاًالس خلولءالملدريساوالتـادٍااوتنيامذوسعاتالًفرضَةاٌَملِاساجالس خلولء.اا ا
ااااااالجلدولا(:)1الًفروقالجلًس َةاًالس خلولءالملدريسازلىاؾَيةالزلرلسةا ا
ا

لًخمنرالملدريس

ذهور
لانثا

لملخوسعات
134,52
002,88

فا

لزللةل ا

0,687

0,108

ت

لزللةل

0,019 2,106ادلةل

ا

ًؼِرامنالجلدول( )1اوحودافروقادلةلالحطائَاايفالًخمنراتنيالجلًسنياحِرااكهتا
"ت" امساوًةال 2,106اؾيدامس خوىالزللةلالضلرامنا) (α= 0,05اواكهتاثكلالًفروقا
ًطاحلاالشلهور()010,52اواؿىلاحساباجالانثاوُوامااًخفقامؽالزلرلساتالًساتلة .ا
أ
نالشلهوراأنرثاذمارسةاًسَوكاجالس خلولءامنا
فَلدا أأشارتالًـدًدامنالزلرلساتالىلا أأ
الشلهرًة ازلى الشلهور ،اولًيت احزًد امن اذمارس هتما
للانث ،اوًـزى اذكل الىل ا أأثر الًِرموانت ا
ًسَوكالًـدولناولًخمنر،افمتَياللانثالىلالًخمنرالٌَفؼي،اوميَيالشلهورالىلالًخمنرالجلسديا
(.)Boulton, Trueman & Flimengton , 2002 ; Smith and Gross, 2006ا(رميا
َلداضاًيالًزؾيب،2000،اص )060ا
نٌل ا أأػِرت اهخاجئ ادرلسة اكام اهبا اشوه اومولهو اوتودًسيك( & Chaux, Molano,
 )Podlesky, 2009ايفاهوًومدَااُدفتالىلالًىشفاؾنالًـالكةاتنيالًـولمياللحامتؾَة-ا
لًـاظفِةاوؾولمياأأخرىاثخـَقاابحملَطاؿىلالًسَوكاجالس خلوليئايفالملدرسة،اثبأًفتالًـَيةا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة ا
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لجلدولا(:)0امس خوىاجالس خلولءازلىاذهورالًـَية ا
ًخخني امن الجلدول( )0اؿدم اوحود افروق ادلةل الحطائَا اتني الملخوسعات الحلساتَةا

ًالس خلولء الملدريس او أأتـادٍ ا(جالس خلولء الجلسمي ،اجالس خلولء الٌَفؼي ،اجالس خلولءا
جالحامتؾي ،اجالس خلولء اؿىل الملمخَاكت ،اجالس خلولء الجلًيس) ازلى اؾَية الزلرلسة اولًيتا
خاءتامساوًةاؿىلالًخوليلالا(،010,52ا،27,50ا،10,65ا،00,05ا08,17او،)07,02ا
وتنياالملخوسعاتالًفرضَةامللِاسالًخمنرا()015او أأتـادٍا(،27ا،10ا،02ا،08ا)08احِرا
لملخوسط ا لملخوسطا ا
الحلسايب لًفريض

"ات"ا

لزللةل

0,75اك را
 010,52ا  015ا 0,111ا -ا
لًخمنرالملدريس ا
دلةل ا
0,88اك را
 27ا  0,006ا
27,50
جالس خلولءالجلسمياا ا
دلةل ا
0,85اك را
 10ا  0,009ا
10,65
جالس خلولءالٌَفؼي ا
دلةل ا
0,16اك را
 02ا 0,909ا -ا
00,05
جالس خلولءاجالحامتؾيا ا
دلةل ا
0,67اك را
 08ا  0,502ا
جالس خلولءاؿىلالملمخَاكتا ا 08,17
دلةل ا
 08ا 0,800ا -ا 0,00ادلةل ا
07,02
جالس خلولءالجلًيسا ا

لًًس حةاؿىلا
ظولالمللِاس

لًرثحة

09,71ا %ا
50,00ا %ا

1ا

50,62ا %ا

0ا

08,10ا %ا

0ا

 %50,50ا

2ا

07,58ا %ا

5ا

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة ا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئر
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جم ةلالًخل راجالحذػػػػػػػػػػٌلؾياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالًـػػػػػػػػػػػددالًسادس

من51106ظاًحااوظاًحةامنا0000مدرسةايفاهوًومدَااأأنامس خوايتامرثفـةامناجالس خلولءا
وخدتازلىالشلهور،اويهامرثحعةامبس خوايتامٌخفضةامنالًخـاظف،اوابملـخلدلتالزللمعةا
ٌَـدولهَة.ا(ش رلزالجرلُمياضحَحاتااوؿدانناًوسفالًـخوم،ا،2001صا )066ا
واٌَخـرف اؿىل امس خوايت اجالس خلولء الملدريس او أأشاكهل ازلى اذهور اولانث الًـَيةا
لس خخدمت الًحاحثة الخذار"ت" اًاـَية اولحدة ازلرلسة ادلةل الًفروق اتني الملخوسعاتا
لحلساتَةاٌَخمنرالملدريساولتـادٍاوتنيامذوسعاتالًفرضَةاٌَملِاسالًخمنراولتـادٍ،انٌلاكامتا
حبساباوسةا أأشاكلالًخمنراابًًس حةا ألظوللا أأتـادالمللِاساٌَخـرفاؿىلا أأشاكلاجالس خلولءا
للأنرثالس خخدلماازلىاخًيسالًـَيةااافاكهتالًيخاجئانٌلًًل :ا

يفالملدرسةالجلزلئرًةا()Bullyingاحتََياػاُرةاجالس خلولءاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

أ
اكهتامس
خوايتالزللةلااأنربامنا(0,05ا=.)αا ا
ًؼِرامنالجلدولاأأناجالس خلولءالملدريساكداتَفا%09,71امناظولالمللِاسازلىا
ؾَيةالزلرلسة،افامياتَفازلهيااجالس خلولءالجلسميا،%50,00اجالس خلولءالٌَفؼيا،%50,62ا
جالس خلولء اجالحامتؾي ا ،%08,10اجالس خلولء اؿىل الملمخَاكت ا %50,50اوجالس خلولءا
لجلًيسا%07,58ا .ا
ًالحغامن اهخاجئ()0اأأنامس خوىاجالس خلولءالٌَفؼياُواأأؿىلامس خوايتاجالس خلولءا
زلى اذهور الًـَية اًَََ امس خوى اجالس خلولء اؿىل الملمخَاكت امث اجالس خلولء الجلسميا
فالس خلولءاجالحامتؾي،اوًبأيتايفالملرثحةال ألخ رةاجالس خلولءالجلًيس.ا ا
لجلدولا(:)5امس خوىاجالس خلولءازلىالانثالًـَية ا
لملخوسط ا لملخوسطا ا
الحلسايب لًفريض
 002,88ا  015ا
لًخمنرالملدريس ا
 27ا
20,50
جالس خلولءالجلسمياا ا
 10ا
22,65
جالس خلولءالٌَفؼي ا
 02ا
جالس خلولءاجالحامتؾيا ا 12,75
 08ا
جالس خلولءاؿىلالملمخَاكتا ا 02,60
 08ا
02,50
جالس خلولءالجلًيسا ا

"ات"ا

لزللةل

10,0ا-ا ا
0,115ا-ا ا
7,15ا-ا ا
9,25اا -ا
6,058ا -ا
0,800ا -ا

0,00ادلةلا ا
0,00ادلةل ا
0,00ادلةل ا
0,00ادلةل ا
0,00ادلةلا ا
0,00ادلةل ا

لًًس حةاؿىلا
ظولالمللِاس لًرثحة
12,06ا %ا
ا10,75ا %ا  0ا
10,61ا %ا  1ا
10,08ا %ا  2ا
0ا
27,5ا %ا
27,08ا %ا  5ا

ا

ًخخنيامنالجلدول()5اوحودافروقادلةلالحطائَااتنيالملخوسعاتالحلساتَةاًالس خلولءا
لملدريس او أأتـادٍ ا(جالس خلولء الجلسمي ،اجالس خلولء الٌَفؼي ،اجالس خلولء اجالحامتؾي،ا
جالس خلولء اؿىل الملمخَاكت ،اجالس خلولء الجلًيس) ازلى الانث اؾَية الزلرلسة اولًيت اخاءتا
مساوًةاؿىلالًخوليلاًػ(،002,88ا،20,50ا،22,65ا،12,75ا 02,60او،)02,50اوتنياا
لملخوسعاتالًفرضَةامللِاساجالس خلولء()015او أأتـادٍ( ،27ا ،10ا ،02ا ،08ا .)08احِرا
اكهت اثكل الًفروق اًطاحل الملخوسعات الًفرضَة اؾيد امس خوايت ادلةل ا أأضلر امنا
(.)α=0,05ا ا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة ا
250

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد.اُياءارشًفيا-خامـةالجلزلئر-2الجلزلئر

) (Centre Permanent pour la Citoyenneté et la Participation, 2015, P16ا

أأشارتالزلرلساتاول ألحباثالىلاوحودافروقاتنيالشلهوراوللانثاوـاميامؤثرايفا
ػِورالًـيفاوذمارسـخَ .فاشلهوراميارسونالًسَوكالًـدو أ
ليناأنرثاذماامتارسَاللانث.اوُذٍا
لًفروقاثؼِرالتخدلءامناسػن()1-2اسـيولتاوجس متراظوللالًـمر.اوُياكاتـظاللرلءالًيتا
ً
أ
ٌَفؼياأنرثامنالشلهور،ايفاحـنياميارسالشلهورالًـدولنا
ثلولاتبأنالًحياتاميارسنالًـدولنال
لجلسدي أاأنثػر اذمـا امتارسـَ اللهـاث ،ا(لًػضٌلمن ،ا )0980ا(،لًـشولرب ،ا،)1996
).(Johunson, 1996) ،(Bee) ،(Denscombe, 1975اوٍرحجالًـٌَلءاولًحاحثونالًفروقا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة ا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئر
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جم ةلالًخل راجالحذػػػػػػػػػػٌلؾياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالًـػػػػػػػػػػػددالًسادس

ًؼِرامنالجلدولاأأناجالس خلولءالملدريسازلىالانثالًـَيةااكداتَفا%12,06امنا
ظولالمللِاس،افامياتَفازلهيااجالس خلولءالجلسميا،%10,75اجالس خلولءالٌَفؼيا،%10,61ا
جالس خلولءاجالحامتؾيا،%10,08اجالس خلولءاؿىلالملمخَاكتا%27,5اوجالس خلولءالجلًيسا
 .%27,08ا
ًالحغامن اهخاجئ()5اأأنامس خوىاجالس خلولءالجلسمياُواأأؿىلامس خوايت أأشاكلا
جالس خلولء ازلى الانث الًـَية اًَََ امس خوى اجالس خلولء اجالحامتؾي امث اجالس خلولء الٌَفؼيا
فالس خلولءاؿىلالملمخَاكت،اوًبأيتايفالملرثحةال ألخ رةاجالس خلولءالجلًيس .ا
وًخنبامنالجلدول()0او( )5أأنامس خوايتاأأشاكلاجالس خلولءازلىالشلهورامذلارتةاا
خدل ا(،%50,00ا ،%50,62ا،%08,10ا،%50,50ا)%08,00اونذكلال ألمراابًًس حةا
ًالانثا(،%10,75ا،%10,61ا،%10,08ا،%27,5ا)%27,08اوُذلامااًدلاؿىلا
ؿدماوحودازلىالجلًسنيامِياولحضا ألياشكامناأأشاكلاجالس خلولء.
يفالًحدلًةاجيةالًلولاجالس خلولءالملدريسالاًلذرصاؿىلالًِوًةالجلًس َة،اتيايها
سَواكتاًًهتجِاال أ
شلهوراأنرثامناجالانث،احِرا أأػِرتادرلسةا (Galand, Hospel et
) Baudoin, 2014الًيتالُمتت ا اابلس خلولءالملدريسايفافِدٍرلًَةاولًوهَا -اجروهس َيا أأنا
أ
لشلهورامهاأنرثالكدلمااؿَََاملارهةاابلانث،احِراتَلتاوس حةالملخمنرٍنا08%ا ملاتيا9,7ا
%ااابًًس حة اٌَمخمنرلت ا(ثالمِذاحرلوحتا أأؾٌلرمهاتنيا 00او.)08اوجيةالًخذن را أأناُذلا
لًفرقاخيخفياؾيدمااًخـَقال ألمراابًخحرشالًـالئلي .ا

يفالملدرسةالجلزلئرًةا()Bullyingاحتََياػاُرةاجالس خلولءاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

تـنيالجلًسني(ذهور ًل/لان ًاث)ايفاذمارسةالًسَوكالًـدولينالىلا أأثرالًِرموهـاتاوخباضـةالًِرمػونا
لًـذهرياثِـس خ رون ،Testosteroneاولىلا أأثرالًخًش ئةاجالحامتؾَةالًيتاثـززالزلورالملرثحطا
ابجلً ازلى الك امن الشلهور اوللانث .اومن الزلرلسات الًيت ا أأشػػػػػارت الىل الًفروق اتنيا
لجلًســنيايفاذمارسةالًـٌـفادرلســــةا(ؾِـىس،ا (0988يفالًىوًتالًيتاكارهتاتنيا أأظفالا
لملدلرس ال ألساس َة اذلت الملدرسات ،او أأظفال الملـدلرس ال ألساسـَة اذلت الملدرسني امنا
أ
لاسَوكالًـيفاأنرثا
حِراخطائصالشلهورة/ل ألهوزة،او أأشارتاهخاجئِاالىلا أأنالشلهورامارسو
ذماامارس خَاللانث .وكدا أأػِرتاهخاجئادرلسةاًخحدًدالًفروقاتنيالجلًسنيايفاثوكـاتاهخاجئا
لًـدولن،ا أأحرلُا ) (Weiss & Perry, 1989مشَتا120ظفالاوظف ةلامناظَحةالًطفوفا
 7-0ال ألساس َة ايف اولًة افَورًدل ايف الًولايت الملخحدة ا أأن اشـور الشلهور اابشلهة اهدِجةا
ذمارس هتم اٌَسَوك الًـدولين ا أأكي اذما اُو اؾيد اللانثَ( .لد الًـىور او أأخرون ،ا،2007ا
ص )00ا
خَطتادرلسة ) ( Moody Z et al, 2013الىلالًفذَاتاًلطني،اًحـدناوًدفـنامثٌَلا
ًفـيالشلهورا(لملس خلوونا،%50الملس خلوايتا)%50اويفاُذلالجملالافاهنناًدس حنبايفاماا
ًلربا7مرلتامناحضااياجالانثاملارهةامبااًلومالملس خلوونالشلهور،افِنالًسخةايفا%87ا
مناحالتالكطاءاجالانث.الهنناٌش متن،اٌسخرناواهيدُدناؿىلال ألهرتهتاابًلدرالشليا
ًفـهل الشلهور ،امؽ اثفضَِن اًالانث اوِدف ا ألفـاًِن ا(لًضحااي امن اجالانث اثسخةا
لملس خلوايت:ا.)%80انٌلاًدس حنبايفامااًلارباضـفاؿدداحضاايامناجالانثااٌَمس خلوٍناا
وفقادلَؽالمناطالًخحرشاؿرباجالهرتهُت .ا
نٌل اخَطت اهف الزلرلسة الىل اثفوق الشلهور ايف امتثَهيم امن اتني الجلياة ايف احالتا
جالس خلولءالٌَفؼي ا(لملس خلوونا،%60الملخمنرلتا،)%27الجلسميا(لملس خلوونا،%86ا
لملس خلوايتا)%02اولجلًيسا(لملس خلوونا،%62الملس خلوايتا.)%15ا ا
هطت افرضَة الزلرلسة الًثاًثة اؿىل اأأن اٌَخحطَي الزلرليس اكدرة الًخًدوئَة اؿىلا
جالس خلولء الملدريس ا(جالس خلولء الجلسمي اجالس خلولء الٌَفؼي ،اجالس خلولء اجالحامتؾي،ا
جالس خلولء اؿىل الملمخَاكت اوجالس خلولء الجلًيس) ازلى الملرلُلني الملمتدرسني ايف الًوسطا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة ا
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لملدريسالجلزلئري،اولخذحارُااكامتالًحاحثةاابس خخدلماجالحندلرال ألحادياافاكهتالًيخاجئا
نٌلًًلا:ااااااااا ا
لجلدولا()6ا:امـامالتاوامـادلتاجالحندلرالخلاضةااابًلدرةالًخًدوئَةااٌَخحطَيالزلرليساااااااااااااااا ا
اااااااااااااااااااااؿىلاجالس خلولءالملدريس،و أأتـادٍالرلسةا .ا

اا

جم ةلالًخل راجالحذػػػػػػػػػػٌلؾياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالًـػػػػػػػػػػػددالًسادس

لملخل رلتالًخاتـة
لًخمنرالملدريس ا
جالس خلولءالجلسمياا ا
جالس خلولءالٌَفؼي ا
جالس خلولءاجالحامتؾيا ا
جالس خلولءاؿىلالملمخَاكتا ا
جالس خلولءالجلًيسا ا

لًثاتت
R2
 0,059ا  228,02ا
08,572 0,075
 55,52 0,089ا
 66,095 0,018ا
 0,056ا  26,650ا
29,02 0,097

β
0,199ا-
0,008ا-
0,015ا-
0,172ا-
0,217ا-
-0,100

لزللةل
 0.05ا
0,00
0,00
0,00
ا
0.05

مـادةلاجالحندلر
-228,02ا0,199ا(لًخحطَيالزلرليس) ا
-08,572ا(0,008لًخحطَيالزلرليس)
-55,52ا0,015ا(لًخحطَيالزلرليس) ا
-66,095ا0,172ا(لًخحطَيالزلرليس) ا
ك رادلةل ا
29,02ا-ا0,100ا(لًخحطَيالزلرليس)

ًؼِرامناخاللالجلدول()6ا أأناكميةاا( )Rاًالحندلرال ألحاديا(جالس خلولءالملدريس)ا
جساويا،0,059ا أأيا أأ ّنالًخحطَيالزلرليساكداأأسِماتًس حةا05,9اابملئةاامنالًخحاٍنالًلكيا
لملفرسازلرخةاجالس خلولءالملدريس .ا
ّ
نٌل اًالحغ ا أأًضا ا أأن اكمية ا( )R2اًالحندلر ال ألحادي ا(جالس خلولء الجلسمي) اجساوياا
ابملئةاامنالًخحاٍنالًلكيالملفرسا
،0,075ا أأيا أأ ّنالًخحطَيالزلرليساكداأأسِماتًس حةا07,5ا
ّ
زلرخةاجالس خلولءالجلسمي.ا ا
وًخخنيا أأناكميةا()R2اًالحندلرال ألحادي(جالس خلولءالٌَفؼي)اجساويا0,089الًخحطَيا
ابملئةاامنالًخحاٍنالًلكيالملفرسازلرخةاجالس خلولءالٌَفؼي .ا
لزلرليساكداأأسِماتًس حةا08,9ا
ّ
وًؼِرالًضاامناُذلالجلدولا أأناكميةا()R2اًالحندلرال ألحاديا(جالس خلولءاجالحامتؾي)ااااا
جساويا،0,018ا أأيا أأ ّنالشلاكءاجالهفـايلاكداأأسِمتاتًس حةا01,8اابملئةامنالًخحاٍنالًلكيا
لملفرسازلرخةاجالس خلولءاجالحامتؾي .ا
ّ
نٌلاخاءتاكميةا()R2اًالحندلرال ألحاديا(جالس خلولءاؿىلالملمخَاكت)اجساويا،0,059ا
الملفرس ازلرخةا
أأي ا أأ ّن الًخحطَي الزلرليس اكد ا أأسِم اتًس حة ا %05,9امن الًخحاٍن الًلكي ّ
جالس خلولءاؿىلالملمخَاكت.ا ا
2

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة ا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئر
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و أأما اكمية ا( )R2اًالحندلر ال ألحادي ا(جالس خلولء الجلًيس) اجساوي ،0,097ا أأي ا أأ ّنا
ابملئةامنالًخحاٍنالًلكيالملفرس ازلرخةاجالس خلولءا
لًخحطَيالزلرليساكداأأسِماتًس حةا 9,7ا
ّ
لجلًيس .ا
ًخخني امن الجلدول( )6اأأن اٌَخحطَي الزلرليس اكدرة اثًدؤًة اؿىل ادرخة اجالس خلولءا
لملدريس ،احِر اتَلت اكمية اتُذا ا( )βا( ،)-0,199اويه ادلةل الحطائَا اؾيد امس خوىا
دلةل،0,05ا أأيا أأ ّن ازايدةاوحدةامـَارًةايفادرخةالًخحطَيالزلرليس اًلاتهل اهلصاو ّ
ثل را
ب 0,199اوحدة امـَارًة ايف ادرخة اجالس خلولءالملدريس ،اولًـى احصَح ،افالرثفاع ايفا
مس خوىالًخحطَيالزلرليساًؤدىالىلاهلصايفاجالس خلولءالملدريس،انٌلا أأناثدينامس خوىا
لًخحطَي الزلرليس اًؤدى الىل ازايدة ايف اجالس خلولء الملدريس .اوميىن انخاتة امـادةل الًخمنرا
لملدريساؿىلالًشكالًخايل :ا
جالس خلولءالملدريسا=ا-228,02ا0,199ا(لًخحطَيالزلرليس) ا
نٌل اًؼِر امن الجلدول ا أأن اٌَخحطَي الزلرليس اكدرة اثًدؤًة اؿىل ادرخة اجالس خلولءا
لجلسمي،احِراتَلتااكمية اتُذاا()βا(،)-0,008اويهادلةلالحطائَااؾيدامس خوىادلةلا
 ،0,00ا أأي ا أأ ّن ازايدة اوحدة امـَارًة ايف ادرخة الًخحطَي الزلرليس اًلاتهل اهلص او ّ
ثل را
تػػػ 0,008اوحدة امـَارًة ايف ادرخة اجالس خلولء الجلسمي ،اولًـى احصَح ،افاًزايدة ايفا
مس خوىالًخحطَيالزلرليسااًؤدىالىلاهلصايفاجالس خلولءالجلسمي،انٌلا أأناجالخنفاضايفا
مس خوى الًخحطَي الزلرليس ا اًؤدى الىل ازايدة ايف اجالس خلولء الجلسمي .اوميىن انخاتةا
جالس خلولءالجلسمياؿىلالًشكالًخايل :ا
ااااااجالس خلولءالجلسميا=ا-08,572ا(0,008لًخحطَيالزلرليس) ا
وًؼِرا أأًضاامنالجلدولا أأن اٌَخحطَيالزلرليساكدرةاثًدؤًةاؿىلادرخةاجالس خلولءا
لٌَفؼي،احِراتَلتااكميةاتُذاا()βا(،)-0,015اويهادلةلالحطائَااؾيدامس خوىادلةلا
،0,00ا أأيا أأ ّن ازايدةاوحدةامـَارًةايفادرخةالًخحطَيالزلرليساًلاتهل اهلصاو ّ
ثل ر ابا
0,015اوحدةامـَارًةايفادرخةاجالس خلولءالٌَفؼي،اولًـى احصَح،افاًزايدةايفامس خوىا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة ا
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وًؼِرا أأًضاامنالجلدولا أأناٌَخحطَيالزلرليساكدرةاثًدؤًةاؿىلادرخةاجالس خلولءا
لجلًيس،احِراتَلتاكميةاتُذاا( )βا(،)-0,100اويهادلةلالحطائَااؾيدامس خوىادلةلا
 ،0,05ا أأي ا أأ ّن ازايدة اوحدة امـَارًة ايف ادرخة الًخحطَي الزلرليس اًلاتهل اهلص او ّ
ثل را
تػػ 0,100اوحدة امـَارًة ايف ادرخة اجالس خلولء الجلًيس ،اولًـى احصَح ،افاًزايدة ايفا
مس خوىالًخحطَيالزلرليسااًؤدىالىلاهلصايفاجالس خلولءالجلًيس،انٌلا أأناجالخنفاضايفا
مس خوى الًخحطَي الزلرليس اًؤدى الىل ازايدة ايف اجالس خلولء الجلًيس .اوميىن انخاتةا
جالس خلولءالجلًيساؿىلالًشكالًخايل :ا
جالس خلولءالجلًيسا=ا29,02ا-ا0,100ا(لًخحطَيالزلرليس)
ًخنبامناخدول()6ا أأهَالاًوخداكدرةاثًدؤًة اٌَخحطَيالزلرليساؿىلاجالس خلولءاؿىلا
لملمخَاكتاحِراخاءتاكميةاتُذاا()βا(،)-0,217اويهاك رادلةلالحطائَااؾيدامس خوىا
دلةلا0,05؛اوؿَََاميىنالًلولااتبأنالًفرضاحملق .ا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة ا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئر
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جم ةلالًخل راجالحذػػػػػػػػػػٌلؾياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالًـػػػػػػػػػػػددالًسادس

لًخحطَيالزلرليس اًؤدىالىل اهلصايف اجالس خلولءالٌَفؼي،انٌلاأأناجالخنفاضايفامس خوىا
لًخحطَيالزلرليساًؤدىالىلازايدةايفاجالس خلولءالٌَفؼي.اوميىنانخاتةاجالس خلولءالٌَفؼيا
ؿىلالًشكالًخايل :ا
جالس خلولءالٌَفؼيا=ا-08,572ا0,015ا(لًخحطَيالزلرليس) ا
وًخخنيا أأًضاامنالجلدولا أأن اٌَخحطَيالزلرليساكدرةاثًدؤًةاؿىلادرخةاجالس خلولءا
جالحامتؾي،احِراتَلتااكميةاتُذاا()βا(،)-0,172اويهادلةلالحطائَااؾيدامس خوىادلةلا
،0,00ا أأيا أأ ّن ازايدةاوحدةامـَارًةايفادرخةالًخحطَيالزلرليساًلاتهل اهلصاو ّ
ثل ر اباا
 0,172اوحدة امـَارًة ايف ادرخة اجالس خلولء اجالحامتؾي ،اولًـى احصَح ،افاًزايدة ايفا
مس خوىالًخحطَيالزلارليسااًؤدىالىل اهلصايفاجالس خلولءاجالحامتؾي،انٌلا أأناجالخنفاضا
يفامس خوىالًخحطَيالزلرليسااًؤدىالىلازايدةايفاجالس خلولءاجالحامتؾي.اوميىنانخاتةا
جالس خلولءاجالحامتؾياؿىلالًشكالًخايل :ا
جالس خلولءاجالحامتؾيا=ا-66,095ا0,172ا(لًخحطَيالزلرليس) ا

يفالملدرسةالجلزلئرًةا()Bullyingاحتََياػاُرةاجالس خلولءاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

منامٌؼورالًـَاديافَلداك راتال ألزمةالملؤسساثَةاولًفردلهَةامناثوزًؽاجالضعرلابتا
لملرثحعةاابملدرسة،اففيالًولكؽاميىنا أأناحىونالملدرسةاموضوع اٌَرص أ
لعاأنرثامنا أأناحىونا
ساحة اهل .اًلد الحهتد الخملخطني ايف اظة اهف ال ألظفال اولملرلُلني اوؿٌَلء الًيف اخاللا
لًيطفالًثاينامنالًلرنالًـرشٍناؿىلالزحاتا أأنالًفشيالزلرليساوضـوابتالًخـملامرحـٌِلا
ُوا أأناظفيالاًخخَصامنامـاانثَااؾيدااببالملدرسةاذمااجيـهلاك رامس خـداٌَخـمل.اواندرلا
ماااكنالُامتماثس رالملدرسةاًخفس راجالضعرلابت.ا أأماالًَومافلدازلداجالُامتماابًخياكظاتنيا
لملدرسةاوحاحِاتال ألظفالافامياخيصاؿدمال ألخذاتـنياجالؾخحاراالًخبأكملالخلاصااب ألظفالا
لشلٍناًلالاؾهنما"ذوياجالحذَاخاتالخلاضة"ا أأوافامياخيصالًـيفالشلياٌرسياتدلخيا
لملؤسسات.احِراكاًحاامااثـخربالملدرسةاامكوضوعارصلعااومـاانةاابًًس حةاٌَعفياووشاُدا
ؿىلالخذاللامؤسسايت.اوابًخايلافانالًضلوطالملدرس َةاو أأزمةالًثلةاًل رلنامناؿالكاتا
ل ألظفال ادلخي اٍلوؿاهتم ،اومؽ ا أأكرلهنم ،الًرلشدٍن ،ا أأابءمه او امـَمهيم .اوؿىل اُذل ا أأساسا
ٌرسياجالس خلولءايفالملدرسة (Catheline N, 2009, P84) .ا
لنالملدرسةاماكنايفاكاًةال ألمهَةاٌَخًش ئةاجالحامتؾَةاابًًس حةاحلَاةالًعفياحِراجيدا
فهيا امناذج امن اتني ا أأكرلهَ اونذكل امن اتني الًرلشدٍن ،افاًعفي الشلي امل اٌس خوؾة الًيؼما
حِدل ،اومل اًخلدي اجالحداط ،او /أأو اًُ اهل الهامتء ا أأرسي اميىن أأن اٍىون اؾرضة اٌَفشيا
لملدريساوكداًًشبأ ازلًَاشـوراابلكطاءامنالجملمتؽاثسخةاذكل.اوُذلالًشـوراُوا أأحدا
خذورالٍمتردازلىاال ألظفالالملرلُلني.الًفشيالملدريساُواسخةااكمياًسوكالًـيَفا ألنا
لملؤسسةاجشِراًخاكفؤالًفرصاوؿدمالًيجاحاًـينا أأنالًعفياملامييحاًيفسَاجالماكهَات،ا
فِؤلءالًعَحةازلهيما أأساسااجتارباسَحَة،افِماًـاٌشوناثوحر أ
لتااأنرثامنالملخـةايفالًحُئةا
لملدرس َةامثيالًـالكاتالًسُئةامؽ ازمالهئماومـَمهيم،اابلضافةالًيخاجئالزلرلس َةالًسُئةا
).(Agnew,2000انٌلا أأنالًفطيالزلرليساُواماكناميىنا أأناثؼِرافَِالًسَواكتالًـيَفة
ثسخة اجالذلل الًَوسم امن اظرف الًعَحة اولملـَمني اوثسخة اك ةل اجالحرتلم اولًخلدٍرا
)(Gabucci L et al, 2007, P14 ).(Debarbieux, 1999
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;(August & Garfinkel, 1989; Barkley, DuPaul & Murray, 1990
Edelbrock et al., 1984; Kuehne, Kehle & McMahan, 1987; Zental, 1990).ا
وٍرثحطاازلهيماضـفال ألدلءالملدريساابضعرلابتاسَوهَةا (Frick, Kamphaus, Lahey
) .& Loeber, 1991انٌلاًؤندا) Stormont (2001اأأنالحدىالًؼو أ
لُراأنرثالهدشارلاتنيا
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فاًـولمي الًفردًة يه اؾولمي احرثحط اابًفرد الًـيَف اوجش ر الىل الخلطائص الًيفس َةا
وجالهفـاًَةازلًَ ولًيتاثدفـَ الىلالًـيفا أأيا أأنالًسَوكالًـيَفازلىالًعالب كداٍىونا
رلحـاالىلالًحياءالًيفيس وجالهفـايلاوخطائصالًشخطَةازلًَ،اوٍرىالًحاحثوناأأناُياكا
لرثحاظ ًا اتنيالًسَوكالًـيَفاومس خوىالشلاكء وجالهدفاؾَةازلىال ألفرلد ،فاشلٍناًـاهونامنا
لًفشيالزلرليساٍىونامس خوىالزللفـَةازلهيمامرثفؽ اولشلياتدورٍ اًؤدياهبمالىلالًـيف
(.ؿالءالًرولشدة،ا،2000اصا)0650ا
ؿادة اما اٍمتزي الًخالمِذ الشلٍن اًـاهون امن الضعرلب اهلص اجالهدداٍ امؽ افرط الحلرنةا
 TDA/Hامن اضـف ايف ال ألدلء الملدريس ،اويف انث ر امن ال ألحِان اًوضـون ايف ا أأكساما
أ
خاضةاومهاأنرثالس خخدلماازلروسالخلطوضَةاملارهةاابًخالمِذال ألخرٍن ا

ل ألظفالالشلٍناًـاهونامناهلصاجالهدداٍامؽافرطالحلرنةاُوالًسَوكالًـدولينالشليالملرثحطا
تلوة امؽ الًرفظ امن الًلدي ال ألكرلن ،احِر امت الًخبأهَد اؿىل اأأهنم ادلمئا ال ألولئي ايف اتد أأا
لملشاحرلت اولخلطومات .اوفلا اًِذٍ الزلرلسة افان امـؼم اُؤلء الًطلار( )%62اًحدونا
لخذاللتاُامةاؿىلالملس خوىاجالحامتؾياملارهةاابًطلارال ألخرٍن(،)%02انٌلاًؼِرازلهيما
هلص ايف الثلان الًسَواكت اجالحامتؾَة المللدوةل ،افـىل اسخِي الملثال :ايف احالت الًرصلعا
ًخرصفوناجىث رامنالًـيفاواكََيامنالًودامؽاجالدؿاءا أأهنمال ألفضي،افِمالنرثاخدلؿاااااااااااا
(قشاشني)،او أأنرثاهلدلا ألكرلهنماو أأكياثولضال (Juneau J & Boucher L P, 2004, P46) .ا

لخلامتة:ا ا
وشفت ُذٍ لزلرلسة ؾن ثولخداجالس خلولءا أأواػاُرةالًخمنر ايفالملدرسةالجلزلئرًةا
ويهاهوعامنا أأهولعالًـيفالملشاعايفالملدلرساتنيال ألكرلن .لًـالكةاتنيالًخحطَيالزلرليسا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة ا
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وجالس خلولء احِرا أأػِرتاؾنالماكهَةالًخًدؤاؾناػاُرةاجالس خلولء،اوذكلامناخاللا
لخنفاضالًخحطَيالزلرليس.احِراثحنياأأنالخنفاضامس خوىالًخحطَيالزلرليساًدفؽاالىلا
للكدلم اؿىل اسَوك اجالس خلولء .اوًِذل افلد اثوضَت الزلرلسة الىل اهخاجئ اخد ارممة احِرا
حددتامذل رلتاخدًدةايفالًفرد.اشللالكرتحالًـدًدامنالًحاحثنيالملشارالٍهيماثلرٍراجمَ ا
لًساملةايفانيدل ا) (Canada Safety Council,n.dاتـظالحلَولالًيتاميىنا أأناثخخذُاا
لدلرةالملؤسساتاللأاكدميَةاٌَحدامنالهدشاراػاُرةاجالس خلولءاومـاجلهتاالناوخدت،او أأولا
ُذٍالحلَولاجالؿرتلفاتوحودامشلكةاجالس خلولء،اومنامثاثوف رالرشادالحامتؾي اٌَضحاايا
حبَراجيدونامناٌسمؽاملشالكِماوشاكوهيم،اوٌساؿدمهاؿىلاتياءالجتاُاتالجياتَة،اوكدرةا
ؿىل احتمي اسَوهَات اجالس خلولء .انٌل اميىن اٌَمؤسسة اللأاكدميَة اثعوٍر اس َاسات اضدا
جالس خلولءاولًـمياؿىلامٌاكش هتاامؽالًـامَنياوثـزٍزاثعحَلِا،احبَراًمتاثليصا أأياموكفا
أأو الهتام اابلس خلولء اابًرسؿة الًالزمة ا( .(Fogg.2008ا(دلل اَلي الًزؾيب ،ارزلن اؿًلا
رمَدلت،ا،2000اص )19ا

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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لملرلحؽ :ا

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة ا
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 -0محزة اؾحدالًىرمي الًرابتـة( :)2005امـوكات الًخحطَي الزلرليس ازلى اظَحة الًثاهوًة الًـامة ا(لًخوحهييي) امن اوهجة اهؼر الًعَحةا
لًياحجنياوك رالًياحجنياو أأوًَاءا أأمورمه،الجمل ةلال ألردهَةايفالًـَومالًرتتوًة،اجمسل،00اؿدد1،2005ا-285،ا،100
ا http://journals.yu.edu.jo/jjes/Issues/2015/Vol11No3/3.pdfا
 -2حٌانا أأسـداخوج(:)2002الًخمنرالملدريساوؿالكذَاابملِارلتاجالحامتؾَةازلىاثالمِذالملرح ةلاجالتخدلئَةامبدًيةاخدةاابملمَىةالًـرتَةا
لًسـودًة،اجم ةلالًـَومالًرتتوًةاولًيفس َة،الجملسلا،01الًـدد،0ادٌسمربا،2002اصاص-087ا،208
http://search.shamaa.org/PDF/Articles/BAJepsc/24JepscVol13No4Y2012/6JepscVol13No4Y2012.pdfا ا
 -1دللاَليالًزؾيباوارزلناؿًلارمَدلت(ا:)2000اسَوهَاتالًخمنرالًيتاميارسِاالًـامَونايفالملؤسساتاللأاكدميَةايفال ألردناولًـولميا
لملرثحط اهبا(درلسة احاةل ا) ،الجمل ةل الزلوًَة اًلأحباث الًرتتوًة ،اخامـة اللمارلت الًـرتَة الملخحدة ،الًـدد ا ،51اضص60-12ا
 http://www.cedu.uaeu.ac.ae/journal/issue35/ch2_35ar.pdfا
ًخ
أ
 -0رمي اَلد اضاًي الًزؾيب( :)2005ادرخة اوؾي الًعاًحات الملخدرابت اتبأس حاب اػاُرة ال منر ايف الًطفوف الًثاًثة اللوىل اولحرلءلهتنا
ٌَخطدياًِا،ااجم ةلاخامـةالًلدسالملفذوحةاًلأحباثاولزلرلساتالًرتتوًةاولًيفس َة،الجملسلالًثاًر،اعا،02اجرشٍنال ألولا،2005ا
 http://www.qou.edu/arabic/magazine/journal_Edu/issued3_12/research6.pdfا
 -5ش رلزالجرلُمياضحَحات،اؿدانناًوسفالًـخوم(:)2001اأأشاكلاجالس خلولءاوؿالكهتاااب ألمنالًيفيساولزلمعالًـاظفي،اجم ةل خامـة
لًشاركة ٌَـَوم للوساهَة وجالحامتؾَة،اًوهَو،2013اصاصا087-061ا،
اhttp://www.sharjah.ac.ae/en/Media/Publications/JournalH
 SS/Documents/V10/N1/Shiraz%20Subihat.pdfا
ًخ
أ
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للؿدلدًة،ا http://scholar.cu.edu.eg/sites/default/files/drasem/files/jm_lqhr.pdfا
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 ISSN (0021ا
ًخ
 -8ؿًلاموىسالًطححَني،اَلدافرحانالًلضاةا(:)2001اسَوكال منراؾيدال ألظفالاولملرلُلنيا(مفِومَااأأس حاتَااؿالخَ)ا،الًعحـة
ل ألوىل،اخامـةاانًفالًـرتَةاٌَـَومال ألمٌَة،الًرايض،الملمَىةالًسـودًةا ا
 -9كسمالًوكاًةاول ألمنالًـموسم(ا:)2005امسامهةالزلركالًوظينايفاحمارتةالًـيفايفالًوسطالملدريساخمعطامدلخ ةلا،امدٍرًةال ألمنا
لًـموسماوجالس خـٌلل،اكِادةالزلركالًوظين،ا اوزلرةالزلفاعالًوظين،الدلِورًةالجلزلئرًةالزلميلرلظَةالًشـحَةhttp://www.inre-
 dz.org/%5Cimages/stories/doc2015/gendarmerie.pdfا
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