ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاأا.اأمالخل راصلرلهةا-خامـةاأمالمحوليق-الجلزلئر

لمخحرشالجلًيسايفالموسطالملدريساوثبز رٍاؿىلالمخفاؿلاا
جالحامتؾيا لخلالملدرسة ا
ااااا( رلسةامِدلهَةامـَيةامناثومَذلتااثهوًةاَلداجناؾحدالمرزلقا-ؿنياوسارةاوالًةالجلوفة )-ا
لملوخط :ا
هدٌاولامناخاللاُذٍالدلرلسةاػاُرةالمخحرشا
لجلًيس ،اولمخبز ر الذلي احتدزَ اؿىل امعوَة المخفاؿلا
جالحامتؾي ا خل الموسط الملدريس ،امن الخلا
لمكضفاؾٌلاحيدثا لخلالمثاهوايت،احِراثعركٌاا
لىل المخحرش الجلًيس امن اخالل اثـرًفَ ،اوظرحا
أصاكهل؛ اأما المخفاؿل اجالحامتؾي افذياوميا افَِ اثـرًفَا
ورشوظَ اولمـمواَات اجالحامتؾَة؛ اأما اابمًس حةا
نوجاهة الملَدلين افلد امتت الدلرلسة ايف الحدىا
اثهوايتالجلوفة،اوكدرتالمـَيةاتثالزنياثومَذة،اوكدا
مت اجالؾامت اؿىل اأ لة اجالس خخِان ايف امجؽ المحَاانتا
وثوظوياامناخاللالدلرلسةالىلاٍلوؿةامنالميخاجئا
مناتُهنااأناأنرثاأهولعالمخحرشالهدضارلاُوالمخح ارشا
لنوفؼي اوك ر النوفؼي ،اوتًسة اضئَ ةل اخدل اجندا
لمخحرشالجلسدي،اولناأكوحَةالملخحرصنيامنافئةا
لمخالمِذاثوهيمافئةالمـٌللاوأخ رلاللساثذة،اابمًس حةا
نوفرضَات المفرضَة اللوىل امل اثخحلق احِر اثوخدا
ؿالكة اظر ًة اضـَفة اتني المخحرش الجلًيسا
ولمخـاون،اابمًس حة انوفرضَةالمثاهَةاملاثخحلق احِرا
وخداأهنااثوخداؿالكةاظر ًةاضـَفةاتنيالمخحرشا
لجلًيس اولمخكِف اأما اابمًس حة انوفرضَة المثامثةا
فذحللتاحبَراثوخداؿالكةاظر ًةامذوسعةالملوةا
تنيالمخحرشاولمرصلع .ا
لملكٌلتالملفذاحِة :المخفاؿلاجالحامتؾي،المخحرشا
لجلًيس.ا ا

ا

Abstract :
this study, we examine the
phenomenon of sexual harassment and
the impact it has on the process of social
interaction in the middle of the school,
in order to discover what is happening
within the secondary schools, where we
discussed sexual harassment through its
definition and the introduction of its
forms; the social interaction dealt with
its definition, The sample was estimated
at 30 students, and the questionnaire
was used to collect data. The study
found that the most common types of
harassment were verbal and nonverbal
harassment and in very small numbers
we find physical harassment, The
majority of the harassed students they
followed by the class of workers and
finally the professors, For hypotheses,
the first hypothesis has not been
achieved where there is a weak positive
relationship between sexual harassment
and collaboration,
The second
hypothesis was not realized, as it was
found that there was a weak positive
relationship between sexual harassment
and adaptation, For the third
hypothesis, it was achieved so that there
is a moderately strong relationship
between harassment and conflict.
Keywords: social interaction, sexual
harassment.
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لمخحرشالجلًيسايفالموسطالملدريساوثبز رٍاؿىلالمخفاؿلاجالحامتؾيا لخلالملدرسةاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ملدمة ا
ثـخرب الملدرسة الحدى الملؤسسات اجالحامتؾَة ،الميت اأوخدت امن الخل الملِام امبِمةا
لمخًض ئةاجالحامتؾَة،احِــراثخكػػونامناٍلوؿةامذاكمـلامنالمخالمِــذاوللساثذةاولمـمــال،ا
لحـــلالملِــــاماتػػػػػػدورُااؿوػىاأمتاوخَ،اوأزياءامعوِااُذلافاناجالحذاككالحلاظلاتنيا
للظػػرلفالملكوهـةامِـذٍالملػؤسسةاجالحامتؾِـة،احيدثاثفاؿالالحامتؾَا،اومبااأنالملدرسةايها
حزءامنالحملَطالخلاريج،افاهناامُستامبـزلاؾنالمؼولُرالمليدرشةاتَ،ا اومن اتنياُذٍا
لمؼولُر اجند اػاُرة المخحرش الجلًيس ،الميت اثؼِر ايف اللوساط الميت اهبا الخذالط اتنيا
لجلًسني،اوثـخربالملدرسةالمثاهوًةافضاءاخعةامؼِوراُذٍالمؼاُرة،اوؿوََافانالالصاكلا
لملعروحااكمخايل :ا
ُلاًؤثرالمخحرشالجلًيساسوحااؿىلالمخفاؿلاجالحامتؾيا لخلالموسطالملدريس؟ ا
وًيدرجاحتتالمدساؤلالمرئُيساٍلوؿةاأس ئ ةلاويه:ا ا
ا-1اُلاًؤ يالمخحرشالجلًيسالىلاضـفالمخـاونا لخلالموسطالملدريس؟ ا
ا -2اُل اًؤ ي المخحرش الجلًيس الىل اظـوتة احكِف المخومَذلت ا لخل الموسطا
لملدريس؟ ا
ا-3اُلاًو يالمخحرشالجلًيسالىلالمرصلعا لخلالموسطالملدريس؟ ا

 -1لمفرضَات :ا
-1-1المفرضاَةالمـامة :ا
ًؤثرالمخحرشالجلًيساسوحااؿىلالمخفاؿلاجالحامتؾيا لخلالموسطالملدريس .ا

-2-1المفرضَاتالجلزئَة :ا
ا-1اًؤ يالمخحرشالجلًيسالىلاضـفالمخـاونا لخلالموسطالملدريس .ا
ا-2اًؤ يالمخحرشالجلًيسالىلاظـوتةاحكِفالمخومَذلتا لخلالموسطالملدريس .ا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسكرة ا
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ا-3اًؤ يالمخحرشالجلًيسالىلاػِورالمرصلعا لخلالموسطاالملدريس .ا

 -2أمهَةالدلرلسة :ا

 -3أُدلفالدلرلسة :ا
 -1لموكوفاؿىلاولكؽالمخحرشالجلًيسا لخلالموسطالملدريس.
 -2لموكوفاؿىلاثبز رالمخحرشالجلًيساؿىلالمخفاؿلاجالحامتؾيايفالموسطالملدريس.
 -3لموكوفاؿىلاثبز رالمخحرشالجلًيساؿىلالمخـاونا لخلالموسطالملدريس.
 -4لموكوفاؿىلاثبز رالمخحرشالجلًيساؿىلاحكِفالمحياتامؽاحوالموسطالملدريس.
 -5الموكوفاؿىلاثبز رالمخحرشالجلًيساؿىلاػِورالمرصلعا لخلالموسطالملدريس .ا

 -4لدلرلساتالمساتلة :ا
ابمرحوعالىلالل تَاتالميتاثياومتاموضوعالمخحرشالجلًيس،اولمخفاؿلاجالحامتؾي،امتا
حرصاٍلوؿةامنالدلرلسات،الميتالس خفدانامهناايفا رلسدٌااُذٍامناخاللالخذَاراوتياءا
جالس امترة ،اولخذَار الملهنج الملياسة ،اوجالظالع اؿىل ال تَات الدلرلسة ،اوكد امقيا اؿىلا
ثعيَفِااؿىلالميحوالمخايل:ا ا
لدلرلسةاللوىل:ا رلسةا(اجنالمـريب،ا)2009ا ا
ور اجالخذالط ايف احعة المرتتَة المحدهَة اولمرايضَة اؿىل المخفاؿل اجالحامتؾي اؾيدا
ثالمِذالمعورالملخوسط .ا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسكرة ا
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حرحؽاأمهَةالدلرلسةالىلاظحَـةالملوضوعالذلياٍمتثلايفالمخفاؿلاجالحامتؾياولمخحرشا
لجلًيس احِر امن اخالل اُذٍ الدلرلسة اًمت المكضف اؾن المولكؽ الذلي اثـُضَ امؤسساثياا
لمرتتوًة،اابالضافةالىلالملاكهةالمِامةالميتاجضلوِاالملؤسساتالمرتتوًةاؿامةاولمثاهوايتاخاظةا
الحذولهئاامرلُلنيايفاظورالمخـملاابالضافةالىلاسِوةلالمخبثراابحملَط .ا

لمخحرشالجلًيسايفالموسطالملدريساوثبز رٍاؿىلالمخفاؿلاجالحامتؾيا لخلالملدرسةاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ُدفت الدلرلسة الىل :امـرفة ا ور اجالخذالط ايف احعة المرتتَة المحدهَة اؿىل المخفاؿلا
جالحامتؾي ادلى اثالمِذ المعور الملخوسط احسة امذل ر المليعلة ،اوكُدلف احزئَة ااكهتا
اكمخايل :امـرفة ا ور اجالخذالط ايف احعة المرتتَة اؿىل المخفاؿل اجالحامتؾي اتني المخالمِذا
حسةامذل رالجلًسا(ذهور-ذهور)(لانث-لانث)احسةالملياظقا(حرض-ارًف) .ا
مـرفةا وراجالخذالطايفاحعةالمرتتَةالمحدهَةاؿىلالمخفاؿلاجالحامتؾياتنياثالمِذا
لجلًسنيا(ذه اور-الانث)احسةالملياظقا(حرض-رًف) .ا
أمااابمًس حةانومهنجافلدامتالس خخدلمالملهنجالموظفي،اوحكوهتاؾَيةالدلرلسةامنا180ا
ثومَذاملسمنياؿىلاذهوراحرض،45الانثاحرض،45اذهورارًف،45الانثارًف،45اوكدا
لس خخدمالمحاحراأسووبالملـاًيةاك راجالحامتمَةاوهوعالمـَيةالمـمدًةايفالخذَارامفر لتا
لمـَية .1ا
أوخَالمض حَاتنيا رلسةا(جنالمـريب)2009،امؽا رلسدٌا:
لس خخدلماهفسالملهنجاوُوالملهنجالموظفي.

ا

 ؾَيةالدلرلسةاثالمِذالملدلرس.
 لس خخدلماأسووبالملـاًيةاك راجالحامتمَةايفالخذَارامفر لتالمـَية .ا
أوخَاجالخذالف :ا
 هوع المـَية اابمًس حة ادلرلسدٌا الس خخدمٌا اؾَية اهرة المثوج ،اابمًس حة اندلرلسةا
لمساتلةالس خخدلمالمـَيةالمـمدًة.
 هوعالجلًساابمًس حةادلرلسدٌاامتثلايفالالانثافلط،اابمًس حة اندلرلسةالمساتلةا
حتوياؾَيةالدلرلسةالجلًسنيامـا.
 لخذالفالملس خوىالدلرليسا رلسدٌااموهجة انومس خوىالمثاهوي،اأمااابمًس حةاا
ندلرلسةالمساتلةافلدامتالؾامت اثالمِذاجالنٌلمَة.
لدلرلسةالمثاهَة:اا(ألامرل ،ا)2004

ا
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أوخَالمض حَ:اتنيا رلسةا(ألامرل ،ا)2004او رلسدٌا .ا
 لس خخدلماأسووبالملـاًيةاك راجالحامتمَة .ا
أوخَاجالخذالف :ا
 لس خخدلمالمـَيةالمـمدًةايفالمللاتلالس خخدمٌااؾَيةاهرةالمثوج.
 لس خخدلمالملهنجالمخجرًيبايفالمللاتلالس خخدمٌاالملهنجالموظفي.
لدلرلسةالمثامثة:ا رلسةا(حاجاؿًل،ا .)2014ا
ثبز رالمخحرشالجلًيساؿىلاجالس خلرلرالملِين انومرأةالمـام ةل:ا رلسةامِدلهَةاتوالًيتا
ثزيياوزواوتومر لس .ا

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسكرة ا
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لثرالس خخدلم اجرلمجاابلمـابالحلرهَةاوللمـاباجالحامتؾَةاولخملخوعةايفاحمنَةالمخفاؿلا
جالحامتؾيادلىاأظفالالمرايضاتـمر(ا)6-5اس يولت .ا
ُدفتالدلرلسةالىل:المكضفاؾنالثراجرلمجاابلمـابالحلرهَةاوللمـاباجالحامتؾَةاوا
(لحلرهَةاوللمـاباجالحامتؾَة)ايفاحمنَةالمخفاؿلاجالحامتؾيادلىاأظفالالمرايضاتـمرا()6-5ا
س يولتاثضلكاؿام/اوحسةالجلًس .ا
لمللارهة اتني الثر اجرلمج اابلمـاب الحلرهَة اوللمـاب اجالحامتؾَة او(لحلرهَة اوللمـابا
جالحامتؾَة)ايفاحمنَةالمخفاؿلاجالحامتؾيادلىاأظفالالمرايضاتـمرا()6-5اس يولت اثضلكا
ؿام/اوحسةالجلًس .ا
ثعممياأ لةاملِاسالمخفاؿلاجالحامتؾيادلىاأظفالالمرايضاتـمرا()6-5س يولت .ا
ابمًس حةاملهنجالدلرلسةافلدالس خخدمالمحاحرالملهنجالمخجرًيبايفا رلس خَ،اأمااؾنا
ؾَيةالدلرلسةافذكوهتامنا 60اظف ًال اوظف ةل،اابس خخدلماأسووبالملـاًيةاك راجالحامتمَةا
لمـمدًة ،احِر اكسمِم الىل ازالث اٍلوؿات الك اٍلوؿة احتوي ا 12اذهر او 8الانث ،اأماا
ابمًس حةامل لةافلداكامالمحاحراتخعممياملِاسانوخفاؿلاجالحامتؾي .2ا

لمخحرشالجلًيسايفالموسطالملدريساوثبز رٍاؿىلالمخفاؿلاجالحامتؾيا لخلالملدرسةاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ُدفت الدلرلسة الىل احفط المفروق ايف المخحرش الجلًيس ا(سووهَات الملخحرش)ا
وجالس خلرلر الملِين اوفلا املخل رلت المسن اولملؤُل المـومي اوس يولت الخلربة ادلى اؾَية امنا
لمـامالتاابملعاعالمعحياتوالاييتاثزيياوزواوتومر لس،اوكدامتالس خخدلمالملهنجالموظفيا
يفالدلرلسة،اأمااؾنالل لةافلدامتالس خخدلماجالس خخِاناواملِاس،اأمااؾناؾَيةالدلرلسةا
فذحويا100اؿام ةلامتالخذَارُناتبسووبالملـاًيةاجالحامتمَةا-لمـَيةالمعحلِةالمـضولئَة .3-ا
أوخَالمض حَ:اتنيا رلسةا(حاجاؿًل)2014،او رلسدٌا ا
 لس خخدلماهفسالملهنجايفالدلرلسةالملهنجالموظفي.
 لس خخدلماهفسالل لةاجالس امترة.
أوخَاجالخذالف :ا
 جالخذالف ايف اأسووب الملـاًية اجالحامتمَة -المعحلِة المـضولئَة/-لملـاًية اك را
جالحامتمَةا-اهرةالمثوج.
 جالخذالف ايف امِدلن الدلرلسة افئة المـامالت اتلعاع المعحة/فئة اثومَذلتا
كعاعالمرتتَة ا

 -5لمخـارًفالالحرلئَةاندلرلسة :ا
 -1لمخحرشالجلًيس:ا
ُوالكامااًعدرامناأمفاظاأواأفـالامناظرفالحدالذلهوراثومَذلااكناأواأس خاذاأوا
لحدالملوػفنيا لخلالمثاهوًةاهيدفامناورلئَالص حاعاقرٍزةاخًس َةاوًلاتلاجرفغالمخومَذةا
هل .ا

 -2لمخفاؿلاجالحامتؾي:ا
ُو امعوَة الحامتؾَة اثحا مَة امس مترة اتني اظرفني ا لخل الموسط الملدريس الو المثاهوًةا
حبَراًؤثراسووكالحدٌُلاؿىلاسووكالمعرفاللخر .ا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسكرة ا
خمربالمخل راجالحامتؾياولمـالكاتالمـامةايفالجلزلئر
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 -6لالظارالميؼرياندلرلسة :ا
-1-6المخحرشالجلًيس :ا

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسكرة ا
خمربالمخل راجالحامتؾياولمـالكاتالمـامةايفالجلزلئر
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جم ةلالمخل راجالحذػػػػػػػػػػٌلؾياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالمـػػػػػػػػػػػد المسا س

-1-1-6اثـرًفَ :ا
ًـرفالمخحرشالجلًيساتبهَ:ا"أياكولاأوافـلاحيملا الالتاخًس َةاجتاٍاخشطا
أخراًخبذىامناذكلاوالاٍرقةافَِ".ا ا
نٌلامتاثـرًفالمخحرشالجلًيساحسةالالؿالنالدلويلالمـاملياموكفالمـيفاضــدا
لمًساءاؿىلالهَا"صلكامناأصاكل المـيفالميتاًًذجاؾهناالؾخدلءاؿىلالمًساءامناخاللا
سووهَاتاولحضةاأوامضيَةاحتملاظحلةاخًس َة،اوثعدرامناخشطاهل اهفوذاؿىلاأخرا
ٍرفغاجالس خجاتة انورقحةاومعدرالمـيفاُيااانتؽامناللملاولمضَقالذلياحيدامناحرًةا
لمًساء".4ا ا
ثـرًفامَورلارٌيساواكرٍنامَيدهربج ا"وضاطاك رامرقوبافَِ،اًخضمنامالحؼاتا
نوجسداومضاًلاتاخًس َة،اوظوحاتاخًس َةامعحوتةاجهتدًدلت" ا
ثـرًفامٌؼمةالمضفافِةالدلومَة انوخحرش"سووكاك رامرقوبافَِاأواك راملدولاذلتا
ظاتؽ اخًيس اًخعف اابمـدلئَة اولمِجوم اولالحرلج ،اوًؤثر اؿىل اأ لء الملوػف ايف المـملا
ولمعحةاولملِيةاوهسةالمرزق" ا
وؾرفالمخحرشالجلاًيسامناخاللا رلسة انومرنزالملرصياحللوقالالوساناؿىلالهَا
"سووكاخًيسامذـمدامناكدلالملخحرشاوك رامرقوباتَامناكدلاحضَةالملخحرش،اثسخةا
لًذلء اهفيساأواخًيساأواتديناأواأخاليق،امنالملمكناأناحيدثايفالمـملاأوالمضارعاأوا
لملولظالت اأو الملؤسسات المخـوميَة اأو ايف اللماهن الخلاظة امثل الملزنل اأو ا لخل احمَطا
للرسة،اومنالملمكناأناٍكونالملخحرشافر اأواٍلوؿة،اوكداٍكونالملخحرشاهبماأفرل اأوا
ٍلوؿات".5ا ا

لمخحرشالجلًيسايفالموسطالملدريساوثبز رٍاؿىلالمخفاؿلاجالحامتؾيا لخلالملدرسةاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ثـرًفاصاتل اوأخرونا"لمخحرشالجلًيساًبخذاأصاكالامذـد ةاوخمخوفةامنالمخـح را
اكميؼرة الميت اًلعد اؿربُا المـمل المفاحش الو الحلاخات اوثوٌُلت اؿدولهَة اخارحة انوحَاةا
لمضخعَة" ا
ثـرًفاجليةالملساولة ا"تبهَاحدوثاتـغالمخعورلتالجلًس َةاك رالملرقوبافهياادلىا
لمفر الميتاًرتثةاؿوهياازاي ةارقحخَايفالحرلءالثعالاخًيساابمعرفاللخراسولءاثضلكا
صفِيياأوامناخاللالالثعالالجلسٌلين" .6ا
ثـرًف اأخر ا"ُو اٍلوؿة امن اللفـال اوللكولل الميت اثخضمن الىهتااكت اثس َعة الىلا
مضاًلاتاحا ةافدضملالمخومَحاتالنوفؼَةاولمخرصحياتالملومَةاوللفـالااكنومساولمخلدَلا
ولمخـرًغااكمعوراولمللاظؽالالابحِةاولمياكتاولملعطالجلًس َة" .7ا
مناخاللالمخـارًفالمساتلة اهالحغاأهنااجضرتكايفاٍلوؿةامنالميلاطاولميت اهور ُاا
نٌلاًًل :ا
 لمخحرشاُواٍلوؿةاأفـالاوأكوللاثعدراؾنالملخحرش.
 لمخحرش اصلك امن اأصاكل المـيف اوجالؾخدلء المعا ر اؾن الملخحرش اضدا
لملخحرشاتَ.
 الاٍكونالمخحرشاحترص ًاالالالذلااكنالمعرفالملخحرشاتَارلفضاانوفـلالمعا را
ؾنالملخحرش.
 لمخبز رالمسويبالذلياحيدزَالمخحرشالجلًيساؿىلالملخحرشاتَ.
-2-1-6اأصاكلالمخحرشالجلًيس :ا
ور تالمكث رامنالمخعيَفاتانوخحرشالجلًيسامناظرفالمـوٌلءاولخملخعنياهبذلالجملالا
مناتنياُذٍالمخعيَفاتاجنداحسةا رلسةامدحيةاأهنااظيفتالمخحرشالجلًيسالىلا ا
 -1سووكاخًيسامفؼي،اوًخضمنالمخـوَلاتاوللمفاظالجلًس َة.
 -2سووكاخًيساك رامفؼي،اوًخضمنالمخـح رلتالجلًس َةالمـدولهَة.
 -3سووكاخًيساحسدي،اولميتاحرثحطاثسوواكتالملالمسةالجلسدًةامثلالملرص.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسكرة ا
خمربالمخل راجالحامتؾياولمـالكاتالمـامةايفالجلزلئر
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ا-2-6المخفاؿلاجالحامتؾي :ا
-1-2-6اثـرًفالمخفاؿلاجالحامتؾي :ا
ًـرفَاَلدالميويباَلداؿًل:ا"مااحيدثاؾيدمااًخعلافر اأواأنرثا-اومُساابمرضورةا
لثعاالاما اي-اوحيدثاهدِجةاذلكلاثـدًلالمسووك" .9ا
ا"لمخفاؿل اجالحامتؾي امعوَة الحامتؾَة امس مترة اأكعاهبا اللفرل اوأ ولهتا المرئُس َة ايها
لملـايناولملفاُمي،اويهاابخذعارالكامااحيدثاؾيدمااًخعلافر لناأواأنرثاوحيدث اهدِجةا
ذلكلاثـدًلالواثلَ رايفالمسووك" .10ا
ثـرًف اسولوسون :ا"لمخفاؿل اجالحامتؾي اُو المـموَة الميت اٍرثحط اهبا اأؾضاء الدلاؿةا
تـضِم امؽ اتـغ اؾلوَا او لفـَا اويف الحلاخات اولمرقحات اولموسائل اولملاايت اولملـارفا
ومضاتَاذكل ا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسكرة ا
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ابالضافةالىلاُذلالمخعيَفاجنداثعيَفاأخراملاريافرلوس احِراظيفتاأصاكلا
لمخحرشايفاماًًل :ا
 -1سووكالالقولء.
 -2جالتزتلزالجلًيس.
 -3لتدلءاجالُامتمالجلًيساك رالملرقوبافَِ.
 -4لمخلكفالجلًيس.
 -5جالؾخدلءالجلًيسالملحارش.
وابمًس حة املُض َل ا ميون افلد اذُة الىل اأن افـل المخحرش اًخضمن اٍلوؿة امنا
لميتاتياءاؿوهيااخيخوفاصلكالمخحرشالجلًيساويه :ا
لمسووهَاتاو
ً
 -1لمخـوَلاتالجلًس َةالمضلكَة:امثلالملمزاابمـنياولميؼرةالمضِولهَة.
 -2لمخـوَلاتالجلًس َةالنوفؼَة:امثلالميكت،اللمفاظالجلًس َة.
 -3لمسووكالجلًيسالملـمتداؿىلالنومس.8

لمخحرشالجلًيسايفالموسطالملدريساوثبز رٍاؿىلالمخفاؿلاجالحامتؾيا لخلالملدرسةاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ثـرًفام رًل:اسوس ةلامذحا ةلاومس مترةامنالالثعاالتاتنيااكئينيالوساهَنياأواأنرثا
مًض ئنياثًض ئةالحامتؾَة" .11ا
"نٌلاؾرفاتبهَاؾحارةاؾنالمـالكاتاجالحامتؾَةاجبمَؽاأهولؾِاالميتاحكوناكاةمةاتوػَفهتاا
سولءاأاكهتاُذٍالمـالكاتاتنياخشطاوخشطاأخر،اأواحٌلؿةاوأخرى،اأواتنياحٌلؿةا
وخشط .ا
نٌلاؾرفاتبهَالمخلاءاخشطامؽاخشطاأخراأواٍلوؿةاأصخاصايفامعوَةامذحا ةلاجتـلا
ً
الك امهنٌلامـمتد ًل اؿىلاسووكاللخر،اأياٍكوناسووكالكامهنٌلالس خجاتةامسووكاللخر،ا
12
ومٌهباامِذلالمسووك،ايفالموكتاهفسَ"  .ا
مناخاللالمخـارًفالمساتلةالذلهراهور اتـغالميلاطالميتاجضرتكاهبا:
 ال احيدث المخفاؿل الال الذل اوخد اأظرلف المخفاؿل الميت احمتثل ايف اللفرل اأوا
لدلاؿات.
 لمخفاؿلامعوَةاثحا مَةاتنياأظرلفالمخفاؿل.
 لمخفاؿلامعوَةامس مترة.
ً ؤثرالمخفاؿلاؿىلالمسووكاجالفرل امناخاللاثـدًهل .ا
-2-2-6ارشوطالمخفاؿل :ا
وحسةاؾحداهللاالمرصدلناأور ارشوطالمخفاؿلاجالحامتؾيانٌلاًًل :ا
أوال :الالثعالاجالحامتؾي:اوًلعداتَالكرتلبافر اأواحٌلؿةامنافر اأواحٌلؿةاأخرى،ا
مناخاللاثلوَطالملسافاتاتولسعةاٍلوؿةامنالموسائلالميتاثيللاخمخوفاجالهعحاؿاتا
ولملضاؾر .ا
اثهَا:المخولظل:اوًـيناجالس مترلرًةايفالالثعالامفرتةازمٌَةاظوً ةل .13ا
ا
ا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسكرة ا
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 -7لدلرلسةالملَدلهَةاولحرلءلهتا :ا
-1-7الحرلءلتالدلرلسةالملَدلهَة :ا
-1-1-7الملهنجالملس خخدم:ا ا
متالس خخدلمالملهنجالموظفيايفالدلرلسة اهؼرلامعحَـهتاالميتاجس خوحةاوظفاػاُرةا
لمخحرش الجلًيس اولمخبز ر الذلي احيدزَ المخحرش الجلًيس اؿىل المخفاؿل اجالحامتؾي ا لخلا
لموسطالملدريس .ا
ابالضافةالىلالملهنجالموظفيامتالس خخدلمالملهنجالممكيالذلي اهندفامناخالهلالىلا
كِاسالمؼاُرةالملدروسةامناخاللالس خخدلمالالحعاءاتـدامجـياانوحَاانت .ا
-2-1-7الل ولت :ا
متالس خخدلماأ لةاجالس امترةامنالخلالحلعولاؿىلالمحَاانت،اومتاثلس ميِاالىلازالثا
حماوراللولاًخـوقاابمحَاانتالمضخعَة،اولمثايناًخـوقاابمخحرشالجلًيساولحملورالمثامرا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسكرة ا
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جم ةلالمخل راجالحذػػػػػػػػػػٌلؾياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالمـػػػػػػػػػػػد المسا س

-3-2-6المـموَاتاجالحامتؾَة :ا
حسةا(لمرصدلنا،ا:)2004اًـخربالمخفاؿلاجالحامتؾياتنياللفرل اسخِلامؼِورالحلَاةا
جالحامتؾَة،اومناخاللاُذلالمخفاؿلاثؼِرامياالمـموَاتاجالحامتؾَة،اوكداحاولالمـدًدامنا
لمـوٌلءاثعيَفالمـموَاتاجالحامتؾَة،اومناتنياُذٍالمخعيَفاتاجند :ا
ثعيَف اروس ا ROSSالذلي اًخضمن المـدًد امن المـماوَات اجالحامتؾَة :المخـاون،ا
لمرصلع،المخًض ئةاجالحامتؾَة،المخدرجاجالحامتؾي،اجالهدماج،المخحاؿداولمخفر امثاجتمداأوا
ثوكفالحلرلكاجالحامتؾي .ا
ثعيَف اابرك ا PARKاوت رحس ا :BURGESSاوحيوي اأرتـة امعوَات :المخكِف،ا
لهمتثل،المليافسة،اولمرصلع .ا
ثعيَف ااكمدل اتوجن ا Kimball youngا :اظيف المـموَات اجالحامتؾَة الىل افئخنيا
رئُس َدنياثيدرجاحتتالكامهنٌلاٍلوؿةامنالمـموَاتالجلزئَةاوٌُلالمخـارض،اولمخـاون .14ا

لمخحرشالجلًيسايفالموسطالملدريساوثبز رٍاؿىلالمخفاؿلاجالحامتؾيا لخلالملدرسةاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ًخـوقاابمخفاؿلاجالحامتؾي،اومتاجالس خـاهةاتربانمجا SPSSامنالخلالس خخرلجالجلدلولا
وحسابالمخكرلرلتاولمًسةاابالضافةالىلامـامالتاجالرثحاط .ا
-3-1-7اجماالتالدلرلسة :ا
 لجملالالمزماين:ا15احوًوَةا19الوتا.2017 لجملالالملاكين:ااثهوًةاَلداجناؾحدالمرزلقاؿنياوسارةا-والًةالجلوفة- لجملالالمخرشي:اثومَذلتااثهوًةاَلداجناؾحدالمرزق.ا ا-4-1-7المـَيةاوجممتؽالدلرلسة:ا ا
متثلاجممتؽالدلرلسةايفاثومَذلتااثهوًةاَلداجناؾحدالمرزلقاتـنياوسارةا-والًةالجلوفة -ا
هؼرل امـدم اثوفر الملـوومات الخلاظة اابجملمتؽ اللظًل اندلرلسة اوظـوتة الموظول الىلا
ثومَذلتالملدلرسةالمثاهوًةامزتلمنالدلرلسةامؽافرتةالمـع ةلالمعَفِة،افاهياالؾمتدانالس خخدما
ؾَية اهرة المثوج امن الخل الحلعول اؿىل امفر لت الدلرلسة اويف اللخ ر احتعويا اؿىل ا30ا
لس امترة،اولجلدولالمخايلاًعفاؾَيةالدلرلسة .ا
لجلدول:1اوظفالمـَيةامناخاللاللؾٌلراؿد اس يولتالدلرلسةالمخوزعاااااااااااااااااااااااااااا
ؿىلالمخخععاتاوظحَـةالنوحاس .ا
أؾٌلرالمخومَذلت ا
منا15اس يةافاكل ا
منا16الىلا18اس ية ا
منا19اس يةافبنرث ا
ؿد اس يولتالدلرلسة ا
منا3اس يولتافاكل ا
مناأرتؽاس يولتافبنرث ا
ثوزعالمخومَذلتاؿىلالمخخععات ا
أ يب ا
ؿومي ا
ثلين ا
ظحَـةامحاسالمخومَذلت ا
حمجحة ا
ك راحمجحة ا
لجملموع ا

لمخكرلر ا
 01ا
 20ا
 09ا
ا
 21ا
 09ا
ا
 10ا
 18ا
 02ا
ا
 28ا
 02ا
 30ا

لمًس حةالملئوًة ا
 3.3ا
 66.7ا
 30ا
ا
 70ا
 30ا
ا
 33.3ا
 60ا
 6.7ا
ا
 93.3ا
 6.7ا
 100ا

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسكرة ا
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-2-7اؾرضاوحتوَلاهخاجئالدلرلسة:ا
تـدامعوَةاثفرًفالمحَاانتاوؾرضِااخدومَ ًااخرحٌاامبجموؿةامنالميخاجئاميكناؾرضِااؿىلا
لميحوالمخايلا :ا
لجلدولا:2اؾرضاأهولعالمخحرشاولملخحرصنيايفالموسطالملدريس ا
لمرمق ا هوعالمخحرش ا

ا

هوعالملخحرصني ا لمًس حةالجلزئَة ا لمًس حةالملكَة ا

ا
ا
هـم ا
ا
ال ا

 43.33ا
 6.66ا

1ا

لملمز ا

2ا

لمللازالت ا

ا
هـم ا

3ا

للمفاظالحملرخة ا

ال ا
ا

زمِل ا
زمِل:اؿامل ا
زمِل:اؿامل:ا
أس خاذ ا

 3.33ا
ا

زمِل ا
ؿامل ا
زمِلاؿامل ا
زمِلاؿاملاأس خاذ ا

 46.7ا
 36.66ا
 6.66ا
 3.33ا
 6.66ا

ا
زمِل ا

 53.3ا

 40ا

 53.3ا
 46.7ا
 50ا

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسكرة ا
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جم ةلالمخل راجالحذػػػػػػػػػػٌلؾياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالمـػػػػػػػػػػػد المسا س

مناخاللالجلدول اهالحغاأناأؿىل اوس حة ايفامااثـوقاابمفئاتالمـمرًة ،امذولخدةايفا
لمفئةامنا16لىلا18اس يةا66.7اابملائة،اهؼرلالهناالمفئةالملـيَةاابدلرلسةالمثاهوًةاأمااأنرثامنا
 19اس يةامهامناس حقاهلمالؿا ةالمس يةاومهاتًس حةالكل 30اابملائة،اأماالكلامنا 15اس يةا
فِمامنااكنا خوهلمانومدرسةاجالتخدلئَةايفاسنا5اس يولتاومهاللكلاخدلا3.3ابملئة .ا
أماايفامااخيطاؿد اس يولتالدلرلسةافٌجداأناللكوحَةاتًس حةا70اابملائةامهامنافئةا
منا3اس يولتافاكلالهناامدةالدلرلسةالمفـوَةاابمثاهوًةاأماافئةامنا4اس يولتافبنرثافذحويا
لملـَدٍناوذللافٌجدُااتًس حةالكلامااًـا لا30اابملائة .ا
مناخاللالجلدول اهالحغاأنالمفئةالملامحةايهافئةالحملجحاتاتًس حةا 93.3اابملائةايفا
لمللاتلاجنداك رالحملجحاتاتًس حةا6.7اابملائةاوُذلارلحؽالىلاظحَـةالمليعلةالميتاثخولخداهباا
لملدرسةالمثاهوًةاولميتاحمتزياابحملافؼةا .ا

لمخحرشالجلًيسايفالموسطالملدريساوثبز رٍاؿىلالمخفاؿلاجالحامتؾيا لخلالملدرسةاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
هـم ا
ا
4ا

لالحياءاابمخلدَل ا

5ا

ثعف ر ا

6ا

ثـوَلات ا

7ا

وضؽالمَد ا

8ا

مالحلةا لخلا
لملؤسسة ا

9ا

لصاؿاتاخًس َة ا

 10ا

لجلووساتـَدالً ا

 11ا

لملرص ا

ؿامل ا
زمِلاؿامل ا
زمِلاؿاملاأس خاذ ا

ال ا
هـم ا

ا
زمِل ا
ؿامل ا

ال ا

 50ا
 40ا
 3.33ا

ا

هـم ا

زمِل ا
ؿامل ا

ال ا
هـم ا
ال ا

زمِل ا

هـم ا

زمِل ا
أس خاذ ا
زمِلاوؿامل ا

ال ا
هـم ا
ال ا
هـم ا
ال ا
هـم ا
ال ا
هـم ا
ال ا

 3.33ا
 3.33ا
 3.33ا

 56.7ا
 20ا
 3.33ا

ا
 20ا
 13.33ا
 3.33ا
 3.33ا

 20ا

ا
 16.7ا
ا
زمِل ا

 3.33ا
ا

زمِل ا

 3.33ا
ا

زمِلاوؿامل ا

 3.33ا
ا

 23.3ا
 76.7ا
 20ا
 80ا

ا

زمِل ا

 43.3ا

 80ا
 16.7ا
 83.3ا
 3.3ا
 96.7ا
 3.3ا
 96.7ا
 3.3ا
 96.7ا

ا

مناخاللالمًسةالمساتلةالذلهرافانالملخحرصنيايفالموسطالملدريساًـمتدوناؿىلا
لمخحرش الجلًيس النوفؼي اوك ر النوفؼي ا(لالحياءلت الجلسدًة) اثضلك اهح ر امسِوةل امعوَةا
لمخحرشاهبذٍالمعرًلةااأماالمخحرشالجلسديافاهَاكوَلاخدلاهؼرلامخولخدالمخومَذلتا لخلا
لموسطالملدريس.ا ا

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسكرة ا
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لجلدول:3المخفاؿلاجالحامتؾيايفالموسطالملدريس ا
لمخـاون ا
مساؿدةالملدٍراولمـٌللايفاحلالملضالكتا
لملخـولةاابمخالمِذ .ا
مساؿدةاللساثذةايفالمخحعَلالدلرليس .ا
مساؿدةالمزمالءايفاحلالمامترٍن ا
مٌاكضةالمزمالءايفامااخيطالدلرس ا
لملرلحـةامؽالمزمالء ا
لملساؿدةايفاأ لءالمولحداتامناظرفا
لمزمالء ا
لؿارةاولس خـارةالملرلحؽامنالمزمالء ا
لمخولظلامؽاللساثذةاؾيدالحلاخةالههيم ا
لجنازالمولحداتالملدرس َةاثضلكافر ي ا
ثلدميالميعحامناظرفاللساثذةاؾيدا
لحلاخة ا
مساؿدةالمزمالءايفاحلالملضالكتاك را
لدلرلس َة .ا

لالخاتة ا

لمًس حة ا

هـم ا
ال ا
هـم ا
ال ا
هـم ا
ال ا
هـم ا
ال ا
هـم ا
ال ا
هـم ا
ال ا
هـم ا
ال ا
هـم ا
ال ا
هـم ا
ال ا
هـم ا
ال ا
هـم ا
ال ا

 20ا
 80ا
 30ا
 70ا
 83.3ا
 16.7ا
 93.3ا
 6.7ا
 73.3ا
 26.7ا
 70ا
 30ا
 66.6ا
 33.3ا
 56.7ا
 43.3ا
 73.3ا
 26.7ا
 83.3ا
 16.7ا
 53.3ا
 46.7ا

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسكرة ا
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جم ةلالمخل راجالحذػػػػػػػػػػٌلؾياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالمـػػػػػػػػػػػد المسا س

أمااابمًس حةاملنرثالمفئاتالميتاثلوماتـموَةالمخحرشافٌجداأنالمزمالءامهاللنرثاحترصاا
ابمخومَذلت ،اوٍرحؽ اذكل الىلاظحَـة المـالكة الميت اجتمـِم اويه المزماةل ،اولموكت المعوًلا
لذلياًلضََالمخالمِذامؽاتـضِمالمحـغ،اثوهياافئةالمـٌللاومكناتًس حةاضئَ ةلاخدلاوأخ ر ًلا
فئةاللساثذة.ا ا
أمااابمًس حة انوخفاؿلاجالحامتؾيا لخلالمثاهوًةافميكنالمخـح راؾيَامناخاللاثوخَعياا
لالخاابتايفالجلدولالمخايل :ا

لمخحرشالجلًيسايفالموسطالملدريساوثبز رٍاؿىلالمخفاؿلاجالحامتؾيا لخلالملدرسةاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
لمخكِف ا
لمرقحةايفاجالهخلالالىلامدرسةاأخرى ا
جالمزتلماابحلضورايفالموكتالحملد اندلرلسة ا
لمخلَةاؾنالدلرلسة ا
حةالمخولخدامؽالمزمالء ا
جالمخلاءامؽالمزمالءاخارجاأوكاتالدلرلسة ا
وحو اأظدكاءامنا لخلالملدرسة ا
حةالملضارنةايفالمًضاظاتالدلرلس َة ا
حةالمخولخدا لخلالملسم ا
لمرصلع ا
لمضجارامؽالمزمالء ا
لمخـرضانوض متامناظرفالمزمالء ا
لمخـرضانوهتدًدا لخلالملدرسة ا
لمخـرضامالس هتزلء ا
س َا ةاروحالمليافسةا لخلالملسم ا
لمضجارامؽاؾٌللالملدرسة ا
لس خدؿاءاويلاللمر ا

لالخاابت ا
هـم ا
ال ا
هـم ا
ال ا
هـم ا
ال ا
هـم ا
ال ا
هـم ا
ال ا
هـم ا
ال ا
هـم ا
ال ا
هـم ا
ال ا
لالخاابت ا
هـم ا
ال ا
هـم ا
ال ا
هـم ا
ال ا
هـم ا
ال ا
هـم ا
ال ا
هـم ا
ال ا
هـم ا
ال ا

لمًس حة ا
 16.7ا
 83.3ا
 76.7ا
 23.3ا
 33.3ا
 66.7ا
 90ا
 10ا
 43.3ا
 56.7ا
 83.3ا
 16.7ا
 63.3ا
 36.7ا
 80ا
 20ا
لمًس حة ا
 43.3ا
 56.7ا
 26.7ا
 73.3ا
 6.7ا
 93.3ا
 26.7ا
 73.3ا
 70ا
 30ا
 26.7ا
 73.3ا
 10ا
 90ا

ا

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسكرة ا
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مناخاللالجلدولالمساتق اهالحغ اأناأؿىلالمًسةامتزيالمخـاوناتنيالمزمالءاحِرا
جنداأناأؿىلالمًسةااكهتاثخـوقاابملياكضةامؽالمزمالءاتًس حةا 93.3اابملائةاثوهياامساؿدةا
لمزمالء اؿىل احل المامترٍن اوثلدمي الميعح امن اظرف اللساثذة اتًس حة ا 83.3اابملائة اثوهياا
لملرلحـةامؽالمزمالءاتًس حةا 73.3اابملائة،اثوهياالؿارةاولس خـارةالمكذةامنالمزمالءاتًس حةا
 66.6اابملائة ،اثوهيا المخولظل امؽ اللساثذة اتًس حة ا 56.7اابملائة ،اثوهيا اوس حة ا 53.3اابملائةا
لملخـولةامبساؿدةالمزمالءامحـغايفاحلالملضالكتاخارجالدلرلسة،اثوهيا اوس حةا 30اابملائةا
ولميتاثخـوقامبساؿدةاللساثذةالمخالمِذايفالمخحعَلالدلرليس،ا اوأخ رلاجنداوس حةا20اابملائةا
ثخـوقامبساؿدةالملدٍراولمـٌلل انوخالمِذايفاحلالملضالكت،امناخاللالملرلءةالالحعائَةا
فانالمخـاوناًعحؽالمـالكةاتنيالمزمالء اهؼرلاالنامعحَـةالمـالكةاتنيالمزمالءالميتاحمتثلايفا
لمخولظلالملس متراتُهنماوالملعاحلالملضرتنةالملمتث ةلايفاحماوةلالمخاحعَلالدلرليساأمااابمًس حةا
ملساثذة افاهنم اٍرنزون اؿىل الميعح افلط امن ا ون الملساؿدة اؿىل المخحعَل الدلرليسا
الرثحاظِماتخوكِتاحمد انوخدرٌس،اأمااابمًس حةاملساؿدةالملدٍراولمـٌلل انوخومَذافِيياتًس حةا
كوَ ةلاخداحرحؽامـدماوحو اؿالكةامدارشةاتنيالمخومَذاولال لرة .ا
أماافامياخيطاحكِفالمخومَذلتايفالموسطالملدريسافانامااوسخذَا 90اابملائةامنا
لملححواثتاًؤنداحهبن انوخولخدامؽالمزمالءا لخلالملدرسة،انٌلاجنداأناما اوسخذَا83.3ا
ابملائةاٍرفضناجالهخلالالىلامدرسةاأخرى،اوًوخدادلهيناأظدكاءامنا لخلالملدرسة،اولنا
 76.7اابملائــة اًوزتمػػػن اابحلضػور ايف الموكت الحملد  ،انٌل اجند اما اوسخذَ ا 66.7اابملائة امنا
لملححواثت اًوزتمن اتـدم المخلَة اؾن الدلرلسة ،او 63.3احيحنب الملضارنة ايف المًضاظاتا
لملدرس َةا،63.3ايفالمللاتلاجنداأنامااوسخذَا56.7اابملائةامنالمححواثتاالاًوخلنيازمالهئما
خارجاأوكاتالدلرلسة،اوٍرحؽاُذلاالرثحاطالمخومَذلتاابجلوالملدريساملؤسساهتم .ا
أماايفامااخيطالمرصلعا لخلالمثاهوًةافٌجد اأناروحالمليافسةاجسو اتًس حةا%70ا
حبسةالخاابتالملححواثت،ايفاحنياجنداأنامااوسخذَا %43.3امنالمححواثتا خوياايفا
جشارامــؽالمزمالء،اوأنامااوسخذَا%26.7امنالملححواثتا خوياايفاجشارامؽاؾٌللالملدرسةا

لمخحرشالجلًيسايفالموسطالملدريساوثبز رٍاؿىلالمخفاؿلاجالحامتؾيا لخلالملدرسةاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وثـرضنامالس هتزلءاواثـرضانانوض متايفاحنياجنداأنا%10امتالس خدؿاءاأومَاءاأمورُن،ا
ولنا%6.7اثـرضنانوهتدًد.ا
 -1-2-7اهخاجئ المفرضَة اللوىل الملائ ةل :اًؤ ي المخحرش الجلًيس الىل اضـف المخـاونا
لخلالموسطالملدريس .ا
منالخلالمخبندامناحصةالمفرضَةامتاحسابامـاملاجالرثحاطات رسوناتنيالمخحرشا
لجلًيساوالمخـاونايف انوثاهوًةاحِراتوفامـاملاجالرثحاطا،0.129امناخاللاكميةامـاملا
جالرثحاط اهالحغاأنالمـالكةاظر ًةاضـَفةاحِرالهَالكٌلازل المخحرشالجلًيساٍز ل ايفا
لمللاتلالمخـاونا لخلالمثاهوًةاومكناثضلكاضـَفاخدل،اومٌَاملاثخحلقافرضَدٌاالملائ ةلا
ًؤ يالمخحرشالجلًيسالىلاضـفالمخـاونا لخلالموسطالملدريس .ا
 -2-2-7اهخاجئ المفرضَة المثاهَة الملائ ةل :اًؤ ي المخحرش الجلًيس الىل اظـوتة احكِفا
لمخومَذلتا لخلالموسطالملدريس .ا
ومن الخل المخبند امن احصة المفرضَة امقيا احبساب امـامل اجالرثحاط ات رسون اتنيا
لمخحرش الجلًيس اولمخكِف ايف المثاهوًة ،احِر اتوف امـامل اجالرثحاط اتني اُذٍن الملخل رٍنا
 0.054اوٌس خدلامناُذٍالملميةاوحو اؿالكةاظر ًةاضـَفةاخدلاتنيالمخحرشاولمخكِف،ا
حِرالكٌلازل المخحرشازل المخكِفادلىالمخومَذلتاثضلكاضـَفاخدل،اومٌَاملاثخحلقا
لمفرضَةالمث هاَةالملائ ةلاًؤ يالمخحرشالجلًيسالىلاظـوتةاحكِفالمخومَذلتا لخلالموسطا
لملدريس .ا
-3-2-7اهخاجئالمفرضَةالمثامثةالملائ ةل:اًؤ يالمخحرشالجلًيسالىلاػِورالمرصلعا لخلا
لموسطالملدريس.
ولخل المخبند امن احصة المفرضَة امقيا اأًضا احبساب امـامل اجالرثحاط ات رسون اتنيا
رصلعايفالمثاهوًة،اوتوفامـاملاجالرثحاطاتنيالملخل رٍنا0.516اوٌس خدلا
لمخحرشالجلًيساولم ا
مناُذٍالملميةاوحو اؿالكةاظر ًةامذوسعةالملوةاتنيالمخحرشاولمرصلعاحِرالكٌلازل ا
لمخحرش الجلًيس ا لخل المثاهوًة ازل المرصلع ،اومٌَ احتلق المفرضَة المثامثة الملائ ةل اًؤ يا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسكرة ا
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لمخحرشالجلًيسالىلاػِورالمرصلعا لخلالموسطالملدريس،ااوًبيتاُذلانيدِجةامر المفـلا
نوخومَذلتاثسخةالمخحرشالذلياٌسوطاؿوهينامناظرفالمزمالءاأوالمـٌللاأواللساثذة .ا
مناخاللامااس حقافلداحتللتالمفرضَةالمـامةاحزئَا،الملائ ةلاًؤثرالمخحرشالجلًيسا
سوحااؿىلالمخفاؿلاجالحامتؾيا لخلالموسطالملدريس .ا

 لكوةالملخحرصنيا لخلالموسطالملدريسامهالمزمالءامثاًوََالمـٌللامثاًوََا
للساثذة.
 أما اؾن اأهولع المخحرش المليدرشة ا لخل الموسط الملدريس افٌجد المخحرشا
لجلًيس النوفؼي اوك ر النوفؼي(لحياءلت اخًس َة) اتًسة اهح رة اوأخ ر المخحرش الجلسديا
تًسةاكوَ ةلاخدل .ا
 لمخـاوناًعحؽالمـالكةاتنيالمخالمِذاثضلكاهح را لخلالموسطالملدريس.
 لرثحاطالمخومَذلتاابموسطالملدريسالملمتثلايفالمثاهوًةاثضلكاهح راولذليامتا
لمخـح راؾيَاتًسةاهح رة.
 ثوخد اؿالكة اظر ًة اضـَفة اتني المخحرش اولمخـاون ،الكٌل ازل المخحرش ازل ا
لمخـاونا لخلالموسطالملدريس.
 ثوخد اؿالكة اظر ًة اضـَفة اتني المخحرش ا اولمخكِف ،الكٌل ازل المخحرش ازل ا
لمخكِفا لخلالموسطالملدريس.
 ثوخداؿالكةاظر ًةامذوسعةالملوةاتنيالمخحرشاولمرصلع،الكٌلازل المخحرشا
زل المرصلعا لخلالموسطالملدريس.

 -9لمخوظَات :ا
 وضؽاهؼاماركايباظارماًضحطالمـالكةاتنيالمزمالءا لخلالموسطالملدريس.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسكرة ا
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 -8هخاجئالدلرلسة :ا

لمخحرشالجلًيسايفالموسطالملدريساوثبز رٍاؿىلالمخفاؿلاجالحامتؾيا لخلالملدرسةاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ثوؾَةاوجضجَؽالمخومَذلتاؿىلاثلدمياصاكوىاضدالملخحرصنياتدلالدلخولا
يفارصلؿاتامدارشة،انوحدامناػاُرة المخحرشاثضلكاسوي.
 ثلدمياحعطاثوؾوًةانوخالمِذانوخحًلاابلخالقالذلَدة،اولحلفاظاؿىلاؿالكةا
زماةلالجياتَةاتُهنما.
 لمرصلمةايفالمخـاملامؽاللساثذةاولمـٌللالملخحرصني.

لخلامتة :ا
مناخاللامااس حقاًـخرباالمخحرشالجلًيسامنالمؼولُرالمسوحَةالمليدرشةايفالجملمتؽ،ا
ولميتاثؤثراؿىلاللوساطاجالحامتؾَةامباافهياالموسطالملدريسالذلياًـخرباحزءامنالجملمتؽا
لملكياومُسامبـزلاؾيَ،اومٌَامفنالمرضوريالمخعديامِذٍالمؼاُرةاملاامِاامناثحـاتاؿىلا
لمفر اوؿىلالجملمتؽامناخاللالملِاماتدرلساتاوأحباثاثلوماؿىلاجرشحيالمؼاُرةامنالكا
لميوليحالحامتؾَةاهفس َةاوكاهوهَة،انٌلاأنالمخفاؿلاجالحامتؾياًـخربالحدالمؼولُراجالحامتؾَةا
لميت اثًضب امن اخالل الالثعال اولمخولظل اتني اأفرل الجملمتؽ اولميت اثخبثر اتفـل المخحرش ايفا
رصلعاممااحيدثاثل رايف سووكالمفر .
ماثـوقاابمـموَاتاجالحامتؾَةااكمخـاوناولمخكِفاولم ا

ا
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كاةمةالملرلحؽ :ا
 -1احيي اجنالمـريب،ا وراجالخذالطايفاحعةالمرتتَةالمحدهَةاولمرايضَةاؿىلالمخفاؿلاجالحامتؾياؾيداثالمِذالمعورالملخوسط:ا رلسةا
ملارهةاتنيالحلرضاولمرًفاوالًةالجلوفة،ارساةلاماحس خ ر،اؾعاءاهللاالمحد،امـِدالمرتتَةالمحدهَةاولمرايضَةاس َدياؾحداهللا،اخامـةا
لجلزلئر،الجلزلئر،ا.2009اموفامتاحتمَهلامناموكؽ :ا

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسكرة ا
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اhttp://biblio.univ-alger.dz/xtf/data/pdf/1247/BENARBI_YAHI.pdfاالموكت12.53:المخارخي:ا .2017/08/03ا
-2اهربلساًووساَلداألامرل ،الثرالس خخدلماجرلمجاابلامـابالحلرهَةاوللمـاباجالحامتؾَةاولخملخوعةايفاحمنَةاأظفالالمرايضاتـمرا()6-5ا
س يولت،اأظروحةا نخورلٍ،اكذَحةازيكالمخم،امساؿدامرشفافاحتالتوحدافذويح،الكَةالمرتتَةالمرايضَةا،اخامـةالملوظل،ا،2004ا
موفامتاحتمَهلامناموكؽ:ااhttp://www.gulfkids.com/pdf/tanmea-tafel.pdfاالموكتا12.46المخارخي:ا 2017/08/03ا
 -3اهرميةاحاجاؿًلا،اثبز رالمخحرشالجلًيساؿىلاجالس خلرلرالملِين انومرأةالمـام ةلا :رلسةامِدلهَةاتوالًيتاثزيياوزواوتومر لس،ارساةلا
ماحس خ ر،ارص لوياىزمي،اكسماؿملالميفسالكَةالمـووماجالحامتؾَةاولالوساهَة،اخامـةامومو امـمري،اثزيياوزو،الجلزلئر،ا،2014اموفا
متاحتمَهلامناموكؽ:اhttp://www.ummto.dz/IMG/pdf/_-89.pdfالموكت:ا،13.22المخارخي:ا 2017/08/03ا
-4المحداَلداؾحدالنوعَفاؿاصور،امسراؾحدالملـعياجنم،امحىناقرًةاؾحدالمـومي،المخحرشالجلًيساأس حاتَاثدلؾَاثَاأمَاتالملولهجة:ا
رلسةاحاةلالجملمتؽالملرصي،الكَةاجالكذعا اولمـوومالمس َاس َة،اكسمالمـوومالمس َاس َة،اخامـةالملاُرةا،ا،2009/2008اص-اص-15.ا
،16اموفامتاحتمَهلامنام اوكؽاhttps://cu.edu.eg/userfiles/1(1).pdfاالموكت12.30:المخارخي2017/08/03:ا ا
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