ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأا.اهورةامزوزيا-خامؼةاثسكرة-الجلزلئر

لتحُئةالتعفِةالملادًةاوػالكهتااتدلفؼَةاجالجنازاللاكدمييااااااااااا
دلىاثالمِذالملخوسطاولتثاهويايفاوالًةاثسكرة ا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااأ.اهورةامزوزيا-خامؼةاثسكرة-الجلزلئر ا

ثؼدالتحُئةالتعفِةامنالتحُئاتالتيتاًليضافهياا
لتخلمَذامؼظماأوكاثَ،الذاًُميضافهيااكرلتة 0011ا
ساػة اثلرًحا.اوتلداحظَتالتحُئةالتعفِةاابُامتما
لتحاحثنياخاظةالتحُئةالملادًةاملااتِذٍاللخ رةامنا
مسامهةاكح رةاوفؼاةلايفاجناحالدلرس،اويفازايدةا
دلفؼَة التخلمَذ اوثوحَِ اسلوكَ احنو التخصعَ ا
وجالجناز ،اللمر الذلي اأكدٍ(زرًق ،ا،)0101ا
حِر اأصار الىل الترشوط الملادًة اللحُئة التعفِةا
اكلهتوًة اولالضاءة اولتخدفئة اولتيت امن اصبهنا اأنا
ثؤثرايفالكدالالتخلمَذاػىلالدلرلسةااويفادلفؼخََا
تالجناز لدلرليس.اوثبسُسااػىلامااس حقاخاءتا
ُذٍ الدلرلسة اتخحصر ايف التؼالكة اتني التحُئةا
لتعفِة الملادًة اودلفؼَة اجالجناز اللاكدميي ادلىا
ثالمِذالملخوسطاولتثاهويايفاوالًةاثسكرة.اوكذلا
لتحصراغناماالذلاااكهتاثوخدافروقايفالتحُئةا
لتعفِة اولدللفؼَة اتالجناز اثحؼا املخي ر الملرح ةلا
لتخؼلميَة(مذوسط/اثهوي) .ا

The class environment is one of the
environments in which the student
spends most of his time. He spends
about 1600 hours. The classroom
environment has received the
attention of the researchers, especially
the physical classroom environment.
The latter has a significant and
effective contribution to the success
of the lesson and to increasing the
students' motivation and directing
their behavior towards achievement.
(Zreik, 1969). Zreik pointed out the
physical conditions of the classroom
environment such as which will
affect the student's interest in the
study and in his motivation to
achieve the academic achievement.
Thus, the importance of the
physical classroom environment was
examined in order to examine the
relations hip between the physical
classroom environment and the
motivation for scholastic achievement
in the middle and secondary school
pupils in Biskra State
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اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلداخِرضاثسكرة ا
خمربالتخي راجالحامتغياولتؼالكاتالتؼامةايفالجلزلئر
385

جم ةلالتخي راجالحذــــــــــٌلغياااــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااالتؼـــــــــــددالتسادس

لمللخط :ا

ا

Abstract :

لتحُئةالتعفِةالملادًةاوػالكهتااتدلفؼَةالالجنازاللاكدمييادلىاثالمِذالملخوسطاولتثاهويايفاوالًةاثسكرةاـــــــــــــــــــــــ

ملدمة ا
جسؼى الدلول اورلء التخلدم اولتريق اوتياء احضارة احتم اسٌلتاوخعائط امتزيُا اغنا
غ رُا،االاثيعِرايفامااُواغرًةاغهنا،اومبااأنالالوساناُواحمورالحلضارة،اٍكوهنااتفكرٍا
وًلظخَاوفعيخَ،ااكناػىلاُذٍالدلولالدرلكارممهتااجتاٍالػدلداُذلالالوسانالتيوغي،اومنا
ُيااًبيتادورالترتتَةاوأمهَةاثعوٍرالملياجهالتخؼلميَةاوثوف رالتحُئةالملدرس َةاولتعفِةالملساػدةا
يفاالػدلداُذلالالوسان .ا
وًُؼد اجالُامتم اابتحُئة التعفِة اوخعائعِا الحملفزة اػىل التخؼلمي اولتخؼمل ،امن اأوتوايتا
لتحاحثنيااخاظةالتحُئةالملادًةاوكٌلاُوامؼروفافانالخلعائطالملادًة اللماكنالذلياًؼُشا
فَِالتفرداثؤثرايفاسلوكَاوكَفِةالس خجاتخَ اللمولكف،اكذكلالتحُئةالتعفِةالملادًة،افِييا
جض رالىلاثكلالتظروفالتفزي ي
ًلِةالتيت اًوفيرُاالملؼملاتخالمِذٍايفالملوكفالتخيؼلمييا(لحملُسة،ا
،5112اص،)522امبااحتخوًَالحلجرةامناأاثثاوملاػداوهولفذامنالخ ادخولالتِولءاولتييورا
لتس حورةاوغ راذكلامناللاثث،اولناحودةااثيظميِااوحسنالس خيالتِااا
وأهجزةالتخدفئةاو ي
ًث رادلىالتخالمِذالترغحةايفالتخؼملاولالكدالاػلََادونامل اأوافذوراوٍزًدامنادلفؼخهيماا
تالجنازاللاكدميياكٌلاأكداذكلا(زرًق،ا)0101احنياأصارالىلالترشوطاالملادًةاتيرفةا
لتعفالتيتاٌس خجَةاػىلاضوهئاالكامناللس خاذاولتخالمِذ.ا ا
وثؼدادلفؼَةاجالجنازالحدىالملكوانتالتضخعَةالتيتاٍكدس هباالتفرداامنالتحُئةالتيتا
ًؼُشافهيا(غرماهللا،ا،5111اص )4االاس يٌَلاالتخلمَذاالذليامييضامؼظماوكذَادلخ اغرفةا
لتعف التيت اًدرس افهيا ا اوًخفاػ امع امكوانهتا اجالمر الذلي اًدفؼَ اللخصعَ اوجالجنازا
للاكدميياتَصلقالتخفوقاوللمتزياغناغ رٍ .ا
ولنااكهتاتؼغالدلرلساتالتساتلةاكداركزتاػىلاػالكةالتحُئةالتعفِةاايفاتؼدهياا
لتيفيساوجالحامتغي ،افانالتحصرايفالتؼالكةاتنيالتحُئةالتعفِةاالملادًةااودلفؼَةاجالجنازا
للاكدميياٌضلكاُدفالدلرلسةالحلاتَة،امناخاللاخعةاامهنجَةاملسمةالىلاخاهحنياهظريا
ومِدلين .ا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلداخِرضاثسكرة ا
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أوال.الالظارالتؼامالدلرلسة ا
-0امضلكةالدلرلسة :ا
زلداجالُامتماابتحُئةالتيتاًؼم افهيااللفرلدايفاخمخلفالجملاالتاخاظةالتخؼلمي ،اهدِجةا
حلاخةاُؤالءااجل يوامالمئاللؼم اوجالجناز،اوثؼدالتحُئةالتعفِةامناأمهالتحُئاتالتيتالُمتاهباا
لتحاحثون،اكوهنااثضمالتخالمِذالذلٍنااثؼخربمهالدلولااظاكاتاومولرداثرشًةااحهنغاهبماللدما
وثخعور ،افاتحُئة التعفِة ايه اثكل التظروف الملادًة اولتييفس يَة اوالحامتغَة ي
التيت اثخوفر ايفا
لملوكف التخيؼلميي ،اوتلدر احودة التظروف اومالءمهتا اتلدر اما احكون اتُئة التعف امٌاس حةا
تخوف راخربلتاغيَةاومؤثرة.ا(لحملُسة،ا ،5112اص،)522افاتخالمِذاًلضونامؼظماأوكاهتما
ولاماداي،امبااميثهلاموكؼِااوأتولناخدرلهنااومااحتخوًَا
ظفامكوهناالل
لدلرلس َةادلخ اجحرةا
ي
ي
من اأاثث اوجتِزيلت ،افِخبثر اأدلء التخالمِذ اوسلواكهتم امبا احيدث اتدلخلِا ،افاتحُئة التعفِةا
لملادًةاحكدسةاأمهَهتاامناثًدؤاللس خاذااتخصعَ اثالمِذٍااودلفؼخهيماتالجنازاللاكدمييا
وكذلالجتاُاهتماحنوالملدرسةاولملولدالدلرلس َة(غرماهللا،اصا،)4اوذكلامناخاللاثلدلِماتِذٍا
لتحُئةاوثفاػلِمادلخلِا،اولتحُئةالتعفِةالملالمئةاجس خث رادلفؼَةالتخالمِذاتالجنازاولتخصعَ ا
وجتؼلِماًلدلوناػىلاذمارسةاوضاظاهتمالتعفِة .ا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلداخِرضاثسكرة ا
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لجلاهةالتيظري :اوًضمالالظارالتؼام الدلرلسةاوحيخوياػىلاحتدًدالصاكتَةالدلرلسةامعا
ثوضَحاأُدلفالدلرلسةااوأمهَهتا،اكٌلاثضمنالتخؼرًفامبععلحاتالدلرلسة،اولس خؼرلضا
لترتلثاللديبامناحِر ثؼرًفالتحُئةالتعفِةاوكذلاثؼرًفالتحُئةالتعفِةالملادًة،ارشوظِاا
وثيظميِا.اكٌلاثضمناأًضاالتخؼرًفاتدلفؼَةاجالجنازاللاكدميياومكوانثَاوحمنَخَ،اويفاللخ را
التساتلة اذلت التع ةل اابدلي رلسة الحلات يَة ،اوابتخيايل التوكوف اػىل اما اثوظ التََا
لدلرلسات ي
لساتالتساتلة.ا ا
لتحصرايفاُذلالجملالاالجرلزاماكهةالدلي رلسةالحلاتَةامنالدلي ر
ي
لجلاهة التخعحَلي :املسم الىل احزأٍن .اللول اخاص اتـاالحرلءلت الملهنجَة الدلرلسة:ا
وًخضمن امهنج الدلرلسة اوغَية الدلرلسة اوكذل اأدولت الدلي رلسة اوللساتَة الالحعائَةا
لملس خخدمةاتخحلَ اتَاانتالدلرلسة.اأ يماالتثايناًضماحتلَ اوغرضالتيخاجئاوثفس رُا.ا ا

لتحُئةالتعفِةالملادًةاوػالكهتااتدلفؼَةالالجنازاللاكدمييادلىاثالمِذالملخوسطاولتثاهويايفاوالًةاثسكرةاـــــــــــــــــــــــ

وػلََاوذمااذكرامناأمهَةالتحُئةالتعفِةالملادًةاخاءتاُذٍالدلرلسةاتخجَةاغناللآيت:ا ا
 ُ اثوخداػالكةاتنيالتحُئةالتعفِةالملادًةاودلفؼَةاجالجنازالدلرليسادلىاثالمِذا
لملرح ةلالملخوسعةاولتثاهوًة .ا

-5اأُدلفالدلرلسة :ا
جسؼىالدلرلسةالحلاتَةالىلاحتلِقالتِدفاللآيت-:ا ا
 لتخؼرف اػىل التؼالكة اتني التحُئة التعفِة الملادًة اودلفؼَة اجالجناز اللاكدميي ادلىاثالمِذالملرح ةلالملخوسعةاولتثاهوًة .ا

-2اأمهَةالدلرلسة :ا
 جسؼى اُذٍ الدلرلسة الىل الثرلء الترتلث التيظري امن اخالل اهخاجئ ادرلسة امِدلهَةاخدًدةاختطاػالكةالتحُئةالتعفِةالملادًةاتدلفؼَةاجالجنازاللاكدميي .ا
ي
 زايدةالملؼرفةاحولارشوطالتحُئةالتعفِةالملادًةالملساػدةاػىلارفعامس خوىادلفؼَةاجالجنازاللاكدمييادلىالتخالمِذ .ا
 متكن اُذٍ الدلرلسة التلامئني اػىل التؼملَة التخؼلميَة امن اجالس خفادة امن اهخاجئِا ايفالتؼم اػىلاحتسنيارشوطالتحُئةالتعفِةالملادًة ا

-4احتدًدامذي رلتالدلرلسةالحرلئَا :ا
ثخعلةالملفاُميالتولردةايفالدلرلسةاحتدًدلالحرلئَااتخعححاكات ةل اللمالحظةاولتلِاس،ا
ويهاكٌلاًبيت -:ا

-0-4التحُئةالتعفِةالملادًة:
متث التحُئةالتعفِةالملادًةااٍلوعالتظروفاالتفزيًلِةادلخ ااجحرةالتعف،اولتيتاثؤثرا
يف اسلوك التخالمِذ اوللس خاذ ،اوثلاس امبجموع الدلرخات التيت احتع اػلهيا التخلمَذ اػىلا
ملِاسالتحُئةالتعفِة .ا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلداخِرضاثسكرة ا
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-5-4ادلفؼَةاجالجنازاللاكدميي:ا ا

-2افرضَاتالدلرلسة :ا
حمتث افرضَاتالدلرلسةايفاللآيت-:ا ا
 الاثوخداػالكةالرثحاظََاذلتادالةلالحعائَةاتنيالتحُئةالتعفِةالملادًةاودلفؼَةاجالجنازادلىاثالمِذالملرح ةلالملخوسعةاولتثاهوًة.ا ا

اثهَاالترتلثاللديباولدلرلساتالتساتلة :ا
-0التحُئةالتعفِةالملادًة:ا ا
ًليضالتخالمِذامؼظماأوكاهتمالدلرلس َةادلخ اجحرةالتعف،افِخبثراأدلءمهاوسلواكهتما
مبااحيدثاتدلخلِاامناثفاػالتاتنياللس خاذاولتخالمِذامناهجةاوتنيالتخالمِذاأهفسِمامنا
هجةاأخرى،اللمرالذلياًيؼكساػىلاحتعَلِمالدلرليساودلفؼخهيماتالجنازاللاكدميي .ا
-0-0اثؼرًفالتحُئةاتية :ا
لكمة التحُئة امض خلة امن التفؼ اتوأا ا -اثحوأ ،اأي اىزل اوأكام ،اولتخحوء اًؼين اللمتكنا
وجالس خلرلر .ا
لذنالتحُئةاثؼينالملزنل اأوالملوضعالذلياحيَطاابتفرد اأوالحلَولن،افِلالاتُئةاظحَؼَةا
اكملزنل،اوتُئةاػارضةااكملدرسةاأوالتؼم ..ا(خاد،ا،5114اصاص )66-60ا
ميكنالتلولاأنالتحُئةايهالملاكنالذلياٌس خلرافَِالتفرداحسةاحاحذَالتََ،النااكنا
مزنالاأوامعالاأوامدرسة .ا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلداخِرضاثسكرة ا
خمربالتخي راجالحامتغياولتؼالكاتالتؼامةايفالجلزلئر
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جم ةلالتخي راجالحذــــــــــٌلغياااــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااالتؼـــــــــــددالتسادس

ثؼرفادلفؼَةاجالجنازاللاكدميياتبهنااٍلوػةامنالتؼولم الدللخلَةاولخلارحِةالتيتاثظِرا
أثرُاايفالسدثارةاسلوكالتخلمَذاحنواحتلِقامس خوايتامذلدمةايفاجمالالتخصعَ التؼلميا
ومٌافسةاللآخرٍناولتخفوقاػلهيم(حٌان،ا،5115اصاصا-00ا،)05اوثلاسامبجموعالدلرخاتا
لتيتاًخصع اػلهياالتخلمَذاػىلاملِاسادلفؼَةاجالجناز .ا

لتحُئةالتعفِةالملادًةاوػالكهتااتدلفؼَةالالجنازاللاكدمييادلىاثالمِذالملخوسطاولتثاهويايفاوالًةاثسكرةاـــــــــــــــــــــــ

-5-0اثؼرًفالتحُئةالتعفِةالملادًةالظعالحا :ا
ٌض رامفِومالتحُئةالتعفِةالملادًةالىلامااحتخوًَاجحرةالتعفامناأاثثاواوهولفذامنا
لتس حورةاوغ راذكلامناللاثث.ا(زرًق،ا،0101ا
لخ ادخولالتِولءاولتييوراوأهجزةالتخدفئةاو ي
ص .)41ا
وثؼرفالتحاحثةالتحُئةالتعفِةالملادًةاحبجرةالتعفاليلاًدرسافهياالتخالمِذامبااحتخوًَا
منالترشوطالتالزمةاولملالمئةالدلرلسة،امناهتوًةاوثدفئةاوأاثثاوكذلالتعرًلةالتيتاثيظماهباا
جحرةالتعف .ا
-2-0ارشوطالتحُئةالتعفِةالملادًة:ااا ا
ثؼخرباغرفةالتعفامس خلرل اللخلمَذاأزياءاساػاتالدلرلسة،اذللاجيةاأناثخوفراػىلا
لترشوطالتالزمةالتيتامناصبهنااأناثضمناهلالترلحةاأزياءاثؼلمَ،اومناأمهالترشوطالملادًةا
تيرفةالتعف-:ا ا
-0-2-0الالضاءة :ا
جيةاأناحكونالالضاءةااكفِةاا اومٌاس حةايفاغرفةالتعف،افالاٍكوناصدًدلاٌسخةا
ملؼانالتس حورةافِصجةارؤٍهتا،اذمااًضاًقالتخالمِذافذحدثالتفوىضاوالاٍكوناضؼَفاا
ٌسخة الملل اولتركود(زرًق ،ا0101ص ا ،)41اوكد احكون الالضاءة الظعياغَة اابس خخدلما
لملعاتَحالتكِرابئَة،ال يال اأنا(زرًق،ا)0101اٌض رالىلاأنالالضاءةااثؼربااكم ةلاويحَحةاا
يفاغرفةالتعفالذلاملاٍكناُياكاحاخةاليلالالضاءةاجالظعياغَة .ا
-5-2-0اللهتوًة :ا
جيةاأناثخوفراغرفةالتعفاػىلاهتوًةاحِدةاواكفِة،اوذكلاتخولخداػددااكفامنا
لتيولفذاموزػةاتعرًلةاجسمحاابتخجدًدالملس متر اللِولء،الذاًؼخربالتِولءالتفاسدامنالتؼولم ا
لتِامةايفامل التخالمِذاورشودمه(زرًق،ا،0101اصا،)41اكٌلاأناػدماثوفرالتِولءالتاكيفا
ولملياسةاوػدماثيَ رٍاًلل امناوضاطالتخالمِذالذلُينافِعَهبمالمخلول .ا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلداخِرضاثسكرة ا
خمربالتخي راجالحامتغياولتؼالكاتالتؼامةايفالجلزلئر
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-4-2-0اللاثث :ا
ًلؼةاللاثثادورلاُاماايفاحتدًدالتؼالكةاتنيالتخلمَذاوغرفةالتعف،احفَازثَاػىلا
كريساوظاوةلامرحيني ا"ٌساػدٍاػىلاحدَ اللماكنااولتحلاءافَِ،اوابتخايلاثؤثرايفاسلوكَ"ا
(سلاميين،ا،5100اصا،)081افُضؼراابالهامتءاتفعهلاوللمدرسة،اذلكلاجيةاأناثخوفراغرفا
لتعفاػىلاكرليساوظاوالتامعممةاحسةالحذَاخاتالملرح ةلالتؼمرًةاولتامنئَةااولتعصَةا
للخلمَذ.اا ا
-2-2-0اأتولناغرفةالتعف :ا
ثؼخرب اللتولن امث رل اترصاي اًيؼكس اػىل احاةل التفرد التيفس َة ،الما اجتؼهل امراتحاا
ومسرتخِا اولما اجسخة اهل التخوحر اولتضَق اوجالىزػاج ،اكذكلاغرفة التعف اوما احكدس ََا
خدرلهنااوسلفِااوس خائرُااوأاثهثاامناللتولنالملياس حة،افداتًس حة اللجدرلناميكناامتَزياماا
ًبيت-:ا(سلاميين:ا،5100اصا )080ا
 للتولنالتفاحتةاثؼكسالتضوءاتفؼاتَةاوحزًدامنالجساعااغرفةالتعف ا للتولنالدللفئةاثؼعيالحساسااابدلفء .اوابتًس حةاللعاوالتاولتكرليسافؼادةاثحلىاػىلاحالهتااللوىلاتؼدالكذياءالدلرةالملدرسة،ا
يبالتحين التفاحت،اوحرىالتحاحثةاولهعالكاامناخربهتاايفالتخؼلمي،اأنا
لذاحكوناابللونالخلض
ي
حكوناأتوناللاثثاتلوهناالخلض يب،اولنااكناوالاتدامناظالهئااًفض اأناحكوناللتولنا
لتفاحتةالتيتاثحؼراابتِدوءاولترغحةاايفالدلرلسة.ا ا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلداخِرضاثسكرة ا
خمربالتخي راجالحامتغياولتؼالكاتالتؼامةايفالجلزلئر
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جم ةلالتخي راجالحذــــــــــٌلغياااــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااالتؼـــــــــــددالتسادس

-2-0ا-2التخدفئة :ا
جيةاأناحكوناحرلرةاغرفةالتعفامؼخدةلا(51ادرخةامئوًةامثال)،افاحلرالتضدًدالوا
لتربدالتلارصامناغولم امل التخالمِذاوجضرمه ا(زرًق،ا،0101اصا،)41اذللاجيةاأنا
ثخوفراغرفةالتعفاػىلاأهجزةاثدفئةاثؤمنالحلرلرةالملياس حةايفافع التض خاء،اومكِفاتا
ثضمناُولءامٌؼضاامٌاس حاايفافع التعَف .ا

لتحُئةالتعفِةالملادًةاوػالكهتااتدلفؼَةالالجنازاللاكدمييادلىاثالمِذالملخوسطاولتثاهويايفاوالًةاثسكرةاـــــــــــــــــــــــ

-4-0اثيظميالتحُئةالتعفِةالملادًة :ا
لناوفرةاوحودةاللاثثادلخ اغرفةالتعفارمم،اوكذكلاظرًلةاثيظميَاًؼداػامالا
أساس َااٌساػدايفاجناحالدلرساوحتلِقاأُدلفَ،الذاٌساػدالتخالمِذاػىلالحلركةاولتخيل ا
جلك اٌرس اذما اًث ر ادلهيم الدللفؼَة احنو التخؼمل اوحنو التخصعَ اوجالجناز ،اكٌل احيلق ادلهيما
جالس متخاعاابدلرلسة،اومناخاللاخربةالتحاحثةايفاجمالالتخؼلميافاهنااحرىاأنامعلَةاثيظميا
لتحُئةالتعفِةالملادًةاثلعاػىلاػاثقاللس خاذامبضاركةالتخالمِذ،الذاًؼم اػىل-:ا ا
 حرثُةالمللاػداولتعاوالتاثضلكاٌسِ اػلََامرلكدةالكالتخالمِذ .ا حرثُةاخلوسالتخالمِذاحسةاظولالتلامة،اكعارالتلامةايفاللماماوظوللالتلامةايفالخللفاأوايفاحولهةالتعفوفالحملاذًةاللجدرلن .ا
 مرلػاةالتفرلغاتاتنيالمللاػداولتعاوالتاتخيل التخالمِذ .ا ثوف رامساحةامٌاس حةاتنيالتس حورةاولتعاوالتاللمامِة،افِييامتث امرسحااتخلدميالدلي روساأواتؼةاللدولر .ا
 حسنالس خياللاوثيظميالتس حورةاأزياءالتكذاتةاولتؼم اػىلاحؼلِا اهظَفة ا(أمني،اص .)61ا
*اميكنالتلول اأنالتحُئةالتعفِةالملادًةامتث ا ي
لحلزي التفزيًلياتحُئةالتخؼمل،اولتيتاًُؼرباغهناا
جلك اما احتخوًَ التيرفة امن اأاثث اوجتِزيلت اوأتولن ،اُذٍ التؼيارص الملكوهة ا اللحُئة التعفِةا
لملادًةاثؼخربارشوظااأساس َةاورضورًةاجيةاأناثخوفرا يّمك اوحودة،اوػىلالملؼملاأناًف يؼ ا
دورُااحبسنالس خيالتِااوثيظميِا،اتدساػداػىلاحتلِق الحلاخاتالتيفس َةاولملؼرفِةادلىا
لتخالمِذ،اوابتخايلاحتلقاأُدلفالتؼملَةالتخؼلميَةاولترتتوًة.ا ا

-5ادلفؼَةاجالجنازاللاكدميي :ا
ثؼخربادلفؼَةاجالجنازامنامكوانتالتضخعَةالتيتاٍكدس هباالتفردامنالتحُئةالتيت اوضبا
أواثؼملافهيا،اوثؼخربادلفؼَةاجالجنازاللاكدمييامناخعائطالتخلامَذ،التيتاٍكدس هباامناتَئذَا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلداخِرضاثسكرة ا
خمربالتخي راجالحامتغياولتؼالكاتالتؼامةايفالجلزلئر
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لتيتاًخفاػ امؼِااخاظةالتحُئةالتعفِةالتيتاحرفعامنامس خوىاُذٍالدللفؼَةاأواختفغامنا
مس خولُا .ا

-5-5اهظرايتامفرسةادللفؼَةاجالجناز :ا
-0-5-5التيظرًةالدلًيامِكِة :ا
ٍرىاظاحهبااووداورث()woodاأن اللفردادولفعاوحاخاتاًؼم اػىلالص حاغِااغنا
ظرًقاوضاظَاوتذلالجلِدايفالتحُئةالتيتاًًمتياللهيا،احِراًخعلةامٌَاذكلالتخكِفامعا
ُذٍالتحُئةاوماافهياامنامث رلت،اوحكونالتلِادةاتذكلادلخلَةاتخوخَالتسلوكاحنوالتِدف .ا
-5-5-5التيظرًةالتوظَفِة:ا ا
جض راُذٍالتيظرًةالىلاأنالتفردايفاثفاػ امس مترامعالتحُئةاتخفاػهلاوتذلالجلِدايفا
لص حاعاحاخاثَاوذلكاتخكِفَامعالتحُئة.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلداخِرضاثسكرة ا
خمربالتخي راجالحامتغياولتؼالكاتالتؼامةايفالجلزلئر
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جم ةلالتخي راجالحذــــــــــٌلغياااــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااالتؼـــــــــــددالتسادس

-0-5اثؼرًفادلفؼَةاجالجنازاللاكدميي:اا ا
ًؼرفامورلي) (Murray, 1964دلفؼَةاجالجنازااتبهناا"ٍلوػةامنالتلوىاولجلِودا
لتيتاًحذتِاالتفردامناأخ التخيلةاػىلالتؼلداتاولملٌِلتالتعؼحة،اورغحخَايفالتس َعرةاػىلا
لتحُئةاولتخصمكايفاللفاكر"(غرماهللا،ا،5101اصا .)18ا
وٌض رامورليالىلاأناادلفؼَةاجالجنازاأمراثخضميَالكاأهولعالتسلوكامناثؼملاواأدلءا
لكاحيساولهدداٍاوثذكراووس َاناوثفك راولتدلع(اأمحداوَلد،ا،0188اصا.)21ااا ا
معًلاوالدر ي
وتلداغرفالتزايتادلفؼَةاجالجنازاللاكدميياتبهناادلفعامركةاٍمتث ايفاحرصالتفردا
ػىلالجنازالملِامالتيتاٍرلُااللآخروناظؼحةاولتخيلةاػىلالكالتؼلداتاولتخفوقاػىلالذللتا
ومٌافسةاللآخرٍناولتخفوقاػلهيم(حٌان،ا،5102اصا .)24ا
منالتخؼارًفالتساتلةاميكنالتلولاتبنادلفاؼَةاجالجنازاللاكدمييايهاذلكالجلِدالملحذولا
مناكد التخلمَذاوظاكذَالملوهجةاحنواحتلِقالتيجاحاولتخفوقاوللمتزيايفاللدلءامناخاللا
مولهجةالملٌِلتالتعؼحةاولتخيلةاػىلالتؼلداتاالتيتاثعادفَايفاغرفةالتعفاولملثاجرةايفا
لتخيلةاػلهيا،اولتس َعرةاػلهيا.ا-4-5اهظرايتامفرسةادللفؼَةاجالجناز ا

لتحُئةالتعفِةالملادًةاوػالكهتااتدلفؼَةالالجنازاللاكدمييادلىاثالمِذالملخوسطاولتثاهويايفاوالًةاثسكرةاـــــــــــــــــــــــ

-2-5-5اهظرًةالجملال :ا
ٍرىاظاحهبااتَفني()Lewinاأناسلوكالتفرداُواحمع ةلاتؼولم اهفس َةاثخؼلقاابتفردا
وأخرىاثخؼلقاابتحُئةالخلارحِة،اوالاميكنافِماسلوكالتفردامااملاًيظرالىلالجملالالتلكيالذليا
ًخولخدافَِ(.كعايم،ا،5112اصا .)011ا
وتلداكسماتَفنيالجملالالىلاجماتنياٌُل :ا
أا-الجملالالتيفيس:اويهالتحُئةالتيفس َةالتيتاًوخداهباالتفردافِؤثرافهيااوًخبثراهبا ا
ب-الجملالالملوضوغي:اوٌض رالىلالتحُئةالملادًةالتيتاثدخ ايفاجمالالتفرداويهاثؤثرا
ثضلكامدارشاوغ رامدارشايفاسلوكالتفرد.ا ا
وٍرىاتفنياأنالجملالالملادياثعححايفالجملالالتيفيس اللفردالذلاركزاػلََااولُمتاتَا
وصؼراتَ،اولذلاملاٍركزاػلََاأظححاخارجاجماهلالتيفيس،اوابتخايلاسلوكالتفرداًخحدداجكِفِةا
لدرلكالتفرداللحُئةالملادًة(.غرماهللا،ا،5111اص .)12ا
ثخفقاُذٍالتيظرايتاػىلاأنالتحُئةالملادًةاوماافهياامنامث رلتاحتدداوثوخَاسلوكا
لتفرد،امناخاللالتكِفِةالتيتاًدركِااهبااوحكِفَاماؼِا،اوًضَفاتفنياأنالتحُئةالملادًةاأوا
لملوضوغَةاكٌلاوظفِااثعححامضنالجملالالتيفيساللفردالذلاركزاػلهيااولُمتاهبااوصؼراهبا,ا ا
-2-5امكوانتادلفؼَةاجالجنازاللاكدميي :ا
ثخكونادلفؼَةاجالجنازاللاكدمييامناأصاكلاػدةامنالتسلوكالذلياٍرثحطاابتحُئةالتيتا
ًًمتياللهياالتخلمَذ اوًخفاػ امؼِا،اولناأكرثالتحُئاتالتيتااًخولخدافهياالتخلمَذاوًخفاػ امؼِاا
يهالتحُئةالتعفِة،اوحمتث امكوانتادلفؼَةاجالجنازاللاكدمييايف(-:حٌان،ا،5102اص )26ا
 لتعموح اللاكدميي الذلي اميث امس خوى اجالجناز اللاكدميي الذلي اٍرغة التخلمَذاللوظولالتََ .ا
 لتخوخَاحنوالتِدفاولذلياٌاض رالىلازايدةامِ التخلمَذاحنوالالكدلماحنوالتِدفاغنامِهلاحنوالالجحاماغيَ .ا
 لتخوخَاحنوالتخصعَ اوُوامِ التخلمَذاحنوالحرلزالتيجاح .ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلداخِرضاثسكرة ا
خمربالتخي راجالحامتغياولتؼالكاتالتؼامةايفالجلزلئر
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 لدللفع الملؼريف الذلي اٌض ر الىل الحلاخة الملؼرفِة اولتفِم اولالثلان اوح الملضالكتاوًًضبامنالتخفاػ اتنيالتخلمَذاولملِمةالملولكةالتََ .ا

 لتلدرةاػىلاحتم الملسؤوتَةا ا لتلدرةاػىلاحتدًدالتِدف ا لتلدرةاػىلالتخخعَطاتخصلِقالتِدف ا لتلدرةاػىلالس خكضافالتحُئة ا لتلدرةاػىلاثؼدً الملسار ا لتلدرةاػىلالتخيافسامعالذللتا اوثضَفالتحاحثة-:ا ا
 لتعرباولتلدرةاػىلاحتم التعؼاب ا مولهجةالتؼرلكِ اولتعؼوابت ا لتثلةاابتيفس ا لتلدرةاػىلاجالس مترلرًة ا* اوس خخلط اذما اس حق اأن ادلفؼَة اجالجناز اللاكدميي اثؼد اُدفا اثؼلميَا اوحرتواي اٌسؼىا
لخملخعوناولتلامئنياػىلالترتتَةالىلاحتلِلَادلىالتخالمِذامناخاللاثوف راتُئةاظفِةامادًةا
مث رةاوغيَةاثوخَاسلوكِماوثؼززٍاحنوالتخفوقاوللمتزي .ا
ا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلداخِرضاثسكرة ا
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-4-5اخعائطاذويادلفؼَةاجالجنازاللاكدميي :ا
ٍمتزيالتخالمِذاذويادلفؼَةاجالجنازاللاكدميياغناغ رمهامنالتخالمِذاابتعفاتاللآثَة-:
(حٌان،ا،5102اصا )24ا
 -لالثلاناوللمتزي ا

لتحُئةالتعفِةالملادًةاوػالكهتااتدلفؼَةالالجنازاللاكدمييادلىاثالمِذالملخوسطاولتثاهويايفاوالًةاثسكرةاـــــــــــــــــــــــ

-2الدلرلساتالتساتلة:اا ا
أزدلد اجالُامتم اابتحُئة التعفِة املا اتِا امن الدلور التكد ر اوللمهَة ايف السدثارة ا اوثؼزٍزا
دلفؼَةالتخالمِذ اللخؼملاوتالجنازاللاكدميي،اوهظرلاتل ةلالدلرلساتالتيتاثياوتتالتؼالكةاتنيا
لتحُئةالتعفِةالملادًةاودلفؼَةاجالجنازاللاكدميياوذكلايفاحدوداػملالتحاحثة،اثياولاُذلا
لجلزءامنالدلرلسةالدلرلساتالتساتلةاذلتالتع ةلاابدلرلسةالحلاتَة،اوسُمتاغرضِاافامياًبيت-:ا ا
 -0-2ادرلسةا(لتِاحري،ا )5105اولتيتاُدفتالىلالتخؼرفاػىلالتؼالكةاتنيااموكعا
خلوسالتخلمَذايفافعهلاولجتاُاثَاحنواذلثَاومدرس ََاولملدرسة،احِراأحرًتالدلرلسةا
ػىلاغَيةامنالتخالمِذاكولرماا 581اثلمَذلاوثلمَذةامنالملرحلخنياللساس َةاولتثاهوًةاتدوةلا
لتكوًت،اوخلعتالدلرلسةالىلاوحوداػالكةاادلةلالحعائَااتنيالجتاُاتالتخالمِذاحنوا
مدرس هيماولملدرسةاوموكعاخلوسِمايفاغرفةالتعف.ا ا
 -5-2ادرلسة ا(جراكت ،ا )5101اولتت اُدفت الىل التكضف اغن اأثر اموكع اخلوسا
لتخلمَذايفافعهلاولجتاُاثَاحنواذلثَاومدرس ََاولملدرسةاوحتعَهلالدلرليس،احِراظحقا
لسدداناتلِاساجالجتاُاتاػىلاغَيةامنالتخالمِذاكولرماا511اثلمَذلاوثلمَذةامنالملرحلخنيا
للساس َةاولتثاهوًةاتعولاكرماتفلسعني،احِرالس خخدمتالدلرلسةالملهنجالتوظفيالمللارن،ا
وخلعت الدلرلسة الىل اوحود افروق ادلةل الحعائَا اتني الجتاُات التخالمِذ احنو امدرس هيما
ولملدرسةاولتخصعَ الدلرليساثؼزياملوكعاخلوسِمايفاغرفةالتعف،اوذكلاتعاحلالذلٍنا
جيلسونايفاملدمةالتعفوف.ا ا
-2ا-2ادرلسةاابورزاوتوكَت((Bowers et Bukett, 1989اولتيتاُدفتالىلامؼرفةا
أثرالتحُئةالتخؼلميَةاػىلالتخصعَ الدلرليساوػىلاحضورٍاوسلوكَاوزلذَاتيفسَ،اخفلعاالىلا
أنالتخالمِذالذلٍناًدرسونايفامدرلساحدًثةاذلتالتخعمميالتيوغياولجلَداحللولادرخاتا
أفض ايفامجَعالملولد،اوزلةاابتيفساأػىلامنالتخالمِذالذلٍناًدرسونايفالملدلرساللخرى .ا
مناخاللاغرضاُذٍالدلرلساتاجندُااختخلفامعالدلرلسةالحلاتَة امناحِرالتِدفا
فدؼضِااركزاػىلالتؼالكةاتنياموكعاخلوسالتخلمَذاولجتاُاثَاحنواذلثَاومدرس ََاولملدرسةا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلداخِرضاثسكرة ا
خمربالتخي راجالحامتغياولتؼالكاتالتؼامةايفالجلزلئر
396

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأا.اهورةامزوزيا-خامؼةاثسكرة-الجلزلئر

اثتثا-الجلاهةالملَدلينا يلدلرلسة ا
-0الالحرلءلتالملَدلهَيةا يلدلرلسة :ا
تخصلِقاأُدلفالدلرلسةامتالثحاعالخلعولتالتخيات يَة -:ا
-0-0امهنجالدلرلسة :ا
جسؼىالدلرلس َةالحلاتَةالىلامؼرفةاظحَؼةالتؼالكةاتنيالتحُئةالتعفِةالملادًةاودلفؼَةا
جالجناز اللاكدميي ادلى اثالمِذ امرح ةل التخؼلمي(لملخوسط/لتثاهوي) ،اومن الخ احتلِق اُذلا
لتِدفالس خخدمتالدلرلسةالملهنجالتوظفياأالرثحاظيالذلياًحصرايفالتؼالكةاتنيامذي رٍنا
أواأكرث،اومٌَافِوامالمئاتعحَؼةاُذٍالدلرلسةاوحتلِقاأُدلفِا.ا ا
وًؼرفالملهنجالتوظفياأالرثحاظياتبهَا"هوعامناأساتَةالتحصرالذلياميكناتولسعخَا
مؼرفة اما الذل ااكن اُياك اػالكة اتني امذي رٍن اأو اأكرث ،اومن امث امؼرفة ادرخة اثكلا
لتؼالكة"(.ملصم،ا،5101اص )21ا
ا
ا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلداخِرضاثسكرة ا
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كدرلسة(جراكت ،ا ،)5101ايف احني اركزت ادرلسة ا(ابورز اوتوكَت ،ا )0181اػىل التحُئةا
لتخؼلميَة .ا
وثدضاتَاُذٍالدلرلساتامعالدلرلسةالحلاتَةامناحِراأهنااثياوتتاأحداأتؼادالتحُئةا
لتعافِة الملادًة اويه امعلَة اثيظمي اغرفة التعف ايف اصلِا الملخؼلق امبوكع اخلوس التخالمِذ،ا
كدرلسة ا(جراكت ،ا )5101اودرلسة ا(لتِاحري ،ا )5105اأما ادرلسة(ابورز اوتوكَت،ا
،)0181افاثفلتامؼِاايفالتخعمميالتيوغياولتخبزُرالجلَداتيرفةالتعفاولتيتاثؼخربارشوظاا
مادًة اللحُئةالتعفِة،الالاأهنااختاخلفامؼِاايفالجلاهةالالحرليئ،احِراأنالدلرلسةالحلاتَةا
جسؼىاتخصلِقاأُدلفِاامناخاللالس خخدلمالملهنجالتوظفياجالرثحاظي،أماادرلسة(جراكت،ا
)5101الس خخدمتالملهنجالتوظفيالمللارن .ا

لتحُئةالتعفِةالملادًةاوػالكهتااتدلفؼَةالالجنازاللاكدمييادلىاثالمِذالملخوسطاولتثاهويايفاوالًةاثسكرةاـــــــــــــــــــــــ

-5-0احدودالدلرلسة :ا
-0-5-0الحلدودالملوضوغَة:اثلذرصالدلي رلسةالحلاتَةاػىلالتحصرايفالتؼالكةاتنيالتحُئةا
لتعفِةالملادًةاودلفؼَةاجالجنازاللاكدميي .ا
أا -الحلدودالملاكهَة :امتتالدلرلسةالحلاتَةامبخوسعيتاتؼرويساوكولهداواثهوًةاامودعا
لتِامشياتحدلًةاص متةاا .ا
ب -الحلدودالتزمٌَة:اأحرًتالدلي رلسةالحلاتَةاخاللاصِرياماياوحولنامنالتس يةا
لدلرلس يَةا-5100ا 5106ا
ج -الحلدودالتخرشًة:الكذرصتالدلرلسةالحلاتَةاػىلاثالمِذالملخوسطاولتثاهوياذكورا
ولانث .ا
-2-0اجممتعالدلرلسة:اا ا
ًخحدداجممتعالدلرلسةالحلاتَةاجبمَعالتخالمِذالمليخظمنيايفامذوسعيتاتؼرويساوكولهداا
واثهوًةامودعالتِامشياتحدلًةاص متة.اا ا
-4-0اغَيةالدلرلسة :ا
حكوهتاغَيةالدلرلسةامنا 42اثلمَذلاوثلمَذة،اوتلدامتالخذَارمهاغناظرًقالتؼَيةا
لتؼضولئَةالتخس َعة .ا
-2-0اأدولتالدلرلسة :ا
تالخاتةاغناجساؤالتالدلرلسةاوحتلِقاأُدلفِا،امتالس خخدلماأدلثنياٌُل -:ا
 ملِاس التحُئة التعفِة الملادًة الذلي اأػدثَ التحاحثة ،اولذلي اًخكون امن ا 22اتيدلاموزػنياػىلا2اأتؼاداجياباغهناامضناتدًلني(هؼم/ال):ااا ا
االتحؼداللول:اللهتوًةاولالضاءةاوًضما6اغحارلت .ا
االتحؼدالتثاين:التخدفئةاولتخكَِفاوًضما4اغحارلت .ا
االتحؼدالتثاتر:اللاثثاوًضما1غحارلت .ا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلداخِرضاثسكرة ا
خمربالتخي راجالحامتغياولتؼالكاتالتؼامةايفالجلزلئر
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االتحؼدالترلتع:اتوناغرفةالتعفاوًضما0اغحارلت .ا
االتحؼدالخلامس:اثيظمياغرفةالتعفاوًضما6اغحارلت .ا
حِراثؼعىادرخةا0اػىلالتحدً اهؼم،اودرخةا1اػىلالتحدً اال ا

حِراثؼعىادرخةا0اػىلالتحدً ادلمئا،اودرخةا5اػىلالتحدً اأحِاان،اودرخةا2اػىلا
لتحدً ااندرل،اودرخةا4اػىلالتحدً اأتدل.ا ا
-0-0الخلعائطالتس َكومرتًةالدليتالدلرلسة :ا
منالخ اثلدٍرامؼامالتالتعدقاولتثحاتامللِاسالتحُئةالتعفِةالملادًةاوملِاسادلفؼَةا
جالجنازاللاكدميي،امتاثعحَقاللدلثنياػىلاغَيةالس خعالغَةااكولرماا41اثلمَذلاوثلمَذةامنا
مرحليت التخؼلمي الملخوسط اولتثاهوي ،امت الخذَارُا اابتعرًلة التؼضولئَة التخس َعة ،احِر امتا
ثوزًعاأركاماػىلالتخالمِذاوغناظرًقالحلاس اوبامتاحسةاللركام،اوكدامتاجالس خؼاهةايفا
حسابالخلعائطالتس َكومرتًةاابحلزمةالالحعائَةاللؼلوماجالحامتع( .)SPSS20ا
-0-2-0اظدقاوزحاتاملِاسالتحُئةالتعفِةالملادًة :ا
للخبكدامناظالحِةاللدلةامتاحسابالتعدقاولتثحاتاكٌلاًًل :ا
 -0-0-2-0التعدق :امت احساب اظدق المللِاس اتولسعة اهوػني امن التعدق اوٌُلا
(لتعدقاللمتَزييا اولتعدقالذلليت)ا ا
ا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلداخِرضاثسكرة ا
خمربالتخي راجالحامتغياولتؼالكاتالتؼامةايفالجلزلئر
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جم ةلالتخي راجالحذــــــــــٌلغياااــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااالتؼـــــــــــددالتسادس

 ملِاسادلفؼَةاجالجنازاللاكدمييالذلياأػدثَالتحاحثة،اولذلياًخكونامنا56اغحارةاموزػنياػىلا4اأتؼاد،اجياباغهناامصنا4اتدلئ (دلمئا-اأحِاان-ااندر-اأتدل) ا
لتحؼداجالول:احتلِقالملٌِلتالتعؼحةااوحيخويا6اغحارلت ا
لتحؼدالتثاين:اتذلالجلِداولملثاجرةاوًضما6اغحارلت ا
لتحؼدالتثاتر:المليافسةاوًضما2اغحارلت ا
لتحؼدالترلتع:التسؼياخنوالتخفوقاوحيخويا2اغحارلت ا

لتحُئةالتعفِةالملادًةاوػالكهتااتدلفؼَةالالجنازاللاكدمييادلىاثالمِذالملخوسطاولتثاهويايفاوالًةاثسكرةاـــــــــــــــــــــــ

ب-التعدقاللمتَزيي :ا
مناتنياأمهامفاُميالتعدقاللمتَزيياُواأناحكوناأدلةالتلِاساكادرةاػىلاللمتَزياتنيا
ظريفالخلاظَةالتيتاثلُسِا،اوػلََامتاحسابالتعدقاللمتَزيياتالخذحار.اوتلدامتاحسابا
ا
لتعدقاللمتَزيي،اكٌلاُواموحضايفالجلدولارمق()0
خدولارمقا()0اًوحضاهخاجئالخذحارا)(Tاحلسابالتعدقاللمتَزييامللِاسالتحُئةالتعفِةالملادًةا ا
ا

لتؼَية ا
لتؼلَا ا
لدلهَا ا

 01ا
 01ا

لملخوسط ا
لحلسايب ا
 55,6ا
 01,51ا

جالحنرلفا
لملؼَاري ا
 02,01ا
 0,62ا

كميةا)(T

 Sigا

 8,05ا

 1.111ا
)(  0,05

ا

مناخاللالتيخاجئالملحٌُةايفالجلدولارمقا()0اولتيتاختطالتعدقاللمتَزييامللِاسالتحُئةا
لتعفِةالملادًةاًخضحاأنالجملموػةالتؼلَااحكوهتامنا()01اثالمِذاذكوراولانثامبخوسطا
حسايباكدراتـا( )55.6اولحنرلفامؼَارياكدراتـا(،)02.01اكذكلالجملموػةالدلهَااحكوهتا
منا()01اثالمِذاذكوراولانثاومبخوسطاحسايباكدراتـا( )01.51اولحنرلفامؼَارياكدرا
تـا(،)0.62اوتؼداحساباكميةا( )Tاملخوسعنيامس خللنياولتيتاكدرتاتـا( )8,05اوتؼدا
ملارهةامس خوىالدلالةلا()Sig 0.000اولذلياثحنياأهَاأك امنامس خوىالدلالةلا() 0,05ا
جنداأنالتفرقاتنيامذوسعيالجملموغخنيادلل،اومٌَاميكنالتلولاأناجالخذحاراٍمتخعاابتعدقا
للمتَزيياوميكنالتوزوقايفالتيخاجئالملرتثحةاػلََ .ا
ج-التعدقالذلليت:ا ا
متاحسابالتعدقالذلليتاتلدلةامناخاللاحسابامؼام التثحات،افاتعدقالذلليتا
ُواخذرالتثحات .ا
لتعدقالذلليتا=التثحات√ا=ا1.81ا√اا=ا 1.81ا
ًخضحامناخاللاكميةامؼام التعدقاأناجالخذحاراٍمتخعاابتعدقالذلليتا .ا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلداخِرضاثسكرة ا
خمربالتخي راجالحامتغياولتؼالكاتالتؼامةايفالجلزلئر
400
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-5-0-2-0التثحات :ا
متالتخبكدامنازحاتاجالخذحاراتعرًلذنياٌُل(:التخجزئةالتيعفِةاوأتفااكروهحاخ) ا
أا -التخجزئةالتيعفِة :امتاحساباجالجساقالدللخًلاالخذحارالتخفك رالتياكداتعرًلةا
لتخجزئةالتيعفِةا اولجلدولارمق()5اًوحضامؼام التثحات .ا
لجلزءاللول
00

ػدد
لملفردلت
لجلزءالتثاين

00
25
1,822ا
1,833
1,831

ػدد
لملفردلت
لتؼددالتلكياللمفردلت
ظولامدساو
ظولاغ رامدساو
اامؼام احِامتن

مؼام اس ح رمااجرلون

ا

مناخالل اهخاجئالجلدولارمقا()5اجنداأناكميةامؼام التثحاتاتعرًلةاس ح رمان اجرلونا
كديرتاتـا()1,823اوُوامؼام ازحاتامرثفعاذمااٌض رالىلاأنالمللِاسااثتتاوميكنالتوزوقا
يفالتحَاانتاولملؼعَاتالملرتثحةاغيَ .ا
ب -اظرًلة اأتفا اكروهحاخ :امت احساب امؼام ازحات اجالجساق الدللخًل اللملِاسا
تعرًلةاأتفااكروهحاخاكٌلاُواموحضايفالجلدولارمق( )2ا
خدولارمق()2اًوحضامؼام ازحاتاملِاسالتحُئةالتعفِةالملادًةاتعرًلةاأتفااكروهحاخ
ػددالملفردلت
32

أتفااكروهحاخ
,800

ا

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلداخِرضاثسكرة ا
خمربالتخي راجالحامتغياولتؼالكاتالتؼامةايفالجلزلئر
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جم ةلالتخي راجالحذــــــــــٌلغياااــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااالتؼـــــــــــددالتسادس

خدولارمقا()5اًوحضامؼام ازحاتاملِاسالتحُئةالتعفِةالملادًةاتعرًلةالتخجزئةالتيعفِةا

لتحُئةالتعفِةالملادًةاوػالكهتااتدلفؼَةالالجنازاللاكدمييادلىاثالمِذالملخوسطاولتثاهويايفاوالًةاثسكرةاـــــــــــــــــــــــ

ًخضحامناخاللالجلدولاأناكميةامؼام التثحاتاولمللدرةاتـا( )1.81امرثفؼةاذمااًؼيناأنا
لمللِاسااثتتاوميكنالتوزوقايفالتحَاانتاولملؼعَاتالملرتثحةاغيَ .ا
-5-2-0اظدقاوزحاتاملِاسادلفؼَةاجالجنازاللاكدميي :ا
متاحساباظدقاوزحاتااللدلةاكٌلاًًل :ا
 -0-5-2-0التعدق :امت احساب اظدق المللِاس اتولسعة اهوػني امن التعدق اوٌُلا
(ظدقالحملمكنياولتعدقالذلليت)ا ا
أا-اظدقالحملمكني:ا ا
متاغرضاملِاسادلفؼَةاجالجنازاللاكدميياايفاظورثَاللوتَةاولملخكوهةامنا 56اتيدلا
ػىلاٍلوػةامناأساثذةامذخععنيايفاػلومالترتتَةاوػملالتيفس،الملوحضةاأسٌلهئمايفالمللصقا
رمق()0اوذكلامنالخ امؼرفةامدىاوضوحالتؼحارلتاومالءمهتا .ا
ب-التعدقالذلليت:ا ا
متاحسابالتعدقالذلليتاتلدلةامناخاللاحسابامؼام التثحات،افاتعدقالذلليتا
ُواخذرالتثحات .ا
لتعدقالذلليتا=التثحات√ا=ا√1.10اا=ا 1.12ا
ًخضحامناخاللاكميةامؼام التعدقاأناجالخذحاراٍمتخعاابتعدقالذلليت .ا
-5-5-2-0التثحات :ا
متالتخبكدامنازحاتاجالخذحاراتعرًلذنياٌُل(:لتخجزئةالتيعفِةاوأتفااكروهحاخ) ا
أا-لتخجزئةالتيعفِة:امتاحساباجالجساقالدللخًلاالخذحارالتخفك رالتياكداتعرًلةالتخجزئةا
لتيعفِةاولجلدولارمق()4اًوحضامؼام التثحات .ا
ا
ا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلداخِرضاثسكرة ا
خمربالتخي راجالحامتغياولتؼالكاتالتؼامةايفالجلزلئر
402
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خدولارمق()4اًوحضامؼام ازحاتاملِاسادلفؼَةاجالجنازاابتخجزئةالتيعفِة
لجلزءاللول
02

50
1,810
1,810
1,812

ػدد
لملفردلت
لتؼددالتلكياللمفردلت

لجلزءالتثاين

مؼام اس ح رمااجرلون

ظولامدساو
ظولاغ رامدساو
مؼام احِامتن

ا

منالجلدولارمقا()4اًخضحاأناكميةامؼام التثحاتاولمللدرةاتـا()1.81امرثفؼةاذمااٌض رالىلا
أنالمللِاسااثتتاوميكنالتوزوقايفالتيخاجئالملرتثحةاغيَ.
باظرًلةاأتفااكروهحاخ :ا
متاحسابامؼام ازحاتاجالجساقالدللخًلاللملِاساتعرًلةاأتفااكروهحاخاكٌلاُواموحضا
يفالجلدولارمق( )2ا
ااخدولارمق()2اًوحضامؼام ازحاتاملِاسادلفؼَةاجالجنازاتعرًلةاأتفااكروهحاخ ا
ػددالملفردلت
50

أتفااكروهحاخ
,105

مناخاللالجلدولارمقا()2اًخضحاأنامؼام ازحاتالمللِاساولمللدرا()1.105امرثفعاذمااًدلا
ػىلاأهَاٍمتخعاابتثحات.اا ا
ا
ا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلداخِرضاثسكرة ا
خمربالتخي راجالحامتغياولتؼالكاتالتؼامةايفالجلزلئر
403

جم ةلالتخي راجالحذــــــــــٌلغياااــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااالتؼـــــــــــددالتسادس

02

ػدد
لملفردلت

لتحُئةالتعفِةالملادًةاوػالكهتااتدلفؼَةالالجنازاللاكدمييادلىاثالمِذالملخوسطاولتثاهويايفاوالًةاثسكرةاـــــــــــــــــــــــ

-5اغرضاومٌاكضةاهخاجئالدلرلسة :ا
تؼدالخضاعالتحَاانتاللخحلَ الالحعايئاسُمتاغرضالتيخاجئالتيتاثوظلتاللهياالدلرلسةا
لحلاتَةاللخؼرفاػىلامدىاحتلقالتفرضَةامناػدرما.ا ا
-0-5اغرضاهخاجئالتفرضَةا:ا ا
الخذحارايحةالتفرضَةاولتيتاثيطاػىلاأهَ(االاثوخداػالكةاذلتادالةلالحعائَةاتنيا
لتحُئةالتعفِةالملادًةاودلفؼَةاجالجنازاللاكدمييادلىاثالمِذالملرح ةلالملخوسعةاولتثاهوًة)امتا
لس خخدلمامؼام اجالرثحاطات رسوناحِرااكهتالتيدِجةاكٌلايهاموحضةايفالجلدولارمق( )0ا
اااااااااخدولارمقا()0اًوحضامؼام اجالرثحاطات رسوناتنيالتحُئةالتعفِة ا
اااااااااااااااااااااااااااااودلفؼَةاجالجنازاللاكدميي ا
لتحُئةالتعفِةالملادًة
دلفؼَةاجالجنازاللاكدميي

مؼام اجالرثحاطات رسون
0.081
غ رادللاغيداαا=1.12

ًخضح امن الجلدول ارمق( )0اأن امؼام اجالرثحاط ات رسون اتني التحُئة التعفِة الملادًةا
ودلفؼَةاجالجنازاللاكدميياولمللدراتــا1.180اغيدا .1.12=αا
-5-5امٌاكضةاوثفس رالتيخاجئ :ا
سُمتالتخعرقايفاُذلالتؼيرصالىلامٌاكضةالتيخاجئالتيتاثوظلتاللهياالدلرلسةالحلاتَة،ا
وحماوةلاثفس رُاايفاضوءالترتلثاللديباولدلرلساتالتساتلةاوخربةالتحاحثة .ا
ثيطالتفرضَةاػىلاأهَ(الاثوخداػالكةالرثحاظََاذلتادالةلالحعائَةاتنيالتحُئةالتعفِةا
لملادًة اودلفاؼَة اجالجناز اللاكدميي ادلى اثالمِذ الملرح ةل الملخوسعة اولتثاهوًة) ،اوكد اأظِرتا
لتيخاجئاايحةاُذلالتفرض،احِرااكنامؼام اجالرثحاطات رسوناولمللدراتـا()1.180اغ را
دللالحعائَااغيدامس خوىادالةلا)1.12(=αاوػلََامتاكدولاُذلالتفرض،اوميكناثفس را
ذكلااتبنالتخالمِذادلهيماجالس خؼدلدالتاكيفاولملَ التخللايئ الللِاماابملٌِلتالتعؼحةاوختعيا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلداخِرضاثسكرة ا
خمربالتخي راجالحامتغياولتؼالكاتالتؼامةايفالجلزلئر
404
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اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلداخِرضاثسكرة ا
خمربالتخي راجالحامتغياولتؼالكاتالتؼامةايفالجلزلئر
405

جم ةلالتخي راجالحذــــــــــٌلغياااــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااالتؼـــــــــــددالتسادس

لتؼلدات،اخاظةاثكلالملخؼللةاابتحُئةالتعفِةالملادًة،اولتيتاثؼرباغهناالترشوطالملادًةاغ را
لملالمئةاولحملفزة الدلرلسة،افاتخفوقاوللمتزياولتخصعَ الدلرليسالجلَد،اولملثاجرةاولالرصلرامنا
أخ التوظولالىلالتِدفامتث اخعائطالتخالمِذاذويادلفؼَةاجالجنازاللاكدميي،افاتخالمِذا
ًظِرون احاةل الهفؼاتَة اولهدفاغَة اُادفة اوموهجة اًددؼِا اأفؼال اوأدلء اتخصلِق التخصعَ ا
ولتخفوقامناخاللامولهجةالتعؼوابتاولتؼرلكِ التيتاثولهجِمادلخ اغرفةالتعف،اوكذلا
حتم الملسؤتَةاجتاٍادرلس هتم،اوحةالمليافسةامعاتؼضِم،اتَصللولامددأ اجالس خصلاقايفا
لتخفوقاوللمتزي،اوالاجض رالتعؼوابتاولتؼرلكِ الىلاثكلالتؼرلكِ التخؼلميَةاحفسة،اولمناا
لملادًةاأًضاالملرثحعةاابترشوطالملادًة اللحُئةالتعفِة،امناهتوًةاوثدفئةاوأاثث،افاتخلمَذاذوا
دلفؼَةاجالجنازاللاكدميياُوالذلياًخكِفامعالتحُئةالتعفِةالملادًةاولنااكهتاغ راحمفزة،ا
فدلفؼَة اجالجناز اًؼرفِا امورلي) (Murrayاتبهنا ا"ٍلوػة امن التلوى اولجلِود التيت اًحذتِاا
لتفردامناأخ التخيلةاػىلالتؼلداتاولملٌِلتالتعؼحة".اولالاتناثوظفاتبهناادلفؼَةاجالجنازا
جالاكدميي .ا
لن احاخة التخالمِذ اورغحهتم ايف التخصعَ اولتيجاح اولتخفوق اولحلاخة الملؼرفِة اولتفِما
ولالثلاناوح الملضالكتالذلياًًضبامنالتخفاػ اتنيالتخالمِذاولملِمةالملولكةاللهيم،اثدفؼِما
لىل التؼم اولملثاجرة اوختعي التؼلدات اوخلق اروح المليافسة افامي اتُهنم اوثوحَِ الك الُامترمما
وحركزيمه احنو التِدف ادون اغ رٍ ،احِر امتث ادلفؼَهتم احنو اجالجناز اللاكدميي اولتخصعَ ا
ضيعااًدفؼِماحنواجالُامتمالتكد راابدلرلسةاوأدلءالملٌِلتالملعلوتةامهنم اثضلكامس مترارمغا
ظؼوجهتا،الذاأهنماٍرفضونالتفض اوجالسدسالم،االذلياحيولادونالص حاعاحاحهتمالىلا
لتخصعَ الجلَداولتخفوق،اوتلداأصار(ارمضان،ا)5110الىلاأنالدللفعامااُوالالاضيطادلخًلا
ًدفعالتفردالىلالتلِاماتًضاطامؼنياالص حاعاحاخاثَاوابتخايلالزلةلالتضؼوراابتخوحر،امفَ ا
لتخالمِذاورغحهتماولجتاُاهتماجالجياتَةاحنوالتخصعَ اولتخفوقاوللمتزيايفاللدلءالدلرليساُوا
مااًلوداسلوكِماوًوهجَ،افلِادةالتسلوكادلخلَةاانتؼةامنادلفؼَةالتخالمِذاتالجنازاللاكدمييا
وتُستاخارحِةاثخصمكافهياالملث رلتالملادًة اللحُئةالتعفِة،اوُوامااًفرس -احسةاخربةا
لتحاحثة التعوً ةل ايف التخؼلمي -الرثفاع امس خوى التخصعَ الدلرليس اللخالمِذ اوثفوكِم اومتزيمها
ولس مترلرمهايفاجالحهتاداولملثاجرةايفاتُئةاظفِةامادًةاغ راغيَةاومث رةاوغ راحمفزة،ااوُواماا

لتحُئةالتعفِةالملادًةاوػالكهتااتدلفؼَةالالجنازاللاكدمييادلىاثالمِذالملخوسطاولتثاهويايفاوالًةاثسكرةاـــــــــــــــــــــــ

أصارتاالتََالتيظرًةالدلًيامِكِةايفاثفس رادلفؼَةاجالجنازاحِراحرىاأن اللفردادولفعا
وحاخاتاًؼم اػىلالص حاغِااغناظرًقاوضاظَاوتذلالجلِدايفالتحُئةالتيتاًًمتياللهيا،ا
فِخعلةامٌَاذكلالتخكِفامعاُذٍالتحُئةاوماافهياامنامث رلت،امفناخعائطالتخالمِذا
ذويادلفؼَةاجالجنازالس خكضافالتحُئةاالتعفِةااولتلدرةاػىلالتعرباػىلاحتم التعؼابا
ومنامثاثؼدً الملسار،اوتذكلاحكونالتلِادةادلخلَةايفاثوخَالتسلوكاحنوالتِدف.اا ا
مناهجةاأخرىاملاحكنالتحُئةالتعفِةالملادًةامركزالُامتماوحركزيالتخالمِذاوملاثدخ ا
مضن اجماهلم التيفيس ،اوتذكل افِيي امل اثؤثر ايف ادلفؼخهيم احنو التخصعَ الدلرليس اوجالجنازا
لملمتزي،افاكهتادلفؼخهيماتالجنازاللاكدمييامرثفؼةايفاظ اتُئةاظفِةامادًةاغ راحمفزة،اوُوا
مااأكداػلََاتفني()Lewwinايف اهظرًخَ،احِراأكداأنالملث رلتالملادًةالملوحودةاابتلربا
منالتفرداوتكهنااتُستايفاجمالالُامتمَاوحركزٍاالاثؤثراػىلامدراكثَاوالاثؤثراػىلاسلوكَ.ا
ومااجيؼ الملث رلتالملادًةالملوحودةايفاغرفةالتعفاالاثث رالُامتماوحركزيالتخالمِذ.ا ا

خامتة ا
ثؼخربالتحُئةالتعفِةامنالتحُئاتالتِامةالتيتاًليضافهياالتخالمِذاوكذااكح رلاولتيتاتِااللثرا
لتكد راػىلاجضكِ اسلواكهتماومِوالهتماولجتاُاهتماوكذلادلفؼَةاجالجنازاللاكدميي،اوذكلا
مناخاللامكوانهتاالتيفس َةاوجالحامتغَةاولملادًة،اُذٍاللخ رةالتيتامتث التوحودالتفزيًليا
للحُئةالتعفِة،امناجحرةالتعفاومساحهتااوللاثثاوللهتوًةاولالضاءةاولتخدفئة،اوتلداأزحدتا
لدلرلسات اأن اللحُئة التعفِة الملادًة اػالكة اكوًة اابتخصعَ الدلرليس اودلفؼَة اجالجنازا
للاكدميي،الناثوفرالترشوطالملادًةادلخ اجحرةالتعفامناصبهَاأناٍرفعامنامس خوىا
لتخصعَ الدلرليس ادلى التخالمِذ اوٍزًد امن ادلفؼَهتم اتالجناز اللاكدميي ،الال اأن الدلرلسةا
لحلاتَةاأزحدتاغكساذكل،احِرالهعللتامناجساؤلامفادٍاا"ُ اثوخداػالكةاتنيالتحُئةا
لتعفِة الملادًة اودلفؼَة اجالجناز الدلرليس ادلى اثالمِذ الملرح ةل الملخوسعة اولتثاهوًة" ،اكٌلا
لفرتضت الدلرلسة الحلاتَة اأهَ ا"ال اثوخد اػالكة الرثحاظَة اذلت ادالةل الحعائَة اتني التحُئةا
لتعفِةالملادًةاودفؼَةاجالجنازاللاكدمييادلىاثالمِذالملرح ةلالملخوسعةاولتثاهوًة .ا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلداخِرضاثسكرة ا
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كامئةالتِولمش :ا
-0الحملُسةامسَة،ا،5112الدرلكالتعلحةاتحُئةالتخؼملالتعفِةايفاحعطالتفزيايءاوػالكذَامبؼرفةامؼلمهيماابتيظرًةالتحيائَة،اػدد،4اجمدل،0ا
غٌلن،الجمل ةلاللردهَةايفالتؼلومالترتتوًةا
-5اغرماهللااجناغحدالترزلقاجناظاحلالتؼامدي،ا،5111التخفك رالتؼلاليناولتخفك رااغ رالتؼلاليناومفِومالذللتاودلفؼَةاجالجنازادلىا
غَيةامنالملرلُلنيالملخفوكنيادرلس َااولتؼادًني امبدرسةامكةالملكرمةاوخدة،ارساةلادكخورلٍ،الكَةالترتتَة،اكسماػملالتيفس،اخامؼةاأما
لتلرى،الململكةالتؼرتَةالتسؼودًةا ا
 -2احٌانالتعحَحة،ا،5105الذلاكءالترويحاوػالكذَاتدلفؼَةاجالجنازاللاكدمييادلىاظالباوظاتحاتالتؼلومالترشغَةاثسلعيةاغٌلن،ا
رساةلاماحس خ ر،الكَةالتؼلوماوللدب،اخامؼةاىزوىي،اسلعيةاغٌلن ا
-4امىناَلداػًلاخاد،ا،5114الترتتَةالتحَئِةايفالتعفوةلالملحكرةاوثعحَلاهتا،اط،0اللردن،اادلرالملس رة ا
-2اازرًقامؼروفا،ا،0101اكَفاثلليادرسا،اط،4ادمضق،امعحؼةالالوضاءا ا
-0اأهعولنالخلوريي،ا،0106اظاتةالتكفاءةالترتتوًة،اط،2الدللرالتحَضاء،ادرالتكذاب ا
-6اسلاميينامجَ ةل،التفضاءالتِيديساللحُئةالملدرس َةاودورٍايفاجضكِ اسلوكالتؼيفادلىالتخالمِذ،المللخلىالتوظيناحولادورالترتتَةايفا
لحلدامناظاُرةالتؼيف،اخامؼةالجلزلئرا،5ا 5100ا
-8اأمنيامريساكٌدً ،اباس،اأظولالترتتَةاوفنالتخدرٌس،اباط،الدللرالتحَضاء،ادلرالتكذاب .ا
-1الدولرداجامورلي،ا،0188احرمجةالمحداغحدالتؼزٍزاسالمةاوَلداغامثناجنايت،الدللفؼَةاوجالهفؼال،اطا،0التلاُرة،ادلرالترشوق .ا
-01املصماَلداسايم،ا،5101امٌاجهالتحصرايفالترتتَةاوػملالتيفس،اط،0اغٌلن،ادلرالملس رة ا
-00اظاجراخلَفة،ا،5111امدادئاػملالتيفس،اباط،اغٌلن،ادلراأسامةاللًرش ا
-05اكعايماًوسف،ا،5112اهظرايتالتخؼملاولتخؼلمي،اط،0اللردن،ادلرالتفكر ا
 -02ارمضان اَلد التلذليف ،ا ،5110التضخعَة اهظرايهتا اولخذحارلهتا اوأساتَة اكِاسِا ،اتـ اط ،ا ،امرص ،الملكذحة الجلامؼَة الحلدًثة،ا
لالسكٌدرًة ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلداخِرضاثسكرة ا
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جم ةلالتخي راجالحذــــــــــٌلغياااــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااالتؼـــــــــــددالتسادس

وللخصلق امن اُذل التفرض الس خخدمت الدلرلسة الملهنج التوظفي اجالرثحاظي ،اكٌل امتا
ثعحَق اأدلثني اٌُل املِاس التحُئة التعفِة اوملِاس ادلفؼَة اجالجناز اللاكدميي ،اػىل اغَيةا
غضولئَةاكولرماا 42اثلمَذلاوثلمَذةامنالملرحلخنيالملخوسعةاولتثاهوًة،اوتلداأسفرت اهخاجئا
لدلرلسةالحلاتَةاػىلاأهَاال اثوخداػالكةالرثحاظَةاذلتادالةلالحعائَةاتنيالتحُئةالتعفِةا
لملادًةاودلفؼَةاجالجنازاللاكدميي.اا

لتحُئةالتعفِةالملادًةاوػالكهتااتدلفؼَةالالجنازاللاكدمييادلىاثالمِذالملخوسطاولتثاهويايفاوالًةاثسكرةاـــــــــــــــــــــــ
ا
ا
ا
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اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلداخِرضاثسكرة ا
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