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لًرتتَةاولًخـَمياصـاراثيادياتَاصـوبالًـاملا
كعد الحلد امن اص حَ اللمِة اولجلِي امن اأخيا
لًخحرض اولًخعور اولًخلدم الًخىٌوًويج اولًخلين،ا
خاظةاولًـاملاٌضِدايفالًس يولتاللخ رةامٌـرخاا
أاخر ايف الظار اس َاسة الًـوملة ،اولًس َاسةا
للساس َةالملخحـةاًخحلِقاذكلايهاحىوٍناوثـَميا
لًفرد اكعد الًخحمك ايف اخمخَف الٌَيات امن اأخيا
ىزع الحلولحز اوثولظي اخمخَف الحلضارلتا
ولًثلافات الال اأن الًخـَمي اًـرف اؿدة امضالكا
وؾرلكِياحتولادونالًوظول اابًفردالىلالملحخيى،ا
وثحدأ الملضالكت امن اخارج الملؤسسة الًرتتوًةا
حِر الجملمتؽ اوللرسة اوثخجسد ادلخي الملؤسسةا
حِرالًخـَمي،ومناتنياُذٍالملضالكتاوأخعرُاا
لًدرسب الملدريس الذلي اس يدٌاوهل ايف اُذٍا
لدلرلسةاالًيتاهتدفالىلامـرفةامـايناوادالالتا
ُذل الملخي ر او اأس حاب الًدرسب الملدريس ادلىا
ثالمِذالًعورالًثاهوياوالًفروقاتنيالجلًسني .ا
لًلكٌلت الملفذاحِة :الًدرسب الملدريس/ا
لًـولمي الًيفس َة /الًـولمي اجالحامتؾَة /الًـولميا
لًخحعَََة/الملرلُلة .ا

Education is a slogan advocated
by the peoples of the world in order to
reduce illiteracy and illiteracy for
urbanization, development and
technological and technical progress,
In particular, the world has
witnessed a new development in
recent years, the basic policy to
achieve this is the formation and
education of the individual in order
to control the various languages in
order remove barriers and continue to
different civilizations and cultures,
but education knows several problems
and obstacles to individual access to
his intended, and start problems from
outside the educational institution
where the society and the family is
embodied within the institution
where education, and among these
problems, the most serious of the
school the dropout taken up in this
study, which aims to find out the
meanings and connotations of this
variable and the reasons for dropping
out of school at the secondary stage
pupils and gender differences.
Keywords: school dropout/
psychological factors/ social factors/
achievement/ adolescence factors
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Abstract:

ولكؽالًدرسبالملدريساابملدلرسالجلزلئرًةاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملدمة:
لن الملدرسة الجلزلئرًة الملخعَـة الىل الًخحدًر الًرتتوي اولىل الالملام امبلذضَات الًخعورا
ثـرفاؿدةاػولُراومضالكاثـَقاُذلالًخعَؽاومناتُهنااػاُرةالًدرسبالملدريسالًيتايها
مناأؾلدالًؼولُرالًيتاًـاينامهناالًيؼامالًرتتوياخاللالًس يولتاللخ رةاحبَراأظححا
جالُامتماابدلرلساتالًـََااًدٌاكغامؽ امذعَحاتالًض حابايف الًـُشالًرفِؽ،اللمرالذليا
ًفرساواس حَاختىلالًخالمِذاؾنالدلرلسةايفانث رامناللحِاناوُذلامااخاءايفاؿدةادرلساتا
مناتُهناادرلسةالًحاحثنيانٌللاتورشفاوسـَدازاينا .2004ا
وًلداأزحدتالدلرلساتالخملخَفةايفاؿملاجالحامتعاوؿملالًيفسالهَامناللس حابالًيتا
ثؤدي الىل ا الًدرسب الملدريس اما اُو امرثحط اابجلاهة الًـلًل اولًيفيس اٌَعفي انلعورا
لًلدرلت الًـلََة اولملِارلت الًفىرًة اولحلرهَة اوما اُو امذـَق اابجلاهة الًيفيس اجالحامتؾيا
ٌَعفي ،الملمتثي ايف الضعرلب الحملَط اللرسي الًياجت اؾن اؿدم النامتل الًيضج اجالهفـايلا
ولًـاظفي ،اوُياك اما اُو امذـَق اتخدين الملس خوى الًثلايف اًلرسة اولملس خوىا
لًسوس َولكذعادياًِا،ااكخنفاضالًلدرةالًرشلئَةاوضَقالملسىن،اأضفالىلاذكلالًـولميا
لملخـَلةاابحملَطالملدريساولًيتاثخجىلايفاسوءالًخولفقالدلرليساوهلطادلفـَخَايفاجالجناز،ا
لًِروب الملخىرر اوسوء الًـالكة امؽ الملـَمني اوللكرلن اومضلكة اظـوتة اونثافة الًربلمجا
لدلرلس َةاولنخؼاظاللكسام .ا
ولهعالكاامناُذلالرثبًياالىلالًلِاماتدرلسةاؿَمَةايفالًوسطالجلزلئرياوابلخطاؿىلا
فئةالملرلُلنيايفامرح ةلالًثاهوًةاوذكلامناأخيالًححرايفاولكؽالًدرسبالملدريساابملدلرسا
لجلزلئرًةاوميىٌيااثَخَطامضلكةالًححراخاللاظرحالًدساؤالتالًخاًَة:ا ا
 ُياثوخدافروقاتنيالفرلداؾَيةالدلرلسةايف الًـولميالًيفس َةالملؤدًة اٌَدرسبالملدريساثـزىاملخي رالجلًسادلىاثالمِذاجاكًورايااثهوًةاؾحدالجملَداتومادةامبدًيةاورك ةل؟اا ا
 ُياثوخدافروقاتنيالفرلداؾَيةالدلرلسةايفالًـولمياجالحامتؾَةالملؤدًة اٌَدرسبالملدريساثـزىاملخي رالجلًسادلىاثالمِذاجاكًورايااثهوًةاؾحدالجملَداتومادةامبدًيةاورك ةل؟ ا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة ا
خمربالًخي راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئر
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 ُياثوخدافروقاتنيالفرلداؾَيةالدلرلسةايفالًـولميالًخحعَََةالملؤدًة اٌَدرسبالملدريساثـزىاملخي رالجلًسادلىاثالمِذاجاكًورايااثهوًةاؾحدالجملَداتومادةامبدًيةاورك ةل؟
 مايهالجرزالًـولميالملؤدًةاٌَدرسبالملدريسامناوهجةاهؼراثالمِذالًعورالًثاهوياتثاهوًةاؾحدالجملَداتومادةامبدًيةاورك ةل؟
 -1الًفرضَات :ا
 مناخاللاحبثيااهخوكؽاوحودالخاابتاؿىلالًفرضَاتالًخاًَة :ا
 ثوخد افروق اتني الفرلد اؾَية الدلرلسة ايف الًـولمي الًيفس َة الملؤدًة اٌَدرسبا
لملدريساثـزىاملخي رالجلًسا(ذهر/أهىث).
 ثوخدافروقاذلتادالةلالحعائَةايفالًـولمياجالحامتؾَةاثـزىاملخي رالجلًسا(ذهرا
لهىث).
 ثوخدافروقاذلتادالةلالحعائَةايفالًـولميالًخحعَََةاثـزىاملخي رالجلًسا(ذهرا
لهىث).
 أنرثالًـولميالملؤدًةالىلالًدرسبالملدريسامناوهجة اهؼرالًخالمِذايهالًـولميا
لًيفس َة.
 -2اأمهَةالدلرلسة:ا ا
 احمتثي اأمهَة ادرلسة اولكؽ الًدرسب الملدريس ايف احماوةل الًىضف اؾن الملرلُلةا
وؿالكهتااابملع رالدلرليس اٌَخَمَذاوُواللمرالذلياجيةاأناثعَؽاؿَََاللظرلفالًيتاًِاا
ؿالكةامدارشةاابملرلُقاومهالًولدلٍناولملرتنياولملـَمني .ا
 وهودالالصارةامناخاللاُذٍالدلرلسةالىلاأمهالًـولميالًيت اثؤدياابملرلُقايفا
لجلزلئرالىلالًدرسبامنالملدرسة،اابًخعرقالىلاأمهاخعائطاُذٍالملرح ةلامنامرلحيامنوا
لًضخطاولًيتاثخدخياتعرًلةاأواتبخرىايفامع رالًفردالدلرليس.
ا
ا
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 -3اأُدلفالدلرلسة :ا
 لًىضفاؾنالًفروقالملوحودةاتنيالجلًسنيايفالًـولميالًيفس َةالملؤدًة اٌَدرسبا
لملدريس .ا
 لًىضف اؾن الًفروق الملوحودة اتني الجلًسني ايف الًـولمي اجالحامتؾَة الملؤدًةا
ٌَدرسبالملدريس .ا
 لًىضف اؾن الًفروق الملوحودة اتني الجلًسني ايف الًـولمي الًخحعَََة الملؤدًةا
ٌَدرسبالملدريس.
 االًىضف اؾن اأنرث الًـولمي الملؤدًة الىل الًدرسب الملدريس امن اوهجة اهؼرا
لًخالمِذ .ا
 -4احتدًدالملععَحاتا(لحرلئَا):
لن الملـاجلة الًـَمَة الي اموضوع اثخعَة الملفاُمي الملس خخدمة ايف الدلرلسة اوؿَََا
س يحاولالؾعاءاثـرًفاتاًحـغالملفاُميالًيتاأدرحتايفادرلسدٌا .ا
 لًدرسب الملدريس :اًـرف الًدرسب الملدريس امعوما اتـدم امولظ ةل الًضخطا
دلرلس خَاوجالهلعاعاؾهنااكديالًسنالًلاهويناذلكل،اوٍىوناًسخةامـني ،اوغاًحاامااٍىونا
معحواباتحـغامنالٍمترداؿىلاللرسةاولملدرسةا،ووض رايفادرلسدٌاالىلاأفرلدالًـَيةالذلٍنا
ثخوفرافهيمامؤرشلتالًدرسبالملدريساوذكلامناخاللادفرتالملرلسالتاللوًَاءالخلاصا
ابًيَاابتالملوحوداؿىلامس خوىالًثاهوًة.ا ا
 لملرلُلة :ا"اثخَوامرح ةلالملرلُلةامرح ةلالًعفوةلالًِادئةالًيتاميرافهياالملرلُقاتبزمةا
هفس َةاختخَفايفادرحهتااابخذالفاػروفالًفرداومدىالس خـدلدٍ"،1اومتاحتدًداؾَيةامنا
لملرلُلنيالملدرستنياثرتلوحاأؾٌلرمهاتنيا16او20س يةايفااثهوًةاؾحدالجملَداتومادةاتورك ةل .ا
 لًخـَميالًثاهوي:الًخـَميالًثاهوياًلؽاتنيامرحَخنياثـَميَخنيافِواًخوسطامرح ةلالًخـَميا
للسايساومرح ةلالًخـَميالًـايلاوُواثـَميامفذوحاًخعياجبمَؽالجملاالتالحلَوًةايفاخمخَفا
لملَادٍن،اوذكلاتفضياثيوؿَاوثـدداصـحَاوختععاثَ،اوثدومالدلرلسةاتَازالثاس يولت،ا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة ا
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حِراجتدالًس يةاللوىلاؾحارةاؾناخذعامضرتكامثافامياتـداًخفرعالىلازالثاصـةاثضؽا
لكاصـحةازالثاختععات .2ا
 -5الدلرلساتالًساتلة :ا
 لدلرلساتالًـرتَة:ا ا
درلسةالهعولنارمحة:اتـيولن"جرسباللظفالامنالًخـَمي،اخعورثَاوس حيالًوكاًةا
ولًـالج"اأحرًتاُذٍالدلرلسةاس يةا .2004ا
اثـرضتالدلرلسةالىلاحتدًدامفِومالًدرسبالملدرس َةاس حيالًوكاًةامٌَ،اواكنالًِدفا
من اورلهئا الػِار اأمهَة الًدرسب الملدريس اوؼاُرة الحامتؾَة اخع رة ،اولًيت اخعط اًِاا
لًحاحر ازالث افعول ،اخفط الًفعي اللول اابًخـرًف اتؼاُرة الًدرسب ،اوثياول الًفعيا
لًثايناخعورةاُذٍالًؼاُرةااوس حيالًوكاًةامهنا،اوأماالًفعياللخ رافاس خـرضافَِ اهَفِةا
ؿالجاُذٍالًؼاُرة .ا
ومااًَفتاجالهدداٍايفاُذٍالدلرلسةاُواظرًلةاثـح رالًحاحر،الذلياخشطاػاُرةا
لًدرسبالملدريسامكرضاخع راجيةالحلذرامٌَاومـاجلخَ .ا
 لدلرلساتاللحٌحَة:ا ا
الدلرلسةاللوىل :ادرلسةايفاخامـة اروينادٍاكرتاابرٌس ،5ايفامـِداؿملالًيفس،ا
حتتالرشلفامدٍراللحباث .ا
ًلدارنزالًحاحرايفاُذٍالدلرلسةاؿىلالًـامياللرسياابلخطاؿىلاثفىمالًخولزنا
لًـائًل،اابحامتلاأناأياحدثاًعُةالًـائ ةلادلًَاهخاجئاُامةاؿىلاجالسدامثرالدلرليس،ا
لذلياغاًحاامااحىوناهدِجةالًدرسبالملدريس .ا
اوحمكناأمهَةاُذٍالدلرلسةايفالجيادالخاتةاًالصاكًَةالًخاًَة:ا ا
لًىث رامنالًض حاباًرتهونالًيؼامالدلرليسادوناأيامؤُياوًعـةاؿَهبمانث رلاوحودا
ماكانايفالجملمتؽ،اوكداجسمحاُذٍالدلرلسةامبساؿدةالخملخعنياجالحامتؾَنيايفالملَدلن.
لدلرلسةالًثاهَة:ادرلسةاَُدًحيامارٌساُاسرتل:اختطالًخوكفاؾنالدلرلسةاكدياسنا ا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة ا
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16ؾرشاوحمتثيايفادرلسةالًس رورةايفامٌعلةارويبالًضٌلًَة،اأحرًتاُذٍالدلرلسةا
س يةا1999الىلامارسا.2003
ثيدرجاُذٍالدلرلسةامضنالًربانمجالًوزلريالًفرويساًلحباثاحولاولكؽالًدرسبا
لملدريسايفافروسااولًِدفامهنااُوامـرفةامع رالًعفيالملدرسباوللس حابالًيتا
ثؤدي اتَ اًالهلعاع اؾن الملدرسة ،اوهخاجئ اُذٍ الدلرلسة امذـددة احسة الحلاالتا
لملدروسة،احِراأناؾولميالًدرسبالملدريساالاميىناثـمميِااؿىلامجَؽالحلاالتا
وابخذالفالجملمتؽاولًيؼمالًرتتوًةاولحملَطالًـائًلاوحاةلالًخَمَذ،احِرالحذوىاؿىلا
زالثافعولاثضميتاحتََيالحلاالتاولىهتىىاخبامتة،اولؾمتدتالًحاحثةافرضَةارئُس َةا
ولًيتاظاغهتاااكًخايل :ا
اٌضلكالًدرسبالملدريسامٌـرخا اٌَعفوةلايفالجملمتؽالًفرويسالذلياًـين اجلك اثساظةا
فضيالًس َاسةالًرتتوًةاولمللاومة .ا
أماالًفرضَاتالجلزئَةالًيتاكدمهتاايها :ا
اثححرالملؤسسةالدلرلس َةاؿىلاجمازلتاللظرلفالًيتاثـمياؿىلاحتسنالملس خوىا
لدلرليساهدِجةالًسَوكالًفوضويالذلياكداٍىوناأحداؾولميالًدرسبالملدريس .ا
الملس خوى الملـُيش اًلرسة اال اٌسمح اًِا اتخحايش الًدرسب الملدريس ،اوصدةا
متاسمالخلالاياللرسًةاوجالحامتؾَةاًـخربامناأمهالًـولميالًيتاجيةاأخذُااتـنيا
جالؾخحاراًخجيةاأس حاباوهخاجئالًدرسبالملدريساابحرتلمالًفروقالًفردًةادلخيا
للرسةالًولحدة .ا
ًًذجاؾنالًدرسبالملدريسالحتاداتـغالملرلُلنيالملدرستنيايفاأفولجاثخلامساهفسا
لملَوالت،اويفاُذٍالملرح ةلاكداٍىونالًدرسبالملدريس اهلعةاتدلًةاأواثبهَداملرح ةلا
حٌوح .ا
الضافةالىلاؾولمياأخرى،اثـخربالًـولمياجالحامتؾَةا(وفاة،اثخين،احرحال)...اللظيايفا
لًخخًلاؾنالدلرلسةاوابًخايلاثخعَةاثدخالتاخاظة .ا

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة ا
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أوال.احملةااترخيَةاؾنالًدرسبالملدريس :ا
 لنالًدرسبالملدريساؾحارة اؾناحلِلةالحامتؾَةاالاوس خعَؽ اهفهيااوالاثيعَهتا،ا
حبَراأظححتاُذٍالحللِلةاثبخذالجتاُاتاخع رةامتساسالمةالًيؼامالًـاماٌَمجمتؽ،اذلكلا
أظححامنالملِماظرحاُذلالملضلكاجالحامتؾياجبدًة .ا
 وًـوداولكؽالًدرسبالملدريسالىلاتدلًةااترخيالملدرسة،اًىناُذلالملفِوماملاًؼِرا
سوىاأولخرالًس حـًَِاتاوتدلًةالًامثهًَِاتاحِراأظححامضلكاحرتوياهلاظدى،افلديا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة ا
خمربالًخي راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئر
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وثوظَت اهخاجئاُذٍالدلرلسةالىلالًلولاتـدماوحوداظفاتاخاظةامتزيالملدرسبالملدريس،ا
لذلياكداًـاينامناؿدمالًخىِفالدلرليساأوامذحعياؿىلاهخاجئاتمخازةاؿىلاحداسولء .ا
 لدلرلساتالجلزلئرًة:ا ا
ادرلسةانٌللاتورشفاوسـَدازاين:اثياوًتاُذٍالدلرلسةاػاُرةامعياللظفالايفا
لجلزلئرالًخارخيالملدريساولًـائًلاس يةا .2004ا
اوكدامتتاُذٍالدلرلسةايفالظاراللحباثاجالحامتؾَةالًيتاًلوماهباامرنزاللحباثا
ولدلرلسات الًخعحَلِة اٌَخمنَة اابجلزلئر ا CREADاحِر اثعرق افهيا الًحاحثني الىلا
لًـولمي الًيت اثؤدي اابًعفي الجلزلئري الىل الًـمي ايف اسن امدىرة اتدء ًل اابًخخًل اؾنا
لدلرلسة .ا
وًلداثياوالاتعفةاؿامةامعياللظفالالذلياأظححامضالكاحلِلِااابًس يةاٌدلولالًيامِةا
وخاظةالجلزلئراأٍنامتتادرلسةاحاالتاًحـغاللظفالالذلٍناحرهولالدلرلسةاوذكلامنا
أخي الًـمي ،امن اخالل ادرلسة الملسار الدلرليس اًلك اولحد امهنم اوحمَعَ الًـائًل،ا
ثوظالامناخالًِاالىلاأنامناتنيالًـولميالملؤدًةالىلامعياللظفالاجندالًدرسبا
لملدريسالذلياخيخَفامنافردالىلاأخراحسةالًفروقالًفردًة،امناخاللاؾرضا
لدلرلسات الًساتلة اًخخني اأن اُياك ادرلسات اثدضاتَ امؽ ادرلسدٌا الحلاًَة ايف امذي را
لًدرسبالملدريساًىهنااختخَفاؿَهياايفامذي رالًـَيةالذاثياوًياافئةالملرلُلنياغ راأهياا
لس خفدانامناُذٍالدلرلساتايفالًخياولالًيؼرياويفالخذَاراأدلةالًلِاسالملمتث ةلايفا
جالس امترة .ا
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لًس خٌَُاتاولًس حـًَِاتااكنالًىث رامنالًض حاباًرتهونالملدرسةاويفاسنامدىرة،الالاأنا
ذكلاملاٍىنامضلكاحبَرااكنالًـميالًَدويايفاثكلالًفرتةاهلاأمهَةالحامتؾَةاهح رة،اواكنا
منالملِماهسةالًلوت.3
اثهَا.اأس حابالًدرسبالملدريس :ا
الذلاأردانالًخفى رايفامـاجلةاُذٍالًؼاُرةاًًدييالًرحوعاأوالالىلادرلسةاأس حاهباالًيتا
حرحؽالىلاؿدةاؾولميامذدلخ ةل،اختخَفايف اهوؾِااوثبز رُاافلداجندامهناامااٍرحؽالىلا
لًـولميالًضخعَةاوأخرىالحامتؾَةاولكذعادًة .ا
-1اللس حابالًضخعَة:لناللس حابالًضخعَةاثـداؾولميادلفـةاالحدلثالًدرسبا
لملدريسافِىيامذـَلةاابًخَمَذ اهفسَاوحاخاثَالًضخعَة،اومناأمهاُذٍالًـولمياماا
ًًل:ا ا
 -1-1اللس حابالجلسمَة:احرثفؽاوس حةالًدرسبالملدريسادلىالًخالمِذالذلٍناًـاهونا
مناهلائطاأوامضالكاحسمَةاالاس اميالذلااكهتالًـامةاكدالؿرتثَاتـدادخوهلالملدرسةاوًلولا
زُرلن :ا"لن اضـف الًحًِة اولًخَف الخملي اوضـف الحلولس امثي الًسمؽ اولًحرص اولًضـفا
لًعحيالًـاماوسوءالًخيذًةاولضعرلبالًالكماًؤديالىلالًخبخرالدلرليساولًرسوبانٌلا
ًـخربامنالًـولميالملـززةاٌَدرسبادلىاثالمِذالملرح ةلالملخوسعة" .4ا
 -2-1اللس حابالًـلََة:اثـخربالجلولهةالملخـَلةاابًياحِةالًـلََةامناتنياأمهاللس حابا
لملؤدًةالىلاهلطالًخحعَيالدلرليسايفالملرح ةلالملخوسعةاولًثاهوًة،اوكداثؤدياُذٍالًـولميا
لىل الًدرسب ا"لًخبخر الدلرليس ايف الذلاكء ا(لًضـف الًـلًل) اأو الًـولمي الًـلََة الخلاظةا
اكًلدرةالًـلََةالخلاظةاأوالًلدرةالٌَيوًةاأوالًرايضَةاوماالىلاذكل"،5انٌلاأن اهلطالًلدرةا
لًـلََةاوهلطاجالهدداٍاًؤدايناتدورٌُلالىلاثبخرالًخَمَذادرلس َا،اونذلالخنفاض امس خوىا
لذلاكءاولًخحعَيالدلرليساوضـفالًلدرةاؿىلالًخفى راجالس خًذايجاوضـفالًلدرةاؿىلا
لحلفغ اولًفِم الًـمَق امن الخلعائط الًيت اثؤدي الىل اك ةل الس خفادة الًخَمَذ ادرلس َا امنا
لخلربلت اولًخجارب الًيت اس حق اثـَمِا ،6اوهلط الًلدرلت الًـلََة اوهلط اجالهدداٍ اوضـفا
لذللهرةاولًيحاءالكِاامنالًضـفالًـلًلالذلياُوامناأمهاللس حابالًـلََةاٌَخبخرالدلرليس .ا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة ا
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اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة ا
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 وابًخايلاالاهًذؼرامناُذلالًخَمَذامولظ ةلادرلس خَالهَاالاٌس خعَؽاجالس خفادةامنا
لخلربلتاولًخجارباولًفرصالملخاحةاهل اهدِجةاضـفايفاكدرثَاؿىلالحلفغاولًفِمالًـمَقا
ولًخفى ر .ا
-3-1اللس حابالًيفس َة:لناٌَـولميالًيفس َةاأثرافـالاؿىلالًخحعَيالدلرليساخاظةا
يفامرح ةلالملرلُلةالملحىرةالًيتامتزيُااثي رلتاهفس َةاولهفـاًَةا"فٌجداأناهرلَُةامادةادرلس َةا
مـَيةاولًضـوراابًيلطاأواضـفالًثلةاابذللتاوجالس خيرلقايفاأحالمالًَلؼةاولضعرلابتا
لحلَاةالًيفس َة اٌَخَمَذاوحصخَالًيفس َة،اولحلاةلالًيفس َةالملضعرتة،اوسوءالًخولفقالًـام،ا
ولملضالكتاجالهفـاًَة،اولالحداطاوهلطالالحزلناجالهفـايلاولًلَقاوجالضعرلابتالًـعحَة،ا
لكاُذلاًؤديااابًخَمَذالىلالًخبخرالدلرليس" .7ا
 ابالضافةالىلاؿدماكدرثَاؿىلالًخىِفادلخيالملدرسةافِواكداٌضـراتبهَامٌحوذاوأهَا
وحِد اوأن اُياك احىذي اضدٍ اوثؼِر اأاثر اؿدم الًخىِف ادلى الًخَمَذ اجىرَُ اٌَمدرسةا
وثلع رٍاًِا،اوابًخايلالًِروبامنالملدرسة .8ا
 -2اللس حاباجالحامتؾَة:ثـخربالًوضـَةاجالحامتؾَةالًسائدةايفاللرسةاأحدالًـولميا
لًيتاًِااثبز رافـالاؿىلالحلَاةالدلرلس َةاًلتياء،ا"فالرسةايهالًحُئةالًعحَـَةالًيتاثخاـِدا
لًعفياابًرتتَة"،9افاًعفياًخـملامناأرسثَالكامااحيخاجالىلامـرفذَانٌلاأهنااثؤثرايفاحىوٍنا
اهح رلاومعَل ًا اأنرثامناثبز راأًَاحٌلؿةاأخرىاوذكلامناخاللا
خشعَةالًعفيافامياتـداثبز ر ًل ً
مااًخـَقاحباخاثَالًحَوًوحِةاولًيفس َةاوجالحامتؾَةامناثيذًةاورؿاًةاوؾعفافِخـملامهناا
لٌَيةالًيتاًـرباهبااؾناثكلالحلاخاتاوًفِماهباامااٌسمؽانٌلاًخـملانث رلامنالًـلائدالًسائدةا
وأساًَةالملـام ةلاولًخفى راولًعموح .ا
 -3ا اللس حاب اجالكذعادًة :اتًَت اأغَة الدلرلسات اللورتَة اوللمرٍىِة اوتـغا
لدلرلسات الًـرتَة اأو اللوضاع اجالكذعادًة الًسُئة الملمتث ةل ايف الدلخي الًضـَف اولملسىنا
لًيسءاولًفلراثسخةاؿدداللفرلدايفاللرسةاتمااًًذجاؾيَالٍهتاونايفاؿالجاللمرلضاوؿدما
جالس خجاتة احلاحِات اللظفال الحلَاًخة اولملدرس َة اوُذل اكد اًؤثر ايف الًـمي الملدريسا
ٌَعفي،10حِراأنالًوضـَةاجالكذعادًةالًسائدةايفاللرسةايهاأحدالًـولميالًيتاًِااثبز را

ولكؽالًدرسبالملدريساابملدلرسالجلزلئرًةاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فـالاؿىلالحلَاةالدلرلس َةاًلتياءاسولءايفاجالًخحاقاابملدرسةاأوايفامولظ ةلالدلرلسة،ا
فاخنفاض الملس خوى الملـُيش اًلابء ايف اتـغ الملياظق اخاظة ايف الًرًف اولًحدو اولًرحيا
وابًخايل اؿدم اكدرة اللب اؿىل احزوًد اللتياء اتيفلات اومعارًف الدلرلسة اجيـي اللتياءا
مضعرٍناٌَخوكفاؾنامزلوةلادارلس هتم .ا
وًخضحاتمااس حقاأناللوضاعاجالكذعادًةاًِاالسِاماهح رايفالحدلثاػاُرةالًدرسبا
لملدريسافلداأصارالىلاذكلاؾحدالًرحٌلنالملال اكائال:ا"لناحتسناللوضاعاجالكذعادًةايفا
لجملمتـاتاكداحىوناؾولميادلفـةاٌَخـمل،الالاأناحتسناللوضاعاجالكذعادًةامناخاهةاأخرا
كداٌسامهايفالحدلثالًدرسبالملدريسالذاملاٍىناللابءاؿىلاوؾياولدرلكاتبمهَةالًـمل" .11ا
-4االلس حابالًثلافِة:ااًـخربالحملَطالًثلايفالذلياًـُشافَِالًفردالحدالًـولميالًيتا
ًِااثبز رامدارشاؿىلاحِاثَالدلرلس َةافذوفرامٌاخازلايفاخعةايفاللرسةاولحملَطالذليا
حيخماتَالًفرداٌضجـَاأنرثاؿىلالًيجاحاومولظ ةلالدلرلسةاؾىسالًضخطالذلياًًضبايفا
أرسةاحمدودةالًـملاولًثلافةالىلاخاهةاثبخرالحملَطالذلياًًضب افَِازلافِااوحرتواي،الناُذٍا
لًؼروفاالاحزًدالالايفاثبخراللفرلد،اوغاًحاامااثدفـِمالىلالًدرسبالملدريساًـدمالجيادا
لدللرسالملياخالًثلايفالملالمئالذلياٌساؿدٍاؿىلالًخحعَياومولهجةالملضالكالًرتتوًةالًيتاكدا
ثعادفَايفالملدرسة .ا
-5اللس حابالًرتتوًة:الذلااكهتالًؼروفاجالحامتؾَةاوجالكذعادًةاولًثلافِةالًيتاًًضبا
فهياالًعفياثؤثراثضلكافـالايفامولظ ةلالدلرلسةافاناللس حابالًرتتوًةايهاللخرىاثؤثرا
يفالًيجاحاأوالًفضيالدلرليساابؾخاحاراأنالملدرسةاجضلكاتُئةالحامتؾَةامٌؼمةاحتمكِااكولهنيا
وثفرضامنعااسَوهَااؿىلالًخَمَذ،افاناًِاادورلاُامااوفـاالايفالًـمََةالًرتتوًة،اوكداحىونا
سخدا ايف اجروز اػاُرة الًدرسب الملدريس ،الذ امل اجتد اجالُامتم اولالماكهَات الًالزمة اٌَلِاما
توػَفهتا ا
ا
ا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة ا
خمربالًخي راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئر
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اثًثا.الهـاكساتاػاُرةالًادرسبالملدريس:ا ا
 تما اال اصم افَِ اأن اؿىل اؿاثق اثالمِذ الملرح ةل الملخوسعة امسؤوًَة اتياء الجملمتؽ،ا
وثًذؼرالدلوةلاؾعاءمهايفاخمخَفالجملاالتاذللافاناجرسباتـضِماولهلعاؾِماؾنالدلرلسةا
ًـخرباخسارةافادحةاولُدلرلاملولردُا،افذؤديالىلاهخاجئاوخميةاوميىناثَخَعِاافامياًًل:ا ا
لالهـاكساتالًضخعَةاولًيفس َة :الناجرسبالؿدلدلاهح رةامنالًخالمِذاكديالنٌللا
لملرح ةلاوخاظةالملرح ةلاجالتخدلئَةاجيـيالًىث رامهنماًزنًونالىلامس خوىاحمواللمِة،اتماا
جيـيالدلوةلاختعطامزيلهَةالضافِةاحملارتةاللمِةادلهيم،.والًفضيايفالدلرلسةاًيـىساؿىلا
لحلاةلالًيفس َةاٌَعفياتمااجيـهلااًدورايفادلئرةامفرغةامنالًخوحرالًيفيس،اوُوامااكداًدفؽا
لًفرد الىل افم اؾلال اىزلؿاثَ الًفردًة اولالؾخدلئَة اتلعد الًخـوًغ اؾن اؿدم الًخولفق الذليا
ٌسوداحِاثَالملدرس َةالنالًفضيامنالملـاملالًحارزةالًيتاكداحىوناًِااثبز رلاابًيااؾناسَوكا
للحدلثاوثرصفاهتماولًفضيايفالدلرلسةامرحـَالنرثامناسخةامهناامااًخـَقاتـدمالًرغحةا
وؿدمالًخالؤمامؽالًربلمجالدلرلس َةاؾيدالًحـغ،اومهناامااًخـَقاابًيلطالًـلًلاؾيدالًحـغا
للخر،افلكاُذٍاللموراثؤثراؿىلاخشعَةالًعفياوثدفـَالىلالًِروبامنالملدرسةاأوا
لخلدلعاأوالًرسكةاأوالتدلءاردوداأفـالامضادة اٌَمجمتؽ اهدِجةالًضـوراابًيلطاولًخبخراؾنا
تلِةازمالئَ .12ا
لالهـاكساتاجالحامتؾَة:االنالًدرسبالملدريساػاُرةالحامتؾَةاًىوهنااثـخرباؿامالا
مـوكا اٌَخلدم اجالحامتؾي ،اوملا ااكن الًخـَمي اُو الًسخِي اللسايس اًخعفِة الملذلُة اولًلميا
جالحامتؾَة الملـوكة اٌَخلدم اوتياء امفاُمي اوكمي اخدًدة اثامتىش اومذعَحات الجملمتؽ الملـارص،ا
فاًدرسباخعراؿىلالحلَاةاجالحامتؾَةافِواًدفؽاابًخالمِذالملدرستنيالىلالًضارع اٌَمٌلرسةا
سَواكتاوثرصفاتارمبااثؤثراؿىلالجملمتؽ،احبَراثًضب اٍلوؿةامٌفردةاثؤثرايهاللخرىاؿىلا
ٍلوؿات اجتـي امهنم اٍمتزيون اثسَواكت اومفاُمي اختخَف اؾن الًلمي اولًـادلت اولًسَواكتا
لملخـارف اؿَهيا ،اومؽ اضـف الملس خوى الًخـَميي ازايدة اؿىل الًدرسب اتما اًًذج اؾهنٌل ،اميىنا
لًلولاأناللفرلدالملدرستنيامهاللكيازلافةاوثـٌَلايفالجملمتؽاخاظةايفامس خوىالًعورالًثاًرا
ًِذلاثعححامسؤوًَةا(للرسةاوللتياء)امس خلدالاحتتاوظاًةاُؤالءاوماامدىاثبز رمهاؿَََا

ولكؽالًدرسبالملدريساابملدلرسالجلزلئرًةاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مناخاللامس خولمهالًثلايفازايدةاؿىلاذكلافانالهدضاراص حَالًحعاةلاتـدداهح راس يواياانجتا
ؾن اُو اللخر اؾن الًدرسب الملدريس الن اذكل الملدرسب ايف امس خوى الًس ية الًخاسـةا
أسايساأكيانفاءةاهميَةاومس خوىاثـَميياحبَراًـجزاؿىلالجيادامٌعةاصييامٌاسةا
ملس خولٍاخاظةالذاملاميهتناحرفةاجساؿدٍاؿىلالًـمي .ا
 وخروجالملدرسبايفالملرح ةلالملخوسعةامـياٍادخولامـرتكالحلَاةامبس خوىازلايفا
ضـَف اأي ادون اسالح احيعن الًضخعَة اوًلف ايف اوخَ المليرايت الالحنرلفِة افًِساقا
لملرلُق احنو الالحنرلف ادون اأن اًدرك الهَ ايف اظرًق اثؤدي اتَ الىل الًِالك افزيًد امنا
لملضالكتاجالحامتؾَة.
جالهـاكساتالالكذعادًة:ا ا
 اميىنالًلولاأنالًخمنَةاجالكذعادًةاولًـمََةاجالهخاحِةاًخولفلاناؿىلاهوؾَةاونفاءةا
لًفردالًـامي .ا
 ولًخـَمي اُو الًسخِي الًوحِد اًخحلِق اثكل الًىفاءلت الملرحوة امن اللفاقا
جالكذعادًة،اولًخـَميايفالًعورالًثاًرامنالًخـَمياللسايساذلامس خوىاضـَفالهَاملا
ًعيالىلالحلدالذلياميىٌَامنالملضارنةالًفـََةاولًخق اهَة اولًخىٌوًوحِة ايف امعََة الًخمنَةا
مبخخَفامزلايُا،اوذلكلاًـخرباؿامالاسَحَااوؾحئااؿىلاُذٍالًخمنَةاومـوكااًِا،اوُذلاأخعرا
منالًدرسباهفسَ .ا
 وًيخاجئالًدرسباؿىلالملس خوىاجالكذعادياأثراهح رايفادفؽاحرنةاجالكذعادالىلا
لًرهوداولًخخَفاوؿدمامساٍرةالًخعورالًخىٌوًويج اٌَـرصالنافئةالملدرستنياثعححاؿاةلا
ؿىل الجملمتؽ ،افِىي افئة امس هتَىة اأنرث امهنا امٌخجة اوُذل اما اخيي اابًخولزانت الًىربى اتنيا
جالس هتالكاولالهخاج.
ا
ا
ا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة ا
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رلتـا.الجلاهةالملَدليناٌدلرلسة :ا
 -1الدلرلسةاجالس خعالؾَة :ا
زحاتاوظدقاأدولتالدلرلسة :ا

لجلدولارمقا()01اًوحضازحاتاملِاسالًـولميالملؤدًةاٌَدرسبالملدريساؾنا
ظرًقالًخياسقالدللخًلا(أًفااهروهحاخ) ا
ؿددالًـحارلت
مـامياأًفااهروهحاخ
لمللِاساولك
30
 0.625ا

 ظدقالمللِاس:اظدقاجالجساقالدللخًل:امتاحساباظدقاُذلالمللِاساؾناظرًقاحساباأواثلدٍرا
جالرثحاظاتاتنيادرخةالكاحموراابدلرخةالًلكَةاٌَملِاساولكانٌلاًًل:اا ا
مت احساب اأو اثلدٍر اجالرثحاظات اتني الدلرخة الًلكَة اًلك احمور امؽ الدلرخة الًلكَةا
مللِاسالًـولميالملؤدًةاٌَدرسبالملدريساولكامبـامياجالرثحاطات رسوناحِراخاءتالكِاا
دلةلالحعائَااؾيدامس خوىالدلالةلا(،)α=0.01اومتثَتايفالرثحاطالدلرخةالًلكَة اٌَمحورا
للولامؽالدلرخةالًلكَة اٌَملِاساولكاابرثحاطاكدراتـا،0.65اأماالرثحاطالدلرخةالًلكَةا
ٌَمحورالًثاينامؽالدلرخةالًلكَةاٌَملاٌساولكافلداكدراتـا،0.52اأماالرثحاطالدلرخةالًلكَةا

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة ا
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 زحاتاوظدقاملِاسالًـولميالملؤدًةاٌَدرسبالملدريس:
 لًثحات:ا(أًفااهروهحاخ) :امتاحسابازحاتاُذلاملِاساتعرًلةالًخياسقالدللخًلاابس خخدلماأًفااهروهحاخاولًلامئةا
ؿىل اأساس اثلدٍر امـدل الرثحاظات الًـحارلت افامي اتُهنا ،احِر اكدر امـامي اأًفا اهروهحاخا
ابًًس حةاٌَملِاساولكا(،)0.62اومٌَاميىنالًلولاتبناُذلاجالس خخِاناولكااثتت،انٌلاُوا
موحضايفالجلدولالًخايل:

ولكؽالًدرسبالملدريساابملدلرسالجلزلئرًةاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌَمحورالًثاًرامؽالدلرخةالًلكَةاٌَملِاساولكافلداكدراتـا،0.55اوابًخايلاميىنالًلولاتبنا
ُذلالمللِاساظادقا(أهؼرالىلالملَحقارمق،)01انٌلاُواموحضايفالجلدولالًخايل :ا
ا

لجلدولارمقا()02اًوحضامعفوفةالرثحاظاتالدلرخاتالًلكَةاٌَمحاورامؽالدلرخةا
لًلكَةاٌَملِاساولك
لدلرخةالًلكَة ا
لحملاوراولدلرخةالًلكَة
**0,658
لحملوراللولا(جالماناجالرسي) ا
**0,529
لحملورالًثاينا(لًخضحَةاولًخـاوناجالرسي)
**0,553
لحملورالًثاًرا(وضوحاجالدولر) ا
** .جالرثحاطادللاؾيدامس خوىالدلالةلاأًفاا()0.01
ا

 -2لدلرلسةاجالساس َة :ا
اأا ؾرضاومٌاكضةالًفرضَةاجالوىل :ا
هعتالًفرضَةاجالوىلاؿىلاأهَ:ا"اثوخدافروقاتنيالفرلداؾَيةالدلرلسةايفالًـولميا
لًيفس َة الملؤدًة اٌَدرسب الملدريس اثـزى املخي ر الجلًس ا(ذهر ،اأهىث)" ،اوتـد الملـاجلةا
جالحعائَةاحتعَيااؿىلالًيدِجةالًخاًَة :ا
لجلدولارمقا()03اًوحضالًفروقاتنيالفرلداؾَيةالدلرلسةايفالًـولميالًيفس َةالملؤدًةا
ٌَدرسبالملدريساثـزىاملخي رالجلًس
لدلرخةا
لًلكَة

لجلًس

لًـولميا ذهور
لًيفس َة لانث

لخذحاراًَفنيا
ٌَىضفاؾنا
لًخجاوس()F

مس خوىا
لدلالةل

جحما
لًـَية

لملخوسطا
لحلسايب

جالحنرلفا
لملـَاري

درخةا
لحلرًة

كميةا()T

3,450

0,066

40
66

5,80
6,62

1,136
1,400

104

03002 -33133

مس خوىا
لدلالةل

لًلرلر

دللاؾيد
0.01

ا

مناخاللالجلدولارمقا()03اأؿالٍاهالحغاأناكميةالخذحارالًخجاوساًَفنيا()Fاتَيتا
(،)3.45اويهاكميةاغ رادلةلالحعائَااؾيدامس خوىالدلالةلاأًفاا(،)0.05اوُذلاٌس خوحةا
لس خخدلمالخذحارالدلالةلاجالحعائَةا()Tاابًًس حةاًـَيدنيامس خلَخنيامذجاوس خني .ا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة ا
خمربالًخي راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئر
422

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأا.اهورلًِدىاجنامعرا-خامـةاورك ةل-الجلزلئر

اب ؾرضاوامٌاكضةالًفرضَةالًثاهَة :ا
هعتالًفرضَةالًثاهَةاؿىل:ا"اثوخدافروقاذلتادالةلالحعائَةايفالًـولمياجالحامتؾَةا
ثـزىاملخي رالجلًس(ذهر،اأهىث)"،اوتـدالملـاجلةاجالحعائَةاحتعَيااؿىلالًيدِجةالًخاًَة :ا
لجلدولارمقا()04اًوحضالًفروقاتنيالفرلداؾَيةالدلرلسةايفالًـولمياجالحامتؾَةالملؤدًةاٌَدرسبا
لملدريساثـزىاملخي رالجلًس
لدلرخةا
لًلكَة

لًـولميا
جالحامتؾَة

لجلًس

ذهور
لانث

لخذحاراًَفنيا
ٌَىضفاؾنا
لًخجاوس()F

مس خوىا
لدلالةل

0,011

0,918

جحما
لًـَية

لملخوسطا جالحنرلفا
لحلسايب لملـَاري

40

4,07

1,327

66

4,16

1,210

درخةا
لحلرًة

كميةا()T

مس خ او
ىا
لدلالةل

لًلرلر

104

-03364

0371
6

غ رادللا
ؾيد
0.05

ا

مناخاللالجلدولارمقا()04اأؿالٍاهالحغاأناكميةالخذحارالًخجاوساًَفني ) (Fتَيتا
(،)0.01اويهاكميةاغ رادلةلالحعائَااؾيدامس خوىالدلالةلاأًفاا(،)0.05اوُذلاٌس خوحةا
لس خخدلمالخذحارالدلالةلاجالحعائَة ) (Tابًًس حةاًـَيدنيامس خلَخنيامذجاوس خني .ا
ااااوابًيؼرالىلالملخوسعاتالحلساتَةاابًًس حةاٌَجًسنيايفالًـولمياجالحامتؾَةالملؤدًةا
ٌَدرسبالملدريساولًيتاتَيتاؾيدالذلهورا()4.07اوؾيدالالانثا()4.16اميىنالًلولاتبهَا
ًُس اُياك افروق اتُهنٌل ،اوماًؤند اذكل اأن اكمية الخذحار الًفروق ا( )Ttestاولًيت اتَيتا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة ا
خمربالًخي راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئر
423

جم ةلالًخي راجالحذــــــــــٌلؾياااــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااالًــــــــــــددالًسادس

وابًيؼر الىل الملخوسعات الحلساتَة اابًًس حة اٌَجًسني ايف الًـولمي الًيفس َة الملؤدًةا
ٌَدرسبالملدريساولًيتاتَيتاؾيدالذلهورا()5.80اوؾيدالالانثا()6.62اميىنالًلولاتبنا
ُياكافروقاتُهنٌل،اوماًؤنداذكلاأناكميةالخذحارالًفروقا()Ttestاولًيتاتَيتا()-3.13ايها
كمية ادلةل الحعائَا اؾيد امس خوى الدلالةل اأًفا ا( ،)α=0.01اوابًخايل اميىن ارفغ الًفرضَةا
لًعفرًةالًيتاثيفياوحودالًفروق،اومٌَامتاكدولافرضَةالًححراجالوىلالًلائ ةلاتـا" اثوخدا
فروقاتنيالفرلداؾَيةالدلرلسةايفالًـولميالًيفس َةالملؤدًة اٌَدرسبالملدريساثـزىاملخي را
لجلًس ا(ذهر ،اأهىث)" انٌل اأن اُذٍ الًفروق ايه اًعاحل الالانث ،اووس حة الًخبند امن اُذٍا
لًيدِجةالملخوظيالٍهيااُوا%99امؽالحامتلالًوكوعايفالخلعباتًس حةا .%1ا

ولكؽالًدرسبالملدريساابملدلرسالجلزلئرًةاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()-0.36ايهاكميةاغ رادلةلالحعائَااؾيدامس خوىالدلالةلاأًفاا(،)α=0.05اوابًخايلاميىنا
كدولالًفرضَةالًعفرًةالًيتاثيفياوحودالًفروق،اومٌَامتارفغافرضَةالًححرالًثاهَةالًلائ ةلا
تـا"اثوخدافروقاذلتادالةلالحعائَةايفالًـولمياجالحامتؾَةاثـزىاملخي رالجلًس(ذهر،ا
أهىث)"،اووس حةالًخبندامناُذٍالًيدِجةالملخوظيالٍهيااُوا%95امؽالحامتلالًوكوعايفالخلعبا
تًس حةا.%5ا ا
اج ؾرضاوامٌاكضةالًفرضَةالًثاًثة :ا
هعتالًفرضَةالًثاًثةاؿىل:ا"اثوخدافروقاذلتادالةلالحعائَةايفالًـولميالًخحعَََةا
ثـزىاملخي رالجلًس(ذهر،اأهىث)"،اوتـدالملـاجلةاجالحعائَةاحتعَيااؿىلالًيدِجةالًخاًَة :ا
لجلدولارمقا()05اًوحضالًفروقاتنيالفرلداؾَيةالدلرلسةايفالًـولميالًخحعَََةالملؤدًةاٌَدرسبا
لملدريساثـزىاملخي رالجلًس
لدلرخةا
لًلكَة

لجلًس

لخذحاراًَفنيا
ٌَىضفاؾنا
لًخجاوس()F

مس خوىا
لدلالةل

جحما
لًـَية

لملخوسطا جالحنرلفا
لحلسايب لملـَاري

درخةا
لحلرًة

كميةا()T

مس خوىا
لدلالةل

لًلرلر

لًـولميا
لًخحعَََة

ذهور

4,296

0,041

40

2,285 05,42

6638

-03538

03593

66

1,758 5,651

غ رادللا
ؾيد
0.05

لانث
ا

مناخاللالجلدولارمقا()05اأؿالٍاهالحغاأناكميةالخذحارالًخجاوساًَفني ) (Fتَيتا
( ،)4.29اويه اكمية ادلةل الحعائَا اؾيد امس خوى الدلالةل اأًفا ا( ،)0.05اوُذل اٌس خوحةا
لس خخدلمالخذحارالدلالةلاجالحعائَة ) (Tابًًس حةاًـَيدنيامس خلَخنياغ رامذجاوس خني .ا
وابًيؼرالىلالملخوسعاتالحلساتَةاابًًس حة اٌَجًسنيايفالًـولميالًخحعَََةالملؤدًةا
ٌَدرسبالملدريساولًيتاتَيتاؾيدالذلهورا()5.52اوؾيدالالانثا()5.65اميىنالًلولاتبهَا
ًُس اُياك افروق اتُهنٌل ،اوماًؤند اذكل اأن اكمية الخذحار الًفروق ا( )Ttestاولًيت اتَيتا
()-0.53ايهاكميةاغ رادلةلالحعائَااؾيدامس خوىالدلالةلاأًفاا(،)α=0.05اوابًخايلاميىنا
كدولالًفرضَةالًعفرًةالًيتاثيفياوحودالًفروق،اومٌَامتارفغافرضَةالًححرالًثاًثةالًلائ ةلا
تـا"اثوخدافروقاذلتادالةلالاحعائَةايفالًـولميالًخحعَََةاثـزىاملخي رالجلًس(ذهر،ا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة ا
خمربالًخي راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئر
424

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأا.اهورلًِدىاجنامعرا-خامـةاورك ةل-الجلزلئر

لجلدولارمقا()06اًوحضالنرثالًـولميالملؤدًةالىلالًدرسبالملدريسامناوهجةاهؼرالًخالمِذ
مس خوىا
حماورا جحما لملخوسطا لملخوسطا جالحنرلفا درخةا
لًلرلر ا
tا
لدلالةل
جالس خخِان لًـَية ا لًفريض ا لحلسايب ا لملـَاري ا لحلرًة ا
لًـولميا
 9,914 105 1,361 6,311ا  0,000دلل
5 106
لًيفس َة
لًـولميا
 -7,147 105 1,250 4,132ا  0,000دلل
5 106
جالحامتؾَة
لًـولميا
 2,964 105 1,966 5,566ا  0,004دلل
5 106
لًخحعَََة
ا

من اخالل الًيخاجئ الملحٌُة اابجلدول اأؿالٍ ارمق ا( )06اهالحغ اوتياء اؿىل الملخوسعاتا
لحلساتَةالفرلداؾَيةالدلرلسةاؿىلاملِاسالًـولميالملؤدًة اٌَدرسبالملدريساولًيتاتَيتا
ابًًس حة اٌَمحوراللولا(لًـولميالًيفس َة)اتـا(،)6.31اوابًًس حة اٌَمحورالًثاينا(لًـولميا
جالحامتؾَة)افلداكدراتـا(،)4.13اوابًًس حة اٌَمحورالًثاًرا(لًـولميالًخحعَََة)اكدراتـا
(،)5.56امناخاللامج ةلاُذٍالملخوسعاتاهالحغاأنالحملوراجالولاولحملورالًثاينااكنافَِا
مذوسطاللفرلداأؿىلامتاماامنامذوسطاجالس خخِاناؿىلاغرلرالحملورالًثاًراولذليااكنافَِا
لملخوسطاأدىنامتاماامنالملخوسطالًيؼري،اوُذلامااأندثَاكميا"ت"اابًًس حةاٌَـَيةالًولحدةا
لًيت اتَيت اكميِا اابًًس حة اٌَمحور اجالول ا( )9.91اويف الحملور الًثاين ا( )2396اويف الحملورا
لًثاًرا()-7314اويهاكميادلةلالحعائَااؾيدامس خوىالدلالةلا(،)α=0.01اتياءلاؿَََافانا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة ا
خمربالًخي راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئر
425

جم ةلالًخي راجالحذــــــــــٌلؾياااــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااالًــــــــــــددالًسادس

أهىث)"،اووس حةالًخبندامناُذٍالًيدِجةالملخوظيالٍهيااُوا%95امؽالحامتلالًوكوعايفالخلعبا
تًس حةا.%5ا ا
اد ؾرضاومٌاكضةاهخاجئالًفرضَةالًرلتـة :ا
اهعتالًفرضَةالًرلتـةاؿىل:ا"أن النرثالًـولميالملؤدًةالىلالًدرسبالملدريسامنا
وهجة اهؼر الًخالمِذ ايه الًـولمي الًيفس َة ا" ،اوتـد الملـاجلة الالحعائَة امت الًخوظي الىلا
لًيدِجةالًخاًَة :ا

ولكؽالًدرسبالملدريساابملدلرسالجلزلئرًةاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لنرثالًـولميالملؤدًةالىلالًدرسبالملدريسامناوهجة اهؼر الًخالمِذايهالًـولميالًيفس َةا
لنامذوسطاللفرلدافهياااكناؿاًَا،اووس حةالًخبندامناُذٍالًيدِجةاُوا%99امؽالحامتلا
لًوكوعايفالخلعباتًس حةا .%1ا
 -3جالس خًذاجالًـام:امناخاللاحتََيالًحَاانتالحعائَااولخذحارالًفروضالجلزئَةا
ولًخـََقالالحعايئاأػِرتاهخاجئاُذٍالدلرلسةامااًًل:ا ا
 لزحات لًفرضَة جالوىل لًيت ثلر توحودافروقاتنيالفرلداؾَيةالدلرلسةايفالًـولميالًيفس َةالملؤدًةاٌَدرسبالملدريساثـزىاملخي رالجلًسا(ذهر،اأهىث).
 هفيالًفرضَةالًثاهَةاوالًلائ ةلاابهَ اثوخدافروقاذلتادالةلالحعائَةايفالًـولمياجالحامتؾَةاثـزىاملخي رالجلًس(ذهر،اأهىث).
 هفيالًفرضَةالًيتاثيطاؿىلالهَا"اثوخدافروقاذلتادالةلالحعائَةايفالًـولميالًخحعَََةاثـزىاملخي رالجلًس(ذهر،اأهىث).
 لًخوظيالىل اهدِجةالن النرثالًـولميالملؤدًةالىلالًدرسبالملدريسامناوهجةاهؼرالًخالمِذايهالًـولميالًيفس َة.
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كامئةالملرلحؽ :ا

.5
.6
.7
.8

لًِولمش :ا
1اَلدارفـتارمضان:اَلداسَاميناسـالن،اخعاباؾعَةاؿًل،اأظولالًرتتَةاوؿملالًيفس،ا،1963اصا .322ا
2ارلحباحريك:اأظولالًرتتَةاولًخـَمي،ادًولنالملعحوؿاتالجلامـَة،الجلزلئر،ا،1990اصا .65ا
3 WWW.SYMPATICI.CA.COM .ا
4احامداؾحدالًسالمازُرلن:اؿملالًيفسالٍمنوالًعفوةلاولملرلُلة،اط،5اؿاملالًىذة،الًلاُرة،ا،1995اصا .475ا
5اَلدامععفىاأمحد:الًخىِفاولملضالكتالدلرلس َة،ادلرالملـرفةالجلامـَة،الالسىٌدرًة،ا،1996اصا .140ا
6افِدالجرلُميالًلايشالًيامدي:الخلدماتالالرصادًةاوأثرُاايفالحلدامناػاُرةالًدرسبالملدريس،ارساةلاماحس خ ر،اغ رامًضور،امـِدا
ؿملالًيفساوؿَومالًرتتَة،اخامـةالجلزلئر،احتتالارشلفاابًـريبالًعَة،الجلزلئر،ا،1997اصا .47ا
7اَلوداؾحورة:امنوذجالحرليئاحلولفزالًرتتَةاولًخـَميا(لًثولب،الًـلاب،الًـزٍزاولحلق)،ارساةلاماحس خ راغ رامًضورة،امـِداؿملالًيفسا
وؿَومالًرتتَة،الرشلف:ؾحادامسـود،الجلزلئر،اصا .81ا
8احامداؾحدالًسالمازُرلن:الملرحؽالًساتق،اصا .475ا
9افِعياَلداخ رالًزرلد:الًخخَفالدلرليساوظـوابتالًخـملا(لًدضخَط)،اط،1اسوراي،ا،1998اصا.101
10احامداؾحدالًسالمازُرلن:الملرحؽالًساتق،اصا .476ا
11اللوضاعاجالكذعادًةاٌَمجمتؽاوؿالكاهتااابًدرسبالملدريس3اجم ةلالًرتتَة،الًـددا،99ا،1991اصا .110ا
12اَلداأرزيقاجراكن:الملرحؽالًساتق،اصا .38ا
ا

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة ا
خمربالًخي راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئر
427

جم ةلالًخي راجالحذــــــــــٌلؾياااــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااالًــــــــــــددالًسادس

.1
.2
.3
.4

للوضاعاجالكذعادًةاٌَمجمتؽاوؿالكاهتااابًدرسبالملدريس3اجم ةلالًرتتَة،الًـددا،99ا.1991
حامداؾحدالًسالمازُرلن:اؿملالًيفسالٍمنوالًعفوةلاولملرلُلة،اط،5اؿاملالًىذة،الًلاُرة،ا .1995ا
رلحباحريك:اأظولالًرتتَةاولًخـَمي،ادًولنالملعحوؿاتالجلامـَة،الجلزلئر،ا .1990ا
فِد الجرلُمي الًلايش الًيامدي :الخلدمات الالرصادًة اوأثرُا ايف الحلد امن اػاُرة الًدرسب الملدريس ،ارساةلا
ماحس خ ر،اغ رامًضور،امـِداؿملالًيفساوؿَومالًرتتَة،اخامـةالجلزلئر،احتتالرشلفاابًـريبالًعَة،ا
لجلزلئر،ا .1997ا
فِعياَلداخ رالًزرلد:الًخخَفالدلرليساوظـوابتالًخـملا(لًدضخَط)،اط،1اسوراي،ا1998.
َلدارفـتارمضان:اَلداسَاميناسـالن،اخعاباؾعَةاؿًل،اأظولالًرتتَةاوؿملالًيفس،ا .1963ا
َلدامععفىاأمحد:الًخىِفاولملضالكتالدلرلس َة،ادلرالملـرفةالجلامـَة،الالسىٌدرًة،ا 1996.ا
َلوداؾحورة:امنوذجالحرليئاحلولفزالًرتتَةاولًخـَميا(لًثولب،الًـلاب،الًـزٍزاولحلق)،ارساةلاماحس خ راغ را
مًضورة،امـِداؿملالًيفساوؿَومالًرتتَة،الرشلف:ؾحادامسـود،الجلزلئر.

ولكؽالًدرسبالملدريساابملدلرسالجلزلئرًةاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة ا
خمربالًخي راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئر
428

