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 أهدي هذا انعمم إىل: 

 .انذٌه ارتقىا إىل انعهٍاء، إىل مه وشفت جزاحهم أوقى وأطهز اندماء .... شهدائنا، جزحاوا 

   .روح أخً )احلمشة( أسال اهلل انعظٍم أن تكىن يف جنان اننعٍم 

   .روح اندكتىر)عدوان األمحد( رمحه اهلل 

    اماهلل وحفظه م ةبأ أمامهواندتً رمش انعطاء واحملواندي. 

    ًرٌم، راوٍا، رووا، احلارث، عقٍم، جعفز(أشقاء روحً ورفقاء مربً وإخىت( 

   .كم مه ٌعزفين وحي ةبين يف اهلل 

   .مه أح ةبهم مه أعماق قهيب 

   كم مه ساهم يف إجناس هذا اجلهد 
 

                                                  
 الباحثة                                                                

 رحاب يونس أحمد    
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دارة  امشػػػػػد دم ػػػػػؽل ربمػػػػػادة ذة ػػػػػد اي رل ػػػػػدل را سػػػػػا ذة ا  ا ػػػػػؿ  ػػػػػ  ذة ػػػػػد اي رل ػػػػػد  رئاسػػػػػد را 
 الػػػػػػد  وررأخػػػػػػص لاي ػػػػػػذر أب ػػػػػػا  ايق ئػػػػػػد اي در سػػػػػػ د  ػػػػػػ   سػػػػػػـ أ ػػػػػػرؿ اي رل ػػػػػػدل رأخػػػػػػص مػػػػػػ قـ 

 ف ػػػػؿ للذمػػػػاؿ اى ػػػػراؼ بةػػػػل اػػػػذ  ايدراسػػػػدل ريمػػػػا  دمػػػػ  مػػػػف اي  ػػػػ  ايػػػػذ   ريمػػػػوف المي ػػػػول 
 راىر اد.

رأث ػػػػػػػ  لاي ػػػػػػػذر راي  ػػػػػػػد ر بةػػػػػػػل أب ػػػػػػػا  ي  ػػػػػػػد ايم ا  ػػػػػػػد بةػػػػػػػل  لػػػػػػػريقـ م ا  ػػػػػػػد ايرسػػػػػػػايد 
ر ادا قـ اي    ثر  اذ  ايدراسد.  راالس فادة مف خلر قـل ر ر  قا قـ را 

سػػػػػدل  ةقػػػػػـ م ػػػػػ   ز ػػػػػؿ ذمػػػػػا أ ػػػػػدـ  ػػػػػذر  إيػػػػػل ذػػػػػؿ  ػػػػػخص سػػػػػابد   أث ػػػػػا  سػػػػػ ر اػػػػػذ  ايدرا
 اي ذر.

 
 
 

 واهلل ول  ال وفيؽ
 الباحثة                                                         

 رحاب يونس أحمد                                           
 
 
 

 
 

 

ذدقـرـــكرذوتقـــــذـ

 



 
V 

 

 اتػػػػػػػػػػػػػة المح ويػػػػػػػػػػػػػػػػػػقائم
 اي فحد الموضوع

 12ػػػػػ  1 يؼ بموضوع الدراسةال ير الفصؿ األوؿ: 
  2 ايدراسد. م دمػػػػػد 
 4 .م ذةد ايدراسد  .1
 6 أام د ايدراسد.  .2
 6 .أاداؼ ايدراسد  .3
 7  .أسئةد ايدراسد  .4
 8  ر  ات ايدراسد. .5
 9 .حدرد ايدراسد  .6
 9 م  مع ايدراسد رب   قا رم ق قا رأدرا قا. .7
 10 اي ظر د راى رائ د. م طةحات ايدراسد  شر ؼ .8

 30ػػػػ  13 الدراسات السابقة : الثان الفصؿ 
 14 م دمد.. 

 14  ايدراسات ايمحة د. .1
 16 ايدراسات ايشرل د. .2
 22 ايدراسات ا   ل د. .3
 28 ايدراسات ايسال د. مذا د ايدراسد ايحاي د ل ف .4
 65ػػػػ  31 : اإلطار النظريلثالفصؿ الثا 

  56ػػػػ  32 .المدرس : الػينػػؼ أولا 
 32 .مفقـر ايش ؼ. 1
 34 . مفقـر ايش ؼ    ايمدارس.                                                                           2
 35 .. ايمفاا ـ ايم شة د لايش ؼ3



 
VI 

 

 36 .     فات ايش ؼ.                                                                            4
 42 ايشرامؿ  ايمؤد د إيل  ف   ظاارة ايش ؼ. .5
 54 . اآلثار اي     رذقا ايش ؼ.    6 

 67ػػػػػ  57 : ال ػػحصيؿ الدراسػػ .ثانياا 
 57 . مفقـر اي ح  ؿ ر شر ف .                                                                          1
 59 ؿ ايدراس .     . ايشرامؿ ايمؤثرة    اي ح  2
 65 .. بال د ايش ؼ ايمدرس  لاي ح  ؿ ايدراس 3

 82ػػػػ  68 الفصؿ الرابع: اإلجراءات المنيجية ل دراسة
 69 م دمد. . .1
 69 ايدراسد م قج  .2
 70  حد د ايم  مع اىح ائ  رب  ات ايدراسد. .3
 74 خ ائص ايش  د ر رزبقا. .4
 76 إبداد أدرات ايدراسد رطر  د  طل  قا. .5
 81 اىح ائ د ايمس خدمد. ا ساي ب .6

 181ػػػػ  83 و ح ي يا و فسيرىا الدراسةن ائج عرض الفصؿ الخامس: 
 921 - 38   ائج اس لا د ايطةلدأراًل: 

 978 - 981   ائج اس لا د ايمدرس فثا  ًا:  

 179 - 174 .يةدراسداي  ائج ايشامد ثايثًا: 
 181 - 179 م  رحات ايدراسد.رالشًا: 

 189 - 182 مةخص ايدراسد لايةغد ايشرل د.
  204 - 191 ايم ادر رايمرا ع. 
 227 - 205 ايمالحؽ. 

 233 - 228 مةخص ايدراسد لايةغد اى ذة ز د.
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 قائػػػػػػػمة الجػػػػػػػػػػػداوؿ
هلُ 

 اٌٖفؾخ ػٕٛاْ اٌغلٚي اٌغلٚي

 79 مل١خ ؽَت االفزٖبٓ ٚعٌٕ اٌّلهٍخرٛىع اٌّلاهً اٌضب٠ٛٔخ اٌؾى١ِٛخ فٟ ِؾبفظزٟ كِْك ٚاٌال   .1

 79 اٌّلاهً اٌضب٠ٛٔخ اٌؾى١ِٛخ فٟ اٌؼ١ٕخ ٚرٛىػٙب ؽَت اٌّؾبفظخ ٚاالفزٖبٓ ٚعٌٕ اٌّلهٍخ  .2

 72 أٍّبء ِلاهً اٌؼ١ٕخ ثؾَت اٌّؾبفظخ ٚاالفزٖبٓ ٚعٌٕ اٌّلهٍخ   .3

 78 ٚاالفزٖبٓ ٚعٌٕ اٌّلهٍخ رٛىع ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ ٍٛجخ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ اٌؾى١ِٛخ ِٚله١ٍُٙ ؽَت اٌّؾبفظخ  .4

 77 2199/2192رٛىع أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ ٍٛجخ ِوؽٍخ اٌزؼ١ٍُ اٌضبٔٛٞ  فٟ ِؾبفظزٟ كِْك اٌالمل١خ ٌٍؼبَ اٌلهاٍٟ   .5

 77 2199/2192 فٟ ِؾبفظزٟ كِْك اٌالمل١خ ٌٍؼبَ اٌلهاٍٟ رٛىع أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ ِلهٍٟ ِوؽٍخ اٌزؼ١ٍُ اٌضبٔٛٞ   .6

 71 ( ٚأٌفب ووٚٔجبؿTest - Retestِلهٍٟ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ ثطو٠مزٟ ) بد ِغبالد االٍزجبٔخ اٌّٛعٙخ إٌِٝؼبًِ صج  .7

 31 ( ٚأٌفب ووٚٔجبؿTest - Retestِؼبًِ صجبد ِغبالد االٍزجبٔخ اٌّٛعٙخ إٌٝ ٍٛجخ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ ثطو٠مزٟ )  .8

 39 اٌّؼ١به اٌّؼزّل فٟ اٌلهاٍخ  .9

 37 ؽٛي األّٔبٛ اٌَبئلح فٟ اٌؼٕف ٚكهعخ أزْبه٘ب   لهاٍخ ِٓ ٍٛجخ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخإعبثبد أفواك ػ١ٕخ اٌ   .10

 31 ظب٘وح اٌؼٕف  اٌّلهٍٟ ِٓ ٚعٙخ ٔظو أفواك ػ١ٕخ اٌلاهٍخ  اٌزىواهاد ٚإٌَجخ اٌّئ٠ٛخ ٌألّقبٓ اٌَّؤ١ٌٚٓ ػٓ أزْبه   .11

 11 اٌزٟ رؤكٞ إٌٝ ٚلٛع اٌؼٕف اٌّلهًٍٟ اٌؼٛاِؽٛي  ِٓ ٍٛجخ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ اٌلهاٍخػ١ٕخ أفواك إعبثبد   .12

13.  
 اٌٍغٛء ؽٛي األّقبٓ اٌن٠ٓ ٠زُ  اٌزىواهاد ٚإٌَجخ اٌّئ٠ٛخ إلعبثبد أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ ٍٛجخ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ 

 إ١ٌُٙ ػٕل اٌزؼوٗ ٌٍؼٕف         
17 

14.  
أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ ٍٛجخ ٌلٜ  َِٚزٜٛ اٌزؾ١ًٖ اٌلهاٍٟ اٌّلهٍٟ اٌؼٕف أٔٛاع ث١ٓ  وبٔليِؼبًِ االهرجبٛ  

 اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ
19 

15.  
ِٓ ِغبالد اٌؼٕف اٌّلهٍٟ َِٚزٜٛ اٌزؾ١ًٖ  رؾ١ًٍ اٌزجب٠ٓ ٌٍؼاللخ ث١ٓ ظب٘وح أزْبه اٌؼٕف ػٕل وً ِغبي   

 ٌلٜ أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ ٍٛجخ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ اٌلهاٍٟ
13 

16.  
 ِٓ ِغبالد اٌؼٕف اٌّلهٍٟ ػٍٝ َِزٜٛ اٌزؾ١ًٖ اٌلهاٍٟ ٌطٍجخ   ؾ١ًٍ االٔؾلاه اٌج١َٜ ألصو أزْبه وً ِغبير  

 ٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ ثؾَت إعبثبد أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ا     
13 

 11 ٍٛجخ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخِٖٚبكه اٌؼٕف ثؾَت إعبثبد أفواك   َِزٜٛ اٌزؾ١ًٖ اٌلهاٍٟ ِؼبًِ االهرجبٛ ٍج١وِبْ ث١ٓ   .17

 911 اٌلهاٍخ اٌضب٠ٛٔخ أفواك ػ١ٕخلٜ َِٚزٜٛ اٌزؾ١ًٖ اٌلهاٍٟ ٌ اٌؼٕف اٌّلهٍٟ ِٖله ِٓ ِٖبكهوً رؾ١ًٍ اٌزجب٠ٓ ٌٍؼاللخ ث١ٓ   .18

19.  
ٚوً ِٓ اٌّزغ١واد ا٢ر١خ )اٌّؾبفظخ، عٌٕ  رؾ١ًٍ اٌزجب٠ٓ ٌٍؼاللخ ث١ٓ اٌزؾ١ًٖ اٌلهاٍٟ ٌطٍجخ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ 

 اٌطبٌت، عٌٕ اٌّلهٍخ، ٔٛع اٌّلهٍخ(
919 

20.  
ٚاٌّزغ١و  ا٢ر١خ )اٌّؾبفظخ، عٌٕ اٌطبٌت، عٌٕ اٌّلهٍخ، ٔٛع اٌّلهٍخ(  زغ١واد اٌَّزمٍخأؾلاه اٌّرؾ١ًٍ رجب٠ٓ 

 اٌزبثغ اٌزؾ١ًٖ اٌلهاٍٟ
912 

 B   ٚ Beta ٚt)) 912ل١ُ     .21

22.  
 ا٢ر١خ )اٌّؾبفظخ، عٌٕ اٌطبٌت، عٌٕ اٌّلهٍخ، ٔٛع اٌّلهٍخ(  أؾلاه اٌّزغ١واد اٌَّزمٍخرؾ١ًٍ رجب٠ٓ 

 ٔٛع اٌؼٕف اٌّلهٍٟ ٚاٌّزغ١و اٌزبثغ       
918 

 B   ٚ Beta ٚt)) 918ل١ُ   .23

24.  
 ا٢ر١خ )اٌّؾبفظخ، عٌٕ اٌطبٌت، عٌٕ اٌّلهٍخ، ٔٛع اٌّلهٍخ(  أؾلاه اٌّزغ١واد اٌَّزمٍخرؾ١ًٍ رجب٠ٓ 

 ٚاٌّزغ١و اٌزبثغ ػٛاًِ اٌؼٕف اٌّلهٍٟ  
917 

 B   ٚ Beta ٚt)) 917ل١ُ    .25

26.  
ٜ كالٌخ اٌفوٚق إلعبثبد أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ  ِٓ ٍٛجخ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ (  َِٚزtٛاٌّزٍٜٛ اٌؾَبثٟ ٚل١ّخ افزجبه )

 (977ؽٛي كهعخ أزْبه ظب٘وح اٌؼٕف اٌّلهٍٟ رجؼبً ٌّزغ١و اٌّؾبفظخ ػٕل )كهعخ اٌؾو٠خ = 
917 

27.  
ب٠ٛٔخ ( َِٚزٜٛ كالٌخ اٌفوٚق إلعبثبد أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ  ِٓ ٍٛجخ اٌّوؽٍخ اٌضtاٌّزٍٜٛ اٌؾَبثٟ ٚل١ّخ افزجبه )

 (977ؽٛي كهعخ أزْبه ظب٘وح اٌؼٕف اٌّلهٍٟ رجؼبً ٌّزغ١و عٌٕ اٌطبٌت ػٕل )كهعخ اٌؾو٠خ = 
917 

 911اٌّزٍٜٛ اٌؾَبثٟ ٚاالٔؾواف اٌّؼ١بهٞ ٚاٌقطأ اٌّؼ١بهٞ إلعبثبد أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ ٍٛجخ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ ؽٛي   .28
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 هٍخكهعخ أزْبه ظب٘وح اٌؼٕف اٌّلهٍٟ رجؼبً ٌّزغ١و عٌٕ اٌّل

29.  
( إلعبثبد ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ ٍٛجخ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ ؽٛي كهعخ أزْبه ظب٘وح ANOVAرؾ١ًٍ اٌزجب٠ٓ األؽبكٞ االرغبٖ )

 اٌؼٕف اٌّلهٍٟ رجؼبً ٌّزغ١و عٌٕ اٌّلهٍخ
991 

30.  
أزْبه ( ٌٍفوٚق فٟ إعبثبد أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ  ِٓ ٍٛجخ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ ؽٛي كهعخ  Scheffeٔزبئظ افزجبه )

 ظب٘وح اٌؼٕف اٌّلهٍٟ رجؼبً ٌّزغ١و عٌٕ اٌّلهٍخ
999 

31.  
( َِٚزٜٛ كالٌخ اٌفوٚق إلعبثبد أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ ٍٛجخ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ tاٌّزٍٜٛ اٌؾَبثٟ ٚل١ّخ افزجبه )

 (977ؽٛي كهعخ أزْبه ظب٘وح اٌؼٕف اٌّلهٍٟ رجؼبً ٌّزغ١و ٔٛع اٌضب٠ٛٔخ ػٕل )كهعخ اٌؾو٠خ = 
998 

32.  
ٌّزٍٜٛ اٌؾَبثٟ ٚاالٔؾواف اٌّؼ١بهٞ ٚاٌقطأ اٌّؼ١بهٞ إلعبثبد أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ ٍٛجخ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ ؽٛي ا

 َِزٜٛ أزْبه ظب٘وح اٌؼٕف اٌّلهٍٟ رجؼبً ٌَّزٜٛ اٌزؾ١ًٖ اٌلهاٍٟ ٌٍطبٌت
997 

33.  
ّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ ؽٛي َِزٜٛ أزْبه ( إلعبثبد أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ ٍٛجخ اANOVAٌرؾ١ًٍ اٌزجب٠ٓ األؽبكٞ االرغبٖ )

 ظب٘وح اٌؼٕف اٌّلهٍٟ رجؼبً ٌَّزٜٛ اٌزؾ١ًٖ اٌلهاٍٟ ٌٍطبٌت
999 

34.  
( ٌٍفوٚق فٟ إعبثبد أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ ٍٛجخ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ ؽٛي َِزٜٛ أزْبه  Scheffeٔزبئظ افزجبه )

 ظب٘وح اٌؼٕف اٌّلهٍٟ رجؼبً ٌَّزٜٛ اٌزؾ١ًٖ اٌلهاٍٟ ٌٍطبٌت
999 

35.  
(  َِٚزٜٛ كالٌخ اٌفوٚق إلعبثبد أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ ٍٛجخ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ tاٌّزٍٜٛ اٌؾَبثٟ ٚل١ّخ افزجبه )

 (977ؽٛي اٌؼٛاًِ اٌزٟ رؤكٞ إٌٝ ٚلٛع اٌؼٕف اٌّلهٍٟ رجؼبً ٌّزغ١و اٌّؾبفظخ ػٕل )كهعخ اٌؾو٠خ = 
993 

36.  
 ق إلعبثبد أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ ٍٛجخ اٌّوؽٍخ( َِٚزٜٛ كالٌخ اٌفوtٚاٌّزٍٜٛ اٌؾَبثٟ ٚل١ّخ افزجبه )

 (977اٌضب٠ٛٔخ ؽٛي اٌؼٛاًِ اٌزٟ رؤكٞ إٌٝ ٚلٛع اٌؼٕف اٌّلهٍٟ رجؼبً ٌّزغ١و عٌٕ اٌطبٌت ػٕل )كهعخ اٌؾو٠خ = 
921 

37.  
ؽٛي اٌّزٍٜٛ اٌؾَبثٟ ٚاالٔؾواف اٌّؼ١بهٞ ٚاٌقطأ اٌّؼ١بهٞ إلعبثبد أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ ٍٛجخ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ 

 اٌؼٛاًِ اٌزٟ رؤكٞ إٌٝ ٚلٛع اٌؼٕف اٌّلهٍٟ رجؼبً ٌّزغ١و عٌٕ اٌّلهٍخ
922 

38.  
( إلعبثبد أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ ٍٛجخ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ ؽٛي اٌؼٛاًِ اٌزٟ ANOVAرؾ١ًٍ اٌزجب٠ٓ األؽبكٞ االرغبٖ )

 رؤكٞ إٌٝ ٚلٛع اٌؼٕف اٌّلهٍٟ رجؼبً ٌّزغ١و عٌٕ اٌّلهٍخ
928 

39.  
( ٌٍفوٚق فٟ إعبثبد أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ ٍٛجخ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ ؽٛي اٌؼٛاًِ اٌزٟ رؤكٞ Scheffeٔزبئظ افزجبه )

 إٌٝ ٚلٛع اٌؼٕف اٌّلهٍٟ رجؼبً ٌّزغ١و عٌٕ اٌّلهٍخ
927 

40.  
( َِٚزٜٛ كالٌخ اٌفوٚق إلعبثبد أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ ٍٛجخ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ  tاٌّزٍٜٛ اٌؾَبثٟ ٚل١ّخ افزجبه )

 (977اٌؼٛاًِ اٌزٟ رؤكٞ إٌٝ ٚلٛع اٌؼٕف اٌّلهٍٟ رجؼبً ٌّزغ١و ٔٛع اٌضب٠ٛٔخ ػٕل )كهعخ اٌؾو٠خ = ؽٛي 
929 

41.  
اٌّزٍٜٛ اٌؾَبثٟ ٚاالٔؾواف اٌّؼ١بهٞ ٚاٌقطأ اٌّؼ١بهٞ إلعبثبد أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ ٍٛجخ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ ؽٛي 

 و اٌزؾ١ًٖ اٌلهاٍٟ ٌٍطبٌتاٌؼٛاًِ اٌزٟ رؤكٞ إٌٝ ٚلٛع اٌؼٕف اٌّلهٍٟ رجؼبً ٌّزغ١
923 

42.  
( إلعبثبد أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ ٍٛجخ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ ؽٛي اٌؼٛاًِ اٌزٟ ANOVAرؾ١ًٍ اٌزجب٠ٓ األؽبكٞ االرغبٖ )

 رؤكٞ إٌٝ ٚلٛع اٌؼٕف اٌّلهٍٟ رجؼبً ٌّزغ١و اٌزؾ١ًٖ اٌلهاٍٟ ٌٍطبٌت
921 

43.  
١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ ٍٛجخ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ ؽٛي اٌؼٛاًِ اٌزٟ رؤكٞ ( ٌٍفوٚق فٟ إعبثبد أفواك ػ Scheffeٔزبئظ افزجبه )

 إٌٝ ٚلٛع اٌؼٕف اٌّلهٍٟ رجؼبً ٌّزغ١و اٌزؾ١ًٖ اٌلهاٍٟ ٌٍطبٌت
981 

44.  
إعبثبد أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ ِلهٍٟ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ ؽٛي أّٔبٛ اٌؼٕف اٌّلهٍٟ  ٚكهعخ أزْبه٘ب فٟ ِؾبفظزٟ 

 كِْك ٚاٌالمل١خ
989 

45.  
فواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ ِلهٍٟ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ ؽٛي اٌؼٛاًِ اٌزٟ رؤكٞ إٌٝ ٚلٛع اٌؼٕف اٌّلهٍٟ فٟ إعبثبد أ

 ِؾبفظزٟ كِْك ٚاٌالمل١خ
987 

46.  
رؾ١ًٍ اٌزجب٠ٓ ٌٍؼاللخ ث١ٓ ٔٛع اٌؼٕف اٌّلهٍٟ ٚوً ِٓ اٌّزغ١واد ا٢ر١خ )عٌٕ اٌّلهً، عٌٕ اٌّلهٍخ،  اٌّؤً٘ 

 ٌ، اٌّؾبفظخ( ثؾَت إعبثبد أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ ِلهٍٟ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخاٌؼٍّٟ ٚاٌزوثٛٞ، اٌقجوح فٟ اٌزله٠
977 

47.  
كالٌخ اٌفوٚق ث١ٓ ٔٛع اٌؼٕف اٌّلهٍٟ ٚوً ِٓ اٌّزغ١واد ا٢ر١خ )عٌٕ اٌّلهً، عٌٕ اٌّلهٍخ،  اٌّؤً٘ اٌؼٍّٟ 

 ٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخٚاٌزوثٛٞ، اٌقجوح فٟ اٌزله٠ٌ، اٌّؾبفظخ( ثؾَت إعبثبد أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ ِلهٍٟ ا
977 

48.  
رؾ١ًٍ اٌزجب٠ٓ ٌٍؼاللخ ث١ٓ ػٛاًِ اٌؼٕف اٌّلهٍٟ ٚوً ِٓ اٌّزغ١واد ا٢ر١خ )عٌٕ اٌّلهً، عٌٕ اٌّلهٍخ،  اٌّؤً٘ 

 اٌؼٍّٟ ٚاٌزوثٛٞ، اٌقجوح فٟ اٌزله٠ٌ، اٌّؾبفظخ( ثؾَت إعبثبد أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ ِلهٍٟ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ
977 

49.  
ً اٌؼٕف اٌّلهٍٟ ٚوً ِٓ اٌّزغ١واد ا٢ر١خ )عٌٕ اٌّلهً، عٌٕ اٌّلهٍخ، اٌّؤً٘ اٌؼٍّٟ كالٌخ اٌفوٚق ث١ٓ ػٛاِ

 ٚاٌزوثٛٞ، اٌقجوح فٟ اٌزله٠ٌ، اٌّؾبفظخ( ثؾَت إعبثبد أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ ِلهٍٟ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ
977 



 
IX 

 

50.  
ٌلهاٍخ ِٓ ِلهٍٟ  اٌّوؽٍخ ( َِٚزٜٛ كالٌخ اٌفوٚق إلعبثبد أفواك  ػ١ٕخ اtاٌّزٍٜٛ اٌؾَبثٟ ٚل١ّخ افزجبه )

 (271اٌضب٠ٛٔخ ؽٛي كهعخ أزْبه ظب٘وح اٌؼٕف اٌّلهٍٟ رجؼبً ٌّزغ١و اٌّؾبفظخ ػٕل )كهعخ اٌؾو٠خ = 
979 

51.  
( َِٚزٜٛ كالٌخ اٌفوٚق إلعبثبد ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ ِلهٍٟ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ ؽٛي tاٌّزٍٜٛ اٌؾَبثٟ ٚل١ّخ افزجبه )

 (271ٟ رجؼبً ٌّزغ١و عٌٕ اٌّلهً ػٕل )كهعخ اٌؾو٠خ = كهعخ أزْبه ظب٘وح اٌؼٕف اٌّلهٍ
973 

52.  
اٌّزٍٜٛ اٌؾَبثٟ ٚاالٔؾواف اٌّؼ١بهٞ ٚاٌقطأ اٌّؼ١بهٞ إلعبثبد أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ ِلهٍٟ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ 

 ؽٛي كهعخ أزْبه ظب٘وح اٌؼٕف اٌّلهٍٟ رجؼبً ٌّزغ١و عٌٕ اٌّلهٍخ
971 

53.  
( إلعبثبد أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ ِلهٍٟ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ ؽٛي كهعخ ANOVAغبٖ )رؾ١ًٍ اٌزجب٠ٓ األؽبكٞ االر   

 أزْبه ظب٘وح اٌؼٕف اٌّلهٍٟ رجؼبً ٌّزغ١و عٌٕ اٌّلهٍخ
979 

54.  
( ٌٍفوٚق فٟ إعبثبد ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ ِلهٍٟ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ ؽٛي كهعخ أزْبه ظب٘وح  Scheffeٔزبئظ افزجبه )

 زغ١و عٌٕ اٌّلهٍخاٌؼٕف اٌّلهٍٟ رجؼبً ٌّ
979 

55.  
اٌّزٍٜٛ اٌؾَبثٟ ٚاالٔؾواف اٌّؼ١بهٞ ٚاٌقطأ اٌّؼ١بهٞ إلعبثبد أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ ِلهٍٟ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ 

 ؽٛي كهعخ أزْبه ظب٘وح اٌؼٕف اٌّلهٍٟ رجؼبً ٌّزغ١و اٌّؤً٘ اٌؼٍّٟ ٚاٌزوثٛٞ
978 

56.  
ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ ِلهٍٟ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ ؽٛي كهعخ  ( إلعبثبد أفواكANOVAرؾ١ًٍ اٌزجب٠ٓ األؽبكٞ االرغبٖ )

 أزْبه ظب٘وح اٌؼٕف اٌّلهٍٟ رجؼبً ٌّزغ١و اٌّؤً٘ اٌؼٍّٟ ٚاٌزوثٛٞ
977 

57.  
( ٌٍفوٚق فٟ إعبثبد إلعبثبد ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ ِلهٍٟ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ ؽٛي كهعخ أزْبه  Scheffeٔزبئظ افزجبه )

 ٌّؤً٘ اٌؼٍّٟ ٚاٌزوثٛٞظب٘وح اٌؼٕف اٌّلهٍٟ رجؼبً ٌّزغ١و ا
977 

58.  
اٌّزٍٜٛ اٌؾَبثٟ ٚاالٔؾواف اٌّؼ١بهٞ ٚاٌقطأ اٌّؼ١بهٞ إلعبثبد أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ ِلهٍٟ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ 

 ؽٛي كهعخ أزْبه ظب٘وح اٌؼٕف اٌّلهٍٟ رجؼبً ٌّزغ١و اٌقجوح فٟ اٌزله٠ٌ
979 

59.  
ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ ِلهٍٟ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ ؽٛي كهعخ  ( إلعبثبد أفواكANOVAرؾ١ًٍ اٌزجب٠ٓ األؽبكٞ االرغبٖ )

 أزْبه ظب٘وح اٌؼٕف اٌّلهٍٟ رجؼبً ٌّزغ١و اٌقجوح فٟ اٌزله٠ٌ
977 

60.  
( ٌٍفوٚق فٟ إعبثبد أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ ِلهٍٟ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ ؽٛي كهعخ أزْبه Scheffeٔزبئظ افزجبه )

 اٌزله٠ٌ ظب٘وح اٌؼٕف اٌّلهٍٟ رجؼبً ٌّزغ١و اٌقجوح فٟ
973 

61.  
( َِٚزٜٛ كالٌخ اٌفوٚق إلعبثبد أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ ِلهٍٟ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ tاٌّزٍٜٛ اٌؾَبثٟ ٚل١ّخ افزجبه )

 (271ؽٛي اٌؼٛاًِ اٌّؤكٞ إٌٝ رفْٟ ظب٘وح اٌؼٕف اٌّلهٍٟ رجؼبً ٌّزغ١و اٌّؾبفظخ ػٕل )كهعخ اٌؾو٠خ = 
991 

62.  
 َزٜٛ كالٌخ اٌفوٚق إلعبثبد أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ ِلهٍٟ( tِٚاٌّزٍٜٛ اٌؾَبثٟ ٚل١ّخ افزجبه )

 992 (271اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ ؽٛي اٌؼٛاًِ اٌّؤك٠خ إٌٝ رفْٟ ظب٘وح اٌؼٕف اٌّلهٍٟ رجؼبً ٌّزغ١و عٌٕ اٌّلهً ػٕل )كهعخ اٌؾو٠خ = 

63.  
لهٍٟ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ اٌّزٍٜٛ اٌؾَبثٟ ٚاالٔؾواف اٌّؼ١بهٞ ٚاٌقطأ اٌّؼ١بهٞ إلعبثبد أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ ِ

 ؽٛي اٌؼٛاًِ اٌّؤك٠خ إٌٝ رفْٟ ظب٘وح اٌؼٕف اٌّلهٍٟ رجؼبً ٌّزغ١و عٌٕ اٌّلهٍخ
997 

64.  
( إلعبثبد أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ ِلهٍٟ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ ؽٛي اٌؼٛاًِ ANOVAرؾ١ًٍ اٌزجب٠ٓ األؽبكٞ االرغبٖ )

 ٌٕ اٌّلهٍخاٌّؤك٠خ إٌٝ رفْٟ ظب٘وح اٌؼٕف اٌّلهٍٟ رجؼبً ٌّزغ١و ع
997 

65.  
( ٌٍفوٚق فٟ إعبثبد إلعبثبد ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ ِلهٍٟ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ ؽٛي اٌؼٛاًِ  Scheffeٔزبئظ افزجبه )

 اٌّؤك٠خ إٌٝ رفْٟ ظب٘وح اٌؼٕف اٌّلهٍٟ رجؼبً ٌّزغ١و عٌٕ اٌّلهٍخ
999 

66.  
ٌلهاٍخ ِٓ ِلهٍٟ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ اٌّزٍٜٛ اٌؾَبثٟ ٚاالٔؾواف اٌّؼ١بهٞ ٚاٌقطأ اٌّؼ١بهٞ إلعبثبد أفواك ػ١ٕخ ا

 ؽٛي اٌؼٛاًِ اٌّؤك٠خ إٌٝ رفْٟ ظب٘وح اٌؼٕف اٌّلهٍٟ رجؼبً ٌّزغ١و اٌّؤً٘ اٌؼٍّٟ ٚاٌزوثٛٞ
997 

67.  
( إلعبثبد أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ ِلهٍٟ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ ؽٛي اٌؼٛاًِ ANOVAرؾ١ًٍ اٌزجب٠ٓ األؽبكٞ االرغبٖ )

 اٌّلهٍٟ رجؼبً ٌّزغ١و اٌّؤً٘ اٌؼٍّٟ اٌزوثٛٞاٌّؤك٠خ إٌٝ رفْٟ ظب٘وح اٌؼٕف 
993 

68.  
( ( ٌٍفوٚق فٟ إعبثبد أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ ِلهٍٟ  اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ ؽٛي اٌؼٛاًِ اٌّؤك٠خ إٌٝ LSDٔزبئظ افزجبه

 رفْٟ ظب٘وح اٌؼٕف اٌّلهٍٟ رجؼبً ٌّزغ١و اٌّؤً٘ اٌؼٍّٟ اٌزوثٛٞ
993 

69.  
ٚاٌقطأ اٌّؼ١بهٞ إلعبثبد أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ  ِلهٍٟ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ اٌّزٍٜٛ اٌؾَبثٟ ٚاالٔؾواف اٌّؼ١بهٞ 
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كهعخ أزْبه ظب٘وح اٌؼٕف اٌّلهٍٟ إلعبثبد أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ ِلهٍٟ فٟ اٌفوٚق 

 اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ رجؼبً ٌّزغ١و اٌقجوح فٟ اٌزله٠ٌ
971 

16.  
ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ اٌفوٚق فٟ اٌؼٛاًِ اٌّؤك٠خ إٌٝ رفْٟ ظب٘وح اٌؼٕف اٌّلهٍٟ إلعبثبد أفواك ػ١

 ِلهٍٟ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ رجؼبً ٌّزغ١و اٌّؾبفظخ
999 

17.  
اٌفوٚق فٟ اٌؼٛاًِ اٌّؤك٠خ إٌٝ رفْٟ ظب٘وح اٌؼٕف اٌّلهٍٟ إلعبثبد أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ 

 ِلهٍٟ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ رجؼبً ٌّزغ١و عٌٕ اٌّلهً
998 

18.  
ٟ إلعبثبد أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ اٌفوٚق فٟ اٌؼٛاًِ اٌّؤك٠خ إٌٝ رفْٟ ظب٘وح اٌؼٕف اٌّلهٍ

 ِلهٍٟ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ رجؼبً ٌّزغ١و عٌٕ اٌّلهٍخ
999 

19.  
اٌفوٚق فٟ اٌؼٛاًِ اٌّؤك٠خ إٌٝ رفْٟ ظب٘وح اٌؼٕف اٌّلهٍٟ إلعبثبد أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ 

 ِلهٍٟ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ رجؼبً ٌّزغ١و اٌّؤً٘ اٌؼٍّٟ ٚاٌزوثٛٞ
971 

20.  
ّؤك٠خ إٌٝ رفْٟ ظب٘وح اٌؼٕف اٌّلهٍٟ إلعبثبد أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ اٌفوٚق فٟ اٌؼٛاًِ اٌ

 ِلهٍٟ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ رجؼبً ٌّزغ١و اٌقجوح فٟ اٌزله٠ٌ
977 



 
XI 

 

 قائػػمة الػمػػالحؽ
هلُ 

 اٌٍّؾك
 اٌٖفؾخ ػٕٛاْ اٌٍّؾك

 219 ألكٚاد اٌلهاٍخ لبئّخ ثأٍّبء اٌَبكح اٌّؾى١ّٓ  .1

 217 األ١ٌٚخ االٍزج١بْ اٌقبٓ ثبٌطٍجخ ثٖٛهرٗ  .2

 291 االٍزج١بْ اٌقبٓ ثبٌّله١ٍٓ ثٖٛهرٗ األ١ٌٚخ  .3

 298 االٍزج١بْ اٌقبٓ ثبٌطٍجخ ثٖٛهرٗ إٌٙبئ١خ  .4
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 :الدراسة . مقدمة
 شػػػػػد ايش ػػػػػؼ أخطػػػػػر مػػػػػا  قػػػػػدد أمػػػػػف راسػػػػػ  رار ايمؤسسػػػػػات اال  ماب ػػػػػد راي رلر ػػػػػد رأ ػػػػػراد ايم  مػػػػػع 

راػػػػػ    رلر ػػػػػد مقمػػػػػد  ػػػػػ  ح ػػػػػاة ا  ػػػػػرادمؤسسػػػػد   ايمدرسػػػػػدد. رخا ػػػػد ايش ػػػػػؼ ايػػػػػذ    ػػػػػع داخػػػػػؿ ايمدرسػػػػػ
 سػػػػقـ مػػػػع   راػػػػا  راػػػػ  »إحػػػػدس مؤسسػػػػات اي   ػػػػئد اال  ماب ػػػػدل ر ػػػػ    لايمر لػػػػد ايثا  ػػػػد لشػػػػد ا سػػػػرةل 

مػػػػػف ايمؤسسػػػػػات  ػػػػػ   رل ػػػػػد اى سػػػػػافل رمسػػػػػابد   بةػػػػػل اي مػػػػػر اي ػػػػػامؿ  ػػػػػ   م ػػػػػع  را ػػػػػب  خ ػػػػػ    
ل إ ػػػػا د يمػػػػا   ػػػػـر لػػػػ  مػػػػف  قػػػػد  ػػػػ    ػػػػؿ اي ػػػػراث يةػػػػ ش  ايش ة ػػػػد م قػػػػا راي فسػػػػ د راي سػػػػم د راال  ماب ػػػػد

مػػػػف  اح ػػػػدل ر ػػػػرس  ػػػػ ـ ايم  مػػػػع رمشػػػػا  ر   ػػػػ   فرسػػػػقـ رب ػػػػريقـ مػػػػف  اح ػػػػد أخػػػػرسل ي مذ ػػػػ قـ ايسػػػػةرؾ 
 (.224ل ص2010)ايحةرل « اال  ماب  ايم لرؿ    م  مشقـ

 ف رايمدرسػػػػػػػد لمػػػػػػػا  ػػػػػػػر ر  يةطةلػػػػػػػد مػػػػػػػف  ػػػػػػػر  سػػػػػػػرد  بال ػػػػػػػات اي فابػػػػػػػؿ راالح ػػػػػػػراـ ايم لػػػػػػػادؿ لػػػػػػػ
ذمؤسسػػػػػػد مػػػػػػف د ايمدرسػػػػػػد ر ػػػػػػزداد أام ػػػػػػ ايمدرسػػػػػػ ف رايطةلػػػػػػد  شمػػػػػػؿ بةػػػػػػل ذػػػػػػل  ايسػػػػػػةرؾ ايالا  مػػػػػػاب .

)ايشا زل حسػػػػػب ايحا ػػػػػر ر ر ػػػػػع اػػػػػذ  ا ام ػػػػػد اير ػػػػػتمؤسسػػػػػات اي   ػػػػػئد اال  ماب ػػػػػد لاسػػػػػ مرار  ػػػػػ  
 ( إيل: 16ل ص2002

قػػػػذ  لرؾ ا سػػػػرة ا سػػػػرة يػػػػـ  شػػػػد ايمسػػػػؤريد ايرح ػػػػدة بػػػػف اي   ػػػػئد اال  ماب ػػػػدل   ػػػػد لػػػػدأت ايمدرسػػػػد   ػػػػا .1
 ايرظ فد لسلب اي طرر اي  اب  راال   اد .

 د  ر راذم  راال ف ار ايمشر   راي طرر ايشةم  راي    . زارة اي راث ايث ا   ر ش    .2
لدابقا اي راث ايث ا   رايمل ذرات ايشةم د ايحد ثد. .3  اس  لاط ايةغد ايمذ رلد را 
 ي   أ لحت  ذ سب بف طر ؽ اي شةـ.أثر ايرراثد     حد د ايمذا د اال  ماب د ا  را ع .4

 ( م قا: 5ص ل2007)ايظف ر ل حسب  ر  ع بةل ذااؿ ايمدرسد مسؤري ات بدة 
 .ايم شةم ف ؿ اي راث ايث ا   ي  ؿ   .1
ؼ مػػػػع ايل ئػػػػد اال  ماب ػػػػد لمػػػػا ايطفػػػػؿ ال   ػػػػرس بةػػػػل مرا قػػػػد ايح ػػػػاة راي ذ  ػػػػ  ف لسػػػػ ط اي ػػػػراث:   .2

   قا مف  ظـ ر را  ف ربادات.
 ػػػػػػػراث ايث ػػػػػػػا  : مػػػػػػػف را ػػػػػػػب ايمدرسػػػػػػػد أف  خةػػػػػػػؽ ل ئػػػػػػػد خاي ػػػػػػػد مػػػػػػػف ايش ػػػػػػػرب راي  ػػػػػػػائض     ػػػػػػػد اي .3

 ا خال  د راال  ماب د.
خةػػػػػؽ اي ػػػػػرازف لػػػػػ ف أ ػػػػػراد ايم  مػػػػػػعل رذيػػػػػؾ بػػػػػف طر ػػػػػؽ خةػػػػػػؽ   ػػػػػؿ   حةػػػػػل ل ػػػػػفات ا  ماب ػػػػػػد  .4

 .م  رذد
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 ػػػػػػػؤثر بةػػػػػػػل  بد ػػػػػػػدة رايمدرسػػػػػػػد ذغ راػػػػػػػا مػػػػػػػف مؤسسػػػػػػػات اي   ػػػػػػػئد اال  ماب ػػػػػػػد  را ػػػػػػػ  م ػػػػػػػذالت
 قػػػػػ   سشػػػػػد  سػػػػػللًا مػػػػػف أسػػػػػلاب  »أ راداػػػػػال ر ػػػػػد  م ػػػػػد اػػػػػذا اي ػػػػػ ث ر إيػػػػػل خػػػػػارج ايمدرسػػػػػدل  أدائقػػػػػا ربةػػػػػل

ا حػػػراؼ ا  ػػػراد ممػػػا  ػػػد  ػػػؤد  لقػػػـ إيػػػل ممارسػػػد ايش ػػػؼ رايشػػػدراف ر  ػػػر ذيػػػؾ مػػػف ممارسػػػد أ ػػػراع  ػػػ ل 
لػػػػػػاال حراؼ رم ػػػػػػ  ايش ػػػػػػؼ  ػػػػػػد  ػػػػػػر لط ايمدرسػػػػػػد  (. 37ل ص2008)اي  ػػػػػػربل« مػػػػػػف ايسػػػػػػةرؾ ايم حػػػػػػرؼ

 ايل ئد ايمح طد مف  ا ب آخر.ر     خ  د ايحدث مف  ا بل  مف خالؿ   ث راا
ر ػػػػد  ف ػػػػؿ ايمدرسػػػػد  ػػػػ  أدا  رظائفقػػػػا ذمؤسسػػػػد ا  ماب ػػػػد  رلر ػػػػد يشرامػػػػؿ م شػػػػددة م قػػػػا مػػػػا  »

  شةػػػؽ لايحػػػدثل رم قػػػا مػػػا   شةػػػؽ لزمالئػػػ  رم قػػػا مػػػا   شةػػػؽ لمشةمػػػ ل رم قػػػا مػػػا   شةػػػؽ لػػػايمراد ايدراسػػػ د 
(. 106ل ص1991)اي  ػػػػػػر رآخػػػػػػررفل « ـ ايمدرسػػػػػػ  ل ػػػػػػفد بامػػػػػػدرمر ػػػػػػربا قال أر مػػػػػػا   شةػػػػػػؽ لاي ظػػػػػػا

ل بةػػػػ قـ مػػػػرد رب ػػػػ اف اي ػػػػلاب ح ػػػػث اي  ػػػػرد اي ػػػػ   فػػػػرض   ايمدرسػػػػد  ػػػػد  سشػػػػد  سػػػػللًا مػػػػف أسػػػػلاب » إذف
ي  ص راي ػػػػ    مثػػػػؿ  ػػػػ  سػػػػةطد أرامػػػػر ايمدرسػػػػ ف رمػػػػدرا  ايمػػػػدارس رمػػػػف  ػػػػ ف ذيػػػػؾ  ػػػػشرر اي ػػػػلاب لػػػػا

 ػػػػد رخا ػػػػد  ػػػػ  مرحةػػػػد ايمراا ػػػػد اي ػػػػ     ذػػػػد   قػػػػا إثلػػػػات سػػػػةطد ال   لػػػػؿ ايم ا ييخ ػػػػرع راالس سػػػػالـ را
 (.75، ص1996ل ل ألر بلاة)م  رر« ايذات راير لد    اي مرد رايش  اف

 ش ػػػػػػؽ  راػػػػػػ ر سشػػػػػد  ظػػػػػػاارة ايش ػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػ  مػػػػػػف أذثػػػػػػر ايم ػػػػػذالت ايمدرسػػػػػػ د سػػػػػػةل د را   ػػػػػػارًال 
  ػػػػػػػؽ ا اػػػػػػػداؼ اي رلر ػػػػػػػد ايشمػػػػػػػؿ اي رلػػػػػػػر  راي شة مػػػػػػػ   ػػػػػػػ  ايمدرسػػػػػػػدل ر  شةقػػػػػػػا ل ئػػػػػػػد   ػػػػػػػر مالئمػػػػػػػد ي ح

ا   ػػػػار ايش ػػػػؼ لػػػػ ف ايطػػػػالب  ػػػػ  ايمدرسػػػػد  ػػػػؤد  إيػػػػل  شػػػػؿ ايل ئػػػػد ايمدرسػػػػ د   ػػػػر   » ايم رطػػػػد لقػػػػا.
يػػػػ  ايطةلػػػػد    شػػػػرض مالئمػػػػد ي ح  ػػػػؽ أاػػػػدا قا اي رلر ػػػػدل اػػػػذا   ػػػػاًل بػػػػف ا ذس اي سػػػػد  راي فسػػػػ  ايػػػػذ 

 (. 22ل ص2005)ز  رفل « ملا رة أر بف طر ؽ م ااد قـ زمالئقـ   شر رف ي 
ب ػػػػؼ مر ػػػػ  مػػػػف ايمشةمػػػػ ف أر ايمػػػػد ر  ػػػػ   شػػػػامال قـ   ق ػػػػاؾر  شػػػػدد أ ػػػػذاؿ ايش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ  

دار قػػػػـل أ ػػػػؼ إيػػػػل ذيػػػػؾ  مػػػػع اي الم ػػػػذل را ػػػػاؾ ب ػػػػؼ مر ػػػػ  مػػػػف اي الم ػػػػذ   ػػػػا  مشةمػػػػ قـ رمدرسػػػػ قـ را 
ايم ػػػػا رات ايش  فػػػػد لػػػػ ف اي الم ػػػػذ أ فسػػػػقـ. را ػػػػاؾ ب ػػػػؼ رالػػػػع مػػػػف ايمشةمػػػػ ف   ػػػػا  لش ػػػػقـ ايػػػػلشض أر 

 اىدارة ايمدرس د رايشذس.   ا  
رايش ػػػػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػػػػ  اػػػػػػػػػر  ػػػػػػػػػز  ال   ف ػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػف ايسػػػػػػػػػةرؾ ايشػػػػػػػػػدرا   ايػػػػػػػػػذ   ػػػػػػػػػؤذ  ا  ػػػػػػػػػراد 

مػػػػػا  حػػػػػ ط لقػػػػػػا. رمػػػػػا  قػػػػػـ ايلاحثػػػػػػد مػػػػػف اػػػػػذ  ايم ػػػػػػاالت اػػػػػر ايش ػػػػػػؼ  ررايمم ةذػػػػػات سػػػػػرا  ايمدرسػػػػػػ د أ
سػػػػػػةرؾ بػػػػػػدرا     ػػػػػػدر مػػػػػػف لشػػػػػػض ايطةلػػػػػػد مر ػػػػػػ   ػػػػػػد  »ايػػػػػػذ    ظػػػػػػر إي ػػػػػػ  بةػػػػػػل أ ػػػػػػ   ايمدرسػػػػػػ .
دار ػػػػػ ف رطػػػػػالب رأ قػػػػػزة رأثػػػػػاث ر ظػػػػػاـ مدرسػػػػػ   ايم  مػػػػػع ايمدرسػػػػػ  لمػػػػػا   ػػػػػ مؿ بة ػػػػػ  مػػػػػف مشةمػػػػػ ف را 

 (. 8ل ص2008ل 2)ايحرل  «   ـ ب    رر ماد  أر مش ر 
قػػػػػػػػا م ػػػػػػػػذةد  رلر ػػػػػػػػد  ػػػػػػػػد رة لايلحػػػػػػػػث رأت أ    إذر ػػػػػػػػد اسػػػػػػػػ ربت اػػػػػػػػذ  ايظػػػػػػػػاارة ا  لػػػػػػػػا  ايلاحثػػػػػػػػد        

مدرسػػػػػ  لاي ح ػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػ  يػػػػػدس ب  ػػػػػد مػػػػػف راي   ػػػػػ ل اي ػػػػػ   ايػػػػػذ  د شقػػػػػا ي  ػػػػػارؿ بال ػػػػػد ايش ػػػػػؼ اي
 طةلد ايمرحةد ايثا ر د.  
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  . مش  ة الػدراسة:1
 

محطػػػػػػد  ػػػػػػ  ر  »ي ػػػػػػر  ر اي ػػػػػػحد اي فسػػػػػػ د يةطفػػػػػػؿل اً مقمػػػػػػ اً  ـ مػػػػػػف ذػػػػػػرف ايمدرسػػػػػػد رسػػػػػػطبةػػػػػػل ايػػػػػػر   
 اال  مذػػػػف االسػػػػ غ ا  ب قػػػػا يمػػػػا   دمػػػػ  مػػػػف  رل ػػػػد ر شةػػػػ ـ رمسػػػػاام قر ح ػػػػاة ذػػػػؿ  ػػػػرد مػػػػف أ ػػػػراد ايم  مػػػػع 

  ػػػػػػدت ايمدرسػػػػػػد خ ر ػػػػػػ  قا  ػػػػػػ  ذر قػػػػػػا  - ريألسػػػػػػؼ اي ػػػػػػد د - ل إال أ ػػػػػػ ف م  مػػػػػػع م شػػػػػػاؼ   ػػػػػػ   ذػػػػػػر 
  ةػػػػػـ  ػػػػػ ج  (ل 5ل ص2007)اي ػػػػػادر  رأخػػػػػررفل  «مذا ػػػػػًا آم ػػػػػًا يةطفػػػػػؿ أر يمشةمػػػػػ   ػػػػػرا  اسػػػػػ قدا قا لػػػػػايش ؼ

مخ ةفػػػػػد مػػػػػف ايش ػػػػػؼل  ا خ ػػػػػرة داخػػػػػؿ ايمػػػػػدارس أ ػػػػػراع   ايسػػػػػ راتا   ػػػػػرت خػػػػػالؿ  إذمػػػػػف لشػػػػػض مظػػػػػاار ل 
طةلػػػػػد ايمػػػػػدارس رخ ر ػػػػػًا  ػػػػػ  ايمرحةػػػػػد ايثا ر ػػػػػد إيػػػػػل لشػػػػػض االسػػػػػ  الات ايشدرا  ػػػػػد  ح ػػػػػث ي ػػػػػ  لشػػػػػض
ل إ ػػػػػػػا د إيػػػػػػػل  خر ػػػػػػػب (ب ػػػػػػػؼ  سػػػػػػػد  ريفظػػػػػػػ  رب ػػػػػػػؼ رمػػػػػػػز ت لػػػػػػػ ف )  ربػػػػػػػ ػػػػػػػد  ػػػػػػػد زمالئقػػػػػػػـل ر 

ثػػػػػارة ايفر ػػػػػل راىزبػػػػػاج  ػػػػػ  ايف ػػػػػػؿ ايمدرسػػػػػ ل رب ػػػػػؼ مر ػػػػػ  مػػػػػف  أر ايمػػػػػػد ر  ايمدرسػػػػػ فايمم ةذػػػػػات را 
دار قػػػػـل رب ػػػػؼ  مدرسػػػػ  قـ  ػػػػا   ايطةلػػػػدؼ مر ػػػػ  مػػػػف ل را ػػػػاؾ ب ػػػػايطةلػػػػد ػػػػ   شػػػػامال قـ مػػػػع  رمدرسػػػػ قـ را 

 حػػػػػػػر اىدارةل ر  راػػػػػػػا مػػػػػػػف االسػػػػػػػ  الات  ايمدرسػػػػػػػ فأر ب ػػػػػػػؼ مػػػػػػػف  ايمدرسػػػػػػػ فمر ػػػػػػػ  مػػػػػػػف اىدارة إيػػػػػػػل 
 ايشدرا  د اي     شدد أ ذايقال ر ؤثر بةل س ر ايشمة د اي شة م د راي رلر د. 

د لش ػػػػدة بػػػػف اػػػػذ  ايظػػػػاارةل ح ػػػػث أ ر ػػػػت دراسػػػػد ريػػػػـ  ذػػػػف ايمػػػػدارس  ػػػػ  اي مقرر ػػػػد ايشرل ػػػػد ايسػػػػرر  
(ل ر ػػػػػػد ل  ػػػػػػت 2011)لرذػػػػػػاتل  ر ةم ػػػػػػذة  ػػػػػػ  محا ظػػػػػػد دم ػػػػػػؽل(  ةم ػػػػػػذًا 750بةػػػػػػل ب  ػػػػػػد مذر ػػػػػػد مػػػػػػف )

%( مػػػػػػػػف اي الم ػػػػػػػػذ 57)رأف  لاػػػػػػػػذ  ايدراسػػػػػػػػد أف ايش ػػػػػػػػؼ  ػػػػػػػػد ايطفػػػػػػػػؿ مر ػػػػػػػػرد  ػػػػػػػػ  ايمػػػػػػػػدارس ايسػػػػػػػػرر د
 م ػػػػذ ية ػػػػرب ل ػػػػذؿ دائػػػػـ. %( مػػػػف اي ال16.6  شر ػػػػرف ية ػػػػرب مػػػػف  لػػػػؿ ايمدرسػػػػ فل ل  مػػػػا   شػػػػرض )

أف بةػػػػػػػل ف  (ل  ػػػػػػػ  مؤسسػػػػػػػات ا حػػػػػػػداث اي ػػػػػػػا ح2005أذػػػػػػػدت ايدراسػػػػػػػد اي ػػػػػػػ   امػػػػػػػت لقػػػػػػػا)بزل ذػػػػػػػذيؾ 
رأ ػػػػػراع أخػػػػػرس مػػػػػف ايش ػػػػػؼ  %( رأف ايش ػػػػػؼ اي فسػػػػػ 40 مارسػػػػػرف ايش ػػػػػؼ  ػػػػػد ايطفػػػػػؿ ل سػػػػػلد )  فايمشةمػػػػػ

 م   رة    ايمدارس ايسرر د.
بةػػػػل ذااػػػػؿ ايشػػػػامة ف لقػػػػا ي شػػػػامةقـ اي ػػػػرم    ػػػػد لا ػػػػت ظػػػػاارة ايش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ    ػػػػذؿ بلئػػػػًا ث ػػػػ الً ر  

 مػػػػػػػػػع اػػػػػػػػػذ  ايسػػػػػػػػػةرذاتل رأ ػػػػػػػػػلحت م ػػػػػػػػػذةد رئ سػػػػػػػػػد ىدارة ايمدرسػػػػػػػػػد ريةمشةمػػػػػػػػػ ف رايمر ػػػػػػػػػد ف اي رلػػػػػػػػػر  ف
راآللػػػػا  رايمخ  ػػػػ ف  ػػػػ  م ػػػػاؿ اي ػػػػحد اي فسػػػػ د ايمدرسػػػػ دل رخ ر ػػػػًا  ػػػػ  ايمرحةػػػػد ايثا ر ػػػػػد  راي فسػػػػ  ف

ذل ػػػػػر بةػػػػل ايمرااػػػػػؽ  ػػػػ   ذر  ػػػػػ  ر ػػػػ  ل ػػػػػا  )مرحةػػػػد ايمراا ػػػػػد( ح ػػػػث  ذػػػػػرف مظػػػػاار ايش ػػػػػؼ ذات  ػػػػ ث ر 
  خ    . 

ر سشد  ايم ذالت ايسػةرذ د اي ػ    شػرض يقػا ايطةلػد مػف ايمػراا  ف مػف أذثػر ايم ػذالت اي ػ      ػر ل ػ قـل     
ةشد ػػػد مػػػف اي غ ػػػرات اي سػػػم د راال فشاي ػػػد راي  ةلػػػات ايمزا  ػػػد ر  راػػػا مػػػف ل   شػػػرض ي ػػػايفرد  ػػػ   ةػػػؾ ايمرحةػػػد»

ي راح  ايش ة د راال  ماب دل ر     بف ذيؾ ذة    ةلات ا فشاي د الخ الؼ ايسربات اي سل د ية مر اي غ رات    ا
ايش ر  راي فس  يةفردل لح ث   شر لايح رة راالر لاؾل رمف ثـ  م ؿ سةرذ  أح ا ًا إيل بدـ االب راؼ لايرا ع؛ 

مػػد  زئ ػػًا بةػػل اآلخػػر فل رمرحةػػد ايلةػػرغ  ػػ    ػػؼ حػػائرًا لػػ ف مػػرحة  ف: مرحةػػد ايطفريػػد اي ػػ  ذػػاف   قػػا  ش إإذ 
 (.2ل ص2011)ايخرا ال  «ايمسؤريد بف   ة  إيل مرحةد اير د اي    ذرف   قا مش مدًا بةل  فس  ذة د
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بػػػػف ا سػػػػلاب اي ػػػػ   ػػػػؤد  إيػػػػل  ل  ػػػػ  اػػػػذا ايػػػػ مط مػػػػف ايسػػػػةرؾ ذ سػػػػةرب   سػػػػ دب  اي سػػػػاؤؿراػػػػذا مػػػػا 
ي ػػػػػ   مذػػػػػف أف   رذقػػػػا بةػػػػػل مسػػػػػ رس ايفػػػػػرد رايم  مػػػػػع ية شامػػػػؿ مػػػػػع اآلخػػػػػرل لػػػػػاير ـ مػػػػف اي  ػػػػػائج ايسػػػػػةل  د ا

بػػػػػادة   شػػػػػد ػػػػػادؼ  ػػػػػ  اي رل ػػػػػد أ ػػػػػراع مػػػػػف ايش ػػػػػؼ أداػػػػػل مػػػػػف اي ػػػػػرب ايػػػػػذ   س   ػػػػػد  » بةػػػػػل حػػػػػد  سػػػػػرا .
ذا لػػػػػػ   سػػػػػػ لدؿ  سػػػػػػا ة ذػػػػػػاي رل ل ايػػػػػػدائـ راالسػػػػػػ قزا  ل خ ػػػػػػ د ايطفػػػػػػؿ لػػػػػػ   د مػػػػػػد را  رسػػػػػػائؿ أ ػػػػػػد إ ػػػػػػذاً  را 

مذا ا ػػػػػػ  راي خر ػػػػػػؼ راي  ف  ذػػػػػػرار ايرب ػػػػػػد  ػػػػػػشػػػػػػت لاي ػػػػػػفات را يراال   ػػػػػػاص مػػػػػػف  درا ػػػػػػ  را  اب ايسػػػػػػ ئدل را 
 ر  ػػػػػػػذؿ (.157ل ص2005) ذ ػػػػػػػؾل « )اي قد ػػػػػػػد لايش ػػػػػػػاب( ال  ػػػػػػػدرس م ػػػػػػػ  لػػػػػػػؿ اػػػػػػػر م ػػػػػػػر لايح   ػػػػػػػد

 اػػػػػذا ر ػػػػػؤد  اال   ػػػػػارل راسػػػػػشد سػػػػػةرذ د ظػػػػػاارة ذا ػػػػػد لمسػػػػػ ر ا قـ ايمػػػػػدارس طػػػػػالب يػػػػػدس ايش ػػػػػؼ سػػػػػةرؾ
 مػػػػػػف ذػػػػػػؿ بةػػػػػػل أثػػػػػػر  ر ػػػػػػ شذس يمػػػػػػدارسلا داخػػػػػػؿ اال فشػػػػػػاي  راي ػػػػػػر ر راالر لػػػػػػاؾ ايفر ػػػػػػل إيػػػػػػل ايسػػػػػػةرؾ
 بةػػػػػػػػل ايطػػػػػػػػالب  ػػػػػػػػدرة  ػػػػػػػػ خفض ذمػػػػػػػػا  قػػػػػػػػدل مػػػػػػػػف ايمشةػػػػػػػػـ أدا   ػػػػػػػػ خفض ح ػػػػػػػػث رايمشةمػػػػػػػػ ف؛ ايطػػػػػػػػالب
 (.12ل ص2009ايدراس  )اي قر ل  اي ح  ؿ
ا خفػػػػػػاض مسػػػػػػ رس اي ح ػػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػػ  مػػػػػػف أاػػػػػػـ ايم ػػػػػػاذؿ اي ػػػػػػ   را ػػػػػػ  ايمدرسػػػػػػد رايطةلػػػػػػد   شػػػػػػد  رس   

ف لايشمة ػػػػػػػد اي شة م ػػػػػػػد بةػػػػػػػل اي ح ػػػػػػػ ؿ ر ف رايمق مػػػػػػػر ايمشةمػػػػػػػ د ؤذػػػػػػػ » إذراآللػػػػػػػا   ػػػػػػػ  سػػػػػػػ رات ايدراسػػػػػػػدل 
ا ذػػػػػػاد م  ايم  ظػػػػػػر مػػػػػػف  الم ػػػػػػذاـ  ػػػػػػ   قا ػػػػػػد ايلر ػػػػػػامج اي شة مػػػػػػ  ايمحػػػػػػددل  اي ح ػػػػػػ ؿ اػػػػػػر ايم غ ػػػػػػر 

ا مػػػػػر ايػػػػػذ    شػػػػػؿ مػػػػػف ل (107ل ص2001)اي ػػػػػام ل  «ا رحػػػػػد ايمر ػػػػػرب إذسػػػػػال  ر  م  ػػػػػ  ي الم ػػػػػذاـ
رثػػػػػػد  قػػػػػػدد ايشمة ػػػػػػد اي رلر ػػػػػػد راي شة م ػػػػػػدل إ ػػػػػػا د إيػػػػػػل ا خفػػػػػػاض مسػػػػػػ رس اي ح ػػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػػ  ر ػػػػػػشف  ذا

أ ػػػػػارت ايشد ػػػػػد مػػػػػف ايدراسػػػػػات إيػػػػػل ايشال ػػػػػد  إذ »اآلثػػػػػار اي ػػػػػ    رذقػػػػػا بةػػػػػل اي ةم ػػػػػذ را سػػػػػرة رايم  مػػػػػع. 
رم قػػػػا سػػػػةرؾ االر لاط ػػػػد لػػػػ ف ا خفػػػػاض اي ح ػػػػ ؿ ايدراسػػػػ  رايم ػػػػذالت ايسػػػػةرذ د اي ػػػػف د لػػػػ ف اي الم ػػػػذ 

ايطايػػػػب  ػػػػ  ايمراحػػػػؿ اي شة م ػػػػد ايمخ ةفػػػػد  ذػػػػرف ر  (.Bevington & Wishart, 1999) «ايش ػػػؼ
 لبر ػػػػد يةذث ػػػػر مػػػػف ايشرامػػػػؿ اي ػػػػ   ػػػػؤثر بة ػػػػ ل رلاي ػػػػاي   ػػػػ شذس سػػػػةلا بةػػػػل مسػػػػ رس  ح ػػػػ ة  ايدراسػػػػ 

ظػػػػػػػػررؼ اي   ػػػػػػػػئد اال  ماب ػػػػػػػػدل را سػػػػػػػػر دل  بػػػػػػػػف مػػػػػػػػف  ةػػػػػػػػؾ ايشرامػػػػػػػػؿ ايم ػػػػػػػػذالت اي فسػػػػػػػػ د اي ا  ػػػػػػػػدر  »
 ث ر را ػػػػػ  اي ػػػػػ  يقػػػػػا  ػػػػػ يمشةمػػػػػ ف راىدارة رايل ئػػػػػد ايمدرسػػػػػ درايمرا ػػػػػؼ را حػػػػػداث ايمدرسػػػػػ د ايم مثةػػػػػد  ػػػػػ  ا

  (.5ل ص2005)ايزارا  ل  « قـبةل ح اايطةلدل ر بةل مس رس  ح  ؿ 
 إذ ل شػػػػػايج مر ػػػػػربًا مػػػػػف مرا ػػػػػ ع ايح ػػػػػاة اال  ماب ػػػػػد  ػػػػػ  ايم  مػػػػػع ايدراسػػػػػدربة ػػػػػ   ػػػػػلف م ػػػػػذةد  

يػػػػػدس   ػػػػػ  لاي ح ػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػ  ربال أ مػػػػػاط ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ  رايشرامػػػػػؿ ايمؤد ػػػػػد إيػػػػػل  ف ػػػػػ  ل رذػػػػػز بةػػػػػل 
 د الحػػػػظ ازد ػػػػاد مشدال ػػػػ   ػػػػ  ايف ػػػػرة ا خ ػػػػرة خا ػػػػد لػػػػ ف طةلػػػػد ايمرحةػػػػد ايثا ر ػػػػطةلػػػػد ايمرحةػػػػد ايثا ر ػػػػدل ر 

ايػػػػػذ ف اػػػػػـ رذ ػػػػػزة مقمػػػػػد    م  مػػػػػع رر ػػػػػاؿ ا مػػػػػد  ػػػػػ  ايمسػػػػػ  لؿ. رل ػػػػػاً  بةػػػػػل مػػػػػا   ػػػػػدـ ر ػػػػػ   ػػػػػر  
  آل  :ا    ايسؤاؿ ايدراسدايمشط ات ايمذذررة  مذف  حد د م ذةد 

ط بػػة المرح ػػة عينػػة مػػف ال حصػػيؿ الدراسػػ  لػػد  و الينػػؼ المدرسػػ  بػػيف يالقػػة مػػا ال  
 ؟الثانوية ف  محافظ   دمشؽ والالذقية
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 :األىمية النظرية 
اي  ػػػػػا ا ايخال  ػػػػػد اي ػػػػػائذد اي ػػػػػ  الزايػػػػػت  ػػػػػ    أام ػػػػػد اػػػػػذ  ايدراسػػػػػد مػػػػػف ذر قػػػػػا  مثػػػػػؿ أحػػػػػدس 

سػػػػقـ  ػػػػ    ػػػػد ـ إ الػػػػات را ػػػػحد يذث ػػػػر مػػػػف ا سػػػػئةد ايم شػػػػددة رايم  ربػػػػد  س لحا ػػػػد إيػػػػل دراسػػػػد  ػػػػادة 
ل إذ أ قػػػػا    ػػػػارؿ مر ػػػػربًا مػػػػف ايمرا ػػػػ ع ايقامػػػػد  ػػػػ  ح ػػػػاة ايطةلػػػػد ايمدرسػػػػ د ايمر ػػػػرعاػػػػذا حػػػػرؿ 

ربال  قػػػػػػػا ل ح ػػػػػػػ ةقـ ايدراسػػػػػػػ ؛   سػػػػػػػةط اي ػػػػػػػر  بةػػػػػػػل  ػػػػػػػ ث ر ايش ػػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػػ  بةػػػػػػػل اي ح ػػػػػػػ ؿ 
رذيػػػػؾ مػػػػف خػػػػالؿ يثا ر ػػػػد  ػػػػ  اي مقرر ػػػػد ايشرل ػػػػد ايسػػػػرر دل طةلػػػػد ايمرحةػػػػد اب  ػػػػد مػػػػف يػػػػدس ايدراسػػػػ  

ممارسػػػػػد سػػػػػةرؾ ايش ػػػػػؼ مفقػػػػػـر ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ ل رمظػػػػػاار ل رايشرامػػػػػؿ ايمؤد ػػػػػد إيػػػػػل اي شػػػػػر ؼ إيػػػػػل 
 ايثا ر د    محا ظ   دم ؽ رايالذ  د.    ايمدارس

   قػػػػػردًا ذث فػػػػػد رال  ػػػػػ   ػػػػػذمػػػػػا  ػػػػػ    مػػػػػف مشر ػػػػػد را ػػػػػع ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ  رال سػػػػػ ما رأف ا ػػػػػاؾ 
م ػػػػػاؿ ايش ػػػػػؼ داخػػػػػؿ ايمؤسسػػػػػات اي شة م ػػػػػد   ػػػػػارؾ   قػػػػػا ايق ئػػػػػات ايحذرم ػػػػػد ر  ػػػػػر ايحذرم ػػػػػد  ػػػػػ  

ايػػػػ شةـ ايػػػػذ   ػػػػؤد  لػػػػدرر  إيػػػػل ر  مشظػػػػـ درؿ ايشػػػػايـل اي ػػػػ   ػػػػدبر إيػػػػل  لػػػػذ ايش ػػػػؼ  ػػػػ  بمة ػػػػد اي شةػػػػ ـ
 ا شذاسات  رلر د را  ماب د ر فس د بةل ايم شةـ. 

  :األىمية ال طبيقية 
بةػػػػػػػل أمػػػػػػػرر اي رل ػػػػػػػد راي شةػػػػػػػ ـ مػػػػػػػف مشةمػػػػػػػ ف  اي ػػػػػػػائم فل ايدراسػػػػػػػد ئجس أف  ف ػػػػػػػد   ػػػػػػػا مػػػػػػػف ايمؤمػػػػػػػؿ

ل رايمسػػػػػػػؤري ف  ػػػػػػػ  رزارة اي رل ػػػػػػػد راي شةػػػػػػػ ـ  ػػػػػػػ  مشر ػػػػػػػد ايشرامػػػػػػػؿ ايمؤد ػػػػػػػد إيػػػػػػػل رمػػػػػػػر ق ف  فر  رمػػػػػػػد
ح ايلػػػػػدائؿ ممارسػػػػػد سػػػػػةرؾ ايش ػػػػػؼ ل  ػػػػػذاي  ايمخ ةفػػػػػدل رمحاريػػػػػد مشاي  ػػػػػ ل رايحػػػػػد مػػػػػف ا   ػػػػػار ل رطػػػػػر 

إذ إف ظقػػػػػرر سػػػػػةرؾ ايش ػػػػػؼ داخػػػػػؿ ايمؤسسػػػػػات اي رلر ػػػػػدل  قػػػػػدد ل اي رلر ػػػػػد  ػػػػػ  اي شامػػػػػؿ مػػػػػع ايطةلػػػػػد
سػػػػػ ر ايشمة ػػػػػد اي شةم ػػػػػدل ر ش  قػػػػػا بػػػػػف  ح  ػػػػػؽ أاػػػػػدا قال ممػػػػػا  ػػػػػؤد  إيػػػػػل آثػػػػػار سػػػػػةل د بةػػػػػل ايطةلػػػػػد 

 .رايم  مع
  :الدراسةأىداؼ . 3
 :   ح  ؽ اآل   إيل ايدراسدقدؼ  

طةلػػػػد اي مػػػػف ر قػػػػد  ظػػػػر ػػػػد يػػػػدس طةلػػػػد ايمرحةػػػػد ايثا ر  ايش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ  مػػػػفا  مػػػػاط ايسػػػػائدة  مشر ػػػػد .1
 .ردر د ا   اراال    محا ظ   دم ؽ رايالذ  د رمدر س قـ

يػػػػػدس طةلػػػػػد ايمرحةػػػػػد ايثا ر ػػػػػد  ايمدرسػػػػػ  ايمسػػػػػؤري ف بػػػػػف ا   ػػػػػار ظػػػػػاارة ايش ػػػػػؼ مشر ػػػػػد ا  ػػػػػخاص .2
 .   محا ظ   دم ؽ رايالذ  دايطةلد  مف ر قد  ظر
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طةلػػػػػد ايمػػػػػف ر قػػػػػد  ظػػػػػر  درسػػػػ اي ػػػػػ   ػػػػؤد  إيػػػػػل  ف ػػػػػ  ظػػػػػاارة  ايش ػػػػػؼ ايمبةػػػػػل ايشرامػػػػػؿ اير ػػػػرؼ  .3
 ل ردر د ا   اراا.   محا ظ   دم ؽ رايالذ  د رمدر س قـ

  شػػػػػػػػر ؼ ا  ػػػػػػػػخاص ايػػػػػػػػذ ف  ة ػػػػػػػػ  إيػػػػػػػػ قـ ايطةلػػػػػػػػد ب ػػػػػػػػد اي شػػػػػػػػرض يةش ػػػػػػػػؼ  ػػػػػػػػ  محػػػػػػػػا ظ   دم ػػػػػػػػؽ .4
  رايالذ  د.

اي ح ػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػ  يػػػػػدس طةلػػػػػد ايمرحةػػػػػد مسػػػػػ رس ل رم ػػػػػادر  بال ػػػػػد ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ اي شػػػػػر ؼ إيػػػػػل  .5
 .ا ظ   دم ؽ رايالذ  دايثا ر د    مح

مشر ػػػػػػد ألػػػػػػرز أ مػػػػػػاط ايش ػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػ  رم ػػػػػػادر  ايمػػػػػػؤثرة بةػػػػػػل مسػػػػػػ رس اي ح ػػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػػ  يػػػػػػدس  .6
 .طةلد ايمرحةد ايثا ر د    محا ظ   دم ؽ رايالذ  د

فػػػػػررؽ  ػػػػػ  مشػػػػػامالت االر لػػػػػاط لػػػػػ ف مسػػػػػ رس اي ح ػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػ  يػػػػػدس أ ػػػػػراد ب  ػػػػػد ايدراسػػػػػد مشر ػػػػػد اي .7
   محػػػػػػػػا ظ   دم ػػػػػػػػؽ رايالذ  ػػػػػػػػد رذػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف ايم غ ػػػػػػػػرات اآل  ػػػػػػػػدمػػػػػػػػف طةلػػػػػػػػد ايمرحةػػػػػػػػد ايثا ر ػػػػػػػػد  ػػػػػػػػ

 .)ايمحا ظدل   س ايطايبل   س ايمدرسدل  رع ايمدرسد(
ل ػػػػػرع ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ  ربرامةػػػػػ  يػػػػػدس أ ػػػػػراد ب  ػػػػػد ايدراسػػػػػد مػػػػػف طةلػػػػػد ايمرحةػػػػػد ايثا ر ػػػػػد اي  لػػػػػؤ  .8

 ؟ةم غ رات اآل  د: )ايمحا ظدل   س ايطايبل   س ايمدرسدل  رع ايمدرسد(ر  ًا ي
م رسػػػػػػػطات لحسػػػػػػػب إيػػػػػػػل  ف ػػػػػػػ  ظػػػػػػػاارة ايش ػػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػػ   ايشرامػػػػػػػؿ ايمؤد ػػػػػػػدايفػػػػػػػررؽ  ػػػػػػػ   شر ػػػػػػػدم .9

ات اآل  ػػػػػػػد م غ ػػػػػػػر ةل  شػػػػػػػزس يرمدر سػػػػػػػ قـ مػػػػػػػف طةلػػػػػػػد ايمرحةػػػػػػػد ايثا ر ػػػػػػػدب  ػػػػػػػد ايدراسػػػػػػػد إ الػػػػػػػات أ ػػػػػػػراد 
ل  ػػػػػ س ايطايػػػػػبل  ػػػػػ س ايمدرسػػػػػدل  ػػػػػرع ايثا ر ػػػػػدل مسػػػػػ رس اي ح ػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػ  يةطايػػػػػبل ايمحا ظػػػػػد)

 رلر  يةمدرسل ايخلرة    اي در س(.ايمؤاؿ ايشةم  راي 
 :الػدراسة أسئ ة. 4
: األسئ ة الم ي قة باس بانة الط بة:   أولا
أ ػػػػػراد ب  ػػػػػد ايدراسػػػػػد مػػػػػف طةلػػػػػد ايمرحةػػػػػد يػػػػػدس  ا  مػػػػػاط ايسػػػػػائدة  ػػػػػ  ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ  مػػػػػا  .1

 ؟ ل ردر د ا   اراا مف ر قد  ظر ايطةلدايثا ر د    محا ظ   دم ؽ رايالذ  د
ا   ػػػػػار ظػػػػػػاارة ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ  يػػػػػدس طةلػػػػػػد ايمرحةػػػػػد ايثا ر ػػػػػد مػػػػػف ر قػػػػػػد مػػػػػف ايمسػػػػػؤرؿ بػػػػػف  .2

 ؟ايطةلد  ظر
طةلػػػػػد أ ػػػػراد ب  ػػػػد ايدراسػػػػد  يػػػػدس مػػػػا ايشرامػػػػؿ اي ػػػػ   ػػػػؤد  إيػػػػل  ف ػػػػ  ظػػػػاارة  ايش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ   .3

 ؟ردر د ا   اراا مف ر قد  ظر ايطةلدايمرحةد ايثا ر د 
 ش ؼ؟مف اـ ا  خاص ايذ ف  ة   إي قـ ايطةلد ب د  شر قـ ية .4
لػػػػػػػػ ف ايش ػػػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػػػ  رمسػػػػػػػػ رس  ار لاط ػػػػػػػػد ذات داليػػػػػػػػد اح ػػػػػػػػائ د اػػػػػػػػؿ  ر ػػػػػػػػد بال ػػػػػػػػد  .5

طةلػػػػد ايمرحةػػػػد ايثا ر ػػػػد  ػػػػ  محػػػػا ظ   دم ػػػػؽ أ ػػػػراد ب  ػػػػد ايدراسػػػػد مػػػػف اي ح ػػػػ ؿ ايدراسػػػػ  يػػػػدس 
 رايالذ  د؟
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أ ػػػػػراد ألػػػػػرز أ مػػػػػاط ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ  ايمػػػػػؤثرة بةػػػػػل مسػػػػػ رس اي ح ػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػ  يػػػػػدس  مػػػػػا  .6
 ايمرحةد ايثا ر د؟ طةلدب  د ايدراسد مف 

لػػػػػػ ف م ػػػػػػادر ايش ػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػ  رمسػػػػػػ رس  ار لاط ػػػػػػد ذات داليػػػػػػد اح ػػػػػػائ داػػػػػػؿ  ر ػػػػػػد بال ػػػػػػد   .7
 ؟اي ح  ؿ ايدراس  يدس أ راد ب  د ايدراسد مف طةلد ايمرحةد ايثا ر د

مػػػػػا أذثػػػػػر م ػػػػػادر ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ   ػػػػػ ث رًا بةػػػػػل مسػػػػػ رس اي ح ػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػ  يػػػػػدس أ ػػػػػراد   .8
 ةد ايثا ر د؟ ب  د ايدراسد مف طةلد ايمرح

اػػػػػؿ  مذػػػػػف اي  لػػػػػؤ لاي ح ػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػ  يػػػػػدس أ ػػػػػراد ب  ػػػػػد ايدراسػػػػػد مػػػػػف طةلػػػػػد ايمرحةػػػػػد ايثا ر ػػػػػد  .9
 ر  ًا يةم غ رات اآل  د: )ايمحا ظدل   س ايطايبل   س ايمدرسدل  رع ايمدرسد(؟

ل ػػػػرع ايش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ  يػػػػدس أ ػػػػراد ب  ػػػػد ايدراسػػػػد مػػػػف طةلػػػػد ايمرحةػػػػد ايثا ر ػػػػد مػػػػدس اي  لػػػػؤ  اػػػػؿ  .10
 ؟ةم غ رات اآل  د: )ايمحا ظدل   س ايطايبل   س ايمدرسدل  رع ايمدرسد(ير  ًا 

لشرامػػػػؿ ايش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ  يػػػػدس أ ػػػػراد ب  ػػػػد ايدراسػػػػد مػػػػف طةلػػػػد ايمرحةػػػػد ايثا ر ػػػػد مػػػػا مػػػػدس اي  لػػػػؤ  .11
 ؟ةم غ رات اآل  د: )ايمحا ظدل   س ايطايبل   س ايمدرسدل  رع ايمدرسد(ر  ًا ي

 نة المدرسيف:ثانياا: األسئ ة الم ي قة باس با
 ايثا ر ػػػػد ايمرحةػػػػد أ ػػػػراد ب  ػػػػد ايدراسػػػػد مػػػػف طةلػػػػد ايمدرسػػػػ  يػػػػدس ايش ػػػػؼ  ػػػػ  ايسػػػػائدة ا  مػػػػاط مػػػػا  .1

 رايالذ  دل ردر د ا   اراا مف ر قد  ظر ايمدرس ف؟ دم ؽ محا ظ     

يػػػػػدس أ ػػػػػراد ب  ػػػػػد ايدراسػػػػػد مػػػػػف طةلػػػػػد  مػػػػا ايشرامػػػػػؿ ايمؤد ػػػػػد إيػػػػػل  ف ػػػػػ  ظػػػػػاارة ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ   .2
ل ردر ػػػػػػػػػد ا   ػػػػػػػػػاراا مػػػػػػػػػف ر قػػػػػػػػػد  ظػػػػػػػػػر  ػػػػػػػػػ  محػػػػػػػػػا ظ   دم ػػػػػػػػػؽ رايالذ  ػػػػػػػػػد ػػػػػػػػػد ايمرحةػػػػػػػػػد ايثا ر 

 ايمدرس ف؟ 
ل ػػػػػػرع ايش ػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػ  يػػػػػػدس أ ػػػػػػراد ب  ػػػػػػد ايدراسػػػػػػد مػػػػػػف مدرسػػػػػػ  ايمرحةػػػػػػد مػػػػػػدس اي  لػػػػػػؤ  اػػػػػػؿ .3

 ؟ةم غ رات اآل  د: )ايمحا ظدل   س ايطايبل   س ايمدرسدل  رع ايمدرسد(ايثا ر د ر  ًا ي
سػػػػػػ  يػػػػػػدس أ ػػػػػػراد ب  ػػػػػػد ايدراسػػػػػػد مػػػػػػف مدرسػػػػػػ  ايمرحةػػػػػػد لشرامػػػػػػؿ ايش ػػػػػػؼ ايمدر مػػػػػػا مػػػػػػدس اي  لػػػػػػؤ  .4

 ؟ةم غ رات اآل  د: )ايمحا ظدل   س ايطايبل   س ايمدرسدل  رع ايمدرسد(ايثا ر د ر  ًا ي
 :. فرضيات الدراسة5

: الفرضيات الم ي قة باس بانة الط بة:  أولا
مػػػػػف طةلػػػػػد ال  ر ػػػػػد  ػػػػػررؽ ذات داليػػػػػد إح ػػػػػائ د لػػػػػ ف م رسػػػػػطات إ الػػػػػات أ ػػػػػراد ب  ػػػػػد ايدراسػػػػػد  .1

)أ.  ات اآل  ػػػػػػػػديم غ ػػػػػػػػر   ػػػػػػػػ  در ػػػػػػػػد ا   ػػػػػػػػار ظػػػػػػػػاارة ايش ػػػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػػػ  ر  ػػػػػػػػاً ايمرحةػػػػػػػػد ايثا ر ػػػػػػػػد 
ايمحا ظػػػػػػد ب.  ػػػػػػػ س ايطايػػػػػػػب ت.  ػػػػػػػ س ايمدرسػػػػػػػد  ث.  ػػػػػػػرع ايثا ر ػػػػػػػد ج. مسػػػػػػػ رس اي ح ػػػػػػػ ؿ 

 ايدراس  يةطايب(.
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 ر ػػػػػد  ػػػػػررؽ ذات داليػػػػػد إح ػػػػػائ د لػػػػػ ف م رسػػػػػطات إ الػػػػػات أ ػػػػػراد ب  ػػػػػد ايدراسػػػػػد مػػػػػف طةلػػػػػد  ال .2
ات يم غ ػػػػػػر  ر  ػػػػػػاً إيػػػػػػل  ف ػػػػػػ  ظػػػػػػاارة ايش ػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػ   ايشرامػػػػػػؿ ايمؤد ػػػػػػدحةػػػػػػد ايثا ر ػػػػػػد  ػػػػػػ  ايمر 

ب.  ػػػػػػػ س ايطايػػػػػػػب ت.  ػػػػػػػ س ايمدرسػػػػػػػد  ث.  ػػػػػػػرع ايثا ر ػػػػػػػد ج. مسػػػػػػػ رس  ايمحا ظػػػػػػػد)أ.  اآل  ػػػػػػػد
 اي ح  ؿ ايدراس  يةطايب(.

 ثانياا: الفرضيات الم ي قة باس بانة المدرسيف:
 ػػػػػ  در ػػػػػد م رسػػػػػطات إ الػػػػػات أ ػػػػػراد ب  ػػػػػد ايدراسػػػػػد لػػػػػ ف  ر ػػػػػد  ػػػػػررؽ ذات داليػػػػػد إح ػػػػػائ د  ال .1

ب.  ػػػػػ س ايمػػػػػدرس ت.  ايمحا ظػػػػػدر  ػػػػػًا يةم غ ػػػػػرات اآل  ػػػػػد )أ. ا   ػػػػػار ظػػػػػاارة ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ  
   س ايمدرسد  ث. ايمؤاؿ ايشةم  راي رلر  يةمدرس ج. ايخلرة    اي در س(.

اسػػػػد  ػػػػ  ايشرامػػػػؿ م رسػػػػطات إ الػػػػات أ ػػػػراد ب  ػػػػد ايدر لػػػػ ف ال  ر ػػػػد  ػػػػررؽ ذات داليػػػػد إح ػػػػائ د  .2
ب. ػػػػػػ س  ايمحا ظػػػػػػد)أ.  ات اآل  ػػػػػػدةم غ ػػػػػػر ي ر  ػػػػػػاً ايمؤد ػػػػػد إيػػػػػػل  ف ػػػػػػ  ظػػػػػػاارة ايش ػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ  

ايمػػػػػػػػػدرس ت.  ػػػػػػػػػ س ايمدرسػػػػػػػػػد  ث. ايمؤاػػػػػػػػػؿ ايشةمػػػػػػػػػػ  راي رلػػػػػػػػػر  يةمػػػػػػػػػدرس  ج. ايخلػػػػػػػػػرة  ػػػػػػػػػػ  
 اي در س(.

  . حدود الدراسة: 5
 اآل  :ل ايدراسدرد حد مثةت 

 اي ػػػػػػؼ ايثػػػػػػا   ايحذرم ػػػػػػد ةلػػػػػػد ايمرحةػػػػػػد ايثا ر ػػػػػػد طا   ػػػػػػرت ايدراسػػػػػػد بةػػػػػػل : الحػػػػػػدود البشػػػػػػرية(
 رمدرس قـ. ل ايثا ر (

 دم ػػػػػػؽ  رذػػػػػػزت ايدراسػػػػػػد بةػػػػػػل ايمػػػػػػدارس ايثا ر ػػػػػػد ايحذرم ػػػػػػد  ػػػػػػ  محػػػػػػا ظ    :الحػػػػػػدود الم انيػػػػػػة(
 رايالذ  د(    اي مقرر د ايشرل د ايسرر د. 

 :ػػػػؿ ايدراسػػػػ  ايف خػػػػالؿ  ػػػػـ  طل ػػػػؽ أدرات ايدراسػػػػد ر مػػػػع ايل ا ػػػػات اىح ػػػػائ د الحػػػػدود الزمانيػػػػة 
 .2012/2013 ايثا   يةشاـ ايدراس 

 ػػػػػارؿ بال ػػػػػد ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ  لاي ح ػػػػػ ؿ  بةػػػػػلايدراسػػػػػد   اػػػػػذ ا   ػػػػػرت: الموضػػػػػوعيةحػػػػػدود ال  
 ػػػػػ  ا  مػػػػػاط ايسػػػػػائدة رمدرسػػػػػ قـ  ل مػػػػػف خػػػػػالؿ  شػػػػػرؼ ر قػػػػػد  ظػػػػػر طةلػػػػػد ايمرحةػػػػػد ايثا ر ػػػػػد ايدراسػػػػػ

 سػػػػػػػر د ر مابػػػػػػػد اير ػػػػػػػاؽ  ػػػػػػػ  ايش ػػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػػ  رأسػػػػػػػلال ل ردرر ذػػػػػػػؿ مػػػػػػػف ايشرامػػػػػػػؿ ايمدرسػػػػػػػ د را
ل ر  اسػػػػػػػقا لػػػػػػػا درات ررسػػػػػػػائؿ اىبػػػػػػػالـل رايشرامػػػػػػػؿ ايذا  ػػػػػػػد  ػػػػػػػ   ف ػػػػػػػ  ظػػػػػػػاارة ايش ػػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػػ 

 .ايم اسلد رايمشد ة مف  لؿ ايلاحثد
 . مج مع الدراسة وعين يا ومنيجيا وأدوا يا:6
   :طةلػػػػػػػػد ايمرحةػػػػػػػد ايثا ر ػػػػػػػػد  ػػػػػػػػ  ايمػػػػػػػػدارس ايحذرم ػػػػػػػػد اي الشػػػػػػػػد  ا ػػػػػػػػ مؿ بةػػػػػػػػلمج مػػػػػػػػع الدراسػػػػػػػػة

ايمدرسػػػػػػ ف اي ػػػػػػائم ف بةػػػػػػل (ل رذػػػػػػذيؾ بةػػػػػػل ايثػػػػػػا   ايثػػػػػػا ر )ة ػػػػػػؼ يايالذ  ػػػػػػد ر  حػػػػػػا ظ   دم ػػػػػػؽيم
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. رمػػػػػف اػػػػػذ ف ايم  مشػػػػػ ف  ػػػػػـ سػػػػػحب ب  ػػػػػد ب ػػػػػرائ د طل  ػػػػػد ايشمة ػػػػػد اي شة م ػػػػػد  ػػػػػ  اػػػػػذ  ايمرحةػػػػػد
 مف م  مع مدارس اي شة ـ ايثا ر . %( 10ل سلد )

 :حة ةػػػػػػػ  مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ  مػػػػػػػع اسػػػػػػػ خدمت ايلاحثػػػػػػػد ايمػػػػػػػ قج اير ػػػػػػػف  اي مػػػػػػػنيج الدراسػػػػػػػة وأدوا يػػػػػػػا 
ايل ا ػػػػػػػػػات اىح ػػػػػػػػػائ د بػػػػػػػػػف ايش ػػػػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػػػػ  رر ػػػػػػػػػفقا  حد ػػػػػػػػػد آرا  طةلػػػػػػػػػد ايمرحةػػػػػػػػػد ايثا ر ػػػػػػػػػد 
رمدرسػػػػػ قـ  ػػػػػ  در ػػػػػد ا   ػػػػػار اػػػػػذ  ايظػػػػػاارةل رايشرامػػػػػؿ اي ػػػػػ   ػػػػػؤد  إيػػػػػل  ف ػػػػػ قال ر حد ػػػػػد بال ػػػػػد 

يةر ػػػػػػرؿ إيػػػػػػل ر طةلػػػػػػد ايمرحةػػػػػػد ايثا ر ػػػػػػدل ب  ػػػػػػد مػػػػػػف ايش ػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػ  لاي ح ػػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػػ  يػػػػػػدس 
 ل  ـ اس خداـ ا درات اآل  د:ر حة ةقا ر فس راا دراسد  ائج اي قائ د يةاي

 . در ف ايمس رس اي ح  ة  يةطةلديايس الت ايمدرس د  -
 .(ايثا   ايثا ر طةلد ايمرحةد ايثا ر د )مر قد إيل اس لا د  -
 .ايمدرس ف ايشامة ف     ةؾ مدراس ايمرحةد ايثا ر دمر قد إيل اس لا د  -

 : النظرية واإلجرائية مصط حات الدراسةؼ  يري. 7
 :ػػػػراراي ػػػػرة اي سػػػػد د أر اي فسػػػػ د اي ػػػػ   سػػػػ خدـ يإ ػػػػذا  أر يإ الينػػػػؼ فػػػػ  الموسوعػػػػػة الثقافيػػػػػة  

 (.289ل ص2000)مل ضل 
 :االسػػػػ خداـ ايم شمػػػػد ية ػػػػرة اي سػػػػد دل   شة ػػػػًا أر لاي قد ػػػػدل ممػػػػا   سػػػػلب أر اػػػػر  الينػػػػؼ ضػػػػد الطفػػػػؿ

)م ظمػػػػد ا مػػػػـ ايم حػػػػػدة  اة أر ا ذس اي فسػػػػ  أر سػػػػػر  اي مػػػػا  أر ايحرمػػػػاف ػػػػد   سػػػػلب لاى ػػػػالد أر اير ػػػػ
 (.2006يةطفريدل 
  : اػػػػػػػر ذػػػػػػػؿ   ػػػػػػػرؼ   ػػػػػػػدر بػػػػػػػف اي ةم ػػػػػػػذ   ػػػػػػػا  اآلخػػػػػػػر ف أر   ػػػػػػػا  ايمشةػػػػػػػـل الينػػػػػػػؼ المدرسػػػػػػػ

رمم ةذػػػػػات ايمدرسػػػػػد أر   ػػػػػدر مػػػػػف ايمشةػػػػػـ   ػػػػػا  اي ةم ػػػػػذل ر ػػػػػؤد  إيػػػػػل إيحػػػػػاؽ ا ذس لػػػػػاآلخر فل ر ػػػػػد 
سػػػػػػػػماع  ذػػػػػػػػرف ا ذس  سػػػػػػػػم ًا أ ر  فسػػػػػػػػ ًال  ايسػػػػػػػػخر د راالسػػػػػػػػ قزا  مػػػػػػػػف ايفػػػػػػػػرد ر ػػػػػػػػرض اآلرا  لػػػػػػػػاي رةل را 

  (.7ل ص2008اي  ربل )ايذةمات ايلذ ئد  م شقا أ ذاؿ مخ ةفد ي فس ايظاارة 
: ل  ػػػػ  ايدر ػػػػد اي ػػػػ   ح ػػػػؿ بة قػػػػا ايطةلػػػػد مػػػػف خػػػػالؿ إجرائيػػػػاا  الينػػػػؼ المدرسػػػػ الباحثػػػػة  و يػػػػر ؼ     

 ػػػػػ  محػػػػػا ظ   دم ػػػػػؽ ( تايمم ةذػػػػػا ػػػػػد ل ل رمز ػػػػػال   سػػػػػ اً  ػػػػػاً يفظل  سػػػػػد اً م  ػػػػػاس ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ  )
 .رايالذ  د
 :اػػػػر ايش ػػػػؼ ايػػػػذ    شػػػػرض اى سػػػػاف   ػػػػ  يةػػػػد ع أر اي ػػػػرب أر  ة ػػػػل بة ػػػػ  مػػػػراد  الينػػػػؼ الجسػػػػدي

  (.134ل ص2008 ةلد )ألر زار ل 
: ل  ػػػػػػ  ايش ػػػػػػؼ ايػػػػػػذ    شػػػػػػرض   ػػػػػػ  ايطةلػػػػػػد ية ػػػػػػذؼ ل  ػػػػػػ ا ل الجسػػػػػػديالينػػػػػػؼ الباحثػػػػػػة  و يػػػػػػر ؼ   

 لاي دل اي رب ل داةل ايرذؿل ايد عل  د ا ذفل  د اي شر.اي رب 
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 : ايذػػػالـ ر ال  ذػػػرف م ػػػارذد اي سػػػػد ظػػػاار    ػػػ ل مثػػػػؿ اػػػػر مػػػا   ر ػػػؼ بةػػػل حػػػػدرد  الينػػػؼ ال فظػػػ
 ػػػػػػػػ ـ اآلخػػػػػػػػػر فل أر ر ػػػػػػػػػفقـ ل ػػػػػػػػػفات سػػػػػػػػػ ئد أر م ػػػػػػػػػادا قـ لمػػػػػػػػػا  ذراػػػػػػػػػرفل أر ا قػػػػػػػػػامقـ لايسػػػػػػػػػر ل أر 

  (.26ل ص2003مخاطل قـ ل رت  ارخ )ألر ب دل 
ايش ػػػؼ ايػػػذ    شػػػرض   ػػػ  ايطةلػػػد يةسػػػب راي ػػػ ـل ايم ػػػاداة  : ل  ػػػ ال فظػػػ الينػػػؼ الباحثػػػة  و يػػػر ؼ     

 ل سما  ايح را اتل ايم اداة ل فات سةل دل ايسخر دل اي راخ لاير  .
 اػػػػر ب ػػػػؼ  سػػػػةط    مثػػػػؿ  ػػػػ  اسػػػػ خداـ لشػػػػض ايطػػػػرؽ ايرمز ػػػػد راي شل ر ػػػػد اي ػػػػ   :الرمػػػػزيلينػػػػؼ ا

را  ماب ػػػػػػد بةػػػػػػل اي ػػػػػػخص ايمر ػػػػػػ  إي ػػػػػػ  ايش ػػػػػػؼل ذاح  ػػػػػػار اآلخػػػػػػر ف أر  حػػػػػػدث آثػػػػػػارًا  فسػػػػػػ د رب ة ػػػػػػد 
ل 2009ر ح  ػػػػػػػر  )اي ػػػػػػػقر ل  ئػػػػػػػ بػػػػػػػدـ اي ظػػػػػػػر إيػػػػػػػل اي ػػػػػػػخص ايمر ػػػػػػػ  يػػػػػػػ  ايشػػػػػػػدا  أر ايش ػػػػػػػؼ أر ازدرا

  (.24ص
ل  ػػػػػ  ايش ػػػػػؼ ايػػػػػذ    شػػػػػرض   ػػػػػ  ايطةلػػػػػد يػػػػػػ )اي ح  ػػػػػرل ايػػػػػزرر الرمػػػػػزي الينػػػػػؼ الباحثػػػػػة  و يػػػػػر ؼ    

ر  ػػػػػػػػر اى ػػػػػػػػاباتل اىامػػػػػػػػاؿل ايطػػػػػػػػرد مػػػػػػػػف اي ػػػػػػػػؼل ايحرمػػػػػػػػاف مػػػػػػػػف راي ظػػػػػػػػرات اي اسػػػػػػػػ دل اي  ػػػػػػػػق ر 
 اي  اطاتل اي قد دل ايحرماف مف اي  اطات اي    حلقا ايطةلد(.

 : أ   شػػػػػػػػؿ أر  ػػػػػػػػرؿ  مػػػػػػػػس ذرامػػػػػػػػد اى سػػػػػػػػافل ر خػػػػػػػػدش خ ر ػػػػػػػػ د  سػػػػػػػػد   الينػػػػػػػػؼ الجنسػػػػػػػػ
مػػػػػف خػػػػػالؿ يمػػػػػس أ  ب ػػػػػر مػػػػػف أب ػػػػػا   ـبلػػػػػر ايقػػػػا ؼ أ ـذاي شة  ػػػػات اي  سػػػػػ د سػػػػػرا   ػػػػػ  اي ػػػػػارع أ

  (.35ل ص2010)بل درل  اى ساف درف ر ا  ر راًل إيل ا ؾ ايشرض راال   اب  سد
ل  ػػػػ  ايش ػػػػؼ ايػػػػذ    شػػػػرض   ػػػػ  ايطةلػػػػد ىسػػػػا ة   سػػػػ د يفظ ػػػػد الجنسػػػػ   الينػػػػؼالباحثػػػػة  و يػػػػر ؼ    
يمػػػػػػػسل  حػػػػػػػرشل (ل إسػػػػػػا ة   سػػػػػػػ د  سػػػػػػػد د )مخاطلػػػػػػد لذةمػػػػػػػات ذات إ حػػػػػػػا ات أر مػػػػػػػديرالت   سػػػػػػػ د)اي

بػػػػػػػرض  ػػػػػػػرر إلاح ػػػػػػػد أر أ ػػػػػػػالـ   سػػػػػػػ دل بػػػػػػػرض ا ب ػػػػػػػا  ل ػػػػػػػر د )(ل أر إسػػػػػػػا ة   سػػػػػػػ د   ل ػػػػػػػؿ
 (.اي  اسة د
 :ر   ػػػػد لػػػػ   خر ػػػػب مم ةذػػػػات اآلخػػػػر ف را  ال قػػػػا مثػػػػؿ  ذسػػػػ ر أر حػػػػرؽل  الينػػػػؼ ضػػػػد المم   ػػػػات

 (.20ل ص2007أر سر د اذ  ايمم ةذات راالس حراذ بة قا )ز ادةل 
 شػػػػػػرض   ػػػػػػ  ايطةلػػػػػػد يسػػػػػػر د ل  ػػػػػػ  ايش ػػػػػػؼ ايػػػػػػذ    ضػػػػػػد المم   ػػػػػػات الينػػػػػػؼالباحثػػػػػػة  و يػػػػػػر ؼ     

 مم ةذا قـ ر خر لقا أر سر د مم ةذات ايمدرسد ر خر لقا.
  : اي ػػػػػػ  رايمشػػػػػػارؼ يةمشةرمػػػػػػات رايمقػػػػػػارات  ايطايػػػػػػب اذ سػػػػػػابدر ػػػػػػد مسػػػػػػ و  ال حصػػػػػػيؿ الدراسػػػػػػ

  ػػػػػػػاس لاالم حا ػػػػػػػات رايشالمػػػػػػػات اي ػػػػػػػ   ح ػػػػػػػؿ بة قػػػػػػػا ايطايػػػػػػػب   قػػػػػػػال ر  ح ر قػػػػػػػا ايلر ػػػػػػػامج ايدراسػػػػػػػ ل 
أر لر ػػػػػامج     م ػػػػػع ايم ػػػػػررات اي ػػػػػ   درسػػػػػقا  ػػػػػ    ػػػػػؿ أر سػػػػػ د دراسػػػػػ درذيػػػػػؾ  ػػػػػ  م ػػػػػرر راحػػػػػد أر  ػػػػػ

  (.306ل305ص ص  ل2002)بالـل   شة م  مش ف
ايمش مػػػدة رسػػػم ًا اي ػػػ  ح ػػػؿ  در اتايػػػ : ل  ػػػ إجرائيػػػاا مسػػػ و  ال حصػػػيؿ الدراسػػػ  الباحثػػػة  و يػػػر ؼ   

اي ػػػػػ  ر فر د راي حر ر ػػػػػد(  ػػػػػ  االخ لػػػػػارات )اي ػػػػػايمرحةػػػػػد ايثا ر ػػػػػد  طةلػػػػػدأ ػػػػػراد ب  ػػػػػد ايدراسػػػػػد مػػػػػف  بة قػػػػػا
 .2011/2012يةشاـ   رت خالؿ ايف ؿ ايدراس  ايثا  
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  :  لةػػػػة مػػػػدة ايدراسػػػػد  ػػػػ  اػػػػذ  ايمرحةػػػػد ثػػػػالث سػػػػ راتل مرح ػػػػة ال ي ػػػػيـ الثػػػػانوي اليػػػػاـ  الرسػػػػم 
  ػػػػػػذؿ ايسػػػػػػ د ا ريػػػػػػل م قػػػػػػا  ػػػػػػذبًا م ػػػػػػ رذًال ل  مػػػػػػا   ػػػػػػرزع طػػػػػػالب ايسػػػػػػ   ف اي ػػػػػػاي   ف بةػػػػػػل ايفػػػػػػرب ف 

 سػػػػـ مػػػػدارس اػػػػذ  ايمرحةػػػػد مػػػػف ح ػػػػث  لش  قػػػػا إيػػػػل  ػػػػرب ف   ػػػػطل مػػػػدارس رسػػػػم د ايشةمػػػػ  را دلػػػػ . ر  
م ا  ػػػػػػػد رمػػػػػػػدارس أاة ػػػػػػػد خا ػػػػػػػد ي ػػػػػػػا  أ ػػػػػػػرر  ػػػػػػػد شقا ايطػػػػػػػالب. راي شةػػػػػػػ ـ  ػػػػػػػ  اػػػػػػػذ ف اي ػػػػػػػرب ف مػػػػػػػف 

ل 2002)رزارة اي رل ػػػػػػدل  ايمػػػػػػدارس خا ػػػػػػع  مامػػػػػػًا ى ػػػػػػراؼ رزارة اي رل ػػػػػػدل بةػػػػػػل أسػػػػػػاس رحػػػػػػدة اي شةػػػػػػ ـ
 (.106ص
  (1984)ررد بػػػػف اي ر سػػػػذر  ػػػػ  دي ػػػػؿ ايم ػػػػطةحات بػػػػاـ  : الرسػػػػم    المينػػػػالثػػػػانوي ال ي ػػػػيـ 

ػػػػلػػػػ ف اي شةػػػػ ـ ايمق ػػػػ  راي   ػػػػػ   س  أ ػػػػرادًا مقػػػػػرة يم مربػػػػد مػػػػف ايمقػػػػػف رايحػػػػرؼ أر ايرظػػػػائؼل ر   ػػػػػمف  د  ش 
 ػػػػدر لًا بامػػػػًا بمة ػػػػًا ي  م ػػػػد ايمقػػػػارات ايمطةرلػػػػد يةمق ػػػػد ايمخ ػػػػارةل ذمػػػػا   ػػػػدـ ايدراسػػػػات اي ظر ػػػػد ايم شة ػػػػد 

 (.201ل ص1997/1998)بة  راي  د ل رذ ز بةل اي ا ب ايشمة لقا مع اي 
اـ  ػػػػػػ  ؤ : ل  قػػػػػػا ايمرحةػػػػػػد اي ػػػػػػ  سػػػػػػ ؿ   قػػػػػػا ايطةلػػػػػػد أسػػػػػػماالمرح ػػػػػػة الثانويػػػػػػة الباحثػػػػػػة و يػػػػػػر ؼ    

ف ػػػػػػ (  ػػػػػػ  سػػػػػػف ايسادسػػػػػػد ب ػػػػػػر رح ػػػػػػل ايثام ػػػػػػد ب ػػػػػػرل ايشػػػػػػاـل اي  ) ػػػػػػايمسػػػػػػ رس ايثػػػػػػا   ايثػػػػػػا ر  لفرب
 راي زمرا لم ابداـ ايدراس د.

  اػػػػ  مػػػػدارس حذرم ػػػػد أسسػػػػت مػػػػف  ي ػػػػيـ الثػػػػانوي فػػػػ  محػػػػافظ   دمشػػػػؽ والالذقيػػػػة:مػػػػدارس ال
 لػػػػػػػػؿ رزارة اي رل ػػػػػػػػد  طلػػػػػػػػؽ  ظػػػػػػػػاـ اي شةػػػػػػػػ ـ ايثػػػػػػػػا ر  حسػػػػػػػػب م ػػػػػػػػطة  رزارة اي رل ػػػػػػػػدل إذ  سػػػػػػػػ  لؿ اػػػػػػػػذ  

( سػػػػػػ دل أر مػػػػػػف اي ػػػػػػؼ ا رؿ ايثػػػػػػا ر  18( سػػػػػػ د إيػػػػػػل )16ايمػػػػػػدارس طةلػػػػػػد ايمرحةػػػػػػد ايشمر ػػػػػػد مػػػػػػف )
  سمل لايمرحةد ايثا ر د.رح ل ايثايث ايثا ر  م ذةد ما 
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 اٌضبٟٔاٌفًٖ 

 قةالدراسات الساب
 

 

  :. مقدمة
ل رايذ ػػػػػب را دل ػػػػػات يدراسػػػػػات را لحػػػػػاث رايرسػػػػػائؿ اي امش ػػػػػداطػػػػػالع ايلاحثػػػػػد بةػػػػػل امػػػػػف خػػػػػالؿ 

ايشد ػػػػػػد مػػػػػػف ايدراسػػػػػػات اي ػػػػػػ    اريػػػػػػت ايش ػػػػػػؼ ل ػػػػػػررة  ػػػػػػمري د أر م خ  ػػػػػػد  ػػػػػػػ   ػػػػػػدت ل ر ايسػػػػػػال د
 بةػػػػػل) ايدراسػػػػػد ايحاي ػػػػػد را ػػػػػب مخ ةفػػػػػدل إال أف ايلاحثػػػػػد يػػػػػـ   ػػػػػد دراسػػػػػد بةم ػػػػػد   طلػػػػػؽ بةػػػػػل ب ػػػػػراف 

 .ايحاي دل يذف ذا ت ا اؾ بال ات رث  د    لشض ايمحارر يمر رع ايدراسد (حد بةمقا
رل ػػػػػػا  بةػػػػػػل ذيػػػػػػؾ  امػػػػػػت ايلاحثػػػػػػد ل  ػػػػػػ  ؼ ايدراسػػػػػػات ايسػػػػػػال د حسػػػػػػب م ػػػػػػدراال إيػػػػػػل دراسػػػػػػات 

بر ػػػػػػقا ر ػػػػػػؽ  سةسػػػػػػةقا ايزم ػػػػػػ  مػػػػػػف ا حػػػػػػدث إيػػػػػػل ا  ػػػػػػدـ حسػػػػػػب  ر ػػػػػػرسمحة ػػػػػػدل برل ػػػػػػد رأ  ل ػػػػػػدل 
 ت بةل اي حر اآل  :م ادراا اي    ـ ذذراال رذا 

 

 الدراسات المح ية: .1
  بينػػػػػػػواف: أسػػػػػػػاليب الضػػػػػػػبط الج مػػػػػػػاع  فػػػػػػػ  2001. دراسػػػػػػػة  صػػػػػػػديؽ  1. 1

 . سورية الثانويات السورية وعالق يا بال حصيؿ الدراس 
مشر ػػػػػد أسػػػػػاي ب اي ػػػػػلط اال  مػػػػػاب  ايسػػػػػائدة  ػػػػػ  ايمػػػػػدارس ايثا ر ػػػػػد  ػػػػػ  محا ظػػػػػد  ىػػػػػدؼ الدراسػػػػػة:  

 ػػػػػػ   حذػػػػػػـ د  ام  قػػػػػػا ذمػػػػػػا  مػػػػػػارس  شة ػػػػػػًال رذيػػػػػػؾ مػػػػػػف خػػػػػػالؿ ا  ااػػػػػػات ر ػػػػػػؼ دم ػػػػػػؽل رايشمة ػػػػػػات اي
ايطةلػػػػدل إ ػػػػا د إيػػػػل حسػػػػاب ايفػػػػررؽ لػػػػ ف ا  ااػػػػات ايطةلػػػػد  ػػػػ  ثا ر ػػػػات محا ظػػػػد ر ػػػػؼ دم ػػػػؽ ايشامػػػػد 

 ال.  أر حر أساي ب اي لط اال  ماب  رمس ر ات اي ح  ؿ ايدراس  راؿ ايفررؽ ذات داليد 
طةلػػػػػد اي ػػػػػؼ ايثايػػػػػث ايثػػػػػا ر  ايشػػػػػاـ )بةمػػػػػ ل أدلػػػػػ ( مػػػػػف    يفػػػػػت ب  ػػػػػد ايدراسػػػػػد : عينػػػػػة الدراسػػػػػة  
 إذ ػػػػػمف ايمػػػػػدارس ايحذرم ػػػػػد  ػػػػػ  محا ظػػػػػد ر ػػػػػؼ دم ػػػػػؽ لطر  ػػػػػد ب ػػػػػرائ د م  ػػػػػردة  ًا(را  اثػػػػػ اً ذذػػػػػرر )

 .طايلًا رطايلد /210   ايش  د / ايطةلد( ثا ر د ربدد 21لةة بدد ايثا ر ات ايمخ ارة )
 ي مع ايل ا ات االح ائ د مف خالي . دارس ـ  طل ؽ اس ل اف بةل أ راد ب  د ايد األدوات:

أسػػػاي ب اي ػػػلط اال  مػػػاب  مػػػف  لػػػؿ أب ػػػا     ػػػرع :ومػػػف أىػػػـ الن ػػػائج ال ػػػ   وصػػػ ت إلييػػػا الدراسػػػة
حسػػػػػػب   ربقػػػػػػال  ا سػػػػػػاي ب اال  ماب ػػػػػػد اي ػػػػػػالطد اي ائمػػػػػػد بةػػػػػػل لثاراػػػػػػا آ اخػػػػػػ الؼايق ئػػػػػػد اي در سػػػػػػ د ر 

 سػػػػلد  مػػػػف ؿةػػػػ ممػػػػا  ف مشةمػػػػ قـ ر  فػػػػررف مػػػػ قـل   ػػػػاطشر  ايطةلػػػػد شػػػػؿ  اي سػػػػر راي قد ػػػػد رايذػػػػالـ اي ػػػػارح 
 سػػػػػقـ  ػػػػػ   ػػػػػد   مسػػػػػ ر ات اي ح ػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػ ل ذمػػػػػا أظقػػػػػرت ايدراسػػػػػد أف أسػػػػػةرب ر  يػػػػػد قـاالسػػػػػ فادة 

 ش ػػػػاؿ  ػػػػ  ل ػػػػذؿ   سػػػػقـايمػػػػدرس اي ػػػػائؽ رمشةرما ػػػػ  ايراسػػػػشد ر ػػػػفا   اي خ ػػػػ د ايم ز ػػػػد اػػػػ  برامػػػػؿ 
مؤ ػػػػػر االم حػػػػػاف ذ سػػػػػةرب ا  مػػػػػاب   ر ػػػػػحت أفأل ذػػػػػذيؾ در ػػػػػع مسػػػػػ ر ات اي ح ػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػ  يةطةلػػػػػ

  الط يسةرؾ ايطةلد ايذا    سقـ    ر ع مس رس اي ح  ؿ ايدراس .
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  بينػػػػواف: الينػػػػؼ ضػػػػد األطفػػػػاؿ  دراسػػػػة ميدانيػػػػة فػػػػ  2005. دراسػػػػة  عػػػػز  2. 1
  سورية .مؤسسات األحداث الجانحيف

ج ايمؤسسػػػػات مشر ػػػػد   مػػػػا إذا  شػػػػرض ا طفػػػػاؿ اي ػػػػا حرف إيػػػػل ايش ػػػػؼ سػػػػرا  خػػػػار  ىػػػػدؼ الدراسػػػػة:
أث ػػػػا  ر ػػػػريقـ إي قػػػػال رمشر ػػػػد  ػػػػ  اى ػػػػالح د أـ داخةقػػػػال  لػػػػؿ اير ػػػػرؿ إيػػػػل اػػػػذ  ايمؤسسػػػػات أر 

 أ راع ايش ؼ اي    شرض يقا اؤال  ا طفاؿل إ ا د إيل مشر د ا  خاص ايمش د ف بة قـ. 
خايػػػػػد لػػػػػف ايري ػػػػػد )ايمسػػػػػحرلد مػػػػػف مشقػػػػػد  مػػػػػف ايم مربػػػػػد   يفػػػػػت ب  ػػػػػد ايدراسػػػػػد  عينػػػػػة الدراسػػػػػة:

/ 109/  ا حػػػػػػػًا ر ا حػػػػػػػدل مػػػػػػػ قـ /138/ رايلايغػػػػػػػدلدم ػػػػػػػؽ  (ف  ػػػػػػػافل اي رل ػػػػػػػد اال  ماب ػػػػػػػد يةف  ػػػػػػػاتية
 /  ا حد. 29ذذرًال ر /
مػػػػػع ذػػػػػؿ حػػػػػدث رلاي ر  ػػػػػب  ػػػػػ   مػػػػػع ايل ا ػػػػػات  ايم الةػػػػػد ايفرد ػػػػػد ايم   ػػػػػدايلاحثػػػػػد اب مػػػػػدت  األدوات:

 ذا   ايم  مف    اس مارة ايم الةد. 
%(ل رأف ايش ػػػػػؼ 40ف  مارسػػػػػرف ايش ػػػػػؼ  ػػػػػد ايطفػػػػػؿ ل سػػػػػلد ) ل  ػػػػػت ايدراسػػػػػد أف ايمشةمػػػػػ الن ػػػػػائج:

 %(.45لةغت  سلد ا   ار  ) إذاي فس  أذثر أ راع ايش ؼ ا   ارًا  د ايطفؿ    ايمدرسدل 
 

المج مييػػػػػػػػػػػة ل ينػػػػػػػػػػػؼ   بينػػػػػػػػػػػواف: اليوامػػػػػػػػػػػؿ 2011  بر ػػػػػػػػػػػاتدراسػػػػػػػػػػػة   .3. 1
 .المدرس  سورية 

 . ش ؼ  د ا طفاؿ    ايمدارسمشر د أاـ ايشرامؿ ايمؤثرة    ممارسد اي ىدؼ الدراسة:
ية الػػػػراي دم ػػػػؽمرحةػػػػد اي شةػػػػ ـ ا ساسػػػػ   ػػػػ  مد  ػػػػد  دطةلػػػػ  يفػػػػت ب  ػػػػد ايدراسػػػػد مػػػػف عينػػػػة البحػػػػث: 

 .رطايلد ( طايلاً 750) رامقا
     مع ايل ا ات اىح ائ د مف ب  د ايدراسد.  ايلاحث االس ل افاب مد : األدوات
  :لدراسةال    وص ت إلييا ا الن ائجو اف مف أىـ     

%(  مارسػػػػػػػػرف 23%( مػػػػػػػػف  لػػػػػػػػؿ ايمدرسػػػػػػػػ ف  ػػػػػػػػ  ايمػػػػػػػػدارسل ر)40أف اي ػػػػػػػػرب مر ػػػػػػػػرد ل سػػػػػػػػلد )
%( مػػػػػػف ايمدرسػػػػػػ ف ايحرمػػػػػػاف مػػػػػػف ايح ػػػػػػدل راػػػػػػذا 20.6ايش رلػػػػػػد لمخ ةػػػػػػؼ أ ػػػػػػذايقال ل  مػػػػػػا  مػػػػػػارس )

 ؤذػػػػد أف اي ػػػػرب اػػػػر أحػػػػد ايخ ػػػػارات ا ساسػػػػ د اي ػػػػ  مػػػػازاؿ اي ػػػػائمرف بةػػػػل اي رل ػػػػد  مارسػػػػر قا. ذمػػػػا 
%( مػػػػػػػف ايطةلػػػػػػػد ية ػػػػػػػرب لاي ػػػػػػػد أح ا ػػػػػػػًا مػػػػػػػف  لػػػػػػػؿ ايمدرسػػػػػػػ فل 57 شػػػػػػػرض  سػػػػػػػلد ) ل  ػػػػػػػت ايدراسػػػػػػػد

%( ية ػػػػػرب ل ػػػػػذؿ دائػػػػػـل راػػػػػر ا سػػػػػةرب ا ذثػػػػػر  ػػػػػ ربًا  ػػػػػ  ايمػػػػػدارس اي ػػػػػ  16.6ر شػػػػػرض  سػػػػػلد )
  اري قػػػػػا ايدراسػػػػػدل  لشقػػػػػا ايرذػػػػػؿ لاير ػػػػػؿ مػػػػػف  لػػػػػؿ ايمشةمػػػػػ ف رمػػػػػف  لػػػػػؿ اي الم ػػػػػذل رأف ايش ػػػػػؼ ايةفظػػػػػ  

لػػػػػػ ف اي الم ػػػػػذ. ذمػػػػػا أذػػػػػػدت   ػػػػػائج ايدراسػػػػػد بةػػػػػػل أف  ةػػػػػد ا   ػػػػػػطد  اػػػػػر أذثػػػػػر ا ػػػػػػراع ايش ػػػػػؼ اي ػػػػػائع
ايال ػػػػػف د  ػػػػػؤد  إيػػػػػل ز ػػػػػادة ايش ػػػػػؼ لػػػػػ ف اي الم ػػػػػذل رأف لػػػػػرامج اي ةفز ػػػػػرف ال   ػػػػػرؾ أثػػػػػرًا را ػػػػػحًا بةػػػػػل 

 سةرؾ اي الم ذ. 
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  الدراسات اليربية: .2
رس   بينػػواف: الينػػؼ ضػػد األطفػػاؿ فػػ  المػػدا2000دراسػػة  الخيػػاط   المخالفػػ    .1. 2

 . اليمف  أن ربولوجية لظاىر   اليدواف وال خريب –اليمنية: دراسة سوسيو 
مػػػدس ا   ػػػار ايش ػػػؼ  ػػػ  ايمػػػدارس اي م  ػػػدل رايل ئػػػد اي ػػػ   سػػػابد بةػػػل ا   ػػػار ل  مشر ػػػد ىػػػدؼ الدراسػػػة:

مذا  د ايحد م   رمسابدة ايمؤسسات اي شة م د بةل اي  اـ لرا لا قا اي رلر د راي شة م د.   را 
ايمشةمػػػػ فل   الم ػػػػذلاي(  ػػػػردًا مف)اآللػػػػا ل 450ايدراسػػػػد بةػػػػل ب  ػػػػد مػػػػف )أدرات طل ػػػػت  راسػػػػة:عينػػػػة الد

 . ر ـ   ف ذ ايدراسد    ايمحا ظات ايثالث: )  شا  ػ  شز ػ ربدف(.اً مدرا ( ذذررًا را  اثاي
 .(ايم الةد –ايمالحظد  –االس ل اف ):اآل  دا درات  ايلاحثافاس خدـ  األدوات:
اي الم ػػػػذ أر أري ػػػػا  أمػػػػرراـ بةػػػػل ايمشةمػػػػ ف  مػػػػف  لػػػػؿ  ػػػػدرة حػػػػدرث اب ػػػػدا   ػػػػت ايدراسػػػػدل : الن ػػػػائجأىػػػػـ 

 لل   مػػػػا   ػػػػذر مػػػػدارس أما ػػػػد ايشا ػػػػمد مػػػػف اػػػػذ  ايظػػػػاارة( شػػػػزل ربػػػػدف)رمػػػػدرا  ايمػػػػدارس  ػػػػ  مػػػػدارس 
بةػػػػػػػل اػػػػػػػذ  ايظػػػػػػػاارة  قػػػػػػػال را   ػػػػػػػرترمرا   ايمدرسػػػػػػػد إ ػػػػػػػا د إيػػػػػػػل ر ػػػػػػػرد ظػػػػػػػاارة  خر ػػػػػػػب مم ةذػػػػػػػات

دار ػػػػ ف ايمدرسػػػػد )مشةمػػػػأايدراسػػػػد إ مػػػػاع ذػػػػؿ أ ػػػػراد ايش  ػػػػد  ل  ػػػػت ذمػػػػا مػػػػدارس ايل ػػػػ ف. را سػػػػرة ف(  ف را 
ا فػػػػؽ أ ػػػػراد ايش  ػػػػد ر بػػػػف االب ػػػػدا ات اي ػػػػ   ةحػػػػؽ لػػػػايمشةم ف رمػػػػدرا  ايمػػػػدارس.   اف ل ػػػػذؿ ذامػػػػؿريؤ مسػػػػ

 .الب دا  بة  إيل ابةل أف ايمشةـ   حمؿ اي ز  ا ذلر مف ا سلاب اي    د ع لاي ةم ذ 
  بينػػػػػواف: دور المرشػػػػػد الطالبػػػػػ  فػػػػػ  الحػػػػػد مػػػػػف الينػػػػػؼ 2004ي  دراسػػػػػة  البشػػػػػر  .2. 2

 المدرسػػػ  مػػػف وجيػػػة نظػػػر المرشػػػديف الطالبيػػػيف  طبيقيػػػاا ع ػػػ  منطقػػػة عسػػػير ال ي يميػػػة
 . السيودية 

ايذ ػػػػؼ بػػػػف درر ايمر ػػػػد ايطاللػػػػ  ح ػػػػاؿ ايش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ ل راير ػػػػرؼ بةػػػػل مظػػػػاار  ىػػػػدؼ الدراسػػػػة:
أسػػػػػلاب ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ   رمشر ػػػػػدمر ػػػػػد ايطاللػػػػػ . ايش ػػػػػؼ ايسػػػػػائدة  ػػػػػ  ايمدرسػػػػػد مػػػػػف ر قػػػػػد  ظػػػػػر اي

يػػػػػػدس ايطػػػػػػالب مػػػػػػف اي را ػػػػػػب ايد   ػػػػػػدل اال  ماب ػػػػػػد ا سػػػػػػر دل راي فسػػػػػػ دل ردرر ايل ئػػػػػػد ايمدرسػػػػػػ دل مػػػػػػف 
ر قػػػػد  ظػػػػر ايمر ػػػػد ايطاللػػػػ ل را   ػػػػاد  ػػػػرع مػػػػف اي ػػػػةد لػػػػ ف ا سػػػػرة رايمدرسػػػػد ي    ػػػػب ايطػػػػالب بػػػػدـ 

 اي شرر لا ماف اي فس . 
( مر ػػػػدًا طالل ػػػػًا لايمرحةػػػػػد ايثا ر ػػػػد ايحذرم ػػػػػد 160راسػػػػد بةػػػػػل ب  ػػػػد مػػػػػف )طل ػػػػت ايد عينػػػػة الدراسػػػػػة:

 را اة د.
 اف ي مع ايل ا ات اىح ائ د مف ب  د ايدراسد. اس خدـ ايلاحث االس ل األدوات:
أذثػػػػػر أ ػػػػذاؿ ايش ػػػػػؼ ايسػػػػائد يػػػػػدس ايطػػػػالب  ػػػػػ  ايمدرسػػػػد اػػػػػر  أفل  ػػػػت   ػػػػػائج ايدراسػػػػد  الن ػػػػػائج:أىػػػػـ 

م ػػػػػػا  د اآلخػػػػػػر ف ر ذ الػػػػػػد أيفػػػػػػاظ   ػػػػػػر أخال  ػػػػػػد بةػػػػػػل اي ػػػػػػدرافل ر  ر ػػػػػػؽل  اي ش ػػػػػػب ايزائػػػػػػد ي ػػػػػػاد  أر)
ايش ػػػػػؼ ايمؤد ػػػػػد إيػػػػػل سػػػػػلاب (. ذػػػػػذيؾ أر ػػػػػحت أف مػػػػػف أاػػػػػـ ا خار قػػػػػا ـذػػػػػاف  ػػػػػ  ايمدرسػػػػػد أأسػػػػػرا  
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ل االسػػػػػ خفاؼ اي قػػػػػؿ لػػػػػرداب ايحػػػػػرار مػػػػػع اآلخػػػػػر فاػػػػػ  ) يػػػػػدس ايطػػػػػالب خا ػػػػػد  ػػػػػ  ايمرحةػػػػػد ايثا ر ػػػػػد
ـل اي  ة ػػػػػد ا بمػػػػػل يةر ػػػػػاؽ  ػػػػػ  ممارسػػػػػا قـ ايخاطئػػػػػدل م ػػػػػاادة لػػػػػاي  ـ ايد   ػػػػػد مػػػػػف  لػػػػػؿ رسػػػػػائؿ اىبػػػػػال

 أثػػػػر إ  ػػػػال ل يػػػػ  ايلشػػػػد بػػػػف مخايطػػػػد ر ػػػػاؽ ايسػػػػر أ ػػػػالـ ايش ػػػػؼ(ل إ ػػػػا د إيػػػػل أف حػػػػث ا ل ػػػػا  بةػػػػل 
 شػػػػارف اىدار ػػػػ ف رايمشةمػػػػ ف  ػػػػ  سػػػػ ر ايشمة ػػػػد اي شة م ػػػػد   ػػػػ  اي خف ػػػػؼ مػػػػف ايسػػػػةرذ ات ايش  فػػػػدل رأ  ػػػػاً 

 رخاي د مف ايش ؼ.باي د ة د ذات ذفا ة ر اب ايمدارس   شؿ
 
 
 
 

  بينػػػػػػواف: عالقػػػػػػة األسػػػػػػرة وال نشػػػػػػئة الج ماعيػػػػػػة 2005دراسػػػػػػة  فياللػػػػػػ    .3. 2 
 . الجزائر بالينؼ المدرس 
لػػػػػػايش ؼ ايمدرسػػػػػػ ل رايداخة ػػػػػػد رايخار  ػػػػػػد بال ػػػػػػد لشػػػػػػض ايشرامػػػػػػؿ ا سػػػػػػر د  مشر ػػػػػػد ىػػػػػػدؼ الدراسػػػػػػة:

 د اي ػػػػػػ      قػػػػػػا م  مػػػػػػع ايمدرسػػػػػػد )اىدارة ذػػػػػػذيؾ مشر ػػػػػػد   مػػػػػػا إذا ذػػػػػػاف ية لػػػػػػا ف  ػػػػػػ  ايمشامةػػػػػػد ايمدرسػػػػػػ
 ايمدرس دل ايمشةـ(    مشامةد اي ةم ذ درر    ايش ؼ ايمدرس . 

ل طايلػػػػػػاً  (399)مػػػػػػف ايثايػػػػػػث ايثػػػػػػا ر ل مػػػػػػ قـ  رطايلػػػػػػد   طايػػػػػػب   (504)طل ػػػػػػت بةػػػػػػل  عينػػػػػػة الدراسػػػػػػة:
 .طايلد (105ر)

ايمالحظػػػػػػد ايملا ػػػػػػرةل ) ػػػػػػ   مػػػػػػع ايل ا ػػػػػػات بةػػػػػػل  مةػػػػػػد مػػػػػػف ا درات راػػػػػػ :  ايلاحثػػػػػػد اب مػػػػػػد األدوات:
ل ا ػػػػػػات بامػػػػػػدل ): اػػػػػػ  محػػػػػػارر دأرلشػػػػػػ(ل را ػػػػػػ مةت االسػػػػػػ مارة ايم الةػػػػػػدل ايرثػػػػػػائؽ رايسػػػػػػ التل اسػػػػػػ مارة 

ل ا ػػػػات خا ػػػػد لسػػػػةرؾ اي الم ػػػػذ داخػػػػؿ ا سػػػػرة رايمدرسػػػػدل ل ا ػػػػات خا ػػػػد لايشرامػػػػؿ ا سػػػػر دل رل ا ػػػػات 
 .(خا د لايشرامؿ ايمدرس د

ايف ػػػػر رسػػػػر  مثػػػػؿ ) ر  مةػػػػد مػػػػف ايشرامػػػػؿ ايمح طػػػػد لا سػػػػرةل  ال  ػػػػت   ػػػػائج ايدراسػػػػد  ػػػػر  الن ػػػػائج:أىػػػػـ  
  ريد ايسةرؾ ايش  ؼ.اي   ل (اي رابات رذثرة ايم اذؿ داخؿ ا سرة ........ايلر ايمةلس 
ايمح طػػػػػد لايمدرسػػػػػد  ز ػػػػػد مػػػػػف إ ػػػػػلاع ايم ػػػػػاخ لش ا ػػػػػر  مقػػػػػد  ايشرامػػػػػؿ   أف  بةػػػػػل رأذػػػػػدت ايدراسػػػػػد      

   رة    ذؿ ايلالد ريدس ايمس ر ات ذا د.يةش ؼ ر د ع إي  . رأف اذ  ايظاارة م 
المػػػػػػداخؿ ال ربويػػػػػػة لمواجيػػػػػػة الينػػػػػػؼ   بينػػػػػػواف: 2006  الشػػػػػػام دراسػػػػػػة   .4. 2

 المدرس  بمدينة دمياط  مصر . 
مشر ػػػػد أاػػػػـ مظػػػػاار ايش ػػػػؼل رأاػػػػـ ايشرامػػػػؿ ايمسػػػػللد يػػػػ ل رأاػػػػـ ايم  رحػػػػات اي ػػػػ   سػػػػقـ  ىػػػػدؼ الدراسػػػػة:

 دارس  مقرر د م ر.   اير ا د رايشالج يقذ  ايظاارة    م
( طايػػػػػػب رطايلػػػػػػد مػػػػػػف طةلػػػػػػد اي ػػػػػػف ف ايثػػػػػػا   رايثايػػػػػػث 200)طل ػػػػػػت ايدراسػػػػػػد بةػػػػػػل عينػػػػػػة الدراسػػػػػػة: 
 .( مدرس مف مدرس  اي شة ـ ايثا ر 200ايثا ر  ايشاـل رمف )

 .(   رة135)    مع ايل ا ات بةل االس ل اف ايذ    مف  اب مد ايلاحث األدوات:
مػػػػػؿ ايمسػػػػػللد يةش ػػػػػؼ بػػػػػدـ  را ػػػػػؽ لػػػػػرامج اي  ػػػػػاطات مػػػػػع اا مامػػػػػات إف مػػػػػف أاػػػػػـ ايشرا  الن ػػػػػائج:أىػػػػػـ 

 ايطةلدل ر لا ف أساي ب اي ر    راىر ادل راي دة ايزائدة    اىدارة اي رلر د.
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المؤديػػػػػة إلػػػػػ  الينػػػػػؼ المدرسػػػػػ   ؿبينػػػػػواف: اليوامػػػػػ  2007دراسػػػػػة  البقمػػػػػ    .5. 2
ف طالبػػػػات : دراسػػػػة وصػػػػفية مطبقػػػػة ع ػػػػ  عينػػػػة مػػػػعنػػػػد طالبػػػػات المرح ػػػػة الثانويػػػػة

 .المرح ة الثانوية بمدينة الرياض السيودية 
ايشرامػػػػؿ ر مشر ػػػػد أ ػػػػذاؿ ايش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ  ايممػػػػارس ب ػػػػد طايلػػػػات ايمرحةػػػػد ايثا ر ػػػػدل  ىػػػػدؼ الدراسػػػػة:

ايمؤد ػػػػػػد  ر مابػػػػػػد اير ػػػػػػاؽ اال   ػػػػػػاد دل رايشرامػػػػػػؿ ايمر لطػػػػػػد لرسػػػػػػائؿ اىبػػػػػػالـر اي خ ػػػػػػ دل را سػػػػػػر د 
 .يمرحةد ايثا ر ديممارسد ايش ؼ ايمدرس  ب د طايلات ا

طل ػػػػت ايدراسػػػػد بةػػػػل  م ػػػػع ايطايلػػػػات ايال ػػػػ  مارسػػػػف ايش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ   ػػػػ  ايمرحةػػػػد عينػػػػة الدراسػػػػة: 
 ايثا ر د    ايمدارس ايحذرم د    مد  د اير اض.

اب مػػػػػدت ايلاحثػػػػػد  ػػػػػ   مػػػػػع ايل ا ػػػػػات بةػػػػػل االسػػػػػ ل اف ايػػػػػذ    ػػػػػمف م مربػػػػػد مػػػػػف ا سػػػػػئةد  األدوات:
  رع ايدراسد.ايمر لطد لايم ذةد ايلحث د مر 

طػػػػػػالؽ ا ي ػػػػػػاب بةػػػػػػل ا خر ػػػػػػات  ػػػػػػ  م دمػػػػػػد أ ػػػػػػذاؿ ايش ػػػػػػؼ اي ػػػػػػ   مارسػػػػػػقا إ ػػػػػػ     الن ػػػػػػائج:أىػػػػػػـ 
 ايشرامػػػػػؿ اي ػػػػػ   ػػػػػؤد  إيػػػػػل ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ   ػػػػػ  م دمػػػػػد ايشرامػػػػػؿ اي خ ػػػػػ د ذمػػػػػا  ػػػػػا تايطايلػػػػػاتل 
ل  ػػػػػػػت   ػػػػػػػائج ايدراسػػػػػػػد أف  ايل ػػػػػػػد  ذػػػػػػػذيؾ  ل(محاريػػػػػػػد اال   ػػػػػػػاص مػػػػػػػف ا خر ػػػػػػػات  خ ػػػػػػػ اً م قػػػػػػػا: )

إيػػػػػػل ايممارسػػػػػػات يسػػػػػػةرؾ ايش ػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػ  ال  ر ػػػػػػد يػػػػػػد قف م ػػػػػػذالت أسػػػػػػر د  ػػػػػػد شقف  ر ػػػػػػاتايمفح
ذيػػػػػؾل رأف  ايل ػػػػػد مفػػػػػردات ايش  ػػػػػد ايممارسػػػػػات يسػػػػػةرؾ ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ     مػػػػػ ف إيػػػػػل أسػػػػػر ذات دخػػػػػؿ 

أسػػػػػػػةرب لشػػػػػػػض ايمشةمػػػػػػػاتل رذثا ػػػػػػػد ايمػػػػػػػ قج )أف اي ػػػػػػػشرر لايمةػػػػػػػؿ مػػػػػػػف . رأر ػػػػػػػحت اي  ػػػػػػػائج مر فػػػػػػػع
مػػػػػف أاػػػػػـ  (ل د داخػػػػػؿ ايف ػػػػػؿل ربػػػػػدـ ر ػػػػػرد  را ػػػػػؿ لػػػػػ ف ا سػػػػػرة رايمدرسػػػػػداالزدحػػػػػاـ اي ػػػػػدر ايدراسػػػػػ ل 

أف ذثػػػػػرة م ػػػػػاادة ايسػػػػػةرذ ات ايش  فػػػػػد  ػػػػػ  رسػػػػػائؿ ر يةش ػػػػػؼ يػػػػػدس ايطايلػػػػػاتل  دايشرامػػػػػؿ ايمدرسػػػػػ د ايمؤد ػػػػػ
 يش ؼ ايمدرس . إيل ااىبالـ مف أاـ ايشرامؿ اىبالم د ايمؤد د 

 

نػػػػؼ المدرسػػػػ  لػػػػد  طػػػػالب ـ  بينػػػػواف: ظػػػػاىرة الي 2008دراسػػػػة  عياصػػػػرة   .6. 2
 . األردف مدرسة الح مة 
 قػػػػـ ظػػػػػاارة ايش ػػػػػؼ  ػػػػ  مدرسػػػػػد ايحذمػػػػػد  ػػػػ  محا ظػػػػػد  ػػػػػرش  ػػػػ  ايممةذػػػػػد ا رد  ػػػػػد  ىػػػػػدؼ الدراسػػػػػة:

ايقا ػػػػػم دل مػػػػػف خػػػػػالؿ ايذ ػػػػػؼ بػػػػػف مظػػػػػاار ايش ػػػػػؼ   قػػػػػا رأ ػػػػػذاي  رآثػػػػػار  ايمخ ةفػػػػػدل ذمػػػػػا اػػػػػد ت إيػػػػػل 
  .ب  د ايدراسد قـ اذ  ايظاارة مف ر قد  ظر أ راد 

مػػػػف اي ػػػػؼ    ػػػػم ت ايطةلػػػػد ل(  ةم ػػػػذاً 850) أ ر ػػػػت ايدراسػػػػد بةػػػػل ب  ػػػػد مذر ػػػػد مػػػػف ة الدراسػػػػة:عينػػػػ
 ( مدرسًا.35ا رؿ ح ل ايشا رل رلةة بدد ايمدرس ف حراي  )

 ايمالحظػػػػػػػػد)اػػػػػػػػ : طر  ػػػػػػػػد ر  اىح ػػػػػػػػائ د  مػػػػػػػػع ايل ا ػػػػػػػػات ػػػػػػػػ     ف  طػػػػػػػػر  ايلاحػػػػػػػػث اسػػػػػػػػ خدـاألدوات: 
 .(ايم الةد ايمشم در 
 



 
19 

 

 مف أىـ الن ائج:      
ايش ػػػػػػؼ لػػػػػػ ف )ف ظػػػػػػاارة ايش ػػػػػػؼ  ػػػػػػ  مدرسػػػػػػد ايحذمػػػػػػد ظػػػػػػاارة م   ػػػػػػرة ل ػػػػػػذؿ راسػػػػػػع   مثػػػػػػؿ  ػػػػػػ : إ .1

ايطػػػػػالب أ فسػػػػػقـل ايش ػػػػػؼ لػػػػػ ف ايمشةػػػػػـ رايطايػػػػػبل ب ػػػػػؼ لػػػػػ ف ايمػػػػػد ر رايطايػػػػػبل ب ػػػػػؼ لػػػػػ ف ايمشةمػػػػػ ف 
ل ذمػػػػػػا أثل ػػػػػػت ايدراسػػػػػػد أ ػػػػػػ  ال  ر ػػػػػػد ب ػػػػػػؼ لػػػػػػ ف ايمسػػػػػػ خدم ف (أ فسػػػػػػقـل ب ػػػػػػؼ لػػػػػػ ف ايمػػػػػػد ر رايمشةػػػػػػـ

 . فايمد ر ل مس خدم ف رايمشةم فرايطالبل أر ل ف اي
اي ػػػػػربل ايل ػػػػػؽل اي ػػػػػفع مثؿ) ايش ػػػػػؼ اي سػػػػػد  مثةػػػػػت  ػػػػػ  يةش ػػػػػؼ  ػػػػػ  ايمدرسػػػػػد أ ػػػػػذاؿ ذث ػػػػػرة   .2

اى اظػػػػػدل ) مثػػػػػؿايش ػػػػػؼ ايمش ػػػػػر  (ل ر بةػػػػػل اير ػػػػػ ل ايرذػػػػػؿ لاير ػػػػػؿل اي ػػػػػرح لػػػػػاي ةـل االب ػػػػػدا  اي  سػػػػػ 
 . (اي  ـل اي ح  رل ايسخر دل ايذالـ ايلذ  

سػػػػػ   ػػػػػ  مدرسػػػػػد ايحذمػػػػػػد إيػػػػػل أسػػػػػلاب مخ ةفػػػػػد اػػػػػ : اي   ػػػػػئد ا سػػػػػػر د  شػػػػػرد ظػػػػػاارة ايش ػػػػػؼ ايمدر  .3
ر  مثػػػػػؿ  ػػػػػ  مشامةػػػػػد ا سػػػػػرة يةطفػػػػػؿل م ػػػػػاادة ايش ػػػػػؼ )ايػػػػػ شةـ رايمحاذػػػػػاة(ل ايػػػػػررح ايمش ر ػػػػػد ايم خف ػػػػػد 
يػػػػػػدس ايمشةػػػػػػـل ظػػػػػػررؼ سػػػػػػةل د  مػػػػػػر لقػػػػػػا ايفػػػػػػردل اىحلػػػػػػاطل اي ػػػػػػر اي رلػػػػػػر ل إثلػػػػػػات اي ػػػػػػدرات ايخا ػػػػػػد 

 اي  ص. ضر شر 
  بينػػػػػػػواف: ظػػػػػػػاىرة الينػػػػػػػؼ المدرسػػػػػػػ  وعالق ػػػػػػػو 2008يسػػػػػػػوي  دراسػػػػػػػة  الي .7. 2

 .  بمدينة اإلس ندرية  مصر بجنوح األحداث
ا  ااػػػػػات رم ػػػػػابر رخلػػػػػرات ب  ػػػػػد مػػػػػف ايم  مػػػػػع اي ػػػػػامش  طاللػػػػػًا رلػػػػػاحث فل  مشر ػػػػػد ىػػػػػدؼ الدراسػػػػػة:

حػػػػػػرؿ مر ػػػػػػرع ايش ػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػ ل رم ػػػػػػدار ا   ػػػػػػار   ػػػػػػ  اير ػػػػػػت ايػػػػػػرااف م ار ػػػػػػد لمػػػػػػا ذػػػػػػاف بة ػػػػػػ   ػػػػػػ  
أسػػػػػػػلال  را  ػػػػػػػرار اي ا مػػػػػػػد ب ػػػػػػػ ل  مشر ػػػػػػػدر ر شػػػػػػػا قـ يمشدال ػػػػػػػ   ػػػػػػػ  ايمسػػػػػػػ  لؿل رذػػػػػػػذيؾ ايما ػػػػػػػ ل 

دار ػػػػًا رأم  ػػػػًال  را  راحػػػػات مذا ح ػػػػ  بةم ػػػػًا ر رلر ػػػػاً   رب ػػػػد ايمػػػػدارس اي ػػػػ   مػػػػارس   قػػػػا  رمشر ػػػػدر فسػػػػ ًا را 
  ايذذرر  مارسر   أذثر مف اى اث. راؿايش ؼل 

( مػػػػػف ايػػػػػذذرر 56( مػػػػػف اى ػػػػػاث ر)140مػػػػػ قـ) ًال ػػػػػرد( 196)   يفػػػػػت ب  ػػػػػد ايدراسػػػػػد عينػػػػػة الدراسػػػػػة:
  ل امشد االسذ در د. مف ايطةلد رايطايلات رايلاحث ف لذة د اآلداب

ب  ػػػػػد ايدراسػػػػػد مػػػػػف ايطةلػػػػػد رايلػػػػػاحث ف  رم ػػػػػابر رخلػػػػػرات ي  ػػػػػاس ا  ااػػػػػات أداة ـ ايلاحػػػػػث ػػػػػم األدوات:
 .( مفردة26) ذر ت مف 

مشا ػػػػػاة ايم ػػػػارذ ف   ػػػػػ ل ر سػػػػػ ل ربػػػػف أ ػػػػرار  ذ ػػػػفت ايدراسػػػػد بػػػػػف أ مػػػػاط ايش ػػػػؼ ايمدر  أىػػػػـ الن ػػػػػائج:
أر ػػػػػػػحت ل ذمػػػػػػػا (اى ػػػػػػػذا  ايلػػػػػػػد   راىاا ػػػػػػػاتل ر ػػػػػػػدم ر ايمم ةذػػػػػػػات را درات) :م قػػػػػػػارل  ػػػػػػت أ ػػػػػػػذاي  ر 

ذراا ػػػػػػد ايطػػػػػػالب يةمدرسػػػػػػدل ر  ػػػػػػؿ ايشمة ػػػػػػد اي شة م ػػػػػػدل را   ػػػػػػار )  مثػػػػػػؿ  ػػػػػػ  اي ػػػػػػ   د سػػػػػػ م  ايأ ػػػػػػرار 
  .(اي س ب رايفر ل ر ةد اي شرر لا مف داخؿ ايمدرسد



 
20 

 

  بينػػػػػواف: اليالقػػػػػة بػػػػػيف الينػػػػػؼ الطالبػػػػػ  وبيػػػػػض 2009دراسػػػػػة  الخطػػػػػاب    .8 .2
الم غيػػػػرات النفسػػػػية والج ماعيػػػػة لػػػػد  عينػػػػة مػػػػف طػػػػالب المرح ػػػػة الثانويػػػػة بم ػػػػة 

 . السيودية الم رمة
ايشال ػػػػػػػد لػػػػػػػ ف ايش ػػػػػػؼ ايطاللػػػػػػػ  رلػػػػػػػ ف ايم غ ػػػػػػرات اي فسػػػػػػػ د )اي ةػػػػػػػؽل   ػػػػػػػد ر  مشر ػػػػػػد ىػػػػػػػدؼ الدراسػػػػػػػة:
 .يػػػػػدس ب  ػػػػػد مػػػػػف طػػػػػالب ايمرحةػػػػػد ايثا ر ػػػػػد لمذػػػػػد ايمذرمػػػػػد دت اال  ماب ػػػػػد رايث ا  ػػػػػايػػػػػذات(ل رايم غ ػػػػػرا

رذػػػػػػػػذيؾ اس   ػػػػػػػػا  ايفػػػػػػػػررؽ لػػػػػػػػ ف ايطػػػػػػػػالب ذر  سػػػػػػػػةرؾ ايش ػػػػػػػػؼ ايمر فػػػػػػػػع رايش ػػػػػػػػؼ ايمػػػػػػػػ خفض  لشػػػػػػػػًا 
 يم غ رات  فس د ا  اي ةؽل   د ر ايذاتل رذذيؾ  لشًا يم غ رات ا  ماب د رث ا  د. 

( طايلػػػػػًا مػػػػػف طػػػػػالب ايمرحةػػػػػد ايثا ر ػػػػػد لمد  ػػػػػد مذػػػػػد 353)د مػػػػػف  يفػػػػػت ب  ػػػػػد ايدراسػػػػػ عينػػػػػة الدراسػػػػػة:
 ايمذرمد.
اسػػػػػ خدـ ايلاحػػػػػث م  ػػػػػاس   ػػػػػخ ص ايش ػػػػػؼل م  ػػػػػاس اي ةػػػػػؽل م  ػػػػػاس   ػػػػػد ر ايػػػػػذاتل راسػػػػػ مارة  األدوات:

 .اير ع اال  ماب  رايث ا      ايل ئد ايسشرد د
مػػػػػف اي ةػػػػػؽ  د  رذػػػػػؿ  ل  ػػػػػت   ػػػػػائج ايدراسػػػػػد ر ػػػػػرد بال ػػػػػد لػػػػػ ف محػػػػػددات ايش ػػػػػؼ رألشػػػػػا الن ػػػػػائج:أىػػػػػـ  

ر  ػػػػد ر ايػػػػذات يػػػػدس طةلػػػػد ايمرحةػػػػد ايثا ر ػػػػد لمذػػػػد ايمذرمػػػػدل ذمػػػػا أظقػػػػرت ر ػػػػرد  ػػػػررؽ دايػػػػد إح ػػػػائ ًا 
لػػػػػػػػ ف م مربػػػػػػػػد ذر  ايش ػػػػػػػػؼ ايمر فػػػػػػػػع رذر  ايش ػػػػػػػػؼ ايمػػػػػػػػ خفض ي ػػػػػػػػاي  ذر  ايش ػػػػػػػػؼ ايمر فػػػػػػػػع  ػػػػػػػػ  

لاط ػػػػ  لػػػػ ف محػػػػددات ايش ػػػػؼ رألشػػػػاد  رمسػػػػ رس اي ةػػػػؽ ر  ػػػػد ر ايػػػػذات. إ ػػػػا د إيػػػػل بػػػػدـ ر ػػػػرد بال ػػػػد ار 
مػػػػػػف ايمسػػػػػػ رس اال  مػػػػػػاب  رايمسػػػػػػ رس ايث ػػػػػػا   رايمسػػػػػػ رس اال  مػػػػػػاب   محػػػػػػددات ايش ػػػػػػؼ رألشػػػػػػاد  رذػػػػػػؿ  

ايث ػػػػا   ايشػػػػاـ ذذػػػػؿ. ذمػػػػا أظقػػػػرت ايدراسػػػػد ر ػػػػرد  ػػػػررؽ لػػػػ ف ذر  ايش ػػػػؼ ايمػػػػ خفض رايش ػػػػؼ ايمر فػػػػع 
 رس ي ػػػػػاي  ايمر فػػػػػع  ػػػػػ  ايمسػػػػػ رس ايث ػػػػػا   رأ  ػػػػػًا ر ػػػػػرد  ػػػػػررؽ  ػػػػػ  محػػػػػددات ايش ػػػػػؼ رألشػػػػػاد ل رمسػػػػػ

اي ةػػػػػػؽل رايمسػػػػػػ رس اال  مػػػػػػاب ل رايمسػػػػػػ رس ايث ػػػػػػا   رايمسػػػػػػ رس اال  مػػػػػػاب  ايث ػػػػػػا   ذذػػػػػػؿ يػػػػػػدس طةلػػػػػػد 
 ايمرحةد ايثا ر د    مد  د مذد ايمذرمد  لشًا يةشمر. 

  بينػػػػػواف: "اليالقػػػػػة بػػػػيف الينػػػػػؼ األسػػػػػري والينػػػػػؼ 2009دراسػػػػة  الغامػػػػػدي   .9. 2
 . السيودية ة جدةالمدرس  لد  عينة مف طالب المرح ة الم وسطة بمدين

مشر ػػػػػد أ مػػػػػاط ايش ػػػػػؼ ا سػػػػػر  رايمدرسػػػػػ  ايسػػػػػائدة لمحا ظػػػػػد  ػػػػػد ل رمشر ػػػػػد ايشال ػػػػػد  ىػػػػػدؼ الدراسػػػػػة:
 ل ف ايش ؼ ا سر  رايمدرس  يدس طالب ايمرحةد ايم رسطد لمد  د  دة.

 ػػػـ اخ  ػػػاراـ مػػػػف م  مػػػع ايلحػػػػث  رطايلػػػػد ( طايلػػػاً 600)مػػػػف    يفػػػت ب  ػػػػد مػػػف ايدراسػػػد عينػػػة الدراسػػػػة:
  د ايش رائ د ايطل  د.لايطر 
     مع ايل ا ات اىح ائ د مف ب  د ايدراسد. ايلاحث االس ل افاب مد  :األدوات

أذثػػػػػػر أسػػػػػػلاب ايش ػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػ   ػػػػػػ ربًا اػػػػػػ : ذػػػػػػر  ايمدرسػػػػػػد مػػػػػػف  أف   ل  ػػػػػػت ايدراسػػػػػػد أىػػػػػػـ الن ػػػػػػائج:
رلشػػػػػػض ايمشةمػػػػػػ فل رذسػػػػػػب رد ايػػػػػػزمال ل ل  مػػػػػػا أ ػػػػػػؿ أسػػػػػػلاب ايش ػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػ   ػػػػػػ ربًا اػػػػػػ   ػػػػػػشؼ 
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رازع ايػػػػد    رايف ػػػػؿ ايدراسػػػػػ ل ر فر ػػػػة اال فشػػػػاالت ايمذلر ػػػػد. ذػػػػػذيؾ ل  ػػػػت ايدراسػػػػد أف أذثػػػػر مظػػػػػاار ايػػػػ
أ ػػػػػؿ مظػػػػػاار ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ  ر ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ   ػػػػػ ربًا اػػػػػ  ايش ػػػػػؼ ايةفظػػػػػ ل  ة ػػػػػ  ايش ػػػػػؼ ايرمػػػػػز ل 

   ربًا ا  ايش ؼ ايلد  . 
ايلػػػػػد   راي ػػػػػدي ؿ  ذػػػػػذيؾ ل  ػػػػػت أف أذثػػػػػر أ ػػػػػراع ايش ػػػػػؼ ا سػػػػػر   ػػػػػ ربًا اػػػػػ : اي شػػػػػرض يةش ػػػػػاب

ذػػػػػػذيؾ ل  ػػػػػػت أف أذثػػػػػػر مظػػػػػػاار ايش ػػػػػػؼ ا سػػػػػػر   ػػػػػػ ربًا اػػػػػػ  ايش ػػػػػػؼ ل ايزائػػػػػػد رايحرمػػػػػػاف مػػػػػػف اي ر  ػػػػػػ 
 ايلد  ل  ة   ايش ؼ ايرمز ل رأ ؿ مظاار ايش ؼ ا سر    ربًا ا  ايش ؼ ايةفظ .

  بينػػػػواف: أثػػػػر مشػػػػاىدة بػػػػرامج ال  فزيػػػػوف ع ػػػػ  2010دراسػػػػة  الػػػػدرعاف  . 10. 2
 .بمنطقة وادي الدواسر السيودية  ذ المرح ة الب دائيةالينؼ لد   المي
أثػػػػػػر م ػػػػػػاادة لػػػػػػرامج اي ةفز ػػػػػػرف بةػػػػػػل ايش ػػػػػػؼ يػػػػػػدس  الم ػػػػػػذ ايمرحةػػػػػػد  إيػػػػػػل  ش ػػػػػػرؼاي ىػػػػػػدؼ الدراسػػػػػػة:

 االل دائ د. 
 ايمرحةد االل دائ د. مف  المذة   ةم ذًا ر ةم ذة (120) ب  د ايدراسد تلةغ عينة الدراسة:

م ػػػػػػػمرف لػػػػػػػرامج ا طفػػػػػػػاؿ رمظػػػػػػػاار ايش ػػػػػػػؼ لقػػػػػػػذ  ايلػػػػػػػرامج ر ػػػػػػػ ثر ل  ػػػػػػػـ إ ػػػػػػػرا  مسػػػػػػػ  بةػػػػػػػ األدوات:
 .اي الم ذ لما  حمة  اذ  ايلرامج مف مظاار ايش ؼ
 و اف مف أىـ الن ائج ال    وص ت إلييا الدراسة:

ر ػػػػرد  ػػػػررؽ دايػػػػد إح ػػػػائ ًا يم ػػػػاادة لػػػػرامج اي ةفز ػػػػرف بةػػػػل سػػػػةرؾ ايش ػػػػؼ خا ػػػػد اي ػػػػ   ح ػػػػر       
 ف أف م ػػػػػػاادة لػػػػػػرامج اي ةفز ػػػػػػرف  ز ػػػػػػد مػػػػػػف ايسػػػػػػةرؾ ايشػػػػػػدرا   يػػػػػػدس ل إذ  لػػػػػػبةػػػػػػل م ػػػػػػااد مػػػػػػف ايش ػػػػػػؼ

 إذر ػػػػرد  ػػػػررؽ  ػػػػ  م  ػػػػاس ايش ػػػػؼ ر  ػػػػا يم غ ػػػػر ايسػػػػف راي ػػػػ س ذمػػػػا أظقػػػػرت   ػػػػائج ايدراسػػػػد  لا طفػػػػاؿ
أف ايش ػػػػػػؼ   ػػػػػػر ر أذثػػػػػػر ب فػػػػػػًا رأف ايػػػػػػذذرر أذثػػػػػػر ب فػػػػػػًا مػػػػػػف اى ػػػػػػاث  ر ػػػػػػد أف ا طفػػػػػػاؿ ا ذلػػػػػػر سػػػػػػ اً 

 قػػػػر أبةػػػػل ب ػػػػد اى ػػػػاث  اى ػػػػاثل أمػػػػا ايش ػػػػؼ ايةفظػػػػ  م ػػػػ  ب ػػػػدر ايػػػػذذر ب ػػػػد ايملا ػػػػر راي سػػػػد  أبةػػػػل 
. ذػػػذيؾ ل  ػػػت   ػػػائج ايدراسػػػد بػػػدـ ر ػػػرد  ػػػررؽ دايػػػد  ػػػ  در ػػػات م  ػػػاس ايش ػػػؼ يػػػدس م ػػػ  ب ػػػد ايػػػذذرر

ايش ػػػػػػػؼ ايمػػػػػػػ خفض رم ػػػػػػػااد قا يلػػػػػػػرامج اي ةفز ػػػػػػػرف ايشاد ػػػػػػػدل رر ػػػػػػػرد  ػػػػػػػررؽ لػػػػػػػ ف بػػػػػػػدد   م مربػػػػػػػد ذر 
 سابات ايم اادة رايش ؼ

الضػػػػػغط المدرسػػػػػ  وعالق ػػػػػو بسػػػػػ و ات   بينػػػػػواف: 2011  بػػػػػديعدراسػػػػػة  . 11. 2
الينػػػػؼ وال حصػػػػيؿ الدراسػػػػ  لػػػػد  المراىػػػػؽ الم مػػػػدرس فػػػػ  مسػػػػ و  السػػػػنة األولػػػػ  

 .مف ال ي يـ الثانوي؛ بمدينة بجاية نموذجا! الجزائر 
ايذ ػػػػػؼ بػػػػػف ايشال ػػػػػد ايمر ػػػػػردة لػػػػػ ف اي ػػػػػغط ايمدرسػػػػػ  ايػػػػػذ    شػػػػػرض يػػػػػ  اي ةم ػػػػػذ  ىػػػػػدؼ الدراسػػػػػة:

 مس رس ايس د ا ريل مف اي شة ـ ايثا ر ل رسةرذ ات ايش ؼ راي ح  ؿ. ايم مدرس   
( مرااػػػػػؽ مػػػػػف  الم ػػػػػذ ايسػػػػػ د ا ريػػػػػل مػػػػػف اي شةػػػػػ ـ 364 ذر ػػػػػت ب  ػػػػػد ايدراسػػػػػد مػػػػػف ) عينػػػػػة الدراسػػػػػة:

 ايثا ر ل لمد  د ل ا د.  ـ اخ  اراا لطر  د ب رائ د لس طد.
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 ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ ل ايرثػػػػػائؽ رايسػػػػػ الت م  ػػػػػاس اي ػػػػػغط ايمدرسػػػػػ ل م  ػػػػػاس سػػػػػةرذات ايش أدوات الدراسػػػػػة:
 ايمدرس د ير د  ح  ؿ  الم ذ أ راد ايش  د.

 أظقرت   ائج ايدراسد ما  ة :ن ائج الدراسة: 
  ر ػػػػػػػد بال ػػػػػػػد ذات داليػػػػػػػػد إح ػػػػػػػائ د لػػػػػػػػ ف اي ػػػػػػػغط ايمدرسػػػػػػػػ ل رظقػػػػػػػرر سػػػػػػػػةرذات ايش ػػػػػػػؼ يػػػػػػػػدس 

 ايمرااؽ    مس رس ايس د ا ريل مف اي شة ـ ايثا ر .
 ح ػػػػائ د لػػػػ ف اي ػػػػغط ايمدرسػػػػ ل راي ح ػػػػ ؿ ايدراسػػػػ  يػػػػدس ايمرااػػػػؽ  ػػػػ   ر ػػػػد بال ػػػػد ذات داليػػػػد إ

 مس رس ايس د ا ريل مف اي شة ـ ايثا ر .
  بػػػػػػػدـ ر ػػػػػػػرد  ػػػػػػػررؽ ذات داليػػػػػػػد إح ػػػػػػػائ د لػػػػػػػ ف ايػػػػػػػذذرر راى ػػػػػػػاث   مػػػػػػػا  خػػػػػػػص در ػػػػػػػات اي ػػػػػػػغط

 ايمدرس  يدس ايمرااؽ    مس رس ايس د ا ريل مف اي شة ـ ايثا ر .
 د لػػػػػػ ف ايػػػػػػذذرر راى ػػػػػػاث   مػػػػػػا  خػػػػػػص در ػػػػػػات م  ػػػػػػاس ايش ػػػػػػؼ ر ػػػػػػرد  ػػػػػػررؽ ذات داليػػػػػػد إح ػػػػػػائ 

 ايمدرس  يدس ايمرااؽ    مس رس ايس د ا ريل مف اي شة ـ ايثا ر .
 . الدراسات األجنبية:3
   Violence et Education:    بينػوافGuillotte، 1990دراسػة  وي ػوت   .1. 3

 الينؼ وال ربية.
رل ػػػد رظػػػاارة ايش ػػػؼ  ػػػ  اي رل ػػػد لػػػد ًا مػػػف ايمدرسػػػد مفقػػػـر ايش ػػػؼ  ػػػ  اي  مشر ػػػد ىػػػدؼ الدراسػػػة:

ظػػػػػػاارة ايش ػػػػػػؼ ب ػػػػػػد اي ا ػػػػػػئد راي ػػػػػػلاب  مشر ػػػػػػد رر ػػػػػػراًل إيػػػػػػل ايمؤسسػػػػػػات اي امش ػػػػػػدل إ ػػػػػػا د إيػػػػػػل
ر حد ػػػػػد مالمحقػػػػػال رطل شػػػػػد ايشال ػػػػػات  ػػػػػ  ايم  مػػػػػع اي ائمػػػػػد بةػػػػػل ايش ػػػػػؼ رطل شػػػػػد ايش ػػػػػؼ لر ػػػػػف  

ب ا ػػػػػػػر ا  ماب ػػػػػػػػد م  ربػػػػػػػػد. م ظرمػػػػػػػد ا  ماب ػػػػػػػػد سػػػػػػػ ذرير  د ر ار خ ػػػػػػػػد مذر ػػػػػػػػد مػػػػػػػف م مربػػػػػػػػد 
 يش ؼ.   إيل ردراسد طل شد ايشال ات اي دي د ل ف اذ  ايمذر ات ايمؤد د 

  .اس ل ا ًا ي  اس ظاارة ايش ؼ ايمدرس ايلاحث   مـ المنيج:
ف ايش ػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػ  اػػػػػػر ظػػػػػػاارة  زئ ػػػػػػد يظػػػػػػاارة  ظم ػػػػػػد  م ػػػػػػد ي  ػػػػػػمؿ أل  ػػػػػػت ايدراسػػػػػػد الن ػػػػػػائج: 

ف اي رل ػػػػػد اػػػػػ  ايحة ػػػػػد ا ذثػػػػػر أام ػػػػػد   قػػػػػا  ػػػػػد  ػػػػػؤد  إيػػػػػل  مخ ةػػػػػؼ  را ػػػػػب ايح ػػػػػاة اال  ماب ػػػػػد. را 
ايش ػػػػػػؼ أر  ػػػػػػدم ر ا سػػػػػػس اي ػػػػػػ    ػػػػػػرـ بة قػػػػػػا. ذػػػػػػذيؾ أر ػػػػػػحت أف ايمدرسػػػػػػد اػػػػػػ   مػػػػػػرذج يح ػػػػػػاة 

اي ػػػػػػ  ذا ػػػػػػد ايسػػػػػػلؿ ا طفػػػػػػاؿ راي ا ػػػػػػئد يػػػػػػذيؾ   ػػػػػػب بةػػػػػػل ايم  مػػػػػػع أف  ػػػػػػر ر يألطفػػػػػػاؿ رايم شةمػػػػػػ ف 
بػػػػػادة اي ظػػػػػر  ػػػػػ  ايم ػػػػػااج إايلاحػػػػػث  ػػػػػرررة   ل ػػػػػا  اى سػػػػػاف ر ذامةػػػػػ  رازداػػػػػار . را  ػػػػػرح  ػػػػػؤد  إيػػػػػل

رأسػػػػػػػػاي ب ايشمػػػػػػػػؿ راي  ػػػػػػػػررات راي ػػػػػػػػ ـ رايملػػػػػػػػادئ اي رلر ػػػػػػػػدل رمػػػػػػػػف ثػػػػػػػػـ ل ػػػػػػػػا  اػػػػػػػػذ  ايم ػػػػػػػػااج راي ػػػػػػػػ ـ 
راي  ػػػػػررات بةػػػػػل أسػػػػػاس  د ػػػػػد  مذػػػػػف أف  رظػػػػػؼ  ػػػػػ   ػػػػػر  ر ا مػػػػػف رحما ػػػػػد ايمدرسػػػػػد مػػػػػف آثػػػػػار 

 راس  رار . ايش ؼ رايشدراف ذم دمد مر رب د أساس د يحما د ايم  مع ر ماف أم  
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  School Violence: School) بينػواف:( (Barrett, 2000. دراسػة بػارت 2. 3

Counselors, Assessments Of Students, At Risk, Communtty 

Resources, And School As A System ،) قييمػػػات  :الينػػػؼ المدرسػػػ 
فػػػػ   ري المػػػػدارس ل طػػػػالب الميرضػػػػيف ل خطػػػػر والمج مػػػػع والنظػػػػاـ المدرسػػػػ امس شػػػػ

 . اليفورنيا الوليات الم حدة األمري ية 
ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ  لشػػػػػد أف أ ػػػػػل    ػػػػػ د بايم ػػػػػدل ر مذػػػػػف يقػػػػػذ  ايدراسػػػػػد أف  مشر ػػػػػد ىػػػػػدؼ الدراسػػػػػة:

  سابد مرظف  ايمدارس راالخ  ا  ف ي حس ف ايشرامؿ اي    سقـ    ايش ؼ ايمدرس . 
مدرسػػػػ  ذػػػػا را  ػػػػد بمةػػػػرا  ػػػػ  ( مس  ػػػػار 300 ػػػػـ مسػػػػ  ب  ػػػػد ب ػػػػرائ د مؤيفػػػػد مػػػػف ) عينػػػػة الدراسػػػػة:
 رال د ذاي فرر  ا.

  ػػػػػػػػػرر  ازدادأظقػػػػػػػػػرت   ػػػػػػػػػائج ايدراسػػػػػػػػػد أ ػػػػػػػػػ  ذةمػػػػػػػػػا ازدادت حػػػػػػػػػدة م ػػػػػػػػػاذؿ ايسػػػػػػػػػةرؾ  الن ػػػػػػػػػائج:     
ف ايمس  ػػػػػار ف ايػػػػػذ ف بمةػػػػػرا  ػػػػػ  أذثػػػػػر مػػػػػف أقمػػػػػد. ر مايمس  ػػػػػار ف يةش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ  بةػػػػػل أ ػػػػػ    ػػػػػ د 

ايمدرسػػػػػػ   خ ةػػػػػػؼ لػػػػػػاخ الؼ  مدرسػػػػػػد سػػػػػػ ةرا حػػػػػػاالت مػػػػػػف ايش ػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػ . ذػػػػػػذيؾ ل  ػػػػػػت أف ايش ػػػػػػؼ
 مػػػػػط ايمدرسػػػػػد اي ػػػػػ   شمػػػػػؿ لقػػػػػا ايمس  ػػػػػاررف. رأ ػػػػػ   مذػػػػػف يقػػػػػذ  ايدراسػػػػػد أف  سػػػػػابد ايمخ  ػػػػػ ف  ػػػػػ  
  سػػػػػ س  ابػػػػػدة مشر  ػػػػػد  ػػػػػ     ػػػػػ  اير ػػػػػت ايم اسػػػػػب ر ذػػػػػرف ذات  ػػػػػةد رث  ػػػػػد لايمر ػػػػػرع يم ػػػػػع ايش ػػػػػؼ 

    ايمدارس.
 French schools 'more بينػػواف: (Marshall، 2001. دراسػػة مارشػػاؿ 3. 3

violent' than English،) .المدارس الفرنسية أ ثر عنفاا مف المدارس اإلن  يزية 
م ار ػػػػػػد ايش ػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػ  لػػػػػػ ف ايمػػػػػػدارس ايفر سػػػػػػ د رايمػػػػػػدارس  اػػػػػػد ت ايدراسػػػػػػد إيػػػػػػلىػػػػػػدؼ الدراسػػػػػػة: 
 أسلاب ايش ؼ ايمدرس . إيلاى ذة ز د راي شرؼ 

  ذة ز د رايمدارس ايفر س د )يـ  ذذر بدداا(.اى طل ت ايدراسد بةل ب  د مف ايمدارس عينة الدراسة:
 اس خدـ ايلاحث االس ل اف ي مع ايمشةرمات االح ائ د. الدراسة: أدوات
ايدراسػػػػػػد أف ايمػػػػػػدارس  ػػػػػػ   ر سػػػػػػا أ ػػػػػػؿ ب فػػػػػػًا مػػػػػػف  ةػػػػػػؾ ايمر ػػػػػػردة  ػػػػػػ  لر طا  ػػػػػػا  ل  ػػػػػػت الن ػػػػػػائج:     

 ػػػػات أ  ػػػػؿ مػػػػع أسػػػػا ذ قـ ف  ػػػػررف ايمدرسػػػػد ذمذػػػػاف آمػػػػف ريػػػػد قـ بال ايشظمػػػػلل رأف ايطةلػػػػد ايلر طػػػػا  
يػػػػػذ ف أ ػػػػػررا ايدراسػػػػػد أف اي  ػػػػػائج اأذػػػػػد بةمػػػػػا  اال  مػػػػػاع ايفر سػػػػػ رف  ذمػػػػػا م ار ػػػػػد لايحايػػػػػد  ػػػػػ   ر سػػػػػا.
يمدرسػػػػػػد   ػػػػػػط إيػػػػػػل ا سػػػػػػا ذة ايمرحةػػػػػػد ايم رسػػػػػػطد  ػػػػػػ   ر سػػػػػػا  ح ػػػػػػررف  مطال ػػػػػػد يةرا ػػػػػػع  ػػػػػػ   ر سػػػػػػال 

ؿ اي ػػػػػػػـر ايدراسػػػػػػػ  ب ػػػػػػػدما  ذػػػػػػػرف يػػػػػػػد قـ ح ػػػػػػػص دراسػػػػػػػ دل ل  مػػػػػػػا ا سػػػػػػػا ذة ايلر طػػػػػػػا  رف م ػػػػػػػاحرف ذػػػػػػػ
 ر  ارذرف      اطات م ق  د إ ا  دل ر شر رف طاللقـ ل ذؿ أ  ؿ.  
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 Bullying in schools and):  بينػػػوافBaldry، 2003دراسػػػة بالػػػدري  .4. 3

exposure to domestic violence،)  الس شػػراس فػػ  المػػدارس وال يػػرض ل ينػػؼ
 . إيطاليا  المنزل 

ال ػػػػد اي ائمػػػػد مػػػػا لػػػػ ف االس  ػػػػراس  ػػػػ  ايمػػػػدارس راي حػػػػرؿ إيػػػػل  ػػػػحا ا اي ػػػػد  ؽ  ػػػػ  ايش ىػػػػدؼ الدراسػػػػة:
    ايمدرسد رل ف اي شرض يةش ؼ ايم زي  يدس ب  د مف ا طفاؿ    إ طاي ا.

(  ةم ػػػػػػذًا ر ةم ػػػػػػذة مػػػػػػف  المػػػػػػذة 1059 ػػػػػػـ إ ػػػػػػرا  ايدراسػػػػػػد بةػػػػػػل ب  ػػػػػػد مذر ػػػػػػد مػػػػػػف)عينػػػػػػة الدراسػػػػػػة: 
 ايمدارس ايم رسطد راالل دائ د    إ طاي ا. 

 ػػػػػـر بةػػػػػل   ػػػػػاس االس  ػػػػػراس راي شػػػػػرض يةش ػػػػػؼ ايم زيػػػػػ     اسػػػػػ ل ا ات ؿ ػػػػػاـ ايم ػػػػػارذرف لمػػػػػ ات:األدو 
ف ايم غ ػػػػرات ايد مغرا  ػػػػد ر   اسػػػػات يالب ػػػػدا ات بةػػػػل ا طفػػػػاؿ مػػػػف  لػػػػؿ ا لػػػػ ذمػػػػا   ػػػػم ت لػػػػ ف اآللػػػػا 
 اال  ماب د.
 ػػػػػقر ل  ػػػػػت ايدراسػػػػػد  شػػػػػرض   ػػػػػؼ أ ػػػػػراد ايش  ػػػػػد   مػػػػػاط م  ربػػػػػد مػػػػػف االس  ػػػػػراس  ػػػػػ  ا  الن ػػػػػائج:

ف اي ػػػػػػػل د أذثػػػػػػػر  ررطػػػػػػػًا مػػػػػػػف ايل ػػػػػػػات  ػػػػػػػ  االس  ػػػػػػػراس بةػػػػػػػل أايثالثػػػػػػػد ايسػػػػػػػال د ى ػػػػػػػرا  ايدراسػػػػػػػدل ر 
االس  ػػػػػػػراس ايملا ػػػػػػػػر ر ف ر أف اي شػػػػػػػػرض يةش ػػػػػػػؼ اي سػػػػػػػد  لػػػػػػػػ ف ا لػػػػػػػايدراسػػػػػػػد  اآلخػػػػػػػر ف. رأر ػػػػػػػحت

ايف  ػػػػػات ايةػػػػػرا    ػػػػػقدف ب ػػػػػؼ ا ب  ػػػػػد  م رالطػػػػػاف ل ػػػػػذؿ را ػػػػػ  رخا ػػػػػد   مػػػػػا   شةػػػػػؽ لايف  ػػػػػاتل 
مػػػػػف  اً بةػػػػػل اآلخػػػػػر ف م ار ػػػػػد مػػػػػع ايف  ػػػػػات ايةػػػػػرا   يػػػػػـ   ػػػػػقدف أ ػػػػػ اً س ذػػػػػف أذثػػػػػر اس  راسػػػػػا ـ أر ايشذػػػػػ

أ ػػػػذاؿ ايش ػػػػؼ لػػػػ ف ا لػػػػر ف. ذػػػػذيؾ  أثل ػػػػت ايدراسػػػػد أف اي شػػػػرض يةش ػػػػؼ لػػػػ ف ايرايػػػػد ف  ايلػػػػًا مػػػػا  ذػػػػرف 
ف أمر لطػػػػًا رم را  ػػػػًا مػػػػػع االس  ػػػػراس  ػػػػ  ايمدرسػػػػػد ح ػػػػل لشػػػػػد  ػػػػلط ر ر ػػػػؼ االب ػػػػػدا  بةػػػػل ايطفػػػػػؿ. ر 

دررًا  رار ػػػػًا   ػػػػؤد خػػػػؿ ا سػػػػرة  ػػػػؤثر  ػػػػ ث رًا سػػػػةل ًا بةػػػػل سػػػػةرؾ ايطفػػػػؿل ر مذػػػػف يةمػػػػدارس أف ايش ػػػػؼ دا
    ايذ ؼ ايملذر بف حاالت ايخةؿ    اي ذ ؼ.

: أثػػػر   بينػػػوافSpenciner,Wilsonaldry، 2003 سبنسػػػر ووي سػػػف دراسػػػة  .5. 3
 .ل ط بةال يرض ل ينؼ الجماع  المزمف  واأللـ النفس  ع   ال حصيؿ األ اديم  

ايذ ػػػػؼ بػػػػف ايشال ػػػػد لػػػػ ف اي شػػػػرض يةش ػػػػؼ اي مػػػػاب  ايمػػػػزمف را يػػػػـ اي فسػػػػ ل بةػػػػل  ىػػػػدؼ الدراسػػػػة:
 ا دا  ا ذاد م .
 . ( طايلًا رطايلد385  يفت ب  د ايدراسد مف )عينة الدراسة: 

 ػػػػـ   ػػػػاس اي شػػػػرض يةش ػػػػؼ اي مػػػػاب  را يػػػػـ اي فسػػػػ  لم ػػػػا  س خا ػػػػد يقػػػػذا ايغػػػػرضل ذمػػػػا  ػػػػـ  األدوات:
 .دا  ا ذاد م  مف خالؿ ايمثالرة ايمدرس دل رم رسط ايدر ات ايدراس د  اس ا 
أظقػػػػػرت اي  ػػػػػائج بػػػػدـ ر ػػػػػرد بال ػػػػد دايػػػػػد إح ػػػػائ ًا لػػػػػ ف اي شػػػػرض يةش ػػػػػؼ اي مػػػػػاب  را دا    الن ػػػػائج:

ا ذػػػػػاد م  يةطةلػػػػػدل ذمػػػػػا  لػػػػػ ف ر ػػػػػرد بال ػػػػػد لػػػػػ ف ا يػػػػػـ اي فسػػػػػ  رايمثػػػػػالرة ايمدرسػػػػػ دل ل  مػػػػػا يػػػػػـ   لػػػػػ ف 
 (144: 2009ف ا يـ اي فس  رم رسط ايدر ات ايمدرس د )  اًل بف اي را رةل ر رد بال د ل 
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 :High School Teacher Perceptions)  بينػواف: Leigh، 2006. لػ   6. 3

School Violence, Safe School Elements, And Effective Discipline 

Plans, ،) عناصػػر المدرسػػة  صػورات مدرسػػ  المػػدارس الثانويػػة عػػف الينػػؼ المدرسػػ  و
 . الوليات الم حدة األمري ية  ف   اليفورنيا اآلمنة وخطط النضباط الفيَّالة"

اػػػػػد ت ايدراسػػػػػد إيػػػػػل    ػػػػػ ـ   ػػػػػررات مدرسػػػػػ  ايمػػػػػدارس ايثا ر ػػػػػد  ػػػػػ  أراػػػػػا ر يةش ػػػػػؼ  ىػػػػػدؼ الدراسػػػػػة:
د ايشال ػػػػػد لػػػػػ ف   ػػػػػررات ايمدرسػػػػػ ف  ػػػػػ  مػػػػػدارس ذات مسػػػػػ ر ات مخ ةفػػػػػد  ػػػػػايمدرسػػػػػ ل إ ػػػػػا د إيػػػػػل  حد

ايدراسػػػػػد  ػػػػػ  ايشال ػػػػػد  تايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ  رر ػػػػػرد ب ا ػػػػػر ا مػػػػػف رايسػػػػػالمد ايمدرسػػػػػ د. ذمػػػػػا لحثػػػػػمػػػػػف 
 ل ف مس ر ات ايش ؼ ايمدرس  ر  ررات ايمدرس ف بف  شاي د ايخطط اال  لاط د ايم لشد. 

 مف ثالث مدارس ثا ر د.  اً ( ( مدرس161 ـ إ را  ايدراسد بةل ب  د مذر د مف): اليينة
حػػػػػػرؿ ظػػػػػػاارة    ػػػػػػررات مدرسػػػػػػ  ايمػػػػػػدارس ايثا ر ػػػػػػدخداـ االسػػػػػػ لا د ية شػػػػػػرؼ إيػػػػػػل  ػػػػػػـ اسػػػػػػ   ألدوات:ا 

 ايش ؼ ايمدرس .
 ػػػػػػ   ظر قمػػػػػػا يةش ػػػػػػػؼ لػػػػػػ ف اي  سػػػػػػ ف  مقمػػػػػػدل  ػػػػػػت   ػػػػػػائج ايدراسػػػػػػد ر ػػػػػػرد اخ ال ػػػػػػات  الن ػػػػػػائج:     

ف  . إ ػػػػا د إيػػػػل  ة ػػػػ  ايمدرسػػػػأذلػػػػر ممػػػػا   ػػػػد  ايمدرسػػػػرفلدر ػػػػد    د ػػػػ  مر فشػػػػاً ايمدرسػػػػات ايمدرسػػػػ   
 مدرسػػػػػػػ ايم ػػػػػػػاخ ل اير ػػػػػػػرد ب ا ػػػػػػػر ايمدرسػػػػػػػد اآلم ػػػػػػػد)رس ذات مسػػػػػػػ رس ايش ػػػػػػػؼ ا بةػػػػػػػل مػػػػػػػف ايمػػػػػػػدا

  ػػػػال ل اي را ػػػػؿل خطػػػػط اال  ػػػػلاط( بةػػػػل مسػػػػ رس حػػػػدرث أ ػػػػؿ مػػػػف ايمدرسػػػػ ف  ػػػػ  ايمػػػػدارس ذات اال
ر ػػػػد بال ػػػػد مقمػػػػد لػػػػ ف مسػػػػ رس  مسػػػػ رس ايش ػػػػؼ ايم رسػػػػط رايمػػػػ خفض. رأظقػػػػرت اي  ػػػػائج أ  ػػػػًا أ ػػػػ  ال 

 مدرس ف يمدس  شاي د خطط اال  لاط    مدارسقـ.ايش ؼ ايمدرس  ر  ررات اي
 school violence and its effects)بينػواف:( (Myers, 2006 مايرز. دراسة 7. 3

on academic performance among eighth grade،)   ػثثير الينػؼ المدرسػ 
 ري ية .ع   ال حصيؿ الدراس  لد  الصؼ الثامف ف  ولية انديانا  الوليات الم حدة األم

بال ػػػػد ايش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ  لاي ح ػػػػ ؿ ايدراسػػػػ  يػػػػدس طةلػػػػد اي ػػػػؼ ايثػػػػامف  ػػػػ   مشر ػػػػد :ىػػػػدؼ الدراسػػػػة
ايشال ػػػػػػػد لػػػػػػػ ف أ ػػػػػػػراع ايش ػػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػػ   ػػػػػػػ  أرلشػػػػػػػد أ ػػػػػػػراع مػػػػػػػف  إ ػػػػػػػا د إيػػػػػػػل مشر ػػػػػػػد رال ػػػػػػػد ا ػػػػػػػد ا ا.

 ايمدارس)بامدل ذاثري ذ دل خا د د   دل خا د   ر د   د(؟
ي ػػػػػػػؼ ايثػػػػػػػامف  ػػػػػػػ  أرلشػػػػػػػد أ ػػػػػػػراع مػػػػػػػف ايمدارس:)بامػػػػػػػدل طل ػػػػػػػت ايدراسػػػػػػػد طةلػػػػػػػد ا عينػػػػػػػة الدراسػػػػػػػة:

 ذاثري ذ دل خا د د   دل خا د   ر د   د(.
 االس لا د. األدوات:
أ ػػػػارت اي  ػػػػائج إيػػػػل ر ػػػػرد بال ػػػػد ار لاط ػػػػد  ر ػػػػد لػػػػ ف ايش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ  راي ح ػػػػ ؿ ايدراسػػػػ   الن ػػػػائج:

ايشػػػػدرا  . ذمػػػػا أظقػػػػرت يػػػػدس طةلػػػػد اي ػػػػؼ ايثػػػػامف  ػػػػ  رال ػػػػد ا ػػػػد ا ال رخ ر ػػػػًا ايطةلػػػػد ذر  ايسػػػػةرؾ 
 أف ايطةلد    ايمدارس ايد   د ايشامد رايخا د  ظقررف أ ماط مماثةد مف مس ر ات ايش ؼ.
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    بينػػػػواف:Penhero,2007  دراسػػػػة األمػػػػيف اليػػػػاـ ل مػػػػـ الم حػػػػدة  بينييػػػػرو .8. 3
violence against child|)  الوليات الم حدة األمري ية الينؼ ضد األطفاؿ . 

حػػػػػداث   طػػػػػد  حػػػػرؿ بايم ػػػػػد حاسػػػػػمدل  مشر ػػػػد ة:ىػػػػػدؼ الدراسػػػػػ  م ػػػػػع أ ػػػػذاؿ ايش ػػػػػؼ  ػػػػػد ا طفػػػػاؿ را 
 خف ًا  حت س ار اال  لاط.  ـذاف م لراًل ذشرؼ أأرا  إ قا   لر ر ايش ؼ  د ا طفاؿ سرا  

 ل ػػػػػػمةت م ػػػػػػاررات إ ة م ػػػػػػدل ردرف إ ة م ػػػػػػد د ػػػػػػـ إبػػػػػػداد ايدراسػػػػػػد مػػػػػػف خػػػػػػالؿ بمة ػػػػػػد   ػػػػػػارذ  األدوات:
قج اي ػػػػػ    لشقػػػػػا  ػػػػػ   ػػػػػـ  شمػػػػػ ـ اسػػػػػ ل اف مف ػػػػػؿ بةػػػػػل ايحذرمػػػػػات ل ػػػػػ ف ايػػػػػ س ر ررط  ػػػػػدل را  مابػػػػػات 

   ارؿ ايش ؼ  د ا طفاؿ.
 (16)مػػػػف  الم ػػػػذ ايمػػػػدارس  ػػػػ   %(65)ر %(20) ف مػػػػا   ػػػػرارح لػػػػ فأأ ػػػػارت ايدراسػػػػد إيػػػػل  الن ػػػػائج:

 (%84)ايما ػػػػػػ د. رأف   رمػػػػػػاً  (30يػػػػػػػ )لةػػػػػػدًا  ام ػػػػػػًا  شر ػػػػػػرا إيػػػػػػل ايش ػػػػػػؼ ايةفظػػػػػػ  أر اي سػػػػػػد  خػػػػػػالؿ ا
مػػػػ قـ  (%65)ف طػػػػالب ايمػػػػدارس االل دائ ػػػػد  شر ػػػػرا يةش ػػػػؼ اي سػػػػد   ػػػػ  ايمػػػػدارسل ل  مػػػػا  شػػػػرض مػػػػ

ف ايش ػػػػػاب أل  ػػػػػت  زا ػػػػػد ايش ػػػػػؼ  ػػػػػ  ايمػػػػػدارس ايحذرم ػػػػػد ذات ايذثا ػػػػػد ايمر فشػػػػػد. ر ر ػػػػػد يةش ػػػػػؼ ايةفظػػػػػ . 
 خػػػػرل  ػػػػ  ايمػػػػدارس إمػػػػا بػػػػف طر ػػػػؽ ايمشةػػػػـ أر بػػػػف طر ػػػػؽ زم ػػػػؿ  دائػػػػـ اي سػػػػد  يػػػػألرالد   ػػػػر  ل ػػػػذؿ

إيػػػػػػل  شػػػػػػرض ايف  ػػػػػػات ل ػػػػػػذؿ خػػػػػػاص ية ػػػػػػرب  ػػػػػػ  ايمػػػػػػدارس ل  مػػػػػػا  ذػػػػػػرف  سػػػػػػل   أذلػػػػػػر  ػػػػػػ   إ ػػػػػػا د
ف ايف  ػػػػػػاف أذثػػػػػػر بر ػػػػػػد يةش ػػػػػػؼ اي سػػػػػػد  مػػػػػػف ايف  ػػػػػػات؛ رايف  ػػػػػػات أ ايدراسػػػػػػد ايم ػػػػػػزؿ. ذمػػػػػػا أر ػػػػػػحت

 أذثر بر د يةش ؼ اي  س  راىاماؿ رايلغا  اي سر  مف ايف  اف.
 Have Teacher Perceptions)  بينواف: Hemphill  2008  دراسة ىيمغؿ .9. 3

Toward School Violence Impacted Their Work?)،  ىػؿ  ػؤثر  صػورات
 المدرسيف المسبقة عف الينؼ المدرس  ع   عم يـ؟ دراسة مي مدة ع   الظواىر.

اػػػػد ت ايدراسػػػػد إيػػػػل مشر ػػػػد   ػػػػررات ايمشةمػػػػ ف   ػػػػا  ايش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ  ر ػػػػ ث ر  بةػػػػل  ىػػػػدؼ الدراسػػػػة:
 ر اي ظر  ايمش مد    اذ  ايدراسد بةل ايظراار. أدائقـل رار ذز اىطا

 ػػػػػد  راذػػػػػا مشةمػػػػػ ف  (9) مػػػػػف ب  ػػػػػد ايدراسػػػػػد اي ػػػػػ  لةغػػػػػتايل ا ػػػػػات مػػػػػف ر  ػػػػػـ  مػػػػػع ايمشط ػػػػػات  :اليينػػػػػة
  حت اسـ "ايش ؼ ايمدرس "ل را  ف

ل ثػػػػـ أ  مػػػػت م الةػػػػد ي ر ػػػػ   مػػػػا ذ ػػػػب مػػػػف  لػػػػؿ ايم ػػػػارذ ف اسػػػػ مارات  ؿ ػػػػاـ ايم ػػػػارذرف لمػػػػ :األدوات
  ػػػػػػرة بمةقػػػػػػـ  ػػػػػػ  اي ػػػػػػدر سل ربةػػػػػػل  )اي ػػػػػػ سل . ر ػػػػػػد اب مػػػػػػد اخ  ػػػػػػار ايم ػػػػػػارذ ف بةػػػػػػلراي رسػػػػػػع لقػػػػػػا

 .ل ايمؤاؿ اي رلر (ايمدرسد اي    شمةرف   قا
 ػػػؤثر ل ػػػػذؿ  رأفل  ػػػت   ػػػائج ايدراسػػػػد أف ايش ػػػؼ اػػػر  ػػػػز  مػػػف ايث ا ػػػد ايسػػػائدة  ػػػػ  ايمػػػدارسل الن ػػػائج: 

لػػػػػػػايطالب. ر ػػػػػػػدبـ   ػػػػػػػائج اػػػػػػػذ  بةػػػػػػػل بال ػػػػػػػ قـ ر را ػػػػػػػ  بةػػػػػػػل أدا   شةػػػػػػػ ـ ايم ػػػػػػػارذ ف  ػػػػػػػ  ايدراسػػػػػػػدل 
ألػػػػػػدس ايم ػػػػػػارذرف  ػػػػػػ  ايدراسػػػػػػد  خر ػػػػػػًا مػػػػػػف حػػػػػػرادث  ر ػػػػػػدايدراسػػػػػػد ايدراسػػػػػػات ايشايم ػػػػػػد بػػػػػػف ايش ػػػػػػؼ. 

مػػػػػف  لػػػػػؿ ايػػػػػزمال . رخر ػػػػػت ايدراسػػػػػد لم  رحػػػػػات أامقػػػػػا اي  ػػػػػاـ لدراسػػػػػد  ـايش ػػػػػؼ سػػػػػرا  مػػػػػف ايطػػػػػالب أ
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   ػػػػػػػمف ايدراسػػػػػػػد مسػػػػػػػ  لة د   ػػػػػػػمؿ م ػػػػػػػاطؽ  غرا  ػػػػػػػد راسػػػػػػػشدل إ ػػػػػػػا د إيػػػػػػػل ايم ػػػػػػػاطؽ اير ف ػػػػػػػد. رأف 
 ايمشةم ف اي دد "  غار ايسف" إ ا د إيل ايمدرا  ر  راـ مف ايشامة ف    ايمدارس.

 Gewaltpraevention und)  بينػػواف:,Fouad 2008  فػػؤاد . دراسػػة10. 3

Praevention in den Beruflichen Schulen in M-V und in 

Damaskus eine vergleich studie)، مشػ  ة الينػؼ ضػمف الوقايػة وال ػدخؿ فػ  
فوربػػوميرف وفػػ  مدينػػة دمشػػؽ األشػػ اؿ  –المػػدارس المينيػػة فػػ  مقاطيػػة م  ينبػػورغ 

 . ألمانيا  واألسباب واإلجراءات  دراسة مقارنة

إي ػػػػا   ظػػػػرة بةػػػػل أاػػػػـ رأحػػػػدث اى ػػػػرا ات ايم خػػػػذة يةر ا ػػػػد راي ػػػػدخؿ ايسػػػػة ـل ردراسػػػػد : ىػػػػدفت الدراسػػػػة
ؤثرة  ػػػػػ  سػػػػػةرذ ات ايش ػػػػػؼ ب ػػػػػد ايطػػػػػالبل را  ػػػػػرا  م ار ػػػػػد لػػػػػ ف ذا ػػػػػد ا  ػػػػػذاؿ را سػػػػػلاب رايشرامػػػػػؿ ايمػػػػػ

  ررلرم رف(. -ب  د مف ايمدارس ايمق  د    مد  د دم ؽ لش  د مر ردة    إ ة ـ )مذة  لررغ

( 603)اسػػػػػ خدـ ايلاحػػػػػث االسػػػػػ لا د ي مػػػػػع ايل ا ػػػػػات مػػػػػف ب  ػػػػػد ايدراسػػػػػد اي ػػػػػ  لةغػػػػػت  :ةالدارسػػػػػ أدوات
 رطايلد. ايبط( 424) دم ؽ مد  د ر   رطايلدل طايب

مذة  لػػػػررغ مػػػف ايدراسػػػػد ا   ػػػار أ ػػػذاؿ ايش ػػػػؼ  ػػػ  دم ػػػػؽ ل ػػػذؿ أذلػػػػر أظقػػػرت  :الدراسػػػػة ن ػػػػائج أىػػػـ
 ػػػػػػػر مػػػػػػػف اي ػػػػػػػفا  د ايسػػػػػػػةرذ د لػػػػػػػ ف ذػػػػػػػؿ مػػػػػػػف ايطػػػػػػػالب رايمشةمػػػػػػػ ف  ػػػػػػػ   رذيػػػػػػػؾ ي ػػػػػػػ رع ررلػػػػػػػرم رف  –

إ ػػػػػػا د ي ػػػػػػاللد اي ظػػػػػػاـ ايمدرسػػػػػػ  مػػػػػػف ح ػػػػػػث مر ػػػػػػرع  ايثػػػػػػراب رايش ػػػػػػاب. ل  ررلػػػػػػرم رف –مذة  لػػػػػػررغ 
ةػػػػػؼ أسػػػػػلاب ايش ػػػػػؼ  ػػػػػ  مػػػػػدارس دم ػػػػػؽ ب قػػػػػا  ػػػػػ  مذة  لػػػػػررغ ريذ قػػػػػا   ػػػػػ رؾ لػػػػػ ف  سػػػػػلد ايلطايػػػػػد  خ 

رمػػػػف ا سػػػػلاب اي ػػػػ   ايشاي ػػػػد رايمسػػػػ  لؿ ايػػػػرظ ف  ايغ ػػػػر م ػػػػمرف برامػػػػؿ رئ سػػػػ د ررا  ا   ػػػػار ايش ػػػػؼل
(ل ذػػػػػػذيؾ أظقػػػػػػرت ايدراسػػػػػػد بػػػػػػدـ اال   ػػػػػػاـل ايحسػػػػػػدل االل ػػػػػػزازل ايمةػػػػػػؿ رايف ػػػػػػؿ ايدراسػػػػػػ  ػػػػػػد ع يةش ػػػػػػؼ )

 ررلػػػػرم رف ردم ػػػػؽ   مػػػػا   شةػػػػؽ لػػػػاى را ات  –مػػػػف مذة  لػػػػررغ لػػػػ ف ايػػػػذذرر  ػػػػ  ذػػػػؿ   ال ػػػػاتاخر ػػػػرد 
 ررلػػػػرم رف  –ذػػػػؿ مػػػػف مذة  لػػػػررغ  ػػػػ   ػػػػاث ل رر ػػػػرد اخ ال ػػػػات لػػػػ ف اىايمدرسػػػػ د ايم خػػػػذة  ػػػػد ايش ػػػػؼ

:   ػػػػػب أف   خػػػػػذ ايمدرسػػػػػد  ػػػػػرا  ف را  ػػػػػرا ات  اسػػػػػ د ب ػػػػػد اآل  ػػػػػدردم ػػػػػؽ خا ػػػػػد   مػػػػػا  خػػػػػص ايشلػػػػػارة 
  د دة مف  لؿ ايطالب. ر رد مخايفات 

 بينواف:( (Lacoe,2012 ل و. دراسة 11. 3
  The Academic Consequences of Feeling Unsafe at School   ن ػائج ال

 .األ اديمية ليدـ الشيور باألماف ف  المدرسة ف  مدينة نيويورؾ
  د يطةلد ايمرحةد اىبداد د.مشر د ذ ف د   ث ر ا ماف    ايمدرسد بةل اي  ائج ا ذاد م ىدؼ الدراسة:

 ػػػػػػػػػػـ ايح ػػػػػػػػػػرؿ بةػػػػػػػػػػل ايل ا ػػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػػف اسػػػػػػػػػػ طالع يم ػػػػػػػػػػابر ا مػػػػػػػػػػاف ايمسػػػػػػػػػػ ةد  عينػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػة:
(  ػػػػػػػػػػػػ  أذثػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػف 2010 – 2007( أيػػػػػػػػػػػػؼ طايلػػػػػػػػػػػػًا سػػػػػػػػػػػػ ر ًا لػػػػػػػػػػػػ ف بػػػػػػػػػػػػام  )340 ذثػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػف )

 ( مدرسد إبداد د.700)
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االم حػػػػػػػػافل أظقػػػػػػػػرت اي  ػػػػػػػػائج اي ػػػػػػػػ ث رات ايسػػػػػػػػةل د ية ػػػػػػػػشرر لشػػػػػػػػدـ ا مػػػػػػػػاف بةػػػػػػػػل در ػػػػػػػػات الن ػػػػػػػػائج: 
ر ذ ػػػػػػػػؼ ايلحػػػػػػػػث بػػػػػػػػف اآلي ػػػػػػػػات اي ػػػػػػػػ   ػػػػػػػػؤثر مػػػػػػػػف خاليقػػػػػػػػا بػػػػػػػػدـ االحسػػػػػػػػاس لا مػػػػػػػػاف  ػػػػػػػػ  اي ػػػػػػػػؼ 
بةػػػػػػػػػل در ػػػػػػػػػات االم حػػػػػػػػػاف ر حر ػػػػػػػػػات اي  ػػػػػػػػػاط ايم شػػػػػػػػػددة اي ػػػػػػػػػ   شػػػػػػػػػزز مػػػػػػػػػف  ابة ػػػػػػػػػد اىحسػػػػػػػػػػاس 
اي لػػػػػػػػػػادي ل رأمػػػػػػػػػػا ايطػػػػػػػػػػالب ايػػػػػػػػػػذ ف    مػػػػػػػػػػرف إيػػػػػػػػػػل ا  ة ػػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػػف ايسػػػػػػػػػػذاف اػػػػػػػػػػـ ا ذثػػػػػػػػػػر بر ػػػػػػػػػػد 

رسػػػػػػػػػد دايػػػػػػػػػ ف بةػػػػػػػػػل أ ػػػػػػػػػ   مذػػػػػػػػػف يألمػػػػػػػػػاف ايمدرسػػػػػػػػػ  أف ىظقػػػػػػػػػار م ػػػػػػػػػابر بػػػػػػػػػدـ ا مػػػػػػػػػاف  ػػػػػػػػػ  ايمد
  ذرف باماًل مساامًا    ايخةؿ  را  اي فر د ايش  ر د.  

   م انة الدراسة الحالية بيف الدراسات السابقة:. 4
  مف خالؿ اس شراض ايدراسات ايسال د  س ؿ ايلاحثد ما  ة :     

 سػػػػػػػػة ط ر ح ػػػػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػػػػ ل بال ػػػػػػػػد ايش ػػػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػػػ  لاي  مشر ػػػػػػػػد حػػػػػػػػارؿ ايدراسػػػػػػػػد ايحاي ػػػػػػػػدل 
اي ػػػػػر  بةػػػػػل بال ػػػػػد ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ  لاي ح ػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػ ل رمػػػػػف ا ػػػػػا  ػػػػػلف اػػػػػذ  ايدراسػػػػػد   ذامػػػػػؿ 

   ػػػػد ايف ػػػػرة اي ػػػػ   رذ قػػػػا ايدراسػػػػات ايسػػػػال دل مسػػػػ ف دة مػػػػف  را ػػػػب االي  ػػػػا ل مػػػػؿ مػػػػع سػػػػال ا قا  ػػػػ  
 ار  قػػػػػػػػا لايدراسػػػػػػػػد رم ل امػػػػػػػػت ايلاحثػػػػػػػػد ل حة ػػػػػػػػؿ ايدراسػػػػػػػػات ايسػػػػػػػػال د )ايمحة ػػػػػػػػدل ايشرل ػػػػػػػػدل ا   ل ػػػػػػػػد(

ايحاي ػػػػد؛ ىظقػػػػار  را ػػػػب اي  ػػػػال  راالخػػػػ الؼ ر را ػػػػب االسػػػػ فادة مػػػػف  ةػػػػؾ ايدراسػػػػاتل إ ػػػػا د إيػػػػل 
 إلراز أاـ ما  م زت ل  ايدراسد ايحاي د:

 أوجو ال شابو بيف الدراسة الحالية والدارسات السابقة:. 1. 4
 اريقػػػػػا ظػػػػػاارة ايش ػػػػػؼ  ػػػػػ    ا ف ػػػػػت ايدراسػػػػػد مػػػػػع لشػػػػػض ايدراسػػػػػات ايسػػػػػال دمػػػػػف حيػػػػػث الموضػػػػػوع: 

( "ظػػػػػػاارة ايش ػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػ  يػػػػػػدس 2008ايمدرسػػػػػػ  ل ػػػػػػذؿ بػػػػػػاـل ح ػػػػػػث   اريػػػػػػت دراسػػػػػػد )ب ا ػػػػػػرةل 
ظػػػػػػػػػػاارة ايش ػػػػػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػػػػػ  "( 2008طػػػػػػػػػػالب مدرسػػػػػػػػػػد ايحذمػػػػػػػػػػد ا رد  ػػػػػػػػػػد"ل ردراسػػػػػػػػػػد )ايش سػػػػػػػػػػر ل 

  ػػػػػػررات مدرسػػػػػػ  ايمػػػػػػدارس ايثا ر ػػػػػػد ( "Leighل 2006ل ردراسػػػػػػد يػػػػػػ  )"ربال  ػػػػػػ  ل  ػػػػػػرح ا حػػػػػػداث
 يمدرس  رب ا ر ايمدرسد اآلم د رخطط اال  لاط ايفش ايد". بف ايش ؼ ا

ا ف ػػػػػت ايدراسػػػػػد ايحاي ػػػػػد مػػػػػع لشػػػػػض ايدراسػػػػػات ايسػػػػػال د  ػػػػػ  اخ  اراػػػػػا مػػػػػف حيػػػػػث عينػػػػػة الدراسػػػػػة: 
راػػػػػ  لػػػػػذيؾ   فػػػػػؽ مػػػػػػع ل قـمدرسػػػػػ ر م  مػػػػػع ايدراسػػػػػد رب   ػػػػػ  ايمذر ػػػػػد مػػػػػف طةلػػػػػد ايمرحةػػػػػد ايثا ر ػػػػػد 

)ايل مػػػػػػػػػػػػ ل (ل 2005)  اليػػػػػػػػػػػػ ل  (ل2009ل (ل )ايخطػػػػػػػػػػػػال 2001) ػػػػػػػػػػػػد ؽل  ايدراسػػػػػػػػػػػػات اآل  ػػػػػػػػػػػػد:
  (Leigh, 2006)(ل 2008

طل ػػػػت بةػػػػل ب  ػػػػد  إذل ذػػػػ داة يةدراسػػػػد اب مػػػػدت ايدراسػػػػد بةػػػػل )االسػػػػ لا د(مػػػػف حيػػػػث أداة الدراسػػػػة: 
مذر ػػػػػد مػػػػػف طةلػػػػػد ايمرحةػػػػػد ايثا ر ػػػػػد رمدرسػػػػػ  ايمرحةػػػػػد ايثا ر ػػػػػدل راػػػػػ  لػػػػػذيؾ   فػػػػػؽ مػػػػػع ايدراسػػػػػات 

(ل 2004(ل )ايل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ل 2006(ل )ل ق ػػػػػػػػػػػػػػػػػػررال 2006 ،Leigh، )(2003 ،Baldry)  :اآل  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػد
 .(2001(ل ) د ؽل 2009)ايغامد ل  (ل2008(ل )ايش سر ل 2007)ايل م ل 
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 أوجو الخ الؼ بيف الدراسة الحالية والدارسات السابقة:  .2 4
بال ػػػػػػد ايش ػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػ  لاي ح ػػػػػػ ؿ    ػػػػػػارؿ مر ػػػػػػرع ايدراسػػػػػػد ايحاي ػػػػػػد مػػػػػػف حيػػػػػػث الموضػػػػػػوع:

اي ػػػػػػػ    اريػػػػػػػت اػػػػػػػذا  ثػػػػػػػؿ أحػػػػػػػد أاػػػػػػػـ    ػػػػػػػاط االخػػػػػػػ الؼ مػػػػػػػع ايدراسػػػػػػػات ايسػػػػػػػال دلايدراسػػػػػػػ ل راػػػػػػػذا  م
( " راي ػػػػػ   امػػػػػػت لدراسػػػػػػد ظػػػػػػاارة 2008ايمر ػػػػػرع مػػػػػػف  را ػػػػػػب مخ ةفػػػػػد: مثػػػػػػؿ  دراسػػػػػػد )ب ا ػػػػػػرةل 

( 2008ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ  يػػػػػدس طػػػػػالب مدرسػػػػػد ايحذمػػػػػد ا رد  ػػػػػد ل ػػػػػذؿ بػػػػػاـ"ل ردراسػػػػػد )ايش سػػػػػر ل 
( Leighل 2006ل  ػػػػػػرح ا حػػػػػػداثل ردراسػػػػػػد يػػػػػػ  ) اي ػػػػػػ    اريػػػػػػت بال ػػػػػػد ظػػػػػػاارة ايش ػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػ 

  ػػػػػػػررات مدرسػػػػػػػ  ايمػػػػػػػدارس ايثا ر ػػػػػػػد بػػػػػػػف ايش ػػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػػ  رب ا ػػػػػػػر ايمدرسػػػػػػػد اي ػػػػػػػ    اريػػػػػػػت "
 اآلم د رخطط اال  لاط ايفش ايد".
اخ ةفػػػػت ب  ػػػػد ايدراسػػػػد ايحاي ػػػػد بػػػػف لشػػػػض ب  ػػػػات ايدراسػػػػات ايسػػػػال د مػػػػف حيػػػػث عينػػػػة الدراسػػػػة: 

ذػػػػػػؿ دراسػػػػػػد مػػػػػػف ايدراسػػػػػػات ايسػػػػػػال دل  مػػػػػػف ايدراسػػػػػػات مػػػػػػف  لػػػػػػاخ الؼ ايم  مػػػػػػع ا  ػػػػػػة  رأاػػػػػػداؼ
 : بةل طةلد مرحةد اي شة ـ ا ساس  مثؿ دراسد ذؿ مف  قا  مةت ب  د ايدراسد 

 بةػػػػل ب  ػػػػد مػػػػف طةلػػػػد ايمرحةػػػػد ايم رسػػػػطد مثػػػػؿ دراسػػػػد  ترم قػػػػا مػػػػف  ػػػػمةل (2010)ايػػػػدربافل
 (ل 2008(ل )ب ا ػػػػػػػػػػػرةل 2009)ايغامػػػػػػػػػػػد ل(2003 ،Baldry) ،بةػػػػػػػػػػػل  تمةرم قػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػػ

(ل رم قػػػػػا مػػػػػف  ػػػػػمةت بةػػػػػل ب  ػػػػػد مػػػػػف 2008ب  ػػػػػد مػػػػػف طةلػػػػػد اي امشػػػػػات مثػػػػػؿ دراسػػػػػد )ايش سػػػػػر ل 
(ل )ايخ ػػػػػػػػػاطل 2004)ايل ػػػػػػػػػر ل  :ايمشةمػػػػػػػػػ فل أر ايمر ػػػػػػػػػد ف أر ايمػػػػػػػػػدرا  مثػػػػػػػػػؿ دراسػػػػػػػػػد ذػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف

 .Hemphill( ،)2008 ،Hemphill)، 2008(، )2000، ايمخال  
لشػػػػض ايدراسػػػػات ايسػػػػال د حػػػػرؿ اسػػػػ خداـ أداة  بػػػػفاخ ةفػػػػت اػػػػذ  ايدراسػػػػد  مػػػػف حيػػػػث أدا ة الدراسػػػػة:

دراسػػػػػػػػػد )ايػػػػػػػػػدربافل ر ( ايم الةػػػػػػػػػد ايفرد ػػػػػػػػػد ايم   ػػػػػػػػػدل 2005اسػػػػػػػػػ خدمت دراسػػػػػػػػػد )بػػػػػػػػػزل  إذايدراسػػػػػػػػػد؛ 
 ( اب مػػػػػػػػػػػػدت بةػػػػػػػػػػػػل2008دراسػػػػػػػػػػػػد )ب ا ػػػػػػػػػػػػرةل ر طر  ػػػػػػػػػػػػد  حة ػػػػػػػػػػػػؿ ايم ػػػػػػػػػػػػمرفل ا لشػػػػػػػػػػػػت ( 2010

 ػػػػػػػخ ص م  ػػػػػػػاس  ا لشػػػػػػػت ( 2009دراسػػػػػػػد )ايخطػػػػػػػال ل ر طر  ػػػػػػػد ايم الةػػػػػػػد ايمشم ػػػػػػػدل ر ايمالحظػػػػػػػدل 
اسػػػػػػػ مارة اير ػػػػػػػع اال  مػػػػػػػاب  رايث ػػػػػػػا    ػػػػػػػ  ر م  ػػػػػػػاس   ػػػػػػػد ر ايػػػػػػػذاتل ر م  ػػػػػػػاس اي ةػػػػػػػؽل ر ايش ػػػػػػػؼل 
ايرثػػػػػػائؽ رايسػػػػػػ التل ر ايمالحظػػػػػػد ايملا ػػػػػػرةل ايم الةػػػػػػدل اب مػػػػػػدت ( 2005دراسػػػػػػد )  اليػػػػػػ ل ر ايل ئػػػػػػدل 

 ايم الةد.طر  د ( Hemphill، 2008ذذيؾ اس خدمت دراسد )
 بقة:أوجو الس فادة مف الدراسات السا. 3 4

 منيا:عديدةالباحثة مف الدراسات السابقة ف  أمور  تلقد اس فاد
 .إثرا  اىطار اي ظر  يةدراسد ايحاي د 
 .اي طرؽ ي را ب لحث د يـ   طرؽ يقا ايدراسات ايسال د 
  اخ  ار أداة ايدراسد )االس لا د( ر  م مقا ر حد د   را قا 
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  ات ايسػػػػال د رمػػػػدس اخ ال قػػػػا بػػػػف م ػػػػداف ايرا ػػػػع ايم ػػػػدا   ايػػػػذ  طل ػػػػت   ػػػػ  ايدراسػػػػ إيػػػػلاي شػػػػرؼ
 ايدراسد ايحاي د.

 . اخ  ار م قج ايدراسد رار ايم قج اير ف  اي حة ة 
بينمػػا يم ػػاز البحػػث الحػػال  عػػف الدراسػػات السػػابقة ال ػػ   ػػـ عرضػػيا مػػف خػػالؿ  . 4.5

 اإلضافات اآل ية:
ايمدرسػػػػػػػػ     م ػػػػػػػػز ايدراسػػػػػػػػد ايحاي ػػػػػػػػد بػػػػػػػػف ل  ػػػػػػػػد ايدراسػػػػػػػػاتل ل  اريقػػػػػػػػا يمر ػػػػػػػػرع بال ػػػػػػػػد ايش ػػػػػػػػؼ -1

 . لاي ح  ؿ ايدراس  يدس ب  د مف طةلد ايمرحةد ايثا ر د
 ػػػػػ  اير ػػػػػرؼ بةػػػػػل مظػػػػػاار ايش ػػػػػؼ ر   ةػػػػػل  لإيػػػػػل  ح   قػػػػػا ايدراسػػػػػد   طةػػػػػع شػػػػػدد ا اػػػػػداؼ اي ػػػػػ   -2

إي ػػػػ ل إ ػػػػا د  دايسػػػػائدة  ػػػػ  ايمػػػػدارس ايثا ر ػػػػد  ػػػػ  محػػػػا ظ   دم ػػػػؽ رايالذ  ػػػػدل رل ػػػػاف ايشرامػػػػؿ ايمؤد ػػػػ
ايمدرسػػػػػ  راي ح ػػػػ ؿ ايدراسػػػػ  يػػػػػدس ب  ػػػػد مػػػػف أ ػػػػػراد م  مػػػػع ايدراسػػػػػدل إيػػػػل ل ػػػػاف ايشال ػػػػػد لػػػػ ف ايش ػػػػؼ 

 ر ػػػػػرد ظػػػػػاارة  ػػػػػشؼ اي ح ػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػ  رايشةمػػػػػ   ػػػػػ   ػػػػػفرؼ ايطػػػػػالب رايطايلػػػػػات  مثػػػػػؿ اا سػػػػػًا 
 مزب ًا يآللا  را مقات. 

 م ػػػػاز ايدراسػػػػد ايحاي ػػػػد بػػػػف  م ػػػػع ايدراسػػػػات ايسػػػػال د ايشرل ػػػػد م قػػػػا را   ل ػػػػد مػػػػف ح ػػػػث ايم ط ػػػػد  -3
ف  ػػػػ  ايمػػػػدارس ر اػػػػـ طةلػػػػد ايمرحةػػػػد ايثا ر ػػػػد رايمدرسػػػػ ػػػػ  راد ايش  ػػػػد   سػػػػ  ـ اي طل ػػػػؽ بة قػػػػال رايش  ػػػػد اي ػػػػ

ايشال ػػػػػد لػػػػػ ف ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ  راي ح ػػػػػ ؿ  إيػػػػػلراي ش ػػػػػرؼ  ايحذرم ػػػػػد  ػػػػػ  محػػػػػا ظ   دم ػػػػػؽ رايالذ  ػػػػػدل
  لرر إ را  ايدراسد ايحاي د    سرر د.ايدراس ل 

ف ايدراسػػػػػات  ػػػػػ  م ػػػػػاؿ ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ  أال بةػػػػػل ايػػػػػر ـ مػػػػػف أام ػػػػػد اػػػػػذ  ايدراسػػػػػات ر  ائ قػػػػػال إ -4
م طة ػػػػػػًا يدراسػػػػػػات أخػػػػػػرس م ػػػػػػالقد  ػػػػػػ  م ػػػػػػاؿ دراسػػػػػػ قا أف  ذػػػػػػرف  ايلاحثػػػػػػد ػػػػػػ  سػػػػػػرر د  ػػػػػػادرةل ر  مػػػػػػؿ 

 ايدراسػػػات  ػػػػ  اػػػذا ايم ػػػػاؿ   ػػػدـ رؤ ػػػػد را ش ػػػد يشمة ػػػػد اي شةػػػػ ـ  ايش ػػػؼ ايمدرسػػػػ ل يمػػػا يػػػػذيؾ مػػػف أام ػػػػدل
اي ػػػػ  سػػػػ  ـ اي ر ػػػػؿ إي قػػػػا  ػػػػ   حسػػػػ ف بمة ػػػػد  سػػػػدايدرا  ايػػػػ شةـ  ػػػػ  سػػػػرر د. ر مذػػػػف أف  ف ػػػػد   ػػػػائج اػػػػذر 

را لػػػػاع أسػػػػةرب اي شةػػػػ ـ مػػػػف خػػػػالؿ االل شػػػػاد بػػػػف طرائػػػػؽ اي ة ػػػػ ف رايحفػػػػظ اي ائمػػػػد بةػػػػل ايش ػػػػؼ اي سػػػػد ل 
لػػػػدا  ايػػػػرأ  رايم ػػػػارذد ايفشايػػػػد لػػػػ ف  م ػػػػع ايش ا ػػػػر مػػػػف  رمدرسػػػػ ف رطةلػػػػد.  ػػػػال لػػػػد  مػػػػد ر فايحػػػػرار را 

امػػػػػػػؿ ايمدرسػػػػػػػ ف رايمدرسػػػػػػػات مػػػػػػػع ايم ػػػػػػػااج ايدراسػػػػػػػ د مػػػػػػػف    ػػػػػػػ ـ م را ػػػػػػػؿ  دا  ايمدرسػػػػػػػ ف رذ ف ػػػػػػػد  ش
رايطػػػػالب لطػػػػرؽ  رلر ػػػػد حد ثػػػػد لش ػػػػدًا بػػػػف ايش ػػػػؼ رايش ػػػػاب أر ايطػػػػرد را يفػػػػاظ اي ال ػػػػد اي ػػػػ   شمػػػػؽ  ػػػػ  

 ايطالب اي مرد رايفر ل.
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 الثالثلفصؿ ا
 ل دراسةاإلطػػػػار الػػنػػظري 
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 الثالثلفصؿ ا
 ل دراسةاإلطػػػػار الػػنػػظري  

 
 

 أولا:  الينؼ المدرس :
 . مقدمة:

إيػػػػل االب  ػػػػاد أح ا ػػػػًا  ؿ ايلػػػػاحث ف  م ةػػػػرفايش ػػػػؼ حا ػػػػر  ػػػػ   ةػػػػب اي ػػػػار ل ايل ػػػػر  ح ػػػػررًا   شػػػػ     
ل  ػػػػ  م   ػػػػؿ  ػػػػ   ةػػػػب اى سػػػػاف  فسػػػػ ل راخ ةفػػػػت اآلرا  حريػػػػ  لػػػػ ف  ائػػػػؿ ل  ػػػػ   ر ػػػػزة )يػػػػرر  س( رلػػػػ ف 

مػػػػف أاػػػػـ ايظػػػػراار اال  ماب ػػػػد رايشايم ػػػػد اي ػػػػ   شػػػػا   م قػػػػا  رايش ػػػػؼ ائػػػػؿ أ ػػػػ   ػػػػفد مذ سػػػػلد )سػػػػذ  ر(. 
ف لاي رل ػػػػػػد راي   ػػػػػػئد ل يقػػػػػػا أسػػػػػػلالقا رمسػػػػػػللا قا اي فسػػػػػػ د راال  ماب ػػػػػػدل راي  ػػػػػػد  يقػػػػػػا راػػػػػػ ايم  مشػػػػػػات

ال  ر ػػػػػد لةػػػػػد  ػػػػػ  اػػػػػذا اال  ماب ػػػػػد اي ائمػػػػػد بةػػػػػل اي سػػػػػام ل رايحػػػػػرارل ر لػػػػػذ ايش ػػػػػؼ ل  ػػػػػذاي  ايم شػػػػػددة. ر 
أ ػػػػػل  م ػػػػػذةد بايم ػػػػػد  قػػػػػدد ح ػػػػػاة اي ػػػػػشربل ر حػػػػػرؿ درف    ػػػػػدايشػػػػػايـ يػػػػػـ   ػػػػػ ثر لػػػػػايش ؼل ر  ػػػػػا ا ل 

 اس  راراا ر ماسذقا. 
أ ػػػػػػارت   ػػػػػػد  رذ د لػػػػػػ ف ا طفػػػػػػاؿ رايمػػػػػػراا  فلر شػػػػػػد سػػػػػػةرؾ ايش ػػػػػػؼ مػػػػػػف أذثػػػػػػر ايم ػػػػػػذالت ايسػػػػػػة     

لػػػػ ف ايطػػػػالب  ػػػػ  ايمػػػػدارس م ار ػػػػد لايم ػػػػذالت  ة ايش ػػػػؼز ػػػػاد »بةػػػػل ايشد ػػػػد مػػػػف ايدراسػػػػات رايلحػػػػرث 
ل ذمػػػػػا أذػػػػػدت بةػػػػػل أف  شػػػػػرض ايطةلػػػػػد إيػػػػػل ايش ػػػػػؼ رايش ػػػػػابل   شػػػػػا رف م قػػػػػاايسػػػػػةرذ د ا خػػػػػرس اي ػػػػػ  

)اي ػػػػػػقر ل  «فل رأ  ػػػػػػًا مػػػػػػف ايمػػػػػػراا  ف ػػػػػػؤثر بةػػػػػػل مسػػػػػػ رس  شةػػػػػػ مقـل ر سػػػػػػلب مشا ػػػػػػاة يآللػػػػػػا  رايمػػػػػػرل 
 (.16ل ص2009

 مفيوـ الينؼ: .1
يةش ػػػػؼل يػػػػذا سػػػػرؼ    ػػػػارؿ ايلاحثػػػػد مفقػػػػـر ايش ػػػػؼ  مػػػػف اي ػػػػشب   ػػػػد ـ  شر ػػػػؼ مرحػػػػد رم فػػػػؽ بة ػػػػ  

يش ػػػػػؼ ر  ػػػػػًا يمػػػػػا ررد  ػػػػػ  ايمرسػػػػػربات ايشةم ػػػػػد رمػػػػػا  ػػػػػا ت لػػػػػ  امػػػػػف زرا ػػػػػا بػػػػػدة   مثػػػػػؿ  ػػػػػ   شر فػػػػػات 
 ة يةش ؼ.ل ثـ برض اي ظر ات ايمفسر ايدراسات

   الينؼ لغةا:. 1. 1
ب ػػػػؼ لػػػػ  ربة ػػػػ ل ر ش ػػػػؼ ب فػػػػًا ب ا ػػػػد: يػػػػـ  ر ػػػػؽ لػػػػ   قػػػػر ب  ػػػػؼل رب ػػػػؼ  ال ػػػػًا: »يش ػػػػؼ مػػػػف ا     

المػػػػ  لش ػػػػؼ ر ػػػػدة رب ػػػػب بة ػػػػ ل رأب ػػػػؼ ب فػػػػ  بة ػػػػ ل راب  ػػػػؼ ا مػػػػر: أخػػػػذ  لش ػػػػؼل رايش ػػػػؼ ل ػػػػـ 
 .(638لص1997)ايلس ا  ل « اي رف  د اير ؽ راي ش  ؼ لمش ل اي شل ر لايةـر

اير ػػػػؽ لػػػػ  راػػػػر  ػػػػد اير ػػػػؽل راب ػػػػؼ اي ػػػػ    درؽ لػػػػا مرل ر ةػػػػايخػػػػ» يسػػػػاف ايشػػػػرب أ ػػػػ :ربر  ػػػػ        
 ب ػػػػػؼراذػػػػػذا  ذةمػػػػػد  (.257لص1997)الػػػػػف م ظػػػػػررل « رايةػػػػػـر عر ػػػػػ ل راي ش  ػػػػػؼ اػػػػػر اي ةأخػػػػػذ  ل ػػػػػد
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« ذػػػػؿ سػػػػةرؾ    ػػػػمف مشػػػػا   اي ػػػػدة راي سػػػػرة راي ػػػػرل ل رايةػػػػـر راي  ر ػػػػع»  ػػػػ  ايةغػػػػد ايشرل ػػػػد   ػػػػ ر إيػػػػل 
 (. ربةل اذا ا ساس  ذرف ايش ؼ سةرذًا  شة ال ريفظ ًا.21لص1999)إلراا ـل 
 ر ػػػػػػػع إيػػػػػػػل ايذةمػػػػػػػد  Violence ػػػػػػػلف أ ػػػػػػػؿ ذةمػػػػػػػد ايش ػػػػػػػؼ  ال غػػػػػػػة اإلن  يزيػػػػػػػةأمػػػػػػػا  ػػػػػػػ          

(. Flannery,1997,p20« )اسػػػػػػػػ خداـ اي ػػػػػػػػرة»اي ػػػػػػػػ    ػػػػػػػػ ر مش ااػػػػػػػػا إيػػػػػػػػل  Violentia ايال    ػػػػػػػػد 
راػػػػذا ايمش ػػػػل  ر ػػػػب مػػػػف مش ػػػػل  لاي ػػػػرة ايطل ش ػػػػد أر ر ػػػػرة  ػػػػ   مػػػػاأ   VISيفظػػػػد م ػػػػ  د مػػػػف »راػػػػ  

  (.3ل ص2004)ب  رل  «اي رة ايح داي    ش   ( Bia)ايةفظد اى ر   د 
 راذذا  ايش ؼ مف اذا ايم حل ايةغر   ذرف    ايمغاالة    اي دةل رار  د اير ؽ.     
   لينؼ اصطالحاا:. ا2. 1

ممارسػػػػػػػد اي ػػػػػػػرة؛ » اػػػػػػػر( Wilson,1970,p22) ر ةسػػػػػػػرف  ػػػػػػػامرس ايش ػػػػػػػؼ ذمػػػػػػػا ررد  ػػػػػػػ  ؼ ػػػػػػػشر   
ب فػػػػػًال رذػػػػػػذيؾ  د  ى ػػػػػزاؿ اي ػػػػػرر لا  ػػػػػػخاص أر ايمم ةذػػػػػاتل رذػػػػػؿ  شػػػػػػؿ أر مشامةػػػػػد    ػػػػػؼ لقػػػػػػذا  شػػػػػ

 .«ايمشامةد اي    م ؿ إيل إحداث  رر  سما   أر   دخؿ    ايحر د اي خ  د 
ة م شمػػػػػػدة  ػػػػػػرب سػػػػػػةرؾ   ػػػػػػدر   ػػػػػػرد أر  مابػػػػػػد ل ػػػػػػرر  :»ل  ػػػػػػ ( 3ل ص2006 ػػػػػػ  ) ػػػػػػرجل بر  ٚ

أخػػػػر أر آخػػػػر ف أر  ػػػػرب ذا ػػػػ ل ل ػػػػذؿ ملا ػػػػر أر   ػػػػر ملا ػػػػرل أمة ػػػػ  مرا ػػػػؼ ايغ ػػػػب أر اىحلػػػػاطل 
أر ايػػػػػػػػػد اع بػػػػػػػػػف ايػػػػػػػػػذات أر اي ػػػػػػػػػ ـ ايخا ػػػػػػػػػد أر ايشامػػػػػػػػػد أر ايمم ةذػػػػػػػػػات أر اير لػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػ  اال   ػػػػػػػػػاـل أر 

 «.ايح رؿ بةل مذاسب مش  دل لد   أر ماد  أر  فس  لايطرؼ اآلخر
سةرؾ أر  شؿ   سـ لايشدرا  د   در بف  » :ل    شر فقا يةش ؼ  (16ل ص2000 )بلد ايراابل ر  دـ

خ ػاع طػرؼ آخػر  ػ  إطػار  طرؼ  ػد  ذػرف  ػردًا أر  مابػد أر طل ػد ا  ماب ػد أر دريػد لقػدؼ اسػ غالؿ را 
بال ػػد  ػػرة   ػػر م ذا ئػػد ا   ػػاد ًا را  ماب ػػًا رس اسػػ ًال ممػػا   سػػلب  ػػ  إحػػداث أ ػػرار ماد ػػد أر مش ر ػػد أر 

 إيػػل أف(ل 20ل ص2005)برلػػاد ل  ر ػػد أ ػػار«.فسػػ د يفػػرد أر  مابػػد أر طل ػػد ا  ماب ػػد أر دريػػد أخػػرس 
لػاآلخر مر ػرع ايش ػؼل سػرا   ذػؿ سػةرؾ  ش مػد بةػل اي ػد ة أر اىذػرا ل ر مذػف أف  ةحػؽ  ػرراً  »ايش ؼ ار

سػػػةرؾ أر  أ  »  (: إيػػػل أ ػػػ22ل ص2008ل 1)ايحرلػػػ  ر  ػػػ ر«. بةػػػل ايمسػػػ رس ايف ز  ػػػ  أر ايسػػػ ذرير  
 «.يفظ اً  ـ فس ًا أ ـا فشاؿ مف  رد ذ  سةطد إيل  رد آخر مما  سلب ي  ا ذس راي رر سرا  أذاف لد  ًا أ

 شػػػػػػؿ  لػػػػػػاية  ػػػػػػ  ايسػػػػػػةرؾ ايشػػػػػػدائ   »ل  ػػػػػػ :   ( إيػػػػػػل  شر فػػػػػػ8ل ص2005 م ػػػػػػؿ )اي  ػػػػػػاصل ذمػػػػػػا 
  ػػػػًا أر ماد ػػػػًا  ػػػػػ  أر ايشػػػػدرا     ر ػػػػب بة ػػػػ  إرسػػػػاؿ مػػػػؤثرات م ة ػػػػػد أر مػػػػدمرة  حػػػػدث أذس  فسػػػػ ًا أر   ز 

 «.مر ربًا ماد اً  ـايمر رع " ل رًا ذاف أـ ح را ًا أ
  فػػػػؽ اي شر فػػػػات ايسػػػػال د  ػػػػ  أف ايش ػػػػؼ اػػػػر سػػػػةرؾ إ ػػػػذا    ػػػػدر مػػػػف  ػػػػرد أر  مابػػػػدل  حػػػػر آخػػػػر 
أر آخػػػػػر فل أر  حػػػػػر ايمم ةذػػػػػاتل ر سػػػػػلب  ػػػػػررًال ر ػػػػػد  ذػػػػػرف لػػػػػد  ًا أر  فسػػػػػ ًا أر يفظ ػػػػػًا. رمػػػػػف خػػػػػالؿ 

ذػػػػؿ  شػػػػؿ أر  ػػػػرؿ أر سػػػػةرؾ   سػػػػـ لاي سػػػػرة رايشػػػػدراف   ػػػػدر بػػػػف  ػػػػرد  » ػػػػ  ل  ػػػػ  ذيػػػػؾ  ػػػػلف ايلاحثػػػػد  شر  
أر  مابػػػػدل ل ػػػػررة م شمػػػػػدةل ر ػػػػؤد  إيػػػػػل إيحػػػػاؽ اي ػػػػرر لا  ػػػػػخاص سػػػػرا  أذػػػػػاف اػػػػذا اي ػػػػػرر)لد  ًا 

 «.أـ  فس ًا أـ يفظ ًال أـ  د ايمم ةذات(
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 الينؼ ف  المدارس:مفيـو . 2
 ر سػػػػػ خدـ ل ػػػػػد ربةػػػػػـ اال  مػػػػاعل ربةػػػػػـ ايػػػػػ فسل سػػػػ شمؿ مفقػػػػػـر ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ   ػػػػ  م ػػػػػاالت اي ر 

ير ػػػػػؼ م مربػػػػػد مػػػػػف ا  شػػػػػاؿ را حػػػػػداث رايسػػػػػةرذ اتل  ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ ايلػػػػػاحثرف رايخلػػػػػرا  يفػػػػػظ 
أف ايش ػػػػؼ »  ق ػػػػاؾ مػػػػف  ػػػػرسل رم ايػػػػ  ايش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ ريذػػػػ قـ يػػػػـ   ػػػػةرا إيػػػػل إ مػػػػاع حػػػػرؿ طل شػػػػد 

  ػػػػرسل  مػػػػا  ي ػػػػ   حػػػػدث  ػػػػ  ايمدرسػػػػدلايمدرسػػػػ    ػػػػب   اسػػػػ  مػػػػف خػػػػالؿ  م ػػػػع ايسػػػػةرذ ات ايشدرا  ػػػػد ا
  ػػػػػػاس ايش ػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػ    ػػػػػػب أف  ػػػػػػ ـ مػػػػػػف خػػػػػػالؿ  م ػػػػػػع ايسػػػػػػةرذ ات اي ػػػػػػ   ػػػػػػؤد  إيػػػػػػل آخػػػػػػررفل أف 

 (.62ل ص2010)ايدربافل  «اب  اؿ ر ررح   ط
ذيػػػػػؾ ايسػػػػػةرؾ ايشػػػػدرا   ايػػػػػذ   حػػػػػدث مػػػػػف لشػػػػػض  »إيػػػػػل أف ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػ  اػػػػػرايل ػػػػػر  ر  ػػػػ ر 

 ػػػػػا  لشػػػػػض مشةمػػػػػ قـ  ػػػػػ  ايمدرسػػػػػد أر ح ػػػػػل   ػػػػػا  ايمػػػػػد ر   أـايطػػػػػالب سػػػػػرا    ػػػػػا  لش ػػػػػقـ ايػػػػػلشض 
 (.30ل ص2004)ايل ر ل  « فس  أر   ا  ا درات رايمشدات ايمدرس د أر ايملا  

اسػػػػػػ خداـ ية ػػػػػػرة أر اي قد ػػػػػػد لقػػػػػػا ذممارسػػػػػػد سػػػػػػةرذ د  ة ػػػػػػ  » أ ػػػػػػ  (10: 2009)ايخطػػػػػػال ل  ر شر  ػػػػػػ 
ايفشػػػػؿ ايملا ػػػػر أر   ػػػػر ايملا ػػػػرل  إي قػػػػا ايطايػػػػب حػػػػ ف  را ػػػػ  لمر ػػػػؼ   ػػػػشر   ػػػػ  لش ػػػػز ل ر  خػػػػذ  ػػػػررة

 .«تايماد  رايةفظ  رايرمز  لقدؼ إيحاؽ اي رر لاآلخر ف أر لايمث را
يغػػػػػػد  خاطػػػػػػب لد ةػػػػػػدل راػػػػػػر إيحػػػػػػاؽ  »   ػػػػػػ لل( 4ل ص2004 ل)ايز ػػػػػػا  رمخ ػػػػػػارربر  ػػػػػػ  ذػػػػػػؿ مػػػػػػف 

رمػػػػػف   ػػػػػع بةػػػػػ قـ   ػػػػػ رذرف  ػػػػػ  ذػػػػػر قـ    م ػػػػػز لذػػػػػرف ممارسػػػػػ  ر أذس لػػػػػاي فس أر ايغ ػػػػػر أر ايمم ةذػػػػػاتل 
 . «بةل أف  مارس داخؿ أر خارج ايمؤسسد اي شة م د طرا ًا  ابةد    ايشمة د اي شة م دلأ

بةػػػػػل   ػػػػػاس    شػػػػػد   »إيػػػػػل أف ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ  (2ل ص2004) ػػػػػشبل ر ػػػػػ   فػػػػػس اال  ػػػػػا    ػػػػػ ر 
  «. ظاـ ايمؤسسد ايمدرس د رخرؽ ية رابد ايم لشد    ايح اة اال  ماب د

ايسػػػػةرؾ   ػػػػمؿ اى ػػػػذا  اي سػػػػد  أر اىسػػػػا ة اي فسػػػػ د أر أ مػػػػاط ا رم ػػػػد أر  قر ػػػػد مػػػػف » ذمػػػػا أ ػػػػ 
االسػػػػػػػػ غالؿ اال   ػػػػػػػػاد  أر إ ػػػػػػػػالؼ ايمم ةذػػػػػػػػات اي ػػػػػػػػ    ػػػػػػػػـر لقػػػػػػػػا لشػػػػػػػػض ايطةلػػػػػػػػد  ػػػػػػػػد زمالئقػػػػػػػػـ أر 

 (.99ل ص2007)ايحرامدةل« مدرس قـ أر االب دا  بةل  را  ف اي امشد رمم ةذا قا
 ػػؤثر بةػػل  ايػػذ  لػػرؿ ا  ماب ػػال م مػػرع ايسػػةرؾ   ػػر ايم»را ػػاؾ مػػف  شػػرؼ ايش ػػؼ ايمدرسػػ  ل  ػػ :  
ايشػػاـ يةمدرسػػدل ر ػػؤد  إيػػل   ػػائج سػػػةل د لخ ػػرص اي ح ػػ ؿ ايدراسػػ ل ر حػػدد  ػػ  ايش ػػؼ ايمػػػاد   اي ظػػاـ

بةػػػل مم ةذػػػات ايمدرسػػػد أر ايغ ػػػرل راي خر ػػػب داخػػػؿ ايمػػػدارسل رايذ الػػػد بةػػػل  رايسػػػطر ذاي ػػػرب رايم ػػػا رة
يسػػػػالح رايش ػػػػؼ ايمش ػػػػر  ذايسػػػػب راي ػػػػ ـ رايسػػػػخر د راال  حػػػػار رحمػػػػؿ ا راي  ػػػػؿ ي  سػػػػ ااي ػػػػدراف راالب ػػػػدا  

ثارة ايفر ل  (.17ل ص2007)ب رردل  «ايدراسد ل  ساـ راالس قزا  رايش  اف را 
  ػػػػػػدر بػػػػػػف ايطايػػػػػػب سػػػػػػةرؾ بػػػػػػدرا   لػػػػػػاي رؿ أ ػػػػػػ  ايش ػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػ  رممػػػػػػا   ػػػػػػدـ  مذػػػػػػف  شر ػػػػػػؼ 

رايش ػػػػؼ  ةفظػػػػ ايايش ػػػػؼ ر  ر ذػػػػرف مر قػػػػًا  حػػػػر طةلػػػػد آخػػػػر ف أر  حػػػػر ايمػػػػدرس ر  ػػػػمؿ ايش ػػػػؼ اي سػػػػد 
ذايذ الػػػػػػػد بةػػػػػػػل اي ػػػػػػػدراف رسػػػػػػػر د ا  قػػػػػػػزة ر حطػػػػػػػ ـ  اي فسػػػػػػػ ل ر ػػػػػػػد  ذػػػػػػػرف مر قػػػػػػػًا  حػػػػػػػر ايمم ةذػػػػػػػات

 .مم ةذات ايمدرسد
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 . المفاىيـ الم ي قة بالينؼ:3
 ال  مذف دراسد ظاارة ايش ؼ درف اى ارة إيل ايم غ رات ايم داخةد مش  ر ذذر م قا اآل  :     
 . الينؼ واليدواف:1.3
راػػػػػذا  ػػػػػ  أحػػػػػراؿ ذث ػػػػػرةل ر سػػػػػ خدـ ايمفقرمػػػػػاف بةػػػػػل أ قمػػػػػا م راد ػػػػػافل  لط ايش ػػػػػؼ لايشػػػػػدراف  ػػػػػر       

اي ا ػػػػػب اي  ػػػػػط  ايش ػػػػػؼ اػػػػػر(ل أف  91ل ص9111حةمػػػػػ ل )مػػػػػا أذد ػػػػػ  اي شر فػػػػػات اآل  ػػػػػد: ح ػػػػػث  ػػػػػرس 
مػػػػف ايشدرا  ػػػػدل ر ػػػػ  اػػػػذ  ايحايػػػػد   ف ػػػػر ايشدرا  ػػػػد  ػػػػر حد مذاةػػػػد  ػػػػ   ػػػػد قا را   احقػػػػا يذػػػػؿ ايحػػػػدردل 

 ذثػػػر اي ػػػاس  ر شػػػًا يقػػػال راػػػ    خػػػذ طالشػػػًا رمز ػػػًا بةػػػل  ػػػذؿ سػػػةرؾ  ػػػا  ل أر  ػػػد   خػػػذ  مفا ئػػػد ح ػػػل
 . طالع اي ر ر اير رد  ايشاـل ر ف   اال طقاد د

سػػػػػػػةرؾ   ػػػػػػػدر  ايفػػػػػػػرد يفظ ػػػػػػػًا أر لػػػػػػػد  ًا أر إيػػػػػػػل أف ايشػػػػػػػدراف (ل 120ل ص1999)مخ ػػػػػػػارل ر  ػػػػػػػ ر     
ا ػػػػػطًا أر سػػػػػػةل ًال ر  ر ػػػػػػب بةػػػػػػل اػػػػػػذا ايسػػػػػػةرؾ ماد ػػػػػًال  ػػػػػػر حًا أر  ػػػػػػم  ًال ملا ػػػػػػرًا أر   ػػػػػػر ملا ػػػػػػرل  

 .إيحاؽ أذس لد   أر ماد  أر   ص ية خص  فس   احب ايسةرؾل أر يآلخر ف
 يةسةرؾ ايشدرا  .  ايش ؼ رايشدراف م رالطاف إذ أف ايش ؼ ار لمثالد  قا د ايمطاؼ

 . الينؼ والغضب:2.3
 ػػػػػػ  ـ ب ػػػػػػ  ايذث ػػػػػػر مػػػػػػف اآلثػػػػػػار  ر ػػػػػػد بال ػػػػػػد لػػػػػػ ف ايش ػػػػػػؼ رايغ ػػػػػػبل إذ إف )ايغ ػػػػػػب ايزائػػػػػػد       

ايسػػػػػػةل د خا ػػػػػػد بةػػػػػػل اي را ػػػػػػؽ اي خ ػػػػػػ ل را سػػػػػػر  راال  مػػػػػػاب ل رايدراسػػػػػػ  رايػػػػػػرظ ف  يةفػػػػػػردل ر شػػػػػػد 
ايش ػػػػػؼ مظقػػػػػرًا مػػػػػف مظػػػػػاار اي شل ػػػػػر بػػػػػف ايغ ػػػػػبل  ايغ ػػػػػب  مثػػػػػؿ م ػػػػػذةد لػػػػػ ف طػػػػػر  ف   ػػػػػع ب ػػػػػد 

م ػػػػػابر  أحػػػػػداما اي مػػػػػع يم ػػػػػابر ايغ ػػػػػبل ر  ػػػػػع ايش ػػػػػؼ بةػػػػػل ايطػػػػػرؼ اآلخػػػػػر إذ  ػػػػػ ـ اي شل ػػػػػر بػػػػػف
ايغ ػػػػػب  ػػػػػ   ػػػػػررة ب ػػػػػؼل ر ػػػػػدم ر ربػػػػػدرافل  ػػػػػ  حػػػػػ ف   رسػػػػػط ايطػػػػػر  ف اي ػػػػػغط ايمش ػػػػػدؿ يم ػػػػػابر 

 (. 16ل ص1999ايغ ب( )حةم ل 
رايغ ػػػػػػب اػػػػػػر ا فشػػػػػػاؿ سػػػػػػ     ػػػػػػاحل  ر لػػػػػػد  ػػػػػػ  االب ػػػػػػدا  راى ػػػػػػذا  راي ػػػػػػدم ر را  ػػػػػػزاؿ اي ػػػػػػرر      

فشاال ػػػػػػػ  ر سػػػػػػػ طر (.  ػػػػػػػايفرد ايػػػػػػػذ   غ ػػػػػػػب  ػػػػػػػزداد ا 31ل ص2003لػػػػػػػاآلخر ف أر لايػػػػػػػذات )اي ػػػػػػػقر ل 
بة ػػػػػػ ل ر لػػػػػػدأ  ػػػػػػ   فر ػػػػػػة اػػػػػػذ  اال فشػػػػػػاالت  ػػػػػػ   ػػػػػػرر ب ػػػػػػؼ مخ ةفػػػػػػدل  ػػػػػػايش ؼ مرا ػػػػػػؽ يةغ ػػػػػػب  ػػػػػػ  
لشػػػػض ا ح ػػػػاف. ربة ػػػػ   مذػػػػف اي ػػػػرؿ إف  ايغ ػػػػب   حػػػػرؿ ب ػػػػد   طػػػػد مش  ػػػػد إيػػػػل ب ػػػػؼل  ػػػػ  محاريػػػػد 

 مف ا  راد إيل  فر ة اذا ايغ ب    ا   ا  اي    ذرف م در   لقـ.
  الينؼ واإليذاء:. 3.3
 شػػػػػد اى ػػػػػذا   ػػػػػذاًل مػػػػػف ا  ػػػػػذاؿ ايسػػػػػةرذ د ايملػػػػػاية   قػػػػػا يخرر ػػػػػ  بػػػػػف حػػػػػدرد اي ػػػػػلط يمفقػػػػػـر      

ايشػػػػػدراف ايراسػػػػػعل راي ػػػػػ     ػػػػػل لػػػػػ ف  س ػػػػػخر  ايفػػػػػرد اػػػػػذا ايسػػػػػةرؾ  اػػػػػداؼ حم ػػػػػدة  لػػػػػرز  ػػػػػ  اي  ػػػػػاط 
إيػػػػل ايل  ػػػػا  يةفػػػػرد أر ي رذ ػػػػد ذا ػػػػ ل أر يمحاريػػػػد إزايػػػػد ايظػػػػررؼ رايشرائػػػػؽ اي ػػػػ   ػػػػد  شر ػػػػ  بػػػػف اير ػػػػرؿ 
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ا مػػػػػف ايػػػػػذا   أر   ػػػػػر  مػػػػػف ا مػػػػػرر را اػػػػػداؼ اي ػػػػػ   طمػػػػػ  ايفػػػػػرد إيػػػػػل  ح   قػػػػػا  ػػػػػ  إطػػػػػار ايمشػػػػػا  ر 
 (.83ل ص1982اال  ماب د )اير اب ل 

راى ػػػػذا   ش ػػػػ  اىسػػػػا ة ذمفقػػػػـر بػػػػاـ ر ػػػػامؿ ي م ػػػػع أ ػػػػراع اىسػػػػا ة ايلد  ػػػػد راي فسػػػػ د را خال  ػػػػد      
 رت  ػػػ  سػػػةرؾ مشػػػ ف اب لػػػر اػػػذا ايسػػػةرؾ  ػػػاذًا ر  ػػػر ر  راػػػا. اى ػػػذا  اػػػر أحػػػد اي ػػػفات اي ػػػ  إذا  ػػػرا

 (.47ل ص2008سر  ربدرا  ل رسةرذًا ب  فًا )اي  ربل 
 أر ايةفظػػػػػػ  أر اي  سػػػػػػ ل أر ايلػػػػػػد   اى ػػػػػػذا  مػػػػػػف م  ربػػػػػػد ر شػػػػػػر ؼ اىسػػػػػػا ة بةػػػػػػل أ قػػػػػػا:  ػػػػػػررة     

 دلمش  ػػػػػػ أ شػػػػػػاؿ بػػػػػػف االم  ػػػػػػاع أر ايإ  ػػػػػػاف بةػػػػػػل آخػػػػػػر طػػػػػػرؼ ى لػػػػػػار طػػػػػػرؼ  مارسػػػػػػقا اي ػػػػػػ  اي فسػػػػػػ 
 ربا  ػػػػ ل ايسػػػػ   إيػػػػل مرذػػػػؿ طػػػػرؼ ربا ػػػػد إامػػػػاؿ أر اي فسػػػػ د أر ايلد  ػػػػد اي را ػػػػب لشػػػػض    ػػػػمف راػػػػل

 ايم ػػػػػػاـ  ػػػػػػ  ايلد  ػػػػػػد اي را ػػػػػػب بةػػػػػػل   ػػػػػػط     ػػػػػػر ايش ػػػػػػؼ أف إذ ايمسػػػػػػفل ايرايػػػػػػد أر اي ػػػػػػغ ر ذػػػػػػااللف
 (.83ل ص2006 ايخري ل) ح  ئذ ب    ا  د  ذرف  فس د أ رار إيل  ؤد   د أ   ل   د   ل ا رؿ
 أر اي سػػػػػد  راذػػػػػذا   ػػػػػد ايلاحثػػػػػد أف اى ػػػػػذا  اػػػػػر اػػػػػدؼ يةش ػػػػػؼ   ػػػػػ   قػػػػػدؼ إيػػػػػل إ  ػػػػػاع اى ػػػػػذا      

اي فسػػػػ  لػػػػاآلخر فل أر لايػػػػذاتل  ش ػػػػدما   ػػػػـر  ػػػػرد مػػػػا لػػػػايش ؼ  ل ػػػػ   قػػػػدؼ إيػػػػل  أر ايةفظػػػػ  أر اي  سػػػػ ل
 إ  اع اى ذا  لذا   أر لاآلخر ف سرا    مف اذا ايفشؿ أ رارا  ماد د أـ مش ر د.

 : الينؼفات .  صني4
 خ ةػػػػػػؼ   ػػػػػػ  فات ايش ػػػػػػؼ ذث ػػػػػػرًا  ػػػػػػ  طل ش قػػػػػػال ر ر ػػػػػػع اػػػػػػذا االخػػػػػػ الؼ إيػػػػػػل  ػػػػػػشرلد  شر ػػػػػػؼ      

ايش ػػػػػػؼل ممػػػػػػا  شػػػػػػؿ ايلػػػػػػاحث ف   م ةػػػػػػرف ل شر فػػػػػػ  مػػػػػػف خػػػػػػالؿ   ػػػػػػ  فا   ايم  ربػػػػػػدل  ػػػػػػلشض ايلػػػػػػاحث ف 
  ػػػػػػ ف  مػػػػػػف ح ػػػػػػث ايطر  ػػػػػػدل رلش ػػػػػػقـ اآلخػػػػػػر مػػػػػػف ح ػػػػػػث ا سػػػػػػةربل ي  ػػػػػػ ف  أخػػػػػػررف مػػػػػػف ح ػػػػػػث 

ال  خ ةػػػػػؼ  ػػػػػ  ماا  ػػػػػ  رأ ػػػػػذاي  بػػػػػف  ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ ر مػػػػػف ح ػػػػػث  رد  ػػػػػ  ر ماب  ػػػػػ  ايم ػػػػػررب د أر 
ل ملا ػػػػػػرًا أر أر   سػػػػػػ اً    ػػػػػػد  ذػػػػػػرف ب فػػػػػػًا  سػػػػػػد ًا أر يفظ ػػػػػػًا أر  فسػػػػػػ ًا أر رمز ػػػػػػاً ل ايش ػػػػػػؼ ل ػػػػػػفد بامػػػػػػد

ر ػػػػػػد  ذػػػػػػرف ب فػػػػػػًا  رد ػػػػػػًا أر  مش ػػػػػػًا رم ػػػػػػرربًا أر   ػػػػػػر م ػػػػػػررعل لاى ػػػػػػا د إيػػػػػػل ذيػػػػػػؾل  اً   ػػػػػػر ملا ػػػػػػر 
ر  مػػػػا  ةػػػػ  بػػػػرض  ػػػػ  ايمؤسسػػػػات اي رلر ػػػػد ل ػػػػفد بامػػػػد أ ػػػػراع أخػػػػرس مػػػػف ايش ػػػػؼ  ةلػػػػدايط ظقػػػػر يػػػػدس 

 يقا بةل اي حر اآل  :
 الينؼ مف حيث الطريقة: .1.4

  الينؼ الجسدي: .1.1.4
ال  ر ػػػػػػد اخػػػػػػ الؼ ذل ػػػػػػر  ػػػػػػ  اي شر فػػػػػػات اي ػػػػػػ  أررداػػػػػػا ايلػػػػػػاحثرف يةش ػػػػػػؼ اي سػػػػػػد ل  قػػػػػػر مفقػػػػػػـر      

 ػػػػػ   فسػػػػػ ر . رمػػػػػف لػػػػػ ف اي فسػػػػػ رات يةش ػػػػػؼ اي سػػػػػد  أ ػػػػػ  را ػػػػػ  يػػػػػدس اي م ػػػػػعل رال  ػػػػػؤد  إيػػػػػل يػػػػػلس 
مػػػػػا  ػػػػػد  ػػػػػػؤذ   ذػػػػػػؿ »راػػػػػر (.(Muro-Ruiz-,2002,p109 «اسػػػػػ شماؿ اي ػػػػػرة اي سػػػػػد د  ػػػػػػد اآلخػػػػػر»

 (.13ل ص2010)ر ػػػػػػػرافل « اي سػػػػػػد ر  ػػػػػػر      ػػػػػػػد  شر ػػػػػػ  يةش ػػػػػػػؼل مقمػػػػػػا ذا ػػػػػػت در ػػػػػػػد اي ػػػػػػرر
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اي ػػػػػػػرة  اي سػػػػػػػد د اي اسػػػػػػػ د ( ل  ػػػػػػػ : ايفشػػػػػػػؿ أر ايمشامةػػػػػػػد  اي ػػػػػػػ   سػػػػػػػ شمؿ McIntyreمسػػػػػػػة   ر)  ر  ػػػػػػػف
  (.McIntyre,2000,p132)رايمؤذ د 

اػػػػػر أ   شػػػػػؿ   ػػػػػ ج ب ػػػػػػ  إيحػػػػػاؽ إ ػػػػػالد أر أذس لػػػػػد   ل ػػػػػذؿ م شمػػػػػد  حػػػػػػد » رايش ػػػػػؼ اي سػػػػػد      
ايػػػػػد عل اي شثػػػػػرل »: ايش ػػػػػؼ اي سػػػػػد    ػػػػػمف ر  .(Wallace,2002.p31)«ا  ػػػػػراد مػػػػػف  لػػػػػؿ  ػػػػػرد آخػػػػػر

 )ح ػػػػرل سػػػػذ فل أر شماؿ أداة ى ػػػػذا   ػػػػخص مػػػػااسػػػػ شماؿ اي ػػػػرة  خػػػػذ  ػػػػ   مػػػػف ايطػػػػرؼ ا خػػػػرل اسػػػػ 
  (.Benbenishty & Astor,2005,p26)«أداة أخرس( أ 

ل  قػػػػ  م ػػػػذةد م ف ػػػػ د رمةحرظػػػػاً  راسػػػػشاً  ا   ػػػػاراً  ظػػػػاارة ايش ػػػػؼ اي سػػػػد      ػػػػر  ػػػػ  ايمػػػػدارسإف      
ا  ػػػػ  مخ ةػػػػؼ أ حػػػػا  ايشػػػػايـل  ايمػػػػدارس بةػػػػل مخ ةػػػػؼ أ رابقػػػػا رأماذ قػػػػال  ػػػػد  شػػػػا   مػػػػف ر ػػػػرد مثػػػػؿ اػػػػذ

( ا   ػػػػػػار ايش ػػػػػػؼ  ػػػػػػ  DeWetر ػػػػػػد أذػػػػػػدت ايدراسػػػػػػد اي ػػػػػػ   ػػػػػػاـ لقػػػػػػا د  ر ػػػػػػت ). اي ػػػػػػرع مػػػػػػف ايش ػػػػػػؼ
%( رلةػػػػػػة 3,8   ػػػػػػار ايش ػػػػػػؼ مػػػػػػف ايطةلػػػػػػد   ػػػػػػا  مشةمػػػػػػ قـ  سػػػػػػلد )الةػػػػػػة  » ايمػػػػػػدارس ايثا ر ػػػػػػدل ح ػػػػػػث

ايسػػػػػػػػال د  (12ػ )%( رذيػػػػػػػػؾ خػػػػػػػػالؿ اي ػػػػػػػػقرر ايػػػػػػػػ6,25ا   ػػػػػػػػار ايش ػػػػػػػػؼ لػػػػػػػػ ف ايطةلػػػػػػػػد أ فسػػػػػػػػقـ  سػػػػػػػػلد )
 (. (De. Wet, 2003, p102«يدراس  
 ػػػػػػػد أف ا طفػػػػػػػاؿ بةػػػػػػػل مخ ةػػػػػػػؼ أبمػػػػػػػاراـ رلغػػػػػػػض اي ظػػػػػػػر بػػػػػػػف   سػػػػػػػقـل   شر ػػػػػػػرف ر رذػػػػػػػذيؾ      

اػػػػذا اي ػػػػػرع مػػػػف  أذثػػػػػر أ ػػػػػراع    ػػػػ اؼ رأ ػػػػػذاؿ مخ ةفػػػػد مػػػػػف ايش ػػػػؼ اي سػػػػػد  داخػػػػػؿ مدارسػػػػقـ. ر شػػػػػد  
ر ػػػػد   ػػػػرؾ اػػػػذا اي ػػػػرع  »بة ػػػػ .  سإذا  ػػػػحل   ػػػػررح أر ذسػػػػرر   ػػػػ ب ايمش ػػػػد رالسػػػػ ماايش ػػػػؼ خطػػػػررة 

مػػػػػػا أف ممارسػػػػػػد ايش ػػػػػػؼ ل ذ سػػػػػػد د بةػػػػػػل اي ػػػػػػخص "اي ػػػػػػح د" اً يش ػػػػػػؼ اػػػػػػذا ايش ػػػػػػؼ   ػػػػػػرؾ آثػػػػػػار مػػػػػػف ا
  (.60ل ص2002 )لف  اسم ل «اي سد  بةل  خص  د  ؤد  إيل اي  ؿ

  الينؼ ال فظ : .2.1.4
ل  رسػػػػ ةد ايش ػػػػؼ ا ػػػػا اػػػػ  ايذػػػػالـ رذػػػػايش ؼ ايلػػػػد    قػػػػدؼ اػػػػذا اي ػػػػرع مػػػػف  ايةفػػػػظ   ػػػػع مػػػػف خػػػػالؿ     

بةػػػػػل ح ػػػػػرؽ اآلخػػػػػر ف لل ػػػػػذائقـ بػػػػػف طر ػػػػػؽ ايذػػػػػالـ را يفػػػػػاظ ايغة ظػػػػػد اي ال ػػػػػدل اي شػػػػػد  » ايش ػػػػػؼ إيػػػػػل
  شػػػػػػرض أ ةػػػػػػب ا طفػػػػػػاؿ  »ؾ (. ذػػػػػػذي2ل ص1997)ايطػػػػػػاارل  «ربػػػػػػادة مػػػػػػا  سػػػػػػلؽ ايش ػػػػػػؼ اي سػػػػػػد 

لغػػػػػػػػض اي ظػػػػػػػػر بػػػػػػػػف أبمػػػػػػػػاراـ ر  سػػػػػػػػقـل   ػػػػػػػػ اؼ رأ ػػػػػػػػذاؿ مخ ةفػػػػػػػػد مػػػػػػػػف ايش ػػػػػػػػؼ ايةفظػػػػػػػػ  داخػػػػػػػػؿ 
ػػػػػ ـ رايسػػػػػخر د راي قد ػػػػػدل ر ايلػػػػػاً ر  ػػػػػؼ اػػػػػذا اي ػػػػػرع مػػػػػف ايش ػػػػػؼ ب ػػػػػد حػػػػػدرد اي مدارسػػػػػقـل مػػػػػا  ذػػػػػالـل ذاي  

ثػػػػػؿ أذثػػػػػر ا  ػػػػػراع ا   ػػػػػاراً ر  را ػػػػػؽ اػػػػػذا ايذػػػػػالـ مظػػػػػاار   ػػػػػب ر قد ػػػػػدل  )سػػػػػم رةل  « ػػػػػ  ايم  مشػػػػػات  م 
 (.87ل ص2011
 الينؼ الرمزي:  .3.1.4
ايػذ   ل رذيػؾ ية ػدرة اي ػ    م ػع لقػا ايفػرد(ايش ؼ اي سةط ) » سم  بةما  اي فس اذا اي رع مف ايش ؼ      

ار م در اذا اي رع مػف ايش ػؼل رايم مثةػد  ػ  اسػ خداـ طػرؽ رمز ػد  حػدث   ػائج  فسػ د رب ة ػد را  ماب ػد 
سػةرؾ  رمػز إيػل  »ل  ػ :  (8ل ص2002)ايشػا زل   ر شر   (.12ل ص2006)ايمط ر ل  «يدس ايمر   إي  

زبػػػػاج مػػػػف خػػػػالؿ االسػػػػ قزا   ح  ػػػػر اآلخػػػػر ف أر اسػػػػ فزازاـ ذاالم  ػػػػاع بػػػػف رد ايسػػػػالـ أر   ااػػػػؿ ايفػػػػرد راى
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 ر ػػػد اػػػذا اي ػػػرع مػػػف ايش ػػػؼ  ػػػ   م ػػػع ايمؤسسػػػات  .«رايسػػػخر د مػػػف خػػػالؿ ايحرذػػػات أر اي ظػػػرات ر  راػػػا
 ػػػػزاؿ  سػػػػرد مشظػػػػـ  مػػػػااي رلر ػػػػدل رسػػػػلب  ػػػػ رع اػػػػذا ايش ػػػػؼ مػػػػر لط ل ػػػػذؿ بػػػػاـ لايمش  ػػػػدات اي رلر ػػػػد اي ػػػػ  

اي رلػػر   ذػػرف أذثػػر  شاي ػػد إذا   ػػم ف اي  ػػد   ػػرس اي ػػائمرف بةػػل ايشمة ػػد اي شة م ػػد أف اي ظػػاـ إذايم  مشػػاتل 
 راي قد د راىحلاط راي  ر  ل ذما  مارس اذا اي رع مف ايش ؼ مف  لؿ اي الم ذ أ فسقـ  د زمالئقـ.

  :الينؼ النفس  .4.1.4
ا  شػػػػػػػاؿ اي ػػػػػػػ   قػػػػػػػدؼ إيػػػػػػػل إ لػػػػػػػار اآلخػػػػػػػر ف بةػػػػػػػل  ل ػػػػػػػ  مرا ػػػػػػػؼ أر »   ػػػػػػػد لػػػػػػػايش ؼ اي فسػػػػػػػ       

ر  ػػػػػػػػػف  (. 16ل ص1997)اي  ػػػػػػػػػرل «  ئؿ لش ػػػػػػػػػدة بػػػػػػػػػف طػػػػػػػػػرؽ اى  ػػػػػػػػػاعا  ااػػػػػػػػػات أر ملػػػػػػػػػادئ لرسػػػػػػػػػا
 »ر   ػػػػػػػػػػمف ل«اي سػػػػػػػػػػرة ايشاطف ػػػػػػػػػػد » ل  ػػػػػػػػػػ  Benbenishty,Astor,2005,p81)ل ل  ػػػػػػػػػػ   رأسػػػػػػػػػػ رر)

. رمػػػػػػف « ال    ػػػػػػزأ مػػػػػػف حة ػػػػػػد ايش ػػػػػػؼ اي سػػػػػػد  اً  ػػػػػػز  د  اىاا ػػػػػػد ايذالم ػػػػػػدل اىذالؿل اي قد ػػػػػػد رايػػػػػػذ   شػػػػػػ
رؼ اػػػػػداـ أر مقػػػػػ فل  مذػػػػػف أف  سػػػػػلب أذس بػػػػػاطف  أر   ػػػػػ أ    »( Breetلر ػػػػػت)د    اح ػػػػػد أخػػػػػرس  شػػػػػ
ر مذػػػػػػػػف أف    ػػػػػػػػمف ايش ػػػػػػػػؼ اي فسػػػػػػػػ  ايشد ػػػػػػػػد مػػػػػػػػف  (.(Breet,et,al,2010,p515 « فسػػػػػػػػ  ية ػػػػػػػػح د
ذالؿ را  خ ا ػػػػػػػد ايث ػػػػػػػدل االل ػػػػػػػزازل إ  ػػػػػػػاع ايطايػػػػػػػب طةلػػػػػػػد آخػػػػػػػر ف لذراا ػػػػػػػد اي ػػػػػػػح دل  » ا  ػػػػػػػذاؿ مثػػػػػػػؿ

اا ػػػػػد  ػػػػػخص مػػػػػال رم ادا ػػػػػ  ل سػػػػػما  سػػػػػػ ئدل   ػػػػػر اى ػػػػػر اي ػػػػػح دل   ,Jacobs «ابات رايذ الػػػػػاتا 

2012,p93).)   ر شػػػػػد ايش ػػػػػؼ اي فسػػػػػ  أذثػػػػػر أ ػػػػػراع ايش ػػػػػؼ  ػػػػػشرلد  ػػػػػ  اي  ػػػػػاس راي حد ػػػػػد ر  لػػػػػع آثػػػػػار
ر ػػػػػ ـ مػػػػػف خػػػػػالؿ اي  ػػػػػاـ لشمػػػػػؿ مشػػػػػ فل أر االم  ػػػػػاع بػػػػػف اي  ػػػػػاـ لػػػػػ ل راػػػػػذا »ايم رسػػػػػطد رايلش ػػػػػدة ايمػػػػػدسل

 شػػػػاؿ بةػػػػل  ػػػػد  ػػػػخص ر ػػػػؽ م ػػػػا  س م  مش ػػػػد رمشر ػػػػد بةم ػػػػد ية ػػػػرر اي فسػػػػ ل ر ػػػػد  حػػػػدث  ةػػػػؾ ا 
أر م مربػػػػػد مػػػػػف ا  ػػػػػخاصل ايػػػػػذ ف  م ةذػػػػػرف اي ػػػػػرة رايسػػػػػ طرة ي شػػػػػؿ ايفػػػػػرد م  ػػػػػررًال مػػػػػا  ػػػػػؤثر بةػػػػػل 

 (.Redcross, 2002,p53)« رظائف  ايسةرذ دل راير دا  دل رايذا  دل راي سد د
   الحرماف واإلىماؿ: .5.1.4
 Free Onlineل2011)   ر  ػػػػػػػت  ػػػػػػػ ر ايحرمػػػػػػػاف طل ػػػػػػػًا ية ػػػػػػػامرس ايم ػػػػػػػا   بةػػػػػػػل اى     

Dictionary :)«أمػػػػػػػالؾ أخػػػػػػػذ ) إيػػػػػػػل حايػػػػػػػد ايفا ػػػػػػػد ايحػػػػػػػادة أر اي ػػػػػػػرر. ر   ػػػػػػػمف مفقػػػػػػػـر ايحرمػػػػػػػاف
مػػػػف امػػػػ الؾ  ػػػػ  ل ر  ػػػػ ر ذةمػػػػد ايحرمػػػػاف أ  ػػػػًا إيػػػػل  ػػػػدارر ا ر ػػػػاع   ل إ ػػػػا د إيػػػػل م شػػػػاي ػػػػخص

ل ر ػػػػػ  قمةر ل   اي ػػػػػاسأ   ػػػػػ   أر أ   ػػػػػخص    ااةػػػػػ » امػػػػػاؿ    ػػػػػ ر إيػػػػػلإأمػػػػػا ذةمػػػػػد  .«اال  ماب ػػػػػد
رمػػػػػػػػػف اي را ػػػػػػػػب اي ػػػػػػػػػ  اذ  ػػػػػػػػػفت مػػػػػػػػػف  لػػػػػػػػػؿ . (Jacobs,2012.p97) «لػػػػػػػػػ  االا مػػػػػػػػػاـ  ةةػػػػػػػػرف مػػػػػػػػػف ر 

اسػػػػ ث ا  ايطػػػػالب طايلػػػػًا أخػػػػر مػػػػػف  »ايلػػػػاحث ف راي ػػػػ   مذػػػػف   ػػػػ  فقا  حػػػػت  ائمػػػػد ايحرمػػػػاف راىامػػػػاؿ 
اىامػػػػػػػػاؿ مػػػػػػػػف ر ايم اطشػػػػػػػػد أر اي  ااػػػػػػػػؿ »رأ  ػػػػػػػػًا . (Breet.et.al.,2010.p517) « ائمػػػػػػػػد ا  ػػػػػػػػد ا 
ذػػػػػذيؾ م ػػػػػػذةد اي ػػػػػػدر س ايمم ػػػػػاز ربةػػػػػػل ايػػػػػػر ـ  ». Neser.et.al.,2004,p14)) « لػػػػػؿ  ػػػػػػخص آخػػػػػػر

مػػػػػف أ ػػػػػ   ػػػػػرع ال  مذػػػػػف ايذ ػػػػػؼ ب ػػػػػ ل  ايمدرسػػػػػرف  حرمػػػػػرف ايطةلػػػػػد مػػػػػف اي ػػػػػدر س اي  ػػػػػد مػػػػػف خػػػػػالؿ 
 « مػػػػػػػػػػػػػػػػػرا فقـ ايسػػػػػػػػػػػػػػػػػةل د  حػػػػػػػػػػػػػػػػػر بمةقػػػػػػػػػػػػػػػػػـ أر مػػػػػػػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػػػػػػػالؿ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػالقـ ايمسػػػػػػػػػػػػػػػػػ مرل أر  ػػػػػػػػػػػػػػػػػ خراـ

Hadebe,2000,p67).) 
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ايس اسػػػػػػات رايممارسػػػػػػات  ػػػػػػ  ايمػػػػػػدارس إيػػػػػػل ايحرمػػػػػػاف مثػػػػػػؿ  ػػػػػػؤد  لشػػػػػػض  »بػػػػػػالرة بةػػػػػػل ذيػػػػػػؾ      
 .(Kgobe & Mboka, 2008,p63) « إل ا  ايطةلد خارج ايمدرسد   قـ   خررا أر طرداـ

ر لػػػػػدر م ػػػػػذةد ايحرمػػػػػاف راىامػػػػػاؿ  ػػػػػ  ذث ػػػػػر مػػػػػف ا ح ػػػػػاف     ػػػػػد يةظػػػػػررؼ اال  ماب ػػػػػد اي ػػػػػ  »     
 ايشد ػػػػػد مػػػػػف  .(Adams,2000,p143) «  م ػػػػػع ايطةلػػػػػد مػػػػػف إ  ػػػػػاز اي  ػػػػػاح ا ذػػػػػاد م  مثػػػػػؿ ايلطايػػػػػد

ايطةلػػػػد ايػػػػػذ ف  ش  ػػػػػرف  ػػػػػ  ظػػػػػررؼ ا  ماب ػػػػػد سػػػػ ئد ر شػػػػػا رف ايف ػػػػػر ال  ػػػػػذالرف إيػػػػػل ايمػػػػػدراسل  سػػػػػر  
 اي غذ د  ؤثر بةل  درة ايطةلد بةل اي رذ ز راي شةـ.

 الينؼ الجنس :   .6.1.4
سػػػػػ دل أر ا  قػػػػػاؾ   ػػػػػاـ ايمسػػػػػ   لػػػػػ     ػػػػػرؼ   سػػػػػ  أر   ػػػػػرؼ مث ػػػػػر يةر لػػػػػد اي   »   ػػػػػد لػػػػػ        

)  ػػػػػػػداتل «م شمػػػػػػد يخ ر ػػػػػػ د  سػػػػػػػـ ايفػػػػػػرد لا سػػػػػػرة ل ػػػػػػػرؼ اي ظػػػػػػر بػػػػػػف  لريػػػػػػػ  ل ةػػػػػػؾ ا  شػػػػػػاؿ أـ ال
اال  ػػػػػػاالت أر اي فػػػػػػابالت لػػػػػػ ف  » االب ػػػػػػدا  اي  سػػػػػػ   ػػػػػػ  اي ػػػػػػا رف ايمػػػػػػد  ر   ػػػػػػمف  (.23ل ص2007

  ا  قػػػػػػػاؾ يةطفػػػػػػػؿ سػػػػػػػرا  أب ػػػػػػػدما  سػػػػػػػ شمؿ  سػػػػػػػـ ايطفػػػػػػػؿ يإر ػػػػػػػا  اي  سػػػػػػػ  يةلػػػػػػػايةل أر  طفػػػػػػػؿ رلػػػػػػػاية
يػػػـ    ػػػػمف  ػػػرة را ػػػحد أر ا  ػػػػااًل   اسػػػة ًا أر  سػػػد ًا رح ػػػػل يػػػر يػػػـ  ذػػػػف ا ػػػاؾ     ػػػد  ػػػػارة  ـ  ػػػمف أ

اسػػػػػػػػػػػ خداـ ا طفػػػػػػػػػػػاؿ ى ػػػػػػػػػػػلاع اير لػػػػػػػػػػػات  » راػػػػػػػػػػػر. (Momentum,2002,p3)«    الةػػػػػػػػػػػد يةمالحظػػػػػػػػػػػد
  (.Bamford&Roberts,1997,p38)«   اي  س د يدس ايذلار

أثػػػػػر ريػػػػػ   ػػػػػؼ ر حػػػػػدث  ػػػػػ   م ػػػػػع أ حػػػػػا  ايشػػػػػايـل ر  ػػػػػذؿ ايش ػػػػػؼ اي  سػػػػػ  أحػػػػػد أخطػػػػػر أ ػػػػػراع ايش     
  ػػػػػػرؾ آثػػػػػػارًا را ػػػػػػحد بةػػػػػػل اي ػػػػػػحد ايش ة ػػػػػػد م ار ػػػػػػد ذمػػػػػػا » بم ػػػػػػؽ بةػػػػػػل اي ػػػػػػحد ايلد  ػػػػػػد راي فسػػػػػػ دل 

 ػػػػػػػر لط االب ػػػػػػػدا  اي  سػػػػػػػ  بةػػػػػػػل ا طفػػػػػػػاؿ ر »(. 15ل ص2007 رمػػػػػػػاسل ) «لػػػػػػػ  راع ايش ػػػػػػػؼ ا خػػػػػػػرس
اي ػػػػػػ     ػػػػػػمف   ػػػػػػلًا ر ة ػػػػػػًا  لايشد ػػػػػػد مػػػػػػف ا  ػػػػػػرار طر ةػػػػػػد ايمػػػػػػدس اي خ ػػػػػػ د راي سػػػػػػد د رايشاطف ػػػػػػدل

م ػػػػػػاادة ايطفػػػػػػؿ ) ذمػػػػػػا أف(. Brier,1996) «ب ػػػػػػزًا   سػػػػػػ ًال رم ػػػػػػاذؿ  فسػػػػػػ د أخػػػػػػرس ذث ػػػػػػرةر رذرلػػػػػػدل 
يةفشػػػػػؿ اي  سػػػػػ  أر االسػػػػػ شراض أمامػػػػػ ل أر مدابلػػػػػد ا ب ػػػػػا  اي  اسػػػػػة د يةطفػػػػػؿ بػػػػػف طر ػػػػػؽ ايلػػػػػاية أر 

را   ػػػػػـ للدخػػػػػاؿ أر ايشذػػػػػسل رأ   شػػػػػؿ   سػػػػػ  مػػػػػع ايطفػػػػػؿ بػػػػػف طر ػػػػػؽ ايفػػػػػـ أر ايمقلػػػػػؿ أر االث ػػػػػ ف سػػػػػ
بلػػػػػارة بػػػػػف  شػػػػػؿ   سػػػػػ  مفػػػػػا   لاسػػػػػ خداـ اي ػػػػػرة )بلػػػػػد ايػػػػػرحمفل (ل ذةقػػػػػا لػػػػػدرف إدخػػػػػاؿل راال   ػػػػػاب

 (25ل ص2006
أ  بمػػػػػػػػػؿ   سػػػػػػػػػ  أر »بةػػػػػػػػػل أ ػػػػػػػػػ :  (121ل ص2002 ػػػػػػػػػ  )م ظمػػػػػػػػػد اي ػػػػػػػػػحد ايشايم ػػػػػػػػػدل ر شر        

لػػػػػػػػد أر محاريػػػػػػػػد ايح ػػػػػػػػرؿ بةػػػػػػػػل ايشمػػػػػػػػؿ اي  سػػػػػػػػ ل راي شة  ػػػػػػػػات أر اي حر ػػػػػػػػات اي  سػػػػػػػػ د   ػػػػػػػػر ايمر ر 
أبمػػػػػاؿ اال  ػػػػػار اي  سػػػػػ  أر أ   ػػػػػ   آخػػػػػر مر ػػػػػ   حػػػػػر ايحايػػػػػد اي  سػػػػػ د ي ػػػػػخص مػػػػػا لػػػػػاىذرا  مػػػػػف 
 لػػػػؿ أ   ػػػػخص لغػػػػض اي ظػػػػر بػػػػف بال  ػػػػ  أر  رال ػػػػ  لاي ػػػػح د  ػػػػ  أ  مر ػػػػع أر مذػػػػاف لمػػػػا  ػػػػ  ذيػػػػؾ 

 . «ري س ح رًا أر  حد دًا ايل ت رمذاف ايشمؿ
  (.2ل ص2008ف: )أسطا رآخررفل رل ا  بة    مذف يإسا ة اي  س د يةطفؿ أف  ذر      
 .سد د: لما    ذيؾ ايةمس رايمدابلد راي  ل ؿ راي حرش راال   اب  
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  ل ػػػػػر د: مثػػػػػؿ بػػػػػرض ا ب ػػػػػا  اي  اسػػػػػة دل إظقػػػػػار ممارسػػػػػات   سػػػػػ دل بػػػػػرض أ ػػػػػالـ أر  ػػػػػرر
 إلاح د  ظقر أ شااًل   س د.

 ت   س د. فق د: مثؿ مخاطلد ايطفؿ لطر  د   س د أر لذةمات ذات إ حا ات رمديرال 
 لقـ.ا طفاؿ راال  ار   االس غالؿ: مثؿ اي  اط  رر أر   ر ر ايطفؿ    ر ش ات   س د رلغا 

  الينؼ ضد المم   ات: .7.1.4
ر  مثػػػػػػػػؿ »راػػػػػػػػر حايػػػػػػػػد مػػػػػػػػف ايغ ػػػػػػػػب راال فشػػػػػػػػاؿ  قػػػػػػػػدؼ إيػػػػػػػػل إ  ػػػػػػػػاع ا ذس راي ػػػػػػػػرر لػػػػػػػػاآلخرل      

 «  قػػػػػػػػا رايذ الػػػػػػػػد بةػػػػػػػػل اي ػػػػػػػػدرافلاي ذسػػػػػػػػ ر راي خر ػػػػػػػػب راي ػػػػػػػػدم رل راى ػػػػػػػػرار لم  ػػػػػػػػرت ايمدرسػػػػػػػػدل رمرا
 (.129ل ص2010)ايشة ل رأخررفل

 الينؼ مف حيث األس وب ويثخذ األش اؿ اآل ية:  .2.4
  الينؼ المباشر: .1. 2. 4

راػػػػػر ايش ػػػػػؼ ايػػػػػذ   ذػػػػػرف مر قػػػػػًا  حػػػػػر ايمر ػػػػػرع ا  ػػػػػة  ايمث ػػػػػر يالسػػػػػ  الد ايشدرا  ػػػػػد. أ  أف »     
ل أر أ   ػػػػػػػػخص  ذػػػػػػػػرف م ػػػػػػػػدرًا أ ػػػػػػػػة ًا  ث ػػػػػػػػر ايطايػػػػػػػػب  ر ػػػػػػػػ  ايش ػػػػػػػػؼ إيػػػػػػػػل اىدار ػػػػػػػػ ف أر ايطػػػػػػػػالب

 (.91ل ص2003)اي قر ل « االس  الد
 الينؼ غير المباشر:  .2. 2. 4

«  راػػػػػػر ايش ػػػػػػؼ ايمر ػػػػػػ  إيػػػػػػل أحػػػػػػد رمػػػػػػرز ايمر ػػػػػػرع ا  ػػػػػػة  ريػػػػػػ س إيػػػػػػل ايمر ػػػػػػرع ا  ػػػػػػة »     
 مػػػػػثاًل ب ػػػػػدما ال  سػػػػػ ط ع ايطايػػػػػب أف  ر ػػػػػ  ب فػػػػػ  إيػػػػػل ايمػػػػػدرس يسػػػػػلب  (.122ل ص1994) ػػػػػر  ل 

 راذذا...... خر  ل    ر ق  إيل س ار   أر إيل أحد مم ةذات ايمدرسد لآلأر 
 الينؼ مف حيث المشروعية ويثخذ األش اؿ اآل ية: .3.4

 الينؼ المشروع: . 1.3.4
ايش ػػػػػػػؼ ايػػػػػػػذ   سػػػػػػػ  د إيػػػػػػػل أسػػػػػػػاس  ايم ػػػػػػػررب دل ذػػػػػػػايش ؼ ايػػػػػػػذ   »ف ايش ػػػػػػػؼ ايم ػػػػػػػررع اػػػػػػػر: إ     

ضل راػػػػذا اي ػػػػرع مػػػػف ايش ػػػػؼ  ػػػػد  سػػػػ خدم  ر ػػػػاؿ اي ػػػػرطد  سػػػػ خدـ يةػػػػد اع بػػػػف ايػػػػرطف رايمحػػػػاـر رايشػػػػر 
 ػػػػػ  أدائقػػػػػـ يمقػػػػػامقـ  ػػػػػ  ايػػػػػد اع بػػػػػف ح ػػػػػرؽ اي ػػػػػاسل رحفػػػػػظ أمػػػػػ قـ رسػػػػػالم قـل  ػػػػػد مػػػػػف  حػػػػػاريرف 

ذػػػػػػذيؾ مػػػػػػا  (.32ل ص2005)ايط ػػػػػػارل « االب ػػػػػػدا  بةػػػػػػل اػػػػػػذ  ايح ػػػػػػرؽ أر اىخػػػػػػالؿ لػػػػػػا مف راي ظػػػػػػاـ
 بد.  ااد    لشض أ راع اير ا د ايش  فد ذايمالذمد رايم ار 

  الينؼ غير المشروع:. 2.3.4
ال  سػػػػػ  د إيػػػػػل سػػػػػ د م ػػػػػررع »ربةػػػػػل ايشذػػػػػس مػػػػػف ايش ػػػػػؼ ايم ػػػػػررع  ػػػػػلف اػػػػػذا اي ػػػػػرع مػػػػػف ايش ػػػػػؼ      

 خػػػػػايؼ اي ػػػػػرا  ف رايػػػػػ ظـ راي ػػػػػ ـ را بػػػػػراؼ رايشػػػػػادات راي  اي ػػػػػدل رلاي مةػػػػػد اػػػػػر ايسػػػػػةرؾ ايش  ػػػػػؼ   ػػػػػر ر 
اػػػػػػػػذا اي ػػػػػػػرع مػػػػػػػػف ر (. 56ل ص2008ل ايشػػػػػػػدر ) «ايسػػػػػػػر ل ايػػػػػػػذ   ػػػػػػػػارز حػػػػػػػدرد اي سػػػػػػػػام  ايم  مشػػػػػػػ 
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اي ػػػػ   ػػػػـ ذذراػػػػال رمػػػػف ا مثةػػػػد   رأ ػػػػذايايش ػػػػؼ  م ػػػػع أ ػػػػراع اػػػػر ا ذثػػػػر ا   ػػػػارًال راػػػػر   ػػػػمؿ  ايش ػػػػؼ
 اي  ؿ(. -االب دا  لاي رب – خر ب ايمم ةذات  -بة   )ايسر د 

 الينؼ مف حيث الفردية والجماعية: .4.4
 

 :الينؼ الفردي .1. 4. 4 
 ذس لايسػػػػػالمد اي سػػػػػد د أر ايمش ر ػػػػػد ي ػػػػػخص مػػػػػال ر ػػػػػد  ذػػػػػرف ايش ػػػػػؼ ايػػػػػذ   ةحػػػػػؽ اذيػػػػػؾ اػػػػػر       

ايش ػػػػؼ ايػػػػػذ    ػػػػـر لػػػػ  أحػػػػػد  »ايم  ػػػػرر مػػػػف ايش ػػػػػؼ اػػػػر اي ػػػػخص ايممػػػػػارس يػػػػ  ذا ػػػػ ل   شػػػػػرؼ ل  ػػػػ  
ا  ػػػػػراد مثػػػػػؿ   ػػػػػاـ  ػػػػػرد ل ػػػػػرب  ػػػػػرد آخػػػػػرل أر   ةػػػػػ  أر سػػػػػل  أث ػػػػػا    ػػػػػل ل راػػػػػر ب ػػػػػؼ  ػػػػػرد    ػػػػػ  

 (. 20ل ص2009)محمدل«     ح ا قـ اي رم د  رد رآخر حدث ل ف 
ذػػػػػػػؿ إ ػػػػػػػذا  لػػػػػػػاي رؿ أر لايفشػػػػػػػؿ » (: أف ايش ػػػػػػػؼ ايفػػػػػػػرد  اػػػػػػػر: 2 ل ص2007 ل در ػػػػػػػرس )ايلغػػػػػػػدا     

 .« خص آخر  ـر ل   خص ما لاس خداـ ايةساف أر اي د ل ذؿ ب  ؼ   ا  
  الينؼ الجماع : .2 .4.4
 لػػػؿ  ػػػع مػػػف اي ػػػ   حػػػاالت ايش ػػػؼ » شػػػد  اػػػذا اي ػػػرع مػػػف ايش ػػػؼ رذمػػػا اػػػر را ػػػ  مػػػف  سػػػم    مػػػف      

 «م مربػػػػد مػػػػف ا  ػػػػرادل يقػػػػذا  ػػػػلف ايشرامػػػػؿ ايمؤد ػػػػد إي ػػػػ  بػػػػادة مػػػػا  ذػػػػرف م داخةػػػػد مػػػػع لش ػػػػقا ايػػػػلشض
ربػػػػػػػادة  مػػػػػػػا   ػػػػػػػـر اػػػػػػػذا اي ػػػػػػػرع  بةػػػػػػػل  ػػػػػػػشرر ثالػػػػػػػت  ػػػػػػػر ض اير ػػػػػػػع »(. 34ل ص2009)ايمر ػػػػػػػاشل 

 (.23ل ص2012)اي غ رل  «اي ائـ ايذ   رم  اي مابد إيل م اا   
   سـ إيل: ية مصدر الينؼ:بحسب الجالينؼ المدرس   .5.4

 ر ذرف بةل  ذؿ: رار ايش ؼ ايذ  م در   قد خارج ايمدرسد :عنؼ مف خارج المدرسة .1. 5. 4
  :زعرنة أو ب طجة  - أ

ايش ػػػػػؼ اي ػػػػػائـ مػػػػػف خػػػػػارج ايمدرسػػػػػد إيػػػػػل داخةقػػػػػا بةػػػػػل أ ػػػػػد  م مربػػػػػد مػػػػػف ايلػػػػػايغ ف ي سػػػػػر »اػػػػػر      
د ايظقػػػػر مػػػػف أ ػػػػؿ اىزبػػػػاج راي خر ػػػػبل رأح ا ػػػػًا  ػػػػ  رف  ػػػػ  سػػػػابات ايػػػػدراـ مػػػػا لشػػػػ إذطاللػػػػًا رال أاػػػػاي ل 

 (.398ل ص2008)ب ا رةل  « س طررف بةل س ر ايدررس
 :عنؼ مف قبؿ األىال  - ب

 حػػػػػػػدث ب ػػػػػػػد م ػػػػػػػ   اآللػػػػػػػا  د ابػػػػػػػًا بػػػػػػػف أل ػػػػػػػائقـ    رمػػػػػػػرف لاالب ػػػػػػػدا  بةػػػػػػػل  ظػػػػػػػاـ ايمدرسػػػػػػػد  »     
 (.3ل ص2004ح از ل در ؾل «)ايش ؼ ايمخ ةفدراىدارة رايمشةم ف مس خدم ف أ ذاؿ 

 :عنؼ مف داخؿ المدرسة .2. 5. 4
 ب فًا ل ف ايمشةم ف أ فسقـ.  ذرف 
 أ فسقـ.  ذرف ايش ؼ ل ف ايطةلد 
  ديطةلراىدار  ف  د ا ايمشةم فًا مف ب ف ذرف. 
  ف أر اىدار  فمف ايطةلد  د ايمشةمًا ب ف ذرف . 
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 ظػػػػػػػػػاـ  ي ػػػػػػػػامؿل  ( ل سػػػػػػػػػم  قا ايش ػػػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػػػػ  ا 1995اػػػػػػػػذ  اي  ػػػػػػػػػاط أ ػػػػػػػػار إي قػػػػػػػػػا )ررذػػػػػػػػ ل      
 ظقػػػػػػػر را ػػػػػػػحا بػػػػػػػدـ اي ػػػػػػػدرة بةػػػػػػػل ر ر سػػػػػػػرد  حايػػػػػػػد بػػػػػػػدـ االسػػػػػػػ  رارل  ايمدرسػػػػػػػد م ػػػػػػػطرب ل  مشػػػػػػػ 

أ فسػػػػقـ أر ل ػػػػ قـ رلػػػػ ف مشةمػػػػ قـل ر سػػػػمع ايشد ػػػػد  ايسػػػػ طرة بةػػػػل ظػػػػاارة ايش ػػػػؼ ايم   ػػػػرة لػػػػ ف اي الم ػػػػذ
 ػػػػػا  ب ػػػػػؼ اي الم ػػػػػذ  رمػػػػػف أ رابػػػػػ   مػػػػػف اي ػػػػػذار  مػػػػػف  لػػػػػؿ ا اػػػػػؿ بةػػػػػل ايش ػػػػػؼ ايمسػػػػػ خدـ لايمدرسػػػػػد.

   لػػػػع مػػػػف   ػػػػؿ اي ةم ػػػػذ ر ػػػػشرلد إذأطةػػػػؽ بة ػػػػ  ايش ػػػػؼ ايفػػػػرد ل ل رايػػػػذ  ايمم ةذػػػػات ايخا ػػػػد رايشامػػػػد
 (.20ل ص2007)ب رردل  مرا قد أ ظمد ايمدرسد راي   ةـ مشقا

ر شػػػػػػػد ايم ػػػػػػػارلات مػػػػػػػف اي ػػػػػػػرع اي ػػػػػػػائع  ػػػػػػػ  ايمػػػػػػػدارسل ر ػػػػػػػ    راػػػػػػػا ر   ػػػػػػػ  ايم ػػػػػػػارلات لػػػػػػػ ف      
ثػػػػػارة ايخػػػػػال»ايمػػػػػراا  ف يشػػػػػدة أسػػػػػلاب م قػػػػػا:  ؼ حػػػػػرؿ مر ػػػػػرع مشػػػػػ فل راػػػػػذا ايخػػػػػالؼ  ريػػػػػد ايشػػػػػدارةل را 

ا ب ػػػػاب اي ػػػػ   ػػػػد ع إيػػػػل حػػػػؿ ايمر ػػػػؼ أر اي شامػػػػؿ مشػػػػ  لاسػػػػ خداـ ا  ػػػػد ل رسػػػػش  لشػػػػض ايمػػػػراا  ف 
إيػػػل رد   م ػػػ  راب لػػػار  لسػػػلب ذةمػػػات  ارحػػػد ر قػػػت إيػػػ قـ يةػػػرد بة قػػػا لطر  ػػػد اي ػػػرة  ػػػذيؾ   سػػػ ـ مػػػع 

 .(58ل ص2008)اي  ربل  «ب ة د ايمرااؽ
لسػػػػػػػػػػلب ايم ا  ػػػػػػػػػػد ايحػػػػػػػػػػادة    مر ػػػػػػػػػػرع مػػػػػػػػػػف » ذمػػػػػػػػػػا    ػػػػػػػػػػ  ايم ػػػػػػػػػػارلات لػػػػػػػػػػ ف ايمػػػػػػػػػػراا  ف      

ايمر ػػػػرباتل ر ػػػػد  ذػػػػرف ايمدرسػػػػد اػػػػ  ايسػػػػلب  ػػػػ    ػػػػر  ايم ػػػػارلاتل إذا ا لشػػػػت س اسػػػػد مػػػػف  ػػػػ  قا 
اي فر ػػػػػؽ لػػػػػ ف ايطةلػػػػػد  ػػػػػ  ايمشامةػػػػػد ممػػػػػا  ريػػػػػد ايذراا ػػػػػد يػػػػػدس ايػػػػػلشضل راػػػػػذ  ايذراا ػػػػػد  ػػػػػد  د شػػػػػ  إيػػػػػل 

خص ايػػػػذ  مس ػػػػز  بة ػػػػ  ية  ة ػػػػؿ مػػػػف  ػػػػا  ل ذمػػػػا  ػػػػد    ػػػػ  ايم ػػػػارلات ية ػػػػشرر لاي ػػػػشؼ اي  ػػػػؿ مػػػػف اي ػػػػ
 (. ر  ر ذيؾ مف ا سلاب.   90ل ص2003)اي قر ل « راي  ص

 اليوامؿ المؤدية إل   فش  ظاىرة الينؼ:. 5
 شػػػػػددت ر قػػػػػات اي ظػػػػػر راآلرا   ػػػػػ   فسػػػػػ ر برامػػػػػؿ ايش ػػػػػؼ  لشػػػػػًا ي شػػػػػدد ايزرا ػػػػػا اي ػػػػػ    ظػػػػػر م قػػػػػا      
اب  ةػػػػػؾ اآلرا  إيػػػػػل ظػػػػػاارة ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ ل   ا سػػػػػلاب رايشرامػػػػػؿ ايمؤد ػػػػػد إيػػػػػل ايش ػػػػػؼ ذث ػػػػػرة أ ػػػػػح

مخ  ػػػػ ف  ػػػػ  اي رل ػػػػد ربةػػػػـ ايػػػػ فس ايرم  ربػػػػدل ر ظػػػػرًا ي  ربقػػػػا   ػػػػد أ ػػػػلحت محػػػػط أ ظػػػػار ذث ػػػػر ف مػػػػف 
ػػػػػ فػػػػػ  حػػػػػ ف  س  » راال  مػػػػػاعل ر شػػػػػزس ذيػػػػػؾ إيػػػػػل اخػػػػػ الؼ ايرؤ ػػػػػا ايشةم ػػػػػد يةظػػػػػاارةل ع ايػػػػػلشض ايش ػػػػػؼ ر  

 ػػػػرس ايػػػػلشض اآلخػػػػر أف ايش ػػػػؼ مػػػػرد  إيػػػػل مررثػػػػات ايممةذػػػػد ايح را  ػػػػد ل أسػػػػلاب  فسػػػػ د سػػػػ ذرير  دإيػػػػل 
اي ػػػػ  يػػػػـ  ػػػػ خةص اى سػػػػاف لشػػػػد مػػػػف آثاراػػػػال ل  مػػػػا  ػػػػذاب  ر ػػػػؽ ثايػػػػث إيػػػػل  حم ػػػػؿ ايشرامػػػػؿ اىدراذ ػػػػد 

 (.22ل ص2003)اي  ما  ل « مسؤري د ايش ؼ
 د إيل ايش ؼ إيل:ربةل اذا  مذف   س ـ ا سلاب أر ايشرامؿ ايمؤد      

 اليوامؿ النفسية:  .1.5 
 اي ػػػػ   سػػػػقـ  ػػػػ  ر ػػػػع در ػػػػد ايش ػػػػؼل ذث ػػػػر مػػػػف ايشرامػػػػؿ اي فسػػػػ د ايمر لطػػػػد ل خ ػػػػ د ايفػػػػرد  ر ػػػػد     

أذثػػػػػر مػػػػػف   راػػػػػا  ػػػػػ  إحػػػػػداث ايسػػػػػةرؾ ايش  ػػػػػؼ. ر خ ةػػػػػؼ اػػػػػذ  ايشرامػػػػػؿ مػػػػػف  ػػػػػرد إيػػػػػل   ػػػػػ  ايم  مػػػػػع
  ػػػر م لػػػرؿ اػػػر   ػػػػاج  فابػػػؿ اى سػػػاف مػػػػع  م لػػػػراًل أـسػػػرا  أذػػػاف آخػػػرل  ايسػػػةرؾ اى سػػػا   ل ػػػػذؿ بػػػاـ 
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ل ئ ػػػػػ  ايمح طػػػػػدل ذمػػػػػا أف ايفػػػػػررؽ ايفرد ػػػػػد لػػػػػ ف ا  ػػػػػراد راخػػػػػ الؼ ايل ئػػػػػات اي ػػػػػ   ش  ػػػػػرف   قػػػػػال  ػػػػػؤد  
 يةش ؼ. دإيل  فابةقـ مع اذ  ايل ئاتل راذا لدرر   ؤد  إيل  زا د ايشرامؿ را سلاب ايمؤد 

را ايشال ػػػػػػػد لػػػػػػػ ف اي ر مػػػػػػػد رايسػػػػػػػةرؾ اى حرا ػػػػػػػ  الحػػػػػػػظ أف رراد ايمػػػػػػػدارس اي فسػػػػػػػ د أثل ػػػػػػػ ذػػػػػػػذيؾ »      
الحػػػػػػظ لشػػػػػػض ايشةمػػػػػػا  أثػػػػػػر ر ر ذػػػػػػر ف ايفػػػػػػرد اي فسػػػػػػ  ذػػػػػػا مراض اي فسػػػػػػ د ربال  قػػػػػػا لاي ر مػػػػػػد أ  ػػػػػػًال 

ايغرائػػػػػػز رايشراطػػػػػػؼ راالخػػػػػػ الالت اي ػػػػػػ   حػػػػػػدث يقػػػػػػذ  ايغرائػػػػػػز داخػػػػػػؿ اى سػػػػػػاف  ػػػػػػ  لػػػػػػررز ايسػػػػػػةرذ ات 
 «  ض اي فسػػػػػػػ د ايمخ ةفػػػػػػػػد رأثراػػػػػػػا  ػػػػػػػػ  ذيػػػػػػػػؾ ػػػػػػػا د إيػػػػػػػػل ايش ػػػػػػػد اي فسػػػػػػػػ د را مػػػػػػػػراإاي ػػػػػػػاذة رايم حر ػػػػػػػػد 

 (.23ل ص2001)برضل 
 »ذمػػػػػا أ ػػػػػارت   ػػػػػائج لشػػػػػض ايدراسػػػػػات ايشرل ػػػػػد را   ل ػػػػػد اي ػػػػػ  أ ر ػػػػػت بةػػػػػل ايل ئػػػػػد اي شة م ػػػػػدل       

أف ظػػػػػاارة ايش ػػػػػؼ  ػػػػػد  ذػػػػػرف  ا  ػػػػػد بػػػػػف  فابػػػػػؿ ايشد ػػػػػد مػػػػػف ايشرامػػػػػؿ ايرراث ػػػػػد رايل ئػػػػػد ايم ر لػػػػػد بةػػػػػل: 
أف ا ػػػػػػػػػاؾ  ر ػػػػػػػػػد ذمػػػػػػػػػا (.138ل ص2009)اي ػػػػػػػػػرا رةل  «يخطر ايذلػػػػػػػػػت رايحرمػػػػػػػػػافل راىحسػػػػػػػػػاس لػػػػػػػػػا

مل  ػػػػد بةػػػػل ايغرائػػػػز رايشراطػػػػؼ رايش ػػػػد اي فسػػػػ د  ايشد ػػػػد مػػػػف ا سػػػػلاب رايشرامػػػػؿ اي فسػػػػ د ايمؤد ػػػػد يةش ػػػػؼ
 راىحلاط راي ةؽ راالذ ئابل ر  ما  ة  برض يلشض اذ  ايشرامؿ:

  اإلحباط:. 1.1.5
 سػػػػػ س ايش ػػػػػؼ ب ػػػػػد ايذػػػػػائف ايل ػػػػػر  رخ ر ػػػػػًا  ػػػػػ  اىحلػػػػػاط مػػػػػف ايشرامػػػػػؿ ايمقمػػػػػد  ػػػػػ    د   شػػػػػ      

ايشمة ػػػػػػػد اي ػػػػػػػ     ػػػػػػػمف إدراؾ »  ( ل  ػػػػػػػ 169 ل ص1998 ػػػػػػػ  )اير ػػػػػػػاب ل مرحةػػػػػػػد ايمراا ػػػػػػػد. ر ػػػػػػػد بر  
 «.  ايفرد يشائؽ  حرؿ درف إ لاع حا ا   أر  ر ع ايفرد حدرث اذا ايشائؽ    ايمس  لؿ

ذا حػػػػػاؿ  اىحلػػػػاط حايػػػػػد  ػػػػشرر د  ش ػػػػػر  ايفػػػػرد إذا مػػػػػا   ػػػػؿ  ػػػػػ   ح  ػػػػؽ   ا ػػػػػد  ر ػػػػد اير ػػػػػرؿ إي قػػػػال را 
ر ذػػػػػرف اىحلػػػػػاط أر اي ػػػػػشرر لاىحلػػػػػاط » ل  ػػػػػ  رلػػػػػ ف  ح  ػػػػػؽ اد ػػػػػ  بػػػػػائؽ  ش ػػػػػز بػػػػػف اي غةػػػػػب بة ػػػػػ ل 

    ػػػػد ية مػػػػػع ايػػػػػذ    ػػػػػطدـ لػػػػػ  ايفػػػػرد م مػػػػػثاًل  ػػػػػ  ر ػػػػػرؼ ايسػػػػػةطد مػػػػف ايذلػػػػػار ايمح طػػػػػ ف لػػػػػ  أر مػػػػػف 
ايش ػػػػػز ذةقػػػػػا  ػػػػػؤد  إيػػػػػل  ػػػػػشرر  ػػػػػاي مع رايف ػػػػػؿ ر  لاي ػػػػػرا  ف رايػػػػػ ظـ حػػػػػائاًل درف ر ػػػػػري  إيػػػػػل ايقػػػػػدؼ

 (. 30ل ص2000)ايقم ر ل «  ايفرد لاىحلاط
أف ايل ئػػػػد ايمح طػػػػد اي ػػػػ  ال  سػػػػابد ايفػػػػرد بةػػػػل  ح  ػػػػؽ ذا ػػػػ  راي  ػػػػاح   قػػػػا »ايلاحثػػػػد  ػػػػد  ذػػػػذيؾ       

 د شػػػػ  د شػػػػًا  حػػػػر ايش ػػػػؼ.  اي ػػػػلاب ايػػػػذ  ال   ػػػػرا ر يػػػػ   ػػػػرص ايشمػػػػؿ أر ايػػػػدخؿ ايم اسػػػػب أر ايسػػػػذفل 
أف . لاى ػػػػػا د إيػػػػػل (33ل ص2010)ا حمػػػػػدل ألػػػػػر بةػػػػػ ل« ر ايش ػػػػػؼ لر ػػػػػ  بػػػػػاـذػػػػػؿ ذيػػػػػؾ  د شػػػػػ   حػػػػػ

ح ػػػػاة ا  ػػػػراد ل ػػػػررة بامػػػػد مة ئػػػػد لاىحلاطػػػػاتل راػػػػػ   خ ةػػػػؼ مػػػػف ل ئػػػػد  خػػػػرسل رذيػػػػؾ   خػػػػذ مشػػػػػا   
 ايطفػػػػػؿ ايػػػػػذ   ػػػػػ ةت » م شػػػػػددة  لشػػػػػًا الخػػػػػ الؼ ا  ػػػػػراد ر غ  ػػػػػر ظػػػػػررؼ ح ػػػػػا قـل رطل شػػػػػد  ذػػػػػر  قـل 

ا  ػػػا    ايطفػػػػؿ ايػػػػذ  يػػػػـ    ػػػػج  بػػػػف لػػػػؿ اىحلػػػػاط ل ػػػػررة مخ ةفػػػػد ب ػػػػد  ل ػػػػررة   ػػػػدةا  ػػػػا   ب ػػػػد
 . (36ل ص2007)ل ل ل« ب د  ايقرسل ررة سة مدل رذذيؾ ر  ًا يدر د ر رة  ريـ  لف  
حػػػػاالت اىحلػػػػاط اي ػػػػ   را ققػػػػا اى سػػػػاف ل ػػػػررة بامػػػػد   شةػػػػ   غ ػػػػب ل ػػػػدةل رلاي ػػػػاي   ر فػػػػػع  »     

ر خ ةػػػػػػػؼ  ػػػػػػػدة اير لػػػػػػػد  ػػػػػػػ  (. » 85ل ص2006)اي ػػػػػػػقر ل «  ايدا ش ػػػػػػػد الر ذػػػػػػػاب ايسػػػػػػػةرؾ ايشػػػػػػػدرا  
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االخػػػػػ الؼ  ػػػػػ  ذم ػػػػػد اىحلػػػػػاط  ر سشػػػػػد   را قػػػػػ  ايفػػػػػرد  ايػػػػػذ ايسػػػػػةرؾ ايشػػػػػدرا   لػػػػػاخ الؼ ذم ػػػػػد اىحلػػػػػاط 
رمػػػػػدس اي ػػػػػدخؿ أر إبا ػػػػػد االسػػػػػ  الد  لدايػػػػػد يثالثػػػػػد برامػػػػػؿ اػػػػػ   ػػػػػدة اير لػػػػػد  ػػػػػ  االسػػػػػ  الد ايمح طػػػػػد

راىحلػػػػػػػاط » (.8ل ص2006)ايفسػػػػػػفرسل « االسػػػػػػ  الدبػػػػػػدد ايمػػػػػػرات اي ػػػػػػ  أحلطػػػػػػػت   قػػػػػػا ر ايمح طػػػػػػدل 
اػػػػػذا ايػػػػػدا ع  ػػػػػ خفض  ػػػػػدر   ًا لشػػػػػد ر بةػػػػػل ايػػػػػدراـ   ػػػػػ ج دا شػػػػػًا بػػػػػدرا  ًا  سػػػػػ ث ر سػػػػػةرؾ إ ػػػػػذا  اآلخػػػػػر فل 

اػػػػػذ  ايشمة ػػػػػد  سػػػػػمل لػػػػػاي  ف س أر اي فر ػػػػػةل ر ش ػػػػػ  ذيػػػػػؾ أف اىحلػػػػػاط ر إيحػػػػػاؽ ا ذس لاي ػػػػػخص اآلخػػػػػرل 
«   ػػػػػػػػػػػػرض دائمػػػػػػػػػػػػًا أف  ذػػػػػػػػػػػػرف مسػػػػػػػػػػػػلر ًا لاىحلػػػػػػػػػػػػاط ػػػػػػػػػػػػؤد  ح مػػػػػػػػػػػػًا إيػػػػػػػػػػػػل ايشػػػػػػػػػػػػدرافل رأف ايشػػػػػػػػػػػػدراف  ف

 (. 104ل ص2007)ايحرامدةل
  ػػػػل  ر لايطةلػػػػد أر ل خ ػػػػ  قـ  بػػػػدـ اا مػػػػاـ ايمشةمػػػػ ف     ػػػػداىحلػػػػاط  ػػػػ  ايمدرسػػػػد ر ػػػػد  ظقػػػػر      

درف مرابػػػػػػاة ايفػػػػػػررؽ ايفرد ػػػػػػد ل ػػػػػػ قـل ر  ااػػػػػػؿ  اي شةػػػػػػ ـ اػػػػػػر ايغا ػػػػػػد درف االا مػػػػػػاـ ل ػػػػػػدرات ايطةلػػػػػػد أر
 حػػػػػػرؿ درف  ح  ػػػػػػؽ ايقػػػػػػدؼ ايمػػػػػػراد اير ػػػػػػرؿ إي ػػػػػػ ل  اً ـ ممػػػػػػا  ريػػػػػػد يػػػػػػد قـ بائ ػػػػػػ  م ػػػػػػد  ػػػػػػدرا قـ رمػػػػػػراالق

 ػػػػذؿ ا فشػػػػاالت  ػػػػؤد  لايطةلػػػػد إيػػػػل ممارسػػػػد سػػػػةرؾ ايش ػػػػؼ بةػػػػل اآلخػػػػر ف أر بةػػػػل  بةػػػػلر ظقػػػػر ذيػػػػؾ 
 اىحلػػػػػاط اػػػػػر بامػػػػػؿ اػػػػػاـ  ػػػػػ  اسػػػػػ ثارة ايش ػػػػػؼ يػػػػػدس ايطةلػػػػػدل ريذػػػػػف  .أر ح ػػػػػل بةػػػػػل ايمم ةذػػػػػات ذا قػػػػػـ

 ػػػػػر  ػػػػػ  ظقػػػػػرر ايش ػػػػػؼل ريذ ػػػػػ   ػػػػػد  ػػػػػؤد  إيػػػػػل  حػػػػػر ض ايطةلػػػػػد بةػػػػػل أ ػػػػػ  ايسػػػػػلب ايملا اػػػػػذا ال  ش ػػػػػ 
 ايش ؼل رلاي اي   شزز ايش ؼ.

  :الق ؽ. 2.1.5
يػػػػب ر ػػػػم ـ ا مػػػػراض اي فسػػػػ دل راػػػػر لا فػػػػاؽ  م ػػػػع مػػػػدارس ايسػػػػةرؾل ا سػػػػاس يذػػػػؿ » اي ةػػػػؽ اػػػػر      

 (.41ل ص2009)ايخطال ل «اخ الالت اي خ  د را طرالات ايسةرؾ 
ةؽ ب ػػػػػدما ال  سػػػػػ ط ع مرا قػػػػػد ايم  مػػػػػع أر ايغ ػػػػػر لسػػػػػلب ايخػػػػػرؼ ايػػػػػذ     الػػػػػ    ػػػػػشر ايفػػػػػرد لػػػػػاي      

 ػػػػػاي ةؽ اػػػػػر » رلشػػػػػض ا  ذػػػػػار ايرام ػػػػػد اي ػػػػػ   ػػػػػد  سػػػػػ طر بة ػػػػػ  ر  شةػػػػػ   ػػػػػ  مشػػػػػزؿ بػػػػػف اآلخػػػػػر فل 
 سػػػػػػ طر بة ػػػػػػ ل    ػػػػػػـر ا ػػػػػػا لػػػػػػلشض    ػػػػػػشرر    ػػػػػػاب ايفػػػػػػرد ر  شةػػػػػػ   ر سػػػػػػد يألراػػػػػػاـل رايمخػػػػػػارؼ اي ػػػػػػ

 ػػػػ   ظػػػػر اي ػػػػاس ممػػػػا  ػػػػد   ر ػػػػب بةػػػػل ذيػػػػؾ اي ػػػػشرر لػػػػاي ةؽ رب ػػػػز ا  مػػػػاط ايسػػػػةرذ د اي ػػػػ   شػػػػد سػػػػر د 
اػػػػػذا ايفػػػػػػرد بػػػػػػف مرا قػػػػػػد ايح ػػػػػػاة   ػػػػػػد   ػػػػػػـر لػػػػػػلشض ا  شػػػػػػاؿ ايم حر ػػػػػػد راي ػػػػػػاذة ررلمػػػػػػا اى رام ػػػػػػد  ػػػػػػ  

 (. 32ل ص2008)اي  ربل  «لشض مظااراا
 راي ةػػػػػؽ ا ػػػػػا  ػػػػػدؿ بةػػػػػل بػػػػػدـ اال سػػػػػ اـ راالر  ػػػػػاح يػػػػػدس اى سػػػػػاف لسػػػػػلب ايخػػػػػرؼ ايػػػػػذ   ػػػػػد   شةػػػػػ      

  ػػػػشر لشػػػػدـ ا مػػػػافل ر ػػػػ  ايمدرسػػػػد   شػػػػرض ايطةلػػػػد إيػػػػل  ػػػػغرط  فسػػػػ د بد ػػػػدة  ػػػػ  ح ػػػػا قـ ايدراسػػػػ دل 
 ػػػؤد  إيػػػل اي ػػػر ر رايخػػػرؼل ررلمػػػا إيػػػل سػػػر   ذ ػػػؼ  ػػػ  ح ػػػا قـ اي رم ػػػدل ا مػػػر ايػػػذ   ػػػؤد  لقػػػـ إيػػػػل 

 ايش ؼ رايشدراف.
 ال  ئاب: . 3.1.5
 ف  ػػػػػػػر مػػػػػػػف خاليقػػػػػػػا إيػػػػػػػل طل شػػػػػػػد  ب ػػػػػػػدما  شػػػػػػػ ش ايفػػػػػػػرد  ػػػػػػػ  حايػػػػػػػد مػػػػػػػف اال فشػػػػػػػاؿ راال ػػػػػػػطراب     

 خ ػػػػػ    ر ق قػػػػػا ايػػػػػذ  ذػػػػػاف بة ػػػػػ  ر ػػػػػشرر  لاي ػػػػػدـ رايػػػػػذ ب راي ػػػػػ سل  ػػػػػلف ذيػػػػػؾ   شةػػػػػ    ػػػػػاب   مػػػػػا 



 
45 

 

حايػػػػػد مػػػػػف اال ػػػػػطراب اي فسػػػػػ  ايػػػػػذ   لػػػػػدر أذثػػػػػر مػػػػػا » مذػػػػػف  سػػػػػم    لاالذ ئػػػػػاب.  االذ ئػػػػػاب  ش ػػػػػ : 
 (. 110ل ص1993)ط  رآخررفل «  ذرف ر رحًا    اي ا ب اال فشاي  ية خ  د

اػػػػػذا   ػػػػػ ر إيػػػػػل حايػػػػػد ايفػػػػػرد ب ػػػػػدما   ػػػػػ ثر اي را ػػػػػب اال فشاي ػػػػػد يد ػػػػػ  ر  ػػػػػؿ ايسػػػػػ طرة بة قػػػػػال ممػػػػػا      
ر ظقػػػػر االذ ئػػػػاب ب ػػػػد »  شةػػػػ    ػػػػشر لشػػػػدـ االا مػػػػاـ لذا ػػػػ ل رال   ػػػػ ـ يقػػػػا رز ػػػػًال ر ر ػػػػع بة قػػػػا ايػػػػذ ب. 

  ػػػػػػاد لػػػػػػ  قـ ا  ػػػػػػراد ايػػػػػػذ ف   ػػػػػػشررف لشػػػػػػدـ ايسػػػػػػشادةل ر  ػػػػػػداف ايلق ػػػػػػدل ر مرذػػػػػػزاـ حػػػػػػرؿ ذرا قػػػػػػـ راالب
)اي  ػػػػػػػػربل  «بػػػػػػػد م  ايذفػػػػػػػا ة ربػػػػػػػػد م  اي  مػػػػػػػد ر ذػػػػػػػرف اي ػػػػػػػػخص ايمذ ئػػػػػػػب م ذػػػػػػػرًا ر ا ػػػػػػػػدًا رمحاسػػػػػػػلاً 

(. ذػػػػػذيؾ   ػػػػػد ايلاحثػػػػػد أف ا سػػػػػرة اي ػػػػػ   طةػػػػػب مػػػػػف أطفايقػػػػػا ايح ػػػػػرؿ بةػػػػػل مسػػػػػ رس 32ل ص2008
ل مر فػػػػع مػػػػف اي ح ػػػػ ؿ  فػػػػرؽ  ػػػػدرا قـ رامذا ػػػػا قـل  سػػػػلب يقػػػػـ اي ةػػػػؽل ايػػػػذ   ػػػػؤد  لػػػػدرر  إيػػػػل االذ ئػػػػاب

 ر ؤد  لاي اي  إيل ممارسد سةرؾ ايش ؼ.
 . اليوامؿ األسرية:2. 5

 اػػػػػ  ايمؤسسػػػػػد اي رلر ػػػػػد اي ػػػػ    ة ػػػػػل ايطفػػػػػؿ م ػػػػػذ  درمػػػػػ  إيػػػػل ايح ػػػػػاةل    ػػػػػع بةػػػػػل با  قػػػػػاا سػػػػرة      
ايػػػػػدرر ايذل ػػػػػر  ػػػػػ     ػػػػػئ   ر شة مػػػػػ  ايملػػػػػادئ ا ساسػػػػػ د  ػػػػػ  ايح ػػػػػاةل راػػػػػ  ايمذػػػػػاف ايػػػػػذ     ػػػػػذؿ   ػػػػػ  

 ػػػػػػ  ذػػػػػػؿ ايم  مشػػػػػػات ايل ػػػػػػر دل رمػػػػػػف أاػػػػػػـ ا  سػػػػػػاؽ   ر ػػػػػػدا  ماب ػػػػػػد   ا سػػػػػػرة مؤسسػػػػػػد».    خ ػػػػػػ 
اال  ماب ػػػػػػدل رأبظمقػػػػػػا  ػػػػػػ ث رًا  ػػػػػػ  ح ػػػػػػاة ا  ػػػػػػراد راي مابػػػػػػاتل  قػػػػػػ  اي ػػػػػػ   حػػػػػػدد ر  ػػػػػػلط   ػػػػػػر ات 

)اي ر ػػػػػ ل  «أ راداػػػػػا رمػػػػػف خاليقػػػػػا  ػػػػػ شةـ اى سػػػػػاف ملػػػػػادئ رأ مػػػػػاط ايسػػػػػةرؾ رذ ف ػػػػػد اي شامػػػػػؿ مػػػػػع ايغ ػػػػػر
 (.12ل ص2005
 فػػػػػ  ايم  مػػػػػع ايراحػػػػػد  ػػػػػد »   مػػػػػا   لشػػػػػ  مػػػػػف أسػػػػػاي ب  ػػػػػ  اي   ػػػػػئد اال  ماب ػػػػػدلر خ ةػػػػػؼ ا سػػػػػر       

  فػػػػػػارتل أر   لػػػػػػا ف أر    ػػػػػػال  ا سػػػػػػر مػػػػػػف ح ػػػػػػث اي  ظ مػػػػػػات را سػػػػػػاي ب ايم لريػػػػػػد أر ايسػػػػػػائدة داخػػػػػػؿ 
ايم  مػػػػػػػػػعل راػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػا  شػػػػػػػػػرؼ مػػػػػػػػػف اي اح ػػػػػػػػػد اال  ماب ػػػػػػػػػد لايمشػػػػػػػػػا  ر اال  ماب ػػػػػػػػػدل راػػػػػػػػػذ  ايمشػػػػػػػػػا  ر 

)م  ػػػػػػػػػررل « ايمسػػػػػػػػػ رس اال   ػػػػػػػػػاد  رايث ػػػػػػػػػا   يمخ ةػػػػػػػػػؼ ا سػػػػػػػػػراال  ماب ػػػػػػػػػد  خ ةػػػػػػػػػؼ مػػػػػػػػػف ح ػػػػػػػػػث 
 سػػػػػػػاي ب اي رل ػػػػػػػد اي ػػػػػػػ    لشقػػػػػػػا ايرايػػػػػػػداف  ػػػػػػػ     ػػػػػػػئد أطفػػػػػػػايقـ ا ثػػػػػػػر ر  .(307ل ص1998اي ػػػػػػػرل   ل 

ذلػػػػػػر  ػػػػػػ    ػػػػػػذ ؿ  خ ػػػػػػ ا قـ  ػػػػػػ  ايمسػػػػػػ  لؿ ر ػػػػػػ   ػػػػػػرع اال ػػػػػػطرالات اي ػػػػػػ    شر ػػػػػػرف يقػػػػػػا.  ػػػػػػلذا ا 
 سػػػػػرة راي زمػػػػػتل  ػػػػػلف ذيػػػػػؾ  ػػػػػ شذس بةػػػػػل  خ ػػػػػ د ذا ػػػػػت بال ػػػػػد ايرايػػػػػد ف لايطفػػػػػؿ   سػػػػػـ لاي ػػػػػرامد راي

ايطفػػػػؿل ر  شةػػػػ   ػػػػد د ايخػػػػرؼل  ػػػػش ؼ ايث ػػػػد لػػػػاي فسل ر ػػػػد  ظقػػػػر ب ػػػػد  اي زبػػػػد ايشدرا  ػػػػدل راػػػػذا مػػػػا 
  شةػػػػ    سػػػػر لػػػػدرر ل ر  سػػػػةط بةػػػػل اآلخػػػػر ف رمم ةذػػػػا قـل ذمػػػػا  ظقػػػػر  سػػػػرة ربػػػػدرا ًا بةػػػػل أيشالػػػػ  اي ػػػػ  

أف  أسػػػػػػاي ب  شامػػػػػػؿ اآللػػػػػػا  مػػػػػػع » ايم ػػػػػػاؿ   شامػػػػػػؿ مشقػػػػػػا. رل  ػػػػػػت ايدراسػػػػػػات اي ػػػػػػ  أ ر ػػػػػػت  ػػػػػػ  اػػػػػػذا
ا ل ػػػػا ل  ػػػػؤثر  ػػػػ  ذث ػػػػر مػػػػف  ػػػػراح  اي مػػػػر يػػػػدس ايطفػػػػؿل ب ة ػػػػًا ر فسػػػػ ًال را  ماب ػػػػًال رأف ا  مػػػػاط   ػػػػر 
ايسػػػػػػر د مػػػػػػف اػػػػػػذ  ا سػػػػػػاي ب ذاي ػػػػػػغرط اي فسػػػػػػ د راي  ػػػػػػدد راي ػػػػػػلط راي سػػػػػػةط راي طفػػػػػػؿ رايةػػػػػػـر راي سػػػػػػرة 

ل 2001)اي ػػػػػػػرلحر ل« ايخ ػػػػػػػائص ايسػػػػػػايلد يةطفػػػػػػػؿ راىامػػػػػػاؿ رايحما ػػػػػػػد ايزائػػػػػػدة رايش ػػػػػػػابل  ػػػػػػػر لط مػػػػػػع
 (. 149ص
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أذػػػػػد ايلػػػػػاحثرف بةػػػػػل أف ي ػػػػػغرط ايرايػػػػػد فل رايػػػػػ حذـ راي سػػػػػةط راي  ػػػػػدد راي سػػػػػرة ر ػػػػػد   مسػػػػػ رس ر »     
ايشطػػػػػػؼ أثػػػػػػرًا سػػػػػػ  ئًا بةػػػػػػل  را ػػػػػػؽ ا ل ػػػػػػا  ر ذػػػػػػر ف مفقػػػػػػـر بػػػػػػف ايػػػػػػذات راي ػػػػػػم ر يػػػػػػد قـل ر ػػػػػػؤد  إيػػػػػػل 

يث ػػػػػػػد لػػػػػػػاي فس راي را ػػػػػػػؽ  ػػػػػػػ  بال ػػػػػػػا قـ اال  ماب ػػػػػػػدل ا ػػػػػػػطرالقـ ر ػػػػػػػد   مسػػػػػػػ رس  ػػػػػػػشرراـ لػػػػػػػا مف را
« ر ػػػػػؤد  ذيػػػػػؾ ل ػػػػػذؿ بػػػػػاـ إيػػػػػل بػػػػػدـ ر ػػػػػرح ايرؤ ػػػػػا يػػػػػدس ا ل ػػػػػا ل ر شػػػػػزز ايسػػػػػةرؾ ايشػػػػػدرا   ب ػػػػػداـ

 (.55ل ص2005)ا مارل 
أف بمة ػػػػػػد اي   ػػػػػػئد اال  ماب ػػػػػػد » ػػػػػػرس ايمر ػػػػػػاش أف ا ػػػػػػاؾ لشػػػػػػض ايدراسػػػػػػات اي ػػػػػػ    ػػػػػػ ر إيػػػػػػل ر       

ايمشػػػػػػػا  ر را درار اال  ماب ػػػػػػػد ايسػػػػػػػة مدل أر   ػػػػػػػـر بةػػػػػػػل ا  ااػػػػػػػات  ػػػػػػػد  ذػػػػػػػرف خاطئػػػػػػػد     ػػػػػػػقا  شةػػػػػػػـ 
مثػػػػؿ: اي سػػػػةطل راي سػػػػرةل رايربا ػػػػد ايزائػػػػدة راي ػػػػدي ؿل راىامػػػػاؿ راي فر ػػػػد  ػػػػ  ايمشامةػػػػد لػػػػ ف  سػػػػةل درايد ػػػػد 

ل 2009)ايمر ػػػػػػػػاشل « ايػػػػػػػػذذرر راى ػػػػػػػػاثل رلػػػػػػػػ ف ا  ػػػػػػػػ ا  ر  ػػػػػػػػر ا  ػػػػػػػػ ا ل راي ذلػػػػػػػػذب  ػػػػػػػػ  ايمشامةػػػػػػػػد
ر ػػػػػرد ار لػػػػػػاط رث ػػػػػؽ لػػػػػ ف ايش ػػػػػػؼ » دراسػػػػػات ايم شة ػػػػػد لظػػػػػػاارة ايش ػػػػػؼ (. ذمػػػػػا ل  ػػػػػت لشػػػػػػض اي37ص

ايػػػػذ  با ػػػػ  ايطفػػػػػؿ رلػػػػ ف مػػػػا   ػػػػػدر ب ػػػػ  مػػػػف سػػػػػةرذات خػػػػالؿ مرحةػػػػد ايمراا ػػػػػدل  ا  ػػػػخاص ايػػػػػذ ف 
)م ظمػػػػػػد «  شر ػػػػػػرا يةش ػػػػػػؼ خػػػػػػالؿ طفػػػػػػري قـ   زبػػػػػػرف إيػػػػػػل إبػػػػػػادة إ  ا ػػػػػػ  أث ػػػػػػا  ح ػػػػػػا قـ اال  ماب ػػػػػػد

 (.2ل ص2009اي ر  سؼل 
 ػػػػػ  دراسػػػػػػ قا بػػػػػف ا ثػػػػػػر ايػػػػػػذ   ريػػػػػد  ايش ػػػػػػؼ بةػػػػػل ا طفػػػػػػاؿ ردرر اي مش ػػػػػػات سػػػػػػ  ايس ر ر ؤذػػػػػد      

اي فذػػػػؾ ا سػػػػر  راي ػػػػدي ؿ راي سػػػػرة  إيػػػػلأف مػػػػف أاػػػػـ أسػػػػلاب سػػػػةرؾ ايش ػػػػؼ  ر ػػػػع »ا اة ػػػػد  ػػػػ  مرا ق ػػػػ  
)ايس رسػػػػػ ل  «ايزائػػػػػد ف مػػػػػف ايرايػػػػػد فل إ ػػػػػا د إيػػػػػل بػػػػػدـ م الشػػػػػد ا سػػػػػرة يألل ػػػػػا  راي ػػػػػغرط اال   ػػػػػاد د

سػػػػػرة اي ػػػػػ    شػػػػػدـ   قػػػػػا اي ػػػػػ ـ ا خال  ػػػػػد رايمثػػػػػؿ راي ػػػػػدرة ايحسػػػػػ د   ػػػػػل   ػػػػػ  حػػػػػد  را». (6ل ص2005
ذا قػػػػػػا ل ئػػػػػػد م اسػػػػػػلد يظقػػػػػػرر ظػػػػػػراار سػػػػػػةل د ذػػػػػػاال حراؼ راي  ػػػػػػرد رايسػػػػػػةرؾ ايشػػػػػػدرا  ل رذيػػػػػػؾ ال شػػػػػػداـ 

(. 85ل ص1996)بلػػػػد ايمػػػػػ شـل « ايمشػػػػا  ر را سػػػػس اي ػػػػ   ػػػػدبـ ذ ػػػػاف رل  ػػػػػد ا سػػػػرة ر  ػػػػر  ررالطقػػػػا
مؤيمػػػػػد رم ػػػػػذالت ايطفريػػػػػد اي ػػػػػ   ش  ػػػػػقا ايفػػػػػرد  ػػػػػر لط لػػػػػايش ؼ رخ ر ػػػػػًا خػػػػػالؿ ف ايخلػػػػػرات ايأ ذمػػػػػا

خلػػػػرات اىسػػػػا ة راىامػػػػاؿ اي ػػػػ    شػػػػرض يقػػػػا ايطفػػػػؿ  ػػػػ  طفري ػػػػ  بةػػػػل أ ػػػػد   ذػػػػذيؾ  مراحػػػػؿ ايدراسػػػػد
أحػػػػػد أب ػػػػػا  ا سػػػػػرة أر م ػػػػػاادة ايش ػػػػػؼ مػػػػػف ايشرامػػػػػؿ ا سػػػػػر د اي ػػػػػ   سػػػػػقـ  ػػػػػ  ظقػػػػػرر ايش ػػػػػؼ يػػػػػدس 

مػػػػػػف ايشرامػػػػػػػؿ اال  ماب ػػػػػػػد ايمفرر ػػػػػػد بةػػػػػػػل ايفػػػػػػػرد  شػػػػػػػداف اال  ماب ػػػػػػػد ا سػػػػػػػرة راي   ػػػػػػئد   ا طفػػػػػػاؿ. 
  طر راا. ر     م  قا   سقـ   رع ظاارة ايش ؼل أر راي    سلب

 . جماعة الرفاؽ:3. 5
   ػػػػد ل مابػػػػد اير ػػػػاؽ م مربػػػػد ا  ػػػػراد ايػػػػذ ف  ػػػػر لط لقػػػػـ ايفػػػػرد خػػػػارج ا سػػػػرة رايػػػػذ ف   ػػػػد  ػػػػ قـ      

ا  ػػػػػاؿ  مابػػػػػد »    شػػػػػر ؼ ل  قػػػػػااي ػػػػػ    ػػػػػداا  ػػػػػ  ا سػػػػػرةل   ػػػػػ  لشػػػػػض ا ح ػػػػػاف ذث ػػػػػر مػػػػػف ا  ػػػػػ ا 
م  ارلػػػػد  ػػػػ  ايم ػػػػرؿ را اػػػػػداؼ رايمسػػػػ رس اال  مػػػػاب  راال   ػػػػاد ل ا  ػػػػػااًل ملا ػػػػرًال ر ػػػػرلطقـ بال ػػػػػد 

إف »ل ر ػػػػػ  ايغايػػػػػب (47ل ص2005)ايط ػػػػػارل  «محلػػػػػد م لاديػػػػػدل ذمػػػػػا  ػػػػػرلطقـ  ػػػػػ ـ رمشػػػػػا  ر م  ػػػػػالقد
لشػػػض ا ر ػػػػاع  ػػػ  يذث ػػػر مػػػف اي ػػػفات رايخ ػػػائص ررلمػػػا  مابػػػد اير ػػػاؽ    ػػػال  إيػػػل حػػػد مػػػا  ػػػ  ا
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اال  ماب ػػػػد يػػػػذيؾ   ػػػػد   قػػػػا اى سػػػػاف لشػػػػض مػػػػف اي ذ ػػػػؼ رايحر ػػػػد ل ػػػػا  بةػػػػل مػػػػا  شط ػػػػ  اػػػػذ  اي مابػػػػد 
 (.187ل ص1998) ذررل « يقذا ايفرد مف دبـ ر    د

رد سػػػػػػةرؾ ايفػػػػػػ ًا بةػػػػػػلذل ػػػػػػر  اً أف ي مابػػػػػػد اير ػػػػػػاؽ أثػػػػػػر » (: إيػػػػػػل150ل ص1994)بلػػػػػػردل ر   ػػػػػػ ر       
راحػػػػد  قػػػػـ مػػػػف   ػػػػؿ رأرخا ػػػػد  ػػػػ  مرحةػػػػد ايمراا ػػػػدل  ػػػػايمرااؽ   ػػػػد  فسػػػػ  م  م ػػػػًا إيػػػػل اػػػػذ  اي مابػػػػدل 

ريقػػػػػػـ   ر لػػػػػػًا  فػػػػػػس ايحا ػػػػػػات را  ذػػػػػػار راي ػػػػػػ ـ راير لػػػػػػاتل ر  قػػػػػػا  سػػػػػػ ط ع إثلػػػػػػات ذا ػػػػػػ ل ر  قػػػػػػا   ػػػػػػشر 
 خػػػػػػذ رلاي ػػػػػػاي   مػػػػػػف ايممذػػػػػػف أف  «. لا مػػػػػافل يػػػػػػذيؾ  قػػػػػػر   ةػػػػػػداـ ر سػػػػػػا راـ  ػػػػػػ    ػػػػػر ا قـ رسػػػػػػةرذقـ

ايفػػػػرد سػػػػةرذًا ب  فػػػػًا إذا ذا ػػػػت  ػػػػةد اير  ػػػػا  بدرا  ػػػػد رب  فػػػػدل رذيػػػػؾ  ػػػػ  محاريػػػػد م ػػػػ  ية ػػػػشرر لاال  مػػػػا  
ايفػػػػػػرد   سػػػػػػـ  اية ػػػػػػةدل رخا ػػػػػػد إذا ذا ػػػػػػت أسػػػػػػاي ب اي   ػػػػػػئد اال  ماب ػػػػػػد داخػػػػػػؿ ا سػػػػػػرة اي ػػػػػػ    ػػػػػػ    قػػػػػػ
ايذةمػػػػػػات يأل ػػػػػػراد لاي سػػػػػػرة أر اىامػػػػػػاؿ أر اي لػػػػػػذ أر اي  ػػػػػػددل ح ػػػػػػث   ػػػػػػ ثر ايفػػػػػػرد بػػػػػػادة ل ػػػػػػرة ا  شػػػػػػاؿ ر 

ي غ  ػػػػػػػر ا  ااا ػػػػػػػ  رم ػػػػػػػابر  أر سػػػػػػػةرذ      ػػػػػػػد ية ػػػػػػػ ث ر  ايمح طػػػػػػػ ف لػػػػػػػ ل ر  ريػػػػػػػد يد ػػػػػػػ  اسػػػػػػػ شداد بػػػػػػػاؿ  
 اال  ماب  مف اآلخر ف.

ر ايفػػػػرد ل مابػػػػد اير ػػػػاؽ بةػػػػل در ػػػػد رالئػػػػ  يقػػػػا رمػػػػدس   لةػػػػ  يمشا  راػػػػا ر  مقػػػػا ر  ر ػػػػؼ مػػػػدس  ػػػػ ث  »     
ل 1996)ر ػػػػػػرافل « ابػػػػػػؿ اي ػػػػػػائـ لػػػػػػ ف أب ػػػػػػائقارا  ااا قػػػػػػا ربةػػػػػػل  ماسػػػػػػؾ اػػػػػػذ  اي مابػػػػػػد ر ػػػػػػرع اي ف

 اال  مػػػػػا  اػػػػػر أسػػػػػاس ايشػػػػػ ش » ػػػػػ  أف  ذػػػػػرف ي مابػػػػػد اير ػػػػػاؽ ذػػػػػؿ ذيػػػػػؾ ا ثػػػػػر  درال  رالػػػػػ (.205ص
 بػػػػف طر ػػػػؽ ايةشػػػػب ايطفػػػػؿ  ػػػػ شةـ  ل ػػػػ   مابػػػػد ايةشػػػػبل راػػػػر   مثػػػػؿ لػػػػاي لرؿ ايمطةػػػػؽ رايػػػػرال  ايمطةػػػػؽ

« اب ػػػػد  د ػػػػدة رال سػػػػل ؿ يمخايف قػػػػامػػػػف  ػػػػرع  د ػػػػد ر ػػػػ  إطػػػػار  رابػػػػد ا  م اً  ماب ػػػػ 1994ًل ذ ػػػػؼ  شػػػػ 
مػػػػػػػف اي مابػػػػػػػات اي ػػػػػػػ   سػػػػػػػقـ  ػػػػػػػ   ذػػػػػػػر ف  شػػػػػػػد   س »(. إذًا   مابػػػػػػػد اير ػػػػػػػاؽ 57ل ص2006)ايمط ػػػػػػػر ل 

ايفػػػػػػرد ر   ػػػػػػئ  ل   قػػػػػػا  شط ػػػػػػ  حر ػػػػػػد ذل ػػػػػػرة  ػػػػػػ  ل ائقػػػػػػا رحما  قػػػػػػا ر  ظ مقػػػػػػال ر  ػػػػػػشر  لايث ػػػػػػد ل فسػػػػػػ  
 (.5ل ص2004)ايزبل ل « رلمذا   
 ػػػػ ث ر  مابػػػػد اير ػػػػاؽ أ ػػػػد مػػػػا  ذػػػػرف  ػػػػ  مرحةػػػػد ايمراا ػػػػدل إذ  ح ػػػػاج  »ف أر ػػػػد أثل ػػػػت ايدراسػػػػات      

  ػػػػ  إ سػػػػػاف آخػػػػر با ػػػػؿ لػػػػاية را ػػػػدل ر ايلػػػػًا ال  ح ػػػػؿ اػػػػػذا لايمرااػػػػؽ  ػػػػ  اػػػػذ  ايمرحةػػػػد إيػػػػل اب ػػػػراؼ 
االب ػػػػػراؼ مػػػػػف أاةػػػػػ  رذر ػػػػػ ل ريػػػػػذيؾ يػػػػػرحظ أف ا  مػػػػػا  ايمرااػػػػػؽ يقػػػػػذ  اي مابػػػػػد  فػػػػػرؽ أح ا ػػػػػًا ا  مػػػػػا   

ح مػػػػػػاؿ اال حػػػػػػراؼ يػػػػػػدس ايطايػػػػػػب  ػػػػػػ  حايػػػػػػد ر ػػػػػػرد اال حػػػػػػراؼ يػػػػػػدس ر ا ػػػػػػ ل  سػػػػػػر   ررايد ػػػػػػ . ر ػػػػػػزداد ا
« ر ظقػػػػػر أ ػػػػػراع مػػػػػف ايسػػػػػةرؾ ايم حػػػػػرؼ ايمخ ةفػػػػػد  ر ز ػػػػػد  ػػػػػ ث ر اير ػػػػػاؽ خا ػػػػػد  ػػػػػ  مرحةػػػػػد ايمراا ػػػػػدل

(Regoli&Hewit,1994,p46). 
ف ي مابػػػػػد اير  ػػػػػا  دررًا ال  سػػػػػ قاف لػػػػػ   ػػػػػ  اي ػػػػػ ث ر بةػػػػػل ايطفػػػػػؿ ر ر  ػػػػػ  سػػػػػةرذ ل راػػػػػذا  ش ػػػػػ  أ     

 ػػػػث  شػػػػد  ػػػػ ث ر اير ػػػػاؽ مػػػػف ايشرامػػػػؿ ايمقمػػػػد  ػػػػ  د ػػػػع ايطايػػػػب لا  ػػػػا  ايسػػػػةرؾ ايش  ػػػػؼل ر ػػػػزداد اػػػػذا ح
اي ػػػػػػ ث ر ب ػػػػػػػدما   ػػػػػػرا ر برامػػػػػػػؿ أخػػػػػػػرس مػػػػػػؤثرة   ػػػػػػػد ع ايطايػػػػػػب إيػػػػػػػل  ذػػػػػػػر ف  ػػػػػػدا ات مػػػػػػػع أ ػػػػػػػخاص 
  حذمػػػػػػرف لػػػػػػ  ر ر قػػػػػػرف سػػػػػػةرذ  حسػػػػػػب  ر قػػػػػػا قـل  ػػػػػػلذا ذػػػػػػاف سػػػػػػةرؾ اير ػػػػػػاؽ سػػػػػػر ًا  د شر ػػػػػػ   حػػػػػػر 

ذا ذ  اف ب  فًا رم حر ًا  د شر   لا  ا  ممارسد ايسةرؾ ايش  ؼ. االس  امد را 
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 اليوامؿ المدرسية: .4.5
ايمدرسػػػػد أرؿ   رلػػػػد ا  ماب ػػػػد يذث ػػػػر مػػػػف ا طفػػػػاؿ لشػػػػد ايشائةػػػػدل راػػػػ  ايمذػػػػاف ايػػػػذ   ظقػػػػر م ػػػػ       

أرؿ بالمػػػػػػات ايخطػػػػػػر لاي سػػػػػػلد يمسػػػػػػ  لؿ  مػػػػػػر ايطفػػػػػػؿ اال  مػػػػػػاب .  قػػػػػػ  سػػػػػػاحد ية فابػػػػػػؿ اال  مػػػػػػاب  
اال  ػػػػػػػلاط ية ػػػػػػػا رف    قػػػػػػػا أرؿ  رابػػػػػػػدية   ػػػػػػػئد اال  ماب ػػػػػػػدل  اي ةم ػػػػػػػذ ايطفػػػػػػػؿ  ػػػػػػػ شةـ  اسػػػػػػػ   ر  ػػػػػػػا  أس

ا   ػػػػػػػػرت م ػػػػػػػػذةد ايش ػػػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػػػ   ػػػػػػػػ  ذػػػػػػػػؿ ر ػػػػػػػػد ر سػػػػػػػػ لطف مفقػػػػػػػػـر اي   ػػػػػػػػد لف ػػػػػػػػا  ا  مػػػػػػػػاب . 
ايم  مشػػػػاتل رأ ػػػػلحت م ػػػػذةد ح    ػػػػد  ر ػػػػب بة قػػػػا ذث ػػػػر مػػػػف اآلثػػػػار ايسػػػػةل د بةػػػػل ايفػػػػرد رايم  مػػػػعل 

 اػػػػػػذ  لشػػػػػػض دسػػػػػػ شرض ايلاحثػػػػػػ ر  مػػػػػػا  ةػػػػػػ   ػػػػػػد إيػػػػػػل ا   ػػػػػػار اػػػػػػذ  ايظػػػػػػاارةل ر شػػػػػػددت ايشرامػػػػػػؿ ايمؤد
 ا سلاب رم قا: 

 : المدرسة مج مع  حصي   .1
ر ػػػػ  ذث ػػػػر مػػػػف » شػػػػد ايم ا سػػػػد رايغ ػػػػرة لػػػػ ف ايطةلػػػػد أ فسػػػػقـ سػػػػللًا رئ سػػػػ ًا مػػػػف سػػػػةرذات ايش ػػػػؼل      

ؿ  شة م ػػػػػال ايػػػػػذ  ال ا ح ػػػػػاف  ح ػػػػػـر ايمشةمػػػػػرف ايطايػػػػػب اي ػػػػػا  ل درف اف  شطػػػػػرا أام ػػػػػد يةطايػػػػػب ايفا ػػػػػ
(. راػػػػػػػذا  ػػػػػػػؤد  إيػػػػػػػل إحلػػػػػػػاط اي ةم ػػػػػػػذل 259ل ص2009)ايمشةػػػػػػػري ل لرذػػػػػػػاتل  «   ػػػػػػػارب مػػػػػػػع ايمشةػػػػػػػـ

حلا ايطػػػػػػرؽذلحػػػػػػدس ررلمػػػػػػا اي  ػػػػػػاـ لسػػػػػػةرؾ ب  ػػػػػػؼ  طػػػػػػ ل اي ػػػػػػ   شلػػػػػػر لقػػػػػػا بػػػػػػف ر  ػػػػػػ  ربػػػػػػدـ ر ػػػػػػا  را 
 . ي ةفت اال  لا  ي ر 

ايدا ع ايرئ س مف ررا  ايش ػؼ؛ إذ ( حسب  ظر د ايدرا عل أف اىحلاط ار 5ل ص2007ر رس )لذارل       
إ   لرساطد ايش ؼ   مذف ايذ    شر لايش ز مف أف  ثلت  درا   ايخا دل رذذيؾ  لف ايطايب ايذ   شا ػب 

 مف  لؿ مشةم  لاس مرار  ظؿ  لحث بف ذائف ما  مذ   أف   ب  اـ   ل  بة  .
ةػػػػل ايطر  ػػػػد اي ػػػػ   ح ػػػػؿ مػػػػف أف  رذ ػػػػد ايمدرسػػػػد بةػػػػل   ػػػػد ـ ايمشةرمػػػػات لػػػػدؿ  رذ ػػػػداا ب ذمػػػػا»     

خاليقػػػػا بةػػػػل ايمشةرمػػػػات  ؤذػػػػػد مػػػػا  ػػػػذاب إي ػػػػػ  لررد ػػػػر مػػػػف أف أ    ػػػػاط  رلػػػػػر  اػػػػر مر ػػػػرب ًا  ػػػػػرع 
مػػػػف ايش ػػػػؼ ايرمػػػػز ل رذيػػػػؾ لر ػػػػف   ر ػػػػًا مػػػػف  لػػػػؿ  قػػػػد م شسػػػػفد يث ا ػػػػد مش  ػػػػدل رايمؤسسػػػػد ايمدرسػػػػ د 

س ا مػػػػاذف اي ػػػػ   ػػػػ ـ   قػػػػا اػػػػ  ايم ػػػػاؿ اي ا ػػػػط اي ػػػػ   ش ػػػػد إ  ػػػػاج ايث ا ػػػػد ايمق م ػػػػدل راػػػػ  لاي ػػػػاي  إحػػػػد
 (. 259ل ص2009)ايمشةري ل لرذاتل  «ممارسد ايش ؼ  د ا طفاؿ

  طبيية اليالقة بيف المدرس والطالب: .2
يطل شػػػػػػد ايشال ػػػػػػد لػػػػػػ ف ايمػػػػػػدرس رايطايػػػػػػب ا ثػػػػػػر ايرا ػػػػػػ   ػػػػػػ  مسػػػػػػ رة اي شةػػػػػػ ـل إ ػػػػػػا د إيػػػػػػل  إف     

ايمػػػػػدرس   ػػػػػا  لشػػػػػض ايطةلػػػػػدل  ا سػػػػػةرب ايػػػػػذ   سػػػػػ خدم  ايمدرسػػػػػرفل   سػػػػػاي ب ايمشامةػػػػػد ايسػػػػػ ئد مػػػػػف
راي فر ػػػػػػد  ػػػػػػ  ايمشامةػػػػػػد ر ف ػػػػػػ ؿ لش ػػػػػػػقـ بةػػػػػػل حسػػػػػػاب اآلخػػػػػػرل ذةقػػػػػػػا  سػػػػػػقـ  ػػػػػػ  ظقػػػػػػرر ايسػػػػػػػةرؾ 

 .ايشدرا  
إذ   ػػػػػ ع ايخػػػػػرؼ لػػػػػ ف اي الم ػػػػػذ  »رمػػػػػف ايطل شػػػػػ  أف  ػػػػػ شذس آثػػػػػار ذيػػػػػؾ بةػػػػػل ايشمة ػػػػػد اي رلر ػػػػػدل      

 شػػػػػار قـ  ػػػػػ  ا   ػػػػػطد   ػػػػػ  أث ػػػػػا  ايػػػػػدرس ر ف ػػػػػر ر لػػػػػد ايمشةمػػػػػ ف  ػػػػػ  ايشمػػػػػؿ داخػػػػػؿ اي ػػػػػفرؼل ر ػػػػػ 
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ايمدرسػػػػػػ د داخػػػػػػؿ ايمدرسػػػػػػد رخار قػػػػػػال رمػػػػػػف   ػػػػػػائج اػػػػػػذ  ايشال ػػػػػػد أ  ػػػػػػًا  ػػػػػػشؼ ايح ػػػػػػ ةد اي شة م ػػػػػػد 
 (. 258: 2009)ايمشةري ل لرذاتل  «يةطةلد
أف أرلػػػػػػػع حػػػػػػػاالت »(ل 185ل ص1995ر ػػػػػػػد ا  ػػػػػػػ  مػػػػػػػف لشػػػػػػػض ايدراسػػػػػػػات ذدراسػػػػػػػد )ر ػػػػػػػرافل       

اد ايمدرسػػػػػ ف يقػػػػػـ أر سػػػػػر  مشامةػػػػػد ايمدرسػػػػػ ف اػػػػػر %(  ػػػػػرررا: أف ا ػػػػػطق1مػػػػػف أ ػػػػػراد ايش  ػػػػػد رل سػػػػػلد )
 «.ايسلب    اررلقـ مف ايمدرسد ثـ ار ذاب اي ر مد

 :  بدؿ المي ميف الم  رر .3
 ػػػػػؤثر اػػػػػذا اي غ ػػػػػر ايم ذػػػػػرر  ػػػػػ ث رًا لايغػػػػػًا  ػػػػػ   فػػػػػس اي الم ػػػػػذل  ةػػػػػ س مػػػػػف ايسػػػػػقؿ أف   رطػػػػػػد  إذ»     

ف ذيػػػػػػؾ   طةػػػػػػب  قػػػػػػدًا ذل ػػػػػػر  ًا مػػػػػػف  لػػػػػػؿ ايطػػػػػػر  ف مشػػػػػػًال ر  طةػػػػػػب ايشال ػػػػػػد لػػػػػػ ف اي الم ػػػػػػذ رمشةمػػػػػػ قـل را 
 (.1ل ص2003)ايحمدا  ل « ايمز د مف اير ت ي ح  ؽ ايقدؼ

  عالقات م و رة و غيرات مفاجئة داخؿ المدرسة:  .4
 غ  ػػػػػػػر ايمػػػػػػػد ر ردخػػػػػػػرؿ آخػػػػػػػر لطرائػػػػػػػؽ  رلر ػػػػػػػد أخػػػػػػػرس ر ر قػػػػػػػات مخ ةفػػػػػػػد بػػػػػػػف سػػػػػػػال    خةػػػػػػػؽ »     

د يةمدرسػػػػػد مػػػػػثاًلل رذػػػػػذيؾ  ػػػػػرؾ ايمشةػػػػػـ م ارمػػػػػد ب ػػػػػد ايطػػػػػالب ي  لػػػػػؿ ذيػػػػػؾ اي غ  ػػػػػرل  ػػػػػدخرؿ مػػػػػد ر  د ػػػػػ
ل ربػػػػػػدـ إ ػػػػػػراؾ ايطػػػػػػالب لمػػػػػػا  حػػػػػػدث داخػػػػػػؿ ايمدرسػػػػػػد رذػػػػػػ  قـ   ػػػػػػط  قػػػػػػاز لػػػػػػ مشةػػػػػػـ آخػػػػػػر  راسػػػػػػ لداؿ

  ف ػػػػػػػذ ل ر ػػػػػػػذؿ اال  ػػػػػػػاؿ لػػػػػػػ ف ايمشةمػػػػػػػ ف أ فسػػػػػػػقـ رايطػػػػػػػالب أ فسػػػػػػػقـ رايمشةمػػػػػػػ ف رايطػػػػػػػالب رذػػػػػػػذيؾ 
 (.3ص ل2000)در ؾل « ايمشةم ف راىدارة ي  لاية ا ثر بةل سةرذ ات ايطالب

  نقالت الطالب الم  ررة مف مدرسة إل  أخر :  .5
 ف ػػػػػد مشةم ػػػػػػ  رزمػػػػػػال    إذ لإف ا   ػػػػػاؿ ايطايػػػػػػب مػػػػػف مدرسػػػػػػد إيػػػػػػل أخػػػػػرس  ػػػػػػؤثر  ػػػػػ ث رًا سػػػػػػةل ًا   ػػػػػػ »    

ـ  رأ ػػػػد ا   ايػػػػذ ف  ل راػػػػذا  سػػػػ دب  لػػػػدرر  ر ػػػػرب اي ػػػػ  ةـ مػػػػع ايمحػػػػ ط ايمدرسػػػػ  اي د ػػػػدل راػػػػر يػػػػ س أ ي فقسػػػػ
سػػػػػػ  غ ر    را لػػػػػػ  اح مػػػػػػاالت ايف ػػػػػػؿ راي  ػػػػػػاح مشػػػػػػًا. ر لشػػػػػػًا يػػػػػػذيؾ لػػػػػا مر ايسػػػػػػقؿ رايقػػػػػػ فل ر حمػػػػػػؿ  ػػػػػػ

)لػػػػػػف در ػػػػػػد ل «  رب ػػػػػػد ايسػػػػػػةرؾ ايػػػػػػذ  سػػػػػػ  لش  مػػػػػػع مح طػػػػػػ  ايمدرسػػػػػػ  ذذػػػػػػؿ مػػػػػػف  را ػػػػػػؽ أر ا حػػػػػػراؼ
 (.130ل ص2007

  غياب الطالب وىروبيـ: .6
راػػػػػػذا أمػػػػػػر رارد  ػػػػػػ   م ػػػػػػع ايمػػػػػػدارسل ر  شػػػػػػدد ايشرامػػػػػػؿ ايمؤد ػػػػػػد إيػػػػػػل  سػػػػػػ ب ايطةلػػػػػػد راػػػػػػررلقـ      
ا أسػػػػاي ب  شامػػػػؿ ايمدرسػػػػ ف مػػػػع ايطةلػػػػد. ر سشػػػػد  م ػػػػذةد   ػػػػاب ايطةلػػػػد راػػػػررلقـ مػػػػف ايمدرسػػػػد مػػػػف رم قػػػػ

رذيػػػػػػؾ يمػػػػػػا يقػػػػػػا مػػػػػػف  ػػػػػػ ث ر سػػػػػػةل  بةػػػػػػل ح ػػػػػػاة » ايم ػػػػػػذالت اي ػػػػػػ   شػػػػػػا   م قػػػػػػا ايم  مػػػػػػع ايمدرسػػػػػػ ل 
 سػػػػللًا  ػػػػ  ذث ػػػػر مػػػػف إخفا ا ػػػػ  اي ح ػػػػ ة د را حرا ا ػػػػ  ايسػػػػةرذ دل راػػػػذا مػػػػا  قػػػػا  شػػػػد  ايطايػػػػب ايدراسػػػػ د ر 

أ ػػػػػػغؿ لػػػػػػاؿ ايمسػػػػػػؤري ف رايمػػػػػػرل ف ايػػػػػػذ ف أخػػػػػػذرا بةػػػػػػل بػػػػػػا  قـ دراسػػػػػػد اػػػػػػذ  ايم ػػػػػػذةد راي شػػػػػػرؼ بةػػػػػػل 
 (.13ل ص2010)طل ؿل « أسلالقا رر ع ايلرامج يشال قا راي  ا  بةل آثاراا
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  :اإلخفاؽ المدرس  .7
 ػػػػػد  ػػػػػ شذس اىخفػػػػػاؽ ايمدرسػػػػػ  بةػػػػػل سػػػػػةرؾ ايطةلػػػػػد ر  ػػػػػر ا قـل ر مذػػػػػف إر ػػػػػاع اػػػػػذا اىخفػػػػػاؽ      

لاب بد ػػػػػدة م قػػػػػا مػػػػػا   شةػػػػػؽ لاي ػػػػػدرة ايش ة ػػػػػدل ربػػػػػدـ مرابػػػػػاة ايفػػػػػررؽ ايفرد ػػػػػد لػػػػػ ف ايطةلػػػػػد  ػػػػػ  إيػػػػػل أسػػػػػ
ايشمة ػػػد اي شة م ػػػػدل رم قػػػػا مػػػا  شػػػػزس إيػػػػل بػػػدـ اير لػػػػد ربػػػػدـ اي را ػػػؽ مػػػػع ايلػػػػرامج ايدراسػػػ دل رذةقػػػػا أمػػػػرر 
يقػػػػػا أثراػػػػػا بةػػػػػل  خ ػػػػػ د ايطايػػػػػبل ر ػػػػػد   شةػػػػػ     ػػػػػ  إيػػػػػل سػػػػػةرذ ات ايش ػػػػػؼ ار ردرد  شػػػػػؿ م ػػػػػادة 

م  مػػػػػػع ي ػػػػػػشرراـ لػػػػػػاي  صل رممارسػػػػػػد ايش ػػػػػػؼ مػػػػػػع ايػػػػػػذات  ػػػػػػ  لشػػػػػػض ا ح ػػػػػػاف ذاال  حػػػػػػار)ايشر   ل ية
 (.176ل ص2003

  المنيج الدراس : .8
   شػػػػؿإف ايم ػػػػااج ايدراسػػػػ د اي ػػػػ   درسػػػػقا ايطةلػػػػد  ػػػػ  ايمػػػػدارس اي ػػػػ   غةػػػػب بة قػػػػا طػػػػالع ايذثا ػػػػد      

. رمػػػػػف  قػػػػػد أخػػػػػرس  سشػػػػػد  ايم ػػػػػااج م  فسػػػػػًا ي فر ػػػػػة طا ػػػػػا قـ   ة ػػػػػؤرف إيػػػػػل ايشػػػػػدرافال   ػػػػػدرف ايطةلػػػػػد 
مػػػػػػا  حػػػػػػدث  ػػػػػػ  أ ةػػػػػػب ا ح ػػػػػػاف اػػػػػػر  ف ايدراسػػػػػػ د م ػػػػػػدرًا خ ػػػػػػلًا مػػػػػػف م ػػػػػػادر ايش ػػػػػػؼ ايمش ػػػػػػر ل 

االذ فػػػػػػا  ل ر م قػػػػػػا لشػػػػػػد اسػػػػػػ  راداا ثػػػػػػـ  ر ػػػػػػقا لطر  ػػػػػػد  شسػػػػػػف د بةػػػػػػل ايطػػػػػػالبل ر    ػػػػػػد يػػػػػػذيؾ  ػػػػػػلف 
 قـ ر ػػػػػالة  قـل  ذ ػػػػػؼ يقػػػػػذ  مح ر ػػػػػات  ةػػػػػؾ ايم ػػػػػااج ال  ةلػػػػػ  اح  ا ػػػػػات ايم شةمػػػػػ فل رال  الئػػػػػـ اسػػػػػ شدادا

 (. 40ل ص2004)ايز ا  رمخ ارل «  فرز اح  اف ايطالب ر دمراـ؟ ال  أايم ااج 
  ال  قيف  ثداة رئيسية ف  ال ي يـ: .9

 ايلػػػػػػًا مػػػػػػا  ػػػػػػر لط اي ة ػػػػػػ ف لغ ػػػػػػاب أام ػػػػػػد اى  ػػػػػػاع راي رذ ػػػػػػز بةػػػػػػل ايش ػػػػػػؼ رم ػػػػػػ  ايش ػػػػػػاب ل  رابػػػػػػ       
ف ذػػػػػػاف  ش  ػػػػػػد أف اي ة ػػػػػػ ف طر  ػػػػػػد ا   ػػػػػػاد د  شايػػػػػػد »ايمػػػػػػاد  رايمش ػػػػػػر ل ايم ػػػػػػرح ر  ػػػػػػر ايم ػػػػػػرح.  را 

سػػػػػةطد  ح ػػػػػث ال  ػػػػػ    طرائػػػػػؽ أخػػػػػرسل إال أف اي ة ػػػػػ ف ذث ػػػػػرًا مػػػػػا  مػػػػػارس مػػػػػف خػػػػػالؿ بال ػػػػػد  سػػػػػةط دل 
 ػػػػػػا شل ح ػػػػػػل أخطػػػػػػاؤ  ال  سػػػػػػم  للثار قػػػػػػا ريػػػػػػ س مػػػػػػف ايػػػػػػرارد االب ػػػػػػراؼ لقػػػػػػال ل  مػػػػػػا بةػػػػػػل ايمشةػػػػػػـ ال  س 

االب مػػػػػػاد بةػػػػػػل أسػػػػػػاي ب ذمػػػػػػا أف مة ػػػػػػد اي شة م ػػػػػػد ايطايػػػػػػب أف  ط ػػػػػػع ر  مثػػػػػػؿ  اي ا ػػػػػػب ايمقػػػػػػـ  ػػػػػػ  ايش
 ػػػػػػػؤد  إيػػػػػػػل  ل   مػػػػػػػع آرا اي ة ػػػػػػػ ف اي  ة د ػػػػػػػد اي ػػػػػػػ  ال  شطػػػػػػػ  ايفر ػػػػػػػد ية ةم ػػػػػػػذ ية شل ػػػػػػػر بػػػػػػػف رأ ػػػػػػػ ل أر 

ذا اخ ةفػػػػتل رمقمػػػػا ذا ػػػػت دالي قػػػػا  ػػػػح حدل  ل ػػػػ   ػػػػل إحلاطػػػػ  ايمشةـ   خػػػػذ إ الػػػػ  راحػػػػدة مػػػػف اي ةم ػػػػذل را 
ايمم ػػػػػػع ايمةػػػػػػ   لاىثػػػػػػارة ايػػػػػػذ   حفػػػػػػز اي الم ػػػػػػذ بةػػػػػػل  ال  سشػػػػػػد اا  ػػػػػػح حدل ذمػػػػػػا أف   ػػػػػػاب اي ػػػػػػدر س

يةمدرسػػػػدل رايػػػػذ   ػػػػ شذس بةػػػػل سػػػػةرذا  ل  اً رذراػػػػ اى لػػػػاؿ بةػػػػل ايػػػػ شةـ ل ػػػػغؼل  خةػػػػؽ ب ػػػػد اي ةم ػػػػذ مةػػػػالً 
 (.21ل ص2007)ب رردل « للاماي  يةرا لات ايمدرس د را  قا   أسةرب اي غب

 الس طوية ف  اإلدارة المدرسية: .10
إيػػػػػل خةػػػػػؽ   ػػػػػؿ   ػػػػػر  ػػػػػادر بةػػػػػل مرا قػػػػػد م ػػػػػذال  ل  يم  مػػػػػع ايمدرسػػػػػ  ػػػػػؤد  اي سػػػػػةط  ػػػػػ  ا»     

ا مػػػػر ايػػػػذ   ػػػػؤد   ػػػػ رع اىحلػػػػاط رايشةػػػػؿ اي فسػػػػ د اي ػػػػ    ػػػػرد إيػػػػل ايسػػػػةرذ ات ايش  فػػػػدل  ح ػػػػل  سػػػػ ط ع 
سػػػػػػػةرلًا  اي  ػػػػػػػاـايمدرسػػػػػػػد  لػػػػػػػدرراا اي شة مػػػػػػػ  راي رلػػػػػػػر ل  ل قػػػػػػػا  فػػػػػػػرض م مربػػػػػػػد مػػػػػػػف اي رابػػػػػػػد رايػػػػػػػ ظـ را 

 شػػػػ  يألمػػػػررل ممػػػػا  ػػػػؤد  إيػػػػل  فػػػػرر ايطةلػػػػد مػػػػف ايمدرسػػػػدل رايقػػػػررب م قػػػػا  ػػػػارمًا ال   فػػػػؽ رايحػػػػد ايطل
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)اي  ػػػػربل «  قائ ػػػػًال ر سشػػػػد  ايقػػػػررب مػػػػف ايمدرسػػػػد ايخطػػػػرة ا ريػػػػل  حػػػػر اال خػػػػراط  ػػػػ  سػػػػةرذ ات م حر ػػػػد
 (.63ل ص2008
اي ػػػػػررر  اي م  ػػػػػز لػػػػػ ف ايسػػػػػةطد ايمدرسػػػػػ د اي ػػػػػ   فػػػػػرض ايش ػػػػػاب اي رلػػػػػر  ايمػػػػػدررس ايػػػػػذ   رمػػػػػف      

 ردرد اي رلػػػػػر  اي  ػػػػػدل رلػػػػػ ف ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ  ايػػػػػذ    ػػػػػر ررا   م ػػػػػابفات سػػػػػةرذ د م ػػػػػرة. ػػػػػؤمف ايمػػػػػ
دارة ايمدرسػػػػػد   ػػػػػ ثر ذغ راػػػػػا مػػػػػف مؤسسػػػػػات ايم  مػػػػػع لم مربػػػػػد مػػػػػف ايشرامػػػػػؿ ايمح طػػػػػد لقػػػػػا راي ػػػػػ  » را 

  ػػػػػػذؿ اىدارة رممارسػػػػػػا قا ايشمة ػػػػػػدل ر ػػػػػػؤثر  ػػػػػػ  مػػػػػػدخالت ايشمة ػػػػػػد اي شة م ػػػػػػد راي رلر ػػػػػػدل راػػػػػػ  لػػػػػػدرراا 
 (.31ل ص2008)اي الح ل « ًا أر إ  الًا    مخر ا قا ؤثر سةل

  :الصحبة السيئة داخؿ المدرسة  .11
 ذػػػػػرف  ػػػػػحلد ايطايػػػػػب ايسػػػػػ ئد  ػػػػػ  ايمدرسػػػػػد  ػػػػػ   ػػػػػذؿ  مابػػػػػاتل ر شطػػػػػ  اػػػػػذ  اي ػػػػػحلد يمػػػػػف      

ال ةػػػػػػػ  لقػػػػػػػا اي ػػػػػػػ ابد ي سػػػػػػػةؾ طر ػػػػػػػؽ اال حػػػػػػػراؼل ر م ػػػػػػػؿ إيػػػػػػػل سػػػػػػػةرذ ات ايش ػػػػػػػؼل رمػػػػػػػف ايمشةػػػػػػػـر أف 
 راػػػػػا أذلػػػػػر  ػػػػػ  مرحةػػػػػد ايمراا ػػػػػدل إذ  ػػػػػزداد م ػػػػػرؿ ايطةلػػػػػد ية ػػػػػ ثر لسػػػػػةرذ ات اي ػػػػػحلد ايسػػػػػ ئد  ذػػػػػرف   ث

ا  ػػػػراف  ػػػػ  اػػػػذ  ايمرحةػػػػدل رأ  ػػػػًا االسػػػػ شداد يال حػػػػراؼل ر ػػػػد   ػػػػ  اي ػػػػرؿ لػػػػ ف ايمدرسػػػػد ايم  ػػػػرة  ػػػػ  
أدا  را لقػػػػػػا ررسػػػػػػاي قا اي رلر ػػػػػػد راي شة م ػػػػػػد  ذػػػػػػرف سػػػػػػللًا  ػػػػػػ  د ػػػػػػع طاللقػػػػػػا  حػػػػػػر ايسػػػػػػةرذ ات ايش  فػػػػػػد 

 (.33ص ل2009)اي قر ل 
 وسائؿ اإلعالـ: .5.5
 ػػػػػؤد  رسػػػػػائؿ اىبػػػػػالـ اي  ة د ػػػػػد ايم مثةػػػػػد  ػػػػػ  اىذابػػػػػد راي ةفػػػػػاز راي ػػػػػحا د رايمسػػػػػرح رايمسػػػػػ  دة       

ذاى  ر  ػػػػػػػػت راي  ػػػػػػػػرات ايف ػػػػػػػػائ د رح ػػػػػػػػل ايقػػػػػػػػا ؼ ايخةػػػػػػػػر ل دررًا مقمػػػػػػػػًا  ػػػػػػػػ    ث راػػػػػػػػا بةػػػػػػػػل ا طفػػػػػػػػاؿ 
يمر قػػػػػػػػد يقػػػػػػػػـ  ػػػػػػػػ  ل ػػػػػػػػا  ث ػػػػػػػػا  قـ )سػػػػػػػػةلًا ر إ  الػػػػػػػػًا( مػػػػػػػػف خػػػػػػػػالؿ مسػػػػػػػػاام قا لم ػػػػػػػػام  قا ا راي ػػػػػػػػلاب

  شػػػػدراػػػػ  » رسػػػػةرذقـل  قػػػػ   مثػػػػؿ م رمػػػػًا أساسػػػػ ًا مػػػػف م رمػػػػات اي رل ػػػػد خا ػػػػد  ػػػػ  ا طفػػػػاؿ راي ػػػػلابل
مػػػػػف أاػػػػػـ ايرسػػػػػائؿ اي ػػػػػ   سػػػػػ    م قػػػػػا ايطفػػػػػؿ أ مػػػػػاط سػػػػػةرذ  ايشػػػػػدرا   راي ػػػػػ    ػػػػػذؿ أام ػػػػػد ذل ػػػػػرة  ػػػػػ  

زاد   ػػػػػزرد لػػػػػ   رم ػػػػػا مػػػػػف ح ػػػػػاة اى سػػػػػاف  ػػػػػ  اػػػػػذا ايش ػػػػػر  ةػػػػػـ  شػػػػػد اى سػػػػػاف ايمشا ػػػػػر  سػػػػػ غ   بػػػػػف 
لرسػػػػػػػػػائؿ ا  ػػػػػػػػػاـ ر ػػػػػػػػػر لط ايش ػػػػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػػػػ  اػػػػػػػػػذ   (.3 ل ص2003)دحػػػػػػػػػالفل « ايمػػػػػػػػػادة اىبالم ػػػػػػػػػد

اىبػػػػػػالـل خا ػػػػػػد اي  ػػػػػػرات ايف ػػػػػػائ د ا مر ذ ػػػػػػد اي ػػػػػػ   لػػػػػػث أ ػػػػػػالـ ايش ػػػػػػؼ ايمػػػػػػر لط لػػػػػػاي  سل راي ػػػػػػ  
 ر ش  د أف اس شماي  يةش ؼ  سابد بةل اس مايد   اة.  ايفرد  ااداا 
  مف   ر ررؾ  حذ رًا  اؿ    : (1970)د أطةؽ ايلر سرر ال لرت باـ ري       

  إف   ػػػػد ر ا   ػػػػالـ رلػػػػرامج ايش ػػػػؼ   شة ػػػػا بمة ػػػػًا    ػػػػر اي زبػػػػد ايق رم ػػػػد بةػػػػل ذرذل ػػػػا خػػػػالؿ مػػػػدة
(. رلايفشػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػلف  سػػػػػػػػلد م ػػػػػػػػاادة ايش ػػػػػػػػؼ  ػػػػػػػػ  96ل ص2012)م  ػػػػػػػػررل  ( بامػػػػػػػػاً 20  ػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػف )

  ػػػػر أ ةػػػػب ا خ ػػػػائ  ف  ػػػػ  بةػػػػـ اال  مػػػػاع راي رل ػػػػد ربةػػػػـ ايػػػػ فسل  ذإ لايلػػػػرامج اي ةفز ر  ػػػػد باي ػػػػد  ػػػػداً 
لر ػػػػػرد بال ػػػػػد   ػػػػػر ملا ػػػػػرة لػػػػػ ف ايش ػػػػػؼ ايػػػػػذ   لثػػػػػ  رسػػػػػائؿ اىبػػػػػالـ رلػػػػػ ف اال حػػػػػراؼ ايػػػػػذ   ر ذلػػػػػ  

ا  ماب ػػػػػػػدل ا   ػػػػػػػاد دل  ا طفػػػػػػػاؿ راي ػػػػػػػلاب  ػػػػػػػ  ايرا ػػػػػػػعل خا ػػػػػػػد إذا ذػػػػػػػاف اػػػػػػػؤال   ش  ػػػػػػػرف أر ػػػػػػػاباً 
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ل 2005ايمرالطػػػػػػ ل « ) ػػػػػػ ثر ايسػػػػػػةل  لمػػػػػػا  لثػػػػػػ  رسػػػػػػائؿ اىبػػػػػػالـرث ا  ػػػػػػد سػػػػػػ ئدل   شةقػػػػػػـ أذثػػػػػػر مػػػػػػ ال ية
 (.  2ص

رسػػػػػػائؿ اىبػػػػػػالـ ايم مثةػػػػػػد  ػػػػػػ  رسػػػػػػائؿ اي سػػػػػػة د راي رل ػػػػػػد » ( أف43ل ص2008 ؤذػػػػػػد )ايشػػػػػػدر ل ر       
مػػػػف ايرسػػػػائؿ ايحساسػػػػد رايمث ػػػػرة رايمػػػػؤثرة إيػػػػل حػػػػد ذل ػػػػر  ػػػػ  سػػػػةرؾ ايفػػػػردل  شػػػػد  ا خال  ػػػػد راال  ماب ػػػػد  س 

بػػػػػاماًل   شػػػػػد  يم ػػػػػاادة أر ايمسػػػػػمربد أر ايم ػػػػػرر ة راي ػػػػػ    سػػػػػـ لسػػػػػر  االخ  ػػػػػارل  س  ػػػػػد أف ايمػػػػػراد ار ح ػػػػػث 
ا ػػػػػػاؾ ح ػػػػػػ ةد ذل ػػػػػػرة مػػػػػػف ايدراسػػػػػػات ر  .«مػػػػػػف ايشرامػػػػػػؿ ايمسػػػػػػاامد  ػػػػػػ  اال حػػػػػػراؼ رايسػػػػػػةرؾ ايشػػػػػػدرا  

ف أذثػػػػر ايطػػػػرؽ رأر ػػػػحقا اي ػػػػ   سػػػػقـ  ػػػػ  ايسػػػػةرؾ ايش  ػػػػؼ مػػػػف خػػػػالؿ م ػػػػاادة أاي فسػػػػ د اي ػػػػ   ظقػػػػر 
 ػػػػػػػ شةـ اي ػػػػػػػغار  ػػػػػػػ ـ مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ اي  ة ػػػػػػػد رايمحاذػػػػػػػاة. »ايػػػػػػػ شةـ اال  مػػػػػػػاب ل  ايش ػػػػػػػؼل اػػػػػػػ  اي  ة ػػػػػػػد أر

 ػػػػػػ  سػػػػػف ملذػػػػػػرة.  ةرلػػػػػايطلع إف مشظػػػػػـ اآللػػػػػػا   شر ػػػػػرف أف ا طفػػػػػػاؿ   ةػػػػػدرف مفػػػػػردات اي ةفػػػػػػاز رم ػػػػػااد
ريذػػػػػف أ ػػػػػحاب رسػػػػػائؿ اىبػػػػػالـ رايشػػػػػامة ف بة قػػػػػال رمػػػػػع أ قػػػػػـ ال   ذػػػػػررف أف اػػػػػذا اي  ة ػػػػػد  حػػػػػدث  ػػػػػ  

« اآلثػػػػػػار  ة ةػػػػػد ر  ػػػػػر مقمػػػػػد  ف ا طفػػػػػػاؿ  ػػػػػدرذرف أف اي  ة ػػػػػد مػػػػػؤذ يقػػػػػػـلشػػػػػض ا ح ػػػػػافل  ػػػػػد برف أف 
 (. 1ل ص2008)سشادةل 
 غ  ػػػػػر ر شػػػػػد ؿ ذث ػػػػػر مػػػػػف ا  ااػػػػػات  بةػػػػػلذمػػػػػا أثلػػػػػت اػػػػػذ  ايدراسػػػػػات  ػػػػػدرة ايرسػػػػػائؿ اىبالم ػػػػػد       

» .  شةػػػػػل سػػػػػػل ؿ ايمثػػػػػاؿ ل  ػػػػػػت ايدراسػػػػػات اي فسػػػػػػ د   مػػػػػا   شةػػػػػػؽ لم ػػػػػاادة ايش ػػػػػػؼ  رسػػػػػػةرذ ا ايم  مػػػػػع 
بال ػػػػػػػد  ر ػػػػػػػد لػػػػػػػ ف م ػػػػػػػاادة ايش ػػػػػػػؼ رز ػػػػػػػادة مةحرظػػػػػػػد  ػػػػػػػ  االسػػػػػػػ  الات ايشدرا  ػػػػػػػد يػػػػػػػدس  ئػػػػػػػد ر ػػػػػػػرد 

ا طفػػػػػاؿل رأف ايش ػػػػػؼ ايم ػػػػػااد  ػػػػػ  ايطفريػػػػػد  ػػػػػر لط لاالسػػػػػ  الات ايشدرا  ػػػػػد لشػػػػػد ب ػػػػػر ف بامػػػػػًا. أمػػػػػا 
فل   م ػػػػػؿ ايدراسػػػػػات اي فسػػػػػ د إيػػػػػل اي  ذ ػػػػػد بةػػػػػل درر ايش ػػػػػؼ ايم ػػػػػااد  ػػػػػ  خفػػػػػض ايذػػػػػؼ  يػػػػػدس ايرا ػػػػػد

ار   يةشػػػػػػدراف يػػػػػػدس ايفػػػػػػرد.  م ػػػػػػاادة ايش ػػػػػػؼ مػػػػػػف  لػػػػػػؿ ايرا ػػػػػػد ف  مذػػػػػػف أف  ز ػػػػػػد  ػػػػػػ  ايػػػػػػداخة  رايخػػػػػػ
بػػػػدرا   قـ  ػػػػ  مرا ػػػػؼ ايح ػػػػاة. رم ػػػػاادة ايش ػػػػؼ ل ػػػػررة بامػػػػد   ػػػػزع ايحساسػػػػ د  ػػػػد ل ممػػػػا  ػػػػد  ػػػػؤد  
إيػػػػػل  خف ػػػػػؼ اي ػػػػػشرر لػػػػػاىثـ  ػػػػػرا  اي  ػػػػػاـ لايشػػػػػدراف بةػػػػػل اآلخػػػػػر فل رذةمػػػػػا أذثػػػػػر ايفػػػػػرد مػػػػػف م ػػػػػاادة 

« مػػػػػػػف  خ ػػػػػػػ ات محلرلػػػػػػػد يػػػػػػػدس ايفػػػػػػػرد ررل رلخا ػػػػػػػد إذا ذػػػػػػػاف ايش ػػػػػػػؼ   ػػػػػػػدايش ػػػػػػػؼ زاد ذيػػػػػػػؾ ا ثػػػػػػػ
 (. 1ل ص2010)اي ر ؼل 

ر ػػػػػػد  حػػػػػػدث ذث ػػػػػػر مػػػػػػف ايلػػػػػػاحث ف بػػػػػػف  ػػػػػػ ث ر رسػػػػػػائؿ اىبػػػػػػالـ  ػػػػػػ  إذسػػػػػػاب را   ػػػػػػار ايسػػػػػػةرؾ       
بر ػػػػػقا ية ػػػػػرر اى رام ػػػػػد بر ػػػػػًا مغر ػػػػػًا رم ػػػػػر ًا  سػػػػػةط ا  ػػػػػرا  » اى رامػػػػػ ل رذيػػػػػؾ مػػػػػف خػػػػػالؿ 

ائـ ر غػػػػر  لار ذالقػػػػال ر  ػػػػدـ ايطػػػػالع ايلطػػػػري  ب ػػػػد م ارمػػػػد ايسػػػػةطات را  قػػػػزة بةػػػػل لشػػػػض أ ػػػػراع اي ػػػػر 
 شػػػػؿ  سػػػػةطد اي فرذ ر لػػػػاي  م شػػػػرف ر ب ا ػػػػر ايمػػػػاؿ راي ػػػػرة   م ةذػػػػرفايم ػػػػرم ف  ذمػػػػا أف إظقػػػػارا م  ػػػػد. 

ايم ػػػػااد ف   طةشػػػػرف إيػػػػل محاذػػػػا قـ ر  ة ػػػػداـ ي ح  ػػػػؽ مػػػػا ح  ػػػػر  مػػػػف خػػػػالؿ  ػػػػرائمقـل ر شمػػػػد لشػػػػض 
 لحر ػػػػاتية رحػػػػد ػػػػد  ػػػػشرر ايشػػػػدا  يةسػػػػةطات ا م  ػػػػد ر  ػػػػر راا بةػػػػل أ قػػػػا أ قػػػػزة  مػػػػع ا  ػػػػالـ إيػػػػل   م

مظقػػػػػػرة سػػػػػػةل ات رأخطػػػػػػا  أ راداػػػػػػال ممػػػػػػا   شػػػػػػؿ ايم ػػػػػػااد مح مػػػػػػًا بػػػػػػف اي شػػػػػػارف ر ػػػػػػزرع لػػػػػػذرر بػػػػػػدا  
 (. 9ل ص2005)ايل رل « مس مر ل  قا رل ف أ راد ايم  مع
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إيػػػػػل   ػػػػػد ـ لػػػػػرامج ايش ػػػػػؼل  شةػػػػػل سػػػػػل ؿ ف أف اىبػػػػػالـ  ػػػػػد  ة ػػػػػ   سػػػػػلاب   ار ػػػػػد ر ر ػػػػػد ايلػػػػػاحثر      
اسػػػػ شراض لشػػػػػض ايم ػػػػػااد    ػػػػػ  أررد مر ػػػػػع  سػػػػا  سػػػػػرر د م ػػػػػااًل لش ػػػػراف  ذػػػػػر س ايش ػػػػؼل  ػػػػػـ» ايمثػػػػاؿل

مػػػػػف ايمسةسػػػػػالت ايسػػػػػرر د اي ػػػػػ   سػػػػػدت  ػػػػػرائـ اي ػػػػػرؼ ل سػػػػػةرب سػػػػػةل ل رم قػػػػػا مسةسػػػػػؿ )أاػػػػػؿ ايرا ػػػػػدل 
ذر ػػػػ  ايلاحثػػػػد يػػػػ س سػػػػرس  ػػػػ ض .ايػػػػل( رمػػػػا ذ....ايحػػػػرتل ي ػػػػؿ رر ػػػػاؿل لػػػػاب ايحػػػػارةل ايخػػػػط ا حمػػػػرل.

  .(2ل ص2010ايحمر ل « )مف   ض
بػػػػػػدـ ر ػػػػػػرد بال ػػػػػػد لػػػػػػ ف م ػػػػػػاادة أ ػػػػػػالـ » دراسػػػػػػات بةم ػػػػػػد أثل ػػػػػػت  ظقػػػػػػرترمػػػػػػف  ا ػػػػػػب آخػػػػػػر       

ايش ػػػػػؼ  ػػػػػ  رسػػػػػائؿ اىبػػػػػالـ لح ػػػػػد أف اي ػػػػػراع  ىظقػػػػػارم ػػػػػررب د رذ  قػػػػػا  شطػػػػػ   ايش ػػػػػؼ راي ر مػػػػػدل
   ػػػػار ايش ػػػػؼ  ػػػػ  ايلػػػػرامج لػػػػ  قـ   ػػػػدمرف مػػػػا لشػػػػض مػػػػالؾ اىبػػػػالـ ارسػػػػرغ ذػػػػامف  ػػػػ  طل شػػػػد ايل ػػػػرل 
  (.22ل ص2010)بثمافل  « ر ب      مقرر ايم ااد ف

أيشػػػػػاب ايف ػػػػػد ر رايرسػػػػػـر ايم حرذػػػػػد اي ػػػػػ    ػػػػػرؾ ذث ػػػػػر مػػػػػف ر أ ػػػػػؼ إيػػػػػل ا  ػػػػػالـ لػػػػػرامج اي ةفز ػػػػػرف       
يش ػػػػػؼ بلػػػػػر  ذث ػػػػػرًا مػػػػػا   ػػػػػدـ ا »ا سػػػػػئةد حػػػػػرؿ  ػػػػػدرااا يألطفػػػػػاؿل رحػػػػػرؿ   ث را قػػػػػا اى  ال ػػػػػد رايسػػػػػةل د. 

ممػػػػػا  شػػػػػزز اي  ابػػػػػد يػػػػػدس ا طفػػػػػاؿ لػػػػػ ف ايش ػػػػػؼ  ب ػػػػػابل ايلػػػػػرامج اي ةفز ر  ػػػػػد درف أف   ػػػػػاؿ مر ذلػػػػػر  أ 
اػػػػر  ػػػػذؿ مػػػػف أ ػػػػذاؿ ايلطريػػػػدل ر خ فػػػػ  مػػػػف  ػػػػرر ايش ػػػػؼ ايم ػػػػدـ بلػػػػر اػػػػذ  ايلػػػػرامج اآلثػػػػار اي سػػػػد د 

«  ػػػػػر مػػػػػؤذراي فسػػػػػ د طر ةػػػػػد ايمػػػػػدسل ممػػػػػا   شػػػػػؿ ا طفػػػػػاؿ ال   ػػػػػرددرف  ػػػػػ  اية ػػػػػر  إيػػػػػل ايش ػػػػػؼ   ػػػػػ   
  (.2ل ص2009)اي ر ؼل 

   يشػػػػؿ اي ةفػػػػاز مػػػػف أذثػػػػر رسػػػػائؿ اىبػػػػالـ ايػػػػذ   ر ػػػػ  إي ػػػػ  اي  ػػػػد  ػػػػ  م ػػػػاؿ  شز ػػػػز ايش ػػػػؼل ح ػػػػث ر       
أثل ػػػػػت ايشد ػػػػػد مػػػػػف ايدراسػػػػػات أف ا ػػػػػاؾ  ػػػػػ ث رًا سػػػػػةل ًا ية ةفز ػػػػػرف مػػػػػف خػػػػػالؿ أ ػػػػػالـ ايش ػػػػػؼ  فػػػػػ  رال ػػػػػد » 

ر ػػػػػ   ل%(10) إيػػػػػل  ذلػػػػػ   ػػػػػرائـ اي  ػػػػػؿ رايش ػػػػػؼذاي فرر  ػػػػػا ا مر ذ ػػػػػد ر ػػػػػةت  سػػػػػلد ايمػػػػػراا  ف لػػػػػ ف مر 
%( لف ػػػػػؿ مػػػػػا  شر ػػػػػ  اي ةفػػػػػاز ا مر ذػػػػػ  مػػػػػف م ػػػػػااد  19( ار فشػػػػػت اػػػػػذ  اي سػػػػػلد إيػػػػػل )1999بػػػػػاـ )

ر ػػػػػػػػػد أ ػػػػػػػػػارت   ػػػػػػػػػائج ا لحػػػػػػػػػاث  (.102 -101ل ص 1994)لررد ػػػػػػػػػؿل  «يةش ػػػػػػػػػؼ رايشػػػػػػػػػدراف راي  ػػػػػػػػػاؿ
ةػػػػػل ا طفػػػػػاؿ رايمػػػػػراا  ف رذػػػػػاف  ػػػػػ ث ر ايسػػػػػ  ما ب يمشر ػػػػػدايم دا  ػػػػػد اي ػػػػػ   امػػػػػت لقػػػػػا م ظمػػػػػد اي ر سػػػػػذر 

 مف أاـ اذ  اي  ائج اي    ر ةت إي قا: 
 زبػػػػػد ايش ػػػػػؼ يػػػػػدس ا طفػػػػػاؿ رحر ػػػػػ قـ بةػػػػػل إخرا قػػػػػا  بػػػػػززت ايسػػػػػ  مائ ف م ػػػػػاادة ايش ػػػػػؼ إ»      

ف ذر  ايمػػػػػػزاج ايشػػػػػػدرا   مػػػػػػف ا طفػػػػػػاؿ    ػػػػػػذلرف إيػػػػػػل ايلػػػػػػرامج ايش  فػػػػػػد أر اي ػػػػػػ    ػػػػػػرر ا  . ر ار  ة  قػػػػػػ
ذا ذػػػػػاف اي ةفز ػػػػػر  ف  ػػػػػرح  لاسػػػػػ شماؿ ا  ػػػػػد  رايسػػػػػذاذ ف را سػػػػػةحد اي ار ػػػػػد الر ذػػػػػاب لشػػػػػض ايش ػػػػػؼ. را 

أ شػػػػاؿ االب ػػػػدا ل  ل ػػػػ  مػػػػف ايممذػػػػف أف   ػػػػـر طفػػػػؿ مػػػػف ا طفػػػػاؿ  حػػػػت  ػػػػ ث ر ايغ ػػػػب لاسػػػػ شماؿ اػػػػذ  
ايرسػػػػ ةد أر  ةػػػػؾل مػػػػف لػػػػ ف ايرسػػػػائؿ اي ػػػػ  ذا ػػػػت م ػػػػرا رة ر ػػػػت ر ػػػػرع ايحػػػػدث ايش  ػػػػؼل أر أ  مػػػػا أ  حػػػػت 

 (. 40ل ص2012دل )بلد ايمحمر  «ايفر د يذيؾ
أر  ػػػػػ   أف رسػػػػػائؿ اىبػػػػػالـ  سػػػػػقـ مػػػػػع   راػػػػػا مػػػػػف ايم ػػػػػادر ا خػػػػػرس  ػػػػػ   ػػػػػ رع ظػػػػػاارة ايش ػػػػػؼ     

ايش ػػػػػؼل ر  ػػػػػشؼ ايحساسػػػػػ د   حػػػػػراى سػػػػػاف  ا  ػػػػػا   م  قػػػػػا أر  طر راػػػػػال  رسػػػػػائؿ اىبػػػػػالـل  ز ػػػػػد مػػػػػف 
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ل  ي  ػػػػػػاػػػػػػ   سػػػػػابد بةػػػػػػل  خف ػػػػػؼ اىحسػػػػػػاس لايخطػػػػػػ ل أر اي ػػػػػشرر لايخطػػػػػػ  ب ػػػػػد ار ذالػػػػػػ ل ر  ل  ااػػػػػ 
 أمرًا م ير ًا رطل ش ًا ل ف أ راد ايم  مع رم درًا يةرب  رايث ا د يذؿ أ راد  ا سر ا  رايم حر  ف.

  ر  ػػػػػػػػتل اىرايم ػػػػػػػذةد أف رسػػػػػػػائؿ اىبػػػػػػػػالـ  ػػػػػػػد   ربػػػػػػػػت ر  ػػػػػػػشلت  ػػػػػػػػ  ايسػػػػػػػ رات ا خ ػػػػػػػػرة مػػػػػػػف )    
ارة ايش ػػػػؼ رايف ػػػػد رل رأيشػػػػاب ايذمل ػػػػر رل رح ػػػػل ايقػػػػا ؼ ايخةػػػػر (ل راػػػػذا مػػػػا  شػػػػؿ درراػػػػا  ػػػػ   ف ػػػػ  ظػػػػا

 .را حًا    ايم  مع
 

 ال   ي ر يا الينؼ: ر. اآلثا6
ممػػػػا ال  ػػػػؾ   ػػػػ  أف يةش ػػػػؼ سػػػػةل ات ذث ػػػػرة بةػػػػل ايطفػػػػؿ  قػػػػر مػػػػف  قػػػػد  طلشػػػػ  لطػػػػالع ايش ػػػػؼ       

ذ سػػػػػةرب مػػػػػف أسػػػػػاي ب ايحػػػػػؿ يةم ػػػػػاذؿ اي ػػػػػ   ػػػػػد   شػػػػػرض يقػػػػػا  ػػػػػ  ح ا ػػػػػ ل رمػػػػػف  قػػػػػد أخػػػػػرس   شةػػػػػ  
إف  ػػػػػرب ايطفػػػػػؿ أر  ػػػػػفش  أر ح ػػػػػل اي ػػػػػراخ  ػػػػػ    مػػػػػثالً بر ػػػػػد يةذث ػػػػػر مػػػػػف ايم ػػػػػذالت ايسػػػػػةرذ دل 

رأ  ػػػػػػػػا ا ػػػػػػػػطراب  لر قػػػػػػػػ   ػػػػػػػػد   ػػػػػػػػرد إيػػػػػػػػل م ػػػػػػػػذالت سػػػػػػػػةرذ د ر فسػػػػػػػػ د را  ماب ػػػػػػػػد بةػػػػػػػػل ايطفػػػػػػػػؿ
 مػػػػػف   شػػػػػرض يةش ػػػػؼ   ريػػػػػد يد ػػػػػ  ا ػػػػطراب  ػػػػػ   ذػػػػػر ف  خ ػػػػ   ل ر   ػػػػػ  يد ػػػػػ  ا ذاي ػػػػػد  »لاي خ ػػػػ د

د  مقارا ػػػػػ  ر درا ػػػػػ  بةػػػػػل ايغ ػػػػػر ذمػػػػػا أف ايش ػػػػػؼ اي ػػػػػد دل رخا ػػػػػد ايش ػػػػػؼ اي سػػػػػد  بةػػػػػل ايطفػػػػػؿل  ف ػػػػػ
(. 2ل ص2006)درر ػػػػػػػػشل « ر سػػػػػػػػلب يػػػػػػػػ  اي ػػػػػػػػةؿ أر ايذسػػػػػػػػرر أر إبا ػػػػػػػػد اي مػػػػػػػػر أر اي خةػػػػػػػػؼ ايش ةػػػػػػػػ 

 ػػػػػدًا لػػػػػ ف   ػػػػػ ر ب  فػػػػػًا ب ػػػػػدما  ذلػػػػػرل رايطفػػػػػؿ ايمقػػػػػاف مقػػػػػدد  أف ايطفػػػػػؿ ايمش ػػػػػؼ مقػػػػػدد» أ ػػػػػؼ إيػػػػػل
ايػػػػػذ   لػػػػػ ف  شػػػػػد ـ مشر ػػػػػد  ذ ف ػػػػػد اح ػػػػػراـ اآلخػػػػػر فل ريسػػػػػرؼ  م ػػػػػؿ إيػػػػػل مشامةػػػػػد اآلخػػػػػر ف بةػػػػػل اي حػػػػػر

 (.55ل ص2009)مريرل « مما ذالد  اال   اـبرم ؿ  ل  ذما ير ذاف  ر د 
ذػػػػػػذيؾ أثل ػػػػػػت ايدراسػػػػػػد اي ػػػػػػ   ػػػػػػاـ لقػػػػػػا ايم ةػػػػػػس ا بةػػػػػػل يألمرمػػػػػػد رايطفريػػػػػػد بػػػػػػف ايش ػػػػػػؼ  ػػػػػػد      

)ايم ةػػػػػػػػس « أف مشظػػػػػػػػـ ا طفػػػػػػػػاؿ   ػػػػػػػػشررف لايغ ػػػػػػػػب راىحلػػػػػػػػاط ب ػػػػػػػػد  شر ػػػػػػػػقـ يةش ػػػػػػػػاب»ا طفػػػػػػػػاؿ 
  (.12ص ل2006ا بةل يألمرمد رايطفريدل 

ذمػػػػػا أثل ػػػػػت ايشد ػػػػػد مػػػػػف ايدراسػػػػػات أف ا ػػػػػاؾ آثػػػػػارًا يشمة ػػػػػد االب ػػػػػدا   ػػػػػؤثر بةػػػػػل ايطةلػػػػػدل ربةػػػػػل      
 ا طفػػػػػاؿ ايػػػػػذ ف  شر ػػػػػرا يػػػػػألذس    ػػػػػفرف لػػػػػ  قـ:  ة ةػػػػػر »أدائقػػػػػـ اال  مػػػػػاب  رايسػػػػػةرذ ل اال فشػػػػػاي ل 

)ايل ػػػػػػػر ل  «ةايث ػػػػػػػد ل  فسػػػػػػػقـل  ة ػػػػػػػرفل   رحػػػػػػػرف لسػػػػػػػقريدل مػػػػػػػرا فقـ اي فسػػػػػػػ د راال فشاي ػػػػػػػد   ػػػػػػػر مسػػػػػػػ  ر 
 (. 93ل ص2004
ظقػػػػػرر ايسػػػػػةرذ ات ايش  فػػػػػد ب ػػػػػد لشػػػػػض ايطػػػػػالب  ػػػػػؤثر سػػػػػةلًا بةػػػػػل بال ػػػػػد أ ػػػػػؼ إيػػػػػل ذيػػػػػؾ أف      

ايم  مػػػػع ايمدرسػػػػ  ايمل ػػػػ  بةػػػػل اي فابػػػػؿ راي شػػػػارفل ر ػػػػؤثر بةػػػػل مسػػػػ رس ا دا  ايمدرسػػػػ  ب ػػػػد اػػػػؤال  
دارس اي ػػػػ   ذ  فقػػػػا  ةػػػػؾ ايطةلػػػػد ايػػػػذ ف    ػػػػر رف   ػػػػر ًا ب  فػػػػًا مػػػػع زمالئقػػػػـل ر سػػػػلب سػػػػمشد سػػػػ ئد يةمػػػػ

ايسػػػػػةرذ ات ر  ػػػػػل  برامػػػػػؿ طػػػػػاردة مػػػػػف ايمػػػػػدارس اي ػػػػػ   سػػػػػرد   قػػػػػا مثػػػػػؿ  ةػػػػػؾ ايسػػػػػةرذ اتل ر  ػػػػػل  
أف ايسػػػػةرذ ات يػػػػـ  ذػػػػف مر ػػػػردة سػػػػال ًا   قػػػػال رل ػػػػررة بامػػػػد  مػػػػف ر ـايػػػػر ػػػػمد سػػػػ ئد  يةمدرسػػػػد بةػػػػل 

 (.6ل ص2009 س   إيل اي شة ـ ايم رسط )اي قر ل 
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ر ايش ػػػػؼ بةػػػػل ايطػػػػالب  ػػػػ  ايم ػػػػاؿ ايسػػػػةرذ ل اي شة مػػػػ ل اال  مػػػػاب ل  ػػػػ ث يص  ةخػػػػ  ر  مػػػػا  ةػػػػ      
 اال فشاي .

   المجاؿ الس و  :. 1
ل 2004)ح ػػػػػاز  ردر ػػػػػؾل إف  ػػػػػ ث ر ايش ػػػػػؼ بةػػػػػل ايطةلػػػػػد  ػػػػػ  ايم ػػػػػاؿ ايسػػػػػةرذ     ةػػػػػل ب ػػػػػد       
بػػػػدـ  ػػػػدرة ل مخػػػػارؼ   ػػػػر ملػػػػررةل رم ػػػػاذؿ ا  ػػػػلاطل بػػػػدـ ايملػػػػاالةل رب ػػػػل د زائػػػػدةلمػػػػا  ةػػػػ : ) (8ص

ثػػػػػػػاث رايمم ةذػػػػػػػات ا محاريػػػػػػػد اال  حػػػػػػػارل ر حطػػػػػػػ ـ ل اي رذ ػػػػػػػزل إ ػػػػػػػا د إيػػػػػػػل ايسػػػػػػػر ات رايذػػػػػػػذب بةػػػػػػػل
  (.ب ؼ ذالم  ملاية    ل ر  ذ ؿ لايح را اتل ايمدرس دل را  شاؿ اي  راف

م ػػػػػػػا  ات ايطػػػػػػػالب اآلخػػػػػػػر فل ايسػػػػػػػةرؾ ايش  ػػػػػػػؼل : ل(Kramen,1999,p2)ذمػػػػػػػا ر   ةػػػػػػػل ب ػػػػػػػد      
 ايمخدراتل ذحرؿ.

   م :المجاؿ ال ي ي. 2
 (111ل ص2011)سػػػػػم رةل إف  ػػػػػ ث ر ايش ػػػػػؼ بةػػػػػل ايطةلػػػػػد  ػػػػػ  ايم ػػػػػاؿ اي شة مػػػػػ   ظقػػػػػر ب ػػػػػد       

 (Romeo, 2000,p2) ػػػػد   ايمسػػػػ رس اي ح ػػػػ ة  ية ةم ػػػػذل ايرسػػػػرب ايدراسػػػػ (. رب ػػػػد مػػػػف خػػػػالؿ:)
 (ايمدرسد ايح رر إيل اي  خر بفايم ذررل  ايغ ابمف: )
اي سػػػػػػػرب مػػػػػػػػف ل بػػػػػػػدـ ايم ػػػػػػػػارذد  ػػػػػػػ  ا   ػػػػػػػػطدلػػػػػػػػػػػ: ) (38ل ص2008)خر ػػػػػػػؼل ر ظقػػػػػػػر ب ػػػػػػػػد      

 ل اال  طاع بف ايمدرسد(.ايمدرسد
  المجاؿ الج ماع :. 3

ل 2004)ايل ػػػػػر لإف  ػػػػػ ث ر ايش ػػػػػؼ بةػػػػػل ايطةلػػػػػد  ػػػػػ  ايم ػػػػػاؿ اال  مػػػػػاب   مذػػػػػف  ةخ  ػػػػػ  ب ػػػػػد   
بػػػػػػػػدـ ايم ػػػػػػػػارذد  ػػػػػػػػ  ل  شزاي ػػػػػػػػد بػػػػػػػػف اي ػػػػػػػػاسل ر طػػػػػػػػع ايشال ػػػػػػػػات مػػػػػػػػع اآلخػػػػػػػػر فلػػػػػػػػاآل  : )اال (94ص

  (.ايشدرا  د   ا  اآلخر فل اي شط ؿ بةل س ر اي  اطات اي ماب دل   اطات  ماب د
  المجاؿ النفيال :. 4

مػػػػػػف  (Graham,2000,p3) ػػػػػػ     ػػػػػػ ث ر ايش ػػػػػػؼ بةػػػػػػل ايطةلػػػػػػد  ػػػػػػ  ايم ػػػػػػاؿ اال فشػػػػػػاي  ب ػػػػػػد        
ل 2008)ب ا ػػػػػػػػرةل (ل رب ػػػػػػػػد  ذػػػػػػػػرار ايسػػػػػػػػةرؾ ايسػػػػػػػػةل  يةفػػػػػػػػت اال  لػػػػػػػػا ل  ةػػػػػػػػد ايث ػػػػػػػػد لػػػػػػػػاي فسخػػػػػػػػالؿ: )

دائـل ربػػػػػدـ ايػػػػػ ػػػػػر ر ل ايسػػػػر شدل رايق رم ػػػػػد رايد اب ػػػػػد  ػػػػػ  مرا فػػػػ ايفشػػػػػؿ ايردرد ) ؿ:مػػػػف خػػػػػال (401ص
 .( شرر لايخرؼ ربدـ ا مافايمازرخ د   ا  ايذاتل ر ل ايايقدر  راالس  رار اي فس 

 أفايدراسػػػػػات ايسػػػػػال د اي ػػػػػ  اطةشػػػػػت بة قػػػػػا حػػػػػرؿ ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ   خػػػػػالؿمػػػػػف  ايلاحثػػػػػد ر ػػػػػدت      
 ػػػػػرا  ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ ل لشػػػػػض اػػػػػذ  اى ػػػػػالات  دقػػػػػرف إ ػػػػػالات   ػػػػػر مم  ػػػػػايشد ػػػػػد مػػػػػف اي ػػػػػلاب  را 

ز ػػػػادة  ػػػػ  ايػػػػرب  يػػػػدس  ر ػػػػد  ذػػػػرف أذثػػػػر خطػػػػررة. ذػػػػذيؾ ر ػػػػدت للسػػػػ طد  سػػػػل ًال را  ػػػػالات أخػػػػرس  ة ةػػػػد
 ايشػػػػامة ف  ػػػػ  ايمػػػػدارس ل ػػػػ ف اآلثػػػػار ايسػػػػةل د يةش ػػػػؼ بةػػػػل اي ػػػػحد اي سػػػػد د رايش ة ػػػػد راي فسػػػػ د يةطةلػػػػدل

ثػػػػػار اي ػػػػػ    رذقػػػػػا سػػػػػر  ايمشامةػػػػػد رايش ػػػػػؼ بةػػػػػل ف  ػػػػػ  ايمػػػػػدارس اآلر ةف رايشػػػػػامر ايمدرسػػػػػ  لحػػػػػثح ػػػػػث 
مر ػػػػػػػػ ل ايخػػػػػػػػرؼ راي ةػػػػػػػػد اي رذ ػػػػػػػػزل ر ايخرؼل ذػػػػػػػػايطةلػػػػػػػػد مثػػػػػػػػؿ ا مػػػػػػػػراض اي فسػػػػػػػػ د اي  ػػػػػػػػ رة ا مػػػػػػػػد )
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ايذرلػػػػػدل رأمػػػػػراض ر اي ةؽ ذػػػػػ   ػػػػػمف م ػػػػػاذؿ  فسػػػػػ د ) رثػػػػػار ايش ػػػػػؼ ايغ ػػػػػب(ل أمػػػػػا بةػػػػػل ايمػػػػػدس ايلش ػػػػػد 
  ل اي  رح(.أخرس   ر  الةد ية فس ر مثؿ )اال  حار

   ػػػػػ    لرأ رابػػػػػ  سػػػػػ شراض   ػػػػػ  فا اي شػػػػػر ؼ إيػػػػػل مفقػػػػػـر ايش ػػػػػؼ رايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ  رالشػػػػػد  
م قػػػػػػا ايش ػػػػػػؼ ر   خ ةػػػػػػؼ لػػػػػػاخ الؼ اي ظر ػػػػػػات ايمفسػػػػػػرة يػػػػػػ ل أف ايش ػػػػػػؼ   خػػػػػػذ أ رابػػػػػػًا ر ػػػػػػررًا م شػػػػػػددة

رايش ػػػػػػؼ اي  سػػػػػػ ل رايش ػػػػػػؼ ايملا ػػػػػػر  لاي فسػػػػػػ ايش ػػػػػػؼ ر  لرايش ػػػػػػؼ ايرمػػػػػػز ل اي سػػػػػػد  رايش ػػػػػػؼ ايةفظػػػػػػ 
ر ايملا ػػػػػػر. رايش ػػػػػػؼ ايم ػػػػػػررع أر   ػػػػػػر ايم ػػػػػػررعل اػػػػػػذا ر خ ةػػػػػػؼ ايش ػػػػػػؼ   ػػػػػػد  ذػػػػػػرف  ماب ػػػػػػًا أر ر  ػػػػػػ
ايمدرسػػػػػ  ال  خ ةػػػػػؼ  ػػػػػ  ماا  ػػػػػ  رأ ػػػػػذاي  بػػػػػف ايش ػػػػػؼ ل ػػػػػررة بامػػػػػدل  أف ايش ػػػػػؼذمػػػػػا    ػػػػػ   . رد ػػػػػاً 
ل رذيػػػػػػؾ  لشػػػػػػًا يطػػػػػػرؽ  فسػػػػػػ ر ايلػػػػػػاحث ف ايش ػػػػػػؼ  شػػػػػػدد ا سػػػػػػلاب رايشرامػػػػػػؿ ايمؤد ػػػػػػد إيػػػػػػل  ف ػػػػػػ  ر لػػػػػػ ف

راخػػػػػػ الؼ  ظػػػػػػر قـ لػػػػػػاخ الؼ  ر قػػػػػػا قـ را  قػػػػػػادا قـل   م ػػػػػػؿ بةمػػػػػػا  اال  مػػػػػػاع إيػػػػػػل  يظػػػػػػاارة ايش ػػػػػػؼ
 خػػػػػػػررفآإر ػػػػػػػاع ايش ػػػػػػػؼ إيػػػػػػػل ايشرامػػػػػػػؿ ا سػػػػػػػر د ذح ػػػػػػػـ ا سػػػػػػػرةل رايمسػػػػػػػ رس ايث ػػػػػػػا   راال   ػػػػػػػاد ل ر 

إيػػػػػػػػػل ايشرامػػػػػػػػػؿ ايمدرسػػػػػػػػػ د ذازدحػػػػػػػػػاـ اي ػػػػػػػػػفرؼل رايم ػػػػػػػػػااجل راي ػػػػػػػػػ  الت ايحا ػػػػػػػػػةد  ػػػػػػػػػمف   ر شر ػػػػػػػػػ 
ل  لػػػػػػدؿ ايمشةمػػػػػػ ف ايم ذػػػػػػررل   ػػػػػػاب ايطةلػػػػػػد ر ػػػػػػ خراـل ةػػػػػػد لػػػػػػ ف ايطةلػػػػػػدايمدرسػػػػػػدل راي فر ػػػػػػد  ػػػػػػ  ايمشام

 ف ػػػػػ  ايش ػػػػػؼ إيػػػػػل اىحلػػػػػاط إيػػػػػل ل ذمػػػػػا  ر ػػػػػع ايمخ  ػػػػػرف  ػػػػػ  بةػػػػػـ ايػػػػػ فس ايشرامػػػػػؿ ايمؤد ػػػػػد ....ايػػػػػل
خػػػػػررف إيػػػػػل رد ايش ػػػػػؼ إيػػػػػل م ػػػػػاادة ايش ػػػػػؼ  ػػػػػ  لػػػػػرامج آرايذلػػػػػت ايػػػػػذ   شػػػػػا   م ػػػػػ  ايطةلػػػػػدل ر م ػػػػػؿ 

 شةػػػػػؽ لقػػػػػذ  ايشرامػػػػػؿ ر ػػػػػدت ايلاحثػػػػػد أف ا ػػػػػاؾ ايمث اي ظػػػػػر  اي ةفز ػػػػػرف. رمػػػػػف خػػػػػالؿ اسػػػػػ شراض اي ػػػػػرا
 . ل  ا فاؽ بةل ايشرامؿ ايمؤد د يةش ؼ اي   بر  قا خالؿ اىطار اي ظر 

إيػػػػػػل أف ايش ػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػ  اػػػػػػر ممارسػػػػػػد اي ػػػػػػرة أر  رل ػػػػػػاً  بةػػػػػػل مػػػػػػا سػػػػػػلؽل خة ػػػػػػت ايلاحثػػػػػػد
ذس أر اي ػػػػرر ايمػػػػاد  اىذػػػػرا   ػػػػد اآلخػػػػر ف بػػػػف   ػػػػدل ربػػػػادة مػػػػا  ػػػػؤد  إيػػػػل اي ػػػػدم ر أر إيحػػػػاؽ ا 

ايشرامػػػػػؿ  مشر ػػػػػدمحاريػػػػػد  م شقػػػػا  بةػػػػل ايلػػػػػاحث ف  ػػػػػ  ايم ػػػػػاالتر اآلخر ف. لػػػػػ ر  ػػػػر ايمػػػػػاد  لػػػػػاي فس أر
ل رذيػػػػػػؾ بػػػػػػف طر ػػػػػػؽ    ػػػػػػ  ايخلػػػػػػرات ا ساسػػػػػػ د  اي ػػػػػػ  مػػػػػػر  لقػػػػػػا ايطفػػػػػػؿ خػػػػػػالؿ  ف ػػػػػػ  إيػػػػػػل  دايمؤد ػػػػػػ

ايخلػػػػػرات اي ػػػػػ   سػػػػػلب  ح ا ػػػػ ل ر رذ ل ػػػػػ  ايرراث ػػػػػد راال  ماب ػػػػػد اي ػػػػػ   شػػػػػ ش   قػػػػػا رلاي ػػػػػاي   حد ػػػػػد أذثػػػػػر
 أيمًا يةطفؿل رمشاي  قا لايطرؽ ايم اسلد.

ح ػػػػػػػاة ايفػػػػػػػرد  أحػػػػػػػد أخطػػػػػػػر أ مػػػػػػػاط ايش ػػػػػػػؼ بةػػػػػػػل ايش ػػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػػ    ػػػػػػػذؿر ػػػػػػػرس ايلاحثػػػػػػػد أف 
 را ذثػػػػر  فا مػػػػاً أ ػػػػلحت اػػػػذ  ايظػػػػاارة ايقػػػػا س ا ذلػػػػر ايػػػػذ   ػػػػؤرؽ ا سػػػػر راي رلػػػػر  فل  ؛ إذرايم  مػػػػع

اػػػػذ  ايظػػػػاارة ايخط ػػػػرة اي ػػػػ  لػػػػدأت لاي  ػػػػام ل ذػػػػاف اللػػػػد ل رأمػػػػاـ  ػػػػدة ػػػػ  ذث ػػػػر مػػػػف ايػػػػدرؿ  سػػػػلاب بد
 ايمدرس ؟ل رما اآلثار اي     رذقا بةل ح اة ايفرد را سرة رايم  مع؟ مف مشر د ما ار ايش ؼ

 
 
 
 



 
57 

 

 ثانياا: ال حصيؿ الدراس :
 

اي ح ػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػ  مػػػػػف ايظػػػػػراار اي ػػػػػ   ػػػػػغةت  فذ ػػػػػر ذث ػػػػػر مػػػػػف ايم خ  ػػػػػ ف  ػػػػػ  بةػػػػػـ  شػػػػػد   س      
لػػػػػر  رايمػػػػػرل فل يمػػػػػا يػػػػػ  مػػػػػف أام ػػػػػد  ػػػػػ  ح ػػػػػاة ايطةلػػػػػد رايمح طػػػػػ ف لقػػػػػـ مػػػػػف آلػػػػػا  رمشةمػػػػػ ف ايػػػػػ فس اي ر 

رخا ػػػػد  ػػػػ  م  مػػػػع  شطػػػػ  ية ح ػػػػ ؿ ايدراسػػػػ  أام ػػػػد ذل ػػػػرةل  مسػػػػ  لؿ ايطةلػػػػد   حػػػػدد ر ػػػػؽ  ح ػػػػ ةقـ 
         ايدراس .
يػػػػؾ اآلف رذ حظػػػػ  مفقػػػػـر اي ح ػػػػ ؿ ايدراسػػػػ  لاا مػػػػاـ ذل ػػػػر م ػػػػذ لػػػػدا ات اي رل ػػػػد رح ػػػػل» ي ػػػػد ر       

ف أايحد ثػػػػػػدل اي ػػػػػػ   ػػػػػػرس   ػػػػػػ  ذػػػػػػؿ أ ظمػػػػػػد اي شةػػػػػػ ـ رأ رابػػػػػػ  رمسػػػػػػ ر ا  ل ح ػػػػػػل ب ػػػػػػد أ ػػػػػػحاب اي رل ػػػػػػد
 .(30ل ص2011)ايم ر ل  «حد  را ب ايشمة د اي رلر دأاي ح  ؿ م رد 

مػػػػػػف ألػػػػػػرز   ػػػػػػائج ايشمة ػػػػػػد اي رلر ػػػػػػد راػػػػػػر ايمش ػػػػػػار ا ساسػػػػػػ  رايش ػػػػػػؼ ايدراسػػػػػػ  اي ح ػػػػػػ ؿ  شػػػػػد  ر س »     
 مذػػػػػػف مػػػػػػف خاليػػػػػػ  " حد ػػػػػػد ايمسػػػػػػ رس ا ذػػػػػػاد م  ية الم ػػػػػػذ  إذ ػػػػػػد يقػػػػػػذ  ايشمة ػػػػػػدل ية  ػػػػػػائج ايذم ػػػػػػد رايذ ف

رايحذػػػػـ بةػػػػل ح ػػػػـ اى  ػػػػاج اي رلػػػػر  ذمػػػػًا رذ فػػػػًا راير ػػػػرؼ بةػػػػل مػػػػا  حدثػػػػ  ايشمة ػػػػد اي رلر ػػػػد مػػػػف   ػػػػائج  
لمثالػػػػػد ايمح ػػػػػةد  شػػػػػد  ذمػػػػػا  س  (.94ل ص1991)بلػػػػػد ايػػػػػرحمفل  «رآثػػػػػار  ػػػػػ  ل ػػػػػا   خ ػػػػػ ات اي الم ػػػػػذ

بمة ػػػػػد مش ػػػػػدة  ػػػػػؤثر   قػػػػػا  » ايمر لطػػػػػد لاي را ػػػػػب ايد ش ػػػػػدل ريظػػػػػررؼ ايل ئػػػػػد. راػػػػػر يشػػػػػدد مػػػػػف ايشرامػػػػػؿ
برامػػػػػػػؿ ذث ػػػػػػػرةل لش ػػػػػػػقا   شةػػػػػػػؽ لػػػػػػػايم شةـ ر درا ػػػػػػػ  راسػػػػػػػ شدادا   ر ػػػػػػػفا   ايمزا  ػػػػػػػد راي ػػػػػػػح د رأم ػػػػػػػ  
اي فسػػػػػػػ ل رلش ػػػػػػػقا   شةػػػػػػػؽ لػػػػػػػايخلرة اي شة م ػػػػػػػد رطر  ػػػػػػػد  شةمقػػػػػػػا رمػػػػػػػا  حػػػػػػػ ط لػػػػػػػايم شةـ مػػػػػػػف ظػػػػػػػررؼ 

مذا  ات  (.184ل ص1999)بذا دل  «را 
قمػػػػػد  ػػػػػ  ح ػػػػػاة ايمػػػػػ شةـ  قػػػػػر مش ػػػػػار مشػػػػػد    م ػػػػػد اي ح ػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػ  مػػػػػف ا اػػػػػداؼ اي رلر ػػػػػد اير س »    

ر  شػػػػدس أام  ػػػػ  ذيػػػػؾ إيػػػػل ايح ػػػػاة ايشامػػػػد يةمػػػػ شةـ  ل  ػػػدـ اي ةم ػػػػذ  ػػػػ  دراسػػػػ   را   ايػػػػ  مػػػػف مرحةػػػػد  خػػػرس
 « فذ ػػػػػر  ػػػػػ  حةقػػػػػاح ػػػػػث  سػػػػػ خدـ ح ػػػػػ ة   رمشار ػػػػػ   ػػػػػ  مرا قػػػػػد ايم ػػػػػذالت اي ػػػػػ   را ػػػػػ  ايح ػػػػػاة راي

ايلاحثػػػػػد   مػػػػػا  ةػػػػػ  مفقػػػػػـر اي ح ػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػ  رايشرامػػػػػؿ اي ػػػػػ   ر   ػػػػػارؿ(. 38ل ص2010)اي ػػػػػقرا  ل 
  ؤثر    :

 . مفيـو ال حصيؿ و يريفو:1
 

  :ال حصيؿ لغة  
ز  ػػػػػل  ح ػػػػػؿ ح ػػػػػراًلل راي ح ػػػػػ ؿ  م اي ػػػػػ  س  ح ػػػػػؿ  » ررد اي ح ػػػػػ ؿ  ػػػػػ  يسػػػػػاف ايشػػػػػرب أ ػػػػػ :      

ػػػػمػػػػا  ح ػػػػؿل ر ػػػػد ح   ػػػػؿ ح ػػػػ اًلل  اي ػػػػ   ةتس    ػػػػ ر ح   ع رثلػػػػتل رايمح ػػػػرؿ ايحا ػػػػؿل اي ػػػػ  ل   م 
  (.99ل ص1997)الف م ظررل  «ر ح  ؿ ايذالـ رد  إيل مح رؿ

 (.6978ل ص1998)آلاد ل « م  ز ما  ح ؿل راالسـ ايح  ةد» راي ح  ؿ:      
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 :ال حصيؿ اصطالحاا   
 ػػػػ  بةػػػػـ اال  مػػػػاع ربةػػػػـر اي رل ػػػػدل إف مفقػػػػـر اي ح ػػػػ ؿ ايدراسػػػػ  مػػػػف ايمفػػػػاا ـ ذث ػػػػرة االسػػػػ شماؿ      

اػػػػػر مػػػػػف اال سػػػػػاع لح ػػػػػث   ػػػػػمؿ  م ػػػػػع مػػػػػا  مذػػػػػف أف   ػػػػػؿ إي ػػػػػ  ايطايػػػػػب  ػػػػػ   شةمػػػػػ  ر در ػػػػػ  بةػػػػػل ر 
ذيػػػػػؾ اي ػػػػػػرع مػػػػػف اي ح ػػػػػ ؿ ايػػػػػػذ    شةػػػػػؽ لدراسػػػػػػد »ر   ػػػػػد لاي ح ػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػػ  بمػػػػػا  شةمػػػػػػ ل اي شل ػػػػػر

 ػػػػ  ام حػػػػاف م ػػػػ ف    ػػػػدـ ايمػػػػراد ايدراسػػػػ د ايمخ ةفػػػػدل ر شلػػػػر ب ػػػػ  لايدر ػػػػد اي ػػػػ   ح ػػػػؿ بة قػػػػا ايطايػػػػب 
إي ػػػػ  ب ػػػػدما  طةػػػػب م ػػػػ  ذيػػػػؾ أر  ذػػػػرف حسػػػػب اي خطػػػػ ط راي  ػػػػم ـ ايمسػػػػلؽل رأبةػػػػل در ػػػػد  ح  قػػػػا أر 

ايػػػػر ـ اي  اسػػػػ  اي ح ػػػػ ة  ايػػػػذ  اسػػػػ طاع أف   ػػػػؿ إي ػػػػ ل راب مػػػػد أر سػػػػ ؿ  د  شػػػػ ح ػػػػؿ إي قػػػػا ايطايػػػػب  س 
 .(11ل ص2012)م ذائ ؿل  «أر ر د مف  لؿ ايمشةـ خالؿ   رة زم  د مش  د

مػػػػػػػػ  مػػػػػػػػف مػػػػػػػػدس اسػػػػػػػػ  شاب ر قػػػػػػػػـ ايمػػػػػػػػ شةـ يمػػػػػػػػا  شة  » ( ل  ػػػػػػػػ : 142ل ص2007 ػػػػػػػػ  )حسػػػػػػػػفل بر  ر      
خلػػػػػرات مشر  ػػػػػد أر مقار ػػػػػد مػػػػػف ايم ػػػػػررات ايدراسػػػػػ دل ر  ػػػػػاس لم مػػػػػرع ايػػػػػدر ات اي ػػػػػ   ح ػػػػػؿ بة قػػػػػا 

  .«ايم شةـ    اخ لارات  قا د ايشاـ
ا  ايمقػػػػػػػارات أر ايمشػػػػػػػارؼ مػػػػػػػدس اى  ػػػػػػػاف  ػػػػػػػ  أد» : ل  ػػػػػػػ ( 107ل ص2007 ػػػػػػػ  )اي  ػػػػػػػاةل  شر  ر      

 . «ايمذ سلد    ايمر ربات ايمدرس د
ايمشةرمػػػػػػػػػات اي ػػػػػػػػػ  اذ سػػػػػػػػلقا ايمػػػػػػػػػ شةـ أر ايمقػػػػػػػػػارات » ( ل  ػػػػػػػػ :33ل ص2007)لة ػػػػػػػػػرفل  ر شر  ػػػػػػػػ      

اي ػػػػ   ذر ػػػػت يد ػػػػ  مػػػػف خػػػػالؿ  شةػػػػـ ايمر ػػػػربات ايدراسػػػػ دل ر ػػػػ ـ   اسػػػػ  لايدر ػػػػد اي ػػػػ   ح ػػػػؿ بة قػػػػا 
 ( أف اي ح ػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػ 11ل ص2009)ايحرلػػػػػ ل  ػػػػػرس   ف ػػػػػ  حػػػػػ .«ايمػػػػػ شةـ  ػػػػػ  اخ لػػػػػار اي ح ػػػػػ ؿ

 شلػػػػػػر بػػػػػػف در ػػػػػػات ايطػػػػػػالب ايمش مػػػػػػدة رسػػػػػػم ًا راي ػػػػػػ  ح ػػػػػػةرا بة ػػػػػػ   ػػػػػػ  االخ لػػػػػػارات اي ح ػػػػػػ ة د  »
 .«)اي فر دل راي حر ر د( اي     ر  خالؿ ايف ؿ ايدراس  أر ايشاـ ايدراس 

ايػػػػػػػػذ    ر ػػػػػػػػؿ إي ػػػػػػػػ  ايمسػػػػػػػػ رس »( أف اي ح ػػػػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػػػػ  اػػػػػػػػر14ل ص2001ر ػػػػػػػػرس )ايرا ػػػػػػػػدل      
  . «ايم شةـ     شةم  ايمدرس ل ر حدد ذيؾ اخ لارات اي ح  ؿ ايمدرس د

اػػػػػػػػػػػػر ايمشر ػػػػػػػػػػػػد ايمذ سػػػػػػػػػػػػلد أر » أف اي ح ػػػػػػػػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػػػػػػػ  ( 12ل ص2009)لرذػػػػػػػػػػػػاتل  ر ػػػػػػػػػػػذذر     
ايمقػػػػػػػارات  ػػػػػػػ  ايمػػػػػػػادة اي شة م ػػػػػػػدل ر حػػػػػػػدد بػػػػػػػادة لػػػػػػػدر ات االخ لػػػػػػػارات اي ػػػػػػػف د أر  لايػػػػػػػدر ات اي ػػػػػػػ  

ف إ (206ل ص2008ايشػػػػػػد ة لر ر  ػػػػػػد ذػػػػػػؿ مػػػػػػف )سػػػػػػمارةل  .«ايطػػػػػػر    ف مًشػػػػػػا ة ػػػػػػالذ   ػػػػػػدراا ايمشةػػػػػػـ أر
ايمشةرمػػػػػػػات رايمقػػػػػػػػارات ايمذ سػػػػػػػلد مػػػػػػػػف  لػػػػػػػؿ ايم شةمػػػػػػػػ ف ذ    ػػػػػػػد يدراسػػػػػػػػد  اػػػػػػػػر»اي ح ػػػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػػػ  

 .«مر رع أر رحدة دراس د محددة
م مربػػػػػػػد ايمشةرمػػػػػػػات اػػػػػػػر  ايدراسػػػػػػػ اي ح ػػػػػػػ ؿ مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ اي شر فػػػػػػػات ايسػػػػػػػال دل  مذػػػػػػػف اي ػػػػػػػرؿ أف ر 
طر ػػػػػؽ  بػػػػػفحػػػػػدد  ر يمقػػػػػارات اي ػػػػػ  أذ سػػػػػلقا ايطايػػػػػبل  سمثػػػػػؿ مػػػػػدس اسػػػػػ  شال  ر قمػػػػػ  يةمػػػػػراد ايدراسػػػػػ دل را

  .ايمدرس د  داي ح  ة االخ لارات
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 :. اليوامؿ المؤثرة ف  ال حصيؿ الدراس 2
  ػػػػػػػ ثر اي ح ػػػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػػػ  يةطةلػػػػػػػد لايشد ػػػػػػػد مػػػػػػػف ايشرامػػػػػػػؿ ايداخة ػػػػػػػد رايخار  ػػػػػػػد  شةػػػػػػػل ايمسػػػػػػػ رس      

ر اي ح ػػػػ ؿ ايدراسػػػػ  لايحايػػػػد اي ػػػػػح د رايش ة ػػػػد راال فشاي ػػػػد يةطايػػػػبل أمػػػػا بةػػػػل ايمسػػػػػ رس ايػػػػداخة    ػػػػ ث
ايخػػػػػار      ػػػػػ ثر  ح ػػػػػ ة  لايل ئػػػػػد ايمح طػػػػػد لػػػػػ  ل  ػػػػػذايقا ايمخ ةفػػػػػد )أسػػػػػر دل مدرسػػػػػ د(ل ر ػػػػػؤثر ر  ػػػػػ ثر 

 ذؿ مف اذ  لايشرامؿ ايداخة د رايخار  د يةطايب لش قا للشض. 
راسػػػػػد رمشر ػػػػػد ايشرامػػػػػؿ اي ػػػػػ   ػػػػػؤد  إيػػػػػل بػػػػػدـ  ح  ػػػػػؽ اي ح ػػػػػ ؿ أام ػػػػػد د بةػػػػػل فر ر ؤذػػػػػد ايلػػػػػاحث     

 أسلاب ا سحاب ايطالب مف ايدراسد.  إيل يةطالب إ ا د
 ر مذف     ؼ ايشرامؿ ايمؤثرة لاي ح  ؿ ايدراس  إيل:

 . عوامؿ ذا ية وشخصية م ي قة بالطالب:    1. 2
           

  عوامؿ صحية: .1 .1.2
 ق ػػػػػػػاؾ أطفػػػػػػػاؿ  » د بةػػػػػػػل  ح ػػػػػػػ ةقـ ايدراسػػػػػػػ  ل ػػػػػػػذؿ را ػػػػػػػ ل ػػػػػػػؤثر اير ػػػػػػػع اي ػػػػػػػح  يةطةلػػػػػػػ     

ا  ػػػػػالات  ػػػػػح د م ذػػػػػررة رب ػػػػػرب لػػػػػاي ظر رايسػػػػػمع ر  شػػػػػا رف مػػػػػف أمػػػػػراض مش  ػػػػػد مثػػػػػؿ ايرلػػػػػر ايمػػػػػزمفل 
 (. 313ص ل2002) مشدل  «راي طؽ أر ح ل بااات  سد د

مػػػػػف ذفا  ػػػػػ  بةػػػػػل   حػػػػػد   » رذػػػػػؿ اػػػػػذ   ا مػػػػػراض  ػػػػػؤثر بةػػػػػل اي ح ػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػ  يةطايػػػػػبل  قػػػػػ      
ل 2005")   ػػػػدل اً رم الشػػػػد را  لاا اً لػػػػذؿ اي قػػػػد راي فابػػػػؿ مػػػػع ا سػػػػ اذ رمػػػػع ايمػػػػ قجل ر  شةػػػػ  أ ػػػػؿ  رذ ػػػػز 

ف اي ػػػػشؼ اي ػػػػػح  ايشػػػػاـل رسػػػػػر  اي غذ ػػػػد  ؤد ػػػػاف إيػػػػػل ايف ػػػػرر ايػػػػػذا  ل رايش ػػػػز بػػػػػف أ(. ذمػػػػا 99ص
ا مػػػػػػراض ر ػػػػػػد ر ػػػػػػد أف (. 27ل ص2003)اي ر  ػػػػػػرل  «اي رذ ػػػػػػزل راػػػػػػذا  ػػػػػػؤثر بةػػػػػػل اي ح ػػػػػػ ؿ ايةغػػػػػػر 

 ا  ػػػػػد بػػػػػف برامػػػػػؿ  ـذا ػػػػػت اػػػػػذ  ا مػػػػػراض " ا  ػػػػػد بػػػػػف برامػػػػػؿ رراث ػػػػػد أأ    ػػػػػ ب ايطةلػػػػػد سػػػػػرا  اي ػػػػػ
ذةقػػػػا برائػػػػؽ  ش ػػػػؽ  ح ػػػػ ؿ ايطةلػػػػد ايدراسػػػػ ل إ ػػػػا د إيػػػػل ا مػػػػراض ايمر لطػػػػد لاير ػػػػع  سشػػػػد  خار  ػػػػدل 

اال  مػػػػػػػػاب  راال   ػػػػػػػػاد  يةطةلػػػػػػػػد )ايف ػػػػػػػػر(ل رذػػػػػػػػؿ اػػػػػػػػذ   ا مػػػػػػػػراض يقػػػػػػػػا ا شذاسػػػػػػػػات سػػػػػػػػةل د بةػػػػػػػػل 
أف سػػػػػػر  ايحايػػػػػػد  »ر ػػػػػػد  إذ . راػػػػػػذا مػػػػػػا أثل ػػػػػػ  )  رمػػػػػػاف( لايدراسػػػػػػد اي ػػػػػػ   ػػػػػػاـ لقػػػػػػا اي ح ػػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػػ

ايطفػػػػػػؿ بػػػػػػا زا بػػػػػػف اي  ػػػػػػاـ  لاي قػػػػػػد  فأدا  ايلػػػػػػدف يرظائفػػػػػػ  ر  شػػػػػال فاي ػػػػػح د رسػػػػػػر  اي غذ ػػػػػػد  شػػػػػػر ال
 (.83ل ص2006)بطااهللل  «ايالـز    دراس   أر بمة 

 

   عوامؿ عق ية: .2 .1.2
بةػػػػل   ػػػػدرات ايطةلػػػػد ايش ة ػػػػدل مػػػػف ل  قػػػػا ايػػػػذذا  ايػػػػذ   ػػػػؤثر  ػػػػ ث رًا ذل ػػػػراً   ػػػػ ثر اي ح ػػػػ ؿ ايدراسػػػػ  ل     

 ذةمػػػػػػػا ا خفػػػػػػػض مسػػػػػػػ رس ايػػػػػػػذذا  يػػػػػػػدس ايطةلػػػػػػػد ا خفػػػػػػػض مسػػػػػػػ رس   ح ػػػػػػػ ؿ ايطةلػػػػػػػد سػػػػػػػةلًا أر إ  الػػػػػػػًال
قمػػػػػد لػػػػػ ف مأف ا ػػػػػاؾ بال ػػػػػد »حػػػػػ ف أذػػػػػد بةػػػػػل  مػػػػػا أ ػػػػػار إي ػػػػػ  أحمػػػػػد زذػػػػػ   ػػػػػاي  راػػػػػذا ح ػػػػػ ةقـل 

 (. 99ل ص2005)   دل  «ات ايش ة د يةطةلداي درة بةل اي ح  ؿ ايدراس  راي در 
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أف ذر  اي ػػػػػػػػػػدرات ايش ة ػػػػػػػػػػد  بةػػػػػػػػػػل (200ل ص1998ذػػػػػػػػػػذيؾ أذػػػػػػػػػػد ذػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػف ) ػػػػػػػػػػرؽ ربػػػػػػػػػػدسل       
 ايمر فشد أذثر  ح  اًل مف ذر  اي درات ايش ة د ايم خف د.

 

 عوامؿ انفيالية:   .3 .1.2
ايػػػػػب مػػػػػع زمالئػػػػػ  رمدرسػػػػػ    ػػػػػؤثر ايشرامػػػػػؿ اال فشاي ػػػػػد بةػػػػػل طل شػػػػػد ايشال ػػػػػات اي ػػػػػ    ػػػػػذةقا ايط      

رذ لػػػػػػ  رمشةم ػػػػػػ ل راػػػػػػذا ا مػػػػػػر سػػػػػػ  شذس بةػػػػػػل  ح ػػػػػػ ة  ايدراسػػػػػػ  سػػػػػػةلًا أر إ  الػػػػػػًا. رمػػػػػػف لػػػػػػ ف اػػػػػػذ  
 حسػػػػػ ت  اي رلر ػػػػػدايح ػػػػػا ل راالحلػػػػػاطل  ذةمػػػػػا  حسػػػػػ ت ايشال ػػػػػات ر اي ةػػػػػؽل اي ػػػػػر رل اال فشػػػػػاؿل »ايشرامػػػػػؿ:

)   ػػػػػػػدل  «ذػػػػػػػس  ػػػػػػػح  ايحايػػػػػػػد اي فسػػػػػػػ د يةطايػػػػػػػبل رلاي ػػػػػػػاي    حسػػػػػػػف مسػػػػػػػ رس  ح ػػػػػػػ ة  ايدراسػػػػػػػ  رايش
 (.99ل ص2005
 ايطايػػػػػػػب ايم ػػػػػػػطرب ا فشاي ػػػػػػػًا أر ايػػػػػػػذ   شػػػػػػػا   مػػػػػػػف اي ةػػػػػػػؽ أر بػػػػػػػدـ ر ػػػػػػػرد ا مػػػػػػػف رايطم    ػػػػػػػد »      

  ػػػػػػػػل    ػػػػػػػػر  ػػػػػػػػادر بةػػػػػػػػل اي رذ ػػػػػػػػز راالسػػػػػػػػ  شاب.  قػػػػػػػػر م ػػػػػػػػ ت ايفذػػػػػػػػر رلاي ػػػػػػػػاي   ػػػػػػػػ خفض  ح ػػػػػػػػ ة  
فسػػػػػػ د ايسػػػػػػ ئد اي ػػػػػػ  يحايػػػػػػد اي ا ذمػػػػػػا أف (.52ل ص2002)ايسػػػػػػقة ل دراسػػػػػػد   ل راػػػػػػذا مػػػػػػا أذد ػػػػػػ«ايدراسػػػػػػ 

ايدراسػػػػػػ  إذا يػػػػػػػـ  حػػػػػػظ لاال  لػػػػػػػا  راالا مػػػػػػػاـ  قـح ػػػػػػػ ة ػػػػػػػ   ا خفا ػػػػػػػًا مةحرظػػػػػػًا  سػػػػػػلب  ش  ػػػػػػقا ايطةلػػػػػػػد 
رايربا ػػػػػػد ايالزمػػػػػػ فل إ ػػػػػػا د إيػػػػػػل  ػػػػػػشؼ ث ػػػػػػد ايطةلػػػػػػد ل  فسػػػػػػقـ أر اي ػػػػػػ ؽ أر ذػػػػػػراا  قـ يمػػػػػػادة مش  ػػػػػػد 

 . ر لط    ايذاف لمشةـ  اس  أر   ر محلرب
 عوامؿ أسرية:.2. 2

مسػػػػػ رس اي ح ػػػػػ ؿ  ل ػػػػػا  ا سػػػػػرة بةػػػػػل مػػػػػا  ػػػػػر ر  مػػػػػف إمذا  ػػػػػات ماد ػػػػػدل ربةػػػػػل مػػػػػا  ق ئػػػػػ    ش مػػػػػد     
 ي   ئ قـ  فس ًا را  ماب ًا مف  اح د أخرس. 

 ػػػػػػؤد  ايحايػػػػػػد اال   ػػػػػػاد د يألسػػػػػػرة دررًا ذل ػػػػػػرًا  ػػػػػػ  مسػػػػػػ رس  ح ػػػػػػ ؿ أل ائقػػػػػػا. ر ر ػػػػػػ  ايدراسػػػػػػد ر      
أف مسػػػػػػػػ رس  ح ػػػػػػػػ ؿ  » ػػػػػػػػ ف د خػػػػػػػػالؿ ايشطػػػػػػػػؿ اي Mcloyd,1998,p23)اي ػػػػػػػػ   ػػػػػػػػاـ لقػػػػػػػػا مذةر ػػػػػػػػد )

بةػػػػل مػػػػف مسػػػػ رس  ح ػػػػ ؿ اي الم ػػػػذ اي ػػػػادم ف أاي الم ػػػػذ اي ػػػػادم ف مػػػػف أسػػػػر ذات مسػػػػ رس م رسػػػػط ذػػػػاف 
مػػػػف أسػػػػر ذات مسػػػػ رس م ػػػػد   مػػػػف اي اح ػػػػد اال   ػػػػاد دل رديػػػػؿ بةػػػػل ذيػػػػؾ مػػػػف خػػػػالؿ ايز ػػػػادة  ػػػػ  بػػػػدد 

م ار ػػػػػػػد مػػػػػػػػع مػػػػػػػف أسػػػػػػػػر ذات مسػػػػػػػ ر ات ا   ػػػػػػػاد د م رسػػػػػػػػطد لاي رفايذةمػػػػػػػات اي ػػػػػػػ   شةمقػػػػػػػػا ايم حػػػػػػػدر 
 . «اال خفاض    بدد ايذةمات اي    شةمقا  الم ذ ا سر ذات ايمس ر ات اال   اد د ايم خف د

ا سػػػػر ذات إيػػػػل أف ل ا ل ػػػػا ف در ػػػػد  ح ػػػػ ؿ  شال ػػػػد لػػػػ ف مسػػػػ رس دخػػػػؿ ا سػػػػرة رلػػػػاي ر شػػػػرد اػػػػذ     
 طػػػػػررة اي ػػػػػ   سػػػػػابداـ ايػػػػػدخؿ اي  ػػػػػد  ػػػػػر ر  ل ائقػػػػػا ايطةلػػػػػد ايمػػػػػراد اي ث  ف ػػػػػدل رايرسػػػػػائؿ اي ذ رير  ػػػػػد ايم

بةػػػػل اي طػػػػرر راالر  ػػػػا ل رلاي ػػػػاي  ز ػػػػادة مشػػػػر  قـ ر ح ػػػػ ةقـ ايدراسػػػػ .  ػػػػ  حػػػػ ف أف ا سػػػػرة ايف  ػػػػرة  ػػػػد 
ف أ إ ػػػػػػا د إيػػػػػػل   ػػػػػػطر أل ائقػػػػػػا ية غ ػػػػػػب بػػػػػػف ايمدرسػػػػػػد أر  رذقػػػػػػال يمسػػػػػػابد قا  ػػػػػػ   ػػػػػػ م ف حا ا قػػػػػػا.

ربػػػػػػدـ   قػػػػػػا لشػػػػػػض ايطةلػػػػػػدبػػػػػػدـ االسػػػػػػ  رار داخػػػػػػؿ ا سػػػػػػرة رايم ػػػػػػاذؿ ايشائة ػػػػػػد ايذث ػػػػػػرة اي ػػػػػػ   شػػػػػػا   م
 .د  خراـ ايدراس  ل ررة مةحرظ ذؿ ذيؾ اي را ؽ اال  ماب  يد قـل    ج بف
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ر ػػػػ  مشػػػػرض اي م  ػػػػز لػػػػ ف  ػػػػ ث ر اي لػػػػا ف ايث ػػػػا   يألطفػػػػاؿ  ػػػػ  مسػػػػ رس اي ح ػػػػ ؿ ايدراسػػػػ   ؤذػػػػد      
 ػػػػػا  قـ ف أطفػػػػػاؿ ايفئػػػػػات ايلر راز ػػػػػد   ػػػػػدرف  ػػػػػ  ث ا ػػػػػد ايمدرسػػػػػد اسػػػػػ مرارًا يثأ » Snyder ػػػػػررج سػػػػػ در 

ر ػػػػ  ايح ػػػػاة ايمدرسػػػػ د اسػػػػ مرارًا يح ػػػػا قـ ايشائة ػػػػد؛ أمػػػػا أطفػػػػاؿ ايفئػػػػات ايشماي ػػػػد  ػػػػل قـ   ػػػػدرف  ػػػػ  ث ا ػػػػد 
راػػػػـ   ػػػػالشرف بمة ػػػػد  ح ػػػػ ةقـ لدر ػػػػد  ليقػػػػر  قـ ايث ا  ػػػػد ر  د ػػػػدًا يقػػػػر  قـ اال  ماب ػػػػد اً ايمدرسػػػػد  ػػػػزر 

لاي سػػػػػػػلد يقػػػػػػػـ إال  ربػػػػػػػًا مػػػػػػػف أف  ذػػػػػػػرف  بة ػػػػػػػا مػػػػػػػف اي ػػػػػػػر ر راال فشاي ػػػػػػػد راي قػػػػػػػد  ف ايمدرسػػػػػػػد ال  شػػػػػػػدر
ذػػػػػػػذيؾ يةمسػػػػػػػ رس اي شة مػػػػػػػ  يةرايػػػػػػػد ف را  ااػػػػػػػا قـ  (.166ل ص2004)رطفػػػػػػػدل  «اي طل ػػػػػػػع اال  مػػػػػػػاب 
 أذػػػػػدت سػػػػػ ا  ايخػػػػػري  ر ػػػػػدقػػػػػـ  ػػػػػ  اير ػػػػػع أر ايحػػػػػد مػػػػػف مسػػػػػ رس  ح ػػػػػ ؿ أل ػػػػػائقـل م حػػػػػر ايدراسػػػػػد درر 

ل 1984)ايخػػػػػري ل «بةػػػػػل ايمسػػػػػ رس ايدراسػػػػػ  يألل ػػػػػا  أف در ػػػػػد  شةػػػػػـ ايرايػػػػػد ف  ذػػػػػرف يقػػػػػا أثػػػػػر  »بةػػػػػل 
 (.287ص
 ا سػػػػػرة  لمػػػػػا  » ذمػػػػػا  ػػػػػؤثر طر  ػػػػػد مشامةػػػػػد ايرايػػػػػد ف  ل ػػػػػائقـ بةػػػػػل مسػػػػػ رس  ح ػػػػػ ةقـ ايدراسػػػػػ ل     

 ػػػػػر ر  مػػػػػف ل ئػػػػػد ا  ماب ػػػػػد ر فسػػػػػ د  ل ائقػػػػػال رمػػػػػا    حػػػػػ  يقػػػػػـ مػػػػػف إمذا ػػػػػات ماد ػػػػػد  ةلػػػػػ  م طةلػػػػػا قـ 
 «ايدراسػػػػػػ مسػػػػػػ رس اي ح ػػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػػ دل  ػػػػػػؤثر  ػػػػػػ  اسػػػػػػ  راراـ اي فسػػػػػػ  راال  مػػػػػػاب ل رلاي ػػػػػػاي  بةػػػػػػل 

 (. 81ل ص2001)آدـل 
أف ايمشامةػػػػػػد ايسػػػػػػ ئد مػػػػػػف  ا ػػػػػػب ايرايػػػػػػد ف يألل ػػػػػػا  ايم مثةػػػػػػد  »(: 79ل ص2008ر ؤذد)ايػػػػػػدر ؾل      

 شػػػػػد مػػػػػف ايشرامػػػػػؿ اي ػػػػػ   سػػػػػقـ  ل إ ػػػػػا د إيػػػػػل اىامػػػػػاؿراي قد ػػػػػد راى ػػػػػذا  اي سػػػػػد  راي لػػػػػذ ػػػػػ  ايذراا ػػػػػد 
ف اا مػػػػاـ االلػػػػا  ل ل ػػػػائقـ مػػػػف ح ػػػػث ايربا ػػػػد  ػػػػليؾ إيػػػػل حػػػػد ذل ػػػػر  ػػػػ   ػػػػد   ايمسػػػػ رس اي ح ػػػػ ة . ذػػػػذ

 «قػػػػػاراي ػػػػػدا د  ػػػػػؤثر  ػػػػػ   ح ػػػػػ ةقـ ايدراسػػػػػ  ر فػػػػػر قـ ايشةمػػػػػ  رايشمةػػػػػ   ػػػػػ  ايم ػػػػػاد ف ايمخ ةفػػػػػد  م ش
 ح ػػػػػ ؿ لشػػػػػض  ـبائ ػػػػػًا أمػػػػػا  ػػػػػذؿ بػػػػػدد أ ػػػػػراد ا سػػػػػرة أف  ػػػػػؼ إيػػػػػل ذيػػػػػؾ أ(. 35ل ص1999)دارردل
رف يػػػػػدس أل ائقػػػػػا أاػػػػػداؼ  شة م ػػػػػد ذل ػػػػػرة  ػػػػػد شقـ  ا سػػػػػر ذات ايشػػػػػدد اي ة ػػػػػؿ مػػػػػف ا  ػػػػػرادل  ذػػػػػ »ايطةلػػػػػدل 

 «إيػػػػػػل م ػػػػػػابفد اي قػػػػػػد ي ح  ػػػػػػؽ مسػػػػػػ ر ات مػػػػػػف اي ح ػػػػػػ ؿ    اسػػػػػػب مػػػػػػع اي طةشػػػػػػات ايشاي ػػػػػػد يأللػػػػػػر ف
 (.97ل ص2006)  رازل 

 

   :مدرسيةعوامؿ . 3. 2 
  ػػػػػػ ثر اي ح ػػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػػ  لايل ئػػػػػػد اال  ماب ػػػػػػد رايماد ػػػػػػد يةمدرسػػػػػػدل رل  ظمػػػػػػد االم حا ػػػػػػات   قػػػػػػال      
 ػػػػػلذا ذا ػػػػػت ايشال ػػػػػات ايمدرسػػػػػ د   ػػػػػرلقا  »دس  را ػػػػػؽ ايطايػػػػػب مػػػػػع مح طقػػػػػال ربال ا ػػػػػ  داخةقػػػػػا. رلمػػػػػ

 حرا ػػػػػػػات سػػػػػػػةرذ دل  ػػػػػػػلف ذيػػػػػػػؾ اأر لش ػػػػػػػقـ  ذر  ذةقػػػػػػػـ اي ةػػػػػػػؽ رايخػػػػػػػرؼ رايشػػػػػػػدرافل رذػػػػػػػاف ايطػػػػػػػالب 
 «سػػػػػ ؤد  ح مػػػػػًا إيػػػػػل ا خفػػػػػاض  ػػػػػ  اي ح ػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػ  رلاي ػػػػػاي  بػػػػػدـ االسػػػػػ  شاب رايفابة ػػػػػد راى  ػػػػػاز

(Heath,A;Colton.M.Aldgate.J.1993.)  ف بػػػػػػػػػػػػػػػدـ مشر ػػػػػػػػػػػػػػػد اح  ا ػػػػػػػػػػػػػػػات أ »إ ػػػػػػػػػػػػػػػا د إيػػػػػػػػػػػػػػػل
اي الم ػػػػػػػذ اي فسػػػػػػػ د راي شة م ػػػػػػػد رايشال ػػػػػػػد اي ائمػػػػػػػد بةػػػػػػػل إسػػػػػػػا ة مشػػػػػػػامة قـ ل  ػػػػػػػؤثر سػػػػػػػةلًا  ػػػػػػػ  مسػػػػػػػ رس 

 (.65ل ص2000)ايداار ل ايذل س ل  «  ح  ةقـ
 ة :ر مذف  ةخ ص أاـ ايشرامؿ اي رلر د ايمؤثرة    اي ح  ؿ ايدراس  لما        
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   :  ي ؽ بالمنياج الدراس عوامؿ .1 .3. 2
 م ػػػػػػػع ايخلػػػػػػػرات أر ايممارسػػػػػػػات ايمخططػػػػػػػدل اي ػػػػػػػ   ر راػػػػػػػا ايمدرسػػػػػػػدل » ايم قػػػػػػػاج ايمدرسػػػػػػػ  اػػػػػػػر

)ايح ةػػػػػد  «يمسػػػػػابدة ايطةلػػػػػد بةػػػػػل  ح  ػػػػػؽ اي  ا ػػػػػات اي شة م ػػػػػد ايم  ػػػػػردة ل   ػػػػػؿ مػػػػػا  سػػػػػ ط ش   ػػػػػدرا قـ
 (. 25ل ص2000رمرب ل 

 ػػػػػػػ    ػػػػػػػاح ايطةلػػػػػػػد  اً ذل ػػػػػػػر  اً رمح ػػػػػػػرا  رأسػػػػػػػاي ب بر ػػػػػػػ   ػػػػػػػ ث ر رال  ػػػػػػػؾ  ػػػػػػػ  أف يةمػػػػػػػ قج ايدراسػػػػػػػ  
 ػػػػػػ    ػػػػػػؤد   فابػػػػػػؿ مػػػػػػع إدراؾ ايمشةػػػػػػـ رايطةلػػػػػػدل ى  ػػػػػػاج بمة ػػػػػػات ايػػػػػػ شةـ راي شةػػػػػػ ـ اي ػػػػػػ  إذ  را   ػػػػػػازاـ.

ةذ ػػػػػاب  ػػػػػ  ايمػػػػػ قج درر ذل ػػػػػر  ػػػػػ  ري » .يةمشػػػػػارؼ رايخلػػػػػرات ايمطةرلػػػػػد ايطةلػػػػػداي قا ػػػػػد إيػػػػػل  ح ػػػػػ ؿ 
أر بزر ػػػػػ  ب ػػػػػ ل رمػػػػػف ح ػػػػػث  ػػػػػرا ر  ر ػػػػػالح    اي فسػػػػػ د اي ح ػػػػػ ؿ مػػػػػف ح ػػػػػث إ لػػػػػاؿ ايطايػػػػػب بة ػػػػػ  

 (. 146ل ص2002)ايس دل  «راي رلر د ر را    مع مس ر ات ايطةلد
ايطةلػػػػػػد رخاي ػػػػػػػد مػػػػػػف ب ا ػػػػػػػر  مػػػػػػػف  ػػػػػػدراتاي  ر ػػػػػػد  ذػػػػػػػرف ايم ػػػػػػااج   ػػػػػػػر م ػػػػػػممد يم رسػػػػػػػط» 

 اي  ػػػػػػر ؽ راىثػػػػػػػارةل أر  ػػػػػػػد  ذػػػػػػػرف ايم ػػػػػػػااج   ػػػػػػػر م رالطػػػػػػد ر   ػػػػػػػارؿ مر ػػػػػػػربات مخ ةفػػػػػػػدل  ػػػػػػػؤثر  ػػػػػػػ 
 ح ػػػػػ ؿ ايطةلػػػػػدل  ػػػػػلذا ذػػػػػاف ايلر ػػػػػامج اي ػػػػػف   خةػػػػػر مػػػػػف أ ةػػػػػب ا   ػػػػػطدل ر رذػػػػػز بةػػػػػل   ػػػػػاط راحػػػػػد 
خػػػػػالؿ ا سػػػػػلرعل  ػػػػػلف ذيػػػػػؾ  خةػػػػػؽ  ػػػػػرًا مػػػػػف ايمةػػػػػؿل ر حػػػػػرؿ درف اسػػػػػ م اع ايطايػػػػػب لايدراسػػػػػدل ر ػػػػػؤد  

 -57ل ص ص2003)حمػػػػػػػدافل  «لاي ػػػػػػػاي  إيػػػػػػػل  ػػػػػػػ خر  دراسػػػػػػػ ًا را خفػػػػػػػاض دا ش  ػػػػػػػ   حػػػػػػػر اي ح ػػػػػػػ ؿ
60.) 

سػػػػػػػئةد  ػػػػػػػ  ايذ ػػػػػػػب رايم ػػػػػػػررات ايدراسػػػػػػػ د دررًا ذل ػػػػػػػرًا  ػػػػػػػ   ح  ػػػػػػػؽ مسػػػػػػػ ر ات اي ا ػػػػػػػب ذمػػػػػػػا أف يأل»
ف  يذػػػػػػؿ سػػػػػػؤاؿ اػػػػػػد ًا محػػػػػػددًا  ػػػػػػراد  ح   ػػػػػػ  يػػػػػػدس ايطةلػػػػػػدل را سػػػػػػئةد إايمشر ػػػػػػ  راير ػػػػػػدا   رايمقػػػػػػار ل إذ 

ايمشػػػػدة   ػػػػدًال  شػػػػد مػػػػف ايرسػػػػائؿ ايمقمػػػػد  ػػػػ  ايحذػػػػـ بةػػػػل مػػػػدس   ػػػػاح ايشمة ػػػػد اي شة مػػػػدل يمػػػػا يألسػػػػئةد 
 (.146ل ص2002)ايس دل  «مد    بمة د اي در سمق مف رظائؼ

ذا  ػػػػػػر رت  ذػػػػػػرف  ػػػػػػد »ر ػػػػػػ ةخص م ػػػػػػذةد ايم ػػػػػػااج  ػػػػػػ  أ قػػػػػػا    ػػػػػػر م ػػػػػػرا رة يةػػػػػػ شةـ راي ح ػػػػػػ ؿ؛ را 
اخ  ػػػػرت رطػػػػررت لطػػػػرؽ   ػػػػر  خ ػػػػ د ر  ػػػػر بةم ػػػػدل ثػػػػـ طرحػػػػت يةم شةمػػػػ ف ل ػػػػ غد  ماب ػػػػد مرحػػػػدة 

 (.32ل ص1996)حمدافل  «رمذ رلد  ايلًا درف اب لار  ذذر يفرر قـ ايفرد د ايم  ربد
ف ا خفػػػػػاض مسػػػػػ رس اي ح ػػػػػ ؿ يػػػػػػدس لشػػػػػض ايطةلػػػػػد راي ػػػػػػ خر ايدراسػػػػػ  يػػػػػد قـ  ػػػػػػد  ذػػػػػرف  ػػػػػ  لشػػػػػػض إ

م ػػػػػ  يةفػػػػػررؽ ايفرد ػػػػػد لػػػػػ ف ايطةلػػػػػد  ا ح ػػػػػاف بائػػػػػدًا إيػػػػػل ايمػػػػػ قج ايدراسػػػػػ   فسػػػػػ  مػػػػػف ح ػػػػػث بػػػػػدـ مال
درر   ل ػػػػػ  ال ربػػػػػدـ  ةل ػػػػػد ايحا ػػػػػات راير لػػػػػات را  ػػػػػلاع ايم ػػػػػرؿ يػػػػػد قـ. رح ػػػػػل   ػػػػػؤد  ايمػػػػػ قج ايدراسػػػػػ  

 لد أف  ذرف  ايحًا    ًا ر فس ًا ر رلر ًا.
  :  ي ؽ بالمي ـعوامؿ  . 2 .3. 2

أاػػػػػػػػـ ب ا ػػػػػػػػر ايشمة ػػػػػػػػد اي رلر ػػػػػػػػدل  خ ػػػػػػػػائص ايمشةػػػػػػػػـ ر درا ػػػػػػػػ  رطػػػػػػػػرؽ  أحػػػػػػػػد مثػػػػػػػػؿ ايمشةػػػػػػػػـ      
اي ػػػػػػدر س اي ػػػػػػ   سػػػػػػ خدمقال را   ػػػػػػطد اي ػػػػػػ    ػػػػػػـر لقػػػػػػال ررسػػػػػػائؿ اي  ػػػػػػر ـ اي ػػػػػػ    لشقػػػػػػال رمرابا ػػػػػػ  

 .فرد د ل ف ايطةلد رطر  د  شامة  مشقـل  ؤثر ل ذؿ ملا ر بةل أدا  ايطةلديةفررؽ اي
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يةمشةػػػػػـ درر  أساسػػػػػ ي رملا ػػػػػر  ػػػػػ  مسػػػػػ رس اي الم ػػػػػذ ر ح ػػػػػ ة ل إمػػػػػا سػػػػػةًلا أر إ  اًلػػػػػا رذيػػػػػؾ مػػػػػف ر »
خػػػػػالؿ  در ػػػػػ  بةػػػػػل اي  ر ػػػػػع  ػػػػػ  أسػػػػػاي ب اي ػػػػػدر س رمػػػػػدس مرابا ػػػػػ  يةفػػػػػررؽ ايفرد ػػػػػد لػػػػػ ف اي الم ػػػػػذل 

شامػػػػػػدل ر مػػػػػػط اي خ ػػػػػػ دل رمػػػػػػدس  در ػػػػػػ  بةػػػػػػل  شمػػػػػػ ـ االخ لػػػػػػارات اي ح ػػػػػػ ة د رحاي ػػػػػػ  ايمزا  ػػػػػػد اي
لطر  ػػػػػػد   ػػػػػػدة رمر ػػػػػػرب دل ربػػػػػػدـ اي سػػػػػػااؿ  ػػػػػػ   رز ػػػػػػع ايشالمػػػػػػات لمػػػػػػا ال    اسػػػػػػب رمػػػػػػا  سػػػػػػ ح   

 (. 67ل ص2006) ا رل  «اي الم ذ
 ـ اي ػ   خ ائص ايمشةـ ر درا   رطرؽ اي در س اي    س خدمقال را   طد اي     ـر لقال ررسػائؿ اي  ػر 

   لشقال رمرابا   يةفررؽ ايفرد د ل ف ايطةلد رطر  د  شامة  مشقـل  ؤثر ل ذؿ ملا ر بةل أدا  ايطةلد. 
  ايمخةػػػػػص ؤ حر ػػػػػ  بةػػػػػل اىر ػػػػػاد راي مذ ػػػػػد رايحماسػػػػػدل إطػػػػػرا»رمػػػػػف أاػػػػػـ سػػػػػةرذ ات ايمشةػػػػػـ       

ا قـ ر قػػػػػرداـ ر شز ػػػػػز  راا مامػػػػػ  ر  ػػػػػد ـ ايمسػػػػػابدة يةطةلػػػػػد اي ػػػػػ    ػػػػػرد يشمػػػػػؿ اسػػػػػ دالالت بػػػػػف  ػػػػػدر 
 . (Skinner&Belmont,1993,p572) «ما  دبـ  ح  ةقـ ايدراس 

 ػػػػػػد  شػػػػػػرد م ػػػػػػدراا إيػػػػػػل ايمشةػػػػػػـ  ح ػػػػػػرة اي ػػػػػػؼمػػػػػػف ايمالحػػػػػػظ أف أ ةػػػػػػب ايم ػػػػػػذالت داخػػػػػػؿ ر      
ر ػػػػػػػػد  ػػػػػػػػ  ـ ايشد ػػػػػػػػد مػػػػػػػػف  » فسػػػػػػػػ   ػػػػػػػػ  خ ائ ػػػػػػػػ  رمؤاال ػػػػػػػػ  ا ذاد م ػػػػػػػػد راي رلر ػػػػػػػػد رسػػػػػػػػةرذ ا  ل

ايش ػػػػػػػاب ل ػػػػػػػذؿ   ػػػػػػػر ل اسػػػػػػػ خداـ اي قد ػػػػػػػداآل  ػػػػػػػد:  ايم ػػػػػػػذالت     ػػػػػػػد أسػػػػػػػاي ب را  ػػػػػػػرا ات ايمشةػػػػػػػـ
 «ل اي  ػػػػػػػادة ايم سػػػػػػػةطد  ػػػػػػػدًا أر ايم قار ػػػػػػػد  ػػػػػػػدًال بػػػػػػػدـ مرابػػػػػػػاة ايفػػػػػػػررؽ ايفرد ػػػػػػػد لػػػػػػػ ف ايطةلػػػػػػػدملػػػػػػػرر

محاريػػػػػػػػد ايمػػػػػػػػدرس م الةػػػػػػػػد بػػػػػػػػدراف اي الم ػػػػػػػػذ لايشػػػػػػػػدراف  »ذمػػػػػػػػا أف  (.227ل ص2005)ايفػػػػػػػػ الر ل 
) قػػػػ ـل يػػػػـ  ػػػػرد ذذػػػػر  «يمػػػػدرسمػػػػف  ا لػػػػ  بػػػػف طر ػػػػؽ ايش ػػػػابل اػػػػر أذلػػػػر دي ػػػػؿ بةػػػػل بػػػػدـ   ػػػػج ا

 .  (114ايشاـل ص
قمػػػػد  ػػػػدًا  ػػػػ  ايشمة ػػػػد اي شة م ػػػػدل ذمػػػػا أف مايػػػػدرر ايػػػػذ    ػػػػرـ لػػػػ  ايمشةػػػػـ مػػػػف ا درار ايإذًا          

ذفػػػػػا ة ايمشةػػػػػـ ايشةم ػػػػػد رايمق  ػػػػػد رحلػػػػػ    .ايدراسػػػػػ  يػػػػػ   ػػػػػ ث رًا ذل ػػػػػرًا بةػػػػػل دا ش ػػػػػد ايطةلػػػػػد ية ح ػػػػػ ؿ
ايػػػػػد  ػػػػػ  ز ػػػػػادة دا ش ػػػػػد ايطةلػػػػػد  حػػػػػر ل   لغػػػػػ  أف  ذػػػػػرف  ش  يمق  ػػػػػ  ر در ػػػػػ  بةػػػػػل اي شامػػػػػؿ مػػػػػع طةل ػػػػػ 

ـ لماد ػػػػػ    ػػػػػط را  مػػػػػا ل خ ػػػػػ    ر شامةػػػػػ  مػػػػػع طةل ػػػػػ  رمػػػػػدس  ػػػػػايمشةـ ال  شة ػػػػػ »اي ح ػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػ . 
مػػػػا   دمػػػػ  يقػػػػـ مػػػػف مثػػػػؿ أبةػػػػل ر ػػػػدرة حسػػػػ دل ري قػػػػرد  أثػػػػر ذل ػػػػر يػػػػدس طةل ػػػػ  سػػػػرا  بةػػػػل ايمػػػػدس 

 (. 145ل ص2002)ايس دل  «ايلش دأـ اي ر ب 
ر رذػػػػػػػز ايمخ  ػػػػػػػرف  ػػػػػػػ  بةػػػػػػػـ ايػػػػػػػ فس اي رلػػػػػػػر  بةػػػػػػػل  ػػػػػػػذؿ ايشال ػػػػػػػد لػػػػػػػ ف ايمشةمػػػػػػػ ف رلػػػػػػػ ف      

ذا ػػػػػػػػت بال ػػػػػػػػد ايمشةػػػػػػػػـ ريمػػػػػػػػا  »ايم شةمػػػػػػػػ فل مػػػػػػػػف ح ػػػػػػػػث درراػػػػػػػػـ  ػػػػػػػػ   شز ػػػػػػػػز دا ش ػػػػػػػػد اي ح ػػػػػػػػ ؿل 
ل الم ػػػػػػػذ ل مػػػػػػػف أاػػػػػػػـ ايشرامػػػػػػػؿ اي ػػػػػػػ   ػػػػػػػؤثر  ػػػػػػػ  مخر ػػػػػػػات ايشمة ػػػػػػػد اي رلر ػػػػػػػدل  ػػػػػػػلف ايطر  ػػػػػػػد اي ػػػػػػػ  

 ػػػػ    فابػػػػؿ لقػػػػا مشقػػػػـ أث ػػػػا  اي ػػػػدر س  مذػػػػف أف  ذػػػػرف يقػػػػا آثػػػػار  سػػػػ   ب لقػػػػا ايمشةػػػػـ ية الم ػػػػذل راي
ر إ  ال ػػػػػد   مػػػػػا   شةػػػػػؽ لػػػػػ شةـ اي الم ػػػػػذ ر مػػػػػراـ  ػػػػػ  مخ ةػػػػػؼ  را لػػػػػ ل لػػػػػؿ رر ػػػػػااـ بػػػػػف سػػػػػةل د  أ
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ر ػػػػػػػد  ف ػػػػػػػؿ ايمشةػػػػػػػـ  ػػػػػػػ  اي شامػػػػػػػؿ مػػػػػػػع  الم ػػػػػػػذ  ممػػػػػػػا  شر ػػػػػػػؿ اي ح ػػػػػػػ ؿ ر  م ػػػػػػػد  ايمشةػػػػػػػـ رايػػػػػػػدرس.
 (. 11ل ص2001)اي ام ل  «االل ذار يد قـ

  :بالبيئة المدرسيةعوامؿ   ي ؽ   .3 .3. 2
 ل ػػػػ  اي الم ػػػػذ  ػػػػ  ايل ئػػػػد ايمدرسػػػػ د خلػػػػرا قـ اي ػػػػػ   مذػػػػ قـ مػػػػف  حمػػػػؿ مسػػػػؤري ا قـ   ػػػػا  ل ئػػػػػ قـل      

ر  ػػػػ يؼ ايل ئػػػػد ايمدرسػػػػ د رظ ف ػػػػًا مػػػػف ل ئ ػػػػ ف اث  ػػػػ ف م ف ػػػػة  ف  »رمػػػػف ايمسػػػػاامد  ػػػػ  حػػػػؿ م ػػػػذال قا. 
 (. 159ل ص2009)ايمشةري ل لرذاتل  «اما: ايل ئد ايماد دل رايل ئد اال  ماب د

ل رب ػػػػػػد ايمل ػػػػػػل ايمدرسػػػػػػ  رمػػػػػػا  ػػػػػػر ر  يةطايػػػػػػب مػػػػػػف مرا ػػػػػػؽ يةطةلػػػػػػد   ػػػػػػ ثر اي ح ػػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػػ  ر      
ر ابػػػػػػػػػػات ر ػػػػػػػػػػاالت رسػػػػػػػػػػاحات أ  ػػػػػػػػػػطد رمخ لػػػػػػػػػػرات رمذ لػػػػػػػػػػات رمسػػػػػػػػػػا د لح ػػػػػػػػػػث  ذػػػػػػػػػػرف مالئمػػػػػػػػػػد 

  .يس ذرير  د اي شةـ
سػػػػػ  راال  ااػػػػات رايسػػػػػةرؾ رمفقػػػػػـر  ػػػػػؤثر بةػػػػل اي ح ػػػػػ ؿ ايدرا  ر ػػػػد اي ػػػػػؼم ػػػػػاخ ر ػػػػد ر ػػػػػد أف      

مؤ ػػػػػرات ثال ػػػػػد يم ػػػػػاخ  د  شػػػػػ س  ايطةلػػػػػدر ػػػػػد أف إدراذػػػػػات ر »ايػػػػػذات رايطمرحػػػػػات ايمسػػػػػ  لة د يػػػػػدس ايطةلػػػػػد. 
 (.138ل ص2007)حسفل  «ر   ل  لذؿ اي  ائج ا ذاد م د راال  اا د  ر د اي ؼ

ايدراسػػػػػػػػػات (   ػػػػػػػػػر م ف ػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػع   ػػػػػػػػػائج Young,1997,p15رلايم الػػػػػػػػػؿ ذا ػػػػػػػػػت   ػػػػػػػػػائج  ػػػػػػػػػر ج )     
 .« ػػػػ  مفقػػػػػـر اي ح ػػػػػ ؿ اً ذػػػػػاف   ث راػػػػا  ػػػػػش ف م ػػػػاخ  ر ػػػػػد اي ػػػػؼأف  »ايسػػػػال دل ح ػػػػػث  ر ػػػػؿ إيػػػػػل 

 ذةمػػػػا ار فشػػػػت اي رب ػػػػد رذػػػػاف  »ذػػػػذيؾ  ػػػػؤثر  رب ػػػػد اي رل ػػػػد رأ ظم قػػػػا  ػػػػ  مسػػػػ رس اي ح ػػػػ ؿ ايدراسػػػػ ل 
ل 2005)ايزارا ػػػػػ ل  «اي ظػػػػػاـ م  ػػػػػلطًا ذػػػػػاف اي ح ػػػػػ ؿ باي ػػػػػًا رلػػػػػدرف ذيػػػػػؾ  ػػػػػ خفض   ػػػػػائج اي ح ػػػػػ ؿ

 (.18ص
ال   ػػػػػؿ بػػػػػدد ايطةلػػػػػد بػػػػػف  ايمػػػػػدارسل إذر مثػػػػػؿ اذ ظػػػػػاظ اي ػػػػػفرؼ ظػػػػػاارة سػػػػػائدة  ػػػػػ  ايشد ػػػػػد مػػػػػف      

ايثالثػػػػػ ف طايلػػػػػًال ر ػػػػػد    ػػػػػارز اػػػػػذا ايشػػػػػدد  ػػػػػ  لشػػػػػض ا ح ػػػػػافل ريقػػػػػذ  ايم ػػػػػذةد أثػػػػػر ذل ػػػػػر بةػػػػػل أدا  
خػػػػػ الؼ  ز ػػػػػادة بػػػػػدد ايم شةمػػػػػ ف  ػػػػػ  اي سػػػػػـ مػػػػػع ا»ايمشةمػػػػػ ف رايم شةمػػػػػ فل ربال ػػػػػد ذػػػػػؿ م قػػػػػا لػػػػػاآلخرل 

أمػػػػػػاـ أدا  ايمشةػػػػػػـ راػػػػػػذا  اً  ػػػػػػدرا قـ ايش ة ػػػػػػد رمسػػػػػػ ر ا قـ اال   ػػػػػػاد د راال  ماب ػػػػػػد ر  سػػػػػػقـ   ػػػػػػؼ بائ ػػػػػػ
ل 2011) ايشرلػػػػػػػػ ل  «لػػػػػػػػدرر   ػػػػػػػػؤثر بةػػػػػػػػل بال ػػػػػػػػد ايم شةمػػػػػػػػ ف لمشةمقػػػػػػػػـ ربةػػػػػػػػل  ح ػػػػػػػػ ةقـ ايدراسػػػػػػػػ 

  (.58ص
لػػػػػ ف   ال  ػػػػػ ـ اي ػػػػػ ث ر بةػػػػػل اي ح ػػػػػ ؿ إال مػػػػػف خػػػػػالؿ اي فابػػػػػؿرمػػػػػف خػػػػػالؿ مػػػػػا سػػػػػلؽ  ةحػػػػػظ أ ػػػػػ       

 .ايشرامؿ اي رلر د  م شقا
 . عالقة الينؼ المدرس  بال حصيؿ الدراس :3

إف يةش ػػػػؼ ل ػػػػفد بامػػػػدل ريةش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ  ل ػػػػفد خا ػػػػدل سػػػػةل ات ذث ػػػػرة بةػػػػل ايطةلػػػػدل ربةػػػػػل      
ر ػػػػػرد مظػػػػػاار ايش ػػػػػؼ  ػػػػػ  ايم  مػػػػػع يقػػػػػا ر » ايم  مػػػػػعل إذ   ػػػػػ ج ب ػػػػػ  ايذث ػػػػػر مػػػػػف اآل ػػػػػات اال  ماب ػػػػػد.

 إذ(. 2ل ص2008)حمػػػػػػػد رآخػػػػػػػررفل « ر ملا ػػػػػػػرة بةػػػػػػػل ايمػػػػػػػدارس رطاللقػػػػػػػاا شذاسػػػػػػػات ملا ػػػػػػػرة ر  ػػػػػػػ
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رمػػػػف لػػػػ ف بم  ػػػػد رلش ػػػػدة ايمػػػػدس بةػػػػل ايطفػػػػؿ ربةػػػػل ايمؤسسػػػػات اي رلر ػػػػدل  اً ثػػػػار آ  ػػػػرؾ ايش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ  
رمػػػػف ايمالحػػػػظ أف ايدراسػػػػات اي ػػػػ  اا مػػػػت لمشر ػػػػد ل ا خفػػػػاض مسػػػػ رس اي ح ػػػػ ؿ ايدراسػػػػ  اػػػػذ  اآلثػػػػار

 ح ػػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػػ  ذا ػػػػػػت دائمػػػػػػًا  رذػػػػػػز بةػػػػػػل ايشرامػػػػػػؿ ايش ة ػػػػػػد أر ايشرامػػػػػػؿ اي ػػػػػػ   سػػػػػػقـ  ػػػػػػ   لػػػػػػا ف اي
اي را ػػػػػػػب اي خ ػػػػػػػ د يةطةلػػػػػػػدل ريذػػػػػػػف  ػػػػػػػ  ايسػػػػػػػ رات ا خ ػػػػػػػرة لػػػػػػػدأت حرذػػػػػػػد   ػػػػػػػ طد  قػػػػػػػ ـ لايشرامػػػػػػػؿ 
ايمح طػػػػػػد لايطةلػػػػػػد راي ػػػػػػ   سػػػػػػقـ  ػػػػػػ   لػػػػػػا ف اي ح ػػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػػ ل رمػػػػػػف اػػػػػػذ  ايشرامػػػػػػؿ: ايش ػػػػػػؼ رمػػػػػػدس 

   ث ر      حد د ايمس رس اي ح  ة  يةطةلد. 
إذ  شػػػػػػد اي  ػػػػػػر ات ايمؤذ ػػػػػػد يػػػػػػدس ايشد ػػػػػػد مػػػػػػف ايطةلػػػػػػد رايم مثةػػػػػػد  ػػػػػػ  اسػػػػػػ خداـ ايش ػػػػػػؼ اي سػػػػػػد       

راى ػػػػذا  ايمش ػػػػر  لاسػػػػ شماؿ أيفػػػػاظ لذ ئػػػػد   ػػػػر مسػػػػ حلد  ػػػػ  اي خاطػػػػبل مػػػػف ا مػػػػرر اي ػػػػ   ػػػػؤثر سػػػػةلًا 
بةػػػػل ايشمة ػػػػد اي شة م ػػػػد راي ح ػػػػ ؿ ايدراسػػػػ  يةطةلػػػػدل بػػػػالرة بةػػػػل ذيػػػػؾ  ػػػػلف  ػػػػ ث ر اػػػػذا ايسػػػػةرؾ   ػػػػر 
ايسػػػر  بةػػػػل ايل ئػػػد اي ػػػػف د   ػػػذؿ إزبا ػػػػًا يةمشةػػػـ ممػػػػا  حػػػد مػػػػف اي ػػػدرة بةػػػػل  ح  ػػػؽ ا اػػػػداؼ اي رلر ػػػػد 

دارة ايح د اي ف د ل ذؿ مالئـ )اي قر ل   (.2ل ص2009راي شة م د را 
ايػػػػػذ ف  شر ػػػػػرا   ػػػػػ اؼ مػػػػػف إسػػػػػا ة ايمشامةػػػػػدل رلػػػػػ ف ر  ػػػػػ ر ايدراسػػػػػات ايم ار ػػػػػد لػػػػػ ف ا طفػػػػػاؿ      

 ػػػػػراد أف أإيػػػػػل ل أ ر ػػػػت  ػػػػػ  ايرال ػػػػػات ايم حػػػػدة ا مر ذ ػػػػػد اي ػػػػػ  ل ةػػػػػؾ ايخلػػػػػراتل أ ػػػػرا قـ ممػػػػػف يػػػػػـ  مػػػػررا
م ػػػػػابب  ػػػػػ  اي ح ػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػ ل  »بر ػػػػػد يظقػػػػػرر ايحػػػػػاالت اآل  ػػػػػد:  ايفئػػػػػد ا ريػػػػػلل  ذر ػػػػػرف أذثػػػػػر

م ػػػػػابب  ػػػػػ   ػػػػػلط ايػػػػػذاتل ر ػػػػػ  ر رايخػػػػػرؼ مػػػػػف ايملػػػػػادرةل ر ػػػػػد   اى  ػػػػػاز مخا ػػػػػد ايف ػػػػػؿ راي    ػػػػػبل 
  (.4ل ص2004)حا ظل  اس فل « د ذر ف ايشال ات اال  ماب 

أف االب ػػػػػػػػدا  اي سػػػػػػػػد  »( Horton.et.al,2002,p2أظقػػػػػػػػرت ايدراسػػػػػػػػد اي ػػػػػػػػ   ػػػػػػػػاـ لقػػػػػػػػا )ذػػػػػػػػذيؾ      
ا خفػػػػػاض مسػػػػػ رس اي ح ػػػػػ ؿل راي غ ػػػػػب بػػػػػف )سػػػػػةرذ د    ػػػػػمف ا طفػػػػػاؿ رايمػػػػػراا  ف يػػػػػ   ػػػػػ ث رات  لبةػػػػػ

سػػػػػػػػػةرؾ رايغ ػػػػػػػػػبل يرا  حػػػػػػػػػارل االمحاريػػػػػػػػػد ر   حػػػػػػػػػارل راالذرلػػػػػػػػػدل رايخػػػػػػػػػرؼل ايمدرسػػػػػػػػػدل رايقػػػػػػػػػرربل راي
إ ػػػػا د إيػػػػل اي  ػػػػرح رايخػػػػررج بةػػػػل اي ػػػػرا  ف لار ذػػػػاب اي ػػػػرائـ  .«خػػػػاط اي  سػػػػ  ايسػػػػةرؾ اي رامػػػػ  ر اى

اال  ماب ػػػػػد مثػػػػػؿ:  خر ػػػػػب ايمم ةذػػػػػات رايسػػػػػر د راالب ػػػػػدا ات اي  سػػػػػ د بةػػػػػل ايذلػػػػػار راي ػػػػػغارل رذػػػػػذيؾ 
 د بةػػػػل ا طفػػػػاؿل  مذػػػػف مالحظػػػػد اي ػػػػ ث ر اي سػػػػد  يةش ػػػػؼ رسػػػػر  ايمشامةػػػػد اي اسػػػػر  شػػػػاط  ايمخػػػػدرات. 

 ػػػػػا ذس اي سػػػػػد  اي ػػػػػا ـ بػػػػػف ايش ػػػػػؼ ايػػػػػذ   شػػػػػا   م ػػػػػ   »ر  ائ ػػػػػ  بةػػػػػل أدائقػػػػػـ ايدراسػػػػػ  لسػػػػػقريدل 
ايطفػػػػػؿ  ػػػػػؤد  إيػػػػػل ا خفػػػػػاض مسػػػػػ رس  ح ػػػػػ ة ل ر غ لػػػػػ  بػػػػػف ايمدرسػػػػػد أر ح ػػػػػل  رذقػػػػػال ذػػػػػذيؾ ايحمػػػػػؿ 
 «    ػػػػػػػػػػػػد االب ػػػػػػػػػػػػدا  اي  سػػػػػػػػػػػػ  بةػػػػػػػػػػػػل ايف  ػػػػػػػػػػػػات ايمراا ػػػػػػػػػػػػات سػػػػػػػػػػػػرا  داخػػػػػػػػػػػػؿ ايمدرسػػػػػػػػػػػػد أـ خار قػػػػػػػػػػػػا

(pinhiero,2006,p3.)  الحػػػػػػػظ أف اى ػػػػػػػالات اي ػػػػػػػ    شػػػػػػػرض يقػػػػػػػا ايطةلػػػػػػػد ي سػػػػػػػت ذةقػػػػػػػا مرئ ػػػػػػػدل  ر
 ػػػػػػػاي شرض يةش ػػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػػ   مذػػػػػػػف أف  ػػػػػػػؤد  إيػػػػػػػل م مربػػػػػػػد مر لػػػػػػػد راسػػػػػػػشد مػػػػػػػف ايسػػػػػػػةرؾ راي  ػػػػػػػائج 

ايمخػػػػدراتل ر  ػػػػرب ايذحػػػػرؿل ل ر اي ةػػػػؽر ايذرلػػػػدل ا خفػػػػاض مسػػػػ رس اي ح ػػػػ ؿل ر  »ايسػػػػةل دل مػػػػف  ػػػػم قا 
م ػػػػػاذؿ اي فسػػػػػ د ا خػػػػػرس اي ػػػػػ   مذػػػػػف أف   ػػػػػ ج مػػػػػف ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ  مثػػػػػؿ اال  حػػػػػارل رايشد ػػػػػد مػػػػػف اير 

 (.National Center for injury Prevention and Control, 2012.p 3) «ؼايخر 
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ر ػػػػػػ  اػػػػػػذا ايسػػػػػػ اؽ أ ر ػػػػػػت دراسػػػػػػات بد ػػػػػػدة رألحػػػػػػاث حػػػػػػرؿ مػػػػػػدس  ػػػػػػ ثر اي ةم ػػػػػػذ لايمشامةػػػػػػد اي ػػػػػػ   
  اي خ ػػػػ د اي ػػػػ   ػػػػر لط لشال ػػػػد ملا ػػػػرة مػػػػع   ة ااػػػػا  ػػػػ  ايرسػػػػط ايمدرسػػػػ  رخا ػػػػد مػػػػف ايمشةػػػػـ لاب لػػػػار 

أظقػػػػػػػرت أف  مػػػػػػػط اي فابػػػػػػػؿ ايػػػػػػػذ   سػػػػػػػرد »( راي ػػػػػػػ  1997اي ةم ػػػػػػػذل رم قػػػػػػػا دراسػػػػػػػد  ػػػػػػػ ا راي ػػػػػػػرال   )
ايشال ػػػػد لػػػػ ف ايمشةػػػػـ راي ةم ػػػػذ اي ػػػػائـ بةػػػػل اي فػػػػااـل راي شػػػػارف رايم ػػػػارذد ايفابةػػػػد مػػػػف  لػػػػؿ اي الم ػػػػذ  ػػػػؤثر 

 « خ ػػػػػ د ايمػػػػػ شةـ رسػػػػػةرذ  مػػػػػف  قػػػػػد أخػػػػػرسبةػػػػػل ايمسػػػػػ ر ات اي ح ػػػػػ ة د مػػػػػف  قػػػػػد ر ػػػػػ شذس بةػػػػػل 
 (.6ل ص2011)ايشرل ل 

اي ػػػػػػػػلط ايزائػػػػػػػػد يسػػػػػػػػةرؾ أف »إيػػػػػػػػل  (230ل ص2001)ايحةرل ذمػػػػػػػػا أ ػػػػػػػػارت ايدراسػػػػػػػػد اي ػػػػػػػػ   ػػػػػػػػاـ لقػػػػػػػػا
ايطةلػػػػػػػد بػػػػػػػف ايحػػػػػػػد ايمش ػػػػػػػرؿ ايػػػػػػػذ   مارسػػػػػػػ  ايمشةمػػػػػػػرف مػػػػػػػف أاػػػػػػػـ ا سػػػػػػػلاب ايمؤد ػػػػػػػد إيػػػػػػػل ا خفػػػػػػػاض 

ا مػػػػػر ايػػػػػذ   ػػػػػؤد  إيػػػػػل  شر ػػػػػقـ  ـ يػػػػػد قـل ػػػػػؤد  إيػػػػػل  ػػػػػشؼ ايدا ش ػػػػػد يةػػػػػ شة إذ ح ػػػػػ ةقـ ايدراسػػػػػ ل 
بةػػػػػل مسػػػػػ ر ات ايدا ش ػػػػػد يػػػػػد قـل  اً ليػػػػػدر ات م لا  ػػػػػد مػػػػػف اى ػػػػػذا  ايش ةػػػػػ  راي فسػػػػػ ل ممػػػػػا  ػػػػػ شذس سػػػػػة

اي فابػػػػػػػػؿ لل  ال ػػػػػػػػد مػػػػػػػػع ايمرا ػػػػػػػػؼ اي شة م ػػػػػػػػد راي شةم ػػػػػػػػد اي ػػػػػػػػ   حػػػػػػػػدث  ػػػػػػػػ  اي ػػػػػػػػفرؼ  بةػػػػػػػػلرذػػػػػػػػذيؾ 
  .«ايدراس د
( مػػػػػف خػػػػػالؿ ايدراسػػػػػد اي ػػػػػ   امػػػػػا لقػػػػػا Holtzman,Moor,1965ذمػػػػػا ر ػػػػػد اري زمػػػػػاف رمػػػػػرر )     

دائمػػػػًا  ذػػػػرف بذسػػػػ د لػػػػ ف ايش ػػػػاب اي سػػػػػد  رلػػػػ ف     ػػػػد اي ح ػػػػ ؿ ايدراسػػػػ  اي ػػػػ   ح  قػػػػػا  دأف اي    ػػػػ
(. 99ل ص2006ا طفػػػػػػاؿ  ػػػػػػ  ايمدرسػػػػػػدل إذ  ػػػػػػ خفض مسػػػػػػ رس اي ح ػػػػػػ ؿ ذةمػػػػػػا زاد ايش ػػػػػػاب ) ػػػػػػ رازل 

طد اىذػػػػرا  رايش ػػػؼ رسػػػػ ةد ا د ػػػػب لرسػػػايػػػر ـ مػػػػف اي ػػػدؿ ايػػػػدائر حػػػرؿ مسػػػػ يد اي رل ػػػدل يػػػػـ  ذػػػف اي بةػػػل ر 
 ايطايػػػػػب رلر ػػػػػد  ا شػػػػػد  ػػػػػ  ايمػػػػػدارس لمراحةقػػػػػا ايمخ ةفػػػػػدل ذمػػػػػا أف اي رلػػػػػر  ف   ف ػػػػػرف  ػػػػػ  أف  شػػػػػرض 

رخ ر ػػػػًا اي ػػػػرب ايملػػػػرح خػػػػالؿ مرحةػػػػد ايدراسػػػػد ايدراسػػػػ ل ؤثر سػػػػةلًا بةػػػػل أدائػػػػ   ػػػػية  د ػػػػب لػػػػايش ؼ 
 ػػػػ  ذراا ػػػػد ايطفػػػػؿ يةمدرسػػػػد ريةشمة ػػػػد ر ػػػػد   سػػػػلب » اي ػػػػ   ظػػػػؿ باي ػػػػد لذا ػػػػ  مقمػػػػا   ػػػػدـ لػػػػ  ايشمػػػػرل 

أ  أف ا ػػػػػاؾ  (.1ل ص2004بلػػػػػد اهللل «)اي شة م ػػػػػد ررلمػػػػػا  ػػػػػؤد  لػػػػػ  ا مػػػػػر إيػػػػػل اي سػػػػػرب أر اي  ػػػػػرح
بال ػػػػد رث  ػػػػػد رمقمػػػػد لػػػػػ ف أ مػػػػاط ايش ػػػػػؼ اي ػػػػػ    شػػػػرض يقػػػػػا ايطةلػػػػد رايم مثةػػػػػد  ػػػػ  )ايش ػػػػػؼ اي سػػػػػد ل 

  رس  ح  ةقـ ايدراس .ايةفظ ل ايرمز ل اي  س ل رايش ؼ  د ايمم ةذات( را خفاض مس
ممػػػػػا سػػػػػلؽ    ػػػػػ  أام ػػػػػد اي ح ػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػ   ػػػػػ   حد ػػػػػد مسػػػػػ  لؿ ايطةلػػػػػد رخ ر ػػػػػًا طةلػػػػػد 
ايمرحةػػػػػػد ايثا ر ػػػػػػدل ر  ػػػػػػدر اي ح ػػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػػ  يةطةلػػػػػػد بػػػػػػادة لايػػػػػػدر ات اي ػػػػػػ   ح ػػػػػػةرف بة قػػػػػػا مػػػػػػف 
  طل ػػػػػػؽ االخ لػػػػػػارات.  ر ػػػػػػرس ايلاحثػػػػػػد أف ايػػػػػػدر ات اي ػػػػػػ   ح ػػػػػػؿ بة قػػػػػػا ايطةلػػػػػػد مػػػػػػف االخ لػػػػػػػارات ال
 شلػػػػػػر بػػػػػػف اي ػػػػػػدرة اي ح ػػػػػػ ة د يقػػػػػػـل رذيػػػػػػؾ ير ػػػػػػرد بػػػػػػدد مػػػػػػف ايشرامػػػػػػؿ اي ػػػػػػ   ػػػػػػؤثر بةػػػػػػل اي ح ػػػػػػ ؿ 
ايدراسػػػػػػ . م قػػػػػػا مػػػػػػا اػػػػػػر ذا ػػػػػػ    شةػػػػػػؽ لايطايػػػػػػب مثػػػػػػؿ ايحايػػػػػػد اي ػػػػػػح د يةطايػػػػػػب رايحايػػػػػػد اال فشاي ػػػػػػػد 
راسػػػػػ شدادا   ر درا ػػػػػ  ايش ة ػػػػػدل رم قػػػػػا مػػػػػا اػػػػػر خػػػػػاص لايل ئػػػػػد ا سػػػػػر د اي ػػػػػ     مػػػػػ  إي قػػػػػا ايطةلػػػػػد مػػػػػف 

ي قػػػػا اال   ػػػػاد د رمسػػػػ رااا اي شة مػػػػ  را  ااػػػػات ايريػػػػد ف  حػػػػر ايدراسػػػػدل ذػػػػذيؾ طر  ػػػػد مشامةػػػػد ح ػػػػث حا
 ايرايد ف  ل ائقـ.
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ايمدرسػػػػػػد بةػػػػػػل  ح ػػػػػػ ؿ ايطةلػػػػػػد ايدراسػػػػػػ ل  ق ػػػػػػاؾ برامػػػػػػؿ   شةػػػػػػؽ ل ػػػػػػؤثر ايشرامػػػػػػؿ ايخا ػػػػػػد ر 
 إذ ؛لػػػػػدلايم قػػػػػاج ايدراسػػػػػ ل ربرامػػػػػؿ   شةػػػػػؽ لػػػػػايمشةـ ذ سػػػػػةرب ايمشةػػػػػـ  ػػػػػ  اي ػػػػػدر س أر  شامةػػػػػ  مػػػػػع ايطة

 سػػػػػػ خدـ لشػػػػػػض ايمدرسػػػػػػ ف اي قد ػػػػػػد رايش ػػػػػػاب  ػػػػػػ   ػػػػػػلط سػػػػػػةرؾ ايطةلػػػػػػدل ممػػػػػػا  ػػػػػػؤد  إيػػػػػػل ا خفػػػػػػاض 
ـ رلاي ػػػػػاي  ا خفػػػػػاض  ح ػػػػػ ةقـ ايدراسػػػػػ ل أ ػػػػػؼ إيػػػػػل ذيػػػػػؾ  ػػػػػ ث ر ل ئػػػػػد ايمدرسػػػػػد مػػػػػف دا ش ػػػػػ قـ يةػػػػػ شة  
درات ايدراسػػػػػد أراذ ظػػػػاظ اي ػػػػػفرؼ. ر ػػػػػد ثلػػػػػت يةلاحثػػػػد مػػػػػف خػػػػػالؿ  طل ػػػػػؽ  اي ػػػػػؼ  ر ػػػػػدح ػػػػث م ػػػػػاخ 

ذػػػػػاف مػػػػػف أف  شػػػػػرض ايطةلػػػػػد   ػػػػػذاؿ مػػػػػف ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ  سػػػػػرا  أايالذ  ػػػػػدل ر    دم ػػػػػؽمحػػػػػا ظ    ػػػػػ
 شػػػػا   ايطةلػػػػد مػػػػف بزيػػػػد داخػػػػؿ  إذمػػػػف  لػػػػؿ زمالئقػػػػـ  ػػػػؤثر سػػػػةلًا بةػػػػ قـل  ـ لػػػػؿ ايمدرسػػػػ ف راىدار ػػػػ ف أ

ايف ػػػػػػؿ ايدراسػػػػػػ ل رلاي ػػػػػػاي   ػػػػػػ خفض  ح ػػػػػػ ةقـ ايدراسػػػػػػ ل ر ػػػػػػد  ػػػػػػؤد  اػػػػػػذا اال خفػػػػػػاض إيػػػػػػل ز ػػػػػػادة 
ايفشػػػػػؿ درف  د  ؿ ايمدرسػػػػػ ف أر مػػػػػف  لػػػػػؿ ا سػػػػػرة رايػػػػػدخرؿ  ػػػػػ  دائػػػػػرة ايفشػػػػػؿ رر اي شػػػػػرض يةش ػػػػػؼ مػػػػػف  لػػػػػ

 محاريد مشر د ايسلب.
مسػػػػابدة ايطةلػػػػد را خػػػػذ  ر ػػػػرس ايلاحثػػػػد أ ػػػػ  بةػػػػل ايمدرسػػػػ ف راي ػػػػائم ف بةػػػػل ايشمة ػػػػد اي رلر ػػػػدل

ل يةر ػػػػػرؿ  ػػػػػدر ايمسػػػػػ طاع إيػػػػػل حايػػػػػد  فسػػػػػ د  ػػػػػح د  سػػػػػابداـ  ػػػػػ  ل ػػػػػداـ ي حسػػػػػ ف أدائقػػػػػـ ايدراسػػػػػ 
ايدراسػػػػػػػػ . راػػػػػػػػذا مػػػػػػػػا  لػػػػػػػػرر  سػػػػػػػػم د رزارة اي رل ػػػػػػػػد لقػػػػػػػػذا االسػػػػػػػػـ مػػػػػػػػف ح ػػػػػػػػث أف اػػػػػػػػد قا ا رؿ أدائقػػػػػػػػـ 

را ساسػػػػػػ  اػػػػػػر  رل ػػػػػػد ايػػػػػػ فس ر ذػػػػػػػر ف اي خ ػػػػػػ د اي ػػػػػػح د اي ػػػػػػ   ذػػػػػػػرف لشػػػػػػد ذيػػػػػػؾ   رلػػػػػػد  ػػػػػػػايحد  
 ية  ا ؿ ايدراس .
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 الفصؿ الرابع
جراءا يا  منيج الدراسة وا 

 

 
 . مقدمة:

لقػػػػا مػػػػف أ ػػػػؿ  ح  ػػػػؽ أاػػػػداؼ ايدراسػػػػد  شػػػػرض ايلاحثػػػػد  ػػػػ  اػػػػذا ايف ػػػػؿ اى ػػػػرا ات اي ػػػػ   امػػػػت 
ر  ػػػػػمؿ مػػػػػ قج ايدراسػػػػػدل ل رأدرات ايدراسػػػػػدل راى ػػػػػرا ات اي ػػػػػ  اسػػػػػ خدمت  ػػػػػ  أدرات ايدراسػػػػػد )اي ح ػػػػػؽ 
مػػػػف  ػػػػػدؽ أدرات ايدراسػػػػػد رثلا قػػػػػا(ل رأاػػػػػـ ايخطػػػػػرات ايم لشػػػػػد  ػػػػػ  إ ػػػػػرا  اي طل ػػػػػؽ ايم ػػػػػدا  ل رم  مػػػػػع 

 .ايدراسد را ساي ب االح ائ د ايمس خدمد    اذ  ايدراسد
 ػ منيج الدراسة. 1 

" ش ػػػػػػل لدراسػػػػػػد ايظػػػػػػاارة ذمػػػػػػا  ر ػػػػػػد  ػػػػػػ  ايرا ػػػػػػع ر قػػػػػػ ـ لر ػػػػػػفقا  المػػػػػػنيج الوصػػػػػػف  ال ح ي ػػػػػػ :     
ر ػػػػػفًا د   ػػػػػًا ر شلػػػػػر ب قػػػػػا ذ ف ػػػػػا أر ذم ػػػػػًال  ػػػػػاي شل ر ايذ فػػػػػ    ػػػػػؼ ي ػػػػػا ايظػػػػػاارة رح مقػػػػػال ردر ػػػػػات 

ا  شػػػػػػػد ايمػػػػػػػ قج (. ذمػػػػػػػ191: 2004ار لاطقػػػػػػػا مػػػػػػػع ايظػػػػػػػراار ايمخ ةفػػػػػػػد ا خػػػػػػػرس )بل ػػػػػػػدات رأخػػػػػػػررفل 
اير ػػػػػف  اي  ػػػػػرر ايػػػػػد  ؽ يةشال ػػػػػات ايم لاديػػػػػد لػػػػػ ف ايم  مػػػػػع راال  ااػػػػػات رايم ػػػػػرؿ راير لػػػػػات راي طػػػػػرر 
إذ  شطػػػػػػ  ايدراسػػػػػػد  ػػػػػػررة يةرا ػػػػػػػع ايم ػػػػػػدا   ر  ػػػػػػع مؤ ػػػػػػرات ر ل ػػػػػػػ    لػػػػػػؤات مسػػػػػػ  لة د. )مح ػػػػػػػربل 

2005 :243.) 
قا ايشد ػػػػػػػػدة اخ ار ػػػػػػػػ  ايلاحثػػػػػػػػد ذ سػػػػػػػػةرب بةمػػػػػػػػ  را ػػػػػػػػ  ايمشػػػػػػػػايـل رم اسػػػػػػػػب يطل شػػػػػػػػد دراسػػػػػػػػ  -

اي را ػػػػػػب اي رلر ػػػػػػد راال  ماب ػػػػػػدل رايم داخةػػػػػػد   مػػػػػػا ل  قػػػػػػا ذػػػػػػ    ػػػػػػؿ إيػػػػػػل مشر ػػػػػػد مػػػػػػدس بمػػػػػػؽ اػػػػػػذ  
 اي را ب رمدس   ث راا بةل لش قا لش ًا    دراس قا ايحاي د.

ر ػػػد اسػػػ خدـ اػػػذا ايمػػػ قج  ػػػ   مػػػع ايل ا ػػػات اىح ػػػائ د بػػػف ايش ػػػؼ ايمدرسػػػ  رر ػػػفقا مػػػف خػػػالؿ       
ظػػر  رايدراسػػات ايسػػال د ايم شة ػػد لايمر ػػرعل رمػػا    ػػم   مػػف أ ذػػار رآرا    شةػػؽ االطػػالع بةػػل ا دب اي 

لمر ػػرع اػػذ  ايدراسػػدل رذػػذيؾ ر ػػفقا ر حة ةقػػا لا سػػاي ب اىح ػػائ د ايم اسػػلدل  ر ػػاًل إيػػل اي  ػػائج اي ػػ  
ا قال ر حد ػد  ثلت در د ا   ار ايش ؼ رأسلال  رايشرامؿ ايمؤثرة    ل راي شمؽ أذثر     ػذرر  ايشم  ػد ر  ػشل

بال ػػد ايش ػػؼ ايمدرسػػ  لاي ح ػػ ؿ ايدراسػػ  ذظػػاارة  رلر ػػد ا  ماب ػػد مػػف خػػالؿ  حد ػػد آرا  طةلػػد ايمرحةػػد 
ايثا ر ػػد رمدرسػػ قـ  ػػ  محػػا ظ   دم ػػؽ رايالذ  ػػدل رلػػذيؾ  ػػ ـ اي ر ػػؿ إيػػل مشر ػػد بال ػػد ايش ػػؼ ايمدرسػػ  

ذيػؾ مػف خػالؿ   ػاس آرائقػـ ر حد ػداال ثػـ لاي ح  ؿ ايدراس  يػدس طةلػد ايمرحةػد ايثا ر ػد ر حد ػداا لد ػدل ر 
 اي ر ؿ ية  ائج اي قائ د يةدراسد لشد  فس راا ر حة ةقال ر  د ـ ايم  رحات ايم اسلد يشالج اذ  ايظاارة.
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 ػ  حديد المج مع اإلحصائ  وعينات الدراسة. 2
 ػ  حديد المج مع اإلحصائ : 1ػ  2 

د ايثا ر ػػػػػػد  ػػػػػػ  ايمػػػػػػدارس ايحذرم ػػػػػػد اي الشػػػػػػد  ذػػػػػػرف ايم  مػػػػػػع ا  ػػػػػػة  يةدراسػػػػػػد مػػػػػػف طةلػػػػػػد ايمرحةػػػػػػ
يمحػػػػػػا ظ   دم ػػػػػػؽ رايالذ  ػػػػػػد ية ػػػػػػؼ )ايثػػػػػػا   ايثػػػػػػا ر ( اخ  ػػػػػػاص )بػػػػػػاـل   ػػػػػػ (ل ر ػػػػػػد لةػػػػػػة بػػػػػػدداـ 

( طايػػػػػًب رطايلػػػػػد  ػػػػػ  محا ظػػػػػد ايالذ  ػػػػػدل 15103( طايػػػػػًب رطايلػػػػػد  ػػػػػ  محا ظػػػػػد دم ػػػػػؽل ر)52944)
راسػػػػػػد ايمدرسػػػػػػ ف اي ػػػػػػائم ف . ذمػػػػػػا  ػػػػػػمؿ م  مػػػػػػع ايد( سػػػػػػ د18 – 16رايػػػػػػذ ف  لةػػػػػػة أبمػػػػػػاراـ مػػػػػػا لػػػػػػ ف )

( مدرسػػػػػػًا رمدرسػػػػػػد  ػػػػػػ  محا ظػػػػػػد 4372بةػػػػػػل ايشمة ػػػػػػد اي شة م ػػػػػػد  ػػػػػػ  اػػػػػػذ  ايمرحةػػػػػػد رايلػػػػػػاية بػػػػػػدداـ )
 (.2012( مدرسًا رمدرسد    محا ظد ايالذ  د )رزارة اي رل د    سرر دل 2376دم ؽ ر)

 ػ عينة الدراسة:  ثلفت عينة الدراسة مف: 2ػ  2

 ذاليينة الس طالعية: 
( طايلػػػػػػػًا رطايلػػػػػػػد مػػػػػػػف طةلػػػػػػػد ايمرحةػػػػػػػد ايثا ر ػػػػػػػد  ػػػػػػػ  25ذر ػػػػػػػت ايدراسػػػػػػػد االسػػػػػػػ طالب د  مػػػػػػػف )       

( طايلػػػػػػًا رطايلػػػػػػد مػػػػػػف طةلػػػػػػد ايمرحةػػػػػػد ايثا ر ػػػػػػد  ػػػػػػ  محا ظػػػػػػد ايالذ  ػػػػػػد. رمػػػػػػف 25محا ظػػػػػػد دم ػػػػػػؽل ر)
( 15 ػػػػػ  محا ظػػػػػد دم ػػػػػؽل ر)رمػػػػػف ايمدرسػػػػػ ف اي ػػػػػائم ف بةػػػػػل ايشمة ػػػػػد اي شة م ػػػػػد ( مدر سػػػػػًا مدر سػػػػػد 15)

 ػػػػػ  محا ظػػػػػد ايالذ  ػػػػػد. رذػػػػػاف مػػػػػف  رمػػػػػف ايمدرسػػػػػ ف اي ػػػػػائم ف بةػػػػػل ايشمة ػػػػػد اي شة م ػػػػػددر سػػػػػد مدر سػػػػػًا م
  ػػػػػػائج ايدراسػػػػػػد االسػػػػػػ طالب د اي شػػػػػػرؼ بةػػػػػػل مػػػػػػدس  ػػػػػػالح د ايم  ػػػػػػاس  ػػػػػػ  ايدراسػػػػػػدل رمػػػػػػدس مالئم ػػػػػػ  

 يمر رع ايدراسد.
 :اؾعينةذاؾفعلية  

ايثا ر ػػػػػػػد ية ػػػػػػػؼ )ايثػػػػػػػا   اسػػػػػػػ خدمت ايدراسػػػػػػػد ايش  ػػػػػػػد ايش ػػػػػػػرائ د ايطل  ػػػػػػػد مػػػػػػػف طةلػػػػػػػد ايمرحةػػػػػػػد       
ايثػػػػػػا ر ( رذػػػػػػذيؾ ايمدرسػػػػػػ ف. راػػػػػػ  اخ  ػػػػػػار ا  ػػػػػػراد لطر  ػػػػػػد  مثػػػػػػؿ  سػػػػػػل قـ  ػػػػػػ  ايم  مػػػػػػع مػػػػػػف ح ػػػػػػث 
لشػػػػػػض ايم غ ػػػػػػرات ايمقمػػػػػػد  ػػػػػػ  ايلحػػػػػػث مثػػػػػػؿ )ايمسػػػػػػ رس اال   ػػػػػػاد  راال  مػػػػػػاب ل اي ػػػػػػ سل ايمؤاػػػػػػؿ 

ايخط ػػػػػػػبل ايشةمػػػػػػػ (ل إال أف االخ  ػػػػػػػار  ػػػػػػػ ـ مػػػػػػػف ايم مربػػػػػػػات ايفرب ػػػػػػػد ريػػػػػػػ س مػػػػػػػف ايم  مػػػػػػػع ذػػػػػػػاماًل )
 (.40ل ص2006

 ـ اخ  ار ايش  ات بةل اير   اآل  : ر د 
 ػ اخ يار عينة الدراسة:  3ػ  2

لشػػػػػػػد  حد ػػػػػػػد ايم  مػػػػػػػع ا  ػػػػػػػة  يةدراسػػػػػػػد  ػػػػػػػ  محػػػػػػػا ظ   دم ػػػػػػػؽ رايالذ  ػػػػػػػد راسػػػػػػػ  ادًا إيػػػػػػػل       
سػػػػػ الت مرذػػػػػز اىح ػػػػػا   ػػػػػ  رزارة اي رل ػػػػػدل  ػػػػػـ مشر ػػػػػد بػػػػػدد ايمػػػػػدارس ايثا ر ػػػػػد ايحذرم ػػػػػد  ػػػػػ  ذػػػػػؿ 

 ل راي     طلؽ بة قا ما  سمل للطار ايش  د. محا ظد
ر ػػػػػػػػـ إبػػػػػػػػداد  ػػػػػػػػدرؿ ل سػػػػػػػػما  ايمحا ظػػػػػػػػات ربػػػػػػػػدد ايمػػػػػػػػدارس ايحذرم ػػػػػػػػد  ػػػػػػػػ  ذػػػػػػػػؿ م قػػػػػػػػا حسػػػػػػػػب 

 :( اآل  1ايرارد    اي درؿ )االخ  اص ر  س ايمدرسدل بةل اي حر 
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 ٌ اٌّلهٍخ(: رٛىع اٌّلاهً اٌضب٠ٛٔخ اٌؾى١ِٛخ فٟ ِؾبفظزٟ كِْك ٚاٌالمل١خ ؽَت االفزٖبٓ ٚع1ٕعلٚي )

 ػلك اٌّلاهً عٌٕ  اٌّلهٍخ اٌّلاهً ػلك  االفزٖبٓ اٌّلاهً  ػلك إٌّطمخ اٌّؾبفظخ

 130 اٌّل٠ٕخ كِْك

 53 صبٔٛٞ فٕٟ

 23 ث١ٕٓ

 27 ثٕبد

 3 ِقزٍٜ

 77 صبٔٛٞ ػبَ

 29 ث١ٕٓ

 43 ثٕبد

 5 ِقزٍٜ

 اٌالمل١خ
ِووي 

 اٌّل٠ٕخ
31 

 11 صبٔٛٞ فٕٟ

 3 ث١ٕٓ

 2 ثٕبد

 6 ِقزٍٜ

 20 صبٔٛٞ ػبَ

 7 ث١ٕٓ

 8 ثٕبد

 5 ِقزٍٜ

 (2012اٌّٖله: )ٚىاهح اٌزوث١خ، كائوح اإلؽٖبء، 

  ـ سحب ايش  د لايطر ؽ ايش رائ د ايطل  د ر ؽ ايمراحؿ اآل  د: ػ طريقة سحب اليينة:  4ػ  2
ر ػػد  ػػ  محػػا ظ   دم ػػؽ رايالذ  ػػد حسػػب االخ  ػػاص لشػػد  حد ػػد بػػدد ايمػػدارس ايثا   المرح ػػة األولػػ :  -أ

( مدرسد مرزبػد حسػب 20%( م  ل  ذاف بدد ايمدارس )10ر  س ايمدرسدل  ـ سحب ب  د ب رائ د ل سلد )
 (:2  س ايمدرسد راالخ  اص رايمحا ظدل رذا ت اي  ائج ذما ار مل ف    اي درؿ )

 ىػٙب ؽَت اٌّؾبفظخ ٚاالفزٖبٓ ٚعٌٕ اٌّلهٍخ(:  اٌّلاهً اٌضب٠ٛٔخ اٌؾى١ِٛخ فٟ اٌؼ١ٕخ ٚر2ٛعلٚي )

 االفزٖبٓ اٌّؾبفظخ
 إعّبٌٟ اٌّلاهً

 ؽَت اٌّوؽٍخ

 اٌّلاهً اٌَّؾٛثخ

 ؽَت اٌّوؽٍخ

عٌٕ 

 اٌّلهٍخ

إعّبٌٟ ػلك اٌّلاهً 

 ؽَت عٌٕ اٌّلهٍخ

 اٌّلاهً اٌَّؾٛثخ

 ؽَت عٌٕ اٌّلهٍخ

 كِْك

 6 53 صب فٕٟ

 2 23 ث١ٕٓ

 3 27 ثٕبد

 1 3 ِقزٍٜ

 8 77 ب ػبَص

 3 28 ث١ٕٓ

 4 42 ثٕبد

 1 6 ِقزٍٜ

  130 اعّبٌٟ  كِْك

 اٌالمل١خ

 3 11 صب فٕٟ

 1 3 ث١ٕٓ

 1 2 ثٕبد

 1 6 ِقزٍٜ

 3 20 صب ػبَ

 1 7 ث١ٕٓ

 1 8 ثٕبد

 1 5 ِقزٍٜ

  31 اعّبٌٟ ِلاهً اٌالمل١خ

 ِلهٍخ 20 إعّبٌٟ ِلاه ً اٌؼ١ٕخ
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 ػـ  حد ػد أسػػما  ايمػدارس أ  ػًا بػػف طر ػؽ ذ الػد أسػػما  ايمػدارس بةػل   ا ػػات   ة:ب ػ المرح ػة الثانيػػ
 ر ـ اآل  :رر  د ثـ سحب  أسما  ايمدارس ايمراد سحب ب  د ايطةلد رايمدرس ف م قال 

 (: أٍّبء ِلاهً اٌؼ١ٕخ ثؾَت اٌّؾبفظخ ٚاالفزٖبٓ ٚعٌٕ اٌّلهٍخ3علٚي )

 عٌٕ اٌّلهٍخ االفزٖبٓ اٌّؾبفظخ
 َّؾٛثخاٌّلاهً اٌ

 ؽَت عٌٕ اٌّلهٍخ
 أٍّبء ِلاهً اٌؼ١ٕخ

 كِْك

 صب  فٕٟ

 

 

 2 ث١ٕٓ
 صب٠ٛٔخ أثٛ اٌؼزب١٘خ

 صب٠ٛٔخ كِو ا١ٌّٕٙخ

 3 ثٕبد

 أ١ٌٔ ٍٍَٛ اٌزغبه٠خ

 صب٠ٛٔخ ِط١غ اٌّؼٍُ

 صب٠ٛٔخ اٌزغبهح اٌضب١ٔخ ٌٍجٕبد

 صب٠ٛٔخ ػلٔبْ ِوكَ اٌٖٕبػ١خ 1 ِقزٍٜ

 صب ػبَ

 3 ث١ٕٓ

 أٛه وبًِِؾّل 

 صب٠ٛٔخ أثٓ هّل

 صب٠ٛٔخ فب٠ي ِٕٖٛه

 4 ثٕبد

 صب٠ٛٔخ ثٕبد اٌْٙلاء

 ِؾّل ٕالػ اٌل٠ٓ ا١ٌٙظ

 ٍغ١غ ١٘فب

 كه٠ِٚ اٌيٟٚٔ

 صب٠ٛٔخ اٌجبًٍ ٌٍّزفٛل١ٓ 1 ِقزٍٜ

 اٌالمل١خ

 صب فٕٟ

 ١ِٙٛة ٕبٌؼ 1 ث١ٕٓ

 إثوا١ُ٘ ٔؼبِخ 1 ثٕبد

 ٔغًٟٕٛٛ لبى 1 ِقزٍٜ

 صب ػبَ

 ٠ٍٛف ٔلاف 1 ث١ٕٓ

 صب٠ٛٔخ اٌٛؽلح 1 ثٕبد

 اٌّزفٛل١ٓ 1 ِقزٍٜ

 ِلهٍخ 20 أعّبٌٟ ػلك اٌّلاهً

  المرح ة الثالثة:  -ت 
 لشد  حد د أسما  مدارس ايش  د ايمراد سحب ب  د ايطةلد رايمدرس ف م قال  ـ اآل  :

 ( 3468د مف اذ  ايمدارسل ر د لةة بدداـ ) حد د بدد ايطةلد    اي ؼ ايثا   ايثا ر     ذؿ مدرس
( طايلًا رطايلد    محا ظد ايالذ  دل رمف ثـ سحب ب  د 3757طايلًا رطايلد    محا ظد دم ؽ ر)

 %( مف طةلد ايمرحةد ايثا ر د    ذة ا ايمحا ظ  ف.10ب رائ د م قـ  مثؿ ايم  مع ا  ة  ل سلد )
 ( مدرسًا رمدرسد    362مدارسل إذ لةة بدداـ ) حد د بدد ايمدرس ف    ذؿ مدرسد مف اذ  اي

( مدرسًا رمدرسد    محا ظد ايالذ  دل رمف ثـ سحب ب  د ب رائ د م قـ  مثؿ 376محا ظد دم ؽ ر)
 %( مف مدرس  رمدرسات اي شة ـ ايثا ر     ذة ا ايمحا ظ  ف.35ايم  مع ا  ة  ل سلد )

 لد ايمرحةد ايثا ر د رايمدرس ف    ذة ا ايمحا ظ  ف:(  ل ف  رزع ب  د ايدراسد مف طة4راي درؿ اآل   )
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 حسب المحافظة والخ صاص وجنس المدرسة  سييـعينة الدراسة مف ط بة المرح ة الثانوية الح ومية ومدرَّ أفراد  :   وزع 4جدوؿ  

 ر مذف  ةخ ص اي ررة ايشامد يةش  د بةل اي حر اآل  :
  :عينة الط بة 
( طايلػػػػػًا رطايلػػػػػد  ػػػػػ  محػػػػػا ظ   دم ػػػػػؽ رايالذ  ػػػػػدل 68047لةػػػػػة بػػػػػدد أ ػػػػػراد ايم  مػػػػػع ا  ػػػػػة  )  .1

 (    محا ظد ايالذ  د15103(    محا ظد دم ؽل ر)52944)م قا 
( 3468( طايلػػػػػًا رطايلػػػػػدل م قػػػػػا )7225بػػػػػدد طةلػػػػػد ايمرحةػػػػػد ايثا ر ػػػػػد  ػػػػػ  مػػػػػدارس ايش  ػػػػػد ) لةػػػػػة  .2

 (    ايالذ  د.3757   دم ؽ ر)
 (    ايالذ  د.365(    دم ؽ ر)346( طايلًا رطايلدل م قا )711لةة بدد طةلد ايمرحةد ايثا ر د )  .3
(  ػػػػػ  326(  ػػػػػ  دم ػػػػػؽ ر)330( طايلػػػػػًا رطايلػػػػػدل م قػػػػػا )656لةػػػػػة بػػػػػدد طةلػػػػػد ايمرحةػػػػػد ايثا ر ػػػػػد )  .4

( 55ايالذ  ػػػػػدل رذيػػػػػؾ لشػػػػػد اسػػػػػ لشاد االسػػػػػ لا ات اي ػػػػػ  ر ػػػػػد   قػػػػػا  ػػػػػرا ص رخةػػػػػؿ ر ػػػػػد لةػػػػػة بػػػػػدداا )
 اس لا د.

 

 أٍّبء ِلاهً اٌؼ١ٕخ عٌٕ اٌّلهٍخ االفزٖبٓ اٌّؾبفظخ

 ػلك ٍٛجخ اٌٖف

 اٌضبٟٔ اٌضبٔٛٞ

 ػلك ِلهٍٟ

 اٌضب٠ٛٔخ ٌّوؽٍخا

 اٌؼ١ٕخ ػلك اٌّله١ٍٓ اٌؼ١ٕخ ػلك اٌطٍجخ

 كِْك

 صب فٕٟ

 ث١ٕٓ
 8 23 56 562 صب٠ٛٔخ أثٛ اٌؼزب١٘خ

 5 13 9 85 صب٠ٛٔخ كِو ا١ٌّٕٙخ

 ثٕبد

 

 7 19 35 345 أ١ٌٔ ٍٍَٛ اٌزغبه٠خ

 7 21 18 181 صب٠ٛٔخ ِط١غ اٌّؼٍُ

 12 35 13 131 صب٠ٛٔخ اٌزغبهح اٌضب١ٔخ ٌٍجٕبد

 7 20 12 125 صب٠ٛٔخ ػلٔبْ ِوكَ ا١ٌّٕٙخ اٌٖٕبػ١خ ِقزٍٜ

 صب ػبَ

 ث١ٕٓ

 13 38 16 161 ِؾّل أٔٛه وبًِ

 12 34 20 209 صب٠ٛٔخ أثٓ هّل

 11 32 40 402 فب٠ي ِٕٖٛه

 ثٕبد

 6 16 2 19 صب٠ٛٔخ ثٕبد اٌْٙلاء

 14 39 31 312 ِؾّل ٕالػ اٌل٠ٓ ا١ٌٙظ

 9 26 34 338 ٍغ١غ ١٘فب

 11 31 34 335 كه٠ِٚ اٌيٟٚٔ

 5 15 26 263 صب٠ٛٔخ اٌجبًٍ ٌٍّزفٛل١ٓ ِقزٍٜ

 اٌالمل١خ

 صب فٕٟ

 13 37 66 661 ١ِٙٛة ٕبٌؼ ث١ٕٓ

 71 203 47 474 إثوا١ُ٘ ٔؼبِخ ثٕبد

 8 23 65 653 ًٕٛٛ لبىٔغٟ ِقزٍٜ

 صب ػبَ

 10 28 63 630 رغّغ ف١ٕٕٔ ث١ٕٓ

 17 48 39 486 اٌٛؽلحصب٠ٛٔخ  ثٕبد

 13 37 85 853 ف١ًٖ فٛى ِقزٍٜ
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 :عينة المدرسيف 
( مدرسػًا رمدرسػد  ػ  ايمحػا ظ  فل 6748لةة بدد أ راد ايم  مع ا  ة  يمدرسػ  ايمرحةػد ايثا ر ػد  ػ  ) .1

 ( مدرسًا رمدرسد    ايالذ  د. 2376)( مدرسًا رمدرسد    دم ؽ ر4372م قا )
(    دم ؽ مدرسًا 362( مدرسًا رمدرسدل م قا )738لةة بدد طةلد ايمرحةد ايثا ر د    مدارس ايش  د ) .2

 ( مدرسًا رمدرسد    ايالذ  د.376رمدرسد ر)
مدرسػد ( مدرسػًا ر 127( مدرسػًا رمدرسػدل م قػا )259لةة بدد ايمدرس ف    ايمرحةد ايثا ر ػد  ػ  ايش  ػد ) .3

 ( مدرسًا رمدرسد    ايالذ  د.132   دم ؽ ر)
(  ػػ  124( مدرسػػًا رمدرسػػدل م قػػا )252لةػػة بػػدد ايمدرسػػ ف  ػػ  ايمرحةػػد ايثا ر ػػد  ػػ  ايش  ػػد اي قائ ػػد ) .4

 اد( مدرسػػػػًا رمدرسػػػػد  ػػػػ  ايالذ  ػػػػدل راػػػػ  ايش  ػػػػد اي قائ ػػػػد اي ػػػػ   ػػػػـ  حة ةقػػػػا لشػػػػد اسػػػػ لش128دم ػػػػؽ ر)
 ( اس لا ات.7رخةؿ    إ الا قا ر د لةة بدداا ) االس لا ات اي   ر د   قا  را ص

 .  خصائص أفراد عينة الدراسة و وزعيا:3
    ارؿ اذا اي ز  مف ايدراسد ر ؼ ايم غ رات اي خ  د يش  د ايدراسد بةل اي حر اآل  :     
    ػ خصائص أفراد عينة الط بة: 1ػ  3

مرحةػػػػػػػد اي شةػػػػػػػ ـ ايثػػػػػػػا ر   ػػػػػػػ   ف طةلػػػػػػػدب  ػػػػػػػد ايدراسػػػػػػػد مػػػػػػػ  ػػػػػػػرزع أ ػػػػػػػراد (5 ظقػػػػػػػر اي ػػػػػػػدرؿ )         
 .2011/2012محا ظ   دم ؽ ايالذ  د يةشاـ ايدراس  

 

 ِوؽٍخ اٌزؼ١ٍُ اٌضبٔٛٞ  ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ ٍٛجخ رٛىع أفواك(: 5) علٚي

 2011/2012فٟ ِؾبفظزٟ كِْك اٌالمل١خ ٌٍؼبَ اٌلهاٍٟ 

 إٌَجخ )%( اٌؼلك اٌّزغ١واد

 اٌّؾبفظخ
 50.3 330 كِْك

 49.7 326 اٌالمل١خ

 اٌغٌٕ
 50 328 موو

 50 328 أٔضٝ

 عٌٕ اٌّلهٍخ

 38.6 253 ث١ٕٓ

 33.2 218 ثٕبد

 28.2 185 ِقزٍٜ

 اٌزقٖٔ
 31 359 صب٠ٛٔخ ػبِخ

 46 297 صب٠ٛٔخ ف١ٕخ

 اٌزؾ١ًٖ

 5.9 39 هاٍت

 19.1 125 ٙؼ١ف

 23.2 152 ِمجٛي

 26.8 176 ع١ل

 15.4 101 ع١ل علاً 

 9.6 63 ِّزبى

 100 656 ٌّغّٛعا

 ٍٛجخ ِوؽٍخ اٌزؼ١ٍُ اٌضبٔٛٞ فٟ ِؾبفظزٟ كِْك اٌالمل١خ(اٌّٖله: )اٍزجبٔخ اٌلهاٍخ اٌّٛعٙخ إٌٝ 
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 (   ل ف اآل  : 5مف  را ة اي درؿ)
%( مػػػػػػف أ ػػػػػػراد ب  ػػػػػػد ايدراسػػػػػػد اػػػػػػـ مػػػػػػف طةلػػػػػػد ايمرحةػػػػػػد ايثا ر ػػػػػػد  ػػػػػػ  محا ظػػػػػػد دم ػػػػػػؽل 50.3إف ) -
 ايمرحةد ايثا ر د    محا ظد ايالذ  د.  ب  د ايدراسد مف طةلدأ راد %( مف 49.7ر)
 %( مف أ راد ب  د ايدراسد إ اث. 50%( مف أ راد ب  د ايدراسد اـ ذذررل ر)50إف ) -

ب  ػػػػػػػد  أ ػػػػػػػراد %( مػػػػػػػف33.2%( مػػػػػػػف أ ػػػػػػػراد ب  ػػػػػػػد ايدراسػػػػػػػد مػػػػػػػف مػػػػػػػدارس ايل ػػػػػػػ فل ر)38.6إف ) -
 رس ايمخ ةطد. %( مف أ راد ب  د ايدراسد مف ايمدا28.2ايدراسد مف مدارس ايل اتل ر)

%( مػػػػػػػف أ ػػػػػػػراد ب  ػػػػػػػد 46%( مػػػػػػف أ ػػػػػػػراد ب  ػػػػػػػد ايدراسػػػػػػد مػػػػػػػف  خ ػػػػػػػص ايثػػػػػػػا ر  ايشػػػػػػاـل ر)31إف ) -
 ايدراسد مف  خ ص ايثا ر  ايف  .

%( مػػػػػػف أ ػػػػػػػراد ب  ػػػػػػد ايدراسػػػػػػػد مػػػػػػػف 19.1%( مػػػػػػف أ ػػػػػػػراد ب  ػػػػػػد ايدراسػػػػػػػد اػػػػػػـ راسػػػػػػػلرفل ر)5.9إف ) -
يدراسػػػػػػد مػػػػػػف ذر  اي ح ػػػػػػ ؿ %( مػػػػػػف أ ػػػػػػراد ب  ػػػػػػد ا23.2ذر  اي ح ػػػػػػ ؿ ايشةمػػػػػػ  اي ػػػػػػش ؼل رذػػػػػػذيؾ)

%( مػػػػػػػػػف أ ػػػػػػػػػراد ب  ػػػػػػػػػد ايدراسػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف ذر  اي ح ػػػػػػػػػ ؿ ايشةمػػػػػػػػػ  اي  ػػػػػػػػػدل 26.8ايشةمػػػػػػػػػ  ايم لػػػػػػػػػرؿل ر)
%( مػػػػػف أ ػػػػػراد 9.6%( مػػػػػف أ ػػػػػراد ب  ػػػػػد ايدراسػػػػػد مػػػػػف ذر  اي ح ػػػػػ ؿ ايشةمػػػػػ  اي  ػػػػػد  ػػػػػدًال ر)15.4ر)

 ب  د ايدراسد مف ذر  اي ح  ؿ ايشةم  ايمم از.
   يف:ػ  خصائص أفراد عينة المدرس 2ػ  3

(   رزع أ راد ب  د ايدراسد مف مدرس  مرحةد اي شة ـ ايثػا ر   ػ  محػا ظ   دم ػؽ 6 ظقر اي درؿ )      
 .2011/2012ايالذ  د يةشاـ ايدراس  

 ِوؽٍخ اٌزؼ١ٍُ اٌضبٔٛٞ  أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ ِلهٍٟرٛىع (: 6) علٚي

 2011/2012فٟ ِؾبفظزٟ كِْك اٌالمل١خ ٌٍؼبَ اٌلهاٍٟ 

 إٌَجخ )%( اٌؼلك داٌّزغ١وا

 اٌّؾبفظخ
 49.2 124 كِْك

 50.8 128 اٌالمل١خ

 اٌغٌٕ
 37.7 95 موو

 62.3 157 أٔضٝ

 عٌٕ اٌّلهٍخ

 23 58 ث١ٕٓ

 31 78 ثٕبد

 46 116 ِقزٍٜ

 اٌّؤً٘ اٌؼٍّٟ ٚاٌزوثٛٞ

 31 78 َِبػل ِلهً

 46 116 إعبىح عبِؼ١خ

 19.8 50 كثٍَٛ رأ١ً٘ روثٛٞ

 3.2 8 ّب فٛقف كهاٍبد ػ١ٍب

 اٌقجوح

 22.2 56 ألً ِٓ فٌّ ٍٕٛاد

 26.2 66 ( ٍٕٛاد10ـ  5ِٓ )

 51.6 130 أوضو ِٓ ػْو ٍٕٛاد

 100 252 اٌّغّٛع

 ِلهٍٟ ِوؽٍخ اٌزؼ١ٍُ اٌضبٔٛٞ ٌؼبَ فٟ ِؾبفظزٟ كِْك اٌالمل١خ(اٌّٖله: )اٍزجبٔخ اٌلهاٍخ اٌّٛعٙخ إٌٝ 
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 (   ل ف اآل  : 6مف  را ة اي درؿ )
 ( مػػػػػػػف أ ػػػػػػػراد ب  ػػػػػػػد 50.8%( مػػػػػػػف أ ػػػػػػػراد ب  ػػػػػػػد ايدراسػػػػػػػد مػػػػػػػف محا ظػػػػػػػد دم ػػػػػػػؽل ر)49.2إف )%

 ايدراسد مف محا ظد ايالذ  د.
 ( مػػػػػػف أ ػػػػػػراد ب  ػػػػػػد ايدراسػػػػػػد اػػػػػػـ 62.3%( مػػػػػػف أ ػػػػػػراد ب  ػػػػػػد ايدراسػػػػػػد اػػػػػػـ ذذػػػػػػررل ر)37.7إف )%

 إ اث. 
 ( مػػػػػػف أ ػػػػػػراد ب  ػػػػػػد ايدراسػػػػػػد 31%( مػػػػػػف أ ػػػػػػراد ب  ػػػػػػد ايدراسػػػػػػد مػػػػػػف مػػػػػػدارس ايل ػػػػػػ فل ر)23إف )%

 %( مف أ راد ب  د ايدراسد مف ايمدارس ايمخ ةطد.46مف مدارس ايل اتل ر)
 ( مػػػػػػف 31إف )%( مػػػػػػػف 46ب  ػػػػػػػد ايدراسػػػػػػػد  حمةػػػػػػػرف مؤاػػػػػػػؿ مشقػػػػػػػد إبػػػػػػػداد مدرسػػػػػػػ فل ر) أ ػػػػػػػراد%

%( مػػػػػف أ ػػػػػراد ب  ػػػػػد ايدراسػػػػػد  حمةػػػػػرف دلةػػػػػـر 19.8أ ػػػػػراد ب  ػػػػػد ايدراسػػػػػد  حمةػػػػػرف إ ػػػػػازة  امش ػػػػػدل ر)
 ب  د ايدراسد  حمةرف دراسات بة ا  ما  رؽ.  %( مف أ راد3.2  ا ؿ  رلر ل رذذيؾ)

 ( مػػػػػػف أ ػػػػػػراد ب  ػػػػػػد ايدراسػػػػػػد اػػػػػػـ مدرسػػػػػػ ف خلػػػػػػر قـ  ػػػػػػ  اي ػػػػػػدر س أ ػػػػػػؿ مػػػػػػف خمػػػػػػس 22.2إف )%
( 10 – 5%( مػػػػػف أ ػػػػػراد ب  ػػػػػد ايدراسػػػػػد مػػػػػف ايمدرسػػػػػ ف خلػػػػػر قـ  ػػػػػ  اي ػػػػػدر س مػػػػػف )26.2سػػػػػ راتل ر)

 ػػػػػ  اي ػػػػدر س أذثػػػػػر مػػػػػف %( مػػػػف أ ػػػػػراد ب  ػػػػػد ايدراسػػػػد مػػػػػف ايمدرسػػػػ ف خلػػػػػر قـ 51.6سػػػػ راتل رذػػػػػذيؾ)
 س رات. 10
 . إعداد أدوات الدراسة وطريقة  طبيقيا:4
لشػػػػد االطػػػػػالع بةػػػػل أدل ػػػػػات ايدراسػػػػػد  عم يػػػػػات إعػػػػػداد اسػػػػػ بانات الط بػػػػػة  والمدرسػػػػػيف.. 1. 4

رايدراسػػػػػػػات ايسػػػػػػػال د ذات اي ػػػػػػػةدل ر ػػػػػػػرا ة لشػػػػػػػض ايم ػػػػػػػا  س ايخا ػػػػػػػد لػػػػػػػايش ؼ راي ح ػػػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػػػ ل 
ر ػػػػػػشت بلػػػػػػارات االسػػػػػػ لا د ايملدئ ػػػػػػد رأسػػػػػػئة قا ر ر  لقػػػػػػا ألداةل إذ  ػػػػػػا ت ايلاحثػػػػػػد اي ػػػػػػررة ا ري ػػػػػػد يػػػػػػ

رب ػػػػػار ف يمر ػػػػػربا قا ايفرب ػػػػػدل مسػػػػػ ش  د لػػػػػلشض ايشلػػػػػارات مػػػػػف م ػػػػػا  س بد ػػػػػدة رمخ ةفػػػػػد طسل   ػػػػػت   ػػػػػ  
م ػػػػػػػػاد ف اي رل ػػػػػػػػد ربةػػػػػػػػـ ايػػػػػػػػ فس ربةػػػػػػػػـ اال  مػػػػػػػػاع. ربة ػػػػػػػػ   ػػػػػػػػـ   ػػػػػػػػم ـ اسػػػػػػػػ لا د ايطةلػػػػػػػػد ر  ػػػػػػػػم ت 

 (ل ر ؽ ي ذرت      اس اآلرا  لخمسد ألشاد. 75 ت )(بلارة. راس لا د ايمدرس ف ر  م63)
رلشػػػػػػد  حذػػػػػػ ـ اي ػػػػػػررة ا ري ػػػػػػد يػػػػػػألداة مػػػػػػف  لػػػػػػؿ ايسػػػػػػادة ايمحذمػػػػػػ ف ر ػػػػػػرا ة مالحظػػػػػػا قـ را  راحػػػػػػا قـل 
 امػػػػت ايلاحثػػػػد ل شػػػػػد ةقال رمػػػػف ثػػػػػـ بمػػػػدت إيػػػػل إ ػػػػػرا  ل طل ػػػػؽ أريػػػػػ  يالسػػػػ لا د بةػػػػل بػػػػػدد محػػػػدرد مػػػػػف 

 ذ  دل  ي  ل  االس لا د     ذةقا اي قائ .ايطةلد رايمدرس ف    محا ظ   دم ؽ رايال
 را  مةت أدرات ايدراسد بةل:

 :ا : ( بلارة مرزبد بةل خمسد محارر63 ذر ت اس لا د ايطةلد مف )  مح و  اس بانة الط بة 
 ػػػػػمؿ ايل ا ػػػػػات ايشامػػػػػدل ر  ػػػػػم ت: )ايمحا ظػػػػػدل  ػػػػػ س ايطايػػػػػبل  ػػػػػ س ايمدرسػػػػػدل  ػػػػػرع  المحػػػػػور األوؿ:
 ايثا ر د يةطايب(.
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( بلػػػػارةل    ػػػػؿ لػػػػ  راع ايش ػػػػؼ اي ػػػػ    شػػػػرض يقػػػػا طةلػػػػد ايمرحةػػػػد ايثا ر ػػػػد 27  ػػػػمف ) ور الثػػػػان :المحػػػػ
 ػػػػػ  محػػػػػا ظ   دم ػػػػػؽ رايالذ  ػػػػػدل مػػػػػف )ايش ػػػػػؼ اي سػػػػػد ل رايش ػػػػػؼ ايةفظػػػػػ ل رايش ػػػػػؼ ايرمػػػػػز ل رايش ػػػػػؼ 

  د ايمم ةذاتل راىسا ة اي  س د(
( 6ش ؼل ر ػػػػػد اح ػػػػػرس بةػػػػػل ) ػػػػػمؿ ايل ا ػػػػػات ايخا ػػػػػد لا  ػػػػػخاص ايػػػػػذ ف  ػػػػػامرا لػػػػػاي المحػػػػػور الثالػػػػػث:

 بلارات.
( بلػػػػػارةل   شةػػػػػؽ لشرامػػػػػؿ ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ  مػػػػػف ايطايػػػػػب   ػػػػػا  ايمػػػػػدرسل 25  ػػػػػمف ) المحػػػػػور الرابػػػػػع:

ربرامػػػػػػؿ ايش ػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػ  لػػػػػػ ف ايطةلػػػػػػد أ فسػػػػػػقـل ذػػػػػػذيؾ برامػػػػػػؿ ايش ػػػػػػؼ مػػػػػػف ايمػػػػػػدرس   ػػػػػػا  ايطايػػػػػػبل 
 ربرامؿ ايش ؼ  د ايمم ةذات(.

ا ػػػػد لا  ػػػػخاص ايػػػػذ ف  ة ػػػػ  إيػػػػ قـ ايطايػػػػب ب ػػػػد  شر ػػػػ   ػػػػمؿ بةػػػػل ايل ا ػػػػات ايخ المحػػػػور الخػػػػامس:
 ( أسئةد.5يةش ؼ داخؿ ايرسط ايمدرس  ر  مف اذا ايمحرر)

  :( بلػػػػػارة مرزبػػػػد إيػػػػل ثالثػػػػػد 75 ذر ػػػػت اسػػػػػ لا د ايمدرسػػػػ ف مػػػػف )مح ػػػػو  اسػػػػػ بانة المدرسػػػػيف
 محارر ا :

ايمدرسػػػػػػدل   ػػػػػػمؿ ايل ا ػػػػػػات ايشامػػػػػػدل ر  ػػػػػػم ت: ايمحا ظػػػػػػدل ر ػػػػػػ س ايمػػػػػػدرسل ر ػػػػػػ س المحػػػػػػور األوؿ:
 رايمؤاؿ ايشةم  راي رلر ل رايخلرة    اي در س.

( بلػػػػارةل    ػػػػؿ لػػػػ  راع ايش ػػػػؼ اي ػػػػ    شػػػػرض يقػػػػا طةلػػػػد ايمرحةػػػػد ايثا ر ػػػػد 27  ػػػػمف ) المحػػػػور الثػػػػان :
 ػػػػػػ  محػػػػػػا ظ   دم ػػػػػػؽ رايالذ  ػػػػػػدل مف)ايش ػػػػػػؼ اي سػػػػػػد ل رايش ػػػػػػؼ ايةفظػػػػػػ ل رايش ػػػػػػؼ ايرمػػػػػػز ل رايش ػػػػػػؼ 

  د ايمم ةذاتل راىسا ة اي  س د(
( بلػػػػػارةل    ػػػػػؿ لايشرامػػػػػؿ اي ػػػػػ  أدت إيػػػػػل ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ  يػػػػػدس طةلػػػػػد 48  ػػػػػمف ) لمحػػػػػور الثالػػػػػث:ا

 ايمرحةد ايثا ر دل ر  م ت )برامؿ مدرس دل ربرامؿ أسر دل ررسائؿ اىبالـل ر مابد اير اؽ(.
  : . السجالت المدرسية2. 4

إيػػػػػػػػل ايسػػػػػػػػ الت  يدراسػػػػػػػػد بال ػػػػػػػػد ايش ػػػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػػػ  لاي ح ػػػػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػػػػ ل   طةػػػػػػػػب ا مػػػػػػػػر اير ػػػػػػػػرع
ايمدرسػػػػػػ د يةح ػػػػػػرؿ بةػػػػػػل در ػػػػػػات  ح ػػػػػػ ؿ طةلػػػػػػد اي ػػػػػػؼ ايثػػػػػػا   ايثػػػػػػا ر ل خػػػػػػالؿ ايف ػػػػػػؿ ايدراسػػػػػػ  

(ل   قػػػػػػا أذثػػػػػر  ػػػػػػد ًا مػػػػػػف   ػػػػػػار ر 2012( )مد ر ػػػػػد اي رل ػػػػػػدل 2012 – 2011ايثػػػػػا  ل يةشػػػػػػاـ ايدراسػػػػػػ  )
ؼ ايطةلػػػػدل   ػػػػد  ة ػػػػ  لشػػػػض ايطةلػػػػد إيػػػػل  ػػػػدر ف مشةرمػػػػات   ػػػػر  ػػػػح حد حػػػػرؿ  ح ػػػػ ةقـ ايدراسػػػػ  لقػػػػد

 ايظقرر لمظقر أ  ؿ.
ر ػػد بمػػدت ايلاحثػػػد إيػػل  رز ػػع االسػػػ لا ات بةػػل ايطةلػػد لاالب مػػػاد بةػػل ر ػػـ اي ف ػػػد ايخػػاص لذػػؿ طايػػػب       

 ايمر رد    ايس الت ايمدرس دل رذيؾ مف أ ؿ سقريد رلط إ الات ايطةلد ل ح  ةقـ ايدراس .
ف أد ػػػػػػل در ػػػػػد رأبةػػػػػػل ذمػػػػػا بمػػػػػدت إيػػػػػػل حسػػػػػاب مسػػػػػػ رس اي ح ػػػػػ ؿ بػػػػػػف طر ػػػػػؽ حسػػػػػاب ايمػػػػػػدس لػػػػػ     

در ػػػػػد ية ح ػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػ  حسػػػػػب االخ  ػػػػػاص )بػػػػػاـ رمق ػػػػػ ( رمػػػػػف ثػػػػػـ   سػػػػػ مقا بةػػػػػل بػػػػػدد ايمسػػػػػ ر ات 
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(  ػػػػ  ايدراسػػػػد ايحاي ػػػػدل رمػػػػف ثػػػػـ   سػػػػ مقا إيػػػػل )راسػػػػبل ر ػػػػش ؼل رم لػػػػرؿل 6اي ػػػػ   ر ػػػػداا ايلاحثػػػػد راػػػػ  )
 ر  دل ر  د  دًال رمم از(.

 . صدؽ أدوات الدراسة:3. 4
رات ايدراسػػػػدل  امػػػػت ايلاحثػػػػد ل رز ػػػػع أداة ايدراسػػػػد بةػػػػل ب  ػػػػد مػػػػف ايمحذمػػػػ ف لةػػػػة ية  ذػػػػد مػػػػف  ػػػػدؽ أد   

( مػػػػػػف ذر  ايخلػػػػػػرة راي خ ػػػػػػص  ػػػػػػ  م ػػػػػػاؿ اي رل ػػػػػػد ربةػػػػػػـ ايػػػػػػ فس راىح ػػػػػػا ل مػػػػػػف أب ػػػػػػا  19بػػػػػػدداـ )
ا ئػػػػػد اي ػػػػػدر س  ػػػػػ  ذة ػػػػػد اي رل ػػػػػد ل ػػػػػامش   دم ػػػػػؽ ر  ػػػػػر فل  لػػػػػدا  آرائقػػػػػـ مػػػػػف مػػػػػدس مال مػػػػػد ايشلػػػػػارات 

ت  ح قػػػػػال رذػػػػػذيؾ اي  ذػػػػػد مػػػػػف اي ػػػػػ ا د ايةغر ػػػػػد رمػػػػػدس  ػػػػػمرؿ ايف ػػػػػرات يم ػػػػػاالت يةم ػػػػػاالت اي ػػػػػ  ا ػػػػػدر 
ايدراسػػػػػػػػدل ر ػػػػػػػػ   ػػػػػػػػر  مالحظػػػػػػػػات ايلػػػػػػػػاحث ف را  راحػػػػػػػػا قـ  امػػػػػػػػت ايلاحثػػػػػػػػد لػػػػػػػػل را  اي شػػػػػػػػد التل رذا ػػػػػػػػت 

 اي شد الت اي   أديت لقا ي  د ايمحذم ف ذاآل  :
 دمج أ ماط ايش ؼ  مف سؤاؿ راحد ي سقؿ اى الد بة قا. .1
 يشلارات ايمذررة.حذؼ لشض ا .2
 حذؼ لشض ايشلارات ايملقمد رايمرذلد  ربًا ما. .3
   ؿ ايشلارات اي    حر  أحرؼ ايشطؼ )أرل ايرار(. .4
حػػػػػػػذؼ لشػػػػػػػض ايم غ ػػػػػػػرات مثػػػػػػػؿ ) ر  ػػػػػػػب ايطايػػػػػػػب لػػػػػػػ ف إخر ػػػػػػػ ل بػػػػػػػدد أ ػػػػػػػراد ا سػػػػػػػرةل رايمسػػػػػػػ رس  .5

 اي شة م  يألسرة(ل لسلب لشداا بف مر رع ايدراسد.
د ػػػػدة بةػػػػل أف  ذػػػػرف ذػػػػؿ م ػػػػاؿ مؤيػػػػؼ مػػػػف م مربػػػػد يذػػػػ   ػػػػ ـ  لر ػػػػب االسػػػػ لا د  ػػػػ  م ػػػػاالت ب .6

 اي شامؿ مشقا إح ائ ًا لسقريد. 
  د  ؽ يغر  يالس لا د. .7

رل ػػػػػػا  بةػػػػػػل اػػػػػػذ  ايمالحظػػػػػػات  أ ر ػػػػػػت اي شػػػػػػد الت ايمطةرلػػػػػػد إيػػػػػػل أف أ ػػػػػػلحت االسػػػػػػ لا   ف        
 (.5( ر)4    رراا اي قائ د بةل اي حر ايمدرج    ايمةحؽ ر ـ )

 ات الدراسة:ثبات أدو . 4. 4
  :ثبات الس بانة الموجية إل  مدرس  المرح ة الثانوية ف  محافظ   دمشؽ والالذقية 

  ـ   د ر ثلات االس لا د لايطر    ف اآل    ف:        
  : Test-Retest)طريقة الثبات باإلعادة   -

بةػػػػػػػػػػل ب  ػػػػػػػػػػد ( Test-Retest ػػػػػػػػػػـ اي ح ػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػف ثلػػػػػػػػػػات ا داة )االسػػػػػػػػػػ لا د( لطر  ػػػػػػػػػػد اخ لػػػػػػػػػػار )
( مدرسػػػػػػًا رمدرسػػػػػػد يةمرحةػػػػػػد ايثا ر ػػػػػػد  ػػػػػػ  محػػػػػػا ظ   دم ػػػػػػؽ رايالذ  ػػػػػػدل رذيػػػػػػؾ 36اسػػػػػػ طالب د لةغػػػػػػت )

مػػػػػف خػػػػػارج ب  ػػػػػد ايدراسػػػػػدل  ػػػػػـ اخ  ػػػػػاراـ لايطر  ػػػػػد ايش ػػػػػرائ دل ثػػػػػـ  ػػػػػرس إبػػػػػادة  طل ػػػػػؽ االسػػػػػ لا د لشػػػػػد 
(  رمػػػػػًا مػػػػػف اي طل ػػػػػؽ ا رؿل ر ػػػػػرس حسػػػػػاب اي ػػػػػرالط لػػػػػ ف در ػػػػػات اي طل ػػػػػؽ ا رؿ راي طل ػػػػػؽ 20مػػػػػررر )

يثػػػػػػا   لرسػػػػػػاطد مشامػػػػػػؿ االر لػػػػػػاط ل رسػػػػػػرفل ر ػػػػػػا ت مشػػػػػػامالت االر لػػػػػػاط بةػػػػػػل اي حػػػػػػر ايملػػػػػػ ف  ػػػػػػ  ا
  (. 7اي درؿ )
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(ل 0.955(ل ر)0.594رمػػػػػػػػػػف  را  ػػػػػػػػػػ    لػػػػػػػػػػ  ف أف مشػػػػػػػػػػامالت ايثلػػػػػػػػػػات لاىبػػػػػػػػػػادة  رارحػػػػػػػػػػت لػػػػػػػػػػ ف )   
( يالسػػػػػػػ لا د ذذػػػػػػػؿ. ر ػػػػػػػد  رارحػػػػػػػت مشػػػػػػػامالت 0.658يم ػػػػػػػاالت ا   ػػػػػػػار ظػػػػػػػاارة ايش ػػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػػ ل ر)

ل ذمػػػػا لةػػػػة )0.703(ل ر)0.5لاىبػػػػادة يةشرامػػػػؿ اي ػػػػ   ػػػػؤد  إيػػػػل ر ػػػػرع ايش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ  لػػػػ ف ) ايثلػػػػات
( يشرامػػػػؿ االسػػػػ لا د ذذػػػػؿ راػػػػذا  ػػػػدؿ بةػػػػل ر ػػػػرد بال ػػػػات ار لاط ػػػػد  ر ػػػػد لػػػػ ف 0.632مشامػػػػؿ ايثلػػػػات )

 اي طل   ف ا رؿ رايثا  ل أ  أف ا داة   م ع لايثلات ايذا  .
  (:Cronbach-Alphaطريقة ألفا  رونباخ   -

حسػػػػػػب مشامػػػػػػػؿ اال سػػػػػػػاؽ ايػػػػػػػداخة  يذػػػػػػػؿ م ػػػػػػػاؿ مػػػػػػػف م ػػػػػػػاالت ا   ػػػػػػػار ظػػػػػػػاارة ايش ػػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػػ ل 
ريمسػػػػػ رس االسػػػػػ لا د ذذػػػػػؿل رذػػػػػذيؾ يذػػػػػؿ بامػػػػػؿ مػػػػػف ايشرامػػػػػؿ اي ػػػػػ   ػػػػػؤد  إيػػػػػل ر ػػػػػرع ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ ل 

 (. 7ريمس رس االس لا د ذذؿل بةل اي حر ايمدرج    اي درؿ )
(ل 0.774(ل ر)0.68ا ذرر لػػػػػػػػػاخ  رارحػػػػػػػػػت لػػػػػػػػػ ف )رمػػػػػػػػػف  را  ػػػػػػػػػ    لػػػػػػػػػ  ف أف مشػػػػػػػػػامالت ثلػػػػػػػػػات أيفػػػػػػػػػ

( يالسػػػػػػػػ لا د ذذػػػػػػػػؿ. ر ػػػػػػػػد  رارحػػػػػػػػت مشػػػػػػػػامالت 0.742يم ػػػػػػػاالت ا   ػػػػػػػػار ظػػػػػػػػاارة ايش ػػػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػػػ ل ر)
(ل 0.901(ل ر)0.724يةشرامػػػػػػؿ اي ػػػػػػ   ػػػػػػؤد  إيػػػػػػل ر ػػػػػػرع ايش ػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػ  لػػػػػػ ف ) ايثلػػػػػػات أيفػػػػػػا ذرر لػػػػػػاخ

  ػػػػػػ ر إيػػػػػػػل أف أداة ايدراسػػػػػػد   سػػػػػػػـ  ( يشرامػػػػػػػؿ االسػػػػػػ لا د ذذػػػػػػؿ. راػػػػػػػذا0.93ذمػػػػػػا لةػػػػػػة مشامػػػػػػػؿ ايثلػػػػػػات )
 .لدر د باي د مف اال ساؽ ايداخة  رايرثر  د؛ إذ  مذف االب ماد بة قا ي  اس ما  ممت   ة 

 

   ميامؿ ثبات مجالت الس بانة الموجية إل 7جدوؿ  
   وألفا  رونباخTest - Retestمدرس  المرح ة الثانوية بطريق    

 اٌّغبي
 ػلك

 اٌفمواد

 جبدِؼبًِ اٌض

 ثبإلػبكح

 ِؼبًِ اٌضجبد

 )أٌفب ووٚٔجبؿ(

 أزْبه ظب٘وح اٌؼٕف اٌّلهٍٟ:

 0.747 ** 0.893 8 اإلٍبءح اٌغَل٠خ. –أٚالً 

 0.772 ** 0.638 5 اإلٍبءح اٌٍفظ١خ. –صب١ٔبً 

 0.68 ** 0.594 9 اإلٍبءح اٌوِي٠خ. –صبٌضبً 

 0.736 **0.817 2 اإلٍبءح ٌٍّّزٍىبد. -هاثؼبً 

 0.758 ** 0.955 3 إلٍبءح اٌغ١َٕخ.ا -فبَِبً 

 0.742 **0.658 27 اٍزجبٔخ أزْبه ظب٘وح اٌؼٕف اٌّلهٍٟ وىً

 اٌؼٛاًِ اٌزٟ رؤكٞ إٌٝ ٚلٛع اٌؼٕف اٌّلهٍٟ:

 0.901 **0.703 11 ػٛاًِ ِله١ٍخ -أٚالً 

 0.874 **0.61 10 ػٛاًِ أٍو٠خ -صب١ٔبً 

 0.737 **0.567 7 ٍٚبئً اإلػالَ -صبٌضبً 

 0.866 **0.5 10 عّبػخ اٌوفبق - هاثؼبً 

 0.724 ** 0.6 10 ػٛاًِ مار١خ -فبَِبً 

 0.93 ** 0.632 48 اٍزجبٔخ اٌؼٛاًِ اٌزٟ رؤكٞ إٌٝ ٚلٛع اٌؼٕف اٌّلهٍٟ وىً

 0.01  0.05* عند مس وي  دللة 
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  :ثبات الس بانة الموجية إل  ط بة المرح ة الثانوية ف  محافظ   دمشؽ والالذقية 
  ر ثلات االس لا د لايطر    ف اآل    ف:  ـ   د
  (:Test-Retestطريقة الثبات باإلعادة   -

بةػػػػػػػػػػل ب  ػػػػػػػػػػد ( Test-Retest ػػػػػػػػػػـ اي ح ػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػف ثلػػػػػػػػػػات ا داة )االسػػػػػػػػػػ لا د( لطر  ػػػػػػػػػػد اخ لػػػػػػػػػػار )
( طايلػػػػػًا رطايلػػػػػد  ػػػػػ  ايمرحةػػػػػد ايثا ر ػػػػد  ػػػػػ  محػػػػػا ظ   دم ػػػػػؽ رايالذ  ػػػػػدل رذيػػػػػؾ 40اسػػػػ طالب د لةغػػػػػت )

سػػػػػدل  ػػػػػـ اخ  ػػػػػاراـ لايطر  ػػػػػد ايش ػػػػػرائ دل ثػػػػػـ  ػػػػػرس إبػػػػػادة  طل ػػػػػؽ االسػػػػػ لا د لشػػػػػد مػػػػػف خػػػػػارج ب  ػػػػػد ايدرا
(  رمػػػػػًا مػػػػػف اي طل ػػػػػؽ ا رؿل ر ػػػػػرس حسػػػػػاب اي ػػػػػرالط لػػػػػ ف در ػػػػػات اي طل ػػػػػؽ ا رؿ راي طل ػػػػػؽ 20مػػػػػررر )

ايثػػػػػػػا   لرسػػػػػػػاطد مشامػػػػػػػؿ اي ػػػػػػػرالط ل رسػػػػػػػرفل ر ػػػػػػػا ت مشػػػػػػػامالت االر لػػػػػػػاط بةػػػػػػػل اي حػػػػػػػر ايملػػػػػػػ ف  ػػػػػػػ  
 (. 8اي درؿ )

( 0.993(ل ر)0.741  لػػػػػػػػػػ  ف أف مشػػػػػػػػػػامالت ايثلػػػػػػػػػػات لاىبػػػػػػػػػػادة  رارحػػػػػػػػػػت لػػػػػػػػػػ ف ) رمػػػػػػػػػػف  را  ػػػػػػػػػػ 
( يالسػػػػػ لا د ذذػػػػػؿ. ر ػػػػػد  رارحػػػػػت مشػػػػػامالت ايثلػػػػػات 0.6يم ػػػػػاالت ا   ػػػػػار ظػػػػػاارة ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ ل ر)

(ل ذمػػػػػػا لةػػػػػػة 0.865(ل ر)0.649لاىبػػػػػػادة يةشرامػػػػػػؿ اي ػػػػػػ   ػػػػػػؤد  إيػػػػػػل ر ػػػػػػرع ايش ػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػ  لػػػػػػ ف )
االسػػػػػ لا د ذذػػػػػؿ. راػػػػػػذا  ػػػػػدؿ بةػػػػػل ر ػػػػػػرد بال ػػػػػات ار لاط ػػػػػد  ر ػػػػػػد  ( يشرامػػػػػػؿ0.804مشامػػػػػؿ ايثلػػػػػات )

 ل ف اي طل   ف ا رؿ رايثا  ل أ  أف ا داة   م ع لايثلات ايذا  .
  (:Cronbach-Alphaطريقة ألفا  رونباخ   -

حسػػػػػػب مشامػػػػػػؿ اال سػػػػػػاؽ ايػػػػػػداخة  يذػػػػػػؿ م ػػػػػػاؿ مػػػػػػف م ػػػػػػاالت ا   ػػػػػػار ظػػػػػػاارة ايش ػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػ ل 
يؾ يذػػػػؿ بامػػػػؿ مػػػػف ايشرامػػػػؿ اي ػػػػ   ػػػػؤد  إيػػػػل ر ػػػػرع ايش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ ل ريمسػػػػ رس االسػػػػ لا د ذذػػػػؿل رذػػػػذ

 (. 8ريمس رس االس لا د ذذؿل بةل اي حر ايمدرج    اي درؿ )
(ل 0.736(ل ر)0.665رمػػػػػػػف  را  ػػػػػػػ    لػػػػػػػ  ف أف مشػػػػػػػامالت ثلػػػػػػػات أيفػػػػػػػا ذرر لػػػػػػػاخ  رارحػػػػػػػت لػػػػػػػ ف )

ارحػػػػػػػت مشػػػػػػػامالت ( يالسػػػػػػػ لا د ذذػػػػػػػؿ. ر ػػػػػػػد  ر 0.778يم ػػػػػػػاالت ا   ػػػػػػػار ظػػػػػػػاارة ايش ػػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػػ ل ر)
(ل ذمػػػػػػػا لةػػػػػػػة 0.74(ل ر)0.663ايثلػػػػػػػات يةشرامػػػػػػػؿ اي ػػػػػػػ   ػػػػػػػؤد  إيػػػػػػػل ر ػػػػػػػرع ايش ػػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػػ  لػػػػػػػ ف )

( يشرامػػػػػػؿ االسػػػػػػ لا د ذذػػػػػػؿ. راػػػػػػذا   ػػػػػػ ر إيػػػػػػل أف أداة ايدراسػػػػػػد   سػػػػػػـ لدر ػػػػػػد 0.662مشامػػػػػػؿ ايثلػػػػػػات )
 .باي د مف اال ساؽ ايداخة  رايرثر  دل إذ  مذف االب ماد بة قا ي  اس ما  ممت   ة 
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 ( ِؼبًِ صجبد ِغبالد االٍزجبٔخ اٌّٛعٙخ إٌٝ ٍٛجخ8علٚي )

 ( ٚأٌفب ووٚٔجبؿTest - Retestاٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ ثطو٠مزٟ ) 

 اٌّغبي
 ػلك

 اٌفمواد

 ِؼبًِ اٌضجبد

 ثبإلػبكح

 ِؼبًِ اٌضجبد

 )أٌفب ووٚٔجبؿ(

 أزْبه ظب٘وح اٌؼٕف اٌّلهٍٟ:

 0.689 **0.771 8 اإلٍبءح اٌغَل٠خ. –أٚالً 

 0.665 **0.676 5 اإلٍبءح اٌٍفظ١خ. –صب١ٔبً 

 0.672 **0.993 9 اإلٍبءح اٌوِي٠خ. –صبٌضبً 

 0.702 **0.741 2 اإلٍبءح ٌٍّّزٍىبد. -هاثؼبً 

 0.736 **0.807 3 اإلٍبءح اٌغ١َٕخ. -فبَِبً 

 0.778 **0.6 27 اٍزجبٔخ أزْبه ظب٘وح اٌؼٕف اٌّلهٍٟ وىً

 اٌؼٕف اٌّلهٍٟ: اٌؼٛاًِ اٌزٟ رؤكٞ إٌٝ ٚلٛع

 0.685 **0.771 6 ِٓ اٌطبٌت رغبٖ اٌّؼٍُ. -أٚالً 

 0.698 **0.753 7 ث١ٓ اٌطٍجخ أٔفَُٙ. -صب١ٔبً 

 0.663 **0.865 8 ِٓ اٌّلهً رغبٖ اٌطبٌت. -صبٌضبً 

 0.74 **0.649 3 ػٍٝ اٌّّزٍىبد. -هاثؼبً 

 0.662 **0.804 24 اٍزجبٔخ اٌؼٛاًِ اٌزٟ رؤكٞ إٌٝ ٚلٛع اٌؼٕف اٌّلهٍٟ وىً

 0.01، 0.05* ػٕل َِز٠ٟٛ كالٌخ 

 

 :طبيؽ ادوات الدراسة  
 ،2011/2012طل ػػػػػػػت االسػػػػػػػ لا د بةػػػػػػػل أ ػػػػػػػراد ايش  ػػػػػػػد خػػػػػػػالؿ ايف ػػػػػػػؿ ايثػػػػػػػا   يةشػػػػػػػاـ ايدراسػػػػػػػ  

" يمشاي ػػػػػػػػػد ايل ا ػػػػػػػػػات ر حة ػػػػػػػػػؿ   ػػػػػػػػػائج أدرات ايدراسػػػػػػػػػدل ر ػػػػػػػػػـ SPSSراسػػػػػػػػ خدـ ايلر ػػػػػػػػػامج اىح ػػػػػػػػػائ  "
د مػػػػدس ا   ػػػػار ظػػػػاارة ايش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ  يػػػػدس طةلػػػػد ايمرحةػػػػد حسػػػػاب ايػػػػرزف اي سػػػػل  يذػػػػؿ بلػػػػارة يمشر ػػػػ

ايثا ر ػػػػػد رمشر ػػػػػد ايشرامػػػػػؿ ايمؤد ػػػػػد إيػػػػػل ر ػػػػػرع ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ   ػػػػػ  محػػػػػا ظ   دم ػػػػػؽ رايالذ  ػػػػػد مػػػػػف 
ر قػػػػػد  ظػػػػػر طةلػػػػػد ايمرحةػػػػػد ايثا ر ػػػػػد رمدرسػػػػػ قـل مػػػػػف خػػػػػالؿ   مػػػػػد ايم رسػػػػػط ايحسػػػػػال  بةػػػػػل ايدر ػػػػػد 

 .اي  رس
دل حػػػػددت اي  ػػػػاط ايفا ػػػػةد بةػػػػل اي ػػػػدرج ايمسػػػػ خدـل رذيػػػػؾ ري حد ػػػػد ايمش ػػػػار ايمش مػػػػد  ػػػػ  ايدراسػػػػ

لاسػػػػػػ خراج طػػػػػػرؿ ايخال ػػػػػػا  ػػػػػػ  م  ػػػػػػاس ي ذػػػػػػرت ايخماسػػػػػػ ل مػػػػػػف خػػػػػػالؿ حسػػػػػػاب ايمػػػػػػدس لػػػػػػ ف در ػػػػػػات 
÷  5(ل ثػػػػـ   سػػػػ م  بةػػػػل أذلػػػػر   مػػػػد  ػػػػ  ايم  ػػػػاس يةح ػػػػرؿ بةػػػػل طػػػػرؿ ايفئػػػػد )4 = 1 – 5ايم  ػػػػاس )

  ايم  ػػػػػػػاس )مػػػػػػػع ايشةػػػػػػػـ أف لدا ػػػػػػػد (ل رلشػػػػػػػد ذيػػػػػػػؾ إ ػػػػػػػا د اػػػػػػػذ  اي  مػػػػػػػد إيػػػػػػػل أ ػػػػػػػؿ   مػػػػػػػد  ػػػػػػػ0.80=  4
ايم  ػػػػػاس اػػػػػر راحػػػػػد  ػػػػػح  (ل رذيػػػػػؾ ي حد ػػػػػد ايحػػػػػد ا بةػػػػػل يقػػػػػذ  ايش  ػػػػػدل رذيػػػػػؾ لغػػػػػرض ايم ار ػػػػػد لػػػػػ ف 

 ( اآل  :9ايم رسطات ر ر  ب ايف رات بةل اي حر ايرارد    اي درؿ )
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 ( اٌّؼ١به اٌّؼزّل فٟ اٌلهاٍخ9اٌغلٚي )

 ٔزْبه ظب٘وح اٌؼٕفكهعخ ا اٌٛىْ إٌَجٟ اٌّمبثً ٌٗ ٛٛي اٌفئخ

 ِٕقفٚخ علاً  36% – 20ِٓ  01.8 – 1ِٓ 

 ِٕقفٚخ %52 -% 36أوجو ِٓ  2.60 – 1.80أوجو ِٓ 

 ِزٍٛطخ %68 -% 52أوجو ِٓ  3.4 – 2.60أوجو ِٓ 

 ِورفؼخ %84 -% 68أوجو ِٓ  4.2 – 3.40أوجو ِٓ 

 ِورفؼخ علاً  %100 -% 84أوجو ِٓ  5 - 4.20أوجو ِٓ 

 

 حصائية المس خدمة:األساليب اإل. 5
الس خالص اي  ائج ايذم  ػد يةدراسػد ر حة ةقػا اسػ خدمت ايلاحثػد ا سػاي ب اىح ػائ د راير ػف د    قػا  سالئ ػـ 

 ( بةل اي حر اآل  :SPSSطل شد ايدراسد رم غ را قا مف خالؿ لر امج )
 مػػػػر ق  ف إيػػػػل ايطةلػػػػد اي سػػػػب ايمئر ػػػػد: ر ػػػػد اسػػػػ سخدمت ي حد ػػػػد  سػػػػب اى الػػػػات بةػػػػل ل ػػػػرد االسػػػػ لا   ف اي

 رايمدرس ف    ايمرحةد ايثا ر د.
  ايم رسطات ايحسال د راال حرا ات ايمش ار د اسػ سخدمت  ػ   حد ػد م رسػط إ الػات أ ػراد ب   ػ  ايدراسػد بةػل

 ل رد ذؿ اس لا دل ر   ايم ار ات رحسالات ايفررؽ.
  يمشر د در د ا   ار ظاارة ايش ؼ رأسلالقا اس خدـ(One sample T-Testحرؿ ايش  د )  ايراحدةل رمف ثـ

 ايرزف اي سل  يذؿ بلارةل رمف ثـ يذؿ م اؿ مف م االت ذؿ اس لا د.
 ( مشامؿ ذرر لاخ أيفاCronbach's Alpha)  يحساب مشامؿ ثلات االس لا   ف ايمر ق  ف إيل طةلد ايمرحةد

 ايثا ر د رمدرس قـ.
 ( مشامؿ االر لاط ل رسرفPearsonي  د ر ايثلات لاى ) بادة(Test – Re test)  ل ف در ات اي طل ؽ ا رؿ

 . ايمر ق  ف إيل طةلد ايمرحةد ايثا ر د رمدرس قـردر ات اي طل ؽ ايثا   يةش    ف االس طالب   ف 
  اخ لػػار يةش   ػػ ف ايمسػػ  ة  ف(T-Test)  يةم ار ػػات ايثا  ػػد لػػ ف ايم رسػػطات ايحسػػال د يػػدر ات إ الػػات أ ػػراد

 ب     ايدراسد.
  اي لػػػا ف ا حػػػاد  حة ػػػؿ (One Way ANOVA)  يةم ار ػػػات ايم شػػػددةل(   راخ لػػػار  ػػػ فScheffe) 

 يةم ار ات ايلشد د. (LSDر)
 م ػػادرالسػػ خالص ايشال ػػد لػػ ف إ الػػات أ ػػراد ب  ػػد ايدراسػػد مػػف طةلػػد ايمرحةػػد ايثا ر ػػد لػػ ف  (2ذػػا) اخ لػػار 

 ايش ؼ ايمدرس  راي ح  ؿ ايدراس  يةطةلد.
 ايلسػػ ط يمشر ػػد أثػػر ا   ػػار ظػػاارة ايش ػػؼ ايمدرسػػ  بةػػل اي ح ػػ ؿ ايدراسػػ  يطةلػػد مشاديػػد اال حػػدار ايخطػػ  

 ايمرحةد ايثا ر د.  
  ذا داؿمشامؿ (Kendall's tau-b)  الس خالص ايشال د ل ف إ الات أ ػراد ب  ػد ايدراسػد مػف طةلػد ايمرحةػد

 ايثا ر د ل ف ا   ار ظاارة ايش ؼ ايمدرس  راي ح  ؿ ايدراس  يةطةلد.
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 فصؿ الخامسال 
 ن ائج الدراسة و فسيرىا ومناقش يا 

 
 

 ن ائج اس بانة الط بة و فسيرىا ومناقش يا. أولا:
 ن ائج اس بانة المدرسيف و فسيرىا ومناقش يا.ثانياا: 
 الن ائج اليامة ل دراسة. ثالثاا:
 مق رحات الدراسة. رابياا:
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 الفصؿ الخامس
  يا ن ائج الدراسة و فسيرىا ومناقش

 

 

   األسئ ة والفرضيات الم ي قة باس بانة الط بة:ن ائج 
 األسئ ة:ن ائج أولا: 

ر ػػد ر لػػت   ػػائج ايدراسػػد ر  ػػػًا ي ر  ػػب ا سػػئةد رايفر ػػ اتل ربر ػػػت  لاسػػ لا د ايطةلػػػد  ػػائج   ػػـ بػػرض
 طػر اي ظر ػد     ػر  ا اي  ائج ل را لقا اىح ائ د راير ف د رمف ثـ أ  ؼ إي قا ايم ا  د راي شة ؽ بة قا

 بةل اير   اآل  :ل رايدراسات ايسال د مف اي اح   ف ايذم د رايذ ف د
أفػراد عينػة الدراسػة مػف ط بػة المرح ػة لػد   . ما األنماط السائدة ف  الينػؼ المدرسػ 1

 ؟   ودرجة ان شارىا مف وجية نظر الط بةالثانوية ف  محافظ   دمشؽ والالذقية
ب اي سػػػػػػػػب ايمئر ػػػػػػػػدل رايم رسػػػػػػػػطات ايحسػػػػػػػػال دل راال حرا ػػػػػػػػات يإ الػػػػػػػػد بػػػػػػػػف اػػػػػػػػذا ايسػػػػػػػػؤاؿ  ػػػػػػػػـ حسػػػػػػػػا

ل   مػػػػػا  ةػػػػػ  بػػػػػػرض مػػػػػف م ػػػػػاالت ايش ػػػػػػؼ ب  ػػػػػػد ايدراسػػػػػد بػػػػػف ذػػػػػػؿ م ػػػػػاؿأ ػػػػػراد ايمش ار ػػػػػدل ى الػػػػػات 
  لػػػػ ف مػػػػف اي ػػػػدرؿ ايم ػػػػاالت ذذػػػػؿل ر  ب  ػػػػد ايدراسػػػػد  ػػػػ  ذػػػػؿ م ػػػػاؿأ ػػػػراد اي  ػػػػائج اي ػػػػ  ظقػػػػرت يػػػػدس 

 : ما  ة  (10)
  :أف م رسػػػػػػط (ل 10اي ػػػػػػدرؿ ) ارت اي  ػػػػػائج ايػػػػػػراردة  ػػػػػػ أ ػػػػػػ الينػػػػػػؼ الجسػػػػػػدي:المجػػػػػػاؿ األوؿ

 ػػػػػ  محػػػػػا ظ   دم ػػػػػؽ رايالذ  ػػػػػد اػػػػػر  ايش ػػػػػؼ اي سػػػػػد  يػػػػػدس طةلػػػػػد ايمرحةػػػػػد ايثا ر ػػػػػداي سػػػػػب ال   ػػػػػار 
%( ) ػػػػػػػػػػػػػػػادرًا(ل 25.05%( )أح ا ػػػػػػػػػػػػػػػًا(ل ر)17.05%( ) ايلػػػػػػػػػػػػػػػًا(ل ر)10.73%( )دائمػػػػػػػػػػػػػػػًا(ل ر)14.58)
%( مػػػػػػف 25.31(  ظقػػػػػػر أف )10 ػػػػػػدرؿ )%( )ألػػػػػػدًا(. رمػػػػػػف خػػػػػػالؿ اي  ػػػػػػائج ايمدر ػػػػػػد  ػػػػػػ  اي32.60ر)

ايطةلػػػػػػد  ػػػػػػررف أف  سػػػػػػػلد ايش ػػػػػػؼ اي سػػػػػػػد  م   ػػػػػػرة )دائمػػػػػػًا( ر) ايلػػػػػػػًا(ل  ػػػػػػ  حػػػػػػػ ف أف  سػػػػػػلد ا   ػػػػػػػاراا 
(ل رلػػػػػػرزف 2.50%( ذمػػػػػػا أف ايم رسػػػػػػط ايحسػػػػػػال  يقػػػػػػذا ايم ػػػػػػاؿ لةػػػػػػة )57.65) ػػػػػػادرًا( ر)ألػػػػػػدًا( لةغػػػػػػت )

  خف د. ذما  ل ف أ  :%( راذا  ؤذد ا   ار ظاارة ايش ؼ اي سد  لدر د م49.90 سل  )
   يػػػػػػـ  را ػػػػػػؽ أ ػػػػػػراد ب  ػػػػػػد ايدراسػػػػػػد مػػػػػػف بةػػػػػػل ا   ػػػػػػار أ مػػػػػػاط ايش ػػػػػػؼ اي سػػػػػػد   ػػػػػػ  مدارسػػػػػػقـ لدر ػػػػػػد

مر فشػػػػدل ر ػػػػد أذػػػػدت إ الػػػػا قـ لػػػػ ف  مػػػػط )ايػػػػد ع( اػػػػر مػػػػف أذثػػػػر أ مػػػػاط ايش ػػػػؼ اي سػػػػد  ا   ػػػػارًال راػػػػر 
لػػػػػرزف ر (ل 4.04) ايػػػػػ مط ايرح ػػػػػد ايػػػػػذ  ح ػػػػػؿ بةػػػػػل در ػػػػػد ا   ػػػػػار مر فشػػػػػد إذ لةػػػػػة ايم رسػػػػػط ايحسػػػػػال 

%( مػػػػػػف أ ػػػػػػراد ب  ػػػػػػد ايدراسػػػػػػد را  ػػػػػػرا 71.8ل رمػػػػػػف خػػػػػػالؿ اػػػػػػذ  اي  ػػػػػػائج   لػػػػػػ ف أف: )(%80.8 سػػػػػػل  )
بةػػػػػل  سػػػػػلد ا   ػػػػػار ايش ػػػػػؼ اي سػػػػػد  )دائمػػػػػًا( ر) ايلػػػػػػًا(ل  ػػػػػ  حػػػػػ ف أذػػػػػدت اى الػػػػػات بةػػػػػل أف  سػػػػػػلد 

 %( را   سلد  ة ةد  دًا.11.4ا   اراا ) ادرًا( ر)ألدًا( يـ    ارز )
 ل  ػػػػػت اي  ػػػػػائج أ( اي ػػػػػرب لػػػػػ داة ف ا  مػػػػػاطايش ػػػػػال ايمسػػػػػطرة ايرذػػػػػؿ لاي ػػػػػدـل ر ايةذػػػػػـل ر) ل ح ػػػػػةت

(ل رلػػػػػػػػػرزف 1.59(ل )1.84(ل )1.50بةػػػػػػػػػل در ػػػػػػػػػد ا   ػػػػػػػػػار م خف ػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػدًا لم رسػػػػػػػػػطات حسػػػػػػػػػال د )
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%(ل بةػػػػػل اي ػػػػػراي ل ر ػػػػػد  را  ػػػػػت اػػػػػذ  اي  ػػػػػائج مػػػػػع  سػػػػػلد ا   ػػػػػار 31.8%(ل )36.8%(ل )30 سػػػػػل  )
%(ل  ػػػػػ  حػػػػػ ف أف  سػػػػػب ا   ػػػػػاراا ) ػػػػػادرًا( ر)ألػػػػػدًا( زادت بػػػػػف 10ًا( )ا  مػػػػػاط ايثالثػػػػػد )دائمػػػػػًا( ر) ايلػػػػػ

(80.)% 
 : إعبثبد أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ ٍٛجخ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ(10علٚي )

 ؽٛي األّٔبٛ اٌَبئلح فٟ اٌؼٕف ٚكهعخ أزْبه٘ب فٟ ِؾبفظزٟ كِْك ٚاٌالمل١خ 

 اٌــؼـــــــــجبهاد اٌّغبي
 اٌّزٍٜٛ إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ الٔزْبه اٌؼٕف

 اٌؾَبثٟ

 االٔؾواف

 اٌّؼ١بهٞ

 اٌٛىْ 

 إٌَجٟ

 كهعخ

 أزْبه اٌؼٕف
 أثلاً  ٔبكهاً  أؽ١بٔبً  غبٌجبً  كائّبً 

 اٌؼٕف

 اٌغَلٞ

 ِٕقفٚخ 50.8 1.21 2.54 20.9 34 25.5 9.9 9.8 اٌمنف ثأ١ّبء )ؽغبهح، ٛجب١ّو، وزبة(

 ِزٍٛطخ 57.8 1.20 2.89 14.2 23 34.3 16.5 12 )اٌٖفغ( اٌٚوة ثب١ٌل

 ِٕقفٚخ علاً  30 0.74 1.50 59.9 33.5 4.1 1.4 1.1 اٌٚوة ثأكاح )اٌؼٖب، اٌَّطوح.(

 ِٕقفٚخ علاً  31.8 0.87 1.59 58.4 31.1 5.3 3.7 1.5 اٌووً ثبٌملَ

 ِورفؼخ 80.8 1.16 4.04 4.7 6.7 16.8 23.2 48.6 اٌلفغ

 لاً ِٕقفٚخ ع 36.8 1.17 1.84 53.5 26.5 8.5 5 6.4 اٌٍىُ

 ِٕقفٚخ 50 1.31 2.50 27.1 29.7 21.3 9.6 12.2 ّل األمْ

 ِزٍٛطخ 61.2 1.49 3.06 22.1 15.9 20.6 16.5 25 ّل اٌْؼو

 ِٕقفٚخ 49.90 0.24 2.50 32.60 25.05 17.05 10.73 14.58 اٌّزٍٜٛ اٌؾَبثٟ ِٚزٍٜٛ إٌَت

 اٌؼٕف

 اٌٍفظٟ

 ِزٍٛطخ 62.6 1.29 3.13 12 22.6 25.3 20.7 19.4 اٌَت ٚاٌْزُ )٠ٍؼٓ أثٛن،....اٌـ(

 ِزٍٛطخ 58.8 1.26 2.94 17.7 15.7 34.9 18 13.7 ِٕبكاح ثأٍّبء اٌؾ١ٛأبد )كة، ؽّبه، وٍت(

 ِزٍٛطخ 52.8 1.36 2.64 28.4 20 23.2 16.3 12.2 ِٕبكاح ٕفبد ٍٍج١خ )أ٘جً، غجٟ،.اٌـ(

ٚخِٕقف 51.6 1.42 2.58 32.2 19.2 21.5 12.8 14.3 اٌَقو٠خ  

 ِٕقفٚخ 42.8 1.23 2.14 39.3 29.3 17.4 6.3 7.8 اٌٖواؿ فٟ اٌٛعٗ

 ِزٍٛطخ 53.72 0.08 2.69 25.92 21.36 24.46 14.82 13.48 اٌّزٍٜٛ اٌؾَبثٟ ِٚزٍٜٛ إٌَت

 اٌؼٕف

 اٌوِيٞ

 ِزٍٛطخ 58.8 1.21 2.94 17.4 14.5 34.5 24.1 9.6 االؽزمبه

 ِزٍٛطخ 66.2 1.35 3.31 14.6 13.3 22.7 25.6 23.8 اٌيٚه ٚإٌظواد اٌمب١ٍخ

 ِزٍٛطخ 60.8 1.32 3.04 14.9 21.2 28.2 16.3 19.4 اٌز١ْٙو ْٚٔو اإلّبػبد

 ِزٍٛطخ 58 1.22 2.90 14.6 24.5 28 21.5 11.3 اٌطوك ِٓ اٌٖف

 ِٕقفٚخ 48.2 1.23 2.41 29.7 27.6 20.6 16.6 5.5 اإلّ٘بي

 ِزٍٛطخ 41.2 1.19 2.06 44.7 23.5 17.5 10.1 4.3 اٌؾوِبْ ِٓ إٌْبٛبد اٌزٟ أؽجٙب

 ِزٍٛطخ 59 1.29 2.95 18.4 16.6 30.2 21 13.7 اٌزؾلٞ ٚاٍزؼواٗ اٌؼٚالد

 ِورفؼخ 68.6 1.31 3.43 11.4 12 25.8 23.6 27.1 اٌّلهٍخ( )فُٖ اٌؼالِبد، اٌوٍٛة، اٌطوك اٌزٙل٠ل 

 ِورفؼخ 77.4 1.25 3.87 7.9 6.9 17.2 26.4 41.6 ٌُ ٠َّؼ ٌٟ ثبٌغًٍٛ أٚ اٌٍؼت ِغ ا٢فو٠ٓ

 ِزٍٛطخ 59.80 0.06 2.99 19.29 17.79 24.97 20.58 3717. اٌّزٍٜٛ اٌؾَبثٟ ِٚزٍٜٛ إٌَت

ٙل    

 اٌّّزٍىبد

 ِزٍٛطخ 66.4 1.31 3.32 10.7 18.3 23.3 23.3 24.4 ٍولخ اٌّّزٍىبد )االٍزؾٛام ػ١ٍٙب(

 ِزٍٛطخ 69.2 1.30 3.46 8.2 16.8 26.8 17.4 30.8 اٌغلهاْ( )رى١َو، ؽوق، وزبثخ ػٍٝرقو٠ت اٌّّزٍىبد 

 ِزٍٛطخ 67.8 0.01 3.39 9.45 17.55 25.05 20.35 27.6 اٌّزٍٜٛ اٌؾَبثٟ ِٚزٍٜٛ إٌَت

 اٌؼٕف

 اٌغَٕٟ

إٍبءح ع١َٕخ ٌفظ١خ )ِقبٛجخ ثىٍّبد ماد 

 إ٠ؾبءاد أٚ ِلٌٛالد ع١َٕخ(
ٍطخِزٛ 60.8 1.28 3.04 13.9 20.7 29.6 18.9 16.9  

 ِٕقفٚخ 51.8 1.23 2.59 23.5 25.6 28.7 13.4 8.8 إٍبءح ع١َٕخ عَل٠خ )ٌٌّ، رؾوُ، رمج١ً(

إٍبءح ع١َٕخ ثٖو٠خ )ػوٗ ٕٛه إثبؽ١خ 

 أٚ أفالَ ع١َٕخ، ػوٗ األػٚبء اٌزٕب١ٍٍخ(
 ِزٍٛطخ 62.8 1.50 3.14 20 16.5 21.6 13 29

 ِزٍٛطخ 58.47 0.14 2.92 19.13 20.93 26.63 15.10 18.23 اٌّزٍٜٛ اٌؾَبثٟ ِٚزٍٜٛ إٌَت

 ِزٍٛطخ 57.94 0.09 2.90 21.28 20.54 23.63 16.32 18.25 ٌٍّغبالد وىً اٌّزٍٜٛ اٌؾَبثٟ ِٚزٍٜٛ إٌَت
 

 

 : ما  ة    ل ف مف اي درؿ ايسالؽذما 
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  : ( أف  م رسػػػػػػط10راردة  ػػػػػػ  اي ػػػػػػدرؿ )يػػػػػػا   ػػػػػػائجاي أ ػػػػػػارت الينػػػػػػؼ ال فظػػػػػػ :المجػػػػػػاؿ الثػػػػػػان 
%( 24.46)ر ل) ايلػػػػػػػػًا( %(14.82)ر ل%( )دائمػػػػػػػػًا(13.48) راػػػػػػػػايةفظػػػػػػػػ  ر ايش ػػػػػػػػؼ    ػػػػػػػػاال اي سػػػػػػػػب

%( مػػػػػػػػػػػف أ ػػػػػػػػػػػراد ب  ػػػػػػػػػػػد 28.3) أف   ذمػػػػػػػػػػػا %( )ألػػػػػػػػػػػدًا(.25.92)ر ل%( ) ػػػػػػػػػػػادرًا(21.36)ر ل)أح ا ػػػػػػػػػػػًا(
ايدراسػػػػػد  ػػػػػررف أف  سػػػػػلد ايش ػػػػػؼ م   ػػػػػرة )دائمػػػػػًا( ر) اي ػػػػػًا(ل  ػػػػػ  حػػػػػ ف أف   ػػػػػؼ ايش  ػػػػػد   ر لػػػػػًا  ػػػػػررف 

%(. ذمػػػػا أف ايم رسػػػػػط ايحسػػػػال  يقػػػػػذا ايم ػػػػاؿ لةػػػػػة 47.29رًا( ر)ألػػػػدًا( لةغػػػػػت )أف  سػػػػب ا   ػػػػاراا ) ػػػػػاد
%(ل راػػػػػػذا  ش ػػػػػ  أف ا   ػػػػػار ظػػػػػػاارة ايش ػػػػػؼ ايةفظػػػػػ   ػػػػػػا ت 53.72(ل رلػػػػػرزف  سػػػػػل  م ػػػػػدار  )2.69)

 أبال  اآل  : ل ف مف اي درؿ ذما لدر د م رسطد. 
   ر ػػػد مدارسػػػقـ لدر ػػد م رسػػػطدل  را ػػؽ أ ةػػػب أ ػػراد ب  ػػػد ايدراسػػد بةػػػل ا   ػػار أ مػػػاط ايش ػػؼ ايةفظػػػ   ػػ

در ػد ا   ػار م رسػطدل بةػل  (م ػاداة  ػفات سػةل دل م اداة ل سما  ايح را ػاتل ايسب راي  ـ) أ ماط تح ة
%(ل 62.6(ل رلػػػػػػػرزف  سػػػػػػػل  )2.64(ل )2.94(ل )3.13يأل مػػػػػػػاط ايثالثػػػػػػػد ) إذ لةػػػػػػػة ايم رسػػػػػػػط ايحسػػػػػػػال 

 ل ف أف   سلد مرا  د أ راد ب  د ايدراسد بةل (ل بةل اي راي ل رمف خالؿ اذ  اي  ائج  %52.8(ل )58.8%)
%(ل  ػ  حػ ف  رارحػت  سػلد ا   ػار  ) ػادرًا( 45 – 28ا   ار ايش ؼ ايةفظ  )دائمًا( ر) ايلًا(  رارحػت لػ ف )

 %(.50 – 30ر)ألدًا( ل ف )
 مطػػػػػ  )ايسػػػػػخر دل راي ػػػػػراخ  ػػػػػ  اير ػػػػػ ( لدر ػػػػػد  بةػػػػػل ا   ػػػػػارب  ػػػػػد ايدراسػػػػػد أ ػػػػػراد  ديػػػػػت إ الػػػػػات 

بةػػػػػػػل در ػػػػػػػد ا   ػػػػػػػار  (ايسػػػػػػػب راي ػػػػػػػ ـد طةلػػػػػػػد ايمرحةػػػػػػػد ايثا ر ػػػػػػػدل ر ػػػػػػػد ح ػػػػػػػؿ  مػػػػػػػط )ب ػػػػػػػم خف ػػػػػػػد 
%( 42.8%(ل )51.6(ل رلػػػػػػػػػػرزف  سػػػػػػػػػػل  )2.14(ل )2.58م رسػػػػػػػػػػطدل إذ لةػػػػػػػػػػة ايم رسػػػػػػػػػػط ايحسػػػػػػػػػػال  )

 %(ل را   سلد  ة ةد.30بةل اي راي . ر ا ت اي سب ايمئر د يػ )دائمًا( ر) ايلًا( أ ؿ مف )
  :( إيػػػػل أف  م رسػػػػط10راردة  ػػػػ  اي ػػػػدرؿ )ايػػػػ   ػػػػائجاي أ ػػػػارت الينػػػػؼ الرمػػػػزي:المجػػػػاؿ الثالػػػػث 

%( 24.97)ل ر) ايلػػػػػػػًا( %(20.58)ر ل%( )دائمػػػػػػػًا(17.37) اػػػػػػػ ايرمػػػػػػػز     ػػػػػػػار ايش ػػػػػػػؼ ال اي سػػػػػػػب
ذمػػػػػػػا أف ايم رسػػػػػػػط ايحسػػػػػػػال  يقػػػػػػػذا ايم ػػػػػػػاؿ  %( )ألػػػػػػػدًا(.19.29)ر ل%( ) ػػػػػػػادرًا(17.79)ر ل)أح ا ػػػػػػػًا(
اػػػػػػػػذا  ش ػػػػػػػػ  أف ا   ػػػػػػػػار ظػػػػػػػػاارة ايش ػػػػػػػػؼ ايرمػػػػػػػػز  %(ل ر 59.8(ل رلػػػػػػػػرزف  سػػػػػػػػل  م ػػػػػػػػدار  )2.99لةػػػػػػػػة )

 أبال  اآل  : ل ف مف اي درؿ ذما  ا ت لدر د م رسطد. 
  ر ػػػػػد را ػػػػػؽ أ ػػػػػراد ب  ػػػػػد ايدراسػػػػػد بةػػػػػل ا   ػػػػػار أ مػػػػػاط ايش ػػػػػؼ ايرمػػػػػز   ػػػػػ  مدارسػػػػػقـ لدر ػػػػػد مر فشػػػػػدل

  ػػػػط ح ػػػػال بةػػػػل در ػػػػد  اي قد ػػػػدل ربػػػػدـ ايسػػػػماح لايةشػػػػب مػػػػع اآلخػػػػر ف() أذػػػػدت إ الػػػػا قـ لػػػػ ف  مطػػػػ 
(ل رلػػػػػػػػرزف  سػػػػػػػػل  3.43(ل )3.87يأل مػػػػػػػػاط ايثالثػػػػػػػػد )   ػػػػػػػػار مر فشػػػػػػػػدل إذ لةػػػػػػػػة ايم رسػػػػػػػػط ايحسػػػػػػػػال ا 
 ( بةل اي راي . %68.6(ل )77.4%)
 بةػػػػػػػل أف ا  مػػػػػػػاط ايسػػػػػػػائدة مػػػػػػػف ايش ػػػػػػػؼ ايرمػػػػػػػز  لدر ػػػػػػػد ب  ػػػػػػػد ايدراسػػػػػػػد أ ػػػػػػػراد  أ ػػػػػػػارت إ الػػػػػػػات

شراض اي حػػػػػػػػػػد  راسػػػػػػػػػػ ل اي  ػػػػػػػػػػق ر ر  ػػػػػػػػػػر اى ػػػػػػػػػػاباتل ايػػػػػػػػػػزرر راي ظػػػػػػػػػػرات اي اسػػػػػػػػػػ دم رسػػػػػػػػػػطد اػػػػػػػػػػ  )
ل (2.95(ل )3.04(ل )3.31ل لم رسػػػػػػػػػطات حسػػػػػػػػػال د )(ايطػػػػػػػػػرد مػػػػػػػػػف اي ػػػػػػػػػؼل االح  ػػػػػػػػػارل ايش ػػػػػػػػػالت
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%(ل 58%(ل )58.8(ل )59%%(ل )60.8%(ل )66.2(ل رلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرزف  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  )2.90(ل )2.94)
 .بةل اي راي 

  أف ا  مػػػػػاط ايسػػػػػائدة مػػػػػف ايش ػػػػػؼ ايرمػػػػػز  لدر ػػػػػد م خف ػػػػػد ب  ػػػػػد ايدراسػػػػػد أ ػػػػػراد  إ الػػػػػاتأظقػػػػػرت
(ل 2.06(ل )2.41ل لم رسػػػػػػػطات حسػػػػػػػال د )(يحرمػػػػػػػاف مػػػػػػػف اي  ػػػػػػػاطات اي ػػػػػػػ  أحلقػػػػػػػاال ر اىامػػػػػػػاؿاػػػػػػػ  )

 %(ل بةل اي راي .41.2%(ل )48.2رلرزف  سل  )
  :أ ػػػػراد  (  ظقػػػػر أف  إ الػػػػات10مػػػػف  ػػػػرا ة اي ػػػػدرؿ ) الينػػػػؼ ضػػػػد المم   ػػػػات:المجػػػػاؿ الرابػػػػع

لم رسػػػػط ر دل م رسػػػػط  ػػػػا ت لدر ػػػػدايش ػػػػؼ  ػػػػد ايمم ةذػػػػات ايسػػػػائدة ب  ػػػػد ايدراسػػػػد حػػػػرؿ  سػػػػلد ا   ػػػػار 
ذمػػػػػا أف   ػػػػػؼ أ ػػػػػراد ايش  ػػػػػد   ر لػػػػػًا  ػػػػػررف أف  سػػػػػلد ايش ػػػػػؼ م   ػػػػػرة )دائمػػػػػًا( ر اي ػػػػػًا (. 3.39حسػػػػػال  )

 ؿ أبال  ما  ة :حظ مف اي در ذما  ة %(.47.95إذ لةغت اذ  اي سلد )
   را ػػػػؽ أ ةػػػػب أ ػػػػراد ب  ػػػػد ايدراسػػػػد بةػػػػل ا   ػػػػار أ مػػػػاط ايش ػػػػؼ  ػػػػد ايمم ةذػػػػات  ػػػػ  مدارسػػػػقـ لدر ػػػػد

(ل اػػػػر مػػػػف أذثػػػػر أ مػػػػاط ايش ػػػػؼ  ػػػػد  خر ػػػػب ايمم ةذػػػاتأذػػػػدت إ الػػػػا قـ بةػػػػل أف  مػػػػط ) م رسػػػطدل ر ػػػػد
(ل 3.46) ايمم ةذػػػػػػات ا   ػػػػػػارًال ر ػػػػػػد ح ػػػػػػؿ بةػػػػػػل در ػػػػػػد ا   ػػػػػػار م رسػػػػػػطد إذ لةػػػػػػة ايم رسػػػػػػط ايحسػػػػػػال 

 %(ل 69.2)لرزف  سل  ر 
سػػػػػلد %( مػػػػػف أ ػػػػػراد ب  ػػػػػد ايدراسػػػػػد را  ػػػػػرا بةػػػػػل أف  48.2رمػػػػػف خػػػػػالؿ اػػػػػذ  اي  ػػػػػائج   لػػػػػ ف أف: )      

ا   ػػػػار  خر ػػػػب ايمم ةذػػػػات )دائمػػػػًا( ر) ايلػػػػًا(ل  ػػػػ  حػػػػ ف أذػػػػدت اى الػػػػات بةػػػػل  سػػػػلد ا   ػػػػاراا ) ػػػػادرًا( 
 %( را   سلد  ة ةد.25ر)ألدًا( يـ    ارز )

 سػػر د )لػػ ف ا  مػػاط ايسػػائدة مػػف ايش ػػؼ ايرمػػز  لدر ػػد م رسػػطد اػػ  ب  ػػد ايدراسػػد أ ػػراد  أ ػػادت إ الػػات
 (ل را   سلد  ة ةد.%66.4(ل رلرزف  سل ل )3.32) سال ل إذ لةة ايم رسط ايح(ايمم ةذات

 : إ الػػػػػػات10مػػػػػػف  ػػػػػػرا ة اي ػػػػػػدرؿ )  المجػػػػػػاؿ الخػػػػػػامس: الينػػػػػػؼ الجنسػػػػػػ طةلػػػػػػد  (  ظقػػػػػػر أف  
لم رسػػػػػػط حسػػػػػػال  ر م رسػػػػػػطدل   ػػػػػػا ت لدر ػػػػػػد اي  سػػػػػػ ايش ػػػػػػؼ حػػػػػػرؿ  سػػػػػػلد ا   ػػػػػػار ايمرحةػػػػػػد ايثا ر ػػػػػػد 

  ػػػػػ ر مشط ػػػػػات اي ػػػػػدرؿ  ذمػػػػػا. (. ر ػػػػػد ح ػػػػػةت  م ػػػػػع ايشلػػػػػارات بةػػػػػل در ػػػػػد ا   ػػػػػار م رسػػػػػطد2.92)
 ايسالؽ إيل اآل  :

  ل ر ػػػػػػد  ػػػػػػ  مدارسػػػػػػقـ ب  ػػػػػػد ايدراسػػػػػػد ر ػػػػػػرد أ مػػػػػػاط م شػػػػػػددة يةش ػػػػػػؼ اي  سػػػػػػ أ ػػػػػػراد  أ ػػػػػػادت إ الػػػػػػات
بةػػػػل در ػػػػد ا   ػػػػار م رسػػػػطدل لم رسػػػػط  (ديفظ ػػػػ دل إسػػػػا ة   سػػػػ ل ػػػػر  إسػػػػا ة   سػػػػ د) اح ػػػػؿ  مطػػػػ
  (.%60.8)ل (62.8%لرزف  سل  )ل ر (3.04(ل )3.14)حسال  م دار  

 :اػػػػػرلدر ػػػػػد م خف ػػػػػد  أحػػػػػد ا  مػػػػػاط ايسػػػػػائدة مػػػػػف ايش ػػػػػؼأف ب  ػػػػػد ايدراسػػػػػد أ ػػػػػراد  إ الػػػػػاتل  ػػػػػت      
راػػػػػػػ   (.51.8(ل ررزف  سػػػػػػػ ل   ػػػػػػػدر  )2.59(ل رذيػػػػػػػؾ لم رسػػػػػػػط  ػػػػػػػدر  )إسػػػػػػػا ة   سػػػػػػػ د  سػػػػػػػد د)  مػػػػػػػط

را  أ ػػػػػراد ب  ػػػػػػد ايحسػػػػػال  ايشػػػػػاـ آل م رسػػػػػطأف اي (10ذمػػػػػا   لػػػػػ ف مػػػػػف ل  ػػػػػػات اي ػػػػػدرؿ )  سػػػػػلد م لريػػػػػد.
(ل رلدر ػػػػػد ا   ػػػػػار م رسػػػػػطد ررزف 2.90سػػػػػد   ػػػػػا  ا  مػػػػػاط ايسػػػػػائدة مػػػػػف ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ  لةػػػػػة )ايدرا

ل مر فشػػػػػد  ػػػػػدًال مر فشػػػػػد(ل راػػػػػذا  ػػػػػدؿ بةػػػػػل  ذلػػػػػذب إ الػػػػػات ايطةلػػػػػد ر  ػػػػػ  قا لػػػػػ ف )%57.94 سػػػػػل  )
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(ل راػػػػذ  اي    ػػػػد  ػػػػدؿ بةػػػػل ا   ػػػػار أ مػػػػاط ايش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ  لػػػػ ف م خف ػػػػد  ػػػػداً ل م خف ػػػػدل م رسػػػػطد
ايثا ر ػػػػػػد لدر ػػػػػػد م رسػػػػػػطدل رذػػػػػػاف  ػػػػػػ  م دمػػػػػػد أ مػػػػػػاط ايش ػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػ  )ايش ػػػػػػؼ  ػػػػػػد طةلػػػػػػد ايمرحةػػػػػػد 

(ل ردر ػػػػػػػػػد ا   ػػػػػػػػػار م رسػػػػػػػػػطدل ررزف  سػػػػػػػػػل  3.39ايمم ةذػػػػػػػػػات(ل ح ػػػػػػػػػث لةػػػػػػػػػة ايم رسػػػػػػػػػط ايحسػػػػػػػػػال  )
(ل ر ر ػػػػػػع ايلاحثػػػػػػػد اػػػػػػذ  اي    ػػػػػػػد إيػػػػػػػل أف طةلػػػػػػد ايمرحةػػػػػػػد ايثا ر ػػػػػػػد  مػػػػػػررف لمرحةػػػػػػػد بمر ػػػػػػػد 67.8%)

رير  ػػػػػػد راي فسػػػػػػ دل راي ػػػػػػ   ػػػػػػد  سػػػػػػقـ  ػػػػػػ  ا   ػػػػػػار مظػػػػػػاار ايسػػػػػػةرؾ   سػػػػػػـ لايشد ػػػػػػد مػػػػػػف اي غ ػػػػػػرات ايف ز 
ايشػػػػػدرا    ػػػػػد ايمم ةذػػػػػات ايخا ػػػػػد لايمدرسػػػػػد رأ  ػػػػػًا مم ةذػػػػػات زمالئقػػػػػـ رمم ةذػػػػػات مدرسػػػػػ قـل ر ز ػػػػػد 

(ل ردر ػػػػػد ا   ػػػػػار 2.99مػػػػػف  مػػػػػرداـ. ر ػػػػػا   ػػػػػ  ايمر لػػػػػد ايثا  ػػػػػد )ايش ػػػػػؼ ايرمػػػػػز ( لم رسػػػػػط حسػػػػػال  )
طةلػػػػػد ايمرحةػػػػػد ايثا ر ػػػػػد  إيػػػػػل م ػػػػػؿايلاحثػػػػػد اػػػػػذ  اي    ػػػػػد  (ل ر شػػػػػزر%59.80م رسػػػػػطدل ررزف  سػػػػػل  )

ممارسػػػػػػػد اػػػػػػػذا اي ػػػػػػػرع مػػػػػػػف ايش ػػػػػػػؼ ذ سػػػػػػػةرب يفػػػػػػػرض ايػػػػػػػرأ  بةػػػػػػػل اآلخػػػػػػػر ف لػػػػػػػاي رةل ذػػػػػػػذيؾ  مارسػػػػػػػ  ي
ايمدرسػػػػػرف ذ سػػػػػةرب مػػػػػف اسػػػػػاي ب اي ػػػػػلط داخػػػػػؿ اي ػػػػػؼ رخ ر ػػػػػًا لشػػػػػد  ػػػػػدرر  ػػػػػرار م ػػػػػع اي ػػػػػرب 

(ل ردر ػػػػػد 2.92ايم رسػػػػػط ايحسػػػػػال  ) )ايش ػػػػػؼ اي  سػػػػػ ( ايمر لػػػػػد ايثايثػػػػػدل ح ػػػػػث لةػػػػػةرأخػػػػػذ لايمػػػػػدراس. 
(ل ر شػػػػػػزر ايلاحثػػػػػػد ا   ػػػػػػار اػػػػػػذا اي ػػػػػػرع مػػػػػػف أ ػػػػػػراع ايش ػػػػػػؼ %58.47ا   ػػػػػػار م رسػػػػػػطدل ررزف  سػػػػػػل  )

داخػػػػؿ ايمػػػػدارس رخ ر ػػػػًا   مػػػػا   شةػػػػؽ لم ػػػػاادة أ ػػػػالـ اي ػػػػ س راي ػػػػرر اىلاح ػػػػد إيػػػػل ا شػػػػداـ اير الػػػػد 
ي ػػػػ   د شػػػػ  إيػػػػل مشر ػػػػد  فا ػػػػ ؿ أذثػػػػر ا سػػػػر د رايمدرسػػػػ د رذػػػػذيؾ اي غ ػػػػرات ايطارئػػػػد  ػػػػ  اػػػػذ  ايمرحةػػػػد ا

بػػػػػف مر ػػػػػرع اي ػػػػػ س. ر ػػػػػا  )ايش ػػػػػؼ ايةفظػػػػػ (  ػػػػػ  ايمر لػػػػػد ايرالشػػػػػدل ح ػػػػػث لةػػػػػة ايم رسػػػػػط ايحسػػػػػال  
ر فسػػػػػػػر ايلاحثػػػػػػػد اػػػػػػػذ  اي    ػػػػػػػد ل ةػػػػػػػد  .(%53.72(ل ردر ػػػػػػػد ا   ػػػػػػػار م رسػػػػػػػطدل ررزف  سػػػػػػػل  )2.69)

اي ػػػػدرة  ربػػػػدـشامػػػػؿ مػػػػع ايطةلػػػػد  ر اسػػػػاي ب  رلر ػػػػد يػػػػد قـ ية ااي را ػػػػؿ لػػػػ ف ايمشةمػػػػ ف رايطةلػػػػدل ربػػػػدـ  ػػػػر 
بةػػػػل حػػػػؿ م ػػػػذالت ايطةلػػػػد داخػػػػؿ ايمدرسػػػػد لحػػػػـز رلطر  ػػػػد باديػػػػد ممػػػػا  ػػػػد ع ايطةلػػػػد يممارسػػػػد سػػػػةرؾ 

 ػػػػػػ    )ايش ػػػػػػؼ اي سػػػػػػد (  ػػػػػػ  ايمر لػػػػػػد ا خ ػػػػػػرةل ح ػػػػػػث لةػػػػػػة ايم رسػػػػػػط ايحسػػػػػػال  ثػػػػػػـ  ايش ػػػػػػؼ ايةفظػػػػػػ .
 .(49.90%ل ررزف  سل  )م خف د(ل ردر د ا   ار 2.50)

  اي    ػػػػد إيػػػػل ذثػػػػرة حػػػػاالت اي ػػػػراع لػػػػ ف ايطةلػػػػد  ػػػػ  ايمرحةػػػػد ايثا ر ػػػػد ر ػػػػدة ر شػػػػزر ايلاحثػػػػد اػػػػذ 
 ز ػػػػد مػػػػف ممارسػػػػد سػػػػةرؾ ايش ػػػػؼ اي سػػػػد  يػػػػد قـل ذػػػػذيؾ اب لػػػػار لشػػػػض ايمدرسػػػػ ف اي ػػػػ  ايم ا سػػػػد يػػػػد قـ 

ـ سػػػػػةرؾ ايطةلػػػػػد ر ػػػػػد شقـ  حػػػػػر ز ػػػػػادة اي ح ػػػػػ ؿ راالا مػػػػػاـ  أف ايش ػػػػػؼ اي سػػػػػد  أسػػػػػةرب  رلػػػػػر  سػػػػػة ـ   ػػػػػر 
 اي سد . خر ًا مف ايش اب 

ا   ػػػػػار ظػػػػػاارة ايش ػػػػػؼ  ايلاحثػػػػػد  ػػػػػد رب ػػػػػد م ار ػػػػػد   ػػػػػائج ايدراسػػػػػد ايحاي ػػػػػد مػػػػػع ايدراسػػػػػات ايسػػػػػال د 
(ل 2001) ػػػػػػػد ؽل ر(ل 2005)بػػػػػػػزل ر(ل 2006ايمدرسػػػػػػػ   ػػػػػػػ  ذػػػػػػػؿ مػػػػػػػف ايدراسػػػػػػػات اآل  ػػػػػػػد: )ل ق ػػػػػػػررال 

(  ,2000Loche)ر (ل2009)ايغامػػػػػػػػػػػػػػػػػد ل ر(ل 2004)ايل ػػػػػػػػػػػػػػػػػر ل ر(ل 2007)ايل مػػػػػػػػػػػػػػػػػ ل ر

(2008Hemphill,،) (ٚGuillotte, 1990)ل ذ  ايدراسػػػػػػػاتاػػػػػػػ . ر ػػػػػػػد ا ف ػػػػػػػت ايدراسػػػػػػػد ايحاي ػػػػػػػد مػػػػػػػع
يذػػػػػف ر ػػػػػرد اي ػػػػػل  لػػػػػ ف ايدراسػػػػػد ايحاي ػػػػػد رايدراسػػػػػات ايسػػػػػال د ال   فػػػػػ  اخ ال قػػػػػا بػػػػػف سػػػػػال ا قا  ػػػػػ  أذثػػػػػر ر 

 . اذ  ايدراسدأ راع ايش ؼ   ربًا رايذ  ار ايش ؼ  د ايمم ةذات    
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المدرس  لد  ط بة المرح ة الثانوية مف وجيػة مف المسؤوؿ عف ان شار ظاىرة الينؼ . 2
 نظرىـ؟

 الػػػػات أ ػػػػراد ب  ػػػػد ايدراسػػػػد مػػػػف ايطةلػػػػد ر  ػػػػًا آلرائقػػػػـ حػػػػرؿ إايسػػػػؤاؿل اسػػػػ طةشت اػػػػذا يإ الػػػػد بػػػػف 
سػػػػػػػلت اي ذػػػػػػػرارات راي سػػػػػػػب ايمئر ػػػػػػػد ا  ػػػػػػػخاص ايمسػػػػػػػؤري ف بػػػػػػػف ا   ػػػػػػػار ظػػػػػػػاارة ايش ػػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػػ ل رحس 

 (.11ي درؿ )ى الا قـل ر ا ت اي  ائج ذما ار مر      ا
 

 ٌألّقبٓ اٌَّؤ١ٌٚٓ ػٓ أزْبه  ( اٌزىواهاد ٚإٌَجخ اٌّئ٠ٛخ11علٚي )

 اٌّلهٍٟ فٟ ِؾبفظزٟ كِْك ٚاٌالمل١خ ِٓ ٚعٙخ ٔظو أفواك ػ١ٕخ اٌلاهٍخ   ظب٘وح اٌؼٕف

 اٌؼجبهاد اٌولُ

 اٌزىواهاد ٚإٌَجخ اٌّئ٠ٛخ

 أثلاً  أؽ١بٔبً  كائّبً 

 % د % د % د

 29 190 26.8 176 44.2 290 ٛبٌت  .1

 18.1 119 47.3 310 34.6 227 اٌّٛعٗ  .2

 19.4 127 49.4 324 31.3 205 اٌّٛظف  .3

 31.6 207 42.1 276 26.4 173 اٌّؼٍُ  .4

 49.7 326 35.5 233 14.8 97 أّقبٓ ِٓ فبهط اٌّلهٍخ  .5

 40.2 264 46.5 305 13.3 87 اٌّل٠و  .6
          

 ر   إ الات أ راد ب  د ايدراسد مػف ايطةلػد ر  ػًا آلرائقػـ  ( ايذ 11     مف اس شراض ل ا ات اي درؿ )
  ا  ا  خاص ايمسؤري ف بف ا   ار ظاارة ايش ؼ ايمدرس  أف اي سلد ا بةل اي   سػ ةقا ايطةلػد يأل ػخاص 

%(ل  لشقػػػػا )ايمر ػػػػ ( ل سػػػػلد 44.2يش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ  ل ػػػػذؿ دائػػػػـ  شة ػػػػت لػػػػػ)ايطايب( ل سػػػػلد )بػػػػف اايمسػػػػؤري ف 
%(ل 26.4%(ل ذما  ا  )ايمشةـ(     ايمر لد ايرالشد ل سلد )31.3 ا  )ايمرظؼ(لرل سلد ) %(ل ل  ما34.6)

%(. 13.3(ل ي     )ايمد ر(    ايمر لػد ا خ ػرةل ل سػلد )%14.8)  سلدل  لشقا )أ خاص مف خارج ايمدرسد(ل
 شة ػت   ػد قـ )أح ا ػًا( يش ؼ  ػ  مدارسػبف اأما اي سلد ا بةل اي   أذد بة قا ايطةلد    ا  خاص ايمسؤري ف 

 سػػػلد ل(ل ثػػـ  ػػا  )ايمػػػد ر(  ػػ  ايمر لػػد ايثايثػػد 47.3%(ل  لشقػػا )ايمر ػػػ (  سػػلد )%49.4لػػػ)ايمرظؼ(  سػػلد )
(ل  لشقػػا )أ ػػخاص مػػف خػػارج ايمدرسػػد( %35.5 سػػلد )ل(ل ل  مػػا  ػػا  )ايمشةػػـ(  ػػ  ايمر لػػد ايرالشػػدل 46.5%)
ر ػػػرس   (.%26.8 سػػػلد )ل ػػػرة مػػػف ح ػػػث  سػػػلل  لػػػايش ؼ (ل ي ػػػ    )ايطايػػػب(  ػػػ  ايمر لػػػد ا خ35.5% سػػػلد )ل

 دايلاحثد أف ر رد ايطةلػد ذمسػلب رئ سػ  ال   ػار ظػاارة ايش ػؼ ايمدرسػ      ػد م ط  ػد يرا ػع ايح ػاة  ػ  سػرر 
رخ ر ًا لشد  درر  ا رف م ع اي رب    ايمػدارسل ر شػزر ذيػؾ إيػل طل شػد ايمرحةػد ايشمر ػد اي ػ   مػر لقػا 

لم مربد مف اي غ رات اي سم د رايش ة د راي فس دل ح ث  ش  ػد أ ةػب ايطةلػد أف ممارسػ قـ ايطةلدل راي      ؼ 
يسػػةرؾ ايش ػػؼ اػػر  ػػرع مػػف إثلػػات ايػػذاتل رد ػػاع بػػف ح ػػر قـ. ذمػػا   فػػؽ اػػذ  اي    ػػد مػػع مػػا  ػػا   ػػ  اىطػػار 

رامػػؿ ايمدرسػػ دل اي ظػػر  ح ػػث   ػػ رؾ برامػػؿ بد ػػدة  ػػ  ا   ػػار ايش ػػؼ لػػ ف ايطةلػػد م قػػا )ايشرامػػؿ ا سػػر دل ايش
 رسائؿ اىبالـل  مابد اير اؽل ايشرامؿ ايذا  د(. 
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أفػػػراد عينػػػة مػػػا اليوامػػػؿ ال ػػػ   ػػػؤدي إلػػػ   فشػػػ  ظػػػاىرة  الينػػػؼ المدرسػػػ  لػػػد  . 3
 ؟ودرجة ان شارىا مف وجية نظر الط بة ط بة المرح ة الثانويةالدراسة مف 

سػػػػػػطات ايحسػػػػػػال دل راال حرا ػػػػػػات يإ الػػػػػػد بػػػػػػف اػػػػػػذا ايسػػػػػػؤاؿ  ػػػػػػـ حسػػػػػػاب اي سػػػػػػب ايمئر ػػػػػػدل رايم ر      
اي  ػػػػػػػائج اي ػػػػػػػ  ( 12اي ػػػػػػػدرؿ )شػػػػػػػرض ر  .ب  ػػػػػػػد ايدراسػػػػػػػد بػػػػػػػف ذػػػػػػػؿ م ػػػػػػػاؿأ ػػػػػػػراد ايمش ار ػػػػػػػدل ى الػػػػػػػات 

 .ب  د ايدراسد    ذؿ م اؿأ راد ظقرت يدس 
 ال    ؤدي إل  وقوع الينؼ المدرس  اليوامؿ حوؿ  مف ط بة المرح ة الثانوية الدراسة ةعينأفراد : إجابات  12جدوؿ  

 الػػيػػػػػػػػػبارات اٌّغبي
 اٌّٛافمخٌلهعخ إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ  

 اٌّزٍٜٛ

 اٌؾَبثٟ

 االٔؾواف

 اٌّؼ١بهٞ

 اٌٛىْ

 إٌَجٟ

 رور١ت

 اإلعبثخ
 ِٛافك

 ثْلح
 ِٛافك

ِٛافك إٌٝ 

 ِب ؽل

 غ١و

 ِٛافك

غ١و 

 ِٛافك

 ثْلح

  الطالب مف
 المي ـ  جاه

 2 60.8 1.32 3.04 14.9 21.2 28.2 16.3 19.4 ال١ِناٍزقلاَ ثؼ٘ اإلكاهاد اٌْلح اٌيائلح فٟ ِؾبٍجخ اٌز

 4 58 1.22 2.90 14.6 24.5 28 21.5 11.3 إٍبءح اٌّؼبٍِخ ِٓ لجً اٌّؼ١ٍّٓ ١ٌٍَطوح ػٍٝ اٌز١ٍّن

 5 48.2 1.23 2.41 29.7 27.6 20.6 16.6 5.5 ٌغٛء اٌّله١ٍٓ ٌٍؼمبة اٌجلٟٔ

 6 41.2 1.19 2.06 44.7 23.5 17.5 10.1 4.3 وضوح اٌٚغٛٛ إٌف١َخ ٚاٌّله١ٍخ ػٍٝ اٌزال١ِن

 3 59 1.29 2.95 18.4 16.6 30.2 21 13.7 ٙؼف ١٘جخ ثؼ٘ اٌّله١ٍٓ فٟ ٔظو اٌطٍجخ

 1 68.6 1.31 3.43 11.4 12 25.8 23.6 27.1 اٌزفولخ فٟ اٌّؼبٍِخ ث١ٓ اٌطٍجخ ِٓ لجً اٌّؼ١ٍّٓ

  55.97 0.05 2.80 22.28 20.94 25.05 18.18 13.55 اٌّزٍٜٛ اٌؾَبثٟ ِٚزٍٜٛ إٌَت

بيف الط بة 
 أٔفَُٙ

 1 77.4 1.25 3.87 7.9 6.9 17.2 26.4 41.6 ِظٙوٞ اٌغَلٞ )إٌَّخ، اٌمٖو، إٌؾبفخ، اٌٍْٛ(

 2 66.6 1.31 3.33 10.7 18 23.3 23.6 24.4 َِزٜٛ رؾ١ٍٖٟ )اٌىًَ(

 4 63.2 1.27 3.16 11.3 19.8 30 19.2 19.7 أِواٗ أػبٟٔ ِٕٙب أٚ إػبلخ عَل٠خ أػبٟٔ ِٕٙب

 6 60.8 1.28 3.04 13.9 20.7 29.6 18.9 16.9 ِْىٍخ فٟ ِقبهط ثؼ٘ اٌؾوٚف

 3 66.4 1.22 3.32 9 15.9 29.6 24.8 20.7 إٍٍٛثٟ فٟ اٌزؾلس

 7 50.8 1.33 2.54 30.9 19.4 25.2 14.3 10.2 أفن اٌضأه ٚاالٔزمبَ ِٓ ّقٔ لبَ ثئ٠نائٟ

 5 62.2 1.2 3.11 10.5 20.4 32 21.6 15.4 ت آفو أ٘زُ ألِوِٖؾبٌٚزٟ اٌلفبع ػٓ ٛبٌ

  63.91 0.05 3.20 13.46 17.31 26.71 21.26 21.27 اٌّزٍٜٛ اٌؾَبثٟ ِٚزٍٜٛ إٌَت

 المدرس مف
 الطالب  جاه

 3 68.8 1.22 3.44 7.9 14.3 28 25.3 24.4 اٌْغت كافً اٌؾٖخ

 4 66.6 1.32 3.33 12.8 13.4 25.8 24.2 23.8 ٌُ أؽٚو اٌٛظ١فخ

 1 73.6 1.3 3.68 9 9.1 24.4 20.3 37.2 رأفوٞ ػٓ اٌلهًٚ

 2 69 1.28 3.45 9 15.7 23.5 24.5 27.3 غ١بثٟ اٌَّزّو

 5 66 1.33 3.30 11.7 16.8 27.1 18.9 25.5 ؽٚٛه اٌّؼٍُ ٌٍّلهٍخ ػٖجٟ اٌّياط

 7 62.2 1.28 3.11 12.3 21.5 26.7 21.6 17.8 اػزلاء أّقبٓ ػٍٝ اٌّؼٍُ ِٓ فبهط اٌّلهٍخ

 6 63.6 1.35 3.18 14.2 19.7 21.6 23.2 21.3 ػلَ رفُٙ اٌّؼٍُ ٌَجت اٌؼٕف ػٕل اٌطبٌت

 8 57 1.29 2.85 20.1 17.8 32.5 15.9 13.7 ٙؼف اٌؼاللخ ث١ٓ اٌّؼٍُ ٚاٌطبٌت

  65.85 0.04 3.29 12.13 16.04 26.22 21.74 23.88 اٌّزٍٜٛ اٌؾَبثٟ ِٚزٍٜٛ إٌَت

ع     
 المم   ات

 3 63 1.23 3.15 12.3 14.9 34.8 21.2 16.8 فملاْ اٌز١ٍّن للهرٗ ػٍٝ ا١ٌَطوح ػٍٝ أػٖبثٗ

 2 67 1.3 3.35 11.6 14.8 24.5 25.3 23.8 ؽبعخ اٌز١ٍّن إٌٝ ٌفذ االٔزجبٖ إ١ٌٗ

 1 68.2 1.28 3.41 11 10.8 30.2 22.1 25.9 ػلَ رّىٓ اٌطبٌت ِٓ رؾم١ك ؽبع١برٗ

 66.07 0.036 3.30 11.63 13.50 29.83 22.87 22.17 ّزٍٜٛ اٌؾَبثٟ ِٚزٍٜٛ إٌَتاٌ
 

 62.95 0.01 3.15 14.88 16.95 26.95 21.01 20.22 ل مجالت   ؿ اٌّزٍٜٛ اٌؾَبثٟ ِٚزٍٜٛ إٌَت
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  :( ايػػػػػػذ  12ل حة ػػػػػػؿ مح ر ػػػػػػات اي ػػػػػػدرؿ ) مػػػػػػف الطالػػػػػػب  جػػػػػػاه المػػػػػػدرس:المجػػػػػػاؿ األوؿ
 ػػػػػد ايدراسػػػػػد ر  ػػػػػًا آلرائقػػػػػـ حػػػػػرؿ برامػػػػػؿ ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ  مػػػػػف ايطايػػػػػب   ػػػػػا   ر ػػػػػ  إ الػػػػػات أ ػػػػػراد ب 

ل  لػػػػ ف أف اي سػػػػلد ايمئر ػػػػد يةش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ  ذذػػػػؿ مػػػػف ايطايػػػػب   ػػػػا  ايمػػػػدرس ايسػػػػ د  ػػػػ  ايم ػػػػاؿ ا رؿ
%(ل )مرا ػػػػػػػػؽ إيػػػػػػػػل حػػػػػػػػد مػػػػػػػػا( 18.18(ل ريػػػػػػػػػ)مرا ؽ(ل )13.55%ايمػػػػػػػػدرس  ػػػػػػػػا ت يػػػػػػػػػ)مرا ؽ ل ػػػػػػػػدة( )

%(ل ر)يغ ػػػػػػػػػػػػػر مرا ػػػػػػػػػػػػػؽ ل ػػػػػػػػػػػػػدة( 20.94 ػػػػػػػػػػػػػر مرا ػػػػػػػػػػػػػؽ( )(ل ذمػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػا ت اي سػػػػػػػػػػػػػلد )يغ%25.05)
%(. 55.97ل رلػػػػػػػػػػرزف  سػػػػػػػػػػل  )(2.8) ذذػػػػػػػػػػؿ لةػػػػػػػػػػة تيةشلػػػػػػػػػػارا حسػػػػػػػػػػال ايم رسػػػػػػػػػػط %(. رأف اي22.28)

رمػػػػػف خػػػػػالؿ اي  ػػػػػائج   لػػػػػ ف ر ػػػػػرد ايشرامػػػػػؿ ايمؤد ػػػػػد إيػػػػػل  ف ػػػػػ  ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ  مػػػػػف ايطايػػػػػب   ػػػػػا  
 : اآل  د ايمدرس لدر د م رسطد. ذما   ل ف مف اي درؿ ايسالؽ ذذر  اي  ائج

  اي فر ػػػػػد  ػػػػػػ  اػػػػػػ  مػػػػػف ايطايػػػػػب   ػػػػػػا  ايمػػػػػدرس إف أذثػػػػػر ايشرامػػػػػؿ اي ػػػػػػ   ػػػػػؤد  إيػػػػػػل ر ػػػػػرع ايش ػػػػػػؼ(
م رسػػػػػػػط إذ ح ػػػػػػةت اػػػػػػذ  ايشلػػػػػػارة بةػػػػػػل اي ر  ػػػػػػب ا رؿ لايمشامةػػػػػػد لػػػػػػ ف ايطةلػػػػػػد مػػػػػػف  لػػػػػػؿ ايمشةمػػػػػػ ف( 

ل ر)مرا ػػػػػػؽ( لةغػػػػػػت )مرا ػػػػػػؽ ل ػػػػػػدة(ل أ  أف  سػػػػػػلد (%68.6لػػػػػػرزف  سػػػػػػل  )ر (ل 3.43) م ػػػػػػدار  حسػػػػػػال 
 (ل را   سلد م خف د.35.7%)
   مػػػػف ايطايػػػػب   ػػػػا  ايمػػػػدرس  ػػػػا   ػػػػ  ايمر لػػػػد ايثا  ػػػػد لػػػػ ف ايشرامػػػػؿ اي ػػػػ   ػػػػؤد  إيػػػػل ر ػػػػرع ايش ػػػػؼ

  ػػػػػػػػدر  م رسػػػػػػػػط حسػػػػػػػػال ل)اسػػػػػػػػ خداـ لشػػػػػػػػض اىدارات اي ػػػػػػػػدة ايزائػػػػػػػػدة  ػػػػػػػػ  محاسػػػػػػػػلد اي الم ػػػػػػػػذ( بلػػػػػػػػارة 
 ل را   سلد مر فشد.(%60.8لرزف  سل  )ر (ل 1.32(ل رلا حراؼ مش ار   در  )3.04)
  : ( ايػػػػػػذ   ر ػػػػػػ  12ل حة ػػػػػػؿ مح ر ػػػػػػات اي ػػػػػػدرؿ ) بػػػػػػيف الط بػػػػػػة أنفسػػػػػػيـ:المجػػػػػػاؿ الثػػػػػػان

ر  ػػػػػػًا آلرائقػػػػػػـ حػػػػػػرؿ برامػػػػػػؿ ايش ػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػ  لػػػػػػ ف ايطةلػػػػػػد  ايطةلػػػػػػدإ الػػػػػػات أ ػػػػػػراد ب  ػػػػػػد ايدراسػػػػػػد مػػػػػػف 
ل  لػػػػ ف اي سػػػػلد ايمئر ػػػػد يةش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ  لػػػػ ف ايطةلػػػػد ذذػػػػؿل  ػػػػا ت ايػػػػراردة  ػػػػ  ايم ػػػػاؿ ايثػػػػا   أ فسػػػػقـ

%(ل ذمػػػػػػػا 26.71%(ل )مرا ػػػػػػػؽ إيػػػػػػػل حػػػػػػػد مػػػػػػػا( )21.26%(ل ريػػػػػػػػ)مرا ؽ( )21.27دة( )يػػػػػػػػ)مرا ؽ ل ػػػػػػػ
%(. رمػػػػػػػػف خػػػػػػػػالؿ 13.46%(ل ر)يغ ػػػػػػػػر مرا ػػػػػػػػؽ ل ػػػػػػػػدة( )17.31 ػػػػػػػػا ت اي سػػػػػػػػلد يػػػػػػػػػ)  ر مرا ػػػػػػػػؽ( )

اي  ػػػػائج   لػػػػ ف أف ايشرامػػػػؿ ايمؤد ػػػػد يةش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ  لػػػػ ف ايطةلػػػػد  ػػػػا ت لدر ػػػػد م رسػػػػطدل ذمػػػػا   ػػػػ ر 
(ل 3.20ي م ػػػػػػػع ايشلػػػػػػػارات ايػػػػػػػراردة  ػػػػػػػ  اػػػػػػػذا ايم ػػػػػػػاؿ رايلايغػػػػػػػد )إيػػػػػػػل ذيػػػػػػػؾ   مػػػػػػػد ايم رسػػػػػػػط ايحسػػػػػػػال  

يػػػػػػػػـ  را  ػػػػػػػػرا  طةلػػػػػػػػد ايمرحةػػػػػػػػد ايثا ر ػػػػػػػػد %(ل أ  أف أ ػػػػػػػػراد ب  ػػػػػػػػد ايدراسػػػػػػػػد مػػػػػػػػف63.91رلػػػػػػػػرزف  سػػػػػػػػل  )
إذ يػػػػػـ  لةػػػػػة  دايطةلػػػػػ ػػػػػ    لػػػػػ ف  ايشرامػػػػػؿ اي ػػػػػ   ػػػػػؤد  إيػػػػػل ر ػػػػػرع ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ لاى مػػػػػاع بةػػػػػل أف 

%(ل  ػػػػػػ  حػػػػػػ ف لةغػػػػػػت  سػػػػػػلد )  ػػػػػػر مرا ػػػػػػؽ( ر)  ػػػػػػر 42.53 سػػػػػػلد )مرا ػػػػػػؽ( ر)مرا ػػػػػػؽ  ػػػػػػدًا( سػػػػػػرس )
 :%(ل ذما   ل ف مف اي درؿ ايسالؽ ذذر  اي  ائج اآل  د30.77مرا ؽ ل دة( )

  ايمظقػػػػػػػر )اػػػػػػػر ل لػػػػػػػ ف ايطةلػػػػػػػد لدر ػػػػػػػد مر فشػػػػػػػد إف أذثػػػػػػػر ايشرامػػػػػػػؿ اي ػػػػػػػ   ػػػػػػػؤد  إيػػػػػػػل ر ػػػػػػػرع ايش ػػػػػػػؼ
(ل 3.87) م ػػػػػػػػدار  م رسػػػػػػػػط حسػػػػػػػػال إذ ح ػػػػػػػػؿ بةػػػػػػػػل اي ر  ػػػػػػػػب ا رؿ ل (اي  ػػػػػػػػريسػػػػػػػػم دل اي سػػػػػػػػد  ذا

 ل را   سلد مر فشد.(%77.4لرزف  سل  )ر 
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  لػػػػػػ ف  أف ايشرامػػػػػػؿ ايمؤد ػػػػػػد إيػػػػػػل ر ػػػػػػرع ايش ػػػػػػؼب  ػػػػػػد ايدراسػػػػػػد مػػػػػػف ايطةلػػػػػػد أ ػػػػػػراد إ الػػػػػػات  أر ػػػػػػحت
سػػػػػػػػةرل   ػػػػػػػػ  ا  ل ر ايمػػػػػػػػ خفض  ح ػػػػػػػػ ؿايمسػػػػػػػػ رس )ايطةلػػػػػػػػد  ػػػػػػػػا ت لدر ػػػػػػػػد م رسػػػػػػػػطدل راػػػػػػػػ  بلػػػػػػػػارات 

با ػػػػد  سػػػػد د أبػػػػا   م قػػػػار  لاي حػػػػدث محػػػػاري   ايػػػػد اع بػػػػف ر  لؼم ػػػػذةد  ػػػػ  مخػػػػارج لشػػػػض ايحػػػػرر ل ر ا 
رذيػػػػػؾ ل ر ػػػػػد  ػػػػػدر ت اػػػػػذ  ايشرامػػػػػؿ مػػػػػف ايمر لػػػػػد ايثا  ػػػػػد رح ػػػػػل ايسادسػػػػػدل ( طايػػػػػب آخػػػػػر أاػػػػػ ـ  مػػػػػر 

%(ل 60.8 رارحػػػػػػػت لػػػػػػػ ف ) دف  سػػػػػػػل از لػػػػػػػ ر ر  (ل3.33)(ل ر3.04حسػػػػػػػال د  رارحػػػػػػػت لػػػػػػػ ف ) اتلم رسػػػػػػػط
 .(%66.6)ر
   لػػػػ ف   ػػػػد إيػػػػل ر ػػػػرع ايش ػػػػؼايشرامػػػػؿ ايمؤدأحػػػػد أف ب  ػػػػد ايدراسػػػػد مػػػػف ايطةلػػػػد أ ػػػػراد أظقػػػػرت إ الػػػػات

ل ر ػػػػد  ػػػػا   ػػػػ  اي ر  ػػػػب (أخػػػػذ ايثػػػػ ر راال   ػػػػاـ مػػػػف  ػػػػخص  ػػػػاـ لل ػػػػذائ اػػػػر ) لدر ػػػػد م خف ػػػػدل ايطةلػػػػد
 .(%50.8(ل ررزف  س ل  )2.54ر  )ا دحسال  ملم رسط ايسالع را خ رل 

  :ايػػػػذ   ر ػػػػ   (ل12)ل  ػػػػت   ػػػػائج اي ػػػػدرؿ  مػػػػف المػػػػدرس  جػػػػاه الطالػػػػب:المجػػػػاؿ الثالػػػػث
ايش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ   ايشرامػػػػؿ اي ػػػػ   ػػػػؤد  إيػػػػل ر  ػػػػًا آلرائقػػػػـ حػػػػرؿ ايطةلػػػػدب  ػػػػد ايدراسػػػػد مػػػػف إ الػػػػات أ ػػػػراد 

ذذػػػػػػؿل أف اي سػػػػػػلد ايمئر ػػػػػػد يةش ػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػ  ذذػػػػػػؿ مػػػػػػف ايمػػػػػػدرس   ػػػػػػا   مػػػػػػف ايمػػػػػػدرس   ػػػػػػا  ايطايػػػػػػب
%(ل ريػػػػػػ )مرا ػػػػػؽ إيػػػػل حػػػػػد مػػػػػا( 21.74%( ريػػػػػػ )مرا ػػػػؽ( )23.88ايطايػػػػبل  ػػػػػا ت يػػػػػػ )مرا ػػػػؽ ل ػػػػػدة( )

%(ل ريػػػػػػػػػػػػ )  ػػػػػػػػػر مرا ػػػػػػػػػؽ ل ػػػػػػػػػدة( 16.04اي سػػػػػػػػػلد يػػػػػػػػػػ )  ػػػػػػػػػر مرا ػػػػػػػػػؽ( )%(ل ذمػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػا ت 26.22)
%(. ر سػػػػػػ   ج مػػػػػػف م رسػػػػػػط إ الػػػػػػات أ ػػػػػػراد ب  ػػػػػػد ايدراسػػػػػػد مػػػػػػف طةلػػػػػػد ايمرحةػػػػػػد ايثا ر ػػػػػػد ر  ػػػػػػًا 12.13)

حػػػػػرؿ ايشرامػػػػػؿ ايمؤد ػػػػػد إيػػػػػل  ف ػػػػػ  ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ  مػػػػػف ايمػػػػػدرس   ػػػػػا  ايطايػػػػػب ذذػػػػػؿ ر ػػػػػرد  ـآلرائقػػػػػ
(ل رلػػػػػرزف  سػػػػػل  3.29 رسػػػػػط ايحسػػػػػال  يةشلػػػػػارات ذذػػػػػؿ لةػػػػػة )اػػػػػذ  ايشرامػػػػػؿ لدر ػػػػػد م رسػػػػػطدل إذ إف ايم

ايشرامػػػػػؿ اي ػػػػػ   ػػػػػؤد  %(. راػػػػػذا  ش ػػػػػ  أف ايشػػػػػدد ا ذلػػػػػر مػػػػػف أ ػػػػػراد ب  ػػػػػد ايدراسػػػػػد  شػػػػػدرف أف 65.85)
ل ذمػػػػا   لػػػػ ف مػػػػف اي ػػػػدرؿ ايسػػػػالؽ ذذػػػػر  مػػػػف ايمػػػػدرس   ػػػػا  ايطايػػػػب ػػػػ    إيػػػػل ر ػػػػرع ايش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ  

 اي  ائج اآل  د:
  ل مػػػػػف ايمػػػػػدرس   ػػػػػا  ايطايػػػػػب أذثػػػػػر ايشرامػػػػػؿ ايمؤد ػػػػػد إيػػػػػل ر ػػػػػرع ايش ػػػػػؼ أظقػػػػػرت   ػػػػػائج ايدراسػػػػػد أف

  ػػػػد ح ػػػػةت ايشلار ػػػػاف بةػػػػل ايمرا ػػػػب ايثالثػػػػد ا ريػػػػلل  ايغ ػػػػاب ايمسػػػػ مر(ل ر بػػػػف ايػػػػدررساي ػػػػ خر )اػػػػر 
 ت(ل بةػػػػػػػػػػل اي ػػػػػػػػػػراي ل رلػػػػػػػػػػاي ظر إيػػػػػػػػػػل ايشلػػػػػػػػػػارا3.44(ل )3.45)(ل 3.68) م ػػػػػػػػػػدار  م رسػػػػػػػػػػط حسػػػػػػػػػػال ل

ايغ ػػػػػػاب ل ر بػػػػػػف ايػػػػػػدررساسػػػػػػد  ػػػػػػد ا ف ػػػػػػت بةػػػػػػل أف )اي ػػػػػػ خر    ػػػػػػ  أف  سػػػػػػلد مر فشػػػػػػد مػػػػػػف ب  ػػػػػػد ايدر 
( مػػػػػف ايشرامػػػػػؿ ايمؤد ػػػػػد إيػػػػػل  ف ػػػػػ  ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ  مػػػػػف ايمػػػػػدرس   ػػػػػا  ايطايػػػػػبل إذ لةغػػػػػت ايمسػػػػػ مر

 %(ل لحسب إ الات ب  د ايدراسد مف ايطةلد.50 سلد )مرا ؽ ل دة( ر)مرا ؽ( )أذثر مف 
  مػػػػػػف  رامػػػػػػؿ ايمؤد ػػػػػػد إيػػػػػػل ر ػػػػػػرع ايش ػػػػػػؼأف ايشب  ػػػػػػد ايدراسػػػػػػد مػػػػػػف ايطةلػػػػػػد أ ػػػػػػراد إ الػػػػػػات  أر ػػػػػػحت

ل يػػػػـ أح ػػػػر ايرظ فػػػػد ل)اي ػػػػغب داخػػػػؿ ايح ػػػػدايمػػػػدرس   ػػػػا  ايطايػػػػب لدر ػػػػد م رسػػػػطدل اػػػػ  بلػػػػارات 
اب ػػػػػدا  ل ر بػػػػػدـ  فقػػػػػـ ايمشةػػػػػـ يسػػػػػلب ايش ػػػػػؼ ب ػػػػػد ايطايػػػػػبل ر ح ػػػػػرر ايمشةػػػػػـ يةمدرسػػػػػد ب ػػػػػل  ايمػػػػػزاج

ل إذ  ػػػػا ت  ػػػػػ   (  ػػػػػشؼ ايشال ػػػػد لػػػػ ف ايمشةػػػػـ رايطايػػػػبل ر أ ػػػػخاص بةػػػػل ايمشةػػػػـ مػػػػف خػػػػارج ايمدرسػػػػد
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(ل 3.11(ل )3.18(ل )3.30) (ل3.33ا )راا ػػػػػػػػػػػدات حسػػػػػػػػػػػال د مرذيػػػػػػػػػػػؾ لم رسػػػػػػػػػػػطايمرا ػػػػػػػػػػػب ا خ ػػػػػػػػػػػرةل 
%( بةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل 57%(ل )62.2%(ل )63.6%(ل )66%(ل )66.6)ررزف  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ل   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر  (ل 2.85)

 اي راي .
  :(ل ايػػػػػذ   ر ػػػػػ  12ل حة ػػػػػؿ مح ر ػػػػػات اي ػػػػػدرؿ ) الينػػػػػؼ ضػػػػػد المم   ػػػػػات:المجػػػػػاؿ الرابػػػػػع

ايمؤد ػػػػد إيػػػػل  ف ػػػػ  ايش ػػػػؼ  ػػػػد شرامػػػػؿ ايب  ػػػػد ايدراسػػػػد مػػػػف ايطػػػػالب ر  ػػػػًا آلرائقػػػػـ حػػػػرؿ  إ الػػػػات أ ػػػػراد
 ػػػػا ت اي سػػػػلد ايمئر ػػػػد يةش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ   ػػػػد ايمم ةذػػػػات ذذػػػػؿ  لايػػػػراردة  ػػػػ  ايم ػػػػاؿ ايرالػػػػعايمم ةذػػػػات 

%(ل ريػػػػػػ )  ػػػػػر 13.50%(ل ذمػػػػػا  ػػػػا ت اي سػػػػػلد يػػػػػػ )  ػػػػر مرا ػػػػػؽ( )29.83يػػػػػ )مرا ػػػػػؽ إيػػػػػل حػػػػد مػػػػػا( )
%(ل  ػػػػػػ  حػػػػػػ ف 45.04%(. أ  أف  سػػػػػػلد )ايمرا ػػػػػػؽ( ر)ايمرا ػػػػػػؽ ل ػػػػػػدة( اػػػػػػ  )11.63)مرا ػػػػػػؽ ل ػػػػػػدة( 

%(ل راػػػػػػذا  ش ػػػػػػ  أف ايشػػػػػػدد ا ذلػػػػػػر مػػػػػػف 25.04لةغػػػػػػت  سػػػػػػلد )  ػػػػػػر مرا ػػػػػػؽ( ر)  ػػػػػػر مرا ػػػػػػؽ ل ػػػػػػدة( )
 ػػػػػد ايمم ةذػػػػػات. ايشرامػػػػػؿ اي ػػػػػ   ػػػػؤد  إيػػػػػل ر ػػػػرع ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػ  أ ػػػػراد ب  ػػػػػد ايدراسػػػػد   ف ػػػػػرف حػػػػرؿ 

رد ايشرامػػػػؿ ايمؤد ػػػػد يةش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ   ػػػػد ايمم ةذػػػػات ايػػػػراردة  ػػػػ  اػػػػذا رمػػػػف خػػػػالؿ اي  ػػػػائج   لػػػػ ف ر ػػػػ
ايم ػػػػاؿ يػػػػدس أ ػػػػراد ب  ػػػػد ايدراسػػػػد لدر ػػػػد م رسػػػػطدل ذمػػػػا   ػػػػ ر يػػػػذيؾ   مػػػػد ايم رسػػػػط ايحسػػػػال  ي م ػػػػع 

 %(.66.07(ل رلرزف  سل  )3.30ايشلارات ايراردة    ايم اؿ ايثا   رايلايغد )
 ػػػػػػػد  ذثػػػػػػػر ايشرامػػػػػػػؿ اي ػػػػػػػ   ػػػػػػػؤد  إيػػػػػػػل ر ػػػػػػػرع ايش ػػػػػػػؼأف أ ( إيػػػػػػػل12ر  ػػػػػػػ ر   ػػػػػػػائج اي ػػػػػػػدرؿ )      

اػػػ  بلػػػارة ل ايمم ةذػػػات لدر ػػػد مر فشػػػد مػػػف ر قػػػد  ظػػػر أ ػػػراد ب  ػػػد ايدراسػػػد مػػػف طةلػػػد ايمرحةػػػد ايثا ر ػػػد
حسػػػػػػػػال   م رسػػػػػػػػطإذ ح ػػػػػػػػةت بةػػػػػػػل اي ر  ػػػػػػػػب ا رؿ ل ()بػػػػػػػدـ  مذػػػػػػػػف ايطايػػػػػػػػب مػػػػػػػف  ح  ػػػػػػػػؽ حا  ا ػػػػػػػػ 

 أف  مػػػػػػػفايدراسػػػػػػػد مػػػػػػػف ايطةلػػػػػػػد  ب  ػػػػػػػدإ الػػػػػػػات أ ػػػػػػػراد  . ذمػػػػػػػا  ظقػػػػػػػر(68.2لػػػػػػػرزف  سػػػػػػػل  )ر (ل 3.41)
حا ػػػػػد اي ةم ػػػػػذ إيػػػػػل يفػػػػػت ) بلػػػػػار    ػػػػػد ايمم ةذػػػػػاتلمػػػػػف ايطايػػػػػب  ايشرامػػػػػؿ ايمؤد ػػػػػد إيػػػػػل ر ػػػػػرع ايش ػػػػػؼ

ل ر ا  ػػػػػػا  ػػػػػػ  اي ر  ػػػػػػب ايثػػػػػػا   (  ػػػػػػداف اي ةم ػػػػػػذ  در ػػػػػػ  بةػػػػػػل ايسػػػػػػ طرة بةػػػػػػل أب ػػػػػػال ل ر اال  لػػػػػػا  إي ػػػػػػ 
%( 63ل )(%67   ػػػػػػػػدر  )ررزف  سػػػػػػػػ ل (ل3.15) (ل3.35) ماراا ػػػػػػػػدحسػػػػػػػػال  ف م  فلم رسػػػػػػػػطرايثايػػػػػػػػثل 

 بةل اي راي  لحسب إ الات أ راد ب  د ايدراسد مف ايطةلد.
( أف م رسػػػػػػػط آرا  أ ػػػػػػػراد ب  ػػػػػػػد ايدراسػػػػػػػد مػػػػػػػف ايطةلػػػػػػػد ر  ػػػػػػػًا 12سػػػػػػػ   ج مػػػػػػػف  ػػػػػػػرا ة اي ػػػػػػػدرؿ )ذمػػػػػػػا  

آلرائقػػػػػػػـ   ػػػػػػػا  ايشرامػػػػػػػؿ ايمؤد ػػػػػػػد يةش ػػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػػ  أف ايم رسػػػػػػػط ايحسػػػػػػػال  ايشػػػػػػػاـ يشرامػػػػػػػؿ ايش ػػػػػػػؼ لةػػػػػػػة 
(ل راػػػػػػػػذا  ػػػػػػػػدؿ بةػػػػػػػػل  ذلػػػػػػػػذب إ الػػػػػػػػات %62.95(ل ررزف  سػػػػػػػػل  )0.01مش ػػػػػػػػار  ) (ل رلػػػػػػػػا حراؼ3.15)

ايطةلػػػػد ر  ػػػػ  قا لػػػػ ف )مرا ػػػػؽل مرا ػػػػؽ إيػػػػل حػػػػد مػػػػال   ػػػػر مرا ػػػػؽ(ل راػػػػذ  اي    ػػػػد  ػػػػدؿ بةػػػػل  شػػػػدد ايشرامػػػػؿ 
ايمؤد ػػػػد إيػػػػل ايش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ  لػػػػ ف طةلػػػػد ايمرحةػػػػد ايثا ر ػػػػد را   ػػػػاراا لدر ػػػػد م رسػػػػطدل رذػػػػاف  ػػػػ  م دمػػػػد 

(ل 3.30مدرسػػػػػػ  )برامػػػػػػؿ ايش ػػػػػػؼ  ػػػػػػد ايمم ةذػػػػػػات(ل ح ػػػػػػث لةػػػػػػة ايم رسػػػػػػط ايحسػػػػػػال  )برامػػػػػػؿ ايش ػػػػػػؼ اي
(ل ر فسػػػػػػر ايلاحثػػػػػػد اػػػػػػذ  %66.7( ردر ػػػػػػد مرا  ػػػػػػد م رسػػػػػػطدل ررزف  سػػػػػػل  )0.036رلػػػػػػا حراؼ مش ػػػػػػار  )

اي    ػػػػػػػػد لر ػػػػػػػػرد  ػػػػػػػػرابات داخة ػػػػػػػػد  فسػػػػػػػػ د   شػػػػػػػػؿ ايطةلػػػػػػػػد  م ةػػػػػػػػرف إيػػػػػػػػل  خر ػػػػػػػػب مم ةذػػػػػػػػات اآلخػػػػػػػػر ف 



 
94 

 

مػػػػػػ قـ أف ايش ػػػػػػؼ  ػػػػػػد ايمم ةذػػػػػػات  سػػػػػػابداـ بةػػػػػػل  غ ػػػػػػر أسػػػػػػةرب  اً رخ ر ػػػػػػًا ايمشةمػػػػػػ ف رايمدرسػػػػػػدل ظ ػػػػػػ
 اي شامؿ مشقـ رخ ر ًا ايمشةم ف راىدار  فل مما  ؤد  إيل ازد اد ايسةرؾ ايشدرا   يد قـ. 

ر ػػػػػػػا ت )برامػػػػػػػؿ ايش ػػػػػػػؼ مػػػػػػػف ايمػػػػػػػدرس   ػػػػػػػا  ايطايػػػػػػػب(  ػػػػػػػ  ايمر لػػػػػػػد ايثا  ػػػػػػػد لم رسػػػػػػػط حسػػػػػػػال  
(ل ر ػػػػػػػػػػرس %65.85م رسػػػػػػػػػطدل ررزف  سػػػػػػػػػل  ) ( ردر ػػػػػػػػػد مرا  ػػػػػػػػػد0.04(ل رلػػػػػػػػػا حراؼ مش ػػػػػػػػػار  )3.29)

ايلاحثػػػػػػػػد أف  ػػػػػػػػشؼ  ػػػػػػػػدرة لشػػػػػػػػض ايمدرسػػػػػػػػ ف بةػػػػػػػػل  ػػػػػػػػلط ايح ػػػػػػػػد ايدرسػػػػػػػػ دل ر سػػػػػػػػااةقـ  ػػػػػػػػ  ا خػػػػػػػػاذ 
اى ػػػػرا ات اي ظام ػػػػد  ػػػػد ايطةلػػػػد ايشػػػػدرا  فل را   ػػػػاراـ إيػػػػل أسػػػػاي ب ايحػػػػرار مػػػػع ايطةلػػػػد  ػػػػؤد  إيػػػػل ز ػػػػادة 

ش ػػػػػؼ لػػػػػ ف ايطةلػػػػػد(  ػػػػػ  ايمر لػػػػػد ايثايثػػػػػدل ي ػػػػػ    )برامػػػػػؿ ايل ر حػػػػػاالت ايش ػػػػػؼ يػػػػػدس طةلػػػػػد ايمرحةػػػػػد ايثا ر ػػػػػد
(ل ر فسػػػػػػػر %63.91(ل ردر ػػػػػػػد مرا  ػػػػػػد م رسػػػػػػػطدل ررزف  سػػػػػػل  )3.20ح ػػػػػػث لةػػػػػػة ايم رسػػػػػػػط ايحسػػػػػػال  )

ايلاحثػػػػد اػػػػذ  اي    ػػػػد لػػػػ ف برامػػػػؿ ايش ػػػػؼ لػػػػ ف ايطةلػػػػد  ػػػػؤثر بةػػػػل ايحايػػػػد اي فسػػػػ د يػػػػد قـل   ث ػػػػر   ػػػػلقـ 
ايش ػػػػؼ مػػػػف ايطايػػػػب   ػػػػا  ايمشةػػػػـ(  ػػػػ  رسػػػػخطقـ ممػػػػا  ز ػػػػد مػػػػف حػػػػاالت ايش ػػػػؼ يػػػػد قـ. ر ػػػػا ت )برامػػػػؿ 

(ل ردر ػػػػػػػػد مرا  ػػػػػػػػد م رسػػػػػػػػطدل ررزف  سػػػػػػػػل  2.80ايمر لػػػػػػػػد ا خ ػػػػػػػػرة ل ح ػػػػػػػػث لةػػػػػػػػة ايم رسػػػػػػػػط ايحسػػػػػػػػال  )
 (ل 55.97%)

رأ قػػػػـ  مػػػػررف لمرحةػػػػد  ذػػػػر ف  رالسػػػػ مار فسػػػػر ايلاحثػػػػد اػػػػذ  اي    ػػػػد ر لػػػػد ايطةلػػػػد ل ثلػػػػات ر ػػػػري قـ 
ذمػػػػا   ز ػػػػد مػػػػف م ػػػػذالت ايطةلػػػػد اي فسػػػػ دل أف ا ػػػػاؾ لشػػػػض ايشرامػػػػؿ اي ػػػػ ذيػػػػؾ إيػػػػل    ػػػػاؼ خ ػػػػ  قـل 
اي  ػػػػػػر شات اي رلر ػػػػػػد ايمخ ةفػػػػػػد أ ػػػػػػشفت ا لػػػػػػد ايمػػػػػػدرس رخ ر ػػػػػػا لشػػػػػػد  ػػػػػػدرر  ػػػػػػا رف م ػػػػػػع  أف لشػػػػػػض

ل ذػػػػؿ ذيػػػػؾ  ػػػػؤد  إيػػػػػل ز ػػػػادة حػػػػاالت ايش ػػػػػؼ اي ػػػػرب  ػػػػ  ايمػػػػدارس ايػػػػػذ  ا ػػػػ ذل م ػػػػ  أ ةػػػػب ايمدرسػػػػػ ف
ف ر ػػػػرد ايشرامػػػػؿ ايمؤد ػػػػد إيػػػػل  ف ػػػػ  ظػػػػار  .مػػػػف ايطةلػػػػد   ػػػػا  مدرسػػػػ قـ ارة ايش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ  اػػػػ      ػػػػد ا 

رب ػػػػػد م ار ػػػػػد   ػػػػػائج ايدراسػػػػػد ايحاي ػػػػػد مػػػػػع ايدراسػػػػػات  .م ط  ػػػػػد رم ف ػػػػػد مػػػػػع مػػػػػا ررد  ػػػػػ  اىطػػػػػار اي ظػػػػػر 
ايش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ   ػػػػ  ذػػػػؿ مػػػػف ايدراسػػػػات اآل  ػػػػد:  ايمؤد ػػػػد إيػػػػل  ف ػػػػ شرامػػػػؿ اي شػػػػدد    ػػػػد ايلاحثػػػػدايسػػػػال د 

(ل ر ػػػػػػػػػػد 2004(ل )ايل ػػػػػػػػػػر ل 2008 (ل )ب ا ػػػػػػػػػػرةل2000(ل )ايخ ػػػػػػػػػػاط رايمخال ػػػػػػػػػػ ل 2009)ايغامػػػػػػػػػػد ل 
ل يذػػػػػػف ر ػػػػػػػرد اي ػػػػػػػل  لػػػػػػ ف ايدراسػػػػػػػد ايحاي ػػػػػػػد رايدراسػػػػػػػات ع ايدراسػػػػػػػات ايسػػػػػػػال دا ف ػػػػػػت ايدراسػػػػػػػد ايحاي ػػػػػػػد مػػػػػػ

ايسػػػػػال د ال   فػػػػػ  اخ ال قػػػػػا بػػػػػف سػػػػػال ا قا  ػػػػػ  أاػػػػػـ برامػػػػػؿ ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ  رايػػػػػذ  اػػػػػر برامػػػػػؿ ايش ػػػػػؼ 
 . اذ  ايدراسد د ايمم ةذات    

 

 ي جث إلييـ الط بة عند  يرضيـ ل ينؼ؟ مف ىـ األشخاص الذيف  . 4
 الػػػػات أ ػػػػراد ب  ػػػػد ايدراسػػػػد مػػػػف ايطةلػػػػد ر  ػػػػًا آلرائقػػػػـ حػػػػرؿ إ ايلاحثػػػػد يإ الػػػػد بػػػػف ايسػػػػؤاؿ اسػػػػ طةشت     

إيػػػػػ قـ ب ػػػػػد اي شػػػػػرض يةش ػػػػػؼل رحسػػػػػلت اي ذػػػػػرارات راي سػػػػػب ايمئر ػػػػػد ى الػػػػػا قـل   ة ػػػػػؤرفا  ػػػػػخاص ايػػػػػذ ف 
 (.13ر ا ت اي  ائج ذما ار مر      اي درؿ )
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 مف ط بة المرح ة الثانويةالدراسة    ال  رارات والنسبة المئوية إلجابات أفراد عينة13جدوؿ   
 ف  محافظ   دمشؽ والالذقية حوؿ األشخاص الذيف ي ـ ال جوء إلييـ عند ال يرض ل ينؼ 

 اٌؼجبهاد اٌولُ

 اٌزىواهاد ٚإٌَجخ اٌّئ٠ٛخ

 غ١و ِٛافك ِٛافك إٌٝ ؽل ِب ِٛافك

 % د % د % د

 5.2 34 23.2 152 71.6 470 هفبلٟ  .1

 12 79 43.8 287 44.2 290 اٌّؼٍُ  .2

 14.8 97 44.8 294 40.4 265 أٍٟ٘  .3

 13 85 49.5 325 37.5 246 اٌّل٠و  .4

 35.8 235 38.7 254 25.5 167 ال أؽل  .5

 50.6 332 39.6 260 9.8 64 اٌْوٛخ  .6
 
 

 

اي سػػػػػػػػػلد ا بةػػػػػػػػػل اي ػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػ ةقا ايطةلػػػػػػػػػد ( أف 13   ػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػف اسػػػػػػػػػ شراض ل ا ػػػػػػػػػات اي ػػػػػػػػػدرؿ )  
)اير ػػػػػػاؽ(  يأل ػػػػػػخاص ايػػػػػػذ ف  ة ػػػػػػؤرف إيػػػػػػ قـ ب ػػػػػػد  شر ػػػػػػقـ يةش ػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػ  ل ػػػػػػذؿ دائػػػػػػـ  شة ػػػػػػت لػػػػػػػ

(ل رل سػػػػػػػػلد 290%(ل  لشقػػػػػػػػا)ايمشةـ( ل ذػػػػػػػػرارات م ػػػػػػػػداراا )71.6(ل رل سػػػػػػػػلد )470) ل ذػػػػػػػػرارات م ػػػػػػػػداراا
%(ل 40.4(ل رل سػػػػػػػلد )265اا )%(ل ل  مػػػػػػػا  ػػػػػػػا  )ا اػػػػػػػؿ( لايمر لػػػػػػػد ايثايثػػػػػػػدل ل ذػػػػػػػرارات م ػػػػػػػدار 44.2)

%(ل  لشقػػػػػػا )ال 37.5(ل رل سػػػػػػلد )246ذمػػػػػػا  ػػػػػػا  )ايمػػػػػػد ر(  ػػػػػػ  ايمر لػػػػػػد ايرالشػػػػػػد ل ذػػػػػػرارات م ػػػػػػداراا )
%(ل ي    )اي ػػػػػػرطد(  ػػػػػػ  ايمر لػػػػػػد ا خ ػػػػػػرةل ل ذػػػػػػرارات 25.5( ر سػػػػػػلد)167أحػػػػػػد(ل ل ذػػػػػػرارات م ػػػػػػداراا )

 %(. 9.8(ل رل سلد )64م داراا )
بة قػػػػا ايطةلػػػػد  ػػػػ  ا  ػػػػخاص ايػػػػذ ف  ة ػػػػؤرف إيػػػػ قـ ب ػػػػد  شر ػػػػقـ  أمػػػػا اي سػػػػلد ا بةػػػػل اي ػػػػ  أذػػػػد  

 لشقػػػػػػػا  (ل49.5%( ر سػػػػػػػلد )325يةش ػػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػػ  )أح ا ػػػػػػػًا(  شة ػػػػػػػت لػػػػػػػػ)ايمد ر( ل ذػػػػػػػرارات م ػػػػػػػداراا )
(ل ثػػػػػػػػػـ  ػػػػػػػػػا  )ايمشةػػػػػػػػػـ(  ػػػػػػػػػ  ايمر لػػػػػػػػػد ايثايثػػػػػػػػػد %44.8( ر سػػػػػػػػػلد )294)ا اػػػػػػػػػؿ( ل ذػػػػػػػػػرارات م ػػػػػػػػػداراا )

(ل ل  مػػػػػػا  ػػػػػػا  )اي ػػػػػػرطد(  ػػػػػػ  ايمر لػػػػػػد ايرالشػػػػػػدل ل ذػػػػػػرارات 43.8%( ر سػػػػػػلد )287ل ذػػػػػػرارات م ػػػػػػداراا )
(ل 38.7%( ر سػػػػػػػلد )254(ل  لشقػػػػػػػا )ال أحػػػػػػػد( ل ذػػػػػػػرارات م ػػػػػػػداراا )39.6%( ر سػػػػػػػلد )260م ػػػػػػػداراا )

( ر سػػػػػػلد 152ي ػػػػػػ    )اير ػػػػػػاؽ(  ػػػػػػ  ايمر لػػػػػػد ا خ ػػػػػػرة مػػػػػػف ح ػػػػػػث  سػػػػػػلل  لػػػػػػايش ؼ ل ذػػػػػػرارات م ػػػػػػداراا )
(%23.2.)  

 (رؿ مػػػػػػف  ة ػػػػػػ  إيػػػػػػ قـ ايطةلػػػػػػد ب ػػػػػػد  شر ػػػػػػقـ يةش ػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػ اير ػػػػػػاؽ اػػػػػػـ أ)ر ػػػػػػرس ايلاحثػػػػػػد أف   
ي مابػػػػػد اير ػػػػػاؽ  ػػػػػ ث رًا ذل ػػػػػرًا  ػػػػػ  ح ػػػػػاة ايطةلػػػػػد رخا ػػػػػد خػػػػػالؿ مرحةػػػػػد ل إذ أف     ػػػػػد م ط  ػػػػػد ررا ش ػػػػػد

ايمراا ػػػػدل  قػػػػـ  ػػػػ  أ ةػػػػلقـ م  ػػػػالقرف مػػػػف ح ػػػػث ايشمػػػػر را اػػػػداؼ رايم ػػػػرؿ راال  ااػػػػاتل ا مػػػػر ايػػػػذ  
اي مابػػػػد ر  ث راػػػػا  ػػػػ    ػػػػذ ؿ سػػػػةرؾ ايطةلػػػػد رلاي ػػػػاي   ذػػػػرف اػػػػذ   ػػػػؤد  إيػػػػل   ر ػػػػد ر شز ػػػػز  ػػػػدرة اػػػػذ  
   د  فس  م  م ًا يقا.إذ  اي مابد أرؿ مف  ة   إي قا ايطايبل
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ال حصػػيؿ ومسػػ و  الينػػؼ المدرسػػ   بػػيف ار باطيػػة ذات دللػػة احصػػائية عالقػػة. ىػػؿ  وجػػد 5
 ؟فظ   دمشؽ والالذقيةط بة المرح ة الثانوية ف  محامف  أفراد عينة الدراسةالدراس  لد  

طةلػػػػػػد أ ػػػػػراد ب  ػػػػػػد ايدراسػػػػػد مػػػػػف دراسػػػػػد ايشال ػػػػػػد لػػػػػ ف إ الػػػػػات  تيإ الػػػػػد بػػػػػف اػػػػػذا ايسػػػػػػؤاؿ  مػػػػػ      
 ح ػػػػػػ ةقـ ايدراسػػػػػػ  مسػػػػػػ رس ايمرحةػػػػػػد ايثا ر ػػػػػػد حػػػػػػرؿ ظػػػػػػاارة ا   ػػػػػػار أ مػػػػػػاط ايش ػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػ  رلػػػػػػ ف 

 ايمدرسػػػػ  ( لػػػ ف ذػػػؿ م ػػػػاؿ مػػػف م ػػػػاالت ايش ػػػؼKendall's tau-b)ذا ػػػدؿ حسػػػب مشامػػػؿ االر لػػػػاط 
ذمػػػػا اػػػػر مر ػػػػ   ػػػػ   اي ح ػػػػ ؿ ايدراسػػػػ  يةطةلػػػػد. ر  مػػػػا  ةػػػػ  بػػػػرض اي  ػػػػائج اي ػػػػ  ظقػػػػرتلرمسػػػػ رس 
   ائج ل ف مشامالت االر لاط.ايم ار د  ـ ثـ (ل رمف 14اي درؿ )

 اٌؼٕف اٌّلهٍٟث١ٓ أٔٛاع (: ِؼبًِ االهرجبٛ وبٔلي 14علٚي )

 جخ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخَِٚزٜٛ اٌزؾ١ًٖ اٌلهاٍٟ ٌلٜ أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ ٍٛ 

 اٌلالٌخ ل١ّخ َِزٜٛ اٌلالٌخ ِؼبًِ االهرجبٛ وبٔلي اٌّغبي

 اٌلهاٍٟ اٌزؾ١ًٖ
 كاي* 0.000 -0.455

 اٌؼٕف اٌغَلٞ

 اٌلهاٍٟ اٌزؾ١ًٖ
 كاي* 0.000 -0.436

 اٌؼٕف اٌٍفظٟ

 اٌلهاٍٟ اٌزؾ١ًٖ
 كاي* 0.000 -0.393

 اٌؼٕف اٌوِيٞ

 اٌلهاٍٟ اٌزؾ١ًٖ
 كاي*   0.000 -0.175

 اٌؼٕف ٙل اٌّّزٍىبد

 اٌلهاٍٟ اٌزؾ١ًٖ
 كاي* 0.000 -0.335

 اٌؼٕف اٌغَٕٟ

 اٌلهاٍٟاٌزؾ١ًٖ 
 كاي* 0.000 -0.462

 ِغبالد أزْبه اٌؼٕف

 0.01، 0.05ػٕل َِز٠ٟٛ كالٌخ  

 :اآل   (   ل  ف14مف خالؿ  را ة اي درؿ )
 :ػػػػار ظػػػػاارة ايش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ  ذذػػػػؿ يػػػػدس أ ػػػػراد لػػػػ ف ا   م رسػػػػطدر ػػػػد بال ػػػػد   المجػػػػالت   ػػػػؿ 

ب  ػػػػد ايدراسػػػػد مػػػػف طةلػػػػد ايمرحةػػػػد ايثا ر ػػػػد راي ح ػػػػ ؿ ايدراسػػػػ ل راػػػػر ار لػػػػاط داؿ ر ػػػػرار ل ربذسػػػػ ل 
(. أ  0.05(ل راػػػػػػػػػر أ ػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف )0.000(ل رمسػػػػػػػػػ رس ايداليػػػػػػػػػد )-0.462إذ لةػػػػػػػػػة مشامػػػػػػػػػؿ االر لػػػػػػػػػاط )

 . اس ذةما ازداد ايش ؼ ايمدرس  ب د ايطةلد ا خفض اي ح  ؿ ايدر 
 أ ػراد ل ف ا   ػار ظػاارة ايش ػؼ اي سػد  يػدس  م رسطدر د بال د   :المجاؿ األوؿ: الينؼ الجسدي

طةلػػػد ايمرحةػػػد ايثا ر ػػػد رمسػػػ رس اي ح ػػػ ؿ ايدراسػػػ  يػػػد قـل راػػػر ار لػػػاط داؿ ر ػػػرار ل ب  ػػػد ايدراسػػػد مػػػف 
(. أ  ذةمػا 0.05) (ل راػر أ ػؿ مػف0.000(ل رمسػ رس ايداليػد )-0.455ربذس ل إذ لةػة مشامػؿ االر لػاط )

 ازداد ايش ؼ اي سد  ب د ايطةلد ا خفض اي ح  ؿ ايدراس . 
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 : ػػػػ  ا   ػػػػار ظػػػػاارة ايش ػػػػؼ ايةفظػػػػ   م رسػػػػطدر ػػػػد بال ػػػػد   المجػػػػاؿ الثػػػػان : الينػػػػؼ ال فظػػػػ 
طةلػػػػد ايمرحةػػػػد ايثا ر ػػػػد راي ح ػػػػ ؿ ايدراسػػػػ ل راػػػػر ار لػػػػاط داؿ ر ػػػػرار ل أ ػػػػراد ب  ػػػػد ايدراسػػػػد مػػػػف يػػػػدس 

(ل راػػػػػػػػػػر أ ػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػف 0.000(ل رمسػػػػػػػػػػ رس ايداليػػػػػػػػػػد )-0.436االر لػػػػػػػػػػاط )ربذسػػػػػػػػػػ ل إذ لةػػػػػػػػػػة مشامػػػػػػػػػػؿ 
  (. أ  ذةما ازداد ايش ؼ ايةفظ  ب د ايطةلد ا خفض اي ح  ؿ ايدراس .0.05)
  :لػػػػ ف ا   ػػػػار ظػػػػاارة ايش ػػػػؼ ايرمػػػػز   م رسػػػػطدر ػػػػد بال ػػػػد   المجػػػػاؿ الثالػػػػث: الينػػػػؼ الرمػػػػزي

 ؿ ايدراسػػػػ ل راػػػػر ار لػػػػاط داؿ ر ػػػػرار ل طةلػػػػد ايمرحةػػػػد ايثا ر ػػػػد راي ح ػػػػأ ػػػػراد ب  ػػػػد ايدراسػػػػد مػػػػف يػػػػدس 
(ل راػػػػػػػػػػر أ ػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػف 0.000(ل رمسػػػػػػػػػػ رس ايداليػػػػػػػػػػد )-0.393ربذسػػػػػػػػػػ ل إذ لةػػػػػػػػػػة مشامػػػػػػػػػػؿ االر لػػػػػػػػػػاط )

 (. أ  ذةما ازداد ايش ؼ ايرمز  ب د ايطةلد ا خفض اي ح  ؿ ايدراس . 0.05)
  ر ػػػػد بال ػػػػد  ػػػػش فد لػػػػ ف ا   ػػػػار ظػػػػاارة ايش ػػػػؼ   :الرابػػػػع: الينػػػػؼ ضػػػػد المم   ػػػػات المجػػػػاؿ
طةلػػػػػد ايمرحةػػػػػد ايثا ر ػػػػػد رمسػػػػػ رس اي ح ػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػ  أ ػػػػػراد ب  ػػػػػد ايدراسػػػػػد مػػػػػف د ايمم ةذػػػػػات يػػػػػدس  ػػػػػ

(ل رمسػػػػػ رس ايداليػػػػػد -0.175يػػػػػد قـل راػػػػػر ار لػػػػػاط داؿ ر ػػػػػرار ل ربذسػػػػػ ل إذ لةػػػػػة مشامػػػػػؿ االر لػػػػػاط )
(. أ  ذةمػػػػػػػا ازداد ايش ػػػػػػػؼ  ػػػػػػػد ايمم ةذػػػػػػػات ب ػػػػػػػد ايطةلػػػػػػػد ا خفػػػػػػػض 0.05(ل راػػػػػػػر أ ػػػػػػػؿ مػػػػػػػف )0.000)

  راس .اي ح  ؿ ايد
   لػػػػ ف ا   ػػػار ظػػػػاارة  أ ػػػػؿ مػػػف ايم رسػػػطدر ػػػػد بال ػػػد   :المجػػػاؿ الخػػػػامس: الينػػػػؼ الجنسػػػ

طةلػػػػد ايمرحةػػػػد ايثا ر ػػػػد رلػػػػ ف اي ح ػػػػ ؿ ايدراسػػػػ ل راػػػػر أ ػػػػراد ب  ػػػػد ايدراسػػػػد مػػػػف ايش ػػػػؼ اي  سػػػػ  يػػػػدس 
(ل 0.000(ل رمسػػػػػػػ رس ايداليػػػػػػػد )-0.335ار لػػػػػػػاط داؿ ر ػػػػػػػرار  ربذسػػػػػػػ ل إذ لةػػػػػػػة مشامػػػػػػػؿ االر لػػػػػػػاط )

.  ايدراسػػػػػػ  قـ(. أ  ذةمػػػػػػا ازداد ايش ػػػػػػؼ اي  سػػػػػػ  ب ػػػػػػد ايطةلػػػػػػد ا خفػػػػػػض  ح ػػػػػػ ة0.05مػػػػػػف ) راػػػػػػر أ ػػػػػػؿ
لػػػػػػ ف ا   ػػػػػػار ظػػػػػػاارة ايش ػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػ   م رسػػػػػػطدر ػػػػػػرس ايلاحثػػػػػػد أف ر ػػػػػػرد بال ػػػػػػد ار لاط ػػػػػػد بذسػػػػػػ د 

رمسػػػػ رس اي ح ػػػػ ؿ ايدراسػػػػ      ػػػػد م ط  ػػػػد رم ف ػػػػد مػػػػع مػػػػا ررد  ػػػػ  اىطػػػػار اي ظػػػػر ل ح ػػػػث أذػػػػد ذػػػػؿ 
)مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريرل ر(ل Horton.et.al,2002( ،)Pinhiero,2006(، )2008مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ")حمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد رآخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػررفل 

 )ايل ػػػػػػػػػػػػػػػػر لر(ل 2008)خر ػػػػػػػػػػػػػػػػؼل ر(، Romeo,2000)ر (ل2004)ح ػػػػػػػػػػػػػػػػاز  ردر ػػػػػػػػػػػػػػػػؾل ر(ل 2009
)درر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشل ر (ل(Kramen,1999ٚ(ل 2008)ب ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةل ر (ل(Graham,2000ٚ(ل 2004
 NationalCenter for injury Prevention)ر (ل2004)حػػػػػا ظل  اسػػػػػ فل ر (ل2006

بةػػػػػػل ا طفػػػػػػاؿ رايمػػػػػػراا  ف يػػػػػػ   ػػػػػػ ث رات   ػػػػػػ رة رطر ةػػػػػػد ايمػػػػػػدس  ممارسػػػػػػد ايش ػػػػػػؼبةػػػػػػل أف  (،2012,
ذيػػػػؾ  ايلاحثػػػػد بةػػػػل اي مػػػػر رايسػػػػةرؾ راي ػػػػحد اي فسػػػػ د يػػػػد قـ رلاي ػػػػاي  بةػػػػل  ح ػػػػ ةقـ ايدراسػػػػ . ر شػػػػزر

ايمشامةػػػػػد  ػػػػػؤد  لقػػػػػـ  ايش ػػػػػؼ رسػػػػػر  ر إيػػػػػل أف  شػػػػػرض طةلػػػػػد ايمرحةػػػػػد ايثا ر ػػػػػد   مػػػػػاط مػػػػػف االب ػػػػػدا  
ذالت  فسػػػػػػ د رسػػػػػػةرذ د را  ماب ػػػػػػد ذث ػػػػػػرةل مػػػػػػف ل  قػػػػػػا م ػػػػػػابب  ػػػػػػ  اي ح ػػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػػ  يظقػػػػػػرر م ػػػػػػ

ر ػػػػػػػشؼ  ػػػػػػػ  اى  ػػػػػػػازل ر ز ػػػػػػػد طل شػػػػػػػد ايمرحةػػػػػػػد ايشمر ػػػػػػػد اي ػػػػػػػ   مػػػػػػػر لقػػػػػػػا ايطةلػػػػػػػد مػػػػػػػف حػػػػػػػدة اػػػػػػػذ  
ايم ػػػػػذالتل ذر قػػػػػا مرحةػػػػػد حر ػػػػػد   م ػػػػػز لايحساسػػػػػ د ر شػػػػػدد اال فشػػػػػاالتل ربػػػػػدـ ايثلػػػػػاتل ذمػػػػػا    ػػػػػالقـ 
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 لػػػد  مػػػا أبػػػرز أنمػػػاط الينػػػؼ المدرسػػػ  المػػػؤثرة ع ػػػ  مسػػػ و  ال حصػػػيؿ الدراسػػػ ػ  6
 ؟ أفراد عينة الدراسة مف ط بة المرح ة الثانوية

ى ػػػػػػرار ايشال ػػػػػػد لػػػػػػ ف ا   ػػػػػػار ايش ػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػ  ب ػػػػػػد ذػػػػػػؿ م ػػػػػػاؿ مػػػػػػف م ػػػػػػاالت ايدراسػػػػػػد رمسػػػػػػ رس 
 حة ػػػػػػؿ  ت ايلاحثػػػػػػدد ب  ػػػػػػد ايدراسػػػػػػد مػػػػػػف طةلػػػػػػد ايمرحةػػػػػػد ايثا ر ػػػػػػد اسػػػػػػ خدمأ ػػػػػػرادس اي ح ػػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػػ  يػػػػػػ

اي لػػػػػا ف ا حػػػػػاد  الخ لػػػػػار  ػػػػػالح د اي مػػػػػرذج لػػػػػ ف ايم غ ػػػػػر ايمسػػػػػ  ؿ )ظػػػػػاارة ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ  ب ػػػػػد ذػػػػػؿ 
م ػػػػػاؿ مػػػػػف م ػػػػػاالت ايدراسػػػػػد( رايم غ ػػػػػر اي ػػػػػالع )اي ح ػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػ (ل بةػػػػػل اي حػػػػػر ايملػػػػػ ف  ػػػػػ  اي ػػػػػدرؿ 

( بػػػػػف   م قػػػػػا 99.866( ايمحسػػػػػرلد رايلايغػػػػػد )F  ف ر ػػػػػرد ار فػػػػػاع  ػػػػػ    مػػػػػد )(. رمػػػػػف مشط ا ػػػػػ    لػػػػػ15)
(. رلمالحظػػػػػػػد أف  3.06( رايلايغػػػػػػػد )650ل 1( ردر ػػػػػػػات حر ػػػػػػػد )0.001اي دري ػػػػػػػد ب ػػػػػػػد مسػػػػػػػ رس داليػػػػػػػد )

(  ل  ػػػػػػػػػ    لػػػػػػػػ  ف ر ػػػػػػػػػرد بال ػػػػػػػػد خط ػػػػػػػػػد ذات داليػػػػػػػػػد 0.05( أ ػػػػػػػػغر مػػػػػػػػػف )P=0.000  مػػػػػػػػد االح مػػػػػػػػػاؿ )
 .أ راد ب  د ايدراسديش ؼ ايمدرس  رمس رس اي ح  ؿ ايدراس  إح ائ د ل ف در د ا   ار ا

 

 ظب٘وح أزْبه اٌؼٕف ػٕل وً ِغبيرؾ١ًٍ اٌزجب٠ٓ ٌٍؼاللخ ث١ٓ  (:15) علٚي

 َِٚزٜٛ اٌزؾ١ًٖ اٌلهاٍٟ ٌلٜ أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ ٍٛجخ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخِٓ ِغبالد اٌؼٕف اٌّلهٍٟ 

 Fَِزٜٛ كالٌخ  اٌّؾَٛثخ Fل١ّخ  زٍٜٛ اٌّوثؼبدِ ِغّٛع اٌّوثؼبد كهعبد اٌؾو٠خ اٌّٖله

 106.530 5 532.650 االٔؾلاه
99.866 

 

0.000
**

 

 
 1.067 650 693.374 اٌقطأ

  655 1226.024 اٌىٍٟ

 3.06( = 650، 5ٚكهعبد ؽو٠خ ) )0.01( اٌغل١ٌٚخ ػٕل َِزٜٛ اٌلالٌخ )F،  ل١ّخ )0.01* ماد كالٌخ إؽٖبئ١خ ػٕل َِزٜٛ *
 

لػػػػػػػد بةػػػػػػػل ايسػػػػػػػؤاؿ ايم شةػػػػػػػؽ لػػػػػػػ لرز رأاػػػػػػػـ أ مػػػػػػػاط ايش ػػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػػ  ايمػػػػػػػؤثرة بةػػػػػػػل مسػػػػػػػ رس يإ ا 
 Stepwiseاي ح ػػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػػ  يطةلػػػػػػد ايمرحةػػػػػػد ايثا ر ػػػػػػد  ػػػػػػـ اسػػػػػػ خدـ  حة ػػػػػػؿ اال حػػػػػػدار ايلسػػػػػػ ط 

Regression)) ( 16ذما ار مر      اي درؿ.) 
 

 
 

 رؾ١ًٍ االٔؾلاه اٌج١َٜ ألصو أزْبه وً ِغبي (:16) علٚي

 ػٍٝ َِزٜٛ اٌزؾ١ًٖ اٌلهاٍٟ ٌطٍجخ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ ثؾَت إعبثبد أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ  اٌّلهٍٟد اٌؼٕف ِٓ ِغبال 

 

 ػػػػػػ ؿ (   لػػػػػػ ف ر ػػػػػػرد أثػػػػػػر ال   ػػػػػػار ظػػػػػػاارة ايش ػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػ  بةػػػػػػل اي ح16مػػػػػػف  ػػػػػػرا ة اي ػػػػػػدرؿ )
يم غ ػػػػػػػرات )ايش ػػػػػػؼ اي سػػػػػػػد ل ايش ػػػػػػؼ ايةفظػػػػػػػ ل ايش ػػػػػػػؼ ا  يقػػػػػػذ Betaايدراسػػػػػػ ل إذ لةغػػػػػػػت   مػػػػػػد مشامػػػػػػػؿ 

ل لداليػػػػػػػػػػػد (0.114-(، )0.226-(، )0.215-(، )-0.279)ايرمػػػػػػػػػػػز ل ايش ػػػػػػػػػػػؼ اي  سػػػػػػػػػػػ ( بةػػػػػػػػػػػل اي ػػػػػػػػػػػراي  

 َِزٜٛ اٌلالٌخ اٌّؾَٛثخ tل١ّخ  Beta اٌقطأ اٌّؼ١بهٞ B اٌّزغ١و اٌَّزمً

 0.000 38.464  0.195 7.483 اٌضبثذ

 0.000 7.085- 0.279- 0.010 0.072- اٌؼٕف اٌغَلٞ

 0.000 5.345- 0.215- 0.012 0.063- ٍفظٟاٌؼٕف اٌ

 0.000 5.551- 0.226- 0.008 0.046- اٌؼٕف اٌوِيٞ

 0.399 0.843 0.029 0.021 0.018 اٌؼٕف ٙل اٌّّزٍىبد

 0.000 3.161- 0.114- 0.019 0.059- اٌؼٕف اٌغَٕٟ
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(ل رمسػػػػػػػػػػ رس دالي قػػػػػػػػػػا 3.161-(ل )5.551-(ل )5.345-(ل )-7.085( ايمحسػػػػػػػػػػرلد رايلايغػػػػػػػػػػد )t  مػػػػػػػػػػد )
(  سػػػػػػػار  a( لاي سػػػػػػػلد يػػػػػػػػ )tل رب ػػػػػػػد اخ لػػػػػػػار مش ر ػػػػػػػد ايم ػػػػػػػؿ   لػػػػػػػ  ف أف    مػػػػػػػد مؤ ػػػػػػػر االخ لػػػػػػػار)(0.000)
(ل ذمػػػػػػا أف    مػػػػػػد ايم ػػػػػػؿ 0.05ل راػػػػػػر أ ػػػػػػغر مػػػػػػف )(0.000)(  سػػػػػػار  pر  مػػػػػػد االح مػػػػػػاؿ ) (،38.464)

B   رأف   مػػػػػػػػػػػػػػػػد ايثالػػػػػػػػػػػػػػػػت لةغػػػػػػػػػػػػػػػػت  (،0.059-(، )0.046-(، )0.063-(، )-0.072)مش ر ػػػػػػػػػػػػػػػد ر سػػػػػػػػػػػػػػػػار
ايز ػػػػػػػادة  ػػػػػػػ    مػػػػػػػد م غ ػػػػػػػر ا   ػػػػػػػار ظػػػػػػػاارة ايش ػػػػػػػؼ أ  أف  (.0.195يخطػػػػػػػ  ايمش ػػػػػػػار  يػػػػػػػ  )(ل را7.483)

 %(. 7.2اي سد   را  قا    اف      مد م غ ر مس رس اي ح  ؿ ايدراس  ل سلد )
رايز ػػػػادة  ػػػػػ    مػػػػد م غ ػػػػػر ا   ػػػػار ظػػػػػاارة ايش ػػػػػؼ ايةفظػػػػ   را  قػػػػػا    ػػػػاف  ػػػػػ    مػػػػد م غ ػػػػػر مسػػػػػ رس      

%(. ذمػػػػػػا أف ايز ػػػػػادة  ػػػػػ    مػػػػػد م غ ػػػػػػر ا   ػػػػػار ظػػػػػاارة ايش ػػػػػؼ ايرمػػػػػػز  6.3اي ح ػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػ  ل سػػػػػلد )
%(. رذػػػػػذيؾ  ػػػػػلف ايز ػػػػػادة  ػػػػػ  4.6 را  قػػػػػا    ػػػػػاف  ػػػػػ    مػػػػػد م غ ػػػػػر مسػػػػػ رس اي ح ػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػ  ل سػػػػػلد )

  مػػػػد م غ ػػػػر ا   ػػػػار ظػػػػاارة ايش ػػػػؼ اي  سػػػػ   را  قػػػػا    ػػػػاف  ػػػػ    مػػػػد م غ ػػػػر مسػػػػ رس اي ح ػػػػ ؿ ايدراسػػػػ  
ـ  سظقػػػػػػر اي  ػػػػػػائج ر ػػػػػػرد أثػػػػػػر را ػػػػػػ  يإسػػػػػػا ة يةمم ةذػػػػػػات بةػػػػػػل مسػػػػػػ رس %(.  ػػػػػػ  حػػػػػػ ف يػػػػػػ5.9ل سػػػػػػلد )

  (.0.05) (ل رار أذلر مف0.399اي ح  ؿ ايدراس  يةطةلدل إذ لةة مس رس ايداليد )
ومسػ و  الينػؼ المدرسػ  بػيف مصػادر  ار باطيػة ذات دللػة احصػائيةعالقػة . ىؿ  وجػد 7

 ؟لمرح ة الثانويةط بة ا   أفراد عينة الدراسة مفال حصيؿ الدراس  لد
(ل 2 ـ اسػ خداـ )ذػااي ح  ؿ ايدراس  يةطةلدل مس رس    ايمدارس ر م ادر ايش ؼ يدراسد ايشال د ل ف 

 (. 17ذما ار مر      اي درؿ )ر ا ت اي  ائج 
 

 ث١ٓ َِزٜٛ اٌزؾ١ًٖ اٌلهاٍٟ (2ل١ّخ )وب(: 17علٚي )

 وؽٍخ اٌضب٠ٛٔخٍٛجخ اٌّ ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ ِٖٚبكه اٌؼٕف ثؾَت إعبثبد أفواك 

2 ال١ّخ  اٌّغبي
 اٌلالٌخ ل١ّخ َِزٜٛ اٌلالٌخ 

 اٌلهاٍٟ اٌزؾ١ًٖ
 كاي** 0.001 29.721

 (اٌطبٌتِٖله اٌؼٕف )

 اٌلهاٍٟ اٌزؾ١ًٖ
 كاي 0.000 33.159

 (اٌّٛعِٖٗله اٌؼٕف )

 اٌلهاٍٟ اٌزؾ١ًٖ
 غ١و كاي 0.56 8.284

 (اٌّٛظفِٖله اٌؼٕف )

 اٌلهاٍٟ اٌزؾ١ًٖ
 غ١و كاي 0.315 11.569

 (اٌّؼٍُِٖله اٌؼٕف )

 اٌلهاٍٟ اٌزؾ١ًٖ 
 غ١و كاي 0.214 13.18

 (أّقبٓ ِٓ فبهط اٌّلهٍخِٖله اٌؼٕف )

 اٌلهاٍٟ اٌزؾ١ًٖ
 غ١و كاي 0.166 14.163

 (اٌّل٠وِٖله اٌؼٕف )

 0.01، 0.05** ػٕل َِز٠ٟٛ كالٌخ، 
 

 ػػػػػػػ  م ػػػػػػػادر ايش ػػػػػػػؼ د بال ػػػػػػػد ار لػػػػػػاط لػػػػػػػ ف ر ػػػػػػػر   لػػػػػػ ف بػػػػػػػدـ  (17رمػػػػػػف خػػػػػػػالؿ  ػػػػػػػرا ة اي ػػػػػػػدرؿ )  
رمسػػػػػ رس اي ح ػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػ  (ل ايمػػػػػد ر لأ ػػػػػخاص مػػػػػف خػػػػػارج ايمدرسػػػػػد)ايمرظػػػػػؼل ايمشةػػػػػـل ايمػػػػػدارس 
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( 14.163(ل )13.18(ل )11.569(ل )8.284) 2إذ لةغػػػػػػػػػػت   مػػػػػػػػػػد  ذػػػػػػػػػػا يطةلػػػػػػػػػػد ايمرحةػػػػػػػػػػد ايثا ر ػػػػػػػػػػدل
(ل راػػػػػػػػر   ػػػػػػػػر داؿ 0.166(ل )0.214) (ل0.315(ل )0.56)بةػػػػػػػػل اي ػػػػػػػػراي ل ب ػػػػػػػػد مسػػػػػػػػ رس ايداليػػػػػػػػد 

م ػػػػادر ايش ػػػػؼ  (. أ  يػػػػـ  ظقػػػػر اي  ػػػػائج ر ػػػػرد أثػػػػر  ػػػػذذر يذػػػػؿ مػػػػف0.05ر  ػػػػر  ػػػػرار ل رأ ػػػػؿ مػػػػف )
 . ةل اي ح  ؿ ايدراس ( بايمد ر لأ خاص مف خارج ايمدرسداآل  د )ايمرظؼل ايمشةـل 

 ػػػػػػػ  ايمػػػػػػػدارس رمسػػػػػػػ رس م ػػػػػػػادر ايش ػػػػػػػؼ   لػػػػػػػ  ف ر ػػػػػػػرد بال ػػػػػػػد ار لػػػػػػػاط  ر ػػػػػػػد لػػػػػػػ ف   ػػػػػػػ  حػػػػػػػ ف     
ب ػػػػػد م ػػػػػادر ايش ػػػػػؼ اآل  ػػػػػد ايدراسػػػػػ  يطةلػػػػػد ايمرحةػػػػػد ايثا ر ػػػػػدل راػػػػػر ار لػػػػػاط داؿ ر ػػػػػرار ل  اي ح ػػػػػ ؿ

( بةػػػػػػػل اي ػػػػػػػراي  33.159(ل )29.721)يذػػػػػػػؿ م ػػػػػػػاؿ إذ لةػػػػػػػة مشامػػػػػػػؿ االر لػػػػػػػاط )ايطايػػػػػػػبل ايمر ػػػػػػػ (ل 
ب ػػػػػػػػػد  م ػػػػػػػػػادر ايش ػػػػػػػػػؼ (. 0.05ل راػػػػػػػػػر أ ػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف )(0.001ل )(0.000رمسػػػػػػػػػ رس ايداليػػػػػػػػػد )ب ػػػػػػػػػد 

ايش ػػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػػ   م ػػػػػػػادرى ػػػػػػػرار ايشال ػػػػػػػد لػػػػػػػ ف ر  ي ح ػػػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػػػ .ا  ػػػػػػػ شذس سػػػػػػػةلًا بةػػػػػػػلايطةلػػػػػػػد 
رمسػػػػػػػ رس اي ح ػػػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػػػ  يطةلػػػػػػػد ايمرحةػػػػػػػد ايثا ر ػػػػػػػد اسػػػػػػػ خدـ  حة ػػػػػػػؿ اي لػػػػػػػا ف ا حػػػػػػػاد  الخ لػػػػػػػار 

ايش ػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػ ( رايم غ ػػػػػػر اي ػػػػػػالع )اي ح ػػػػػػ ؿ  م ػػػػػػادر ػػػػػػالح د اي مػػػػػػرذج لػػػػػػ ف ايم غ ػػػػػػر ايمسػػػػػػ  ؿ )
 (.18ؿ )ايدراس (ل بةل اي حر ايمل ف    اي در 

 

 

 

 رؾ١ًٍ اٌزجب٠ٓ ٌٍؼاللخ ث١ٓ وً ِٖله ِٓ ِٖبكه اٌؼٕف اٌّلهٍٟ (:18) علٚي

 َِٚزٜٛ اٌزؾ١ًٖ اٌلهاٍٟ ٌلٜ أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ اٌضب٠ٛٔخ

 Fَِزٜٛ كالٌخ  اٌّؾَٛثخ Fل١ّخ  ِزٍٜٛ اٌّوثؼبد ِغّٛع اٌّوثؼبد كهعبد اٌؾو٠خ اٌّٖله

 99.774 4 399.095 االٔؾلاه
78.547 

 

0.000
**

 

 
 1.270 651 826.930 اٌقطأ

   655 1226.024 اٌىٍٟ

 0.01، 0.05** ػٕل َِز٠ٟٛ كالٌخ، 

 
 

( ايمحسػػػػػػػرلد أذلػػػػػػػػر مػػػػػػػف   م قػػػػػػػػا 78.547(   لػػػػػػػ ف أف   مػػػػػػػػد ايلايغػػػػػػػد )18مػػػػػػػف  ػػػػػػػرا ة اي ػػػػػػػػدرؿ )     
(. رلمالحظػػػػػػػػد أف    مػػػػػػػػد 3.06( رايلايغػػػػػػػػد )650ل 1در ػػػػػػػػات حر ػػػػػػػػد )( ب ػػػػػػػػد 6.7اي دري ػػػػػػػػد ايلايغػػػػػػػػد )

(  ل  ػػػػػ    لػػػػػ  ف ر ػػػػػرد بال ػػػػػد خط ػػػػػد ذات داليػػػػػد إح ػػػػػائ د 0.05( أ ػػػػػغر مػػػػػف )P=0.000 مػػػػػاؿ )االح
 .أ راد ب  د ايدراسد يدس ايش ؼ ايمدرس  رمس رس اي ح  ؿ ايدراس  م ادرل ف 

 

ع ػػػ  مسػػػ و  ال حصػػػيؿ الدراسػػػ  لػػػػد    ػػػثثيراا الينػػػؼ المدرسػػػ   مصػػػادر أ ثػػػرمػػػا . 8 
   الثانوية؟أفراد عينة الدراسة مف ط بة المرح ة 

يمشر ػػػػػد أذثػػػػػر م ػػػػػادر ايش ػػػػػؼ  ػػػػػ ث رًا بةػػػػػل مسػػػػػ رس اي ح ػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػ  اسػػػػػ خدـ  حة ػػػػػؿ اال حػػػػػدار 
 (.19ايم شدد ذما ار مر      اي درؿ )

 
 
 



 
101 

 

 رؾ١ًٍ االٔؾلاه اٌّزؼلك ألصو ِٖبكه اٌؼٕف ػٍٝ اٌزؾ١ًٖ اٌلهاٍٟ (:19) علٚي

 ٌطٍجخ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ ث١ٓ إعبثبد أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ  

اآل  ػػػػػػػػد )ايطايػػػػػػػػبل ايمر ػػػػػػػػ ل م ػػػػػػػػادر ايش ػػػػػػػػؼ ي(   لػػػػػػػػ ف ر ػػػػػػػػرد أثػػػػػػػػر 19مػػػػػػػػف  ػػػػػػػػرا ة اي ػػػػػػػػدرؿ )
          اتةم غ ػػػػػػػػػػر ي  يقػػػػػػػػػػذ Betaبةػػػػػػػػػػل اي ح ػػػػػػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػػػػػػ ل إذ لةغػػػػػػػػػػت   مػػػػػػػػػػد مشامػػػػػػػػػػؿ ايمرظػػػػػػػػػػؼل ايمشةػػػػػػػػػػـ( 

     ( ايمحسػػػػػػػػػػػػػرلد رايلايغػػػػػػػػػػػػػد tلداليػػػػػػػػػػػػػد   مػػػػػػػػػػػػػد ) بةػػػػػػػػػػػػػل اي ػػػػػػػػػػػػػراي  (ل0.24-ل 0.097-ل0.173-ل 0.48-)
رمسػػػػػػػػػػػػػ رس دالي قػػػػػػػػػػػػػا  ( بةػػػػػػػػػػػػػل اي ػػػػػػػػػػػػػراي 7.148-(ل )2.695-(ل )4.579-)(ل3.087-(ل )12.278-)
ب ػػػػػػػػد اخ لػػػػػػػػار مش ر ػػػػػػػػد ايم ػػػػػػػػؿ   لػػػػػػػػ  ف أف  بةػػػػػػػػل اي ػػػػػػػػراي .  (0.000(، )0.007(، ٚ)0.002(، ٚ)0.000)

(  سػػػػػػػػػػػار  p(ل ر  مػػػػػػػػػػػد االح مػػػػػػػػػػاؿ )32.113(  سػػػػػػػػػػار  )a( لاي سػػػػػػػػػػلد يػػػػػػػػػػػػ )t  مػػػػػػػػػػد مؤ ػػػػػػػػػػر االخ لػػػػػػػػػػػار)
        (، 0.878-)مش ر ػػػػػػػػػػػد ر سػػػػػػػػػػػار   B(ل ذمػػػػػػػػػػػا أف    مػػػػػػػػػػػد ايم ػػػػػػػػػػػؿ 0.05(ل راػػػػػػػػػػػر أ ػػػػػػػػػػػغر مػػػػػػػػػػػف )0.000)

(ل رايخطػػػػػػػػػػػػ  ايمش ػػػػػػػػػػػػار  يػػػػػػػػػػػػ  6.089رأف   مػػػػػػػػػػػػد ايثالػػػػػػػػػػػػت لةغػػػػػػػػػػػػت ) ،(0.464-(، )0.188-) (،0.312-)
 طايػػػػػبأ  أف ا خفػػػػػاض مسػػػػػ رس اي ح ػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػ   ػػػػػا ـ بػػػػػف م ػػػػػدر ايش ػػػػػؼ ايػػػػػرارد مػػػػػف اي (.0.19)

%(ل رذػػػػػػػذيؾ م ػػػػػػدر ايش ػػػػػػػؼ 31.2ل سػػػػػػلد ) يمر ػػػػػػػ ا%(ل رم ػػػػػػػدر ايش ػػػػػػؼ ايػػػػػػػرارد مػػػػػػف 87.8ل سػػػػػػلد )
 %(.46.5ل سلد ) ايمشةـ%(ل رأ  ًا م در ايش ؼ ايرارد مف 18.8ل سلد ) ايمرظؼايرارد مف 
ايش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ  رمسػػػػ رس  م ػػػػادرر ػػػػرس ايلاحثػػػػد أف ر ػػػػرد بال ػػػػد ار لاط ػػػػد بذسػػػػ د  ر ػػػػد لػػػػ ف        

ىطػػػػػػار اي ظػػػػػػر ل ح ػػػػػػث أذػػػػػػد ذػػػػػػؿ مػػػػػػف اي ح ػػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػػ       ػػػػػػد م ط  ػػػػػػد رم ف ػػػػػػد مػػػػػػع مػػػػػػا ررد  ػػػػػػ  ا
(ل 2011ل ايشرلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ )ر(ل Horton.et.al,2002( ،)Pinhiero,2006(، )2001ل ايحةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر")
 National Center for injury Prevention)ر (ل2009ل اي ػػػػقر )ر 2006ل  ػػػػ راز)ر

,2012،) (HoltzmanMoor,1965)  شػػػػػػػػػرض ايطةلػػػػػػػػػد إيػػػػػػػػػػل ايش ػػػػػػػػػؼ سػػػػػػػػػرا  مػػػػػػػػػف  لػػػػػػػػػػؿ بةػػػػػػػػػل أف 
ذيػػػػػؾ إيػػػػػل أف  ايلاحثػػػػػد يػػػػػ   ػػػػػ ث ر بةػػػػػل  ح ػػػػػ ةقـ ايدراسػػػػػ . ر شػػػػػزر ةلػػػػػد أر اىدار ػػػػػ ف()ايمدرسػػػػػ ف أر ايط

سػػػػرا  مػػػػف  لػػػػؿ زمالئقػػػػـ ايمشامةػػػػد  ايش ػػػػؼ رسػػػػر  ر  شػػػػرض طةلػػػػد ايمرحةػػػػد ايثا ر ػػػػد   مػػػػاط مػػػػف االب ػػػػدا  
إيػػػػل م مربػػػػد مػػػػف اي  ػػػػائج ايسػػػػةل د اي ػػػػ   ػػػػؤد  لقػػػػـ أر مدرسػػػػ قـ أر مػػػػف  لػػػػؿ اىدار ػػػػ ف  ػػػػ  مدارسػػػػقـل 

  ح  ةقـ ايدراس  مف  قدل ربةل  خ   قـ رسةرذقـ مف  قد أخرس.  ؤثر بةل
 
 
 

 َِزٜٛ اٌلالٌخ اٌّؾَٛثخ tل١ّخ  Beta اٌقطأ اٌّؼ١بهٞ B اٌّزغ١و اٌَّزمً

 0.000 32.113   0.19 6.089 اٌضبثذ

 0.000 12.278- 0.48- 0.072 0.878- ٛبٌت

 0.000 4.579- 0.173- 0.068 0.312- اٌّٛعٗ

 0.007 2.695- 0.097- 0.070 0.188- اٌّٛظف

 0.000 7.148- 0.24- 0.065 0.464- اٌّؼٍُ
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بةػػػػػل اي حػػػػػر ايملػػػػػ ف ة ػػػػػؿ اال حػػػػػدار ايم شػػػػػدد رذا ػػػػػت اي  ػػػػػائج ية ح ػػػػػؽ مػػػػػف اػػػػػذا ايسػػػػػؤاؿ اسػػػػػ خدـ  ح       
 (. 20   اي درؿ )

 

 ا٢ر١خ )اٌّؾبفظخ، عٌٕ اٌطبٌت، عٌٕ اٌّلهٍخ، ٔٛع اٌّلهٍخ(  أؾلاه اٌّزغ١واد اٌَّزمٍخرؾ١ًٍ رجب٠ٓ  (:20) علٚي

 ٚاٌّزغ١و اٌزبثغ اٌزؾ١ًٖ اٌلهاٍٟ

 Fَِزٜٛ كالٌخ  اٌّؾَٛثخ Fل١ّخ  دِزٍٜٛ اٌّوثؼب ِغّٛع اٌّوثؼبد كهعبد اٌؾو٠خ اٌّٖله

 56.260 4 225.040 االٔؾلاه
36.589 

 

0.000 

 
 1.538 651 1000.984 اٌقطأ

  655 1226.024 اٌىٍٟ

 3.41( = 651، 4ٚكهعبد ؽو٠خ ) )0.01( اٌغل١ٌٚخ ػٕل َِزٜٛ اٌلالٌخ )F،  ل١ّخ )0.01* ماد كالٌخ إؽٖبئ١خ ػٕل َِزٜٛ اٌلالٌخ *
       

دايػػػػػػػػػد إح ػػػػػػػػػائ ًا إذ لةغػػػػػػػػػت اي  مػػػػػػػػػد االح ماي ػػػػػػػػػد  ( F  مػػػػػػػػػد ) مػػػػػػػػػف اي ػػػػػػػػػدرؿ ايسػػػػػػػػػالؽ أف   الحػػػػػػػػػظ 
راػػػػػػػذا  ش ػػػػػػػ  أف ايم غ ػػػػػػػرات ايمسػػػػػػػ  ةد اآل  ػػػػػػػد  ل(0.05)مسػػػػػػػ رس ايداليػػػػػػػد أ ػػػػػػػغر مػػػػػػػف راػػػػػػػ  ( 0.000)

)ايمحا ظػػػػدل  ػػػػ س ايطايػػػػبل  ػػػػ س ايمدرسػػػػدل  ػػػػرع ايمدرسػػػػد( يقػػػػا  ػػػػ ث ر بةػػػػل  داؿ بةػػػػل ايم غ ػػػػر اي ػػػػالع 
  .اي ح  ؿ ايدراس 

ري حد ػػػػد إسػػػػقاـ ذػػػػؿ م غ ػػػػر مػػػػف ايم غ ػػػػرات ايمسػػػػ  ةد )ايمحا ظػػػػدل  ػػػػ س ايطايػػػػبل  ػػػػ س ايمدرسػػػػدل      
 (.21ذما ار مر      اي درؿ )م غ ر مف ايم غ رات يذؿ  (t رع ايمدرسد(ل  حسب   ـ )

 
 

 ((B   ٚ Beta ٚtل١ُ (: 21) علٚي

دايػػػػػػػػد إح ػػػػػػػػائ ًا يم غ ػػػػػػػػر )  س ايمدرسػػػػػػػػدل  ػػػػػػػػرع   (t)(  الحػػػػػػػػظ أف  ػػػػػػػػ ـ 21مػػػػػػػػف  ػػػػػػػػرا ة اي ػػػػػػػػدرؿ )      
ايمدرسػػػػػػد(   ػػػػػػطل راػػػػػػذا  ش ػػػػػػ  أف اػػػػػػذ ف ايم غ ػػػػػػر ف  سػػػػػػقماف إسػػػػػػقامًا دااًل إح ػػػػػػائ ًا  ػػػػػػ   لػػػػػػا ف ايم غ ػػػػػػر 
اي ػػػػالع راػػػػر اي ح ػػػػ ؿ ايدراسػػػػ . رلمالحظػػػػد  ػػػػ ـ ل  ػػػػا يةم غ ػػػػر ف   لػػػػ ف أف   مػػػػد ل  ػػػػا ي ػػػػ س ايمدرسػػػػد أذلػػػػر 

 ػػػػ  أف  ػػػػ س ايمدرسػػػػد أذثػػػػر  ػػػػ ث رًا بةػػػػل  ح ػػػػ ؿ ايطةلػػػػد مػػػػف  ػػػػرع مػػػػف   مػػػػد ل  ػػػػا ي ػػػػرع ايمدرسػػػػد راػػػػذا  ش
 ايمدرسد. 

بةػػػػػػل   ػػػػػػ  حػػػػػػ ف اسػػػػػػ لشد م غ ػػػػػػر  ايمحا ظػػػػػػدل ر ػػػػػػ س ايطايػػػػػػبل أ  ال  ر ػػػػػػد أثػػػػػػر يقػػػػػػذ ف ايم غ ػػػػػػر ف     
 مس رس  ح  ؿ ايطةلد.

 
 
 
 

 ٜٛ اٌلالٌخَِز اٌّؾَٛثخ tل١ّخ  Beta اٌقطأ اٌّؼ١بهٞ B اٌّزغ١و اٌَّزمً

 0.000 14.725  0.215 3.167 اٌضبثذ

 0.164 1.393 0.053 0.105 0.146 اٌّؾبفظخ

 0.825 0.221- 0.009- 0.117 0.026- اٌغٌٕ

 0.000 8.593 0.368 0.072 0.62 عٌٕ اٌّلهٍخ

 0.000 6.68- 0.243- 0.100 0.666- ٔٛع اٌّلهٍخ
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أفػػػػراد عينػػػػة الدراسػػػػة مػػػػف ط بػػػػة  ىػػػػؿ يم ػػػػف ال نبػػػػؤ بنػػػػوع الينػػػػؼ المدرسػػػػ  لػػػػد . 10
يػػػػػػة وفقػػػػػػاا ل م غيػػػػػػرات اآل يػػػػػػة:  المحافظػػػػػػة  جػػػػػػنس الطالػػػػػػب  جػػػػػػنس المرح ػػػػػػة الثانو 

 المدرسة  نوع المدرسة ؟
 

بةػػػػل اي حػػػػر ايملػػػػ ف  ػػػػ  ية ح ػػػػؽ مػػػػف اػػػػذا ايسػػػػؤاؿ اسػػػػ خدـ  حة ػػػػؿ اال حػػػػدار ايم شػػػػدد رذا ػػػػت اي  ػػػػائج        
 (. 22اي درؿ )

 

  اٌطبٌت، عٌٕ اٌّلهٍخ، ٔٛع اٌّلهٍخ( ا٢ر١خ )اٌّؾبفظخ، عٌٕ  أؾلاه اٌّزغ١واد اٌَّزمٍخرؾ١ًٍ رجب٠ٓ   :22  جدوؿ

 ٚاٌّزغ١و اٌزبثغ ٔٛع اٌؼٕف اٌّلهٍٟ

 Fَِزٜٛ كالٌخ  اٌّؾَٛثخ Fل١ّخ  ِزٍٜٛ اٌّوثؼبد ِغّٛع اٌّوثؼبد كهعبد اٌؾو٠خ اٌّٖله

 10317.086 4 41268.344 االٔؾلاه

 215.768 651 140464.715 اٌقطأ 0.000 47.816

  655 181733.059 اٌىٍٟ

 3.41( = 651، 4ٚكهعبد ؽو٠خ ) )0.01( اٌغل١ٌٚخ ػٕل َِزٜٛ اٌلالٌخ )F،  ل١ّخ )0.01ماد كالٌخ إؽٖبئ١خ ػٕل َِزٜٛ اٌلالٌخ * *
        

دايػػػػػػػد إح ػػػػػػػائ ًا إذ لةغػػػػػػػت اي  مػػػػػػػد االح ماي ػػػػػػػد ( F  مػػػػػػػد ) أف  لػػػػػػػ  ف  اي ػػػػػػػدرؿ ايسػػػػػػػالؽ مػػػػػػػف مشط ػػػػػػػات
  أف ايم غ ػػػػػػػػرات ايمسػػػػػػػػ  ةد اآل  ػػػػػػػػد راػػػػػػػػذا  ش ػػػػػػػػ ل(0.05)مسػػػػػػػػ رس ايداليػػػػػػػػد أ ػػػػػػػػغر مػػػػػػػػف راػػػػػػػػ  ( 0.000)

)ايمحا ظػػػػػدل  ػػػػػ س ايطايػػػػػبل  ػػػػػ س ايمدرسػػػػػدل  ػػػػػرع ايمدرسػػػػػد( يقػػػػػا  ػػػػػ ث ر بةػػػػػل  داؿ بةػػػػػل ايم غ ػػػػػر اي ػػػػػالع 
  . رع ايش ؼ ايمدرس 

ري حد ػػػػػػػػد إسػػػػػػػػقاـ ذػػػػػػػػؿ م غ ػػػػػػػػر مػػػػػػػػف ايم غ ػػػػػػػػرات ايمسػػػػػػػػ  ةد )ايمحا ظػػػػػػػػدل  ػػػػػػػػ س ايطايػػػػػػػػبل  ػػػػػػػػ س    
 ػػػػػر مػػػػػف ايم غ ػػػػػرات ذمػػػػػا اػػػػػر مر ػػػػػ   ػػػػػ  اي ػػػػػدرؿ م غ( يذػػػػػؿ tايمدرسػػػػػدل  ػػػػػرع ايمدرسػػػػػد(ل  حسػػػػػب  ػػػػػ ـ )

(23.) 
 

 

 ((B   ٚ Beta ٚt ل١ُ  :23جدوؿ  

دايػػػػػػد إح ػػػػػػائ ًا ريةم غ ػػػػػػرات اآل  ػػػػػػد )ايمحا ظػػػػػػدل   (t)(  الحػػػػػػظ أف  ػػػػػػ ـ 23مػػػػػػف  ػػػػػػرا ة اي ػػػػػػدرؿ )     
يمسػػػػػػ  ةد  سػػػػػػقـ  ػػػػػ س ايطايػػػػػػبل  ػػػػػػ س ايمدرسػػػػػػدل  ػػػػػػرع ايمدرسػػػػػػد(ل راػػػػػػذا  ش ػػػػػػ  أف  م ػػػػػػع ايم غ ػػػػػػرات ا

إسػػػػػػقامًا دااًل إح ػػػػػػائ ًا  ػػػػػػ   لػػػػػػا ف ايم غ ػػػػػػر اي ػػػػػػالع راػػػػػػر  ػػػػػػرع ايش ػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػ . رلمالحظػػػػػػد  ػػػػػػ ـ ل  ػػػػػػا 
يةم غ ػػػػرات   لػػػػ ف أف   مػػػػد ل  ػػػػا ي ػػػػرع ايمدرسػػػػد أذلػػػػر مػػػػف   مػػػػد ل  ػػػػا يةم غ ػػػػرات ا خػػػػرسل راػػػػذا  ش ػػػػ  أف 

 رس.  رع ايمدرسد أذثر   ث رًا بةل  رع ايش ؼ ايمدرس  مف ايم غ رات ا خ
 

 َِزٜٛ اٌلالٌخ اٌّؾَٛثخ tل١ّخ  Beta اٌقطأ اٌّؼ١بهٞ B اٌّزغ١و اٌَّزمً       

 0.000 31.44  2.548 80.112 اٌضبثذ

 0.002 3.168- 0.118- 1.239 3.927- اٌّؾبفظخ

 0.000 3.504 0.146 1.392 4.876 غٌٕاٌ

 0.000 6.827 0.241 1.181 8.064 عٌٕ اٌّلهٍخ

 0.000 10.866- 0.452- 0.855 9.288- ٔٛع اٌّلهٍخ
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أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة مػػػف ط بػػػة  ىػػػؿ يم ػػػف ال نبػػػؤ بيوامػػػؿ الينػػػؼ المدرسػػػ  لػػػد . 11
المرح ػػػػػػة الثانويػػػػػػة وفقػػػػػػاا ل م غيػػػػػػرات اآل يػػػػػػة:  المحافظػػػػػػة  جػػػػػػنس الطالػػػػػػب  جػػػػػػنس 

 المدرسة  نوع المدرسة ؟
بةػػػػػل اي حػػػػػر ايملػػػػػ ف  ػػػػػ  ية ح ػػػػػؽ مػػػػػف اػػػػػذا ايسػػػػػؤاؿ اسػػػػػ خدـ  حة ػػػػػؿ اال حػػػػػدار ايم شػػػػػدد رذا ػػػػػت اي  ػػػػػائج 

 (. 24درؿ )اي 
 

 

  ا٢ر١خ )اٌّؾبفظخ، عٌٕ اٌطبٌت، عٌٕ اٌّلهٍخ، ٔٛع اٌّلهٍخ(  أؾلاه اٌّزغ١واد اٌَّزمٍخرؾ١ًٍ رجب٠ٓ  (:24) علٚي

 ٚاٌّزغ١و اٌزبثغ ػٛاًِ اٌؼٕف اٌّلهٍٟ

 Fَِزٜٛ كالٌخ  اٌّؾَٛثخ Fل١ّخ  ِزٍٜٛ اٌّوثؼبد ِغّٛع اٌّوثؼبد كهعبد اٌؾو٠خ اٌّٖله

 5583.288 4 22333.150 االٔؾلاه

 214.469 651 139610.799 اٌقطأ 0.000 26.035

  655 161943 اٌىٍٟ

      3.41( = 651، 4ٚكهعبد ؽو٠خ ) )0.01( اٌغل١ٌٚخ ػٕل َِزٜٛ اٌلالٌخ )F،  ل١ّخ )0.01* ماد كالٌخ إؽٖبئ١خ ػٕل َِزٜٛ اٌلالٌخ *
ائ ًا إذ لةغػػػػػػت اي  مػػػػػػد االح ماي ػػػػػػد دايػػػػػػد إح ػػػػػػ( F  مػػػػػػد ) أف  لػػػػػػ  ف  اي ػػػػػػدرؿ ايسػػػػػػالؽ  رمػػػػػػف مشط ػػػػػػات  

راػػػػػػػػذا  ش ػػػػػػػػ  أف ايم غ ػػػػػػػػرات ايمسػػػػػػػػ  ةد اآل  ػػػػػػػػد  ل(0.05)مسػػػػػػػػ رس ايداليػػػػػػػػد أ ػػػػػػػػغر مػػػػػػػػف راػػػػػػػػ  ( 0.000)
)ايمحا ظػػػػػدل  ػػػػػ س ايطايػػػػػبل  ػػػػػ س ايمدرسػػػػػدل  ػػػػػرع ايمدرسػػػػػد( يقػػػػػا  ػػػػػ ث ر بةػػػػػل  داؿ بةػػػػػل ايم غ ػػػػػر اي ػػػػػالع 

  .برامؿ ايش ؼ ايمدرس 
ت ايمسػػػػػ  ةد )ايمحا ظػػػػػدل  ػػػػػ س ايطايػػػػػبل  ػػػػػ س ايمدرسػػػػػدل ري حد ػػػػػد إسػػػػػقاـ ذػػػػػؿ م غ ػػػػػر مػػػػػف ايم غ ػػػػػرا

 (.25م غ ر مف ايم غ رات ذما ار مر      اي درؿ )( يذؿ t رع ايمدرسد(ل  حسب   ـ )
 

 ((B   ٚ Beta ٚt ل١ُ : 25جدوؿ  

           

 ظػػػػػػػدل  ػػػػػػػ س دايػػػػػػػد إح ػػػػػػػائ ًا يم غ رات)ايمحا  (t) الحػػػػػػػظ أف  ػػػػػػػ ـ ( 25مػػػػػػػف  ػػػػػػػرا ة اي ػػػػػػػدرؿ )       
ايمدرسػػػػػػدل  ػػػػػػرع ايمدرسػػػػػػد( ل راػػػػػػذا  ش ػػػػػػ  أف اػػػػػػذ  ايم غ ػػػػػػرات  سػػػػػػقـ إسػػػػػػقامًا دااًل إح ػػػػػػائ ًا  ػػػػػػ   لػػػػػػا ف 

 ايم غ ر اي الع رار برامؿ ايش ؼ ايمدرس . 
أ  ال  ر ػػػػػػد أثػػػػػػر يقػػػػػػذا ايم غ ػػػػػػر بةػػػػػػل مسػػػػػػ رس برامػػػػػػؿ   ػػػػػػ  حػػػػػػ ف اسػػػػػػ لشد م غ ػػػػػػر  ػػػػػػ س ايطايػػػػػػبل     

 ايش ؼ ايمدرس .

 مس و  الدللة المحسوبة tقيمة  Beta الخطث الميياري B الم غير المس قؿ
 0.000 31.832  2.540 80.863 الثابت
 0.000 3.564- 0.14- 1.236 4.404- المحافظة
 0.619 0.497 0.022 1.387 0.69 الجنس

 0.000 5.967 0.223 1.178 7.026 جنس المدرسة
 0.000 6.255- 275.- 0.852 5.331- نوع المدرسة
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 رضيات:الفن ائج ثانياا:      
م وسػػػػػطات إجابػػػػػات أفػػػػػراد عينػػػػػة  بػػػػػيف وجػػػػػد فػػػػػروؽ ذات دللػػػػػة إحصػػػػػائية  . ل1

درجػػػػة ان شػػػػار ظػػػػاىرة الينػػػػؼ المدرسػػػػ  فػػػػ   مػػػػف ط بػػػػة المرح ػػػػة الثانويػػػػة الدراسػػػػة
ب. جػػػػنس الطالػػػػب ت. جػػػػنس المدرسػػػػة  ث.  المحافظػػػػة أ.  ل م غيػػػػرات اآل يػػػػة وفقػػػػاا 

 نوع الثانوية ج. مس و  ال حصيؿ الدراس  ل طالب .
 :المحافظة. أ

يإ الػػػد بػػػف اػػػذا ايسػػػؤاؿ رمػػػف أ ػػػؿ اي ح ػػػؽ مػػػف  ػػػحد ايفر ػػػ د اي ػػػ  ر ػػػشت يػػػ ل اسػػػ سخدـ االخ لػػػار 
يةم ار ػػات ايث ائ ػدل يةذ ػػؼ بػػف داليػد ايفػػررؽ  ػػ  ايشرامػؿ اي ػػ   ػػؤد  إيػل ر ػػرع ايش ػػؼ  (T-Test)اىح ػائ  

ر ا ت مف طةلد ايمرحةد ايثا ر دل ايمدرس     محا ظد دم ؽ رمحا ظد ايالذ  د لحسب إ الات ب  د ايدراسد 
 . (26)اي  ائج بةل اي حر ايمدرج    اي درؿ 

 عينة الدراسة  أفراد   ومس و  دللة الفروؽ إلجاباتT الم وسط الحساب  وقيمة اخ بار  : 26  جدوؿ
 ( 654عخ اٌؾو٠خ = )كهالمحافظة عند  بياا لم غير ان شار ظاىرة الينؼ المدرس  حوؿ درجة مف ط بة المرح ة الثانوية 

 اٌّغبي
ٚفك ِزغ١و  اٌؼ١ٕخ

 اٌّؾبفظخ

اٌّزٍٜٛ 

 اٌؾَبثٟ

االٔؾواف 

 اٌّؼ١بهٞ

( (t 

 اٌّؾَٛثخ

ل١ّخ 

 (pاالؽزّبي)

 َِزٜٛ %(95ِغبي اٌضمخ)

 أػٍٝ أكٔٝ اٌلالٌخ

 اٌؼٕف اٌغَلٞ
 4.18 21.50 330 كِْك

7.750 0.000 2.297 3.856 
 كاي 

 5.86 18.42 326 اٌالمل١خ 0.01ػٕل 

 اٌؼٕف اٌٍفظٟ
 4.42 14.61 330 كِْك

6.679 0.000 1.671 3.063 
 كاي 

 4.66 12.24 326 اٌالمل١خ 0.01ػٕل 

 اٌؼٕف اٌوِيٞ
 5.92 28.16 330 كِْك

4.924 0.000 1.524 3.546 
 كاي

 7.22 25.63 326 اٌالمل١خ 0.01ػٕل  

اٌؼٕف ٙل 

 اٌّّزٍىبد

 2.23 6.56 330 كِْك
 كايغ١و  0.482 0.219- 0.463 0.735

 2.34 6.43 326 اٌالمل١خ

 اٌؼٕف اٌغَٕٟ
 2.69 9.12 330 كِْك

2.166 0.031 0.042 0.851 
 كاي 

 2.59 8.68 326 اٌالمل١خ 0.05ػٕل 

 اٌّغبالد وىً
 13.79 79.95 330 كِْك

6.803 0.000 6.086 11.025 
 كاي

 18.15 71.39 326 اٌالمل١خ 0.01ػٕل  

 1.96رَبٚٞ  0.05( َِٚزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ 654( اٌغل١ٌٚخ ػٕل كهعبد ؽو٠خ )tل١ّخ )

 2.58رَبٚٞ  0.01( َِٚزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ 654( اٌغل١ٌٚخ ػٕل كهعبد ؽو٠خ )tل١ّخ )

( مػػػػػػػع مسػػػػػػػ رس ايداليػػػػػػػد pم ار ػػػػػػػد   مػػػػػػػد )ب ػػػػػػػد   :رمػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ  ػػػػػػػرا ة اي ػػػػػػػدرؿ ايسػػػػػػػالؽ   لػػػػػػػ ف أ ػػػػػػػ 
ت لػػػػػػ ف م رسػػػػػػط إ الػػػػػػات طةلػػػػػػد ايمرحةػػػػػػد ايثا ر ػػػػػػد  ػػػػػػ  محا ظػػػػػػد دم ػػػػػػؽ ( أف ايفػػػػػػررؽ اي ػػػػػػ  ظقػػػػػػر 0.05)

محا ظػػػػػػد ايالذ  ػػػػػػد حػػػػػػرؿ در ػػػػػػد ا   ػػػػػػار ظػػػػػػاارة ايش ػػػػػػؼ  ػػػػػػ  رم رسػػػػػػط إ الػػػػػػات طةلػػػػػػد ايمرحةػػػػػػد ايثا ر ػػػػػػد 
ايمدرسػػػػ   ػػػػ  مدارسػػػػقـ ب ػػػػد م ػػػػاؿ )ايش ػػػػؼ  ػػػػد ايمم ةذػػػػات( اػػػػ    ػػػػر دايػػػػد ر  ػػػػر  رار ػػػػدل إذ  ػػػػا ت 

(ل ب ػػػػد در ػػػػات حر ػػػػد 0.735ايمحسػػػػرلد أ ػػػػؿ مػػػػف ) T مػػػػد (ل ذمػػػػا  ػػػػا ت  0.05( أذلػػػػر مػػػػف )P  مػػػػد )
%(.  ػػػػػػػ  حػػػػػػػ ف ل  ػػػػػػػت اي  ػػػػػػػائج أف ايفػػػػػػػررؽ ايدايػػػػػػػد راي رار ػػػػػػػد  ػػػػػػػا ت ب ػػػػػػػد 95( لمسػػػػػػػ رس ث ػػػػػػػد )654)
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( Pم ػػػػػػاالت )ايش ػػػػػػؼ اي سػػػػػػد ل ايةفظ ػػػػػػدل ايرمز ػػػػػػد(ل ربةػػػػػػل مسػػػػػػ رس ايم ػػػػػػاالت ذذػػػػػػؿل إذ  ػػػػػػا ت   مػػػػػػد )
ف   م قػػػػػا اي دري ػػػػػدل ب ػػػػػد در ػػػػػات حر ػػػػػد ايمحسػػػػػرلد أذلػػػػػر مػػػػػ T(ل ذمػػػػػا  ػػػػػا ت   مػػػػػد 0.05أ ػػػػػغر مػػػػػف )

 (. 0.01ل 0.05( ب د مس ر   داليد )654)
(ل إذ  ػػػػا ت 0.05أمػػػػا ب ػػػػد م ػػػػاؿ ايش ػػػػؼ اي  سػػػػ    ػػػػد ر ػػػػدت  ػػػػررؽ دايػػػػد ب ػػػػد مسػػػػ رس داليػػػػد )

(ل راػػػػػ  أذلػػػػػر مػػػػػف   م قػػػػػا 2.166ايمحسػػػػػرلد ) (T)(ل ذمػػػػػا  ػػػػػا ت   مػػػػػد 0.05( أ ػػػػػغر مػػػػػف )P  مػػػػػد )
(. راػػػػػػذ  ايفػػػػػػررؽ  ػػػػػػا ت ي ػػػػػػاي  طةلػػػػػػد ايمرحةػػػػػػد 654د در ػػػػػػات حر ػػػػػػد )(ل ب ػػػػػػ1.96اي دري ػػػػػػد ايلايغػػػػػػد )

ايثا ر ػػػػد  ػػػػ  محا ظػػػػد دم ػػػػؽل ر سػػػػ دؿ مػػػػف اي  ػػػػائج ايسػػػػال د لػػػػ ف در ػػػػد ا   ػػػػار ظػػػػاارة ايش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ  
 ػػػػ  مػػػػدارس محا ظػػػػد دم ػػػػؽل أبةػػػػل مػػػػف در ػػػػد ا   ػػػػاراا  ػػػػ  مػػػػدارس محا ظػػػػد ايالذ  ػػػػد لحسػػػػب إ الػػػػات 

 ةد ايثا ر د    ايمحا ظ  ف.ب  د ايدراسد مف طةلد ايمرحأ راد 

اي ػػػػػ  ر ػػػػػشت يإ الػػػػػد بػػػػػف ر  لػػػػػؿ ايفر ػػػػػ د ايلد ةػػػػػد بةػػػػػل ذيػػػػػؾ  ػػػػػر ض ايفر ػػػػػ د اي ػػػػػفر د  رل ػػػػػا ً 
فػػػ  درجػػػة ان شػػػار   0.05 وجػػػود فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائياا عنػػػد مسػػػ و  دللػػػة ب ايسػػػؤاؿ ايسػػػالؽ اي ائةػػػد:

عينػػػة الدراسػػػة  أفػػػراد إجابػػػاتم وسػػػطات  بػػػيفظػػػاىرة الينػػػؼ المدرسػػػ  فػػػ  محػػػافظ   دمشػػػؽ والالذقيػػػة 
 بػػػيف عػػػدـ  إذمػػػف ط بػػػة المرح ػػػة الثانويػػػة   يػػػز  لم غيػػػر المحافظػػػة باسػػػ ثناء الينػػػؼ ضػػػد المم   ػػػات  

 فروؽ دالة عند ىذا المجاؿ. وجود
ب  ػػػػػػد أ ػػػػػػراد ( إيػػػػػػل ايفػػػػػػررؽ در ػػػػػػد ا   ػػػػػػار ظػػػػػػاارة ايش ػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػ  ى الػػػػػػات 1ر  ػػػػػػ ر اي ػػػػػػذؿ ) 

 يم غ ر ايمحا ظد. ايدراسد مف طةلد ايمرحةد ايثا ر د  لشاً 
 

 
 
   

ر فسػػػػػر ايلاحثػػػػػد ا   ػػػػػار ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ   ػػػػػ  مػػػػػدارس محا ظػػػػػد دم ػػػػػؽ لدر ػػػػػد أذلػػػػػر مػػػػػف مػػػػػدارس 
ل ئػػػػات إيػػػػل محا ظػػػد دم ػػػػؽ  سػػػػلد ذل ػػػػرة مػػػػف ايسػػػذاف ايػػػػذ ف    مػػػػرف      را ػػػػد  ػػػػ محا ظػػػد ايالذ  ػػػػدل ذر ػػػػ

ا قـ رم ػػػػػػػػاذةقـ ا  ماب ػػػػػػػػد مخ ةفػػػػػػػػدل رلاي ػػػػػػػػاي   خ ةػػػػػػػػؼ ايطػػػػػػػػرؽ اي ػػػػػػػػ   شلػػػػػػػػررف لمر لقػػػػػػػػا بػػػػػػػػف اح  ا ػػػػػػػػ
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بػػػػػدـ ايفػػػػػررؽ  ػػػػػ  در ػػػػػد   مػػػػػا  خػػػػػص ايش ػػػػػؼ  ػػػػػد ايمم ةذػػػػػات  ر ػػػػػع ايلاحثػػػػػد ر لػػػػػاخ الؼ اػػػػػذ  ايل ئػػػػػات. 
طةلػػػػػػػد ايمرحةػػػػػػػد ايثا ر ػػػػػػػد   م ػػػػػػػزرف  إيػػػػػػػل أف  محػػػػػػػا ظ   دم ػػػػػػػؽ رايالذ  ػػػػػػػدل  لػػػػػػػ فا   ػػػػػػػار اػػػػػػػذ  ايظػػػػػػػاارة 

ايمحا ظػػػػػػد لغػػػػػػض اي ظػػػػػر بػػػػػػف لايسػػػػػةرؾ ايشػػػػػػدرا       ػػػػػد يطل شػػػػػػد ايمرحةػػػػػد ايشمر ػػػػػػد اي ػػػػػ   مػػػػػػررف لقػػػػػال 
ب ػػػػػد م ار ػػػػػد   ػػػػػائج ايدراسػػػػػد ايحاي ػػػػػد مػػػػػع ايدراسػػػػػات اي ػػػػػ     مػػػػػرف إي قػػػػػال رايمذػػػػػاف ايػػػػػذ   ش  ػػػػػرف   ػػػػػ . ر 

م ػػػػػمرف اػػػػػذ  ايدراسػػػػػدل ا مػػػػػر ايػػػػػذ   مػػػػػفبػػػػػدـ ر ػػػػػرد دراسػػػػػد سػػػػػال د مماثةػػػػػد أر  ر لػػػػػد   الحػػػػػظايسػػػػػال دل 
  حرؿ درف م ار د   ائ قا ل  ائج دراسات أخرس.

 جنس الطالب:. ب
-t)يسؤاؿ رمف أ ؿ اي ح ؽ مػف  ػحد ايفر ػ د اي ػ  ر ػشت يػ ل اسػ سخدـ االخ لػار اىح ػائ يإ الد بف ا 

test)  يةذ ػػػؼ بػػف داليػػد ايفػػػررؽ لػػ ف ذذػػرر طةلػػػد ايمرحةػػد ايثا ر ػػد را  ػػػاث طةلػػد ايمرحةػػػد يةم ار ػػات ايث ائ ػػدل
 اي  ائج:ايثا ر د حرؿ در د ا   ار ظاارة ايش ؼ ايمدرس     مدارسقـل ر ةخص اي درؿ اآل   اذ  

 عينة الدراسة أفراد   ومس و  دللة الفروؽ إلجابات t الم وسط الحساب  وقيمة اخ بار  : 27  جدوؿ
   654جنس الطالب عند  درجة الحرية =  بياا لم غير ان شار ظاىرة الينؼ المدرس  حوؿ درجة مف ط بة المرح ة الثانوية 

 اٌّغبي
ٚفك ِزغ١و  اٌؼ١ٕخ

 عٌٕ اٌطبٌت

اٌّزٍٜٛ 

 ؾَبثٟاٌ

االٔؾواف 

 اٌّؼ١بهٞ

( (t 

 اٌّؾَٛثخ

ل١ّخ 

 (pاالؽزّبي)

 َِزٜٛ %(95ِغبي اٌضمخ)

 أػٍٝ أكٔٝ اٌلالٌخ

 اٌؼٕف اٌغَلٞ
 4.98 21.24 328 موو

6.322 0.000 1.755 3.336 
كاي ػٕل 

 5.33 18.70 328 أٔضٝ 0.01

 اٌؼٕف اٌٍفظٟ
 4.56 14.82 328 موو

7.950 0.000 2.094 3.467 
كاي ػٕل 

 4.39 12.04 328 أٔضٝ 0.01

 اٌؼٕف اٌوِيٞ
 6.90 27.29 328 موو

 كايغ١و  1.811 0.244- 0.135 1.497
 6.50 26.51 328 أٔضٝ

اٌؼٕف ٙل 

 اٌّّزٍىبد

 2.34 6.38 328 موو
 غ١و كاي 0.115 0.585- 0.188 1.316-

 2.23 6.61 328 أٔضٝ

 اٌؼٕف اٌغَٕٟ
 2.71 9.23 328 موو

3.149 0.002 0.243 1.049 
 كاي 

 2.54 8.58 328 أٔضٝ 0.01ػٕل 

 اٌّغبالد وىً
 16.73 78.95 328 موو

5.110 0.000 4.016 9.027 
 كاي 

 15.95 72.43 328 أٔضٝ 0.01ػٕل 

 1.96رَبٚٞ  0.05( َِٚزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ 654( اٌغل١ٌٚخ ػٕل كهعبد ؽو٠خ )tل١ّخ )

 2.58رَبٚٞ  0.01( َِٚزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ ١ٌ654خ ػٕل كهعبد ؽو٠خ )( اٌغلtٚل١ّخ )
  ج

 

( أف ايفػػػػػررؽ اي ػػػػػ  0.05( مػػػػػع مسػػػػػ رس ايداليػػػػػد )p(ل رب ػػػػػد م ار ػػػػػد   مػػػػػد )27  لػػػػػ  ف مػػػػػف اي ػػػػػدرؿ )
ظقػػػػػرت لػػػػػ ف م رسػػػػػط إ الػػػػػات طةلػػػػػد ايمرحةػػػػػد ايثا ر ػػػػػد ايػػػػػذذرر رم رسػػػػػط إ الػػػػػات طةلػػػػػد ايمرحةػػػػػد ايثا ر ػػػػػد 

ة ايش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ   ػػػػ  مدارسػػػػقـ ب ػػػػد م ػػػػاي  )ايش ػػػػؼ ايرمػػػػز ل ايش ػػػػؼ اى ػػػػاث حػػػػرؿ در ػػػػد ا   ػػػػار ظػػػػاار 
(ل ذمػػػػا  ػػػػا ت 0.05( أذلػػػػر مػػػػف )P ػػػػد ايمم ةذػػػػات( اػػػػ    ػػػػر دايػػػػد ر  ػػػػر  رار ػػػػدل إذ  ػػػػا ت   مػػػػد )

%(.  ػػػػػ  95( لمسػػػػػ رس ث ػػػػػد )654ايمحسػػػػػرلد أ ػػػػػؿ مػػػػػف   م قػػػػػا اي دري ػػػػػدل ب ػػػػػد در ػػػػػات حر ػػػػػد ) T  مػػػػػد 
اي رار ػػػػػػػد  ػػػػػػػا ت ب ػػػػػػػد م ػػػػػػػاالت )ايش ػػػػػػػؼ اي سػػػػػػػد ل ايش ػػػػػػػؼ حػػػػػػػ ف ل  ػػػػػػػت اي  ػػػػػػػائج أف ايفػػػػػػػررؽ ايدايػػػػػػػد ر 

(ل إذ 0.01ل 0.05ايةفظػػػػػػ ل ايش ػػػػػػؼ اي  سػػػػػػ (ل ربةػػػػػػل مسػػػػػػ رس ايم ػػػػػػاالت ذذػػػػػػؿل ب ػػػػػػد مسػػػػػػ ر   داليػػػػػػد )
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ايمحسػػػػػػرلد أذلػػػػػػر مػػػػػػف   م قػػػػػػا اي دري ػػػػػػد.  T(ل ذمػػػػػػا  ػػػػػػا ت   مػػػػػد 0.05( أ ػػػػػػغر مػػػػػػف )P ػػػػػا ت   مػػػػػػد )
ذررل ر سػػػػػ دؿ مػػػػػف اي  ػػػػػائج ايسػػػػػال د أف ا   ػػػػػار راػػػػػذ  ايفػػػػػررؽ  ػػػػػا ت ي ػػػػػاي  طةلػػػػػد ايمرحةػػػػػد ايثا ر ػػػػػد ايػػػػػذ

ظػػػػاارة ايش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ ل م را ػػػػدة يػػػػدس ايػػػػذذرر لدر ػػػػد أبةػػػػل مػػػػف  را ػػػػداا يػػػػدس اى ػػػػاث لحسػػػػب إ الػػػػات 
 ب  د ايدراسد مف طةلد ايمرحةد ايثا ر د. أ راد 

اي ػػػػػ  ر ػػػػػشت يإ الػػػػػد بػػػػػف ر  لػػػػػؿ ايفر ػػػػػ د ايلد ةػػػػػد رل ػػػػػا  بةػػػػػل ذيػػػػػؾ  ػػػػػر ض ايفر ػػػػػ د اي ػػػػػفر د 
  فػػػ  درجػػػة ان شػػػار 0.05وجػػػود فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائياا عنػػػد مسػػػ و  دللػػػة  ب ايسػػػالؽ اي ائةػػػد: ايسػػػؤاؿ

عينػػػػة الدراسػػػػة مػػػػف ط بػػػػة المرح ػػػػة الثانويػػػػة  أفػػػػراد إجابػػػػات م وسػػػػطات  بػػػػيفظػػػػاىرة الينػػػػؼ المدرسػػػػ  
 يػػز  لم غيػػر جػػنس الطالػػب باسػػ ثناء الينػػؼ الرمػػزي والينػػؼ ضػػد المم   ػػات  الػػذي  بػػيف عػػدـ وجػػود 

   لة عند ىذيف المجاليف.فروؽ دا
ب  ػػػػػػد أ ػػػػػػراد ( إيػػػػػػل ايفػػػػػػررؽ در ػػػػػػد ا   ػػػػػػار ظػػػػػػاارة ايش ػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػ  ى الػػػػػػات 2ر  ػػػػػػ ر اي ػػػػػػذؿ )

 .اي  سايدراسد مف طةلد ايمرحةد ايثا ر د  لشًا يم غ ر 

 
 

 
 

ر فسػػػػػر ايلاحثػػػػػد اػػػػػذ  اي    ػػػػػد لػػػػػ ف  طل شػػػػػد اى ػػػػػاث ال  م ػػػػػؿ إيػػػػػل ايسػػػػػةرؾ ايشػػػػػدرا   لحذػػػػػـ  ذر  قػػػػػا 
يػػػػػػر   رلحذػػػػػػـ طل شػػػػػػد ايمرحةػػػػػػد اي ػػػػػػ   مػػػػػػر لقا)مرحةػػػػػػد ايمراا ػػػػػػد(ل  ػػػػػػ  حػػػػػػ ف أف ايطةلػػػػػػد  ز ر رل ائقػػػػػػا ايف

ايػػػػػذذرر أم ػػػػػؿ إيػػػػػل ممارسػػػػػد ايسػػػػػةرؾ ايشػػػػػدرا  ل ر ػػػػػزداد مػػػػػ ةقـ إيػػػػػل ممارسػػػػػد سػػػػػةرؾ ايش ػػػػػؼ خػػػػػالؿ   ػػػػػرة 
ايمراا ػػػػػد لحذػػػػػـ اي غ ػػػػػرات ايطارئػػػػػد  ػػػػػ  اػػػػػذ  ايمرحةػػػػػد   ة ػػػػػؤرف ىثلػػػػػات ر ػػػػػري قـ لاسػػػػػ خداـ أ مػػػػػاط مػػػػػف 

  مػػػػػػا  ر ػػػػػػع ايلاحثػػػػػػد ا   ػػػػػػار ظػػػػػػاارة ايش ػػػػػػؼ ايرمػػػػػػز  رايش ػػػػػػؼ  ػػػػػػد ايمم ةذػػػػػػات يػػػػػػدس ايػػػػػػذذرر ايش ػػػػػػؼ. ل
طةلػػػػػد ايمرحةػػػػػد ايثا ر ػػػػػد رلغػػػػػض اي ظػػػػػر بػػػػػف   سػػػػػقـ  مػػػػػررف لمرحةػػػػػد  إيػػػػػل أفراى ػػػػػاث لػػػػػ فس ايمسػػػػػ رسل 

رب ػػػػػد م ار ػػػػػد  بمر ػػػػػد   سػػػػػـ لايشد ػػػػػد مػػػػػف مظػػػػػاار اي مػػػػػرد رايش ػػػػػ افل اي ػػػػػ   سػػػػػقـ  ػػػػػ  مظػػػػػاار ايش ػػػػػؼ.
أف ايدراسػػػػػد ايحاي ػػػػػد ا ف ػػػػػت مػػػػػع  ذػػػػػؿ مػػػػػف    ػػػػػد ايلاحثػػػػػدايحاي ػػػػػد مػػػػػع ايدراسػػػػػات ايسػػػػػال دل   ػػػػػائج ايدراسػػػػػد 

)ايػػػػػػػػػػػػػػدربافل ر(ل 2004)لرذػػػػػػػػػػػػػػاتل ر(ل 2006)ل ق ػػػػػػػػػػػػػػررال ر(ل Baldryل 2003ايدراسػػػػػػػػػػػػػػات اآل  ػػػػػػػػػػػػػػد: )
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مػػػػػف ايش ػػػػػؼ مػػػػػف ر قػػػػػد  ظػػػػػر ايػػػػػذذرر أذثػػػػػر  ا   ػػػػػار(ل ح ػػػػػث أظقػػػػػرت أ ةػػػػػب ايدراسػػػػػات ايسػػػػػال د 2010
  ر قًا الس خداـ ايش ؼ مف اى اث. اى اث رأف ايذذرر أذثر 

 :ت. جنس المدرسة 
ب  ػػػػػد ايدراسػػػػػد مػػػػػف طةلػػػػػد ايمرحةػػػػػد ايثا ر ػػػػػدل ردالي قػػػػػا  ػػػػػ  أ ػػػػػراد يةذ ػػػػػؼ بػػػػػف ايفػػػػػررؽ لػػػػػ ف إ الػػػػػات 

در ػػػػد   ػػػػد راـ ال   ػػػػار ظػػػػاارة ايش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ   ػػػػ  ايمػػػػدارس ايثا ر ػػػػد  ػػػػ  محػػػػا ظ   دم ػػػػؽ رايالذ  ػػػػد 
اتل مخ ةطػػػػػد(ل  ػػػػػـ حسػػػػػاب ايم رسػػػػػطات ايحسػػػػػال د راال حرا ػػػػػات  لشػػػػػًا يم غ ػػػػػر  ػػػػػ س ايمدرسػػػػػد )ل ػػػػػ فل ل ػػػػػ

 (     د اذا ايحساب.28ايمش ار دل ر ظقر اي درؿ اآل   )
 (: اٌّزٍٜٛ اٌؾَبثٟ ٚاالٔؾواف اٌّؼ١بهٞ ٚاٌقطأ اٌّؼ١بهٞ إلعبثبد أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ 28ِٓعلٚي )

 اٌّلهٍخ عٌٕجؼبً ٌّزغ١و رأزْبه ظب٘وح اٌؼٕف اٌّلهٍٟ ؽٛي كهعخ ٍٛجخ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ 

 اٌّغبي
عٌٕ 

 اٌّلهٍخ
 اٌؼ١ٕخ

اٌّزٍٜٛ 

 اٌؾَبثٟ

االٔؾواف 

 اٌّؼ١بهٞ

اٌقطأ 

 اٌّؼ١بهٞ

اٌم١ّخ  %95ِغبي اٌضمخ 

 اٌٖغوٜ

اٌم١ّخ 

 أػٍٝ ل١ّخ أكٔٝ ل١ّخ اٌىجوٜ

اٌؼٕف 

 اٌغَلٞ

 

 33 8 22.69 21.68 0.257 4.095 22.19 253 ث١ٕٓ

 31 8 19.37 18.07 0.330 4.870 18.72 218 ثٕبد

 31 8 19.30 17.50 0.455 6.187 18.40 185 ِقزٍٜ

 33 8 20.37 19.56 0.207 5.308 19.97 656 اٌّغّٛع

اٌؼٕف 

 اٌٍفظٟ

 

 25 7 16.18 15.14 0.263 4.187 15.66 253 ث١ٕٓ

 25 5 13.00 11.79 0.305 4.499 12.39 218 ثٕبد

 22 5 12.23 10.97 0.319 4.340 11.60 185 ِقزٍٜ

 25 5 13.79 13.07 0.183 4.687 13.43 656 اٌّغّٛع

اٌؼٕف 

 اٌوِيٞ

 

 43 9 28.94 27.35 0.403 6.413 28.14 253 ث١ٕٓ

 42 12 28.41 26.90 0.382 5.634 27.66 218 ثٕبد

 39 9 25.41 23.22 0.555 7.546 24.31 185 ِقزٍٜ

 43 9 27.42 26.39 0.262 6.709 26.90 656 اٌّغّٛع

اٌؼٕف ٙل 

 اٌّّزٍىبد

 

 10 2 6.79 6.23 0.142 2.255 6.51 253 ث١ٕٓ

 10 2 7.23 6.66 0.145 2.134 6.94 218 ثٕبد

 10 2 6.29 5.60 0.176 2.390 5.95 185 ِقزٍٜ

 10 2 6.67 6.32 0.089 2.285 6.49 656 اٌّغّٛع

اٌؼٕف 

 اٌغَٕٟ

 

 15 4 9.86 9.22 0.162 2.575 9.54 253 ث١ٕٓ

 14 3 9.20 8.54 0.167 2.459 8.87 218 ثٕبد

 15 3 8.47 7.67 0.201 2.733 8.07 185 ِقزٍٜ

 15 3 9.11 8.70 0.103 2.647 8.90 656 اٌّغّٛع

 اٌّغبالد

 وىً

 117 41 83.82 80.25 0.906 14.415 82.03 253 ث١ٕٓ

 114 41 76.48 72.70 0.958 14.147 74.59 218 ثٕبد

 103 27 71.06 65.60 1.386 18.850 68.33 185 ِقزٍٜ

 117 27 76.97 74.42 0.650 16.653 75.69 656 اٌّغّٛع

 

  لػػػػػ ف مػػػػػف اي ػػػػػدرؿ ايسػػػػػالؽ مػػػػػف خػػػػػالؿ ايم رسػػػػػطات ايسػػػػػال د يػػػػػدر ات طةلػػػػػد ايمرحةػػػػػد ايثا ر ػػػػػد  ػػػػػ  
د محػػػػػا ظ   دم ػػػػػؽ رايالذ  ػػػػػد حػػػػػرؿ در ػػػػػد ا   ػػػػػار ظػػػػػاارة ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ   لشػػػػػًا يم غ ػػػػػر  ػػػػػ س ايمدرسػػػػػ

طةلػػػػػػد ايمرحةػػػػػػد ايثا ر ػػػػػػد حسػػػػػػب  ػػػػػػ س ايمدرسػػػػػػدل رالخ لػػػػػػار  إ الػػػػػػات ر ػػػػػػرد  ػػػػػػررؽ ظاار ػػػػػػد  ػػػػػػ  در ػػػػػػات
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(ل ر ػػػػػا ت اي  ػػػػػائج ذمػػػػػا اػػػػػر ANOVAداليػػػػػد اػػػػػذ  ايفػػػػػررؽ اسػػػػػ سخدـ  حة ػػػػػؿ اي لػػػػػا ف ا حػػػػػاد  اي ا ػػػػػب )
 (.29مر      اي درؿ )

 
 سة  إلجابات عينة الدراANOVA :  ح يؿ ال بايف األحادي ال جاه  29جدوؿ  

 المدرسة جنس بياا لم غير ان شار ظاىرة الينؼ المدرس  حوؿ درجة ط بة المرح ة الثانوية  مف
 ِٖله اٌزجب٠ٓ اٌّغبي

ِغّٛع 

 اٌّوثؼبد

كهعخ 

 اٌؾو٠خ

ِزٍٜٛ اٌّوثؼبد 

 )اٌزجب٠ٓ(
 Fل١ُ 

ل١ّخ 

 اٌلالٌخ
 اٌمواه

اٌؼٕف 

 اٌغَلٞ

 1018.086 2 2036.173 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

 25.143 653 16418.155 افً اٌّغّٛػبدك كاي* 0.000 40.492

  655 18454.328 اٌّغّٛع

 اٌؼٕف اٌٍفظٟ

 1055.767 2 2111.534 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

56.163 
0.000 

 
 18.798 653 12275.240 كافً اٌّغّٛػبد كاي*

  655 14386.774 اٌّغّٛع

اٌؼٕف 

 اٌوِيٞ

 876.334 2 1752.669 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

 42.462 653 27727.891 كافً اٌّغّٛػبد كاي* 0.000 20.638

  655 29480.559 اٌّغّٛع

اٌؼٕف ٙل 

 اٌّّزٍىبد

 49.518 2 99.037 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

 5.086 653 3320.925 كافً اٌّغّٛػبد كاي* 0.000 9.737

  655 3419.962 اٌّغّٛع

اٌؼٕف 

 اٌغَٕٟ

 115.186 2 230.373 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

 6.673 653 4357.383 اٌّغّٛػبد كافً كاي* 0.000 17.262

  655 4587.756 اٌّغّٛع

 اٌّغبالد وىً

 10230.968 2 20461.936 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

 246.826 653 161177.478 اٌّغّٛػبد كافً كاي* 0.000 41.450

  655 181639.413 اٌّغّٛع

 .3.02 ساوي   0.05دللة  ومس و   2  653ية  حر  درج   عند الجدولية F قيمة
 4.62 ساوي   0.01دللة  ومس و   2  653حرية   درج   عند الجدولية  Fقيمة
 
 
 
 

در ػػػػات   ػػػػد ر طةلػػػػد ايمرحةػػػػد ايثا ر ػػػػد  ػػػػ  حػػػػرؿ مػػػػف خػػػػالؿ اي  ػػػػائج ايمدر ػػػػد  ػػػػ  اي ػػػػدرؿ ايسػػػػالؽ 
ؼ ايمدرسػػػػ   ػػػػ  مدارسػػػػقـل  لػػػػ  ف محػػػػا ظ   دم ػػػػؽ رايالذ  ػػػػد ي  ػػػػرراـ حػػػػرؿ در ػػػػد ا   ػػػػار ظػػػػاارة ايش ػػػػ

(  ػػػػػػػ  إ الػػػػػػػات ايطةلػػػػػػػد ر  ػػػػػػػًا 0.01ل 0.05داليػػػػػػػد )   ر ػػػػػػػرد  ػػػػػػػررؽ ذات داليػػػػػػػد إح ػػػػػػػائ د ب ػػػػػػػد مسػػػػػػػ ر 
إذ  ػػػػػا ت ب ػػػػػد ذػػػػػؿ م ػػػػػاؿ مػػػػػف م ػػػػػاالت ايدراسػػػػػدل ربةػػػػػل ايمسػػػػػ رس اى مػػػػػاي ل  يم غ ػػػػػر  ػػػػػ س ايمدرسػػػػػدل

 (ل2ل 653ات حر ػػػػػػػد )(ل ب ػػػػػػػد در ػػػػػػػ4.62ايلايغػػػػػػػد ) ( ايمحسػػػػػػػرلد أذلػػػػػػػر مػػػػػػػف   م قػػػػػػػا اي دري ػػػػػػػدF  مػػػػػػػد )
ل رذيػػػػػػػػؾ ب ػػػػػػػػد  م ػػػػػػػػع ايم ػػػػػػػػاالت. 0.05( راػػػػػػػػ  أ ػػػػػػػػغر مػػػػػػػػف 0.000  مػػػػػػػػد مسػػػػػػػػ رس ايداليػػػػػػػػد ) رلةغػػػػػػػػت

( يةم ار ػػػػػات ايلشد ػػػػػدل ذمػػػػػا اػػػػػر مر ػػػػػ  Scheffeريةذ ػػػػػؼ بػػػػػف طل شػػػػػد اػػػػػذ  ايفػػػػػررؽ اسػػػػػ خدـ اخ لػػػػػار )
 (.30   اي درؿ )
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 ٌلهاٍخ ( ٌٍفوٚق فٟ إعبثبد أفواك ػ١ٕخ ا Scheffe(: ٔزبئظ افزجبه )30علٚي )

 ِٓ ٍٛجخ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ ؽٛي كهعخ أزْبه ظب٘وح اٌؼٕف اٌّلهٍٟ رجؼبً ٌّزغ١و عٌٕ اٌّلهٍخ

 اٌّغبي
(I)  ٌٕع 

 اٌّلهٍخ

(J)  ٌٕع 

 اٌّلهٍخ

 افزالف اٌّزٍٜٛ 

(I-J) 

 اٌقطأ

 اٌّؼ١بهٞ

 ل١ّخ

 اٌلالٌخ

 %95ِغبي اٌضمخ 

 أكٔٝ ل١ّخ أكٔٝ ل١ّخ

اٌؼٕف 

 اٌغَلٞ

 

 ث١ٕٓ
 4.60 2.32 0.000 0.463 *3.461 ثٕبد

 4.98 2.60 0.000 0.485 *3.786 ِقزٍٜ

 ثٕبد
 2.32- 4.60- 0.000 0.463 *3.461- ث١ٕٓ

 1.55 0.90- 0.811 0.501 0.325 ِقزٍٜ

 ِقزٍٜ
 2.60- 4.98- 0.000 0.485 *3.786- ث١ٕٓ

 0.90 1.55- 0.811 0.501 0.325- ثٕبد

اٌؼٕف 

 اٌٍفظٟ

 

 ث١ٕٓ
 4.25 2.28 0.000 0.401 *3.266 ثٕبد

 5.09 3.03 0.000 0.419 *4.060 ِقزٍٜ

 ثٕبد
 2.28- 4.25- 0.000 0.401 *3.266- ث١ٕٓ

 1.86 0.27- 0.187 0.433 0.794 ِقزٍٜ

 ِقزٍٜ
 3.03- 5.09- 0.000 0.419 *4.060- ث١ٕٓ

 0.27 1.86- 0.187 0.433 0.794- ثٕبد

اٌؼٕف 

 اٌوِيٞ

 

 ث١ٕٓ
 1.96 0.99- 0.722 0.602 0.486 ثٕبد

 5.38 2.28 0.000 0.630 *3.829 ِقزٍٜ

 ثٕبد
 0.99 1.96- 0.722 0.602 0.486- ث١ٕٓ

 4.94 1.74 0.000 0.651 *3.342 ِقزٍٜ

 ِقزٍٜ
 2.28- 5.38- 0.000 0.630 *3.829- ث١ٕٓ

 1.74- 4.94- 0.000 0.651 *3.342- ثٕبد

اٌؼٕف ٙل 

 اٌّّزٍىبد

 

 ث١ٕٓ
 0.08 0.95- 0.115 0.208 0.434- ثٕبد

 1.10 0.02 0.038 0.218 *0.560 ِقزٍٜ

 ثٕبد
 0.95 0.08- 0.115 0.208 0.434 ث١ٕٓ

 1.55 0.44 0.000 0.225 *0.994 ِقزٍٜ

 ِقزٍٜ
 0.02- 1.10- 0.038 0.218 *0.560- ث١ٕٓ

 0.44- 1.55- 0.000 0.225 *0.994- ثٕبد

اٌؼٕف 

 اٌغَٕٟ

 

 ث١ٕٓ
 1.25 0.08 0.021 0.239 *0.666 ثٕبد

 2.08 0.85 0.000 0.250 *1.467 ِقزٍٜ

 ثٕبد
 0.08- 1.25- 0.021 0.239 *0.666- ث١ٕٓ

 1.43 0.17 0.008 0.258 *0.801 ِقزٍٜ

 ِقزٍٜ
 0.85- 2.08- 0.000 0.250 *1.467- ث١ٕٓ

 0.17- 1.43- 0.008 0.258 *0.801- ثٕبد

اٌّغبالد 

 وىً

١ٓثٕ  
 11.01 3.88 0.000 10.452 *7.444 ثٕبد

 17.43 9.97 0.000 1.520 *13.702 ِقزٍٜ

 ثٕبد
 3.88- 11.01- 0.000 1.452 *7.444- ث١ٕٓ

 10.11 2.40 0.000 1.570 *6.257 ِقزٍٜ

 ِقزٍٜ
 9.97- 17.43- 0.000 1.520 *13.702- ث١ٕٓ

 2.40- 10.11- 0.000 1.570 *6.257- ثٕبد

 0.05زالف اٌّزٍٜٛ ػٕل َِزٜٛ كالٌخ * اف

 

(   لػػػػػ ف أف ايفػػػػػررؽ  ػػػػػا ت لػػػػػ ف در ػػػػػات   ػػػػػد ر طةلػػػػػد ايمرحةػػػػػد ايثا ر ػػػػػد 30مػػػػػف  ػػػػػرا ة اي ػػػػػدرؿ )
حػػػػػرؿ در ػػػػػد ا   ػػػػػار ظػػػػػاارة ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ   ػػػػػ  مدارسػػػػػقـ ب ػػػػػد ايم ػػػػػاي ف )ايش ػػػػػؼ اي سػػػػػد ل ايش ػػػػػؼ 

رس ايمخ ةطػػػػػػػد( ي ػػػػػػػاي  ايمػػػػػػػدار  ػػػػػػػا ت لػػػػػػػ ف مػػػػػػػدارس ايل ػػػػػػػ ف رذػػػػػػػؿ مػػػػػػف )مػػػػػػػدارس ايل ػػػػػػػاتل ر ايةفظػػػػػػ (ل 
ايش ػػػػػؼ  ػػػػػد ايمم ةذػػػػػات(ل لػػػػػ ف ر مػػػػػدارس ايل ػػػػػ ف. ذمػػػػػا  ػػػػػا ت ايفػػػػػررؽ ب ػػػػػد ايم ػػػػػاي ف )ايش ػػػػػؼ ايرمػػػػػز ل 
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مػػػػػػػدارس ايل ػػػػػػػ ف رايمػػػػػػػدارس ايمخ ةطػػػػػػػد ي ػػػػػػػاي  مػػػػػػػدارس ايل ػػػػػػػ ف رأ  ػػػػػػػًا  ػػػػػػػا ت لػػػػػػػ ف مػػػػػػػدارس ايل ػػػػػػػات 
ت ذذػػػػؿ   ػػػػد )ايش ػػػػؼ اي  سػػػػ (ل رايم ػػػػاال رايمػػػػدارس ايمخ ةطػػػػد ي ػػػػاي  مػػػػدارس ايل ػػػػات. أمػػػػا ب ػػػػد م ػػػػاؿ

 ػػػػػا ت لػػػػػ ف مػػػػػدارس ايل ػػػػػ ف رذػػػػػؿ مػػػػػف )مػػػػػدارس ايل ػػػػػاتل ايمػػػػػدارس ايمخ ةطػػػػػد( ي ػػػػػاي  مػػػػػدارس ايل ػػػػػ فل 
رذػػػػػذيؾ لػػػػػ ف مػػػػػدارس ايل ػػػػػات رايمػػػػػدارس ايمخ ةطػػػػػد ي ػػػػػاي  مػػػػػدارس ايل ػػػػػاتل رذيػػػػػؾ لداليػػػػػد ايم رسػػػػػطات 

 ايحسال د. 
ب  ػػػػػػد   ػػػػػػرادأ در ػػػػػػد ا   ػػػػػػار ظػػػػػػاارة ايش ػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػ  ى الػػػػػػاتل( إيػػػػػػل ايفػػػػػػررؽ 3ر  ػػػػػػ ر اي ػػػػػػذؿ )

 .  س ايمدرسدايدراسد مف طةلد ايمرحةد ايثا ر د  لشًا يم غ ر 
 

 

 
 

اي ػػػػػػ  ر ػػػػػػشت يإ الػػػػػػد ر  لػػػػػػؿ ايفر ػػػػػػ د ايلد ةػػػػػػد رل ػػػػػػا  بةػػػػػػل ذيػػػػػػؾ  ػػػػػػر ض ايفر ػػػػػػ د اي ػػػػػػفر د 
  فػػػػ  0.05فػػػػروؽ ذات دللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػ و  دللػػػػة   وجػػػػودب بػػػف ايسػػػػؤاؿ ايسػػػػالؽ اي ائةػػػػد:

إجابػػػػات  بػػػػيف م وسػػػػطاتدمشػػػػؽ والالذقيػػػػة  محػػػػافظ  مدرسػػػػ  فػػػػ  درجػػػػة ان شػػػػار ظػػػػاىرة الينػػػػؼ ال
 .عينة الدراسة مف ط بة المرح ة الثانوية   يز  لم غير جنس المدرسةأفراد 

اػػػػذ  اي    ػػػػد إيػػػػل ذػػػػرف ايمدرسػػػػد مذػػػػاف ي فر ػػػػة اي ػػػػغرطات اي ػػػػ    شػػػػرض يقػػػػا ر ر ػػػػع ايلاحثػػػػد 
إ  ػػػػػػال  رسػػػػػػةم  رلش ػػػػػػقا ايطةلػػػػػػد خػػػػػػارج إطػػػػػػار ايمدرسػػػػػػدل   شلػػػػػػررف ب قػػػػػػا لطػػػػػػرؽ مخ ةفػػػػػػد لش ػػػػػػقا 

اآلخػػػػر سػػػػػةل  ربػػػػدرا   رذيػػػػػؾ محاريػػػػد مػػػػػ قـ  ػػػػ  أثلػػػػػات ذا قػػػػـ لر ػػػػػرد طػػػػرؼ آخػػػػػر مػػػػف  ػػػػػ س آخػػػػػرل 
ربػػػػػػدـ ر ػػػػػػرد اػػػػػػذا اي ػػػػػػ س  ػػػػػػد  ريػػػػػػد ايمز ػػػػػػد مػػػػػػف اي ػػػػػػغطل ايػػػػػػذ   ػػػػػػد ع يممارسػػػػػػد مز ػػػػػػد مػػػػػػف ايش ػػػػػػؼ 

 . راالب دا  بةل اآلخر فل مما  ز د حاالت ايش ؼ ل ف ايطالب أر ايطايلات
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 وية:ث. نوع الثان
ب  ػػػػػد ايدراسػػػػػد مػػػػػف ايطةلػػػػػد  لشػػػػػًا يم غ ػػػػػر  ػػػػػرع أ ػػػػػراد يإ الػػػػػد بػػػػػف ايسػػػػػؤاؿ ايخػػػػػاص لػػػػػايفررؽ لػػػػػ ف 

 ليةم ار ػػػػػػػات ايث ائ ػػػػػػػد (T-Test)ايثا ر ػػػػػػػد )ثا ر ػػػػػػػد بامػػػػػػػدل ثا ر ػػػػػػػد    ػػػػػػػد(ل اسػػػػػػػ سخدـ االخ لػػػػػػػار اىح ػػػػػػػائ  
 ظػػػػد يةذ ػػػػؼ بػػػػف داليػػػػد ايفػػػػررؽ  ػػػػ  در ػػػػد ا   ػػػػار ظػػػػاارة  ايش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ   ػػػػ  محا ظػػػػد دم ػػػػؽ رمحا

 (. 31ايالذ  دل رأدر ت   ائج ايحساب بةل اي حر ايمل ف    اي درؿ )
 

 مف ط بةعينة الدراسة أفراد   ومس و  دللة الفروؽ إلجابات T الم وسط الحساب  وقيمة اخ بار  : 31  جدوؿ
   654الحرية =  نوع الثانوية عند  درجة بياا لم غير ان شار ظاىرة الينؼ المدرس  حوؿ درجة المرح ة الثانوية 

 اٌّغبي
 ٚفك ِزغ١و اٌؼ١ٕخ

 ٔٛع اٌضب٠ٛٔخ 

اٌّزٍٜٛ 

 اٌؾَبثٟ

االٔؾواف 

 اٌّؼ١بهٞ

( (t 

 اٌّؾَٛثخ

ل١ّخ 

 (pاالؽزّبي)

 َِزٜٛ %(95ِغبي اٌضمخ)

 أػٍٝ أكٔٝ اٌلالٌخ

اٌؼٕف 

 اٌغَلٞ

 5.24 19.10 359 ػبِخ صب٠ٛٔخ
-4.676 0.000 -2.721 -1.112 

 كاي

 5.21 21.02 297 فٕٟ صب٠ٛٔخ 0.01ػٕل 

اٌؼٕف 

 اٌٍفظٟ

 4.58 12.60 359 ػبِخ صب٠ٛٔخ
-5.087 0.000 -2.544 -1.127 

 كاي

 4.63 14.43 297 فٕٟ صب٠ٛٔخ 0.01ػٕل 

اٌؼٕف 

 اٌوِيٞ

 6.45 25.52 359 ػبِخ صب٠ٛٔخ
-5.942 0.000 -4.055 -2.041 

 كاي

 6.65 28.57 297 فٕٟ صب٠ٛٔخ 0.01ػٕل 

ؼٕف ٙل اٌ

 اٌّّزٍىبد

 2.29 6.15 359 ػبِخ صب٠ٛٔخ
-4.269 0.000 -1.103 -0.408 

 كاي

 2.22 6.91 297 فٕٟ صب٠ٛٔخ 0.01ػٕل 

اٌؼٕف 

 اٌغَٕٟ

 2.69 8.64 359 ػبِخ صب٠ٛٔخ
-2.83 0.005 -0.99 -0.179 

 كاي

 2.57 9.22 297 فٕٟ صب٠ٛٔخ 0.01ػٕل 

اٌّغبالد 

 وىً

 16 72.01 359 ػبِخ صب٠ٛٔخ
-6.42 0.000 -10.629 -5.65 

 كاي

 16.36 80.15 297 فٕٟ صب٠ٛٔخ 0.01ػٕل 

 1.96رَبٚٞ  0.05( َِٚزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ 654( اٌغل١ٌٚخ ػٕل كهعبد ؽو٠خ )tل١ّخ )

 2.58رَبٚٞ  0.01( َِٚزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ 654( اٌغل١ٌٚخ ػٕل كهعبد ؽو٠خ )tل١ّخ )
 

( أف 0.05( مػػػػػػػػع مسػػػػػػػػ رس ايداليػػػػػػػػد )pر ػػػػػػػػد   مػػػػػػػػد )م ا رمػػػػػػػػف خػػػػػػػػالؿ(ل 31  لػػػػػػػػ  ف مػػػػػػػػف اي ػػػػػػػػدرؿ )
ايفػػػػررؽ اي ػػػػ  ظقػػػػرت لػػػػ ف م رسػػػػط إ الػػػػات طةلػػػػد ايمرحةػػػػد ايثا ر ػػػػد  ػػػػ  محا ظػػػػد دم ػػػػؽ رم رسػػػػط إ الػػػػات 
طةلػػػػد ايمرحةػػػػد ايثا ر ػػػػد محا ظػػػػد ايالذ  ػػػػد حػػػػرؿ در ػػػػد ا   ػػػػار ظػػػػاارة ايش ػػػػؼ  ػػػػ  مدارسػػػػقـ  لشػػػػًا يم غ ػػػػر 

(ل ب ػػػػػػػد مسػػػػػػػ ر   داليػػػػػػػد 0.05( أ ػػػػػػػغر مػػػػػػػف )Pد ) ػػػػػػػرع ايثا ر ػػػػػػػد اػػػػػػػ  دايػػػػػػػد ر رار ػػػػػػػدل إذ  ػػػػػػػا ت   مػػػػػػػ
( 654ايمحسػػػػػرلد أذلػػػػػر مػػػػػف   م قػػػػػا اي دري ػػػػػدل ب ػػػػػد در ػػػػػات حر ػػػػػد ) T(ل ر ػػػػػا ت   مػػػػػد 0.01ل 0.05)

%(ل ب ػػػػد ذػػػػؿ م ػػػػاؿ مػػػػف ايم ػػػػاالت ايمدررسػػػػدل ربةػػػػل مسػػػػ رس ايم ػػػػاالت ذذػػػػؿ. راػػػػذ  95لمسػػػػ رس ث ػػػػد )
مػػػػف اي  ػػػػائج ايسػػػػال د ا   ػػػػار ظػػػػاارة ايش ػػػػؼ  فر  لػػػػ ايفػػػػررؽ  ػػػػا ت ي ػػػػاي  طةلػػػػد ايمرحةػػػػد ايثا ر ػػػػد ايف  ػػػػدل 

ايمدرسػػػػػ  يػػػػػدس طةلػػػػػد ايمرحةػػػػػد ايثا ر ػػػػػد ايف  ػػػػػدل لدر ػػػػػد أبةػػػػػل مػػػػػف در ػػػػػد ا   ػػػػػاراا يػػػػػدس طةلػػػػػد ايمرحةػػػػػػد 
 ب  د ايدراسد مف طةلد ايمرحةد ايثا ر د    اي خ   ف. أ راد إ الات  لحسبايثا ر د ايشامد 

يفر ػػػػػ د ايلد ةػػػػػد اي ػػػػػ  ر ػػػػػشت يإ الػػػػػد بػػػػػف رل ػػػػػاً  بةػػػػػل ذيػػػػػؾ  ػػػػػر ض ايفر ػػػػػ د اي ػػػػػفر د ر  لػػػػػؿ ا
فػػػ  درجػػػة ان شػػػار   0.05 بوجػػػود فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائياا عنػػػد مسػػػ و  دللػػػة  ايسػػػؤاؿ ايسػػػالؽ اي ائةػػػد:
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عينػػػػة أفػػػػراد إجابػػػػات م وسػػػػطات ظػػػػاىرة الينػػػػؼ المدرسػػػػ  فػػػػ  محػػػػافظ   دمشػػػػؽ والالذقيػػػػة بحسػػػػب 
  .ةنوع الثانويالدراسة مف ط بة المرح ة الثانوية   يز  لم غير 

أ ػػػػػراد ايفػػػػػررؽ در ػػػػػد ا   ػػػػػار ظػػػػػاارة ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ  ى الػػػػػات  ػػػػػ  ( إيػػػػػل 4ر  ػػػػػ ر اي ػػػػػذؿ )
 . رع ايثا ر دب  د ايدراسد مف طةلد ايمرحةد ايثا ر د  لشًا يم غ ر 

 

   
 

 ر ايظػػػػػػػررؼ اي ػػػػػػػ   سػػػػػػػابد بةػػػػػػػل ايش ػػػػػػػؼ ذػػػػػػػا درات ايمر ػػػػػػػردة  ػػػػػػػ  ار شػػػػػػػزر ايلاحثػػػػػػػد ذيػػػػػػػؾ ي ػػػػػػػر 
لاى ػػػػػػا د إيػػػػػػل   حػػػػػػدث لػػػػػػ ف ايطةلػػػػػػد خػػػػػػالؿ ايػػػػػػدررس ايشمة ػػػػػػدل االح ذػػػػػػاؾ ايػػػػػػذ ر ايمػػػػػػدارس ايمق  ػػػػػػدل 

ممػػػػػا  بةػػػػػل اب لػػػػػار مسػػػػػ  لةقـ ايمق ػػػػػ    ػػػػػر م ػػػػػمرفل ايطةلػػػػػد ل ةػػػػػد أام ػػػػػد ايمدرسػػػػػد رايػػػػػدررسل رر  ػػػػػش
  ؿ مف رالئقـ يةمدرسدل ر ز د مف اب دائقـ رار ذالقـ يسةرؾ ايش ؼ.  ة  

بػػػػػدـ ر ػػػػػرد دراسػػػػػد سػػػػػال د   الحػػػػػظرب ػػػػػد م ار ػػػػػد   ػػػػػائج ايدراسػػػػػد ايحاي ػػػػػد مػػػػػع ايدراسػػػػػات ايسػػػػػال دل 
م ػػػػػػمرف اػػػػػػذ  ايدراسػػػػػػدل ا مػػػػػػر ايػػػػػػذ   حػػػػػػرؿ درف م ار ػػػػػػد   ػػػػػػائج اػػػػػػذا ايسػػػػػػؤاؿ  مػػػػػػفمماثةػػػػػػد أر  ر لػػػػػػد 

 ل  ائج دراسات أخرس. 
 

 ج. مس و  ال حصيؿ الدراس  ل طالب: 
ب  ػػػػػد ايدراسػػػػػد مػػػػػف طةلػػػػػد ايمرحةػػػػػد ايثا ر ػػػػػدل ردالي قػػػػػا أ ػػػػػراد يةذ ػػػػػؼ بػػػػػف ايفػػػػػررؽ لػػػػػ ف إ الػػػػػات 

   ػػػػػػار ظػػػػػػاارة ايش ػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػ   ػػػػػػ  ايمػػػػػػدارس ايثا ر ػػػػػػد  ػػػػػػ  محػػػػػػا ظ   دم ػػػػػػؽ الد راـ  ػػػػػ  در ػػػػػػد   ػػػػػػ
 غ ػػػػػر اي ح ػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػ  يةطايػػػػػب )راسػػػػػبل  ػػػػػش ؼل م لػػػػػرؿل   ػػػػػدل   ػػػػػد مسػػػػػ رس م لشػػػػػًا ي لرايالذ  ػػػػػد

 ػػػػػػدًال مم ػػػػػػاز(ل  ػػػػػػػـ حسػػػػػػاب ايم رسػػػػػػطات ايحسػػػػػػػال د راال حرا ػػػػػػات ايمش ار ػػػػػػدل ر ظقػػػػػػػر اي ػػػػػػدرؿ اآل ػػػػػػػ  
 .(     د اذا ايحساب32)
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 (: اٌّزٍٜٛ اٌؾَبثٟ ٚاالٔؾواف اٌّؼ١بهٞ ٚاٌقطأ اٌّؼ١بهٞ إلعبثبد أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ 32ِٓعلٚي )

 ٍٛجخ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ ؽٛي كهعخ أزْبه ظب٘وح اٌؼٕف اٌّلهٍٟ رجؼبً ٌَّزٜٛ اٌزؾ١ًٖ اٌلهاٍٟ ٌٍطبٌت

 اٌّغبي
َِزٜٛ اٌزؾ١ًٖ 

 اٌلهاٍٟ 
 اٌؼ١ٕخ

اٌّزٍٜٛ 

 اٌؾَبثٟ

االٔؾواف 

 بهٞاٌّؼ١

اٌقطأ 

 اٌّؼ١بهٞ

اٌم١ّخ  %95ِغبي اٌضمخ 

 اٌٖغوٜ

 اٌم١ّخ

 أػٍٝ ل١ّخ أكٔٝ ل١ّخ اٌىجوٜ 

اٌؼٕف 

 اٌغَلٞ

 

 5 3 3.79 3.44 0.087 0.544 3.62 39 هاٍت
 4 2 3.28 3.1 0.046 0.519 3.19 125 ٙؼ١ف
 4 2 3.3 3.09 0.054 0.662 3.2 152 ِمجٛي
 4 2 2.96 2.79 0.044 0.582 2.88 176 ع١ل

 4 1 2.46 2.2 0.066 0.665 2.33 101 علاً  ع١ل
 4 1 2.37 2.08 0.073 0.58 2.22 63 ِّزبى

 5 1 2.96 2.85 0.028 0.722 2.91 656 اٌّغّٛع

اٌؼٕف 

 اٌٍفظٟ

 

 5 2 4.48 3.83 0.162 1.014 4.15 39 هاٍت
 5 2 3.64 3.31 0.084 0.938 3.47 125 ٙؼ١ف
 5 1 3.54 3.29 0.063 0.776 3.41 152 ِمجٛي
 5 1 3.14 2.89 0.064 0.848 3.01 176 ع١ل

 4 1 2.5 2.17 0.084 0.84 2.34 101 علاً  ع١ل
 4 1 2.22 1.84 0.096 0.761 2.03 63 ِّزبى

 5 1 3.14 2.98 0.04 1.018 3.06 656 اٌّغّٛع

اٌؼٕف 

 اٌوِيٞ

 

 5 3 4.54 4.07 0.117 0.731 4.31 39 هاٍت
 5 1 3.7 3.44 0.065 0.722 3.57 125 ١فٙؼ

 5 2 3.81 3.61 0.051 0.626 3.71 152 ِمجٛي
 5 2 3.58 3.4 0.046 0.614 3.49 176 ع١ل

 4 1 3.02 2.72 0.077 0.77 2.87 101 علاً  ع١ل
 4 1 2.72 2.39 0.081 0.642 2.56 63 ِّزبى

 5 1 3.48 3.36 0.031 0.8 3.42 656 اٌّغّٛع

ٙل  اٌؼٕف

 اٌّّزٍىبد

 

 5 1 4.62 3.94 0.168 1.05 4.28 39 هاٍت
 5 1 3.61 3.18 0.108 1.204 3.39 125 ٙؼ١ف
 5 1 3.79 3.46 0.086 1.06 3.63 152 ِمجٛي
 5 1 3.87 3.54 0.082 1.081 3.7 176 ع١ل

 5 1 3.17 2.73 0.11 1.108 2.95 101 علاً  ع١ل
 5 1 3.05 2.5 0.137 1.084 2.78 63 ِّزبى

 5 1 3.55 3.37 0.045 1.165 3.46 656 اٌّغّٛع

اٌؼٕف 

 اٌغَٕٟ

 

 5 3 4.3769 3.8796 0.12283 0.76707 4.1282 39 هاٍت
 5 2 3.6108 3.2852 0.08227 0.91982 3.448 125 ٙؼ١ف
 5 2 3.6592 3.4066 0.06394 0.78831 3.5329 152 ِمجٛي
 5 1 3.3495 3.1164 0.05906 0.78358 3.233 176 ع١ل

 5 1 2.9464 2.5982 0.08775 0.88183 2.7723 101 علاً  ع١ل
 5 1 2.6886 2.2956 0.0983 0.78026 2.4921 63 ِّزبى

 5 1 3.3249 3.1843 0.03579 0.91675 3.2546 656 اٌّغّٛع

اٌّغبالد 

 وىً

 5 3 4.3275 3.9289 0.09843 0.61471 4.1282 39 هاٍت
 5 2 3.6245 3.4155 0.05279 0.59024 3.52 125 ٙؼ١ف
 5 2 3.6773 3.5069 0.04314 0.53184 3.5921 152 ِمجٛي
 5 2 3.4464 3.2922 0.03906 0.51821 3.3693 176 ع١ل

 4 2 2.8572 2.6082 0.06276 0.63073 2.7327 101 علاً  ع١ل
 4 1 2.6342 2.3499 0.0711 0.56434 2.4921 63 ِّزبى

 5 1 3.3667 3.2583 0.02758 0.7065 3.3125 656 اٌّغّٛع
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  لػػػػ ف مػػػػف اي ػػػػدرؿ ايسػػػػالؽ رمػػػػف خػػػػالؿ ايم رسػػػػطات ايسػػػػال د يػػػػدر ات طةلػػػػد ايمرحةػػػػد ايثا ر ػػػػد  ػػػػ  
اي ح ػػػػػػػ ؿ سػػػػػػػ رس ا   ػػػػػػػار ظػػػػػػػاارة ايش ػػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػػ   لشػػػػػػػًا يم در ػػػػػػػدمحػػػػػػػا ظ   دم ػػػػػػػؽ رايالذ  ػػػػػػػد حػػػػػػػرؿ 

 ح ػػػػػػ ؿ مسػػػػػػ رس ايدراسػػػػػػ  يةطايػػػػػػب ر ػػػػػػرد  ػػػػػػررؽ ظاار ػػػػػػد  ػػػػػػ  در ػػػػػػات طةلػػػػػػد ايمرحةػػػػػػد ايثا ر ػػػػػػد حسػػػػػػب 
(ل ANOVAايطايػػػػػب ايشةمػػػػػ ل رالخ لػػػػػار داليػػػػػد اػػػػػذ  ايفػػػػػررؽ اسػػػػػ سخدـ  حة ػػػػػؿ اي لػػػػػا ف ا حػػػػػاد  اي ا ػػػػػب )

 (.33ر ا ت اي  ائج ذما ار مر      اي درؿ )
  عينة الدراسة مفأفراد   إلجابات ANOVA   :  ح يؿ ال بايف األحادي ال جاه33جدوؿ  

 ال حصيؿ الدراس  ل طالبمس و   بياا لان شار ظاىرة الينؼ المدرس   درجةحوؿ ط بة المرح ة الثانوية 

 ِٖله اٌزجب٠ٓ اٌّغبي
ِغّٛع 

 اٌّوثؼبد

كهعخ 

 اٌؾو٠خ

ِزٍٜٛ اٌّوثؼبد 

 )اٌزجب٠ٓ(
 Fل١ُ 

ل١ّخ 

 اٌلالٌخ
 اٌمواه

اٌؼٕف 

 اٌغَلٞ

 21.254 5 106.269 ػبدث١ٓ اٌّغّٛ
58.773 

 

0.000 

 
 0.362 650 235.058 كافً اٌّغّٛػبد كاي*

  655 341.328 اٌّغّٛع

اٌؼٕف 

 اٌٍفظٟ

 41.370 5 206.852 ث١ٓ اٌّغّٛػبد
57.022 

 

0.000 

 
 0.726 650 471.585 كافً اٌّغّٛػبد كاي*

  655 678.438 اٌّغّٛع

اٌؼٕف 

 اٌوِيٞ

 24.923 5 124.616 ّٛػبدث١ٓ اٌّغ
54.896 

 

0.000 

 
 0.454 650 295.102 كافً اٌّغّٛػبد كاي*

  655 419.718 اٌّغّٛع

اٌؼٕف ٙل 

 اٌّّزٍىبد

 19.425 5 97.126 ث١ٓ اٌّغّٛػبد
15.951 

 

0.000 

 
 1.218 650 791.592 كافً اٌّغّٛػبد كاي*

  655 888.718 اٌّغّٛع

اٌؼٕف 

 اٌغَٕٟ

 21.285 5 106.423 ١ٓ اٌّغّٛػبدث
31.155 

 

0.000 

 
 0.683 650 444.064 اٌّغّٛػبد كافً كاي*

  655 550.486 اٌّغّٛع

اٌّغبالد 

 وىً

 24.029 5 120.145 ث١ٓ اٌّغّٛػبد
75.530 

 

0.000 

 
 0.318 650 206.792 اٌّغّٛػبد كافً كاي*

  655 326.938 اٌّغّٛع

 .2.62 ساوي   0.05دللة  ومس و   5  650حرية   درج   عند ليةالجدو  F قيمة
 .3.83 ساوي   0.01دللة  ومس و   5  650حرية   درج   عند الجدولية  Fقيمة
 

ر ػػػػػرد  ػػػػػررؽ ذات داليػػػػػد إح ػػػػػائ د  ػػػػػ    لػػػػػ ف  مػػػػػف خػػػػػالؿ اي  ػػػػػائج ايمدر ػػػػػد  ػػػػػ  اي ػػػػػدرؿ ايسػػػػػالؽ
ب ػػػػد ذػػػػؿ م ػػػػاؿ مػػػػف م ػػػػاالت ايدراسػػػػد ربةػػػػل  يػػػػباي ح ػػػػ ؿ ايدراسػػػػ  يةطا يمسػػػػ رسإ الػػػػات ايطةلػػػػد ر  ػػػػًا 
( ايمحسػػػػػرلد أذلػػػػػر مػػػػػف   م قػػػػػا اي دري ػػػػػدل ر ػػػػػا ت   مػػػػػد مسػػػػػ رس Fل إذ  ػػػػػا ت   مػػػػػد )ايمسػػػػػ رس اى مػػػػػاي 

ريةذ ػػػػػػػؼ بػػػػػػػف طل شػػػػػػػد اػػػػػػػذ  ايفػػػػػػػررؽ اسػػػػػػػ خدـ اخ لػػػػػػػار  . 0.05( راػػػػػػػ  أ ػػػػػػػغر مػػػػػػػف 0.000ايداليػػػػػػػد )
(Scheffe  يةم ار ات ايلشد دل ذما ار مر ) (ل ا ظ34اي درؿ)(.8) ر ايمةحؽ 

 

( أف ايفػػػػػػررؽ  ػػػػػػػا ت ب ػػػػػػد ذػػػػػػؿ م ػػػػػػاؿ مػػػػػػف م ػػػػػػاالت ايدراسػػػػػػػد 33مػػػػػػف  ػػػػػػرا ة اي ػػػػػػدرؿ )إذ   ػػػػػػلف 
اي ح ػػػػ ؿ  ايراسػػػػل ف رذػػػػؿ مػػػػف ايطةلػػػػد ذر  مسػػػػ رس ػػػػا ت لػػػػ ف ايطةلػػػػد ر ايم ػػػػاالت ذذػػػػؿل  ربةػػػػل مسػػػػ رس 

د رلػػػػػ ف ايطةلػػػػػ لايراسػػػػػلرف ػػػػػاي  ايطةلػػػػػد )راسػػػػػبل  ػػػػػش ؼل م لػػػػػرؿل   ػػػػػدل   ػػػػػد  ػػػػػدًال مم ػػػػػاز( يايدراسػػػػػ  
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)  ػػػػػػد  اي ح ػػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػػ  اي ػػػػػػش ؼ رذػػػػػػؿ مػػػػػػف ايطةلػػػػػػد ذر  مسػػػػػػ رس اي ح ػػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػػ  ذر  مسػػػػػػ رس
 اي ػػػػػػش ؼل رلػػػػػػ ف ايطةلػػػػػػد ذر  مسػػػػػػ رس اي ح ػػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػػ  ذر  مسػػػػػػ رس  ػػػػػػاي  ايطةلػػػػػػد ػػػػػػدًال مم ػػػػػػاز( ي

)  ػػػػدل   ػػػػد  ػػػػدًال مم ػػػػاز(  اي ح ػػػػ ؿ ايدراسػػػػ  ايم لػػػػرؿ رذػػػػؿ مػػػػف ايطةلػػػػد ذر  مسػػػػ رس اي ح ػػػػ ؿ ايدراسػػػػ 
 اي ح ػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػ  ايم لػػػػػرؿل رلػػػػػ ف ايطةلػػػػػد ذر  مسػػػػػ رس اي ح ػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػ  ذر  مسػػػػػ رس يطةلػػػػػد ػػػػػاي  اي

ذر    ػػػػػػػاي  ايطةلػػػػػػػد)  ػػػػػػػد  ػػػػػػػدًال مم ػػػػػػػاز( ي اي ح ػػػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػػػ  اي  ػػػػػػػد رذػػػػػػػؿ مػػػػػػػف ايطةلػػػػػػػد ذر  مسػػػػػػػ رس
 رذيؾ لداليد ايم رسطات ايحسال د.اي  دل  اي ح  ؿ ايدراس  مس رس

  ػػػػار ظػػػػاارة ايش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ  ى الػػػػات أ ػػػػراد ب  ػػػػد ( إيػػػػل ايفػػػػررؽ لدر ػػػػد ا 5ر  ػػػػ ر اي ػػػػذؿ )
 ايدراسد مف طةلد ايمرحةد ايثا ر د  لشًا يم غ ر اي ح  ؿ ايدراس .

 

 
 

رل ػػػػػػاً  بةػػػػػػل ذيػػػػػػؾ  ػػػػػػر ض ايفر ػػػػػػ د اي ػػػػػػفر د ر  لػػػػػػؿ ايفر ػػػػػػ د ايلد ةػػػػػػد اي ػػػػػػ  ر ػػػػػػشت يإ الػػػػػػد 
  فػػػػ  0.05ة  فػػػػروؽ ذات دللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػ و  دللػػػػبوجػػػػود  بػػػػف ايسػػػػؤاؿ ايسػػػػالؽ اي ائةػػػػد:

إجابػػػات م وسػػػطات  بػػػيفان شػػػار ظػػػاىرة الينػػػؼ المدرسػػػ  فػػػ  محػػػافظ   دمشػػػؽ والالذقيػػػة  مسػػػ و 
 .ال حصيؿ الدراس  ل طالب س و عينة الدراسة مف ط بة المرح ة الثانوية   بياا لمأفراد 

ر ػػػػرس ايلاحثػػػػد أ ػػػػ   مذػػػػف اسػػػػ اد  ػػػػشؼ مسػػػػ رس اي ح ػػػػ ؿ ايدراسػػػػ  إيػػػػل ايخلػػػػرات اي اسػػػػ د اي ػػػػ  
الحػػػػػػظ إذ  ل راي ػػػػػػ   ػػػػػػؤثر سػػػػػػةلًا بةػػػػػػل  ح ػػػػػػ ةقـ ايدراسػػػػػػ ل قػػػػػػاا ايطةلػػػػػػد داخػػػػػػؿ ايمدرسػػػػػػد رخار  ش  ػػػػػػق

 ار فاع أ ماط ايش ؼ يدس ايطةلد ذر  مس رس اي ح  ؿ ايدراس  ايم خفض.
 وجػػػػػد فػػػػػروؽ ذات دللػػػػػة إحصػػػػػائية بػػػػػيف م وسػػػػػطات إجابػػػػػات أفػػػػػراد عينػػػػػة  . ل2

إلػػػ   فشػػػ  ظػػػاىرة الينػػػؼ  يػػػةاليوامػػػؿ المؤدالدراسػػػة مػػػف ط بػػػة المرح ػػػة الثانويػػػة فػػػ  
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ب. جػػػػػػنس الطالػػػػػػب ت. جػػػػػػنس  المحافظػػػػػػة أ.  ل م غيػػػػػػرات اآل يػػػػػػة وفقػػػػػػاا المدرسػػػػػػ  
 المدرسة  ث. نوع الثانوية ج. مس و  ال حصيؿ الدراس  ل طالب .

 :المحافظةأ. 
رمػػػػف أ ػػػػؿ اي ح ػػػػؽ مػػػػف  ػػػػحد ايفر ػػػػ د اي ػػػػ  ر ػػػػشت يػػػػ ل  ػػػػـ اسػػػػ خداـ  ليإ الػػػػد بػػػػف اػػػػذا ايسػػػػؤاؿ

يةذ ػػػػػػؼ بػػػػػػف داليػػػػػػد ايفػػػػػػررؽ  ػػػػػػ  ايشرامػػػػػػؿ اي ػػػػػػ  يةم ار ػػػػػػات ايث ائ ػػػػػػدل  (T-Test) االخ لػػػػػػار اىح ػػػػػػائ 
ب  ػػػػد ايدراسػػػػد مػػػػف أ ػػػػراد إ الػػػػات  لػػػػ فايالذ  ػػػػد ر دم ػػػػؽ     ػػػػؤد  إيػػػػل ر ػػػػرع ايش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ   ػػػػ  محػػػػا ظ

 طةلد ايمرحةد ايثا ر دل ر ةخص اي درؿ اآل   اذ  اي  ائج:
 

 مف ط بةعينة الدراسة أفراد مس و  دللة الفروؽ إلجابات   و T الم وسط الحساب  وقيمة اخ بار  : 35  جدوؿ
   654المحافظة عند  درجة الحرية =  بياا لم غير المرح ة الثانوية حوؿ اليوامؿ ال    ؤدي إل  وقوع الينؼ المدرس  

 اٌّغبي
ٚفك ِزغ١و  اٌؼ١ٕخ

 اٌّؾبفظخ

اٌّزٍٜٛ 

 اٌؾَبثٟ

االٔؾواف 

 اٌّؼ١بهٞ

( (t 

 اٌّؾَٛثخ

ل١ّخ 

 (pي)االؽزّب

 َِزٜٛ %(95ِغبي اٌضمخ)

 أػٍٝ أكٔٝ اٌلالٌخ

ِٓ اٌطبٌت 

 رغبٖ اٌّؼٍُ

 4.39 17.52 330 كِْك
3.963 0.000 0.74424 2.20623 

 كاي 

 5.13 16.04 326 اٌالمل١خ 0.01ػٕل 

ث١ٓ اٌطٍجخ 

 أٔفَُٙ

 5.01 22.96 330 كِْك
2.8 0.005 0.35290 2.01003 

 كاي 

١خاٌالمل 0.01ػٕل   326 21.78 5.78 

ِٓ اٌّلهً 

 رغبٖ اٌطبٌت

 4.89 27.44 330 كِْك
5.099 0.000 1.37171 3.08982 

 كاي 

 6.24 25.22 326 اٌالمل١خ 0.01ػٕل 

 ػٍٝ اٌّّزٍىبد
 2.63 10.18 330 كِْك

2.544 0.011 0.12414 0.96342 
 كاي 

 2.84 9.64 326 اٌالمل١خ 0.05ػٕل 

 اٌّغبالد

 وىً

 13.59 78.1 330 كِْك
4.488 0.000 3.05470 7.80780 

 كاي 

 17.22 72.67 326 اٌالمل١خ 0.01ػٕل 

 .1.96 ساوي  0.05  ومس و  مينوية 654  الجدولية عند درجات حرية  tقيمة  
 .2.58 ساوي  0.01  ومس و  مينوية 654  الجدولية عند درجات حرية  tقيمة  

 

( أف ايفػػػػػررؽ 0.05( مػػػػػع مسػػػػػ رس ايداليػػػػػد )pم ار ػػػػػد   مػػػػػد ) مػػػػػف خػػػػػالؿ(ل 35)   لػػػػػ  ف مػػػػػف اي ػػػػػدرؿ
اي ػػػػ  ظقػػػػرت لػػػػ ف م رسػػػػط إ الػػػػات طةلػػػػد ايمرحةػػػػد ايثا ر ػػػػد  ػػػػ  محا ظػػػػد دم ػػػػؽ رم رسػػػػط إ الػػػػات طةلػػػػد 
ايمرحةػػػػد ايثا ر ػػػػد محا ظػػػػد ايالذ  ػػػػد حػػػػرؿ ايشرامػػػػؿ اي ػػػػ   ػػػػؤد  إيػػػػل ر ػػػػرع ايش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ   ػػػػ  مدارسػػػػقـ 

(ل 0.05( أ ػػػػػغر مػػػػػف )P(ل إذ  ػػػػػا ت   مػػػػػد )0.01ل 0.05د مسػػػػػ ر   داليػػػػػد )اػػػػػ  دايػػػػػد ر رار ػػػػػدل ب ػػػػػ
( لمسػػػػػ رس ث ػػػػػد 654ايمحسػػػػػرلد أذلػػػػػر مػػػػػف   م قػػػػػا اي دري ػػػػػدل ب ػػػػػد در ػػػػػات حر ػػػػػد ) Tذمػػػػػا  ػػػػػا ت   مػػػػػد 

%(ل ب ػػػػػد ذػػػػػؿ م ػػػػػاؿ مػػػػػف ايم ػػػػػاالت ايمدررسػػػػػدل ربةػػػػػل مسػػػػػ رس ايم ػػػػػاالت ذذػػػػػؿ. لاسػػػػػ ث ا  م ػػػػػاؿ 95)
(. راػػػػػػذ  ايفػػػػػػررؽ  ػػػػػػا ت ي ػػػػػػاي  طةلػػػػػػد 0.05مسػػػػػػ رس داليػػػػػػد )ايش ػػػػػػؼ  ػػػػػػد ايمم ةذػػػػػػاتل  قػػػػػػر داؿ ب ػػػػػػد 

 .ايمرحةد ايثا ر د    محا ظد دم ؽ
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ر سػػػػ دؿ مػػػػف اي  ػػػػائج ايسػػػػال د أف  را ػػػػد ايشرامػػػػؿ ايمؤد ػػػػد إيػػػػل ر ػػػػرع ايش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ   ػػػػ  مػػػػدارس  
ب  ػػػػػد أ ػػػػػراد محا ظػػػػد دم ػػػػػؽل أبةػػػػػل مػػػػف در ػػػػػد  را ػػػػػداا  ػػػػػ  مػػػػدارس محا ظػػػػػد ايالذ  ػػػػػد لحسػػػػب إ الػػػػػات 

 ف طةلد ايمرحةد ايثا ر د    ايمحا ظ  ف.ايدراسد م
رل ػػػػا  بةػػػػل ذيػػػػؾ  ػػػػر ض ايفر ػػػػ د اي ػػػػفر د ر  لػػػػؿ ايفر ػػػػ د ايلد ةػػػػد اي ػػػػ  ر ػػػػشت يإ الػػػػد بػػػػف  

فػػػ  اليوامػػػؿ ال ػػػ    0.05 بوجػػػود فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائياا عنػػػد مسػػػ و  دللػػػة  ايسػػػؤاؿ ايسػػػالؽ اي ائةػػػد:
أفػػػػراد إجابػػػػات م وسػػػػطات  بػػػػيفيػػػػة  ػػػػؤدي إلػػػػ  وقػػػػوع الينػػػػؼ المدرسػػػػ  فػػػػ  محػػػػافظ   دمشػػػػؽ والالذق

 عينة الدراسة مف ط بة المرح ة الثانوية   يز  لم غير المحافظة.
( إيػػػػل ايفػػػػررؽ  ػػػػ  ايشرامػػػػؿ ايمؤد ػػػػد إيػػػػل ر ػػػػرع ايش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ  ى الػػػػات أ ػػػػراد 6ر  ػػػػ ر اي ػػػػذؿ )

 ب  د ايدراسد مف طةلد ايمرحةد ايثا ر د  لشًا يم غ ر ايمحا ظد.
 

 

 
 
 
 

 ب. جنس الطالب: 
يإ الػػػػد بػػػػف ايسػػػػؤاؿ رمػػػػف أ ػػػػؿ اي ح ػػػػؽ مػػػػف  ػػػػحد ايفر ػػػػ د اي ػػػػ  ر ػػػػشت يػػػػ ل  ػػػػـ اسػػػػ خداـ    

ل يةذ ػػػػػػػؼ بػػػػػػػف داليػػػػػػػد ايفػػػػػػػررؽ لػػػػػػػ ف ذذػػػػػػػرر طةلػػػػػػػد ايمرحةػػػػػػػد ايثا ر ػػػػػػػد (T-Test)االخ لػػػػػػػار اىح ػػػػػػػائ  
را  ػػػػاث طةلػػػػػد ايمرحةػػػػػد ايثا ر ػػػػػد حػػػػػرؿ ايشرامػػػػػؿ اي ػػػػػ   ػػػػػؤد  إيػػػػػل ر ػػػػػرع ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ   ػػػػػ  مدارسػػػػػقـل 

 اذ  اي  ائج: (36)ر ةخص اي درؿ 
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 مف ط بة المرح ةعينة الدراسة أفراد   ومس و  دللة الفروؽ إلجابات T الم وسط الحساب  وقيمة اخ بار  : 36  جدوؿ
   654جنس الطالب عند  درجة الحرية =  بياا لم غير الثانوية حوؿ اليوامؿ ال    ؤدي إل  وقوع الينؼ المدرس  

 اٌّغبي
ٚفك ِزغ١و  اٌؼ١ٕخ

 ٌٕ اٌطبٌتع

اٌّزٍٜٛ 

 اٌؾَبثٟ

االٔؾواف 

 اٌّؼ١بهٞ

( (t 

 اٌّؾَٛثخ

ل١ّخ 

 (pاالؽزّبي)

 َِزٜٛ %(95ِغبي اٌضمخ)

 أػٍٝ أكٔٝ اٌلالٌخ

 ِٓ اٌطبٌت

 رغبٖ اٌّؼٍُ 

 4.98 17.05 328 موو
 غ١و كاي 1.27818 0.19891- 0.152 1.435

 4.65 16.52 328 أٔضٝ

ث١ٓ اٌطٍجخ 

 أٔفَُٙ

 5.64 22.8 328 موو
2.039 0.042 0.03194 1.69367 

كاي ػٕل 

 5.19 21.94 328 أٔضٝ 0.05

 ِٓ اٌّلهً 

 رغبٖ اٌطبٌت

 5.62 27.16 328 موو
3.737 0.000 0.78265 2.51614 

كاي ػٕل 

 5.68 25.51 328 أٔضٝ 0.01

ػٍٝ 

 اٌّّزٍىبد

 2.59 10.53 328 موو
 كايغ١و  1.64267 0.82075 0.000 5.885

 2.78 9.3 328 أٔضٝ

 اٌّغبالد وىً
 15.97 77.55 328 موو

3.519 0.000 1.89324 6.67383 
كاي ػٕل 

 15.2 73.26 328 أٔضٝ 0.01

 1.96 ساوي  0.05  ومس و  مينوية 654  الجدولية عند درجات حرية  tقيمة  
 .2.58 ساوي  0.01  ومس و  مينوية 654  الجدولية عند درجات حرية  tقيمة  

 

( أف 0.05( مػػػػػػػػع مسػػػػػػػػ رس ايداليػػػػػػػػد )p(ل مػػػػػػػػف خػػػػػػػػالؿ م ار ػػػػػػػػد   مػػػػػػػػد )36مػػػػػػػػف اي ػػػػػػػػدرؿ )  لػػػػػػػػ  ف       
ايفػػػػػررؽ اي ػػػػػ  ظقػػػػػرت لػػػػػ ف م رسػػػػػط إ الػػػػػات طةلػػػػػد ايمرحةػػػػػد ايثا ر ػػػػػد ايػػػػػذذرر رم رسػػػػػط إ الػػػػػات طةلػػػػػد 

ب ػػػػػد  ـايمرحةػػػػػد ايثا ر ػػػػػد اى ػػػػػاث حػػػػػرؿ ايشرامػػػػػؿ اي ػػػػػ   ػػػػػؤد  إيػػػػػل ر ػػػػػرع ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ   ػػػػػ  مدارسػػػػػق
  ػػػػػػر دايػػػػػػد ر  ػػػػػػر  اػػػػػػ  بةػػػػػػل ايمم ةذػػػػػػات(ايش ػػػػػػؼ  ػػػػػػد مػػػػػػف ايطايػػػػػػب   ػػػػػػا  ايمشةػػػػػػـل ايش ػػػػػػؼ م ػػػػػػاي  )

ايمحسػػػػػرلدل أ ػػػػػؿ مػػػػػف   م قػػػػػا  T(ل ذمػػػػػا  ػػػػػا ت   مػػػػػد 0.05أذلػػػػػر مػػػػػف )( P رار ػػػػػدل إذ  ػػػػػا ت   مػػػػػد )
ب ػػػػد مسػػػػ رس  (لػػػػ ف ايطةلػػػػد أ فسػػػػقـ)ايش ػػػػؼ  لػػػػ ف ر ػػػػرد  ػػػػررؽ دايػػػػد ر رار ػػػػد ب ػػػػد م ػػػػاؿ ر اي دري ػػػػد. 
ايمحسػػػػػػػػػػرلد  T(ل ر ػػػػػػػػػػا ت   مػػػػػػػػػػد 0.05أ ػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػف )( P=0.042إذ  ػػػػػػػػػػا ت   مػػػػػػػػػػد ) ل0.05داليػػػػػػػػػػد 

(ل ذمػػػػػػػػا ل  ػػػػػػػػت اي  ػػػػػػػػائج أف ايفػػػػػػػػررؽ ايدايػػػػػػػػد 1.96(ل أذلػػػػػػػػر مػػػػػػػػف   م قػػػػػػػػا اي دري ػػػػػػػػد ايلايغػػػػػػػػد )2.039)
مػػػػف ايمػػػػدرس   ػػػػا  ايطايػػػػب(ل ربةػػػػل مسػػػػ رس ايم ػػػػاالت ذذػػػػؿل ايش ػػػػؼ راي رار ػػػػد  ػػػػا ت ب ػػػػد م ػػػػاؿ )

(ل ذمػػػػػا  ػػػػػا ت   مػػػػػد 0.05أ ػػػػػغر مػػػػػف )( Pإذ  ػػػػػا ت   مػػػػػد )ل (0.01ل 0.05ب ػػػػػد مسػػػػػ ر   داليػػػػػد )
T ( 654ايمحسػػػػػرلد أذلػػػػػر مػػػػػف   م قػػػػػا اي دري ػػػػػدل ب ػػػػػد در ػػػػػات حر ػػػػػد) ( 95لمسػػػػػ رس ث ػػػػػد)%  ل راػػػػػذ

ايشرامػػػػػػؿ مػػػػػػف اي  ػػػػػػائج ايسػػػػػػال د أف  ر  لػػػػػػ فل طةلػػػػػػد ايمرحةػػػػػػد ايثا ر ػػػػػػد ايػػػػػػذذررايفػػػػػػررؽ  ػػػػػػا ت ي ػػػػػػاي  
لدر ػػػػػػد أبةػػػػػػل مػػػػػػف  را ػػػػػػداا يػػػػػػدس اى ػػػػػػاث لحسػػػػػػب ايمؤد ػػػػػػد يةش ػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػ ل م را ػػػػػػدة يػػػػػػدس ايػػػػػػذذرر 

  ب  د ايدراسد مف طةلد ايمرحةد ايثا ر د. أ راد إ الات
رل ػػػػا  بةػػػػل ذيػػػػؾ  ػػػػر ض ايفر ػػػػ د اي ػػػػفر د ر  لػػػػؿ ايفر ػػػػ د ايلد ةػػػػد اي ػػػػ  ر ػػػػشت يإ الػػػػد بػػػػف      

اليوامػػػػؿ   فػػػػ  0.05بوجػػػػود فػػػػروؽ دالػػػػة إحصػػػػائياا عنػػػػد مسػػػػ و  دللػػػػة   ايسػػػػؤاؿ ايسػػػػالؽ اي ائةػػػػد:
عينػػػة الدراسػػػة مػػػف ط بػػػة  أفػػػراد إجابػػػاتم وسػػػطات  بػػػيف ال ػػػ   ػػػؤدي إلػػػ  وقػػػوع الينػػػؼ المدرسػػػ 
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المرح ػػػة الثانويػػػة   يػػػز  لم غيػػػر جػػػنس الطالػػػب باسػػػ ثناء عوامػػػؿ الينػػػؼ مػػػف الطالػػػب  جػػػاه المي ػػػـ  
  حيث  بيف عدـ وجود فروؽ دالة عند ىذه األسباب. 

أ ػػػػػػراد إيػػػػػػل ر ػػػػػػرع ايش ػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػ  ى الػػػػػػات  ( إيػػػػػػل ايفػػػػػػررؽ  ػػػػػػ  ايشرامػػػػػػؿ ايمؤد ػػػػػػد7ر  ػػػػػػ ر اي ػػػػػػذؿ )
 .  س ايطايبب  د ايدراسد مف طةلد ايمرحةد ايثا ر د  لشًا يم غ ر 

 
 

 

 

 
 
 
 

ر ر ػػػػػع ايلاحثػػػػػد اػػػػػذ  اي    ػػػػػد إيػػػػػل طل شػػػػػد اي   ػػػػػئد ا سػػػػػر د اي ػػػػػ   ػػػػػ ـ   قػػػػػا اي م  ػػػػػز لػػػػػ ف أدرار 
أف ايػػػػػػػذذرر  يػػػػػػػؾذ ايػػػػػػػذذرر راى ػػػػػػػاثل ح ػػػػػػػث  شطػػػػػػػل ايػػػػػػػذذرر حر ػػػػػػػد أذثػػػػػػػر مػػػػػػػف اى ػػػػػػػاثل أ ػػػػػػػؼ إيػػػػػػػل

  اىطػػػػػار اال  مػػػػػاب  أذثػػػػػر  سػػػػػامحًا مشقػػػػػـ رخ ر ػػػػػاً  لايطػػػػػرؽ  سػػػػػ ط شرف اي شل ػػػػػر بػػػػػف رأ قػػػػػـ ل ػػػػػ ل
ب ػػػػد ممارسػػػػ قـ   مػػػػاط مػػػػف ايش ػػػػؼ لغػػػػض اي ظػػػػر بػػػػف ا سػػػػلابل ل  مػػػػا  را ػػػػ   ػػػػدرر ايسػػػػةرؾ ايش  ػػػػؼ 
ب بػػػػػػف اى ػػػػػػاث لػػػػػػاير ض اال  مػػػػػػاب . ل  مػػػػػػا  را ػػػػػػدت ايشرامػػػػػػؿ ايمؤد ػػػػػػد يةش ػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػ  مػػػػػػف ايطايػػػػػػ

  ػػػػػػا  ايمػػػػػػدرس يػػػػػػدس ايػػػػػػذذرر راى ػػػػػػاث لػػػػػػ فس ايمسػػػػػػ رسل لسػػػػػػلب  شػػػػػػرض ايطةلػػػػػػد لغػػػػػػض اي ظػػػػػػر بػػػػػػف 
  سػػػػػػػػقـ ي ػػػػػػػػغرطات ر ػػػػػػػػرابات رمشا ػػػػػػػػاة داخة ػػػػػػػػد  شةػػػػػػػػ قـ   رمػػػػػػػػرف ل بمػػػػػػػػاؿ ايش ػػػػػػػػؼ ي فر ػػػػػػػػة اػػػػػػػػذ   

  اي رابات مف خالؿ اب دائقـ بةل ايمدرس ف رمم ةذا قـ.
أف ايدراسػػػػػد ايحاي ػػػػػد    ػػػػػد ايلاحثػػػػػد دل رب ػػػػػد م ار ػػػػػد   ػػػػػائج ايدراسػػػػػد ايحاي ػػػػػد مػػػػػع ايدراسػػػػػات ايسػػػػػال

)لرذػػػػػػػػػػاتل ر(ل 2006)ل ق ػػػػػػػػػػررال ر(ل Baldryل 2003ا ف ػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػع  ذػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػف ايدراسػػػػػػػػػات اآل  ػػػػػػػػػػد: )
(ل ح ػػػػػػػػػث أظقػػػػػػػػرت لشػػػػػػػػػض أ ةػػػػػػػػب ايدراسػػػػػػػػػات  شػػػػػػػػدد ايشرامػػػػػػػػػؿ ايمؤد ػػػػػػػػػد 2010)ايػػػػػػػػدربافل ر(ل 2004

ر أذثػػػػر  ر قػػػػًا اى ػػػػاث رأف ايػػػػذذر  مػػػػف ال   ػػػػار ظػػػػاارة ايش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ  مػػػػف ر قػػػػد  ظػػػػر ايػػػػذذرر أذثػػػػر
 الس خداـ ايش ؼ مف اى اث. 
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 ت. جنس المدرسة:
ب  ػػػػد ايدراسػػػػد مػػػػف طةلػػػػد ايمرحةػػػػد ايثا ر ػػػػدل ردالي قػػػػا  ػػػػ  أ ػػػػراد يةذ ػػػػؼ بػػػػف ايفػػػػررؽ لػػػػ ف إ الػػػػات   

 ػػػػػ  ايمػػػػػدارس ايثا ر ػػػػػد  ػػػػػ  محػػػػػا ظ    اي ػػػػػ   ػػػػػؤد  إيػػػػػل ر ػػػػػرع ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ در ػػػػػد   ػػػػػد راـ يةشرامػػػػػؿ 
 ػػػػػػػ س ايمدرسػػػػػػػد )ل ػػػػػػػ فل ل ػػػػػػػاتل مخ ةطػػػػػػػد(ل  ػػػػػػػـ حسػػػػػػػاب ايم رسػػػػػػػطات  دم ػػػػػػػؽ رايالذ  ػػػػػػػد  لشػػػػػػػًا يم غ ػػػػػػػر

 (     د اذا ايحساب.37ايحسال د راال حرا ات ايمش ار دل ر ظقر اي درؿ اآل   )
 

 عينة الدراسة مفأفراد : الم وسط الحساب  والنحراؼ الميياري والخطث الميياري إلجابات  37جدوؿ  
 المدرسة جنس بياا لم غير الينؼ المدرس       ؤدي إل  وقوعالثانوية حوؿ اليوامؿ الط بة المرح ة 

 اٌّغبي
عٌٕ 

 اٌّلهٍخ
 اٌؼ١ٕخ

اٌّزٍٜٛ 

 اٌؾَبثٟ

االٔؾواف 

 اٌّؼ١بهٞ

اٌقطأ 

 اٌّؼ١بهٞ

اٌم١ّخ  %95ِغبي اٌضمخ 

 اٌٖغوٜ

اٌم١ّخ 

 أػٍٝ ل١ّخ أكٔٝ ل١ّخ اٌىجوٜ

ِٓ اٌطبٌت 

 رغبٖ اٌّؼٍُ

 30.00 6.00 18.1269 16.9403 0.30128 4.79209 17.5336 253 ث١ٕٓ

 29.00 8.00 17.8583 16.7289 0.28651 4.23025 17.2936 218 ثٕبد

 28.00 6.00 15.9080 14.4163 0.37805 5.14208 15.1622 185 ِقزٍٜ

 30.00 6.00 17.1546 16.4155 0.18821 4.82055 16.7851 656 اٌّغّٛع

ث١ٓ اٌطٍجخ 

 أٔفَُٙ

 33.00 12.00 24.0841 22.8013 0.32568 5.18025 23.4427 253 ث١ٕٓ

 34.00 11.00 23.4385 22.2037 0.31325 4.62513 22.8211 218 ثٕبد

 33.00 7.00 21.2692 19.4984 0.44878 6.10406 20.3838 185 ِقزٍٜ

 34.00 7.00 22.7899 21.9570 0.21208 5.43181 22.3735 656 اٌّغّٛع

ِٓ اٌّلهً 

 ترغبٖ اٌطبٌ

 40.00 10.00 28.5491 27.3086 0.31496 5.00980 27.9289 253 ث١ٕٓ

 39.00 11.00 27.3616 25.9870 0.34870 5.14843 26.6743 218 ثٕبد

 38.00 8.00 24.6690 22.8337 0.46513 6.32652 23.7514 185 ِقزٍٜ

 40.00 8.00 26.7715 25.8962 0.22288 5.70842 26.3338 656 اٌّغّٛع

 

 ػٍٝ 

 اٌّّزٍىبد

 15.00 3.00 11.0991 10.5215 0.14664 2.33239 10.8103 253 ث١ٕٓ

 15.00 3.00 9.8906 9.1552 0.18656 2.75446 9.5229 218 ثٕبد

 14.00 3.00 9.5659 8.7152 0.21560 2.93253 9.1405 185 ِقزٍٜ

 15.00 3.00 10.1223 9.7009 0.10730 2.74818 9.9116 656 اٌّغّٛع

 اٌّغبالد وىً

 110.00 38.00 81.4656 77.9652 0.88868 14.13533 79.7154 253 ث١ٕٓ

 110.00 39.00 78.0697 74.5542 0.89182 13.16762 76.3119 218 ثٕبد

 103.00 24.00 71.0595 65.8161 1.32883 18.07405 68.4378 185 ِقزٍٜ

 110.00 24.00 76.6094 74.1985 0.61392 15.72395 75.4040 656 اٌّغّٛع

  
  لػػػػ ف مػػػػف اي ػػػػدرؿ ايسػػػػالؽ مػػػػف خػػػػالؿ ايم رسػػػػطات ايسػػػػال د يػػػػدر ات طةلػػػػد ايمرحةػػػػد ايثا ر ػػػػد  ػػػػ        

محػػػػا ظ   دم ػػػػؽ رايالذ  ػػػػد حػػػػرؿ ايشرامػػػػؿ اي ػػػػ   ػػػػؤد  إيػػػػل ر ػػػػرع ايش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ   لشػػػػًا يم غ ػػػػر  ػػػػ س 
 ػػػػ س ايمدرسػػػػدل رالخ لػػػػار ظاار ػػػػد  ػػػػ  در ػػػػات طةلػػػػد ايمرحةػػػػد ايثا ر ػػػػد حسػػػػب  ؽايمدرسػػػػد ر ػػػػرد  ػػػػرر 
ل ر ػػػػػػا ت اي  ػػػػػػائج ذمػػػػػػا (ANOVA)اسػػػػػػ سخدـ  حة ػػػػػػؿ اي لػػػػػػا ف ا حػػػػػػاد  اي ا ػػػػػػب داليػػػػػػد اػػػػػػذ  ايفػػػػػػررؽ 

 (.38ار مر      اي درؿ )
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 عينة الدراسةأفراد   إلجابات ANOVA:  ح يؿ ال بايف األحادي ال جاه   38جدوؿ  
 المدرسة جنس بياا لم غير الينؼ المدرس     وقوعحوؿ اليوامؿ ال    ؤدي إلط بة المرح ة الثانوية  مف

 ِٖله اٌزجب٠ٓ اٌّغبي
ِغّٛع 

 اٌّوثؼبد

كهعخ 

 اٌؾو٠خ

ِزٍٜٛ اٌّوثؼبد 

 )اٌزجب٠ٓ(
 Fل١ُ 

ل١ّخ 

 اٌلالٌخ
 اٌمواه

ِٓ اٌطبٌت رغبٖ 

 اٌّؼٍُ

 342.692 2 685.383 ث١ٓ اٌّغّٛػبد
15.395 

 

0.000 

 
 22.259 653 14535.311 كافً اٌّغّٛػبد كاي*

  655 15220.694 اٌّغّٛع

ث١ٓ اٌطٍجخ 

 أٔفَُٙ

 532.653 2 1065.305 ث١ٓ اٌّغّٛػبد
19.048 

 

0.000 

 
 27.964 653 18260.193 كافً اٌّغّٛػبد كاي*

  655 19325.498 اٌّغّٛع

ِٓ اٌّلهً رغبٖ 

 اٌطبٌت

 951.366 2 1902.731 ث١ٓ اٌّغّٛػبد
31.955 

 

0.000 

 
 29.772 653 19441.158 اٌّغّٛػبدكافً  كاي*

  655 21343.889 اٌّغّٛع

 ػٍٝ اٌّّزٍىبد

 173.624 2 347.247 ث١ٓ اٌّغّٛػبد
24.649 

 

0.000 

 
 7.044 653 4599.625 كافً اٌّغّٛػبد كاي*

  655 4946.872 اٌّغّٛع

 اٌّغبالد وىً

 6930.058 2 13860.116 ث١ٓ اٌّغّٛػبد
30.559 

 

0.000 

 
 226.775 653 148083.834 اٌّغّٛػبد كافً كاي*

  655 161943.950 اٌّغّٛع

 .3.02 ساوي   0.05دللة  ومس و   2  653حرية   درج   عند الجدولية F قيمة
 4.62 ساوي   0.01دللة  ومس و   2  653حرية   درج   عند الجدولية  Fقيمة

 
ايسػػػػػػالؽ ذذػػػػػػر  الخ لػػػػػػار داليػػػػػػد ايفػػػػػػررؽ  ػػػػػػ  در ػػػػػػات  مػػػػػػف خػػػػػػالؿ اي  ػػػػػػائج ايمدر ػػػػػػد  ػػػػػػ  اي ػػػػػػدرؿ

  ػػػػػد ر طةلػػػػػد ايمرحةػػػػػد ايثا ر ػػػػػد  ػػػػػ  محػػػػػا ظ   دم ػػػػػؽ رايالذ  ػػػػػد ي  ػػػػػرراـ حػػػػػرؿ ايشرامػػػػػؿ اي ػػػػػ   ػػػػػؤد  
   إيػػػػػل ر ػػػػػرع ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ   ػػػػػ  مدارسػػػػػقـل  لػػػػػػ  ف ر ػػػػػرد  ػػػػػررؽ ذات داليػػػػػد إح ػػػػػائ د ب ػػػػػد مسػػػػػػ ر 

( Fل إذ  ػػػػػػػػا ت   مػػػػػػػػد ) ػػػػػػػػ س ايمدرسػػػػػػػػديم غ ػػػػػػػػر (  ػػػػػػػػ  إ الػػػػػػػػات ايطةلػػػػػػػػد ر  ػػػػػػػػًا 0.01ل 0.05داليػػػػػػػػد )
( 0.000ل ر ػػػػػد  ػػػػػا ت   مػػػػػد مسػػػػػ رس ايداليػػػػػد )(4.62ايلايغػػػػػد) ايمحسػػػػػرلد أذلػػػػػر مػػػػػف   م قػػػػػا اي دري ػػػػػد

 . 0.05را  أ غر مف 
( يةم ار ػػػػػات ايلشد ػػػػػدل ذمػػػػػا اػػػػػر Scheffeريةذ ػػػػػؼ بػػػػػف طل شػػػػػد اػػػػػذ  ايفػػػػػررؽ اسػػػػػ خدـ اخ لػػػػػار )

 (.39مر      اي درؿ )
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 عينة الدراسة  أفراد  ل فروؽ ف  إجابات Scheffeخ بار   : ن ائج ا39جدوؿ  

  بياا لم غير جنس المدرسةالينؼ المدرس   مف ط بة المرح ة الثانوية حوؿ اليوامؿ ال    ؤدي إل  وقوع

 اٌّغبي
(I)  ٌٕع 

 اٌّلهٍخ

(J)  ٌٕع 

 اٌّلهٍخ

 افزالف اٌّزٍٜٛ 

(I-J) 

 اٌقطأ

 اٌّؼ١بهٞ

 ل١ّخ

 اٌلالٌخ

 %95ِغبي اٌضمخ 

 أكٔٝ ل١ّخ أكٔٝ ل١ّخ

ِٓ اٌطبٌت رغبٖ 

 اٌّؼٍُ

 ث١ٕٓ
 1.3097 0.8296- 0.859 0.43599 0.24002 ثٕبد

 3.4912 1.2517 0.000 0.45640 (*)2.37143 ِقزٍٜ

 ثٕبد
 0.8296 1.3097- 0.859 0.43599 0.24002- ث١ٕٓ

 3.2885 0.9744 0.000 0.47162 (*)2.13142 ِقزٍٜ

 ِقزٍٜ
 1.2517- 3.4912- 0.000 0.45640 (*)2.37143- ث١ٕٓ

 0.9744- 3.2885- 0.000 0.47162 (*)2.13142- ثٕبد

ث١ٓ اٌطٍجخ 

 أٔفَُٙ

 ث١ٕٓ
 1.8205 0.5773- 0.446 0.48867 0.62159 ثٕبد

 4.3139 1.8039 0.000 0.51155 (*)3.05890 ِقزٍٜ

 ثٕبد
 0.5773 1.8205- 0.446 0.48867 0.62159- ث١ٕٓ

 3.7342 1.1404 0.000 0.52861 (*)2.43732 ِقزٍٜ

 ِقزٍٜ
 1.8039- 4.3139- 0.000 0.51155 (*)3.05890- ث١ٕٓ

 1.1404- 3.7342- 0.000 0.52861 (*)2.43732- ثٕبد

ِٓ اٌّلهً 

 رغبٖ اٌطبٌت

 ث١ٕٓ
 2.4916 0.0175 0.046 0.50423 (*)1.25454 ثٕبد

 5.4725 2.8825 0.000 0.52783 (*)4.17750 ِقزٍٜ

 ثٕبد
 0.0175- 2.4916- 0.046 0.50423 (*)1.25454- ث١ٕٓ

 4.2611 1.5848 0.000 0.54543 (*)2.92296 ِقزٍٜ

 ِقزٍٜ
 2.8825- 5.4725- 0.000 0.52783 (*)4.17750- ث١ٕٓ

 1.5848- 4.2611- 0.000 0.54543 (*)2.92296- ثٕبد

 ػٍٝ اٌّّزٍىبد

 ث١ٕٓ
 1.8891 0.6856 0.000 0.24526 (*)1.28734 ثٕبد

 2.2996 1.0399 0.000 0.25674 (*)1.66974 ِقزٍٜ

 ثٕبد
 0.6856- 1.8891- 0.000 0.24526 (*)1.28734- ث١ٕٓ

 1.0333 0.2685- 0.354 0.26530 0.38240 ِقزٍٜ

 ِقزٍٜ
 1.0399- 2.2996- 0.000 0.25674 (*)1.66974- ث١ٕٓ

 0.2685 1.0333- 0.354 0.26530 0.38240- ثٕبد

 اٌّغبالد وىً

 ث١ٕٓ
 6.8176 0.0107- 0.051 1.39162 3.40349 ثٕبد

 14.8516 7.7036 0.000 1.45676 (*)11.27758 ِقزٍٜ

 ثٕبد
 0.0107 6.8176- 0.051 1.39162 3.40349- ث١ٕٓ

 11.5673 4.1809 0.000 1.50534 (*)7.87409 ِقزٍٜ

 ِقزٍٜ
 7.7036- 14.8516- 0.000 1.45676 (*)11.2775- ث١ٕٓ

 4.1809- 11.5673- 0.000 1.50534 (*)7.87409- ثٕبد

 0.05* اخ الؼ الم وسط عند مس و  دللة 
 

 

(  ظقػػػػػػر أف اػػػػػػذ  ايفػػػػػػررؽ  ػػػػػػا ت لػػػػػػ ف در ػػػػػػات   ػػػػػػد ر طةلػػػػػػد ايمرحةػػػػػػد 39مػػػػػػف  ػػػػػػرا ة اي ػػػػػػدرؿ )
مدارسػػػػقـ ب ػػػػد ايم ػػػػاالت )ايش ػػػػؼ ايثا ر ػػػػد حػػػػرؿ ايشرامػػػػؿ اي ػػػػ   ػػػػؤد  إيػػػػل ر ػػػػرع ايش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ   ػػػػ  

 ػػػػا ت لػػػػ ف ر لػػػػ ف ايطةلػػػػد أ فسػػػػقـ( ربةػػػػل مسػػػػ رس ايم ػػػػاالت ذذػػػػؿل رايش ػػػػؼ مػػػػف ايطايػػػػب   ػػػػا  ايمشةػػػػـل 
مػػػػػدارس ايل ػػػػػ ف رايمػػػػػدارس ايمخ ةطػػػػػد ي ػػػػػاي  مػػػػػدارس ايل ػػػػػ فل رذػػػػػذيؾ لػػػػػ ف مػػػػػدارس ايل ػػػػػات رايمػػػػػدارس 

 ػػػػا ت   ػػػػد ا  ايطايػػػػب( ايمخ ةطػػػػد ي ػػػػاي  مػػػػدارس ايل ػػػػات. أمػػػػا ب ػػػػد م ػػػػاؿ )ايش ػػػػؼ مػػػػف ايمػػػػدرس   ػػػػ
لػػػػػػ ف مػػػػػػدارس ايل ػػػػػػ ف رمػػػػػػدارس ايل ػػػػػػات ي ػػػػػػاي  مػػػػػػدارس ايل ػػػػػػ فل رذػػػػػػذيؾ لػػػػػػ ف مػػػػػػدارس ايل ػػػػػػ ف ايفػػػػػػررؽ 
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رايمػػػػػػػدارس ايمخ ةطػػػػػػػد ي ػػػػػػػاي  مػػػػػػػدارس ايل ػػػػػػػ فل رذػػػػػػػذيؾ لػػػػػػػ ف مػػػػػػػدارس ايل ػػػػػػػات رايمػػػػػػػدارس ايمخ ةطػػػػػػػد 
يل ػػػػ ف ي ػػػػاي  مػػػػدارس ايل ػػػػاتل ر  مػػػػا  خػػػػص ايش ػػػػؼ  ػػػػد ايمم ةذػػػػات   ػػػػد  ػػػػا ت ايفػػػػررؽ لػػػػ ف مػػػػدارس ا

رمػػػػػػدارس ايل ػػػػػػات ي ػػػػػػاي  مػػػػػػدارس ايل ػػػػػػ فل رذػػػػػػذيؾ لػػػػػػ ف مػػػػػػدارس ايل ػػػػػػ ف رايمػػػػػػدارس ايمخ ةطػػػػػػد ي ػػػػػػاي  
  مدارس ايل  فل رذيؾ لداليد ايم رسطات ايحسال د.

رل ػػػػػػا  بةػػػػػػل ذيػػػػػػؾ  ػػػػػػر ض ايفر ػػػػػػ د اي ػػػػػػفر د ر  لػػػػػػؿ ايفر ػػػػػػ د ايلد ةػػػػػػد اي ػػػػػػ  ر ػػػػػػشت يإ الػػػػػػد 
  0.05إحصػػػػػائية عنػػػػد مسػػػػػ و  دللػػػػػة  فػػػػػروؽ ذات دللػػػػة  بوجػػػػود بػػػػف ايسػػػػؤاؿ ايسػػػػالؽ اي ائةػػػػػد:

 بػػػػػيففػػػػػ  اليوامػػػػػؿ المؤديػػػػػة إلػػػػػ  وقػػػػػوع الينػػػػػؼ المدرسػػػػػ  فػػػػػ  محػػػػػافظ   دمشػػػػػؽ والالذقيػػػػػة 
جػػػػنس  عينػػػػة الدراسػػػػة مػػػػف ط بػػػػة المرح ػػػػة الثانويػػػػة   يػػػػز  لم غيػػػػرأفػػػػراد إجابػػػػات م وسػػػػطات 
 المدرسة.

أ ػػػػراد ى الػػػػات  ( إيػػػػل ايفػػػػررؽ  ػػػػ  ايشرامػػػػؿ ايمؤد ػػػػد إيػػػػل ر ػػػػرع ايش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ 8ر  ػػػػ ر اي ػػػػذؿ )
 .  س ايمدرسدب  د ايدراسد مف طةلد ايمرحةد ايثا ر د  لشًا يم غ ر 

 

 
 

 

ر ر ػػػػػػع ايلاحثػػػػػػد ا خفػػػػػػاض در ػػػػػػد ا   ػػػػػػار ايش ػػػػػػؼ  ػػػػػػ  ايمػػػػػػدارس ايمخ ةطػػػػػػد بػػػػػػف مػػػػػػدارس ايل ػػػػػػ ف 
مػػػػػػف اي ػػػػػػ س  ـرايل ػػػػػػات إيػػػػػػل خ ػػػػػػؿ ايطةلػػػػػػد ايػػػػػػذذرر راى ػػػػػػاث مػػػػػػف ممارسػػػػػػد اػػػػػػذا ايسػػػػػػةرؾ أمػػػػػػاـ زمالئقػػػػػػ

مػػػػػػف  ـ حػػػػػػارؿ ايطةلػػػػػد ايظقػػػػػػرر لمظقػػػػػػر الئػػػػػؽ أمػػػػػػاـ زمالئقػػػػػػ إذمرحةػػػػػد ايمراا ػػػػػػد  اآلخػػػػػرل خ ر ػػػػػػًا  ػػػػػػ 
 ػػػػدر اىمذػػػػاف بػػػػف ايسػػػػةرؾ   ػػػػر  رف مػػػػف سػػػػةرذ ات إ  ال ػػػػدل ر ل شػػػػد ـمػػػػا يػػػػد ق رفاي ػػػػ س اآلخػػػػر   ظقػػػػر 

رب ػػػػػد م ار ػػػػد   ػػػػػائج  محػػػػػط أ ظػػػػار راا مػػػػاـ ايطػػػػػرؼ اآلخػػػػر.   ػػػػرا ػػػػػ  أف  ذر  ـل ر لػػػػػد مػػػػ ق  ػػػػ  ايمر ػػػػرب
م ػػػػمرف  مػػػػفبػػػػدـ ر ػػػػرد دراسػػػػد سػػػػال د مماثةػػػػد أر  ر لػػػػد   الحػػػػظايدراسػػػػات ايسػػػػال دل ايدراسػػػػد ايحاي ػػػػد مػػػػع 

 اذ  ايدراسدل ا مر ايذ   حرؿ درف م ار د   ائ قا ل  ائج دراسات أخرس.
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 ث. نوع الثانوية: 
يإ الػػػػد بػػػػف اػػػػذا ايسػػػػؤاؿل رمػػػػف أ ػػػػؿ اي ح ػػػػؽ مػػػػف  ػػػػحد ايفر ػػػػ د اي ػػػػ  ر ػػػػشت يػػػػ ل  ػػػػـ اسػػػػ سخدـ 

رذيػػػػػؾ يةذ ػػػػػؼ بػػػػػف داليػػػػػد ايفػػػػػررؽ  ػػػػػ  ايشرامػػػػػؿ اي ػػػػػ   ػػػػػؤد  إيػػػػػل ر ػػػػػرع  (T-Test)االخ لػػػػػار اىح ػػػػػائ  
ب  ػػػػد ايدراسػػػػد مػػػػف طةلػػػػد  أ ػػػػراد ايش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ   ػػػػ  محا ظػػػػد دم ػػػػؽ رمحا ظػػػػد ايالذ  ػػػػد لحسػػػػب إ الػػػػات

 ايمرحةد ايثا ر دل ر ةخص اي درؿ اآل   اذ  اي  ائج:
 

 

 مف ط بة عينة الدراسة أفراد الفروؽ إلجابات    ومس و  دللةT الم وسط الحساب  وقيمة اخ بار  : 40  جدوؿ
  654نوع الثانوية عند  درجة الحرية =  بياا لم غير الينؼ المدرس   حوؿ اليوامؿ ال    ؤدي إل  وقوع  المرح ة الثانوية

 اٌّغبي
 ٚفك ِزغ١و اٌؼ١ٕخ

 ٔٛع اٌضب٠ٛٔخ 

اٌّزٍٜٛ 

 اٌؾَبثٟ

االٔؾواف 

 اٌّؼ١بهٞ

( (t 

 اٌّؾَٛثخ

ل١ّخ 

 (p)االؽزّبي

 َِزٜٛ %(95ِغبي اٌضمخ)

 أػٍٝ أكٔٝ اٌلالٌخ

ِٓ اٌطبٌت 

 رغبٖ اٌّؼٍُ

 5 16.78 359 ػبِخ صب٠ٛٔخ
 غ١و كاي 0.71327 0.77279- 0.937 0.079-

 4.6 16.8 297 فٕٟ صب٠ٛٔخ

ث١ٓ اٌطٍجخ 

 أٔفَُٙ

 5.44 22.58 359 ػبِخ صب٠ٛٔخ
1.053 0.293 -0.38789 1.28520 

 غ١و كاي

 5.42 22.13 297 فٕٟ ٠ٛٔخصب 

ِٓ اٌّلهً 

 رغبٖ اٌطبٌت

 5.45 26.67 359 ػبِخ صب٠ٛٔخ
 غ١و كاي 1.60504 0.15119- 0.105 1.626

 5.99 25.94 297 فٕٟ صب٠ٛٔخ

ػٍٝ 

 اٌّّزٍىبد

 2.77 10.11 359 ػبِخ صب٠ٛٔخ
2.024 0.043 0.013 0.85751 

 كاي ػٕل

 2.7 9.67 297 فٕٟ صب٠ٛٔخ 0.05

 اٌّغبالد وىً
 15.39 76.12 359 ػبِخ صب٠ٛٔخ

 غ١و كاي 4.00168 0.83957- 0.2 1.283
 16.11 74.54 297 فٕٟ صب٠ٛٔخ

  1.96 ساوي  0.05  ومس و  مينوية 654  الجدولية عند درجات حرية  tقيمة  
 2.58 ساوي  0.01  ومس و  مينوية 654  الجدولية عند درجات حرية  tقيمة  

 
 

 

( أف ايفػػػػػررؽ 0.05( مػػػػػع مسػػػػػ رس ايداليػػػػػد )pم ار ػػػػػد   مػػػػػد ) مػػػػػف خػػػػػالؿ(ل 40مػػػػػف اي ػػػػػدرؿ )  لػػػػػ  ف 
اي ػػػػػػ  ظقػػػػػػرت لػػػػػػ ف م رسػػػػػػط إ الػػػػػػات طةلػػػػػػد ايمرحةػػػػػػد ايثا ر ػػػػػػد ايشامػػػػػػد رم رسػػػػػػط إ الػػػػػػات طةلػػػػػػد ايمرحةػػػػػػد 

بةػػػػػل ب ػػػػد م ػػػػاؿ ) ايثا ر ػػػػد ايف  ػػػػد حػػػػرؿ ايشرامػػػػؿ اي ػػػػػ   ػػػػؤد  إيػػػػل ر ػػػػرع ايش ػػػػؼ ايمدرسػػػػػ   ػػػػ  مدارسػػػػقـ
(ل ذمػػػػػا  ػػػػػا ت   مػػػػػد 0.05أ ػػػػػغر مػػػػػف )(ل راػػػػػ  P=013إذ  ػػػػػا ت   مػػػػػد )( دايػػػػػد ر رار ػػػػػدل م ةذػػػػػاتايم
T ( 654(ل ب ػػػػػػد در ػػػػػػات حر ػػػػػػد )1.96(ل راػػػػػػ  أذلػػػػػػر مػػػػػػف )2.024ايمحسػػػػػػرلد رايلايغػػػػػػد)  لمسػػػػػػ رس ث ػػػػػػد
 ػػػػػػ  حػػػػػػ ف ل  ػػػػػػت اي  ػػػػػػائج أف طةلػػػػػػد ايمرحةػػػػػػد ايثا ر ػػػػػػد ايشامػػػػػػد. . ر ػػػػػػا ت اػػػػػػذ  ايفػػػػػػررؽ ي ػػػػػػاي  %(95)

مػػػػف ايطايػػػػب   ػػػػا  ايش ػػػػؼ ب ػػػػد ذػػػػؿ م ػػػػاؿ مػػػػف ايم ػػػػاالت اآل  ػػػػد: )ايػػػػد ر  ػػػػر اي رار ػػػػد ايفػػػػررؽ   ػػػػر ايد
ربةػػػػػل مسػػػػػ رس ايم ػػػػػاالت  مػػػػػف ايمػػػػػدرس   ػػػػػا  ايطايػػػػػب(لرايش ػػػػػؼ لػػػػػ ف ايطةلػػػػػد أ فسػػػػػقـل رايش ػػػػػؼ ايمشةػػػػػـل 
ايمحسػػػػػػػرلد أ ػػػػػػػؿ مػػػػػػػف   م قػػػػػػػا  T(ل ذمػػػػػػػا  ػػػػػػػا ت   مػػػػػػػد 0.05أذلػػػػػػػر مػػػػػػػف )( Pإذ  ػػػػػػػا ت   مػػػػػػػد ) لذذػػػػػػػؿ

ايشرامػػػػػػؿ مػػػػػػف اي  ػػػػػػائج ايسػػػػػػال د أف    ػػػػػػلف %(. 95( لمسػػػػػػ رس ث ػػػػػػد )654 ػػػػػػد )اي دري ػػػػػػدل ب ػػػػػػد در ػػػػػػات حر 
ايمؤد ػػػػد يةش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ ل م را ػػػػػدة يػػػػدس طةلػػػػػد ايمرحةػػػػػد ايثا ر ػػػػػد ايشامػػػػد رايف  ػػػػػد لػػػػػ فس ايمسػػػػػ رس لحسػػػػػب 

  ب  د ايدراسد.أ راد إ الات 
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 ةػػػػػد:رل ػػػػػا  بةػػػػػل ذيػػػػػؾ   لػػػػػؿ ايفر ػػػػػ د اي ػػػػػفر د اي ػػػػػ  ر ػػػػػشت يإ الػػػػػد بػػػػػف ايسػػػػػؤاؿ ايسػػػػػالؽ اي ائ
اليوامػػػؿ ال ػػػ   ػػػؤدي إلػػػ  وقػػػوع   فػػػ  0.05بيػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائياا عنػػػد مسػػػ و  دللػػػة  

عينػػػػة الدراسػػػػة مػػػػف ط بػػػػة المرح ػػػػة الثانويػػػػة   يػػػػز  أفػػػػراد إجابػػػػات  بػػػػيف م وسػػػػطات الينػػػػؼ المدرسػػػػ 
لم غيػػػر نػػػوع الثانويػػػة ل طالػػػب   باسػػػ ثناء اليوامػػػؿ المؤديػػػة إلػػػ  وقػػػوع الينػػػؼ ضػػػد المم   ػػػات  حيػػػث 

  بيف وجود فروؽ دالة عند ىذه األسباب.
( إيػػػػػػل ايفػػػػػػررؽ  ػػػػػػ  ايشرامػػػػػػؿ ايمؤد ػػػػػػد إيػػػػػػل ر ػػػػػػرع ايش ػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػ  ى الػػػػػػات 9ر  ػػػػػػ ر اي ػػػػػػذؿ ) 
 . رع ايثا ر دب  د ايدراسد مف طةلد ايمرحةد ايثا ر د  لشًا يم غ ر أ راد 

 

 
 
 

داخػػػػؿ  ايش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ ظػػػػاارة  ايشرامػػػػؿ اي ػػػػ   ػػػػؤد  إيػػػػل ا   ػػػػار ر فسػػػػر ايلاحثػػػػد اػػػػذ  اي    ػػػػد لػػػػ ف
ايشرامػػػػؿ اي ػػػػ   ػػػػؤد  إيػػػػل  ل إال أفاػػػػ  راحػػػػدة  ػػػػ   م ػػػػع ايمػػػػدارس م ػػػػع ايمػػػػدارس ايثا ر ػػػػد ايشامػػػػد رايف  ػػػػد 

م را ػػػػدة  ػػػػ  ايمػػػػدارس ايف  ػػػػد أذثػػػػر م ػػػػ   ػػػػ  ايمػػػػدارس ايشامػػػػدل ر ػػػػد  شػػػػرد  ايش ػػػػؼ  ػػػػد ايمم ةذػػػػاتا   ػػػػار 
اير لػػػد  ػػػػ  ايدراسػػػػد لاى ػػػػا د إيػػػػل أف  ذيػػػؾ إيػػػػل ايفر ػػػػل اي ػػػػ   حػػػػدثقا طةلػػػد ايمػػػػدارس ايف  ػػػػد     ػػػػد بػػػػدـ

مشػػػػدالت اي حػػػػا قـ لايمػػػػدارس ايف  ػػػػد أ ػػػػؿ مػػػػف أ ػػػػرا قـل ممػػػػا  ػػػػؤد  إيػػػػل  سػػػػ ب ايطةلػػػػدل ر ق ػػػػ  اي ػػػػر يقػػػػـ 
بػػػػػدـ  فش ػػػػػؿ  ػػػػػرا  ف اال  ػػػػػلاط ايمدرسػػػػػ  داخػػػػػؿ  ف  أ ػػػػػرس ايلاحثػػػػػد  ذمػػػػػايممارسػػػػػد ايش ػػػػػؼ  ػػػػػد ايمم ةذػػػػػات. 

رب ػػػػػػد م ار ػػػػػػد   ػػػػػػائج ايدراسػػػػػػد ايحاي ػػػػػػد مػػػػػػع  د.ايمػػػػػػدارس ايمق  ػػػػػػد  ز ػػػػػػد مػػػػػػف حػػػػػػاالت ايش ػػػػػػؼ يػػػػػػدس ايطةلػػػػػػ
م ػػػػمرف اػػػػذ  ايدراسػػػػدل ا مػػػػر  مػػػػفبػػػػدـ ر ػػػػرد دراسػػػػد سػػػػال د مماثةػػػػد أر  ر لػػػػد   الحػػػػظايدراسػػػػات ايسػػػػال دل 

 ايذ   حرؿ درف م ار د   ائج اذا ايسؤاؿ ل  ائج دراسات أخرس. 
 ال حصيؿ الدراس  ل طالب:مس و  ج. 

 ػػد ايدراسػػد مػػف طةلػػد ايمرحةػػد ايثا ر ػػدل ردالي قػػا  ػػ  در ػػد ب أ ػػراد يةذ ػػؼ بػػف ايفػػررؽ لػػ ف إ الػػات 
   ػػد راـ يةشرامػػؿ اي ػػ   ػػؤد  إيػػل ر ػػرع ايش ػػؼ ايمدرسػػ   ػػ  ايمػػدارس ايثا ر ػػد  ػػ  محػػا ظ   دم ػػؽ رايالذ  ػػد
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اي ح  ؿ ايدراس  يةطايب )راسبل  ش ؼل م لرؿل   دل   ػد  ػدًال مم ػاز(ل  يمس رس لشًا  حسب مس ر ا قال
 (     د اذا ايحساب.41سطات ايحسال د راال حرا ات ايمش ار دل ر ظقر اي درؿ اآل   ) ـ حساب ايم ر 

 

 عينة الدراسة مفأفراد  : الم وسط الحساب  والنحراؼ الميياري والخطث الميياري إلجابات 41جدوؿ  
 صيؿ الدراس  ل طالب بياا لم غير ال حالينؼ المدرس   ط بة المرح ة الثانوية حوؿ اليوامؿ ال    ؤدي إل  وقوع

 اٌّغبي
اٌزؾ١ًٖ َِزٜٛ 

 اٌلهاٍٟ ٌٍطبٌت
 اٌؼ١ٕخ

اٌّزٍٜٛ 

 اٌؾَبثٟ

االٔؾواف 

 اٌّؼ١بهٞ

اٌقطأ 

 اٌّؼ١بهٞ

اٌم١ّخ  %95ِغبي اٌضمخ 

 اٌٖغوٜ

اٌم١ّخ 

 أػٍٝ ل١ّخ أكٔٝ ل١ّخ اٌىجوٜ

ِٓ اٌطبٌت 

 رغبٖ اٌّؼٍُ

 5 3 4.25 3.80 0.113 0.707 4.03 39 هاٍت

 5 2 3.72 3.45 0.066 0.743 3.58 125 ٙؼ١ف

 5 2 3.82 3.62 0.05 0.614 3.72 152 ِمجٛي

 5 1 3.53 3.29 0.059 0.788 3.41 176 ع١ل

 5 1 3.01 2.65 0.089 0.895 2.83 101 علاً  ع١ل

 4 1 2.59 2.17 0.105 0.831 2.38 63 ِّزبى

 5 1 3.43 3.30 0.034 0.88 3.36 656 اٌّغّٛع

خ ث١ٓ اٌطٍج

 أٔفَُٙ

 5 3 4.83 4.40 0.108 0.673 4.62 39 هاٍت

 5 2 4.02 3.74 0.07 0.779 3.88 125 ٙؼ١ف

 5 3 4.06 3.86 0.05 0.618 3.96 152 ِمجٛي

 5 2 3.74 3.55 0.048 0.634 3.64 176 ع١ل

 5 1 3.10 2.82 0.072 0.72 2.96 101 علاً  ع١ل

 5 1 2.96 2.60 0.089 0.706 2.78 63 ِّزبى

 5 1 3.70 3.57 0.033 0.835 3.63 656 اٌّغّٛع

ِٓ اٌّلهً 

 رغبٖ اٌطبٌت

 5 3 4.78 4.40 0.095 0.595 4.59 39 هاٍت

 5 2 4.06 3.83 0.059 0.664 3.94 125 ٙؼ١ف

 5 3 4.10 3.92 0.045 0.558 4.01 152 ِمجٛي

 5 2 3.81 3.64 0.044 0.58 3.73 176 ع١ل

 5 1 3.28 3.00 0.069 0.693 3.14 101 علاً  ع١ل

 5 1 3.15 2.76 0.097 0.771 2.95 63 ِّزبى

 5 1 3.78 3.66 0.03 0.76 3.72 656 اٌّغّٛع

ػٍٝ 

 اٌّّزٍىبد

 5 3 4.72 4.30 0.103 0.644 4.51 39 هاٍت

 5 2 4.01 3.72 0.074 0.826 3.86 125 ٙؼ١ف

 5 1 3.98 3.72 0.065 0.804 3.85 152 ِمجٛي

 5 2 3.81 3.58 0.058 0.769 3.69 176 ع١ل

 5 1 3.08 2.72 0.091 0.911 2.90 101 علاً  ع١ل

 5 1 3.08 2.63 0.113 0.895 2.86 63 ِّزبى

 5 1 3.68 3.54 0.036 0.933 3.61 656 اٌّغّٛع

 اٌّغبالد وىً

 5 3 4.76 4.37 0.096 0.598 4.56 39 هاٍت

 5 2 3.95 3.73 0.054 0.601 3.84 125 ٙؼ١ف

 5 3 4.04 3.89 0.037 0.452 3.97 152 ِمجٛي

 5 2 3.69 3.53 0.04 0.534 3.61 176 ع١ل

 4 1 3.11 2.85 0.064 0.648 2.98 101 علاً  ع١ل

 5 1 2.96 2.63 0.082 0.652 2.79 63 ِّزبى

 5 1 3.67 3.56 0.029 0.732 3.62 656 اٌّغّٛع
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ايم رسػػػػطات ايسػػػػال د يػػػػدر ات طةلػػػػد ايمرحةػػػػد ايثا ر ػػػػد  ػػػػ    لػػػػ ف مػػػػف اي ػػػػدرؿ ايسػػػػالؽ رمػػػػف خػػػػالؿ 
 يمسػػػػػػػ رسمحػػػػػػػا ظ   دم ػػػػػػػؽ رايالذ  ػػػػػػػد حػػػػػػػرؿ ايشرامػػػػػػػؿ اي ػػػػػػػ   ػػػػػػػؤد  إيػػػػػػػل ر ػػػػػػػرع ايش ػػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػػ   لشػػػػػػػًا 
مسػػػػػ رس اي ح ػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػ  يةطايػػػػػب ر ػػػػػرد  ػػػػػررؽ ظاار ػػػػػد  ػػػػػ  در ػػػػػات طةلػػػػػد ايمرحةػػػػػد ايثا ر ػػػػػد حسػػػػػب 

رؽ اسػػػػػػػ سخدـ  حة ػػػػػػػؿ اي لػػػػػػػا ف ا حػػػػػػػاد  اي ا ػػػػػػػب  ح ػػػػػػػ ؿ ايطايػػػػػػػب ايشةمػػػػػػػ ل رالخ لػػػػػػػار داليػػػػػػػد اػػػػػػػذ  ايفػػػػػػػر 
(ANOVA( ل ر ا ت اي  ائج ذما ار مر      اي درؿ)42.) 

 
 

 ِٓ  ( إلعبثبد أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخANOVA(: رؾ١ًٍ اٌزجب٠ٓ األؽبكٞ االرغبٖ )42علٚي )

 ؾ١ًٖ اٌلهاٍٟ ٌٍطبٌترجؼبً ٌّزغ١و اٌزاٌؼٕف اٌّلهٍٟ  ؽٛي اٌؼٛاًِ اٌزٟ رؤكٞ إٌٝ ٚلٛعٍٛجخ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ 

 ِغّٛع اٌّوثؼبد ِٖله اٌزجب٠ٓ اٌّغبي
كهعخ 

 اٌؾو٠خ

ِزٍٜٛ اٌّوثؼبد 

 )اٌزجب٠ٓ(
 Fل١ُ 

ل١ّخ 

 اٌلالٌخ
 اٌمواه

ِٓ اٌطبٌت 

 رغبٖ اٌّؼٍُ

 26.387 5 131.933 ث١ٓ اٌّغّٛػبد
45.649 

 

0.000 

 
 0.578 650 375.719 كافً اٌّغّٛػبد كاي*

  655 507.652 اٌّغّٛع

ث١ٓ اٌطٍجخ 

 أٔفَُٙ

 30.670 5 153.352 ث١ٓ اٌّغّٛػبد
65.714 

 

0.000 

 
 0.467 650 303.373 كافً اٌّغّٛػبد كاي*

  655 456.726 اٌّغّٛع

ِٓ اٌّلهً 

 رغبٖ اٌطبٌت

 23.905 5 119.527 ث١ٓ اٌّغّٛػبد
60.026 

 

0.000 

 
 0.398 650 258.863 كافً اٌّغّٛػبد كاي*

  655 378.390 اٌّغّٛع

ػٍٝ 

 اٌّّزٍىبد

 27.242 5 136.208 ث١ٓ اٌّغّٛػبد
40.790 

 

0.000 

 
 0.668 650 434.107 كافً اٌّغّٛػبد كاي*

  655 570.316 اٌّغّٛع

 اٌّغبالد وىً

 28.702 5 143.510 ث١ٓ اٌّغّٛػبد
89.931 

 

0.000 

 
 0.319 650 207.452 اٌّغّٛػبد كافً كاي*

  655 350.962 ٛعاٌّغّ

 .2.62رَبٚٞ   0.05كالٌخ  َِٚزٜٛ (5، 650ؽو٠خ ) كهعزٟ ػٕل اٌغل١ٌٚخ F ل١ّخ

 .3.83رَبٚٞ   0.01كالٌخ  َِٚزٜٛ (650،5ؽو٠خ ) كهعزٟ ػٕل اٌغل١ٌٚخ  Fل١ّخ
 

 

مػػػػػف خػػػػػالؿ اي  ػػػػػائج ايمدر ػػػػػد  ػػػػػ  اي ػػػػػدرؿ ايسػػػػػالؽ  لػػػػػ  ف ر ػػػػػرد  ػػػػػررؽ ذات داليػػػػػد إح ػػػػػائ د ب ػػػػػد 
(  ػػػػػػػ  در ػػػػػػػػات   ػػػػػػػد ر طةلػػػػػػػد ايمرحةػػػػػػػد ايثا ر ػػػػػػػػد  ػػػػػػػ  محػػػػػػػا ظ   دم ػػػػػػػػؽ 0.05ل 0.01) مسػػػػػػػ رس داليػػػػػػػد

 يمسػػػػػ رسر  ػػػػػًا  رايالذ  ػػػػد ي  ػػػػػرراـ حػػػػػرؿ ايشرامػػػػػؿ اي ػػػػ   ػػػػػؤد  إيػػػػػل ر ػػػػػرع ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػ   ػػػػػ  مدارسػػػػػقـ
( ايمحسػػػػػرلد أذلػػػػػر مػػػػػف   م قػػػػػا اي دري ػػػػػدل ر ػػػػػد  ػػػػػا ت Fاي ح ػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػ  يةطايػػػػػبل إذ  ػػػػػا ت   مػػػػػد )

ب ػػػػػػد ذػػػػػػؿ م ػػػػػػاؿ مػػػػػػف ايم ػػػػػػاالت ايمدررسػػػػػػد ربةػػػػػػل ايمسػػػػػػ رس  (0.05مػػػػػػف ) ؿأ ػػػػػػ  مػػػػػػد مسػػػػػػ رس ايداليػػػػػػد 
. ريةذ ػػػػػػػػػؼ بػػػػػػػػػف طل شػػػػػػػػػد اػػػػػػػػػذ  ايفػػػػػػػػػررؽ اسػػػػػػػػػ خدـ اخ لػػػػػػػػػار (5.650اى مػػػػػػػػػاي  ب ػػػػػػػػػد در ػػػػػػػػػات حر ػػػػػػػػػد )

(Scheffe( يةم ار ات ايلشد دل ذما ار مر      اي درؿ )43) ( 9ا ظر ايمةحؽ).  
ت   ػػػػػد ر طةلػػػػػد ايمرحةػػػػػد ايثا ر ػػػػػد (ل  ظقػػػػػر أف ايفػػػػػررؽ  ػػػػػا ت لػػػػػ ف در ػػػػػا43مػػػػػف  ػػػػػرا ة اي ػػػػػدرؿ )

ل م ػػػػػاالتذػػػػػؿ م ػػػػػاؿ مػػػػػف ايحػػػػػرؿ ايشرامػػػػػؿ اي ػػػػػ   ػػػػػؤد  إيػػػػػل ر ػػػػػرع ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ   ػػػػػ  مدارسػػػػػقـ ب ػػػػػد 
 ايطةلػػػػػػػد ايراسػػػػػػػلرف رذػػػػػػػؿ مػػػػػػػف ايطةلػػػػػػػد ذر  مسػػػػػػػ ر اتلػػػػػػػ ف  ايفػػػػػػػررؽ  ػػػػػػػا تإذ رب ػػػػػػػد ايم ػػػػػػػاالت ذذػػػػػػػؿل 

ايراسػػػػػلرفل رلػػػػػ ف ايطةلػػػػػد ايطةلػػػػػد  ) ػػػػػش ؼل م لػػػػػرؿل   ػػػػػدل   ػػػػػد  ػػػػػدًال مم ػػػػػاز( ي ػػػػػاي  اي ح ػػػػػ ؿ ايدراس 
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)  دل اي ح ػػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػػ  ذر  مسػػػػػػ رس اي ح ػػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػػ   اي ػػػػػػش ؼ رذػػػػػػؿ مػػػػػػف ايطةلػػػػػػد ذر  مسػػػػػػ ر ات
ايطةلػػػػػػػد ذر  مسػػػػػػػ رس اي ح ػػػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػػػ  اي ػػػػػػػش ؼل رلػػػػػػػ ف ايطةلػػػػػػػد ذر     ػػػػػػػد  ػػػػػػػدًال مم ػػػػػػػاز( ي ػػػػػػػاي  

  ػػػػػػد  ػػػػػػدًال ) اي ح ػػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػػ  مسػػػػػػ رس اي ح ػػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػػ   اي  ػػػػػػد رذػػػػػػؿ مػػػػػػف ايطةلػػػػػػد ذر  مسػػػػػػ ر ات
 رذيػػػػػؾ لداليػػػػػد ايم رسػػػػػطات ايحسػػػػػال د.ايطةلػػػػػد ذر  مسػػػػػ رس اي ح ػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػ  اي  ػػػػػدل  مم ػػػػػاز( ي ػػػػػاي  

رل ػػػػا  بةػػػػل ذيػػػػؾ  ػػػػر ض ايفر ػػػػ د اي ػػػػفر د ر  لػػػػؿ ايفر ػػػػ د ايلد ةػػػػد اي ػػػػ  ر ػػػػشت يإ الػػػػد بػػػػف ايسػػػػؤاؿ 
وامػػػػؿ    فػػػػ  الي0.05فػػػػروؽ ذات دللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػ و  دللػػػػة   بوجػػػػود ايسػػػػالؽ اي ائةػػػػد:

أفػػػراد إجابػػػات  بػػػيف م وسػػػطاتالمؤديػػػة إلػػػ  وقػػػوع الينػػػؼ المدرسػػػ  فػػػ  محػػػافظ   دمشػػػؽ والالذقيػػػة 
 ال حصيؿ الدراس  ل طالب.مس و  عينة الدراسة مف ط بة المرح ة الثانوية   بياا لم غير 

( إيػػػػػل ايفػػػػػررؽ  ػػػػػ  ايشرامػػػػػؿ ايمؤد ػػػػػد إيػػػػػل ر ػػػػػرع ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ  ى الػػػػػات 10ر  ػػػػػ ر اي ػػػػػذؿ )
 .اي ح  ؿ ايدراس  يةطايبد ايدراسد مف طةلد ايمرحةد ايثا ر د  لشًا يم غ ر ب  أ راد 

 
 

 
 

 

 مذػػػػػف  فسػػػػػ ر اػػػػػذ  اي    ػػػػػد لػػػػػ ف ايم ػػػػػذالت ايسػػػػػةرذ د اي ػػػػػ   شػػػػػا   م قػػػػػا ايطةلػػػػػد مػػػػػاا  إال     ػػػػػد ر 
ض ايطةلػػػػػد يإحلاطػػػػػات اي ػػػػػ   مػػػػػررف لقػػػػػا راي ػػػػػ   ػػػػػؤد  إيػػػػػل ا خفػػػػػاض  ح ػػػػػ ةقـ ا ذػػػػػاد م . ذػػػػػذيؾ  شػػػػػر  

ؤد  إيػػػػػل ا خفػػػػػاض مسػػػػػ رس ايذفػػػػػا ة اال  ماب ػػػػػد اي ػػػػػ   ػػػػػد ع  سػػػػػأسػػػػػلال  بػػػػػف  ػػػػػؼ لغػػػػػض اي ظػػػػػر   مػػػػػاط ايش
لقػػػػـ إيػػػػل ز ػػػػادة ممارسػػػػد ايسػػػػةرؾ ايالا  مػػػػاب  مػػػػع ايمػػػػدرس أر مػػػػع زمالئػػػػ  أر  ػػػػد ايمم ةذػػػػات ايمدرسػػػػ دل 
ا مػػػػر ايػػػػذ   ػػػػؤد  إيػػػػل  ػػػػشؼ  رذ ػػػػز  داخػػػػؿ اي ػػػػؼل راػػػػذا لػػػػدرر   ػػػػؤثر سػػػػةلًا بةػػػػل  ح ػػػػ ة  ايدراسػػػػ . 

بػػػػدـ ر ػػػػرد دراسػػػػد سػػػػال د مماثةػػػػد أر   الحػػػػظر ػػػػد   ػػػػائج ايدراسػػػػد ايحاي ػػػػد مػػػػع ايدراسػػػػات ايسػػػػال دل رب ػػػػد م ا
 ل ا مر ايذ   حرؿ درف م ار د   ائ قا ل  ائج دراسات أخرس.ايدراسد م مرف اذ  مف ر لد 
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  األسئ ة والفرضيات الم ي قة باس بانة المدرَّسيف:ن ائج 
 األسئ ة:ن ائج أولا: 

ل راي حة ؿ لا ساي ب لذ الد ايسؤاؿت لدأح ث ل لاس لا د ايمدرس ف ايم  ةد ايدراسدحثد   ائج أسئةد ايلا  شرض   
 اي  ائج اي    ـ اي ر ؿ إي قا ر فس راا رم ا   قا بةل اير   اآل  : برضثـ  د ايم اسلدلاىح ائ 

 الثانويػة المرح ػة أفػراد عينػة الدراسػة مػف ط بػة المدرسػ  لػد  الينؼ السائدة ف نماط األ . ما 1
 ؟والالذقية  ودرجة ان شارىا مف وجية نظر المدرسيف دمشؽ محافظ   ف 

يإ الػػد بػػف اػػذا ايسػػؤاؿ  ػػـ حسػػاب اي سػػب ايمئر ػػدل رايم رسػػطات ايحسػػال دل راال حرا ػػات ايمش ار ػػدل ى الػػات 
 د    ذؿ م اؿ.ب  د ايدراسد بف ذؿ م اؿ. ر  ما  ة  برض اي  ائج اي   ظقرت يدس ب  د ايدراسأ راد 

 ٚكهعخ أزْبه٘ب  اٌؼٕف اٌّلهٍٟ  أّٔبٛؽٛي  اٌلهاٍخ ِٓ ِلهٍٟ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ خأفواك ػ١ٕ: إعبثبد (44علٚي )

 اٌــؼـــــــــجبهاد اٌّغبي
 اٌّزٍٜٛ ٌٕٛع اٌؼٕفإٌَجخ اٌّئ٠ٛخ 

 اٌؾَبثٟ

 االٔؾواف

 اٌّؼ١بهٞ

 اٌٛىْ

 إٌَجٟ

 كهعخ

 أثلاً  ٔبكهاً  بٔبً أؽ١ غبٌجبً  كائّبً  أزْبه اٌؼٕف

اٌؼٕف 

 اٌغَلٞ

 ِٕقفٚخ 44.2 1.15 2.21 32.5 31.7 26.2 1.6 7.9 اٌمنف ثأ١ّبء )ؽغبهح، ٛجب١ّو، وزبة، ...(

 ِٕقفٚخ 51.2 1.15 2.56 22.2 25.4 31 16.7 4.8 )اٌٖفغ( اٌٚوة ثب١ٌل

 ٚخ علاً ِٕقف 32.2 0.82 1.61 56.3 30.2 9.5 4 0 اٌٚوة ثأكاح )اٌؼٖب، اٌَّطوح.(

 ِٕقفٚخ 41.6 1.24 2.08 45.6 20.2 21.4 5.6 7.1 اٌووً ثبٌملَ

 ِزٍٛطخ 54.8 1.43 2.74 25 23.4 23 9.5 19 اٌلفغ

 ِورفؼخ 78.4 1.00 3.92 0.8 7.1 27.8 27.8 36.5 اٌٍىُ

 ِٕقفٚخ 47.4 1.16 2.37 29 27 27.8 11.1 5.2 ّل األمْ

 ِٕقفٚخ 50.8 1.34 2.54 28.2 25.8 21.8 11.9 12.3 ّل اٌْؼو

 ِٕقفٚخ 50.08 0.19 2.50 29.95 23.85 23.56 11.03 11.60 اٌغَلٞؼٕف اٌّزٍٜٛ اٌؾَبثٟ ِٚزٍٜٛ إٌَت ٌٍ

اٌؼٕف 

 اٌٍفظٟ

 ِزٍٛطخ 67.4 1.36 3.37 9.5 19.4 27 12.3 31.7 اٌَت ٚاٌْزُ )٠ٍؼٓ أثٛن،....اٌـ(

 ِزٍٛطخ 54.8 1.23 2.74 18.7 23.8 33.7 12.3 11.5 ِٕبكاح ثأٍّبء اٌؾ١ٛأبد )كة، ؽّبه، وٍت،اٌـ(

 ِزٍٛطخ 55.6 1.47 2.78 27.8 18.7 20.6 13.9 19 ِٕبكاح ٕفبد ٍٍج١خ )أ٘جً، غجٟ،.اٌـ(

 ِزٍٛطخ 61.8 1.51 3.09 24.2 9.5 26.6 12.7 27 اٌَقو٠خ

 ِزٍٛطخ 61 1.58 3.05 25.8 14.7 18.3 11.5 29.8 اٌٖواؿ فٟ اٌٛعٗ

 ِزٍٛطخ 60.12 0.14 3.01 21.20 17.22 25.24 12.54 23.80 اٌٍفظٟؼٕف ٌؾَبثٟ ِٚزٍٜٛ إٌَت ٌٍاٌّزٍٜٛ ا

اٌؼٕف 

 اٌوِيٞ

 ِزٍٛطخ 54.8 1.16 2.74 15.9 27.8 31.3 16.7 8.3 االؽزمبه

 ِورفؼخ 68.6 1.27 3.43 6.3 21.8 21.4 23.4 27 اٌيٚه ٚإٌظواد اٌمب١ٍخ

 ِزٍٛطخ 67.8 1.37 3.39 14.3 11.9 20.6 26.6 26.6 اٌز١ْٙو ْٚٔو اإلّبػبد

 ِٕقفٚخ 50.6 1.23 2.53 24.2 27.4 28.6 10.7 9.1 اٌطوك ِٓ اٌٖف

 ِزٍٛطخ 55.8 1.37 2.79 24.6 16.7 28.6 15.1 15.1 اإلّ٘بي

 ِٕقفٚخ 43.6 1.08 2.18 33.7 29 25 9.9 2.4 اٌؾوِبْ ِٓ إٌْبٛبد اٌزٟ أؽجٙب

 ِٕقفٚخ 45.4 1.19 2.27 34.1 27 21 13.5 4.4 داٌزؾلٞ ٚاٍزؼواٗ اٌؼٚال

 ِٕقفٚخ 51.8 1.38 2.59 29.4 25 13.1 22.2 10.3 اٌزٙل٠ل )فُٖ اٌؼالِبد، اٌوٍٛة، اٌطوك (

 ِٕقفٚخ 48 1.34 2.40 33.3 25.8 19.4 10.3 11.1 ٌُ ٠َّؼ ٌٟ ثبٌغًٍٛ أٚ اٌٍؼت ِغ ا٢فو٠ٓ

 ِٕقفٚخ 54.04 0.11 2.70 23.98 23.60 23.22 16.49 12.70 يٞاٌوِؼٕف اٌّزٍٜٛ اٌؾَبثٟ ِٚزٍٜٛ إٌَت ٌٍ

اٌؼٕف ٙل 

 اٌّّزٍىبد

 ِٕقفٚخ 50 1.29 2.50 28.2 28.6 15.1 21 7.1 ٍولخ اٌّّزٍىبد )االٍزؾٛام ػ١ٍٙب(

 ِٕقفٚخ 51.2 1.33 2.56 29 22.6 21 17.9 9.5 رقو٠ت اٌّّزٍىبد )رى١َو، ؽوق، وزبثخ ػٍٝ اٌغلهاْ(

 ِٕقفٚخ 50.60 0.03 2.53 28.60 25.60 18.05 19.45 8.30 بثٟ ِٚزٍٜٛ إٌَت ٌإلٍبءح ٌٍّّزٍىبداٌّزٍٜٛ اٌؾَ

اٌؼٕف 

 اٌغَٕٟ

 ِٕقفٚخ 49.4 1.31 2.47 29.4 27 21 12.3 10.3 إٍبءح ع١َٕخ ٌفظ١خ )ِقبٛجخ ثىٍّبد ماد إ٠ؾبءاد أٚ ِلٌٛالد ع١َٕخ(

 ِٕقفٚخ 50.6 1.31 2.53 27.8 25.8 23.4 11.9 11.1 إٍبءح ع١َٕخ عَل٠خ )ٌٌّ، رؾوُ، رمج١ً(

إٍبءح ع١َٕخ ثٖو٠خ )ػوٗ ٕٛه إثبؽ١خ أٚ أفالَ ع١َٕخ، ػوٗ 

 األػٚبء اٌزٕب١ٍٍخ(
 ِورفؼخ 74.8 1.15 3.74 7.5 6.7 17.1 41.7 27

 ِزٍٛطخ 58.27 0.09 2.91 21.57 19.83 20.50 21.97 16.13 اٌغَٕٟؼٕف اٌّزٍٜٛ اٌؾَبثٟ ِٚزٍٜٛ إٌَت ٌٍ

 ِزٍٛطخ 54.62 0.06 2.73 23.84 21.56 21.75 17.61 15.23 ّغبالد وىًٍٜٛ اٌؾَبثٟ ِٚزٍٜٛ إٌَت ٌٍاٌّز
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   ل ف اآل  : (44اي درؿ )مف  را ة 
  :ايش ػػػػػؼ اي سػػػػػد  يػػػػػدس طةلػػػػػد إف م رسػػػػػط اي سػػػػػب ال   ػػػػػار  :الينػػػػػؼ الجسػػػػػديالمجػػػػػاؿ األوؿ

%( 11.03ائمػػػػػػػػػػػًا(ل ر)%( )د11.60 ػػػػػػػػػػػ  محػػػػػػػػػػػا ظ   دم ػػػػػػػػػػػؽ رايالذ  ػػػػػػػػػػػد اػػػػػػػػػػػر ) ايمرحةػػػػػػػػػػػد ايثا ر ػػػػػػػػػػػد
%( )ألػػػػػػػػػػػدًا( ر  ػػػػػػػػػػػًا ى الػػػػػػػػػػػات 29.95%( ) ػػػػػػػػػػػادرًا(ل ر)23.85%( )أح ا ػػػػػػػػػػػًا(ل ر)23.56) ايلػػػػػػػػػػػًا(ل ر)

%( مػػػػػػػػف ايطةلػػػػػػػػد  ػػػػػػػػررف أف  سػػػػػػػػلد ايش ػػػػػػػػؼ 22.63أ ػػػػػػػػراد ب  ػػػػػػػػد ايدراسػػػػػػػػد مػػػػػػػػف ايمدرسػػػػػػػػ ف. أ   أف )
  ) ػػػػادرًا( اي سػػػػد  م   ػػػػرة )دائمػػػػًا( ر) ايلػػػػًا(ل  ػػػػ  حػػػػ ف  ػػػػرس أذثػػػػر مػػػػف   ػػػػؼ ايش  ػػػػد أف ا   ػػػػاراا  ػػػػا

(ل رلػػػػػػػػػػػرزف  سػػػػػػػػػػػل  2.50%( ذمػػػػػػػػػػا أف ايم رسػػػػػػػػػػػط ايحسػػػػػػػػػػػال  لةػػػػػػػػػػة )53,8ر)ألػػػػػػػػػػدًا( ل سػػػػػػػػػػػلد لةغػػػػػػػػػػػت )
  لػػػػػػ ف مػػػػػػػف اي ػػػػػػػدرؿ ر  %( راػػػػػػذا  ؤذػػػػػػػد ا   ػػػػػػار ظػػػػػػػاارة ايش ػػػػػػػؼ اي سػػػػػػد  لدر ػػػػػػػد م خف ػػػػػػػد.50.08)

 : ما  ة  ايسالؽ
 شػػػػدل يػػػػـ  را ػػػػؽ أ ػػػػراد ب  ػػػػد ايدراسػػػػد بةػػػػل ا   ػػػػار أ مػػػػاط ايش ػػػػؼ اي سػػػػد   ػػػػ  مدارسػػػػقـ لدر ػػػػد مر ف

ر ػػػػػد أذػػػػػدت إ الػػػػػا قـ لػػػػػ ف  مػػػػػط )ايةذػػػػػـ( اػػػػػر مػػػػػف أذثػػػػػر أ مػػػػػاط ايش ػػػػػؼ اي سػػػػػد  ا   ػػػػػارًال راػػػػػر ايػػػػػ مط 
(ل 3.92) ايرح ػػػػػػػػد بةػػػػػػػػل ايػػػػػػػػذ  ح ػػػػػػػػؿ بةػػػػػػػػل در ػػػػػػػػد ا   ػػػػػػػػار مر فشػػػػػػػػد إذ لةػػػػػػػػة ايم رسػػػػػػػػط ايحسػػػػػػػػال 

ل ذمػػػػػػػا أف م رسػػػػػػػط ا   ػػػػػػػار  مػػػػػػػط )ايةذػػػػػػػـ( (%78.4لػػػػػػػرزف  سػػػػػػػل  )ر (ل 1رلػػػػػػػا حراؼ مش ػػػػػػػار   ػػػػػػػدر  )
%( ) ػػػػػػػػػػػػػػػادرًا(ل 7.1%( )أح ا ػػػػػػػػػػػػػػػًا(ل ر)27.8%( ) ايلػػػػػػػػػػػػػػػًا(ل ر)27.8%(ل ر)36.5)دائمػػػػػػػػػػػػػػػًا( لةػػػػػػػػػػػػػػػة )

ب  ػػػػد ايدراسػػػػد مػػػػف ايمدرسػػػػ فل رمػػػػف خػػػػالؿ اػػػػذ  اي  ػػػػائج   لػػػػ ف أ ػػػػراد %( )ألػػػػدًا(ل ر  ػػػػًا ى الػػػػات 0.8ر)
%( مػػػػػػػف أ ػػػػػػػراد ب  ػػػػػػػد ايدراسػػػػػػػد را  ػػػػػػػرا بةػػػػػػػل أف  سػػػػػػػلد ا   ػػػػػػػار ايش ػػػػػػػؼ اي سػػػػػػػد  )دائمػػػػػػػًا( 64.3أف: )

%( 7.9ت اى الػػػػػات بةػػػػػل أف  سػػػػػلد ا   ػػػػػاراا ) ػػػػػادرًا( ر)ألػػػػػدًا( يػػػػػـ    ػػػػػارز )ر) ايلػػػػػًا(ل  ػػػػػ  حػػػػػ ف أذػػػػػد
 را   سلد  ة ةد  دًا.

 اػػػػػػر  مػػػػػػطاي سػػػػػػد  أحػػػػػػد ا  مػػػػػػاط ايسػػػػػػائدة مػػػػػػف ايش ػػػػػػؼ  أفب  ػػػػػػد ايدراسػػػػػػد أ ػػػػػػراد إ الػػػػػػات  أذػػػػػػدت 
 ل راػػػػػر ايػػػػػ مط ايرح ػػػػػد ايػػػػػذ  ح ػػػػػؿ بةػػػػػل در ػػػػػد ا   ػػػػػار م رسػػػػػطد إذ لةػػػػػة ايم رسػػػػػط ايحسػػػػػال (ايػػػػػد ع)
ل ذمػػػػػػا أف م رسػػػػػط ا   ػػػػػار اػػػػػػا (%54.8لػػػػػرزف  سػػػػػل  )ر (ل 1.43ا حراؼ مش ػػػػػار   ػػػػػػدر  )(ل رلػػػػػ2.74)

%( ) ػػػػػػػػػػػػادرًا(ل 23.4%( )أح ا ػػػػػػػػػػػػًا(ل ر)23%( ) ايلػػػػػػػػػػػػًا(ل ر)9.5%(ل ر)19ايػػػػػػػػػػػػ مط )دائمػػػػػػػػػػػػًا( لةػػػػػػػػػػػػة )
ب  ػػػػد ايدراسػػػػد مػػػػف ايمدرسػػػػ فل رمػػػػف خػػػػالؿ اػػػػذ  اي  ػػػػائج   لػػػػ ف أ ػػػػراد %( )ألػػػػدًا(ل ر  ػػػػًا ى الػػػػات 25ر)

 ػػػػػػػراد ب  ػػػػػػػد ايدراسػػػػػػػد را  ػػػػػػػرا بةػػػػػػػل أف  سػػػػػػػلد ا   ػػػػػػػار ايش ػػػػػػػؼ اي سػػػػػػػد  )دائمػػػػػػػًا( %( مػػػػػػػف أ28.5أف: )
%( 48.4ر) ايلػػػػًا(ل  ػػػػ  حػػػػ ف أذػػػػدت اى الػػػػات بةػػػػل أف  سػػػػلد ا   ػػػػاراا ) ػػػػادرًا( ر)ألػػػػدًا( يػػػػـ    ػػػػارز )

 را   سلد مر فشد.
 ذؼ ل  ػ ا ل أ ماط )اي رب لاي دل  د اي شرل  د ا ذفل اي ػ بةل ا   ارب  د ايدراسد أ راد  ديت إ الات

 مف ر قد  ظر ايمدرس ف. ب د طةلد ايمرحةد ايثا ر دايرذؿ لاي دـ( ذاف لدر د م خف د 
 مػػػػػط )اي ػػػػػرب لػػػػػ داة( ذػػػػػاف لدر ػػػػػد م خف ػػػػػد  بةػػػػػل ا   ػػػػػارب  ػػػػػد ايدراسػػػػػد أ ػػػػػراد  أ ػػػػػارت إ الػػػػػات 

رلػػػػػػػا حراؼ (ل 1.61ل إذ  ػػػػػػػا  ايم رسػػػػػػػط ايحسػػػػػػػال  يقػػػػػػػذ  ايشلػػػػػػػارة )ب ػػػػػػػد طةلػػػػػػػد ايمرحةػػػػػػػد ايثا ر ػػػػػػػد ػػػػػػػدًا 
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)دائمػػػػػػًا(  ايثالثػػػػػػد اػػػػػػذا ايػػػػػػ مط سػػػػػػلد ا   ػػػػػػار   رارحػػػػػػتر ػػػػػػد  .(%32.2)رلػػػػػػرزف  سػػػػػػل  ل(0.82)ار مش ػػػػػػ
 .%( را   سلد م خف د  داً 4)ر) ايلًا( 

  : محا ظ   دم ؽ ايةفظ     ار ايش ؼ ال اي سب إف  م رسط الينؼ ال فظ :المجاؿ الثان   
 %(12.54)ر ل%( )دائمًا(23.80) را مف ر قد  ظر ايمدرس ف رايالذ  د يدس طةلد ايمرحةد ايثا ر د

ر  ًا ى الات أ راد ب  د  %( )ألدًا(21.20)ر ل%( ) ادرًا(17.22)ر ل%( )أح ا ًا(25.24)ر ل) ايلًا(
%( مف أ راد ب  د ايدراسد  ررف أف  سلد ايش ؼ م   رة )دائمًا( ر اي ًال    ح ف 36.34) أف   ذما .ايدراسد

%(. ذما أف ايم رسط ايحسال  يقذا ايم اؿ لةة 38.42ألدًا( لةغت )أف   سلد ا   اراا ) ادرًا( ر)
%(ل راذا  ش   أف ا   ار ظاارة ايش ؼ ايةفظ   ا ت لدر د 60.12(ل رلرزف  سل  م دار  )3.01)

مرا  د  م ع أ راد ب  د ايدراسد بةل ا   ار أ ماط ايش ؼ ايةفظ     مدارسقـ  الحظ م رسطد. ذما 
م اداة  فات ل اي راخ    اير   لايسخر د لايسب راي  ـ)  م ع ا  ماط تةح  لدر د م رسطدل إذ

(، 3.37)يأل ماط  در د ا   ار م رسطدل رلةة ايم رسط ايحسال بةل  (م اداة ل سما  ايح را اتل سةل د

 (،1.23(، )1.47(، )1.58(، )1.51(، )1.36)رلا حراؼ مش ار   (،2.74(، )2.78(، )3.05(، )3.09)
بةل اي راي ل ذما أف مدس  (،54.8%(، )55.6%%(، )61%(، )61.8%(، )67.4)سل  رلرزف  

%( يػ) ايلًا(ل ر رارحت ل ف 13 – 11%(ل رل ف   )30 - 11ا   ار اذ  ا  ماط  )دائمًا(  رارح ل ف )
 %(20 – 9%( يػ ) ادرًا(ل ر)23 – 9%( )أح ا ًا(ل ل  ما  ا  مدس ا   ار اذ  ا  ماط ل ف )33 – 18)

يػ )ألدًا(ل رمف خالؿ اذ  اي  ائج   ل ف أف   سلد مرا  د أ راد ب  د ايدراسد بةل ا   ار بلارات ايش ؼ 
 – 9%(ل    ح ف  رارحت  سلد ا   ار  ) ادرًا( ر)ألدًا( ل ف )13ايةفظ  )دائمًا( ر) ايلًا( يـ    ارز )

23.)% 

  :اػػػػػػػ ايرمػػػػػػػز  ايش ػػػػػػػؼ    ػػػػػػػار ال اي سػػػػػػػب إف  م رسػػػػػػػط الينػػػػػػػؼ الرمػػػػػػػزي:المجػػػػػػػاؿ الثالػػػػػػػث 
 ل%( ) ػػػػػػػػػػػػػػادرًا(23.60)ر ل%( )أح ا ػػػػػػػػػػػػػػًا(23.22)ر ل) ايلػػػػػػػػػػػػػػًا( %(16.49)ر ل%( )دائمػػػػػػػػػػػػػػًا(12.70)
%( مػػػػػف 29.19) أف   ذمػػػػػا .ل ر  ػػػػػًا ى الػػػػػات أ ػػػػػراد ب  ػػػػػد ايدراسػػػػػد مػػػػػف ايمدرسػػػػػ ف%( )ألػػػػػدًا(23.98)ر

سػػػػػػلد ا   ػػػػػػاراا أ ػػػػػػراد ب  ػػػػػػد ايدراسػػػػػػد  ػػػػػػررف أف  سػػػػػػلد ايش ػػػػػػؼ م   ػػػػػػرة )دائمػػػػػػًا( ر اي ػػػػػػًال  ػػػػػػ  حػػػػػػ ف أف  
(ل رلػػػػػرزف 2.70%(. ذمػػػػػا أف ايم رسػػػػػط ايحسػػػػػال  يقػػػػػذا ايم ػػػػػاؿ لةػػػػػة )47.58) ػػػػػادرًا( ر)ألػػػػػدًا( لةغػػػػػت )

%(ل راػػػػػذا  ش ػػػػػ  أف ا   ػػػػػار ظػػػػػاارة ايش ػػػػػؼ ايرمػػػػػز   ػػػػػا ت لدر ػػػػػد م خف ػػػػػد. 54.04 سػػػػػل  م ػػػػػدار  )
    ر مشط ات اي درؿ ايسالؽ إيل اآل  :ذما 
 ػػػػار أ مػػػػاط ايش ػػػػؼ ايرمػػػػز   ػػػػ  مدارسػػػػقـ  ػػػػا  لدر ػػػػد أذػػػػدت إ الػػػػات أ ػػػػراد ب  ػػػػد ايدراسػػػػد بةػػػػل ا   

م خف ػػػػػدل ر ػػػػػد أذػػػػػدت إ الػػػػػا قـ لػػػػػ ف  مػػػػػط )ايػػػػػزرر راي ظػػػػػرات اي اسػػػػػ د( اػػػػػر مػػػػػف أذثػػػػػر أ مػػػػػاط ايش ػػػػػؼ 
ايرمػػػػػػز  ا   ػػػػػػارًال راػػػػػػر ايػػػػػػ مط ايرح ػػػػػػد ايػػػػػػذ  ح ػػػػػػؿ بةػػػػػػل در ػػػػػػد ا   ػػػػػػار مر فشػػػػػػد إذ لةػػػػػػة ايم رسػػػػػػط 

ط ا   ػػػػػػػػار  مػػػػػػػػط )ايػػػػػػػػزرر راي ظػػػػػػػػرات ل ذمػػػػػػػػا أف م رسػػػػػػػػ(%68.6لػػػػػػػػرزف  سػػػػػػػػل  )ر (ل 3.43) ايحسػػػػػػػػال 
%( 21.8%( )أح ا ػػػػػػػػػػػػػػػػًا(ل ر)21.4%( ) ايلػػػػػػػػػػػػػػػػًا(ل ر)23.4%(ل ر)27اي اسػػػػػػػػػػػػػػػػ د( )دائمػػػػػػػػػػػػػػػػًا( لةػػػػػػػػػػػػػػػػة )
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%( )ألػػػػدًا(ل رمػػػػف خػػػػالؿ اػػػػذ  اي  ػػػػائج   لػػػػ ف أف أذثػػػػر مػػػػف   ػػػػؼ أ ػػػػراد ب  ػػػػد ايدراسػػػػد 6.3) ػػػػادرًا(ل ر)
(ل  ػػػػ  حػػػػ ف أف  سػػػػلد ا   ػػػػاراا %50.4را  ػػػػرا بةػػػػل ا   ػػػػار ايش ػػػػؼ ايرمػػػػز  )دائمػػػػًا( ر) ايلػػػػًا( ل سػػػػلد )

 %(.28.1) ادرًا( ر)ألدًا( يـ    ارز )
 بةػػػػل أف ا  مػػػػاط ايسػػػػائدة مػػػػف ايش ػػػػؼ ايرمػػػػز  لدر ػػػػد م رسػػػػطد اػػػػ  ب  ػػػػد ايدراسػػػػد  أ ػػػػارت إ الػػػػات
(، 2.79(، )3.39)ل لم رسػػػػػػػػطات حسػػػػػػػػال د لةغػػػػػػػػت (االح  ػػػػػػػػارل اىامػػػػػػػػاؿل اي  ػػػػػػػػق ر ر  ػػػػػػػػر اى ػػػػػػػػابات)

%(، 55.8%(، )67.8)رلػػػػػػػػػػػػػرزف  سػػػػػػػػػػػػػل   ،(1.16(، )1.37)، (1.37) رلػػػػػػػػػػػػػا حراؼ مش ػػػػػػػػػػػػػار  (،2.74)

ايش  ػػػػػد يمػػػػػدس ا   ػػػػػار ظػػػػػاارة ايش ػػػػػؼ  ػػػػػمف ايراحػػػػػدل أ ػػػػػراد ر ػػػػػد   ارلػػػػػت آرا   بةػػػػػل اي ػػػػػراي . ،%(54.8)
%(ل  ػػػػػػ  حػػػػػػ ف  رارحػػػػػػت 26.6%(ل رمػػػػػػدس  ايلػػػػػًا  ػػػػػػا  أ ػػػػػػؿ مػػػػػف )27إذ  ػػػػػا  مػػػػػػدس دائمػػػػػػًا أ ػػػػػؿ مػػػػػػف )

 %(.31.3 – 13.01 سلد ا   ار ايظاارة  مف ايمدس أح ا ًا ل ف )
  ل اي قد ػدأف ا  ماط ايسػائدة مػف ايش ػؼ ايرمػز  لدر ػد م خف ػد اػ  )ب  د ايدراسد أ راد  إ الاتأظقرت

ايحرمػاف مػف اي  ػاطات ل اي حػد  راسػ شراض ايش ػالت ليـ  سم  ي  لايةشب مػع اآلخػر ف ايطرد مف اي ؼل
(، 1.38)رلا حراؼ مش ار   (،2.18(، )2.27(، )2.40(، )2.53(، )2.59)ل لم رسطات حسال د (اي   أحلقا

%(، 48%(، )50.6%(، )51.8)رلػػػػػػػػػػػرزف  سػػػػػػػػػػػل   بةػػػػػػػػػػػل اي ػػػػػػػػػػػراي  (،1.08(، )2.27(، )1.34(، )1.23)

(%45.4( ،)43.6)%.  

  :حػػػػػرؿ ايمرحةػػػػد ايثا ر ػػػػد  مدرسػػػػ   ػػػػا ت إ الػػػػات الينػػػػؼ ضػػػػد المم   ػػػػػات:المجػػػػاؿ الرابػػػػع
ل (2.53لم رسػػػػط حسػػػػػال  )ر ل م خف ػػػػػد د ػػػػا ت لدر ػػػػايش ػػػػػؼ  ػػػػد ايمم ةذػػػػات ايسػػػػػائدة  سػػػػلد ا   ػػػػار 

بةػػػػػػػػل  ايشلار ػػػػػػػػاف. ر ػػػػػػػػد ح ػػػػػػػػةت %(50.60(ل رلػػػػػػػػرزف  سػػػػػػػػل  )0.03رلػػػػػػػػا حراؼ مش ػػػػػػػػار  م ػػػػػػػػدار  )
 %(19.45)ر ل%( )دائمػػػػػػًا(8.30) راػػػػػػ سػػػػػػب ايشلػػػػػػار  ف  م خف ػػػػػػدل ذمػػػػػػا أف م رسػػػػػػطدر ػػػػػػد ا   ػػػػػػار 

  أف  سػػػػػػػػػػػػػب ل أ%( )ألػػػػػػػػػػػػػدًا(28.60)ر ل%( ) ػػػػػػػػػػػػػادرًا(25.60)ر ل%( )أح ا ػػػػػػػػػػػػػًا(18.05)ر ل) ايلػػػػػػػػػػػػػًا(
%(ل ذمػػػػػػا أف أذثػػػػػػر مػػػػػػف   ػػػػػػؼ أ ػػػػػػراد ايش  ػػػػػػد  ػػػػػػررف أف 27.75ا   ػػػػػػاراا )دائمػػػػػػًا( ر) ايلػػػػػػًا( لةغػػػػػػت )

 ظقػػػػػر اي  ػػػػػائج مرا  ػػػػػد  ذمػػػػػا %(.54.2 سػػػػػلد ايش ػػػػػؼ م   ػػػػػرة ) ػػػػػادرًا( ر)ألػػػػػدًا( إذ لةغػػػػػت اػػػػػذ  اي سػػػػػلد )
  م ػػػػػػػع أ ػػػػػػػراد ب  ػػػػػػػد ايدراسػػػػػػػد بةػػػػػػػل ا   ػػػػػػػار أ مػػػػػػػاط ايش ػػػػػػػؼ  ػػػػػػػد ايمم ةذػػػػػػػات  ػػػػػػػ  مدارسػػػػػػػقـ لدر ػػػػػػػد

(ل لدر ػػػػد ل سػػػػر د ايمم ةذػػػػات خر ػػػػب ايمم ةذػػػػاتم خف ػػػػدل ر ػػػػد أذػػػػدت إ الػػػػا قـ بةػػػػل ا   ػػػػار  مطػػػػ  )
(ل 1.33ل رلػػػػػػػػػػػػا حراؼ مش ػػػػػػػػػػػػار   ػػػػػػػػػػػػدر  )(2.50) (2.56) م خف ػػػػػػػػػػػػد إذ لةػػػػػػػػػػػػة ايم رسػػػػػػػػػػػػط ايحسػػػػػػػػػػػػال 

%(ل ذمػػػػػػػػا أف م رسػػػػػػػػط ا   ػػػػػػػػار ايش ػػػػػػػػؼ  ػػػػػػػػد ايمم ةذػػػػػػػػات 50%(ل )51.2)لػػػػػػػػرزف  سػػػػػػػػل  (ل ر 1.29)
 – 22%(ل ل  مػػػػػػػا  رارحػػػػػػػت  سػػػػػػػلد ا   ػػػػػػػار  ) ػػػػػػػادرًا( ر)ألػػػػػػػدًا( )20 – 7لػػػػػػػ ف) )دائمػػػػػػػًا( ر) ايلػػػػػػػًا(  ػػػػػػػرارح

 ب  د ايدراسد مف ايمدرس ف.أ راد %(ل ر  ًا ى الات 28
  :ػػػػػػ  اي  سػػػػػػ     ػػػػػػار ايش ػػػػػػؼ ال اي سػػػػػػب إف  م رسػػػػػػط الينػػػػػػؼ الجنسػػػػػػ :المجػػػػػػاؿ الخػػػػػػامس 

 %(21.97)ر ل%( )دائمػػػػػػًا(16.13) راػػػػػػمحػػػػػػا ظ   دم ػػػػػػؽ رايالذ  ػػػػػػد يػػػػػػدس طةلػػػػػػد ايمرحةػػػػػػد ايثا ر ػػػػػػد 
 أف   ذمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا %( )ألػػػػػػػػػػػػػػػػػػدًا(.21.57)ر ل%( ) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػادرًا(19.83)ر ل%( )أح ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػًا(20.50)ر ل) ايلػػػػػػػػػػػػػػػػػػًا(
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%( مػػػػػف أ ػػػػػراد ب  ػػػػػد ايدراسػػػػػد  ػػػػػررف أف  سػػػػػلد ايش ػػػػػؼ م   ػػػػػرة )دائمػػػػػًا( ر) ايلػػػػػًا(ل  ػػػػػ  حػػػػػ ف أف  38.1)
اؿ لةػػػػػػػة %(. ذمػػػػػػػا أف ايم رسػػػػػػط ايحسػػػػػػػال  يقػػػػػػذا ايم ػػػػػػػ41.4 سػػػػػػلد ا   ػػػػػػػاراا ) ػػػػػػادرًا( ر)ألػػػػػػػدًا( لةغػػػػػػت )

%(ل راػػػػػذا  ش ػػػػػ  أف ا   ػػػػػار ظػػػػػاارة ايش ػػػػػؼ اي  سػػػػػ   ػػػػػا ت 58.27(ل رلػػػػػرزف  سػػػػػل  م ػػػػػدار  )2.91)
    ر مشط ات اي درؿ ايسالؽ إيل اآل  :لدر د م رسطد. ذما 

   أذدت إ الات أ راد ب  د ايدراسد بةل أف م رسط ا   ار ظاارة ايش ؼ اي  س     مدارسقـ  ا
قـ ل ف  مط )اىسا ة اي  س د ايل ر د(ل ار مف أذثر أ ماط ايش ؼ لدر د م رسطدل ر د أذدت إ الا 

 اي  س  ا   ارًال رار اي مط ايرح د ايذ  ح ؿ بةل در د ا   ار مر فشد إذ لةة ايم رسط ايحسال 
ل ذما أف م رسط ا   ار  مط (%74.8لرزف  سل  )ر (ل 1.15(ل رلا حراؼ مش ار   در  )3.74)

%( 6.7%( )أح ا ًا(ل ر)17.1%( ) ايلًا(ل ر)41.7%(ل ر)27)دائمًا( لةة ) )اىسا ة اي  س د ايل ر د(
%( )ألدًا(ل رمف خالؿ اذ  اي  ائج   ل ف أف أذثر مف   ؼ أ راد ب  د ايدراسد را  را بةل 7.5) ادرًا(ل ر)

%(ل    ح ف أذدت اى الات بةل أف  سلد 68.7ا   ار ايش ؼ اي  س  )دائمًا( ر) ايلًا( ل سلد )
 %(ل را   سلد  ة ةد.14.2  اراا ) ادرًا( ر)ألدًا( يـ    ارز )ا 
  ب  ػػػػد ايدراسػػػػد أف أحػػػػد اال مػػػػاط ايسػػػػائدة مػػػػف ايش ػػػػؼ اي  سػػػػ  لدر ػػػػد م خف ػػػػد أ ػػػػراد ل  ػػػػت إ الػػػػات

(ل 1.31) (ل رلػػػػػػػػا حراؼ مش ػػػػػػػػار 2.53)لم رسػػػػػػػػط حسػػػػػػػػال  م ػػػػػػػػدار  ل إسػػػػػػػػا ة   سػػػػػػػػ د  سػػػػػػػػد د()اػػػػػػػػر 
%( 11.1يمرا  ػػػػػد بةػػػػػل ا   ػػػػػار اػػػػػذا ايػػػػػ مط )دائمػػػػػًا( )ر ػػػػػد  رارحػػػػػت  سػػػػػلد ا (.%50.6لػػػػػرزف  سػػػػػل  )ر 

%( ر)ألػػػػػػػػػدًا( 25.8%(ل ل  مػػػػػػػػا  رارحػػػػػػػػت  سػػػػػػػػلد مػػػػػػػػرا   قـ بةػػػػػػػػل ا   ػػػػػػػػار  ) ػػػػػػػػادرًا( )11.9ر) ايلػػػػػػػػًا( )
(27.8 .)% 
  ب  ػػػػد ايدراسػػػػد مػػػػف مدرسػػػػ  ايمرحةػػػػد ايثا ر ػػػػد أف أحػػػػد اال مػػػػاط ايسػػػػائدة مػػػػف أ ػػػػراد أر ػػػػحت إ الػػػػات

  (ل2.47)لم رسػػػػػط حسػػػػػال  م ػػػػػػدار  ل (يفظ ػػػػػػدا ة   سػػػػػ د إسػػػػػ)ايش ػػػػػؼ اي  سػػػػػ  لدر ػػػػػد م خف ػػػػػػد اػػػػػر 
ر ػػػػػػد  رارحػػػػػػت  سػػػػػػلد ايمرا  ػػػػػػد بةػػػػػػل ا   ػػػػػػار  (.49.4%لػػػػػػرزف  سػػػػػػل  )ل ر (1.31) رلػػػػػػا حراؼ مش ػػػػػػار 

%(ل ل  مػػػػػػا  رارحػػػػػػت  سػػػػػػلد مػػػػػػرا   قـ بةػػػػػػل ا   ػػػػػػار  12.3%( ر) ايلػػػػػػًا( )10.3اػػػػػػذا ايػػػػػػ مط )دائمػػػػػػًا( )
 %(. 29.4%( ر)ألدًا( )27) ادرًا( )

أ ػػػػراد ب  ػػػػد ايدراسػػػػد ر  ػػػػًا آلرائقػػػػـ   ػػػػا  ا  مػػػػاط  إ الػػػػاتم رسػػػػط أف ( 44اي ػػػػدرؿ ) ذمػػػػا  سظقػػػػر
ايم رسػػػػػػط ايحسػػػػػػال  ايشػػػػػػاـ   مػػػػػػاط ايش ػػػػػػؼ  ر ػػػػػػد لةػػػػػػةايسػػػػػػائدة مػػػػػػف ايش ػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػ  ردر ػػػػػػد ا   ػػػػػػاراا 

(ل راػػػػػػػذا %54.62(ل رلدر ػػػػػػػد ا   ػػػػػػػار م رسػػػػػػػطد ررزف  سػػػػػػػل  )0.06(ل رلػػػػػػػا حراؼ مش ػػػػػػػار  )2.73)
(ل راػػػػػذ  اي    ػػػػػد  ػػػػػدؿ بةػػػػػل م رسػػػػػطد رم خف ػػػػػدايمدرسػػػػػ ف ر  ػػػػػ  قا لػػػػػ ف ) ػػػػػدؿ بةػػػػػل  ذلػػػػػذب إ الػػػػػات 

ا   ػػػػار أ مػػػػاط ايش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ  لػػػػ ف طةلػػػػد ايمرحةػػػػد ايثا ر ػػػػد لدر ػػػػد م رسػػػػطدل رذػػػػاف  ػػػػ  م دمػػػػد أ مػػػػاط 
(ل رلػػػػػػػا حراؼ مش ػػػػػػػػار  3.01ايش ػػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػػ  )ايش ػػػػػػػؼ ايةفظػػػػػػػ ( ح ػػػػػػػث لةػػػػػػػة ايم رسػػػػػػػط ايحسػػػػػػػال  )

(. ر فسػػػػػػػر ايلاحثػػػػػػػػد ذيػػػػػػػػؾ لػػػػػػػػ ف ايش ػػػػػػػػؼ %60.12 سػػػػػػػػل  ) ( ردر ػػػػػػػد ا   ػػػػػػػػار م رسػػػػػػػػطدل ررزف0.14)
ايةفظػػػػػ  م   ػػػػػر رل ػػػػػذؿ ذل ػػػػػر لػػػػػ ف ايطةلػػػػػد رمدرسػػػػػ قـل رمػػػػػف  لػػػػػؿ ايمدرسػػػػػ ف ل ػػػػػذؿ أذلػػػػػرل  ػػػػػايش ؼ 
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ايةفظػػػػػػ  اػػػػػػر ايمرحةػػػػػػد ا ريػػػػػػل مػػػػػػف مراحػػػػػػؿ ايش ػػػػػػؼل ر ػػػػػػد  ػػػػػػؤد   ػػػػػػ  ايمراحػػػػػػؿ ايم  دمػػػػػػد إيػػػػػػل ايش ػػػػػػؼ 
 .اي سد 

(ل رلػػػػػػا حراؼ مش ػػػػػػار  2.91ط حسػػػػػػال  )ر ػػػػػػا   ػػػػػػ  ايمر لػػػػػػد ايثا  ػػػػػػد )ايش ػػػػػػؼ اي  سػػػػػػ ( لم رسػػػػػػ
(ل ر شػػػػػػػزر ايلاحثػػػػػػػد ا   ػػػػػػػار اػػػػػػػذا اي ػػػػػػػرع 58.27%( ردر ػػػػػػػد ا   ػػػػػػػار م رسػػػػػػػطدل ررزف  سػػػػػػػل  )0.19)

مػػػػػػف أ ػػػػػػراع ايش ػػػػػػؼ إيػػػػػػل ا شػػػػػػداـ ايث ا ػػػػػػد اي  سػػػػػػ د داخػػػػػػؿ ا سػػػػػػرة رايمػػػػػػدارسل ا   ػػػػػػار رسػػػػػػائؿ اىبػػػػػػالـ 
درف ر ػػػػػرد مرا لػػػػػد مػػػػػف  رخ ر ػػػػػًا ا   ر  ػػػػػت ايػػػػػذ   سػػػػػم  يةطةلػػػػػد لمشر ػػػػػد أ   ػػػػػ    ث ػػػػػر   ػػػػػريقـ

)ايش ػػػػػػؼ ايرمػػػػػػز (  ػػػػػػػ  ايمر لػػػػػػد ايثايثػػػػػػدل ح ػػػػػػػث لةػػػػػػة ايم رسػػػػػػط ايحسػػػػػػػال   ي ػػػػػػػ    ا سػػػػػػرة أر ايمدرسػػػػػػد.
ر شػػػػػػػزر  (ل54.04%( ردر ػػػػػػػد ا   ػػػػػػػار  ػػػػػػػش فدل ررزف  سػػػػػػػل  )0.11(ل رلػػػػػػػا حراؼ مش ػػػػػػػار  )2.70)

م ةػػػػرف   قػػػػا إيػػػػل  ػػػػداـ   ايلاحثػػػػد اػػػػذ  اي    ػػػػد إيػػػػل أف طةلػػػػد ايمرحةػػػػد ايثا ر ػػػػد  مػػػػررف لمرحةػػػػد بمر ػػػػد 
ف  م ةػػػػػػرف السػػػػػػ خداـ ر إثلػػػػػػات  ػػػػػػر قـل ممػػػػػػا  ػػػػػػد شقـ يممارسػػػػػػد اػػػػػػذا اي ػػػػػػرع مػػػػػػف ايش ػػػػػػؼل ذػػػػػػذيؾ ايمدرسػػػػػػ

ايش ػػػػػؼ ايرمػػػػػز  ذ سػػػػػةرب يةسػػػػػ طرة بةػػػػػل ايطةلػػػػػدل ر ػػػػػرض اال  ػػػػػلاط داخػػػػػؿ  ر ػػػػػد اي ػػػػػؼ رخ ر ػػػػػًا 
ايمر لػػػػػد ايرالشػػػػػدل ح ػػػػػث لةػػػػػة  ػػػػػ  )ايش ػػػػػؼ  ػػػػػد ايمم ةذػػػػػات(  ر ػػػػػا  لشػػػػػد م ػػػػػع اي ػػػػػرب  ػػػػػ  ايمػػػػػدارس.

( ردر ػػػػػػػػػد ا   ػػػػػػػػػار  ػػػػػػػػػش فدل ررزف  سػػػػػػػػػل  0.03(ل لػػػػػػػػػا حراؼ مش ػػػػػػػػػار  )2.53م رسػػػػػػػػػط ايحسػػػػػػػػػال  )اي
(ل ر فسػػػػػػػػر ايلاحثػػػػػػػػد اػػػػػػػػذ  اي    ػػػػػػػػد إيػػػػػػػػل أف طةلػػػػػػػػد ايمرحةػػػػػػػػد ايثا ر ػػػػػػػػد   م ػػػػػػػػزرف لايسػػػػػػػػةرؾ 50.60%)

ايشػػػػػدرا       ػػػػػد يطل شػػػػػد ايمرحةػػػػػد ايشمر ػػػػػد اي ػػػػػ   مػػػػػررف لقػػػػػا )مرحةػػػػػد ايمراا ػػػػػد(ل راي ػػػػػ    سػػػػػـ لايشد ػػػػػد 
 مػػػػػػرد بةػػػػػػل اي ػػػػػػرا  ف راػػػػػػذا  ػػػػػػؤد  إيػػػػػػل ازد ػػػػػػاد ممارسػػػػػػا قـ ايشدرا  ػػػػػػد. ي ػػػػػػ    )ايش ػػػػػػؼ مػػػػػػف مظػػػػػػاار اي

( 0.19(ل لػػػػػا حراؼ مش ػػػػػار  )2.50اي سػػػػػد (  ػػػػػ  ايمر لػػػػػد ا خ ػػػػػرةل ح ػػػػػث لةػػػػػة ايم رسػػػػػط ايحسػػػػػال  )
(ل ر ػػػػػػرس ايلاحثػػػػػػد أف  ايش ػػػػػػؼ اي سػػػػػػد  اػػػػػػر  ػػػػػػز  %50.08ردر ػػػػػػد ا   ػػػػػػار  ػػػػػػش فدل ررزف  سػػػػػػل  )

أمثػػػػػؿ ية رل ػػػػػدل ر س  ػػػػػقدرف ل مثػػػػػاؿ م شػػػػػددة مثػػػػػؿ )ايش ػػػػػا يمػػػػػف ب ػػػػػا مػػػػػف ث ا ػػػػػد ايم  مػػػػػع ذ سػػػػػةرب 
راػػػػػذا مػػػػا  شػػػػػؿ ايطةلػػػػد   ذ فػػػػػرف مػػػػػع اػػػػذا ايػػػػػ مط مػػػػف أسػػػػػاي ب اي رل ػػػػدل رال    ػػػػػدمرف ل ػػػػػذرس  لر  راػػػػا(

 بف سر  ايمشامةد.
ا   ػػػػػػار يظػػػػػػاارة  ت ايلاحثػػػػػػدرب ػػػػػػد م ار ػػػػػػد   ػػػػػػائج ايدراسػػػػػػد ايحاي ػػػػػػد مػػػػػػع ايدراسػػػػػػات ايسػػػػػػال د ر ػػػػػػد

(ل )بػػػػػػػزل 2006)ل ق ػػػػػػػررال ل (2003  ذػػػػػػػؿ مػػػػػػػف ايدراسػػػػػػػات اآل  ػػػػػػػد: )اي ػػػػػػػقر ل ايش ػػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػػ   ػػػػػػػ
(ل 2003(ل )اي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػما  ل2005(ل )ايط ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارل 2007(ل )ايل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ل 2001(ل ) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ؽل 2005

 (ل2009 (ل )ايغامػػػػػػػػػػػػػػػد ل2004 )ايل ػػػػػػػػػػػػػػػر ل (ل2006)ايم ةػػػػػػػػػػػػػػػس ا بةػػػػػػػػػػػػػػػل يألمرمػػػػػػػػػػػػػػػد رايطفريػػػػػػػػػػػػػػػدل 
Loche, 2000),(Hemphill, 2008)) ،(1990 ،Guillotte)ل  

مػػػػع اػػػػذ  ايدراسػػػػات  ػػػػ  ا   ػػػػار ظػػػػاارة ايش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ  يػػػػدس طةلػػػػد ر ػػػػد ا ف ػػػػت ايدراسػػػػد ايحاي ػػػػد 
يذػػػػف ر ػػػػرد اي ػػػػل  لػػػػ ف ايدراسػػػػد ايحاي ػػػػد رايدراسػػػػات ايسػػػػال د ال   فػػػػ  اخ ال قػػػػا بػػػػف ر ل ايمرحةػػػػد ايثا ر ػػػػد

 ي ػػػػدايدراسػػػػد ايحالشػػػػض اػػػػذ  ايدراسػػػػات  ػػػػ  أذثػػػػر أ مػػػػاط ايش ػػػػؼ  ػػػػ ربًا رايػػػػذ  اػػػػر ايش ػػػػؼ ايةفظػػػػ   ػػػػ  
 ر   ا ةب ايدراسات ايسال د. 



 
137 

 

لػػػػد  أفػػػػراد عينػػػػة  . مػػػػا اليوامػػػػؿ المؤديػػػػة إلػػػػ   فشػػػػ  ظػػػػاىرة الينػػػػؼ المدرسػػػػ 2
  ودرجػػػػػة فػػػػػ  محػػػػػافظ   دمشػػػػػؽ والالذقيػػػػػةالدراسػػػػػة مػػػػػف ط بػػػػػة المرح ػػػػػة الثانويػػػػػة 

 ان شارىا مف وجية نظر المدرسيف؟ 
يحسػػػػػػال دل راال حرا ػػػػػػات يإ الػػػػػػد بػػػػػػف اػػػػػػذا ايسػػػػػػؤاؿ  ػػػػػػـ حسػػػػػػاب اي سػػػػػػب ايمئر ػػػػػػدل رايم رسػػػػػػطات ا   

ب  ػػػػد ايدراسػػػػد بػػػػف ذػػػػؿ م ػػػػاؿ. ر  مػػػػا  ةػػػػ  بػػػػرض اي  ػػػػائج اي ػػػػ  ظقػػػػرت أ ػػػػراد ايمش ار ػػػػدل ى الػػػػات 
 .(45ل ذما ار مر      اي درؿ )ب  د ايدراسد    ذؿ م اؿأ راد يدس 

 

 (: إعبثبد أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ ِلهٍٟ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ ؽٛي 45علٚي )

 ٚلٛع اٌؼٕف اٌّلهٍٟ ٌلٜ ٛبثخ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ  اٌؼٛاًِ اٌزٟ رؤكٞ إٌٝ

 اٌــؼـــــــــجبهاد اٌّغبي

 ٌلهعخ اٌزٛاعلإٌَجخ اٌّئ٠ٛخ  

 اٌّزٍٜٛ

 اٌؾَبثٟ

 االٔؾواف

 اٌّؼ١بهٞ

 اٌٛىْ

 إٌَجٟ

رور١ت 

 اإلعبثخ
 ِٛافك

 ثْلح
 ِٛافك

 ِٛافك إٌٝ

 ِب ؽل

 غ١و

 ِٛافك

غ١و 

 ِٛافك

 ثْلح

ػٛاًِ 

 ِله١ٍخ

 3 71.2 1.29 3.56 11.1 8.7 22.2 29.4 28.6 اٌلها١ٍخ ٚاىكؽبَ اٌٖفٛف وضبفخ اٌفٖٛي

 9 53.2 1.23 2.66 21.4 24.6 30.2 14.3 9.5 اٍزقلاَ ثؼ٘ اإلكاهاد اٌْلح اٌيائلح فٟ ِؾبٍجخ اٌزال١ِن

 8 57.2 1.36 2.86 23 15.9 28.6 17.5 15.1 ٔمٔ اٌّوافك ٚاٌقلِبد اٌٚوٚه٠خ فٟ اٌّلاهً

 10 51.2 1.11 2.56 22.2 24.6 31 19.8 2.4 ّؼبٍِخ ِٓ لجً اٌّؼ١ٍّٓ ١ٌٍَطوح ػٍٝ اٌز١ٍّنإٍبءح اٌ

 11 52 1.33 2.60 28.6 21.4 19.8 21.4 8.7 ٌغٛء اٌّله١ٍٓ ٌٍؼمبة اٌجلٟٔ

 7 60.2 1.38 3.01 19.8 19.8 15.1 30.2 15.1 ػًّ اٌّلهً أوضو ِٓ فزوح فٟ ا١ٌَٛ اٌٛاؽل

 1 74.2 1.17 3.71 5.6 7.9 30.2 23 33.3 ١ِنافزالف ث١ئبد اٌزال

 6 60.8 1.27 3.04 14.3 23.8 16.7 34.1 11.1 رم١ٍل اٌزال١ِن ٌٍَٛن ِؼ١ٍُّٙ اٌؼ١ٕف أٚ ىِالئُٙ

 4 70.8 1.16 3.54 5.6 14.3 23.8 33.3 23 وضوح اٌٚغٛٛ إٌف١َخ ٚاٌّله١ٍخ ػٍٝ اٌزال١ِن

 2 71.8 1.04 3.59 0.8 15.1 33.3 26.2 24.6 ٙؼف ١٘جخ ثؼ٘ اٌّله١ٍٓ فٟ ٔظو اٌطٍجخ

 5 65.8 1.14 3.29 4.8 21.4 31.7 23.8 18.3 اٌغ١وح ٚإٌّبفَخ كافً اٌفٖٛي

  62.58 0.11 3.13 14.29 17.95 25.69 24.82 17.25 اٌّزٍٜٛ اٌؾَبثٟ ِٚزٍٜٛ إٌَت

ػٛاًِ 

 أٍو٠خ

 1 79.6 0.91 3.98 2.4 3.2 18.3 46 30.2 اٌزْٕئخ االعزّبػ١خ اٌقبٛئخ ٌٍز١ٍّن

 3 76.8 0.99 3.84 3.2 4 27 37.3 28.6 اٌّْبوً األٍو٠خ

 4 76.4 1.03 3.82 0.8 8.7 32.5 23.8 34.1 اٌٛٙغ االلزٖبكٞ اٌّزلٟٔ ٌألٍوح

 8 72 1.1 3.60 1.6 15.9 31 23.8 27.8 وجو ؽغُ األٍوح

 9 68 1.27 3.40 7.9 18.3 26.2 21.4 26.2 اٌَّزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ اٌّزلٟٔ ٌٍٛاٌل٠ٓ

 2 78.2 1.04 3.91 0.8 7.9 30.2 21.4 39.7 اٍزقلاَ اٌٛاٌل٠ٓ اٌؼٕف و١ٍٍٛخ ١ٌٍَطوح ػٍٝ اٌطبٌت

 4 76.4 1.07 3.82 5.6 2.4 27.8 33.3 31 ػلَ اٍزقلاَ ػمٛثبد هاكػخ ٌٍطبٌت

 5 76 1.04 3.80 1.6 9.5 27.8 29.4 31.7 رلٟٔ اٌَّزٜٛ اٌم١ّٟ ٚاٌقٍمٟ اٌَبئل فٟ األٍوح

 7 74.6 0.98 3.73 2.4 4 38.9 27.8 27 غ١بة رىبًِ األكٚاه ث١ٓ اٌيٚع١ٓ

 6 75.8 1.03 3.79 0.8 11.9 25.4 31.7 30.2 ٙؼف اٌضمخ ٚاٌّؾجخ كافً األٍوح

  75.38 0.09 3.77 2.71 8.58 28.51 29.59 30.65 اٌّزٍٜٛ اٌؾَبثٟ ِٚزٍٜٛ إٌَت

ٍٚبئً 

 اإلػالَ

 1 85.4 0.81 4.27 0 3.2 13.5 36.5 46.8 اٌؼٕفِْب٘لح أفالَ 

 2 83.6 0.95 4.18 2.4 0 23 26.2 48.4 ٙؼف اٌولبثخ ػٍٝ اٌجواِظ اٌزٍفي١ٔٛ٠خ

 3 82 0.98 4.10 1.6 5.6 16.7 33.3 42.9 ِْب٘لح ثؼ٘ اٌلػب٠بد ٚاإلػالٔبد اٌّؤك٠خ ٌٍؼٕف

 4 81.8 0.93 4.09 0.8 3.2 24.6 29.4 42.1 االٔزْبه اٌٛاٍغ ألٌؼبة اٌؾبٍٛة

 7 77.2 1.05 3.86 1.6 10.3 23 31 34.1 إثواى اٌٖؾف ألفجبه  اٌغو٠ّخ ٚاٌؼٕف

 6 77.4 1.07 3.87 2.4 10.3 19 34.9 33.3 رمّٔ ّق١ٖبد أثطبي أفالَ اٌؼٕف
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 5 81.4 1.09 4.07 1.6 11.1 12.7 27.8 46.8 ػلَ ثش ثواِظ ٌٍزٛع١ٗ ٚاإلهّبك

  81.26 0.10 4.06 1.49 6.24 18.93 31.30 42.06 ِزٍٜٛ إٌَتاٌّزٍٜٛ اٌؾَبثٟ ٚ

عّبػخ 

 اٌوفبق

 7 73.2 0.99 3.66 3.2 6.3 33.3 35.7 21.4 اٌْؼٛه ثبٌفًْ فٟ َِب٠وح اٌوفبق

 9 68.8 0.98 3.44 0.8 15.9 39.7 26.2 17.5 اٌْؼٛه ثبٌوف٘ ِٓ لجً اٌوفبق

 8 71.4 0.98 3.57 2.4 7.9 40.5 28.6 20.6 ػلَ اٌملهح ػٍٝ اٌزى١ف ِغ اٌوفبق

 3 79.6 0.91 3.98 0 5.6 25.4 34.9 34.1 َِب٠وح عّبػخ اٌوفبق فٟ اٌٍَٛو١بد اٌقبٛئخ

 4 79.2 0.94 3.96 1.6 6.3 17.5 43.7 31 ٍٛء افز١به اٌوفبق

 5 79 0.88 3.95 0.8 1.6 31.7 33.3 32.5 ِؾبٌٚخ وَت ٚك اٌوفبق

 2 79.8 0.97 3.99 0.8 7.9 18.3 37.3 35.7 ثخاالٔزٖبه ٌٍٍْخ أٚ اٌؼٖب

 4 79.2 0.93 3.96 0 7.9 21.4 37.3 33.3 اٌق١ْخ ِٓ ٌَٛ اٌوفبق

 6 78.6 1.04 3.93 2.4 7.9 19.8 34.1 35.7 اٌزم١ٍل األػّٝ ٌٍوفبق

 1 81.2 0.93 4.06 0 4.8 25.4 28.6 41.3 عنة االٔزجبٖ ٚاال٘زّبَ ٌلٜ عّبػخ اٌوفبق

  77 0.05 3.85 1.20 7.21 27.30 33.97 30.31 :اٌؾَبثٟ ِٚزٍٜٛ إٌَت اٌّزٍٜٛ

 

 ػٛاًِ

 مار١خ

 7 72 0.87 3.60 0 5.6 48.4 26.2 19.8 اإلؽجبٛ    

 4 74.2 0.98 3.71 1.6 6.3 38.1 27.8 26.2 ػلَ رّىٓ اٌطبٌت ِٓ رؾم١ك ؽبع١برٗ

 10 58.2 1.22 2.91 11.9 31 23.8 20.6 12.7 ؽًّ ٍى١ٓ أٚ ِطٛح ِٓ لجً اٌزال١ِن

 5 74 1.03 3.70 2.4 11.9 22.2 40.5 23 اػزجبه ثؼ٘ اٌزال١ِن أْ ِّبهٍخ اٌؼٕف رضجذ هعٌٛزُٙ

 8 70.6 1.12 3.53 4 11.9 37.3 20.6 26.2 ِؾبٌٚخ ا١ٌَطوح ٚاٌزٍَٜ ػٍٝ اٌزال١ِن

 1 78.2 0.93 3.91 0 5.6 31 30.2 33.3 اٌؼٕبك اٌَّزّو ِٓ لجً اٌزال١ِن

 2 76.6 0.89 3.83 0.8 4.8 31 38.1 25.4 ٙؼف اٌضمخ ثبٌٕفٌ ٌلٜ اٌزال١ِن

 6 73.4 0.92 3.67 0 11.9 27.8 41.3 19 فملاْ اٌز١ٍّن لورٗ ػٍٝ ا١ٌَطوح ػٍٝ أػٖبثٗ

 3 75 0.94 3.75 1.6 6.3 31 38.1 23 ؽبعخ اٌز١ٍّن إٌٝ ٌفذ االٔزجبٖ إ١ٌٗ

 9 69.4 1.11 3.47 1.6 19 35.7 18.3 25.4 ٌٛخرؼوٗ اٌطفً ٌإلٍبءح فٟ ِوؽٍخ اٌطف

  72.16 0.12 3.61 2.39 11.43 32.63 30.17 23.40 ٌٍّغبالد وىً اٌّزٍٜٛ اٌؾَبثٟ ِٚزٍٜٛ إٌَت
 

   ل ف اآل  : (45ل حة ؿ مح ر ات اي درؿ )
  :إف اي سػػػػػلد ايمئر ػػػػػد يػػػػػدرر ايشرامػػػػػؿ ايمدرسػػػػػ د  ػػػػػ   ف ػػػػػ  المجػػػػػاؿ األوؿ: اليوامػػػػػؿ المدرسػػػػػية 
%(ل )مرا ػػػػػػؽ 24.82%(ل ريػػػػػػػ)مرا ؽ(ل )17.25يػػػػػػػ )مرا ػػػػػػؽ ل ػػػػػػدة( ) ػػػػػػا ت اارة ايش ػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػ  ظػػػػػػ

%(ل ريػػػػػ)  ر مرا ػػػػػؽ ل ػػػػػدة( 17.95(ل ذمػػػػػا  ػػػػا ت اي سػػػػػلد يػػػػػ)  ر مرا ػػػػػؽ( )%25.69إيػػػػل حػػػػػد مػػػػا( )
(ل 0.11ل لػػػػػػػػػا حراؼ مش ػػػػػػػػػار  )(3.13) ذذػػػػػػػػػؿ لةػػػػػػػػة تيةشلػػػػػػػػارا حسػػػػػػػػػال ايم رسػػػػػػػػط %(. رأف اي14.29)

(. رمػػػػػػف خػػػػػػالؿ اي  ػػػػػػائج   لػػػػػػػ ف ر ػػػػػػرد درر يةشرامػػػػػػؿ ايمدرسػػػػػػ د  ػػػػػػ   ف ػػػػػػػ  %62.58رلػػػػػػرزف  سػػػػػػل  )
ايمدرسػػػػػػ ف  ظػػػػػػاارة ايش ػػػػػػؼ يػػػػػػدس طةلػػػػػػد ايمرحةػػػػػػد ايثا ر ػػػػػػد. ر ظقػػػػػػر إ الػػػػػػات أ ػػػػػػراد ب  ػػػػػػد ايدراسػػػػػػد مػػػػػػف

مرا  ػػػػػد   ػػػػػؼ أ ػػػػػراد ايش  ػػػػػد   ر لػػػػػًا بةػػػػػل ر ػػػػػرد درر يةشرامػػػػػؿ ايمدرسػػػػػ د  ػػػػػ   ف ػػػػػ  ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ  
%(ل  ػػػػػػػ  حػػػػػػػ ف أف  سػػػػػػػلد )  ػػػػػػػر 42.07 ػػػػػػػؽ( ر)مرا ػػػػػػػؽ  ػػػػػػػدًا( )يػػػػػػػدس ايطةلػػػػػػػدل إذ لةغػػػػػػػت  سػػػػػػػلد )مرا

اآل ػػػػػػ : إف أذثػػػػػػر ايشرامػػػػػػؿ ر ػػػػػػ  اي ػػػػػػدرؿ  ذمػػػػػػا %(ل 32.9مرا ػػػػػػؽ( ر)  ػػػػػػر مرا ػػػػػػؽ ل ػػػػػػدة( لةغػػػػػػت )
ايمدرسػػػػ د ايمؤد ػػػػػد إيػػػػػل  ف ػػػػػ  ظػػػػػاارة ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ  يػػػػدس ايطةلػػػػػد مػػػػػف ر قػػػػػد  ظػػػػػر ايمدرسػػػػػ ف اػػػػػ  

 م ػػػػػػدار  م رسػػػػػػط حسػػػػػػال ي ر  ػػػػػػب ا رؿ لإذ ح ػػػػػػةت اػػػػػػذ  ايشلػػػػػػارة بةػػػػػػل ا( اخػػػػػػ الؼ ل ئػػػػػػات اي الم ػػػػػػذ)
ل ر ػػػػػػػا ت اي سػػػػػػػلد ايمئر ػػػػػػػد  (%74.2لػػػػػػػرزف  سػػػػػػػل  )ر (ل 1.17) م ػػػػػػػدار (ل رلػػػػػػػا حراؼ مش ػػػػػػػار  3.59)
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%(ل 30.2( لةغػػػػػػت )مرا ػػػػػػؽ إيػػػػػػل حػػػػػػد مػػػػػػا%(ل ريػػػػػػػ )23( )مرا ػػػػػػؽ%(ل ريػػػػػػػ )33.3ل ػػػػػػدة( ) مرا ػػػػػػؽيػػػػػػػ )
ف أذثػػػػػػر مػػػػػػف   ػػػػػػؼ %(. أ  أ5.6%(ل ريػػػػػػػ )  ػػػػػػر مرا ػػػػػػؽ ل ػػػػػػدة( لةغػػػػػػت )7.9ريػػػػػػػ )  ػػػػػػر مرا ػػػػػػؽ( )

أ ػػػػػػػراد ايش  ػػػػػػػد را  ػػػػػػػرا بةػػػػػػػل أف  الخػػػػػػػ الؼ ل ئػػػػػػػات اي الم ػػػػػػػذ درر  ػػػػػػػ   ف ػػػػػػػ  ايش ػػػػػػػؼ إذ لةغػػػػػػػت اي سػػػػػػػلد 
%(ل ل  مػػػػػػا لةغػػػػػػت اي سػػػػػػلد يػػػػػػػ )  ػػػػػػر مرا ػػػػػػؽ( ر)  ػػػػػػر 56.3ل ػػػػػػدة(ل ر)مرا ػػػػػػؽ( ) مرا ػػػػػػؽايمئر ػػػػػػد يػػػػػػػ )

مػػػػف  %(ل راػػػػ   سػػػػلد م خف ػػػػد لحسػػػػب م رسػػػػطات إ الػػػػات أ ػػػػراد ب  ػػػػد ايدراسػػػػد13.5مرا ػػػػؽ ل ػػػػدة( )
 ايمدرس ف.

  ػشؼ )بلػارة   ا   ػ  ايمر لػد ايثا  ػد لػ ف ايشرامػؿ ايمدرسػ د ايمؤد ػد إيػل  ف ػ  ظػاارة ايش ػؼ ايمدرسػ 
(ل 1.04ا حراؼ مش ػػار  )لػػ(ل ر 3.59)  ػػدر  م رسػػط حسػػال ل ل(ا لػػد لشػػض ايمدرسػػ ف  ػػ   ظػػر ايمدرسػػ ف

%(ل 26.2( )مرا ػؽ%(ل ريػػ )24.6ل ػدة() مرا ػؽل ر ػا ت اي سػلد ايمئر ػد يػػ )(%71.8رزف  س ل   ػدر  )ل
 .%(0.8%(ل ريػػ )  ػر مرا ػؽ ل ػدة( )15.1%(ل ريػػ )  ػر مرا ػؽ( )33.3( لةغػت )مرا ؽ إيل حػد مػاريػ )

%(ل را   سلد مر فشد لحسب م رسطات إ الػات أ ػراد 50.8ل دة(ل ر)مرا ؽ( لةغت ) مرا ؽأ  أف  سلد )
 ب  د ايدراسد مف ايمدرس ف.

 ب ػػػػػػرة را خ ػػػػػػرة لػػػػػػ ف ايشرامػػػػػػؿ ايمدرسػػػػػػ د ايمؤد ػػػػػػد إيػػػػػػل  ف ػػػػػػ  ظػػػػػػاارة  ر ػػػػػػا   ػػػػػػ  ايمر لػػػػػػد ايحاد ػػػػػػد
م رسػػػػػػػط ل ل(إسػػػػػػػا ة ايمشامةػػػػػػػد مػػػػػػػف  لػػػػػػػؿ ايمدرسػػػػػػػ ف يةسػػػػػػػ طرة بةػػػػػػػل ايطةلػػػػػػػد)بلػػػػػػػارة  ايش ػػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػػ 

ل ر ػػػػػػػػػا ت (%51.2رزف  سػػػػػػػػػ ل   ػػػػػػػػػدر  )رلػػػػػػػػػ(ل 1.11ا حراؼ مش ػػػػػػػػػار  )لػػػػػػػػػ(ل ر 2.56)  ػػػػػػػػػدر  حسػػػػػػػػػال 
( مرا ػػػػػػؽ إيػػػػػػل حػػػػػػد مػػػػػػػا%(ل ريػػػػػػػػ )19.8( )مرا ػػػػػػؽ) %(ل ريػػػػػػػ2.4ل ػػػػػػدة( ) مرا ػػػػػػػؽاي سػػػػػػلد ايمئر ػػػػػػد يػػػػػػػ )

 مرا ػػػػػػػؽأ  أف  سػػػػػػػلد ) .%(22.2%(ل ريػػػػػػػػ)  ر مرا ػػػػػػػؽ ل ػػػػػػػدة( )24.6%(ل ريػػػػػػػػ )  ػػػػػػػر مرا ػػػػػػػؽ( )31)
%(ل راػػػػػ   سػػػػػلد م خف ػػػػػد لحسػػػػػب م رسػػػػػطات إ الػػػػػات أ ػػػػػراد ب  ػػػػػد 22.2ل ػػػػػدة(ل ر)مرا ػػػػػؽ( لةغػػػػػت )

 ايدراسد مف ايمدرس ف.
 :لد ايمئر ػػػػد يػػػػدرر ايشرامػػػػؿ ا سػػػػر د  ػػػػ   ف ػػػػ إف اي سػػػػ المجػػػػاؿ الثػػػػان : اليوامػػػػؿ األسػػػػرية 

%(ل ريػػػػػػػ 29.59%(ل ريػػػػػػػ)مرا ؽ( )30.65يػػػػػػػ)مرا ؽ ل ػػػػػػدة( ) ػػػػػػا ت ظػػػػػػاارة ايش ػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػ  ذذػػػػػػؿ 
%(ل ريػػػػػػػ )  ػػػػػػر 8.58(ل ذمػػػػػػا  ػػػػػػا ت اي سػػػػػػلد يػػػػػػػ )  ػػػػػػر مرا ػػػػػػؽ()%28.51)مرا ػػػػػػؽ إيػػػػػػل حػػػػػػد مػػػػػػا( )

ل لػػػػػػا حراؼ مش ػػػػػػار  (3.77) ذذػػػػػػؿ لةػػػػػػة تيةشلػػػػػػارا حسػػػػػػال ايم رسػػػػػػط %(. رأف اي2.71مرا ػػػػػػؽ ل ػػػػػػدة( )
 %(. 75.38(ل رلرزف  سل  )0.09)

رمػػػػػف خػػػػػالؿ اي  ػػػػػائج   لػػػػػ ف ر ػػػػػرد درر يةشرامػػػػػؿ ا سػػػػػر د  ػػػػػ   ف ػػػػػ  ظػػػػػاارة ايش ػػػػػؼ يػػػػػدس طةلػػػػػد 
ايمدرسػػػػ ف مرا  ػػػػد أذثػػػػر مػػػػف   ػػػػؼ أ ػػػػراد  ايمرحةػػػػد ايثا ر ػػػػد. ر ظقػػػػر إ الػػػػات أ ػػػػراد ب  ػػػػد ايدراسػػػػد مػػػػف

  ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ  يػػػػػدس ايطةلػػػػػدل إذ لةغػػػػػت  سػػػػػلد ايش  ػػػػػد بةػػػػػل ر ػػػػػرد درر يةشرامػػػػػؿ ا سػػػػػر د  ػػػػػ   ف ػػػػػ
%(ل  ػػػػػػػ  حػػػػػػػ ف أف  سػػػػػػػلد )  ػػػػػػػر مرا ػػػػػػػؽ( ر)  ػػػػػػػر مرا ػػػػػػػؽ ل ػػػػػػػدة( 60.24)مرا ػػػػػػػؽ( رمرا ػػػػػػػؽ ل ػػػػػػػدة( )

 اآل  :( 45)ر   اي درؿ  ذما ار %(ل را   سلد  ة ةد  دًال 6.48لةغت )
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   مػػػػػف ر قػػػػػد إف أذثػػػػػر ايشرامػػػػػؿ ا سػػػػػر د ايمؤد ػػػػػد إيػػػػػل  ف ػػػػػ  ظػػػػػاارة ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ  يػػػػػدس ايطةلػػػػػد
إذ ح ػػػػػةت اػػػػػذ  ايشلػػػػػارة بةػػػػػل اي ر  ػػػػػب ( اي   ػػػػػئد اال  ماب ػػػػػد ايخاطئػػػػػد ية ةم ػػػػػذ) ظػػػػػر ايمدرسػػػػػ ف اػػػػػ  

لػػػػػػػػػػرزف  سػػػػػػػػػػل  ر (ل 0.91) م ػػػػػػػػػػدار (ل رلػػػػػػػػػػا حراؼ مش ػػػػػػػػػػار  3.98) م ػػػػػػػػػػدار  م رسػػػػػػػػػػط حسػػػػػػػػػػال ا رؿ ل
)مرا ؽ %(ل ريػػػػػػػػػػ46) )مرا ؽ(%(ل ريػػػػػػػػػػ30.2ل ػػػػػػػػػدة ) مرا ػػػػػػػػػؽل ر ػػػػػػػػػا ت اي سػػػػػػػػػلد ايمئر ػػػػػػػػػد  ي(79.6%)

%(. أ  أف 2.4%(ل ريػػػػػػػػػػ)  ر مرا ػػػػػػػػػؽ ل ػػػػػػػػػدة( )3.2%(ل ريػػػػػػػػػػ)  ر مرا ػػػػػػػػػؽ()18.3) مػػػػػػػػػا(إيػػػػػػػػػل حػػػػػػػػػد 
درر  ػػػػػ   ف ػػػػػ  ايش ػػػػػؼ إذ  ة   ػػػػػئد اال  ماب ػػػػػد ايخاطئػػػػػد ية ةم ػػػػػذ ايل ػػػػػد أ ػػػػػراد ايش  ػػػػػد را  ػػػػػرا بةػػػػػل أف ي

%(ل ل  مػػػػػا يػػػػػـ  لةػػػػػة اي سػػػػػلد يػػػػػػ)  ر مرا ػػػػػؽ( 76.2ل ػػػػػدةل ريػػػػػػ)مرا ؽ( ) مرا ػػػػػؽلةغػػػػػت اي سػػػػػلد ايمئر ػػػػػد ي
%(ل راػػػػػ   سػػػػػلد م خف ػػػػػد  ػػػػػدًا لحسػػػػػب م رسػػػػػطات إ الػػػػػات أ ػػػػػراد 5.6 ػػػػػؽ ل ػػػػػدة( سػػػػػرس )ر)  ػػػػػر مرا

 ب  د ايدراسد مف ايمدرس ف.
  ر ػػػػػا   ػػػػػ  ايمر لػػػػػد ايشا ػػػػػرة را خ ػػػػػرة لػػػػػ ف ايشرامػػػػػؿ ا سػػػػػر د ايمؤد ػػػػػد إيػػػػػل  ف ػػػػػ  ظػػػػػاارة ايش ػػػػػؼ

 حراؼ الػػػػػ(ل ر 3.40)  ػػػػػدر  م رسػػػػػط حسػػػػػال ل ل(ايمسػػػػػ رس اي شة مػػػػػ  ايم ػػػػػد   يةرايػػػػػد ف)بلػػػػػارة  ايمدرسػػػػػ 
%(ل 26.2ل ػػػػػػدة ) مرا ػػػػػػؽل ر ػػػػػػا ت اي سػػػػػػلد ايمئر ػػػػػػد ي(%68رزف  سػػػػػػ ل   ػػػػػػدر  )لػػػػػػ(ل 1.27مش ػػػػػػار  )

%(ل ريػػػػػػػػ)  ر 18.3%(ل ريػػػػػػػػ)  ر مرا ػػػػػػػؽ()26.2) )مرا ؽ إيػػػػػػػل حػػػػػػػد مػػػػػػػا(%(ل ريػػػػػػػػ21.4) )مرا ؽ(ريػػػػػػػػ
%(ل أ  أف   ػػػػػػؼ 47.6ل ػػػػػػدة(ل ر)مرا ػػػػػػؽ( لةغػػػػػػت ) مرا ػػػػػػؽأ  أف  سػػػػػػلد ) .%(7.9مرا ػػػػػػؽ ل ػػػػػػدة( )

 ػػػػػ   ف ػػػػػ   ةمسػػػػػ رس اي شة مػػػػػ  ايم ػػػػػد   يةرايػػػػػد فيد   ر لػػػػػًا أذػػػػػدرا بةػػػػػل ر ػػػػػرد درر م رسػػػػػط أ ػػػػػراد ايش  ػػػػػ
 لحسب م رسطات إ الات أ راد ب  د ايدراسد مف ايمدرس ف. ظاارة ايش ؼ ايمدرس 

  :ظاارة ايش ؼ      ف  رسائؿ اىبالـ إف اي سلد ايمئر د يدرر  المجاؿ الثالث: وسائؿ اإلعالـ
%(ل ريػ)مرا ؽ إيل حد ما( 31.30%(ل ريػ )مرا ؽ(ل )42.06را ؽ ل دة )يم ا ت ايمدرس  ذذؿ 

م رسط %(. رأف اي1.49%(ل ريػ)  ر مرا ؽ ل دة()6.24(ل ذما  ا ت اي سلد يػ )  ر مرا ؽ()18.93%)
%(. ذما   ل ف 81.26(ل رلرزف  سل  )0.10ل لا حراؼ مش ار  )(4.06) ذذؿ لةة تيةشلارا حسال اي

    ف   ظاارة ايش ؼ يدس طةلد ايمرحةد ايثا ر د. ر ظقر إ الات أ راد ب  د اىبالـ رسائؿ ر رد درر ي
ايدراسد مرا  د  ايل د أ راد ايش  د بةل ر رد درر يرسائؿ اىبالـ     ف   ايش ؼ ايمدرس  يدس ايطةلدل إذ 

يـ  لةة سرس  %(ل    ح ف أف  سلد )  ر مرا ؽ( ر)مرا ؽ(73.36لةغت  سلد ايمرا ؽ رايمرا ؽ  دًا )
%(ل را   سلد  ة ةد  دًا. رل  ت   ائج ايدراسد ر رد درر ذل ر يرسائؿ اىبالـ     ف   ظاارة 7.73)

( م اادة أ الـ ايش ؼ)ايش ؼ ايمدرس  يدس ايطةلدل رأف ايدرر ا ذلر مف ر قد  ظر ايمدرس ف  ا  يشلارة 
 م دار (ل رلا حراؼ مش ار  4.27) ار م د م رسط حسال إذ ح ةت اذ  ايشلارة بةل اي ر  ب ا رؿ ل

( مرا ؽ%(ل ريػ )46.8ل دة( ) مرا ؽل ر ا ت اي سلد ايمئر د  يػ )(%85.4لرزف  سل  )ر (ل 0.81)
%(ل ريػ)  ر مرا ؽ ل دة( لةغت 3.2%(ل ريػ )  ر مرا ؽ( )13.5) )مرا ؽ إيل حد ما(%(ل ريػ36.5)
د درر ذل ر يم اادة أ الـ ايش ؼ     ف   ايش ؼ %(. أ  أف  ايل د أ راد ايش  د را  را بةل ر ر 0)

%( را   سلد مر فشد  دًال ل  ما يـ 83.3ل دة(ل ريػ )مرا ؽ( ) مرا ؽايمدرس ل إذ لةغت اي سلد ايمئر د يػ )
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%(ل را   سلد م خف د  دًا لحسب م رسطات إ الات 3.2 لةة اي سلد يػ )  ر مرا ؽ( ر)مرا ؽ( سرس )
م اادة لشض ايدبا ات ل  شؼ اير الد بةل ايلرامج اي ةفز ر  د)ايشلارات اآل  د: ب  د ايدراسد. ر د أ ت 

 لبدـ لث لرامج ية ر    راىر اد لاال   ار ايراسع  يشاب ايحاسرب ايش  فد لراىبال ات ايمؤد د يةش ؼ
د يةمر لد ل    ايمرا ب اي اي (إلراز اي حؼ  خلار اي ر مد رايش ؼ ل  مص  خ  ات ألطاؿ أ الـ ايش ؼ

ا ريل أ  مف  ايمر لد ايثا  د رح ل ايسالشد بةل اي راي  لم رسطات حسال د م  ارلدل ر  ع اذ  اي سب 
%(ل ريػ )مرا ؽ( 48 – 33ل دة( ل ف) مرا ؽ مف ايدر د ايمر فشد. ر رارحت اي سب ايمئر د يةشلارات يػ )

%(ل أما  سلد )  ر 11 – 0ر مرا ؽ()ل ريػ )  )%24 – 12ل ف ) )مرا ؽ إيل حد ما(%(ل ريػ34 – 21)
بةل درر  ا%(ل رذيؾ ي م ع ايشلارات. أ  أف  ايل د أ راد ايش  د را  ر 2 – 0ايمرا ؽ ل دة(   د  رارحت )

 رسائؿ ا بالـ     ف   ظاارة ايش ؼ.
 :ظػػػػاارة   ػػػػ   ف ػػػػ  إف اي سػػػػلد ايمئر ػػػػد يػػػػدرر  مابػػػػد اير ػػػػاؽ المجػػػػاؿ الرابػػػػع: جماعػػػػة الرفػػػػاؽ

%(ل ريػػػػػػػػػ 33.97%(ل ريػػػػػػػػ )مرا ػػػػػػػؽ(ل )30.31يػػػػػػػػ )مرا ػػػػػػػؽ ل ػػػػػػػدة( )  ػػػػػػػا ت  ذذػػػػػػػؿ ايش ػػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػػ
%(ل ريػػػػػػ )مرا ػػػػػػؽ( 7.21(ل ذمػػػػػػا  ػػػػػا ت اي سػػػػػلد يػػػػػػػ )  ػػػػػر مرا ػػػػػػؽ()%27.30)مرا ػػػػػؽ إيػػػػػل حػػػػػػد مػػػػػا( )

%(. رمػػػػػػػػف 77ل رلػػػػػػػػرزف  سػػػػػػػػل  )(3.85) ذذػػػػػػػػؿ لةػػػػػػػػة تيةشلػػػػػػػػارا حسػػػػػػػػال ايم رسػػػػػػػػط %(. رأف اي1.20)
 ػػػػػػ   ف ػػػػػػ  ظػػػػػػػاارة ايش ػػػػػػؼ يػػػػػػدس طةلػػػػػػد ايمرحةػػػػػػػد  ر ػػػػػػاؽخػػػػػػالؿ اي  ػػػػػػائج   لػػػػػػ ف ر ػػػػػػرد درر ي مابػػػػػػػد اي

ايمدرسػػػػ ف مرا  ػػػػد  ايل ػػػػد أ ػػػػراد ايش  ػػػػد بةػػػػل ر ػػػػرد  ايثا ر ػػػػد. ر ظقػػػػر إ الػػػػات أ ػػػػراد ب  ػػػػد ايدراسػػػػد مػػػػف
درر مر فػػػػػع ي مابػػػػػد اير ػػػػػاؽ  ػػػػػ   ف ػػػػػػ  ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ  يػػػػػدس ايطةلػػػػػػدل إذ لةغػػػػػت  سػػػػػلد إ الػػػػػا قـ يػػػػػػػ 

أف  سػػػػلد إ الػػػػا قـ يػػػػػ )  ػػػػر مرا ػػػػؽ(ل ريػػػػػ )مرا ػػػػؽ( %(ل  ػػػػ  حػػػػ ف 64.28)مرا ػػػػؽ( ريػػػػػ)مرا ؽ ل ػػػػدة( )
إف ألػػػرز   لػػػ ف مػػػف اي ػػػدرؿ ايسػػػالؽ مػػػا  ةػػػ : ذمػػػا %(ل راػػػ   سػػػلد  ة ةػػػد  ػػػدًال 8.41يػػػـ  لةػػػة سػػػرس )

إذ ح ػػػػػةت  ل( ػػػػػذب اال  لػػػػػا  راالا مػػػػػاـ يػػػػػدس  مابػػػػػد اير ػػػػػاؽ)ايشرامػػػػػؿ ايم شة ػػػػػد ل مابػػػػػد اير ػػػػػاؽ اػػػػػ  
 م ػػػػػػػػدار (ل رلػػػػػػػػا حراؼ مش ػػػػػػػػار  4.06) م ػػػػػػػػدار   م رسػػػػػػػػط حسػػػػػػػػالاػػػػػػػػذ  ايشلػػػػػػػػارة بةػػػػػػػػل اي ر  ػػػػػػػػب ا رؿ ل

%(ل ريػػػػػػػػػػ 41.3ل ػػػػػػػػػدة( ) مرا ؽل ر ػػػػػػػػػا ت اي سػػػػػػػػػلد ايمئر ػػػػػػػػػد  يػػػػػػػػػػ)(%81.2لػػػػػػػػػرزف  سػػػػػػػػػل  )ر (ل 0.93)
%(ل ريػػػػػػػػػ)  ر 4.8%(ل ريػػػػػػػػ)  ر مرا ػػػػػػػؽ()25.4) )مرا ػػػػػػػػؽ إيػػػػػػػل حػػػػػػػد مػػػػػػػػا(%(ل ريػػػػػػػػ 28.6( )مرا ػػػػػػػؽ)

اال  لػػػػا  ر ػػػػرد درر ذل ػػػػر ي ػػػػذب %(. أ  أف  ايل ػػػػد أ ػػػػراد ايش  ػػػػد را  ػػػػرا بةػػػػل 0مرا ػػػػؽ ل ػػػػدة( لةغػػػػت )
 مرا ػػػػػػؽ ػػػػػػ   ف ػػػػػػ  ايش ػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػ ل إذ لةغػػػػػػت اي سػػػػػػلد ايمئر ػػػػػػد يػػػػػػػ ) راالا مػػػػػػاـ يػػػػػػدس  مابػػػػػػد اير ػػػػػػاؽ

%( راػػػػػ   سػػػػػلد مر فشػػػػػد  ػػػػػدًال ل  مػػػػػا يػػػػػـ  لةػػػػػة اي سػػػػػلد يػػػػػػ )  ػػػػػر مرا ػػػػػؽ( 68.9ل ػػػػػدة(ل ريػػػػػػ )مرا ػػػػػؽ( )
 . %(4.8)ر)مرا ؽ( سرس 

 يشرامؿ ايمؤد د إيل  ف   ظاارة ايش ؼ ايمدرس  ايم شة د ل مابد ر ا     ايمر لد ايشا رة را خ رة ل ف ا
 (ل0.98ا حراؼ مش ار  )ل(ل ر 3.44)  در  م رسط حسال ل ل(اي شرر لاير ض مف  لؿ اير اؽ)اير اؽ بلارة 

%(ل 26.2( )مرا ؽ%(ل ريػػ)17.5ل ػدة( ) مرا ػؽل ر ا ت اي سلد ايمئر د يػػ )(%68.8رزف  س ل   در  )رل
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أ  أف  .%(0.8%(ل ريػػ )  ػر مرا ػؽ ل ػدة( )15.9%(ل ريػػ )  ػر مرا ػؽ()39.7) إيػل حػد مػا( )مرا ؽريػ 
 %(.16.7%(ل ل  ما لةغت اي سلد يػ)  ر مرا ؽ( ر)مرا ؽ( )43.7ل دة(ل ر)مرا ؽ( لةغت ) مرا ؽ سلد )
 :ايش ػؼ  ظػاارة إف اي سػلد ايمئر ػد يػدرر ايشرامػؿ ايذا  ػد  ػ   ف ػ  المجاؿ الخامس: اليوامؿ الذا ية

%(ل ريػػػ )مرا ػػؽ إيػػل حػػد مػػا( 30.17%(ل ريػػػ )مرا ػػؽ(ل )23.40يػػػ )مرا ػػؽ ل ػػدة() ػػا ت ايمدرسػػ  ذذػػؿ 
م رسػػػػط %(. رأف اي2.39%(ل ريػػػػػ )مرا ػػػػؽ( )11.43(ل ذمػػػػا  ػػػػا ت اي سػػػػلد يػػػػػ )  ػػػػر مرا ػػػػؽ()32.63%)
ف خػػالؿ %(. رمػػ72.16(ل رلػػرزف  سػػل  )0.12ل لػػا حراؼ مش ػػار  )(3.61) ذذػػؿ لةػػة تيةشلػػارا حسػػال اي

اي  ائج   ل ف ر رد درر يةشرامؿ ايذا  د     ف   ظاارة ايش ؼ يػدس طةلػد ايمرحةػد ايثا ر ػد. ر ظقػر إ الػات 
ايمدرسػػ ف مرا  ػػد أذثػػر مػػف   ػػؼ أ ػػراد ايش  ػػد بةػػل ر ػػرد درر يةشرامػػؿ ايذا  ػػد  ػػ   أ ػػراد ب  ػػد ايدراسػػد مػػف

%(ل  ػ  حػ ف أف  سػلد 53.57را ػؽ  ػدًا( ) ف   ايش ؼ ايمدرس  يدس ايطةلدل إذ لةغػت  سػلد )مرا ػؽ( ر)م
 ما  ة :اي درؿ   ظقرذما %(ل را   سلد  ة ةدل 13.82)  ر مرا ؽ( ر)مرا ؽ( لةغت )

 ػػػػػػ   ف ػػػػػػ  ظػػػػػػاارة ايش ػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػ  يػػػػػػدس ايطةلػػػػػػدل رأف  دديػػػػػػت اي  ػػػػػػائج ر ػػػػػػرد درر يةشرامػػػػػػؿ ايذا  ػػػػػػ 
ذ  ايشلػػػػارة بةػػػػل اي ر  ػػػػب إذ ح ػػػػةت اػػػػ ل(ايش ػػػػاد ايمسػػػػ مر مػػػػف  لػػػػؿ اي الم ػػػػذ)ألػػػػرز اػػػػذ  ايشرامػػػػؿ اػػػػ  

لػػػػػػػػػػرزف  سػػػػػػػػػػل  ر (ل 0.93) م ػػػػػػػػػػدار (ل رلػػػػػػػػػػا حراؼ مش ػػػػػػػػػػار  3.91) م ػػػػػػػػػػدار  م رسػػػػػػػػػػط حسػػػػػػػػػػال ا رؿ ل
%(ل ريػػػػػػػػػ 30.2( )مرا ػػػػػػػػؽ%(ل ريػػػػػػػػػ )33.3ل ػػػػػػػػدة( ) مرا ؽل ر ػػػػػػػػا ت اي سػػػػػػػػلد ايمئر ػػػػػػػػد  يػػػػػػػػػ)(78.2%)

أف  %(. أ 0%(ل ريػػػػػػ )  ػػػػػر مرا ػػػػػؽ ل ػػػػػدة( )5.6%(ل ريػػػػػػ )  ػػػػػر مرا ػػػػػؽ()31) )مرا ػػػػػؽ إيػػػػػل حػػػػػد مػػػػػا(
 ػػػػ   ف ػػػػ  ايش ػػػػؼ  ةش ػػػػاد ايمسػػػػ مر مػػػػف  لػػػػؿ اي الم ػػػػذي ايل ػػػػد أ ػػػػراد ايش  ػػػػد را  ػػػػرا بةػػػػل ر ػػػػرد درر ذل ػػػػر 

%( راػػػػػػ   سػػػػػػلد مر فشػػػػػػدل 63.5ل ػػػػػػدة(ل ريػػػػػػػ )مرا ػػػػػػؽ( ) مرا ػػػػػػؽايمدرسػػػػػػ ل إذ لةغػػػػػػت اي سػػػػػػلد ايمئر ػػػػػػد )
راد %(ل لحسػػػػب م رسػػػػطات إ الػػػػات أ ػػػػ5.6ل  مػػػػا يػػػػـ  لةػػػػة اي سػػػػلد يػػػػػ )  ػػػػر مرا ػػػػؽ( ر)مرا ػػػػؽ( سػػػػرس )

 ب  د ايدراسد مف ايمدرس ف. 
  ر ػػػػػػا   ػػػػػػ  ايمر لػػػػػػد ايشا ػػػػػػرة را خ ػػػػػػرة لػػػػػػ ف ايشرامػػػػػػؿ ايذا  ػػػػػػد ايمؤد ػػػػػػد إيػػػػػػل  ف ػػػػػػ  ظػػػػػػاارة ايش ػػػػػػؼ

(ل 2.91)  ػػػػػػػػدر  م رسػػػػػػػػط حسػػػػػػػػال ل ل(  مػػػػػػػػف  لػػػػػػػػؿ اي الم ػػػػػػػػذر  ط ػػػػػػػػحمػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػذ ف أر م  )ايمدرسػػػػػػػػ  بلػػػػػػػػارة 
 مرا ػػػػػػؽيمئر ػػػػػػد يػػػػػػػ )ل ر ػػػػػػا ت اي سػػػػػػلد ا(%58.8رزف  سػػػػػػ ل   ػػػػػػدر  )رلػػػػػػ(ل 1.22ا حراؼ مش ػػػػػػار  )لػػػػػػر 

%(ل ريػػػػػػػػػ )  ػػػػػػػػر 23.8) )مرا ػػػػػػػػؽ إيػػػػػػػػل حػػػػػػػػد مػػػػػػػػا(%(ل ريػػػػػػػػػ 20.6( )مرا ػػػػػػػػؽ%(ل ريػػػػػػػػػ )12.7ل ػػػػػػػػدة()
ل ػػػػػػػػدة(ل ر)مرا ػػػػػػػػؽ(  مرا ػػػػػػػػؽأ  أف  سػػػػػػػػلد ) .%(11.9%(ل ريػػػػػػػػػ )  ػػػػػػػػر مرا ػػػػػػػػؽ ل ػػػػػػػػدة( )31مرا ػػػػػػػػؽ()
%( لحسػػػػػب م رسػػػػػطات 42.9%(ل ل  مػػػػػا لةغػػػػػت اي سػػػػػلد يػػػػػػ )  ػػػػػر مرا ػػػػػؽ( ريػػػػػػ )مرا ػػػػػؽ( )33.3لةغػػػػػت )
 أ راد ب  د ايدراسد مف ايمدرس ف.إ الات 
را  أ ػػػػػػػراد ب  ػػػػػػػد ايدراسػػػػػػػد   ػػػػػػػا  ايحسػػػػػػػال  ايشػػػػػػػاـ آلم رسػػػػػػػط اي( أف 45 سػػػػػػػ   ج مػػػػػػػف اي ػػػػػػػدرؿ )ذمػػػػػػػا 

(ل 0.11(ل رلػػػػػػػا حراؼ مش ػػػػػػػػار  )3.65ايشرامػػػػػػػؿ ايمؤد ػػػػػػػد إيػػػػػػػل  ف ػػػػػػػػ  ظػػػػػػػاارة ايش ػػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػػػ ل لةػػػػػػػة )
مرا  ػػػػػد أ ةػػػػػب ايمدرسػػػػػ ف بةػػػػػل (ل راػػػػػذ  اي    ػػػػػد  ػػػػػدؿ بةػػػػػل 72.97رلدر ػػػػػد مرا  ػػػػػد مر فشػػػػػد ررزف  سػػػػػل  )

 شػػػػدد ايشرامػػػػؿ ايمؤد ػػػػد إيػػػػل  ف ػػػػ  ظػػػػاارة ايش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ  لػػػػ ف طةلػػػػد ايمرحةػػػػد ايثا ر ػػػػد را   ػػػػاراا لدر ػػػػد 
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ل رذػػػػػاف  ػػػػػ  م دمػػػػػد برامػػػػػؿ ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ  )رسػػػػػائؿ اىبػػػػػالـ(ل ح ػػػػػث لةػػػػػة ايم رسػػػػػط ايحسػػػػػال  م رسػػػػػطد
(ل ر ػػػػػػػػػػػرس %81.26 سػػػػػػػػػػػل  ) ( ردر ػػػػػػػػػػػد مرا  ػػػػػػػػػػػد مر فشػػػػػػػػػػػدل ررزف0.10(ل رلػػػػػػػػػػػا حراؼ مش ػػػػػػػػػػػار  )4.06)

ايلاحثػػػػػػد أف ذيػػػػػػؾ  شػػػػػػرد ي رب ػػػػػػد ايلػػػػػػرامج اي ػػػػػػ    الشقػػػػػػا ايطةلػػػػػػد رخ ر ػػػػػػًا لشػػػػػػد اي طػػػػػػررات ايحا ػػػػػػةد  ػػػػػػ  
رسػػػػػػػػػائؿ اىبػػػػػػػػػالـ مػػػػػػػػػف ا   ػػػػػػػػػار اي  ػػػػػػػػػرات ايف ػػػػػػػػػائ د را   ر  ػػػػػػػػػت رايمرلػػػػػػػػػا التل رايذمل ػػػػػػػػػر رات ايخا ػػػػػػػػػد 

 الػػػػد ا اػػػػؿ بةػػػػل اػػػػذ  )ايمحمػػػػرؿ( راي ػػػػ  أ ػػػػلحت  ػػػػ  م  ػػػػارؿ أ ةػػػػب ايطةلػػػػدل أ ػػػػؼ إيػػػػل ذيػػػػؾ   ػػػػاب ر 
ذػػػػػؿ ذيػػػػػؾ أدس إيػػػػػل ا   ػػػػػار ايشد ػػػػػد مػػػػػف ايسػػػػػةرذ ات ايش  فػػػػػد يػػػػػدس ايطةلػػػػػد رخ ر ػػػػػًا  ػػػػػ  اػػػػػذ   لايرسػػػػػائؿ

(ل رلػػػػػا حراؼ 3.85) مابػػػػػد اير ػػػػػاؽ(  ػػػػػ  ايمر لػػػػػد ايثا  ػػػػػدل لم رسػػػػػط حسػػػػػال  ) ر ػػػػػا ت  ايمرحةػػػػػد ايشمر ػػػػػد.
ف ر قػػػػػػد  ظػػػػػػر ايلاحثػػػػػػد (ل راػػػػػػذا  شػػػػػػرد مػػػػػػ%77( ردر ػػػػػػد مرا  ػػػػػػد مر فشػػػػػػدل ررزف  سػػػػػػل  )0.05مش ػػػػػػار  )

مػػػػف ح ا ػػػػ ل راػػػػر  اً إيػػػػل أف ايطايػػػػب ال  سػػػػ ط ع أف  شػػػػ ش لمشػػػػزؿ بػػػػف ر ا ػػػػ ل  ػػػػايمرااؽ  ش لػػػػر ر ا ػػػػ   ػػػػز 
   ػػػػػار ابػػػػػف ذا ػػػػػ  مػػػػػف خاليقػػػػػـل ربػػػػػدـ ر ػػػػػرد  مابػػػػػد اير ػػػػػاؽ حسػػػػػ د ايسػػػػػةرؾل  ػػػػػؤد  إيػػػػػل  يةلحػػػػػث سػػػػػشل 

 ايخال ات ل  قـل رلاي اي  ا   ار مظاار ايشدرا  د رايش ؼ. 
(ل 3.77شرامػػػػػػػػػؿ ا سػػػػػػػػػر د(  ػػػػػػػػػ  ايمر لػػػػػػػػػد ايثايثػػػػػػػػػدل ح ػػػػػػػػػث لةػػػػػػػػػة ايم رسػػػػػػػػػط ايحسػػػػػػػػػال  )ر ػػػػػػػػػا ت )اي

(. ر ر ػػػػػػػع ايلاحثػػػػػػػد ذيػػػػػػػؾ %75.38( ردر ػػػػػػػد مرا  ػػػػػػػد مر فشػػػػػػػدل ررزف  سػػػػػػػل  )0.09رلػػػػػػػا حراؼ مش ػػػػػػػار  )
إيػػػػػل أف  خةػػػػػ  لشػػػػػض أري ػػػػػا  ا مػػػػػرر بػػػػػف مسػػػػػؤري ا قـل ربػػػػػدـ مرا لػػػػػد أل ػػػػػائقـ ممػػػػػا  ز ػػػػػد مػػػػػف سػػػػػةرذ ات 

  ػػػػػدل ذػػػػػذيؾ م ػػػػػؿ ايطةلػػػػػد  ػػػػػ  اػػػػػذ  ايمرحةػػػػػد )مرحةػػػػػد ايمراا ػػػػػد( إيػػػػػل  ذػػػػػر ف بػػػػػايـ ايطةلػػػػػد ايخاطئػػػػػد رايشدرا
سػػػػػراـ. ر ػػػػػا   ػػػػػ  ايمر لػػػػػد ا خ ػػػػػرة )ايشرامػػػػػؿ ايمدرسػػػػػ د(ل ح ػػػػػث لةػػػػػة ايم رسػػػػػط أبػػػػػف  اً خػػػػػاص لقػػػػػـ لش ػػػػػد

(ل  ر ػػػػػػػػع ايلاحثػػػػػػػػد ذيػػػػػػػػؾ إيػػػػػػػػل أف 62.58(ل ردر ػػػػػػػػد مرا  ػػػػػػػػد م رسػػػػػػػػطدل ررزف  سػػػػػػػػل  )3.13ايحسػػػػػػػػال  )
لر ػػػػد ايثا  ػػػػد لشػػػػد ا سػػػػرة اي ػػػػ   سػػػػقـ  ػػػػ   رل ػػػػد ا   ػػػػاؿ ر   ػػػػ    قػػػػا ايطةلػػػػدل ايمدرسػػػػد اػػػػ  ايمؤسسػػػػد اي ر 

  ػػػػػرة مقمػػػػػد  ػػػػػ  ح ػػػػػا قـ اي رم ػػػػػدل ريذػػػػػف بةػػػػػل مػػػػػا  لػػػػػدر أف ايمدرسػػػػػ ف مػػػػػا زايػػػػػرا  مارسػػػػػرف أ ػػػػػراع ايش ػػػػػاب 
ف ر ايفػػػػػػررؽ ايفرد ػػػػػػد ل ػػػػػػ قـ  ػػػػػػ  اي شامػػػػػػؿل رمػػػػػػازاؿ ايمدرسػػػػػػ فايمخ ةفػػػػػػد بةػػػػػػل ايطةلػػػػػػد ر سػػػػػػ فزر قـ رال  رابػػػػػػر 

ر ػػػػرس ايلاحثػػػػد أف اػػػػذ  اي    ػػػػد  ر ف بةػػػػل  ػػػػلط  ػػػػفر قـ لطر  ػػػػد اي فابػػػػؿ ايم ػػػػ رؾ مػػػػع ايطةلػػػػد.  ػػػػر  ػػػػاد
 لػػػدر م ط  ػػػػد رم ف ػػػد مػػػػع مػػػا ررد  ػػػػ  اىطػػػار اي ظػػػػر ل رمػػػػا   ػػػ ر إي ػػػػ  را ػػػع ايح ػػػػاة أ  ػػػًال ح ػػػػث يرسػػػػائؿ 

 اىبالـ   ث ر ذل ر بةل   رح ا حداث.
سػػػػػػات ايسػػػػػػال د ر ػػػػػػد  شػػػػػػدد ايشرامػػػػػػؿ ايمؤد ػػػػػػد يةش ػػػػػػؼ رب ػػػػػػد م ار ػػػػػػد   ػػػػػػائج ايدراسػػػػػػد ايحاي ػػػػػػد مػػػػػػع ايدرا     

(ل 1993ايمدرسػػػػػػػ   ػػػػػػػ  ذػػػػػػػؿ مػػػػػػػف ايدراسػػػػػػػات اآل  ػػػػػػػد: )اي مش ػػػػػػػد ا م رذ ػػػػػػػد ية ػػػػػػػحد اي فسػػػػػػػ د لرا ػػػػػػػ طفل 
(ل 2002(ل )ايشػػػػػػػػػػػا زل 2005(ل )  اليػػػػػػػػػػػ ل 2007(ل )ايل مػػػػػػػػػػػ ل 2008)اي  ػػػػػػػػػػػربل (ل 2010)ايػػػػػػػػػػػدربافل 
يذػػػػػػػػف ر ػػػػػػػػرد اي ػػػػػػػػل  لػػػػػػػػ ف ايدراسػػػػػػػػد ايحاي ػػػػػػػػد ر ػػػػػػػػد ا ف ػػػػػػػػت ايدراسػػػػػػػػد ايحاي ػػػػػػػػد مشقػػػػػػػػال  (ل2004)ايل ػػػػػػػػر ل  

رايدراسػػػػػات ايسػػػػػػال د ال   فػػػػػ  اخ ال قػػػػػػا بػػػػػف سػػػػػػال ا قا  ػػػػػ  أذثػػػػػػر ايشرامػػػػػؿ ايمؤد ػػػػػػد ي ف ػػػػػ  ظػػػػػػاارة ايش ػػػػػػؼ 
 .اذ  ايدراسدايمدرس   راي   ا  رسائؿ اىبالـ    
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بةػػػػػل اي حػػػػػر ايملػػػػػ ف  ػػػػػ  ية ح ػػػػػؽ مػػػػػف اػػػػػذا ايسػػػػػؤاؿ اسػػػػػ خدـ  حة ػػػػػؿ اال حػػػػػدار ايم شػػػػػدد رذا ػػػػػت اي  ػػػػػائج     

 (. 46اي درؿ )
 

 
 

  طبٌت، عٌٕ اٌّلهٍخ، ٔٛع اٌّلهٍخ(ا٢ر١خ )اٌّؾبفظخ، عٌٕ اٌ  أؾلاه اٌّزغ١واد اٌَّزمٍخرؾ١ًٍ رجب٠ٓ  (:46) علٚي

 ٚاٌّزغ١و اٌزبثغ ٔٛع اٌؼٕف اٌّلهٍٟ

 Fَِزٜٛ كالٌخ  اٌّؾَٛثخ Fل١ّخ  ِزٍٜٛ اٌّوثؼبد ِغّٛع اٌّوثؼبد كهعبد اٌؾو٠خ اٌّٖله

 1730.850 5 8654.249 االٔؾلاه

 145.390 246 35765.830 اٌقطأ 0.000 11.905

  251 44420.079 اٌىٍٟ

       3.11( = 246، 5ٚكهعبد ؽو٠خ ) )0.01( اٌغل١ٌٚخ ػٕل َِزٜٛ اٌلالٌخ )F،  ل١ّخ )0.01ٌخ إؽٖبئ١خ ػٕل َِزٜٛ اٌلالٌخ * ماد كال*

دايػػػػػػد إح ػػػػػػائ ًا إذ لةغػػػػػػت اي  مػػػػػػد االح ماي ػػػػػػد ( F  مػػػػػػد ) أف  لػػػػػػ  ف  اي ػػػػػػدرؿ ايسػػػػػػالؽ مػػػػػػف مشط ػػػػػػات       
أف ايم غ ػػػػػػػػرات ايمسػػػػػػػػ  ةد اآل  ػػػػػػػػد راػػػػػػػػذا  ش ػػػػػػػػ   ل(0.05)مسػػػػػػػػ رس ايداليػػػػػػػػد أ ػػػػػػػػغر مػػػػػػػػف راػػػػػػػػ  ( 0.000)
( يقػػػػا  ػػػػ ث ر  ػػػػ س ايمػػػػدرسل  ػػػػ س ايمدرسػػػػدل ايمؤاػػػػؿ ايشةمػػػػ  راي رلػػػػر ل ايخلػػػػرة  ػػػػ  اي ػػػػدر سل ايمحا ظػػػػد)

  .بةل  داؿ بةل ايم غ ر اي الع  رع ايش ؼ ايمدرس 
ري حد ػػػػػد إسػػػػػقاـ ذػػػػػؿ م غ ػػػػػر مػػػػػف ايم غ ػػػػػرات ايمسػػػػػ  ةد )ايمحا ظػػػػػدل  ػػػػػ س ايطايػػػػػبل  ػػػػػ س ايمدرسػػػػػدل      
 (.47)م غ ر مف ايم غ رات ذما ار مر      اي درؿ ( يذؿ tايمدرسد(ل  حسب   ـ ) رع 

 
 

 ((B   ٚ Beta ٚt ل١ُ(: 47علٚي )

)ايخلػػػػرة  ػػػػ  يةم غ ػػػػرات اآل  ػػػػد دايػػػػد إح ػػػػائ ًا ر   (t) الحػػػػظ أف  ػػػػ ـ (   لػػػػ ف 47مػػػػف  ػػػػرا ة اي ػػػػدرؿ )    
ل راػػػػػػػػذا  ش ػػػػػػػػ  أف اػػػػػػػػذ  ايم غ ػػػػػػػػرات  سػػػػػػػػقـ إسػػػػػػػػقامًا دااًل إح ػػػػػػػػائ ًا  ػػػػػػػػ   لػػػػػػػػا ف اي ػػػػػػػػدر سل ايمحا ظػػػػػػػػد(

  ايم غ ر اي الع رار  رع ايش ؼ ايمدرس .
 لاآل  ػػػػد ) ػػػػ س ايمػػػػدرسل  ػػػػ س ايمدرسػػػػدل ايمؤاػػػػؿ ايشةمػػػػ  راي رلػػػػر ( ػػػػ  حػػػػ ف اسػػػػ لشدت ايم غ ػػػػرات      

 ذ  ايم غ رات بةل  رع ايش ؼ ايمدرس .أ  ال  ر د أثر يق

 َِزٜٛ اٌلالٌخ اٌّؾَٛثخ tل١ّخ  Beta اٌقطأ اٌّؼ١بهٞ B اٌّزغ١و اٌَّزمً

 0.000 15.950  4.877 77.782 اٌضبثذ

 0.102 1.641- 0.097- 1.622 2.662- عٌٕ اٌّلهً

 0.482 0.705- 0.043- 1.014 0.715- عٌٕ اٌّلهٍخ

 0.379 0.881 0.053 0.998 0.879 اٌّؤً٘ اٌؼٍّٟ ٚاٌزوثٛٞ

 0.000 4.965 0.288 0.954 4.738 اٌقجوح فٟ اٌزله٠ٌ

 0.000 4.412- 0.281- 1.692 7.463- اٌّؾبفظخ



 
145 
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 الثانوية وفقاا ل م غيرات اآل ية:  المحافظة  جنس الطالب  جنس المدرسة  نوع المدرسة ؟

بةػػل اي حػػر ايملػػ ف  ػػ  اي ػػدرؿ  ػػت اي  ػػائج ية ح ػػؽ مػػف اػػذا ايسػػؤاؿ اسػػ خدـ  حة ػػؿ اال حػػدار ايم شػػدد رذا    
(48 .) 

 

  ا٢ر١خ )اٌّؾبفظخ، عٌٕ اٌطبٌت، عٌٕ اٌّلهٍخ، ٔٛع اٌّلهٍخ(  أؾلاه اٌّزغ١واد اٌَّزمٍخرؾ١ًٍ رجب٠ٓ   :48  جدوؿ

 ٚاٌّزغ١و اٌزبثغ ػٛاًِ اٌؼٕف اٌّلهٍٟ
 Fَزٜٛ كالٌخ ِ اٌّؾَٛثخ Fل١ّخ  ِزٍٜٛ اٌّوثؼبد ِغّٛع اٌّوثؼبد كهعبد اٌؾو٠خ اٌّٖله

 2852.850 5 14264.252 االٔؾلاه
4.296 

 

0.001 

 
 664.100 246 163368.637 اٌقطأ

  251 177632.889 اٌىٍٟ

 3.11  = 246  5ودرجات حرية   )0.01  الجدولية عند مس و  الدللة  F   قيمة  0.01* ذات دللة إحصائية عند مس و  الدللة *

دايػػػػػػد إح ػػػػػائ ًا إذ لةغػػػػػػت اي  مػػػػػد االح ماي ػػػػػػد ( F  مػػػػػد ) أف  لػػػػػػ  ف  ايسػػػػػالؽ  اي ػػػػػػدرؿ رمػػػػػف مشط ػػػػػات      
راػػػػػػػػذا  ش ػػػػػػػػ  أف ايم غ ػػػػػػػػرات ايمسػػػػػػػػ  ةد اآل  ػػػػػػػػد  ل(0.05)مسػػػػػػػػ رس ايداليػػػػػػػػد أ ػػػػػػػػغر مػػػػػػػػف راػػػػػػػػ  ( 0.000)

يقػػػػا  ػػػػ ث ر  ) ػػػػ س ايمػػػػدرسل  ػػػػ س ايمدرسػػػػدل ايمؤاػػػػؿ ايشةمػػػػ  راي رلػػػػر ل ايخلػػػػرة  ػػػػ  اي ػػػػدر سل ايمحا ظػػػػد(
ري حد ػػػػػد إسػػػػػقاـ ذػػػػػؿ م غ ػػػػػر مػػػػػف ايم غ ػػػػػرات  .غ ػػػػػر اي ػػػػػالع برامػػػػػؿ ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ بةػػػػػل  داؿ بةػػػػػل ايم 

ايمسػػػػػ  ةد ) ػػػػػ س ايمػػػػػدرسل  ػػػػػ س ايمدرسػػػػػدل ايمؤاػػػػػؿ ايشةمػػػػػ  راي رلػػػػػر ل ايخلػػػػػرة  ػػػػػ  اي ػػػػػدر سل ايمحا ظػػػػػدل 
 (.49)م غ ر مف ايم غ رات ذما ار مر      اي درؿ ( يذؿ t حسب   ـ )

 

 ((B   ٚ Beta ٚt ل١ُ 49علٚي )

        
)ايخلػػػػػرة  ػػػػػ  اي ػػػػػدر سل  دايػػػػػد إح ػػػػػائ ًا يم غ ػػػػػر   (t) الحػػػػػظ أف  ػػػػػ ـ ( 49مػػػػػف  ػػػػػرا ة اي ػػػػػدرؿ )      

م غ ػػػػر اي ػػػػػالع راػػػػػذا  ش ػػػػ  أف اػػػػػذ  ايم غ ػػػػر ف  سػػػػػقماف إسػػػػقامًا دااًل إح ػػػػػائ ًا  ػػػػ   لػػػػػا ف اي ايمحا ظػػػػد(ل
راػػػػػػر برامػػػػػػػؿ ايش ػػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػػ . رلمالحظػػػػػػػد  ػػػػػػػ ـ ل  ػػػػػػا يةم غ ػػػػػػػرات   لػػػػػػػ ف أف   مػػػػػػػد ل  ػػػػػػػا يةخلػػػػػػػرة  ػػػػػػػ  
اي ػػػػدر س أذلػػػػر مػػػػف   مػػػػد ل  ػػػػا يةم غ ػػػػرات ا خػػػػرسل راػػػػذا  ش ػػػػ  أف  ػػػػرع ايمدرسػػػػد أذثػػػػر  ػػػػ ث رًا بةػػػػل  ػػػػرع 

 ايش ؼ ايمدرس  مف ايمحا ظد. 
لحسػػب  ل درسل  ػػ س ايمدرسػػدل ايمؤاػػؿ ايشةمػػ  راي رلػػر (م غ ػػرات اآل  ػػد ) ػػ س ايمػػ ػػ  حػػ ف اسػػ لشدت      

 إ الات أ راد ب  د ايدراسد مف مدرس  ايمرحةد ايثا ر د. 

 َِزٜٛ اٌلالٌخ اٌّؾَٛثخ tل١ّخ  Beta اٌقطأ اٌّؼ١بهٞ B و اٌَّزمًاٌّزغ١

 0.000 19.482  10.732 209.090 اٌضبثذ

 0.192 1.308- 0.083- 3.472 4.541- عٌٕ اٌّلهً

 0.290 1.06 0.069 2.167 2.297 عٌٕ اٌّلهٍخ

 0.701 0.384- 0.025- 2.172 0.834- اٌّؤً٘ اٌؼٍّٟ ٚاٌزوثٛٞ

 0.001 3.392- 0.215- 2.083 7.066- زله٠ٌاٌقجوح فٟ اٌ

 0.011 2.55- 0.174- 3.614 9.216- اٌّؾبفظخ
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 ثانياا: ن ائج الفرضيات:
ف  درجة  م وسطات إجابات أفراد عينة الدراسة بيف وجد فروؽ ذات دللة إحصائية  . ل1

ب. جػنس المػدرس ت.  المحافظػة أ.  ل م غيػرات اآل يػة وفقػاا ان شار ظاىرة الينؼ المدرس  
 جنس المدرسة  ث. المؤىؿ الي م  وال ربوي ل مدرس ج. الخبرة ف  ال دريس .

 :المحافظة أ.
يإ الػػػػػد بػػػػػف ايسػػػػػؤاؿ رمػػػػػف أ ػػػػػؿ اي ح ػػػػػؽ مػػػػػف  ػػػػػحد ايفر ػػػػػ د اي ػػػػػ  ر ػػػػػشت يػػػػػ ل  ػػػػػـ اسػػػػػ خداـ 

  در ػػػػػد ا   ػػػػار ظػػػػػاارة يةذ ػػػػؼ بػػػػػف داليػػػػد ايفػػػػػررؽ  ػػػػ ليةم ار ػػػػات ايث ائ ػػػػػد (t-test)االخ لػػػػار اىح ػػػػػائ  
ب  ػػػػػػد ايدراسػػػػػػد مػػػػػػف أ ػػػػػػراد م رسػػػػػػطات إ الػػػػػػات  لػػػػػػ فايش ػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػ   ػػػػػػ  محػػػػػػا ظ   دم ػػػػػػؽ رايالذ  ػػػػػػد 

 اآل   اذ  اي  ائج:( 50)مدرس  ايمرحةد ايثا ر د    ايمحا ظ  فل ر ةخص اي درؿ 
 
 

 مفعينة الدراسة   دإلجابات أفرا  ومس و  دللة الفروؽ t الم وسط الحساب  وقيمة اخ بار  : 50  جدوؿ
  250المحافظة عند  درجة الحرية =  بياا لم غير ان شار ظاىرة الينؼ المدرس  حوؿ درجة المرح ة الثانوية   مدرس 

 اٌّغبي
ٚفك ِزغ١و  اٌؼ١ٕخ

 اٌّؾبفظخ

اٌّزٍٜٛ 

 اٌؾَبثٟ

االٔؾواف 

 اٌّؼ١بهٞ

( (t 

 اٌّؾَٛثخ

ل١ّخ 

 (pاالؽزّبي)

 َِزٜٛ %(95ِغبي اٌضمخ)

 أػٍٝ أكٔٝ اٌلالٌخ

 اٌؼٕف اٌغَلٞ
 4.539 20.23 124 كِْك

 غ١و كاي 1.558 0.778- 0.511 6580.
 4.864 19.84 128 اٌالمل١خ

 اٌؼٕف اٌٍفظٟ
 4.319 16.35 124 كِْك

4.805 0.000 1.532 3.661 
 كاي

 4.259 13.75 128 اٌالمل١خ 0.01ػٕل 

 اٌؼٕف اٌوِيٞ
 6.295 25.69 124 كِْك

3.523 0.001 1.177 4.162 
 كاي

 5.729 23.02 128 اٌالمل١خ 0.01ػٕل 

اٌؼٕف ٙل 

 اٌّّزٍىبد

 2.404 5.50 124 كِْك
3.11 0.002 .3120 1.391 

 كاي

 1.922 4.65 128 اٌالمل١خ 0.01ػٕل 

 اٌؼٕف اٌغَٕٟ
 2.506 9.69 124 كِْك

5.84 0.000 1.247 2.515 
 كاي

 2.605 7.81 128 اٌالمل١خ 0.01ػٕل 

 اٌّغبالد  وىً
 12.391 77.46 124 كِْك

5.264 0.000 5.251 11.528 
 كاي

 12.890 69.07 128 اٌالمل١خ 0.01ػٕل 

 1.96 ساوي  0.05  ومس و  مينوية 250  الجدولية عند درجات حرية  tقيمة  
 2.58وي  سا 0.01  ومس و  مينوية 250  الجدولية عند درجات حرية  tقيمة  

 

( أف ايفػػػػػررؽ اي ػػػػػ  0.05( مػػػػػع مسػػػػػ رس ايداليػػػػػد )p(ل رب ػػػػػد م ار ػػػػػد   مػػػػػد )50  لػػػػػ  ف مػػػػػف اي ػػػػػدرؿ )
ظقػػػػػػرت لػػػػػػ ف م رسػػػػػػط إ الػػػػػػات مدرسػػػػػػ  محا ظػػػػػػد دم ػػػػػػؽ رم رسػػػػػػط إ الػػػػػػات مدرسػػػػػػ  محا ظػػػػػػد ايالذ  ػػػػػػد 
حػػػػرؿ در ػػػػد  ف ػػػػ  ظػػػػاارة ايش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ   ػػػػ  مدارسػػػػقـ ب ػػػػد م ػػػػاؿ )ايش ػػػػؼ اي سػػػػد (ل اػػػػ    ػػػػر دايػػػػد 

(ل 0.539ايمحسػػػػػػرلد ) T(ل ذمػػػػػػا  ػػػػػػا ت   مػػػػػػد 0.05( أذلػػػػػػر مػػػػػػف )Pرار ػػػػػػدل إذ  ػػػػػػا ت   مػػػػػػد )ر  ػػػػػػر  
%(. 95( لمسػػػػػػ رس ث ػػػػػػد )250(ل مػػػػػػف ب ػػػػػػد در ػػػػػػات حر ػػػػػػد )1.96اي دري ػػػػػػد ايلايغػػػػػػد ) T مػػػػػػف راػػػػػػ  أ ػػػػػػؿ

 ػػػػػػ  حػػػػػػ ف ل  ػػػػػػت اي  ػػػػػػائج أف ايفػػػػػػررؽ ايدايػػػػػػد راي رار ػػػػػػد  ػػػػػػا ت ب ػػػػػػد م ػػػػػػاالت )ايش ػػػػػػؼ ايةفظػػػػػػ ل ايش ػػػػػػؼ 
يمم ةذػػػػػػاتل ايش ػػػػػػؼ اي  سػػػػػػ (ل ربةػػػػػل مسػػػػػػ رس ايم ػػػػػػاالت ذذػػػػػػؿل إذ  ػػػػػػا ت   مػػػػػػد ايرمػػػػػز ل ايش ػػػػػػؼ  ػػػػػػد ا
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(P( أ ػػػػػػغر مػػػػػػف )ل ذمػػػػػػا  ػػػػػػا ت   مػػػػػػد 0.05)T  ايمحسػػػػػػرلد أذلػػػػػػر مػػػػػػف   م قػػػػػػا اي دري ػػػػػػدل ب ػػػػػػد در ػػػػػػات
%(. راػػػػػػػذ  ايفػػػػػػػررؽ  ػػػػػػػا ت ي ػػػػػػػاي  مدرسػػػػػػػ  ايمرحةػػػػػػػد ايثا ر ػػػػػػػد  ػػػػػػػ  95( لمسػػػػػػػ رس ث ػػػػػػػد )250حر ػػػػػػػد )

ل د أف در ػػػػػد ا   ػػػػػار ظػػػػػاارة ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ ل م را ػػػػػدة  ػػػػػ  محا ظػػػػػد دم ػػػػػؽل ر سػػػػػ دؿ مػػػػػف اي  ػػػػػائج ايسػػػػػا
ب  ػػػػد أ ػػػػراد محا ظػػػػد دم ػػػػؽ لدر ػػػػد أبةػػػػل مػػػػف  را ػػػػداا  ػػػػ  محا ظػػػػد ايالذ  ػػػػد لحسػػػػب م رسػػػػطات إ الػػػػات 

 ايدراسد مف مدرس  ايمرحةد ايثا ر د. 
اي ػػػػػ  ر ػػػػػشت يإ الػػػػػد بػػػػػف ر  لػػػػػؿ ايفر ػػػػػ د ايلد ةػػػػػد بةػػػػػل ذيػػػػػؾ  ػػػػػر ض ايفر ػػػػػ د اي ػػػػػفر د  رل ػػػػػا ً 

  فػػػ  درجػػػة ان شػػػار 0.05وجػػػود فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائياا عنػػػد مسػػػ و  دللػػػة  بايسػػػالؽ اي ائةػػػد:  ايسػػػؤاؿ
عينػػػة الدراسػػػة مػػػف مدرسػػػ  المرح ػػػة الثانويػػػة  أفػػػراد م وسػػػطات إجابػػػات  بػػػيفظػػػاىرة الينػػػؼ المدرسػػػ  

فػػػروؽ دالػػػة عنػػػد ىػػػذا   يػػػز  لم غيػػػر المحافظػػػة باسػػػ ثناء الينػػػؼ الجسػػػدي  حيػػػث  بػػػيف عػػػدـ وجػػػود
   .المجاؿ
ب  ػػػػػػد أ ػػػػػػراد ( إيػػػػػػل ايفػػػػػررؽ در ػػػػػػد ا   ػػػػػػار ظػػػػػاارة ايش ػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػ  ى الػػػػػات 11  ػػػػػ ر اي ػػػػػػذؿ )ر 

 ايمرحةد ايثا ر د  لشًا يم غ ر ايمحا ظد. مدرس ايدراسد مف 
 

 
 

بػػػػدـ ر ػػػػرد دراسػػػػد سػػػػال د مماثةػػػػد   الحػػػػظرب ػػػػد م ار ػػػػد   ػػػػائج ايدراسػػػػد ايحاي ػػػػد مػػػػع ايدراسػػػػات ايسػػػػال دل 
 دل ا مر ايذ   حرؿ درف م ار د   ائ قا ل  ائج دراسات أخرس. م مرف اذ  ايدراس مفأر  ر لد 
 المدرس:جنس  ب. 

يإ الػػػػػد بػػػػػف ايسػػػػػؤاؿ رمػػػػػف أ ػػػػػؿ اي ح ػػػػػؽ مػػػػػف  ػػػػػحد ايفر ػػػػػ د اي ػػػػػ  ر ػػػػػشت يػػػػػ ل  ػػػػػـ اسػػػػػ خداـ 
يةم ار ػػػػػات ايث ائ ػػػػدل يةذ ػػػػؼ بػػػػػف داليػػػػد ايفػػػػررؽ لػػػػػ ف ايػػػػذذرر راى ػػػػاث مػػػػػف  (t-test)االخ لػػػػار اىح ػػػػائ  
ر ػػػػػا ت اي  ػػػػػائج  ا ر ػػػػػد حػػػػػرؿ در ػػػػػد ا   ػػػػػار ظػػػػػاارة ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ   ػػػػػ  مدارسػػػػػقـمدرسػػػػػ  ايمرحةػػػػػد ايث

 . (51)بةل اي حر ايمدرج    اي درؿ 
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 مف  ومس و  دللة الفروؽ إلجابات عينة الدراسة t الم وسط الحساب  وقيمة اخ بار  : 51  جدوؿ
  250عند  درجة الحرية =  المدرسجنس  غير  بياا لمان شار ظاىرة الينؼ المدرس  حوؿ درجة المرح ة الثانوية  مدرس 

 اٌّغبي
ٚفك ِزغ١و  اٌؼ١ٕخ

 اٌغٌٕ

اٌّزٍٜٛ 

 اٌؾَبثٟ

االٔؾواف 

 اٌّؼ١بهٞ

( (t 

 اٌّؾَٛثخ

ل١ّخ 

 (pاالؽزّبي)

 َِزٜٛ %(95ِغبي اٌضمخ)

 أػٍٝ أكٔٝ اٌلالٌخ

 اٌؼٕف اٌغَلٞ
 5.09 20.25 95 موو

 غ١و كاي 1.553 0.857- 5700. 5690.
 4.46 19.90 157 أٔضٝ

 اٌؼٕف اٌٍفظٟ
 4.50 16.51 95 موو

4.212 .0000 1.263 3.480 
 كاي

 4.23 14.13 157 أٔضٝ 0.01ػٕل 

 اٌؼٕف اٌوِيٞ
 6.73 25.33 95 موو

2.014 .0450 .0350 3.165 
 كاي

 5.71 23.73 157 أٔضٝ 0.05ػٕل 

اٌؼٕف ٙل 

 اٌّّزٍىبد

 2.28 5.24 95 موو
 غ١و كاي 8460. 0.285- 3300. 9760.

 2.17 4.96 157 أٔضٝ

 اٌؼٕف اٌغَٕٟ
 2.83 8.87 95 موو

 غ١و كاي 9150. 0.480- 5390. 6150.
 2.66 8.66 157 أٔضٝ

 اٌّغبالد وىً
 13.57 76.20 95 موو

2.825 .0050 1.459 8.177 
 كاي

 12.85 71.38 157 أٔضٝ 0.01ػٕل 

 1.96رَبٚٞ  0.05( َِٚزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ 250خ ػٕل كهعبد ؽو٠خ )( اٌغلt١ٌٚل١ّخ )

 2.58رَبٚٞ  0.01( َِٚزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ 250( اٌغل١ٌٚخ ػٕل كهعبد ؽو٠خ )tل١ّخ )
 

( 0.05( مػػػػػع مسػػػػػ رس ايداليػػػػػد )pب ػػػػػد م ار ػػػػػد   مػػػػػد ) رمػػػػػف خػػػػػالؿ  ػػػػػرا ة اي ػػػػػدرؿ ايسػػػػػالؽ   لػػػػػ ف أ ػػػػػ :    
مرحةػػػػػػػد ايثا ر ػػػػػػػد ايػػػػػػػذذرر رم رسػػػػػػػط إ الػػػػػػػات يفػػػػػػػررؽ اي ػػػػػػػ  ظقػػػػػػػرت لػػػػػػػ ف م رسػػػػػػػط إ الػػػػػػػات مدرسػػػػػػػ  ايا أف

مدرسػػػػػػػ  ايمرحةػػػػػػػد ايثا ر ػػػػػػػد اى ػػػػػػػاث حػػػػػػػرؿ در ػػػػػػػد ا   ػػػػػػػار ظػػػػػػػاارة ايش ػػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػػ   ػػػػػػػ  مدارسػػػػػػػقـ ب ػػػػػػػد 
م ػػػػاالت )ايش ػػػػؼ اي سػػػػد ل ايش ػػػػؼ  ػػػػػد ايمم ةذػػػػاتل ايش ػػػػؼ اي  سػػػػ (ل اػػػػػ    ػػػػر دايػػػػد ر  ػػػػر  رار ػػػػػدل 

أ ػػػػػػؿ مػػػػػػف   م قػػػػػػا اي دري ػػػػػػدل  ايمحسػػػػػػرلد T(ل ذمػػػػػػا  ػػػػػػا ت   مػػػػػػد 0.05( أذلػػػػػػر مػػػػػػف )Pإذ  ػػػػػػا ت   مػػػػػػد )
 %(. 95( لمس رس ث د )250ب د در ات حر د )

(  ػػػػػػػ  0.01ل 0.05 ػػػػػػػ  حػػػػػػػ ف ل  ػػػػػػػت اي  ػػػػػػػائج أف ايفػػػػػػػررؽ دايػػػػػػػد ر رار ػػػػػػػد ب ػػػػػػػد مسػػػػػػػ ر   داليػػػػػػػد )
(ل ذمػػػػا 0.05أ ػػػػغر مػػػػف )( Pإذ  ػػػػا ت   مػػػػد )م ػػػػاؿ ايش ػػػػؼ ايةفظػػػػ ل ربةػػػػل مسػػػػ رس ايم ػػػػاالت ذذػػػػؿل 

لمسػػػػػػػ رس ث ػػػػػػػد  (250 قػػػػػػػا اي دري ػػػػػػػدل ب ػػػػػػػد در ػػػػػػػات حر ػػػػػػػد )ايمحسػػػػػػػرلد أذلػػػػػػػر مػػػػػػػف   م (t) ػػػػػػػا ت   مػػػػػػػد 
 ػػػػػػػ  م ػػػػػػػػاؿ )ايش ػػػػػػػػؼ  0.05 لػػػػػػػػ ف ر ػػػػػػػرد  ػػػػػػػػررؽ دايػػػػػػػد ر رار ػػػػػػػػد ب ػػػػػػػػد مسػػػػػػػ رس داليػػػػػػػػد  . ذمػػػػػػػا %(95)

ل ر سػػػػػ دؿ مػػػػػف اي  ػػػػػائج ايسػػػػػال د مدرسػػػػػ  ايمرحةػػػػػد ايثا ر ػػػػػد ايػػػػػذذررايرمػػػػػز (ل راػػػػػذ  ايفػػػػػررؽ  ػػػػػا ت ي ػػػػػاي  
دس ايػػػػػػذذرر لدر ػػػػػػد أبةػػػػػػل مػػػػػػف  را ػػػػػػداا يػػػػػػدس در ػػػػػػد ا   ػػػػػػار ظػػػػػػاارة ايش ػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػ ل م را ػػػػػػدة يػػػػػػأف 

  ب  د ايدراسد مف مدرس  ايمرحةد ايثا ر د.أ راد اى اث لحسب م رسطات إ الات 
اي ػػػػػ  ر ػػػػػشت يإ الػػػػػد بػػػػػف ر  لػػػػػؿ ايفر ػػػػػ د ايلد ةػػػػػد رل ػػػػػا  بةػػػػػل ذيػػػػػؾ  ػػػػػر ض ايفر ػػػػػ د اي ػػػػػفر د 

درجػػػة ان شػػػار   فػػػ  0.05وجػػػود فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائياا عنػػػد مسػػػ و  دللػػػة  ب ايسػػػؤاؿ ايسػػػالؽ اي ائةػػػد:
عينػػػة الدراسػػػة مػػػف مدرسػػػ  المرح ػػػة الثانويػػػة  أفػػػراد م وسػػػطات إجابػػػات  بػػػيف ظػػػاىرة الينػػػؼ المدرسػػػ 

حيػػػث  يػػػز  لم غيػػػر جػػػنس المػػػدرس باسػػػ ثناء الينػػػؼ  الجسػػػدي  الجنسػػػ   والينػػػؼ ضػػػد المم   ػػػات   
  المجالت. هفروؽ دالة عند ىذ  بيف عدـ وجود
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ب  ػػػػػػد أ ػػػػػػراد ر ػػػػػػد ا   ػػػػػػار ظػػػػػاارة ايش ػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػ  ى الػػػػػات ( إيػػػػػػل ايفػػػػػررؽ د12ر  ػػػػػ ر اي ػػػػػػذؿ )
 .اي  سايمرحةد ايثا ر د  لشًا يم غ ر  مدرس ايدراسد مف 

 

 
 

ر ر ػػػػػع ايلاحثػػػػػد اػػػػػذ  اي    ػػػػػد إيػػػػػل أف سػػػػػةرؾ ايػػػػػذذرر  ػػػػػد  سػػػػػ ث ر ايمشةمػػػػػ ف أر ايػػػػػزمال  السػػػػػ خداـ 
ؾ ايشػػػػػادات راي  اي ػػػػػد أ مػػػػػاط مػػػػػف ايش ػػػػػؼل ل  مػػػػػا    ػػػػػؼ اى ػػػػػاث بػػػػػادة لايقػػػػػدر  ح ػػػػػث   ػػػػػ شقـ بةػػػػػل ذيػػػػػ

داخػػػػػػػؿ ايم  مػػػػػػػع ممػػػػػػػا   ةػػػػػػػؿ مػػػػػػػف  شر ػػػػػػػقـ راسػػػػػػػ خدامقف   مػػػػػػػاط مػػػػػػػف ايش ػػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػػ . ل  مػػػػػػػا  ؤذػػػػػػػد 
ف ذذػػػػررًا را  اثػػػػًا بةػػػػل ظػػػػاارة ا   ػػػػار ايش ػػػػؼ اي سػػػػد ل راي  سػػػػ  رايش ػػػػؼ  ػػػػد ايمم ةذػػػػات لػػػػ فس ر ايمدرسػػػػ
 ؼ داخػػػػؿ ايمدرسػػػػد. را ػػػػد ايمدرسػػػػ ف رايمدرسػػػػات  حػػػػت  فػػػػس ايظػػػػرر إيػػػػل ايلاحثػػػػد ذيػػػػؾ   شػػػػزرر  .ايمسػػػػ رس

ل رمػػػػػا   ػػػػػاحلقا مػػػػػف ب ػػػػػؼ ايم  مػػػػػع ايسػػػػػرر  حػػػػػداث اي ػػػػػ   مػػػػػر لقػػػػػالاى ػػػػػا د إيػػػػػل مػػػػػا سػػػػػلؽل  ػػػػػلف ا 
ؤثر سػػػػػػةلًا بةػػػػػػػل سػػػػػػةرؾ ايطةلػػػػػػػد  )ايػػػػػػذذرر(    ػػػػػػػلحرف أذثػػػػػػر ب فػػػػػػػًا مػػػػػػػف  ػػػػػػػرمظػػػػػػاارات را ػػػػػػػ لاذاتل  ػػػػػػد 

  اى اث.
ف ايدراسػػػػػػد ايحاي ػػػػػػد أ ايلاحثػػػػػػد  ػػػػػػد رب ػػػػػػد م ار ػػػػػػد   ػػػػػػائج ايدراسػػػػػػد ايحاي ػػػػػػد مػػػػػػع ايدراسػػػػػػات ايسػػػػػػال دل 

(ل 2010(ل )ايػػػػػػػدربافل 2006(ل )ل ق ػػػػػػػررال Baldryل 2003ا ف ػػػػػػػت مػػػػػػػع  ذػػػػػػػؿ مػػػػػػػف ايدراسػػػػػػػات اآل  ػػػػػػػد: )
ح ػػػػػػػػػػػث  (ل2002(ل )ايشػػػػػػػػػػػا زل 2003)اي  ػػػػػػػػػػػما  ل (ل2006)ايم ةػػػػػػػػػػػس ا بةػػػػػػػػػػػل يألمرمػػػػػػػػػػػد رايطفريػػػػػػػػػػػدل 

ايػػػػذذرر  اى ػػػػاث رأفمػػػػف    ػػػػار ايش ػػػػؼ مػػػػف ر قػػػػد  ظػػػػر ايػػػػذذرر أذثػػػػر اأظقػػػػرت أ ةػػػػب ايدراسػػػػات ايسػػػػال د 
 أذثر  ر قًا الس خداـ ايش ؼ مف اى اث.

 :جنس المدرسة ت.  
ب  ػػد ايدراسػػد مػػف مدرسػػ  ايمرحةػػد ايثا ر ػػدل ردالي قػػا  ػػ  در ػػد أ ػػراد يةذ ػػؼ بػػف ايفػػررؽ لػػ ف إ الػػات 

 ػ  ايمػدارس ايثا ر ػد  ػ  محػا ظ   دم ػؽ رايالذ  ػد  لشػًا يم غ ػر  ػ س  ال   ار ظاارة ايش ؼ ايمدرسػ   د راـ 
درسد )ل  فل ل اتل مخ ةطد(ل  ـ حساب ايم رسطات ايحسػال د راال حرا ػات ايمش ار ػدل ر ظقػر اي ػدرؿ اآل ػ  ايم
 (     د اذا ايحساب.52)



 
150 

 

مدرس   : الم وسط الحساب  والنحراؼ الميياري والخطث الميياري إلجابات أفراد عينة الدراسة مف 52جدوؿ   
 المدرسة جنس بياا لم غير الينؼ المدرس   ان شار ظاىرةحوؿ درجة المرح ة الثانوية 

 

 

 
 
 

  لػػػػػػ ف مػػػػػػف اي ػػػػػػدرؿ ايسػػػػػػالؽ مػػػػػػف خػػػػػػالؿ ايم رسػػػػػػطات ايسػػػػػػال د يػػػػػػدر ات إ الػػػػػػات مدرسػػػػػػ  ايمرحةػػػػػػد 
ًا يم غ ػػػػػػر ايثا ر ػػػػػػد  ػػػػػػ  محػػػػػػا ظ   دم ػػػػػػؽ رايالذ  ػػػػػػد حػػػػػػرؿ در ػػػػػػد ا   ػػػػػػار ظػػػػػػاارة  ايش ػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػ   لشػػػػػػ

 ػػػػ س ايمدرسػػػػد بػػػػدـ ر ػػػػرد  رر ػػػػًا ظاار ػػػػد  ػػػػ  در ػػػػات مدرسػػػػ  ايمرحةػػػػد ايثا ر ػػػػد حسػػػػب  ػػػػ س ايمدرسػػػػد 
ايش ػػػػػػؼ  ػػػػػػد ايمم ةذػػػػػػاتل ايش ػػػػػػؼ ل ايش ػػػػػػؼ ايرمػػػػػػز  لايش ػػػػػػؼ ايةفظػػػػػػ  لايش ػػػػػػؼ اي سػػػػػػد ب ػػػػػػد م ػػػػػػاالت )

(. رر ػػػػػػرد  رر ػػػػػػًا ظاار ػػػػػػد  ػػػػػػ  در ػػػػػػات مدرسػػػػػػ  ايمرحةػػػػػػد ايثا ر ػػػػػػد حسػػػػػػب  ػػػػػػ س ايمدرسػػػػػػد ب ػػػػػػد اي  سػػػػػػ 
ل (ANOVA)اسػػػػػ سخدـ  حة ػػػػػؿ اي لػػػػػا ف ا حػػػػػاد  اي ا ػػػػػب م ػػػػػاالت ذذػػػػػؿل رالخ لػػػػػار داليػػػػػد اػػػػػذ  ايفػػػػػررؽ اي

 (.53ر ا ت اي  ائج ذما ار مر      اي درؿ )
 
 
 

 ٌّغبيا
عٌٕ 

 اٌّلهٍخ
 اٌؼ١ٕخ

اٌّزٍٜٛ 

 اٌؾَبثٟ

االٔؾواف 

 اٌّؼ١بهٞ

اٌقطأ 

 اٌّؼ١بهٞ

اٌم١ّخ  %95ِغبي اٌضمخ 

 اٌٖغوٜ

اٌم١ّخ 

 أػٍٝ ل١ّخ أكٔٝ ل١ّخ اٌىجوٜ

اٌؼٕف 

 اٌغَلٞ

 

 34 11 22.45 20.07 0.595 4.533 21.26 58 ث١ٕٓ

 32 10 20.77 18.57 0.553 4.885 19.67 78 ثٕبد

 30 9 20.52 18.83 0.427 4.594 19.67 116 ِقزٍٜ

 34 9 20.62 19.45 0.296 4.702 20.04 252 اٌّغّٛع

اٌؼٕف 

 اٌٍفظٟ

 

 24 7 17.16 14.98 0.543 4.137 16.07 58 ث١ٕٓ

 24 5 15.76 13.57 0.549 4.845 14.67 78 ثٕبد

 25 5 15.55 13.95 0.402 4.332 14.75 116 ِقزٍٜ

 25 5 15.58 14.47 0.282 4.473 15.03 252 اٌّغّٛع

اٌؼٕف 

 اٌوِيٞ

 

 42 12 27.39 24.03 0.839 6.388 25.71 58 ث١ٕٓ

 37 12 24.72 22.25 0.620 5.474 23.49 78 ثٕبد

 41 11 25.38 23.03 0.593 6.387 24.21 116 ِقزٍٜ

 42 11 25.09 23.57 0.387 6.149 24.33 252 اٌّغّٛع

اٌؼٕف ٙل 

 اٌّّزٍىبد

 

 10 2 6.00 4.83 0.292 2.225 5.41 58 ث١ٕٓ

 9 2 5.50 4.45 0.262 2.313 4.97 78 ثٕبد

 10 2 5.35 4.56 0.198 2.132 4.96 116 ِقزٍٜ

 10 2 5.34 4.79 0.139 2.210 5.07 252 اٌّغّٛع

اٌؼٕف 

 اٌغَٕٟ

 

 15 3 9.90 8.58 0.329 2.508 9.24 58 ث١ٕٓ

 15 3 9.57 8.43 0.286 2.528 9.00 78 ثٕبد

 15 3 8.84 7.78 0.269 2.897 8.31 116 ِقزٍٜ

 15 3 9.08 8.40 0.171 2.720 8.74 252 اٌّغّٛع

 اٌّغبالد

 وىً

 100 46 80.96 74.42 1.634 12.445 77.69 58 ث١ٕٓ

 98 44 74.69 68.90 1.452 12.827 71.79 78 ثٕبد

قزٍِٜ  116 71.90 13.642 1.267 69.39 74.41 38 107 

 107 38 74.85 71.55 0.838 13.303 73.20 252 اٌّغّٛع
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 ( إلعبثبد أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخANOVA(: رؾ١ًٍ اٌزجب٠ٓ األؽبكٞ االرغبٖ )53علٚي )

 اٌّلهٍخ عٌٕرجؼبً ٌّزغ١و ٕف اٌّلهٍٟ أزْبه ظب٘وح اٌؼؽٛي كهعخ ِلهٍٟ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ  ِٓ

 ِغّٛع اٌّوثؼبد ِٖله اٌزجب٠ٓ اٌّغبي
كهعخ 

 اٌؾو٠خ

ِزٍٜٛ اٌّوثؼبد 

 )اٌزجب٠ٓ(
 Fل١ُ 

ل١ّخ 

 اٌلالٌخ
 اٌمواه

 اٌؼٕف اٌغَلٞ

 56.336 2 112.673 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

 21.831 249 5436.006 كافً اٌّغّٛػبد غ١و كاي 0.078 2.581

  251 5548.679 اٌّغّٛع

 اٌؼٕف اٌٍفظٟ

 40.999 2 81.998 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

 19.843 249 4940.807 كافً اٌّغّٛػبد غ١و كاي 0.129 2.066

  251 5022.806 اٌّغّٛع

 اٌؼٕف اٌوِيٞ

 

 83.562 2 167.124 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

 37.448 249 9324.539 كافً اٌّغّٛػبد غ١و كاي 0.110 2.231

  251 9491.663 اٌّغّٛع

 اٌؼٕف ٙل 

 زٍىبداٌّّ

 4.526 2 9.051 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

 4.887 249 1216.802 كافً اٌّغّٛػبد غ١و كاي 0.397 9260.

  251 1225.853 اٌّغّٛع

 اٌؼٕف اٌغَٕٟ

 20.633 2 41.266 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

 7.291 249 1815.448 اٌّغّٛػبد كافً غ١و كاي 0.061 2.830

  251 1856.714 اٌّغّٛع

 اٌّغبالد وىً

 760.095 2 1520.189 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

4.412 0.013 
 كاي ػٕل

0.05 
 172.289 249 42899.890 اٌّغّٛػبد كافً

  251 44420.079 اٌّغّٛع

 .3.04رَبٚٞ   0.05كالٌخ  َِٚزٜٛ (2، 249ؽو٠خ ) كهعزٟ ػٕل اٌغل١ٌٚخ F ل١ّخ

 4.71رَبٚٞ   0.01كالٌخ  َِٚزٜٛ (2، 249ؽو٠خ ) كهعزٟ ػٕل اٌغل١ٌٚخ  Fل١ّخ
 

مػػػػػػف خػػػػػػالؿ اي  ػػػػػػائج ايمدر ػػػػػػد  ػػػػػػ  اي ػػػػػػدرؿ ايسػػػػػػالؽ الخ لػػػػػػار داليػػػػػػد ايفػػػػػػررؽ  ػػػػػػ  در ػػػػػػات   ػػػػػػد ر 
مدرسػػػػػػػ  ايمرحةػػػػػػػد ايثا ر ػػػػػػػد  ػػػػػػػ  محػػػػػػػا ظ   دم ػػػػػػػؽ رايالذ  ػػػػػػػد ي  ػػػػػػػرراـ در ػػػػػػػد ا   ػػػػػػػار ظػػػػػػػاارة ايش ػػػػػػػؼ 

(  ػػػػػػػ  0.05يػػػػػػػد إح ػػػػػػػائ د ب ػػػػػػػد مسػػػػػػػ رس داليػػػػػػػد )ايمدرسػػػػػػػ   ػػػػػػػ  مدارسػػػػػػػقـل  لػػػػػػػ  ف ر ػػػػػػػرد  ػػػػػػػررؽ ذات دال
( F=4.412إ الػػػػػػات ايمدرسػػػػػػ ف ر  ػػػػػػًا يم غ ػػػػػػر  ػػػػػػ س ايمدرسػػػػػػد ب ػػػػػػد ايم ػػػػػػاالت ذذػػػػػػؿل إذ  ػػػػػػا ت   مػػػػػػد )

( 0.013(ل ر ػػػػػػد  ػػػػػػا ت   مػػػػػػد مسػػػػػػ رس ايداليػػػػػػد )3.04ايمحسػػػػػػرلد أذلػػػػػػر مػػػػػػف   م قػػػػػػا اي دري ػػػػػػد ايلايغػػػػػػد )
ف طل شػػػػػد اػػػػػذ  ايفػػػػػررؽ اسػػػػػ خدـ (. ريةذ ػػػػػؼ بػػػػػ2ل 249حر ػػػػػد ) در  ػػػػػ  ل ب ػػػػػد0.05راػػػػػ  أ ػػػػػغر مػػػػػف 

          (.54( يةم ار ات ايلشد دل ذما ار مر      اي درؿ )Scheffeاخ لار )

 ( ٌٍفوٚق فٟ إعبثبد ػ١ٕخ اٌلهاٍخ Scheffe(: ٔزبئظ افزجبه )54علٚي )

 ِٓ ِلهٍٟ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ ؽٛي كهعخ أزْبه ظب٘وح اٌؼٕف اٌّلهٍٟ رجؼبً ٌّزغ١و عٌٕ اٌّلهٍخ

 ياٌّغب
(I)  ٌٕع 

 اٌّلهٍخ

(J)  ٌٕع 

 اٌّلهٍخ
 (I-J) افزالف اٌّزٍٜٛ 

 اٌقطأ

 اٌّؼ١بهٞ

 ل١ّخ

 اٌلالٌخ

 %95ِغبي اٌضمخ 

 أكٔٝ ل١ّخ أكٔٝ ل١ّخ

 اٌّغبالد وىً

 ث١ٕٓ
 11.50 0.29 0.037 2.276 *5.895 ثٕبد

 10.99 0.60 0.024 2.111 *5.793 ِقزٍٜ

 ثٕبد
 0.29- 11.5- 0.037 2.276 *5.895- ث١ٕٓ

 4.63 4.83- 0.999 1.922 0.102- ِقزٍٜ

 ِقزٍٜ
 0.6- 10.99- 0.024 2.111 *5.793- ث١ٕٓ

 4.83 4.63- 0.999 1.922 0.102 ثٕبد

 0.05* افزالف اٌّزٍٜٛ ػٕل َِزٜٛ كالٌخ 
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 ػػػػػ   م   ػػػػػرة ظػػػػػاارة ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ ر سػػػػػ دؿ مػػػػػف اي  ػػػػػائج ايمدر ػػػػػد  ػػػػػ  اي ػػػػػدرؿ ايسػػػػػالؽ ذذػػػػػر  أف 
م را ػػػػػػدة يػػػػػػدس مػػػػػػدارس ايل ػػػػػػ ف لدر ػػػػػػد أبةػػػػػػل مػػػػػػف  را ػػػػػػداا يػػػػػػدس راػػػػػػ  ل ب ػػػػػػد ايم ػػػػػػاالت ذذػػػػػػؿسػػػػػػقـ مدار 

لػػػػػ ف مػػػػػدارس ايل ػػػػػ ف رايمػػػػػدارس ايمخ ةطػػػػػد ي ػػػػػاي  مػػػػػدارس ايل ػػػػػ فل رذيػػػػػؾ م را ػػػػػدة مػػػػػدارس ايل ػػػػػاتل رذػػػػػذيؾ 
ب  ػػػػػػػد ايدراسػػػػػػد مػػػػػػػف مدرسػػػػػػ  ايمرحةػػػػػػػد أ ػػػػػػراد لحسػػػػػػب م رسػػػػػػػطات إ الػػػػػػات  لداليػػػػػػد ايم رسػػػػػػطات ايحسػػػػػػػال دل

اي ػػػػ  ر ػػػػشت يإ الػػػػد بػػػػف ر  لػػػػؿ ايفر ػػػػ د ايلد ةػػػػد رل ػػػػاً  بةػػػػل ذيػػػػؾ  ػػػػر ض ايفر ػػػػ د اي ػػػػفر د  .ايثا ر ػػػػد
درجػػػػة ان شػػػػار   فػػػػ  0.05وجػػػػود فػػػػروؽ دالػػػػة إحصػػػػائياا عنػػػػد مسػػػػ و  دللػػػػة  ب ايسػػػػؤاؿ ايسػػػػالؽ اي ائةػػػػد:

عينػػػة الدراسػػػة مػػػف مدرسػػػ  المرح ػػػة الثانويػػػة  أفػػػراد م وسػػػطات إجابػػػات  بػػػيف ظػػػاىرة الينػػػؼ المدرسػػػ 
( إيػػػػل ايفػػػػررؽ در ػػػػد ا   ػػػػار ظػػػػاارة ايش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ  13ر  ػػػػ ر اي ػػػػذؿ ) لم غيػػػػر جػػػػنس المدرسػػػػة.  يػػػػز 

 .  س ايمدرسدب  د ايدراسد مف مدرس  ايمرحةد ايثا ر د  لشًا يم غ ر  أ راد ى الات

 
 ػػػػػ  طػػػػػرؽ رأسػػػػػاي ب اي شامػػػػػؿ مػػػػػف  لػػػػػؿ ايمدرسػػػػػ ف راىدار ػػػػػ ف ر ر ػػػػػع ايلاحثػػػػػد اػػػػػذ  اي    ػػػػػد إيػػػػػل أف 

ل إذ  الحػػػػػػظ ايلاحثػػػػػػد ز ػػػػػػادة  ػػػػػػ  ايمخ ةطػػػػػػد ف رايل ػػػػػػات  خ ةػػػػػػؼ  مامػػػػػػًا ب قػػػػػػا  ػػػػػػ  ايمػػػػػػدارسايل ػػػػػػ  مػػػػػػدارس
اي ػػػػػغط راي سػػػػػرة رايحػػػػػرصل رخا ػػػػػد مػػػػػف  لػػػػػؿ اىدارة بةػػػػػل ايطػػػػػالب أر ايطايلػػػػػاتل رالسػػػػػ ما رأف ايذػػػػػادر 
اي در سػػػػػ  راىدار   ػػػػػد  ذػػػػػرف  ػػػػػ  مشظمػػػػػ  مػػػػػف  فػػػػػس اي ػػػػػ س. راػػػػػذا االسػػػػػةرب ايػػػػػذ   شػػػػػا   م ػػػػػ  ايطةلػػػػػد 

 ػػػػؤثر بةػػػػل ايحايػػػػد اي فسػػػػ د يػػػػد قـل ر ػػػػد شقـ يممارسػػػػد ايسػػػػةرذ ات ايشدرا  ػػػػدل رلاي ػػػػاي   ز ػػػػد   ػػػػ  ايمدرسػػػػدل
رب ػػػػػػد م ار ػػػػػػد   ػػػػػػائج اػػػػػػذ  ايدراسػػػػػػد مػػػػػػع مػػػػػػف حػػػػػػاالت ايش ػػػػػػؼ لػػػػػػ ف طػػػػػػالب أر طايلػػػػػػات ايمرحةػػػػػػد ايثا ر ػػػػػػد. 

 م ػػػػمرف اػػػػذ  ايدراسػػػػدل ا مػػػػر مػػػػفبػػػػدـ ر ػػػػرد دراسػػػػد سػػػػال د مماثةػػػػد أر  ر لػػػػد   الحػػػػظايدراسػػػػات ايسػػػػال دل 
 ايذ   حرؿ درف م ار د   ائ قا ل  ائج دراسات أخرس.

 :المؤىؿ الي م  وال ربوي ث. 
ب  ػػػػػد ايدراسػػػػػد مػػػػػف مدرسػػػػػ  ايمرحةػػػػػد ايثا ر ػػػػػدل ردالي قػػػػػا أ ػػػػػراد يةذ ػػػػػؼ بػػػػػف ايفػػػػػررؽ لػػػػػ ف إ الػػػػػات   

 ػػػػ  ايمػػػػدارس ايثا ر ػػػػد  ػػػػ  محػػػػا ظ   دم ػػػػؽ رايالذ  ػػػػد  ايش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ   ػػػػ  در ػػػػد   ػػػػد راـ ال   ػػػػار ظػػػػاارة
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يم غ ػػػػر ايمؤاػػػػؿ ايشةمػػػػ  راي رلػػػػر  )مشقػػػػد إبػػػػداد مشةػػػػـل إ ػػػػازة  امش ػػػػدل دلةػػػػـر   ا ػػػػؿ  رلػػػػر ل دراسػػػػات   لشػػػػاً 
(     ػػػػػػد 55بة ػػػػػػا(ل  ػػػػػػـ حسػػػػػػاب ايم رسػػػػػػطات ايحسػػػػػػال د راال حرا ػػػػػػات ايمش ار ػػػػػػدل ر ظقػػػػػػر اي ػػػػػػدرؿ اآل ػػػػػػ  )

 اذا ايحساب.
 بد أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ(: اٌّزٍٜٛ اٌؾَبثٟ ٚاالٔؾواف اٌّؼ١بهٞ ٚاٌقطأ اٌّؼ١بهٞ إلعبث55علٚي )

 ِٓ ِلهٍٟ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ ؽٛي كهعخ أزْبه ظب٘وح اٌؼٕف اٌّلهٍٟ رجؼبً ٌّزغ١و اٌّؤً٘ اٌؼٍّٟ ٚاٌزوثٛٞ

 اٌؼ١ٕخ اٌّؤً٘ اٌؼٍّٟ ٚاٌزوثٛٞ اٌّغبي
اٌّزٍٜٛ 

 اٌؾَبثٟ

االٔؾواف 

 اٌّؼ١بهٞ

اٌقطأ 

 اٌّؼ١بهٞ

اٌم١ّخ  %95ِغبي اٌضمخ 

 اٌٖغوٜ

اٌم١ّخ 

 أػٍٝ ل١ّخ أكٔٝ ل١ّخ اٌىجوٜ

 اٌؼٕف اٌغَلٞ

 30 11 21.94 19.82 0.532 4.701 20.88 78 ِؼٙل إػلاك ِؼٍُ

 28 9 20.08 18.52 0.394 4.239 19.30 116 عبِؼ١خ إعبىح

 34 12 22.14 19.10 0.757 5.356 20.62 50 روثٛٞ رأ١ً٘ كثٍَٛ

 27 13 23.50 14.00 2.007 5.676 18.75 8 ػ١ٍب كهاٍبد

 34 9 20.62 19.45 0.296 4.702 20.04 252 اٌّغّٛع

 اٌؼٕف اٌٍفظٟ

 22 5 15.67 13.77 0.478 4.218 14.72 78 ِؼٙل إػلاك ِؼٍُ

 25 5 15.51 13.84 0.421 4.534 14.67 116 عبِؼ١خ إعبىح

 23 7 17.67 15.33 0.581 4.107 16.50 50 روثٛٞ رأ١ً٘ كثٍَٛ

 20 5 19.69 8.31 2.405 6.803 14.00 8 ػ١ٍب كهاٍبد

 25 5 15.58 14.47 0.282 4.473 15.03 252 اٌّغّٛع

 اٌؼٕف اٌوِيٞ

 37 12 24.80 22.33 0.620 5.476 23.56 78 ِؼٙل إػلاك ِؼٍُ

 42 13 26.18 23.89 0.578 6.227 25.03 116 عبِؼ١خ إعبىح

 41 11 25.91 21.85 1.009 7.133 23.88 50 روثٛٞ رأ١ً٘ كثٍَٛ

 30 20 27.78 20.97 1.438 4.069 24.38 8 ػ١ٍب كهاٍبد

 42 11 25.09 23.57 0.387 6.149 24.33 252 اٌّغّٛع

اٌؼٕف ٙل 

 اٌّّزٍىبد

 10 2 5.63 4.61 0.256 2.262 5.12 78 ِؼٙل إػلاك ِؼٍُ

 9 2 5.35 4.56 0.200 2.156 4.96 116 عبِؼ١خ إعبىح

 10 2 5.96 4.64 0.327 2.315 5.30 50 روثٛٞ رأ١ً٘ كثٍَٛ

 7 2 6.47 3.03 0.726 2.053 4.75 8 ػ١ٍب كهاٍبد

 10 2 5.34 4.79 0.139 2.210 5.07 252 اٌّغّٛع

 اٌؼٕف اٌغَٕٟ

 15 3 8.66 7.49 0.294 2.598 8.08 78 ِؼٙل إػلاك ِؼٍُ

 15 3 9.25 8.25 0.252 2.718 8.75 116 عبِؼ١خ إعبىح

 15 3 10.35 8.77 0.393 2.779 9.56 50 روثٛٞ رأ١ً٘ كثٍَٛ

 12 6 11.63 8.12 0.743 2.100 9.88 8 ػ١ٍب كهاٍبد

 15 3 9.08 8.40 0.171 2.720 8.74 252 اٌّغّٛع

 اٌّغبالد

 وىً

 96 44 75.21 69.51 1.431 12.641 72.36 78 ِؼٙل إػلاك ِؼٍُ

 100 43 75.00 70.43 1.153 12.421 72.72 116 عبِؼ١خ إعبىح

 107 38 80.36 71.36 2.240 15.836 75.86 50 روثٛٞ رأ١ً٘ ٍَٛكث

 94 57 84.51 58.99 5.398 15.267 71.75 8 ػ١ٍب كهاٍبد

 107 38 74.85 71.55 0.838 13.303 73.20 252 اٌّغّٛع
 

  لػػػػػ ف مػػػػػف اي ػػػػػدرؿ ايسػػػػػالؽ مػػػػػف خػػػػػالؿ ايم رسػػػػػطات ايسػػػػػال د يػػػػػدر ات إ الػػػػػات مدرسػػػػػ  ايمرحةػػػػػد   
حػػػػا ظ   دم ػػػػؽ رايالذ  ػػػػد حػػػػرؿ در ػػػػد  ف ػػػػ  ظػػػػاارة ايش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ   لشػػػػًا يم غ ػػػػر ايمؤاػػػػؿ ايثا ر ػػػػد  ػػػػ  م

ايشةمػػػػػػ  راي رلػػػػػػر ل بػػػػػػدـ ر ػػػػػػرد  ػػػػػػررؽ ظاار ػػػػػػد  ػػػػػػ  در ػػػػػػات مدرسػػػػػػ  ايمرحةػػػػػػد ايثا ر ػػػػػػد حسػػػػػػب ايمؤاػػػػػػؿ 
ايشةمػػػػػ  راي رلػػػػػر ل ب ػػػػػد م ػػػػػاالت )ايش ػػػػػؼ اي سػػػػػد ل ايش ػػػػػؼ ايةفظػػػػػ ل ايش ػػػػػؼ ايرمػػػػػز ل ايش ػػػػػؼ ايرمػػػػػز ( 
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ر ػػػػػػرد  ػػػػػػررؽ ظاار ػػػػػػد  ػػػػػػ  در ػػػػػػات مدرسػػػػػػ  ايمرحةػػػػػػد ايثا ر ػػػػػػد حسػػػػػػب ايمؤاػػػػػػؿ ر ذذػػػػػػؿ. رب ػػػػػػد ايم ػػػػػػاالت 
ايشةمػػػػػ  راي رلػػػػػر  ب ػػػػػد م ػػػػػاؿ )ايش ػػػػػؼ اي  سػػػػػ (ل رالخ لػػػػػار داليػػػػػد اػػػػػذ  ايفػػػػػررؽ اسػػػػػ سخدـ  حة ػػػػػؿ اي لػػػػػا ف 

 (.56(ل ر ا ت اي  ائج ذما ار مر      اي درؿ )ANOVAا حاد  اي ا ب )
ِلهٍٟ اٌّوؽٍخ  ( إلعبثبد أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ANOVAِٓرغبٖ )(: رؾ١ًٍ اٌزجب٠ٓ األؽبكٞ اال56علٚي )

 اٌضب٠ٛٔخ ؽٛي كهعخ أزْبه ظب٘وح اٌؼٕف اٌّلهٍٟ رجؼبً ٌّزغ١و اٌّؤً٘ اٌؼٍّٟ ٚاٌزوثٛٞ

 ِٖله اٌزجب٠ٓ اٌّغبي
ِغّٛع 

 اٌّوثؼبد

كهعخ 

 اٌؾو٠خ

ِزٍٜٛ اٌّوثؼبد 

 )اٌزجب٠ٓ(
 Fل١ُ 

ل١ّخ 

 اٌلالٌخ
 اٌمواه

 اٌؼٕف اٌغَلٞ

 49.666 3 148.997 ٌّغّٛػبدث١ٓ ا
2.281 

 

0.080 

 
 21.773 248 5399.681 كافً اٌّغّٛػبد غ١و كاي

  251 5548.679 اٌّغّٛع

 اٌؼٕف اٌٍفظٟ

 46.320 3 138.959 ث١ٓ اٌّغّٛػبد
2.352 

 

0.073 

 
 19.693 248 4883.847 كافً اٌّغّٛػبد غ١و كاي

  251 5022.806 اٌّغّٛع

 اٌوِيٞاٌؼٕف 

 37.822 3 113.466 ث١ٓ اٌّغّٛػبد
1.000 

 

0.393 

 
 37.815 248 9378.197 كافً اٌّغّٛػبد غ١و كاي

  251 9491.663 اٌّغّٛع

 اٌؼٕف ٙل اٌّّزٍىبد

 1.702 3 5.107 ث١ٓ اٌّغّٛػبد
.3460 

 

0.792 

 
 4.922 248 1220.746 كافً اٌّغّٛػبد غ١و كاي

  251 1225.853 اٌّغّٛع

 اٌؼٕف اٌغَٕٟ

 26.077 3 78.231 ث١ٓ اٌّغّٛػبد
3.636 

 

0.013 

 
 7.171 248 1778.483 اٌّغّٛػبد كافً 0.05كاي ػٕل  

  251 1856.714 اٌّغّٛع

 اٌّغبالد وىً

 151.000 3 452.999 ث١ٓ اٌّغّٛػبد
.8520 

 

0.467 

 
 177.287 248 43967.081 اٌّغّٛػبد كافً غ١و كاي

  251 44420.079 اٌّغّٛع

 .2.65 ساوي   0.05دللة  ومس و   3  248حرية   درج   عند الجدولية F قيمة
 3.88 ساوي   0.01دللة  ومس و   3  248حرية   درج   عند الجدولية  Fقيمة

مػػػػػػف خػػػػػػالؿ اي  ػػػػػػائج ايمدر ػػػػػػد  ػػػػػػ  اي ػػػػػػدرؿ ايسػػػػػػالؽ الخ لػػػػػػار داليػػػػػػد ايفػػػػػػررؽ  ػػػػػػ  در ػػػػػػات   ػػػػػػد ر 
حةػػػػػد ايثا ر ػػػػػد ي  ػػػػػرراـ حػػػػػرؿ در ػػػػػد ا   ػػػػػار ظػػػػػاارة ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ   ػػػػػ  مدارسػػػػػقـل  لػػػػػ  ف مدرسػػػػػ  ايمر 

(  ػػػػػػ  إ الػػػػػػات ايمدرسػػػػػػ ف ر  ػػػػػػًا يم غ ػػػػػػر 0.05ر ػػػػػػرد  ػػػػػػررؽ ذات داليػػػػػػد إح ػػػػػػائ د ب ػػػػػػد مسػػػػػػ رس داليػػػػػػد )
ايمحسػػػػػػرلد أذلػػػػػػر ( F=3.363ايمؤاػػػػػػؿ ايشةمػػػػػػ  راي رلػػػػػػر  ب ػػػػػػد م ػػػػػػاؿ ايش ػػػػػػؼ اي  سػػػػػػ ل إذ  ػػػػػػا ت   مػػػػػػد )

(. ر ػػػػػػػد  ػػػػػػػا ت   مػػػػػػػد مسػػػػػػػ رس 3ل 248(ل ب ػػػػػػػد در  ػػػػػػػ  حر ػػػػػػػد )2.65ي ػػػػػػػدل ايلايغػػػػػػػد )مػػػػػػػف   م قػػػػػػػا اي در 
 . (0.05) ( را  أ غر مف0.013ايداليد )

( يةم ار ػػػات ايلشد ػػػد ايػػػذ  أظقػػػر أف اػػػذ  Scheffeريةذ ػػؼ بػػػف طل شػػػد اػػػذ  ايفػػػررؽ اسػػػ خدـ اخ لػػار )
ظػػػاارة ايش ػػػؼ ايمدرسػػػ   ػػػ  ايفػػػررؽ  ػػػا ت لػػػ ف در ػػػات   ػػػد ر مدرسػػػ  ايمرحةػػػد ايثا ر ػػػد حػػػرؿ در ػػػد ا   ػػػار 

مشقػػد إبػػداد ايمشةػػـ ي ػػاي  دلةػػـر ر  ػػا ت لػػ ف دلةػػـر اي  ا ػػؿ اي رلػػر  ر مدارسػػقـ ب ػػد م ػػاؿ ايش ػػؼ اي  سػػ ل 
 (.57اي  ا ؿ اي رلر ل ذما ار مر      اي درؿ )
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 ( ٌٍفوٚق فٟ إعبثبد إلعبثبد ػ١ٕخ اٌلهاٍخ Scheffe(: ٔزبئظ افزجبه )57علٚي )

 ضب٠ٛٔخ ؽٛي كهعخ أزْبه ظب٘وح اٌؼٕف اٌّلهٍٟ رجؼبً ٌّزغ١و اٌّؤً٘ اٌؼٍّٟ ٚاٌزوثِٛٞٓ ِلهٍٟ اٌّوؽٍخ اٌ

 اٌّغبي
(I)   ٍّٟاٌّؤً٘ اٌؼ

 ٚاٌزوثٛٞ

(J)   ٍّٟاٌّؤً٘ اٌؼ

 ٚاٌزوثٛٞ

-I) افزالف اٌّزٍٜٛ 

J) 

 اٌقطأ

 اٌّؼ١بهٞ

 ل١ّخ

 اٌلالٌخ

 %95ِغبي اٌضمخ 

 أكٔٝ ل١ّخ أكٔٝ ل١ّخ

اٌؼٕف 

 اٌغَٕٟ

 

 لاك ِؼٍُِؼٙل إػ

 0.43 1.78- 0.402 3920. 0.673- عبِؼ١خ إعبىح

 0.12- 2.85- 0.027 0.485 *1.483- روثٛٞ رأ١ً٘ كثٍَٛ

 1 4.6- 0.354 9940. 1.798- ػ١ٍب كهاٍبد

 عبِؼ١خ إعبىح

 

 1.78 0.43- 0.402 3920. 0.673 ِؼٙل إػلاك ِؼٍُ

 0.47 2.09- 0.364 4530. 0.81- روثٛٞ رأ١ً٘ كثٍَٛ

 1.63 3.88- 0.724 9790. 1.125- ػ١ٍب كهاٍبد

 روثٛٞ رأ١ً٘ كثٍَٛ

 2.85 0.12 0.027 4850. *1.483 ِؼٙل إػلاك ِؼٍُ

 2.09 0.47- 0.364 4530. 0.81 عبِؼ١خ إعبىح

 2.56 3.19- 0.992 1.020 0.315- ػ١ٍب كهاٍبد

 ػ١ٍب كهاٍبد

 4.60 1- 0.354 9940. 1.798 ِؼٙل إػلاك ِؼٍُ

 3.88 1.63- 0.724 9790. 1.125 عبِؼ١خ إعبىح

 3.19 2.56- 0.992 1.020 0.315 روثٛٞ رأ١ً٘ كثٍَٛ

 .0.05*افزالف اٌّزٍٜٛ ػٕل َِزٜٛ كالٌخ 

در ػػػػػد ا   ػػػػػار ظػػػػاارة ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ ل م را ػػػػػدة يػػػػػدس ايمدرسػػػػػ ف ر سػػػػ دؿ مػػػػػف اي  ػػػػػائج ايسػػػػػال د أف 
ب  ػػػػػػد أ ػػػػػػراد   حمةر ػػػػػػ ل لحسػػػػػب م رسػػػػػػطات إ الػػػػػػات  مػػػػػ شقـ لغػػػػػػض اي ظػػػػػػر بػػػػػػف ايمؤاػػػػػؿ اي رلػػػػػػر  ايػػػػػػذ 

رل ػػػػا  بةػػػػل ذيػػػػؾ   لػػػػؿ ايفر ػػػػ د اي ػػػػفر د اي ػػػػ  ر ػػػػشت يإ الػػػػد  ايدراسػػػػد مػػػػف مدرسػػػػ  ايمرحةػػػػد ايثا ر ػػػػد.
درجػػػة   فػػػ  0.05بيػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائياا عنػػػد مسػػػ و  دللػػػة   بػػػف ايسػػػؤاؿ ايسػػػالؽ اي ائةػػػد:

عينػػػة الدراسػػػة مػػػف مدرسػػػ  المرح ػػػة أفػػػراد ابػػػات م وسػػػطات إج بػػػيف ان شػػػار ظػػػاىرة الينػػػؼ المدرسػػػ 
الثانويػػػػػة   يػػػػػز  لم غيػػػػػر المؤىػػػػػؿ الي مػػػػػ  وال ربػػػػػوي  باسػػػػػ ثناء مجػػػػػاؿ الينػػػػػؼ الجنسػػػػػ   إذ جػػػػػاءت 

( إيػػػل ايفػػػررؽ در ػػػد ا   ػػػار ظػػػاارة 14ر  ػػػ ر اي ػػػذؿ )  ربػػػوي.ال  ثىيػػػؿال الفػػػروؽ لصػػػال  حم ػػػة دب ػػػـو
ايمؤاػػػػػػؿ رسػػػػػػ  ايمرحةػػػػػػد ايثا ر ػػػػػػد  لشػػػػػػًا يم غ ػػػػػػر ب  ػػػػػػد ايدراسػػػػػػد مػػػػػػف مدأ ػػػػػػراد ايش ػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػ  ى الػػػػػػات 

 .ايشةم  راي رلر 
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ر ر ع ايلاحثد اذ  اي    د إيل أف ايمدرس ف رلغض اي ظر بػف ايمؤاػؿ ايشةمػ  راي رلػر   ػدرذرف ا   ػار 
رلػر  ايػذ  اي    ا ػؿاي أ ماط م شددة مف ايش ؼ يػدس طةلػد ايمرحةػد ايثا ر ػدل لاسػ ث ا  ايمدرسػ ف مػف حمةػد دلةػـر

 ل ف ر رد  ػررؽ  ػ  آرائقػـ ب ػد م ػاؿ ايش ػؼ اي  سػ  لػ ف ايطةلػدل ر ر ػع ايلاحثػد ذيػؾ إيػل أف ايمدرسػ ف مػف 
 رلر  أ در بةل ذ ؼ أ ماط ايش ؼ اي  س  مػف ايمدرسػ ف ذر  ايمػؤاالت ايشةم ػد ا خػرسل    ا ؿ حمةد دلةـر

 ائج اذ  ايدراسد مع ايدراسات ايسال دل رلما   قـ م خ  رف    ايم االت اي رلر د    ايغايب. رب د م ار د  
م ػػػمرف اػػػذ  ايدراسػػػدل ا مػػػر ايػػػذ   حػػػرؿ درف م ار ػػػد  مػػػفبػػػدـ ر ػػػرد دراسػػػد سػػػال د مماثةػػػد أر  ر لػػػد   الحػػػظ

   ائ قا ل  ائج دراسات أخرس.
 :الخبرة ف  ال دريسج. 

ي قػػا  ػػ  در ػػد ب  ػػد ايدراسػػد مػػف مدرسػػ  ايمرحةػػد ايثا ر ػػدل ردالأ ػػراد يةذ ػػؼ بػػف ايفػػررؽ لػػ ف إ الػػات 
   ايمدارس ايثا ر ػد  ػ  محػا ظ   دم ػؽ رايالذ  ػد  لشػًا يم غ ػر ايخلػرة  ايش ؼ ايمدرس    د راـ ال   ار ظاارة
سػػ رات  ػػ ذثر(ل  ػػـ حسػػاب ايم رسػػطات  10سػػ راتل  10رأ ػػؿ مػػف  5سػػ راتل مػػف  5 ػػ  اي ػػدر س )أ ػػؿ مػػف 

  د اذا ايحساب.ايحسال د راال حرا ات ايمش ار دل ر ظقر اي درؿ اآل      
 (: اٌّزٍٜٛ اٌؾَبثٟ ٚاالٔؾواف اٌّؼ١بهٞ ٚاٌقطأ اٌّؼ١بهٞ إلعبثبد58علٚي )

 رجؼبً ٌّزغ١و اٌقجوح فٟ اٌزله٠ٌأزْبه ظب٘وح اٌؼٕف اٌّلهٍٟ ؽٛي كهعخ ِلهٍٟ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ 

 اٌؼ١ٕخ اٌقجوح فٟ اٌزله٠ٌ اٌّغبي
اٌّزٍٜٛ 

 اٌؾَبثٟ

االٔؾواف 

 ّؼ١بهٞاٌ

اٌقطأ 

 اٌّؼ١بهٞ

اٌم١ّخ  %95ِغبي اٌضمخ 

 اٌٖغوٜ

اٌم١ّخ 

 أػٍٝ ل١ّخ أكٔٝ ل١ّخ اٌىجوٜ

اٌؼٕف 

 اٌغَلٞ

 28 11 19.27 17.51 0.439 3.285 18.39 56 ٍٕٛاد 5 ِٓ ألً

 32 9 21.35 18.92 0.608 4.939 20.14 66 ٍٕٛاد 10 ِٓ ٚألً 5 ِٓ

 34 11 21.55 19.83 0.434 4.951 20.69 130 فأوضو ٍٕٛاد 10

 34 9 20.62 19.45 0.296 4.702 20.04 252 اٌّغّٛع

اٌؼٕف 

 اٌٍفظٟ

 22 5 14.68 12.46 0.553 4.138 13.57 56 ٍٕٛاد 5 ِٓ ألً

 24 7 16.14 14.04 0.525 4.263 15.09 66 ٍٕٛاد 10 ِٓ ٚألً 5 ِٓ

 25 5 16.42 14.82 0.404 4.604 15.62 130 فأوضو ٍٕٛاد 10

 25 5 15.58 14.47 0.282 4.473 15.03 252 اٌّغّٛع

اٌؼٕف 

 اٌوِيٞ

 31 12 23.94 20.77 0.792 5.925 22.36 56 ٍٕٛاد 5 ِٓ ألً

 38 11 25.51 22.52 0.750 6.093 24.02 66 ٍٕٛاد 10 ِٓ ٚألً 5 ِٓ

 42 12 26.40 24.28 0.535 6.094 25.34 130 فأوضو ٍٕٛاد 10

 42 11 25.09 23.57 0.387 6.149 24.33 252 اٌّغّٛع

اٌؼٕف ٙل 

 اٌّّزٍىبد

 9 2 4.69 3.67 0.256 1.917 4.18 56 ٍٕٛاد 5 ِٓ ألً

 9 2 5.68 4.65 0.259 2.102 5.17 66 ٍٕٛاد 10 ِٓ ٚألً 5 ِٓ

 10 2 5.80 5.00 0.201 2.291 5.40 130 فأوضو ٍٕٛاد 10

 10 2 5.34 4.79 0.139 2.210 5.07 252 اٌّغّٛع

اٌؼٕف 

 اٌغَٕٟ

 15 3 8.49 7.12 0.340 2.547 7.80 56 ٍٕٛاد 5 ِٓ ألً

 15 3 9.93 8.64 0.322 2.618 9.29 66 ٍٕٛاد 10 ِٓ ٚألً 5 ِٓ

 15 3 9.34 8.38 0.242 2.761 8.86 130 فأوضو ٍٕٛاد 10

 15 3 9.08 8.40 0.171 2.720 8.74 252 اٌّغّٛع

 

 اٌّغبالد

 وىً

 84 44 68.94 63.66 1.317 9.853 66.30 56 ٍٕٛاد 5 ِٓ ألً

 100 38 76.98 70.42 1.642 13.336 73.70 66 ٍٕٛاد 10 ِٓ ٚألً 5 ِٓ

 107 43 78.28 73.55 1.193 13.606 75.92 130 فأوضو ٍٕٛاد 10

 107 38 74.85 71.55 0.838 13.303 73.20 252 اٌّغّٛع
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م رسػػػػػػػطات ايسػػػػػػػال د يػػػػػػػدر ات إ الػػػػػػػات مدرسػػػػػػػ    لػػػػػػػ ف مػػػػػػػف اي ػػػػػػػدرؿ ايسػػػػػػػالؽ ذذػػػػػػػر  مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ اي  
ايمرحةػػػػػػد ايثا ر ػػػػػػد  ػػػػػػ  محػػػػػػا ظ   دم ػػػػػػؽ رايالذ  ػػػػػػد حػػػػػػرؿ در ػػػػػػد ا   ػػػػػػار ظػػػػػػاارة ايش ػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػ   لشػػػػػػًا 

ر ػػػػرد  رر ػػػػًا ظاار ػػػػد  ػػػػ  در ػػػػات إ الػػػػات مدرسػػػػ  ايمرحةػػػػد ايثا ر ػػػػد حسػػػػب ايخلػػػػرة  ػػػػ  اي ػػػػدر سل يم غ ػػػػر 
 سخدـ  حة ػػػػػػػػؿ اي لػػػػػػػػػا ف ا حػػػػػػػػػاد  اي ا ػػػػػػػػػب اسػػػػػػػػػل رالخ لػػػػػػػػػار داليػػػػػػػػد اػػػػػػػػػذ  ايفػػػػػػػػػررؽ خلػػػػػػػػر قـ  ػػػػػػػػػ  اي ػػػػػػػػػدر س

(ANOVA)( 59ل ر ا ت اي  ائج ذما ار مر      اي درؿ.) 
   إلجابات أفراد عينة الدراسة مفANOVA :  ح يؿ ال بايف األحادي ال جاه  59جدوؿ  

  بياا لم غير الخبرة ف  ال دريسان شار ظاىرة الينؼ المدرس  حوؿ درجة مدرس  المرح ة الثانوية 

 ِغّٛع اٌّوثؼبد ِٖله اٌزجب٠ٓ ٌّغبيا
كهعخ 

 اٌؾو٠خ

ِزٍٜٛ اٌّوثؼبد 

 )اٌزجب٠ٓ(
 Fل١ُ 

ل١ّخ 

 اٌلالٌخ
 اٌمواه

 اٌؼٕف

 اٌغَلٞ

 103.928 2 207.856 ث١ٓ اٌّغّٛػبد
4.845 

 

0.009 

 
 21.449 249 5340.822 كافً اٌّغّٛػبد كاي*

  251 5548.679 اٌّغّٛع

 اٌؼٕف

 اٌٍفظٟ

 82.553 2 165.106 ث١ٓ اٌّغّٛػبد
4.232 

 

0.016 

 
 19.509 249 4857.700 كافً اٌّغّٛػبد كاي*

  251 5022.806 اٌّغّٛع

 اٌؼٕف

 اٌوِيٞ

 178.357 2 356.713 ث١ٓ اٌّغّٛػبد
4.862 

 

0.008 

 
 36.687 249 9134.950 كافً اٌّغّٛػبد كاي*

  251 9491.663 اٌّغّٛع

اٌؼٕف ٙل 

 اٌّّزٍىبد

 29.636 2 59.272 ث١ٓ اٌّغّٛػبد
6.326 

 

0.002 

 
 4.685 249 1166.581 كافً اٌّغّٛػبد كاي*

  251 1225.853 اٌّغّٛع

 اٌؼٕف

 اٌغَٕٟ

 35.419 2 70.837 ث١ٓ اٌّغّٛػبد
4.938 

 

0.008 

 
 7.172 249 1785.877 اٌّغّٛػبد كافً كاي*

  251 1856.714 اٌّغّٛع

 اٌّغبالد

 ًوى

 1819.116 2 3638.231 ث١ٓ اٌّغّٛػبد
11.107 

 

0.000 

 
 163.783 249 40781.848 اٌّغّٛػبد كافً كاي*

  251 44420.079 اٌّغّٛع

 .3.04 ساوي   0.05دللة  ومس و   2  249حرية   درج   عند الجدولية F قيمة
 4.71 ساوي   0.01دللة  ومس و   2  249حرية   درج   عند الجدولية  Fقيمة
 

مػػػػػػف خػػػػػػالؿ اي  ػػػػػػائج ايمدر ػػػػػػد  ػػػػػػ  اي ػػػػػػدرؿ ايسػػػػػػالؽ الخ لػػػػػػار داليػػػػػػد ايفػػػػػػررؽ  ػػػػػػ  در ػػػػػػات   ػػػػػػد ر 
مدرسػػػػػ  ايمرحةػػػػػد ايثا ر ػػػػػد  ػػػػػ  محػػػػػا ظ   دم ػػػػػؽ رايالذ  ػػػػػد ي  ػػػػػرراـ حػػػػػرؿ در ػػػػػد ا   ػػػػػار ظػػػػػاارة ايش ػػػػػؼ 
 ايمدرسػػػػػػ   ػػػػػػ  مدارسػػػػػػقـل  لػػػػػػ  ف ر ػػػػػػرد  ػػػػػػررؽ دايػػػػػػد  رار ػػػػػػد ذات داليػػػػػػد إح ػػػػػػائ د ب ػػػػػػد مسػػػػػػ رس داليػػػػػػد

( ايمحسػػػػرلد أذلػػػػر F(  ػػػػ  إ الػػػػات ايمدرسػػػػ ف ر  ػػػػًا يم غ ػػػػر ايخلػػػػرة  ػػػػ  اي ػػػػدر سل إذ  ػػػػا ت   مػػػػد )0.05)
. ريةذ ػػػػؼ بػػػػف طل شػػػػد 0.05مػػػػف   م قػػػػا اي دري ػػػػدل ر ػػػػد  ػػػػا ت   مػػػػد مسػػػػ رس ايداليػػػػد راػػػػ  أ ػػػػغر مػػػػف 

 (.60( يةم ار ات ايلشد د ذما ار مر      اي درؿ )Scheffeاذ  ايفررؽ اس خدـ اخ لار )
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 ( ٌٍفوٚق فٟ إعبثبد أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخScheffe(: ٔزبئظ افزجبه )60علٚي )

 ِٓ ِلهٍٟ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ ؽٛي كهعخ أزْبه ظب٘وح اٌؼٕف اٌّلهٍٟ رجؼبً ٌّزغ١و اٌقجوح فٟ اٌزله٠ٌ

 اٌّغبي
(I)  اٌقجوح 

 فٟ اٌزله٠ٌ

(J)   ٟاٌقجوح ف

 اٌزله٠ٌ

 افزالف

 (I-J) اٌّزٍٜٛ 

 اٌقطأ

 اٌّؼ١بهٞ

 ّخل١

 اٌلالٌخ

 %95ِغبي اٌضمخ 

 أكٔٝ ل١ّخ أكٔٝ ل١ّخ

اٌؼٕف 

 اٌغَلٞ

 

 ٍٕٛاد 5 ِٓ ألً
 0.33 3.82- 0.119 0.841 1.744- ٍٕٛاد 10 ِٓ ٚألً 5 ِٓ

 0.48- 4.12- 0.009 0.740 *2.299- فأوضو ٍٕٛاد 10

 ٍٕٛاد 10 ِٓ ٚألً 5 ِٓ
 3.82 0.33- 0.119 0.841 1.744 ٍٕٛاد 5 ِٓ ألً

 1.17 2.28- 0.730 0.700 0.556- فأوضو ٍٕٛاد 10

 فأوضو ٍٕٛاد 10
 4.12 0.48 0.009 0.740 *2.299 ٍٕٛاد 5 ِٓ ألً

 2.28 1.17- 0.730 0.700 0.556 ٍٕٛاد 10 ِٓ ٚألً 5 ِٓ

اٌؼٕف 

 اٌٍفظٟ

 

 ٍٕٛاد 5 ِٓ ألً
 0.46 3.5- 0.169 0.802 1.519- ٍٕٛاد 10 ِٓ ٚألً 5 ِٓ

 0.31- 3.79- 0.016 0.706 *2.052- ضوفأو ٍٕٛاد 10

 ٍٕٛاد 10 ِٓ ٚألً 5 ِٓ
 3.5 0.46- 0.169 0.802 1.519 ٍٕٛاد 5 ِٓ ألً

 1.11 2.18- 0.728 0.668 0.532- فأوضو ٍٕٛاد 10

 فأوضو ٍٕٛاد 10
 3.79 0.31 0.016 0.706 *2.052 ٍٕٛاد 5 ِٓ ألً

 2.18 1.11- 0.728 0.668 0.532 ٍٕٛاد 10 ِٓ ٚألً 5 ِٓ

اٌؼٕف 

 اٌوِيٞ

 

 ٍٕٛاد 5 ِٓ ألً
 1.05 4.37- 0.323 1.100 1.658- ٍٕٛاد 10 ِٓ ٚألً 5 ِٓ

 0.6- 5.37- 0.010 0.968 *2.981- فأوضو ٍٕٛاد 10

 ٍٕٛاد 10 ِٓ ٚألً 5 ِٓ
 4.37 1.05- 0.323 1.100 1.658 ٍٕٛاد 5 ِٓ ألً

 0.93 3.58- 0.353 0.915 1.323- فأوضو ٍٕٛاد 10

 فأوضو ٍٕٛاد 10

 

 5.37 0.6 0.010 0.968 *2.981 ٍٕٛاد 5 ِٓ ألً

 3.58 0.93- 0.353 0.915 1.323 ٍٕٛاد 10 ِٓ ٚألً 5 ِٓ

اٌؼٕف ٙل 

 اٌّّزٍىبد

 

 ٍٕٛاد 5 ِٓ ألً
 0.02- 1.96- 0.044 0.393 *0.988- ٍٕٛاد 10 ِٓ ٚألً 5 ِٓ

 0.37- 2.07- 0.002 0.346 *1.221- فأوضو ٍٕٛاد 10

 ٍٕٛاد 10 ِٓ ٚألً 5 ِٓ
 1.96 0.02 0.044 0.393 *0.988 ٍٕٛاد 5 ِٓ ألً

 0.57 1.04- 0.776 0.327 0.233- فأوضو ٍٕٛاد 10

 فأوضو ٍٕٛاد 10
 2.07 0.37 0.002 0.346 *1.221 ٍٕٛاد 5 ِٓ ألً

 1.04 0.57- 0.776 0.327 0.233 ٍٕٛاد 10 ِٓ ٚألً 5 ِٓ

اٌؼٕف 

 اٌغَٕٟ

 

 ٛادٍٕ 5 ِٓ ألً

 

 0.29- 2.68- 0.010 0.487 *1.484- ٍٕٛاد 10 ِٓ ٚألً 5 ِٓ

 0.00 2.11- 0.049 0.428 *1.058- فأوضو ٍٕٛاد 10

 ٍٕٛاد 10 ِٓ ٚألً 5 ِٓ
 2.68 0.29 0.010 0.487 *1.484 ٍٕٛاد 5 ِٓ ألً

 1.42 0.57- 0.575 0.405 0.426 فأوضو ٍٕٛاد 10

 فأوضو ٍٕٛاد 10
 2.11 0.00 0.049 0.428 *1.058 ٍٕٛاد 5 ِٓ ألً

 0.57 1.42- 0.575 0.405 0.426- ٍٕٛاد 10 ِٓ ٚألً 5 ِٓ

اٌّغبالد 

 وىً

 

 ٍٕٛاد 5 ِٓ ألً
 1.67- 13.12- 0.007 2.325 *7.393- ٍٕٛاد 10 ِٓ ٚألً 5 ِٓ

 4.57- 14.65- 0.000 2.046 *9.612- فأوضو ٍٕٛاد 10

 ٍٕٛاد 10 ِٓ ٚألً 5 ِٓ
 13.12 1.67 0.007 2.325 *7.393 دٍٕٛا 5 ِٓ ألً

 2.54 6.98- 0.519 1.934 2.218- فأوضو ٍٕٛاد 10

 فأوضو ٍٕٛاد 10
 14.65 4.57 0.000 2.046 *9.612 ٍٕٛاد 5 ِٓ ألً

 6.98 2.54- 0.519 1.934 2.218 ٍٕٛاد 10 ِٓ ٚألً 5 ِٓ

 0.05* افزالف اٌّزٍٜٛ ػٕل َِزٜٛ كالٌخ 
 

 ظقػػػػػػر أف اػػػػػػذ  ايفػػػػػػررؽ  ػػػػػػا ت لػػػػػػ ف در ػػػػػػات   ػػػػػػد ر مدرسػػػػػػ  ايمرحةػػػػػػد  (60مػػػػػػف  ػػػػػػرا ة اي ػػػػػػدرؿ )
)ايش ػػػػؼ اي سػػػػد ل  م ػػػػاالت ايمدرسػػػػ   ػػػػ  مدارسػػػػقـ ب ػػػػد 56ايثا ر ػػػػد حػػػػرؿ در ػػػػد ا   ػػػػار ظػػػػاارة ايش ػػػػؼ

سػػػػ رات  ػػػػ ذثر( رلػػػػ ف ذر  ايخلػػػػرة )أ ػػػػؿ  10 ػػػػا ت لػػػػ ف ذر  ايخلػػػػرة )ر ايش ػػػػؼ ايةفظػػػػ ل ايش ػػػػؼ ايرمػػػػز (ل 
سػػػػػػ رات  ػػػػػػ ذثر(. ذمػػػػػػا  ػػػػػػا ت ايفػػػػػػررؽ ب ػػػػػػد م ػػػػػػاي  )ايش ػػػػػػؼ  10)سػػػػػػ رات( ي ػػػػػػاي  ذر  ايخلػػػػػػرة  5مػػػػػػف 

 10مػػػػػػػف  رأ ػػػػػػػؿ 5 ػػػػػػػد ايمم ةذػػػػػػػاتل ايش ػػػػػػػؼ اي  سػػػػػػػ ( رب ػػػػػػػد ايم ػػػػػػػاالت ذذػػػػػػػؿل لػػػػػػػ ف ذر  ايخلػػػػػػػرة )مػػػػػػػف 
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سػػػػػ رات(ل  10رأ ػػػػػؿ مػػػػػف  5 سػػػػػ رات( ي ػػػػػاي  ذر  ايخلػػػػػرة )مػػػػػف 5سػػػػػ رات(ل رلػػػػػ ف ذر  ايخلػػػػػرة )أ ػػػػػؿ مػػػػػف 
سػػػػػػ رات( ي ػػػػػػاي   10رأ ػػػػػػؿ  5ذر  ايخلػػػػػػرة )مػػػػػػف سػػػػػػ رات( رلػػػػػػ ف  5رذػػػػػػذيؾ لػػػػػػ ف ذر  ايخلػػػػػػرة )أ ػػػػػػؿ مػػػػػػف 

   ر ضبةل ذيؾ  رل ا ً رذيؾ لداليد ايم رسطات ايحسال د.  لس رات( 10رأ ؿ  5ذر  ايخلرة )مف 
د و وجػػػػػب اي ػػػػػ  ر ػػػػػشت يإ الػػػػػد بػػػػػف ايسػػػػػؤاؿ ايسػػػػػالؽ اي ائةػػػػػد: ر  لػػػػػؿ ايفر ػػػػػ د ايلد ةػػػػػد ايفر ػػػػػ د اي ػػػػػفر د

  فػػػ  درجػػػة ان شػػػار ظػػػاىرة الينػػػؼ المدرسػػػ  0.05فػػػروؽ ذات دللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػ و  دللػػػة  
عينػػػة الدراسػػػة مػػػف مدرسػػػ  المرح ػػػػة أفػػػراد م وسػػػطات إجابػػػػات  بػػػيففػػػ  محػػػافظ   دمشػػػؽ والالذقيػػػة 

   الثانوية   بياا لم غير الخبرة ف  ال دريس.
ب  ػػػػػػد أ ػػػػػػراد ( إيػػػػػػل ايفػػػػػررؽ در ػػػػػػد ا   ػػػػػػار ظػػػػػاارة ايش ػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػ  ى الػػػػػات 15ر  ػػػػػ ر اي ػػػػػػذؿ )

 .ايخلرة    اي در س  ايمرحةد ايثا ر د  لشًا يم غ ر ايدراسد مف مدرس
 

 
 

ر ر ػػػػػع ايلاحثػػػػػػد اػػػػػػذ  اي    ػػػػػػد إيػػػػػػل أف ايمدرسػػػػػػ ف رلغػػػػػػض اي ظػػػػػػر بػػػػػػف ايمػػػػػػدة اي ػػػػػػ    ػػػػػػراا  ػػػػػػ  
اي ػػػػدر س  ػػػػدرذرف ا   ػػػػار أ مػػػػاط م شػػػػددة مػػػػف ايش ػػػػؼ يػػػػدس طةلػػػػد ايمرحةػػػػد ايثا ر ػػػػدل ر مذػػػػف  فسػػػػ ر ذيػػػػؾ 

سػػػػ رات  ػػػػ ذثر يػػػػذيؾ  ػػػػد  10ايػػػػذ ف  ز ػػػػد خلػػػػر قـ بػػػػف  %( مػػػػف ايمدرسػػػػ ف اػػػػـ مػػػػف ايمدرسػػػػ ف51.6 ف )لػػػػ
بػػػػدـ ر ػػػػرد   الحػػػػظ ذػػػرف رأ قػػػػـ اػػػػر اي ػػػػح  . رب ػػػػد م ار ػػػد   ػػػػائج اػػػػذ  ايدراسػػػػد مػػػػع ايدراسػػػات ايسػػػػال دل 

م ػػػػػمرف اػػػػػذ  ايدراسػػػػػدل ا مػػػػػر ايػػػػػذ   حػػػػػرؿ درف م ار ػػػػػد   ائ قػػػػػا  مػػػػػفدراسػػػػػد سػػػػػال د مماثةػػػػػد أر  ر لػػػػػد 
 ل  ائج دراسات أخرس.
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ذات دللػػة إحصػػائية بػػيف م وسػػطات إجابػػات أفػػراد عينػػة الدراسػػة فػػ  ل  وجػػد فػػروؽ . 2
 المحافظػةل م غيػرات اآل يػة  أ.  وفقػاا اليوامؿ المؤدية إلػ   فشػ  ظػاىرة الينػؼ المدرسػ   

ب. جنس المدرس ت. جػنس المدرسػة  ث. المؤىػؿ الي مػ  وال ربػوي ل مػدرس ج. الخبػرة 
 ف  ال دريس .

 :  المحافظةأ. 
ايسػػػػػؤاؿ رمػػػػػف أ ػػػػػؿ اي ح ػػػػػؽ مػػػػػف  ػػػػػحد ايفر ػػػػػ د اي ػػػػػ  ر ػػػػػشت يػػػػػ ل  ػػػػػـ اسػػػػػ خداـ  يإ الػػػػػد بػػػػػف     

ايمؤد ػػػػػػد يةذ ػػػػػػؼ بػػػػػػف داليػػػػػػد ايفػػػػػػررؽ  ػػػػػػ  ايشرامػػػػػػؿ  ليةم ار ػػػػػػات ايث ائ ػػػػػػد (t-test)االخ لػػػػػػار اىح ػػػػػػائ  
ايش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ   ػػػػ  محا ظػػػػد دم ػػػػؽ رمحا ظػػػػد ايالذ  ػػػػد لحسػػػػب م رسػػػػطات إ الػػػػات  إيػػػػل  ف ػػػػ  ظػػػػاارة

 مرحةد ايثا ر دل ر ةخص اي درؿ اآل   اذ  اي  ائج:ب  د ايدراسد مف مدرس  اي
 عينة الدراسة مف مدرس أفراد   ومس و  دللة الفروؽ إلجابات tالم وسط الحساب  وقيمة اخ بار   : 61  جدوؿ

  250المرح ة الثانوية حوؿ اليوامؿ المؤدي إل   فش  ظاىرة الينؼ المدرس   بياا لم غير المحافظة عند  درجة الحرية = 

 اٌّغبي
ٚفك ِزغ١و  اٌؼ١ٕخ

 اٌّؾبفظخ

اٌّزٍٜٛ 

 اٌؾَبثٟ

االٔؾواف 

 اٌّؼ١بهٞ

( (t 

 اٌّؾَٛثخ

ل١ّخ 

 (pاالؽزّبي)

 َِزٜٛ %(95ِغبي اٌضمخ)

 أػٍٝ أكٔٝ اٌلالٌخ

ػٛاًِ 

 ِله١ٍخ

 9.23 35.97 124 كِْك
2.741 0.007 0.866 5.288 

 كاي

 8.59 32.89 128 اٌالمل١خ 0.01ػٕل 

ً ػٛاِ

 أٍو٠خ

 6.21 38.81 124 كِْك
2.364 0.019 0.367 4.027 

 كاي

 8.35 36.61 128 اٌالمل١خ 0.05ػٕل 

ٍٚبئً 

 اإلػالَ

 3.91 29.45 124 كِْك
3.848 0.000 0.976 3.021 

 كاي

 4.32 27.45 128 اٌالمل١خ 0.01ػٕل 

عّبػخ 

 اٌوفبق

 6.25 39.58 124 كِْك
2.569 0.011 0.496 3.759 

 كاي

 6.87 37.45 128 اٌالمل١خ 0.05ػٕل 

ػٛاًِ 

 مار١خ

 4.97 35.94 124 كِْك
 غ١و كاي 1.408 1.975- 0.742 0.33-

 8.22 36.22 128 اٌالمل١خ

اٌّغبالد 

 وىً

 22.46 179.74 124 كِْك
2.755 0.006 2.6 15.634 

 كاي

 29.48 170.63 128 اٌالمل١خ 0.01ػٕل 

 1.96رَبٚٞ  0.05( َِٚزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ 250اٌغل١ٌٚخ ػٕل كهعبد ؽو٠خ ) (tل١ّخ )

 2.58رَبٚٞ  0.01( َِٚزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ 250( اٌغل١ٌٚخ ػٕل كهعبد ؽو٠خ )tل١ّخ )
 

( أف ايفػػػػػػػررؽ 0.05( مػػػػػػػع مسػػػػػػػ رس ايداليػػػػػػػد )p(ل رب ػػػػػػػد م ار ػػػػػػػد   مػػػػػػػد )61مػػػػػػػف اي ػػػػػػػدرؿ )  لػػػػػػػ  ف 
 ػػػػػد  ػػػػػ  محا ظػػػػػد دم ػػػػػؽ رم رسػػػػػط إ الػػػػػات اي ػػػػػ  ظقػػػػػرت لػػػػػ ف م رسػػػػػط إ الػػػػػات مدرسػػػػػ  ايمرحةػػػػػد ايثا ر 

ايش ػػػػػػؼ  ايمؤد ػػػػػػد إيػػػػػػل  ف ػػػػػػ  ظػػػػػػاارةمدرسػػػػػػ  ايمرحةػػػػػػد ايثا ر ػػػػػػد  ػػػػػػ  محا ظػػػػػػد ايالذ  ػػػػػػد حػػػػػػرؿ ايشرامػػػػػػؿ 
  ػػػػر دايػػػػد ر  ػػػػر  رار ػػػػدل إذ  ػػػػا ت   مػػػػد  اػػػػ  ب ػػػػد م ػػػػاؿ )ايشرامػػػػؿ ايذا  ػػػػد( ايمدرسػػػػ   ػػػػ  مدارسػػػػقـ

(P=1.408  ل راػػػػػػػػ)( ل ر ػػػػػػػػا ت   مػػػػػػػػد 0.05أذلػػػػػػػػر مػػػػػػػػف)T ( ل راػػػػػػػػ  أ ػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف 0.742ايمحسػػػػػػػػرلد)
%(.  ػػػػػ  حػػػػػ ف ل  ػػػػػت 95( لمسػػػػػ رس ث ػػػػػد )250(ل ب ػػػػػد در ػػػػػات حر ػػػػػد )1.96  م قػػػػػا اي دري ػػػػػد ايلايغػػػػػد )

بػػػػػػػالـ(ل اي  ػػػػػػػائج أف ايفػػػػػػػررؽ ايدايػػػػػػػد راي رار ػػػػػػػد  ػػػػػػػا ت ب ػػػػػػػد م ػػػػػػػاالت )ايشرامػػػػػػػؿ ايمدرسػػػػػػػ دل رسػػػػػػػائؿ اى
أ ػػػػػػغر ( P(ل إذ  ػػػػػػا ت   مػػػػػػد )0.01ل 0.05ب ػػػػػػد مسػػػػػػ ر   داليػػػػػػد )ربةػػػػػػل مسػػػػػػ رس ايم ػػػػػػاالت ذذػػػػػػؿل 
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 (250ايمحسػػػػرلد أذلػػػػر مػػػػف   م قػػػػا اي دري ػػػػدل ب ػػػػد در ػػػػات حر ػػػػد ) T(ل ذمػػػػا  ػػػػا ت   مػػػػد 0.05مػػػػف )
  .%(95لمس رس ث د )

ب ػػػػػد  ايشرامػػػػػؿ ا سػػػػػر دل  مابػػػػػد اير ػػػػػاؽ(ذمػػػػػا  لػػػػػ ف ر ػػػػػرد  ػػػػػررؽ دايػػػػػد ر رار ػػػػػد ب ػػػػػد م ػػػػػاي  )
ايمحسػػػػػػرلد  (t)(ل ذمػػػػػا  ػػػػػا ت   مػػػػػد 0.05أ ػػػػػػغر مػػػػػف )( P(ل إذ  ػػػػػا ت   مػػػػػد )0.05مسػػػػػ رس داليػػػػػد )

. راػػػػػذ  ايفػػػػػررؽ  ػػػػػا ت %(95لمسػػػػػ رس ث ػػػػػد ) (250أذلػػػػػر مػػػػػف   م قػػػػػا اي دري ػػػػػدل ب ػػػػػد در ػػػػػات حر ػػػػػد )
 شػػػػػػدد ل ذمػػػػػػا  سػػػػػػ دؿ مػػػػػػف اي  ػػػػػػائج ايسػػػػػػال د أف دم ػػػػػػؽد مدرسػػػػػػ  ايمرحةػػػػػػد ايثا ر ػػػػػػد  ػػػػػػ  محا ظػػػػػػي ػػػػػػاي  

 يش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ ل  ػػػػػ  محا ظػػػػػد دم ػػػػػؽ لدر ػػػػػد أبةػػػػػل مػػػػػف محا ظػػػػػد ايالذ  ػػػػػدال   ػػػػػار اشرامػػػػػؿ ايمؤد ػػػػػد اي
رل ػػػػا  بةػػػػل ذيػػػػؾ  ػػػػر ض  ب  ػػػػد ايدراسػػػػد مػػػػف مدرسػػػػ  ايمرحةػػػػد ايثا ر ػػػػد.أ ػػػػراد لحسػػػػب م رسػػػػطات إ الػػػػات 

وجػػػػود ب اي ػػػػ  ر ػػػػشت يإ الػػػػد بػػػػف ايسػػػػؤاؿ ايسػػػػالؽ اي ائةػػػػد:ر  لػػػػؿ ايفر ػػػػ د ايلد ةػػػػد ايفر ػػػػ د اي ػػػػفر د 
الينػػػؼ  المؤديػػػة إلػػػ   فشػػػ  ظػػػاىرةاليوامػػػؿ   فػػػ  0.05فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائياا عنػػػد مسػػػ و  دللػػػة  

عينػػػة الدراسػػػة مػػػف مدرسػػػ  المرح ػػػة الثانويػػػة   يػػػز  لم غيػػػر أفػػػراد م وسػػػطات إجابػػػات  بػػػيف المدرسػػػ 
 اليوامؿ الذا ية  حيث  بيف عدـ وجود فروؽ دالة عند ىذا المجاؿ. المحافظة  باس ثناء 

ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ    ػػػػػ  ايشرامػػػػػؿ ايمؤد ػػػػػد إيػػػػػل  ف ػػػػػ  ظػػػػػاارة( إيػػػػػل ايفػػػػػررؽ 16ر  ػػػػػ ر اي ػػػػػذؿ )
 ب  د ايدراسد مف مدرس  ايمرحةد ايثا ر د  لشًا يم غ ر ايمحا ظد.أ راد ى الات 
 

 

 
     

ف  ػػػػػ  ايمػػػػػدراس ايثا ر ػػػػػد  ػػػػػ  محا ظػػػػػد دم ػػػػػؽل  ر فسػػػػػر ايلاحثػػػػػد اػػػػػذ  اي    ػػػػػد لػػػػػ ف  م ػػػػػع ايمدرسػػػػػ 
 ػػػػدرذرف ر ػػػػرد برامػػػػؿ م شػػػػددة ال   ػػػػار ايش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ  أذثػػػػر مػػػػف محا ظػػػػد ايالذ  ػػػػدل ررلمػػػػا  شػػػػرد ذيػػػػؾ 

 سػػػػػ طر  إذرايخ ػػػػػائص ايم  مش ػػػػػد اي ػػػػػ   خ ػػػػػع يقػػػػػا ايم  مػػػػػع ايمػػػػػد    ػػػػػ  دم ػػػػػؽل  إيػػػػػل طل شػػػػػد ايل ئ ػػػػػد
ايػػػػػذ   ػػػػػ شذس بةػػػػػل  رل ػػػػػد ا ل ػػػػػا ل إ ػػػػػا د ا مػػػػػر ل  ة ةػػػػػد اي را ػػػػػؿ اال  مػػػػػاب بة ػػػػػ  ايشال ػػػػػات ايرسػػػػػم د 

آثػػػار سػػػةل د بةػػػل  فسػػػ د ايطةلػػػد رخ ر ػػػًا  يمػػػا يػػػ  مػػػفالزدحػػػاـ ايسػػػذا  ل راي ةػػػرث ايل ئػػػ  ا رذػػػ   إيػػػل مػػػا 
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رب ػػػػػد م ار ػػػػػد   ػػػػػائج ايدراسػػػػػد  ا مػػػػػر ايػػػػػذ   ػػػػػد شقـ إيػػػػػل ممارسػػػػػد ايسػػػػػةرؾ ايش  ػػػػػؼ. لايمراا ػػػػػد  ػػػػػ  مرحةػػػػػد
م ػػػػػمرف اػػػػػذ   مػػػػػفبػػػػػدـ ر ػػػػػرد دراسػػػػػد سػػػػػال د مماثةػػػػػد أر  ر لػػػػػد   الحػػػػػظايحاي ػػػػػد مػػػػػع ايدراسػػػػػات ايسػػػػػال دل 

 ايدراسدل ا مر ايذ   حرؿ درف م ار د   ائ قا ل  ائج دراسات أخرس.
 :المدرسجنس  ب. 

ايسػػػػػؤاؿ رمػػػػػف أ ػػػػػؿ اي ح ػػػػػؽ مػػػػػف  ػػػػػحد ايفر ػػػػػ د اي ػػػػػ  ر ػػػػػشت يػػػػػ ل  ػػػػػـ اسػػػػػ خداـ  يإ الػػػػػد بػػػػػف
ل يةذ ػػػػػػػػػؼ بػػػػػػػػػف داليػػػػػػػػػد ايفػػػػػػػػػررؽ لػػػػػػػػػ ف ايمدرسػػػػػػػػػ ف يةم ار ػػػػػػػػػات ايث ائ ػػػػػػػػػد (t-test)االخ لػػػػػػػػػار اىح ػػػػػػػػػائ  

ايش ػػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػػ   ػػػػػػػ   ايمؤد ػػػػػػػد إيػػػػػػػل  ف ػػػػػػػ  ظػػػػػػػاارةرايمدرسػػػػػػػات  ػػػػػػػ  ايمرحةػػػػػػػد ايثا ر ػػػػػػػد حػػػػػػػرؿ ايشرامػػػػػػػؿ 
 ذ  اي  ائج:مدارسقـل ر ةخص اي درؿ اآل   ا

 عينة الدراسة مف مدرس أفراد   ومس و  دللة الفروؽ إلجابات t : الم وسط الحساب  وقيمة اخ بار  62جدوؿ  
  250الثانوية حوؿ اليوامؿ المؤدية إل   فش  ظاىرة الينؼ المدرس   بياا لم غير جنس المدرس عند  درجة الحرية =  المرح ة

 اٌّغبي
 ٚفك ِزغ١و اٌؼ١ٕخ

 ّلهًاٌعٌٕ 

اٌّزٍٜٛ 

 اٌؾَبثٟ

االٔؾواف 

 اٌّؼ١بهٞ

( (t 

 اٌّؾَٛثخ

ل١ّخ 

 (pاالؽزّبي)

 َِزٜٛ %(95ِغبي اٌضمخ)

 أػٍٝ أكٔٝ اٌلالٌخ

ػٛاًِ 

 ِله١ٍخ

 9.63 35.26 95 موو
 غ١و كاي 3.686 0.931- 0.241 1.175

 8.63 33.89 157 أٔضٝ

ػٛاًِ 

 أٍو٠خ

 8.51 37.58 95 موو
 غ١و كاي 1.730 2.088- 0.854 0.185-

 6.74 37.76 157 أٔضٝ

ٍٚبئً 

 اإلػالَ

 4.77 28.41 95 موو
 غ١و كاي 1.044 1.128- 0.940 0.076-

 3.89 28.45 157 أٔضٝ

عّبػخ 

 اٌوفبق

 7.29 39.85 95 موو
2.54 0.012 0.488 3.854 

 كاي ػٕل

 6.11 37.68 157 أٔضٝ 0.05

ػٛاًِ 

 مار١خ

 6.48 37.29 95 موو
 غ١و كاي 3.679 0.222 0.027 2.223

 6.91 35.34 157 أٔضٝ

اٌّغبالد 

 وىً

 30.63 178.40 95 موو
 غ١و كاي 12.071 1.513- 0.127 1.531

 23.72 173.12 157 أٔضٝ

 1.96رَبٚٞ  0.05( َِٚزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ 250( اٌغل١ٌٚخ ػٕل كهعبد ؽو٠خ )tل١ّخ )

 2.58رَبٚٞ  0.01( َِٚزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ 250ل كهعبد ؽو٠خ )( اٌغل١ٌٚخ ػtٕل١ّخ )

 

( أف ايفػػػػػررؽ اي ػػػػػ  0.05( مػػػػػع مسػػػػػ رس ايداليػػػػػد )p(ل رب ػػػػػد م ار ػػػػػد   مػػػػػد )62مػػػػػف اي ػػػػػدرؿ )  لػػػػػ  ف 
ظقػػػػػػرت لػػػػػػ ف م رسػػػػػػط إ الػػػػػػات مدرسػػػػػػ   ايمرحةػػػػػػد ايثا ر ػػػػػػد رم رسػػػػػػط إ الػػػػػػات مدرسػػػػػػات ايمرحةػػػػػػد ايثا ر ػػػػػػد 

ب ػػػػػػػد م ػػػػػػػاالت )ايشرامػػػػػػػؿ   ػػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػػ   ػػػػػػػ  مدارسػػػػػػػقـايش ايمؤد ػػػػػػػد إيػػػػػػػل  ف ػػػػػػػ  ظػػػػػػػاارةحػػػػػػػرؿ ايشرامػػػػػػػؿ 
 ل ربةػػػػػل مسػػػػػ رس ايم ػػػػػاالت ذذػػػػػؿل اػػػػػ ايمدرسػػػػػ دل ايشرامػػػػػؿ ا سػػػػػر دل رسػػػػػائؿ اىبػػػػػالـل ايشرامػػػػػؿ ايذا  ػػػػػد(

ايمحسػػػػػرلد ( t)(ل ذمػػػػػا  ػػػػػا ت   مػػػػػد  0.05أذلػػػػػر مػػػػػف )( P  ػػػػػر دايػػػػػد ر  ػػػػػر  رار ػػػػػدل إذ  ػػػػػا ت   مػػػػػد )
 ػػػػػ  حػػػػػ ف ل  ػػػػػت اي  ػػػػػائج  %(. 95لمسػػػػػ رس ث ػػػػػد ) (250أ ػػػػػؿ مػػػػػف   م قػػػػػا اي دري ػػػػػد ب ػػػػػد در ػػػػػات حر ػػػػػد )

(ل راػػػػػػ  P=012)إذ  ػػػػػػا ت   مػػػػػػد أف ايفػػػػػػررؽ ايدايػػػػػػد راي رار ػػػػػػد  ػػػػػػا ت ب ػػػػػػد م ػػػػػػاؿ ) مابػػػػػػد اير ػػػػػػاؽ(ل 
 (250(ل ب ػػػػػد در ػػػػػات حر ػػػػػد )2.54ايمحسػػػػػرلد أذلػػػػػر مػػػػػف ) T(ل ذمػػػػػا  ػػػػػا ت   مػػػػػد 0.05أ ػػػػػغر مػػػػػف )
ل ر سػػػػػػ دؿ مػػػػػػف اي  ػػػػػػائج د ايثا ر ػػػػػػدمدرسػػػػػػ   ايمرحةػػػػػػ. راػػػػػػذ  ايفػػػػػػررؽ  ػػػػػػا ت ي ػػػػػػاي  %(95لمسػػػػػػ رس ث ػػػػػػد )
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برامػػػػػػؿ مؤد ػػػػػػد يةش ػػػػػػؼ ايسػػػػػػال د أف  ايل ػػػػػػد مدرسػػػػػػ   رمدرسػػػػػػات ايمرحةػػػػػػد ايثا ر ػػػػػػد   مشػػػػػػرف بةػػػػػػل ر ػػػػػػرد 
رل ػػػػا  بةػػػػل ذيػػػػؾ   لػػػػؿ ايفر ػػػػ د اي ػػػػفر د اي ػػػػ  ر ػػػػشت يإ الػػػػد  ايمدرسػػػػ  لغػػػػض اي ظػػػػر بػػػػف   سػػػػقـ.

  فػػػػػ  0.05سػػػػػ و  دللػػػػػة  بيػػػػػدـ وجػػػػػود فػػػػػروؽ دالػػػػػة إحصػػػػػائياا عنػػػػػد م بػػػػف ايسػػػػػؤاؿ ايسػػػػػالؽ اي ائةػػػػػد:
عينػػػة الدراسػػػة مػػػف أفػػػراد م وسػػػطات إجابػػػات  بػػػيف الينػػػؼ المدرسػػػ  المؤديػػػة إلػػػ   فشػػػ  ظػػػاىرةاليوامػػػؿ 

مدرسػػػ  المرح ػػػة الثانويػػػة   يػػػز  لم غيػػػر جػػػنس المػػػدرس  باسػػػ ثناء وجػػػود فػػػروؽ عنػػػد مجػػػاؿ جماعػػػة 
رة الينػػػؼ المدرسػػػ  بػػػثف جماعػػػة الرفػػػاؽ  سػػػيـ فػػػ   فشػػػ  ظػػػاى  ف  الػػػذ ور والرفػػػاؽ  إذ يػػػر  المدرسػػػ

( إيػػػػػل ايفػػػػػررؽ  ػػػػػ  ايشرامػػػػػؿ 17ر  ػػػػ ر اي ػػػػػذؿ ) لػػػػػد  ط بػػػػػة المرح ػػػػػة الثانويػػػػػة أ ثػػػػػر مػػػػػف المدرسػػػػػات.
ب  ػػػػد ايدراسػػػػد مػػػػف مدرسػػػػ  ايمرحةػػػػد ايثا ر ػػػػد أ ػػػػراد ايمؤد ػػػػد إيػػػػل  ف ػػػػ  ظػػػػاارة ايش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ  ى الػػػػات 

  لشًا يم غ ر ايمحا ظد.
 

 

 
 

 
 

ؾ إيػػػػػل طل شػػػػػد ايشال ػػػػػد لػػػػػ ف ايمدرسػػػػػ ف رايطةلػػػػػد ح ػػػػػث  ػػػػػرس ايلاحثػػػػػد أ ػػػػػ  مػػػػػف ايممذػػػػػف أف  شػػػػػرد ذيػػػػػ
 ذػػػػرف بال ػػػػا قـ   ػػػػدة  ائمػػػػد بةػػػػل االح ػػػػراـ ايم لػػػػادؿل ممػػػػا   شػػػػؿ ايمدرسػػػػ ف ذذػػػػررًا را  اثػػػػًا أذثػػػػر  رلػػػػًا مػػػػف 
ايطةلػػػػػػػدل رلاي ػػػػػػػاي   سػػػػػػػ ط شرف  حد ػػػػػػػد ايشرامػػػػػػػؿ ايمؤد ػػػػػػػد إيػػػػػػػل  ف ػػػػػػػ  ظػػػػػػػاارة ايش ػػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػػ  لػػػػػػػ فس 

أف  مابػػػػػػػد اير ػػػػػػاؽ يقػػػػػػػا ا ثػػػػػػر ا ذلػػػػػػػر بةػػػػػػل سػػػػػػػةرؾ ايطةلػػػػػػػد  ايمسػػػػػػ رسل ل  مػػػػػػػا   ػػػػػػد ايمدرسػػػػػػػرف ايػػػػػػذذرر
أف  مػػػػارس ايطايػػػػب سػػػػةرذًا ب  فػػػػًا   ػػػػ  مػػػػف ايممذػػػػف رخا ػػػػد  ػػػػ  مرحةػػػػد ايمراا ػػػػد أذثػػػػر مػػػػف ايمدر سػػػػاتل 

إذا ذا ػػػػت  مابػػػػد اير ػػػػػاؽ اي ػػػػ     مػػػػ  إي قػػػػػا  مػػػػارس ايسػػػػةرؾ ايشػػػػػدرا  ل رذيػػػػؾ  ػػػػ  محاريػػػػػد م ػػػػ  ية ػػػػػشرر 
بػػػػدـ ر ػػػػرد   الحػػػػظم ار ػػػػد   ػػػػائج ايدراسػػػػد ايحاي ػػػػد مػػػػع ايدراسػػػػات ايسػػػػال دل رب ػػػػد  لاال  مػػػػا  يقػػػػذ  اي مابػػػػد.

م ػػػػػػمرف اػػػػػػذ  ايدراسػػػػػػدل ا مػػػػػػر ايػػػػػػذ   حػػػػػػرؿ درف م ار ػػػػػػد   ائ قػػػػػػا  مػػػػػػفدراسػػػػػػد سػػػػػػال د مماثةػػػػػػد أر  ر لػػػػػػد 
 ل  ائج دراسات أخرس.
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 :جنس المدرسة ت.
دل ردالي قػػػػػا ب  ػػػػػد ايدراسػػػػػد مػػػػػف مدرسػػػػػ  ايمرحةػػػػػد ايثا ر ػػػػػأ ػػػػػراد يةذ ػػػػػؼ بػػػػػف ايفػػػػػررؽ لػػػػػ ف إ الػػػػػات 

 ػػػػػػ  ايمػػػػػػدارس ايثا ر ػػػػػػد  ػػػػػػ   ايش ػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػ  ايمؤد ػػػػػػد إيػػػػػػل  ف ػػػػػػ  ظػػػػػػاارة  ػػػػػػ  در ػػػػػػد   ػػػػػػد راـ يةشرامػػػػػػؿ
محػػػػػػػػا ظ   دم ػػػػػػػػؽ رايالذ  ػػػػػػػػد  لشػػػػػػػػًا يم غ ػػػػػػػػر  ػػػػػػػػ س ايمدرسػػػػػػػػد )ل ػػػػػػػػ فل ل ػػػػػػػػاتل مخ ةطػػػػػػػػد(ل  ػػػػػػػػـ حسػػػػػػػػاب 

 .(     د اذا ايحساب63ايم رسطات ايحسال د راال حرا ات ايمش ار دل ر ظقر اي درؿ اآل   )
 (: اٌّزٍٜٛ اٌؾَبثٟ ٚاالٔؾواف اٌّؼ١بهٞ ٚاٌقطأ اٌّؼ١بهٞ إلعبثبد أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ 63ِٓعلٚي )

 ِلهٍٟ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ ؽٛي اٌؼٛاًِ اٌّؤك٠خ إٌٝ رفْٟ ظب٘وح اٌؼٕف اٌّلهٍٟ رجؼبً ٌّزغ١و عٌٕ اٌّلهٍخ

 اٌّغبي
 عٌٕ

 اٌّلهٍخ
 اٌؼ١ٕخ

اٌّزٍٜٛ 

 اٌؾَبثٟ

االٔؾواف 

 اٌّؼ١بهٞ

 اٌقطأ

 اٌّؼ١بهٞ

اٌم١ّخ  %95ِغبي اٌضمخ 

 اٌٖغوٜ

اٌم١ّخ 

 أػٍٝ ل١ّخ أكٔٝ ل١ّخ اٌىجوٜ

ػٛاًِ 

 ِله١ٍخ

 51 22 38.49 34.06 1.104 8.410 36.28 58 ث١ٕٓ

 51 18 34.99 31.01 1.000 8.827 33.00 78 ثٕبد

 54 18 36.13 32.69 0.868 9.349 34.41 116 ِقزٍٜ

 54 18 35.52 33.29 0.568 9.024 34.40 252 اٌّغّٛع

ػٛاًِ 

 أٍو٠خ

 50 26 37.44 33.59 0.962 7.330 35.52 58 ث١ٕٓ

 50 30 42.10 39.49 0.657 5.803 40.79 78 ثٕبد

 50 13 38.14 35.24 0.730 7.860 36.69 116 ِقزٍٜ

 50 13 38.61 36.77 0.469 7.442 37.69 252 اٌّغّٛع

ٍٚبئً 

 اإلػالَ

 35 21 28.87 26.64 0.556 4.236 27.76 58 ث١ٕٓ

 35 19 29.89 27.91 0.498 4.401 28.90 78 ثٕبد

 35 21 29.22 27.71 0.381 4.108 28.47 116 ِقزٍٜ

 35 19 28.96 27.91 0.267 4.233 28.44 252 اٌّغّٛع

 

 عّبػخ

 اٌوفبق

 50 19 40.12 36.16 0.989 7.533 38.14 58 ث١ٕٓ

 50 28 40.52 37.48 0.763 6.734 39.00 78 ثٕبد

 50 25 39.47 37.22 0.570 6.136 38.34 116 ِقزٍٜ

 50 19 39.32 37.68 0.419 6.646 38.50 252 اٌّغّٛع

 ػٛاًِ

 مار١خ

 45 27 36.78 34.04 0.685 5.215 35.41 58 ث١ٕٓ

 50 25 38.43 35.00 0.861 7.604 36.72 78 ثٕبد

 50 22 37.26 34.70 0.646 6.954 35.98 116 ِقزٍٜ

 50 22 36.92 35.24 0.429 6.805 36.08 252 اٌّغّٛع

اٌّغبالد 

 وىً

 222 118 180.39 165.81 3.641 27.727 173.10 58 ث١ٕٓ

 230 138 184.05 172.77 2.834 25.031 178.41 78 ثٕبد

 230 122 178.88 168.92 2.514 27.077 173.90 116 ِقزٍٜ

 230 118 178.41 171.81 1.676 26.603 175.11 252 اٌّغّٛع

 

  لػػػػػػ ف مػػػػػػف اي ػػػػػػدرؿ ايسػػػػػػالؽ مػػػػػػف خػػػػػػالؿ ايم رسػػػػػػطات ايسػػػػػػال د يػػػػػػدر ات إ الػػػػػػات مدرسػػػػػػ  ايمرحةػػػػػػد 
ايش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ   لشػػػػًا  ايمؤد ػػػػد إيػػػػل  ف ػػػػ  ظػػػػاارةايثا ر ػػػػد  ػػػػ  محػػػػا ظ   دم ػػػػؽ رايالذ  ػػػػد حػػػػرؿ ايشرامػػػػؿ 

مدرسػػػػ  ايمرحةػػػػد ايثا ر ػػػػد ب ػػػػد م ػػػػاالت يم غ ػػػػر  ػػػػ س ايمدرسػػػػد بػػػػدـ ر ػػػػرد  ػػػػررؽ ظاار ػػػػد  ػػػػ  در ػػػػات 
)ايشرامػػػػػؿ ايمدرسػػػػػ دل رسػػػػػائؿ اىبػػػػػالـل  مابػػػػػد اير ػػػػػاؽل ايشرامػػػػػؿ ايذا  ػػػػػد( رب ػػػػػد ايم ػػػػػاالت ذذػػػػػؿ. رر ػػػػػرد 

رالخ لػػػػػار داليػػػػػد  . ػػػػػررؽ ظاار ػػػػػد  ػػػػػ  در ػػػػػات مدرسػػػػػ  ايمرحةػػػػػد ايثا ر ػػػػػد ب ػػػػػد م ػػػػػاؿ )ايشرامػػػػػؿ ا سػػػػػر د(
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ل ر ػػػػا ت اي  ػػػػائج ذمػػػػا اػػػػر مر ػػػػ  (ANOVA) ػػػػب اسػػػػ سخدـ  حة ػػػػؿ اي لػػػػا ف ا حػػػػاد  اي ااػػػػذ  ايفػػػػررؽ 
 (.64   اي درؿ )

 ( إلعبثبد أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ ِلهANOVAٍٟ(: رؾ١ًٍ اٌزجب٠ٓ األؽبكٞ االرغبٖ )64علٚي )

 اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ ؽٛي اٌؼٛاًِ اٌّؤك٠خ إٌٝ رفْٟ ظب٘وح اٌؼٕف اٌّلهٍٟ رجؼبً ٌّزغ١و عٌٕ اٌّلهٍخ

 ِٖله اٌزجب٠ٓ اٌّغبي
ِغّٛع 

 اٌّوثؼبد

كهعخ 

 اٌؾو٠خ

ِزٍٜٛ اٌّوثؼبد 

 )اٌزجب٠ٓ(
 Fل١ُ 

ل١ّخ 

 اٌلالٌخ
 اٌمواه

 ػٛاًِ ِله١ٍخ

 178.495 2 356.990 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

 80.658 249 20083.724 كافً اٌّغّٛػبد غ١و كاي 0.112 2.213

  251 20440.714 اٌّغّٛع

 ػٛاًِ أٍو٠خ

 570.914 2 1141.829 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

 51.245 249 12760.028 كافً اٌّغّٛػبد كاي* 0.000 11.141

  251 13901.857 اٌّغّٛع

 ٍٚبئً اإلػالَ

 21.661 2 43.322 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

 17.890 249 4454.662 كافً اٌّغّٛػبد غ١و كاي 0.3 1.211

  251 4497.984 اٌّغّٛع

 عّبػخ اٌوفبق

 14.948 2 29.897 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

 44.406 249 11057.103 كافً اٌّغّٛػبد غ١و كاي 0.714 0.337

  251 11087.000 اٌّغّٛع

 ػٛاًِ مار١خ

 29.292 2 58.583 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

 46.441 249 11563.829 اٌّغّٛػبد كافً غ١و كاي 0.533 0.631

  251 11622.413 اٌّغّٛع

 اٌّغبالد وىً

 626.940 2 1253.879 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

 708.349 249 176379.010 اٌّغّٛػبد كافً غ١و كاي 0.414 0.885

  251 177632.889 اٌّغّٛع

 

ايسػػػػػػالؽ الخ لػػػػػػار داليػػػػػػد ايفػػػػػػررؽ  ػػػػػػ  در ػػػػػػات   ػػػػػػد ر مػػػػػػف خػػػػػػالؿ اي  ػػػػػػائج ايمدر ػػػػػػد  ػػػػػػ  اي ػػػػػػدرؿ 
مؤد ػػػػػد إيػػػػػل  ف ػػػػػ  ايمدرسػػػػػ  ايمرحةػػػػػد ايثا ر ػػػػػد  ػػػػػ  محػػػػػا ظ   دم ػػػػػؽ رايالذ  ػػػػػد ي  ػػػػػرراـ حػػػػػرؿ ايشرامػػػػػؿ 

ايش ػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػ   ػػػػػػ  مدارسػػػػػػقـل  لػػػػػػ  ف ر ػػػػػػرد  ػػػػػػررؽ ذات داليػػػػػػد إح ػػػػػػائ د ب ػػػػػػد مسػػػػػػ رس داليػػػػػػد  ظػػػػػػاارة
ايمدرسػػػػػد ب ػػػػػد م ػػػػػاؿ ايشرامػػػػػؿ ا سػػػػػر دل إذ  ػػػػػا ت يم غ ػػػػػر  ػػػػػ س (  ػػػػػ  إ الػػػػػات ايمدرسػػػػػ ف ر  ػػػػػًا 0.05)

  مػػػػػد مسػػػػػ رس (ل ر ػػػػػد  ػػػػػا ت 4.71( ايمحسػػػػػرلد أذلػػػػػر مػػػػػف   م قػػػػػا اي دري ػػػػػد ايلايغػػػػػد )F=11.141  مػػػػػد )
 (.2ل 249حر د ) در    ل ب د0.05( را  أ غر مف 0.000ايداليد )

( يةم ار ػػػػػات ايلشد ػػػػػد ايػػػػػذ  أظقػػػػػر Scheffeريةذ ػػػػػؼ بػػػػػف طل شػػػػػد اػػػػػذ  ايفػػػػػررؽ اسػػػػػ خدـ اخ لػػػػػار )
ايمؤد ػػػػد إيػػػػل  ف ػػػػ  ايثا ر ػػػػد حػػػػرؿ ايشرامػػػػؿ مدرسػػػػ  ايمرحةػػػػد أف اػػػػذ  ايفػػػػررؽ  ػػػػا ت لػػػػ ف در ػػػػات   ػػػػد ر 

 ػػػػػػػ  مدارسػػػػػػػقـ ب ػػػػػػػد م ػػػػػػػاؿ ايشرامػػػػػػػؿ ا سػػػػػػػر دل  ػػػػػػػا ت لػػػػػػػ ف مػػػػػػػدارس ايل ػػػػػػػات ايش ػػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػػ   ظػػػػػػػاارة
رمػػػػػػػدارس ايل ػػػػػػػ ف ي ػػػػػػػاي  مػػػػػػػدارس ايل ػػػػػػػاتل رذػػػػػػػذيؾ لػػػػػػػ ف مػػػػػػػدارس ايل ػػػػػػػات رايمػػػػػػػدارس ايمخ ةطػػػػػػػد ي ػػػػػػػاي  

 (.65مدارس ايل اتل رذيؾ لداليد ايم رسطات ايحسال دل ذما ار مر      اي درؿ )
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 وٚق فٟ إعبثبد إلعبثبد ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ ِلهٍٟ( ٌٍف Scheffe(: ٔزبئظ افزجبه )65علٚي )

 اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ ؽٛي اٌؼٛاًِ اٌّؤك٠خ إٌٝ رفْٟ ظب٘وح اٌؼٕف اٌّلهٍٟ رجؼبً ٌّزغ١و عٌٕ اٌّلهٍخ

 اٌّغبي
(I)  ٌٕع 

 اٌّلهٍخ

(J)  ٌٕع 

 اٌّلهٍخ

 افزالف اٌّزٍٜٛ 

(I-J) 

 اٌقطأ

 اٌّؼ١بهٞ

 ل١ّخ

 اٌلالٌخ

 %95ِغبي اٌضمخ 

 أكٔٝ ل١ّخ خأكٔٝ ل١ّ

 ػٛاًِ أٍو٠خ

 ث١ٕٓ
 2.22- 8.33- 0.000 1.241 (*)5.278- ثٕبد

 1.66 4.01- 0.596 1.151 1.172- ِقزٍٜ

 ثٕبد
 8.33 2.22 0.000 1.241 (*)5.278 ث١ٕٓ

 6.69 1.52 0.001 1.048 (*)4.105 ِقزٍٜ

 ِقزٍٜ
 4.01 1.66- 0.596 1.151 1.172 ث١ٕٓ

 1.52- 6.69- 0.001 1.048 (*)4.105- ثٕبد

     0.05* افزالف اٌّزٍٜٛ ػٕل َِزٜٛ كالٌخ 

ايشرامػػػػؿ ايمؤد ػػػػد إيػػػػل  ف ػػػػ  ظػػػػاارة ايش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ ل م را ػػػػدة ر سػػػػ دؿ مػػػػف اي  ػػػػائج ايسػػػػال د لػػػػ ف        
 ػػػػ    م ػػػػع ايمػػػػدارس لغػػػػض اي ظػػػػر بػػػػف  ػػػػ س ايمدرسػػػػد لحسػػػػب م رسػػػػطات إ الػػػػات ب  ػػػػد ايدراسػػػػد مػػػػف 

ل ػػػػا  بةػػػػل ذيػػػػؾ   لػػػػؿ ايفر ػػػػ د اي ػػػػفر د اي ػػػػ  ر ػػػػشت يإ الػػػػد بػػػػف ايسػػػػؤاؿ ر  مدرسػػػػ  ايمرحةػػػػد ايثا ر ػػػػد.
المؤديػػػة فػػػ  اليوامػػػؿ   0.05بيػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائياا عنػػػد مسػػػ و  دللػػػة   ايسػػػالؽ اي ائةػػػد:

أفػػػػراد م وسػػػػطات إجابػػػػات  بػػػػيفالينػػػػؼ المدرسػػػػ  فػػػػ  محػػػػافظ   دمشػػػػؽ والالذقيػػػػة  إلػػػػ   فشػػػػ  ظػػػػاىرة
 ػػػػة الثانويػػػػة   يػػػػز  لم غيػػػػر جػػػػنس المدرسػػػػة  باسػػػػ ثناء نظػػػػر يـ عينػػػػة الدراسػػػػة مػػػػف مدرسػػػػ  المرح

  ل يوامؿ األسرية  الذي  بيف وجود فروؽ دالة عند ىذه اليوامؿ.
( إيػػػػػػػل ايفػػػػػػررؽ  ػػػػػػػ  ايشرامػػػػػػؿ ايمؤد ػػػػػػد إيػػػػػػػل  ف ػػػػػػ  ظػػػػػػػاارة ايش ػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػػ  18ر  ػػػػػػ ر اي ػػػػػػذؿ )

 ايمحا ظد.ب  د ايدراسد مف مدرس  ايمرحةد ايثا ر د  لشًا يم غ ر أ راد ى الات 
 

 
ر فسر ايلاحثد اذ  اي    د لػ ف  م ػع ايمػدراس ايثا ر ػد )ل ػ فل ل ػاتل مخ ةطػد(ل  شػا   رلػ فس ايمسػ رس 
مػػف ايشرامػػؿ ايمؤد ػػد إيػػل  ف ػػ  ظػػاارة ايش ػػؼ ايمدرسػػ ل إال أف  ايشرامػػؿ ا سػػر د   خػػذ ايػػدرر ا اػػـ مػػف ر قػػد 

ايم شة ػد لظػاارة مػف ايدراسػات  م مربػدح ػث أذػدت  ظر ايمدرس فل راذا   فؽ مع ما  ا     اىطار اي ظػر  
ايش ػػؼ ر ػػرد ار لػػاط رث ػػؽ لػػ ف ايش ػػؼ ايػػذ    ػػدر بػػف ا  ػػراد رايشرامػػؿ ا سػػر دل  ا  ػػخاص ايػػذ ف  شر ػػرا 

رب ػػد م ار ػػد   ػػائج ايدراسػػد ايحاي ػػد مػػع  يةش ػػؼ داخػػؿ أسػػراـ  مارسػػرف اػػذا ايسػػةرؾ أث ػػا  ح ػػا قـ اال  ماب ػػد.
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م مرف اذ  ايدراسػدل ا مػر ايػذ   حػرؿ  مفبدـ ر رد دراسد سال د مماثةد أر  ر لد  حظ الايدراسات ايسال دل 
 درف م ار د   ائ قا ل  ائج دراسات أخرس.

 :المؤىؿ الي م  وال ربوي ل مدرسث. 
ب  ػػػػد ايدراسػػػػد مػػػػف مدرسػػػػ  ايمرحةػػػػد ايثا ر ػػػػدل ردالي قػػػػا  ػػػػ  در ػػػػد أ ػػػػراد يةذ ػػػػؼ بػػػػف ايفػػػػررؽ لػػػػ ف إ الػػػػات 

 ػػػػػػ  ايمػػػػػػدارس ايثا ر ػػػػػػد  ػػػػػػ  محػػػػػػا ظ    ايش ػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػ  ايمؤد ػػػػػػد إيػػػػػػل  ف ػػػػػػ  ظػػػػػػاارة ؿ  ػػػػػػد راـ يةشرامػػػػػػ
ل  ػػػػػـ حسػػػػػاب ايم رسػػػػػطات ايحسػػػػػال د راال حرا ػػػػػات يم غ ػػػػػر ايمؤاػػػػػؿ ايشةمػػػػػ  راي رلػػػػػر  دم ػػػػػؽ رايالذ  ػػػػػد  لشػػػػػاً 

 (     د اذا ايحساب.66ايمش ار دل ر ظقر اي درؿ اآل   )
 بهٞ ٚاٌقطأ اٌّؼ١بهٞ إلعبثبد أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ(: اٌّزٍٜٛ اٌؾَبثٟ ٚاالٔؾواف اٌّؼ66١علٚي )

 رجؼبً ٌّزغ١و اٌّؤً٘ اٌؼٍّٟ ٚاٌزوثٛٞاٌؼٕف اٌّلهٍٟ  اٌّؤك٠خ إٌٝ رفْٟ ظب٘وحاٌؼٛاًِ ؽٛي ِلهٍٟ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ 

 اٌّغبي
اٌّؤً٘ اٌؼٍّٟ 

 ٚاٌزوثٛٞ
 اٌؼ١ٕخ

اٌّزٍٜٛ 

 اٌؾَبثٟ

االٔؾواف 

 اٌّؼ١بهٞ

اٌقطأ 

 اٌّؼ١بهٞ

اٌم١ّخ  %95ِغبي اٌضمخ 

 اٌٖغوٜ

اٌم١ّخ 

 أػٍٝ ل١ّخ أكٔٝ ل١ّخ اٌىجوٜ

ػٛاًِ 

 ِله١ٍخ

 54 19 35.41 31.72 0.927 8.185 33.56 78 ِؼٙل إػلاك ِؼٍُ

 51 19 36.45 33.03 0.863 9.300 34.74 116 عبِؼ١خ إعبىح

 50 18 37.32 31.56 1.433 10.130 34.44 50 روثٛٞ رأ١ً٘ كثٍَٛ

 42 33 41.52 33.48 1.701 4.811 37.50 8 بػ١ٍ كهاٍبد

 54 18 35.52 33.29 0.568 9.024 40`.34 252 اٌّغّٛع

ػٛاًِ 

 أٍو٠خ

 

 50 26 39.00 36.02 0.749 6.617 37.51 78 ِؼٙل إػلاك ِؼٍُ

 50 13 38.89 35.77 0.788 8.486 37.33 116 عبِؼ١خ إعبىح

 50 20 40.87 37.13 0.929 6.571 39.00 50 روثٛٞ رأ١ً٘ كثٍَٛ

 38 35 37.84 35.16 0.567 1.604 36.50 8 ػ١ٍب كهاٍبد

 50 13 38.61 36.77 0.469 7.442 37.69 252 اٌّغّٛع

ٍٚبئً 

 اإلػالَ

 

 34 21 28.59 26.69 0.479 4.230 27.64 78 ِؼٙل إػلاك ِؼٍُ

 35 21 29.86 28.14 0.434 4.677 29.00 116 عبِؼ١خ إعبىح

 34 19 29.44 27.60 0.456 3.221 28.52 50 روثٛٞ ١ً٘رأ كثٍَٛ

 28 27 27.95 27.05 0.189 0.535 27.50 8 ػ١ٍب كهاٍبد

 35 19 28.96 27.91 0.267 4.233 28.44 252 اٌّغّٛع

عّبػخ 

 اٌوفبق

 

 50 19 39.33 36.31 0.757 6.687 37.82 78 ِؼٙل إػلاك ِؼٍُ

 50 25 39.41 36.90 0.636 6.849 38.16 116 عبِؼ١خ إعبىح

 50 31 42.02 38.54 0.866 6.125 40.28 50 روثٛٞ رأ١ً٘ كثٍَٛ

 44 34 43.47 34.53 1.890 5.345 39.00 8 ػ١ٍب كهاٍبد

 50 19 39.32 37.68 0.419 6.646 38.50 252 اٌّغّٛع

 

ػٛاًِ 

 مار١خ

 

 50 27 37.81 34.75 0.769 6.792 36.28 78 ِؼٙل إػلاك ِؼٍُ

 50 22 37.44 34.87 0.651 7.010 36.16 116 عبِؼ١خ ىحإعب

 50 26 38.47 34.97 0.873 6.171 36.72 50 روثٛٞ رأ١ً٘ كثٍَٛ

 33 25 32.57 25.43 1.512 4.276 29.00 8 ػ١ٍب كهاٍبد

 50 22 36.92 35.24 0.429 6.805 36.08 252 اٌّغّٛع

 

 اٌّغبالد

 وىً

 225 118 177.99 167.65 2.597 22.932 172.82 78 ِؼٙل إػلاك ِؼٍُ

 230 122 181.06 169.70 2.868 30.887 175.38 116 عبِؼ١خ إعبىح

 222 125 185.35 172.57 3.180 22.485 178.96 50 روثٛٞ رأ١ً٘ كثٍَٛ

 182 157 180.67 158.33 4.725 13.363 169.50 8 ػ١ٍب كهاٍبد

 230 118 178.41 171.81 1.676 26.603 175.11 252 اٌّغّٛع
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  لػػػػػػ ف مػػػػػػف اي ػػػػػػدرؿ ايسػػػػػػالؽ مػػػػػػف خػػػػػػالؿ ايم رسػػػػػػطات ايسػػػػػػال د يػػػػػػدر ات إ الػػػػػػات مدرسػػػػػػ  ايمرحةػػػػػػد 
ايش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ   لشػػػػًا  ايمؤد ػػػػد إيػػػػل  ف ػػػػ  ظػػػػاارةايثا ر ػػػػد  ػػػػ  محػػػػا ظ   دم ػػػػؽ رايالذ  ػػػػد حػػػػرؿ ايشرامػػػػؿ 

ةػػػػػػد ايثا ر ػػػػػػد بػػػػػػدـ ر ػػػػػػرد  ػػػػػػررؽ ظاار ػػػػػػد  ػػػػػػ  در ػػػػػػات مدرسػػػػػػ  ايمرحايمؤاػػػػػػؿ ايشةمػػػػػػ  راي رلػػػػػػر ل يم غ ػػػػػػر 
ب ػػػػػد م ػػػػػاالت )ايشرامػػػػػؿ ايمدرسػػػػػ دل رسػػػػػائؿ اىبػػػػػالـل  مابػػػػػد اير ػػػػػاؽل ايمؤاػػػػػؿ ايشةمػػػػػ  راي رلػػػػػر ل حسػػػػػب 

ر ػػػػػرد  ػػػػػررؽ ظاار ػػػػػد  ػػػػػ  در ػػػػػات مدرسػػػػػ  ايمرحةػػػػػد ايثا ر ػػػػػد ر ايشرامػػػػػؿ ا سػػػػػر د( رب ػػػػػد ايم ػػػػػاالت ذذػػػػػؿ. 
اسػػػػػ سخدـ ذ  ايفػػػػػررؽ ب ػػػػػد م ػػػػػاؿ )ايشرامػػػػػؿ ايذا  ػػػػػد(ل رالخ لػػػػػار داليػػػػػد اػػػػػايمؤاػػػػػؿ ايشةمػػػػػ  راي رلػػػػػر  حسػػػػػب 

 (.67ل ر ا ت اي  ائج ذما ار مر      اي درؿ )(ANOVA) حة ؿ اي لا ف ا حاد  اي ا ب 
 

 ( إلعبثبد أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ANOVAِٓ(: رؾ١ًٍ اٌزجب٠ٓ األؽبكٞ االرغبٖ )67علٚي )

 ٌّزغ١و اٌّؤً٘ اٌؼٍّٟ اٌزوثِٛٞلهٍٟ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ ؽٛي اٌؼٛاًِ اٌّؤك٠خ إٌٝ رفْٟ ظب٘وح اٌؼٕف اٌّلهٍٟ رجؼبً 

 ِغّٛع اٌّوثؼبد ِٖله اٌزجب٠ٓ اٌّغبي
كهعخ 

 اٌؾو٠خ

ِزٍٜٛ اٌّوثؼبد 

 )اٌزجب٠ٓ(
 Fل١ُ 

ل١ّخ 

 اٌلالٌخ
 اٌمواه

ػٛاًِ 

 ِله١ٍخ

 48.324 3 144.973 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

 81.838 248 20295.741 كافً اٌّغّٛػبد غ١و كاي 0.622 0.59

  251 20440.714 اٌّغّٛع

 ػٛاًِ

 أٍو٠خ

 38.273 3 114.818 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

 55.593 248 13787.039 كافً اٌّغّٛػبد غ١و كاي 0.56 0.688

  251 13901.857 اٌّغّٛع

ٍٚبئً 

 اإلػالَ

 31.185 3 93.555 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

 17.760 248 4404.429 كافً اٌّغّٛػبد غ١و كاي 0.156 1.756

  251 4497.984 اٌّغّٛع

عّبػخ 

 اٌوفبق

 70.075 3 210.226 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

 43.858 248 10876.774 كافً اٌّغّٛػبد غ١و كاي 0.19 1.598

  251 11087.000 اٌّغّٛع

 ػٛاًِ

 مار١خ

 141.777 3 425.331 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

 45.150 248 11197.082 اٌّغّٛػبد كافً كاي* 0.026 3.14

  251 11622.413 اٌّغّٛع

 اٌّغبالد

 وىً

 470.057 3 1410.171 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

 710.575 248 176222.718 اٌّغّٛػبد كافً غ١و كاي 0.576 0.662

  251 177632.889 اٌّغّٛع

 .3.04رَبٚٞ   0.05كالٌخ  َِٚزٜٛ (2، 249ؽو٠خ ) كهعزٟ ػٕل اٌغل١ٌٚخ F ل١ّخ

 4.71رَبٚٞ   0.01كالٌخ  َِٚزٜٛ (2، 249ؽو٠خ ) كهعزٟ ػٕل اٌغل١ٌٚخ  Fل١ّخ
 

 

ايسػالؽ الخ لػار داليػد ايفػررؽ  ػ  در ػات   ػد ر مدرسػ  ايمرحةػد مف خالؿ اي  ػائج ايمدر ػد  ػ  اي ػدرؿ 
ايش ػػؼ ايمدرسػػ   ػػ   ايمؤد ػػد إيػػل  ف ػػ  ظػػاارةايثا ر ػػد  ػػ  محػػا ظ   دم ػػؽ رايالذ  ػػد ي  ػػرراـ حػػرؿ ايشرامػػؿ 

يم غ ػر (  ػ  إ الػات ايمدرسػ ف ر  ػًا 0.05ذات داليد إح ائ د ب د مسػ رس داليػد ) مدارسقـل  ل  ف ر رد  ررؽ
( ايمحسػػرلد أذلػػر مػػف   م قػػا اي دري ػػد F=3.14ل إذ  ػػا ت   مػػد ) ػػ س ايمدرسػػد ب ػػد م ػػاؿ ايشرامػػؿ ايذا  ػػد

(. 2ل 249حر ػػد ) ر  ػػ د ل ب ػػد0.05( راػػ  أ ػػغر مػػف 0.026(ل ر ػػد  ػػا ت   مػػد مسػػ رس ايداليػػد )3.04)
( يةم ار ػات ايلشد ػدل   ػؿ ايفػررؽ ذمػا اػر مر ػ   ػ  LSDةذ ؼ بف طل شد اذ  ايفررؽ اس خدـ اخ لػار )ري

 (.68اي درؿ )



 
169 

 

 ( ٌٍفوٚق فٟ إعبثبد أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ (LSD(: ٔزبئظ افزجبه68علٚي )

 ١و اٌّؤً٘ اٌؼٍّٟ اٌزوثِٛٞلهٍٟ  اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ ؽٛي اٌؼٛاًِ اٌّؤك٠خ إٌٝ رفْٟ ظب٘وح اٌؼٕف اٌّلهٍٟ رجؼبً ٌّزغ

 اٌّغبي
(I)   ٍّٟاٌّؤً٘ اٌؼ

 ٚاٌزوثٛٞ

(J)   ٍّٟاٌّؤً٘ اٌؼ

 ٚاٌزوثٛٞ

 افزالف اٌّزٍٜٛ 

(I-J) 

 اٌقطأ

 اٌّؼ١بهٞ

 ل١ّخ

 اٌلالٌخ

 %95ِغبي اٌضمخ 

 أكٔٝ ل١ّخ أكٔٝ ل١ّخ

اٌؼٛاًِ 

 اٌنار١خ

 ِؼٙل إػلاك ِؼٍُ

 2.06 1.81- 0.897 0.984 0.127 عبِؼ١خ إعبىح

 1.96 2.84- 0.719 1.217 0.438- روثٛٞ رأ١ً٘ كثٍَٛ

 12.20 2.37 0.004 2.495 (*)7.282 ػ١ٍب كهاٍبد

 عبِؼ١خ إعبىح

 1.81 2.06- 0.897 0.984 0.127- ِؼٙل إػلاك ِؼٍُ

 1.67 2.80- 0.620 1.137 0.565- روثٛٞ رأ١ً٘ كثٍَٛ

 11.99 2.32 0.004 2.456 (*)7.155 ػ١ٍب كهاٍبد

 روثٛٞ رأ١ً٘ كثٍَٛ

 2.84 1.96- 0.719 1.217 0.438 ِؼٙل إػلاك ِؼٍُ

 2.80 1.67- 0.620 1.137 0.565 عبِؼ١خ إعبىح

 12.76 2.68 0.003 2.559 (*)7.720 ػ١ٍب كهاٍبد

 بػ١ٍ كهاٍبد

 2.37- 12.20- 0.004 2.495 (*)7.282- ِؼٙل إػلاك ِؼٍُ

 2.32- 11.99- 0.004 2.456 (*)7.155- عبِؼ١خ إعبىح

 2.68- 12.76- 0.003 2.559 (*)7.720- روثٛٞ رأ١ً٘ كثٍَٛ

 .0.05*اخ الؼ الم وسط عند مس و  دللة 
( ايػػػػػػػذ   ظقػػػػػػػر أف اػػػػػػػذ  ايفػػػػػػػررؽ  ػػػػػػػا ت لػػػػػػػ ف   ػػػػػػػد ر إ الػػػػػػػات مدرسػػػػػػػ  68مػػػػػػػف  ػػػػػػػرا ة اي ػػػػػػػدرؿ )

ارسػػػػػقـ ب ػػػػػد م ػػػػػاؿ ايمرحةػػػػػد ايثا ر ػػػػػد حػػػػػرؿ ايشرامػػػػػؿ ايمؤد ػػػػػد إيػػػػػل  ف ػػػػػ  ظػػػػػاارة ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ   ػػػػػ  مد
 ػػػػا ت لػػػػ ف مشقػػػػد إبػػػػداد ايمشةػػػػـ رايدراسػػػػات ايشة ػػػػا ي ػػػػاي  مشقػػػػد إبػػػػداد ايمشةػػػػـل رذػػػػذيؾ ر ايشرامػػػػؿ ايذا  ػػػػدل 

لػػػػػػػ ف اى ػػػػػػػازة اي امش ػػػػػػػد رايدراسػػػػػػػات ايشة ػػػػػػػا ي ػػػػػػػاي  اى ػػػػػػػازة اي امش ػػػػػػػدل رلػػػػػػػ ف دلةػػػػػػػـر اي  ا ػػػػػػػؿ اي رلػػػػػػػر  
  يم رسطات ايحسال د.رايدراسات ايشة ا ي اي  دلةـر اي  ا ؿ اي رلر ل رذيؾ لداليد ا

ايشرامػػػػػػؿ ايمؤد ػػػػػػد إيػػػػػػل ر سػػػػػػ دؿ مػػػػػػف اي  ػػػػػػائج ايسػػػػػػال د أف  م ػػػػػػع ايمدرسػػػػػػ ف   مشػػػػػػرف بةػػػػػػل  شػػػػػػدد 
 ف ػػػػػػ  ظػػػػػػاارة ايش ػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػ  لغػػػػػػض اي ظػػػػػػر بػػػػػػف ايمؤاػػػػػػؿ ايشةمػػػػػػ  راي رلػػػػػػر  ايػػػػػػذ   حمةر ػػػػػػ ل لحسػػػػػػب 

لػػػػؿ ايفر ػػػػ د رل ػػػػا  بةػػػػل ذيػػػػؾ    ب  ػػػػد ايدراسػػػػد مػػػػف مدرسػػػػ  ايمرحةػػػػد ايثا ر ػػػػد.أ ػػػػراد م رسػػػػطات إ الػػػػات 
بيػػػػدـ وجػػػػود فػػػػروؽ دالػػػػة إحصػػػػائياا عنػػػػد  اي ػػػػفر د اي ػػػػ  ر ػػػػشت يإ الػػػػد بػػػػف ايسػػػػؤاؿ ايسػػػػالؽ اي ائةػػػػد:

الينػػػػؼ المدرسػػػػ  فػػػػ  محػػػػافظ    المؤديػػػػة إلػػػػ   فشػػػػ  ظػػػػاىرةفػػػػ  اليوامػػػػؿ   0.05مسػػػػ و  دللػػػػة  
ز  عينػػػة الدراسػػػة مػػػف مدرسػػػ  المرح ػػػة الثانويػػػة   يػػػأفػػػراد م وسػػػطات إجابػػػات  بػػػيفدمشػػػؽ والالذقيػػػة 

لم غيػػػػر المؤىػػػػؿ الي مػػػػ  وال ربػػػػوي  باسػػػػ ثناء اليوامػػػػؿ الذا يػػػػة الػػػػذي أظيػػػػرت الن ػػػػائج وجػػػػود فػػػػروؽ 
  عندىا.

( إيػػػػػػل ايفػػػػػػػررؽ  ػػػػػػ  ايشرامػػػػػػػؿ ايمؤد ػػػػػػد إيػػػػػػػل  ف ػػػػػػ  ظػػػػػػػاارة ايش ػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػػ  19ر  ػػػػػػ ر اي ػػػػػػػذؿ )
 .رلر ايمؤاؿ ايشةم  راي ب  د ايدراسد مف مدرس  ايمرحةد ايثا ر د  لشًا يم غ ر أ راد ى الات 
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ر ػػػػرد  ػػػػررؽ ظاار ػػػػد  ػػػػ  إ الػػػػات مدرسػػػػ  ايمرحةػػػػد ايثا ر ػػػػد حػػػػرؿ ايشرامػػػػؿ ر ػػػػرس ايلاحثػػػػد أف بػػػػدـ 
ايمؤاػػػػؿ ايشةمػػػػ  راي رلػػػػر  يةمدرسػػػػ ف بائػػػػد إيػػػػل  ظػػػػرة ايمؤد ػػػػد إيػػػػل  ف ػػػػ  ظػػػػاارة ايش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ  حسػػػػب 

ف أ ظػػػػػراـل ر ايمدرسػػػػػ ف إيػػػػػل ايش ػػػػػؼ ذظػػػػػاارة ا  ماب ػػػػػد  شػػػػػا   م قػػػػػا مدارسػػػػػ ا ريقػػػػػا أسػػػػػلالقا مػػػػػف ر قػػػػػد 
إيػػػػػل  ف ػػػػػ    برامػػػػػؿ م شػػػػػددة  ػػػػػؤد ايمدرسػػػػػ ف أ مشػػػػػرا بةػػػػػل ر ػػػػػرد أ مػػػػػاط م شػػػػػددة مػػػػػف ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ ل 

%( 69لغػػػػػض اي ظػػػػػػر بػػػػػػف ايمؤاػػػػػؿ ايشةمػػػػػػ  راي رلػػػػػػر  يةمػػػػػدرسل رمػػػػػػف ايممذػػػػػػف إر ػػػػػاع اي    ػػػػػػد إيػػػػػػل أف )
يشةم ػػػػد. أ ػػػػراد ب  ػػػػد ايدراسػػػػد  حمةػػػػرف إ ػػػػازة  امش ػػػػدل ممػػػػا  ػػػػدؿ بةػػػػل ر ػػػػرد   ػػػػا س  ػػػػ  ايمػػػػؤاالت امػػػػف 

ل  مػػػػػا  ر ػػػػػع ايلاحثػػػػػد ايفػػػػػررؽ  ػػػػػ  إ الػػػػػات ايمدرسػػػػػ ف حػػػػػرؿ ايشرامػػػػػؿ ايذا  ػػػػػد ايمؤد ػػػػػد إيػػػػػل  ف ػػػػػ  ظػػػػػاارة 
 %(.3.2ايش ؼ ايمدرس  ي ةد ايفئد مف حمةد دلةـر ايدراسات ايشة ا راي   لةغت    ب  د ايدراسد )

دراسػػػػػد سػػػػػال د  بػػػػػدـ ر ػػػػػرد  الحػػػػػظرب ػػػػػد م ار ػػػػػد   ػػػػػائج ايدراسػػػػػد ايحاي ػػػػػد مػػػػػع ايدراسػػػػػات ايسػػػػػال دل  
م ػػػػػمرف اػػػػػذ  ايدراسػػػػػدل ا مػػػػػر ايػػػػػذ   حػػػػػرؿ درف م ار ػػػػػد   ائ قػػػػػا ل  ػػػػػائج دراسػػػػػات  مػػػػػفمماثةػػػػػد أر  ر لػػػػػد 

 أخرس.
 :الخبرة ف  ال دريسج. 

ب  ػػػػػد ايدراسػػػػػد مػػػػػف مدرسػػػػػ  ايمرحةػػػػػد ايثا ر ػػػػػدل ردالي قػػػػػا أ ػػػػػراد يةذ ػػػػػؼ بػػػػػف ايفػػػػػررؽ لػػػػػ ف إ الػػػػػات 
 ػػػػػػ  ايمػػػػػػدارس ايثا ر ػػػػػػد  ػػػػػػ   ايش ػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػ  ايمؤد ػػػػػػد إيػػػػػػل  ف ػػػػػػ  ظػػػػػػاارة ةشرامػػػػػػؿي ػػػػػػ  در ػػػػػػد   ػػػػػػد راـ 

 10رأ ػػػػؿ مػػػػف  5سػػػػ راتل مػػػػف  5محػػػػا ظ   دم ػػػػؽ رايالذ  ػػػػد  لشػػػػًا يم غ ػػػػر ايخلػػػػرة  ػػػػ  اي ػػػػدر س )أ ػػػػؿ مػػػػف 
سػػػػػػػػ رات  ػػػػػػػػ ذثر(ل  ػػػػػػػػـ حسػػػػػػػػاب ايم رسػػػػػػػػطات ايحسػػػػػػػػال د راال حرا ػػػػػػػػات ايمش ار ػػػػػػػػدل ر ظقػػػػػػػػر  10سػػػػػػػػ راتل 

 (     د اذا ايحساب.69اي درؿ اآل   )
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  وسط الحساب  والنحراؼ الميياري والخطث الميياري إلجابات أفراد عينة الدراسة مف : الم69جدوؿ  
  بياا لم غير الخبرة ف  ال دريسالينؼ المدرس   المؤدية إل   فش  ظاىرةاليوامؿ حوؿ مدرس  المرح ة الثانوية 

الم وسط  اليينة الخبرة ف  ال دريس المجاؿ
 الحساب 

النحراؼ 
 الميياري

الخطث 
 يياريالم

 %95ِغبي اٌضمخ 
اٌم١ّخ 

 اٌٖغوٜ

اٌم١ّخ 

 أػٍٝ ل١ّخ أكٔٝ ل١ّخ اٌىجوٜ

عوامؿ 
 مدرسية

 51 18 41.81 36.83 1.242 9.291 39.32 56 سنوات 5 مف أقؿ

 44 19 33.75 29.76 1.000 8.122 31.76 66 سنوات 10 مف وأقؿ 5 مف

 54 19 35.12 32.14 0.753 8.586 33.63 130 فث ثر سنوات 10

 54 18 35.52 33.29 0.568 9.024 34.40 252 المجموع

عوامؿ 
 أسرية

 50 21 43.29 39.07 1.052 7.872 41.18 56 سنوات 5 مف أقؿ

 48 20 36.67 33.94 0.684 5.561 35.30 66 سنوات 10 مف وأقؿ 5 مف

 50 13 38.72 36.08 0.665 7.582 37.40 130 فث ثر سنوات 10

 50 13 38.61 36.77 0.469 7.442 37.69 252 المجموع

وسائؿ 
 اإلعالـ

 35 21 31.62 28.95 0.664 4.972 30.29 56 سنوات 5 مف أقؿ

 33 19 28.27 26.46 0.455 3.695 27.36 66 سنوات 10 مف وأقؿ 5 مف

 35 21 28.86 27.51 0.343 3.913 28.18 130 فث ثر سنوات 10

 35 19 28.96 27.91 0.267 4.233 28.44 252 المجموع

 
 جماعة
 الرفاؽ

 50 25 42.57 38.57 0.999 7.476 40.57 56 سنوات 5 مف أقؿ

 47 28 38.29 35.71 0.646 5.245 37.00 66 سنوات 10 مف وأقؿ 5 مف

 50 19 39.54 37.20 0.590 6.725 38.37 130 فث ثر سنوات 10

 50 19 39.32 37.68 0.419 6.646 38.50 252 المجموع

 
 عوامؿ
 ذا ية

 50 23 40.42 36.30 1.029 7.700 38.36 56 سنوات 5 مف أقؿ

 50 26 37.28 34.17 0.778 6.321 35.73 66 سنوات 10 مف وأقؿ 5 مف

 50 22 36.40 34.16 0.567 6.459 35.28 130 فث ثر سنوات 10

 50 22 36.92 35.24 0.429 6.805 36.08 252 المجموع

 
 المجالت
   ؿ

 230 122 198.31 181.12 4.288 32.092 189.71 56 سنوات 5 مف أقؿ

 194 125 171.53 162.77 2.192 17.806 167.15 66 سنوات 10 مف وأقؿ 5 مف

 225 118 177.28 168.44 2.233 25.457 172.86 130 فث ثر سنوات 10

 230 118 178.41 171.81 1.676 26.603 175.11 252 المجموع
 

 

 لػػػػػػ ف مػػػػػػف اي ػػػػػػدرؿ ايسػػػػػػالؽ مػػػػػػف خػػػػػػالؿ ايم رسػػػػػػطات ايسػػػػػػال د يػػػػػػدر ات إ الػػػػػػات مدرسػػػػػػ  ايمرحةػػػػػػد  
ايش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ   لشػػػػًا  ايمؤد ػػػػد إيػػػػل  ف ػػػػ  ظػػػػاارةايثا ر ػػػػد  ػػػػ  محػػػػا ظ   دم ػػػػؽ رايالذ  ػػػػد حػػػػرؿ ايشرامػػػػؿ 

ايخلػػػػرة ر ػػػػرد  ػػػػررؽ ظاار ػػػػد  ػػػػ  در ػػػػات مدرسػػػػ  ايمرحةػػػػد ايثا ر ػػػػد حسػػػػب ايخلػػػػرة  ػػػػ  اي ػػػػدر سل يم غ ػػػػر 
ل (ANOVA)اسػػػػػػ سخدـ  حة ػػػػػػؿ اي لػػػػػػا ف ا حػػػػػػاد  اي ا ػػػػػػب ل رالخ لػػػػػػار داليػػػػػػد اػػػػػػذ  ايفػػػػػػررؽ ي ػػػػػػدر س ػػػػػػ  ا

 (.70ر ا ت اي  ائج ذما ار مر      اي درؿ )
 ج
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   إلجابات أفراد عينة الدراسة مفANOVA :  ح يؿ ال بايف األحادي ال جاه  70جدوؿ  
  بياا لم غير الخبرة ف  ال دريسالينؼ المدرس   اىرةالمؤدية إل   فش  ظاليوامؿ حوؿ المرح ة الثانوية  مدرس 

 ِغّٛع اٌّوثؼبد ِٖله اٌزجب٠ٓ اٌّغبي
كهعخ 

 اٌؾو٠خ

ِزٍٜٛ اٌّوثؼبد 

 )اٌزجب٠ٓ(
 Fل١ُ 

ل١ّخ 

 اٌلالٌخ
 اٌمواه

 ػٛاًِ ِله١ٍخ

 947.051 2 1894.102 ث١ٓ اٌّغّٛػبد
12.715 

 

0.000 

 

كاي ػٕل 

0.01 
 74.484 249 18546.612 كافً اٌّغّٛػبد

  251 20440.714 اٌّغّٛع

 ػٛاًِ أٍو٠خ

 534.252 2 1068.503 ث١ٓ اٌّغّٛػبد
10.366 

 

0.000 

 

كاي ػٕل 

0.01 
 51.540 249 12833.354 كافً اٌّغّٛػبد

  251 13901.857 اٌّغّٛع

 ٍٚبئً اإلػالَ

 137.857 2 275.714 ث١ٓ اٌّغّٛػبد
8.130 

 

0.000 

 

كاي ػٕل 

0.01 
 16.957 249 4222.271 افً اٌّغّٛػبدك

  251 4497.984 اٌّغّٛع

 عّبػخ اٌوفبق

 195.504 2 391.009 ث١ٓ اٌّغّٛػبد
4.551 

 

0.011 

 

كاي ػٕل 

0.05 
 42.956 249 10695.991 كافً اٌّغّٛػبد

  251 11087.000 اٌّغّٛع

 ػٛاًِ مار١خ

 191.217 2 382.434 ث١ٓ اٌّغّٛػبد
4.236 

 

0.016 

 

كاي ػٕل 

0.05 
 45.140 249 11239.979 اٌّغّٛػبد كافً

  251 11622.413 اٌّغّٛع

 اٌّغبالد وىً

 8390.734 2 16781.468 ث١ٓ اٌّغّٛػبد
12.989 

 

0.000 

 

كاي ػٕل 

0.01 
 645.990 249 160851.421 اٌّغّٛػبد كافً

  251 177632.889 اٌّغّٛع

 .3.04 ساوي   0.05دللة  ومس و   2  249حرية   درج   عند الجدولية F قيمة
 4.71 ساوي   0.01دللة  ومس و   2  249حرية   درج   عند الجدولية  Fقيمة
 

ايسالؽ الخ لػار داليػد ايفػررؽ  ػ  إ الػات    ػد ر مدرسػ  ايمرحةػد مف خالؿ اي  ائج ايمدر د    اي درؿ 
ايش ػػؼ ايمدرسػػ   ػػ   ايمؤد ػػد إيػػل  ف ػػ  ظػػاارة  ػػرراـ حػػرؿ ايشرامػػؿ ايثا ر ػػد  ػػ  محػػا ظ   دم ػػؽ رايالذ  ػػد ي

يم غ ػر (  ػ  إ الػات ايمدرسػ ف ر  ػًا 0.05مدارسقـل  ل  ف ر رد  ررؽ ذات داليد إح ائ د ب د مسػ رس داليػد )
ذذػؿل إذ  ػا ت لرة    اي در س ب د م اي  )برامؿ أسر دل  مابػد اير ػاؽل برامػؿ ذا  ػد(ل رب ػد ايم ػاالت خاي
ل ب ػد 0.05( ايمحسرلد أذلر مػف   م قػا اي دري ػدل ر ػد  ػا ت   مػد مسػ رس ايداليػدل راػ  أ ػغر مػف Fمد )  

( يةم ار ػات ايلشد ػدل ذمػا Scheffe(. ريةذ ؼ بف طل شد اذ  ايفررؽ اس خدـ اخ لار )2ل 249در    حر د )
 (.71ار مر      اي درؿ )

 
 
 
 
 
 

 ج
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 عينة الدراسة أفرادروؽ ف  إجابات   ل فScheffe : ن ائج اخ بار  71دوؿ  ج
 مف مدرس  المرح ة الثانوية حوؿ اليوامؿ المؤدية إل   فش  ظاىرة الينؼ المدرس   بياا لم غير الخبرة ف  ال دريس

 اٌقجوح فٟ اٌزله٠ٌ  (I) اٌّغبي
(J)  ٟاٌقجوح ف 

 اٌزله٠ٌ

افزالف 

 (I-J) اٌّزٍٜٛ 

 اٌقطأ

 اٌّؼ١بهٞ

 ل١ّخ

 اٌلالٌخ

 %95ِغبي اٌضمخ 

 أكٔٝ ل١ّخ أكٔٝ ل١ّخ

ػٛاًِ 

 ِله١ٍخ

 ٍٕٛاد 5 ِٓ ألً
 11.43 3.70 0.000 1.568 (*)7.564 ٍٕٛاد 10 ِٓ ٚألً 5 ِٓ

 9.09 2.29 0.000 1.380 (*)5.691 فأوضو ٍٕٛاد 10

 10 ِٓ ٚألً 5 ِٓ

 ٍٕٛاد

 3.70- 11.43- 0.000 1.568 (*)7.564- ٍٕٛاد 5 ِٓ ألً

 1.34 5.09- 0.358 1.304 1.873- فأوضو ٍٕٛاد 10

 فأوضو ٍٕٛاد 10
 2.29- 9.09- 0.000 1.380 (*)5.691- ٍٕٛاد 5 ِٓ ألً

 5.09 1.34- 0.358 1.304 1.873 ٍٕٛاد 10 ِٓ ٚألً 5 ِٓ

ػٛاًِ 

 أٍو٠خ

 

 ٍٕٛاد 5 ِٓ ألً
 9.09 2.66 0.000 1.304 (*)5.876 ٍٕٛاد 10 ِٓ ٚألً 5 ِٓ

 6.60 0.95 0.005 1.148 (*)3.779 فأوضو ٍٕٛاد 10

 10 ِٓ ٚألً 5 ِٓ

 ٍٕٛاد

 2.66- 9.09- 0.000 1.304 (*)5.876- ٍٕٛاد 5 ِٓ ألً

 0.58 4.77- 0.157 1.085 2.097- فأوضو ٍٕٛاد 10

 فأوضو ٍٕٛاد 10
 0.95- 6.60- 0.005 1.148 (*)3.779- ٍٕٛاد 5 ِٓ ألً

 4.77 0.58- 0.157 1.085 2.097 ٍٕٛاد 10 ِٓ ٚألً 5 ِٓ

ٍٚبئً 

 اإلػالَ

 ٍٕٛاد 5 ِٓ ألً
 4.76 1.08 0.001 0.748 (*)2.922 ٍٕٛاد 10 ِٓ ٚألً 5 ِٓ

 3.72 0.48 0.007 0.658 (*)2.101 فأوضو ٍٕٛاد 10

 10 ِٓ ٚألً 5 ِٓ

 ٍٕٛاد

 1.08- 4.76- 0.001 0.748 (*)2.922- ٍٕٛاد 5 ِٓ ألً

 0.71 2.35- 0.420 0.622 0.821- فأوضو ٍٕٛاد 10

 فأوضو ٍٕٛاد 10
 0.48- 3.72- 0.007 0.658 (*)2.101- ٍٕٛاد 5 ِٓ ألً

 2.35 0.71- 0.420 0.622 8210. ٍٕٛاد 10 ِٓ ٚألً 5 ِٓ

عّبػخ 

 اٌوفبق

 

 ٍٕٛاد 5 ِٓ ألً
 6.50 0.64 0.012 1.191 (*)3.571 ٍٕٛاد 10 ِٓ ٚألً 5 ِٓ

 4.78 0.38- 0.112 1.048 2.202 فأوضو ٍٕٛاد 10

 10 ِٓ ٚألً 5 ِٓ

 ٍٕٛاد

 0.64- 6.50- 0.012 1.191 (*)3.571- ٍٕٛاد 5 ِٓ ألً

 1.07 3.81- 0.386 0.991 1.369- فأوضو ٍٕٛاد 10

 فأوضو ٍٕٛاد 10
 0.38 4.78- 0.112 1.048 2.202- ٍٕٛاد 5 ِٓ ألً

 3.81 1.07- 0.386 0.991 1.369 ٍٕٛاد 10 ِٓ ٚألً 5 ِٓ

ػٛاًِ 

 مار١خ

 

 ٍٕٛاد 5 ِٓ ألً
 5.64 0.38- 0.100 1.221 2.630 ٍٕٛاد 10 ِٓ ٚألً 5 ِٓ

 5.72 0.44 0.017 1.074 (*)3.080 فأوضو ٍٕٛاد 10

 10 ِٓ ٚألً 5 ِٓ

 ٍٕٛاد

 0.38 5.64- 0.100 1.221 2.630- ٍٕٛاد 5 ِٓ ألً

 2.95 2.05- 0.906 1.015 0.450 فأوضو ٍٕٛاد 10

 فأوضو ٍٕٛاد 10
 0.44- 5.72- 0.017 1.074 (*)3.080- ٍٕٛاد 5 ِٓ ألً

 2.05 2.95- 0.906 1.015 0.450- ٍٕٛاد 10 ِٓ ٚألً 5 ِٓ

اٌّغبالد 

 وىً

 

 ٍٕٛاد 5 ِٓ ألً
 33.93 11.19 0.000 4.618 (*)22.563 ٍٕٛاد 10 ِٓ ٚألً 5 ِٓ

 26.86 6.85 0.000 4.063 (*)16.853 فأوضو ٍٕٛاد 10

 10 ِٓ ٚألً 5 ِٓ

 ٍٕٛاد

 11.19- 33.93- 0.000 4.618 (*)22.563- ٍٕٛاد 5 ِٓ ألً

 3.75 15.17- 0.333 3.841 5.710- فأوضو ٍٕٛاد 10

 فأوضو ٍٕٛاد 10
 6.85- 26.86- 0.000 4.063 (*)16.853- ٍٕٛاد 5 ِٓ ألً

 15.17 3.75- 0.333 3.841 5.710 ٍٕٛاد 10 ِٓ ٚألً 5 ِٓ

 0.05* افزالف اٌّزٍٜٛ ػٕل َِزٜٛ كالٌخ 

ايثا ر ػػػػػػد ايمرحةػػػػػػد ( أف ايفػػػػػػررؽ  ػػػػػػا ت لػػػػػػ ف إ الػػػػػػات مدرسػػػػػػ  71مػػػػػػف اي ػػػػػػدرؿ )  الحػػػػػػظ ايلاحثػػػػػػد
حػػػػػرؿ ايشرامػػػػػؿ اي ػػػػػ   ػػػػػؤد  إيػػػػػل ر ػػػػػرع ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ   ػػػػػ  مدارسػػػػػقـ ب ػػػػػد م ػػػػػاؿ )ايشرامػػػػػؿ ايمدرسػػػػػ دل 
 5ايشرامػػػػػػػؿ ا سػػػػػػػر دل رسػػػػػػػائؿ اىبػػػػػػػالـ(ل رب ػػػػػػػد ايم ػػػػػػػاالت ذذػػػػػػػؿل  ػػػػػػػا ت لػػػػػػػ ف ذر  ايخلػػػػػػػرة )أ ػػػػػػػؿ مػػػػػػػف 

سػػػػػػػ رات(ل  5ي ػػػػػػػاي  ايخلػػػػػػػرة )أ ػػػػػػػؿ مػػػػػػػف سػػػػػػػ رات(ل  10رأ ػػػػػػػؿ مػػػػػػػف  5ذر  ايخلػػػػػػػرة مػػػػػػػف )سػػػػػػػ رات( رلػػػػػػػ ف 
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سػػػػػػ رات  ػػػػػػ ذثر( ي ػػػػػػاي   ذر   10سػػػػػػ رات(ل رلػػػػػػ ف ذر  ايخلػػػػػػرة ) 5رذػػػػػػذيؾ لػػػػػػ ف ذر  ايخلػػػػػػرة )أ ػػػػػػؿ مػػػػػػف 
 5)أ ػػػػؿ مػػػػف  سػػػػ رات(. رب ػػػػد م ػػػػاؿ  مابػػػػد اير ػػػػاؽ  ػػػػا ت ايفػػػػررؽ لػػػػ ف ذر  ايخلػػػػرة  5ايخلػػػػرة )أ ػػػػؿ مػػػػف 

 س رات(. 5س رات( ي اي  ذر  ايخلرة )أ ؿ مف  10رأ ؿ مف  5)لرة رل ف ذر  ايخس رات(ل 
سػػػػ رات( رذر   5أمػػػػا ب ػػػػد م ػػػػاؿ ايشرامػػػػؿ ايذا  ػػػػد   ػػػػد  ػػػػا ت ايفػػػػررؽ لػػػػ ف ذر  ايخلػػػػرة )أ ػػػػؿ مػػػػف  
سػػػػػػػ رات(ل رذيػػػػػػػؾ لداليػػػػػػػد ايم رسػػػػػػػطات  5سػػػػػػػ رات  ػػػػػػػ ذثر( ي ػػػػػػػاي  ذر  ايخلػػػػػػػرة )أ ػػػػػػػؿ مػػػػػػػف  10ايخلػػػػػػػرة )
ايشرامػػػػػػؿ ايمؤد ػػػػػػد إيػػػػػػل  ف ػػػػػػ  ال د اخػػػػػػ الؼ  ظػػػػػػرة ايمدرسػػػػػػ ف إيػػػػػػل ر سػػػػػػ دؿ مػػػػػػف اي  ػػػػػػائج ايسػػػػػػ  ايحسػػػػػػال د.

ب  ػػػػػػػد أ ػػػػػػػراد ظػػػػػػػاارة ايش ػػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػػ ل لػػػػػػػاخ الؼ خلػػػػػػػر قـ  ػػػػػػػ  اي ػػػػػػػدر س لحسػػػػػػػب م رسػػػػػػػطات إ الػػػػػػػات 
ر  لػػػػػػؿ ايفر ػػػػػػ د  رل ػػػػػػا  بةػػػػػػل ذيػػػػػػؾ  ػػػػػػر ض ايفر ػػػػػػ د اي ػػػػػػفر د ايدراسػػػػػػد مػػػػػػف مدرسػػػػػػ  ايمرحةػػػػػػد ايثا ر ػػػػػػد.

وجػػػود فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائياا عنػػػد مسػػػ و  ب سػػػالؽ اي ائةػػػد:اي ػػػ  ر ػػػشت يإ الػػػد بػػػف ايسػػػؤاؿ اي ايلد ةػػػد 
الينػػػػؼ المدرسػػػػ  فػػػػ  محػػػػافظ   دمشػػػػؽ  المؤديػػػػة إلػػػػ   فشػػػػ  ظػػػػاىرةفػػػػ  اليوامػػػػؿ   0.05دللػػػػة  

 عينػػػة الدراسػػػة مػػػف مدرسػػػ  المرح ػػػة الثانويػػػة   يػػػز  لم غيػػػرأفػػػراد م وسػػػطات إجابػػػات  بػػػيفوالالذقيػػػة 
 الخبرة ف  ال دريس؟

ررؽ  ػػػػػػػ  ايشرامػػػػػػؿ ايمؤد ػػػػػػد إيػػػػػػػل  ف ػػػػػػ  ظػػػػػػػاارة ايش ػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػػ  ( إيػػػػػػػل ايفػػػػػػ20ر  ػػػػػػ ر اي ػػػػػػذؿ )
 .ايخلرة    اي در سب  د ايدراسد مف مدرس  ايمرحةد ايثا ر د  لشًا يم غ ر أ راد ى الات 

 

 
 ةػػػػد خلػػػػرة اػػػػذ  ايفئػػػػد مػػػػف ايمدرسػػػػ فل رحػػػػداث قـ  ػػػػ  لر مذػػػػف  فسػػػػ ر ذيػػػػؾ مػػػػف ر قػػػػد  ظػػػػر ايلاحثػػػػد 

ايشرامػػػػػؿ لػػػػػ فس ايمسػػػػػ رسل ر ػػػػػد  ذػػػػػرف رأ قػػػػػـ اػػػػػر اي ػػػػػح    اي ػػػػػدر سل ممػػػػػا   شةقػػػػػـ  رذػػػػػزرف بةػػػػػل  م ػػػػػع
مػػػػػا  ػػػػػا   ػػػػػ  اىطػػػػػار اي ظػػػػػر  ح ػػػػػث   ػػػػػارؾ  م ػػػػػع اػػػػػذ  ايشرامػػػػػؿ  ػػػػػ   ف ػػػػػ    فػػػػػؽ مػػػػػع إ الػػػػػا قـ  يذػػػػػرف

 ظاارة ايش ؼ ايمدرس .  
بػػػػػػدـ ر ػػػػػػرد دراسػػػػػػد سػػػػػػال د   الحػػػػػػظرب ػػػػػػد م ار ػػػػػػد   ػػػػػػائج ايدراسػػػػػػد ايحاي ػػػػػػد مػػػػػػع ايدراسػػػػػػات ايسػػػػػػال دل 

رف اػػػػػذ  ايدراسػػػػػدل ا مػػػػػر ايػػػػػذ   حػػػػػرؿ درف م ار ػػػػػد   ائ قػػػػػا ل  ػػػػػائج دراسػػػػػات م ػػػػػم مػػػػػفمماثةػػػػػد أر  ر لػػػػػد 
 أخرس.
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  الن ائج اليامة ل دراسة ثالثاا:
 

 

 الخاصة باس بانة الط بة اآل  : الدراسةأظيرت ن ائج         
مسػػػػػػػ رس ر ايش ػػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػػ   ار لاط ػػػػػػػد لػػػػػػػ ف بال ػػػػػػػد ر ػػػػػػػرد ل  ػػػػػػػت   ػػػػػػػائج ايدراسػػػػػػػد ايم دا  ػػػػػػػد   .1

ازد ػػػػػػاد ايش ػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػ  ل إذ ل  ػػػػػػت اي  ػػػػػػائج أف طةلػػػػػػد ايمرحةػػػػػػد ايثا ر ػػػػػػددس اي ح ػػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػػ  يػػػػػػ
 ايدراس . قـ ح  ةمس رس ب د ايطةلد أدس إيل ا خفاض 

اي ح ػػػػػ ؿ مسػػػػػ رس بةػػػػػل  ايمػػػػػؤثرةايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ  مػػػػػاط أ  ألػػػػػرزأف مػػػػػف ايدراسػػػػػد أظقػػػػػرت   ػػػػػائج   .2
 ش ؼ ا خرس.اي ل  ماطار ايش ؼ اي سد  م ار د يطةلد ايمرحةد ايثا ر د ايدراس  

ر ػػػػػػرد بال ػػػػػػد لػػػػػػ ف مسػػػػػػ رس اي ح ػػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػػ  رم ػػػػػػادر ايش ػػػػػػؼ اآل  ػػػػػػد: ) ايطايػػػػػػبل ايمر ػػػػػػ ل   .3
ايمرظػػػػػػػؼل ايمشةػػػػػػػـ(ل رأف ايش ػػػػػػػؼ لػػػػػػػ ف ايطةلػػػػػػػد مػػػػػػػف أذثػػػػػػػر م ػػػػػػػادر ايش ػػػػػػػؼ  ػػػػػػػ ث رًا بةػػػػػػػل مسػػػػػػػ رس 

 اي ح  ؿ ايدراس .
 س  لشػػػػػػًا يم غ ػػػػػػر  ) ػػػػػػ يطةلػػػػػػد ايمرحةػػػػػػد ايثا ر ػػػػػػد ايدراسػػػػػػ   ح ػػػػػػ ؿر ػػػػػػرد  ػػػػػػررؽ  ػػػػػػ  مسػػػػػػ رس اي .4

يطةلػػػػػػد ايمرحةػػػػػػد  ايدراسػػػػػػ   ح ػػػػػػ ؿبػػػػػػدـ ر ػػػػػػرد  ػػػػػػررؽ  ػػػػػػ  مسػػػػػػ رس اي، ٚايمدرسػػػػػػدل  ػػػػػػرع ايمدرسػػػػػػد(
 لشػػػػػػًا يذػػػػػػؿ مػػػػػػف يم غ ػػػػػػر  )ايمحا ظػػػػػػدل  ػػػػػػ س ايطايػػػػػػب( أ   ر ػػػػػػد أثػػػػػػر يقػػػػػػذ ف ايم غ ػػػػػػر ف  ايثا ر ػػػػػػد

 بةل مس رس  ح  ؿ ايطةلد.
  ػػػػػػد: ر ػػػػػرد  ػػػػػررؽ  ػػػػػػ  مشػػػػػامالت االر لػػػػػاط لػػػػػػ ف  ػػػػػرع ايش ػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ  رذػػػػػؿ مػػػػػػف ايم غ ػػػػػرات اآل .5

)ايمحا ظػػػػػدل  ػػػػػ س ايطايػػػػػبل  ػػػػػ س ايمدرسػػػػػدل  ػػػػػرع ايمدرسػػػػػد( لحسػػػػػب إ الػػػػػات أ ػػػػػراد ب  ػػػػػد ايدراسػػػػػد 
 مف ايطةلد ايمرحةد.

ر ػػػػػرد  ػػػػػررؽ  ػػػػػ  مشػػػػػامالت االر لػػػػػاط لػػػػػ ف برامػػػػػؿ ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ  رذػػػػػؿ مػػػػػف ايم غ ػػػػػرات اآل  ػػػػػد  .6
لػػػػػػ ف )ايمحا ظػػػػػػدل  ػػػػػػ س ايمدرسػػػػػػدل  ػػػػػػرع ايمدرسػػػػػػد(ل ربػػػػػػدـ ر ػػػػػػرد  ػػػػػػررؽ  ػػػػػػ  مشػػػػػػامالت االر لػػػػػػاط 

برامػػػػػؿ ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ  ر ػػػػػ س ايطايػػػػػب لحسػػػػػب إ الػػػػػات أ ػػػػػراد ب  ػػػػػد ايدراسػػػػػد مػػػػػف طةلػػػػػد ايمرحةػػػػػد 
 ايثا ر د.  

ا   ػػػػار أ مػػػػاط ايش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ  لػػػػ ف طةلػػػػد ايمرحةػػػػد ايثا ر ػػػػد لدر ػػػػد م رسػػػػطدل رذػػػػاف  ػػػػ  م دمػػػػد  .7
ل أ مػػػػػاط ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ  )ايش ػػػػػؼ  ػػػػػد ايمم ةذػػػػػات(ل ر ػػػػػا   ػػػػػ  ايمر لػػػػػد ايثا  ػػػػػد )ايش ػػػػػؼ ايرمػػػػػز (

)ايش ػػػػػػؼ اي  سػػػػػػ ( ايمر لػػػػػػد ايثايثػػػػػػدل ر ػػػػػػا  )ايش ػػػػػػؼ ايةفظػػػػػػ (  ػػػػػػ  ايمر لػػػػػػد ايرالشػػػػػػدل ي ػػػػػػ     راح ػػػػػػؿ
 )ايش ؼ اي سد (    ايمر لد ايخامسد. 

ل  مػػا  ػػا    لشقػػا )ايمر ػػ (  ػػ  ايمر لػػد ايثا  ػػدلر ػػرد ايطةلػػد ذمسػػلب رئ سػػ  ال   ػػار ظػػاارة ايش ػػؼل   .8
(  ػ  ايمر لػد ايرالشػدل  لشقػا )أ ػخاص مػف ايمشةـما  ا  )(    ايمر لد ايثايثدل ذداخؿ ايمدرسد )ايمرظؼ

 خارج ايمدرسد(ل ي     )ايمد ر(    ايمر لد ايخامسد را خ رة.
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 شػػػػػػدد ايشرامػػػػػػؿ ايمؤد ػػػػػػد إيػػػػػػل ايش ػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػ  لػػػػػػ ف طةلػػػػػػد ايمرحةػػػػػػد ايثا ر ػػػػػػد را   ػػػػػػاراا لدر ػػػػػػد   .9
ةذػػػػػػػػات(ل م رسػػػػػػػػطدل رذػػػػػػػػاف  ػػػػػػػػ  م دمػػػػػػػػد برامػػػػػػػػؿ ايش ػػػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػػػ  )برامػػػػػػػػؿ ايش ػػػػػػػػؼ  ػػػػػػػػد ايمم 

ر ا ت)برامػػػػػؿ ايش ػػػػػؼ مػػػػػف ايمػػػػػدرس   ػػػػػا  ايطايػػػػػب(  ػػػػػ  ايمر لػػػػػد ايثا  ػػػػػدل ي ػػػػػ    )برامػػػػػؿ ايش ػػػػػؼ 
لػػػػ ف ايطةلػػػػد(  ػػػػ  ايمر لػػػػد ايثايثػػػػدل ر ػػػػا ت )برامػػػػؿ ايش ػػػػؼ مػػػػف ايطايػػػػب   ػػػػا  ايمشةػػػػـ(  ػػػػ  ايمر لػػػػد 

 ايرالشد را خ رة.
)ايمشةػػػػـ(  ػػػػ   لشقػػػػال  أف اير ػػػػاؽ اػػػػـ أرؿ مػػػػف  ة ػػػػ  إيػػػػ قـ ايطةلػػػػد ب ػػػػد  شر ػػػػقـ يةش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ   .10

(  ػػػػػػ  ايمر لػػػػػػد ايرالشػػػػػػدل ايمػػػػػػد ر) )ا اػػػػػػؿ( لايمر لػػػػػػد ايثايثػػػػػدل ذمػػػػػػا  ػػػػػػا  ايمر لػػػػػد ايثا  ػػػػػػدل ل  مػػػػػػا  ػػػػػػا 
 )ال أحد(ل ي    )اي رطد(    ايمر لد ايخامسد را خ رة.   لشقا

ر ػػػػرد  ػػػػررؽ دايػػػػد إح ػػػػائ ًا  ػػػػ  در ػػػػد ا   ػػػػار ظػػػػاارة ايش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ   ػػػػ  محػػػػا ظ   دم ػػػػؽ    .11
ب  ػػػػد ايدراسػػػػد مػػػػف طةلػػػػد ايمرحةػػػػد ايثا ر ػػػػدل  شػػػػزس يم غ ػػػػر أ ػػػػراد م رسػػػػطات إ الػػػػات  فلػػػػ رايالذ  ػػػػد 
  ػػػػػػػ  مػػػػػػػدارس محا ظػػػػػػػدأف در ػػػػػػػد ا   ػػػػػػػار ظػػػػػػػاارة ايش ػػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػػ  ل  ػػػػػػػت اي  ػػػػػػػائج  إذل ايمحا ظػػػػػػػد

لحسػػػػػػب م رسػػػػػػطات إ الػػػػػػات  ايالذ  ػػػػػػد  ػػػػػػ  مػػػػػػدارس محا ظػػػػػػد در ػػػػػػد ا   ػػػػػػاراادم ػػػػػػؽل أبةػػػػػػل مػػػػػػف 
لاسػػػػػػػػ ث ا  ايش ػػػػػػػػؼ  ػػػػػػػػد ةػػػػػػػػد ايثا ر ػػػػػػػػد  ػػػػػػػػ  ايمحػػػػػػػػا ظ  فل ب  ػػػػػػػػد ايدراسػػػػػػػػد مػػػػػػػػف طةلػػػػػػػػد ايمرحأ ػػػػػػػػراد 

  ررؽ دايد ب د اذا ايم اؿ. ح ث  ل ف بدـ ر ردايمم ةذاتل 
 ػػػػ  محػػػػا ظ   دم ػػػػؽ  ر ػػػػرد  ػػػػررؽ دايػػػػد إح ػػػػائ ًا  ػػػػ  در ػػػػد ا   ػػػػار ظػػػػاارة ايش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ    .12

يم غ ػػػػر ب  ػػػػد ايدراسػػػػد مػػػػف طةلػػػػد ايمرحةػػػػد ايثا ر ػػػػدل  شػػػػزس أ ػػػػراد م رسػػػػطات إ الػػػػات  لػػػػ فرايالذ  ػػػػد 
 ػػػػػ س ايطايػػػػػبل ح ػػػػػث ل  ػػػػػت اي  ػػػػػائج أف ا   ػػػػػار ظػػػػػاارة ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ ل م را ػػػػػدة يػػػػػدس ايػػػػػذذرر 

ب  ػػػػد ايدراسػػػػد مػػػػف طةلػػػػد أ ػػػػراد لدر ػػػػد أبةػػػػل مػػػػف  را ػػػػداا يػػػػدس اى ػػػػاث لحسػػػػب م رسػػػػطات إ الػػػػات 
ايمرحةػػػػػػد ايثا ر ػػػػػػدل لاسػػػػػػ ث ا  ايش ػػػػػػؼ ايرمػػػػػػز  رايش ػػػػػػؼ  ػػػػػػد ايمم ةذػػػػػػاتل ايػػػػػػذ   لػػػػػػ ف بػػػػػػدـ ر ػػػػػػرد 

 ب د اذ ف ايم اي ف.  ررؽ دايد 
ر ػػػػػػػرد  ػػػػػػػررؽ ذات داليػػػػػػػد إح ػػػػػػػائ د  ػػػػػػػ  إ الػػػػػػػات ايطةلػػػػػػػد حػػػػػػػرؿ در ػػػػػػػد ا   ػػػػػػػار ظػػػػػػػاارة ايش ػػػػػػػؼ  .13

ل ح ػػػػث أظقػػػػرت   ػػػػائج ايدراسػػػػد ر ػػػػرد  ػػػػررؽ يم غ ػػػػر  ػػػػ س ايمدرسػػػػدايمدرسػػػػ   ػػػػ  مدارسػػػػقـل ر  ػػػػًا 
 ػػػػ  ا   ػػػػار ظػػػػاارة ايش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ ل ب ػػػػد ايم ػػػػاي ف )ايش ػػػػؼ اي سػػػػد ل ايش ػػػػؼ ايةفظػػػػ (ل ر ػػػػا ت 

ررؽ لػػػػػػ ف مػػػػػػدارس ايل ػػػػػػ ف رذػػػػػػؿ مػػػػػػف )مػػػػػػدارس ايل ػػػػػػاتل ايمػػػػػػدارس ايمخ ةطػػػػػػد( ي ػػػػػػاي  مػػػػػػدارس ايفػػػػػػ
ايل ػػػػػػ ف. ذمػػػػػػا  ػػػػػػا ت ايفػػػػػػررؽ ب ػػػػػػد ايم ػػػػػػاي ف )ايش ػػػػػػؼ ايرمػػػػػػز ل ايش ػػػػػػؼ  ػػػػػػد ايمم ةذػػػػػػات(ل رذػػػػػػذيؾ 
لػػػػػػ ف مػػػػػػػدارس ايل ػػػػػػ ف رايمػػػػػػػدارس ايمخ ةطػػػػػػد ي ػػػػػػػاي  مػػػػػػدارس ايل ػػػػػػػ ف رأ  ػػػػػػًا  ػػػػػػػا ت لػػػػػػ ف مػػػػػػػدارس 

ي  مػػػػػػػدارس ايل ػػػػػػػات. أمػػػػػػػا ب ػػػػػػػد ايم ػػػػػػػاي ف )ايش ػػػػػػػؼ اي  سػػػػػػػ (ل ايل ػػػػػػػات رايمػػػػػػػدارس ايمخ ةطػػػػػػػد ي ػػػػػػػا
رايم ػػػػاالت ذذػػػػؿ   ػػػػد  ػػػػا ت لػػػػ ف مػػػػدارس ايل ػػػػ ف رذػػػػؿ مػػػػف )مػػػػدارس ايل ػػػػاتل ايمػػػػدارس ايمخ ةطػػػػد( 

 ي اي  مدارس ايل  ف.
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ر ػػػػػرد  ػػػػػررؽ دايػػػػػد إح ػػػػػائ ًا  ػػػػػ  در ػػػػػد ا   ػػػػػار ظػػػػػاارة ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ   ػػػػػ  محػػػػػا ظ   دم ػػػػػؽ  .14
ب  ػػػػد ايدراسػػػػد مػػػػف طةلػػػػد ايمرحةػػػػد ايثا ر ػػػػدل  شػػػػزس يم غ ػػػػر راد أ ػػػػم رسػػػػطات إ الػػػػات  لػػػػ فرايالذ  ػػػػد 

. ح ػػػػث ل  ػػػػت   ػػػػائج ايدراسػػػػد أف ا   ػػػػار ظػػػػاارة ايش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ  يػػػػدس طةلػػػػد ايمرحةػػػػد  ػػػػرع ايثا ر ػػػػد
لدر ػػػػد أبةػػػػل مػػػػف در ػػػػد ا   ػػػػاراا يػػػػدس طةلػػػػد ايمرحةػػػػد ايثا ر ػػػػد ايشامػػػػد لحسػػػػب  ػػػػا  ايثا ر ػػػػد ايف  ػػػػدل 

 اسد مف طةلد ايمرحةد ايثا ر د    اي خ   ف. ب  د ايدر أ راد م رسطات إ الات 
ا   ػػػػػػػار ظػػػػػػػاارة  مسػػػػػػػ رس(  ػػػػػػػ  0.05 ػػػػػػػررؽ ذات داليػػػػػػػد إح ػػػػػػػائ د ب ػػػػػػػد مسػػػػػػػ رس داليػػػػػػػد )ر ػػػػػػػرد  .15

ب  ػػػػد ايدراسػػػػد مػػػػف أ ػػػػراد إ الػػػػات م رسػػػػطات  لػػػػ فايش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ   ػػػػ  محػػػػا ظ   دم ػػػػؽ رايالذ  ػػػػد 
 .اي ح  ؿ ايشةم  يةطايب س رسطةلد ايمرحةد ايثا ر دل  لشًا يم

ر ػػػػػرد  ػػػػػررؽ دايػػػػػد إح ػػػػػائ ًا  ػػػػػ  ايشرامػػػػػؿ ايمؤد ػػػػػد إيػػػػػل ر ػػػػػرع ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ   ػػػػػ  محػػػػػا ظ    .16
ب  ػػػػػد ايدراسػػػػػد مػػػػف طةلػػػػػد ايمرحةػػػػػد ايثا ر ػػػػػدل  شػػػػػزس أ ػػػػػراد م رسػػػػػطات إ الػػػػات  لػػػػػ فدم ػػػػؽ رايالذ  ػػػػػد 

در ػػػػد  را ػػػػد ايشرامػػػػؿ ايمؤد ػػػػد إيػػػػل ر ػػػػرع ايش ػػػػؼ  ح ػػػػث ل  ػػػػت   ػػػػائج ايدراسػػػػد أفيم غ ػػػػر ايمحا ظػػػػدل 
مػػػػػدارس محا ظػػػػػد دم ػػػػػؽل أبةػػػػػل مػػػػػف در ػػػػػد  را ػػػػػداا  ػػػػػ  مػػػػػدارس محا ظػػػػػد ايالذ  ػػػػػد  ايمدرسػػػػػ   ػػػػػ 

 ب  د ايدراسد مف طةلد ايمرحةد ايثا ر د    ايمحا ظ  ف. أ راد لحسب م رسطات إ الات 
ر ػػػػػػػػرد  ػػػػػػػػررؽ دايػػػػػػػػد إح ػػػػػػػػائ ًا  ػػػػػػػػ  ايشرامػػػػػػػػؿ ايمؤد ػػػػػػػػد إيػػػػػػػػل ر ػػػػػػػػرع ايش ػػػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػػػ  لحسػػػػػػػػب  .17

لػػػػػػػد ايمرحةػػػػػػػػد ايثا ر ػػػػػػػدل  شػػػػػػػزس يم غ ػػػػػػػر  ػػػػػػػػ س ب  ػػػػػػػػد ايدراسػػػػػػػد مػػػػػػػف طةأ ػػػػػػػراد م رسػػػػػػػطات إ الػػػػػػػات 
ايطايػػػػبل ح ػػػػث ل  ػػػػت اي  ػػػػائج أف ايشرامػػػػؿ ايمؤد ػػػػد يةش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ ل م را ػػػػدة يػػػػدس ايػػػػذذرر لدر ػػػػد 
أبةػػػػػل مػػػػػف  را ػػػػػداا يػػػػػدس اى ػػػػػاث لحسػػػػػب م رسػػػػػطات إ الػػػػػات ب  ػػػػػد ايدراسػػػػػد مػػػػػف طةلػػػػػد ايمرحةػػػػػد 

لػػػػػ ف بػػػػػدـ ر ػػػػػرد  ػػػػػررؽ دايػػػػػد ايثا ر ػػػػػدل لاسػػػػػ ث ا  برامػػػػػؿ ايش ػػػػػؼ مػػػػػف ايطايػػػػػب   ػػػػػا  ايمشةػػػػػـل ح ػػػػػث  
 ب د اذ  ا سلاب.

ر ػػػػػرد  ػػػػػررؽ ذات داليػػػػػد إح ػػػػػائ د  ػػػػػ  در ػػػػػات   ػػػػػد ر طةلػػػػػد ايمرحةػػػػػد ايثا ر ػػػػػد حػػػػػرؿ ايشرامػػػػػؿ  .18
أف اػػػػػذ  ايفػػػػػررؽ  ػػػػػا ت ب ػػػػػد م ػػػػػاالت ر اي ػػػػػ   ػػػػػؤد  إيػػػػػل ر ػػػػػرع ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ   ػػػػػ  مدارسػػػػػقـل 

 ػػػػػاالت ذذػػػػػؿل ح ػػػػػث )ايش ػػػػػؼ مػػػػػف ايطايػػػػػب   ػػػػػا  ايمشةػػػػػـل لػػػػػ ف ايطةلػػػػػد أ فسػػػػػقـ( ربةػػػػػل مسػػػػػ رس ايم
 ػػػػا ت اػػػػذ  ايفػػػػررؽ لػػػػ ف مػػػػدارس ايل ػػػػ ف رايمػػػػدارس ايمخ ةطػػػػد ي ػػػػاي  مػػػػدارس ايل ػػػػ فل رذػػػػذيؾ لػػػػ ف 
مػػػػػػػدارس ايل ػػػػػػػات رايمػػػػػػػدارس ايمخ ةطػػػػػػػد ي ػػػػػػػاي  مػػػػػػػدارس ايل ػػػػػػػات. أمػػػػػػػا ب ػػػػػػػد م ػػػػػػػاؿ )ايش ػػػػػػػؼ مػػػػػػػف 

 ػػػػػا ت لػػػػ ف مػػػػػدارس ايل ػػػػ ف رمػػػػػدارس ايل ػػػػات ي ػػػػػاي  مػػػػدارس ايل ػػػػػ فل   ػػػػد ايمػػػػدرس   ػػػػا  ايطايػػػػػب( 
لػػػػػػ ف مػػػػػػدارس ايل ػػػػػػ ف رايمػػػػػػدارس ايمخ ةطػػػػػػد ي ػػػػػػاي  مػػػػػػدارس ايل ػػػػػػ فل رذػػػػػػذيؾ لػػػػػػ ف مػػػػػػدارس رذػػػػػػذيؾ 

ايل ػػػػػات رايمػػػػػدارس ايمخ ةطػػػػػد ي ػػػػػاي  مػػػػػدارس ايل ػػػػػاتل ر  مػػػػػا  خػػػػػص ايش ػػػػػؼ  ػػػػػد ايمم ةذػػػػػات   ػػػػػد 
 ػػػػا ت ايفػػػػررؽ لػػػػ ف مػػػػدارس ايل ػػػػ ف رمػػػػدارس ايل ػػػػات ي ػػػػاي  مػػػػدارس ايل ػػػػ فل رذػػػػذيؾ لػػػػ ف مػػػػدارس 

 ي  مدارس ايل  ف. ايل  ف رايمدارس ايمخ ةطد ي ا
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ال  ر ػػػػػػػد  ػػػػػػػررؽ دايػػػػػػػد إح ػػػػػػػائ ًا  ػػػػػػػ  ايشرامػػػػػػػؿ ايمؤد ػػػػػػػد إيػػػػػػػل ر ػػػػػػػرع ايش ػػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػػ  لحسػػػػػػػب  .19
ب  ػػػػػد ايدراسػػػػػد مػػػػػف طةلػػػػػد ايمرحةػػػػػد ايثا ر ػػػػػدل  شػػػػػزس يم غ ػػػػػر  ػػػػػرع ايثا ر ػػػػػد أ ػػػػػراد م رسػػػػػطات إ الػػػػػات 

يةطايػػػػػػػبل ح ػػػػػػػث أظقػػػػػػػرت اي  ػػػػػػػائج أف ايشرامػػػػػػػؿ ايمؤد ػػػػػػػد يةش ػػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػػ ل م را ػػػػػػػدة يػػػػػػػدس طةلػػػػػػػد 
ب  ػػػػػد ايدراسػػػػػدل أ ػػػػػراد مرحةػػػػػد ايثا ر ػػػػػد ايشامػػػػػد رايف  ػػػػػد لػػػػػ فس ايمسػػػػػ رس لحسػػػػػب م رسػػػػػطات إ الػػػػػات اي

لاسػػػػ ث ا  ايشرامػػػػؿ ايمؤد ػػػػد إيػػػػل ر ػػػػرع ايش ػػػػؼ  ػػػػد ايمم ةذػػػػاتل ح ػػػػث  لػػػػ ف ر ػػػػرد  ػػػػررؽ دايػػػػد ب ػػػػد 
 اذ  ا سلاب.

 ػػػػػػررؽ ذات داليػػػػػػد إح ػػػػػػائ د  ػػػػػػ  ايشرامػػػػػػؿ ايمؤد ػػػػػػد إيػػػػػػل ر ػػػػػػرع ايش ػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػ   ػػػػػػ   ر ػػػػػػرد  .20
ب  ػػػػػػػد ايدراسػػػػػػػد مػػػػػػػف طةلػػػػػػػد ايمرحةػػػػػػػد أ ػػػػػػػراد إ الػػػػػػػات  لػػػػػػػ ف م رسػػػػػػػطاتظ   دم ػػػػػػػؽ رايالذ  ػػػػػػػد محػػػػػػػا 

 اي ح  ؿ ايشةم  يةطايب.مس رس ايثا ر دل  لشًا يم غ ر 
 المس خ صة مف اس بانة المدرسيف ما ي   : الدراسةن ائج  وبينت 

 ػػػػػ  م دمػػػػػد  رذػػػػػاف ا   ػػػػػار أ مػػػػػاط ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ  لػػػػػ ف طةلػػػػػد ايمرحةػػػػػد ايثا ر ػػػػػد لدر ػػػػػد م رسػػػػػطدل  .1
أ مػػػػػػػػاط ايش ػػػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػػػػ  )ايش ػػػػػػػػؼ ايةفظػػػػػػػػ (ل ر ػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػ  ايمر لػػػػػػػػد ايثا  ػػػػػػػػػد )ايش ػػػػػػػػؼ اي  سػػػػػػػػػ (ل 

)ايش ػػػػؼ  ػػػػد ايمم ةذػػػػات( ايمر لػػػػد ايرالشػػػػدل ي ػػػػ     رأخػػػػذي ػػػػ   )ايش ؼ ايرمػػػػز (  ػػػػ  ايمر لػػػػد ايثايثػػػػدل 
 )ايش ؼ اي سد (    ايمر لد ايخامسد را خ رة.

ايش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ  لػػػػ ف طةلػػػػد ايمرحةػػػػد ايثا ر ػػػػد را   ػػػػاراا  شػػػػدد ايشرامػػػػؿ ايمؤد ػػػػد إيػػػػل  ف ػػػػ  ظػػػػاارة   .2
لدر ػػػػػػػد مر فشػػػػػػػدل رذػػػػػػػاف  ػػػػػػػ  م دمػػػػػػػد برامػػػػػػػؿ ايش ػػػػػػػؼ ايمدرس )رسػػػػػػػائؿ اىبػػػػػػػالـ(ل ر ا ت) مابػػػػػػػد 
اير ػػػػاؽ(  ػػػػ  ايمر لػػػػد ايثا  ػػػػدل ثػػػػـ )ايشرامػػػػؿ ا سػػػػر د(  ػػػػ  ايمر لػػػػد ايثايثػػػػدل  لشقػػػػا  ػػػػ  ايمر لػػػػد ايرالشػػػػد 

 يخامسد را خ رة )ايشرامؿ ايمدرس د(. )ايشرامؿ ايذا  د(ل ر ا     ايمر لد ا
ر ػػػػػػرد  ػػػػػػررؽ  ػػػػػػ  مشػػػػػػامالت االر لػػػػػػاط لػػػػػػ ف  ػػػػػػرع ايش ػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػ  رذػػػػػػؿ مػػػػػػف ايم غ ػػػػػػرات اآل  ػػػػػػد  .3

)ايخلػػػػػرة  ػػػػػ  اي ػػػػػدر سل ايمحا ظػػػػػد( ربػػػػػدـ ر ػػػػػرد  ػػػػػررؽ  ػػػػػ  مشػػػػػامالت االر لػػػػػاط لػػػػػ ف  ػػػػػرع ايش ػػػػػؼ 
ايشةمػػػػػػػػػ   ايمدرسػػػػػػػػ  رذػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف ايم غ ػػػػػػػػػرات اآل  ػػػػػػػػػد ) ػػػػػػػػ س ايمػػػػػػػػػدرسل  ػػػػػػػػػ س ايمدرسػػػػػػػػػدل ايمؤاػػػػػػػػػؿ

 راي رلر ( لحسب إ الات أ راد ب  د ايدراسد مف مدرس  ايمرحةد ايثا ر د.
ر ػػػػػرد  ػػػػػررؽ  ػػػػػ  مشػػػػػامالت االر لػػػػػاط لػػػػػ ف برامػػػػػؿ ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ  رذػػػػػؿ مػػػػػف ايم غ ػػػػػرات اآل  ػػػػػد  .4

)ايخلػػػػرة  ػػػػ  اي ػػػػدر سل ايمحا ظػػػػد(ل ربػػػػدـ ر ػػػػرد  ػػػػررؽ  ػػػػ  مشػػػػامالت االر لػػػػاط لػػػػ ف برامػػػػؿ ايش ػػػػؼ 
 ػػػػػػػػػرات اآل  ػػػػػػػػػد ) ػػػػػػػػ س ايمػػػػػػػػػدرسل  ػػػػػػػػػ س ايمدرسػػػػػػػػػدل ايمؤاػػػػػػػػػؿ ايشةمػػػػػػػػػ  ايمدرسػػػػػػػػ  رذػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف ايم غ

 راي رلر ( لحسب إ الات أ راد ب  د ايدراسد مف مدرس  ايمرحةد ايثا ر د.
أ ػػراد ر ػػرد  ػػررؽ دايػػد إح ػػائ ًا  ػػ  در ػػد ا   ػػار ظػػاارة ايش ػػؼ ايمدرسػػ  لحسػػب م رسػػطات إ الػػات   .5

ر ايمحا ظػػػدل ح ػػػث أظقػػػرت اي  ػػػائج أف در ػػػد ب  ػػػد ايدراسػػػد مػػػف مدرسػػػ  ايمرحةػػػد ايثا ر ػػػدل  شػػػزس يم غ ػػػ
ا   ػػػار ظػػػاارة ايش ػػػؼ ايمدرسػػػ ل م را ػػػدة  ػػػ  محا ظػػػد دم ػػػؽ لدر ػػػد أبةػػػل مػػػف  را ػػػداا  ػػػ  محا ظػػػد 
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ب  ػػد ايدراسػػػد مػػف مدرسػػػ  ايمرحةػػػد ايثا ر ػػدل لاسػػػ ث ا  ايش ػػػؼ أ ػػػراد ايالذ  ػػد لحسػػػب م رسػػطات إ الػػػات 
 يم اؿ. اي سد ل ح ث  ل ف بدـ ر رد  ررؽ دايد ب د اذا ا

م رسػػػػػطات إ الػػػػػات  لػػػػ فر ػػػػرد  ػػػػػررؽ دايػػػػد إح ػػػػػائ ًا  ػػػػ  در ػػػػػد ا   ػػػػار ظػػػػػاارة ايش ػػػػؼ ايمدرسػػػػػ    .6
يم غ ػػػػػر  ػػػػػ س ايمػػػػػدرسل ح ػػػػػث ل  ػػػػػت  سب  ػػػػػد ايدراسػػػػػد مػػػػػف مدرسػػػػػ  ايمرحةػػػػػد ايثا ر ػػػػػدل  شػػػػػز أ ػػػػػراد 

  ػػػػائج ايدراسػػػػد أف در ػػػػد ا   ػػػػار ظػػػػاارة ايش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ ل م را ػػػػدة يػػػػدس ايػػػػذذرر لدر ػػػػد أبةػػػػل مػػػػف 
ب  ػػػػػػػد ايدراسػػػػػػػد مػػػػػػػف مدرسػػػػػػػ  ايمرحةػػػػػػػد أ ػػػػػػػراد يػػػػػػػدس اى ػػػػػػػاث لحسػػػػػػػب م رسػػػػػػػطات إ الػػػػػػػات   را ػػػػػػػداا

 ػػػػػػػد ايمم ةذػػػػػػػات(ل ح ػػػػػػػث  لػػػػػػػ ف بػػػػػػػدـ ر ػػػػػػػرد ر اي  سػػػػػػػ ل ر ايثا ر ػػػػػػػدل لاسػػػػػػػ ث ا  ايش ػػػػػػػؼ )اي سػػػػػػػد ل 
 ايم االت.    ررؽ دايد ب د اذ

ر ػػػػػرد  ػػػػػررؽ ذات داليػػػػػد إح ػػػػػائ د  ػػػػػ  در ػػػػػات   ػػػػػد ر مدرسػػػػػ  ايمرحةػػػػػد ايثا ر ػػػػػد  ػػػػػ  محػػػػػا ظ     .7
رايالذ  ػػػػػػد ي  ػػػػػػرراـ در ػػػػػػد ا   ػػػػػػار ظػػػػػػاارة ايش ػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػ   ػػػػػػ  مدارسػػػػػػقـل ر  ػػػػػػًا يم غ ػػػػػػر  دم ػػػػػػؽ

اي  ػػػػائج أف  ػػػػ س ايمدرسػػػػدل رأف م ػػػػدر اػػػػذ  ايفػػػػررؽ  ػػػػا ت ب ػػػػد ايم ػػػػاالت ذذػػػػؿل   ػػػػد أر ػػػػحت 
در ػػػػػد ا   ػػػػػار ظػػػػػاارة ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ ل م را ػػػػػدة يػػػػػدس مػػػػػدارس ايل ػػػػػ ف لدر ػػػػػد أبةػػػػػل مػػػػػف  را ػػػػػداا 

 ل ف مدارس ايل  ف رايمدارس ايمخ ةطد ي اي  مدارس ايل  ف.  يدس مدارس ايل اتل رذذيؾ
ر ػػػػػػرد  ػػػػػػررؽ ذات داليػػػػػػد إح ػػػػػػائ د  ػػػػػػ  در ػػػػػػات   ػػػػػػد ر مدرسػػػػػػ  ايمرحةػػػػػػد ايثا ر ػػػػػػد حػػػػػػرؿ در ػػػػػػد   .8

ا   ػػػػػار ظػػػػػاارة ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ   ػػػػػ  مدارسػػػػػقـ ر  ػػػػػًا يم غ ػػػػػر ايمؤاػػػػػؿ ايشةمػػػػػ  راي رلػػػػػر ل رأف اػػػػػذ  
أر ػػػػػػحت اي  ػػػػػػائج أف ايفػػػػػػررؽ  ػػػػػػا ت لػػػػػػ ف ايفػػػػػػررؽ  ػػػػػػا ت ب ػػػػػػد م ػػػػػػاؿ ايش ػػػػػػؼ اي  سػػػػػػ ل  ح ػػػػػػث 

 مشقد إبداد ايمشةـ ي اي  دلةـر اي  ا ؿ اي رلر . ر دلةـر اي  ا ؿ اي رلر  
ر ػػػػػػرد  ػػػػػػررؽ ذات داليػػػػػػد إح ػػػػػػائ د  ػػػػػػ  در ػػػػػػات   ػػػػػػد ر مدرسػػػػػػ  ايمرحةػػػػػػد ايثا ر ػػػػػػد حػػػػػػرؿ در ػػػػػػد   .9

  ايفػػػػررؽ أف اػػػػذر ا   ػػػػار ظػػػػاارة ايش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ   ػػػػ  مدارسػػػػقـ ر  ػػػػًا يم غ ػػػػر ايخلػػػػرة  ػػػػ  اي ػػػػدر سل 
اي  سػػػػػػ ل رايش ػػػػػػؼ ايش ػػػػػػؼ ايرمػػػػػػز ل ر ايش ػػػػػػؼ ايةفظػػػػػػ ل ر  ػػػػػػا ت ب ػػػػػػد م ػػػػػػاالت )ايش ػػػػػػؼ اي سػػػػػػد ل 

ايش ػػػػػػؼ  ػػػػػػد ايمم ةذػػػػػػات(ل رب ػػػػػػد ايم ػػػػػػاالت ذذػػػػػػؿل ح ػػػػػػث أر ػػػػػػحت اي  ػػػػػػائج أف ايفػػػػػػررؽ  ػػػػػػا ت ر 
سػػػػػػػػ رات( ي ػػػػػػػػاي  ذر   5سػػػػػػػػ رات  ػػػػػػػػ ذثر( رلػػػػػػػػ ف ذر  ايخلػػػػػػػػرة )أ ػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف  10لػػػػػػػػ ف ذر  ايخلػػػػػػػػرة )

(. ذمػػػػػا  ػػػػػا ت ايفػػػػػررؽ ب ػػػػػد م ػػػػػاي  )ايش ػػػػػؼ  ػػػػػد ايمم ةذػػػػػاتل ايش ػػػػػؼ سػػػػػ رات  ػػػػػ ذثر 10ايخلػػػػػرة )
سػػػػػػ رات(ل رلػػػػػػ ف ذر   10رأ ػػػػػػؿ مػػػػػػف  5اي  سػػػػػػ ( رب ػػػػػػد ايم ػػػػػػاالت ذذػػػػػػؿل لػػػػػػ ف ذر  ايخلػػػػػػرة )مػػػػػػف 

سػػػػػػ رات(ل رذػػػػػػذيؾ لػػػػػػ ف  10رأ ػػػػػػؿ مػػػػػػف  5سػػػػػػ رات( ي ػػػػػػاي  ذر  ايخلػػػػػػرة )مػػػػػػف  5ايخلػػػػػػرة )أ ػػػػػػؿ مػػػػػػف 
سػػػػػػػ رات( ي ػػػػػػػاي  ذر   10رأ ػػػػػػػؿ  5سػػػػػػػ رات( رلػػػػػػػ ف ذر  ايخلػػػػػػػرة )مػػػػػػػف  5ذر  ايخلػػػػػػػرة )أ ػػػػػػػؿ مػػػػػػػف 

 س رات(ل رذيؾ لداليد ايم رسطات ايحسال د. 10رأ ؿ  5ايخلرة )مف 
ر ػػػػػرد  ػػػػػررؽ دايػػػػػد إح ػػػػػائ ًا  ػػػػػ  ايشرامػػػػػؿ ايمؤد ػػػػػد إيػػػػػل  ف ػػػػػ  ظػػػػػاارة ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ  لحسػػػػػب   .10

ب  ػػػػػد ايدراسػػػػػد مػػػػػف مدرسػػػػػ  ايمرحةػػػػػد ايثا ر ػػػػػدل  شػػػػػزس يم غ ػػػػػر ايمحا ظػػػػػد. أ ػػػػػراد م رسػػػػػطات إ الػػػػػات 
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رت اي  ػػػػػػػائج أف ايشرامػػػػػػػؿ ايمؤد ػػػػػػػد يةش ػػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػػ ل م را ػػػػػػػدة  ػػػػػػػ  محا ظػػػػػػػد دم ػػػػػػػؽ ح ػػػػػػػث أظقػػػػػػػ
ب  ػػػػد ايدراسػػػػد أ ػػػػراد لدر ػػػػد أبةػػػػل مػػػػف  را ػػػػداا  ػػػػ  محا ظػػػػد ايالذ  ػػػػد لحسػػػػب م رسػػػػطات إ الػػػػات 

مػػػػف مدرسػػػػ  ايمرحةػػػػد ايثا ر ػػػػدل لاسػػػػ ث ا  ايشرامػػػػؿ ايذا  ػػػػدل ح ػػػػث  لػػػػ ف بػػػػدـ ر ػػػػرد  ػػػػررؽ دايػػػػد ب ػػػػد 
 اذا ايم اؿ.

رؽ دايػػػػػػػد إح ػػػػػػػائ ًا  ػػػػػػػ  ايشرامػػػػػػػؿ ايمؤد ػػػػػػػد إيػػػػػػػل  ف ػػػػػػػ  ظػػػػػػػاارة ايش ػػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػػ  ال  ر ػػػػػػػد  ػػػػػػػر   .11
ب  ػػػػػػػد ايدراسػػػػػػػد مػػػػػػػف مدرسػػػػػػػ  ايمرحةػػػػػػػد ايثا ر ػػػػػػػدل  شػػػػػػػزس يم غ ػػػػػػػر أ ػػػػػػػراد لحسػػػػػػػب م رسػػػػػػػطات إ الػػػػػػػات 

ل  ػػػػػػت اي  ػػػػػػائج أف  ايل ػػػػػػد مدرسػػػػػػ   رمدرسػػػػػػات ايمرحةػػػػػػد ايثا ر ػػػػػػد   مشػػػػػػرف بةػػػػػػل ر ػػػػػػرد  إد ػػػػػػ سل اي
ي ظػػػػػر بػػػػػف   سػػػػػقـل  لاسػػػػػ ث ا  ر ػػػػػرد  ػػػػػررؽ ب ػػػػػد م ػػػػػاؿ برامػػػػػؿ مؤد ػػػػػد يةش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ  لغػػػػػض ا

ف )ايػػػػذذرر( أف  مابػػػػد اير ػػػػاؽ  سػػػػقـ  ػػػػ   ف ػػػػ  ظػػػػاارة ايش ػػػػؼ ر  مابػػػػد اير ػػػػاؽل ح ػػػػث رأس ايمدرسػػػػ
 ايمدرسات.لدر د أبةل مما رأ قا طةلد ايايمدرس  يدس 

ال  ر ػػػػػػػػد  ػػػػػػػػررؽ ذات داليػػػػػػػػد إح ػػػػػػػػائ د  ػػػػػػػػ  در ػػػػػػػػات   ػػػػػػػػد ر مدرسػػػػػػػػ  ايمرحةػػػػػػػػد ايثا ر ػػػػػػػػد  ػػػػػػػػ    .12
ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ   ايمؤد ػػػػػد إيػػػػػل  ف ػػػػػ  ظػػػػػاارةدم ػػػػػؽ رايالذ  ػػػػػد ي  ػػػػػرراـ حػػػػػرؿ ايشرامػػػػػؿ محػػػػػا ظ   

ل    ػػػػػد ل  ػػػػػت اي  ػػػػػائج أف ايشرامػػػػػؿ ايمؤد ػػػػػد إيػػػػػل  ف ػػػػػ  ايمدرسػػػػػديم غ ػػػػػر  ػػػػػ س ر  ػػػػػًا   ػػػػػ  مدارسػػػػػقـ
ظػػػػػػػاارة ايش ػػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػػ ل م را ػػػػػػػدة  ػػػػػػػ    م ػػػػػػػع ايمػػػػػػػدارس لغػػػػػػػض اي ظػػػػػػػر بػػػػػػػف  ػػػػػػػ س ايمدرسػػػػػػػد 

سػػػػػػػد مػػػػػػػف مدرسػػػػػػػ  ايمرحةػػػػػػػد ايثا ر ػػػػػػػدل لاسػػػػػػػ ث ا   ظػػػػػػػر قـ لحسػػػػػػػب م رسػػػػػػػطات إ الػػػػػػػات ب  ػػػػػػػد ايدرا
رأف اػػػػذ  ايفػػػػررؽ  ػػػػا ت لػػػػ ف  لػػػػ ف ر ػػػػرد  ػػػػررؽ دايػػػػد ب ػػػػد اػػػػذ  ايشرامػػػػؿل  اي ػػػػ يةشرامػػػػؿ ا سػػػػر دل 

مػػػػػدارس ايل ػػػػػات رمػػػػػدارس ايل ػػػػػ ف ي ػػػػػاي  مػػػػػدارس ايل ػػػػػاتل رذػػػػػذيؾ لػػػػػ ف مػػػػػدارس ايل ػػػػػات رايمػػػػػدارس 
 .ايمخ ةطد ي اي  مدارس ايل ات

اليػػػػػػػػد إح ػػػػػػػػائ د  ػػػػػػػػ  در ػػػػػػػػات   ػػػػػػػػد ر مدرسػػػػػػػػ  ايمرحةػػػػػػػػد ايثا ر ػػػػػػػػد  ػػػػػػػػ  ال  ر ػػػػػػػػد  ػػػػػػػػررؽ ذات د  .13
ايش ػػػػػؼ ايمدرسػػػػػ   ايمؤد ػػػػػد إيػػػػػل  ف ػػػػػ  ظػػػػػاارةمحػػػػػا ظ   دم ػػػػػؽ رايالذ  ػػػػػد ي  ػػػػػرراـ حػػػػػرؿ ايشرامػػػػػؿ 

 مػػػػػػاع ايمدرسػػػػػػ ف إايمؤاػػػػػػؿ ايشةمػػػػػػ  راي رلػػػػػػر ل ح ػػػػػػث أظقػػػػػػرت اي  ػػػػػػائج  يم غ ػػػػػػرر  ػػػػػػًا   ػػػػػػ  مدارسػػػػػػقـ
ارة ايش ػػػػؼ ايمدرسػػػػ  لغػػػػض اي ظػػػػر بػػػػف ايمؤاػػػػؿ ذا ػػػػد بةػػػػل  شػػػػدد ايشرامػػػػؿ ايمؤد ػػػػد إيػػػػل  ف ػػػػ  ظػػػػا

ب  ػػػػػػد ايدراسػػػػػػد مػػػػػػف مدرسػػػػػػ  أ ػػػػػػراد ايشةمػػػػػػ  راي رلػػػػػػر  ايػػػػػػذ   حمةر ػػػػػػ ل لحسػػػػػػب م رسػػػػػػطات إ الػػػػػػات 
أف اػػػػػذ  أظقػػػػػرت اي  ػػػػػائج ر ػػػػػرد  ػػػػػررؽ ب ػػػػػداال ر  اي ػػػػػ ايمرحةػػػػػد ايثا ر ػػػػػدل لاسػػػػػ ث ا  ايشرامػػػػػؿ ايذا  ػػػػػد 

اي  مشقػػػػػد إبػػػػػداد ايمشةػػػػػـل رذػػػػػذيؾ ايفػػػػػررؽ  ػػػػػا ت لػػػػػ ف مشقػػػػػد إبػػػػػداد ايمشةػػػػػـ رايدراسػػػػػات ايشة ػػػػػا ي ػػػػػ
لػػػػػ ف اى ػػػػػازة اي امش ػػػػػد رايدراسػػػػػات ايشة ػػػػػا ي ػػػػػاي  اى ػػػػػازة اي امش ػػػػػدل رلػػػػػ ف دلةػػػػػـر اي  ا ػػػػػؿ اي رلػػػػػر  

  رايدراسات ايشة ا ي اي  دلةـر اي  ا ؿ اي رلر .
ر ػػػػػػرد  ػػػػػػررؽ دايػػػػػػد إح ػػػػػػائ ًا  ػػػػػػ  ايشرامػػػػػػؿ ايمؤد ػػػػػػد إيػػػػػػل  ف ػػػػػػ  ظػػػػػػاارة ايش ػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػ   ػػػػػػ    .14

ب  ػػػػػد ايدراسػػػػػد مػػػػػف مدرسػػػػػ  ايمرحةػػػػػد أ ػػػػراد يالذ  ػػػػػد لحسػػػػػب م رسػػػػػطات إ الػػػػػات محػػػػا ظ   دم ػػػػػؽ را
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رأف ايفػػػػررؽ  ػػػػا ت ب ػػػػد م ػػػػاؿ )ايشرامػػػػؿ ايمدرسػػػػ دل ايثا ر ػػػػدل  شػػػػزس يم غ ػػػػر ايخلػػػػرة  ػػػػ  اي ػػػػدر سل 
 5رسػػػػػػػائؿ اىبػػػػػػػالـ(ل رب ػػػػػػػد ايم ػػػػػػػاالت ذذػػػػػػػؿل لػػػػػػػ ف ذر  ايخلػػػػػػػرة )أ ػػػػػػػؿ مػػػػػػػف ر ايشرامػػػػػػػؿ ا سػػػػػػػر دل ر 

 5سػػػػػ رات(ل رذػػػػػذيؾ لػػػػػ ف ذر  ايخلػػػػػرة )أ ػػػػػؿ مػػػػػف  10رأ ػػػػػؿ مػػػػػف  5سػػػػ رات( رلػػػػػ ف ذر  ايخلػػػػػرة مػػػػػف )
سػػػػػػػ رات(.  5سػػػػػػػ رات  ػػػػػػػ ذثر( ي ػػػػػػػاي   ذر  ايخلػػػػػػػرة )أ ػػػػػػػؿ مػػػػػػػف  10سػػػػػػػ رات(ل رلػػػػػػػ ف ذر  ايخلػػػػػػػرة )

 5)رلػػػػػػ ف سػػػػػػ رات(ل  5رب ػػػػػػد م ػػػػػػاؿ  مابػػػػػػد اير ػػػػػػاؽ  ػػػػػػا ت ايفػػػػػػررؽ لػػػػػػ ف ذر  ايخلػػػػػػرة )أ ػػػػػػؿ مػػػػػػف 
أمػػػػا ب ػػػػد م ػػػػاؿ ايشرامػػػػؿ ايذا  ػػػػد  سػػػػ رات(. 5سػػػػ رات( ي ػػػػاي  ذر  ايخلػػػػرة )أ ػػػػؿ مػػػػف  10رأ ػػػػؿ مػػػػف 

سػػػػػػ رات  ػػػػػػ ذثر(  10سػػػػػػ رات( رذر  ايخلػػػػػػرة ) 5  ػػػػػػد  ػػػػػػا ت ايفػػػػػػررؽ لػػػػػػ ف ذر  ايخلػػػػػػرة )أ ػػػػػػؿ مػػػػػػف 
 س رات(. 5ي اي  ذر  ايخلرة )أ ؿ مف 

 :مق رحات الدراسة رابياا:
إف  خف ض ايش ؼ ايمدرس  ي س مسؤري د ايمدرسػد رحػداا  حسػب لػؿ اػ  مسػؤري د  م ػع ايمؤسسػات 

 رلر ػػد م شػػددة  دريمشاي ػػد اػػذ  ايظػػاارة  ةػػـز ر ػػع اسػػ را    د رايس اسػػ د راال  ماب ػػد رايث ا  ػػدل اي رلر ػػ
 ايمحارر  قدؼ يل ا  ل ئد الب ف د    ايمدارس مف خالؿ:

  رب د ايم  مع ايمدرس  لايمخاطر راآلثار اي      ـ مف ا   ار ظاارة ايش ؼ ايمدرس . .1
ث داخػػػػػؿ ايمدرسػػػػػد لطر  ػػػػػد حازمػػػػػد رمسػػػػػؤريد يةحػػػػػد مشاي ػػػػػد ايش ػػػػػؼ  ػػػػػد ايمم ةذػػػػػات ايػػػػػذ   حػػػػػد .2

م قػػػػػال ر شر ػػػػػؼ ايطةلػػػػػد ل شة مػػػػػات اال  ػػػػػلاط ايمدرسػػػػػ ل ر ر ػػػػػ حقا  ػػػػػ  لدا ػػػػػد ذػػػػػؿ بػػػػػاـ دراسػػػػػ ل 
 راي    ع بةل  لذ سةرذ ات ايش ؼ مف  لؿ ايطةلد رايم  مع.

داخػػػػػػػؿ اي ػػػػػػػؼل رداخػػػػػػػؿ  الا مػػػػػػػاـ لاي اح ػػػػػػػد اي فسػػػػػػػ د يةطايػػػػػػػب ايشػػػػػػػدرا   بػػػػػػػف طر ػػػػػػػؽ ايم الشػػػػػػػدا .3
رمشر ػػػػػد مػػػػػا  شػػػػػا   م ػػػػػ  مػػػػػف م ػػػػػذالت أر ا ػػػػػطرالات  فسػػػػػ دل  سػػػػػدل ر ػػػػػ  ا سػػػػػرة رايم  مػػػػػعلايمدر 
رمسػػػػػػابد   بةػػػػػػل ايػػػػػػ خةص  بػػػػػادات خاطئػػػػػػد  ػػػػػػد  حػػػػػػرؿ ل  ػػػػػػ  رلػػػػػػ ف اي  ػػػػػرؼ ايسػػػػػػة ـ ايطل شػػػػػػ ل أر

 ربادا ػػػػػ  ايخاطئػػػػػدل رمحاريػػػػػد إ  ػػػػػاد ايلػػػػػدائؿ ايم اسػػػػػلد يػػػػػ  لاي  ػػػػػ  مػػػػػف أزما ػػػػػ ل ر  ػػػػػح   مفاا مػػػػػ 
 .اع أ   ذؿ مف أ ذاؿ ايش ؼ بة  راىر ادل لداًل مف إ  

مػف خػالؿ م ػايس أري ػا  ا مػررل رب ػد اي ػدرات رايحة ػات ايخا ػد  را سػرةاي را ؿ ل ف ايمدرسػد   فش ؿ .4
 .ايسرر د را ققا ا سر اي   ل رب د ا اؿل رمحاريد اي غةب بةل اي شرلات 

ر ػػػػاد دل  قػػػػدؼ إيػػػػل اي رب ػػػػد ايفابةػػػػد يألسػػػػر مػػػػف  .5 خػػػػالؿ رسػػػػائؿ اىبػػػػالـ   ظػػػػ ـ لػػػػرامج  رلر ػػػػد را 
ايمرئ ػػػػػػػد رايمسػػػػػػػمربد رايم ػػػػػػػرر ة؛ يالا مػػػػػػػاـ لاي   ػػػػػػػئد اال  ماب ػػػػػػػد ايسػػػػػػػة مد يألل ػػػػػػػا ل ر ػػػػػػػرس اي ػػػػػػػ ـ 
ر   ػػػػػػ ؿ ايػػػػػػرب  ر  م ػػػػػػد اي ػػػػػػدرة اي ػػػػػػايحدل رايمرا لػػػػػػد ايمسػػػػػػ مرة يسػػػػػػةرؾ ا ل ػػػػػػا ل رايحػػػػػػرص بةػػػػػػل 

  ح  ؽ ايشدايد    ايمشامةد داخؿ ا سرة. 
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ةػػػػل اخ  ػػػػار ر ػػػػا قـ لطر  ػػػػد  ػػػػح حدل ح ػػػػث أف ر  ػػػػا  ايسػػػػر  مسػػػػابدة أاػػػػاي  ايطةلػػػػد  ل ػػػػائقـ ب .6
مػػػػػػف ايشرامػػػػػػؿ ايمؤد ػػػػػػد إيػػػػػػل ايش ػػػػػػؼ داخػػػػػػؿ ايمدرسػػػػػػد رخار قػػػػػػال رمػػػػػػف ايممذػػػػػػف أف  ذػػػػػػرف ذيػػػػػػؾ مػػػػػػف 

 خالؿ حمالت اي رب د لرسائؿ اىبالـ.
 رب ػػد ا اػػاي  لخطػػررة اىبػػالـ بةػػل   م ػػد ايػػدرا ع ايشدرا  ػػد يػػدس ايطةلػػدل رحػػثقـ بةػػل  ػػرض ر الػػد  .7

رامج اي ةفػػػاز رلخا ػػد  ةػػؾ اي ػػػ   غػػذ  ايسػػةرؾ ايشػػػدرا   يػػد قـل إ ػػا د إيػػػل  ر  ػػ  ايطةلػػد ب ػػػد بةػػل لػػ
 م اادة اي ةفاز إيل ايمر ربات ايمف دة ر   لقـ ايمسةسالت ذات ايطالع ايش  ؼ.

ل لح ػث   ػػل  يػد قـ ايذفػا ة رايفابة ػػدل رايم ػدرة بةػل اي شػػا ش (راىدار ػ ف ايذػرادر مػف )ايمدرسػػ فإبػداد  .8
اير ع ايرااف يفئد اي لابل ر حر ؿ اي ؼ ايدراس  رايل ئد ايمدرسػ د إيػل ل ئػد مر حػد آم ػد   ػ ع بةػل  مع

إ ػا د إيػل   م ػد ررح ل ايشطا  راىلداعل رحب ايشةـ لداًل مف ايل ئد ايم فرة ايمسللد يةذلت ايذ   ري د ايش ػؼ
د  إيل حب ايطةلد يمدرس قـ رمدرس قـ اي دا د راي شارف راالح راـ ل ف ايطةلد رمدرس قـ ا مر ايذ   ؤ 

راالل شػاد بػػف ايسػػةرؾ ايش  ػػؼل رذيػػؾ مػػف خػػالؿ لػرامج م ػػرذد ل ػػ قـ ذػػايرحالت را   ػػطد ايمخ ةفػػد اي ػػ  
   ظمقا إدارة ايمدرسد.

يحػػا قـ لػػدررات  در ل ػػد  خ  ػػ د  ػػ  ذ ف ػػد  .9 االا مػػاـ لايمر ػػد ف اي رلػػر  ف راي فسػػ  ف  ػػ  ايمػػدارس را 
ايش  ػػػؼ رطػػػرؽ اح رائػػػ   ية  ػػػا  بةػػػل ظػػػاارة ايش ػػػؼ ايمدرسػػػ  داخػػػؿ مدارسػػػقـل اي شامػػػؿ مػػػع ايسػػػةرؾ 

 لاى ا د إيل ز ادة بدداـ لما    اسب مع ابداد ايطةلد داخؿ ايمدراس.
ر ػػػػػػػػع   ػػػػػػػػرص  ا ر  ػػػػػػػػد  ػػػػػػػػد رة لػػػػػػػػردع اي الم ػػػػػػػػذ ايػػػػػػػػذ ف  لػػػػػػػػدرف سػػػػػػػػةرذات ا حرا  ػػػػػػػػ  داخػػػػػػػػؿ  .10

 مدر س قـ. ايمدارسل رخ ر ًا لشد ا   ار ظاارة ايش ؼ مف ايطةلد   ا 
 الباحثة : و ق رح

إ ػػػػػػػرا  ايمز ػػػػػػػد مػػػػػػػف ايدراسػػػػػػػات حػػػػػػػرؿ ظػػػػػػػاارة ايش ػػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػػ  يػػػػػػػدس طةلػػػػػػػد ايمرحةػػػػػػػد ايثا ر ػػػػػػػد  .1
 رايمراحؿ ا خرس رمشر د ا ثار اي     رذقا ايش ؼ بةل ايطةلد رطرؽ ايحد م قا.

إ ػػػػػػرا  دراسػػػػػػد م ػػػػػػالقد يةدراسػػػػػػد ايحاي ػػػػػػد مػػػػػػع اخػػػػػػ الؼ ايم ط ػػػػػػد رح ػػػػػػـ ايش  ػػػػػػد يةر ػػػػػػرؼ بةػػػػػػل  .2
 ايحاي د. ايدراسد دا  د اي  ائج اي    ر ةت إي قا م
 إ را  م ار د ل ف ايمدارس ايحذرم د رايخا د.إ را  دراسد م القد يةدراسد ايحاي د مع  .3
 اي  ائج ايحا ةد  را   درر  ا رف م ع اي رب    ايمدارس. إ را  دراسد .4
 ايمدارس.إ را  دراسد بف ا   ار ظاارة ايش ؼ  د ايمشةم ف راىدار  ف     .5
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 م خص الدراسة بال غة اليربية
 عالقة الينؼ المدرس  بال حصيؿ الدراس  

 لد  عينة مف ط بة المرح ة الثانوية
 

  اريت ايلاحثد م ذةد ايش ؼ ايمدرس  مف ح ث أ ماط ايش ؼ ايمدرس  رايشرامؿ ايمؤد د إيل  ف    
دم ؽ رايالذ  دل رمشر د مدس   ث ر ايش ؼ مف ر قد  ظر طةلد ايمرحةد ايثا ر د رمدرس قـ    محا ظ   

 ايمدرس  بةل مس رس اي ح  ؿ ايدراس  يةطةلد.
 مش  ة الدراسة: 

 شايج م ذةد ايدراسد مر ربًا مف مرا  ع ايح اة اال  ماب د    ايم  مع ح ث  رذز بةل أ ماط  
طةلد ايمرحةد   د مف بإيل  ف   ل ربال    لاي ح  ؿ ايدراس  يدس  دايش ؼ ايمدرس  رايشرامؿ ايمؤد 

ايثا ر د    محا ظ   دم ؽ رايالذ  دل إذ  الحظ ازد اد مشدالت ايش ؼ    ايمدارس    ايف رة ا خ رة 
خا د ل ف ايطةلد. بة    لف م ذةد ايدراسد   حدد    ايسؤاؿ اآل  : ما بال د ايش ؼ ايمدرس  

 ا ظ   دم ؽ رايالذ  د؟طةلد ايمرحةد ايثا ر د    محب  د مف لاي ح  ؿ ايدراس  يدس 
 أىمية الدراسة:  

   :اي  ا ا ايخال  د اي ائذد اي        أام د اذ  ايدراسد مف ذر قا  مثؿ أحدس  األىمية النظرية
سقـ      د ـ إ الات را حد يذث ر مف ا سئةد ايم شددة رايم  ربد الزايت لحا د إيل دراسد  ادة  س 

 ربًا مف ايمرا  ع ايقامد    ح اة ايطةلد ايمدرس د ربال  قا ل إذ أ قا    ارؿ مر ايمر رعاذا حرؿ 
ب  د مف يدس ل ح  ةقـ ايدراس ؛   سةط اي ر  بةل   ث ر ايش ؼ ايمدرس  بةل اي ح  ؿ ايدراس  

مفقرـ ايش ؼ رذيؾ مف خالؿ اي شر ؼ إيل طةلد ايمرحةد ايثا ر د    اي مقرر د ايشرل د ايسرر دل 
ايثا ر د    محا ظ    ممارسد سةرؾ ايش ؼ    ايمدارسرامؿ ايمؤد د إيل ايمدرس ل رمظاار ل رايش

 دم ؽ رايالذ  د.
 قردًا ذث فد رال       م اؿ ايش ؼ ذما      مف مشر د را ع ايش ؼ ايمدرس  رال س ما رأف ا اؾ 

اي    داخؿ ايمؤسسات اي شة م د   ارؾ   قا ايق ئات ايحذرم د ر  ر ايحذرم د    مشظـ درؿ ايشايـل
اي شةـ ايذ   ؤد  لدرر  إيل ا شذاسات  رلر د را  ماب د ر   دبر إيل  لذ ايش ؼ    بمة د اي شة ـ

 ر فس د بةل ايم شةـ. 
  :بةل أمرر اي رل د راي شة ـ مف  اي ائم فل ايدراسد أف  ف د   ائجس  مف ايمؤمؿاألىمية ال طبيقية

ل د راي شة ـ    مشر د ايشرامؿ ايمؤد د إيل ل رايمسؤري ف    رزارة اي ر رمر ق ف  فر  مشةم ف رمد
ح ايلدائؿ اي رلر د ممارسد سةرؾ ايش ؼ ل  ذاي  ايمخ ةفدل رمحاريد مشاي   ل رايحد مف ا   ار ل رطر 
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ل إذ إف ظقرر سةرؾ ايش ؼ داخؿ ايمؤسسات اي رلر دل  قدد س ر ايشمة د    اي شامؿ مع ايطةلد
 .مما  ؤد  إيل آثار سةل د بةل ايطةلد رايم  معاي شةم دل ر ش  قا بف  ح  ؽ أادا قال 

  ىدؼ الدراسة:
 :  ح  ؽ اآل   إيل ايدراسدقدؼ  
اي ح  ؿ ايدراس  يدس طةلد ايمرحةد ايثا ر د مس رس ل رم ادر  بال د ايش ؼ ايمدرس اي شر ؼ إيل  .1

 .   محا ظ   دم ؽ رايالذ  د
ل مس رس اي ح  ؿ ايدراس  يدس طةلد مشر د ألرز أ ماط ايش ؼ ايمدرس  رم ادر  ايمؤثرة بة .2

 .ايمرحةد ايثا ر د    محا ظ   دم ؽ رايالذ  د
فررؽ    مشامالت االر لاط ل ف مس رس اي ح  ؿ ايدراس  يدس أ راد ب  د ايدراسد مف طةلد مشر د اي .3

 )ايمحا ظدل   س ايطايبل ايمرحةد ايثا ر د    محا ظ   دم ؽ رايالذ  د رذؿ مف ايم غ رات اآل  د
 .  س ايمدرسدل  رع ايمدرسد(

 ةم غ رات اآل  دربرامة  ر  ًا ي فررؽ    مشامالت االر لاط ل ف  رع ايش ؼ ايمدرس مشر د اي .4
 مف ر قد  ظر ايمدرس ف رايطةلد.)ايمحا ظدل   س ايطايبل   س ايمدرسدل  رع ايمدرسد( 

طةلد اي مف ر قد  ظرد يدس طةلد ايمرحةد ايثا ر  ايش ؼ ايمدرس  مفا  ماط ايسائدة  مشر د .5
 .ردر د ا   اراال    محا ظ   دم ؽ رايالذ  د رمدر س قـ

يدس طةلد ايمرحةد ايثا ر د مف ر قد  ايمدرس  ايمسؤري ف بف ا   ار ظاارة ايش ؼ مشر د ا  خاص .6
 .   محا ظ   دم ؽ رايالذ  دايطةلد   ظر

 رمدر س قـطةلد ايمف ر قد  ظر  رس اي    ؤد  إيل  ف   ظاارة  ايش ؼ ايمدبةل ايشرامؿ اير رؼ  .7
 ل ردر د ا   اراا.   محا ظ   دم ؽ رايالذ  د

  رايالذ  د.  شر ؼ ا  خاص ايذ ف  ة   إي قـ ايطةلد ب د اي شرض يةش ؼ    محا ظ   دم ؽ .8
ا   ار ظاارة ايش ؼ ايمدرس  ل ف م رسطات إ الات أ راد ب  د ايدراسد مف در د ايفررؽ     مشر د .9

ل   س ايطايبل   س ايمدرسل ايمحا ظدات اآل  د )م غ ر ةل  شزس يرمدر س قـ مرحةد ايثا ر دطةلد اي
  س ايمدرسدل  رع ايثا ر دل مس رس اي ح  ؿ ايدراس  يةطايبل ايمؤاؿ ايشةم  راي رلر  يةمدرسل 

 ايخلرة    اي در س(.
م رسطات إ الات أ راد ب لحسإيل  ف   ظاارة ايش ؼ ايمدرس   ايشرامؿ ايمؤد دايفررؽ     مشر د .10

ل   س ايطايبل ايمحا ظدات اآل  د )م غ ر ةل  شزس يرمدر س قـ مف طةلد ايمرحةد ايثا ر دب  د ايدراسد 
  س ايمدرسدل  رع ايثا ر دل مس رس اي ح  ؿ ايدراس  يةطايبل ايمؤاؿ ايشةم  راي رلر  يةمدرسل 

 ايخلرة    اي در س(.
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 :الػدراسة أسئ ة  
: األس  ئ ة الم ي قة باس بانة الط بة:أولا

أ راد ب  د ايدراسد مف طةلد ايمرحةد ايثا ر د    محا ظ   يدس  ا  ماط ايسائدة    ايش ؼ ايمدرس  ما .1
 ؟ ل ردر د ا   اراا مف ر قد  ظر ايطةلددم ؽ رايالذ  د

 ؟ايطةلد مف ايمسؤرؿ بف ا   ار ظاارة ايش ؼ ايمدرس  يدس طةلد ايمرحةد ايثا ر د مف ر قد  ظر .2
طةلد ايمرحةد ايثا ر د أ راد ب  د ايدراسد  يدس ما ايشرامؿ اي    ؤد  إيل  ف   ظاارة  ايش ؼ ايمدرس  .3

 ؟ردر د ا   اراا مف ر قد  ظر ايطةلد
 مف اـ ا  خاص ايذ ف  ة   إي قـ ايطةلد ب د  شر قـ يةش ؼ؟ .4
س رس اي ح  ؿ ايدراس  يدس ل ف ايش ؼ ايمدرس  رم ار لاط د ذات داليد اح ائ د اؿ  ر د بال د .5

 طةلد ايمرحةد ايثا ر د    محا ظ   دم ؽ رايالذ  د؟أ راد ب  د ايدراسد مف 
أ راد ب  د ايدراسد مف ما ألرز أ ماط ايش ؼ ايمدرس  ايمؤثرة بةل مس رس اي ح  ؿ ايدراس  يدس  .6

 طةلد ايمرحةد ايثا ر د؟
ر ايش ؼ ايمدرس  رمس رس اي ح  ؿ ايدراس  ل ف م اد ار لاط د ذات داليد اح ائ داؿ  ر د بال د  .7

 ؟يدس أ راد ب  د ايدراسد مف طةلد ايمرحةد ايثا ر د
ما أذثر م ادر ايش ؼ ايمدرس    ث رًا بةل مس رس اي ح  ؿ ايدراس  يدس أ راد ب  د ايدراسد مف  .8

 طةلد ايمرحةد ايثا ر د؟ 
 ثانياا: األسئ ة الم ي قة باس بانة المدرسيف:

 محا ظ      ايثا ر د ايمرحةد أ راد ب  د ايدراسد مف طةلد ايمدرس  يدس ايش ؼ    يسائدةا ا  ماط ما.1
 رايالذ  دل ردر د ا   اراا مف ر قد  ظر ايمدرس ف؟ دم ؽ

يدس أ راد ب  د ايدراسد مف طةلد ايمرحةد ايثا ر د  ما ايشرامؿ ايمؤد د إيل  ف   ظاارة ايش ؼ ايمدرس  .2
 ل ردر د ا   اراا مف ر قد  ظر ايمدرس ف؟ د   محا ظ   دم ؽ رايالذ  

 فرضيات الدراسة:
: الفرضيات الم ي قة باس بانة الط بة:  أولا

   مشامالت االر لاط ل ف مس رس اي ح  ؿ ايدراس  رذؿ مف  ذات داليد إح ائ د  ر د  ررؽ ال .1
أ راد ب  د  الاتلحسب إ  ايم غ رات اآل  د )ايمحا ظدل   س ايطايبل   س ايمدرسدل  رع ايمدرسد(

 .ايدراسد مف طةلد ايمرحةد ايثا ر د
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    مشامالت االر لاط ل ف  رع ايش ؼ ايمدرس  رذؿ مف ايم غ راتذات داليد إح ائ د   ر د  ررؽ ال .2
اآل  د: )ايمحا ظدل   س ايطايبل   س ايمدرسدل  رع ايمدرسد( لحسب إ الات أ راد ب  د ايدراسد مف 

 .طةلد ايمرحةد ايثا ر د
   مشامالت االر لاط ل ف برامؿ ايش ؼ ايمدرس  رذؿ مف ذات داليد إح ائ د  ر د  ررؽ  ال .3

ايم غ رات اآل  د )ايمحا ظدل   س ايطايبل   س ايمدرسدل  رع ايمدرسد( لحسب إ الات أ راد ب  د 
 .ايدراسد مف طةلد ايمرحةد ايثا ر د

اد ب  د ايدراسد مف طةلد ايمرحةد ايثا ر د ال  ر د  ررؽ ذات داليد إح ائ د ل ف م رسطات إ الات أ ر  .4
)أ. ايمحا ظد ب.   س ايطايب ت.   س  ات اآل  ديم غ ر     در د ا   ار ظاارة ايش ؼ ايمدرس  ر  اً 

 ايمدرسد  ث.  رع ايثا ر د ج. مس رس اي ح  ؿ ايدراس  يةطايب(.
اسد مف طةلد ايمرحةد ايثا ر د  ر د  ررؽ ذات داليد إح ائ د ل ف م رسطات إ الات أ راد ب  د ايدر  ال .5

ب.   س  ايمحا ظد)أ.  ات اآل  ديم غ ر  ر  اً إيل  ف   ظاارة ايش ؼ ايمدرس   ايشرامؿ ايمؤد د   
 ايطايب ت.   س ايمدرسد  ث.  رع ايثا ر د ج. مس رس اي ح  ؿ ايدراس  يةطايب(.

 ثانياا: الفرضيات الم ي قة باس بانة المدرسيف:
ةم غ رات ر  ًا ي   مشامالت االر لاط ل ف أ راع ايش ؼ ايمدرس  يد إح ائ د ذات دال ر د  ررؽ  ال .1

اآل  د )  س ايمدرسل   س ايمدرسدل ايمؤاؿ ايشةم  راي رلر ل ايخلرة    اي در سل ايمحا ظد( لحسب 
 .إ الات أ راد ب  د ايدراسد مف مدرس  ايمرحةد ايثا ر د

ةم غ رات ر  ًا يت االر لاط ل ف برامؿ ايش ؼ ايمدرس     مشامالذات داليد إح ائ د  ر د  ررؽ  ال .2
ل   س ايمدرسدل  رع ايمدرسد( لحسب إ الات أ راد ب  د ايدراسد مف ايمدرساآل  د )ايمحا ظدل   س 
 .مدرس  ايمرحةد ايثا ر د

ا   ار ظاارة    در د م رسطات إ الات أ راد ب  د ايدراسد ل ف  ر د  ررؽ ذات داليد إح ائ د  ال .3
ب.   س ايمدرس ت.   س ايمدرسد  ث. ايمؤاؿ  ايمحا ظدر  ًا يةم غ رات اآل  د )أ. يش ؼ ايمدرس  ا

 ايشةم  راي رلر  يةمدرس ج. ايخلرة    اي در س(.
م رسطات إ الات أ راد ب  د ايدراسد    ايشرامؿ ايمؤد د إيل ل ف ال  ر د  ررؽ ذات داليد إح ائ د  .4

ب.  س ايمدرس ت.   س ايمدرسد   ايمحا ظد)أ.  ات اآل  دةم غ ر ي ر  اً  ف   ظاارة ايش ؼ ايمدرس  
 ث. ايمؤاؿ ايشةم  راي رلر  يةمدرس ج. ايخلرة    اي در س(.

 اآل  :ل ايدراسدرد حد مثةت      :حدود الدراسة
 ل )اي ؼ ايثا   ايثا ر (ايحذرم د طةلد ايمرحةد ايثا ر د : ا   رت ايدراسد بةل الحدود البشرية

  قـ. رمدرس
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 :دم ؽ رايالذ  د(     رذزت ايدراسد بةل ايمدارس ايثا ر د ايحذرم د    محا ظ    الحدود الم انية(
 اي مقرر د ايشرل د ايسرر د. 

 :ايف ؿ ايدراس  ايثا    خالؿ  ـ  طل ؽ أدرات ايدراسد ر مع ايل ا ات اىح ائ د الحدود الزمانية
 .2012/2013 يةشاـ ايدراس 

 ل مف    ارؿ بال د ايش ؼ ايمدرس  لاي ح  ؿ ايدراس بةلايدراسد   اذ ا   رت: ةالموضوعيحدود ال
   ا  ماط ايسائدة    ايش ؼ ايمدرس  رمدرس قـ  خالؿ  شرؼ ر قد  ظر طةلد ايمرحةد ايثا ر د

رأسلال ل ردرر ذؿ مف ايشرامؿ ايمدرس د را سر د ر مابد اير اؽ ررسائؿ اىبالـل رايشرامؿ ايذا  د    
 .ل ر  اسقا لا درات ايم اسلد رايمشد ة مف  لؿ ايلاحثدف   ظاارة ايش ؼ ايمدرس  
  منيج الدراسة:    
اس خدمت ايلاحثد ايم قج اير ف  اي حة ة  مف خالؿ  مع ايل ا ات اىح ائ د بف ايش ؼ ايمدرس       

ايظاارةل رايشرامؿ اي    ؤد  رر فقا  حد د آرا  طةلد ايمرحةد ايثا ر د رمدرس قـ    در د ا   ار اذ  
طةلد ايمرحةد ايثا ر دل ب  د مف إيل  ف  قال ر حد د بال د ايش ؼ ايمدرس  لاي ح  ؿ ايدراس  يدس 

 ر حة ةقا ر فس راا. دراسديةر رؿ إيل اي  ائج اي قائ د ية
 أدوات الدراسة:   ونت أدوات الدراسة مف:

ت ايمدرس د     در ف ايمس رس اي ح  ة  يةطةلدل ح ث  ـ االب ماد بةل ايس ال  السجالت المدرسية: -
 ـ اير رع إيل ايس ؿ ايمدرس  لاالب ماد بةل ر ـ اي ف د ايخاص لذؿ  ةم ذ ي در ف در د  ح  ؿ ايف ؿ 

 ايدراس  ايثا  ل رلاالب ماد بةل ايس ؿ ايمدرس  در ت ايمشةرمات حرؿ در ات اي ح  ؿ.
( ايغرض م قا  شر ؼ أ راع ايش ؼ اي     شرض يقا ايثا   ايثا ر  د )اس لا د خا د لطةلد ايمرحةد ايثا ر  -

ايطةلدل را  خاص ايذ   امرا لايش ؼل رايشرامؿ ايمؤد د إيل  ف   ل  را  خاص ايذ ف  ة   إي قـ ايطةلد 
 ب د  شر قـ يةش ؼل إ ا د إيل  شرؼ بال د ايش ؼ ايمدرس  لاي ح  ؿ ايدراس  يةطةلد.

لايمدرس ف ايشامة ف     ةؾ ايمدراس رايغرض م قا  شر ؼ أ راع ايش ؼ اي     شرض يقا اس لا د خا د  -
  مف ر قد  ظر ايمدرس ف.ايمؤد د إيل  ف     رايشرامؿايطةلدل 

  :امج مع الدراسة  وعين ي
    ذرف ايم  مع ا  ة  يةدراسد مف طةلد ايمرحةد ايثا ر د    ايمدارس ايحذرم د اي الشد يمحا ظ      

( طايلًا رطايلد    محا ظد دم ؽل 52944ايالذ  د ردم ؽ )اي ؼ ايثا   ايثا ر (ل رايلاية بدداـ )
رمف ايمدرس ف اي ائم ف بةل ايشمة د اي شة م د    اذ   ( طايلًا رطايلد    محا ظد ايالذ  دل15103ر)

رسد    محا ظد ( مدرسًا رمد2376( مدرسًا رمدرسد    محا ظد دم ؽ ر)4372ايمرحةد ربدداـ )
%( مف 10 ـ  سحب ب  د ب رائ د طل  د مف ايطةلد رايمدرس ف  مثؿ ايم  مع ا  ة  ل سلد )ايالذ  د. 
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%( مف مدرس  رمدرسات اي شة ـ ايثا ر     ذال ايمحا ظ  فل لةة 35طةلد ايمرحةد ايثا ر د   ل رل سلد )
 سًا رمدر سد.( مدر  252( طايلًا رطايلدل)656بدد أ راد ايش  د اي قائ د )

 أىـ الن ائج: 
ر رد ةشال د ل ف ايش ؼ ايمدرس  راي ح  ؿ ايدراس  يطةلد ايمرحةد ايثا ر د يل  ت   ائج ايدراسد ايم دا  د  .1

بال د ار لاط د ذات داليد إح ائ د ل ف إ الات طةلد ايمرحةد ايثا ر د حرؿ ا   ار ظاارة ايش ؼ 
الت ايش ؼل ربةل مس رس ايم االت ذذؿ رل ف  ح  ةقـ ايمدرس     مدارسقـ ب د ذؿ م اؿ مف م ا

ذما أظقرت اي  ائج أف مف أذثر أ راع ايش ؼ ايمدرس    ث رًا بةل  ايدراس     محا ظ   دم ؽ رايالذ  د.
 اي ح  ؿ ايدراس  ار ايش ؼ اي سد  م ار د ل  راع ايش ؼ ا خرس.

ر ايش ؼ اآل  د: ) ايطايبل ايمر  ل ايمرظؼل ذما  ل ف ر رد بال د ار لاط ل ف اي ح  ؿ ايدراس  رم اد .2
 ايمشةـ(.

 لشًا يم غ ر  )  س ايمدرسدل  رع  يطةلد ايمرحةد ايثا ر د ايدراس   ح  ؿر رد  ررؽ    مس رس اي .3
 لشًا يذؿ مف يم غ ر   يطةلد ايمرحةد ايثا ر د ايدراس   ح  ؿبدـ ر رد  ررؽ    مس رس اي، ٚايمدرسد(

 ( أ   ر د أثر يقذ ف ايم غ ر ف بةل مس رس  ح  ؿ ايطةلد.)ايمحا ظدل   س ايطايب
ر رد  ررؽ    مشامالت االر لاط ل ف  رع ايش ؼ ايمدرس  رذؿ مف ايم غ رات اآل  د: )ايمحا ظدل   س  .4

 ايطايبل   س ايمدرسدل  رع ايمدرسد( لحسب إ الات أ راد ب  د ايدراسد مف طةلد ايمرحةد ايثا ر د.
ت االر لاط ل ف برامؿ ايش ؼ ايمدرس  رذؿ مف ايم غ رات اآل  د )ايمحا ظدل   س ر رد  ررؽ    مشامال .5

ايمدرسدل  رع ايمدرسد( ر رد  ررؽ    مشامالت االر لاط ل ف برامؿ ايش ؼ ايمدرس  ر  س ايطايب لحسب 
 إ الات أ راد ب  د ايدراسد مف طةلد ايمرحةد ايثا ر د. 

ايمرحةد ايثا ر د لدر د م رسطد مف ر قد  ظر ايطةلد رمدرس قـل ا   ار أ ماط ايش ؼ ايمدرس  ل ف طةلد  .6
%(ل رذاف    م دمد أ ماط  57.94إذ لةغت  سلد ا   ار ايش ؼ ايمدرس  مف ر قد  ظر ايطةلد )

%(ل ل  ما لةغت  سلد ا   ار ايش ؼ ايمدرس  مف 67.8)ايش ؼ  د ايمم ةذات(ل إذ لةغت  سلد ا   ار  )
)ايش ؼ ايةفظ (ل إذ لةغت  سلد ا   ار   %(ل ر ا     م دمد أ ماط 54.62ر قد  ظر ايمدرس ف )

(%60.12.) 
س ةقا ايطةلد  ر رد ايطةلد ذمسلب رئ س  ال   ار ظاارة ايش ؼل إذ لةغت اي سلد ا بةل اي   .7

%(ل ل  ما 34.6%(ل  لشقا ايمر   ل سلد )44.2يأل خاص ايمسؤري ف بف ايش ؼ ايمدرس  ل ذؿ دائـ )
%(ل ثـ 26.4%(ل  لش  ايمشةـ    ايمر لد ايرالشد ل سلد )31.3رظؼ(   ايمر لد ايثايثد ل سلد ) ا  )ايم

 %(.13.3%(ل ي     )ايمد ر(    ايمر لد ا خ رة ل سلد )14.8أ خاص مف خارج ايمدرسد ل سلد)
سطدل مف  شدد ايشرامؿ ايمؤد د إيل ايش ؼ ايمدرس  ل ف طةلد ايمرحةد ايثا ر د را   اراا لدر د م ر  .8

رذاف    م دمد برامؿ ايش ؼ ايمدرس  برامؿ ل %(62.95)ر قد  ظر ايطةلد إذا لةغت  سلد ا   اراا 
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%(ل ر ا ت برامؿ ايش ؼ مف ايمدرس   ا  ايطايب    ايمر لد 66.7ايش ؼ  د ايمم ةذات ل سلد )
%(ل 63.91 سلد )%(ل ي     برامؿ ايش ؼ ل ف ايطةلد    ايمر لد ايثايثدل ل65.85ايثا  د ل سلد )

 %(. 55.97ر ا ت برامؿ ايش ؼ مف ايطايب   ا  ايمشةـ ل سلد )
 شدد ايشرامؿ ايمؤد د إيل ايش ؼ ايمدرس  ل ف طةلد ايمرحةد ايثا ر د را   اراا لدر د م رسطدل مف  .9

%(ل رذاف    م دمد برامؿ ايش ؼ 72.97ر قد  ظر مدرس  ايمرحةد ايثا ر دل إذا لةغت  سلد ا   اراا)
%(ل ر ا ت  مابد اير اؽ    ايمر لد ايثا  د 81.26يمدرس  رسائؿ اىبالـل إذ لةغت  سلد ا   اراا )ا

%(.  لشقا    ايمر لد 75.38%(ل ذما  ا ت ايشرامؿ ا سر د    ايمر لد ايثايثدل ل سلد )77ل سلد )
يمدرس د إذ لةغت  سلد %(. ر ا     ايمر لد ا خ رة ايشرامؿ ا72.16ايرالشد ايشرامؿ ايذا  د ل سلد )

 %(. 62.58ا   اراا )
ر رد  ررؽ    مشامالت االر لاط ل ف  رع ايش ؼ ايمدرس  رذؿ مف ايم غ رات اآل  د )ايخلرة    اي در سل  .10

ايمحا ظد( ربدـ ر رد  ررؽ    مشامالت االر لاط ل ف  رع ايش ؼ ايمدرس  رذؿ مف ايم غ رات اآل  د )  س 
مؤاؿ ايشةم  راي رلر ( لحسب إ الات أ راد ب  د ايدراسد مف مدرس  ايمرحةد ايمدرسل   س ايمدرسدل اي

 ايثا ر د.
ر رد  ررؽ    مشامالت االر لاط ل ف برامؿ ايش ؼ ايمدرس  رذؿ مف ايم غ رات اآل  د )ايخلرة     .11

يم غ رات اي در سل ايمحا ظد(ل ربدـ ر رد  ررؽ    مشامالت االر لاط ل ف برامؿ ايش ؼ ايمدرس  رذؿ مف ا
اآل  د )  س ايمدرسل   س ايمدرسدل ايمؤاؿ ايشةم  راي رلر ( لحسب إ الات أ راد ب  د ايدراسد مف 

 مدرس  ايمرحةد ايثا ر د. 
اي سلد ا بةل اي   أف اير اؽ اـ أرؿ مف  ة   إي قـ ايطةلد ب د  شر قـ يةش ؼ ايمدرس ل إذ لةغت   .12

%(ل  لشقا 71.6ب د  شر قـ يةش ؼ ايمدرس  ل ذؿ دائـ ) س ةقا ايطةلد يأل خاص ايذ ف  ة ؤرف إي قـ
%(ل ذما  ا  ايمد ر    ايمر لد 40.4%(ل ل  ما  ا  ا اؿ  لايمر لد ايثايثد ل سلد )44.2ايمشةـ ل سلد )

%(ل ي    )اي رطد(    ايمر لد ا خ رة ل سلد 25.5%(ل  لشقا ال أحد  ل سلد )37.5ايرالشد  ل سلد )
(9.8.)% 
ب  د ايدراسد  أ راد ؽ دايد إح ائ ًا    در د ا   ار ظاارة ايش ؼ ايمدرس  لحسب إ الات ر رد  رر  .13

اي ح  ؿ   رع ايثا ر د يةطايبل   س ايمدرسدلمف ايطةلدل  شزس يم غ ر )ايمحا ظدل   س ايطايبل 
 ايشةم  يةطايب(.

ب  د أ راد حسب إ الات ل    ايشرامؿ اي    ؤد  إيل ر رع ايش ؼ ايمدرس ر رد  ررؽ دايد إح ائ ًا  .14
  س ايمدرسدل اي ح  ؿ ايشةم     س ايطايبل  شزس يم غ ر )ايمحا ظدلايدراسد  مف ايطةلدل 

لحسب إ الات  ايشرامؿ اي    ؤد  إيل ر رع ايش ؼ ايمدرس بدـ ر رد  ررؽ دايد إح ائ ًا    يةطايب(.
 يب.ب  د ايدراسد مف ايطةلدل  شزس يم غ ر  رع ايثا ر د يةطاأ راد 
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ر رد  ررؽ دايد إح ائ ًا    در د ا   ار ظاارة ايش ؼ ايمدرس  لحسب إ الات ب  د ايدراسد مف  .15
 (.ايمدرس فل  شزس يم غ ر )ايمحا ظدل   س ايمدرسل ايخلرة    اي در س

ب  د أ راد بدـ ر رد  ررؽ دايد إح ائ ًا    در د ا   ار ظاارة ايش ؼ ايمدرس  لحسب إ الات  .16
 يةمدرس(.   س ايمدرسدل ايمؤاؿ ايشةم  راي رلر درس فل  شزس يم غ ر )ايدراسد مف ايم

ب  د أ راد لحسب إ الات     ايشرامؿ ايمؤد د إيل ر رع ايش ؼ ايمدرس ر رد  ررؽ دايد إح ائ ًا  .17
 ايخلرة    اي در س(. ايمحا ظدل   س ايمدرسل شزس يم غ ر )ايدراسد مف ايمدرس فل 

لحسب إ الات ب  د     ايشرامؿ ايمؤد د إيل ر رع ايش ؼ ايمدرس  بدـ ر رد  ررؽ دايد إح ائ اً  .18
  شزس يم غ ر )  س ايمدرسدل ايمؤاؿ ايشةم  راي رلر (.ايدراسد مف ايمدرس فل 

  مق رحات الدراسة:
ر ع اس را    د  رلر د م شددة ايمحارر  قدؼ إيل ل ا  ل ئد    بيمشاي د ظاارة ايش ؼ ايمدرس   

 رس مف خالؿ:الب ف د    ايمدا
ل لح ث   ل  يد قـ ايذفا ة رايفابة دل رايم درة بةل اي شا ش (راىدار  ف ايذرادر مف )ايمدرس فإبداد  .1

مع اير ع ايرااف يفئد اي لابل ر حر ؿ اي ؼ ايدراس  رايل ئد ايمدرس د إيل ل ئد مر حد آم د    ع بةل 
إ ا د إيل   م د ل مسللد يةذلت ايذ   ري د ايش ؼايشطا  راىلداعل رحب ايشةـ لداًل مف ايل ئد ايم فرة اي

ررح اي دا د راي شارف راالح راـ ل ف ايطةلد رمدرس قـ ا مر ايذ   ؤد  إيل حب ايطةلد يمدرس قـ 
رمدرس قـ راالل شاد بف ايسةرؾ ايش  ؼل رذيؾ مف خالؿ لرامج م رذد ل  قـ ذايرحالت را   طد 

 .ايمخ ةفد اي     ظمقا إدارة ايمدرسد
مف خالؿ م ايس أري ا  ا مررل رب د اي درات رايحة ات ايخا د  را سرةاي را ؿ ل ف ايمدرسد   فش ؿ .2

 .ايسرر د را ققا ا سر اي   ل رب د ا اؿل رمحاريد اي غةب بةل اي شرلات 
يحا قـ لدررات  در ل د  خ   د    ذ ف د  .3 االا ماـ لايمر د ف اي رلر  ف راي فس  ف    ايمدارس را 

 شامؿ مع ايسةرؾ ايش  ؼ رطرؽ اح رائ   ية  ا  بةل ظاارة ايش ؼ ايمدرس  داخؿ مدارسقـل اي
 لاى ا د إيل ز ادة بدداـ لما    اسب مع ابداد ايطةلد داخؿ ايمدراس.

 رب د ا ااي  لخطررة اىبالـ بةل   م د ايدرا ع ايشدرا  د يدس ايطةلدل رحثقـ بةل  رض ر الد  .4
لخا د  ةؾ اي    غذ  ايسةرؾ ايشدرا   يد قـل إ ا د إيل  ر    ايطةلد ب د بةل لرامج اي ةفاز ر 

 م اادة اي ةفاز إيل ايمر ربات ايمف دة ر   لقـ ايمسةسالت ذات ايطالع ايش  ؼ.
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 ( 1982اير اب ل  ش ـ .)سرر د دم ؽ:  .الصحة النفسية: دراسة ف  سي ولوجية الينؼ. 
 ( 1998اير اب ل  ش ـ :)ل سرر د. امشد دم ؽل دم ؽ ل11ط .الصحة النفسية 
 ل مذ لد دار ايرراؽ ية  ر.1. طالينؼ المدرس  بيف النظرية وال طبيؽ(: 2007دةل أحمد ر  د )ز ا 
 ( 2005ز  رفل م ذر بر ات :)ايم ةس ايرط   ي ؤرف ا سرةل م ظمد اي حد ايشايم د.الصحة والينؼ . 
 ( 2008سمارةل  راؼ أحمد رايشد ة ل بلػد ايسػالـ مرسػل :) ربويػةمفػاىيـ ومصػط حات فػ  الي ػوـ ال .

 .ا ردف بمافلل ل دار ايمس رة ية  ر راي رز ع1ط
 ( 2005ايس رسػػ ل   ػػاة :)اي مش ػػد ايم ػػر د ايشامػػد يحما ػػد  .األثػػر الػػذي يولػػده الينػػؼ ع ػػ  األطفػػاؿ

 م ر.ل ا طفاؿل اىسذ در د
 ( 2002ايس دل محمرد أحمد :) سرر د. دم ؽل ل1ط .مش الت النظاـ ال ربوي اليرب 
 م ر.اىسذ در دل  لدار اير ا . المي ـ واب  ار ال الميذ : 2001 ف)اي ام ل  ماؿ ايد 
 ( 2005 ذ ؾل  ا ر:) دار بال يةث ا د.. ال ربية صناعة اإلنساف 
 ( 1998 ذررل  ة ؿل رآخررف :)ل الينؼ والجريمة  ل ل ررتل يل اف.1ط. ايدار ايشرل د يةشةـر
 ( 1994 ر  ل طر ؼ :) م ر. ل امشد اي اارةل اي اارة . مرذز اي  رع ـ النفس الج ماع 
 ( 1997ايطاارل حل ب اهلل :)دار ايقاد ل ل ررتل يل اف. .مشا ؿ األسرة وطرؽ ح يا 
   ( 1993ط ل  رج بلد اي ادر رآخررف :)ايذر ت.ل دار سشادة .وال ح يؿ النفس  موسوعة ع ـ النفس 
 ( 2006بلد ايرحمفل بة  إسماب ؿ :)ل مذ لػد ا   ةػر ايم ػر دل 1ط .الينؼ األسري األسباب واليػالج

 .م راي اارة ل 
 ( 2012بلػػد ايمحمػػردل بلػػاس ألػػر  ػػامد :).امشػػد  جػػرائـ الينػػؼ وأسػػاليب مواجي يػػا فػػ  الػػدوؿ اليربيػػة 

 ايسشرد د. ل ا ؼ ايشرل د يةشةـر ا م  دل مرذز ايدراسات رايلحرثل اير اض
 ( 1996بلػػػد ايمػػػ شـل سػػػة ماف :)ررتل ايمؤسسػػػد اي امش ػػػد يةدراسػػػات ل ػػػ .أصػػػوؿ ع ػػػـ اإلجػػػراـ والجػػػزاء

 راي  ر.
 ( 2000بلد ايراابل ي ةل) يل افل م  ررات ايمدسل ل ررت .الينؼ األسري. 
 البحػػث الي مػػ  مفيومػػو وأدوا ػػو (: 2004) بل ػػداتل ذر ػػاف ربلػػد ايحػػؽل ذا ػػد ربػػدسل بلػػد ايػػرحمف

 ا ردف. لدار ايفذرل بماف وأساليبو.
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 (2010بثمػػافل بثمػػاف ألػػر ز ػػد:) ل  امشػػد  ػػا ؼ ايشرل ػػد يةشةػػـر 1ط .ؿ اإلعػػالـ والينػػؼ األسػػريوسػػائ
 ايسشرد د.ل ا م  دل اير اض

 (  1999بذا دل محمرد   ح :)اىسذ در دل م رل . مطلشد اي مقرر دالصحة النفسية. 
 ( 2002بال ـل  الح ايد ف :).دار  ال قويـ ال ربوي البديؿ: أسسو النظرية والمنيجية و طبيقا و الميدانية

 م ر.ل اي اارةل يفذر ايشرل ا
  سرر د.ل دم ؽل ل  امشد دم ؽال ربية ف  الوطف اليرب  :(1998) ز   بة ل ب سل راي  د ل 
 ( 2001برضل ايس د :)ايمذ لد ايم ر دل اىسذ در دل م ر.الجريمة ف  مج مع م غير . 
 ( 2008ايش سػر ل بلػػد ايػػرحمف :)ل دار اي ق ػػد 1ط .سػػي ولوجيا الينػػؼ المدرسػػ  والمشػػا ؿ السػػ و ية

  ايشرل دل ل ررتل يل اف.
 ( 2005ايف الر ل سق ةد :)دار اي ررؽل بمافل ا ردف. يديؿ الس وؾ ف  ال دريس . 
  :)سةسػةد ايفذػر ية ػلاب را سػرةل مذ لػد ال حصيؿ الدراس  والصحة النفسية ل بنػاء ق ـل ذة ػر )د.ت .

 ايمحلد.
 ( 2000مل ضل بامر ر  د :)دار والج ماعيػة والسياسػية والق صػادية واليسػ رية الموسوعة الثقافيػة .

 سرر د.ل ايمشارؼل حمص
 (   2005مح ربل ر :).ا ردف.بمافل دار ايفذرل  أصوؿ البحث الي م  ومناىجو 
 ( 2009محمدل بز زة محررس :)امشد اي اارةل م ر. .أسباب الينؼ ف  المج مع المصري  
 ( 1999مخ ارل ر  ؽ  فرت :)ل دار ايشةػـ 1ط اؿ السػ و ية األسػباب وطػرؽ اليػالج.مشػ الت األطفػ

 م ر.ل رايث ا دل اي اارة
 ( 2009ايمشةري ل ر مرفل لرذات  ساف  :).امشد   ر فل ذة د اي رل دل سرر د. الي وـ الج ماعية  
 (    1998م  ػػررل بلػػد ايم  ػػد سػػ دل زذر ػػال أحمػػد اي ػػرل:) .دار ايفذػػر ايشرلػػ ل  ع ػػـ نفػػس الطفولػػة

 .م ر لاي اارة
 (  1996م  ػػررل بلػػد ايم  ػػدل ألػػر بلػػا ل  ػػاي :) دار  ر ػػب الشخصػػية اإلنسػػانية و اليػػدي اإلسػػالم .

 م ر.ل يةطلابد راي  رل اي اارة
 (  2009مػػري رل  ػػاف مػػار :)ل مشػػالر ية  ػػر 1. ت: محمػػد بةػػ  بلػػد اي ة ػػؿل طالالعنػػؼ فػػ  ال ربيػػة

 سرر د.ل راي رز عل دم ؽ
 ايسشرد دمذ لد ايشل ذافل ل 2ط .عدواف األطفاؿ(: 2000ر ا  محمد ) ايقم ر ل محمدل بلد اي رادل. 
 ( 2004رطفدل بة  أسشد ر اي ػقابل بةػ   اسػـ :) ع ػـ اج مػاع مدرسػ  "بنيويػة الظػاىرة المدرسػية

  ل ررتل يل اف. ايمؤسسد اي امش د يةدراسات راي  رلل 1ط ووظيف يا الج ماعية.
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 الرسائؿ الجاميية اليربية:
 رسػػايد  أشػػ اؿ السػػ وؾ اليػػدوان  لػػد  ط بػػة الصػػؼ السػػادس الب ػػدائ . (:2003ل م ااػػد حسػػف )ألػػر ب ػػد

 ما س  ر)  ر م  ررة(ل  امشد اي  اح ايرط  دل ذة د ايدراسات ايشة ال  سـ اىدارة اي رلر د.
 (2004ايل ر ل بػامر :) (ل )  ػر م  ػررة. رسػايد ما سػ  ردور المرشد الطالب  ف  الحد مف الينؼ المدرسػ

 . ايسشرد دل  د مت يذة د اي رل د لدم اطل  امشد  ا ؼ ايشرل د يةشةـر ا م  دل  سـ ايشةـر اال  ماب دل اير اض
 ( 2007ايل مػػ ل  ز ػػؿ ل ػػت مشػػد   ا ػػر :) اليوامػػؿ المػػؤدي إلػػ  الينػػؼ المدرسػػ  عنػػد طالبػػات المرح ػػة

ر د لمد  د اير اضل رسايد ما سػ  ر )  ػر دراسد ر ف د مطل د بةل ب  د مف طايلات ايمرحةد ايثا  الثانوية.
 ايسشرد د.ل م  ررة(ل  سـ ايدراسات اال  ماب دل  امشد ايمةؾ سشردل اير اض

 ( 2007لة ػػرفل را  ػػا ل ػػت ألػػر لذػػر :) فاع يػػة اسػػ خداـ الن رنيػػت  وسػػي ة  ي يميػػة ألداء الواجبػػات المنزليػػة
 األوؿ الثانوي ف  ال يمياء بمدينة م ة الم رمة.وأثر ذلؾ ع    نمية ال حصيؿ الدراس  لد  طالبات الصؼ 

 رسايد ما س  ر )  ر م  ررة(ل  امشد أـ اي رسل ذة د اي رل دل  سـ ايم ااجل اايسشرد د.
 ( ل ذة ػد ايشةػـر اى سػا  د 2002لف  اسم ل  ار د)(: ا طفاؿ رايش ؼ ايشائة . رسػايد ما سػ  ر)  ر م  ػررة

 .زائراي راال  ماب دل  سـ بةـ اال  ماعل 
 ( 2003اي ر  رل إلراا ـ بلد ايحم ػد :) أسباب ال ثخر الدراس  لد  ط بة الصفوؼ الدنيا ف  محافظات شماؿ

. رسػػايد ما سػػ  ر )  ػػر م  ػػررة(ل  امشػػد اي  ػػاح ايرط  ػػدل ذة ػػد الضػػفة الغربيػػة  مػػف وجيػػة نظػػر المي مػػيف
 ايدراسات ايشة ال  سـ ايشةـر اى سا  دل  الةس ػ  ةسط ف.

  أثر ال فاعؿ بيف األسرة والمدرسة ع   ال حصػيؿ الدراسػ  فػ  المرح ػة (: 2009ل ل  رسؼ لف م شب )ايحر
رسػػايد ما سػػ  ر )  ػػر م  ػػررة(ل  امشػػد  ػػا ؼ ايشرل ػػد يةشةػػـر ا م  ػػدل ذة ػػد ايدراسػػات ايشة ػػال  سػػـ  الثانويػػة.

 .ايسشرد دل ايشةـر اال  ماب دل اير اض
  رسػػايد الينػػؼ الموجػػو ضػػد المػػرأة ومسػػاندة المج مػػع ليػػا. (: 2008ل سػػةمل ل ػػت محمػػد لػػف سػػة ـ )1ايحرلػػ

 ايسشرد د. ما س  ر )  ر م  ررة(ل  امشد أـ اي رسل ذة د ي رل دل  سـ بةـ اي فسل
  لمدرسػػية المؤديػػة إلػػ  الينػػؼ المدرسػػ  فػػ  المػػدارس االيوامػػؿ (: 2008) مسػػابد لػػف  ػػ ؼ اهللل 2ايحرلػػ

ل ذة ػد ايمةؾ سشردرسايد ما س  ر )  ر م  ررة(ل  امشد . المي ميف الثانوية بمدينة الرياض مف وجية نظر
 ل ايسشرد د.اي رل دي رل دل  سـ 

 ( 2008خر ؼل محمػد :)الينؼ ف  الوسط المدرس : أبياده النفسية والج ماعية واني اسػا و البيداغوجيػة. 
ا  د رايشةػػـر اال  ماب ػػدل  سػػـ  سػػ ط  دل ذة ػػد ايشةػػـر اى سػػ –رسػػايد ما سػػ  ر )  ػػر م  ػػررة(ل  امشػػد م  ػػرر  

 .ربةـ اي فس رايشةـر اي رلر دل اي زائ
 ( 2009ايخطال ل خايد لف حم د :)  اليالقة بيف الينؼ الطالب  وبيض الم غيرات النفسية والج ماعيػة لػد

ة د رسايد ما س  ر )  ر م  ررة(ل  امشد أـ اي رسل ذ .عينة مف طالب المرح ة الثانوية بمدينة م ة الم رمة
 اي رل دل  سـ بةـ اي فسل ايسشرد د.
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  ( ايم ػاخ ايمدرسػ  ربال  ػ  لمسػ رس رمظػاار ايش ػؼ يػدس طػالب ايمرحةػد ايثا ر ػد. 2006ايخري ل محمرد :)
 اي حد اي فس د.ل ذة د اي رل دل  سـ ايز از ؽرسايد ما س  ر )  ر م  ررة(ل  امشد 

 ( 2003دحالفل أحمد محمػد بلػد ايقػاد :)شػاىدة بيػض بػرامج ال  فزيػوف والسػ وؾ اليػدوان  اليالقػة بػيف م
 رسايد ما س  ر)  ر م  ررة(ل ذة د اي رل دل اي امشد اىسالم دل  زة. .لد  األطفاؿ بمحافظة غزة

 ( 2010ايػػدربافل سػػشرد لػػف بلػػد اهلل:)  أثػػر مشػػاىدة بػػرامج ال  فزيػػوف ع ػػ  الينػػؼ لػػد   الميػػذ المرح ػػة
ررة(ل  امشػػػد  ػػػا ؼ ايشرل ػػػد يةشةػػػـر ا م  ػػػدل  سػػػـ ايشةػػػـر اال  ماب ػػػدل رسػػػايد ما سػػػ  ر)  ر م  ػػػ الب دائيػػػة.

 ايسشرد د. ل اير اض
 ( 2008ايػدر ؾل   ػاح أحمػد محمػد :)  أسػػاليب الميام ػة الوالديػػة وعالق يػا بالػذ اء وال حصػػيؿ الدراسػ  لػػد

 ػػد اي رل ػػدل  سػػـ بةػػـ . اي امشػػد اىسػػالم دل بمػػادة ايدراسػػات ايشة ػػال ذةاألطفػػاؿ فػػ  مرح ػػة الطفولػػة الم ػػثخرة
 .ل  ةسط فاي فسل  زة

 ( 2001ايرا دل خايد  ف بلػد اهلل :)  برنامج مق رح ل نمية ميارات القراءة الصام ة وأثره فػ   حسػيف مسػ و
 . رسايد ما س  ر)  ر م  ررة(ل  امشد ايمةؾ سشردل ذة د اي رل دل ايسشرد د.ال حصيؿ الدراس 

 ( غيػرات الج ماعيػة والق صػادية واأل اديميػة فػ  الميػؿ نحػو السػ وؾ أثر بيػض الم  : 2004ايزبل ل زا ػر
رسػايد دذ ػررا )  ر م  ػررة(ل  امشػد بمػاف ايشرل ػدل ذة ػد ايدراسػات  .اليػدوان  لػد  ط بػة الجاميػة الياشػمية

 اي رلر د ايشة ال  سـ االدارة رأ رؿ اي رل دل ا ردفل بماف.
 ( 2005ايزارا  ل   مد ل ػت بلػد اهلل :)و النفسػ  الج مػاع  وفػؽ نظريػة أري سػوف وعالق ػو بػال وافؽ النمػ

. رسػايد ما سػ  ر)  ر وال حصيؿ الدراس  لػد  عينػة مػف طػالب وطالبػات المرح ػة الثانويػة بمدينػة الطػائؼ
 ايسشرد د.ل م  ررة(ل  امشد أـ اي ر ل ذة د اي رل د

 (  2011سػػم رةل بلػػد :)صػػػيؿ الدراسػػ  لػػػد  المراىػػػؽ الضػػػغط المدرسػػ  وعالق ػػػو بسػػػ و ات الينػػؼ وال ح
رسػػايد ما سػػ  ر)  ر م  ػػررة(ل  امشػػد مريػػرد مشمػػر ل  سػػـ بةػػـ ايػػ فس بةػػـر    سػػنة.17ػػػ 15الم مػػدرس   

 .ل اي زائراي رل د را رطر ر  ا
 ( 2002ايسقة ل بلد اهلل :)األمف النفس  وعالق و بال حصػيؿ الدراسػ  لػد  طػالب رعايػة األي ػاـ بالريػاض .

م  ػػػػررة(ل  امشػػػػد  ػػػػا ؼ ايشرل ػػػػد يةشةػػػػـر ا م  ػػػػدل ذة ػػػػد ايدراسػػػػات ايشة ػػػػال  سػػػػـ ايشةػػػػـر  رسػػػػايد ما سػػػػ  ر)  ر
 .ايسشرد دل اال  ماب دل اير اض

 ( 2006اي ام ل محمد :) دراسد   ر م دل رسايد ما س  ر )  ر "المداخؿ ال ربوية لمواجية الينؼ المدرس .
 م  ررة(ل ذة د اي رل د لدم اطل  امشد ايم  ررةل م ر.

 أثػػر اسػػ خداـ نمػػوذج وي  ػػ  فػػ   ػػدريس الرياضػػيات ع ػػ  ال حصػػيؿ (: 2010ي ػػقرا  ل محمػػد لػػف لػػر س )ا
)  ػػر م  ػػررة(ل  امشػػد أـ  رسػػايد دذ ػػررا  الدراسػػ  وال جػػاه نحوىػػا لػػد   الميػػذ الصػػؼ السػػادس الب ػػدائ .

 اي رسل ذة د اي رل دل  سـ ايم ااجل ايسشرد د.
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 ( 2003اي ػػػػقر ل بةػػػػ :)رسػػػػايد  .رس الثانويػػػػة مػػػػف وجيػػػػة نظػػػػر المي مػػػػيف والطػػػػالبالينػػػػؼ فػػػػ  المػػػػدا
 .ايسشرد د ما س  ر)  ر م  ررة(ل  امشد  ا ؼ ايشرل د يةشةـر ا م  دل  سـ ايدراسات اال  ماب دل

 ( 2009اي قر ل بة  لف  رح :) الينؼ لػد  ط بػة المرح ػة الم وسػطة فػ  ضػوء بيػض الم غيػرات النفسػية
 .ايسشرد دل بةـ اي فسل  سـ أـ اي رسيد ما س  ر)  ر م  ررة(ل  امشد رسا والج ماعية ف  مدينة جدة.

 ( 2001 ػػد ؽل حسػػ ف محمػػد): سػػاليب الضػػبط الج مػػاع  فػػ  الثانويػػات السػػورية وعالق يػػا بال حصػػيؿ أ
. دراسد م دا  د ال  ااات طةلد ايثايث ايثا ر  ايشاـ    محا ظد ر ؼ دم ؽل ذة د اآلدابل  سػـ بةػـ الدراس 
 سرر د.ل اعل  امشد دم ؽاال  م

 ( 2012اي غ رل محمد لف حسػف :)امشػد  .الينؼ األسري ف  المج مع السيودي أسبابو وآثاره الج ماعيػة 
 ايسشرد د.ل  ا ؼ ايشرل د يةشةـر ا م  دل مرذز ايدراسات رايلحرثل اير اض

 ( 2008اي ػالح ل سػشرد لػف مرسػل :)ري مػدارس ال ي ػػيـ درجػػة  ػثثير المشػػ الت المدرسػية ع ػ  أداء مػػدي
رسػػػايد ما سػػػ  ر)  ر م  ػػػررة(ل  امشػػػد أـ اي ػػػرسل ذة ػػػد اي رل ػػػدل  سػػػـ اىدارة اي رلر ػػػد . اليػػػاـ بمدينػػػة ال يػػػث
 راي خط طل ايسشرد د.

 اليوامؿ الج ماعية المؤدية ل ينؼ لد  طالب المرح ة الثانوية(: 2005) ايط ارل  قد لف بة  بلد ايشز ػز .
ة(ل ذة د ايدراسات اال  ماب دل  سـ ايشةـر اال  ماب دل  امشد  ا ؼ ايشرل د يةشةرـ رسايد ما س  ر)  ر م  رر 

 ايسشرد د. لا م  دل  سـ ايشةـر اال  ماب دل اير اض
 مػد   حقيػؽ األنشػطة الالصػفية ل وظيفػة الج ماعيػة ل مدرسػة (: 2007) ايظف ر ل بلد ايشز ز لف  قػد مػا ع

. اير ػػاض:  امشػػد اىمػػاـ محمػػد لػػف سػػشرد اىسػػالم دل ذة ػػد ايشةػػـر مػػف وجيػػة نظػػر طػػالب المرح ػػة الثانويػػة
 اال  ماب دل ايسشرد د.

 ( 1991بلػػد ايػػرحمفل أحمػػد" :) الغ ػػراب وعالق ػػو بموضػػع الضػػبط وال حصػػيؿ الدراسػػ  لػػد  طػػالب مرح ػػة
 ل م ر.. رسايد دذ ررا )  ر م  ررة (ل ذة د اي رل دل  امشد ايز از ؽالثانوية اليامة

 اليدواف لد   الميذ الح قة الثانية مف ال ي يـ األساس  وعالق و بثساليب (: 1994   الر ايس د )بلردل بال
رسايد ما س  ر)  ر م  ررة(ل  امشد ب ف  مسل  سـ ايدراسات اي فس دل  ال نشئة الج ماعية  ما يدر ونيا.

 اي اارةل م ر.
 ( 2010بل درل حساف محمرد:) رسػايد دذ ػررا   ػ  ايفةسػفد ـ الينػؼ األسػري. آليات المواجية الشرطية لجرائ

 .ايسشرد دل  امشد  ا ؼ ايشرل د يةشةـر ا م  دل اير اض    ايشةـر ا م  د)  ر م  ررة(ل
 ( 2007ب رردل  ػلاح :) ال وجيػو المدرسػ  وعالق ػو بػالينؼ فػ  الوسػط المدرسػ  حسػب ا جاىػات  الميػذ

   دل ذة ػػػػد ايشةػػػـر اى سػػػػا  د  ط امشػػػد م  سػػػػرر ل  سػػػط . رسػػػايد ما سػػػػ  ر)  ر م  ػػػررة(لالمرح ػػػة الثانويػػػػة
 راال  ماب دل  سـ بةـ اي فس ربةـر اي رل د.



 
197 

 

 ( 2008ايشدر ل أسامد محمد أحمد :) دور مديري المدارس  جاه الحد مف ظاىرة الينػؼ لػد  ط بػة الثانويػة
ل ذة ػد اي رل ػػدل  سػػـ رسػايد ما سػػ  ر)  ر م  ػػررة( .بمحافظػػات غػػزة وسػػبؿ  فيي ػػو مػػف وجيػػة نظػػر المي مػػيف

 .ل  ةسط ف زة –أ رؿ اي رل دل اي امشد اىسالم د 
 ( 2005برلاد ل حساف :)امشػد اي زائػرل ذة ػد ايشةػـر اى سػا  دل الينػؼ ضػد األطفػاؿ فػ  الوسػط األسػري  .

  سـ بةـ اال  ماعل اي زائر.
 ( 2011ايشرل ل ذال د :)   ظيور الس وؾ اليػدوان  لػد  اليقاب الجسدي والمينوي المدرسييف و ثثيرىما ع

. رسايد ما س  ر)  ر م  ررة(ل ذة د ال  ميذ الم مدرس ف  مس و  ال ي يـ الم وسط ومس و  ال ي يـ الثانوي
 اآلداب رايشةـر اى سا  دل  سـ بةـ اي فس ربةـر اي رل د را رطفر  ال اي زائر.

 (  2003ايشر  ػ ل محمػد اي ػاي :) عنػؼ الطػػالب فػ  المػدارس بالمم  ػػة دور مػدير المدرسػة فػػ  الحػد مػف
)  ػر م  ػررة(ل  امشػد  دذ ػررا رسػايد  دراسد  طل    بةل مد ر  ايمدارس لمد  د اير اضل اليربية السيودية.

 .ل ايسردافي رل دال ذة د ايسرداف يةشةـر راي ذ رير  ا
 ( 2005بزل إ ماف إلراا ـ )سرر د. لل ايق ئد ايسرر د ي ؤرف ا سرةل دم ؽالينؼ ضد الطفؿ 
 ( 2006بطػػااهللل سػػحراف :) اليوامػػؿ الج ماعيػػة األسػػرية المػػؤثرة فػػ  ال فػػوؽ دراسػػة سوسػػيولوجية ل ط بػػة

. رسػػايد ما سػػ  ر)  ر م  ػػررة(ل  امشػػد اي زائػػرل ذة ػػد ايشةػػـر اى سػػا  د راال  ماب ػػدل الم فػػوقيف فػػ  شػػيادة
 اي زائر. ل خ ص بةـ اال  ماع اي رلر 

 ( 2009ايغامػػد ل مسػػفر لػػف محمػػد :) اليالقػػة بػػيف الينػػؼ األسػػري والينػػؼ المدرسػػ  لػػد  عينػػة مػػف ط بػػة
رسػايد ما سػ  ر )  ػر م  ػررة(ل  امشػد  ػا ؼ ايشرل ػد يةشةػـر أـ اي ػرسل مذػد  .المرح ة الم وسطة بمدينة جدة
 ايمذرمدل ذة د اي رل دل ايسشرد د.

 (  2005   ػدل   ػ :)سػـ بةػـ اال  مػػاعل ا  فػػ  الجاميػػة ال غيػػرات ال نظيميػة وأثرىػػا ع ػ  ال حصػػيؿ الدراسػ 
 اي زائر.

 ( 2005  اليػػػ ل سػػػة مد :) رسػػػايد ما سػػػ  ر)   ػػػر . عالقػػػة األسػػػرة وال نشػػػئة الج ماعيػػػة بػػػالينؼ المدرسػػػ
 م  ررة(ل  امشد ايحاج يخ رل ذة د ايشةـر اال  ماب د رايشةـر اىسالم دل  سـ بةـ اال  ماعل اي زائر.

 ( رسػػايد  آراء مي مػػ  مدينػػة القػػدس فػػ  ظػػاىرة الينػػؼ المدرسػػ .  :2003اي  ػػما  ل را  ػػد أحمػػد ب سػػل
 ما س  ر)  ر م  ررة(ل  د مت يذة د اي رل دل  امشد اي دسل ذة د اي رل دل  خ ص إدارة  رلر دل  ةسط ف.

 (2009ايمر اشل محمد لف  قػد:)  أساليب اإلدارة المدرسية ف  مواجية الينػؼ لػد  طػالب المرح ػة الثانويػة
. رسػػػايد ما سػػػ  ر)  ر وادي الدواسػػػر مػػػف وجيػػػة نظػػػر المػػػديريف والػػػو الء والمشػػػرفيف الطالبيػػػيفبمنطقػػػة 

ل م  ػػػررة(ل  امشػػػد  ػػػا ؼ يةشةػػػـر ايشرل ػػػد را م  ػػػدل ذة ػػػد ايدراسػػػات ايشة ػػػال  سػػػـ ايشةػػػـر اال  ماب ػػػدل اير ػػػاض
 .ايسشرد د
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 ( 2006ايمط ػػػر ل بلػػػد ايمحسػػػف:) د  نػػػزلء دار المالحظػػػة الينػػػؼ األسػػػري وعالق ػػػو بػػػانحراؼ األحػػػداث لػػػ
رسايد ما سػ  ر)  ر م  ػررة(ل  امشػد  ػا ؼ ايشرل ػد يةشةػـر ا م  ػدل  سػـ ايشةػـر  الج ماعية بمدينة الرياض.

 . ايسشرد دل اال  ماب دل اير اض
 أساليب الميام ة الوالدية وعالق يا بال حصيؿ الدراس  لد  عينة مف  الميذ (: 2012) م ذائ ؿل بلد ايرحمف

 .  امشد بمر ايمخ ارل ذة د اي رل د ايل  ا .ال ي يـ األساس مرح ة 
 (   2006 ا رل أما :) ال  يؼ المدرس  عند الم فوقيف والم ثخريف  حصيالا ف  مادة ال غة الفرنسية

. رسايد ما س  ر )  ر م  ررة(ل  امشد دم ؽل ذة د اي رل دل  سـ وعالق و بال حصيؿ الدراس  ف  ىذه المادة
 سرر د.ل دم ؽل يخا داي رل د ا

 (2008اي  ربل بلد اهلل محمػد :) اليوامػؿ النفسػية والج ماعيػة المسػئولة عػف الينػؼ المدرسػ  فػ  المرح ػة
رسايد ما س  ر)  ر م  ػررة(ل  ػد مت يذة ػد اي رل ػدل  اإلعدادية  ما يدر يا المي موف وال الميذ ف  قطاع غزة.

 .ل  ةسط ف دل  زة سـ اىر اد اي فس ل اي امشد  ا ؼ اىسالم
 الدوريات والمجالت:

 ( 2008ألر زار  رآخررف:) ا جاىات طػالب الجاميػات الف سػطينية نحػو الينػؼ ومسػ و  ممارسػ يـ لػو .
 م ةد  امشد ا   لل ايم ةد ايثا   ب رل ايشدد ا رؿل  زةل  ةسط ف.

 ( 2010ا حمدل بلد ايرحمفل رألػر بةػ ل ر  ػ  حامػد :)بيػاد النفسػية وال ربويػة.ظػاىرة الينػؼ النفسػ  األ 
م ةػػد مشقػػد اي  ػػا ل م ةػػد درر ػػد  ا ر  ػػد   ػػدر بػػف مشقػػد ايذر ػػت يةدراسػػات اي  ػػائ د راي ا ر  ػػدل ايسػػ د 

 .ايذر تايشا رةل ايشدد اي اسعل 
 ( 2001آدـل لسػػمد :) النمػػػو األخالقػػػ  وعالق ػػػو بال حصػػػيؿ الدراسػػػ  والمسػػػ و  الج مػػػاع  والق صػػػادي

 سرر د.ل دل  امشد دم ؽ. ذة د اي رل ل سرة
 ( 2009لرذاتل ز اد :) الجمود الذىن  وعالق ػو بالقػدرة ع ػ  حػؿ المشػ الت وال حصػيؿ الدراسػ  والجػنس

 .  امشد اي دس ايمف رحدل  ةسط ف.لد  ط بة المرح  يف األساسية والثانوية
 (    2007ل ل ل ادس ايحس :) عصياف وعػدواف   المش الت النفسية الس و ية عند األطفاؿ   ذب  سرقة

 ل أ ار.40ايم ةد اي رلر دل ايشدد أسبابيا  الوقاية واليالج. 
 ( 2007حسػػفل بػػزت بلػػد ايحم ػػد :) المشػػار ة فػػ  الفصػػؿ وسػػمات الطالػػب والمي ػػـ والفصػػؿ وال حصػػيؿ

ايم ةػد ايم ػػر د يةدراسػػات الدراسػ  لػػد  اليػػادييف والم فػػوقيف  حصػػي ياا بالمرح ػة الثانويػػة "دراسػػة  نبؤيػػة".
 .ل م ر55ل ع17ي فس دل   دراا اي مش د ايم ر د يةدراسات اي فس دل مج ا
 ( 2001ايحةػػرل  سػػاف :) صػػورات مي مػػ  المػػدارس الح وميػػة األساسػػية والثانويػػة وط ب يػػا نحػػو أنمػػاط 

 ل  ةسط ف.15م ةد  امشد اي  اح يأللحاث )ايشةـر اى سا  د(ل مج الضبط الصف  ف  شماؿ ف سطيف.
 ( 2010ايحةػػرل  سػػاف:)  األزمػػات المدرسػػية فػػ  المػػدارس الثانويػػة الح وميػػة فػػ  مػػديريات شػػماؿ الضػػفة

 (ل  ةسط ف.1) 24م ةد  امشد اي  اح يأللحاث )ايشةـر اى سا  د(ل مج. الغربية
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 ( 2003حمدافل ا اـ :) ل ايمذ ػب 49. م ةػد "ل ػاة ا   ػاؿ"ل ايشػدد أثر المي ـ ف  ميالجة ال ػثخر الدراسػ
 ايمشةم فل سرر د. اي  ف ذ  ي  الد

 (2007ايحرامدةل ذمػاؿ :) الينؼ الطالب  ف  الجاميات األردنية الرسمية والخاصة مػف وجيػة نظػر الط بػة
 .12. م ةد ايشةـر اى سا  دل  امشد محمد خ  ر لسذرةل ايشدد فييا

 ( 1999دارردل  سػػػ مد :)شػػػئة عالقػػػة ال فػػػاءة الج ماعيػػػة والسػػػ وؾ الج مػػػاع  المدرسػػػ  بثسػػػاليب ال ن
 . 1ل ع26. م ةد دراسات ايشةـر اي رلر دل مج الوالدية وال حصيؿ الدراس 

 ( 2010ر رافل محمد :).م ةػد مشقػد اي  ػا . م ةػد درر ػد  ا ر  ػد   ػدر بػف مشقػد  جرائـ الينؼ األسػري
 .ايذر تايذر ت يةدراسات اي  ائ د راي ا ر  دل ايس د ايشا رةل ايشدد اي اسعل 

 م ةػد أسباب الينػؼ المدرسػ : أسػباب  مػايز أـ  جػانس(: 2004مخ ارل أ رب) ايز ا ل  اد د م طفلل .
 .5ايشةـر اى سا  دل  امشد محمد خ  ر لسذرةل ع

 (2006 ػػ رازل محمػػد :) م ةػػد  امشػػد أـ أبػػرز اليوامػػؿ األسػػرية المػػؤثرة ع ػػ  مسػػ و  ال حصػػيؿ الدراسػػ .
 ل  ري ر.2 ل ع18اي رس يةشةـر اي رلر د راال  ماب د راى سا  دل مج 

 (2009اي ػػرا رةل خايػػد :) أسػػباب سػػ وؾ الينػػؼ الطالبػػ  الموجػػو ضػػد المي مػػيف واإلداريػػيف فػػ  المػػدارس
ل 5ايم ةػد ا رد  ػد  ػ  ايشةػـر اي رلر ػدل مػج. الثانوية الح ومية ف  األردف مػف وجيػة نظػر الط بػة والمي مػيف

 .ل ا ردف2ع
 ( 2002ايشػػا زل  ػػؤاد :)م ةػػد . اىرة الينػػؼ لػػد  ط بػػة المرح ػػة الثانويػػةاليوامػػؿ المػػؤدي إلػػ   فشػػ  ظػػ

   ةسط ف. - شا رل ايشدد ايثا  ل  زةاي يم ةداىسالم دل ااي امشد 
 ( 2010ايشة ل  ح ل رأخررف :) الينؼ الجامي : دراسة ألسباب الينؼ الطالب  ف  الجامية الياشمية مف

 .27ل ايس د 106م ةد اي ؤرف اال  ماب دل ايشدد  وجية نظر الط بة.
 (2008ب ا رةل ري د ر  ػؽ :)ذة ػد ايشةػـر اي رلر ػدل  .ظػاىرة الينػؼ المدرسػ  لػد  مدرسػة الح مػة األردنيػة

 ل ػ  ري رل م ر.2عل ايم ةد ايشةم د يذة د اي رل د     امشد أس رطل ايم ةد ايرالع رايش ررف
 ت المرح ػػة الم وسػػطة مػػد   ػػثثير الينػػؼ األسػػري ع ػػ  السػػ وؾ اإلنحرافػػ  لطالبػػا(: 2005ي ر ػػ ل محمػػد )ا

. م ةد  امشد أـ اي رس يةشةـر اي رلر د ر اال  ماب د راى سا  دل ايشدد ايخاص لم اسلد اخ  ار بم ة الم رمة
 مذد ايمذرمد با مد يةث ا د اىسالم د.

 ( 2005اي  ػػاصل مقػػد  محمػػد :).امشػػد ايم  ػػررةل ذة ػػد اآلدابل  عنػػؼ الشػػباب محاولػػة فػػ  ال فسػػير 
 .36دل ايشدد ايم ةد ايشةم 

 ( 2007اي  ػاةل محمػػد أمػػ ف :) درجػػة   يػػؼ الط بػػة اليمػػانييف مػػع البيئػػة الثقافيػػة فػػ  الجاميػػات األردنيػػة
ل ذة د اي رل دل 2ل ايشدد8. م ةد ايشةـر اي رلر د راي فس دلايم ةدوعالق يا بال حصيؿ وبيض الم غيرات األخر 

  امشد ايلحر ف.
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 ( 2011ايم ر ل الراا ـ سة ماف :) جة رضػاء مػدراء المػدارس فػ  مديريػة  ربيػة و ي ػيـ جنػوب الخ يػؿدر 
 امشػػد ايخة ػػؿل دراسػػات  فسػػ د ر رلر ػػدل مخلػػر  .عػػف دور اإلرشػػاد النفسػػ  فػػ  زيػػادة ال حصػػيؿ الدراسػػ 

 .6 طر ر ايممارسات اي رلر دل بدد 
 ( 2012م  ررل محمد  اسػر :) م ةػد  .األطفػاؿ  ثثير برامج األطفاؿ ال  فازية فػ  ال حصػيؿ الدراسػ  لػد

ضث١عغ  -2011 ػ ا   –ل خر ػؼ 444 -443 -442ع ايمشةـ ايشرل ل رزارة اي رل ػدل ايسػ د ايخامسػد رايسػ رفل 

2012. 

 (  2007  ػداتل بةػػ :)اي ػػحا د  سػػـ.  غطيػػة الصػػحؼ األردنيػػة اليوميػػة لموضػػوعات الينػػؼ األسػػري 
 ا ردف. إرلدل ل1ل ع23ج اي رمرؾل م ةد ألحاث اي رمرؾل م  امشد اآلدابل ذة د راىبالـل

 مواقع ان رنيت:
 ( 2005ا مػػػػػػػارل أسػػػػػػػشد :)ايسػػػػػػػر دل  ػػػػػػػلذد اي لػػػػػػػ  ايمشةرمة ػػػػػػػدل ايمر ػػػػػػػع: الينػػػػػػػؼ وجفػػػػػػػاؼ المشػػػػػػػاعر .

www.annabaa.org 9/1/2011.  اؼزطعغ ثزبض٠د. 

 ( 2007ايلغػػػػػداد ل سػػػػػشد :)(. 1748.  ػػػػػح فد ايحػػػػػرار ايم مػػػػػدفل ايشػػػػػدد )مػػػػػداخؿ إلػػػػػ  ظػػػػػاىرة الينػػػػػؼ
www.rezgar.com/debat/nr.asp. 11/12/2010  ل ار ل اس ر ع. 

  الينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ المدرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  و داعيا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو المج مييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة(: 2007) لذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارل زااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر . 
 – 21اؼزطعغ فٟ ) http://www.asharqalawsat.com/print/default.asp?did=325849اٌّٛلغ:

12 – 2010) 

 (    2007 رماسل ذ :)ـ  نشرة اليجرة القسريةالينؼ الجنس : سالح ف  الحرب وعقبو ف  وجو السال. 
 .www.fmreview.org ادرة بف مرذز دراسات ايال ئ ف لاي شارف مع   درؽ ا مـ ايم حػدة يةسػذافل 

 12/5/2011ل ار ل  اس ر ع

  مذ ػب م ظمػد .  راسػة ل مي مػيف مباد  الػدعـ واإلسػياؼ النفسػ  األولػ (: 2007)بلد ايم اؼ  لاي ادر
 (2010 – 12 – 21اؼزطعغ فٟ ) .www.moh.gov.iqاٌظحخ اٌؼب١ٌّخ فٟ اٌؼطاق، اٌّٛلغ:  

 ( 2004حا ظل سالـ ر  س  اس ف :) رر ػد بمػؿ  ػدمت  .إساءة ميام ة األطفػاؿ  أنواعيػا وآثارىػا النفسػية
ل ايشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؽل لغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدادل 672ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرة ل امشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد اي ادسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ دل  ر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة ايمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدسل ع 

aboutus.htm\sub\www.almadapapar.com.  11/12/2010استرجع بـ. 

 ( 2004ح ػػػػػػػاز ل  ح ػػػػػػػل ر  ػػػػػػػراد در ػػػػػػػؾ :) مرذػػػػػػػز بفػػػػػػػت يإر ػػػػػػػاد اىيذ رر ػػػػػػػ .  .الينػػػػػػػؼ المدرسػػػػػػػ
enter/wmview.php?-online.org/informationwww.ehcc  28/5/2009 اؼزطعغ ثزبض٠د 

 (2003ايحمػػػدا  ل حامػػػد :)ايمر ػػػع:12. المشػػػا ؿ ال ػػػ   جابػػػو أبناءنػػػا .www.irqparliament.com .
 .11/12/2010استرجع بـ 

 (2010ايحمر ل رلل :)مر ع  سا  سرر د. ايمر ع:   ريس الينؼ .www.nccm.org.eg.  اؼزطعغ

 28/5/2009 ثزبض٠د
 ( 2011ايخرا ال خايد:) ر دة ايرأ ل  رم د برل د س اس دل ؟ مسؤولية  زايد الينؼ المدرس  مف ي حم يا 

 .12/5/2011ل ار ل  اس ر ع mailto:info@alrai.com . ايمر عاالردف –  در    بماف 

http://www.fmreview.org/
http://www.almadapapar.com/sub/aboutus.htm
http://www.almadapapar.com/sub/aboutus.htm
http://www.ehcconline.org/information-enter/wmview.php?
http://www.ehcconline.org/information-enter/wmview.php?
http://www.nccm.org.eg/
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 دراسػد سرسػ ر الينؼ ضد األطفاؿ ف  المػدارس اليمنيػة. (: 2000) م  دايمخال  ل بلد ايل ايخ اطل محمد
 http://nonviolence.fr.gd  28/5/2009 ل"أ  رلرير  د يظاار   ايشدراف راي خر ب –
 ( 2006درر شل ادا د :)ر دة اير اضل ايسشرد دل الينؼ ضد األطفاؿ  .ww.alriadpapar.com. 
 (2000در ػػػػػػػؾل  ػػػػػػػراد :) 25ص . الينػػػػػػػؼ المدرسػػػػػػػ http://nonviolence.fr.gd  اؼعععععععزطعغ ثعععععععع   .

15/12/2010. 

 ( 2008سشادةل خة ػؿ :)م ةػد ايمشر ػد .اآلثار النفسية ل ينؼ ف  وسائؿ اإلعالـ ع   األطفاؿ والمراىقيف ،

 (2010 – 12 – 21اؼزطعغ فٟ )  marefh.orgwww.al. اٌّٛلغ: 6، ص 166ع 

 (2010اي ر ؼل حمرد  :).ب ػر ا ئػد  ػدر س ل سػـ بةػـ ايػ فسل   ثثير أفالـ الينػؼ ع ػ  الصػغار وال بػار
 (.2010 - 7 -12) اس ر ع     www.ksu.edu.sa امشد ايمةؾ سشرد.  ايمر ع: 

 ( 2009اي ر ؼل  ل ؿ :)اٌّٛلعغ: . 13ل ص 2009. د األطفاؿدور وسائؿ اإلعالـ ف  الحد مف الينؼ ض

http://www.amanjordan.org (ٟ2010 - 7 -12ف.) 

 ( 2004 ػػشبل ا ةػػػ ف دمشػػػد :) 2009 – 5- 18اسػػػ ر شت ل ػػػار ل  .ال ربيػػػة وال ي ػػػيـ والينػػػؼ المدرسػػػ 
 .15/12/2010ثزبض٠د  اؼزطعغ .www.amanjordan.orgاٌّٛلغ: 

 ( 2010طل ؿل أداػـ بػد اف :)ل أطفػاؿ اىيذ رر  ػدايمذ لػد  القػة بػيف األسػرة والمدرسػة ومشػا ؿ الط بػة.الي
 .1/4/2009ا  ر  ت   www.gulfkids.comايخة ج ذر  االح  ا ات ايخا د. ايمر ع: 

 ( 2004بلػػػػػد اهللل  ل ػػػػػؿ :) رايلحػػػػػرثل . ايم  ػػػػػار  يةدراسػػػػػات اليقػػػػػاب والثػػػػػواب فػػػػػ  المجػػػػػاؿ المدرسػػػػػ
www.minshawi.com/mbook/index.php. 

 ( 2006ايفسفرسل بد اف أحمد :).م ةػد  الدليؿ اإلرشادي لمواجيػة السػ وؾ اليػدوان  لػد  ط بػة المػدارس
 .www.gulkids.com(ل ايمذ لد االيذ رر  د. 1أطفاؿ ايخة جل ايسةسةد اىر اد د ر ـ )

 ل اي م  ػد اي مقرر ػد .ؼ ضد األطفاؿ ف  المػدارس اليمنيػةالين(: 2006طفريػد )راياالبةل يألمرمد س ايم ة
 .1/4/2009ايرزرا ل اي مف. ا  ر  ت   م ةس رئاسد

 ( 2005ايمرالطػػػػػػػػػػػػػػ ل بلػػػػػػػػػػػػػػد ايػػػػػػػػػػػػػػرح ـ :) ايمر ػػػػػػػػػػػػػػع: 11د سػػػػػػػػػػػػػػملرل ص  30. الينػػػػػػػػػػػػػػؼ المدرسػػػػػػػػػػػػػػ .
http://www.doroob.com/?p=4709 12/5/2011 ل ار ل اس ر ع 

 ()ثبٌطفعً، ل ايػدررة االسػ ث ائ د ايمش  ػد الينؼ ضد الطفػؿ(:  2006م ظمد ا مـ ايم حدة يةطفريد )اي ر سػ ؼ

 28/5/2009 اؼزطعغ ثزبض٠د  www.unicef.orgاألُِ اٌّزحسح. 

 لمقاومػػة الينػػؼ ضػػد الطفػػؿ ونشػػر ثقافػػة   قػػديـ البرنػػامج الػػوطن "(:  ػػدرة حػػرؿ 2009اي ر سػػ ؼ ) م ظمػػد
 (2010 – 12 – 21. اؼزطعغ فٟ )www.unicef.org. رٛٔػ. اٌالػٕف"

 أوراؽ عمؿ ومؤ مرات:
  ( 2002م ظمد اي حد ايشايم د    ػؼ :)ايمذ ػب اال ة مػ  ية ػرؽ  .ال قرير اليالم  حػوؿ الينػؼ والصػحة

 رة.االرسطل اي اا
  (2006 ػػػرجل طر ػػػؼ :) . ذة ػػػد الينػػػؼ فػػػ  المج مػػػع المصػػػري أسػػػاليب المواجيػػػة والوقاية رؤيػػػة نفسػػػية

 م ر.ل اآلدابل  امشد ل   سر ؼل ايمؤ مر ايس ر  ا رؿ يذة د اآلداب  امشد اي اارة

http://nonviolence.fr.gd/
http://www.almarefh.org/
http://www.gulfkids.com/
http://www.doroob.com/?p=4709
http://www.doroob.com/?p=4709
http://www.unicef.org/
http://www.unicef.org/
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ذ(:1ؿلحقذرؼمذذ)ذ

 امساءذاؾدادةذاحملكمنيذملقياسذاؾعنفذاملدردي

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ذاجلاؿعةذاؾقدمذادمذاحملكمذماؾرؼ

ذؽليةذاؾرتبيةذ–جاؿعةذدؿشقذذعلمذاؾنفسذأ.ذد.ذعليذحنيليذ1

ذؽليةذاؾرتبيةذ–جاؿعةذدؿشقذذعلمذاؾنفسذد.ذغدانذؿنصورذ2

ذؽليةذاؾرتبيةذ–جاؿعةذدؿشقذذعلمذاؾنفسذد.ذعمادذدعداذ3

ذؽليةذاؾرتبيةذ–جاؿعةذدؿشقذذعلمذاؾنفسذد.ذؿازنذؿلحمذ4

ذؽليةذاؾرتبيةذ–جاؿعةذدؿشقذذعلمذاؾنفسذد.ذوائلذحذقفةذ5

ذؽليةذاؾرتبيةذ–جاؿعةذدؿشقذذعلمذاؾنفسذد.ذؿروانذأمحدذ6

ذؽليةذاؾرتبيةذ–جاؿعةذدؿشقذذاؾتقوقمذواؾقياسذد.ذإميانذعزذ7

ذؽليةذاؾرتبيةذ–جاؿعةذدؿشقذذاؾتقوقمذواؾقياسذد.ذقادرذجاؿوسذ8

ذؾرتبيةؽليةذاذ–جاؿعةذدؿشقذذاإلرذادذاؾنفديذد.ذـادقاذرتيبذ9

ذؽليةذاؾرتبيةذ–جاؿعةذدؿشقذذاإلرذادذاؾنفديذد.ذؿطاعذبرؽاتذ10

ذؽليةذاؾرتبيةذ–جاؿعةذتشرقنذذاإلرذادذاؾنفديذد.ذػؤادذصبريةذ11

ذؽليةذاؾرتبيةذ–جاؿعةذدؿشقذذاإلرذادذاؾنفديذد.ذرقاضذاؾعاصميذ12

ذؽليةذاؾرتبيةذ–جاؿعةذدؿشقذذأصولذاؾرتبيةذد.ذغدانذاخللفذ13

ذؽليةذاؾرتبيةذ–جاؿعةذدؿشقذذأصولذاؾرتبيةذذدييدلد.ذعبداهللذ14

ذؽليةذاؾرتبيةذ–جاؿعةذتشرقنذذأصولذاؾرتبيةذد.ذـوػلذـوػلذ15

ذؽليةذاؾرتبيةذ–جاؿعةذتشرقنذذإحصاءذد.ذؿنذرذبوبوذ16

ذؽليةذاؾرتبيةذ–جاؿعةذتشرقنذذاملنافجذد.ذؿيداءذمحدانذ17

ذؽليةذاؾرتبيةذ–جاؿعةذتشرقنذذتكنوؾوجياذاؾتعليمذد.ذخضرذعليذ18

ذؽليةذاؾرتبيةذ–جاؿعةذتشرقنذذررائقذتدرقسذد.ذقامسنيذوـوسذ19
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  :2م حؽ رقـ  
 الصورة األولية لالس بانة  اس بانة الطالب 

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 

  الطالب المحترم/ الطالبة المحترمة:
 

ح ػػػػػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػػػػػ  يػػػػػػػػػدس   ػػػػػػػػػـر ايلاحثػػػػػػػػػد لػػػػػػػػػل را  دراسػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػرؿ "ايش ػػػػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػػػػ  ربال  ػػػػػػػػػ  لاي 
ب  ػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػف طةلػػػػػػػػػػػػد ايمرحةػػػػػػػػػػػػد ايثا ر ػػػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػػػ  محػػػػػػػػػػػػا ظ   دم ػػػػػػػػػػػػؽ رايالذ  ػػػػػػػػػػػػدل رذيػػػػػػػػػػػػؾ لقػػػػػػػػػػػػدؼ 

 ايح رؿ بةل در د ايدذ ررا     اي رل د مف  امشد دم ؽ. 
أ ػػػػػػػػػػػذاؿ ايش ػػػػػػػػػػػؼ بز ػػػػػػػػػػػز  ايطايػػػػػػػػػػػب لػػػػػػػػػػػ ف  ػػػػػػػػػػػد ؾ م مربػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػف ايف ػػػػػػػػػػػرات اي ػػػػػػػػػػػ   شلػػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػف 

ذـ  ػػػػػػػػػػػػػرا ة   ػػػػػػػػػػػػػرات مػػػػػػػػػػػػ ايلاحثػػػػػػػػػػػػػد ر ػػػػػػػػػػػػػر  يػػػػػػػػػػػػذا  مدرسػػػػػػػػػػػػػ ؾ رأسػػػػػػػػػػػػػلال .رمظػػػػػػػػػػػػاار  ايسػػػػػػػػػػػػػائدة  ػػػػػػػػػػػػ  
اىسػػػػػػػػػػ لا د لػػػػػػػػػػ مشف راى الػػػػػػػػػػد ب قػػػػػػػػػػا  ل ػػػػػػػػػػدؽ يمػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػ ذرف يةمشةرمػػػػػػػػػػات اي ػػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػػدمر قا أثػػػػػػػػػػر 
 شػػػػػػػػػػاؿ  ػػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػػائج ايدراسػػػػػػػػػػدل بةمػػػػػػػػػػًا لػػػػػػػػػػ ف اػػػػػػػػػػذ  ايل ا ػػػػػػػػػػات سػػػػػػػػػػ شامؿ لسػػػػػػػػػػر د  امػػػػػػػػػػد رس سػػػػػػػػػػ خدـ 

(  أمػػػػػػػػػػاـ ايشلػػػػػػػػػػارة اي ػػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػػداا ×رايمطةػػػػػػػػػػرب م ػػػػػػػػػػؾ ر ػػػػػػػػػػع بالمػػػػػػػػػػد ) يغا ػػػػػػػػػػات ايلحػػػػػػػػػػث   ػػػػػػػػػػط.
  ح حد ر طلؽ بةل مدرس ؾ.

 

 

 مع جزيل الشكر على حسن تعاونكم

 

 الباحثة                                                                               
 رحاب يونس أحمد                                                                               

 الجزء األوؿ: البيانات الشخصية
 
 دم ؽ:   ايالذ  د:                             :المحافظة 
 المنطقة.............. : 
 ر ؼ:                           مد  د:م اف اإلقامة      : 
 :أ ثل:      ذذر:                           جنس الطالب 
 
 :مخ ةطد:                   ل ات:             ل  ف:                          جنس المدرسة 
  ثا ر               ثا ر  باـ:                   :نوع الثانوية   :              
   .............. : عدد األخوات  اإلناث : .................          عدد األخوة  الذ ور       
 ..............  :ر يبؾ بيف أخو ؾ  
 .......   : ال حصيؿ الي م....... 
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اٌغيء اٌضبٟٔ : إٌٝ أٞ ِلٜ رؾلس األِٛه ا٢ر١خ فٟ ِلهٍزه؟، ٔوعٛ لواءح اٌغًّ ٚاٌؼجبهاد ا٢ر١خ ثللخ ِٚٓ صُ ٚٙغ 

 فٟ اٌقبٔخ إٌّبٍجخ:)×( إّبهح 

 اٌلهعخ اٌؼجـــــــــــــــــــــــــبهاد اٌولُ

 ثلاال ٠ؾلس أ ٠ؾلس أؽ١بٔبً  ٠ؾلس كائّبً  ِٓ اٌطبٌت رغبٖ اٌّؼٍُ: أٚالً 

    لّذ ثْزُ اٌّؼٍُ  .1

    لّذ ثبٌَقو٠خ ِٓ اٌّؼٍُ  .2

    ٘لكد اٌّؼٍُ ثبٌٚوة  .3

    ٍولذ ِّزٍىبد اٌّؼٍُ  .4

    هفؼذ ٕٛرٟ ثٛعٗ اٌّؼٍُ  .5

    ٙوثذ اٌّؼٍُ  .6

    ه١ِذ أ١ّبء ػٍٝ اٌّؼٍُ  .7

    فططذ ٌّمٍت ػوٗ اٌّؼٍُ ٌّْىالد  .8

    أرٍفذ ِّزٍىبد اٌّؼٍُ ٚفوثزٙب  .9

    اٌّؼٍُ ثٕظوارٟؽبٌٚذ إفبفخ   .10

    ؽبٌٚذ أْ رْبغت كافً اٌؾٖخ  .11

    أَِىذ ثبٌّؼٍُ ٚكفؼزٗ  .12

 ث١ٓ اٌطٍجخ أٔفَُٙ صب١ٔبً 

    ٠ٚوثٕٟ ىِالئٟ   .1

    ٠ٕبك٠ٕٟ ىِالئٟ ثىٍّبد ثن٠ئخ   .2

    ٠ٙلكٟٔ ىِالئٟ ٌفظ١بً   .3

    ٠َقو ِٕٟ ىِالئٟ ثْىً ٠يػغٕٟ  .4

    ٠أفن ىِالئٟ ِّزٍىبرٟ ثبٌمٛح  .5

    الئٟ ِّزٍىبرٟ ٠َوق ىِ  .6

    ٠زٍف ىِالئٟ ِّزٍىبرٟ ٠ٚقوثٛ٘ب  .7

    ٠منفٕٟ ىِالئٟ ثأ١ّبء ِؤم٠خ )ؽغبهح، أ١ّبء ؽبكح(  .8

    ًٕٚ أمٜ ىِالئٟ ٌٟ ٌلهعخ اٌغوػ أٚ اٌىَو  .9

    رأفن إٌّبفَخ ث١ٕٟ ٚث١ٓ ىِالئٟ ّىالً ػلٚا١ٔبً   .10

    ٠َزقلَ ىِالئٟ اٌؼٖٟ فٟ اٌْغبه ِؼٟ  .11

    ع١َٕبً  ٠زؾوُ ىِالئٟ ثٟ  .12

    ٠قبٛجٕٟ ىِالئٟ ثىٍّبد ماد إ٠ؾبءاد ع١َٕخ  .13

    عؼٍٕٟ ىِالئٟ أّب٘ل أفالَ ع١َٕخ  .14

    أعجؤٟ ىِالئٟ ػٍٝ فؼً ِب ال أه٠ل  .15

    ٌُ ٠َّؼ ٌٟ ىِالئٟ ثبٌٍؼت ِؼُٙ  .16

    ٌُ ٠َّؼ ٌٟ ىِالئٟ ثبٌؾل٠ش ِؼُٙ  .17

 ِٓ اٌّلهً رغبٖ اٌطبٌت صبٌضبً 

    َّطوح ٠ٚوثٕٟ ثؼ٘ اٌّلهٍْٛ ثبٌ  .1

    ٠ٚوثٕٟ ثؼ٘ اٌّلهٍْٛ ث١لُ٘ وؼمٛثخ ٌٟ  .2

    ٠ٖفؼٕٟ ثؼ٘ اٌّلهٍْٛ ػٍٝ ٚعٟٙ ػٕلِب أّبغت  .3

    ٠ووٍٕٟ ثؼ٘ اٌّلهٍْٛ ثوعٍُٙ ػٕلِب أّبغت  .4

    ٠ٛثقٕٟ ثؼ٘ اٌّلهٍْٛ ثأٌفبظ ١ِٕٙخ ػٕلِب أّبغت  .5

    ٠َقو ِٕٟ ثؼ٘ اٌّلهٍْٛ ػٕلِب أفطئ  .6

    ٞ وؼمٛثخ ٌٟ ػٕلِب أّبغت ٠ْلٟٔ ثؼ٘ اٌّلهٍْٛ ِٓ ّؼو  .7

    ٠ْلٟٔ ثؼ٘ اٌّلهٍْٛ ِٓ أمٟٔ وؼمٛثخ ٌٟ ػٕلِب أّبغت  .8

    ٠ٙلكٟٔ ثؼ٘ اٌّلهٍْٛ ثبٌوٍٛة  .9

    ٠ٙلكٟٔ ثؼ٘ اٌّلهٍْٛ ثقُٖ اٌؼالِبد  .10

    ٠ٙلكٟٔ ثؼ٘ اٌّلهٍْٛ ثبٌطوك ِٓ اٌّلهٍخ  .11

    ٠ٖوؿ ثؼ٘ اٌّلهٍْٛ فٟ ٚعٟٙ ػٕلِب أّبغت  .12

    لهٍْٛ ِٓ اٌٖف وؼمٛثخ ٠ٌٟطوكٟٔ ثؼ٘ اٌّ  .13

    ٠ؾوِٕٟ ثؼ٘ اٌّلهٍْٛ ِٓ ْٔبٛبد أؽجٙب)ه٠بٙخ، هؽالد(ػٕلِب أّبغت  .14

    ٠ٍٛػ ثؼ٘ اٌّلهٍْٛ ثبٌؼٖب ؽزٝ أرٛلف ػٓ ٍٍٛن اٌْغت  .15



 
209 

 

    ٠ؾوِٕٟ ثؼ٘ اٌّلهٍْٛ ِٓ اٌؾٖخ اٌلها١ٍخ  .16

    ٠َزقلَ ثؼ٘ اٌّلهٍْٛ ّل األمْ   .17

    ٛا ٌّب أفؼً ػٕلِب أّبغت٠ٍّٕٟٙ ثؼ٘ اٌّلهٍْٛ ٚال ٠ٕزجٙ  .18

 

)×( اٌغيء اٌضبٌش: اٌؼٛاًِ اٌّؤك٠خ ٌٍؼٕف اٌّلهٍٟ ِٓ ٚعٙخ ٔظون،  ٔوعٛ لواءح اٌغًّ ٚاٌؼجبهاد ا٢ر١خ ثللخ ِٚٓ صُ ٚٙغ إّبهح  

 فٟ اٌقبٔخ اٌزٟ رؼزمل ثأٔٙب ٕؾ١ؾخ: 

 اٌؼجـــــــــــــــــــــــــبهاد اٌولُ

 كهعخ اٌّٛافمخ

٠ؾلس 

 كائّبً 

س ٠ؾل

 غبٌجبً 

٠ؾلس 

 أؽ١بٔبً 

٠ؾلس 

 ٔبكهاً 

ال ٠ؾلس 

 أثلا

      ِظٙوٞ اٌغَلٞ )ِضالً: إٌَّخ، اٌمٖو، إٌؾبفخ، اٌٍْٛ،اٌـ(  .1

      َِزٜٛ رؾ١ٍٖٟ )اٌىًَ(  .2

      أِواٗ أػبٟٔ ِٕٙب   .3

      إػبلخ عَل٠خ أػبٟٔ ِٕٙب  .4

      ِْىٍخ فٟ ِقبهط ثؼ٘ اٌؾوٚف  .5

      إٍٍٛثٟ فٟ اٌزؾلس  .6

      ت كافً اٌؾٖخاٌْغ  .7

      ٌُ أؽٚو اٌٛظ١فخ  .8

      رأفوٞ ػٓ اٌلهًٚ  .9

      غ١بثٟ اٌَّزّو  .10

      ؽٚٛه اٌّؼٍُ ٌٍّلهٍخ ػٖجٟ اٌّياط  .11

      اػزلاء أّقبٓ ػٍٝ اٌّؼٍُ ِٓ فبهط اٌّلهٍخ  .12

      ػلَ رفُٙ اٌّؼٍُ ٌَجت اٌؼٕف ػٕل اٌطبٌت  .13

      ٙؼف اٌؼاللخ ث١ٓ اٌّؼٍُ ٚاٌطبٌت  .14

      أفن اٌضأه ٚاالٔزمبَ ِٓ ّقٔ لبَ ثئ٠نائٟ  .15

      ِؾبٌٚزٟ اٌلفبع ػٓ ٛبٌت آفو أ٘زُ  ألِوٖ  .16
 

 اٌغيء اٌواثغ: ٌّٓ ٠زُ اٌٍغٛء ػٕل اٌزؼوٗ ٌٍؼٕف؟

 اٌزىواه              

 

 اٌْقٔ 

اٌْقٔ اٌنٞ ٠ٍغأ إ١ٌٗ اٌزال١ِن ػٕل اٌزؼوٗ 

 ٌٍؼٕف

 أثلاً  أؽ١بٔبً  أثلاً 

    اٌّٛعٗ

    إٌفَٟ اٌّوّل

    اٌّؼٍُ

    اٌّل٠و

    أٍٟ٘

    إٔللبئٟ
 

 اٌغيء اٌقبٌِ: ِٓ اٌنٞ لبَ  ثبإلٍبءح ثٙنا األٍٍٛة اٌّيػظ؟ 

 

 اٌْقٔ
 األّقبٓ اٌن٠ٓ  لبِٛا ثبإلٍبءح ٌيِالئه 

 أثلاً  أؽ١بٔبً  كائّبً 

    اٌطبٌت

    اٌّؼٍُ

    اٌّل٠و

    اٌّٛظف

    اٌّٛعٗ

    لهٍخأّقبٓ ِٓ فبهط اٌّ
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  :3م حؽ رقـ  
 الصورة األولية لالس بانة  اس بانة المدّرس 

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 

  :عزيزتي المدرَّسة/ عزيزي المدرَّس 
 

  ػػػػػػػػػـر ايلاحثػػػػػػػػػد لػػػػػػػػػل را  دراسػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػرؿ "ايش ػػػػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػػػػ  ربال  ػػػػػػػػػ  لاي ح ػػػػػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػػػػػ  يػػػػػػػػػدس 
ذ  ػػػػػػػػػػدل رذيػػػػػػػػػػؾ لقػػػػػػػػػػدؼ ب  ػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػف مدرسػػػػػػػػػػ  ايمرحةػػػػػػػػػػد ايثا ر ػػػػػػػػػػدل  ػػػػػػػػػػ  محػػػػػػػػػػا ظ   دم ػػػػػػػػػػؽ رايال

 ايح رؿ بةل در د ايدذ ررا     اي رل د مف  امشد دم ؽ. 
أ ػػػػػػػػػػذاؿ ايش ػػػػػػػػػػؼ رمظػػػػػػػػػػاار  ايسػػػػػػػػػػائدة لػػػػػػػػػػ ف  ػػػػػػػػػػد ؾ م مربػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػف ايف ػػػػػػػػػػرات اي ػػػػػػػػػػ   شلػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػف 

مػػػػػػػػػ ذـ  ػػػػػػػػػرا ة   ػػػػػػػػػرات اىسػػػػػػػػػ لا د لػػػػػػػػػ مشف  ر ػػػػػػػػػر ايلاحثػػػػػػػػػد يػػػػػػػػػذا  رايشرامػػػػػػػػػؿ ايمؤد ػػػػػػػػػد إيػػػػػػػػػل  ف ػػػػػػػػػ  .
ي ػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػدمر قا أثػػػػػػػػػر  شػػػػػػػػػاؿ  ػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػائج راى الػػػػػػػػػد ب قػػػػػػػػػا  ل ػػػػػػػػػدؽ يمػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػ ذرف يةمشةرمػػػػػػػػػات ا

ايدراسػػػػػػػػػػػدل بةمػػػػػػػػػػػًا لػػػػػػػػػػػ ف اػػػػػػػػػػػذ  ايل ا ػػػػػػػػػػػات سػػػػػػػػػػػ شامؿ لسػػػػػػػػػػػر د  امػػػػػػػػػػػد رس سػػػػػػػػػػػ خدـ يغا ػػػػػػػػػػػات ايلحػػػػػػػػػػػث 
(  أمػػػػػػػػػػػاـ ايشلػػػػػػػػػػػارة اي ػػػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػػػداا  ػػػػػػػػػػػ  مدرسػػػػػػػػػػػ ؾ ×رايمطةػػػػػػػػػػػرب م ػػػػػػػػػػػؾ ر ػػػػػػػػػػػع بالمػػػػػػػػػػػد )   ػػػػػػػػػػػط.

 ر شلر بف ر قد  ظرؾ.
 مع جزيل الشكر على حسن تعاونكم

 الباحثة                                                                                            
 رحاب يونس أحمد                                                                                   

 

ذاؾشخصية:ذاؾبياـات:ذاجلزءذاألول

ذ

 

  أ ثل                :    ذذر              :  جنس المي ـ: 
  ل  ف:                   ل ات:                                   مخ ةط:             :  جنس المدرسة 
 
 رلر    ا ؿ دلةـر                  : امش د إ ازة                :مشةـ إبداد   وال ربوي: الي م  المؤىؿ :  
 

 :               دذ ررا  أر ما س  ر                                  :بة ا دراسات                         
 ال دريس ف  الخبرة:  
 

 :  ذثر س د 1 1                  :س رات 10 - 6 مف                     :درف  ما س رات خمس          
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 فٟ اٌقبٔخ إٌّبٍجخ:)×( غًّ ٚاٌؼجبهاد ا٢ر١خ ثللخ ِٚٓ صُ ٚٙغ إّبهح اٌغيء اٌضبٟٔ : إٌٝ أٞ ِلٜ رؾلس األِٛه ا٢ر١خ فٟ ِلهٍزه؟، ٔوعٛ لواءح اٌ

 اٌلهعخ اٌؼجـــــــــــــــــــــــــبهاد اٌولُ

 ال ٠ؾلس أثلا ٠ؾلس أؽ١بٔبً  ٠ؾلس كائّبً  ِٓ اٌطبٌت رغبٖ اٌّؼٍُ: أٚالً 

    لبَ ٛبٌت ثْزُ اٌّؼٍُ  .1

    ثبٌَقو٠خ ِٓ اٌّؼٍُ لبَ ٛبٌت  .2

    ؼٍُ ثبٌٚوةاٌّٛبٌت  ٘لكد  .3

    ِّزٍىبد اٌّؼٍُٛبٌت  ٍوق  .4

    ثٛعٗ اٌّؼٍُٗ ٕٛرٛبٌت  هفغ  .5

    اٌّؼٍُ ٛبٌت ٙوة  .6

    أ١ّبء ػٍٝ اٌّؼٍُ ٝ ٛبٌتهِ  .7

    ٍّؼٍُ ٌٌّمٍت ٛبٌت  فطٜ  .8

    ِّزٍىبد اٌّؼٍُ ٚفوثزٙب ٛبٌت أرٍف  .9

    ٗإفبفخ اٌّؼٍُ ثٕظوار ٛبٌت ؽبٚي  .10

    ؾٖخْبغت كافً ا٠ٌأْ  ٛبٌت ؽبٚي  .11

    ثبٌّؼٍُ ٚكفؼٗ ٛبٌت أَِه  .12

 ث١ٓ اٌطٍجخ أٔفَُٙ صب١ٔبً 

     ٗىِالئ ٛبٌت ٙوة  .13

    ثىٍّبد ثن٠ئخ  ٗىِالئٜ ٛبٌت ٔبك  .14

    ٌفظ١بً  ٗىِالئ ٛبٌت لك٘  .15

     ِٗٓ ىِالئٛبٌت  ٍقو   .16

    ثبٌمٛح ٗىِالئٛبٌت ِّزٍىبد  أفن   .17

     ىِالئٗ ِّزٍىبدٛبٌت ٍوق   .18

    ٚفوثٙبىِالئٗ  ٍىبدِّز أرٍف ٛبٌت  .19

    ثأ١ّبء ِؤم٠خ )ؽغبهح، أ١ّبء ؽبكح( ٗىِالئ ٛبٌت لنف  .20

    كهعخ اٌغوػ أٚ اٌىَوإٌٝ  ٗيِالئٛبٌت ٌ ًٕٚ أمٜ   .21

    ّىالً ػلٚا١ٔبً  اٌطٍجٗإٌّبفَخ ث١ٓ  دأفن  .22

    ِغ ىِالئٗاٌؼٖٟ فٟ اٌْغبه  ٛبٌتٍزقلَ ا  .23

    ع١َٕبً  ٗيِالئث ٛبٌت ٠ؾوُ  .24

    ثىٍّبد ماد إ٠ؾبءاد ع١َٕخ ٗىِالئ ٛبٌت فبٛت  .25

    أفالَ ع١َٕخ ْْٚب٘ل٠ ٗىِالئٛبٌت عؼً   .26

    ٠و٠لْٚػٍٝ فؼً ِب ال  ٗىِالئٛبٌت  أعجو  .27

    ٌُ ٠َّؼ ٌٟ ىِالئٟ ثبٌٍؼت ِؼُٙ  .28

    ثبٌؾل٠ش ِؼٗ ٗيِالئٛبٌت ٌٌُ ٠َّؼ   .29

 ِٓ اٌّلهً رغبٖ اٌطبٌت صبٌضبً 

    ثبٌَّطوح  ٛبٌت ٙوة اٌّلهً  .30

    ٗث١لٖ وؼمٛثخ ٌ ٛبٌت ٙوة اٌّلهً  .31

    ألٔٗ ٠ْبغت  ٗػٍٝ ٚعٙ ٛبٌت ٕفغ اٌّلهً  .32

    ألٔٗ ٠ْبغت ثوعٍٗ ٛبٌت هوً اٌّلهً  .33

    ثأٌفبظ ١ِٕٙخ  ٛبٌت ٚثـ اٌّلهً  .34

    أفطئ ألٔٗ ِٓ ٛبٌت ٍقو اٌّلهً  .35

    أّبغت  ألٔٗ ٗوؼمٛثخ ٌ ِٖٓ ّؼو ٛبٌت ّل ثغ اٌّلهً  .36

    أّبغت ٗ ألٔٗأمْ وؼمٛثخ ٌِٓ  ٛبٌت ّل اٌّلهً  .37

    ثبٌوٍٛة ٛبٌت اٌّلهً ٘لك  .38

    ثقُٖ اٌؼالِبد ٛبٌت ٘لك اٌّلهً  .39

    ثبٌطوك ِٓ اٌّلهٍخ ٛبٌت اٌّلهً لك٘  .40

    ألٔٗ ٠ْبغت ٗفٟ ٚعٙ ٛبٌت ٕوؿ اٌّلهً  .41

    ِٗٓ اٌٖف وؼمٛثخ ٌ ٛبٌت اٌّلهً ٛوك  .42

    ألٔٗ ٠ْبغت د(ؾجٙب)ه٠بٙخ، هؽال٠ِٓ ْٔبٛبد  اٌطبٌت ؽوَ اٌّلهً  .43

    زٛلف ػٓ ٍٍٛن اٌْغت٠ثبٌؼٖب ؽزٝ  ٌٍطبٌت ٌٛػ اٌّلهً  .44

    ِٓ اٌؾٖخ اٌلها١ٍخ ٛبٌت وَ اٌّلهًؽ  .45

    ّل األمْ  ٍزقلَ اٌّلهًا  .46

    ألٔٗ ٠ْبغت أًّ٘ اٌّلهً ٛبٌت ٌُٚ ٠ٕزجٗ ٌّب ٠فؼً   .47
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 لواءح اٌغًّ ٚاٌؼجبهاد ا٢ر١خ ثللخ ِٚٓ صُ ٚٙغ إّبهح اٌغيء اٌضبٌش: اٌؼٛاًِ اٌّؤك٠خ ٌٍؼٕف اٌّلهٍٟ ِٓ ٚعٙخ ٔظون،  ٔوع ٛ )×(

 فٟ اٌقبٔخ اٌزٟ رؼزمل ثأٔٙب ٕؾ١ؾخ: 

 كهعخ اٌّٛافمخ اٌؼجـــــــــــــــــــــــــبهاد اٌولُ

 غ١و ِٛافك ٔٛػبً ِب ِٛافك ثْلح ػٛاًِ ِله١ٍخ 1

    وضبفخ اٌفٖٛي اٌلها١ٍخ ٚاىكؽبَ اٌٖفٛف  .1

    اٌْلح اٌيائلح فٟ ِؾبٍجخ اٌزال١ِن اٍزقلاَ ثؼ٘ اإلكاهاد  .2

    ٔمٔ اٌّوافك ٚاٌقلِبد اٌٚوٚه٠خ فٟ اٌّلاهً  .3

    إٍبءح اٌّؼبٍِخ ِٓ لجً اٌّؼ١ٍّٓ ١ٌٍَطوح ػٍٝ اٌز١ٍّن  .4

    ٌغٛء اٌّله١ٍٓ ٌٍؼمبة اٌجلٟٔ  .5

    ػًّ اٌّلهً أوضو ِٓ فزوح فٟ ا١ٌَٛ اٌٛاؽل  .6

    افزالف ث١ئبد اٌزال١ِن  .7

    ١ِن ٌٍَٛن ِؼ١ٍُّٙ اٌؼ١ٕف أٚ ىِالئُٙرم١ٍل اٌزال  .8

    وضوح اٌٚغٛٛ إٌف١َخ ٚاٌّله١ٍخ ػٍٝ اٌزال١ِن  .9

    ٙؼف ١٘جخ ثؼ٘ اٌّله١ٍٓ فٟ ٔظو اٌطٍجخ  .10

    اٌغ١وح ٚإٌّبفَخ كافً اٌفٖٛي  .11

 ػٛاًِ أٍو٠خ 2

    اٌزْٕئخ االعزّبػ١خ اٌقبٛئخ ٌٍز١ٍّن  .1

    اٌّْبوً األٍو٠خ  .2

    اٌّزلٟٔ ٌألٍوح اٌٛٙغ االلزٖبكٞ  .3

    وجو ؽغُ األٍوح  .4

    اٌَّزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ اٌّزلٟٔ ٌٍٛاٌل٠ٓ  .5

    اٍزقلاَ اٌٛاٌل٠ٓ اٌؼٕف و١ٍٍٛخ ١ٌٍَطوح ػٍٝ اٌطبٌت  .6

    ػلَ اٍزقلاَ ػمٛثبد هاكػخ ٌٍطبٌت  .7

    رلٟٔ اٌَّزٜٛ اٌم١ّٟ ٚاٌقٍمٟ اٌَبئل فٟ األٍوح  .8

    غ١بة رىبًِ األكٚاه ث١ٓ اٌيٚع١ٓ  .9

    ٙؼف اٌضمخ ٚاٌّؾجخ كافً األٍوح  .10

 ٍٚبئً اإلػالَ 3

    ِْب٘لح أفالَ اٌؼٕف  .1

    ٙؼف اٌولبثخ ػٍٝ اٌجواِظ اٌزٍفي١ٔٛ٠خ  .2

    ِْب٘لح ثؼ٘ اٌلػب٠بد ٚاإلػالٔبد اٌّؤك٠خ ٌٍؼٕف  .3

    االٔزْبه اٌٛاٍغ ألٌؼبة اٌؾبٍٛة  .4

    إثواى اٌٖؾف ألفجبه  اٌغو٠ّخ ٚاٌؼٕف  .5

    أثطبي أفالَ اٌؼٕفرمّٔ ّق١ٖبد   .6

    ػلَ ثش ثواِظ ٌٍزٛع١ٗ ٚاإلهّبك  .7

 عّبػخ اٌوفبق 4

    اٌْؼٛه ثبٌفًْ فٟ َِب٠وح اٌوفبق  .1

    اٌْؼٛه ثبٌوف٘ ِٓ لجً اٌوفبق  .2

    ػلَ اٌملهح ػٍٝ اٌزى١ف ِغ اٌوفبق  .3

    َِب٠وح عّبػخ اٌوفبق فٟ اٌٍَٛو١بد اٌقبٛئخ  .4

    ٍٛء افز١به اٌوفبق  .5

    وَت ٚك اٌوفبقِؾبٌٚخ   .6

    االٔزٖبه ٌٍٍْخ أٚ اٌؼٖبثخ  .7

    اٌق١ْخ ِٓ ٌَٛ اٌوفبق  .8

    اٌزم١ٍل األػّٝ ٌٍوفبق  .9

    عنة االٔزجبٖ ٚاال٘زّبَ ٌلٜ عّبػخ اٌوفبق  .10

 ػٛاًِ مار١خ 5

    اإلؽجبٛ  .1

    ػلَ رّىٓ اٌطبٌت ِٓ رؾم١ك ؽبع١برٗ  .2

    ؽًّ ٍى١ٓ أٚ ِطٛح ِٓ لجً اٌزال١ِن  .3

    به ثؼ٘ اٌزال١ِن أْ ِّبهٍخ اٌؼٕف رضجذ هعٌٛزُٙاػزج  .4

    ِؾبٌٚخ ا١ٌَطوح ٚاٌزٍَٜ ػٍٝ اٌزال١ِن  .5

    اٌؼٕبك اٌَّزّو ِٓ لجً اٌزال١ِن  .6

    ٙؼف اٌضمخ ثبٌٕفٌ ٌلٜ اٌزال١ِن  .7

    فملاْ اٌز١ٍّن لورٗ ػٍٝ ا١ٌَطوح ػٍٝ أػٖبثٗ  .8

    ؽبعخ اٌز١ٍّن إٌٝ ٌفذ االٔزجبٖ إ١ٌٗ  .9

    طفً ٌإلٍبءح فٟ ِوؽٍخ اٌطفٌٛخرؼوٗ اٌ  .10
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  :4م حؽ رقـ  
 الصورة النيائية لالس بانة  اس بانة الطالب 

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 

  الطالب المحترم/ الطالبة المحترمة:
 

  ػػػػػػػػػػـر ايلاحثػػػػػػػػػػد لػػػػػػػػػػل را  دراسػػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػػرؿ "ايش ػػػػػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػػػػػ  ربال  ػػػػػػػػػػ  لاي ح ػػػػػػػػػػ ؿ ايدراسػػػػػػػػػػ  
حػػػػػػػػػػػا ظ   دم ػػػػػػػػػػػػؽ رايالذ  ػػػػػػػػػػػدل رذيػػػػػػػػػػػؾ لقػػػػػػػػػػػػدؼ يػػػػػػػػػػػدس ب  ػػػػػػػػػػػد طةلػػػػػػػػػػػد ايمرحةػػػػػػػػػػػػد ايثا ر ػػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػػ  م

 ايح رؿ بةل در د ايدذ ررا     اي رل د مف  امشد دم ؽ. 
أ ػػػػػػػػذاؿ ايش ػػػػػػػػؼ رمظػػػػػػػػاار  ايسػػػػػػػػائدة لػػػػػػػػ ف  ػػػػػػػػد ؾ م مربػػػػػػػػد مػػػػػػػػف ايف ػػػػػػػػرات اي ػػػػػػػػ   شلػػػػػػػػر بػػػػػػػػف 

مػػػػػػػػ ذـ  ػػػػػػػػرا ة   ػػػػػػػػػرات اىسػػػػػػػػ لا د لػػػػػػػػ مشف راى الػػػػػػػػػد ايلاحثػػػػػػػػػد ر ػػػػػػػػر  يػػػػػػػػذا  مدرسػػػػػػػػ ؾ رأسػػػػػػػػػلال . ػػػػػػػػ  
شةرمػػػػػػػػػات اي ػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػدمر قا أثػػػػػػػػػر  شػػػػػػػػػاؿ  ػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػائج ايدراسػػػػػػػػػدل ب قػػػػػػػػػا  ل ػػػػػػػػػدؽ يمػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػ ذرف يةم

  بةمػػػػػػػػػػػػًا لػػػػػػػػػػػػ ف اػػػػػػػػػػػػذ  ايل ا ػػػػػػػػػػػػات سػػػػػػػػػػػػ شامؿ لسػػػػػػػػػػػػر د  امػػػػػػػػػػػػد رس سػػػػػػػػػػػػ خدـ يغا ػػػػػػػػػػػػات ايلحػػػػػػػػػػػػث   ػػػػػػػػػػػػط.
(  أمػػػػػػػػػاـ ايشلػػػػػػػػػػارة اي ػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػداا  ػػػػػػػػػػح حد ر طلػػػػػػػػػؽ بةػػػػػػػػػػل ×رايمطةػػػػػػػػػرب م ػػػػػػػػػؾ ر ػػػػػػػػػػع بالمػػػػػػػػػد )

 مدرس ؾ.
 

 

 مع جزيل الشكر على حسن تعاونكم

 

 الباحثة                                                                               
 رحاب يونس أحمد                                                                               

 الجزء األوؿ: البيانات الشخصية
 
 ايالذ  د:                       دم ؽ:المحافظة       : 

 
 :ذذر:                          أ ثل:    جنس الطالب 

 
 :ل  ف:                         ل ات:                      مخ ةطد:   جنس المدرسة 

 
 ثا ر                 ثا ر  باـ:           :نوع الثانوية   :                    
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عاي رحظعععععً فعععععٟ ِسضؼعععععزه ٘عععععً رؽعععععزط١غ ِعععععٓ ذعععععالي رعععععصوطن ٌ حعععععساس اٌزعععععٟ حظعععععٍذ ٚ  رععععع اٌغزززززيء اٌضزززززبٟٔ :

 ِب ٔٛع اٌؼٕف اٌّٛعٛزح فٟ ِسضؼزه ٚاٌصٞ رؼطػذ ٌٗ؟  اإلعبثخ ػٍٝ األؼئٍخ ا٢ر١خ:

 ٔٛع اٌؼٕف إٌّٜ
 اٌلهعخ

 أثلا ٔبكهاً  أؽ١بٔب غب١ٌبً  كائّبً 

 عؽسٞ

      اٌمصف ثأش١بء )حغبضح، ؽجبش١ط، وزبة، ......(

      اٌؼطة ثب١ٌس

      ظب، ......(اٌؼطة ثأزاح )اٌؼ

      اٌطوً ثبٌمسَ

      اٌسفغ

      اٌٍىُ

      شس األشْ

      شس اٌشؼط

 ٌفظٟ

      اٌؽت ٚاٌشزُ )٠ٍؼٓ أثٛن،....................اٌد(

      ِٕبزاح ثأؼّبء اٌح١ٛأبد )زة، حّبض، وٍت،...اٌد(

      ِٕبزاح طفبد ؼٍج١خ )أ٘جً، غجٟ،............اٌد(

      اٌؽرط٠خ

      اٌظطاخ فٟ اٌٛعٗ

 ضِعٞ

      ا حزمبض

      اٌعٚض ٚإٌظطاد اٌمبؼ١خ

      ٔشط اإلشبػبد

      اٌططز ِٓ اٌظف

      اإلّ٘بي

      اٌحطِبْ ِٓ إٌشبؽبد اٌزٟ أحجٙب

      اٌزحسٞ ٚاؼزؼطاع اٌؼؼالد

      ِٓ اٌّسضؼخ، .....( اٌزٙس٠س )ذظُ اٌؼالِبد، اٌطؼٛة، اٌططز

      ٌُ ٠ؽّح ٌٟ ثبٌغٍٛغ ِغ ا٢ذط٠ٓ

 ِّزٍىبد
      ؼطلخ اٌّّزٍىبد )ا ؼزحٛاش ػ١ٍٙب(

      ررط٠ت اٌّّزٍىبد )رىؽ١ط، حطق، ......(

 عٕؽٟ

      إؼبءح عٕؽ١خ ٌفظ١خ )ِربؽجخ ثىٍّبد شاد إ٠حبءاد أٚ ِسٌٛ د عٕؽ١خ(

      ؾ، رمج١ً(إؼبءح عٕؽ١خ عؽس٠خ )ٌّػ، رحط

      إؼبءح عٕؽ١خ ثظط٠خ )ػطع طٛض إثبح١خ أٚ أفالَ عٕؽ١خ، ػطع األػؼبء ٌزٕبؼ١ٍخ،(

 

 ِٓ اٌشرض اٌصٞ لبَ ثبإلؼبءح ثٙصا األؼٍٛة اٌّعػظ؟  اٌغيء اٌضبٌش:

 اٌولُ
 اٌؼجـــــــــــــــــــــــــبهاد

 

 اٌلهعخ 

 أثلاً  أؽ١بٔبً  كائّبً 

    ؽبٌت  .1

    اٌّؼٍُ  .2

    اٌّس٠ط  .3

    اٌّٛظف  .4

    اٌّٛعٗ  .5

    أشربص ِٓ ذبضط اٌّسضؼخ  .6
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ِب اٌؼٛاًِ اٌزٟ أزد إٌٝ اٌؼٕف اٌّسضؼٟ ِٓ ٚعٙخ ٔظطن، رطعٛ اٌجبحضخ لطاءح اٌغًّ ٚاٌؼجبضاد ا٢ر١خ ثسلخ ِٚٓ صُ ٚػعغ  اٌغيء اٌواثغ:

 فٟ اٌربٔخ اٌزٟ رؼزمس ثأٔٙب طح١حخ: )×( إشبضح  

 كهعخ اٌّٛافمخ ــــــــــــــبهاداٌؼجـــــــــــ اٌولُ

 ِٛافك ِٛافك ثْلح ػٛاًِ اٌؼٕف ِٓ اٌطبٌت رغبٖ اٌّؼٍُ 1
ِٛافك إٌٝ 

 ؽل ِب
 غ١و ِٛافك

 غ١و ِٛافك

 ثْلح

      اؼزرساَ ثؼغ اإلزاضاد اٌشسح اٌعائسح فٟ ِحبؼجخ اٌزال١ِص  .1

      إؼبءح اٌّؼبٍِخ ِٓ لجً اٌّؼ١ٍّٓ ٌٍؽ١ططح ػٍٝ اٌز١ٍّص  .2

      ّسضؼ١ٓ ٌٍؼمبة اٌجسٌٟٔغٛء اٌ  .3

      وضطح اٌؼغٛؽ إٌفؽ١خ ٚاٌّسضؼ١خ ػٍٝ اٌزال١ِص  .4

      ػؼف ١٘جخ ثؼغ اٌّسضؼ١ٓ فٟ ٔظط اٌطٍجخ  .5

      اٌزفطلخ فٟ اٌّؼبٍِخ ث١ٓ اٌطٍجخ ِٓ لجً اٌّؼ١ٍّٓ  .6

 ػٛاًِ اٌؼٕف ث١ٓ اٌطٍجخ 2

      ِظٙطٞ اٌغؽسٞ )ِضالً: اٌؽّٕخ، اٌمظط، إٌحبفخ، اٌٍْٛ،اٌد(  .7

      ِؽزٜٛ رحظ١ٍٟ إٌّرفغ )اٌىؽً(  .8

      إػبلخ عؽس٠خ أػبٟٔ ِٕٙب  .9

      ِشىٍخ فٟ ِربضط ثؼغ اٌحطٚف  .10

      إؼٍٛثٟ فٟ اٌزحسس  .11

      أذص اٌضأض ٚا ٔزمبَ ِٓ شرض لبَ ثئ٠صائٟ  .12

      ِحبٌٚزٟ اٌسفبع ػٓ ؽبٌت آذط أ٘زُ  ألِطٖ  .13

 تػٛاًِ اٌؼٕف ِٓ اٌّلهً رغبٖ اٌطبٌ 3

      اٌشغت زاذً اٌحظخ  .14

      ٌُ أحؼط اٌٛظ١فخ  .15

      رأذطٞ ػٓ اٌسضٚغ  .16

      غ١بثٟ اٌّؽزّط  .17

      حؼٛض اٌّؼٍُ ٌٍّسضؼخ ػظجٟ اٌّعاط  .18

      اػزساء أشربص ػٍٝ اٌّؼٍُ ِٓ ذبضط اٌّسضؼخ  .19

      ػسَ رفُٙ اٌّؼٍُ ٌؽجت اٌؼٕف ػٕس اٌطبٌت  .20

      ػؼف اٌؼاللخ ث١ٓ اٌّؼٍُ ٚاٌطبٌت  .21

 ػٛاًِ اٌؼٕف  ٙل اٌّّزٍىبد 4

      فمساْ اٌز١ٍّص لسضرٗ ػٍٝ اٌؽ١ططح ػٍٝ أػظبثٗ  .22

      حبعخ اٌز١ٍّص إٌٝ ٌفذ ا ٔزجبٖ إ١ٌٗ  .23

      ػسَ رّىٓ اٌطبٌت ِٓ رحم١ك حبع١برٗ  .24

25.        

 اٌغيء اٌواثغ:  ٌّٓ رٍغأ ػٕل رؼوٙه ٌٍؼٕف فٟ اٌّلهٍخ؟

 ـــــــبهاداٌؼجــــــــــــــــــ اٌولُ
 كهعخ اٌّٛافمخ

 غ١و ِٛافك ٔٛػبً ِب ِٛافك ثْلح

    اٌّؼٍُ  .1

    اٌّل٠و  .2

    أٍٟ٘  .3

    ى١ٍِٟ  .4

    اٌْوٛخ  .5

    ال أؽل  .6

 



 
216 

 

  :5م حؽ رقـ  
 الصورة النيائية ل مقياس  مقياس المدرس 

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 

  :عزيزتي المدرَّسة/ عزيزي المدرَّس 
 

لػػػػػػػػػػػػػػل را  دراسػػػػػػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػػػػػػرؿ "ايش ػػػػػػػػػػػػػػؼ ايمدرسػػػػػػػػػػػػػػ  ربال  ػػػػػػػػػػػػػػ  لاي ح ػػػػػػػػػػػػػػ ؿ    ػػػػػػػػػػػػػػـر ايلاحثػػػػػػػػػػػػػػد
ايدراسػػػػػػػػػػ  يػػػػػػػػػػدس ب  ػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػف مدر سػػػػػػػػػػ  ايمرحةػػػػػػػػػػد ايثا ر ػػػػػػػػػػدل  ػػػػػػػػػػ  محػػػػػػػػػػا ظ   دم ػػػػػػػػػػؽ رايالذ  ػػػػػػػػػػدل 

 رذيؾ لقدؼ ايح رؿ بةل در د ايدذ ررا     اي رل د مف  امشد دم ؽ. 
أ ػػػػػػػػػػػذاؿ ايش ػػػػػػػػػػػؼ رمظػػػػػػػػػػػاار  لػػػػػػػػػػػ ف  ػػػػػػػػػػػد ؾ م مربػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػف ايف ػػػػػػػػػػػرات اي ػػػػػػػػػػػ   شلػػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػف 

مػػػػػػػػػػ ذـ  ػػػػػػػػػػرا ة  ايلاحثػػػػػػػػػػد ر ػػػػػػػػػػر يػػػػػػػػػػذا  شرامػػػػػػػػػػؿ ايمؤد ػػػػػػػػػػد إيػػػػػػػػػػل  ف ػػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػػ  مدرسػػػػػػػػػػ ؾ.رايايسػػػػػػػػػػائدة 
  ػػػػػػػػػرات اىسػػػػػػػػػ لا د لػػػػػػػػػ مشف راى الػػػػػػػػػد ب قػػػػػػػػػا  ل ػػػػػػػػػدؽ يمػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػ ذرف يةمشةرمػػػػػػػػػات اي ػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػدمر قا 
أثػػػػػػػػر  شػػػػػػػػاؿ  ػػػػػػػػ    ػػػػػػػػائج ايدراسػػػػػػػػدل بةمػػػػػػػػًا لػػػػػػػػ ف اػػػػػػػػذ  ايل ا ػػػػػػػػات سػػػػػػػػ شامؿ لسػػػػػػػػر د  امػػػػػػػػد رس سػػػػػػػػ خدـ 

(  أمػػػػػػػػػػاـ ايشلػػػػػػػػػػارة اي ػػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػػداا ×) رايمطةػػػػػػػػػػرب م ػػػػػػػػػػؾ ر ػػػػػػػػػػع بالمػػػػػػػػػػد يغا ػػػػػػػػػػات ايلحػػػػػػػػػػث   ػػػػػػػػػػط.
    مدرس ؾ ر شلر بف ر قد  ظرؾ.

 مع جزيل الشكر على حسن تعاونكم

 الباحثة                                                                                            
 رحاب يونس أحمد                                                                                      

 

ذاؾشخصية:ذاؾبياـات:ذاجلزءذاألول

ذ

 

  أ ثل               :    ذذر           :  جنس المي ـ: 
  ل  ف:                  ل ات:                         مخ ةط:         :  جنس المدرسة 

 

 رلر    ا ؿ دلةـر                : امش د إ ازة             :مشةـ إبداد وال ربوي: الي م  المؤىؿ :  
 

 :               دذ ررا  أر ما س  ر                                  :بة ا دراسات                         
 ال دريس ف  الخبرة:  
 

 :  ذثر س د 1 1               :س رات 10 - 6 مف             :درف  ما س رات خمس  
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 إٌٝ أٞ ِسٜ حسصذ األِٛض ا٢ر١خ فٟ ِسضؼزه ذالي اٌؼبَ اٌحبٌٟ؟اٌغيء اٌضبٟٔ: 

 ٔٛع اٌؼٕف إٌّٜ
 اٌلهعخ

 أثلا ٔبكهاً  أؽ١بٔب غب١ٌبً  كائّبً 

 عؽسٞ

      اٌمصف ثأش١بء )حغبضح، ؽجبش١ط، وزبة، ......(

      اٌؼطة ثب١ٌس

      اٌؼطة ثأزاح )اٌؼظب، ......(

      اٌطوً ثبٌمسَ

      اٌسفغ

      اٌٍىُ

      شس األشْ

      شس اٌشؼط

 ٌفظٟ

      اٌؽت ٚاٌشزُ )٠ٍؼٓ أثٛن،....................اٌد(

      ِٕبزاح ثأؼّبء اٌح١ٛأبد )زة، حّبض، وٍت،...اٌد(

      ِٕبزاح طفبد ؼٍج١خ )أ٘جً، غجٟ،............اٌد(

      اٌؽرط٠خ

      اٌظطاخ فٟ اٌٛعٗ

 ضِعٞ

      ا حزمبض

      اٌعٚض ٚإٌظطاد اٌمبؼ١خ

      ٔشط اإلشبػبد

      اٌططز ِٓ اٌظف

      اإلّ٘بي

      اٌحطِبْ ِٓ إٌشبؽبد اٌزٟ أحجٙب

      اٌزحسٞ ٚاؼزؼطاع اٌؼؼالد

      (اٌزٙس٠س )ذظُ اٌؼالِبد، اٌطؼٛة، اٌططز ِٓ اٌّسضؼخ، .....

      ٌُ ٠ؽّح ٌٟ ثبٌغٍٛغ ِغ ا٢ذط٠ٓ

 ِّزٍىبد
      ؼطلخ اٌّّزٍىبد )ا ؼزحٛاش ػ١ٍٙب(

      ررط٠ت اٌّّزٍىبد )رىؽ١ط، حطق، ......(

 عٕؽٟ

      إؼبءح عٕؽ١خ ٌفظ١خ )ِربؽجخ ثىٍّبد شاد إ٠حبءاد أٚ ِسٌٛ د عٕؽ١خ(

      إؼبءح عٕؽ١خ عؽس٠خ )ٌّػ، رحطؾ، رمج١ً(

      ؼبءح عٕؽ١خ ثظط٠خ )ػطع طٛض إثبح١خ أٚ أفالَ عٕؽ١خ، ػطع األػؼبء ٌزٕبؼ١ٍخ،(إ

اٌؼٛاًِ اٌّؤز٠خ ٌٍؼٕف اٌّسضؼٟ ِٓ ٚعٙخ ٔظطن،  ٔطعٛ لطاءح اٌغًّ ٚاٌؼجبضاد ا٢ر١خ ثسلخ ِٚٓ صُ ٚػغ إشبضح  اٌغيء اٌضبٌش:

 فٟ اٌربٔخ اٌزٟ رؼزمس ثأٔٙب طح١حخ: )×( 

 كهعخ اٌّٛافمخ ـــــــــــبهاداٌؼجــــــــــــــ اٌولُ

 غ١و ِٛافك ثْلح غ١و ِٛافك ِٛافك ٔٛػبً ِب ِٛافك ِٛافك ثْلح ػٛاًِ ِله١ٍخ 1

      وضبفخ اٌفظٛي اٌسضاؼ١خ ٚاظزحبَ اٌظفٛف  .12

      اؼزرساَ ثؼغ اإلزاضاد اٌشسح اٌعائسح فٟ ِحبؼجخ اٌزال١ِص  .13

      ٔمض اٌّطافك ٚاٌرسِبد اٌؼطٚض٠خ فٟ اٌّساضغ  .14

      إؼبءح اٌّؼبٍِخ ِٓ لجً اٌّؼ١ٍّٓ ٌٍؽ١ططح ػٍٝ اٌز١ٍّص  .15

      ٌغٛء اٌّسضؼ١ٓ ٌٍؼمبة اٌجسٟٔ  .16

      ػًّ اٌّسضغ أوضط ِٓ فزطح فٟ ا١ٌَٛ اٌٛاحس  .17

      اذزالف ث١ئبد اٌزال١ِص  .18

      رم١ٍس اٌزال١ِص ٌؽٍٛن ِؼ١ٍُّٙ ٚظِالئُٙ اٌؼ١ٕف   .19

      ٝ اٌزال١ِصوضطح اٌؼغٛؽ إٌفؽ١خ ٚاٌّسضؼ١خ ػٍ  .20

      ػؼف ١٘جخ ثؼغ اٌّسضؼ١ٓ فٟ ٔظط اٌطٍجخ  .21
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      اٌغ١طح ٚإٌّبفؽخ زاذً اٌفظٛي  .22

 ػٛاًِ أٍو٠خ 2

      اٌزٕشئخ ا عزّبػ١خ اٌربؽئخ ٌٍز١ٍّص  .11

      اٌّشبوً األؼط٠خ  .12

      اٌٛػغ ا لزظبزٞ اٌّزسٟٔ ٌ ؼطح  .13

      وجط حغُ األؼطح  .14

      ّزسٟٔ ٌٍٛاٌس٠ٓاٌّؽزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ اٌ  .15

      اؼزرساَ اٌٛاٌس٠ٓ اٌؼٕف وٛؼ١ٍخ ٌٍؽ١ططح ػٍٝ اٌطبٌت  .16

      ػسَ اؼزرساَ ػمٛثبد ضازػخ ٌٍطبٌت  .17

      رسٟٔ اٌّؽزٜٛ اٌم١ّٟ ٚاٌرٍمٟ اٌؽبئس فٟ األؼطح  .18

      غ١بة رىبًِ األزٚاض ث١ٓ اٌعٚع١ٓ  .19

      ػؼف اٌضمخ ٚاٌّحجخ زاذً األؼطح  .20

 ٍَٚبئً اإلػال 3

      ِشب٘سح أفالَ اٌؼٕف  .8

      ػؼف اٌطلبثخ ػٍٝ اٌجطاِظ اٌزٍفع١ٔٛ٠خ  .9

      ِشب٘سح ثؼغ اٌسػب٠بد ٚاإلػالٔبد اٌّؤز٠خ ٌٍؼٕف  .10

      ا ٔزشبض اٌٛاؼغ ألٌؼبة اٌحبؼٛة  .11

      إثطاظ اٌظحف ألذجبض  اٌغط٠ّخ ٚاٌؼٕف  .12

      رمّض شرظ١بد أثطبي أفالَ اٌؼٕف  .13

      ٌٍزٛع١ٗ ٚاإلضشبزػسَ ثش ثطاِظ   .14

 عّبػخ اٌوفبق 4

      اٌشؼٛض ثبٌفشً فٟ ِؽب٠طح اٌطفبق  .1

      اٌشؼٛض ثبٌطفغ ِٓ لجً اٌطفبق  .2

      ػسَ اٌمسضح ػٍٝ اٌزى١ف ِغ اٌطفبق  .3

      ِؽب٠طح عّبػخ اٌطفبق فٟ اٌؽٍٛو١بد اٌربؽئخ  .4

      ؼٛء اذز١بض اٌطفبق  .5

      ِحبٌٚخ وؽت ٚز اٌطفبق  .6

      ٔزظبض ٌٍشٍخ أٚ اٌؼظجخا   .7

      اٌرش١خ ِٓ ٌَٛ اٌطفبق  .8

      اٌزم١ٍس األػّٝ ٌٍطفبق  .9

      عصة ا ٔزجبٖ ٚا ٘زّبَ ٌسٜ عّبػخ اٌطفبق  .10

 ػٛاًِ مار١خ 5

      اإلحجبؽ  .1

      ػسَ رّىٓ اٌطبٌت ِٓ رحم١ك حبع١برٗ  .2

      حًّ ؼى١ٓ أٚ ِطٛح ِٓ لجً اٌزال١ِص  .3

      زال١ِص أْ ِّبضؼخ اٌؼٕف رضجذ ضعٌٛزُٙاػزجبض ثؼغ اٌ  .4

      ِحبٌٚخ اٌؽ١ططح ٚاٌزؽٍؾ ػٍٝ اٌزال١ِص  .5

      اٌؼٕبز اٌّؽزّط ِٓ لجً اٌزال١ِص  .6

      ػؼف اٌضمخ ثبٌٕفػ ٌسٜ اٌزال١ِص  .7

      فمساْ اٌز١ٍّص لسضرٗ ػٍٝ اٌؽ١ططح ػٍٝ أػظبثٗ  .8

      حبعخ اٌز١ٍّص إٌٝ ٌفذ ا ٔزجبٖ إ١ٌٗ  .9

      ع اٌطفً ٌإلؼبءح فٟ ِطحٍخ اٌطفٌٛخرؼط  .10
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  :6م حؽ رقـ  
 أسماء المدارس ال   طبقت فييا أدوات الدراسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌؼ١ٕخ أفواك أٍّبء ِلاهً عٌٕ  اٌّلهٍخ اٌّوؽٍخ اٌّؾبفظخ

 كِْك

 صب فٕٟ

 ث١ٕٓ
 صب٠ٛٔخ أثٛ اٌؼزب١٘خ

 صب٠ٛٔخ كِو ا١ٌّٕٙخ

 ثٕبد

 

 أ١ٌٔ ٍٍَٛ اٌزغبه٠خ

 ِط١غ اٌّؼٍُصب٠ٛٔخ 

 صب٠ٛٔخ اٌزغبهح اٌضب١ٔخ ٌٍجٕبد

 صب٠ٛٔخ ػلٔبْ ِوكَ ا١ٌّٕٙخ اٌٖٕبػ١خ ِقزٍٜ

 صب ػبَ

 ث١ٕٓ

 ِؾّل أٔٛه وبًِ

 صب٠ٛٔخ أثٓ هّل

 فب٠ي ِٕٖٛه

 ثٕبد

 صب٠ٛٔخ ثٕبد اٌْٙلاء

 ِؾّل ٕالػ اٌل٠ٓ ا١ٌٙظ

 ٍغ١غ ١٘فب

 كه٠ِٚ اٌيٟٚٔ

 جبًٍ ٌٍّزفٛل١ٓصب٠ٛٔخ اٌ ِقزٍٜ

 اٌالمل١خ

 صب فٕٟ

 ١ِٙٛة ٕبٌؼ ث١ٕٓ

 إثوا١ُ٘ ٔؼبِخ ثٕبد

 ًٕٛٛ لبىٔغٟ ِقزٍٜ

 صب ػبَ

 رغّغ ف١ٕٕٔ ث١ٕٓ

 صب٠ٛٔخ اٌٛؽلح ثٕبد

 ف١ًٖ فٛى ِقزٍٜ
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  :8م حؽ رقـ  
 

   ل فروؽ ف  إجابات أفراد عينة الدراسة Scheffeاخ بار    : ن ائج34جدوؿ  
 مف ط بة المرح ة الثانوية حوؿ مس و  ان شار ظاىرة الينؼ المدرس   بياا لمس و  ال حصيؿ الي م  ل طالب

 اٌّغبي
(I) َِٜٛز 

 اٌؼٍّٟ  اٌزؾ١ًٖ

(J) َِٜٛز 

 اٌؼٍّٟ  اٌزؾ١ًٖ 

 افزالف اٌّزٍٜٛ 

(I-J) 

 اٌقطأ

 اٌّؼ١بهٞ

 ل١ّخ

 لالٌخاٌ

 %95ِغبي اٌضمخ 

 أكٔٝ ل١ّخ أكٔٝ ل١ّخ

 اٌؼٕف  اٌغَلٞ

 

 هاٍت

0.423 ٙؼ١ف
*
 0.11 0.012 0.06 0.79 

0.418 ِمجٛي
*
 0.108 0.011 0.06 0.78 

0.740 ع١ل
*
 0.106 0.000 0.39 1.1 

1.289 علاً  ع١ل
*
 0.113 0.000 0.91 1.67 

1.393 ِّزبى
*
 0.123 0.000 0.98 1.8 

 ؼ١فٙ

0.423- هاٍت
*
 0.11 0.012 -0.79 -0.06 

 0.24 0.25- 1.000 0.073 0.005- ِمجٛي

0.317 ع١ل
*
 0.07 0.001 0.08 0.55 

0.865 علاً  ع١ل
*
 0.08 0.000 0.6 1.13 

0.970 ِّزبى
*
 0.093 0.000 0.66 1.28 

 ِمجٛي

0.418- هاٍت
*
 0.108 0.011 -0.78 -0.06 

 0.25 0.24- 1.000 0.073 0.005 ٙؼ١ف

0.322 ع١ل
*
 0.067 0.000 0.1 0.54 

0.871 علاً  ع١ل
*
 0.077 0.000 0.61 1.13 

0.975 ِّزبى
*
 0.09 0.000 0.67 1.28 

 ع١ل

0.74- هاٍت
*
 0.106 0.000 -1.1 -0.39 

0.317- ٙؼ١ف
*
 0.07 0.001 -0.55 -0.08 

0.322- ِمجٛي
*
 0.067 0.000 -0.54 -0.1 

0.548 علاً  ع١ل
*
 0.075 0.000 0.3 0.8 

0.653 ِّزبى
*
 0.088 0.000 0.36 0.95 

 علاً  ع١ل

1.289- هاٍت
*
 0.113 0.000 -1.67 -0.91 

0.865- ٙؼ١ف
*
 0.08 0.000 -1.13 -0.6 

0.871- ِمجٛي
*
 0.077 0.000 -1.13 -0.61 

0.548- ع١ل
*
 0.075 0.000 -0.8 -0.3 

 0.43 0.22- 0.947 0.097 0.105 ِّزبى

 ِّزبى

1.393- هاٍت
*
 0.123 0.000 -1.8 -0.98 

0.970- ٙؼ١ف
*
 0.093 0.000 -1.28 -0.66 

0.975- ِمجٛي
*
 0.09 0.000 -1.28 -0.67 

0.653- ع١ل
*
 0.088 0.000 -0.95 -0.36 

 0.22 0.43- 0.947 0.097 0.105- علاً  ع١ل

 

 

 

 اٌؼٕف اٌٍفظٟ

 

 هاٍت

0.682 ٙؼ١ف
*
 0.156 0.002 0.16 1.2 

0.739 ِمجٛي
*
 0.153 0.000 0.23 1.25 

1.142 ع١ل
*
 0.151 0.000 0.64 1.65 

1.817 علاً  ع١ل
*
 0.161 0.000 1.28 2.35 

2.122 ِّزبى
*
 0.174 0.000 1.54 2.7 

 ٙؼ١ف

0.682- هاٍت
*
 0.156 0.002 -1.2 -0.16 

 0.4 0.29- 0.997 0.103 0.058 ِمجٛي

0.461 ع١ل
*
 0.1 0.001 0.13 0.79 

1.135 علاً  ع١ل
*
 0.114 0.000 0.76 1.52 

1.440 ِّزبى
*
 0.132 0.000 1 1.88 

0.739- هاٍت ِمجٛي
*
 0.153 0.000 -1.25 -0.23 
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 0.29 1.4 0.997 0.103 0.058- ٙؼ١ف

0.403 ع١ل
*
 0.094 0.003 0.09 0.72 

1.078 علاً  ع١ل
*
 0.109 0.000 0.71 1.44 

1.383 ِّزبى
*
 0.128 0.000 0.96 1.81 

 ع١ل

1.142- هاٍت
*
 0.151 0.000 -1.65 -0.64 

0.461- ٙؼ١ف
*
 0.1 0.001 -0.79 -0.13 

0.403- ِمجٛي
*
 0.094 0.003 -0.72 -0.09 

0.675 علاً  ع١ل
*
 0.106 0.000 0.32 1.03 

0.980 ِّزبى
*
 0.125 0.000 0.56 1.4 

 اً عل ع١ل

1.817- هاٍت
*
 0.161 0.000 -2.35 -1.28 

1.135- ٙؼ١ف
*
 0.114 0.000 -1.52 -0.76 

1.078- ِمجٛي
*
 0.109 0.000 -1.44 -0.71 

0.675- ع١ل
*
 0.106 0.000 -1.03 -0.32 

 0.76 0.15- 0.420 0.137 0.305 ِّزبى

 ِّزبى

2.122- هاٍت
*
 0.174 0.000 -2.7 -1.54 

1.440- ٙؼ١ف
*
 0.132 0.000 -1.88 -1 

1.383- ِمجٛي
*
 0.128 0.000 -1.81 -0.96 

0.98- ع١ل
*
 0.125 0.000 -1.4 -0.56 

 0.15 0.76- 0.420 0.137 0.305- علاً  ع١ل

 اٌؼٕف اٌوِيٞ

 

 هاٍت

0.74 ٙؼ١ف
*
 0.124 0.000 0.33 1.15 

0.597 ِمجٛي
*
 0.121 0.000 0.19 1 

0.819 ع١ل
*
 0.119 0.000 0.42 1.22 

1.436 علاً  ع١ل
*
 0.127 0.000 1.01 1.86 

1.752 ِّزبى
*
 0.137 0.000 1.29 2.21 

 ٙؼ١ف

0.74- هاٍت
*
 0.124 0.000 -1.15 -0.33 

 0.13 0.41- 0.689 0.081 0.143- ِمجٛي

 0.34 0.18- 0.961 0.079 0.079 ع١ل

0.697 علاً  ع١ل
*
 0.09 0.000 0.4 1 

1.012 ِّزبى
*
 0.104 0.000 0.66 1.36 

 ِمجٛي

0.597- هاٍت
*
 0.121 0.000 -1 -0.19 

 0.41 0.13- 0.689 0.081 0.143 ٙؼ١ف

 0.47 0.03- 0.117 0.075 0.222 ع١ل

0.839 علاً  ع١ل
*
 0.086 0.000 0.55 1.13 

1.155 ِّزبى
*
 0.101 0.000 0.82 1.49 

 ع١ل

0.819- هاٍت
*
 0.119 0.000 -1.22 -0.42 

 0.18 0.34- 0.961 0.079 0.079- ٙؼ١ف

 0.03 0.47- 0.117 0.075 0.222- ِمجٛي

0.617 علاً  ع١ل
*
 0.084 0.000 0.34 0.9 

0.933 ِّزبى
*
 0.099 0.000 0.6 1.26 

 علاً  ع١ل

1.436- هاٍت
*
 0.127 0.000 -1.86 -1.01 

0.697- ٙؼ١ف
*
 0.09 0.000 -1 -0.4 

0.839- ِمجٛي
*
 0.086 0.000 -1.13 -0.55 

0.617- ع١ل
*
 0.084 0.000 -0.9 -0.34 

 0.68 0.05- 0.132 0.108 0.316 ِّزبى

 ِّزبى

1.752- هاٍت
*
 0.137 0.000 -2.21 -1.29 

1.012- ٙؼ١ف
*
 0.104 0.000 -1.36 -0.66 

1.155- ِمجٛي
*
 0.101 0.000 -1.49 -0.82 

0.933- ع١ل
*
 0.099 0.000 -1.26 -0.6 
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 0.05 0.68- 0.132 0.108 0.316- علاً  ع١ل

اٌؼٕف ٙل 

 اٌّّزٍىبد

 هاٍت

0.890 ٙؼ١ف
*
 0.202 0.002 0.21 1.57 

 1.32 0.00 0.053 0.198 0.657 ِمجٛي

 1.23 0.07- 0.121 0.195 0.578 ع١ل

1.332 علاً  ع١ل
*
 0.208 0.000 0.64 2.03 

1.504 ِّزبى
*
 0.225 0.000 0.75 2.25 

 ٙؼ١ف

0.89- هاٍت
*
 0.202 0.002 -1.57 -0.21 

 0.21 0.68- 0.691 0.133 0.233- ِمجٛي

 0.12 0.74- 0.321 0.129 0.313- ع١ل

 0.93 0.05- 0.113 0.148 0.442 علاً  ع١ل

0.614 ِّزبى
*
 0.171 0.025 0.05 1.18 

 ِمجٛي

 0.000 1.32- 0.053 0.198 0.657- هاٍت

 0.68 0.21- 0.691 0.133 0.233 ؼ١فٙ

 0.33 0.49- 0.995 0.122 0.08- ع١ل

0.675 علاً  ع١ل
*
 0.142 0.000 0.2 1.15 

0.847 ِّزبى
*
 0.165 0.000 0.3 1.4 

 ع١ل

 0.07 1.23- 0.121 0.195 0.578- هاٍت

 0.74 0.12- 0.321 0.129 0.313 ٙؼ١ف

 0.49 0.33- 0.995 0.122 0.08 ِمجٛي

0.754 علاً  ع١ل
*
 0.138 0.000 0.29 1.21 

0.927 ِّزبى
*
 0.162 0.000 0.39 1.47 

 علاً  ع١ل

1.332- هاٍت
*
 0.208 0.000 -2.03 -0.64 

 0.05 0.93- 0.113 0.148 0.442- ٙؼ١ف

0.675- ِمجٛي
*
 0.142 0.000 -1.15 -0.2 

0.754- ع١ل
*
 0.138 0.000 -1.21 -0.29 

 0.76 0.42- 0.966 0.177 0.173 ِّزبى

 ِّزبى

1.504- هاٍت
*
 0.225 0.000 -2.25 -0.75 

0.614- ٙؼ١ف
*
 0.171 0.025 -1.18 -0.05 

0.847- ِمجٛي
*
 0.165 0.000 -1.4 -0.3 

0.927- ع١ل
*
 0.162 0.000 -1.47 -0.39 

 0.42 0.76- 0.966 0.177 0.173- علاً  ع١ل

 اٌؼٕف اٌغَٕٟ

 

 هاٍت

0.68021 ؼ١فٙ
*
 0.1516 0.001 0.1742 1.1862 

0.59531 ِمجٛي
*
 0.14836 0.007 0.1001 1.0905 

0.89525 ع١ل
*
 0.14628 0.000 0.407 1.3835 

1.35593 علاً  ع١ل
*
 0.15582 0.000 0.8358 1.876 

1.63614 ِّزبى
*
 0.16841 0.000 1.0741 2.1982 

 ٙؼ١ف

68021.- هاٍت
*
 0.1516 0.001 -1.1862 -0.1742 

 0.2482 0.418- 0.982 0.0998 0.08489- ِمجٛي

 0.5377 0.1076- 0.423 0.09668 0.21505 ع١ل

0.67572 علاً  ع١ل
*
 0.11059 0.000 0.3066 1.0448 

0.95594 ِّزبى
*
 0.12771 0.000 0.5297 1.3822 

 ِمجٛي

0.59531- هاٍت
*
 0.14836 0.007 -1.0905 -0.1001 

 0.418 0.2482- 0.982 0.0998 0.08489 ٙؼ١ف

 0.6054 0.0055- 0.058 0.09152 0.29994 ع١ل

0.76062 علاً  ع١ل
*
 0.10611 0.000 0.4065 1.1148 

1.04083 ِّزبى
*
 0.12385 0.000 0.6275 1.4542 

 ع١ل
0.89525- هاٍت

*
 0.14628 0.000 -1.3835 -0.407 

 0.1076 0.5377- 0.423 0.09668 0.21505- ٙؼ١ف
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 0.0055 0.605- 0.058 0.09152 0.29994- ِمجٛي

0.46068 علاً  ع١ل
*
 0.10318 0.001 0.1163 0.805 

0.74089 ِّزبى
*
 0.12135 0.000 0.3359 1.1459 

 علاً  ع١ل

1.35593- هاٍت
*
 0.15582 0.000 -1.876 -0.8358 

0.67572- ٙؼ١ف
*
 0.11059 0.000 -1.0448 -0.306 

0.76062- ِمجٛي
*
 0.10611 0.000 -1.1148 -0.4065 

0.46068- ع١ل
*
 0.10318 0.001 -0.805 -0.1163 

 0.7231 0.1627- 0.486 0.1327 0.28021 ِّزبى

 ِّزبى

1.63614- هاٍت
*
 0.16841 0.000 -2.1982 -1.0741 

0.95594- ٙؼ١ف
*
 0.12771 0.000 -1.3822 -0.5297 

1.04083- ِمجٛي
*
 0.12385 0.000 -1.4542 -0.6275 

0.74089- ع١ل
*
 0.12135 0.000 -1.145 -0.3359 

 0.1627 0.7231- 0.486 0.1327 0.28021- علاً  ع١ل

 اٌّغبالد وىً

 هاٍت

0.60821 ٙؼ١ف
*
 0.10345 0.000 0.2629 0.9535 

0.53610 ِمجٛي
*
 0.10124 0.000 0.1982 0.874 

0.75889 ع١ل
*
 0.09983 0.000 0.4257 1.0921 

1.39553 علاً  ع١ل
*
 0.10634 0.000 1.0406 1.7504 

1.63614 ِّزبى
*
 0.11492 0.000 1.2526 2.0197 

 ٙؼ١ف

0.60821- هاٍت
*
 0.10345 0.000 -0.9535 -0.2629 

 0.1552 0.2994- 0.952 0.0681 0.07211- ِمجٛي

 0.3709 0.0695- 0.391 0.06598 0.15068 ع١ل

0.78733 علاً  ع١ل
*
 0.07547 0.000 0.5355 1.0392 

1.02794 ِّزبى
*
 0.08715 0.000 0.7371 1.3188 

 ِمجٛي

0.5361- هاٍت
*
 0.10124 0.000 -0.874 -0.1982 

 0.2994 0.1552- 0.952 0.0681 0.07211 ٙؼ١ف

0.22279 ع١ل
*
 0.06246 0.027 0.0143 0.4312 

0.85943 علاً  ع١ل
*
 0.07241 0.000 0.6178 1.1011 

1.10004 ِّزبى
*
 0.08452 0.000 0.818 1.3821 

 ع١ل

0.75889- هاٍت
*
 0.09983 0.000 -1.0921 -0.4257 

 0.0695 0.3709- 0.391 0.06598 -0.15068- ٙؼ١ف

0.22279- ِمجٛي
*
 0.06246 0.027 -0.4312 -0.0143 

0.63664 علاً  ع١ل
*
 0.07041 0.000 0.4016 0.8716 

0.87725 ِّزبى
*
 0.08281 0.000 0.6009 1.1536 

 علاً  ع١ل

1.39553- هاٍت
*
 0.10634 0.000 -1.7504 -1.0406 

0.78733- ٙؼ١ف
*
 0.07547 0.000 -1.0392 -0.5355 

0.85943- ِمجٛي
*
 0.07241 0.000 -1.1011 -0.6178 

0.63664- ع١ل
*
 0.07041 0.000 -0.8716 -0.4016 

 0.5428 0.0616- 0.218 0.09055 0.2401 ِّزبى

 ِّزبى

1.63614- هاٍت
*
 0.11492 0.000 -2.019 -1.2526 

1.02794- ٙؼ١ف
*
 0.08715 0.000 -1.3188 -0.7371 

1.10004- ِمجٛي
*
 0.08452 0.000 -1.3821 -0.818 

0.87725- ع١ل
*
 0.08281 0.000 -1.1536 -0.601 

 0.0616 0.5428- 0.218 0.09055 0.24061- علاً  لع١

 0.05* اخ الؼ الم وسط عند مس و  دللة 
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  :9م حؽ رقـ  
 

 عينة الدراسة مف  أفراد  ل فروؽ ف  إجابات  Scheffe : ن ائج اخ بار  43جدوؿ  
 ال حصيؿ الي م  ل طالب بياا لم غير الينؼ المدرس   المرح ة الثانوية حوؿ اليوامؿ ال    ؤدي إل  وقوع ط بة

 اٌّغبي
(I)   َِٜٛز

 اٌزؾ١ًٖ اٌؼٍّٟ 

(J)  َِٜٛز 

 اٌزؾ١ًٖ اٌؼٍّٟ  

 افزالف

 (I-J) اٌّزٍٜٛ 

 اٌقطأ

 اٌّؼ١بهٞ

 ل١ّخ

 اٌلالٌخ

 %95ِغبي اٌضمخ 

 أكٔٝ ل١ّخ أكٔٝ ل١ّخ

ِٓ اٌطبٌت رغبٖ 

 اٌّؼٍُ

 

 هاٍت

 0.91 0.02- 0.076 0.139 0.442 ٙؼ١ف

 0.76 0.15- 0.403 0.136 0.309 ِمجٛي

0.617 ع١ل
*
 0.135 0.001 0.17 1.07 

1.194 علاً  ع١ل
*
 0.143 0.000 0.72 1.67 

1.645 ِّزبى
*
 0.155 0.000 1.13 2.16 

 ٙؼ١ف

 0.02 0.91- 0.076 0.139 0.442- هاٍت

 0.17 0.44- 0.835 0.092 0.133- ِمجٛي

 0.47 0.12- 0.569 0.089 0.175 ع١ل

0.752 علاً  ع١ل
*
 0.102 0.000 0.41 1.09 

1.203 ِّزبى
*
 0.117 0.000 0.81 1.60 

 ِمجٛي

 0.15 0.76- 0.403 0.136 0.309- هاٍت

 0.44 0.17- 0.835 0.092 0.133 ٙؼ١ف

0.308 ع١ل
*
 0.084 0.021 0.03 0.59 

0.885 علاً  ع١ل
*
 0.098 0.000 0.56 1.21 

1.336 ِّزبى
*
 0.114 0.000 0.96 1.72 

 ع١ل

 0.17- 1.07- 0.001 0.135 0.617- هاٍت

 0.12 0.47- 0.569 0.089 0.175- ٙؼ١ف

0.308- ِمجٛي
*
 0.084 0.021 -0.59 -0.03 

0.577 علاً  ع١ل
*
 0.095 0.000 0.26 0.89 

1.028 ِّزبى
*
 0.112 0.000 0.66 1.40 

 علاً  ع١ل

1.194- هاٍت
*
 0.143 0.000 -1.67 -0.72 

0.752- ٙؼ١ف
*
 0.102 0.000 -1.09 -0.41 

0.885- ِمجٛي
*
 0.098 0.000 -1.21 -0.56 

0.577- ع١ل
*
 0.095 0.000 -0.89 -0.26 

0.451 ِّزبى
*
 0.122 0.019 0.04 0.86 

 ِّزبى

1.645- هاٍت
*
 0.155 0.000 -2.16 -1.13 

1.203- ٙؼ١ف
*
 0.117 0.000 -1.6 -0.81 

1.336- يِمجٛ
*
 0.114 0.000 -1.72 -0.96 

1.028- ع١ل
*
 0.112 0.000 -1.4 -0.66 

0.451- علاً  ع١ل
*
 0.122 0.019 -0.86 -0.04 

ث١ٓ اٌطٍجخ 

 أٔفَُٙ

 هاٍت

0.735 ٙؼ١ف
*
 0.125 0.000 0.32 1.15 

0.655 ِمجٛي
*
 0.123 0.000 0.25 1.06 

0.973 ع١ل
*
 0.121 0.000 0.57 1.38 

1.655 لاً ع ع١ل
*
 0.129 0.000 1.23 2.08 

1.838 ِّزبى
*
 0.139 0.000 1.37 2.30 

 ٙؼ١ف

0.735- هاٍت
*
 0.125 0.000 -1.15 -0.32 

 0.19 0.36- 0.966 0.082 0.081- ِمجٛي

 0.50 0.03- 0.116 0.080 0.238 ع١ل

0.920 علاً  ع١ل
*
 0.091 0.000 0.61 1.22 

1.102 ِّزبى
*
 0.106 0.000 0.75 1.45 

 ِمجٛي

655.- هاٍت
*
 0.123 0.000 -1.06 -0.25 

 0.36 0.19- 0.966 0.082 0.081 ٙؼ١ف

0.318 ع١ل
*
 0.076 0.004 0.07 0.57 

1.000 علاً  ع١ل
*
 0.088 0.000 0.71 1.29 

1.183 ِّزبى
*
 0.102 0.000 0.84 1.52 

0.973- هاٍت ع١ل
*
 0.121 0.000 -1.38 -0.57 
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 0.03 0.5- 0.116 0.080 0.238- ؼ١فٙ

0.318- ِمجٛي
*
 0.076 0.004 -0.57 -0.07 

0.682 علاً  ع١ل
*
 0.085 0.000 0.4 0.97 

0.864 ِّزبى
*
 0.100 0.000 0.53 1.20 

 علاً  ع١ل

1.655- هاٍت
*
 0.129 0.000 -2.08 -1.23 

0.92- ٙؼ١ف
*
 0.091 0.000 -1.22 -0.61 

1- ِمجٛي
*
 0.088 0.000 -1.29 -0.71 

0.682- ع١ل
*
 0.085 0.000 -0.97 -0.40 

 0.5 0.18- 0.735 0.110 0.183 ِّزبى

 ِّزبى

1.838- هاٍت
*
 0.139 0.000 -2.30 -1.37 

1.102- ٙؼ١ف
*
 0.106 0.000 -1.45 -0.75 

1.183- ِمجٛي
*
 0.102 0.000 -1.52 -0.84 

0.864- ع١ل
*
 0.100 0.000 -1.20 -0.53 

 0.18 0.55- 0.735 0.110 0.183- علاً  ع١ل

ِٓ اٌّلهً رغبٖ 

 اٌطبٌت

 هاٍت

0.646 ٙؼ١ف
*
 0.116 0.000 0.26 1.03 

0.583 ِمجٛي
*
 0.113 0.000 0.21 0.96 

0.862 ع١ل
*
 0.112 0.000 0.49 1.24 

1.451 علاً  ع١ل
*
 0.119 0.000 1.05 1.85 

1.637 ِّزبى
*
 0.129 0.000 1.21 2.07 

 ٙؼ١ف

0.646- هاٍت
*
 0.116 0.000 -1.03 -0.26 

 0.19 0.32- 0.984 0.076 0.063- ِمجٛي

 0.46 0.03- 0.127 0.074 0.217 ع١ل

0.805 علاً  ع١ل
*
 0.084 0.000 0.52 1.09 

0.992 ِّزبى
*
 0.098 0.000 0.67 1.32 

 ِمجٛي

-0.583- هاٍت
*
 0.113 0.000 -0.96 -0.21 

 0.32 0.19- 0.984 0.076 0.063 فٙؼ١

0.279 ع١ل
*
 0.070 0.007 0.05 0.51 

0.868 علاً  ع١ل
*
 0.081 0.000 0.60 1.14 

1.054 ِّزبى
*
 0.095 0.000 0.74 1.37 

 ع١ل

0.862- هاٍت
*
 0.112 0.000 -1.24 -0.49 

 0.03 0.46- 0.127 0.074 0.217- ٙؼ١ف

0.279- ِمجٛي
*
 0.070 0.007 -0.51 -0.05 

0.589 علاً  ع١ل
*
 0.079 0.000 0.33 0.85 

0.775 ِّزبى
*
 0.093 0.000 0.47 1.08 

 علاً  ع١ل

1.451- هاٍت
*
 0.119 0.000 -1.85 -1.05 

0.805- ٙؼ١ف
*
 0.084 0.000 -1.09 -0.52 

0.868- ِمجٛي
*
 0.081 0.000 -1.14 -0.60 

0.589- ع١ل
*
 0.079 0.000 -0.85 -0.33 

 0.52 0.15- 0.642 0.101 0.186 ِّزبى

 ِّزبى

1.637- هاٍت
*
 0.129 0.000 -2.07 -1.21 

0.992- ٙؼ١ف
*
 0.098 0.000 -1.32 -0.67 

1.054- ِمجٛي
*
 0.095 0.000 -1.37 -0.74 

0.775- ع١ل
*
 0.093 0.000 -1.08 -0.47 

 0.15 0.52- 0.642 0.101 0.186- علاً  ع١ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاٍت

0.649 ٙؼ١ف
*
 0.150 0.002 0.15 1.15 

0.664 ِمجٛي
*
 0.147 0.001 0.17 1.15 

0.820 ع١ل
*
 0.145 0.000 0.34 1.30 

1.612 علاً  ع١ل
*
 0.154 0.000 1.10 2.13 

1.656 ِّزبى
*
 0.167 0.000 1.10 2.21 

 ٙؼ١ف

0.649- هاٍت
*
 0.150 0.002 -1.15 -0.15 

 0.34 0.31- 1.000 0.099 0.015 ِمجٛي

 0.49 0.15- 0.670 0.096 0.171 ع١ل

0.963 علاً  ع١ل
*
 0.109 0.000 0.60 1.33 
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 ػٍٝ اٌّّزٍىبد

1.007 ِّزبى
*
 0.126 0.000 0.59 1.43 

 ِمجٛي

0.664- هاٍت
*
 0.147 0.001 -1.15 -0.17 

 0.31 0.34- 1.000 0.099 0.015- ٙؼ١ف

 0.46 0.15- 0.707 0.090 0.156 ع١ل

0.948 علاً  ع١ل
*
 0.105 0.000 0.60 1.30 

0.992 ِّزبى
*
 0.122 0.000 0.58 1.40 

 ع١ل

0.82- هاٍت
*
 0.145 0.000 -1.3 -0.34 

 0.15 0.49- 0.670 0.096 0.171- ٙؼ١ف

 0.15 0.46- 0.707 0.090 0.156- ِمجٛي

0.792 علاً  ع١ل
*
 0.102 0.000 0.45 1.13 

0.836 ِّزبى
*
 0.120 0.000 0.44 1.24 

 علاً  ع١ل

1.612- هاٍت
*
 0.154 0.000 -2.13 -1.1 

0.963- ٙؼ١ف
*
 0.109 0.000 -1.33 -0.6 

0.948- ِمجٛي
*
 0.105 0.000 -1.30 -0.6 

0.792- ع١ل
*
 0.102 0.000 -1.13 -0.45 

 0.48 0.39- 1.000 0.131 0.044 ِّزبى

 ِّزبى

1.656- هاٍت
*
 0.167 0.000 -2.21 -1.1 

1.007- ٙؼ١ف
*
 0.126 0.000 -1.43 -0.59 

0.992- ِمجٛي
*
 0.122 0.000 -1.40 -0.58 

0.836- ع١ل
*
 0.120 0.000 -1.24 -0.44 

 0.39 0.48- 1.000 0.131 0.044- علاً  ع١ل

 اٌّغبالد وىً

 هاٍت

0.724 ٙؼ١ف
*
 0.104 0.000 0.38 1.07 

0.597 ِمجٛي
*
 0.101 0.000 0.26 0.94 

0.956 ع١ل
*
 0.100 0.000 0.62 1.29 

1.584 علاً  ع١ل
*
 0.107 0.000 1.23 1.94 

1.770 ِّزبى
*
 0.115 0.000 1.39 2.15 

 ٙؼ١ف

0.724- هاٍت
*
 0.104 0.000 -1.07 -0.38 

 0.10 0.35- 0.628 0.068 0.127- ِمجٛي

0.232 ع١ل
*
 0.066 0.032 0.01 0.45 

0.860 علاً  ع١ل
*
 0.076 0.000 0.61 1.11 

1.046 ِّزبى
*
 0.087 0.000 0.76 1.34 

 ِمجٛي

0.597- هاٍت
*
 0.101 0.000 -0.94 -0.26 

 0.35 0.10- 0.628 0.068 0.127 ٙؼ١ف

 0.57 0.15 0.000 0.063  ع١ل

0.987 علاً  ع١ل
*
 0.073 0.000 0.74 1.23 

1.173 ِّزبى
*
 0.085 0.000 0.89 1.46 

 ع١ل

0.956- هاٍت
*
 0.100 0.000 -1.29 -0.62 

0.232- ٙؼ١ف
*
 0.066 0.032 -0.45 -0.01 

0.359- ِمجٛي
*
 0.063 0.000 -0.57 -0.15 

0.628 علاً  ع١ل
*
 0.071 0.000 0.39 0.86 

0.814 ِّزبى
*
 0.083 0.000 0.54 1.09 

 علاً  ع١ل

1.584- هاٍت
*
 0.107 0.000 -1.94 -1.23 

0.860- ٙؼ١ف
*
 0.076 0.000 -1.11 -0.61 

0.987- ِمجٛي
*
 0.073 0.000 -1.23 -0.74 

0.628- ع١ل
*
 0.071 0.000 -0.86 -0.39 

 0.49 0.12- 0.517 0.091 0.187 ِّزبى

 ِّزبى

1.77- هاٍت
*
 0.115 0.000 -2.15 -1.39 

1.046- ٙؼ١ف
*
 0.087 0.000 -1.34 -0.76 

1.173- مجٛيِ
*
 0.085 0.000 -1.46 -0.89 

0.814- ع١ل
*
 0.083 0.000 -1.09 -0.54 

 0.12 0.49- 0.517 0.091 0.187- علاً  ع١ل

 0.05* اخ الؼ الم وسط عند مس و  دللة 
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The Research Proposals 
It is necessary to develop educational multi-pronged strategy to address the 

phenomenon of the school violence aimed to build a non-violent environment at 

schools through: 

1. The development of the educational curriculum and attention to the 

preparation of teachers and administrators, so that they have the 

efficiency, effectiveness and the ability to cope with the current situation 

of young people, and transform the classroom and the school environment 

to a comfortable and safe one that encourages in giving, rather than the 

repellent environment which causes suppression that generates violence. 

2. The increase of the communication between the school and the local 

community through the councils of the parents, and holding seminars and 

workshops to educate parents on how to coexist with the surrounding 

circumstances and try to overcome the difficulties faced by the Syrian 

families, so that the effects of suppression and suffering are not shown in 

the behavior of the children. 

3. The activation of the educational, psychological and social counseling at 

schools and educating students that the coexistence and the proper 

understanding, with the environment, are necessary in order to reach the 

goal, rather than practicing of violent behavior that leads to another 

tougher violence and the need to respect the laws and systems, and follow 

them because it is the way to ensure a decent living. And disobeying those 

laws lead to chaos and loss of rights, and that not everything hoped is 

likely to be done or should be done in any way. 

4. Paying attention to what is provided for children through visual, audio and 

readable media, and the carful treatment with media that grow 

continuously, and broadcast everything attractive to young people and 

with various images and as far as possible. This measure will only be 

done of the intervention of the authorities in the Syrian Arab Republic. 
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every field of violence, and at the level of the fields as a whole, and 

among the academic achievement of the student in Damascus and 

Lattakia. 

7. There are statistically significant differences at the level of the 

significance (0.05) in the level of the spread of the school violence 

according to the answers of the research  sample of the students, due to the 

following variables( the governorate, the student sex, the sort of school, 

the scientific specialization of the student, the scientific achievement of 

the student). 

8. There are statistically significant differences at the level of the 

significance (0.05) in the reasons that lead to the school violence 

according to the answers of the research sample of the students, due to the 

following variables (the governorate, the student sex, the sort of school, 

the scientific achievement of the student). 

9. There are no statistically significant differences at the level of the 

significance (0.05) in the reasons that lead to the school violence 

according to the answers of the research sample of the students, due to the 

variable of the scientific specialization of the student. 

10. There are statistically significant differences at the level of 

significance (0.05) in the level of the spread of school violence according 

to the answers of the research sample of the teachers, due to the variables 

(the governorate, the teacher sex, the teaching experience). 

11. There are no statistically significant differences at the level of 

significance (0.05) in the level of spread of school violence according to 

the answers of the research sample of teachers, due to the variables (the 

sort of school, the scientific and educational qualification of the teacher). 

12. There are statistically significant differences at the level of (0.05) in 

the factors leading to the school violence according to the answers of the 

research sample of the teachers, due to the variables ( the governorate, the 

teacher sex, teaching experience). 

13. There are no statistically significant differences at the level of 

significance (0.05) in the factors leading to the school violence according 

to the answers of the research sample of the teachers, due to the variables 

(the sort of school, the scientific and educational qualification. 
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Important Results 
1. The spread of the patterns of school violence moderately among the 

second secondary students from the viewpoint of the students and teachers, 

as the percentage of spreading the school violence from the viewpoint of 

students is (57.94%), and the (violence against property) was at the 

forefront of these patterns, as the percentage of spreading was (67.8%), 

whereas the percentage of spreading of the school violence from the 

viewpoint of the teachers was (54.62%), and the (verbal violence) was at 

the forefront of its patterns, as the percentage of its spread was (60.12%). 

2. The students are the main reason to the spread of the phenomenon of 

violence, as the highest percentage recorded by the students about the 

people responsible permanently for school violence is (44.3%), followed 

by the mentor by (34.6%), while the employee came in the third place by 

(31.3%), then the teacher in the fourth place by (26.45%), followed by 

people from outside the school by (14.8%), then the director in the final 

place by (13.3%). 

3. The multiplicity of the reasons leading to the school violence among the 

secondary school students and their spread moderately from the viewpoint 

of the students as the percentage of the spread reached to (62.95%). And 

the reasons of the violence against the property come at the forefront of the 

reasons of the school violence by (66.7%), followed by the reasons of the 

teacher violence against the student in the second place by (65.85%), then 

the reasons of the violence among the students in the third place by 

(63.91%). And the reasons of the student violence against the teacher are 

(55.97%). 

4. The multiplicity f the factors leading to the school violence among the 

secondary school teachers and their spread moderately from the point of 

view of the secondary school teachers as the percentage of the spread 

reached to (72.97%). Media was at the forefront of the factors of school 

violence , as the percentage reached to (81.26%), followed by the friends 

group in the second place by (77%), then the family factors in the third 

place by (75.38%), followed by the subjective factors in the fourth place 

by (72.16%) and the school factors was in the last place by (62.58%). 

5. The comrades are the first ones whom the students resort to when 

exposing to the school violence, as the highest percentage that is recorded, 

by the students about the people whom they resort to when they are of 

school violence permanently, is (71.6%), followed by the teacher by 

(44.2%), while the family came in the third place by (40.4%), and the 

director in the fourth place by (37.5%), followed by nobody by (25.5%), 

then the (police) in the last place by (9.8%). 
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6. There is a correlation statistically significant at the level of the 

significance (0.05) among the answers of the secondary school students 

about the phenomenon of spread of school violence at their schools at 

Limits of the Research 
The research is limited to second secondary students (second secondary grade) 

and their teachers at the public secondary schools in Damascus and Lattakia, 

during the second semester of the academic year 2011/2012. 
 

Research Methodology 
The researcher has used the descriptive analytical approach by collecting the 

statistical data about the school violence, describing the determination of the 

opinions of the secondary school students and their teachers about the level of 

spread of this phenomenon, and the factors and reasons leading to its outbreak, 

and determining of the secondary school students to get to the final results of the 

research, and analyzing and interpreting them. 

Research Tools 

They consist of: 

 The school records. It has been relied on the school records to write down 

the achievement level of the students, so it has been returned to the school 

record depending on the review number for each student to write down the 

degree of the achievement of the second semester, and the information 

about the achievement degree has been written down depending on the 

school record. 

 A questionnaire for the teachers working at those schools and its purpose. 
 

Research Community and his Sample 
The original community of the study consists of the secondary school students at 

the public schools in Damascus and Lattakia (second secondary grade) totaling 

(52944) in Damascus and (15103) in Lattakia, and it also consists of the teachers 

directing the leading process at this stage, totaling (4372) teachers in Damascus 

and (2376) in Lattakia. 

A stratified random sample was withdrawn, of students and teachers, 

representing the original community by (10%) of secondary school students and 

by (35%) of secondary school teachers in both governorates. The number of the 

members of the final sample is in total (656) students and (252) teachers. 
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who are responsible for the spread of the phenomenon of school violence and 

standing at the reasons and factors that lead to the spread of this phenomenon 

and showing the differences in the answers of the members of two study samples 

(students, teachers) according to the studied changes. 
 

Research Questions 
1. What are the prevailing patterns of the school violence and the level of 

their spread of the secondary school students in Damascus and Lattakia 

from the point of view of teachers and students? 

2. What are the reasons and factors leading to the spread of the school 

violence of the secondary school students in Damascus and Lattakia from 

the point of view of teachers and students? 

3. Who is responsible for the spread of the phenomenon of school violence 

from the perspective of the secondary school students in Damascus and 

Lattakia? 

4. Who are the people whom students resorted to when exposure to violence? 

5. Is there a correlation between the answers of the secondary school students 

about the phenomenon of the spread of violence at their schools and the 

academic achievement in Damascus and Lattakia? 

6. Are there differences in the level of school violence spread in Damascus 

and Lattakia according to the answers of the study sample of the 

secondary school students, that are related to the following variables (the 

governorate, the student sex, the sort of the school, the competence of the 

student)? 

7. Are there differences in the level of school violence spread in Damascus 

and Lattakia according to the answers of the study sample of the 

secondary school teachers that are related to the following variables (the 

governorate, the teacher sex, the sort of the school, the scientific and 

educational qualification of the teacher, teaching experience)? 

8. Are there differences in the reasons leading to the spread of school 

violence in Damascus and Lattakia according to the answers of the sample 

study of the secondary school students that are related to the following 

variables (the governorate, the student sex, the sort of the school, the 

competence of student)? 

9. Are there differences in the factors leading to the phenomenon of the 

school violence in Damascus and Lattakia according to the answers of the 

study sample of the secondary school teachers that are related to the 

following variables (the governorate, the teacher sex, the sort of the 

school, the scientific and educational qualification of the teacher, teaching 

experience)? 

 

 

 

 



 
233 

 

Abstract 
The Relationship Between School Violence 

and The school Achievement in a specimen of High School Students 
 

The researcher has discussed the problem of school violence in terms of the 

types of school violence and the factors leading to its outbreak from the 

perspective of secondary  school students and their teachers in both Damascus 

and Lattakia, in addition to finding out the impact of school violence on the level 

of academic achievement of students. 

Research Problem 
The research problem deals with a subject of social life in the community, 

focusing on the patterns of school violence and the causes and factors leading to 

its outbreak, and its relationship with academic achievement among secondary 

school students in Damascus and Lattakia, noting that the levels of violence at 

schools, especially among the students, have increased recently. Therefore, the 

research problem is determined in the following question: What is the 

relationship of school violence to the academic achievement among the 

secondary school students in both Damascus and Lattakia. 
 

Importance of Research 
 

* theoretical Importance 
The research gets its importance from the importance of the age group, that it 

addresses, which is the secondary stage, and from the importance of researching 

the phenomenon of school violence because it represents one of the complicated 

controversial issues that still need to study, especially with regard to school 

violence and its relation to the academic achievement of secondary school 

students in the Syrian Arab Republic, and through the recognition of the concept 

of school violence, and manifestations, and the factors leading to the practice of 

violent behavior at secondary schools in Damascus and Lattakia. 

* practical Importance 
It is hoped that the results of the research would benefit those who are in charge 

of the education matters of teachers, managers and mentors, besides the directors 

at the Ministry of Education to find out the reasons and factors leading to the 

violence in its various forms, and try to discuss it, limit its spread and present 

educational alternatives in dealing with the students. 

Purpose of the Research 
The research aims to recognize the relation of the school violence to the 

academic achievement of the secondary school students in Damascus and 

Lattakia. It also aims to find out the prevailing types of school violence 

from the perspective of secondary school students and their teachers, and 

showing those: 
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