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 مٌاجه ؤبهواغ اًححر: اًفعي اًثاين

 ُذا اًححر ؾحازت ؾن ذزاسة وظفِة حمتزي تخِاانث اإلتالػ املخوفرت ؿىل موضوغ 

اًححر اًوظفي ُو اًححر اذلي ٌسـى ٕاىل مـرفة حي املضالك اًلامئة تياًء ؿىل .اًححر

. اًحَاانث ، ذلا فِو ًلدم ٔبًًضا اًحَاانث واًخحََالث واًخفسرياث

وفلًا توذكامان و تَلكّي ، فٕان ذزاسة احلاةل .  ُذا اًيوغ من اًححر ُو ذزاسة حاةل

. يه حفط مفعي إلؿداذ واحد ٔبو موضوغ واحد ٔبو ختٍزن مسدٌد واحد ٔبو حدج مـّي

. اًـَيةساكن و الاًفعي اًثاًر

 اجملمتؽ ُو اًاكئن تبمٔكهل اذلي سُمت ذزاس خَ تُامن حىون اًـَية حزًءا مـَيًا من اًاكئن 

يف ُذٍ ادلزاسة ، ٍىون مجَؽ اًساكن (2006سوًُسدِوابسويك ).تبمٔكهل اذلي سُمت حفعَ

ة   نيدازى ، يف حّي ٔبن اًـَية يه ظالة اًعف ألوىلمضازنّي واًعالة فِاملدزسة اًثاهًو

: اًثامن ، ابإلضافة ٕاىل اًعالة اذلٍن مه املوضوؿاث يف ُذٍ ادلزاسة مه

ةزمدي .1   هَيدازيألوىل املدزسة اًثاهًو

ة  .2   هَيدازيألوىلاملـمل ثدٌزس اٌَلة اًـرتَة املدزسة اًثاهًو

ة  .3   هَيدازيألوىلظالة اًعف اًثامن املدزسة اًثاهًو

سخة ٔبخذ املدٍر ُو ٕاضافة مـَوماث ؾن املؤسسة ، تُامن ًلوم املـمل تخدٌزس اٌَلة  

مت ٔبخذ اًعالة ٔلّنم مه .اًـرتَة مكس خجَة ٔلن املـمل ُو موضوغ معََة اًخـَمي واًخـمل ًو

. ألظراف املضازنة مدارشت يف معََة اًخـمل ؤبًًضا من اًعالة سُمت مـرفة هخاجئ ثعحَق اًعًرلة
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 ظًرلة مجؽ اًحَاانث:اًفعي اًراتؽ

.  واًخوزَق اخذحازًمت مجؽ اًحَاانث ابس خخدام ظًرلة املالحؼة وامللاتالث 

 املالحؼة. بٔ 

املالحؼة يه ٔبذات دلؽ اًحَاانث ثمت ؾن ظًرق املراكدة واًدسجَي املهنجي ًٔلؾراط  

ا ٌَواكؽ ، واحلعول .اًيت متت ذزاس هتا ة اًحَاانث اًيت ال ميىن ٕاىاكُز هتدف ُذٍ اًعًرلة ٕاىل ثلًو

ؿىل هَفِة ٕاحراء معََة اًخدٌزس واًخـمل ابٌَلة اًـرتَة يف اًفعول ادلزاس َة واحلعول ؿىل 

 .تَاانث ؾن املدزسة ماذايً 

 ملاتةل. ة

امللاتةل يه معََة ٔبس ئةل ؤبحوتة يف اًححر جتري صفواي حِر ٌس متؽ خشعان ٔبو ٔبنرث  

 (2009هويل انزتوهو ).وهجا ًوخَ مدارشت ٕاىل املـَوماث ٔبو املـَوماث

ة    ألويلٌس خخدم املؤًف امللاتالث ٌَحعول ؿىل تَاانث ؿامة من املدزسة اًثاهًو

نيدازى واملضالك املخـَلة تخـمل اٌَلة اًـرتَة 

   اخذحاز.ح

 من ؿدذ ٔبو ؿَىضخط ظرهحا ًمت اًيت ألس ئةل من ؿدذ ؾن ؾحازت  الاخذحاز

. فَِ اًيفس َة اجلواهة تـغ ىخعوز مس خو ٔبو حاةل ؾن ٌَىضف ألصخاض

ة، الاخذحازاث من اًيوغ ُذا اًحاحر  اس خخدم  هخاجئ ًخحدًد ادلزاسة ُذٍ يف اًضفًو

 (156:2010هوانهدز ).اًـرتَة ابٌَلة اًلراءت ٕاثلان جمال يف خاظة اًعالة، دلى اًلراءت همازاث
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 ثوزَق.ذ

وفلًا اٍزىوهخو ، ثححر ذزاساث اًخوزَق ؾن تَاانث حول ألص َاء ٔبو املخلرياث يف  

ًمت اس خخدام (2002. اٍزىوهخو ش).صلك مالحؼاث وهعوض وحصف وجمالث وما ٕاىل رزل

ُذٍ اًعًرلة ٌَحعول ؿىل تَاانث حول اًَِلك اًخيؼميي ، وػروف اًعالة ، وػروف املـمل 

واملرافق واًحًِة اًخحخَة املخاحة يف املدزسة ؤبًًضا إلضافة ٔبو اس خىٌلل اًحَاانث اًيت ًُست يف 

 .امللاتالث واملالحؼاث

 ثلٌَة حتََي اًحَاانث:اًفعي اخلامس

ا مؽ اس خلراز   ثلٌَة حتََي اًحَاانث املس خخدمة يف ُذا اًححر يه ثلٌَة ًمت ٕاحراُؤ

مل ًلم اًحاحر ابًـالح ، تي حرهت اًؼروف ثضلك ظحَـي ، .ظحَـي ٔبو ػروف ظحَـَة

 (2010سوقَاهو  ).فراكة اًحاحر ومجؽ اًحَاانث من هخاجئ املالحؼاث وامللاتالث واًخوزَق

وجرمن ، اٌرلٍن خاذال تبٔن   حتََي اًحَاانث اذلي كام تَ اًحاحثون وفلًا ملََُس ُو

اًًضاظ يف حتََي اًحَاانث اًيوؾَة مت ثيفِذٍ ثضلك مىثف واس متر حىت الانامتل ، حبَر 

ألوضعة يف حتََي اًحَاانث ، ويه ثلََي اًحَاانث ، وؾرط اًحَاانث ، .اكهت اًحَاانث مض حـة

 .اًخحلق/ والاس خًذاح 

 (احلد من اًحَاانث) احلد من اًحَاانث  .1

ًمت ثلََي اًحَاانث ًرتنزي اًحَاانث ؿىل ٔبص َاء هممة من اًـدًد من اًحَاانث اًيت 

مت احلعول ؿَهيا من اًحَاانث من املالحؼاث وامللاتالث واملالحؼاث املَداهَة كري 

هتدف ُذٍ اخلعوت ٕاىل ثلدمي ظوزت ٔبوحض وجسَِي معََة مجؽ املًزد من اًحَاانث .امليلوصة

 .ؿىل اًحاحثّي
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 (ؾرط اًحَاانث)ؾرط اًحَاانث  .2

تـد ثلََي اًحَاانث ، ال حُريض اًحَاانث اًيت مت احلعول ؿَهيا ، ٔبي من خالل 

ميىن ثلَري .ثلدمي ٍلوؿة من اًحَاانث واملـَوماث اًيت مت حرثُهبا وجسمح ابس خخالض هدِجة

 .ؾرط اًحَاانث يف صلك فلرت ويف صلك خدول

 اخلامتة  اًخحلق/ اس خخالض اًيخاجئ .3

ًـمتد ٕاحراء الاس خًذاح ؿىل تَاانث املـَوماث املرثحة يف صلك مٌلوص يف ؾرط 

من خالل ُذٍ املـَوماث ، ميىن ٌَحاحثّي زؤًة وحتدًد الاس خًذاخاث اًعحَحة .اًحَاانث

. حول موضوغ اًححر ٔلن اس خخالض اًيخاجئ ُو وضاظ ًوظف موضوغ اًححر تبمٔكهل

ذلزل،يف حتََي اًحَاانث ٔبزياء ثواخدُا يف املَدان، هفذ اًحاحر ؿدت 

يف ُذٍ املرحةل ًلوم اًحاحر تفحط اًحَاانث اًيت مت .مراحي،ويه ألوىل ًخلََي اًحَاانث

تـد .اخرت ألص َاء املِمة وجتاُي ألص َاء كري املعَوتة يف اًححر.احلعول ؿَهيا من هخاجئ امللاتةل

ًمت حرثُة اًحَاانث ثضلك .ثلََي اًحَاانث ، ًمت ثلدمي اًحَاانث اخملخازت يف صلك هط رسذي

تـد ٕاحراء لك ُذٍ اًـمََاث ، اس خًذج . مهنجي حبَر ٌسِي فِمِا يف وظف تَاانث اًححر

 .ًمت اس خخالض اًيخاجئ من خالل اًيؼر يف لك معََة موحوذت. اًحاحثون اًحَاانث
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 معداكِة سوحِوهو، ٌضمالخذحاز حصة اًحَاانث يف اًححر اًيوؾي اخذحاز حبسة

مت ٕاحراء .اًحَاانث، واخذحاز كاتََة هلي اًحَاانث، واخذحاز كاتََة اًلراءت الخذحاز حصة اًحَاانث

اًخثََر ُو ثلٌَة ًعحة اًحَاانث جس خخدم صُئًا . اخذحاز معداكِة اًحَاانث ؾن ظًرق اًخثََر

 (2010مَِوٍن ل ح ).بٓخر كري اًحَاانث ٌَخحلق مهنا ٔبو ٌَملازهة مـِا

 :يف ُذٍ ادلزاسة ، سُس خخدم اًحاحثون اًخثََر ، ويه

 ثثََر املعاذز .1

ًمت ثثََر املعاذز الخذحاز معداكِة اًحَاانث ؾن ظًرق اًخحلق من اًحَاانث 

اكهت املعاذز املس خخدمة يف ُذا اًححر .اًيت مت احلعول ؿَهيا من خالل ؿدت معاذز

ة احلىومِة واحد  مثَثة يه املدٍر ومـمل اٌَلة اًـرتَة وظالة املدزسة اًثاهًو

 ظالة مكعدز ٌَمـَوماث 10ٔبخذث اًحاحثة ؾَية من .1029نيدازايًحاًف ٍلوؾِم 

 .املخـَلة ابًلدزت ؿىل اًلراءت يف ثـمل اٌَلة اًـرتَة

 ثلٌَة اًخثََر .2

ثثََر ًمت ثيفِذ ثلٌَاث مجؽ اًحَاانث الخذحاز معداكِة اًحَاانث من خالل 

يف ُذٍ ادلزاسة ، اس خخدم اًحاحثون .حفط اًحَاانث ٕاىل هفس املعدز تخلٌَاث خمخَفة

 .ثلٌَاث امللاتةل واملالحؼة واًخوزَق يف معدز تيفس تَاانث املضلكة

 

 

 

 

اًحاة اًراتؽ 


