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الصررعابينررلقيالاررلمياية و بلررايقينررلقيالاررلميال ديلولررايلرر  يورر لع ييييييي
 و اعسيال عللمياألس سييقالث دق يالحكقولايفييو لداي وشق

 
 *ممتاز الشايب.د

يالولخص
ةاةة لةدم مةد ر  تهدف هذه الدراسة إلى معرفة درجةة الرةراب بةال ال ةاج ااجيةاواةة مال ةاج الي  ا

خالل اإلجابةة وةل األسة لة  مذلك مل: مدارس اليعلاج األساسي مالثانو  الحكوماة في مد  ة دمشق 
 :اآلتاة
ما درجة الرراب بةال ال ةاج ااجيةاواةة مال ةاج الي  اةاةة لةدم مةد ر  مةدارس اليعلةاج األساسةي  -

 ؟مالثانو  الحكوماة في مد  ة دمشق مل مجهة ن ر الةد ر ل أنفسهج
فةةةةي درجةةةةة الرةةةةراب بةةةةال ال ةةةةاج ( α≤.0.0)هةةةةج توجةةةةد فةةةةرمي دالةةةةة إىرةةةةا اا  و ةةةةد مسةةةةيوم  -

اةةة فةةي مد  ةةةة ااجيةاواةةة مال ةةاج الي  اةاةةة لةةدم مةةد ر  مةةدارس اليعلةةاج األساسةةي مالثةةانو  الحكوم
 الج س، منوب الةدرسة، مالخبرة ؟: دمشق تعزم إلى كج مل

رة فةةي مةةدارس مد  ةةة دمشةةق لليعلةةاج األساسةةي مةةد را  ممةةد ( 8.1)تكونةةع وا ةةة الدراسةةة مةةل   -
ملجةع معلومات الدراسة قام الباىةث بب ةاا اسةيباال للكشة  وةل درجةة الرةراب ، مالثانو  الحكوماة

بال ال اج ااجيةاواة مال اج الي  اةاةة لةدم مةد ر  مةدارس اليعلةاج األساسةي مالثةانو  الحكوماةة فةي 
 .  ق مل صدقها مثباتهاف رة متج اليح( .0)مد  ة دمشق مقد تضة ع 

 :وصلع الدراسة إلى ال يا ج اآلتاةمقد ت
توجد فرمي دالة إىرا اا  في درجة الرراب بال ال اج ااجيةاواة مال ةاج الي  اةاةة لةدم مةد ر   -

مدارس اليعلاج األساسي مالثانو  الحكوماةة فةي مد  ةة دمشةق تعةزم إلةى ميساةر جة س الةةد ر لرةال  
 .اإلناث
ي دالةةة إىرةةا اا  فةةي درجةةة الرةةراب بةةال ال ةةاج ااجيةاواةةة مال ةةاج الي  اةاةةة لةةدم ا توجةةد فةةرم  -

مةةةد ر  مةةةدارس اليعلةةةاج األساسةةةي مالثةةةانو  الحكوماةةةة فةةةي مد  ةةةة دمشةةةق تعةةةزم إلةةةى ميساةةةر الةرىلةةةة 
 .الدراساة مميسار الةؤهج العلةي مميسار ج س الطالب

ااجيةاواة مال ةاج الي  اةاةة لةدم مةد ر  توجد فرمي دالة إىرا اا  في درجة الرراب بال ال اج  -
مدارس اليعلةاج األساسةي مالثةانو  الحكوماةة فةي مد  ةة دمشةق تعةزم إلةى ميساةر الخبةرة اإلدار ةة لةدم 

 .س وات 0مد ر الةدرسة لرال  الخبرة دمل 

 
 .كلية الرتبية، جامعة دمشق، سورية* 
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 :مقدمة -1
االجتما يةةة وال ةةي  التيةيميةةة ويف ارةةا ا اظداي الةةو ي    إن حماولةة الووةةول  لةةر  ةةاراع ال ةةاام بةة  ال ةةي 

ملةةةة ياد املةةةة ارا، ةعةةةة  حماولةةةةة للةةةة ،وال ا فةةةةلب رةةةة ا املو ةةةةوم، ال  ةةةة ل دراسةةةةة  ةةةةاراع ة ليةةةةب ال ةةةةي  
االجتما ية  لر ال ي  التيةيمية، ولكن للبحث ا رة   الةةاراع الةت ةتميفةو ا وجةود  يانيةة مةن ال ةي ، رة  

ت ةشةةةةمو ر بةةةةاا يفمةةةااد ااتمةةةة  وألا ةةةة ال اابةةةةة واظفةةةة واي وألا ةةةة امل ةةةةلحة، وال ةةةةي  ال ةةةي  االجتما يةةةةة الةةة
التيةيمية الت حتكمها ووان  ويفنةمة مؤسسية، والتعارض املوجود ب  ر   ال ي  الة د يةؤ ا ا سةلود مة يا 

يةةة الةةت ميهةةا ةعكةة  امل رسةةة ويفدانةةل والت امةةل ظةةو امليةمةةة، ويةةؤدد ا اليهايةةة إمةةا إج ة ليةةب ال ةةي  االجتما 
م ةا  خص ةية و انليةة، اظمةا الة د يةؤ ا سةلبامل  لةر امليةمةاا وويمهةا، والةت حة ل إج امل ةلحة العامةةة، 

كمةةا يفن لل ةةاام بةة  ال ةةي  االجتما يةةة . وإمةةا إج ة ليةةب ال ةةي  التيةيميةةة وبالتةةال ااةة  مةةن ال سةةاد ا دارد
ةةة أ يفداي العمةةو، : لكيفةةم مةةن املصةةاتا املصتل ةةة ميهةةااوال ةةي  التيةيميةةة لةة   مةة يا امل رسةةة بشةةكو ،ةةا  

 .واخن اض ا نتاجية،  و هور التسيب الو ي  ، واحملسوبية
وكةةون مةة يا امل رسةةة يعمةةو مةة   مو ةةة كبةةمع مةةن يفمةةااد وألا ةةاا ةتعةةايد مةة  ،ل يةةاا   اميةةة متعةة دع، 

امل بةة  ويمةةل ووةةي  مةةن ذولةةل، ورةة ا ووةةي  متمةةاي ع، وارتمامةةاا متيو ةةة، ملنةةل مةةن الدبيعةة  يفن ةولةة  ل يةةل فةةاا 
 .ب ور  يؤ ا ا اظداي

واظداي الةةو ي   بشةةكو  ةةار يتةة  ا بعةة د مةةن العوامةةو، بعظةةها يسةةتدي  املو ةةم يفن يةةتحك  ميهةةا، بييمةةا 
 :خياج اآل،ا  ن ر   السيداع، ورياد  ال ة  وامو مهمة ا ر ا اااال ور  

 .اا ووي  واجتاراا ودوام  ظو  مللاملو م وما ميتلكل من معامة ومهاراا وارتمام -
 .الو ي ة وما ةت م بل من متدلباا وفعوباا وحت ياا وما ة  مل من ما  للرتوية -
املووةةم ومةةا ةت ةةةم بةةل البيمةةةة التيةيميةةة ميفةةةو ميةةار العمةةو وا خةةةاال وومةةاع املةةةوارد واظنةمةةة ا داريةةةة  -

 (.Fimian, 1994, p223)واهليكو التيةيم  
إج العوامو الساب ة ملنةل يالذةأ يفن يفد ةعةارض بة  رة   العوامةو لة   مة يا امل رسةة  ومن ،الال اليةا

وةةة  يةةةؤدد إج ة يةةةم ا مسةةةتو  اظداي الةةةو ي   ل يةةةل، ماملةةة يا الةةة د ل يةةةل الةةة ام  ل  ةةةاز، وميتلةةة  املعامةةةة 
ميتلكهةا، الة د ال ةادمل ا  ملةل مةن املة يا واملهارع الالزمة ذتمامل سيكون يفو ر  لر مواجهة الظ وط الةت ة

 .مما ييعك  إجيابيامل  لر يفدانل الو ي  
 :مشكلة الدراسة -2

 :ميكن فيا ة مشكلة البحث ا ا جابة  ن السؤاال اآليت
اليفةانود ما تبيعة ال اام ب  ال ي  االجتما يةة وال ةي  التيةيميةة لة   مة ياد مة ارا التعلةي  اظساسة  و 

 ؟ااكومية  ا م يية دمشق
 :اسةأهةاة الدر  -3

 :ةيب  يفمهية ر   ال راسة من الي اط اآلةية 
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يؤمو يفن ةسا   نتانج ر   ال راسة املة ياين ا معامةة مسةتوياا ال ةاام بة  ال ةي  االجتما يةة  -3-8
 .وال ي  التيةيمية،  والعمو  لر اةبام مهاراا التعامو الياجعة ا جتيبل يفو التص يم ميل

اظداي لةة يه ،  والعمةةو  لةةر رمةة  رةة ا املسةةتو  مةةن يفهنةةا مةة ر املةة ياين ا التعةةال إج مسةةتو   -3-0
 .يفجو مواكبة التدوراا والع ا

ةعةةةة  رةةةة   ال راسةةةةة إسةةةةهامامل متوا ةةةةعامل ا د ةةةة  التوجهةةةةاا والسياسةةةةاا الااميةةةةة إج ةدةةةةويا يفداي  -3-3
ال يةةاداا ا داريةةة الرتبويةةة، مةةن ،ةةالال ةةةومم املعلومةةاا الظةةاورية والالزمةةة  ةةن يفذةة  املعووةةاا والعوامةةو الةةت 

 .عرتض سم العمو ا دارد السلي  واملتميفلة ا ال اام ب  ال ي  االجتما ية وال ي  التيةيميةة
الوفةةوال إج  مو ةةة مةةن التوفةةياا وامل رتذةةاا الةةت ةسةةا   ا ةةة  ي  ادوانةةب ا جيابيةةة وحتةة   -3-4

 . من ادوانب السلبية ا ا دارع امل رسية
 :أهداف الدراسة -4

مة درجة ال اام ب  ال ةي  االجتما يةة وال ةي  التيةيميةة لة   مة ياد مة ارا ةسعر ر   ال راسة إج معا 
 :وذل  من ،الال ا جابة  ن اظسملة اآلةية: واليفانود ااكومية ا م يية دمشقالتعلي  اظساس  

ما درجة ال اام ب  ال ةي  االجتما يةة وال ةي  التيةيميةة لة   مة ياد مة ارا التعلةي  اظساسة   -4-8
 ؟ياين يفن سه ومية ا م يية دمشق من وجهة نةا امل واليفانود ااك

رةةو ةوجةة  مةةاو  دالةةة إذ ةةانيامل ا درجةةة ال ةةاام بةة  ال ةةي  االجتما يةةة وال ةةي  التيةيميةةة لةة    -4-0
 ادةةي ، وماذلةةة: يةةة ا م ييةةة دمشةةق ةعةة   إج كةةو مةةنمةة ياد مةة ارا التعلةةي  اظساسةة  واليفةةانود ااكوم

 ؤرو العلم ؟امل، التعلي  ونوم امل رسة،  واخلربع
 :فرضيات الدراسة -5
ال ةوجةة  مةةةاو  دالةةةة إذ ةةةانيامل ا درجةةةة ال ةةةاام بةة  ال ةةةي  االجتما يةةةة وال ةةةي  التيةيميةةةة لةةة    -0-8

 .م ياد م ارا التعلي  اظساس  واليفانود ااكومية ا م يية دمشق ةع   إج مت م جي  امل يا
  ال ةةةي  االجتما يةةةة وال ةةةي  التيةيميةةةة لةةة   ال ةوجةة  مةةةاو  دالةةةة إذ ةةةانيامل ا درجةةةة ال ةةةاام بةة -0-0

 . م ياد م ارا التعلي  اظساس  واليفانود ااكومية ا م يية دمشق ةع   إج مت م نوم امل رسة
ال ةوجةة  مةةةاو  دالةةةة إذ ةةةانيامل ا درجةةةة ال ةةةاام بةة  ال ةةةي  االجتما يةةةة وال ةةةي  التيةيميةةةة لةةة    -0-3

 .ااكومية ا م يية دمشق ةع   إج مت م اخلربعم ياد م ارا التعلي  اظساس  واليفانود 
ال ةوجةة  مةةةاو  دالةةةة إذ ةةةانيامل ا درجةةةة ال ةةةاام بةة  ال ةةةي  االجتما يةةةة وال ةةةي  التيةيميةةةة لةةة    -0-4

 .م ياد م ارا التعلي  اظساس  واليفانود ااكومية ا م يية دمشق ةع   إج مت م املؤرو العلم 
ا درجةةةة ال ةةةاام بةة  ال ةةةي  االجتما يةةةة وال ةةةي  التيةيميةةةة لةةة    ال ةوجةة  مةةةاو  دالةةةة إذ ةةةانيامل  -0-0

 .م ياد م ارا التعلي  اظساس  واليفانود ااكومية ا م يية دمشق ةع   إج مت م ماذلة التعلي 
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 :منهج الدراسة -6
سةةةة مت اسةةتص ار املةةيهج الوفةة   التحليلةةة  لل راسةةة با تبةةار  املةةيهج املالنةةة  ل ايةةاا حت يةةق يفرةة ال ال را

 .ااالية
 :حدود الدراسة -7

تبةةةةق رةةة ا البحةةةةث  لةةةر  ييةةةةة مةةةةن مةةة ياد مةةةة ارا التعلةةةي  اظساسةةةة  اليفةةةةانود  :الحةةةدمد الةكاناةةةةة -
 . ااكومية ا م يية دمشق

 . ال  و ال راس  اليفاأ 9000-9002العار ال راس   :الحدمد الزماناة -
مة ياد مة ارا لة    ة وال ةي  التيةيميةةي را البحث ال اام ب  ال ةي  االجتما ية :الحدمد العلةاة -

 . التعلي  اظساس  اليفانود ااكومية ا م يية دمشق
 :جمتمع الدراسة وعينته -8

يتكةةةون ااتمةةة  البحةةةث ااةةةال مةةةن أليةةة  مةةة ياد مةةة ارا التعلةةةي  اظساسةةة  واليفةةةانود ا م ييةةةة دمشةةةق 
ا ادمهوريةةةة العابيةةةة السةةةورية للعةةةار مةةة ياامل ومةةة ياع ذسةةةب إذ ةةةانياا وزارع الرتبيةةةة ( 705)والبةةةالد  ةةة در  

مةةااد العييةةة ، ومت ا،تيةةار  ييةةة  شةةوانية تب يةةة مةةن ااتمةة  اظفةةل ، وبلةةد إألةةال يف9000-9002ال راسةة  
مت ةماا البحةث  ٪ مةن ااتمة  اظفةل  وةوز ةع العييةة ذسةب90ور  متيفو نسةبة .  م ياامل وم ياع( 001)

 : لر الشكو التال
 العا ة مفق ميسارات الدراسة توز ع (8)الجدمل رقج 

 العدد  الةيسارات

 30 ذكور              الج س للةد ر ل
 67 إناث            

 .6 أساسي             مرىلة اليعلاج
 31 ثانو              

 .0 ذكور               نوب الةدرسة
 03 إناث              

 70 مخيلط                
 37 س وات 0أقج مل         ةالخبر 

 .3 س وات .8-0مل        
 40 س وات .8أكثر مل        

 46 (مدة الدراسة س يال)أهلاة اليعلاج               الةؤهج العلةي
 00 (بكالور وس)جامعة             
 37 (دكيوراه+ ماجسيار )دبلوم فةا فوي            
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 :صائيةأساليب املعاجلة اإلح -9

 :مت استص ار اظساليب ا ذ انية التالية ا حتليو البياناا 
اسةةتصااج املتوسةةداا ااسةةابية واالظاامةةاا املعياريةةة للةة رجاا  لةةر م ةةااا يفداع ويةةاا ال ةةاام  -9-8

 .ب  ال ي  االجتما ية وال ي  التيةيمية
ا البع يةةةة االةةةة للم ارنةةةا( Schffee)حتليةةةو التبةةةاين اظذةةةادد متبو ةةةامل بيتةةةانج ا،تبةةةار خةةةي يل  -9-0

 (.املؤرو العلم ، واخلربع ا دارية، وادي ، واملاذلة التعليمية)املت ماا 
 :أدوات الدراسة -11

وةةةةار الباذةةةةث ببيةةةةاي اسةةةةتبيان ال ةةةةاام بةةةة  ال ةةةةي  االجتما يةةةةة وال ةةةةي  التيةيميةةةةة ملةةةة ياد مةةةة ارا التعلةةةةي  
 :اظساس  واليفانود ااكومية ومق   ع ،دواا يفمهها

م ة  مت ا تةةالم ميهةةا  لةةر . ظدب املتعلةةق بةةال ي   مومةامل وال ةةاام ال يمةة  ، وفةةامل مااجعةة ا -8-.8
 (.9002ااييد ، )و دراسة ( 0221الع ار،)و دراسة ( 0221الساذان،)دراسة 

مةة ياامل ومةة ياع ،ةةارج  ييةةة ( 90)إجةااي دراسةةة اسةةتدال ية  لةةر  ييةة مةةن املةة ياين ة ل ةةع مةن  -0-.8
ول متيفةةو ا حت يةة  مةا رةة  مواوةةم ال ةةاا اا بةة  ال ةةي  االجتما يةةة وال ةةي  ال راسةة وتةةال  لةةيه  سةةؤاال م تةة

 .التيةيمية الت ةواجهه  يف ياي  مله ؟
موو ةةةامل كةةةو ميهةةا مييفةةةو فةةةاا امل بةة  ال ةةةي  االجتما يةةةة ( 20)ا  ةةوي مةةةا سةةةبق مت التوفةةو إج  -3-.8

  ةاع ميهةةا  لةر خةكو أللةةة وال ةي  التيةيميةة لةة   مة ياد امل رسةة مت و ةةعها  لةر خةكو م ةةااا، فةي ع ال
 ( دانمامل،   البامل، يفذيانامل،  نادرامل،  يفب امل : )اةبعع بسل  إجابة مكون من مخ  درجاا 

مت ذة ل بعة  ( 9ملحةق روة  )وبع   ا ها  لر دية التحكي  من يفسةاة ع جامعةة دمشةق  -4-.8
يفو موو ةةامل ل يةةاا ( بيةة امل  90)املواوةم وة ةةحيع بعظةةها اآل،ةا م فةةبع  ةة د بيةود االسةةتبيان ب ةةورحا اليهانيةة 

 ةةةاراع ال ةةةاام بةةة  ال ةةةي  االجتما يةةةة وال ةةةي  التيةيميةةةة لةةة   مةةة ياد مةةة ارا التعلةةةي  اظسةةةةاس  واليفةةةةانود 
 (. 0انةا امللحق )ااكومية 

 : إجراءات تصحيح أداة الدراسة -11 
بةةة  ال ةةةي   مت اسةةةتصااج درجةةةة لكةةةو مةةة يا ومةةة ياع متيفةةةو درجةةةة ال ةةةاام، بعةةة  االنتهةةةاي مةةةن ألةةة  البيانةةةاا

: االجتما ية و التيةيمية ل يل و ذل  برتألةة سةل  ا جابةة الل ةة  لل  ةاع إج سةل  رومة   لةر اليحةو التةال
 .يفب امل = 0، نادرامل = 0، يفذيانامل = 9،  البامل = 2، دانمامل = 1

وسةل  ا جابةة ا رةة   اظداع رةو سةل  ةةةاةيس و لةي  سةل  ممةةود  عةي يفن ال ةي   ليةةل ال ةعكة  م ةةاديا 
 : ا ها التوفو لرتةيب يفمااد  يية ال راسة،   ر ما ر  وي ب

 
 
 

 1-5            الحد األدنى للبدائل    –الحد األعلى للبدائل 

 1                               عدد الدرجات                

0.1 
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 :و ب ل  ةكون ال رجاا اليفالث  لر اليحو التال
يعة  مؤخةاا مل لةر درجةة فةاام ميص ظةة بة   0.1و يفوةو مةن ( فة ا)املتوسط ااسايب الة د ي ة  بة   -

 .ال ي  االجتما ية و ال ي  التيةيمية
 .درجة فاام متوسدة 2.1-0.1ي   ب  املتوسط ااسايب ال د  -
 .درجة فاام ماة عة 7-2.7املتوسط ااسايب ال د ي   ب   -
 :تعريف املصطلحات -12

ور  ارتمار ال اد وميلل ظو ةكةوين  الوةاا فة اوة و الوةاا اجتما يةة : ال اج ااجيةاواة -80-8
ب والونةار والتعةاون، وجيةةب مة   ةم  مةن اظمةةااد، ذيةث ةةهةا ل يةل اااجةةة إج ةكةوين  الوةاا يسةودرا ااةة

 لةةةر الشةةةص  الةةة د يت ةةةم  ةةةا التعامةةةو مةةة  اليةةةاا و،ةةة مته  ورةةةو بعيةةة   ةةةن اظنانيةةةة وميتةةةاز بةةةاللدم، 
 (.01، 0222ال دجال، )

ال رجةةةةةة الةةةةةت ا ةةةةةو  ليهةةةةةا املةةةةة ياون  لةةةةةر م يةةةةةاا ال ةةةةةي  : وةعةةةةةال ال ةةةةةي  االجتما يةةةةةة إجاانيةةةةةامل ب هنةةةةةا 
 .االجتما ية وال ي  التيةيمية

اال ت ةةةاد الةة د ةبةةةي  ليةةل اظ مةةةاال ا امليةمةةة وةعمةةةو  لةةر حت يةةة  مهةةي : ج الي  اةاةةةةال ةةا -80-0
اال،تيةةةةار بةةةةة  ال ةةةةةا  والسةةةة ي، وبةةةةة  املهةةةةة  و ةةةةةم املهةةةة ، ورةةةةة  ةعمةةةةةو  لةةةةر ةوجيةةةةةل السةةةةةلود ا امليةمةةةةةة 

(Francis&Cook,1990,p5.) 
ون   ياا ال ي  االجتما يةة وال ةي  ال رجة الت ا و  ليها امل يا : وةعال ال ي  التيةيمية إجاانيامل  ب هنا

 .التيةيمية
 :الدراسات السابقة -11

إال ، رياد الع ي  من ال راساا الساب ة الت ةياولةع مو ةوم ال ةي  بشةكو  ةار ا الع ية  مةن ااةاالا
كمةا يفن ال راسةةاا الةت ةياولةع مو ةوم فةةاام ، يفن ال راسةاا الةت ةياولةع ال ةي  ا  ةةاال ا دارع ةعة  وليلةة

لةةة ل  سةةةيت   ةةةاض بعةةة  ال راسةةةاا املشةةةا ة ، وا  ةةةاال ا دارع بشةةةكو ،ةةةا ، وليلةةةة بشةةةكو  ةةةار ال ةةةي 
ووةةةةار الباذةةةةث باسةةةةتعااض بعةةةة  رةةةة   ال راسةةةةاا الةةةةت ةتعلةةةةق بةةةةال ي  ، وال راسةةةةاا ال ايبةةةةة مةةةةن مو ةةةةو ها

 :االجتما ية و ال ي  التيةيمية و ذل   لر اليحو اآليت
 :الدراسات العربية -11-1

دور الرتبيةةة ا مواجهةةة مشةةكالا ال ةةاام ال يمةة  " بعيةةوان : ، مرةةر(8911)خضةةر دراسةةة لطافةةة  -
،  ح ل ال راسة إج معامة املشكالا الياألة  ن ال اام ال يمة  "ااكومية ا م ا ةدا،و امل رسة اليفانوي

 دا،ةةةةةةو امل رسةةةةةةة اليفةةةةةةانود ااكوميةةةةةةة ا م ةةةةةةا، با  ةةةةةةامة إج دور امل رسةةةةةةة اليفانويةةةةةةة ااكوميةةةةةةة ا مواجهةةةةةةة
ممةةةة التالميةة  وبلةةةد  ةةة در  : واخةةةتملع  ييةةة ال راسةةةة  لةةةر ممتةة  مهةةةا. مشةةكالا ال ةةةاام ال يمةة  بةةة ا،لها

معلمةامل ومعلمةةة مةن سةةع مة ارا واسةةتص مع ( 51)ةلمية امل وةلميةة ع، وممةة املعلمةة ، وبلةد  ةة در  ( 122)
وكشةة ع ال راسةةة . وم يةة عالباذيفةة املةةيهج الوفةة   واملالذةةةة امل  ةةودع وامل ابلةةة واالسةةتبيان ب سةةملة م توذةةة 
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فةةاام ذةةاد، فةةاام، : ) ةةن وجةةود فةةاام ويمةة  لةة   يفمةةااد العييةةة الكليةةة مةةن اديلةة  ا مسةةتوياا  ال ةةة رةة 
مكةةةةان ا وامةةةةة،  والعمةةةةا، وادةةةةي ، وكةةةة ل  ا،ةةةةتالل التص ةةةة  ال راسةةةة  : وكةةةةان لكةةةةو مةةةةن(. ا،ةةةةتالل

 وجةةةود ال ةةةاام  سةةةتوياةل لةةةة   للتالميةةة ، وا،ةةةتالل املسةةةتو  االجتمةةةا   لةةة   ممةةةةة التالميةةة  دور مهةةة  ا
مشةةةكالا : ويف هةةةاا ال راسةةةة كةةة ل  وجةةةود مشةةةكالا رنيسةةةة وكانةةةع  لةةةر الرتةيةةةب. ال متةةة  ا البيمتةةة 

 ية  ( ٪02)ن سية ةعليمية بل ع  ي  الدلبة يفكيفا مةن املعلمة ، ومشةكالا  تمعيةة م رسةية بل ةع نسةبة 
ا كةةةال ال متةةة ، ومشةةةكالا   اميةةةة ( ٪1) ، ومشةةةكالا سياسةةةية بل ةةةع نسةةةبة(املعلمةةة  والدلبةةةة)اديلةةة  

 .بل ع نسبتها  ي  ممة املعلم  يفكيفا من ممة الدلبة
يف ا ال ي  ل   مة ياد املة ارا اليفانويةة ااكوميةة "بعيوان ( 8990)دراسة وبد اهلل محةود السرا بة  -

ا ال ةةي  لةة   مةة ياد وحةة ل ال راسةةة إج معامةةة  لةةر يف ةة". اظكادمييةةة ا حمامةةةة إربةة   لةةر سةةلوكه  ا دارد
وةكونةةع  ييةةة ال راسةةة  مةةةن . املةة ارا اليفةةانود ااكوميةةة اظكادمييةةة ا حمامةةةة اربةةة   لةةر سةةلوكه  ا دارد

مةة ياامل ومةة ياع مةةن املةة ارا اليفانويةةة ااكوميةةة ا حمامةةةة اربةة  اظردن و نلةةون، ومةةن يفرةة  اليتةةانج الةةت ( 11)
 . د ا دارد للم ياين كان متوسدامل يفن يف ا ال ي   لر السلو : ةوفلع إليها ال راسة 

مةةة   وجةةةود فةةةاام بةةة  ال ةةةي  االجتما يةةةة : "بعيةةةوان ال راسةةةة :األردل( 3..0)دراسةةةة الح اطةةةي  -
 ". وال ي  التيةيمية ل   املو    ا اظجه ع ااكومية ا اظردن

    ا اظجهة ع ح ل ال راسة معامة م   وجود فاام ب  ال ي  االجتما ية وال ي  التيةيميةة لة   مةو 
ومةة   ةةة  م ، ان ةةه  الشص ةةية والو ي يةةةة ا ذلةة ، والكشةةم  ةةن يفسةةباب رةةة ا . ااكوميةةة ا اظردن

ال اام، ومعامة ادوانب الو ي ية الت يتعاض ميها املو  ون لل ةاام بشةكو كبةم، ومعامةة اآل ةار الةت ةاةبةع 
وةكونةع  ييةة ال راسةة مةن يفربة  . ذ ةل  لر ر ا ال اام، وحبث تا  ويفساليب التعامو معل والتص يم من
مةن  مةوم ( ٪07)مو  ةامل بيسةبة ( 295)وزاراا ذكومية مت ا،تياررا  شوانيامل، ذيث بلد   د يفمااد العيية 

املةةو    ا الةةوزاراا اظربةة  وةوفةةلع ال راسةةة إج وجةةود درجةةةة مت نيةةة مةةن ال ةةاام بةة  ال ةةي  االجتما يةةةة 
 اظجهةةة ع ااكوميةةةة، ويفن املةةةو    مييلةةةون ا اجتارةةةاح  إج ة ليةةةب ال ةةةي  وال ةةةي  التيةيميةةةة بةةة  املةةةو    ا

االجتما يةةةة  لةةةر ال ةةةي  التيةيميةةةة، ذةةةد وإن كةةةان ذلةةة   ةةة  امل ةةةلحة العامةةةة، كمةةةا يف هةةةاا ال راسةةةة يفن 
السةةةبب ا وجةةةود فةةةاام بةةة  ال ةةةي  االجتما يةةةة وال ةةةي  التيةيميةةةة يعةةةود إج العةةةاداا والت اليةةة  الةةةت بةةة وررا 

عه  وجتةةةةةربر   لةةةةر ، مةةةةةة اظفةةةةة واي واظوةةةةارب وإ دةةةةةانه  اظولويةةةةةة  ةةةة  اآل،ةةةةةاين، يفد يفن للعةةةةةاداا ةةةةة م
والت اليةة  ةةة  مامل جورايةةامل ا ذةة وث ال ةةاام بةة  ال ةةي ، كةة ل  ةوفةةلع ال راسةةة إج يفن  ةة ر االلتةة ار بالةة ين 

 .رو يفذ  اظسباب املهمة ا ال اام ال يم 
 :الدراسات األجنبية -11-2

العالوةةة بةة  ال ةةي  و االلتةة ار "بعيةةوان  :الوا ةةات الةيحةةدة األمر كاةةة( Gill, 2000)دراسةةة جاةةج  -
يهةة ل إج معامةةة العالوةةة بةة  مةة   ةياسةةب وةةي  ال ةةاد وااللتةة ار الةةو ي   مةةن ميةةةور ذد يفبعةةاد " التيةيمةة 

لبيمةةة ووةة  اسةتص ر الباذةث م يةةاا خةوارة  لل ةةي  الشةاملة ل. متعة دع لة   مةة ياد املة ارا ا واليةةة مييسةوةا
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ووة  يف هةاا نتةانج ال راسةة يفن وةي  املؤسسةة مةن يفرة  . مة ياامل ( 00)التعليمية وتب ةع  لةر  ييةة مكونةة مةن 
 .العوامو ا حت ي  وة  يا والت ار املو م ظو مؤسستل

يف ةةا ال ةةي  وامل ةةاري  "بعيةةوان : أمر كةةا ما ةةة تكسةةاس( Mariaclise,1994)دراسةةة مار ةةاكال س  -
حةة ل إج معامةةة يف ةةةا م .ا واليةةة ةكسةةاا" البييشص ةة  ملةة ياد املةة ارا ااكوميةةة واملعت ةة اا ا التعامةةو

ال ةةةي  وامل ةةةةاري  واملعت ةةة اا ا التعامةةةةو البييشص ةةةة  ملةةة ياد املةةةة ارا ااكوميةةةةة ا واليةةةة ةكسةةةةاا ذيةةةةث 
و وةة  يف هةةاا نتةةانج ال راسةةة وجةةود  الوةةة بةة  . مةة يا م رسةةة  امةةة( 200)تب ةةع  لةةر  ييةةة مكونةةة مةةن 

الست اللية وااللت ار ب ر ال املؤسسةة،  و الوةة االلتة ار بالسةلود الشص ة  للمة يا ويف ةا  ا امل ةاري  ويمت ا
 . املؤسسية

العالوة ب  انسةنار ال ةي  لل ةاد مة  االلتة ار "بعيوان : أمر كا( Mckinney,2000)دراسة مكا ي  -
تب ةةع  لةةر  ييةةة مةةن . اللتةة ار وال ا ليةةةوحةة ل إج معامةةة العالوةةة بةة  انسةةنار ال ةةي  لل ةةاد مةة  ا" وال ا ليةةة

مةةةن يف ظةةةاي اهليمةةةاا الت ريسةةةية ملةةة ارا ا نةةةاث الكا وليكيةةةة ا املاذلةةةة اليفانويةةةة ااكوميةةةة ا واليةةةة ( 202)
و وةةة  يف هةةةاا نتةةةانج ال راسةةةة وجةةود  الوةةةة إجيابيةةةة بةةة  التوامةةةق . إداريةةةامل مةةةن رةةة   املةة ارا( 99)ةكسةةاا و

 .ة وااللت ار وال ا لية، كما يفن لاللت ار يف اامل وويامل ا ال ا ليةال د يشمو يفمااد اهليمة التعليمي
 :القسم النظري -14

 :القيم االجتماعية -14-1

ورةة  ال ةةي  الةةت ييشةة   ةةا اظمةةااد ا ااتمةةة  الةة د يعيشةةون ميةةل، ويسةةه  ا ةكوييهةةا وةاسةةيصها  وامةةةو 
 .الي ، واظنةمة السياسية واالوت ادية ال انمة  ي ع، كال ين واليف امة  كوناحا املصتل ة من العاداا والت 

ةتكون ر   ال ي  نتينة ارتمةار اظمةااد وميةوهل  ظةو إوامةة العالوةاا ا نسةانية مة  اآل،ةاين، واكة  رة ا 
اليةةةوم مةةةن ال ةةةي   الوةةةةاا ال ةةةاد بةةة مااد  تمعةةةل الةةةة د يعةةةيد ميةةةل، ورةةة ا يتدلةةةةب ميةةةل مشةةةاركة اآل،ةةةةاين ا 

ح ، وةتنس  رة   ال ةي  ا اظخةياي لتكةون ذاا ويمةة معييةة  ية  ألا ةة مةن مشا ار  ومياسباح  ومشكال
 بة  ال تةةال،  )اليةاا  تمعة  يفو مةوز   ورةة  الةت ةعدة  للمنتمة  الشةةكو واملظةمون الة د ميية    ةةن  ةم  

9000  ،90.) 
 :ماقع ال اج ااجيةاواة في الةجيةع السور  -

تمعةةةاا العابيةةةة اظ،ةةةا  الةةت ةعةةةيد ذالةةةة مةةةن التيةةةاو  إن ااتمةة  السةةةورد ال خيتلةةةم  ةةةن  ةةم  مةةةن اا
وال اام ب  ال ي  ال ادية وا رادع ا نسةانية ااةاع، وبة  وةي  االةبةام وا بة ام، وبة  وةي  الشةكو واملظةمون، 

، 0220باكةاا، )وب  وي  االن ال  واالن تال، وب  وي  الشعور بالعةار والة نب، وبة  وةي  الدا ةة والتمةاد 
ويتميةة  ااتمةةة  العةةايب بشةةةكو  ةةار يفيظةةةامل بسةةيادع  الوةةةة ال اابةةة بةةة  يفمةةااد ، الةةةت متيفةةو اللبيةةةة (. 50-57 

اظساسةةية لليةةةار االجتمةةا   والسياسةة  اد يةة  وال ةة ع ا ااتمةة  العةةايب، والةةت ةعمةةو  لةةر ةوذيةة  اظمةةااد 
، 9002ااييدة ، )النتماي والةوالي وة ي  من متاسكه  وةاابده  حتع مةلة العانلة الواذ ع الت يكيون هلا ا

 07). 
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إن وةةةي  ااتمةةة  الةةة د يعمةةةو ميةةةل الشةةةةص  ا مهيةةةة معييةةةة،  و اداةةةةل وة اليةةة  ، ومعةةةايم ،  وووانييةةةةل  -
ةةيعك  بشةكو يفو بةة ،ا، وب رجةة يفو بة ،ا   لةةر ةعامالةةل املهييةةة املصتل ةة، مةال اد  يةة ما ييصةاط ا مهيةةة 

وةعةة  امليةمةةة . دي  يفن ي  ةة   ةةن اظاةةاط السةةلوكية لع،ةةاين ومعةةايمر معييةةة ال ييعةة ال  ةةن  تمعةةل، وال يسةةت
 تمعةامل فةة مامل دا،ةةو ااتمةة  الةةوتو الكبةةم، ولا،ةم ويمةةل و اداةةةل وة اليةة  ، يفد نةامةةل اظ،الوةة  وال يمةة  

مةا يفن ال د يؤ ا  لر ظو مباخا ا يفمةااد امليةمةة،  مهةؤالي جةاموا مةن رة ا ااتمة  بكةو حماسةيل ويفماا ةل، ك
الووع ال د ميظونل دا،و امليةمة يشكو  لةث الووةع الة د ميظةونل ا يفذظةان يفسةار  و ةتمعه ، ومةا مت 
ةشةكيلل مةن خص ةية اجتما يةة  لل ةاد ال ميكةن ةعةة يلها وة يةم اجتاراحةا وويمهةا السةلبية دا،ةو امليةمةة بةة  

 (.207،   0220السعود وبدال،  )ليلة و حارا 
ار الرتبةةود،  مكانةةةة اجتما يةةةة مميةة ع ظن اليةةةةار الرتبةةةود ميتلةة  ميةةةةورامل اجتما يةةةامل اتةةو العةةةاملون ا اليةةةة

بةارزامل، ورةو نةةةار إنسةاأ ا معةة  مكوناةةةل ولة ل  مةلن للبعةة  اظ،الوة  ولل ةانم   ليةةل وملصتلةم العةةامل  
ا ، ةةةةاهل  ميةةةةل يفمهيةةةةة ،افةةةةة، إذ يواجةةةةل العةةةةاملون ا رةةةة ا اليةةةةةار مواوةةةةم يوميةةةةة متكةةةةارع ومتةةةةرب مةةةةن ،الهلةةةة

اظ،الويةةة وةو ةةة   لةةةر احملةةة  وكلمةةةا ارة عةةةع مكانةةة ا دارد ا السةةةل  اهلامةةة  لليةةةةار كلمةةةا ازداد مسةةةتو  
م ايا  و، الل اخلل ية يفمهية، ور ا ال يعو يفن يف،الوياا مستوياا اليةار ال ا  ية يفو ا جاانيةة  ةم مهمةة، 

سةتوياا إداراا اليةةار العليةا، يشةكو ،دةةاامل  ولكةن امل  ةود رةو يفن ة شة  ال سةاد والتةة رور اظ،الوة  ا م
 (.59،   0210الدويو، )كبمامل ملا لل من مادود سلس ا إمساد اليةار وةع يل  نملل 

ريالة   مو ةةة مةةن العوامةةو الةةت ةةةؤ ا ا يفداي املةة يا ميهةا مةةيفالمل، نو يةةة ال ةةي  والت اليةة  ا امل رسةةة والبيمةةة 
ا إداريةةة ميفلهةةا ا ذلةةة  ميفةةو اظمةةةااد، هلةةا  مو ةةة ،افةةةة مةةن ال ةةةي  ماملةةة ارا بوفةة ها ميةمةةةا. احمليدةةة  ةةا

والت الي  الت ةةؤ ا بشةكو ما ةو ا سةلود اظمةااد الة ين يعملةون ا إتاررةا، مسةا ان مةا يكتشةم يفد مة يا 
ج يةةة  ا امل رسةةةة، يفن ريةةةاد يفااتةةةامل سةةةلوكية م بولةةةة ا البيمةةةة اد يةةة ع الةةةت يعايشةةةها،  كمةةةا ويةةةتعل  يفن يفد 

، 9000البةةة رد،  )ل  ةةةن ةلةةة  اظاةةةاط السةةةلوكية امل بولةةةة سةةةول يسةةةبب لةةةل الكيفةةةم مةةةن املشةةةكالا اظةةةاا
091-029). 
 :القيم التنظيمية -14-2

متلةم ال ةي  التيةيميةةة يفو ال ةي  املؤسسةةية ا تبيعتهةا، وا و ي تهةةا  ةن ب يةةة اظنةوام اظ،ةةا  مةن ال ةةي  
 مرا،  لر الا   من يفهنا ةكملهةا وةةاةبط  ةا وةسةتم  ميهةا سواي يفكانع ويمامل دييية يفر سياسية يفر مكاية يفر 

بعةة  اخل ةةان ، مةةال ي  التيةيميةةة ةت ةةم بارةباتهةةا املباخةةا بالسةةلود التيةيمةة ، ومةةن   مهةة  ةتحةة د مةةن 
،الال العالواا الت ةابط العةامل  بامسةانه  وماموسةيه  وبة مالنه  واملتعةامل  معهة ، ولة ل  مةلن نداوهةا 

كةةون يف ةةيق مةةن ندةةا   ةةاال  مةةو ال ةةي  ال يييةةة واالجتما يةةة واظ،الويةةة، وإن كانةةع متيفةةو و ةةاال  ملهةةا ي
ال ا ةة ع الةةت ةبةةي  ليهةةا ال ةةي  املهييةةة يفو ال ةةي  الو ي يةةة، مهةة  يفكيفةةا ًوليةةة ميهةةا ويفوةةو م  ةةامل لكةةون ال ةةي  

ا ذةةة  يفن ال ةةةةي   املهييةةةة يفو ال ةةةي  الو ي يةةةة ةسةةةةود بةةة  يفمةةةااد امليةمةةةةة الواذةةة ع  لةةةر ا،ةةةةتالل ميةمةةةاح ،
التيةيمية ةسود ب  يفمااد امليةمةة الواذة ع  لةر ا،ةتالل و ةان ه  ومسةتوياا مهةاراح ، وكمةا متلةم ال ةي  
للمهيةةةة يفو الو ي ةةةة الواذةةة ع حبيةةةث ةيسةةةن  مةةة  تبيعةةةة كةةةو ميهةةةا، كمةةةا رةةةو ااةةةاال ا ا،ةةةتالل وةةةي  مهيةةةة 
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وةي  امليةمةاا رة  اظ،ةا  متلةم بعظةها  ةن  احملاسب  وامل و    ن وي  مهية رجاال التسويق والبي ، مةلن
م ةةةي  امليةمةةةاا ا نتاجيةةةة متلةةةم  ةةةن ال ةةةي  السةةةان ع ا امليةمةةةاا . الةةةبع  اآل،ةةةا ا الع يةةة  مةةةن الوجةةةو 

اخل ميةةة، ووةةي  امليةمةةاا ااكوميةةة متلةةم  ةةن ةلةة  الةةت يةة يارا ال دةةام اخلةةا ، ووةةي  امليةمةةاا ال را يةةة 
 (00-00، 0210الكبيس ، . )وادامعيةمتلم  ن وي  امليةماا الرتبوية 

 :مفهوم ال اج الي  اةاة مأهةايه -
اال ت ةةاد الةة د ةبةةي  ليةةل اظ مةةاال ا امليةمةةة وةعمةةو  لةةر حت يةة  : "ميكةةن ةعايةةم ال ةةي  التيةيميةةة ب هنةةا

". اال،تيةةةةار بةةةة  ال ةةةةا  والسةةةة ي، وبةةةة  املهةةةة  و ةةةةم املهةةةة ، ورةةةة  ةعمةةةةو  لةةةةر ةوجيةةةةل السةةةةلود ا امليةمةةةةة
(Francis & Cook 1990;5 ) يفن ال ةي  التيةيميةة ةعكة  اخل ةان  ال ا،ليةة ( 0221)وريف  م ة ر

للميةمةةة، مهةة  ةعةةرب  ةةن ملسةة ة امليةمةةة، وةةةوما اخلدةةوط العايظةةة لتوجيةةل السةةلود ورةة  يفساسةةية ا حت يةة  
ا م ةةةة   امةةةةع ال ةةةةي  التيةيميةةةةة ب هنةةةة( Enz,1988)يفمةةةةا انةةةة  ، اال،تيةةةاراا وحت يةةةة  السةةةةلود وفةةةةي  ال ةةةةااراا

املعت  اا الت املها اظمااد وادما اا واملتعل ةة بةاظدواا وال ايةاا الةت ةسةعر إليهةا امليةمةة، وحت ية  مةا 
ويةةةؤدد املةةة ياون ، جيةةةب ا إدارع امليةمةةةة وإ ةةةاز اظ مةةةاال واال،تيةةةار بةةة  البةةة انو وحت يةةةق يفرةةة ال امليةمةةةة

لةة  مةةن ،ةةالال بةةث ال ةةي  الةةت يؤميةةون  ةةا، وةةةت  وال ةةادع دورامل كبةةمامل ا فةةيا ة وةشةةكيو ال ةةي  التيةيميةةة، وذ
ةاألةة بعة  جوانةةب ال ةي  التيةيميةةة  لةر خةكو وةةوان  ويفنةمةة حتةة د اظخةياي املدلوبةة واملا ةةوب ال يةار  ةةا، 
وةاةبط ال ي  التيةيمية ب نةمةة املكامة ا والع وبةاا الةت ةعمةو  لةر اا ةال  لةر ال ةي  التيةيميةة وةشةني  

 .(9002ااييد ، . )اظمااد  لر اذرتامها
مما سبق ميكن ةعايم ال ي  التيةيمية، ب هنا  مو ة من املعت  اا واالجتاراا الت ةوجةل سةلود املة ياين 
ظو  اياا يفو وسانو خيتاررا امل ياون  مياهن  ب ةحتها، وحتة د الةيهج الة د ييتهنونةل ا إ ةازر  ظ مةاهل  

ل ةي  التيةيميةة يفمهيةة كةرب   ية  املة ياين ب ةورع ،افةة، ظن ما ليةة ول، وإدارح  مليةماح  واماذر  ل ااراح 
ين يتواجة ون ا امليةمة وةدوررا يتووةم إج ذة  كبةم  لةر ال ةي  الةت املهةا يف ظةامرا والسةيما يفولمة  الة 

ومةةةة اهلةةةار التيةيمةةة ، إذ مةةةن املتووةةة  يفن يتعةةة   ةةةة  م ال ةةةي  الةةةت املهةةةا املةةة ياون ليةةةؤ ا ا وةةةي  املاموسةةة  
وسةةةلوكه ، كمةةةا يفن ل ةةةي  املةةة ياين يف ةةةاامل ا رسةةة  املعةةةاث اظساسةةةية لسةةةلوكه ، ذيةةةث ةظةةة  يفمةةةامه  اخلدةةةوط 

ا دارد وامةةةاذر  لل ةةةااراا، وو ةةة  اظرةةة ال  العايظةةة الةةةت يتوجةةةب  لةةةيه  إةبا هةةةا  يةةة  ممارسةةةته  للعمةةةو
ووسانو حت ي ها، وا،تيار وسانو الاوابة، وا اا ي ة ملن ال ي  التيةيميةة للمة ياين ةةؤ ا ة ايبةامل ا كةو خة ي 
ي ومةون بةةل مهة   يفابةةة معةةايم يعتمة ون  ليهةةا ا حت ية  الينةةال وال شةةو وا حت ية  مةةا رةو فةةحيع و،ةةات  

 .(99  -0220م  ر، . )من اظ ماال
وا  ةةةوي مةةةا سةةةبق ة ةةةبع دراسةةةة ال ةةةي  التيةيميةةةة  ةةةاورية للرتبيةةةة، إذ جيةةةب  لةةةر املؤسسةةةاا الرتبويةةةة،  

الووةةول  لةةر رةة   ال ةةي  ودراسةةتها ب وةةة ومياوشةةتها وحماولةةة ةةة  يمها لةة   اظمةةااد وادما ةةاا، با تبةةار يفن 
  االجتما يةةة والرتبويةةة ومةةن    اسةةها الرتبيةةة ا حتليلهةةا اليهةةان   هةةود ويمةة  فدةةط، يسةةته ل حتليةةو ال ةةي

 (.02 ، 9000 ب  اهلل، . )ل   يفمااد ااتم 
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 :الرراب ال اةي -
مةةن امل ةةاري  اا ييفةةة نسةةبيامل، ذيةةث وةةار بعةة  البةةاذيف   Values Conflictيعةة  م هةةور فةةاام ال ةةي  

عةو  ةاث االجتمةام مهيبةوج  ب راسة العالوة ب   ةاراع ال ةاام ال يمة  واملت ةماا االجتما يةة اظ،ةا ، كمةا م
 ي ما وار بعملية الةابط بة  فةاام ال ةي  وةباييهةا مةن جانةب و بة  ةبةاين ال ةي  واليةةار  F.Cabotكابوا 

 ةةةاراع  C.Hobartكةة ل  ربةةط ةشةةارل  روبةةارا . الدب ةة  السةةان  ا ااتمةة  اظمايكةة  مةةن جانةةةب  ،ةةا
ادوانب املعامة و ي يامل ل اام ال ي ، النةل اة ث ال اام ال يم  باليسق االوت ادد، من ،الال الرتكي   لر 

ووةةة   ةةةال ( 0221العةةة ار، )حتةةةع  ةةةاول بيانيةةةة حمةةة دع ةةةةؤدد، يفو ةسةةةا   ا ة كةةة  العالوةةةاا البيانيةةةة 
ةظةةاد بةة  اجتةةار  يفساسةةي  مةةن اجتارةةاا ال ةةي ، كالتظةةاد الةة د اةة ث : " فةةاام ال ةةي  ب نةةل Wellerويلةةا

يفمحة  و بة  ")جتما   وةل  الةت ةةاةبط  يفةو إنسةانية يفخةبل مةا ةكةون ميفاليةة ب  ال ي  امليبيف ة  ن التيةي  اال
 ةة ر وجةةةود اةسةةا  وانسةةةنار : "يفمةةا يفمحةةة  و بةة  املعدةة  معامةةةا فةةاام ال ةةةي  ب نةةل(.57،  0215املعدةة ، 

دا،ةةةو نسةةةق ال ةةةي  ييةةةتج  ةةةن ةباييهةةةا وةياوظةةةها، وي  ةةة  بتبةةةاين ال ةةةي  ة ةةةايا وا،ةةةتالل و ي ةةةة كةةةو ميهمةةةا 
و ةةانم و ايةةاا ال ةةي  اظ،ةةا ، ويةةاةبط رةة ا التبةةاين ا جةةورا  بادما ةةاا والدب ةةاا والةةية  وةعار ةةل مةة  
 (.09  –املاج  السابق ".)االجتما ية

يالذةأ يفن التعايةم يفكيفةةا حت ية امل مل هةور فةةاام ال ةي ، وذسةب مو ةةوم رة   ال راسةة ملنةةل ميكةن ةعايةةم 
وجةود ةعةارض وةيةاو  بة  ال ةي  االجتما يةة وال ةي   ال اام ب  ال ي  االجتما ية وال ي  التيةيمية  لةر يفنةل

التيةيميةةةة نتينةةةة لدبيعةةةة كةةةو ميهمةةةا، مكةةةو ميهمةةةا يعةةةرب  ةةةن ر بةةةاا وة ظةةةيالا مسةةةتوذاع مةةةن   امةةةة ومةةةن 
 اداا ويفنةمة فتل ة، م   ة  و ال ي  التيةيمية امل يا ميفالمل إج د ة  وةع ية  مةن ةتةواما ل يةل الك ةايع ب ة  

ة  و  ال ةي  االجتما يةة إج د ة  ال اابةة، وريةا جية  املة يا ن سةل يفمةار ذالةة مةن  اليةا  ن خص ل، ا ذ 
 .التعارض والتياو  ب  ما ةتدلبل ال ي  التيةيمية وب  ما ةتدلبل ال ي  االجتما ية

 :آثار صراب ال اج ولى أداا األفراد مالة  ةات -
إج ( 17،  0220الةبدد والدويةو، )ار لل ي  دور كبم ومه  ا ةوجيل يفوواال ال اد وسةلوكل، ووة  يفخة

يفن يف ةةا ال ةةي   لةةر ال ةةاد يتنلةةر ا يفدانةةل، مهةة  ةعمةةو  لةةر ةاكيةة  ادهةةود وةوجيههةةا، وإذا كةةان رةة ا رةةو يف ةةا 
ما ةةة  )مةةةلن وجةةةود فةةةاام بةةة  ال ةةةي  لةةة   ال ةةةاد يةةةؤدد إج إ اوةةةة ال ةةةاد ا التوامةةةق ، ال ةةةي   لةةةر يفداي ال ةةةاد

العةةةةة ار، )ا وال لةةةةةق واال ةةةةةدااب واالذبةةةةةاط والةةةةةرتدد واالن  ةةةةةاج وإفةةةةةابتل بةةةةةالتوة( 27،  0211وبل ةةةةةي ، 
ور ا ي ظو االنسحاب من املواوم الةت يعةيد ميهةا ذالةة مةن فةاام ال ةي ، ورة ا يةؤدد (. 10،  0221

ا اليهايةةةة إج ةااجةةة  يفداي ال ةةةاد، وإن ةااجةةة  يفداي اظمةةةااد يةةةؤدد ا احمل ةةةلة اليهانيةةةة إج ةااجةةة  يفداي امليةمةةةة 
– 9000يفمحة ، )ويؤدد فاام ال ي  ك ل  إج  هور الت ك  االجتمةا   وانتشةار االظةاال .بشكو  ار

مال ةاام بةة  ال ةةي  يةةؤدد بةال اد إج الووةةوم حتةةع تانلةةة املسةؤولية ال انونيةةة واظدبيةةة، ومةةا يرتةةةب ، (002 
لةةوالي لةة   لةة ا ملنةةل يتوجةةب  لةةر امليةمةةاا الةةت ةيمةة  رول االنتمةةاي وا.  لةةر ذلةة  مةةن   وبةةاا وجةة اياا

يفماادرةةا ذةةةد خيتةةةار اظمةةةااد دانمةةةامل ال ةةةي  التيةيميةةةة وذةةةد ولةةو كانةةةع ةتعةةةارض مةةة   مرةةةا مةةةن ال ةةةي  اظ،ةةةا  
 (. 22 -9002ااييد ، ال )خص ية كانع يفر اجتما ية 
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إن ال اام الياةج  ن املسؤولياا واظنشدة ا دارية وال يية، ةيعك   لر يفداي امل يا،  وا الووع ن سل 
ل مشكالا ةتعلق بلدارع م رستل، والسبب يفن م يا امل رسة ال جي  ووتامل كاميامل   از رة   اظنشةدة ةسبب ل

الظاورية، متع د مسؤولياةل، وإ  اال كارلل باظ باي ال يية وا دارية والكتابية، وةيةاو  ةووعةاا العةامل  معةل 
ض، وةة ا،و املهةار، وةشةتع اظمكةار، ل ور ، و  ر الو ول ا الو انم واملسؤولياا، و  ةؤدد إج ال مةو 

با  ةةةامة إج امت ةةةار  إج السةةةلدة الكاميةةةة واملسةةةؤولية المةةةاذ ال ةةةااراا املياسةةةبة، و ةةة ر وجةةةود معةةةايم دوي ةةةة 
ةسةةةتدي  يفن ة ةةةي  يفداي ، وإ دةةةاي اظمظةةةلية  البةةةامل للو ةةةانم ا داريةةةة، ممةةةا جيعلةةةل  ةةةم وةةةادر  لةةةر يفداي  ملةةةل 

 (.907،  9000  يفمح ،)ب ا لية وك اية  الية 
إن وجةةود ال ةةاام  سةةةتو   ةةاال لةةة   مةة يا امل رسةةةة، جيعلةةل يشةةةعا بةةالتوةا وال لةةةق،  وي ةةال تاواةةةةل ا 
الت لةب  لةر ال ةاام بة المل مةةن اسةتيفمار  ا حت يةق يفداي معةاال، كمةا يفن التعةةاون واملشةاركة بة  العةامل  ةكةةون 

تسةةبب ا ةةة أ يفدانهةة ، واخن ةةاض ما ليةةة ا ذةة را اظدب بسةةبب وجةةود ال ةةاام، متةةيعك    ةةار   لةةيه  وة
 امليةمة يفيظامل 
 :الدراسة االستطالعية: القسم العملي -15

مةن يفجةو الت كة  مةن فة   م يةاا ال ةاام بة  ال ةي  التيةيميةة وال ةي   :صدق احملكمي   -15-1
  ةاض الباذةث امل يةاا  لةةر  مو ةة مةن احملكمة  املتص  ة ، ومتم الت كة  مةةن(( 0)امللحةق )االجتما يةة 

درجةةة متيفيةةو حمتويةةاا امل يةةاا حمتويةةاا املو ةةوم املةةااد وياسةةل،ويااد ةعمةةي  نتةةانج ال يةةاا " فةة   احملتةةو  يفد
رةةو املةهةةا العةةار لال،تبةةار يفو ال ةةورع اخلارجيةةة لةةل مةةن ذيةةث نةةوم " وال ةة   الةةةاراد للم يةةاا يفد"   ليةةل

ا اال،تبةةةار ومةةة   دوتهةةةا كةةة ل  يتيةةةاوال ةعليمةةةا. امل ةةةاداا وكي يةةةة فةةةيا تها ومةةة   و ةةةول رةةة   امل ةةةاداا
 (9)امللحق رو  . من ،الال مالذةاا السادع احملكم  و رانه " ودرجة ما ةتمت  بل من مو و ية

 : مت ا تماد تاي ت  اساب اليفباا :ثبات االختبار -15-2
ورةة  ةعدةة  درجةةة  بةةاا  0،159= متم اسةةتص ار ا،تبةةار يفل ةةا كاونبةةار ذيةةث ةبةة م يفن درجةةة اليفبةةاا  -

 .املعايم ا ذ انية الية ومق 
مةةن ،ةةةالال اسةةةتص ار تاي ةةةة التن نةةة الي ةةة ية يفد جت نةةةة اال،تبةةةار إج ن ةة    مةةة  اظسةةةملة ال اديةةةة،   -

واظسةملة ال وجيةة   ذسةاب االرةبةاط ميمةا بييهةا باسةةتص ار ا،تبةار بمسةون اسةاب  بةاا اال،تبةار، ذيةةث 
 . ا جي ع ومق املعايم ا ذ انيةور  درجة ةعد  درجة  با 0،115ةب م يفن درجة االرةباط 

 :نتائج الدراسة -16

مةةةةا درجةةةةة ال ةةةةاام بةةةة  ال ةةةةي  االجتما يةةةةة وال ةةةةي  التيةيميةةةةة لةةةة   مةةةة ياد مةةةة ارا التعلةةةةي   -87-8
 اظساس  واليفانود ااكومية ا م يية دمشق من وجهة نةا امل ياين يفن سه ؟

اا املعياريةةة السةةتناباا يفمةةااد  ييةةة ل جابةةة  ةةن رةة ا السةةؤاال مت ذسةةاب املتوسةةداا ااسةةابية واالظاامةة
ال راسة  ن كةو م ةاع مةن م ةااا اسةتبيان ال ةاام بة  ال ةي  االجتما يةة وال ةي  التيةيميةة ويبة  ادة وال روة  
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املتوسةةداا ااسةةةابية واالظاامةةةاا املعياريةةةة السةةةتناباا يفمةةةااد  ييةةة ال راسةةةة  ةةةن كةةةو م ةةةاع مةةةن م ةةةااا ( 9)
 ما ية وال ي  التيةيمية استبيان ال اام ب  ال ي  االجت

 ( 0)الجدمل رقج 
 الةيوسطات الحساباة ماانحرافات الةعاار ة مرتبة ت ازلاا  مفق الةيوسطات الحساباة

املتوسط  ال  ةةةةاع الاو 
 ااسايب

االظاال 
درجة  الاةبة املعيارد

 ال اام

يفةادد  ي  ةوزي  املسا  اا  لر الدلبة ب  من ةةابدو  ة   07
 متوسط 0 0.9 2.0 .جتما ية، ومن ر  حباجة إليها الواا ا

2 
يف ةةاأ مةةن فةةاام مةةا بةة  إر ةةاي ااتمةة  احمللةة  بظةةاورع ةةةومم 
مةةةةةواد دراسةةةةةة ةتياسةةةةةب ووةةةةة راا الدلبةةةةةة وإر ةةةةةاي املسةةةةةؤول  

 .بت ري  املواد امل ارع
 متوسط 9 0.92 9.10

 متوسط 2 0.92 9.22 يفذتار ا التوازن ب  االنتماي الو ي  ،  واالنتماي العانل  90

يفذتةةةةةار  يةةةةة  ا،تيةةةةةار يف ظةةةةةاي اللنةةةةةان امل رسةةةةةية بةةةةة  الا بةةةةةة  02
 متوسط 1 0.99 9.20 .وامل  رع،  والعالواا الشص ية

يف ةةيد ذالةةة مةةن التعةةارض بةة  ةلبيةةة متدلبةةاا يفمةةااد ااتمةة   0
 ميص   7 0.29 9.92 .احملل  وإمكاناا امل رسة املتوا عة

5 
تينةةةةة وبةةةةةوال اورتاذةةةةاا املعلمةةةةة  يف ةةةةاأ مةةةةةن ااةةةةمع والةةةةةرتدد ن

امل ةةةاب  ل، و ةةة ر وبةةةوهل  مةةةن اآل،ةةةاين ر ةةة  يفهنةةةا ةسةةةه  ا 
 .حت يق يفر ال امل رسة

 ميص   0 0.01 0.11

يف ةةةةةاأ مةةةةةن فةةةةةاام  يةةةةة  ة يةةةةةي  اظداي السةةةةةيود للعةةةةةامل  ا  2
 ميص   5 0.05 0.12 .امل رسة ب  اظس  العادلة، والعالواا االجتما ية بييه 

من ال اام  ي  الت ،و   ال بع  الدلبة الااسةب  يف اأ  00
 ميص   1 0.15 0.10 ممن ةابدو     الواا اجتما ية، دون  مر 

يف ةةاأ مةةن فةةاام  يةة  مةةيع ادةةوان  للدلبةةة، بةة  مةةن ةةةةابدو  01
 ميص   2 0.21 0.57     الواا اجتما ية، ومن يستح ها

علمة  لة ورع او يفذتار  ي ما يدلب مةو ةاخةيع  ة د مةن امل 00
 ميص   00 0.21 0.5 .بعيفة دراسية،  ب  الع الة التيةيمية والعالواا االجتما ية

02 
يفخعا باال دااب نتينة ةسصم باامج ، مة ااتم  احملل  
ا امل رسةةة خل مةةة اظفةة واي واظوابةةاي،  بةة المل مةةن ةسةةصمرا 

 ملن يستح ها
 ميص   00 0.72 0.77

مل رسةةة باليشةاتاا امل رسةةية العامةة بةة  يفةةادد  يةة  مشةاركة ا 01
 ميص   09 0.70 0.7 .حت يق اظر ال الرتبوية، واكتساب  الواا اجتما ية

يف ةةاأ مةةن فةةاام  يةة  ةوزيةة  العةةبي ال راسةة   لةةر املعلمةة   1
 ميص   02 0.72 0.12 .ب  العالواا الشص ية،  والع الة التيةيمية

ممةةةن  –ي يفمةةةور الدلبةةةة يف ةةةاأ مةةةن الةةةرتدد    ةةةاي بعةةة  يفوليةةةا 05
 ميص   01 0.50 0.12 .من الاسور امل رسية، دون  مر  -ةابدو    فلة

يفذتةار  يةة ما يسةةمع ل ا،تيةةار معلة   لةةر ذسةةاب التعلةةي   09
 ميص   07 0.70 0.11 .ا  اا، ب  الك ايع، و الواا ال اابة وال  اوة
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ين يفةةةةةةةادد  يةةةةةة  ال يةةةةةةار ب يةةةةةةاراا فةةةةةة ية للمعلمةةةةةة  بةةةةةة  الةةةةةة  00
 ميص   00 0.72 0.15 .يوام ونو بتي ي  واارايت،  وال ين يعار ونو ميها

اذتار ا ا،تيةار مةن ييةوبو ا امل رسةة بة  معيةار الك ةايع،  1
 ميص   05 0.70 0.10 .ومعيار  الواا ال اابة وال  اوة

9 
يف ةةةاأ مةةةةن ااةةةمع والةةةةرتدد بةةة  ةي يةةةة  اورتاذةةةاا يفمةةةةااد احمللةةةة  

والت ي  ...( الشعب، الع اب الب أ    د اا  ،)ذوال 
 .حبامية التعليماا واظنةمة

 ميص   01 0.10 0.90

7 
ذاسةةةةةوب،  )يفخةةةةةعا بةةةةةال لق إزاي ةو يةةةةةم ممتلكةةةةةاا امل رسةةةةةة 

ظ ةةةةةااض خص ةةةةةةية، بةةةةة المل مةةةةةةن . ..( ةل ةةةةةون،   لةةةةةة ة ةةةةةةويا
 .ةو ي ها خل مة الدالب وذاجاا امل رسة

 ميص   02 0.75 0.9

ة مسايلة بع  العةامل  ا امل رسةة،  يف اأ من ال اام نتين 0
 ميص   90 0.27 0.01 .و  ر مسايلة  ،اين للعالوة ادي ع معه 

 ميص    0.22 0.55 ااموم الكل  
   ب راسة املتوسط ااسايب ل رجة ال اام ب  ال ي  االجتما يةة وال ةي  التيةيميةة ( 9)من اد وال رو  

وال رجةةة ةةة ال  لةةر مسةةتو  مةةيص   لل ةةاام ( 0.22)معيةةارد  واظةةاال( 0.55) توسةةط ذسةةايب ووةة ر  
وو  يع   ة أ مستو  ال ةاام بة  ال ةي  االجتما يةة وبة  ال ةي  التيةيميةة لة   مة ياد .  ي   يية البحث

، م ارا التعلي  اظساس  واليفةانود ا حمامةةة دمشةق إج يفن معةة  مة ياد املة ارا مةن ذود اخلةربع الدويلةة
الت لةةةةب  لةةةةر بعةةةة  املواوةةةةم الةةةةت مةةةةن خةةةة هنا يفن ةيفةةةةم يفو ةسةةةةبب فةةةةاا امل بةةةة  ال ةةةةي  ممةةةةا يسةةةةا  ر   لةةةةر 

 .االجتما ية و ال ي  التيةيمية ل يه 
ا درجةةةة ال ةةةاام بةةة  ال ةةةي  االجتما يةةةة وال ةةةي  ( 0.07)ال ةوجةةة  مةةةاو  دالةةةة إذ ةةةانيامل  يةةة  مسةةةتو  

، م يية دمشةق ةعة   إج مت ةم ادةي التيةيمية ل   م ياد م ارا التعلي  اظساس  واليفانود ااكومية ا 
 .و املؤرو العلم ، و ماذلة التعلي ، و اخلربع، و نوم امل رسة

 :ميسار الج س -
 (3)الجدمل رقج 

 (ذكور مإناث)مد ر  الةدارس باِّل الفرمي بال مجةووات 
 ال اار مستو  ال اللة ل.د ا احملسوبة االظاال املعيارد املتوسط ااسايب الع د ادي 

 5.07191 20.9109 29 ذكور
 دالة 009 000 -9.772

 2.10092 27،0251 50 إناث
و  ارنتةةل  0.009وويمةة مسةةتو  ال اللةةة  9.772=  ةة  يفنم ويمةةة ا T Studentباسةتص ار ا،تبةةار 

 ة  يفنم مسةتو  ال اللةة يففة ا مةن مسةتو  ال اللةة االمرتا ة ، ورة ا   0.07 م  مستو  ال اللةة االمرتا ة 
 ةةة  فةةةحة ما ةةةية العةةة ر يفد ةوجةةة  مةةةاو  دالةةةة إذ ةةةانيامل ا درجةةةة ال ةةةاام بةةة  ال ةةةي  االجتما يةةةة وال ةةةي  يي

التيةيمية ل   م ياد م ارا التعلي  اظساس  واليفانود ااكومية ا م يية دمشةق ةعة   إج مت ةم ادةي ، 
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 يولةةةوج  والعةةةات   يفن ا نةةةاث ذسةةةب ةكةةةوييه  ال ي: وميكةةةن ة سةةةم رةةة   اليتينةةةة(. ا نةةةاث)ورةةةو ل ةةةا  
 وااساسية ال ان ع ل يه  ةؤدد إج وجود فاام ب  ال ي  االجتما ية و ال ي  التيةيمية ل يه 

ال ةوجةةة  مةةةاو  دالةةةة إذ ةةةانيامل ا درجةةةة ال ةةةاام بةةة  ال ةةةي  االجتما يةةةة وال ةةةي  التيةيميةةةة لةةة   مةةة ياد 
يفساسةةة  ) مت ةةةم املاذلةةةة ال راسةةةية مةةة ارا التعلةةةي  اظساسةةة  واليفةةةانود ااكوميةةةة ا م ييةةةة دمشةةةق ةعةةة   إج

 (.و انود
 :نوب مرىلة اليعلاج

 (4)الجدمل رقج 
 (أساسي مثانو )مد ر  الةدارس باِّل الفرمي بال مجةووات 

 ال اار مستو  ال اللة ل.د ا احملسوبة االظاال املعيارد املتوسط ااسايب الع د املاذلة ال راسية

 2.90290 21.9910 50 يفساس 
 دالة 700 007 757

 2.70551 22.0270 21  انود
و  ارنتةةل  0.700وويمةةة مسةتو  ال اللةةة  0.757=  ة  يفنم ويمةةة ا T Studentباسةتص ار ا،تبةةار 

 ة  يفنم مسةتو  ال اللةة يفكةرب مةن مسةتو  ال اللةة االمرتا ة ، ورة ا  0.07 مة  مسةتو  ال اللةة االمرتا ة 
إذ ةةةةانيامل ا درجةةةة ال ةةةةاام بةةة  ال ةةةةي  االجتما يةةةة وال ةةةةي   ال ةوجةةة  مةةةةاو  دالةةةة: يؤكةةة  فةةةحة ال ا ةةةةية يفد

التيةيمية ل   م ياد م ارا التعلةي  اظساسة  واليفةانود ااكوميةة ا م ييةة دمشةق ةعة   إج مت ةم املاذلةة 
 .ال راسية

وميكن ة سم ر   اليتينة ب ن العوامةو املؤديةة إج ذة وث ال ةاام ةكةون ا يف لبهةا  وامةو ،ارجيةة ميفةو 
 .شمة االجتما ية و الت  م السلس لوسانو ا  الرالتي

ال ةوجةةة  مةةةاو  دالةةةة إذ ةةةانيامل ا درجةةةة ال ةةةاام بةةة  ال ةةةي  االجتما يةةةة وال ةةةي  التيةيميةةةة لةةة   مةةة ياد 
 .م ارا التعلي  اظساس  واليفانود ااكومية ا م يية دمشق ةع   إج مت م نوم الدالب

 :نوب الةدرسة -
 (0)الجدمل رقج 

 لعا ة الةجةووة اليجر باة اإلناث( ذكور مإناث ممخيلطة)الفرمي بال الةجةووات  باِّل 
 ال اللة F املتوسط  درجة اااية  موم املابعاا 

 220 270 12.097 9 000.970 ب  اامو اا
   15.150 007 2011.120 ،ارج اامو اا

    005 2270.510 ااموم
و  ارنتةةل مةةة   0.220وويمةةة مسةةةتو  ال اللةةة  0.270= ويمةةة ل  ةةة  يفنم  Anovaباسةةتص ار ا،تبةةار 

   يفنم مستو  ال اللة يفكةرب مةن مسةتو  ال اللةة االمرتا ة ، ورة ا ية  ونا  0.07مستو  ال اللة االمرتا  
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ال ةوجةةةة  مةةةةاو  دالةةةةة إذ ةةةةانيامل ا درجةةةةة ال ةةةةاام بةةةة  ال ةةةةي  االجتما يةةةةة وال ةةةةي  : ل بةةةةوال ما ةةةةية العةةةة ر يفد
مةة ياد مةة ارا التعلةةي  اظساسةة  واليفةةانود ااكوميةةة ا م ييةةة دمشةةق ةعةة   إج مت ةةم نةةوم التيةيميةةة لةة   

وميكةةن ة سةةم رةة   اليتينةةة لتنةةان  العوامةةو و املةةؤ ااا ا ال ةةاام بةة  (. ذكةةور وإنةةاث وفتلدةةة)الدةةالب 
 -ذكةةور)امل رسةة ال ةي  االجتما يةة وبة  ال ةي  التيةيميةة كالعةاداا والت الية  ورة ا يشةم  لةر يفن مت ةم نةوم 

اليةةؤ ا  لةةر وجةةةود فةةاام بةة  ال ةةي  االجتما يةةة و ال ةةةي  التيةيميةةة لةة   مةة ياد مةةة ارا ( فتلدةةة -إنةةاث 
 .التعلي  اظساس  و اليفانود ا حمامةة دمشق

ال ةوجةةة  مةةةاو  دالةةةة إذ ةةةانيامل ا درجةةةة ال ةةةاام بةةة  ال ةةةي  االجتما يةةةة وال ةةةي  التيةيميةةةة لةةة   مةةة ياد 
 .اس  واليفانود ااكومية ا م يية دمشق ةع   إج مت م اخلربع ا داريةم ارا التعلي  اظس

 :الخبرة
 (7)الجدمل رقج 

باسيخدام اخيبار  ( س وات .8س وات،  فوي  .8إلى 0س وات،  مل  0دمل ( باِّل الفرمي بال الةجةووات 
ANOVA 

 ال اللة F املتوسط  درجة اااية  موم املابعاا 
 007 1.212 200 9 590.110 ب  اامو اا

   19.011 007 1092.921 ،ارج اامو اا
    005 2270.510 ااموم

و  ارنتةةل مةة   0.007وويمةةة مسةةتو  ال اللةةة  1.212=  ةة  يفنم ويمةةة ل  Anovaباسةةتص ار ا،تبةةار 
رةةة ا  ةةة  يفنم مسةةةتو  ال اللةةةة يففةةة ا مةةةن مسةةةتو  ال اللةةةة االمرتا ةةة ، و  0.07 مسةةةتو  ال اللةةةة االمرتا ةةة 

ةوجةة  مةةاو  دالةةة إذ ةةانيامل ا درجةةة ال ةةاام بةة  ال ةةي  االجتما يةةة وال ةةي  : يةة  ونا لةةام  ما ةةية العةة ر يفد
التيةيميةة لةة   مة ياد مةة ارا التعلةةي  اظساسة  واليفةةانود ااكوميةة ا م ييةةة دمشةةق ةعة   إج مت ةةم اخلةةربع 

 :بار خي يلوملعامة ال او  ب  اامو اا مت استص ار ا،ت. ل   م يا امل رسة
 (6)الجدمل رقج 

 باسيخدام اخيبار شافاه (س وات .8س وات،  فوي  .8إلى  0س وات،  مل  0دمل ( باِّل الفرمي بال الةجةووات 
 (I) اال،تبار (J) متوسط ال او  اال،تبار (I-J) ال اار مستو  ال اللة اخلد  املعيارد 
 ةدال 020 9.01905 -1.51057 00إج  7من  سيواا 7دون 

 دالة 001 9.92172 0.00192 00مو  
 دالة 020 9.01905 1.51057 سيواا 7دون  00إج  7من 

  م دالة 077 9.01201 0.11971 00مو  
 دالة 001 9.92172 -0.00192 سيواا 7دون  00مو  

  م دالة 077 9.01201 -0.11971 00إج  7من 
*. The mean difference is significant at the 0.05 level 
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سةيواا و مو ةة اخلةربع  7من اد وال السةابق يتبة  يفن ريةاد ماووةامل ذاا داللةة بة   مو ةة اخلةربع  دون 
 .سيواا 7سيواا ل ا  دون  00مو  

وميكن ة سم رة   اليتينةة يفنةل كلمةا زادا سةيواا اخلةربع اخن ة  مسةتو  ال ةاام بة  ال ةي  االجتما يةة 
ور ا ةع   ر   اليتينةة إج يفن اخلةربع الدويلةة ر ةا ةظة    لةر فةاذبها نو ةامل مةن ، لوب  ال ي  التيةيمية ل ي

كمةةةا يفن اخلةةةربع . ووةةة  ةشةةةكو رالةةةة لل ةةةاد  يعةةةل مةةةن الت ةةةال  ةةةم امليظةةةبط، الع النيةةةة والتب ةةةا  ةةةا ي ةةةور بةةةل
اجهةةل مةن  ةة وط ملةا يو  الدويلةة وة  ةكسةةب ال ةاد معامةة و درايةةة ا وةي  و ي تةةل مي ةبع يفكيفةا انتبارةةامل وةب ةاامل 

 راسةة مة  دراسةة ومواوم ةسبب لل فاا امل ب  ال ي  االجتما ية وب  ال ي  التيةيمية ومتلةم نتةانج رة   ال
الةةةةت يفخةةةةارا إج  ةةةة ر وجةةةود مةةةةاو  دالةةةةة إذ ةةةةانيامل ا مةةة   وجةةةةود فةةةةاام بةةةة  ال ةةةةي  و ( 9002)ااييدةةة  

 .االجتما ية و ب  ال ي  التيةيمية ةع   مل ع اخل مة
مةةةاو  دالةةةة إذ ةةةانيامل ا درجةةةة ال ةةةاام بةةة  ال ةةةي  االجتما يةةةة وال ةةةي  التيةيميةةةة لةةة   مةةة ياد ال ةوجةةة  

 .م ارا التعلي  اظساس  واليفانود ااكومية ا م يية دمشق ةع   إج مت م املؤرو العلم 
 :الةؤهج العلةي

 (1)الجدمل رقج 
 (دكيوراه+ لوم فةا فوي ماجسيار أهلاة اليعلاج م بكالور وس م دب( باِّل الفرمي بال الةجةووات  

 ANOVAباسيخدام اخيبار 
 ال اللةمستو   F املتوسط  درجة اااية  موم املابعاا 

 052 0.000 019.115 2 191.009 ب  اامو اا
   17.512 001 1299.052 ،ارج اامو اا

    005 2270.510 ااموم
و  ارنتةل مة   0.052وويمةة مسةتو  ال اللةة  0.000= يتبة  يفنم ويمةة ل  Anovaباستص ار ا،تبار 

يتبةةةة  يفنم مسةةةتو  ال اللةةةة يفكةةةرب مةةةةن مسةةةتو  ال اللةةةة االمرتا ةةة ، ورةةةة ا  0.07مسةةةتو  ال اللةةةة االمرتا ةةة 
الةوجة  مةاو  دالةة إذ ةانيامل ا درجةة ال ةاام بة  ال ةي  االجتما يةة وال ةي  : ية  ونا ل بةوال ما ةية العة ر يفد

ارا التعلةي  اظساسة  واليفةانود ااكوميةة ا م ييةة دمشةق ةعة   إج مت ةم املؤرةو التيةيمية ل   مة ياد مة 
 .العلم 

يواجههةا كيفةمون مةن ألية  مسةتوياا املؤرةو ، و ميكن ة سم ر   اليتينة يفن مسبباا ال اام بة  ال ةي 
عةةاض هلةةا كمةةا يفن العةةاداا و الت اليةة  للمنتمةة  السةةورد ال مشةة   متشةةا ة و يت، العلمةة  باملسةةتو  ن سةةل
و رةة ا يشةةم إج يفن مت ةةم املؤرةةو العلمةة  ال يةةؤ ا  لةةر مةة   وجةةود فةةاام بةة  ال ةةي  ، ألية  مةة ياد املةة ارا

 .االجتما ية و ب  ال ي  التيةيمية ل   م ياد امل ارا للتعلي  اظساس  و اليفانود ا حمامةة دمشق
 :التوصيات واملقرتحات -17

 و إليل من نتانج ا ر   ال راسة ي رتل الباذث ة  ع كو ال    مل يا امل رسة ا مت التوفةةةةةةلر مةةةةةةةةةةةةةبيايمل  
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و ليل ميكةن ة ة ع .  وحيمة كو الةاول املياسبة ا العمو، ليتسي لل حت يق يفداي و ي   متمي  وك ايع  الية
 :امل رتذاا اآلةية

بةةةو املسةةةؤول  الرتبةةةوي  دراسةةةة الظةةة وط االجتما يةةةة الةةةت يتعةةةاض هلةةةا مةةة ياو املةةة ارا مةةةن و -86-8
 .والعمو  لر مواجهتها وبو ة اومها

 ةة ر ةكليةةم يفد مةة را بةةلدارع امل رسةةة وبةةو ذ ةةولل  لةةر اخلةةربع املياسةةبة والةةت ال ة ةةو  ةةن  -86-0
 . شا سيواا

 ةاورع االرتمةةار بتيميةةة ال ةةي  التيةيميةةة مةةن ،ةالال إ ةةادع اليةةةا ا اظسةةاليب املعتمةة ع ذاليةةامل  -86-3
امةة ا املةة ياين الةةت ةةةؤدد إج ةشةةني  ااةة  وامليفةةابا بعيةة امل  ةةن اال تبةةاراا الشص ةةية وامل اجيةةة ا حت يةة  ومك

 .والوساتة واحملسوبية
 اورع ال يار ب راساا ةتعال  لر يفسباب ارة ام ذ ع ال اام ب  ال ي  االجتما يةة وال ةي   -86-4

 .التيةيمية ل   م ياد امل ارا و  لر مت ماا يف،ا 
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 الةراجع
 :الةراجع العرباة

 .دار ال كا العايب :ال اراع .ادوانب السلوكية ا ا دارع امل رسية(. 9000. )يفمح ، يفمح  إبااري  -
: ا سةةكي رية . تمةة  ال ايةة، دراسةةاا وحبةوث(. 0215. )يفمحة ،  ايةب و بةة  املعدة ،  بةة  الباسةط -

 .دار املعامة ادامعية
، (0ط) .اظسةاليب ال ياديةة وا داريةة ا املؤسسةاا العلميةة (.9000. )الب رد،  تار   ب  اامي  -
 .دار ال كا للدبا ة واليشا:  مان
لبيةةةان، ،  (1ط)، ااتمةةة  العةةةايب املعافةةةا، حبةةةث اسةةةتدال   اجتمةةةا  (. 0220. )باكةةةاا،  ذلةةةي  -
 .ماك  دراساا الوذ اا العابية :بموا
البيةةةةاي ال يمةةةة  لةةةة   تلبةةةةة ادامعةةةةة (. 0220. )الةةةةبدد، حممةةةة  وليةةةة   والدويةةةةو، رةةةةاأ  بةةةة  الةةةةامحن -

 .020-29، (22)، 05 ، لة ال راساااظردنية،  
 ا اظجهة ع ال اام ب  ال ي  االجتما ية وال ي  التيةيمية لة   املةو   (. 9002. )ااييد ، حمم  -

 .امعة اظردنيةاد10-221، (9)، 20،  لة دراساا العلور ا دارية .دراسة مي انية .ااكومية ا اظردن
دور الرتبيةةة ا مواجهةةة مشةةكالا ال ةةاام ال يمةة  دا،ةةو امل رسةةة اليفةةانود ( 0211. )،ظةةا،  لدي ةةة -

 .رسالة ماجستم  م ميشورع،  كلية الرتبية،  جامعة    ً ، ال اراع، م ا  .ااكومية
د ملةة يا امل رسةةة اليفةةانود ال ةةي  املةةؤ اع ا السةةلود ا دار (. 0222. )ال دجةةال، يفمييةةة بيةةع  بةة  الع يةة  -

 .رسالة ماجستم  م ميشورع، ادامعة اظردنية،   مان .ااكومية ا سلدية  مان
، دراسةةةة ذالةةةة اظردن، املكتبةةةة ال ةةةاام ال يمةةة  لةةة   الشةةةباب العةةةايب(. 0221. )السةةةاذان، حممةةةود -

 .الوتيية،   مان،  اظردن
ر مةةةةةةة ياد املةةةةةةة ارا ا حمامةةةةةةةةة الكةةةةةةةاد مةةةةةةة   التةةةةةةة ا(. 0220. )السةةةةةةةعود، راةةةةةةةةب  وبدةةةةةةةال، يفمحةةةةةةة  -

 .(9)، 2  مان،  اظردن ،دراساا العلور الرتبوية .باظ،الوياا املهيية من وجهة نةار 
مدبعةةةة   : مةةان،  اظردن .ا دارع الرتبويةةةة والسةةلود امليةمةةة (. 0210. )الدويةةو،  رةةاأ  بةةة  الةةامحن -
 .كتابك 
ة ال ةةي  لةة   مةة ياد ومعلمةة  املةة ارا اليفةةانود ميةومةة(. 9000. ) بةة  ال تةةال،  رو  ذسةة  سةةالمة -

ااكوميةةة للةة كور وا نةةاث ا مةة يايت  مةةان اظوج واليفانيةةة معةةربامل  يهةةا مةةن ،ةةالال الت ايةةا الل ةةة  لكةةو ممةةة 
 .رسالة ماجستم  م ميشورع، ادامعة اظردنية،  مان، اظردن .ومن وجهة نةا كو ممة باظ،ا 

ال ةةي  التيةيميةةة للمةة ياين ا ادهةةاز ااكةةوم  ال دةةاد و الوتهةةا (. 9000. ) بةة  اهلل،  ةةالي حممةةود -
 .رسالة ماجستم  م ميشورع، ادامعة اظردنية،  مان، اظردن .باظداي الو ي  

وظةةةةةاي : فةةةةةاام ال ةةةةةي  لةةةةة   الشةةةةةباب ا الايةةةةةم اظردأ(. 0221. )العةةةةة ار،  بةةةةة  الباسةةةةةط  بةةةةة  اهلل -
 ةةةم ميشةةةورع، كليةةةة ال راسةةةةاا العليةةةا، وسةةة  االجتمةةةام، ادامعةةةةة رسةةةالة ماجسةةةةتم  .الوسةةةدية ذالةةةة دراسةةةية
 .اظردنية،  مان، اظردن



 الشايب. د. ……............................الصراع بين القيم االجتماعية وبين القيم التنظيمية لدى مديري مدارس 
 

 

 011 

وظةةةةةاي  .فةةةةةاام ال ةةةةةي  لةةةةة   الشةةةةةباب ا الايةةةةةم اظردأ(. 0221. )العةةةةة ار،  بةةةةة  الباسةةةةةط  بةةةةة  اهلل -
رسةةةالة ماجسةةةةتم  ةةةم ميشةةةورع، كليةةةة ال راسةةةةاا العليةةةا، وسةةة  االجتمةةةام، ادامعةةةةة  .الوسةةةدية ذالةةةة دراسةةةية

 .ظردنية،  مان، اظردنا
يف ةةا ال ةةي  لةة   مةة ياد املةة ارا اليفةةانود ااكوميةةة اظكادمييةةة ا (. 0229. )ال اايبةة،   بةة  اهلل حممةة  -

 .رسالة ماجستم  م ميشورع،  مان ادامعة اظردنية .حمامةة ارب   لر سلوكه  ا دارد
االةة العابيةة مة ،و للتيميةة ا داريةة، ال ةي  املؤسسةية ا الةوتن العةايب ك. (0210). الكبيس ،  ةاما -
 .(2)00 اظردن،:  مانل دارع،
،  مةةةةةان،  (0ط)امليسةةةةةا ا  لةةةةة  الةةةةةي   االجتمةةةةةا  ، (. 0211. )ما ةةةةة ،  ةوميةةةةةق ويفمحةةةةة  بل ةةةةةي  -
 .دار ال اوان لليشا والتوزي : اظردن
 .جتارةةاا والسةةلود الوةةة ال ةةي  ال اديةةة والتيةيميةةة وة ا لهةةا مةة  اال(. 0221. )م ةة ر،  بةة  اا ةةيأ -

 .010-017، (9)99 الكويع،، لة العلور االجتما ية
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