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 الملخص
 

هددت ا درتسد ددى ارددر درلىددحد اتددر كاددتادج درعية ددى دم لعةاجددى رتعىتددي كدد     ددى   ددح كىتعدد  
ت كىتعددد  درعسدددل، و  دددةالدد كل جدددحدج درعسدددل، وت  فىدددحد كدددتل دادددلدد فتددد  درعادددتادج ا ددد

درتسد ىت  رلا،جق أهتدد درتسد ى قةم در ةحث  لطويح د دل ة ى كيو دى كد  اعسدى كادة س ه  كادتا 
صفةج دم لعةء  شح ط در، ولتدرعاتا دمقلصةاي   جئى درىعوت كاتا درىدقةج دم لعةاجى اداو 

 و درىتع (.درعجلعع درلح ويت كاتا درلأهجو درلح وي ت كاتا درلأهج
 فيّون كجلعع درتسد ى ك  طت ى درس ى درحد ىدى  د   ح دةكع كىتدي درصدع  عدجى ي  در دةر  ادتاهي 

طةر دةً  طةر دى  يتجدى درلح جدى 808طةر ًة  طةر ىت  ك  طت ى ا تدوم درلأهجدو درلح دوي در دةر  ادتاهي 087
 طحي،ددى احةدددجى ت    فددي   دالجددةس اج ددى درتسد ددى 2702-2702 دد   ةكىددى اكلددق رتىددةم درتسد دد  

( طةر دددةً  طةر ددى.  كل جددحدج درتسد ددى هددد  202ك،صددوان  لججددى دع ةددةو  ددد   ددوسيىا   تدد  اددتاهة  
 درلخصص  درج س.

 أظ ددحج  لددةلع درتسد ددى    ددوا  ددح   حدج امرددى احصددةلجى  ددج  كلو ددطةج ا ة ددةج أ ددحدا درىج ددى  
ةرح طت دى ا تدوم درلأهجدو كيو حول كاتادج درعية ى دم لعةاجى رتعىتي   ،ةً رعل جح درلخصص رصد

درلح ددوي. كعددة فوصددتا درتسد ددى ارددر اددتم   ددوا  ددح   حدج امرددى احصددةلجى  ددج  كلو ددطةج ا ة ددةج 
أ حدا درىج ى كيو حول كاتادج درعية ى دم لعةاجى رتعىتي   ،ةً رعل جح درج ست  أيضةً اتم   دوا 

لأهجدو حدول كادتادج درعية دى  ح   حدج امرى احصةلجى  ج  كلو طةج ا ة ةج أ حدا اج ى ا توم در
دم لعةاجددى رتعىتددي   ،ددةً رعل جددح درجدد ست كعددة أظ ددحج اددتم   ددوا  ددح   حدج امرددى احصددةلجى  ددج  
كلو طةج ا ة ةج أ حدا اج ى كىتي درصع حدول كادتادج درعية دى دم لعةاجدى رتعىتدي   ،دةً رعل جدح 

 درج س.
 
 
 
 

 .سورية، دمشق*كلية الرتبية، جامعة 
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 مقــدمـة: -2
قد  نييددأل ا مددر بدتمل اليفعلددير ع ويددو العتدورا له ددشغأل مسدداللل الشدني  الشدداغ  لل تددلغ  ل

ال نالر اليت تشىن نليها هسشاب اللقي، لهن همهية اليفعلير مستلة مل تع  اليوم  -اليفعلير –لامللب ،  نل هثشأل 
، لمبدا   يد جم الدا ل للشد ، حم  ج ل ع هي ميطقة ع العامل، فاليفجارب ال للية املعا لة امليفالحقدة هثشيفدأل

ال كشد ال ع تقد مها، كدان  هن ب اية اليفق م احلقيقية ب  الوحي ة هي اليفعلير، لهن ك  ال لل اليت هحدلت  ودًو
 ذل  من بوابة اليفعلير حيث جعليفل ع هللوية بلاالها لسياساهتا.

لبية_ميذ ا سديفقالل هما نلى التعي  العليب فلغر الع ي  من اإل الحا  اليت باولهتا ال لل الع
نلددى ا نة ددة الرتبويددة بطافددة قطاناهتدددا لالا هتددا ، بقيددأل ملدلديددة هددذ  ا ددال   اإل دددالحية  -حددا ا ن

ضئيلة قياسال إىل النيايا  لا ه اف الديت كاندأل مييفةدلة ميهدا، بد  إن الواقدو املل دوً حاليدال يحكد  اسديف غال 
 (.19، ص9119مةاهل هذ  ا تمة لآثارها باسيف لار ) حمسن، 

ف عةددر اإلجددلااا  الدديت الددذهتا السددلطا  الو ددالية ع الدد لل العلبيددة إل ددال  الدديةر الرتبويددة مل 
تيفع َّ لضو سياسا  تعلي ية غ  مي ذة نلى هرض الواقو ) وطلية ، مزاجية، سياسية( بعي ة ك  الشع  نن 

ةا ممدددا تاد ا لددد  ع الع ليدددة الرتبويدددة الواقدددوا لنددديف  نيهدددا هت ددديم لوقافدددة اميف دددو ل ًدددلاف الع ليدددة اليفعلي يددد
 لاليفعلي ية.

لإنيا نشه  ع نتلنا احلايل نلى املسيفوى العليب مدا كطدن هن نطلدق نليدل ةداهلة ا تمدة الرتبويدةا 
لالدديت ايفددا  معةددر الدد لل العلبيددة نلددى حدد  سددواا، لالدديت تيفجلددى مددن خددالل ندد م اللضددا لالني دد  لالسدد   

امليفعد دة  لذلد  بسدش  للدف ا نة دة الرتبويدة ندن ا ضدطالجم بتدلارهدا  الذي تش يدل ا لسداا ا جيف انيدة
ييدة مدن الطدوادر املحهلدة لامل ربدة،  امليفعلقة بيفلشية احيفياجا  ا فلادا لا سيفجابة مليفطلشدا  خطد  اليفي يدة الًو
لق  اليفقأل تل  احللكا  اإل الحية ني  ه ف لمطل  لاحد ، هدو ضدللرة إجدلاا ملاجعدة وداملة لجذريدة 

نة ددة الرتبويددة  مددن هجدد  إ ددالحها لتطويلهددا لا يدد ها ليفتددشث هكوددل مللنددة لح اثددة لقددادرة نلددى القيددام لأل
 (.222، ص9111باملهام املوكلة إليها )ا طي ، 

لمددن بدد  ههددر العيا ددل ا كوددل ت ددلرال مددن جددلةاا ا تمددة الرتبويددة ع الدد لل العلبيددة هددو املعلددر الددذي 
رة ع ن ليددة اليفعلددير لالدديفعلةرا لنيتددلال هساسدديال ع امل رسددةا لنتددشها الددللي  يلعدد  دلرال بددالمه ا مهيددة لا طددو 

الذي ييفوقف نليل جنا  الرتبية ع حتقيق هه افها لالو ول إىل غاياهتا، نل ال بتن هياك الع ي  مدن العيا دل 
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جليدددد ةا لاملشددددا  الدددديت ييفوقددددف نليهددددا جنددددا  الع ليددددة الرتبويددددة، إ  هن امليدددداه  ال راسددددية املياسددددشةا لالوسددددال  ا
لاليفجهيزا  لاإلدارة احلطي ة ...إىل غ  ذل  من هبعاد ن لييت اليفعلير لاليفعلر   تعطي مثارها إذا مل توضو 
بدد  يدد ي معلدددر كددفا، ل  تعددادل ع رهي الدددشعي دلر املعلددر اجليددد  امل لددو القددادر نلدددى القيددام بوةي يفدددل 

ة، ليطاد ييف ق الرتبويون نلى هنل   كطن هن ييفوافل تعلير جيد  بطليقة فعةالة نةلال  مهييفل ع الع لية اليفعلي ي
 دلن معلر جي .

 ن مهية املعلر تيف و  ع تعلير العلر لخ مة اميف و، فهو ن ة ا مة ع سلالها لضلالها لمةهل 
 من مةاهل قوهتا هلضع ها لميشئ اجلي ، ممةا جع  مهييفل تيفشوه مطانة هامة ع اميف و .

من اللكالز ا ساسية ع الع لية الرتبوية، لكاًر مهية اجيف انية كو ة املطالد ، لهدي  فاملعلر يع ة 
مددن هكوددل املهددن الدديت تددلتش  مبسدديفوى نددالل مددن ضددنيوا الع دد  ، لاملعلددر يددحثل بدد لر  ع درجددة اللضددا لاملطانددة 

لدر ا جيف انيدة .للطدن رغدر إدراك اجل يدو ملطاندة املع( Bland Ford,2000ا جيف انيدة لالوةي يدة ل يدل )
 اليت يشنيلها ع الع لية الرتبوية، لا ال   امليفع دة إل ال  وتنل فإنل   يزال ع لضو   حيس  نليل. 

لنيفيجة  سشاب كو ة ماتال املعلر ييفعلض لشعي الةللف  اليت   يسيفطيو اليفغطر فيهاا لحتول 
انيددة لل علدر مل تتدد  إىل املسدديفوى امليشددود، دلن قيامدل بدد لر  بشددط  فعةددال، لخا دة   تددزال املطانددة ا جيف 

ا مددل الددذي يسدداهر ع إحساسددل بتددعوبة القيددام باملهددام املطلوبددة ميددل، لباملسدديفوى الددذي ييفوقعددل ميددل ميف ددذل 
 (.219، ص 2112القلار لاميف و )الشيخ خلي ، وليل ،

نلددى مددلدل  لتيفجلدى ههددر نوامدد  تد هور املطانددة ا جيف انيددة لل علدر بشددط  كشدد  لالديت انعطسددأل 
الرتبدددددوي اليفعلي دددددي مدددددا هودددددار  إليدددددل الع يددددد  مدددددن ال راسدددددا  العل يدددددة إىل هن ا ااهدددددا  امليفعلقدددددة باملطاندددددة 
ا جيف انيدددة لل عل ددد  كاندددأل ههدددر نوامددد  حتقيدددق اللضدددا ندددن مهييفدددل لالقيدددام بالواجشدددا  املوكلدددة إليل.)دراسدددة  

 (.2199، ننير 2112، ، ماكيزي 2112،  اع 2112كامللن 

 ات السابقة:الدراس -1
من خالل اسيفقلاا ا دبيا  امليفعلقة بعلر ا جيف داجم الرتبدوي جند  اهيف امدال نةليدال لتطشيقيدال باملطاندة 

 ا جيف انية لل علر مو الرتكيز نلى محولا  املطانة ا جيف انية حس  ةللف ك  اليف و.
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 الدراسات العربية: -1-2
يف انية ك ا يلاها املعل ون هن سهر "ميزلة املعل   ا ج (0991اسد ى  ى ج    درفحح   -

ع املد اًر الوانويدة اللةيدة ع ا ردن" حيدث هد فأل إىل تعدلف ميزلدة املعل د  ا جيف انيددة  
ك ا يلاها املعل ون هن سهر ع امل اًر الوانوية اللةية ع ا ردنا لهةهل  ال راسة الييفال  

: حتقيدددق الدددذا  نيددد  ليغدددو اليفدددايللكاندددأل نلدددى ا االيفالية:ا مهيدددة اليسدددشية مدددا   ال راسدددة
 22(، نالقدددة املعلدددر مددددو اإلدارة )  22(، الشعددد  ا جيف ددداني لل هيدددة )22املعل ددد  ) 

(، ك دا هةهدل  ند م لجدود  11(، لاحلوافز لالللات  )  14(، تقيير املعلر ملهييفل)  
ا ك ددا فددلل ل باليسددشة مليفنيدد  اجلددي  في ددا ييفعلددق مبجددال تقدد يل الددذا ا لالددال املحهدد  العل ددي
باليسدشة  لج   فلل  باليسشة مال احلوافز لالللاتد ا للطدن   توجد  فدلل  دالدة إحتداليال 

 لكذل  املحه  العل ي نلى ال رجة الطليةا لهي ميزلة املعل   ا جيف انية. اللجي 
بعيدوان : " دورة املعلدر ع ثقافدة اميف دو اجلزالدلي" ،  (2772اسد ى ح جد   د  صدة     -

املطاندددة الددديت ييفشوعهدددا املعلدددر ع اميف دددو اجلزالدددلي لامللكدددز الدددذي ييف يفدددو بدددل هددد فأل إىل تعدددلف 
شقدددأل ال راسدددة نلدددى نييدددة مدددن م ييدددة بددد   دددافا لبلدددمه  لةي يدددال لاجيف انيدددال لاقيفتددداديال، ًل

معلددر لمعل ددة مددن ريفلددف ملاحدد  اليفعلددير )ا بيفدد الي، امليفوسدد ، الوددانوي(ا  211حج هددا 
ي ال، لخلتأل ال راسة لع ة نيفال  همههدا: هن املعلدر ه 211لبلمه حجر نيية هللياا ا مور 

يلى ن سل ع مطاندة ميف نيدة ع ويدو اليدواحي ا قيفتدادية ميهدا لا جيف انيدة، ك دا   يدلى 
هللياا ا مور ع املعلر التورة املوالية لاملطانة امللموقة، لهن اميف و اجلزاللي غ  لاجم مب لول 

علر   تيف اوى مو املوا  ا  املوالية اليت   ب  لل علدر هذ  الوةي ة املق سة  ن  ورة امل
 هن ييفشوهها ليلقى إليها.

ع حبددث بعيددوان " لاقددو املطانددة ا جيف انيددة  (2770كعددة ف ددة ل صددةرح أحعددت درحدشددت   -
لل علر ع دللة الطويأل" هب ف اليفعلف نلدى لاقدو املطاندة ا جيف انيدة لل علدر مدن خدالل  

لدددر مدددن قشددد  اإلدارة امل رسدددية، امليفعل ددد ، امليطقدددة اليفعلي يدددة، كدددر ا حدددرتام الدددذي  ددد   املع
من املعل   لاملعل ا ا لبلدمه العد د ن سدل  211اميف و، هللياا ا مور، لبلمه حجر العيية 

مددددن هلليدددداا ا مور.لخلتددددأل ال راسددددة لعدددد ة نيفددددال  همههددددا: حتددددلص اإلدارة نلددددى هخددددذ رهي 
ال راسددي امللقددى نلددى ندداتق املعلددر، ك ددا يشددعل املعل دد  ع ا مددور الرتبويددة، لتقدد ر العدد ا 
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املعلر باحرتام الطلشة لل خارج امل رسة ب رجة هكرب من احرتامهر داخ  امل رسة، ل  يشعل 
املعلددر بيفقدد يل ملهيددة اليفعلددير مددن قشدد  مددوة ي الدد لالل احلطوميددة، ل  يددلى املعلددر هن الددوتارة 

هللياا ا مور هن مهية اليفعلير مهيدة حمرتمدة، تق م لل احلوافز املادية نلى هداا ن لل، ليعيفق  
 لقلي  ميهر يعيفق  هن اجلها  اللةية سامهأل ع ت   اليةلة لل هية.

بعيدوان " ندزلف امل رسد  ندن اليفد ري  ع  (  تسد دى2700 قةكا   ي كاعوا ا دت   -
مياًق القلى لا رياف" له فأل إىل اليفعلف نلى هسشاب نزلفهر نن اليف ري  ع القلى، 

قدد  اسدديف  مأل الشاحوددة املدديه  الو دد ي لهحدد  هدلاتددل امليف ولددة با سدديفشيان امل يفددو  لاملنيلددق، ل 
م رةسددال لم رسددة ، لخلتددأل ال راسددة لعدد ة نيفددال  همههددا: هن ههددر  212لبلددمه حجددر العييددة 

العوام  لراا نزلف امل رس  هي: ) العام  اليفعلي ي، ا قيفتادي، ا جيف اني، الي سي، 
ا مدد ( ، لودددعور امل رسدد  بعدد م جددد لى ت ريسددهر ع تلدد  امليددداًق اليقدد  لاملوا ددال ، 

نيفيجددة انشددنيال اليفالميددذ با ن ددال الزرانيددةا لتلاج اليفل يددذا  املشطددل، لهكدد لا نلددى فقدد ان 
 اجل ية لاحللص ع الع  .

بعيدددوان " نالقددة مطاندددة  (2702  دد  اسد دددى أ حدهددة  لدددةس درسدددتجيت  يسددحل درىتددد    -
لر  ع تي ية اميف دو" لاسديفه فأل اليفعدلف نلدى نالقدة مطاندة املعلدر )املعلر ا جيف انية( ب 

ا جيف انيدددددة بددددد لر  ع تي يدددددة اميف دددددو، لتعدددددلف لاقدددددو املعلدددددر ع اميف دددددو لدلر  ع تي ييفدددددل، 
لاسيف  مأل ال راسة امليه  الو  ي اليفغليلي لهداتدل ا سديفشيان الدذي ًشدق نلدى نييدة بلدمه 

الوانويدددة مبغافةدددة امل دددل  بدددا ردن ، لخلتدددأل معل دددال لمعل دددة ع املددد اًر  222حج هدددا 
ال راسة لع ة نيفال  همهها: همهية الللات  لاحلوافز ع رفو املطانة ا جيف انية لل علر ب رجة  
كش ة، ل  يوج  هثل لل حه  العل ي لا  مة ع املطانة ا جيف انية، بيي دا لجد  هثدل مليفنيد  

 اجلي  لتاحل ا ناث.
ا  السددددابقة ييف ددددث هن معة هددددا حاللددددأل اليفةعددددلف نلددددى املطانددددة باسدددديفقلاا لحتليدددد  ال راسدددد

ا جيف انية لل علر من خالل الواقو الذي يعيشل لالعوام  املدحثلة فيهدا، مدن خدالل تلكيزهدا 
نلددى املعلددر ن سددلا لاسدديفطالجم آراا ريفلددف مطونددا  اميف ددو )املحسسددا ، هلليدداا ا مددور، 

هن هسشاب ت   املطانة يلجو لل علدر ن سدلا اليفالميذ، اإلدارة امل رسية(، فق  رهى بع ها 
لمدد ى حشددة ملهييفددل، لبع ددها هرجعهددا لقلددة ا هيف ددام مبهيددة اليفعلددير بتدد ة نامددة، مددن ًددلف 
القدال   نلددى اميف ددو، لبع ددها ردهددا للةدللف ا جيف انيددة الدديت يعيشددها )السددطن، اليقدد ، 
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ددز نلددى ا حددرتام لالشددهلة لتددوةي هر لرفددو  ا دد ما  املق مددة، امللتشددا ،...اع(ا لبع ددها ركَّ
 اللل  املعيوية ل يهر.

لك  ذل  جع  ال راسة احلالية تسيف ي  من تل  ال راسا  بتن تش ه من حيث انيفهدأل ع 
تعاملهدددا مدددو مطاندددة املعلدددر لاليفطدددل  لدددشعي اجلوانددد  الددديت تلاهدددا مط لدددة ع دراسدددة املطاندددة 

 ا جيف انية.
 ددية لحمد دة لركددز  ع اغلشهددا فقد  ناقشددأل لناجلدأل ال راسددا  السددابقة مشدطال  ختو 

نلدى اجلواند  ا قيفتددادية لند ا الع دد  لنزلفدل نددن املهيدة لدلر  ع اليفي يددة، بيي دا تيفيددالل 
ال راسة احلالية حم دا  املطانة ا جيف انية بشط  ودام ا لمعاجليفهداا لمد ى تدتث  تتهيد  

ة معل دي املسديفقش  املعلر الرتبوي لالعل ي نلدى املطاندة ا جيف انيدة لل علدر، ف دالل ندن نييد
الددذين يدديفر إندد ادهر ع كليددا  الرتبيددة. لبددذل  نددلى بتتددا قدد  تعدد د  اليفتددورا  اليةليددة 

 لكطن حت ي  ق ية ال راسة احلالية. الامل اخ  امليهجية ع دراسة هذ  الق ية

 الدراسات األجنبية: -1-1
 Fwu Bih & Hsiou   دد  درتسد ددى درلدد  أ حدهددة كددّو كدد   ددن  ددود  هسددجو  د ددع -

Wang 2002) )  بعيوان املطانة ا جيف انيدة لل عل د  ع) تدايوان(ا لجد   ال راسدة هن
املعل دد  ع تددايوان ييف يفعددون مبطانددة اجيف انيددة هنلددى نسددشيال مددن نةدداللهر الدد للي ، لنددز  
ال راسددة تلدد  الييفددال  إىل الدداذ احلطومددة سياسددا  مالل ددة ع الددال اليفعلددير لاملعل دد  نلددى 

 ضية.م ى القللن املا
( " كلدح و كية دى درعىتدي  دد  (Marie Cameron 2003اسد دى رعدةسي كدةكح ن  -

املطاندددة مددن خددالل الرتكيددز نلددى مهيددة اليفعلدددير ارددر فاتيددت  هدد فأل زيت ددتن درجتيددتن ت  
)توةيددف املعل دد ، ا حيف دداق هبددر، قدد راهتر، لالشددهلة( لخلتددأل ال راسددة إىل ولددة نيفددال  

هر ملهية اليفعلير راجدو حلدشهر الع د  هبداا لهن مهيدة همهها: هك  امل غو ون نلى هن اخيفيار 
اليفعلددير مهيددة مسدديفقلة لآميددة ، ك ددا هكدد  بع ددهر هن مهيددة اليفعلددير غدد  مياسددشة  ددر بسددش  
اخن دداض ا جددل، لهكدد لا هن مطانددة املعلددر العاليددة تعددرب نددن  ددغة اليةددام الرتبددويا لتيفجلددى 

ي حيةدددى بدددل املسددديفوى اليفعلي دددي لدددلا نيا دددل املطاندددة ع قددد رة املعلدددر لهدالدددل ، لاليفقددد يل الدددذ
 لمع ل إجنات .
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(  (Linda,Hangreaves and allقددام هبددا   دد ودج( 4  دد  اسد ددى د ددل حقا   -

اليت هجلاها مشللجم ملكز املعلر ع كليدة الرتبيدة ع جامعدة كدامربدج لليسدرت حدول ( 2112)
ا لذلدد  ع ال ددرتة مطانددة املعل دد  لمهيددة اليفعلددير: هراا مددن داخدد  لخددارج املهيددة ع انطلددرتا

، لهددد فأل إىل حت يددد  مطوندددا  املطاندددة لل علدددرا لمدددا يطدددله 2112ل 2112امل يفددد ة بددد  
نليهدددا مدددن تنيددد ا ، لفهدددر العوامددد  الددديت قددد  تدددحثل نلدددى إدراك املطاندددة لاااهدددا  املعل ددد ، 
شقددددأل ال راسددددة نلددددى نييددددة نيقوديددددة بلددددمه  لاسدددديفع لأل ال راسددددة املسددددث بالعييددددة ك دددديه ، ًل

فدلدال، لخلتدأل الييفدال  إىل  9222، 2112، لع نام 2112ال لعام فلد 9492حج ها 
، لهن نسددددددشة ملت عددددددة مددددددن 9122اخن دددددداض حدددددداد لسددددددليو ع مطانددددددة املعل دددددد  ميددددددذ نددددددام 

يشدعللن بددتن مهيددة اليفعلدير جذابددة مقابد  نسددشة ضددعي ة  2112\2112امل غو د  لسددية 
 سدديوا  ال راسددة يددللن بتتددا غدد  جذابددة، لهكدد   نسددشة ضددعي ة جدد ال مددن امل غو دد  ع

يعيفربلن دخ  املعلر هو محول هساسي ملطانيفل، ح د هفلاد العيية املهية ذا  املطانة العالية 
 بع ة محولا  هي )املطافآ ، ا حرتام، اليةام لا نيفةام(.

(  Jef Verhoeven and All) ) 2772 آاددح ن اسد ددى  جددع  جحهددويفج    -
هددد فأل ال راسدددة إىل اليفعدددلف نلدددى "  نددد رتتتدددورا  وهدددور املعل ددد  حالدددة فال ى دددودن " 

تتدددورا  املعل ددد  حدددول ا حدددرتام الدددذي ييف يفعدددون بدددل ع فالنددد رت، لمددد ى املطاندددة العاليدددة 
شقددددأل ال راسددددة نلددددى نييددددة نيقوديددددة بلددددمه  مللكددددزهر املهدددد ، لالعوامدددد  املسددددامهة ع ذلدددد ، ًل

إىل سددية ، لخلتددأل ال راسددة  29ل  94مددن الددذين تددرتال  هن ددارهر بدد   142حج هددا 
ندد ة نيفددال  همههددا: ييف يفددو املعل ددون ب رجددة ناليددة مددن ا حددرتام ، لهن مهيددة اليفعلددير تنيدد   

حيدث كاندأل مطاندة املعل د  تعدا   9121بشط  جدذري ع العقدود ا خد ة مقارندة بعدام 
من اخن اض فيل، لتلع  ا ربة الش تية لل عل   لمشاركة هللياا ا مدور دلرال ع حتسد  

لييفوا دد  مددو امل رسددة ييف يفددو بقي ددة هكوددل  االددذي ل يددل خددربة مهييددة لمحهدد   احددرتامهر، لهن 
 لبذل  جاا  التورة لل طانة ا جيف انية   بتً هبا بشط  نام.ت إ ابية

( إىل اليفعدلف نلددى Mackenzie Noella7002  هدت ا اسد ددى  دويد كددةك زي    -
الددديت تشددديفني  بوقدددأل  الدددلل  املعيويدددة لل عل ددد  مدددن خدددالل ثدددالث مسددديفويا  للدددلل  املعيويدددة

ميفزامن ل ى املعل  ، لتعلف العوام  الديت تدحثل فيهدا، لقد  ًشقدأل ال راسدة نلدى نييدة مدن 
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مشدداركال، لاسدديف  مأل ا سدديفشيان  لاملقابلددة  919املعل دد  لاإلداريدد  بلددمه حج هددا الطلددي 
لن لاملالحةة، لتو لأل ال راسة إىل ن ة نيفال  همهها: هوو املشاركون هن اليفالميذ يسيف ي 

من املعل   ذلي اللل  املعيوية امللت عدة، لهكد  املعل دون ذلل ا دربة هقد  مدن نشدل سديوا  
( بوجدددود نالقدددة بددد   44بددتن الدددلل  املعيويدددة دال دددال لددد يهر مي   دددةا لهكدد  مدددا نسدددشيفل )

مطانة مهية اليفعلير لاللل  املعيوية لل عل  ،ك ا هك لا هتر ي ق لن ا سيفقالل الذايت ع 
خي دددعون لل سددداالة مدددن اللعسددداا، لهن اللاتددد  ع مهيدددة اليفددد ري  ههدددر هسدددشاب ن لهدددرا ل 

 ضعف اللل  املعيوية ل يهرا ليعيفرب نامالل مه ال ملطانيفهر.

 مشكلة الدراسة: -ثالثا  
ق ية مطانة املعلر ا جيف انية من الق ايا اليت تيعط  نلى سالمة اليفعلديرا لا افةدة نلدى  تع    

شيفأل ال راسا  السابقة. لنةلال  مهية ال لر الذي يلعشل املعلر ع اميف دو مدن الياحيدة مسيفوا  ال عالا ك ا هث
الرتبوية لالعل يةا لحا السياسية لا قيفتادية لا جيف انية بانيفشار  نيتلال مه ال ع تلد  اجلواند ، لخا دة 

 بع  هن كانأل لةي ة املعلر حتةى مبطانة نالية ع ح  ذاهتا.

لرتبية لاليفعلير ع سورية يالحد  هن مطاندة املعلدر ا جيف انيدة آخدذة ع اليفد هور لاملسيفقلئ لواقو ا
ع ة  بعي القلارا  الديت الدذ  مدن جاند  القدال   نلدى السياسدة اليفعلي يدةا لامليفعلقدة بيفعيييدلا لن ليدة 

الدذي يةهدل  تيقللا لهجور  لمطافآتل لكوافدة ا ن دال، لي داف إىل ذلد  اليةدلة الديت هفلتهدا الواقدو املل دوً
هن مطانددة املعلددر ليسددأل ع املطددان الاللددق هبددا، ل  تيف اوددى مددو املوا دد ا  الدديت ييف يفددو هبددا املعلددر ع بعددي 
اميف عا ، ك  هذا هدى إىل بللت مشطلة ع اليف عيا ميف ولة ع ت   مطانة لةي ة هساسية لهامة تسهر ع 

 حت ي  ًشيعة لنونية ا جيال القادمة.

ضدددللرة الشغدددث ع ا ددد دا  الددديت تنعلدددي مدددن املطاندددة ا جيف انيدددة لل علدددرا  ا مدددل الدددذي يسددديف ني
لتلدد  الدديت تلغددق ضددلرال هبددا، لذلدد  مددن خددالل آراا معل ددي املسدديفقش  الددذين يدديفر إندد ادهر ع بددلام  إندد اد 

ع كليدددا  الرتبيدددة باجلامعدددا  السدددورية، ف دددالل ندددن الطدددالب  –املعدددللف بربندددام  معلدددر التدددف  -املعل ددد  
 الدددذين هدددر نلدددى رهً ن لهدددرا لالدددذين يددديفر تدددتهيلهر ع بلندددام  دبلدددوم اليفتهيددد  الرتبدددوي، ف دددا هدددي املعل ددد 

حمدد دا  املطانددة ا جيف انيددة لل علددر ك ددا يدد ركها معل ددو املسدديفقش ا لنليددل هتدد ف ال راسددة إىل اإلجابددة نددن 
 ا سئلة اليفالية:
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 ن لجهة نةل هفلاد العييةا.ما ههر ا  دا  اليت تنعلي من املطانة ا جيف انية لل علر م -9

توج  فلل  ذا  د لة إحتالية ب  ميفوسطا  إجابا  هفلاد نييدة الشغدث كطد )دبلوم اليفتهيد ، ه   -2
 ا.لمعلر التف( حول حم دا  املطانة ا جيف انية لفقال مليفني  اليف تو

لوم اليفتهي ، ه  توج  فلل  ذا  د لة إحتالية ب  ميفوسطا  إجابا  هفلاد نيية الشغث كط  )دب -2
 .المعلر التف( حول حم دا  املطانة ا جيف انية لفقال مليفني  اجلي 

ه  توج  فلل  ذا  د لة إحتالية ب  ميفوسطا  إجابا  هفلاد نيية الشغث )دبلوم اليفتهي ( حول  -1
 .احم دا  املطانة ا جيف انية لفقال مليفني  اجلي 

ا  إجابا  هفلاد نيية الشغث )معلدر التدف( حدول ه  توج  فلل  ذا  د لة إحتالية ب  ميفوسط -2
 .احم دا  املطانة ا جيف انية لفقال مليفني  اجلي 

 ط ن همهية ال راسة في ا يلي:ت   أهمية الدراسة:-رابعا ً

تنع  مطانة املعلر ا جيف انية لقي يفها من املسال  امله ة الديت تدحدي دلرال كشد ال ع ن ليدة اليفعلدير، فيجد   -
 يفقلار لل الذي   كطن هن ييفر إ  با رتقاا مبطانيفل ا جيف انية.تتم  ا س

ت يدد  القددال   نلددى لضددو السياسددية اليفعلي يددة ع سددورية ليقومددوا بدد لرهر لامليفطلشددا  الدديت نلددى ندداتقهر  -
 لرتت و مطانة املعلر من خالل معاجليفهر لل شطال  اليت حت  من  ورة املعلر.

عييددة بددتمل إندد اد لتتهيدد  معل ددي املسدديفقش  ذلدد  مددن خددالل إ ددال  بلاالهددا ت يدد  كليددا  الرتبيددة  تددا م -
لتطويلها  جيفذاب هك ت العيا ل من محلة الشهادة الوانوية لالليفغا  هبذ  املهية ليفغقيق ال لر املييفةل من 

 الرتبية ع ن لية اليفي ية.

املددحثلة ع رفددو مطددانيفهر لالع دد  نلددى ت يدد  املعل دد  ع اليفعلددير العددام ليطونددوا نلددى بيديددة بددتهر ا دد دا   -
 توافلها.

همهية نيية ال راسة )معل دي املسديفقش ( ليغد دلا املطاندة ا جيف انيدة امللغدوب هبدا قشد  اليفغداقهر با  مدة،   -
ك ددا هن آرااهدددر حددول حمددد دا  املطانددة ا جيف انيدددة ضددللرية هثيددداا فددرتة اليفتهيددد  "بانيفشددار اليفتهيددد  مددن ههدددر 

(. ف الل نن كون ال راسة ج يد ة ليفيال دا معل دي املسديفقش  912: ص9114تقو ، نوام  رفو املطانة" )
 نلى نط  ال راسا  السابقة.
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 حدود الدراسة:-خامسا  
 احل لد املطانية: كلية الرتبية ع جامعة دمشق. -

احلدد لد الششددلية: ًددالب معلدددر التددف ع السددية اللابعدددةا لذلدد   تددر نلدددى هبددواب اليفعيدد  ع ن لهدددر،  -
 الب بلنام  دبلوم اليفتهي  الرتبوي  ن بع هر ق  ماًر املهية لبع هر ا خل يييفةل تعيييل.ًل

 م.2192-2192احل لد الزمانية: متَّ إجلاا هذ  ال راسة ع ال ت  ال راسي الوا  لعام  -

 مصطلحات الدراسة اإلجرائية: -سادسا  
 يعلف الشاحث متطلغا  ال راسة إجلاليال:

 لة العيا ل هل العوام  اليت تنعلي من املطانة ا جيف انية لل علر.:هي و كاتادج -

: هددي امليزلددة هل امللتشددة ا جيف انيددة الواقعيددة الدديت  دد  هن ييف يفددو هبددا املعلددر  درعية ددى دم لعةاجددى رتعىتددي -
يدة الديت نيفيجة الهوداتل لهدالل اجلي  لألدلار حبيث متيغل حق اليفق يل لا حدرتام ع نسدق العالقدا  ا جيف ان

 ييسجها ع اميف و كافة. 

: هددي العيا ددل لاملعدداي  الدديت تددحثل إ ابددال هل سددلشال ع اإلنددالا مددن ميزلددة كاددتادج درعية ددى دم لعةاجددى -
املعلر ا جيف انية ع اميف وا ليسيف ل نليهدا مدن :  د ا  انيف الدل لل هيدة، لاملسديفوى ا قيفتدادي لةدللف 

القاتددل مددو ا ًددلاف املعييددة داخدد  امل رسددة لخارجهددا، لمسدديفوى تتهيلددل بيئددة الع دد ، املسدديفوى ا جيف دداني لع
 الرتبوي لالعل ي. لتقاً بال رجة اليت ي عها امل غو ون نلى هداة ال راسة اليت هن    ذا النيلض.

: الطالددد  الدددذي يددديفر إنددد اد  ملهيدددة اليفعلدددير ع بدددلام  معلدددر التدددف ع كليدددة الرتبيدددة ع كىتدددي درعسدددل، و -
سورية، ف الل نن الطال  املعلر املوك  إليل مهية اليفعليرا ليديفر تتهيلدل ع بلندام  دبلدوم اليفتهيد  اجلامعا  ال

 الرتبوي ع كلية الرتبية لسية دراسية.
 
 
 
 



 خلف. د ..............................................من وجهة نظر معلمي المستقبل محددات المكانة االجتماعية للمعلم
 
 

 511 

 المدخل النظري للدراسة:  -7
 كدكح درعية ى دم لعةاجى    درفيح درسو جورو    -0-0  

انة ا جيف انية، يالح  هتا ق  نوجلأل لفق قلااا  املسيفقلئ لليفية  السوسيولوجي امليفعلق باملط
ميفشايية لت س ا  ريفل ة، فق  اسيفي   تل  ا ااها  السوسيولوجية ب رسيفها لل طانة لع د من 

 امللتطزا  اليت تشط  آليا  اليفعام  مو الةواهل ا جيف انية.

لى هنل ميزة ضللرية لط  فالشيالية الوةي ية تيةل إىل اليف ايز ا جيف اني ب  هفلاد اميف و ن
اميف عا ،  تا حتيفاج إىل مطانا  ريفل ة لألفلاد ليفلشية حاجاهتا، حيث اسيف  مأل الوةي ية ع حتليلها 
لل طانة ولة من امل اهير مو الرتكيز نلى اليفغلي  اليفوات  ع دراسيفها للعالقة ب  الواقو لاملطانة، محك ة 

ش و لمطانيفلا هي ب  ما كلطل من ثقافة ميف تتة، لقير، نلى لجود اتةسا  ميطقي ب  لاقو ال
(ا لنليل فإن املطانة 992، ص9149لرهةال مادي، لدرجة ض ن سلر اليف رج ا جيف اني )رلويل ، 

ني  الوةي ي  حت دها مطونا  الواقو املعاش امليف انلة في ا بييها )السياسية، الوقافية، ا قيفتادية، 
   اليت ييفطون ميها اميف و.ا جيف انية(ا لهي ا نسا

بيي ا يش  هنتار نةلية ال لر )الشييويون اجل د( إىل م هوم املطانة ا جيف انية بتنل يلتش  ارتشاًال 
لثيقال مب هوم ال لر نرب م هوم لسي  هو توقعا  ال لر الذي فيل تيفغ د ههر الواجشا  لاحلقو  اليت 

ا جيف انية اليت سوف حيةى هبا ع الواجشا  اليت يليفزم هباا كارسها ال لد ع هداا دلر مع ا لاملطانة 
 (.11، ص 2191لاحلقو  اليت يسعى إىل نيلها ) ا زرجي، 

لاملطانة من ميةور ا اا  املاركسي هي املوقو الذي يشنيلل فلد هل ال ونة من ا فلاد ع اليةام 
شقة اليت ييف رج ال لد ض يها، لههر ا جيف اني لإلنيفاج، لتيفجلى هذ  املطانة ع ختالو لةا  الط

مالمث املطانة ا جيف انية ني  املاركسي  تيف و  باملهية لا نيف اا ا ي يولوجي، لمسيفوى الوني، لاليفعلير، 
 (.992ف الل نن تلكيزها نلى محولا  الوللة لا يشة لالي وذ.)رلويل، ملجو سابق،

لين هل  ا: ي رتض هن حالة ن م  اليفواتن ع املطانة ع ا اا  املعلع جن  هاي ر يلبطها بتم
العالقا  مو ا خلين ح  تطون غ  ملحية تحدي إىل اإلحساً باملطانة ال لنية باملواتنة مو ا خلين 
الذين حنشهر هل   حنشهر، لثانيها: ع حالة اسيفعادة اليفواتن فإن اإلحساً باليفوتل لاحللمان يزلل، لحي   

اتسا  الييفال  اليت حيت  نليها ا خللن الذين بذلوا جه ال يششل اجله  الذي بذلل ع ال لد مبطانيفل نيفيجة 
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(. لتش  اليف انلية اللمزية إىل هن ال لد Crano & Messem, 1982, p82موقف اجيف اني مع  )
ب  قادر نلى اللفو من مطانيفلا لتنيي  الواقو ا جيف اني الذي يعيم فيل من خالل ن لية اليف ان  بييل ل 

ا خلين لالشىن املطونة للواقو، ك ا هن هياك رموتال هخلى ت خ  ع حت ي  مطانة ال لد داخ  الشياا 
ا جيف اني كالسلطة اليت كارسهاا لا يشة لالوجاهة اليت ييف يفو هبا ال لد، لهذ  اللموت اليت ت خ  ع حت ي  

ب  تع   نلى توشييفلا لتزي  من  البيفل املطانة   تقوم بشيا غ  اليفعش  نن السلر ا جيف اني فق ا 
 .(994، ص 9142)رلويل، 

لني ما ن قق ع اليفيارا  السوسيولوجية احل يوة جن  تلكيزها نلى امل ارسا  اليومية لألفلاد 
لالواقو اليومي  ر، كا اا  "ا ثيوميوودللوجي" "لال ييومييولوجي" فا خ  يلب  مطانة ال لد مبطونا  

ية، هي املعا  اليت ي ي ها ال لد نلى مواق ل لهفعالل، ب  ييةل للواقو ا جيف اني بو  ة نيفاجال احلياة اليوم
(. هما ه غاب ا اا  22، ص 9112لليشاا اإلنسا  مبا ييف  يل من ت يس ا  لمقا   )احلسي ، 

اسي  لطي ية فإتر يللن املطانة بتتا (  H. Garfinkelا ثيوميوودللوجي لنلى رهسهر غارفييط  )
تيةير املواقف الع لية مو ا خلين لنيا ل املوقف، ك ا يعطون همهية كش ة لألنشطة اليت يحديها ال لد ع 
نالقيفل بوضعل داخ  الشياا ا جيف اني، نلى انيفشار هن هذا ال لد ييف ان  مو ا خلين لفق القوان  السال ة 

حتيف  ملاكز ريفل ة لتيفتلف ع كو  من ا حيان مبيطق ع الشيئة ا جيف انية، لميل تةهل وانا  ميفيونة 
 (.24، ص 9142العقالنية لرتسيخ لجودها لاسيف لارها )واه ، 

لع ة د ما سشق جن  هياك تشاييا  ب  ا ااها  السوسيولوجية ع تيال ا لل طانة ا جيف انيةا 
مور مشرتكة همهها: تعلضها لل طانة من خالل لحتليلها   ييفسو امال لذكلها، لرغر اليفشاين بييهاا فهياك ه

ا  د ا قيفتادي لا جيف اني لالوقاع لالسياسي. لنلى هذا ا ساً فإن دراسة املطانة ا جيف انية 
ت فعيا حس  تل  ا ااها  إىل فهر الشلحية امللاد دراسيفها من خالل تتوراهتا لوضعها لمطانيفها، دلن 

 املعيوية.إغ ال همهية اجلوان  املادية ل 

لنيفيجة لذل : إذا كيا بت د دراسة حم دا  املطانة ا جيف انية لل علر، فإن   ا  ا نيف اا 
لل هية، لاملسيفوى املادي الذي يعيشلا لةللف ن لل، لنةلة اميف و لل ع نسي  نالقاتل داخ  امل رسة 

لهذا  ار مطانيفل ا جيف انيةلخارجها، لإن اد  العل ي لالرتبوي ، ويعها تشط  املق ما  ا ساسية ل ه
 ما هتيفر بل ال راسة احلالية.
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 محددات المكانة االجتماعية للمعلم: -7-1
 الش تية امليف و  مبج   الت ا كاتا دم لعةء رتع  ى  شح ط دمرلاة    -0-2-0

طانيفل ،  اليت    توافلها ع املعلر ليفويل مهية اليفعلير، حيث تلع  دلرال ع رفو ق ر  لبع ها ي و من م
كالت ا  اجلس ية اليت تيفطل  هن يطون املعلر معاىف ب نيال من اليفشوها  لالعاها  اليت ق  تعيقل لاعلل 

( ، ك ا هن 99، ص9111نلضة لس لية الطلشةا فيفيف اال فلص اإلفادة ميلا ب  تطاد تيع م )ن ً، 
 علل موضو انيفقاد )وانة من مةهل  يطسشل مهابة لاحرتامال،  ن ردااة املةهل يه ر كلامة املعلرا ل 

( ف الل نن اليةافة لتياسق لشاسل لالعياية بالشعل...اع. للطن   تيفوقف مطانيفل 92الشاحو ، د   ، ص
لةعة نالليفل ض ن لسطل ا جيف اني  نل  انلى ذل  ب  هياك سلوك املعلر داخ  امل رسة لخارجها

 ل لافعل الذاتية حنو املهية. مقش  نلى حت   رسالة خط ة ع اميف و، باإلضافة

فإنَّل ييف و  باجلوان  املادية  دك ة  جعة يلىتق  ةرعاتا دمقلصةاي  ظح د درىعو -0-2-2
اليت تعطي لل علر املطانة اليت يسيفغقها ع السلر اليفعلي ي ا جيف اني ع ضوا ال واب  اليت حتطر 

وافزا لاملطافآ ا لع ة  توافل بيئة ن   حم ةزة لل امللتشا  للعيم بطلامةا لمعاي  الرتقيةا لاليفيق ا لاحل
 ت  ن لل ا سيفقلار الوةي ي. 

فإنَّل ييف و  باجلوان  غ  املادية  املعيوية   ج عة كاتا درىدقةج دم لعةا   -0-2-2
لي ة كا حرتام لا يشة لاملشاركة ...اعا اليت تنعلي من مطانة املعلر من خالل نالقيفل بتًلاف الع لية اليفع

داخ  امل رسة لخارجها كاإلدارة امل رسية، لاجلها  املسحللة نيل، لاليفالميذ، لهللياا ا مور، للسال  
 اإلنالم إلبلات التورة املشلفة لل.

امل و  بالط ايا  الرتبوية لا كادكية )العل ية( اليت    أكة كاتا فأهجو درعىتي  -0-2-4
ل مبا ييعط  ملدلد ذل  نلى مطانيفل، حيث ييةل إىل تتهي  املعلر توافلها لل علر حا يسيفطيو هداا مه يف

هو  ا جيف انية. فاملعلر املحه  تلبويال مبسيفوييل الرتبوي لالعل ي نلى هنل هف   العوام  ليسيفعي  مطانيفل 
الذي يسيفطيو هن ييفقن الع لية اليفعلي ية مبا يزلد  لطلشيفل من خربا  ميفع دة " لذل  من خالل ما يزلد  

خربا  تلبوية، تعلي يةا لما كارسل من مه ا  ع هلجل ميفع دة من اليشاا الرتبوي لاليفعلي ي، لما  من
(. 92، ص2112يقوم بل من سلوكيا  هلل ما مت  ال وجم الطلشة الذين ييفعام  معهر" ) نش اهلل ، 

و ًلشيفل، ذل لنطلق تس ية اليفتهي  الرتبوي نلى املعلر الذي كيفل  الس ا  اليفالية: معلفيفل خبتال
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سن اخيفيار ًليقة هسلوب اليفعلر، لمتيفعل با تزان  سن اليفوقو من ًلشيفل، لحين نالقا  إ ابية معهر، لحين
 الي سي ...اع.

فهو الذي يطون ملة ال لميفقيال مادتل العل ية لالع ليةا  أكة درعىتي درعؤهو اتعجةً  -0-2-1
 يسيفطيو ا داا اجلي  ملهييفل، " فطل ا كانأل لب لن ذل  اإلملام الطاع مبهارا  لتتل ا ساسية  

إحاًة من يقوم مبه ة اليفعلير مبادتل هلسو كان مي  الطلشل إليل هكربا فيغشونلا ليعجشون بلا ليقشلون نليلا 
(. فاملعلر تلت و مطانيفل 922، ص2112ملا   لنل ني   من غزارة املادة لحنسن اليفتلف" )امله ي، 

ال من مادتل اليت ي رسها." لإذا كشف الطلشة ضعف املعلر ع املادة يتشث ني ما يطون ميف طيال لاضغ
(. 222، ص9114نلضة لس لييفهرا في طل إىل اسيفع ال الش ة لق و هذا اليفتلف حنو " )ا طي  ، 

لمن ميفطلشا  اليفتهي  العل ي ضللرة اميفالكل ملعلفة مقشولل ع اليف تتا  ا خلى، لحت يث معلوماتل، 
   لاإلثلاا لل ياه ...اع.لق را  اليف س

لذل  ييفوج  نلى املسحلل  نن الرتبية لاليفعلير ع هي اليف و هن يولوا اهيف امال بالنيال إلن اد 
معلر املسيفقش  قش  اليفغاقل مبهية اليفعلير لبع  اليفغاقل هبا، لطوتا تلع  دلرال كش ال ع إنالا مطانيفل 

لهذا ما  اجيف اني لالت ا  الواج  توافلها لالنيف اا لل هيةا جيف انية إىل جان  ا  د ا قيفتادي لا 
سوف تطش ل ليا ال راسة املي انية حول ههر حم د من ا  دا  اليت تنعلي املطانة ا جيف انية هكول من 

 غ ها ك ا يلاها معل و املسيفقش .

 إجراءات الدراسة الميدانية: -ثامنا  
ي اليفغليلي القادر نلى ل ف ةاهلة مطانة املعلر انيف    ال راسة امليه  الو  درع  ع  -8-0

 ا جيف انيةا لتعي  ههر حم داتل من خالل ت س  نيفال  اسيفجابا  العيَّية، لاملقارنة بييها.

تطوَّن اميف و من ويو ًالب السية اللابعة قسر )معلر التف( ع كلية الرتبية كجلعع درتسد ى  -8-2
الشةا ميهر )ًا 780جبامعة دمشق الشالمه ن دهر  ( إناثال ك ا تطون اليف و 242ل ) ا( ذكورال 12لشال ًل

الشةا ميهر ) 878ال راسة من ويو ًالب بلنام  دبلوم اليفتهي  الرتبوي الشالمه ن دهر  ( 292ًالشال ًل
( إناثال ، لذل  لفقال لألن اد املقي ة ع سجال  وعشة ا ميفغانا  ع الطلية للعام 229ل ) اذكورال 

 ا2192 -2192ال راسي 



 خلف. د ..............................................من وجهة نظر معلمي المستقبل محددات المكانة االجتماعية للمعلم
 
 

 511 

متَّ سغ  نيدية ال راسة بطليقة املعايية العلضية امليفيسلة نيفيجة الةللف اليت متل هبا اجِّ ى درتسد ى  -8-2
من ًالب معلر التف حيث بلمه ن د هفلاد العيية   92سورية، حيث بلنيأل نسشة ا خيفيار ما نسشيفل 

الشة، لهي ال سغشأل ن   اليسشة من ًلشة بلنا (992) م   دبلوم اليفتهي  الرتبوي حيث بلمه ًالشال ًل
الشة ، لبع  اليفطشيق متَّ اسرتجاجم )121ن دهر ) ( من ا سيفشيان املوتجم نلى نيية معلر  914( ًالشال ًل

( اسيف ارا  لع م اكيف ال الشيانا ا فاسيفقل الع د نلى 2( لهي ال متَّ اسيفشعاد )992التف  من ه   )
( 1(ا لاسيفشع  )929شيانال من نيدية ال بلوم الشالمه ن دهر )( اسيف991(، لهي ال متَّ اسيفعادة )919)

اسيف ارا  لع م اكيف ال الشيانا ، لاجل لل اليفايل يوضث توتجم هفلاد العيية حس  ميفني ا  ال راسة بع  
 اليفطشيق. 

 ( 0 ت ل سقي  
 فوز و أ حدا درىج ى حس  كل جحدج درتسد ى

 اليف تو     
 اجلي 

دبلوم 
 تتهي  

معلر 
  ف

 اليسشة  وجمام

  2ا11 42 29 22 ذكور
  2ا21 921 21 21 هناث
  911 292 919 992 ام وجم

ييف ث من اجل لل ارت اجم نسشة اإلناث ع اليف تت ا لذل   رت اجم نسشة املليفغقا  ع 
ن د الذكور املسجل  ع بلنام  ال بلوم هكرب من  السيوا  ا خ ة بربنام  معلر التف، نل ال بتنَّ 

ناث إ  هن اليفغا  الذكور ع بلنام  ال بلوم ق  يلجو للغتول نلى مت قا  اليفتجي  نن ا  مة اإل
 العسطلية نيفيجة ا لضاجم ع سوريةا لذل  كانأل نسشة ا ليفزام بال لام لإلناث. 

تطلشأل ال راسة هداة حبث متولأل با سيفشيان الذي متَّ إن اد  من قش  الشاحث با نيف اد أادن درتسد ى  
نلى ا دب الرتبوي بشع يل اليةلي لاليفطشيقي امليفعلق مبطانة املعلر ا جيف انية، لجاا ا سيفشيان موتنال إىل 

بيود(،  91بيود(، لا  د ا قيفتادي ) 4مخسة حم دا  هساسيةا لهي: حم د ا نيف اا لوللا ا ليفغا  )
بي (. لمتَّ   92حم د اليفتهي  العل ي )بيود(، ل  4بي (، لحم د اليفتهي  الرتبوي ) 92لا  د ا جيف اني )

ليفق يل ههر حم دا  املطانة ا جيف انية ل ى نيية ال راسة ، حيث اويف    اليف رةج اسيف  ام مقياً مخاسي
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درجا ،  1درجا ، موافق  2م يفا  اليفتغيث لط  نشارة نلى مخ  نقاا ب رجاهتا هي: )موافق ج ال 
 درجة(. 9فق ج ال درجة، غ  موا2درجا ، غ  موافق  2حماي  

( من 4لليفتك  من     ا داة قام الشاحث بعلضها نلى ا ط   الشالمه ن دهر ) صت  دعادن  ث ةف ة 
امليف تت  ع ه ول الرتبية لنلر الي   بطلية الرتبية جبامعة دمشق، لمتَّ حساب     ا داة من خالل 

لطلية للشع ، ف الل نن حساب معام  ارتشاا حساب معام  ا رتشاا ب  درجة ك  سحال لال رجة ا
 ( يوضث ذل :2ال رجة لط  بنع  مو ال رجة الطلية لألداة لاجل لل رقر ) 
 ( 2 ت ل سقي  

 صت  درليوي  مسف ةط اس ى كو  ُىت كع درتس ى دريتجى ردادن
وللا  ا بعاد

 ا ليفغا 
 الطلي الرتبوي العل ي ا جيف اني ا قيفتادي

 21ا1 22ا1 21ا1 41ا1 22ا1 21ا1 معام  ا رتشاا
( ًالشال 21هما ثشا  ا داة فق  متَّ حساب معامال  الوشا  من خالل تطشيقها نلى نيية مطونة من ) 

الشة من خارج العيية اللليسية، لمتَّ  حساب الوشا  بطليقة ا تسا  ال اخلي باسيف  ام معام  الوشا   ًل
(ا مبا يوضث اليفجان  لاليفوافق،  11هساً ال رجة الطلية ) )هل ا(  فشلنيأل قي ة الوشا  حمسوبة نلى

لهي ال متَّ حساب الوشا  بتسلوب اليفجزلة اليت ية من خالل اسيف  ام ارتشاا )ب سون(ا لاليفتغيث 
مبعادلة )سش مان بلالن( لط  بع  من هبعاد ا داة لال رجة الطليةا لاجل لل اليفايل يوضث اليفجان  لاليفوافق 

 شا  ما   ال راسةا لتعيفرب كلها نسشال مقشولة إلجلاا ال راسة .ملعامال  الو
 ( 2 ت ل سقي  

 يوةح قجي كىةكدج درث ةج  طحي،ى دمفسة  درتدات   درلجزلى درلصفجى
 الطلي الرتبوي العل ي ا جيف اني ا قيفتادي وللا ا ليفغا  ا بعاد
ا تسا  
 ال اخلي

 11ا1 49ا1 22ا1 44ا1 22ا1 21ا1

 12ا1 22ا1 42ا1 11ا1 24ا1 19ا1 زلة اليت يةاليفج
 لق  انيفرب  معامال  الوشا  ا سوبة كافية  غلاض ال راسة احلالية.
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 نتائج الدراسة ومناقشتها: -تاسعا  
 خصوص دإل ة ى ا  درسؤدل درعلىتق  أه ي درعاتادج درل  فُىت  ك  درعية ى دم لعةاجى 

نلى إجابا  العيية )معلر   (Friedman Test) شار فلي مان ، فق  قام الشاحث بإجلاا اخيفرتعىتي
 ( ذل .1التف، دبلوم اليفتهي ( كط ا ليوضدث اجل لل )

 (4 ت ل سقي  
 يوةح أهي كاتا ك   ج  درعاتادج يُىت  ك  درعية ى دم لعةاجى رتعىتي ك     ى   ح درىج ى

 مسيفوى ال  لة د.  2كا ميفوس  اللت  امليفوس  ا  د
  2،11 29،22  ااا نيف

 
224،12 
 

 
 
1 

 
 

1،111 
 
 

 2،92 21،12 ا قيفتادي
 2 21،22 ا جيف اني
 9،21 22،22 الرتبوي
 2،14 11،12 العل ي

( ب  اسيفجابا  نيية 19ا1ييف ث من اجل لل لجود فلل  ذا  د لة إحتالية ني  مسيفوى )
تنعلي من املطانة ا جيف انية، حيث جاا ههر حم د ال راسة كط  حول ههر حم د من ب  ا  دا  اليت 

ا مث جاا ع امللتشة الوانية ا  د العل يا مث جاا 21،22هو ا  د ا جيف اني بيف وس  حسايب ملت و 
حم د ا نيف اا لا قيفتاد مبيفوسطا  ميفقاربةا لجاا ا  د الرتبوي بامللتشة ا خ ة، لق  يلجو ذل  إىل هن 

ن هن املطانة ا جيف انية لل علر تقوى لتعزت إذا ساد ع داخ  اميف و امل رسي جو من الود هفلاد العيية يلل 
لا حرتام ب  امل يل لاملعلرا لب  اليفالميذ لاملعل  ا لب  هللياا ا مور لاملعل  ا ف الل نن احرتام مهية 

السابقة، باإلضافة  مهية ا  د  ك تل ال راسا هاليفعلير كشاقي املهن من باقي محسسا  اميف وا لهذا ما
العل ي  ن املعلر الذي ل يل معلوما  ج ي ة لح يوة يسيفطيو هن يلفو من مطانيفل فاملعلر اجلي  مطال  

 بيفج ي  معلوماتل باسيف لارا لربطها بط  ما هو مسيفغ ث ع امال العل ي لالرتبوي.
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ى  ج  كلو طةج ا ة ةج أ حدا م فو ت  ح   حدج امرى دحصةلج : الفرضية األولى:9-2
 .اج ى در اث  ا توم فأهجوت  كىتي درصع(    ،ةً رعل جح درلخصص

لليفغقق من  غة هذ  ال لضية قام الشاحث حبساب د لة ال لل  ب  ميفوس  إجابا  هفلاد 
) (  نيية ال راسة ع اسيفشيان حم دا  املطانة ا جيف انية تشعال مليفني  اليف توا لذل  باسيف  ام اخيفشار

 سيفيودنأل لعيييف  مسيفقليف ا لجاا  الييفال  ك ا يش  إليها اجل لل اليفايل.
 

 (1 ت ل سقي  
 لةلع دال ةس  ج( رتفح    ج  كلو طةج ا ة ةج اج ى در اث اتر د ل جةن كاتادج 

 درعية ى دم لعةاجى   ق كل جح درلخصص
حم دا  املطانة 
 ا جيف انية

ميفني  
 اليف تو

لاف ا حن امليفوس  الع د
 املعياري

درجة 
 احللية

مسيفوى  قي ة  
 ال  لة

 القلار

ا نيف اا لل هية 
لوللا 
 ا ليفغا 

 291 222ا2 12ا22 992 دبلوم
 

غ   0.466 221ا1
 221ا2 29ا22 919 معلر التف دالة   

ا قيفتادي 
 لبيئة الع  

 دالة   111ا1 121ا92 291 1،19 12ا24 992 دبلوم
 22ا2 12ا22 919 معلر التف

العالقا  
 ا جيف انية

 دالة   1،111 292ا92 291 212ا2 12ا21 992 دبلوم
 992ا91 22ا21 919 معلر التف

 دالة   1،111 224ا1 291 242ا1 22ا22 992 دبلوم اليفاهي  الرتبوي
 222ا2 22ا22 919 معلر التف

 دالة   1،111 111ا2 291 114ا2 22ا14 992 دبلوم اليفتهي  العل ي
 222ا2 21ا11 919 معلر التف

 دالة   1،111 212ا92 291 242ا92 21ا2 992 دبلوم الطلي
معلر 
 التف

 422ا22 12ا9 919

 ( ييف ث ما يلي:2باسيفقلاا اجل لل رقر )
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( ب  ميفوسطا  إجابا  هفلاد العيية 19ا1ن م لجود فلل  ذا  د لة إحتالية ني  مسيفوى ) -
معلر التف( حول حم د ا نيف اا لوللا القشولا لي ل ذل  نلى هن اجل يو ييف ق نلى ضللرة  -)دبلوم

توافل الت ا  الش تية ل ى املعلر الذي يلغ  ع اميفهان مهية اليفعلير، لنلي املعلر هن ييف يفو بت ا  
ب فيفيف اال متطةيل من هداا ن لل باتقانا لخالل من اليفشويل لالعاها  حا   يطون نلضة لس لية الطال

ميل اإلفادة ، ك ا    متيفعل حبنسن املةهل لا ي اما  ن ذل  يطسشل مهابة لاحرتامال مما  علل هكول جناحال 
(ا نلى هن املةهل 2192ع درلسلا لق  هك   نلى ذل  بعي ال راسا  )ك راسة املزين لقاسر 

 لا حرتام.ا ارجي مهر ع حت ي  مطانة املعلر ا جيف انيةا لمتيغل ا يشة 
( ب  ميفوسطا  اجابا  هفلاد العيية لفقال مليفني  19ا1لجود فلل  ذا  د لة إحتالية ني  مسيفوى ) -

معلر التف( حول ا  د ا قيفتاديا لذل  لتاحل ًلشة ال بلوم، لق   يلجو ذل   -اليف تو )دبلوم
ة اإلن ادا لخا ة ماييفعلق إىل هن ًلشة معلر التف يعلفون مسيفقش  لةي يفهر ميذ ب اية دخو ر مللحل

باجلان  املادي ميهاا هما ًلشة ال بلوم فق  ه شث بع هر ييةل للجان  املادي بشط  مشاولا  نل نلى 
هبواب الع  ا لميهر من هو نلى رهً ن للا له شغوا خيططون ملسيفقش  حياهترا  ذا يللن ضللرة هن 

يفقان ي ييفياس  مو مهية املعلرا ليحمن لل حياة كلكة، يطون اللات  لاملطافتةا لاليفتم  التغيا لاليةام ال
، 2112، دراسة ماكيزي 2112لهذا لي  مسيفنيلبال  ن هغل  ال راسا  السابقة ) ك راسة كامللن 

( هك   هن ويو املعل   يشطون من قلة امللتشا  2192، لدراسة بشار ليسلى 2199لدراسة ننير 
لهتا   تيفياس  مو مهييفهر لالع   الذي يقومون بل،  اليت تق م  رلا جور لغ ها من ا  ما  املادية ا

ب  هك   ال راسا  ال لر الطش  للللات  لاحلوافز بانيفشار  من العوام  امله ة ع رفو مطانة املعلر 
 ا جيف انية. 

يفني  ( ب  ميفوسطا  اجابا  هفلاد العيية لفقال مل19ا1لجود فلل  ذا  د لة إحتالية ني  مسيفوى ) -
معلر التف( حول حم د العالقا  ا جيف انيةا لذل  لتاحل ًلشة ال بلوم، لق  يعود  -اليف تو )دبلوم

ذل  إىل هنَّ ًلشة معلر التف مل خيوضوا الال الع   بع ا لمل يتل وا ًشيعة العالقة ا جيف انية داخ  
خللن يييفةللن فل ة اليفعي ، اميف و امل رسي لخارجل، بيي ا ًلشة ال بلوم بع هر نلى رهً ن لل لا 

لذل  ل يهر خربة باإلدارة امل رسيةا لبالقوان  اليفعلي يةا لكي ية اليفعام  مو امل يفم الرتبويا لالطلشةا 
لهللياا ا مورا لمحسسا  اميف و،  ذا جاا  ميفوسطا  إجاباهتر ملت عل نن معل ي التف للغشيفهر 

 و امل رسي قال ة نلى تقش  ا خل لا حرتام امليفشادل مبا خي م بتن تطون العالقا  ا جيف انية داخ  اميف
لاللسالة الشلي ة اليت يحديها اع   االتاحل العام. لذل     هن  تطون امله ة اليشيلة اليت يقوم هبا املعلر
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اميف و ي عل ع مطانة اجيف انية ملموقة، لخا ة هن هغل  ال راسا  هوار  إىل هن اميف و   ييةل 
 علر نةلة تق يل مما يوحي بيف   قي يفل ع اميف و ، ك ا هن اميف و   حيرتم مهية املعلر كشاقي املهن ع لل

اميف وا لحا موة و احلطومة   ييةللن إليل نةلة تق يلا ف الل نن  ورتل السيئة ع لسال  اإلنالما 
اسيفع ال السلطة املوكلل إليهر )دراسة لي اف لذل  اليفعام  امليفعسف من اإلدارة امل رسية لاملوجه  ع 

 (.2112لدراسة اللاو   2112 اع 

( ب  ميفوسطا  اجابا  هفلاد العيية لفقال مليفني  19ا1لجود فلل  ذا  د لة إحتالية ني  مسيفوى )   -
معلر التف( حول حم د اليفتهي  العل ي لالرتبويا لذل  لتاحل ًلشة ال بلوم، لق   -اليف تو )دبلوم

ل  لطون ًلشة معلر التف ييفر إن ادهر ع كلية الرتبية ليطونوا معل ي  التف  لفق هس  نل ية يعود ذ
لتلبوية مل ة هربو سيوا  لتتيل، بيي ا ًلشة ال بلوم فهر من لتتا  نل ية ريفل ةا متَّ إن ادهر 

راسية هكول لاللياضيا  ..إع، لاتشانهر لسية د االعل ي ض ن لتتهر فق  ك علر اللنيا  لاليفاريخ
لتتيل ليفتهيلهر تلبويال لنل يال تالم  الواقو لاعلهر ييفعلفون همورال كو ة نن املعاملة الرتبوية لالي سية 
لالعل ية للطالب قش  اليفغاقهر هبذ  السية لو املعلر قش  دخو ر معرتك احلياة الع لية لمل ييفعل وها هثياا 

ة للقيام بواجشاهتر نيفيجة ما يس عونل ن ةا يعانيل املعل ون من دراسيفهر ع ملحلة اإلجاتة ، لرهلها ضللري
مشاك  حتي  هبر ع اليف عهر لهسلهرا لما يعانيل املعلر من ًلشيفل مما ق  ي ق   جزاال من تواتنل إن مل 
 ييف يفو باليفتهي  الرتبوي املياس  إىل جان  اليفتهي  العل ي الذي  علل قادرال نلى اميفالك مادتل العل ية إىل
جان  إملامل بشعي العلوم ا خلىا  ن مطانيفل تلت و ني ما يطون لاضغال ع مادتل اليت ي رسها، فق  

(  نلى هنل إذا كشف الطلشل ضعف املعلرا فهياك الشلية الطربىا إذ 2112هك   )دراسة املزين لقاسر 
)دراسة كامللن يتشث نلضة لس لييفهر مما ي فعل  سيفع ال الش ة لالعتا لق و الطلشةا لهك   

( هنل تيفجلى نيا ل املطانة ع ق رة املعلر لهدالل لاليفق يل الذي حيةى بل من خالل املسيفوى 2112
( إىل هن الذي كيفل  تتهيالل مياسشال 2112اليفعلي ي للا لمع ل إجنات ا لتو لأل )دراسة جيف لآخللن 

 ييفوا   مو امل رسةا لييف يفو بقي ة هكول إ ابية.

( ب  ميفوسطا  اجابا  هفلاد العيية لفقال مليفني  19ا1ا  د لة إحتالية ني  مسيفوى )لجود فلل  ذ  -
معلر التف( حول حم دا  املطانة ا جيف انية كط ا لذل  لتاحل ًلشة ال بلوم،  -اليف تو )دبلوم

سيفقش  من لرمبا يلجو ذل  إىل هن ًلشة معلر التف مل خيوضوا امل ارسة الع لية ملعلفة ما ق  يعانونل ع امل
مشطال  اجيف انية لاقيفتادية لنل ية لتلبوية اليت يعا  ميها هغل  امل رس ، بيي ا ًلشة ال بلوما لخا ة 
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ممن مارسوا ن لهر ع امل اًر ملسوا ال جوة ب  ما تعل ل هثياا فرتة إن اد  لب  ما يواجهل ع حياتل 
م توافل تل  ا  دا    و  هنل سوف الع لية لذل  جاا  اسيفجاباهتر ملت عة  تر يعون بتن ن 

ييعط  سلشال نلى هداا املعلر لمطانيفل لانيفربلا ك  تل  ا  دا  محولا  قوية ع ض ان مطانيفل 
( حيث هك  املعل ون ا مهية 9112ا جيف انية. ليحك  ذل  ما تو لأل إليل )دراسة جعيي  لال ل  

ا  22ا لنالقيفل باإلدارة بيسشة  22ي جاا بيسشة اليسشية  ر هي ع الشنع  ا جيف اني لل هية الذ
 .  11لاحلوافز لالللات  بيسشة 

م فو ت  ح   حدج امرى احصةلجى  ج  كلو طةج ا ة ةج أ حدا  :الفرضية الثانية-9-1
 .اج ى در اث  ا توم فأهجوت  كىتي درصع(   ،ةً رعل جح درج س

ة ال لل  ب  ميفوس  إجابا  هفلاد لليفغقق من  غة هذ  ال لضية قام الشاحث حبساب د ل
نيية ال راسة ع اسيفشيان حم دا  املطانة ا جيف انية تشعال مليفني  اجلي ا لذل  باسيف  ام اخيفشار ) ( 

 سيفيودنأل لعيييف  مسيفقليف ا لجاا  الييفال  ك ا يش  إليها اجل لل اليفايل
 (2ج لل رقر )

در اث اتر د ل جةن كاتادج   لةلع دال ةس  ج( رتفح    ج  كلو طةج ا ة ةج اج ى
 درعية ى دم لعةاجى   ق كل جح درج س

حم دا  
املطانة 
 ا جيف انية

ميفني  
 اجلي 

ا حنلاف  امليفوس  الع د
 املعياري

درجة 
 احللية

مسيفوى  قي ة  
 ال  لة

 القلار

ا نيف اا 
لل هية 
لوللا 
 ا ليفغا 

 291 422ا2 22ا22 42 ذكل
 

غ   929ا1 221ا9
 221ا2 24ا22 921 ىانو دالة   

ا قيفتادي 
 لبيئة الع  

غ   249ا1 424ا1 291 212ا1 14ا24 42 ذكل
 211ا2 12ا24 921 هنوى دالة  

العالقا  
 ا جيف انية

غ   1،221 221ا1 291 411ا2 41ا22 42 ذكل
 142ا2 22ا22 921 انوى دالة  
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اليفاهي  
 الرتبوي

غ   1،292 112ا9 291 221ا2 11ا22 42 ذكل
 122ا2 22ا22 921 هنوى دالة  

اليفتهي  
 العل ي

غ   219ا1 121ا1 291 211ا2 42ا14 42 ذكل
 112ا2 24ا11 921 انوى دالة  

غ   1،421 291ا1 291 119ا91 21ا2 42 ذكل الطلي
 121ا92 21ا2 921 انوى دالة  

( ب  19ا1د لة إحتالية ني  مسيفوى ) ( ن م لجود فلل  ذا 2ييف ث من اجل لل رقر )
معلر التف( لفقال مليفني  اجلي  سواا نلى املسيفوى الطلي  -ميفوسطا  إجابا  هفلاد العيية )دبلوم

لل قياً هل نلى مسيفوى ك  بنع  من هبعاد املقياً، لرمبا يلجو ذل  إىل هنَّ ال لل  ب  اجليس  في ا 
حالة املسالاة ب  اجليس  ع املهام لا دلار لاملسحلليا  سواا خيو همور املعلر مل تع  موجودة ع ة  

هثياا ا ليفغا  مبلحلة اإلن اد لهثياا ممارسة املهية حيث تطشق نليهر القوان  دلن اسيفوياا سواا ع وللا 
ا ليفغا   لل هية لاليفعي  خالل مسابقا  اليفوةيفا هل ما خيو اجلوان  ا قيفتاديةا هل العالقا  

يف انية مو بيئة امل رسة لقوانييها هل اليفغتي  العل ي لالرتبوي حيث ييفر خ وجم اجل يو لالخيفشار ا ج
العل ي اليفغليلي لاملقابلة الش تية لطشف الت ا  الش تية الواج  توافلها باملعلر ، ف الل نن 

ال ضللريال ملن يلي  اميفهان مهية اليفعلير ع سوريةا ح يث ه شغأل لتارة تتهيلل الرتبوي الذي ه شث وًل
الرتبية تنعي  تتهي  املعل   تلبويال ممن هر نلى رهً ن لهر سواا من خل ي معاه  إن اد امل رس ا هل 

 خل ي الطليا  اجلامعية امل يفل ة حبيث جعلأل ا للوية ع اليفعي  ملن حي   محهالل تلبويال.

س  مقيفيعة  بتن املعلر الذي لع ضوا هذ  ال  لة اإلحتالية جن  هن نيية ال راسة من اجلي
يلغ  بيفوىل تعلير لتلبية هفلاد اميف و ييشنيي هن يطون ميفغليال بت ا  نل ية لغ  نل ية تحهلل لطي يطون 
فانالل ع الع لية الرتبوية، للطي يطون كذل  ييشنيي هن ييفشوةه مطانة  لقة، ل  تيفتتى إ  بيفوف  ال ونة من 

ملعلر و تيال لبواقعل )هذا ما يش  إليل حم د ا نيف اا لوللا القشول( ، ك ا العوام  ميها ما هو ملتش  با
هن املعلر    هن ينع ة اإلن اد امليفطام  مما كطيل من تتدية لاجشة الرتبوي نلى هك   لجل )هذا ما جاا 

لهذ  املهية حتيفاج إىل با  د العل ي لالرتبوي( ، ك ا هن ا هيف ام مبطانة املعلر ملتش  باملهية اليت كارسهاا 
اليهوض هباا لتي ييفهاا لح د املشطال  اليت تواجهها حا تيفشوه مطانيفها ب  املهن ا خلى )لهذا حييفاج 



 خلف. د ..............................................من وجهة نظر معلمي المستقبل محددات المكانة االجتماعية للمعلم
 
 

 516 

-921:ص 2112ا هيف ام مبا جاا ع ك  من ا  د ا جيف اني لا قيفتادي(. )بيفتلف امله ي ، 
921.) 

ج لع ة نوام  ميها ما هو و تي لا ال ة: من املعلوم هن مطانة املهية ل احشها نيفا 
)السلوكيا  ، لا ي ام...إع(ا لميها ما هو اقيفتادي ) اللات  لاحلوافز ..إع(ا لميها ما هو اجيف اني 
)نالقا  ض ن بيئة الع   لتطشيق القوان (ا لميها ما هو نل ي لتلبوي )ا ملام العل ي لاليفسامث لاحلزم 

  الرتبوي هن الع لية الرتبوية يلزمها ال ونة آليا  لطي تحيت هكلهاا لالع ل لاملللنة(. ليحك  نل اا الي 
لهذا ما ات ق نليل هفلاد العيية من اجليس  )ذكوراة لإناثال( مبعىن هتر ييف قون نلى ك  ما سشقا ليعيفربلنل 
  مه ال ع حتس  مطانة املعلر ا جيف انيةا لهذا ما تو لأل إليل هغل  ال راسا  السابقة )ك راسة
كامللنا لدراسة ماكيزيا لدراسة جعيي  لال ل ا لدراسة  اعا لدراسة اللاو  ..إع( بتن املعل   

ميها ما  ايعانون من ك  العوام  السابقة الذكل لهك لا ضللرة توافلها ليفغس  مطانة املعلر ا جيف انية
علق بشيئة الع   لالعالقا  ييفعلق باجلان  الش تي لحتقيق الذا ا لميها ما هو مادي، لميها ما هو ميف

 ا جيف انيةا لميها ما ييفعلق باجلوان  العل ية. 
م فو ت  ح   حدج امرى احصةلجى  ج  كلو طةج ا ة ةج أ حدا  :الفرضية الثالثة-9-3

 .اج ى در اث  ا توم درلأهجو(   ،ةً رعل جح درج س
جابا  هفلاد نيية دبلوم لليفغقق من  غة هذ  ال لضية متَّ حساب د لة ال لل  ب  ميفوس  إ

اليفتهي  الرتبوي ع اسيفشيان حم دا  املطانة ا جيف انية تشعال مليفني  اجلي ا لذل  باسيف  ام اخيفشار ) ( 
 سيفيودنأل لعيييف  مسيفقليف ا لجاا  الييفال  ك ا يش  إليها اجل لل اليفايل:

 (0 ت ل سقي  
م درلأهجو درلح وي اتر د ل جةن  لةلع دال ةس  ج( رتفح    ج  كلو طةج ا ة ةج اج ى ا تو 

 كاتادج درعية ى دم لعةاجى   ق كل جح درج س
حم دا  
املطانة 
 ا جيف انية

ميفني  
 اجلي 

ا حنلاف  امليفوس  الع د
 املعياري

درجة 
 احللية

مسيفوى  قي ة  
 ال  لة

 القلار

ا نيف اا 
لل هية 

 992 421ا2 29ا22 22 ذكل
 

غ   212ا1 222ا1
 224ا2 11ا22 21 انوى لة   دا
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لوللا 
 ا ليفغا 

ا قيفتادي 
 لبيئة الع  

غ   219ا1 222ا1 992 294ا1 21ا24 22 ذكل
 222ا2 21ا21 21 هنوى دالة  

العالقا  
 ا جيف انية

غ   1،122 142ا1 992 221ا2 19ا21 22 ذكل
 292ا2 99ا21 21 انوى دالة  

اليفتهي  
 الرتبوي

غ   1،921 119ا9 992 449ا1 12ا22 22 ذكل
 219ا2 92ا22 21 هنوى دالة  

اليفتهي  
 العل ي

غ   191ا1 492ا1 992 422ا2 24ا14 22 ذكل
 922ا2 21ا11 21 انوى دالة  

غ   1،129 222ا1 992 222ا91 21ا2 22 ذكل الطلي
 211ا92 29ا2 21 انوى دالة  

( ب  19ا1  ذا  د لة إحتالية ني  مسيفوى )( ن م لجود فلل 2ييف ث من اجل لل رقر )
ميفوسطا  إجابا  نيية دبلوم اليفتهي  الرتبوي لفقال مليفني  اجلي  )ذكور، إناث( سواا نلى املسيفوى الطلةي 

 لل قياًا هل نلى مسيفوى ك  بنع  من هبعاد املقياً. 
ةج أ حدا م فو ت  ح   حدج امرى دحصةلجى  ج  كلو طةج ا ة الفرضية الرابعة: -9-4

 .اج ى در اث  كىتي درصع(   ،ةً رعل جح درج س
لليفغقق من  غة هذ  ال لضية قام الشاحث حبساب د لة ال لل  ب  ميفوس  إجابا  هفلاد 
نيية معلر التف ع اسيفشيان حم دا  املطانة ا جيف انية تشعال مليفني  اجلي ا لذل  باسيف  ام اخيفشار ) ( 

 اا  الييفال  ك ا يش  إليها اجل لل اليفايل:سيفيودنأل لعيييف  مسيفقليف ا لج
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 ( 8 ت ل سقي  
 لةلع دال ةس  ج( رتفح    ج  كلو طةج ا ة ةج اج ى كىتي درصع اتر د ل جةن كاتادج درعية ى 

 دم لعةاجى   ق كل جح درج س
حم دا  
املطانة 
 ا جيف انية

ميفني  
 اجلي 

ا حنلاف  امليفوس  الع د
 املعياري

درجة 
 احللية

مسيفوى  ي ة  ق
 ال  لة

 القلار

ا نيف اا 
لل هية 
لوللا 
 ا ليفغا 

 11 241ا2 22ا22 29 ذكل
 

غ   129ا1 424ا9
 112ا2 24ا22 21 انوى دالة   

ا قيفتادي 
 لبيئة الع  

غ   221ا1 211ا1 11 291ا2 22ا22 29 ذكل
 422ا2 22ا22 21 هنوى دالة  

العالقا  
 ا جيف انية

غ   1،222 911ا9 11 491ا91 12ا24 29 ذكل
 222ا1 12ا21 21 انوى دالة  

اليفاهي  
 الرتبوي

غ   1،214 221ا1 11 911ا2 41ا22 29 ذكل
 222ا1 22ا22 21 هنوى دالة  

اليفتهي  
 العل ي

غ   191ا1 421ا1 11 122ا1 11ا12 29 ذكل
 222ا2 42ا11 21 انوى دالة  

غ   1،119 219ا1 11 112ا21 41ا9 29 ذكل الطلي
 222ا22 12ا9 21 انوى دالة  

( ب  19ا1( ن م لجود فلل  ذا  د لة إحتالية ني  مسيفوى )4ييف ث من اجل لل رقر )
ميفوسطا  إجابا  نيية معلر التف لفقال مليفني  اجلي  )ذكور، إناث( سواا نلى املسيفوى الطلي 

 بعاد املقياً.لل قياًا هل نلى مسيفوى ك  بنع  من ه

( اللذين هةهلا ن م لجود فلل  ب  اجليس  )ذكور 4ل 2لكطن ت س  نيفال  اجل لل  )
 لإناث( سواا ع نيية دبلوم اليفتهي  هل نيية معلر التف مبا يلي :
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باليسشة   د ا نيف اا لوللا ا ليفغا  رمبا ق  يعود ذل  ا ت ا  ب  اجليس   تر يللن هن اخيفيار  -
علر ملهية اليفعلير حس    ا  لوللا )جس ية ،مةهل، ميول، سلوك..إع( ي و ا ساً إلن اد  امل

لممارسيفل ملهييفل، فإذا متَّ اخيفيار  نلى هس  سلي ةا لرلنيأل ميفطلشا  مهية اليفعليرا فإن هذ  خطوة مه ة 
 حنو إن اد  اإلن اد املياس ا لنط  ذل  يحدي لييفال  غ  محي ة. 

( بتن معةر من يليفغق مبحسسا  إن اد املعل     12تل )دراسة نلي محود، صلنط  ذل  ما هك 
خييفارلتا بتن سهر ب  يوجهون إىل تل  املحسسا  بياا نلى ال رجا  اليت حتلوا نليها ع الوانوية لغالشال 
 ما ييفوجل هح ا ليفل  املحسسا  بع  هن فق لا ا م  ع احلتول نلى مقع  ع كلية جذابة. للطن ع
سورية ه شث يليفغق بربنام  معلر التف بطليا  الرتبية ذي ال رجا  امللت عة بالوانوية العامة ب لنيها، 
لرغر لجود اخيفشارا  و تية ليفغ ي  الت ا  لالق را  الش تية لاللغشة ع اليف ري  إ  هن تل  

 ا خيفشارا  تطون وطلية   للج نن كوتا ن الل رلتيييال.

(  تر 4-2ا قيفتادي كطن ت س  ا ت ا  ب  اجليس  ك ا جاا باجل لل )باليسشة لل غ د  -
يعيفق لن هنل كل ا كان اجلان  املادي لل علر مياسشال يس  ميفطلشا  احلياة ا ساسية كل ا همطن قيامل 

شغأل ب لر  بتورة إ ابية اا  امل رسة لاميف و، ليعود ات ا  اإلناث مو الذكور ع ذل  كون ا نوى ه 
حت   ن ا العاللة كاللج ا لرمبا منوذج امللهة املعيلل هكول من اللج  املعي ، لذل  جاا ات ا  اجليس  

 حول همهية اجلان  ا قيفتادي ع حتس  مطانة املعلر ا جيف انية.

( اليت هك   هن املطانة ا جيف انية لل علر 2192لتيف ق تل  الييفيجة مو دراسة )بشار ليسلى 
( مل توج  9112وافز لالللات  من لجهة نةل الذكور لاإلناث، لع دراسة )جعيي  لال ل  ملتشطة باحل

فلل  ب  الذكور لاإلناث باليسشة مال الللات  لاحلوافز باليسشة مليزلة املعل   ا جيف انية، لدراسة )ليي ا 
ولا  همهها املطافآ  لالللات ا (  ح د هفلاد العيية بتن املهية ذا  املطانة العالية بع ة مح 2112لآخللن 

( هن ضعف اللل  املعيوية لل عل   يطون بسش  ت   اللات  ليعيفرب 2112لهك   دراسة )ماكيزي 
 نامالل مه ال ملطانيفهر.

( رمبا يعود 4-2باليسشة لالت ا  ب  اجليس   نلى حم د العالقا  ا جيف انية ك ا جاا ع اجل لل ) -
ن ع كلية الرتبية ق  ه شث ل يهر قيانة ب للرة هن تلتش  مطانة املعلر بسياسا  ذل  بانيفشار هتر ي رسو 

اليفعلير ابيف اا من سياسة ال للة لاسرتاتيجيفها مللرال بالوتارة لامل يليا  اليفعلي يةا لانيفهاا بإدارا  امل اًر 
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بياا فلس ة اليفعلير هي  لمحسسا  اميف و كا سلة لاإلنالم ..اع. مبعىن ضللرة هن يطون لل عل   دلر ع
  ر احلق بوضو فلس ة تلبوية اع   ر دلرال ع اإلدارة امل رسية لاملشاركة فيها لبقلاراهتا.

هما ع حال تعلض املعلر ل نيوا الوتارة لاإلدارة  لهللياا ا مور لالطلشة لمحسسا  اميف و فق  
إحساسل با ن تال نن الواقو ا جيف اني يتشث نلضة لل ني  امله  نيفيجة افيفقاد  لل نر ا جيف اني ل 

(ا لدراسة 9111فق  هك   دراسة )كارتل  الحلمانل من املطانل اليت ييف يفو هبا ه غاب املهن ا خلى
( نلى هنَّ افيفقاد املعلر ملهارا  اليفطيف لال نر ا جيف اني يحدي إىل لقونل 9112)رلنال  لآخللن 

ال نيوا املسششة لذل ا لاليت ميها ما يييف  نن سلوك  فليسة ا حرتا  الي سي نيفيجة تع د متادر
اليفالميذا هل نالقة املعلر مو اإلدارة لا نشاا اإلداريةا لغياب اليف اهر ب  املعلر لاإلدارة لاملعلر لهللياا 

 ا مور. لك  ذل  يحثل ع املطانة ا جيف انية لل علر.

ا  ا جيف انية باليسشة ملطانة املعلر ك ا كطن ت س  ات ا  اجليس  حول همهية حم د العالق
ا جيف انية نيفيجة ما تيفياقلل هلسية املعل   هثياا احيفطاكهر باملعل   من ا قارب هل ا   قااا هل هثياا 
تيارهتر لل  اًر إلجلالهر لل رلً الع لية املقلرة نليهر، لق  يطونون ملسوا تذملهر من القوان  

ذ ع ضوا بعي قلارا  الوتارة ع السيوا  املاضية هو السي  ع التف لاليفشليعا  لخا ة ه شث اليفل ي
لامل رسة ي ع  ما يشاا ل  حيق لل علر معاقشيفلا لإن اله نلى معاقشيفل للو بعقوبل بسيطة سييفعلض 

لهذا اإلجلاا من ب  العوام  اليت ق  حطأل من قي ة املعلر ع  الل يفابعةا لق  تت  امليفابعة حل  الطلد
 ليفل يذ لاميف و.نةل ا

لتيف ق نيفيجة تتكي  اجليس  نلى حم د العالقا  ا جيف انية مو دراسة )جعيي  لال ل  
(  اليت هك   هن ههر اما   اليت تزي  من ميزلة املعل   ا جيف انية هو الال الشع  ا جيف اني 9112

( بتن 2112راسة )لان  ، ك ا هك   د 22ا لنالقة املعلر مو اإلدارة بيسشة  22لل هية بيسشة 
املعل   ع تايوان ييف يفعون مبطانة نالية نيفيجة الاذ احلطومة سياسا  مالل ة لل عل   نلى م ى القللن 

( هن مطانة املعلر العالية تنعرب نن  غة اليةام الرتبوي. لدراسة 2112املاضية، ك ا تحك  دراسة ) كامللن 
علر هو حلص اإلدارة نلى ا خذ بلهي املعل   ع ا مور ( هن مايسهر بلفو مطانة امل2112)اللاو  

 الرتبوية، لتق يلها للع ا امللقى نلى املعلر، لتق يل هللياا ا مور ملهية اليفعلير.

( 4-2لكطن ت س  ات ا  اجليس  حول حم د اليفتهي  العل ي لالرتبوي ك ا اوار  نيفال  اجل لل  ) -
ع كلية الرتبية هن مه ة املعلر ع العتل احلايل اا  امليفعل   مل تع   بتتر ه شغوا يعون نيفيجة دراسيفهر
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اللد نق  املعلفة لتلق  املعلوما ا للطن    هن تلكز نلى إثارة دلافو امليفعل   حنو اليفعلر لحت ي  
حاجاهتر من ا ربا ا لميفابعة منوهرا لتش يو جوان  ال عف ني هرا لرسر ا ط  لعالجها تلبويال 

ل يال، لذل  يللن هن ا نيفياا بإن اد املعلر لتتهيلل نل يال لتلبويال ق  يطون امل خ  احلقيقي ليفغس  لن
نونية اليفعلير لا رتقاا مبسيفوى اليفعلر ل ى الياوئةا لملدلد ذل  سيطون لاضغال نلى مطانة املعلر 

مياًق ريفل ة من العامل نلى  ا جيف انية، لخا ة ع ة  ما دلأل نليل نيفال  بعي ال راسا  لاليفقاريل ع
 هن اليونية امليف يزة من املعل   ق  تطون نادرة الوجود.

للع  هذ  الييفيجة اليت يحك ها هفلاد العيية لفقال مليفني  اجلي  حول همهية ا  د العل ي لالرتبوي 
بية لالوقافة لالعلوم ليفغس  مطانة املعلر ا جيف انية تيف اوى مو ما هوار  إليل متادر املية ة العلبية للرت 

إىل هن السيوا  ا خ ة من القلن العشلين امليتلم وه   تطورا  كو ة ع بلام  إن اد لتتهي  املعل   
املسيف  مة ع الشل ان العلبية، لهةهل  حت يا  ج ي ة همام بلام  اليفطوين اليةلي لامل ارسا  الع لية إ  

قان ة نةلية ت تيلية لواملة يقوم نليها، لهن مشطلة لضو هن اإلن اد ماتال يعا  من انيف اا لجود 
 (.12بلنام  وام  لإلن اد مل يي  إ  القلي  من ا هيف ام اجلاد ) نلي محود ، ملجو سابق، ص

 المقترحات:-عاشرا  
     ةوء  لةلع درتسد ى ي،لحح در ةحث كة يت  

من املهن ا جيف انية اليت حتيف  مطانة نالية  ت عي  اليفشليعا  لاللوالث الط يلة  بانيفشار مهية اليفعلير -
 نلى السلر ا جيف اني لل هن هسوة بشاقي املهن املق رة اجيف انيال.

ن   دلرا  ت ريشية باسيف لار لل عل   هثياا ا  مة من قش  الوتارة حا يشقوا نلى اًالجم  بط  ج ي   -
 ع الال لتتاهتر لميفطلشا  الع لية اليفعلي ة.

 عل   ع القلارا  امليفتلة بع لهر ليفعزيز مطانيفهر ا جيف انية.مشاركة امل -
قيام لتارة الرتبية مبيث املعلر حوافز مادية تشجيعال لل نلى هداا ن لل بط اية لإخالص ، ف الل نن  -

 ا  ما  املادية اليت ت  ن لل مسيفوى معيشيال  لقال هثياا ا  مة لبع  انيفهالها.
عل   با هيف ام باليفتهي  العل ي لالرتبوي لالي سي املياس  مبا  ع  املعلر مميفلطال قيام بلام  إن اد امل -

 لط  املهارا  املطلوبة ملهية اليف ري .
نق  ن لا  بشط  مسيف ل ب  هللياا ا مور لاملعل   لالطلشة ليفقلي  لجها  اليةل بييهر  لق املياخ  -

ل بل مبا حيقق لل مطانة اجيف انية  لقل.الرتبوي املاللر الذي كطن املعلر من املسحل   ليا  امليًو
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 إجلاا املزي  من ال راسا  اليت تيفيالل مطانة املعلر ا جيف انية كا يت: -
 دلر لسال  اإلنالم ع حتس   ورة املعلر ع اميف و السوري. -
  ورة املعلر ع ثقافة اميف و السوري. -
 الط اية ا ارجية لليفعلير الوانوي.مطانة املعلر ا جيف انية لنالقيفها ب -
 فانلية الع لية اليفعلي ية لنالقيفها باللل  املعيوية لل علر. -
 اااها  هللياا ا مور حنو مهية اليفعلير ع اميف و السوري. -
 اليفشليعا  الرتبوية لتتث ها نلى مطانة املعلر ا جيف انية. -
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 المراجع
 أوال : المراجع باللغة العربية:

 ، امللكز الوقاع العليب، ال ار الشي اا.اتي دم لعةو(: 2119بلاهير، نش اهلل )إ -
صوسن درعىتي    ث،ة ى درعجلعع درجزدلحيت كذكحن كيعتى ر جو ش ةان (: 2112بن  اع، حشي  ) -

، كلية ا داب لالعلوم اإلنسانية، جامعة، هبو بطل بلقال  تل سان، درعة سلجحت قسي درث،ة ى درلى جى
2112-2112. 

ك زرى درعىتعج  دم لعةاجى كعة يحدهة درعىتعون أ فس ي    ( : 9112جعيي ، نعير، ال ل ، لجيل ) -
 (، محتة2( )91، اللة محتة للشغوث لال راسا ، )درعتدسس درثة ويى درح عجى    دعسان

 دع  ةب  اسد ى حول از د درعىتعج  ا  ك  ى درلىتجي( : 9144اجل عية العل ية الطوييفية ) -
، نقالل نن  احل همح  دريفجتى    درات ك  ةت ك،تكى رصةح  درسعو  ر  درى ت سلجس كجتس دروزسدء

 اللاو .
، دمفجةهةج درفج وكج ورو جى دراتيثى    اتي دم لعةو فاتجو  ،تي(: 9112احلسي ، السي  ) -

 شيف رب، الطويأل.(، س9( )22نامل ال طل، امل  الًو  للوقافة لال يون لا داب ، )
دريفةيى درع  جى رتل درعحشتي  درلح ويج   ادقل ة  ةرعية ى (: 2191ا زرجي، سياا نلي ) -

 ،رسالة ماجسيف  غ  ميشورة، كلية الرتبية، جامعة ديايل. دم لعةاجى
ومي ( : هدلار املعلر ع مواجهة حت يا  القلن احلادي لالعشلين ع فلسط ، اليفق9114ا طي ، نامل ) -

 ، سشيف رب.22لالقياً الرتبوي لالي سي ، ن د 
، تلوة همح  اتي دم لعةو دمكحيي  اسد ى عاعةل فةريوج  ةس و ز( : 9149رلويل ، غي ) -

 اجلوهلي لهمح  تاي ، دار املعارف ، القاهلة .
، تلوة متط ى دن ولي، درىةم درفىو دم لعةا كتاو ارر اتي دم لعةو (: 9142ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ) -

 املحسسة العلبية لل راسا  لاليشل، ب ل .
، اللة العلوم  دقع درعية ى دم لعةاجى رتعىتي    ا رى دريويا(: 2112اللاو ،  احل همح  )  -

 .22اإلنسانية، ن د 
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جى(  ت سن    ف عجى ادقى كية ى   درعىتي دم لعةا(: 2192السلير ، بشار، العلي، يسلى ) -
، اللة اجلامعة اإلسالمية لل راسا  الرتبوية درعجلعع كعة ي،تسهة كىتعو درعتدسس درثة ويى    دعسان

 (ايونيو.2( )21لالي سية، )
، ملكز اليفي ية الششلية دمث وكجثوا رو   سؤيى  تيتن رتسد ى درعجلعع(: 9142واه ، تيي  ) -

 لاملعلوما ، القاهلة.
درحةة دروظجف   ادقلن   ىض درعل جحدج (: 2112لي ، جواد حم  ، وليل، نزيز نش اهلل )الشيخ خ -

 .2199(، 9( )92، اللة اجلامعة اإلسالمية سلسلة ال راسا  اإلنسانية ) درتيع حد جى( رتل درعىتعج 
 ليشيا. ، امليشتة الشعشية لليشل،ك  أ س درلح جى دإل دكجى(: 9121الشيشا ، حم   ن ل اليفومي ) -
، دار هسامة لليشل، ن ان، طح  فتسيس درلةسيخ رجعجع درعحدحو درتسد جى(: 2112نش اهلل، حسام ) -

 ا ردن .
، اللة  از د درعتس ج  ا  درلتسيس    ك ةطق در،حل  دعسيةد(: 2199نش ، ننير حم ود )  -

 .92دراسا  تلبوية، ن د 
  طل، القاهلة .، دار الكع درعىتي    صفن( : 9111ن ً، حم   ) -
 ، دار الوقافة ، القاهلةأ ةةو درعح ج  درىحب(: 9121نلي، سعي  اةاني  ) -
، اللة دروةع دم لعةا  رتعىتي  ةرلىتجي درىةم  أثحن    ك  ى درلىتجينلي، نلي محود ) د. (:  -

 .91دراسا  تلبوية، الع د
دعزكى  فاتيةج درلاول (  درخطةب دإلصدح  درلح وي  ج  د ئتى 9119حمسن ،متط ى ) -

 ، امللكز الوقاع العليب، ال ار الشي اا. دراضةسي سؤيى  جسجورو جى  ،تيى
، دار اجلامعة درعىتي  ك  ى درلىتجي  ج  دعصةرى  درعىةصحن(: 2112امله ي، ال ي  ال  ًل ) -

 اجل ي ة، اإلسطي رية.
، حبث مق م ملحمتل ملكز   كية ى درعىتيدرىودكو درعؤثحن  ( : 2112املزي ، سلي ان، القاسر، سامي) -

 2112-2112العلر لالوقافة، 
http://site.iugaza.edu.ps/slemanhm/files/2010/20 

 
 

http://site.iugaza.edu.ps/slemanhm/files/2010/20
http://site.iugaza.edu.ps/slemanhm/files/2010/20
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