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ُمدتخمص البحث

ِ
مقجمة مصالبيا  ,وتجعميا مغ أىع أىجافيا  ,وتدعى نحػ
كثيخ مغ السجتسعات الجيسقخاشي َة في ّ
تزع ٌ
الستعدفة التي جيجت في تخسيخ التدّمط
تحؿيقيا  ,بعج أن كانت تخزح تحت وشأة األنطسة والدياسات
ّ

تؤسذ لسبادغ الحخية  ,والعجالة  ,والسداواة  ,والحػار اليادغ  ,والشقج
ومطاىخه  ,ولكػن الجيسقخاشية ّ
الحج مغ
ّ
أىسيا ؛ بػية ّ
مؤسدات التذئة االجتساعية والسجرسة واحجة مغ ّ
البشاء  ,كان يشبغي تصبيقيا في ّ
تدببت في وجػدىا الدياسات التخبػية الخاشئة وفمدفتيا غيخ الجؾيقة  ,والؿيع
ضاىخة التدّمط وآثارىا التي ّ

الثقاؼية الديئة التي ورثتيا السجتسعات التقميجية.

ضخورة مسارسة الجيسقخاشية في السخاحل الثانػية ؛ لسا ليا مغ آثار واضحة في الحياة العمسية والعسمية مغ
قبيل :التػازن  ,واإلحداس باألمغ  .أعزاء الييأة التجريدية يسارسػن أُسمػب الحػار والشقاش  ,ويجفعػن
باتجاه التخغيب وليذ التخىيب  ,وىػ دليل عمى استخجام أساليب الجيسقخاشية في السجارس  .يذعخ الصمبة
وتجخميا
بسعاناة التدّمط األُسخؼ بدبب الحفاظ عمى الذخف األُسخؼ  ,والحخص الذجيج مغ قبل األسخة ,
ّ

كتدخب
في اختيار الرجيق  .العقاب مطيخ مغ مطاىخ التدمّط  ,ولو آثار اجتساعية ونفدية كثيخة ,
ّ

إن االلتدام بالشطام
ّ
الصبلب مغ الج ارسة  ,وشعػرىع بعجم السدؤولية  ,والخػف والقمق  ,وكخه التعميع  .و ّ
لمحج مغ التدّمط ىي تػضيف شخائق التجريذ الحجيثة .
يؤدؼ إلى اإلبجاع واالبتكار  .ومغ اآلليات
السيسة ّ
ّ
ّ
تهصمت إليها الجراسة هي:
النتائج التي ّ
أن ىشاك عجالة في تصبيق القػانيغ التخبػية عمى الصمبة وبشدبة ( , )%58وىػ إشارة
1ـ ّ
أكج السبحػثيغ ّ
إلى تصبيق مبادغ الجيسقخاشية بذكل مقبػل في السخحمة الثانػية .
يذجع عمى تخسيخ الؿيع الجيسقخاشية بيغ الصمبة في السجارس الثانػية
2ـ يخػ السبحػثيغ الشطام التعميسي ّ
وبشدبة ( )%68.5ويكػن لو آثار إيجابية
يعدز مبجأ السداواة والحخية وبشدبة ( )%41بيشسا السشاىج
أن التعميع االلكتخوني ّ
3ـ يخػ أغمب السبحػثيغ ّ
تعدزىسا بشدبة ()%69
الجراسية ّ

Summary of the research

It puts it at the forefront of its demands, presents it at the forefront of its
goals, and seeks to achieve them, after it was suffocated by the oppressive
aspirations that were in the consolidation of authoritarianism and its
manifestations, and because democracy establishes the foundation of
freedom, presentation, equality, quiet dialogue, and constructive criticism,
your institution was established at work. . In order to reduce the phenomenon
of intrusion and to identify the errors that caused their presence in the error.
relationships established at the secondary level; Because it has clear effects in
scientific and practical life, such as: balance, and a sense of security. Faculty
members engage in politics and debate, and they push the direction of
enticement, not intimidation. A problem appears to infiltrate, due to extreme
poverty, with the family, and its interference in the choice of a friend.
Manifestations of manifestations of authoritarianism, the effects of education
and training on it. and innovation. It is natural for you to educate the countries
of the Arab region.
The findings of the study are:
1. The respondents confirmed that there is justice in the application of
educational laws at a rate of (58%), which is the application of the principles of
democracy in an acceptable manner in the secondary stage.
2.The respondents see the educational system as encouraging the
consolidation of democratic values among students in secondary schools, with
a percentage of (68.5%) that have negative effects.
3.Most of the respondents believe that e-learning enhances equality and
freedom by (41%), while the curricula enhance them by (69%).

مقدمة
أن اىتسام الباحث في ىحه الجراسة
الجيسقخاشية مفيػم واسع يختبط بالجػانب الدياسية واالجتساعية  ,بيج ّ
السيسة التي تبلمذ الػاقع التعميسي في
ألنيا مغ القزايا
سػف
يشرب عمى (الجيسقخاشية التخبػية) ؛ ّ
ّ
ّ

تغيخ الشطام الدياسي ؼيو مغ نطام فخدؼ مدتبج إلى نطام ديسقخاشي يؤمغ بحخية
السيسا بعج ّ
العخاق و ّ
السؤسدات التعميسية معشية بالعسل عمى بشاء الثقافة الجيسقخاشية وتخسيخ ؾيع التدامح
الخأؼ  ,إذ أصبحت
ّ

التصخف  ,واإلكخاه  ,التي ورثيا
 ,والحػار  ,والعجالة  ,وقبػل اآلخخ  ,و ّ
الترجؼ لسطاىخ التدّمط  ,و ّ
تذكل السشاخ السشاسب لتكػيغ عبلقات
أن البيئة الجيسقخاشية ّ
شظ ّ
مجتسع التعميع مغ الشطام الدابق  ,وال ّ
تخبػية تفاعمية تتدع بالحػار اليادف  ,وإبجاء الخأؼ  ,والشقج بحخية  ,والتعامل بعجالة مغ دون تسييد ؛

كػن ذلظ كّمو أساس الجيسقخاشية وجػىخىا .

السؤسدات التخبػية تُبشى عمى حخية التعبيخ  ,والشقج اإليجابي  ,وشخح
إن السسارسة الجيسقخاشية في
ّ
ّ
وتتزسغ مبادغ الحخية  ,والعجل  ,والسداواة  ,وتسّثل لمصالب بشاء
اآلراء  ,والتعامل عمى أساس إنداني ّ ,

حسل السدؤولية  ,ومدتقمة في اتخاذ الق اخرات  ,وواعية في اختيار عبلقاتيا باآلخخيغ
شخرية قادرة عمى ت ّ
 ,والسجارس الثانػية أحج الػسائل التي تعتسجىا السجتسعات في تشسية األفخاد وتسكيشيع مغ التعميع ,
وفغ التعامل مع اآلخخيغ  ,وصػاال إلى بيئة مدتقخة آمشة  ,بعيجة عغ مطاىخ
وتخبيتيع عمى لغة الحػار ّ
ُسمػبا في الحياة االجتساعية ,
التدّمط  ,وقادرة عمى خمق ّ
التقجم واالزدىار  ,ويشبغي أن تكػن الجيسقخاشية أ ا

وىحا ما ال يتحّقق ّإال بالتدام أعزاء الييأة التجريدية بجيسقخاشية التعميع  ,ومشح الفخصة لمصمبة ألبجاء
لتقري مفيػمي (الجيسقخاشية) و(مطاىخ
الخأؼ بحخية مغ دون تدّمط وإكخاه  ,لحا جاءت ىحه الجراسة ّ
ضل الشطام الجيسقخاشي  ,وتأثيخاتيا عمى شمبة السخحمة الثانػية في مجتسع
التدّمط التخبػؼ) وؾياسيسا في ّ
قزاء الخفاعي بعج أن اعتادت كثيخ مغ مجارس ىحا القزاء جسمة مغ السسارسات والسطاىخ التدّمصية ,

تبشي بعس التقاليج السػروثة واألعخاف الدائجة في السجتسع .
تخسخت بدبب ّ
التي ّ

المبحث األول
عناصر الجراسة الرئيدة
أولا :مذكمة الجراسة problem of the study
عامة لؤلساليب الجيسقخاشية عسل كأداة لتخسيخ التدّمط
السؤسدات التخبػية برػرة ّ
إ ّن افتقار السجتسع و ّ
تشذئة الصمبة عمى الخزػع والتبعية  ,وتخبية األفخاد عمى أساليب قسعية
االجتساعي والتخبػؼ عبخ ّ
السؤسدات االجتساعية األُخخ يتع
اا
فابتجاء مغ البيت ,
ومتعدفة ,
انتياء بالجامعة و ّ
ّ
ومخور بالسجرسة  ,و ا
ا
التعامل مع الفخد في بعس األحيان بصخيقة عشيفة وغيخ إندانية  ,تقػم عمى إصجار األوامخ وفخضيا مغ

وشكمت
دون مذػرة أو مشاقذة  ,حتى اعتادت األجيال الحجيثة في أغمب السخاحل الجراسية عمى الصاعة ّ ,

الصخق التقميجية كالتمقيغ والحفع والتمّقي عقمية غيخ قادرة عمى الشقاش واإلقشاع  ,وغياب واضح لمتفاعل
والحػار الستكافئ  ,لقج شغت مطاىخ التدّمط عمى بعس جػانب التخبية  ,كسا أ ّن اإليسان بؿيسة التعميع
يؤكج أّنو ال يسكغ أن نجج الجيسقخاشية
تقجم السجتسع وزيادة الػعي الجيسقخاشي مسا ّ
والتخبية وىي أساس في ّ

في مجتسع يدػده الجيل الحؼ يشتج التدّمط  ,والعبلقة بيغ الجيسقخاشية والتعّمع ىي عبلقة تبادلية  ,فإذا لع

عػد اإلندان مسارسة الدمػك الجيسقخاشي
يت ّ
اشيا (رشجان عبجهللا ,4002,ص)581
ديسقخ ا

في األُسخة والسجرسة والعسل  ,ال ُيتػّقع مشو أن يكػن

ثانيا :أهمية الجراسة Importance of the study
ا
تطيخ أىسية الجراسة في االعتبارات اآلتية:
مػضػعا ىاما يتسّثل بالجيسقخاشية ومطاىخ التدّمط التخبػؼ في
تتزح أىسية الجراسة في كػنيا تتشاول
ا
خصيخ عمى
اا
تيجيجا
وتذكل
قزاء الخفاعي ومحافطة ذؼ قار بذكل عام واآلثار التخبػية الستختّبة عمييا ,
ّ
ا
ميسة مغ شخائح السجتسع  ,وإ ّن
مدتقبل بشاء األجيال وتشذئتيا
ا
مجتسعيا  ,وكحلظ تيتع بجراسة شخيحة ّ
متعجدة
دراسة ىحه الطاىخة بأبعادىا السختمفة تتصّمب اعصائيا القجر الكافي مغ الػعي  ,ذلظ العتبارات ّ
تكسغ في شبيعة شخيحة الصبلب وأىسيتيا في السجتسعات .

ثال اثا :أهجاف الجراسة Aims of the study
تدعى الجراسة إلى تحقيق األىجاف اآلتية:
التعخف عمى مفيػمي (الجيسقخاشية) و(التدّمط التخبػؼ) .
1ـ ّ
التعخف عمى مدتػػ ادراك الصمبة لسطاىخ التدّمط في السخحمة الثانػية .
2ـ ّ
ضل الشطام الجيسقخاشي .
3ـ الكذف عغ مطاىخ التدمّط التخبػؼ في ّ
السجرسيغ الحيغ يسارسػن بعس أنػاع العشف
التعخف عمى أثخ األساليب الجيسقخاشية في تغييخ سمػك
ّ
4ـ ّ
في تعامميع مع الصبلب .
التعخف عمى بعس اآلثار االجتساعية والشفدية الشاتجة عغ مطاىخ التدّمط التخبػؼ .
5ـ ّ
رابعا :نهع الجراسة
استخجاما في دراسة السذكبلت والطػاىخ
عج ىحه الجراسة مغ البحػث الػصؽية األكثخ
تُ ّ
ا
االجتساعية التي ليا صمة باآلراء والسػاقف واالعبلم  ,ومغ خرائز ىحا الج ارسـة الػصف والتحميل

يحجد الػضع الحالي لمطاىخة وال
محجدة ومتخابصة باألحجاث واألوضاع  ,وىػ ّ
والتفديخ لػقائع وحقائق ّ
يحكع عمى الػاقع كػنو جيج أو ردؼ

المبحث الثاني
تحجيج المفاهيم والمرطمحات العممية

أولا :الجيمقراطيةDemocracy
ومخكبة مغ الكمستيغ اليػنانيتيغ ( )Demosالتي تعشي الذعب  ,و( )Kartsالتي
الجيسقخاشية مأخػذة
ّ

تعشي الحكع أو الدمصة  ,وبعج جسع الكمستيغ تربح ( ) Demos kartsأؼ حكع الذعب (أحمد سعيد ,

أحمد جمال  ,8002,ص .)82وتذيخ الكتابات إلى ّأنيا مرصمح إغخيقي في األصل  ,وىي مغ األفكار
القجيسة التي عخفيا الفبلسفة مشح القجم  ,ويخػ أفبلشػن أ ّن مرجر سيادتيا في إرادة السجيشة الستحجة ,
ومغ ىحه السجن (أثيشا)  ,وفي ىحه السجيشة يقػل أُرسصػ أ ّن أعزاء الجسعية يمتقػن حػل أحجىع وال يحق
لمعبيج والشداء الحزػر  ,فقط األحخار(مولود زايد ,7002,ص. )59
ثانيا :التدّمط Domination
وتحكع(أحسج أبػ حاقة ,2007 ,ص. )585
ط مصاوعة سّمط عميو وتعشي سيصخ
التعخيف لغ اة :تَ َدم َ
ّ
التسخد عميو  ,ويقابل ذلظ الذعػر بالخفس
وىػ عمى أّنو الذعػر بالخفس لمسجتسع واالندحاب مشو أو ّ

التسخد عميو باالنتساء إلى اآلخخيغ(بذخػ عمي  ,2008,ص)  ,وىػ عبارة
لمسجتسع واالندحاب مشو أو ّ
القػة واإلكخاه واإلرىاب والقسع والعجوان
عغ مسارسة ّ
تجخل في ضسغ بشيتيا مفاـيع ّ
متعجدة مثل البصر و ّ
يشسي إ ّال مذاعخ
(عمي وشفو  ,2000 ,ص .)122كسا ّأنو أحج السفاـيع الدمبية والقيخية ؛ كػنو ال ّ
ويذجع عمى
الزعف والقرػر والشقز واإلحداس بالحنب والجونية  ,وتػّقف القجرات الحىشية والعقمية ,
ّ

االتكال وعجم الفيع والسقجرة عمى الشقج والتحميل (عمي عبج الخحيع  ,2014,ص.)125
ثالثا :التربية Education

كل العسميات التي يدتخجميا السجتسع لشقل السعارف واألىجاف السػجػدة في داخمو مغ
اصصبلحا ىي ّ
التججد واالستسخار  ,وىي أشبو بعسمية الشسػ لؤلفخاد في السجتسع (عبجهللا
أجل السحافطة عمى البقاء و ّ
اشتُق تعخيف اصصبلحي لمتخبية أوججوه السفكخيغ السدمسيغ يخجع
الخاشجان  ,2002 ,ص , )15وقج ّ
أصمو إلى التعاريف المغػية ىي التي تشذأ الذيء حاالا بعج حال حتى يبمغ كسالو وتسامو(دمحم عبجهللا ,

بأنيا عسمي ْة تػافق وتكيف وتفاعل الستعّمع مع البيئة والثقافة السحيصة بو وما
عخف ّ
 ,2016ص .)13وتُ ّ

مكػنات مادية ومعشػية وحتى عشاصخىا اإلندانية والصبيعية بل ىي تفاعل مع الحياة
تتزسشو مغ ّ
ّ
والسجتسع (االء الحيارؼ  ,2015 ,ص)44
رابعا :التدّمط التربهي Educational Domination
ىػ سمػك يشصػؼ عمى العشف واإلكخاه  ,ويتشافى كّمايا مع معصيات وأُسذ الدمػك الجيسقخاشي ,ويأخح
صػرة رمدية في السخاحل العميا مغ التعميع  ,ويتجّمى في مشع الصبلب مغ اإلعبلن عغ وجيات نطخىع أو

تػجيو الشقج أو إبجاء الخأؼ السخالف(عمي وشفو  ,عبجهللا السجيجل  ,2008,ص.)50

يؤسذ
مسا ّ
أو يسكغ القػل :ىػ السيل أو المجػء إلى استخجام شكل مغ أشكال العشف في العسل التخبػؼ ّ ,
لبشاء عبلقات تدّمصية مغ شأنيا مشع الصمبة مغ إبجاء آ ارءىع  ,وىػ ما يتشافى كّمايا مع معصيات وأُسذ
الدمػك الجيسقخاشي ( عمي وشفو  ,عمي الذياب ,2003,ص .) 102

المبحث الثالث
آثـار التـدّمط التـربـهي
السيسة والبيئة الثانية بعج األُسخة في عسمية التشذئة االجتساعية ,
أن السجرسة مغ الػسائل
شظ ّ
ال ّ
ّ
ميسة ومدؤولية تخبية وتعميع الشرء مغ قبل السجتسع عمى أُسذ فمدؽية وتخبػيـة ال
والتي أُوكمت إلييـا ّ
ُيختمف عمييا  ,وأحجػ أدوات الدمػك السؤمشة ببشاء إندان متكامل وسميع لمصمبة  ,وتعسل عمى إعجاد جيل

وسياسيا
اجتساعيا
قادر يستمظ اإلمكانات لمشيػض بػاقع السجتسع والعسل عمى ؾيادتو في السدتقبل
ا
ا
التقجم الحزارؼ لمسجتسعـات األُخخ  ,ويكػن ذلظ بالػسائل التخبػيـة
اقتراديا  ,ويػاكب
و
التصػر و ّ
ا
ّ
والسعخؼية الشاجحة ال بالعشف والقيخ والتدّمط الحؼ ال يسكغ اعتباره ضاىخة شبيعية في الػاقع التخبػؼ ,
ويسكغ التغاضي عشيا أو الدكػت عمييا في أ ّؼ حال مغ األحػال  ,وذلظ بدبب اآلثار الدمبية التي
تحجث نتيجة التدّمط والقيخ التخبػؼ .

أولا :اآلثار النفدية
تتحػل إلى تدّمط وإرىاب داخل
التذجد في
إ ّن ضاىخة اإلفخاط و ّ
التسدظ بالقػانيغ واألنطسة والدمصة ّ
ّ
يدبب حاالت نفدية تتطافخ معيا ضخوف اجتساعية وتخبػية تكػن آثارىا واضحة
السؤسدة التخبػية ّ ,
ومخىػنة بالرفات الذخرية واالنفعالية لمفخد  ,وبالتالي يقع الصمبة ضحية العشف والتدّمط التخبػؼ ويجعل

مشيع أفخاادا سمبييغ غيخ قادريغ عمى اإلبجاع والسبادرة ويتيخبػن مغ الػاجب السشػط بيع وقج يرمػن إلى
تؤدؼ األساليب التدّمصية في التخبية إلى بشاء شخريات فاقجة
حالة الزياع  ,وفي كثيخ مغ األحيان ّ
لمثقة وانصػائية وعجائية اتجاه ذاتيا والصمبة الحيغ يعيذػن أجػاء التدّمط يخذػن حتى مغ تقجيع اإلجابات

الرحيحة في السجرسة ؛ خػافا مغ األخصاء والدخخية والتأنيب إضاف اة إلى تذكيكيع في قجراتيع  ,وتخيفيع
اضحا حتى في مطاىخىع (عمي
نط اخت اآلخخيغ ليع نتيجة الذعػر بالخدؼ والذظ الحؼ يحيط بيع ويبجو و ا
وشفو ,2000,ص96ـ , )98ويسكغ تحجيج اآلثار الشفدية بسا يأتي:

1ـ الخهف والقمق
يؤدؼ
ُيعّج الخػف والقمق ردة فعل انفعالي نتيجة تيجيج يأتي مغ شخز أو مػقف أو شيء آخخ و ّ
أن مرجر الخػف أقػػ مشو وال يدتصيع مػاجيتو بدبب الزعف الحؼ يشتابو
إلى شعػر وادراك الذخز ّ

ومحجد
شيػعا ويكػن سبب حرػلو معمػم
ويقدع الخػف إلى نػعيغ :األول مػضػعي  ,وىػ األكثخ
ّ
ا
ّ ,
محجد وعام ال يسكغ تحجيج
مؤسدة الذخز  ,واآلخخ ذاتي  ,وىػ غيخ واقعي وغيخ ّ
مغ قبل أُسخة أو ّ
أسبابو إ ّال بػجػد دراسة دؾيقة ووقت كافي  ,وقج يكػن مرجره السػت أو الطبلم أو الغيبيات (دمحم خيخ,
 , 2006ص. )10

التقمص أو التقميج
2ـ
ّ
خاصة بو
ىػ عسمية تأثّخ ّ
وتبشي شخز ألدوار اآلخخيغ و ّ
التػحج معيع كسا لػ كانت تمظ األدوار ّ
ويكػن
ثع تتفاعل وتستدج األدوار لجػ
ّ
لمحب والتقميج واإلعجاب دور أساس في عسمية ّ
التقسز  ,ومغ ّ

السجرس
عج سمػك
الذخز
وي ّ
ّ
الستقسز لتكػن مفيػم الحات لجيو (احسج الدعبي ,2010 ,صُ ,)127
ّ
ترخف عجائي في بعس األحيان تكػن لو آثار نفدية عمى حياتو في السدتقبل ,
الستدّمط اتجاه الصمبة ّ
السجرسيغ لو تأثيخ عمى الصمبة ويشبغي أن تكػن
مسجرس أن يكػن قجوة حدشة لصمبتو كػن سمػك
ّ
ويشبغي ل ّ
العبلقة التي تخبصيع مبشية عمى أساس السحبة واالحتخام والثقة واألمانة  ,وأن تكػن في حجود التفاىع
الذجة وبعيجة عغ التداىل والتدامح السفخط  ,وىحا ال يعشي تخك الصمبة يذبعػن
والسعاممة الخالية مغ ّ
لمسجرس حتى يذعخ الصمبة باالىتسام ويتمّقػن
البج مغ ىحا الدمػك
رغباتيع بأشياء ال تتػافق مع ّ
سشيع  ,و ّ
ّ

عجر مغ اآلثار الشفدية التي
التقسز ُي ّ
السعارف برػره صحيحة (بػشيبو جمػل  ,ب ـ ت  ,ص , )65لحا ّ
جخء استخجام الدمػك الستدّمط في السخحمة الثانػية اتجاه الصمبة  ,ويكػن لو أثخ
يتعخض ليا الصمبة مغ آ
ّ
سمبي في حياتيع السدتقبمية .

3ـ انعجام الثقة بالنفس
لكل شخز  ,وال
وتعشي إعجاد الـفخد لشفدو  ,ويزع اعتبارات لحاتو وقجراتو وىي مغ األمػر
السيسة ّ
ّ
معيغ أو مػقف وفي جسيع السجاالت
يدتصيع اإلندان االستغشاء عغ حاجتو إلى الثقة بالشفذ في أمخ ّ

بالتكيف العام لمفخد ,
كالعسل والتعميع واإلدارة  ,وىي إحجػ عشاصخ الذخرية األساسية التي ليا ارتباط
ّ

مبكخة مع الفخد  ,ويكػن ليا دور في اشباع حاجاتو  ,وتحقيق تكاممو الشفدي
سغ ّ
إذ تبجأ بالشسػ في ّ
واالجتساعي (ناصخ كخيسو  ,بػ مبلح أسامو  ,2018 ,ص. )100
يؤدؼ إلى اعتقاد الصمبة
إن انعجام الثقة بالشفذ لجػ الصمبة عبارة عغ سمدمة متخابصة مع بعزيا إذ ّ
ّ
يؤدؼ إلى القمق واالحداس والتفاعل معو ويرجر
بأن جسيع َمغ حػليع يذعخون بزعفيع وسمبياتيع مسا ّ
ّ
يجمخ حياتو ويػّلج لجيو
ّ
ترخف سيء يخجل مشو ويفقج الثقة  ,وىحا االحداس الدمبي بفقجان قجراتو ّ

بالتخدد والتحبحب  ,ويجج صعػبة كبيخة في الثبات عمى
الذعػر الشقز والجونية  ,وسمػك سمبي يتدع
ّ
معيغ (أشخف دمحم  ,2016 ,ص , )255والتشذئة االجتساعية ىي أحج أىع األسباب في
سمػك أو اتجاه ّ
ضل معاممة األُسخة الستدّمصة
انعجام الثقة لجػ الصمبة إذ أ ّن االندان يشذأ ا
خائفا في شفػلتو وحياتو في ّ
وعجم احتخام اآلباء لصفػلة أبشائيع  ,وما لع يدتصيعػا كدخ حاجد الخػف الحؼ يشذأ مغ السسارسات

الدمصػية أو (الصفػلة البائدة) ال يسكغ أن يتخّمرػا مغ انعجام الثقة بالشفذ (أشخف ,2016,ص)257

يؤدؼ إلى انعجام الثقة
سببا آخخ ّ
يتعخض لو الصمبة في السجارس يكػن ا
 ,كسا أن حجع التدّمط الحؼ ّ
بالشفذ لجييع  ,وىػ مغ الشتائج الشفدية لمتدّمط التخبػؼ التي يكػن ليا أثخ عمى مدتػاه الجراسي .
4ـ العجوانية
كل قػاعج
اإلفخاط في استخجام التدّمط التخبػؼ يتختّب عميو بشاء شخرية عجوانية
ّ
متحخرة تخخج عغ ّ
الدمػك السجتسعي وقػانيغ الدمصة نتيجة حجع التدّمط الحؼ وقع عميو مسا يزصخ إلى التخّمز مغ القيخ

العامة في السجتسع
تعخض ليا مغ آ
والسعاناة التي ّ
جخء القدػة السفخشة مسا يجعمو يتجو لتجميخ السستمكات ّ
مؤسداتيع  ,ويسارس ىحا
مغ دون اإلحداس بالحنب أو التأنيب نتيجة عجم شعػرىع باالنتساء ألُسخىع أو ّ

السؤسدات التخبػية تسارس
بعيجا عغ أنطار السجتسع (عمي وشفو  ,2003 ,ص , )98كثيخ مغ
الدمػك ا
ّ
التذجد في التعامل مع الصمبة مغ أجل
السجرس حيث أخح يعتسج عمى التدّمط و ّ
التدّمط تجاه الصالب و ّ
إنجاز الػاجبات والسيام السجرسية  ,وىػ ما يشعكذ عمى بشاء الذخرية ويجعل سمػكاتيع عجوانية مع

مجرسييع .
بعزيع ا
بعزا ومع ّ

ثانيا :اآلثار الجتماعية
ا
العشف والقدخ الحؼ ُيسارس ضج االشفال في التشذئة االجتساعية داخل األُسخة ومع التمسيح والصالب
في السجرسة يجعمو غيخ قادر عمى إقامة العبلقات ويكػن لجيو فقخ في التػاصل والعبلقات االجتساعية ,

الخاصة بو ويذعخ
كسا أّنو يخغب أن يكػن في حالة الرست والدكػن واالندحاب ويبجأ بالعبث باألشياء
ّ
بالػحجة  ,وىػ ما يجل عمى االصابة باالضصخابات الدمػكية أو االجتساعية  ,وىي أحج السذكبلت

السجرسيغ والسعّمسيغ والسيتسيغ بجراسة ىحه السذكبلت
يتػجب االىتسام بيا مغ قبل الباحثيغ و ّ
الخئيدة التي ّ
واآلثار التي تكػن نتيجة لتدّمط تخبػؼ وىشاك مجسػعة مغ اآلثار االجتساعية مشيا:
1ـ غياب التفاعل التربهي
جخء فقجان العـبلقات
عج مغ أىع اآلثار االجتساعية التي تشتاب العسل التخبػؼ التعميسي مغ آ
ُي ّ
يؤدؼ إلى وجػد فجػة بدبب جسػد االترال وعجم احتخام مذاعخ
السجرسيغ  ,مسا ّ
اإلندانية بيغ الصمبة و ّ

تتعسق العبلقات الدمصػية بيغ أشخاف
وتقبل آرائيع ومشاقذة أفكارىع و ّ
الصمبة ّ
التحيد العمسي  ,أ ّما حيشسا ّ
تؤدؼ إلى فقجان الخوح السعشػية والتدامح والحػار والتفاىع والتعديد  ,وتييسغ أساليب
العسميـة التخبػية ّ

التدّمط والجسػد  ,وتفخض أفكار وآراء األساتحة عمى الصمبة (عمي عبج الخحيع ,2014 ,ص135ـ )136
تؤدؼ
كل ىحه السطاىخ ّ
 ,وفي حالة مػاجية الصالب بيئة ومشاخ ّ
مجرسي مذحػن بالتدّمط والقدػة والخػف ّ
السجرس القاسي مع الصالب مسا يجعمو يجشح إلى مسارسات وسمػكات
إلى االخفاق واالحباط مثل تعامل
ّ
ردات فعل شبيعية
الغر واالعتجاء  ,والتي يفخضيا الجػ
كالكحب و ّ
السجرسي الستدّمط العشيف وىي بسثابة ّ
ّ
ونتيجة حتسية وآثار لحالة التدّمط التخبػؼ (ىاتف شياع , 2014,ص41ـ . )42

2ـ العزلة الجتماعية
يتعخض ليا الصمبة أحج اآلثار التي تتػّلج نتيجة التدّمط التخبػؼ وقّمة
تُ ّ
عج العدلة االجتساعية التي ّ
عخف ىحا السفيػم دػ جػنج جيخ فيمج تيميػرج
ميارات الصمبة واالىسال مغ قبل األُسخة والسجرسة  ,وقج ّ
وتجشبو لآلخخيغ  ,ويشخفس تػاصمو
بأنيا شعػر الفخد بالػحجة وانعدالو وابتعاده
ّ
ّ de Jong Gierveld
وتزصخب عبلقات وال نجج لجيو أصجقاء  ,وتقل معارفو وتشتيي شبكة عبلقاتو االجتساعية التي تخبصو مع

اآلخخيغ (حسجؼ عبج العال  ,2002 ,ص.)18
التدرب الجراسي
3ـ
ّ

التدخب ىػ تخك الصالب لمسجرسة قبل اتسام العام الجراسي أو السخحمة الجراسية بخغبتو أو بدبب
ّ
عج أحجػ الطػاىخ واآلثار التي تقمق السجتسعات
عػامل أُخخ (ايسان محسػد  ,2011 ,ص , )9كسا ُي ّ

السؤسدات  ,وىي
وتصػر
تقجم
عج ىجر تخبػؼ وتديج األمية والبصالة والجيل  ,وتكػن عائق أمام ّ
كػنيا تُ ّ
ّ
ّ
التدخب
وعمسيا والفقيخة والفارق يكػن في ندبة
تكشمػجيا
الستقجمة
السؤسدات التخبػية
مػجػدة في جسيع
ّ
ّ
ا
ا
ّ

التدخب مغ السجرسة وىي أسباب تخبػية تكػن ليا عبلقة بالشطام
تؤدؼ إلى
فقط  ,وىشاك مجسػعة أسباب ّ
ّ
السجرس والسشاىج  ,وضعف التعاون بيشيع واتباعيع ألساليب تجريدية
التعميسي الحؼ يقػم عمى السجرسة و ّ
يذكل مخاشخ
تدخب الصمبة مغ السجرسة مسا ّ
السجرسيغ ّ
يؤدؼ إلى ّ
تقميجية وقدػة الػالجيغ وتدمّط اإلدارة و ّ
وآثار اجتساعية كبيخة في داخل السجتسع (فػاز الشػاجعو  ,محسػد ابػ سسخة  ,2019 ,ص 3ـ , )6

الستدخب أشبو بالبخكان الحؼ يثػر في لحطة ما وقج يتع تػجييو مغ قبل جساعات ضبلمية تستيغ
فالصالب
ّ
يسيد بيغ الرػاب
القتال مقابل االمػال وقج يمتحق بجيات مجيػلة العقيجة والسبجأ وىػ ال يدتصيع أن ّ
والخصأ  ,وىشاك خصخ يتعّمق بانتذار الفاحذة والجخيسة ودخػليع الدجػن بجل أن يكػنػا بالسجارس
والجامعات  ,مسا يجعمو يفقج فاعميتو وأثخه داخل السجتسع .

4ـ مذاكدة المجرسين والتجاوز عميهم
وخرػصا في
أحج الطػاىخ التدّمصية التي ضيخت باآلونة األخيخة في الػاقــع التخبػؼ والتعميسي
ا
السجرسيغ نتيجة ضعف القانػن وبعس السسارسات العذائخية
الصبلب عمى
السجارس الثانػية ىي تجاوز ّ
ّ

السجرس أو االستيداء بو مغ
السؤسدات التخبػية  ,وأخحت ىحه الطاىخة تتفاقع ويتع تيجيج
التي تتجاخل مع
ّ
ّ
البج مغ وجػد قػانيغ تسشع ىحه التجاوزات وتجعل الصالب
قبل الصمبة نتيجة ضعف الزبط االجتساعي  ,و ّ
يياب األستاذ ويحتخمو (اخبلص زكي ,انطخ حيجر ىاشع  ,2013,ص , )63ويخػ الباحث ـ ـ ـ مغ

أن ىشاك تدّمط يقع عمى األساتحة مغ قبل
متابعتو لسذكبلت والطػاىخ الدمبية داخل السجارس الثانػية ـ ـ ـ ّ
السجرسيغ
ردة فعل بدبب ضبط
الصبلب نتيجة ضعف شخرية
ّ
السجرس أو مدتػػ الصمبة الجراسي أو ّ
ّ
ّ

الرف  ,وقج يكػن الصالب يعاني مغ مذاكل أُسخية تجفع بو لمتدّمط .
لمشطام داخل
ّ

ثالثا :اآلثار العممية
ىشاك آثار لمتدّمط التخبػؼ في الجانب العمسي الحؼ يتعّمق بالسدتػػ والتحريل الجراسي لمستعّمع ,

وىي كاآلتي:

1ـ تجّني المدتهى العممي
فكل األنطسة
التعقيج صفة تذػب التعميع وذلظ الرتباشيا بسجسػعة مغ األبعاد والعػامل السختمفة ّ ,
معيغ تعسل في إشاره ويكػن ليا تفاعل مع عشاصخه وفي الجػانب كاّفة  ,وتُشعت
في العالع ليا محيط ّ
بأنيا عسمية إنتاجية ليا مجخبلت وتتػّلج مشيا مخخجات وخجمات  ,كسا أن التدّمط السػجػد في اإلدارة
ّ
السجرسية والصخائق وعجم تػّفخ الػسائل العمسية وكثخة أعجاد الصمبة والسشيج الجراسي والسذكبلت االقترادية

محجدات لو (ؼيرل
لمسجرسيغ ليا أثخ واضح عمى ّ
عج بسثابة ّ
السجرسيغ  ,وتُ ّ
تجني السدتػػ العمسي لمصمبة و ّ
ّ
احسج  ,2016 ,ص 35ـ . )36
2ـ كره التعميم
السجرسيغ مغ األساليب التي تجفع الستعّمع إلى كخه التعّمع ؛
ُيعّج التدّمط القدخؼ الحؼ يدتخجمو بعس ّ
السجرس التي
التذجد أو العقاب  ,كسا أ ّن شخرية
ألنو ال يسكغ ترحيح الدمػك وتقػيسو باإلكخاه أو
ّ
ّ
ّ

التخدد في إلقاء
تكػن ضعيفة وغيخ متػازنة تجفع الصمبة إلى تحريل عمسي ضعيف  ,فكثخة األخصاء و ّ
تؤدؼ إلى عجم
الجروس ومشحيع السعمػمـات والسعارف الكافيـة لمتعّمع وسػء
الترخفات) التذجد والتيجيج( ّ
ّ
اإلبجاع واالبتكار وقتل روح السبادرة في نفػس الصمبة  ,وقج تعخضيع إلى مذكبلت وآثار نفدية وعمسية

تؤدؼ إلى انقصاع الصمبة مغ
ضل ىحه الطخوف التي تخبط
السجرسيغ بالصمبة ّ
ّ
أىسيا كخه التعّمع  ,وفي ّ
فبلبج مغ مخاعاة ىحه السذكمة والػقاية مشيا(بػشيبو جمػل ,,ص. )65
التعّمع بذكل نيائي ّ
3ـ قتل الطمهح في نفهس الطمبة
بأنو السدتػػ السقبل مغ اإلجادة في الػاجب الحؼ يأخحه الفخد عمى عاتقة
يعخف فخانظ الصسػح ّ
ّ
ويخغب في الػصػل إليو بعج معخفة وتحجيج اإلجابة الدابقة لحلظ الػاجب(أال اميخ ,2016,ص, )5

تيجيجا لقتل الصسػح
تذكل
والسعاناة التي يمقاىا الصمبة داخل السجرسة نتيجة الزغط والتدّمط التخبػؼ ّ
ا
وتجني السدتػػ
تقجم السديخة التخبػية
وتصػرىا ّ ,
واألمل في نفػس الصمبة  ,ويقف عائاقا أمام عسمية ّ
ّ
ويعّج أحج أىع اآلثار االجتساعيـة لمعسمية التخبػية .
الجراسي لجييع ُ ,

المبحث الرابع

أسباب التدمط التربهي

السؤسدات التعميسية  ,وىحا يجل عمى وجػدىا وعسقيا
متعجدة لمتدّمط التخبػؼ في
ىشاك مطاىخ
ّ
ّ
لعل
وامتجادىا في أكثخ جػانب العسل التخبػؼ بذكل عام  ,وىػ إشارة إلى وجػد أسباب تقف وراءىا  ,و ّ

ىسيا :
مغ أ ّ

أولا :األسباب الجتماعية
الحخة إ ّال في وجػد السجتسع
طسا
ومؤسدات تخبػية تتستّع بسبادغ الجيسقخاشية ّ
ّ
ال يسكغ أن نجج ُن ا
الستحخر الخالي مغ التدّمط ؛ كػن جحوره وأُصػلو اجتساعية  ,والجانب التخبػؼ أحج األنداق الفخعية مغ
ّ
البشاء االجتساعي ويتأثّخ ؼيو ويدتجيب لو  ,والتدّمط أحج الطػاىخ التخبػية التي تختبط بالبشية االجتساعية
التقميجية التي تخذى التغييخ  ,وتحاول كبت اإلبجاع  ,وتعسل عمى تذجيع االنؿياد والخزػع والصاعة

التكيف مع البشاء االجتساعي الدائج  ,ومع ما مػجػد ؼيو مغ سمبيات  ,والصمبة والسعّمسيغ جدء
والتقميج و ّ
مغ ىحا السجتسع وىػ مدؤول عغ إنتاج معّمسيغ سمصػييغ يكػن ليع دور في إنتاج شمبة متدّمصيغ  ,وىحا

مؤسدات كاألُسخة والعذيخة والقبيمة  ,والتي تغمب عمييا شبيعة التدّمط (يديج
السجتسع ّ
يتسيد بػجػد ّ
معيشة ,
تػجو
وتحخك الدمػك نحػ أىجاف ّ
ّ
الدػرشي  ,2009 ,ص , )122كسا أ ّن الؿيع االجتساعية ّ
وتختمف ثقافة التدّمط والعشف بيغ أفخاد السجتسع حدب حجع ودرجة التأثّخ بالؿيع السجتسعية والثقاؼية ,

والتي تُكتدب مغ التشذئة االجتساعية والسجرسة والدمصة  ,وقج أشارت كثيخ مغ الجراسات إلى أ ّن األُسخة

أحيانا
متسخديغ
في السشاشق الذعبية تخّبي أبشائيا عمى ثقافة التدّمط والعقاب والقيخ  ,مسا يجعميع
ا
ّ
أحيانا أُخخ(ابخاـيع الحيجرؼ  ,2017 ,ص. )70
وخاضعيغ
ا
ثانيا :األسباب النفدية
ا
وىي ((مجسػعة االضصخابات واالنفعاالت األساسية في العسميات الشفدية الجاخمية)) (فخحان دمحم

ومغ يسارس التدّمط يكػن العامل الشفدي أحج األسباب التي تجفعو إلى مسارستو ,
,2017,صَ , )131
ويتعخضػن
السؤسدة التخبػية والحؼ يقػم بالتعميع في داخميا ىع أفخاد في السجتسع
ومغ يقػم بإدارة
ّ
ّ
َ
لزغػشات الحياة داخل األُسخة ومكان العسل  ,وىحا الزغط يجعمو في حالة غيخ شبيعية يقػم بسسارسة
التدخب الجراسي .
التدّمط اتجاه الصمبة مسا يػّلج ردود أفعال تتسّثل بالعجوانية أو كخه التعميع أو
ّ

ثال اثا :األسباب الدياسية
السؤسدات التخبػية ليا ارتباط وثيق بالدياسة وتتأثّخ بالطخوف والعػامـل الدياسيـة داخل السجتسع ,
ّ
ونطع العسل فييا تدتسجىا مغ الشطام الدياسي
وأىجافيا والؿيع التـي تؤمغ بيا والػسائل التي تدتخجميا ُ

شخق التجريذ ,وتخصيط الدياسة التخبػية
فأن إعجاد السشاىج التعميسية  ,و ُ
القائع  ,والتخبية عسل سياسي ّ
الشطع الدياسية في العالع عسمت عمى تصػيع شعػبيا وشبعتيا
والتعميسية يتع اختيارىا
ايجلػجيا ,وكثيخ مغ ُ
ا

تقجم
عمى الخزـػع واالستدبلم عبخ التخبيـة  ,ا
بجال مغ استخجاميا كػسيمة لمتصػيخ والتشسية مغ أجل ّ
وخجمة السجتسع  ,مثل ىحه الطخوف الدياسية ىي مرجر أساس لطيػر التدامط التخبػؼ (يديج عيدى

ولسجة مغ الدمغ في تبـخيخ الدمصة
الدػرشي  ,2009,ص , )133وانذغمت كثيخ مغ األنطسة الدياسية ّ
الحاكسة  ,واستشجت في ذلظ إلى مجسػعة مـغ الشطخيات كشطخية العقج االجتساعي  ,ونطخية ىػبد وغيخىا
مغ الشطخيات التي ّبخرت الدمصة السصمقة لمحاكع  ,ودافعت عغ سمػك الحاكع التدّمصي األوتػقخاشي
جسيعا (وليج سالع دمحم . )655 ,2011,
السؤسدات التخبػية
إلخزاع أفخاد السجتسع في
ا
ّ

ابعا :األسباب القترادية
را
يتكػن مغ شبقة األغشياء التي بيجىا الدمصة
التخكيب الصبقي االقترادؼ الحؼ يػجج في السجتسع ّ
فقخ ,
الستجني التي ُحخمت مغ حقػقيا وازدادت اا
والثخوة والشفػذ  ,والصبقة الكبيخة ذات السدتػػ السعيذي
ّ

ضل
اا
يذكل
وتخدؼ الػضع االقترادؼ و ّ
عج بيئة مبلئسة لمتدّمط ّ
الفقخ الحؼ ُي ّ
خصخ عمى الحخية  ,وفي ّ
تسكشػا
الح ّكام ويخذػن الحخية  ,واذا لع ي ّ
تجىػر األوضاع االقترادية ّ
ّ
يتأزم السجتسع ويشتج الخػف لجػ ُ
القػة والعشف وقسع الحخيات مغ أجل الحفاظ عمى
مغ تحديغ األوضاع يمجئػن إلى التدّمط واستخجام ّ

سمصاتيع (الدػرشي ,2009,ص134ـ . )135
خامدا :األسباب الثقافية
ا

وتبعا لتعاممو
عج الثقافة مجسػعة مسارسات يقػم بيا األفخاد بذكل يػمي
تُ ّ
وتصػرت مع وجػد اإلندان ا
ّ
عبخوا عغ
مع البيئة السحيصة بو  ,وىحه األفكار والتقاليج أصبحت جداءا مغ حياة الشاس ومغ خبلل المغة ّ

أنفديع ومجسػعة السعارف شكّمت الثقافة التي صشعيا اإلندان بشفدو وىي مغ األُسذ التي ليا دور في
بشاء سمػك األشخاص واتجاىاتيع ( نبيل عبج اليادؼ  ,2009 ,ص , )67وضاىخة التدّمط التخبػؼ ىي
نتاج وتخاكع معخفي وثقافي ضخب السجتسع والسجارس  ,وىشاك نػع مغ العبلقات الزالت عشيفة داخل

السجرسيغ جدء مغ الحياة  ,وقج اكتدبػا عادة
السجارس وىي قزية إندانية تخز األُسخة التخبػية والصمبة و ّ
أشفاال قبل أن يمتحقػا بالسجرسة ويكػنػا معّمسيغ ومجيخيغ
ضل حياتيع حيشسا كانػا
ا
العشف والتدّمط في ّ
ويترجرىا
السؤسدات التخبػية والتعميع  ,والجيل التخبػؼ مغ أىع األسباب الثقاؼية
وباحثيغ وقائسيغ عمى
ّ
ّ
الحج مغ التدّمط التخبػؼ (عبجهللا العامخؼ ,
بالتأثيخ في التدّمط والعشف  ,والػعي التخبػؼ أمخ أساس في ّ
 ,2009ص. )196
والؿيع والعادات والسػروث الثقافي السػجػد في السجتسع العخاقي  ,واألُسخة التي تحخص عمى الساضي
بالقػة والقيخ والتدّمط حتى يعتاد عمييا ويسارسيا كدمػك في حياتو
وفخضو عمى أبشائيا مغ الصمبة ّ
االجتساعية.

المبحث الخامس
اإلطار المنهجي لمجراسة

استخجاما في دراسة السذكبلت والطػاىخ االجتساعية التي
عج ىحه الجراسة مغ البحػث الػصؽية األكثخ
وتُ ّ
ا
ليا صمة باآلراء والسػاقف واالعبلم  ,ومغ خرائز ىحا الج ارسـة الػصف والتحميل والتفديخ لػقائع
يحجد الػضع الحالي لمطاىخة وال يحكع عمى الػاقع
محجدة ومتخابصة باألحجاث واألوضاع  ,وىػ ّ
وحقائق ّ
العيشة  ,ويجب عمى
كػنو جيج أو ردؼء  ,ويعتسج في تفديخ نتائج البحث عمى عامل الدمغ وحجع ّ

أن مشيج
الباحث مشاقذة البيانات وتفديخىا بذكل مبلئع(نجاة عيدى  ,2015 ,ص , )51ووجج الباحث ّ
العيشة يشاسب شبيعة الجانب السيجاني لمج ارسة  ,وبو يتع تحقيق أىجاف الجراسة
السدح االجتساعي بصخيقة ّ
بذكل مػضػعي  ,وعبخ السدح االجتساعي يتع الحرػل عمى البيانات والسعمػمات التي تتعّمق بصبيعة

عيشة الجراسة
الجيسقخاشية ومطاىخ التدّمط التخبػؼ لصمبة السخحمة الثانػية في قزاء الخفاعي ,عمس ا ان ّ
مجراسا .
التي بمغت عجد وحجاتيا ( )670وحجة  ,ت ّ
شالبا  ,و(ّ )293
ػزعت عمى ( )377ا

يػضح العجالة في تصبيق القػانيغ التخبػية عمى الصمبة
ججول (ّ )6
البجائل

التكخار

الشدبة %

نعع

ٍّ
حج ما
إلى ّ
ال

217

58

84

22

76

20

السجسػع

377

100

وندتشتج مغ ىحه السعصيات وجػد عجالة في تصبيق القػانيغ التخبػية جاءت ندبتيا ()%58

تػصل إلييا الباحث اتفقت مع دراسة أيػب فاروق لصفي الصشبػر
ىي األعمى  ,وىحه الشتيجة التي ّ
السؤسدات التخبػية  ,وتذيخ ىحه الشدبة إلى وجػد
أن تصبيق العجالة مختفع في
(2003م) التي ّ
أكجت ّ
ّ
عجالة في تصبيق القػانيغ مغ قبل إدارة السجرسة وأعزاء الييأة التجريدية عمى الصمبة  ,وىشاك مبادغ

السؤسدات التخبػية السػجػدة في مجتسع الجراسة (قزاء الخفاعي) وبجورىا تقزي عمى
لمجيسقخاشية في
ّ
حاالت التسييد والسحاباة ومطاىخ التدّمط التي تُسارس في فخض القػانيغ وتصبيقيا عمى بعس الصمبة
عدزت اإلجابة األُولى لمسبحػثيغ في تأييجىا الجدئي لمعجالة في
وتخك الباقيغ  ,أ ّما اإلجابة
السحجدة فقج ّ
ّ
تصبيق القػانيغ التخبػية وبشدبة ( , )%22في حيغ جاءت عجم وجػد عجالة في تصبيق القػانيغ التخبػية
معيشة بسبادغ الجيسقخاشية في الثانػية .
عمى الصمبة بدبب عجم االىتسام بشدبة ّ

جدول ( )7يمثّل اإلجابات حول النظام التعليمي وتشجيعه على ترسيخ القيم الديمقراطية
البجائل

التكخار

الشدبة %

نعع

258

68.5

ٍّ
حج ما
إلى ّ

69

18.3

50

13.2

377

100

ال

السجسػع

يذجع عمى تخسيخ
ندتخمز مغ الججول أ ّن ندبة ( )%68.5الحيغ ّ
يؤيجون أ ّن الشطام التعميسي ّ
يذجع الجيسقخاشية
الجيسقخاشية  ,وىحا يذيخ إلى أ ّن الشطام التعميسي في مجتسع الجراسة (قزاء الخفاعي) ّ

يؤيجون بجرجة بديصة وبشدبة
لسا ليا مغ آثار إيجابية عمى العسمية التعميسية  ,وانحرخت ندبة الحؼ ّ
يذجع عمى الجيسقخاشية وبشدبة ( )13.2ويشبغي
( , )18.3وبعجىا الحيغ ال ّ
يؤيجون أ ّن الشطام التعميسي ّ
معالجة ىحه الشدبة في الشطام التعميسي عبخ تجحيخ الجيسقخاشية في السجارس الثانػية .

جدول ( )22يبيّن االجابات حول التعليم االلكتروني ومدى تعزيزه لمبدأ المساواة والحرية
البجائل

التكخار

الشدبة %

نعع

155

41

107

28

115

31

377

100

ٍّ
حج ما
إلى ّ
ال

السجسػع

يؤيجون التعميع اإللكتخوني احتمت إجاباتيع السختبة األُولى
ندتشتج مغ معصيات الججول أ ّن الحيغ ّ
يعدز السداواة
وبشدبة ( )%41ويذيخ إلى أ ّن التعميع اإللكتخوني السدتخجم اآلن في السجارس الثانػية ّ

السجرسيغ  ,ويسشحيع فخصة أكبخ لمحػار والشقاش مغ دون
والحخية عبخ رفع الحػاجد الشفدية بيغ الصمبة و ّ
مؤشخ ديسقخاشي يحج مغ بعس مطاىخ التدّمط
مجرسييع  ,وبالتالي فيػ ّ
حخج أو خجل مغ زمبلئيع أو ّ
السػجػدة داخل الرفػف  ,أ ّما السختبة الثانية مّثميا عجم تأييج السبحػثيغ لمتعميع اإللكتخوني وبشدبة

ويؤشخ إلى أ ّن التعميع اإللكتخوني لو آثار سمبية عمى السدتػػ العمسي إذ تتداوػ ؼيو كثيخ مغ
(ّ )%31
مدتػيات الصمبة وال يسكغ تسييد الصمبة الجيجيغ بذكل واضح ناـيظ عغ حاالت الغر التي تخافق
أما الحيغ تخّددت إجاباتيع بيغ الخفس والقبػل السختبة الثالثة وبشدبة ( )%28مغ
االمتحان اإللكتخوني ّ ,
عيشة الجراسة .
وحجات ّ
يػضح مداىسة السشاىج الجراسية في تعديد مبجأ السداواة والحخية
ججول (ّ )12
البجائل

التكخار

الشدبة %

نعع

261

69

68

18

48

13

377

100

ٍّ
حج ما
إلى ّ
ال

السجسػع

يؤيجون مداىسة السشاىج في تعديد السداواة
مغ ىحه السعصيات
ّ
يتػضح أ ّن السبحػثيغ الحيغ ّ
والحخية احتمت أعمى الشدب ( ,)%69ويجل ىحا عمى تزسيغ وتشاول السشاىج لسبادغ الجيسقخاشية بذكل
الرف  ,وبعجىا جاءت إجابات السبحػثيغ الحيغ كانت ندبتيع
واسع ومغ خبلل شخح مػضػعاتيا في
ّ

( )%18وىي تأييج جدئي لسداىسة السشاىج في تعديد السداواة والحخية  ,والسبحػثيغ الحيغ لع يكػنػا مع
عيشة الجراسة .
مداىسة السبحػثيغ إذ بمغت الشدبة ( )%13مغ وحجات ّ

التهصيات
لسجرسييع .
 -1خمق وعي ثقافي لجػ الصمبة ّ
لمحج مغ استغبلل السسارسة الجيسقخاشية لئلساءة ّ
 -2تفعيل التعاون بيغ اإلدارة السجرسية والكػادر التجريدية لمشيػض بػاقع السجرسة التخبػؼ ورفع
السدتػػ الجراسي .

السجرسػن كإضيار
 -3االبتعاد عغ شسذ شخرية الصالب عبخ أساليب العقاب التي يعتسجىا
ّ
عيػب الصمبة وإذالليع وتحقيخىع .
بجال عغ اعتساد وسيمة االمتحان فقط .
متعجدة لمتقػيع ا
 -4ايجاد وسائل ّ
المرادر
.1إبخاـيع الحيجرؼ  ,سيديػلػجيا العشف واإلرىاب  ,دار الداقي  ,بيخوت  ,لبشان ,2017,
.2أحسج أبػ حاقة  ,معجع الشفائذ الػسيط  ,ط , 1دار الشفائذ  ,بيخوت ـ لبشان .2007,
التحجيات السعاصخة  ,الذخكة العخبية الستحجة
.3أحسج سعيج نػفل  ,أحسج جسال الطاىخ  ,الػشغ العخبي و ّ
 ,القاىخة .2008,
.4أحسج دمحم الدعبي  ,أُسذ عمع الشفذ االجتساعي  ,دار زىخان  ,عسان ـ األُردن .2010,
مقجمة لسخكد البحػث
.5إخبلص زكي  ,تقػيع األداء في ضػء معاييخ إدارة الجػدة الذاممة  ,دراسة ّ
والجراسات التخبػية  ,و ازرة التخبية  ,العخاق  ,2013,ص . 62انطخ :حيجر ىاشع مشرػر  ,االنحخاف
الدمػكي لجػ شمبة السجارس الثانػية .

شبلب السخحمة الثانػية بػالية
.6أشخف
محسج أحسج عمي  ,الثقة بالشفذ وعبلقتيا بتقجيخ الحات لجػ ّ
ّ
الخخشػم  ,السجّمة العمسية لجامعة اإلمام السيجؼ  ,العجد  , 8الدػدان .2016,
.2أال دمحم الحياري  ,اصول التربية  ,دار امجد للنشر  ,ط العربية  ,عمان ـ االردن 7009 ,
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