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 ملخص:
اقتددراد دل ددب تربددوح ملتددرد للتعامددب مددي الفددرام الليمددي  ددي المدددار  هددد ه هددلد الدرالددة  لدد  
 ،المدددنال الوفدددحي التمل لددديولتمل دددد هددددا هدددلد الدرالدددة  الدددت د   ،الثانويدددة الميوميدددة  دددي األرد 
وقددا  الحامثددا   ،2015/2016رة  دد ل العددا  الدرالددي مددد را ومددد  223وتكوندده ن نددة الدرالددة مدد  

مجددا ه جددرت التملددد مدد  فدددقاا وثحاتاددا، وا اددره اربعددة قلددمه  لدد  م دد  بتطددو ر اداة الدرالددة 
الفددرام الليمددي  ددي المدددار  الميوميددة الثانويددة  ددي األرد  مدد  وجاددة ن ددر مدددرا  النتددا ل ا  ملددتوت 

مدداني حالمرتحددة جددا  بدرجددة متولددطة، وجددا  مجددال الفددرام الليمددي ا جت للمجددا ه والكلددي المدددار 
األولددد ،  ليددد  مجدددال الفدددرام الليمدددي الليالدددي، ثددد  الفدددرام الليمدددي الثلدددا ي، وا  دددرا  الفدددرام الليمدددي 

 وجددددود  دددروال لاه د لدددة  مفددددا ية نندددد ملدددتوت الد لددددةا قتفدددادح، يمدددا ا اددددره نتدددا ل الدرالدددة 
(α≤0.05) وجادة ن در مددرا   الفرام الليمي  ي المدار  الميومية الثانوية  دي األرد  مد واقي   ي

 ،المددار  نلدد  جميددي المجددا ه تعدرت لمتس ددر الجددن  مددا نددت مجددال الفددرام الليمددي  ا قتفددادح 
النتددا ل نددد  وجددود  ددروال لاه د لددة  مفددا ية ننددد  يمددا ا اددره  ،وياندده الحددروال لفددالل المعلمدد  

ة  دي األرد  مد  الفدرام الليمدي  دي المددار  الميوميدة الثانويدواقدي   دي (α ≤ 0.05)ملدتوت الد لدة
وجاددة ن ددر مدددرا  المدددار  تعددرت لمتس ددر الممهددب العلمددي ومتس ددر ال بددرة، وقددا  الحامثددا  ببنددا  دل ددب 

واوفد  الحامثدا  حودرورة ملترد للتعامب مي الفدرام الليمدي لددت المعلمد   بندا  نلد  نتدا ل الدرالدة، 
 .رارة التربية والتعلي   ي األرد تبني الدل ب الملترد للتعامب مي الفرام الليمي للمعلم   م  قبب و 
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A Proposed Educational Guide to Deal with Value Conflict among 
Teachers at Public Secondary Schools in Jordan 

Abstract 

The study aims at suggesting a proposed educational guide to deal with 
value conflict in public high schools in Jordan. In order to achieve the aim, 
the study uses a descriptive analytical method. The study sample consists of 
233 public high school principals from the Ministry of Education for the 
academic year 2015/2016. The researcher divided the study tool into four 
verified and proven fields. The results show that the value conflict level at 
the public high schools from the principals’ view is intermediate at each 

field and the total levels. The social value conflict came first, followed by 
the cultural value conflict, then the political value conflict and finally the 
economic value conflict. The results also show obvious differences at the 
statistical significance level (  0.05) in the actuality of value conflict at 

the public high schools in Jordan from the principals’ point of view in all 

fields due to gender variable, except in the economical value conflict field. 
The differences are at the male teacher favor. On the other hand, the results 
don’t show differences at the statistical significance level (  0.05) of the 

value conflict at the public high schools in Jordan from the principals’ view 

due to the academic qualifications and experience variables. The study 
builds up a proposed model to deal with the value conflict between teachers, 
based on the study results. The study recommends the necessity of adapting 
the proposed model by the Ministry of Education to deal with value conflict 
between teachers. In addition to proposing other models to seek the high 
quality method when handling the value conflict between teachers.   
Key Words: proposed educational guide, value conflict, public high schools 
at Jordan. 
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 :المقّدمة
    تلددد  األمدد  منشددود  ددي المجتمعدداه الحشددر ة،  ل لفدددارة  ددي التلددد  اليمتددب التعلددي  ميددا  ا

ادددا افدددحل يعتمدددد حالدددتمرار نلددد  مددددت تلددددماا العلمدددي، و دددرتح  حمددددت ملددددرتاا نلددد  مواكحدددة  ونما
التطددوراه المتلددارنة نلدد  الفددع د المعر ددي والتكنولددوجي والمعلومدداتي، و   تملددد للدد  أليددة امددة    

وحمدا ا   ،ر الحشدرح نامدب نمدو وتلدد  المجتمديف   للتعلي   جعدب مد  العنفدم    ل وجود ن ا  ر 
 جية شداملة لتس  در المعل  يعدد الدا  التس دراه  دي اح ن دا  تعليمدي ،  تند  حداه لرامدا  ا   بددا حالدترات

ول نلدد  دور المعلدد  المدددر  الدلح يمتلدد  اللدد د ا لددترات جي الدلح لددييو  لدد  السلحددة دور المعلد  األ
 راناه. ي الف

للددد نر دده الحشددر ة اللددي  منددل  جددر التددار م،  دددابه المجتمعدداه نلدد  ارلدداا  ددي نحددو  ابنا اددا 
المحدداع نلدد  هويددة األمدد   ونملدده نلدد  نللاددا وتور ثاددا مدد  ج ددب  لدد  ن ددر، لمددا لاددا مدد  اهميددة  ددي

مددددت األريدددا  الر يلدددة لللدددمو حددده  ال المجتمدددي، وهدددي لدددمة  افدددة حدددالمجتمي   ددداللي   ،وتمالدددياا
نلدداني، تعمددب نلدد  بنا دد  وتلددا   ددي المحدداع نلدد  ومدتدد  وتمالددي  وتم  ددرد ندد  ا ددرد مدد   دد ل اإل

وتكتلد  اللدي  اهم تادا مد   د ل تسلسلادا  دي الع قداه اإلنلدانية،   وحا  الفدحسة ا جتمانيدة نليد ،
 بندو  وارتحاطاا حههداا األ راد ودوا عا ،  اي تمثر نل  للويا   ي شت  مجا ه المياة، وتجعلا  

و لددددا  ألمياماددددا ومعا  رهددددا التددددي يمددددتك   ل اددددا المجتمددددي  ،مددددواقعا  المياتيددددة وتفددددر اتا  ا جتمانيددددة
  .2001 ا لد،

وتكم  اهمية اللدي   دي األ دراد  دي اللددرة نلد  التك دا والتوا دد اإل جداب   ، وتمل دد الرودا ند  
   رفدددة للتعب دددر نددد  نحلددد   دددااد ادددا واميامادددا ومعا  رهدددا، وا نطالدددنح  لتجاوحددد  مدددي الجماندددة  دددي مح

  .2007 المربي، 
اللددي  حهناددا المحددادع والمعتلددداه وا  تراودداه التددي تمثددب جددر ا  الالدديا  مامددا  مدد  ميدداة وتعررر  

األ ددددددددراد وتلددددددددانده  نلدددددددد  ووددددددددي األلددددددددا  ألنمددددددددالا  األ  قيددددددددة المتحددددددددد نل اددددددددا اجتمانيددددددددا    
Wilmot&Hocker, 2011)  (. 
و تمثدب محادو  اللدي   ،وح  تفر اه الحرد وا عال   ي المواقا الم تلحدةوبالا ُتعّد اللي  مليالا  ل

و بدرر  ،ل   اللدلو  والتفدرا اإلنلداني ي الوم ر األ  قّي  ي الشعور حالواجد  الدلح يفدوس الدا
محاو  اللي   ي الدلو  اإلنلدا   دي تلبيدة مطالحد  العودوية مد  مشدر  ومهكدب وماجاتد  الكماليدة، ثد  

  .2011واأل  قية واإلبدانية  رل  ،نرانات  الد نية، 
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 (Sources of values):  مصادر القيم
 ماما يانه اللي  وماما ا تلحه وتنونه  تناا ُتشتد م  ث ثة مفادر هي:

: يمثدددب الددد   امدددد المفددادر المامدددة التددي تلدددت د  اللددي  منادددا، بددب    الدددد   هدددو مصرردر دينررري -
لدد  اللددي  التددي تتفددب حالعمددب  ددي الددد   اإللدد مي، المفدددر الر يلددي للددي  يث ددرة ومدد  األمثلددة ن

   .2010المد   الشر ا اللح يم  نل   تلا  العمب  الل روني،
: يمثلد  افدما  ا تجداد اإلنلدانّي الدلح  درت ا  اإلنلدا  هدو مفددر اللدي ، وهددو مصردر ننسراني -

  .2001اللح   تارها و دنماا حالمجل والبراه    نافر، 
 ،وهو مجمدب الميداة اإلنلدانية، وُتشدتد منادا الكث در مد  اللدي  الماديدة يمصدر اجتماعي واقتصاد -

والمجتمدي  ،والجماندة ،والممددداه اللدلويية التدي ارتوداها الحدرد ،والمعتلدداه ،والمعنوية الم تلحدة
  .2006والمواقا م  مولا   الرشدا  وجعن ني،  ،واألش اص ،للمي  نل  األشيا 

نادا تنطلدد مد  الدانية يونادا مرتحطدة حاإلنلدا  ، و اهّمادا اإلن وتمتار اللدي  حعددد مد  ال فدا ص
 طار اجتماني ممدد ، و ت  نل  الالاا المي  نل  للو  األ راد ، ألناا تندال قبدو   مد  المجتمدي ، 
وتتفا اللي  حاللاتية  ل يمُ  يدب  درد حداللي  نلد  نمدو  داص حد   ادو الدلح يممدب الليمدة ويلدلطاا 

 ب واألهميدة مد  ية  حعض اللي  ترت  نند يب ش ص ترت حدا  متددرجا   دي التحفدنل  األشيا  ، والارمّ 
 ما ُيعتبر ملبدو    دي نفدر مدا او ميدا  مدا  ،وهي نلبية م  م   الرما  والميا  ، رد  ل   رٍد ن ر

قدددد   ييدددو  يدددلل   لا تس دددر العفدددر او الميدددا  ، وتمتدددار اللدددي  حاللابليدددة للتس  دددر بتس  دددر ال دددروا 
ناددا توجدد  ة ونتددال لاددا ، واللددي  مثاليددة ، ألنيددة ، إلناددا انعيددا  لطبيعددة الع قدداه ا جتمانيددا جتما

األ ددراد  لدد  اللددلو  والتفددرا الددلح  تماشدد  معاددا ، وتجبرهددا اميانددا  نلدد  ا متثددال لاددا  ابددو جددادو، 
2010.  

  ا جتمددانّي وتلدو  اللدي  نلد  ادا  نددة و ددا ا تلدا   دي بندا  الكيددا  النحلدي  الدلاتّي  والكيدا
  :2014للحرد والمجتمي، وم  اهماا  شوامرة، 

توجيدد  لددلو  األ ددراد يوناددا معيددار م دد  تلددود األ ددراد  لدد  اتجاهدداه ممددددة  يمددا  ددرتح  و تعلددد  .1
 حاللوايا ا جتمانية.

 تلو  اللي  بتمد د األللو  والطر لة الُمثل  التي ُيّلو  باا الحرد نحل  لآل ر  .  .2
وتمدا   نلد  لد مة البندا  ا جتمداني حشديب  ،مدي والمدرص نلد  الدتمرار ت تن ي  ووح  المجت .3

 نا .
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 تعمب نل  المحاع نل  هوية المجتمي وثلا ت . .4
والفدرام الليمدي هدو التنداقض الدلح ي ادر  دي حعدض قدي  واتجاهداه وانمداى اللدلو  لددت الحدرد 

ح  لد  الشدعور حدالتوتر والللدد ممدا  دمد ،نت جة تعارض قي  الحرد مي النلد الليمي اللا د  ي المجتمدي
  .2006وا وطرا  والتردد  الر ود، 

و لدده تادديم  نلدد  لددلو   ،ويعددرا يددلل  حهندد  فددرام بدد   اللددي  الموروثددة مدد  ا حددا  واألجددداد
النددا  وميدداتا ، وتعبددر ندد  نحلدداا ابلدد  تعب ددر  يمددا يمللددو  مدد   نجدداراه ثر ددة ونطددا اه للموددارة 

 ب   اللي  الد  لة الوا دة التي تتعارض  دي مودموناا مدي اللدي  األفدليةاإلنلانية  ي المياد   يا ة، و 
  .2001 نلب، 

والفدددرام الليمدددي  ندددتل نددد  تعدددرض من ومددددة اللدددي  يس رهدددا مددد  ننافدددر الن دددا  ا جتمدددداني 
للتس  ددراه ا جتمانيددة الم تلحددة، وتعتبددر اللددي  اكثددر تددهث را   ددي ميدداة األ ددراد، يوناددا المرجعيددة األلددا  

  .2003ثب جلور الللو  لدي   مماد  ، التي تم
 الملا د   يمي  ا  تكدو   دي فدرام ألنادا تمثدب  ،والفرام الليمي  نحي م  طبيعة اللي  نحلاا

حيددرح للحددرد الواقدي، امددا اللددي   ادي دا مددا   ددي فدرام وتمتددال  لدد  التحفدار وتهمددب، وتتددهثر حدالمن ور ال
يو  مر ووا  لدت ش ص ن ر، وحالتدالي  دت  ما هو مراو  لش ص قد ي وت وي للحمص الدا لي 

طبيعة اللي  هي لب  فراناا  ل توجد  ي ملتوياه،  تتنا   وتتفارم  الط حة واألمانة تتندا   مدي 
اكتلا  الثروة والمرير، ولي  حالورورة ا  ييو  فرام اللي  امدر مروديا، بدب األولد  ا   ن در  ليد  

مدددداني ولتنا لددددا  وا ددددت ا مفددددالما   نطددددارح، ينت جددددة منطليددددة  جتمددددام الحشددددر  ددددي ن ددددا  اجت
2001.  

  :2003ويمي  تفن ا فرام اللي   ل  اربعة   اه ر يلة هي  المنيطي، 
 فرام ب   اتجاهاه ثابتة واتجاهاه متس رة ملت دمة. -
 فرام ب   نون   م  الللو ، للو  ملتر  وللو   وووح. -
 ل  فحاه متللحة.فرام ب   معتلد ل  فحاه الورورة والعمومية ومعتلد  -
و  امدوال، وبد   قدي  نلدبية متس درة  ،و   دروا ،و  ميدا  ،فرام ب   قي  مطللة   يمددها رمدا  -

 بتس  ر ال روا واألموال.
يميددة تمتددال  لدد     مشدديلة الفددرام الليمددي  ددي المدددار  الميوميددة والتددي تعتبددر يممللدداه تعل

والمحداهي  التددي اهدت  باددا  ،اهد  المووددوناه   مد Valuesم د  تعددد  يدرة اللددي   ، دل دب تربدوح ملتددرد
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 ،ونلد  ا جتمدام ،وا قتفاد ،والتربية ،والح  ،والحللحة ،يث ر م  الحامث    ي مجا ه م تلحة يالد  
 ،ونل  النح  وا رها، وتعتبر اللي   افية م   فا ص المجتمي اإلنلاني لكو  اإلنلدا  موودوناا

  .2002الحشرح  نبد العاطي، ولكوناا  اهرة اجتمانية ت تص حالجن  
جميددي الممللدداه تميددة للممللددة التربويددة ،يمددا هددو مددال ويعتبددر الفددرام مدد  الوددرور اه الم

لا لددد  يملددد  مدددد ر المدرلدددة  دارة حطر لدددة لحلدددة،  تنددد  لددد مدح  لددد   التددي تمتدددار حالليدددادة الجمانيدددة، وا 
الفدددرام التربدددوح متددد    دددد واالتندددا   وا  دددت ا والمشددداكب، وبدددلل  نلددد  مدددد ر المدرلدددة ا  يعدددي 

لا لدد    دددار الفدرام حطر لددة ملبولدة  تندد  لد نعي  لددلحا  نلدد   يلدتطيي ا   تعامددب معد  حشدديب ج دد، وا 
الن دا   دي المدرلددة ونلد  ن قددة المعلمد   مدي حعوددا ، ون قدة الطلحددة حدالمعلم   واإلدارة ولنحتددرض 

ت   مددد  المعلمددد   مدددول قودددية ا  مدددد را  نلدددد اجتماندددا، واثندددا  ا جتمدددام  ادددر فدددرام بددد   مجمدددون
تربويددة،  ددتلا لدد  يملدد  المددد ر التعامددب مددي هددلا الموقددا،  ددت  وقتددا  طددوي   لدد ادر دو  التوفددب  لدد  

  .2002قراراه  العما رد، 
والفددرام دا ددب المدرلددة  مددا ا  ييددو  رالدديا  او ا ليددا ،  الفددرام الرالددي هددو الددلح يمددد  بدد   

اح فرام بد   مدد ر المدرلدة والعدامل  ، او فدرام بد    ،تلحةاطراا تنتمي ب   ملتوياه تن يمية م 
 ،مد ر المدرلة مي مد ر التعلي ، اما ن  الفرام األ لي الدلح يمدد  بد   اطدراا تنتمدي  لد  جماندة

ومددة او بدد   ا دراد او جمانداه تن يميددة م تلحدة  تلدي  ددي ملدتوت تن يمدي وامددد   .او ومددة تن يميدة
مثددب فددرام معلدد  مددي معلدد  دا ددب المدرلددة  النملددة،  ،نلدد  األ ددردو  ا  ييددو  ألح مددنا   لددلطة 

2007.  
وهدددلا مدددا لدددوس الحامثدددا  تنددداول موودددوم الفدددرام الليمدددي لددددت المعلمددد    دددي المددددار  الثانويدددة 

والعوامدب  ،والكشدا ند  واقعد  ،الميوميدة  دي األرد  حداقتراد دل دب تربدوح للتعامدب مدي الفدرام الليمدي
 تي اده  لي  ومدت ن قت  حالتك ا لدت المعلم  .الممثرة  ي ، واأللحا  ال

 مشكلة الدراسة وأسئلتها
والتي تتعرض ألنوام م تلحة  ،تمثب المدار  الثانوية األردنية  مدت ممللاه المجتمي الم وية

م  الفرام يمي  ا  تتدا ب  ي تهث رد للعملية التربوية التي تعد الممور األلالي  ي المدرلة، وهلا 
للح يمد  بدرجاه متحاوتة م  ال طورة  تطل  توا ر جاود اللا م   نل   دارت ، وحشيب الفرام ا

 اص مد ر المدرلة اللح  در  اهمية الوقوا  ي التعامب مي هلا الفرام، والمد م  وقون  ما 
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امي  حالت دا  الال   م  مة  انلة ونملية، تملد نتا ل   جابية لمني تهث رد نل  ل ر العملية 
 ليمية  ي المدار .التع

ون را  لعد  تو ر اح دل ب تربوح  ي المدار  الثانوية الميومية  ي األرد  يلاند معلمي 
المدار  للتعامب مي الفرام الليمي   تفر الجاد والوقه، وتوول  ي  اإلجرا اه وال ط  

 ي مل رة مياتا ،  وا لترات جياه،  حعد ا  يانه اللي  تمثب الملول الدا مة والمواقا التي تواجاا 
وتب   لا  ا تجاهاه الفميمة واللليمة للللو  افحمه تشيب بمرة فرانا  مي لاتا  م  جان ، 

وم  هنا جا ه هلد  ،ومي لاتا  والمجتمي م  جان  ن ر، وبلل  برره  اهرة الفرام الليمي
الميومية الثانوية  ي  ار الدرالة  ي مماولة  قتراد دل ب تربوح للتعامب مي الفرام الليمي  ي المد

 تتمثل مشكلة الدراسة في اإلجابة عن األسئلة التالية:وبنا  نلي   ،األرد 
ما واقي الفرام الليمي لدت المعلم    ي المدار  الميومية الثانوية  ي األرد  م  وجاة ن ر  .1

 مد ر ا ؟
مدار  الثانوية  ما الدل ب التربوح الملترد للتعامب مي الفرام الليمي لدت المعلم    ي ال .2

 الميومية  ي األرد ؟ 
ما درجة م  مة الدل ب التربوح الملترد للتعامب مي الفرام الليمي م  وجاة ن ر ال برا   .3

 التربو   ؟
 أهمية الدراسة
  التي لعه  ل  اقتراد دل ب تربوح  الدرالاه األول  مل  نل  الحامث م هلد الدرالة تعتبر 

 ممب ا  يلتح د م  نتا ل الدرالة المالي  الجااه و  ،دت المعلم  للتعامب مي الفرام الليمي ل
 التالية: 

نل  واقي الفرام الليمي، وحالتالي  تناا تكلبا  رمت للل ر نمو   ط م المعلم   : و المعلم .1
 ورل  ال ط  التي يمي  ا  تلاه   ي التعامب مي الفرام الليمي.  ،والتمد   ،التعد ب

ولل  لمعر ة  ،تحام الدل ب الملتردابنا  نل   ،قاه ب نا  وب   معلم ا الع  تطو ر: و  المد ر  .2
 ييحية التعامب مي الفرام الليمي.

 م  المممب ا  تث ر نتا ل الدرالة لدت الحامث   الراحة  ي  جرا  مثب هلد الحمو . .3
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 أهدا  الدراسة
لفرام الليمي  ي ييم  هدا الدرالة الر يلي  ي اقتراد دل ب تربوح ملترد للتعامب مي ا

 المدار  الثانوية الميومية  ي األرد .
 حدود الدراسة ومحدداتها 

 اقتصرت هذه الدراسة على الحدود التالية
 اقتفره نل  مدار  المدار  الثانوية الميومية  ي األرد .   الحدود البشرية:
 يومية  ي األرد . ت  تطب د الدرالة نل  المدرا   ي المدار  الثانوية الم الحدود المكانية:
 .2015/2016ت  تطب د الدرالة  ي العا  الدرالي  الحدود الزمانية:

تمدد الدرالة بدرجة التجاحة الع نة نل  التحانة جمي المعلوماه ودرجة  محددات الدارسة:
 مفداق تاا.

 مصطلحات الدراسة 
والمعلوماه  ،لاهوالملم ،واإلرشاداه ،والليالاه ،: مجمونة م  اإلجرا اهالدليل التربوي 

الورور ة تشيب  يما ب ناا قواند  ا  تلاند وترشد اللارع م  مرملة  ل  ا رت  ي التعامب مي 
 .(Atkinson, 2002)الووي الجارح 
الترات جية تربوية  رشادية توج اية ميونة م  الفعوحاه التي تواج  المعلم    :او اما  جرا يا  

لتحانة اُنده لاا  فيفا  ونت جة   .بنا   نل  الدرالاه اللاحلة واللح ُ بن  ،والملول المنالحة لاا
 لالد الساية.

والتوتر يفا  باا الحرد نند تعرو  لموقا ما  تطل   ،والللد ،: مالة م  ال توار  الصراع
  .2007وييو  حماجة  ل  يل اما ابو شاور،  ،ا  تيار ب   امر   متواد  

وييو  طر اد او اطرا    ،ات  اهرة تنشه ن  تعارض المفاللاما  جرا يا   الفرام: يلفد ح  
نل  دراي  حعد  التوا د  ي المواقا الملتلبلية الممتملة، مما  جعب يب منا  موطرا   ل  تبني 

  ت ال موقا    توقا مي مفالل الطرا الثاني.
 تا   الفبيل، محادع ومعا  ر مللَّمة ب   جميي ا راد المجتمي او االب ن : هي نحارة القيم

2010.  
ويلبب  ،واللواند التي  تبناها الش ص ،والمعا  ر ،اما  جرا يا   اللي  مجمونة العاداه 

 بااالمجتمي، وتلا   ي هلد الدرالة حا لتحانة المعدة للل . 
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: هو التناقض اللح ي ار  ي حعض قي  واتجاهاه وانماى الللو  لدت الحرد الصراع القيمي
ل  الشعور حالتوتر  مما  مدح  ،واد قي  الحرد مي النلد الليمي اللا د  ي المجتمينت جة تعارض وت

  .2004وحالتالي المعاناة  ي المواقا المياتية الم تلحة  الر ود،  ،والللد وا وطرا  والتردد
اما  جرا يا   يلفد حالفرام الليمي: هو ند  وجود انلجا  واتلاال دا ب نلد اللي  و نتل نن  

  ن نة الدرالة نل  اداتاا.  ويلتدل نل اا  ي هلد الدرالة م    ل التجاحاه ،اه و   اهنران
 الدراسات السابقة

ة حشيب   توجد درالاه تناوله العوامب الممدية للفرام الليمي  ي المدار  الثانوية الميومي
 محاشرة، وقا  الموووم حفورة ا ر، لك  هنا  درالاه تناوله    محاشر  ي مدود نل  الحامث

درالاه اللاحلة مرتحة رمنيا  للالتعراض ، وهنا مجمونة م  الدرالاه لاه الع قة الحامثا  حمراجعة
 م  األقد   ل  األمد :

تأسيس الروابط المجتمعية في مواجهة حعنوا :  درالة (Thacher, 2000)اجرت تاشر 
التي يمر باا العاملو  يشريا   ي هد ه هلد الدرالة  ل  وفا المشاكب والعلحاه  صراع القيم.

العمب، وي ا يانه يحا تا   ي التسل  نل  تل  العلحاه، ومعر ة المشاكب األلالية لبنا  الشراكة 
الممللاه ا جتمانية ل  انتحار ا  فرام مول اللي  الناتجة نوالمما  ة نل اا والتي  ت للاا 

ل الشريا  التمل  حيب قيمة ت ار ا  ت  اه الم تلحة لد اا قي  اجتمانية م تلحة، ونندما يماو 
قا  الحام  بدرالة مجمونة و  ،وهنا ي ار الفرام الليمي ،اثنا  نملا  حعوا  مي حعوا  ا  ر
ا اره النتا ل ا  الفرام الليمي ي ار حشيب و  ،  م تلحة11م  الشرطة ويانه الع نة ميونة م   

لع قاه والرواح  المجتمعية، والع قاه الليالية، شا ي  ي اربي ما ه م تلحة ب   الشريا   ي ا
والع قاه ب   الويا ه والع قاه  ي العمب، وا اره األرا  ا  تل  الفراناه الليمية   يمي  

 تجنباا حهح مال م  األموال، وا  دنواه المفلم   إللسا اا دو  جدوت.
لة هد ه  ل  الكشا درا (Zalman & Richelle,2001)واجرت يب م  رلما  ور  تشب 

ن  للويياه المد ر   التي تمدح  ل   دارة فرام  اشلة، او  ل   دارة فرام ناجمة، بلسه ن نة 
مد ر مدرلة، وقد ب نه الدرالة ا  هنا  ث ثة انوام م  الفراناه  وجااا المد ر،  32الدرالة 

م مي األهالي، وا اره اثنا   دارت  للمدرلة ، وهي فرام مي الط  ، فرام مي المو ح  ، فرا 
النتا ل ا   دارة الفرام تكو  ناجمة نند الت دام  ندة للويياه، مناا ا جتمام مي األطراا، 

شراكا   ي فني اللراراه،  العمب نل  فني الترات جياه و ط  جد دة و ا لتمام لام   األطراا وا 
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مدح  ل   دارة فراناه  اشلة، إلدارة الفرام، وا اره النتا ل ا  هنا  للويياه  تحعا المد ر ت
فدار والتعمال قراراه ا ر منالحة مي الب  ة ومي نامب و مناا ات ال قراراه امادية الجان ،  ا 

 الوقه.
درالة هد ه  ل    ((Michael & Anderson, 2005واجرت يب م  م  ا  ب واندرلو  

تعرا نل  اه  الموووناه للويلل   ،مفادر التدر   إلدارة الفرام لع نة م  المدرا  نل التعرا 
للمر د م  التدر  ، ويلل  اه  التوقعاه ال افة حالفراناه التي يمي     اا التي يمتال المد رو  

  م  المدرا  الل   ييملو  تعليما   ي يلية 70ا  تواج  المدرا   ي الملتلبب، وشمله الع نة  
ي ر اض األطحال ومدار  المرملة   يعملو   50التربية بجامعة تكلا  وه  مورنو  يالتالي %

  يعملو   ي المدار  الثانوية واثنا  يعم    ي الميت  اإلقليمي للتعل . 18ا بتدا ية و %
دارة الفرام.  وا اره النتا ل ا  هنا  ن قة   جابية ب   مفادر التدر   وا 

مظاهر  "التحديات المعاصرة وعالقتها في نبرازحعنوا :  دراسة  2007واجره المربي  
م   هد ه هلد الدرالة  ل  الصراع القيمي في المجتمع الكويتي كما يراها طلبة جامعة الكويت" 

ون قتاا  ي  برار الفرام الليمي  ي المجتمي الكو تي م  وجاة  الكشا ن  التمدياه المعافرة
م  جميي مجتمي الدرالة  وتكو ّ  ،   لرة84وفممه اداة الدرالة م   ن ر طلحة جامعة الكو ه 

  طال  وطالحة ا ت ره حالطر لة 2000طلحة جامعة الكو ه، يما تكونه ن نة الدرالة م   
 .ب   0,05العشوا ية. وا اره النتا ل وجود ن قة لاه د لة  مفا ية نند ملتوت الد لة  

 التمدياه المعافرة وم اهر الفرام اللي   ي المجتمي الكو تي.
: "الصراع القيمي وعالقته بالتكيف الدراسي لدى رالة حعنوا   د2007يما اجره ابو شاور  

هد ه  ل  التعرا  ل  الفرام الليمي  طلبة كليات العلوم التربوية في الجامعات األردنية الرسمية".
ون قت  حالتك ا الدرالي لدت طلحة يلياه العلو  التربوية  ي الجامعاه ا ردنية الرلمية. تكو  

لحة يلياه العلو  التربوية  ي الجامعاه األردنية الرلمية والحال  مجتمي الدرالة م  ط
  طالحا  وطالحة ا ت ره حالطر لة العنلودية 1015  يما تكونه ن نة الدرالة م   19807ندده  

  ب   0,05العشوا ية. وا اره النتا ل وجود ن قة لاه د لة  مفا ية نند ملتوت الد لة  
 لدرالي لدت طلحة العلو  التربوية  ي الجامعاه األردنية الرلمية.الفرام الليمي والتك ا ا

نلى التعر  على درجة ممارسة مديرات المدرس في المملكة   2010وهد ه درالة العنرح  
، وقامه الحامثة بتطو ر التحانة العربية السعودية األساليب ندارة الصراع كما تدركها المعلمات
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  معلمة، واشاره النتا ل  ل  ا  المد راه اللواتي 360لميونة م   وتور عاا نل  ن نة الدرالة ا
ث   ،ث  المنا لة ، ل اا، اللو  التلوية ،انل  نلحة بلس  يمارل  اللو   دارة الفرام   التعاو  

ن    ت تلا نل  تلد راه المعلماه لدرجة ممارلة اشاراه النتا ل  ل  ا ، و المجاملة وا  را  التجن
ال برة و الممهب العلمي، و ار  أللال    دارة الفرام، حا ت ا المرملة الدرالية، مد راه المد

 التدر لية للمعلماه.
أساليب ندارة الصراع التنظيمي وعالقتها باإلبداع   درالة حعنوا  "2010جره  الجعا رة، او 

 ه  ل  وهد اإلداري لدى مدير ومديرات المدارس الحكومية في محافظة الكرك من وجهة نظرهم"
ومد راه  ح معر ة الع قة ب   الال    دارة الفرام التن يمي ون قتاا حاإلبدام اإلدارح لدت مد ر 

الت د  الحام  التحانة ت  تطو رها و  ،المدار  الميومية  ي مما  ة الكر  م  وجاة ن ره 
: ل  النمو ا تين ويانه نتا ل الدرالة ،  مد را  ومد رة225وتور عاا نل  ن نة الدرالة الميونة  

  المجال الكلي أللال    دارة الفرام جا  بدرجة مرتحعة ول  توجد  روال لاه د لة  مفا ية  ي  
الال    دارة الفرام تعرت للجن  وال برد، ووجده  روال  ي الال    دارة الفرام تعرت للممهب 

رتحعة، وند  وجود  روال العلمي، يما اشاره  ل  ا  المجال الكلي لإلبدام اإلدارح جا  بدرجة م
لاه د لة  مفا ية  ي اإلبدام اإلدارح الكلي تعرت لل برة والممهب العلمي، ووجده  روال لاه 
د لة  مفا ية  ي اإلبدام اإلدارح الكلي تعرت لل برة، مي وجود ن قة   جابية دالة  مفا يا  نند 

واإلبدام اإلدارح واحعادد. اوفه  ،.,.  ب   الال    دارة الفرام واحعادد1<ملتوت الد لة  &
الدرالة  ي وو  تل  النتا ل بر ادة ا هتما  بتهه ب المد ر   والمد راه م    ل برامل التطو ر 

وتدر با  نل  الال   الليادة اإلدار ة، وبرامل تدر بية  لتملو  باا لتنمية المااراه اإلبدانية  ،التربوح 
 ه.لد ا ، يي  ت  تعر حا  نل  الملتجدا

 ,Ergenely, Metin)وهد ه الدرالة التي اجراها يب م  ا رجنلي وم ت   ويارب نار وبيا  

Karapinar, Byhan(2010)   )  دارة الفرام م ال  معر ة الع قة ب   الحانلية اللاتية وا 
ة، د م  اثر الحانلية اللاتيلهد ه الدرالة  ل  التمو مرب  "،  نامية اللر  م  مواقي الللطة م  قبب

الع قاه المحتروة  يانهلوا    ،يم ب الحرد  ل  تحف ب اللو  مع   لمعالجة الفرام واكتشا 
وتكونه الع نة م   ،موقي الللطة النلبي للطر    ا     الر ي  ملابب الن  ر  حا ت ا ت تلا

اتية   ومليا  الحانلية الل1983  للفرام التن يمي  Rahim  مشاريا  وقد الت د  مليا   205 
  لليا  نم   دارة الفرام والحانلية اللاتية Schorzer and Jerusalem,1993, 2000العا  لد  
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النتا ل ا تية:    األ راد لوح الحانلية اللاتية العالية يم لو   ل   وللد توفله  ل نل  التوالي، 
الرملا   يم ب  الت دا  نم  التكامب إلدارة الفرام مي الن ر   ، ولك  نند مفول الفرام مي

األ راد لوح الحانلية اللاتية المن حوة  ل  الت دا  اللو  التلوية او التجن ، ومي لل   ت  
تهث راه الحانلية اللاتية نل  الايمنة وا لترا  وجده اناا   يمي  ا  تكو  لاه اهمية   مي 

 الرملا  و  مي ن ا ره .
ردن ة جامعة البلقاء التطبيقية في األ ت طلبتصورا  درالة حعنوا  "2014واجرت  اللليماه،

" وهد ه  ل  الكشا لدرجة نسهام البيئة في الصراع القيمي في ضوء التغيرات العالمية المعاصرة
ن  تفوراه طلحة جامعة البللا  التطبيلية  ي األرد  لدرجة  لاا  الب  ة الجامعية  ي الفرام 

الت د  الحام  المنال الوفحي، ويانه ا لتحانة اداة  ،وو  التس راه العالمية المعافرة الليمي  ي
المجال  :جمي البياناه الر يلة، تكونه م  اربع    لرة مورنة حالتلاوح نل  اربعة مجا ه وهي

وت  تطبيلاا نل  ن نة ميونة  ،مجال الليالي، والمجال ا قتفادحا جتماني، والمجال الثلا ي، وال
 عة البللا  التطبيلية.  طال  وطالحة  ي جام800م   

وم  اه  نتا جاا: ا  تفوراه طلحة جامعة البللا  التطبيلية لدرجة  لاا  الب  ة الجامعية  ي 
الفرام الليمي قد جا ه بدرجة مرتحعة. وا تلحه تفوراتا  حا ت ا النوم ا جتماني  ي المجال   

تفوراتا  حا ت ا يلياتا   ي الثلا ي وا قتفادح، ويانه الحروال لفالل الليور. يما ا تلحه 
المجال الليالي  ل ، ويانه الحروال لفالل الكلياه اإلنلانية. وا تلحه تفوراتا  حا ت ا ميا  

  قامتا   ي يب المجا ه ولفالل المدنية.
مظاهر الصراع القيمي لدى طلبة جامعة ل  الكشا ن  "   2014وهد ه درالة يال    

هد ه الدرالة  ل  الكشا ن  م اهر الفرام الليمي ية المعاصرة".طيبة في ضوء التغيرات العالم
الت دا  المنال  وقد ت ّ ومفادرد لدت طلحة جامعة ط حة  ي وو  التس راه العالمية المعافرة. 

  طال  وطالحة م  مرملة الحيالور و   ي 2000الوفحي وطحله الدرالة نل  ن نة نشوا ية  
  لليا  م اهر الفرام الليمي، والت د   ي المعالجة اإلمفا ية جامعة ط حة، وت  الت دا  التحان

معادلة الحا يرونحاخ لملا  معامب ثحاه األداة والمتولطاه الملابية وتمل ب التحا   األمادح، 
ا  الفرام الليمي لدت طلحة جامعة ط حة حشيب نا  يا  بدرجة نالية  ويا  م  اه  الدرالة ما لي:

ح والمجال و ي المجال الثلا ي الحير  ،ل   ي المجال ا جتماني بدرجة متولطةوو لا  لم اهرد  لد ب
ناثا  لد ا  الدرجة نحلاا م  الفرام الليمي  ،ا قتفادح بدرجة نالية ا  طلحة جامعة ط حة ليورا  وا 
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وا  طالحاه جامعة ط حة لد ا  درجة م  الفرام الليمي  ي المجال الثلا ي  ، ي المجال ا جتماني
ا  طلحة جامعة ط حة ، و الفرام الليمي نند الط   الليورحيرح وا قتفادح انل  م  درجة وال

لوح الت ففاه العلمية لد ا  درجة فرام قيمي  ي المجال ا جتماني وا قتفادح انل  م  
 طلحة الت ففاه ا نلانية.

 التعليق على الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها: 
ناا تشاباه م    ل نر  ض الدرالاه اللاحلة اناا تنونه م  م   الادا والع نة واألداة وا 

 ي الموووم العا  وهو الفرام الليمي، وم    ل نرض الدرالاه اللاحلة ي م  ا  االبية 
الدرالاه ماوله تلفي  اهرة الفرام الليمي، والحاح   ي الب  اه التعليمية، وتنونه الب  اه 

حله   اا الدرالاه،  مناا ما اجرت  ي ب  اه اجنبية ومناا ما طحله  ي ب  اه الجسرا ية التي ط
وت  التري ر نل   ،مثب درالة  يال  ، اللليماه، ابو شاور، ال رانلة، المربي، ب  نود  نربية

وما  تعروو  ل  م  فرام قيمي، وقد ت  تجاهب  ،الدرالاه التي نن ه حح ة الشحا  الجامعي
المادثة دا ب المدار  وا احال العوامب الممدية  ل اا لوا  يانه نوامب ثلا ية، ا   الفراناه الليمة

اجتمانية، ا  اقتفادية، ا  ليالية؛ م  اجب ووي الملول المنالحة لاا.  الدرالاه اللاحلة قد 
تنونه بتنوم األهداا والع ناه واألدواه الملت دمة لليا  الفرام الليمي الملا ي  وا  تحاراه 

 لملاح ه .وا
  هدا الدرالة المالية  م    ،وت تلا الدرالة المالية ن  الدرالاه اللاحلة  ي الادا

 تمثب  ي التعامب مي الفرام الليمي لدت المعلم    ي المدار  الثانوية الميومية  ي ا رد ، يما 
الحيرح وتكشا الدرالية المالية ن  التعامب مي الفرام الليمي لدت المعلم    ي المجال 

 وا جتماني وا قتفادح والليالي.
  منهجية البحث:
ألن  المنال األنل  لمثب هلد التمل لي،  الدرالة ت  انتماد المنال الوفحيدا لتمل د ه

 الدرالة.
  مجتمع الدراسة:

تهلا مجتمي الدرالة م  جميي مد رح المدار  الثانوية الميومية  ي المملكة األردنية 
و لا  مفا ية  ،2015/2016    ي الحفب الدرالي األول نا  1316ندده   الااشمية والحال  

  2015.  ورارة التربية والتعلي /  دارة الت طي ،  2014/2015ورارة التربية والتعلي   للعا  
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 عينة الدراسة: 
  مد را ومد رة المدار  الثانوية الميومية  ي ورارة التربية 323ن نة الدرالة م    تكونه

 ت  ا تياره  حالع نة العشوا ية الحليطة مورنة نل  يا ة مما  اه المملكة. ،تعلي وال
 أداة الدراسة:

لتمل د اهداا الدرالة وحعد اإلط م نل  األد  التربوح اللابد والدرالاه لاه الفلة ت  
علم    ي تفمي  التحانة  لتط م نرا  مدرا  المدا  الثانوية الميومية ن  الفرام الليمي لدت الم

هلد المدار ، وتكونه ا لتحانة م  قلم  : األول بياناه ش فية، والثاني اشتمب نل  اربعة 
 الفرام الليمي ا جتماني ، والفرام الليمي الثلا ي، والفرام الليمي  :مجا ه ر يلية هي

 لرة مللمة   65وتكونه ا لتحانة  ي فورتاا األولية م    ،قتفادح، والفرام الليمي الليالي ا 
 نل  المجا ه األربعة. 

 صدق األداة :
ت  التملد م  فدال اداة الدرالة  م    ل نرواا حفورتاا األولية نل  مجمونة م  
المميم   م  لوح ال برة واأل تفاص م  الجامعة األردنية وجامعة ال رمو  وجامعة ممتة ون حة 

  11لنح ، م   بل  ندده   تلوي  ونل  ام  الم تف    ي مجال اإلدارة التربوية والليا  وال
بدا  م م اتا  م  م  : ل مة الفيااة اللسوية  ،مميما   وقد قا  المميمو  حلرا ة  لراه األداة وا 

اقتراد  لراه و للحلراه، ومدت منالحة الحلراه للسرض م  الدرالة، ومدت انتما  الحلراه لمجا تاا، 
 منالحة، وملا  لراه ا ر منالحة.

ت  تعد ب اداة الدرالة  ي وو  اقتراماه المميم    م  م   ملا حعض الحلراه، وقد 
وا ة  لراه ا رت، وفيااة حعواا ا  ر ودمل حعض الحلراه بحعواا مت  ا له األداة   وا 

   لرة مورنة نل  49شيلاا الناا ي. وقد  رجه ا لتحانة  ي فورتاا الناا ية ميونة م   
 ي:المجا ه األربعة يما  ل

    لرة. 26المجال األول: الفرام الليمي ا جتماني: وتكو  م   
    لراه.10المجال الثاني: الفرام الليمي الثلا ي: وتكو  م   

    لراه.7المجال الثال : الفرام الليمي ا قتفادح: وتكو  م   
    لراه.6المجال الراحي: الفرام الليمي الليالي: وتكو  م   
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 -تنطبد االحا    -ا ما  د تنطبد: لتاليا التدرل ق و ل ماليا لييره   املوقد ت  انتماد 
 .   تنطبد  ط قا    -تنطبد اميانا    -تنطبد اميانا  

 ثبات أداة الدراسة
   رد م  مجتمي الدرالة وم   ارل ن نتاا, 30للتهكد م  ثحاه ا لتحانة ت  تطبيلاا نل   

    ب   قي  معام ه الثحاه.1يرونحاخ الحا, والجدول   وت  ملا  معامب الثحاه حالت دا  معادلة
 ( قيم معامالت الثبات 1جدول)

 معامل الثبات المجال
 0.86 الفرام الليمي  ا جتماني 
 0.85 الفرام الليمي  الثلا ي 

 0.79 الفرام الليمي  ا قتفادح 
 0.74 الفرام الليمي  الليالي 

  ه الثحاه منالحة ألاراض الدرالة .  ا  قي  معام1 تب   م  الجدول  
تش ر البياناه الواردة  ي الجدول اللابد  ل     معام ه ثحاه مليا  الدرالة  و لا  لمعامب 

  و تعّد 0.86 -0.74قد تراومه للمجا ه األربعة ب     (Cronbach's Alpha)يرونحاخ الحا 
 هلد اللي  ملبولة ألاراض الدرالة المالية.

 :االستبانة حتصحي مفتاح
حا لت نا  حاألد  التربوح والدرالاه اللاحلة ت   نداد الملتوياه التالية لتلد ر قيمة 

 المتولطاه الملابية والنل  الم وية نل  ا لتحانة يما هو موول حالجدول التالي:
 ( الدرجة المعيارية للحكم على بنود االستبانة وعلى محاورها الفرعية2جدول )

 متوسط الحسابيال المستويات
معيار التصحيح على االستبانة ولكن 

 وفقًا للنسب المستخرجة
 التقييم

 من حض %46 ل    1م  2.33 ل   1م   الملتوت األول
 متول  %73 ل   47م  3.67 ل   2.34م   الملتوت الثاني
 مرتحي %100 ل   74م   5 ل   3.68م   الملتوت الثال 

 مة:اإلحصائية المستخد المعالجات
 ت  الت دا  مجمونة م  األلال   المب نة تاليا:
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 وا نمرا اه الملابية المتولطاه لإلجاحة ن  اللمال األول م  ال لة الدرالة ت  ملا  .1
 المعيار ة لحلراه اداة الدرالة. 

 .لإلجاحة نل  اللمال الثاني ت  الت دا  التمل ب العاملي .2
 نتائج الدراسة 

اع القيمي في المدارس الحكومية الثانوية في االردن من وجهة نظر واقع الصر السؤال األول: ما 
 مدراء المدارس؟

الفرام الليمي لواقي لإلجاحة ن  اللمال ت  ملا  المتولطاه الملابية وا نمرا اه المعيار ة 
 ي المدار  الميومية الثانوية  ي األرد  م  وجاة ن ر مدرا  المدار  لكب مجال ولكب و لرة، 

    تب   نتا ل لل , ونل  النمو ا تي.7,6,5,4,3ل  والجداو 
 المجاالت

المدارس الحكومية الثانوية الصراع القيمي في لواقع المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (3جدول)
 للمجاالت والكلي ردن من وجهة نظر مدراء المدارسفي األ 

 التقدير الترتيب  االنحرا  المعياري  المتوسط الحسابي المجال الرقم 
 متول  1 0.20 3.13 الفرام الليمي  ا جتماني  1
 متول  2 0.46 2.94 الفرام الليمي  الليالي  4
 متول  3 0.39 2.80 الفرام الليمي  الثلا ي  2
 متول  4 0.29 2.71 الفرام الليمي  ا قتفادح  3

 متول   0.18 2.98 الكلي
 , واكبر تلد ر يا  لمجاليا  درجة تلد رها متول  مجا هجميي الا    3   تب   م  الجدول

 , 0.20  بتنمراا معيارح  3.13وبلسه قيمة المتول  الملابي ل    الفرام الليمي  ا جتماني 
, م   بلسه قيمة المتول  الملابي ل  مجال الفرام الليمي  ا قتفادح ويا  اقب تلد ر ل

لواقي الفرام الليمي  ي المدار  الميومية  التلد ر الكلي , ويا  0.29 , بتنمراا معيارح  2.71 
بدرجة متولطة, وبلسه قيمة المتول  الملابي ل   الثانوية  ي األرد  م  وجاة ن ر مدرا  المدار 

 . 0.18  حانمراا معيارح  2.98 
 عرض لمجاالت الدراسة كل على حده:تاليا 

 الصراع القيمي )االجتماعي(مجال 
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 الصراع القيمي )االجتماعي(مجال سطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لالمتو  (4جدول)

 نص الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحرا  
 المعياري 

 التقدير الترتيب

ور الطلحة  ط نا  نل  يشجي التوافب مي اوليا  ام 13
 بنا ا   ي التمف ب الدرالي.املتجداه 

 رتحيم 1 1.11 3.91

 رتحيم 2 0.42 3.90 الد   .  لتر  بتعالي  1
 رتحيم 3 0.77 3.72  نبل العنا المدرلي بجميي اشيال . 10
 متول  4 0.62 3.54 يشجي الطلحة نل  الليا  ب دماه تطونية. 16
 متول  5 0.65 3.43 يشجي العمب برود الحر د إلدارة الفرام. 25

  حم  اح مشيلة   تواجا  مي األطراا المعنية إل جاد مب 2
  روي اطراا الفرام.

 متول  5 0.66 3.43

يمرص نل  ا لتحادة م  ملدراه جميي األطراا  26
 المشارية  ي الفرام.

 متول  5 0.67 3.43

 متول  8 0.66 3.36 يعمب نل  ت ح ا مشانر السو  ب   ا  ر  . 7
 متول  9 0.74 3.34  تجن  ات ال مواقا تر د م  مدة الفرام. 24

23 
را اه الورور ة لتجن  الفراناه التي    ا دة  ت ل اإلج

 .مناا دا ب المدرلة
 متول  9 0.65 3.34

يشجي اطراا الفرام نب ىتحادل وجااه الن ر إل جاد  6
 المب.

 متول  11 0.48 3.20

 متول  12 0.91 3.17 يلاو  التس  ر بنا   نل  الن رة الللبية ل . 15
 متول  12 0.50 3.17 مب المشيلة.يشجي ا هتما  حاألللو  العلمي ل 4
 متول  14 0.44 3.14 يلد  ندة بدا ب إل جاد ملول تروي اطراا الفرام. 3
 متول  15 0.89 3.10  تجن  ات ال اح موقا م  شهن    جاد  فرام مي رم   . 21
 متول  16 0.76 3.09 يشجي الطلحة نل  التكا ب ا جتماني بد   م  الحردية. 14

  م  المشارية  ي اللوايا الجدلية التي تمدح  ل   نلم 22
   ا.

 متول  17 0.86 3.08

 متول  18 0.87 3.02 يلت د  الحاع ممبحة  ي التعامب مي اطراا الفرام. 17
 متول  19 0.74 3.00 يعرر الشعور حا نتما  للمجتمي المملي. 8

5 
 تجاهب الفراناه التي تمد   ي المدرلة و  يعطي اح 

 متول  19 0.56 3.00 اهمية.

 متول  21 0.90 2.94 يما   نل  ن قاه ج دة مي جميي اطراا الفرام. 20
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 نص الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحرا  
 التقدير الترتيب المعياري 

 متول  22 0.73 2.91 يماول ا  يلني ا  ر   حل مة موقح  دو  تراجي. 18
 متول  23 860. 2.63 شراه تشار  مي رم  د  ي اإلشراا نل   فدار الن 11
 متول  24 1.25 2.42 يعرر الن رة اإل جابية للمعلم   نمو مانة التعلي . 9

19 
يماول ا  يحرض وجاة ن رد حمر   ي ما ه الفرام 

 متول  25 1.06 2.35 الموجودة

 من حض 26 0.96 1.69   وي لراحاه ا  ر    و ا م  التمرار الفرام 12
  يا  12  يا  درجة تلد رها مرتحي, والحلرة رق   13,10,1ا  الحلراه    4  تب   م  الجدول

يشجي ويا  اكبر تلد ر للحلرة  درجة تلد رها من حض, وحاقي الحلراه يا  درجة تلد رها متول , 
 , وبلسه التوافب مي اوليا  امورالطلحة  ط نا  نل  ملتجداه ابنا ا   ي التمف ب الدرالي

  وي  , ويا  اقب تلد ر للحلرة  1.11  بتنمراا معيارح  3.91لابي لاا  قيمة المتول  الم
  بتنمراا 1.69  وبلسه قيمة المتول  الملابي لاا  لراحاه ا  ر    و ا م  التمرار الفرام

 . 0.96معيارح  
 الصراع القيمي )الثقافي(مجال 

 ع القيمي )الثقافي(الصرالمجال المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (5جدول)
رقم 
 الفقرة

المتوسط  نص الفقرة
 الحسابي

االنحرا  
 المعياري 

 التقدير الترتيب

31 
 تجن  الت دا  اللو  التاد د يي  تراجي امد 

 مرتحي 1 0.98 3.72 افما  الفرام ن  موقح .

 تجن  المحالسة  ي الت دا  ولا ب التكنولوجيا  29
 نه .المد ثة  الااتا ال لوح، واإلنتر 

 متول  2 0.64 3.53

 متول  3 0.68 3.33 يشجي نل  تبني انماى وقي  وا  قياه جد دة. 27

 نشر الوني ب   المعلم   ح اهرة العولمة الثلا ية  28
 م   اهدا اا واحعادها.

 متول  4 0.81 3.26

 متول  5 0.77 3.04 يلت د  لسة قوية مي اطراا الفرام. 30

33 
لدوراه التدر بية  كتلا  يشجي المشارية  ي ا

 متول  6 0.98 2.81  براه جد دة .

 متول  7 1.07 2.56  تحانب مي المواقا التي يمد    اا جدال. 32
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رقم 
 نص الفقرة الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحرا  
 التقدير الترتيب المعياري 

35 
يلتسب األلال حا لمد ثة لإلن   دا ب المدرلة 
لتنمية الع قاه الثلا ية مي المجتمي المملي 

 لمواجاة الفرام الليمي.
 متول  8 0.74 2.49

 من حض 9 0.91 1.90 جي نلد الندواه التي تتناول الواقي الليمي.يش 36

34 
يشجي نل  الليا  حاألحما  العلمية  ي مجال 

 من حض 10 0.82 1.40 الفرام الليمي.

  31  يا  درجة تلد رهما من حض, والحلرة رق   36,34ا  الحلرت      5  تب   م  الجدول
 تجن  ويا  اكبر تلد ر للحلرة  اه يا  درجة تلد رها متول , يا  درجة تلد رها مرتحي, وحاقي الحلر 

 , وبلسه قيمة المتول  الملابي الت دا  اللو  التاد د يي  تراجي امد افما  الفرام ن  موقح 
يشجي نل  الليا  حاألحما  العلمية  , ويا  اقب تلد ر للحلرة  0.98  بتنمراا معيارح  3.72لاا  

 . 0.82  حانمراا معيارح  1.40وبلسه قيمة المتول  الملابي لاا     ي مجال الفرام الليمي
 الصراع القيمي )االقتصادي(مجال  

 الصراع القيمي )االقتصادي(لمجال المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (6جدول)
رقم 
 الفقرة

المتوسط  نص الفقرة
 الحسابي

االنحرا  
 المعياري 

 التقدير الترتيب

 متول  1 0.57 3.56 ل  المما  ة نل  الملكية العامة.يشجي ن 37
 متول  2 0.59 3.43  مم  حورورة دن  المدرلة م  قبب المجتمي المملي. 38

يمحر المم ه والمحادراه المدرلية لدن  ُالر الطلحة  41
 الممتاج  .

 متول  3 0.79 3.34

م يعتلد حه  التعمال اجارة المالو  ب   المعلم     ور  40
 حعدالة.

 متول  4 0.86 3.21

42 
يشجي الع قاه اللا مة نل  الا  المنحعة اكثر م  

 من حض 5 0.85 2.00 الع قاه اللا مة نل  الا  ا  قي.

39 
 نشسب  ي حعض األنمال التدر لية ال افة نل  

 من حض 6 0.77 1.81 ملا  العمب الرلمي.

43 
ن  ييحية يم  نل  الكل  المادح اللر ي حسض الن ر 

 المفول نلي 
 من حض 7 0.76 1.62
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  يا  درجة تلد رها من حض, وحاقي الحلراه 43,42,39ا  الحلراه    6  تب   م  الجدول
 , يشجي نل  المما  ة نل  الملكية العامة, ويا  اكبر تلد ر للحلرة  يا  درجة تلد رها متول 

يم   , ويا  اقب تلد ر للحلرة  0.57رح    حانمراا معيا3.56وبلسه قيمة المتول  الملابي لاا  
  وبلسه قيمة المتول  الملابي نل  الكل  المادح اللر ي حسض الن ر ن  ييحية المفول نلي 

  . 0.76  حانمراا معيارح  1.62لاا  

 الصراع القيمي )السياسي(مجال 
 لسياسي(الصراع القيمي )المجال المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (7جدول)

رقم 
 الفقرة

المتوسط  نص الفقرة
 الحسابي

االنحرا  
 المعياري 

 التقدير الترتيب

44 
يشجي نل  التحانب معا للوايا واألمدا  الجار ة 

 متول  1 0.67 3.65 ممليا ، ونربيا ، والتعب ر ن  نرا ا .

 ّتحي ليالة األ ل، والعطا  للتوفب  ل  مب  47
  روي جميي األطراا.

 متول  2 1.23 3.61

 متول  3 0.86 3.19 يعرا المعلم   ن  ا نتما   ل  األمرا  الليالية. 45

ي م  نلي  حعد  ا رتياد نند مناقشة األمور  46
 الليالية ،و افة المربية.

 متول  4 0.97 3.02

 متول  5 0.78 2.38 .ُيشعرنا حاإلمحاى  را  األووام العربية 48
 من حض 6 0.82 1.70 .ليالية األردنيةيعرر الثلة حاألمرا  ال 49

  يا  درجة تلد رها من حض, وحاقي الحلراه يا  درجة 49ا  الحلرة    7   تب   م  الجدول
يشجي نل  التحانب معا للوايا واألمدا  الجار ة , ويا  اكبر تلد ر للحلرة  تلد رها متول 

  حانمراا معيارح 3.65  الملابي لاا   , وبلسه قيمة المتولممليا ،ونربيا ، والتعب ر ن  نرا ا 
  وبلسه قيمة المتول  يعرر الثلة حاألمرا  الليالية األردنية , ويا  اقب تلد ر للحلرة  0.67 

  . 0.82  حانمراا معيارح  1.70الملابي لاا  
س ما الدليل التربوي المقترح للتعامل مع الصراع القيمي لدى المعلمين في المدار ثاني: السؤال ال

 الثانوية  الحكومية في األردن؟ 
لإلجاحددة نلددد  اللدددمال تددد   جدددرا  التمل دددب العدداملي حطر لدددة الميونددداه الر يلدددية  لحمددد  العوامدددب 

  مد  13,12,10,1الملمولة ن  األدا  نل  الدل ب التربوح لجميي  لراه المليا , ما نددا الحلدراه  
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  يدا  تلدد رها 12ي وهدي   جابيدة, والحلدرة    مرتحد13,10,1المجال األول, م   يدا  تلدد ر الحلدراه  
  مدد  المجددال الثدداني يددا  تلددد رها مرتحددي وهددي   جابيددة, والحلددراه 31مددن حض وهددي لددلبية, والحلددرة  

  قددي  8  مدد  المجددال الثالدد , م دد  يددا  تلددد رها مددن حض وهددي لددلبية, و بدد   الجدددول  43,42,39 
 ا   التراكمية للعوامب.الجلور الكامنة ونلحة التحا   المحلر ونلحة التح

الدليل التربوي  للعوامل علىسبة التباين التراكمية الجذور الكامنررة ونسبة التباين المفسر ون (8الجدول )
 المقترح للتعامل مع الصراع القيمي لدى المعلمين في المدارس الثانوية  الحكومية في األردن

 % التباين التراكميةنسبة  % نسبة التباين المفسر الجذر الكامن العامل
1 17.017 41.506 41.506 
2 2.805 6.843 48.348 
3 1.960 4.782 53.130 
4 1.621 3.954 57.084 
5 1.503 3.666 60.750 
6 1.360 3.317 64.068 
7 1.295 3.157 67.225 
8 1.155 2.816 70.041 
9 1.054 2.570 72.611 
10 .981 2.392 75.003 
11 .861 2.101 77.104 
12 .779 1.900 79.004 
13 .749 1.826 80.830 
14 .645 1.574 82.404 
15 .628 1.532 83.936 
16 .545 1.329 85.265 
17 .481 1.172 86.438 
18 .449 1.094 87.532 
19 .432 1.054 88.586 
20 .390 .952 89.538 
21 .366 .892 90.430 
22 .330 .804 91.234 
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 % التباين التراكميةنسبة  % نسبة التباين المفسر الجذر الكامن العامل
23 .322 .784 92.018 
24 .303 .739 92.757 
25 .256 .625 93.382 
26 .253 .618 93.999 
27 .228 .557 94.556 
28 .221 .538 95.094 
29 .208 .506 95.600 
30 .201 .491 96.091 
31 .191 .466 96.557 
32 .177 .431 96.989 
33 .165 .401 97.390 
34 .158 .386 97.776 
35 .152 .370 98.146 
36 .141 .343 98.489 
37 .137 .335 98.825 
38 .134 .326 99.151 
39 .125 .305 99.455 
40 .119 .291 99.746 
41 .104 .254 100.000 

 1  نوامب يانه قي  الجلر الكام   لاا د لة  اكبر م  9  ا   8 تب   م  الجدول  
 لرها التي    ونلحة التحا  17.017انه تلاوح  فميل ، وا  قيمة الجلر الكام  للعامب األول ي

    ب   قي  تشحي الحلراه نل  العوامب التلعة.20والجدول  % , 41.506 يانه تلاوح 
للدليل التربوي المقترح للتعامل مع الصراع  تشبع الفقرات على العوامل المستخلصة (9جدول )

 في األردن القيمي لدى المعلمين في المدارس الثانوية  االحكومية
رقم 
 الفقرة

 العامل
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 .565 .226 -.184 .057 .173 .191 -.029 .144 -.063 
3 .699 .274 -.082 -.041 .140 .144 -.133 .180 -.179 
4 .736 .073 -.180 -.160 .091 .177 -.241 .188 -.237 
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رقم 
 الفقرة

 العامل
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 .721 -.182 -.089 -.217 -.025 .199 -.204 .200 -.213 
6 .710 -.239 -.117 -.258 -.185 .181 -.228 .153 -.045 
7 .682 -.321 .076 -.201 -.342 .046 -.156 .153 .158 
8 .642 -.286 .206 -.047 -.367 -.076 -.054 .031 .297 
9 .605 -.205 .290 .125 -.274 -.110 .047 -.066 .341 
11 .630 .038 .191 .329 .176 -.001 .136 -.326 -.036 
12 .571 .088 .102 .259 .348 .073 .110 -.370 -.217 
14 .564 .514 -.054 .169 .095 .071 .099 .070 .225 
16 .747 .097 -.189 .057 .001 .158 .149 .100 .094 
17 .713 -.182 -.241 -.027 .004 .239 .236 -.025 -.023 
18 .708 -.341 -.201 -.033 .016 .204 .259 -.032 .036 
19 .679 -.350 -.060 -.224 .179 .213 .198 -.123 -.003 
20 .676 -.313 .177 -.307 .258 .171 .012 -.116 .084 
21 .607 -.054 .422 -.292 .314 .036 -.216 -.147 .015 
22 .596 .196 .539 -.026 .069 -.038 -.329 -.051 .005 
23 .590 .382 .317 .152 -.160 -.007 -.333 -.002 -.190 
24 .621 .249 .021 .294 -.394 .043 -.132 .030 -.220 
25 .644 .067 -.284 .218 -.383 -.025 .098 -.054 -.224 
26 .635 -.069 -.361 .048 -.211 -.046 .241 -.058 -.075 
27 .582 .554 -.126 -.061 .086 .039 .078 .056 .309 
28 .614 .493 -.197 -.067 .100 -.061 -.018 .020 .285 
29 .760 .205 -.127 -.120 .099 -.081 -.040 .004 .198 
30 .746 -.015 -.194 -.076 .079 -.111 -.149 -.070 .047 
32 .635 -.393 -.062 .269 .155 .001 -.143 -.078 -.058 
33 .685 -.338 .113 .365 .101 .072 .029 .123 .007 
34 .619 -.220 .299 .358 .047 .162 .125 .228 -.070 
35 .653 .074 .437 .115 -.073 .069 .335 .216 -.026 
36 .587 .235 .374 -.218 -.187 -.028 .361 .060 -.117 
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رقم 
 الفقرة

 العامل
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

37 .629 .318 .200 -.320 -.189 -.114 .247 -.135 -.109 
38 .583 .193 -.090 -.379 -.142 -.182 .066 -.342 -.096 
40 .602 -.036 -.306 .147 -.144 -.002 -.270 -.340 .125 
41 .614 -.103 -.134 .311 -.052 -.036 -.261 -.206 .189 
44 .761 -.009 .050 -.018 -.037 .018 .011 -.146 .049 
45 .696 -.198 -.066 -.097 .140 -.300 .037 -.042 -.108 
46 .675 -.191 -.113 -.049 .182 -.485 .027 .129 -.093 
47 .574 -.149 -.084 .042 .227 -.591 .021 .252 -.069 
48 .020 -.028 -.008 .078 .223 .192 -.006 .238 .392 
49 .630 .003 -.038 .114 .071 -.378 .035 .265 .031 

  48ما ندت الحلرة رق      ا  جميي الحلراه تشحعه نل  العامب األول,9م  الجدول   تب  
,.   هكثر للمي  نل  تشحي الحلرة 30عه نل  العامب التالي, وت  انتماد درجة التشحي   لد تشح

   ب   الدل ب التربوح الملترد للتعامب مي الفرام الليمي لدت المعلم    ي 10حالعامب, والجدول  
 .   لرة40المدار  الثانوية الميومية  ي األرد , واللح تكو  م   

ي المقترح للتعامل مع الصراع القيمي لدى المعلمين في المدارس الثانوية  الدليل التربو  (10جدول )
 الحكومية في األردن

 نص الفقرة رقم الفقرة المجال

الفرام الليمي 
  ا جتماني 

  حم  اح مشيلة   تواجا  مي األطراا المعنية إل جاد مب  روي اطراا الفرام. 1
 ا الفرام.يلد  ندة بدا ب إل جاد ملول تروي اطرا 2
 يشجي ا هتما  حاألللو  العلمي لمب المشيلة. 3
  تجاهب الفراناه التي تمد   ي المدرلة و  يعطي اح اهمية. 4
 يلاو  التس  ر بنا   نل  الن رة الللبية ل . 5
 يعمب نل  ت ح ا مشانر السو  ب   ا  ر  . 6
 يعرر الشعور حا نتما  للمجتمي المملي. 7
 رر الن رة اإل جابية للمعلم   نمو مانة التعلي .يع 8
  تشار  مي رم  د  ي اإلشراا نل   فدار النشراه 9
 يشجي الطلحة نل  التكا ب ا جتماني بد   م  الحردية. 10
 يلاو   التس  ر بنا   نل  الن رة الللبية ل . 11
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 نص الفقرة رقم الفقرة المجال
 يشجي الطلحة نل  الليا  ب دماه تطونية. 12
   الحاع ممبحة  ي التعامب مي اطراا الفرام.يلت د 13
 يماول ا  يلني ا  ر   حل مة موقح  دو  تراجي. 14
 يماول ا  يحرض وجاة ن رد حمر   ي ما ه الفرام الموجودة 15
 يما   نل  ن قاه ج دة مي جميي اطراا الفرام. 16
  تجن  ات ال اح موقا م  شهن    جاد  فرام مي رم   . 17
  نلم  م  المشارية  ي اللوايا الجدلية التي تمدح  ل    ا. 18
 . ت ل اإلجرا اه الورور ة لتجن  الفراناه التي    ا دة مناا دا ب المدرلة 19
  تجن  ات ال مواقا تر د م  مدة الفرام. 20
 يشجي العمب برود الحر د إلدارة الفرام. 21
 راه جميي األطراا المشارية  ي الفرام.يمرص نل  ا لتحادة م  ملد 22

الفرام الليمي 
  الثلا ي 

 يشجي نل  تبني انماى وقي  وا  قياه جد دة. 23
  نشر الوني ب   المعلم   ح اهرة العولمة الثلا ية م   اهدا اا واحعادها. 24
 رنه . تجن  المحالسة  ي الت دا  ولا ب التكنولوجيا المد ثة  الموحا ب، واإلنت 25
 يلت د  لسة قوية مي اطراا الفرام. 26
  تحانب مي المواقا التي يمد    اا جدال. 27
 يشجي المشارية  ي الدوراه التدر بية  كتلا   براه جد دة . 28
 يشجي نل  الليا  حاألحما  العلمية  ي مجال الفرام الليمي. 29

30 
رلة لتنمية الع قاه الثلا ية مي المجتمي يلتسب األلال   المد ثة لإلن   دا ب المد

 المملي لمواجاة الفرام الليمي.
 يشجي نلد الندواه التي تتناول الواقي الليمي. 31

الفرام الليمي 
  ا قتفادح 

 يشجي نل  المما  ة نل  الملكية العامة. 32
  مم  حورورة دن  المدرلة م  قبب المجتمي المملي. 33
 تعمال اجارة المالو  ب   المعلم     ورم حعدالة.يعتلد حه  ال 34
 يمحر المم ه والمحادراه المدرلية لدن  ُالر الطلحة الممتاج  . 35

الفرام الليمي 
  الليالي 

 يشجي نل  التحانب معا للوايا واألمدا  الجار ة ممليا ، ونربيا ، والتعب ر ن  نرا ا . 36
 ل  األمرا  الليالية.يعرا المعلم   ن  ا نتما    37
 ي م  نلي  حعد  ا رتياد نند مناقشة األمور الليالية، و افة المربية 38
  ّتحي ليالة األ ل، والعطا  للتوفب  ل  مب  روي جميي األطراا. 39
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 نص الفقرة رقم الفقرة المجال
 يعرر الثلة حاألمرا  الليالية األردنية 40

ن في المدارس الثانوية الحكومية في لدى المعلمي دليل سمية الصقرات للتعامل مع الصراع القيمي
 (.2016األردن )

  للتعامب مي الفرام الليمي لدت المعلم    ي 2016دل ب لمية الفلراه التربوح   اسم الدليل:
 المدار  الثانوية الميومية.

التوجي  اإلرشادح اللح ُيلّد  لمد رح المدار  للتعامب مي الفرام الليمي لدت  تعريف الدليل:
  واللح ُبنّي م    ل ا ط م نل  الدرالاه اللاحلة ونت جة ا لتحانة التي اُنّده لالد المعلم 
 الساية .

  ادا الدل ب  ل  : أهدا  الدليل:
 تونية المعلم   ومد رح المدار  حالفرام الليمي. .1
 تلل ب الفرام الليمي لدت معلمي المدار  الثانوية. .2
فرام الليمي مفدر م  مفادر المشي ه ا جتمانية تونية المعلم   ومد رح المدار  حه  ال .3

 والتربوية.
 أهمية الدليل:

ون را  لعد  تو ر اح دل ب تربوح  ي المدار  الثانوية الميومية  ي األرد  يلاند معلمي 
المدار  للتعامب مي الفرام الليمي   تفر الجاد  والوقه، وتوول  ي  اإلجرا اه وال ط  

يانه اللي  تمثب الملول الدا مة والمواقا التي تواجاا   ي مل رة مياتا ،  وا لترات جياه  حعد ا 
فحمه تشيب بمرة فرانا  مي لاتا  م  وتب   لا  ا تجاهاه الفميمة، واللليمة للللو ، ا

 جان  ومي لاتا  والمجتمي م  جان  ن ر.
 عناصر الدليل:

 التثمار وتن ي  الوقه ل دمة المعلم  . .1
 تي  واجااا المعلمو   ي المدرلة.ملول المشي ه ال .2
 ملول المشي ه التي  واجااا المعلمو  مي المد ر    ي المدرلة. .3
 توج ااه نامة للمعلم  . .4
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( أي 12 – 10مدة التدريب: أسبوع وبواقع خمسة أيام على مدار األسبوع كامال  من الساعة )
 ساعتين يوميًا.

 ملول مشي ه الفرام الليمي ا جتماني. .1

 ملول مشي ه الفرام الليمي الثلا ي .2
  تجن  المحالسة  ي الت دا  ولا ب التكنولوجيا المد ثة  الموحا ب، ا نترنه .

 يشجي نل  تبني انماى وقي  وا  قياه جد دة.
  نشر الوني ب   المعلم   ح اهرة العولمة الثلا ية م   اهدا اا واحعادها.

 لت د  لسة قوية مي اطراا الفرام.ي

 لطلحة نل  الليا  ب دماه تطونية.يشجي ا
 يشجي العمب برود الحر د إلدارة الفرام.

  حم  اح مشيلة واجات  مي األطراا المعنية إل جاد مب  روي اطراا الفرام. 
 يمرص نل  ا لتحادة م  ملدراه جميي األطراا المشارية  ي الفرام.

 يعمب نل  ت ح ا مشانر السو  ب   ا  ر  .
 ال مواقا تر د م  مدة الفرام. تجن  ات 

  ت ل ا جرا اه الورور ة لتجن  الفراناه التي    ا دة مناا دا ب المدرلة.
 يشجي اطراا الفرام نل  تحادل وجااه الن ر إل جاد المب.

 يلد  ندة بدا ب إل جاد ملول ُتروي اطراا الفرام .
  جن  ات ال اح موقا م  شهن    جاد فرام مي رم   .
 يشجي الطلحة نل  التكا ب ا جتماني بد   م  الحردية.

  نلم  م  المشارية  ي اللوايا الجدلية التي اده  ل  ال  ا.
 يلت د  الحاع ممبحة  ي التعامب مي اطراا الفرام.

 يعرر الشعور حا نتما  للمجتمي المملي.
  تجاهب الفراناه التي مدثه  ي المدرلة و  انط  اح اهمية.

 يما   نل  ن قاه جد دة مي اطراا الفرام.
 يماول ا  يلني ا  ر   حل مة موقح  دو  تراجي.

 يشار  مي رم     ي اإلشراا نل   فدار النشراه. 
 يعرر الن رة اإل جابية للمعلم   نمو مانة التعلي .

 يماول ا  يحرض وجاة ن رد حمر   ي ما ه الفرام الموجودة.
  ر    و ا  م  التمرار الفرام.  وي لراحاه ا 
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 يشجي المشارية  ي الدوراه التدر بية  كتلا   براه جد دة.
  تحانب مي الموقا اللح يمد   ي  جدل.

 يلتسب األلال   المد ثة لإلن   دا ب المدرلة لتنمية الع قاه الثلا ية مي المجتمي المملي لمواجاة الفرام الليمي. 
 التي تناوله الواقي الليمي.يشجي نلد الندواه 

 يشجي نل  الليا  حاألحما  العلمية  ي مجال الفرام الليمي.

 ملول مشي ه الفرام الليمي ا قتفادح .3
 يشجي المما  ة نل  الملكية العامة.

  مم  حورورة دن  المدرلة م  قبب المجتمي المملي.
 ممتاج  .يمحر المم ه والمحادراه المدرلية لدن  ُالر الطلحة ال

 يعتلد حه  التعمال اجارة المالو  ب   المعلم      ورم حعدالة.
 يشجي نل  الع قاه اللا مة نل  الا  المنحعة اكثر م  الع قاه اللا مة نل  الا  ا  قي.

  نشسب  ي حعض األنمال التدر لية ال افة نل  ملا  العمب الرلمي.
  ر ن  طر لة المفول نلي .يمّ  نل  الكل  المادح اللر ي حسض الن

 ملول الفرام الليمي الليالي .4
 يشجي نل  التحانب معا  لللوايا واألمدا  الجار ة ممليا  ونربيا  والتعب ر ن  نرا ا .

  تحي ليالة األ ل، والعطا  للتوفب  ل  مب  روي اطراا الفرام.
 يعرا المعلمو  ن  ا نتما   ل  األمرا  الليالية.

 حعد  ا رتياد نند مناقشة األمور الليالية.ي م  نلي  
 يشعرنا حاإلمحاى  را  األووام العربية.
 يعرر الثلة حاألمرا  الليالية األردنية.
 نفا ل نامة للمعلم   والمد ر  : 

اللو  اإلقنام:و توم  مماولة  قنام األطراا المتفارنة حعد  جدوت التمرار ة الفرام،  ل  .أ
لو ا  تمثر نل  الطر    المتفارن  ،  تلا  ،الموقا وات الد جوان  اكثران   مدح  ل  تفع د 

التطام امد األطراا المتفارنة ا  يلابب مدة الطرا ا  ر حالل   والفبر والتلاهب، وبلل  
  تن  يمتص اوح  و مدح  ل  اجتثا  مدة الفرام وت ح ا نثارد.

نادة    توم  يل  امد األطراا نل  اللو  التحاوض والموار:    التد ب لمعالجة الفرام  .ب
ومشاريت  للموقا المتفارم نلي ، وللا  ت  اللجو   ل  طاولة التماور  ،ملا  الطرا ا  ر
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والتحاوض ب   األطراا المتفارنة بوفولاا للمناقشة المحاشرة حشه  الع ل االحا  ما  وفب 
 الطر    المتفارن    ل  ملول اكثر   جابية.

ه ا جتمانية ب   المدرلة والمجتمي المملي بتمل   تحع ب نملياه ا تفال تنمية الع قا .ج
 والتوافب ب   ا راد المدرلة انحلا  م  جاة، وب   انوا  المجتمي م  مولا  م  جاة ا رت.

تطو ر األدا  المتم ر ور ي اإلنتاجية حشيب اكبر، ن  طر د تطو ر المااراه الليادية للمد ر    .د
 دار ، وتعلي  المااراه ا جتمانية يالتعاو  وتحادل ال براه .والعامل    ي الم

ما درجة مالئمة الدليل التربوي المقترح للتعامل مع  النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث والذي نصه :"
 الصراع القيمي من وجهة نظر الخبراء التربويين؟

ونة م  ال برا  التربو    لإلجاحة ن  هلا اللمال ت  نرض الدل ب حفورت  األولية نل  مجم
للتهكد م  درجة م  مة الدل ب التربوح الملترد م  وجاة ن ره ، وحعد  جرا  التعدي ه التي اوف  

 باا ال برا  التربو    ت  انتماد هلا الدل ب.
 مناقشة النتائج

ماوله هلد الدرالة اقتراد دل ب تربوح للتعامب مي الفرام الليمي  ي المدار  الميومية 
 الثانوية  ي األرد ، و يما  لي نرض لمناقشة نتا ل هلد الدرالة :

 أواًل : مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول والذي نص على :
واقع الصراع القيمي في المدارس الحكومية الثانوية في األردن من وجهة نظر مدراء ما 

 :  الميومية م    ل ندة مجا ه هي دار  الثانويةت  درالة واقي الفرام الليمي  ي المالمدارس؟ 
 :الصراع القيمي )االجتماعي(أواًل: مجال 

واقي الفرام الليمي  ا جتماني   ي المدار  الميومية الثانوية  ي األرد  ا اره النتا ل ا  
كو  جا  بدرجة متولطة، ويمي  ا  يعرت لل   ل  ا  المعلم   يمتل م  وجاة ن ر مدرا  المدار 

قيما  اجتمانية بدرجاه متحاوتة، ويمي  ا  يعرت لل   ل  ا  الوارم الد ني نند المعلم   يلا   ي 
تلان ، وورورة ادا   تكو   اللي  ا جتمانية  اي تررم   ا  مل  التعامب مي ا  ر   وم  العمب وا 

مو  اثرا    جابيا   ي هلا العمب بت  ص وامانة، وقد ييو  للتنش ة األلر ة وللتعل  اللح تللاد المعل
يشجي التوافب مي اوليا  امور الطلحة  ط نا  نل    والتي نفاا  13المجال، وجا ه الحلرة  

  نل  انل  تلد ر وبدرجة مرتحعة، ويمي  ا  يعرت لل  ملتجداه ابنا ا   ي التمف ب الدرالي
اموره  نل  واقي ابنا ا    ل  ا  المعلم    تحامو  دوره  نمو الطلحة وورورة  ط م اوليا 
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التمف لي، وهلد م  األلالياه  ي التربية والتعلي   ي الوقه المالي م    حل  المعل  نل  
توافب دا   مي ولي األمر ل تعاونا مي حعواما حعوا  ي متاحعة امور ابنا ا ، وجا ه الحلرة رق  

  وبتلد ر من حض، ويمي  ا  ام  وي لراحاه ا  ر    و ا م  التمرار الفر هقب تلد ر     ح12 
يعرت لل   ل  ا  المعلم    تحامو  األدوارالمويلة ال ا       وي لمراجية المجتمي والمشي ه 
التي قد تواج ، وحالتالي  او يمار  اللي  ا جتمانية حسض الن ر ن  الممثراه التي قد تنتل نناا 

  لتر  باا وحما يملي نلي  د ن . ، وحمي  المحادع الليمية التيحمي  العمب الميلا ح 
 :الصراع القيمي )السياسي(ثانيًا: مجال 

واقي الفرام الليمي  الليالي   ي المدار  الميومية الثانوية  ي األرد  ا اره النتا ل ا  
جا  بدرجة متولطة، وهلا يعني ا  المعلم   يمتلكو  قيما  ليالية  م  وجاة ن ر مدرا  المدار 

ويمي  ا  يعرت لل   ل  ا  المعلم     يمي  ا   تجاهلو  األمدا  الجار ة  ي بدرجة ملبولة، 
المجتمي و ي العال  حهلرد،    بد م  التطرال لل روا المميطة التي تمثر نل  المدرلة وهلد م  
األفول التربوية الناجمة  ي ا  يعمب المعل  نل  الرب  وتوث د الفلة ب   المدرلة والمجتمي 

وا ة  ل  ا  يث ر م  الموووناه التي  درلاا المعلم   للطلحة تمتال  ل  نلاش يمتار المملي،  
حالديملراطية وتعر ر ثلة الطال  بنحل  مما  د عا  للمد   ن  المواويي الليالية الم تلحة والتي 

وايا يشجي نل  التحانب معا لل   44تعمب بدورها نل  تنمية اللي  الليالية لد ا ، وجا ه الحلرة  
وبتلد ر متول ، ويمي  ا  يعرت لل   ل  ا    واألمدا  الجار ة ممليا ،ونربيا ، والتعب ر ن  نرا ا 
و فوفا  نندما نشاهد األمدا  المتتالية التي  ،المعل  يعرر م  تحانب الطلحة مي الواقي المملي

يمي  ا  تكو  المدرلة تمد   ي المجتمعاه العربية والتي تتفدر األ حار العربية والعالمية،    
والسر ة الفحية حمعرل ن  األمدا  الجار ة، مما  جعب التعل  ممتعا  ولو معن  حالنلحة للمتعل ،  ي 

  وبتلد ر من حض، يعرر الثلة حاألمرا  الليالية األردنيةهقب تلد ر     ح49م   جا ه الحلرة رق   
ا ر ملنعة حالنلحة للمجتمي   لرا تي ماالويمي  ا  يعرت لل   ل  األمرا  الليالية األردنية 

األردني حشيب نا  حم    ا  المعلم  ،  اي شعاراه   اكثر و  اقب مما  د ي المعلم    ل  التشام  
مناا، وحالتالي ثلت  حاألمرا  األردنية مارورة وتنعي  هلد الثلة نل  المتعل ،  افة  لا ما قار  

السربية التي تتمتي بترادة وتل ر و د منال و طواه لاا  ا دة  المعل  ب ناا وب   األمرا   ي الدول
 ، وتملد نتا ل ملمولة.وجدوت 
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 :الصراع القيمي )الثقافي(ثالثًا: مجال 
واقي الفرام الليمي  الثلا ي   ي المدار  الميومية الثانوية  ي األرد  م  ا اره النتا ل ا  
لا يعني ا  المعلم    تعاملو  مي اللي  الثلا ية جا  بتلد ر متول ، وه وجاة ن ر مدرا  المدار 

بدرجة متحاوتة  اللي  الثلا ية تعد م  امد واه  ريا ر العملية التعليمية، و  ييحي حه  يمتل  المعل  
نما نلي  ا  يمتل  ثلا ة والعة  ي مجا ه  معلوماه  نللاا للمتعلم    ي مجال ت فف ، وا 

   جاب المعل  االتكنولوجيا المد ثة،    يلبب  سة العربية و ي مجا همتعددة يالتربية اإلل مية والل
طرال التعامب مي التكنولوجيا المد ثة، ولك  األفب ا   تل  الت داماا و رشد الطلحة  ل  ييحية 

 تجن  الت دا  اللو  التاد د يي  تراجي امد    31الت داماا ا لت دا  األمثب ، وجا ه الحلرة  
وبتلد ر مرتحي، وهلد الحلرة تش ر  ل  ا  المعل     ادد و  يلت د    م ن  موقح .افما  الفرا 

اح م  هلد األلال   ويمي  ا  يعرت لل   ل  ا  المعل  حمي   برت   لجا  ل  اللو  اإلقنام 
والنلاش اللح  وفب  ل  نت جة، و بتعد ن  التاد د حهلال ح  الم تلحة،  ي م   جا ه الحلرة رق  

  وبتلد ر يشجي نل  الليا  حاألحما  العلمية  ي مجال الفرام الليمي.هقب تلد ر  ح   34 
من حض، وحمي  ا  يعرت لل   ل  ا  الحم  العلمي    رال يشيب نلحة نند المعلم   م   انا  
 ناو  مرملة الحيالور و  والتملوا بورارة التربية والتعلي  ومارلوا مانة التدر   وه    يعر و  
الحم  العلمي او ل  يمارلود   ل درالتا  الجامعية، وحالتالي ي ا ل  ا  يلتني ويشجي نل  

 ، ويلدر قيمت .الحم  العلمي وهو    تل  الحم  العلمي م  افل 
 :الصراع القيمي )االقتصادي(رابعًا: مجال 

يومية  ي األرد  واقي الفرام الليمي  ا قتفادح   ي المدار  الثانوية الما اره النتا ل ا  
جا  ايوا  بتلد ر متول ، ويمي  ا  يعرت لل   ل  ا  المعلم    م  وجاة ن ر مدرا  المدار 

 تمتعو  حلي  تتحي للمجال ا قتفادح  ا   ممنو  حورورة دن  المدرلة م  المجتمي المملي 
التعلي  ووعا واللطام ال اص  فوفا   ي  ب ال روا ا قتفادية التي تمر باا ورارة التربية و 

م رانية المدار ، يما ا  اللي  ا قتفادية ورور ة  ي رم  الرالمالية ورم  طسيا  المادة نل  
وبتلد ر متول ،   يشجي نل  المما  ة نل  الملكية العامة   37المياة حشيب نا ، وجا ه الحلرة  

ل  المما  ة نل  م  م   تشجيي الطلحة ن ،وهلا يعني ا  المعلم    تمتعو  حم  وطني نالي
للا  تنا  يعملو  نل  تنمية األ  ال نند الطلحة  ي  ،الملكية العامة، وهلا واج  د ني ووطني

يم  نل  الكل  هقب تلد ر     ح43المما  ة نل  الملكياه العامة،  ي م   جا ه الحلرة رق   
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  يعرت لل   ل    وبتلد ر من حض، ويمي  االمادح اللر ي حسض الن ر ن  ييحية المفول نلي 
هلد النت جة ا  ا  اللي  ا قتفادية نند المعلم   ت وي لمعيار متوار ، وهنا  تول م    ل 

المعلم   يعملو  نل    جاد ن رة متوارنة ب   الجوان  المعنوية والجوان  المادية، مت    يطس  
 امدهما نل  ا  ر، بدل ب  تيا  الحلرة بتلد ر من حض.

ما الدليل التربوي المقترح للتعامل مع : النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني والذي نصه ثانيًا: مناقشة
 الصراع القيمي لدى المعلمين في المدارس الثانوية  الحكومية في األردن؟ 

 ي وو  نتا ل الدرالة ت  تطو ر دل ب تربوح ملترد  دل ب لمية الفلراه للتعامب مي الفرام 
المتعللة حاللمال الثاني ، واللح تكو  م  ندة ننافر الالية وهي الليمي   ان ر النتا ل 

 ا لتثمار وتن ي  الوقه ل دمة المعلم  ، وملول المشي ه التي  واجااا المعلمو ، وملول 
 المشي ه التي  واجااا المعلمو  مي المد ر    ي المدرلة، وتوج ااه نامة للمعلم   .

ما درجة مالئمة الدليل التربوي المقترح للتعامل  بالسؤال الثالث:" : مناقشة النتائج المتعلقةثالثا  
 مع الصراع القيمي من وجهة نظر الخبراء التربويين؟

ت  نرض الدل ب التربوح حفورت  األولية نل  مجمونة م  ال برا  التربو    للتهكد م   انلية 
 ل ت  حعد لل  انتماد هلا الدل ب.الدل ب الملترد وحعد  جرا  التعدي ه التي اوف  باا ال برا  

 التوصيات
  ي وو  نتا ل الدرالة توفي الحامثا  حما  لي:

ورورة تبني ورارة التربية والتعلي  للدل ب التربوح الملترد للتعامب مي الفرام الليمي لدت  .1
 المعلم    ي المدار  التاحعة لاا.

امب مي الفرام الليمي لدت المعلم   اقتراد نمالل ا رت مبنية نل  درالاه وماجاه  علية للتع .2
  ي المدار  التاحعة لاا.

 جرا  درالاه ا رت تلتلفي الفرام الليمي لدت معلمي المرامب األلالية م  وجاة ن ر  .3
 مد رح المدار .
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 قائمة المصادر والمراجع
 : المراجع العربية:    أوال
يف الدراسي لدى طلبة كليات العلوم الصراع القيمي وعالقته بالتك ، "2007ابوشاور، اردهار   -

"، رلالة ديتوراد ا ر منشورة، الجامعة األردنية، نما ، التربوية في الجامعات األردنية الرسمية
 األرد .

"، الممتمر الثلا ي العربي اللاحي، ب روه: دار الثقافة والقيم ، "2001األلد، نافر الد     -
 الج ب.

يم التنظيمية لدى مدير ومديرات المدارس الحكومية في "الق ، 2010الجعا رة، فحا  جم ب   -
. رلالة ماجلت ر ا ر منشورة، جامعة ممت ، محافظة الكرك وعالقتها بعملية اتخاذ القرار"

 األرد .
الصراع بين القيم االجتماعية، والقيم التنظيمية لدى الموظفين في  ، 2003الم نطي، مممد   -

ة م دانية، مجلة درالاه العلو  اإلدار ة، الجامعة األردنية، ، درالاألجهزة الحكومية في األردن
  .414-398 ،  30المجلد  

التحديات المعاصرة ودورها في مظاهر الصراع القيمي في المجتمع  ، "2007المربي، منا    -
" اطرومة ديتوراد ا ر منشورة، الجامعة األردنية، الكويتي من وجهة نظر طلبة جامعة الكويت

 رد .نما  ، األ
 "، دار المنار للطحانة، مفر."فلسفة القيم ، 2011رل   ، مجدح   -
 ، نما : 5" ، ى "المدخل نلى التربية والتعليم  ، 2006الرشدا ، نبدهللا والجعن ني ، نعي    -

 دار وا ب للنشر.
الصراع القيمي لدى الشباب الجامعي في األردن في ضوء التغيرات  ، "2004الر ود، ماجد   -

اطرومة ديتوراد ا ر  مية المعاصرة، وتصوراتهم لدرجة نسهام البيئة الجامعية فيه"،العال
 منشورة، جامعة نما  العربية، نما ، األرد . 

 ". دار الشروال للنشر، نما ، األرد ."الشباب والقيم في عالم متغير ، 2006الر ود، ماجد   -
تطبيلية  ي األرد  لدرجة  لاا   ، "تفوراه طلحة جامعة البللا  ال2014اللليماه، ملود   -

مجلة دراسات العلوم الب  ة الجامعية  ي الفرام الليمي  ي وو  التس راه العلمية المعافرة"، 
 .26 ، 1 ،  14،  التربوية
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، دار الحير 3".ىالتنشئة االجتماعية للطفل العربي في عصر العولمة ، "2010شر ا، الل د   -
 العربي، اللاهرة.

، دار الشروال للنشر والتور ي، نما  ، 1" . ى"علم النفس االجتماعي ، 2014 شوامرة، نادرة  -
 ا رد 

 ، "اللي  الب روقراطية لدت المو ح   اإلدار    العامل   2008الفرا رة،  الد، واللواة، مممد   -
المجلة األردنية في  ي جامعة ممتة حهدا ا  الو يحي م  وجاة ن ر اللياداه اإلدار ة   اا"، 

  .3 ، ندد 5مجلد لوم التربوية، الع
 الممتمر الثلا ي العربي اللاحي. ب روه_دار الج ب. الثقافة والقيم"، ، "2001نطارح، نارا   -
 ، الر اض، ميت  التربية العربي لدول ال ل ل.القيم السلوكية" ، "2001نلب، مممود   -
 ة للنشر والتور ي.، دار المل ر 3، ىمبادئ اإلدارة المدرسية ، 2002العما رة، مممد   -
درجة ممارسة مديرات المدارس في المملكة العربية السعودية  ، "2010العنرح، ر    يافي   -

"، رلالة ماجلت ر ا ر منشورة، جامعة ال رمو ، ألساليب ندارة الصراع كما تدركها المعلمات
 األرد .

والجماعي في  فرديدراسة للسلوك اإلنساني ال -السلوك التنظيمي ، "2010الل روني، مممد  -
 ، دار وا ب للنشر والتور ي، نما ، األرد .المنظمات المختلفة"

. جيلية" دراسة سوسيولوجية ، قي  العمب  ي المجتمي األردني _" 2003مماد  ، مل     -
 ، مفر.1ى

  ، دار وا ب للنشر، نما ، األرد .1"، ى "فلسفات التربية ، 2001نافر،  براهي    -
، تفور ملترد. اطرومة ديتوراد ندارة الصراع في المدارس الثانوية ،  2007النملة، لليما    -

 ا ر منشورة، جامعة المل  لعود، الر اض، اللعودية.
"مظاهر الصراع القيمي لدى طلبة جامعة طيبة في ضوء التغيرات  ، 2014يال   ، نبدهللا   -

 المد نة المنورة. اللعودية. ". رلالة ماجلت ر ا ر منشورة . جامعة ط حة ،العالمية المعاصرة
 المراجع باللغة اإلنجليزية: ثانياً 

- Atkinson, A. J., (2002). Resource Gnide of Crisis Management in Virginia 
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