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 ____________: عالتوقيصبري    /الدكتورة خولة شخشير: ممتحناً خارجياً .3
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  اإلهداء

ــان  ــصدر الحــب والحن ــى م ــشجاعة..... إل ــوة وال ــز الق ــى رم ــى .....إل إل
مـــن لهمـــا الفـــضل فـــي رعـــايتي حتـــى وصـــلت إلـــى هـــذه 

ــة ــة     ........المرحل ــدتي الحبيب ــه اهللا ووال ــالي رحم ــدي  الغ ــى وال إل
حـــب والتقـــدير لهمـــا منـــي كـــل ال....أطـــال اهللا فـــي عمرهـــا

  ......والعرفان
  

ــوي       ــدعم المعن ــصيحة وال ــة، والن ــي بالمعلوم ــل عل ــم يبخ ــن ل ــى م إل
ــال   ــيم أط ــد فه ــدكتور احم ــل   اهللاألب ال ــي ك ــه من ــره،  ل ــي عم  ف

  .التقدير والعرفان 
  

ــال    ــى إكم ــادرة عل ــا كنــت ق ــشجيعه لم ــوال إرشــاده وت ــذي ل ــى ال إل
ــدير      ــل التق ــي ك ــه من ــدس، ل ــسن ع ــدكتور مح ــالة ال ــذه الرس  ه

  .والعرفان 
  

ــم    ــن دع ــي م ــدموه ل ــا ق ــواتي ،  وصــديقاتي  ، لم ــواني وأخ ــى إخ إل
  . طيلة فترة دراستي

  .إلى كل من تمنى لي الخير أهدى هذا العمل المتواضع
  
  
  



أ  

  

  

  

  

  

  

  

  :اإلقرار

  
أقر أنا مقدمة الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة أبحاثي الخاصة 

اء ما تم اإلشارة له حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها، لم يقدم لنيل أية درجة باستثن

  .علمية عليا ألي جامعة أو معهد 

  

  

  

  ___________________: التوقيع

  

  مها عزمي عزت دنديس: االسم

  

  __________________: التاريخ

  

  



ب  

  

  شكر وعرفان
  

فقني على إتمام هذه الرسالة، وال يسعني إال أن أتقدم بجزيل الحمد هللا رب العالمين الذي أعانني وو

الشكر، وعظيم االمتنان للدكتور محسن عدس على ما قدمه لي من مالحظات وتوجيهات، كان لها 

  .بالغ األثر في إنجاز هذه الرسالة وبلوغها إلى ما وصلت إليه

  

ة المناقشة األستاذ الدكتور احمد كما يسعدني ويشرفني أن أقدم وافر الشكر والعرفان ألعضاء لجن

  .فهيم جبر ، واألستاذة الدكتورة خولة شخشير الذين كان لهم دور كبير في إثراء الرسالة

  

  

 جامعة القدس، لما بذلوه من -كما أشكر جميع أعضاء الهيئة التدريسية في كلية التربية وعلم النفس

  .طيعونجهد وتعاون، إليصال المعرفة والمعلومة بكل ما يست
  

وال يفوتني أن أتقدم بعظيم الشكر والعرفان إلى معلمي ومعلمات العلوم في المرحلة األساسية في 

  .مدينة الخليل عينة الدراسة على ما بذلوه من جهد في االستجابة على أداة الدراسة 

  

 الشكر وختاماً أثمن كل الجهود المخلصة التي ساهمت في إنجاح هذا العمل، فلهم مني جميعاً كل

  .والتقدير واالحترام

  

  مها دنديس:                                                      الباحثة 
  

  

  

  

  



ج  

  :الملخص
  

هدفت هذه الدراسة للتعرف على المعتقدات الديمقراطية لدى معلمي المرحلة األساسية في محافظة 

لجنس، والتخصص، والمؤهل العلمي، الخليل ، وفيما إذا كانت  هذه المعتقدات تختلف باختالف ا

  .والمديرية التعليمية، وسنوات الخبرة

ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة استبانه لقياس المعتقدات الديمقراطية لدى معلمي العلوم 

وتم التحقق من صدقها وثباتها، وطبقت على ) الحرية، والمساواة، والعدالة( مكونة من ثالثة أبعاد

  .2008/2009معلماً ومعلمة، في العام الدراسي ) 389(ية مكونة من عينة طبق

ولإلجابة عن اسئلة الدراسة، استخدمت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، والنسب 

، وتحليل التباين األحادي، ) (Independent sample t-testالمئوية، واختبار ت للعينات المستقلة

  .نات البعديةللمقار) L.S.D(واختبار 

وأظهرت النتائج أن الدرجة الكلية للمعتقدات الديمقراطية لدى معلمي العلوم متوسطة، وان هناك 

فروقاً في المعتقدات الديمقراطية تعزى للجنس لصالح اإلناث، ووجود فروق تعزى للتخصص 

  .ميلصالح التربية، وعدم وجود فروق تعزى لسنوات الخبرة أو المديرية أو المؤهل العل

وبناًء على نتائج الدراسة أوصت الباحثة ضرورة تضمين برامج الجامعات وبخاصة في كليات 

مساقات تعمل على رفع مستوى المعتقدات الديمقراطية لدى المعلمين، وضرورة  إعداد المعلمين

  .التأكيد على دور الديمقراطية في بناء الفرد والمجتمع والحضارة اإلنسانية

  

  

  

  

  



د  

 
ABSTRACT 
 

This study aimed at identifying science teacher’s democratic beliefs, and 

whether those beliefs are differ in light of (sex, years of experience, 

qualification, directorate, specialization). 

To achieve the aim of the study the researcher used questionnaire consisted of 

three dimensions (freedom, equality and justice). The validity and reliability 

of the questionnaire has been tested, Then applied on a stratified sample, 

consisting of (389) teachers in the school year (2008/2009). 

The data was calculated using means, standard deviations, Independent 

sample t-test and one way ANOVA.. 

The  results  of the  study showed  that the level of science teachers 

democratic beliefs in general was moderate, and that there were differences in 

science teachers democratic beliefs due to sex and major  in favor to females 

and education, and there were no differences due to  years of experience, 

qualification  and directorate. 

The researcher recommended that teacher training courses should be included 

in the universities and colleges programs to raise the level of science teacher’s 

democratic beliefs, and the need to emphasize the role of democracy in the 

construction of the individual, society and human civilization.  
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  الفصل األول

  
  

  مشكلة الدراسة وأهميتها

  
  

    مقدمة1.1
     

االتجاه اإليجابي،  ذات التفاعلية، التربوية العالقات لبناء المناسب المناخ الديمقراطية األجواء كلتش

 اإليجابي، وحرية النقد وتوجيه المخالف، الرأي وإبداء والمناقشة، الحوار، فعاليات في ذلك ويتجلى

  .وجوهره التربوية الديمقراطية منطلق هو حيث النقدي؛ والتفكير واالعتراض والنقد المناقشة،
  

وتلك  المختلفة، صوره في واإلبداع  العطاء، منطلق أيًضا؛ الديمقراطية التربوية العالقات تشكل  كما

األجواء  في ويزدهر يتفتح، فالعلم اإلنسانية، للحياة الطويلة التجربة أثبتتها تاريخية حقيقة هي

بأن  القول يمكن المنطلق هذا ومن لحرية،ا أجواء رهين دائًما فكان العقل الديمقراطية، أما عطاء

  وطفة،(والديمقراطية للحرية، لبالحضور الفاع مرهونًا وأبًدا دائًما كان للعقل؛ الخَّالق الحضور

2003(  
  

فإذا أريد للديمقراطية أن تصبح أسلوبا للحياة  في المجتمعات العربية، فإن الحاجة ماسة لمعلمين 

صبغة الديمقراطية، ويتسلحون بالمعارف والمهارات الالزمة لتنمية ملتزمين بتحقيق التعليم ذي ال

أساليب ديمقراطية في التدريس، تمنح الطالب الفرصة إلبداء الرأي بحرية تامة، دون توجس من 

العواقب المحتملة، واعتماد القيم الديمقراطية إبتداًء  من إدراجها بالمناهج، ومرورا بشمول الطرائق 

يسية واألنشطة الطالبية بمفرداتها كافة ، وإنتهاًء بعملية التقويم القائم على واألساليب التدر

؛ 2003اليريمي، ( الجوانب ةالموضوعية والعدالة، بحيث تكون المحصلة النهائية شخصية متكامل

  )2008الموسوي، 
  

 ستراتيجياتا يف فعاالً جذرياً تغييراً يتطلب هذافإن   ،حياة وأسلوب منهجاً  الديمقراطيةتصبح ولكي

 الجانب تمثل التي التربوية القيادة إعداد من وإنما يبدأ ،عشوائياًو هامشياً وليس  والتنفيذ، التخطيط

 وقبولها؛ الديمقراطية المفاهيم الستيعاب التنفيذي، الجانب يمثل الذي التعليمي والكادر  التخطيطي،
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 إلى وصوالً نفيه، وعدم اآلخر وقبول،  نساناإل وحقوق ، والتسامح ،والمساواة  ،والعدالة ،كالحرية

 المثل تلك لغرس الوحيدة الضمانة يمثلون أنهم اعتبار على ،تسلطها وأشكال البيروقراطية عن تخليهم

 دونبف،  و إال واألحادية والنفي االستبعاد تناقض قيم اكتساب من وتمكنهم الناشئة، نفوس في والقيم

 الذي ،)المدرسة(المصغر الديمقراطي المجتمع إلى للوصول تتقدم أن التغير لعجلة يمكن كيف اقتناعهم

 في الكبير االجتماعي التغير وأن سيما ،االجتماعي السياق عن فيه يدور وما تبعاته تأثير فصل يمكن ال

 ممارسة من تمكنهم ةيحقيق حياتية سلوكية وأنماطاً قيماً واكتسابهم السائدة، والسلوك القيم منظومة

 ال المجتمع أن أي الصغير؛ المجتمع في الحاصل التغيير بمدى مرهون رأم ،فعلية بصورة راطيةالديمق

البطران،  (حقيقيين ديمقراطيين المدرسة أنتجت إذا إال حياته في واقعاً الديمقراطية يعيش أن يمكن

2006.(  

لفة، إذ تأثرت هذه و تعتبر الديمقراطية من المفاهيم غير الثابتة في داللتها عبر العصور المخت

الداللة بالظروف السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية، وال زال الكثير من الناس يجهل هذه 

الدالالت، أو يفهمها فهما خاطئا،  وإذا كانت الديمقراطية في بداية نشأتها قد غلب على مفهومها 

د اتسع مفهومها، واتسع نطاق تطبيقها، وتطبيقها الطابع السياسي، فإنها على مر العصور واألزمان ق

حتى أصبحت في الوقت الحاضر تشمل جميع جوانب الحياة وتتناول جميع العالقات االجتماعية، 

  ).2002؛ جرادات، 1986الشيباني، (ولم تعد قاصرة على المجال السياسي 

  

م يكن لكل من لقد كانت العالقة بين التربية والديمقراطية موضع نقاش منذ زمن أرسطو،  ولو

التربية والديمقراطية تعريف  ثابت،  فقد عرف أرسطو الديمقراطية على أساس أن األغلبية أكثر 

فالحكومة التي تكون األغلبية فيها مستثناة أو مستبعدة تكون مليئة باألعداء، فدولة  حكمة من األقلية،

لب نشراً واسعاً للتعليم  الذي أرسطو كانت قائمة على الحكمة وفضائل الحكام، والديمقراطية  تتط

  ).Boahene &Michael, 2001(يضمن الحكمة والفضائل لألجيال القادمة 
  

وثيقا،  فال يمكن أن توجد ديمقراطية بدون تربية وبذلك ظهر  وترتبط  الديمقراطية بالتربية ارتباطا 

درسي المرحلة األساسية فالفصل بين الديمقراطية والتربية برأي م ،ما يسمى بالتربية الديمقراطية

، سيؤدي إلى فشل الديمقراطية،  وتحويلها إلى مجرد شعارات وعبارات وألفاظ ال معنى لها

 إال من قفالديمقراطية ليست مجرد شعارات،  إنما هي سلوك وممارسات وأسلوب حياة ال تتحق

 التعاون الحر بين  وهي تقوم  علىخالل التربية والتعليم مقرونين بالتثقيف الديمقراطي الواسع،

جميع المواطنين الواعين لحرياتهم الشخصية ومهمة المدارس الرئيسة هي تعليم األفراد الديمقراطية 

  .)Englund ,2002 ؛ 1990؛  أبو هليل ،1986؛ الشيباني،1987حسنين،(
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 الجتماعيةا الصفات المجتمع، وإكسابهم ألفراد اإلنسانية الشخصية تشكيل عملية هي التربية إذا كانتو

 تشكيله فإن ، المجتمع لهذا األيدلوجي اإلطار حدود في صالحين مواطنين تجعلهم التي والنفسية

 المفهوم عليه يقوم ما أهم من الديمقراطي اإلطار يضمها التي واالجتماعية النفسية بالصفات

 باإلضافة لنقل –الديمقراطي، فالوظيفة الرئيسية ألي نظام تربوي  يطمح إلى تحقيق الديمقراطية 

 هي تقديم الوسائل وتوفير اإلمكانات الالزمة، الندماج األفراد في النشاطات -المعرفة والثقافة

الشيخ (االجتماعية، واالقتصادية، والسياسية العامة بدافعية واهتمام، وتعزيز هذا االهتمام وتطويره 

   ).2003؛ الرشدان،2001،

  

 الديمقراطي الحواري السلوك لممارسة وتهيئته البشري العنصر بإعداد مكلفة تربوي كفضاء والمدرسة

 الحوار استراتيجية - اليوم مدرستنا له تفتقر ما وهذا والثقافية، الفكرية المنظومة من جزءاً يصبح حتى

 وتُلحظ فيها المقهورة، قاعدته إلى التربوي الهرم قمة من بيروقراطي سلطوي أساس على تقوم فهي-

 والمديرين المديرين، مع وتعامل المديريات المديريات، مع الوزارة تعامل آلية في جليةً اآلمرة اللهجة

 حسب كل المستهدفة، الفئة على العمياء والطاعة االمتثالية تكرس السلطوية المتوالية هذه المعلمين، مع

 بناًء علمفالم آخر، جانب من المتعلمين مع حواري مناخ لخلق فرصة أية وتُقَوض جانب، من موقعه

 إجبارهم من ابتداًء الطلبة، على سلطته تأكيد يحاول االستبدادي الجو هذا في السكونية االمتثالية على

  ) .2006البطران،(التعليمية  المادة الستيعاب القسرية األساليب إلى وصوالً الموحد، الزي ارتداء على

    

طية، وتطويع مبادئها من خالل المواد وال بد من اإلشارة إلى دور المنهاج في ترسيخ الديمقرا

، فنحن بحاجة ماسة إلى منهاج فلسطيني ينبع من بيئتنا المحلية، ويقوم )1994فاشه، (الدراسية  

على أسس ديمقراطية تعتمد حرية التعبير والمسؤولية، وال تلغي أدوار المعلم الجديدة، وتسعى 

القيم، وتَعتبر التعلم بالعمل والممارسة مدخالً إلكساب المتعلمين المعارف واالتجاهات والمهارات و

أساسياً، والتركيز على التطبيقات والجوانب العملية، وربط التربية بالتنمية واإلنتاج والعمل، وإتاحة 

حرية االختيار والمرونة في وضع المناهج وتصميمها وتنفيذها وتجريبها وتقويمها وتطويرها 

هاج األفضل هو الذي يساعد الطالب على إعطاء معنى لعالمهم، ، فالمن )1994الفرا، (ومتابعتها

  .)(Garrison, 2008 والتعلم األفضل  يحدث في إطار النظام الديمقراطي

  

وعلى المعلم أن يعتمد النمط  الديمقراطي في سلوكه داخل الصف وخارجه،  فيقوم بتوجيه المتعلم 

في اتخاذ القرارات، ويراعي الفروق الفردية، عن طريق استخدام العقل والحوار، وإشراك المتعلم 

ويحترم قدرات المتعلمين، ويؤمن بالمساواة بين األفراد انطالقاً من مفهوم احترام كرامة اإلنسان، 
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، ويالحظ )1994فاشه، (كذلك يساهم في تبادل اآلراء، ويوفر فرص الحوار والمناقشة دون تعصب 

ب يتزايد، إذ ال بد من إعطاء الطالب الحرية اآلن  أكثر من أي وقت مضى أن نضوج الطال

والمسؤولية لالختيار والتعلم المباشر من خبراتهم، وكمعلمين في مجتمع ديمقراطي، علينا أن  نعلم 

  ).(Garrison, 2008 المناهج الدراسية من خالل توجيه الطالب إلعطاء معنى لعالمهم

  

دارس ال بد من توفر علمه بها، أي أن من يقوم ولكي يتمكن المعلم من تعليم الديمقراطية في الم

بمهمة تعليم الديمقراطية يجب أن يكون هو نفسه ديمقراطيا ولديه المعرفة الجيدة بأسس الديمقراطية 

  ).1994أبو عيد، (وشروطها وما يرتبط بها من مقومات وبالوسائل المناسبة لتعلمها 

  
  

 ، وأساليب التدريس بقيم المعلم وسلوكه الديمقراطي   الديمقراطية تتأثرقيم الطالبوثمة افتراض أن 

 & Halstead ,2002 (وقد أكدت هذا االفتراض نتائج عدد من الدراسات المتاحة . التي يتبعها

Taylor ;؛; Shechtman,2002 Almog& Shechtman, 2007 Kesici, 2007( تشير ،  و

لدى المعلمين،  والمواقف  والقيمالمفاهيمقدات وإلى أهمية المعت المعلم فعالية الدراسات التي تناولت

 الصفوف داخل  للمعلمالسلوك الفعليعلى  تؤثر بصورة مباشرة على صنع القرار وحيث أنها 

 فيما يتعلق ون، المعلم يتخذهاالمواقف تؤثر على القرارات التيالمعتقدات والقيم وهذه الدراسية، ف

فحساسية المعلم  الدراسية، الصفوفالمختلفة في االحتياجات ذوي بسبل التعامل مع الطالب 

 عمله بااللتزام بتنفيذ تأهبه وإحساسه تؤثر على كل من درجة ،  تجاه القيم االجتماعيةوانفتاحه

 أن شك ،  وال) Almog & Shechtman, 2007(تفاعله مع طالبه بطريقة مسؤولة، فضال عن 

قيمهم واتجاهاتهم، فالطالب يتعلمون القيم إذا كان  على تؤثر الطلبة مع المباشرة اليومية المعلم عالقة

  ).1995 ، جولزيان (للمعلم دور هام في تعليم الديمقراطية  
  

وتمثل التربية العلمية وتدريس العلوم احد الجوانب الهامة في التربية، وال سيما في هذا العصر الذي 

م بدرجة كبيرة حركة التطور والتقدم التي تسيطر فيه العلوم ومنتجاتها على شتى جوانبه، فالعلم يحك

يشهدها العالم في مختلف المجاالت و بخاصة ألن العلم شهد في العقدين الماضيين تقدما صناعيا 

وتقنيا صاحبه انفجار معرفي، مما أدى إلى حدوث تغير في  نواحي الحياة االقتصادية واالجتماعية، 

علوم جعل من الضروري االهتمام بتربية الفرد مدى كما واكب هذا التغير تغير سريع في مجال ال

   ).2000بعارة، (الحياة، بحيث تمكنه  هذه التربية من التكيف مع التغيرات الجديدة 
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فعلى معلم العلوم أن يدرك هذه الحقيقة وال يعتبر وظيفته نقل المعلومات لطالبه بالمحاضرة والتلقين 

حسنين، (تطوير اتجاهاتهم وميولهم العلمية ومعتقداتهم واالستظهار فقط بل أن يكون قادراً على 

1987.(  

  

وإذا ما درسنا النظام التربوي في فلسطين، فإننا نجد انه يشترك في الكثير من خصائصه مع 

خصائص األنظمة التربوية العربية، فالمدارس ما زالت تركز على التلقين والحفظ بدال من تطوير 

أو استخدام ما يتعلم في الحياة  أو حل المشاكل، أو التفكير الناقد،القدرات على التعلم الذاتي، 

فالنظام التربوي نادرا ما يسمح للطلبة  اليومية، وفي اتخاذ القرارات الشخصية والمجتمعية،

أو استخدام  أو في استخدام مقدرتهم في صياغة مشاكل قابلة للبحث أو الحل، بالمشاركة في التعليم،

ت وطرق التفكير التحليلية في معالجة المشاكل الحقيقية،  واإلشارة إلى  مساوئ المعارف والمهارا

الوضع التربوي المتمثل في استخدام طرق تعليمية تركز على المعلم، وعلى التلقين والحفظ ال 

فأساليب التعليم هذه هي جزء من نظام تربوي ذي خصائص محددة، ويرافقه نظام من  تكفي،

وهذه في مجموعها تبقي  ف التعليم ودور المعلم ودور الطالب وطبيعة المعرفة،المعتقدات حول أهدا

  . )2004 حشوة،(الوضع القائم كما هو 

  

وإذا كان المعلم هو المسؤول في الدرجة األولى عن إكساب الطلبة تلك القيم،  فما يحمله المعلم من 

امل به مع طلبته، و في مستوى قيم ومعتقدات ديمقراطية لها اثر مباشر على األسلوب الذي يتع

 الكشف عن المعتقدات الديمقراطية عملية فان  لهذاأدائه، ودرجة تفاعله، وأسلوب خطابه مع طلبته،

 للبحث موضوعاً تكون بأن جديرة فهي وبذلك ، األهمية غاية في مسألة  األساسية المرحلةلدى معلمي 

ديمقراطية لدى معلمي العلوم  لالعتقاد الخاطئ ، وقد اختارت الباحثة دراسة المعتقدات الوالدراسة

لدى الكثيرين بأن معلم العلوم يدرس مادة علمية تخضع للقوانين، والمقاييس وليس للجوانب 

اإلنسانية، وتحديداً لمعلمي العلوم للمرحلة األساسية إدراكاً منها ألهمية هذه المرحلة وأثرها في تعليم 

  . ة هذه المرحلة التعليمية في حياة الفرد والمجتمعالفرد وتربيته ، ومن منطلق أهمي

  

  : مشكلة الدراسة2.1
 

تلخصت مشكلة الدراسة  من شعور الباحثة  بوجود فهم خاطئ للديمقراطية  عند المعلمين، فمن 

) 1995(خالل مراجعة الباحثة لألدب التربوي السابق، وعملها كمعلمة الحظت ما أشار إليه عدس 

اطئة  التي يقوم بها بعض أعضاء هيئة التدريس في عالقاتهم مع طالبهم في أن الممارسات الخ

إطار المؤسسات التعليمية، تخرج عن ابسط القواعد التربوية المتعارف عليها، فضال عن األسس 
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والمبادئ الديمقراطية التي تنادي بها التربية الحديثة، وفي ذلك استهانة أحيانا بقدرات الطالب، 

 خنق لحرية التعبير، وإبداء الرأي أو - أحيانا-لكرامته اإلنسانية دون مبرر، وفيهوأحيانا هدر 

وفيه طمس للمواهب بدال من العمل على تنميتها، وكانت النتيجة اهتزاز ثقة  األخذ بزمام المبادرة،

ذ وأحجم عن األخ الطالب بنفسه، وانعدام الشجاعة األدبية عنده ، فأصبح عاجزاً عن اتخاذ القرار،

بزمام المبادرة، والدفاع عن حقه والتمسك به،  كما فقد الجرأة في اإلقدام، والرغبة في المخاطرة، 

  .واكتشاف المجهول التي هي أم االختراع
  

 ضرورة تربوية، ألن أثرها ينعكس مباشرة - كالقيم الديمقراطية- والتزام المعلم بمنظومة قيم سليمة

لقيم والمعتقدات ذات عالقة مباشرة باألسلوب الذي يتبعه على سلوك طلبته، وذلك من حيث أن ا

المعلم مع طلبته، فنسق القيم الذي يؤمن به المعلم،  ويتبناه يؤثر في مستوى أدائه ودرجة تفاعله مع 

  ).2000رسالن ، (طلبته وأسلوب خطابه معهم 
   

عملية إصالح تربوي، جاءت وإيماناً من الباحثة بالفكرة التي ترى أن المعلم مفتاح التغيير في أي 

هذه الدراسة للكشف عن المعتقدات الديمقراطية لدى معلمي العلوم للمرحلة األساسية في محافظة 

  .الخليل
  

  

  :أهداف الدراسة وأسئلتها 3.6

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المعتقدات الديمقراطية لدى معلمي العلوم للمرحلة األساسية في 

  .محافظة الخليل

  : التاليةاألسئلة  هدفت الدراسة إلى اإلجابة عن اًدوتحدي
  

ما مستوى المعتقدات الديمقراطية لدى معلمي العلوم للمرحلة األساسية في محافظة : السؤال األول

  الخليل ؟
  

هل يختلف مستوى المعتقدات الديمقراطية لدى معلمي العلوم للمرحلة األساسية في : السؤال الثاني

  تالف الجنس؟محافظة الخليل باخ
  

هل يختلف مستوى المعتقدات الديمقراطية لدى معلمي العلوم للمرحلة األساسية في : الثالثالسؤال 

  ؟) سنوات 10 منأكثر سنوات،10 -5  سنوات،5قل من أ(محافظة الخليل باختالف سنوات الخبرة 
  

لمرحلة األساسية في هل يختلف مستوى المعتقدات الديمقراطية لدى معلمي العلوم ل: ل الرابعالسؤا

  ؟  )، درجة أعلىبكالوريوس، دبلوم (محافظة الخليل باختالف المؤهل العلمي 
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هل يختلف مستوى المعتقدات الديمقراطية لدى معلمي العلوم للمرحلة األساسية في : ل الخامسالسؤا

  ؟  ) شمال، وسط، جنوب (المديريةمحافظة الخليل باختالف 
  

 مستوى المعتقدات الديمقراطية لدى معلمي العلوم للمرحلة األساسية في هل يختلف: السادسالسؤال 

  ؟ )، أحياء، تربية، غير ذلككيمياء، فيزياء (محافظة الخليل باختالف التخصص 
  

  

  : فرضيات الدراسة4.1

  
  :تم تحويل اسئلة الدراسة إلى فرضيات صفرية 

 
 فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال توجد: الفرضية األولى التي انبثقت عن السؤال الثاني

في مستوى المعتقدات الديمقراطية لدى معلمي العلوم للمرحلة األساسية في )  0.05α ≥(الداللة 

  .منطقة الخليل تعزى لمتغير الجنس 

  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : الفرضية الثانية التي انبثقت عن السؤال الثالث

في مستوى المعتقدات الديمقراطية لدى معلمي العلوم للمرحلة األساسية في )  0.05α ≥(الداللة 

  .محافظة الخليل تعزى لمتغير سنوات الخبرة 
 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : الفرضية الثالثة التي انبثقت عن السؤال الرابع

 معلمي العلوم للمرحلة األساسية في في مستوى المعتقدات الديمقراطية لدى)  0.05α ≥ (الداللة 

  .محافظة الخليل تعزى لمتغير المؤهل العلمي
 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : الفرضية الرابعة التي انبثقت عن السؤال الخامس

في مستوى المعتقدات الديمقراطية لدى معلمي العلوم للمرحلة األساسية في )  0.05α ≥(الداللة 

  . الخليل تعزى لمتغير المديرية محافظة
  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : الفرضية الخامسة التي انبثقت عن السؤال السادس

في مستوى المعتقدات الديمقراطية لدى معلمي العلوم للمرحلة األساسية في )  0.05α ≥(الداللة 

  .محافظة الخليل تعزى لمتغير التخصص 
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  :اسة  أهمية الدر5.1
  :تنبع أهمية هذه الدراسة في كونها 

 
 قد تساعد هذه الدراسة في تحديد أنواع السلوكيات والممارسات الديمقراطية التي يمكن  -

 .للمعلمين تنفيذها داخل الفصل 
 

قد تساعد في تبصير القائمين على العملية التعليمية بصفة عامة، والمعلمين بصفة خاصة بفوائد  -

 .  داخل الفصل مقارنا  باألسلوب السلطوي السائدالسلوك الديمقراطي
 

قد تساعد في توجيه الموجهين  إلى أهمية قياس السلوك الديمقراطي  للمعلم داخل حجرة  -

 .الدراسة في ضوء ممارستهم لهذا السلوك
 
 وأنشطة، وبرامج  قف،قد تفيد القائمين على تخطيط، وبناء المناهج الدراسية  في تشكيل موا -

 .تمارس فيها  الديمقراطية داخل المدرسة تعليمية 
 
 .قد تساعد  في فتح الباب أمام باحثين آخرين، للبحث والدراسة في مجال ديمقراطية التعلم  -

 

 

  : حدود الدراسة 6.1
  

 .اقتصر تطبيق هذه الدراسة على مدارس المرحلة األساسية  في محافظة الخليل:  محدد مكاني  -
  

 .2009-2008ذه الدراسة في  الفصل الدراسي األول من العام تـم تطبيق ه:  محدد زمني   -
  

اقتصر إجراء هذه الدراسة على معلمي ومعلمات العلوم في المرحلة األساسـية            : محدد بشري    -

 .في محافظة الخليل
 

 .توقفت نتائج هذه الدراسة على مدى صدق أدوات الدراسة وثباتها: محدد منهجي  -
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  : مصطلحات الدراسة7.1
  

مجمل األفكار واآلراء التي يتبناها المعلم عن عمليات التدريس : عتقدات الديمقراطيةالم -

والتعليم، والتي تعكس توجهاته الفكرية الداعية لترسيخ قيم الحرية، والمساواة، والعدالة في 

، وتقاس في هذه الدراسة بدرجة أداء المعلم على مقياس )2008الموسوي، (التعليم والتدريس  

 ).( Democratic teacher beliefs scale  DTPSدات الديمقراطية المعتق
  

 

 هي نظام إنساني يؤكد على قيمة الفرد، وكرامته الشخصية واإلنسانية ، ويقوم :الديمقراطية  -

على أساس مشاركة األفراد في تنظيم شؤونهم الحياتية، والسياسية، واالجتماعية واالقتصادية، 

 ).2004ناصر، (والثقافية، واالجتماعية 
  

  

 الصفوف من األول األساسي إلى الصف  المرحلة الدراسية التي تضمهي :المرحلة األساسية  -

 .الفلسطينيةالعاشر األساسي في المدارس 

 
حسب  والسلوك والعيش، التصرف حرية أي أشياء عدة بين االختيار على القدرة  هي:الحرية -

فرضته  ما إال ضغوط ألي الخضوع دون أو ن،باآلخري اإلضرار دون العاقلة اإلرادة توجيه

المسؤولية  مع الحرية تتوازن أن ويجب االجتماعية الحياة وواجبات الضرورية العادلة القوانين

، وتقاس في هذه الدراسة )٢٠٠٤ ناصر،(وقدراته  استعداداته حدود في الفرد بها يضطلع التي

 ).( DTPS دات الديمقراطية بدرجة أداء المعلم على محور الحرية بمقياس المعتق

 
 العقيدة أو االجتماعية الطبقة أو المولد عن النظر بصرف األفراد بين التماثل حالة هي :المساواة -

وتقاس في ، )٢٠٠٤ ناصر، (التعليم أو المهنة أو الفكر أو الجنس أو العقار أو الثروة أو الدينية

 . (DTPS )بمقياس المعتقدات  الديمقراطيةهذه الدراسة بدرجة أداء المعلم على محور المساواة 

 
  

  

  

  

  

  

 

-   

 إلى فرد كل واستعدادات قدرات لتنمية ومتساوية، متكافئة تعليمية فرص توفير تعني :العدالة -

 االجتماعي والمستوى المادية، األحوال عن النظر بصرف إليه تصل أن يمكن ما أقصى

 الدراسة بدرجة أداء المعلم على محور وتقاس في هذه ، ) 2003 الرشدان،(للفرد  واالقتصادي

  ).( DTPSالعدالة بمقياس المعتقدات  الديمقراطية 



10 

  

  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  
  : اشتمل هذا الفصل على قسمين رئيسيين

  .يبين األدب التربوي المتعلق بموضوع الدراسة: القسم األول -

 .المتعلقة بموضوع الدراسة) العربية واألجنبية(بقة يتناول الدراسات السا: القسم الثاني -

 
  األدب التربوي المتعلق بموضوع الدراسة: أوالً 

  

لقد كشف التاريخ اإلنساني عبر مسيرته الطويلة عن وجهين متناقضين للعالقات اإلنسانية  احدهما 

خ اإلنساني سلسلة يعبر عن الحرية، واآلخر يعبر عن القهر واالستبداد، ومن أجل ذلك كان التاري

من الكفاح والنضال والصراع بين هذين الوجهين، وكان الحلم بالسالم والحرية والعدالة والمساواة، 

  ).2006عبد النبي، (هو ذاته الحلم الذي سعى إليه العديد من المفكرين والفالسفة منذ أقدم العصور 
  

ية والعدالة والمساواة، وما انفك يبذل وهكذا كانت الديمقراطية تجسيدا لحلم اإلنسان األزلي بالحر

الجهود والتضحيات عبر المراحل التاريخية من أجلها حتى أصبحت اليوم مطلب الشعوب وسمة 

  ).2000الطوالبة، (العصر، طبعت تحوالته وتغيراته بطابعها 

  

  :  نشأة الديمقراطية وتطورها1.2
أرقى مدنها حين قام في هذه المدينة -الذاتفي أثينا ب-ولدت الديمقراطية كمفهوم في بالد اإلغريق 

المجلس الشعبي أو مجلس الشعب الذي كان مؤلفا من جميع المواطنين األحرار، مع استثناء العبيد 

  )1995العجالني، (والنساء من المشاركة في هذا المجلس

  

قبل  في القرن الخامس أثينا القديمة تم نحته في -فمصطلح الديمقراطية بشكله اإلغريقي القديم 

 والديمقراطية األثينية عموماً ينظر إليها على أنها من أولى األمثلة التي تنطبق عليها ،الميالد

كور فقط لهم حق  الذأثيناالمفاهيم المعاصرة للحكم الديمقراطي، وكان نصف أو ربع سكان 

 وبغض النظر االقتصاديةالتصويت، ولكن هذا الحاجز لم يكن حاجزاً قومياً و ال عالقة له بالمكانة 

 كان كل مواطني أثنيا أحراراً في التصويت، و التحدث في الجمعية العمومية، فقرهمعن درجة 
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 ينوبون نواب مباشرة بدالً من التصويت على اختيار قراراتهموكان مواطنو أثينا القديمة يتخذون 

عنهم في اتخاذها، وهذا الشكل من الحكم الديمقراطي الذي كان معموالً به في أثينا القديمة يسمى 

وارتقى " الديمقراطية"وبمرور الزمن تغير معنى . ية المباشرة أو الديمقراطية النقيةبالديمقراط

المتعاقبة في العديد " الديمقراطية"تعريفها الحديث كثيراً منذ القرن الثامن عشر مع ظهور األنظمة 

  ).ويكيبيديا، الموسوعة الحرة (العالممن دول 
  

من تأليف " تاريخ حرب البيلوبونيز"ولقد ظهرت كلمة الديمقراطية ألول مرة في التاريخ في كتاب  

، ويعتبر القائد السياسي الشهير ) م. ق460-400(Tucydides)  (المؤرخ اليوناني توسيديدس

غريقي بشكل دقيق في حكومة أثينا في أول من استخدم هذا المصطلح اإل) Pericles(بيريكليس

  ).1982؛ على، 2003الرشدان، (منتصف القرن الخامس قبل الميالد 
 
وفي الحضارة اإلغريقية، ظهر نوعان من العالقة بين الدولة ونظمها السياسية واالقتصادية  

  :واالجتماعية وبين التربية والتعليم

  

لخاضع لرقابة الدولة وتدخلها بشكل كامل على إيجاد في اسبرطة، حيث يقوم نظام التعليم ا: األول

جيل يتماشى وظروف الدولة السياسية، ليتصف الناشئ بالجندي المحارب الذي يضع نصب عينيه 

احترام الرؤساء وطاعة الوطن، و قامت النهضة التعليمة والتربوية على أساس من تدخل الدولة من 

للطفل بالبقاء في المنزل إال لست سنوات ينتقل بعدها أجل تكوين المحارب القوي، فكان ال يسمح 

  .لثكنات التدريس العام اإلجباري، وإذا اخفق فيها حرم من مراتب الشرف في المستقبل

  

في أثينا، حيث النظام القائم على كون الدولة ال تسيطر على شؤون التعليم كليا وال تتدخل : الثاني

  )1979أبو العال، (ؤ الفرص في التربية إال بقدر محدود يضمن تكاف

  

ويشير بعض المؤرخين إلى أن بعض المبادئ الديمقراطية قد طبقت قبل ظهور المصطلح نفسه، فقد 

قدم التراث المصري أول إعالن رسمي للمساواة والعدالة،  أي أول مبادئ للديمقراطية حيث نجد 

 بالعدالة االجتماعية والمساواة، ، وهذه الوثيقة  قد نادت)م. ق2000( وثيقة رسمية ترجع إلى عام

، وكذلك )1997مغيث وفرج، "( تذكر دائما أن تحكم بالعدل، الن التحيز يعد طغيانا" ومن كلماتها 

ما حكاه القران الكريم عن ملكة سبا، وإدارتها لدولتها بنظام متقدم يقوم على المشاورة وتداول 

قَالَتْ يا أَيها الْملَأُ أَفْتُو�ي في أَمْرِي ما كُنْت قَاطعةً أَمْرًا " :لسانها في سورة النمل الرأي، حيث يقول تعالى على
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وقد كانت زيارة ملكة سبأ  ")33( قَالُوا �َحْن أُولُو قُوة وأُولُو بأْسٍ شديد والْأَمْر إِلَيْك فَا�ْظُرِي ماذَا تَأْمرِين)32(حتَّى تَشْهدونِ

، وهي فترة من الناحية الزمنية متقدمة على )م.ق925 -965(حكم في الفترة ما  بين لسليمان الذي 

  ).2006العتيبي،(الديمقراطية األثينية 
  

وكذلك عرف األنباط الديمقراطية، واستخدموها في أوائل القرن السادس قبل الميالد، حيث كان  

نيون في الفترة نفسها، علماً بأن نظامهم السياسي ملكيا وراثيا ديمقراطيا، ثم استخدمها األثي

اإلغريقي في أوائل القرن ) صولون(ديمقراطية أثينا تأثرت بالقوانين التشريعية التي وضعها 

  ).1988ظاهر، (السادس عشر قبل الميالد 
  

وقد وصلت الحياة الفكرية الثقافية في أوروبا في العصور الوسطى إلى حالة من الضعف والتردي  

، وتمتد العصور الوسطى زمنيا )1998نصار و احمد، (ور الوسطى المظلمة حتى سميت بالعص

من القرن السادس إلى القرن الخامس عشر الميالدي، ومن أهم معالم العصور الوسطى قيام نظام 

اإلقطاع وسيطرته على مظاهر الحياة كلها، وجوهر النظام اإلقطاعي الذي يقوم على تقسيم المجتمع 

، وقد )1985الجيار، ( وعلى أساس أن لكل فرد مكانه الذي حددته له الطبيعة إلى طبقات مختلفة،

صادف عهد اإلقطاع في أوروبا انتشار المسيحية، فقد كانت الكنيسة هي محور النشاط في تنظيم 

التعليم للشعب، فتالءمت أغراض التربية الدينية مع النظام اإلقطاعي، حيث كانت التربية تهدف إلى 

وات وإهمال الجسم حتى تنجو الروح من العذاب، من خالل الطهارة والفقر والطاعة إماتة الشه

والزهد في الدنيا، والعمل على نشر العقيدة بين الناس، والرياضة الروحية، وعمل الخير، وال سيما 

انت  الرومانية النصرانية دينا، فكة، واعتنقت اإلمبراطوري)1979أبو العال، (تعليم الديانة المسيحية 

أبعد ما تكون عن العدالة االجتماعية، التي تقر الحرية والمساواة، فأصرت على استعباد الشعب، 

  ).2006العتيبي،(وأبقت الرق ونظام الطبقات في ظل كبت الحريات، وعدم وجود التسامح الديني

  

لعقل فالعصور الوسطى كانت عصور انحطاط فكري وعقلي، ساد فيها القهر واالستبداد، وتوقف ا 

عن االبتكار، واختلطت العلوم بالخرافات، وصار التاريخ نوعا من األساطير، نتيجة الحتكار بعض 

  ). 2004جعنيني، (رجال الدين للعلم والمعرفة، وعدم ارتياحهم إلى األفكار العلمية والبحث العلمي 

ؤثرة، أغنت ومع بداية عصر النهضة واإلصالح الديني أصبحت حركات التجديد عبارة عن قوى م

الفكر والسياسة والفلسفة، والنزعات العلمية واإلنسانية، وأصبح الناس أحرارا يشكلون حياتهم 

بالطريقة التي يرونها مالئمة لهم ولمجتمعاتهم، وتبع عصر النهضة واإلصالح الديني عصر التنوير 

دى إلى انفجار كبير في الذي امتد من بداية القرن السابع عشر إلى نهاية القرن التاسع عشر، مما أ

  ).2006عبد النبي، (النشاط الفكري لإلنسان في دول أوروبا 
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، وبعد )األلمانية، والعثمانية، والنمساوية(وبعد الحرب العالمية األولى انحسرت ثالث إمبراطوريات 

ن هما الحرب العالمية الثانية انحسرت اإلمبراطوريتان البريطانية والفرنسية، وقامت قوتان جبارتا

االتحاد السوفيتي والواليات المتحدة األمريكية، وكان السالح الفكري الذي استخدمه المعسكر الغربي 

في الحرب الباردة هو الحرية والديمقراطية، وحقوق اإلنسان التي تعتبر اإلنسان الفرد  سيدا حرا 

اسي االشتراكي، على نفسه، وكان سالح المعسكر الشيوعي هو حرية الشعوب بموجب الفكر السي

  ).2004الهيجاء، (الذي يعتبر المجتمع أهم من اإلنسان الفرد  

 االنتقال البطيء في كل بلد على حدة، بل  شكلالقرن العشرينلم يتخذ توسع الديمقراطية في و 

ل تم فرض ، وفي بعض الدوثورات و حروبمتعاقبة، صاحب بعضها " موجات ديمقراطية"شكل 

  ). ويكيبيديا، الموسوعة الحرة( خارجية عسكريةالديمقراطية من قبل قوى 

  : مفهوم الديمقراطية2.2
  

كم السياسي الديمقراطية تفهم عادةً علَى أنّها تَعني الديمقراطية الليبرالية و هي شكل من أشكال الح

قائم باإلجمال علَى التداول السلمي للسلطة، و حكم األكثرية، و حماية حقوق األقليات و األفراد، و 

تحت هذا النظام أو درجة من درجاته يعيش في بداية القرن الواحد و العشرين ما يزيد عن نصف 

يعيش معظم الباقي تحت أنظمة سكّان األرض في أوروبا، و األمريكتَين، و الهند وأنحاء أخرى، و 

، ويمكن استخدام )الديمقراطية االشتراكية التي تدعي كالصين(تدعي نَوعاً آخر من الديمقراطية 

 ديمقراطية، أو بمعنى أوسع لوصف دولةمصطلح الديمقراطية بمعنى ضيق لوصف نظام الحكم في 

والديمقراطية بهذا المعنَى األوسع هي نظام اجتماعي مميز يؤمن به ويسير عليه .  حرمجتمع

المجتمع ككل على شكل أخالقيات اجتماعية، و يشير إلى ثقافة سياسية و أخالقية و قانونية معينة 

  ).ويكيبيديا، الموسوعة الحرة (تتجلى فيها مفاهيم الديمقراطية األساسية

  

أو ) ήµος∆ (اليونانيةاألولى مشتقة من الكلمة : أما لغوياً، فالديمقراطية كلمةٌ مركبة من كلمتين

Demos) (  وتعني عامة الناس ، و الثانية)Κρατία ( أو)kratia (و بهذا تكون . وتعني حكم

يديا، الموسوعة ويكيب (تَعني لغةً حكم الشعب أو حكم الشعب ِلنفسه) Demoacratia(الديمقراطية 

  ).الحرة
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 يشتمل العصر الحاضر في وأصبح مفاهيمها، وتعددت العصور مر على الديمقراطية مفهوم واتسع

 الحياة جوانب جميع لممارسة الحرية في يتمثل فمفهوم الديمقراطية الحياة ومجاالتها،  نواحي معظم 

 حصيلة وأبعادها، هي صورها و شكالهاأ بجميع الحديثة والجماعية، والديمقراطية الفردية اإلنسانية

 المجتمعات حق من لذا معينة، حضارة أو دولة نتاج وليس مر العصور، على اإلنساني الفكر

( لها صالحاً نموذجاً  منها تطور وان معتقدات أو قيم من معها بما يتناسب تطبيقها و ممارستها

   . 1996 ) الروابدة،

  

 ال يمكن حصرها في النظام السياسي، وإنما ينظر إليها على فالديمقراطية بمفهومها المعاصر، 

أساس أنها طريقة حياة، غايتها أن ترد األوطان إلى شعوبها، وأن تضع جميع قوى االقتصاد 

والسياسة واالجتماع في خدمة اإلنسان، معتمدة في تحقيق ذلك على العدل والحقيقة والحرية، كما 

 الحرية، وإنما مجموعة من اإلجراءات والعادات والممارسات أنها ليست مجرد أفكار ومبادئ عن

سيادة الشعب، وحكم : والقيم التي تم تنقيحها وقولبتها، وقد تم قولبتها على أسس واضحة وثابتة مثل 

األغلبية، والتعددية االجتماعية والسياسية واالقتصادية، وحماية حقوق األقلية، وضمان حقوق 

خابات حرة نزيهة، والمساواة أمام القانون، وإتباع اإلجراءات القانونية اإلنسان األساسية، وانت

( المتبعة، وفصل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، والوعي بقيم التسامح والواقعية والتوافق 

  .)1999؛ اآلغا،1995حمادة ،
 

ين مجموعتين رئيسيتين من ومن الممكن أن نحلل المفاهيم المختلفة للديمقراطية ، وذلك بالتمييز ب

  :المفاهيم

  

يمكن أن نطلق عليها المفهوم الضيق للديمقراطية، وفيها تحدد معنى الديمقراطية : المجموعة األولى

، وعبر عن هذا )2004ناصر، (من خالل اإلطار السياسي، وهذا المفهوم التقليدي للديمقراطية 

حكم الشعب بواسطة الشعب لمصلحة "مقراطية هي المفهوم الرئيس األمريكي أبرهام لنكولن بأن الدي

،  ويعتبر هذا التعريف األكثر شهرة للديمقراطية ، وجاء في دائرة المعارف البريطانية أن "الشعب

الديمقراطية هي شكل من أشكال الحكم يمارس فيه جميع المواطنين حق اتخاذ القرار السياسي، 

اصر أن الديمقراطية تأكيد لسيادة الشعب، ووضع السلطة تطبيقا لحكم األغلبية، ويشير جمال عبد الن

   ).1994؛ علوش، 2003الطنبور،(كلها في يده وتكريسها لتحقيق أهدافه 

  

يمكن أن نطلق عليها المفهوم الواسع للديمقراطية، وفيه يمتد المفهوم الديمقراطي : والمجموعة الثانية

وجوانب الحياة المختلفة، االقتصادية والسياسية خارج إطاره السياسي، ليشمل العديد من المجاالت 
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، وعبر عن هذا المفهوم المفكر والفيلسوف ) التعليمية والتعلمية(والثقافية واالجتماعية، والتربوية 

الديمقراطية شيء أكثر من مجرد شكل من أشكال " بقوله) Dewey(األمريكي جون ديوي 

ياة االجتماعية وفي الخبرة المشتركة القابلة الحكومة، فهي أوال وقبل كل شيء أسلوب في الح

" وقد أعاد هنري جيروكس صياغة أفضل لمفهوم الديمقراطية الواسع لجون ديوي فقال إن. لالنتقال

الديمقراطية هي ممارسة وحياة، فهي ال يعبر عنها بالشعارات األخالقية، وإنما بالصراعات 

لصفوف الدراسية،وعالقتها االجتماعية بالحياة اليومية الحقيقية، والممارسات التي توجد التغيير في ا

  ).2004؛ ناصر، 1978؛ ديوي، 2006العتيبي، (

  

وبشكل عام يمكن القول بأن الديمقراطية نظام إنساني يؤكد على قيمة الفرد وكرامته الشخصية 

االجتماعية السياسية و(واإلنسانية، ويقوم على أساس مشاركة األفراد في تنظيم شؤونهم الحياتية 

، وهذا يعني إعطاء الفرصة ألعضاء المجتمع للمشاركة بحرية في )واالقتصادية والثقافية والتربوية

القرارات التي تخص كل مجاالت حياتهم مما يؤدي إلى نوع من االتفاق العام بصدد القرارات التي 

اواة ال تمييز وال تمايز ألحد تؤثر عليهم جميعا، وتعتمد الديمقراطية على مبدأ الحرية والعدالة والمس

ناصر، ( على آخر بسبب الجنس، أو الدين، أو اللغة، أو الطبقة االجتماعية، أو الثروة، أو الجاه 

2004.(  

  

 غربية ثقافة مبادئ بترويج تتهم ما سرعان حياة، كنظام الديمقراطية موضوع ولكن عندما يطرح

 الديمقراطية رؤية الغرب لمفهوم تعكس وصور نماذج إال هي ما الغربية الديمقراطيات وتسويقها، وإن

 وفي للديمقراطية،  بالضرورة ومفهومنا تتماشى ال التي واالجتماعية، الثقافية خصائصهم على بناًء

 مثل هي وإنما ذاتها، بحد ثقافة على حكراً ليست سامية  مثل من تحمله وما الديمقراطية إن الواقع

  ) .2006البطران، ( عموم  وال فيها خصوص ال الثقافات جميع بين مشتركة

  

 ميادين شتى في والمفاجئة السريعة بالتغيرات يتسم زمن في يعيش فالعالم كانت، كما تعد لم فالحياة

 الصغيرة الكونية والقرية بالعولمة اليوم يعرف بات فيما واالجتماعية، واالقتصادية السياسية الحياة

 الضيقة النظرة تلك لها ينظر يعد لم األمر، كذلك الحوار، والمدرسة وأ الصدام برؤية محكوماً وأصبح

 بالماضي الصلة وثيقة متعددة تربوية وظائف لتأخذ تعدته بل بحت، أكاديمي وكيان جامد بناء أنها على

 تنبؤية لرؤية امتالكها من قوتها تستمد المصيرية، وتحدياته والمستقبل وتعقيداته، والحاضر وآثاره،

 سيعود الحوار أن مرحلياً، إال الحوار على الصدام حالة طغت وإن المنظور، والمستقبل الحال لواقع

 المدرسة في تربوية استراتيجية والديمقراطية الحوار ويصبح طاقتها من الصدام قوى تنفذ أن بعد

  ).2006البطران، ( والمجتمع  واألسرة
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  : الديمقراطية التربوية في اإلسالم3.2

  

ت النزعة الديمقراطية  في كثير من أساليب  التربية والتعليم عند المسلمين، فنجد مثال أن لقد تجل

المعلم  يتمتع بحرية واسعة في اختيار المواد التي ينبغي تدريسها للطالب، وعلى ذلك تعددت 

 فيه، أال المناهج، ولم تتفق إال في العلوم األساسية التي عدها المسلمون أساس التعليم ونقطة البداية

  ).1987فهمي،(وهي القرآن واللغة والشعر، ثم الحديث والفقه في مرحلة التعليم العالي 

  

فكانت طرائق التعليم في المراحل العالية تتميز بالنقاش واألسئلة من كل صوب،  وكان من المألوف 

اهير اإلسالم إن ابن عباس خالف مش: أن يختلف الطالب مع معلمه في الرأي، فتروي األخبار مثال 

في الرأي وهم عمر، وعلي، وزيد بن ثابت، وكانوا أساتذته، كما اختلف اإلمام مالك مع اغلب 

  ).1982على، (معلميه ثم خالفه في الرأي كثير من تالميذه 

  

وكانت طرائق التعليم ووسائله تتجلى فيها الديمقراطية، فنالحظ ذلك من خالل معاملة المعلمين 

حلقات التعليم في المسجد بحيث يترك مكان ليجلس فيه أولئك الذين يحبون أن للطالب، حيث كانت 

ينضموا حديثا للحلقة لالستماع واالستفادة، وكان على المعلم أال يكون في مجلسه مكان مميز ألحد 

على، (من الناس، بل أن يكون الجميع عنده سواء، كما كان المعلم يعامل الفقير معاملة الغني 

1982.(  

  

، وقد يكون الحوار بين عالم وعالم، )المناظرة(ان أسلوب التعليم يعتمد على الحوار والمناقشة وك

والطلبة والمستمعون يدونون مالحظاتهم الشفوية والكتابية، وقد يكون الحوار بين المدرس وطالبه، 

ت وأسئلة أو بين الطلبة بأنفسهم بإشراف المعلم، فاستخدام المناظرة وما يدور فيها من مناقشا

وأجوبة، قد عملت على ترقية الفكر والتفكير وتنمية العقول، وتوسيع آفاقها، وكان المعلمون 

يشجعون طالبهم عليها، ويوجبون عليها التمرن لما لها من فوائد في إطالق اللسان، والقدرة على 

  ).2006بي، العتي(االرتجال، وجودة التعبير، وما لها من اثر على حرية الفكر والثقة بالنفس

  

كما أن حرية الطالب في اختيار مدرسه، وهي بال شك من مميزات التربية اإلسالمية، فكان يرحل 

الطلبة من أقصى اإلمبراطورية اإلسالمية إلى أقصاها اآلخر للبحث عن معلم مختار يكون قد شاع 

النشىء واالعتماد ذكره في األقطار، وكانت تلك الحرية في الواقع من وسائل تقوية الرجولة في 
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على النفس، مما يعتبر من أول الضروريات في البيئة الديمقراطية التي تستمد قوانينها ودوافع 

فهمي، (أعمالها من اإلرادة الذاتية والنفس، قبل أن تستمدها أو تؤمر بها بواسطة الحكومة أو الغير

1987.(  

  

عرب والمسلمين غير أن ما وصلنا من ومن مظاهر الحرية والديمقراطية نقابات المعلمين عند ال

نصوص صريحة سجلتها المصادر العربية، تدل على أن المسلمين في العصور الوسطى عرفوا 

النقابات بمختلف أنواعها، حتى الكناسين كانت لهم نقابة ترعى شؤونهم وتدافع عن حقوقهم، أما 

الروضتين في "ة  في كتاب المعلمون فقد دلت النصوص على وجود نقابات لهم، ويروي أبو شام

 ما يفيد أن جماعة المعلمين هم الذين كانوا يختارون النقيب وال يتدخل ) هـ665" (أخبار الدولتين 

  ).2002الرشدان،(السلطان إال إذا وقع خالف بين األعضاء إلحالل الوفاق واإلصالح بينهم
  
  

  :اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  الديمقراطية في4.2

  

من خالل مواد )  م1948( ضية الديمقراطية في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عامتأتي ق

أساسية تنص على حق اإلنسان في التمتع بحرية الرأي والتعبير وحرية االشتراك في االجتماعات 

م، والجمعيات السلمية بما فيها األحزاب السياسية، و سيادة الشعب وحقه في اختيار حكامه ومراقبته

  ).2001المتوكل، ((وحق المواطن في المشاركة في إدارة الشؤون العامة

  

وتشكل قضية الديمقراطية إطارا عاما وقاعدة أساسية للتربية على حقوق اإلنسان، سيما وأن معظم 

مفاهيم ومبادئ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان جاءت مشتقة من مفاهيم ومبادئ التربية 

كد على حق المتعلم في الحياة والتعليم والصحة، والحرية والعدالة والمساواة، الديمقراطية، التي تؤ

والمشاركة، والتفاهم بين الشعوب، والتسامح وغيرها، فالمدرسة التي تجعل من التربية الديمقراطية 

قاعدة عمل لها، وإطارا يحدد رسالتها ورؤيتها وبرامجها وفعالياتها التربوية، هي مدرسة تعمل في 

وقت نفسه على تعزيز نشر ثقافة حقوق اإلنسان والتسامح، وحل النزاعات  لدى تالميذها، ال

والعاملين التربويين فيها، وال يستطيع أحد االدعاء  بأن مدرسته تعمل على رعاية هذه الحقوق، 

وتطوير قيم واتجاهات التسامح ومهارات حل النزاعات بصورة ال عنفية في غياب تطبيقه والتزامه 

مبادئ التربية الديمقراطية في الحياة المدرسية،  لذلك  فان التربية الديمقراطية تمثل الضمانة ب

  ).2003يعقوب، (الحقيقية لتعليم التالميذ حقوق اإلنسان والتسامح وحل النزاعات في المدرسة 
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 أجل الحرية ويترجم اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان المسار التاريخي لنضال اإلنسانية المستمر من

  ).1999وطفة والراشد، (والحق والقانون وحقوق اإلنسان 

  

  :وفيما يلي بعض مواد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان التي تنص على مضامين الديمقراطية

  يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقالً وضميراً،  :1المادة 

  . بعضاً بروح اإلخاءوعليهم أن يعامل بعضهم
  

 لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا اإلعالن، دون أي تمييز،  :2المادة 

كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو 

ي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال األصل الوطني أو االجتماعي، أو الثروة أو الميالد أو أ

  .والنساء
  

  . لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسالمة شخصه :3المادة 
  

لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع اآلخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة : 10المادة 

  .ية تهمة جنائية توجه إليهمستقلة نزيهة نظراً عادالً علنياً للفصل في حقوقه، والتزاماته، وأ
  

لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق اآلراء  :  19المادة 

دون أي تدخل، واستقاء األنباء واألفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود 

  .الجغرافية
  

  .راك في الجمعيات والجماعات السلميةلكل شخص الحق في حرية االشت )  1 : ( 20المادة 
  

لكل فرد الحق في االشتراك في إدارة الشؤون العامة لبالده إما مباشرة وإما  ) 1 : ( 21المادة 

  ).2003 األمم المتحدة،(بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً 

  

  : المقومات الديمقراطية في المجال التربوي5.2
  

  : في المجال التربوي تقوم على المقومات التالية يمكن القول إن الديمقراطية
  

احترام إنسانية الطالب من حرية الكالم والتفكير والتعبير والعقيدة الدينية وتوفير الحماية  -

 .والمستوى التعليمي المناسب
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 واعتماد التربية الديمقراطية في نظام ديمقراطي وعندما تتميز التربية بذلك فإنه يتم اختيار  -

 .لشعب بشكل صائب ومناسبممثلي ا

وتوفير الفرص المتكافئة لكل األفراد دون تمييز في العرق والجنس والدين واللون  ودون  -

 .إهمال الفروق الفردية 

 .وضع كل فرد في مكانه المناسب وتنمية فرص نموه حسب قدراته -

 .اإليمان باالتصال والتواصل  من القمة إلى القاعدة -

 . التفكير كأساس للتعاملاعتماد األسلوب العلمي في -

  .اعتماد الذكاء اإلنساني وتضافر جهود الجماعة  -

؛ 2000 ؛ غليون،2000؛ العربي،1995 ؛ الشيباني،1994 ؛ فاشه،1993التل، ؛1993 العيساوي،(

  ).2005البدور، 

  

  : الديمقراطية والتربية6.2
  

، والتربية من جهة أخرى، ويعود تتباين اآلراء حول العالقة القائمة بين النظام الديمقراطي من جهة

هذا التباين إلى خالفات فلسفية أكثر تجريدا مما هي عليه الحال في الخالفات التي تنشأ عند محاولة 

تعريف الديمقراطية أو التربية، مما يجعل الوصول إلى قناعة أكيدة حول العالقة بين التربية والثقافة 

  ) .2003 الحجار،(و مستحيالً االجتماعية و الديمقراطية أمراً صعباً أ
  

إن الديمقراطية ترتبط ارتباطا وثيقا بالتربية والتعليم حيث إن العالقة بينهما عالقة متبادلة تترك أثراً 

لكل منهما في األخرى، ويصبح وجود كل منها متوقفا على وجود الثانية،  فال يمكن أن تتحقق 

يمقراطي، بجميع عناصره ومكوناته، وفي الوقت ديمقراطية حقيقية  إال من خالل نظام تعليمي د

نفسه ال يمكن أن يتحقق أو يتطور نظام تعليمي قائم على مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية إال في مجتمع 

العالقة بين الديمقراطية ) Dewey(ديمقراطي، تطبق فيه مبادئ الديمقراطية، وقد لخص ديوي 

 طريقة شخصية في الحياة، وهي بالتالي ليست مجرد والتربية في تعريفه للديمقراطية على أنها

شيء خارجي يحيط بنا، فهي جملة من االتجاهات والمواقف التي تشكل السمات الشخصية للفرد 

إذا كانت الديمقراطية " عن طه حسين أنه) 2001(والتي تحدد ميول الفرد وأهدافه ، وينقل العزة

ال تستقيم مع الجهل، وال تعايش الغفلة والغباء، مكلفة أن تضمن لألفراد الحرية، فإن الحرية 

( فالدعامة الصحيحة للحرية هو التعليم الذي يشعر الفرد بواجبه وحقه وبواجب نظائره وحقهم

  ).  2003؛ الحجار،2003؛ وطفة،2002الرشدان،
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 ولكن ليس ، أن التعليم أمر ضروري من اجل الديمقراطيةلدى الحكوماتهناك اعتقاد أساسي و

 ،  وهو أن الديمقراطية ضرورية للتعليم،عتراف  بالمبدأ  الذي له نفس القدر من األهميةااك هن

 معنى إعطاءو نحاول هذه الخبرات،   وتوجيهمينظوت نعيد بناء ،حن نتعلم من خالل بناء خبراتنافن

ذه التفسيرات وكيف ندمج ه، والطريقة التي نفسرها به، ففهمنا للعالم مبني من خالل خبراتنا، لعالمنا

  الخبرات الالحقةفي و سلوكات تؤثر ، وهذا التعلم يكون لدينا بنى عقلية،مع معرفتنا  ومعتقداتنا

التعلم هو ف والتعليم، الديمقراطيةغنية ومثمره بين عالقة  للتعلم وراء األساسيةليه آلهذه اوتوجهها، ف

وجود عملية التوجيه الذاتي المبنية على  يومن الضرور  بناء الواقع الحقيقي،معنى أو العملية بناء 

حرية التعلم من الخبرة، : العالقة الرئيسة بين الديمقراطية والتعليم هيف ،الخيار والعمل الفردي

  واستخدامها  لتوجيه الخبرات الالحقة،وعملية بناء المعرفة من خالل ربط المعرفة الجديدة بالسابقة

) (Garrison, 2008.  
  

إعادة بناء أو إعادة تنظيم الخبرة  "انها على، التربية   الديمقراطية و كتابه فيربية التيعرف ديويو

ربية  فالت الالحقةزيد من القدرة على توجيه مسار الخبرةتضيف معنى إلى التجربة و تي تال

 أاليجب ف ، المشاركين على حد سواء بوسيلة لتشكيل وتوجيه خبراتهمانالديمقراطية، كالهما يزودك

يجب أن تهدف  ولكن ، لمستوى الصف التاليتحضير الطالبلتعليم المدرسي ل المهمة األولى نتكو

 المهاراتف اليومية، الحياةمساعدة الطالب على الفهم، وإعطاء المعنى لما يتعلمون، والنجاح في إلى 

  . )Garrison, 2008(التربية التي يحتاجها طالبنا اآلن وفي المستقبل يتم اكتسابها من خالل 
  

والتربية بمفهومها الشامل هي إعداد الفرد للحياة وتهدف إلى تغيير سلوكه حسب أيدلوجية المجتمع، 

والفكر الذي يتبناه ذلك المجتمع، والفلسفة التي تتبناها السلطة  بالنسبة لطبيعة اإلنسان وطبيعة 

شاط التعليمي داخل الصف، المجتمع، وكذلك الديمقراطية في التعليم تشمل عدم بقاء المعلم مركز الن

بل إتاحة الفرص المتكافئة للطالب ومشاركة المعلم في هذا التفاعل، مع بقاء الفروق الفردية كمبدأ 

دور النظام التعليمي في الديمقراطية هو تعليم التعايش، والتسامح، مأخوذ بعين االعتبار ، ف

ن التعليم الديمقراطي إ وبهذه الطريقة  ف،والتعاون، وزيادة القدرة للقيام ببعض االختيارات الرشيدة

 فقط بناء على الدساتير والقوانين والمؤسسات، ولكن تالديمقراطية ليسف ،يخلق شخصية ديمقراطيه

الثقة واالعتدال والمشاركة، وبالتالي إلى حد كبير على وتعتمد على الثقافة السياسية واالجتماعية 

، فالتربية هي الوسيلة التي    المدرسة وأء على صعيد البيت التنشئة االجتماعية الديمقراطية ، سوا

يتم من خاللها توصيل المعارف والقيم الالزمة من اجل استمرار الديمقراطية، فالميل اإلرادي و 
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االهتمام الطوعي لدى الفرد ال يمكن خلقه إال بواسطة التربية، وليس من خالل السلطة الخارجية 

  ). Neuberger,2007 ؛1994فاشه،  ( الجبرية  
 

 إلى يستند مناخ توفير خالل من التعليم في الديمقراطية بقضية االهتمام أن الدراسات من العديد وتؤكد

 ووسيلة والقهر، السيطرة من اإلنسان عقل لتحرير وسيلة يكون أن يمكن والعدالة، والمساواة الحرية

 العربي اإلنسان طاقات لتنمية وتفجير ووسيلة ،اآلخر واحترام والعقدي الفكري التسامح مفاهيم لتعميق

 بحقوق وعيه تنمية ثم ومن المحيطة به، المشكالت نحو تفكيره وشحذ األوهام، من عقله وتخليص

 الفرص المتاحة  أن يفهم الطالب ويقدروامن أجلالمسؤولية ، و وتحمل المشاركة في وبدوره شعبه،

يسعى هذا التعليم بحيث  ، التعليم السليمواجب أن يتلق ، يومسؤولياتهم كمواطنين ديمقراطيينلهم 

 ،مسئولين مواطنين إلنتاج أيضا وإنما ، ها وممارساتالديمقراطيةمبادئ بليس فقط لتعريف الناس  

؛ الشيخ، (Matthew& Chester, 1995 بالديمقراطية نظرة تحليليه وملتزمة ولديهم ، ومستقلين

2001.(   
  

ربية الديمقراطية والتوجه نحو تعزيز مبادئها واتجاهاتها وقيمها في فالحاجة للتركيز على الت

  :المدرسة تنبثق من مجموعة اعتبارات أهمها 

 .إن التربية الديمقراطية أصبحت سمة من سمات القرن الحادي والعشرين -

 .توجه معظم المجتمعات نحو الديمقراطية كأسلوب حياة -

را مرجعيا ومظلة رئيسية لجميع مضامين الشريعة إن التربية الديمقراطية أصبحت تشكل  إطا -

 .الدولية لحقوق اإلنسان وحقوق األطفال والمرأة والعمال وغيرهم

إن العالم في هذا القرن أصبح قرية أو مدينة صغيرة  تستلزم من أفراده جميعهم أن يمتلكوا  -

ة هي التي تستطيع تحقيق إطارا ثقافيا يمكنهم من تحقيق التفاهم فيما بينهم، والتربية الديمقراطي

 .هذا الهدف بصورة إيجابية

ضرورة وعي القادة التربويين والعاملين في مجال التربية ألدوارهم ومسؤولياتهم في مجال  -

 يعقوب ،(تعزيز ثقافة التربية الديمقراطية في المدارس لتصبح أسلوب حياة ومنهج عمل لديهم 

2003 ( 
 

  : والمبادئ التربوية  التي تعزز الديمقراطية وهي مجموعة من المثل) 1973(ويضيف شهال 
  

  . التربية ألجل الكرامة اإلنسانية-

   التربية ألجل الحرية-



22 

  . التربية ألجل االستقالل -

  . التربية ألجل الحياة الجماعية المشتركة-

 . التربية ألجل المساواة-
 

فاهيم والمهارات الديمقراطية،  فإننا ولكي تمارس التربية الديمقراطية، ونكسب معلمينا وطالبنا الم

نحتاج إلى نظام تربوي يحترم كرامة اإلنسان وحريته، وإن المواطنين متساوون في الحقوق 

و يقدر . والواجبات، و يرى أن التعليم حق للجميع، و يرسخ مبادئ المشاركة والعدالة الديمقراطية

واآلخر، و نظام يعكس سلوكا يمثل القيم إنسانية اإلنسان وتكوين اتجاهات ايجابية نحو الذات 

؛ 2007التميمي، ( والتعليم والحضارةاألمية يتوقف على محو الديمقراطية القيم الديمقراطية، فانتشار

 Neuberger ,2007.(  
  

 السلوكية، وقيمها االجتماعية والعدالة الحرية بمبادئ بااللتزام الديمقراطية تتمثل التربية أهداف و

 والتحيز التعصب من والتحرر ومكان، زمان كل وفي الظروف جميع في اإلنسان قحقو واحترام

 على القائم اإلنساني والتسامح باألخوة واإلقليمية، واإليمان والعرقية والطائفية الدينية أشكاله بجميع

 قالحقو في واإلناث الذكور بين بالمساواة والواجبات، واإليمان الحقوق واحترام والمساواة العدل

 وتحقيق والبيئية، واالقتصادية السياسية القضايا لحل والعقالني العلمي األسلوب واتباع والواجبات،

 الطائفية النزاعات لحل اإلرادية السليمة الطرق واتباع ، المواطنين جميع بين الفرص تكافؤ مبدأ

 الطالب الحر المستقل ، فالتربية الديمقراطية هي التي تضع نصب عينيها تنمية واإلقليمية والعرقية

الناقد والمسؤول، وهي التي تضمن أهمية الحوار الحر العقالني المستمر والمفتوح، حوار حول 

األهداف والوسائل، وحول العقائد والقناعات، وحول األولويات والمثل، وحول البرامج والمناهج، 

   )1994؛ زيداني ،  2003 ، الرشدان( وحول قضايا المؤسسة والمجتمع
  

إن إلزامية التعليم في المجتمع هي شكل من أشكال الديمقراطية، وحفظ الحقوق التعليمية وفي 

المجتمع الفلسطيني بالذات تبدأ من الصف األول االبتدائي وحتى العاشر وفق قانون وزارة التربية 

 مقابل رسوم والتعليم، أي أن التعليم في هذه المرحلة مجاني توفره الحكومة لكل من الذكور واإلناث

  ) .1994دروزة ،( زهيدة، على الطالب أن يدفعها في بداية السنة الدراسية 
  

 على وقادرين بواجباتهم ومؤمنين صالحين مواطنين يخَرج أن المدرسي الحقيقي للتعليم فالهدف

 عديلت إلى باإلضافة المدرسية تعديل المناهج يتطلب الديمقراطي فالتعليم ألجل الديمقراطية، العمل؛

 الديمقراطية، مبادئ تعكس مدرسية بناء ثقافة أجل من التنفيذ موضع المناهج وضع هذه طرائق

 أن ال ينبغي الديمقراطيةجل أالتعليم من مجتمع ديمقراطي، ف ولخلق المبادئ الديمقراطية لتطبيق



23 

 مرتبط فهو وبعدها يتم تجاهله، معزول، يدرس لفترة قصيرة كل يوم  موضوعنهأ على إليهينظر 

المدنية أو األخالق، أو  أو التربية، العلوم سواء كان ذلك تقريبا بكل ما يتعلمه الطالب في المدرسة

فأن تعليم الديمقراطية  وباختصار،  خارج المدرسة،ثويتصل أيضا بما يحد ،قتصاداال أو  ،التاريخ

 Matthew& chester,1995)؛   Smith, 2002 (جيد بشكل عامالتعليم ال جزء من هو الجيد
 

وعلى المناهج أن تبدأ تعريف التالميذ بالديمقراطية وتوعيتهم بمبادئها، وكيفية تطبيقها في حياتنا 

العامة والخاصة، وكيف تسهم في معالجة مشكالتنا وتحقيق مطالبنا وإشباع احتياجاتنا، ولتحويل 

تخطط المواقف المناسبة األهداف الديمقراطية إلى أنماط سلوك ال بد للمناهج الدراسية من أن 

لممارسة هذه السلوكيات ، ويجب أن يحتوي المنهاج على مفاهيم  تساعد على التفكير اإلبداعي 

للطلبة ، وال تدعو للتمييز والتعصب، وأن يغلب الطابع العملي على المواد الدراسية، وان تتصل 

ي، والعمل على تأهيل الفرد للمجتمع، التربية بالحياة والواقع الذي يعيشه الطلبة، وإبراز الدور النسو

وأن يدعو  إلى استخدام  أساليب التعليم والتقويم الموضوعي والذاتي  من قبل المعلمين والطلبة، أي 

أن يتأثر الجميع بالطابع الديمقراطي للمؤسسة وفلسفتها وإجراءاتها التربوية التي تسمح باحترام 

 ؛ على، 1994 فاشه،(ق الفردية في أجهزتها الفعالة الفرد وحريته في التعبير واالتساع للفرو

1999.(  
 

 للتعليم المناسب التربوي األسلوب هي الديمقراطية أن على والمربين المعلمين بين عام اتفاق وهناك

 : التالية الرئيسية المبادئ وفق

 ألعمى،ا واالنسياق الوالء نمط يستبعد الحياة في الديمقراطي   فاألسلوب:الناقد  التفكير -  ويؤكد 

 .البناء والنقد والقدرة والتعبير التفكير في أحرارٍ مواطنين تنمية وعلى الناقد التفكير على

 

 األفراد يعلم التلقين الديمقراطية، ألن التربية ظل في مرفوض أسلوب فالتلقين: التلقين عن االبتعاد -

 أن للتلميذ يتيح مناخاً توفر أن راطيةالديمق التربية على ويجب بأنفسهم، يفكروا أن عليهم ينبغي ماذا

 أو اقتناع بدون أفكاره تقبل على تالميذه المعلم يرغم وأال تفكيره، على المعلم سيطرة من حراً يكون

 .األعمى والتعصب الجوفاء الشعارات عن المعلم يبتعد أن ويجب تفكير،
 

 الحرية بنعم االستمتاع على قادرين مواطنين ينمي أن المدرس على  ينبغي:المسؤولة الحرية -

 أحرارٍ أفراد تنشئة التربية تستهدف أن يجب هكذا .النعم لهذه المصاحبة المسؤوليات ويعرفون

 يتفق وهذا والجماعية، الفردية المسؤولية تحمل على وقادرين بكفاءة، حرياتهم استخدام على قادرين

 .  "حريته زادت اإلنسان تعلم كلما "المشهور القول مع



24 

 أن يجب وإنما فقط،  المهنية المهارات على مقصوراً الفرد تعليم يكون أال ينبغي : الشخصية تكامل -

 على قادراً يصبح سوف شخص كل أن من للتأكد واألخالقية الجمالية القيم بتنمية أيضاً التعليم يهتم

 .غيرها عن متميزة فردية كشخصية الكاملة طاقاته تنمية

 

 بالمشكالت والعناية االجتماعية المسؤولية اتجاهات تنمية المدرسة ىعل ينبغي : المهتم  المواطن -

 بشكل يعملون فاعلين مواطنين تنمية إلى التعليم يهدف أن وينبغي ، اإلنساني للمجتمع االجتماعية

 الشرعية المؤسسات خالل من مستوياتها اختالف على االجتماعية للمشكالت حلول إيجاد على نشط

 اإلنسان، يعيشها التي المختلفة الحياة جوانب كافة يشمل حياة أسلوب لديمقراطيةفا والديمقراطية، 

 للعديد وجامع شامل، مفهوم فهي حياته، في اإلنسان إليها يحتاج التي والقيم المبادئ من العديد وتضم

 ممارسة إلى تحتاج والديمقراطية .المختلفة حياته مناحي في اإلنسان يطبقها التي الممارسات من

  .)1994 ، مرسي(الواقع     أرض على تمارس لم إذا صفاتها تظهر حقاً، وال فعلية
  

  :ترجمة الديمقراطية في عناصر العملية التعليمية ككل على النحو التالي  ويمكن

أن تظهر ديمقراطية التعليم على كافة المستويات بدءاً من إعداد األهداف :  بالنسبة للمنهاج -

  .وى والطريقة والخبرات، ووصوال إلى التقويم العامة ومرورا بالمحت
  

يتم تخطيطها بحيث تشمل المواقف الديمقراطية التي تنمي المشاركة والحوار، وأن :   األنشطة -

تكون المشاركة حقيقية، وغير مفتعلة بحيث تنبع من التالميذ أنفسهم دون فرضها عليهم، و 

  .ساواة والحرية والعدالةتعكس األنشطة والمبادىء الديمقراطية وأهمها الم
 

  أن يكون اإلعداد ديمقراطيا بحيث تؤكد المناهج التي يدرسها هذا المعنى قوال وفعال، -: المعلم -

وطرح األدوار الجديدة المطلوبة منهم أثناء اإلعداد،  و تدريب المعلم على إدارة المواقف 

خر،  وأال يكون هو الطرف التعليمية التي تدعم ممارسة الديمقراطية، كالسماح بالرأي اآل

الوحيد في التفاعل داخل الفصل  وخارجه، وإتاحة الفرصة للتعليم التعاوني والمشاركة وتعويد 

  .المعلم على العمل في جماعات
  

 إتاحة الفرصة أمامه ليثبت ذاته والعمل على منع أي معوقات مادية ومعنوية تحول -: التلميذ -

لفعلية في كل األنشطة  بحيث يتعود التلميذ على العمل مع دون ذلك، و المشاركة والممارسة ا

الجماعات، و دعم حرية التلميذ في ممارساته المدرسية، وتوفير مصادر تعلم مختلفة أمام 
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التلميذ، وإتاحة البيئة المناسبة التي تتيح للتلميذ أن يبتكر ويبدع، والعمل على أن تكون العالقة 

  )1999علي، ( بين المعلم والتلميذ متكافئة 

وبهذا تستهدف التربية الديمقراطية تحقيق الحرية االيجابية بإتاحة الفرصة التربوية الصحيحة 

لألفراد الذين يتمكنون فيها من التعبير عن آرائهم  في مناقشات هادفة وضمن إطار اجتماعي هادف 

قيق مبادئ الديمقراطية وواضح تشكله الجماعة  المتمثلة في التالميذ بقيادة معلمهم الواعي، فتح

كالحرية والعدالة والمساواة من خالل التربية والتعليم تعتبر من أهم العوامل التي تبرز شخصية 

   )1987؛ حسنين،2003الرشدان،(الفرد، وتساعد على استخراج طاقاته وإمكاناته إلى الواقع العملي 

  

  Beliefs : المعتقدات7.2
 

 Redish؛ Hammer 1994, ؛Bransford et.al, 2002(بحوث في تعليم العلوم حددت ال

et.al,1998 ( الدراسيةالصفوفتشكلها تجربة  المواقف والمعتقدات التي مجموعة متنوعة من ، 

والممارسات داخل ، لدى المعلمينالمواقف والمعتقدات هي مفاهيم هامة في فهم عمليات التفكير ف

 ريتشاردسون أفاد افعية لتعلم كيف يعلم، وقدوالد ، واالنفتاح على التغيير ، الغرف الصفية

)Richardson,1996 (  معتقدات المعلمين حظيت باهتمام في األدب التربوي منذ عام أن)1980 .(  
 

 على مواقف ركزت )  1960( وعام)1950( خالل عام فالدراسات التي تناولت موضوع التدريس

رين والثقافات األخرى، والتعليم، وأهداف  واألشخاص اآلخ ، االجتماعية تجاه الطالبالمعلمين

والممارسات داخل  ،الديمقراطية والتسلطية بالمواقف  عالقة  وكانت هذه الدراسات ذات التعليم،

 علم ثم اتخذ.  المعلمينوالطالب على التفاعالت بين المواقف هذه  وكيف تؤثر ، الفصول الدراسية

 إلى ضعف االهتمام  بالدراسات التي تناولت التدريس المنحى اإلدراكي، مما أدىالنفس االجتماعي 

 فياالهتمام نحو البحث المعرفة واإلدراك وجه  المتزايد في فاالهتمام والمواقف ،

   .  ) Richardson,1996(المعتقدات

                                             .                                   

االتجاهات، والقيم، واآلراء، واألفكار، : فها الغموض، قد تأتي تحت غطاءفالمعتقدات كلمة يل

واإلدراك، والمفاهيم وافتراضات مسبقة، ونظريات شخصية، وعمليات عقلية داخلية، واستراتيجيات 

سلوكية، وقواعد ممارسة، وتوجهات، وهذه تسميات قليلة من تلك التي ذكرت في األدبيات 

Pajares, 1992)(.  
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ما تتجمع المعتقدات حول موضوع أو موقف معين فإن هذا الخليط يصبح اتجاها، وقد تصبح وعند

هذه المعتقدات قيما تتضمن الوظائف التقييمية والمقارنة، وإصدار األحكام وتحل محل االفتراضات 

  .)(Pajares, 1992 المسبقة، فالمعتقدات والقيم واالتجاهات تشكل النظام التقييمي عند الفرد
 
الذي أشار فيه إلى أنها ) Borg, 2001(هناك عدة تعريفات ظهرت للمعتقدات منها تعريف بورج و

وضع ذهني له محتوى معين يحمله الفرد على اعتبار أنه األصح لدرجة ظنه أن هذا المعتقد هو 

عرفتها على أنها نظام داخلي معقد من ) Murphy, 2000(في حين أن ميرفي . نفسه عند اآلخرين

رفة الشخصية والمهنية الموجودة ضمنيا في نظريات وخرائط ذهنية ناتجة عن الخبرة المع

فهم معتقدات المعلمين يمكن اعتباره  على أن) Kagan,1992(واالستجابة للحقائق، لذلك أكد كاجان

أداة لتحديد نوعية التفاعل في مجال تعليمي معين، حيث يمكن اعتبار هذه المعتقدات مقياساً واضحا 

  .نمو المهني للمعلملل
 
إلى عدة تعريفات نجمت عن دراسة المعتقدات في ميادين ) Pajares, 1992(وأشار باجاريس  

  :مختلفة منها
  

على أنها مسلمات حول الذات والواقع المادي واالجتماعي، فهي ) Rokeach(تعريف روكيه 

كن استنتاجها مما يقوله شخصية جدا ال تتأثر بوسائل اإلقناع، تكون في الوعي والالوعي، ويم

  .قد تكون وصفية أو تقيميه ....)أنا أعتقد(الناس، أو يفعلونه وعادة ما يسبقها عبارة 
 
بأنها مقترحات منطقية واضحة حول خصائص ) Nisbett&Ross(وتعريف نسبت و روس 

  .األشياء وتصنيفها
 

يحة وترشد سلوك الفرد، بأنها تمثيل عقلي للخبرة، تؤخذ على أنها صح) Sigal( وتعريف سيجيل

على أنها تمثيل فردي وشخصي للواقع تحدد سلوك الفرد وتفكيره ) Harvey(وتعريف هارفي

     .وتمتلك صدقا وثباتا
 

ولمعتقدات المعلمين دور مهم في العملية التعليمية التعلمية  من خالل مساهمتها في قبول فكرة 

 القرارات وتقييم األحداث حيث إن هذه المعتقدات معينة أو رفضها، وبالتالي المساهمة في اتخاذ

، وهذا يتفق مع ما أشار )Borg, 2001(توجه تفكير المعلمين نحو األفعال التي يمكن أن يقوموا بها

حيث ذكر أن المعتقدات التي يحملها المعلم، تؤثر في طريقة )  Nespor, 1987(إليه نيسبور 

 وفي كيفية عرضه للمادة التعليمية، وبينت مجموعة من إعداده للمهام التي سوف يقدمها للطلبة،
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إلى أن معرفة المعلمين ) Brickhouse, 1990; Grossman, 1987 Hashweh,1996(األبحاث

  .ومعتقداتهم  تؤثر على ممارساتهم العملية في التعليم 
  

عتقدات والمعتقدات هي التي تسوق أحداث الصف، وتؤثر على عمليات التغير لدي المعلمين، فم

المعلمين من االعتبارات الهامة التي تساهم في فهم الممارسات الصفية، وفي إعداد برامج تدريب 

المعلمين التي تهدف إلى مساعدة المعلمين قبل الخدمة والمعلمين الحاليين في تطوير مهارات التفكير 

  )Richardson,1996 ؛Pajares , 1992 (والممارسات الصفية
  

ات تؤثر على قرارات وإدراك المعلمين فإن فهمها أمر ضروري لعملية تطوير وبما أن المعتقد

مثل  المعلم مهنيا ولممارساته العملية ، فعملية  التغيير في المعلم يجب أن تتضمن عدة أشياء

المعرفة، والمعتقدات واالتجاهات، والممارسات التعليمية والفهم، كما وأن المعتقدات التي يحملها 

عب دورا مهما في عملية التطوير، و التغيير الحاصل في ممارسات المعلم التعليمية ناتج المعلم  تل

  )Richards et al, 2000؛Nespor, 1987(عن التغيير في معتقدات المعلم نفسه
 

 

 توصلت إلى أن دراسة معتقدات المعلمين Murphy, 2000)(ومن خالل دراسة قامت بها ميرفي

حيث إن قلة االهتمام بدراسة هذه ) Pajares, 1992(ما أكده باجاريستحتاج إلى جهد كبير، وهو 

المعتقدات عائد إلى صعوبة قياسها وتعريفها، بسبب االختالف في فهمها وفهم تركيبها، وذلك لقلة 

  .المفاهيم التي يمكن أن توضح هذه المعتقدات
  

غير مدركة ، نحتاج   أن المعتقدات لها جذور عميقة ، )Pintrich ،1990(ويضيف بينتريتش

لقياسها  لبناء استبانة ، أو عمل مقابالت، أو المالحظة الدقيقة ، ولكن إذا تم اكتشافها بنجاح ، فإنها 

  .تكون بنية محددة وثمينة لتطوير وتحسين عمليات التعليم والتعلم
  

 

  :إلى عدة طرق لقياس المعتقدات وهي) Kagan, 1992(وأشار  كاغن 

  

 غير االستنتاجية التي تعتبر من أقدم المعايير التي استخدمت في تقييم معتقدات   الطرق المباشرة-

المعلمين، مثل االختبارات القصيرة على مدرج ليكرت الخماسي التي تعتبر من أكثر الوسائل 

المباشرة لقياس المعتقدات، فعادة ما يجيب المعلمون على أسئلة االستبيان بوضع إشارة في المربع 

  .وال أوافق أبدا...الذي تتراوح إجابته بين موافق بشدةالمناسب 
  

وهي مجموعة من الوسائل تستخدم في الكشف عن :  الطرق التي تعتمد على لغة المعلم الوصفية-

معتقدات المعلمين من خالل عد الكلمات التي تتكرر في وصف المدرس، أو االستعارة 
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درس عن عمله في العملية التعليمية وعن حول مدركات وتوقعات الم) Metaphors(والتشبيهات

  .دور الطالب فيها
  

التي تركز على النواحي المعرفية في المعتقدات بحيث )  Concept maps( الخرائط المفاهيمية -

يعطي المشارك نقطة انطالق، و يطلب منه أن يقوم بعملية عصف ذهني لجميع المصطلحات 

مصطلحات في شجرة معان مرتبطة مع بعضها المرتبطة بالمصطلح األول وأن يضع تلك ال

  .البعض
  

  . تقييم معرفة المعلمين بكيفية تعليم المحتوى من خالل  المالحظة الصفية والمقابالت-
  

  . تقييم التأمل الذاتي والمعرفة الفوق إدراكية-

  .هذا ويفضل استخدام أكثر من طريقة لقياس المعتقدات وذلك لصعوبة استنتاجها 
 

له تأثير واسع ،  الدراسيالطالب، والفصل،و التعليم  كل من عمليةو نح المعلمين تقداتوبما أن مع

معتقداتهم  ام نظ فال بد من معرفة وفهم ،الدراسية الصفوف على ما يقومون به في النطاق

(Shechtman, 2002 ).  

  

  : القيم الديمقراطية8.2
      

وب فيه تتضمن عمليات المقارنة، وإصدار القيم هي عبارة عن نشاط أو عمل فكري مميز و مرغ

، وهي عبارة عن أحكام األفراد العقلية،  تمثل العديد األحكام التي تؤثر بشكل مباشر على السلوك

 فالقيم عبارة عن أحكام مكتسبة من الظروف االجتماعية، يتشربها من األمور أهمها الديمقراطية،

ويمكن وصف القيم تبعا حدد سلوكه، وتؤثر في تعلمه، الفرد، ويحكم بها، وتحدد مجاالت تفكيره، وت

 Shechtman) (، وتعرف شيكتمانعلى أنها أمر جيد مفضل ومرغوب فيه) Zahorik(لزاهورك 

 بمثابة مبادئ فهي، األهمية، تتفاوت في ها ظرفيه عابرة مرغوب فيأهداف بأنها عبارة عنالقيم 

،  1992ناصر،(ثل السلوك السليم لألفراد تم ومبادئ الحياة هذه ،توجيهيه في حياة الناس

Halstead & Taylor,2002 ؛Simadi &Kamali,2004؛ Zahorik,1978؛ Shechtman, 

2002(  
 

وهي مجموعة المبادئ و القواعد، والمثل العليا التي يؤمن بها الناس، ويتفقون عليها فيما بينهم، 

على تصرفاتهم المادية والمعنوية، ويرى ويتخذون منها ميزانا يزنون به أعمالهم، ويحكمون بها 

عبود المشار إليه في اليريمي أنها معايير وأهداف ال بد أن نجدها في كل مجتمع سواء كان متأخرا 
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أو متقدما، فهي تتغلغل في األفراد، وتظهر في السلوك الظاهر ، ويعرفها روكيه المذكور في 

لذي يستخدمه الفرد من أجل الحفاظ على  على أنها السالح المعرفي ا)Shechtman(شيكتمان 

 ويكون، أفضلمكن من التكيف على نحو ويت، يجادلمن خالل هذه القيم، احترامه لذاته وتعزيزها، ف

؛ 1996 طهطاوي،؛Shechtman, 2002 ( فعاليةأكثر على التعامل مع الواقع بصورة اًقادر

  )2003اليريمي،

  

 (Ohrn ,2001 هوم القيم الديمقراطية ومنها دراسة  وهناك العديد من األبحاث التي تناولت مف

(Buyukduvenci ,1990;  Levin ,1998; Kincal and Isik ,2003;   فالقيم  الديمقراطية

، )Right(، الحق)Iindividual freedom(الحرية الفردية : تبعاً للدراسات السابقة تتضمن

، المساءلة )Respect for life (، احترام الحياة)Equality(، المساواة)Justice(العدل

)Questioning(الحوار ،)Dialogue( التسامح  ،)Tolerance( التنوع ،)Diversity( ، اآلراء

 ،)Active participation( ةالمشاركة النشط،)Divergent views(المتباينة 

 القدرة ،)Liberty(، الحرية )Integrity(، النزاهة)Dignity( ، الكرامة ،)Solidarity(التضامن

، )Ability to make contributions in support of others(على المساهمة في دعم اآلخرين 

 ،)Truth(، الحقيقة)Responsibility(، المسؤولية )Sovereignty of mind(سيادة العقل 

، الثقة )Cooperation(التعاون ،) Searching well ( الجيد     البحث، ) Honesty(الصدق 

 قبول ،)Peace( السالم،)Security( األمن،)Sensitivity(الحساسية، )Self-confidence(لنفسبا

 ،)Perfection(الكمال، )Development(، التنمية) Acceptance of differences(االختالفات

 ,Shechtman(فمهوم القيم الديمقراطية واسع النطاق،وتعتبر شيكتمان ، )Effectiveness(والفعالية

 والمساواة، (Justice) العدالة،)Freedom( أن القيم األساسية للديمقراطية هي الحرية  )2002

)Equality (وهي القيم الديمقراطية التي سيتم تسليط الضوء عليها في هذه الدراسة.  

  

فلفظ الحرية يفيد في اللغة العربية معنى مضادا لمعنى الرق والعبودية، واللفظ الحديث للحرية يراد 

عمل اإلنسان ما يقدر على عمله حسب مشيئته ال يصرفه عن عمله أمر غيره، وقد استعمل : نهم

بعد أن ترجمت كتب فرنسا والثورة التي قامت )  هـ13(هذا اللفظ بهذا المعنى من أوائل القرن 

) Liberte(فهي التي أثبتت معنى الحرية، وقد وردت الحرية باللغة الفرنسية ) م1789(فيها سنة 

وتعني في الفرنسية حرية اإلرادة وقدرتها على الفعل والترك، كما ) Libertas(ن اللفظ الالتيني م

 ,Liberty(عتق، استقالل،  سالمة النية، نزاهة،  وفي اللغة االنجليزية تعني الحرية : تعني

Freedom  ( حرية، استقالل، مالءمة، ألفة، التحرير من العبودية، ومن السجن، ومن: وتعني 

الرقابة االستبدادية من حكم اآلخرين وتحكمهم، وحق اإلنسان أن يقرر ما يفعل، وكيف يعيش، 
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أن تكون لإلنسان الخيرة في أن يفعل ما يريد بشرط عدم : وأكثر التعاريف ذيوعاً للحرية هو 

  ).2004الهيجاء، (اإلضرار باآلخرين 

  

 نهج يقيم  ويحترم األفراد، والفروق على أنها الدراسيةويمكن التعبير عن الحرية في الفصول 

هم، فالحرية  ومشاعرهم الممارسات التي تعطي الطالب الفرص للتعبير عن أفكارفهي تلك الفردية،

تتمثل في إحساس الطالب بأنه حر فيما يقول ويفعل، وأن لديه حق االعتراض على ما يرى أنه غير 

يود التي تحد من حريته سواء كانت في صفه أو مناسب طالما لديه األدلة على ذلك، وعدم تقبله للق

 ).Shechtman,2007&  Almog ؛1999على، (في مدرسته أو في مجتمعه 

  

وقد أدى ذلك إلى  حسب الرغبة الشخصية، االختيارحرية إلى الكثير من الناس  وتعني الديمقراطية

ها ديمقراطيه، ولكن وال ولكن هذه ليست حرية شيوع التمرد والطغيان في المنازل والمدارس،

، فعندما يفعل كل واحد ما يروق له، فال بد أن تكون هناك نقاط تقاطع، وعندها يدرك فوضى

 فإذا ،مسؤوليةال تعنيحرية الشخص أنه ال يمكن أن ينعم بالحرية إال إذا احترم حرية اآلخرين، فال

لى اليسار، فسرعان ما  يمين الطريق، وقادها احدهم عىرأى المجتمع انه يجب قيادة السيارة عل

سيواجه المشاكل، بالرغم من أنه توجد حرية للقيادة، إال أن هناك بعض القوانين لضمان سالمة 

  . (Yen, 1995 ) اآلخرين وعدم التعدي على حريتهم

  

، والحمايةاحترام حياة الشخص، الشخصية  الحرية الديمقراطية، وتشمل أساسشكل ت فالحرية 

 ، األسرةوإقامة وحرية الزواج ة الحرية الديني، وحرية الكالم والخصوصيةو، العادلة والمحاكمة

 و على المعلمين تزويد الطالب اإلحساس أنهم أحرار، ولهم الحق في التعبير عن أفكارهم،وينبغي 

الالزمة لصنع القرار، ويتفق  اكتساب المعارف ومساعدتهم على الفروق الفردية للطالب،احترام 

ن حرية اإلنسان هي أساس تطور المجتمعات، وأن االستبداد هو أحد أبرز أسباب المفكرون على أ

بحرية أكثر، ينبغي أن  يقدر جل السماح للطالب أمن تخلف المجتمعات وظهور النزاعات فيها،  ف

المعلم قيم الديمقراطية، وأن يستخدم طرق تدريس مناسبة تساعد الطالب على التعبير عن آرائهم 

   )2002؛ فاخوري،(Kesici, 2008 وأفكارهم
  

وإذا كانت الحرية هي األساس الذي بنت عليه البشرية تطوراتها االجتماعية، وأرست القواعد القيمة 

لكرامة اإلنسان، فإن الدكتاتورية هي المعول الذي هدم به اإلنسان هذه القواعد وأرسى مكانها قواعد 

   ).2002فاخوري،(القوة والعنف 
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عدالة أو المساواة أهمية عن الحرية، فالعدالة والمساواة من أبرز القضايا التي تمثل وال تقل قضية ال

في جميع العالقات السياسية و االقتصادية واالجتماعية، وتعتبر قضايا التمييز العرقي أو الديني أو 

  والتي شغلت مجتمعات العالم، وأدت إلى كثير من الصراعات والثورات والحروب-أي تمييز آخر

 من  أبرز  القضايا الناتجة عن انعدام  العدالة و المساواة في  الحقوق والواجبات في  المجتمعات –

  ) 2003الرشدان، (البشرية 
  

و تتمثل المساواة في شعور الطالب بأنه مساوٍ لكل زمالئه، له ما لهم وعليه ما عليهم، ورفضه 

 بين األفراد في القدرات واالستعدادات ال يبرر للتمييز والطبقية واالجتماعية، وإيمانه بأن الفروق 

الممارسات التي  عن المساواةتعبر  حرمان البعض من الحقوق التي يحصل عليها اآلخرون،  و

   )Almog, 2007& Shechtman ؛1999على، ( لجميع الطالب متساويةتتيح فرصا 
  

  :وفي مجال المساواة بين الناس جميعا يقول سبحانه وتعالى

إِن  شعوبًا وقَبائلَ لتَعارفُوا إِن أَكْرمكُمْ عنْد اللَّه أَتْقَاكُمْ يها الناس إِ�َّا خلَقْناكُمْ منْ ذَكَرٍ وأُ�ْثَى وجعلْناكُمْياأَ "
بِريخ يملع 13احلجرات، ("اللَّه(  

  

وإن اختلفوا على جزئياته عند تطبيقه، وقد اتفق الجميع على مدح العدل وتمجيده، والمطالبة بنشره 

فجميع الشرائع السماوية والعقول السليمة واألمم تمتدح ادعاء القيام به، وسجلوا مدحهم على نقوش 

  ).2004الهيجاء،(الهياكل من كلدانية ومصرية وهندية 
  

 كان فاسم العدل مشتق من المعادلة بين شيئين، فهو مقتص من شيء ثالث وسطا بين طرفين لذلك

  ).2004الهيجاء،(اسم الوسط يستعمل في كالم العرب مرادفا لمعنى العدل 
  

 بين المساواة وتحقيق الفرص، تكافؤ لمبدأ تحقيقًا كان، سبب ألي التفريق العدل يعني عدم فمفهوم

 الحياة به تقوم ميزان وهو " الملك أساس " عنه اهللا رضي الخطاب بن عمر قال كما والعدل  األفراد،

 أفراد بين المساواة وتتحقق حقوقهم، إلى الناس يصل والحياة، المجتمعات نواحي في وبإقامته  لبشرية،ا

 غيره، مع اإلنسان وعدل نفسه، مع اإلنسان عدل منها كثيرة أنواع حد سواء، والعدل على المجتمع

 واألمان، باألمن، والشعور العباد، راحة فيه العدل تطبيق ألن واألحكام، واألعمال األقوال وعدل

خال من ال في الممارسات التي تشجع على االتصال المفتوح تنعكسالعدالة   و، والسعادة والطمأنينة

   )Almog, 2007& Shechtman ؛ 1993وطفة ، (التحيز
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وفي مجال العدل أمر اهللا سبحانه وتعالى االلتزام بالعدل في العديد من اآليات الكريمة،  ومنها قوله 

  :تعالى
  

يعظُكُم بِه إِن اللَّه  حكَمْتُم بيْن الناسِ أَن تَحْكُمواْ بِالْعدْلِ إِن اللَّه� عما إِن اللَّه يأْمركُمْ أَن تُؤدواْ األَما�َات إِلَى أَهْلها وإِذَا"
  )58 النساء،("كَان سميعًا بصريًا

  

  :وكذلك قوله

 مر بِالْعدْلِ واإلِحْسانِ وإِيتَـاء ذي الْقُرْبـى وينْهـى عـنِ الْفَحْـشاء والْمنكَـرِ والْبغْـيِ يعظُكُـمْ لَعلَّكُـمْ تَـذَكَّرون                       إِن اللَّه يأْ  "

 ).90النحل،("

فالديمقراطية ليست صفة وراثية، وإنما هي سلوك مكتسب، وليس هناك شيء في الجينات يبرمجنا 

لى أننا  ديمقراطيون أو دكتاتوريون، لذلك يجب  على أنظمة  التعليم أن تكون  لديها عند الوالدة ع

فكرة واضحة لنوعية الشخص الديمقراطي الذي تسعى إلنتاجه، وما هي خصائص هذا الشخص؟ 

شخص يصف الديمقراطية على أنها االحتفال بالتنوع االجتماعي والسياسي، والعمل والممارسة من 

المتبادل بين األفراد والجماعات، والمساواة في الحقوق االجتماعية والسياسية بين أجل االحترام 

جميع الناس، واحترام آراء اآلخرين، والقابلية لتغير معتقد معين  في ضوء أدلة جديدة وامتالك 

موقف تحليلي حاسم تجاه المعلومات، فالمواطن الديمقراطي يميل إلى العقل، واالنفتاح الذهني، 

  (Davies, 2002) .نصاف، وممارسة التعاون، والمساومة، والحل الوسط واإل
  

 هو الديمقراطية تعليم من الديمقراطية ، فالهدف تعليم في هام دور للمعلم كان إذا ويتعلم الطالب القيم

  باالسترشاد المدرسة تتمسك أن الهدف ينبغي هذا ولتحقيق المجموعة،  مع التفاعل من الفرد تمكين

 الحاجات ذوي باألطفال العليا واالهتمام بالمثل المدرسة الصفية، والتزام التفاعالت في مقراطيةبالدي

 العقلية ذوي القدرات الطلبة حاجات تلبي أن يجب المدارس، في النظامية التعليمية الخاصة فالبرامج

 ، جولزيان (  للديمقراطية العليا بالمثل التدريس ربط العادية، باإلضافة إلى المادية والقدرات الطبيعية

1995(  
  

  : استراتيجيات فعالة لتعليم قيم الديمقراطية وهي(Titus, 1996 ) وعرض تيتس 

 )العدالة والحرية والمساواة(قُم بغرس قيم الديمقراطية  -

 .علم الطالب ككل متكامل بالتركيز على المعرفة والسلوك والمشاعر -

 .ا عن إطار التمييز العرقيساعد الطالب على تمييز وجوه الناس  بعيد -
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 .االتصال الواضح، والمتناسق، والصادق، والتوقعات العالية لكل التالميذ -

طور مهارات الطالب في مقاومة ضغط األقران، والحفاظ على احترام الذات، وحل الصراعات  -

 .بطريقة سلمية

 .كن مثاال يحتذى به للشخصية االيجابية -

 .استخدم واطلب لغة االحترام -

 .العمل الدؤوب والسلوك الفاضل من خالل التعزيز والثناءعزز  -

 .شجع الطالب على العمل التعاوني من خالل مجموعات غير متجانسة -

 . شارك األقران، واألهل، والمجتمع -

 .شجع الطالب على الدفاع عن معتقداتهم عن طريق ربطها بالقيم الديمقراطية -

  

  Democratic Teacher: المعلم الديمقراطي9.2
  

المعلم الديمقراطي هو الذي يحمل الطالب على أن يقدروا أن الديمقراطية ال تعني الفرض، وأن 

الحرية ال تتعارض مع النظام ، و يعطي تالميذه فرصة لالختيار، ويساعدهم للوصول إلى أحكام 

و مستنيرة، ويشجع جميع أفراد الصف على المساهمة، واالشتراك االيجابي في عملية التعلم، وه

حساس لحاجات التالميذ النفسية كالحاجة لالنتماء، والحاجة للتحصيل والحاجة لالطمئنان، والحاجة 

للحب، والحاجة للتحرر من الخوف، وال يميل إلى تركيز السلطة في يده، ويتمسك بروح االحترام 

رهم، المتبادل، ويعمل على االستخدام الفعال لضبط الفصل ويشجع التالميذ للتعبير عن مشاع

ويشجع العالقات بين األفراد، ويسعى لتحقيق مشاركة كل عضو من أعضاء الجماعة  في األنشطة 

 تختلف اإليجابية للمساهمة مختلفة ووسائل أنواعاً هناك يقَّدر أن الديمقراطي فالمعلم المختلفة ، 

 في المسؤوليات يركز ال الديمقراطي والمدرس العقلية، النفسية واستعداداتهم األفراد طبيعة باختالف

 المناقشات أسلوب في والعمل التالميذ من ممكن عدد أكبر على أن يوزعها يحاول بل واحد شخص

  Almog  &Shechtman  , 2007 ؛ 1995 مطاوع، ؛1999 على،(لتوزيع العمل  ناجحة وسيلة

Yen, 1995(  
  

 ومن اجات طالبهم النفسية،والمعلمون الذين يتبعون المنهج الديمقراطي يولون عناية فائقة الحتي

االنتماء، فالمعلم الديمقراطي سوف يشيع جواً  صفياً  إلى على هذه االحتياجات الحاجة األمثلة

 وكذلك بين الطالب أنفسهم؛ وتقاسم ، يقوم على االحترام المتبادل بين المعلمين والطالبديمقراطياً،

 عملية ويعتبر بحاجات التالميذ وعياً أكثر الديمقراطي ، فالمعلمعملية صنع القرار وتوزيع المهام
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 الحب إلى والحاجة إلى االنتباه، والحاجة النفسية الحاجة الحاجات، ومنها لهذه إشباع عملية التعليم

 ونالمعلماحترام الذات،  ف إلى والحاجة بالذنب، الشعور من التحرر إلى والحاجة والتقدير،

 لديهم مفهوم ذات ) الحرية، والمساواة، والعدالةلقيم التاليةلديهم ا أي أولئك الذين (الديمقراطيون 

 وال يميلون إلى السيطرة على ؛عاٍل و منفتحون على التغير، كما أنهم متعاونون وغير معارضين

و يتميز سلوكهم بالودية والتفاهم بدال من الشدة والقسوة  الطالب بل يؤثرون بالطالب ويتأثرون بهم،

  ؛(Shechtman, 2002 معتقدات غير متحيزة بالنسبة للعرق أو الجنسفي التعامل، ولديهم 

Almog, 2007 & Shechtman،2006؛ عبد النبي(  
  

في دراستها الخطوات العملية التي يمكن أن يتخذها عضو  )Smith, 2002(وقد وصفت سميث 

 ذلك على هيئة التدريس في سبيل أن يصبح معلماً ديمقراطياً، وعدت سميث أن الطريق لتجسيد

ارض الواقع يمر عبر إعادة فحص المعلم لممارساته التدريسية، ورفع سقف تعلم الطالب من خالل 

تشجيعه على االهتمام ببناء المعنى في المقررات الدراسية، واالنضمام إلى الحلقات األدبية التي 

 الذي يفترض أن تجسد االرتباط الوثيق بين الثقافة والديمقراطية، والمشاركة في أنشطة الصف 

تسوده أجواء  تعليمية أكثر ديمقراطية، مما يجعل الطالب يشعر بمشاركته في العملية الديمقراطية 

  .بالمدرسة
  

 وأن تعني الفوضى، ال الديمقراطية أن يقدروا أن على التالميذ يحمل الذي هو الديمقراطي فالمعلم

 والقواعد الحرية بين التوازن على لذي يحافظا هو الديمقراطي فالمعلم النظام مع تتعارض ال الحرية

 في عليها المتفق القوانين احترام على التالميذ ، ويعود الصف أمور الموضوعة، وينظم والقوانين

 مطاوع(العقلي  واالستعداد الهادئة، المناقشة على ويعودهم بعضاً، واالستماع لبعضهم الصف،

،1995.(  
  

 وبذلك يلبي ،فرصاً متكافئة لجميع الطالب يعطي الدراسيةالفصول  في ةالمساواب يهتم الذيالمعلم و

حاجة ب بعض الطالب أنغير المعلم جميع احتياجات الطالب التعليمية، ليضمن نجاح جميع الطلبة، 

 كي يتسنى هنأ وهذا يعني ، يعني عدم المساواةوهذا المساعدة خاصة؛ أو  مساعدة إضافية إلى

 معاملة فقط تعنيال  ةحيث إن المساوا،  ال بد من تلبية احتياجاتهم،ينجح ناوايكونأن لجميع الطالب 

  .kesici, 2007)( المساواة وسيلة لتلبية احتياجات جميع الطالب نالطريقة ولكنفس بجميع الطالب 
  

وعلى المعلم أن يعدل في تعامله مع طالبه، وأن يساوي بينهم في منحه الفرص الكافية لنمو قدراتهم 

حرص على عدم فرض آرائه عليهم، ألن المعلم المستبد بآرائه المتعصب لها ينشىء طلبة ، وأن ي

جامدين غير قادرين على االرتقاء بأنفسهم، وإعمال قدراتهم وملكاتهم، واستغاللها في ذلك، لذا يجب 
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أن يكون عادال، وينبغي عليه أن يشجع الطالب على المشاركة في وضع قوانين الصف  على المعلم

جزء من حقهم، وعليه أن يطبق هذه القوانين بشكل عادل مع جميع الطالب، وفي حالة سوء ك

يتخذ قراراً دون االستماع إلى تبرير من الطالب، وبعدها يأخذ المعلم  السلوك  يجب على المعلم اال

  .kesici, 2007) ؛2003اليريمي،( قراره، وبهذه الطريقة يظهر احترامه للطالب 
  

 معلمه ومناقشته رأيه، عن للتعبير أمامه الفرصة وإتاحة تنميته، على والعمل الطالب، كيان فاحترام

 باعتباره لرأيه يتعصب وال طالبه آراء المعلم يحترم بحيث ، الناجحة التربوية العملية أساس وزمالءه

 قراطيالديم فاألستاذ أصوبها، إلى والوصول اآلراء لتمحيص الحوار أسلوب على يعتمد بل معلما،

 واإلخاء، المحبة، بروح مشبًعا اجتماعًيا جًوا يهيئ أن يستطيع الذي هو الحديثة، التربية لمعاني الواعي

  ).1989 سرحان، ( المتعلمين بين واالجتماعية، النفسية، المعوقات إزالة خالله من والمساواة، ويتمكن

  
  

ته بل يجب تشجيع مشاركته بقوة، ويجب وإذا انفعل احد الطلبة أثناء المناقشة الصفية فال يجب إسكا

استخدام أسلوب الحوار وإستراتيجية االستقصاء، بحيث يسأل المعلم من له  نفس وجهة النظر و من 

يعارض و ما المنطق والجدوى من هذا الجدال؟ فيجب أن ال يتخلى المعلم عن مسؤوليته في 

 1999,( وجهات نظر اآلخرينمساعدة الطالب على اكتساب مهارات التحدث واإلصغاء وتقبل

Noddings(   

  
   

أتوقع "والمعلم الديمقراطي يستخدم كلمات بعينها تدل على الديمقراطية، فمثال استخدام المعلم لعبارة 

تعني أن دور " موضوع هام"بدال من " أي موضوع ترغبونه"أو عبارة " أريدكم"بدال من " منكم

يد من الديمقراطية، ولكن إذا حدث العكس فهذا يعني المعلم هنا توجيه التالميذ ودفعهم نحو مز

المزيد من السلطة والسيطرة والتوجيه لألدوار التي يقوم بها المعلم وفي الحالة األخرى يصبح 

الطالب أقل استقالال، وليعلم كل معلم أن غالبية الطالب في التعليم العام غير ناضجين ويكون 

و سيطرته وتوجيهاته، وأن أحد مطالب التالميذ الملحة هو بعضهم حساسا إزاء انتقادات المدرس أ

رغبتهم في النظر إليهم إيجابا، وتوجيههم بديمقراطية، لذا يثور التالميذ إذا ما تم إحباط هذه 

  ).1999علي،(الحاجات عندهم من غير حق 
  

لتي بعض المصطلحات  التي تنم عن االستبداد ويقابلها المصطلحات ا)  Yen,1995(وعرض ين 

  :تعبر عن الديمقراطية
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  )1.2(الجدول 

   بعض المصطلحات التي تنم عن االستبداد ويقابلها المصطلحات التي تعبر عن الديمقراطية
  

  الديمقراطية  االستبدادية

  قائد  رئيس

  صوت ودي  صوت حاد

  دعوة  أمر

  تأثير  سلطة

  تحفيز  ضغط

  الفوز بالتعاون  طلب التعاون

  األغلبية تقرر ما الذي يتعين عمله  لهأقول لكم ما عليكم عم

  طرح األفكار  فرض األفكار

  التوجيه  السيطرة

  تشجيع  نقد

  الشكر  إيجاد األخطاء

  المساعدة  العقاب

  أناقشك  أقول لك

  أنا اقترح ، وأساعدك على اتخاذ القرار  أنا أقرر، وأنت تطيع

  .نتقاسم المسؤولية  المسؤولية الوحيدة للمعلم

                                                                                                                   

أن المعلمين في الغالب يتسمون بسمة الدكتاتورية متمثلة في عدة مظاهر منها ) 1999(ويؤكد علي

  :ما يلي

دما طريقة اإللقاء في أغلب األحيان يظل المعلم طوال الحصة هو المتحدث دون غيره، مستخ -

من % 90والتي تنطوي على ديكتاتورية المعلم وسلبية التلميذ، بل يشغل حديث المعلم حوالي 

 .وقت الحصة

 .نتيجة لما سبق فالمعلم ال يعطي فرصة لتالميذه إلبداء آرائهم وال يسألهم عنها -

 ما يلقى من المعلم إما اإلهمال أو إذا حدث وأدلى أحد التالميذ برأيه أو بوجهة نظره فغالبا -

 .السخرية

 .يميز المعلم في كثير من األحيان بين تالميذه، ويجد من األسباب ما يبرر به ذلك -
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ال يسمح المعلم لتالميذه بنقد ما يرونه غير مناسب في صفوفهم أو مدارسهم، وجميع التالميذ  -

 .يعلمون ذلك جيدا

مسؤولية من خالل قيامهم بأعمال معينة ألنهم ما زالوا في ال يشجع المعلم تالميذه على تحمل ال -

 .نظره أطفال

تسود الصفوف األعمال الفردية، وطلبات المعلمين من التالميذ طلبات فردية ونادرا ما يسمح أو  -

 .يشجع المعلم األعمال التعاونية

هم أو مستوياتهم ال يهتم المعلم بما يبديه بعض تالميذه نحو زمالئهم من سخرية واستهزاء بآرائ -

 .االجتماعية

 .يخلط المعلم دائما بن حقوقه وواجباته، إذ يقصر في واجباته ويطلب ما هو فوق حقوقه -

يدير المعلمون صفوفهم بأسلوب التسلط والتخويف بدال من االحترام المتبادل فيما بينهم وبين  -

  . تالميذهم
  

ل عائقا أمام حركة اإلبداع، ونمو الشخصية أن العالقة التسلطية التقليدية تشك) 1993(ويؤكد وطفة 

أن ) 2007(المتوازنة التي أصبحت أحد متطلبات النهوض الحضاري الديمقراطي، وأكد التميمي

هناك عالقة تربط الدماغ بالعوامل الديمقراطية وغير الديمقراطية التي تؤثر فيه، مشيراً إلى أن 

  :الدماغ الخائف المهدد 

  . األذىينشغل بحماية نفسه ورد -

  .ينشغل باالنسحاب أو العدوان -

  .إن خاليا الدماغ الخائف ضعيفة -
  

  :وإن مسببات الخوف ترجع إلى العوامل التالية

 .الخوف من الفشل أو الرسوب -

 .الخوف من عدم إتقان المادة -

 .أنظمة اإلدارة الصفية والمدرسية -

 .المعلمون غير المؤهلين -
  

أنها تحمي الطالب من التهديد، تبعد :  بالسلوك الديمقراطي فمواصفات المدرسة المطلوبة فيما يتعلق

مصادره ، توفر األمن، وتضع له قواعد ديمقراطية، وتوفر له الحركة والراحة والعاطفة، مع التأكيد 
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على إطالق حرية الحركة لألطفال ألنها تنشط الدماغ وتساعده على التعلم، وتطلق كيمياويات سارة 

 وتقديم معطيات حسية متنوعة، وتقديم تعليم متمايز، وخيارات في األساليب، تزيل التوتر واإلحباط،

  ).2007التميمي،(واحترام التعددية، والتنوع الذكائي 
  

 يشجع الذي والمعلم أفراد الصف، جميع في الممثلة المواهب استغالل إلى يحتاج الديمقراطي والصف

 شخصيات في واضحة فكرة لنفسه أن يكون يستطيع الجماعي العمل في واالشتراك المساهمة على

 نتائج على االعتماد مجرد من أساس أفضل على يقيمهم أن بالتالي ويستطيع الصف،  تالميذ

 أساس هو التركيز على االنضباط الذاتي على  لجو الصف الديمقراطيوثمة جانب آخراالمتحانات، 

ويركز أيضا  ، على المكافآت الخارجية، أوالتعسفيةالتفاهم و التعاطف بدال من التركيز على السلطة 

حقوق  مهارات حل النزاعات، والمحافظة على على إكساب الطالب مهارات حل المشكلة، وإكسابهم

الطالب، واالهتمام بثقافة العناية داخل الصف، فالمعلم الديمقراطي يعامل الطالب بطريقة عادلة، 

  ).2006؛عبد النبي،Almog, 2007& Shechtman( ويلبي احتياجاتهم اإلدراكية والعاطفية
  

 المحاضرات ليست فإلقاء أساليبهم داخل الفصول، من خالل الديمقراطيالمعلمون السلوك ويشجع 

 على م الطلبة في المناقشات وتشجيعهإشراكينبغي إنما .  الطالبإلىدائما أفضل وسيلة للوصول 

 على المعلم أن  يجب ، تعليقاتأوله ئ اسةأي ليس لديه أو ال خجو الطالب كانفإذا ،لهئساالطرح 

ولكنها عنصر   على الطلبة والمعلمين، األمور أصعبوهذه واحدة من . يطرح أسئلة ويحفز النقاش

   هو بداية الحكمةفطرح األسئلة ،  الديمقراطيةو  من عناصر التعليمأساسي
(Matthew&Chester,1995) 

  

مي التفاعل االجتماعي داخل الصف، إذ يسعى جاهدا ومما ال شك فيه أن المعلم الديمقراطي ين

لمشاركة كل عضو في صفه في األنشطة الفصلية المتنوعة، مما يعني المساهمة النشطة، 

واالشتراك اإليجابي في عملية التعليم إيمانا منه بأن النظام الديمقراطي نفسه يكمن في المشاركة 

 نمو العالقات الطيبة بين تالميذه حيث المساواة الجماعية، كما أن ديمقراطية المعلم تشجع على

والعدل فيما بينهم، كما أنه يستخدم دوما الحوار والمناقشة كأفضل طريق للوصول إلى الحقيقة سواء 

تم هذا الحوار بينه وبين احد التالميذ، أو بين بعضهم البعض وكل ذلك ينمي التفاعل االجتماعي 

  ).1999 علي،(داخل الفصل 
  

 في الصفوف اليومية األنشطة في بإدراجها حية للطالب الديمقراطية لجعل أخرىريقة وثمة ط

التصويت ب لهم السماح ووإعطاء الطالب الفرصة للتحدث عن أمور تؤثر على الصف ،. الدراسية

  ، السماح لهم بالعمل في فرق ، والسماح لهم بتدريس غيرهم من الطالب،على قضايا معينة
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 تتطلب مهارات ةنشطألجميع هذه او. ومناقشات صفيةتقديم عروض ، و وتخصيص الموارد ،

 ويتم تعلم المهارات بصورة أفضل من خالل التجربة أكثر منها تعليميا   ، الديمقراطيةلحياة ل حيوية

(Matthew & Chester, 1995).  
  

  :طية ومنهابعض االقتراحات العملية للمعلمين بغرض تعميق مفهوم الديمقرا) 1987(وقدم حسنين
  

أن  يبتعد المعلمون عن اتجاههم التسلطي في التدريس، وأن يستخدموا في تدريسهم األساليب  -

األسلوب الكشفي، والتجريبي، واإلبتكاري، والتدريبات (المالئمة لتعميق مفهوم الديمقراطية منها 

على تحمل  الطلبة تدريب، فتلك األساليب لها أهميتها في )المحيطة، والتقارير العلمية

المسؤولية، والتعاون، واالبتكار، والتخطيط، والتفكير وغيرها من المهارات والقدرات 

 .الضرورية للسلوك الديمقراطي 

 
 تشجيع الطلبة على عمل جماعات علمية على أن يقوم التالميذ باختيار قادتهم في تلك  -

لقرار،  وتنمية مفهوم الحرية الجماعات بأنفسهم،  وهذا له أهمية في تعويد الطلبة على اتخاذ ا

 .السياسية والتعليمية معا

 
تشجيع الطلبة على اختيار أنشطة ومشروعات علمية مرتبطة بدراساتهم،  وقيامهم بها فرادى أو  -

جماعات  ذلك من شأنه تعميق  مفهوم الشخصية الفردية والجمعية  عالوة على تشجيع التالميذ 

 .على حرية التعبير وحرية االختيار 

 
إشراك المتعلم في العملية التعليمية بكل أركانها،  وذلك من خالل اختيار األنشطة التعليمية  -

المناسبة للدراسة، ووضع الخطة العملية لتنفيذ تلك األنشطة، وهذا ينمي قدرته على المشاركة 

 .قراطيةالفعالة، و يجعله يدرك انه قادر على التفكير والعمل واإلنتاج، وهي سمات أساسية للديم

 
تقبل المعلم لكل اآلراء التي يبديها التالميذ من دون تسفيه، وذلك ينمي لدى التالميذ القدرة على  -

 .المشاركة، والتفكير الناقد لكل المواقف التي يمارسها
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تشجيع الطلبة على مواجهة المشكالت الدراسية أو اليومية بطريقة علمية، وحثهم  على إيجاد  -

فيها بطريقة علمية من دون فرض حلول جاهزة عليهم،  وذلك له أهمية  حلول لها بالتفكير 

    . على تشجيع الطلبة على التفكير بطريقة علمية 

 

   Democratic Practices : الممارسات الديمقراطية 9.2
  

الممارسات الديمقراطية على أنها النشاطات واألساليب، والطرق التي ) Ali،2004(يعرف علي 

: أو المعلم وطالبه لخلق بيئة صفيه تتصف بسبع قيم مهمة وهي  لمعلم،يستخدمها ا

 Mutual( واالحترام المتبادل،)Equality(  والمساواة،)Justice( ، والعدالة)Freedom(الحرية

Respect (،وتحمل المسؤولية  )Taking responsibility(،واخذ القرار )Taking decisions( ،

  .)common interest( والمصلحة المشتركة
  

وبالنظر إلى صفوف العلوم في المدارس الفلسطينية بشكل عام، نالحظ بشكل واضح غياب 

  الممارسات الديمقراطية، ربما يعود هذا الغياب إلى  عدد الطالب الكبير داخل غرفة الصف، أو

  أو إلى برامج إلى العبء الدراسي الثقيل الذي يحمله المعلم ، أو إلى أساليب التدريس التقليدية،

 .إعداد المعلمين في كليات التربية  
  

 أن نمط التعليم االستبدادي هو الشائع أكثر من الديمقراطي مما )Harber,1994( فكما يشير هاربر

يحول دون تنفيذ الممارسات الديمقراطية داخل غرفة الصف،  فعدد الطالب الكبير داخل غرفة 

يجرب الممارسات الديمقراطية داخل غرفة الصف، فهناك الصف يجعل من الصعب على المعلم أن 

مشاركة  نشطة وحرية التعبير عن الرأي ولكن على نطاق ضيق ،  فهذا العدد الكبير يجعل من 

أن جو غرفة الصف غير مريح،   ) Knight ,2001(الصف مكاناً غير مريح وممل، وأشار نايت 

 :الذي يأخذ األشكال التالية " Unnecessary pain"فيجب حذف ما يسميه ألم غير ضروري 

، والضجر )Shaming( ، والفضح)Blaming (، وإلقاء اللوم)Humiliation(اإلذالل 

)Boredom(،وفرض الصمت  )Imposed silence( ،  والوحدة)loneliness.(  
  

 

، حصة في األسبوع) 27(والعبء الزائد على معلم العلوم هو تحد آخر، فعلى المعلم أن يأخذ 

باإلضافة إلى المهام اإلدارية مثل اإلشراف، وتصحيح دفاتر الطالب، باإلضافة إلى ذلك الراتب 

 .المنخفض الذي يتقاضونه
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والنظام التعليمي هو سبب آخر خَلفَ غياب الديمقراطية في صفوف العلوم، فهو نظام قائم وموجه 

  أن )Print, Orinstorm,&  Nelson, 2002(نحو االختبارات، لذلك من المستحيل كما أشار

تعطي الوقت لتبادل وجهات النظر والحوار، فمهارات الحديث واإلصغاء مهملة كليا، فالطالب ليس 

لديه فرصة  للنقاش أو التعبير عن ذاته، كما ان الحرية التي يمتلكها المعلم ضيقة النطاق لتجاوز 

وزارة فان المدير والمشرف يعتبران توجيهات وتعليمات الوزارة، وإذا تجاوز المعلم تعليمات ال

  .تصرفه غير قانوني
 

  

وغياب ثقافة الديمقراطية التربوية هي سبب آخر وراء غياب الممارسات الديمقراطية في صفوف 

العلوم، فالمعلمون بحاجة إلى مساندة مدير المدرسة لتطبيق الممارسات الديمقراطية داخل غرفة 

ديهم الوعي بهذه الممارسات وبالتالي لن يساندوا المعلم، الصف ، والمديرون والمشرفون ليس ل

  انه يجب خلق ثقافة ديمقراطية مدرسية ترحب بجميع التالميذ ، )Berman,2003(وأشار بيرمان 

وتساعدهم على التعلم والعمل معا، وتقنعهم بأن لديهم القدرة والمسؤولية لجعل العالم مكاناً أفضل، 

تعني )   Print, Orinstorm &Nelson,2002 (في المدرسة تبعا لوإيجاد ثقافة ديمقراطية  

تكافؤ العالقة  بين المعلم وطالبه، بحيث يحكمها االحترام المتبادل وتكون ملتزمة بتعزيز العمليات 

إلى أن ) ,Kahne & Westheimer 2003(الديمقراطية ، وأشار كل من كاهني و ويسثيمير

راطياً، والعمل الديمقراطي يتطلب أن تأخذ المدرسة الهدف التالي تحسين المجتمع يتطلب عمالً ديمق

 فالحاجة إلى   ".أن تعلم، وتعزز المشاركة، وتؤكد على المواطنة الديمقراطية : " بعين االعتبار

مدارس تتبنى،  وتطبق قيم الديمقراطية في الصفوف الدراسية من أجل إيجاد مواطني الغد 

Ali,2004) ;2000 McKenna, (    
 

 

 أنه ال يتم في مدارس هذه األيام تدريس الحقوق وال يتم ممارستها،  وحتى (Pearl, 1999)وأشار 

تصبح الحقوق حقيقة ال بد للمعلم من معرفتها بشكل نظري، وممارستها عبر السنين، فالمعلمون 

  . الذين ليس لديهم وعي كاف بهذه الحقوق، ولم يمارسوها فلن يحققوها باقتناع

  

ف إلى ما سبق ضعف العالقة بين المعلمين والطلبة في مراحل التعلم المختلفة، ونتيجة لذلك ويضا

  .أصبح االحترام حلماً، والحوار غير ممكن، والطابع المهيمن هو العنف
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   :الدراسات السابقة العربية واألجنبية: ثانياً
  

 والمتعلقة بالمعتقدات الدراسة ضوعبمو الصلة ذات السابقة والدراسات البحوث، على االطالع تم لقد

 تلك توصلت إليها التي النتائج أهم على التعرف أجل من التربوية، المؤسسات في وذلك الديمقراطية،

 تلك الدراسات تناول تم كما الدراسة، هذه أهداف تحقيق في منها ولالستفادة والبحوث، الدراسات،

  :هااالطالع عليها ومن للباحثة تسنى التي والبحوث

 حيث هدفت هذه الدراسة إلى تحديد كيفية بناء  صف ديمقراطي  )Kesici،(2008 دراسة كيسكي

من مجتمع الدراسة )  معلمة26معلماً و 24(من وجهة نظر المعلمين، طبقت الدراسة على عينة من 

حث المكون من جميع معلمي الصفوف السابع والثامن العاملين في المدارس التركية، واستخدم البا

القيم الديمقراطية، وواجبات : المقابالت القصيرة لجمع البيانات، وتم التركيز على المواضيع التالية

المعلم، ومظاهر السلوك النزيه، ونطاق الحرية الشخصية، وتكافؤ الفرص، وتوصلت هذه الدراسة 

ن خالل إظهار إلى أن المعلمين الذين لديهم القيم الديمقراطية سوف يبنون صفوفاً ديمقراطية م

  .سلوك عادل تجاه الطالب، وتوسيع نطاق الحرية الشخصية للطلبة، والمساواة بالفرص

  

التي هدفت إلى التحقق من الـصدق البنـائي لمقيـاس المعتقـدات             ) 2008(أما دراسة الموسوي    

والذي تـم تطبيقـه    ) 2002(  في Shechtman,2002) (الديمقراطية  للمعلم الناجح الذي أعدته 

طالبـة تـم اختيـارهم بـصورة     ) 123( طالباً و ) 29(منهم ) 152( ى عينة من البحرين بلغت   عل

عشوائية من بين طلبة البكالوريوس المنتظمين في كلية التربية في جامعة البحرين، وتوصل الباحث              

اة إلى أن الصيغة العربية لمقياس المعتقدات الديمقراطية تتسم بخصائص سيكوميترية جيدة تجعلها أد            

موثوقة،  يمكن استخدامها لقياس درجة الديمقراطية  في ممارسات المعلم الصفية، ومن ثم تعـرف                

آراؤه الخاصة بالتدريس والتعليم، ومساعدته في نسج عالقات  مبنية على أساس المساواة مع طلبته               

  .وتشجيعهم على التعلم

  

لمعتقدات الديمقراطية لدى  التي هدفت إلى الكشف عن ا )Kesici ،(2007 كيسكي  في دراسة

بحيث تكون مجتمع الدراسة من جميع المعلمين في  المعلمين  تبعا لمتغير الجنس ومركز الضبط،

معلما متطوعا في تركيا، واستخدم  ) 286( المدارس الثانوية التركية، وتكونت عينة الدراسة من

ز الضبط، وأظهرت النتائج تنوعاً األولى للمعتقدات الديمقراطية واألخرى لمرك: الباحث إستبانتين

في تلك المعتقدات ، و أن مستوى االلتزام بالمعتقدات الديمقراطية لدى المعلمات كان أعلى من 

المعلمين، وخصوصا من حيث المساواة والعدالة، وأوضحت الدراسة أيضا أن جنس المعلم له تأثير 
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 ناحية المساواة، وقليل جدا للحرية ومتوسطاً على معتقداتهم الديمقراطية وهذا التأثير كان قليالً من

للعدالة، وقليالً بشكل عام لكل األبعاد، وأظهرت الدراسة أن القيم الديمقراطية كانت أعلى عند 

 من المعلمين ذوي الضبط )Internal locus of control(المعلمين ذوي مركز الضبط الداخلي

الحرية، و كانت معتقدات المعلمين  من حيث ) External locus of control(الخارجي

الديمقراطية منخفضة بالنسبة للمساواة، ومتوسطة لالستقاللية ومنخفضة للعدالة ومتوسطة لكل 

  . األبعاد

  

التي هدفت الكشف عن )  (Almog & Shechtman, 2007 في دراسة الموج و شيكتمانو

، وأساليب التعامل ) Efficacy beliefs( والكفاءة )Democratic  belies(المعتقدات الديمقراطية 

وبحثت هذه الدراسة   لطلبة االحتياجات الخاصة(behavior problems )مع المشكالت السلوكية

 للطالب من أجل فهم تأثير الفروق الفردية في المشكالت السلوكيةفي كيفية تعامل المعلمين مع 

ه الدراسة في العالقة بين هذه استراتيجيات المعلمين في مواجهة مشاكل السلوك، وبحثت هذ

االستراتيجيات وبين معتقدات المعلمين الديمقراطية واعتقادهم بكفاءتهم، ويتكون مجتمع الدراسة من 

جميع المعلمين في إسرائيل ممن يدرسون الصفوف من األول إلى الثالث األساسي، وتكونت عينة 

 المشاهدات الصفية والمقابالت مع المعلمين ،  وتم جمع البيانات من خاللاًمعلًم ) 33( الدراسة من

واستبيان وظهر من خالل المقابالت التي أفاد المعلمون بها  أنهم يفضلون استخدام استراتيجيات 

مفيدة لحل المشكالت السلوكية، ومع ذلك كشفت المالحظة الصفية  أن المعلمين يستخدمون ردود 

د فجوة بين المعرفة لدى المعلمين وبين تطبيق هذه فعل أكثر قسوة ، وهذه النتائج أشارت إلى وجو

المعرفة، باإلضافة إلى ذلك تم إيجاد عالقة ايجابية بين معتقدات المعلمين الديمقراطية، وكفاءتهم من 

  .جهة واستخدام استراتيجيات مفيدة لحل المشكالت السلوكية المختلفة من جهة أخرى
  
  

 كسب في مقترح تعليمي برنامج فاعلية على التعرف إلى التي هدفت ) 2007(ودراسة الزيادات 

 األردن، في والمدنية الوطنية التربية مبحث في الديمقراطية للمفاهيم األساسي الصف العاشر طلبة

 والخاصة، العامة على األهداف اشتمل الذي التعليمي  البرنامج،أداتين من أدوات الدراسة وتكونت

 التعليمية، للمخرجات تقويم وأدوات تعليمية، وأنشطة ئلووسا تدريس، وطرائق واستراتيجيات

الديمقراطية،  للمفاهيم الطلبة اكتساب لقياس فقرة ) 40 ( من مكون تحصيلي الثانية اختبار واألداة

 اشتملت عشوائية عينة وطبقت وتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف العاشر في األردن،

 تطبيق تم حيث ،) 70وضابطة  ،73 تجريبية (مجموعتين إلى قسموا وطالبة طالباً ) 143( على

 التعليمي فاعلية البرنامج الدراسة نتائج وأظهرت دراسية، حصة ) 12 ( في التعليمي البرنامج

 تحصيل في داللة إحصائية ذات فروقٌ وجدت كما ،)االعتيادي (المطبق الرسمي بالبرنامج مقارنة
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 بين للتفاعل إحصائية تعزى داللة ذات فروق وجود وعدم ث،اإلنا ولصالح للجنس تعزى الطلبة

 .والجنس الطريقة

  

،  )(Valuesوالتي هدفت الكشف عن القيم  ) (Gursimsek, 2006أما دراسة جورسمسك 

، والمعتقدات )(System justification ، ونظام التبرير )Attitude(واالتجاهات اإلنسانية 

النظر إلى المستوى الديمقراطي للنظام التعليمي، والمعتقدات  ، و) (Control beliefs الضابطة

معلمة ) 155(معلماً و) 211( الشخصية حول النظام التعليمي في تركيا، وتكونت عينة الدراسة من

، وتم جمع المعلومات ) Izmir( مرشحين من المدارس عامة مختلفة للمرحلة األساسية في أزمير

مقياس لقياس : و بناء المقاييس التالية   ،Polarity scale ، (Schwartz value scale( باستخدام

 ، (Perceived democracy in education system scale) الديمقراطية في النظام التعليمي

 System( ومقياس نظام التبرير) Control beliefs scale(ومقياس معتقدات الضبط 

Justification scale (رتباطيه بين كل من  المعتقدات والقيم واالتجاهات في وتم تحديد  عالقة  ا

أبعاد مختلفة للنظام التعليمي ، وأكدت النتائج أهمية  فهم أيدلوجيات المعلمين الشخصية ذات الصلة 

  . بإرساء الديمقراطية داخل الصفوف

  
  

طريقة تدريس المجوعات   مقارنة التي هدفت إلى )   Taspinar, 2006(أما دراسة تاسبنار 

  والتعليم التعاوني ) Interactive small groups study method :ISGS (الصغيرة المتفاعلة 

(Cooperative learning)ة   مع طريقة التدريس باستخدام المجوعات  الصغيرة التقليدي TSGS 
 

 (TSGS: Traditional small group study method) بحيث  تدرس) (ISGS في مناهج 

في تركيا وأثر  ) Firat university (إعداد المعلمين في السنة الثانية في كلية التربية جامعة فرات 

هذه األساليب على السلوك الديمقراطي لدى الطالب وقدرتهم على التعبير عن أنفسهم، و تم تقسيم 

طبقت عليها طريقة  معلماً طالباً إلى مجموعتين إحداهما تجريبية) 60(راسة المكونة من عينة الد

والمجموعة الضابطة طبقت  ) 5-3(المجموعات الصغيرة المتفاعلة حيث تتكون كل مجموعة من 

عليها طريقة المجموعات الصغيرة العادية، وتم استخدام مقياس  القدرة للتعبير عن الذات و 

 نحو الديمقراطية داخل غرفة الصف، وتم تطبيقه قبل وبعد استخدام أساليب التدريس لكال معتقداتهم 

المجموعتين،  وأظهرت النتائج فرقاً كبيراً بين المجموعتين ، وأن طريقة التدريس بواسطة 

المجموعات الصغيرة المتفاعلة أكثر فاعلية بالنسبة لتحصيل وتطوير قدرة التعبير عن الذات وتنمية 

  .التجاهات الديمقراطيةا
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التي هدفت إلى التعرف على  درجة الممارسات الديمقراطية لدى أعضاء ) 2006(ودراسة العتيبي

هيئة التدريس والطلبة في جامعة الكويت، ويتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس 

نة الدراسة بالطريقة العشوائية والطلبة في جامعة الكويت، ولإلجابة عن أسئلة الدراسة تم اختيار عي

طالباً، ) 1410(معلما، في حين بلغ عدد الطلبة ) 112(الطبقية، التي بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس

ستبانتين لكل من أعضاء هيئة التدريس  والطلبة، وقد أظهرت الدراسة اولجمع البيانات تم استخدام 

ريس في مجال حرية الرأي والتعبير كانت أن درجة ممارسة الديمقراطية لدى أعضاء هيئة التد

أعلى من مجال العدل والمساواة، أما في مجال المشاركة واتخاذ القرارات فكانت متدنية، وأظهرت 

 عدم وجود فروق في درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس باختالف الجنس، وعدد سنوات اًأيض

لمساواة وكانت لصالح كلية الشريعة، وتوجد الخبرة، باستثناء حرية الرأي والتعبير ومجال العدل وا

فروق  ذات داللة إحصائية في كل من الجنسية والرتبة األكاديمية باستثناء مجاالت حرية الرأي 

 .والتعبير والمشاركة، واتخاذ القرارات والتدريس
  

التي هدفت إلى الكشف عن مستوى ممارسة األسرة ) 2006 (دراسة كل من المصري و أبو عجوةو

، وتكون مجتمع الدراسة من جميع األسر لفلسطينية لقيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان مع أبنائهاا

فقرة  )  64(ولتحقيق ذلك  قام الباحثان بتصميم استبانه  مكونة من الفلسطينية في فلسطين، 

   وكشفت نتائج الدراسة  عن وجود فروق ذات،أسرة فلسطينية) 200(وطبقاها على عينة  قوامها 

داللة إحصائية  في مستوى ممارسة األسرة الفلسطينية  لقيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان  مع أبنائها 

وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  في ) المستوى التعليمي لرب األسرة ، والسكن(تبعا لمتغير 

ما أن نتائج ك) ومستوى دخل األسرة، نوع عمل رب األسرة( مستوى هذه الممارسة  تبعا لمتغيري 

  .الدراسة كانت سلبية بشكل عام على صعيد ممارسة األسرة لهذه القيم مع أبنائها

  

لمعلمين ل مقياس القيم الديمقراطية  بناء  منهاالغرض التي كان  )(Selvi,2006 دراسة سيلفيو

وتحليل صدقه )  TTDVS : Teacher trainees' democratic values scale(المتدربين

الطالب المعلمين للمرحلة األساسية في تسعة  من )979(على  )(TTDVS تم تطبيق وقد وثباته،  

 )24( من  المقياس يتألفو. بتركيا) University of Anadolu (تخصصات مختلفة في جامعة 

 والحرية ، وقد أظهرت نتائج ،حقوق التعليم ، والتضامنمحاور وهي  تجميعها في ثالثة اً تمبند

يتمتع بصدق وثبات عاٍل ، وأن هذا المقياس يساعد على تطوير الوعي ) TTDVS(الدراسة أن 

الديمقراطي لدى المعلمين، فالمعلم الديمقراطي يؤكد على فهم الديمقراطية ، ولديه فهم واسع لقيم 

عن طريق خلق بيئة ، والمواطنة الديمقراطية  يشجع المشاركة النشطة والملتزمةالديمقراطية،

  .المدرسةديمقراطية في 
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 قبل نمن نوايا المعلميالتحقق  التي هدفت إلى ) (Pryor & Pryor ,2005 ودراسة بريور وبريور

 هذه النوايا، والمعتقدات على االتجاهات الديمقراطية في التدريس وتأثير اتلدمج الممارسالخدمة 

 Southwest Research (طالباً معلماً للمرحلة األساسية في جامعة ) 76(تكونت العينة من

university (    في أمريكا،  وتم استخدام االستبانة لجمع المعلومات ، ومن نتائج هذه الدراسة أن

لدى المعلمين نوايا قوية لتطبيق الممارسات الديمقراطية في التدريس، وكانت االتجاهات والمعتقدات 

ديمقراطية ترتبط بمدى معرفة هي التي تتحكم بهذه النوايا، وكذلك وجدت الدراسة أن الممارسات ال

إلى المزيد من االهتمام على إعادة هيكلية الدراسات  المعلم بكيفية تنفيذها، وأوصت هذه الدراسة 

) ب(المعرفة المدنية ) أ: (االجتماعية واالهتمام بجانبين من جوانب الممارسة الديمقراطية وهما

تخصيص ) أ ( على ما يليغي أن تشملاستراتيجيات محددة ينبيجب إضافة  ، والنهج التربويو

 والمبادئ الديمقراطية في المدرسة ، المفاهيم والطالب لمناقشة اآلثار المترتبة على لألساتذةوقت 

تقييم ) ج(الخبرة الميدانية ، و في التفكير والتحليل  الطالبالموارد الالزمة لتطوير مهارات) ب(

 داخل الصفوف، باإلضافة إلى التدريب لديمقراطية ااتفي تحليل وتنفيذ الممارسالطالب مهارات 

  .الميداني 
  

  

التي هدفت إلى الكشف عن واقع الممارسات الديمقراطية لرؤساء ) 2005(وفي دراسة البدور

األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الرسمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها،  

اء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الرسمية، وقد ويتكون مجتمع الدراسة من جميع رؤس

عضو هيئة تدريس، يمثلون مختلف أقسام الكليات العلمية ) 525(تكونت عينة الدراسة من 

واإلنسانية في الجامعة األردنية، وجامعة اليرموك وجامعة مؤتة، واستخدم الباحث استبانة لجمع 

العدل، والمسؤولية، : ئيسة في المجاالت الديمقراطية وهي المعلومات موزعة في أربعة مجاالت ر

نحو واقع  الممارسات  والسلطة، والخصوصية، وأظهرت النتائج أن آراء أعضاء هيئة التدريس،

الديمقراطية لرؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية الرسمية، كانت ذات درجة عالية في 

 درجة متوسطة في مجالي السلطة والخصوصية، وعدم وجود مجالي العدل والمسؤولية، وذات

العدل، : فروق ذات داللة إحصائية بين أعضاء هيئة التدريس الذكور واإلناث في مجاالت

والمسؤولية، والسلطة، والخصوصية وأيضا في ما يتعلق بالمجموع الكلي للمجاالت األربعة، 

امعة لصالح جامعة اليرموك، ووجود فروق ووجود فروق  بين المجموعات المتعلقة بمتغير الج

تعزى لمتغير الرتبة األكاديمية لصالح رتبة أستاذ مساعد، ووجود فروق  في واقع الممارسات 

الديمقراطية يعزى لمتغير الجامعة في مجالي العدل، والمسؤولية ولصالح جامعة اليرموك، وعدم 

 .تغير الكليةووجود فروق  في واقع الممارسات الديمقراطية تعزى لم



47 

  
  

 في اإلنسان وحقوق الديمقراطية المفاهيم عن الكشف إلى هدفت بدراسة ( 2004 ) األنصاري وقام

 اإلنسان حقوق استبانة من الدراسة أدوات وتكونت بها، الطلبة ووعي الكويت دولة في المدرسية الكتب

 في المقررة الكتب من كتاباً (63 ) تحليل على الدراسة عينة واشتملت المدرسية، الكتب تحليل ومعيار

 من تكونت فقد الدراسة عينة أما االجتماعية، الدراسات كتب من كتاباً( 15 ) بينها  من الثالث المراحل

 للمفاهيم جداً كبيرة وبصورة المقررة افتقار المناهج الدراسة نتائج وأظهرت وطالبة، طالباً( 788 ) 

 الديمقراطية بالمفاهيم الطلبة بوعي يتعلق فيما لمستوياتا مختلف في كبير وانخفاض الديمقراطية،

  .للجنس داللة تعزى ذات فروق وجود وعدم اإلنسان، وحقوق

  
  

 الدراسات معلمي ممارسة درجة عن الكشف إلى هدفت دراسة ( 2004 ) الحوري أجرى الصدد وبهذا

 مجتمع وتكون ، الكورة لواء يةترب مديرية في الديمقراطية للمبادئ الثانوية المرحلة في االجتماعية

 ومعلمة، معلماً  ( 59)  عددهم والبالغ الكورة، لواء في االجتماعية الدراسات معلمي جميع من الدراسة

 .مجاالت أربعة على موزعة فقرة ( 33 ) تضمنت مالحظة وبطاقة استبانة من الدراسة أداة وتكونت

 بدرجة كانت الديمقراطية للمبادئ االجتماعية الدراسات معلمي ممارسة أن الدراسة نتائج وأظهرت

نحو  الثانوية للمرحلة االجتماعية الدراسات معلمي اتجاهات أن إلى النتائج أشارت كما متوسطة،

 .مرتفعة وبدرجة إيجابية كانت الديمقراطية المبادئ
 

  اتباعهاكنإلى التعرف على الممارسات الديمقراطية التي يمالتي هدفت ) Ali,2004(ودراسة علي 

في مصر ومدى تأثيرها على اتجاهاتهم  نحو تعلم اللغة  صفوف اللغة االنجليزية في الجامعةفي 

طالباً في برنامج دبلوم ) 110(االنجليزية على مستوى الدراسات العليا ، وتكونت عينة الدراسة من 

الممارسات الديمقراطية،  المناهج وأساليب التدريس  ومدته سنة واحدة، وقام الباحث بإعداد قائمة ب

فقرة ليقيس أثر هذه الممارسات على اتجاهات الطالب نحو مساقات ) 12(ومقياس آخر مكون من

مين والطالب على مدار اللغة االنجليزية، وتم تطبيق قائمة الممارسات الديمقراطية من قبل المعل

وأظهرت النتائج أنه كان لدى الطلبة حرية التعبير عن الرأي وطرح األسئلة ) 2004-2003(العام 

، وتم تخصيص وقت من الحصة للتعبير عن الرأي، ومشاركة الطالب النشطة في وضع قوانين 

 والنقاش الصفي الصف منذ بداية الفصل، و العمل في مجموعات بحيث تشارك في اتخاذ القرارات

و النشاطات، وتم إظهار االحترام لرأي جميع الطالب في هذا الصف، وتم تطوير النقاش بين 

 بين الذكور واإلناث، فكان هناك انسجام ةالمعلمين والطالب،  وتطبيق العدالة، واإلنصاف، والمساوا

ة االنجليزية ذو داخل الصف، وأظهرت النتائج أن الطالب استفادوا بشكل كبير من مساق اللغ

  .الممارسات الديمقراطية وأظهروا اتجاهات إيجابية نحو تعلم اللغة االنجليزية
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مبادئ الديمقراطية التربوية وتطبيقها في هدفت إلى التعرف على  ) ( 2004وفي دراسة الهيجاء

، ويتألف مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات المدارس الحكومية في مديريات المدارس

 وقد توصل الباحث ،)99(لتربية والتعليم في محافظة اربد، وتم اختيار عينة عشوائية وبلغ حجمها ا

أن المتوسط الحسابي  لجميع فقرات الدراسة التي قام بها الباحث حول تطبيق مديري المدارس  إلى 

مبدأ إن ، وأي بتقدير جيد جدا% ) 83(الحكومية في محافظة اربد من وجهة نظر المعلمين هي 

 مبدأ ، وانالعدل والمساواة كان من أكثر المبادئ اإلدارية ممارسة حسب وجهات نظر المعلمين 

أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي  للبيانات  ، وقل هذه المبادئ ممارسة أكان )  العمل بروح الفريق(

علمين نحو  بين وجهات نظر الم)α ≥ 0.05  (على مستوىإحصائية انه ال توجد فروق ذات داللة 

المبادئ الديمقراطية السائدة لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة اربد تعزى إلى المؤهل 

  .الخبرة والجنس، والعلمي
  

سلطت هذه " التعليم في ظل ديمقراطية مضطربة  " بعنوان ), 2004Court(في دراسة كورت و

خالل إجراء مقابالت متعمقة مع  ستة  على المعتقدات الديمقراطية اإلسرائيلية من الدراسة الضوء

مجتمع الدراسة  ، من) من الدروز واثنين من البدو اثنين( منهم يهود وأربعة عرب  اثنين:معلمين

وأظهرت  ،وقامت بمناقشتهم في مفهومهم للديمقراطيةالمكون من جميع المعلمين في إسرائيل ، 

ات وزيادة الثقة والتفاهم، والتركيز على أهمية دور التربية في سد الثغرات  بين مختلف المجموع

 من التفاعل اً واقترحت مزيد،أفكار جون ديوي في التربية والديمقراطية واستخدامها كإطار للتحليل

 .جل بناء الثقة للنهوض بالديمقراطيةأبين األفراد  من 
 

طية للتعليم التي هدفت إلى التعرف على مستوى الممارسات الديمقرا) 2003(وفي دراسة الحجار 

) الجنس والمستوى والكلية(من وجهة نظر الطلبة بجامعة األقصى بغزة وعالقته ببعض المتغيرات 

ومن ثم التوصل إلى توصيات مقترحة لمواجهة الثغرات في هذه الممارسات والحد من انتشارها،  

بانة التي تم التأكد ومن اجل ذلك استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي باالعتماد على أداة االست

طالبا وطالبة من ) 520(من صدقها وثباتها قبل تطبيقها على عينة عشوائية طبقية من الطلبة قدرها 

غزة،  وبينت نتائج الدراسة أن مستوى –مجتمع الدراسة المكون من جميع طلبة جامعة األقصى 

ل مجال على حدة،  وكذلك ممارسة ديمقراطية التعليم في الجامعة يعتبر متوسطا بشكل عام وفي ك

 في تقدير الطلبة لمستوى الممارسات )α ≥0.05 (وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى

الديمقراطية بشكل عام  يعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور، وعدم وجود هذه الفروق طبقا لمتغير 

  . الكلية والمستوى الدراسي
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ف على مدى ممارسة أعضاء هيئة التدريس بكلية التي هدفت إلى التعر) 2003(ريمي يفي دراسة ال

جامعة صنعاء -التربية لبعض القيم الديمقراطية، حيث أجريت هذه الدراسة على طلبة كلية التربية

وجميع أعضاء هيئة التدريس الذين يمارسون عملهم فيها، وتم اختيار عينة عشوائية طبقية من 

اعتماد مجتمع أعضاء هيئة التدريس ككل نظراً طالبا وطالبة، في حين تم ) 522(الطلبة بلغت 

لصغر حجمه، ولإلجابة على أسئلة الدراسة قام الباحث ببناء استبانه وتأكد من صدقها وثباتها، و 

أظهرت النتائج أن الممارسة أخذت الطابع اإليجابي في قيمتي المساواة والعالقات اإلنسانية، بينما 

كة والحرية، ذلك من وجهة نظر الطلبة، وإيجابية الممارسة أخذت الطابع السلبي في قيمة المشار

للقيم الديمقراطية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، ولكافة القيم بدرجة عالية، وأظهرت 

الدراسة أن قيمتي العالقات اإلنسانية والمشاركة تمارسان مع الطالب بدرجة أكبر من ممارستها مع 

نظر  لمساواة والحرية بدرجة واحدة مع الطالب والطالبات من وجهةالطالبات، بينما تمارس قيمتا ا

الطلبة، وأكدت الدراسة على أنه ال يوجد أي تأثير لمتغير الجنس، فقيم الديمقراطية تمارس بدرجة 

متساوية ومتوازية من قبل أعضاء هيئة التدريس من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، وال يوجد 

 على استجابات الطلبة، واستجابات أعضاء هيئة التدريس، وأكدت لمتغير التخصص أي تأثير

الدراسة أن ممارسة القيم الديمقراطية تتم بصورة متجانسة من قبل أعضاء هيئة التدريس بمختلف 

  .جنسياتهم
  

  

التي هدفت إلى  الكشف عن الفعاليات الديمقراطية ومظاهرها في ) 2003(وفي دراسة الطنبور

رزيت من وجهة نظر الطلبة ومدى تأثرها بالتغيرات الديمغرافية، وتكون مجتمع جامعتي النجاح وبي

الدراسة من طلبة جامعتي النجاح وبيرزيت، اختار الباحث عينة طبقية عشوائية من الطلبة بلغ 

طالبا وطالبة من جامعتي النجاح وبيرزيت، وقام ببناء استبانة ) 773(استجاب منها ) 900(حجمها 

ت، وأظهرت الدراسة انه توجد فروق ذات داللة إحصائية  في درجة الفعاليات لجمع البيانا

الديمقراطية ومظاهرها في جامعتي النجاح وبيرزيت من وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير الجامعة 

لصالح جامعة النجاح، ولمتغير المؤهل العلمي لألب لصالح الجامعي، وال توجد فروق تعزى 

  . ومتغير المؤهل العلمي لألملمتغير السنة الدراسية
 

في  الديمقراطية والقيم المبادئ عن الكشف إلى الدراسة  التي هدفت ) 2003 ( الرشدان ودراسة

 تحليل مضمون خالل من النوعي البحث منهجية الباحث استخدم وقد األردن، في والتعليم التربية فلسفة

 استخدم كما الديمقراطية، والقيم المبادئ كشف عنلل األردني الوطني والميثاق والتعليم التربية قانون

 ومديرياتها، والتعليم التربية وزارة في من المديرين لمجموعة الشخصية المقابالت طريقة الباحث

 نتائج أظهرت وقد . التربوية العملية واقع على المبادئ الديمقراطية انعكاس درجة على التعرف بهدف
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 والقيم المبادئ مجاالت من العديد تضمنا الوطني عليم والميثاقوالت التربية قانون أن الدراسة

 على المبادئ تلك انعكاس درجة وأن الجوانب، بعض في التأكيد عليها درجة اختالف مع الديمقراطية،

 المجتمع أفراد وعي حسب الديمقراطية، لمبادئ المختلفة المجاالت بين تباينت العملية التربوية واقع

 تأكيدها في الوطني والميثاق التربية فلسفة تشابه الدراسة نتائج أظهرت كما ، لمبادئا التربوي لتلك

على  تأكيدها من أكثر والتشاور السلطة في والمشاركة والحرية، اإلنسان، وحقوق الكرامة على مبادئ

 العلمية مالقي على التأكيد جاء اإلنساني، كما والتعاون والتسامح والتضامن والمساواة العدالة مبادئ

 والبيئية واإلنسانية والشخصية القيم الخلقية من أكبر بصورة واضحاً واالقتصادية والمعرفية

 ضوء في الوطني والميثاق التربية والتعليم فلسفة تطوير بضرورة الباحث وأوصى والصحية،

 والقيم المبادئ تطبيق بأهمية واإليمان وترسيخ الوعي واالجتماعية، واالقتصادية السياسية المتغيرات

  .التربوية المجاالت جميع في الديمقراطية
 

التي هدفت إلى  التحقق من صدق مقياس المعتقدات ) Shechtman,2002(و دراسة شيكتمان 

، وتكونت عينة الدراسة ) DTBS: Democratic teacher beliefs scale(الديمقراطية للمعلم 

فقرة تم  ) 34( إسرائيل، وتكون المقياس من معلما ومرشدا من مدارس متنوعة في ) 455(من 

الصدق ، والحرية، والعدالة، والمساواة، ومن أهم نتائج هذه الدراسة : جمعها في ثالثة محاور وهي

أن المعلمين الديمقراطيين يستخدمون استراتيجيات مساعدة أكثر من المعلمين األقل ديمقراطية، وأنه 

ن أفضل، وأن معتقدات المعلمين تؤثر بشكل كبير في األحداث كلما كان المعلم ديمقراطيا كلما كا

التي تدور داخل غرفة الصف، وأن المعلمين الذين تخصصهم تربية خاصة والمرشدين لديهم 

معتقدات ديمقراطية أكثر من  المعلمين العاديين، وأن المعلمين الدروز لديهم معتقدات ديمقراطية 

طية ، وأن المشاركين اتفقوا على محور العدالة أكثر من محور قليلة تعزى لقلة الثقافة الديمقرا

المساواة والحرية، وأوجدت الدراسة عالقة إيجابية بين المعتقدات الديمقراطية والتعليم الفعال ، 

  .وأظهرت الدراسة أن المقياس صادق ويقيس بشكل دقيق المعتقدات الديمقراطية لدى المعلمين
  

  

 األفكارالمعتقدات و  فحص  إلى( Cooks & Epstein , 2000) ين كوكس و ابست دراسة وهدفت

اإلفريقيين األمريكيين في  طلبة المن عينة لدى بالمواطنة المرتبطة الديمقراطية بالمفاهيم المتعلقة

 مقابالت إجراء تم حيث ، المدن داخل يقطنون ممن طالباً ( 14 ) عددهم والبالغ المرحلة المتوسطة 

 في المؤثرة العوامل وأهم الديمقراطية، العملية في المشاركة في الرغبة مدى لمعرفة نةالعي أفراد مع

 في المشاركة في الرغبة من منخفضاً مستوى أبدوا الطلبة أن النتائج أظهرت وقد المشاركة، تلك

 ليةالعم في بفعالية مشاركتهم بإمكانية اعتقادهم عن الدراسة أفراد أعرب كما الديمقراطية العملية

 الديمقراطية بالعملية تتعلق مواضيع تضمين وأن الفرصة، لهم سنحت ما إذا مجتمعاتهم في الديمقراطية
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 مستوى من يزيد مما الطلبة لدى الديمقراطية بالمفاهيم الوعي مستوى من ترفع الدراسية المناهج في

 .مجتمعاتهم في الديمقراطية العملية في مشاركتهم
  

 نحو الثانوية المرحلة معلمي تصورات عن الكشف إلى التي هدفت) 2000 ( الحيشان أما دراسة

 هذه على تؤثر التي العوامل وعن المفرق، محافظة في الثانوية المدارس في الديمقراطية مبادئ تطبيق

 وقد إناث ، ) 105(ذكوراً و) 94(معلما ومعلمة منهم ) 199(التصورات، حيث بلغت عينة الدراسة 

 البحث منهجية وفق المستخدمة، اإلحصائية بالطرق وتحليلها البيانات لجمع بانهاست الباحث طور

 العدالة المعلمين هي لدى وضوحاً الديمقراطية مبادئ أن أكثر الدراسة هذه نتائج أظهرت وقد الكمي،

 في الديمقراطية مبادئ تطبيق نحو المعلمين تصورات تأثر وعدم, المشاركة وأقلها والمساواة،

 في الديمقراطية مبادئ تطبيق نحو المعلمين تصورات تأثر للجنس، وعدم تبعاً الثانوية سالمدار

 لصالح العلمي المؤهل باختالف المعلمين تصورات الخبرة، واختالف لسنوات تبعاً الثانوية المدارس

  .األعلى العلمي المؤهل
  

 نحو اليرموك جامعة طلبة تصورات على إلى التعرف هدفت التي ) 2000 ( السوالمة دراسة و

 باختالف تختلف التي الطلبة تصورات فيها، وبيان هيئة التدريس ألعضاء الديمقراطية الممارسات

 طالبا من جامعة اليرموك ) 745(والكلية ، وتكونت عينة الدراسة من الدراسي والمستوى الجنس

 طلبة جامعة وراتتص حسب ممارسة الديمقراطية المجاالت أكثر أن إلى الباحثة توصلت وقد.

 تصورات بين داللة إحصائية ذات فروق توجد ال وأنه ، الطلبة بين والمساواة العدل مجال هو اليرموك

 إال الجنس إلى تعزى جامعة اليرموك في التدريس هيئة ألعضاء الديمقراطية للممارسات العينة أفراد

 داللة ذات فروقاً هناك أن لدراسةا نتائج أظهرت اإلناث،  كما ولصالح والمساواة العدل مجال في

 جامعة في التدريس هيئة ألعضاء الديمقراطية للممارسات أفراد العينة تصورات بين إحصائية

 األربعة، المجاالت في األولى السنة طالب ولصالح الدراسي متغير المستوى إلى تعزى اليرموك

 تصورات بين إحصائية داللة ذات وقاًفر هناك وأن الدراسية، المادة في مجال الثالثة السنة وطالب

 متغير إلى اليرموك تعزى جامعة في التدريس هيئة ألعضاء الديمقراطية العينة للممارسات أفراد

ومجال  والمساواة العدل مجال في الشريعة وكلية ، األربعة المجاالت في التربية كلية الكلية، ولصالح

 .التدريس أسلوب مجال في الرياضية التربية وكلية ، الدراسية المادة
 

 جامعة في الديمقراطية الممارسات درجة عن إلى الكشف هدفت التي ) 2000 (العاني ودراسة

 من التحقق بعد للبحث رئيسة كأداة االستبانة اعتماد وتم التربية، كلية طلبة نظر وجهة من اليرموك

 وأظهرت وطالبة، طالًبا ) 480 ( من الدراسة عينة وبلغت فقرة، ) 88 (من مكونة وثباتها صدقها،

 كما ،" متوسط " تقدير ضمن حسابية متوسطات على حصلت الدراسة مجاالت جميع أن الدراسة نتائج
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 مجال في الطلبة استجابات بين إحصائية داللة ذات فروقًا هناك أن ) ت ( اختبار نتائج أظهرت

 إحصائية، داللة ذات فروقًا هناك أن تباينال تحليل نتائج وأظهرت اإلناث، ولصالح الطالبية، المشاركة

 اإلرشاد قسم طلبة ولصالح األكاديمية، العدالة مجال في التخصصي القسم لمتغير الطلبة استجابات بين

  .النفس وعلم
  

 بعض القيم الديمقراطية المتضمنة في التي هدفت إلى التعرف على ) 1999(وفي دراسة نذر 

 يناستخدمت الباحثة استبانت و)اسة ميدانية على األسر الكويتية در(أساليب التنشئة االجتماعية 

 سكان  وتكون مجتمع الدراسة من  جميع األسر الكويتية ،األولى لآلباء واألمهات والثانية لألبناء

 طالب وطالبة  وعينة )500 (وطبقت الدراسة على عينة مكونة منالعاصمة وسكان الجهراء، 

من األمهات تم اختيار العينة بصورة )  500(من اآلباء و)  500 (أولياء األمور تكونت من

  :عشوائية وتوصلت الباحثة إلى ما يلي 

  . األمهات أكثر مرونة وديمقراطية من اآلباء في أساليب التنشئة االجتماعيةأن -

 حول التنشئة آراؤهماتفقوا وتطابقت ) العاصمة والجهراء(األمهات واآلباء داخل المحافظات  -

  .اعية مع أبنائهماالجتم

  ).الجهراء(األمهات من سكان العاصمة أكثر ديمقراطية من سكان المحافظات -

  ).الجهراء( ديمقراطية من آباء سكان المحافظات أكثراآلباء من سكان العاصمة  -

 على الترتيب من األعلى الموافقة هي قدر من أكبرقيم التنشئة االجتماعية التي نالت محاورها  -

  .قيم المساواةو ،قيم التسامحو ،قيم حرية الرأيو ،لحقوق والواجبات قيم ا:فاألقل

  : أهم نتائج األبناء كانت كالتالي

 . تميزهم عن اإلناثوحقوقهم التي تمسكا بأدوارهمالذكور أكثر  -

 .اإلناث أكثر حساسية وإدراكا في تعاملهم مع أفراد األسرة من خالل التنشئة االجتماعية  -

 في كل من المحافظتين فيما يدركونه من أساليب التنشئة بين الذكوربق تطامهناك اتفاق شبه  -

 .باألسرةاالجتماعية 

أكثر إقرارا بالواقع واألساليب التي تمارسها األسرة معهم  ) الجهراء( اإلناث في محافظة  -

 .أكثر من اإلناث المقيمات في العاصمةو

 .اآلخرين  حل مشكالتهم معالعنف في الستخدام الًالذكور أكثر مي -

 على الترتيب من األعلى الموافقة هي قدر من محاورها اكبرقيم التنشئة االجتماعية التي نالت  -

 .قيمة حرية الرأي،  قيم المساواة، قيم التسامح،قيم الحقوق والواجبات: فاألقل
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عل هدفت إلى الكشف عن السلوك الديمقراطي للمعلم وأثره في تنمية التفا) 1999(وفي دراسة علي 

االجتماعي داخل الفصل واتجاهات الطالب نحو الديمقراطية ، وتم اختيار عينة الدراسة من أحد 

صفوف مدرسة السادات الثانوية للبنات بمدينة الزقازيق بمصر، وقد تم اختيار العينة بطريقة 

ه التالميذ، طالبة، استخدم الباحث مقياس السلوك القيادي للمعلم  كما يرا ) 32(عشوائية وبلغ عددها 

وقائمة السلوك الديمقراطي وهي من إعداد الباحث بعد اطالعه على األدب التربوي، واعد استطالع 

الحرية، المساواة، التعاون، تحمل المسؤولية، : للرأي يتضمن األبعاد الخمسة للديمقراطية وهي

يمقراطية قام الباحث ومقياس لقياس التفاعل االجتماعي، ومقياس اتجاه التالميذ نحو الد. والنقد

ببنائه، ومن أهم نتائج الدراسة أن استخدام المعلم للسلوك الديمقراطي داخل حجرة الدراسة أدى إلى 

تنمية التفاعل االجتماعي سواء بين الطالبات أو بينهن وبين المعلمة، وأن استخدام المعلم للسلوك 

  .طالب نحو الديمقراطيةالديمقراطي داخل حجرة الدراسة أدى إلى تنمية اتجاهات ال
  

التي هدفت إلى تحديد الخصائص والسمات التي تميز ) Obenchain,1997(ودراسة اوبنكين 

وتم  الصفوف الدراسية الديمقراطية والتي تحفز بالتالي طالبها ليكونوا مواطنين أكثر مشاركة،

يا وأخرى في الغرب  في جنوب كاليفورناختيار صفين من مدرستين ابتدائيتين في أمريكا إحداهما

األوسط، وهذان الصفان متنوعان جغرافياً وعرقياً، وكان الصفان يتمتعان بالصفات الديمقراطية، 

وكان المدرسون في هذين الصفين أكثر التزاماً بالتعليم الوطني، وأسفرت الدراسة عن أن الصفوف 

ب والمسئولية المشتركة وصنع توفير اختيارات للطال: الديمقراطية يتوفر فيها  خصائص معينة، مثل

القرار المشترك والفرص المدروسة للمشاركة المدنية، وفيها يبدأ الطالب بقبول مزيداً من المسؤولية 

تجاه المجتمع المحلي، وعندما تجعل المدرسة المشاركة المدنية للطالب في المقام األول فإن صفوف 

ارها، مما يؤدي في النهاية إلى المشاركة هذه المدرسة تشمل عناصر ديمقراطية، وتسعى الستمر

  .المدنية للطالب بصورة ناجحة
  

 نظري كبحث األمريكية المتحدة الواليات التي أجريت في (Gillaspie, 1996) سبي جيال أما دراسة

 غرفة داخل يجري عما الكشف إلى فهدفت ،)ألباما(في  المعلمين اتحاد لجمعية عمل ورشة في قدم

 أجل من للمعلمين مثالية فرصة تمثل الصفية الغرف أن دراسته خالل من ر الباحثاعتب إذ ، الصف

 بصنع المشاركة يتطلب الديمقراطي الصف وأن بالديمقراطية، تحيط التي األفكار على كل المحافظة

 والتمتع المجموعة، لمصلحة الصفية الغرفة داخل متعلم فرد كل وخضوع مشترك القرارات لكل

 الصفوف واعتبار الديمقراطية، القيم وتمثل واحترامها، اآلخرين آراء على تاحبمهارات االنف

  .كمجتمعات ديمقراطية
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األمريكية  فلوريدا والية في  على ثالثة مدارسأجريت  التيDaniel, 1996) (دانيل  دراسة وفي

  الثقافات المتعدد للتعلم عملي دليل : الديمقراطية وعنوانها اختيار

( Choosing Democracy: A Practical Guide to Multicultural Education)واقترح  

 جميع من الطلبة لجميع متساوياً تعليماً يضمن ديمقراطية قيم المبني على العام التعليم أن دراسته في

 والطبقية السياسي واالتجاه بالعرق المتعلقة القضايا أن كيف والثقافات، ويوضح والفئات المجتمعات

 الصفية األنشطة دور إلى وأشار كاليفورنيا، في التعليم جهود تطوير على أثرت عيةاالجتما

  .والطلبة المعلمين بين المشترك والتفاهم الديمقراطية إكساب المفاهيم في التعليم واستراتيجيات
  

 أو إستراتيجية سميت ) (Exampleوكان الهدف منها تقديم مثاال) Teets,1995(دراسة تيتس 

(Foxfire approach)  للمدارس اإلعدادية والثانوية في أمريكا يتم من خالله إعداد الطالب

اإلستراتيجية أو المثال الذي قدمته الدراسة يقوم على األسس . ليعيشوا الديمقراطية ويعتنقوها 

  :التالية

 .مراعاة اهتمامات ورغبات الطالب في األعمال التي يبادرون إليها -

 .ذ في عملية التخطيطاالشتراك النشط للتالمي -

 .تقييم جميع األنشطة التعليمية -

 .التدريس لألقران والتعاون فيما بينهم -

 .مساعدة المدرسين للتالميذ كمسهلين للتعليم -

 .االهتمام بالخبرات الجمالية -

 .التكامل األكاديمي -

 .العالقات االنضباطية المتبادلة -

ة، وعلى خمس مدارس مرة واحدة،  ولقد تم تطبيق المثال على  خمس مدارس  بصورة تدريجي

 :ومن النتائج التي أسفرت عنها الدراسة

أصبح المدرسون أكثر اهتماما بالتدريس وبالحياة بصفة عامة، كما أنهم أصبحوا : بالنسبة للمدرسين

 .أكثر اندماجا في الممارسات اليومية للحياة داخل الصف

نشطة في المواقف الصفية تم إعدادهم للحياة أما بالنسبة للطالب اتضح انه من خالل مشاركتهم ال

 .الفعالة في المجتمع الديمقراطي
 

 

التي هدفت إلى وضع برنامج لخلق بيئة ديمقراطية )  Bien& Stern, 1994(دراسة بين وستيرن 

 Washington episcopal(بالمدرسة والصف، وتقدم الدراسة محاولة مدرسة إعدادية بأمريكا
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school( ة أكثر ديمقراطية تقوم على التعاون والثقة واالعتماد على النفس والحكم الذاتي  لتوفير بيئ

  : فيما يلي واالهتمام بالمجتمع ، ولقد حددت الدراسة أسس البرنامج

 .إلغاء التحكم الصارم في التالميذ -

 . بالمدرسة بشكل بسيط حتى يفهمه الطالب( Honor code)إعادة كتابة دستور الشرف  -

 .  الذي أصبح قواما للمدرسة( Honor code) ميذ على دستور الشرفتوقيع التال -

 .كل صف يقوم بكتابة قانونه الخاص في األسبوع األول من الدراسة -

 .يتبع كتابة القانون مناقشة مطولة ثم تصويت من أعضاء الصف ومعهم المدرس -

 .إدارة اجتماعات الفصل بشكل ديمقراطي -
  

بوجه  التعليم ديمقراطية مفهوم معرفة إلى التي هدفت)  1994 ( الداود أجراها أخرى دراسة وفي

نظر  وجهة من األردن في الحكومية المجتمع كليات في التعليم؛ ديمقراطية ممارسة واقع ومعرفة عام،

 موزعين وطالبة طالًبا ) 495 ( من الدراسة عينة وتكونت كأداة،  االستبانة اعتماد تم وقد الطلبة،

 نتائج أظهرت وقد طبقية،  عشوائية عينة بشكل األردن في المجتمع كليات من كلية  )12( على

 متوسطة درجة بلغت األردن في الحكومية المجتمع كليات في التعليم ديمقراطية أن ممارسة الدراسة؛

 أو التخصص، للجنس، أو تعزى إحصائية داللة ذات فروقًا النتائج تظهر ولم النسبية، حيث أهميتها من

 داللة ذات فروقًا هنالك أن الدراسة؛ أظهرت عام، بينما بوجه الدراسة صعيد على بينهما علالتفا

 بالكليات، االلتحاق في التعليمية الفرص تكافؤ مجال ففي الدراسة الفرعية، مجاالت بعض في إحصائية

 وفي الذكور، ولصالح األكاديمي، التخصص لصالح إحصائية ذات داللة فروق وجود النتائج أظهرت

 لصالح إحصائية داللة ذات فروق وجود النتائج أظهرت والحرية األكاديمية، التعليم تنويع مجال

 تظهر فلم للطلبة، اإلدارية المعاملة مجال في للجنس، أما تعزى تُظهر فروقًا ولم المهني، التخصص

 الدراسة؛ ائجنت أظهرت المرافقة النشاطات مجال التخصص، وفي أو للجنس تعزى فروق أي النتائج

 والخدمات التسهيالت، مجال في أما أيًضا، ولصالح الذكور للجنس تعزى إحصائية داللة ذات فروقًا

  .اإلناث ولصالح للجنس تعزى إحصائية داللة فروقًا ذات هناك أن الدراسة نتائج أظهرت فقد .العامة

  

 ومدى للطلبة، شخصيةالحرية ال مفهوم على التعرف إلى التي هدفت )1992 ( الصاوي ودراسة

 من الدراسة عينة  وتألفت.األكاديمي الحر الجو ةتهيئ في المؤثرة العوامل على والتعرف بها، شعورهم

 و قطرياً دارساً )  112(منهم  طالبات)  110 ( و طالباً ) 50 ( في جامعة قطر، منهم دارساً ) 160 (

 نظر وجهة من نسبي مفهوم الشخصية يةالحر أن نتائج الدراسة وأظهرت أخرى جنسيات من ) 48 (

 الشعور واهتماماتهم، وأن الطلبة لميول يرجع مع اإلمكانات والتعامل األنشطة ممارسة وأن الطلبة،
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 غير لدى الطلبة كان وكذلك الطالبات من أعلى كان الطلبة لدى وممارستها الشخصية بالحرية

  .القطريين الطلبة من أعلى القطريين

  
  

سد  وادي مدرسة في الديمقراطية الحرية  كان الهدف منها التعرف على ( Lisa, 1992) ليزا وقامت

 المدارس في الطلبة سلوك وسياسة المدرسة إدارة وتناولت ،) Subury Valley School (سبري 

 وكانت لهم، الموكولة المسؤوليات خالل من الجماعة بروح جميعاً والطاقم الطلبة يتسم وكيف الخاصة،

 الخاصة المدارس من وطالبة طالباً) (2300 من الدراسة مجتمع وتكون االستبيان، هي الدراسة أداة

 بروح العمل يمارسون جميعاً الطلبة أن إلى الدراسة نتائج وتوصلت ) ماساشوستس ( والية في

  .إليهم الموكلة المسؤوليات خالل من الجماعة
 

 على العالقة بين معتقدات المعلم التسلطية التي هدفت إلى التعرف) Ayres,1983( ودراسة آيرس

 Tennessee(من خريجي كلية التربية جامعة ) 142( وفاعليته داخل حجرة الدراسة وتم اختيار

technological university( ، ولقياس تلك العالقة تم استخدام مالحظة المسؤولين  في أمريكا 

 ، ومن النتائج التي أسفرت )California F-scale score) ( ف(والطالب ومقياس كاليفورنيا 

عنها الدراسة انه كلما قلت تسلطية المعلم في المرحلة االبتدائية كلما زادت فاعليته وإنتاجيته داخل 

  .الصف 
  

  

كان الهدف منها معرف العالقة بين نمط السلوك القيادي للمعلم ونمط ) 1983( دراسة الشربيني 

النمط الديمقراطي، والنمط : ارت الباحثة أنماطا ثالثة للقيادة  وهيالسلوك االجتماعي للطالب، واخت

الدكتاتوري والنمط الفوضوي، وتم اختيار عينة الدراسة من طلبة الصف الرابع األساسي من  

مصر  ومن األدوات التي تم استخدامها مقياس السلوك القيادي للمعلم ، وقائمة السلوك االجتماعي 

لنتائج التي أسفرت عنها الدراسة اختفاء النمط الديمقراطي للمعلمين والمعلمات للتالميذ ، ومن أهم ا

في المدارس موضع العينة أرجعته الباحثة إلى أسباب منها عدم وضوح مفهوم األسلوب الديمقراطي 

  .لدى المعلمين 
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  :التعقيب على الدراسات السابقة

 مـن الدراسـات   متكاملة دراسة وجود عدم احثةالب الحظت  السابقة، الدراسات استعراض خالل من

 جزئيـا كـان   ولو بعضها ألن بعرضها قامت الباحثة أن إال الحالية، الدراسة متغيرات تناولت السابقة

  :منها، وأمكن تصنيفها كالتالي المطلوب الهدف يمس
  

 .دراسات تناولت المعتقدات الديمقراطية بشكل مباشر -

 .قراطيدراسات تناولت سمات الصف الديم -

 .دراسات تناولت المفاهيم الديمقراطية  -

 .دراسات تناولت الممارسات الديمقراطية -

 .ودراسات تناولت القيم والمبادئ الديمقراطية -
  

 التي  )Kesici ،(2007 كيسكي  دراسات تناولت المعتقدات الديمقراطية بشكل مباشر مثل  دراسة

تبعا لمتغير الجنس ومركز الضبط، ودراسة ركزت على المعتقدات الديمقراطية لدى المعلمين  

التي هدفت إلى التحقق من صدق مقياس المعتقدات الديمقراطية ) Shechtman,2002(شيكتمان 

أيضا بالتحقق  ) 2008(، وقام الموسوي )DTBS: Democratic teacher belief scale(للمعلم 

 & Almog(موج و شيكتمان من الصدق البنائي للصيغة العربية لهذا المقياس، ودراسة ال

Shechtman, 2007 (  التي بحثت في المعتقدات الديمقراطية والكفاءة للمعلمين، وأساليب التعامل

 (,Cooks& Epstein وابستن كوكس و دراسة.  مع المشكالت السلوكية لطلبة االحتياجات الخاصة

 المرتبطة الديمقراطية هيمبالمفا المتعلقة المعتقدات واألفكار  فحص التي كان هدفها ) 2000

تناولت هذا الدراسة نافذة على المعتقدات الديمقراطية  ),2004Court(دراسة كورت بالمواطنة، و 

، ودراسة )2000(، السوالمة )2000(وجاءت دراسة كل من الحيشان . اإلسرائيلية

صية ذات التي أكدت على أهمية  فهم أيدلوجيات المعلمين الشخ) (Gursimsek,2006جورسمسك

  .الصلة بإرساء الديمقراطية داخل الصفوف

 
، ودراسة ) Kesici ،(2008 و دراسات تناولت سمات الصف الديمقراطي مثل دراسة كيسكي

 &Bien(، ودراسة بين وستيرن )Teets,1995(، و دراسة تيتس )Obenchain,1997(اوبنكين 

Stern1994 (سبي  جيال ، ودراسة (Gillaspie, 1996) ة تاسبنار  ،ودراسTaspinar,2006)  .( 
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 ، األنصاري) 1994 ( ، الداود)2007(ودراسات تناولت المفاهيم الديمقراطية مثل دراسة الزيادات 

( 2004 ). 
  

 العاني، ( ،)2006 ( عجوةيلمصري و أب او دراسات تناولت الممارسات الديمقراطية مثل دراسة

 ، و)2003(، واليريمي )2003(، والحجار )2005(، والبدور)2006(، والعتيبي) 2000

 ).1999(، وعلي  )Ali,2004(، وعلي ) ( 2004الحوري
  

، )2003(، والطنبور(2004)ء الهيجاو دراسات تناولت القيم والمبادئ الديمقراطية مثل دراسة

ودانيل  ، (Lisa, 1992) ، وليزا) 2003 ( ، والرشدان)Selvi(2006,لفي ، وسي)1999(نذرو

)Daniel, 1996( 
  

اتفقت الدراسات السابقة مع دراسة الباحثة حيث أن معظمها استخدم المنهج الوصفي لمالءمته 

  . كذلك اتفقت في استخدام االستبانة كأداة  لجمع البياناتطبيعة هذه الدراسة،
  

  -:ومن خالل اإلطالع على الدراسات السابقة استفادت الباحثة ما يلي

  .التعرف على المنهج العلمي المناسب لهذه الدراسة .1

 .التعرف على أداة الدراسة المناسبة لمثل هذا النوع من الدراسات .2

 .طريقة اختيار عينة البحث .3

 .رف على محاور أداة الدراسة واألسلوب العلمي واإلحصائي المستخدمالتع .4

 .االستفادة من هذه الدراسات في مناقشة النتائج .5
 

  :وترى الباحثة أن هذه الدراسة تميزت عن الدراسات السابقة بما يلي
  

  .تعتبر الدراسة األولى من نوعها التي تقوم بدراسة المعتقدات الديمقراطية في فلسطين  -

 .ولت هذه الدراسة مجتمعاً و متغيرات ومحاور لم يتم بحثها في الدراسات السابقةتنا -
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 الفصل الثالث

  

  طريقة الدراسة وإجراءاتها
  

يشتمل هذا الفصل على وصف لمنهج الدراسة ومجتمعها وعينتها ، كما يتضمن وصفاً ألداة الدراسة 

الطرق اإلحصائية التي استخدمت في المستخدمة وإجراءات الصدق والثبات لتلك األداة، و

  .استخالص نتائج الدراسة وتحليلها

  

    منهج الدراسة1.3

  

  .استخدمت الباحثة المنهج الوصفي وذلك لمالءمته لطبيعة الدراسة وأهدافها

  

  :  مجتمع الدراسة2.3

  

وزع تكون مجتمع الدراسة من معلمي ومعلمات العلوم العاملين في مدارس المرحلة األساسية الم

في محافظة الخليل البالغ عددهم حسب إحصائيات ) الشمال، الوسط، الجنوب( على ثالث مديريات

  .  معلماً و معلمة) 1303(وزارة التربية والتعليم 

  

  

 : عينة الدراسة3.3

، % )30(الدراسة باستخدام طريقة العينة الطبقية العشوائية، حيث بلغت نسبة العينة  عينة اختيار تم 

يبين خصائص العينة الديمغرافية ) 1.3(معلماً ومعلمة ، والجدول ) 389(عدد أفراد العينة و بلغ 

  .ونسبتها المئوية
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  )1.3(الجدول 

  خَصاِئص العينة الديمغرافية ونسبتُها المَئوية
  

  النسبة المئوية  العدد  المتغير الرقم

    %44.5  173  ذكر. 1

  الجنس  .1
  %55.5  216  أنثى. 2

  %27.8  108  . سنوات5أقَل من .1

  %31.6  123  . سنوات10 – 5من . 2

  
  

  سنوات الخبرة  .2

  %40.6  158  . سنوات10أكثَر من . 3

  %25.4  99  .دبلوم. 1

  %68.1  265  .بكالوريوس. 2

  
  

  المؤهل العلمي  .3

  %6.43  25  .ماجستير فأعلى. 3

  %26.7  104  .الشمال. 1

  %36.5  142  .الوسط.2

  
  

  المديرية  .4

  %36.8  143  .الجنوب. 3

  %6.2  24  . فيزياء.1

  %18.5  72  .كيمياء. 2

  %12.6  49  .أحياء. 3

  %30.3  118  .تربية. 4

  

  
  

  التخصص  .5

  %32.4  126  .غير ذلك. 5

  

   أداة الدراسة 4.3
  

 :DTBS)للمعلم لتحقيق أهداف الدراسة، قامت الباحثة باستخدام مقياس المعتقدات الديمقراطية 

Democratic Teacher Belief Scale ) الذي قامت بإعداده الباحثة شيكتمان)Shechtman (

، و ) Freedom(الحرية : فقرة موزعة على ثالثة محاور وهي)  34(ويحتوي على ) 2002(سنة 

ليزية ، وحصلت الباحثة على االستبانة باللغة االنج)Justice(، والعدالة ) Equality(المساواة 

، وقامت الباحثة بترجمة  )2008(وكذلك اإلستبانة باللغة العربية قام بترجمتها الباحث الموسوي

النسخة األجنبية ومقارنتها بالنسخة العربية، وبعد عرضها على مجموعة  من المحكمين من ذوي 

 وتم حذف االختصاص حيث قاموا بتدقيق الترجمة والتأكد من مالئمة األلفاظ العربية المختارة،
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فقرة، وبعد ) 32(وتعديل بعض الفقرات لتناسب البيئة الفلسطينية، وقد أصبح عدد فقرات اإلستبانة

  :التأكد من صدق األداة، تكونت في صورتها النهائية من جزأين هما

المؤهل العلمي، وسنوات    و الجنس،(احتوى على معلومات شخصية تتعلق بالمستجيب     : الجزء األول   

  )يرية، والتخصصالخبرة، والمد

 احتوى على فقرات االستبانة التي تتضمن المعتقدات الديمقراطية لدى معلمي العلـوم             :الجزء الثاني 

  :فقرة موزعة على المحاور التالية) 32(للمرحلة األساسية، وعددها 
  

  ).14-1(فقرة  وهي الفقرات التي تحمل األرقام من )   14(ويتكون من : محور الحرية  

  ).25-15(فقرة  وهي الفقرات التي تحمل األرقام من )  11( ويتكون من :اواةمحور المس

  ).32-26(فقرات وهي الفقرات التي تحمل األرقام من )  7( ويتكون من  :محور العدالة  
  

فقرات وهي الفقرات التي تحمل ) 3(وقد بلغ عدد الفقرات االيجابية في هذا المقياس 

  .رات االستبانة فهي سلبيةأما باقي فق) 9،11،14(األرقام
  

بدرجة كبيرة جداً : واتبعت كل فقرة ميزان تقدير وفقاً لمقياس ليكرت الخماسي وعلى الشكل اآلتي

) 2(درجات،  بدرجة قليلة ) 3(درجات، بدرجة متوسطة ) 4(درجات، بدرجة كبيرة ) 5(

) 1(ابة بدرجة كبيرة جداً درجة، أما الفقرات السلبية فقد أعطيت اإلج) 1(درجة،بدرجة قليلة جداً 

درجات، بدرجة ) 4(درجات، بدرجة قليلة ) 3(درجة، بدرجة متوسطة ) 2(درجة، بدرجة كبيرة 

  ).2(درجات، واالستبانة بصورتها النهائية ملحق رقم ) 5(قليلة جداً 

  

    صدق األداة5.3
  

سبتها للمجال للتحقق من صدق فقرات االستبانة وصالحيتها من حيث الصياغة والمضمون ومنا

الذي أدرجت ضمنه، وشمولها للجوانب المتعلقة بالمعتقدات الديمقراطية لدى معلمي العلوم للمرحلة 

محكماً من ذوي ) 11(على ) 34(عرضت االستبانة بصورتها األولية وبفقراتها . األساسية 

 لقياس األهداف االختصاص، وقد تم استبقاء الفقرات التي أجمع المحكمون على أنها فقرات مناسبة

التي وضعت من أجلها،  كما تم تعديل فقرات أخرى اقترح بعض المحكمين ضرورة تعديلها 

وحذف بعض الفقرات التي أجمع المحكمون على أنها غير مناسبة، فكان مجموع الفقرات التي 

  . لألداة فقرة، واعتبرت هذه اإلجراءات داللة صدق ظاهري) 32(انتهت إليها اإلستبانة بعد التحكيم 
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    ثبات األداة6.3

  

وزعت اإلستبانة على عينة من مجتمع الدراسة من معلمي العلوم للمرحلة األساسية من خارج عينة 

 (Cronbach Alpha) ألفا -الدراسة وتم استخراج معامل ثبات أداة الدراسة باستخدام كرونباخ

  ):2.3(لمحاور أداة الدراسة والدرجة الكلية كما يتضح في الجدول 
  

  )2.3(الجدول 

  معامالت الثبات لمجاالت أداة الدراسة والدرجة الكلية

  

 قيمة ألفا عدد الفقرات المحور

 0.86 14 الحرية

 0.84 11 المساواة

 0.75 7 العدالة

 0.90 32 الدرجة الكلية

  

    متغيرات الدراسة7.3
  

 أما ، المعتقدات الديمقراطية للمعلم تبانةاالستجابة على اس واحداً، وهو تابعاً متغيراً الدراسة تتضمن

  : فهي  المستقلة المتغيرات

  ).ذآر، أنثى( وله مستويان :  الجنس   -

  ). سنوات10 من أآثر  سنوات،10 -5  سنوات،5اقل من  (ولها ثالثة مستويات: سنوات الخبرة  -

 . )، درجة أعلىبكالوريوس، دبلوم (وله ثالثة مستويات: العلمي المؤهل  -

  ).الشمال، الوسط، الجنوب( ولها ثالثة مستويات: يرية المد -

 .)، أحياء، تربية،  غير ذلكآيمياء، فيزياء(وله خمسة مستويات : التخصص -
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    إجراءات الدراسة8.3
  

  :قامت الباحثة باتباع الخطوات التالية لجمع البيانات والمعلومات

  .بانة  إعداد األداة التي ستستخدم في هذه الدراسة وهي االست-

  .بحيث تم التأكد من صدق االستبانة عن طريق عرضه على المحكمين:  التأكد من صدق األداة-

  .  ألفا-تم التأكد من ثبات اإلستبانة باستخدام معادلة كرونباخ:  التأكد من ثبات األداة -

ية  الحصول على كتاب تسهيل مهمة من قسم الدراسات العليا في جامعة القدس موجه إلى مدير-

  .التربية والتعليم في الخليل

 الحصول على كتاب تسهيل من مديرية التربية والتعليم في الخليل موجه لمديري المدارس - 

  .المعنية بتطبيق الدراسة

  . وزعت االستبانة على عينة الدراسة -

  ).SPSS( جمعت البيانات وعولجت إحصائيا باستخدام -

 

    المعالجة اإلحصائية9.3
  

البيانات بالتحليل اإلحصائي المناسب باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية تم تحليل 

(SPSS) وتم استخراج المتوسطات واالنحرافات المعيارية ، وتم استخدام االختبارات اإلحصائية 

  :التالية

  Cronbach – Alphaالفا -معامل الثبات كرونباخ  .1

  . للعينات المستقلةt-testاختبار  .2

 .One Way ANOVAتحليل التباين األحادي  .3

  

  

 
 



64 

  :وتم التحقق من الفرضيات كما يلي

  

  )3.3(الجدول 

  االختبار المناسب للتحقق من الفرضيات

 االختبار المناسب الفرضية

  t-test Independent الفرضية األولى

 One way ANOVA الفرضية الثانية

 One way ANOVA الفرضية الثالثة

 One way ANOVA لرابعةالفرضية ا

 One way ANOVA الفرضية الخامسة

   
  

  

  )4.3(الجدول 

  )2007شتات،( المقياس الوزني المستخدم في الدراسة 
  

 قيمة المتوسطات الحسابية الدرجة

 5.00-4.00 درجة كبيرة جداً

 3.99-3.50 درجة كبيرة

 3.49-3.00 درجة متوسطة

 2.99-2.50 درجة قليلة

 2.50أقل من  جداًدرجة قليلة
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  الرابع الفصل
 

  الدراسة نتائج عرض

  
 

 الدراسة بواسطة أداة البيانات بجمع القيام بعد ، إليها التوصل تم التي للنتائج عرضاً الفصل هذا تضمن

  . الدراسة ألسئلة وفقاً وعرضها ،

  

 : األول بالسؤال المتعلقة النتائج 1.4

معتقدات الديمقراطية لدى معلمي العلوم للمرحلة األساسية في ما مستوى ال" األول السؤال نص

  "محافظة الخليل ؟

 على العينة ألداء أفراد المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات حساب تم السؤال هذا عن لإلجابة

  ):1.4( الجدول في موضحة هي كما كانت حيث ، الكلية واألداة الدراسة مجاالت

  )( 1.4 جدول

المعتقدات الديمقراطية  مجاالت على العينة أفراد ألداء المعيارية واالنحرافات الحسابية سطاتالمتو

  .لدى معلمي العلوم للمرحلة األساسية في محافظة الخليل

  رقم

  

عدد   المحور

  الفقرات

المتوسط 

  الحسابي

االنحرافات 

  المعيارية

  الدرجة

  متوسطة  0.38  3.14  14  محور الحرية  .1

  قليلة  0.55  2.90  11  ساواةمحور الم  .2

  قليلة  0.56  2.98  7  محور العدالة  .3

  متوسطة  0.37  3.02  32  الدرجة الكلية  
  ) 5(من العظمى الدرجة *
  

  

أن تقديرات عينة الدراسة للمعتقدات الديمقراطية على الدرجة الكلية ) 1.4( يتضح من الجدول 

ه الدراسة، وبمتوسط حسابي مقداره جاءت بدرجة متوسطة وفق المقياس الوزني الذي اعتمدت

، وتشير القيم أن محور الحرية جاء في المرتبة األولى  )0.37(، وانحراف معياري  )3.02(

، وجاء محور العدالة بالمرتبة الثانية )0.38(وانحراف معياري ) 3.14(بمتوسط حسابي مقداره 
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لثالثة واألخيرة محور المساواة ، وحل في المرتبة ا)0.56(وانحراف معياري) 2.98(بمتوسط حسابي

  .، وهو يقابل التقدير للمعتقد بدرجة قليلة)0.55(وانحراف معياري) 2.90(بمتوسط حسابي 

  

على  الدراسة على فقرات العينة أفراد ألداء المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات حساب تم وقد

 أفراد ألداء المعيارية واالنحرافات يةالحساب المتوسطات يوضح) 3(، وملحق رقم  المجاالت ككل

  .على المجاالت ككل مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية الدراسة على فقرات العينة
  

التَميز في التعليم يعني تركيز  "التي تنص على ) 21(أن الفقرة ) 3(نالحظ من خالل ملحق رقم

حصلت على درجة كبيرة فيما ." الضعفاءالجهود التربوية على الطلبة الالمعين ال على أقرانهم 

، تليها )1.03(، وانحراف معياري )3.90(يخص المعتقدات الديمقراطية وذلك بمتوسط حسابي 

طالما أن من واجب الطلبة احترام اإلدارات التعليمية، فمن واجب المعلمين  التي نصها) 4(الفقرة 

، في حين أن أقل )1.08(راف معياري وانح) 3.87(وذلك بمتوسط حسابي ." عدم انتقاد المنهاج

حرية  يجب أن تترك للطالب "والتي نصها ) 11(درجة في المعتقدات الديمقراطية كانت الفقرة 

، وانحراف )2.15(وذلك بمتوسط حسابي " الصف دون استئذان المعلم حينما يضطر لذلكمغادرة

لى كافة المحاور متوسطة وذلك ، وكانت الدرجة الكلية للمعتقدات الديمقراطية ع)1.26(معياري 

  ).0.37(، وانحراف معياري )3.02(بمتوسط حسابي 

  
  

 مجاالت على فقرات العينة أفراد ألداء المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات حساب تم وقد

  : التالي النحو على كانت حيث الدراسة

  

 
 الحرية : األول المجال -أ

 هي كما المجال  هذا فقرات على العينة أفراد ألداء المعيارية، رافاتواالنح الحسابية المتوسطات كانت

  :( 2.4) جدول في موضحة
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  )2.4( جدول
  . الحرية مجال فقرات على العينة أفراد ألداء المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

  فقرات محور الحرية الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الترتيب 

في 

  لمحورا

درجة 

  المعتقد

1.  
طالما أن من واجب الطلبـة احتـرام اإلدارات التعليميـة           

  .فمن واجب المعلمين عدم انتقاد المنهاج
3.87  

 

  كبيرة  4 1.08

2.  
ينبغي تخصيص جـزء مـن الحـصة إلتاحـة الفرصـة             

  .أمام الطلبة للتعبير عن ذواتهم
 كبيرة  9 1.01 3.86

3.  
ـ       ف طـرق التـدريس     ينبغي أن يكف المعلمون عن توظي

  .الحديثة ألنها تحقق استغالال غير فاعل لوقت الدرس
 كبيرة  13  1.06 3.85

4.  
ن ألينبغي منع الطلبة من التعبير بصراحة عـن آرائهـم           

  .ذلك سيؤثر سلبا على عالقاتهم االجتماعية
 كبيرة  10  1.08 3.68

 كبيرة  5 1.16 3.65  .  االستقاللية  أمر غير مرغوب فيه  .5

6.  
ب تدريس مهارات االتصال فـي الـصف حتـى لـو            يج

  .اثر  ذلك في اكتساب الطلبة للمهارات الذهنية
 متوسطة  14  910. 3.19

 متوسطة  8 1.15 3.14  .يجب أن يدار الصف بقواعد واضحة ال تتغير  .7

8.  
تباع الطالب للنظام والطاعـة أهـم مـن اإلبـداع علـى             ا

  .المدى البعيد
 متوسطة  6  1.22 3.12

9.  
لبة الذين يبالغون في انفعاالتهم الشخـصية فـي أثنـاء           الط

  .المناقشات الصفية ينبغي فورا إيقافهم عند حدودهم
  قليلة  7  1.10 2.99

10  
لتفادي مشكالت االنـضباط، ينبغـي أن يـسمح المعلـم           

  .للطالب برفض المشاركة في النشاط الصفي
 قليلة  2 1.18 2.96

11.  
 إذا لـم يتفـق مـع    من األفضل أن يحتفظ المعلـم برأيـه       

  .المدير
 قليلة  1  1.14  2.87

12.  

إعالن درجـات الطلبـة فـي االختبـار أمـر مرغـوب            

كوسيلة تحفيز، حتـى لـو تـضرر مـن هـذا اإلجـراء             

  .بعض الطلبة الضعاف

 قليلة جدا  3 40 .1  2.35

13.  
ينبغي بصورة نهائية وقف انتقاد الطلبة العلني بعضهم 

  .بعضا ألنه يهدد االنسجام الصفي
 قليلة جدا  12 1.22 2.33

14.  
يجب أن تترك للطالـب حريـة  مغـادرة الـصف دون             

  .استئذان المعلم حينما يضطر لذلك
2.15  

  

1.26  
 

 قليلة جدا  11

 متوسطة    0.38 3.14  الدرجة الكلية  
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 طالما أن من واجب الطلبة احترام "التي تنص على ) 1(أن الفقرة ) 2.4(نالحظ من خالل الجدول 

حصلت على درجة كبيرة فيما يخص " ات التعليمية فمن واجب المعلمين عدم انتقاد المنهاجاإلدار

) 2(، تليها الفقرة )1.08(، وانحراف معياري )3.87(المعتقدات الديمقراطية وذلك بمتوسط حسابي 

وذلك "  ينبغي تخصيص جزء من الحصة إلتاحة الفرصة  أمام الطلبة للتعبير عن ذواتهم"التي نصها

، في حين أن أقل درجة في المعتقدات )1.01(، وانحراف معياري )3.86(متوسط حسابي ب

 يجب أن تترك للطالب حرية  مغادرة الصف دون "والتي نصها ) 14(الديمقراطية كانت الفقرة 

، )1.26(وانحراف معياري ) 2.15(وذلك بمتوسط حسابي "استئذان المعلم حينما يضطر لذلك

 للمعتقدات الديمقراطية على المحور ككل متوسطة وذلك بمتوسط حسابي وكانت الدرجة الكلية

  ).0.38(، وانحراف معياري )3.14(

  
 المساواة : الثاني المجال -ب

ت طات آان سابية المتوس ات الح ة، ألداء واالنحراف راد المعياري ة أف ى العين رات عل  فق

  ):( 3.4 جدول في موضحة هي آما المجال هذا
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 (3.4)  دولج

  .المساواة  مجال فقرات على العينة أفراد ألداء المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

  فقرات محور المساواة الرقم
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الترتيب 

في 

  المحور

درجة 

 المعتقد

1.  
التََميز في التعليم يعني تركيز الجهود التربوية على الطلبة 

  .معين ال على أقرانهم الضعفاءالال
3.90 1.03 

 
21 
 

  كبيرة

2.  
مسؤولية المعلم هي التدريس، ومسؤولية الطالب هي التعلم، 

  .نه ال ينبغي أن يسمح للطلبة بتدريس زمالئهمإومن هنا ف
3.75 

 

 كبيرة 15 1.10

3.  
السماح للطلبة بالجلوس في الصف على شكل دائرة أمر 

  .صة للثرثرة والفوضىغير محبب ألنه يتيح الفر
 كبيرة 16 1.10 3.52

 كبيرة 24 1.13 3.51  يتميز المعلم الفاعل بسمتين هما السلطة و القوة  .4

5.  
ستراتيجية غير مناسبة الن المعلم اتقويم الطالب لنفسه هو 

 23 1.03 2.90  وحده قادر على إصدار أحكام دقيقة
 

 قليلة
 

6.  

هم المعلمون طالما أعضاء اللجان الصفية يجب أن يختار

نهم في نهاية المطاف أفضل من يستطيع تقييم قدرات أ

  .الطالب

 قليلة 18 1.20 2.73

7.  
حينما ينشأ نزاع في المدرسة فمن واجب المدير أن يحله 

  .بنجاح، وعلى المعلمين الموافقة على هذا الحل
2.37 0.99 19 

قليلة 

 جدا

8.  
  .ال الطلبةالمنهج المدرسي يجب أن يحدده المعلمون 

2.36 1.07 17 
قليلة 

 جدا

9.  
  .القواعد المدرسية يجب أن يضعها المعلمون ال الطلبة

2.35 0.98 22 
قليلة 

 جدا

10  
حينما ينشأ نزاع في الصف فمن واجب المعلم أن يحله 

  .بنجاح، وعلى الطالب الموافقة على هذا الحل
2.24 0.93 20 

قليلة 

 جدا

11  
يحقق متطلبات المعلم الصفية يجب أن يتعلم الطالب كيف 

  .ألن عليه أن يتعلم احترام الكبار
2.22 0.93 25 

قليلة 

 جدا

 قليلة  0.55 2.90  الدرجة الكلية  

  
 طالما أن من واجب الطلبة احترام "التي تنص على ) 1(أن الفقرة ) 3.4(نالحظ من خالل الجدول 

حصلت على درجة آبيرة فيما يخص " نهاجاإلدارات التعليمية فمن واجب المعلمين عدم انتقاد الم

) 2(، تليها الفقرة )1.03(، وانحراف معياري )3.90(المعتقدات الديمقراطية وذلك بمتوسط حسابي 

 مسؤولية المعلم هي التدريس، ومسؤولية الطالب هي التعلم، ومن هنا فانه ال ينبغي أن "التي نصها
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، في حين )1.10(وانحراف معياري ) 3.75(ابي وذلك بمتوسط حس" .يسمح للطلبة بتدريس زمالئهم

 يجب أن يتعلم الطالب آيف "التي نصها ) 11(أن أقل درجة في المعتقدات الديمقراطية آانت الفقرة 

، )2.22(وذلك بمتوسط حسابي ."يحقق متطلبات المعلم الصفية ألن عليه أن يتعلم احترام الكبار

لية للمعتقدات الديمقراطية على المحور آكل قليلة وذلك ، وآانت الدرجة الك)0.93(وانحراف معياري 

  ).0.55(وانحراف معياري ) 2.90(بمتوسط حسابي 
  
  

  العدالة :الثالث المجال -ج

 هي كما المجال هذا فقرات على العينة أفراد ألداء المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات كانت

  )4.4( جدول في موضحة

 )4.4( جدول

  .العدالة  مجال فقرات على العينة أفراد ألداء المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات
 

  
الطلبة الذين يركزون على مظهرهم التي تنص على ) 1(أن الفقرة ) 4.4(نالحظ من خالل الجدول 

ة كبيرة فيما يخص حصلت على درج" .الخارجي ال يمكن أن يكونوا جادين فعال في التحصيل

  فقرات محور العدالة الرقم
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الترتيب 

في 

  المحور

درجة 

  المعتقد

1.  
الطلبة الذين يركزون على مظهرهم الخارجي ال يمكن أن 

  .يكونوا جادين فعال في التحصيل
  كبيرة 30 0.94 3.60

2.  
الطلبة أبناء العائالت الغنية أكثر تحصيال في المواد 

  .التجارية من أقرانهم الطلبة من ذوي الدخل المحدود
 متوسطة 29 0.99 3.40

3.  
المعلمون الذكور أكثر قدرة على ضبط الطلبة من 

  .المعلمات
 متوسطة 31 1.32 3.15

4.  
 اقل تصميما على الطلبة المنتمون لعائالت مقتدرة ماديا 

  .العمل الجاد
 متوسطة 27 912. 3.08

5.  
الطلبة أبناء العائالت الفقيرة أكثر تحصيال في المواد 

  .العلمية من أقرانهم الطلبة ذوي الدخل العالي
  قليلة 32 1.024 2.76

6.  
يلتزم الطلبة المنتمون لعائالت ملتزمة  بالنظام والقانون 

  .أكثر من غيرهم
2.46 1.048 28 

قليلة 

 جدا

7.  
  .ال شك في أمانة المعلم على اإلطالق

2.41 1.05 26 
قليلة 

 جدا

 قليلة  0.56 2.98  الدرجة الكلية  
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، )2(، تليها الفقرة )0.94(، وانحراف معياري )3.60(المعتقدات الديمقراطية وذلك بمتوسط حسابي 

 الطلبة أبناء العائالت الغنية أكثر تحصيال في المواد التجارية من أقرانهم الطلبة من "والتي نصها

، في حين أن أقل )0.99(ياري ، وانحراف مع)3.40(وذلك بمتوسط حسابي  " .ذوي الدخل المحدود

ال شك في أمانة المعلم على التي نصها ) 7(درجة في المعتقدات الديمقراطية كانت الفقرة رقم 

وكانت الدرجة الكلية ). 1.05(، وانحراف معياري )2.41(وذلك بمتوسط حسابي ."اإلطالق

وانحراف معياري ) 2.98(للمعتقدات الديمقراطية على المحور ككل قليلة وذلك بمتوسط حسابي 

)0.56.(  

  

  :الثاني بالسؤال المتعلقة النتائج 2.4
 

  تبعا لمتغير الجنس؟ لدى معلمي العلوم للمرحلة األساسية الديمقراطية المعتقدات  درجة تختلف هل -

 ، كما يظهر في (t-test)اختبار ت للعينات المستقلة اإلحصائي استخدم السؤال هذا عن لإلجابة

  )5.4 (الجدول الجدول

 )5.4( جدول

 للمعتقدات "ونتائج اختبار ت للعينات المستقلة  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 .الجنس متغير لدى معلمي العلوم للمرحلة األساسية حسب الديمقراطية

  )α≥0.05(توى داللة دالة إحصائيا عند مس ∗
  

أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  تعود للجنس  فيما يتعلق ببعد ) 5.4(يالحظ من الجدول رقم 

، بينما ) 0.05(وهو أكبر من ) 0.12(، وبمستوى الداللة )-1.57) (ت(الحرية حيث بلغت قيمة 

  الجنس  المحور
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  )ت(قيمة 

درجة 

  الحرية

مستوى 

  الداللة

 0.40 3.10  ذكر
  الحرية

 0.37 3.16  أنثى
1.57-  387  0.12   

 0.57 2.83  ذكر
  المساواة

 0.53 2.95  أنثى
2.03-  387  0.04*  

 0.50 2.76  ذكر
  العدالة

 0.54 3.16  أنثى
7.44-  387  0.00*  

 0.37 2.94  ذكر
  الدرجة الكلية

 0.36 3.09  أنثى
4.08  387  0.00*  
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، )-2.03( بلغت قيمة ت بعد المساواة وجد فروق في المعتقدات الديمقراطية يعود للجنس حيث 

، ووجدت أيضا فروق في المعتقدات الديمقراطية ) 0.05( من ل، وهو اق)0.04(ومستوى داللة 

وهو اقل من ) 0.00(وبمستوى داللة ) -7.44(يعود للجنس في بعد العدالة حيث بلغت قيمة ت

وهو اقل ) 0.00(لة وبمستوى دال) 4.08(، أما فيما يتعلق بالدرجة الكلية فقد بلغت قيمة ت )0.05(

ال توجد فروق في المعتقدات " وبالتالي نرفض الفرضية الصفرية التي تنص على ) 0.05(من 

  ".الديمقراطية لدى معلمي العلوم تعود للجنس
  
  

  :  النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث 3.4

رحلة األساسية في هل يختلف مستوى المعتقدات الديمقراطية لدى معلمي العلوم للم: الثالث السؤال 

 10 من أكثر  سنوات ،10-5 ،5 سنواتاقل من (محافظة الخليل باختالف سنوات الخبرة 

  ؟)سنوات

  :ولإلجابة عن هذا السؤال تم التحقق من الفرضية الصفرية كما يلي

في مستوى )  α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الثالثة

 الديمقراطية  لدى معلمي العلوم المرحلة األساسية في محافظة الخليل  تعزى لمتغير المعتقدات

  .سنوات الخبرة

  

ولفحص الفرضية استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمعتقدات الديمقراطية 

    :)6.4(حسب متغير سنوات الخبرة كما يظهر في الجدول
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  )6.4(الجدول

  . للمعتقدات الديمقراطية حسب متغير سنوات الخبرةطات الحسابية واالنحرافات المعياريةالمتوس

  

 الحسابية للمعتقدات تأن هناك فروقا ظاهرة في المتوسطا) 6.4( يالحظ من الجدول رقم 

تبعا لمتغير سنوات الخبرة، ولفحص داللة الفروق استخدم تحليل التباين األحادي كما الديمقراطية 

  )7.4(يظهر في الجدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  مستوى الخبرة  المحور

 0.34 3.08 108   سنوات5أقل من 

 0.38 3.16 123   سنوات10- 5من 

 0.41 3.16 158   سنوات10أكثر من 
  الحرية

 0.38 3.14 389  ةالدرجة الكلي

 0.49 2.90 108   سنوات5أقل من 

 0.59 2.85 123   سنوات10- 5من 

 0.56 2.93 158   سنوات10أكثر من 

  

  المساواة

 0.559 2.90 389  الدرجة الكلية

 0.559 2.99 108   سنوات5أقل من 

 0.59 3.03 123   سنوات10- 5من 

 0.54 2.94 158   سنوات10أكثر من 

  

  العدالة

 0.56 2.98 389  لدرجة الكليةا

 0.34 3.00 108   سنوات5أقل من 

 0.39 3.02 123   سنوات10- 5من 

 0.38 3.03 158   سنوات10أكثر من 
  الدرجة الكلية

 0.37 3.02 389  الدرجة الكلية
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  )7.4(الجدول 

  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للمعتقدات الديمقراطية حسب متغير سنوات الخبرة
  

  )α≥0.05(لة دالة إحصائيا عند مستوى دال ∗

  

بالنسبة لبعد الحرية أنه ال توجد فروقٌ ذات داللة إحصائية في )  7.4(نالحظ من الجدول رقم 

) 1.70(مستوى المعتقدات الديمقراطية لمعلمي العلوم  يعود لسنوات الخبرة حيث بلغت قيمة ف 

ث لم يوجد فروق ، وكذلك بالنسبة لبعد المساواة حي) 0.05(وهو أكبر من ) 180.(وبمستوى داللة 

ذات داللة إحصائية في مستوى المعتقدات الديمقراطية لمعلمي العلوم يعود لسنوات الخبرة حيث 

، وكذلك بالنسبة لبعد العدالة حيث بلغت قيمة )430.(وبمستوى داللة ) 850.(بلغت قيمة ف 

ت فلم توجد فروق ، أما فيما يتعلق بالدرجة الكلية لجميع المجاال)400.(، وبمستوى داللة )910.(ف

ذات داللة إحصائية في مستوى المعتقدات الديمقراطية لمعلمي العلوم يعود لسنوات الخبرة حيث 

وبالتالي نقبل الفرضية ) 0.05(وهو أكبر من ) 0.76(وبمستوى داللة ) 280.(بلغت قيمة ف 

)  α≥ 0.05(لة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدال"الصفرية التي تنص على أنه

في مستوى المعتقدات الديمقراطية  لدى معلمي العلوم للمرحلة األساسية في منطقة الخليل  تعزى 

  ".لمتغير سنوات الخبرة

  

مجموع   مصدر التباين  المحور
 المربعات

درجة 
  الحرية

متوسط 
موع مج

 المربعات

قيمة 
  )ف(

مستوى 
  الداللة
  

  0.25 2 0.50  بين المجموعات
  الحرية  0.15 386 56.30  داخل المجموعات
   388 56.80  الدرجة الكلية

1.698 .180 

  0.26 2 0.52  بين المجموعات
  المساواة  0.30 116.94386  داخل المجموعات
   117.46388  الدرجة الكلية

.8540 .430 

  0.29 2 0.57  بين المجموعات
  العدالة  0.31 120.19386  داخل المجموعات
   120.75388  الدرجة الكلية

.9140 
 

.400 
 

  0.04 2 0.08  بين المجموعات
  الدرجة الكلية  0.14 386 54.05  داخل المجموعات
   388 54.13  الدرجة الكلية

.2770  0.76  
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  : النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع  4.4
  

هل يختلف مستوى المعتقدات الديمقراطية لدى معلمي العلوم للمرحلة األساسية في : السؤال الرابع

  ؟)، درجة أعلى دبلوم، بكالوريوس (المؤهل العلمي الخليل باختالف محافظة

  :ولإلجابة عن هذا السؤال تم تحويله إلى الفرضية الصفرية 

في مستوى ) α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الثالثة

ة في محافظة الخليل  تعزى لمتغير المؤهل المعتقدات الديمقراطية  لدى معلمي العلوم للمرحلة األساسي

  .العلمي

 ولفحص الفرضية استخرجت المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية للمعتقدات الديمقراطية 

   :)8.4(حسب متغير سنوات الخبرة كما يظهر في الجدول

  )8.4(جدول

   المؤهل العلمي  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمعتقدات الديمقراطية حسب متغير

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  مستوى الخبرة  البعد

 0.43 3.16 99  دبلوم

 0.36 3.14 265  بكالوريوس

 0.43 3.05 25  درجة أعلى
  الحرية

 0.38 3.14 389  الدرجة الكلية

 0.61 2.91 99  دبلوم

 0.54 2.89 265  بكالوريوس

 0.38 2.88 25  درجة أعلى
  المساواة

 0.55 2.90 389  الدرجة الكلية

 0.49 2.96 99  دبلوم

 0.57 2.99 265  بكالوريوس

 0.68 2.99 25  درجة أعلى
  العدالة

 0.55 2.99 389  الدرجة الكلية

 0.39 3.04 99  دبلوم

 0.37 3.02 265  بكالوريوس

 0.37 2.98 25  درجة أعلى
  الدرجة الكلية

 0.37 3.02 389  الدرجة الكلية
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 الحسابية للمعتقدات تأن هناك فروقا ظاهرة في المتوسطا) 8.4( يالحظ من الجدول رقم 

الديمقراطية تبعا لمتغير سنوات الخبرة، ولفحص داللة الفروق استخدم تحليل التباين األحادي كما 

  )9.4(يظهر في الجدول 

  )9.4(جدول 

  تقدات الديمقراطية حسب متغير المؤهل العلمينتائج اختبار تحليل التباين األحادي للمع

  )α≥0.05(دالة إحصائيا عند مستوى داللة  ∗

  

بالنسبة لبعد الحرية أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى )  9.4(نالحظ من الجدول 

وبمستوى ) 0.51(غت قيمة ف المعتقدات الديمقراطية لمعلمي العلوم  يعود للمؤهل العلمي حيث بل

، وكذلك بالنسبة لبعد المساواة حيث لم يوجد فروق ذات داللة ) 0.05(وهو أكبر من ) 0.43(داللة 

إحصائية في مستوى المعتقدات الديمقراطية لمعلمي العلوم يعود للمؤهل العلمي حيث بلغت قيمة ف 

وبمستوى ) 070.(ة حيث بلغت قيمة ف، وكذلك بالنسبة لبعد العدال)940.(وبمستوى داللة ) 580.(

، وبمستوى )210.(، أما فيما يتعلق بالدرجة الكلية لجميع المجاالت بلغت قيمة ف )930.(داللة 

 ال توجد "وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية التي تنص على أنه) 0.05(، وهو أكبر من )0.81(داللة 

في مستوى المعتقدات الديمقراطية  لدى )  α≥ 0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  ".معلمي العلوم للمرحلة األساسية في منطقة الخليل  تعزى لمتغير المؤهل العلمي

  

مجموع   مصدر التباين  البعد
  المربعات

درجة 
  الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

قيمة 
  )ف(

مستوى 
  الداللة
  

 0.125 2 0.25  بين المجموعات
  الحرية 0.146 386 56.55 داخل المجموعات
  388 56.80  الدرجة الكلية

0.51 .430 

 0.02 2 0.04  المجموعاتبين 
  المساواة 0.30 386 117.42 داخل المجموعات
  388 117.46  الدرجة الكلية

.580 .940 

 0.02 2 0.04  بين المجموعات
  العدالة 0.31 386 120.72 داخل المجموعات
  388 120.76  الدالة الكلية

.070 
 

.930 
 

 0.30 2 0.06  بين المجموعات
  الدرجة الكلية 0.14 386 54.07 داخل المجموعات
   388 54.13  الدرجة الكلية

.210  0.81 



77 

  :النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس 5.4 

هل يختلف مستوى المعتقدات الديمقراطية لدى معلمي العلوم للمرحلة األساسية في : الخامسالسؤال 

  ؟المديرية التعليمية  باختالف محافظة الخليل

  :ولإلجابة عن هذا السؤال تم تحويله إلى الفرضية الصفرية 

في مستوى )  α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :  الفرضية الرابعة

ر المعتقدات الديمقراطية  لدى معلمي العلوم المرحلة األساسية في محافظة الخليل  تعزى لمتغي

  .المديرية التعليمية

ولفحص الفرضية استخرجت المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية للمعتقدات الديمقراطية 

   :)10.4(حسب المديرية التعليمية الخبرة كما يظهر في الجدول

  )10.4(جدول

   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمعتقدات الديمقراطية حسب متغير المديرية التعليمية
  

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المديرية  البعد

 0.33 3.08 104  الشمال

 0.40 3.14 142  الوسط

 0.40 3.18 143  الجنوب
  الحرية

 0.38 3.14 389  الدرجة الكلية

 0.51 2.93 104  الشمال

 0.57 2.87 142  الوسط

 0.56 2.90 143  الجنوب
  المساواة

 0.55 2.90 389  الدرجة الكلية

 0.56 3.00 104  الشمال

 0.58 2.99 142  الوسط

 0.54 2.96 143  الجنوب
  العدالة

 0.56 2.98 389  الدرجة الكلية

 0.39 3.01 104  الشمال

 0.40 3.01 142  الوسط

 0.37 3.03 143  الجنوب
  الدرجة الكلية

 0.37 3.02 389  الدرجة الكلية
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 الحسابية للمعتقدات تأن هناك فروقا ظاهرة في المتوسطا) 10.4(رقم يالحظ من الجدول 

الديمقراطية تبعا لمتغير المديرية التعليمية، ولفحص داللة الفروق استخدم تحليل التباين األحادي كما 

  )11.4(يظهر في الجدول 

  )11.4(جدول

  ير المديرية التعليميةنتائج اختبار تحليل التباين األحادي للمعتقدات الديمقراطية حسب متغ

  )α≥0.05(دالة إحصائيا عند مستوى داللة  ∗

  

بالنسبة لبعد الحرية أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى )  11.4(نالحظ من الجدول 

) 2.12(يمة ف المعتقدات الديمقراطية لمعلمي العلوم  يعود للمديرية التعليمية حيث بلغت ق

، وكذلك بالنسبة لبعد المساواة حيث بلغت قيمة ف ) 0.05(وهو اكبر من ) 0.12(وبمستوى داللة 

وبمستوى ) 0.16(، وكذلك بالنسبة لبعد العدالة حيث بلغت قيمة ف)0.71(وبمستوى داللة ) 0.35(

وبمستوى ) 0.17 (، أما فيما يتعلق بالدرجة الكلية لجميع المجاالت فبلغت قيمة ف)850.(داللة 

 ال توجد "وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية التي تنص على أنه) 0.05(وهو اكبر من ) 0.85(داللة 

في مستوى المعتقدات الديمقراطية لدى ) α ≥.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  ".التعليمية المديرية معلمي العلوم للمرحلة األساسية في منطقة الخليل تعزى لمتغير 
  
  

  

  

  

  

  

مجموع   مصدر التباين  البعد
 المربعات

درجة 
  الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

قيمة 
  )ف(

مستوى 
  الداللة
  

 0.31 2 0.62  بين المجموعات
  الحرية 0.15 386 56.18 داخل المجموعات
  388 56.80  الدرجة الكلية

2.12 
 
 

0.12 
 
 

 0.11 2 0.210  بين المجموعات
  المساواة 0.30 386 117.25 داخل المجموعات
  388 117.46  الدرجة الكلية

0.35 
 
 

0.71 
 
 

 0.05 2 0.100  بين المجموعات
  العدالة 0.31 386 120.66 داخل المجموعات
  388 120.76  الدرجة الكلية

0.16 
 
 

0.85 
 
 

 0.02 2 0.05  بين المجموعات
  الدرجة الكلية 0.14 386 54.08  المجموعاتداخل

   388 54.13  الدرجة الكلية
.170  .850  
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  : النتائج المتعلقة بالسؤال السادس 6.4

هل يختلف مستوى المعتقدات الديمقراطية لدى معلمي العلوم للمرحلة األساسية في : السادسالسؤال 

  ؟التخصص محافظة الخليل باختالف 

دات استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمعتقولإلجابة عن هذا السؤال 

   :)12.4(الديمقراطية حسب متغير التخصص كما يظهر في الجدول

  )12.4(الجدول 

   للمعتقدات الديمقراطية حسب متغير التخصصالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المديرية  البعد
 0.35 3.05 24  فيزياء

 0.42 3.09 72  كيمياء

 0.35 3.14 49  أحياء

 0.35 3.21 118  تربية

 0.40 3.10 126  غير ذلك

  الحرية

 0.38 3.14 389  لكليةالدرجة ا

 0.32 2.71 24  فيزياء

 0.49 2.80 72  كيمياء

 0.45 2.87 49  أحياء

 0.62 3.06 118  تربية

 0.56 2.85 126  غير ذلك

  المساواة

 0.55 2.90 389  الدرجة الكلية

 0.45 2.88 24  فيزياء

 0.69 2.94 72  كيمياء

 0.57 3.13 49  أحياء

 0.51 3.00 118  تربية

 0.53 2.95 126  غير ذلك

  العدالة

 0.56 2.98 389  الدرجة الكلية

 0.26 2.90 24  فيزياء

 0.40 2.96 72  كيمياء

 0.30 3.05 49  أحياء

 0.39 3.11 118  تربية

 0.37 2.98 126  غير ذلك

  الدرجة الكلية

 0.37 3.02 389  الدرجة الكلية
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 الحسابية للمعتقدات تأن هناك فروقا ظاهرة في المتوسطا) 12.4( يالحظ من الجدول رقم 

الديمقراطية تبعا لمتغير المديرية التعليمية، ولفحص داللة الفروق استخدم تحليل التباين األحادي كما 

  )13.4(يظهر في الجدول 

  )13.4(جدول 

  اختبار تحليل التباين األحادي للمعتقدات الديمقراطية حسب متغير التخصصنتائج 

  )α≥0.05(دالة إحصائيا عند مستوى داللة  ∗
  

بالنسبة لبعد الحرية أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في )  13.4(نالحظ من الجدول رقم 

) 1.98(علوم  يعود التخصص حيث بلغت قيمة ف مستوى المعتقدات الديمقراطية لمعلمي ال

) 4.16(،أما بالنسبة لبعد المساواة فقيمة ف ) 0.05(وهو أكبر من ) 0.10(وبمستوى داللة 

وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية ، أما  بالنسبة لبعد العدالة حيث بلغت قيمة ) 0.03(وبمستوى داللة 

، أما فيما يتعلق بالدرجة الكلية لجميع ) 0.05 (وهو اكبر من) 0.26(وبمستوى داللة ) 1.31(ف

وبالتالي نرفض ) 0.05(وهو اقل من ) 0.01(وبمستوى داللة ) 3.43(المجاالت فبلغت قيمة ف 

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة "الفرضية  الصفرية التي تنص على انه

)0.05≤α  (ى معلمي العلوم المرحلة األساسية في منطقة في مستوى المعتقدات الديمقراطية  لد

   ".التخصصالخليل  تعزى لمتغير 

تبعا لمتغير  الدراسة لمجاالت الحسابية المتوسطات بين إحصائًيا الدالة الفروق عن مصدر وللكشف

 فرق أقل) L.S.D: Least Significant Differences( الباحثة اختبار  استخدمتصالتخص

  :ذلك)  15.4( الجدول ويوضح .التخصص متغير على سةالدرا لمجاالت معنوي

مجموع   مصدر التباين  البعد
 المربعات

درجة 
  الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

قيمة 
  )ف(

مستوى 
  الداللة
  

 0.29 4 1.15  بين المجموعات
  الحرية 0.15 384 55.65 داخل المجموعات
  388 56.80  الدالة الكلية

1.98 0.10 

 1.22 4 4.88  بين المجموعات
  المساواة 0.29 384 112.58 داخل المجموعات
  388 117.46  الدالة الكلية

4.16 *0.003 

 0.41 4 1.63  بين المجموعات
  العدالة 0.31 384 119.13 داخل المجموعات
  388 120.76  الدالة الكلية

1.31 0.26 

 0.47 4 1.87  موعاتبين المج
  الدرجة الكلية 0.14 384 52.26 داخل المجموعات
   388 54.13  الدالة الكلية

3.43  0.009*  
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  )(14.4:الجدول رقم

 تالحسابية  للدرجة الكلية لمقياس المعتقدا المتوسطات بين للمقارنة ( L.S.D )اختبار نتائج

  .الديمقراطية حسب متغير التخصص 

  )α≥0.05( دالة إحصائيا عند مستوى داللة  ∗

 تالحسابية  للدرجة الكلية لمقياس المعتقدا المتوسطات بين ارنةللمق ( L.S.D )اختبار أظهرت نتائج

  :الديمقراطية حسب متغير التخصص أنه توجد فروق دالة إحصائيا بين المجموعات كاآلتي

  .و لصالح تخصص التربية) تخصص الفيزياء، وتخصص التربية  (

  .و لصالح تخصص التربية) تخصص الكيمياء، و تخصص التربية  (

  .و لصالح تخصص التربية) تربية، و تخصص غير ذلكتخصص  (

نالحظ وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى المعتقدات الديمقراطية لمعلمي العلوم يعود  

 ال توجد فروق ذات داللة "للتخصص وبالتالي نرفض الفرضية  الصفرية التي تنص على أنه

معتقدات الديمقراطية  لدى معلمي العلوم في مستوى ال)  α≥0.05(إحصائية عند مستوى الداللة 

، ولتحديد لصالح من الفروق تم التخصصالمرحلة األساسية في منطقة الخليل  تعزى لمتغير 

  .وكانت النتائج لصالح تخصص التربية) l.S.D(استخدام اختبار 

  الداللة اإلحصائية  الفروق بين المتوسطات  التخصص  التخصص  البعد

 0.49 0.06- آيمياء
 0.10 0.15- أحياء
 0.01 *0.22- تربية

  فيزياء

 0.28 0.09- غير ذلك
 0.49 0.06 فيزياء
 0.19 0.09- أحياء
 0.01 *0.16- تربية

  كيمياء

 0.60 0.03- غير ذلك
 0.10 0.15 فيزياء
 0.19 0.09 آيمياء
 0.29 0.07- تربية

  أحياء

 0.32 0.06 غير ذلك
 0.01 *0.22 فيزياء
 0.01 *0.16 آيمياء
 0.29 0.07 أحياء

  تربية

 0.01 *0.13 غير ذلك
 0.28 0.09 فيزياء
 0.60 0.03 آيمياء 
 0.32 0.06- أحياء

  الدرجة الكلية

  غير ذلك

 0.01 *0.13- تربية
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  الخامس الفصُل
 

  والتوصيات النتائج مناقشة
  

المعتقدات الديمقراطية لدى  حول الدراسة، عنها أسفرت التي النتائج، مناقشة الفصل، هذا يتضمن

األول  جزأين، إلى الفصل هذا تقسيم تم وقد معلمي العلوم للمرحلة األساسية في محافظة الخليل

 اختالف أو اتفاق، مدى إلى التطرق مع  كٍل على حده ، بأسئلة الدراسة المتعلقة النتائج مناقشة يتضمن

  .الدراسة نتائج ضوء في التوصيات بعض تقديم يتضمن ، والثاني السابقة تالدراسا نتائج مع النتائج

   

  : النتائج مناقشة : أوال

  

ما مستوى المعتقدات الديمقراطية لدى معلمي العلوم للمرحلة " :األول السؤال نتائج  مناقشة1.5

  "األساسية في محافظة الخليل ؟

مستوى المعتقدات الديمقراطية لدى معلمي العلوم  نأ األول، بالسؤال المتعلقة الدراسة نتائج أظهرت

 الحرية على أعلى متوسط حسابي مجال حصل إذ متوسط،  للمرحلة األساسية في محافظة الخليل

وهو ) 2.90(وهي تقابل درجة متوسطة، وحصل مجال المساواة على متوسط حسابي ) 3.14(بلغ 

و يقابل درجة قليلة، وبلغ ) 2.98(سابي يقابل درجة قليلة، وحصل مجال العدالة على متوسط ح

 الدراسة مجاالت فإن ، الدراسة في المستخدم المحك على ، واعتماداً)3.02(التوسط الكلي للمجاالت 

المعتقدات الديمقراطية  درجة كانت حين بين متوسطة وقليلة ، في المستخدم المحك حسب توزعت

  .ككل متوسطة  المجاالت  علىالخليللدى معلمي العلوم للمرحلة األساسية في محافظة 
  

،  (Cooks&Epstein, 2000) وابستن ، وكوكس)2007(كيسكي وتتفق مع دراسة 

، )2003(، والحجار)2006(، والعتيبي)2000( والعاني ،)2004(، واألنصاري)1994(والداود

  ). 2004(والحوري
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م في محافظة الخليل، فمعظم وتعزو الباحثة ذلك إلى غياب ثقافة الديمقراطية لدى معلمي العلو

اآلراء واألفكار التي يتبناها المعلم عن عمليات التدريس والتعليم، والتي تعكس توجهاته الفكرية 

الداعية لترسيخ قيم الحرية والعدالة والمساواة مستمدة من أساليب التنشئة االجتماعية منذ الطفولة 

) 2006(ظهرت دراسة المصري وأبو عجوة وحتى مرحلة الجامعة والعمل، ففي مرحلة الطفولة أ

وفي مرحلة . أن مستوى ممارسة األسرة الفلسطينية لقيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان متدنٍ جدا 

التعليم المدرسي نرى بان النمط السائد هو النمط التسلطي، فطريقة التدريس األفضل هي التلقين، 

لة التعليم الجامعي الطالب ممنوعون ضمنيا من والقوة هي األسلوب األمثل لضبط الطلبة، وفي مرح

ممارسة أي نشاط ديمقراطي، باإلضافة إلى ذلك ليس لديهم معرفة كافية بحقوق اإلنسان وأساليب 

  ).Ali,1994 ( التدريس الديمقراطية 
  

  :وبالنظر إلى الموضوع بصورة أوسع تعزوا الباحثة هذه النتائج  إلى 
 

اهتمت بعدم بناء شخصية ديمقراطية ، فالديمقراطية ليست وليدة يوم اإلحتالالت المتعاقبة  التي  -

وليلة ، فهي تحتاج إلى وقت حتى ترسخ وتصبح نهج حياة ، فتاريخ المنطقة غير ديمقراطي 

 .وبالتالي لم تترب  األجيال على الديمقراطية

 الديمقراطية، عدم جدوى الديمقراطية في حالة القضية الفلسطينية، فوجود إسرائيل يتعارض مع -

فكيف بإمكان المعلمين إقناع أنفسهم والطالب بان الطريق الناجح هو الديمقراطية ، في حين أن 

 .إسرائيل أسست دولة واحتلت شعبا وهذا كله معاكسا للديمقراطية

 .العادات والتقاليد التي تحد من الحريات وال تضمن المساواة والعدالة -

اتنا وتقاليدنا في منطقة الشرق األوسط بشكل عام لم تعتمد الحضارات القديمة التي أسست عاد -

 .مبدأ الديمقراطية ، ولم تحض عليه بل كانت دكتاتورية مبنية على شخصية الحاكم

عدم االستقرار السياسي وبالتالي األمني ساهم في ضعف تطبيق القانون، وأصبح أخذ الحق ال  -

 .يكون إال بالقوة 

عتمد على وجود رب العائلة وأبنائه وفي بعض األحيان أبناء أبنائه بناء األسرة غير ديمقراطي ي -

والجميع يتبع رأي  كبير األسرة حتى لو لم يقتنع به ، وأيضا هذه األسرة تعود إلى عشيرة 

 .معينة،  وكبير هذه العشيرة هو الذي يحكم في األمور والجميع يتبع رأيه 
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موظفين فليس للمعلم أو الطالب أو ولي األمر أي سياسة التربية والتعليم في فرض المناهج، وال -

 .دور في االختيار 

  

  :الثاني و الذي نصه  مناقشة  نتائج السؤال2.5
 

تبعا  لدى معلمي العلوم للمرحلة األساسية الديمقراطية المعتقدات درجة تختلف هل:السؤال الثاني 

  لمتغير الجنس؟
 

الكلية للمعتقدات الديمقراطية يعود لمتغير الجنس أظهرت النتائج وجود فروق في متوسطات الدرجة 

ولصالح اإلناث ، فوجدت فروق في متوسطات المعتقدات الديمقراطية لمجال العدالة يعود لصالح 

  .اإلناث ، وعدم وجود فروق في متوسطات المعتقدات الديمقراطية لمجال الحرية والمساواة
  

، وفي )2006(والعتيبي، )1997(، والعجمي)2000(، والسوالمة )2007(وتتفق مع دراسة كيسكي 

 (2004)أبو الهيجاءويختلف مع دراسة وجدت فروق ولكن لصالح الذكور، ) 2003(دراسة الحجار 

  ).2000(، والحشيان
  

  :وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى ما يلي
  

بيعتها تحتاج الرجل بطبيعته أقوى من المرأة يميل إلى التحكم، وفرض السيطرة، بينما المرأة بط -

إلى من يحميها من منطلق ضعفها التكويني وموقعها االجتماعي، فالرجل يستطيع خرق القوانين 

على عكس المرأة، حتى لو كانت المرأة غير مؤمنة بتطبيق الديمقراطية في التعليم فإنها تلتزم 

 .داخل المؤسسة التعليمية حرصا على وضعها
 

قوة والسيطرة والتحكم، حتى يستطيع الشخص الدفاع عن تربية الذكور على أهمية امتالك ال -

 .نفسه بينما تربت االنثى على احترام اآلخرين والطاعة
 

كذلك تقضي األنثى معظم وقتها في البيت مع أمها ، وقد وهب اهللا األم غريزة األمومة التي  -

ها، فهي تتشرب منها تدفعها إلى معاملة أبنائها بديمقراطية حتى لو لم تعرفها باالسم فهي تقوم ب

هذه األساليب الديمقراطية في التعامل، بينما يقضي الذكر معظم وقته في الخارج الذي يقوم 

 .على مبدأ القوة 
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حرص اإلناث على االلتزام بالقوانين لعدم وجود بديل لعملها عن التربية، فهو يشكل مصدر  -

للرجل جزء من عمله فبإمكانه عيشها، فال يمكن أن تخطيء، أما التربية  تعتبر بالنسبة 

 .الحصول على عمل آخر بأي وقت

 
كل ذلك ساهم في زيادة وعي اإلناث بالقيم الديمقراطية، وتكون معتقدات أكثر ديمقراطية، وكذلك قد 

 والموضوعات بالمفاهيم الذكور من اهتماماً أكثر اإلناث أن إلى )2007( يعزى ذلك كما أشار زيدات

المعلمات، : منها مصادر عدة خالل من الديمقراطية عن أكثر حديثاً اإلناث مدارس فبيئة الديمقراطية،

  . والمديرة، ووسائل اإلعالم

  

  :الثالث و الذي نصه  مناقشة  نتائج السؤال3.5 
  

هل يختلف مستوى المعتقدات الديمقراطية لدى معلمي العلوم للمرحلة األساسية في : الثالثالسؤال 

  سنوات10 من أكثر  سنوات ،10-5  سنوات،5اقل من (ف سنوات الخبرة محافظة الخليل باختال

  ؟)
  

أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الدرجة الكلية للمعتقدات 

الديمقراطية لمعلمي العلوم  يعود لسنوات الخبرة ، وعدم وجود فروق في مجاالت الحرية والعدالة 

  .ده يعود لمتغير سنوات الخبرة والمساواة  كلٍ  على ح

  )2006(، والعتيبي)2000(، والحشيان)( 2004  الهيجاءوتتفق هذه الدراسة مع دراسة

  

وتعزو الباحثة هذه النتيجة  إلى أن االهتمام بمبادئ الديمقراطية حديث جداً ، جاء مع قدوم السلطة 

ث تغير في هذا الموضوع،  فحتى الفلسطينية التي بدورها حديثة العهد لم تستطع حتى اآلن إحدا

تصبح الديمقراطية أسلوباً و منهج حياة تحتاج إلى وقت طويل وجهود كبيرة من المسؤولين القائمين 

  .على العملية التربوية

 
و تعزو الباحثة هذه النتيجة أيضاً إلى أن المعلمين على اختالف خبراتهم يعملون في مدرسة واحدة، 

وفي الغالب أنهم تعرضوا لنفس أساليب التنشئة االجتماعية، ومروا بنفس ويأتون من منطقة واحدة، 
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ظروف العمل، وال بد من اإلشارة إلى أن المعلمين يكتسبون األفكار والمعتقدات من بعضهم البعض 

وفي المحصلة نالحظ أن أغلبية المعلمين في المدرسة الواحدة لديهم نفس األفكار والمعتقدات، 

مقراطية لدى المعلمين سوا كانوا ذوي خبرة كبيرة أو قليلة هو سبب رئيسي في  فغياب ثقافة الدي

  . عدم وجود فروق في المعتقدات يعود لسنوات الخبرة

  

  : مناقشة  نتائج السؤال الرابع  و الذي نصه4.5
  

هل يختلف مستوى المعتقدات الديمقراطية لدى معلمي العلوم للمرحلة األساسية في : السؤال الرابع

  ؟)، درجة أعلى دبلوم، بكالوريوس (المؤهل العلميمحافظة الخليل باختالف 
  

أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الدرجة الكلية للمعتقدات 

الديمقراطية لمعلمي العلوم  يعود المؤهل العلمي ، وعدم وجود فروق في مجاالت الحرية والعدالة 

  . حدى يعود لمتغير المؤهل العلميوالمساواة  كلٍ  على
  

  ).2001(، والمساعيد )( 2004أبو الهيجاءويتفق مع دراسة 

  ).2000(واختلفت الدراسة مع دراسة الحشيان
  

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى كون مادة العلوم تخصصاً علمياً، وبالتالي يكون التركيز من المرحلة 

بشكل اكبر من المواد اإلنسانية، وحتى عند االنتقال إلى الجامعة المدرسية العليا على المواد العلمية 

تركز البرامج الجامعية على اختالف مستوياتها على الحقائق والمفاهيم العلمية ، وال تعطي اهتماماً 

كبيراً للمواضيع اإلنسانية مثل الديمقراطية وحقوق اإلنسان، وكلما ارتفعت الدرجة العلمية زاد 

  .تمام بالحقائق والبراهين العلمية التركيز وااله
  

وتعزوه أيضا إلى أن جميع المعلمين مروا بنفس ظروف التنشئة االجتماعية والتعليم فاغلب المعلمين 

تلقوا تعليمهم في الجامعات الفلسطينية، وهي جميعها تتبع نفس الخطط التعليمية ولو باختالفات 

يمرون بنفس  صعوبات العمل، التي تجعل المعلم بسيطة، وعند االنتقال إلى العمل نالحظ أنهم 

يركز على إنهاء المنهاج بأي ثمن، وهذا يفسر عدم وجود اختالف في المعتقدات الديمقراطية يعود 

  .للمؤهل العلمي
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  : مناقشة  نتائج السؤال الخامس  و الذي نصه5.5
  

العلوم للمرحلة األساسية في هل يختلف مستوى المعتقدات الديمقراطية لدى معلمي : الخامسالسؤال 

  ؟المديرية التعليمية محافظة الخليل باختالف 
  

أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الدرجة الكلية للمعتقدات 

الديمقراطية لمعلمي العلوم  يعود للمديرية ، وعدم وجود فروق في مجاالت الحرية والعدالة 

  .ى يعود لمتغير المديريةوالمساواة  كلٍ  على حد
  

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن مديرية التعليم في مدينة الخليل تم تقسيمها إلى ثالثة أقسام حديثا ، 

فقد كانت محافظة الخليل كتلة واحدة تعود لنفس المديرية،  فال يزال حتى هذا اليوم معلمون من 

ملون في الشمال ونفس الشيء بالنسبة للجنوب، الشمال يعملون في الوسط ، ومعلمون من الوسط يع

باإلضافة إلى أن المعلمين سواء كانوا من الشمال أو الجنوب أو الوسط فأن لهم نفس الفرص في 

التعليم ، وااللتحاق بالجامعات،  وكذلك فان هذه المديريات الثالث تخضع لنفس قوانين التربية 

ون واحدة ، فهم يواجهون نفس الصعوبات، وكذلك ال والتعليم وبالتالي فان ظروف عملهم تكاد تك

  .بد من اإلشارة إلى أن أسلوب التنشئة االجتماعية  يكاد يكون واحد في محافظة الخليل
      

فمحافظة الخليل مرت بنفس التاريخ، وعانت كثيراً مرورا بكافة االحتالالت التي كانت دائما 

اإلشارة إلى أن محافظة الخليل تتمسك بشكل كبير تحرص على إنتاج أشخاص غير ديمقراطيين،  وب

بالعادات والتقاليد والعشائرية، فالجميع تربى على االنصياع للعادات والتقاليد ورأي كبير العشيرة، 

  . المديريةروهذا أدى إلى عدم ظهور اختالف في المعتقدات الديمقراطية تبعا لمتغي

  

  :نصه مناقشة  نتائج السؤال السادس  و الذي 5.6
  

هل يختلف مستوى المعتقدات الديمقراطية لدى معلمي العلوم للمرحلة األساسية في : السادسالسؤال 

  ؟التخصص محافظة الخليل باختالف 

أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في المعتقدات الديمقراطية يعود لمتغير 

  . التخصص ولصالح  تخصص التربية 
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، والعاني )Alfano 2001 ( والفانو،)2000(، والسوالمة )2002(ة شيكمان ويتفق  مع دراس

)2000.(  
  

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى المساقات التي تعطى للمعلم قبل الخدمة، تركز على قيم وأساليب 

التدريس الديمقراطية، ففي أغلب الجامعات تعطى عدد من الساعات لمواد التربية أكثر من مواد 

، وتركز على مواد مثل أساليب التدريس الديمقراطية منها الحوار والمناقشة ، وأساليب التخصص

ضبط الصف الديمقراطية، ومواد مثل حقوق اإلنسان، وخصائص نمو األطفال ، مما ساهم ذلك في 

زيادة وعي المعلمين  خريجي كليات التربية أكثر من غيرهم من الكليات ، وكذلك إلى برامج 

عملية التي تساهم في تطبيق هذه األساليب بشكل عملي فهو يساعد المعلم على االقتناع أن التربية ال

  .األساليب الديمقراطية هي األفضل في التعليم وفي بناء الشخصية
  

وتعزو الباحثة ذلك إلى االهتمام العالمي المتزايد بالديمقراطية في التربية، الذي دفع أساتذة 

لتربية  بتسليط الضوء عليها في أبحاثهم وفي مؤتمراتهم ، مما ساهم في الجامعات والقائمين على ا

  .تكوين معتقدات ديمقراطية أفضل عند المعلمين خريجي كليات التربية في الجامعات 
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  التوصيات: ثانيا

  :في ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة توصلت الباحثة إلى التوصيات اآلتية 

اء دراسات متعمقة تتناول مدى تأثير معتقدات المعلمين الديمقراطية على ما يحدث داخل إجر -

الصفوف في فلسطين، وهل لهذه المعتقدات تأثير على فاعلية المعلم وعلى بناء شخصية الطالب 

 .بالطريقة الصحيحة

طي الذي عند تقويم المعلمين ضرورة األخذ بعين االعتبار مدى استخدامهم للسلوك الديمقرا -

 .يعكس معتقداتهم الديمقراطية

 .توفير أدلة كافية للمعلمين تساهم في رفع مستوى المعتقدات الديمقراطية لدى المعلمين -

أن تشمل األهداف التعليمية للمواد الدراسية بمختلف مراحل التعلم على تنمية المعتقدات باعتبار  -

 .الديمقراطية كهدف تعليميا هاما

 مفاهيم ومبادئ الديمقراطية من اجل ى المقررة علبات الدراسية، والكتضرورة شمول المحتوي -

 .رفع مستوى المعتقدات الديمقراطية لدى الطالب 

عمل لقاءات أسبوعية بين المعلمين والمعلمات يتناولون خاللها السبل لجعل مدارسنا تتسم  -

 .بالديمقراطية، ما الصعوبات؟ وآلية التغلب عليها

ات التأهيل  للمعلمين سواء كانوا حديثي التعيين أم ممن لهم خبرة طويلة، عقد المزيد من دور -

 .ليكونوا دائما على اطالع باألساليب الحديثة والديمقراطية في التعليم

ضرورة تضمين برامج الجامعات وبخاصة في كلية العلوم الطبيعية مساقات تتناول قيم  -

 من اجل رفع مستوى معتقداتهم الديمقراطية، ألن الديمقراطية واألساليب الديمقراطية في التربية

أغلب خريجي هذه الكلية سيلتحقون بسلك التربية والتعليم، وليس لديهم وعي كاف بأهمية 

 .التربية الديمقراطية

اإلبداع  و الطموح قتل لدى المعلم من الديمقراطيةالمعتقدات  ضعف على المترتبة اآلثار إبراز -

 . التربوي الجتماعيا المستوى على والموهبة

  .اإلنسانية والحضارة والمجتمع الفرد بناء في الديمقراطية دور على التأكيد ضرورة -
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  )1(ملحق رقم 

  أسماء المحكمين
 

  الدرجة العلمية  المؤسسة  اسم المحكم

 دكتوراه جامعة القدس  احمد فهيم جبر

اهدكتور جامعة بيرزيت  خولة شخشير  

 دكتوراه جامعة القدس  عبد الرحمن الحاج ابراهيم

 دكتوراه جامعة القدس  عفيف زيدان

 دكتوراه جامعة القدس  زياد قباجة

 دكتوراه  جامعة القدس المفتوحة  نبيل المغربي

 دكتوراه  جامعة القدس المفتوحة  عادل ريان

  دكتوراه  مديرية التربية والتعليم  ميسون جالل

 دكتوراه  ة القدس المفتوحةجامع  محمد شاهين

 ماجستير  مديرية التربية والتعليم  خالد النجار

 ماجستير  مديرية التربية والتعليم  عبد الرحمن دراويش

  

  
  



105 

  :استبانة الدراسة بعد التحكيم): 2(ملحق رقم

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
  

 في  للمرحلة األساسيةالعلوم معلمياستبانة المعتقدات الديمقراطية لدى  "

  "محافظة الخليل

  : المحترم ، المعلمة المحترمةالمعلم

  وبعد، طيبة تحية    

المعتقدات   علىالتعرف محاولة إلى يسعى البحث هذا بأن العلم نرجو       

 وإلنجاز ؛ الخليلمحافظة في  للمرحلة األساسيةالعلوم معلميالديمقراطية لدى 

 لكل رأيك عن فعالً يعبر الذي ديلالب أمام ( × ) إشارة بوضع التكرم نرجو ذلك

 البحث ألغراض اإل تستخدم لن بها ستدلي التي المعلومات بأن علماً . فقرة

 . تامة بسرية وستحاط العلمي

 تعاونكم،،، حسن شاكرين

  مها دنديس: الباحثة
  

   .المعلومات الشخصية: الجزء األول
  :أمام  البنود الشخصية التالية ( × ) أشارة ضع

  
  . ذآر         ،            أنثى         :            الجنـــــــس    

  
   .10 من أآثر         ،            10-5 ،             5اقل من             :سنوات الخبرة 

  
  .يوس ،            أعلى من بكالوربكالوريوس      ،             دبلوم:            العلمي المؤهل 

  
  .الشمال       ،            الوسط       ،            الجنوب:          المديرية        

  
  .       غير ذلك          آيمياء ،          أحياء ،         علوم ، فيزياء  ،:           التـخـصـص   
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لمعتقد   وتحت درجة ااالستبيان بند أمام ( × ) أشارة ضع : الثاني الجزء

  اختيارك عليها وقع التيالديمقراطي 
  درجة المعتقد

قم
لر
ا

  

  نص الفقرة

كبيرة 

  جدا

قليلة   قليلة  متوسطة كبيرة

  جدا

            . من األفضل أن يحتفظ المعلم برأيه إذا لم يتفق مع المدير  .1

2.  
لتفادي مشكالت االنضباط، ينبغي أن يسمح المعلم للطالب 

  .ط الصفيبرفض المشاركة في النشا

          

3.  

إعالن درجات الطلبة في االختبار أمر مرغوب كوسيلة 

تحفيز، حتى لو تضرر من هذا اإلجراء بعض الطلبة 

  .الضعاف

          

4.  
طالما أن من واجب الطلبة احترام اإلدارات التعليمية فمن 

  .واجب المعلمين عدم انتقاد المنهاج

          

            .  االستقاللية  أمر غير مرغوب فيه  .5

6.  
تباع الطالب للنظام والطاعة أهم من اإلبداع على المدى ا

  .البعيد

          

7.  
الطلبة الذين يبالغون في انفعاالتهم الشخصية في أثناء 

  .المناقشات الصفية ينبغي فورا إيقافهم عند حدودهم

          

            .يجب أن يدار الصف بقواعد واضحة ال تتغير  .8

9.  
من الحصة إلتاحة الفرصة  أمام الطلبة ينبغي تخصيص جزء 

  للتعبير عن ذواتهم

          

10.  
ينبغي منع الطلبة من التعبير بصراحة عن آرائهم الن ذلك 

  .سيؤثر سلبا على عالقاتهم االجتماعية

          

11.  
يجب أن تترك للطالب حرية  مغادرة الصف دون استئذان 

  .المعلم حينما يضطر لذلك

          

12.  
ة نهائية وقف انتقاد الطلبة العلني بعضهم بعضا ينبغي بصور

  .ألنه يهدد االنسجام الصفي

          

13.  
ينبغي أن يكف المعلمون عن توظيف طرق التدريس الحديثة 

  .ألنها تحقق استغالال غير فاعل لوقت الدرس

          

14.  
يجب تدريس مهارات االتصال في الصف حتى لو اثر  ذلك 

  .ت الذهنيةفي اكتساب الطلبة للمهارا

          

15.  
مسؤولية المعلم هي التدريس، ومسؤولية الطالب هي التعلم، 

  .ومن هنا فانه ال ينبغي أن يسمح للطلبة بتدريس زمالئهم
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  درجة المعتقد

  

  

كبيرة   نص الفقرة

  جدا

قليلة   قليلة  متوسطة  كبيرة

  جدا

16.  
غير السماح للطلبة بالجلوس في الصف على شكل دائرة أمر 

  .محبب ألنه يتيح الفرصة للثرثرة والفوضى

          

            .المنهج المدرسي يجب أن يحدده المعلمون ال الطلبة  .17

18.  
أعضاء اللجان الصفية يجب أن يختارهم المعلمون طالما إنهم 

  .في نهاية المطاف أفضل من يستطيع تقييم قدرات الطالب

          

19.  
ن واجب المدير أن يحله حينما ينشأ نزاع في المدرسة فم

  .بنجاح، وعلى المعلمين الموافقة على هذا الحل

          

20.  
حينما ينشأ نزاع في الصف فمن واجب المعلم أن يحله بنجاح، 

  .وعلى الطالب الموافقة على هذا الحل

          

21.  
التََميز في التعليم يعني تركيز الجهود التربوية على الطلبة 

  .نهم الضعفاءالالمعين ال على أقرا

          

            .القواعد المدرسية يجب أن يضعها المعلمون ال الطلبة  .22

23.  
تقويم الطالب لنفسه هو إستراتيجية غير مناسبة الن المعلم 

  وحده قادر على إصدار أحكام دقيقة

          

            . يتميز المعلم الفاعل بسمتين هما السلطة و القوة  .24

25.  
ب كيف يحقق متطلبات المعلم الصفية ألن يجب أن يتعلم الطال

  .عليه أن يتعلم احترام الكبار

          

            .ال شك في أمانة المعلم على اإلطالق  .26

27.  
الطلبة المنتمون لعائالت مقتدرة ماديا  اقل تصميما على العمل 

  .الجاد

          

28.  
 يلتزم الطلبة المنتمون لعائالت ملتزمة  بالنظام والقانون أكثر

  .من غيرهم

          

29.  
الطلبة أبناء العائالت الغنية أكثر تحصيال في المواد التجارية 

  .من أقرانهم الطلبة من ذوي الدخل المحدود

          

30.  
الطلبة الذين يركزون على مظهرهم الخارجي ال يمكن أن 

  .يكونوا جادين فعال في التحصيل

          

            .لطلبة من المعلماتالمعلمون الذكور أكثر قدرة على ضبط ا  .31

32.  
الطلبة أبناء العائالت الفقيرة أكثر تحصيال في المواد العلمية 

  .من أقرانهم الطلبة ذوي الدخل العالي
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  )3(ملحق رقم 
على المجاالت  الدراسة على فقرات العينة أفراد ألداء المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

  .حسب المتوسطات الحسابيةككل مرتبة تنازليا 
  

قم
لر
ا

  

  فقرات اإلستبانة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الترتيب 

في 

 المحور

درجة 

  المعتقد

1.  
  التَميز في التعليم يعني تركيز الجهود التربوية على

  .الطلبة الالمعين ال على أقرانهم الضعفاء
  كبيرة  21  1.03  3.90

2.  
ترام اإلدارات التعليمية فمن طالما أن من واجب الطلبة اح

  .واجب المعلمين عدم انتقاد المنهاج
  كبيرة  4  1.08  3.87

 كبيرة  9  1.01  3.86  .ينبغي تخصيص جزء من الحصة للتعبير عن ذواتهم  .3

4.  
مسؤولية المعلم هي التدريس، ومسؤولية الطالب هي التعلم، 

  .نه ال ينبغي أن يسمح للطلبة بتدريس زمالئهمإومن هنا ف
3.75  1.10  15  

 كبيرة

5.  
ينبغي أن يكف المعلمون عن توظيف طرق التدريس الحديثة 

  .ألنها تحقق استغالال غير فاعل لوقت الدرس
3.75  1.06  13  

 كبيرة

6.  
ينبغي بصورة نهائية وقف انتقاد الطلبة العلني بعضهم بعضا 

  .ألنه يهدد االنسجام الصفي
3.68  1.08  10  

 كبيرة

 كبيرة  5  1.16  3.65  .  أمر غير مرغوب فيهاالستقاللية    .7

8.  
الطلبة الذين يركزون على مظهرهم الخارجي ال يمكن أن 

  .يكونوا جادين فعال في التحصيل
3.60  0.94  30  

 كبيرة

9.  
السماح للطلبة بالجلوس في الصف على شكل دائرة أمر غير 

  .محبب ألنه يتيح الفرصة للثرثرة والفوضى
3.52  1.10  16  

 كبيرة

 كبيرة  24  1.13  3.51  .يتميز المعلم الفاعل بسمتين هما السلطة و القوة  .10

11.  
الطلبة أبناء العائالت الغنية أكثر تحصيال في المواد التجارية 

  .من أقرانهم الطلبة من ذوي الدخل المحدود
3.40  0.99  29  

 متوسطة

12.  
يجب تدريس مهارات االتصال في الصف حتى لو اثر  ذلك 

  .ساب الطالب للمهارات الذهنيةفي اكت
 متوسطة  14  0.91  3.19

 متوسطة  31  1.32  3.15  .المعلمون الذآور أآثر قدرة على ضبط الطلبة من المعلمات  .13

 متوسطة  8  1.15  3.14  .يجب أن يدار الصف بقواعد واضحة ال تتغير  .14

15.  
تباع الطالب للنظام والطاعة أهم من اإلبداع على المدى ا

  .البعيد
 متوسطة  6  1.21  3.12

16.  
الطلبة المنتمون لعائالت مقتدرة ماديا  اقل تصميما على 

  .العمل الجاد
 متوسطة  27  0.91  3.07
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  فقرات اإلستبانة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الترتيب 

في 

 المحور

درجة 

  المعتقد

17.  
الطلبة الذين يبالغون في انفعاالتهم الشخصية في أثناء 

  .المناقشات الصفية ينبغي فورا إيقافهم عند حدودهم
  قليلة  7  1.10  2.99

18.  
نضباط، ينبغي أن يسمح المعلم للطالب لتفادي مشكالت اال

  .برفض المشاركة في النشاط الصفي
 قليلة  2  1.18  2.96

19.  
تقويم الطالب لنفسه هو استراتيجية غير مناسبة الن المعلم 

  .وحده قادر على إصدار أحكام دقيقة
 قليلة  23  1.02  2.90

 قليلة  1  1.14  2.87  .من األفضل أن يحتفظ المعلم برأيه إذا لم يتفق مع المدير  .20

21.  
الطلبة أبناء العائالت الفقيرة أكثر تحصيال في المواد العلمية 

  .من أقرانهم الطلبة ذوي الدخل العالي
 قليلة  32  1.02  2.76

22.  
نهم أأعضاء اللجان الصفية يجب أن يختارهم المعلمون طالما 

  .في نهاية المطاف أفضل من يستطيع تقييم قدرات الطالب
 قليلة  18  1.20  2.73

23.  
يلتزم الطلبة المنتمون لعائالت ملتزمة  بالنظام والقانون أكثر 

  .من غيرهم
 قليلة جدا  28  1.05  2.46

 قليلة جدا  26  1.05  2.41  .ال شك في أمانة المعلم على اإلطالق  .24

25.  
حينما ينشأ نزاع في المدرسة فمن واجب المدير أن يحله 

  .فقة على هذا الحلبنجاح، وعلى المعلمين الموا
 قليلة جدا  19  0.99  2.37

 قليلة جدا  17  1.07  2.36  .المنهج المدرسي يجب أن يحدده المعلمون ال الطلبة  .26

 قليلة جدا  22  0.98  2.35  .القواعد المدرسية يجب أن يضعها المعلمون ال الطلبة  .27

28.  

إعالن درجات الطلبة في االختبار أمر مرغوب كوسيلة 

تى لو تضرر من هذا اإلجراء بعض الطلبة تحفيز، ح

  .الضعاف

 قليلة جدا  3  1.04  2.34

29.  
ينبغي بصورة نهائية وقف انتقاد الطلبة العلني بعضهم بعضا 

  .ألنه يهدد االنسجام في الصف
 قليلة جدا  12  1.22  2.33

30.  
حينما ينشأ نزاع في الصف فمن واجب المعلم أن يحله 

  .قة على هذا الحلبنجاح، وعلى الطالب المواف
 قليلة جدا  20  0.93  2.24

31.  
يجب أن يتعلم الطالب كيف يحقق متطلبات المعلم الصفية الن 

  .عليه أن يتعلم احترام الكبار
 قليلة جدا  25  0.93  2.22

32.  
يجب أن تترك للطالب حرية  مغادرة الصف دون استئذان 

  .المعلم حينما يضطر لذلك
 قليلة جدا  11  1.26  2.15

  متوسطة    0.37  3.02  لدرجة الكليةا  
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