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  الملخص

 طيةالديمقرا ممارساتمعلمي المرحلة األساسية لل إدراك درجة فحصإلى هدفت هذه الدراسة 

 هم وفاعليتهإدراكاتوفيما إذا كانت  ،"رام اهللا والبيرة"في محافظة وفاعليتهم في التدريس التربوية 

العالقة بين وكذلك فحص . العلمي، وسنوات الخبرةالتخصص، والمؤهل تختلف باختالف الجنس، و

  .ودرجة فاعليتهم في التدريس التربوية الديمقراطية مارساتة للممعلمي المرحلة األساسي إدراك

، وتكون مجتمع لذي يتالءم مع طبيعة هذه الدراسةوا رتباطيت الدراسة المنهج الوصفي االوقد اتبع

دراسة بالطريقة الطبقية معلما ومعلمة، وقد اختيرت عينة ال) 142(الدراسة من عينة قوامها 

  .2012/2013الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  ، وقد تم إجراءنقوديةالع

 وهي الدراسة أداة الباحثة حيث طورت: االستبانة ةة أداولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحث

من متغيرين، المتغير األول يتعلق بإدراك معلمي المرحلة األساسية الدنيا  مكونة إستبانة عن عبارة

تغطيها ستة  ويتكون من ثالث مجاالت التربوية الديمقراطيةمارسات للم " والبيرةرام اهللا"في محافظة 

والمتغير الثاني يتعلق بفاعلية ) اإلدارة المدرسية، المعلم، الطلبة(وثالثون فقرة والمجاالت هي 

  .المعلومات لجمع بتطويرها قامت التدريس ويتضمن ثالث وثالثون فقرة،حيث

 التربويـة  الديمقراطيـة  انة الممارساتوثباتها حيث بلغت قيمة ثبات إستبوقد تم التأكد من صدقها 

  .وقد تم تدعيم االستبانة بأسئلة المقابلة ) .0.92( واستبانة الفاعلية ) 0.91(

  

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

 One-Way)(االحادي  التباين تحليل اختبار و) t-test Independent" (ت"واختبار  المئوية،

ANOVA  البعدية  للمقارنة شيفيه واختبار.  

 الديمقراطيةمارسات معلمي المرحلة األساسية للم وأظهرت النتائج أن الدرجة الكلية إلدراكات

 "ام اهللا والبيرةر"مرتفعة وأن درجة فاعلية معلمي المرحلة األساسية التدريسية في محافظة  التربوية

 الديمقراطيةمارسات معلمي المرحلة األساسية للم هناك فروقا في إدراكات قد كانت، وعالية 



 د 

 

لى من بكالوريوس، للمؤهل العلمي لصالح أعلح العلوم اإلنسانية، وتعزى للتخصص لصا التربوية

  .سنوات، وعدم وجود فروق تعزى للجنس5من  ة لصالح أقللسنوات الخبرو

  

 وقد وجدت، أما الدرجة الكلية لفاعلية معلمي المرحلة األساسية في التدريس فقد جاءت مرتفعة جدا

  .الدراسة فروق تعزى لمتغيرات الدراسة

  

كما بينت النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائياً بين إدراك معلمي المرحلة األساسية 

  . للمبادئ الديمقراطية وفاعليتهم التدريسية

  

ي تحقق ديمقراطية التعليم وبناء على نتائج الدراسة أوصت الباحثة االهتمام بالشروط والمعايير الت

  .من خالل إعادة النظر بالمناهج والكتب المدرسية لتضمينها المزيد من المبادئ والقيم الديمقراطية
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  الفصل األول

  :مشكلة الدراسة وأهميتها

  :المقدمة1:1

يبها ووسائلها لبلوغ وتحدد أسال ،التربية عملية اجتماعية تشتق أهدافها من أهداف المجتمعتعد 
  .وتتركز فلسفة التربية حول تلك األهداف وسبل تحقيقها هذه األهداف،

نماط وأ ،وعاداته ،وقيمه ،فتهفلسختالف فة التربية من مجتمع إلى مجتمع باولذلك تختلف فلس
وتفاعل مع مشكالت  ،جتماعية معينةتمثل إطاراً فكرياً نشأ في بيئة األن فلسفة التربية ، سلوكه

 طار فكري منظموتصور الحلول المناسبة لها في إ ،تهذه البيئة من خالل تشخيص هذه المشكال
  . )2003الخطيب،(

ثقافة االجتماعية ونقلها من جيل جري فيها استيعاب اليي لتربية هي الساحة األساسية التكما أن ا
فكار الجديدة واألفكار وهي مسرح للصراع بين األ .لى القادمين الجددإلى آخر في المجتمع أو إ

 الوطيدة بالديمقراطية أ كثير من التغيرات الثقافية واالجتماعية ذات العالقةوفيها يبد، القديمة
  . )1997 بهلول،(

تخضع فيه  ،يفيد نوعا من الحكم الذي فهم عادة في مضمونها السياسي فقط،الديمقراطية التي ت
ر أن هذا غي ."مكونة الشعب بالشعب"على أنها  "ديوي"أو بتعريفها الذي يورده  ،قلية لألغلبيةاأل

مضامين قراطية ذلك أن الديم أنه ال يقتصر على الجانب السياسي،ال إالمعنى وإن كان صحيحاً 
، عالقة بين الديمقراطية والتربيةينبغي أن تؤخذ في الحسبان عند مناقشة ال اجتماعية وأخالقية،

وإنما هي في ، ت الديمقراطية مجرد شكل للحكومةليس:"......قائالً"ديوي"ليه وهذا ما أشار إ
  . )2004 ،جديدي( ة والخبرة المشتركة المتبادلةيأساسها أسلوب من الحياة المجتمع

ته أوال وكعضو في المجتمع في ذا ،ومن هنا تأتي التربية الديمقراطية التي تؤمن بأهمية الفرد
وواجبات فهي تمنحه حرية التعبير عن  .وتلقي عليه مسؤوليات ،للفرد حقوقاًحيث تمنح ، ثانيا
يمان ذا نابع من اإلوكل ه .وحقه في الحياة الحرة الكريمة، وحق الحصول على العمل ،نفسه
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على  لتربية الديمقراطيةتعمالوبالتالي  .اختالفات فطرية ومكتسبة بالفروق الفردية التي هي
لى ت خاصة أن المجتمع في حاجة إءاكفاختالفات ألن فيها تنوعا في الشجيع تنمية تلك االت

   . ) 2005 حمد،(  ستعدادت كل فردامواهب و

اون الوثيق والدائم أي تتطلب التع، الديمقراطية هي ممارسة متكاملة وبناءاً على ذلك فإن التربية
 .وكذلك تبادل التأثير والمشورة بين البيت والمدرسة البيت في هذه العملية الهامة،وبين المدرسة 

 مسؤوليتها تجاهه إلىه الدائم والتنب، عليه االنفتاحلى إحتاج المدرسة المجتمع الذي ت أيضاوهناك 
  . )1999 سالم،(

يحدد رسالتها  اًوإطار ،لذا فإن المدرسة التي تجعل من التربية الديمقراطية قاعدة عمل لها
هي مدرسة تعمل في الوقت نفسه على تعزيز نشر ثقافة ، ها وبرامجها وفعاليتها التربويةورؤيت

 )2003 يعقوب،( ها والعاملين التربويين فيهاالتسامح وحل النزاعات لدى تالميذحقوق اإلنسان و
.  

التي تسهم مع غيرها من المؤسسات في  االجتماعيةتعد المدرسة إحدى المؤسسات وبهذا الصدد 
تربية اإلنسان أي مساعدته على النمو في جميع جوانب شخصيته الجسمية والعقلية والنفسية 

إلى أقصى درجة ممكنة من النمو وفقاً لقدراته واستعداداته وميوله  .والروحية واالجتماعية
 اًالمدرسة جزء كما ،)2008 محمد وعامر،( اجتماعيةمع توجيه هذا النمو وجهة  ،واتجاهاته

  . )2002، ابراهيم( نحو ما هو أفضل، يعمل على التحركمن البيئة،  االًوفع فاعالً

المدرسة الناجحة هي التي ترتبط بشكل وثيق بالمجتمع الذي  أننقال عن القادري  "قراعيش"وفي 
فهي تتأثر  أغلب فئات المجتمع، إلىيرها يمتد وتأث .المحلية المحيطة بهابيئة توجد فيه وبال

كما أن دور المدرسة في المجتمع يوازي تماما دور المؤسسات االقتصادية  بالمجتمع وتؤثر فيه،
والتطور  ،يام نتيجة التقدم الصناعيمدرسة وتطور مع األال ولقد تغير دور. واالجتماعية
ففي الثالثينات من القرن الماضي تركز . حيث اشتركت المدارس ببرامج موجهة، التكنولوجي

وفي أواخر  .وتحل القضايا االجتماعية ،لحاجاتدور المدرسة حول الخدمات االجتماعية لتغطي ا
، المشاكل االجتماعية و التربوية المدرسة لتتالءم معتغير مفهوم ، لقرن نفسهاالخمسينيات من 

وكانت ، المدرسة قديماً بالكم دون الكيففقد اهتمت . التي ظهرت بعد الحرب الكونية الثانية
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و قد  .مهام و تطور التعليم كما و نوعاال تساير دورها الحالي من حيث تعدد الأساليبها تقليدية 
اذ عملت  ومصدر رقيه وتقدمه، عاع في المجمع،ز إشتطور دور المدرسة بحيث أصبحت مرك

وخاصة  ،على أيدي القائمين على المدرسة إلىوال يتحقق ذلك . على مسايرة ظروف عصرها
    .)2005قراعيش،( المعلمين

والقطب  ،حيث يعتبر المعلم في ضوء العملية التعليمية القائمة المحور الرئيسي في بنائها
وتمثل بقية  .الذي يحكم على نجاحها وفاعليتها هو ونشاطه وانتمائه وتفانيه .األساسي في توجهها

من  %)60(  وتؤكد بعض الدراسات بأن .العناصر األخرى جوانب مساندة في منظومة التعليم
 الباقية من النجاح على %)40( بينما يتوقف ،نجاح العملية التربوية يقع على عاتق المعلم

 )2008 ومحمد، عامر( وإمكانات المؤسسة التعليمية ،وظروف التلميذ العائلية ،والكتب ،اإلدارة
.   

الناجح هو القادر على فهم التالميذ والتعامل معهم ورعاية شؤونهم الصحية والنفسية  فالمعلم
ومساعدتهم على التكيف  ،ي تحيط بهالت االجتماعيةوفهم البيئات  ،والتربوية واالجتماعية

 استثمارقادرة على بوالمعلم قادر على أن يخلق في ذهنه تصوراً للبيئة التربوية  .الجتماعي
ألن التعليم عمل ذهني  ،عقول األطفال وتحفزهم على العمل في التفكير واستقاء المعرفة

ويلزم كل هذا  ،يعمل على سعة المعرفة واالطالع عند الطالب ،وأخالقي واجتماعي وسياسي
   . )2008 ،ومحمد عامر( ه األعمالمعلم مبدع يستغل كل هذ

عتماد التقنيات التعليمية اثناء أوالمعلم الفعال ليس شخصاً يعرف كيف يدعم تعلّم التلميذ فحسب 
بل يجب على المعلم الفعال أن يحدث ، والمواد المنهجية الصارمة وخالل تواصله مع الصف

يتطلب التناغم مع البيئة التعليمية الداعمة أن يمارس المعلم  .جواً إجمالياً يحث على التعلم
. في التوقعات السلوكية وردات الفعل االستقامةكما يتطلب  .وإدارتهالمهارات في تنظيم الصف 

يجمع المربي الفعال بين هذه العناصر بشكل فعال بهدف إرساء جو إيجابي داخل الصف 
   يتمحور حول التعلم

  . )2008 ،سترونغ (
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 ،أن صفات المعلم الفاعل يمكن تلخيصها في عبارات أساسية ثالث )2007( ويرى خطاب
  :تصف المعلم الفاعل على النحو التالي

، ادة العلميةأن يلم بمحتوى الم المعلم الفاعل كي ينجح، حيث يحتاج:يدرك التعقيدات -1
وذلك من أجل أن يفهم تعقيدات ، وبالطلبة الذين يدرسهم وبالسياق التعليمي، وبالجوانب التربوية،

  .التعلّمية/التعليمية  ةالعملي

 ية مهنة تتطلب تفاعالً بين الناسحيث أن التواصل أساسي للنجاح في أ :يتواصل بوضوح -2
عن التوقعات والتشجيع  كما أن وظيفة المعلم تتطلب تعبيراً واضحاً .وداخل المؤسسة

كما أن التواصل المتعلق بالمحتوى في التعليم أكثر ، لميةضافة إلى معرفة المادة العباإلوالعناية،
  .بكثير من مجرد التحدث عن األهداف

حيث أن التعليم الفاعل يتصل بنية المعلم لتخصيص الوقت والجهد  :يقدم الخدمة بضمير حي -3
      .ولكن األهم من ذلك العمل بشكل جاد وذكي، ألن العمل بشكل جاد مسألة مهمة وذلك .لمهنةل

لذا ال بد من أن يكون التربويون أنفسهم على قدر من تحمل المسؤولية أمام المتعلمين ثقافيا 
 االبتكاروحضاريا بأسلوب يجعل القدرة على التواصل في التعليم عن طريق إثارة روح 

بدون هذه الروح ال يمكن لنا أن نكون قد ، ووالتحليل والنقاش والتجريب والنقد لدى المتعلمين
من التسلح بهذه الروح القادرة على عملية البناء والتغير  اطالبنا لكي يتمكنو منفعةعملنا على 

  . )1999 سالم،( للمستقبل أفض

  

 :مشكلة الدراسة 2:1

، التعليم بشكل خاصبشكل عام و إلى مؤسسة التربية ودخلت الديمقراطية إلى جميع المؤسسات 
ً إلى التغيير المؤسسات هى هذسعتحيث  حيث يهدف إلى إنشاء جيل ، التطوير و التجديدو دائما
ا حتوي أبناءنا الذين يجب أن ينشأوت لمؤسساتا هأن هذسلح بالعلم و المعرفة، ال سيما وواع يت

الصف  الديمقراطية داخل المبادئحيث أن ممارسة . ظلهايتربوا في و ،لى الديمقراطيةع



5 

 

ويساعد في  ،مية بكافة جوانبهاعلى سير العملية التعليمية التعلّالدراسي ينعكس بشكل ايجابي 
  .من هذه العملية ةتحقيق األهداف المتوخا

هذا المجال لوحظ أن الدراسات التي تمت من خالل اإلطالع على األدب التربوي السابق في و
تعتبر هذه الدراسة من أولى الدراسات التي تبحث على حسب علم الباحثة و في هذا المجال قليلة،

  .في هذا الموضوع

 للممارسات معلمي المرحلة األساسيةإدراك إلى درجة هذه الدراسة للتعرف لذا جاءت 
 ."رام اهللا و البيرة"بفاعليتهم في التدريس في محافظة  اعالقتهو التربوية الديمقراطية

  

  :سئلة الدراسة أ 3:1

  :إلى اإلجابة عن األسئلة التالية تسعى هذه الدراسة

في  التربوية الديمقراطيةللممارسات معلمي المرحلة األساسية إدراك  درجة ما :السؤال األول
  ؟ "رام اهللا و البيرة"محافظة 

  ؟ "رام اهللا والبيرة"ما درجة فاعلية معلمي المرحلة األساسية في محافظة  :السؤال الثاني

في  ) سنوات الخبرة المؤهل العلمي، التخصص، ،الجنس(متغيرات  ما دور :لثالسؤال الثا
  ؟ "رام اهللا والبيرة"في محافظة  التربوية الديمقراطية مارساتساسية للمة األمعلمي المرحلإدراك 

في درجة  )سنوات الخبرة المؤهل العلمي، التخصص، الجنس،(ما دور متغيرات  :السؤال الرابع
  ؟" رام اهللا والبيرة"في محافظة  ساسيةفاعلية معلمي المرحلة األ

 الديمقراطية للممارساتساسية معلمي المرحلة األ ما العالقة بين إدراك :السؤال الخامس
  ؟ودرجة فاعليتهم في التدريس التربوية
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  :فرضيات الدراسة 4:1

  :والرابع والخامس تم صياغة الفرضيات الصفرية اآلتية سئلة الدراسة الثالثألى إستناداً ا

في درجة  )α≥05.0( الداللةعند مستوى  إحصائيةروق ذات داللة ال توجد ف :األولىالفرضية 
رام اهللا "ساسية في محافظة معلمي المرحلة األ لدى التربوية الديمقراطية الممارسات إدراك
  .تعزى لمتغير الجنس "والبيرة

في درجة  )α≥05.0( عند مستوى الداللة إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  :الفرضية الثانية
م اهللا را"في محافظة  األساسيةمعلمي المرحلة  لدى التربوية الديمقراطية الممارساتإدراك 
  .تعزى لمتغير التخصص "والبيرة

في درجة  )α≥05.0( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد :الفرضية الثالثة
اهللا  رام"في محافظة  األساسيةمعلمي المرحلة  لدى التربوية الديمقراطية الممارساتإدراك 
  .تعزى لمتغير المؤهل العلمي "والبيرة

في درجة  )α≥05.0( عند مستوى الداللة إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  :الفرضية الرابعة
رام اهللا "لدى معلمي المرحلة األساسية في محافظة  التربوية الديمقراطية مارساتإدراك الم

  .تعزى لمتغير سنوات الخبرة "والبيرة

في  )α≥05.0( حصائية عند مستوى الداللةإال توجد فروق ذات داللة  :لخامسةالفرضية ا
  .تعزى لمتغير الجنس "رام اهللا والبيرة"في محافظة   درجة فاعلية معلمي المرحلة األساسية 

في  )α≥05.0( حصائية عند مستوى الداللةإال توجد فروق ذات داللة  :سةالفرضية الساد
  .تعزى لمتغير التخصص "م اهللا والبيرةرا"في محافظة  ية ساسدرجة فاعلية معلمي المرحلة األ
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في  )α≥05.0( حصائية عند مستوى الداللةإال توجد فروق ذات داللة  :ةالفرضية السابع
تعزى لمتغير المؤهل  "اهللا والبيرةرام "في محافظة   درجة فاعلية معلمي المرحلة األساسية

  .العلمي

في درجة  )α≥05.0(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال :الفرضية الثامنة
  .تعزى لمتغير سنوات الخبرة“رام اهللا والبيرة”فاعلية معلمي المرحلة األساسية في محافظة 

بين  )α≥05.0(ة حصائية عند مستوى الداللإلة الدذات ال توجد عالقة  :ةالفرضية التاسع
وفاعليتهم في التدريس  التربوية الديمقراطية للممارساتمعلمي المرحلة األساسية  درجة إدراك
 ."رام اهللا والبيرة"في محافظة 

  

  :أهمية الدراسة 5:1

  :تبرز أهمية الدراسة من خالل

معلمي ي فلسطين والتي تبحث درجة إدراك تعتبر هذه الدراسة على حد علم الباحثة األولى ف-1
  ."رام اهللا والبيرة"الديمقراطية وفاعليتهم في التدريس في محافظة  للمبادئالمرحلة األساسية 

  . من المتوقع أن تساهم هذه الدراسة في تحقيق األهداف المتوخاه من العملية التعليمية-2

والمعلمين من المتوقع أن يستفيد منها كل من وزارة التربية والتعليم والمشرفين والمديرين -3
  .والطالب وكل من له عالقة بالعملية التربوية

فوائد السلوك الديمقراطي مع إلى هذه الدراسة المعلمين التعرف ع أن تساعد قمن المتو-4
  .الطالب

  

  :أهداف الدراسة6:1

  :هذه الدراسة الى  هدفت
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في  التربوية الديمقراطية للممارساتمعلمي المرحلة األساسية  درجة إدراكإلى  لتعرفا �
   ."رام اهللا والبيرة"محافظة 

 للممارساتساسية معلمي المرحلة األ دور بعض المتغيرات في درجة إدراكإلى التعرف  �
  ."رام اهللا والبيرة"في محافظة  التربوية الديمقراطية

 الممارساتاألساسية في التدريس عند إدراك  درجة فاعلية معلمي المرحلةإلى التعرف  �
  ."رام اهللا والبيرة"في محافظة  التربوية الديمقراطية

ة األساسية في دور بعض المتغيرات في درجة فاعلية معلمي المرحل إلى التعرف �
  ."رام اهللا والبيرة"في محافظة  التربوية الديمقراطيةالممارسات  التدريس عند إدراك

 ارساتللمممعلمي المرحلة األساسية  رتباطية بين إدراكعالقة اإلالإلى التعرف  �
  ."رام اهللا والبيرة"في محافظة ودرجة فاعليتهم في التدريس  التربوية الديمقراطية

  

  :محددات الدراسة7:1

هذه الدراسة على معلمي المرحلة األساسية في الفصل الدراسي الثاني من العام  تقتصرا -1
2012-2013.  

  . "رام اهللا والبيرة"هذه الدراسة على معلمي المدارس الحكومية في محافظة  تقتصرا -2

  . العينة ومدى تمثيلها لمجتمع الدراسة اختيارنتائج هذه الدراسة بطريقة  تتحدد -3

  .نتائج هذه الدراسة بمدى صالحية ومالئمة أدوات الدراسة من حيث صدقها وثباتها تتحدد -4

  

 :مصطلحات الدراسة 8:1 

المعلم حول المبادئ الديمقراطية و هو مجموعة األفكار و التصورات التي يحملها  :اإلدراك 
  .أهمية تطبيقها مع طلبة المرحلة األساسية
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يتوقع ، ومفاهيم ومعارف وقيم مبادئإنساني ومنهج حياة بما يشتمل عليه من  نظام :الديمقراطية
، وتكافؤ الفرص، الحرية والعدالة، من خالله األفراد تحقيق آمالهم وطموحاتهم من المساواة،

  . )2010العمايرة ومقابلة،(  والمشاركة في اتخاذ القرارات قبول اآلخر،، التسامح

التي تظهر على  الديمقراطية أما إجرائيا فتعرف الباحثة الديمقراطية التربوية بأنها الممارسات
  .اإلدارة المدرسية والمعلمين والطلبة

 هيئة أعضاء بها يقوم التي التربوية والممارسات العالقات منظومة :الديمقراطية الممارسات
 في مساهمتهم وتيسير حياتهم، في الديمقراطي للسلوك الطلبة ممارسة يسيرت بهدف ، التدريس
 )2004 الحشوة،(ع المجتم في الديمقراطية ترسيخ

الصف  إلىهي المرحلة الدراسية التي تضم الصفوف من األول األساسي  :المرحلة األساسية
  .الفلسطينيةالعاشر األساسي في المدارس 

ر المطلوب بشكل هو ذلك النوع من التدريس المؤدي إلى إحداث التغيي :الفاعلية في التدريس
و يعمل  ، و المهاريةدانية أهداف المرسومة للمادة سواء المعرفية أو الوجأي تحقيق األ، فعلي
  .بناء شخصية متوازنة للطالب على
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  والدراسات السابقةاإلطار النظري :الفصل الثاني

  

 

  اإلطار النظري    1. 2

  
 :الدراسات السابقة2. 2

 

  الدراسات العربية 1. 2. 2
  

  الدراسات األجنبية 2. 2. 2
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  :الفصل الثاني

  :اإلطار النظري والدراسات السابقة

  :اشتمل هذا الفصل على قسمين رئيسيين

 .بموضوع الدراسةيبين األدب التربوي المتعلق  :القسم األول -
 .المتعلقة بموضوع الدراسة )العربية واألجنبية( يتناول الدراسات السابقة: القسم الثاني -

 

  األدب التربوي المتعلق بموضوع الدراسة: القسم األول

  :مفهوم الديمقراطية وتطورها

والبحث والنقاش لقد شهدت الخمسة عشر عاماً الماضية تعاظماً كبيراً وانتشاراً واسعاً في الكتابة 
نطالقاً من ا بما في ذلك المجتمع العربي، والحديث عن الديمقراطية في أرجاء مختلفة من العالم،

المصري ( أن النظام الديمقراطي يوفر فرصة أكبر لحماية حقوق اإلنسان من أنظمة أخرى
  . )2006 عجوة،ووأب

ني يتكون من اجتماع كلمتين، وهنا ال بد من اإلشارة إلى أن كلمة الديمقراطية مصطلح يونا
 ،)حكم الشعب(حكم عامة الناس  والشق الثاني ،وتعني عامة الناسالشق األول من الكلمة  

وهذا المفهوم جزء من كيان  .ن الشعب مصدر السلطاتالديمقراطية مصطلح سياسي يعني أ
والظلم والدكتاتورية التي شهدتها  لالستبدادوقد ظهر في الغرب كرد فعل  الحضارة الغربية،

والديمقراطية بمعناها  .ي أسلوب من أساليب الحكم يقوم على الرأي العامهو المجتمعات الغربية،
الواسع تعبر عن المجتمع الحر الذي يحكم باألغلبية وعن طريق نظام التصويت والتمثيل 
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وقد ارتبط مفهوم الديمقراطية  .ةعلى من الحقوق والحريات الفرديبحيث تضمن الحد األ النيابي،
بالعلمانية بشكل جدلي وتاريخي منذ انطالق الممارسة في عهد اليونانيين فيما عرف 

وجون جاك  ،مروراً بإسهامات مفكري وكتاب الغرب أمثال جون لوك" ديمقراطية أثينا"ب
لنامية إلى أن أصبحت السالح الذي يشهره الغرب بوجه الدول ا وغيرهم، ،وفولتير ،روسو

أن  إال وبعيداً عن اإلشكاليات التي تسمح للساسة باستغالل المصطلح تبعاً لألهواء والمصالح،
في مختلف دول  واالجتماعيةالديمقراطية ال تزال تفرض ذاتها على مجريات الحياة السياسية 

  . )2007 رمضان،( العالم

هي شكل من أشكال الحكم السياسي و ،كما أن الديمقراطية تفهم عادة على أنها تعني الليبرالية
 .وحماية حقوق األقليات واألفراد وحكم األكثرية، قائم باإلجمال على التداول السلمي للسلطة،

وتحت هذا النظام أو درجة من درجاته يعيش في بداية القرن الواحد والعشرين ما يزيد عن 
ويعيش معظم الباقي تحت  .والهند وأنحاء أخرى نصف سكان األرض في أوروبا واألمريكيتين،

ويمكن .  )كالصين التي تدعي الديمقراطية االشتراكية(أنظمة تدعي نوعاً من الديمقراطية 
يؤمن به ويسير عليه  ،نظام اجتماعي مميزكاستخدام مصطلح الديمقراطية بهذا المعنى األوسع 

قية وقانونية معينة ويشير إلى ثقافة سياسية وأخال المجتمع ككل على شكل أخالقيات اجتماعية،
  . )الموسوعة الحرة ويكيبيديا،( تتجلى فيها مفاهيم الديمقراطية األساسية

نظام وعقلية وأسلوب في " :بأنها) 1995(فقد عرفها بركات  ،وقد تعددت تعريفات الديمقراطية
ي يضمن للشعب أو الناس أفراداً وجماعات حقوق حرية التعبير عن الرأي والتنظيم ف ،العالقات

وتكافؤ الفرص في  ،والمساواة مما يكفل المشاركة الفعلية، جمعيات ومنظمات ونقابات وأحزاب،
  .صنع القرار وتقرير المصير

بأنها تعني حرية األفراد في التعبير عن آرائهم وحقهم في ممارسة ) 2008( كما عرفها العنيزي
التفكير واإلبداع والمشاركة في صنع وحقهم في حرية  والسياسية، واالقتصادية االجتماعيةالحياة 

  .وتحقيق العدل والمساواة لجميع أفراد المجتمع دون تمييز القرار السياسي واالجتماعي،
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 بأنها منظومة القيم اإلنسانية التي تقوم على مبدأ الحرية،) 2010( كما عرفها الرميضي
ما تنطوي عليه من طموحات والقبول سعياً إلى تحقيق الذات اإلنسانية بكل  والحق، والتواصل

  .الوجود،والحضور،واالبتكار،واإلبداع

بل  ولم يتخذ توسع الديمقراطية في القرن العشرين شكل االنتقال البطيء في كل بلد على حدة،
ول تم فرض الديمقراطية من قبل دوفي بعض ال .وثورات متعاقبة، "موجات ديمقراطية" شكل

  . )الموسوعة الحرة، ويكيبيديا( قوى عسكرية خارجية

. أو يطالبها به ،أو ينسبه إليها ،والديمقراطية المعاصرة اليوم أكثر تواضعاً مما يعتقده البعض 
له  وهي أقل من أن تكون نظاماً اقتصادياً اجتماعياً، ،فهي أبعد من أن تكون عقيدة شاملة

العامة من قبل الملزمين إن الديمقراطية المعاصرة منهج التخاذ القرارات  .مضمون عقائدي ثابت
منهج يقوم على  وهي منهج ضرورة يقتضيه التعايش السلمي بين أفراد المجتمع وجماعاته، .بها

مبدأ ومؤسسات تمكن الجماعة السياسية من إدارة أوجه االختالف في اآلراء وتباين المصالح 
هة أسباب الفتن بالتالي من السيطرة على مصادر العنف ومواج وتمكن المجتمع، بشكل سلمي،

ارسة الديمقراطية وتصل الديمقراطية المعاصرة إلى ذلك من خالل تقييد المم.والحروب األهلية
شروط تتراضى عليها القوى الفاعلة في المجتمع وتؤسس عليها الجماعة بدستور يراعي 

  السياسية إجماعاً كافياً

  . )2000 الكواري، (

: ى قال تعال، الديمقراطية وممارستها تحت اسم الشورىوقد سبق اإلسالم غيره في تركيزه على 

"tÏ% ©!$# uρ (#θ ç/$yf tGó™$# öΝÍκÍh5t�Ï9 (#θ ãΒ$s%r& uρ nο4θ n=¢Á9$# öΝèδ ã�øΒ r& uρ 3“u‘θ ä© öΝæη uΖ ÷� t/ $ £ϑ ÏΒ uρ öΝßγ≈uΖø% y— u‘ tβθ à)Ï�Ζãƒ "  

  .) 38 اآلية سورة الشورى،(

التي أقرت ذلك المبدأ  اإلسالميةفمناداة الديمقراطية بحكم الشعب لم تكن غريبة على الشريعة 
ة فيوانعدام الفروق حتماً بين الخل ،يعني المساواة بين أفراد األمة ىمنهج الشورف .منذ البداية

 ولجميع أفراد األمة الحق بالمشاركة في بناء هرم الدولة. وأدنى رجل من أفراد الشعب
  . )2004 القطاطشة،(
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والتي  تعد الشورى في التاريخ العربي اإلسالمي رديفاً للديمقراطية،) 2008(وحسب العنيزي 
فقد أمر اهللا  هي ركن من أركان الدولة ونظام الحكم في اإلسالم إلى جانب العدل والمساواة،

لشورى لتقسيم األمور مارسة اوالمسلمين بم "صلى اهللا عليه وسلم"سبحانه وتعالى رسوله الكريم 

yϑ$" :فقد قال تعالى .ةأحوال الرعي إصالحو Î6 sù 7πyϑ ômu‘ zÏiΒ «! $# |MΖÏ9 öΝßγ s9 ( öθ s9 uρ |MΨ ä. $̂à sù xá‹Î=xî 

É=ù= s) ø9 $# (#θ‘Òx�Ρ]ω ôÏΒ y7 Ï9öθ ym ( ß#ôã $$ sù öΝåκ÷] tã ö�Ï� øótG ó™$#uρ öΝçλm; öΝèδ ö‘ Íρ$ x©uρ ’Îû Í÷ö∆ F{$# ( #sŒ Î* sù |MøΒ z• tã 

ö≅©. uθ tG sù ’n? tã «! $# 4 ¨βÎ) ©!$# �=Ït ä† t, Î#Ïj. uθ tG ßϑ ø9   . )159 آيه آل عمران،  ��رة" (  #$

  

األفراد في اتخاذ  إشراكفإنها تدل على ضرورة " استخراج الرأي"ولما كانت الشورى تعني
غير أن ، ليات والمؤسساتاآل الديمقراطية الغربية في توافق فإنها وفي هذا .القرارات العامة

الفارق بينهما هو أن الديمقراطية الغربية تقوم على فكرة حرية اإلنسان الواسعة في حين تفيد 
  . )2004 القطاطشة،( الشورى هذه الحرية بتعاليم القرآن والسنة

وبالتالي فإن مفهوم الديمقراطية أصبح في العصر الحاضر يشتمل على مختلف مناحي ومجاالت 
الديمقراطية محصوراً بين فئة معينة من الناس بل أصبح الناس جميعهم فلم يعد مفهوم  .الحياة

وأصبح هذا المفهوم ال يقتصر على الجانب السياسي فقط بل أخذ يشمل  معنيين بهذا المفهوم،
 . )2008العنيزي،( جوانب الحياة المختلفة بحيث أصبحت الديمقراطية أيضاً أسلوب حياة 

  

  -:م عليها  الديمقراطيةومن المبادىء واألسس التي تقو

ما أسس توجد أهمها في و مبادئالديمقراطية على اختالف تشعباتها وتفسيراتها تقوم على 
  - :يأتي

ويتم ذلك عن طريق اختيار  الشعب هو مصدر السلطات بما في ذلك السلطة التشريعية، -:أوالً
  .ممثلين عن الشعب ينوبون عنه في مهمة التشريع وسن القوانين
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  .االعتقادحرية  -:ثانياً

فإذا حصل أي خالف أو  .النزاعات والخصومات إليهاعتبار الشعب حكم أو حد ترد  - :ثالثاً
 إرادةأو بين القيادة والقاعدة نجد أن كالً من الطرفين يرجع إلى  نزاع بين الحاكم والمحكوم،

  .خالف واختيار الشعب ليفصل ما تم بينهما من نزاع أو

  .التعبير واإلفصاح حرية - :رابعاً

فللمرء في ظل الديمقراطية أن يفعل ما يشاء ويمارس ما يشاء ما لم  .الحرية الشخصية -:خامساً
  . يتعارض مع القانون الوضعي للبالد

أياً كانت عقيدة وأفكار وأخالقيات ، السياسية وغيرهاحرية تشكيل التجمعات واألحزاب  - :سادساً
  .هذه األحزاب والجماعات

  .جتمع عليه األكثريةتوتبني ما  اعتبار موقف األكثرية، - :سابعاً

 انتماءاتهمالمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع أفراد المجتمع بغض النظر عن  - :ثامناً
  . )2000 حليمة،( العقيدية والدينية 

  - :الديمقراطية والتربية

فقديماً كان على األوالد طاعة اآلباء طاعة  .اختلفت النظرة عبر السنين إلى الديمقراطية والتربية
وعند وصول ، وبالتالي فإن السلطة األبوية سلطة دكتاتورية ،عمياء دون فتح مجال للمناقشة

عن  دفهو المسؤول الوحي، المسؤولية تقع على عاتق المعلم والتحاقهم بها ،األوالد سن المدرسة
حية هذا باإلضافة إلى الصال، دور األسرة أو البيتتأديب ألوالد وتربيتهم وتعليمهم دونما أهمية ل

وقد كان  .السيطرة على األوالد وحتى لو اضطر إلى ضربهمفي التي تمنحها األسرة للمعلم 
وقد تطور األمر حتى أنهم كانوا يهربون من المعلم  .تمثل غالظة السلطة عصا التيالدائماً يحمل 

الدكتاتورية والتسلط والسيطرة  إلىكما أن المعلم نفسه ينزع ، وهم في الشارع يلعبون خوفاً منه
  ". عبدامن علمني حرفاً كنت له " :حيث أنه يردد دائماً مقولة على الطالب في الصف،
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إذ ال يمكن أن تحقق  أما حديثاً فإن العالقة بين التربية والديمقراطية عالقة وثيقة وتالزمية،
الحرية والمساواة وتكافؤ  مبادئالقائمة على  طية الحقيقية،األولى أهدافها في غياب الديمقرا

كما أنه ال يمكن بالمقابل الحديث عن الحياة  .والمشاركة الجماعية االجتماعيةوالعدالة ، الفرص
 وإعداد الكفاءات المنتجة، واالبتكار اإلبداعالديمقراطية في غياب تربية حقيقية تقوم على تنمية 

فبالتربية نتعلم الديمقراطية ، تلفة واإليمان بالفروق الفردية بين المتعلمينواحترام المواهب المخ
  . )2009 حمداوي،( ونتمثلها شعاراً  وسلوكاً

لخص ديوي العالقة بين الديمقراطية والتربية في تعريفه للديمقراطية على أنها طريقة  وقد
 االتجاهاتوهي بالتالي ليست مجرد شيء خارجي يحيط بنا،فهي جملة من ، شخصية في الحياة

  . )1978 ديوي،( وأهدافه لهخصية للفرد والتي تحدد ميووالمواقف التي تشكل السمات الش

التي  االجتماعيةكما يشير مفهوم االتجاه الديمقراطي في التربية إلى منظومة من عمليات التنشئة 
ر في مساندة والمشاركة والحوار والتبصاطف والتعزيز والدعم والتنطلق من قيم الحب والتع

وهي التربية التي تسقط فيها الحدود النفسية الصارمة القائمة بين اآلباء  .العملية التربوية
  . )2000 وطفة وشهاب،( وأبناءهم وتتنافى مع كَل أشكال العنف واإلكراه

فال تربية بال ديمقراطية وال  .السليمة والديمقراطية الحقيقية صنوان متالزمان ةوهكذا فالتربي
وأن الفصل بين الديمقراطية والتربية يؤدي إلى فشل  ).2012الرواضية،( ديمقراطية بال تربية

   . )2001الشيخ،( الديمقراطية وتحولها إلى مجرد شعارات وعبارات وألفاظ ال معنى لها

ية هو إعداد الفرد للحياة فهي تسعى إلى تعديل السلوك بما يؤكد على أسلوب وبما أن هدف الترب
ولكي يحكم على أسلوب حياة ديمقراطي يجب أن تتوفر بعض المقومات  .الحياة الديمقراطية

  -:منها

  .بالفروق الفردية ومراعاتها االعتراف -:أوالً

يب متميز في حياة الجماعة فكل فرد له من االستعدادات الخاصة ما يهيئه ألن يساهم بنص
  .لى ثرواتها الروحية والمادية شيئاَ من عنده جَل أو صغرإويضيف 

  -:االعتراف بتكافؤ الفرص ومراعاتها  -:ثانياً
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العقلية والفكرية والبدنية وإتاحة الفرص  إمكاناتهمويستلزم االعتراف باختالف األفراد في 
  .مجالها لتنمو المتكافئة لكل منهم حتى تجد كل كفاية فردية

  - :الحرية في إطار النظام العام - :ثالثاً

وليس أبداً الخضوع للضبط ، ما النظام سوى القدرة على عمل األشياء في حرية واستقالل
ن ما يشاء دون مراعاة للحقوق ليعمل اإلنسا غاربهالحرية ليس ترك الحبل على ولكن والكبت، 

  .والواجبات

  .لإلبداعإتاحة الفرص  - :رابعاً

تستهدف إتاحة حرية العمل في إطار من النظام المتفق عليه ترقية الميول واألغراض المشتركة 
وتتم هذه الترقية خالل عملية تكييف إيجابي إبداعي يتعامل فيها  بين الناس كفاية للديمقراطية،

ال شيء أن  اإلنسان مع المواد المحسوسة واألفكار ألن عقول األطفال ال تستطيع خلق شيء من
  .يعالج ويؤثر األطفال في المواد التي يختبرونها

  .تنمية قدرات كل فرد من خالل رعاية جميع جوانب حياته -:خامساً

باعتبار عملية النقد هي أداة للتوعية التي  إتاحة الفرصة للنقد بجانب تقبل نقد اآلخرين،: سادساً
بالحوار كقيمة تربوية فنعمل على تنميتها في وهذا يتطلب االهتمام ..........قد تخفى على الفرد

بمعنى القابلية للتفاعل والمشاركة على أساس موضوعي ال السلبية  ، والشباب النشىءنفوس 
أجياالً قادرة على ممارسة الديمقراطية فقط  ننشئويعني التفاعل والفهم المشترك حتى  والعزلة،

  .بل وعلى حمايتها من أي عبث

  .لالختياراالنتخاب وسيلة  - :سابعاً

  .التعود على احترام القانون وطاعته - :ثامناً

الفرد  إمكاناتالمشاركة في وضع األهداف والمخططات التنفيذية وتقسيم العمل حسب  - :تاسعاً
  . )2004 بهاء الدين،( والتقويم
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ز مبادئها واتجاهاتها وقيمها ية والتوجه نحو تعزيطوبالتالي فالحاجة للتركيز على التربية الديمقرا
  - :في المدرسة تنبثق من مجموعة اعتبارات أهمها

  .سمة من سمات القرن الحادي والعشرين التربية الديمقراطية  أصبحت •
  .توجه معظم المجتمعات نحو الديمقراطية كأسلوب حياة •
تشكل إطاراً مرجعياً ومظلة رئيسية لجميع مضامين  التربية الديمقراطية  أصبحت •

  .الشريعة الدولية لحقوق اإلنسان وحقوق الطفل والمرأة والعمل وغيرهم
مدينة  صغيرة تستلزم من أفراده جميعهم أن  وقرية أ العالم في هذا القرن  أصبح •

لديمقراطية هي التي اوالتربية  .بينهمإطاراً ثقافياً يمكنهم من تحقيق التفاهم فيما  ايمتلكو
  .إيجابيةتستطيع تحقيق هذا الهدف بصورة 

ضرورة وعي القادة التربويين والعاملين في مجال التربية ألدوارهم ومسؤولياتهم في  •
أسلوب حياة ومنهج عمل  غدولت ،مجال تعزيز ثقافة التربية الديمقراطية في المدارس

  . )2003 يعقوب،( لديهم

ومن هذا المنطلق فإن التعليم المعاصر يقوم على التربية الديمقراطية التي تهتم بتنفيذ الجوانب 
مما يجعلهم أكثر ثقة بأنفسهم وأعظم شعوراً ، والشخصية لألفراد واالجتماعيةاألخالقية 

 بالمسؤولية وأكثر قدرة على القيام بأدوارهم في المجتمعين المحلي والعالمي على حد سواء
  .)2012لرواضية،ا(

 االجتماعيةكما أن العملية التعليمية هي العملية األم في بناء المجتمع، ذلك أنها تسبق العمليات 
فنجاح هذه العملية أو فشلها ال  .في بناء شخصية الفرد وتكوينها )الخ... كالمهنة والزواج(كافة 

حلقات التعليم الذي يقع على ويعد التعليم المدرسي أبرز . بد أن ينعكس على المجتمع بأسره
ولعله الوسيلة األهم التي ترتقي بواسطتها ، عاتقها إحداث التغيير المنشود في المجتمع

فتتحول من مجتمعات دكتاتورية تحكمها فئة خاصة إلى أخرى ديمقراطية تحكمها  ،المجتمعات
    .)1987جعنيني،( األغلبية

ينبغي أن نجعل التعليم حقاً لكل مواطن بحيث  تحقق ديمقراطية التعليم في أي مجتمع،تولكي 
ظل  وبالتالي يعرف كل فرد ما له من حقوق وما عليه من واجبات في، تنخفض نسبة األمية
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المعلم أن تجمع في اإلعداد  إعدادوهذا يتطلب من مؤسسات  .الديمقراطية الواسعة للمجتمع
حيث ب، امي وبين اإلسهام في محو األميةالمعلمين بين التدريس في التعليم النظ/والتدريب للطالب

  . )2003 إبراهيم،( يؤهل المعلم للعمل في كليهما

التعليم في المجتمع الديمقراطي هي شكل من أشكال الديمقراطية وحفظ الحقوق  إلزاميةكما أن 
وفي المجتمع الفلسطيني بالذات نبدأ من الصف األول االبتدائي وحتى العاشر وفق  .التعليمية

أي أن التعليم في هذه المرحلة مجاني توفره الحكومة لكل من  قانون وزارة التربية والتعليم،
لزامية وإ .الذكور واإلناث مقابل رسوم زهيدة على الطالب أن يدفعها في بداية السنة الدراسية

  . )1994 دروزة،( تطبيق الديمقراطية مبادئهذه أولى التعليم 

  -:السلوك الديمقراطي في المجتمع التعليمي

  -:يقسم السلوك الديمقراطي داخل المجتمع التعليمي إلى ما يأتي

حيث تعد العالقة بين المدير والمعلمين :السلوك الديمقراطي بين المدير والمعلمين أنفسهم  -1
إذ تقوم هذه العالقة على أساس اإليمان بأن لكل فرد من  اإلدارة التعليمية،أهم العالقات في  من

 وتنميتها في بيئة العمل التربوي منها، ةاالستفاديمكن  وإمكانياتالعاملين فيها قدرات 
  .)2007العتيبي،(

حيث يعد أساس نجاح عمل اإلدارة التربوية ، السلوك الديمقراطي بين المعلمين أنفسهم -2
والتقدير المتبادل بينهم من أجل النهوض بمستوى العملية  االحتراموتحقيق أهدافها، إذ يقوم على 

والرغبة في العمل المستمر والمتمثل في التخطيط المشترك والتنفيذ السليم  التربوية والتعليمية،
 إطار العالقات اإلنسانية والديمقراطي لدى الطلبة في إليجاد النمو التعليمي والعطاء الكافي،

  .)2007العتيبي،(

ضرورة تعامل المعلم مع الطالب بصفته إنساناً :السلوك الديمقراطي بين المعلمين والطلبة  -3
وهو ما ينعكس على الممارسات الديمقراطية  ،ومسؤوالً عن تعلمه الذاتي ومقدراً،، قادراً

 .)2008، الموسوي( لمعلمين والطلبةوإلى توثيق العالقات بين ا ريس،الصفية، وفاعلية التد
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  -:المعلم الديمقراطي

وهو المحرك األساسي الذي ال يمكن االستغناء عنه  ،عليمية التعلميةالمعلم هو عصب العملية الت
كاملة عن الخبرات  مسؤوليةحيث تظل  في أي نظام تربوي مهما تعددت مصادر المعرفة،

والمعلم هو .  )2004 المنشاوي،( التعليمية التي يكتسبها التالميذ في جميع المراحل الدراسية
 حمدان،( العنصر األول والحاكم في العملية التعليمية من حيث تخطيطها وإجراءاتها ونتائجها

1988( .  

والتغيير  االنفتاحو من يميل إلى وه في تقدير الحرية والمساواة والعدالة، اًكما أن للمعلم دور
فيؤثرون به ويتأثر  ويغمر الطلبة بمشاعر المودة،ويشاطرهم التأثير،، وليس التشدد والمغالطة

وال ينحاز ألي طالب كان على أساس الجنس أو ، ال ينزع إلخضاعهم لسلطته الذاتيةو، بهم
  . )2008 الموسوي،( العرق أو األصل

بلعب دور أساسي وكبير في إشاعة الحياة الديمقراطية في المدرسة وهكذا فإن المعلم مطالب 
وتنمية الحس  واإليمان بقيمة اإلنسانية، ،حترام الطلبةا ات اإليجابية المبنية علىيوترسيخ السلوك

وأكثر  ل قيم التسامح والعدالة والحرية،بحيث يصبحون أكثر قدرة على تمث الديمقراطي لديهم،
ويمكن للمعلم أن يقوم بترجمة ذلك كله من خالل األدوار التعليمية . مقراطيةالدي مبادئبإيماناً 

ال بد من توافر  ومن أجل أن يقوم المعلم بهذه المهمة على أكمل وجه، .واإلدارية التي يتوالها
  -:أمرين اثنين

بأسسها وتكون لديه المعرفة الكافية  أن يؤمن المعلم نفسه بالديمقراطية كأسلوب حياة، - :أولهما
  .ومبادئها ومقوماتها وأساليبها

أن تتولى جميع مؤسسات المجتمع ووحداته الحكومية والشعبية دعم جهود المعلم في  -:ثانيهما
وتوفر كل أسباب النجاح التي تعينه على تربية النشىء وإعداده إعداداً يتالئم  هذا االتجاه،

  . )2012 الرواضية،( ومتطلبات العصر

فيتيح  .قريبة من الحياة ةذا المعلم حرصه على جعل العملية التعليمية التعلميو أهم ما يميز ه
وتبادل الخبرات دون التضحية  ،واتخاذ القرار ،للطالب فرص المشاركة والتشاور والتعاون

  .باألهداف المرسومة
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  - :ويمكن إيجاز صفات هذا المعلم بما يلي

ان من دوره والحرص على جعل أهميته وهيبته تنبثق االبتعاد عن التعالي على الطالب، •
  .ال من منصبه أو مركزه الوظيفي وثقته بهم، بتهوعمله واحترامه للطل

الطالب في العمل من خالل المناقشة وتبادل الرأي ووضع  إشراكالحرص على  •
  .األهداف واألنشطة والخطط،ويتيح لهم الفرص المتكافئة لذلك

والعمل على توفير المناخ الذي  وتنسيق أعمالهم،، الطالبالعمل على تنظيم تعلم  •
  .يشعرهم بالطمأنينة واألمن بعيداً عن الترهيب والشك

 جامعة القدس المفتوحة،(وتعزيز إنجازاتهم ، تشجيع الطالب وحفزهم على التقدم •
2008( .  

الالمعلم الفع:-  

فهي عملية شاقة ليست في  واألخرى،إن عملية التدريس ليست عملية سهلة كغيرها من األعمال 
ووجد  إليهاستهواها ومال اومع ذلك فهي مهمة يمكن أن يقوم بها كل من  متناول يد كل إنسان،

فالخصائص في المدرس ليست من السهل توافرها في كل إنسان وال ، في مزاولتها المتعة
فالمعلم يتعامل مع  ية،وإنما هي خصائص فطر، تكتسب بالخبرة والمران وبالحفظ والتلقين فقط
وعليه وبحكم عمله أن يتعامل ، ومواهبه وقدراتهفئات من البشر لكل منهم خصائصه وميزاته 

وأن يراعي في مهمته هذه الفروق الفردية  بعدد الطلبة الذين يعلمهم، دمع نماذج من البشر تتعد
ن ايتفهم كالً منهم و وعليه أن والعمل على تنمية هذه الفروق وعدم طمسها وإزالة معالمها،

حتى ينشىء كل فرد كيانه المستقل ويطور شخصيته  ،هلى أعماق نفسإيعرفه معرفة تنفذ 
  . )2010 بركات،( المستقلة ضمن هذه الفروق الفردية واستعداداته الفطرية الكامنة لدية

أنه صاحب رسالة مقدسة وشريفه على مر العصور واألجيال، فمنذ  لىكما ينظر إلى المعلم ع
ولكن النظرة اختلفت عبر العصور . فهو معلم األجيال ومربيها تقدير وتبجيل،محل القدم كانت 

وما  ،فقديماً كان ينظر للمعلم على أنه ملقن وناقل للمعرفة فقط من حيث األدوار التي يؤديها،
.  )1999 فطاير،( ي يوصلها إليهمال حفظ المعارف والمعلومات التعلى الطلبة الذين يعلمهم إ

وإنما تعليم الطالب نقد  ،دور المعلم ليس نقل المعرفة ما النظرة الحديثة للمتعلم ترى أنأ
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من أجل التوصل إلى نقاط تفيد  :وإقامة حوار مع أعالمها والتشجيع على تفسيرها، .المعرفة
  اإلنسانية عامة

  . )2009 ورضوان، الربعي( 

وما  فبمقدار ما يحمل في رأسه من علم وفكر، فالمعلم هو العنصر الفعال في عملية التعليم،
وما أوتي من موهبة وخبرة في حسن عملية ، ومحبة لتالميذه، يحمل في قلبه من إيمان برسالته

يع أن يسد الثغرات إن المعلم المبدع الصالح يستط .وأثره في أبنائه وطالبه نجاحهالتعلم يكون 
   . )2008 أبو نمر، ( بل إنه قد يكون المنهج والكتاب معاً، الناتجة عن ضعف المنهج والكتاب

 والمعلم هو العنصر األول والحاسم في العملية التعليمية من حيث تخطيطها وإجراءاتها ونتائجها،
 جه األنشطة التعليمية،وهو الذي يوضح ويو، فهو الذي يعين ويختار الوسيلة المناسبة للتعلم

وما الوسائل التعليمية إال  الموجهة ال يكون هناك تعلم بوجه عام، وأنشطتهفبدون توضيحاته 
  . )1988 حمدان،( تنوع ومشوقمعينة له في تغيير عملية التدريس بأسلوب م

يشكل أحد وإن كان  ويؤكد رجال التربية على أن المعلم يعتبر حجر الزاوية في العملية التربوية،
عناصرها إلحداث التغير الشامل في سلوكيات األفراد للوصول إلى المواطنة الصالحة لخدمة 

فقد  ونظراً لكون المعلم العنصر األكثر تأثيراً في العملية التربوية، المجتمع ضمن قيمه وتقاليده،
برامج إعداده ليتمثل في أساليب اختياره و أولته النظم التربوية الحديثة اهتماماً بالغاً،
 يونس،( يعني في النهاية نظاماً تربوياً ناجحاً  وتدريبه،وذلك انطالقاً من أن توفر معلماً جيداً،

2008( .  

ات فت دراسات تربوية كثيرة إلى وجود عالقة إيجابية بين امتالك المعلم لعدد من الصوقد أشار
هذه الخصائص إلى فئتين ويمكن أن تصنف  .الشخصية والوظيفية ومدى فاعليته التعليمية

ومن األهمية  .وقدرات تنفيذية على هيئة واجبات وظيفية، خصائص شخصية عامة .رئيسيتين
كلما تمكن من ، التأكد من أنه كلما استطاع المعلم تحصيل هذه الصفات ودمجها في شخصيته

الفصل  امتالك أساليب تعليمية مؤثرة وممارسة قدرة توجيهية في العملية التعليمية داخل
أما المعلم فإن سعيه المتالك هذه  .ومن ثم إحداث أثر بالغ في شخصيات الطلبة ،وخارجه

يعد  الصفات ومثابرته الكتسابها واحدة تلو اُألخرى خالل إعداده النظري والعملي داخل الكلية
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على مؤشراً كافياً على رغبته في صياغة شخصيته التعليمية وتطوير ذاتيته اإلنسانية ومن ثم 
  . )2009 الناقلة وأبو ورد،( العطاء والتأثير التعليمي الفعال

ويمكن تحديد مجمل هذه  وجهات نظر العلماء التربويين في تعريف المعلم الفاعل، توقد اختلف
  -:التعريفات في ثالث اتجاهات 

و أن المعلم ه PHLIP JAKSON الدكتور  ويرى ،يدعو إلى معالجة المعرفة - :االتجاه األول
وتشكيلها بشكل يسهل  قادر على صياغة المادة الدراسيةو ويتفهمهم، يفهم طلبته،، صانع القرار

  .يعرف متى يعمل على الطلبة استيعابها،

��ل أن  Asa HILLARD ورفالدكت" نسانيمعالجة العامل اإلإلى يدعو  -:االتجاه الثاني �ً��

 اإلنسانية العالقة الفاعلة بين المعلم وطلبته،مهمة إنسانية حيث تسود النزعة  ا���ر� �����ورة
  ".وبالقدر الذي تغلب هذه النزعة على مثل هذه العالقة يكون المعلم قادراً على أن يعلم 

�  DAVID رفالدكتو"معالجة السلوك  إلىيدعو  - :االتجاه الثالث ��ى أن ا�$#"! ر�  إ��ا 

� ا�() آ  �م * +,�  . )1996 -�س،"  (0/. -�ة أ-$�ل إ��ا

   

، إلى أن المعلم الفاعل هو المعلم القادر على إقناع طلبته بالعمل الجاد )1998(ويشير عدس 
وبطريقة  وهذا يعني أن يستغلوا طاقاتهم إلى أقصى حد يمكن، ونوعية عالية، وبمستوى عاٍل،

  .سليمة

يعمل على تطوير المناهج والواجبات المدرسية وهو متمكن من مادته التي كما أن المعلم الفاعل 
وقادر  ،تخاذ المواقف المطلوبةاوقادر على  ،اقف الطارئةووهو قادر على مجابهة الم ،يعلمها

 قرعيش،( ويؤمن بالتطور والنمو المستمر ،على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب
2005( .  

  - :ة التي تميز المعلم الفعالسومن الخصائص الرئي

  .واإليمان برسالته وأهمية دوره ،الحماسة لعمله •
  .وتجديد معارفه وتطويرها ،السعي المستمر لتنمية نفسه •
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والمساهمة في توفير بيئة مدرسية مناسبة  توفير بيئة صفية آمنة محفزة على التعليم، •
  .بامتالك مهارات إدارة الصف

اجات التعليمية المختلفة للطلبة وتعزيز تيحوتجديدها لتلبية االتنويع أساليب تدريسه  •
واالبتعاد عن  دافعيتهم للتعلم، واستخدام أساليب متطورة كالتعليم التعاوني واالستكشافي،

  .األساليب المباشرة والتلقين
  . حسبوليس على المحتوى ف، التركيز على تحقيق األهداف •
  .الوضوح والدقة في جميع ممارساته واختياراتهوالحرص على توخي  وضوح رؤيته، •
ف العملية التعليمية وجوهرها دتركيز جهده وفكره على تنمية الطالب بصفته ه •

  .ومحورها
وتقدير جهودهم واإلشادة باألداء  ات اإليجابية لدى الطلبة،يالحرص على تعزيز السلوك •

  .وإثابة المستجيبين منهم المتميز،
والحكمة في معالجة مشكالتهم  تقبلهم وتقبل أفكارهم،احترام شخصيات الطلبة و •

  .هتمامالوإشعارهم بالود والمحبة وا ومخالفتهم،
ت وأسئلة ومهمات جاذبة ومثيرة االرتقاء بمستوى تفكير الطلبة وتحديهم بنشاطا •

  .هتماملال
  .الحرص على تعريض الطلبة لخبرات متنوعة ومصادر ووجهات نظر مختلفة •
  . )2005 دويك،( اة وخبرات الطلبة وواقعهم وحاجات مجتمعهمربط تعليمه بالحي •

فدور المعلم الفعال ومصدر فعاليته يكمن في التخطيط لتوجيه الطالب ومساعدتهم على  ،إذاً
له يتبنى عك القدرة على إقناع الطالب وجوالمعلم الفعال هو الذي يمل .إعادة اكتشاف حقائق المعلم

وكثيراً ما سمعنا بأن المعلمين الذين ينوعون في طريقة  .بدافع داخليرة البحث عن المعرفة فك
التدريس يكونون أكثر فعالية ونجاحاً من هؤالء الذين يدرسون الطلبة بنفس الطريقة طوال 

 يتحلى بالحماسة والعدالة، المحبوب،، إن المعلم الفاعل أو الفعال هو اإلنسان البشوش .الوقت
 يتسلح بسالح المعرفة، يتصف بالصبر والتحمل، حلى باألخالق الحميدة،يت والذكاء،، واألمانة

 قادر متمكن من مادته التعليمية، يتمتع بالقدرة على تطوير المناهج، في العمل، ءةوالقدرة والكفا
  . )1996 ،عدس( والتعديل في سلوكهم، التقدم في البنية التعليمية لدى طلبته إحرازعلى 
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  - :القواعد التي يتوجب على المعلم الفعال االلتزام بها )2008( ويلخص الترتوري

، والتخطيط له مسبقاً ،فمن األمور المهمة للمعلم جودة إعداد درسه: أن يكون مستعداً جيداً -1
والتأكد من توفر كل األدوات واإلمكانات واألجهزة السمعية والبصرية التي سيستخدمها في 

  .الدرس

تصال بينه وبين ألن صوت المعلم هو أداته ووسيلته الرئيسية في اال :هستخدام صوتايجيد  -2
  .التالميذ

  .أن يكون واعياً منتبهاً لما يحدث في الصف -3

فمن المهم للمعلم أن يتوصل إلى فهم األسباب وراء سلوك  :يتفهم ما يحدث في الصف  -4
  .التالميذ في الصف

فقد يحدث بعض األحيان، ال سيما في المراحل  :ماتيحسن التصرف في مواقف األز -5
وجود بعض المواقف واألزمات التي تتطلب من المعلم حسن ، التعليمية األولى أو االبتدائية

  .التصرف

 األسئلة الجيدة وسيلة المعلم في التأكد من فهم التالميذ للدرس، :يحسن استخدام األسئلة -6
  . )1996 عدس،( يرهمالتالميذ وتفك اهتماموأداته في استثارة 

  . عند الطالب للعمل إلى أقصى حد ممكن في العملية التربويةه بتكارياستثارة القدرة اإل -7

  .)2009 فرج،(يعمل على تنمية عادة االعتماد على النفس عند الطالب  -8

فنالحظ أن الطالب يحبون العمل  ،على فعالية التعلم واستجابات الطالب ولهذا المعلم تأثير كبير
فإن مستوى العمل واألداء يرتفع كما عندئذ  .وكذلك فإنهم يحبون معلمهم ،ويحبون بعضهم بعضا

وكذلك فإن الطالب يتحملون المسؤولية ويقومون بالعمل سواء حضر المعلم أو غاب  .وكيفا
يتجاوب مع المعلم  ،ه لصفهفي إدارت اًوكذلك فإنه يالحظ أن الطالب إذا كان المعلم ديمقراطي

ومما يؤدي إلى تكامل في شخصيته وتحسن صحته  ،ويزداد تفاعله معه مما يسهل عملية التعلم
    . )2009فرج،( العقلية
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،فهو الرأس ، يحفظ وحدة العمل للوصول إلى األهداف إن دور المعلم في صفه هو دور قيادي
وإذا استطاع أن يمسك بزمام  .والطلبة بالنفع والفائدةالمفكر في كل ما يعود على عملية التدريس 

جعل من الصف خلية بفاعلية وامتداد على  باعتباره القائد األعلى للسلطة داخل الصف،، األمور
  . )1996، عدس( "المستوى الفردي والجماعي

 

  :الدراسات السابقة : القسم الثاني

  :الدراسات العربية المتعلقة بالديمقراطية:أوال

إلى تعرف مدى  )2012(العوبثاني والتميمي ثمة دراسات تناولت الديمقراطية فقد هدفت دراسة 
بمرحلة التعليم الثانوي باليمن من خالل  االجتماعيةتوافر مفاهيم الديمقراطية في كتب المواد 

وهل هناك فروق ذات داللة  ومعرفة مدى اكتساب الطلبة لهذه المفاهيم، تحليل محتواها،
 ية بين متوسطات اكتسابهم لهذه المفاهيم تعود الختالفهم في الجنس و موقع المدرسةإحصائ

قام الباحثان  ،ولمعرفة مدى توافر مفاهيم الديمقراطية في كتب المواد االجتماعية . )ريف/حضر(
 وقد تكونت القائمة بإعداد قائمة بمفاهيم الديمقراطية الواجب توافرها في كتب المواد االجتماعية،

الكتب الخاضعة للتحليل في هذا البحث من  ةمفهوما،  تكونت عين )70(بصورتها النهائية من 
اعتمد الباحثان على نتائج تحليل المحتوى للكتب عينة البحث التي أظهرت توافر  .كتب )7(
أشارت نتائج  .فقرة) 45(تكون من  تحصيلياً مفهوما فقط وبنسب متفاوتة، وأعد اختباراً )48(

ثم كتب الصف األول  ،احتلت المرتبة األولى إلى أن كتب الصف الثاني الثانوي المحتوى تحليل
و من بين الكتب السبعة احتل كتاب التاريخ للصف  .ثم كتب الصف الثالث الثانوي ،الثانوي

ودلت النتائج على . ومن بين المفاهيم احتل مفهوم الشورى المرتبة األولى الثاني المرتبة األولى،
اإلناث، صالح تعزى لمتغير الجنس ل بين متوسطات اكتساب الطلبة إحصائياد فروق دالة وجو

تضمين كتب :أوصى الباحثان باآلتي .لكنها لم تظهر أية فروق دالة تعزى لمتغير السكن
واستحداث مقرر جديد يعنى بالتربية  االجتماعيات المفاهيم التي لم تحظ بالتكرارات المناسبة،

 .     عاة تقديم المفاهيم بداللة واحدةومرا المدنية،
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الكشف عن دور الجامعات  حيث هدفت هذه الدراسة إلى) 2012( في دراسة الصمادي والعمري
للكشف  استبانهوقد تم استخدام . في تشجيع طلبتها لممارسة المبادئ و القيم الديمقراطية األردنية

 خمسةفقرة موزعة إلى  )33(عن درجة ممارسة الطلبة للمبادئ و القيم الديمقراطية مكونة من 
كما استخدمت الدراسة . والمسؤولية، والمشاركة والعدالة، والمساواة،، الحرية:مجاالت هي

ة للكشف عن درجة تشجيع الجامعات األردنية للممارسات الديمقراطية بين طلبتها مكون استبانه
وقد تكون . القوانين والتعليمات، والنشاطات الجامعية :فقرة موزعة إلى مجالين هما) 20(من 

و جامعة الحسين بن طالل من  مجتمع الدراسة من طلبة الجامعة الهاشمية و جامعة اليرموك،
ومن نتائج الدراسة . طالب وطالبة )415( وقد بلغت العينة. مختلف الكليات العلمية واإلنسانية

إيجابية متوسطة لدور الجامعات األردنية والممارسات الطالبية للمبادئ  ارتباطيهوجود عالقة 
كما توصلت الدراسة إلى عدم وجود أثر ذي داللة إحصائية لمتغير الجنس،  . والقيم الديمقراطية

الدراسة وبينت . ونوع الكلية، والسنة الدراسية والممارسات الطالبية للمبادئ والقيم الديمقراطية
وجود أثر ذي داللة إحصائية لمتغير الموقع الجغرافي والممارسات الطالبية للمبادئ والقيم 

  .الديمقراطية وذلك لصالح إقليم الوسط

التي هدفت إلى الكشف عن مستوى الممارسات الديمقراطية لدى ) 2012( وفي دراسة الرواضية
تكون مجتمع . األردن كما يقدرها طلبتهممعلمي الدراسات االجتماعية للمرحلة الثانوية في 

الفرع األدبي في المدارس التابعة لمديريات التربية /الدراسة من جميع طلبة المرحلة الثانوية
)  535( م اختيارها بالطريقة العشوائية الطبقية منتأما عينة الدراسة  والتعليم لمحافظة الكرك،

  :التالية طالب وطالبة، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج

كان مستوى الممارسات الديمقراطية لدى معلمي الدراسات االجتماعية حسب تقديرات الطلبة .1
  .متوسطة

وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات الطلبة لمستوى الممارسات الديمقراطية لدى .2
ر أعداد معلمي الدراسات االجتماعية في جميع مجاالت الدراسة والدرجة الكلية تعزى لمتغي

  .الطلبة في الصف ولصالح العدد المنخفض
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وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات الطلبة لمستوى الممارسات الديمقراطية لدى .3
حرية التعبير عن الرأي، والمادة الدراسية، وأساليب : معلمي الدراسات االجتماعية في مجاالت

  .تعزى لمتغير النوع االجتماعي ولصالح اإلناث والدرجة الكلية تدريسها، والعالقات اإلنسانية،

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات الطلبة لمستوى الممارسات الديمقراطية .4
جتماعية في جميع مجاالت الدراسة والدرجة الكلية تعزى لمتغيري لدى معلمي الدراسات اال

  . الصف والتحصيل األكاديمي

هدفت الدراسة إلى التعرف على المعتقدات الديمقراطية الصفية  حيث) 2010( في دراسة محسن
بلغ عدد أفراد العينة  .لدى الطلبة المعلمين في الكلية التربوية المفتوحة في مدينة الديوانية

طالب وطالبة موزعين على أقسام الكلية التربوية المفتوحة تم اختيارها بالطريقة ) 100(
كأداة للبحث، والتي ) 2008 الموسوي،(  ا الهدف تم اعتماد مقياسولقياس هذ، العشوائية الطبقية

عن الديمقراطية التي يتبناها الطلبة المعلمون  اًفقرة تمثل كل واحدة منها معتقد) 32(تكونت من 
وأظهرت  . مجاالت) 3( وتوزعت هذه الفقرات على .المدرسةأثناء ممارستهم لمهنة التعليم في 

قدات الديمقراطية الصفية للمعلمين الطلبة في الكلية التربوية المفتوحة غير نتائج الدراسة أن المعت
في المعتقدات  إحصائيةداللة  يت الدراسة إلى عدم وجود أي فرق ذموجودة، كما توصل

سكن الطلبة،  حسب )مركز، قضاء( الديمقراطية للطلبة المعلمين حسب منطقة السكن للطلبة
في المعتقدات الديمقراطية للطلبة المعلمين حسب متغير  إحصائيةداللة  يوعدم وجود أي فرق ذ

 ).  األولى، المنتهية( المرحلة الدراسية

لى معرفة دور المدرسة الثانوية في إحيث هدفت الدراسة  )2010(في دراسة العمايرة ومقابلة 
 ،األردنيتمع في ضوء التحول الديمقراطي في المج وسلوكياتهاطلبتها ثقافة الديمقراطية  إكساب

وتألفت  .ات نظرهم وفقاً لمتغيرات الدراسةواالختالف في وجه ،أنفسهممن وجهة نظر الطلبة 
طالباً وطالبة من الصف الثاني الثانوي في المدارس الحكومية في  )1372( عينة الدراسة من

لدى ة المسجل/ومدارس القطاع الخاص، مديرية تربية عمان األولى وتربية لواء عين الباشا
استخدم الباحث  .وقد تم اختيار العينة بالطريقة الطبقية العشوائية .عمان/مديرية التعليم الخاص

وقد  . )الثقافة الديمقراطية والسلوك الديمقراطي( األولالمجال  :استبانه موزعة على مجالين هما
طلبتها  إكسابالعينة حول دور المدرسة الثانوية في  إفرادأظهرت نتائج الدراسة أن استجابات 
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طلبتها السلوك الديمقراطي فقد جاءت بدرجة  إكسابأما دورها في  ،"كبيرة"ثقافة الديمقراطية
الثقافة ( في متوسط استجابات أفراد العينة مجال إحصائياوعدم وجود فروق دالة ، متوسطة

 إحصائياووجود فروق داله ، لطة المشرفة على التعليمالجنس والس: نتبعاً لمتغيري )الديمقراطية 
تبعاً لمتغير مسار التعليم  )الثقافة الديمقراطية( العينة على مجال أفرادبين متوسطات استجابات 

السلوك (على مجال  إحصائياولصالح طلبة التخصص األدبي ووجود فروق دالة ، الثانوي
وتبعا لمتغير مسار التعليم الثانوي ولصالح ، إلناثولصالح ا، تبعاً لمتغير الجنس) الديمقراطي

بين متوسطات  إحصائيابينما أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة  طلبة التخصص األدبي،
  .تبعاً لمتغير السلطة المشرفة )السلوك الديمقراطي(استجابات أفراد العينة على مجال 

التي هدفت إلى معرفة درجة ممارسة معلمي التربية  )2010( الزعبي والعظامات ةوفي دراس
في المرحلة الثانوية لمبادئ الديمقراطية في التدريس الصفي في قصبة المفرق، وقد  اإلسالمية

في المدارس الثانوية في قصبة المفرق  اإلسالميةتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي التربية 
ت الدراسة قياس درجة ممارسة معلمي التربية وتضمن. معلما ومعلمة )49( والبالغ عددهم

 ،قام الباحثان بتطويرها استبانهوذلك من خالل  ،لمبادئ الديمقراطية في أربعة مجاالت اإلسالمية
  :ومن أهمها ،وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج

صفي كانت لمبادئ الديمقراطية في التدريس ال اإلسالميةأن درجة ممارسة معلمي التربية .1
بينما  متوسطة بشكل عام، وقد حصل مبدأ العدل على الترتيب األول من حيث درجة الممارسة،

حصل مبدأ المشاركة والعمل بروح الفريق الواحد على الترتيب األخير من حيث درجة 
  .الممارسة

كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة معلمي .2
عدد و المؤهل العلمي لمبادئ الديمقراطية في التدريس الصفي تعزى لمتغيري اإلسالميةلتربية ا

  .سنوات الخبرة

قياس مستوى األداء الديمقراطي لدى طلبة  إلىالتي هدفت  )2010( وفي دراسة السليم وعليمات
 الدراسي،والمستوى  والتخصص، وعالقة ذلك بكل من الجنس،، كلية التربية بجامعة اليرموك

طالباً وطالبة من طلبة كلية التربية بجامعة  )291(تكونت عينة الدراسة من  .والدرجة العلمية



30 

 

وقد قام الباحثان بتطوير استبانه مكونه  وقد تم اختيارها بالطريقة العشوائية العنقودية، اليرموك،
عضاء هيئة أو التفاعل الديمقراطي بين الطلبة" :ربعة مجاالتأفقرة موزعة على  )31(من 

والمضامين الديمقراطية لمقررات ، األبعاد الديمقراطية للنشاطات وفعاليات الطلبة، التدريس
هم النتائج التي ومن أ. دارية في الكليةوالمجال الرابع الطابع الديمقراطي للممارسات اإل الكلية،

  :ما يلي ليها الدراسةإتوصلت 

  .الكلية مستوى متوسط في جميع مجاالت أداة الدراسةداء الديمقراطي لدى طلبة مستوى األ-1

وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى األداء الديمقراطي لدى طلبة الكلية وفقاً لمتغير -2
وال توجد فروق ذات داللة  وفي مجال الطابع الديمقراطي وكان لصالح فئة الذكور، الجنس،

  .إحصائية في باقي مجاالت الدراسة

لمتغير  حصائية في مستوى األداء الديمقراطي لدى طلبة الكلية وفقاًإوق ذات داللة وجود فر-3
  .المستوى الدراسي

حصائية في مستوى األداء الديمقراطي لدى طلبة الكلية وفقاً لمتغير إوجود فروق ذات داللة -4
  .الدرجة العلمية

ديمقراطية لدى معلمي لى التعرف على المعتقدات الإالتي هدفت  )2009( وفي دراسة دنديس
ويتكون مجتمع الدراسة من معلمي ومعلمات العلوم  العلوم للمرحلة األساسية في محافظة الخليل،

معلماً  )389(وقد تكونت عينة الدراسة من  .ساسية في الخليلالعاملين في مدارس المرحلة األ
 الحرية،(ثالث محاور  فقرة موزعة على )34(مكونة من  استبانهوقد استخدمت الباحثة ، ومعلمة

وأظهرت النتائج أن مستوى المعتقدات الديمقراطية لدى معلمي العلوم للمرحلة  )العدالة المساواة،
ووجود فروق للمعتقدات الديمقراطية يعود لمتغير الجنس ، األساسية في محافظة الخليل متوسط

، الة يعود لصالح اإلناثووجود فروق في المعتقدات الديمقراطية لمجال العد ولصالح اإلناث،
  .وعدم وجود فروق في متوسطات المعتقدات الديمقراطية لمجال الحرية والمساواة

فاعلية برنامج تعليمي مقترح في كسب طلبة الصف العاشر في  )2008(الزيادات  بحثو 
تكونت أدوات  األساسي للمفاهيم الديمقراطية في مبحث التربية الوطنية والمدنية في األردن،

، األهداف العامة والخاصة :لبرنامج التعليمي الذي اشتمل علىا :األولى :الدراسة من أداتين
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 .التعليميةوأدوات تقويم للمخرجات ، تعليمية وأنشطةوسائل  طرائق واستراتيجيات تدريس،
. فقرة لقياس اكتساب الطلبة للمفاهيم الديمقراطية )40(تحصيلي مكون من  اختبارواألداة الثانية 

لى مجموعتين إطالباً وطالبة قسموا )143(وتكونت الدراسة من عينة عشوائية اشتملت على 
وأظهرت . حصة دراسية )12(حيث تم تطبيق البرنامج التعليمي في )70ضابطة ،73تجريبية(

كما  ، )االعتيادي(نتائج الدراسة فاعلية البرنامج التعليمي مقارنة بالبرنامج الرسمي المطبق 
وعدم وجود ، ذات داللة إحصائية في تحصيل الطلبة تعزى للجنس ولصالح اإلناثوجدت فروق 

  .حصائية تعزى للتفاعل بين الطريقة والجنسإفروق ذات داللة 

التحقق من الصدق البنائي للصيغة العربية لمقياس  إلى)2008( وهدفت دراسة الموسوي
والذي يقيس  )Shechtman,2002( المعتقدات الديمقراطية للتعلم الذاتي الذي أعدته شيكتمان

وقد تكونت . درجة الديمقراطية في تصورات المعلم بشأن الطلبة والحياة داخل الفصل الدراسي
وقد تم التحقق  طالباً من جامعة البحرين تم اختيارهم بصورة عشوائية، )152(عينة الدراسة من 

 الحرية، :وهي أساسية،حيث تبين أنه يقيس ثالثة عوامل  للمقياس، لعامليامن الصدق 
وقد بلغ معامل ثبات المقياس ، وهي ذات العوامل التي تقيسها األداة األصلية والعدالة، والمساواة،

 )0,27( بينما تراوحت قيم معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية للمقياس بين )0,87(
تم توظيف الصيغة العربية وقد أوصى الباحث بأن ي .وهو دليل على صدقه البنائي )0,63(و

  .لمقياس المعتقدات الديمقراطية للمعلم في مؤسسات التعليم العالي

 المبادئدرجة ممارسة  إلىالتعرف  إلىحيث هدفت هذه الدراسة  )2008( وفي دراسة العنزي
لية في المملكة من وجهة نظر المعلمين بمنطقة الحدود الشما  االبتدائيةالديمقراطية في المدرسة 

معلماً من مجتمع الدراسة المكون من  )421( طبقت الدراسة على عينة من .العربية السعودية
جميع المعلمين التابعين إلدارة تعليم منطقة حدود الشمالية في المملكة العربية السعودية،واستخدم 

رة فقرة موزعة في ثالثة مجاالت وهي المجال المتعلق باإلدا )67(مكونة من  استبانهالباحث 
ظهرت النتائج أن درجة أو. والمجال المتعلق بالطالب، المجال المتعلق بالمعلم، المدرسية
من وجهة نظر المعلمين بمنطقة الحدود  االبتدائيةالديمقراطية في المدرسة  المبادئممارسة 

لق الشمالية في المملكة العربية السعودية بدرجة عالية في مجال اإلدارة المدرسية والمجال المتع
ووجود فروق بين المعلمين في درجة ممارسة المبادىء  بالمعلم والمجال المتعلق بالطالب،



32 

 

 الديمقراطية في المدرسة االبتدائية تعزى للمؤهل العلمي لصالح حملة درجة البكالوريوس،
سنوات ووجود فروق تعزى  )10- 6( ووجود فروق تعزى لسنوات الخبرة لصالح ذوي الخبرة

  .التخصصات العلميةللتخصص لصالح 

عداد إلى التعرف على أداء مدرسي وطالبات معهدي إوالتي هدفت  )2007( أما دراسة الفيل
مدرس ومدرسة  )50(طبقت الدراسة على عينة مكونة من  المعلمات في ديمقراطية التدريس،

فقرة  )24(تتكون من  استبانهوقد استخدمت الباحثة  ،)نينوى والموصل(طالبة في معهد  )62(و
  :وقد أظهرت النتائج ما يلي، فقرة للطالبات )12(فقرة للمدرسين والمدرسات و )12(منها 

ن آراء مدرسي وطالبات المعهدين جاءت متناسقة ومتوافقة مع بعضها ومؤيدة للتدريس إ -1
  .الديمقراطي

برحابة صدر إن المدرسين لهم ديمقراطية التدريس من ناحية استقبال طالباتهم في مكاتبهم  -2
  .واعين لظروفهم دون إخالل للعدل والمساواة

إن المدرسات لهن ديمقراطية في التدريس من خالل استقبال طالباتهن ويتحن لطالباتهن  -3
  .حرية التعبير عن آرائهن

والتي هدفت إلى التعرف إلى تصورات طلبة جامعة النجاح الوطنية  )2007( وفي دراسة حرب
وبيان تصورات الطلبة التي تختلف  ية ألعضاء وهيئة التدريس فيها،للممارسات الديمقراط

ويتكون مجتمع الدراسة من جميع  والمعدل التراكمي، ومكان السكن، باختالف الجنس والكلية،
وقد اختيرت عينة طبقية ، طالباً وطالبة )16000(والبالغ عددهم  طالب جامعة النجاح الوطنية،

وقد استخدمت الباحثة ، طالباً وطالبة )800(يث بلغ حجمها عشوائية من مجتمع الدراسة ح
لقياس تصورات طلبة جامعة النجاح الوطنية نحو الممارسات الديمقراطية ألعضاء هيئة  استبانه

وأظهرت النتائج أن درجة تصورات طلبة ، فقرة )40(ستبانه من وتكونت هذه اال التدريس فيها،
ووجود  الديمقراطية ألعضاء هيئة التدريس كانت متوسطة،جامعة النجاح الوطنية للممارسات 

فروق ذات داللة إحصائية في تصورات طلبة النجاح الوطنية للممارسات الديمقراطية ألعضاء 
والدرجة الكلية بين  هيئة التدريس فيها في مجالي العدل والمساواة بين الطلبة،وأسلوب التدريس،

ولصالح طلبة  )والمخيم وطلبة القرية، المدينة،(طلبة وبين الذكور واإلناث ولصالح الذكور،
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 )ممتاز جيد جداً،( ولصالح أصحاب التقديرين، كما توجد فروق تعزى لمتغير التقدير المدينة،
والمادة الدراسية تعزى ، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مجالي حرية التعبير عن الرأي

، لة إحصائية في مجاالت حرية التعبير عن الرأيوال توجد فروق ذات دال، لمتغير الجنس
  .وأسلوب التدريس تعزى لمتغير مكان السكن والمادة الدراسية،

التي هدفت إلى التعرف على دور كلية التربية األساسية  )2006(أما في دراسة األحمد وزيدان 
بلغ عدد أفراد  وقد عدادهم،إفي تنمية الوعي والممارسة الديمقراطية لدى طلبتها خالل فترة 

تم اختيارها بالطريقة  ذكور،  )185(إناث و )515(منهم  طالب وطالبة) 700( العينة
التعامل بين األساتذة (هي  تضمنت خمسة محاور استبانهوقد استخدم الباحثان . العشوائية

أظهرت وقد ) التدريس أسلوب الكلية، إدارة االنتخابات الطالبية، والطلبة، المقررات الدراسية،
 .1:                                                                            النتائج ما يلي 

من أفراد العينة يشعرون بأنهم يمارسون و يعيشون في مناخ ديمقراطي جيد في %)70(أن
  .الكلية

يدرسون فيها في باإليجاب حول دور الكلية التي  اجابوأأن أكثر من نصف أفراد العينة قد  .2
  .تعزيز قيم الحرية والمساواة والحياة الديمقراطية

من أفراد العينة أفادوا أنهم يصطدمون بكثير من العقبات أثناء تعاملهم  %)59( من أن أكثر .3
مع اإلداريين والمسؤولين بالكلية على كافة المستويات وبأنهم ال يستطيعوا أن يسجلوا في 

  .هاالتخصصات التي يرغبون في

أن أثر االنتخابات الطالبية وأثر أسلوب التدريس تعزز الجانب اإليجابي لدى الطلبة في تنمية  .4
  .الوعي والممارسة الديمقراطية

داللة إحصائية بين الجنسين تبعا لمحاور الدراسة تارة لصالح الذكور،  اتهناك فروق ذ .5
 .وتارة لصالح اإلناث

حيث هدفت الدراسة إلى الكشف عن مستوى ) 2006( وفي دراسة المصري وأبو عجوة
ممارسة األسرة الفلسطينية لقيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان مع أبنائها، وقد صمم الباحثان 

أسرة فلسطينية، وكشفت  )200( وطبقاها على عينة قوامها فقرة، )46(مكونة من استبانه



34 

 

ارسة األسرة الفلسطينية لقيم مستوى مم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الدراسة عن
 )المستوى التعليمي لرب األسرة السكن،( الديمقراطية وحقوق اإلنسان مع أبنائها تبعا لمتغيري

نوع رب  وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى هذه الممارسة تبعا لمتغيري
م على صعيد ممارسة كما أن نتائج الدراسة كانت سلبية بشكل عا .ومستوى دخل األسرة األسرة،

  .األسرة لهذه القيم مع أبنائها

التي هدفت إلى تعرف واقع المشاركة و الممارسات الديمقراطية ) 2006( وفي دراسة الهدهود
ومن ثم  في النظام التعليمي في دولة الكويت،والكشف عن المعوقات التي تواجه هذه الممارسات،

توسيع عملية المشاركة الجماعية في النظام التعليمي في تقديم بعض المقترحات التي قد تسهم في 
من  )253( طالبا وطالبة )249( وقد تم اختيار عينة عشوائية مكونة من .إطار من الديمقراطية

واستخدمت . عضوا من المؤسسات االجتماعية في المنطقة التعليمية )18(أولياء األمور، و
 .لكل من الطلبة وأولياء األمور استبانهو المجتمعية، الباحثة بطاقة مقابلة للعاملين بالمؤسسات

  :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

سهامات الطلبة وأولياء األمور في الممارسات الديمقراطية كانت دون المناسبة في جميع إ .1
  .مجاالت الدراسة ما عدا مجال التحصيل الدراسي

  .نت مناسبةسهامات أفراد المؤسسات المجتمعية كاإ .2

يوجد قصور في دور اإلدارة المدرسية في إتاحة المجال ألولياء األمور و المؤسسات  .3
  .   المجتمعية للمشاركة في النظام التعليمي

 "الممارسات التربوية الديمقراطية في المدرسة الكويتية" :بعنوان )2005( أما دراسة الرميضي
واتبعت ، لحياة الديمقراطية في المدرسة الكويتيةلى التعرف على واقع اإحيث هدفت الدراسة 

وقد  الدراسة المنهج الوصفي في تحليل مواقف الطلبة واتجاهاتهم نحو الممارسات الديمقراطية،
صمم الباحث إستبانه محكمة لدراسة هذا الواقع والكشف عن جوانبه المختلفة من خالل ثالثة 

ومحور القيم  بين الطلبة والمدرسين، محور التفاعل الديمقراطي" :محاور أساسية هي
من  )883(وقد تكونت عينة الدراسة من  ،"نسان والدستور الكويتيالديمقراطية،ومحور حقوق اإل

وقد أظهرت النتائج ، )2005- 2004( طلبة الصف الرابع الثانوي في محافظة دولة الكويت لعام
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وانخفاض في مستوى ، الثالثة اً كبيراً في وتيرة الحضور الديمقراطي في المحاورضانخفا
 .الممارسات الديمقراطية في المدرسة الكويتية

التي أخذت طابع مشروع لتعليم الديمقراطية من خالل الحاالت ) 2004( وفي دراسة الحشوة
معلمين ومعلمات من أربع مدارس ساهموا في التخطيط ) 9(على مدى ثالث سنوات شارك فيه 

حيث  كما قاموا بتعليم الوحدة، لحاالت في تعليم وتعلم الديمقراطية،سلوب استخدام األوحدة تعتمد 
كما تمت مناقشة فيما إذا  اتجاهات وميول الطلبة نحوها،ر د التربية الديمقراطية وتطويتم تحدي

 .كان من أهداف الديمقراطية مساعدة الطالب على امتالك المعرفة والقدرات والتوجهات والقيم
ت تعليمية تناقش أبرز مواضيع الديمقراطية مع تكليف الطلبة بصياغة وحدا) 5(وقد تم عرض 
حاالت كتبها المعلمون والمعلمات الذين وثقوا خاللها  )6(كما تم عرض  .مشاريع حولها

من حيث اكتساب  وأظهرت النتائج مدى اآلثار اإليجابية .تجاربهم في تعليم الحاالت التعليمية
 وتقدير العمل الجماعي، واستيعاب الواقع المحلي حولهم، ديمقراطية،الطلبة للمفاهيم المتعلقة بال

  .  ومن ثم ممارسة السلوك الديمقراطي في الحياة اليومية

لى التعرف على مستوى الممارسات الديمقراطية للتعليم إالتي هدفت  )2003(أما دراسة الحجار
 والمستوى، الجنس،(المتغيرات قصى بغزة وعالقته ببعض من وجهة نظر طلبة جامعة األ

وتكونت عينة الدراسة  ،)غزة(تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة جامعة األقصى  ،)والكلية
تم اختيارهم بطريقة العينة العشوائية ) غزة( قصىطالباً وطالبة من جامعة األ )520(من 

وأظهرت  داة اإلستبانه،على أ باالعتمادوقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي  الطبقية،
النتائج أن مستوى ممارسات ديمقراطية التعليم في الجامعة يعتبر متوسطاً بشكل عام وفي كل 

وكذلك وجود فروق في تقدير الطلبة لمستوى الممارسات الديمقراطية بشكل  مجال على حدة،
لية والمستوى لمتغيرات الك وعدم وجود فروق طبقاً عام يعزى لمتغير الجنس ولصالح الذكور،

  .الدراسي

التي هدفت الى التعرف على درجة الفعاليات الديمقراطية  )2003(وفي دراسة الطنبور
ومدى تأثرها  ومظاهرها في جامعتي النجاح الوطنية وبيرزيت من وجهة نظر الطلبة،

حيث  وقد تكون مجتمع الدراسة من طلبة جامعتي النجاح وبيرزيت، بالمتغيرات الديمغرافية،
طالباً وطالبة  )550(حيث تكونت من، تار الباحث عينة الدراسة بالطريقة الطبقية العشوائيةاخ
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وقد استخدم الباحث  طالباً وطالبة من جامعة بيرزيت، )350(من جامعة النجاح الوطنية و
تكونت  ومظاهرها في جامعتي النجاح وبيرزيت، لقياس مدى الفعاليات الديمقراطية، استبانه

الديمقراطية بين الطلبة واإلداريين في  تنتائج هذه الدراسة قلة الفعاليا ومن فقرة، )53(من
كما أنه ال توجد فعاليات ديمقراطية بين الطلبة  جامعتي بيرزيت والنجاح بدرجة عالية جداً،

كما أظهرت النتائج حصول الطلبة على ما فيه الكفاية عن  وأساتذة الجامعة بدرجة عالية جداً،
ة االجتماعية في مقررات الجامعة من مواد تتعلق بالديمقراطية من خالل متطلبات العدال

كما أظهرت النتائج أيضاً سوء المعاملة والعالقة التربوية بين الطلبة واألساتذة من  الجامعة،
  :حيث

 .فرصة جيدة للتعبير عن آرائهم إعطاءعدم  -1
 .به دون مناقشة الرأي اآلخر واالحتفاظ احتكار الرأي، -2
ستاذ وسلبية األ عطاء فرصة لشخصية الطالب كمتعلم،إوعدم  ضعف احترام الطالب، -3

 . بالكبرياء والترفع
تميز قدرات  ستخدام معايير موضوعية،احيث يميل بعض األساتذة إلى عدم  الذاتية، -4

 .الطلبة ودرجاتهم العلمية
المناقشة والحوار أثناء كما أظهرت النتائج التقدير المنخفض من الطلبة وعدم استخدام 

  .المحاضرة
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 :الدراسات العربية المتعلقة بالفاعلية في التدريس:ثانيا

الذاتية لمعلمي المرحلة  هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء الفاعلية )2012( في دراسة قطيط
حيث . األردنكادر في / واالتصاالت األساسية في دبلوم التربية في تكنولوجيا المعلومات

كادر، ومن نظرائهم / ومعلمة ممن تخرجوا من الدبلوم معلماً) 160(تكونت عينة الدراسة من 
من  ياقصد  طالباً وطالبة) 80( حيث تم اختيار. على الدبلوم من المعلمين غير الحاصلين

 منوجميع هؤالء الطلبة هم . م2009/2010في الفصل الثاني للعام الدراسي  الطلبة الخريجين
كما تم . البكالوريوس معلمي المرحلة األساسية في وزارة التربية والتعليم، وممن يحملون درجة

المعلمون والمعلمات الذين يحملون  معلماً ومعلمة، وهم) 80(اختيار عينة المعلمين النظراء 
مدارس عينة المعلمين الخريجين من  درجة البكالوريوس، ويدرسون نفس التخصص في

بين  (α=0.05) ذي داللة إحصائية عند مستوى وأظهرت نتائج الدراسة وجود فرق. الدبلوم
الفاعلية الذاتية على كل فقرة من فقرات المقياس، وعلى  متوسط عالمات الطلبة في مقياس

بإجراء   متوسط عالمات الطلبة في المقياس البعدي، وأوصى الباحث العالمة الكلية لصالح
واالتصاالت  البرامج التعليمة القائمة على تكنولوجيا المعلومات الدراسات حول أثر مزيد من

 .في تنمية الفاعلية الذاتية للمعلمين أثناء الخدمة

 
 

 طرح مهارة ممارسة في المعلم فعالية معرفة إلى الدراسة هذه هدفت )2010( في دراسة بركات
 :في المتغيرات بعض وأثر عليها، الطلبة مع إجابات التعامل وكيفية واستقبالها الصفية األسئلة
 لخدمة، ا وسنوات الخدمة،( أثناء التأهيلية الدورات وعدد والتخصص، المدرسة، ونوع الجنس،

 معلما ) 190( تبلغ عينة على دراسته أداة الباحث طبق الغرض لهذا للمعلم، العلمي والمؤهل
 ،) معلمة  100و، معلم90( منهم طولكرم، محافظة في الحكومية المدارس في يدرسون ومعلمة

 :اآلتية النتائج إلى توصلت الدراسة وقد
 إجابتها مع التعامل و األسئلة طرح مهارة ممارسة في مرتفعة فعالية إجماال المعلمون أظهر. 1

 .الطلبة من استقبالها في متوسطة وفعالية الطلبة، قبل من
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 واستقبالها األسئلة طرح مهارة ممارسة في المعلمين فعالية في إحصائيا دالة فروق توجد . 2
 والمرحلة المعلمات لمصلحة وذلك ،المعلم بها يعمل التي المدرسة ونوع الجنس، لمتغيري تعزى

 .الترتيب على الثانوية
واستقبالها  األسئلة طرح مهارة ممارسة في المعلمين فعالية في إحصائيا دالة فروق توجد ال . 3

 والمؤهل الخدمة، وسنوات الخدمة، أثناء ةالتأهيلي الدورات وعدد التخصص، :تعزى لمتغيرات
  .العلمي

  
الوظيفي لدى  باالغترابدرجة فاعلية األداء وعالقتها " بعنوان) 2010(و في دراسة السبيعي 

حيث هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على درجة فاعلية " معلمي المدارس الثانوية بمكة المكرمة
استخدمت  رس الثانوية بمكة المكرمة، وقدالوظيفي لدى معلمي المدا الغتراببااألداء وعالقتها 

الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي المدارس الثانوية 
مدارس ثانوية بمكة  )10(معلما من ) 250(حيث تم أخذ عينة عشوائية من  بمكة المكرمة،

و من النتائج التي توصلت إليها  كأداة لجمع البيانات، ستبانهالمكرمة، وقد استخدمت الدراسة اال
  :الدراسة ما يلي

  .فاعلية أداء معلمي المدارس الثانوية بمكة المكرمة مرتفعة .1
  .الوظيفي لدى معلمي المدارس الثانوية بمكة المكرمة منخفض االغترابمستوى  .2
الوظيفي لدى معلمي المدارس الثانوية بمكة  واالغترابيوجد عالقة سالبة بين فاعلية األداء  .3

  .المكرمة
ة للحالة االجتماعيستوى فاعلية أداء المعلمين تعزى في م إحصائياتوجد فروق ذات داللة  .4

  .والراتب وسنوات الخدمة
الدراسي  للمؤهلستوى فاعلية أداء المعلمين تعزى في م إحصائياال توجد فروق ذات داللة  .5

  .وعدد الدورات التدريبية
للحالة غتراب الوظيفي لدى لمعلمين تعزى في مستوى اال إحصائياتوجد فروق ذات داللة  .6

وللراتب ولسنوات الخدمة ولعدد الدورات ) في بعض األبعاد(االجتماعية وللمؤهل الدراسي 
  .التدريبية

     
معايير المعلم الفعال في ضوء المناهج " بعنوان) 2009( ة الربعي ورضوانوفي دراس

الفلسطينية الجديدة من وجهة نظر األكاديميين والمشرفين التربويين ومدراء المدارس بمحافظات 
، حيث هدفت هذه الدراسة إلى تحديد معايير المعلم الفعال من وجهة نظر األكاديميين" غزة

 ،المدارس بمحافظات غزة في ضوء المناهج الفلسطينية الجديدة مدراءو  والمشرفين التربويين،
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فردا من األكاديميين والمشرفين التربويين ومدراء ) 212(وقد تكونت عينة الدراسة من 
كما تم اعتماد . ووكالة الغوث الدولية ووزارة التربية والتعليم، المدارس من جامعات غزة،

ومن نتائج الدراسة التي خرجت بها قائمة من المعايير .  كأداة رئيسية لهذه الدراسة ستبانهاال
  :مجاالت هي) 5(تشتملها  معيارا، )18(تضمنت 

 التخطيط ألهداف كبرى، تحديد االحتياجات التعليمية للتالميذ،التخطيط ويشمل  :المجال األول
  .األنشطة التعليمية المالئمة

استخدام استراتيجيات تعليمية استجابة  يجيات التعلم وإدارة الفصل ويشملاسترات :المجال الثاني
إشراك التالميذ في حل المشكالت والتفكير الناقد  تيسير خبرات التعلم الفعال، لحاجات التالميذ،

، االستخدام الفعال ألساليب متنوعة إلثارة دافعية المتعلمين توفير مناخ ميسر للعدالة، واإلبداعي،
  . وقت التعلم بكفاءة إدارة

ه وتكامل مادت التمكن من بنية المادة العلمية وطرق البحث، المادة العلمية ويشمل :المجال الثالث
  .العلمية

  . والتغذية الراجعة وتقويم التالميذ، التقويم الذاتي، :التقويم ويشمل :المجال الرابع
  .والتنمية المهنيةخالقيات المهنة أ :مهنة المعلم وتشتمل :المجال الخامس

 

التي هدفت للكشف عن مستوى فاعلية معلمي اللغة العربية في  )2009(في دراسة عمرو
وذلك من أجل  المرحلة األساسية الدنيا في محافظة الخليل من وجهة المعلمين والمديرين،

متغيرات المؤهل واثر  المقارنة بين تقدير المدير لمعلم اللغة العربية وبين تقدير المعلم لنفسه،
وذلك من أجل تحسين أداء معلمي ومعلمات  ،والجنس وسنوات الخبرة على هذه الفاعلية العلمي،

وتعريف مديري المدارس بالعوامل التي لها عالقة بفاعلية معلمي اللغة العربية في  اللغة العربية،
تكون مجتمع الدراسة من  .الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وقد اتبعت.المرحلة األساسية الدنيا

وقد استخدم الباحث أداة  مدير ومعلم اختيرت بالطريقة الطبقية العشوائية، )200(عينة قوامها 
غة العربية لومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن فاعلية معلمي ومعلمات ال .ستبانهاال

سة وجود اوأظهرت الدر .مدراءفي المرحلة األساسية ومن وجهة نظر المعلمين مرتفعة وكذلك ال
فروق ذات داللة إحصائية بين تقدير المدير لمعلم اللغة العربية وتقدير معلم اللغة العربية لنفسه 

 .وذلك لصالح المعلمين
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 اإلسالمية التربية معلم خصائص عن الكشف التي هدفت إلى) 2009( وفي دراسة مصطفى
 الجنس متغير األولى حسب إربد مديرية في ثانوي األول الصف طلبة وجهة نظر من العالف
حقيق غاية الدراسة استخدمت تول.  )أدبي و علمي( األكاديمي والتخصص ، )ذكور و إناث(

 ،والتقويم ،األهداف :مجاالت خمسة ضمن فقرة)  42 ( من مكوناً للخصائص مقياساً الباحثة
 و ومتوسطة عالية إلى توافرها درجة وفق مقسمة الشخصية والخصائص ،والمحتوى والخطوات

ذات  فروق توجد وأنه متوسطة، بدرجة كان الخصائص هذه توافر أن النتائج أظهرت .متدنية
 ذات فروق وجود عدم إلى النتائج وأشارت .الذكور لصالح الجنس لمتغير تعزى إحصائية داللة
 التخصص لصالح وخطوات التدريس األهداف مجالي باستثناء للتخصص تعزى إحصائية داللة

 الجنس بين للتفاعل تعزى إحصائية ذات داللة فروق وجود عدم إلى النتائج أشارت كما األدبي،
  .والتخصص

   

اإلشراف التربوي ودوره في فعالية المعلم في " :التي كانت بعنوان) 2008( سة اآلغاوفي درا
حيث هدفت إلى " بمحافظات غزةمرحلة التعليم األساسي العليا بمدارس وكالة الغوث الدولية 

التعرف على مستوى ممارسات عناصر اإلشراف التربوي في تحقيق فعالية المعلمين مع كشف 
معلما ومعلمة  )2407(وتكون مجتمع الدراسة من  .نظرهمال من وجهة عخصائص المعلم الف

ملون في مدارس معلما ومعلمة يع )321(على عينة الدراسة البالغ عددها  ستبانهوتم تطبيق اال
فقرة موزعة على ثمانية  )94(من  مكونة استبانهم الباحث باستخدام وقا .وكالة الغوث الدولية

النشاط  المادة العلمية، التخطيط وشؤون التالميذ،التقويم، العالقات اإلنسانية، القيادة،:مجاالت هي
ات داللة إحصائية لمدى وقد توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذ .األساليب اإلشرافية المدرسي،

ممارسات عناصر اإلشراف التربوي لتحقيق فعالية المعلمين تعزى إلى الجنس في مجال 
وفي المجاالت  ،العالقات اإلنسانية وشؤون التالميذ والتقويم والمادة العلمية والنشاط المدرسي

مجال القيادة والتخطيط بينما ال توجد فروق ألثر الجنس في  لصالح المعلمات، ستبانهالكلية لال
وكانت  ،كما كشفت الدراسة عن سمات المعلم الفعال كما يعتقد المعلمون .واألساليب اإلشرافية

 ،وخلقية ،وإنسانية ،ومهنية ،وقام الباحث بتلخيصها بأربع خصائص هي شخصية .كثيرة العدد
  .   يندرج تحت كل منها عدد من السمات الفرعية
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لى الكشف عن مستوى فاعلية معلمي الرياضيات إالتي هدفت  )2005( وفي دراسة قرعيش
ساسي في مدارس محافظة الخليل الحكومية من وجهة نظر مديريهم وطلبتهم، للصف العاشر األ

وسنوات  ومؤهله العلمي، وجنس المدير،، ومعدله، جنس الطالب: ومعرفة أثر كل من متغيرات
تكون مجتمع الدراسة من جميع  .على هذه الفاعلية، ة التربيةيومدير، خبرته في كل من اإلدارة

طلبة الصف العاشر األساسي في مدارس محافظة الخليل الحكومية ومديري مدارسهم للفصل 
، طالبا وطالبة )532( وتكونت العينة من ،)2005-2004( الدراسي الثاني من العام الدراسي

، مقياس فاعلية المعلمين من قبل الطلبةوقد طبق الباحث مقياسين أحدهما . مديرا ومديرة )64(و
   :لى النتائج التالية إوقد توصل الباحث . واآلخر لقياس هذه الفاعلية من قبل المديرين

تقديرات الطلبة لمستوى فاعلية معلمي الرياضيات متوسطة في حين كانت تقديرات المديرين -1
  . مرتفعة

لى جنس إاعلية معلمي الرياضيات تعزى في تقديرات الطلبة لف إحصائياتوجد فروق دالة -2
  . الطالب ومعدله في مبحث الرياضيات

لى إفي تقديرات المديرين لفاعلية معلمي الرياضيات تعزى  إحصائياعدم وجود فروق داله  -3
 .ومديرية التربية التابعة لها المدرسة ،دارةوسنوات خبرته في اإل ،ومؤهله العلمي ،جنس المدير

  

 وطرح الدرس شرح لمهارة العربية اللغة معلم فعالية"  بعنوان دراسة ( 2004 ) علي أجرى
 وطالبة طالب ( 204 ) من الدراسة عينة تكونت " .طلبته نظر وجهة وتقييمه من األسئلة

  ( 97 )و ذكر، ( 107 ) على الدراسة حيث أجريت طولكرم، محافظة مدارس في يدرسون
وطرح  الدرس شرح المعلم لمهارة فعالية في جوهرية فروق وجود إلى الدراسة وتوصلت .ىأنث

 ونوع المدرسة الجنس، :لمتغيرات تعزى أنفسهم الطلبة نظر وجهة من المعلمين من األسئلة
  .الثانوية المرحلة ومعلمين اإلناث المعلمات لمصلحة

  
 " الطلبة ضبط حول واعتقادهم بالفعالية المعلمين شعور"  بعنوان بدراسة )2004( كسواني قام

 المدارس الخاضعة في المعلمين بالفاعلية شعور بين العالقة على التعرف إلى هذه الدراسة هدفت
 األسئلة طرح مهارة استخدام خالل من وذلك الشرقية القدس في العربية المعارف قسم إلشراف
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 الدراسة وأظهرت . ومعلمة معلما)224(من  مكونة عينة على الدراسة أجريت النقاش، وإدارة
 تعزى األسئلة والنقاش طرح مهارة باستخدام بالفعالية المعلمين اعتقاد في فروق وجود عدم

  .المرحلة ونوع الجنس، لمتغير
  

 اإلسالميةلى التعرف على خصائص معلم التربية إالتي هدفت  )2004( وفي دراسة مفارجة
ودرجة  ،"رام اهللا والبيرة"الفعال من وجهة نظر طالب الصف الحادي عشر في محافظة 

، جنس الطالب :غيراتتثم تأثير م، لها لدى طلبة الصف الحادي عشر بشكل عاميتفض
تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف  .وعمله وتعليم األب،، وعمل األم، وتخصصه

- 1999( الثانوية الحكومية للعام الدراسي" رام اهللا والبيرة"الحادي عشر في مدارس محافظة 
من  استبانهطبقت عليهم ، طالبا وطالبة )328(واختيرت العينة عشوائيا وتكونت من  )2000

لى النتائج إوقد توصل الباحث  بعاد،أفقرة موزعة على ستة  )49(تكونت من ، تصميم الباحث
  :التالية

  . عامال عالية بشكل عالف اإلسالميةت تقديرات تفضيل الطلبة لخصائص معلم التربية ءجا-1

الفعال  اإلسالميةفي درجات تفضيل الطلبة لخصائص معلم التربية  إحصائياتوجد فروق داله -2
  .دبيوالتخصص ولصالح األ ناث،جنس الطالب ولصالح اإل :تعزى لمتغيرات

 اإلسالميةفي درجات تفضيل الطلبة لخصائص معلم التربية  إحصائياتوجد فروق دالة  ال-3
  .وتعليم األب م،عمل األ :الفعال تعزى لمتغيرات

في المرحلة الثانوية  اإلسالميةفاعلية معلم التربية "التي بعنوان  )2003( وفي دراسة الجنازرة
حيث هدفت ". في المدارس الحكومية في محافظة الخليل من وجهة نظر المعلمين والمديرين

في المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية في  اإلسالميةية معلم التربية لالدراسة الى تقدير فاع
ثم المقارنة بين تقدير المديرين ، محافظة الخليل من وجهة نظر كل من المديرين والمعلمين

لى التعرف على أثر إضافة إ وتقدير المعلمين ألنفسهم، اإلسالميةلفاعلية مدرس التربية 
تكون مجتمع الدراسة  :وات خبرته على هذه الفاعليةالمؤهل العلمي للمعلم وجنسه وسن :متغيرات

للمرحلة  اإلسالميةمعلما ومعلمة ممن عملوا في تدريس التربية  )83(، مديرا ومديرة )67( من
كونت العينة من تو )2001- 2000(الثانوية في مدارس محافظة الخليل الحكومية للعام الدراسي 
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 طبق الباحث عليهم مقياس فاعلية المعلم الذي أعده مديرا ومديرة، )31( و، معلما ومعلمة )65(
  :لى النتائج اآلتيةإوقد توصل الباحث  ردنية،القصير في الجامعة األ مدحأ

  .وسطةتمن قبل المديرين والمعلمين أنفسهم م اإلسالميةدرجات تقدير فاعلية معلم التربية -1

نس المعلم وسنوات خبرته في التدريس على درجة تقدير فاعلية معلم التربية جال أثر لكل من -2
  .لنفسه اإلسالمية

لصالح  اإلسالميةيوجد فروق بين المعلمين والمديرين في تقدير فاعلية معلم التربية  -3
  .المعلمين

دراسة  :االبتدائيةالمرحلة في المعلم الفعال "بعنوان  ، )2002(وفي دراسة البشيتي والعتيبي 
كما يراها معلمو المرحلة  مقارنة حول شروط اختياره وخصائص برامج إعداده وتدريبه،

لى إحيث هدفت هذه الرسالة " االبتدائية السعوديون بمكة المكرمة واألمريكيون بمدينة فيرفاكس
ص التي ينبغي والخصائ تحديد الشروط التي ينبغي توافرها في اختيار معلم المرحلة االبتدائية،

منهم  معلم ومعلمة، )290(واشتملت عينة الدراسة على  .توافرها في برنامج إعداده وتدريبه
أمريكيون يعملون في المرحلة االبتدائية وقد تم اختيارهم بطريقة  )110(سعوديون و) 180(

المرحلة وقد أوضحت نتائج الدراسة أهم الشروط التي ينبغي توافرها في اختيار معلم . عشوائية
ومعرفة الفروق الفردية بين  التحلي بالصبر، العدل في التعامل مع التالميذ،: االبتدائية هي

توفير المناخ المالئم : أما الخصائص التي ينبغي توافرها في برنامج اإلعداد فأهمها .األطفال
فأهم ما ينبغي  أما في تدريب المعلم للتعلم، وإكساب الدارس مهارات التعامل مع الفروق الفردية،
  .هو تزويد المعلم بالجديد وتنفيذ البرامج من قبل متخصصين

أن هناك فروق ذات داللة إحصائية في المتوسطات  test )ت(كما أوضحت نتائج اختبار 
الحسابية لوجهات نظر أفراد عينة الدراسة حول الشروط التي ينبغي توافرها في اختيار معلم 

ن أعطوا أهمية أكثر لهذا البعد يحيث أن المعلمين السعودي جنسية،المرحلة االبتدائية تعود لل
  .        مقارنة بالمعلمين األمريكيين

  



44 

 

مستوى فاعلية معلمي المدارس الحكومية للمرحلة الثانوية "بعنوان  )2001( خضروفي دراسة 
،حيث هدفت هذه الدراسة إلى التعرف "في محافظة جنين وعالقتها بدافعية االنجاز لدى الطلبة

إلى مستوى فاعلية معلمي المدارس الحكومية للمرحلة الثانوية في محافظة جنين من وجهة نظر 
الب وصفه والفرع الذي يدرس به ومعدله في الفصل األول الطلبة وأثر متغيرات جنس الط

ومكان المدرسة والمادة الدراسية على فاعلية المعلم،حيث تم الكشف عن العالقة بين فاعلية 
الدرجة التي يحصل عليها طلبة المرحلة  إلى نجاز لدى الطلبة وأيضا التعرفالمعلم ودافعية اإل

افظة جنين من خالل استجابتهم على اختبار دافعي اإلنجاز الثانوية في المدارس الحكومية في مح
  .وأثر متغيرات جنس الطالب وصفه ومعدله في الفصل األول

  :يلي وقد أظهرت نتائج الدراسة ما

وجود درجة فاعلية عالية لمعلمي المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية في محافظة جنين .1
  %).72.6(المئوية لمتوسط االستجابات عليها  من وجهة نظر الطلبة، حيث بلغت النسبة

  .بين فاعلية المعلم ودافعية اإلنجاز لدى الطلبة إحصائياوجود عالقة دالة .2

  .عدم وجود اختالف في فاعلية المعلم بين الطالب والطالبات.3

وجود اختالف في فاعلية المعلم بين طلبة الصفين األول الثانوي والثاني الثانوي لصالح .4
  .صف الثاني الثانويال

وبين طلبة المدينة  عدم وجود اختالف في فاعلية المعلم بين طلبة الفرعين العلمي واألدبي،.5
  .وبين معلمي المادة العلمية ومعلمي المادة األدبية وتبعا لمعدل الطلبة والقرية،

األول  وبين طلبة الصفين عدم وجود اختالف في دافعية اإلنجاز بين الطالب والطالبات،.6
  .وبين طلبة المدينة والقرية وبين طلبة الفرعين العلمي واألدبي، الثانوي والثاني الثانوي،

 . بعا لمتغير المعدلتف في دافعية اإلنجاز بين الطلبة وجود اختال.7
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تقويم الطلبة للفعالية التعليمية عند "  التي كانت بعنوان )2002( وفي دراسة حافظ وإبراهيم
حيث هدفت هذه الدراسة إلى " الجامعي وعالقته بمتغيرات زيف الدرجة والتنميط الجنسيالمعلم 

التعرف على مدى تطابق مقاييس األبعاد النوعية المتمايزة في البنية العاملة الناتجة عن تقويم 
عينة وقد بلغت  .الطلبة المصريين والسعوديين للفعالية التعليمية لدى المعلم الجيد والمعلم المتدني

حيث تكونت العينة المصرية من ، طالبا وطالبة تم اختيارهم بطريقة عشوائية )848(الدراسة 
 )375(بينما بلغت العينة السعودية  طالبا وطالبة من كلية التربية جامعة عين شمس، )473(

جودة وقد استخدمت هذه الدراسة أداة تقويمات الطلبة لل طالبا ودارسا من كلية المعلمين في بيشه،
ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة مطابقة العوامل النوعية وتمايزها  ). SEEQ(التعليمية 

واختالف  لدى المعلم الجيد والمعلم المتدني مع منظور تعددية األبعاد في المنحى التشخيصي،
وعدم تأثير متغير التنميط  ترتيب العوامل النوعية المتمايزة لكل من المعلم الجيد والمعلم المتدني،

 .   الجنسي ومتغير زيف الدرجة في تقويم الطلبة للفعالية التعليمية

  

خصائص المعلم الناجح من وجهة نظر مديري " التي كانت بعنوان )1999(بو لبدة أوفي دراسة 
تقديرات مديري وطالب الثاني  إلىلى التعرف إوقد هدفت ، " وطالب مدارس القدس الثانوية

من خالل ، انوي في مدارس القدس وضواحيها للخصائص المأمولة والمتوافرة في المعلمالث
ما الخصائص المأمولة  :وكان السؤال الرئيسي على سؤال رئيسي وثالثة أسئلة فرعية، ةاإلجاب

وما درجة ، ديري وطالب مدارس القدس الثانويةوالمتوافرة في المعلم الناجح من وجهة نظر م
تكون مجتمع الدراسة من  .وأما األسئلة الفرعية فكانت تفصيال للسؤال الرئيسي ؟كل واحدة منها

مديرا والطلبة ) 26( وقد تكونت عينة المديرين من مديري وطالب مدارس القدس الثانوية،
وقد توصل الباحث من  .فقرة )48(تكونت من  استبانهوقد طور الباحث  .طالبا وطالبة )260(

  :ائج التاليةخالل دراسته إلى النت

  .تقديرات المديرين والطلبة للخصائص المأمولة والمتوفرة في المعلم الناجح كانت عالية-1
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 بين متوسطات تقديرات المديرين للخصائص المأمولة والمتوفرة إحصائياال توجد فروق دالة -2
المشرفة والجهة  سنوات الخبرة، المؤهل العلمي، الجنس، :للمعلم الناجح تعزى إلى متغيرات

  .على المدرسة

بين متوسطات تقديرات الطلبة للخصائص المأمولة والمتوفرة لدى  إحصائياتوجد فروق دالة  -3
لجنس لصالح اإلناث، والجهة المشرفة لصالح المدارس  ا:المعلم الناجح تعزى إلى متغيرات

  .الخاصة

المأمولة والمتوفرة  بين متوسطات تقديرات الطلبة للخصائص إحصائياال توجد فروق دالة -4
  .لدى المعلم الناجح تعزى إلى متغير تخصص الطالب

 

تقدير فاعلية معلمي ومعلمات التاريخ في المرحلة الثانوية "  بعنوان )1999( وفي دراسة فطاير
في المدارس الحكومية التابعة لمديريات التربية والتعليم في محافظات الشمال من وجهة نظر 

وقد هدفت إلى المقارنة بين تقدير المديرين والمعلمين لفاعلية معلم التاريخ ". المديرين والمعلمين
في المدارس الحكومية التابعة لمديريات التربية والتعليم في محافظات شمال  في المرحلة الثانوية

. في األردن) 1989(وذلك حسب أداة تقدير فاعلية المعلم التي أعدها وطورها القصير فلسطين،
تكون مجتمع الدراسة من جميع المدارس الحكومية الثانوية الفرع األدبي في محافظات وقد 

. مديرا ومعلما) 137(في حين تكونت العينة من  .1997/1998شمال فلسطين للعام الدراسي 
  :قام الباحث بفحص فرضيات دراسته متوصال إلى النتائج اآلتية

ريخ في المرحلة الثانوية من وجهة نظر وجود درجة فاعلية عالية لمعلمي ومعلمات التا -1
 .  المعلمين

وجود درجة فاعلية متوسطة لمعلمي ومعلمات التاريخ في المرحلة الثانوية من وجهة  -2
 .نظر المديرين

المدير لمعلم التاريخ وتقدير المعلم لنفسه  بين تقدير إحصائياوجود فروق ذات داللة  -3
 .وذلك لصالح تقدير المعلم نفسه



47 

 

في تقدير معلم التاريخ في المرحلة الثانوية تعزى  إحصائياروق ذات داللة عدم وجود ف -4
 .ر المؤهل التربوي للمعلميلمتغ

 ).أنثى ذكر،(في فاعلية المعلم تعزى للجنس  إحصائياعدم وجود فروق دالة  -5
 .في فاعلية المعلم تعزى لسنوات الخبرة إحصائياعدم وجود فروق دالة   -6

  

  :يةاألجنبالدراسات : ثانيا 

 :الدراسات المتعلقة بالديمقراطية

المقارنة بين اإلنترنت والمشاركة السياسية والحكومية إلى  )Sharma 2010(هدفت دراسة 
حول استخدام اإلنترنت،  االلكترونية،من خالل التعرف على وجهات النظر المتفائلة والمتشائمة،

في توفير المعلومات الحكومية  وقدرتها على تعزيز مشاركتها في الحياة السياسية، ودورها
والخدمات العامة، وكيفية وصول الناس إلى اإلنترنت واستخدامها، وكيف كانوا يستخدمون 
اإلنترنت في مختلف األنشطة السياسية؟ وأظهرت النتائج أن استخدام اإلنترنت يؤثر على 

لى تحسين طرق كما أظهرت ضرورة العمل ع المشاركة السياسية و غير السياسية للمواطنين،
الوصول إلى اإلنترنت، وأهمية التفاعل بين المواطنين والحكومة من خالل تلقي المواطنين 

 . والحكومة من خالل تلقي الخدمات عبر اإلنترنت

     

وجهات نظر المعلمين حول ممارسات مديري المدارس للقيم ) Genc,2008(دراسة وبحثت 
معلم من معلمي المدارس االبتدائية موزعين على أربع ) 300(وتكونت العينة من  . الديمقراطية

 إحصائياتم تحليلها ومعالجتها  استبانهتم تجميع البيانات من خالل .مناطق مختلفة من تركيا
من حيث  إحصائياوفد أشارت النتائج إلى وجود فروق دالة . باستخدام اختبار تحليل التباين

والمستوى التعليمي وعضوية النقابة إلتحاد  ممارسة القيم الديمقراطية تعزى لمتغيرات الجنس،
  . المعلمين، وسنوات الخبرة، وعدد الطلبة الذين يدرسهم

تحديد كيفية بناء صف ديمقراطي من وجهة في ) Kesici,2008( دراسة كيسكيفي حين بحثت 
من مجتمع الدراسة ) معلمة 26معلما و 24( ينة مننظر المعلمين، طبقت الدراسة على ع
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المكون من جميع معلمي الصفوف السابع والثامن العاملين في المدارس التركية، واستخدم 
 القيم الديمقراطية، :الباحث المقابالت القصيرة لجمع البيانات، وتم التركيز على المواضيع التالية

ونطاق الحرية الشخصية، وتكافؤ الفرص، وتوصلت وواجبات المعلم، ومظاهر السلوك النزيه، 
هذه الدراسة إلى أن المعلمين الذين لديهم القيم الديمقراطية سوف يبنون صفوفا ديمقراطية من 
خالل إظهار سلوك عادل تجاه الطالب، وتوسيع نطاق الحرية الشخصية للطلبة، والمساواة 

 . بالفرص

 

التي هدفت الكشف عن ) Almog &Shechtman,2007(وفي دراسة الموج وشيكتمان 
وأساليب  ،  )Efficacy beliefs(والكفاءة ) Democratic belies(المعتقدات الديمقراطية 

وبحثت  ، لطلبة االحتياجات الخاصة)  behavior proplems(التعامل مع المشكالت السلوكية 
لطالب من أجل فهم تأثير الفروق هذه الدراسة في كيفية تعامل المعلمين مع المشكالت السلوكية ل

الفردية في استراتيجيات المعلمين في مواجهة مشاكل السلوك، وبحثت هذه الدراسة في العالقة 
ويتكون مجتمع  ، بين هذه االستراتيجيات وبين معتقدات المعلمين الديمقراطية واعتقادهم بكفاءتهم

وف من األول إلى الثالث األساسي، الدراسة من جميع المعلمين في إسرائيل ممن يدرسون الصف
وتم جمع البيانات من خالل المشاهدات الصفية  معلما،) 33(وتكونت عينة الدراسة من 

ظهر من خالل المقابالت التي أفاد المعلمون بها أنهم يفضلون . والمقابالت مع المعلمين واستبيان
كشفت المالحظة الصفية أن م استراتيجيات مفيدة لحل المشكالت السلوكية، ومع ذلك ااستخد

وهذه النتائج أشارت إلى وجود فجوة بين المعرفة  المعلمين يستخدمون ردود فعل أكثر قسوة،
لدى المعلمين وبين تطبيق هذه المعرفة، باإلضافة إلى ذلك تم إيجاد عالقة إيجابية بين معتقدات 

يدة لحل المشكالت السلوكية المعلمين الديمقراطية وكفاءتهم من جهة واستخدام استراتيجيات مف
  .   المختلفة من جهة أخرى

  

، واالتجاهات اإلنسانية  )Values(عن القيم  ) Gursimsek,2006(دراسة جورسمك وكشفت 
)Attitude( ونظام التبرير ، )System justification(  والمعتقدات الضابطة ،)Control 
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beliefs(  للنظام التعليمي، والمعتقدات الشخصية حول النظام ، والنظر إلى المستوى الديمقراطي
معلمة مرشحين من ) 155(معلما و ) 211(التعليمي في تركيا، وتكونت عينة الدراسة من 

، وتم جمع المعلومات باستخدام  )Azmir(المدارس عامة مختلفة للمرحلة األساسية في أزمير 
)Polarity Scale،Schwartz value scale ( ، مقياس لقياس : لمقاييس التاليةوبناء ا

 perceived democracy in education system(الديمقراطية في النظام التعليمي 
scale( ومقياس معتقدات الضبط ،)Control beliefs scale ( ومقياس نظام التبرير

)System justification Scale ( وتم تحديد عالقة ارتباطية بين كل من المعتقدات والقيم
وأكدت النتائج أهمية فهم أيدولوجيات المعلمين  االتجاهات في أبعاد مختلفة للنظام التعليمي،و

  . الشخصية ذات الصلة بإرساء الديمقراطية داخل الصفوف

  

مقارنة طريقة تدريس المجموعات  والتي هدفت  )Taspinar,2006(دراسة تاسبناروتناولت 
والتعليم  ) TSGS:Inter active small groups study method(الصغيرة المتفاعلة

مع طريقة التدريس بإستخدام المجموعات الصغيرة  )Cooperative learning(التعاوني 
في  ISGS) (بحيث تدرس ) :Traditional small group study method   ISGSالتقليدية

في  )Firat university(مناهج إعداد المعلمين في السنة الثانية في كلية التربية جامعة فرات 
تركيا وأثر هذه األساليب على السلوك الديمقراطي لدى الطالب وقدرتهم على التعبير عن 

معلماً وطالباً إلى مجموعتين إحداهما تجريبية  )60(أنفسهم،وتم تقسيم عينة الدراسة المكونة من 
والمجموعة  )5- 3( طبقت عليها المجموعات الصغيرة المتفاعلة حيث تتكون كل مجموعة من

ستخدام مقياس القدرة للتعبير االضابطة طبقت عليها طريقة المجموعات الصغيرة العادية،وتم 
وتم تطبيقه قبل وبعد استخدام  عن الذات ومعتقداتهم نحو الديمقراطية داخل غرفة الصف،

طريقة  وأن وأظهرت النتائج فرقاً كبيراً بين المجموعتين، أساليب التدريس لكال المجموعتين،
كثر فاعلية بالنسبة لتحصيل وتطوير قدرة أالتدريس بواسطة المجموعات الصغيرة المتفاعلة 

 .تجاهات الديمقراطيةالتعبير عن الذات وتنمية اال
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هدفت إلى التحقق من نوايا المعلمين قبل  دراسة pryor&pryor,2005)(بريور وبريور  أجرىو
التدريس وتأثير االتجاهات والمعتقدات على هذه النوايا، الخدمة لدمج الممارسات الديمقراطية في 

 Southwest Reserch(طالبا معلما للمرحلة األساسية في جامعة ) 76(تكونت العينة من 
university (لجمع المعلومات، ومن نتائج هذه الدراسة أن  ستبانهفي أمريكا، وتم استخدام اال

ت الديمقراطية في التدريس، وكانت االتجاهات لدى المعلمين نوايا قوية لتطبيق الممارسا
وكذلك وجدت الدراسة أن الممارسات الديمقراطية  والمعتقدات هي التي تتحكم بهذه النوايا،

ترتبط بمدى معرفة المعلم بكيفية تنفيذها، وأوصت هذه الدراسة إلى المزيد من االهتمام على 
) أ( بجانبين من جوانب الممارسة الديمقراطية وهماإعادة هيكلية الدراسات االجتماعية واالهتمام 

النهج التربوي، ويجب إضافة استراتيجيات محددة ينبغي أن تشمل على ما  )ب(المعرفة المدنية 
تخصيص وقت لألساتذة والطالب لمناقشة اآلثار المترتبة على المفاهيم والمبادئ  )أ(يلي 

تطوير مهارات الطالب في التفكير والتحليل الموارد الالزمة ل)ب(الديمقراطية في المدرسة،
تقييم مهارات الطالب في تحليل وتنفيذ الممارسات الديمقراطية داخل ) ج(والخبرة الميدانية، 

  .   باإلضافة إلى التدريب الميداني الصفوف،

  

عندما يتحدث طلبة الثانوية العامة باستفسارات "التي كانت بعنوان  (Otoya,2004)وفي دراسة 
وهذه الدراسة مبنية على مشروع استفسارات حاسمة لمدة عام في  ".سمة عن الديمقراطيةحا

وتهدف إلى مناقشة الطلبة ومشاركتهم في نقد  ،الموجودة في قلب المدينة ،ثانوية لوس أنجلوس
 .وذلك من خالل المشاركة و المشاهدة وتسجيل المالحظات ،ومناقشة عن خبرتهم عن العنصرية

وعن  وا بسرد القصص عن المعاناة المترتبة على تلك العنصرية،أابتهم الفردية بدومن خالل كت
 Nancyوذلك بناء على أعمال   ،وحياتهم والقضايا االجتماعية، فهمهم للعالقة بالمساواة،

fraser,Pawlofreir,John Dewey،  وأكدوا على أن االستفسار أو االستفهام الحاسمCritical 
Inquiry وأنها أداة صالحة للتعليم مع  ،وأنه يمكن استيعاب آراء هؤالء التربويين ،تم معهم

 ،وضع برنامج و جدول أعمال متحرر و مستقبل يؤدي إلى خلق جو عام من الثقة ومتناوب
وذلك حتى يتسنى للناس البالغين لكي يعبروا عن أنفسهم، وحتى يتعلموا االستفسار عن الحالة 

  . الراهنة السابقة
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تصورات المعلمين قبل الخدمة نحو معنى وهدف : "بعنوان) Alfano,2001(لفانو دراسة ا
حيث هدفت إلى  أجريت في أمريكا،، " دراسة حالة :التربية الديمقراطية في مدارس الريف

 ،لية لتوجيه عناية األفراد لبرامج إعداد المعلمين التي تعكس التجديدات التربوية العالميةآتطوير 
وقد استخدمت الدراسة المنهج النوعي من خالل . شجيعهم إلدراك مبادئ الديمقراطيةوكيفية ت

وتم جمع البيانات من خالل المقابالت الفردية والجماعية لألفراد الملتحقين ببرامج  دراسة الحالة،
وقد بينت النتائج أن برامج إعداد المعلمين التي تعكس التجديدات التربوية . صالح التربوياإل
عطاء الصورة عالمية تساعد في تطوير المدارس من حيث اهتمامها بالتربية الديمقراطية إلال

وأكدت النتائج أن تدريب المعلمين على ممارسة مبادئ الديمقراطية تساعد  .التربوية األمريكية
كاالستكشاف والحوار  ،كتوظيف طرق التدريس البنائية ،على خلق جو أكاديمي ديمقراطي

  . والوعي السليم لفلسفة التربية ،والتي تساعد في تعزيز مبادئ الديمقراطية العالمية ،والمناقشة

  

  دراسة للتربية الديمقراطي: تغيرتقدم ذو معنى نحو مجتمع م" :بعنوان) Gal,2001(دراسة جال 
لجمع  ستبانهاستخدمت اال ،وهي دراسة بمنهجية كمية مسحية. " المعلمين في كرواتياو

وقد بينت النتائج أن المعلمين . تصورات المعلمين للتربية الديمقراطية في كرواتيا المعلومات عن
كما أشارت النتائج إلى عدم وجود  الكرواتيين لديهم تصورات ايجابية نحو التربية الديمقراطية،

ولكنهم غير قادرين على جعل  ،عالقة بين درجة فهم المبادئ الديمقراطية والسياق االجتماعي
تقوم على وأن المناهج التدريسية في المدارس الكرواتية ال  ،المدرسية مكانا نحو التغيير البيئة

دراكهم للمبادئ إكما بينت النتائج وجود تحول كبير لدى المعلمين في  .أساس التعلم الديمقراطي
   . والتي يحاولون ربطها بالعملية التعليمية والتربوية في المدارس الكرواتية ،الديمقراطية

  

مواطن المستقبل في بناء  :التربية الديمقراطية:"بعنوان ) Joseph ,2001(دراسة جوزيف 
،حيث هدفت الدراسة إلى تعرف المبادئ الديمقراطية لدى طلبة المدارس "غرف الصف الحالية

وقد استخدم الباحث المنهج النوعي من خالل المالحظة الصفية المباشرة والمقابالت .المتوسطة
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مع مديري ومعلمي و طلبة المدارس المتوسطة لتعزيز فهم ديناميكيات المبادئ  الشخصية
وهي كيفية تعليم المبادئ الديمقراطية في المدارس المتوسطة، وتصورات معلمي  ،الديمقراطية

المدارس المتوسطة نحو مبادئ الديمقراطية، وانعكاس المبادئ الديمقراطية على طلبة المدارس 
نموذج للمبادئ الديمقراطية لتبنيه في الغرف ُألى تطوير إت النتائج وجود حاجة وقد بين.سطةالمتو

  .     الصفية في المدارس المتوسطة لتعزيز تلك المبادئ لدى الطلبة من أجل إعداد مواطن الغد

  

شراف الرابطة الدولية لتقويم التحصيل إأجريت ب ),2001Hahn( وفي دراسة كما ورد لدى
وقد . الصف التاسع في الواليات المتحدةاتجاهات وخبرات  ،المعرفة المدنية" التربوي بعنوان

طالباً وطالبة أعمارهم أربعة عشرة سنة في ثمانية وعشرين  )2811( تألفت عينة الدراسة من
ومن أهم النتائج أن طلبة الصف التاسع كان أدائهم جيداً في معرفة مفاهيم التربية المدنية  بلدا،

وأبدوا اهتماماً والتزاماً بالديمقراطية بدرجة  مقارنتهم بزمالئهم في الدول األخرى،وفهمها عند 
أو مجتمعات ذات أصول افريقية  وأن الطلبة الذين ينحدرون من اسر دخلها منخفض، عالية،

كما أنه ال توجد فروق حقيقية بين  كان أدائهم على أبعاد الدراسة أقل من زمالئهم البيض،
 .أما في االتجاهات فالفروق قائمة ث في المعلومات المدنية،ناالذكور واإل

 
 المدارس ممارسة مستوى عن الكشف إلى هدفت دراسةPowers,  2000) (بورز  وأجرى
 إعداد عند المبادئ لهذه تبنيها ومدى الديمقراطية، للمبادئ إيطاليا في الكاثوليكية الريفية الثانوية
 تلك مديري مع أجراها التي الفردية المقابالت خالل من دراسته بيانات الباحث جمع وقد .الطلبة

خلصت  وقد .فيها المعتمدة التربوية المناهج محتوى تحليل إلى باإلضافة ومعلميها، المدارس
 جيدة نسبة على يشتمل الدراسة عينة المدارس في المعتمدة المناهج محتوى أن إلى نتائج الدراسة

تبني  على وتحرص الديمقراطي بالنهج تلتزم المدارس تلك وأن الديمقراطية، والمبادئ من القيم
  .التعليمية العملية في الديمقراطية المبادئ

  

مريكية التي أجريت على ثالثة مدارس في والية فلوريدا األ )Daniel,1996( ليوفي دراسة داني
  دليل عملي للتعلم المتعدد الثقافات  :وعنوانها اختيار الديمقراطية
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(Choosing Democracy :Apractical Guide to multi Multicultural 
Education  

واقترح في دراسته أن التعليم العام المبني على قيم ديمقراطية يضمن تعليماً مساوياً لجميع الطلبة 
ا المتعلقة بالعرق واالتجاه ويوضح كيف أن القضاي، من جميع المجتمعات والفئات والثقافات

لى دور إوأشار ، ليفورنيااالسياسي والطبقية االجتماعية أثرت على جهود تطوير التعليم في ك
األنشطة الصفية واستراتيجيات التعليم في إكساب المفاهيم الديمقراطية والتفاهم المشترك بين 

  .المعلمين والطلبة

  

 :التدريسالدراسات المتعلقة بالفاعلية في 

لعالقة هدفت إلى فهم ا "فعالية المعلم ومزاجه"دراسة بعنوان ) Katoch,2011(اجرى كاتوش 
من معلمي المدارس ) 427(أجريت الدراسة على عينة مكونة من  .بين فعالية المعلم ومزاجه

ع لجم) تاالمتحانا(وقد استخدم الباحث مقياس فعالية المعلم .تم اختيارها عشوائيا ،الثانوية
وقد توصلت الدراسة إلى أن المعلمين األكثر فعالية يمتازون بالقبول  .البيانات من المعلمين

 .من المعلمين األقل فعالية أكثر والتسامح

 لمعلمي الذاتية الفاعلية بين المقارنة إلى سعت بدراسة (Cheung, 2008) تشييونغ قام كما
في ضوء بعض المتغيرات المتعلقة  المدارس في هونغ كونغ ومعلمي المدارس في شنغهاي

ة والخبرة التدريسية، وعمر في تكوين فاعليتهم من مثل الجنوسبأولئك المعلمين وتلعب دورا 
وقد استخدم الباحث نسخة مكيفة من مقياس الفاعلية الذاتية للمعلمين . المعلم والمستوى التعليمي

مع البيئة )  (Tschannen-Moran & Woolfolk,2001 موران وولفلك     - لتشانين
معلما في ) 575(معلما في هونغ كونغ و ) 725(تكونت عينة الدراسة من . التربوية في الصين

شنغهاي قد وصفوا أنفسهم المدارس في  وصلت نتائج الدراسة إلى أن معلميشنغهاي، وقد ت
وأن المعلمات  ،وأنهم أكثر فاعلية من المعلمين في هونغ كونغ ،فاعلية ذاتية عالية وبأنهم ذو

وأن المعلمين ذوي الخبرة العالية أكثر فعالية من  ، أكثر فاعلية من المعلمين في كال المنطقتين
بينما لم تتوصل الدراسة إلى وجود فروق في تقويم المعلمين . المعلمين ذوي الخبرة المتدنية

 .      لفاعليتهم تعزى إلى عمر المعلم ومستواه التعليمي
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خصائص معلم "دراسة بعنوان )  Roberts & Dyre,2007( روبرتس ودايروأجرى     
اللها تصميم برامج هدفت إلى تطوير قائمة خصائص يستطيع المربون من خ ،"الالزراعة الفع

ميزة ) 42(التي استخدمها الباحثان والتي تضمنت  ستبانهومن تحليل نتائج اال .إعداد خريجيهم
خاصة الجدد  - أن أبرز هذه الخصائص تمثل في تشجيع الطلبة ال، تبينعلمعلم الزراعة الف

وإرشادهم واالهتمام بهم، وتحسين سلوكياتهم، وتلبية حاجاتهم، والمعرفة الجيدة بمادة  - منهم
التدريس، وعالقات التواصل الحسنة مع الطلبة وأولياء األمور واإلدارة والزمالء المعلمين، 

مهنة التعليم والحماس لها، وااللتزام بأخالقياتها، وإثارة دافعية وإظهار االتجاهات اإليجابية نحو 
. الطلبة، وتحسين ثقتهم بأنفسهم، وإدارة الصف وضبطه، واستثمار الوقت، واإلبداع، واالنفتاح

وكان من أبرز الخصائص في جانب التنفيذ، التخطيط الجيد للدرس لتنفيذه بأحسن صورة، ثم 
 .الفرص للتعلم المستمر تقويم تحصيل الطلبة، وإتاحة

 

 استخدام من الطلبة نظر وجهات على التعرف بهدف(Hoxmeier, 2003)  قام هوكسمير
 عينة على الدراسة أجريت .وكفاءته المعلم فعالية على عالقة لها وهل األسئلة ،شرح مهارات

 وطرق مناسبة شرح وسائل استخدام أن إلى الدراسة وتوصلت .وطالبة طالباً ( 79 ) من مكونة
 على يركز أن المعلم على أن كما وتقدمها، المعلم فعالية تطور على تعمل األسئلة طرح في جيدة

 يتعاملون ال المعلمين معظم أن إلى كذلك الدراسة توصلت. كميتها على وليس األسئلة نوعية
 .األسئلة هذه على الطالب استجابات مع بفعالية

  

 فعالية إلى التعرف بهدف دراسة)  (  Sitko & Slemon   2002 سيتكو و سليمون أجرى
 ( 5000 ) تحليل أشار وقد .للطلبة الراجعة التغذية على ذلك وأثر تطوير األسئلة في المعلم
 التي المهارات وتقويم التدريس فعالية تقويم قوية بين ايجابية عالقة وجود إلى تقويم نموذج
  .عادل بشكل ووضع العالقات الطالب، مع والعالقة الدراسية، المادة تنظيم في تنعكس

  
 الدرس شرح مهارة في المعلم فعالية إلى التعرف بهدف بدراسة) Swif,2002( سويفت قام

 التدريس ممارسة على بكفاءته ذلك وعالقة أنفسهم المعلمين نظر وجهة من وذلك األسئلة وطرح
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 توجد أنه إلى الدراسة توصلت .ومعلمة معلما ( 400 ) من عينة مكونة على الدراسة أجريت.
 في وكفاءته لألسئلة طرحه وأسلوب الدرس لشرح المعلم فعالية بين جوهرية ايجابية عالقة

 لمتغير تعزى وطرح األسئلة الدرس شرح في المعلم فعالية في فروق توجد وانه التدريس،
 الخبرة لمتغيرات تعزى الفعالية هذه في فروق توجد ال بينما اإلناث، لمصلحة  الجنس

 .العلمي والمؤهل والتخصص
  

 فهم مدى اختبار بهدف المدرسة، في الطالب فعالية عن دراسة ( 1997 ) وينتزل أجرى كما
 الطالب أن النتائج وأظهرت .أكاديمي إنجاز تحقيق في الالفع المدرس ألهمية التالميذ وإدراك
 .الالفع بالنموذج المعلم المهتم وصف حيث المعلم، من بالدعم اشعرو ما إذا للمشاركة يميلون

 
  :التعقيب على الدراسات السابقة

أكدت الدراسات السابقة العربية واألجنبية التي بحثت في موضوع الديمقراطية أن العملية 
التربوية  التي تؤمن بالديمقراطية سيكون مصيرها النجاح، فقد جاءت دراسات تناولت 

والعنزي ) 2010(والزعبي والعظامات ) 2012(الرواضية  الممارسات الديمقراطية مثل
، ودراسة جال pryor&pryor,2005)(وبريور وبريور) 2004(والحشوة ) 2008(
)Gal,2001 ( لتركز على الممارسات الديمقراطية لدى المعلمين، وفي دراسة الصمادي

وحرب )  2010(والعمايرة ومقابلة ) 2010(ودراسة السليم وعليمات ) 2012(والعمري 
 (Otoya,2004) ودراسة ) 2005(والرميضي ) 2006(والهدهود ) 2007(والفيل ) 2007(

هدفت إلى الكشف والتعرف على الممارسات الديمقراطية لدى الطلبة، ) 2003(والحجار 
التي كان هدفها التعرف على دور الكلية في تنمية الوعي ) 2006(ودراسة واألحمد وزيدان 

التي هدفت إلى ) 2006(راطية لدى الطلبة ودراسة المصري وأبو عجوة والممارسة الديمق
  .الكشف عن مستوى ممارسة األسرة الفلسطينية لقيم الديمقراطية مع أبنائها

  
و تاسبنار ) Kesici,2008(ودراسات تناولت سمات الصف الديمقراطي مثل دراسة كيسكي 

)Taspinar,2006(قراطية والكفاءة للمعلمين مثل دراسة ، ودراسات بحثت في المعتقدات الديم
 Almog(ودراسة الموج وشيكتمان ) 2009(ودراسة دنديس ) 2010(محسن 

&Shechtman,2007(  وقام الموسوي ،)بالتحقق من الصدق البنائي لمقياس ) 2008
المعلمين الشخصية  المعتقدات الديمقراطية للمعلم، ودراسات أكدت على أهمية فهم أيدولوجيات

،  )Gursimsek,2006(ذات الصلة بإرساء الديمقراطية داخل الصفوف مثل دراسة جورسمك 
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، ودراسات تناولت  )2001Hahn(ودراسات تناولت االتجاهات نحو الديمقراطية مثل دراسة 
  .   )Daniel,1996( ، ودانيل )2003(القيم والمبادئ الديمقراطية مثل دراسة الطنبور

  
فقد جاءت لتؤكد على أهمية تزويد المعلمين قبل الخدمة ) Alfano,2001(أما دراسة الفانو 

 وقد جاءت دراسات جوزيف. للمبادئ الديمقراطيةالدائم  بالتربية المدنية والوعي
)Josef,2000 (وبورز )Powers,2000(  و ودراسة ،)Genc,2008 ( للتركيز على العالقة

ودراسات تناولت المفاهيم الديمقراطية مثل دراسة العوبثاني . يمقرطيةالوثيقة بين المدرسة والد
  .  )2008(والزيادات ) 2012(والتميمي 

  
أما الدراسات السابقة العربية واألجنبية التي بحثت فاعلية المعلم في التدريس، فقد جاءت 

ن والطلبة مثل دراسات هدفت إلى التعرف على فاعلية المعلم من وجهة نظر المديرين والمعلمي
، ودراسة  )2005(، ودراسة قرعيش )2009(، ودراسة عمرو )2010(دراسات السبيعي 

 )Katoch,2011( ، وكاتوش )2004(، ودراسة علي  )2001(، والخضر  )2003( الجنازرة
.  
  

وقد . تناولت تقييم فاعلية المعلم) 2000(ودراسة حافظ وإبراهيم ) 19999(أما دراسة فطاير
و  )  2009(، ودراسة مصطفى )2004(، ودراسةمفارجة )1999(جاءت دراسة أبو لبدة 

للكشف عن  )  Roberts & Dyre,2007( روبرتس وداير، ودراسة )Katoch,2011(كاتوش 
2009(ان أما دراسة ربعي ورضو. الخصائص المعلم الفع (ال فقد تناولت  معايير المعلم الفع

فقد قام بدراسة مقارنة للمعلم الفعال بالمرحلة ) 2002(أما في دراسة  البشيتي والعتيبي 
  .دراسة مقارنة حول شروط اختياره وخصائص برامج إعداده وتدريبه :االبتدائية

  
ظري، وذلك من نجوع إلى األدب الولقد أفادت الدراسة الحالية من الدراسة السابقة من خالل الر

خالل تحديد مشكلة الدراسة وتصميم أداتها وبيان غرض الدراسة ومجتمعها، وتحديد متغيراتها 
الديمقراطية وعالقته  للمبادئللوصول إلى هدف الدراسة عن إدراك معلمي المرحلة األساسية 

  :اختلفت معها بما يلي، في حين "رام اهللا و البيرة"بفاعليتهم في التدريس في محافظة 

تعتبر الدراسة األولى من نوعها التي تقوم بدراسة إدراك معلمي المرحلة األساسية للمبادئ  -
 .الديمقراطية وعالقتها بفاعلية المعلم في التدريس  في فلسطين
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استخدام هذه الدراسة أداتان لقياس مدى إدراك معلمي المرحلة األساسية للمبادئ  -
 .الديمقراطية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الطريقة واإلجراءات: الفصل الثالث

  

 منهج الدراسة1.3 

 مجتمع الدراسة2.3 

 عينة الدراسة  3.3

  :أدوات الدراسة  4.3
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 .صدق أدوات الدراسة وثباتها5.3

  :متغيرات الدراسة  6.3

  اجراءات الدراسة7.3

  المعالجة اإلحصائية8.3  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الثالث الفصل
  هاجراءاتالدراسة وإ طريقة

 
 مجتمع الدراسة تحديد في الباحثة اتبعتها التي واإلجراءات للطريقة وصفًا الفصل هذا تضمن

 إلى وصف إضافة وثباتها، األداة صدق من التحقق وخطوات الدراسة، أداة واستخدام وعينتها،
  .البيانات تحليل في المتبعة اإلحصائية والطرق الدراسة تصميم
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 :الدراسة منهج 1.3
 .الدراسة ألغراض لمالءمته نظرا رتباطياإل الوصفي المنهج الباحثة استخدمت

 
 :الدراسة مجتمع 2.3 

من جميع معلمين المدارس الحكومية للمرحلة األساسية في الفصل  الدراسة مجتمع تكّون لقد
 بلغ وقد ."رام اهللا والبيرة"في محافظة  )2013-2012(الدراسي الثاني من العام الدراسي 

رام "إحصاءات مديرية التربية والتعليم في محافظة ،  وذلك حسب معلم ومعلمة) 946(عددهم 
  ".  اهللا والبيرة

 
 :الدراسة عينة 3.3

المدارس الحكومية للمرحلة  من معلميمعلماً ومعلمة ) 142(من  الحالية الدراسة عينة تكونت
رام اهللا "في محافظة  )2013- 2012(األساسية في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 

 ،العنقودية الطبقية اختيارهم بالطريقة وتم الدراسة، مجتمع من %)15( نسبته ما ، أي"والبيرة
  .تبعا لمتغيراتها الدراسة عينة توزيع بين)  1.3(  رقم والجدول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  المستقلة متغيراتها حسب الدراسة عينة توزيع)1.3( :الجدول
  

 %النسبة المئوية العدد التصنيف  المتغير

  %37  52  ذكر  الجنس
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  %63  90  أنثى

  التخصص
 %67 95  علوم إنسانية 
 %33 47  علوم طبيعية 

  المؤهل العلمي
 %26 37  دبلوم متوسط

 %65 93  بكالوريوس
 %8 12  بكالوريوسأعلى من 

  سنوات الخبرة
 %20 29  سنوات 5أقل من 

 %22 31  سنوات      5-10
 %58 82  سنوات 10أكثر من 

  %100  142  المجموع
  

   :الدراسة واتأد 1.4.3
  :التالية لجمع البيانات دواتتم استخدام األ الدراسة هذهأهداف  ولتحقيق

  
من متغيرين،  مكونة استبانه عن عبارة وهي الدراسة أداة الباحثة حيث طورت: ستبانهاال.1

 "رام اهللا والبيرة"المتغير األول يتعلق بإدراك معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة 
على النحو  مجاالت ةثالثموزعة على  فقرة، ) 36(مكونة من  التربوية الديمقراطية مارساتللم

، )14(  المجال المتعلق بالمعلم وله ،فقرة) 13( وله دارة المدرسيةالمجال المتعلق باإل: التالي
) Likert(أعطي لكل فقرة تدريجا وفق سلم ليكرت  فقرات، ) 9( المجال المتعلق بالطالب وله

، وقد كانت جميع الفقرات )موافق بشدة، موافق، محايد، معارض، معارض بشدة( الخماسي
اً ويتضمن ثالث)  وجهة نظر المعلم نفسهمن (والمتغير الثاني يتعلق بفاعلية التدريس  إيجابية،

  .) 1(م ن فقرة ملحق رقوثالثي
  
 :األداة صدق 2.4.3 
في مجال التربية وحملة الشهادة  المختصين المحكمين من مجموعة على الدراسة أداة عرض تم

 من الدراسة أداة فقرات في الرأي إبداء المحكمين من طُلب وقد ،) 2 ( العلمية العليا ملحق رقم
 أهمية على بالموافقة إما ألجله، وضعت الذي للمجال مناسبتها ومدى الفقرات، حيث صياغة
 عملية األغلبية في برأي األخذ تم ولقد أهميتها، لعدم حذفها أو صياغتها تعديل الصعوبة أو

  ). 1( النهائية ملحق رقم صورتها في أصبحت بحيث األداة، فقرات تحكيم
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 :األداة ثبات 3.4.3 

 ، Cronbach's Alphaألفا  كرونباخ معادلة باستخدام األداة، ثبات معامل استخراج تم لقد
  .ومجاالتها الدراسة ألداة الثبات معامالت يبين) 2.3(والجدول 
  

 الديمقراطيةمارسات لمتغير إدراك الم) نباخ الفاكرو(معامل ثبات االتساق  )2.3: (الجدول
  .وأبعاده الفرعية ومتغير درجة الفاعلية التدريسية التربوية

 
  الثبات بطريقة كرونباخ ألفا  عدد الفقرات  المجــــاالت

 0.92  13 اإلدارة
 0.93  14 المعلم

 0.89  9 الطالب
 0.91  36 مبادئ الديمقراطية ككل إدراكمتغير 

 0.92  33 متغير الفاعلية  التدريسية 
  

 أتت مرتفعة، الكلية ودرجتها الدراسة، لمجاالت الثبات معامالت أن )2.3( الجدول من يتضح
  العلمي البحث ألغراض مناسبة يجعلها مما

.  
جراء مقابلة مع مجموعة من إتم من أجل توفير عمق في الدراسة  :المقابلة الشخصية.2

من تم توجيه مجموعة ، حيث معلم ومعلمة تم اختياره بشكل عشوائي) 15(بلغ عددهم   المعلمين
   : مفتوحة اإلجابة  سئلة األ

  ؟التربوية ما مالمح ممارسة اإلدارة المدرسية للمبادئ الديمقراطية
  في المدرسة؟ التربوية كيف يعمل المعلمون على ممارسة المبادئ الديمقراطية

  ؟التربوية ما هي مالمح ممارسة الطلبة للمبادئ الديمقراطية
  التي تعبر عن فاعليتك في التدريس؟كيف ترى السلوكيات 

  
  
  

 :الدراسة إجراءات 5.3 
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 :الدراسة هذه إجراء في اآلتية الخطوات الباحثة اتبعت لقد
  .اطلعت الباحثة على األدب التربوي ذات العالقة بموضوع الدراسة من مراجع عربية وأجنبية-
 .وثباتها صدقها من التأكد بعد النهائية بصورتها الدراسة أداة إعداد -
 .الدراسة عينة أفراد تحديد -
 لتسهيل إلى وزارة التربية والتعليم، القدس جامعة في العليا الدراسات عمادة من كتاب توجيه -

 .الدراسة استبانه تطبيق
) 142(توزيع  تم حيث واسترجاعها، الدراسة، عينة على األداة بتوزيع الباحثة قامت -

 .الدراسة عينة شكلت التي وهي منها، )142(استرجاع  وتم ،استبانه
 اإلحصائيةالرزم  برنامج باستخدام إحصائيا ومعالجتها اآللي، الحاسب إلى البيانات إدخال -

  .SPSSللعلوم االجتماعية 
 واقتراح التوصيات السابقة، الدراسات مع ومقارنتها ومناقشتها، وتحليلها النتائج استخراج -

  .المناسبة
  

  :الدراسة متغيرات 6.3
  

  :التالية المتغيرات الدراسة تضمنت
  :المستقلة المتغيرات -أ

 ).ذكر، أنثى: (مستويان وله :الجنس -
 ).علوم إنسانية، علوم طبيعية(وله مستويان : التخصص -
 ).دبلوم متوسط، بكالوريوس، أعلى من بكالوريوس(وله ثالثة مستويات : المؤهل العلمي -
 10سنوات، أكثر من  10- 5سنوات،  5أقل من (ولها ثالثة مستويات : سنوات الخبرة -

 .)سنوات
 

 :ةالتابع اتالمتغير - ب

رام اهللا و "في محافظة  التربوية الديمقراطيةللممارسات دراك معلمي المرحلة األساسية إ -1
   ".البيرة

 الديمقراطية الممارساتدرجة فاعلية معلمي المرحلة األساسية التدريسية عند إدراك  -2
  "رام اهللا والبيرة"في محافظة  التربوية
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 :اإلحصائية ةالمعالج 7.3

 ثم تمت الحاسوب، باستخدام البيانات وإدخال ترميزها جرى العينة أفراد إجابات تفريغ بعد
 ، ومن(SPSS) االجتماعية للعلوم اإلحصائية الرزمة برنامج باستخدام إحصائيا البيانات معالجة

 :المستخدمة اإلحصائية المعالجات
 العينة أفراد لفحص استجابات المعيارية واالنحرافات المئوية، والنسب الحسابية، المتوسطات .1

 .الثانيو السؤال األول عن
 داللة فحصل (t test))  ت(واختبار  (One-Way ANOVA)األحادي التباين تحليل اختبار .2

للممارسات في إدراك معلمي المرحلة األساسية  العينة أفراد استجابات في الفروق
ودرجة فاعلية معلمي المرحلة األساسية  "البيرةرام اهللا و"في محافظة  التربوية الديمقراطية

 تبعا" رام اهللا والبيرة"في محافظة  التربوية الديمقراطيةالممارسات التدريسية عند إدراك 
 .الجنس، التخصصات، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة: لمتغيرات

عند  الحسابية المتوسطات بين  (Scheffe Post Hoc Test) البعدية  للمقارنة شيفيه اختبار.3
والتي تحوي أكثر من  في احد المجاالت تبعاً للمتغيرات المستقلة اإلحصائيةوجود الداللة 

  . مستويين
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  نتائج الدراسة: الفصل الرابع 

  النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األول   1.4

  المتعلقة بسؤال الدراسة الثانيالنتائج   2.4

  النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثالث   3.4

  رابعال النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة    4.4

  النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الخامس    5.4

  النتائج المتعلقة المقابلة   6.4
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  :الفصل الرابع

  الدراسة عرض نتائج
  

التخصص، المؤهل العلمي  الجنس،(الدراسة  أثر متغيرات إلىالتعرف  إلىالدراسة  هدفت
 التربوية الديمقراطية للممارساتعلى درجة إدراك معلمي المرحلة األساسية  )وسنوات الخبرة

  في محافظة
 التربوية الديمقراطية مارساتيتهم التدريسية عند إدراك المدرجة فاعل إلىو "رام اهللا و البيرة" 

 للممارسات  األساسيةوكما وهدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين إدراك معلمي المرحلة 
تم استخدام  الدراسة هدف هذه ولتحقيق ودرجة فاعليتهم في التدريس التربوية الديمقراطية

 :الوسائل التالية لجمع البيانات
  

 :بالسؤال األول والذي ينص المتعلقة النتائج 11.4
رام "في محافظة  التربوية الديمقراطية للممارساتما درجة إدراك معلمي المرحلة األساسية "

 "؟" اهللا و البيرة
 المعيارية والنسب واالنحرافات الحسابية، المتوسطات استخراج تم السؤال هذا على لإلجابة
رام اهللا "الديمقراطية في محافظة  للمبادئمتغير إدراك معلمي المرحلة األساسية  لفقرات المئوية

درجة إدراك معلمي المرحلة األساسية  النسب المئوية التالية لتقدير الباحثة واعتمدت ،"و البيرة
  :التربوية الديمقراطية للممارسات

  
 عالية جدا%) 100 -80%( -
 عالية %) 79.9 -70%( -
 متوسطة%) 69.9 -60%( -
 منخفضة%) 59.9 -50%( -
 منخفضة جدا%) 50أقل من ( -

  
  
  
  



66 

 

 
  : مجال اإلدارة المدرسية. أ

مجال  لفقرات المئوية والنسب المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات): 1.4( الجدول رقم 
  ة المدرسيةاإلدار

رقم 

 الفقرة
 نص الفقرة

وسط متال

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

درجة 

 التطبيق
األنظمة والتعليمات على الطلبة تطبيق اإلدارة المدرسية   4

 .دون تمييز
4.17 0.73 %83.4 

عالية 

 جدا

تنظيم برامج زيارات تبادلية بين معلمي المبحث الواحد   7

 . داخل المدرسة لتبادل الخبرات دون تمييز
4.14 0.76 %82.8  

عالية 

 جدا

تشجيع اإلدارة المدرسية الطلبة على احترام الوقت   13

 .وحسن استثماره
4.11  0.64 %82.2  

عالية 

 جدا

تشجيع اإلدارة المدرسية تبادل الخبرات بين مدرستهم   1

  .والمدارس األخرى
4.10 0.67 82.0%  

عالية 

 جدا

إتباع اإلدارة المدرسية أسس وقوانين عادلة في تقييم   2

 .المعلمين
 عالية  %79.8  0.83 3.99

األعمال تهيئة الظروف المناسبة للطالب للمشاركة في   9

 .التطوعية
 عالية %79.6  0.72 3.98

توزيع المهام والمسؤوليات على المعلمين بطريقة عادلة   6

  .ودون تمييز
 عالية  %78.8 0.80 3.94

 عالية  78.6% 0.86 3.93 .تعامل اإلدارة المدرسية مع المعلمين بالتساوي  3

 عالية  78.6% 0.88 3.93 .اتخاذ اإلدارة المدرسية القرارات بطريقة ديمقراطية   12

تعزيز اإلدارة المدرسية لمفهوم الشورى في نفوس   8

 .المعلمين
 عالية %78.4 0.82 3.92

تعاون اإلدارة المدرسية مع المشرفين المتخصصين في   11

 .حل المشكالت التي تواجه المعلمين
 عالية  %76.2 0.81 3.81

القرارات مشاركة اإلدارة المدرسية للمعلمين في اتخاذ   10

 .المتعلقة بإدارة المدرسة
 عالية  %74.2  0.90 3.71

تسامح اإلدارة المدرسية مع المعلمين الذين يخالفون   5

 .األنظمة بطريقة عفوية
 عالية  %70.8 0.94 3.54

 عالية 78.9% 0.50 3.94 مجال اإلدارة المدرسية  لفقرات الكلية الدرجة
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درجة إدراك معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة أن ) 1.4(أظهرت نتائج الجدول رقم 

في مجال اإلدارة المدرسية كانت عالية جداً  التربوية الديمقراطية ممارساتلل "رام اهللا والبيرة"
) 4.17-4.10(عليها ما بين  االستجابةحيث تراوحت متوسطات ) 13،7،4،1(على الفقرات 
 ستجابةاالالفقرات التي كانت درجة  ، أما )%83.4- %82.0(ما بين  تراوحتوبنسبة مئوية 

وتراوحت متوسطاتها الحسابية ضمن  )12،11،10،9،8،6،5،3،2(هيت عليها عالية فقد كان
  ، %)79.8- %70.8(، والنسب المئوية التي تعادلها كانت ضمن الفترة  )3.99- 3.54(الفترة 

سية فقد كانت عالية بمتوسط حسابي مقداره أما بالنسبة للدرجة الكلية لفقرات مجال اإلدارة المدر
  %).78.9(ونسبته المئوية بلغت ) 3.94(
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  : مجال المعلم. ب

 لفقرات المئوية والنسب المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات):  2.4 (الجدول رقم 
  مجال المعلم

رقم 

 الفقرة
 نص الفقرة

وسط متال

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

درجة 

 التطبيق

27 
احترام الطلبة الذين يؤدون واجباتهم بغض 
النظر عن االعتبارات االجتماعية أو 

  .السياسية التي ينتمون إليها
4.28 0.63  %85.6 

عالية 
 جدا

17  
تشجيع المعلمين للطلبة على احترام الرأي 

 .اآلخر
4.22 0.63 %84.4 

عالية 
 جدا

19  
المعلمين في غرس مشاعر احترام مساهمة 

 .التعليمات المدرسية وترجمة ذلك سلوكياً
4.21 0.54 %84.2 

عالية 
 جدا

16  
 .ترسيخ قيم التسامح لدى الطلبة

4.18 0.61 %83.6 
عالية 

 جدا

14  
عمل المعلمون كفريق واحد مع بعضهم 

 .البعض
4.13 0.67 %82.6 

عالية 
 جدا

15 
 .الطلبةتنمية قيم التعاون بين 

4.13 0.61 %82.6  
عالية 

 جدا

22  
تبني المعلمين لقيم العدل والمساواة أثناء 

 .عملهم في المدرسة
4.13 0.67 %82.6 

عالية 
 جدا

18  
تشجيع المعلمين للطلبة على حرية التعبير 

  .عن الرأي داخل المدرسة وخارجها
4.1 0.62  %82.0 

عالية 
 جدا

21  
التفكير  لطلبة على استخداماحث المعلمين 

 .العلمي في حل المشكالت
4.02 0.67 %80.4 

عالية 
 جدا

26  
تعريف الطلبة بحقوقهم والتمسك بها 

 .والدفاع عنها داخل المجتمع
 عالية %79.8 0.71 3.99

24  
استخدام المعلمين لمعايير تقييم التحصيل 

 .التعليمي المناسبة
 عالية %79.8 0.55 3.99
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25  
توضيح معايير اختيار األصدقاء ذوو 
الصفات اإليجابية داخل المدرسة 

 .وخارجها
 عالية %78.8 0.67 3.94

20  
امتالك المعلمين لمهارات الهدوء واالتزان 

 .في مواجهة التغييرات الطارئة
 عالية %78.8 0.69 3.94

23  
مشاركة المعلمين للطلبة في مناسباتهم 

 .االجتماعية
 عالية %73.6 0.76 3.68

 عالية %75.9 0.39 3.80  مجال المعلم لفقرات الكلية الدرجة

  
أن درجة إدراك معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة )  2.4( أظهرت نتائج الجدول رقم 

على الفقرات  جداً في مجال المعلم كانت عالية التربوية راطيةالديمق مارساتللم "رام اهللا والبيرة"
عليها ما بين  االستجابةحيث تراوحت متوسطات ) 27،22،21،19،18،17،16،15،14(
، أما التي كانت درجة )%85.6- %80.4(ما بين  تراوحتوبنسبة مئوية ) 4.02-4.28(

الحسابية  وتراوحت متوسطاتها )26،25،24،23،20(عليها عالية فقد كانت للفقرات  االستجابة
- %73.6(، والنسب المئوية التي تعادلها كانت ضمن الفترة )3.99-3.68(ضمن الفترة 

79.8(% ،  
) 3.79(أما بالنسبة للدرجة الكلية لفقرات مجال المعلم فقد كانت عالية بمتوسط حسابي مقداره 

  %).75.9(ونسبته المئوية بلغت 
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  : مجال الطلبة. ج

مجال  لفقرات المئوية والنسب المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات): 3.4( الجدول رقم 
  الطلبة

رقم 
 الفقرة

 نص الفقرة
وسط متال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

درجة 
 التطبيق

تفاعل الطلبة في النشاطات المدرسية بغض النظر   33
  عن الجهة السياسية المنظمة للنشاط

4.02 0.79 %80.4 
عالية 

 جدا
 عالية 78.4% 0.80 3.92  .احترام الطلبة لألنظمة والتعليمات المدرسية  34

مساعدة الطلبة لبعضهم البعض في حل مشكالتهم   28
  .التربوية

 عالية %78.2  0.80 3.91

 عالية 77.6% 0.86 3.88  .تعامل الطلبة مع بعضهم البعض بروح تعاونية  31
 عالية 77.2% 0.90 3.86  .معلميهم باحترامتعامل الطلبة مع   35
 عالية 77.0% 0.84 3.85  .تعامل الطلبة مع بعضهم البعض بتسامح  29
 عالية 76.4% 0.88 3.82  .استماع الطلبة إلى الرأي والرأي اآلخر باحترام  36
 عالية 75.8% 0.78 3.79  تبادل الزيارات بين الطلبة في المناسبات االجتماعية  32

معرفة الطلبة أن حريتهم تنتهي عندما تبدأ حرية   30
  .الطلبة اآلخرين

 عالية %74.4 0.91 3.72

 عالية 77.3% 0.62 3.68  مجال مهارات الطلبة لفقرات الكلية الدرجة
  

رام "أن درجة إدراك معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة ) 3.4(أظهرت الجدول رقم 
عليها عالية جدا  االستجابةفي مجال الطلبة كانت  التربوية الديمقراطية مارساتللم "اهللا والبيرة

بينما %).  80.4(والنسب المئوية لها ) 4.02(وكان متوسطها الحسابي هو  )33(على الفقرة 
حيث تراوحت ) 36،35،34،32،31،30،29،28(عالية على الفقرات  االستجابةدرجة 

- %74.4(ما بين  تراوحتوبنسبة مئوية ) 3.92- 3.72(عليها ما بين  االستجابةمتوسطات 
78.4%( ،  
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) 3.86(أما بالنسبة للدرجة الكلية لفقرات مجال للطلبة فقد كانت عالية بمتوسط حسابي مقداره 
  %).77.3(ونسبته المئوية بلغت 

معلمي المرحلة إلى ترتيب المجاالت والدرجة الكلية في إدراك ) 4.4( كما أظهر الجدول رقم 
  .التربوية الديمقراطية مارساتللم "رام اهللا والبيرة"األساسية الدنيا في محافظة 

  
إدراك معلمي المرحلة األساسية الدنيا  في الكلية والدرجة المجاالت، ترتيب):   4.4(  الجدول 

  .التربوية الديمقراطية مارساتللم "رام اهللا والبيرة"في محافظة 
  

 الرقم
 المجال

الوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

النسبة 

  المئوية

درجة 

  التطبيق

 عالية 78.9% 0.50 3.94  االدارة المدرسية  1
 عالية 77.3% 0.62 3.86  الطالب  3
 عالية 75.9% 0.39 3.80  المعلم  2

 الديمقراطية مارسةلجميع مجاالت م الكلية الدرجة

 79.4% 0.43 3.97  التربوية
  عالية

  .درجات (5 ) لإلستجابة درجة أقصى*
  

أن درجة إدراك معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة )  4.4( يتضح من الجدول رقم 
المدرسية، المعلم،  اإلدارة(للمبادئ الديمقراطية كانت عالية على كافة المجاالت  "رام اهللا والبيرة"

  .%)78.9 - %75.9( ما بين ث كانت النسبة المئوية عليها حي) الطالب
  ).79.4%(وفيما يتعلق بالدرجة الكلية للمجاالت كانت عالية وبلغت نسبتها المئوية 

  
 :بالسؤال الثاني والذي ينص المتعلقة لنتائجا 2.4

 ؟" رام اهللا والبيرة"ما درجة فاعلية معلمي المرحلة األساسية في محافظة "
 المعيارية والنسب واالنحرافات الحسابية، المتوسطات استخراج تم السؤال هذا على ولإلجابة
الديمقراطية في  المبادئما درجة فاعلية معلمي المرحلة األساسية عند إدراك  لفقرات المئوية

درجة فاعلية معلمي  النسب المئوية التالية لتقدير الباحثة واعتمدت ،"رام اهللا والبيرة"محافظة 
  :التربوية الديمقراطية الممارسات إدراكالمرحلة األساسية عند 

 عالية جدا%) 100 -80%( -
 عالية %) 79.9 -70%( -
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 متوسطة%) 69.9 -60%( -
 منخفضة%) 59.9 -50%( -
  اًمنخفضة جد%) 50أقل من ( -

  
السؤال  لفقرات المئوية والنسب المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات): 5.4(الجدول رقم 

  الثاني
رقم 

 الفقرة
 نص الفقرة

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

درجة 

 التطبيق

 عالية جدا 89.0% 0.55 4.45 .أشجع الطلبة على المشاركة في الحصة بفعالية  15
 عالية جدا 87.8% 0.63 4.39 .أقوم بوضع خطة فصلية متكاملة  21
 عالية جدا 87.6% 0.66 4.38  .أقوم بمراجعة سريعة في بداية كل حصة  14
 عالية جدا 87.4% 0.58 4.37  .الفروق الفردية بين الطلبةأراعي   33
 عالية جدا 87.4% 0.60 4.37  .أنوع في أساليب الشرح بما يالءم الطلبة  29
 عالية جدا 87.0% 0.60 4.35 .أهتم بجميع الطلبة بشكل متوازن  16
أعمل على بعث جو االرتياح بين الطلبة في   20

 86.4% 0.58 4.32 .الحصة
 جداعالية 

 عالية جدا 86.4% 0.61 4.32  .أستخدم لغة سليمة في التدريس  32
 عالية جدا 86.2% 0.56 4.31 .أعمل على تطبيق ما يرد في الخطة  25
 عالية جدا 86.0% 0.62 4.3  .أستفيد من أراء زمالئي في التخصص  30
 عالية جدا 86.0% 0.61 4.3 .أحدد أهدافاً واضحة وقابلة للتنفيذ  23
أتابع ما يستجد من معلومات في مجال   31

 85.2% 0.69 4.26  .التخصص
 عالية جدا

 عالية جدا 84.6% 0.66 4.23  .أحرص على النمو الذاتي علمياً 28
 عالية جدا 84.6% 0.60 4.23 .أخطط بشكل يتناسب ومستوى الطلبة العقلي  24
 عالية جدا 84.4% 0.69 4.22 .أنوع في أنماط االختبارات  17
 عالية جدا 84.0% 0.69 4.2 .أحث الطلبة على توليد أفكار جديدة 2

 عالية جدا 84.0% 0.69 4.2  .أسمح للطلبة بطرح األسئلة  19
 عالية جدا 83.8% 0.71 4.19 .أتحقق من حل الواجبات البيتية   12
 عالية جدا 83.6% 0.64 4.18 .أحكم على األمور التعليمية بموضوعية  26
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 عالية جدا 83.2% 0.65 4.16 .واقتراحات الطلبة البناءةأتقبل نقد   27
 عالية جدا 83.2% 0.77 4.16 .أعمل على وضع خطة يومية  22
 عالية جدا 82.8% 0.60 4.14 .أعرض الحصة بشكل مشوق  10
 عالية جدا 82.6% 0.67 4.13  .أعمل على تنمية حب االستطالع لدى الطلبة   1

 عالية جدا 82.4% 0.61 4.12 .كاملةأعطي أمثلة تطبيقية   11
 عالية جدا 81.8% 0.66 4.09 .أمنح الطلبة الوقت الكافي قبل اإلجابة  8
 عالية جدا 81.2% 0.74 4.06 .أتقبل األفكار التي تتضمن خياالً علمياَ  9

 عالية 78.6% 0.86 3.93 .أعطي اختبارات قصيرة في الصف 13
 عالية 77.8% 0.85 3.89  .أتقبل التساؤالت غير المألوفة   6
 عالية 77.0% 0.89 3.85 .أشجع الطلبة على البحث في الكتب الخارجية  3
 عالية 74.4% 0.78 3.72 .أهتم بالنشاطات الالصفية   7
 عالية 73.2% 1.02 3.66 .أطلب من الطلبة تصميم وسائل تعليمية  4

 عالية 70.2% 1.08 3.51 .أكلف الطلبة بواجبات تتحدى قدراتهم   18
أهتم بإنهاء المقرر أكثر من اهتمامي بإتقان   5

 54.8% 1.18 2.74 .الطلبة للتعلم
 منخفضة

 عالية جدا 82.3% 0.37 4.11  متغير الفاعلية التدريسية لفقرات الكلية الدرجة

  
إلى أن درجة فاعلية معلمي المرحلة األساسية التدريسية ) 5.4(نتائج الجدول رقم  تكما أظهر

  فقد كانت درجة التطبيق عالية جداً على الفقرات  ، "رام اهللا والبيرة"في محافظة 
33،32،31،30،29،28،27،26،25،24،23،22،21،20،19،17،16،15،14،12،11،10،

) 4.45-4.06(على هذه الفقرات ما بين  الستجابةلوتتراوح المتوسطات الحسابية ) 9،8،2،1
 االستجابة، أما الفقرات التي كانت درجة  %)89.0-%81.2(وبنسب مئوية تراوحت ما بين 

وتراوحت متوسطاتها الحسابية ضمن  )18،13،7،6،4،3(عليها عالية فقد كانت للفقرات 
 %)78.6-%70.6(ن الفترة والنسب المئوية التي تعادلها كانت ضم،  )3.93- 3.51(الفقرات 

) 2.74(درجة االستجابة عليها منخفضة، وكان متوسطه الحسابي ) 5(، بينما كانت الفقرة 
  %).54.8(وبنسب مئوية 

أما بالنسبة للدرجة الكلية لفقرات متغير الفاعلية التدريسية فكانت درجتها عالية جداً بمتوسط 
  %).82.3(وبنسبة مئوية ) 4.11(حسابي 
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 :بالسؤال الثالث والذي ينص المتعلقة النتائج 3.4

في إدراك معلمي ) الجنس، التخصص، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة (ما دور متغيرات "
  "؟" رام اهللا والبيرة"في محافظة  التربوية الديمقراطية للممارسات األساسيةالمرحلة 

  
  

(عند مستوى الداللة  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة " هانص يالفرضية األولى والتنتيجة 

05.0≤α ( األساسيةلدى معلمي المرحلة  التربوية الديمقراطية الممارساتفي درجة إدراك 
لمجموعتين " ت"اختبار  الباحثة استخدمت." تعزى لمتغير الجنس "رام اهللا والبيرة"في محافظة 

  .ذلك تبين ) 6.4( الجدول ونتائج) t-test Independent(مستقلتين 
لداللة الفروق بين متوسطات درجة إدراك معلمي المرحلة " ت"اختبار  نتائج : )6.4( الجدول 
تبعاً لمتغير درجة  "رام اهللا والبيرة"في محافظة  التربوية الديمقراطية للممارسات األساسية

  .الجنس

  المجاالت
  ذكر

  )52= ن(
  أنثى

  )90= ن(
" ت"

  المحسوبة
مستوى 

  *الداللة
  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط

 0.01 2.87 0.49 3.86 0.48 4.10  اإلدارة المدرسية
 0.68 0.42 0.39 3.79 0.39 3.81  المعلم

 0.74 0.32 0.62 3.85 0.62 3.89  الطالب
الدرجة الكلية 

  للمجاالت
4.04 0.42 3.93 0.43 1.45 0.15 

بدرجات ) 1.96(ت الجدولية ) α  =0.05(عند مستوى الداللة  إحصائياداله *
  ).140(حرية

على مجال اإلدارة المدرسية ) 2.87(المحسوبة هي " ت"أن قيم )  6.4( يتضح من الجدول 
(الجدولية وبالتالي توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة " ت"وهي أعلى من قيمة 

05.0≤α ( الجدولية على مجاالت " ت"بين الذكور واإلناث لصالح الذكور، بينما كانت قيمة
وجميع هذه القيم ) 1.45، 0.33، 0.42( المعلم والطالب والدرجة الكلية كانت على التوالي

أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 1.96(الجدولية ) ت(أصغر من قيمة 
 التربوية الديمقراطية للممارسات األساسيةفي درجة إدراك معلمي المرحلة ) α≥05.0(الداللة 
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وبالتالي تم قبول الفرضية  .في تلك المجاالت تعزى لمتغير الجنس "رام اهللا والبيرة"في محافظة 
  . إحصائياالصفرية تبعاً للدرجة الكلية إذ لم تكن دالة 

  
(عند مستوى الداللة  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة " هاوالتي نصالفرضية الثانية نتيجة 

05.0≤α ( األساسيةلدى معلمي المرحلة  التربوية الديمقراطية الممارساتفي درجة إدراك 
" ت"اختبار  الباحثة استخدمت ."تعزى لمتغير التخصص "رام اهللا والبيرة"في محافظة 

  .ذلك تبين ) 7.4(  الجدول  ونتائج) t-test Independent(لمجموعتين مستقلتين 
لداللة الفروق بين متوسطات درجة إدراك معلمي المرحلة " ت"اختبار  نتائج : ) 7.4(  الجدول 
تعزى تبعاً درجة " رام اهللا والبيرة"في محافظة  التربوية الديمقراطية للممارسات األساسية

  .التخصص
  

  المجاالت
  إنسانيةعلوم 

  )95= ن(
  علوم طبيعية

  )47= ن(
" ت"

  المحسوبة
مستوى 

  *الداللة
  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط

 0.31 1.02 0.51 3.88 0.49 3.97  اإلدارة المدرسية
 0.00 3.02 0.41 3.66 0.36 3.86  المعلم

 0.00 3.24 0.67 3.63 0.57 3.98  الطالب
الدرجة الكلية 

  للمجاالت
4.04 0.41 3.84 0.45 2.71 0.01 

بدرجات ) 1.96(ت الجدولية ) α  =0.05(عند مستوى الداللة  إحصائياداله *
  ).140(حرية

على مجال اإلدارة المدرسية وهي ) 1.02(المحسوبة هي " ت"أن قيم ) 7.4( يتضح من الجدول 
(وبالتالي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  الجدولية" ت"أقل من قيمة 

05.0≤α ( الجدولية على " ت" قيمةبين تخصص العلوم اإلنسانية والعلوم الطبيعية، بينما كانت
وجميع هذه ) 2.71، 3.24، 3.02( مجاالت المعلم والطالب والدرجة الكلية كانت على التوالي

أي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 1.96(الجدولية ) ت(القيم أكبر من قيمة 
 التربوية الديمقراطية للممارسات األساسيةفي درجة إدراك معلمي المرحلة ) α≥05.0(الداللة 

لصالح كانت ت تعزى لمتغير التخصص وجمعيها في تلك المجاال" رام اهللا والبيرة"في محافظة 
  .تخصص العلوم اإلنسانية
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(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة " هاالفرضية الثالثة والتي نصنتيجة 
05.0≤α ( األساسيةلدى معلمي المرحلة  التربوية الديمقراطية الممارساتفي درجة إدراك 

اختبار تحليل  الباحثة استخدمت." تعزى لمتغير المؤهل العلمي" رام اهللا والبيرة" في محافظة
  .ذلك تبين )8.4(  لالجدو ونتائج )One-Way ANOVA(التباين األحادي 

 داللة لفحص ،)One-Way ANOVA(اختبار تحليل التباين األحادي  نتائج : ) 8.4( الجدول 
 التربوية الديمقراطية للممارسات األساسيةبين متوسطات درجة إدراك معلمي المرحلة  الفروق

  .تبعاً لمتغير  المؤهل العلمي" رام اهللا والبيرة"في محافظة 

 مصدر التباين المجاالت

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 Fقيمة   المربعات

مستوى 

 الداللة

اإلدارة 

  المدرسية

 020. 3.96  940. 2 1.87  بين المجموعات

داخل 

 المجموعات
32.90 139 .240   

    141 34.77 المجموع

  المعلم

 640.  440. 070. 2 130.  بين المجموعات

داخل 

 المجموعات
20.91 139 .150   

    141 21.04 المجموع

  الطالب

 260. 1.37 530. 2 1.05  بين المجموعات

داخل 

 المجموعات
53.52 139 .390   

    141 54.58 المجموع

  الدرجة الكلية

 220. 1.54  280. 2  570.  بين المجموعات

داخل 

 المجموعات
25.60 139 .180   

    141 26.17 المجموع

  ).2.62(الجدولية ) ف(، )α≥05.0(عند مستوى  إحصائيادال * 
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(الداللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنه )8.4( الجدول  نتائج من يتضح

05.0≤α (في  التربوية الديمقراطية للممارسات األساسيةدرجة إدراك معلمي المرحلة  في
المعلم والطالب (في مجاالت  تعزى لمتغير درجة المؤهل العلمي،" رام اهللا والبيرة"محافظة 

عند  إحصائية داللة ذات أنه توجد فروق الجدول هذا نتائج ، كمان أظهرت)والدرجة الكلية
 الديمقراطية للممارسات األساسيةدرجة إدراك معلمي المرحلة  في) α≥05.0(الداللة  مستوى
تعزى لمتغير درجة المؤهل العلمي في مجال اإلدارة " رام اهللا والبيرة"في محافظة  التربوية

الفروق استخدمت الباحثة اختبار شفيه للمقارنات البعدية  مصدر عن المدرسية وللكشف
)Scheffe Post Hoc Test( ويوضح الجدول ، )نتائج المقارنة البعدية)  9.4.  
  

في  المؤهل العلمي، متغير متوسطات بين البعدية للمقارنة شيفيه اختبار نتائج) 9.4 (الجدول 
  .اإلدارة المدرسية مجال

أعلى من   بكالوريوس  متوسطدبلوم   المؤهل العلمي
  بكالوريوس

 (*)0.43- 0.03-    دبلوم متوسط
 (*)0.40-      بكالوريوس

        أعلى من بكالوريوس
  )α≥05.0(عند مستوى  إحصائيادال * 

  
 في) α≥05.0(الداللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود )9.4(الجدول من يتضح

رام اهللا "في محافظة  التربوية الديمقراطية للممارسات األساسيةدرجة إدراك معلمي المرحلة 
أعلى من (والمؤهل العلمي ) دبلوم متوسط(مؤهل علمي  صحابأبين المعلمين من " والبيرة

، كما يوجد فرق بين المعلمين من )أعلى من بكالوريوس(ولصالح المؤهل العلمي ) بكالوريوس
ولصالح ) أعلى من بكالوريوس(مؤهل علمي  صحاباو) بكالوريوس(أصحاب مؤهل علمي 

  .إحصائياقارنات األخرى دالة ، بينما لم تكن الم)أعلى من بكالوريوس(صحاب مؤهل علمي ا
  . إحصائيةوقد تم قبول الفرضية الصفرية ألن الدرجة الكلية لم تكن ذات داللة 

  
(الداللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق يوجد ال" هاالفرضية الرابعة والتي نصنتيجة 

05.0≤α  ( الديمقراطية للممارسات األساسيةبين متوسطات في درجة إدراك معلمي المرحلة 
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اختبار  الباحثة استخدمت" تعزى لمتغير سنوات الخبرة "رام اهللا والبيرة"في محافظة  التربوية
  .ذلك تبين )10.4( الجدول  ونتائج )One-Way ANOVA(تحليل التباين األحادي 

  
 داللة لفحص ،)One-Way ANOVA(اختبار تحليل التباين األحادي  نتائج : )10.4( الجدول 
 الديمقراطية للممارسات األساسيةبين متوسطات في درجة إدراك معلمي المرحلة  الفروق
  .تبعاً لمتغير سنوات الخبرة" رام اهللا والبيرة"في محافظة  التربوية

 مصدر التباين المجاالت
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 Fقيمة   المربعات

مستوى 
 الداللة

اإلدارة 
  المدرسية

  020. 4.04  960. 2 1.91  بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
32.86 139 .240      

       141 34.77 المجموع

  المعلم

  150. 1.90  280. 2  560.  بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
20.48 139 .150      

       141 21.04 المجموع

  الطالب

  220. 1.56  600. 2 1.20  بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
53.38 139 .380      

       141 54.58 المجموع

  الدرجة الكلية

  040. 3.21  580. 2 1.16  بين المجموعات

داخل 

 المجموعات
25.01 139 .180    

     141 26.17 المجموع

  
 الداللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنه )  10.4( الجدول  نتائج من يتضح

)05.0≤α (في  التربوية الديمقراطية للممارسات األساسيةدرجة إدراك معلمي المرحلة  في
بينما  ،)المعلم والطالب(مجالي  في تعزى لمتغير سنوات الخبرة،" رام اهللا والبيرة"محافظة 
) α≥05.0(الداللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات أنه توجد فروق الجدول هذا نتائج أظهرت
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" رام اهللا والبيرة"للمبادىء الديمقراطية في محافظة  األساسيةدرجة إدراك معلمي المرحلة  في
 عن تعزى لمتغير درجة المؤهل العلمي في مجالي اإلدارة المدرسية والدرجة الكلية وللكشف

 Scheffe Post Hoc( ةالبعديللمقارنات  هفييالفروق استخدمت الباحثة اختبار ش مصدر
Test( ويوضح الجدول ، )نتائج المقارنة البعدية)  12.4( والجدول )  11.4.  

  
في  سنوات الخبرة، متغير متوسطات بين البعدية للمقارنة شيفيه اختبار نتائج)   11.4 (الجدول 

  .اإلدارة المدرسية مجال
  سنوات   10أكثر من           سنوات  10-5  سنوات 5أقل من   سنوات الخبرة

 0(*)30. 220.    سنوات 5أقل من 
 0.08                سنوات  5-10

        سنوات   10أكثر من 
  )α≥05.0(عند مستوى  إحصائيادال * 
  

) α≥05.0(الداللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود) 11.4( الجدول من يتضح
رام اهللا ”في محافظة  التربوية الديمقراطية للممارسات األساسيةدرجة إدراك معلمي المرحلة  في

مع ) سنوات 5أقل من (بين المعلمين ذوي سنوات الخبرة  في مجال اإلدارة المدرسية “والبيرة
أقل (لصالح المعلمين ذوي سنوات الخبرة ) سنوات 10أكثر من (المعلمين ذوي سنوات الخبرة 

  .إحصائياتكن المقارنات األخرى دالة  م، بينما ل )سنوات 5 من
  

في  سنوات الخبرة، متغير متوسطات بين البعدية للمقارنة شيفيه اختبار نتائج) 12.4 (الجدول 
  .الدرجة الكلية

  سنوات   10أكثر من           سنوات  10-5  سنوات 5أقل من   سنوات الخبرة
 (*)0.23- 0.15-    سنوات 5أقل من 

 0.08                سنوات  5-10
        سنوات   10أكثر من 

  )α≥05.0(عند مستوى  إحصائيادال * 
  

 في) α≥05.0(الداللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود )12.4(الجدول من يتضح
رام اهللا "في محافظة  التربوية الديمقراطية للممارسات ةساسيدرجة إدراك معلمي المرحلة األ
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مع المعلمين ) سنوات 5أقل من (بين المعلمين ذوي سنوات الخبرة  في الدرجة الكلية " والبيرة
 5أقل من (لصالح المعلمين ذوي سنوات الخبرة ) سنوات 10أكثر من (ذوي سنوات الخبرة 

  .إحصائيا، بينما لن تكن المقارنات األخرى دالة )سنوات
  
  

 :بالسؤال الرابع والذي ينص المتعلقة النتائج :رابعاً 4.4

في درجة فاعلية معلمي ) الجنس، التخصص، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة(ما دور متغيرات "
  "؟" رام اهللا والبيرة"في محافظة  األساسيةالمرحلة 

  
عند  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة "من أجل فحص الفرضية الخامسة والتي تنص على 

رام اهللا "في محافظة  األساسيةفي درجة فاعلية معلمي المرحلة ) α≥05.0(مستوى الداللة 

 t-test(لمجموعتين مستقلتين " ت"اختبار  الباحثة استخدمت ."تعزى لمتغير الجنس "والبيرة
Independent (الجدول  ونتائج )ذلك تبين )  13.4.  

  
لداللة الفروق بين متوسطات درجة فاعلية معلمي المرحلة " ت"اختبار  نتائج : )13.4(الجدول 
  .تبعاً لمتغير درجة الجنس "رام اهللا والبيرة"في محافظة  األساسية

  

  المجاالت
  ذكر

  )52= ن(
  أنثى

  )90= ن(
" ت"

  المحسوبة
مستوى 

  الداللة
  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط

 450. 750. 370. 4.10 370. 4.15  فاعلية التدريس
  

على متغير فاعلية التدريس وهي ) 0.75(المحسوبة هي " ت"أن قيم ) 13.4(يتضح من الجدول 
(الجدولية وبالتالي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة " ت"أقل من قيمة 

05.0≤α (تعزى لمتغير الجنس.  
  

عند  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة "من أجل فحص الفرضية السادسة والتي تنص على 
رام اهللا "في محافظة  األساسيةفي درجة فاعلية معلمي المرحلة ) α≥05.0(مستوى الداللة 
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 T-Test(لمجموعتين مستقلتين " ت"اختبار  الباحثة استخدمت ."تعزى لمتغير التخصص" والبيرة
Independent (الجدول  ونتائج )ذلك تبين )  14.4.  

  
لداللة الفروق بين متوسطات درجة فاعلية معلمي المرحلة " ت"اختبار  نتائج : )14.4( الجدول 
  .تبعاً لمتغير التخصص" رام اهللا والبيرة"في محافظة   األساسية

  المجاالت
  إنسانيةعلوم 

  )95= ن(
  علوم طبيعية

  )47= ن(
" ت"

  المحسوبة
مستوى 

  الداللة
  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط

  160. 1.43  330. 4.05 0.38  4.15  فاعلية التدريس
  

على متغير فاعلية التدريس ) 1.43(المحسوبة هي " ت"أن قيم )  14.4( يتضح من الجدول 
 وبالتالي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  الجدولية" ت"وهي أقل من قيمة 

)05.0≤α (تعزى لمتغير التخصص.  
  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند "من أجل فحص الفرضية السابعة والتي تنص على 
رام اهللا "في محافظة  األساسيةفي درجة فاعلية معلمي المرحلة ) α≥05.0(مستوى الداللة 

-One(اختبار تحليل التباين األحادي  الباحثة استخدمت ."تعزى لمتغير المؤهل العلمي" والبيرة
Way ANOVA( الجدول  ونتائج )ذلك تبين )15.4.  

  
 لفحص ،)One-Way ANOVA(اختبار تحليل التباين األحادي  نتائج : ) 15.4( الجدول 

رام اهللا "في محافظة  األساسيةبين متوسطات في درجة فاعلية معلمي المرحلة  الفروق داللة
  .تبعاً لمتغير المؤهل العلمي" والبيرة

 مصدر التباين المجاالت
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 Fقيمة   المربعات

مستوى 
 الداللة

فاعلية 
  التدريس

 440. 820. 110. 2 220.  بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
18.87 139 .140   

    141 19.09 المجموع
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 الداللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنه ) 15.4(  الجدول  نتائج من يتضح
)05.0≤α (تعزى " رام اهللا والبيرة"في محافظة  األساسيةدرجة فاعلية معلمي المرحلة  في

  .العلميلمتغير درجة المؤهل 
عند  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة "من أجل فحص الفرضية الثامنة والتي تنص على 

رام اهللا "في محافظة  األساسيةفي درجة فاعلية معلمي المرحلة ) α≥05.0( مستوى الداللة
-One(األحادي اختبار تحليل التباين  الباحثة استخدمت." تعزى لمتغير سنوات الخبرة" والبيرة

Way ANOVA( الجدول  ونتائج )ذلك تبين ) 16.4.  
 لفحص ،)One-Way ANOVA(اختبار تحليل التباين األحادي  نتائج : ) 16.4( الجدول 

رام اهللا "في محافظة  األساسيةبين متوسطات في درجة فاعلية معلمي المرحلة  الفروق داللة
  .تبعاً لمتغير سنوات الخبرة" والبيرة

 مصدر التباين التالمجا
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 Fقيمة   المربعات

مستوى 
 الداللة

فاعلية 
  التدريس

 260. 1.35 180. 2 360.  بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
18.73 139 .140   

     141 19.09 المجموع
  

 الداللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنه ) 16.4(الجدول  نتائج من يتضح
)05.0≤α (تعزى " رام اهللا والبيرةفي محافظة  األساسيةدرجة فاعلية معلمي المرحلة  في

  .لمتغير سنوات الخبرة
  

 :بالفرضية التاسعة والتي تنص على المتعلقة النتائج :خامساً 5.4

بين درجة إدراك معلمي )  α≥05.0(عند مستوى الداللة  إحصائيةال توجد عالقة ذات داللة "

رام "وفاعليتهم في التدريس في محافظة التربوية الديمقراطية  للممارساتالمرحلة األساسية 

  ."" اهللا والبيرة

  
العينة في مجاالت  أفرادعن هذه الفرضية تم حساب معامالت االرتباط بين درجات  لإلجابة

المدرسية،  اإلدارة( التربوية الديمقراطية مارساتللم األساسيةمتغير إدراك معلمي المرحلة 
  ). 17.4(ودرجة فاعلية التدريس، كما يتضح في الجدول) المعلم، الطالب



83 

 

 مارساتالعينة في مجاالت م أفرادمصفوفة معامالت االرتباط بين درجات ): 17.4(  الجدول 
  فاعلية في التدريسالودرجة ) المدرسية والمعلم والطالب اإلدارة( التربوية  راطيةالديمق

  

  متغير المبادئ الديمقراطية

الفاعلية في 

 التدريس

 (**)0.31 المدرسية اإلدارة
 (**)0.42 المعلم

 (**)0.30 الطالب
 (**)0.40 محور المبادئ الديمقراطية

  0.01عند مستوى داللة  إحصائيادالة ** 
  عند مستوى الداللة إحصائياموجبة دالة  ارتباطيهوجود عالقة )  17.4( يتضح من الجدول 

 )05.0≤α (  درجاتهم على مجاالت إدراك العينة في فاعليتهم التدريسية و أفرادبين درجات
 مارساتاالرتباط لمجاالت إدراك المت ، حيث بلغت قيم معامالالتربوية الديمقراطية مارساتالم

 الديمقراطية مارساتومحور الم) ة، المعلم، الطالبالمدرسي اإلدارة(الثالث التربوية الديمقراطية 
، إحصائياعلى الترتيب، وكانت جميعها دالة ) 0.40 ، 0.30، 0.42 ، 0.31(ككل  التربوية

 الديمقراطية مارسةإدراك م على درجات مرتفعة في المعلمين الذين حصلوا أنمما يعني 
  .تكون فاعليتهم التدريسية مرتفعة التربوية

  
 أربعةمقابلة مع مجموعة من المعلمين، حيث تكونت المقابلة من  إجراءتم  :المقابلةنتائج  6.4

  : أسئلتها المقابلة تبعا لتسلسل نتائج يلي وفيما ، ماد اإلجابة المفتوحة فيهاتأسئلة و قد تم اع
  
  ما مالمح ممارسة اإلدارة المدرسية للمبادئ الديمقراطية؟: األولالسؤال 

  :حيث كانت اإلجابات تتمركز فيما يلي
توزيع المهام  اإلدارة المدرسية أسس وقوانين عادلة في تقييم المعلمين ومعاملتهم بالتساوي، إتباع

على المعلمين بطريقة عادلة دون تمييز، تعزيز مفهوم الشورى في نفوس  والمسؤوليات
وتعاون  ،اتخاذ القرارات بطريقة ديمقراطيةالمعلمين، ومشاركة اإلدارة المدرسية المعلمين في 



84 

 

اإلدارة المدرسية مع المشرفين المتخصصين في حل المشكالت التي تواجه المعلمين، باإلضافة 
  .لقرارات المتعلقة بإدارة المدرسة، وأن تتصف بالمرونةفي اتخاذ ا إلى مشاركتها للمعلمين

  
  ف يعمل المعلمون على ممارسة المبادئ الديمقراطية في المدرسة؟يك: السؤال الثاني

كما يعملون  ، يعمل المعلمون كفريق مع بعضهم البعض: وقد أجاب المعلمين على هذا السؤال 
وتشجيع الطلبة  ، وغرس مشاعر احترام التعليمات المدرسيةعلى تنمية قيم التعاون بين الطلبة 

، ، وتبنيهم لقيم العدل والمساواة أثناء عملهم في المدرسةداء رأيهم واحترام الرأي اآلخرعلى أ
 .العمل على بناء شخصية الطالب بناءاً متكامال علمياً وجسمياً وأخالقياً

 
  
   

  
  للمبادئ الديمقراطية؟ما هي مالمح ممارسة الطلبة :السؤال الثالث

أجاب المعلمين على هذا السؤال أن الطلبة يتعاملون مع بعضهم البعض بروح تعاونية وبتسامح، 
 كما أنهم يساعدون بعضهم البعض في حل مشكالتهم، ويتمسكون  بحقوقهم والدفاع عنها،

عن الجهة  ، تفاعل الطلبة في النشاطات المدرسية بغض النظرويتعاملون مع معلميهم باحترام
، استماعهم آلراء بعضهم البعض، تعامل الطالب مع معلميهم بروح السياسية المنظمة للنشاط

، واحترام الطلبة الذين تعاونية واحترام، اقتراح الطلبة أنشطة وفعاليات تتبناها المدرسة لهم
  .يهايؤدون واجباتهم بغض النظر عن االعتبارات االجتماعية أو السياسية التي ينتمون إل

  
  كيف ترى السلوكيات التي تعبر عن فاعليتك في التدريس؟:السؤال الرابع

وعن هذا السؤال أجاب المعلمين أنهم يعملون على تنمية حب االستطالع لدى الطالب وحثهم 
واالهتمام بجميع الطالب بشكل  ، ةواالهتمام بالنشاطات الالصفي ، على توليد أفكار جديدة
، كذلك يرى المعلمون أن الفاعلية في التدريس تظهر ألسئلةلهم لطرح امتوازن وإتاحة المجال 

من خالل  مراعاة  الفروق الفردية بين الطلبة، عرض الحصة بشمل مشوق، تقبل النقد 
  .   واقتراحات الطلبة البناءة ، والقيام بوضع خطة فصلية متكاملة باإلضافة إلى الخطط اليومية
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  :الخامسالفصل 

  والتوصياتالدراسة مناقشة نتائج 

  سؤال الدراسة األولنتائج  مناقشة    1. 5

  سؤال الدراسة الثانينتائج مناقشة    2. 5

  سؤال الدراسة الثالثنتائج  مناقشة    3. 5

  مناقشة نتائج سؤال الدراسة الرابع4. 5

  مناقشة سؤال الدراسة الخامس 5.5
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  مناقشة نتائج المقابلة 6.5

  التوصيات واإلقتراحات 7.5

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  :الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصيات

ك معلمي المرحلة مناقشة النتائج، التي أسفرت عنها الدراسة حول إدرا يتضمن هذا الفصل،
رام اهللا "وعالقته بفاعليتهم في التدريس في محافظة التربوية الديمقراطية  مارساتاألساسية للم

تم تقسيم هذا الفصل إلى جزأين، األول يتضمن مناقشة النتائج المتعلقة بأسئلة  ، وقد"والبيرة
أو اختالف النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسات  الدراسة كل على حده، مع التطرق إلى مدى اتفاق،

  .السابقة، والثاني يتضمن تقديم بعض التوصيات في نتائج الدراسة

  :مناقشة النتائج:أوال

  :والذي نصه ائج السؤال األولمناقشة نت 1.5
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رام اهللا "في محافظة  التربوية الديمقراطية للممارساتما درجة إدراك معلمي المرحلة األساسية  
  ؟ "و البيرة

ك معلمي المرحلة األساسية أظهرت نتائج الدراسة المتعلقة بالسؤال األول، أن درجة إدرا
 بلغ المتوسط الكليعالية، حيث " اهللا والبيرة رام"في محافظة  التربوية الديمقراطية مارسات للم

  . )3.97( على األداة 

اتجاهات إيجابية لدى المعلمين في المدارس الحكومية بمحافظة وقد تعزى هذه النتيجة إلى وجود 
 الديمقراطية مارساتهذه الم ، فضال عن رغبتهم في تطبيقمارساتلمنحو هذه ا" رام اهللا والبيرة"

بالديمقراطية وقيمها ومبادئها " رام اهللا والبيرة"ووعي المعلمين بمحافظة  داخل المدرسة، التربوية
في  وممارستها كذلك إدراكهم ألهمية هذه المبادئ وإدراكهم لها في مجال عملهم بالمدرسة،

 مارساتمين لديهم ثقافة جيدة حول المويمكن تفسير ذلك بأن المعل .النظام االجتماعي
تؤكد  وزارة التربية والتعليمالتعليمات الرسمية التي تصدر من قبل كما أن ، التربوية الديمقراطية

حرية خالل  من نيملالمع من قبل داخل المدرسة التربوية الديمقراطية مارساتعلى تطبيق الم
واإليمان بقيمة التعليم والتربية اللذان هما أساس والمشاركة في اتخاذ القرار  التعبير عن الرأي

، فالتعليم التربوية الديمقراطية لممارساتاوزيادة وعيهم بأهمية تطبيق  ،قدم المجتمعت
 .والديمقراطية أمران متالزمان حيث ال يمكن أن تسود وتنجح الديمقراطية إال في مجتمع متعلم

حة وقد تعزى هذه النتيجة إلى إيمان المعلمين أن ديمقراطية التعليم توفر الجو المالئم للتعلم وإتا
   .لإلبداع والمشاركة الحقيقية في اتخاذ القرارالفرص المناسبة 

، وبريور وبريور  )2008(، والعنزي  )2010(هذه النتيجة مع دراسة العمايرة ومقابلة  وتتفق
(pryor&pryor,2005) ، وألفانو )Alfano,2001( و ، )Gal,2001(  ،)Hahn,2001(  ،

،  )2007(توصلت إليه دراسة كل من حرب وتختلف مع ما .  )Powers,2001( وبور
 . )2012(، والصمادي والعمري  )Joseph,2001(وجوزيف 

أشارت النتائج بخصوص المجال األول وهو المجال المتعلق باإلدارة المدرسية، إلى أن  قدو
" رام اهللا والبيرة"في محافظة  التربوية الديمقراطية مارساتك معلمي المرحلة األساسية للمإدرا

،  )3.49(إذ بلغ المتوسط الحسابي الكلي لهذا المجال  على هذا المجال كانت بدرجة عالية،
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وتعزو الباحثة ذلك إلى أن وزارة التربية والتعليم تحث على تطبيق المبادئ الديمقراطية داخل 
مع المدرسة بين المعلمين والطلبة، كما يمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى تعاون اإلدارة المدرسية 

   .المعلمين في حل المشكالت التي تواجههم أثناء العام الدراسي

تطبيق اإلدارة المدرسية األنظمة والتعليمات على " و جاءت في المرتبة األولى الفقرة التي تنص 
، وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن اإلدارة المدرسية ينظرون إلى المعلمين "الطلبة دون تمييز

دون أي تمييز،ويطبقون األنظمة المدرسية والعليمات على الطالب دون والطلبة نظرة متساوية 
  .استثناء بعيدا عن التحيز

تسامح اإلدارة المدرسية مع المعلمين الذين يخالفون األنظمة بطريقة  "وجاء في المرتبة األخيرة 
المعلمين لتعزيز وهذا يؤكد أن اإلدارة المدرسية تعمل على تنمية اتجاهات إيجابية لدى ". عفوية

ة واللطف والتعامل على أسس عادلة، وقد اتفقت هذه الدراسة مع دراسة قيم التسامح والمحب
  . )Powers,2001( ، ودراسة بورز )2008(، ودراسة العنزي  )2010(العمايرة ومقابلة 

األساسية ك معلمي المرحلة وأشارت النتائج بخصوص المجال الثاني المتعلق بالمعلم إلى أن إدرا
على هذا المجال كانت بدرجة " رام اهللا والبيرة"في محافظة  التربوية الديمقراطية مارساتللم

امتالك ، وقد يعزى ذلك إلى  )3.80( إذ بلغ المتوسط الحسابي الكلي لهذا المجال عالية،
أو بين المعلمين اتجاهات إيجابية نحو تنمية قيم التعاون سواء بين المعلمين مع بعضهم البعض 

أو في توجيه الطلبة نحو استخدام التفكير العلمي والتحليل المنطقي في حل المشكالت،  الطلبة،
  .باإلضافة إلى امتالك المعلمين مهارات الهدوء واالتزان في مواجهة التغييرات الطارئة

احترام الطلبة الذين يؤدون واجباتهم بغض النظر عن "  :وقد جاءت الفقرة التي تنص على
في المرتبة األولى بمتوسط حسابي " العتبارات االجتماعية أو السياسية التي ينتمون إليهاا

هؤالء المعلمين يتمتعون باتجاهات ايجابية نحو الديمقراطية وقد يعزى ذلك إلى ) 4.28(قدره
ينظرون إلى الطلبة نظرة تدفعهم إلى إشاعة المناخ الديمقراطي في المدرسة بين الطلبة، ف

، مما يولد عند الطالب المحبة بينه وبين زمالئه وبينه ويتعاملون معهم على أسس عادلة ،متساوية
مشاركة المعلمين للطلبة في مناسباتهم "  :فقرة التي تنص علىفي حين جاءت ال. وبين المعلمين

، وقد يعزى ذلك إلى أن كثرة  )3.68(في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي قدره " االجتماعية
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المهام الملقاة على عاتق المعلم تجعل وقته ضيق ال يسمح له بالمشاركة في المناسبات 
االجتماعية باإلضافة إلى الظروف االقتصادية الصعبة التي يعيشها المعلمون، والعادات والتقاليد 

اتهم االجتماعية، وتتفق نتائج هذه التي قد تحد من مشاركة بعض المعلمين للطلبة في مناسب
 pryor&pryor,2005)(، ودراسة بريور وبريور  )2008(اسة مع دراسة كل من العنزي الدر

  . )Gal,2001(ودراسة 

ك معلمي إدرا وأشارت النتائج بخصوص المجال الثالث وهو المجال المتعلق بالطلبة إلى أن
هذا المجال على " رام اهللا والبيرة"في محافظة  التربوية الديمقراطية مارساتالمرحلة األساسية للم
، وهذا يؤكد أن اإلدارة  )3.68( إذ بلغ المتوسط الحسابي الكلي لهذا المجال كانت بدرجة عالية،

المدرسية تعمل على تنمية اتجاهات إيجابية لدى الطالب لتعزيز قيم المحبة والتسامح واالحترام 
  .والتزامهم بالتعليمات المدرسية في تعاملهم مع معلميهم،

في المرتبة " احترام الطلبة لألنظمة والتعليمات المدرسية" :د جاءت الفقرة التي تنص علىوق
وهذا يعكس درجة عالية من الموافقة، وقد يعزى ذلك إلى ) 3.92(األولى بمتوسط حسابي قدره 

أن توافر المناخ الديمقراطي في المدرسة ومعاملة اإلدارة المدرسية للطالب معاملة قائمة على 
  .دل والمساواة يعطي الطالب حافزا الحترام األنظمة والتعليمات المدرسية والتقيد بهاالع

معرفة الطلبة أن حريتهم تنتهي عندما تبدأ حرية الطلبة "  :في حين جاءت الفقرة التي تنص على
من الموافقة، وقد يعزى ذلك إلى أن ) 3.72(في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي قدره" اآلخرين

ففي  ، ف أساليب التنشئة االجتماعية منذ الطفولة ومستوى ممارسة األسرة للقيم الديمقراطيةاختال
أن مستوى ممارسة األسرة ) 2006(مرحلة الطفولة أظهرت دراسة المصري وأبو عجوة 

وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة . يمقراطية وحقوق اإلنسان متدن جداالفلسطينية لقيم الد
  . )2008(العنزي 

  

  :مناقشة نتائج السؤال الثاني والذي نصه 2.5

 ؟" رام اهللا والبيرة"ما درجة فاعلية معلمي المرحلة األساسية في محافظة  :السؤال الثاني
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لمي المرحلة األساسية أظهرت نتائج الدراسة المتعلقة بالسؤال الثاني، أن درجة فاعلية مع 
حيث بلغ المتوسط الحسابي على األداة ككل  ، عالية جداً" رام اهللا والبيرة"في محافظة  التدريسية

)4.11( .  

أن المعلم يهتم بالتخطيط السنوي واليومي الذي له عالقة كبيرة وقد تعزى هذه النتيجة إلى 
واستخدام  والتنويع في األساليب التعليمية بما يتناسب مع قدرات الطالب ، بالفاعلية في التدريس

ركز حول المتعلم مما يسمح للطلبة بالمشاركة في العملية التعليمية استراتيجيات حديثة تتم
تي تعقدها الو الورشات الدورات التدريبية يمكن تفسير ذلك بأن   ، كذلك التعلمية بطرق إبداعية

خاصة في مجال استخدام التكنولوجيا في التعليم مديرية التربية والتعليم بين الحين واآلخر 
وقد جاء في المرتبة  .تعمل على رفع كفاءتهم وفاعليتهم في التدريس  ية ممادارة الصفاإلو

بمتوسط حسابي  "أشجع الطلبة على المشاركة في الحصة بفعالية "على األولى الفقرة التي تنص
قد تعزى هذه النتيجة إلى أن المعلم يستخدم وهذا يعكس درجة مرتفعة جدا، و )4.45( قدره

وان  في العملية التعليمة والتعلمية الطلبة ةحول المتعلم ومشاركز كاستراتيجيات حديثة تتمر
  .دوره ميسر ومسهل للعملية التعليمية

أهتم بإنهاء المقرر أكثر من اهتمامي بإتقان " وجاء في المرتبة األخيرة الفقرة التي تنص على 
وقد تعزى هذه النتيجة وهذا يعكس درجة منخفضة، ) 2.74(بمتوسط حسابي قدره  "الطلبة للتعلم

تقان الطلبة للمهارات والمفاهيم التي يكتسبها وليس مجرد التركيز على إدراك المعلم ألهمية إإلى 
  .إنهاء المقرر

، ودراسة عمرو  )2020(، ودراسة السبيعي  )2010(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة بركات 
وتختلف مع دراسة الجنازرة  ، )1999(، ودراسة فطاير  )2001(، ودراسة الخضر  )2009(
  . )2005(، ودراسة قرعيش  )2003(

  :مناقشة نتائج السؤال الثالث والذي ينص على 3.5

في ) الجنس، التخصص، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة (ما دور متغيرات ": السؤال الثالث
  "؟" رام اهللا والبيرة"في محافظة  التربوية الديمقراطية للممارساتإدراك معلمي المرحلة األساسية 

  :توصلت النتائج إلى ما يلي
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  :مناقشة نتائج متغير الجنس 1.3.5

بينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى درجة إدراك معلمي المرحلة 
  .تعزى لمتغير الجنس" رام اهللا والبيرة"في محافظة  التربوية الديمقراطيةللممارسات األساسية 

تشابه الظروف التي يواجهها المعلمون بغض النظر عن  جنسهم، وقد تعزى هذه النتيجة إلى 
تماعية أو السياسية أو الثقافية، ويمكن حيث يتعرض الجميع إلى نفس الظروف سواء كانت االج

 ، أن يعود السبب إلى توفر المناخ األكاديمي الموحد للمعلمين والمعلمات دون تمييز بينهما
ومشاركة المعلمين  .سنبصرف النظر عن الج. مة والقوانين تطبق على الجميعواألنظ

والمعلمات على حد سواء في الفعاليات واألنشطة المدرسية مثل اإلذاعة المدرسية ومجلس أولياء 
  .األمور وغير ذلك

  
 )2010(، ودراسة العمايرة ومقابلة  )2012(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الصمادي والعمري 

وتختلف مع دراسة العوبثاني والتميمي   ، )Hahn,2001(، ودراسة  )2007(دراسة حرب و، 
، ودراسة دنديس  )2010(، ودراسة السليم وعليمات  )2012(، ودراسة الرواضية  )2012(
، ودراسة الحجار  )2006(، ودراسة األحمد وزيدان  )2008(، ودراسة الزيادات  )2009(
  . )Genc,2008(، ودراسة  )2003(
  

  :مناقشة نتائج متغير التخصص 2.3.5
المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة في بينت النتائج أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية 

  في محافظة  التربوية الديمقراطيةللممارسات  األساسيةالدراسة في درجة إدراك معلمي المرحلة 
المجال المتعلق بالمعلم، (تعزى لمتغير التخصص على المجاالت التالية  "رام اهللا والبيرة"

  . وقد كانت الفروق لصالح  تخصص العلوم اإلنسانية) والمجال المتعلق بالطالب
وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى طبيعة التخصصات اإلنسانية التي تعتمد بشكل كبير على التفاعل 

يعة المواد التي يدرسونها تتطلب التعامل مع الطالب على أسس ن والطلبة، وكذلك طبيبين المعلم
  .ديمقراطية الستخدامهم أساليب وطرائق حديثة تتسم بالديمقراطية

وقد يعزى ذلك إلى أن التخصصات اإلنسانية تركز في جوهرها على الدراسات األدبية 
مقراطي، حيث تتضمن والتاريخية والحضارية والشعوب المختلفة وخاصة  الجانب السياسي الدي

ة وتاريخها وممارستها وشروطها وأركانها وأشكالها المختلفة، يمعلومات عن الحياة الديمقراط
وبالتالي فإن معلمي التخصصات اإلنسانية أكثر من غيرهم معرفة بالمعلومات المتعلقة بالحياة 
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الحوار والنقاش والتعاون كما أن طبيعة المواد اإلنسانية يكثر استخدام مهارات . مقراطيةيالد
  .مما يفتح المجال للحوار الديمقراطي ، البناء

  
، واختلفت مع دراسة العنيزي  )2010(وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة العمايرة ومقابلة 

)2008(  .  
  
  

    :مناقشة نتائج متغير المؤهل العلمي 3.3.5

في المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة  إحصائية داللة ذات بينت النتائج أن هناك فروقاً
في محافظة  التربوية الديمقراطيةللممارسات  األساسيةالدراسة في  درجة إدراك معلمي المرحلة 

لمتغير درجة المؤهل العلمي  وفد كانت الفروق لصالح أصحاب مؤهل  تعزى " رام اهللا والبيرة"
  ). أعلى من بكالوريوس(علمي 

  
النتيجة إلى أن المعلمين من حملة درجة أعلى من بكالوريوس يدركون المبادئ وقد تعزى هذه 

ألن ) والبكالوريوس ، الدبلوم المتوسط(الديمقراطية أعلى من حملة الدرجات العلمية األخرى 
إلى تنمية اتجاهات ايجابية لدى الطلبة ى المعلم الذي يحمل درجة أعلى من بكالوريوس يسع

كما أنه يمتلك . ترام الرأي اآلخر والعدل والمساواةحوالتعاون والتسامح والتعزيز قيم المحبة 
خدام التفكير العلمي في حل المشكالت توحث الطلبة على اس ، مهارات الهدوء واالتزان

وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن . وتعريفهم بحقوقهم الشرعية والقانونية والتمسك بها والدفاع عنها
فلسطيني نظام قائم على مبادئ الديمقراطية، يتصف بإتاحة الفرص التعليمية النظام التعليمي ال

  .التعلمية المتكافئة لجميع أصحاب االستعدادات واالتجاهات واالجتهادات
  

،  )Genc,2008(، ودراسة  )2010(وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة السليم وعليمات 
  . )2008(دراسة العنيزي ، و )2010(وتختلف مع دراسة الزعبي والعظامات 

  
  

  :مناقشة نتائج متغير سنوات الخيرة 4.3.5
في المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة  إحصائية داللة بينت النتائج أن هناك فروقاً ذات

  في محافظة التربوية الديمقراطيةللممارسات  األساسيةدرجة إدراك معلمي المرحلة  الدراسة في
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في متغير سنوات الخبرة لصالح المعلمين ذوي سنوات الخبرة  تعزى للتغير" والبيرةرام اهللا " 
  .  )سنوات 5أقل من (
  

يحاولون إظهار ) سنوات 5أقل من (وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن المعلمين ذوي سنوات الخبرة 
كما أنهم يكونون قد تشكلت لديهم رؤية تربوية، لذا يكونون أكثر  ، أنفسهم بصورة أفضل

وقد تشير  ،صرارا على التنافس واثبات الجدارة للحاق بركب المعلمين ذوي الخبرات الطويلةإ
هذه النتيجة إلى أن المعلمين من هذه الفئة يعملون كفريق واحد سعيا لتعزيز االتجاهات اإليجابية 

ومعاملة الطالب بتسامح  ، مبادئ الديمقراطية كالمحبة والتعاون والتسامحوترسيخ  ، لدى الطلبة
كما يمكن تفسير . واحترام وإتاحة مساحة من الحرية في التعبير والمشاركة داخل الغرفة الصفية

قد تزودوا بخبرات كافية من ) سنوات 5أقل من (هذه النتيجة بأن المعلمين ذوي سنوات الخبرة 
  . هم في كليات التربية وبرامج إعداد المعلمين في الجامعاتخالل برامج إعداد

، وتختلف مع  )Genc,2008(، ودراسة  )2008(وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة العنيزي  
  . )2009(، ودنديس  )2010(دراسة الزعبي والعظامات 

  
  

  :مناقشة السؤال الرابع والذي ينص على  4:5

    
في درجة ) الجنس، التخصص، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة(ما دور متغيرات : السؤال الرابع

  ؟"رام اهللا والبيرة"في محافظة  األساسيةفاعلية معلمي المرحلة 
  :توصلت النتائج إلى ما يلي

 
 
  

 :مناقشة نتائج متغير الجنس 1.4.5

بينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة فاعلية معلمي المرحلة األساسية في 
  .تعزى لمتغير الجنس" رام اهللا والبيرة"محافظة 

  
طبيعة إعداد معلمين ومعلمات المرحلة األساسية  في الجامعات وقد تعزى هذه النتيجة إلى 

التي تركز على تعريفهم بالحاجات التطورية لتلك والكليات وتعرضهم لنفس البرنامج التدريبية 
باإلضافة إلى الدورات التدريبية و ورشات العمل التي تعقدها مديرية التربية  ، الفئة العمرية
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وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن معظم المدارس  .والتعليم للمعلمين والمعلمات على حد سواء
، و تعرض كال الجنسين لنفس المناخ  )علمات معلمين وم(األساسية الحكومية أصبحت مختلطة 

وبالتالي يكون لدبهم نفس المساحة لممارسة حريتهم في العمل وتحقيق فعاليتهم في  المدرسي،
  .التدريس

، ودراسة الخضر  )2003(، ودراسة الجنازرة  )2004(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كسواني 
، وتختلف مع دراسة بركات  )1999(فطاير ، ودراسة  )1999(، ودراسة أبو لبدة  )2003(
،  )2004(، ودراسة علي  )2005(، ودراسة قرعيش  )2009(، ودراسة مصطفى  )2010(

  . )Cheung,2008(، ودراسة تشيونغ  )2004(ودراسة مفارجة 
  
  

   :مناقشة نتائج متغير التخصص 2.4.5
بينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة فاعلية معلمي المرحلة األساسية في 

  .تعزى لمتغير التخصص" رام اهللا والبيرة"محافظة 
  

وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن المعلمين يتشابهون في الفعالية في تدريسهم، حيث أن المعلم الذي 
ال في صفه وفي تدريسه بغض ن قادر على أن يكون فعلديه الخبرة والتأهيل األكاديمي يكو

كما أن المعلم يدرك . النظر عن تخصصه، فهو يشعر بضرورة تحمل المسؤولية اتجاه عمله
أهمية فاعليته في التدريس وأنها ضرورة ال غنى عنها ليتمكن من تأدية رسالته التعليمية على 

  . أكمل وجه
  

، ودراسة أبو لبدة  )2009(، ودراسة مصطفى  )2010(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة بركات 
  . )2004(، وتختلف مع دراسة مفارجة  )1999(
 
 
 

  :مناقشة نتائج متغير المؤهل العلمي 3.4.5
بينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة فاعلية معلمي المرحلة األساسية في 

  .المؤهل العلميتعزى لمتغير " رام اهللا والبيرة"محافظة 
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يمكنه  تأهيل ولديه والخبرة المعرفة لديه راشد شخص وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن المعلم
باإلضافة إلى برامج إعداد وتدريب المعلمين المطروحة ، الطلبة الى لديه ما نقل على ويساعده

من التعليم التقليدي المتمركز  حول المعلم إلى التعليم المتمركز  واالنتقالفي الجامعات والكليات 
ية ورشات العمل التي تعقدها مدير وقد تعزى هذه النتيجة إلى الدورات التدريبية و. حول المتعلم

  .لمين والمعلمات بغض النظر إلى مؤهلهم العلميالتربية والتعليم لجميع المع
  

، ودراسة قرعيش  )2010(، ودراسة السبيعي  )2010( وتتفق هذه النتيجة مع دراسة بركات
، ودراسة تشيونغ  )1999(، ودراسة فطاير  )1999(، ودراسة أبو لبدة  )2005(
)Cheung,2008( ودراسة سويفت ، )Swif,2002( .  
 

  :مناقشة نتائج متغير سنوات الخبرة 4.4.5

بينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة فاعلية معلمي المرحلة األساسية في 
  .تعزى لمتغير سنوات الخبرة" رام اهللا والبيرة"محافظة 

وقد تعزى هذه النتيجة إلى اإلعداد التربوي الكافي قبل الخدمة، حيث أن اإلعداد التربوي الكافي 
تحقيق الفعالية في التدريس وينهج النهج الصحيح في استخدام  يجعل المعلم على دراية بكيفية

باإلضافة إلى القراءة الذاتية للمعلم  ، أساليب التعلم والتعليم التي تتحقق من خاللها فعاليته
  .والممارسة

  
  

، ودراسة أبولبدة  )2005(، ودراسة قرعيش  )2010(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة بركات 
  ).Swift,2002(، ودراسة سويفت  )1999(فطاير ، ودراسة  )1999(
  . )Cheung,2008(  ، ودراسة تشيونغ )2010(وتختلف مع دراسة السبيعي  
 
 
 
  

  :مناقشة السؤال الخامس والذي ينص على  5:5
  

ودرجة فاعليتهم  التربويةالديمقراطيةللممارسات  األساسيةما العالقة بين إدراك معلمي المرحلة 
  :توصلت النتائج إلى ما يلي في التدريس
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بين إدراك معلمي المرحلة األساسية  إحصائياموجبة دالة  هبينت النتائج وجود عالقة ارتباطي 
  . للمبادئ الديمقراطية وفاعليتهم التدريسية

أن سبب هذه النتيجة قد يعود إلى أن الديمقراطية وفاعلية المعلم في التدريس  ةرى الباحثوت
بعض فإدراك المعلمين للمبادئ الديمقراطية وتطبيقها في العملية التعليمية مكمالن لبعضهما ال

راطي والتعاون البناء الباب على مصراعيه للحوار الديمق وفي المناخ المدرسي يفتح للطالب
واإلبداع والمشاركة والقدرة على تطوير الذات وحل المشكالت التي  االبتكاروتشجيع روح 

كما تساعد  ، تواجهه، وبالتالي تساعد المعلم على أن يرفع من مستوى فاعليته في التدريس
  . واكتساب صفات المواطن الصالح الطالب على تنمية مهاراته

  
  
  

  :المقابلة نتائج مناقشة: 6:5
  

  ؟ممارسة اإلدارة المدرسية للمبادئ الديمقراطيةما مالمح : السؤال األول
أن  ممارسة اإلدارة المدرسية للمبادئ  األول، السؤالالمتعلقة ب أظهرت إجابات المعلمين

اإلدارة المدرسية أسس وقوانين عادلة في تقييم المعلمين  إتباعالديمقراطية تظهر من خالل 
على المعلمين بطريقة عادلة دون تمييز، تعزيز  توزيع المهام والمسؤوليات ومعاملتهم بالتساوي،

اتخاذ القرارات مفهوم الشورى في نفوس المعلمين، ومشاركة اإلدارة المدرسية المعلمين في 
، وتعاون اإلدارة المدرسية مع المشرفين المتخصصين في حل المشكالت التي بطريقة ديمقراطية

  .في اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة المدرسة تواجه المعلمين، باإلضافة إلى مشاركتها للمعلمين
  

أن  إلى وهذا يدل على أن المعلمين يدركون جيدا المبادئ الديمقراطي وتعزو الباحثة هذه النتيجة
ضمان سير العملية التعليمية على أكمل وجه، كما أنها تسعى إلى  إلى ؛ اإلدارة المدرسية تسعى

اإلبداعية، باإلضافة إلى تشجيع وزارة التربية والتعليم تشجيع المعلمين والطلبة على األعمال 
  .  على تطبيق المبادئ الديمقراطية بين المعلمين والطلبة

  
  كيف يعمل المعلمون على ممارسة المبادئ الديمقراطية في المدرسة؟ :السؤال الثاني

كفريق مع بعضهم  يعملون  نيالمعلمأظهرت إجابات المعلمين المتعلقة بالسؤال الثاني، أن 
اعر احترام التعليمات البعض،  كما يعملون على تنمية قيم التعاون بين الطلبة وغرس مش
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، وتبنيهم لقيم العدل والمساواة داء رأيهم واحترام الرأي اآلخروتشجيع الطلبة على أالمدرسية، 
  .أثناء عملهم في المدرسة

  
جة إلى أن لدى المعلمين اعتقاد أنه لتحقيق وهذه نتيجة إيجابية، حيث تعزو الباحثة هذه النتي

أفضل مستوى من التعليم ال بد من تطبيق المبادئ الديمقراطية من مساواة وتكافؤ الفرص 
  . وتعاون واحترام آراء اآلخرين يؤدي إلى اإلبداع واالبتكار وتكوين الكفاءات المنتجة

  
  اطية؟  ما مالمح ممارسة الطلبة للمبادئ الديمقر: السؤال الثالث

الطلبة يتعاملون مع بعضهم البعض بروح أظهرت إجابات المعلمين المتعلقة بالسؤال الثالث، أن 
كما أنهم يساعدون بعضهم البعض في حل  تعاونية وبتسامح، ويتمسكون  بحقوقهم والدفاع عنها،

، تفاعل الطلبة في النشاطات المدرسية بغض النظر ويتعاملون مع معلميهم باحترام مشكالتهم،
عن الجهة السياسية المنظمة للنشاط، استماعهم آلراء بعضهم البعض، تعامل الطالب مع معلميهم 

  . بروح تعاونية واحترام، اقتراح الطلبة أنشطة وفعاليات تتبناها المدرسة لهم
  

المدرسة ومعاملة اإلدارة المدرسية للطالب وقد يعزى ذلك إلى أن توافر المناخ الديمقراطي في 
للتعامل مع بعضهم البعض بروح طي الطالب حافزا معاملة قائمة على العدل والمساواة يع

  .تعاونية، وتسامح، ومساعدة بعضهم البعض في حل مشكالتهم، واقتراح أنشطة فيها إبداع

  لتدريس؟كيف ترى السلوكيات التي تعبر عن فاعليتك في ا: السؤال الرابع

ب وحثهم وعن هذا السؤال أجاب المعلمين أنهم يعملون على تنمية حب االستطالع لدى الطال 
واالهتمام بجميع الطالب بشكل متوازن  ،ةواالهتمام بالنشاطات الالصفيعلى توليد أفكار جديدة، 

من خالل  ، كذلك يرى المعلمون أن الفاعلية في التدريس تظهر ألسئلةوإتاحة المجال لهم لطرح ا
النقد واقتراحات الطلبة  مراعاة  الفروق الفردية بين الطلبة، عرض الحصة بشمل مشوق، تقبل

  . ، والقيام بوضع خطة فصلية متكاملة باإلضافة إلى الخطط اليوميةالبناءة
، واألساليب التي معلم المعرفية، وقدراته العقليةن حصيلة الة إلى أالنتيجوتعزو الباحثة هذه 

المعلم القادر على التواصل مع اآلخرين ، وإعداد الخطط الدراسية، وأن في استثارة طالبه يتبعها
والمتعاطف والودود والصادق والمتحمس والمرح والديمقراطي والمنفتح والمبادر والقابل للنقد 

 .ترفع من فاعليته في التدريس ،والمتقبل
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  :واالقتراحات التوصيات: 7.5

مبادئ الديمقراطية في أثناء أدائهم لتوظيف معلمي المدارس الحكومية في فلسطين تشجيع  .1
  .بصفة دائمة ومستمرة ألعمالهم اليومية،
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تعزيز القيم والمبادئ الديمقراطية العالمية في المدارس االبتدائية من خالل تعزيز االنفتاح  .2
  . المحلي ومجالس أولياء األموروالتفاعل بين المدرسة والمجتمع 

  
القائم بينهما في  على التفاعل الحقيقي بين المعلم والتالميذ، وإثراء الحوار ضرورة التركيز .3

  .الحصة
ضرورة التأكيد على قيمة التسامح والحرية وأثرها في إقامة العالقات الطيبة بين الطالب،  .4

  .عكس بصورة إيجابية على المجتمعنمما ي
  
وخلق الصف  ،وفي المدرسة والمجتمع ،في الصف حو الديمقراطية ومبادئهابناء جسور ن .5

من خالل ترسيخ أن الديمقراطية هي أداة التغيير والتطوير لمصلحة  الديمقراطي وتشجيعه،
  .الوطن والمواطن

  
ناهج االهتمام بالشروط والمعايير التي تحقق ديمقراطية التعليم من خالل إعادة النظر بالم .6

  .والكتب المدرسية لتضمينها المزيد من المبادئ والقيم الديمقراطية
  
المزيد من الدراسات المسحية والتحليلية للكشف عن مدى تأثير إدراك المعلمين  إجراء .7

  .سطينيحدث داخل الصفوف في فل للمبادئ الديمقراطية على ما
 
وذلك من خالل الزيارات والمشاركة  ،ضرورة توثيق العالقة بين المدرسة والمجتمع المحلي. 8

  .في المناسبات
  
إجراء المزيد من الدراسات في التعرف على درجة فاعلية المعلمين في المرحلة األساسية في . 9

  .المحافظات األخرى
اعتماد جهات أخرى غير التي اعتمدت في هذه الدراسة مثل المشرفين التربويين وأولياء . 10

  .األمور والطلبة
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  .597- 559ص ، )2+1( ع ، )26( م ،مجلة جامعة دمشق بجامعة اليرموك،

  .ردناأل ، عمان ، دار أسامة، أساسيات التربية و التعليم الفعال. ) 2005( .جمال الشاطر،
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ضمن مركز دراسات الوحدة الديمقراطية  . الديمقراطية والتعليم.  )2001. (عبد اهللا الشيخ،
أعمال المؤتمر العلمي الثالث لقسم أصول التربية في كلية التربية، : والتربية في الوطن العربي

  .جامعة الكويت

رسات الجامعات األردنية ودورها في تعزيز المما. )2012( .أيمن العمري،و رنا الصمادي،
  . 240- 217ص ، )1( ع ، )13( م مجلة العلوم التربوية والنفسية،الديمقراطية بين طلبتها،

الفعاليات الديمقراطية ومظاهراها في جامعتي النجاح الوطنية  . )2003 ( .أيوب الطنبور،

غير  رسالة ماجستير وبيرزيت من وجهة نظر الطلبة ومدى تأثرها بالمتغيرات الديمغرافية،
  .فلسطين، نابلس،  جامعة النجاح ،منشورة

 عمان، دار اليازوري العلمية، الصف المتمايز، . )2008( .ربيع محمد،و طارق عامر،
  .ردناأل

المناخ المدرسي ومعوقاته ودوره في أداء المعلمين بمراحل التعليم .  )2007. (محمد العتيبي،

   .للعلوم األمنية، الرياض، السعودية رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايف العام،

  .دار الفكر، عمان، األردن المعلم الفاعل والتدريس الفعال،.  )1996. (عدس، محمد

  .دار الفكر، عمان، األردنالمدرسة مشاكل وحلول، .  )1998. (عدس، محمد

 . األسئلة وطرح الدرس شرح لمهارة العربية اللغة معلم فعالية) . 2004. (موسى علي،
  .فلسطين ،نابلس الوطنية، النجاح جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة

  
تقويم الطلبة لدور المدرسة الثانوية في اكسابهم ثقافة  ).2010(.عاطف،مقابلةو محمد، العمايرة

مجلة  الديمقراطية وسلوكاتها في ضوء التحول الديمقراطي للمجتمع االردني من وجهة نظرهم،

  .126- 79ص ، )21( ع ،لألبحاث والدراساتجامعة القدس المفتوحة 

مدى فاعلية معلمي اللغة العربية في المرحلة األساسية الدنيا في  . )2009( .عمرو،عبد اهللا

جامعة  ،غير منشورة رسالة ماجستير محافظة الخليل من وجهة نظر المعلمين والمديرين،
  . فلسطين القدس، القدس،
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درجة ممارسة المباديء الديمقراطية في المدرسة االبتدائية . )2008 ( .عبد العزيز العنزي،

رسالة ، من وجهة نظر المعلمين بمنطقة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية
 .االردن عمان،، الجامعة االردنية ، )غير منشورة( ماجستير

 طية في كتب الموادمدى توافر مفاهيم الديمقرا . )2012( .رأنو التميمي،و سالم العوبثاني،

 م ،مجلة جامعة النجاح االجتماعية بمرحلة التعليم الثانوي باليمن ومدى اكتساب الطلبة لها،
  .178- ،153ص ، )1( ع )26(

  .، دار الثقافة، عمان، األردنالتدريس الفعال). 2009. (عبد اللطيف فرج،

الثانوية في محافظات  تقدير فاعلية معلم التاريخ في المرحلة . )1999. (سليمان فطاير،

 النجاح، جامعة رسالة ماجستير غير منشورة،. الشمال من وجهة نظر المديرين والمعلمين
  .فلسطين نابلس،

آراء مدرسي وطالبات معهدي إعداد المعلمات في ديمقراطية  . )2007( .وسماء الفيل،
  .115- 89، ) 19(ع  ،دراسات موصلية ،التدريس

تقييم فاعلية معلمي الرياضيات للصف العاشر األساسي في  . )2005( .قرعيش، إبراهيم

رسالة ماجستير غير  .مدارس محافظة الخليل الحكومية من وجهة نظر المديرين والطلبة
  .فلسطين، جامعة القدس،القدس منشورة،

مجلة جامعة  .جدلية الشورى والديمقراطية دراسة في المفهوم . )2004. (القطاطشة،محمد

  .269 ، )2( ع ، )20( م االقتصادية والقانونية،دمشق للعلوم 

دبلوم التربية في تكنولوجيا  في الفاعلية الذاتية لمعلمي المرحلة األساسية ).2012.(غسان، قطيط
 84-63، ) 58(ع ، اتحاد الجامعات العربية مجلة ،في األردن) كادر(المعلومات واالتصاالت 

.  

 رسالة ،الطلبة ضبط حول واعتقادهم بالفاعلية المعلمين شعور  . )2004( .حنين كسواني،
  .فلسطين القدس، جامعة القدس، غيرمنشورة، ماجستير
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مركز دراسات الوحدة  ،المسألة الديمقراطية في الوطن العربي . )2000( .علي الكواري،
  .لبنان بيروت، العربية،

لدى الطلبة المعلمين في الكلية  المعتقدات الديمقراطية الصفية . )2010( .عبد الرحيم محسن،
  .248-225، ص )3( ، ع )13( م مجلة القادسية، التربوية المفتوحة في مدينة الديوانية،

  .األردن، عمان ،الديمقراطية المدرسية . )2008( .طارق، عامرو ربيع محمد،

مستوى ممارسة األسرة الفلسطينية لقيم  . )2006( .ياسر عجوة، وبأو رفيق المصري،
 )2( ، ع )20( م مجلة جامعة النجاح، ،)ة ميدانيةسدرا(الديمقراطية وحقوق اإلنسان مع أبنائها 

  .596-564ص ،

 من الثانوية المرحلة في الالفع اإلسالمية التربية معلم خصائص . )2009 ( .انتصار مصطفى،
  .287- 251 ، )4+3( ع ، )25( م دمشق، جامعة مجلةالطلبة،  نظر وجهة

  
الفعال من وجهة نظر طالب  اإلسالميةخصائص معلم التربية  . )2004. (حسن مفارجة،

جامعة ، رسالة ماجستير غير منشورة ."رام اهللا والبيرة"الصف الحادي عشر في محافظة 
  .القدس،  فلسطين القدس،

الطالب فعالية التربية الميدانية في تقوية المهارات التدريسية لدى .  )2004( .المنشاوي، رياض
، الرياض،  )2( ، ع )9( م المعلمين، يةمجلة كل المعلمين في تخصص التربية البدنية،

   .السعودية

المعتقدات الديمقراطية  الصدق البنائي للصيغة العربية لمقياس . )2008. (نعمان الموسوي،
  .71- 58ص ، )1( ع ، )9( مجامعة البحرين،  ،مجلة العلوم التربوية النفسية للمعلم،

 إعداد المعلم وتنميته مهنيا في ضوء التحديات) . 2009. (الناقلة، صالح، أبو ورد، إيهاب
الواقع والمأمول،  - المعلم الفلسطيني -، الجامعة اإلسالمية، مقدم للمؤتمر التربويالمستقبلية

  غزة، فلسطين



107 

 

التعليمي في المشاركة الجماعية والممارسات الديمقراطية في النظام ).2006. (دالل الهدهود،
  .الكويت، 56- 13،ص )81( ع ، )21( م، المجلة التربوية دولة الكويت،

السمات الديمقراطية للتنشئة االجتماعية في المجتمع ). 2000. (وطفة، علي، وشهاب، علي
دراسة في الخلفيات االجتماعية التجاهات طالب المرحلة المتوسطة نحو : الكويتي المعاصر

- 211، ) 1(ع  مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية،، راطي للوالدينأسلوب التعامل الديمق
 .، سوريا269

- 3- 15بتاريخ صفحات اإلنترنت ىعل متوفرة الحرة، الموسوعة ويكبيديا،
2013:http:ar.wikipedia.org 

 المدرسة والتربية والديمقراطية في إطار تعليم مفاهيم حقوق اإلنسان،).2003.(حسين يعقوب،
  .95- 93ص ، )1(ع ،الطالب/المعلممجلة 

المشكالت التي تواجه طلبة برنامج التربية في منطقة الخليل التعليمية ) . 2008. (يونس، كمال
  ) .  2(ع مجلة جامعة القدس المفتوحة، بجامعة القدس المفتوحة في أثناء تطبيق التربية العملية، 
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التربوية الديمقراطية  مارساتك معلمي المرحلة األساسية للم

على  وذلك كمتطلب للحصول، "رام اهللا والبيرة

 فقرات جميع عن االستجابة خالل من
 بان علما مناسبة، تراها التي التقدير

  غادة قاللوة: الباحثة 
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 الدراسة بعد التحكيم استبانه):1(ملحق رقم 

  جامعة القدس

                                                     عمادة الدراسات العليا

  

  ـ:ة/ة المحترم/حضرة المعلم

ك معلمي المرحلة األساسية للمإدرا" تقوم الباحثة بدراسة بعنوان 

رام اهللا والبيرة"وعالقته بفاعليتهم في التدريس في محافظة

  .درجة الماجستير في أساليب التدريس من جامعة القدس

من البيانات استكمال في التعاون حضرتك من يرجى
التقدير درجة وتحت فقرة كل أمام) X( إشارة بوضع ،

  .فقط العلمي البحث لغايات ستستخدم إجاباتك

  وشكرا لكم على حسن تعاونكم

ملحق رقم 

جامعة القدس

عمادة الدراسات العليا

  

  استبانه

حضرة المعلم

تقوم الباحثة بدراسة بعنوان 
وعالقته بفاعليتهم في التدريس في محافظة

درجة الماجستير في أساليب التدريس من جامعة القدس

يرجى
،ستبانهاال

إجاباتك جميع
  

وشكرا لكم على حسن تعاونكم
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  :القسم األول

  . في المكان المناسب لوضعك) × ( الرجاء وضع إشارة : المعلومات العامة 

  أنثى      ذكر                      :   ـ الجنس 1

  علوم  طبيعية      علوم إنسانية             :ـ التخصص  2

  بكالوريوس              أعلى من بكالوريوسدبلوم متوسط                :المؤهل العلميـ  3

  سنوا 10أكثر من           سنوات  10- 5 سنوات     5أقل من          ـ سنوات الخبر 4

 الديمقراطية مارساتللم "رام اهللا والبيرة"في محافظة  اك معلمي المرحلة األساسية إدر :أوال

  .التربوية

  اإلدارة المدرسية: المجال األول 

موافق   االدراك الرقم

  بشدة

معار  محايد  موافق

 ض

معارض 

  بشدة

تشجيع اإلدارة المدرسية تبادل الخبرات بين مدرستهم   1
  .والمدارس األخرى

          

إتباع اإلدارة المدرسية أسس وقوانين عادلة في تقييم  2
 .المعلمين

          

           .المدرسية مع المعلمين بالتساويتعامل اإلدارة   3

تطبيق اإلدارة المدرسية األنظمة والتعليمات على الطلبة   4
 .دون تمييز

          

تسامح اإلدارة المدرسية مع المعلمين الذين يخالفون   5
 .األنظمة بطريقة عفوية
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توزيع المهام والمسؤوليات على المعلمين بطريقة عادلة   6
  .ودون تمييز

          

تنظيم برامج زيارات تبادلية بين معلمي المبحث الواحد   7
 . داخل المدرسة لتبادل الخبرات دون تمييز

          

تعزيز اإلدارة المدرسية لمفهوم الشورى في نفوس   8
 .المعلمين

          

تهيئة الظروف المناسبة للطالب للمشاركة في األعمال   9
 .التطوعية

          

المدرسية للمعلمين في اتخاذ القرارات مشاركة اإلدارة   10
 .المتعلقة بإدارة المدرسة

          

تعاون اإلدارة المدرسية مع المشرفين المتخصصين في   11
 .حل المشكالت التي تواجه المعلمين

          

           . اتخاذ اإلدارة المدرسية القرارات بطريقة ديمقراطية  12

احترام الوقت تشجيع اإلدارة المدرسية الطلبة على  13
 .وحسن استثماره

          

  

 المعلم: المجال الثاني

موافق   االدراك الرقم

  بشدة

معارض  معارض  محايد  موافق

  بشدة

           .عمل المعلمون كفريق واحد مع بعضهم البعض  14

           .تنمية قيم التعاون بين الطلبة 15
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           .ترسيخ قيم التسامح لدى الطلبة  16

           .للطلبة على احترام الرأي اآلخر تشجيع المعلمين  17

تشجيع المعلمين للطلبة على حرية التعبير عن الرأي داخل   18
  .المدرسة وخارجها

          

مساهمة المعلمين في غرس مشاعر احترام التعليمات   19
 .المدرسية وترجمة ذلك سلوكياً

          

امتالك المعلمين لمهارات الهدوء واالتزان في مواجهة   20
 .التغييرات الطارئة

          

حث المعلمين للطلبة على استخدام التفكير العلمي في حل   21
 .المشكالت

          

تبني المعلمين لقيم العدل والمساواة أثناء عملهم في   22
 .المدرسة

          

           .مشاركة المعلمين للطلبة في مناسباتهم االجتماعية  23

           .التحصيل التعليمي المناسبةاستخدام المعلمين لمعايير تقييم   24

توضيح معايير اختيار األصدقاء ذوو الصفات اإليجابية   25
 .داخل المدرسة وخارجها

          

تعريف الطلبة بحقوقهم والتمسك بها والدفاع عنها داخل   26
 .المجتمع

          

احترام الطلبة الذين يؤدون واجباتهم بغض النظر عن  27
  .أو السياسية التي ينتمون إليهااالعتبارات االجتماعية 
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  الطلبة  :ثالثالمجال ال

موافق   االدراك الرقم

  بشدة

معارض  معارض  محايد  موافق

  بشدة

لبعضهم البعض في حل مشكالتهم  الطلبةمساعدة   28
  .التربوية

          

            .مع بعضهم البعض بتسامح الطلبةتعامل   29

 الطلبةأن حريتهم تنتهي عندما تبدأ حرية  الطلبةمعرفة   30
  .اآلخرين

          

            .مع بعضهم البعض بروح تعاونية الطلبةتعامل   31

            تبادل الزيارات بين الطلبة في المناسبات االجتماعية  32

تفاعل الطلبة في النشاطات المدرسية بغض النظر عن   33
  الجهة السياسية المنظمة للنشاط

          

            .لألنظمة والتعليمات المدرسية الطلبةاحترام   34

            .مع معلميهم باحترام الطلبةتعامل   35

            .استماع الطلبة إلى الرأي والرأي اآلخر باحترام  36

  

  )من وجهة نظر المعلم نفسه(فاعلية التدريس  استبانه: ثانياً

  بدرجة  الفقرة الرقم

  قليلة جداً قليلة   متوسطة  كبيرة  كبيرة جداً
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            . أعمل على تنمية حب االستطالع لدى الطلبة  1

           .أحث الطلبة على توليد أفكار جديدة 2
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  جامعة القدس

  عمادة الدراسات العليا

  ـ:ة/المحترم ة/حضرة المعلم

دراك معلمي المرحلة األساسيةإ" بدراسة بعنوان  ةقوم الباحث

في محافظة  وعالقته بفاعليتهم في التدريس التربوية

ما مالمح ممارسة االدارة المدرسية للمبادئ الديمقراطية؟
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حضرة المعلم

قوم الباحثت

التربوية

  

ما مالمح ممارسة االدارة المدرسية للمبادئ الديمقراطية؟: السؤال االول

  

  

  

  

: السؤال الثاني
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وعالقته بفاعليتهم في التربوية 

  "رام اهللا والبيرة

 

التربوية الديمقراطية  مارساتك معلمي المرحلة األساسية للم

رام اهللا والبيرة"التدريس في محافظة 

  

  إعداد

  غادة أمين حسين قاللوة

  

 رسالة ماجستير

  القدس ـ فلسطين

  

  م3201/ هـ1434

  

 عمادة الدراسات العليا

  

  

  

ك معلمي المرحلة األساسية للمإدرا

 

  جامعة القدس 

عمادة الدراسات العليا

 



  

وعالقته بفاعليتهم في  التربوية الديمقراطية للممارساتإدراك معلمي المرحلة األساسية 

  "رام اهللا والبيرة"التدريس في محافظة 

  

  

  :إعداد

  غادة أمين حسين قاللوة

  
  بكالوريوس تربيه ابتدائية من جامعة القدس المفتوحة

  

  الدكتور عفيف زيدان: المشرف

  

  لمتطلبات درجة الماجستير في أساليب التدريسقدمت هذه الرسالة استكماال 

  برنامج أساليب تدريس ـ جامعة القدس/كلية العلوم التربوية

  م2013/ هـ 3414



 

وعالقته بفاعليتهم في  التربوية
  "رام اهللا والبيرة

من لجنة المناقشة المدرجة 

     .................:  

.................:                   

.................:        

 عمادة الدراسات العليا

  إجازة الرسالة

التربوية الديمقراطية ك معلمي المرحلة األساسية للممارسات
رام اهللا والبيرة"التدريس في محافظة 

  

  غادة أمين حسين قاللوة

1110938  

  الدكتور عفيف زيدان

من لجنة المناقشة المدرجة   2013/   7/     2 نوقشت هذه الرسالة وأجيزت بتاريخ
  :أسماؤهم وتواقيعهم

:.................     رئيس لجنة المناقشة        التوقيع: عفيف زيدان   

:.................التوقيع            ممتحنا داخليا    :بعاد الخالص  

:.................التوقيع  ممتحنا خارجيا           :   كفاح حسن   

  فلسطينالقدس ـ 

  م2013/ هـ 3414

 

  جامعة القدس 

عمادة الدراسات العليا

 

ك معلمي المرحلة األساسية للممارساتإدرا

غادة أمين حسين قاللوة: اسم الطالب

1110938: الرقم الجامعي

الدكتور عفيف زيدان: المشرف

نوقشت هذه الرسالة وأجيزت بتاريخ
أسماؤهم وتواقيعهم

عفيف زيدان   .د  ـ1

بعاد الخالص  .دـ 2 

كفاح حسن   .دـ 3 

  



  اإلهداء

  إلى صاحبة القلب الحنون والدعوة الخالصة...إلى رمز المحبة والعطاء...إلى نبع الحب والحنان

  إلى أمي الغالية

  الذي كان عونا لي في دراستي... إلى رمز التضحية والبذل والعطاء

  إلى والدي العزيز الغالي

  محمد قاللوة/ زوجي رفيق دربي ..  إلى ..وعوناً لنجاحي .. إلى من كان سنداً لطموحي 

  وتحملوا معي الصعوبات إلتمام دراستي حتى مرحلة الماجستير..  إلى من دعموني

  إلى إخواني األعزاء

  إلى أبنائي األعزاء... إلى الشمعات التي تضيئ حياتي

  اإلحتالل إلى كل األسرى القابعين في سجون 

  وأخص بالذكر أخي األسير البطل حسين قاللوة

  إلى خالي عبد الفتاح القلقيلي      ... إلى من قدم لي اإلرشاد والتشجيع 

  ..إلى من قدمت لي الدعم والمساعدة طيلة فترة دراستي 

  إلى صديقتي وزوجة أخي العزيزة ياسمين

   

  غادة قاللوة: الباحثة                                                                  

  



  

 



 أ 

 

  

  

  

  

  :اإلقرار

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

باستثناء ما تم اإلشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها، لم يقدم لنيل أية درجة 

  .   علمية عليا ألي جامعة أو معهد

  

  _________________________:التوقيع

  

  غادة أمين حسين قاللوة:االسم

  

  _____________________________:التاريخ

  

  

  

  



 ب 

 

  لشكر والتقديرا

الحمد هللا الذي أعانني على انجاز هذا العمل، حمدا يليق بجزيل فضله ونعمائه، وبعد، فال يسعني إال 

ف زيدان، الذي أسعفني أن أعبر عن خالص الشكر والتقدير للمشرف على هذه الرسالة، الدكتور عفي

  .  بالمعلومة القيمة، والرأي السديد

  

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

  .جهد وتعاون إليصال المعرفة والمعلومة بكل ما يستطيعون

  

عينة  "رام اهللا والبيرة"ة في مدينة كما أتوجه بالشكر أيضا إلى معلمي ومعلمات المرحلة األساسي

  .الدراسة على ما بذلوه من جهد في االستجابة على أدوات الدراسة

  

  .  وأخيرا، فإنني أسأل اهللا أن يقيني عثرة اللسان والقلم، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم

    

   

  غادة قاللوة: الباحثة

  

  

  

  



 ج 

 

  الملخص

 طيةالديمقرا ممارساتمعلمي المرحلة األساسية لل إدراك درجة فحصإلى هدفت هذه الدراسة 

 هم وفاعليتهإدراكاتوفيما إذا كانت  ،"رام اهللا والبيرة"في محافظة وفاعليتهم في التدريس التربوية 

العالقة بين وكذلك فحص . العلمي، وسنوات الخبرةالتخصص، والمؤهل تختلف باختالف الجنس، و

  .ودرجة فاعليتهم في التدريس التربوية الديمقراطية مارساتة للممعلمي المرحلة األساسي إدراك

، وتكون مجتمع لذي يتالءم مع طبيعة هذه الدراسةوا رتباطيت الدراسة المنهج الوصفي االوقد اتبع

دراسة بالطريقة الطبقية معلما ومعلمة، وقد اختيرت عينة ال) 142(الدراسة من عينة قوامها 

  .2012/2013الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  ، وقد تم إجراءنقوديةالع

 وهي الدراسة أداة الباحثة حيث طورت: االستبانة ةة أداولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحث

من متغيرين، المتغير األول يتعلق بإدراك معلمي المرحلة األساسية الدنيا  مكونة إستبانة عن عبارة

تغطيها ستة  ويتكون من ثالث مجاالت التربوية الديمقراطيةمارسات للم " والبيرةرام اهللا"في محافظة 

والمتغير الثاني يتعلق بفاعلية ) اإلدارة المدرسية، المعلم، الطلبة(وثالثون فقرة والمجاالت هي 

  .المعلومات لجمع بتطويرها قامت التدريس ويتضمن ثالث وثالثون فقرة،حيث

 التربويـة  الديمقراطيـة  انة الممارساتوثباتها حيث بلغت قيمة ثبات إستبوقد تم التأكد من صدقها 

  .وقد تم تدعيم االستبانة بأسئلة المقابلة ) .0.92( واستبانة الفاعلية ) 0.91(

  

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

 One-Way)(االحادي  التباين تحليل اختبار و) t-test Independent" (ت"واختبار  المئوية،

ANOVA  البعدية  للمقارنة شيفيه واختبار.  

 الديمقراطيةمارسات معلمي المرحلة األساسية للم وأظهرت النتائج أن الدرجة الكلية إلدراكات

 "ام اهللا والبيرةر"مرتفعة وأن درجة فاعلية معلمي المرحلة األساسية التدريسية في محافظة  التربوية

 الديمقراطيةمارسات معلمي المرحلة األساسية للم هناك فروقا في إدراكات قد كانت، وعالية 



 د 

 

لى من بكالوريوس، للمؤهل العلمي لصالح أعلح العلوم اإلنسانية، وتعزى للتخصص لصا التربوية

  .سنوات، وعدم وجود فروق تعزى للجنس5من  ة لصالح أقللسنوات الخبرو

  

 وقد وجدت، أما الدرجة الكلية لفاعلية معلمي المرحلة األساسية في التدريس فقد جاءت مرتفعة جدا

  .الدراسة فروق تعزى لمتغيرات الدراسة

  

كما بينت النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائياً بين إدراك معلمي المرحلة األساسية 

  . للمبادئ الديمقراطية وفاعليتهم التدريسية

  

ي تحقق ديمقراطية التعليم وبناء على نتائج الدراسة أوصت الباحثة االهتمام بالشروط والمعايير الت

  .من خالل إعادة النظر بالمناهج والكتب المدرسية لتضمينها المزيد من المبادئ والقيم الديمقراطية
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Abstract 

 The aim of this study was to examine the conception of the basic stage teachers in 

"Ramallah & Albireh" district of the educational democratic practices and their 

effectiveness in teaching, and whether these conception and the effectiveness vary 

according to gender, specialization, qualification, and years of experience, as well as 

examining the relationship between conception and effectiveness of the basic stage 

teachers. 

The study followed the descriptive relational which suited the nature of this study, the 

sample of the study consisted of  (142) teachers selected by clustery method, the study was 

conducted in the second semester of the academic year 2012/2013. 

To achieve the aims of the study the researcher constructed two questionnaires , the first to 

measure the conception of educational democratic practices and the second to measure 

effectiveness in teaching, also the researcher used an interview. In order to ensure the 

content validity of the questionnaire, it was given to experts in education departments, the 

reliability of the questionnaires of the study was calculated using Cronbach's coefficient 

alpha, it was found to be (0.91) and (092). Means and Standard deviations were calculated 

for responses to each item of the questionnaire and for the total items, t-test and Anova 

were used to test the hypotheses. 

The results showed that the conception of educational democratic practices was high and 

the degree of effectiveness of basic school teachers  in the district of "Ramallah & Albireh" 

was too high, there were statistically differences in the conception of teachers due to 

specialization for the benefit of humanities, due to qualification for the benefit of BA, and 

due to experience for the benefit of less than 5 years. 



 و 

 

The results also showed a positive correlation between conception and effectiveness of the 

basic stage teacher. 

Based on the results of the study the researcher recommended to include more principles 

and democratic values in curriculum. 
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