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 الشكر والتقدير
بالشكر الجٓزل والعرفان بالجهٓل لكل هن هن دواعْ سروري أن أخط ٌذي الكمهات ألتقدم  ًىإ 

هحهد  الفاضل الدكتوركان عوىًا لْ وسىدًا فْ إخراج ٌذا العهل الهتواضع وأخص بالذكر استاذي 

وبحثْ، ولهساعدتً فْ التغمب عمِ  شعٓبات الذي أشرف عمِ دراستْ ولرعآتً لْ فْ دراستْ

العقبات هن خالل التواصل الفعال، والتوجٍٓات القٓهة التْ أدت الِ اخراج ٌذا العهل فْ صورتً 

بعمهً وجٍدي ووقتً وهمحوظاتً الدقٓقة، ولها بذلً هن جٍد كبٓر فْ اعداد ٌذي  عمْالحالٓة، ولم ٓبخل 

 الدراسة.

العهٓق الِ جهٓع أعضاء الٍٓئة التدٓرسٓة فْ كمٓة التربٓة بجاهعة  كها وأتقدم بالشكر الجٓزل والتقدٓر

القدس وأخص بالذكر قسم االدارة التربوٓة الذٓن لم ٓبخموا بعمهٍم وهعموهاتٍم عمٓىا بل قدهوا كل 

 الهعرفة واالٌتهام والىصٓحة فمٍم هىْ جٓزل الشكر واالحترام.

والهحبة الخالصة الِ زوجْ العٓزز وأبىائْ وال أىسِ أن اتقدم بالشكر والعرفان والتقدٓر  

 وبىاتْ واصدقائْ الذٓن هدوا ٓد العون وشاركوىْ الجٍد والعىاء.

 

 واهلل ولْ التوفٓق

 : كرستٓان عزام عٓسِ سعٓدةالباحث
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 الهمخص

الدٓهقراطٓة فْ  لمهبادئعمِ العهمٓة التعمٓهٓة  القائهٓنههارسة  درجةإلِ  الدراسة التعرف ٌذي ٌدفت

ل العمهْ، جٍة هدا م، ودور الهتغٓرات الهستقمة ) الجىس، الهٌؤ رس هحافظة بٓت لحم هن وجٍة ىظٌر

عمِ العهمٓة  القائهٓنههارسة  درجةشراف، التخصص، الهسهِ الوظٓفْ، وسىوات الخبرة ( فْ اإل

م، واستخدهت الباحثة الهىٍج الوصفْ، وتكون  التعمٓهٓة فْ هدارس هحافظة بٓت لحم هن وجٍة ىظٌر

وهعمهْ هدارس هحافظة بٓت لحم فْ فمسطٓن لمعام الدراسْ  يرٓ هجتهع الدراسة هن جهٓع هد

/ة، حٓث تم اختٓار عٓىة طبقٓة اً ( هعمه2842/ة  و )اً ( هدٓر 170، والبالغ عددٌم )2019/2020

ٓاىات داة االستباىة لجهع البأ/ة، واستخدهت الباحثة ا( هعمهً 285/ة و)اً ( هدٓر 60عشوائٓة، بمغ عددٌا )

هجاالت: )العدل والهساواة، حٓرة  ةربعأ( فقرة هوزعة عمِ 40ٌداف الدراسة، وتكوىت هن )أوتحقٓق 

ة  التعبٓر عن الراي، الهادة الدراسٓة، اسالٓب التدٓرس(، وتم التحقق هن صدقٍا وثباتٍا بالطرق التربٓو

 واالحصائٓة الهىاسبة.

الدٓهقراطٓة فْ هدارسة  لمهبادئلعهمٓة التعمٓهٓة عمِ ا القائهٓنههارسة  درجةن أظٍرت الىتائج أو 

م جاءت بدرجة "عالٓة" ، (3.54) لمدرجة الكمٓةحسابْ  هتوسط، وبهحافظة بٓت لحم هن وجٍة ىظٌر

ظٍرت الىتائج وجود فروق ذات داللة إحصائٓة بٓن تقدٓرات أفراد عٓىة الدراسة فْ درجة ههارسة أكها 

الدٓهقراطٓة فْ هدارس هحافظة بٓت لحم تعزى لهتغٓري  مهبادئلعمِ العهمٓة التعمٓهٓة  القائهٓن

 ىساىٓة.الهسهِ الوظٓفْ ولصالح الهدٓٓرن، والتخصص ولصالح العموم اإل

ن ٓفْ إعداد وتأٌٓل القائه باالستهراروفْ ضوء الىتائج التْ توصمت إلٍٓا الدراسة أوصت الباحثة 

 رفع لِإلِ هىاخ سمٓم، ٓؤدي إفٓة تطبٓقٍا بحٓث تؤدي الدٓهقراطٓة وكٓ لمهبادئعمِ العهمٓة التعمٓهٓة 

 .الحقٓقْ روح التعاون لتحقٓق أٌداف التعمم الدٓهقراطْ

 عمِ العهمٓة التعمٓهٓة، هحافظة بٓت لحم. نالدٓهقراطٓة، القائهو  هبادئالكمهات الهفتاحٓة: 
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The Status of Practicing practitioners on the educational 

process of democratic principles in Bethlehem Governorate 

schools from their point of view. 

 

Prepared by: Christian Azzam Issa Said 

Supervisor: Dr. Mohammad Shuibat 

 

Abstract: 

 

The study aimed to identify the level of practitioners on the educational 

process of democratic principles in Bethlehem schools from their point of 

view.  The role of independent variables (gender, academic qualification, 

supervisory authority, specialization, job title, and years of experience) in the 

level of practitioners Bethlehem Governorate schools from their point of 

view, the researcher used the descriptive method.  The study population 

consisted of all principals and teachers of Bethlehem Governorate schools in 

Palestine for the academic year 2019/2020. The number of principals is (071) 

and (2842) teachers. A stratified random sample was selected which included 

(61) principals and (285) teachers. The researcher developed a questionnaire 

consisted of (40) paragraphs distributed over four fields: (Justice and equality, 

freedom of expression, study material, teaching methods). Validity and 

reliability of the questionnaire were verified using appropriate statistical 

methods. 

 

The study results revealed that the level of practitioners on the educational 

process of democratic principles in Bethlehem schools from their point of 

view, was high, and with an arithmetic mean of (3.76). The study results also 

indicated that there are statistically significant differences in the degree of 
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practitioners practicing the educational principles of democratic principles in 

Bethlehem schools to be attributed to the job title variables in favor of 

principals, and specialization in favor of humanities. 

According to the study results, the researcher has several recommendations, to 

continue prepare and qualify those responsible for the educational process of 

democratic principles and how to apply them so as to lead to a sound climate, 

leading to a spirit of cooperation to achieve the objectives of democratic 

learning. 

Keywords: Democratic Principles, Practitioners on the Educational Process, 

Bethlehem Governorate. 
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 :الفصل الول

 :المقدمة 1.1

بدرجة كبيرة لما نعيشه في عالمنا  على التعليم أثرتيشهد عالمنا اليوم تطورات متسارعة في عالم المعرفة 

مع األفراد والعاملين في هذه ل تغيير في أسلوب التعامالتطورات المتالحقة إلى  حيث أدت، الحديث

زاد االهتمام و، في اتخاذ القراراتكة من حيث حرية التعبير والرأي والمشار المؤسسات التعليمية

تطوير تربوي يلبي كل باعتبارها عامالً أساسياً ل، والسريعل ر الهائبالعملية التربوية نتيجة لهذا التطو

ل مما استلزم تشغي ،وتضخمت وظيفتها، حجمهاكبر و، فمتطلبات التعليم قد زادت ،حاجات المجتمع

وانتها ء بالقمة حيث ، ءاً من القاعدة وهي المعلمدءوتحديثه باستمرار ب، طاقات التعليم واستثمار موارده

  .ياسات التربوية والتخطيط والمناهجواضعو الس

ل حتى أصبح في الوقت الحاضر يطا، النهج الديمقراطي عبر العصور وتعددت مفاهيمه طورولقد ت

والشك أن هذا التطور هو حصيلة   جميع مناحي الحياة ومجاالتها على المستويين الفردي والجماعي.

ممارسة هذا النهج وتطبيقه بما يتناسب مع فمن حق المجتمعات  لذا، الفكر اإلنساني على مر العصور

 .(2004، الرشدان؛  1986،الشيباني) والعلمي وتراثها الثقافي ،ومعتقداتها، قيمها

ترتبط التربية بالديمقراطية مثلما ترتبط الديمقراطية بالتربية، فالتربية أداة مهمة للديمقراطية، والديمقراطية و 

اطية والتربية عالقة جدلية تبادلية يتوقف كل ر ي، والعالقة بين الديمقأداة التربية في بناء مجتمع ديمقراط

ن إمنهما على اآلخر ويتأثر به، وبما أن الديمقراطية الصحيحة ال تتفتح اال في مجتمع متعلم ، كذلك ف

افؤ في التعليم اال في جو ديمقراطي، ولذلك فان فلسفة كالتربية ال تتم وال تتطور وال تتوسع فرص الت

سياق ديمقراطي ديمقراطية التربوية تكمن في انه ال يمكن ان تتحقق الديمقراطية في ميدان التعليم اال في ال

  .(2004)جعنيني، للحياة االجتماعية
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فإن هذا يتطلب تغييراً جذرياً فعاالً في استراتيجيات ،  تصبح الديمقراطية منهجاً وأسلوب حياةوحتى 

الجانب ل وإنما يبدأ من إعداد القيادة التربوية التي تمث، وعشوائياًوليس هامشياً ، التخطيط والتنفيذ

 ،الستيعاب المفاهيم الديمقراطية وقبولها، الجانب التنفيذيل التعليمي الذي يمث والكادر،  التخطيطي

على اعتبار أنهم ، اآلخر وعدم نفيهل وقبو، وحقوق اإلنسان، والتسامح، والمساواة، والعدالة، كالحرية

قيم تناقض  كتسابوتمكنهم من ا، والقيم في نفوس الناشئةل الضمانة الوحيدة لغرس تلك المث يمثلون

إلى ل لعجلة التغير أن تتقدم للوصو يمكنكيف قتناعهم إوإال فبدون ، االستبعاد والنفي واألحادية

ياق تأثير تبعاته وما يدور فيه عن السل الذي ال يمكن فص، المجتمع الديمقراطي المصغر )المدرسة(

قيماً اكتسابهم و، في منظومة القيم والسلوك السائدةكبير سيما وأن التغير االجتماعي ال، االجتماعي

أمر مرهون بمدى ، حياتية حقيقية تمكنهم من ممارسة الديمقراطية بصورة فعليةكية وأنماطاً سلو

واقعاً في حياته  أي أن المجتمع ال يمكن أن يعيش الديمقراطية؛ في المجتمع الصغيرل التغيير الحاص

 .(2006، البطران)  إال إذا أنتجت المدرسة ديمقراطيين حقيقيين

وما تفعله، وبقدر ما يتوفر  تقولهتبلغ المدرسة اقصى درجات الفاعلية اذا كانت ثمة تطابق بين ما و 

للمدرسة من امكانات تتهيأ لها الفرصة في ان تمضي قدما نحو تحقيق النمو الشامل لجميع جوانب 

شخصية وتتحكم من اعداد الطالب لمواجهة الحياة العملية حيث انه من بين امكانات المدرسة توفير ال

الجو الديمقراطي فيها وممارسة الحريات فمن ثم فالمدرسة تلعب دورا مهما في عملية التطور االجتماعي 

الفرص لطالبها  ةبإتاحوالديمقراطي وال بد ان تكون معمال للديمقراطية ليس فقط بشكل نظري وليس 

بالممارسة الحقيقية لها في الحياة المدرسية وهذا االمر يتطلب ان تكون المدرسة قادرة على أداء هذه 

الوظيفة سواء ان كان هذا من حيث المناهج واساليب التدريس فيها او من حيث العالقات التي تسود 

 .(2009)زايد، هاجو  
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 واة لمساوا يةرلحا نم خمنا لىإ ديستنو ،إليجابيةوا كةرلمشاوا للتفاعا على ملقائا يراطيمقدلا وكلسلا إن

 ،يةوبرلتا لعمليةا طرافأل لنفسيةا لصحةا على راً شؤم ليمث ،لجماعيا للعموا ر،آلخا ولقبو دللعوا

 على ومتق فعالة نسانيةإ تعالقا ءبناو ودةلمنشا دافألها فيه قتتحق وي برت وج رفيوت نم رضلغا نأل

 ميظلتع لمحققةا لسائولا مهأ تعد ذيلاو  مأنينةطلوا نباألم ورلشعوا لثقةوا رامالحتا على لمبنيا للتفاعا

: لبةطلا تحاجا عشباإ على دراً قاو نًارم نكا فكلما ،سيدرالا لمنهجا وه م،لتعليا في يراطيمقدلا وكلسلا

 ,Walter. )داً ناقو راً مفكفيه  المتلقي ون يك ،يةرلحوا يةراطيمقدلا ممفاهي رسغ علىقدرة  يهدلو

 أسس على ويقوم ،المحلية بيئتنا من ينبع فلسطيني منهاج إلى ماسة بحاجة نحنو (2003,17

 المعارف المتعلمينكساب إل وتسعى ،المعلم أدوار تلغي وال ،والمسؤولية التعبير حرية تعتمد ديمقراطية

 التطبيقات على كيزلتروا ،أساسياً مدخالً والممارسة لبالعم وتَعتبرالتعلم ،والقيم والمهارات واالتجاهات

 الذي هو لاألفض فالمنهاج، (2009)دنديس، لوالعم واإلنتاج بالتنمية التربية وربط ،العملية والجوانب

 الديمقراطي النظام إطار في يحدث لاألفض والتعلم ،لعالمهم معنىطاء إع على الطالب يساعد

(Garrison, 2008).   

لين في المجال التربوي إلجراء ثورة في أساليب التربية وهكذا ارتفعت أصوات المفكرين والعلماء العام

والتعليم في مدارسنا، وإعادة النظر في المناهج والكتب المدرسية والوسائل التي تمكن المدرسة من أداء 

ق الجميع على اهمية الديمقراطية كأساس من أسس التربية ورافعة مهمة ااتفبعملها على الوجه األكمل، و 

إال أنها في التربية  ة التربوية، ألنها أي الديمقراطية تمثل ضرورة في جميع مناحي الحياة،في نجاح العملي

 والتعليم ذات أهمية قصوى، فال تعّلّم حقيقي إن لم ت ماَرس الديمقراطية في الصف خالل العملّية التعليّمية

 الدراسة. هذهوفي هذا السياق جاءت  التعّلمّية –
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 :مشكلة الدراسة 2.1

، الى االسرة باإلضافة المدراس هي المكان المناسب لتدريب الطلبة على الممارسات الديمقراطية دتع

لى درجة كبيرة في معرفة الواجبات إوذلك من خالل البرامج االكاديمية واالنشطة المدرسية التي تسهم 

ات الديمقراطية في سوار المدرسة وخارجها، وتسهم في تطبيق الممارسأوممارستها داخل  إليهمالموكلة 

الديمقراطية بشكل عام واهميتها بشكل خاص في مجال التربية والتعليم،  هميةأل اً ونظر   حياتهم العملية.

في بعض االحيان نتيجة عدم ممارسة بعض  شكاوى ونتيجة لما يعانيه الطلبة وما يصدر عنهم من 

ذلك  يتبعالمالحظات الشخصية، وما الديمقراطي معهم في الغرفة الصفية من خالل  لألسلوبالمعلمين 

ولكون الباحثة .  زيمستقبلية تؤثر في سير دراسة الطلبة بسبب شعورهم بالنقص او التمي مشكالتمن 

حدى المدارس في محافظة بيت لحم ومالحظتها وجود تناقضات في التعامل مع الطلبة وعدم إتعمل في 

 التعليم الحقيقيوالممارسة  ةالديمقراطي لمبادئ يميةعلى العملية التعل القائمين من قبلالوعي الكامل 

على سير العملية التعليمية التعلمية  الصفية ينعكسغرفة الديمقراطية داخل ال المبادئن ممارسة أحيث و 

 .العلمية هذهبكافة جوانبها، ويساعد في تحقيق االهداف المتوخاة من 

 الديمقراطية في للمبادئائمين على العملية التعليمية القممارسة  واقع الىالدراسة للتعرف  هذهلذا جاءت 

 من وجهة نظرهم.مدراس محافظة بيت لحم 

 :أسئلة الدراسة 3.1

 عن السؤالين التاليين:  لإلجابةالدراسة  سعت

 الديمقراطية في مدارس محافظة بيت لحم مبادئللعلى العملية التعليمية  القائمينممارسة  درجةما  -1

 ؟من وجهة نظرهم
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افظة حم مدارسالديمقراطية في  مبادئللعلى العملية التعليمية  القائمينممارسة  درجة تختلف. هل 2

 ،الجهة المشرفة ،سنوات الخبرة ،المؤهل العلمي ،)الجنس متغيرات باختالفمن وجهة نظرهم  بيت لحم

 (؟التخصص ،المسمى الوظيفي

 فرضيات الدراسة: 4.1

 ات الصفرية اآلتية: الفرضي الثاني عن السؤال نبثقا

بين متوسطات  ≥ α) (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة الفرضية األولى: 

مبادئ الديمقراطية في مدارس على العملية التعليمية لل القائمينممارسة  لدرجةالتقديرات أفراد العينة 

 تعزى لمتغير الجنس. من وجهة نظرهم محافظة بيت لحم

بين متوسطات  ≥ α) (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ضية الثانية: الفر 

مبادئ الديمقراطية في مدارس على العملية التعليمية لل القائمينممارسة  لدرجةالتقديرات أفراد العينة 

 تعزى لمتغير المؤهل العلمي. من وجهة نظرهممحافظة بيت لحم 

بين متوسطات  ≥ α) (0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  الالفرضية الثالثة: 

مبادئ الديمقراطية في مدارس على العملية التعليمية لل القائمينممارسة  لدرجةالتقديرات أفراد العينة 

 تعزى لمتغير سنوات الخبرة. من وجهة نظرهم محافظة بيت لحم

بين متوسطات  ≥ α) (0.05اللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات دالفرضية الرابعة: 

مبادئ الديمقراطية في مدارس على العملية التعليمية لل القائمينممارسة  لدرجةالتقديرات أفراد العينة 

 الجهة المشرفة.تعزى لمتغير  من وجهة نظرهممحافظة بيت لحم 

بين متوسطات  ≥ α) (0.05د مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنالفرضية الخامسة: 

مبادئ الديمقراطية في مدارس على العملية التعليمية لل القائمينممارسة  لدرجةالتقديرات أفراد العينة 

 تعزى لمتغير المسمى الوظيفي. من وجهة نظرهممحافظة بيت لحم 
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بين متوسطات  ≥ α) (0.05ة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالل: سادسةالفرضية ال

مبادئ الديمقراطية في مدارس على العملية التعليمية لل القائمينممارسة  لدرجةالتقديرات أفراد العينة 

 .التخصصتعزى لمتغير  من وجهة نظرهممحافظة بيت لحم 

 

 :اهداف الدراسة 5.1

 الدراسة: هذه تهدف

محافظة  مدارسالديمقراطية في  مبادئلل لتعليميةعلى العملية ا القائمين ممارسة درجةالتعرف الى  -1

 .بيت لحم

 على العملية التعليمية القائمين ممارسة درجةما كان هناك فروق ذات داللة احصائية في  إذاتحديد  -2

الديمقراطية في مدارس محافظة بيت لحم باختالف متغير الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة  للمبادئ

 .والتخصص والمسمى الوظيفيالجهة المشرفة و 

 

 اهمية الدراسة: 6.1

 تنبع أهمية هذه الدراسة من كونها:

 .العملية التعليميةالممارسات الديمقراطية في واقع  حوللين و تفيد في تقديم صورة واضحة للمسؤ  -1

والممارسات  للمبادئتقدم اجابات واضحة عن تساؤالت علمية تتعلق بمسار االنتاج التربوي  -2

 ديمقراطية.ال

تساعد القائمين على العمل التربوي والقائمين على واضعي الخطط التربوية في اعادة النظر نحو  -3

 االساليب المتبعة في تنمية الممارسات التربوية الديمقراطية.

 .داخل الغرفة الصفيةالديمقراطية  للمبادئحول الممارسات الى المزيد من الدراسات هذه الدراسة تقود  -4
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 :الدراسة حدود 7.1

 .2019/2020 الفصل االول للعام االكاديمي الدراسة في هذهالحد الزماني: تم اجراء  -

 .خاصة(، )حكومةالدراسة على مدارس محافظة بيت لحم  هذه اقتصرتالحد المكاني: -

 ،يت لحمالمدارس في محافظة ب معلموديرو و معلى العملية التعليمية هم فقط  القائمين البشري:الحد  -

 مدارس الوكالة بسبب عدم التعاون من قبلهم. استثناءوقد تم 

لمبادئ الديمقراطية على العملية التعليمية ل القائمين ممارسة درجةالدراسة  هذه ناولتالحد الموضوعي: ت -

                                                        اداة الدراسة.                              حددتهوفق ما مدراس محافظة بيت لحم من وجهة نظرهم في 

 .الدراسة بصدق أداة الدراسة وثباتها واالجابة عن االسئلة والفرضيات تتحدد جرائي:اإلالحد  -

 

 مصطلحات الدراسة:  8.1

 : ونظرياً  تعرفها اجرائياً و استخدمت الباحثة في دراستها عدة مصطلحات 

نظام انساني ومنهج حياة بما يشتمل "( بأنها: 90: 2010ا العمايرة ومقابلة )ويعرفه: الديمقراطية -1 

، ويتوقع من خالله تحقيق آمالهم وطموحاتهم من المساواة، والعدالة، "ومفاهيم ومعارف وقيم مبادئعليه من 

 رية، وتكافؤ الفرص، والتسامح، وقبول اآلخر، والمشاركة في اتخاذ القرارات.حوال

، والتواصل، والحقوالمساواة، مبدأ الحرية،  "منظومة القيم االنسانية التي تقوم على اً حثة إجرائيوتعرفها البا

، واالبتكار، ، والحضوروالقبول سعيا الى تحقيق الذات االنسانية بكل ما ينطوي عليه من طموحات الوجود

 ."واالبداع
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 الممارسة الديمقراطية:-2

دف تيسير هرسات التربوية التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس، باممنظومة العالقات االنسانية والم

 رسة الطلبة للسلوك الديمقراطي في حياتهم، وتيسير مساهمتهم في ترسيخ الديمقراطية في المجتمعامم

 (.2004 الحشوة،)

 التعليميةالقائمين على العملية هي سلوك " :جرائياً إوتعرفها الباحثة الممارسة الديمقراطية في التعليم 

دارتهم لها وبطرق تدريسهم وبالمقررات الدراسية إالديمقراطية داخل الغرفة الصفية والمتعلقة ب لمبادئل

 ".التي يقومون بتدريسها

 الديمقراطية: المبادئ -3

، وتحدد موجهات السلوك االنساني: السياسي واالقتصادي هي الركائز التي تقوم عليها الديمقراطية

والجماعات ثقافي، وتشكل المعايير العالمية في الحكم على درجة ديمقراطية االفراد واالجتماعي وال

: الحرية، العدالة، المساواة، الكرامة واحترام حقوق االنسان، التضامن، المبادئ، وتضم هذه والمجتمعات

 (16: 2003، )الرشدانوالتسامح والمشاركة والتعاون االنساني، السلطة وسيادة القانون، التشاور 

 :محافظة بيت لحم-4

الضفة الغربية التابعة للسلطة الفلسطينية على  تقع فيهي مدينة فلسطينية، ومركز محافظة بيت لحم.  

 نسمة بدون سكان مخيمات الالجئين.   30000.  يبلغ عدد سكانها القدسمن نوب الى الج( كم 10بعد )

 يسوع لكونها مسقط رأس المسيحيين للمدينة أهمية عظيمة لدى .فلسطين تعتبر مركزًا للثقافة والسياحة في

قسطنطين  ، التي بنيت على يدكنيسة المهد (. تضم بيت لحم العديد من الكنائس، ولعل أهمهاعيسى)

ويعتقد  م(. وقد بنيت الكنيسة فوق كهف أو مغارة يعتقد أنها اإلسطبل الذي ولد فيه يسوع. 330) األكبر

 أن هذه الكنيسة هي أقدم الكنائس الموجودة في العالم.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89_(%D8%A7%D8%B3%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89_(%D8%A7%D8%B3%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85
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مترًا. وتعتبر المدينة تاريخيا  775عن سطح البحر  رتفعتقع بيت لحم ضمن سلسلة جبال القدس، وت

مسيحية السكان، اال ان معظم سكانها هم من المسلمين، ولكنها ال زالت موطنًا لواحد من أكبر  منطقة

  (.2017 – 2014التنموية االستراتيجية لمدينة بيت لحم لألعوام  )الخطةالتجمعات المسيحية الفلسطينية. 
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

هذا الفصل عرضًا ألهم محاور األدب النظري المرتبط بموضوع الدراسة، كما يتناول عرضًا ألهم تناول 

مجال ال مجالين: تناولالدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، حيث تم تقسيم هذا الفصل إلى 

 األول األدب النظري، بينما تناول المجال الثاني الدراسات السابقة ذات العالقة وذلك على النحو اآلتي:

 اإلطار النظري: 1.2

 :نشأة الديمقراطية 1.1.2

اثينا، حين اقيم   آنذاكفي بالد االغريق في ارقى المدن الموجودة  Democracyنشأ مفهوم الديمقراطية 

 تم مجلس الشعبي او مجلس الشعب الذي كان مؤلفا من جميع المواطنين االحرار،في هذه المدينة ال

 .(1995،العجالنياستثناء العبيد والنساء في المشاركة في هذا المجلس )

( أول من استخدم هذا المصطلح االغريقي Periclesيعتبر القائد السياسي االغريقي الشهير بيركليس )و 

منتصف القرن الخامس قبل الميالد، فالديمقراطية مفهوم قديم حديث  بشكل دقيق في حكومة اثينا في

( Demosاعترته التطورات عبر العصور التاريخية وكلمة الديمقراطية مشتقة من كلمتين هما: ديموس )

( ومعناها الحكم او السلطة فاصبح ما تعنيه الكلمة حكم الشعب  Kratiasومعناها الشعب وكراتيس ) 

 .(2003) الرشدان،

كانت الديمقراطية في بداية نشأتها قد غلب على مفهومها وتطبيقها الطابع ( 650: 2008يقول الزبون )و 

على مر العصور واالزمان قد اتسع مفهومها، واتسع نطاق تطبيقها، حتى اصبحت في  فإنهاالسياسي 

تعد قاصرة على المجال الوقت الراهن تشمل جميع جوانب الحياة وتتناول جميع العالقات االجتماعية ولم 

 السياسي. 
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 الديمقراطية:  مفهوم 2.1.2

، وهو يشكل االجتماعيةيعد مفهوم الديمقراطية مفهومًا بنويًا ال ينفصل عن مضامينه السياسية وأبعاده 

تجريدية، وضمن هذا السياق التجريدي يمكننا أن نبحث في مفهوم  العتباراتكيانًا ال يقبل التجزئة إال 

الحرة التي  والمبادئطية بوصفه مفهومًا مركبًا تنتظم فيه كينونة من الممارسات، والعالقات، الديمقرا

يمكن أن تؤصل في اإلنسان قيم العدالة، وحرية التفكير، وقيم النقد والحوار، والعدالة، واحترام اآلخر، 

وره، ومبدأ الشعور بالكرامة، وقبول مبدأ المساواة، كما يشمل ذلك القيم التي تؤكد حقيقة نماء اإلنسان وتط

والحرية، والمشاركة والتنمية الذاتية، واإلبداء.  وإذا كان من إمكانية لتعريف الديمقراطية أمكن القول 

بأنها: منظومة القيم اإلنسانية التي تقوم على مبدأ الحرية، والتواصل، والحق، والقبول سعيًا إلى تحقيق 

 ، واإلبداعواالبتكاره من طموحات الوجود، والحضور، الذات اإلنسانية بكل ما تنطوي علي

 (.159 :2005)الرميضي،   

وإن التعريف البسيط لمفهوم الديمقراطية هو أنها تعني " حرية األفراد في التعبير عن آرائهم وحقهم في 

في صنع  والسياسية وحقهم في حرية التفكير واإلبداع والمشاركة واالقتصادية االجتماعيةممارسة الحياة 

 (.534: 2008القرار، وتحقيق العدل والمساواة لجميع أفراد المجتمع دون تمييز" )الزيادات، 

وربما تكون النظرة نحو مفهوم الديمقراطية بشكل أكثر عمقًا قد بدأ عند جون ديوي، كما جاء في 

واًل وقبل كل ( إلى أن الديمقراطية شيء أكثر من مجرد شكل من أشكال الحكومة، فهي أ1978)نظمي،

 وفي الخبرة المشتركة القابلة لالنتقال. االجتماعيةشيء أسلوب في الحياة 

يمكن القول بأن الديمقراطية نظام إنساني يؤكد قيمة الفرد وكرامته الشخصية واإلنسانية ويقوم على و 

لثقافية والتربوية(، واالقتصادية وا واالجتماعيةأساس مشاركة األفراد في تنظيم شؤونهم الحياتية )السياسية 

وهذا يعني إعطاء الفرصة ألعضاء المجتمع للمشاركة بحرية في القرارات التي تخص كل مجاالت 

حياتهم مما يؤدي إلى نوع من االتفاق العام بصدد القرارات التي تؤثر فيهم جميعًا، وتعتمد الديمقراطية 
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حد على آخر بسبب الجنس أو الدين أو اللغة على مبدأ الحرية والعدالة والمساواة ال تمييز وال تمايز أل

 (.2004أو الثروة أو الجاه ) ناصر،  االجتماعيةأو الطبقة 

 

 مفهوم ديمقراطية التعليم وممارساتها 3.1.2

ومن المفهوم الذي تطرقنا إليه في تعريف الديمقراطية بشكل عام ننتقل إلى مفهوم ديمقراطية التعلم، 

اعطاء كل مواطن "( بأنها 6 :2003، الشطيعام للديمقراطية، حيث يعرفها )والتي تنبثق عن المفهوم ال

حقه في التعليم مهما كانت القيود المرتبطة بالجنس او النوع او المال او العقيدة واللون، وغيرها من 

 ."فوارق ال ذنب للفرد فيها

د بما تسمح به استعداداته بأنها توفير فرص تعليمية متكافئة لكل فر "(   3 :2017) كما يعرفها رضوان

بمعنى ان يستطيع كل فرد ان يجد الفرص  "وقدراته بغض النظر عن مستواه االقتصادي واالجتماعي

اختالف  واستعداداته علىالتعليمية المناسبة لميوله واتجاهاته وان يتعلم إلى أحد تسمح به له قدراته 

 مواصفاته الشخصية واالجتماعية. 

إلى أن التأمل في مفهوم الديمقراطية يؤكد وجود ثغرة ترتبط بالمتغيرات ( 2008) ويشير عروسي

االجتماعية واالقتصادية التي يعيشها الطالب، الن الظروف الصعبة تحد من قدرته على استعمال وسيلة 

خاصة او عامة للوصول إلى المطلوب، وال بد أن تتوفر للطلبة الظروف المناسبة من اجل جعل التعلم 

وتسهيل استيعاب التعليم، ما يعني ان هنالك ضرورة ملحة لتوفير المناخ المجتمعي والمنزلي مناسبا 

 المناسب لتتحقق ديمقراطية التعليم بالشكل السليم. 

أما بالنسبة إلى الممارسات الديمقراطية فهي تعني أن يكون في التعليم منظومة للتفاعل التربوي بين 

ل نسق العالقات بين المعلمين والطلبة وبين الطلبة والطلبة وبين عناصر العملية التعليمية من خال

 (. 2005المعلمين واإلدارة التعليمية ) الرميضي، 
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 (4: 2012زيد، )أبو  :التربية الديمقراطية وهي لمفهوم رئيسةوبشكل عام هناك ثالثة ابعاد 

 ته وعملياته وممارساته، بما ديمقراطية التعلم: بمعنى ان يتم بناء النظام التعليمي وتنظيم مدخال

يحقق تكافؤ الفرص للمتعلم. ويؤدي الى تنمية شخصيته ألقصى ما تؤهله اليه قدراته واستعداداته 

وميوله، من دون ان يقف وضعه االجتماعي واالقتصادي حائاًل امام االلتحاق بالتعليم واالرتقاء 

 .في السلم التعليمي

  ارة النظام التعليمي وتنظيمه وهيكلته في المستويات االدارية بمعنى اد -التعليم: الديمقراطية في

سلوب ديمقراطي يضمن أوالمحلية والمركزية ب شراقيةواإلوالتنظيمية المختلفة، المدرسية منها 

المشاركة المؤسسية والتفاعل والتعاون مع جميع الفئات ذات العالقة بالعملية التربوية داخل 

 .النظام التعليمي وخارجه

 بمعنى تزويد المتعلم بالمفاهيم والمعلومات والمهارات والقيم واالتجاهات  -الديمقراطية: ليم تع

الخاصة بالديمقراطية، عن طريق معرفة التشريعات والمؤسسات والهياكل والممارسات الديمقراطية 

ة والنماذج العالمية ذا ت العالقة، بهدف حصوله على تربية تساعده في المستقبل على ممارس

 .الحياة الديمقراطية واالسهام في بناء المجتمع الديمقراطي

 :العالقة بين الديمقراطية والتربية 4.1.2

( إلى أن إحدى المهام الرئيسة في مؤسسات التعليم األساسية هي العمل في خدمة 2007يشير حرب )

ة عن رغبة مجتمعاتها المجتمعات التي تقدم خدماتها فيها وذلك لكي تأتي نشاطات هذه المؤسسات معبر 

الفكرية، وأحد مظاهر هذه الديمقراطية هي العمل الفعال مع المجتمع وإعطاء المجال لكل فرد  واتجاهاتها

 من التعليم. االستفادةيمكنه 

يمكن لنا التأكيد على أن التربية الديمقراطية الشاملة تبين مستويات التطوير التربوي في طريقة ونوعية 

ايجابية تعتمد  باتجاهاتسلوكياته  تمتلئقادمة، ليصبح الطفل إنسانًا مفكرًا ومبدعًا، كي بناء األجيال ال
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على أهم قيم المجتمع اإلسالمي، وأن يكون مرنًا قادرًا على أن يتعامل مع االيجابيات التي تفرزها 

قبل الحضارة العالمية ثم يستخدمها لصالح مجتمعه من جهة أخرى، إضافة إلى إكساب جيل المست

للمهارات المتجددة، األمر الذي يساعد الجيل على اإلسهام الفعال في الحضارة العالمية بعد بناء القوة 

الذاتية وفق المنهجية العلمية، يتم ذلك إال إذا عملت مؤسسات التربية على غرسها عندهم، مع المحافظة 

ا في المجتمع.  كما عليها أن على حق الفرد في التفكير والتعبير ضمن منظومة قيمية متعارف عليه

مفهومها لتتكون من جميع مجاالت الحياة، وهذا بدوره يسهم في ايجاد  اتساعتأخذ جانبًا تطبيقيًا مع 

 (.2008، )الزياداتأجيال واعية، وطاقات مبتكرة ومبدعة تالحق التطوير والتجديد 

ة خالل العقود الماضية نستنتج وجود لطبيعة النظام التربوي وعالقته بالديمقراطي استعراضنا لومن خال

عالقة وثيقة بين التربية وبين النظام السياسي، إلى الحد الذي أصبحت العالقة أكثر ضرورة وحتمية في 

يقوم على أساس تشاركي أخالقي، لذا تعد العالقة بين  اجتماعيالنظام الديمقراطي بمعناه الواسع كنظام 

ورها في عمق الفلسفات التربوية والسياسات التعليمية في جميع الديمقراطية والتعليم قضية تضرب جذ

في جوهرها، وامتداد طبيعي لتطور المجتمع  واجتماعيةاالنظمة المتقدمة، لكونها قضية ثقافية 

 (.2018)عساف،

وقد نتج عن ذلك ما نتعارف عليه اليوم بمصطلح ديمقراطية التعليم، وهو المصطلح الذي يشير إلى 

ورة االستقالل الفكري والعلمي لإلنسان والسعي إلى اكتشاف الحقائق والتخلص من السلطة التسليم بضر 

التقليدية للتعليم في األنظمة التربوية واالبتعاد عن التمييز وإعطاء الفرص للبحث العلمي والدراسة للجميع 

 (. Marri, 2005بمختلف الوسائل التفاعلية بعيدًا عن التلقين الدكتاتوري وفرض األمر الواقع )

( إلى أن الوسائل المناسب لتحقيق المعنى السليم للديمقراطية في التعليم هو 2003) Walterويذهب 

عمل مناهج دراسية مرنة قادرة على مواكبة حاجات الطلبة وإشباعها، وتساعد الطالب على أن يكون 

 ناقدًا ومفكرًا يملك الحرية في التعامل مع المعارف والمفاهيم.  
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ا بخصوص الواقع الفلسطيني، له خصوصية مختلفة، ارتبطت بتأثيرات شديدة على التربية والتعليم في أم

فلسطين، سواء في المناهج أو في تعامل المعلمين وطرق االدارة التربوية واساليب التدريس، فيؤكد 

 من لعديدا بسبب وذلك الكثير، فهم يعانون  خاص، بشكل الفلسطيني الشباب ( أن وضع2007)حرب، 

 مجتمعي وتخريب واعتقال، ومالحقة، من قمع، يحمله بما االحتالل وجود بهم، مثل المحيطة الظروف

 األقصى انتفاضة وفي خاص، بشكل الشباب وبناه، وأصابت المجتمع جسيمة أصابت بأضرار وقيمي،

 تلك جراء ي،الفلسطين المجتمع لبنى منهجي تدمير اإلسرائيلي على االحتالل عمل حيث المباركة،

 مما للعيان، ظاهرة باتت والنفسية واالجتماعية االقتصادية معاناة هذا القطاع أن سيما وال السياسات،

 العمل من انسحاب أو تقوقع عليه يترتب الحال، بطبيعة وهذا .يقينية بالمستقبل وعدم ارتباك عكس

 على يحتم مما االنحراف، وربما السفر، أو كالهجرة، أخرى للخالص سبل عن إلى البحث إضافة العام

 السياسات ورسم والوقت الجهد من المزيد ايالء واألهلي، المستويين الرسمي على المسؤولين والمعنيين

األجل،  وطويلة متوسطة، وخطط معالجات، لوضع الراهنة، كمقدمة اآلثار من التقليل شأنها التي من

ومبادرة، وهو ما ترى  رئيسية تغيير كقوة صحيح،ال سياقهم المجتمعي في الشباب وضع محصلتها تكون 

الباحثة أنه من المهم اخذه بعين االعتبار عند الحديث عن أي شيء يتعلق بالممارسات الديمقراطية في 

 التعليم الفلسطيني على اختالف عناصر العملية التعليمية. 

الفكرية الوراثة ت من خالل وليس لتربية والتنشئة االجتماعية،بواسطة االديمقراطية تأتي إن  ،وأخيراً 

 تتناقلهاوالمجتمعية والبيولوجية، وال تكون اإلشارات والمظاهر الدالة عليها قادمة من خالل أمور 

بشكل  بمختلف فئاتهجوانب المجتمع  تنتشر فييمكن للمفاهيم الديمقراطية ان  الاألجيال، وبالتالي 

 لذلكبالعمل الميداني والواقعي.  تقترن لم  ي حالف ال تفيدمجرد شعارات  بل تبقى، مفاجئ وعفوي 

، والكثير من العبارات المميزة في الحبكة والصياغة، وجود الكثير من اللغظ حول ذلك الموضوع نالحظ

المجتمع ان ننشر االفكار الديمقراطية في طبقات  أردناذا إننا ، فإالتطبيقفي معناها وأفق لكنها ضيقة 



18 
 

انواعها  بكافة العملية في العملية التعليمية على الممارسات الديمقراطية األبناء تنشئةيحتاج منا  وهو ما

يعني نجاحا في ارساء قيم الديمقراطية في المجتمع، وبالتالي فان جميع وهو ما وعلى ارض الواقع، 

 (.2012)أبو زيد،  ذلك يصب في خدمة الوطن والوطنية

 

 :كممارسةالعالقة بين الديمقراطية والتعليم  5.1.2

( أن بناء الديمقراطية واستدامتها في Lipest,1959) بستليترى نظرية الحداثة التي جاء بها سميون 

أي بلد تقوم على مقدار التطور االقتصادي واالجتماعي، فالتقدم الصناعي والتكنولوجي وزيادة مستويات 

اق االنسان ويساعده على تفهم مبادئ التعليم كلها تساهم في التحول إلى الديمقراطية، فالتعليم يوسع اف

التسامح ويمنعه من اتباع نهج التطرف ويزيد في قدرته على انتخاب ممثليه بشكل عقالني، وبذلك تؤكد 

النظرية ان مزيدا من التعليم يساعد في تقدم المجتمع وممارسة الديمقراطية في مختلف مؤسساته بداية 

 من التعليم نفسه. 

 االجتماعية الحياة لشكل النقد معيار أن إلى الوق نظمي ترجمة في جاء كما (1978)  ديوي  ويشير

 اهتمامها في الجماعة أعضاء كل تشارك مدى من ينطلق أن يجب وخارجها المدرسة داخل الديمقراطية

 يكون  أخرى، بعبارة األخرى، الجماعات مع الجماعة هذه تفاعل وحرية غزارة ومدى مصالحها، أو

 الخبرة، وانتقال التعامل حرية أمام الحواجز وخارجياً  داخلياً  يقيم كان إذا فيه غوبمر  غير المجتمع

 بمرونة التكيف إعادة ويضمن المساواة، قدم على خبراته في المشاركة أعضائه لكل يوفر الذي والمجتمع

 كله، ذلك بمقدار ديمقراطي مجتمع هو االجتماعية للحياة المشتركة األشكال تفاعل طريق عن لمؤسساته

 والسيطرة بالعالقات شخصياً  اهتماماً  ألفراده يجعل التربية من نمط له يكون  أن يجب المجتمع هذا ومثل

 االضطرابات إلى اللجوء دون  من االجتماعية التغيرات تكفل التي التفكير عادات وفي االجتماعية،

حيث كلما ارتفعت مستويات اساليب  ونستنتج مما سبق أنه على النظم الديمقراطية االستثمار في التعليم،



19 
 

التعليم ومستويات الممارسة الديمقراطية زاد ميول المجتمع نحو الديمقراطية بشكل عام، وهو ما ينعكس 

 ( .Glaeser & La porta, 2004على التنمية بشكل واضح )

 بين التربوية للمنافع التوزيع العادل من خالل التربوية الديمقراطيةإنه يمكن لنا تجسيد وبناء على ذلك، ف

الفرص المتكافئة والميزات واالمكانيات توفير  تتم ممارستها من خالل التعليم فديمقراطية؛ المجتمع أفراد

  .المجتمع أفراد بين بالتساوي بين االفراد، وذلك للحصول التنشئة التربوية المتكافئة

 المؤسسة حدود تتخطى ،ةجديد دابعأنحو التعليم  في لديمقراطيةايتحرك بمفهوم  التعريف هذاوإن 

 .(2000)وطفة،  والتربوية االجتماعية الحياة عمق إلى ةيالمدرس

 

 :الديمقراطية أجل من التربية أهداف 6.1.2

 األهداف: هذه ومن اإلنسان. مجال في التربية أهداف الديمقراطية أجل من التربية تشمل أن يجب

 (2004 )جيدوري،

 :يمقراطيالد المناخ توفير –أوال

 المجتمع بفلسفة التعليمية المؤسسة أسرة أعضاء من عضو كل التزام المناخ هذا في يتوافر أن يجب حيث

 العلمية والتفاعالت العالقات تحقيق في وأساليبها الديمقراطية أدوات استخدمت وكلما .السائدة وتوجهاته

 الديمقراطية للممارسة صالحة بيئة اخالمن هذا حقق ،بعضاً  بعضها مع وغيرها واالجتماعية واإلدارية

 ذلك. وغير المسؤولية وتحّمل والتعاون  والعدل واألمن الحرية على المبنية هاقيمب

 :الديمقراطي والتوجيه بالديمقراطية التوعية -ثانيا

 داخل في المختلفة االتصال قنوات من مجموعة خالل من الديمقراطيتين والتوجيه التوعية عملية تتم

 المقاالتو  والمناظرات دواتالنو  المحاضرات، منها: متعددة طرق  في وذلك ،ككل المجتمع في أو ةالمدرس
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 بالطالب المدرسين عالقة تفعيلو  الديمقراطية، واالتجاهات اهيمالمف تأكيد إلى تسعى وكلها واألبحاث،

  ديمقراطي. إطار في

 :عليهم واالنفتاح كأنداد باآلخرين االعتراف -ثالثا

 بذل تطلب الفعال التسامح ألن ،الجميع بين المقبولة وبالتعددية الكرامة في الجميع بتساوي  ترافاالع أي

 األفكار مع التعامل على الطلبة وتدريب االختالف، ذلك واحترام اختالفهم وفهم اآلخرين لمعرفة جهد

  معها. يتعاملوا أو ايعتنقونه لم لو حتى الكافية الحرية وإعطائها األخرى 

 

  المدرسي: التعليم في الديمقراطية التوعية مجالت 27.1.

 (5 :2004 )جيدوري، مجالين: الديمقراطيين والتوجيه التوعية مجاالت أهم من ولعل

 مؤسسة أي في الحياة تدور حيث التعليمية، المؤسسة داخل الديمقراطية للممارسة العلمي المجال -أوال

 والتربوية العلمية الجهود من المعلمون  قدم فكلما والطالب، لمعلما هما: محورين حول كبير حد إلى تعليمية

 إسهام كان وجدية، بعناية الجهود هذه الطالب هؤالء استثمر وكلما طالبهم، واحتياجات يتناسب ما

 المؤسسة تتيح أن الجهود: هذه أمثلة من ولعل فعااًل. إيجابياً  الديمقراطي البناء في التعليمية المؤسسة

 وميولهم يتناسب ما إلى بتوجيههم وذلك الئق، علمي مستوى  إلى للوصول أفضل فرصاً  لطالبها يةالتعليم

 من يبدأ التعليمي التوجيه من أسلوباً  الحال بطبيعة يستدعي وهذا وتخصصاته، التعليم أنواع من وقدراتهم

 التعليمية المؤسسة عىتر  أن وكذلك الجامعة. في دراسته نوع الطالب يختار حتى ويستمر األولى المراحل

 عالماً  تخصصه مجال في يصبح كي منهم كالً  بها تعد التي بالصورة علمية رعاية المتفوقين الطالب

 أساس على المؤسسة في والتعليمية العلمية العملية تقوم أن أهمية إلى باإلضافة القريب. المستقبل في

 تقدمهم وتقويم دروسهم مناقشة وفي سية،الدرا برامجهم ومقررات أهدافهم تخطيط في الطالب مشاركة

 على التأكيد مع والعملي. العلمي بحاضرهم ترتبط التي القرارات اتخاذ في مشاركتهم عن فضالً  العلمي،
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 بالمناقشة طيةالديمقرا والممارسة تتفق ال التي واالجتماعية العقلية لالتجاهات األساتذة يتصدى أن ضرورة

 واإلقناع. والحوار

 االطار من كالً  يكون  بحيث التعليمية، المؤسسة داخل الديمقراطية للممارسة االجتماعي لمجالا -ثانيا

 أن منها كثيرة بوسائل ذلك ويتحقق للطالب، والديمقراطي االجتماعي للنمو مجالين والمناخ الديمقراطي

 وإرشاد بتوجيه كذل يكون  أن ويفضل الطالبية، التنظيمات خالل من للطالب االجتماعية الحياة ت مارس

 الطالب بين العالقة تقوم وأن أنشطته، من نشاط على أو الطالبي التنظيم على يشرف المعلمين من معلم

 يهتم والمعلم له، قدوة ويعتبره ويحترمه معلمه يقدر فالطالب المتبادل، واالحترام التقدير على والمدرس

 ي درب أن أهمية إلى باإلضافة التعليمية. المؤسسة قيم إطار في وذلك واالجتماعية، العلمية طالبه بحياة

 تتفق والتي تناسبهم التي المعايير يختاروا وأن االنضباط، من إطار في الحرية ممارسة على الطالب

 للحرية وممارسته سلوكه الطالب ي ّقوم أن أي للحرية، استخدامهم تقويم في الستخدامها المجتمع، وقيم

 ديمقراطي نمو تحقيق على العمل التعليمية مؤسساتنا عاتق على يقع هنا ومن المعايير، هذه ضوء في

 يحسنوا أن على لطالب تدرب وإذا ديمقراطي، مناخ ظل في واالجتماعي العلمي المجالين في لطالبها

 فإن أخرى، أحياناً  وتابعين أحياناً  كقادة الديمقراطية، الحياة وممارسة قراراتهم، واختيار ممثليهم اختيار

 من ذلك وغير المسؤولية، وتحمل اآلخر الرأي واحترام التعاون  قيم لتعميق كثيرة فرصاً  يوفر سوف ذلك

 الديمقراطي. المجتمع بناء في ضرورية مقدمة ي عد الذي الديمقراطي السلوك أنماط

 

 :الديمقراطية أجل من التربية مضامين 8.1.2

 المجتمع، داخل توطينها يمكن ومتينة سليمة ةديمقراطي بناء اجل من المضامين من مجموعة تتضافر

 هذه أهم ومن مترابطة، ديمقراطية مبادئ تحقيق في يساعد بما التربية في توظيفها خالل من وذلك

  المضامين:
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  :اإلنسان حقوق  -أوال

 حقوق  بشأن األساسية المعارف بث شيء كل وقبل أوالً  الديمقراطية أجل من التربية عاتق على يقع حيث

 تعمل المتحضرة الدول أن في أهميتها تتمثل حضارية قيمة الحقوق  لهذه ألن األساسية، وحرياته نساناإل

 يتفهم الذي هو المتحضر اإلنسان أن كما ألفردها، وكفالتها بحمايتها واحترامها الحقوق  هذه تقرير على

 إليها النظر ضرورة عن فضالً  حمايتها، على ويعمل عنها يدافع ثم ومن اإلنسان، حقوق  ويحترم ويقدر

 الجمعية أصدرته الذي اإلنسان لحقوق  العالمي اإلعالن منذ أنه للنظر والالفت حضارية، قضية بوصفها

 باهتمام تحظى اإلنسان حقوق  تعليم وقضية 1948 سنه ديسمبر من العاشر في المتحدة لألمم العامة

 على 1965 عام ديسمبر 7 في لصادرا العامة الجمعية إعالن نص فقد الدولي، المستوى  على بالغ

 الدولية التوصية في جاء كما الشعوب. بين المتبادل واالحترام والحرية والعدل السلم قيم الشباب تعليم

 اإلعالن مبادئ من كل بجعل الكافية الخطوات تتخذ أن األعضاء الدول على بأن 1974 عام لليونسكو

 عند المبادئ هذه بتطبيق التمييز أشكال جميع إزالة بشأن الدولية واالتفاقية اإلنسان لحقوق  العالمي

  (.3 :1994 )اليونسكو، أشكاله وبجميع مستوياته جميع في التعليم عملية ممارسة

 :اإلنسان حقوق  ومبادئ قيم -ثانيا

 والمواد السياسات تحسين تستهدف بأنشطة باالضطالع الثقافية التنمية في التربية إسهام على هذا ويركز

 التربية طريق عن الثقافي والتنوع الثقافات بين المشتركة بالتربية يتعلق فيما المعلمين وإعداد لتعليميةا

 وفهمها لإلنسانية الثقافي والتراث األخرى  الثقافات ومعرفة واإلنسانية والثقافية األخالقية والقيم

 (.2-1 :1993)اليونسكو،

 الديمقراطية: مضامين على تنص التي االنسان لحقوق  العالمي االعالن مواد بعض يلي وفيما

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

 اإلخاء. بروح بعضاً  بعضهم يعامل
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 ،تمييز أي دون  اإلعالن، هذا في الواردة والحريات الحقوق  بكافة التمتع حق إنسان لكل :2 المادة

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

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

 والنساء.

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

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

 إليه. توجه جنائية تهمة وأية والتزاماته، ،حقوقه في للفصل علنياً  عادالً  نظراً  نزيهة مستقلة

 ل،تدخ أي دون  اآلراء اعتناق الحق هذا وبشمل والتعبير، الرأي حرية في الحق شخص لكل :19 المادة

 الجغرافية. بالحدود التقيد دون  كانت وسيلة بأي وإذاعتها وتلقيها واألفكار ءاألنبا واستقاء

 المتحدة، )األمم السلمية. والجماعات الجمعيات في االشتراك حرية في الحق شخص لكل (1) :20 المادة

2003) 

 إجراءات تنمية الممارسة الديمقراطية في التعليم: 9.1.2

إلى مجموعة من اإلجراءات التي يمكن تطبيقها من أجل ممارسة الديمقراطية  (2006) يشير عبد المهدي

 في داخل العملية التعليمية بشكل متطور يتحسن باستمرار، ومن هذه اإلجراءات: 

 الدراسية المناهج وتعديل التعليم حرية بتوفير التعليمي، والنظام الدراسية المواد في الشامل التغيير -1

 الطبقي التفاوت وإلغاء االجتماعية الفئات بين العدالة على تركز حيثب التعليمية، والبرامج موالمفاهي

  المصالح. هرم تسلسل في األول المقام هي ومصلحته الوطن أن على المعتمد الوطني الشعور وتكوين

  والمفاهيم. والمواد المعلومات تدريس في الموضوعية نلتزم أن يجب -2
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 اإليمان أسس داخله في يحمل وطني مشروع خالل من ذلك ويتم التعليمية: للعملية املالش التحرير -3

 على العمل في نفسه على يعتمد أن على المجتمع وبقدرة والخلق، اإلبداع على اإلنسان ةبقدر  المطلق

  الديمقراطية. لنشر والتطور التقدم

 المعرفة، نسبية قيمة ترسيخ على العمل هب ونقصد التعليمية: والسلطة المعرفة أحادية من التخلص -4

 داخل الديمقراطية روح سيادة على والحرص التعليمية، للعملية ومرشداً  موجهاً  واعتباره المعلم سلطة تنوعو 

 هدف ان وبما الكبير. الخارجي المجتمع عن منعكساً  صغيراً  مجتمعاً  المدرسة باعتبار وخارجها، المدرسة

 ولكي الديمقراطية. الحياة اسلوب على يؤكد بما السلوك تعديل الى تسعى التي اةللحي الفرد اعداد التربية

 - ومنها: المقومات بعض تتوفر ان يجب ديمقراطي حياة اسلوب على الحكم يتم

 قادر يجعله ما وقدراته وميوله استعداداته له فرد فكل ومراعاتها، الفردية بالفروق  االعتراف - أوال:

 والمادية. والروحية االجتماعية بالحياة بالمساهمة

 العقلية امكانيتهم في يختلفون  االفراد بان باالعتراف االلتزام ومراعاتها، الفرص بتكافؤ االعتراف - ثانيا:

 للنمو. مجالها فردية كفاية كل تجد حتى منهم لكل الفرص واتاحة والفكرية والدينية

 وليس واستقالل حرية في االشياء عمل على القدرة هو النظام - العام: النظام إطار في الحرية - ثالثا:

 والواجبات. للحقوق  مراعاة هناك ولكن والكبت الخضوع

 الفرصة واعطاء عليه المتفق النظام من إطار في العمل حرية اتاحة لإلبداع، الفرص اتاحة - رابعا:

 واالفكار. المحسوسة المواد مع لإلبداع للطلبة

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

 اسس على والتفاعل والمناقشة الحوار يتطلب وهذا االخرين، تقبل بجانب للنقد الفرصة اتاحة - سادسا:

 الديمقراطية. ممارسة على قادرة اجياال ننشأ حتى موضوعي،

 لالختيار. وسيلة االنتخاب - سابعا:
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 عته.وطا القانون  احترام على التعود - ثامنا:

 والتقويم الفرد امكانات حسب العمل وتقسيم التنفيذية والمخططات االهداف وضع في المشاركة - تاسعا:

 .(2004 الدين، )بهاء

 القائمين ممارسة موضوع بخصوص الدراسة تضمنتها التي المجاالت الى الباحثة تتطرق  يلي وفيما 

 الدراسية المادة الرأي، عن التعبير حرية والمساواة، العدل وهي الديمقراطية للمبادئ التعليمية العملية على

    التدريس. واسلوب

 

 والمساواة: العدل مجال الدراسة: تناولته التي الول المجال 10.1.2

 االقتصاديةو  السياسية العالقات جميع في تمثلت التي القضايا أبرز منو  الديمقراطية، ركائز أهم من

 العالم، مجتمعات شغلت والتي -آخر تمييز أي أو الديني أو العرقي مييزالت قضايا وتعتبر واالجتماعية،

 والمساواة  العدالة انعدام عن الناتجة القضايا أبرز من -والحروب والثورات الصراعات من كثير إلى وأدت

 .(2003 ،)الرشدان البشرية المجتمعات في والواجبات الحقوق  في

 وقد والمساواة، العدل إلى جميعها دعت حيث السماوية، الديانات مقد قديمة والمساواة  العدل أهمية وتأتي

 التقليدية، والمدائح والكتابات النقوش في الشواهد هذه من كبيرة مجموعة البشري  الحضاري  التاريخ حفظ

  هذا. يومنا إلى محفوظة زالت ال التي

 بين التفريق عدم خالل من ةللديمقراطي اساس بأنه العدل مفهوم إلى ننظر أن يجب أننا المؤكد منف

 األفراد، بين المساواة  لمبدأ اوتحقيق الفرص، تكافؤ لمبدأ تحقيقا كان، سبب ألي الفئات أو األطراف

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

  المختلفة. والفئات األفراد بين متوازن  مجتمع على ولالحص إلى النهاية في يؤدي ما وهو سواء، حد على
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إن مفهوم العدال والمساواة مفهوم معقد، ويختلف من شخص آلخر، ومن موقف إلى آخر، يضاف إلى 

ذلك أن مفهوم العدالة ال يتأثر فقط بعمر األفراد، وإنَّمَا أيضا بعوامل أخرى كالنمو المعرفي والنمو 

وجهات نظر اآلخرين، والنظر بموضوعية وبدون تحيز إلى المواقف المختلفة.  األخالقي والقدرة على فهم

 الطبقة االقتصادية االجتماعية التي ينتمي إليها الفرد تؤثّ ر في فهمه للعدالة كما أن

 (. 2010، وعالونة)أبو غزال 

، دون التمييز ويحمل مفهوم العدل النظر بحيادية وموضوعية في المواقف والحوادث واألحداث المختلفة

على أسس مرتبطة بمواصفات األفراد الشكلية أو الفكرية أو العرقية أو الذاتية، والبدء بتأسيس هذا المفهوم 

في الفكر المجتمعي بداية من المدرسة، سواء بالتدريس أو التوعية أو الممارسة العملية للعدل والعدالة 

ن مدى فهم الطلبة للعدالة والمساواة منبثق بشكل أساسي داخل الحياة المدرسية، فمن المؤكد عند الباحثة أ

من درجة توفر الممارسة الديمقراطية في داخل المدرسة على مستويات الحقوق والواجبات وأساليب 

 (.2016)بركات وأبو علي،  المعاملة

 في زمالئهل يامساو  بكونه الطالب شعور في والعدل المساواة  لتمثّ  المحقق من فإنه سبق، ما على بناءو 

 مواصفات أية على بناء لتمييزا رفض في داخلية رغبة عنه ينتج مما ،والواجبات الحقوق  في ،المدرسة

 أو أسس أي على التمييز عن والبعد األفراد، بين المساواة  بضرورة يؤمن بحيث اجتماعية، أو شكلية

  نوعها. كان مهما فروقات

فالمعلم الذي نسبي كذلك بين أطراف العملية التعليمية، الة مفهوم العد وفي إطار العملية التربوية، فإن

يشعر أنَّه يعامل بعدالة في مدرسته سوف يشعر باالنتماء للمدرسة واإلخالص لها وبذل كل جهد ممكن 

صحية المعلم سوف يعمل على تطوير بيئة  لتطويرها، وينعكس ذلك على التلميذ بالضرورة، ألن

اهتمام التربية بمفهوم العدالة المدرسية يمكن اعتبار لعدالة في كلّ  جزئياتها. و تشعر التلميذ باوديمقراطية 

لمتغيرات العدالة المدرسية يؤثّ ر في عدد كبير من ا ألن تحقيق؛ بشكل قاطع لدى التالميذ له ما يبرره



27 
 

درسة لطلبة كالتحصيل األكاديمي والمشاركة في األنشطة والمساهمة في رفع اسم المذات العالقة با

 .(2010، وعالونة)أبو غزال وغيرها 

 

 :حرية التعبير عن الرأي :المجال الثاني التي تناولته الدراسة 11.1.2

 اإلنسان حرية وتعني المجتمع، في الديمقراطية الممارسة ركائز أهم من واحدة الرأي عن التعبير حرية تعدّ 

 المساس دون  القرارات، واتخاذ الفكر في ستقاللواال بها، يقوم التي واألشياء حياته، سير كيفية تحديد في

 الصفية المواقف في الرأي عن التعبير حرية إلى النظر ويمكن المجتمع، بسالمة أو اآلخرين بحريات

 الرأي عن التعبير فحرية ، الفردية الفروق  وجود وحقيقة مبدأ ويحترم ، ويحترمه االفراد يقيم نهج انها على

 ومشاعرهم افكارهم عن التعبير لممارسة والفرصة الحق الطلبة تعطي التي ارساتالمم تلك هي والتعددية

 األوامر أمام الرفض وإبداء االعتراض في الطلبة حق ضمان مع إمالءات، أو سلبية قيود أو خوف دون 

 االعتراض وسائل وباستخدام والئقة متحضرة بطريقة الصف، داخل تحدث التي والمجريات والتعليمات

 والمشاعر األفكار تبادل على القائم المفيد النقاش مستوى  إلى يرتقي مناسب خطاب واختيار بة،المناس

  العامة. للمصلحة والعمل واالنفعاالت

 وشعارات لوحات وتوفير االنشطة، جميع في افكارهم عن للتعبير للطلبة الفرصة توفير خالل من ذلك ويتم

 ونقد التفاعل وعلى الديمقراطية الممارسة على تشجع أنشطة وإقامة الرأي، عن التعبير في الحرية حول

 العملية على القائمين يأخذ أن السياق هذا في المهم ومن إليه، يحتاجون  عما واالستفسار القرارات

 عنها. راجعة تغذية وتقديم المالحظات تطبيق خالل من ذلك وإظهار بجدية الطلبة بمقترحات التعليمية
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 :)المحتوى( الدراسية المادةثالث التي تناولته الدراسة: المجال ال 12.1.2

ث ألنها تركز كل اهتمامها على إحدا ،على الطبيعة البشرية للمتعلمين والدارسين عملية بناء المنهج تركز

للخصائص  دراستهم للمناهج نظراً ويتم تحقيق ذلك من سلوكية مرغوبة لدى المتعلمين، ردود فعل ونتائج 

من مراحل عمر الطالب، والتي ال بد من مراعاتها والنظر في ولوجية والنفسية لكل مرحلة اإلنسان البي

بناء عليها ووفقًا  تنظيم وبناء وتكوين وإعداد المناهجبحيث يتم  خصائصها النمائية واالجتماعية والنفسية،

 ة وتوعيتهم بمبادئها،بالديمقراطيالطلبة  تعريفلذا ترى الباحثة أنه من المهم أن تبدأ المناهج ب، لها

في معالجة  اسهامها يةالعامة والخاصة، وكيف وكيفية تطبيقها في حياتنا وبتشجيع ممارسة مبادئها،

 وادخال مقرر حقوق االنسان في المناهج التربوية. مشكالتنا وتحقيق مطالبنا وإشباع احتياجاتنا

 عن طريق يةيمقراطية إلى أنماط سلوكاألهداف الديل تحو هذا من جانب، أما من جانب آخر، فال بد من 

 مفاهيم تساعد على التفكير اإلبداعيب وإغناء المناهجلممارسة هذه السلوكيات،  ط المواقف المناسبةيتخط

والمشاركة الفعالة في حل المشكالت، وتمرير مجموعة من القيم التي تعزز التعاون وتقبل للطلبة والناقد  

بحيث يغلب الطابع العملي على المواد الدراسية، م المواطنة، كما يجب أن اآلخر واحترام الرأي اآلخر وقي

تكون مرتبطة بالواقع المعيش، ويمكن لتطبيق أنشطة خارج الغرفة الصفية أن يساهم في تحقيق الواقعية، 

والتشجيع على قيم ممارسة الديمقراطية، كما يجب أن يترافق مع هذا كله ممارسة ديمقراطية ونمط تعليم 

 تواستعداداعلى العملية التعليمية آخذين بعين االعتبار الفروق الفردية  القائمينوتقويم ديمقراطي يمارسه 

  الطلبة.

 ( شروط المنهج الديمقراطي في اآلتي:2009وقد حدد سورطي )

لمي أن يتسم المحتوى على تنمية مهارات الحياة الرئيسة كالتفكير الناقد ومهارات االتصال واالتجاه الع-

 في حل المشكالت.

 أن يتسم المضمون بالقابلية الستيعاب المعارف الجديدة دوت تحيز لنظام سياسي معين.-
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 أن يكون الكتاب دلياًل للمتعلم وليس المرجع الوجيد للطالب.-

  زيادة القدرة على تناول المشكالت والمسائل الخالفية بشكل شمولي مع المحافظة على الهوية.-

 (2009)سورطي، 

( عدة شروط أخرى من أجل بناء منهج ديمقراطي، يحرر ويشجع الطالب على 2011وأضاف العتيبي )

 التحرير من عبودية القيم البالية، وهي:

أن يستجيب الحتياجات المواطنين االجتماعية والثقافية، والتركيز على الفروق الفردية بما يتالئم مع -

 اإلمكانات الفردية للمتعلمين.

ي المناهج اللغة األم وفهم دالالتها واالنفتاح على اللغات األخرى وتدعيم قيم الديمقراطية في أن تراع-

 المجتمع الدراسي.

تنظيم الموارد الدراسية وفقًا ألسس التعلم الذاتي واالبتعاد عن إختيار المعرفة االستهالكية والتركيز  -

 ع.على المعرفة المنتجة بما يرتبط بالمشكالت داخل المجتم

تضمين المناهج أنشطة سلوكية تشجع المعلم أثناء التدريس على ممارسة األنشطة المناسبة نحو -

 (2011العتيبي،)الحر. االختيار والتعبير 

( أن أبرز الجوانب التي يجب أن يتضمنها المنهاج 2014يرى صالح ) المناهج، هذهوحول مضمون 

وبعض المشكالت الدولية وأسبابها، والمجتمعات الحديثة  الخبرات اإلنسانية بمعناها الواسع، يالديمقراط

وآليات التعايش السلمي  باآلخرين،والنشاطات اإلنسانية، خصائص الناس من حيث تشابههم واختالفهم 

والتسامح ورفض التعصب والعنصرية، ومقومات التنشئة التي تسهم في جعل الطالب يؤمن بوطنه القومي 

 .(2014والعالمي اإلنساني )صالح،

وكذلك ت عد عملية تخطيط وبناء المنهج عملية ضرورية؛ وذلك حتى يمكن استخدام وتوظيف هذه المناهج 

بشكل فاعل في المدارس والمؤسسات التعليمية، ويمثل مديرو المدارس وموجهو المناهج المهندسين 
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ت التعليمية، ويمكن أن الرئيسيين في عملية البناء والتخطيط للمناهج والدروس، في المدارس والمؤسسا

يساعد هؤالء األفراد أي مستشارين آخرين من خارج النظام المدرسي، يشاركون في عملية صناعة 

وتخطيط وبناء المنهج، وهناك طريقة مناسبة للمنظرين والممارسين كي يحددوا طريقة أو نظام المنهج 

اهج األخرى داخل المؤسسة التعليمية، وأدواره المحددة سلفا، وكذلك وضع هذا المنهج بين مصفوفة المن

وتعتبر أنظمة التعليم المدرسي مجموعة تكوينات إجرائية تفسر خاصية التعليم المدرسي، والتي لها سمات 

 (.2007داخلية يمكن تحديدها ويمكن توضيحها وتوضيح العالقات بينها )الطنطاوي، 

طنين صالحين قادرين على العمل؛ ألجل لذا فان التعليم الحقيقي المدرسي يهدف الى ان يخرج موا

الديمقراطية، فالتعليم الديمقراطي يتطلب تعديل المناهج المدرسية باإلضافة إلى تعديل طرائق وضع هذه 

المناهج موضع التنفيذ من أجل بناء ثقافة مدرسية تعكس مبادئ الديمقراطية، لتطبيق المبادئ الديمقراطية 

م من أجل الديمقراطية ال ينبغي أن ينظر إليه على أنه موضوع معزول، ولخلق مجتمع ديمقراطي، فالتعلي

يدرس لفترة قصيرة كل يوم وبعدها يتم تجاهله، فهو مرتبط تقريبا بكل ما يتعلمه الطالب في المدرسة 

سواء كان ذلك العلوم، أو التربية المدنية أو األخالق، أو التاريخ، أو االقتصاد، ويتصل أيضا بما يحدث 

 و جزء من التعليم الجيد بشكل عامج المدرسة، وباختصار، فأن تعليم الديمقراطية الجيد هخار 

(Smith,2002 .) 

وفي النهاية، فإنه من الواجب ان تظهر ديمقراطية التعليم على كافة المستويات بدءا من اعداد االهداف 

 العامة ومرورا بالمحتوى والطريقة والخبرات ووصوال الى التقييم.

 

 : في فلسطين عناصر المنهاج وعالقتها بالديمقراطية 13.1.2

التالي:  في الوضع الفلسطيني، سنالحظعناصر المنهج ما بين المفروض وبين ما هو قائم  عندما نتناول

 .(2008)سلمان، 
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رام واحتالديمقراطية الحرية والعدالة االجتماعية وقيمها السلوكية  بمبادئتتمثل بااللتزام   :. األهداف1 

بجميع أشكاله  حقوق اإلنسان في جميع الظروف وفي كل زمان ومكان، والتحرر من التعصب والتحيز

العدل والمساواة  الدينية والطائفية والعرقية واإلقليمية، واإليمان باألخوة والتسامح اإلنساني القائم على

والواجبات، واتباع األسلوب  ي الحقوق واحترام الحقوق والواجبات، واإليمان بالمساواة بين الذكور واإلناث ف

مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع  العلمي والعقالني لحل القضايا السياسية واالقتصادية والبيئية، وتحقيق

والعرقية واإلقليمية، فالتربية الديمقراطية  المواطنين، واتباع الطرق السليمة اإلرادية لحل النزاعات الطائفية

الناقد والمسؤول، وهي التي تضمن أهمية  تنمية الطالب الحر المستقلهي التي تضع نصب عينيها 

األهداف والوسائل، وحول العقائد والقناعات، وحول  الحوار الحر العقالني المستمر والمفتوح، حوار حول

؛ زيداني،  2003) الرشدان،  وحول قضايا المؤسسة والمجتمع األولويات والمثل، وحول البرامج والمناهج،

 اختيار المحتوى واألنشطة يتمبناء عليها فأهم عنصر من عناصر المنهج  هي فاألهداف(  1994

ما بين أهداف  وستحدد أدوات القياس واليات التقويم ومن المفروض طبعا أن يكون هناك تنوع باألهداف

 . وأخرى وجدانية وثالثة نفسحركية معرفية

وقيم الديمقراطية وذلك يكون انتقاء  بمبادئللمحتوى  ةالهائل المعلومات والمعارفتضمين . المحتوى: 2 

 العناوين والمقطوعات والمواد التي ترتبط بالفكر الديمقراطي وتتسم بالمرونة الحداثية.

بحيث يكون للمتعلم دورا فاعال فيها  الفلسفة،واختالف  إلى التنوعالمنهج  يشير. الطريقة واألسلوب: 3 

المجتمعية التي ال  تلقن للمعلومات، إال أننا وإذ ما نزال نعاني من ثقافتنامشاركا بدال من كونه م فيصبح

 يميل إلىالمعلم  نجدو المعلم والمتعلم،  زالت تقوم على العالقة السلطوية ما بين اآلباء واألبناء وما بين

ية اتصال تقوم على أساس عمل طريقة التلقين الطريقة األمثل واألسهل لتحقيق األهداف بالرغم من أنها

 معلم ومتعلم. هما تفاعل بين طرفينلل
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يتم تخطيطها بحيث تشمل المواقف الديمقراطية التي تنمي المشاركة والحوار، . األنشطة والخبرات: 4 

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

تقوم  الحديثة من المعروف أن الفلسفات  .أهمها المساواة والحرية والعدالةالديمقراطية و  والمبادئاألنشطة 

وعلى  واكتساب المعرفة من خالل العمل الفعلي والتطبيقي،العملية التعليمية  محورعلى اعتبار المتعلم 

 كبير دورتتجسد في منهج النشاط. فللنشاط  هذا تقوم فلسفة كفلسفة جون ديوي "التعلم بالعمل" والتي

 .على التعلم المتكامل للمتعلم

 "متعلممبدأ " إيالء التقويم أهمية خاصة في بناء المكتسب المعرفي والمهاري لل . التقويم: رغم وجود5 

 لذا يجب ان يقيم الطلبة بطرق تخضع لقيم الديمقراطية. في تصميم المناهج الحديثة،  كمبدأ

 

 ليب التدريس:اساالتي تناولته الدراسة رابع المجال ال 14.1.2

 منظمةفكرية واقعية و  عمليةوفق مبادئ الديمقراطية  المنهج تطوير يعدإلى أنه  (2013لبد )يشير 

 وطبقاً  محددة معايير ضوء في ج، ويجب أن يتم ذلكالمنه عناصر في إيجابي تغيير حداثتهدف إل

 خالل من المنهج قويمت على يقوم للمنهج الديمقراطي التطويرحيث ترى الباحثة أن معينة،  لمراحل

ودراسة مدى وجود الروح الديمقراطية فيها وفي الممارسات ، المناهج واقع عن الكشف إلى تهدف دراسات

، بهدف تحديد اإلجراءات المالئمة إلرساء الممارسة الديمقراطية ضعف من وما يعتريها التعليمية ككل،

ى اساليب التدريس التي تساعد على تطبيق ومن هذا المنطلق يجب القاء الضوء عل التربوية السليمة

الديمقراطية وقيمها واختيار االسلوب المناسب للمادة المقررة  حيث يتطلب ممارسة التعليم  مبادئ

الديمقراطي اساليب تدريس تعزز وتنمي قيم الديمقراطية بعيدة عن اساليب التعنيف والضغط والقمع 

 ن اهم نماذج  وطرائق التدريس الديمقراطي:( ان م2005والعقاب والتشدد حيث يرى علي )
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التعليم ذو المعنى والذي يفسح المجال أمام المتعلمين للتفكير المستقل بغية الوصول للمعنى بأنفسهم  -

 .واكتشاف المعرفة

التعلم التعاوني والذي يفسح المجال أمام المتعلمين لممارسة التطبيق بعد التفاهم والتفكير من خالل  -

 .لجماعيالعمل ا

الطالب في المادة العلمية وابداء  كتصال بين المعلم والمتعلم، ويشار التعلم بالمناقشة والذي يفتح اال -

 .أير ال

 .ة والمجتمعفقاثالتعلم البنائي القائم على ربط العلم بال -

واسترجاع ائق المتمركزة حول الطالب وتعمد تفعيل أداءه ر التعلم القائم على حل المشكالت وهو من الط -

الى ذلك ارى انه يجب اشراك الطلبة في المواقف  باإلضافة( ، 2005،)علي جديدة لبناء معارف هاتر خب

التعليمية والمشاركة في عرض المادة وتحفيز الطلبة على المبادأة وتنمية العالقات االجتماعية والتركيز 

هم وتقديرها والتقرب الى الطلبة لحل خبرات المعنوية واحترامعلى اسلوب الحوار والتعاون لرفع الروح 

 المشكالت بشكل فردي.

 

 معيقات ممارسة الديمقراطية في العملية التعليمية:  15.1.2

( إلى وجود مجموعة من المعيقات التي تقف أمام ممارسة الديمقراطية في العملية 2008)بوقرة تشير 

 التعليمية، ومن أهمها: 

 :المؤسسية المعيقات -أول

 نفسها، تعكس والتي ،خاصة من قبل إدارتها المؤسسة في السائدة الثقافة من تنبع التي معيقاتال تلك

 هذا فإن مأمورين، العاملين مجرد القيم تجعل هذه كانت إذا العام للمدرس. المناخ على ضمني وبشكل
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 كثير العاملفي  ترى  القيم كانت هذه فإذا نفسه، االتجاه وفي الديمقراطي، النمط إحباط إلى سيؤدي

  للمشاكل. بأنه صانع والناقد التساؤل

وقد الحظت الباحثة من خالل العمل في الميدان التدريسي والتعامل مع شريحة واسعة من اإلدارات 

والمعلمين في فلسطين أن هنالك شكوى مستمرة من المعلمين بخصوص التعامل بهذا النمط الدكتاتوري 

 ية مجرد قشور. مع المعلمين بحيث تكون الديمقراط

 :أنفسهم المديرين من نابعة معيقات -ثانيا

 وفي المدرسة عن والمسؤولية بالسلطة لالحتفاظ المديرين لدى الطبيعي الميل من نابعة المعيقات هذه

 والمسؤوليات الصالحيات تفويض إلى الدعوى  اتجاه والريبة بالخوف المديرون  يشعر كثير من الحاالت

 جوانب إدارة في ومشاركتهم العاملين فعالية على سلًبا تنعكس شك، بال مور،هذه األ كل .للعاملين

 .المختلفة المدرسة

ا إلى تحويل المؤسسة إلى نمط الرجل الواحد احثة إلى أن المدراء يميلون احيانوفي هذا الصدد تشير الب

لمية والذي يؤدي مع وهو النمط القديم السائد في اإلدارة العا One Man Showأو السيطرة المركزية 

 مرور الوقت إلى شعور المعلم بأنه مجرد آلة تعمل لتحقيق مصالح المدير فقط. 

 :المعلمين في تكمن معيقات -ثالثا

 بتدريسها المكلفين الدراسية المقررات تعليم مجرد المدرسة في دورهم أن يرون  معلمين نصادف ما كثيًرا

 عبًئا يعتبره فإنه الصالحيات، بعض مع كان ولو حتى دةجدي مسؤوليات إعطائهم مجرد وأن إال، ليس

 مدارسهم. إدارة في الديمقراطي النمط تفعيل أمام عائًقا يقف بالتأكيد األمر وهذا عليهم، يلقى إضافًيا

 واجههوتشير الباحثة إلى أن هذا قد يرتبط بما ورد من المعيقات في المحورين السابقين، حيث إن ما 

إداري دكتاتوري وشعور بالتبعية المطلقة وعدم التقدير وعدم الشعور باإلنجاز كلها المعلم من تعامل 

 تقوده إلى الميل نحو التدريس التقليدي وبأقل مجهود ممكن بما يناسب الحد األدنى من العمل.
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ان المشكلة  في (2012من خالل ما سبق، أنه ال بد لنا من االتفاق مع أبو زيد ) الباحثة ستخلص تو 

 لإلدارةالبيروقراطي  النمطالمفاهيم الديمقراطية في المؤسسة التربوية هي  توطيد تواجهقيقية التي الح

لخبرة انعدام الكفاءة وا إضافة إلى ،بباقي األفراد وانتهاء)المركز( المدير الذي هو من  ابتداءالتعليمية 

فهو  المعلماما ، ي المؤسسة التربويةالديمقراطي فوهذا ما يحول دون التحول ، في قيادة المؤسسة التربوية

مقومات الرؤية واالداء في تنفيذ المنهج وتحقيق االهداف التربوية بسبب غياب  من بحاجة إلى مزيد

 داخلاالبداع والتطور في إضافة إلى عدم سعيه إلى المؤسسة الحقيقية التي تتوفر فيها وسائل اعداده، 

وهذا ما يجعل  العميق ال في الجوهر الخارجي في الشكل المؤسسة التربوية وانحسار حركة التغيير

 .(2012أبو زيد، ) شكلية غير فعالةالممارسة الديمقراطية في المؤسسة التربوية 

 

 :الدراسات السابقة 2.2

 القائمينتضمن هذا الجزء عرضًا للدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة وهو واقع ممارسة 

الديمقراطية في مدارس محافظة بيت لحم من وجهة نظرهم، وقد تم تقسيم  للمبادئمية على العملية التعلي

الدراسات السابقة إلى دراسات عربية ودراسات أجنبية تاليًا عرضها وفق تسلسلها الزمني من األحدث 

 إلى األقدم وذلك على النحو اآلتي:

 

 الدراسات العربية:  1.2.2

 للمبادئرجة ممارسة معلمي االجتماعيات في دولة الكويت بعنوان "د (2018دراسة الظفيري )

الديمقراطية في التدريس " فقد هدفت التعرف الى درجة ممارسة معلمي االجتماعيات في المرحلة 

متغيرات  أثرواظهار  نظرهم،الديمقراطية في التدريس من وجهة  للمبادئالمتوسطة في دولة الكويت 

( معلمًا 320مجتمع الدراسة من )الممارسة. تكون في درجة  العملية(رة والخب العلمي،مؤهل لوا )الجنس،
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معلما ومعلمة لمادة االجتماعيات في مدارس مديرية الجهراء  (149)تكونت عينة الدراسة من  ومعلمة.

طبق  اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي حيث البسيطة،التعليمية تم اختيارهم بالطريقة العشوائية 

فقرة بعد التحقق من صدقه وثباته. اظهرت النتائج  (35)الديمقراطية المكون من  المبادئقياس عليهم م

الديمقراطية في التدريس  للمبادئان ممارسة معلمي االجتماعيات في المرحلة المتوسطة في دولة الكويت 

جموعة من النتائج اوصت الدراسة بم هذهومن وجهة نظرهم جاءت بدرجة ممارسة مرتفعة. وفي ضوء 

ضرورة عقد برامج توعية للمعلمين عامة ولمعلمي مادة االجتماعيات في دولة  اهمها:ومن  التوصيات،

 الكويت خاصة حول ممارسة الديمقراطية في التدريس والتعريف بمبادئها.

 

بعنوان "درجة استجابة المناهج المدرسية الفلسطينية في المرحلة األساسية  (2018دراسة عساف )

ت التعليم الديمقراطي من وجهة نظر المعلمين" حيث هدفت الدراسة التعرف إلى تقديرات عينة من لسما

سطينية لسمات معلمي المرحلة األساسية بمحافظة غزة فلسطين لدرجة استجابة المناهج المدرسية الفل

محافظة غزة التعليم الديمقراطي. تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات المدارس األساسية ب

( فقرة على 36اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي بتطبيق استبانة شملت )(. 2809والبالغ عددهم )

( معلمًا ومعلمة من مرحلة التعليم األساسي بمحافظات غزة، وأظهرت النتائج أن 419عينة مكونة من )

تجابة المناهج المدرسية لسمات لمي المدراس األساسية بمحافظة غزة لمدى اسعدرجة التقدير الكلية لم

التعليم الديمقراطي كانت متوسطة، حيث جاء مجال )ممارسات المعلم الديمقراطي( في المرتبة االولى، 

في المرتبة الثانية، وأخيرًا مجال )تعزيز القيم الديمقراطية( في المرتبة األخيرة.  التدريس(ومجال )طرائق 

ة للمنهاج ذات الصفة التمثيلية، كمجالس سية والصفية المصاحباألنشطة المدر وأوصت الدراسة بتطوير 

 الفصول، واتحادات الطلبة وجماعات المشاركة. 
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بعنوان " دور المدرسة الثانوية في تنمية المشاركة الديمقراطية من وجهة نظر  (2016دراسة الركبان )

ية في تنمية المشاركة الديمقراطية دور المدرسة الثانو  الىالمعلمين بمدينة الرياض" حيث هدفت التعرف 

 ( معلمًا ومعلمة.405. تكون مجتمع الدراسة من )السعودية من وجهة نظر المعلمين بمدينة الرياض

المنهج الوصفي التحليلي، مستخدمة أداة االستبيان لجمع البيانات من أفراد عينة الدراسة،  اتبع الباحث

لة الثانوية بمدينة الرياض. وتوصلت الدراسة إلى أن هناك معلمًا من معلمي المرح 202والبالغ عددها 

 .الرياضموافقة بين أفراد عينة الدراسة على ممارسة الديمقراطية في مدارس المرحلة الثانوية في مدينة 

وكذلك أشارت نتائج الدراسة إلى وجود موافقة بشدة بين أفراد عينة الدراسة على سبل تنمية المشاركة 

ي مدارس المرحلة الثانوية في مدينة الرياض، ومن أهمها استشارة الطالب والمعلمين حول الديمقراطية ف

مواعيد عقد االختبارات الشهرية، وإنشاء صندوق لتلقي االقتراحات سواء من الطالب أو من المعلمين 

درسة لمساعدة اإلدارة المدرسية وحل المشكالت، وعقد زيارات متبادلة بين مجالس الطالب داخل الم

 والمدارس المجاورة.

 

مستوى الممارسات الديمقراطية الصفية لدى معلمي الطلبة الموهوبين  بعنوان "( 2014السليم ) دراسة

مستوى الممارسات  الىوالطلبة العاديين من وجهة نظر الطلبة في االردن: دراسة مقارنة " هدفت التعرف 

ومعلمي الطلبة العاديين في المدارس االردنية والكشف لدى معلمي الطلبة الموهوبين  الديمقراطية الصفية

عن الفروق بين معلمي الطلبة الموهوبين والطلبة العاديين في مستوى الممارسات الديمقراطية الصفية 

الحياة الديمقراطية في مدارس الطلبة الموهوبين  واقعباختالف الجنس والمرحلة الدراسية، والكشف عن 

 التربوي.  باإلصالحالصورة في متناول اصحاب القرار المعنيين  هذهجل ان تكون والطلبة العاديين من ا

الثاني للتميز التابعة لمديرية  عبد هللاتكون مجتمع الدراسة من جميع الطلبة الموهوبين في مدارس الملك 

الطلبة العاديين ( طالباً وطالبة اما مجتمع الدراسة من 547التربية والتعليم لقصبة المفرق والبالغ عددهم )
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مستخدمة االستبيان  التحليلي استخدمت الدراسة المنهج الوصفي وطالبة. طالباً  (29851فتكون من )

اما عينة الدراسة   ( طالبا وطالبة من الطلبة الموهوبين.234تكونت عينة الدراسة من )لجمع البيانات. 

وقد   روا بالطريقة العشوائية البسيطة.( طالبا وطالبة وقد اختي338من الطلبة العاديين فتكونت من )

النتيجة مقبولة نوعا  هذهوتعد   بمستوى متوسط. مستوى الممارسات جاء توصلت الدراسة الى النتائج ان

ما بالنسبة للباحثين، اذ ان الوعي والممارسة للقيم الديمقراطية في المجتمع االردني بشكل عام ما زالت 

الدراسة بالتوصيات بتبني استراتيجيات خاصة لتعميق  وصت هذهأ وقد . في مرحلتها التنموية المستدامة

وتأهيل المعلمين في الكليات لتمكينهم  ارسات الديمقراطية ومجاالتها المختلفة،موترسيخ مفهوم اوسع للم

وتكثيف قيم الديمقراطية واساليب ممارستها في المناهج المدرسية  من ممارسة التعامل الديمقراطي،

اصل وتفعيل الممارسات و ية واقامة العديد من اللقاءات الحوارية بين الطلبة والمعلمين لتعزيز التاالردن

القيام بعدد من الدراسات واالبحاث المتعلقة بدور المدارس االردنية في تعزيز  الديمقراطية بينهم واخيراً 

 الديمقراطية. والمبادئالممارسات 

 

 للمبادئممارسة معلمات المرحلة االساسية الدنيا في لواء القصر  بعنوان "مدى (2014دراسة العجارمة )

األساسي  المرحلة معلمات ممارسة مدى معرفة إلى الحالية الدراسة هدفت الديمقراطية من وجهة نظرهن"

اتبعت الباحثة  الدراسةأهداف  ولتحقيق نظرهن، وجهة من الديمقراطية للمبادئ القصر لواء في لدنيا

 طبقت وقد مجاالت، خمسة على تتوزع فقرة(  38)  من تكونت استبانة، بناء ي وتمالمنهج الوصف

 مجتمع شكلن الالتي القصر، لواء في الدنيا األساسية المرحلة من معلمات معلمة(  122)  على الدراسة

 لواء في الدنيا األساسية المرحلة معلمات ممارسة درجة إن:التالية النتائج إلى الدراسة الدراسة، وتوصلت

وانحراف  ،( 3.80)  حسابي وبمتوسط مرتفعة جاءت قد نظرهن، وجهة من للمبادئ الديمقراطية القصر

 كيفية المعلمات على لتدريب متخصصة تدريبية برامج عقد بضرورة الدراسة (.أوصت0.47) معياري 
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 للدراسات المعلمين هيلتأ في برامج والتوسع سليم، تعليمي مناخ إلى تؤدي التي الديمقراطية مبادئ تطبيق

 .العليا

 

"الممارسات الديمقراطية لمعلمي الدراسات االجتماعية داخل  بعنوان كانتالتي  (2013طه ) دراسة

هذه  هدفتالصف وأثرها على السلوك الديمقراطي لطالب مرحلة التعليم الثانوي في محافظة القاهرة " 

الدراسات االجتماعية داخل الصف وأثرها على  الدراسة الكشف عن الممارسات الديمقراطية لمعلمي

السلوك الديمقراطي لطالب المرحلة الثانوية، محاولة تصميم بعض المواقف التربوية ألبعاد التربية 

مستخدمة تباع المنهج الوصفي التحليلي تّم ا  الديمقراطية ومفاهيمها مع تطبيقها في الحياة المدرسية.

معلما  35اختيار عينة قوامها . وتم لمنهج شبه التجريبي للدراسة الميدانيةوا ،االستبيان لجمع المعلومات

  طالبا من طالب المرحلة الثانوية من مدارس محافظة القاهرة. 850من معلمي الدراسات االجتماعية و

 تّم التوصل من خالل تحليل النتائج إلى بناء برنامج إثرائي في الديمقراطية متضمنا المفاهيم واألبعاد

خلصت الدراسة إلى تقديم التوصيات والمقترحات التي تسهم في  وقياس أثره على المرحلة الثانوية. 

 تحسين أداء وممارسات معلم الدراسات االجتماعية. 

 

" درجة الممارسات الديمقراطية الصفية لدى معلمي الطلبة الموهوبين  بعنوان (2013دراسة الفريحات )

 لدي معلمي الطلبة الموهوبين الديمقراطيةالتعرف إلى درجة الممارسات  سةالدراهدفت هذه  في االردن"

الملك عبدهللا  من جميع معلمي ومعلمات الطلبة الموهوبين في مدارس الدراسةفي األردن، وتكون مجتمع 

( طالباً وطالبة، 1831( معلماً ومعلمة و)320والبالغ عددهم ) 2012/2013الثاني للتميز للعام الدراسي 

العينة  اختيارتم  ( طالبًا وطالبة،234)الطلبة ( معلمًا ومعلمة، وعينة 148أما عينة الدراسة فبلغت )

قامت بتطوير حيث المنهج الوصفي التحليلي  ةالباحث تاتبع اهداف الدراسة ولتحقيقعشوائية.  بطريقة
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هرت النتائج أن درجة اظ .( فقرة55( فقرة واآلخر للطلبة مكون من )59مقياسين للمعلمين مكون من )

 والطلبة. وصتممارسة الديمقراطية لدى الطلبة الموهوبين كانت متوسطة من وجهة نظر المعلمين 

 الدراسة بضرورة تعميم الجوانب االيجابية في الممارسات الديمقراطية الصفية.

 

 يةراطيمقدلا تسارللمما ألساسيةا حلةرلما معلمي إدراك"بعنوان  والتي جاءت ( 2013ة )لو دراسة قال 

هدفت إلى فحص فلسطين، فقد  "رةلبيوا هللاا رام" ةظمحاف في سيدرلتا في مبفاعليته عالقتهو يةوبرلتا

التربوية وفاعليتهم في التدريس في محافظة  درجة ادراك معلمي المرحلة األساسية للممارسات الديمقراطية

تلف باختالف الجنس، والتخصص، والمؤهل تخ " رام هللا والبيرة "، وفيما إذا كانت إدراكاتهم وفاعليته

معلمي المرحلة األساسية للممارسات  إدراكوكذلك فحص العالقة بين  العلمي، وسنوات الخبرة. 

تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي المدارس  .الديمقراطية التربوية ودرجة فاعليتهم في التدريس

وقد اتبعت  ( معلمًا ومعلمة.946بالغ عددهم )( وال2013-2012الحكومية للمرحلة األساسية لعام )

الدراسة من عينة  الدراسة المنهج الوصفي االرتباطي والذي يتالءم مع طبيعة هذه الدراسة، وتكون مجتمع

ولتحقيق أهداف  العنقودية. معلما ومعلمة، وقد اختيرت عينة الدراسة بالطريقة الطبقية (142قوامها )

وأظهرت النتائج أن الدرجة الكلية إلدراكات معلمي المرحلة   .اة االستبانةالدراسة استخدمت الباحثة أد

وبناء على نتائج الدراسة اوصت الباحثة االهتمام  . جاءت بدرجة مرتفعة األساسية للممارسات الديمقراطية

ة بالشروط والمعايير التي تحقق ديمقراطية التعليم من خالل اعادة النظر بالمناهج والكتب المدرسي

 والقيم الديمقراطية. المبادئلتضمينها المزيد من 

 

التربية االسالمية في المرحلة الثانوية  معلمي بعنوان "درجة ممارسة (2010) والعظمات دراسة الزعبي

درجة ممارسة الديمقراطية في التدريس الصفي في قصبة المفرق )االردن(" فقد هدفت الى معرفة  لمبادئ
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 ية في المرحلة الثانوية لمبادئ الديمقراطية في التدريس الصفي في قصبة المفرق. معلمي التربية اإلسالم

وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي التربية اإلسالمية في المدارس الثانوية في قصبة المفرق 

جة الدراسة قياس در  وتضمنت التحليلي،اتبع الباحث المنهج الوصفي  معلمًا ومعلمة. 49والبالغ عددهم 

  .ممارسة معلمي التربية اإلسالمية لمبادئ الديمقراطية في أربعة مجاالت، وذلك من خالل استبانة

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ومن أهمها: أن درجة ممارسة معلمي التربية اإلسالمية لمبادئ 

ئج الدراسة ومناقشة النتائج استنادا الى النتا  .الديمقراطية في التدريس الصفي كانت متوسطة بشكل عام

التركيز على اهمية التعلم الجماعي كفريق واحد، وذلك من خالل استخدام ، خلصت الى التوصيات التالية

أساليب التدريس التي تعتمد على تقسيم الطلبة الى مجموعات، وذلك لزيادة تفاعل الطلبة مع بعضهم 

المختلفة للديمقراطية في التدريس  المبادئلى ارتباط بعضا وتحسين مستوى العملية التعليمية والتأكيد ع

مستمدة من االسالم وليست وليدة الحضارة الغربية،  المبادئ هذهالصفي مع قواعد الدين االسالمي، وأن 

، وعلى االساليب التي تسهم في زيادة تطبيقها وترسيخها المبادئ لهذهوالحاق المعلمين بدورات تدريبية 

 يام بدراسات مماثلة على مراحل دراسية أخرى.الى  الق باإلضافة

 

بعنوان" المعتقدات الديمقراطية لدى معلمي العلوم للمرحلة األساسية في محافظة  (2009دراسة دنديس )

معتقدات الديمقراطية لدى المرحلة األساسية في  الىالدراسة التعرف  هذهفلسطين حيث هدفت  الخليل"

المعتقدات تختلف باختالف الجنس، والتخصص، والمؤهل العلمي،  هذه محافظة الخليل، وفيما إذا كانت

مجتمع الدراسة من معلمي ومعلمات العلوم العاملين في  ن الخبرة. تكو والمديرية التعليمي، وسنوات 

المنهج الوصفي  ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة(. 1303المرحلة األساسية والبالغ عددهم )

)الحرية،  نة لقياس المعتقدات الديمقراطية لدى معلمي العلوم مكونة من ثالثة أبعاداستبا حيث اعدت

( معلمًا 389ت على عينة طبقية مكونة من )ق، وطباهتوالمساواة، والعدل( وتم التحقق من صدفها وثبا
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ي وأظهرت النتائج أن الدرجة الكلية للمعتقدات لدى معلم . 2009-2008ومعلمة، في العام الدراسي 

روق ففي المعتقدات الديمقراطية تعزى للجنس ولصالح اإلناث، ووجود  ق العلوم متوسطة، وأن هناك فرو 

 تعزى للتخصص لصالح التربية، وعدم وجود فروق تعزى لسنوات الخبرة أو المديرية أو المؤهل العلمي. 

ات إعداد المعلمين وبناء على النتائج أوصت الباحثة ضرورة تضمين برامج الجامعات وبخاصة في كلي

مساقات تعمل على رفع مستوى المعتقدات الديمقراطية لدى المعلمين، وضرورة التأكيد على دور 

 الديمقراطية في بناء الفرد والمجتمع والحضارة اإلنسانية.

 

كانت بعنوان "الممارسات الديمقراطية لدى أعضاء الهيئة التدريسية في  التي (2008) الزبون  دراسة

الممارسات الديمقراطية لدى  الىرش األهلية من وجهة نظر طلبتهم" حيث هدفت التعرف جامعة ج

. تكون مجتمع الدراسة وجهة نظر طلبتهم االردن مناعضاء الهيئة التدريسية في جامعة جرش االهلية 

 (450وقد تكونت عينة الدراسة من )  وطالبة،( طالباً 4969لوريوس والبالغ عددهم )من جميع طلبة البكا

واستخدمت استبانة . اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي 2007/2008وطالبة في العام الدراسي  طالباً 

فقرة موزعة على اربعة مجاالت، واظهرت نتائج الدراسة  (35) لقياس درجة التطبيق حيث تكونت من

واظهرت   نت متوسطة.الهيئة التدريسية في جامعة جرش كا ألعضاءالديمقراطية  الممارساتان غالبية 

النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى لمتغير الجنس والتخصص، في حين اظهرت وجود 

وقد اوصت الدراسة تعزيز اعضاء الهيئة   زى لمتغير السنة الدراسية.عفروق ذات داللة احصائية ت

في  سالتدريهيئة  ألعضاءتدريبية التدريسية بدورات خاصة بالتربية والممارسة الديمقراطية وعقد دورات 

كيفية التعامل مع طرق التدريس الحديثة واتباعها في تدريسهم وتضمين بعض المناهج الدراسية للمفاهيم 

العديد من اللقاءات الحوارية بين الطلبة واعضاء الهيئة  ومبادئها واقامةالديمقراطية واساليب ممارستها 

 لممارسات الديمقراطية بينهم.التدريسية لتعزيز التواصل وتفعيل ا
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الديمقراطية في المدرسة االبتدائية من وجهة نظر  المبادئدرجة ممارسة  بعنوان " (2008)دراسة العنزي 

 المبادئدرجة ممارسة  الىالتعرف  هدفت" المعلمين بمنطقة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية

ن وجهة نظر المعلمين بمنطقة الحدود الشمالية في المملكة العربية م ةاالبتدائيالديمقراطية في المدرسة 

اتبعت الدراسة المنهج الوصفي   السعودية، والعالقة مع المؤهل العلمي وسنوات الخبرة والتخصص.

التحليلي وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع المعلمين التابعين إلدارة تعليم منطقة الحدود الشمالية في 

عشوائيًا من مجتمع  اختيرتأما عينة الدراسة فقد . ( معلماً 1665) دية والبالغ عددهمو عربية السعالمملكة ال

وتوصلت   ( فقرة.67وتكونت استبانة الدراسة من )  ( معلمًا.421%( أي )25) الدراسة ومثلت ما نسبته

ئية من وجهة نظر المعلمين الديمقراطية في المدرسة االبتدا المبادئالدراسة إلى النتائج: أن درجة ممارسة 

 للمبادئ( أي أن درجة الممارسة عالية 3,74بمنطقة الحدود الشمالية في المملكة بلغ المتوسط العام )

أما فيما يتعلق بالنتائج المتعلقة باإلدارة المدرسية، فقد بلغ المتوسط العام  الديمقراطية في سلوك المعلمين. 

أما فيما يتعلق بالمجال المتعلق بالمعلم، فقد بلغ المتوسط   الية.( ويدل على درجة ع3,67لهذ المجال )

فيما يتعلق بمجال  ( وهذا أيضًا يدل على درجة عالية الستجابات عينة الدراسة. 3,80العام للمجال )

عينة الدراسة  ( وهذا يدل على درجة عالية الستجابات أفراد3,84الطالب، فقد بلغ المتوسط العام للمجال )

بالنسبة للمؤهل تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية في المتوسطات   المجال المتعلق بالطالب.على 

للتغير في متغير المؤهل العلمي على األداء ككل وعلى مجالي اإلدارة المدرسية والمجال  الحسابية تعزى 

ت داللة إحصائية وقاً ذاسنوات الخبرة: تبين أن هناك فر   المتعلق بالمعلم لصالح حملة درجة البكالوريوس.

 ( سنوات. 10-6سابية تعزى للتغير في متغير سنوات الخبرة لصالح ذوي الخبرة من )في المتوسطات الح

بالنسبة للتخصص تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية على المجاالت المتعلقة بالمعلم والطالب، وقد 

لنتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة في حين أشارت ا كانت الفروق لصالح التخصصات العلمية. 

الديمقراطية  المبادئية في المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة في درجة ممارسة ئإحصا
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متغير التخصص، لفي المدرسة االبتدائية، بمنطقة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية تعزى 

 أوصت الدراسة بعمل دراسات اخرى في هذا المجال. إلدارة المدرسية. على األداة ككل والمجال المتعلق با

 

بعنوان "الممارسات التعليمية الديمقراطية الصفية لدى مدرسي المواد الثانوية  (2005دراسة سلمان )

التعليمية الديمقراطية الصفية لدى الى الممارسات  هدفت التعرفنحوها في العراق" والتي  تهمهاواتجا

لمواد االجتماعية في المرحلة الثانوية واتجاهاتهم نحوها والكشف عن وجود اختالفات تعزى مدرسي ا

لمتغيري الجنس والتخصص، كما عن وجود عالقة ارتباطية بين مستوى استخدام المدرسين لهذه المواد 

 (54)فيا، وومدرسة للجغرا مدرساً  (28)ومدرسة، منهم  مدرساً  (82)واتجاهاتهم نحوها. تكونت العينة من 

. 2005/2006ومدرسة للتاريخ من مديريات التربية والتعليم في مركز مدينة بغداد للعام الدراسي  مدرساً 

تم استخدام أداتين، األولى استمارة مالحظة والثانية مقياس حيث  اتبع الباحث المنهج الوصفي االرتباطي

ام الستخدام مدرسي المواد االجتماعية أظهرت النتائج أن المستوى الع  االتجاهات لجمع البيانات.

اوصت الدراسة بتأهيل  .للممارسات التعليمية الديمقراطية الصفية في المرحلة الثانوية كان ضعيفاً 

 المعلمين بدورات لتدريبهم على كيفية استخدام طرق تدريس تساعدهم في ممارسة قيم الديمقراطية.

 

 عينة)آراء  الكويتية المدرسة في الديمقراطية بويةالتر  الممارساتحول  (2005الرميضي )دراسة 

 ةالتعرف على واقع الحيا الدراسةهدفت هذه والتي  (الكويت دولة في الثانوي الرابع الصف طلبة من

واتجاهاتهم نحو  الطلبةتحليل مواقف  في الوصفيمعتمده على المنهج  الكويتية المدرسةفي  الديمقراطية

من  المختلفة ههذا الواقع والكشف عن جوانب لدراسةمحكمه  استبانةصممت  وقد الديمقراطية الممارسة

 مجالو  الديمقراطيةالقيم  مجالوالمدرسين و  الطلبةالتفاعل الديمقراطي بين  مجاالت وهي ثالثةخالل 

وقد بلغت عينه  ( طالبًا وطالبة،14617. تكون مجتمع الدراسة من )حقوق االنسان و الدستور الكويتي
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وقد ،  2005 /2004صف الرابع الثانوي في محافظات دوله الكويت لعام ال ةمن طلب (183) ةالدراس

على النتائج التي  وبناء ،الديمقراطية مستوى الممارسات في  كبيراً  انخفاضاً  الى وجودنتائج ال توصلت

بعين  خذتأ تربويةمهم من التوصيات وهي العمل على تبني سياسه د خرجت بعد الدراسةتوصلت اليها 

ادخال مقرر حقوق االنسان في  ،المدرسةفي  ونظرياً  عملياً  الديمقراطيةاالعتبار اهميه تطوير الفعاليات 

 تأهيل، االجتماعيةاو ادماج مضامين حقوق االنسان في المقررات  الكويتيةبالمدارس  التربويةالمناهج 

من تجارب  االستفادةامل الديمقراطي لتمكينهم من ممارسات التع التربيةالمعلمين في معاهد وكليات 

في  الديمقراطيةتكثيف قيم  المدرسةفي  الديمقراطيةفي تطوير الحياه  والعربية األجنبية الخاصةالمدارس 

 .ودستوريه ديمقراطيةلما ينطوي عليه من قيم  المدرسةتدريس الدستور الكويتي في  المدرسيةالمناهج 

 

 لمبادئدارس الحكومية من " درجة تطبيق مديري ومديرات البعنوا (2005دراسة محافظة وعليان )

االدارة الديمقراطية من وجهة نظر المشرفين والمعلمين في مديرية تربية عمان الرابعة" حيث سعت الدراسة 

اإلدارة الديمقراطية من وجهة نظر  لمبادئإلى معرفة درجة تطبيق مديري ومديرات المدارس الحكومية 

مين في مديرية تربية عمان الرابعة، وتكون مجتمع الدراسة من جميع المشرفين والمشرفات المشرفين والمعل

والمعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية األساسية والثانوية في مديرية تربية عمان الرابعة، للعام 

عينة أما  ( معلمًا ومعلمة. 3400( مشرفًا ومشرفة، و)50غ عددهم )لوالبا 2005/2004الدراسي 

اتبع الباحثان  .ةومعلمة تم اختيارهم بطريقة عشوائي اً ( معلم500( مشرفًا ومشرفة و)50الدراسة فبلغت )

أظهرت  ( فقرة. 59بتطوير استبانة، تكونت من ) نأهداف الدراسة قام الباحثا الوصفي ولتحقيقالمنهج 

اإلدارة الديمقراطية كانت  دئلمبانتائج الدراسة أن درجة تطبيق مديري ومديرات المدارس الحكومية 

في ضوء النتائج اوصت  مرتفعة من وجهة نظر المشرفين بينما كانت متوسطة من وجهة نظر المعلمين. 

الديمقراطية التي تؤدي إلى مناخ تعليمي  مبادئالدراسة بتدريب المعلمين والمعلمات على كيفية تطبيق 
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الدراسة لتكون أسلوب تطبيق  هذهسة واالستفادة من سليم، يؤدي إلى روح التعاون لتحقيق أهداف المدر 

إلى األساليب الديمقراطية  التقليديةيومي، مبنية على العلم والخبرة لتنقل المعلم من استخدام األساليب 

 الحديثة التي تراعي مستجدات العصر 

 

ة الثانوية درجة ممارسة معلمي الدراسات االجتماعية في المرحل بعنوان " (2004)دراسة الحوري 

الدراسة  ههدفت هذاالردن فقد  الديمقراطية داخل الغرفة الصفية في مديرية تربية لواء الكورة للمبادئ

الديمقراطية داخل  للمبادئالتعرف الى درجة ممارسة معلمي الدراسات االجتماعية في المرحلة الثانوية 

اتين هما بطاقة المالحظة ومقياس اد بأعدادولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث   الغرفة الصفية.

الديمقراطية  المبادئمجال  :اربعة مجاالت هي موزعة في( فقرة 33لالتجاهات تضمن كل منهما على )

مجال العدل، والمشاركة والعمل بروح الفريق الواحد. تكون  العامة، ومجال حرية التعبير عن الرأي،

للمرحلة الثانوية في مديرية  االجتماعيةالدراسات مجتمع الدراسة وهو العينة نفسها من جميع معلمي 

( معلمة حيث تم تطبيق أداة 33( معلما و)26)( معلم ومعلمة منهم 59تربية لواء الكورة والبالغ عددهم )

 للمبادئوقد اشارت النتائج ان ممارسة معلمي الدراسات االجتماعية في المرحلة الثانوية   الدراسة عليهم.

اتجاهات معلمي الدراسات االجتماعية في المرحلة الثانوية نحو  متوسطة وانبدرجة  الديمقراطية كانت

الديمقراطية كانت ايجابية وبدرجة مرتفعة. وفي ضوء النتائج قدم الباحث مجموعة من التوصيات  المبادئ

راطية الديمق مراعاتهم للمبادئوهي كما يلي: التركيز في تقييم معلمي الدراسات االجتماعية بضرورة 

داخل المدرسة والغرفة الصفية واالستمرار أثناء اعداد وتأهيل معلمي الدراسات االجتماعية في أثناء 

النشاطات  أفضلالديمقراطية وذلك ألهميتها في الوصول الى تحقيق  المبادئالخدمة على ممارسة 

 التعليمية.
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 الدراسات األجنبية: 2.2.2

 

بالتعليم  وآراء المعلمينليم الديمقراطي في التعليم العالي المصري التع" بعنوان (Ismail, 2017دراسة )

هذه الدراسة إلى استكشاف كيف يرى المعلمون تطبيق  سعت  ."الديمقراطي في التعليم العالي المصري 

التعليم الديمقراطي في الجامعات المصرية. وقد اعتمدت الدراسة على االستبيان كأداة لجمع البيانات 

زيعها على مجموعتين من المعلمين الجامعيين في جامعتين مصريتين، كل مجموعة تتكون حيث تم تو 

محاضرًا. ومن أهم نتائج الدراسة أنه قد أبرز المعلمون قضيتين رئيسيتين األولى هي إيمانهم  20من 

ض بأهمية تنفيذ التعليم الديموقراطي لتشجيع تبادل اآلراء بين الطالب ومشاركتهم مع بعضهم البع

 .والطالب. والثانية هي التأكيد على اهمية الخطاب بين المعلم وحل المشاكلبالتفكير النقدي 

 

هذه الدراسة  سعت" فهم الطالب لمفهوم الديموقراطية " بعنوان (Elise & Mathe, 2016دراسة )

الكمية  إلى تحديد طبيعة فهم الطلبة لمصطلح الديمقراطية وتطبيقه على أرض الواقع، وهذه الدراسة

 (23)وتضمنت  2015-2014تتكون من بيانات تم جمعها عن طريق االستبيان في العام الدراسي 

طالبا في عامهم األول من التعليم الثانوي في ثالث مدارس مختلفة في النرويج وتم اختيار الطالب 

م متوسط القدرات أنثى وكانوا ذوي قدرات مختلفة فكان منه 11ذكرا و 12بمساعدة المعلمين حيث كانوا 

وتوصلت الدراسة الى ان مفهوم الطالب للديموقراطية هو االنتخابات او التصويت  والمتفوق والضعيف.

وأوصت بضرورة توسيع المفهوم وتعميقه لدى الطلبة لتحسين  .وأيضا الحقوق والواجبات بدرجة أقل

 ممارستهم له.
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" في الشمال الشرقي راطية في الغرف الصفيةمقيتوسيع ممارسة الد "عنوانب( laroche, 2015دراسة )

الطالب في ممارسة  آلراءهذه الدراسة استكشاف كيفية استخدام معلمي التاريخ  حاولت للواليات المتحدة

التدريس الديمقراطي خالل فترة ما قبل التدريب ومراحل تعليم الطالب في برنامج ترخيص المعلم 

 والمتمحورةعند سؤالهم للطالب عن الفائدة األسلوب التفاعلي  الجامعي. واستكشاف كيفية رد المعلمين

حول الطالب وتحديد إذا ما كان المدرسون المرشحون سيدمجون مالحظات الطالب في ممارسة التدريس 

 المستقبل.ي ف

 .منهجيات البحث النوعي لتوثيق التجارب ومزيج مناستخدمت هذه الدراسة نهج بحث العمل التعاوني 

لدراسة إلى أنه يعتبر مدرسو التاريخ ردود فعل الطالب حول اساليب التعليم ممارسة تعليمية وتوصلت ا

مفيدة لهم كمعلمين بنسبة متوسطة، كما يغير معلمو التاريخ في ممارستهم التعليمية على أساس ردود 

ر في فعل الطالب، لكن ليس باستمرار وذلك وفق طبيعة الدرس، وأوصت الدراسة بضرورة االستمرا

تطبيق الديمقراطية في الدروس المتعلقة بمادة التاريخ كونها تتعامل مع الجوانب السياسية والتطورية 

 للحياة البشرية. 

 

-" تمت في انطالياالمدرسةي أهمية تحقيق بيئة وتعليم ديموقراطي ف "بعنوان (Sanli, 2015دراسة )

 وأيضا هدفمقراطي على الطالب والمجتمع. يعليم الدالدراسة إلى معرفة التأثير واألهمية للت وهدفتتركيا 

عليم تإلى استخدام التحليل العلمي للجهود البحثية في سبيل إعطاء المعلومات عن عملية تطور ال

مقراطي بالتوافق مع نتائج األبحاث التي تم عملها مسبقا بهدف تحديد تعريف واضح لمفهوم التعليم يالد

 راسة من خالل قائمة المفاهيم العلمية ومواءمتها بين الدراسات السابقة. عمل هذه الد وتم ،مقراطييالد

الى ان فهم الطالب للتعليم الدمقراطي ال يمكن ان يتم بطريقة استبدادية بل يجب  وتوصلت الدراسة

اتجاه  ويكون حساساوضع الطالب في المحور مع جميع العوامل من حوله لجعله نشط فيشعر نفسه قيما 
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الطرق  أفضل أحدوأكدت الدراسة ضرورة ان يكون لألفراد أسلوب دمقراطي هو  .خصيتهوشحقوقه 

 والسيطرة فيمجتمع حديث. فالدمقراطية هي أكثر األنظمة المقبولة للحكم  وسالم فيللعيش بسعادة 

علمين مقراطية فالمدارس هو امر مهم للطالب، الميد وتحقيق بيئةالدمقراطي  ولهذا فالتعليمعالمنا الحديث 

 .والمدراء

هدف هذه عمان -" تمت في اربدالتعليم واإلدارة الديموقراطية" بعنوان (Alshurman, 2015دراسة ) 

يومنا هذا وأيضا لتحديد  وأهميته فيالدراسة إلى تطوير فهم مصطلح التعليم اإلداري الديموقراطي 

مواد األولية والمواد الثانوية المتمثلة اء مجتمع دمقراطي. وكانت منهجية البحث معتمدة على البناساسيات 

مدارس تم اختيارهم  مديري  10في المقابالت والدراسات المتوفرة، حيث تم تطبيق أسلوب المقابلة مع 

بينت الدراسة أن هنالك افتقادا كبيرا للمدارس  بطريقة عشوائية وطرحت عليهم ثالثة مجموعة من األسئلة.

اطية ودمجها مع التعليم، كما أظهرت أن المدراء يتعاملون مع العملية للمناخ المالئم للعملية الديمقر 

الديمقراطية والقيم الديمقراطية على أنها قيم ال يمكن تطبيقها على أرض الواقع وهي مختلفة تمامًا عما 

هو متوفر في الواقع المجتمعي. أوصت الدراسة بضرورة توفير المناخ المناسب للممارسات الديمقراطية 

قبل اآلخرين وحرية التعبير عن الرأي وفتح قنوات التواصل المناسبة.كت

إلى تحديد  هذه الدراسةسعى ت" القيم الدمقراطية و النهج الدمقراطي" :بعنوان (subba, 2014دراسة ) 

مقراطي في دولة الهند، حيث اعتمدت الدراسة على يالد العالمأهمية القيم الدمقراطية و دور المعلمين في 

لتحليل االستقرائي لما ورد في األدبيات التربوية حول هذا الموضوع في الهند، من أجل الخروج بنتائج ا

موحدة بين هذه الدراسة والجهود العلمية، وتوصلت الدراسة إلى أن المدرسة في الهند بالنسبة إلى المعلمين 

عدل بشكل منفرد للطالب و بالتالي هي المكان الذي يغرس األفكار الديمقراطية كالمساواة و الحرية و ال
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المعلمون هم األدوات الالمحدودة للتغير. كما توصلت الدراسة إلى تحسن طفيف في المستوى الديمقراطي 

وهو بحاجة إلى االستمرار في العمل، ولتكمل الدمقراطية في نموها يجب على األطفال تعلم تقديرها 

للدمقراطية من خالل تعليم الدمقراطية وتحضير األطفال كطريقة للحياة، واكتساب المهارات األساسية 

ليصبحوا مواطنين يشكلون ويحافظون على الدمقراطية في المستقبل. كما كشفت الدراسة أن معتقدات 

المعلمين وافكارهم وقراراتهم المتعلقة بالتعليم تحتل القسم األكبر من المحتوى النفسي في التعليم. وأوصت 

لى األطفال ان يتعلموا تحمل مسؤولية افعالهم، كما على المعلمين تدريب الطلبة على الدراسة أنه يجب ع

مهارات ومواصفات مهمة مثل التحمل والتقبل وبعد النظر والتوعية العالمية والعدالة المتساوية التي تقع 

اضر. كما على عاتق المعلمين مهمة تشكيل الطالب بكل الطرق الممكنة لمواجهة العالم المتنافس الح

أوصت الدراسة أنه على المعلمين المدربين ان يكونوا دمقراطيين في أسلوب التربية حتى يتعلم متدربيهم 

 من خالل تجربتهم التدريبية. ومهارات الدمقراطيةفهم أساليب 

كانت اهداف  "،التعليم الديموقراطي لتحسين المدارس في غانا"بعنوان  (Agymang, 2012دراسة ) 

راسة معرفة كيف يمكن استخدام اراء الطالب والمعلمين المتدربين لتحسين وتطوير المدارس في هذه الد

وكانت هذه  الديموقراطي. والطالب بالتعليمغانا باتجاه ديموقراطي أكثر، وتحديد اراء المعلمين المتدربين 

راسة بطريقة المالحظة الدراسة نوعية بحيث اعتمدت على المقابلة في جمع البيانات، حيث تم تطبيق الد

والتسجيل، في كليتين وست مدارس أساسية، وقد توصلت الدراسة إلى أن هنالك مستويات عليا من 

الممارسات الديمقراطية مع الصغار لكنها أقل بدرجات في التعامل مع المراحل الثانوية في الكلية، وقد 

التعليم إلى التالميذ والتواصل معهم.أوصت الدراسة بضرورة سماع المعلمين في المراحل العليا من 
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هذه  " هدفتمقراطية في الصفوف االبتدائية في المدارسيالد ممارسة“ بعنوان (Davis, 2010دراسة ) 

الدراسة إلى تحديد أهمية ممارسة الدمقراطية وإعطاء طرق ممكنة للمعلمين الستخدامها في إقامة صفوف 

خدم الباحث األسلوب التجريبي من خالل استخدام أسلوب ديمقراطية من حيث النمط والشخصية. است

تصميم النموذج من أجل توظيفه وقياس إمكانية نجاحه وفاعليته في غرفة الصف، وتكون النموذج من 

التساؤالت اآلتية: كيف يمكن للمعلمين عمل صفوف دمقراطية من خالل التدريب الديمقراطي وما أهمية 

ة تعليم الدمقراطية؟ وان كان ذلك فكيف يمكنهم توفير الفرص للطالب ذلك؟ هل يؤمن المعلمون بأهمي

كما استخدم الباحث االسلوب الكمي المتمثل في المقابلة  لتعلم مبادئ الدمقراطية من خالل الممارسة؟

الدراسة  وشملت عينةواالستبيان حيث تم توزيعهما على معلمي الصفوف االبتدائية في مدرسة كاليفورنيا 

استخدام أسلوب  وقد تمللصفوف المتوسطة  اً معلم (40)للصفوف االبتدائية و  اً معلم (133)رب ما يقا

% من المعلمين اتفقوا على أهمية التعليم الدمقراطي 90وقد وجد من االستبيان ان  .واالستبيانالمقابلة 

رسة الحرية % يشددون على الحرية وهذا مقلق وبناء عليه أوصت الدراسة بضرورة مما86ولكن فقط 

ألن ممارسة الحرية قريبة جدا للدمقراطية.

المدرسة: مجتمع تعليمي ديمقراطي دراسة اوروبية لدور ومشاركة " بعنوان (Durr,2005دراسة )

الدراسة لإلجابة عن االسئلة التالية:" حيث هدفت  الطالب في المدرسة

  المدارس؟ما هي الطبيعة والخلفية العامة للتعلم عن الديمقراطية في 

 ما هو األساس القانوني لمشاركة الطالب في الدول االوروبية؟ 

 ما هي حقوق المشاركة والديمقراطية للتالميذ وأولياء أمورهم في المدارس؟

استخدمت هذه الدراسة نهج بحث العمل التعاوني تكون مجتمع الدراسة من جميع الطالب في أوروبا. 

وصلت الدراسة إلى أن تنفيذ التعليم الديمقراطي يتعرض لعوائق وت. منهجيات البحث النوعي ومزيج من
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وبناء عليه أوصت الدراسة بضرورة  منها: الطرق التقليدية للتعليم والتدريس، وعدم توافر البيئة المناسبة.

سية تطوير أساليب التدريس، وتوفير البيئة النفسية والعلمية والبنية التحتية المالئمة لتنفيذ العملية التدري

 وفق المبادئ الديمقراطية المهمة. 

 الديمقراطية للتربية دراسة: متغير مجتمع نحو معنى ذو تقدم"بعنوان  دراسة (Gal, 2001)دراسة 

تكون مجتمع الدراسة من جميع المعلمين في كرواتيا. استخدم الباحث المنهج "  واتياكر في والمعلمين

 ومن.  واتياكر في الديمقراطية للتربية المعلمين اتتصور المعلوماتعن لجمع االستبانةالوصفي و

 التربية نحو إيجابية تصورات لديهم كرواتيا في المعلمين أن ،الدراسة إليها توصلت التي النتائج أهم

 ولكنهم ،االجتماعي والسياق ،الديمقراطية المبادئ فهم درجة بين عالقة وجود وعدم ،الديمقراطية

 مبادئ على تقم لم التدريسية المناهج ألن ،للتغير مكانا المدرسية البيئة لجع على قادرين غير

 التعليم. في الديمقراطية

 التعقيب على الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها: 3.2

قامت الباحثة بالحصول على أكبر عدد من الدراسات المرتبطة بهذه الدراسة ومتغيراتها، والتي أجريت 

مناحي مختلفة، حتى تتمكن الباحثة من توظيف هذه الدراسات في مجاالت مختلفة  في بيئات مختلفة من

لدراسة الحالية وتفسيرها في من دراستها، كإثراء اإلطار النظري، أو بناء أداة الدراسة، أو مناقشة نتائج ا

 .منهاجنبية األ العربية أواستعراض الدراسات السابقة سواء ضوء 

دراسة أجنبية  (10الديمقراطية ) دراسة مختلفة تتحدث عن )26)وع إلى فقد استطاعت الباحثة الرج

دراسة عربية، خالل فترات زمنية مختلفة، وقد حرصت الباحثة على تنوع هذه الدراسات في  (16)و

و   (Ismail , 2012)مفهوم الديمقراطية مثل دراسة الزمان والمكان، وقد تحدثت هذه الدراسات عن 
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(Elise&Mathe , 2015)   و(Agyman , 2012)  ، (2014السليم )  وقاللوة (  2013)وطه

  Davis ,2010)( ودراسة )  2007مثل دراسة  سلمان )  ممارسة الديمقراطية كسلوك، وعن ( 2013)

وجاءت دراسات تتناول الديمقراطية في التعليم مع ربطها بمتغيرات   (Laroche , 2015)ودراسة 

(  Durr, 2005( وحول القيم الديمقراطية في المجتمع ومثلها )  Subba,2014مختلفة مثل دراسة )

( 2008ون ، ( و )الزب2008مثل دراسة )العنزي، الديمقراطية   المبادئواخيرا دراسات تناولت ممارسة 

والتي ركزت على التعليم كعملية داخل الغرفة الصفية اما الدراسات االجنبية فقد ابتعدت عن هذا المحور 

مما جعل لهذه الدراسات األثر دراسة بيئة التعلم كبيئة ديمقراطية ، او كنمط ديمقراطي متكامل نحو 

 .األكبر في اثراء هذه الدراسة

استخدمت معظم الدراسات السابقة المنهج الوصفي وهذا يتفق مع الدراسة الحالية، كما أن أغلب الدراسات 

مما اتفقت مع هذه الدراسة، وتم  (االستبانة)أداة الدراسة  قامت باستخدامبممارسة الديمقراطية التي تتعلق 

هذه  ومن( الدراسةاالستبانة الخاصة بهذه اداة الدراسة )في تطوير الدراسات السابقة االستفادة من هذه 

 ،ودراسة( دنديس( 2013)قاللوة، ودراسة ( 2008 الزبون،) الدراسات التي تم االستفادة من أداتها دراسة

تم االستفادة من الدراسات السابقة في مناقشة نتائج هذه الدراسة من حيث االتفاق ث حي، (2009

 واالختالف.

كونها االولى على المستوى المحلي التي تتناول واقع وتتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في 

تحدد واقع الممارسة  أيضا بكونهاوتتميز  الباحثة،ممارسة الديمقراطية في العملية التعليمية بحسب علم 

الديمقراطية من ناحية التطبيق الواقعي لها دون االعتماد على النظريات وحدها وتتوسع الى بيئة المدرسة 

لذي تميز بدرجة جيدة من الصدق والثبات بحيث يمكن وا كاملة ومستويات العمل التعليمي كاملة

 للمبادئعلى العملية التعليمية  قائمينالالكشف عن واقع ممارسة استخدامه في دراسات مستقبلية عن 

.الميدان التربوي  الديمقراطية في
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 الفصل الثالث

الطريقة واإلجراءات
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الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

حيث تعريف  في تنفيذ الدراسة، من ةالباحثها تالتي اتبع لإلجراءات ليافصيتتناول هذا الفصل وصفًا 

(، والتأكد ةانستباال) دراسة، ووصف مجتمع الدراسة، وتحديد عينة الدراسة، وإعداد أداة الدراسةمنهج ال

 والوصول البياناتالمستخدمة لتحليل  اإلحصائية معالجةإجراءات الدراسة، وال نامن صدقها وثباتها، وبي

 .النتائجالى 

 منهج الدراسة 1 .3

ه المنهج أنويعرف ب  .التحليلي الوصفي باستخدام المنهجقامت الباحثة من أجل تحقيق أهداف الدراسة 

الذي يدرس ظاهرة أو حدثًا أو قضية موجودة حاليًا يمكن الحصول منها على معلومات تجيب عن أسئلة 

من خالله وصف الظاهرة موضوع الدراسة،  ةالباحثحاول توالتي  .فيها الباحثالبحث دون تدخل من 

قة بين مكونات واآلراء التي تطرح حولها، والعمليات التي تتضمنها واآلثار العال نااتها، وبيناوتحليل بي

التي تحدثها، وهو أحد أشكال التحليل والتفسير العلمي المنظم لوصف ظاهرة أو المشكلة، وتصنيفها 

 وتحليلها وإخضاعها للدراسات الدقيقة بالفحص والتحليل.

 مجتمع الدراسة  2.  3

، معلمي ومعلمات ومديري ومديرات المدارس في محافظة بيت لحمجميع  مجتمع الدراسة من تكون 

، (ة للمدارس الخاصة/اً مدير  37ة للمدارس الحكومية و/اً مدير  133) ة،/اً ( مدير 170)والبالغ عددهم 

حسب معلمًا/ة للمدارس الخاصة(  790معلمًا/ة للمدارس الحكومية و 2052)ة، /اً ( معلم2842)و
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لمديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم، وذلك في الفصل األول من العام اإلحصائيات الرسمية 

 .2019/2020الدراسي 

 عينة الدراسة  3.  3

العشوائية، حيث اشتملت عينة الدراسة الطبقية من أفراد مجتمع الدراسة بالطريقة  عينة الدراسةار تم اختي

 ةبالمدراء وبنسبقريبًا من مجتمع الدراسة الخاص % ت 35ة، أي بنسبة /اً ة ومعلم/اً مدير  (345على )

 .يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة (1.3)والجدول  ،المعلمينب الدراسة الخاص % من مجتمع10

 : الدراسة وصف متغيرات أفراد عينة  4.  3

، % للذكور41.4نسبة  ويظهر أن ،متغير الجنس( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب 1.3يبين الجدول )

% 79.1، ونسبة للدبلوم% 4.9نسبة  أن المؤهل العلميويبين متغير .  اث% لإلن58.6ونسبة 

% 72.2نسبة  أن جهة اإلشرافويبين متغير  . لماجستير فأعلى% 15.9، ونسبة للبكالوريوس

، سنوات 5ألقل من % 15.9نسبة  سنوات الخبرة أنويبين متغير   .% للخاصة27.8للحكومية، ونسبة 

ويبين متغير المسمى   .سنوات 10% ألكثر من 65.5سنوات، ونسبة  10-5% من 18.6ونسبة 

نسبة  أن التخصصويبين متغير   .% للمديرين17.4% للمعلمين، ونسبة 82.6الوظيفي أن نسبة 

  .للعلوم اإلنسانية% 60.9، ونسبة للعلوم الطبيعية% 39.1
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 .الدراسةغيرات (: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب مت1.3جدول )

النسبة المئوية العدد المستوى  المتغير

41.4 143 ذكر الجنس

20258.6أنثى

4.9 17 دبلوم المؤهل العلمي

27379.1بكالوريوس

15.9 55 ماجستير فأعلى

72.2 249 حكومية جهة اإلشراف

9627.8خاصة

15.9 55 سنوات 5أقل من  سنوات الخبرة

6418.6تسنوا 10-5من 

22665.5سنوات 10أكثر من 

82.6 285 معلم/ة المسمى الوظيفي

17.4 60 مدير/ة

39.1 135 علوم طبيعية التخصص

60.9 210 علوم إنسانية

 :داة الدراسةأ  5 .3

 الديمقراطية في مدارس محافظة للمبادئن على العملية التعليمية يممارسة القائم درجةلغرض التعرف الى 

باألدب النظري  باالستعانةقامت الباحثة بتطوير أداة الدراسة وهي االستبانة ، بيت لحم من وجهة نظرهم

(، 2009(، ودراسة دنديس )2013(، ودراسة قاللوة )2008الزبون ) اسات السابقة، مثل دراسةدر وال

لومات العامة للمبحوثين، وتكونت االستبانة التي أعدتها الباحثة من جزأين: يحتوي الجزء األول على المع
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موزعة على أربعة مجاالت: العدل والمساواة، حرية التعبير  ( فقرة40في حين اشتمل الجزء الثاني على ) 

لإلجابة عليها  ستبانةاالد أعدت فقرات قو  (3)رقم ملحق  ،عن الرأي، المادة الدراسية، أساليب التدريس

جة كبيرة، درجة متوسطة، درجة قليلة، درجة قليلة جدًا، الخماسي درجة كبيرة جدًا، در  ليكرثوفق تدرج 

 (.3ملحق رقم ) ( على الترتيب والتوالي.1، 2، 3، 4، 5وأعطيت الترتيبات اللفظية قيمًا رقمية )

 

 الدراسة: صدق أداة 6.3

بصورتها األولية، ومن ثم تم التحقق من صدق أداة الدراسة بعرضها  ةانستباالبتصميم  قامت الباحثة

ملحق  ًا،( محكم20والبالغ عددهم ) لى المشرف ومجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص والخبرةع

من حيث: مدى وضوح لغة الفقرات وسالمتها  ةانستباال. حيث طلب منهم إبداء الرأي في فقرات (2)رقم 

يرونها  لغويًا، ومدى شمول الفقرات للجانب المدروس، وإضافة أي معلومات أو تعديالت أو فقرات

تم التعديل الالزم وحذف فقرة حيث  بصورتها النهائية. ةانستباال، ووفق هذه المالحظات تم إخراج مناسبة

عدد الفقرات في صورتها ليصبح  (41والتي كان عدد فقراتها ) ( من االستبانة بصورتها األولية35)رقم 

 على الفقرات. لإلبقاءكمين % من المح80، وقد تم اعتماد معيار االتفاق ( فقرة40النهائية )

مع  ةانستبااللفقرات من ناحية أخرى تم التحقق من صدق األداة أيضًا بحساب معامل االرتباط بيرسون 

اق ويدل على أن هناك اتس ةانستباال واتضح وجود داللة إحصائية في جميع فقراتالدرجة الكلية لألداة، 

 :ذلك تبين ةول التاليداداخلي بين الفقرات. والج
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  مجال العدل والمساواة( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرسون )(: 2.3جدول )

 Rقيمة  الرقم
الدالة 

 اإلحصائية
 Rقيمة  الرقم

الدالة 

 اإلحصائية
 Rقيمة  الرقم

الدالة 

 اإلحصائية

1 **0.627 0.000 5 **0.503 0.000 9 **0.632 0.000 

2 **0.679 0.000 6 **0.621 0.000 10 **0.682 0.000 

3 **0.727 0.000 7 **0.610 0.000    

4 **0.621 0.000 8 **0.673 0.000    
 0.001** داله احصائية عند 

 0.050* داله احصائية عند 

  التعبير عن الرأي مجال حرية( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرسون )(: 3.3جدول )

 Rقيمة  الرقم
الدالة 

 اإلحصائية
 Rقيمة  الرقم

الدالة 

 اإلحصائية
 Rقيمة  الرقم

الدالة 

 اإلحصائية

1 **0.571 0.000 4 **0.715 0.000 7 **0.756 0.000 

2 **0.566 0.000 5 **0.718 0.000 8 **0.726 0.000 

3 **0.646 0.000 6 **0.659 0.000 9 **0.674 0.000 

 0.001** داله احصائية عند 

 0.050* داله احصائية عند 

 

  مجال المادة الدراسية )المحتوى(( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرسون )(: 4.3جدول )

 Rقيمة  الرقم
الدالة 

 اإلحصائية
 Rقيمة  الرقم

الدالة 

 اإلحصائية
 Rقيمة  الرقم

الدالة 

 اإلحصائية

1 **0.574 0.000 5 **0.759 0.000 9 **0.727 0.000 

2 **0.625 0.000 6 **0.697 0.000 10 **0.755 0.000 

3 **0.640 0.000 7 **0.730 0.000 11 **0.697 0.000 

4 **0.686 0.000 8 **0.685 0.000    

 0.001** داله احصائية عند 

 0.050* داله احصائية عند 
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مجال أساليب ( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationمعامل ارتباط بيرسون )نتائج (: 5.3جدول )

 التدريس

 Rقيمة  الرقم
الدالة 

 اإلحصائية
 Rقيمة  الرقم

الدالة 

 اإلحصائية
 Rقيمة  الرقم

الدالة 

 اإلحصائية

1 **0.709 0.000 5 **0.684 0.000 9 **0.678 0.000 

2 **0.678 0.000 6 **0.736 0.000 10 **0.632 0.000 

3 **0.715 0.000 7 **0.748 0.000    

4 **0.732 0.000 8 **0.638 0.000    

 0.001** داله احصائية عند 

 0.050* داله احصائية عند 

 

 :الدراسةأداة  ثبات 7.  3

الت لمجا من التحقق من ثبات األداة، من خالل حساب ثبات الدرجة الكلية لمعامل الثبات، قامت الباحثة

واقع ممارسة للدرجة الكلية ل قيمة معامل الثبات تناالفا، وك خكرو نباالدراسة حسب معادلة الثبات 

 الديمقراطية في مدارس محافظة بيت لحم من وجهة نظرهم للمبادئعلى العملية التعليمية  القائمين

. والجدول التالي يبين وهذه النتيجة تشير الى تمتع هذه االداة بثبات يفي بأغراض الدراسة ،(0.945)

 معامل الثبات للمجاالت والدرجة الكلية.

 معامل الثبات للمجالت نتائج(: 6.3جدول )

 معامل الثبات المجالت
 0.834 العدل والمساواة

 0.845 حرية التعبير عن الرأي
 0.886 المادة الدراسية ) المحتوى (

 0.880 أساليب التدريس
 0.945 الدرجة الكلية
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 متغيرات الدراسة: 8.  3

 اشتملت الدراسة على المتغيرات األتية:

 المتغيرات المستقلة وتشمل:

 : وله مستويان )ذكر، أنثى(.الجنس* 

 : وله ثالث مستويات ) دبلوم، بكالوريوس، ماجستير فأعلى(.المؤهل العلمي* 

 سنوات(. 10سنوات، أكثر من  10-6سنوات،  1-5: وله ثالث مستويات )سنوات الخبرة* 

 وله مستويان ) حكومية، خاصة(. الجهة المشرفة:* 

 وله مستويان ) العلوم اإلنسانية، العلوم الطبيعية( التخصص:* 

 وله مستويان ) مدير، معلم( المسمى الوظيفي:* 

 المتغير التابع: 

يمقراطية في مدارس الد للمبادئعلى العملية التعليمية  القائمينممارسة  لدرجةتقديرات أفراد عينة الدراسة 

 محافظة بيت لحم من وجهة نظرهم.

 

 :إجراءات الدراسة  9.  3

 قامت الباحثة بإتباع الخطوات التالية لجمع البيانات والمعلومات:

 اطلعت الباحثة على االدب التربوي ذات العالقة بموضوع الدراسة من مراجع عربية وأجنبية. -

 لدراسة وهي االستبانة.ا هذهخدم في تإعداد األداة التي ستس -

التأكد من صدق االداة: بحيث تم التأكد من صدق االستبانة عن طريق عرضها على مجموعة من  -

 المحكمين.

 الفا. – خكرو نباالتأكد من ثبات االداة: تم التأكد من ثبات االداة باستخدام معادلة  -
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 إعداد أداة الدراسة بصورتها النهائية.-

 لدراسة.تحديد أفراد عينة ا-

الدراسات العليا في جامعة القدس موجهة الى مديرية  عمادةالحصول على كتاب تسهيل مهمة من  -

 التربية والتعليم في بيت لحم.

الحصول على كتاب تسهيل مهمة من مديرية التربية والتعليم في بيت لحم موجه لمديري المدارس  -

قوائم بأعداد المعلمين والمدراء مجتمع الدراسة للفصل تزويد الباحثة بحيث تم  ،المعنية بتطبيق الدراسة

 م.2019/2020 األكاديميالدراسي االول للعام 

 الديمقراطية على عينة الدراسة. للمبادئتوزيع أداة الدراسة، استبانة واقع الممارسة -

الحة والتي المستردة الص اتانستبياالعدد  أن ة، تبين للباحثجمع االستبانة من أفراد عينة الدراسة-

 .ةاناستب( 345خضعت للتحليل اإلحصائي )

 (SPSS) البيانات إحصائيًا باستخدام معالجة-

 

 :المعالجة اإلحصائية   10.  3

 معينة(، وذلك تمهيداً  اً قاموالتأكد من صالحيتها للتحليل تم ترميزها )إعطائها أر  تاانبعد جمع االستبي

 ات وفقاً انإلجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة، وتحليل البياتها إلى جهاز الحاسوب اآللي انإلدخال بي

ات باستخراج المتوسطات الحسابية انات الدراسة، وقد تمت المعالجة اإلحصائية للبيانبي ،ألسئلة الدراسة

تحليل التباين واختبار (، t- testة، واختبار )ت( )انالمعيارية لكل فقرة من فقرات االستب حرافاتنواال

 Cronbachألفا ) خكرو نباومعامل ارتباط بيرسون، ومعادلة الثبات  ،(one way ANOVA)دي األحا

Alphaاالجتماعيةللعلوم  (، وذلك باستخدام الرزم اإلحصائية (SPSS( )Statistical Package For 

Social Sciences.) 
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 الفصل الرابع:

 اسةنتائج الدر 

 تمهيد  1.  4

واقع  عن موضوع الدراسة وهو " ةالباحثإليها ت تضمن هذا الفصل عرضا لنتائج الدراسة، التي توصل

الديمقراطية في مدارس محافظة بيت لحم من وجهة  للمبادئعلى العملية التعليمية  القائمينممارسة 

ات نانة على أداة الدراسة، وتحليل البيكل من المتغيرات من خالل استجابة أفراد العي دور نا" وبي نظرهم

اإلحصائية التي تم الحصول عليها. وحتى يتم تحديد درجة متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة تم 

 اعتماد الدرجات التالية:

 مدى متوسطها الحسابي الدرجة

 فأقل 2.33 منخفضة

 3.67-2.34 متوسطة

 فأعلى 3.68 عالية

 

 راسة:نتائج أسئلة الد  2.  4

 النتائج المتعلقة بالسؤال األول:   1.2.4

الديمقراطية في مدارس محافظة بيت لحم  للمبادئعلى العملية التعليمية  القائمينممارسة  درجةما 

 ؟  من وجهة نظرهم

المعيارية  حرافاتنواالالمتوسطات الحسابية  بحساب قامت الباحثة سؤال الدراسة االولعن  لإلجابة

 . (1.4لكل مجال من مجاالتها كما هو موضح في الجدول رقم )اد عينة الدراسة الستجابات أفر 
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 لمجاالت أداة الدراسة مرتبة تنازلياً المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  حرافاتنواال(: المتوسطات الحسابية 1.4جدول )

 الرقم
المتوسط  المجالت

 الحسابي

 نحرافال 

 المعياري 

 الدرجة

 عالية 0.52 3.88 المساواةالعدل و  1

 عالية 0.52 3.87 أساليب التدريس 4

 متوسطة 0.57 3.66 حرية التعبير عن الرأي 2

 متوسطة 0.57 3.63 المادة الدراسية ) المحتوى ( 3

 عالية 0.46 3.76 الدرجة الكلية          

المعيارية الستجابات أفراد  حرافاتنواالالذي يعبر عن المتوسطات الحسابية  (1.4)يالحظ من الجدول 

الديمقراطية في مدارس  للمبادئعلى العملية التعليمية  القائمينممارسة  مجاالتعينة الدراسة على 

معياري  حرافانو ( 3.76) للدرجة الكليةالمتوسط الحسابي  أن محافظة بيت لحم من وجهة نظرهم

الديمقراطية في مدارس  للمبادئة التعليمية على العملي القائمينممارسة  درجة أن( وهذا يدل على 0.46)

 . عاليةبدرجة  تجاء محافظة بيت لحم من وجهة نظرهم

أساليب (، يليه مجال 3.88على أعلى متوسط حسابي ومقداره ) العدل والمساواة ولقد حصل مجال 

 (،3.66بمتوسط حسابي )حرية التعبير عن الرأي (، ومن ثم مجال 3.87بمتوسط حسابي ) التدريس

 .(3.63بمتوسط حسابي )المادة الدراسية )المحتوى( يليه مجال 

الديمقراطية في مدارس محافظة  للمبادئأما فيما يتعلق بدرجة ممارسة القائمين على العملية التعليمة 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات  الباحثة استخدمتبيت لحم من وجهة نظرهم لكل مجال على حدة، فقد 

 مجال من مجاالت الدراسة. المعيارية لكل
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 العدل والمساواة الول:المجال 

 المعيارية لستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال العدل والمساواة نحرافاتوال (: المتوسطات الحسابية 2.4جدول )

 الرقم

المتوسط  الفقرات

 الحسابي

 حرافنال 

 المعياري 

 الدرجة

ية بين الطلبة العتبارات غير أكاديمية مثل ية التعليمملعلى الع القائمينال يميز  5

 الجنس، أو الوضع االجتماعي(. )الدين ، أو

 عالية 0.95 4.07

 عالية 0.73 3.96 يشجع المعلم الطلبة على طرح أفكارهم بجرأة. 4

 عالية 0.82 3.93 نين المدرسة على جميع الطلبة بعدالة.اعلى العملية التعليمية قو  القائمينيطبق  8

 عالية 0.76 3.90 على العملية التعليمية قيم العدالة في نفوس الطلبة. القائمينغرس ي 2

 عالية 0.85 3.90 يشجع المدير الطلبة على طرح أفكارهم بجرأة. 3

 عالية 0.79 3.86 تتعامل اإلدارة المدرسية مع مشكالت الطلبة بأسلوب ديمقراطي يعتمد على الحوار. 10

 عالية 0.85 3.84 رسية إجراءات قبول الطلبة ضمن معايير واضحة.تعتمد اإلدارة المد 7

 عالية 0.81 3.84 تتسم البيئة المدرسية بالتسامح بين الطلبة. 9

)الحرية في التواصل  المفتوح.تتعامل اإلدارة المدرسية مع الطلبة بسياسة الباب  6

 مع المسؤول اي وقت(.

 عالية 0.83 3.83

 متوسطة 0.86 3.62 لعملية التعليمية العقوبات بعدل .على ا القائمينينفذ  1

 عالية 0.52 3.88 الدرجة الكلية         

المعيارية الستجابات أفراد  حرافاتالنوايعبر عن المتوسطات الحسابية  الذي( 2.4)الجدول يالحظ من 

معياري  حرافانو ( 3.88) للدرجة الكليةالمتوسط الحسابي  أن مجال العدل والمساواة عينة الدراسة على 

 . عاليةجاء بدرجة  مستوى العدل والمساواة  أن( وهذا يدل على 0.52)

عالية وفقرة واحدة جاءت بدرجة جاءت بدرجة ات فقر ( 9) أن( 2.4كما تشير النتائج في الجدول رقم )

ير أكاديمية ية التعليمية بين الطلبة العتبارات غملعلى الع القائمين. وحصلت الفقرة "ال يميز متوسطة

(، ويليها فقرة "يشجع 4.07على أعلى متوسط حسابي )" الجنس، أو الوضع االجتماعي( أو الدين،مثل )
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على  القائمين(. وحصلت الفقرة " ينفذ 3.96المعلم الطلبة على طرح أفكارهم بجرأة " بمتوسط حسابي )

يليها الفقرة " تتعامل اإلدارة (، 3.62العملية التعليمية العقوبات بعدل " على أقل متوسط حسابي )

بمتوسط حسابي " )الحرية في التواصل مع المسؤول اي وقت( المفتوح.المدرسية مع الطلبة بسياسة الباب 

(3.83.) 

 حرية التعبير عن الرأي الثاني:المجال 

 على المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة حرافاتنواالبحساب المتوسطات الحسابية  قامت الباحثة

 . (3.4ويبينها الجدول رقم )مجال حرية التعبير عن الرأي  عنة التي تعبر نااالستب فقرات

 المعيارية لستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال حرية التعبير عن الرأي نحرافاتوال (: المتوسطات الحسابية 3.4جدول )

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

 نحرافال 

 المعياري 

 الدرجة

على العملية التعليمية الحرية للطلبة في التعبير عن آرائهم في االذاعة  القائمينيعطي  1

 الصباحية. 

 عالية 0.84 4.00

بداء آرائهم تجاه سياسة المدرسة إب على العملية التعليمية ألولياء األمور القائمينيسمح  2

 بصورة موضوعية. 

 عالية 0.73 3.99

 عالية 0.74 3.88 التعليمية الطلبة على االستفسارات عما يحتاجون. على العملية القائمينيشجع  9
على العملية التعليمية في المدرسة على اقامة مجموعة من األنشطة  القائمينيعمل  3

 والفعاليات التي تشجع قيم الديمقراطية ومبادئها. 

 عالية 0.78 3.87

 عالية 0.76 3.68 لتفاعل خارج الغرفة الصفية.الطلبة على ا على العملية التعليمية القائمينيشجع  6
 متوسطة 0.76 3.63 على العملية التعليمية بمقترحات الطلبة.  القائمينيأخذ  8
على العملية التعليمية  للطلبة بحرية نقد القرارات المدرسية بصورة  القائمينيسمح  7

 في سبيل تطويرها. بناءة

 متوسطة 0.91 3.50

المدرسة لوحات وإشارات تشجع على الممارسات الديمقراطية في تتوفر في ممرات  5

 الحياة اليومية.

 متوسطة 1.04 3.23

الممارسات الديمقراطية في  تتوفر في مالعب المدرسة لوحات وإشارات تشجع على 4

 الحياة اليومية. 

 متوسطة 1.07 3.16

 متوسطة 0.57 3.66 الدرجة الكلية
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المعيارية الستجابات أفراد  حرافاتالنواالذي يعبر عن المتوسطات الحسابية  (3.4)الجدول يالحظ من 

 حرافانو ( 3.66) للدرجة الكليةالمتوسط الحسابي  أن مجال حرية التعبير عن الرأيعينة الدراسة على 

 . متوسطةجاء بدرجة  مستوى حرية التعبير عن الرأي أن( وهذا يدل على 0.57معياري )

ت جاءت بدرجة افقر ( 4)عالية وجاءت بدرجة ات فقر ( 5) أن( 3.4تائج في الجدول رقم )كما وتشير الن

 على العملية التعليمية الحرية للطلبة في التعبير عن آرائهم في االذاعة الصباحية القائمينيعطي وحصلت الفقرة "  متوسطة.

بداء آرائهم إب عملية التعليمية ألولياء األمورعلى ال القائمينيسمح (، ويليها فقرة " 4.00على أعلى متوسط حسابي )" 

تتوفر في مالعب المدرسة لوحات (. وحصلت الفقرة " 3.99" بمتوسط حسابي ) تجاه سياسة المدرسة بصورة موضوعية

تتوفر (، يليها الفقرة " 3.16" على أقل متوسط حسابي ) الممارسات الديمقراطية في الحياة اليومية وإشارات تشجع على

 (.3.23بمتوسط حسابي )"  ممرات المدرسة لوحات وإشارات تشجع على الممارسات الديمقراطية في الحياة اليوميةفي 

 المادة الدراسية )المحتوى( الثالث:المجال 

 المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على حرافاتنواالبحساب المتوسطات الحسابية  قامت الباحثةو 

 . مجال المادة الدراسية )المحتوى( عنتعبر ة التي نااالستب فقرات

 المعيارية لستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال المادة الدراسية )المحتوى( نحرافاتوال : المتوسطات الحسابية أ (4.4جدول )

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

 نحرافال 

 المعياري 

 الدرجة

 عالية 0.70 3.99 قيم احترام الرأي اآلخر. على العملية التعليمية  القائمينينمي  1

 عالية 0.78 3.95 على العملية التعليمية  قيم المواطنة. القائمينينمي  2

 عالية 0.77 3.73 على العملية التعليمية للطلبة مواد تعليمية تعزز قيم التعاون.  القائمينيعرض  7

يمية بالمفاهيم الديمقراطية كتقبل على العملية التعليمية المادة التعل القائمينيربط  8

 اآلخر.

 عالية 0.76 3.71

 عالية 0.80 3.68 على العملية التعليمية  السلوكيات غير الديمقراطية لدى الطلبة. القائمينيهذب  11

 متوسطة 0.84 3.62 نجاز واجباتهم.على العملية التعليمية  البحث العلمي إل القائمينيشجع  4
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 المعيارية لستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال المادة الدراسية )المحتوى( نحرافاتوال : المتوسطات الحسابية ب (4.4جدول )

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
 نحرافال 

 المعياري 
 الدرجة

 متوسطة 0.80 3.56 لى العملية التعليمية على المقررات التي تحتوي على ممارسات تشاركية.ع القائمينيركز  6
 متوسطة 0.86 3.51 على العملية التعليمية  إلى األحداث العالمية التي ترتبط بالديمقراطية  . القائمينيتطرق  9
 متوسطة 0.87 3.49 ت.على العملية التعليمية باشراك الطلبة  في حل المشكال القائمينيعمل  5

على العملية التعليمية أنشطة خارج الغرفة الصفية تشجع على قيم الممارسة  القائمينيطبق  10

 الديمقراطية في الحياة.
 متوسطة 0.84 3.48

 متوسطة 1.11 3.21 على العملية التعليمية الطلبة في وضع الخطة الدراسية للمادة التدريسية. القائمينيشارك  3
 متوسطة 0.57 3.63 الدرجة الكلية         

المعيارية الستجابات أفراد  حرافاتالنوايعبر عن المتوسطات الحسابية  الذي( 4.4)الجدول يالحظ من 

 حرافانو ( 3.63) للدرجة الكليةالمتوسط الحسابي  أن مجال المادة الدراسية )المحتوى(عينة الدراسة على 

 . متوسطةجاء بدرجة  ستوى المادة الدراسية )المحتوى(م أن( وهذا يدل على 0.57معياري )

( فقرات جاءت بدرجة 6عالية و)جاءت بدرجة ات فقر ( 5) أن( 4.4كما وتشير النتائج في الجدول رقم )

على أعلى "  احترام الرأي اآلخر التعليمية قيمعلى العملية  القائمين. وحصلت الفقرة " ينمي متوسطة

بمتوسط "  المواطنة التعليمية قيمعلى العملية  القائمينيها فقرة " ينمي (، ويل3.99متوسط حسابي )

على العملية التعليمية الطلبة في وضع الخطة  القائمين(. وحصلت الفقرة " يشارك 3.95حسابي )

على العملية  القائمينيطبق  (، يليها الفقرة "3.21الدراسية للمادة التدريسية " على أقل متوسط حسابي )

بمتوسط حسابي "  شطة خارج الغرفة الصفية تشجع على قيم الممارسة الديمقراطية في الحياةأنليمية التع

(3.48.) 

 أساليب التدريس الرابع:المجال 

 المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على حرافاتنواالقامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية و 

 . أساليب التدريسمجال  عنة التي تعبر نااالستب فقرات
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 المعيارية لستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال أساليب التدريس نحرافاتوال (: المتوسطات الحسابية 5.4جدول )

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

نحراف اإل 

 المعياري 

 الدرجة

 عالية 0.76 3.98 على العملية التعليمية  الطلبة في المواقف التعليمية الصفية. القائمينيشرك  1

الراجعة المناسبة لألنشطة والواجبات كافة التي  التغذيةعلى العملية التعليمية   القائمينيقدم  3

 .يقوم بها الطلبة

 عالية 0.68 3.93

 عالية 0.73 3.93 على العملية التعليمية تنمية العالقات االجتماعية بين الطلبة. القائمينيعزز  6

 عالية 0.68 3.90 بينهم وبين الطلبة. واالتصالية التعليمية روح التواصل على العمل القائمينينمي  9

على العملية التعليمية الطلبة على المشاركة في عرض المادة التعليمة أثناء  القائمينيشجع  2

 الحصة.

 عالية 0.79 3.86

 عالية 0.73 3.85 .دية لدى الطلبةالتي تنمي الروح القيا التدريس أساليبعلى العملية التعليمية   القائمينيوظف  4

 عالية 0.77 3.85 على مشكالت الطلبة. لالطالععلى العملية التعليمية أسلوب الحوار الفردي  القائمينيستعمل  8

 عالية 0.76 3.85 ن نوعها.اعلى العملية التعليمية  الخبرات السابقة لدى الطلبة مهما ك القائمينيقدر  10

ى العملية التعليمية أسلوب المجموعات التعاونية لرفع الروح المعنوية للطلبة عل القائمينيعتمد  7

 باستمرار.

 عالية 0.82 3.82

 عالية 0.79 3.74 على العملية التعليمية على المبادأة عند الطلبة. القائمينيحفز  5

 عالية 0.52 3.87 الدرجة الكلية         

المعيارية الستجابات أفراد  حرافاتالنوالمتوسطات الحسابية لذي يعبر عن اا (5.4)الجدول يالحظ من 

معياري  حرافانو ( 3.87) للدرجة الكليةالمتوسط الحسابي  أن مجال أساليب التدريسعينة الدراسة على 

 . عاليةجاء بدرجة  مستوى أساليب التدريس أن( وهذا يدل على 0.52)

. وحصلت الفقرة " يشرك عاليةجاءت بدرجة ات فقر الجميع  أن( 5.4كما وتشير النتائج في الجدول رقم )

(، 3.98على أعلى متوسط حسابي )"  في المواقف التعليمية الصفية التعليمية الطلبةعلى العملية  القائمين

شطة والواجبات كافة التي نالراجعة المناسبة لأل التعليمية التغذيةعلى العملية  القائمينويليها فقرة " يقدم 
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"  على العملية التعليمية تنمية العالقات االجتماعية بين الطلبة القائمينيعزز " والفقرة "  لطلبةا بهايقوم 

على العملية التعليمية على المبادأة عند الطلبة  القائمين(. وحصلت الفقرة " يحفز 3.93بمتوسط حسابي )

ملية التعليمية أسلوب على الع القائمينيعتمد  (، يليها الفقرة "3.74" على أقل متوسط حسابي )

 (.3.82بمتوسط حسابي )"  المجموعات التعاونية لرفع الروح المعنوية للطلبة باستمرار

 

 : الثانيالمتعلقة بالسؤال  النتائج 2.2.4

الديمقراطية في مدارس محافظة  للمبادئعلى العملية التعليمية  القائمينممارسة درجة تختلف هل 

الجنس، المؤهل العلمي، جهة اإلشراف، سنوات الخبرة،  متغيرات فباختال بيت لحم من وجهة نظرهم

 ؟المسمى الوظيفي، التخصص

 :المنبثقة عنه التاليةالصفرية  لفرضياتا فحصعن هذا السؤال تم  ولإلجابة

 : األولىنتائج الفرضية 

ات أفراد بين متوسطات التقدير (α ≥ 0.05) توجد فروق ذات دلله إحصائية عند مستوى الدللةل "

الديمقراطية في مدارس محافظة بيت  للمبادئعلى العملية التعليمية  القائمينممارسة  درجةل العينة

 ."الجنسلمتغير  لحم من وجهة نظرهم يعزى 

عينة الدراسة  أفرادالمتوسطات الحسابية الستجابة و نتائج اختبار "ت" حساب ب األولىحص الفرضية تم ف

الديمقراطية في مدارس محافظة بيت لحم من  للمبادئالعملية التعليمية  على القائمينممارسة  درجةل

  .الجنسلمتغير  حسب وجهة نظرهم
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 للمبادئعلى العملية التعليمية  القائمينممارسة  درجةفي  العينة أفرادلستجابة للعينات المستقلة نتائج اختبار "ت"  (:6.4جدول )

 الجنسمتغير  حسب وجهة نظرهم الديمقراطية في مدارس محافظة بيت لحم من

المتوسط  العدد الجنس المجال

 الحسابي

 نحرافال 

 المعياري 

مستوى  "tقيمة"

 الدللة

 0.065 1.854 0.53 3.94 143 ذكر العدل والمساواة 

 0.51 3.83 202 أنثى

 0.054 1.937 0.56 3.73 143 ذكر حرية التعبير عن الرأي

 0.58 3.61 202 أنثى

 0.069 1.822 0.56 3.70 143 ذكر الدراسية )المحتوى( المادة

 0.58 3.58 202 أنثى

 0.869 0.165 0.47 3.88 143 ذكر أساليب التدريس

 0.56 3.87 202 أنثى

 0.084 1.732 0.44 3.81 143 ذكر الدرجة الكلية

 0.48 3.72 202 أنثى

ه أن(، أي 0.084ة )(، ومستوى الدالل1.732الكلية ) أن قيمة "ت" للدرجة (6.4)يتبين من خالل الجدول 

الديمقراطية في مدارس محافظة  للمبادئعلى العملية التعليمية  القائمينممارسة  درجةال توجد فروق في 

 الصفرية الفرضية قبول، وكذلك للمجاالت، وبذلك تم الجنستعزى لمتغير  بيت لحم من وجهة نظرهم

 األولى. 

 

 : لثانيةانتائج الفرضية 

بين متوسطات التقديرات أفراد  (α ≥ 0.05) توجد فروق ذات دلله إحصائية عند مستوى الدللة ل"

الديمقراطية في مدارس محافظة بيت  للمبادئعلى العملية التعليمية  القائمينممارسة  لدرجة العينة

 ."المؤهل العلميلمتغير  لحم من وجهة نظرهم يعزى 
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ممارسة  درجةلعينة الدراسة  أفرادتم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة  الثانيةحص الفرضية فل

حسب الديمقراطية في مدارس محافظة بيت لحم من وجهة نظرهم  للمبادئعلى العملية التعليمية  القائمين

 . (7.4ويبينها الجدول رقم ) المؤهل العلميمتغير 

على العملية  القائمينممارسة  لدرجة ارية لستجابة أفراد عينة الدراسةالمعي نحرافاتوال المتوسطات الحسابية  (:7.4)جدول 

 المؤهل العلميمتغير حسب التعليمية للمبادىء الديمقراطية في مدارس محافظة بيت لحم من وجهة نظرهم 

 نحراف المعياري إل ا المتوسط الحسابي العدد المؤهل العلمي المجال
 0.52 3.61 17 دبلوم العدل والمساواة

 0.51 3.89 273 بكالوريوس
 0.59 3.90 55 ماجستير فأعلى

 0.53 3.66 17 دبلوم حرية التعبير عن الرأي
 0.56 3.68 273 بكالوريوس

 0.62 3.57 55 ماجستير فأعلى
 0.52 3.45 17 دبلوم المادة الدراسية )المحتوى(

 0.56 3.65 273 بكالوريوس
 0.64 3.60 55 ماجستير فأعلى

 0.64 3.79 17 دبلوم ساليب التدريسأ
 0.50 3.89 273 بكالوريوس

 0.57 3.79 55 ماجستير فأعلى
 0.49 3.62 17 دبلوم الدرجة الكلية

 0.45 3.78 273 بكالوريوس
 0.52 3.72 55 ماجستير فأعلى

التعليمية  على العملية القائمينممارسة  درجةفي  يةوجود فروق ظاهر  (7.4)يالحظ من الجدول رقم 

، ولمعرفة المؤهل العلميلمتغير  يعزى  الديمقراطية في مدارس محافظة بيت لحم من وجهة نظرهم للمبادئ

رقم كما يظهر في الجدول  (one way ANOVA)األحادي تم استخدام تحليل التباين  داللة الفروق 

(8.4): 
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 للمبادئعلى العملية التعليمية  القائمينممارسة  درجةلة العين أفرادلستجابة  األحادينتائج تحليل التباين : (8.4) جدول

 المؤهل العلميمتغير حسب الديمقراطية في مدارس محافظة بيت لحم من وجهة نظرهم 

 مصدر التباين المجال
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 

 الدللة

 العدل والمساواة 
 2.408 0.656 2 1.312 بين المجموعات

 

0.092 

 
 0.272 342 93.189 داخل المجموعات

 344 94.501 المجموع 

حرية التعبير عن 

 الرأي

 0.721 0.236 2 0.471 بين المجموعات

 

0.487 

 
 0.327 342 111.825 داخل المجموعات

 344 112.297 المجموع 

المادة الدراسية 

 )المحتوى(

 1.013 0.331 2 0.662 بين المجموعات

 

0.364 

 
 0.327 342 111.727 داخل المجموعات

 344 112.389 المجموع 

 أساليب التدريس
 1.126 0.305 2 0.610 بين المجموعات

 

0.325 

 
 0.271 342 92.624 داخل المجموعات

 344 93.234 المجموع 

 الدرجة الكلية

 0.239 2 0.477 بين المجموعات
1.117 

 

0.328 

 
 0.214 342 73.065 داخل المجموعات

 344 73.543 المجموع 

من مستوى الداللة  أكبر( وهي 0.328( ومستوى الداللة )1.117) قيمة ف للدرجة الكلية أنيالحظ  

(α ≥ 0.05 أي )على العملية التعليمية  القائمينممارسة  درجةفي توجد فروق دالة إحصائيًا ال ه أن

المؤهل العلمي، وكذلك لمتغير  الديمقراطية في مدارس محافظة بيت لحم من وجهة نظرهم يعزى  ادئللمب

  . الثانية الصفرية الفرضيةقبول وبذلك تم  للمجاالت.
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 : الثالثةنتائج الفرضية 

بين متوسطات التقديرات أفراد  (α ≥ 0.05) توجد فروق ذات دلله إحصائية عند مستوى الدللةل "

الديمقراطية في مدارس محافظة بيت  للمبادئعلى العملية التعليمية  القائمينممارسة  لدرجة نةالعي

 ."جهة اإلشرافلمتغير  لحم من وجهة نظرهم يعزى 

عينة الدراسة  أفرادالمتوسطات الحسابية الستجابة و نتائج اختبار "ت" حساب ب الثالثةحص الفرضية تم ف

الديمقراطية في مدارس محافظة بيت لحم من  للمبادئية التعليمية على العمل القائمينممارسة  درجةل

  .جهة اإلشرافمتغير  حسب وجهة نظرهم

 للمبادئعلى العملية التعليمية  القائمينممارسة  درجةفي  العينة أفرادلستجابة للعينات المستقلة نتائج اختبار "ت"  (:9.4جدول )

 جهة اإلشرافمتغير  حسب وجهة نظرهمالديمقراطية في مدارس محافظة بيت لحم من 

المتوسط  العدد جهة اإلشراف المجال

 الحسابي

 نحرافال 

 المعياري 

مستوى  "tقيمة"

 الدللة

 0.001 3.325 0.53 3.82 249 حكومية العدل والمساواة 
 0.49 4.02 96 خاصة

 0.510 0.659 0.59 3.65 249 حكومية حرية التعبير عن الرأي
 0.53 3.69 96 خاصة

 0.775 0.286 0.60 3.63 249 حكومية المادة الدراسية )المحتوى(

 0.49 3.65 96 خاصة

 0.122 1.552 0.55 3.84 249 حكومية أساليب التدريس
 0.43 3.94 96 خاصة

 0.106 1.621 0.48 3.73 249 حكومية الدرجة الكلية
 0.39 3.82 96 خاصة

 هأن(، أي 0.106لة )(، ومستوى الدال1.621قيمة "ت" للدرجة الكلية ) أن( 9.4)الجدول يتبين من خالل 

الديمقراطية في مدارس محافظة  للمبادئعلى العملية التعليمية  القائمينممارسة  درجةفي توجد فروق  ال
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 الفرضيةقبول ذلك تم ، وب، وكذلك للمجاالتجهة اإلشرافتعزى لمتغير  بيت لحم من وجهة نظرهم

 . الثالثة الصفرية

 

 : الرابعةنتائج الفرضية 

بين متوسطات التقديرات أفراد  (α ≥ 0.05) توجد فروق ذات دلله إحصائية عند مستوى الدللة ل"

الديمقراطية في مدارس محافظة بيت  للمبادئعلى العملية التعليمية  القائمينممارسة  لدرجة العينة

 ."سنوات الخبرةمتغير حسب لحم من وجهة نظرهم 

 درجة علىعينة الدراسة  أفرادتم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة  الرابعةحص الفرضية تم ف

الديمقراطية في مدارس محافظة بيت لحم من وجهة  للمبادئعلى العملية التعليمية  القائمينممارسة 

 . سنوات الخبرةمتغير حسب نظرهم 

على العملية  القائمينممارسة  لدرجة المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة حرافاتنواالالمتوسطات الحسابية  أ: (10.4)جدول 

 سنوات الخبرة متغير حسب الديمقراطية في مدارس محافظة بيت لحم من وجهة نظرهم  للمبادئالتعليمية 

 نحراف المعياري إل ا المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة  المجال

 العدل والمساواة
 0.66 3.88 55 تسنوا 5أقل من 

 0.44 3.88 64 سنوات 10-5من 
 0.51 3.87 226 سنوات 10أكثر من 

 حرية التعبير عن الرأي
 0.65 3.70 55 سنوات 5أقل من 

 0.53 3.72 64 سنوات 10-5من 
 0.57 3.63 226 سنوات 10أكثر من 

 المادة الدراسية )المحتوى(
 0.70 3.71 55 سنوات 5أقل من 

 0.60 3.63 64 نواتس 10-5من 
 0.53 3.61 226 سنوات 10أكثر من 

 

 



77 
 

على العملية  القائمينممارسة  لدرجة المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة حرافاتنواالالمتوسطات الحسابية  ب: (10.4)جدول 

 خبرة سنوات المتغير حسب الديمقراطية في مدارس محافظة بيت لحم من وجهة نظرهم  للمبادئالتعليمية 

 نحراف المعياري اإل  المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة  المجال

 أساليب التدريس
 0.60 3.96 55 سنوات 5أقل من 

 0.48 3.96 64 سنوات 10-5من 
 0.51 3.82 226 سنوات 10أكثر من 

 الدرجة الكلية
 0.58 3.81 55 سنوات 5أقل من 

 0.40 3.79 64 سنوات 10-5من 
 0.45 3.73 226 سنوات 10أكثر من 

على العملية  القائمينممارسة  درجةفي  يةوجود فروق ظاهر ب  أ، (10.4)يالحظ من الجدول رقم 

، سنوات الخبرةلمتغير  يعزى  الديمقراطية في مدارس محافظة بيت لحم من وجهة نظرهم للمبادئالتعليمية 

كما يظهر في  (one way ANOVA)األحادي تم استخدام تحليل التباين  ولمعرفة داللة الفروق 

 :(11.4رقم )الجدول 

 للمبادئعلى العملية التعليمية  القائمينممارسة  درجةلالعينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحليل التباين : أ (11.4) جدول

 سنوات الخبرةلمتغير  الديمقراطية في مدارس محافظة بيت لحم من وجهة نظرهم يعزى 

مجموع  ر التباينمصد المجال

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 ربعاتمال

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 

 الدللة

 العدل والمساواة 
 0.009 0.003 2 0.005 بين المجموعات

 

0.991 

 
 0.276 342 94.495 داخل المجموعات

 344 94.501 المجموع 

حرية التعبير عن 

 الرأي

 0.715 0.234 2 0.467 بين المجموعات

 

0.490 

 
 0.327 342 111.830 داخل المجموعات

 344 112.297 المجموع 

المادة الدراسية 

 )المحتوى(

 0.706 0.231 2 0.462 بين المجموعات

 

0.494 

 
 0.327 342 111.927 داخل المجموعات

 344 112.389 المجموع
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 للمبادئعلى العملية التعليمية  القائمينممارسة  درجةلالعينة  أفرادالستجابة  ادياألحنتائج اختبار تحليل التباين : ب (11.4) جدول

 سنوات الخبرةمتغير حسب الديمقراطية في مدارس محافظة بيت لحم من وجهة نظرهم 

مجموع  مصدر التباين المجال

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 ربعاتمال

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 

 الدللة

 تدريسأساليب ال

 2.626 0.705 2 1.410 بين المجموعات

 

0.074 

 0.268 342 91.824 داخل المجموعات 

 344 93.234 المجموع 

 الدرجة الكلية

 0.888 0.190 2 0.380 بين المجموعات

 

0.412 

 0.214 342 73.163 داخل المجموعات 

 344 73.543 المجموع 

من مستوى الداللة  ر( وهي أكب0.412( ومستوى الداللة )0.888) يةيالحظ أن قيمة ف للدرجة الكل 

(α ≥ 0.05 أي )على العملية التعليمية  القائمينممارسة  درجةفي توجد فروق دالة إحصائيًا ال ه أن

سنوات الخبرة في العمل لمتغير  الديمقراطية في مدارس محافظة بيت لحم من وجهة نظرهم يعزى  للمبادئ

 . الرابعة الصفرية الفرضيةقبول وبذلك تم  ك للمجاالت،المدرسي، وكذل

 

 : الخامسةنتائج الفرضية 

بين متوسطات التقديرات أفراد  (α ≥ 0.05) توجد فروق ذات دلله إحصائية عند مستوى الدللةل "

 الديمقراطية في مدارس محافظة بيت للمبادئعلى العملية التعليمية  القائمينممارسة  لدرجة العينة

 ."المسمى الوظيفيلمتغير  لحم من وجهة نظرهم يعزى 

عينة الدراسة  أفرادالمتوسطات الحسابية الستجابة و اختبار "ت"  باستخدام الخامسةحص الفرضية تم ف

الديمقراطية في مدارس محافظة بيت لحم من  للمبادئعلى العملية التعليمية  القائمينممارسة  درجةل

  .ى الوظيفيالمسممتغير  حسب وجهة نظرهم
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 للمبادئعلى العملية التعليمية  القائمينممارسة  درجةل العينة أفرادلستجابة للعينات المستقلة نتائج اختبار "ت"  (:12.4جدول )

 المسمى الوظيفيمتغير  حسب الديمقراطية في مدارس محافظة بيت لحم من وجهة نظرهم

المسمى  المجال

 الوظيفي

المتوسط  العدد

 الحسابي

 حرافنال 

 المعياري 

مستوى  "tقيمة"

 الدللة

 0.000 4.506 0.52 3.82 285 معلم/ة العدل والمساواة 

 0.44 4.15 60 مدير/ة

 0.000 4.264 0.58 3.61 285 معلم/ة حرية التعبير عن الرأي

 0.47 3.91 60 مدير/ة

 0.000 4.748 0.58 3.58 285 معلم/ة المادة الدراسية )المحتوى(

 0.43 3.89 60 ة/مدير

 0.012 2.551 0.54 3.84 285 معلم/ة أساليب التدريس

 0.38 3.99 60 مدير/ة

 0.000 5.051 0.47 3.71 285 معلم/ة الدرجة الكلية

 0.36 3.98 60 مدير/ة

(، أي 0.000(، ومستوى الداللة )5.051قيمة "ت" للدرجة الكلية ) أن (12.4)الجدول يتبين من خالل 

الديمقراطية في مدارس محافظة  للمبادئعلى العملية التعليمية  القائمينممارسة  درجةفي ه توجد فروق أن

وبذلك تم  وكانت الفروق لصالح المديرين، ،المسمى الوظيفيتعزى لمتغير  بيت لحم من وجهة نظرهم

 . الخامسة الصفرية الفرضية رفض

 

 : السادسةنتائج الفرضية 

بين متوسطات التقديرات أفراد  (α ≥ 0.05) لله إحصائية عند مستوى الدللةتوجد فروق ذات دل "

الديمقراطية في مدارس محافظة بيت  للمبادئعلى العملية التعليمية  القائمينممارسة  لدرجة العينة

 ."التخصصلمتغير  لحم من وجهة نظرهم يعزى 
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عينة الدراسة  أفرادحسابية الستجابة المتوسطات الو اختبار "ت"  باستخدام السادسةحص الفرضية تم ف

الديمقراطية في مدارس محافظة بيت لحم من  للمبادئعلى العملية التعليمية  القائمينممارسة  درجةل

  .التخصصلمتغير  حسب وجهة نظرهم

 للمبادئلية التعليمية على العم القائمينممارسة  درجةل العينة أفرادلستجابة للعينات المستقلة نتائج اختبار "ت"  (:13.4جدول )

 التخصصمتغير  حسب الديمقراطية في مدارس محافظة بيت لحم من وجهة نظرهم

المتوسط  العدد التخصص المجال

 الحسابي

 نحرافال 

 المعياري 

مستوى  "tقيمة"

 الدللة

 0.001 3.215 0.52 3.76 135 علوم طبيعية العدل والمساواة 

 0.51 3.95 210 نيةانسإعلوم 

التعبير عن  حرية

 الرأي

 0.062 1.872 0.60 3.59 135 علوم طبيعية

 0.55 3.71 210 نيةانسإعلوم 

المادة الدراسية 

 )المحتوى(

 0.462 0.736 0.61 3.60 135 علوم طبيعية

 0.55 3.65 210 نيةانسإعلوم 

 0.060 1.889 0.53 3.80 135 علوم طبيعية أساليب التدريس

 0.51 3.91 210 نيةانسإعلوم 

 0.027 2.226 0.49 3.69 135 علوم طبيعية الدرجة الكلية

 0.44 3.80 210 نيةانسإعلوم 

(، أي 0.027(، ومستوى الداللة )2.226الكلية ) أن قيمة "ت" للدرجة( 13.4)الجدول يتبين من خالل 

لديمقراطية في مدارس محافظة ا للمبادئعلى العملية التعليمية  القائمينممارسة  درجةفي ه توجد فروق أن

وكانت الفروق لصالح تخصص وكذلك للمجاالت، ، التخصصتعزى لمتغير  بيت لحم من وجهة نظرهم

 . السادسةالصفرية الفرضية  رفضوبذلك تم  العلوم اإلنسانية،
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 الفصل الخامس

 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات
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 الفصل الخامس

 الدراسة والتوصياتمناقشة نتائج 

 

 مقدمة 1.5

تضمن هذا الفصل مناقشة نتائج الدراسة وتفسيرها، وفقا ألسئلتها وفرضياتها، ثم عرضا لمجموعة من 

 التوصيات التي توصلت اليها الدراسة بناء على نتائجها.

 

 الول  الدراسة مناقشة نتائج سؤال 2.5

محافظة بيت لحم  في مدارسالديمقراطية  للمبادئعلى العملية التعليمية  القائمينما درجة ممارسة  

 نظرهم؟من وجهة 

الديمقراطية في  للمبادئعلى العملية التعليمية  القائمينممارسة  لدرجةجاءت تقديرات أفراد عينة الدراسة 

 .عاليةبدرجة مدارس محافظة بيت لحم من وجهة نظرهم 

الديمقراطية  مبادئلعملية التعليمية بأهمية ممارسة ن على اييمان القائمإالنتيجة الى  هذهوتعزو الباحثة 

كسلوك وشكل من اشكال الحياة، فحرية التعبير عن الرأي، وعدم التمييز، وقبول اآلخر، وتكافؤ الفرص، 

ن يوقد تعزو الباحثة ذلك الى أن غالبية القائم  والعدل والمساواة هي من اهم ركائز الديمقراطية واساسها.

الحديثة في التدريس ومعاملة  االتجاهاتعليمية تلقوا تدريبًا، وخضعوا لبرامج تربوية تعتمد على العملية الت

الطلبة بصفة عامة، وكما هو مالحظ أن وزارة التربية والتعليم تعمل على تطوير وتحسين مستوى أداء 

 ن على العملية التعليمية، من خالل إجرائها لمجموعة من البرامج الخاصة.يالقائم



83 
 

اهداف وزارة التربية والتعليم السعي لتطوير البيئة المدرسية والصفية لتحقيق التنمية والتطوير للطلبة، ومن 

بما يحقق ديمقراطية التعليم، وتكافؤ الفرص عندهم، واستثمار طاقاتهم وإمكاناتهم لخدمة الوطن، مما 

 ن على العملية التعليمية.يانعكس بدوره على ممارسة القائم

الحديثة في اإلدارة التربوية،  االتجاهاتالباحثة النتيجة إلى ما طرأ من تطورات وتغييرات في  أيضًا تعزو

التغييرات  واعتمادحيث تركز وزارة التربية والتعليم على تطوير وتحسين مستوى أداء المديرين والمشرفين، 

على النمط الديمقراطي، كنمط  المديرين والمشرفين اعتمادالحديثة لإلدارة المدرسية األمر الذي أدى إلى 

 أساسي في التعامل مع المعلمين، والذي انعكس بدوره على عالقة المعلمين بطالبهم.

( التي أظهرت أن تقدير أفراد مجتمع الدراسة 2005)الرميضي اختلفت هذه الدراسة مع نتائج دراسة  

( 2014) السليم، ومع دراسة نخفضاً مكان الممارسات التربوية الديمقراطية في المدرسة الكويتية لواقع 

ات الديمقراطية الصفية لدى معلمين الطلبة الموهوبين والطلبة العاديين من ممارسال مستوى  حيث جاء

جاء مستوى الممارسات الديمقراطية  ( حيث2008) دراسة الزبون ، ومع وجهة نظر الطلبة بمستوى متوسط

في   ،هلية من وجهة نظر طلبتهم بمستوى متوسطلدى أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة جرش اال

ممارسة معلمي الدراسات االجتماعية ( حيث جاءت نتيجة درجة 2004) الحوري  حين اتفقت مع دراسة

الديمقراطية داخل الغرفة الصفية في مديرية تربية لواء الكورة بدرجة مرتفعة،  للمبادئفي المرحلة الثانوية 

( حيث بلغت درجة تطبيق مديري ومديرات المدارس الحكومية 2005ومع دراسة محافظة وعليان )

( حيث جاءت درجة ممارسة 2010العظمات )الزعبي و  ومع دراسة ،اإلدارة الديمقراطية مرتفعة لمبادئ

 .مرتفعةبدرجة الديمقراطية في التدريس الصفي  لمبادئمعلمي التربية االسالمية 

 ة بمجاالتها وهي:أما بخصوص مناقشة نتائج الدراسة المتعلق

على العملية التعليمية  القائمينال يميز ، وحصلت فقرتا )العدل والمساواة عاليةجاءت درجة مجال أواًل: 

يشجع المعلم الطلبة على ( و)العتبارات غير أكاديمية مثل )الدين، أو الجنس، أو الوضع االجتماعي
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الى اهتمام ذلك  وتعزو الباحثةت المجال ( على أعلى متوسط حسابي مقارنة بفقراطرح أفكارهم بجرأة 

على العملية التعليمية للتعامل مع الطلبة كإنسان له حقوقه وواجباته وعدم التعامل معه بناءًا  القائمين

من أهم ركائز الديمقراطية التي تنادي بعدم التمييز ألي  هعلى دينه أو جنسه أو وضعه االجتماعي وهذ

عدم التلقين انما ، و ما تنادي به الديمقراطية وهذهبير عن رأيه بجرأة سبب يذكر،  وله الحق في التع

على العملية التعليمية العقوبات  القائمينينفذ ، بينما حصلت فقرتا )إعطاء الفرد الحرية للمشاركة في الرأي

عزو وت( على أقل متوسط حسابي، تتعامل اإلدارة المدرسية مع الطلبة بسياسة الباب المفتوح(  و) بعدل

ما بالنسبة لفقرة تتعامل االدارة بسياسة الباب المفتوح، ، ألعدم وجود قوانين واضحة للعقوباتذلك  الباحثة

صاحبة القرار، مسيطرة تتخذ القرارات دون مشاركتها إضافة  تعزو الباحثة ذلك أن اإلدارات ما تزال واقعياً 

تقليدية بأنه منصب له خصوصية والتعامل إلى أن اإلدارات المدرسية تنظر إلى منصب المدير بطريقة 

معه بحاجة إلى مواعيد مسبقة وترتيبات خاصة، وعلى الرغم من أن هذه الظاهرة قد ال تكون عامة 

 .وشاملة إال أنها ما زالت موجودة لدى نسبة من المدراء

رجة عالية، ( فقرات جاءت بد10، لكن )درجة عالية ايضاً ب مجال أساليب التدريسنتائج  جاءتثانيًا: 

على أعلى  (على العملية التعليمية الطلبة في المواقف التعليمية الصفية القائمينيشرك )  وحصلت الفقرة

على العملية التعليمية التغذية الراجعة المناسبة لألنشطة  القائمينمتوسط حسابي، ويليها فقرة )يقدم 

على العملية التعليمية تنمية العالقات  قائمينالوالواجبات كافة التي يقوم بها الطلبة(، والفقرة )يعزز 

على العملية التعليمية ألهمية أسلوب  القائمين باهتماماالجتماعية بين الطلبة(، وتعزو الباحثة ذلك 

الديمقراطية وهي اشراك الطلبة في المواقف الصفية وفي عرض المادة، وإعطاء  مبادئالتدريس في خدمة 

القات االجتماعية بين الطلبة وروح التواصل واستخدام أسلوب سواء الفردي التغذية الراجعة وتعزيز الع

على العملية التعليمية على  القائمين)يحفز  وحصلت الفقرة  ،على مشاكل الطلبة لالطالعأو الجماعي 

ون على مالمبادأة عند الطلبة( على أقل متوسط حسابي مقارنة بفقرات المجال يليها الفقرة )يعتمد القائ
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 وتعزو الباحثة  لعملية التعليمية أسلوب المجموعات التعاونية لرفع الروح المعنوية للطلبة باستمرار(.ا

 القائمينما زال  ألننابالمبادرة والمشاركة بل تلقي المعلومات  ذلك الى عدم إعطاء الطالب الفرصة أحياناً 

الى عدم قدرة  باإلضافةفي نقلها،  الى إعطاء المعلومة وذلك للسهولة يلجؤون على العملية التعليمية 

على العملية التعليمية إتباع أسلوب المجموعات التعاونية ذلك بسبب االعداد الكبيرة داخل  القائمين

 الصفوف وعدم قدرتهم على السيطرة فتعم الفوضى. 

الى أن النتيجة  هذهوتعزو الباحثة  ،درجة مجال حرية التعبير عن الرأي جاءت بدرجة متوسطةثالثًا: 

فقرات  (5) وأن اساليب التدريس ما زالت تتبع اسلوب التلقين وليس الحوار وحرية التعبير عن الرأي،

على العملية التعليمية الحرية للطلبة في التعبير عن  القائمينعطي جاءت بدرجة عالية منها فقرتي )ي

ية ألولياء االمور بإبداء آرائهم تجاه على العملية التعليم القائمينيسمح (، و)آرائهم في االذاعة الصباحية

ذلك لكون  وتعزو الباحثة .وقد حصلتا على أعلى متوسط حسابي(، سياسة المدرسة بصورة موضوعية

مكلفة، والموجودة بكل المدارس، والسريعة، التي الاإلذاعة المدرسية من السبل السهلة، والمتوفرة، وغير 

السماح ، كما أن الرأي نالتعبير عوظيفها للتأكيد على أهمية ت على العملية التعليمية القائمينيمكن 

، بينما مهم في بناء الثقة والتعاون والمشاركة من أجل مصلحة أبنائهم ألمرألولياء االمور بأبداء رأيهم 

تتوفر في ممرات المدرسة لوحات وإشارات تشجع على الممارسات الديمقراطية في الحياة حصلت فقرتا )

( على تتوفر في مالعب المدرسة لوحات وإشارات تشجع على الديمقراطية في الحياة اليومية( و)اليومية

الى عدم وجود ثقافة واضحة نحو الممارسات الديمقراطية وايضا ذلك وتعزو الباحثة أقل متوسط حسابي 

 الديمقراطية. المبادئتفتقر مناهجنا على مقررات تدعم 

النتيجة الى ان  هذهوتعزو الباحثة  )المحتوى( جاءت بدرجة متوسطة، درجة مجال المادة الدراسيةرابعًا: 

الديمقراطية وال تخصص مادة قائمة بذاتها  مبادئالمناهج ما زالت ال تركز بالدرجة االولى على ممارسة 

فقرات جاءت بدرجة عالية منها فقرتي )ينمي  (5)وأن  الديمقراطية،  مبادئتعمق وتشجع ممارسة 
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على العملية التعليمية قيم المواطنة(،  القائمينالعملية التعليمية قيم احترام اآلخر(، و)ينمي  على القائمين

ذلك الى احتواء الكثير من المناهج وخاصة  وتعزو الباحثةوقد حصلتا عل أعلى متوسط حسابي 

يمان إى ايضا ال ةوتعزو الباحثاالجتماعيات على محتوى ينمي قيم المواطنة واحترام الرأي االخر، 

 القيم وذلك بالتشجيع عليها وتطبيقها على ارض الواقع هذهغرس  إلىن على العملية التعليمية يالقائم

على العملية التعليمية أنشطة خارج الغرفة الصفية تشجع قيم الممارسة  القائمينيطبق بينما حصلت فقرتا )

يمية الطلبة في وضع الخطة الدراسية للمادة على العملية التعل القائمينيشارك و) ،(الديمقراطية في الحياة

الى عدم وجود أنشطة تشجع التعاون أو احترام اآلخر ( على أقل متوسط حسابي ويعزى ذلك التدريسية

الكبيرة في الصفوف وعدم القدرة على السيطرة على مثل هذا العدد، كما ترى الباحثة  لألعدادأو نتيجة 

ة ال يشاركون الطلبة بوضع الخطة التدريسية ويعزى ذلك لوجود خطط على العملية التعليمي القائمينان 

 متفق عليها من قبل وزارة التربية والتعليم ضمن زمن معين.

 

   الدراسة الثاني مناقشة نتائج سؤال 3.5

الديمقراطية في مدارس محافظة  للمبادئعلى العملية التعليمية  القائمينممارسة تختلف درجة هل  

، المسمى الوظيفي، نوع المدرسة، سنوات الخبرة ،المؤهل العلمي ،)الجنستالف بيت لحم باخ

 (؟التخصص

 تمت مناقشة نتائج السؤال الثاني من خالل الفرضيات الصفرية المنبثقة عنه:

 :مناقشة نتائج الفرضية الولى 1.3.5 

طات التقديرات أفراد بين متوس ≥ α) (0.05ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة "

على العملية التعليمية للمبادئ الديمقراطية في مدارس محافظة بيت  القائمينممارسة  لدرجةالعينة 

 ."لحم تعزى لمتغير الجنس



87 
 

 لدرجةأشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تقديرات أفراد عينة الدراسة 

يعزى لمتغير  الديمقراطية في مدارس محافظة بيت لحم للمبادئالتعليمية على العملية  القائمينممارسة 

 الجنس.

 للمبادئن على العملية التعليمية نحو الممارسات ميذلك الى تطابق وجهات النظر للقائوتعزو الباحثة 

يمية على العملية التعل القائمينالديمقراطية في مدراس محافظة بيت لحم بمجاالتها االربعة، وأن تقبل 

على  القائمينالممارسات لديهم تكاد تكون واحدة، فاألنظمة والتعليمات التي تطبق عليهم واحدة، ف لهذه

المرحلة التي تجتاح فيها الديمقراطية بقاع العالم أصبحوا أكثر وعيًا وإدراكًا  هذهالعملية التعليمية وفي 

األنشطة المدرسية إال تأكيدًا على وعيهم  لموضوع الممارسات الديمقراطية، وما ممارستهم لمختلف أنواع

بالعملية الديمقراطية وبالتالي هم قادرون على تمييز تلك الممارسات الديمقراطية االيجابية في التعامل 

على العملية التعليمية متقارب بالتأهيل  القائمينكما تعزو الباحثة ذلك الى أن إعداد وتأهيل  مع طلبتهم. 

هيلهم من خالل فلسفة واحدة ورسالة متميزة بتزويدهم بالمعلومات والكفاءات العلمية والخبرات حيث يتم تأ

والمهارات والقيم واالتجاهات المتقاربة لكي يؤدوا دورهم بكفاءة ومسؤولية في المجتمع الذين يعيشون فيه 

 ترك.حيث الحظت الباحثة أن الكثير من المدارس تنظم الفعاليات التدريبية للمعلمين بشكل مش

( في عدم وجود فروق ذات داللة 2008الزبون ) الدراسة في هذا الجانب مع نتيجة دراسة وتتفق نتائج

الديمقراطية بين متغيرات الجنس  للمبادئعلى العملية التعليمية  القائمينممارسة  درجةإحصائية في 

لنظر عن الجنس، في حين )ذكر/ أنثى( ، وتعزو الباحثة ذلك الى االهتمام بموضوع الديمقراطية بغض ا

 .( ولصالح اإلناث2018اختلفت مع نتيجة الظفيري )
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 الثانية:مناقشة نتائج الفرضية  2.3.5

بين متوسطات التقديرات أفراد  ≥ α) (0.05ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة "

مقراطية في مدارس محافظة بيت على العملية التعليمية للمبادئ الدي القائمينممارسة  لدرجةالعينة 

 ."لحم تعزى لمتغير المؤهل العلمي

ممارسة  لدرجةأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تقديرات أفراد عينة الدراسة 

المؤهل عزى لمتغير ت الديمقراطية في مدارس محافظة بيت لحم للمبادئعلى العملية التعليمية  القائمين

 .العلمي

من حملة الدرجات  بيت لحمفي مدارس محافظة  على العملية التعليمية القائمينى أن وجهات نظر بمعن

جاءت متقاربة ودونما فروق دالة  على العملية التعليمية القائمينممارسة  درجةالعلمية المختلفة حول 

س المجتمع، ولنفس ينتمون لنف على العملية التعليمية القائمينذلك إلى أن  وتعزو الباحثة، إحصائياً 

الثقافة حتى خبراتهم الجامعية تلقوها من نفس الجامعات، كما أن العديد من الخبرات التربوية يمكن 

مؤهالتهم  الختالف الحصول عليها دون االلتحاق بالجامعات، وبالتالي لن تتأثر وجهات نظرهم تبعاً 

دة مهما اختلف المؤهل العلمي سواء كان أن القيم التي تنادي بها الديمقراطية واح باإلضافةالعلمية، 

على العملية التعليمية تنفيذ القيم وغرسها في  القائميندبلوم أو بكالوريوس أو ماجستير فأعلى حيث يهتم 

نفوس الطلبة من عدل ومساواة وعدم التمييز وحرية التعبير عن اآلراء وتقبل اآلخر واالحترام والتسامح 

الديمقراطية وإشراك الطلبة في وضع خطط الدراسة واألنشطة،   مبادئدعم والتشجيع على إقامة أنشطة ت

( واختلفت الدراسة 2010) والعظمات ( ومع دراسة الزعبي2005واتفقت مع دراسة محافظة وعليان )

تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى حيث ( 2018( ودراسة الظفيري )2008مع دراسة العنزي )

( وكانت الفروق لصالح 2013ومع دراسة قاللوة ) علمي ولصالح حملة البكالوريوسللمتغير المؤهل ال

 على من بكالوريوس.أ 
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 الثالثة:مناقشة نتائج الفرضية  3.3.5

بين متوسطات التقديرات أفراد  ≥ α) (0.05ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة  "

ة التعليمية للمبادئ الديمقراطية في مدارس محافظة بيت على العملي القائمينممارسة  لدرجةالعينة 

  ".لحم تعزى لمتغير الجهة المشرفة

ممارسة  لدرجةأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تقديرات أفراد عينة الدراسة 

جهة متغير عزى لت الديمقراطية في مدارس محافظة بيت لحم للمبادئعلى العملية التعليمية  القائمين

 .االشراف وكذلك للمجاالت

حول  بيت لحم الحكومية في مدارس محافظة على العملية التعليمية  القائمينبمعنى أن وجهات نظر 

على العملية التعليمية في  القائمينمشابهة لوجهات نظر جاءت الديمقراطية  المبادئمستوى ممارسة 

القيم تتفق مع قيم الثقافة  هذهالنتيجة إلى أن  ههذمدارس محافظة بيت لحم الخاصة وتعزو الباحثة 

ويؤكدون عليها في السلوك  المبادئ هذه، فما زالت روح المثقفين تميل إلى التمسك بمثل األصيلةالعربية 

والممارسات التعليمية داخل المدارس، حيث تعد المدرسة أهم مؤسسات المجتمع التي تؤكد على القيم 

ارسة والتطبيق بغض النظر الجهة المشرفة كما أن المدارس الخاصة تنفذ الديمقراطية من حيث المم

فلسفة التربية التي تقوم عليها التربية والتعليم في فلسطين، وهو ما يعني وحدة الهدف والغرض التعليمي 

 والتربوي بين المدارس الحكومية والخاصة. 

 

  الرابعة:مناقشة نتائج الفرضية  4.3.5

بين متوسطات التقديرات أفراد  ≥ α) (0.05ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ل توجد فروق "

على العملية التعليمية للمبادئ الديمقراطية في مدارس محافظة بيت  القائمينممارسة  لدرجةالعينة 

 ."لحم تعزى لمتغير سنوات الخبرة
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ممارسة  لدرجةفراد عينة الدراسة أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تقديرات أ

سنوات عزى لمتغير ت الديمقراطية في مدارس محافظة بيت لحم للمبادئعلى العملية التعليمية  القائمين

 الخبرة.

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى توفر دورات إرشادية كافية أثناء الخدمة في المدارس تثقيفية وتعريفية 

الديمقراطية يتم اكتسابها تلقائيا  والمبادئثقافة المجتمع المدرسي حول القيم  الديمقراطية، كما أن بالمبادئ

من خالل االحتكاك مع األقران وبالتالي تتشابه وجهات نظر المعلم الجديد مع المعلم القديم بل ويستشيره 

 ئومباد، وخاصة في المواقف التي تستدعي غرس قيم يوجههأحيانا في كيفية التعامل مع أي موقف 

الديمقراطية مثل احترام الرأي اآلخر وتقبله ، وحرية التعبير عن الرأي، العدل والمساواة وعدم التمييز بين 

على العملية التعليمية حريصون على تقديم األفضل بغض النظر  القائمينأن معظم  باإلضافة، الطلبة

العلم والتعليم مما يعكس والئهم عن سنوات الخبرة، من أجل مستقبلهم المهني، ومن أجل تمسكهم برسالة 

 للمؤسسة التعليمية التي يعملون بها، فالممارسة الديمقراطية ال تتوقف على سنوات الخبرة.

( ومع دراسة 2004( ومع دراسة الحوري )2010) والعظمات مع دراسة الزعبيالدراسة  هذهواتفقت 

سنوات ومع دراسة العنزي  (5) ( ولصالح اقل من2013( واختلفت مع دراسة قاللوة )2018عساف )

 (.2005) ( سنوات ومع دراسة محافظة وعليان10-6( لصالح ذوي الخبرة من )2008)

 

 لخامسة:مناقشة نتائج الفرضية ا 5.3.5

بين متوسطات التقديرات أفراد  ≥ α) (0.05ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة "

لى العملية التعليمية للمبادئ الديمقراطية في مدارس محافظة بيت ع القائمينممارسة  لدرجةالعينة 

 ."لحم تعزى لمتغير المسمى الوظيفي
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ممارسة  درجةإلى أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في  (12,4) بالجدول أشارت البيانات الواردة

، لمتغير المسمى الوظيفي تعزى محافظة بيت لحم الديمقراطية في  للمبادئعلى العملية التعليمية  القائمين

 .المديرينوكانت الفروق لصالح 

أكثر اطالعًا على التجربة الديمقراطية من خالل  يمكن أن يكونوا وتعزو الباحثة ذلك إلى أن المديرين

التفاعل مع مواقف عملية مع المعلمين إضافة إلى التفاعل مع الطلبة، فالمدراء هم الصورة أو المرآة التي 

على إعطاء الصورة الديمقراطية وذلك بالتشجيع  ن حريصو الجو الديمقراطي في المدرسة فهم تعكس حقيقة 

عالمية وإعطاء حرية التعبير محلية و  الديمقراطية وربطها بأحداث المبادئعلى إقامة أنشطة تدعم ممارسة 

ح األفكار بجرأة عن الرأي والتعامل مع الطلبة والمعلمين بعدل ومساواة وعدم التمييز والتشجيع على طر 

أمامهم والتشجيع على التفكير الناقد واالبداع في الوسائل واألنشطة وأخيرًا تنفيذ القوانين والعقوبات بعدل 

 على الجميع.
 

 السادسة:مناقشة نتائج الفرضية  6.3.5

بين متوسطات التقديرات أفراد  ≥ α) (0.05ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة "

على العملية التعليمية للمبادئ الديمقراطية في مدارس محافظة بيت  القائمينممارسة  لدرجةالعينة 

 .التخصص"لحم تعزى لمتغير 

ممارسة  درجةإلى أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في  (13,4) بالجدول أشارت البيانات الواردة

، التخصصتعزى لمتغير محافظة بيت لحم في الديمقراطية  للمبادئعلى العملية التعليمية  القائمين

  .تخصص العلوم االنسانية وكانت الفروق لصالح

النتيجة طبيعية نظرًا ألن المواد التدريسية العلمية مواد مبنية على قواعد وضوابط ثابتة  هذهوتعد  الباحثة 

ل مع نصوص وأعمال وواضحة مرتبطة بحقائق مطلقة، أما المواد ذات الطابع االنساني فهي مواد تتعام
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روحية  ومبادئوتفاصيل ذات طابع بشري، وأحداث مرتبطة بالناس، وتحمل في داخلها حكم وعبر 

المجاالت  هذهالديمقراطية أن تجعل  مبادئوفكرية واجتماعية تعد أساسية في الحياة اليومية، ومن مهام 

الديمقراطية وتعمقها وتزهو  مبادئم أفضل، وحيث أن الديمقراطية جزء من الطابع اإلنساني فبالتالي تخد

 بها وتجعلها ممارسة حقيقة واقعية.

( وكانت الفروق لصالح التخصصات العلمية، ومع دراسة 2008النتيجة مع دراسة العنزي ) هذهواتفقت 

( وكانت الفروق تعزى 2013( وكانت الفروق لصالح مادة التاريخ، ومع دراسة قاللوة )2004الحوري )

( حيث اظهرت النتائج عدم وجود فروق 2008م االنسانية واختلفت الدراسة مع الزبون )لصالح العلو 

 تعزى للتخصص.
 

 :التوصيات 4.5

 في ضوء النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة توصي الباحثة بما يأتي:

وذلك ألهميتها الديمقراطية  للمبادئثناء الخدمة أعلى العملية التعليمية  القائمينتأهيل ب ستمراراال -1

 التعليمية. للعمليةفضل أفي الوصول الى تحقيق 

والتعمق بها بما يتالءم مع العملية الديمقراطية  المبادئ المزيد ستخراجاو القيام بتحليل المقررات  -2

 .والتركيز على مبادئ تدعم حرية التعبير عن الرأي التعليمية

الديمقراطية التي تؤدي الى  مبادئلى كيفية تطبيق على العملية التعليمية ع القائمين دعم تدريب -3

 مناخ سليم، لتنقلهم من استخدام األساليب التقليدية إلى األساليب الديمقراطية الحديثة.

االهتمام بالشروط والمعايير التي تحقق ديمقراطية التعليم من خالل إعادة النظر بالمناهج والكتب  -4

 والقيم الديمقراطية. ادئالمبالمدرسية لتضمينها المزيد من 
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 تطوير األنشطة المدرسية والصفية المصاحبة للمنهاج لتصبح ذات صبغة ديمقراطيةب االستمرار -5

 .أعمق

 التركيز على االنشطة التي تعطي الطالب حرية التعبير عن الرأي. -6

نسان في المناهج مقرر حقوق اال إدخالكالديمقراطية  المبادئإدخال مواد في المناهج تدعم ممارسة  -7

 .التربوية

الديمقراطية في بناء األجيال والحصول  المبادئ ألهميةإجراء دراسات مشابهة بهذه الدراسة وذلك  -6

 .على تعلم ديمقراطي حقيقي
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 1ملحق رقم 

 األولية )قبل التحكيم( الستبانة في صورتها

 أبو ديس –جامعة القدس 
 

 

 

 كلية الدراسات العليا

 برنامج اإلدارة التربوية

 المديرون المحترمون  –المعلم/ة 

 تحية طيبة وبعد،

الديمقراطية  للمبادئعلى العملية التعليمية  القائمينواقع ممارسة تقوم الباحثة بإجراء دراسة حول " 

وذلك استكماال لمتطلبات درجة الماجستير في برنامج حم من وجهة نظرهم " في مدارس محافظة بيت ل

اإلدارة التربوية، ولتحقيق أغراض الدراسة، قامت الباحثة بتطوير استبانة معتمدة على ما جاء في األدب 

جة التربوي والدراسات السابقة، لذا أرجو التكرم بقراءة فقرات االستبانة بتمعن وموضوعية واختيار الدر 

داخل العمود المناسب مقابل كل فقرة، علما بأن هذه )×( التي تراها مناسبة حسب رأيك بوضع إشارة 

االستبانة تستخدم ألغراض البحث العلمي فقط، وسوف يتم التعامل مع البيانات بسرية تامة، ولن يرد 

 اسم أي شخص أو مدرسة ضمن هذا البحث.

 ية التعليمية هم فقط المعلمون والمدراء.على العمل القائمين* مالحظة: المقصود ب

 شاكرة لكم حسن تعاونكم

 كرستيان سعيدالباحثة: 
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 :أول: البيانات األساسية

 فيما ينطبق عليك:× ( يرجى وضع إشارة ) 

 _ الجنس:                     ذكر                     أنثى1

 ماجستير فأعلى      سبكالوريو    _ المؤهل العلمي:         دبلوم2

 _ جهة اإلشراف:          حكومية                  خاصة                     وكالة الغوث3

 سنوات 10( سنوات          أكثر من 10_6(سنوات          )5_1_ سنوات الخبرة:           )4

 مرشد اجتماعي   _ المسمى الوظيفي:         معلم                      مدير5

 ثانيا: فقرات االستبانة

 في المكان الذي تراه مناسبا:× ( يرجى وضع إشارة ) 

 
 الرقم

 
 الفقرة

 درجة الممارسة
كبيرة 

 جدا
متوس كبيرة

 طة
قليلة  قليلة

 جدا
 المجال األول: العدل والمساواة

      تتسم البيئة المدرسية بالتسامح بين الطلبة والمعلمين 1
ل االدارة المدرسية مع مشكالت الطلبة بأسلوب تتعام 2

 ديمقراطي يعتمد على الحوار.
     

على العملية التعليمية على أن تتسم  القائمينيحض  3
 عالقة الطلبة بالمحبة والصداقة بشكل عام.

     

على العملية التعليمية العقوبات بطريقة  القائمينينفذ  4
 عادلة.

     

ى العملية التعليمية قيم العدل عل القائمينيغرس  5
 والمساواة في نفوس الّطلبة

     

يشجع كل من المدير والمعلم الطلبة على طرح افكارهم  6
 بجرأة.
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على العملية التعليمية بين الطلبة  القائمينال يميز  7
 الجنسية أو اوالعتبارات غير اكاديمية مثل )الدين، 

 الوضع االجتماعي(

     

مل االدارة المدرسية مع الطلبة بسياسة الباب تتعا 8
 المفتوح

     

تعتمد االدارة المدرسية اجراءات قبول الطلبة على أسس  9
 عادلة.

     

على العملية التعليمية قوانين المدرسة على  القائمينيطبق  10

 جميع الطلبة بالتساوي.

     

 المجال الثاني: حرية التعبير عن الرأي
على العملية التعليمية الحرية للطلبة في  لقائمينايعطي  11

 التعبير عن آرائهم في االذاعة الصباحية.

     

على العملية التعليمية ألولياء االمور  القائمينيسمح  12
 بانتقاد سياسة المدرسة بصورة بناءة

     

على العملية التعليمية في المدرسة على  القائمينيعمل  13

األنشطة والفعاليات التي تشجع قيم اقامة مجموعة من 

 الديمقراطية.

     

تتوفر في مالعب المدرسة وممراتها لوحات واشارات  14

 تشجع على الممارسات الديمقراطية في الحياة اليومية.

     

على العملية التعليمية الطلبة على التفاعل  القائمينيشجع  15

 خارج الغرفة الصفية.

     

على العملية التعليمية للطلبة بحرية انتقاد  نالقائمييسمح  16

 القرارات المدرسية وتغييرها بصورة بناءة.
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      على العملية التعليمية قيم المحبة. القائمينينمي  17

      على العملية التعليمية قيم المواطنة. القائمينينمي  18

طلبة على العملية التعليمية بمقترحات ال القائمينيأخذ  19

 بشكل جدي.

     

على العملية التعليمية على االستفسارات  القائمينيشجع  20

 عما يحتاجون.

     

  
 المجال الثالث: المادة الدراسية ) المحتوى (

على العملية التعليمية الطلبة في وضع  القائمينيشارك  21
 الخطة الدراسية للمادة.

     

عليمية الطلبة على على العملية الت القائمينيشجع  22
 المشاركة في عرض المادة التعليمة اثناء الحصة.

     

على العملية التعليمية الطلبة المشاركة  القائمينيشجع  23
 في حل المشكالت وغيرها.

     

على العملية التعليمية على المواد التي  القائمينيركز  24
 تحتوي على ممارسات تشاركية.

     

على العملية التعليمية للطلبة مواد  نالقائمييعرض  25
 تعليمية تعزز قيم التعاون 

     

على العملية التعليمية بالمفاهيم  القائمينيربط  26
 الديمقراطية كتقبل االخر.

     

على العملية التعليمية الى االحداث  القائمينيتطرق  27
 العالمية التي ترتبط بالديمقراطية.

     

لى العملية التعليمية انشطة خارج الغرفة ع القائمينيعد  28
الصفية تشجع على قيم الممارسة الديمقراطية في 

 الحياة.
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على العملية التعليمية السلوكيات غير  القائمينيهذب  29
 الديمقراطية لدى الطلبة.

     

على العملية التعليمية البحث العلمي  القائمينيشجع  30
 النجاز واجباتهم.

     

 لمجال الرابع: أسلوب التدريسا
ذات  تدريسعلى العملية التعليمية ط رق  القائمينيستخدم  31

تسمح بإشراك الطلبة في الموقف  مقراطيةيدصبغة 

-األدوار...الخ(. المناقشة لعب طريقةالصفي، مثل: ) 

-  

     

الراجعة  التغذيةعلى العملية التعليمية  القائمينيقدم  32

 .الطلبة ابهطة والواجبات كافة التي يقوم المناسبة لألنش

     

 التدريس أساليبعلى العملية التعليمية  القائمينيوظف  33

 .التي تنمي الروح القيادية لدى الطلبة

     

على العملية التعليمية على روح المبادأة  القائمينيحفز  34

 والتشديد عند الطلبة

     

التعليمية أسلوب الحوار على العملية  القائمينيستخدم  35

 اثناء الشرح.

     

على العملية التعليمية تنمية العالقات  القائمينيعزز  36

 االجتماعية بين الطلبة.

     

على العملية التعليمية على رفع روح  القائمينيعمل  37

 المعنوية للطلبة باستمرار.
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ت على العملية التعليمية الى مشكال القائمينيستمع  38
 الطلبة.

     

على العملية التعليمية روح التواصل  القائمينينمي  39
 واالتصال بينهم وبين الطلبة.

     

على العملية التعليمية الخبرات السابقة  القائمينيقدر  40
 لدى الطلبة مهما كان نوعها أو كمها.

     

على العملية التعليمية على روح التعاون  القائمينينمي  41
 الطلبة بين

     

 

 انتهت االستبانة أشكركم على تعاونكم

 كرستيان سعيدالباحثة: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

 2ملحق رقم 

 اسماء المحكمين

الدرجة  التخصص مكان العمل
 العلمية

 االسم

 ابراهيم ابو عقل -1 استاذ مشارك مناهج جامعة الخليل
 د. معن مناصرة -2 استاذ مساعد اصول التربية جامعة الخليل
 .د جمال ابو مرقةأ -3  علم نفس جامعة الخليل

اكرم احمد عبدهللا -4 دكتوراه  اللغة العربية جامعة القدس المفتوحة / بيت لحم
 قواسمة

 د. سعاد العبد -5 استاذ مساعد مناهج واساليب التدريس جامعة القدس المفتوحة / بيت لحم
 حسن البرميل -6 وراه دكت علم االجتماع جامعة القدس المفتوحة / بيت لحم

 كمال مخامرة -7 استاذ مشارك تعليمية ادارة جامعة الخليل
 أ. هيام عالوي  -8 ماجستير ادارة تربوية جامعة بيت لحم
 نانسي الياس -9 دكتوراه  اساليب تدريس جامعة بيت لحم
 د. اياد طوال -10 دكتوراه  فلسفة جامعة بيت لحم
 رزق صليبي-11 ماجستير تربية جامعة بيت لحم
مناهج واساليب تدريس  جامعة بيت لحم

 الرياضيات
 د. معين جبر -12 دكتوراه 

وزارة التربية والتعليم / مديرية 
 والبيرة رام هللاالتربية والتعليم 

 يوسف فهمي حرفوش -13 دكتوراه  ادارة تربوية

مناهج واساليب تدريس  ابو ديس-جامعة القدس
 رياضيات

 هيم الصليبيد. ابرا  -14 دكتوراه 

 أ.د. محمود ابو سمرة-15 استاذ دكتور ادارة تربوية ابو اديس-جامعة القدس
 زياد الفي -16 ماجستير ادارة اعمال ابو ديس-جامعة القدس

 روال غبون -17 ماجستير ادارة تربوية ادارة تسويق لشركة برمير تريدنج
مناهج وطرق تدريس  ديسأبو -جامعة القدس

 العلوم
 عفيف زيدان-18 توراستاذ دك

 د. محسن عدس -19 دكتوراه  مناهج وأساليب تدريس ديسأبو -جامعة القدس
 د. غسان سرحان -20 دكتوراه  تربية علمية ديسأبو -جامعة القدس

 



112 
 

 3ملحق رقم 

 التعديل( )بعدالستبانة في صورتها النهائية 

 ابو ديس –جامعة القدس 

 

 كلية الدراسات العليا

 ة التربويةبرنامج اإلدار

 ة  /المدرسة المحترممدير/ة  –المعلم/ة 

 تحية طيبة وبعد،

الديمقراطية  مبادئلل على العملية التعليمية القائمينسة ممارواقع تقوم الباحثة بإجراء دراسة حول "

ولتحقيق أغراض الدراسة، أرجو التكرم باإلجابة "، من وجهة نظرهم في مدارس محافظة بيت لحم

الدرجة التي تناسب رأيكم بوضع إشارة  وموضوعية، واختيارتبانة بعد قراءتها بتمعن عن فقرات االس

 فقط،داخل الخانة المناسبة مقابل كل فقرة، علما بأن هذه االستبانة تستخدم ألغراض البحث العلمي )×( 

 وسوف يتم التعامل مع البيانات بسرية تامة، ولن يرد اسم أي شخص أو مدرسة ضمن هذا البحث.

 المقصود بالقائمين على العملية التعليمية هم فقط المعلمون ومديرو المدارس. مالحظة:* 

 شاكرة لكم حسن تعاونكم

 كرستيان سعيدالباحثة: 
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 :البيانات األساسية االول:الجزء 

 فيما ينطبق عليك في المربع المناسب: )×(يرجى وضع إشارة 

 أنثى               ذكر                      الجنس:  _ 1

 ماجستير فأعلى     بكالوريويس            دبلوم      العلمي:  _ المؤهل 2

 حكومية                  خاصة                     وكالة الغوث            اإلشراف:_ جهة 3

 سنوات 10ن ( سنوات        أكثر م10 -5سنوات         من ) 5_ سنوات الخبرة:        أقل من 4

  معلم/ة                      مدير/ة    الوظيفي:  _ المسمى 5

 علوم انسانية   علوم طبيعية   التخصص:  -6

 
 فقرات االستبانة:  الثاني:الجزء 

 في المكان الذي تراه مناسبا: )×(يرجى وضع إشارة 
 

 
 الرقم

 

 الفقرة

 درجة الممارسة

كبير

ة 

 جدا

 ليلة جداق قليلة متوسطة كبيرة

 العدل والمساواةالمجال األول: 

      .بعدلعلى العملية التعليمية العقوبات  القائمينينفذ  -1

 العدالةعلى العملية التعليمية قيم  القائمينيغرس  -2

 في نفوس الطلبة.

     

      فكارهم بجرأة.أيشجع المدير الطلبة على طرح  -3

      فكارهم بجرأة.أالطلبة على طرح  المعلميشجع  -4

على العلمية التعليمية بين الطلبة  القائمينال يميز  -5

، سو الجنأكاديمية مثل )الدين ، أالعتبارات غير 

 .و الوضع االجتماعي(أ

     

تتعامل اإلدارة المدرسية مع الطلبة بسياسة الباب  -6

)الحرية في التواصل مع المسؤول اي  .المفتوح

 وقت(.

     

جراءات قبول الطلبة إدارة المدرسية مد اإلتعت -7

 .ضمن معايير واضحة

     

على العملية التعليمية قوانين  القائمينيطبق  -8

 .بعدالةالمدرسة على جميع الطلبة 

     

 .الطلبةتتسم البيئة المدرسية بالتسامح بين  -9

 

     

تتعامل اإلدارة المدرسية مع مشكالت الطلبة  -10

 راطي يعتمد على الحوار.بأسلوب ديمق
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 الرقم

 

 الفقرة

 درجة الممارسة

كبير

ة 

 جدا

 قليلة جدا قليلة متوسطة كبيرة

 حرية التعبير عن الرأي الثاني:المجال 

 
على العملية التعليمية الحرية للطلبة  القائمينيعطي  -11

 في االذاعة الصباحية. في التعبير عن آرائهم 

     

على العملية التعليمية ألولياء  القائمينيسمح  -12

سياسة المدرسة بصورة آرائهم تجاه  ءبأبدا موراأل

 . موضوعية

     

على العملية التعليمية في المدرسة  القائمينيعمل  -13

على اقامة مجموعة من األنشطة والفعاليات التي 

 تشجع قيم الديمقراطية ومبادئها. 

     

درسة لوحات وإشارات تشجع تتوفر في مالعب الم -14

 الممارسات الديمقراطية في الحياة اليومية.  على

     

لوحات وإشارات تشجع المدرسة  تتوفر في ممرات -15

 على الممارسات الديمقراطية في الحياة اليومية.

     

على العملية التعليمية الطلبة على  القائمينيشجع  -16

 التفاعل خارج الغرفة الصفية.

     

على العملية التعليمية  للطلبة بحرية  القائمينيسمح  -17

في سبيل  بصورة بناءة القرارات المدرسية نقد

 .تطويرها

     

على العملية التعليمية بمقترحات  القائمينيأخذ  -18

 الطلبة. 

     

على العملية التعليمية الطلبة على  القائمينيشجع  -19

 االستفسارات عما يحتاجون.

     

 ( )المحتوىالمادة الدراسية : المجال الثالث

 
احترام  التعليمية قيمعلى العملية  القائمينينمي  -20

 .الرأي اآلخر

 

     

      على العملية التعليمية  قيم المواطنة. القائمينينمي  -21

على العملية التعليمية الطلبة في  القائمينيشارك  -22

 .التدريسيةللمادة  وضع الخطة الدراسية

     

على العملية التعليمية  البحث  القائمينيشجع  -23

 نجاز واجباتهم.العلمي إل

     

 باشراك الطلبة على العملية التعليمية  القائمين يعمل -24

 في حل المشكالت.

     

على العملية التعليمية على  القائمينيركز  -25

 التي تحتوي على ممارسات تشاركية. قرراتالم
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 الرقم

 

 الفقرة

 درجة الممارسة

كبير

ة 

 جدا

 قليلة جدا قليلة متوسطة كبيرة

على العملية التعليمية للطلبة مواد  القائمينيعرض  -26

 تعليمية تعزز قيم التعاون. 

     

على العملية التعليمية المادة التعليمية  القائمينيربط  -27

 ة كتقبل اآلخر.بالمفاهيم الديمقراطي

     

على العملية التعليمية  إلى  القائمينيتطرق  -28

 األحداث العالمية التي ترتبط بالديمقراطية.

     

على العملية التعليمية أنشطة خارج  القائمين يطبق -29

الغرفة الصفية تشجع على قيم الممارسة 

 الديمقراطية في الحياة.

     

ملية التعليمية  السلوكيات على الع القائمينيهذب  -30

 غير الديمقراطية لدى الطلبة.

     

 أساليب التدريس: المجال الرابع

الطلبة في على العملية التعليمية   القائمين يشرك -31

 المواقف التعليمية الصفية.

     

على العملية التعليمية الطلبة على  القائمينيشجع  -32

 ثناء الحصة.أ المشاركة في عرض المادة التعليمة

 

     

 التغذيةعلى العملية التعليمية   القائمين يقدم -33

 التي والواجبات كافة لألنشطة المناسبة الراجعة

 .الطلبة بها يقوم

     

 أساليبعلى العملية التعليمية   القائمين يوظف -34

 .الطلبة القيادية لدى الروح تنمي التي التدريس

     

لى العملية التعليمية على المبادأة ع القائمينيحفز  -35

 عند الطلبة.

     

على العملية التعليمية تنمية العالقات  القائمينيعزز  -36

 االجتماعية بين الطلبة.

     

أسلوب على العملية التعليمية  القائمين يعتمد -37

رفع الروح المعنوية للطلبة المجموعات التعاونية ل

 باستمرار.

     

أسلوب على العملية التعليمية  القائمين مليستع -38

 الطلبة.على مشكالت  لالطالعالحوار الفردي 

     

على العملية التعليمية روح التواصل  القائمينينمي  -39

 وبين الطلبة. مبينه تصالواال

     

على العملية التعليمية  الخبرات  القائمينيقدر  -40

 السابقة لدى الطلبة مهما كان نوعها.

     

 االستبانة أشكركم على تعاونكم انتهت
 كرستيان سعيد الباحثة:
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 4ملحق رقم 

 جامعة القدس –تسهيل مهمة من كلية العلوم التربوية 
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 5ملحق رقم 

 بيت لحم – مديرية التربية والتعليمتسهيل مهمة من 
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 فهرس الجداول

 الصفحة عنوان الجدول الرقم
 57 سب متغيرات الدراسةتوزيع أفراد عينة الدراسة ح 1.3
( لمصفوفة Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرسون ) 2.3

 مجال العدل والمساواة ارتباط فقرات 
59 

( لمصفوفة Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرسون ) 3.3
 مجال حرية التعبير عن الرأيارتباط فقرات 

59 

( لمصفوفة Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرسون ) 4.3
 مجال المادة الدراسية)المحتوى(ارتباط فقرات 

59 

( لمصفوفة Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرسون ) 5.3
 مجال اساليب التدريسارتباط فقرات 

60 

 60 نتائج معامل الثبات للمجاالت 6.3
ستجابات أفراد عينة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ال 1.4

 للمبادئعلى العملية التعليمية  القائمينممارسة درجة لالدراسة 
 الديمقراطية من وجهة نظرهم

65 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة  2.4
 مجال العدل والمساواة الدراسة ل

66 

ستجابات أفراد عينة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ال 3.4
 مجال حرية التعبير عن الرأيالدراسة ل

67 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة  أ 4.4
 مجال المادة الدراسية ) المحتوى(الدراسة ل

68 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة  ب 4.4
 مجال المادة الدراسية ) المحتوى(الدراسة ل

69 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة  5.4
 والمساواة مجال العدل الدراسة ل

70 

نتائج اختبار "ت" للعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة في درجة   6.4
الديمقراطية في مدارس  للمبادئعلى العملية التعليمية  القائمينممارسة 

 جنس اليعزى لمتغير  محافظة بيت لحم من وجهة نظرهم

72 
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 الصفحة عنوان الجدول الرقم
أفراد عينة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات 7.4

 للمبادئعلى العملية التعليمية  القائمينممارسة درجة لالدراسة 
 الديمقراطية من وجهة نظرهم يعزى لمتغير المؤهل العلمي

73 

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في درجة   8.4
في مدارس الديمقراطية  للمبادئعلى العملية التعليمية  القائمينممارسة 

 المؤهل العلمييعزى  محافظة بيت لحم من وجهة نظرهم

74  

نتائج اختبار "ت" للعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة في درجة   9.4
الديمقراطية في مدارس  للمبادئعلى العملية التعليمية  القائمينممارسة 

 جهة االشرافيعزى لمتغير  محافظة بيت لحم من وجهة نظرهم

75 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة  أ10.4
 للمبادئعلى العملية التعليمية  القائمينممارسة درجة لالدراسة 

 الديمقراطية من وجهة نظرهم يعزى لمتغير سنوات الخبرة

76 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة  ب10.4
 للمبادئعلى العملية التعليمية  القائمينممارسة درجة لة الدراس

 الديمقراطية من وجهة نظرهم يعزى لمتغير سنوات الخبرة

77 

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في درجة   أ11.4
الديمقراطية في مدارس  للمبادئعلى العملية التعليمية  القائمينممارسة 

 سنوات الخبرةيعزى  يت لحم من وجهة نظرهم لمتغيرمحافظة ب

77 

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في درجة   ب11.4
الديمقراطية في مدارس  للمبادئعلى العملية التعليمية  القائمينممارسة 
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