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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

 

  



ت  
 

 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 –

 

 



5 
 

 :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

 


