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الشكر والتقدير

إىً هن دواعْ سروري أن أخط ٌذي الكمهات ألتقدم بالشكر الجزٓل والعرفان بالجهٓل لكل هن
كان عوىاً لْ وسىداً فْ إخراج ٌذا العهل الهتواضع وأخص بالذكر استاذي الفاضل الدكتور هحهد
شعٓبات الذي أشرف عمِ دراستْ ولرعآتً لْ فْ دراستْ وبحثْ ،ولهساعدتً فْ التغمب عمِ
العقبات هن خالل التواصل الفعال ،والتوجٍٓات القٓهة التْ أدت الِ اخراج ٌذا العهل فْ صورتً
الحالٓة ،ولم ٓبخل عمْ بعمهً وجٍدي ووقتً وهمحوظاتً الدقٓقة ،ولها بذلً هن جٍد كبٓر فْ اعداد ٌذي
الدراسة.
كها وأتقدم بالشكر الجزٓل والتقدٓر العهٓق الِ جهٓع أعضاء الٍٓئة التدرٓسٓة فْ كمٓة التربٓة بجاهعة
القدس وأخص بالذكر قسم االدارة التربوٓة الذٓن لم ٓبخموا بعمهٍم وهعموهاتٍم عمٓىا بل قدهوا كل
الهعرفة واالٌتهام والىصٓحة فمٍم هىْ جزٓل الشكر واالحترام.
وال أىسِ أن اتقدم بالشكر والعرفان والتقدٓر والهحبة الخالصة الِ زوجْ العزٓز وأبىائْ
وبىاتْ واصدقائْ الذٓن هدوا ٓد العون وشاركوىْ الجٍد والعىاء.

واهلل ولْ التوفٓق
الباحثة :كرستٓان عزام عٓسِ سعٓد
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الهمخص
ٌدفت ٌذي الدراسة التعرف إلِ درجة ههارسة القائهٓن عمِ العهمٓة التعمٓهٓة لمهبادئ الدٓهقراطٓة فْ
هدارس هحافظة بٓت لحم هن وجٍة ىظرٌم ،ودور الهتغٓرات الهستقمة ( الجىس ،الهؤٌل العمهْ ،جٍة
اإلشراف ،التخصص ،الهسهِ الوظٓفْ ،وسىوات الخبرة ) فْ درجة ههارسة القائهٓن عمِ العهمٓة
التعمٓهٓة فْ هدارس هحافظة بٓت لحم هن وجٍة ىظرٌم ،واستخدهت الباحثة الهىٍج الوصفْ ،وتكون
هجتهع الدراسة هن جهٓع هدٓري وهعمهْ هدارس هحافظة بٓت لحم فْ فمسطٓن لمعام الدراسْ
هدٓر/ة و ( )2842هعمهاً/ة ،حٓث تم اختٓار عٓىة طبقٓة
 ،2020/2019والبالغ عددٌم ()170
اً
هعمها/ة ،واستخدهت الباحثة أداة االستباىة لجهع البٓاىات
عشوائٓة ،بمغ عددٌا ()60
اً
هدٓر/ة و(ً )285
وتحقٓق أٌداف الدراسة ،وتكوىت هن ( )40فقرة هوزعة عمِ أربعة هجاالت( :العدل والهساواة ،حرٓة
التعبٓر عن الراي ،الهادة الدراسٓة ،اسالٓب التدرٓس) ،وتم التحقق هن صدقٍا وثباتٍا بالطرق التربوٓة
واالحصائٓة الهىاسبة.
وأظٍرت الىتائج أن درجة ههارسة القائهٓن عمِ العهمٓة التعمٓهٓة لمهبادئ الدٓهقراطٓة فْ هدارسة
هحافظة بٓت لحم هن وجٍة ىظرٌم جاءت بدرجة "عالٓة" ،وبهتوسط حسابْ لمدرجة الكمٓة (،)3.54
كها أ ظٍرت الىتائج وجود فروق ذات داللة إحصائٓة بٓن تقدٓرات أفراد عٓىة الدراسة فْ درجة ههارسة
القائهٓن عمِ العهمٓة التعمٓهٓة لمهبادئ الدٓهقراطٓة فْ هدارس هحافظة بٓت لحم تعزى لهتغٓري
الهسهِ الوظٓفْ ولصالح الهدٓرٓن ،والتخصص ولصالح العموم اإلىساىٓة.
وفْ ضوء الىتائج التْ توصمت إلٍٓا الدراسة أوصت الباحثة باالستهرار فْ إعداد وتأٌٓل القائهٓن
عمِ العهمٓة التعمٓهٓة لمهبادئ الدٓهقراطٓة وكٓفٓة تطبٓقٍا بحٓث تؤدي إلِ هىاخ سمٓمٓ ،ؤدي إلِ رفع
روح التعاون لتحقٓق أٌداف التعمم الدٓهقراطْ الحقٓقْ.
الكمهات الهفتاحٓة :هبادئ الدٓهقراطٓة ،القائهون عمِ العهمٓة التعمٓهٓة ،هحافظة بٓت لحم.
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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.
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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

ث

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:
 1.1المقدمة:
يشهد عالمنا اليوم تطورات متسارعة في عالم المعرفة أثرت على التعليم بدرجة كبيرة لما نعيشه في عالمنا
الحديث ،حيث أدت التطورات المتالحقة إلى تغييﺭ في ﺃسلﻭﺏ ﺍلتعامل مع ﺍألفﺭﺍﺩ ﻭﺍلعامليﻥ في هﺫه
المؤسسات التعليمية مﻥ حيﺙ حﺭية ﺍلتعبيﺭ ﻭﺍلﺭﺃﻱ ﻭﺍلمشاﺭكة في ﺍتخاﺫ ﺍلقﺭﺍﺭﺍﺕ ،وﺯﺍﺩ ﺍالهتماﻡ
بالعملية ﺍلتﺭبﻭية نتيجة لهﺫﺍ ﺍلتﻁﻭﺭ ﺍلهائل ﻭﺍلسﺭيع ،باعتباﺭها عامالﹰ ﺃساسياﹰ لكل تﻁﻭيﺭ تﺭبﻭﻱ يلبي
حاجاﺕ ﺍلمجتمع ،فمتﻁلباﺕ ﺍلتعليﻡ قﺩ ﺯﺍﺩﺕ ،ﻭكبر حجمها ،ﻭتضخمﺕ ﻭﻅيفتها ،مما ﺍستلﺯﻡ تشغيل
ﻁاقاﺕ ﺍلتعليﻡ ﻭﺍستثماﺭ مﻭﺍﺭﺩه ،ﻭتحﺩيثه باستمﺭﺍﺭ بدءﺀﺍﹰ مﻥ ﺍلقاعﺩﺓ ﻭهي ﺍلمعلﻡ ،ﻭﺍنتهاﺀ بالقمة حيﺙ
ﻭﺍضعﻭ ﺍلسياساﺕ ﺍلتﺭبﻭية ﻭﺍلتخﻁيﻁ ﻭﺍلمناهج.
ولقد تطور ﺍلنهج ﺍلﺩيمقﺭﺍﻁي عبﺭ ﺍلعصﻭﺭ ﻭتعﺩﺩﺕ مفاهيمه ،حتى ﺃصبح في ﺍلﻭقﺕ ﺍلحاضﺭ يﻁال
جميع مناحي ﺍلحياﺓ ﻭمجاالتها على ﺍلمستﻭييﻥ ﺍلفﺭﺩﻱ ﻭﺍلجماعي .ﻭالشﻙ ﺃﻥ هﺫﺍ ﺍلتﻁﻭﺭ هﻭ حصيلة
ﺍلفﻜﺭ ﺍإلنساني على مﺭ ﺍلعصﻭﺭ ،لﺫﺍ فمﻥ حﻕ ﺍلمجتمعاﺕ مماﺭسة هﺫﺍ ﺍلنهج ﻭتﻁبيقه بما يتناسﺏ مع
قيمها ،ﻭمعتقﺩﺍتها ،ﻭتﺭﺍثها ﺍلثقافي ﻭﺍلعلمي (ﺍلشيباني 1986،؛ ﺍلﺭشﺩﺍﻥ.)2004 ،
وترتبط التربية بالديمقراطية مثلما ترتبط الديمقراطية بالتربية ،فالتربية أداة مهمة للديمقراطية ،والديمقراطية
أداة التربية في بناء مجتمع ديمقراطي ،والعالقة بين الديمقراطية والتربية عالقة جدلية تبادلية يتوقف كل
منهما على اآلخر ويتأثر به ،وبما أن الديمقراطية الصحيحة ال تتفتح اال في مجتمع متعلم  ،كذلك فإن
التربية ال تتم وال تتطور وال تتوسع فرص التكافؤ في التعليم اال في جو ديمقراطي ،ولذلك فان فلسفة
الديمقراطية التربوية تكمن في انه ال يمكن ان تتحقق الديمقراطية في ميدان التعليم اال في سياق ديمقراطي
للحياة االجتماعية (جعنيني.)2004،
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وحتى تصبح ﺍلﺩيمقﺭﺍﻁية منهجاﹰ ﻭﺃسلﻭﺏ حياﺓ ،فإﻥ هﺫﺍ يتﻁلﺏ تغييﺭﺍﹰ جﺫﺭياﹰ فعاالﹰ في ﺍستﺭﺍتيجياﺕ
ﺍلتخﻁيﻁ ﻭﺍلتنفيﺫ ،ﻭليﺱ هامشياﹰ ﻭعشﻭﺍئياﹰ ،ﻭﺇنما يبﺩﺃ مﻥ ﺇعﺩﺍﺩ ﺍلقياﺩﺓ ﺍلتﺭبﻭية ﺍلتي تمثل ﺍلجانﺏ
ﺍلتخﻁيﻁي ،والكادر ﺍلتعليمي ﺍلﺫﻱ يمثل ﺍلجانﺏ ﺍلتنفيﺫﻱ ،الستيعاﺏ ﺍلمفاهيﻡ ﺍلﺩيمقﺭﺍﻁية ﻭقبﻭلها،
كالحرية ،ﻭﺍلعﺩﺍلة ،ﻭﺍلمساﻭﺍﺓ ،ﻭﺍلتسامح ،ﻭحقﻭﻕ ﺍإلنساﻥ ،ﻭقبﻭل ﺍآلخﺭ ﻭعﺩﻡ نفيه ،على ﺍعتباﺭ ﺃنهﻡ
يمثلﻭﻥ ﺍلضمانة ﺍلﻭحيﺩﺓ لغﺭﺱ تلﻙ ﺍلمثل ﻭﺍلقيﻡ في نفﻭﺱ ﺍلناشئة ،ﻭتمﻜنهﻡ مﻥ ﺍكتساب قيﻡ تناقﺽ
ﺍالستبعاﺩ ﻭﺍلنفي ﻭﺍألحاﺩية ،ﻭﺇال فبﺩﻭﻥ إقتناعهﻡ كيف يمكن لعجلة ﺍلتغيﺭ ﺃﻥ تتقﺩﻡ للﻭصﻭل ﺇلى
ﺍلمجتمع ﺍلﺩيمقﺭﺍﻁي ﺍلمصغﺭ (ﺍلمﺩﺭسة) ،ﺍلﺫﻱ ال يمﻜﻥ فصل تأثيﺭ تبعاته ﻭما يﺩﻭﺭ فيه عﻥ ﺍلسياﻕ
ﺍالجتماعي ،سيما ﻭﺃﻥ ﺍلتغيﺭ ﺍالجتماعي ﺍلكبير في منﻅﻭمة ﺍلقيﻡ ﻭﺍلسلﻭﻙ ﺍلسائﺩﺓ ،ﻭاكتسابهم قيمﹰا
ﻭﺃنماﻁاﹰ سلﻭكية حياتية حقيقية تمﻜنهﻡ مﻥ مماﺭسة ﺍلﺩيمقﺭﺍﻁية بصﻭﺭﺓ فعلية ،ﺃمﺭ مﺭهﻭﻥ بمﺩﻯ
ﺍلتغييﺭ ﺍلحاصل في ﺍلمجتمع ﺍلصغيﺭ؛ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍلمجتمع ال يمﻜﻥ ﺃﻥ يعيﺵ ﺍلﺩيمقﺭﺍﻁية ﻭﺍقعاﹰ في حياته
ﺇال ﺇﺫﺍ ﺃنتجﺕ ﺍلمﺩﺭسة ﺩيمقﺭﺍﻁييﻥ حقيقييﻥ ( ﺍلبﻁﺭﺍﻥ.)2006 ،
وتبلغ المدرسة اقصى درجات الفاعلية اذا كانت ثمة تطابق بين ما تقوله وما تفعله ،وبقدر ما يتوفر
للمدرسة من امكانات تتهيأ لها الفرصة في ان تمضي قدما نحو تحقيق النمو الشامل لجميع جوانب
ال شخصية وتتحكم من اعداد الطالب لمواجهة الحياة العملية حيث انه من بين امكانات المدرسة توفير
الجو الديمقراطي فيها وممارسة الحريات فمن ثم فالمدرسة تلعب دو ار مهما في عملية التطور االجتماعي
والديمقراطي وال بد ان تكون معمال للديمقراطية ليس فقط بشكل نظري وليس بإتاحة الفرص لطالبها
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
جوها (زايد.)2009،
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إن السلوك الديمقراطي القائم على التفاعل والمشاركة واإليجابية ،ويستند إلى مناخ من الحرية والمساواة
والعدل وقبول اآلخر ،والعمل الجماعي ،يمثل مؤش اًر على الصحة النفسية ألطراف العملية التربوية،
ألن الغرض من توفير جو تربوي تتحقق فيه األهداف المنشودة وبناء عالقات إنسانية فعالة تقوم على
التفاعل المبني على االحترام والثقة والشعور باألمن والطمأنينة والذي تعد أهم الوسائل المحققة لتعظيم
السلوك الديمقراطي في التعليم ،هو المنهج الد ارسي ،فكلما كان مرناً وقاد اًر على إشباع حاجات الطلبة:
ولديه قدرة على ﻏرس مفاهيم الديمقراطية والحرية ،يكون المتلقي فيه مفك اًر وناقداًWalter, ( .
 )2003,17ونحﻥ بحاجة ماسة ﺇلى منهاﺝ فلسﻁيني ينبع مﻥ بيئتنا ﺍلمحلية ،ﻭيقﻭﻡ على ﺃسﺱ
ﺩيمقﺭﺍﻁية تعتمﺩ حﺭية ﺍلتعبيﺭ ﻭﺍلمسﺅﻭلية ،ﻭال تلغي ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍلمعلﻡ ،ﻭتسعى إلكساب ﺍلمتعلميﻥ ﺍلمعاﺭﻑ
ﻭﺍالتجاهاﺕ ﻭﺍلمهاﺭﺍﺕ ﻭﺍلقيﻡ ،ﻭتﹶعتبﺭﺍلتعلﻡ بالعمل ﻭﺍلمماﺭسة مﺩخالﹰ ﺃساسياﹰ ،ﻭﺍلتﺭكيز على ﺍلتﻁبيقاﺕ
ﻭﺍلجﻭﺍنﺏ ﺍلعملية ،ﻭﺭبﻁ ﺍلتﺭبية بالتنمية ﻭﺍإلنتاﺝ ﻭﺍلعمل (دنديس ،)2009،فالمنهاﺝ ﺍألفضل هﻭ ﺍلﺫﻱ
يساعﺩ ﺍلﻁالﺏ على ﺇعطاء معنى لعالمهﻡ ،ﻭﺍلتعلﻡ ﺍألفضل يحﺩﺙ في ﺇﻁاﺭ ﺍلنﻅاﻡ ﺍلﺩيمقﺭﺍﻁي
(.)Garrison, 2008
وهكذا ارتفعت أصوات المفكرين والعلماء العاملين في المجال التربوي إلجراء ثورة في أساليب التربية
والتعليم في مدارسنا ،وإعادة النظر في المناهج والكتب المدرسية والوسائل التي تمكن المدرسة من أداء
عملها على الوجه األكمل ،وباتفاق الجميع على اهمية الديمقراطية كأساس من أسس التربية ورافعة مهمة
في نجاح العملية التربوية ،ألنها أي الديمقراطية تمثل ضرورة في جميع مناحي الحياة ،إال أنها في التربية
التعليمية
العملية
مارس الديمقراطية في الصف خالل
ّ
والتعليم ذات أهمية قصوى ،فال تعّل ّم حقيقي إن لم ت َ
ّ
مية وفي هذا السياق جاءت هذه الدراسة.
– التعّل ّ
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 2.1مشكلة الدراسة:
تعد المدراس هي المكان المناسب لتدريب الطلبة على الممارسات الديمقراطية باإلضافة الى االسرة،
وذلك من خالل البرامج االكاديمية واالنشطة المدرسية التي تسهم إلى درجة كبيرة في معرفة الواجبات
الموكلة إليهم وممارستها داخل أسوار المدرسة وخارجها ،وتسهم في تطبيق الممارسات الديمقراطية في
ونظر ألهمية الديمقراطية بشكل عام واهميتها بشكل خاص في مجال التربية والتعليم،
حياتهم العملية.
اً
ونتيجة لما يعانيه الطلبة وما يصدر عنهم من شكاوى في بعض االحيان نتيجة عدم ممارسة بعض
المعلمين لألسلوب الديمقراطي معهم في الغرفة الصفية من خالل المالحظات الشخصية ،وما يتبع ذلك
من مشكالت مستقبلية تؤثر في سير دراسة الطلبة بسبب شعورهم بالنقص او التمييز .ولكون الباحثة
تعمل في إحدى المدارس في محافظة بيت لحم ومالحظتها وجود تناقضات في التعامل مع الطلبة وعدم
الوعي الكامل من قبل القائمين على العملية التعليمية لمبادئ الديمقراطية والممارسة التعليم الحقيقي
وحيث أن ممارسة المبادئ الديمقراطية داخل الغرفة الصفية ينعكس على سير العملية التعليمية التعلمية
بكافة جوانبها ،ويساعد في تحقيق االهداف المتوخاة من هذه العلمية.
لذا جاءت هذه الدراسة للتعرف الى واقع ممارسة القائمين على العملية التعليمية للمبادئ الديمقراطية في
مدراس محافظة بيت لحم من وجهة نظرهم.
 3.1أسئلة الدراسة:
سعت الدراسة لإلجابة عن السؤالين التاليين:
 -1ما درجة ممارسة القائمين على العملية التعليمية للمبادئ الديمقراطية في مدارس محافظة بيت لحم
من وجهة نظرهم؟
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 .2هل تختلف درجة ممارسة القائمين على العملية التعليمية للمبادئ الديمقراطية في مدارس محافظة
بيت لحم من وجهة نظرهم باختالف متغيرات (الجنس ،المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة ،الجهة المشرفة،
المسمى الوظيفي ،التخصص)؟
 4.1فرضيات الدراسة:
انبثق عن السؤال الثاني الفرضيات الصفرية اآلتية:
الفرضية األولى :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α ≤ 0.05بين متوسطات
التقديرات أفراد العينة لدرجة ممارسة القائمين على العملية التعليمية للمبادئ الديمقراطية في مدارس
محافظة بيت لحم من وجهة نظرهم تعزى لمتغير الجنس.
الفرضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α ≤ 0.05بين متوسطات
التقديرات أفراد العينة لدرجة ممارسة القائمين على العملية التعليمية للمبادئ الديمقراطية في مدارس
محافظة بيت لحم من وجهة نظرهم تعزى لمتغير المؤهل العلمي.
الفرضية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α ≤ 0.05بين متوسطات
التقديرات أفراد العينة لدرجة ممارسة القائمين على العملية التعليمية للمبادئ الديمقراطية في مدارس
محافظة بيت لحم من وجهة نظرهم تعزى لمتغير سنوات الخبرة.
الفرضية الرابعة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α ≤ 0.05بين متوسطات
التقديرات أفراد العينة لدرجة ممارسة القائمين على العملية التعليمية للمبادئ الديمقراطية في مدارس
محافظة بيت لحم من وجهة نظرهم تعزى لمتغير الجهة المشرفة.
الفرضية الخامسة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α ≤ 0.05بين متوسطات
التقديرات أفراد العينة لدرجة ممارسة القائمين على العملية التعليمية للمبادئ الديمقراطية في مدارس
محافظة بيت لحم من وجهة نظرهم تعزى لمتغير المسمى الوظيفي.
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الفرضية السادسة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α ≤ 0.05بين متوسطات
التقديرات أفراد العينة لدرجة ممارسة القائمين على العملية التعليمية للمبادئ الديمقراطية في مدارس
محافظة بيت لحم من وجهة نظرهم تعزى لمتغير التخصص.

 5.1اهداف الدراسة:
هدفت هذه الدراسة:
 -1التعرف الى درجة ممارسة القائمين على العملية التعليمية للمبادئ الديمقراطية في مدارس محافظة
بيت لحم.
 -2تحديد إذا ما كان هناك فروق ذات داللة احصائية في درجة ممارسة القائمين على العملية التعليمية
للمبادئ الديمقراطية في مدارس محافظة بيت لحم باختالف متغير الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة
والجهة المشرفة والمسمى الوظيفي والتخصص.

 6.1اهمية الدراسة:
تنبع أهمية هذه الدراسة من كونها:
 -1تفيد في تقديم صورة واضحة للمسؤولين حول واقع الممارسات الديمقراطية في العملية التعليمية.
 -2تقدم اجابات واضحة عن تساؤالت علمية تتعلق بمسار االنتاج التربوي للمبادئ والممارسات
الديمقراطية.
 -3تساعد القائمين على العمل التربوي والقائمين على واضعي الخطط التربوية في اعادة النظر نحو
االساليب المتبعة في تنمية الممارسات التربوية الديمقراطية.
 -4تقود هذه الدراسة الى المزيد من الدراسات حول الممارسات للمبادئ الديمقراطية داخل الغرفة الصفية.
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