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ملخص: 

ثقافة  طلبتها  اإك�ساب  يف  الثانوية  املدر�سة  دور  معرفة  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
نظر  وجهة  من  الأردين،  للمجتمع  الدميوقراطي  التحول  �سوء  يف  و�سلوكاتها  الدميقراطية 
الطلبة اأنف�سهم، والختلف يف وجهات نظرهم وفقًا ملتغريات الدرا�سة، وتاألفت عينة الدرا�سة 
الدميوقراطية،  ثقافة  هما:  جمالني  من  الدرا�سة  اأداة  وتاألفت  وطالبة،  طالبًا   )1372( من 
وال�سلوك الدميوقراطي.  ولتحقيق اأهداف الدرا�سة اُ�ستخدم املنهج الو�سفي )امل�سحي( ، وقد 
اإك�ساب  الثانوية يف  العينة حول دور املدر�سة  اأفراد  ا�ستجابات  اأن  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت 
طلبتها ثقافة الدميوقراطية »كبرية، اأما دورها يف اإك�ساب طلبتها ال�سلوك الدميوقراطي فقد 
جاء بدرجة »متو�سطة«.  واأظهرت النتائج عدم وجود فروق دللة اإح�سائيا بني متو�سطات 
ا�ستجابات اأفراد العينة على جمال )الثقافة الدميوقراطية( تبعًا ملتغريي: اجلن�ص، وال�سلطة 
متو�سطات  بني  اإح�سائيا  دللة  فروق  وجود  النتائج  اأظهرت  بينما  التعليم.  على  امل�رشفة 
التعليم  م�سار  ملتغري  تبعًا  الدميقراطية(  )الثقافة  جمال  على  العينة  اأفراد  ا�ستجابات 
الثانوي، ول�سالح طلبة التخ�س�ص الأدبي، ووجود فروق دالة اإح�سائيا على جمال )ال�سلوك 
الثانوي،  التعليم  م�سار  ملتغري  وتبعًا  الإناث،  ول�سالح  اجلن�ص،  ملتغري  تبعًا  الدميقراطي( 
اإح�سائيا  دالة  النتائج عدم وجود فروق  اأظهرت  بينما  الأدبي.   التخ�س�ص  ول�سالح طلبة 
بني متو�سطات ا�ستجابات اأفراد العينة على جمال )ال�سلوك الدميقراطي( تبعًا ملتغري ال�سلطة 

امل�رشفة. 

الكلمات الدالة:  ثقافة الدميقراطية، ال�سلوك الدميقراطي، التحول الدميقراطي، املجتمع 
الأردين، املدار�ص الثانوية يف الردن.
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Abstract: 

This study aimed to investigate the role of the secondary school in 
instilling in its students the culture of democracy and democratic behavior  
in the light of the democratic transformation of the Jordanian society from 
their perspectives.  The study investigated the differences between students’ 
perceptions in light of the study variables.  The study sample consisted of 
(1372) students.  The survey questionnaire consisted of two domains:  (the 
culture of democracy) and (the democratic behavior) .  To achieve the 
objectives of the study the descriptive survey approach was used.  Results 
of the study showed that the degree of the respondents’ average responses 
on the role of high school in instilling in them the culture of democracy was 
“high”, whereas, the degree of their  responses on the role of high school in 
helping them acquire democratic behavior was “medium”.  The study also 
revealed that there are no statistically significant differences between the 
respondents’ average responses in the culture of democracy domain that can 
be attributed to the variable of gender and the education authority.  Whereas, 
there are statistically significant differences between the respondents’ average 
responses in the culture of democracy domain that can be attributed to their 
academic stream in the secondary school variable in favor of the literary 
stream students.  There are statistically significant differences between the 
respondents’ average responses in the democratic behavior domain that 
can be attributed to the variable of gender in favor of the females and in 
the academic stream in favor of the literary stream students.  There are 
no statistically significant differences between the respondents’ average 
responses in the democratic behavior domain that can be attributed to the 
variable of the education authority.  

Keywords: culture of democracy, democratic behavior, democratic 
transformation, Jordanian society, secondary schools in Jordan.  
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مقدمة: 

يعد مفهوم الدميقراطية من املفاهيم التي تنادى بها ال�سعوب على مّر الع�سور، وب�سكل 
خا�ص ال�سعوب التي تعاين من القهر والتخلف وال�ستبداد، اإميانًا منها باأن الدميقراطية حتقق 
لهم وجودهم واأمنهم وتقدمهم، وتنقذهم من القهر والظلم وال�ستبداد، وتخرجهم من حالة 
الرتدي والأزمات التي تعاين منها الدول بدرجات متفاوتة واأ�سكال خمتلفة، والدميقراطية 
كلمة يونانية مكونة من مقطعني هما: Demos وتعني ال�سعب، و Cracy وتعني احلكم اأو 
ال�سلطة، وتقوم على مبادئ عدة اأهمها: حكم ال�سعب، واحلرية، وامل�ساواة، و�سيادة القانون.  
و�سلطاتها  �رشعيتها  وت�ستمد  القانون،  �سيادة  مببداأ  تلتزم  التي  هي  الدميقراطية  والدولة 
حلماية  ال�سمانات  بتوفري  فيها  ال�سلطات  تلتزم  كما  احلرة،  ال�سعب  اإرادة  من  وفاعليتها 
الإن�سان، وكرامته، وحرياته الأ�سا�سية، وتتيح له امل�ساركة اجلادة والفاعلة يف اإدارة العمل 

الوطني من خلل التعددية ال�سيا�سية، و�سمان احلقوق واحلريات العامة للمواطنني.  
كان اأول ظهور ملفهوم التحول الدميقراطي، مع بداية مولد الثورة الفرن�سية، وقد كانت 
الوليات  بع�ص  اإىل  فرن�سا  من  انتقلت  حيث  النت�سار،  بطيئة  للدميقراطية  الأوىل  املوجة 
يف الوليات املتحدة الأمريكية يف عام )1790( ، ثم اإىل معظم الدول ال�سناعية يف عام 
اإعلن مبادئ  للدميقراطية مع  الثانية  املوجة  بداأت  العامليتني،  ، وبعد احلربني   )1914(
)ويل�سون( ، وبداأت املوجة الثالثة منذ اأواخر ال�سبعينيات من القرن الع�رشين،  يف بع�ص دول 

 .)Mclean,1996( اأمريكا اللتينية، واأفريقيا، والكتلة ال�سوفيتية �سابقا
اإن عملية التحول الدميقراطي يف اأي قطر من اأقطار العامل تتطلب نوعني من التغيري، 
القيم  يتعلق مبنظومة  والثاين:  واملوؤ�س�سية،  والقانونية  الد�ستورية  باجلوانب  يتعلق  الأول: 
واملفاهيم والأفكار ال�سائدة يف املجتمع عامة، وبني امل�ستغلني بالعمل النقابي وال�سيا�سي 
خا�سًة )هلل، 2008( .  من منطلق اأن الدميقراطية يف جوهرها طريقة يف احلياة، واأ�سلوب 
لت�سيري املجتمع واإدارة �رشاعاته بو�سائل �سلمية، لذا فاإنها تتطلب �سيادة قيم وموؤ�س�سات 
واآليات معينة، حيث اإنه من املتعذر بناء ثقافة الدميقراطية و�سلوكاتها يف اأي جمتمع، دون 
الأفراد يف هذا الجتاه،  ل�سلوك  القيم املوجهة  اإ�ساعة ثقافة دميقراطية وتر�سيخها، تعمق 
»ودون وجود موؤ�س�سات متار�ص من خللها الدميقراطية، اأو بدون توافر الآليات التي تعمق 

الدميقراطية« )�سكر، 2003، 15( . 
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اإن اأف�سل طريق للتحول الدميقراطي يف الوطن العربي، هو طريق النتقال التدريجي، 
حيث اإن الدميقراطية تتطلب تراكمًا متوا�سًل من العمل الجتماعي، والفكري، وال�سيا�سي، 
والثقايف، واحل�ساري، لكي ت�سبح الدميقراطية- ثقافة و�سلوكًا- جزءاً من بنية املجتمع، 
وحتى يتلءم هذا التحول مع عمليات النفتاح ال�سيا�سي التي �سهدتها وت�سهدها بع�ص الدول 
العربية، فالبناء الدميقراطي بحاجة اإىل الوعي والثقافة والإرادة، لأنه ل ميكن اأن يتحقق 

تطور وتقدم، بدون الإن�سان الذي ميتلك وعيًا نا�سجًا بثقافة الدميقراطية و�سلوكاتها.  
وقد انتهج الأردن عملية التحول الدميقراطي بعد اأن اُ�ستاأنفت احلياة الدميقراطية عام 
)1989( ، »و�رشع باإمتام �سل�سلة من النتخابات النيابية العامة التي �ساركت فيها خمتلف 
الأطياف ال�سيا�سية والفكرية والعقائدية يف املجتمع الأردين )ال�رشعة، 2000( ، ورافق ذلك 
القوانني  على  وامل�سادقة  واملطبوعات،  الأحزاب  قوانني  و�سدور  العرفية،  القوانني  اإلغاء 
الداعمة للدميقراطية،  )بني هاين، 1999( ، على اعتبار اأن التحول الدميقراطي هو جمموعة 
من الجراءات املرحلية التي مت�ص اجلوانب ال�سيا�سية والجتماعية، والثقافية والقت�سادية، 
جتاه  ومواقفهم  ت�رشفاتهم  يف  الأفراد  على  ينعك�ص  مما  واملجتمع،  للأفراد  والفكرية 
الآخرين، لذا يتطلب الأمر اأن تعمل الدولة بجميع موؤ�س�ساتها على اأن يكون اإعداد الأجيال 
وفق منهجية مدرو�سة، لكي يتنا�سب هذا العداد ومتطلبات مرحلة التحول الدميقراطي التي 
ي�سهدها املجتمع الأردين، وحتى يكون الأفراد قادرين على التعامل مع مفاهيم الدميقراطية 

نظريّا وعملّيا. 
الذي  املجتمع  الأفراد معايري  اإك�ساب  بدور مهم يف  الجتماعية ت�سطلع  التن�سئة  اإن 
يعي�سون فيه، من قيم وعادات ومفاهيم تتعلق باأمناط احلياة الفكرية، وتعمل على تهيئتهم 
مل�ستجدات احلياة، وكذلك تزودهم بخربات متنوعة للتعامل مع املواقف املختلفة، وتعمل 
املجتمعات الدميقراطية على غر�ص املفاهيم الدميقراطية يف اأبنائها منذ ال�سغر، على اإعتبار 
اأن التن�سئة الجتماعية والدميقراطية هي اأ�سلوب حياة يف املجتمع، يعتمد تنظيم العلقات 

بني اأفراده مبا ي�سمن حتقيق مبادئ الدميقراطية 
ولكون التن�سئة الدميقراطية ت�سمل كل قطاعات املجتمع وموؤ�س�ساته الرتبوية املختلفة، 
ولكونها تبداأ منذ ال�سغر، وت�ستمر مع الإن�سان يف كل مراحل حياته، فاإن الأمر ي�ستدعي اأن 
تقوم املوؤ�س�سات الرتبوية بدءاً من الأ�رشة وحتى اجلامعة، بغر�ص جمموعة القيم وال�سلوكيات 
الدميقراطية يف وجدان الأفراد، حتى ت�سبح هذه القيم وال�سلوكيات اأ�سا�ص ت�رشفاتهم منذ 
ال�سغر مع الأهل، والأ�سدقاء، والزملء، وحتى يتمكنوا من بناء مواقفهم احلياتية وال�سيا�سية 

والجتماعية، على اأ�س�ص ثابتة، و�سليمة ومدرو�سة، وبعيدة عن الرجتال والغوغائية. 
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وحتى ت�ستطيع املدر�سة اأن متار�ص دورها يف ا�ستكمال ما تقوم به الأ�رشة يف عملية 
برامج خمططة  املعلمني من خلل  بتاأهيل  القيام  بد من  للأفراد، ل  الدميقراطية  التن�سئة 
والت�سامح،  والعدل،  وامل�ساواة،  احلرية،  يف  املتمثلة  الدميقراطية  بقيم  لتوعيتهم  وهادفة، 
ول يتوقف الأمر على ا�ستيعاب هذه القيم، واإمنا يتطلب التطبع بهذه القيم وممار�ستها حتى 
ال�سلوكات  طلبته  اإك�ساب  يف  كبرياّ  دوراّ  للمعلم  اأن  منطلق  من  �سلوكهم،  من  جزءاً  ت�سبح 
الدميقراطية، وذلك من خلل ما يقوم به من ممار�سات دميقراطية داخل غرفة ال�سف.  حيث 
اإن عدم و�سوح قيم الدميقراطية للمعلمني، ينعك�ص �سلبًا على قدرتهم يف اإك�سابها لطلبتهم، 
»وعدم قدرتهم على اأداء واجباتهم يف احلياة الجتماعية بالن�سبة ملمار�سات الدميقراطية، 
 ، )ابراهيم، 1985(  ومن ثم عدم قدرتهم على تنمية هذا املفهوم وممار�سته لدى طلبتهم 
وكذلك يتوجب على املدر�سة اأن ترثي املنهج الدرا�سي الذي يعزز البناء الثقايف يف املجتمع 
الدميقراطي، من خلل تبني فل�سفة تربوية تتمحور حول هدف ا�سرتاتيجي، يهدف اإىل تعميق 
الطلبة، واأن ت�ستمل هذه املناهج على معارف وحقائق  الدميقراطية لدى  القيم واملفاهيم 
ال�سعيد  على  الدميقراطية  مفاهيم  ل�ستيعاب  الطلبة  تهيئة  على  قادرة  نظرية،  ومبادئ 
النظري،  )حممد ال�سيخ، 2001( ، واأن حتتوي هذه املناهج على تعزيز مفاهيم امل�ساركة 
يف خدمة ال�سعب، وامل�ساركة يف احلياة النيابية، واإن الن�ساط الذي ي�سرتك فيه الطلبة يف 
خدمة املجتمع يوؤثر يف التزامهم مب�ساعدة الآخرين، ومقاومة عدم امل�ساواة الجتماعية، 
وقد اأ�سار �سايفرت�سن واآخرون )Syvertsen, A ,Flanagan,C. ,&Stout,M. 2009( اإىل اأن 
اأكرث وعيًا بالثقافة الدميقراطية، من  الطلبة الذين كلفتهم املدر�سة بتحمل امل�سوؤولية، هم 

الطلبة الذين مل يكلفوا بذلك. 
وقد اهتم الرتبويون يف دول العامل املتقدم اهتمامًا ملحوظًا بتعميق ثقافة الدميقراطية 
الربامج  تطوير  على  وعملوا  ال�سواء،  على  واجلامعية  منها  املدر�سية  الرتبوية  املواقف  يف 
الرتبوية التي تعمل على دمج التنظري يف جمال الدميقراطية بالواقع العملي لها، كما يظهر 
يف املواقف ال�سفية التعليمية التعّلمية )Beyer, 1996( ، كما عمل الرتبويون على درا�سة 
الأمناط الجتماعية التي تعمل على حتقيق ثقافة الدميقراطية داخل جمتمعات الطلبة يف 
الفرد  خلله  من  يتعلم  الذي  الدميقراطي  ال�سف  حتقيق  ت�سهيل  بهدف  الرتبوية،  املواقف 
اأن  ، وذلك   )Bussler, 1994( العام  الدميقراطية، لتطبيقها يف واقعه الجتماعي  ممار�سة 
حتقيق ال�سف الدميقراطي يجب اأن تتوافر فيه اخل�سائ�ص الآتية: تكوين اجتاهات اإيجابية 
لدى الطلبة نحو امل�سوؤولية وامل�ساركة، و�سنع القرار امل�سرتك، وتوفري الفر�سة للم�ساركة 

  . )Obenchain, 1998( املدنية، واإك�ساب الطلبة مقومات امل�سوؤولية جتاه وطنهم
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من  يتعامل  التي  الآلية  باعتبارها  الرتبوي،  ال�سياق  يف  الدميقراطية  اأهمية  وتظهر 
خللها اأفراد خمتلفون يف توجهاتهم واهتماماتهم، وي�سعون لت�سكيل روؤى م�سرتكة يف كثري 
الدميقراطية  اإن  ارتباطا وثيقا، حيث  الرتبية ترتبط بالدميقراطية  واإن  من جوانب احلياة، 
ت�سمح للعملية الرتبوية بالنمو، من منطلق اأن البيئة التي ت�سمح بالتجريب والبحث، تهيئ 
املدر�سية  والإدارة  الآخرين،  مع  والتعاون  واأفكارهم،  اآرائهم  عن  التعبري  حرية  للأفراد 
الدميقراطية، تتطلب ا�سرتاك كل من الطلبة واملعلمني يف ر�سم ال�سيا�سات والربامج، وبذلك 
يعملون بطريقة اأف�سل، »ويتم ذلك من خلل احلوار الدميقراطي الذي يكفل اإخراج القرارات 
التي مت�ص حياة الأفراد على اختلف روؤاهم وت�سوراتهم وت�سكيلها، دون طغيان راأي بعينه 
على اآراء الآخرين نتيجة ال�سلطة التي تدعمه، اأو اآليات الدعم الأخرى التي ل تتفق مع الأطر 
الدميقراطية يف �سناعة القرارات« )اخلوالدة، 2004، 9- 10( ، ومن اأجل اأن يعزز التعليم 
ثقافة احلوار عليه اأن يحرر املناهج الدرا�سية من كل اأ�سكال التع�سب والكراهية �سد الآخر، 
وتبني مناهج جديدة قادرة على تعزيز قيم الت�سامح وحقوق الإن�سان بني الأجيال واأفراد 

املجتمع.  
اإن الهدف الرئي�ص للتعليم يف عملية التحول الدميقراطي واإر�ساء دعائم الدميقراطية، 
يتمثل يف تنمية ثقافة الدميقراطية لدى اأبناء املجتمع على اختلف م�ستوياتهم ومراحلهم 
الدرا�سية، لبث القيم الدميقراطية، واإك�سابهم مهارات التعامل وال�سلوك الدميقراطي، وتكوين 
على  يعتمد  ذلك  حتقيق  »واإن  والتعاون،  وامل�ساركة  احلوار  نحو  لديهم  اإيجابية  اجتاهات 
الدميقراطية، ومتثل �سلوكها وتطبيق ممار�ستها.   الإيجابية لدى املعلمني نحو  الجتاهات 
)عبدال�سلم، 1990( ، ويتوجب على املدر�سة اأن توفر لكل فرد فر�سة ليتعلم كيفية احلوار 
اأ�سخا�سًا  –مبعنى عام- كرامتهم امل�سرتكة بو�سفهم  اأن يفهموا  واأن يتعلموا  ب�سكل عام، 
يعك�ص  غريهم  مع  قراراً  يتخذون  كيف  ويتعلموا  غريهم،  مع  بامل�ساواة  يتمتعون  اأحراراً 
تنظيمّا  بو�سفها  الدور  بهذا  تقوم  اأن  للمدر�سة  وميكن  وم�ساواتهم.  وحريتهم  كرامتهم 
اجتماعيا، حيث تعمل على ت�سجيع الت�سال والتوا�سل القائم على اأ�س�ص دميقراطية بينها 
وبني الطلبة، وبني الطلبة بع�سهم بع�سّا، كما اأن تفعيل الدميقراطية يف املدر�سة، ميكن اأن 
تهمهم  التي  القرارات  بع�ص  اأرائهم يف  واحرتام  الراأي،  الطلبة حرية  اإعطاء  يتم من خلل 
 ،)Lanir, 1991(  ،من خلل ت�سكيل اللجان ال�سفية، وجمال�ص الطلبة، والربملانات الطالبية
والعملية  الدميقراطي  التحول  �سياق  يف  فاعلة  الرتبوية  املوؤ�س�سات  تكون  اأن  ميكن  »ول 
الدميقراطية  املمار�سة  قيم  تنمية  يف  ي�ساعد  ثقايف  اإطار  من  انطلقها  دون  الدميقراطية 

ومبادئها وتر�سيخها« )القطب ورزق، 2007، �ص 260( . 
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وميكن للمدر�سة اأن ت�سهم يف اإك�ساب الطلبة ال�سلوك الدميقراطي وتدفعهم نحو املمار�سة 
الدميقراطية من خلل: تدريب املعلمني لتحقيق اأهداف الدميقراطية، والرتكيز على مفهوم 
الدميقراطية، وتهيئة املناخ املدر�سي للمار�سة الدميقراطية.  )Sayer & Ali, 1995( ، وكذلك 
اأن�سطة مدر�سية ميار�سها  تنظيم  املدار�ص، عن طريق  للطلبة يف  احلرية  باإتاحة مناخ من 
)ا�سكارو�ص،  البّناء.  النقد  على  الطلبة  تدريب  مع  وا�ستعداداته،  قدراته  ح�سب  كل  الطلبة، 
بالعمليات  تتعلق  معارف  لكت�ساب  الطلبة  م�ساعدة  املدار�ص  باإمكان  وكذلك   ،)1990
واملهارات الدميقراطية الأ�سا�سية يف تف�سري املعلومات، وخلق فر�ص لفتح نقا�سات لتبادل 
الراأي يف احلرف ال�سعبة، واأن املعلمني باإمكانهم حتفيز طلبتهم لللتزام الفّعال وامل�سوؤول 

 . (Turney ,p. , Judith,A. ,j0- Ann,L. ,&Rainer,D. (2001)) بالدميقراطية
ونظراً لأن املرحلة الثانوية تعد مرحلة انتقالية لكثري من الطلبة الذين ل تتاح لهم 
فر�سة اإكمال درا�ستهم اجلامعية، لذا فاإنهم �سينخرطون يف جمال العمل، و�سيكون مطلوبًا 
منهم امل�ساركة يف اأن�سطة املجتمع املختلفة، وامل�ساركة يف احلياة الدميقراطية والنتخابات 
اأن تكون املدر�سة  النيابية ب�سكل يتنا�سب مع متطلبات الع�رش، وهنا يكون من املفرت�ص 
احلا�سنة  الكربى  القيم  على  توؤكد  »التي  وقيمها،  الدميقراطية  ثقافة  زودتهم مبفاهيم  قد 
التنوع والختلف  اإىل قيم  واحلاملة للدميقراطية، واإىل قيم ثقافية حترتم الآخر، وت�سعى 
مقومات  اإك�سابهم  وكذلك   ،  )262  ،2007 ورزق،  )القطب،  الإن�سان«.   وحقوق  والتعددية 
ال�سلوك الدميقراطي، لت�سهيل عملية توا�سلهم مع الواقع الجتماعي، ولتفعيل م�ساركتهم يف 

م�سرية التحول الدميقراطي للمجتمع الأردين. 

مشكلة الدراسة: 
الأ�سا�سية   ال�رشورات  من  يعد  الأردين  املجتمع  يف  الدميقراطي  التحول  حتقيق  اإن 
اأداة املجتمع  ال�سباب ب�سكل خا�ص، كونهم �سي�سبحون  لأفراد املجتمع ب�سكل عام، ولفئة 
ال�سباب  هوؤلء  متثل  واإن  الدولة،  يف  املهمة  املراكز  و�سيت�سلمون  والتطوير،  التغيري  يف 
لل�سلوك الدميقراطي من �ساأنه العمل على تعزيز احلياة الدميقراطية يف املواقع التي يحلون 
اأو  املدار�ص،  يف  الطلبة  و�سلوكات  لت�رشفات  املراقب  واإن   ،)Pauly,1992( م�ستقبّل  فيها 
يف ال�سوارع يلحظ اأن معظم هذه ال�سلوكات ل تن�سجم ومبادئ �سلوكات الدميقراطية، مع 
الدرا�سية  املناهج  فاإن  وكذلك  للدميقراطية،  النظرية  املبادئ  يف  ما  وعيّا  الطلبة  لدى  اأن 
اأن  كثرية  درا�سات  نتائج  اأ�سارت  وقد  ومفاهيمها،  وقيمها  الدميقراطية  مبادئ  على  تركز 
املبادئ  هذه  ممار�سة  وبني  الطلبة،  لدى  للدميقراطية  النظري  الفكر  بني  وا�سعة  الفجوة 
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موؤ�س�سات  دون وجود  الدميقراطية  اإىل  التحول  ا�ستكمال  املتعذر  الواقع،  ومن  اأر�ص  على 
متار�ص من خللها الدميقراطية، اأو دون توافر الآليات التي تعمق قيم الدميقراطية، وقد ذكر 
ديكمان )Dykman,1997( اأن املدار�ص هي املكان املنا�سب لتدريب الطلبة على املمار�سات 
الدميقراطية، وذلك من خلل الربامج الأكادميية والأن�سطة املدر�سية التي ت�سهم اإىل درجة 
اإليهم وممار�ستها داخل املدر�سة، وت�سهم يف تطبيق  الواجبات املوكولة  كبرية يف معرفة 
املمار�سات الدميقراطية يف حياتهم العملية.  وهنا ياأتي دور التعليم وتتعاظم م�سوؤولياته 
يف تنمية ثقافة الدميقراطية لأبناء املجتمع، واإعدادهم للم�ساركة اجلادة يف عملية التحول 
لذا جاءت  والع�رشين.   القرن احلادي  الواعي مع متطلبات  للتعامل  الدميقراطي، وتوؤهلهم 
الدميقراطية  ثقافة  الطلبة  اإك�ساب  يف  الثانوية  املدر�سة  دور  عن  للك�سف  احلالية  الدرا�سة 

و�سلوكياتها يف �سوء التحول الدميقراطي يف الأردن من وجهة نظر الطلبة اأنف�سهم.  

 هدف الدراسة وأسئلتها: 
على الرغم من اأن الدميقراطية يف بداية ن�ساأتها قد غلب على مفهومها الطابع ال�سيا�سي، 
اأ�سبحت  ات�سع مفهومها، وات�سع نطاق تداولها، حتى  الع�سور والأزمان قد  فاإنها على مر 
تعد  الجتماعية، ومل  العلقات  وتتناول جميع  احلياة،  ت�سمل جمالت  احلل�رش  الوقت  يف 
قا�رشة على املجال ال�سيا�سي، وقد �ساهم يف تطور مفهومها وات�ساعه ونطاق تطبيقها كثري 
من اجلهود الفردية والجتماعية، واحلركات ال�سيا�سية والفل�سفية والجتماعية، التي هدفت 
اإىل حتقيق مزيد من الكرامة الإن�سانية واحلرية وامل�ساواة والعدالة الجتماعية.  ونظراّ لأن 
هذه املفاهيم ت�ستهوي عقول الأفراد واملجتمعات، وتتفق مع فطرة الإن�سان، فقد نا�سلت 
للدميقراطية  بينها يف نظرتها  العبودية، وتفاوتت فيما  نف�سها من حياة  لتحرير  ال�سعوب 
الدرا�سية،  املناهج  وكانت  املفاهيم،  هذه  لن�رش  متعددة  و�سائل  وا�ستخدمت  ومفاهيمها، 
واملوؤ�س�سات الرتبوية هما الأداة املنا�سبة لن�رشمفاهيم الدميقراطية بني الن�صء، لذا جاءت 
ثقافة  اإك�سابهم  يف  الثانوية  املدر�سة  لدور  الطلبة  تقومي  نتيجة  ملعرفة  احلالية  الدرا�سة 
ومعرفة  الأردن،  يف  الثانوي  الثاين  ال�سف  طلبة  نظر  وجهة  من  و�سلوكاتها  الدميقراطية 
دور  على  الثانوي،  التعليم  وم�سار  التعليم،  على  امل�رشفة  وال�سلطة  اجلن�ص،  املتغريات:  اأثر 
اأنف�سهم.   الطلبة  نظر  و�سلوكاتها من وجهة  الدميقراطية  ثقافة  الطلبة  اإك�ساب  املدر�سة يف 

وذلك من خلل الإجابة عن الأ�سئلة الآتية: 
ما تقومي الطلبة لدور املدر�سة الثانوية يف اإك�سابهم ثقافة الدميقراطية من وجهة  1 .

نظر طلبة ال�سف الثاين الثانوي يف الأردن؟ 
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ما تقومي الطلبة لدور املدر�سة الثانوية يف اإك�سابهم ال�سلوك الدميقراطي من وجهة  2 .
نظر طلبة ال�سف الثاين الثانوي يف الأردن؟ 

متو�سط  بني   3 .)α = 0.05( م�ستوى   عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل 
ا�ستجابات طلبة ال�سف الثاين الثانوي يف الأردن يف دور املدر�سة الثانوية يف 

اإك�ساب الطلبة ثقافة الدميقراطية تبعًا ملتغري اجلن�ص؟ 
متو�سط  بني   4 .)α = 0.05( م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل 
ا�ستجابات طلبة ال�سف الثاين الثانوي يف الأردن يف دور املدر�سة الثانوية يف 

اإك�ساب الطلبة ثقافة الدميقراطية تبعًا ملتغري ال�سلطة امل�رشفة على التعليم؟ 
متو�سط  بني   5 .)α = 0.05( م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل 
ا�ستجابات طلبة ال�سف الثاين الثانوي يف الأردن يف دور املدر�سة الثانوية يف 

اإك�ساب الطلبة ثقافة الدميقراطية تبعًا ملتغري م�سار التعليم الثانوي؟ 
متو�سط  بني   6 .)α = 0.05( م�ستوى   عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل 
ا�ستجابات طلبة ال�سف الثاين الثانوي يف الأردن، يف دور املدر�سة الثانوية يف 

اإك�ساب الطلبة ال�سلوك الدميقراطي تبعًا ملتغري اجلن�ص؟ 
متو�سط  بني   7 .)α = 0.05( م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل 
ا�ستجابات طلبة ال�سف الثاين الثنوي يف الأردن،  يف دور املدر�سة الثانوية يف 

اإك�ساب الطلبة ال�سلوك الدميقراطي تبعًا ملتغري ال�سلطة امل�رشفة على التعليم؟ 
متو�سط  بني   8 .)α = 0.05( م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل 
ا�ستجابات طلبة ال�سف الثاين الثانوي يف الأردن، يف دور املدر�سة الثانوية يف 

اإك�ساب الطلبة ال�سلوك الدميقراطي تبعًا ملتغري م�سار التعليم الثانوي؟ 
أهمية الدراسة: 

تتمثل اأهمية الدرا�سة احلالية بالآتي: 
اإن نتائج هذه الدرا�سة �ستبني لأ�سحاب القرار الرتبوي يف وزارة الرتبية والتعليم  1 .
يف الأردن دور املدر�سة الثانوية يف اإك�ساب طلبتها ثقافة الدميقراطية وال�سلوك 

الدميقراطي. 
اإن ما �ستك�سف عنه نتائج الدرا�سة من جوانب اإيجابية اأو �سلبية يف دور املدر�سة  2 .
و�سلوكاتها،  الدميقراطية  ثقافة  طلبتها  اإك�ساب  يف  بدورها  القيام  يف  الثانوية 
الرتبوي يف تعزيز اجلوانب اليجابية، والعمل على معرفة  القرار  اأ�سحاب  يدفع 
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الأ�سباب التي حالت دون قيام املدر�سة بدورها يف بع�ص اجلوانب،  ويدفعهم اإىل 
اإعادة  وكذلك  الدميقراطية،  مبفاهيم  وتثقيفهم  املعلمني  تاأهيل  يف  النظر  اإعادة 

النظر يف املناهج املدر�سية وتعزيزها مبفاهيم ثقافة الدميقراطية و�سلوكاتها. 
تنبع اأهمية الدرا�سة يف العملية التعليمية التعلمية من خلل تنمية �سخ�سية الطلبة،  3 .
امل�سكلت،  وحل  القرار،  واتخاذ  واملناق�سة  الراأي  اإبداء  على  القدرة  واإعطائهم 

وم�ساركة الآخرين واحرتام اآرائهم.  
الأفراد  حياة  مي�ص  مو�سوعًا  تناولت  كونها  يف  الدرا�سة  هذه  اأهمية  تتمثل  4 .
باحثني  �سيدفع  املو�سوع،  هذا  مبثل  الهتمام  اإن  �سواء،  حد  على  واملجتمعات 
اآخرين لتناوله بالدرا�سة والبحث، مما يوؤدي اإىل توعية الأفراد واجلماعات بثقافة 
و�سلوكيات الدميقراطية، وبالتايل انعكا�ص ذلك على �سلوكهم واأقوالهم واأفعالهم. 

توثيق العلقة بني املدر�سة واملجتمع من خلل تفعيل دور املدر�سة الثانوية يف  5 .
تنمية ثقافة الدميقراطية لطلبتها، لتفعيل اندماجهم يف الواقع الجتماعي. 

تعزيز  التعليمية يف  املوؤ�س�سات  بدور  تتعلق  واأ�سمل  اأو�سع  لدرا�سات  املجال  فتح  6 .
املجتمع  يف  الدميقراطي  التحول  ومرحلة  يتنا�سب  مبا  الدميقراطية،  ثقافة 

الأردين. 

حمددات الدراسة: 
اقت�رشت الدرا�سة على عينة من طلبة ال�سف الثاين الثانوي يف املدار�ص احلكومية  1 .
القطاع  ومدار�ص  البا�سا،  عني  لواء  وتربية  الأوىل،  عمان  تربية  مديريتي  يف 
اخلا�ص امل�سجلة لدى مديرية التعليم اخلا�ص/ عمان خلل الف�سل الدرا�سي الأول 

 .2010/2009
اقت�رشت هذه الدرا�سة على معرفة دور املدر�سة الثانوية يف اإك�ساب طلبتها ثقافة  2 .

الدميقراطية و�سلوكاتها يف �سوء التحول الدميقراطي يف الأردن. 
اقت�رشت الدرا�سة على معرفة اأثر متغريات اجلن�ص، وال�سلطة امل�رشفة على التعليم،  3 .
يف  الثانوية  املدر�سة  دور  يف  الطلبة  نظر  وجهات  على  الثانوي  التعليم  وم�سار 

اإك�ساب طلبتها ثقافة الدميقراطية و�سلوكاتها. 
تتحدد نتائج الدرا�سة احلالية باأداة الدرا�سة امل�ستخدمة، وما لها من دللت �سدق  4 .
وثبات، وباأفراد عينة الدرا�سة التي متثلت يف عينة من طلبة ال�سف الثاين الثانوي 

يف مدار�ص القطاع احلكومي، ومدار�ص القطاع اخلا�ص. 
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مصطلحات الدراسة: 
فيما ياأتي تو�سيح مل�سطلحات الدرا�سة: 

ومفاهيم  مبادئ  من  عليه  ي�ستمل  مبا  حياة  ومنهج  اإن�ساين  نظام  الدميقراطية: ◄ 
ومعارف وقيم، يتوقع من خلله الأفراد حتقيق اآمالهم وطموحاتهم من امل�ساواة، 
والعدالة، واحلرية، وتكافوؤ الفر�ص، والت�سامح، وقبول الآخر، وامل�ساركة يف اتخاذ 

القرارات.  
من  الأفراد  ميتلكه  ما  الدميقراطية  بثقافة  يق�سد  اإجرائياً: ◄  الدميقراطية  ثقافة 
الأفراد يف املواقف املختلفة، ومتكنهم من  معارف وقيم ومهارات توجه �سلوك 
امل�ساركة الفاعلة يف �سنع القرارات التي تتعلق باملجتمع، وتقا�ص وجهة نظر طلبة 
ال�سف الثاين الثانوي يف دور املدر�سة الثانوية يف اإك�سابهم ثقافة الدميقراطية 

من خلل متو�سط ا�ستجاباتهم على فقرات ال�ستبانة املعدة لهذا الغر�ص. 
التحول الدميقراطي: ◄ جمموعة من العمليات والجراءات الطويلة واملعقدة تهدف 
اإىل توطيد جمموعة من القواعد التي تنظم العلقة بني احلكام واملحكومني بحيث 
يتمتع املحكومني بالقدرة على رقابة من هم يف ال�سلطة، واإتاحة الفر�سة حلرية 

التعبري. 
الدور: ◄ ما يتوقع من املدر�سة اأن تقوم به من اأن�سطة وفعاليات وممار�سات لإك�ساب 

طلبتها مفاهيم وقيم وثقافة الدميقراطية و�سلوكاتها. 
ال�سلوك الدميقراطي: ◄ ت�رشفات الأفراد، واأقوالهم، واأفعالهم، وفكرهم، الناجت عن 
وتقا�ص  ومفاهيمها،  الدميقراطية  مبادئ  مع  تتلءم  واجتاهات  ومعارف  قيم 
اإك�سابهم  يف  الثانوية  املدر�سة  دور  يف  الثانوي  الثاين  ال�سف  طلبة  نظر  وجهة 
ال�سلوك الدميقراطي من خلل متو�سط ا�ستجاباتهم على فقرات ال�ستبانة املعدة 

لهذا الغر�ص.  

الدراسات السابقة: 
اطلع الباحثان على بع�ص الدرا�سات ال�سابقة، املتعلقة مبو�سوع الدرا�سة على النحو 

الآتي: 
درا�سة عبد ال�سالم )1990( وهدفت اإىل التعرف اإىل اإجتاهات املعلمني والطلبة نحو 
ال�سلوك الدميقراطي يف املدر�سة.  وتاألفت عينة الدرا�سة من )345( معلمّا ومعلمة، و )574( 
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طالبّا وطلبة من مدار�ص القاهرة.  وا�ستخدمت ال�ستبانة اأداًة جلمع املعلومات، وتكونت من 
)63( فقرة، واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن الطلبة واملعلمني يف�سلون التعامل الدميقراطي القائم 
حتقيق  يف  ي�ساعد  ذلك  واأن  والتفاهم،  واحلوار  وامل�ساواة  والعدالة  واحلرية  الت�سامح  على 
واأكدت  باملدر�سة،  املتعددة  الن�سطة  يف  م�ساركتهم  وعلى  الطلبة،  اأداء  يف  اأعلى  معدلت 
الدميقراطية،  نحو  املعلمني  من  الإيجابية  الجتاهات  على  يعتمد  ذلك  اأن حتقيق  الدرا�سة 

ومتثل �سلوكها وتطبيق ممار�ستها. 
اأما درا�سة اأبو الهيجاء )1995( فقد هدفت اإىل التعرف اإىل ممار�سة مديري املدار�ص 
عينة  وتاألفت  املعلمني،  نظر  وجهة  من  الدميقراطية  ملبادئ  اربد  حمافظة  يف  الأ�سا�سية 
اأداًة جلمع املعلومات، وتاألفت من )50(  الدرا�سة من )753( مديراّ، وا�ستخدمت ال�ستبانة 
اإربد  حمافظة  يف  الأ�سا�سية  املدار�ص  مديري  ممار�سة  اأن  الدرا�سة  نتائج  واأظهرت  فقرة.  

ملبادئ الدميقراطية من وجهة نظر املعلمني قليلة. 
اأجرى باملر )Palmer, 1995( درا�سة هدفت اإىل معرفة العلقة بني الأمناط الإدارية 
والفعالية املدر�سية.  وا�ستملت عينة الدرا�سة على )34( مديراّ و )272( معلمّا ومعلمة من 
مدار�ص ولية مي�سي�سبي الثانوية، واأظهرت نتائج الدرا�سة وجود علقة قوية بني منط ال�سلوك 
القيادي والفعالية املدر�سية، حيث اإن املديرين الذين ا�ستخدموا ال�سلوك الإداري الدميقراطي 

كانوا اأكرث فاعلية من املديرين الذين ا�ستخدموا ال�سلوك الإداري الآمر. 
ويف درا�سة اأجراها العتيبي وال�سواط )1997( هدفت اإىل التعرف اإىل م�ستوى الولء 
التنظيمي ملن�سوبي جامعة امللك عبد العزيز، وحتديد العوامل املوؤثرة يف ولئهم التنظيمي.  
وتاألفت عينة الدرا�سة من )291( فرداّ.  واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن مناخ العمل الجتماعي 
الولء  توؤثر يف درجة  القيادة جميعها  ونوع  والقيادة  العاملني  فيه من علقات بني  مبا 
كلما  وت�سجيعهم،  العمل  يف  الروؤ�ساء  بدعم  التنظيمي  الولء  يزداد  بحيث  للفرد،  التنظيمي 

كانت العلقات اأكرث اإيجابية بني الزملء يف العمل. 
درا�سة ال�سواملة )2000( وهدفت اإىل التعرف اإىل ت�سورات طلبة جامعة الريموك نحو 
املمار�سات الدميقراطية لأع�ساء هيئة التدري�ص فيها، واأثر متغري جن�ص الطالب، وم�ستواه 
وا�ستخدمت  وطالبة.   طالبًا   )585( من  الدرا�سة  عينة  وتاألفت  ذلك،  يف  وكليته  الدرا�سي 
الإ�ستبانة اأداًة جلمع املعلومات، وا�ستملت على )93( فقرة،  ولتحقيق اأهداف الدرا�سة ا�ستخدم 
املنهج الو�سفي التحليلي، وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن اأكرث جمالت الدميقراطية ممار�سة 
هو العدل وامل�ساواة، واأقلها جمال اأ�سلوب التدري�ص، واأظهرت النتائج كذلك عدم وجود فروق 
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ذات دللة اإح�سائية يف ت�سورات الطلبة نحو املمار�سات الدميقراطية، تعزى للجن�ص، يف 
حني ُوجدت فروق يف ت�سورات طلبة جامعة الريموك نحو املمار�سات الدميقراطية لأع�ساء 
هيئة التدري�ص فيها تعزى اإىل ال�سنة الدرا�سية، ول�سالح طلبة ال�سنة الأوىل، وللكلية ول�سالح 

الطلبة يف كلية الرتبية. 
وخربات  اجتاهات  املدنية،  »املعرفة  بعنوان  درا�سة   )Hahn, 2001( هان  واأجرى 
ال�سف التا�سع يف الوليات املتحدة« وقد تاألفت عينة الدرا�سة، من )2370( طالبًا وطالبة، 
الأول  الق�سم  يتعلق  ق�سمني،  من  تتاألف  ا�ستبانة  اُ�ستخدمت  الدرا�سة،  اأهداف  ولتحقيق 
باملعلومات العامة )اجلن�ص، والأ�سول العرقية، وم�ستوى الدخل( ، اأما الق�سم الثاين فيتعلق 
بفقرات ال�ستبانة، وقد اأظهرت النتائج اأن طلبة ال�سف التا�سع كان اأداوؤهم جيداً يف معرفة 
مفاهيم الرتبية املدنية وفهمها عند مقارنتهم بزملئهم يف الدول الأخرى، واأبدوا اهتمامًا 
والتزامًا بالدميقراطية بدرجة عالية، واأظهرت النتائج اأي�سًا اأن الطلبة الذين ينحدرون من 
اأ�رش دخلها منخف�ص، اأو جمتمعات ذات اأ�سول اإفريقية، كان اأداوؤهم على اأبعاد الدرا�سة اأقل 

من زملئهم البي�ص. 
)Turney etal, 2001( بعنوان »املعرفة املدنية واللتزام  درا�سة تروين واآخرون.  
ولتحقيق  فرداً،   )4180( من  الدرا�سة  عينة  تاألفت  وقد  دولة«،   )28( يف   ،  )12( �سن  عند 
املدار�ص  اأن  الدرا�سة  نتائج  واأظهرت  الو�سفي،  امل�سحي  املنهج  ا�ستخدم  الدرا�سة  اأهداف 
باإمكانها عمل اختلفات مّهمة يف التعليم املدين لدى ال�سباب، وت�ستطيع املدار�ص اإك�ساب 
املعلومات  تف�سري  يف  الأ�سا�سية  الدميقراطية  واملهارات  بالعمليات  تتعلق  معارف  الطلبة 
ذات العلقة باحلياة املدنية من خلل اإيجاد فر�ص لفتح نقا�سات لتبادل الراأي يف الغرف 
ال�سفية، واأظهرت النتائج كذلك اأن باإمكان املعلمني اإعداد طلبتهم وتهيئتهم لللتزام الفّعال 

وامل�سوؤول بالدميقراطية. 
واأجرى ويذرل )Wetherell, 2002( درا�سة هدفت اإىل التعرف اإىل منط القيادة لدى 
عينة  وتكونت  نيوجر�سي.   مقاطعة  يف  املعلمني  عند  الوظيفي  والر�سا  املدار�ص  مديري 
الدرا�سة  نتائج  اأظهرت  اإبتدائية. وقد  الدرا�سة من )251( معلمّا ومعلمة من )19( مدر�سة 
اأن م�ستوى الر�سا الوظيفي عند املعلمني اأعلى يف حالة التعزيز والتوا�سل معهم من قبل 

الإدارة. 
على  املدير  تاأثري  معرفة  اإىل  هدفت   )Piderit, 2002( بيدريت  اأجراها  درا�سة  ويف 
من  الدرا�سة  عينة  وتكونت  الأمريكية،  الكاثوليكية  الإعدادية  املدار�ص  يف  املعلمني  ولء 
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الدرا�سة وجود  نتائج  واأظهرت  اإعدادية.   مدر�سة   )53( يعملون يف  ومعلمة  معلمّا   )510(
التنظيمي لدى  الولء  الدميقراطي، ودرجة  القيادة  اإح�سائيًا بني منط  اإيجابية دالة  علقة 

املعلمني.  
اأما كويللر )Cuellar, 2002( فقد اأجرى درا�سة هدفت اإىل التعرف اإىل اأثر منط القيادة 
الإدارية الذي ميار�سه مديرو املدار�ص على املعلمني يف كاليفورنيا.  وتكونت عينة الدرا�سة 
من )150( مديراّ، و )300( معّلم ومعلمة من مدار�ص كاليفورنيا الثانوية.  واأظهرت النتائج 
اإذ  املعلمني،  على  وكبري  اإيجابي  تاأثري  له  املديرون  الذي ميار�سه  الدميقراطي  ال�سلوك  اأن 
اإ�سافية  يعمل على رفع م�ستوى الر�سا والقناعة املهنية عندهم، فيجعلهم يبذلون جهوداّ 

يف اأثناء قيامهم باأعمالهم فتزداد تبعّا لذلك اإبداعاتهم املهنية. 
اإىل تعرف واقع املمار�سات الإدارية ملديري  درا�سة هدفت   )2003( واأجرت �سالمة 
املدار�ص الثانوية العامة يف الأردن وعلقتها بالر�سا الوظيفي والولء التنظيمي للمعلمني، 
اإ�ستبانة مكونة من )94( فقرة،  الدرا�سة من )658( معلمّا ومعلمة، واأعدت  وتكونت عينة 
اأن درجة املمار�سات الإدارية ب�سكل عام كان بدرجة كبرية جداّ،  الدرا�سة  واأظهرت نتائج 
واأن درجة الر�سا الوظيفي لدى املعلمني كان مرتفعّا، واأن الولء التنظيمي للمعلمني كان 

مرتفعّا اأي�سّا. 
اأع�ساء  التي يواجهها  اإىل معرفة امل�سكلت  بدرا�سة هدفت   )2004( اخلوالدة  وقام 
الهيئات الطلبية يف املمار�سات الدميقراطية باجلامعة الأردنية، وقد تاألفت عينة الدرا�سة 
من )149( طالبًا وطالبة، وا�ستخدمت ال�ستبانة اأداًة جلمع املعلومات، وتكونت من )69( 
يف   )α = 0.05( اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم  الدرا�سة  نتائج  واأظهرت  فقرة،  
متو�سط تقديرات اأفراد عينة الدرا�سة على جمالت الدرا�سة اخلم�سة، تبعًا للكلية التي يدر�ص 
 )α = اإح�سائية الدرا�سة عدم وجود فروق ذات دللة  نتائج  اأظهرت  الطالب، وكذلك  فيها 
)0.05 يف متو�سط درجات موافقة اأفراد العينة على جمالت الدرا�سة تبعًا للمتغريات: مكان 

ال�سكن، وال�سنة الدرا�سية للطالب.  
اإىل معرفة كل من درجة م�ساركة معلمي  درا�سة هدفت   )2005( الروا�سدة  واأجرى 
وم�ستوى  مدار�سهم،  يف  القرارات  �سناعة  عملية  يف  الأردن  يف  العامة  الثانوية  املدار�ص 
�سعورهم بالأمن، وم�ستوى ولئهم التنظيمي.  و�سملت عينة الدرا�سة )670( معلمًا ومعلمة، 
م�ساركة  فقرة ملعرفة درجة   )48( تتاألف من  ا�ستبانة  الأول،  وا�ستخدمت ثلثة مقايي�ص: 
املعلمني يف عملية �سناعة القرارات.  ومقيا�ص ما�سلو (Maslow) لل�سعور بالأمن، ويتاألف 
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من )75( فقرة، ومقيا�ص الولء التنظيمي لبورتر (Porter) وتكون من )15( فقرة.  واأظهرت 
نتائج الدرا�سة وجود علقة اإيجابية دالة اإح�سائيًا بني درجة م�ساركة املعلمني يف �سناعة 
القرارات املدر�سية من جهة، وبني �سعور املعلمني بالأمن والولء التنظيمي من جهة ثانية، 

واأن هناك علقة اإيجابية بني �سعور املعلمني بالأمن وولئهم التنظيمي. 
اأما العجمي )2006( فاأجرى درا�سة هدفت اإىل معرفة درجة اإ�رشاك مديري املدار�ص 
الثانوية ملعلميهم يف عملية اتخاذ القرار من وجهة نظر املعلمني يف دولة الكويت، وتكون 
 )910( من  الدرا�سة  عينة  وتاألفت  واملعلمات،  املعلمني  من   )9103( من  الدرا�سة  جمتمع 
اأن درجة  الدرا�سة  نتائج  واأظهرت  ا�ستبانة تكونت من )51( فقرة،  واأُعدت  معلمّا ومعلمة، 
م�ساركة املعلمني يف عملية اتخاذ القرارات الإدارية ككل كانت متو�سطة با�ستثناء املجال 
املتعلق بالطلبة، فقد جاءت امل�ساركة مرتفعة، واأظهرت النتائج وجود فروق دالة اإح�سائيّا 

يف درجة امل�ساركة تعزى اإىل اجلن�ص ول�سالح الذكور.  
واأجرى اجلحاو�سة )2006( درا�سة هدفت اإىل معرفة م�ستوى املمار�سات الدميقراطية 
لدى روؤ�ساء الهيئات الإدارية يف املراكز ال�سبابية يف الأردن من وجهة نظر اأع�ساء الهيئات 
الإدارية فيها، وتاألف جمتمع الدرا�سة من )550( ع�سواّ، وقد تكونت عينة الدرا�سة من )160( 
ع�سو هيئة اإدارية، اختريوا بالطريقة الطبقية الع�سوائية.  وا�ستخدمت ا�ستبانة ا�ستملت على 
التعبري،  وحرية  القرارات،  واتخاذ  امل�ساركة  هي:  جمالت  اأربعة  على  موزعة  فقرة   )44(
وتفوي�ص ال�سلحيات، والعدالة وامل�ساواة، واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن م�ستوى املمار�سات 
الدميقراطية لدى روؤ�ساء الهيئات الإدارية يف جمالت: )امل�ساركة يف �سنع القرارات، وحرية 
، جاءت مب�ستوى ممار�سة متو�سطة، واأن جمال  الراأي، وتفوي�ص ال�سلحيات(  التعبري عن 
العدالة وامل�ساواة جاء مب�ستوى ممار�سة مرتفعة، واأظهرت نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق 
دالة اإح�سائيّا يف م�ستوى املمار�سات الدميقراطية لدى روؤ�ساء الهيئات الإدارية يف املراكز 
تعزى  ال�سبابية  املراكز  يف  الإدارية  الهيئات  اأع�ساء  نظر  وجهة  من  الأردن  يف  ال�سبابية 

ملتغري اجلن�ص. 
ثقافة  وتنمية  الثانوية  »املدر�سة  بعنوان  درا�سة   )2007( ورزق  القطب  واأجرى 
اأبعاد  ر�سد  اإىل  وهدفت  امل�رشي«،  للمجتمع  الدميقراطي  التحول  �سياق  يف  الدميقراطية 
الدميقراطي يف املجتمع امل�رشي، والوقوف على واقع وموؤ�رشات تنمية املدر�سة  التحول 
الثانوية  املدر�سة  دور  لتفعيل  ت�سور مقرتح  لطلبتها، وو�سع  الدميقراطية  ثقافة  الثانوية 
الو�سفي  املنهج  اُ�ستخدم  الدرا�سة  اأهداف  ولتحقيق  لطلبتها،  الدميقراطية  ثقافة  تنمية  يف 
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التحليلي، وتاألفت عينة الدرا�سة من )2169( طالبًا وطالبة من طلبة التعليم الثانوي العام 
وطلب التعليم الثانوي الفني يف بع�ص املدار�ص الثانوية بقرى ومدن حمافظة الدقهلية، 
وقد ا�ستملت اإ�ستبانة الدرا�سة على )59( فقرة، موزعة على اأربعة جمالت، وقد اأظهرت نتائج 
الدميقراطية  املعارف واملعلومات  اإك�ساب طلبتها  ت�سهم يف  الثانوية  املدر�سة  اأن  الدرا�سة 
بدرجة متو�سطة، واأن املدر�سة الثانوية تك�سب الطلبة الجتاهات الإيجابية نحو الدميقراطية 
بدرجة قليلة، اأما بالن�سبة لدرجة اإك�ساب املدر�سة الثانوية لطلبتها لقيم الدميقراطية، فقد 
ال�سلوك  مهارات  طلبتها  اإك�ساب  يف  ت�سهم  ل  الثانوية  املدر�سة  واأن  قليلة،  بدرجة  جاءت 

الدميقراطي، واأنها ت�سهم يف اإك�ساب طلبتها ثقافة الدميقراطية بدرجة قليلة. 
واأظهرت النتائج عدم وجود فروق يف ا�ستجابات اأفراد العينة فيما يتعلق بدرجة اإك�سابهم 
املعارف واملعلومات التي تتعلق بثقافة الدميقراطية، ويف اإك�سابهم قيم الدميقراطية، ويف 
اإك�سابهم الجتاهات الإيجابية نحو الدميقراطية، تعزى ملتغري نوع التعليم يف الثانوي، واأن 
هناك اتفاقًا بني طلب التعليم الثانوي العام، وبني طلبة الثانوي الفني على اأن املدر�سة 

الثانوية ل تك�سبهم مهارات ال�سلوك الدميقراطي. 

ملخص الدراسات السابقة وموقع الدراسة احلالية منها: 
من خلل ا�ستعرا�ص الدرا�سات ال�سابقة ميكن اإيراد امللحظات الآتية: 

التدري�سية  الهيئات  اأع�ساء  ممار�سة  درجة  تناولت  التي  الدرا�سات  بع�ص  جاءت  1 .
باأثر  املتعلقة  نتائجها  يف  متناق�سة  الطلبة،  على  اجلامعات  يف  للدميقراطية 
للدميقراطية يف  التدري�سية  الهيئات  اأع�ساء  املتغريات يف درجة ممار�سة  بع�ص 
اجلامعات مع الطلبة اجلامعيني، ومن هذه الدرا�سات: درا�سة ال�سواملة )1996( ، 

ودرا�سة اخلوالدة )2004( . 
تناولت بع�ص الدرا�سات العلقة بني النمط القيادي والفعالية املدر�سية والولء  2 .
 )Palmar, 1995( الدرا�سات: درا�سة  التنظيمي والر�سا لدى املعلمني، ومن هذه 
 )Cuellar, 2002( ودرا�سة ، )Piderit, 2002( ودرا�سة ، )العتيبي وال�سواط، 1997(
التي اأظهرت نتائجها اأن املديرين الذين ا�ستخدموا ال�سلوك الدميقراطي كانوا اأكرث 
فاعلية من املديرين الذين ا�ستخدموا ال�سلوك الآمر، واأن هناك علقة اإيجابية دالة 
اإح�سائيّا بني منط القيادة الدميقراطي، وبني درجة الولء التنظيمي لدى املعلمني، 
العاملني والقيادة، ونوع  العمل الجتماعي مبا فيه من علقات بني  واأن مناخ 
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القيادة يوؤثر يف درجة الولء التنظيمي للفرد، بحيث يزداد الولء التنظيمي كلما 
كانت العلقات اأكرث اإيجابية بني الزملء يف العمل.  واأن ال�سلوك الدميقراطي الذي 
ميار�سه املديرون له تاأثري اإيجابي وكبري على املعلمني، اإذ يعمل على رفع م�ستوى 
الر�سا والقناعة املهنية عندهم، فيجعلهم يبذلون جهوداّ اإ�سافية يف اأثناء قيامهم 

باأعمالهم، فتزداد تبعّا لذلك اإبداعاتهم املهنية.  
ومن الدرا�سات التي تناولت اإ�رشاك املعلمني يف �سناعة القرارات املدر�سية:   3 .

�سناعة  يف  املعلمني  م�ساركة  بني  العلقة  تناولت  فقد   ،  )2003 )الروا�سدة، 
القرارات وم�ستوى �سعورهم بالأمن، وقد اأ�سارت النتائج اإىل وجود علقة اإيجابية 
من  املدر�سية  القرارات  �سناعة  يف  املعلمني  م�ساركة  درجة  بني  اإح�سائيّا  دالة 
جهة، وكل من �سعور املعلمني بالأمن والولء التنظيمي، واأن هناك علقة اإيجابية 
التي   )2006( العجمي  ودرا�سة  التنظيمي.  وولئهم  بالأمن  املعلمني  �سعور  بني 
الإدارية  القرارات  اتخاذ  املعلمني يف عملية  اأن درجة م�ساركة  نتائجها  اأظهرت 
امل�ساركة  جاءت  فقد  بالطلبة  املتعلق  املجال  با�ستثناء  متو�سطة  كانت  ككل 

مرتفعة. 
تناولت بع�ص الدرا�سات درجة فهم الطلبة للمعرفة املدنية ومدى اللتزام بها يف  4 .
ودرا�سة   ،  )Hahn, 2001( درا�سة هان  الدرا�سات:  الأمريكي، ومن هذه  املجتمع 
اهتمامًا  اأبدوا  قد  العينة  اأفراد  اأن  اإىل  نتائجهما  اأ�سارت  التي   ،  )2001( تروين 
الطلبة معارف  اإك�ساب  ت�ستطيع  املدار�ص  واأن  املدنية،  املعرفة  والتزامًا مببادئ 

تتعلق بالعمليات واملهارات الدميقراطية. 
( ، اجتاهات الطلبة واملعلمني نحو ال�سلوك  وتناولت درا�سة )عبد ال�سلم، 1990. 5
التعامل  يف�سلون  واملعلمني  الطلبة  اأن  الدرا�سة  نتائج  واأظهرت  الدميقراطي، 
الدميقراطي القائم على الت�سامح، واحلرية، والعدالة، وامل�ساواة، واحلوار، والتفاهم، 
حيث اإن ذلك ي�ساعد يف حتقيق اأعلى يف اأداء الطلبة ويف م�ساركتهم يف الأن�سطة 
املتعددة يف املدر�سة، ويتوقف ذلك على الإجتاهات الإيجابية من املعلمني نحو 

الدميقراطية ومتثل �سلوكاتها. 
املوؤ�س�سات  يف  الدميقراطية  املبادئ  تطبيق  مدى  تناولت  درا�سات  وهناك  6 .
واملدار�ص، ومن هذه الدرا�سات: درا�سة اأبو الهيجاء )1995( التي اأظهرت نتائجها 
اأن ممار�سة مديري املدار�ص الأ�سا�سية يف حمافظة اربد ملبادئ الدميقراطية من 
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نتائجها  اأظهرت  التي   )2006( اجلحاو�سة  ودرا�سة  قليلة،  املعلمني  نظر  وجهة 
جمالت:  يف  الإدارية  الهيئات  روؤ�ساء  لدى  الدميقراطية  املمار�سات  م�ستوى  اأن 
)امل�ساركة يف �سنع القرارات، وحرية التعبري عن الراأي، وتفوي�ص ال�سلحيات(، 
مب�ستوى  جاء  وامل�ساواة  العدالة  جمال  واأن  متو�سطة،  ممار�سة  مب�ستوى  جاءت 
يف  اإح�سائيّا  دالة  فروق  وجود  عدم  الدرا�سة  نتائج  واأظهرت  مرتفعة،  ممار�سة 
م�ستوى املمار�سات الدميقراطية لدى روؤ�ساء الهيئات الإدارية يف املراكز ال�سبابية 
تعزى ملتغري اجلن�ص.  ودرا�سة القطب ورزق )2005( التي اأكدت اأن دور املدر�سة 
يف اإك�ساب طلبة املدر�سة ثقافة الدميقراطية وقيمها جاءت قليلة. واأن املدر�سة ل 
ت�سهم يف اإك�ساب طلبتها �سلوك الدميقراطية، وعدم وجود فروق دالة اإح�سائيا يف 
اإ�ستجابات اأفراد العينة فيما يتعلق بدور املدر�سة الثانوية يف اإك�ساب الطلبة قيم 

الدميقراطية ومفاهيمها وثقافتها تبعًا ملتغري نوع التعليم. 
وقد ا�ستفادت الدرا�سة احلالية من ا�ستبانات الدرا�سات ال�سابقة، يف تطوير ا�ستبانة  7 .
الدرا�سة احلالية، ومن هذه الدرا�سات: درا�سة القطب ورزق )2005( ، وكذلك ا�ستفاد 
الباحثان من نتائج الدرا�سات ال�سابقة، وما ورد فيها من اأدب نظري يف تف�سري 

نتائج الدرا�سة احلالية. 
متيزت الدرا�سة احلالية يف كونها تناولت مو�سوعًا مل يطرق من قبل يف الأردن،  8 .
ومل ُيطبق على طلبة املرحلة الثانوية )ح�سب علم الباحثني(، ويف كونها تتناول 
متغريات مل تتناولها الدرا�سات ال�سابقة، مثل: متغري ال�سلطة امل�رشفة على التعليم 

واجلن�ص،  لذا جاءت الدرا�سة احلالية. 

الطريقة واإلجراءات:

منهج الدراسة: 
الو�سفي )امل�سحي( ملنا�سبته لطبيعة هذه  ا�ستخدم املنهج  الدرا�سة،  حتقيقًا لأهداف 

الدرا�سة. 

جمتمع الدراسة وعينتها: 
الثانوي  والثاين  الأكادميي،  الثانوي  الثاين  ال�سف  طلبة  من  الدرا�سة  جمتمع  تكون 
املهني يف مديريتي تربية لواء عني البا�سا وتربية عمان الأوىل، التابعتني لوزارة الرتبية 
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والتعليم الأردنية، وطلبة الثاين الثانوي العام يف املدار�ص اخلا�سة امل�سجلة لدى مديرية 
الدرا�سي  العام  خلل  وطالبة  طالبًا   )8425( عددهم  والبالغ  عمان،  اخلا�ص/  التعليم 
2010/2009، )اإح�سائية وزارة الرتبية والتعليم الأردنية، ق�سم التخطيط الرتبوي، 2009/ 

2010( . واجلدول )1( يبني توزع اأفراد جمتمع الدرا�سة ح�سب متغريات الدرا�سة.   

 الجدول )1(

توزع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغيراتها

الن�سبة املئويةالعددامل�ستوياتاملتغريات

اجلن�ص
53.6%4520ذكر

46.4%3905اأنثى

م�سار التعليم الثانوي

47.1%3972اأدبي

45.1%3796علمي

7.8%657مهني

ال�سلطة امل�رشفة
71.3%6010القطاع احلكومي

28.7%2415القطاع اخلا�ص

املتغريات  �سوء  على  الع�سوائية  الطبقية  بالطريقة  اختريت  فقد  الدرا�سة  عينة  اأما 
، وبلغ عددها )1372(  الثانوي(  التعليم  التعليم، وم�سار  امل�رشفة على  وال�سلطة  )اجلن�ص، 
املدار�ص  يف  الثانوي  الثاين  ال�سف  طلبة  من  وطالبة  طالبًا   )830( منهم  وطالبة،  طالبًا 
الثانوي يف املدار�ص اخلا�سة،  الثاين  ال�سف  احلكومية، و )542( طالبًا وطالبة من طلبة 
اأفراد عينة  الدرا�سة، واجلدول )2( يبني توزع  الدرا�سة )16.3%( من جمتمع  وت�سكل عينة 

الدرا�سة ح�سب متغرياتها. 

الجدول )2( 

 توزع أفراد العينة حسب متغيراتها

الن�سبة املئويةالعددامل�ستوياتاملتغريات

اجلن�ص
52.7%723ذكر
47.3%649اأنثى
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الن�سبة املئويةالعددامل�ستوياتاملتغريات

م�سار التعليم الثانوي
40.2%552اأدبي
40.5%556علمي
19.3%264مهني

ال�سلطة امل�رشفة
60.5%830القطاع احلكومي
39.5%542القطاع اخلا�ص

أداة الدراسة: 
اأعّد الباحثان اأداة الدرا�سة بعد الطلع على الأدب النظري املتعلق مبو�سوع الدرا�سة، 
وا�ستفادا من ا�ستبانات الدرا�ستني الآتيتني: درا�سة �سلمة )1990( ، ودرا�سة القطب ورزق 
اأداة الدرا�سة احلالية، وقد تاألفت ا�ستبانة الدرا�سة يف �سورتها  )2007( .  يف بناء فقرات 
الأولية من )60( فقرة، موزعة على جمالني هما: املجال الأول )ثقافة الدميقراطية( ويتاألف 
من )45( فقرة، وطلب يف هذه الفقرات من اأفراد العينة اإبداء راأيهم يف دور املدر�سة الثانوية 
)ال�سلوك  الثاين  واملجال  اخلما�سي،  ليكرت  مقيا�ص  وفق  اليمقراطية،  ثقافة  اإك�سابهم  يف 
الدميقراطي( ، ويتاألف من )15( فقرة، وطلب يف هذه الفقرات من اأفراد العينة اإبداء راأيهم 
يف دور املدر�سة الثانوية يف اإك�سابهم ال�سلوك الدميقراطي.  وفق مقيا�ص ليكرت اخلما�سي.  

صدق األداة: 
للتحقق من ال�سدق الظاهري لأداة الدرا�سة، ُعر�ست ب�سورتها الأولية على ع�رشة من 
الجتماع يف  وعلم  الرتبوية  والإدارة  الرتبية  اأ�سول  الخت�سا�ص يف  املحكمني من ذوي 
راأيهم يف فقرات  الأردنية، وذلك لبداء  العليا، واجلامعة  للدرا�سات  العربية  جامعة عمان 
ال�ستبانة من حيث ال�سلمة اللغوية وال�سياغة ومدى و�سوحها ودقتها يف التعبري، ومدى 
اأو  اأو الإ�سافة،  الفقرة باملجال الذي تن�سوي �سمنه، وتقدمي املقرتحات باحلذف  ارتباط 
التعديل، واُعتربت موافقة )8( من املحكمني فاأكرث على الفقرة دليل على �سدقها، وقد اأُِخذ 
مبلحظات املحكمني ومقرتحاتهم املتعلقة بعدم منا�سبة الفقرة للمجال الذي يت�سمنها، 
الفقرات، وُعدلت �سياغة )4( فقرات، وُحذفت )7(  الفقرات، و�سياغة بع�ص  وتكرار بع�ص 
فقرات، وبذلك اتخذت ال�ستبانة �سيغتها النهائية، واأ�سبحت تتالف من )53( فقرة، موزعة 

على جمالني على النحو الآتي: 
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فة الدميقراطية )املعارف، والقيم، والجتاهات الدميقراطية( ،  املجال الأول: ثقا -
وي�ستمل على )40( فقرة.  

( فقرة.  املجال الثاين: ال�سلوك الدميقراطي، وي�ستمل على )13 -

ثبات أداة الدراسة: 
الختبار  واإعادة  الختبار  با�ستخدام طريقة  الدرا�سة  اأداة  ثبات  الباحثان من   حتقق 
 )test- re- test( ، وذلك بتطبيق اأداة الدرا�سة على عينة تكونت من )40( طالبًا وطالبة من 
ارتباط  اُ�ستخرج معامل  ذلك  وبعد  ا�سبوعان،  مقداره  زمني  وبفارق  الدرا�سة،  عينة  خارج 
بري�سون )Pearson( ، اإذ بلغ )0.82( ، كما ُح�ِسَب الثبات عن طريق ح�ساب معامل الت�ساق 

الداخلي با�ستخدام كرونباخ األفا )Alpha Cronback( ، واجلدول )3( يبني ذلك.  

الجدول )3( 

يبين قيم معامالت الثبات )معامل ارتباط بيرسون( 

ومعامل االتساق الداخلي )كرونباخ الفا( ألداة الدراسة

رقم 
عدد املجالتاملجال

الفقرات
معامل ارتباط 

بري�سون
معامل ثبات 
كرونباخ األفا

400.770.87الثقافة الدميقراطية )املعارف، والقيم، والجتاهات الدميقراطية( 1

130.750.82ال�سلوك الدميقراطي 2

530.82الدرجة الكلية

إجراءات الدراسة: 
لتحقيق اأهداف الدرا�سة قام الباحثان بالإجراءات الآتية: 

تطوير اأداة الدرا�سة، والتحقق من �سدقها وثباتها.  ♦ 

حتديد حجم وعينة الدرا�سة من طلبة ال�سف الثاين الثانوي.   ♦ 

احل�سول على اإذن من اجلهات املخت�سة لتوزيع الإ�ستبانات على اأفراد العينة.  ♦ 

توزيع ال�ستبانات على اأفراد العينة..  ♦ 

تفريغ البيانات الواردة يف الإ�ستبانات يف جداول خا�سة.  ♦ 
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اإدخال البيانات يف احلا�سوب، وحتليلها وفق الح�ساءات املنا�سبة للإجابة عن  ♦ 
اأ�سئلة الدرا�سة. 

متو�سطة،  )كبرية،  اإىل  وت�سنيفها  احل�سابية  املتو�سطات  قيم  على  احلكم  وجرى  ♦ 
اأربع فئات وهي:  )1- 1.99(،   الأداة وعددها  منخف�سة( بالعتماد على فئات 
)2- 2.99( ، )3- 3.99( ،  ) 4- 5( وذلك بتق�سيم عدد فئات على عدد البدائل 
اخلم�سة وهي متثل:  )تطبق بدرجة كبرية جداً، تطبق بدرجة كبرية، تطبق بدرجة 
تكون   )0.8=5÷4( جداً(   قليلة  بدرجة  تطبق  قليلة،  بدرجة  تطبق  متو�سطة، 
امل�ستويات على النحو الآتي )3. 41- 5( فيكون م�ستوى التطبيق كبرياّ، اإذا كانت 
اأقل من 3.40( فاإن م�ستوى التطبيق متو�سط،  قيمة املتو�سط احل�سابي )2.60- 
واإذا كان املتو�سط احل�سابي )1- اأقل من 2.60( فيكون م�ستوى التطبيق قليّل ً.  

وميكن تو�سيح التق�سيم على النحوالآتي: 
1 + (0.8 + 0.8) = 2.60

2.6 + (0.8) = 3.4

3.4 + (0.8 + 0.8) = 5

ال�سابقة  الدرا�سات  نتائج  �سوء  يف  الدرا�سة  اإليها  تو�سلت  التي  النتائج  مناق�سة  ♦ 
املتعلقة مبو�سوع الدرا�سة، ويف �سوء الأدب الرتبوي املتعلق بهذه الدرا�سة. 

متغريات الدراسة: 
املتغريات امل�ستقلة، وت�ستمل على الآتي: . 1

اجلن�ص، وله فئتان: ذكر، اأنثى. - 

م�سار التعليم الثانوي، وله ثلثة م�ستويات: اأدبي، وعلمي، ومهني.   - 

والقطاع  احلكومي،  القطاع  م�ستويان:  ولها  التعليم،  على  امل�رشفة  ال�سلطة  - 
اخلا�ص.  

املتغري التابع:  2 .
دور املدر�سة الثانوية يف اإك�ساب طلبتها ثقافة الدميقراطية و�سلوكاتها من وجهة  - 

نظر الطلبة. 

املعاجلة اإلحصائية: 
للإجابة عن ال�سوؤالني: الأول، والثاين، ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية   ♦ 
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والنحرافات املعيارية ل�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة. 
)ت(  اختبار  ا�ستخدم  وال�سابع  وال�ساد�ص،  والرابع،  الثالث،  الأ�سئلة:  عن  للإجابة  ♦ 

الإح�سائي. 
للإجابة عن ال�سوؤالني: اخلام�ص، والثامن: ا�ستخدم حتليل التباين الأحادي.  ♦ 

ا�ستخدام اختبار توكي )Tukey Test( ♦ للمقارنات البعدية. 

نتائج الدراسة وتفسريها: 

ال�سوؤال الأول: ما نتيجة تقومي الطلبة لدور املدر�سة الثانوية يف اإك�سابهم 
ثقافة الدميقراطية من وجهة نظر طلبة ال�سف الثاين الثانوي يف الأردن؟ 

ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية  ال�سوؤال الأول،  للإجابة عن 
لفقرات جمال )ثقافة الدميقراطية( وللدرجة الكلية للفقرات، واجلدول )4( يو�سح ذلك: 

الجدول )4(  
 يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب والدرجة الستجابات الطلبة 

على دور المدرسة في اكسابهم لثقافة الديمقراطية )مرتبة تنازليًا( 

املتو�سط الفقراتالرتتيب
احل�سابي

النحراف 
املعياري

درجة اإك�ساب ثقافة 
الدميقراطية للطلبة

كبرية4.031.16رف�ص التع�سب الديني والعرقي واملذهبي1
كبرية3.871.18احرتام �سيادة القانون2
كبرية3.831.06التدرب على حتمل نتائج الأفعال والأقوال3
كبرية3.791.17التعاي�ص مع الآخرين4
كبرية3.711.14بث روح التعاون مع الآخرين5
كبرية3.701.20تنمية العتزاز بالذات والأ�رشة واملدر�سة واملجتمع6
كبرية3.701.08 تعدد الآراء والأفكار 6

ال�ستفادة من خربات الآخرين يف جمال اإدارة 8
كبرية3.691.10املجتمع

كبرية3.610.99التعددية وقبول الآخر 9
كبرية3.611.12تر�سيخ مبادئ احلرية وامل�ساواة والعدالة واحلوار9
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املتو�سط الفقراتالرتتيب
احل�سابي

النحراف 
املعياري

درجة اإك�ساب ثقافة 
الدميقراطية للطلبة

كبرية3.601.04القبول براأي الأغلبية 11
كبرية3.581.13التفاعل اليجابي مع اأحداث املجتمع وتغرياته12

تكوين الح�سا�ص بامل�سوؤولية الوطنية جتاه م�سالح 13
كبرية3.551.14املجتمع

كبرية3.511.22رف�ص ال�سلبية والتكالية14
كبرية3.491.18الت�سجيع على اإدارة الختلفات بالطرق ال�سلمية15
كبرية3.491.09التفاعل اليجابي مع اأحداث املجتمع وم�سكلته15
كبرية3.481.25تر�سيخ ثقافة الت�سامح والتفاهم 17

حق املراأة يف امل�ساركة ال�سيا�سية والجتماعية 18
كبرية3.471.30والقت�سادية 

كبرية3.451.24الدميقراطية اأف�سل اأ�سكال تنظيم املجتمع19
كبرية3.441.22اإخ�ساع امل�سوؤولني للرقابة وامل�سائلة20
كبرية3.441.31تعزيز مبداأم�ساواة املراأة بالرجل 20
كبرية3.431.13التوعية باأهمية احلفاظ على ثروات املجتمع وثرواته22
كبرية3.431.08اإقرار حق الختلف وتقدير الراأي الآخر22

بث روح امل�ساواة بني جميع الأفراد يف احلقوق 24
كبرية3.421.19والواجبات 

كبرية3.411.27رف�ص الع�سبية املوروثة 25

طرح م�ساكل املجتمع للنقا�ص واحلوار يف املجتمع 26
متو�سطة3.391.32املدر�سي

الت�سجيع على امل�ساركة يف احلوار والفعاليلت 27
متو�سطة3.381.21املختلفة

اإحرتام رغبات الطلبة يف اإختيار من ميثلهم يف 28
متو�سطة3.371.35الربملان الطالبي

متو�سطة3.371.17تعدد الإنتماء ال�سيا�سي والجتماعي28
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املتو�سط الفقراتالرتتيب
احل�سابي

النحراف 
املعياري

درجة اإك�ساب ثقافة 
الدميقراطية للطلبة

تعزيز دور العدالة الجتماعية يف حتقيق اإ�ستقرار 28
متو�سطة3.371.22املجتمع

متو�سطة3.361.21تعزيز مبداأ ال�سورى يف اإتخاذ القرارات31
متو�سطة3.351.33ت�سجيع امل�ساركة يف الربملان املدر�سي32
متو�سطة3.351.32نبذ ثقافة العنف وخطابه32
متو�سطة3.341.17رفاهية املجتمع وتقدمه34
متو�سطة3.331.20حترير الأفكار من اجلمود والت�سلب35
متو�سطة3.321.19اخلذ مببداأال�سورى يف اإدارة م�سالح املجتمع36
متو�سطة3.301.17تر�سيخ مفهوم ال�سفافية يف الدولة واملجتمع37
متو�سطة3.301.33فتح جمال احلوار مع املعلمني واإدارة املدر�سة37

التاأكيد على مفهوم ال�سفافية يف التعامل بني اأفراد 39
متو�سطة3.271.14املجتمع

متو�سطة3.231.33اإتاحة الفر�سة للتعبري عن امل�سكلت املدر�سية40

كبرية3.500.65الكلي

العينة على فقرات  اأفراد  اأن املتو�سط احل�سابي ل�ستجابات   :)4( اجلدول  من  يتبني 
جمال )ثقافة الدميقراطية( ككل، قد بلغ )3.50( بانحراف معياري مقداره )0.65( وهذا 
يعني اأن نتيجة تقومي الطلبة لدور املدر�سة الثانوية يف اإك�ساب طلبتها ثقافة الدميقراطية 
قد جاء بدرجة )كبرية( ب�سكل عام، وقد تراوح املتو�سط احل�سابي ل�ستجابات اأفراد العينة 
الدميقراطية( ما بني )4.03- 3.23( وبانحراف معياري تراوح ما  )الثقافة  على فقرات 

بني )1.35- 0.99( . 
ثقافة  اإك�سابهم  يف  الثانوية  املدر�سة  دور  اأن  العينة  اأفراد  ا�ستجابات  اأظهرت  وقد 
فقرة، وقد ح�سلت  فقرة، ومتو�سطة على )15(  بدرجة كبرية على )25(  الدميقراطية جاء 

الفقرات الآتية على اأعلى متو�سطات ح�سابية )مرتبة تنازليًا( : 
 . ) رف�ص التع�سب الديني والعرقي واملذهبي، مبتو�سط ح�سابي )4.03 -
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 . ) احرتام �سيادة القانون، مبتو�سط ح�سابي )3.87 -
 . ) التدرب على حتمل نتائج الأفعال والأقوال، مبتو�سط ح�سابي )3.83 -

اأفراد العينة  اأقل متو�سطات ح�سابية من وجهة نظر  وقد ح�سلت الفقرات الآتية على 
)مرتبة ت�ساعديًا(: 

.) اإتاحة الفر�سة للتعبري عن امل�سكلت املدر�سية، مبتو�سط ح�سابي )3.23 -
املجتمع، مبتو�سط ح�سابي  اأفراد  بني  التعامل  ال�سفافية يف  مفهوم  على  التاأكيد  - 

.)3.27(
 .) فتح جمال احلوار مع املعلمني واإدارة املدر�سة، مبتو�سط ح�سابي )3.30 -

يتبني مما �سبق اأن ا�ستجابات اأفراد العينة جاء بدرجة كبرية على الأداة كلها، مبعنى 
اأن اأفراد العينة اأفادوا اأن املدر�سة الثانوية تك�سبهم ثقافة الدميقراطية بدرجة كبرية، وقد 
يعزى ذلك اإىل التغريات التي اأ�سابت املجتمع الأردين بعد الغاء القوانني العرفية، و�سدور 
قوانني الأحزاب واملطبوعات، وامل�سادقة على القوانني املتعلقة بالدميقراطية، وما قامت 
به وزارة الرتبية والتعليم من تغيري للمناهج الدرا�سية، وتزويدها واإثرائها باملفاهيم والقيم 
واحلوار،  والعن�رشية،  التع�سب  ونبذ  الآخر،  الراأي  وقبول  والعدل،  بامل�ساواة،  تتعلق  التي 
القرارات، حيث  وامل�ساركة يف �سناعة  الدميقراطية،   بثقافة  تتعلق  التي  املفاهيم  ومنها 
اإن هناك علقة بني امل�ساركة يف �سنع القرار وم�ستوى ال�سعور بالأمن، وقد اأ�سار الروا�سدة، 
اإىل وجود علقة اإيجابية دالة اإح�سائيا ّبني درجة م�ساركة املعلمني يف �سناعة القرارات 
واأن هناك علقة  التنظيمي،  والولء  بالأمن  املعلمني  �سعور  من  وكل  املدر�سية من جهة، 
اإيجابية بني �سعور املعلمني بالأمن وولئهم التنظيمي )الروا�سدة، 2003( ، وكذلك ما تقوم 
به و�سائل الإعلم املختلفة من طرح موا�سيع تتعلق بالدميقراطية ب�سكل مكثف، وما تقوم 
به موؤ�س�سات املجتمع املدين من ندوات وحوارات تتعلق مبفاهيم ذات علقة بالدميقراطية، 
واآخرون  تورين  اأ�سار  وقد  الدميقراطية،  مببادئ  تتعلق  ندوات  من  املدر�سة  به  تقوم  وما 
)Turney,et al, 2001( اإىل اأن املدار�ص ت�ستطيع اإك�ساب الطلبة معارف تتعلق بالعمليات 
الدميقراطية الأ�سا�سية، ما �سبق اأدى اإىل ارتفاع متو�سط ا�ستجابات الطلبة على فقرات جمال 

الثقافة الدميقراطية. 
اأ�سارت  التي   ،)Hahn, 2001( هان  درا�سة  نتائج  مع  الدرا�سة  هذه  نتائج  واتفقت 
اأداوؤهم جيداّ يف معرفة مفاهيم الرتبية املدنية  التا�سع كان  اأن طلبة ال�سف  اإىل  نتائجها 
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نتائج  مع  واختلفت  عالية،  بدرجة  بالدميقراطية  والتزامّا  اإهتمامّا  اأبدوا  واأنهم  وفهمها، 
درا�سة القطب ورزق )2007( . التي اأ�سارت نتائجها اىل اأن املدر�سة الثانوية تك�سب طلبتها 

قيم الدميقراطية بدرجة قليلة. 
يف  الثانوية  املدر�سة  لدور  الطلبة  تقومي  نتيجة  ما  الثاين:  ال�سوؤال 
اإك�سابهم ال�سلوك الدميقراطي من وجهة نظر طلبة ال�سف الثاين الثانوي يف 

الأردن؟ 
للإجابة عن ال�سوؤال الثاين، اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية 

لفقرات جمال )ال�سلوك الدميقراطي( ، وللدرجة الكلية للفقرات، واجلدول )5( يو�سح ذلك: 
الجدول )5( 

 يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب والدرجة الستجابات الطلبة 
على دور المدرسة في اكسابهم السلوك الديمقراطي )مرتبة تنازليًا( 

املتو�سط الفقراتالرتتيب
احل�سابي

النحراف 
املعياري

درجة اك�سابها 
للطلبة

كبرية3.421.36الإ�سهام يف جلان الإ�رشاف على الن�ساط املدر�سي1

كبرية3.411.28التدريب على اأدب احلوار والختلف2

متو�سطة3.341.35الت�سجيع على الرت�سيح والت�سويت يف الربملان املدر�سي3

متو�سطة3.271.31ممار�سة اأمناط القيادة داخل املدر�سة4

يرتك املعلمون املجال لطلبهم للم�ساركة يف حتمل 5
متو�سطة3.261.40امل�سوؤولية

يرتك املعلمون املجال لطلبهم ملناق�ستهم يف القرارات 6
متو�سطة3.221.42التي تهمهم

متو�سطة3.211.26امل�ساركة التطوعية يف الن�ساطات املدر�سية واملجتمعية7

متو�سطة3.191.23التدريب على اأمناط امل�ساركة اجلادة يف تنمية املجتمع8
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املتو�سط الفقراتالرتتيب
احل�سابي

النحراف 
املعياري

درجة اك�سابها 
للطلبة

حتقيق الرتابط والتوا�سل الجتماعي بني اأطراف 8
متو�سطة3.191.30املدر�سة

ت�سجيع الطلب على النقد البناء ل�سلبيات املدر�سة 10
متو�سطة3.091.32واملجتمع

تطبيق النظام الدميقراطي يف املدر�سة بوا�سطة الطلب 11
متو�سطة3.011.33يف بع�ص اأيام املدر�سة

متو�سطة2.961.40امل�ساركة يف اإتخاذ القرارات التي تخ�ص املدر�سة12

متو�سطة2.901.39توفري منابر دميقراطية ليعرب اجلميع عن اآرائهم13

متو�سطة3.190.95الكلي

العينة على فقرات  اأفراد  اأن املتو�سط احل�سابي ل�ستجابات   :)5( اجلدول  من  يتبني 
جمال )ال�سلوك الدميقراطي( ككل قد بلغ )3.19( بانحراف معياري مقداره )0.95( ، وهذا 
يعني اأن نتيجة تقومي الطلبة لدور املدر�سة الثانوية يف اإك�ساب الطلبة ال�سلوك الدميقراطي 
قد جاء بدرجة متو�سطة، وقد تراوح املتو�سط احل�سابي ل�ستجابات اأفراد العينة على فقرات 
)ال�سلوك الدميقراطي( ما بني )3.42- 2.90( بانحراف معياري تراوح ما بني )1.42- 

 . )1.23
ال�سلوك  اإك�سابهم  يف  الثانوية  املدر�سة  دور  اأن  العينة  اأفراد  ا�ستجابات  اأظهرت  وقد 
الفقرتان  جاءت  وقد  فقرة،   )11( على  ومتو�سطًا   ، )فقرتني(  على  كبرياً  جاء  الدميقراطي 

الآتيتان على قمة الفقرات)مرتبة تنازليًا( : 
 . ) الإ�سهام يف جلان الإ�رشاف على الن�ساط املدر�سي، مبتو�سط ح�سابي )3.42 -

 .) التدريب على اأدب احلوار والختلف، مبتو�سط ح�سابي )3.41 -
ال�سلوك  الطلبة  اإك�ساب  يف  الثانوية  املدر�سة  دور  اأن  الطلبة  ا�ستجابات  واأظهرت 

الدميقراطي، قد جاء متو�سطّا على الفقرتني الآتيتني، )مرتبة ت�ساعديًا( : 
 .) توفري منابر دميقراطية ليعرب اجلميع عن اآرائهم، مبتو�سط ح�سابي )2.90 -
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 .) امل�ساركة يف اتخاذ القرارات التي تخ�ص املدر�سة، مبتو�سط ح�سابي )2.96 -
دميقراطية  منابر  لهم  توفر  ل  املدر�سة  باأن  ل�سعورالطلبة  النتيجة  هذه  تعزى  وقد 
اإ�رشاكهم يف اتخاذ بع�ص القرارات التي تتعلق بهم وباملدر�سة،  اآرائهم، وعدم  ليعربوا عن 
الذين  الطلبة  اأن  اإىل  واآخرون،  اأ�سار�سايفرت�سن  امل�سوؤولية، وقد  وعدم تعويدهم على حتمل 
الذين  الطلبة  الدميقراطية من  بالثقافة  اأكرث وعيّا  امل�سوؤولية، هم  املدر�سة بتحمل  كلفتهم 
اإ�رشاكهم يف الأن�سطة التي تتعلق  (Syvertsen,et al,2009) ، وكذلك عدم  مل يكلفوا بذلك 
هناك  اأن  يلحظون  اإنهم  حيث  الثانوية،  املرحلة  طلبة  يعانيه  ما  وهذا  املجتمع،  بتنمية 
املعلمني  اأن  يجدون  لذلك  فعًل،  يطبقوه  ما  وبني  املعلمون،  يقوله  ما  بني  وا�سعة  فجوة 
يقومون باإك�سابهم نظريًا مفاهيم وثقافة الدميقراطية من خلل املناهج الدرا�سية، ولكنهم 
مل يتيحوا املجال للطلبة ملمار�سة هذه املفاهيم واملعارف عمليًا، وقد يعزى ذلك اأي�سا اإىل 
طبيعة التكوين الجتماعي، والثقايف، لق�سم كبري من املعلمني الذين ن�ساأوا يف مناخ غري 
دميقراطي، اأو كانوا اأ�رشى موروثات تع�سبية، اأو اأيديولوجيات معينة، فاإنهم يعك�سون هذه 
املفاهيم على طلبتهم، وهو اأمر ل ي�ساعد على تعزيز ال�سلوك الدميقراطي لدى الطلبة، ولغياب 
الدميقراطية يف املجتمع خلل فرتات معينة، لذلك لي�ص من ال�سهل عليهم اأن ينتقلوا فجاأة 
يف ممار�ساتهم الدميقراطية اأو اأن يدربوا طلبهم عليها. وقد اتفقت نتائج هذه الدرا�سة مع 
نتائج درا�سة اجلحاو�سة )2006( التي اأظهرت نتائجها اأن م�ستوى املمار�سات الدميقراطية 
التعبري  القرارات، وحرية  )امل�ساركة يف �سنع  الإدارية يف جمالت:   الهيئات  روؤ�ساء  لدى 
عن الراأي، وتفوي�ص ال�سلحيات( ، جاءت مب�ستوى ممار�سة متو�سطة، واختلفت مع نتائج 
الأ�سا�سية  اأن ممار�سة مديري املدار�ص  اأظهرت نتائجها  التي  الهيجاء )1995(  اأبو  درا�سة 
يف حمافظة اربد ملبادئ الدميقراطية من وجهة نظر املعلمني قليلة، ودرا�سة القطب ورزق 
)2007( التي اأ�سارت نتائجها اإىل اأن املدر�سة الثانوية ل ت�سهم يف اإك�ساب طلبتها مهارات 

ال�سلوك الدميقراطي.  
م�ستوى            عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل  الثالث:  ال�سوؤال 
)α = 0.05( بني متو�سط ا�ستجابات طلبة ال�سف الثاين الثانوي يف الأردن 
يف دور املدر�سة الثانوية يف اإك�ساب الطلبة ثقافة الدميقراطية تبعاً ملتغري 

اجلن�س؟ 
للإجابة عن ال�سوؤال الثالث، اُ�ستخدم اختبار )ت( الإح�سائي ملعرفة م�ستويات دللة 
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الفروق بني متو�سطات ا�ستجابات اأفراد العينة على جمال )ثقافة الدميقراطية( تبعًا ملتغري 
اجلن�ص، واجلدول )6( يو�سح ذلك. 

الجدول )6( 
نتائج إختبار )ت( للفروق بين متوسطات استجابات أفراد العينة

على مجال )ثقافة الديمقراطية( تبعًا لمتغير الجنس

م�ستوى الدللة )ت( املح�سوبةالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعدداملتغريات

7633.480.66ذكر
1.440.14

6873.530.68اأنثى

م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم   :)6( اجلدول  من   يتبني 
)α = 0.05(  بني متو�سطات ا�ستجابات اأفراد العينة على جمال )ثقافة الدميقراطية( تبعًا 
ملتغري اجلن�ص، حيث بلغت قيمة )ت( املح�سوبة )1.44( وهي قيمة غري دالة اإح�سائيًا عند 
م�ستوى )α = 0.05( ، ويعزى ذلك لكون الطلبة ذكوراً واإناثًا يتعر�سون للخربات نف�سها يف 
واإن فر�ص الحتكاك مبوؤ�س�سات املجتمع املدين متاحة  اإن مناهجهم واحدة،  اإذ  املدر�سة، 
للجن�سني، واإن التحول الدميقراطي الذي اأ�ساب املجتمع الأردين بعد اإلغاء الأحكام العرفية 
قد فتح املجال لكل اجلن�سني، ولأبناء املجتمع الأردين فر�ص الطلع على امل�ستجدات التي 
تتعلق باملفاهيم التي تتعلق بالدميقراطية، وفتح املجال اأمام اأ�سحاب القرار الرتبوي اأن 
�سمنها  ومن  امل�ستجدة،  والقيم  باملفاهيم  واإثرائها  الدرا�سية  املناهج  تطوير  على  يعملوا 
و�سائل  خلل  من  املجالت  هذه  يف  والتو�سع  الطلع  واأتيح  وثقافتها،  الدميقراطية  قيم 
املعرفة احلديثة، من منطلق اأن ال�سلوك الدميقراطي يعمل على م�ستوى الر�سا لدى الأفراد، 
اإيجابي  تاأثري  له  املديرون  ميار�سه  الذي  الدميقراطي  ال�سلوك  اأن  اإىل  )كويللر(  اأ�سار  وقد 
وكبري على املعلمني، اإذ يعمل على رفع م�ستوى الر�سا والقناعة املهنية عندهم، فيجعلهم 
املهنية                           اإبداعاتهم  لذلك  تبعّا  فتزداد  باأعمالهم،  قيامهم  اأثناء  يف  اإ�سافية  جهوداّ  يبذلون 
)Cuellar, 2002( . وقد اتفقت نتائج هذه الدرا�سة مع نتائج درا�سة اجلحاو�سة )2006( التي 

اأ�سارت اإىل عدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا يف م�ستوى املمار�سات الدميقراطية لدى روؤ�ساء 
الإدارية  الهيئات  اأع�ساء  الأردن من وجهة نظر  ال�سبابية يف  الإدارية يف املراكز  الهيئات 
يف املراكز ال�سبابية تعزى ملتغري اجلن�ص.  ودرا�سة ال�سواملة )2000( التي اأ�سارت نتائجها 
املمار�سات  نحو  الريموك  ت�سورات طلبة جامعة  اإح�سائيّا يف  دالة  فروق  اإىل عدم وجود 

الدميقراطية، تعزى للجن�ص.  
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م�ستوى            عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل  الرابع:  ال�سوؤال 
)α = 0.05( بني متو�سط ا�ستجابات طلبة ال�سف الثاين الثانوي يف الأردن 
يف دور املدر�سة الثانوية يف اإك�ساب الطلبة ثقافة الدميقراطية تبعاً ملتغري 

ال�سلطة امل�رشفة على التعليم؟ 
للإجابة عن ال�سوؤال الرابع، ا�ستخدم اختبار )ت( الإح�سائي ملعرفة م�ستويات دللة 
اأفراد العينة على جمال ثقافة الدميقراطية تبعًا ملتغري  الفروق بني متو�سطات ا�ستجابات 

ال�سلطة امل�رشفة على التعليم، واجلدول )7( يو�سح ذلك. 
الجدول رقم )7( 

نتائج إختبار )ت( للفروق بين متوسطات استجابات أفراد العينة
على مجال )ثقافة الديمقراطية( تبعًا لمتغير السلطة المشرفة على التعليم

م�ستوى الدللة )ت( املح�سوبةالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعدداملتغريات

9083.320.65القطاع احلكومي
0.280.77

5423.380.69القطاع اخلا�ص

الدللة  اإح�سائية عند م�ستوى  عدم وجود فروق ذات دللة   :)7( اجلدول   يتبني من 
 )α = 0.05( بني متو�سطات ا�ستجابات اأفراد العينة على جمال )ثقافة الدميقراطية( تبعًا 
ملتغري ال�سلطة امل�رشفة على التعليم، حيث بلغت قيمة )ت( املح�سوبة )0.24( وهي قيمة غري 
دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى )α = 0.05( .  وقد يعزى ذلك لكون معلمي ومعلمات القطاعني 
الدميقراطية ودرجة متثلهم  بثقافة  تقريبّا يف درجة معرفتهم  يت�سابهون  العام واخلا�ص 
ل�سلوكها، مما ينعك�ص على طلبتهم بالدرجة نف�سها تقريبّا.  وكذلك فاإن طلبة القطاع العام 
الدميقراطية ومفاهيمها بالروؤى نف�سها ب�سكل عام،  اإىل مبادئ  والقطاع اخلا�ص ينظرون 
ويتلقون اخلربات نف�سها املتعلقة بها، ويت�سابهون يف رف�سهم للتع�سب الديني واملذهبي، 
بالتعددية  واإميانهم  وامل�ساواة،  احلرية  مبادئ  وتر�سيخ  القانون،  ل�سيادة  احرتامهم  ويف 

وقبول الآخر ، لذلك جند اأن ا�ستجاباتهم على هذا املجال مت�ساوية تقريبًا.  
م�ستوى      عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل  اخلام�س:  ال�سوؤال 
)α = 0.05( بني متو�سط ا�ستجابات طلبة ال�سف الثاين الثانوي يف الأردن 
يف دور املدر�سة الثانوية يف اإك�ساب الطلبة ثقافة الدميقراطية تبعاً ملتغري 

م�سار التعليم الثانوي؟ 
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اُ�ستخدم حتليل التباين الأحادي ملعرفة دللة الفروق  للإجابة عن ال�سوؤال اخلام�ص، 
يف املتو�سط احل�سابي ملتو�سط ا�ستجابات اأفراد العينة على جمال )ثقافة الدميقراطية( تبعًا 

ملتغري م�سار التعليم الثانوي، واجلدول )8( يو�سح ذلك. 
الجدول )8( 

نتائج تحليل التباين األحادي ألثر متغير مسار التعليم الثانوي
في دور المدرسة الثانوية في إكسا	 طلبتها ثقافة الديمقراطية

جمموع م�سدر التبايناملجال
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
املربعات

قيمة )ف( 
املح�سوبة

م�ستوى 
الدللة

ثقافة الدميقراطية
12.74026.370بني املجموعات 

15.020.000
580.47413690.424داخل املجموعات 

593.2141371املجموع 

 )α = 0.05( وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى :)يتبني من اجلدول )8
يف دور املدر�سة الثانوية يف اإك�ساب طلبتها ثقافة الدميقراطية تبعًا ملتغري م�سار التعليم 
الثانوي، حيث بلغت قيمة )ف( املح�سوبة )15.02( وهي قيمة دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى 
الدللة )α = 0.05( ، وهذه القيمة اأكرب من قيمة )ف( احلرجة بدرجات حرية )2( و )1369(، 
القطب ورزق  درا�سة  نتائج  الدرا�سة مع  نتائج هذه  واختلفت   ، الدللة )0.000(  وم�ستوى 
اأفراد  اإح�سائيّا يف ا�ستجابات  اإىل عدم وجود فروق دالة  اأ�سارت نتائجها  ، التي   )2007(
اإك�سابهم املعارف واملعلومات التي تتعلق بثقافة الدميقراطي،  العينة فيما يتعلق بدرجة 
تبعا ّملتغرينوع التعليم الثانوي. ولتحديد دللة الفروق بني متو�سطات فئات متغري م�سار 
Tukey Test ملعرفة  اأُجري اختبار املقارنات البعدية با�ستخدام اختبار  التعليم الثانوي، 
دللة الفروق بني متو�سطات فئات متغري م�سار التعليم الثانوي، واجلدول )9( يو�سح ذلك. 

الجدول )9( 
نتائج اختبار Tukey Test للمقارنات البعدية

بين المتوسطات الحسابية لفئات متغير مسار التعليم الثانوي

مهنيعلمياأدبيفئات متغري م�سار التعليم الثانوي

0.20880.1604___اأدبي

0.0483-______علمي
____________مهني
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 )α = 0.05( وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى :)يتبني من اجلدول )9
الأدبي،  التخ�س�ص  طلبة  ول�سالح  العلمي،  التخ�س�ص  وطلبة  الأدبي  التخ�س�ص  طلبة  بني 
وكذلك وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني طلبة التخ�س�ص الأدبي، وبني طلبة التخ�س�ص 
اإح�سائية بني  املهني، ول�سالح طلبة التخ�س�ص الأدبي.  بينما ل توجد فروق ذات دللة 

طلبة التخ�س�ص العلمي وطلبة التخ�س�ص املهني. 
املناهج  لأن  وذلك  الأدبي،  التخ�س�ص  طلبة  ل�سالح  دالة  جاءت  الفروق  اأن  ويتبني 
الدرا�سية للم�سار الأدبي ت�ستمل على مواد اجتماعية واإن�سانية اأكرث من تخ�س�سي )العلمي، 
واملهني( ، ونظراً لأن هذه املناهج ت�ستمل على مفاهيم وقيم تتعلق بالدميقراطية، ولكون 
يعك�سون  فاإنهم  اإيجابية،  اجتاهات  هي  عام  ب�سكل  الدميقراطية  نحو  املعلمني  اجتاهات 
ذلك على طلبتهم من خلل ما احتوته هذه املناهج من معلومات ومعارف تتعلق بثقافة 
الدميوقراطية، اإميانّا منهم باأن هناك علقة اإيجابية بني النمط القيادي الدميقراطي والفعالية 
املدر�سية، وقد اأكّد هذه النتيجة )Palmer, 1995(  الذي ذكر باأن هناك علقة قوية بني منط 
الإداري  ال�سلوك  ا�ستخدموا  الذين  املديرين  اإن  حيث  املدر�سية،  والفعالية  القيادي  ال�سلوك 

الدميقراطي كانوا اأكرث فاعلية من املديرين الذين ا�ستخدموا ال�سلوك الإداري الآمر. 
م�ستوى      عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل  ال�ساد�س:  ال�سوؤال 
)α = 0.05( بني متو�سط اإ�ستجابات طلبة ال�سف الثاين الثانوي يف الأردن 
يف دور املدر�سة الثانوية يف اإك�ساب الطلبة ال�سلوك الدميقراطي تبعاً ملتغري 

اجلن�س؟ 
للإجابة عن ال�سوؤال ال�ساد�ص، ا�ستخدم اختبار )ت( الإح�سائي ملعرفة م�ستويات دللة 
الفروق بني متو�سطات ا�ستجابات اأفراد العينة على جمال ال�سلوك الدميقراطي تبعًا ملتغري 

اجلن�ص، واجلدول )10( يو�سح ذلك. 
الجدول )10( 

نتائج إختبار )ت( للفروق بين متوسطات استجابات
أفراد العينة على مجال )السلوك الديمقراطي( تبعًا لمتغير الجنس

م�ستوى الدللة )ت( املح�سوبةالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعدداملتغريات

7633.130.972.460.01ذكر 
6873.260.93اأنثى
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 )α = 0.05( وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى :)يتبني من اجلدول )10
بني متو�سط ا�ستجابات اأفراد العينة على جمال )ال�سلوك الدميقراطي( تبعًا ملتغري اجلن�ص، 
مع  التعامل  يف  حدة  اأقل  الإناث  مدار�ص  معلمات  لكون  ذلك  يعزى  وقد  الإناث.  ول�سالح 
الذكور يف ممار�سة  تختلف عن طبيعة  الإناث  ولأن طبيعة  الذكور،  مدار�ص  من  الطالبات 
ال�سلوكات املختلفة، فالعنف يرتبط بالذكور اأكرث من ارتباطه بالإناث، وقد اأ�سارت نتائج 
اأكرث عنفّا من  الأردنية هم  الذكور يف اجلامعات  الطلبة  اأن  اإىل  درا�سة �سويحات )2009( 
الطالبات.  ولكون املعلمات اأكرث التزامًا يف تطبيق كثري من املفاهيم، ومنها مفاهيم ثقافة 
الدميقراطية وقيمها لأنها من املطالب الرئي�سة للإناث يف العامل العربي، نتيجة ما عانت 
وتعاين منه املراأة العربية من �سلطة القهر، وعدم امل�ساواة والعدل يف احلقوق والواجبات مع 
الرجل، لهذا جندها حتاول جاهدة اللتزام بال�سلوك الدميقراطي اأكرث من الرجل ب�سكل عام، 

مما ينعك�ص على الطالبات، لذا جاءت ا�ستجابات الإناث اأعلى من ا�ستجابات الذكور.  
م�ستوى         عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل  ال�سابع:  ال�سوؤال 
)α = 0.05( بني متو�سط ا�ستجابات طلبة ال�سف الثاين الثانوي يف الأردن 
يف دور املدر�سة الثانوية يف اإك�ساب الطلبة ال�سلوك الدميقراطي تبعاً ملتغري 

ال�سلطة امل�رشفة على التعليم؟ 
للإجابة عن ال�سوؤال ال�سابع، اُ�ستخدم اختبار )ت( الإح�سائي ملعرفة م�ستويات دللة 
اأفراد العينة على جمال )ال�سلوك الدميقراطي( تبعًا ملتغري  الفروق بني متو�سط ا�ستجابات 

ال�سلطة امل�رشفة على التعليم، واجلدول )11( يو�سح ذلك. 
الجدول )11( 

نتائج اختبار )ت( للفروق بين متوسطات استجابات أفراد العينة
على مجال )السلوك الديمقراطي( تبعًا لمتغير السلطة المشرفة على التعليم

م�ستوى الدللة )ت( املح�سوبةالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعدداملتغريات

9083.220.94القطاع احلكومي
0.200.83

5423.190.97القطاع اخلا�ص

اإح�سائية عند م�ستوى دللة  )11(: عدم وجود فروق ذات دللة  اجلدول  من   يتبني 
اأفراد العينة على جمال )ال�سلوك الدميقراطي( تبعًا   )α = 0.05( بني متو�سط ا�ستجابات 
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ملتغري ال�سلطة امل�رشفة على التعليم، حيث بلغت قيمة )ت( املح�سوبة )0.20( وهي قيمة 
واإناثًا يف  غري دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى )α = 0.05( . ويعزى ذلك لكون الطلبة ذكوراً 
وو�سائل  واملجتمعية  املدر�سية  نف�سها  للموؤثرات  يتعر�سون  واخلا�ص  العام  القطاعني 
تقريبًا،  نف�سها  بالدرجة  واملجتمع  املدر�سة  املمار�سات يف  وي�ساهدون  املختلفة،  الإعلم 
معرفتهم  درجة  تقريبًا يف  يت�سابهون  واخلا�ص  العام  القطاعني  ومعلمات  معلمي  ولكون 
نف�سها  بالدرجة  طلبتهم  على  ينعك�ص  مما  ل�سلوكها  متثلهم  ودرجة  الدميقراطية،  بثقافة 
تقريبًا، لذلك جند اأن متغري ال�سلطة امل�رشفة على التعليم ل يوؤثر على درجة ممار�سة الطلبة 
جمال  على  احلالية  الدرا�سة  نتيجة  مع  النتيجة  هذه  ان�سجمت  وقد  الدميقراطي،  لل�سلوك 

الثقافة الدميقراطية. 
م�ستوى           عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل  الثامن:  ال�سوؤال 
)α = 0.05( بني متو�سط ا�ستجابات طلبة ال�سف الثاين الثانوي يف الأردن 
يف دور املدر�سة الثانوية يف اإك�ساب الطلبة ال�سلوك الدميقراطي تبعاً ملتغري 

م�سار التعليم الثانوي؟ 
للإجابة عن ال�سوؤال الثامن، اُ�ستخدم حتليل التباين الأحادي ملعرفة دللة الفروق يف 
اأفراد العينة على جمال )ال�سلوك الدميقراطي( تبعًا  املتو�سط احل�سابي ملتو�سط ا�ستجابات 

ملتغري م�سار التعليم الثانوي، واجلدول )12( يو�سح ذلك. 
الجدول )12( 

نتائج تحليل التباين األحادي ألثر متغير مسار التعليم الثانوي
في دور المدرسة الثانوية في إكسا	 طلبتها السلوك الديمقراطي

جمموع م�سدر التبايناملجال
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
املربعات

قيمة )ف( 
املح�سوبة

م�ستوى 
الدللة

ال�سلوك الدميقراطي
13.70026.850بني املجموعات

1223.88113690.8947.660.000داخل املجموعات

1237.5811371املجموع
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 )α = 0.05( وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى :)يتبني من اجلدول )12
يف درجة دور املدر�سة الثانوية يف اإك�ساب طلبها ال�سلوك الدميقراطي تبعًا ملتغري م�سار 
اإح�سائيًا  دالة  قيمة  وهي   )7.66( املح�سوبة  )ف(  قيمة  بلغت  حيث  الثانوي،  التعليم 
                       )2( حرية  بدرجات  احلرجة  )ف(  قيمة  من  اأكرب  القيمة  وهذه   )α = 0.05( م�ستوى  عند 
و )1369( وم�ستوى دللة )0.000( . واختلفت نتائج هذه الدرا�سة مع نتائج درا�سة القطب 
ا�ستجابات  اإح�سائيّا يف  دالة  اإىل عدم وجود فروق  نتائجها  اأ�سارت  التي  ورزق )2007( 

اأفراد العينة فيما يتعلق بدرجة اإك�سابهم ال�سلوك الدميقراطي. 
الثانوي،  التعليم  م�سار  متغري  فئات  ا�ستجابات  متو�سط  بني  الفروق  دللة  ولتحديد 
اأُجري اختبار املقارنات البعدية با�ستخدام اختبار Tukey Test ملعرفة دللة الفروق بني 

متو�سطات فئات متغري م�سار التعليم الثانوي، واجلدول )13( يو�سح ذلك. 
الجدول )13( 

نتائج اختبار Tukey Test للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية 
بين فئات متغير مسار التعليم الثانوي

مهنيعلمياأدبيفئات متغري م�سار التعليم الثانوي

0.21190.1834ـــاأدبي

0.0284-ــــــعلمي

__________مهني

 )α = 0.05( وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى :)يتبني من اجلدول )13
الأدبي،  التخ�س�ص  طلبة  ول�سالح  العلمي،  التخ�س�ص  وطلبة  الأدبي  التخ�س�ص  طلبة  بني 
التخ�س�ص  العلمي وطلبة  التخ�س�ص  اإح�سائية بني طلبة  ذات دللة  توجد فروق  بينما ل 

املهني. 
الأدبي مفاهيم  اأك�سبت طلبة امل�سار  الثانوية  النتيجة لكون املدر�سة  وقد تعزى هذه 
الدميقراطية وقيمها اأكرث من طلبة م�ساري العلمي واملهني، كما جاءت به نتائج الدرا�سة 

احلالية، مما ينعك�ص على �سلوك الطلبة بالدرجة نف�سها تقريبًا. 
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التوصيات: 

بناًء على نتائج الدرا�سة، فاإن الباحثني يقرتحان التو�سيات الآتية: 
للطلبة  الدميقراطي  ال�سلوك  مهارات  تنمية  يف  الثانوية  املدر�سة  اأهمية  تعظيم  1 .
املدر�سية  البيئة  خدمة  يف  اجلادة  امل�ساركة  اأ�ساليب  على  تدريبهم  خلل  من 
النقد  مهارات  واإك�سابهم  الختلف،  واأدب  احلوار  على  وتدريبهم  واملجتمعية، 
َل ال�سلوك الدميقراطي الجتماعي  البناء، ومهارة العمل اجلماعي، من منطلق اأن متثُّ

من �ساأنه العمل على تعزيز احلياة الدميقراطية.  
اأن تعمل املدار�ص على ت�سييق الفجوة بني املثال والتطبيق، بحيث ي�ساهد الطلبة  2 .
املمار�سات الدميقراطية ويلحظونها من قبل املدير واملعلمني، واأن تقوم املدر�سة 
املهمات،  ببع�ص  بتكليفهم  تتعلق  التي  للطلبة،  ال�سلحيات  بع�ص  بتفوي�ص 

وتدربهم على حتمل امل�سوؤولية.  
اأن تقوم و�سائل الإعلم املدر�سية ببث برامج هادفة تتعلق بالثقافة الدميقراطية  3 .

وال�سلوك الدميقراطي. 
اأن  ويجب  املجتمع،  ة من خوا�ص  اأنها خا�سَّ على  للطلبة  الدميوقراطية  ُتعلَّم  اأن  4 .

تتبنى املدر�سة اأ�سكال املمار�سة الدميقراطية، وتربز دور هذه امل�ساركة. 
اإجراء درا�سات تتعلق بدرجة ممار�سة معلمي املدار�ص لل�سلوك الدميقراطي، وذلك  5 .

للك�سف عن نواحي الق�سور لتلفيها. 
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املصادر واملراجع: 

أوالً – املراجع العربية: 

املعلمني، �سحيفة  الدميقراطية عند  ، درا�سة ميدانية ملفهوم   ) اأمينة )1985. 1  ابراهيم، 
الرتبية، القاهرة،  )4( ، 32- 55. 

يف  الرتبية  ودور  امل�رشي  املواطن  �سلوك  دميقراطية   ،  ) 2 .1990( فيليب   ا�سكارو�ص، 
تنميتها، القاهرة: املركز القومي للبحوث الرتبوية والتنمية.  

( ، املبادئ الدميقراطية لدى مديري املدار�ص الأ�سا�سية  اأبو الهيجاء، عبد الرحمن )1995. 3
احلكومية يف حمافظة اربد، من وجهة نظر املعلمني، )ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة( ، 

جامعة الريموك، اربد، الأردن. 
( .  الدميقراطية: اجنازاتها وعرثاتها، امل�ستقبل العربي،  بني هاين، عبد الرزاق )1993. 4

بريوت،  )174( ، �ص 95- 106. 
الهيئات  روؤ�ساء  لدى  الدميقراطية  املمار�سات  م�ستوى   ،  ) 5 .2006( يا�سني  اجلحاو�سة، 
الإدارية يف املراكز ال�سبابية يف الأردن من وجهة نظر اأع�ساء الهيئات الإدارية فيها،  
)ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة( ، كلية الدرا�سات الرتبوية العليا، جامعة عمان العربية 

للدرا�سات العليا، عمان ، الأردن.  
يف  الطلبية  الهيئات  اأع�ساء  يواجهها  التي  امل�سكلت   ،  ) 6 .2004( تي�سري   اخلوالدة، 
جامعة  بدمياط،  الرتبية  كلية  جملة  الأردنية،  باجلامعات  الدميقراطية   املمار�سات 

املن�سورة، العدد )45( ، �ص 59- 89. 
( ، درجة م�ساركة معلمي املدار�ص الثانوية العامة يف الأردن  الروا�سدة، خلف )2005. 7
يف عملية �سناعة القرار يف مدار�سهم وعلقتها ب�سعورهم بالأمن وولئهم التنظيمي،  
عمان،  العليا،  للدرا�سات  العربية  عمان  جامعة   ، من�سورة(  غري  دكتوراة  )اأطروحة 

الأردن. 
( .  ت�سورات طلبة جامعة الريموك نحو املمار�سات الدميقراطية  ال�سواملة، وفاء )2000. 8
لأع�ساء هيئة التدري�ص فيها،  )ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة( ، جامعة الريموك، اإربد، 

الأردن. 
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يف  العامة  الثانوية  املدار�ص  ملديري  الإدارية  املمار�سات   ،  ) 9 .2003( رتيبة  �سلمه، 
الأردن وعلقتها بالر�سا الوظيفي والولء التنظيمي للمعلمني،  )اأطروحة دكتوراة غري 

من�سورة( ، جامعة عمان العربية للدرا�سات العليا، عمان، الأردن.  
الدميقراطية،  دم�سق: دار  ، املجتمع املدين ودوره يف بناء   ) الغفار )2003. 10 �سكر، عبد 

الفكر.  
 ، ) ال�رشعة، حممد )2000( ، التجربة الدميقراطية يف الأردن، امل�ستقبل العربي،  )257. 11

بريوت، �ص 180- 220. 
( ، العنف يف اجلامعات الأردنية، قبل للن�رش يف جملة درا�سات،  �سويحات، �سفاء )2009. 12

اجلامعة الأردنية، عمان. 
( ، درجة اإ�رشاك مديري املدار�ص الثانوية ملعلميهم يف عملية  العجمي، نا�رش )2006. 13
اإتخاذ القرار من وجهة نظر املعلمني يف دولة الكويت، )ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة(، 

جامعة عمان العربية للدرا�سات العليا، عمان، الأردن. 
( ، الولء التنظيمي ملن�سوبي جامعة امللك عبد  العتيبي، �سعود وال�سواط، طلق )1997. 14
العامة، )70( عمان، 31-  الإدارة  الإداري، معهد  العزيز والعوامل املوؤثرة فيه، جملة 

 .61
( ، اجتاهات املعلمني والطلبة نحو ال�سلوك يف املدر�سة، جملة  عبد ال�سلم، �سوقي )1990. 15
البحوث الرتبوية والنف�سية، ، كلية الرتبية، جامعة املنوفية، العدد ال�سابع 87- 115. 

( . املدر�سة الثانوية وتنمية ثقافة الدميقراطية يف   القطب، �سمري، ورزق، حنان )2007. 16
الرابع  العدد  العربية،  الرتبية  م�ستقبل  امل�رشي،  للمجتمع  الدميقراطي  التحول   �سياق 

والأربعون، 259- 430. 
( .  الدميقراطية واملعلم، بحث مقدم اإىل موؤمتر الدميقراطية  حممد ال�سيخ، عبد اهلل )2001. 17

والرتبية يف الوطن العربي، بريوت: مركز درا�سات الوحدة العربية. 
( ، القيم وم�سوؤوليات املواطنة، القاهرة: دار الفكر العربي.  مكروم، عبد الودود )2004. 18

دميقراطية،  ثقافة  دون  الدميقراطي  التحول  ينجح  هل   ،  ) 19 .2008( الدين  علي  هلل، 
جريدة الأهرام:  )16- 8- 2008( .  
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University press.  

 Palmer, R.  (1995) .  The Relationship Between Principals Leadership Style 10. 

and Faculty Principals Effectiveness, DAI, the Univeristy of Mississipi, 
47 (9) ,34- 52. 



120

الدميقراطية ثقافة  إكسابهم  في  الثانوية  املدرسة  لدور  الطلبة  تقومي 

د. عاطف مقابلةوسلوكاتها في ضوء التحول الدميقراطي للمجتمع األردني، من وجهة نظرهم 
د. محمد العمايرة

 Pauly,J.  (1992) .  11. Leading the University to Democracy, Liberal Education 
, 78 (5) , P34. 

 Piderit,M.  (2002) .  The Effect of Principal Leadership on Teacher 12. 

Loyalty in Urban Suburban Catholic Elementary Schools, Dissertaion 
Abstract International,62112- a- p. 4016.  

 Sayer, J. , & Ali, M.  (1995) .  Developing Schools for Democratic in  13. 

  Europe An example for Trans- European Co- operation in  
  Education, (Eric: E D 4022581) . 
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ملحق رقم )1( 

املتو�سط الفقــراتالرقم
احل�سابي

النحراف 
املعياري

املجال الأول: ثقافة الدميقراطية )املعارف، والقيم، والجتاهات الدميقراطية(

3.6150.990التعددية وقبول الآخر1.

3.6041.041القبول براأي الأغلبية2.
3.6101.120تر�سيخ مبادئ احلرية وامل�ساواة والعدالة واحلوار3. 
3.3491.178رفاهة املجتمع وتقدمه4.
3.6931.102ال�ستفادة من خربات الآخرين يف جمال اإدارة املجتمع5.
3.4951.098التفاعل اليجابي مع اأحداث املجتمع وم�سكلته6.
3.3201.195الأخذ مببداأ ال�سورى يف اإدارة م�سالح املجتمع7.
3.4491.220اإخ�ساع امل�سوؤولني للرقابة وامل�سائلة8.
3.7071.082تعدد الآراء والأفكار9.

3.3791.179تعدد النتماء ال�سيا�سي والجتماعي10.

3.4161.275رف�ص الع�سبية املوروثة11.

3.7981.172التعاي�ص مع الآخرين12.

4.0371.166رف�ص التع�سب الديني والعرقي واملذهبي13.

3.8731.187التدرب على حتمل نتائج الأفعال والأقوال14.

3.7101.145بث روح التعاون مع الآخرين15.

3.2301.332اإتاحة الفر�سة للتعبري عن امل�سكلت املدر�سية16.

3.3061.333فتح جمال احلوار مع املعلمني واإدارة املدر�سة17.

3.8731.187احرتام �سيادة القانون18.

3.4331.080اإقرار حق الختلف وتقدير الراأي الآخر19.

3.2791.142التاأكيد على مفهوم ال�سفافية يف التعامل بني اأفراد املجتمع20.

3.4221.191بث روح امل�ساواة بني جميع الأفراد يف احلقوق والواجبات21.

3.3721.228تعزيز دور العدالة الجتماعية يف حتقيق ا�ستقرار املجتمع22.
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املتو�سط الفقــراتالرقم
احل�سابي

النحراف 
املعياري

3.3791.352احرتام رغبات الطلب يف اختيار من ميثلهم يف الربملان الطالبي23.

3.3521.327نبذ ثقافة العنف وخطابه24.

3.3071.173تر�سيخ مفهوم ال�سفافية يف الدولة واملجتمع25.

3.4861.255تر�سيخ ثقافة الت�سامح والتفاهم26.

3.5831.139التفاعل الإيجابي مع اأحداث املجتمع وتغرياته27.

3.5541.147تكوين الإح�سا�ص بامل�سوؤولية الوطنية جتاه م�سالح املجتمع28.

3.3931.337طرح م�سكلت املجتمع للنقا�ص واحلوار يف املجتمع املدر�سي29.

3.4381.131التوعية باأهمية احلفاظ على ثروات املجتمع وموارده30.

3.7091.202تنمية العتزاز بالذات والأ�رشة واملدر�سة واملجتمع31.

3.5191.220رف�ص ال�سلبية والتكالية 32.

3.4961.184الت�سجيع على اإدارة الختلفات بالطرق ال�سلمية33.

3.3571.338ت�سجيع على امل�ساركة يف الربملان املدر�سي الطالبي34.

3.3381.204حترير الأفكار من اجلمود والت�سلب35.

3.3631.217تعزيز مبداأ ال�سورى يف اتخاذ القرار36.

3.4561.240الدميقراطية اأف�سل اأ�سكال تنظيم املجتمع37.

3.4481.312تعزيز مبداأ م�ساواة املراأة بالرجل38.

3.3891.213الت�سجيع على امل�ساركة يف احلوار والفعاليات املختلفة39.

3.4771.302حق املراأة يف امل�ساركة ال�سيا�سية والجتماعية والقت�سادية40.
املجال الثاين: ال�سلوك الدميقراطي 

3.4241.362الإ�سهام يف جلان الإ�رشاف على الن�ساط املدر�سي41.

3.3421.353الت�سجيع على الرت�سيح والت�سويت يف الربملان املدر�سي42.

3.2771.312ممار�سة اأمناط القيادة داخل املدر�سة43.

3.2121.263امل�ساركة التطوعية يف الن�ساطات املدر�سية واملجتمعية44.

3.4111.289التدريب على اأدب احلوار والختلف45.

3.1931.239التدريب على اأمناط امل�ساركة اجلادة يف تنمية املجتمع46.
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املتو�سط الفقــراتالرقم
احل�سابي

النحراف 
املعياري

3.0941.329ت�سجيع الطلب النقد البّناء ل�سلبيات املدر�سة واملجتمع47.

3.1911.309حتقيق الرتابط والتوا�سل الجتماعي بني اأطراف املدر�سة48.

2.9611.408امل�ساركة يف اتخاذ القرارات التي تخ�ص املدر�سة49.

3.0171.373تطبيق النظام الدميقراطي يف املدر�سة بوا�سطة الطلب يف بع�ص اأيام املدر�سة50.

2.9091.390توفري منابر دميقراطية ليعرب اجلميع عن اآرائهم51.

3.2201.428يرتك املعلمون املجال لطلبهم ملناق�ستهم يف القرارات التي تهمهم52.

3.2631.402يرتك املعلمون املجال لطلبهم للم�ساركة يف حتمل امل�سوؤولية53.

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

الأعزاء: طلبة ال�سف الثاين الثانوي املحرتمون
ال�سلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد، 

الثانوية يف  املدر�سة  لدور  الطلبة  )تقييم  بعنوان  بدرا�سة  القيام  الباحث  فينوي 
للمجتمع  الدميقراطي  التحول  �سوء  يف  و�سلوكاتها  الدميقراطية  ثقافة  اإك�سابهم 

الأردين، من وجهة نظرهم(.  
ولتحقيق ذلك، اأعدت ا�ستبانة تتاألف من )53( فقرة، موزعة على جمالني. 

دائرة فيما  ، وو�سع  العامة(  )املتعلق باملعلومات  الأول  الق�سم  بقراءة  التكرم  نرجو 
ينطبق عليك، وقراءة الق�سم الثاين )املتعلق بفقرات ال�ستبانة( ، واإبداء وجهة نظرك يف دور 
املدر�سة الثانوية يف اإك�ساب طلبتها ثقافة و�سلوكيات الدميقراطية.  وو�سع ا�سارة (X( يف 
علمًا باأن الإجابات التي �سيتم احل�سول عليها  املكان الذي تراه منا�سبًا من وجهة نظرك.  

�ست�ستخدم لأغرا�ص الدرا�سة العلمية فقط. 

وتف�سلوا بقبول فائق الحرتام،،،،،

الباحثان
د. حممد العمايرة
د. عاطف مقابلة

ق�سم الأ�سول والإدارة الرتبوية
جامعة عمان العربية للدرا�سات العليا



124

الدميقراطية ثقافة  إكسابهم  في  الثانوية  املدرسة  لدور  الطلبة  تقومي 
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القسم األول: املعلومات العامة: 

اجلن�ص:  	. اأنثىأ. ذكر. 1
ال�سلطة امل�رشفة:  	. القطاع اخلا�صأ. القطاع العام. 2

م�سار التعليم يف الثانوي ت. مهني	. علميأ. اأدبي. 3

القسم الثاني: فقرات االستبانة: 

تعمل املدر�سة الثانوية على اإك�سابها لطالبها بدرجةالفقراتالرقم
قليلة جداًقليلةمتو�سطةكبريةكبرية جداً

املجال الأول: ثقافة الدميقراطية )املعارف، والقيم، والجتاهات الدميقراطية(
التعددية وقبول الآخر1.
القبول براأي الأغلبية2.

تر�سيخ مبادئ احلرية وامل�ساواة والعدالة واحلوار3. 
رفاهية املجتمع وتقدمه4. 

ال�ستفادة من خربات الآخرين يف جمال اإدارة 5.
املجتمع

التفاعل اليجابي مع اأحداث املجتمع وم�سكلته6.

الأخذ مببداأ ال�سورى يف اإدارة م�سالح املجتمع7.

اإخ�ساع امل�سوؤولني للرقابة وامل�سائلة8.

تعدد الآراء والأفكار9.
تعدد النتماء ال�سيا�سي والجتماعي10.
رف�ص الع�سبية املوروثة11.
التعاي�ص مع الآخرين12.
رف�ص التع�سب الديني والعرقي واملذهبي13.
التدرب على حتمل نتائج الأفعال والأقوال14.
بث روح التعاون مع الآخرين15.
اإتاحة الفر�سة للتعبري عن امل�سكلت املدر�سية16.
فتح جمال احلوار مع املعلمني واإدارة املدر�سة17.
احرتام �سيادة القانون18.
اإقرار حق الختلف وتقدير الراأي الآخر19.
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تعمل املدر�سة الثانوية على اإك�سابها لطالبها بدرجةالفقراتالرقم
قليلة جداًقليلةمتو�سطةكبريةكبرية جداً

التاأكيد على مفهوم ال�سفافية يف التعامل بني 20.
اأفراد املجتمع

بث روح امل�ساواة بني جميع الأفراد يف احلقوق 21.
والواجبات

تعزيز دور العدالة الجتماعية يف حتقيق ا�ستقرار 22.
املجتمع

احرتام رغبات الطلب يف اختيار من ميثلهم يف 23.
الربملان الطالبي

نبذ ثقافة العنف وخطابه24.

تر�سيخ مفهوم ال�سفافية يف الدولة واملجتمع25.

تر�سيخ ثقافة الت�سامح والتفاهم26.

التفاعل الإيجابي مع اأحداث املجتمع وتغرياته27.

تكوين الإح�سا�ص بامل�سوؤولية الوطنية جتاه 28.
م�سالح املجتمع

طرح م�ساكل املجتمع للنقا�ص واحلوار يف 29.
املجتمع املدر�سي

التوعية باأهمية احلفاظ على ثروات املجتمع 30.
وموارده

تنمية العتزاز بالذات والأ�رشة واملدر�سة 31.
واملجتمع

رف�ص ال�سلبية والتكالية 32.

الت�سجيع على اإدارة الختلفات بالطرق ال�سلمية33.

ت�سجيع على امل�ساركة يف الربملان املدر�سي 34.
الطالبي

حترير الأفكار من اجلمود والت�سلب35.

تعزيز مبداأ ال�سورى يف اتخاذ القرار36.

الدميقراطية اأف�سل اأ�سكال تنظيم املجتمع37.

تعزيز مبداأ م�ساواة املراأة بالرجل38.

الت�سجيع على امل�ساركة يف احلوار والفعاليات 39.
املختلفة

حق املراأة يف امل�ساركة ال�سيا�سية والجتماعية 40.
والقت�سادية
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د. عاطف مقابلةوسلوكاتها في ضوء التحول الدميقراطي للمجتمع األردني، من وجهة نظرهم 
د. محمد العمايرة

تعمل املدر�سة الثانوية على اإك�سابها لطالبها بدرجةالفقراتالرقم
قليلة جداًقليلةمتو�سطةكبريةكبرية جداً

املجال الثاين: ال�سلوك الدميقراطي 

ال�سهام يف جلان الإ�رشاف على الن�ساط املدر�سي41.

الت�سجيع على الرت�سيح والت�سويت يف الربملان 42.
املدر�سي

ممار�سة اأمناط القيادة داخل املدر�سة43.

امل�ساركة التطوعية يف الن�ساطات املدر�سية 44.
واملجتمعية

التدريب على اأدب احلوار والختلف45.

التدريب على اأمناط امل�ساركة اجلادة يف تنمية 46.
املجتمع

ت�سجيع الطلب النقد البّناء ل�سلبيات املدر�سة 47.
واملجتمع

حتقيق الرتابط والتوا�سل الجتماعي بني اأطراف 48.
املدر�سة

امل�ساركة يف اتخاذ القرارات التي تخ�ص املدر�سة49.

تطبيق النظام الدميقراطي يف املدر�سة بوا�سطة 50.
الطلب يف بع�ص اأيام املدر�سة. 

توفري منابر دميقراطية ليعرب اجلميع عن اآرائهم51.

يرتك املعلمون املجال لطلبهم ملناق�ستهم يف 52.
القرارات التي تهمهم

يرتك املعلمون املجال لطلبهم للم�ساركة يف 53.
حتمل امل�سوؤولية




