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دراسة  ــــــــط الرتبوي الذميقراطية وهظاهر التسل

 هيذانية لطلبة املرحلة الثانوية يف قضاء الرفاعي
  
 

 انطبنت هبيلذّ سعبنخ يبخغتري

  عذنان خلف نصراهلل سيذ أهني
 

 إىل
 القادسيةية اآلداب يف جامعة جملس كل  

 يف علم االجتماعستري املاج شهادةبات نيل وهي جزء من متطل  

 إشرافـب

ذ فاهن م.أ.
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 جمهورٌة العراق

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 دابٌة اآلكل   \ادسٌة ـــــة القـــــجامع

 لٌالدراسات الع  ا \قسم علم االجتماع 
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 بسم اهلل الزمحن الزحيم                                      

     ِلنَت ِ َن اَّلله ا غَِليظَ لَهُْم َولَْو كُ  فَِبَما َرْْحٍَة ّمِ نَت فَظًّ

َتْغِفْرلَهُْم  وا ِمْن َحْوِِلَ فَاْعُف َعْْنُْم َواس ْ الَْقلِْب ََلهَفضُّ

 َ نه اَّلله
ِ
ِ  ا ْ عَََل اَّلله َذا َعَزْمَت فَتََوَّكه

ِ
َوَشاِوْرُُهْ ِِف اْْلَْمِر فَا

يَ  ِ بُّ الُْمتََوّّكِ                                                                                  ُُيِ

 صدق اهلل العلً العظيم                                               

 
 
 

 (ال ػًشاٌ يٍ عىسح  (951)  اَِخ )                                                    
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 المشرف إقرار

     

 ــ التربوي التسل ط ومظاهر الدٌمقراطٌةالةالسؽسؽمةبـ)أشيُجأّنإعجادىحهالخس  

(للطالب)عجنانخلفنرخالرفاعً قضاء فً الثانوٌة المرحلة لطلبة مٌدانٌة دراسة
هللاسيجأميؼ(جخْتبإشخافيفيكّليةاآلداب/جامعةالقادسية،والخسالةجدءمؼ

 .تساع،وُأوصيبسشاقذتياعلػاالجمتطّلباتالحرؽلعلىشيادةالساجدتيخفي

 
 
 

 اإلمضاء                                                                            
 محسن فاهم مؤٌ د. د.م.أ                                     

 0202:     /     / رٌخالتا                                                                                
 
 
 
 

 
 
 

 . للمناقشة الرسالة هذه رش حأ   فرةاالمتو التوصٌات على اء  بن     
 
 

    اإلمضاء                                                                                           
 جاسم جابر فالح. د.م.أ                                                                                 

 االجتماع علم قسم رئٌس                                                                                 
 0202:     /    /التارٌخ                                                                                
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 اللغوي الخبير إقرار                                 

 
 دراسة ــ التربوي التسل ط ومظاهر الدٌمقراطٌة)بـ الموسومة الرسالة على اط لعت        

 سٌد نصرهللا خلف نعدنا) لطالبل( الرفاعً قضاء فً الثانوٌة المرحلة لطلبة مٌدانٌة

 . اللغوٌة الناحٌة من سلٌمة   فوجدتها( أمٌن

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 

 اإلمضاء                                                                        
 :االسم                                                             

 0202\    \   : رٌخالتا                                                                                 
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  العلمي الخبير إقرار

 
 دراسة ــ التربوي طل  التس ومظاهر الدٌمقراطٌة)بـ الموسومة الرسالة هذه أن   أشهد       

 خلف عدنان) الطالب قد مها تًال( الرفاعً قضاء فً الثانوٌة المرحلة لطلبة مٌدانٌة
 وإن ها قبلً من علمٌ ا تقوٌمها جرى قد ،  االجتماع علم قسم فً (أمٌن سٌد نصرهللا
 . الماجستٌر درجة لنٌل بالمناقشة جدٌرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  اإلمضاء                                                                     
 االسم:                                                                    

 0202\   \   :خرٌالتا                                                                             
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 اإلهذاء                          
 
 
 
 
 

 . ىل قليب وروحًأغلى الناس وأقزهبم إ إىل 

 . والدي خالد الذكز رمحه اهلل

 . اهنا ولطف دعائها املباركنوالدتً اليت غمزتين حب

 ً.أجل نالكثري م تْن وعايندتنسزتً اليت ساأُ ىل إ

 خىتً .سندي يف احلياة إ إىل 
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  عرفانشكر و 


إلىاختياراليدعشيفيىحاالسقامإاّلأنأحسَجهللاالعليالععيػالحيوّفقشي
لىكّلَمؼأسيػمشكخيوامتشانيإمؽضؽعالجراسةوأعانشيعلىإتسامو،وأنُأقجّ

 (جفاىػمحدؼالفتالويمؤيّ)ستاذالسداعجالجكتؽرالُالعسل،والسّيسافيانجازىحا
الحيتفّزلوتؽاضعوقِبَلاإلشخافعلىىحاالبحث،ولسامشحشيإّياهمؼحريف

.مالحعاتووسجيجتؽجيياتو

عبةالتخطيطوالستابعةشالخفاعيوالسّيساقزاءإلىقدػتخبيةوأتؽّجوبالذكخ
 والبيال؛ بالسعلؽمات تخّصنتدويجي التي والسجّرسيؼات السجارس عّيشةوالطلبة

طةوأبشائيالطلبةفيالسجارسالستؽسّسيؼشكخزمالئيالسجراءوالسجرّ،كساأالبحث
واإل الخفاعيوالثانؽية قزاء في مؽض؛عجادية مع لتفاعليػ الجراسة ؽع وإجابة،

.الستبياناتأسئلةا

تتلسحُت الحيؼ االجتساع علػ قدػ في أساتحتي لكّل َديشي أذكخ أن يفؽتشي وال
الحيؼأعزاءلجشةالسشاقذةلساتحةالفزالءواعلىأيجييػفيالدشةالتحزيخية،

رسالتيتفّز مشاقذة على بالسؽافقة ماللؽا وإبجاء علييا، العلسية حعاتيػ
.وترؽيباتيػ

الجراسةوأخيخ  انجاز في بعيج مؼ أو قخيب مؼ ساعجني َمؼ لكّل شكخي أوّجو ا
 الرؽرة ىحه على م، بالحؽار حعيت الحيؼ آرائيػوالسّيسا مؼ واإلفادة عيػ

والباحث ، كاظػ طاىخ أحسج الباحث وزمالئي ، فيرل مخوان وأفكارىػ،)الستاذ
أحسجىاشػلفتو(

الباحث
رخهللاعجنانخلفن
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 الذراسة                          صخله

 

فيمقّجمةمطالبيا،وتجعليامؼأىػأىجافيا،كثيٌخمؼالسجتسعاِتالجيسقخاطيةتزع
وتدعىنحؽتحكيقيا،بعجأنكانتتخزحتحتوطأةالنعسةوالدياساتالستعّدفةالتيجيجت

كؽنالجيسقخاطيةتؤّسذلسبادئالحخية،والعجالة،والسداواة،فيتخسيخالتدّلطومعاىخه،ول
 االجتساعية التذئة مؤّسدات في تطبيقيا يشبغي كان ، البّشاء والشقج ، اليادئ والسّيساوالحؽار

التخبؽيةالسجارس الدياسات وجؽدىا في تدّببت التي وآثارىا التدّلط ظاىخة مؼ الحّج بغية ؛
خالجقيقة،والكيػالثقافيةالديئةالتيورثتياالسجتسعاتالتقليجية.الخاطئةوفلدفتياغي

التدّلط ومعاىخ وأساليبيا الجيسقخاطية عؼ والتقّري التحّقق إلى الجراسة ىحه ىجفت وقج
التخبؽيلجىطلبةالسخحلةالثانؽيـةمؼوجيةنعخالسجّرسيؼفيقزاءالخفاعيــــــــمحافعةذي

م،وتحجيجأسبابالتدّلطالتخبؽي،ومعخفة2003ظّلتغّيخالشعامالدياسيبعجعامقار،في
العالج آليات إسشاد في واإلسيام ، السجارس في التخبؽي الؽاقع الشفديةواالجتساعيةعلى آثاره
لسعاىخالتدّلطالتخبؽيعبخطخحمجسؽعةمؼالتؽصياتوالسقتخحات.وقجاستخجمالباحثفي

(وحجة،670،وعّيشةالجراسةالتيبلغتعجدوحجاتيا)مشيجالسدحاالجتساعيالجراسةىحه
( على و)377تؽّزعت ، طالب ا ال293( عشاصخ على الول الفرل واحتؽى . ا مجّرس  جراسة(

تزّسؼالفرلالثانيمخجعيةالجراسة،وىي بيشسا الخئيدة،والسفاليػ،والخلفيةالتاريخية،
خةاتالدابقةومشاقذتيا،والشعخياتالجراس ،وأّماالفرلالثالثفاختصبعخضالساليبالسفدِّ

الخابع الفرل وتشاول ، عشيا الشاتجة واآلثار أسبابيا وبيان ، التدّلط ومعاىخ ، الجيسقخاطية
،والفرلالخامذعخضوتحليلبياناتالطلبة،والفرلالدادسبياناتالسجّرسيؼ،السشيجية

والفرلالدابعالفخضيات،والشتائج،والتؽصيات،والسقتخحات،وقجانتيتالجراسةإلىجسلة
نتائجكانمشيا:

الحياة في واضحة آثار مؼ ليا لسا ؛ الثانؽية السخاحل في الجيسقخاطية مسارسة ضخورة
 الييأة أعزاء . بالمؼ واإلحداس ، التؽازن قبيل: مؼ والعسلية يسارسؽنالعلسية التجريدية

استخجام على دليل وىؽ ، التخىيب وليذ التخغيب باتجاه ويجفعؽن ، والشقاش الحؽار ُأسلؽب
على الحفاظ بدبب اُلسخي التدّلط بسعاناة الطلبة يذعخ . السجارس في الجيسقخاطية أساليب



 ي 

.العقابمعيخالذخفاُلسخي،والحخصالذجيجمؼقبلالسخة،وتجّخليافياختيارالرجيق
مؼمعاىخالتدّلط،ولوآثاراجتساعيةونفديةكثيخة،كتدّخبالطاّلبمؼالجراسة،وشعؽرىػ

بالش االلتدام وإّن . التعليػ وكخه ، والقلق والخؽف ، السدؤولية اإلبجاعبعجم إلى يؤّدي عام
تجريذالحجيثة..ومؼاآللياتالسيّسةللحّجمؼالتدّلطىيتؽظيفطخائقالواالبتكار

وأوصتالجراسةبالعسلعلىخلقثقافةديسقخاطيةفيالسجارسعبخإقخارمشاىجدراسية
تختصببيانمفيؽمالجيسقخاطيةودورىافيتحجيجالحقؽقوالؽاجباتفيإطارالعسلالتخبؽي،

التدلّ مؼظاىخة فيالسخحلةطوآوذلغمؼأجلتخسيخالجيسقخاطيةلجىالجيال،والحّج ثارىا
الثانؽية.
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المحتويات                              
 



الرفحةرقػ ادلىظىع          

أ نؼنىاٌا

ب اَْخ انكشديخ 

ج إلشاس ادلؾشف

د إلشاس ادلمىو انهغىٌ

ه إلشاس ادلمىو انؼهًٍ

و إلشاس جلنخ ادلنبلؾخ

ز االهذاء 

ح واْيتنبٌ انؾكش

ـــيط صادلهخ

كـــس لبئًخ احملتىَبد

عـــق لبئًخ اجلذاول 

3ــ1 ادلمذيخ

92ــ6 انجبة اْول: اجلبَت اننظشٌ

27ــ5 انفصم االول: االطبس انؼبو نهذساعخ

6 متهُذ

9ـــ7 انشئُغخ  ادلجحث االول : ػنبصش انذساعخ

7 اوالً: يؾكهخ انذساعخ 

8 ثبَُبً : أمهُخ انذساعخ 

9 ثبنثبً : اهذاف انذساعخ



 ل 

16ـــ10 ادلجحث انثبٍَ : حتذَذ ادلفبهُى وادلصطهحبد انؼهًُخ

11ــــ10 أوالً: انذديمشاطُخ 

11 : انتغهط َُبًثب

13ــــــ12 : انرتثُخ ثبنثبً

14 : انتغهط انرتثىٌ  ساثؼبً

15 : ادلذسعخ خبيغبً

16 شحهخ انثبَىَخ: ادل عبدعبً

26ــ17 ادلجحث انثبنث : َجزح تبسخيُخ ػٍ دديمشاطُخ انرتثُخ وانتغهط انرتثىٌ  

49ــ28 نهذساعخ  فغشحي انفصم انثبٍَ : دساعبد عبثمخ وَظشَبد 

28 متهُذ

ــــ عبثمخ دساعبد  ادلجحث االول :

34ــ29 اوالً: منبرج يٍ دساعبد ػشالُخ 

30ـــ29 هلل زلًذـ دساعخ صَنت ػجذا1

32ـــ31 انؾشَفٍـ دساعخ 2

33ـــ32 ـ دساعخ عحش عؼُذ صبحل 3

38ـ33 ثبَُبً : منبرج يٍ دساعبد ػشثُخ 

34ـــ33  دساعخ خبنذ انثمفٍ ـ1

35ـــ34 ـ دساعخ خبنذ انشيُع2ٍ

37ـــ36 ـ دساعخ يىعً ادلىيين وينريح انؾشيب3ٌ

39ــ37 أخنجُخ ثبنثبً : منبرج يٍ دساعبد 

38ـــ37 ـ دساعخ ثشَىس 1

39 ـ دساعخ يبسَظ2

43ــ40 ادلجحث انثبٍَ : ينبلؾخ انذساعبد انغبثمخ



 م 

49ـ44 ادلجحث انثبنث : اننظشَبد ادلفغشح نهذديمشاطُخ ويظبهش انتغهط انرتثىٌ

46ــ45  انجنبء انىظُفٍأوالً : 

48ــ47 ثبنثبً : انصشاػُخ

49 هُخ خبيغبً :انتفبػ

80ــــ51 تأثرياهتبو أعجبهببانفصم انثبنث : اْعبنُت انذديمشاطُخ ويظبهشانتغهط انرتثىٌ 

55 متهُذ

62ـ51 اعبنُت ويمىيبد انذديمشاطُخادلجحث االول : 

52 أوالً: االعبنُت انذديمشاطُخ

55ــ53 اعهىة احلىاس واننمبػ انذديمشاطٍ .1

57ــ55 د ادلذسعٍأعهىة احلمىق وانىاخجب .2

59ــ57 انذديمشاطٍ ادلذسعٍ انتؼبيم   أعهىة .3

62ـــ59 ثبَُبً: يمىيبد انذديمشاطُخ 

77ــ63 ادلجحث انثبٍَ : يظبهشانتغهط انرتثىٌ 

68ــ64 انتغهط اْعشٌ أوالً :

70ــ68 انتغهط يف ادلنبهح انذساعُخ ثبَُبً :

74ــ71 انتغهط يف طشق انتذسَظ ثبنثبً :

75ــ74 داسح ادلذسعُخ ساثؼبً : انتغهط يف اْ

77ــ76 انتغهط يف اْؽشاف انرتثىٌ  خبيغبً :

80ــ78 انتغهط انرتثىٌ اعجبة ادلجحث انثبنث :

78 أوالً : االعجبة االختًبػُخ

79 االعجبة اننفغُخثبَُبً : 

79 االعجبة انغُبعُخ ثبنثبً :

80 صبدَخاالعجبة االلتساثؼبً: 



 ن 

80 خبيغب :االعجبة انثمبفُخ

88ـــ81 آثبس انتغهط انرتثىٌ ادلجحث انشاثغ :

84ـــ81 أوًْ: اِثبس اننفغُخ

86ــ84 اِثبس االختًبػُخثبَُبً : 

88ـــ86 آثبس انتغهط انرتثىٌ ػهً اجلبَت انؼهًٍ ثبنثبً :

203ــ91 انجبة انثبٍَ: اجلبَت ادلُذاٍَ 

97ــ91 فصم انشاثغ : أطبس ادلنهدٍ نهذساعخان

 92 متهُذ

 79ــ 90 ادلجحث اْول : َىع انذساعخ وادلنبهح وانفشظُبد واجملبالد

 90 أوالً: َىع انذساعخ

 94ـ 90 ثبَُبً: ينبهح انذساعخ

  96ـ95 ثبنثبً : فشظُبد انذساعخ

 97ـ 96 ساثؼبً :رلبالد انذساعخ

 222ــ 98 وػُنخ انذساعخ  ادلجحث انثبٍَ: رلتًغ

 99ــ 98 أوالً:رلتًغ انذساعخ ويربساد اختُبسح

 222ـ 99 ُنخ انذساعخ ثبَُبً: ػُ

  228ـ 220 وانىعبئم االحصبئُخ  نجُبَبدادلجحث انثبنث: أدواد مجغ ا

 226ـ 220 نجُبَبدأوالً: أدواد مجغ ا

 228ـ226  ثبَُبً: انىعبئم اْحصبئُخ 

 253ـ222 نهطهجخ ض وحتهُم ثُبَبد انذساعخانفصم اخلبيظ:ػش

 222 متهُذ

 202ـ222 ادلجحث اْول: ػشض وحتهُم انجُبَبد اْعبعُخ



 س 

 253ـ200 ادلجحث انثبٍَ: ػشض وحتهُم انجُبَبد اخلبصخ ثبنظبهشح ادلذسوعخ

 287ـ255 ػشض وحتهُم ثُبَبد ادلذسعّنيانفصم انغبدط : 

 255 متهُذ

 260ـ256 بد االعبعُخ نهًجحىثني يٍ ادلذسعنيادلجحث اْول : انجُبَ

 287ـ263 ادلجحث انثبٍَ :انجُبَبد اخلبصخ ثبنظبهشح ادلذسوعخ يٍ وخهخ َظش ادلذسعني

 023ـ 289 ينبلؾخ انفشظُبد واننتبئح وانتىصُبد وادلمرتحبد:انغبثغانفصم 

 289 متهُذ

 297ـ292 انفشظُبد انؼهًُخ ينبلؾخادلجحث اْول:

 022ـ298 نثبٍَ:اننتبئحادلجحث ا
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 مةالمقد    

اهتمام الباحث في  واالجتماعية , بيد أن  الجوانب السياسية ب يرتبطالديمقراطية مفهوم واسع      
ة التي تالمس الواقع من القضايا المهم   ا؛ ألن ه (الديمقراطية التربوية) هذه الدراسة ينصب  على

نظام لى نظام فردي مستبد إالسياسي فيه من نظام الر بعد تغي  , والسي ما  التعليمي في العراق
لعمل على بناء الثقافة بامعنية  التعليميةسات أصبحت المؤس   إذ يؤمن بحر ية الرأي , ديمقراطي

مظاهر والتصد ي ل ر ,وقبول اآلخ, والعدالة , والحوار , قيم التسامح , وترسيخ الديمقراطية 
وال نتيجة سياسات النظام السابق , ؛ , التي ورثها مجتمع التعليم  كراهواإل, ف والتطر  , ط التسل  

شك  أن  البيئة الديمقراطية تشك ل المناخ المناسب لتكوين عالقات تربوية تتسم بالتفاعل , والحوار 
بداء الرأي , والنقد بحر ية , والتعامل بعدالة من دون تمييز ؛ كون ذلك كل ه أساس  الهادف , وا 

 الديمقراطية وجوهرها .

الديمقراطية في المؤس سات التربوية تُبنى على حر ية التعبير , والنقد اإليجابي ,  إن  الممارسة     
وطرح اآلراء , والتعامل على أساس إنساني , وتتض من مبادئ الحر ية , والعدل , والمساواة , 
وتتيح للطالب بناء شخصية قادرة على تحم ل المسؤولية , ومستقلة في اتخاذ القرارات , وواعية 

ختيار عالقاتها باآلخرين , والمدارس أحدى الوسائل التي تعتمدها المجتمعات في تنمية في ا
األفراد , وتمكينهم من التعليم , وتربيتهم على لغة الحوار , وفن  التعامل مع اآلخرين , وصوالا 

نبغي إلى بيئة مستقرة آمنة , بعيدة عن مظاهر التسل ط , وقادرة على خلق التقد م واالزدهار , وي
أن تكون الديمقراطية ُأسلوباا في الحياة االجتماعية , وهذا مم ا ال يتحق ق إال  بالتزام أعضاء الهيأة 
كراه ,  التدريسية بديمقراطية التعليم , ومنح الفرصة للطلبة ألبداء الرأي بحر ية من دون تسل ط وا 

, اهر )التسل ط التربوي( ومظ, الديمقراطية( التربية لذا جاءت هذه الدراسة لتقص ي مظاهر )
النفسية واالجتماعية والعلمية ا مهل  النظام الديمقراطي , وتأثيراتفي ظ وقياس هاتين الظاهرتين

بعد أن اعتادت كثير من مدارس , والسي ما الثانوية في مجتمع قضاء الرفاعي  احلعلى طلبة المر 
نتيجة المحافظة على ؛ من الممارسات والمظاهر التسل طية التي ترس خت  هذا القضاء جملةا 

 بعض التقاليد الموروثة واألعراف السائدة في هذا المجتمع . 

أحدهما نظري , واآلخر ميداني  ُقس مُت هذه الدراسة سبعة فصول ضم ها بابان رئيسان:وقد      
 على النحو اآلتي:, ويمكن عرضهما 



 
2 

ل الجانب النظري للدراسة , وقد احتوى ثالثة فصول , ُخص ص الفصل تضم ن الب      اب األو 
ل لبيان )اإلطار العام  للدراسة( , وقد تضم ن ثالثة مباحث: ُأفرد المبحث األو ل للحديث عن  األو 
)عناصر الدراسة( , أي مشكلة الدراسة , وأهمية الدراسة , وأهداف الدراسة . وسيق المبحث 

ث عن )تحديد مفاهيم الدراسة( , إذ جرى تحديد مفاهيم الدراسة األساسية وبيان الثاني للحدي
المبحث واتجه . , مع بيان تعاريفها من ناحية إجرائية معانيها من حيث اللغة واالصطالح 

 ( .ط التربويوالتسل  التربية ديمقراطية عن تاريخية  نبذة) إلى دراسة الثالث

لدراسة( , وقد تضم ن هذا الفصل لمفس رة ات سابقة ونظريات راسوُخص ص الفصل الثاني لـ)د     
ا: ضم  المبحث األو ل )نماذج من دراسات سابقة( , كان بعضها دراسات  ثالثة مباحث أيضا

في معالجة نقاط قام الباحث باالط الع عليها , واإلفادة منها إذ عربية , وُأخر أجنبية , عراقية , و 
تمك ن قد تجن ب األخطاء التي وقعْت بها , و مكامن القو ة فيها , و  تعزيز, و الضعف في دراسته 

ووسائل  ,المعتمدة  والمناهجمن حيث دراسته بين و  كذلك من إقامة موازنة بين هاته الدراسات
المبحث الثاني )مناقشة  هو ما تم  تناوله فيو  ونتائجه , الدراسة البحث وأدواته , ومشكلة
, إذ جرى  (النظريات المفس رة لموضوع الدراسة)ول المبحث الثالث الدراسات السابقة( . وتنا

,  دراستهاستعراض عدد من النظريات االجتماعية التي ساعدت الباحث في تفسير موضوع 
 , والنظرية التفاعلية . لصراعية, والنظرية ا البناء الوظيفينظرية ك

التسل ط التربوي( , وتم ت دراسة هذا ودرس الفصل الثالث )األساليب الديموقراطية ومظاهر      
ل )االفصل على أرب على فيه ز ك  الديمقراطية( , ورُ ومقومات ساليب عة مباحث: ضم  المبحث األو 

. , ومقومات الديمقراطيةالحقوق والواجبات , و الحوار والنقاش , والتعامل الديمقراطي  ساليب:أُ 
اأُلسرة , والمناهج  :إذ تناول مظاهر التسل ط في وضم  المبحث الثاني )مظاهر التسل ط التربوي( ,

د الدراسية , وطرائق التدريس , واإلدارة المدرسية , واإلشراف التربوي . وأم ا المبحث الثالث فُأفر  
, والنفسية , والسياسية , واالقتصادية , والثقافية منها )أسباب التسل ط التربوي( االجتماعية لدراسة 

)آثار التسل ط التربوي( التي تمث لت في اآلثار االجتماعية , واآلثار وعرض المبحث الرابع  .
 .في الجانب العلمي النفسية , وآثار 
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وُخص ص الباب الثاني لعرض )الجانب الميداني للدراسة( , واشتمل على أربعة فصول: ضم       
لى: نوع الدراسة , والمناهج , والفرضيات الفصل الرابع )اإلطار المنهجي للدراسة( , وقد توز ع ع
 , والوسائل اإلحصائية . بيانات, والمجاالت , ومجتمع الدراسة وعي نته , وأدوات جمع ال

( على مبحثين: ضم  المبحث األو ل هاوتحليل لطلبةاوجاء الفصل الخامس )عرض بيانات       
ة عرض البيانات األساسية وتحليلها , وضم  المبحث الثاني  عرض وتحليل البيانات الخاص 

 بالظاهرة المدروسة .

( على مبحثين: المبحث األو ل  هاوتحليل لمدر سيناواشتمل الفصل السادس )عرض بيانات      
ة بالظاهرة المدروسة  عرض البيانات األساسية وتحليلها , والمبحث الثاني عرض البيانات الخاص 

 وتحليلها .

الفرضيات , نتائج الدراسة , التوصيات , والمقترحات( فقد جاء  ناقشةموأم ا الفصل السابع )     
على ثالثة مباحث: ضم  المبحث األو ل مناقشة الفرضيات العلمية , وضم  المبحث الثاني نتائج 

 الدراسة , وأم ا المبحث الثالث فقد تضم ن توصيات الباحث ومقترحاته .

طوت عليه هذه الدراسة من جهود علمية وعملية تمث ل ما وفي الختام البد  من القول: إن  ما ان    
ل إليه الباحث , وهي بال شك  ُعرضة للمراجعة , والنقد , والتعديل , وال يد عي الباحث لها  توص 

ن ما تمث ل مجهوداا يفتقر إلى المراجعة والتقويم , فإن كان في ا ما يستحق  لدراسةالكمال والتمام , وا 
وفضله , وتوجيه من المشرف وُنصحه , وأم ا إن كان غير ذلك  اإلشادة فهو بمن ة من اهلل

 ن سبقني إليه .واستنير بهدي م  , العلم  طريق أسلك تُ لز ما باحث أن ي فحسبي

 وآخر دعواي "أن الحمد هلل رب  العالمين"

 

 الباحث                                                                   
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 ثالثًا: أهداف الدراسة           

 المبحث الثاني: تحديد المفايم والمصطلحات العلمية.

 أواًل:الديمقراطية           

 التسلط:نياً ثا           

 ًا:التربيةثالث           

 :التسلط التربويرابعاً            

 : المدرسةمساً اخ           

 :المرحلة الثانويةسادساً            

 والتسلط التربويالتربية ديمقراطية عن تاريخية نبذة المبحث الثالث: 
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 الفصل األّول                                        

 اإلطار العام للدراسة
 تمهيد
يمكن القيام  ال ذإ ؛ العلمي الرئيسةالبحث بات اإلطار العام للدراسة من متطل   عد  ي       
 ويبي ن عناصرها . ح الدراسةطار نظري يوض  إدون وجود من ت التطبيقية اءجراباإل

 :مباحث ةتناول هذا الفصل ثالثقد و      

 . هدا  األو ، همية األو ، مشكلة ال :عناصر الدراسة الرئيسة :لاألو  المبحث 

 . المفاهيم والمصطلحات العلميةتحديد  :المبحث الثاني

 .والتسل ط التربوي  ديمقراطية التربيةعن  نبذة تاريخية :المبحث الثالث
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 لالمبحث األوّ                                          
 عناصر الدراسة الرئيسة 

   problem of the studyمشكلة الدراسة :ًل أوّ 

 سيخأداة لتر  صارالديمقراطية التربية ساليب تطبيق أل المؤس سات التربويةفتقار ا ال شك  أن      
، من البيت  فابتداء  ،  والتبعيةر تنشئة الطلبة على الخضوع عبوالتربوي  االجتماعيط التسل  
 من األحيان كثيريتم التعامل مع الفرد في ،  االجتماعيةسات المؤس  سائر ، و  ا بالمدرسةومرور  
، حتى اعتادت األجيال في  دون مشورة أو مناقشة من تقوم على إصدار األوامر وفرضها بطريقة
 واالستظهار التلقينفي التعليم ك الطرائق التقليديةلت ، وشك   على الطاعة مراحل الدراسة أكثر

 . غياب واضح للتفاعل والحوار المتكافئمع ،  عقلية غير قادرة على النقاش واإلقناع

ب انعكس على الطال  في أكثر مدارسنا الديمقراطية الثقافة  عوضط التسل  ثقافة  إن  حضور     
"في حاالت من االغتراب النفسي واالجتماعي والثقافي ، الذي ي ضع  ويحول دون تكي فهم داخل 

لون إلى شخصيات عاجزة ، غير مبالية ، ال تنتمي إلى مجتمعاتها ؛ بسبب المجتمع  ، فيتحو 
ا  النبيلة التي تعمل على تعظيم شخصياتهم ، االغتراب الذي يعانونه ، حيث ي جهض كل  األهد

وتحويلهم إلى قيمة مضافة ت سهم في تطوير شخصياتهم وسلوكهم داخل المجتمع الذي يعيشون 
 . (1)فيه"

ط التسل  و الديمقراطية التربية  مظاهر على الضوء تسليط في سهمت   أن الدراسةوتحاول هذه      
عملي ا في المدارس الثانوية لمجتمع الدراسة )قضاء الرفاعي( ، وقياس مظاهرهما وآثارهما  التربوي

 التي يمكن حصرها على النحو التالي: لتساؤالتوذلك عن طريق اإلجابة عن بعض ا

 ما هي مظاهر الديمقراطية والتسل ط في مدارس قضاء الرفاعي الثانوية ؟ــ 1

   الديمقراطية في العمل التربوي ؟تتبن ى المدارس الثانوية في قضاء الرفاعي أساليب هل  ــ2

 في قضاء الرفاعي ؟ مع ثقافة المجتمعفي المدارس الثانوية الديمقراطية تطبيق تناقض يهل  ــ3

                                                           
، مجلّة اتحاد منشورمحّمد محمود الخوالده ، السلطوية واالغتراب بين طلبة جامعة اليرموك ، بحث  (1) 

 . 162، ص 2112،  3 ع،  11 مجالجامعات العربية للتربية وعلم النفس ، 
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 ؟التربوي في مدارس قضاء الرفاعي ط الثانوية من مظاهر التسل  المرحلة الطلبة في يعاني هل  ــ4

 مدارس فيومحاربة التسل ط التربوي راطية الديمقما هي الوسائل والط رق الممكنة النعاش ـ ـ5
 ؟ قضاء الرفاعي الثانوية 

 

 Importance of the study   همية الدراسة: أاثانيً 

، فغياب الديمقراطية في أكثر المدارس  موضوعها من أهمية الدراسةهذه همية أ تـنبع     
ب ، ي عد  مشكلة  ا عنها في التعامل مع الطال  كبيرة يؤذن اغفال  أجتماعيةوحضور التسل ط عوض 

بأبعادها  المشكلةهذه  تناول، و مجتمعي ا  وتنشئتهمجيال مستقبل األ يتهد د خطر النظر فيها وجود
تكمن في طبيعة  متعد دةذلك العتبارات و  ؛ ب اعطائها القدر الكافي من الوعيتطل  يالمختلفة 
بشريحة ا  ع .المجتمبناء في  ، وأهمية هذه الشريحة لطال 

لى إشارة دون اإلولكن من هذا الموضوع  والنفسية االجتماعيةمن الدراسات  عددتناولت وقد      
 ــــــ كما هو معلوم النظريأن  االقتصار على الجانب  كما في مجتمع الدراسة ، ر الديمقراطيةمتغي  
لى إللوصول ؛  فيهادون البحث من مجتمع  أي  في و مشكلة أظاهرة  لبيان أي   بات غير كا   ــــــ 

االجتماعية ثارها آوالتقليل من ، في تحجيم المشكلة  االسهام الذي من شأنه العالج الالزم
 .الخطيرة والنفسية  والتربوية
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  Aims of the study أهداف الدراسة ا:ثالثً 

)قضاء الرفاعي من محافظة ذي قار(  دراسةفي ضمن حدود مجتمع الالدراسة هذه  تهد      
 لى:إ

التربوي ط التسل  لمظاهر التعامل الديمقراطي و  الثانوية المرحلةطلبة  فهمعلى مستوى  التعر  ـ ـ1
 مدارسهم . في

في المرحلة الثانوية ، وما يرتبط منها باإلدارة ، والمناهج ط التربوي التسل   مظاهر التعر  علىـ ـ2
 ، والمدر سين .

 .وفي الجانب العلمي  والنفسيةاالجتماعية  اآلثار  على بعض ـ التعر  ـ3

 .في المدارس الثانوية ط التربوي أسباب التسل   تحديدـ ـ4

من التوصيات جملة ر عب ط التربويليات العالج لمظاهر التسل  آبل و ـ المساهمة في تعزيز س  ـ5
 . من الدراسة ةقساس النتائج المتحق  أنت على تكو  لتي ا والمقترحات
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 المبحث الثاني  

 تحديد المفاهيم والمصطلحات العلمية

؛ لما له  البحث العلميفي من أهم الركائز األساسية  مفاهيم الدراسة جلٌي أن  الوقو  على     
 سائرن م مفهومه معرفة معنى المصطلح وتمييز، و  في تحديد خطوط البحث العريضة من أثر
، ونعرض في هذا المبحث ألبرز مصطلحات الدراسة ؛ بغية توضيح مفاهيمها في اللغة  المفاهيم

 واالصطالح ، وتحديد دالالتها من ناحية إجرائية ، وهي:

   Democracy: الديمرراطيةًل أوّ 

ن ما هو لفظ يوناني        :ب من كلمتينمرك  ليس للفظ الـ)ديمقراطية( أصل في لغة العرب ، وا 
(Demos)  ني الشعب تعو ،(وCarts ) ومن مجموع هاتين الكلمتينو السلطة أتعني الحكم و ، 

 . (1)ي حكم الشعبأ (Demos carts)يتكو ن مصطلح 

يتخذ من كرامة الفرد وشخصيته وقيمته االعتبارية  اجتماعينظام طية: بأن ها رالديمقاوت عر        
دارة مفهوم اإل دل  وي ،في إدارة شؤون الحياة مع الجماعة وبأوضاع مختلفة مشاركة لل اأساس  

،  (2)الشورى تعتمدو  تشرك المرؤوسين في اتخاذ القرار ة التييقيادة الجماعالالديمقراطية على 
نسان في اإل تجذ رة التي الحر   ةالعالق ة ، ويتضم نالممارسالسلوك و فيه  يرتكزمفهوم  والديمقراطية

وتهد   ، وقبول المشاركة ، خرواحترام اآل ، والحوار،  والنقد ية في التفكيروالحر  ، العدالة مبادئ 
 . (3)وتشعره بالكرامةه ، بداعإتنمية و  ،نسان ر اإللى تطو  إ

ا منظومة التفاعل التربوي التي تقوم على نسق : إن هالديمقراطية  ر  ت عتربوي  رومن منظو      
حترام حقوق او ، ورفض التمييز ، خر وقبول اآل، ية والحر  ، ر قيم التسامح وتوف   ، من العالقات

                                                           
(1)

 القاهرة , ,للنشريات المعاصرة , الشركة العربية المتحدة , الوطن العربي والتحد   وأخرون حمد سعيد نوفل ,أ 

 . 82ص , م8002
(8)

 . 28ص , م1222 , بيروت , دار الكتاب اللبناني ,المصطلحات السياسية والدولية , معجم  أحمد زكي بدوي 
(3)

,  لبنان , 1, طسة الجامعية للدراسات والنشرالمؤس  ,  المدرسي االجتماععلم  , وأخرون سعد وطفه ,أعلي  

 . 112ص , م8003
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وتضمن ، مدرسية( الدارة اإلو  ، سينمدر  الو  ، طلبةالساس )بين عناصر المدرسة األ ، نساناإل
  . (1)اجتماعيدون تمييز من التربوية  نظومةااللتحاق بالم متعل مينلل

واتخاذ ، عتمد المشاركة الجماعية في الفعل االجتماعية التي تالن ظم من  الديمقراطية ضربو      
للمدرسة  المنتميم ويعمل على جعل المتعل   ، على الجماعة ةا يعود بالفائدمم  ،  مشورةالبالقرار 

وتثبيت هذه ، ر تحفيزه عبد على التفاعالت وهي تؤك  ، ا سلوك  فكرة  و الديمقراطية  المبادئيكتسب 
  . (2)االجتماعيةالممارسات في وجوده وحياته 

سات ستخدم في المؤس  دارية ت  إسلوك وممارسة للديمقراطية: هي  جرائياإل والتعري      
ر ترسيخ عبلى الواقع إترجم وت  ، والمساواة ، والعدالة ، ية الحر   مبادئد تؤك   ، والتربوية االجتماعية

وتفاعل عناصر ،  الحقوق والواجبات وتأكيد،  واالقناع،  لنقاشوا أساليب تعتمد الحوار ،
 . ها يكون هناك قيمة للفردوفي ظل  ، وتعتمد المشاركة في القرار  لتربوية ،سة االمؤس  

  Authoritarianismط : التسلّ ثانياً 

التحك م  است خدم لفظ الـ)تسل ط( في اللغة مرادف ا لعدد من المفاهيم والمصطلحات ، من قبيل:     
 . (3)، والتمك ن ، والسيطرة ، والقهر

د  ـلطة تهـهما ، فـ"السرق ا بينـراد  التسل ط ، وأن  ثم ة فـلطة ال تـثين أن  السـويرى بعض الباح     
وتوجيهها ، في حين يهد  التسل ط إلى مجر د الهيمنة ، والسيطرة ، وضبطها ، الحياة  يمـى تنظإل

 .     (4)، واإلخضاع"

ويقابل ،  هد عليو التمر  ، أواالنسحاب منه ، لمجتمع اشعور برفض  ويوص  التسل ط بأن ه     
ضمن بنيتها مفاهيم في ل تدخ   ممارسة عبارة عن هوو  ، (1)خرينلى اآلإ باالنتماءذلك الشعور 

 . (2)والعدوان ، والقمع ، واإلرهاب،  واإلكراه،  ةوالقو   ، البطش :مثل،  متعد دة

                                                           
(1)

 . 112, ص مصدر سابق, علم االجتماع المدرسي  , وأخرون ,سعد وطفه أعلي  
(8)

 ,سيل التمر  صس وتأيل التمدر  هتأبين  ةالتعليمي ةس, الديمقراطية بالمؤس   له شرباط اإل عبد, عبد الكريم بلحاج  

 . 38ص , م8017 , (2 / 7العدد ) ة المدرسة المغربية ,مجل  
 . 321ص, هـ 1212بيروت, , 3, طصادر, دار   7ابن منظور ، لسان العرب ، ج (3)
مفهوم السلطة لدى المدّرس وعالقته بالقلق النفسي عند التلميذ ، المجلّة الدولية المتخّصصة ، سناء الغندوري  (4)

 .   211، ص م2114، الرباط ــ المغرب ، كانون األّول  12ع،  3 مج، 
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، والقصور ،  مشاعر الضع  ال  إ ينم ي ال كونه ؛ حد المفاهيم السلبية والقهريةأ كما أن ه     
، ع على االتكال ويشج   ،   القدرات الذهنية والعقليةوتوق   ، حساس بالذنب والدونيةإلاو ، والنقص 

 . (3)والتحليل النقدعلى  عدم المقدرةو ، وعدم الفهم 

بممارسات وأساليب قهرية ، د والتمر  ، م والتحك  ، هو السيطرة  :طلتسل  لجرائي التعري  اإلو      
 اتجاهط من أجل تحقيق غايات وأهدا  يعتقد بها الشخص المتسل  ؛ كراه تستخدم البطش واإل

بعدم و ، بالدونية  همر شعو و ، ضعا  قدراتهم العقلية إلى إي ا يؤد  مم  ،  هفراد الخاضعين لسلطتاأل
 . الرأي بحر يةبداء ا  و ، والحوار ، على المواجهة  تهمر قد

  Education: التربية ثالثاً 

 . (4)والتنشئةوي راد منها: الزيادة ، والنماء ، والتغذية ، لغة في ال (تربيةـ)الت طلق      

ه إليها       واستظهر بعض الباحثين من هذه الدالالت معنيين: األو ل: تنمية الجوانب التي ت وج 
التربية ، فالتربية العقلية تهد  إلى تنمية الجوانب العقلية لدى المترب ي ، والتربية الروحية تهد  

ية عملية تراكمية ، إلى تنمية الجوانب الروحية فيه ، وهكذا . واآلخر: التدر ج في التربية ، فالترب
ن ما يتم  ذلك على  والزمن عنصر مهم في بلوغ أهدافها ، وال يمكن أن يترب ى الفرد مر ة واحدة ، وا 

                                                                                                       .         (5)مراحل متتالية

هدا  نقل المعار  واألفي هي العمليات التي يستخدمها المجتمع  :طالحا  اصوالتربية      
شبه بعملية أوهي ، واالستمرار ، د والتجد   ، جل المحافظة على البقاءأمن ؛  هالموجودة داخل

                                                                                                                                                                      
 24مجق ، الجامعات المصرية ، مجلّة جامعة دمش بشرى علي ، مظاهر االغتراب لدى الطلبة السوريين في (1)

 . م2118 ، 1 ع، 
 الوحدة العربية مركز دراسات،  علي أسعد وطفه ، بنية السلطة وإشكالية التسلّط التربوي في الوطن العربي (2)

 . 122، ص م2111 ،بيروت  ،2،ط
واألزمات في المؤّسسات الجامعية ، دار علي عبد الرحيم صالح ، ديمقراطية التعليم وإشكالية التسلّط  (3)

 . 121، ص م2114 ان ــ األُردن ،اليازوري ، عمّ 
  . 314ص مصدر سابق، ، 14ابن منظور ، لسان العرب ، ج (4)
 . 12ص،  م2111 ، دمشق ـ سورية ،3، ط دار القلم،  عبد الكريم بّكار ، حول التربية والتعليم (1)
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 تنشئة انطالق ا من معناها اللغوي بأن ها: عر فها بعض الدارسينو .  (1)فراد في المجتمعالنمو لأل
 .(2)هوتمام هبعد حال حتى يبلغ كمال الشيء حاال  

نه من تتضم   م مع البيئة والثقافة المحيطة به ومالمتعل  اوتفاعل  وتكي  توافقعملية  والتربية     
بل هي تفاعل مع الحياة ، نسانية والطبيعية ية ومعنوية وحتى عناصرها اإلنات ماد  مكو  

عملية تنضوي تحتها مجموعة أفعال وتأثيرات يكون هدفها الفرد في جوانبه . وهي  (3)والمجتمع
،  االجتماعي  والتوافق مع الواقع ر التكي  عبة كمال وظائفه الخاص  إوتتجه به نحو ، الشخصية 

 . (4)نواع السلوك والقدراتأه هذه الوظائ  من جتحتا وتعمل على توفير ما

الجديد لغرض تنميتهم وتطويرهم بجهود  النشءون اتجاه مهنة يقوم بها المرب  كذلك هي و      
 ، والوسائل، دوات في األ ، والسي ماالتعقيد  خل لهاتتتسم بالتركيب ويو  ، مينمين والمتعل  المعل  

ز بالديمومة واالستمرار كما تتمي  ، هدا  في المجتمع حتى تبلغ األ، المناهج و  ، والخطوات
وترتبط  ، ى المهاريةوتشمل جوانبه العقلية والقلبية وحت  ، نسان اإلوتكون مالزمة لحياة ، والتدريج 

 تنهضلمجتمع الذي االقتصادية الموجودة داخل اوضاع واأل واالجتماعيةسات السياسية س  ؤ بالم
 . (5)به التربية

 نقل المعار  والثقافاتفي  ت ستخدموأساليب وطرق  هي عمليات :جرائي للتربيةالتعري  اإلو      
نهوض بالواقع التربوي ، وخلق حالة من أجل البسلوك ديمقراطي بعيد عن التسلط  إلى األجيال ،

من التفاعل والحوار ، وبناء عالقات بين عناصر المؤسسات التعليمية ، على أساس الحقوق 
 . ورفع قدراتهم ومكانتهم داخل المجتمع، فراد ساس تنمية األتها األومهم  ، وتكون ، والواجبات 

 

 

                                                           
(1)

  . 11ص , م8008 ,انعم   ,8, ط دار الشروق , لى التربية والتعليمإشدان , المدخل عبدهللا الر 
(8)

 اليمن , دار الكتب , 1ط , مة في علم المناهج التربويةمقد   د سرحان علي قاسم ,محم  , د عبدهللا الحاوري محم   

 .13ص , م8012 ,
(3)

د الحياري , أ  آ   . 22, ص 8011ردن , ــ ال  ان مجد للنشر, عم  دار أ صول التربية ,الء محم 
(2)

, وزارة التربية , الجزائر ,  , المركز الوطني للوثائق التربوية ملحقه سعيدة الجهويه , المعجم التربوي 

 . 22, ص م8002
(1)

 . 13ص ,مصدر سابق  , مة في علم المناهج التربويةمقد   , وأخرون د عبدهللا الحاوري ,محم   
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    Educational Dominationط التربوي: التسلّ رابعاً 

سلوك : هو)التسل ط( و)التربية( يتبي ن لنا أن  المقصود من التسل ط التربوي  من مجموع معنيي       
ويأخذ صورة  ه ،معطياتو سس السلوك الديمقراطي ا مع أ  ي  يتنافى كل  ، و كراه ينطوي على العن  واإل
و ، أعالن وجهات نظر إب من في منع الطال   مظهرويت، ليا من التعليم رمزية في المراحل الع  

 .(1)بداء رأي مخال إو ، أتوجيه نقد 

س يؤس  ، مم ا العن  في العمل التربوي شكل من أشكال و اللجوء إلى استخدام أالميل أو هو     
ا مع معطيات ي  فى كل  وهو ما يتنا، هم ءراآ اءبدإمنع الطلبة من من شأنها طية لبناء عالقات تسل  

 ةبه في بيئتجاه طال  ام وهو ممارسات سلوكية يقوم بها المعل   ، (2)سس السلوك الديمقراطيوأ  
 ه ،رأيب امستبد  المعل م ويكون ، واالستغالل السيء للمكان الوظيفي ، رهاب واإل، يسودها القسر 

صدار األوامر ا  و ، والتوبيخ ، ويعتمد التلقين ، رائهم آلتعبير عن لللطلبة  ةيعطي فرص ال
 .  (3)لماعكأساس في الت، والتوجيهات 

ا   ر  وع        أهدا  لى تحقيقاعتمادها إي يؤد   ، السلوك تشكيل تقنية من تقنيات :هبأن  أيض 
 تكوين إلى فضيت السلوك ضبط في مؤلمة أساليب وتستخدم ية ،نمالت مقتضيات مع تتناقض
قعة ،  شخصية  . (4)نفسي ا متوازنة وغيراجتماعي ا ،  فاعلة غيرانسحابية ، ومتقو 

تمارسها  والتحك م هرمجموعة من عمليات الق :هوللتسل ط التربوي ف جرائيالتعري  اإلوأم ا      
، إيمان ا منها بأن  القهر والتحك م أ سلوب ضبط مثمر في داخل المجتمع التربوية سات مؤس  بعض ال

 .سيئة على شخصية المتسلَّط عليه  واجتماعيةنفسية  ثارآ ذه العملياتوتكون لهالتعامل ، 

 

 
                                                           

(1)
 10ص , م8002 دمشق , , دار معد للنشر التربوي والمدرسي , االجتماععلم  , وأخرونسعد وطفه , أعلي  

. 
(8)

,  بنيوية الظاهرة المدرسية ووظيفتها االجتماعية ــالمدرسي  االجتماع, علم  وأخرونسعد وطفه , أعلي  

 . 108ص.مصدر سابق , 
(3)

 . 11ص مصدر سابق ,علم االجتماع التربوي والمدرسي , ,  وأخرونسعد وطفة , أعلي  
(2)

, اتحاد الكتاب العرب ,  3عة الفكر السياسي , بين السلطة والتسل ط ــ دراسة تحليلية , مجل  ,  علي أسعد وطفة 

 . 132, صم 1222,  سورية
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 school The  : المدرسةخامساً 

َيْدر س ه  َدْرس ا وِدَراَسة : أي قرأه حتى خ   حفظه عليه الكتاَب َدَرَس      
والمدرسة: اسم مكان  .(1)

هذا تعري  المدرسة  . (2)َمَداِرس هجمعللدرس وللدراسة ، وهي الموضع الذي تتعل م فيه الطلبة ، و 
 لغة  .

تتراوح ما  مد ةنسان ضي فيه اإلقالمكان الذي ي وأم ا في االصطالح فيمكن تعريفها بأن ها:     
، سرة وقد غرست فيه شيء من السلوكات شرا  األ  إله من تحو   بعد،  اعام  ( 15( إلى )12بين )

ت ر وتأث  ، والتوجيه ، رشاد واإل،  ئ، والمبادفكار ى األقد تلق  اإلنسان يكون خالل هذه المد ة و 
 . (3)تهمثقافو  مينسلوك المعل  ب أفكاره وشخصيته

، ليها إفرادها الخيار في االنضمام يكون أل ال إلزاميةسة مؤس  بعض الدارسين بأن ها: فها وعر       
  لَّ تأوي، ه من قبل العاملين فيها وج  وت  ، فرض الخدمات لهم فراد الذين ت  وتضم مجموعة من األ

عبر  متفاعال   اجتماعي  ا ال نظام  بذلك تشك  هي و ، والطلبة ، سين والمدر  ، داريين مجتمعها من اإل
 . (4)التواصل المباشر

وتكسبهم ، مين مين والمتعل  دوار يجريها المعل  شبكة من المراكز واأليرى آخرون بأن ها: و      
، ومن ثمَّ "ت عد   (5)معي نةنية وثقافة ب   عبرد أدوارهم المستقبلية في المجتمع المعايير التي تحد  

المدرسة بحق  الوكالة االجتماعية الثانية بعد األ سرة ؛ للقيام بوظيفة التنشئة االجتماعية لألطفال 
والناشئة ، حيث تقوم بإعداد األجيال الجديدة روحي ا ، ومعرفي ا ، وسلوكي ا ، وبدني ا ، وأخالقي ا ، 

ل أن تحق ق لألفراد اكتساب عضوية الجماعة ، والمساهمة في نشاطات ومهني ا ، وذلك من أج
 . (6)الحياة االجتماعية المختلفة"

                                                           
(1)

 72, ص 2ج مصدر سابق , لسان العرب , ,ابن منظور  
(8)

ار(  د النج  ,  1, ط دار الدعوة ,  , المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية )إبراهيم مصطفى , أحمد الزي ات , محم 

 . 820, ص 1, ج م8002 , القاهرة
(3)

 ,1, ط مركز البحوث التربوية والنفسية,  السلوك ن بن سعيد بن حسين الحازمي , االزدواجية فياعبد الرحم 

 . 20, ص م8007 ,السعودية

 
(2)

 . 12, ص 8002 ردن ,ال   ـان ـ, عم  الديمقراطية المدرسية , دار اليازوري  , واخرون د ,ربيع محم   
(1)

 . 17ص, مصدر سابق ,  التربوي والمدرسي االجتماع, علم  وأخرون سعد وطفة ,أعلي  
، علم االجتماع المدرسي ــ بنيوية الظاهرة المدرسية ووظيفتها االجتماعية ،  واخرونعلي أسعد وطفة ،  (6)

  . 34مصدر سابق ، ص
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 االجتماعية ةتربوية يلتحق بها الفرد بعد التنشئ اجتماعيةسة مؤس   ا:جرائي  إ المدرسة  عر  ت  و      
وتتص  في أغلب ، نة بمرحلة عمرية معي   ةدحد  وتكون م   ، سريةسة األ  اها في المؤس  التي يتلق  

 لى بث  إوتهد   ، والطلبة، مين والمعل  ، داريين إلان بنيتها المجتمعية من وتتكو  ، لزام حيان باإلألا
وتعمل على رسم ، اها المجتمع التي يتبن   وترسيخ بعض السلوكات والمعايير، العلم والمعرفة 

 . ليهاإالمراكز للمنتمين  وأاألدوار 

 

  Secondary school الثانوية: المرحلة سادساً 

وتنتهي عند ، ولى منه تبدأ بعد المرحلة األ  ، ق على المرحلة الثانية في التعليم طلَ مصطلح ي       
تكو ن من ففي العراق ت ، خرآوتختل  من بلد الى ، حصول الطالب على شهادة الدراسة الثانوية 

ل ال ، ومد ة الدراسة في كل  مستوى ال تقل عن ثالث عدادية اإل خرواآل،  طةمتوس  مستويين: األو 
تاحة الفرصة إل؛ وتعمل الدولة على توفير البيئة المناسبة للطلبة في هذه المدارس سنوات ، 

   . (1)أمامهم لمواصلة تعليمهم

حدى المراحل الدراسية التي يلتحق بها الطلبة من إهي  :للمرحلة الثانويةجرائي والتعري  اإل     
عمار الطلبة أوتبلغ ، والجامعية ،  االبتدائية :وتكون بين مرحلتين،  ةاكتساب العلم والمعرفجل أ

مع فترة  ةكونها تأتي متزامن؛ هم المراحل الدراسية أمن  عد  وت   ة ،سن (22)و (15) فيها بين
رحلة وتتناسب مع الم، ر فيها الظرو  المالئمة تتوف   ةلى بيئإوفيها يحتاج الطلبة ، المراهقة 

 .بها ون العمرية التي يمر  

 

 

 

 
                                                           

(1)
ية , جامعة بغداد , كل   , رسالة ماجستير دارة المدرسة الثانوية في العراقإمشكالت  الجبوري , ىحنان عيس 

 . 12ــ11, ص م1270 , منشورة , العراق , التربية



 طار العام للدراسةاإل                             ل                                                                    الفصل األو  
 

 
17 

 المبحث الثالث

 ط التربويوالتسلّ ية التربديمرراطية عن  نبذة تاريخية

 : الديمرراطية التربوية  ًل أوّ 

ولقد اعية والسياسية ، جتميمكن فصلها عن مضامينها اال أ واليمكن أن تتجز   الديمقراطية ال     
المتوازنة د العالقات التي تجس  هذه الدراسة على "الديمقراطية التربوية" الباحث اهتمامه في  أولى

 راطيةالديمق ت عد  و  ، رهونماء اإلنسان وتطو   ، العدالة والحوار خ قيموترس  السليمة ،  والممارسات
القائد  لى الواقع هوإ ههذا المصطلح وأظهر  عملستان ل مَ وأو  ، شهدته البشرية  اقديم   انظام  
في القرن الخامس قبل ، وذلك  اهادن اليونان وأرقأشهر م   في )أثينا( غريقي بيركليساإل

صبح أو  ، ممأل  ا سائرخرى حتى وصل أ   ستمر هذا النظام يضع  تارة وينشطاو  ، (1)الميالد
 . (2)نظمة السياسيةمن األ اب العالم كثير  ن جر  أبعد  ، والسي ما اعالمي   انظام  

 ن  أمنذ وجوده ، كما  التاريخ عبر اإلنسان التي عرفها االجتماعية الظواهر من والتربية     
،  وتقد مها مماأل   ر قيلما لها من دور فاعل في ؛ عصر وزمان  هتمت بها في كل  اجميع األديان 

 واالقتصادية ، ، والثقافية االجتماعية ،من جوانبها  كثيررات نوعية في وقد شهدت التربية تطو  
 . (3)سات العلميةالمؤس   هاسدر  صات أصبحت ت  ا وتخص  لت علوم  وشك   ، والسياسية

حقوق  واحترامنشطة التي تعمل على تعزيز السلم التربية المحور الرئيس لجميع األمث ل وت     
مساعدة الطلبة على  عبرتكوين مواطني المستقبل و وكذلك مساهمة المدرسة في صنع ،  نساناإل

                                                           

نا خالل عصرها الذهبي في يكان حاكم مدينة أث, برز السياسيين والخطباء في تاريخ اليونان أبركليس: هو من  

ل( في و  )المواطن البـب ق  ول  , غريق الحرب التي دارت بين الفرس واإل وخالل, )القرن الخامس قبل الميالد( 

ل السلطة من مجلس الشيوخ الى لكونه حو  ؛ مبراطوريات في عصره عظم اإلأمن  ةمدينهذه الصبحت أو,  نايأث

مقراطي الذي بدستورها الدي واشتهرت   ل المواطنين بالحضور والتصويت في جلساتها ,وخو  , الجمعية التشريعية 

واكتسبت اليونان مكانتها العلمية والثقافية في العالم القديم ,  دبوال ر الفن  واهتم بتطو  , ية للمواطن اعطى الحر  

   ( 811, صم 8017 , , بيروت1, ط دار الرافدين , غريقياإل خزعل الماجدي , الفن   :نظري  ) . في عهده
(1)

دارة التربوية , العدد ة اإلالتنظيمية , مجل   ةالديمقراطية وسلوكيات المواطنالممارسات  عمر نصير مهران , 

 . 822ص , م8080بريل , أ,  82
(8)

سالمي للدراسات االستراتيجية المركز اإل بعد الحداثة , لى عالم ماإغريق الديمقراطية من اإل ,هاشم الميالني  

 . 18, ص م8017كربالء ــ العراق ,  سة ,اسية المقد  العتبة العب   ,
(3)

يات والتنمية التربية الصديق الصادقي العامري ,  , 8ط,  أفريقيا الشرق,  مقاربة سسيولوجيةــ  المستقبل وتحد 

 . 2ص , 8011 ,المغرب ــالدار البيضاء 
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، والمساواة ،  نسانحقوق اإل، و والتسامح  ، والتضامن االحترام ،لى إي بالقيم التي تستند التحل  
 . (1)االجتماعيةوالعدالة 

النهوض بالواقع  إلى ترمي من تطبيقها التيالمؤس سة التربوية  تقنيات من الديمقراطية عد  وت       
 من عواملوهي ، في جوهرها  واالجتماعيقضية تخص الجانب الثقافي  فالديمقراطية ، التربوي

على الرغم بين المجتمعات هم القيم المشتركة أوالديمقراطية من  ، (2)هثقافت ر قيتطوير المجتمع و 
أغلب  لكن والتنظير لها ، هاولوية في تأسيسقد يكون الغرب له األ، و  هاياتسم  من اختال  م  

بمفهومها العام ، مّما يسمح لجميع الحضارات الحضارات والثقافات تمتلك جذوًرا للديمقراطية 

 .  (3)أن تتعايش بالقيم بدل أن تتصارع عليها

 ، حيث م1555ولى للديمقراطية التربوية في الغرب من لندن سنة كانت االنطالقة األ  لقد     
الديمقراطية ر مفهوم وتطو   ، والطلبة ةساتذلأل التعبير يةمن حر   ائ  شي التربوية اتسنحت المؤس  م  

 ، ية المعرفة والتدريسحر   ساتذةلأل يعطأ  و ،  م1111لمانية سنة سات والجامعات األفي المؤس  
ر ساعدت على تطو  التي  واالجتماعيةفاق الفكرية اآل عتاتسة ومع نمو العلمانيا مريكأوفي 

لحفاظ على وظيفتها امات لت عدد من الجمعيات والمنظ  ك  وش  ، الديمقراطية في التربية والتعليم 
 .  (4)أساليبهاوتطوير في التعليم الممارسات الديمقراطية 

،  اات وبلدان  وقار   امم  الديمقراطي في النص  الثاني من القرن العشرين وشمل أ   تنامى المد  و      
بعد سقوط أنظمة  اخر  آا ديمقراطي   اوشهد العالم مد   ، الثانية يةحرب العالمانتهاء البعد  والسي ما
نظمة ألاالصالحيات التي منحتها بعض  عد  وت   ،روسيا االتحادية  ، وانهياروربا أ  طية في تسل  حكم 

، الدول االسكندنافية ، و أمريكا  :مثلفي بلدان ز النظام التربوي الديمقراطي يمي   ام  مالسياسية 
 . (5)لمانياأو ، ستراليا أ  و 

                                                           
(1)

وزارة الشؤون الخارجية رهاب , ف العنيف واإلدور الديمقراطية في مكافحة التطر   عبد القادر مساهل , 

 . 82ص , م8012 الجزائرية ,
(8)

مصدر ,  ديمقراطية التعليم وإشكالية التسلّط واألزمات في المؤّسسات الجامعية علي عبد الرحيم صالح , 

 . 28ص, سابق 
(3)

 , م8010 ,, دمشق1, ط دار الفكر , سالم والغربكيفن جيه أوتول , صراع القيم بين اإل رضوان زيادة , 

 . 70ص
(2)

مصدر ,  ديمقراطية التعليم وإشكالية التسلّط واألزمات في المؤّسسات الجامعية علي عبد الرحيم صالح , 

 . 23ــ28ص سابق ,
(1)

 .807ــ822ص مصدر سابق , , الممارسات الديمقراطية سلوكيات المواطنة التنظيمية عمر نصير مهران , 
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نظمة حكم ديمقراطية على الرغم ألى إ حالة االفتقار يعيش هاأغلب الزالفالدول العربية أم ا و      
، جل الديمقراطية أكات من ت ترافق التحر  أو بدأرة سبقت متعث  ديمقراطي  انتقالمن وجود حاالت 

لى من غيرها إأقرب  هذه البلدانو  ، والكويت، وموريتانيا ، والجزائر  ، ردنواأل  ، في لبنان كما 
 .  السياسي االنفتاح

 ت عد  ، و  نسانهتمت بحقوق اإلال حضارة بشرية وحضارة وادي الرافدين )العراق( هي أو       
)الكتابة( ، ومع بداية التدوين  الفكر العراقي القديم تناولها ، مفاهيموالعدالة ، القانون ، و ة الحري  

 (نو شوريواآل، ن و والبابلي، ن و كديواأل، ن و السومري)ن القدامى و ق.م أخذ العراقي 3222في 
والمساواة ، والعدالة ، يات والحر  ، الحقوق لهم قوانين تحفظ  سن  ام والملوك بضرورة ك  يطالبون الح  
 ، (1)لهيإمطلقة بتفويض ملوكهم هي سلطة سلطة اعتقادهم بأن  على الرغم من ،  االجتماعية
، م فرد في التعل   لكل   حق  الية التعليم التي اعطت حر  الحر يات التي طالبوا بضمانها  ومن بين

والتعبير عنه بالطريقة ،  هفي نشر فكر  ، فضال  عن الحر يةم الذي يريد العلم والمعل   ختياراو 
 . (2)المناسبة

ليه إبتدأت الدعوة ا، و األ ولى لظهوره  لحظةالمنذ  اا كبير  هتمام  العلم والتعليم اسالم اإل ىأولو       
َخَلَق  ، اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلقَ ﴿ :بقوله تعالىفي الوحي األو ل من القرآن الكريم ، وذلك 

ْنَساَن ِمْن َعَلق   ْنَساَن َما َلْم َيْعَلمْ ،  الَِّذي َعلََّم ِباْلَقَلمِ ،  اْقَرْأ َوَربَُّك اأْلَْكَرم   ، اإْلِ من و ،  (3)﴾َعلََّم اإْلِ
 حث هو  ، الل والجهلضتحرير العقل البشري من البلنبي )ص( ل أمر إلهي آلياتا ذههالواضح أن  

حديث  جاء أتباعه ، إذعلى  ذه فريضة يوجبها اإلسالموه ، بواب العلم والمعرفةألوج على و 

من  د بالمعرفة حق  التعليم والتزو   د  عوي  ،  "مسلم طلب العلم فريضة على كل  : "الرسول )ص(
لى إالجاهلية حضيض المجتمعات من  رفعلالضامنة وهو الوسيلة ، سالم نسان في اإلحقوق اإل

مرتع ا خصب ا  إلسالميةا الحواضر كانتو  ، (4)يةوالتنم  ، واالزدهار ، م والتقد  ، الحضارة ر قي 
،  علومهموبث  نظرياتهم  فرصة عظيمة لنشرسالم اإل علوم والعلماء الذين وجدوا فيمختل  الل

                                                           
(1)

المعهد التقني  , الجامعة التقنية الوسطى نسان والديمقراطية ,عبدهللا لفتة البديري , محاضرات في حقوق اإل 

 . 7ــ2ص,  )ب ـ ت( , الكوت
(8)

 . 102, صالمصدر نفسه  
 . 1ــ1سورة العلق ، اآليات  (3)
(2)

ان, 1ط ,للنشردار اليازوري العلمية ,  د عامر , التعليم الجامعيف محم  وطارق عبدالرؤ   , ردنــ ال   عم 

 . 81ــ82, ص8012
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لى البناء إية العلم مادام يوصل ودعم حر  ، لى العربية إونقل كثير من العلوم اليونانية والفارسية 
      . (1)لى الهدم والخرابإال ، والتعمير 

 البراغماتية المبدأ الديمقراطي التربوي في الفلسفةأن  لى إ الفلسفية الدراسات تشيرو 
Pragmatism  ر المستمريمن بفكرة التغيآ هرقليطس اليونانيلى زمن إصلها أالتي يعود  ،

 ؤمنوي، ( 1112ـــــ1142ووليم جيمس )، ( 1114ـــــ1131مثال بيرس )من أاد آخرون وهناك رو  
ن له صلة بالعملية مَ  وكل  ، ن يموالمعل  ، وأولياء أمورهم ، صحاب هذا المبدأ بمشاركة الطلبة أ

ا من الحالة واتخاذ القرارات التربوية انطالق  ، سات التعليمية ة في المؤس  وضع الخط  ، في التربوية 
 .  (2)الديمقراطية

دخال الديمقراطية في التربية والتعليم هو العالم جون ديوي إصاحب فكرة يرى الباحثون أن  و      
Joh Dewey (1151م1152ــــ ) ، الذي و م ، 1111 الصادر عام (رفك  نكي  )في كتابه وذلك

 ام ديمقراطي  على تربية المتعل   تز رك   تيية الو الترب نظرياتلكثير من ال انظري   اأساس  فيما بعد صبح أ
 ، م والطالبساليب العملية والديمقراطية بين المعل  واأل االجتماعيقد ربط ديوي بين السلوك ف ،

 الجانبفي  باحثينكثير من ال هتمام واختياراجعلت منه موضع  وحالة الربط التي جاء بها ديوي
وكذلك الفرد والطبيعة ، كونه درس عالقة التربية بالديمقراطية والفلسفة والعلم والمجتمع  ؛ يو الترب

راته في مجال التربية وعالقتها فكاره وتصو  أ ن  أدواعي االهتمام به ومن  ، يةالبشرية والحر  
 . (3)ستلهامها واستحضار روحهاابالديمقراطية يمكن 

كونها لم تق  عند التنظير  فيمعالجات ديوي للتربية والعالقة بالديمقراطية تكمن قيمة و      
لى تجريبها بشكل عملي واختبار إى بل تعد  ، ز في المشروع الفكري يجاد فلسفة تربوية لها حي  ا  و 

                                                           

 
(1)

 , م8010 , لبنان ــ بيروت , دار الفارابي 1ط , الجذور الثقافية للديمقراطية في الخليج اش ,حسين غب   

 . 822ص

 مريكا عامأفلسفي ظهر في  اتجاه :و فلسفة الذرائع, أالمذهب العملي  أو, ( Pragmatismالفلسفة البرغماتية ) 

, وجون ديوي , ويليام جيمس , تشارلز ساندرز بيرس من أمثال: , لى عدد من الفالسفة إب س  ون  ,  م1270

 (بيرس)وهو مبدأ , ل و  وضع الفائدة بالمقام ال, و فكرة تكمن في فائدتها العملية قيمة أي   ن  بأ البراغماتية ونادت  

عن  ونيسألا بقدر م (الماضي) ةيسألون عن النشأ وهم ال, مريكي التاريخي للشعب ال الحس   النعداموجده أالذي 

, دار الكتب  صولها ومبادئهاأ  : الفلسفه البراجماتية  علي عبد الهادي المرهج , :نظري  ) . (المستقبل)النتيجة 

 (1, صم 8002,  العلمية , بيروت
(8)

 . 70, ص م8002,  ردنال  ان ــ عم  , دار اليازوري ,  االجتماعمة في علم نبيل عبد الهادي , مقد   
(3)

ة المدرسة المغربية , العدد المزدوج , مجل   ع للتربية والديمقراطيةر موس  جل تصو  أدريسي , من رشيد اإل 

  . 38ص ,م 8017نوفمبر  ( ,7/2)
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بواسطة مشروع  النشءومتابعة نتائجها في تكوين ، فكاره البراغماتية في الواقع أ
بل هي ،  فحسب اسياسي   اليست نظام  على أن ها وينظر ديوي للديمقراطية  ، (1)المختبر(/)المدرسة
 . (2)في الحياةاجتماعي ، وخبرة مشتركة ، وقيمة متبادلة سلوك 

لى عهد إ ( وصوال  م1122ـــــ1114البريطاني ) واالحتاللحكم الدولة العثمانية  ا في ظل  م  وأ     
بين  اتالصراعوذلك نتيجة  ؛كبير ا ان حجم المعاناة فقد ك( م1133ـــــ1121الملكية الفيصلية )

في  هائال   افت حروبها دمار  خل  ، و وعسكرية  واقتصاديةسياسية  لدوافعالدول التي غزت العراق 
، جزاء المحتلة حد األأ كونههمل في العراق أ  الذي لتربية والتعليم ا ومنها، كل ها جوانب الحياة 

وبدأ ذلك من  ، رضت سياسة التتريك للقضاء على التراث الثقافيوف، ا جامد  فيه التعليم  يوبق
لوا مصالحهم على مصالح الشعب غزو هوالكو حتى سقوط بغداد على يد البريطانيين الذين فض  

 . (3)ه في التربية والتعليمومنها حق  

والصراع ، د الحكومات ل لم يبلغ التعليم مستوى جيد بسبب تعد  و  وفي عهد الملك فيصل األ     
عهد يمكن عد   نعم ، ، (4)عليميةفي العملية الت تطط لعالج المشكالوعدم وجود خ  ، السياسي 
 ةفسح واالجتماعي ؛ وذلك لوجودالسياسي  ينتاريخ العراق هو األفضل في الجانب فيالملوكية 

سيطرة قبل ، شر العشرات منها تم  نو ،  صدرت كثير من الصح ذ أ  إ ، من الحرية والديمقراطية
 . (5)االنقالبيةالسلطة 

ا ر واضح  يصبح التغيأو ، ع في المجال التربوي بدأ هناك توس  م 1151 عام حداث ثورةأبعد و      
والنظام السياسي الذي ، حصل في بنية المجتمع العراقي  ذيالي ر بسبب التغ؛  يةفي فلسفة الترب

،  هلراغبين فيأمام االفرصة  فسحتو ، ا ي  مجانوجعلته التعليم بالسلطة  تهتمإذ ا ،حكم استلم ال

                                                           
(1)

 . 38ص , سابقمصدر  ع للتربية والديمقراطيةر موس  جل تصو  أدريسي , من رشيد اإل
(8)

واقع التربية والتعليم بالمغرب , شبكة : التربية والديمقراطية ــ جون ديوي نموذًجا , موقع ,  د الحسانيمحم   

، بتاريخ  عصًرا ، يوم االربعاء 1221، وقت دخول الموقع الساعة م 2113 ، االجتماعيالتواصل 

 م .1/1/2121
(3)

هل أة , مجل   (م1233 ــ1132) , التعليم والمعارف في العراق خالل الحقبة الزمنية ةو دل  أباس سالم هاشم عب   

 . 822ص , 88ع السالم , مالبيت عليه
(2)

 . 822المصدر نفسه , ص 
(1)

 . 17ص , م8013 , لبنان ــ , بيروت1, ط دار الفارابي,  كمال ديب , موجز تاريخ العراق 
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 حولعانات المالية للفقراء الذين تتوزيع اإلقامت بو ، سين األكفاء كافية من المدر   اعداد  أ أتوهي  
 . (1)ميزانيات مالية مناسبة للتعليم خصيصوت ، اكمال دراستهم دونظروفهم المعيشية 

، ذ ارتفع مستوى الدخل المعيشي ، إذهبية بالنسبة للعراقيين فترة وكانت السبعينات      
صالح الزراعي والتعليم على الرغم من قسوة لإل امجبسبب وجود بر ؛ نخفضت نسبة الفقر او 

 استحواذهالتي خاضها نظام البعث بعد  العبثية مغامرات الحروب، ولكن بعد  (2)السياسي النظام
 اشهدت مسيرة التربية والتعليم تراجع  م ، 1112عام بعد العراق ، والسّيما  على السلطة في

المفروض على  الفكري والثقافيو  االقتصادي الحصار بسبب ءداالكفاءة واأل على مستوى املحوظ  
 ، البحوث العلمية ، وعدم متابعة العالم ة فيالعلميمع المؤس سات ع التواصل انقطاو  العراق ،

في المؤتمرات العلمية التي ت عقد على المستويين العربي  شاركةالم ال يستطيعصبح العراق أو 
فت جميع وتوق  ، العالم دول مع  التي أبرمها العراق دت جميع االتفاقيات الثقافيةم  وج  والعالمي ، 

كل ه ى ذلك د  أوقد  ، ين في النشاطات التعليميةيمشاركة الباحثين العراق توقل  ، الدراسية  البعثات
مها التي تقد   ار وحدثت فجوة في المعة ، ث العلميو مواكبة حركة البح نتخل   العراق على إ

رة المناهج   .  (3)القطاع التربويفي المقر 

وعلى ، الى الحكم الديمقراطي النظام السياسي وانتقال م 2223بعد سقوط النظام في عام و      
، وقتل ، وتهجير ، ختطا  امني من األ صعيدال علىالبلد  تعر ض لهازمات التي الرغم من األ

منية يات األمع وجود هذه التحد   ، النظام التربوي وانتظام الدوام د استقرارأخذت تهد  ، رهاب ا  و 
العملية التربوية على االستمرار وبمستوى وأداء  على قائمينصرار من قبل الإكان هناك الكبيرة 

نشر وتحسين نوعية التعليم ل يهد نظام ديمقراطي  طط التربوية في ظل  اطالق الخ   ، وتم   عال  
الدستور معتقدات الشعب  إلىورفد الواقع التربوي بفلسفة جديدة مستندة ، بناء المدارس  عبر

                                                           
(1)

ثارها آدراسة في ــ موازنة وزارة المعارف في العهد الجمهوري  ,  وأخرونعاصم حاكم عباس الجبوري ,  

 . 181ص , 3ع,  2مجنسانية , اسات اإلرة مركز بابل للد( , مجل  م1222 ــ1212التنموية )
(8)

  . 12ص مصدر سابق , , كمال ديب , موجز تاريخ العراق 
(3)

 بات التنمية ,مخرجات العملية التعليمية مع متطل  سباب عدم مالءمة أ حمد عبد العزيز ,أ يوب ,أحارث حازم  

 . 122ــ127ص , م8002 , 13 عدراسات موصلية , ةمجل   بحث ,
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وتشيع ، نسان وحقوق اإل، والرأي ، وتحترم الفكر ،  هالوطن ووحدت د حب  ، وتؤك  وقيمه  العراقي
 . (1)للفلسفة القديمة وتكون بديلة، وروح التعاون ، المساواة 

 

  ط التربويا: التسلّ ثانيً  

رين في مراحل تاريخية مختلفة لكثير من المفك   افكري   اط التربوي هاجس  ل ظاهرة التسل  تشك       
، وعصر التنوير والنهضة  ن ،الصي ةوحضار ، غريق ثقافة اإل يتتبعن ومَ متنو عة ،  ةجغرافي بقعو 

فكار األ وكل   ، ط التربويومظاهر التسل  سلطة القد تمركز حول قضية الفكر التربوي  ن  أ يجد
التربوية  مؤس سة  في الط والتعس  كراه والتسل  التنويرية ورجال النهضة كانت رافضة لمظاهر اإل

الفكر التربوي لم نجده  ن  إالعصر الحديث وبالتحديد في القرن العشرين ف بينما ، (2)بشكلها العام
خذ صورة الدراسات الميدانية حول مظاهر العن  والسلطة أبل  ية ،سلطة الترب ل فيتأم  ييق  ل

 . (3)نسانية المعاصرةفي الحياة اإل

العربية هي ثقافة دول ا في الوخصوص   معنية بالتعليمسات الط التربوي في المؤس  التسل  إن       
 ن  إبل  ، بداعية والتفكيراإلظهار القدرات من إ يتمك ن لى بنية المجتمع الذي الإتمتد جذورها 

هكذا ظرو  بقيت  ، وفي ظل   والطاعة نوعالخ إلى دفع التالميذ والطلبةالمحاوالت مستمرة في 
 نفي قيادة العامليسياستها الضع   ويشوب، مركزية بال تمارس التسل ط وتؤمنالتربوية  سةالمؤس  
، ر ية التساؤل والمناظرة والحواحر  ى إلوتفتقر ، بين أطرافها  انسجاميوجد  ، والهم وتوجيه فيها

فالمجتمع العربي يعاني ،  (4)والقوانين ةواألنظم المدر سين ط بينكما يخضع الطلبة لعالقات التسل  
ل في غياب القيم الديمقراطية وهيمنة القيم التقليدية ط والقهر الحضاري المتمث  اليوم من حالة التسل  

ي الوعي معاناته تزداد نتيجة لتدن   ن  أكما ، والسياسي ، والطائفي ، ب القبلي كالتعص  ، 
 ساسأ ادور   ؤد يسات العلم والديمقراطية بأن تس  ؤ م لزم، وهذا الوضع المقهور ي   الديمقراطي

                                                           
(1)

 ــ127, ص م8002,  2العدد  ر التعليم في العراق , دراسات تربوية ,باسمة علوان حسين , فؤاد توما , تطو   

122 .  
(8)

العربية ,  ةط التربوي في الوطن العربي , مركز دراسات الوحدشكالية التسل  إسعد وطفه , بنية السلطة وأعلي  

  . 11ص , م1222,  بيروت
(3)

 . 18, ص نفسهالمصدر  
(2)

مصدر ديمقراطية التعليم وإشكالية التسلّط واألزمات في المؤّسسات الجامعية ،  علي عبد الرحيم صالح , 

 . 182ص سابق ,
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يتعاظم ويزداد في اتجاه بناء المجتمعات العربية على األُسس الديمقراطية ، والتي تكون في 

 . (1)راهمواجهة التمّدد لقيم التسلّط واإلك

عادة بناء إالصحوات في الوطن العربي هي بمثابة مدخل ثقافي يعمل على  ن  أكما      
ر من التصو   االنتقالولى في بناء الثقافة هو ، والخطوة األ   يات العصرالموروث القديم وفق تحد  

جوانب الحياة ط في نهاء مشكلة التسل  إجل أمن ؛ فقي األ   رالهرمي للعالم المحيط بنا الى التصو  
 . (2)ادنى الموروثة ثقافي  على باألعن عالقة األ ، واالبتعادبشكل خاص  في التعليمبشكل عام و 

عداد الطلبة للمنافسة في المجتمع الديمقراطي إتعمل على  ظم التعليمية للدول العربية الوأغلب الن  
ومصر ، مارات واإل، لبنان ك،  التربوية هاظمفي ن   ، وتختل  البلدان العربية وبشكل كبير الحالي

 ةلالتعليم فيها الزالت تعاني الكثير من العيوب المتمث   تطو رعلى الرغم من ، ردن واأل  ، 
د يحتاج الى حكم ديمقراطي رشيد وهذا غير والنظام التعليمي الجي   ، مين)الحوكمة( والمعل  بـ

قى التعليم في الدول العربية كون حكمها المركزي وسيطرتها وسلطويتها على النظم أب ، موجود
ا وغير حر  توجيهي  

بيد أن ها وجدت دول العالم من  كثيرالرغم من وجود الديمقراطية في على و  ، (3)
ا مقاومة  ، طهاد تزداد ضط واالخذت حاالت التسل  أو ، وسط في الوطن العربي والشرق األورفض 

فية في نظمة التعس  وقد ساهمت تلك األ ، نسانحقوق اإلشبه تام لوغياب ، يات الحر   انعداممع 
 . (4)نسان العربيهانة كرامة اإلا  و ، حباط تعزيز حالة اإل

البريطاني بعد الحرب العالمية  لالنتداب هكانت البداية لتاريخ العراق الحديث منذ خضوعلقد      
البريطاني على القبول بحكومة  االحتاللبثورة أجبرت  االنتدابن هذا و واجه العراقي إذ، ولى األ  

حزب البعث بدأ  انقالبوبعد  ، العراقي االقتصادالنفط لتطوير  لستغالقامت با،  عراقية ملكية
 ،ة يرانيالجمهورية اإل علىحرب ال بعد إعالن والسي ما،  يرد  الوضع العراقي بالهبوط والت

الحرب جهود على مجال ال ب، وانصباعجا   ينسن ياستنزا  طاقات العراق الشبابية لثمانو 
 األسوأالكويت هو  احتاللوكان قرار  ، لتعليم وغيرهالمهم ة كا مجاالتال واهمال سائر،  ةوالعسكر 

                                                           
(1)

, 8ط,  مركز دراسات الوحدة العربية,  , الديمقراطية والتربية في الوطن العربي وأخرونعلي سعد وطفه ,  

 . 330ــ382ص,  م8011بيروت , 
(8)

 . 13, ص م8001 , , القاهرة1, ط مكتبة الشروق الدولية, ية فاق الحر  آط وحسن حنفي , جذور التسل   
(3)

 وسط ,كارنيغي للشرق ال ــ مركز مالكوم كير التعليم والديمقراطية في العالم العربي , د فاعور ,محم   

  .  م8011
(2)

مجلة عمران  ,منشورعامر مهدي دقو , العالقة بين التعليم الجامعي والديمقراطية في الوطن العربي , بحث  

   . 2ــ2ص , م8011 مراكش , , جامعة جورج تاون  ,3/2للعلوم االجتماعية والنفسية ,ع 
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وقد كان حجم الدمار الذي طرف ا في هذه األزمة ،  يةمريكالواليات المتحدة األ ، إذ استدعى تدخ ل
في انتفاضة  وازداد األمر سوء ا لما ق ِمع العراقيون ، اجد   اوالتعليمية كبير  التربوية سات المؤس  لحق ب

يمارس أساليب و ، والقهر  القسرالذي كان يعتمد  السابققسوة من قبل النظام شهر شعبان بشد ة و 
والمناضلين من أجل ، رين والمفك  ، العلماء  ذلك طال بحق  المدنيين ، حتى واالعتقال القتل
سات مؤس  لالموت البطيء بمثابة كان ادي على البلد فقد االقتصفرض الحصار أم ا و  ، يةالحر  
 .  (1)منهاالتعليم  والسي ما ، الدولة

نعكست على االتي بدورها ، العوامل كان لها أثر كبير على تشكيل ثقافة المدرسة  منكثير      
 النشءته تربية كانت مهم  ، وقد واقع تربوي سيء يشوبه االهمال  في ظل  نسان بناء شخصية اإل

عام والتربوي بشكل  وحروب تعمل على عسكرة المجتمع بشكل منهار اقتصاد ظل  الجديد في 
أفرغت  عبثية تون حربفي أ   اتسين وطلبة الجامعمين والمدر  كثير من المعل   ج  ز   ، إذ خاص

 فقدت المؤسستين، و بتعد عنها معيلها اسرة التي ومثلها األ  ، المدارس من كوادرها التدريسية 
 ي أجياال  وأصبح هد  المدرسة أن ترب   ،ذاته  في الوقت القائمين عليهما األ سرية والتعليمية

أفراد المجتمع  اتجاهق أساليبها القهرية وتطب  ،  الحاكم لسياسيا حزبا مع المطيعة تتفق أيديولوجي  
 فردر الجبَ خر ي  آوهي عبودية بشكل ،  هسرتوأ  )الضرورة( للقائد  ءوالبال مشحونةتحت عناوين 

ونتيجة  فراد لممارستها ،ن تدفع األمَ فحسب وليس الحاجة ، كراه واإل،   والتعس  ، ة عليها بالقو  
المؤه لة مكانات اإل هلدي، سة التربوية عن هدفها الرئيس في تربية جيل قادر بتعدت المؤس  ا لذلك

، ط بسبب أساليب التسل  ابتعدت ،  مستقبل واعد نحومن أجل قيادة المجتمع ؛ بداع للتفكير واإل
 بحق  الحاكم آنذاك ل الذي مارسه النظام السياسي والتدخ  ، والعن  ، كراه واإل، والقهر ،   والتعس  
 . (2)سة التربويةــالمؤس  

وعلى الرغم من العن  الذي رافق ،  م2223عام  المستبدوبعد سقوط النظام السياسي      
،  لة بالعقاب الجسدي والضرب المبرحط التربوي المتمث  ة التسل  أت وطخف  ، ديمقراطي الل تحو  ال
لم ، و عرا  والقيم السائدة في المجتمع العراقي تها من األسرة التي تستمد قو  سلطة األ   تلكن بقيو 

الذي تغيير العلى الرغم من الدراسية فلمناهج أم ا او ، ر بالحالة الديمقراطية التي يعيشها البلد تتأث  
                                                           

(1)
  . 19ــ12, ص مصدر سابق تاريخ العراق ,موجز  كمال ديب , 

(8)
, جامعة  20 عة البحوث التربوية والنفسية ,حنان عزيز عبد الحسين , مركز البحوث التربوية والنفسية , مجل   

 . 23ص , م8012,  بغداد
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نتيجة فرضها على الطلبة ؛ حباط والقلق النفسي ل حالة من اإلمازالت تشك   هالكن  و طرأ عليها 
صبح النجاح في أ، و  عن الحوار والنقاش ، بعيد ا االستظهارق تقليدية تعتمد التلقين و ائطر  عبر

دة بين أساليب المعاملة الديمقراطية مفقو مازالت و  ،ب م الطال  يتقيساس لِ المعيار األ االختبار
التي ما زالت قاصرة عن تلبية  تقليديةال نظمة التربويةالقوانين واأل ننَس  وال، سين الطلبة والمدر  

خرى وأ   اقتصاديةعلى الرغم من وجود حركة مقتضيات العصر ومواكبة حركته المتسارعة ، 
وفتح ، ية كان هناك تأسيس لجامعات فت ، إذ قطاع التربيةعمرانية شملت جميع القطاعات ومنها 

ريا  لى األإمتدت او ، حسب النسب السكانية  على المحافظات ، توز عتوثانوية  ابتدائيةمدارس ل
ناسب تيكبير أصبح عدد البنايات ال  بشكللكن مع تزايد التحاق الطلبة و ، والقرى ، والقصبات ، 

، وليس من شك  أن  كثرة أعداد الطلبة من عوامل حدوث المدارس بقين ـالملتح بالطال   وحجم
 . وأسبابه التسل ط 
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 الفصل الثاني                                     
 لدراسةل رةمفس  نظريات و دراسات سابقة 

 تمهيد
 , وال موضوع الدراسةيعرض بشكل مباشر كونه  ؛ ةالفصول المهم  من فصل هذا ال ُيعد      

تحديد  رها في جانبوذلك للفائدة والثراء من المعلومات التي يوف  ؛ يمكن للباحث أن يستغني عنه 
كذلك لمعرفة المناهج واالدوات التي يستخدمها , وعملية صياغة  , المفاهيم والمصطلحات

لت اليه الدراسات توص   الفروض والنتائج التي يتوصل اليها, ومن خاللها يتعرف الباحث على ما
: نماذج من لو  :  األالسابقة والنقود التي وجهت لها , وقد تناول هذا الفصل ثالث مباحث

 رة لموضوع الدراسة .: النظريات المفس  والثالث, مناقشة الدراسات  :والثاني , الدراسات السابقة
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 لو  ث ال ـالمبح
 اذج من دراسات سابقةـنم

 
   : : نماذج من دراسات رراييةًل أو  

ــــ دراسة ميدانية في  )دور البيئة المدرسية في سلوك العنف ددراسة زينب ربداهلل محم   ـــ1
 . (1)(مدينة بعقوبة

الكشف عن أثر الموروث الثقافي , والمستوى االقتصادي , لى إالدراسة هذه  تهدف     
ب ,  والحاالت االنفعالية , والخبرة التعليمية , في ممارسة المدر سين سلوك العنف مع الطال 

,  الدراسي اهمنخفاض مستو او الطلبة , حباط , كإ بة على ذلك السلوكثار المترت  اآلمالحظة و 
لى   مدى تقليد الطلبة لذلك السلوك . ف على التعر  وتدمير الممتلكات المدرسية , وا 

لضبط فضلى وسيلة كالعقاب كثير من المدارس  اعتماد حولمشكلة الدراسة  وتمحو رت     
بها ؛ ل االنحراف في المدارس أكثر  ن  وساعد ذلك أ,  لوصول الى الحالة السويةفي سلوك طال 
 المبادئمع  توافقت ال تيالمثل هذه السلوكات لممارسة  مالئم ا اومناخ  خصبة بيئة ُتعد  العراق 
 السمحة التي جاء بها ديننا الحنيف . اإلنسانية

الفاعلة في تنشئة األفراد نفسي ا  االجتماعيةسات المؤس   منالمدرسة  أن  دت الدراسة على ك  وأ     
بعض القيم  ترسيخ , مثلالتدريس  معخرى أُ س تقع على عاتقه مسؤولية المدر  واجتماعي ا , وأن  

 خرآمن جانب  االجتماعيةالعالقة بين العلم من جانب والحياة  وث قن تأواألفكار التي من شأنها 
؛ جعلت المجتمع في قلق دائم , فقد  هكراواإل,  والقسوة, حاالت العنف  افهثار التي تخل  اآل, أم ا 
 لُنظم والقواعدا احتراموعدم , والعدوانية , الهروب سيئة , من قبيل: ظواهر  أفرزتكونها 

 . تعليمات التربويةالو 

,  المقارنوالمنهج ,  التاريخيالمنهج  من قبيل:دة مناهج متعد  في دراستها عتمدت الباحثة وا     
حصائية ستخدمت مجموعة من الوسائل اإلاو  , دراسة الحالةومنهج , االجتماعي مسح ومنهج ال

, وتم  استخدام  والوسط الحسابي , المعياري وقانون االنحراف ( ,رز مو )وقانون , كالنسبة المئوية 
                                                           

 (1)
, رسالة ــ دراسة ميدانية في مدينة بعقوبة د , دور البيئة المدرسية في سلوك العنف زينب عبدهللا محم   

 . م5002,  جامعة بغدادــ داب ية اآلكل  ــ  االجتماعقسم علم  ماجستير , غير منشورة ,
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من بعقوبة  في قضاءسين لطلبة والمدر  من ا( شخص 022ختيار )انة العشوائية في عملية العي  
من ن و سالمدر   هسلوك العنف الذي يمارسأهم ها: إن  نتائج , وخلصت الدراسة إلى  ديالىمحافظة 
ن  حالة االنفعالالدراسي ياتهموانخفاض مستو عند الطلبة , حباط اإل تحاال أسباب والخبرة ,  ة , وا 

ب  في ممارسة العنف, عوامل مؤث رة  االقتصاديوالعامل التعليمية ,  ن  ل, و اتجاه الطال   لقوانينا 
, وقد أوصت الباحثة بجملة ُأمور  داخل المدرسةمن سلوك العنف  في الحد  تأثير والتعليمات 
 كان منها:

 .ب مع الطال  الحضاري لتعامل ل تدريبية برامج في المدر سيندخال إ •

 . حسب النظام التربويوب ةالدراسي وفمراعاة أعداد الطلبة في الصف •

 . الديمقراطية ومبادئنسان بحقوق اإل تهتمتوفير مناهج دراسية  •

 .والصباحي في المدارسحادي ألُ االدوام  اعتماد •

ا • ب عوض   فس  عالت اليبن أسع انتهاج أساليب الحوار واإلقناع في التعامل مع الطال 
 .واالستعالء
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الديمقراطي إلدارة سلوب طي والأ سلوب التسل  ستخدام الأ ا)أثر  الشريفيشافي حسين دراسة  ـــ2
 . (1)(كل ية التربية ــــ جامعة كربالء في تحصيل طلبة الصف  

الديمقراطي اأُلسلوب طي و سلوب التسل  استخدام األُ  عن أثر كشفلإلى االدراسة هذه  تهدف     
م( , 0222ـــــ0222جامعة كربالء للعام الدراسي ) الدراسي لطلبةتحصيل ال الصف  علىدارة في إ
, الدراسي  الجامعة في الصف   ةأساتذيعتمدها  التيساليب مشكلة الدراسة من فحص األ دتوتحد  

المباشرة  :منها , يمارسونها في القاعات الدراسية سلوكية متعد دةألنماط هذه األساليب وتوليد 
في  الطالب شراكإوعدم  لتلق ي المادة العلمية , لطلبةأذهان ا يهي أدون تمهيد من بالتدريس 

دون أن من  واالستظهارالتلقين  اعتمادو  ا للمعلومات ,نفسه مصدر   , وجعل اأُلستاذحاضرة الم
منها و , االختالل  همن أن يصيب صف  في الالنظام على  ؛ خوف اوالمناقشة  للطالب بالسؤالسمح يُ 

,  الطالبس و العالقة والتفاعل بين المدر   انلى فقدإي يؤد  كل ه وهذا , ستخدام العقوبة كذلك ا
ن   األساتذةساليب بين ستعمال األاكبير في  وجود تباينالباحث  الحظو  ر التذم   ببعضها يسب  , وا 

د ويقي  ,  هممعنويات ضويخف, في تحصيلهم الدراسي سلب ا ر ا يؤث  مم  بين الطلبة ,  واالنزعاج
مقراطي مع سلوب الديستخدام األُ ا , وأن  رق المناسبة معالجتها بالطُ  يجبوهي مشكلة ,  هميتحر  

تعليم فيه أكثر  يعمل على حل  هذه المشكلة , ويساعد على تحقيق ــــــيرى الباحث كما  ــــــ الطلبة
 .ة فائد

مجموعة من العناصر  مع هاتفاعلو  االجتماعيةالتربوية  اتتكمن أهمية الدراسة في العمليو      
سس الصحيحة التي وفق األُ  ام  منظ  وينبغي أن يكون هذا النشاط  , تنمية الطلبة وتعليمهم هدفب

 ةدارة مدرسية كفوءإ عبر ال  إق التعليم الفاعل لن يتحق   ين أن  حسب المختص  بو , قدراتهم و تتناسب 
وتوفير , كحفظ النظام التربوية , ساليب ألاب خبرة هس أن يكون لديمدر   كل  لوينبغي ,  وفاعلة

, والطريقة ,  نهجكالمالالزمة ,  ةسائل التعليميوتهيئة الو ,  داخل الصف  المناسب للدراسة مناخ ال
,  ىخر المرحلة األُ أساليب مرحلة أساليب تختلف عن  ولكل   , نسانيةوالعالقات اإل, هداف واأل
لعرض  اوفن   ةومقدرة ومعرف اب جهد  وهذا يتطل  , هداف لى تحقيق األإي ممكن أن تؤد  من الو 

 . أهمية الدراسة تظهروهنا , س ة من قبل المدر  الماد  
                                                           

  
(1)

في تحصيل  إلدارة الصف  سلوب الديمقراطي طي والأ سلوب التسل  ستخدام الأ اشافي حسين الشريفي , أثر  

, حزيران  5 ع,  2 مجمجل ة جامعة كربالء العلمية , , منشور بحث,  كل ية التربية ــ جامعة كربالء طلبة

 .م5002
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كونه يالئم طبيعة الموضوع ؛ التجريبي المنهج هو في هذه الدراسة المنهج المستخدم و      
بلغ , وقد  م(0222ــــ0222) ةالدراسي لسنةجامعة كربالء لفي  وعي نة المبحوثين لدراسةومجتمع ا
( 72نت من )وتكو  , عمدية ال فاختيرت بالطريقة نة الدراسةا عي  م  وأ , ا وطالبة( طالب  250عددهم )

 :فيمكن إجمالها على النحو التالي الدراسةنتائج  طالب ا , وأم ا

ط درجات متوس  بين طي و سلوب التسل  األُ بسون در  درجات الطلبة الذين يُ  بين متوس ط هناك فرق •
ب   . سلوب الديمقراطياألُ بسون در  الذين يُ الطال 

 . ة التعليم الثانويفي ماد   متعل مينالدراسي لل لمستوىر الجنس في اتوجد فروق لمتغي   •

 :هيفالتوصيات التي خرجت بها الدراسة وأم ا      

ب إلى التعليم ,  ؛ دارة الصف  إسلوب الديمقراطي في ستخدام األُ ا      ألن  من شأنه جذب الطال 
على ة يجابيحالة إيعكس ورفع دافعيتهم نحو القراءة , وتعميق التعاون بينهم وبين المدر س , مم ا 

 .الدراسي  مستوىال

, سلوب الديمقراطي ستخدام األُ ا على االختصاصاتساتذة في جميع العمل على تدريب األو      
 وتوعيتهم بنتائجه الكبيرة في تحقيق تعل م ناجح وتطوير شخصية الطلبة .

     

داخل يارة  الجتماريةسي المواد )أثر السلوك الديمقراطي لمدر   دراسة سحر سعيد صالح ـــ3
 . (1)(في تنمية اتجاهات الطلبة نحو الديمقراطية الدرس

 بتهممع طل المواد االجتماعية سيسلوب الديمقراطي في تعامل مدر  ألُ أثر االدراسة هذه  تبحث     
سي مدر   التي يمارسها: ما السلوكات الدراسة , وهومشكلة به  حد دت تساؤال   ةالباحث توطرح, 

ه نحو تأثيرها على تنمية  درجةوما  ؟ داخل الصف   االجتماعيةالمواد    ؟ الديمقراطيةالتوج 

                                                           
(1)

في تنمية اتجاهات داخل قاعة الدرس  االجتماعيةسي المواد , أثر السلوك الديمقراطي لمدر   سحر سعيد صالح 

 . م2012شباط  جامعة سامراء , , 63 ع,  10 مج ن رأى ,م   ر  مجلة سأ , منشوربحث , الطلبة نحو الديمقراطية 
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داخل  االجتماعية المواد يسمدر  يمارسها السلوكات التي في تحديدها  وتكمن أهمية الدراسة     
بغداد مدارس محافظة الثانوية في  راحلالم طلبةفي تنمية ميول  هذه السلوكات وتأثير,  الصف  
 . الديمقراطية صوب

وتم  اختيار عي نة الدراسة عشوائي ا من الصف  الثالث المتوس ط من مدرسة ثانوية بابل للبنات      
( طالبة , وذلك 20في محافظة بغداد , وقد بلغ عدد الطالبات الالتي تم  تطبيق التجربة عليهن )

 ة الدراسة . بعد استبعاد الطالبات الالتي لم يكملن اإلجابة عن أدا

في ذات داللة إحصائية بين متوس ط درجات الطالبات ق و فر  بوجودالدراسة وخرجت      
, والمسؤولية , ية )الحر   في أبعاده الخمسة:نحو الديمقراطية التطبيق القبلي لمقياس االتجاه 

ذاته , مم ا التطبيق البعدي للمقياس في , وبين متوس ط درجاتهن ( , والتعاون , والنقد والعدالة
المستوى الدراسي ي ينم   س في الصف  سلوب الديمقراطي من قبل المدر  ستخدام األُ يدل على أن  ا

 للطالبات .

 .السلوك الديمقراطي داخل الصفوف  ممارسةسين على وصت الدراسة بتدريب المدر  وأ     

 

  : ا : نماذج من دراسات رربيةثانيً 

دارة الفصل رلى تحصيل إطي في النمط التسامحي والنمط التسل  )فارلية  دراسة خالد الثقفي ـــ1
 . (1)(في الرياضيات ل الثانويو  ل ا ب الصف  طال  

دارة إطي والنمط التسامحي في فاعلية النمط التسل  مدى لى معرفة إالدراسة هذه هدفت      
 صورةدت مشكلة الدراسة على , وتحد   اتـالرياضياألو ل في المرحلة الثانوية في ماد ة  الصف  
 . تهماالفرق بين فاعلي, و طي والتسامحي فاعلية النمطين التسل  درجة  عنأسئلة 

                                                           
(1)

ب دارة الفصل على تحصيل طال  إطي في خالد عطية جابر الثقفي , فاعلية النمط التسامحي والنمط التسل   

جامعة  ــية التربية كل   ــرق التدريس طروحة دكتوراه , قسم المناهج وطأ ا ل الثانوي في الرياضيات ,الو   الصف  

 .  م2001 لسعودية ,ا القرى , م  أأ 
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دارة إس في والمختلفة التي تساعد المدر   ةدالمتعد   االستراتيجياتيجاد على إالدراسة  حرصتو      
 ة في المجتمع السعوديالمدرسة الثانوي بةومعرفة مدى مالئمتها لطل, د بشكل منتظم وجي   الصف  

, وتناولت  (شيفيه واختبار , حادياألُ  نيابتل الـتحليال) سلوب اإلحصائياألُ استخدم الباحث و  ,
 م(1777ـــــ1771للعام الدراسي ) ةمالمكر   ةفي مك  الدراسة طلبة الصفوف اأُلول كمجتمع للدراسة 

نة القصدية( المجتمع األصلي بطريقة )العي  ختيارهم من ا ا تم  ( طالب  72نة الدراسة شملت )وعي  , 
وقد ,  عت على ثالث مجموعاتووز  ,  ةمالمكر   ةالثانوية بمدينة مك   (ذات الصواري)من مدرسة 

سلوب األُ  بواجر   مجموع الطلبة الذينحصائية بين اإل ةداللال فيق و فر وجود وجدت الدراسة 
, والتطبيق , والفهم ,  رحيث مستوى التذك  سلوب العادي من األُ  معهم خدمستُ ا ذينطي والالتسل  

 . واالختبار

الت المؤه   هم علىر د من توف  لتأك  ؛ لمين لمهنة التدريس ختبار المتقد  وأوصت الدراسة بـا     
ضافة هالالزمة للقيام بهذ رات اإلعداد التربوي بكل يات التربية ة دراسية ماد   المهم ة , وا  إلى مقر 

 الفصل الدراسي . دارةإمهارات ب ُتعنى ومعاهد إعداد المعل مين

 

ية ــــ آراء ري نة الكويت رسةمدالفي ة الديمقراطيات التربوية ممارسال) دراسة خالد الرميضي ـــ0
 . (1)(من طلبة الصف  الرابع الثانوي في دولة الكويت

 عقباتوال ياتالتحد  إلى استكشاف واقع الحياة الديمقراطية , وتشخيص الدراسة هذه  هدفت     
تنتج منظومة  التيفكار التقليدية ومنها األ في المدارس الكويتية , البناء التربوي تقف بوجهالتي 

ها , عتشج  و  ة الحيويةـالمبادرات التربوي تدعمطاقة  ضعاف أي  إعلى  العاملة االجتماعيةمن القيم 
وي وتهيمن عليه بقيمها ي تحيط بالواقع التربـالتقليدية الت كشف التداخالتالدراسة وحاولت 

هل تنتج المدرسة الكويتية القيم الديمقراطية  مفاده:طرح تساؤل عبر  , ربداع والتطو  الرافضة لإل
 ؟  والتمييز ,ف والتطر  , كراه واإل, ط نتاج قيم التسل  إلها دور في  أو؟ 

                                                           
(1)

ــ آراء عي نة من طلبة الصف  الرابع خالد الرميضي , الممارسات التربوية الديمقراطية في المدرسة الكويتية  

 . م5010,  4 ع,  53 مجمجل ة جامعة دمشق ,  , بحث, الثانوي في دولة الكويت 
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الفراغ في الدراسات  من الحركة العلمية التي تسد   اكونها جزء  في همية الدراسة أ وتكمن     
 ن  أد من لتأك  او  ,واالستراتيجيات هداف باألمنها ق ما يتعل  و وضاع التربية أعن  الكاشفةالميدانية 

 تحض رالحالة ر عن نتاج القيم الديمقراطية التي تعب  إفي الكويت تمارس  التربوية اتسالمؤس  
  . نسانيةواإل

, واالفتراض , والتساؤل , المالحظة معتمد ا لي الباحث المنهج الوصفي التحلي وقد استعمل     
الرابع  مجتمع البحث طلبة الصف  , ومث ل  لى الطلبةإسئلة واستخدم االستبيان في توجيه األ
( بطريقة 112) اختار الباحث منهم,  ا وطالبةطالب   (11212الثانوي الذين تجاوز عددهم )

النتائج الدراسة عن جملة من  التعليم في الكويت , وأسفرت شملت مناطق( عشوائية عنقودية)
 عناصر العملية التعليمية ,التفاعل الديمقراطي بين  درجةانخفاض كبير في بي ن أهم ها وجود 

  . الكويتية ارسالمد فينسان وحقوق اإلالعدالة والمساواة  وكذلك في قيم

 :وقد أوصت الرسالة بجملة أمور , وهي     

 داخل المدارس الكويتية .الفعاليات الديمقراطية تطوير  من أولوياتهاتربوية  ةسياس جانتها• 

رات والمناهج التربوية في المدارس . •  إضافة ماد ة دراسية ُتعنى بحقوق اإلنسان إلى المقر 

  . لتعامل الديمقراطيفي المعاهد والكل يات ل عل مينالعمل على تأهيل الم• 

  . تطوير السلوك الديمقراطيفي جنبية ب المدارس العربية واألاالستفادة من تجار • 

دخال مباديء حقوق اإلنسان القيم الديمقراطية  كثيفت•  لمدارس دولة  سيةافي المناهج الدر وا 
 الكويت .
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مي درجة ممارسة السلوكات الديمقراطية لدى معل  ) ومنيرة الشرمان دراسة موسى المومنيــ 3

 . (1)(التربويينربد من وجهة نظر المديرين والمشرفين إالمرحلة الثانوية في محافظة 

المدارس  فيلسلوكات الديمقراطية المدر سين ل استعمال مدى إلى معرفةالدراسة هذه هدفت      
وتقديم , الخبرة مستوى و , ختالف الجنس وارتباط ذلك با, ( اأُلردنية ربد)إ مدينةفي  الثانوية
الثانوية  , انطالق ا من آراء مديري المدارسوالعنوان الوظيفي , والتحصيل العلمي , الخدمة 

غفال إزت مشكلة الدراسة في وقد ترك  , وانطباعاتهم , وتجربتهم التربوية ,  نيوالمشرفين التربوي
السلوك النوع من ذا يمارسون ه ال در سينغلب المأ إذ إن   التعليم الثانوي ,السلوك الديمقراطي في 

,  والطلبة در سينبين الم العالقةفجوة واضحة في  حصوللى إى ا أد  مم  , وخارجه  داخل الصف  
ن في ييزعج التربوي م اه صار ذلكو , من قبل الطلبة  المدر سين اتجاهد حالة من العنف ول  و 
 . ردناألُ 

 الديمقراطية السلوكات ممارسة درجة على فمن التعر  نظري ا  أهميتها الدراسة ستمدتوقد ا     
,  تطويرها رقطُ في و ,  ين فيهاالتربوي المشرفينو  يرينالمد , ورأي المدارس الثانوية ميمعل   لدى
في توظيف  هانتائجبه ساهمت ما و , الموضوع هذا حول  مته الدراسة من معلوماتقد   مان مو 

بيان ولى في من الدراسات األُ  ُتعد   التيرات الدراسة الجانب النظري لتفسير العالقة بين متغي  
ا عملي  وأم ا ,  ويةـالثان راحلمين في المدرجة ممارسة السلوكات الديمقراطية وقياسها لدى المعل  

صوب مشكلة  المناهج تطوير على والقائمين التربويين المسؤولين أنظار في لفت فتجل ت أهميتها
يستفيد منها  , مينالمعل   السلوك الديمقراطي من قبلممارسة أداة لقياس درجة  توفيرو الدراسة , 

والمعالجات رق يجاد بعض الطُ إعلى  العملى الدراسات الالحقة التي تتبن  في الباحثون والمهتمون 
نتاجها القائمين  فيدل أن يومن المؤم   , تطوير السلوك الديمقراطي في المدارس عبرهاالتي يمكن 

  .مضمار علم االجتماع التربوي الباحثين في وكذلك  المؤسسة التربوية ,على 

م ئالي ؛ ألن هستبيان لى االإستندت او , الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وقد استخدمت      
 فقد مث لهمجتمع الدراسة , أم ا  هدافوتحقيق األ,  ةجابة عن األسئلواإل, الدراسة موضوع طبيعة 

                                                           
(1)

مي المرحلة درجة ممارسة السلوكات الديمقراطية لدى معل   الشرمان ,محمود ومنيرة  المومني ,سلمان موسى  

مجل ة الجامعة اإلسالمية  , منشور بحثالتربويين , ربد من وجهة نظر المديرين والمشرفين إالثانوية في محافظة 

 . م5050 , 6 ع,  52 مجللدراسات التربوية والنفسية , 
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ر د  وقد قُ  ( ,ربد)إ دينةمالثانوية ل التربويون في المدارسوالمشرفين  , ةـالمدارس الثانوي يرومد
, ي طريقة الطبقية العشوائية من مجتمع الدراسة الكل  بال واختير او  , اومشرف   امدير   (112)بـعددهم 

  .ا ومشرف   ا( مدير  215نة الدراسة )وبلغ مجموع عي  

 , مرتفعة في المدارس الثانويةنتائج الدراسة عن أن  درجة السلوك الديمقراطي  وكشفت      
,  الوعيالثقافة و  فيمستوى عال من المدارس الثانوية  وممعل  به  يتمت ع طبيعية لما وهذه نتيجة
, عليا الشهادات ال من حملة كثرهمكون أ؛ رة على أساليب التربية المتطو   مطالعهإلى جانب ا
السياسة  أن   لديمقراطية , وال ننس  ا لديهم عنصرزت مشاركتهم في دورات تدريبية عز   فضال  عن

 . الديمقراطي في بيئة المدرسة األداء  يدعممناخ تعليمي  توفير تساعد علىردن في األُ  التربوية

 تساعد ةتدريب وبرامج تطوير مهني بإقامة ورشقة المتحق   النتائج ضوء فيوصت الدراسة أو      
ليات العمل على تطوير اآلو .  المدارس الثانويةلديمقراطية في لالمستويات العالية  على حفظ
تأسيس شراكات بين , و  ندر سيجعلها قادرة على تعزيز السلوك الديمقراطي لدى الم؛ لالمدرسية 

 . ع عليهاجراء دراسات تبحث في السلوكات الديمقراطية وتشج  ا  و  , خرسات األُ س والمؤس  المدر  

 

   : : نماذج من دراسات أجنبيةاثالثً 

  Pryor & Pryor(1)وبريور  دراسة بريورـ 1

 (موايف المعل مين يبل الخدمة ومعتقداتهم حول الممارسة الديمقراطية للفصول الدراسية)

(Preservice  Teachers Attitudes and Beliefs about Democratic Classroom Practice)    

                                                                                                                                                   

دخال إلمهنة التعليم  قبل ممارسةمين المعل   ستعدادا درجةف على لى التعر  إالدراسة  هدفت     
 اتتأثير للمعتقد ثم ة, وهل  التدريس السي مافي العمل التربوي و  هي ودمجـالسلوك الديمقراط

 انة الدراسة عشوائي  ر عي  اختي, وقد تم  ا الديمقراطية في التعليم تهمممارس على ات الفكريةواالتجاه

                                                           
(1) Pryo , c. Pryor , Preservice  Teachers Attitudes and Beliefs about Democratic 

Classroom Practice, Master Thesis, university Southwest Research, America ,2005 . 
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 مين في المرحلة األساسية من جامعةعل  توم معل مينبين  واتوزع مبحوث ا , (22)بواقع 
(university Southwest Research في )ستخدمت الدراسة وا ,ية مريكالواليات المتحدة األ

 . جمع المعلوماتل يلةاالستبيان وس

 : وكانت نتائج الدراسة على النحو اآلتي     

 ـ  ديمقراطية في التعليمتطبيق الممارسات اللمين ستعداد قوي لدى المعل  ا وجود• 

 . واستعدادهم  ميننوايا المعل  بم والمعتقد يتحك   االتجاه •

 على تنفيذها . وقدرتهم معرفة المعل  وبين الممارسات الديمقراطية هناك ارتباط بين • 

 :باآلتي أوصت الدراسةوبناء  على هذه النتائج      

 نوالتأكيد على جانبي االجتماعية منها , والسي ماعادة تنظيم وهيكلة الدراسات إالتشديد على • 
 . والمنهج التربوي , المدنية ةالمعرف :من الممارسات الديمقراطية همامهم ين 

 :تشتمل على ما يأتي التي االستراتيجياتضافة بعض إ ىالعمل عل وجوب• 

 األساتذةن قبل الديمقراطية في المدرسة م تطبيق مبادئب على ثار التي تترت  مناقشة اآلـــ 1
                                                       . ص لذلكخص  وقت يُ  فيوالطلبة 

تنمية لطلبة و امهارات  تطويرمناسب من شأنه  العمل على إيجاد مناخالموارد و  خصيصتـــ 0
       . التربويميدان الوالخبرة في , وتحليل األشياء ونقدها , التفكير  قدراتهم بما فيها

 .داخل الصفوف  الديمقراطية وتنفيذهافي تحليل  همم مهاراتيب وتقيقياس قدرات الطال   ـــ2

 

 



 لدراسةل رةمفس  نظريات سابقة ودراسات                              الفصل الثاني                                         
 

 
39 

  Marees (1)دراسة ماريســ 2

 (An increasing challenge for schools )التسل ط التحد ي المتزايد للمدارس

,  في ألمانيا كبير للمدارس من تحد   وما تمثل ه هذه الظاهرةط التسل   إلى بحثهدفت الدراسة      
, ط أشكال من التسل   استخدام نتيجةالتي قد تظهر في الواقع التربوي  كالتحجم المشبحث و 
 . النفسيالعنف و , العنف الجسدي ك

 ديبوراحالة )طرح حيث قام الباحث ب , المنهج الوصفي ودراسة الحالة وقد اعتمدت الدراسة     
Deborah )وعدم  ةزلالعُ الخوف , و تعاني التي كانت الخامس  الصف  يذات تلم ىحد, إ ,
ال ترغب بالذهاب إلى جعلتها النفسية  ةهذه المشكل, وعدم الثقة بهم , و  اآلخرينمع  االختالط
 ها:أهم  إلى جملة نتائج كان لت الدراسة توص   وقد المدرسة .

 .اأُلول في المراحل  السي ماو , على الطلبة  سلبي كبير إن  للتسل ط المدرسي تأثير• 

 . طالتسل  ظاهرة زيادة  الجسدي والنفسي وبين العنفاستخدام عالقة بين  وجود• 

 . العنف الجسدي والنفسي المستخدم في المدارس أثر من آثارب المدرسي ظاهرة التسر  • 

عقد  التواصل مع الطلبة عبرتفعيل دور المرشد التربوي في وأوصت الدراسة بضرورة      
 .لقاءات ُأسبوعية ممنهجة 

 

 

 

 

 
                                                           

(1) Nandoli von Maree , An increasing challenge for schools, School Psychology Center 

,University of Bremen , Germany ,2012                                                                                   
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 المبحث الثاني

 سابقةدراسات منايشة 

السابقة , الدراسات خالل مقارنة دراسته بظات و بعض الملح من تسجيلالباحث  تمك ن     
 : التاليةذلك في النقاط  يجري تبيانوس

التسل ط مشكلة كبيرة لها آثار  اتفقت الدراسة الحالية مع أكثر الدراسات السابقة على أن   أو ًل :     
سلبية على الطلبة , إذ عد ت هذه الدراسات التسل ط من األسباب الرئيسة في تدن ي المستوى 
الدراسي , واإلحباط , وانخفاض المعنويات , وتقييد الحر يات , والتسر ب الدراسي , وهذا ما أك دته 

الرميضي , ودراسة ماريس , ولكن مع  دراسة زينب , ودراسة الشريفي , ودراسة سحر , ودراسة
هذا االتفاق الجوهري اختلفت هذه الدراسات مع الدراسة الحالية في جملة أمور يمكن بيانها على 

 النحو اآلتي:
ثير الموروث الثقافي أومدى ت, ط وهو العنف التسل   آثارمن  أثرعلى ـــ رك زت دراسة زينب 1     

بهذا وهي , التربوية  ةسالعنف في المؤس   سلوك لتعليمية , علىا , والخبرة االقتصاديوالعامل , 
 تشج عالتي والعوامل  بمختلف مظاهره وأبعاده , طالتسل  التي تناولت  ة الحاليةدراسال عنتختلف 

ِمن  دستوره المبادئ نظام  التعليم في ظل  تربية و في ال انتهاجه ُأسلوب ا على لمدارسا سياسي ض 
 الديمقراطية .

ب الديمقراطي في التحصيل الدراسي و طي التسل   ينسلوبأثر األُ  ـــ رغم بحثها0      لم للطال 
في  ,وطرائق التدريس , والمناهج الدراسية , دارة المدرسية ثر اإلدراسة الشريفي أل تعرض

بحث  في ة الحاليةدراسالتتفق مع  استعمال اأُلسلوبين في العملية التعليمية , ويعني هذا أن ها لم
اتفقت , في حين الطلبة  علىالنفسية واالجتماعية والعلمية  هط التربوي وتأثيراتمصادر التسل  

 الطلبـةالديمقراطي في رفع نتاج اأُلسلوب ثر أ تناولمع دراسة الشريفي في الدراسة الحالية 
  . والكادر التدريسي

,  الثانوي دارة الصف  إطي في التسل   دراسة الثقفي فاعلية النمط التسامحي والنمطـــ تناولت 2     
تفق مع دراسة الشريفي في توهي ,  ي تفعيل العملية التعليميةهذه األنماط ف ؤد يهالذي ت دوروال

في ,  هطي والديمقراطي عليسلوب التسل  ومدى تأثير األُ , فقط  دارة الصف  إتسليطها الضوء على 
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ثار النفسية واالجتماعية التي لم تتناول اآل كونهافي ذلك ؛  الدراسة الحاليةحين لم تتفق مع 
 . طيسلوب التسل  بها األ  يسب  

 قاعة الدرس داخل الجتماعيةا سي المواددراسة سحر أثر السلوك الديمقراطي لمدر   ـــ بحثت1     
, سلوب الديمقراطي ب األُ يوتغي, سين مع الطلبة طي في تعامل المدر  سلوب التسل  تغليب األُ ، و

, سلوب الديمقراطي لدى الطلبة في تنمية األُ  الدروس المواد االجتماعية دور  أن  لى إلت وقد توص  
من الممارسات التي , و دورها في التحصيل الدراسي تكريس زت على تنمية الديمقراطية و ورك  

 . في المدارس , وهي بكل  ذلك تتفق مع ما تناولته الدراسة الحالية خ الديمقراطيةيترسشأنها 
 ةديمقراطيـالوالقيم لى وجود انخفاض كبير في محور التفاعل إدراسة الرميضي  لتتوص  ـــ 5     

ذا إد الدراسة فيما ولم تؤك  , نسان داخل المدارس الكويتية اإل قوحقو والكوادر التدريسي بين الطلبة 
اقع السلطوي يات والو معرفة التحد   باإلمكانلذلك كان , ط التربوي كان هذا االنخفاض سببه التسل  

في تناولها للديمقراطية  الدراسة الحاليةوهنا لم تتفق مع , الذي يضعف الممارسات الديمقراطية 
                      . ط التربويومظاهر التسل  

الديمقراطي عند المديرين السلوك على قياس درجة دراسة المومني والشرمان اقتصرت ـــ 2     
 قياسكذلك لم تتناول , سين الذين هم على تماس مباشر مع الطلبة المدر   أغفلتوالمشرفين و 
التي تناولت الممارسات  ة الحاليةدراساللم تتفق مع وهي بهذا دارة المدرسية ط لدى اإلدرجة التسل  

سة والمؤس  , والمناهج الدراسية  , سة التربويةمؤس  ـعناصر العند  طالديمقراطية ومظاهر التسل  
 . سريةاألُ 
 

من استعراض الدراسات السابقة استطاع الباحث حصر بعض أوجه التوافق  ثانًيا :     
واالختالف بينها وبين دراسته الحالية فيما يخص العي نات المبحوثة , والمناهج المعتمدة , 
ل إليها , والتوصيات والحلول المقتر حة , وكما  والوسائل واألدوات المستخدمة , والنتائج المتوص 

 يأتي:  
,  والمقارن,  المسح االجتماعيفي اعتماد  ـــ اتفقت دراسة زينب مع الدراسة الحالية1     

وطريقة اختيار أفرادها , فقد ضم ت  ة ,نالعي  في نوع  واتفقت كذلك , حصائيةوالوسائل اإل
رق بين , مع فبالطريقة العشوائية  الذين الذين جرى اختيارهمسين الطلبة والمدر  العي نتان عدد ا من 

 العينتين في عدد المبحوثين .   
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ب , المستوى الدراسي  فير سلوك العنف يؤث   ن  زينب أدراسة  وفي النتائج أظهرت      أن  و للطال 
سين في ممارسة المدر  فاعلة  , عواملاالقتصادي  المستوىو ,  ة التعليميةوالخبر ,  االنفعالحاالت 

ب , سلوك العنف  لت إليها الدراسة الحالية .هي و في التعامل مع الطال   النتائج نفسها التي توص 
ضرورة في  ة الحاليةدراسالمع دراسة الشريفي و دراسة زينب  وأم ا التوصيات فلم تختلف     

ز لديهم  . الديمقراطي في التعليم مستوى األداء إدخال المدر سين في ورش وبرامج تدريبية تعز 
تعد دت المناهج , بينما  واالستبيان , المسح الميدانينهج ـــ اعتمد الشريفي في دراسته م0     

, ووسائل االستبيان , والمقارن ,  المستخدمة في الدراسة الحالية , من قبيل: المسح االجتماعي
, قصدية من الطلبة  ةاختيرت بصور  ةنالعي   ن  أ, كما  وهنا لم تتفق مع دراسة الشريفي, والمقابلة 

اختيرت  الدراسة الحاليةبينما في  , اطالب   (72قتصرت على )او , ة الثانية دت بطلبة المرحلد  اذ حُ 
نة له عدد العي   ن  أد من المؤك  , و ا س  ( مدر  072و),  اطالب   (222) مبحوثوها وبلغ عشوائي ا ,نة العي  

قة من دراسة الشريفي النتائج المتحق   ن  أكما  ,, ومدى شموليتها  معلوماتالة دق  في درجة دور 
كذلك أوصت , و سلوب الديمقراطي في التحصيل الدراسي ثر استخدام األُ أجيدة بخصوص كانت 
 . بتدريب المالكات التدريسيةدراسته 
حادي واالختبار في تحليل حصائي البياني األُ سلوب اإلاألُ الثقفي دراسة استخدمت ـــ 2     

, والمسح االجتماعي , مناهج منها المقارن  ةعد   الدراسة الحالية استخدمتبينما  , البيانات
اختيرت  في دراسة الثقفي نةوالعي   , للحصول على البيانات؛ واالستبيان , المقابلة , ووسائل 

 نتائجها يمكن تعميم العليه و , احدة و خذت من مدرسة أُ و , وعددها قليل , بشكل عمدي قصدي 
ال يمكن وبالتالي  , عوالتصن  , حالة النفسية ال, ك حد دةر عليها ظروف من تؤث  أوالتي يمكن , 

إذ  , عشوائيوبشكل دت العينة الطبقية د  حُ  الدراسة الحاليةبينما في  , معلوماتهاالجزم بدق ة 
تدريب الهيئات بكثر الدراسات في توصيتها أواتفقت مع , نة العي   الختياروسع أمساحة  اعطت

 . التدريسية

, واالفتراض , ا من المالحظة ء  بد , التحليلو الوصف الرميضي بسة امنهج در  ـــ اختص1     
,  اختيرت بالعشوائية العنقودية , والعي نة الدراسة الحاليةوهنا تتفق مع ,  االستبيانواستخدام 

واتفقت ,  ا للدراسة الحاليةجد   اعددهم مقارب  , وكان نة من الطلبة فقط مجتمع البحث والعي  كان و 
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السلوك الديمقراطي  زيادةل التدريسيينالدراسات في التوصية بتدريب  سائرو  يةالدراسة الحالمع 
 .عندهم 

المسح منهج فاعتمدت في المنهجية مع الدراسة الحالية  الشرمانو  المومنيدراسة  اتفقت ـــ5     
الوعي بزيادة البرامج والدورات لتعزيز درجة  وصتقد أو  , عشوائيةة النالعي  , و  االجتماعي
الدراسة الحالية , وجه الشبه مع أمن  ذاهلعل  و ,  لدى عناصر المؤس سة التربوية الديمقراطي

 سحر ., ودراسة زينب , ودراسة الشريفي  ةدراسو 

 تهانعي  كانت و ؛ للحصول على البيانات , االستبيان وبريور  دراسة بريور تعملتاســـ 2     
 الدراسة الحالية . اتفقت مع هنا و  , ساسيةالمرحلة األمين في عت بين الطلبة والمعل  توز   عشوائية

استخدمت  الدراسة الحالية ن  أفي حين , سلوب الوصفي فقط سة ماريس استخدمت األُ ادر ـــ 2     
استخدم ماريس  ن  أكما ,  والمقابلة, ووسائل االستبيان , والمقارن ,  المسح االجتماعي منهج
ة بحالة واحدة يمكن تعميم البيانات الخاص   ال , ومن ثم  لبات حدى الطاإ علىدراسة الحالة منهج 

 . على مجتمع
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 المبحث الثالث

 دراسةلل رةالنظريات المفس  

ُيراد منها: "نسق معرفي منتظم ومنطقي , يمث ل هذا النسق تصو ر ا  النظرية في علم االجتماع     
عقلي ا مجر د ا للواقع , يتضم ن هذا النسق إضافة  لتضم نه صورة عام ة للواقع االجتماعي أو جزء ا 

نات" ناته , واالرتباطات البنائية والوظيفية بين هذه المكو  منه , بيان الواقع ومكو 
(1) . 

ي ا لمعرفتنا مهو وتشغل النظرية مكانة متمي زة في البحوث االجتماعية ؛ ألن ها تمث ل إطار ا مف     
العلمية , وأساس ا فلسفي ا لكل  مالحظتنا البحثية , وتفسير ا منطقي ا وعلمي ا للوقائع االجتماعية 
وظواهرها المختلفة , وقد عد  بعض الباحثين النظرية أهم من المنهج ؛ "على اعتبار أن  المنهج 

كعلم النفس أو علم االجتماع مثال  ــــــ  العلمي شيء مشاع بين كل  العلوم , أم ا نظرية أي  علم ــــــ
 . (0)فهي التي تحد د موضوعه , وتنظ م عملياته وأدواره , بل ومساره"

ونتيجة  لهذه األهمية الفائقة اضطلعت النظرية بجملة من الوظائف واألدوار الضرورية في      
ن الباحث على تحديد البيانات البحوث الميدانية في علم االجتماع وغيره من العلوم , فالنظرية تعي

المطلوبة في البحث , وهي بذلك ُتسهم في تكوين االستبانة المناسبة , إذ إن  البيانات ُتحد د 
مبدئي ا على ما تتضم نه النظرية من مفاهيم ومتغي رات , وال يمكن الوصول إلى تحديد البيانات 

البحث , وتحديد الوقائع , وبيان  عبر طرائق عشوائية , كما ُتسهم النظرية في وضع فرضيات
لت في تشكيل هذه العالقات , والعوامل التي لها أثر  العالقات القائمة بينها , والظروف التي تدخ 
في تشكيل الواقع وتغي ره , وكذلك تقوم النظرية بتزويد الباحث باأُلسس المنطقية لترابط فرضيات 

نات الواقع بما في ذلك العالقات بين المتغي رات ,  بحثه , إذ يمكن للباحث افتراض عالقات مكو 
وعالقات األجزاء بالكل  , كما تقوم النظرية بمساعدة الباحث في تفسير الوقائع وفهمها بتأؤيل 
المعنى , وتتضم ن عمليات التفسير عادة  أسباب تشك ل الوقائع وظروف هذا التشك ل , وأخير ا 

                                                           
عّمان ــ األُردن ،  ، 1ط دار الشروق ،،  إبراهيم عيسى عثمان ، النظرية المعاصرة في علم االجتماع (1)

 . 28، ص م2008
،  م1998عالم المعرفة  ، الكويت ، ،  اتجاهات نظرية في علم االجتماع،  عبد الباسط عبد المعطي (2)

 .  31ــ30ص
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لية التنب ؤ بما يمكن أن يكون عليه الواقع مستقبال  , وليس آخر ا تساعد النظرية الباحث في عم
 . (1)على أن ال يخرج التنب ؤ عن حدود دائرة االحتمال

 

  Functional constructivism theory نظرية البناء الوظيفي  :ًل أو   

التاسع عشر على يد عالم االجتماع البريطاني القرن  أواخرفي هذه النظرية ظهرت        
قام بتطويرها ية حيث مريكالواليات المتحدة األلى إ انتقلت ثم   م( ,1722ــــ1102) سبنسرهربرت 

كون المنطق التجريبي ؛  فيزيقيا التقليديةادة للعلم ورافضة للميتوكانت مؤي  , جماعة من العلماء 
على العلوم الطبيعية  واك دوا , لى القوانين التي تخضع الظواهر لهاإللوصول  انسوالعلم يؤس  

 اتن تفيد في دراسة المجتمعأ, والتي يمكن  ةكونها تدرس الوظائف والتراكيب للكائنات الحي  
نة  ةالبشري  . ( 0)وظائفب تقومزاء وأنظمة ـمن أجالمتكو 

العناصر  , ويعني structureالبناء هو  : األو لمن مفهومين البناء الوظيفي ن نظريةتتكو  و      
اآلخر هو و  , ر جميع العمليات التي تقوم بين العناصرنة تفس  بينها عالقات معي  فيما التي تكون 

و النسق الفرعي في أو البناء الفرعي أعني الدور الذي يقوم به الجزء يو ,  function ةالوظيف
 م(1727ــــ1720) Taloctt Prsons اد هذه النظرية تالكوت بارسونزمن رو  , و  (2)يالبناء الكل  

األنساق الفرعية والتي تتبادل من ف من مجموعة يتأل   اجتماعيه بناء الذي وصف المجتمع بأن  
تفق او  واالجتماعي , , والتربوي, والسياسي , والديني ,  االقتصاديوهي النسق , في وظائفها 

 استقرارهناك عوامل ووظائف تساعد في  في أن   Robert Merton مع روبرت ميرتون
ا هانزكيرث م  وأ , (1)ف االجتماعيويرتبط النسق بالتوازن والتكامل والتكي   , نساقالمجتمع واأل

دراسة تحليلية للمجتمع البشري فقد قد ما  Hans Gerth , C.Wright Mills  وسي رايت ملز

                                                           
 .  29ــ28مصدر سابق ، ص إبراهيم عيسى عثمان ، النظرية المعاصرة في علم االجتماع ، (1)
(5)

 . 43ص,   م5012 ,ردنالأ  ,6ط , دار وائل للنشر , د الحسن , النظريات االجتماعية المعاصرةحسان محم  إ 
(6)

,  )ب ـ ت( غريب , القاهرة , النظرية المعاصرة في علم االجتماع , دار , وأخرون براهيم لطفي ,إطلعت  

 . 22ص
(4)

طروحة دكتوراه غير االزمات الرياضية ,  إلدارةعالمية للصحافة الرياضية إة اقتراح خط   جوادي صفاء , 

 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية , ومنهجية التربية البدنية والرياضية ,علوم نظرية  منشورة ,

 . 2ص , م5012 الجزائر , ــالمسيلة  د بوضياف ,جامعة محم  
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بالنسق  تتأث ردون دراسة الشخصية التي من سة والدور والبناء يمكن فهم المؤس   ه الن  أ اعتقدا فيها
سة دوا مستويات هي تحليل الشخصية والدور والمؤس  , وقد حد   والحضارة, والثقافة , االجتماعي 

 :(0)هيهذه النظرية التي جاءت بها  , والمبادئ (1)والحقوق والواجبات والبناء االجتماعي

ها لكن  , و سة من مجموعة أجزاء وأنساق مختلفة و المؤس  أي و المحل  أف المجتمع الشامل ـ يتأل  1
 . مع بعضبعضها مترابطة ومتساندة 

 . لى أجزاء وعناصر لها وظائفإ ابنائي   اوظيفي   لت المجتمع تحليال  ـ حل  0

 . حدها ينعكس على بقيتهاأر في عملية تغي   ي  أو , جزاء ـ التكامل بين األ2

ا في بناء سهم وظيفي  ية في التعليم لبناء جيل تفاعلي يُ حر  ـال إلى ستندز يـ النسق الثقافي الممي  1
 . خراألُ  االجتماعيةنساق األ

  . خر ظاهرسة بعضها كامن واآلـ الوظائف والمجتمع والمؤس  5

 . د الحقوق والواجباتم العمل ويحد  من وجود نظام للقيم والمعايير يقس   ـ البد  2

ونظام المنزلة الذي , لى القواعد إوامر القرارات واألالسلطة التي تصدر نظام  :ـ تعتقد بنظامين2
 .واالمتيازات يعطي المكافآت 

 . لى القيادةإالمعلومات من القاعدة  رـ منظومة العالقات واالتصاالت الذي يمر   1

د العالقات حكام وقوانين وضوابط تحد  أمجموعة  والمعنى العام للبناء االجتماعي هو      
سات البناء االجتماعي التي حدى مؤس  إ والتربية , سات االجتماعيةلمؤس  والممارسات داخل ا

تصل , كيما ساسية بين عناصرها األ, وتوازن ,  ضافروت, وتعاون , لى تفاعل تربوي إتحتاج 
 ساتيوينهض بالواقع المؤس  , ل المسؤولية لى البناء االجتماعي القادر على صنع جيل يتحم  إبها 

وهي , خر ل الرأي اآلوتقب   , والنقاش, لى البيئة التي يسودها الحوار إوهنا نحتاج  ,للمجتمع 
س مار  ف الذي يُ تعس  مطي الر حينما يسود السلوك الديمقراطي ال السلوك التسل  حالة طبيعية تتوف  

                                                           
(1)

 . 24ص,  سابقمصدر  , , النظريات االجتماعية المعاصرة د الحسنحسان محم  إ
(5)

 , طفالسة دبي لرعاية النساء والمؤس  ,  ماراتضد الطفال في مجتمع اإل اإلساءة , وأخرونفاكر الغرايبة ,  

 . 55ص ,م 5012, ماراتاإل ,1ط
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 و العناصرأجزاء لى عدم تكامل تلك األإوالذي ينتهي , سة التربوية جزاء الفرعية للمؤس  األ بحق  
 . اوظيفي  

 

 Conflict Theory : النظرية الصرارية اً نيثا

في منتصف القرن , وذلك  Karl Marksلى كارل ماركس النظرية إ هذه وتعود جذور     
ا لوجود الصراع في نظر  ؛ ة في علم االجتماع وهي من النظريات المهم   , (1)التاسع عشر

, والصراع يعني التنافس الشديد من أجل السيطرة  العالقات البشرية بين الجماعات والمجتمعات
ويحدث هذا الصراع بين , والشهرة , والمنزلة , و لغرض امتالك السمعة , أوالسلطة , والنفوذ , 
 ن  أ , ويرى أصحاب هذه النظرية احتمالية (0)أثناء التفاعل في الحياة االجتماعيةفي طراف األ

خر بدل الوسائل األُ , والسيطرة , والهيمنة , ة مبدأ القو   خداماستمن  اجتماعي ا االترابط ينتج نظام  
 . (2)للنظام االجتماعي كالتوافق

لويس و  رالف داهر ندوف, أمثال رين والعلماء منلت نظرية الصراع آراء بعض المفك  مث  و      
رين هو من أوائل المفك  , و  م(1122ـــــ1220ابن خلدون ) , ومن العرب (1), ورايت ميلز كوزر

الحياة االجتماعية التي نعيشها هي عبارة  ن  أوتكمن نظريته في , ا الذين تناولوا الصراع تاريخي  
 لك , الخالفة ,بسقوط )المُ إال  ينتهي ذلك الصراع ال و , والحضارة  البداوةعن صراع بين 

   .(5)والحضر وهناك حركة دائرية بين سيطرة البدوتكون ,  لكويسيطر البدو على المُ  , لمجتمع(ا

في الصراع  ن  إلى أ م(1757ــــ1707) Ralf Dahrendorfرانف داهر ندوف ويذهب      
على  , والنزاعالمصالح  تعارضفراد والجماعات بسبب ن االختالف بين األعينتج المجتمعات 
كون بين الحكام يوقد , عنها  يتم إقصاؤهمن م  بين ن تكون بأيديهم السلطة و م  بين ة السلطة والقو  

                                                           
(1)

,  سابقمصدر , النظرية المعاصرة في علم االجتماع  ,ت كمال عبد الحميد الزيا   براهيم لطفي ,إطلعت  

 . 125ص
(5)

 . 152ــ 152ص سابق ,مصدر , د الحسن , النظريات االجتماعية المعاصرة حسان محم  إ 
(6)

 م5002 , ردنالأ  ,1ط , دار مجدالوي,  د عبد الكريم الجوراني , النظريات المعاصرة في علم االجتماعمحم   

 . 24, ص
(4)

 مصدر سابق , , النظرية المعاصرة في علم االجتماعت , كمال عبد الحميد الزيا   براهيم لطفي ,إطلعت  

 . 125ص
(2)

 152ص ,سابق  مصدرالنظريات االجتماعية المعاصرة , د الحسن , حسان محم  إ 
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, واالنسجام , التكامل  :ن عناصرتنظيم اجتماعي يتضم   كل   أن  ندوف ويعتقد  , (1)والمحكومين
 . (0)روالتغي  , والتناقض , الحركة  :عناصر نفسه في الوقتيتضم ن و , والثبات 

ه تنافس ونضال من أجل أن   علىالصراع  مLewis Coser (1757) لويس كوزروتناول      
ص طرف السيطرة على الطرف الثاني والتخل   , ويحاول كل   رةالمؤث  و ة والموارد النادرة القو   كتمل  

ز بين الصراع ومي  في تأجيج الصراعات ,  واالنفعاالتلى أهمية العواطف إ أشار كوزرمنه , و 
لى تنظيم إي يؤد  قد الصراع أن   بي نالداخلي والخارجي , و الصراع الحقيقي وغير الحقيقي و 

 .   (2)زالة المسافات االجتماعيةا  جماعة و ال

بوجود صراع بين جيل الشباب وجيل متوس طي  Karl Mannheimويعتقد كارل منهايم      
وكبار العمر ؛ سببه الفوارق , واختالف األفكار , والمصالح , والقيم , والميول , واالتجاهات , 

أن  الكبار ال يؤمنون بالتجديد , ويتشب ثون إذ الشباب يؤمنون بالتغيير ومواكبة العصر , في حين 
بالماضي للمحافظة على الموروث االجتماعي , مم ا يؤد ي إلى الصراع , ومحاولة كسر 

 . (1)اإلرادات , والتسل ط

على مستوى , التربوية  ناساتمؤس   صار جزء ا من واقع اتالصراعوال ينبغي الشك  في أن       
 إلدارة شخاصاألبعض  ذلك في ممارسة , ويتجل ىالتعليمية والمدرسية  ت, واإلداراليا المراكز العُ 

المشاركة في اإلدارية ب أةعضاء الهيألعدم السماح في  ة والنفوذسلطالواستخدام , ة ساتهم بقو  مؤس  
, ولعل  هذا يكون سبب ا  للمؤس سةالتي تخص شؤون المنتمين , واتخاذ المواقف , القرارات  إصدار

ب والتسر  , المستوى العلمي  كانخفاضعلى العملية التربوية في ظهور مشكالت ذات آثار سيئة 
لها في  عرضناوالتي  ,بها الطلبة داخل المدارس  ه التي يمر  اكر وحالة القسر واإل, الدراسي 
وسيادة , خرين فيها اآلشراك إ موعد, واالحتفاظ بالصالحيات , جل النفوذ أالصراع من نظرية 

 . السلوك التقليدي

 
                                                           

(1)
 , م5002 , بيروت, 1ط,  العربية ةمركز دراسات الوحد,  فايز الصباغ , علم االجتماع  :, تر أنتوني غدنز 

 . 22ص
(5)

 . 625ص,  م5002 ,  ردنالأ  ــان سة عبد الحميد شومان , عم  مؤس   حصاد القرن , فهمي جدعان , 
(6)

 626ص المصدر نفسه , 
 . 137، صإحسان محّمد الحسن ، النظريات االجتماعية المعاصرة ، مصدر سابق  (2)
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 Interaction theory : النظرية التفارلية ثالثاً 

بداية التأسيس كانت في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين , والمؤس سون لها      
 Charles Cooly م( , وجارس كوولي1711ــــ1151) Georg Simmelكلٌّ من جورج زميل 

عبر نظريته التفاعلية أي  Gins Bergم( , ثم  قام بتطويرها مورس كينز بيرك 1707ــــ1121)
النظر إلى العالقات االجتماعية وأنواعها وأسبابها وآثارها , وكيفية تحويليها من عالقات سلبية 

, جورج زميل من الرو اد األوائل في النظرية التفاعلية ودرس أنماط  (1)إلى عالقات إيجابية فاعلة
 التفاعل االجتماعي والتي تأخذ مكانها في المؤس سات وقد ذكر ست ثنائيات تفاعلية , منها:

العالقات المركزية والتي تقوم على التسل طية وعنجهية القيادة أم ا الالمركزية تقوم على      
الديمقراطية والحرية واإلخاء , فقد تكون إنتاجية المركزية أكبر لكن سعادة األفراد تكون في 

ا أن هم في المركزية يكونون أكثر عرضة للعقاب والمحاسبة على العكس من  الالمركزية , علم 
ومن الواضح أن  النظرية التفاعلية تتحد ث عن التفاعل االجتماعي في المؤس سات  , (0)الالمركزية

ومنها المؤس سات التربوية كالمدارس التي تتعل ق بها دراستنا حيث هناك ممارسات تحسب على 
نوية مما المركزية وقد تكون لفرض النظام التربوي وتطبيق القوانين والقواعد في المدارس الثا

تشك ل حالة من التسل ط والقهر والعقاب على الطلبة وحتى أعضاء الهيئة التدريسية أحيان ا , أم ا 
إذا استخدمت الالمركزية في المدارس تكون النتائج عكسية ؛ كونها توجد حالة من الحرية 

  س الثانوية.والحوار والنقد والتسامح وهي مبادئ ديمقراطية ترس خ التفاعل التربوي في المدار 

 

                                                           
(1)

 . 32ص مصدر سابق , النظريات االجتماعية المعاصرة , د الحسن ,حسان محم  إ 
(5)

 . 20ص , هالمصدر نفس 



 
 الفصل الثالث
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ّ
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 الفصل الثالث

  تأثيراتهاو  أسبابها :ط التربويالتسل   األساليب الديمقراطية ومظاهر

  تمهيد

, وهذه العالقات  من العالقات االجتماعية والثقافية بين أطرافها اسة التربوية نسق  المؤسّ ُتعّد      
فالعالقات  , بطابع متصلّ ذا  أن يكون و, أطابع مرن ذا ن يكون أا مّ إ :تأخذ مسارين مختلفين

وغياب  , ب والجمودط بالتصلّ تتسم عالقات التسلّ , في حين الديمقراطية تتسم بالمرونة والعفوية 
واضحة في ثار آوتكون له , ط ي عالقات االستبداد والتسلّ ينمّ  اتسفي المؤسّ  تعامل الديمقراطيال

,  , ويؤّسس لبناء عالقات حّرة القيم مّهد األرضية إليجاديفط غياب التسلّ أّما و  الجانب التربوي ,
 . (1)معنية بالتنّشئة االجتماعية والتعليمسات وأساليب ديمقراطية داخل المؤسّ 

 وقد توّزع محتوى هذا الفصل على أربعة مباحث:     

 . سة التربويةة في المؤسّ ـالديمقراطيومقومات اساليب  :لالمبحث األوّ 

 المبحث الثاني: مظاهر التسّلط التربوي .

 أسباب التسّلط التربوي . المبحث الثالث: 

 آثار التسّلط التربوي .المبحث الخامس: 

 

  

 

 

 

                                                           
 (1)

 . 111ص , سابقمصدر  علم االجتماع المدرسي , علي جاسم الشهاب , علي أسعد وطفة , 



 تأثيراتها و  أسبابها :األساليب الديمقراطية ومظاهر التسلط التربوي                               الفصل الثالث   

 

 
52 

 لو  المبحث األ 

 الديمقراطيةومقومات ساليب أ

 أواًل: األساليب الديمقراطية

 , التي يتّم بواسطتهاة يضرور ال ممارساتالو , دوات األو , وسائل من السلوب هو مجموعة األُ      
, مكانية التعليم إتزداد  هذا, وبة وسهل ةسريع بصورةلى الطلبة إ العمل التربوينقل مضمون 
 . (1)وتقّدمها العملية التربويةمستوى ر يتطو في سبيل ,  االختباروتسهل عملية 

الناشئة , وجعلها نفوس وزرع قيمها في , أساس في بلورة الديمقراطية  اوُيعّد اأُلسلوب عنصر       
اتهم بشكل تلقائي في أثناء تفاعلهم مع اآلخرين في المدرسة والمجتمع , كتحضر في سلو 

؛ ية الفرصة والمساحة الكافية من الحرّ  م, وتكون لديهآراءهم كيفية التعبير عن  بها ونمويتعلّ 
دون خوف وصراحة اللهجة , من , , على ضوء من الثقة بالنفس  واطرهميجول في خ لطرح ما

, ولذلك ارتبطت الديمقراطية بالمدرسة والتربية بحيث بات الحديث عن التربية يقترن  دو تردّ أ
 .    (2)بالديمقراطية لدى كثير من الدارسين

, د على نشر الديمقراطية سات التعليم العالمية التي تشدّ ا في مؤسّ يبدو واضح  ما وهذا      
يجاد هوتطبيق وتكريس مفهومها الديمقراطية في  مبادئ إليصال ينمناسبالوالمناخ البيئة  , وا 

كّلها , إذ ال يكفي أن نتّقي كّل ما يثير التسّلط في المؤّسسة التربوية ما لم تتغّلب  جوانب الحياة
العنف  حاالت , وتتبّين هذه الحقيقة حينما نتتّبعفكرة الديمقراطية وتسود قيمها ُنظم التعليم عاّمة 

والتمّرد وليد الفشل العنف  ذلك أنّ ؛ أسبابها وجذورها  , ونقف علىوالتمّرد في المدارس 
ع على عرض الحاجات ديمقراطية تشجّ في المدارس أجواء  والحاجات المكبوتة , ولو توّفرت

 , لشاهدنا تقّلص هذه الحاالت الشاذة تدريجي ا . تلبيتهاالسعي إلى و 

ات العمل التربوي وأسباب نجاحه , من ضرور  من أجل ذلك كانت اأُلساليب الديمقراطية     
فاألسلوب هو الذي يحّدد نوع السلوك الذي يمارسه المدّرس مع طاّلبه , وبواسطته يؤّثر المدّرس 

وتكوينها بالشكل الصحيح ؛ استعداد ا لتحّمل , على شخصية الطالب , وُيسهم في بنائها 
 المسؤوليات في الحاضر والمستقبل .

                                                           
(1)

 . 191ص ,م 1991سس التربية , دار النبالء , لبنان , أ  علي القائمي ,  
، بيروت ــ لبنان، 2، ط، دار مكتبة الحياة  المدرسة والمجتمع تر: أحمد حسن الرحيم ، جون ديوي ، (2)

 . 17ص م ،1791
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ن األساليب التي من شأن تطبيقها تعزيز القيم الديمقراطية في التعليم وفيما يأتي جملة م     
 داخل المدرسة:    

  والنقاش سلوب الحوارأ   .1

في  بصورة عمليةُيعّد هذا األسلوب من األساليب التي تعكس الديمقراطية وتكّرس مفاهيمها      
ف هذا اأُلسلوب بأّنه: "تعليم الناشيء التعليم , وغالب ا ما يتخّلل أساليب التدريس اأُلخر , وُيعرّ 

عن طريق التجاوب معه , بعد تحضير األسئلة تحضير ا يجعل كّل سؤال ُيبنى على الجواب 
توّصل إليها المأخوذ من المتعّلم , على نحو يجعل المتعّلم يشعر في نفسه بأّن النتائج التي 

أخذه منه باالستجواب بعد أن يبني عليه , فالمرّبي ُيرجع إلى المتعّلم ما ليست جديدة عليه ...
 . (1)هي ا"يالمعلومات الجديدة التي تلزم عنه لزوم ا منطقي ا , فطري ا , بد

سئلة ومناقشة عطاء الفرصة لهم بطرح األا  و الطاّلب , فكار أثارة إ سلوباألُ ومن فوائد هذا      
 (2)اتهمومهار ,  همرفامعلغتهم , و وتنمية ,  اتهمتطوير شخصيأجوبتها , مّما يساعد على 

ومن فوائده كذلك وصول المتعّلم إلى المعلومات التي ُيراد إيصالها إليه من دون عناء كبير      
, ومن دون أن يشعر أّنها مفروضة عليه , ومن دون أن يجد غرابة أو صعوبة في تلّقيها , 

 . (3)واالقتناع بها

ويعمل على ,  , ومشاعرهم همفكار أو ,  الطاّلبتحسين آراء في هذا اأُلسلوب ر يؤثّ كما      
م وينمو المتعلّ , ب النفوس هذّ وتُ  , ح المعانيوضّ الحوار والنقاش تُ فب, (4) أفضل بنحورها يتغي

 .  (5)اا ومهاري  معرفي  

                                                           
 . 11ص , م0222 ,دمشق ,1, طدار الفكر المعاصر,  التربية بالحوار عبد الرحمن النحالوي , (1)
(0)

التواصل مقال في  سة العراقة للثقافة والتنمية ,الحوار والمناقشة , مؤس   عالء عبد الخالق المندالوي , 

 م .2/2221/ 22مساًء ، يوم الجمعة ،  2،22م ، وقت الدخول: الساعة 0211االجتماعي , 
(1)

 . 11ص ,مصدر سابق  , التربية بالحوار ن النحالوي ,اعبد الرحم 
(4)

 كاديميمركز الكتاب األ يجابية لدى طفل الروضة ,الممارسات االجتماعية اإل براهيم العبادي ,إيمان يونس إ 

 . 41ص , م0202 ردن ,األ  ــ ان عم   ,
(1)

 القاهرة , دار التعليم الجامعي , , م المناقشة والحوارسلسلة التنمية المهنية للمعل   د ,د عبد القادر سي  عصام محم  

 . 4ص ,م 0219
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سلوب التعامل أُ و , ومنظار لكشف القدرات ,  تهاجودلمختبر , و فكار فحص األلميدان  وهو     
,  اآلراءونقاش يستعرض , فكار وهو حديث لطرح األ , طراف المتحاورةاألوتركيب نفسيات , 

, وبذلك يستطيع المتعّلم أن يصل إلى جوهر المعرفة خالف ا  (1)زهاويعزّ , لها ويعدّ , لها ويحلّ 
نتاج األشخاص المتشابهين  . (2)للتربية التي تقوم على الحفظ , والتلقين , وا 

لوب الحوار والنقاش أحد أهّم الوسائل في العمل التربوي , ومن أجل ذلك كّله كان ُأس     
وضرورة اجتماعية لخلق المناخ الديمقراطي داخل المدرسة , ورفع مستوى التفاعل التربوي بين 
عناصرها , ويؤّسس لبناء الثقة في نفوس المتعّلمين , ويعمل على تبادل اآلراء , وحسن التكّيف 

التعاون المدرسي , وبناء شخصية قادرة على النقاش والحوار , والتوافق عبر العمل الجماعي و 
وطرح األفكار اإلبداعية التي تواكب التطّور , وتكون سبب نجاح الفرد في المجتمع , وهذا ما 

 على العكس من حالة التلقين السائدة في المدارس ., أثبتته التجارب 

 :(3)الفوائد واآلثار البّد من توافر الشروط اآلتيةولكي يحّقق ُأسلوب الحوار والمناقشة تلك      

      سلوب الحوار والنقاش لغرض تعليم الطلبةأُ اختيار الوقت المناسب للبدء ب . 

      و ممارسته بشكل عشوائي الأ اأُلسلوب كون استخدام الحوار ؛ عداد المسبق لموضوعاإل 
 . ق أهدافه التعليميةيحقّ 

       رةة والمحيّ طرح القضايا المهمّ  عبرم ق لدى الطلبة للبحث والتعلّ يوالتشو  ثارة الرغبةإ . 

      أو السخرية من إجاباتهم . و االنتقاص من قدراتهمأذاللهم إب الطلبة وتجنّ  احترام  

       االستماع إلجابات الطلبة سواء كانت صحيحة أو خاطئة. 

       الحوار والنقاشأثناء في نة معيّ  إجابة ترجيحعدم .  

      عادة النظر في اإل  . مةلية المقدّ وّ جابات األاعطاء الوقت الكافي للطلبة لغرض التفكير وا 

       سلوب الحوار والنقاشأُ الوعي بأهداف . 
                                                           

(1)
 . 122ص ,م 1991,  001ة الفيصل , العدد مجل   نتاج ,إو احتياجلولوه حمد العليان , الحوار  

 . 91، صمصدر سابق مة في علم االجتماع , عبد الهادي , مقد   نبيل (2)
(1)

  . 89ــ86ص م ,0211 ردن ,األ   ــان , عم   م النشط , دار ابن النفيسالتعل   استراتيجياتفرح أسعد ,  
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       عن  يقلّ  وال , ا( طالب  22يتجاوز ) ال,  امة صغير  ن يكون حجم المجموعة المتعلّ أيجب
 طالبين .

    سئلة األ جب أن تكـوني, و  يكون لدى الطلبة دراية كاملة وعلم بموضوع النقاش نأ 
 .(1) ية قدرات الطلبة ومسايرة الدرسى تنمّ ـالمطروحة لها القدرة عل

 

  :اتـوق والواجبـالحق سلوبأ   .2

ية ا بفعل الحوادث والنضال من أجل الحرّ نسانية تاريخي  الحقوق والواجبات اإلتشّكلت أساليب      
ر العيش يمكن أن نتصوّ  نسان والفي طبيعة اإل ةلوهي متأصّ  , والمساواة, والكرامة , والعدالة , 

مكانيات وهي مستندة على طلب ر المواهب واإلي االحتياجات وتطوّ , كونها تلبّ  دونهامن 
 قتلك الحقو نكار ا  , و  نسانإ نسان للحياة المكفول فيها االحترام والحماية والقيمة الذاتية لكلّ اإل

على المستويات  كالتبل يثير القالقل والمش, ب أزمة فردية يسبّ  ساسية الوالواجبات األ
ن أيمكن  وال,  (2)ساتس لعنف ونزاع داخل المجتمعات والمؤسّ ويؤسّ  , ةـاعية والسياسيـاالجتم

كذلك هي و ,  دها هو الواجبل من يقيّ وأوّ , دة ن تكون مقيّ أبل يجب , قة طل  تكون هناك حقوق مُ 
 , (3)ن تراعي الصالح العامأوينبغي , قة طل  ن تكون مُ أيمكن لها  ال لإلنسانالحقوق الطبيعية 

,  )الحاكم والمحكوم( ينالحقوق والواجبات يتم تبادلها بموجب عقد ملزم بين طرفي نّ أوالمعروف 
حقوق لرعاياها التي  بأيّ  التزامهاعدم لس من المؤمنين بالملكية المطلقة للدولة التي تؤسّ  (هوبزو)
والحقوق ضرورة في  , (4)بين طرفي العقد اهناك حقوق   نّ أيمان ر لنا هذا اإلويفسّ , بها القانون يرتّ 

وم قي ذيال الحقّ  ةيالحرّ , ف (التوازن االجتماعي) هفي كتاب ر(سبنس)د ذلك كّ أالعملية التربوية وقد 

                                                           
(1)

 , ردناأل   ــربد إ,  دار الكتاب الثقافي ساليب تدريسها ,أمنصور حسن الغول , مناهج اللغة العربية طرائق و 

 . 09, صم 0229
(0)

  .1ص ,م 0221 جنيف , مم المتحدة ,منشورات األ   نسان ,تدريس حقوق اإل مبادئ,  سير جيو فييرا دي ميلو 
(1)

 . 110, صم 0216دار الكتاب المصرية , مصر ,  اح حسين العدوي , الديمقراطية وفكرة الدولة ,عبد الفت   
(4)

 . 084المصدر نفسه , ص 
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الحياة  ومنها حقّ , خر يات األُ شخص ومن دون خرق للحرّ  يّ أع به ن يتمتّ أعلى المساواة يجب 
 .  (1)وغيرها, ية الكالم حرّ حّق و  , الملكية الفكرية وحقّ  , ية الشخصيةالحرّ حّق و , 

ساتذة دارة واألإلتكون محصورة في ا ن الأيجب  المجال والعمل التربويوالديمقراطية في      
كونه محور العملية  ؛ يةا الحرّ الحقوق الديمقراطية وخصوص  منح الطالب ن يُ أ بل البدّ  , حسبف

ن يناقش ويحاور أ حقّ وله ال,  يةر ويمارس األنشطة بحرّ ويفكّ  وّضحه أن يالتعليمية ومن حقّ 
 هدراست ضوعاتبمو  متعّلقةالقرارات الصنع في االشتراك  وتتاح له فرصة, وزمالئه  هسيمدرّ 

على بناء  اية الطالب بشكل متكامل يجعل منه قادر  تنمّ  كون الهدف األساس لها هو ,ه ومدرست
للمدرسة  نّ إبل  , سرة وحدهائة االجتماعية ليس وظيفة األُ التنشّ  كما أنّ ,  (2)ومجتمعه هشخصيت
 اجتماعيةع به من دينامية لما تتمتّ ؛ م نات النفسية للمتعلّ ال وكبير في تشكيل المكوّ دور فعّ 
ل المسؤولية من خالل ويتحمّ ,  باإلحباطوي تجاوز الشعور , في المدرسة تشبع الحاجات  ونفسية

 : (3)االتي د فيومن واجبات المدرسة اتجاه طلبتها يتحدّ , طار تنظيمي إ

  . ز الوجود والواقعمكانات والمواهب لطالبها وطرحها في حيّ ظهار القدرات واإلإ •

 . وحفظ المعلومات وتكرارها ةد على ثقافة الذاكر تؤكّ  بداع والاالهتمام بثقافة اإل •

م نحو مسيرة التقدّ  ةسو أُ هم نّ ا وذوي المهارات ألمن واجب المدرسة االهتمام بالمتفوقين عقلي   •
  .التربوي

بشكل يتماشى مع االهتمام  متعّلمينلدى ال فسيولوجيةي الجوانب الن تنمّ أعلى المدرسة • 
  .بالجوانب الذهنية

م لى التقدّ إن نصل أيمكن  دون الديمقراطية المن القيم الديمقراطية لدى الطلبة فتأصيل • 
 . واالزدهار

                                                           
(1)

 , , الجامعة المستنصرية  ية التربيةكل   , ر االجتماعي عند هربرت سبنسرالتربية والتطو   خليل حسن ,نسرين  

 . 94ص,  ت( ـ)ب 
(0)

سابق مصدر  سات الجامعية ,زمات في المؤس  ط واألالتسل   وإشكاليةعلي عبد الرحيم صالح , ديمقراطية التعليم  

 . 112ص ,
(1)

 , م0221 , مصر ــالقاهرة  , مكتبة األنجلو المصرية , علم النفس االجتماعيلى إمدخل  براهيم عبد ,إد محم   

 . 101ص
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  . ي تلك القيمن تنمّ أعلى المدرسة و  , ق االنتماءالتسامح الثقافي ضرورة تحقّ • 

 واضطراباتوانفعاالت , وانحرافات سلوكية , ر دراسي االهتمام بالطلبة الذين يعانون من تأخّ • 
 . نفسية

في  إيجازهاسة التعليمية يمكن المؤسّ  اتجاهبها  االلتزامهناك واجبات على الطالب  نّ أكما      
 : (1)ةاآلتيالنقاط 

  . االلتزام باألنظمة والقوانين واللوائح المدرسية •

  . دتقديم وتحضير الواجبات المدرسية التي تطلب منه في وقتها المحدّ • 

  . دارة المدرسةإدها االلتزام بأوقات الدوام الرسمي التي تحدّ لى الطالب ع• 

  . يمـالتعل مسيرة فيمشكلة أو صعوبة تواجهه  دارة المدرسة عن أيّ إخبار إ• 

 . دارة او المدرس ينبغي االلتزام بهاوجيهات الصادرة من اإلـالت• 

فهم  عن طريقرفع مستوى الطلبة والمدّرسين  على يساعدإّن ُأسلوب الحقوق والواجبات      
واحترام , حقوقهم وواجباتهم داخل البيئة االجتمـاعية والمدرسية , ويؤّسس لثقافة التعامل األخالقي 

وعدم التجاوز عليها , واالبتعاد عن حالة التذّمر والتمييز والميل أو التحّيز , حقوق اآلخرين 
ا يؤّدي إلى تعزيز ثقتهم بالعملية التربوية , خرين , ممّ لطالب أو مجموعة طلبة على حساب اآل

 إلنجاز الواجبات وتحقيق النجاح. وايجاد المناخ الديمقـراطي المناسب الذي يكون مقّدمة ضرورية

 

  :ديمقراطيـسلوب التعامل الأ  .3

ناجحة في العملية  إنسانيةيجب سلكها لبناء عالقات  تيالتعامل الديمقراطي هو الطريق ال     
 وأنّ , ا عنّ  اختالفهمدراك إمن  الطلبة البدّ  في تعليمالتعامل هذا  ممارسةوقبل  , التربوية

                                                           
(1)

 يات التربية بالجامعات الفلسطينية ,ر مقترح لتطوير أداء مشرفي التربية العملية بكل  فؤاد علي العاجز , تصو   

م 0221,  فلسطين ــة غز   سالمية ,اإل, الجامعة  ية التربيةكل   صول التربية ,رسالة ماجستير غير منشورة , قسم أ  

 . 01ص ,
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ينبغي محاسبتهم على  وال , كذلكتختلف  , وقدراتهم, عاتهم وتطلّ , وصعوباتهم , هم تكالمش
 وال , ثمن مين بأيّ المتعلّ  كالتمش في حلّ  ة  رغب؛ ب التربوي س االجتماعي والمجرّ معيار المقدّ 

 هذه وحدها الف , رةومشاريع علمية متطوّ , س يملك معارف ومواهب نادرة يكفي أن يكون المدرّ 
سلوب أُ ب هلى طلبتإيصال تلك المعارف إبل يجب أن تكون له القدرة على  , ز التربويتمنحه التميّ 

ة معقدّ اجتماعية بناء عالقات هي ما نّ ا  و ,  حسبكون التربية ليست معرفة ف؛ التعامل الديمقراطي 
 .(1)علمية محكمة  تقنياتبوغايات نبيلة , وتحقيق أهداف , 

 في هغير  منز بها م ويتميّ نماط التي يستخدمها المعلّ األ منالديمقراطي  التعاملسلوب وأُ      
ب , مع الطاّل تعامل في السلوب خاص أُ  درسم ولكلّ  , يةفي تقديم المواقف الصفّ  هطريقت

 الصفّ  أن ُيداريمكن  وال , (2)ومالئمتها يةتنظيم البيئة الصفّ , و ة التعليمية وتوضيح المادّ 
و توجد الدافعية لديهم أب الطاّل  معاملةن ُتحسن أتستطيع  وال , الدراسي بالعقاب واستخدام العصا

وعلى  , نساني إسلوب االوتجعلهم يحتفظون بنشاطهم وفاعليتهم في اليوم الدراسي بذلك األُ 
 هذه القناعاتروا من ن يغيّ أفي التعليم  عسلوب الناجالعقاب هو األُ  نّ أ يخالونين الذين المربّ 

المحبة  تسوسه لباللتعامل مع الط فنّ  إذ ثّمة , ومبادئه التعليم ُأسسمع  تتجافىالمغلوطة التي 
ويكون ,  (3)والمشاركة الواعيةاالنضباط , يسودها خلق بيئة تعليمية ناجحة في سبيل لفة واألُ 

على  هقدرت ناحيةمن , س في العملية التربوية ة الشخصية لدى المدرّ لقوّ  إيجابيهناك دور وأثر 
ومدى التزامه , يجابي والحالة المعنوية سلوب التعامل اإلأُ وتأثيره على الطلبة ب,  دارة الصفّ إ

 . (4)وحرصه العلمي والتربوي, بأخالقيات المهنة 

 نفسه ل في عيوبويتأمّ , والنظر في عيوبهم , خرين نسان عن لوم اآلف اإليتوقّ  وحين     
ومن  , جسور التواصل بينه وبين الناس مدّ , و صدقاء ينجح في كسب األبهدف إصالحها , فإّنه 

تجعل لتجتمع مع بعضها التي مهارات من المجموعة  وهو,  (الذكاء االجتماعي) هل لدييتشكّ  ثمّ 
                                                           

(1
 
)
 ـ22, )ب ــ ت( ص32منير الحجوجي , نظرية التعامل مع التلميذ , بحث منشور , مجلة رؤى تربوية , ع 
93 

(0)
 ,م 0211 , ــ األ ردنربد إ دار الكتاب الثقافي , استراتيجيات التفكير العميق , د عبدهللا خضيرات ,محم   

 . 11ص
(1)

,  القاهرة ,1ط , الدار المصرية اللبنانية لى تعليم المستقبل في الوطن العربي ,إمداخل  حسن شحاتة , 

 . 19ص , م0229
(4)

 , وزارة التربية العراقية , مركز البحوث والدراسات التربوية , , العنف المدرسي هاتف بريهي شياع 

 . 11ــ10ص , م0214
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 نّ أكما ,  (1)هماآلخرين والتفاعل مع ةعاملم ويجيد فنّ  , على بناء العالقات واالرتباط االفرد قادر  
قوم على العالقات تي تل منظومة التفاعل التربوي السلوب التعامل الديمقراطي في المدرسة يشكّ أُ 

ويسود هذا التفاعل والتعامل ,  دارة مدرسية(ا  و , وطلبة , مين )معلّ  ةالتعليمي يةالعمل عناصربين 
 . (2)والتمييز, ب ورفض التعصّ ,  واحترام اآلخر, ية والحرّ , الديمقراطي قيم التسامح 

بداء الرأي , والنقد البّناء ,       وممارسة السلوك الديمقراطي تعّزز قيم العدالة , والمساواة , وا 
والتعامل اإلنساني مع اآلخرين في إطار العمل التربوي , مّما يتيح المجال أمام الطالب لتنمية 

القرارات التي شخصيته , وتطوير مهاراته , والسير صوب مجتمع متعلّم يذّلل العقبات , ويتخذ 
 تحّقق مواكبة التطّور العـلمي الحاصل في المجتمعات اأُلخر .

 

 :الديمقراطيمات التعامل مقو  : ثانياً 

   ـ المساواة والعدل1

, من الطاّلب إاّل لسبب مقبول تربوي ا  غيرهطالب على  فضيلن يقوم بتأس ينبغي للمدرّ  ال     
قيمة  ووه, من أخالقيات التعليم وهذا  ,والمساواة  من التعامل مع الطلبة بالعدل البدّ إذ 

ن وأ,  تضيع حقوقهم الف همرفع الظلم عنلالتعامل بشكل عادل مع الطلبة , فيجب  اجتماعية عليا
 عدّ وتُ  , (3)وطلبتهس تسقط الحواجز بشكل كامل بين المدرّ  وال,  متبادال   ااحترام  يكون هناك 
 وتعني معاملة الطلبة على أساس واحدالصّف الدراسي ,  دارةإفي الرئيسة  المبادئالمساواة من 

 . (4)التربوية سةوالوالء للمؤسّ  اإلخالصلى إي يؤدّ  اممّ  ,

 

                                                           
(1)

 . 8ــ1ص , م0202,  القاهرة, 1ط , مكتبة جزيرة الورد,  التعامل مع الناس فن   ديل كارنيغي , 
(0)

 . 182, صمصدر سابق خالد الرميضي , الممارسات التربوية الديمقراطية في المدرسة الكويتية , 
(1)

م ودورها في تنمية القدرة على التحك   سوفي نعيمه , االستراتيجيات المعتمدة من طرف األستاذ داخل الصف   

نسانية ية العلوم اإلكل   , قسم علم النفس والعلوم التربوية رسالة ماجستير غير منشورة , المشكالت , في حل  

 . 61ص ,م 0211 الجزائر , , جامعة منتوري واالجتماعية ,
(4)

م 0216 ,القاهرة , 1,ط الحديثة للكتاب الجامعيكاديمية األ,  صول اإلدارة والتنظيمأ   د الفاتح المغربي ,محم   

 .11ص ,
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  طلبةـ المحافظة على أسرار ال2

رح مشكالته من لطودفعه  , س من كسب ثقة الطالبن المدرّ مكّ ت تيال تالتعامالمن  وه    
س معلومات المدرّ قد تصل  وبفضل هذا التعامل , هاوطلب المشورة في حلّ  , دون ترّدد أو خشية

ظ أسرار الطلبة من قبل إدارة المدرسة وكادرها , ويجب أن ُتحف   (1)و المدرسةأة تخص الطلبة مهمّ 
, وعدم إفشاء تلك األسرار ؛ كون إفشاءها قد يكون ذا أثر سيء يخّل بالعالقات االجتماعية , 

ن عناصر المؤّسسة التربوية , وقد لمس الباحث خالل تجربته باإلرشاد التربوي ويضعف الثقة بي
أّن القائمين على العمل التربوي من مديرين ومدّرسين ال يستطيعون كسب ثقة الطلبة إاّل بعد 

 طمأنتهم بعدم إفشاء أسرارهم .

  بة ـ اللغة المهذ  3

حتى البّد للمدّرس كيما يضمن انصات طاّلبه إليه من اعتماد لغة مهّذبة في الخطاب ؛      
فيجد كالمه في نفوسهم  ,يأخذ بتالبيب قلوبهم , فتقبل عليه أذهانهم , وتنصت إليه آذانهم 

ّن و  موضع قبول وامتثال ,  قاشفي الدرس , بالنوالسماح للطلبة بالمشاركة واحترام ,  التعامل بودّ ا 
ا بداء الرأيا  و , والحوار ,  ن ع واالبتعاد , اللسان ظحفو  , (2), من موجبات حصول ذلك أيض 
من جميعه  ذاه ب ,الطاّل  مع التعامل في السخريةعن و  , االستهزاءعن و  ء ,الكالم البذي

 . (3)أساسيات التعامل الديمقراطي

وينبغي أن ُتعقد جلسات يحضرها المرشد التربوي والمدير والمدّرسون ؛ للحّث علـى استخدام      
لغة حضارية في التخاطب , فالفضاضة في القول , والقسوة في الخطاب , ال تورث إاّل الصّد 

ويهدم , وهذا مّما ينقض األداء الديمقراطي ,  اإلحترامد , وعدم والُنفرة , وفي بعض األحيان التمرّ 
 بناءه .

 

                                                           
(1)

 .68صمصدر سابق ,  , كاديمية الحديثة للكتاب الجامعياأل صول اإلدارة والتنظيم ,أ   د الفاتح المغربي ,محم  
(0)

,  م0218 , القاهرة , كاديمية الحديثة للكتاب الجامعياأل , تطوير العملية التعليمية , بو نصرأد مدحت محم   

 . 10ص
(1)

 , مركز استراتيجيات التربية ء , أساليب التربية التفاعلية بالحوار واالستماع واالقناع ,براهيم المال  إهاشم بن  

 . 18ص ,م 0211 مسكي ويب ,
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 م ـ االنصات واالصغاء للمعل  4

دّرس , للمالطالب انصات  هوداخل الصّف  مات نجاح التعامل الديمقراطيمن مقوّ      
كون لديهم قيم ينبغي ؛  األشخاصهو نوع من االحترام المتبادل بين و  وانصات المدّرس للطالب ,

ومن ثّم يمكن طرح , إلدراك الموضوعات التي يتم طرحها للطالب سمح ه ي, كما أنّ  (1)احترامها
 األسئلة ومناقشتها عن طريق الحوار الذي يدور بينهما .

 ـ المرونة 5

ون على ويحرص المربّ ,  إيجابي انسان بها اإل ريتطوّ  المرونة واللين في التعامل وسيلة     
 ةبيئال في الديمقراطيلغرض تعزيز التفاعل ؛ ستخدامها في التربية عند التعامل مع الطلبة ا

 دّرسالمو  , (2)يةالعالقات الودّ تحسين و , شعور بالرعاية الو , باألمان  اإلحساس وخلق , المدرسية
ق التفاعل التربوي ن يحقّ أيستطيع  ال حسبف ه تعليمأنّ على لى النظام التربوي إ الذي ينظر
 , لى عمل متكامل في التعليمإ الوصول يمكنه والتلقين الط وكذلك الذي يؤمن بالتسلّ  اإليجابي ,

 (والطلبة, سين المدرّ و , اإلدارة عناصر المدرسة )والتعامل الديمقراطي بين التربوي بينما التفاعل 
 . (3)تربية والتعليمضمار ال, ويراكم النجاحات في م المستوى العلميمن يرفع 

 

 للتعامل الديمقراطي  اإليجابيةاآلثار ثالثًا: 

واالحترام بين أركان  بّ سلوب التعامل الديمقراطي والعالقات الديمقراطية ينعش مشاعر الحُ أُ      
 :من قبيل إيجابيةوتكون له آثار ونتائج , العملية التربوية 

  . مينبداعية لدى الطلبة والمتعلّ القدرات والمهارات اإل تطوير• 

  . ونمو الجوانب االنفعالية , تكامل االتزان العاطفي• 
                                                           

(1)
Brandon Toropov , The art and skill of dealing with people , Jarir bookstore ,4Ed , 

Saudi , press 2008 , R51 
(0)

التجميع العنقودي المدرسي  , محيي الدين حمدي :, تر ماثيوز فوغيت جيسن ماكنتوش , مارشا جنتري , 

 . 002ص , م0211 الرياض ــ السعودية , , العبيكان الشامل والتدريس المتمايز ,
(1)

 , القاهرة , المجموعة العربية للتدريب والنشر , التعامل مع شخصية القائد الصغير فن   منال البارودي , 

 . 11ص , م0211
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  . باالستقالل الشعورالثقة بالنفس و  كتقوية مينلمتعلّ لدى اتنمية الجوانب االجتماعية • 

 .  (1)تكاملالالمعرفي بشكل متصاعد حتى  لمستوىا رفع• 

إلى  دعت إخالقية نبيلة , , قيم واالحترام, والمحبة ,  التسامح, و واللين , الرفق  نّ إ     
أساليب نفسه الوقت وهي في  ,القوانين البشرية  واحتاجت لتشريعهاالسماوية ,  ترسيخها الشرائع

من  , وال شّك أّن التحّلي بهاالمدرسة بشكل خاص في و عموم ا , في المجتمع الحسن للتعامل 
يعتز و , العلم  يحب,  , يخلق من الطالب عنصر ا إيجابي ا سات التربويةالمؤسّ قبل العاملين في 

 .  (2)المدرسةب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

 . 99ص , سابقمصدر  علم االجتماع المدرسي , علي جاسم الشهاب , علي أسعد وطفة , 
(0)

, 1ط , الجوزيدار ابن ,  مينمبدأ الرفق في التعامل مع المتعل   صالح بن سليمان المطلق البقعاوي , 

 . 62ص , م0221, السعودية
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 المبحث الثاني

 ط التربويالتسل  مظاهر 

 طرف آخر فير يؤثّ  اجتماعي اا هناك طرف   نّ ا  و , والتأثير  اإلخضاعتعني السلطة القدرة على      
من أجل ؛ ة ن تمتلك القوّ أسة اجتماعية و مؤسّ أفي صورتها الوضعية تسمح لفرد السلطة و  ,

ن يخضعون ا ما تكون السلطة شرعية في نظر م  وغالب  , الحياة للجماعة والمجتمع  تنظيم وتسيير
يوجد فعل تربوي  وال, والسلطة التربوية تكون بشكل عالقات بين أطراف العملية التربوية  , لها
كونها تقوم ؛  يمكن نفيها بالكامل وهي ضرورة تكون في أصل الفعل التربوي وال, دون سلطة من 

يجابي ر اإلوهذا التصوّ , م العملية التربوية وقيم وممارسات هادفة تنظّ  ومبادئم على مفاهي
فرض على الوعي ط يُ لى تسلّ السلطة إل تتحوّ  وهو عندما, آخر سلبي  هالسلطة يقابل الستخدام

ن مقاومة و ويبد, لى االستقاللية وتقرير المصير إوالبشر يطمحون  , (1)العام في العملية التربوية
سرة والمدرسة سات التربوية كاألُ والمؤسّ  , يتم فرض السيطرة عليهم بشكل غير مقبول حينما

اذ  , مين داخل المدارسو المتعلّ أئة االجتماعية بناء في التنشّ ط على األالتسلّ ا من ع  انو أتمارس 
الدراسية من رات والمناهج والمقرّ , ية لحصص الصفّ اووقت ,  التدريس ائقفرض على الطلبة طر يُ 

يطغى و , جبار بيئة يسودها اإل يخلقا ممّ , موه من مهارات ن يتعلّ أوما يجب حيث الكّم والنوع , 
, كراه العمودي ط التربوي يرتكز على أساس اإلالتسلّ  نّ أد من المؤكّ , و  (2)والقهر, ط التسلّ عليها 

وذلك بسبب حالة ؛ ط نتاج التسلّ إعادة إللمجتمع دور في  نّ أكما  , والعالقات التي تنتج عنه
واضطرابات , قد دونية لى عُ إ لوتتحوّ , ون منها المربّ  يويعان, القهر االجتماعي التي تسود فيه 

على  يسقطها المرّبون ال إرادي االشقاء والبؤس من حالة ُتسّبب قد واالضطرابات هذه العُ , و نفسية 
تقاليد المتوارثة الخلفية الثقافية واللى ذلك إضاف يُ  , والتالميذ في المدرسة, سرة أبناءهم في األُ 

تكون ذات  اثار  آ نتجا يُ ممّ , طية في البلدان العربية لى التربية التسلّ إتعود بأبويتها  تيال اجتماعي ا
 . وغيرها, والعدوانية , نانية واأل, التبعية أضرار خطيرة نفسي ا واجتماعي ا , من قبيل: 

 

                                                           
(1)

 . 89ــ81ص مصدر سابق ,,  علي جاسم الشهاب , علم االجتماع المدرسي علي أسعد وطفة , 
(0)

مكتب التربية العربي لدول الخليج , السعودية ,  سعيد الخواجة , تعزيز دافعية الطالب , :بوب سولو , تر 

 . 19, صم 0212
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  سريط األ  : التسل  اًل أو  

 , والدمّ  , روابط الزواجب ون فيما بينهمبطتر يفراد اعة من األـجم :هابأنّ  اجتماعي اسرة ف األُ عرّ تُ      
 هاومن, ل في البناء االجتماعي سرة هي المكان األوّ األُ و  , (1)ويتفاعلون مع بعضهم , يوالتبنّ 

دور  ةسالمؤسّ ويكون لهذه  , د سلوكه االجتماعيحدّ التي ت ه اأُلولىوخبرات هيكتسب الفرد معارف
, إذ  يجابية والسلبيةللمثيرات اإل هنسان عن طريق تعريضفي تكوين مالمح شخصية اإلأساس 

ثبت علمي ا "أّن الخطوط األساسية في شخصية الطفل يتم رسمها في السنوات السبع اأُلولى من 
, وتكميل ,  عمره , وأّن ما يأتي بعد ذلك من مؤّثرات تربوية مختلفة إّنما هو تعميق , وتفصيل

وهنا تكون مسؤولية ,  (2)وهذا يعني أّن اأُلسرة هي صاحبة التأثير األكبر في شخصيات الناشئة"
 مجاالتلى الذلك إ تتخّطىبل , ة النمو كالتغذية والصحّ  جوانب ليس فقط في, الوالدين كبيرة 

 . (3)ةنسان للحياة العامّ ل اإلاالجتماعية التي تؤهّ 

ا في وُتعّد الطفولة       مرحلة مهّمة في بناء وتكوين شخصية اإلنسان , ويكون أثرها واضح 
 جوانب حياته , وهذه المرحلة يعيشها عادة  في ظّل اأُلسرة , ويكتسب نموه األخالقي واالجتماعي

ثقافة اأُلسرة والمجتمع السائدة , وقد يكون هذا النمو إيجابي ا يزرع ثقافة الحّب بما يتوافق مع 
اخله , أو قد يكون سلبي ا تفرضه أساليب التسّلط , واإلكراه , وحاالت الضبط القسرية والتسامح د

, وتجعل منه إنسان ا خاضع ا , ليس لديه القدرة على التواصل  االبن, التي تمارسها اأُلسرة اتجاه 
 اجتماعي ا . 

؛ فما يكون المجتمع سرة تكون كيواألُ  , سرتهنسان كيفما تكون أُ حيان يكون اإلغلب األأوفي      
, وظواهر االجتماعية  ةئها من التنشّ ئسسها ومبادوتستمد أُ  , ل المجتمع الصغير فيهتشكّ  ألنها

 هام بعالقاتتتحكّ , و سرة العربية ي تحكم سلوكات األُ ـالت, هي واالستبداد , والقمع , ط التسلّ ك
د يوتقي,  شّدة في التعاملو , سرية من سيطرة ئة األُ وأساليب الوالدية في التنشّ  , (4)االجتماعية

 بالكفاءةالشعور  تابع ا مسلوبوتجعله , الطفل  استقالليةها تمنع كلّ ,  للحّرية , وحرص مفرط
                                                           

(1)
ية العلوم قسم العلوم االجتماعية , كل   , , الملتقى الوطني الثاني سريةنبيل حليلو , االتصال وجودة الحياة األ   

 . 0ص ,م 0211 الجزائر , , نسانية واالجتماعية , جامعة قاصدي مرباح ورقلةاإل
 . 29ص مصدر سابق ، ، عبد الكريم بّكار ، حول التربية والتعليم  (2)
(1)

 ع,  01 مجة جامعة دمشق , مجل   , األبناءية االجتماعية عند صدور الوالدين في تكوين الشخ باسمه حالوة , 

 . 14ــ11ص , م0211 , 1/4
(4)

 . 1ص , م0229الكويت , ,1ط,  عالم المعرفة, السلطوية بالتربية يزيد عيسى الشورطي , 
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ب اسبأنتائج كثير من الدراسات  عزت, و في نفسه ا للتعبير عمّ  استعدادهل من وتقلّ , ق والتفوّ 
االنفعال التي  تلى بعض مشكال, إق عقلي في المدرسة عون بتفوّ الذين يتمتّ  الطاّلبفشل 

واالتجاهات , والعالقات االجتماعية , ق باالستقاللية والتي تتعلّ , سرية تواجههم في حياتهم األُ 
حدى إمازالت  غير أّنهاسرة رات كثيرة على األُ قد طرأت تغيّ و  , (1)ئةسوية في التنشّ الغير 
, تعليم اللغة  :مثل ا واسعةوتمارس أدوار  , في المجتمع  كبير ثرأسات التربوية التي لها المؤسّ 

 . (2)عن الصحيح والخطأ الفردن رأي يكو تو , واكتساب االجتهاد 

على اأُلسرة العربية عملت إذ  , ط في المجتمعات العربيةاألسرة من أهم مصادر التسلّ  دّ عوتُ      
 , (3)العنف والقمعتتسم بساليب أ عبروتتم تربيتهم  , وترسيخ التبعية والخضوع لديهم األفرادئة تنشّ 
قد تُفقده اإلحساس  الفرد اتجاهسرة األُ التي تبالغ في ممارستها والمراقبة المباشرة  دةشديالمتابعة الف
"فالسلطة األبوية التي ال تمتلك عنصر الذكاء تمنع غالب ا  , بالنقص والدونية هشعر وتُ , مان األب

الفرد من الوصول إلى التوازن الفّعال , فاالنحرافات المرضية يمكنها أن تأتي عن طريق إحساس 
 ترك , وليس يعني هذا  (4)مدّمر بالدونية , ويمكن أن تنبع من عملية تبخيس مفرطة للذات"

 . المبالغة فيهاترك االفراط و يعني ن ولككّلي ا , ل فلطسلوك امراقبة 

في غير ة لقوّ ل , واستخدام باستعالءف لى التصرّ إ صاحبهي بقد يؤدّ  في التعامل طوالتسلّ      
رؤية الذات و , خرين اآل , وعدم القيام بإشراك هعاتتوقّ  في إطارلى األشياء إ النظرو  ,موضعها 

 , (5)كّلها اآلراء والمواقففي  هم إّياهمجارات وجوبو , واآلخرين على خطأ , ا على صواب دائم  
, واالستسالم , تتسم باالتكال لخلق شخصية ضعيفة س بناء يؤسّ األ في معاملةط التسلّ وممارسة 
والشعور بالحرج من المواقف الجديدة مع , واالنسحاب من الحياة االجتماعية , واالنطواء 

 .  (6)اآلخرين

                                                           
(1)

 . 81ص , م0214 , القاهرة الرعاية والحماية , عالم الكتب ,د سليمان , أبناؤنا الموهوبون بين سناء محم   
(0)

 . 19ص مصدر سابق ,يات المستقبل , الصديق الصادقي العماري , التربية والتنمية وتحد   
(1)

ة مجل  بحث منشور,ية , ط وسؤال الحر  أمين درواشة , قراءة في كتاب التربية في العالم العربي بين واقع التسل   

 . 149ص , )ب ـ ت( , 12 ع,  رؤى تربوية
علي أسعد وطفة ، وأخرون ، التنشئة االجتماعية في المجتمع الكويتي ــ دراسة في انطباعات طّّلب  (4)

  . 42م ، ص2224، الكويت ، 1، ط، جامعة الكويت  المرحلة المتوّسطة
(1)

ة مجل   بنائهم المراهقين ,أيحاء لدى بقابلية اإل هباء وعالقتآلطي لالسلوك التسل   علي هاشم جاوش الباوي , 

 . 080ص,  , )ب ـ ت(  00 عنسانية , واسط للعلوم اإل
(6)

 . 081ص نفسه , المصدر 
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 , ألبنائهانها ئة االجتماعية التي تلقّ التنشّ  فيطة قيمها ومعاييرها سر المتسلّ تعكس األُ و      
تربية ف , ويختلف االخضاع حسب االختالف الجنسي, ا خاضعين للكبار وتجعل منهم أشخاص  

, مام البنات أا م كثير  يتكلّ  وال, ى عن ذويه يتخلّ  وال, يسرق  ا الن يكون شريف  ألى إالذكر تهدف 
والخضوع  الكبير نتيجة االحترام؛ صريحة  هبوالد هوتكون عالقت,  بذيئةال يستعمل الكلمات وال

بوي  في المجتمع األويبقى خطأ الذكر مقبوال  , سرة حسب البناء التقليدي للُ بدوار ع األوزّ وتُ  , التام
,  باإلكراهتتسم تربيتها فنثى ا األُ مّ أ , هالذي تتخذه الجماعة بحقّ  العنيفعلى الرغم من العقاب 

, واآلخر هو سري الحفاظ على الشرف األُ األّول هو  :جانبينفي تربيتها على وينصب االهتمام 
من الذكر على الرغم  اكثر حرمان  أنثى ساس تكون األُ وعلى هذا األ, سرة زوجها أُ االنسجام مع 

 . (1)ذكر كذلكط يشمل الالتسلّ  نّ من أ

ب حكم األ هكون؛ يستطيع األبناء الخالص منه  سري بمثابة حكم جائر الط األُ التسلّ  عدّ ويُ      
فضل يكون أو , ط ثورة في نفوس األبناء هذا التسلّ  نعكسوي, ليها إ ونسرة التي ينتمواألُ  مّ واألُ 

 .  (2)سرةداخل األُ الكبت نتيجة ؛ الدراسي  فصلهو العنها  لتنفيسمكان ل

 

 :سريط األ  أسباب التسل  .1

داخل اأُلسرة أسباب كثيرة , منها الحفاظ على األفراد من الوقوع في الخطأ للتسّلط الُممارس      
والخطر , ومنها القيم والتقاليد الموروثة ثقافي ا واجتماعي ا وما تفرضه من أحكام ومواقف قد تكون 

ة أالنشومنها  في أحايين كثيرة متعّسفة , ومنها التمّسك بالماضي والخوف من الحداثة والتغيير ,
 شخصيتهما , أضرتة يئثار سفي الصغر وما خّلفته من آالوالدان  عاشهاسرية القاسية التي األُ 

سرية ئة األُ لتنشّ في ا اجيد   ان تعطي نموذج  أالخبرات التي يمكن و الثقافة مستوى ي تدنّ ومنها كذلك 
ظهور حاالت  على اللذين يساعدان, طفال عدد األكثرة و , العامل االقتصادي وال ننسى  ,

ا اللجوء مباشرة الى ُأسلوب الشّدة والعقابو وتعّدد مظاهره , ط التسلّ   في التربية من األسباب أيض 

                                                           
(1)

ة العلوم مجل   سرة الجزائرية من وجهة نظر األبناء المراهقين ,ط األبوي في األ  وسيلة بويعلي , مظاهر التسل   

 . 416ــ411ص , م0211 الجزائر , , 12عسانية واالجتماعية , ناإل
(0)

 , كاديميةالمكتبة األ,  قضايا وحلولــ المشكالت المدرسية المعاصرة  , ارحمد كامل الرشيدي , حامد عم  أ 

 . 60ص ,م 0211,  ةالقاهر,1ط
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ا  بها  مرّ ياالنفعاالت واالضطرابات النفسية التي من دون تدّرج في النصح واإلرشاد , ومنها أيض 
ت ذات جذور نفسية , وكّل ذلك مشكال (1)األوالد ُأسري ا تنشئةى ـعلسلب ا نعكس والتي تالوالدان 

 . ينوجهد محدودوفكرية واقتصادية ال يتيّسر عالجها في وقت 

 

 :سريط األ  التسل   صور. 2

انطالق ا من األسباب المذكورة تقوم اأُلسرة بسلوك أشكال متعّددة للتسّلط اتجاه أبناءها , ومن      
 جملة ذلك:

       , والنفسية , والماّدية , كذلك استخدام المجافاة استخدام العنف بصوره المختلفة: الرمزية
 . (2)العاطفية واالنفعالية , وينتج عن ذلك وجود حواجر نفسية وتربوية كبيرة بين اآلباء واألبناء

       ن حدث ذلك فإّن عدم السماح للبناء داخل اأُلسرة بطرح آرائهم أو إبداء انتقاداتهم , وا 
 . (3)ن محل سخرية وتهكم , وسبب عقاب وتعنيف بالنسبة لهمهذه اآلراء واالنتقادات قد تكو 

       :(4)ويضاف لها عدد من الممارسات تستخدمها االسرة مع أبناءها وهي 

      ّا على الشباب المراهقون من أكثر الفئات في المجتمع حرص  : ل في المظهر العامالتدخ
بأّن  اعتقادهم و ,  بهاون العمرية التي يمرّ وذلك بسبب المرحلة ؛ ة أسن الهيمظهر الخارجي وحُ ال

ا في المكياج المفرط مواكبة الموضة الذي يبدو واضح   نّ أكما  اجتماعي ا , هممن أسباب قبولذلك 
, خرين ويتفاعل ويندمج مع اآل,  هق ذاتليحقّ , وتصفيفة الشعر , ر الشديد والتعطّ , عند البنات 

وبذلك يكونون في مواجهة مع القيم والتقاليد  ( ,الفردي الهابيتوسبـ)ر بورديو ييه بيفيما يسمّ 
 . باء وفرض سلطتهمل اآلب تدخّ ا يتطلّ ممّ , صيلة األ

                                                           
(1)

 . 011ص , م0214 ردن ,األ   , , دار المناهج طفال الصغاررافدة الحريري , العمل مع األ 
علي جاسم الشهاب ، التنشئة االجتماعية في المجتمع الكويتي ــ دراسة في انطباعات علي أسعد وطفة ،  (2)

 . 13طّّلب المرحلة المتوّسطة ، مصدر سابق ، ص
 . 14، صالمصدر نفسه  (3)
(4

 
)
سابق وجهة نظر األبناء المراهقين , مصدر  سرة الجزائرية منط األبوي في األ  وسيلة بويعلي , مظاهر التسل   

 . 442ــ419ص ,

, ويكون  نسان بشكل عفوي وتلقائي وفطريه سلوك اإلو ميول يوج  أو سجية أو طبع أعالمة : هو الهابيتوس 

شرط اجتماعي تفرضه الجماعة عن طريق  نسان في ظل  ر عن فاعلية اإلات مكتسبة ومتوارثة تعب  ادبمثابة استعد
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      ّهفترة النمو االجتماعي للبناء يكون لدي ذلك فيويكون : ل في اختيار األصدقاءالتدخ 
وقد جمعتهم الظروف ,  سرة والمجتمعداخل األُ  هليثبت مكانت؛ ارتباط وثيق بجماعة الرفقة 

 الختيارباء ل اآلوهنا يتدخّ , هم خالل لقائهم تاالجتماعية للقيام بنشاطات جماعية ولطرح مشكال
وحالة من , وجيل األبناء  اآلباءا يترك فجوة بين جيل ممّ , مناسبين الذين يرونهم األصدقاء 
 .بين األبناء  االستياء

       ّبناء في مرحلة المراهقة يرغب األف: بناءاأل إليهاد دّ ماكن التي يتر ل في معرفة األالتدخ
حالة االستقالل التي عن  ذا ينموه , و المبيت عند األصدقاء, ألى البيت إرين بالعودة متأخّ 

؛ لمنع تكّرر هذا التصّرف , لون جعلهم يتدخّ تو  اآلباءغضب تُ ينشدها النشء في أّول شبابه , و 
 . ية عند األبناءد تلك الحرّ يوتقي

 

 ط في المناهج الدراسيةا: التسل  ثانيً 

,  اّلبالط هاميتعلّ علمية المقّررة التي مجموعة مواد يشير مصطلح المنهج الدراسي إلى:       
وهذا هو المفهوم التقليدي للمنهج الدراسي , أّما  , (1)الدراسي فصلس في الالمدرّ  يطرحهاو 

من أجل تحقيق  ؛ للطلبة مها المدرسةالتي تقدّ نشطة والخبرات جميع األ :هوف لهالمفهوم الحديث 
, والقيم , والخبرات , نظام يجمع المعارف كذلك:  هو. و  وتحسين سلوك الطلبة,  محّددة هدافأ

لغرض ؛ دة طط محدّ مين ضمن خُ لمتعلّ لسة التربوية المؤسّ تقّدمه  , بشكل متكامل, والمعايير 
 .(2)اوعقلي   , اونفسي  ,  ة اجتماعي االشامل تنميةالمن مة متقدّ  احللى مر إالوصول بهم 

 :(3)األتي  المناهج الدراسية في أهميةكمن وت     

                                                                                                                                                                      

نسان وترتبط ع من ذات اإلوالتقييم والتفكير التي تنبمجموعة صيغ االدراك كذلك  يعني و, ئة االجتماعية التنش  

, م 0211لبنان,  ــبيروت , 1طدار النهضة العربية , , نطوان صباح , مفاتيح للتعلم والتعليمينظر)إ  .بذكاءه 

 . 41ــ44ص
(1)

العصر , يات سالمي في مواجهة تحد  يمان سعيد أحمد باهمام , دور المنهج الدراسي في النظام التربوي اإلإ 

 , السعودية , القرى م  أ  , جامعة  ية التربيةكل   سالمية والمقارنة ,قسم التربية اإل رسالة ماجستير غير منشورة ,

 . 09ص , م0226
(0)

 . 1ص , م0202 , دار دروب , القاهرة , سسها وتطبيقاتهاأ  : مناهج التربية  علي أحمد مدكور , 
(1)

رق قسم مناهج وط   , دراسة غير منشورة , له وما عليه ما :المدرسي, المنهج  سالمة حمدي أحمد حسين 

 . 9ص , م0211,  , مصر جامعة أسيوط ــية التربية كل   ــالتدريس 
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  . مم والمتعلّ المعلّ  القائمة بيناالرتباط والعالقة تمّثل حالة  •

لُلّمة تراث الثقافي وال فلسفة اجتماعيةالكونها محكومة ب؛  ئهامم وبقام األُ تقدّ من وسائل وسيلة  •
  . جيالألتنتمي إليها االتي 

في إطار لى تأهيلهم إسعى تفراد و عمل على غرس المواطنة الصالحة في نفوس األت آلية• 
  التي ال غنى عنها . الخدمات االجتماعيةوتقديم الوظائف بمن أجل القيام المجتمع 

لصالح والخبرات توجيه الطاقات تخلق وعي ا أخالقي ا من شأنه و وقابلياتهم ,  األفرادي قدرات تنمّ • 
  . واالقتصادية , والسياسية , ب االجتماعيةـالمجتمع في الجوان

والسبق في , والنمو , م التقدّ  في هاعاتمال الشعوب وتطلّ آتحقيق ل الضامنةمن الوسائل  عدّ تُ  •
  . نمجال معيّ 

على الطالب  بناء شخصيةومن هنا ندرك أّن لمناهج الدراسة أثر يكاد يكون األكبر في      
قد يؤول سبب حدوثه في العملية التربوية أّن أّي خلل في نتائج و  , المستويين الفردي والمجتمعي

على  قدرتها عدمو  , لى المرونة العلميةالمناهج إ ارفتق, فا لى المناهج الدراسيةأحايين كثيرة إ
عن كشف الو العلمية ,  همولميحاجاتهم المعرفية , و شباع إعن  عجزهاو  , مينجذب المتعلّ 

, أسباب كفيلة بإخراج العملية التربوية عن مسارها الصحيح , والحيلولة دون  (1)الكامنة همطاقات
 تحقيق أهدافها المرجوة في بناء المجتمع وتنمية أفراده . 

لم تخُل هي اأُلخرى من مظاهر القهر والتسّلط , فمازالت المناهج الدراسية يبدو أّن و      
مناهجنا تعاني غياب العنصر الديمقراطي في موادها , ومصادر جمعها , وُطرق تأليفها , 
ونوعية األهداف التي تتغّيا المؤّسسة التربوية تحقيقها عبر هذه المناهج , ولعّل في النقاط اآلتية 

 :  (2)بيان لبعض ذلك

على الطالب  ُأخرى وفرضهالدولة سات تربوية المناهج الدراسية من مؤسّ  مواداقتباس ــ 1     
 . فيةبصورة تعسّ 

                                                           

 
(1)

مصدر  , سات الجامعيةزمات في المؤس  ط واألالتسل   وإشكاليةعلي عبد الرحيم صالح , ديمقراطية التعليم  

 . 141ص سابق ,
(0)

 . 18ص مصدر سابق , السلطوية في التربية العربية , السورطي ,يزيد عيسى  
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الذي هو محور العملية التربوية  الطالب  عناعتماد المناهج الدراسية على المعرفة بدال  ــ 2     
, ي حاجاته تلبّ  ال منها جعل, في القرارات التي تخص المناهج  إشراكه, وعدم وميدان نشاطها 

 . يدة عن واقعه االجتماعي واالقتصاديبع من ثّم أصبحتو , قابلياته و تالئم ت وال

, سات التربوية للدول العربية غلب المؤسّ أالمفهوم التقليدي للمنهج الدراسي في ــ سيادة 3     
 علومات الطالبلم األوحدالمصدر  الكتاب ويجعل من, د الطالب بالكتاب يقيّ  وهذا من شأنه أن

أثبتت التجارب التربوية فشل االعتماد عليها كّلي ا , اعتماد طرائق تقليدية  يقتضيا ممّ ومعرفته , 
 االستظهار . و , التلقين ك

على  تقوم ُطرقبوموضوعاتها  موادها تطويربواسطة يكون الدراسية المناهج إّن تحسين      
القضايا المعاصرة  كما أنّ ,  (1)كاّفة م واالزدهار في جوانب الحياةلى التقدّ إسس علمية تهدف أُ 

القائمين  قبل منعملية  خطوات يتطّلبوهذا التغيير , في المناهج دائم وجود تغيير  تستوجب
التعامل مع مصادر كيفية ومعرفة , بداع واالبتكار اإل, يدفعهم إلى اتخاذها العملية التربوية على 

شنوق وقد كتب عبداهلل المبعيد ا عن االتباع والتقليد في نقل المعلومات والمعارف , ,  المعلومات
والذكاء الكافي العقلية لديهم القدرة , يقصد  (ا عفاريتنريد أوالد  )تحت عنوان كتاب ا  (يلبنانمعّلم )

 لسعة صدر لتقبّ  عندهممين كما نريد معلّ  , وأسئلتهم, فهم وتصرّ , ألحراج أساتذتهم بتفكيرهم 
 . بينو الطلبة األذكياء والموه )العفاريت(

منها القوانين التي تفرض  , التغيير في المناهج الدراسيةخطوات صعوبات تواجه  ثّمةلكن و      
يرفض الذي محافظ الالمناخ التربوي ومنها  ,أّي محاولة لتكييفها منع وترة المناهج المقرّ ب العمل

أّن  ومنها كذلك , ريتغيهذا ال أو ال يتفاعل أفرادها مع ,البلدان العربية  أكثرالتغيير في الحداثة و 
ذات إعداد كوادر تعليمية  تهيئةو , لى أموال لبناء مدارس نموذجية إالتغيير يحتاج إجراء 
 .  (2)خاص

 

                                                           
(1)

ر المناهج التربوية وعالقتها بدافعية الميول لممارسة األنشطة البدنية والرياضية لدى تطو   اس أيوب ,عب   

سيدي  والرياضية ,رسالة ماجستير غير منشورة , معهد التربية البدنية  تالميذ الطور الثالث في التعليم الثانوي ,

 . 10ص , م0226 , الجزائر جامعة الجزائر , عبدهللا ,
(0)

 . 18ــ11ص ,م 0211 , بيروت , دار الفارابي , , محاضرات في التربية والتعليم هشام نشابه 
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 دريس ـتالق ائرـ ط في طالتسل   ا:ثالثً 

من وهي  ,في التعليم  المقّررةالمناهج  إعمال من وسائلدريس تـق الائطر أّن  من الواضح     
م لمتعلّ مستوى إدراك المحتوى المناهج الدراسية  ةمدى مالئممعرفة ربوية في الت ةسالمؤسّ  تقنيات
ق التدريس ائوطر , لتعليم ا مقوماتف على ن يتعرّ أعنى بالتعليم ن يُ وعلى م   , (1)فهمه ودرجة

, وهي  ةـر في العملية التعليميال ومؤثّ س بشكل فعّ ه المدرّ كونها توجّ  ؛ متهاواحدة منها وفي مقدّ 
ثناء ممارستهم للتعليم في أوالتي برهنت على نجاح ملموس , ن يت المربّ نقيب وخبراـنتاج بحث وت

ساليب تعمل على "أ :هاأنّ طرائق التدريس بف عرّ وتُ  , (2)دراكا  و , ومالحظة , ونقد , بوعي 
 م ومبادئهالنظريات التعلّ  واستخدامها , لى الطلبةإنه المناهج تتضمّ  وما, معالجة المعرفة والخبرة 

 . (3)"وغيرها, م الجماعي والتعلّ , والتلقين , المناقشة  :رق مثلة وسائل وطُ بعدّ , وتعليمها 

  

   التلقينطريقة ـ 1

شيء  ل كلّ وتعتمد الحفظ وتقبّ ,  طرائق التدريس شيوع ا في االستعمالمن أكثر هذه الطريقة      
, واالستبداد  , طق التسلّ يتعمتساعد على ق التي ائمن الطر هي و  , و تحليلأدون نقد من 

يمكن استخدام طريقة واحدة في التدريس  وال, س على الطلبة وفرض هيمنة المدرّ , والرضوخ 
التلقين  أنّ ابن خلدون  , ويرى (4)بالملل لدى الطاّل الرتابة و ب ذلك يسبّ  ألنّ ؛ مهما كانت ناجحة 

وسهولة المعلومة  نقلوذلك لسرعة ؛ م م والمتعلّ من أهم أساليب التدريس المعتمدة بين المعلّ 
راعى تُ و , م للمتعلّ  التوضيح والبيانفقها ان ير أعلى  متدّرجبشكل  تجريو  , يلى المتلقّ إيصالها إ

, ومع ذلك ال تخلص هذه  (5)لقبولها , واستعدادهوموازاة المعلومة له  , ية عقل المتلقّ قوّ فيها 

                                                           
(1)

 , يات العصرسالمي في مواجهة تحد  دور المنهج الدراسي في النظام التربوي اإل يمان سعيد أحمد باهمام ,إ 

 . 88سابق , صمصدر 
(0)

 ,م 1914لبنان ,  ــبيروت  ة , دار القلم ,رق التدريس العام  ساسية في ط  األ المبادئد حسين آل ياسين , محم   

 . 11ص
(1)

مصدر سابق , , ية ط وسؤال الحر  قراءة في كتاب التربية في العالم العربي بين واقع التسل  أمين درواشة ,  

 . 112ص
(4)

 . 14سابق , صلطوية بالتربية , مصدر الس يزيد عيسى الشورطي , 
(1)

 , م0221 , 11 ع , المعرفة ة إسالميةمجل   د جبران , معالم الفكر التربوي عند ابن خلدون ,علي محم   

 . 62ص
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تؤدي  فطريقة التلقين في التعليمالطريقة الشائعة من النقائص والسلبيات التي للتسّلط حظ منها , 
 :(1)الى

وكشف المواهب , وتحقيق ن اإليجابية , واإلبداع , تشّجع التكاسل والتواكل , بدال  ع •
 .االستقالل

 لماّدة .طرح المعلومات بعيد ا عن الفهم والتطبيق , مّما يضعف ميل الطلبة ل •

 يضعف قدرة الطاّلب على التحليل , والفهم , وحّل المشكالت , واالستنتاج , والتفكير الناقد . •

 دور الطالب يكون هو االستماع فحسب , ويحرمه من المشاركة , ويقّلل فرص التفاعل .  •

 يهمل التلقين حاجات الطلبة واهتماماتهم , وال يراعي الفروق الفردية بينهم . •

   المحاضرةطريقة ـ 2

وذلك ؛ الجامعات , ويكثر اعتمادها في  هي طريقة المحاضرة أقدم طرائق التدريس لعّل من     
بشكل شفوي العلمية  اّدةوهي عبارة عن عرض للمإعداد مسبق , لى إ , وعدم حاجتهالسهولتها 

, وهي  من المحاضرة إاّل بعد الفراغسؤال  يّ أطرح  وليس بإمكانه ,للمتلّقي شراك إدون من 
سلوب لى األُ في إتمامها إوتحتاج , الثانوية و دائية تباال حلتينتناسب الطلبة في المر  طريقة ال
م ن  وفه , س في الصفّ ويسود نشاط المدرّ  , (2)واللغة المفهومة, والصوت المسموع , الناجح 

 . (3)اتالمعلوم , وتدوينب هو االستقبال الويكون دور الط, يعرض المعلومات 

  ـ طريقة المناقشة 3

وترتكز ,  فّ الص داخلم والطلبة د بين المعلّ هي عبارة عن محادثة تجري حول موضوع محدّ      
 ركزمهو  يكونالطالب أّن  هذه الطريقة ومن مزايا, جابة عليها اإلو على المبادرة بطرح األسئلة 

 , وتعطي فرصة كبيرة للطلبة بالمشاركة, الة في الدرس فعّ  هوتكون مشاركت, العملية التعليمية 

                                                           
(1)

 . 41ص , ط التربوي في الوطن العربي , مصدر سابقشكالية التسل  إبنية السلطة و سعد وطفه ,أعلي  
(0)

 مصر لى النجاح في مهنة التدريس , دار حميثرا ,إة طريقة , طرائق التدريس العام   فرج المبروك عمر عامر 

 . 11ــ18ص ,م 0218, 

197File:ll C:Documents and Setting, Abdulwahab Awad, My web Sites, m..1l19l2006  
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أوفر في  ظّ ذكياء حيكون للطلبة األ إذتخلو من السلبيات  وال , كبر للتفكيرأوتكون لديهم فرصة 
وهو ما يتخّوف  , (1)التعليمي الفوضى في الصفّ  ا تعمّ وأحيان  , وقد تخرج عن الهدف , المناقشة 

لقهر , والتسّلط ؛ إلى استخدام العنف , وا ممنه أغلب المدّرسين خالل الدرس , مّما يضطره
عن طريقة المناقشة على الرغم من إيجابيتها في خلق  المدّرس يبتعدلضبط الصّف , ومن ثّم 

 حوار معرفي علمي بين الطلبة واألساتذة يؤّدي إلى رفع مستوى الطلبة الدراسي .

  م التعاوني )المجموعات(ـ طريقة التعل  4

مجموعة  لى مجموعات كلّ إالدراسي الواحد  تقسيم الطلبة في الصفّ  الطريقةفي هذه  يتمّ      
بشكل منتظم مجموعات , ( 6ـــــ4الدراسي من ) يقسم الصفّ  ة  وعاد , ايعمل الطلبة فيها مع  

مجموعة  س كلّ المدرّ  وبعدها يكّلف , بين الطلبةالنظر للفروق الفرديـة الموجودة مع  , ومتجانس
,  رمقرّ و  كاتب ,و  قائد , :لىإالمجموعة  أفرادع األدوار بين وتوزّ  , نجازهإغرض بن بواجب معيّ 

 . (2)ع العرضه للنقاش مع الطلبة جمي؛ س لى المدرّ إمجموعة تقريرها  م كلّ تقدّ  ثمّ  وقارئ ,

وتجدر اإلشارة إلى أّن المديريات العاّمة للتربية في العراق قد بدأت العمل على تطبيق هذه      
ريقة في المدارس , وذلك عبر إقامة ورش تدريب للمدّرسين , ولكن لم يتيّسر تطبيق هذه الط

الطريقة فـي أغلب المدارس ؛ كونها تصتدم باألعداد الكبيرة للطاّلب في الصفوف الدراسية , مّما 
يصعب على األساتذة تطبيقها إاّل بوجود صفوف نموذجية من حيث األعداد , والبنايات , 

د الدراسية , وهذا من شأنه أن ُيبقي التعليم في المراحل الثانويـة يرزح تحت وطأة الطرائق والمقاع
 التقليدية التي ُيقّيد فيها االبتكار واإلبداع .

   المشكلة ـ طريقة حل  5

يجب العثور  من أجل الشعور باالرتياحو  , والحيرة , والشكّ , د تعني المشكلة حالة من التردّ      
م عبارة عن نظام مفتوح المتعلّ  نّ أالطريقة جون ديوي  مبتكر هذه ويرى على حّل أو حلول لها ,

سهم في حلول تُ إيجاد  فيها ؛ بغيةيضطر للتفكير  مشكالتوتواجهه , يتفاعل مع البيئة المحيطة 

                                                           
(1)

 .4ص , م0229جامعة القصيم , السعودية ,  ــكاديمي ية التطوير األرق التدريس الحديثة , كل  بعض ط   
(0)

 , م0211 , العراقــ  بابل سة دار الصادق الثقافية ,مؤس   التربية العملية , رائد رمثان حسين التميمي , 

 . 161ص
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, ومن المعلوم أّن هناك كثير ا من المشكالت التي تواجه الطلبة واألساتذة  (1)تالمشكالتلك نهاء إ
خالل حياتهم الدراسية , وهي تشّكل عائق ا أمام مسيرتهم العلمية , لذا ينبغي العمل على إيجاد 

 ُطرق مناسبة لحّلها مع االستعانة باإلدارة المدرسية واإلرشاد التربوي .

 

 دارة المدرسية ط في اإلالتسل  ا: رابعً 

 , والمتابعة , والتنظيم , الرقابة)مجموعة من الجهود المنسقة لعمليات : هي دارة المدرسيةاإل     
العلمي , لنجاح , لعداد الطلبة إجل أمن ؛ ن و سالتي يقوم بها مدير المدرسة والمدرّ  (والتوجيه
 . (2)مجتمعالم وتقدّ ,  ةبيئالوالحفاظ على  , ف المجتمعيوالتكيّ 

لتحقيق ؛ طار المدرسة إفراد داخل أمجموعة  به مم يقو منظّ  كّل جهد أو نشاط وهي كذلك:     
 . (3)ويكون لها آثار على المجتمع, ا رسم مسبق  هداف تربوية تُ أ

ا:      تعمل على و  , داخل المدرسة م والتعليمشرف على تنظيم أنشطة التعلّ حلقة تُ  وهي أيض 
مسؤولة عن بناء العالقات بين المدرسة هي , و  نظمةالقوانين واأل طط والبرامج وفقتنفيذ الخُ 
 . (4)والمجتمع

المحافظة على  اقتصر  م اتقليدي   عمال  ومن هذه التعريفات ندرك أّن اإلدارة المدرسية ليست      
, ات الدراسية ر المناهج والمقرّ ب العملوتأكيد  , وحضورهم بالطاّل  اتغياب ومتابعة , على النظام
ي ـم فية المتعلّ لتنمّ  مناخ المناسبال بل هي نشاط يسعى نحو توفير , بنية والتجهيزاتوصيانة األ

                                                           
(1)

ـ   educ.com :نظرا , م0211 موقع تعليم جديد , طرائق التدريس الحديثة , د علي ,حمد حسن محم  أ 

www.new 
(0)

دارة المدرسية في معالجة مشكالت طالبات المرحلة الثانوية بمحافظات د حامد الجدي , دور اإلعائدة محم   

ة سالمية , غز  الجامعة اإل ية التربية ,صول التربية , كل  قسم أ   , رسالة ماجستير غير منشورة , بل تفعيلهة وس  غز  

 . 9, ص م0226 ,
(1)

القاهرة ــ ,1ط, الدار المصرية اللبنانية ,  المصطلحات التربوية والنفسية معجم ار ,حسن شحاتة , زينب النج   

 . 11ص ,م 0221مصر, 
(4)

 ,م 0216,  بيروت, 0ط,  دار الكتب العلمية,  شراف والتعليم الثانويدارة واإلعالء حاكم الناصر , اإل 

 . 19ص



 تأثيراتها و  أسبابها :األساليب الديمقراطية ومظاهر التسلط التربوي                               الفصل الثالث   

 

 
95 

 (1)هدافهذه األعلى  لتركيزل المدرسةتوجيه  عبر , واالجتماعية, والمعرفية , خالقية الجوانب األ
. 

, والحكمة , ع بالمرونة ن تتمتّ أيجب  ديمقراطيالنظام ال ظلّ  فيالتي تكون  واإلدارة     
 إنسانية إدارة اجتماعيةوينبغي أن تكون , والتنسيق , ويسودها مبدأ المشاركة  والتخطيط السليم ,

 .(2)الناجحة اإلدارةوتلك هي صفات , هداف تحقيق األفي ية الجدّ ب سموتت, لصالح العام ل عملت

  

 :(3) دارة المدرسيةط في اإلالتسل  مظاهر 

  . ل المسؤوليةن يتخذ القرار ويتحمّ م   مدير المدرسة وهوالسلطة تكون بيد •     

  اإلدارة .في  ةستخدممالتهديد والتخويف هي الوسائل ال•     

  . المهنية في التدريس اإلمكاناتا بتطوير يهتم كثير   تخاذ القرار الاة السلطة وقوّ  بيدهن م  •     

  . روح التعاون بين العاملين فيهاوانعدام  عن األساتذة والطلبة , اإلدارةعزل •     

  . شخصية الطلبة الحتراممناخ  يّ أر توفّ  طية الالتسلّ  اإلدارة•     

تقان الطلبة للمناهج الدراسية بطريقة التلقين إ علىمن الجانب المعرفي اإلدارة  ز هدفيتركّ •     
 االستظهار . و 

   العاملين معه استشارةدون من يقوم مدير المدرسة برسم سياسة العمل وتوزيع المسؤوليات •     

 . سة التربويةين في المؤسّ لـحوال العامأوتقدير لظروف و  اهتماميوجد  ال•     

 

 
                                                           

(1)
 . 19, ص 0214  , ردناأل   ــ انعم  ,6ط,  دار الثقافة,  ديثةدارة المدرسية الحاإل ت عطوي ,ودت عز  ج 

(0)
ــ جودة المدرسة الثانوية العامة من منظور الطالب  عبد العزيز عبد الهادي الطويل , فيليب اسكاروس , 

 . 19, صم 0221,  مصر دراسة تحليلية , المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية ,
(1)

 . 42ص سابق ,مصدر  والتعليم الثانوي ,دارة واالشراف عالء حاكم الناصر , اإل 
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 شراف التربوي ط في اإلا: التسل  خامسً 

في العمل التربوي , وتعاون ديمقراطي , وتنظيم , عملية قيادة بأّنه: شراف التربوي اإلُعّرف      
ويدرس العوامل , والطالب , م والمعلّ , والبيئة  , رقوطُ , وسائل , و مناهج ه: وعناصر , والتعليمي 

 . (1)م العمل من أجل تحقيق أهداف العملية التعليميةويقيّ  رةالمؤثّ 

الدارسين يرى , فبعض  شراف التربوي من قبل التربويينلى طبيعة اإلإتختلف النظرة و      
ه م وهفوات, وتتابع أخطاء المعلّ  عملية شخصية تعتمد االتصال من طرف واحد اإلشراف التربوي 

 مم عملهيّ وتق, مين في الصفوف المعلّ  وتفاجئ , سوالتجسّ , والقسوة , ط سلوب التسلّ , وتستخدم أُ 
صدار إعمل على تو ,  اءاآلر حترام ا و, أدون تقديم الحلول من ,  ساس نتائج الطلبةأعلى 

عملية ثنائية تفاعلية بين يرى بعضهم أّن اإلشراف التربوي و  , تلويح بالعقوباتالو , وامر األ
 , بدل المباغتة والتجريح, رشاد وتقديم النصح واإل , تصحيح األخطاء؛ غايتها م شراف والمعلّ اإل
م والتعليم هدفها تحسين التعلّ , عملية تشاركية نظامية لها مدخالت ومخرجات  اهخرون أنّ آ يعّدهو 
 . (2)م والمشرفحداث نمو معرفي مهني للمعلّ ا  و , 

تنمية  , منهاشراف التربوي يجب مراعاتها من قبل المشرف ة في اإلمهمّ  مبادئهناك و       
ّن و  , الثقة واالحترام اتسوده بُطرقا ا ومهني  م معرفي  المعلّ  يكون شراف الذي يقوم على التعاون اإلا 
 . (3)ط وفرض الرأيالذي يعتمد التسلّ اإلشراف يجابية وفاعلية من إأكثر 

 

 

 

 

                                                           
(1)

 ــدبي , 1ط مركز ديبونو لتعليم التفكير ,,  شراف التربوي واتجاهاته المعاصرةاإل , طارق عبد أحمد الدليمي 

 . 19, صم 0218 , ماراتاإل
(0)

  ردن ,, دار الكتاب الثقافي , األ   اإلشرافيةشراف التربوي والعملية بو عابد , المرجع في اإلأد محمود محم   

 . 11ص , م0221
(1)

 . 11, ص نفسهالمصدر  
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 شراف التربويط في اإلالتسل  مظاهر 

س من المدرّ ى قترح عليُ  تنفيذ ماوجوب و , س التفتيش والمراقبة لعمل المدرّ المشرف  اعتماد •   
 :  (2)التربوي هي المشرف ومن المظاهر التي يتسم بها  ,(1) قبل المشرف

من عمليات  يدور داخل الصفّ  ما وعن كلّ , س و المدرّ أم عن المعلّ  يرى نفسه مسؤوال   •  
  .ة تعليمي

ى مناقشة من قبل حتّ  و, أرأي ب استئناسو , أ مشورةمن دون بصورة فردية طط ضع الخُ و  •   
 .س فيها المدرّ 

؛ ذلك صحيح  غيرعتقاد ا ووه , قائمن أفضل الطر  عّدهاو , فرض طريقة واحدة للتعليم  •   
  . في التعليم ومفّضلةتوجد طريقة ثابتة  ال ألّنه

  . ة واالبتكار في التعليمر ع على المباديشجّ  ال •   

 . سشراف والمدرّ انعدام الثقة بين اإل •   

  . صارمالذي يطرحه والتعليم , رق التربوية التي يعطيها جامدة الطُ  •   

مبادرة ومناقشة تعمل على  يّ أوقمع , الفردية والجمود صفات تطغى على اتخاذ القرارات  •   
  وفاعليته. داءتنمية األ

ب له القلق ويسبّ , س شخصية المدرّ على وهو حافز سلبي ينعكس , سلوب التهديد يستخدم أُ  •   
  ر .لتوتّ وا

المستخدم من قبل دي ـالتقلي لوبسبسبب األُ ؛ على تحصيل الطلبة  اسلبي   هيكون تأثير  •   
ب ما ُيطل   ذ كلّ ينفّ  المدّرس كاآللةصبح يو , بداع روح اإل فيهنعدم تالذي , و  عليمفي التالمدّرس 

 منه .
                                                           

(1
 
)
 ردن ,األ   , دار يافا العلمية دراسة ميدانية تقويمية ,ــ شراف التربوي ومشكالته براهيم عطا هللا العوران , اإلإ

 . 68ص , م0212
(2

 
)
مو بداعية لدى المشرفين التربويين كما يراها معل  اإل شرافيةأحمد عطا هللا , الممارسات اإل, أحمد عبدالباري  

ية التربية , جامعة صول التربية , كل  قسم أ   ستير غير منشورة ,جرسالة ما ة ,مدارس وكالة الغوث الدولية بغز  

 . 41, صم 0211ة , , غز   زهراأل
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 الثالثالمبحث 

 سباب التسلط التربويأ

ما ها همّ من أ لعلّ و , سباب تقف وراءها أسات التعليمية المؤسّ  ط التربوي فيلتسلّ امظاهر ل     
 :يأتي

 سباب االجتماعية األ أو اًل:

 في وجود الّ إة الديمقراطية الحرّ  بمبادئع سات تربوية تتمتّ ومؤسّ  اظم  ن نجد نُ أيمكن  ال     
حد أ, والجانب التربوي اجتماعية صوله كون جذوره وأُ ؛ ط ر الخالي من التسلّ المجتمع المتحرّ 

حد الظواهر التربوية أط والتسلّ  , ويستجيب له بهر نساق الفرعية من البناء االجتماعي ويتأثّ األ
وتعمل على , بداع وتحاول كبت اإل, البنية االجتماعية التقليدية التي تخشى التغيير بالتي ترتبط 

مع ما موجود , و لبناء االجتماعي السائد ف مع اتشجيع االنقياد والخضوع والطاعة والتقليد والتكيّ 
مين نتاج معلّ إمين جزء من هذا المجتمع وهو مسؤول عن والطلبة والمعلّ  , فيه من سلبيات

سرة سات كاألُ ز بوجود مؤسّ وهذا المجتمع يتميّ  , طيننتاج طلبة متسلّ إن يكون لهم دور في يسلطوي
ك ه وتحرّ القيم االجتماعية توجّ  نّ أكما ,  (1)طغلب عليها طبيعة التسلّ توالتي , والعشيرة والقبيلة 

فراد المجتمع حسب حجم ودرجة أط والعنف بين وتختلف ثقافة التسلّ  ة ,نهداف معيّ أالسلوك نحو 
وقد , كتسب من التنشئة االجتماعية والمدرسة والسلطة تُ التي و  , والثقافية مجتمعيةر بالقيم الالتأثّ 

ط التسلّ ثقافة ي أبنائها على سرة في المناطق الشعبية تربّ األُ  نّ إلى أأشارت كثير من الدراسات 
 . (2)خرأُ ا وخاضعين أحيان  , ا دين أحيان  ا يجعلهم متمرّ ممّ , والعقاب والقهر 

 

 

 

 

                                                           
 . 132صمصدر سابق ، السلطوية في التربية العربية ، يزيد عيس السورطي ،  (1)
 . 92، صم 2219 ، إبراهيم الحيدري ، سيسيولوجيا العنف واإلرهاب ، دار الساقي ، بيروت (2)
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 ثانًيا: األسباب النفسية 

, وم ن  (1)وهي "مجموعة االضطرابات واالنفعاالت األساسية في العمليات النفسية الداخلية"     
يمارس التسّلط يكون العامل النفسي أحد األسباب التي تدفعه إلى ممارسته , وم ن يقوم بإدارة 

لضغوطات  ضوايتعرّ من الطبيعي أن و , التعليم داخلها هم أفراد في المجتمع و المؤّسسة التربوية 
يقوم بممارسة ف مستقّرة ,غير نفسية العمل , وهذا الضغط يجعله في حالة سرة و الحياة داخل األُ 

مّما يوّلد ردود أفعال تتمّثل بالعدوانية , أو كره التعليم , أو التسّرب , التسّلط اتجاه الطلبة 
 الدراسي .

 سباب السياسية األ ثالثًا:

ة ـل السياسيـر بالظروف والعوامتتأثّ هي و , سات التربوية لها ارتباط وثيق بالسياسة المؤسّ       
 , ظم العمل فيهاونُ , والوسائل التي تستخدمها , ي تؤمن بها ـوالقيم الت هدافاألو  , داخل المجتمع

ق ائوطر  , عداد المناهج التعليميةإ نّ إوالتربية عمل سياسي ف , تستمدها من النظام السياسي القائم
ياسية ظم الس, وكثير من النُ  لوجي ايو يدأوتخطيط السياسة التربوية والتعليمية يتم اختيارها  ,التدريس

 من بدال   , ةـالتربي عبروع واالستسالم ـفي العالم عملت على تطويع شعوبها وطبعتها على الخض
مثل هذه الظروف السياسية  , م وخدمة المجتمعجل تقدّ أكوسيلة للتطوير والتنمية من  استخدامها

, وانشغلت كثير من األنظمة السياسية ولمّدة من  (2)ط التربويساس لظهور التسل  أهي مصدر 
الزمن في تبـرير السلطة الحاكمة , واستندت في ذلك إلى مجموعة مـن النظريات كنظرية العقد 

وغيرها من النظريات التي بّررت السلطة المطلقة للحاكم , ودافعت , االجتماعي , ونظرية هوبز 
خضاع أفراد المجتمع في المؤّسسات التربوية عن سلوك الحاكم التسّلطي األوتوقراطي إل

  .(3)جميع ا

 

                                                           
،  م2219ان ــ األُردن ، د الياصجين ، موضوعات في علم النفس الخواص ، دار المعتز ، عمّ فرحان محمّ  (1)

 . 131ص
(0)

 . 111ص , مصدر سابق السلطوية في التربية , يزيد عيسى سورطي , 
(1)

ية العلوم السياسية , جامعة كل   دراسة نظرية للسلطة المطلقة ,ــ وليد سالم محمد , النظام الفردي األوتوقراطي  

 . 811, ص م0211,  0 ع,  11 مج , ية التربية األساسيةبحاث كل  أة مجل   الموصل ,
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 سباب االقتصادية األرابًعا: 

غنياء التي بيدها ن من طبقة األالتركيب الطبقي االقتصادي الذي يوجد في المجتمع يتكوّ      
حقوقها رمت من ي التي حُ , والطبقة الكبيرة ذات المستوى المعيشي المتدنّ  السلطة والثروة والنفوذ

على  ال خطر  يشكّ و  ي الوضع االقتصاديط وتردّ بيئة مالئمة للتسلّ  عدّ الذي يُ , الفقر  ازدادت فقر  او 
ام كّ م المجتمع وينتج الخوف لدى الحُ وضاع االقتصادية يتأزّ ور األتدهّ  وفي ظلّ  , يةالحرّ 

ة واستخدام القوّ , ط لى التسلّ إ نؤو يلجوضاع تحسين األ تمّكنوا منواذا لم ي, ية ويخشون الحرّ 
 . (1)من أجل الحفاظ على سلطاتهم, يات وقمع الحرّ , والعنف 

 الثقافيةسباب األ خامًسا:

تبع ا رت مع وجود اإلنسان ُتعّد الثقافة مجموعة ممارسات يقوم بها األفراد بشكل يومي وتطوّ      
وهي من , لتعامله مع البيئة المحيطة به , وهذه األفكار والتقاليد أصبحت جزء ا من حياة الناس 

, وظاهرة التسّلط التربوي هي نتاج  (2)اأُلسس التي لها دور في بناء سلوك األشخاص واتجاهاتهم
نيفة داخل وتراكم معرفي وثقافي ضرب المجتمع والمدارس , وهناك نوع من العالقات الزالت ع

المدارس وهي قضية إنسانية تخص اأُلسرة التربوية والطلبة والمدّرسين جزء من الحياة , وقد 
اكتسبوا عادة العنف والتسّلط في ظّل حياتهم حينما كانوا أطفاال  قبل أن يلتحقوا بالمدرسة ويكونوا 

الجهل التربوي من أهم و  معّلمين ومديرين وباحثين وقائمين على المؤّسسات التربوية والتعليم ,
ويتصّدرها بالتأثير في التسّلط والعنف , والوعي التربوي أمر أساس في الحّد , األسباب الثقافية 
 . (3)من التسّلط التربوي

والقيم والعادات والموروث الثقافي الموجود في المجتمع العراقي , واأُلسرة التي تحرص على      
ى يعتاد عليها ويمارسها حتّ , والتسّلط , والقهر , طلبة بالقّوة الماضي وفرضه على أبنائها من ال

 كسلوك في حياته االجتماعية .

                                                           
(1)

 . 111ــ114ص  ,يزيد عيسى سورطي , السلطوية في التربية , مصدر سابق  
 . 29، ص مصدر سابقمة في علم االجتماع , نبيل عبد الهادي , مقد   (2)
(1)

  198ص ,م 0229 ردن ,األ  ــ عمان  والتوزيع , سامة للنشرأ  دار  م الناجح ,المعل   عبدهللا العامري , 
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 رابعالالمبحث 

 ويـربـط التسل  ـلتا ارـآث

ة تربية ا مهمّ ـليهإوكلت والتي أُ , سرة في عملية التنشئة االجتماعية المدرسة بعد األُ تأتي      
ببناء  ةؤمنالمسلوك الات و دأحدى أو  ,ا عليه ال ُيختلفة ـتربويو  علميةسس على أُ  هوتعليم النشء

نهوض بواقع المجتمع , للمكانات عداد جيل قادر يمتلك اإلإوتعمل على  , نسان متكامل وسليمإ
م الحضاري ر والتقدّ ويواكب التطوّ  والعمل على قيادته في المستقبل اجتماعي ا وسياسي ا واقتصادي ا ,

ط ال بالعنف والقهر والتسلّ  ة والمعرفية الناجحةـالوسائل التربويبن ذلك ويكو  , خرات األُ ـللمجتمع
, و السكوت عليها , أفي الواقع التربوي يمكن التغاضي عنها  ظاهرة طبيعية عّدهيمكن  الذي ال

ومنها , التربوي  ط والقهرالتسلّ  الناتجة عنوذلك بسبب اآلثار السلبية  ؛ حوالحال من األ يّ أفي 
ة التي ترتبط ـاعيـثار االجتمواآل , حاسيسهأو ه ق بشخصية الفرد ومشاعر التي تتعلّ  ةالنفسي اآلثار
 رتبطونمين الذين يثار العلمية التحصيل الدراسي والمستوى العلمي والمتعلّ واآل المجتمعية ,بالبيئة 

 ومن هذه اآلثار مايلي :  ي المجتمعـسات التربوية فالمؤسّ ب

  : ثار النفسية: اآلاًل أو  

رهاب ا  ط و لى تسلّ إل نظمة والسلطة تتحوّ القوانين واألبك التمسّ في د فراط والتشدّ ظاهرة اإل نّ إ     
ب حاالت نفسية تتظافر معها ظروف اجتماعية وتربوية تكون يسبّ  , داخل المؤسسة التربوية

ضحية العنف وبالتالي يقع الطلبة  , بالصفات الشخصية واالنفعالية للفرد ةثارها واضحة ومرهونآ
بداع والمبادرة ويتهربون من ن غير قادرين على اإليسلبي اط التربوي ويجعل منهم أفراد  والتسلّ 

ساليب ي األتؤدّ  من األحيان كثير وفي , لى حالة الضياعإالواجب المنوط بهم وقد يصلون 
ذاتها والطلبة الذين تجاه الى بناء شخصيات فاقدة للثقة وانطوائية وعدائية إطية في التربية التسلّ 

ا من خوف  ؛ في المدرسة  ةجابات الصحيحط يخشون حتى من تقديم اإليعيشون أجواء التسلّ 
خرين لهم ت اآلراوتخيفهم نظ, لى تشكيكهم في قدراتهم إ ضافة  إ, خطاء والسخرية والتأنيب األ

ويمكن  , (1)ا حتى في مظاهرهمويبدو واضح  , الذي يحيط بهم  نتيجة الشعور بالخزي والشكّ 
 :يأتي تحديد اآلثار النفسية بما

                                                           
(1)

 . 96ــ98ص ط في الوطن العربي , مصدر سابق ,شكالية التسل  إبنية السلطة و سعد وطفة ,أعلي  
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 : ـ الخوف والقلق1

, خر آو شيء أو موقف أنتيجة تهديد يأتي من شخص  انفعاليفعل  ةالخوف والقلق ردّ  دّ عيُ      
بسبب  هيستطيع مواجهت قوى منه والأمصدر الخوف  دراك الشخص أنّ ا  لى شعور و إي يؤدّ و 

ا ويكون كثر شيوع  وهو األ , موضوعي األّول :لى نوعينإم الخوف ويقسّ  , الضعف الذي ينتابه
وهو غير واقعي , واآلخر ذاتي  , سة الشخصو مؤسّ أسرة د من قبل أُ سبب حصوله معلوم ومحدّ 

وقد يكون مصدره ,  بوجود دراسة دقيقة ووقت كافي الّ إيمكن تحديد أسبابه  د وعام الوغير محدّ 
 . (1)و الغيبياتأو الظالم أالموت 

 : التقليد وأص التقم  ـ 2

دوار كانت تلك األ كما لو د معهمي شخص ألدوار اآلخرين والتوحّ ر وتبنّ هو عملية تأثّ      
تتفاعل  ومن ثمّ , ص ساس في عملية التقمّ أعجاب دور والتقليد واإل ة به ويكون للحبّ خاصّ 

س سلوك المدرّ  عدّ ويُ  , (2)ص لتكون مفهوم الذات لديهدوار لدى الشخص المتقمّ وتمتزج األ
حيان تكون له آثار نفسية على حياته في ف عدائي في بعض األط اتجاه الطلبة تصرّ المتسلّ 

سين له تأثير على كون سلوك المدرّ ؛ لطلبته  ةقدوة حسن أن يكون سلمدرّ ل نبغيوي , المستقبل
, والثقة , م واالحترا , على أساس المحبة مبنيةن تكون العالقة التي تربطهم أوينبغي , الطلبة 

وبعيدة عن التساهل ,  ةحدود التفاهم والمعاملة الخالية من الشدّ في ن تكون أو , مانة واأل
 والبدّ , هم تتوافق مع سنّ  يشبعون رغباتهم بأشياء ال ةيعني ترك الطلب وهذا ال , والتسامح المفرط

لذا ,  (3)ةبصوره صحيحون المعارف س حتى يشعر الطلبة باالهتمام ويتلقّ من هذا السلوك للمدرّ 
ء استخدام آض لها الطلبة من جر النفسية التي يتعرّ  ثاراآل من ُيعدّ ص التقمّ يرى الباحث ــ ان 

 . ويكون له أثر سلبي في حياتهم المستقبلية, ط في المرحلة الثانوية اتجاه الطلبة السلوك المتسلّ 

 

                                                           
(1)

 ,م 0228 , ةسوريــ دمشق  طفال ,مقاومة الخوف والسلوك الفردي عند األ حمد الفوال ,أد خير محم   

 . 12ص
(0)

 . 101ص ,م 0212 ردن ,األ   ــان عم   دار زهران , سس علم النفس االجتماعي ,أ   د الزعبي ,أحمد محم   
(1)

ة جيل الدراسات مجل   مقال , مة ,على المجموعة المتعل   السيكولوجيةثاره آط المدرسي وجلول , التسل   ةبوطيب 

 , )ب ـ ت( الجزائر , ــ , مستغانم جامعة عبد الحميد بن باديس , وآدابهاقسم اللغة  , 49 ع دبية والفكرية ,األ

 . 81ص



 تأثيراتها و  أسبابها :األساليب الديمقراطية ومظاهر التسلط التربوي                               الفصل الثالث   

 

 
13 

  : ـ انعدام الثقة بالنفس3

مور وهي من األ هوقدرات هويضع اعتبارات لذات , نفسهبفرد لـداد اتعإالثقة بالنفس  تعني     
ن لى الثقة بالنفس في أمر معيّ إعن حاجته  االستغناء نسانيستطيع اإل وال , شخص ة لكلّ المهمّ 

حدى عناصر الشخصية إوهي  , دارةفي جميع المجاالت كالعمل والتعليم واإلو و موقف أ
ويكون , مع الفرد ة ر مبكّ  تبدأ بالنمو في سنّ  , إذف العام للفرد ساسية التي لها ارتباط بالتكيّ األ

  . (1)النفسي واالجتماعي هق تكامليوتحق, لها دور في اشباع حاجاته 

حوله يشعرون بضعفه م ن جميع  بأنّ  الباعتقاد الط فيانعدام الثقة بالنفس  ويتجّلى     
هذا و , ف سيء يخجل منه تصرّ عنه يصدر قد و ,  بالنقص يحّس القلق و , فيشعر ب وسلبياته

 لبيوسلوك س ة ,والدوني ضعفالبشعور  هد لديويولّ ,  هر حياتيدمّ  الثقةحساس السلبي بفقدان اإل
والتنشئة ,  (2)نو اتجاه معيّ أويجد صعوبة كبيرة في الثبات على سلوك , د والتذبذب يتسم بالتردّ 
نسان اإل نّ إ , إذبالنفس سباب في انعدام الثقة هم األأ في ظّل اأُلسرة المتسّلطة مناالجتماعية 
لم  وما ,ام مشاعره ورغباته من قبل أبويه احتر عدم نتيجة القهر و  هوحيات ها في طفولتينشأ خائف  
من  صن يتخلّ أيمكن  الممارسات السلطوية الهذه كسر حاجز الخوف الذي ينشأ من  يستطع

 افي المدارس يكون سبب   البله الط ضط الذي يتعرّ حجم التسلّ  نّ أكما ,  (3)انعدام الثقة بالنفس
ثر ألها يكون ط التربوي التي وهو من النتائج النفسية للتسلّ , انعدام الثقة بالنفس  من أسبابخر آ

 . على مستواه الدراسيبالغ 

  : ـ العدوانية4

رة تخرج عن ب عليه بناء شخصية عدوانية متحرّ ط التربوي يترتّ فراط في استخدام التسلّ اإل     
ص من القهر والمعاناة التي لى التخلّ إ هيضطر  اممّ ,  المجتمعقوانين وال تحترم قواعد السلوك  كلّ 
من ة في المجتمع يجعله يتجه لتدمير الممتلكات العامّ , و ء القسوة المفرطة آض لها من جر تعرّ 

,  مجتمعه ساتمؤسّ  وأ تهسر النتماء ألُ اجة عدم شعوره بينت؛ و التأنيب أحساس بالذنب دون اإل
                                                           

(1)
في الدراسات ة الجامع مجل   , الثقة بالنفس وعالقتها بدرجة التفاؤل لدى الطلبة ,أخرون و ناصر باي كريمه , 

 . 122ص ,م 0216,  9 ع النفسية والعلوم التربوية ,
(0)

 ب المرحلة الثانوية بوالية الخرطوم ,طال   ىالثقة بالنفس وعالقتها بتقدير الذات لد د أحمد علي ,أشرف محم   

  . 011ص ,م 0218 , السودان , 6 عمام المهدي , ة العلمية لجامعة اإلالمجل  

 
(1)

 . 011ص المصدر نفسه , 
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 ساتالمؤسّ  من اكثير  إّن ويرى الباحث ــــ  , (1)نظار المجتمعأعن  اويمارس هذا السلوك بعيد  
التعامل  في دوالتشدّ  طالتسلّ  عتمدت تخذأ حيث,  سالمدرّ و  لطالبا تجاها طالتسلّ  تمارس التربوية

 بناء شخصية علىسلب ا ينعكس  امّ موهو  ,إنجاز الواجبات والمهام المدرسية  ؛ بهدف مع الطلبة
 . سيهممدرّ  واتجاه فيما بينهم ,عدوانية  سلوكاتهم يجعلو  الطلبة ,

 

 ثار االجتماعية ا: اآلثانيً 

سرة ومع التلميذ س ضد االطفال في التنشئة االجتماعية داخل األُ مار  العنف والقسر الذي يُ      
فقر في التواصل  هويكون لدي, قامة العالقات إغير قادر على  هوالطالب في المدرسة يجعل

ويبدأ , ن يكون في حالة الصمت والسكون واالنسحاب أه يرغب نّ أكما  , والعالقات االجتماعية
يدل على االصابة باالضطرابات  وهو ما , ويشعر بالوحدة, ة به شياء الخاصّ بالعبث باأل

ب االهتمام بها من قبل التي يتوجّ  الرئيسة تحد المشكالأوهي , االجتماعية  وأ السلوكية
ط لتسلّ  ثار التي تكون نتيجةواآل تمين والمهتمين بدراسة هذه المشكالسين والمعلّ الباحثين والمدرّ 

 منها:للتسّلط التربوي و  ثار االجتماعيةوهناك مجموعة من اآل, تربوي 

  : ـ غياب التفاعل التربوي1

ء آمن جر العمل التربوي التعليمي  تعتريالتي ثار االجتماعية هم اآلأمن هذا األثر  ُيعدّ      
بسبب جمود  ةلى وجود فجو إي ا يؤدّ ممّ  , سيننسانية بين الطلبة والمدرّ القات اإلـفقدان الع

 ز العلميوالتحيّ , ومناقشة أفكارهم , رائهم آل وتقبّ  هم ,وعدم احترام مشاعر مع الطلبة , ل صواالت
لى فقدان الروح إي ة التربوية تؤدّ ـالعملي أطراف قات السلطوية بينالعالق ا حينما تتعمّ مّ أو , 

فكار أفرض وتُ , ط والجمود ساليب التسلّ أوتهيمن , المعنوية والتسامح والحوار والتفاهم والتعزيز 
ط مشحون بالتسلّ  ومناخ مدرسي ةوفي حالة مواجهة الطالب بيئ,  (2)على الطلبة ةساتذراء األآو 

ال مع الطالب يجعله  بقسوةس تعامل المدرّ , فحباط خفاق واإللى اإلإي ؤدّ ذلك ي فإنّ والقسوة 

                                                           
(1)

 . 96ص  ط التربوي , مصدر سابق ,شكالية التسل  إبنية السلطة و سعد وطفة ,أعلي  
(0)

 . 118ــ111ص , مصدر سابق علي عبد الرحيم , ديمقراطية التعليم , 
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, وهذه واالعتداء ,  والغّش , الكذب خاطئة , من قبيل: لى ممارسات وسلوكات إيجنح محالة 
 . (1)ط التربويالتسلّ  التلحامتوّقعة ثار آات فعل طبيعية ونتيجة حتمية و مثابة ردّ ُتعّد ب السلوكات

 : العزلة االجتماعية ـ2

, مخالطتهم  بهوتجنّ  آلخرينعن اوابتعاده  ,شعور الفرد بالوحدة  هيالعزلة االجتماعية      
وتنتهي شبكة , معارفه  وتقلّ , أصدقاء  هنجد لدي وال,  هوتضطرب عالقات, نخفض تواصله يو 

 . (2)خرينمع اآل هاالجتماعية التي تربط هعالقات

؛ ذلك أّن العزلة تجّرد ض لها الطلبة التي يتعرّ من أخطر اآلثار العزلة االجتماعية  عدّ تُ و      
اإلنسان من التفاعل االجتماعي , وتفقده فرصة تنمية قدراته الذكائية , واالستعداد االجتماعي , 
 وقابليات االكتساب البشرية االجتماعية , فتتأّخر قدراته من على مستويات التفكير, والنطق ,

 . (3)والتعّلم

  : ب الدراسيـ التسر  3

 هتبو المرحلة الدراسية برغأتمام العام الدراسي إلمدرسة قبل ب هو ترك الطالب لالتسرّ معنى      
العمل  هدرت ؛ ألّنهاثار التي تقلق المجتمعات اآلكذلك أحد  عدّ يُ و ,  (4)خرأُ و بسبب عوامل أ, 
التسّرب , و  ساتر المؤسّ م وتطوّ مام تقدّ أ اوتكون عائق  , ية والبطالة والجهل مّ وتزيد األُ , تربوي ال

والفارق يكون في على حدٍّ سواء ,  ناميةوالمة سات التربوية المتقدّ موجودة في جميع المؤسّ  ظاهرة
سباب أفي معظمها وهي , ب من المدرسة التسرّ  تسّبب أمور جملةوهناك  , ب فقطنسبة التسرّ 

 , والمناهج, س والمدرّ , تربوية تكون لها عالقة بالنظام التعليمي الذي يقوم على المدرسة 
دارة ط اإلوتسلّ , وقسوة الوالدين , أساليب تدريسية تقليدية باع واتّ , وضعف التعاون بينهم 

 اممّ  , ب الطلبة من المدرسةلى تسرّ إي يؤدّ , كّل واحد من هذه األسباب يمكن أن سين والمدرّ 

                                                           
(1)

 . 40ــ41ص , 0214 مصدر سابق ,العنف المدرسي , هاتف بريهي شياع ,  
(0)

,  في خفض السلوك االنعزالي للطفل التدعيم االجتماعي من الرفاق والكبارفعالية  د عبدالعال ,حمدي محم   

 . 16ص ,م 0220 , , مصر جامعة الزقاقيق, ية التربية كل   اطروحة دكتوراه غير منشورة ,
،  ، مصدر سابقالصّديق الصادقي العماري ، التربية والتنمية وتحديات المستقبل ــ مقاربة سوسيولوجية  (3)

2215  . 
 . 7، صم 2211 إيمان محمود ، التسّرب من التعليم ، وكالة الصحافة العربية ناشرون ، مصر ، (4)
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ب الطالب المتسرّ ويرى الباحث ــــ أن  , (1)ثار اجتماعية كبيرة داخل المجتمعآل مخاطر و يشكّ 
القتل ات ظالمية تمتهن من قبل جماع ههوقد يتم توجي, شبه بالبركان الذي يثور في لحظة ما أ

الصواب  ز بينن يميّ أيستطيع  وهو ال, جهات مجهولة العقيدة والمبدأ  ووتدمير الممتلكات , أ
ن يكونوا أبدل , الفاحشة والجريمة ودخولهم السجون  بانتشارق , وهناك خطر يتعلّ  والخطأ

 . داخل المجتمع ها يجعله يفقد فاعليتممّ , بالمدارس والجامعات 

  :ـ مشاكسة المدر سين والتجاوز عليهم 4

 السّيماالتربوي والتعليمي و ع ـالظواهر التسّلطية التي ظهرت باآلونة األخيرة في الواق ىحدإ     
, نتيجة ضعف القانون ؛ وذلك هي تجاوز الطاّلب على المدّرسين , في المدارس الثانوية 

السيئة وبعض الممارسات العشائرية التي تتداخل مع المؤّسسات التربوية , وأخذت هذه الظاهرة 
, هديد المدّرس ت حتى أخذت تظهر في صور ومواقف متعّددة , من قبيل: تتنامى وتتفاقم

وتجعل الطالب يهاب األستاذ , , والبّد من وجود قوانين تمنع هذه التجاوزات  االستهزاء بهو 
 . (2)ويحترمه

لمشكالت والظواهر السلبية داخل المدارس الثانوية ــــــ أّن هناك لويرى الباحث ــــــ من متابعته      
الطالب تسّلط يقع على األساتذة من قبل الطاّلب ؛ نتيجة ضعف شخصية المدّرس , أو رّدة فعل 

قد يكون الطالب يعاني من , أو من قبل المدّرسللنظام داخل الصّف المفرط ضبط ال على
 . ّرد والعنفنحو التمُأسرية تدفع به  تكالمش

 

 

 

 

                                                           
(1)

,  سبابأواقع و :ب المدرسي في المدارس الفلسطينيةبو سمرة  , التسر  أحمد أاز يوسف النواجعة , محمود فو   

 .2ــ1ص ,م 0219 جامعة القدس , فلسطين ,,  بعاد والحلولاأل: ب المدرسي مة لمؤتمر ظاهرة التسر  ورقة مقد  
(0)

مة لمركز البحوث والدراسات دراسة مقد   ــ داء في ضوء معايير إدارة الجودة الشاملةخالص زكي , تقويم األإ 

 . 80ص ,م 0211 , العراق , التربوية , وزارة التربية
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 العلميعلى الجانب  التسل ط التربوي آثارثالثًا:  

ق بالمستوى والتحصيل الدراسي ط التربوي في الجانب العلمي الذي يتعلّ ثار للتسلّ آهناك      
 تي:وهي كاآل, م للمتعلّ 

  : ي المستوى العلميتدن  ـ 1

 فكلّ  , بعاد والعوامل المختلفةبمجموعة من األ الرتباطهاوذلك ؛ صفة تشوب التعليم التعقيد      
 وفي الجوانب عناصرهويكون لها تفاعل مع , طاره إن تعمل في نظمة في العالم لها محيط معيّ األ

ط التسلّ  نّ أكما  , د منها مخرجات وخدماتلها مدخالت وتتولّ  إنتاجيةها عملية نعت بأنّ وتُ  ,كاّفة 
, عداد الطلبة أوكثرة , الوسائل العلمية  روعدم توفّ , رائق دارة المدرسية والطالموجود في اإل
ي المستوى العلمي لها أثر واضح على تدنّ , سين االقتصادية للمدرّ  توالمشكال, والمنهج الدراسي 

 . (1)دات لهبمثابة محدّ  عدّ وتُ , سين للطلبة والمدرّ 

 : ـ كره التعليم2

 إلى كره مالمتعلّ  تدفع التي األساليب من سينالمدرّ  بعضه يستخدم الذي القسري طالتسلّ ّد عيُ      
 نّ أ كما , العقاب أو,  دالتشدّ  أو,  ه باإلكراهالسلوك وتقويمتصحيح  يمكن ال هألنّ  ؛ مالتعلّ 

 , ضعيفعلمي  تحصيل إلى الطلبة متوازنة تدفع وغيرالتي تكون ضعيفة  سالمدرّ  شخصية
 , مة للتعلّ ـالكافي والمعارف اتـالمعلوممنحهم في و , الدروس  إلقاء في دوالتردّ  األخطاء , فكثرة
 في المبادرة روح وقتل , بداع واالبتكارإلى عدم اإل يتؤدّ ,  )والتهديد دالتشدّ ( فاتالتصرّ  وسوء

هذه  وفي ظلّ  , مالتعلّ  أهمها كرهوآثار نفسية وعلمية  تمشكال إلى ضهمتعرّ  وقد,  نفوس الطلبة
 فالبدّ , م بشكل نهائي لى انقطاع الطلبة من التعلّ إي بالطلبة تؤدّ  سينالظروف التي تربط المدرّ 

 . (2)من مراعاة هذه المشكلة والوقاية منها

 

 
                                                           

(1)
 , م0218 ردن ,األ  ــ  انعم   اليازوري ,دار  فيصل أحمد بوطيبة , العائد من االستثمار في التعليم , 

 . 18ــ11ص
(0)

 . 81ص مصدر سابق , ط المدرسي وآثاره السيكولوجية ,التسل   , بوطيبة جلول 
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  : قتل الطموح في نفوس الطلبةـ 3

, جادة في الواجب الذي يأخذه الفرد على عاتقة المستوى المقبل من اإل :هأنّ بالطموح ف عرّ يُ      
يرى الباحث ـــ و ,  (1)لواجباجابة السابقة لذلك معرفة وتحديد اإل بعد, ليه إويرغب في الوصول 

لقتل  ال تهديد  ط التربوي تشكّ المعاناة التي يلقاها الطلبة داخل المدرسة نتيجة الضغط والتسلّ أن 
 ها , وتدّنير وتطوّ المسيرة التربوية م مام عملية تقدّ أ اويقف عائق  , الطموح واألمل في نفوس الطلبة 

 . لعملية التربويةلة ـثار االجتماعيهم اآلأحد أ دّ عويُ , الدراسي لديهم  ىمستو ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

ية كاديمي لدى طلبة كل  ة النفسية وعالقتها بمستوى الطموح والتحصيل األ, الصح   دت محم  مير عز  أالء آ 

ية التربية , جامعة السودان قسم علم النفس , كل   ماجستير غير منشورة ,, رسالة  ة بجامعة شندية العام  الصح  

 . 1ص ,م 0218 وم والتكنلوجيا ,لللع



                

 

 

 

 الباب الثاني

 اجلانب امليدانـــــي
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 الفصل الرابع

 طار المنهجي للدراسةاإل

 تمهيد

، الطرائق العلمية والوسائل اإلحصائية أسهمت في تطّور العلوم والدراسات االجتماعية إّن      
أوصلتها إلى عدد من النظريات والقوانين التي مّكنتها من تفسير وتوضيح كثير من الظواهر  فقد

والمشكالت االجتماعية ، إذ إّن الوصف النظري للظاهرة أو المشكلة يحتاج إلى ربط بواقع 
ميداني حتى تتصف بالوضوح وتتكامل مع بعضها ، وما تتطّلبه الدراسة هو تحديد خطواتها ، ثّم 

د المنهج العلمي المستخدم في الدراسة ، وبعدها يتم تحديد العّينة ووسائل جمع البيانات ، تحدي
؛ إلثبات وتصديق المعلومات ، وقد تّم تناولها في  ةاإلحصائي الوسائلكاستمارة االستبيان ، و 

 ثالثة مباحث اشتمل عليها الفصل الرابع .
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 لو  المبحث ال 

 ومجاالت الدراسةنوع ومناهج وفرضيات 

  Type of Study : نوع الدراسة اًل أو  

ويجب أن يكون تصنيفها ، رة ده الهدف والمعلومات المتوفّ سة يحدّ انوع الدر  نّ أن و يرى الباحث     
في دراسة المشكالت والظواهر  استخداًما األكثر هذه الدراسة من البحوث الوصفية وُتعدّ  ، (1)مرن

الوصف  لدراسـةا ه، ومن خصائص هذ عالمواأل، والمواقف ،  باآلراء صلةاالجتماعية التي لها 
د الوضع يحدّ  ، وهو وضاعواأل باألحداثومترابطة  ةدحد  لوقائع وحقائق مُ ، والتفسير ، والتحليل ، 

ويعتمد في تفسير نتائج البحث على  ، و رديءأد يحكم على الواقع كونه جيّ  وال ، الحالي للظاهرة
 ، (2)ويجب على الباحث مناقشة البيانات وتفسيرها بشكل مالئم، نة وحجم العيّ عامل الزمن 

ستخدم لوصف حد أشكال التحليل والتفسير العلمي الذي يُ أ :هعلى أنّ اأُلسلوب الوصفي ف عرّ ويُ 
ويبقى ،  (3)ودراستها بشكل دقيق، عن طريق تحليل البيانات ، دة الظواهر والمشكالت المحدّ 

 . نسانية والتربويةواهر االجتماعية واإلـالوصفي هو األنسب لدراسة الظسلوب األُ 

 

 دراسة ــا : مناهج الثانيً 

لغرض الكشف عن الحقيقة حينما ؛ التنظيم الصحيح لمجموعة من األفكار  فنّ ": هو المنهج     
 . (4)ة"لبرهنتها حينما تكون معروف، و تكون مجهولة 

                                                           
 (1)

 , مصر , كاديمية, المكتبة األ والمكتبات مناهج البحث في علم المعلومات , وأخرون,  نور بدرأحمد أ 

 23, ص م3112
(3)

 21, ص م3112 , القاهرة , دار كنوز صول علم النفس ,, أساسيات وأ   نجاة عيسى انصورة 
(2)

 , القاهرة دارة الرياضية , دار العربي ,, مناهج البحث العلمي في اإل فهد بن سيف الدين غازي ساعاتي 

 . 23ص , م3112
(2)

ت رِجم , , )بدون دار نشر( ية الجامعية للعلوم التطبيقية , الكل   , منهجية البحث ملكة أبيض :تر ماثيو جيدير , 

 . 33ص,  م3112 , في حلب ــ سورية
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التي تنّظم عملية البحث في العلوم ، وتوّجه خطواتها قواعد "المجموعة  منالمنهج يتكّون و      
ر ر مع تغيّ يتغيّ  ه ثابت الومن خصائصه أنّ  ، (1)للوصول إلى نتيجة عملية دقيقة حول الظواهر"

 . و أهداف الباحثين في الدراسة، أو المشكالت ، أالحاالت 

د مراعاة التجرّ فيه وينبغي ، البحوث  ضوعاتدراسة مو العلمي في المنهج  استخدامط شتر  ويُ      
بطرح الباحث ويبدأ  ، احكام مسبقً األإصدار ب وتجنّ ، والنزاهة ، والصدق ، والموضوعية ، 
وبذلك يصل الباحث  ، وقياس صدقها من عدمه، جابة عليها اإل ثمّ ، سئلة ووضع الفروض األ
نوع تحّدد هي التي ، وطبيعة الدراسة  (2)وثةبحمالظاهرة الفهم التي تساعده على لحقائق لى اإ

)الديمقراطية ومظاهر التسّلط الباحث ، وقد فرض اتّباعها الباحث  يجب علىالمناهج التي 
عدد في دراسته على  معتمًدا،  دراسةللدراسة ميدانية لطلبة المرحلة الثانوية( موضوًعا ـــــــ التربوي 

لى بيانات الوصول إ ؛ بغيةطبيعة الدراسة وأهدافها  العلمية المحّددة انطالًقا منمن المناهج 
 :هيالمناهج تمتاز بالدقة والثقة نسبًيا ، و 

  Survey Socialالمسح االجتماعي منهج ـ 1

ة في البحث االجتماعي التي لها دور في جمع المعلومات والبيانات هو أحد المناهج العامّ      
ظهار،  بالظاهرة االجتماعية المدروسةة الخاصّ  حصائيالمجتمع اإل من عناصر ة جوانب القوّ  وا 

 ةنوالعوامل المكوّ ، ف على الظاهرة ستخدم للتعرّ رق العلمية التي تُ من الطُ  عدّ ويُ  ، والضعف فيها
كونها ؛ ا وأكثرها شيوعً ،  استخداًماوسع المناهج أمن  عدّ ، وتُ  ز الواقعيوعالقتها في الحيّ ، لها 
، عالم واإل، والزراعة ، شاد ر واإل، واالقتصاد ، كعلم االجتماع ، صات التخصّ غلب أستخدم في تُ 

                                                           
سكندرية ــ مصر ، تبة اإلشعاع للطباعة والنشر ، اإلعلي شتا ، المنهج العلمي والعلوم االجتماعية ، مك (1)

 . 292، ص م1991
(3)

 القاهرة , المجموعة العربية للتدريب والنشر , االجتماعيةبو النصر, مناهج البحث في الخدمة أد مدحت محم   

 .23ص , م3113 ,



 اإلطار المنهجي للدراسة                                                                  الفصل الرابع     

 

 
94 

وتمتاز نتائج ،  وعلميةً  ةً وأغلبها دقّ ،  وحداثةً  رق منهجيةً كثر الطُ أالمسح الميداني و  ، (1)وغيرها
 .(2)صدقوال، والتفصيل ، والوضوح ، ة العالية هذه الطريقة بالدقّ 

ووجد الباحث أّن منهج المسح االجتماعي بطريقة العّينة يناسب طبيعة الجانب الميداني      
للدراسة ، وبه يتم تحقيق أهداف الدراسة بشكل موضوعي ، وعبر المسح االجتماعي يتم 
الحصول على البيانات والمعلومات التي تتعّلق بطبيعة الديمقراطية ومظاهر التسّلط التربوي 

رحلة الثانوية في قضاء الرفاعي ، واستخدم الباحث المسح االجتماعي في الجانب لطلبة الم
ى تتوّفر حتّ ؛ الميداني للدراسة الحالية لتوزيع استمارات االستبيان لعّينة تمّثل مجتمع الدراسة 
 المعلومات والبيانات الضرورية لموضوع الدراسة وبمساعدة مجموعة من الطلبة .

 

 The comparative Method ـ المنهج المقارن 2

قام  ، إذفي دراسات دوركهايم  ظهرعلم االجتماع مجاالت للمنهج المقارن في  استخدامل أوّ      
في بعض ونقول: )،  مختلفةال جتماعيةاالظواهر الحداث و األوقائع و بعض ال ةقارندوركهايم بم

 متعّددة ، وللمنهج المقارن مجاالت ، الظواهر قابلة للمقارنة ليس كلّ  هنّ أل؛  (الظواهر االجتماعية
  . (3)منها أوجه الشبه واالختالف في الحاالت المدروسة

وكثيًرا ما يعتمد الباحث على المنهج المقارن في أثناء تناول الجماعات والمجتمعات في      
أزمان وأماكن مختلفة ، ويالحظ تغّير ظاهرة ما تبًعا لتغّير ظاهرة ُأخرى ، وعلم االجتماع أحد 

مقارنة العلوم التي تعتمد المنهج المقارن بدرجة أساس ، والباحث استخدم المنهج المقارن في ال
بين الدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة ومناقشتها ـــــــ في المبحث الثاني من الفصل الثاني ــــــــ 
من حيث المنهج الُمعتم د ، والوسائل اإلحصائية التي اسُتخدمت في الدراسة ؛ لغرض توفير 

                                                           
 ، م2112 ، القاهرة، 1ط،  دار الفجر،  سس المناهج االجتماعيةأُ ،  ان الجيالويبلقاسم سالطينة ، حسّ  (1)

 . 11ــ11ص
(3)

 , م3113 , األ ردن ــان عم   ,1, ط دار البداية ناشرون وموزعون, حصاءمبادئ اإل, حمد عبدالسميع طبية أ 

 . 12ص
(2)

 . 32ص سابق ,مصدر  ه ,, مناهج البحث العلمي وتقنيات , زين العابدين حمزاوي احلؤي عبد الفت   
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ليب التربوية في الفترة البيانات والمعلومات الالزمة لموضوع الدراسة ، وكذلك المقارنة بي األسا
 السابقة وبين األساليب في الوقت الحاضر .

 ا : فرضيات الدراسة ثالثً 

وهذه العالقة قابلة ، كثر أو أرين عة بين متغيّ العبارة التي تصف عالقة متوقّ هو  :الفرض     
في  استخدامهايمكن  ستخدم الفروض في الدراسات التقييمية والميدانية والوتُ  ، لالختبار التجريبي

 . (1)راتتختبر العالقة بين المتغيّ  و التشخيصية كونها الأاالستكشافية 

لغرض ؛  هأفضل صيغة يضعها الباحث مع بداية دراست التخمين الذكيأو الفرض  عدّ يُ      
 هطنتفوتعتمد على ذكاء الباحث و ، رين ها موجودة بين متغيّ الداللة على العالقة التي يعتقد أنّ 
و أمبدئي للظاهرة  ، وهو عبارة عن تخمين وحلّ  و النظرياتأوالخبرات السابقة التي يملكها 

بدليل  هأو رفض هتثبات صحّ إت لحين نى من قبل الباحث بشكل مؤقّ المشكلة المدروسة متبّ 
ن الدراسة الحالية وتتضمّ ، وضع الفرضيات من أهم مراحل البحث العلمي  عدّ ويُ  ، ، (2)واضح
 خاّصة ، وفرضيات الطلبةخاّصة بتوّزعت على محورين: فرضيات  ن الفرضياتم اعددً 

 المدّرسين .

ة بالطلبة   :الفرضيات الخاص 

 ية بين تغّير النظام السياسي وترسيخ الديمقراطية : توجد عالقة ذات داللة إحصائاالولىالفرضية  

تعزيز مبدأ المساواة الدراسية و حصائية بين المناهج توجد عالقة ذات داللة إ :الثانيةالفرضية  
 والحّرية .

 ائية بين ممارسة الديمقراطية واختيار فرع الدراسة : توجد عالقة ذات داللة إحصثالثةالفرضية ال 

المنظومات التعليمية والقيم العشائرية على تفكير بعض المدّرسين تؤّدي  ةسيطر : رابعةالالفرضية  
 إلى التسّلط التربوي .

                                                           
(1)

, 1ط مكتبة العبيكان,,  , دليل الباحث في البحث االجتماعي مال صالح عبدالرحيمآو,  مسلم عدنان أحمد 

 . 22ص , م3111 ,السعودية ــ الرياض
(3)

 , مناهج البحث في علم المعلومات والمكتبات المنعم , غادة عبد ي ,سماعيل متول  إ, ناريمان  نور بدرأحمد أ 

 . 22ص , سابقمصدر 
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ة بالمدر سينالفرضيات   الخاص 

 اساليب  ممارسةلتعبير عن رأيهم و الفرضية اأُلولى: هناك عالقة بين السماح للطلبة با
 الديمقراطية .

 اإلبداع واالبتكار.ة بين التزام الطلبة بالنظام و توجد عالقة ذات داللة إحصائي :الثانيةالفرضية 

 التسّلط التربوي .ثرة أعداد الطلبة و صائية بين كذات داللة إح فرق: هناك ثالثةالفرضية ال

نين واألنظمة من قبل اإلدارة : توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق القوارابعةالفرضية ال
 من التسّلط التربوي . الحّد و 

ين عالقة ذات داللة إحصائية بين التسّلط التربوي وانعدام التعاون ب هناك: خامسةالفرضية ال 
 . باالنتماء للمدرسة والمدّرسين وعدم شعورهماإلدارة 

 التسّلط التربوي .صائية بين المستوى االقتصادي و : توجد عالقة ذات داللة إحدسةالفرضية السا

التعامل الديمقراطي في ين الفئات العمرية المتوّسطة و : هناك عالقة إحصائية بسابعةالفرضية ال
 المدارس الثانوية .

 

 ا : مجاالت الدراسة رابعً 

،  المختلفة البحوث تحديد مجاالتهي ة في تصميم البحوث مّ مهمن الخطوات المنهجية ال     
 ةدراسة مجاالت ثالث لكلّ  نّ أقد اتفق كثير من المشتغلين في مناهج البحث االجتماعي على و 

 هي: ثةلثالوهذه المجاالت ا، جراءات البحث إرئيسة يجب على الباحث توضيحها عند تخطيط 

 ـ المجال البشري 1

نة من المجتمع التي عيّ  وأ،  فراد في البحث العلميو مجموعة األأوحدة الدراسة  :قصد بهيُ و      
وقد ، تحديد الوحدات بطلبة المرحلة الثانوية في قضاء الرفاعي  وتمّ ، سوف تجري عليهم الدراسة 

 ( مدّرًسا ومدّرسة .293و)، ( طالب وطالبة 333من ) ةننة مكوّ عيّ  اختيار تمّ 
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 ـ المجال المكاني 2

و ، أوقد يكون المكان قرية ، و البيئة التي تجري فيها الدراسة أتحديد المنطقة  منه: راديُ و      
 والذي يبعد،  حد أقضية محافظة ذي قارأد قضاء الرفاعي دّ وقد حُ ،  (1)و مجتمع بأثره، أمدينة 

، ى والمثنّ ، وواسط ، والقادسية ، ميسان  :محافظات هيربع أه وتحدّ ، كم( عن مركزها 91)
،  ا للدراسة مكانيً ويسودها الطابع العشائري مجااًل ، الزراعة و  نفطبال غنيةمدينة  قضاء الرفاعيو 
وهو يملك عنه وعمله ، سكن الباحث  محلّ  هو أّن الرفاعيلقضاء هذا ااختيار في سبب وال

 . يفي الجانب التربو  السّيمامعلومات و 

 

 ـ المجال الزماني 3

ي الوقت الذي استغرقه أ ، مرحلة من مراحل الدراسة بتوقيت زمني قصد به تحديد كلّ ويُ      
( 15/1/2121)يوم امتد من  ةالحالي لدراسةوالمجال الزمني لالميدانية ،  هعداد دراستالباحث إل

 ( . 11/5/2121)يوم إلى 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

, سيوط أجامعة ــ داب ية اآلكل  ,  اتاءجرالتصميم والمنهج واإل :لغريب عبد الكريم : البحث العلميد امحم   

 . 12ــ11ص ,مصر ,3ط
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 المبحث الثاني

 الدراسة نةمجتمع وعي  

 ختيارالرات ار  ـ : مجتمع الدراسة ومباًل أو  

 ـ مجتمع الدراسة1

و الظاهرة التي يأمل الباحث في تعميم نتائج البحث أالجماعة االجتماعية األكبر  :قصد بهيُ و     
المرحلة ومدّرسو مجتمع الدراسة الحالية طلبة  وقد مّثل ، (1)عليها ، وهو مرادف للمجتمع النظري

،  ( مدرسة51، وقد بلغ عدد المدارس )من محافظة ذي قار قضاء الرفاعي مدارس الثانوية في 
وكما يظهر في ،  طةمتوسّ مدرسة ( 23و) ، ( مدرسة ثانوية13و) ، عداديةإ( مدرسة 11بواقع )
 . (3)رقم ملحق 

 

 رات اختيار مجتمع الدراسة ـ مبر  2

 :هي مجتمع الدراسةالباحث ر ااختبسببها رات التي المبرّ      

يقل أهمية  الكادر التدريسي ال نّ أكما  ، من المجتمع اومهم   اكبيرً  اشريحة الطلبة جزءً  عدّ تُ  ــ1    
في المدارس الطلبة والمدّرسون منها  يالتي يعان تغفال المشكالإيمكن  ذلك العلى و ، عنها 
فهم و تكيّ أتلك التي تعيق تحصيلهم الدراسي  السّيما، و هم وتجاهل تأثيرها على مستقبل ، الثانوية

 . رسااعلهم داخل المدفوت

ضرورة اجتماعية ،  هو مجتمع الطلبة في المرحلة الثانوية كإطار للدراسة الحالية ياراخت ــ2    
النظام  ط التربوي في ظلّ كون التسلّ  ؛ البحوث التي يختارهاوالتزام الباحث اتجاه المجتمع في 

، كذلك  م وتنمية الجوانب العلمية واالقتصادية واالجتماعيةعلى تقدّ  اسلبيً  ال تأثيرً شكّ الديمقراطي ي
يكون لها مردود إيجابي النتائج  نّ ا  و  ي ،المجتمع والتكّيفجواء من التفاعل أله دور في خلق 

 .تعود على الفرد والمجتمع  ة علميةفائدو 

                                                           
(1)

 . 313ص  , م3112,  العراق ــاص , تصميم البحث االجتماعي , دار نيبور , ديوانية القص   د مهديمحم   
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ا على مستقبل العملية ل خطرً ديمقراطي تشكّ النظام ال ط التربوي في ظلّ مظاهر التسلّ  نّ إ ــ3    
ط في ا يخلق شريحة تمتهن التسلّ ممّ ، بشكل عام والطلبة والكادر التدريسي بشكل خاص  ةالتربوي

ي في التحصيل والتدنّ ، والتقصير بالواجب ، االهمال  وتسودها مظاهر، جميع مفاصل الحياة 
 ر يصعب التكّهن به .مصيلى المجتمع إصل ي بالنتيجةو ، الدراسي 

 

 نة الدراسة ا : عي  ثانيً 

ويعكسون خصائصه وصفاته  ، لون المجتمع المدروسفراد يمثّ عبارة عن عدد من األ :نةالعيّ      
 تنبؤيةن قواعد ومعلومات ويكوّ ، لى المجتمع المدروس إيصل الباحث  العّينة وعن طريق ،

فرد من المجتمع بأن  عطى الفرصة لكلّ ويجب أن تُ ،  ، لمستقبل الظاهرة أو المشكلة االجتماعية
ويجب أن تكون ، ب الباحث و تعصّ أل و تدخّ أز دون تحيّ من نة الدراسة و من عيّ  ايكون جزءً 

رق نة وبطُ العيّ  اختيارفراد من أجل المحافظة على الموضوعية في الفرصة متكافئة لجميع األ
 . (1)علمية وسليمة

 منالمرحلة الثانوية  سيمن طلبة ومدرّ الدراسة بطريقة طبقية عشوائية نة عيّ  اختيار تمّ و      
المرحلة  طلبةعدد مجموع بلغ إذ ،  قضاء الرفاعي واألهلية في مجتمعالحكومية المدارس 
( 333بلغ عدد المبحوثين )لي%( 2)ُسحبْت العّينة بنسبة ، و ا وطالبة طالبً  (11151) الثانوية
( طالًبا وطالبة من 14( طالًبا وطالبة من المدارس اإلعدادية ، و)141) على ، توّزعوامبحوثًا 

فقد كان سين المدرّ ، وأّما من المدارس المتوّسطة ( طالًبا وطالبة 133)و،  المدارس الثانوية
( 293) عدد المبحوثينبلغ لي%( 24) ُسحبْت العّينة بنسبةو  ،  سةا ومدرّ سً ( مدرّ 1222عددهم )
( مدّرًسا ومدّرسة من 11( مدّرًسا ومدّرسة من المدارس اإلعدادية ، و)95) على عواتوزّ ،  مبحوثًا

ح في موض  هو ، وكما  المدارس المتوّسطةمدّرًسا ومدّرسة من  (131و) ،المدارس الثانوية 
 ( .3)الجدول رقم و ، ( 2)رقم  الجدول

 
                                                           

 سابق ،مصدر  ، دليل الباحث في البحث االجتماعي مال صالح عبدالرحيم ،آو ،  مسلم عدنان أحمد (1) 
 11ص



 اإلطار المنهجي للدراسة                                                                  الفصل الرابع     

 

 
100 

   :نة من مجتمع إحصائي معلومحجم العي   احتساب

الخطـوات نتّبـع ـــــــ أي عـدد أفـراده معـروف لـدينا  ـــــــلحساب عّينـة فـي مجتمـع معلـوم إحصـائًيا      
 :(1)اآلتية
غيــر معلــوم مــن المعادلــة  يحصــائحجــم المجتمــع اإل نــة علــى أســاس أنّ حجــم العيّ يــتم حســاب )أ( 

 التالية: 
                        Z2 

 ف( ـــــ1ف )× ـ ــــــــــــــــــــــــــ( =   1نة )نحجم العيّ 
 م2خ                       

 
 :ينة كالتالوذلك باستخدام معادلة تصحيح حجم العيّ  ، نةوم بعد ذلك بتصحيح حجم العيّ ـ)ب( نق 

                         
 1ن                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــنة  =          حجم العيّ 
 1 ـــــ 1ن                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ + 1                  
 ن                           

 
  :نةحجم العي   يتحديد نسبة الخطأ ف

د فيهـا يحـدّ  يهذه الحالـة التـ يوف، ن من األفراد ر الباحث إجراء دراسته على عدد معيّ قد يقرّ      
نجـده يميـل  ، ض عليه من الجهة المستفيدة بالدراسـةفر  أو يُ ، نة بطريقة تخمينية الباحث حجم العيّ 

، البيانـات سيحصـل عليهـا  حتى يطمئن إلـى أنّ ؛ نة حجم العيّ  يإلى محاولة تحديد نسبة الخطأ ف
 . ى عال من الثقةع بمستو ل إليها تتمتّ سيتوصّ  يالنتائج الت لى أنّ ا  و 
 
 

                                                           
 ، م2113 ، مصرــــ ــ، المنصورة  حصاء والقياس االجتماعي، مبادئ اإل اصد القصّ مهدي محمّ  (1)

 .31ــــــ11ص
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 نة وفق المعادلة التالية:العيّ  يد نسبة الخطأ فيتحديمكن و      
 

 ف ( – 1ف )                           
 . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ×         Zنة = خطأ العيّ 

 ن                               
 %5ع = المعياري المتوقّ  أنسبة الخط

 (333)نة الطلبة عددهم عيّ 

 (293) سين عددهمنة المدرّ عيّ 

 

 ( يوّضح حجم عّينة الطلبة حسب متغّير الجنس1الجدول )                

المرحلة 

 الدراسية

 المجموع الكلّي إناث ذكور

 %2 النسبة عددال %2 النسبة عددال %2 النسبة عددال

 140 7000 54 2702 12 4291 إعدادية

 24 3211 23 1152 41 2022 ثانوية

 173 1232 12 4123 90 4509 متوّسطة

 377 11150 159 7911 217 10129 المجموع

 

 ( يوّضح حجم عّينة المدّرسين حسب متغّير الجنس2الجدول )

المرحلة 
 الدراسية

 المجموع الكلّي إناث ذكور

النسبة  العدد
24% 

النسبة  العدد
24% 

النسبة  العدد
24% 

 95 394 44 112 51 212 إعدادية

 21 215 29 123 39 122 ثانوية

 130 543 24 221 22 275 متوّسطة

 293 1222 137 573 152 249 المجموع
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 المبحث الثالث                                      

 وسائل جمع البيانات 

  : أدا  جمع المعلومات اًل أو  

 مالحظةوال،  المقابلةو ، االستبيان  عبارة عن: وهي، هي وسيلة جمع البيانات والمعلومات      
 يستطيع الباحث حلّ  وبها ، أساس في تصميم منهج للدراسة اركنً ، وُتعّد  (1)خرأُ رق وطُ ، 

 . المشكلة

 Questionugire االستبيانـ 1

لية أو األساسية أو وّ جمع البيانات األحد الوسائل أو األساليب الرئيسة المستخدمة في أ هو     
وهي من  ، دةسئلة محدّ أنة المختارة عن طريق توجيه مجموعة المباشرة من مجتمع البحث أو العيّ 

تصميم أسئلة االستبيان له تأثير مباشر  نّ وا   ، (2)أشهر الوسائل لجمع البيانات في البحوث الكبيرة
لماملى عناية فائقة إلتصميم لذا يحتاج ا ، تهاعلى نوعية المعطيات ودقّ  المشمولين  باألشخاص وا 

حوال االقتصادية األو ، واللغة ، وينبغي أن يكون هناك فهم للتقاليد الموجودة ، بالمسح 
 عدًدا من المراحلالباحث  أجرىقد و  ، (3)تي التصميم بعد تحديد تلك المعطياتأ، وي واالجتماعية

 :، وهذه المراحلة بالدراسة داد االستبانة الخاصّ ـألع؛ 

 داد االستبيان ـعإلة ـولى : مرحالمرحلة الأ 

لية في استمارة االستبيان األوّ سؤااًل ( 44بلغت )أعّدهـا البــاحث وعة من األسئلة ـمجمهناك  ـــ1
ة بالكادر التدريسي في المرحلة في استمارة االستبيان الخاصّ سؤااًل ( 34و) ، ة بالطلبةالخاصّ 
مع العناية ،  اوتساؤالته هاهدافأرات التي تنبثق من مشكلة الدراسة و ا المتغيّ معتمدً  ، الثانوية

 . بموضوعات الجانب النظري من الدراسة

                                                           
(1)

 , مناهج البحث في علم المعلومات والمكتبات غادة عبدالمنعم , ي ,سماعيل متول  إ, ناريمان  نور بدرأحمد أ 

 . 23سابق , صمصدر 
(3)

 . 122, ص م3112 ,بيروت ,1ط , منتدى المعارف,  د صوان , طرائق البحثفرج محم   
(2)

ــ ان عم  , 1ط , دار الشروق,  حصائيأساليب البحث العلمي والتحليل اإل , عبدالحميد عبدالمجيد البلداوي 

 . 33ص , م3113 , ردناأل  
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، المهّمة إلى األسئلة والفقرات  للوصول ــــــ متعّددة لمّرات ــــــمشرف العلمي ـتداول الباحث مع ال ـــ2
 . ها مناسبة لضرورات الدراسة العلمية والموضوعيةرات التي وجدؤشّ ـواختار الم

( 34، واستمارة استبيان الكادر التدريسي بـ) ( سؤااًل 44استمارة استبيان الطلبة بـ) تصميم ـــ3
وأسئلة يمكن اإلجابة عنها بأكثر من اختيار  ، عت هذه األسئلة بين المفتوحة والمغلقة، توزّ  سؤااًل 

سئلة من حيث النوع أ الباحث مصمّ  إذ ، ية أكثرإلعطاء فرصة للمبحوثين للتعبير عن آرائهم بحرّ 
د والتي يحدّ ، األسئلة المفتوحة والمغلقة النهائية  زاياها تحتفظ بمألنّ  ؛ لى أسئلة مفتوحة ومغلقةإ

يضفي على اإلجابات الثراء في  اممّ  ، عة للسؤالحوث المتوقّ فيها احتماالت إجابة المبالباحث 
 . لدراسةيستفاد منها في التحليل والعرض لنتائج االتي  لبياناتا

 

 اختبار صدق االستبيان المرحلة الثانية :

داة التي األ د الباحث من أنّ ، وهو تأكّ ه ويعني قياس االختبار أو االداة لما وضعت لقياس     
لى المعنى نفسه في حال إي ، والمصطلحات تؤدّ ه مالئمة لدراست عدّ في بحثه تُ  باستخدامهايرغب 
المهتمين ساتذة األ وأض على مجموعة الخبراء عر  ، وبعد االنتهاء من تصميم االختبار يُ  تكرارها

و غير أصالحة ) ومدى صالحيتها، داة والفقرات لغرض تقييم األ؛ ين بموضوع الدراسة والمختصّ 
وتقديم ، والحكم على البناء اللغوي  ، د لهاومتابعة مالئمتها مع المجال المحدّ ،  (صالحة

د من الصدق ولغرض التأكّ ،  (1)المقترحات والتعديالت التي تكون مناسبة لتحقيق هدف الدراسة
 ينلية على الخبراء والمختصّ الظاهري الستمارتي االستبيان قام الباحث بعرضهما بصورتهما األوّ 

في علم االجتماع إلبداء الحكم على صدق استمارتي االستبيان في قياس مشكلة الدراسة ووضوح 
 جريتْ ، وقد أُ ا ا على األسئلة وفقراتهيرونه مناسبً  ، والموافقة أو الرفض أو التعديل لما فقراتهما

، سئلة والفقرات بعض األ حتْ حّ وصُ ، بنظر االعتبار مقترحات الخبراء  خذتْ وأُ ، التعديالت 
و أداة القياس لجميع أو االختبار أصدق االستبيان على ن ره  ، وبذلك بُ  بصورة علمية ووضعتْ 

ن بالجدول مبيّ هو وكما ، ا مصداقية االستبيان عالية جدً  عدّ تُ  من هناو ، %( 95البيانات وبنسبة )
 . (3)رقم 

                                                           
(1)

 . 122ــ122, ص سابق مصدرمناهج البحث العلمي ,  د سرحان علي المحمودي ,محم   
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 الدراسة باستمارةح آراء الخبراء يوضّ  (3جدول )

 جابةاإل          
  
 سماء الخبراءأ

 
 مكان عمل الخبير

 

األسئلة 
 المقبولة

األسئلة 
 المرفوضة

األسئلة 
التي تّم 
 تعديلها

درجة 
االستبيان 
النسبة 
 المئوية

 93،5 3 2 33 اآلداب كّلية جامعة بغداد/ أ.د عدنان ياسين مصطفى
 91،3 1 ـــــــــ 33 اآلداب كّلية القادسية/ جامعة أ.د صالح كاظم جابر

 92،3 1 ـــــــــ 32 كّلية اآلداب جامعة القادسية/ أ.د علي جواد وتوت
 94،1 3 1 34 اآلداب كّلية جامعة الموصل/ أ.د خليل محّمد الخالدي

 94،1 2 2 34 كلية اآلداب جامعة القادسية/ الرضا ا.م.د طالب عبد
 93،4 2 ـــــــــ 31 اآلدابكّلية  جامعة القادسية/ .م.د فالح جابر جاسمأ
 93،5 5 ـــــــــ 33 كّلية اآلداب جامعة بغداد/ السادة  .م.د هالل عبدأ
 91،1 2 1 35 كّلية اآلداب جامعة الموصل/ اس فاضل.م.د فراس عبّ أ
 93،4 1 1 31 كّلية اآلداب جامعة األنبار/ د منفي.م.د مؤيّ أ
 91،1 2 1 35 كّلية اآلداب جامعة األنبار/ .م.د حميد كردي عبدأ
 94،1 4 ـــــــــ 34 كّلية اآلداب جامعة القادسية/ .م هناء حسن سدخانأ

       1153المجموع                                                                                        

 %95،3صدق الخبراء                                                                                  
  

 تي:واستخدم الباحث القانون اآل
 الجزء           مج س                       
 ( 111 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   111ـــــــــــــــــــــــــــ ــــقانون التناسب س ط )

  الكلّ  ن                                      
  )ن( تعني عدد الخبراءو،  سئلة)مج س( يعني مجموع األإذ إّن: 
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 المرحلة الثالثة : اختبار ثبات االستبيان 

ثبات  ، بمعنى أنّ  و أداة القياسأاالختبار  استعمالمكانية االعتماد على إلى إ إشارةوهو      
ويكون  ، في ظروف مماثلة استعمالهر ذا تكرّ إاالختبار يعطي النتائج نفسها وبشكل مستمر 

عادة االختبار إر بشكل جوهري في حال يتغيّ  مجموعته الل الثبات في وضع المبحوث بالنسبة
مد عقد ، و  (1)االختبارز باالستمرار واالستقرار عند تكرار والنتائج تتميّ  ، تحت الظروف نفسها

،  نة جميعهان يتم توزيعها على وحدات العيّ ألى اختبار الثبات استمارة االستبيان قبل إالباحث 
جراءات اإل ، واستخدم (عادة االختبار)إتطبيق  عبر ةنالباحث تجربتها على جزء من العيّ ى جر وأ

س من مجتمع البحث بين مدرّ ا ( مبحوثً 21عت االستبانة على )ووزّ  ، وقات مختلفةأنفسها في 
 ال ، )نعم :احتماالت ةجابة على ثالثلغرض اإل؛  اتسلسليً  امبحوث رمزً  عطي كلّ وقد أُ ،  لباوط
 يضوبعد مُ ، من استمارة االستبيان  مجموعة أسئلة شملت فقرات مختلفةعن ما(  لى حد  إ، 
 وبعدها تمّ  ، وز السابقة للمبحوثينعطيت الرمأُ و ، نفسها  ةنعادة التطبيق على العيّ إ تمّ  يوًما( 14)

 نّ أن تبيّ ، وقد )معامل ارتباط بيرسون(  اإلحصائيعمل المقياس ستُ او ، موازنة وتحليل االختبارين 
وظهر معامل االرتباط ، ل والثاني وّ جابات المبحوثين بين االختبارين األإفي  ابسيطً ا هناك تباينً 

بين االختبارين  ييجابي عالإعلى وجود ترابط  وهذا يدلّ ،  (1،91سين بدرجة )في استبيان المدرّ 
معامل االرتباط في استبانة الطلبة بدرجة ظهر و  ، ة والثباتسين بالدقّ ز استمارة استبانة المدرّ ميّ 
 ة والثباتز االستمارة بالدقّ بين االختبارين ميّ  ييجابي عالإعلى وجود ترابط  ا يدلّ ممّ ،  (1،91)

 .كذلك 

 

 النهائية  هتصميم االستبيان بصيغت ابعة :المرحلة الر 

عداد الصيغة النهائية لالستبيان لجمع البيانات شرع الباحث في إبعد مرحلة ثبات االستبيان      
نة الدراسة البالغ عددهم لى مرحلة تطبيقها على المبحوثين من عيّ إوالوصول ، ة بالدراسة الخاصّ 

 . سينا من المدرّ ( مبحوثً 293و)، ا من الطلبة مبحوثً  (333)

 
                                                           

(1)
 . 121ص مصدر سابق , مناهج البحث العلمي , د سرحان علي المحمودي ,محم   
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   Interviewالمقابلةـ 2

؛ خرى أُ ه بين الباحث من جهة والمبحوثين من جهة هي محادثة أو حوار لفظي موجّ      
ن أومن طبيعتها ، أسئلة يتم طرحها على المبحوثين  عبرلغرض الحصول على المعلومات 

، وفي أثناء عملية  (1)الهاتفجرائها عن طريق إويمكن ، ا لوجه وبشكل شفوي وجهً  تكون مباشرةً 
توزيع االستبيان على الطلبة والمدّرسين استخدم الباحث المقابلة في توضيح بعض األسئلة ؛ 

 لغرض الحصول على المعلومات والبيانات الدقيقة من المبحوثين .

 

 Simple Observationالمالحظة البسيطة ـ 3

في  ،ة جمع المعلومات بواسطة المشاهدحد الوسائل التي يستخدمها الباحث في أهي      
ولها أشكال مختلفة منها المباشرة ، و المقابلة عليها أيمكن تطبيق االستبيان  الحاالت التي ال

ستخدم الباحث المالحظة اقد و ،  (2)المقصودةالمالحظة و ، والمالحظة بالمشاركة ، دة والمحدّ 
)أي بوصفه ؛  طريق المتابعة والمشاهدةمعرفة الحقائق من الواقع عن في البسيطة كأداة 

 أحد أفراد مجتمع الدراسة .الباحث( 

 

  Statistical Meansحصائية ا : الوسائل اإلثانيً 

 تي:اآل ةحصائيالوسائل اإلالباحث من ستخدم ا     

 percentage قانون النسبة المئوية 

 ةبلغت النسب ، إذي المجتمع الكلّ نة من لمعرفة حجم العيّ ؛ هذا القانون الباحث ستخدم ا     
 ، خبير في جدول الخبراء لمعرفة نسبة كلّ  عملستاو ،  %( للمدّرسين24للطلبة ، ونسبة )%( 2)

 . بيانات الدراسة الميداني واستخدم في ، المبحوثين إلجاباتف على القيمة النسبية وللتعرّ 

 :وقانونها هو، المبحوثين  اتالنسبة المئوية: لمعرفة القيمة النسبية إلجاب -1
                                                           

 . 112صوان ، طرائق البحث ، مصدر سابق ، صفرج محّمد  (1)
 . 11، ص م2012 ،صنعاء ، 2ط،  دار الكتاب الجامعي،  د إسماعيل العمرانيعبدالغني محمّ  (2)
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 الجزء                                         
  111×   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = القانون هو النسبة المئوية         

 الكلّ                                          
 لالستمارة د من الصدق الظاهري : استخدمه الباحث للتأكّ  Proportionsقانون التناسب ـــ 2    

 مج س                                                     
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =  قانون التناسب          

  ن                                                            
 . )ن( تعني عدد الخبراءو،  سئلة)مج س( يعني مجموع األ :نّ إ إذ     

 

 ـ قوانين الفئات : 3

 ـــ المدى = أكبر قيمة ــــــ أقّل قيمة .1     

 1المدى +                        
 ـــ طول الفئة =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2     

 عدد الفئات                       
 
 ـــ قانون الوسط الحسابي :4

 تكرارها Xمجموع حاصل ضرب مركز كّل فئة                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوسط الحسابي =    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

 مجموع التكرارات                                        
هذا القانون قيمة  ( ، إذ اعطىسبيرمان)معامل ارتباط في هذه الدراسة استخدم الباحث  ـــ5

 الثانيةاأُلولى و  المقابلتيناالرتباط بين  عبر معرفةلقياس ثبات االستبيان  معامل االرتباط
( أفراد من عّينة 11عّينة الطلبة ، و) من أفراد( 11على )اها الباحث جر أ، والتي للمبحوثين 

 ، وهذا القانون يكون بالصيغة التالية: مجتمع الدراسة المدّرسين من

 تب       الفرق بين الر  مجموع مربعات  × 2               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ 1ر = 

 (1ــ2ن )ن                             
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 (1)نة من مجتمع إحصائي معلوموتحديد حجم العي   استخراجقانون ــــ 6

 :اآلتيةب علينا القيام باإلجراءات يتوجّ معلوم  يحصائإنة من مجتمع لمعرفة حجم العيّ      
      ّغيــر معلــوم مــن  يحصــائحجــم المجتمــع اإل نــة علــى أســاس أنّ نحســب الحجــم الخــاص بالعي

 دناه:أخالل القانون 
                          Z2 

 ف( –1ف )×  ــــ( =  ــــــــــــــــ1نة )نحجم العيّ     
 م2خ                          

 
     كالتالينة قانون التصحيح لحجم العيّ  باستخدامنة تصحيح حجم العيّ  ثّم يتم: 

 1ن                           
 نة    =   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــحجم العيّ     

 1 ــــ 1ن                         
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ +   1                

 ن                           
 

 نة :حجم العي   يمعرفة نسبة الخطأ ف
د فيهـا يحـدّ  يوفى هذه الحالـة التـ، ن من األفراد ر الباحث إجراء دراسته على عدد معيّ يقرّ  قد     

نجـده يميـل ، أو يفرض عليه من الجهة المستفيدة بالدراسـة ، نة بطريقة تخمينية الباحث حجم العيّ 
يحصل عليها التي البيانات  ى يطمئن إلى أنّ حتّ ؛ نة حجم العيّ  يتحديد نسبة الخطأ فإلى محاولة 
 . من الثقة يع بمستوى عالتتمتّ ، ل إليها سيتوصّ  يوالنتائج الت

 القانون التالي:ل ستعم  نة يُ العيّ  يولمعرفة هذه النسبة ف     
  

 ف( ــــ1ف )                             
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ×  Z   =  نةخطأ العيّ      

  ن                                  
  %5ع = المعياري المتوقّ  أنسبة الخط     

                                                           
 ، م2007 مصر ،ــ حصاء والقياس االجتماعي ، المنصورة اص ، مبادئ اإلد القصّ مهدي محمّ  (1)

 .71ــ21ص



 الفصل اخلامس                      

 لهاوحتلي بيانات الدراسة للطلبةعرض 

 متهيد

 املبحث األول : عرض وحتليل البيانات األولية  

الثاني : عرض وحتليل البيانات اخلاصة بالظاهرة املبحث 
 املدروسة

 

 احملور األول :املمارسات الدميقراطية

 احملور الثاني : االبعاد الدميقراطية                        

طوية            
ّ
 احملور الثالث :املمارسات واملظاهر السل

طوية       
ّ
 احملور الرابع : االسباب واآلثار السل
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 الفصل الخامس

 هاوتحليل للطلبة عرض بيانات الدراسة

 تمهيد

أتي بعد عملية جمع تحليلها واستخالص النتائج منها يالبدء بعرض البيانات وترتيبها لغرض      
تلك البيانات بالوسائل واألساليب المتعّددة والمختلفة ، من قبيل: االستبيان ، والمقابلة ، 

عرض البيانات وتنظيمها هو تسهيل طريقة استخدامها والبدء والمالحظة ، ويكون الهدف من 
كمالها بالشكل المطلوب .  بعملية التحليل ، ومن ثّم التدقيق وا 

خاص بالبيانات األساسية ، واآلخر خاص بالظاهرة  األّولوقد ُقّسمت البيانات قسمين:      
فردية واالجتماعية ألفراد العّينة المدروسة ، والبيانات األساسية يترّكز اهتمامها على الظروف ال

جاباتهم ، في حين أّن البيانات التي تتعّلق بالظاهرة المدروسة  التي يكون لها ارتباط بأفكارهم وا 
لمعرفة إجاباتهم على األسئلة ، ؛ وأسئلتها خاّصة بمشكلة الدراسة التي تّم طرحها على المبحوثين 

باالستمارة تّم تفريغ البيانات وتحويلها إلى أرقام ،  وفي نهاية جمع البيانات الميدانية للدراسة
في جداول إحصائية لغرض تحليلها وتفسيرها ، ومن ثّم الوصول إلى استخالص  ووضعت  
 النتائج .
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 لالمبحث األو                                           

ة بالطلبة لية عرض البيانات األو    هاوتحليلالخاص 

 . والعمر ل في الجنستتمثّ و الفردية:  أـ الخصائص

 جنسمتغّير الح بيانات المبحوثين من الطلبة حسب ( يوضّ 4جدول ) 

 النسبة % التكرار الجنس
 75 414 ذكور
 41 161 إناث

 111 155 المجموع
بلغت نسبة الذكور إذ حسب الجنس ، الجدول عدد المبحوثين من الطلبة توّضح بيانات هذا      

( 161%( ، بواقع )41( مبحوثًا ، وفي المقابل بلغت نسبة اإلناث )414بواقع )%( ، 75)
 مبحوثًا .

؛ ألّن طبيعة القيم أّن نسبة الطلبة الذكور أعلى من نسبة اإلناث  النتائج وُيالحظ من هذه     
يات والوصول إلى مستو ، دراستهن اإلناث إكمال  الدراسة تحول دونمجتمع الثقافية التي يتبّناها 

 .لمدارس الثانوية في قضاء الرفاعي، وهذا ما يفّسر ارتفاع نسبة الطلبة الذكور في اعلمية عالية 

 للطلبةيوّضح الفئات العمرية ( 7) جدول 

 النسبة % التكرار الفئات العمرية

 1111 11 11ــ11

 1112 121 11ــ 11

 1212 111 11ــ 11

 1112 11 20ــ12

 100 111 المجموع

 اربعتقسيم الجدول  وتمّ  ، يةالعمر الفئات حسب ن توزيع المبحوثين عاله تبيّ أانات الجدول بي     
 تهمنسب تبلغو  (سنة14ــــــ11ولى )األُ  العمرية الفئة ، أعمار (1فئات عمرية وبطول فئة )

بلغت نسبتها ف( سنة16ــــــ17الثانية )العمرية ا الفئة مّ أو ،  ا( مبحوثً 41بواقع )، %( 11،4)
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بنسبة ( 11ـــ 15)الثالثة العمرية في حين انحصرت الفئة  ،مبحوثًا  (147) بواقع%( 11،4)
الرابعة  العمرية وفي المقابل الفئة ،مبحوثًا  (141وكان عدد المبحوثين فيها )، %( 4،,1)
 . نة الدراسةمن وحدات عيّ  ، ا( مبحوثً 61%( بواقع )16،4( بلغت نسبتها )41ــــــ,1)

سنة(  11ـــ 15ينتمون الى الفئة العمرية ) المبحوثينية غلبأ نّ أمن الجدول أعاله  وُيالحظ     
مجموعة الثانية فيما تنتمي ال ،ر عنها عب  من خالل االجابات المُ %( 4،,1) ل ذلك نسبةمثلما تدلّ 

من اإلجابات التي صرحوا بها  (%11،4)بنسبة  سنة( 16ــــــ17من المبحوثين الى الفئة العمرية )
 هاأقلّ عاله ، وكان ن  فتوزعت أعمارهم بين الفئات اأُلخر في أأما البقية من المبحوثي المبحوثين ،
الفئة  فيعمار المبحوثين أع نسبة ارتفا نّ ا  و ،  %(11بنسبة ) سنة( 14ـــــ11العمرية )ضمن الفئة 

القانوني  وذلك حسب السنّ ،  (سنة16ــــــ17الثانية )العمرية ( ، وتلتها الفئة سنة11ــــــ15) العمرية
في  كونه يمرّ ؛ نسان هم المراحل العمرية في حياة اإلأهما من نّ أن تبيّ لطلبة المرحلة الثانوية ، و 
صراعات حالة من العيش يو ، ونفسية ت فسيولوجية رابتغيّ الحرجة هذه المرحلة العمرية 

فيسلك ،  التي ال يستطيع معها التكّيف مع محيطه والتوافق مع بيئتهعاطفية النفعاالت االو 
،  هادئلى تعامل ديمقراطي وحوار إبحاجة  سلوكات خاطئة يحاول عبرها إثبات ذاته ، لذلك هو

في كثير من األحيان إاّل ف تتوقّ ال دودات سلبية ي سوف تكون له مر ذط الا عن القسر والتسلّ بعيدً 
عمد قد و  ،والتمّرد  العدوانية لى حدّ إتمتد قد  ، وفي أحيان ُأخرعند حدود الطاعة والخضوع 

( ، بالجذر التربيعي 16،5الباحث إلى حساب الوسط الحسابي ألعمار المبحوثين الذي بلغ )
 ( . 11( ، ومتوّسط حسابي )4،4)
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 :ل فيمثّ تتو  صائص االجتماعية:ـ الخــب 

 :الوضع االجتماعي لألبوين ـــ1

 باء واأُلّمهاتلآل حسب الوضع االجتماعي الطلبةتوزيع  يوّضح( 6جدول )           

 النسبة % التكرار الوضع االجتماعي
 6, 161 على قيد الحياة

 4 16 واحد منهماوفاة 
 ـــــــ ـــــــ وفاتهما مًعا
 ـــــــ ـــــــ طالق
 ـــــــ ـــــــ هجر

 111 155 المجموع
شارت بيانات أو ، حسب الوضع االجتماعي لمبحوثين نة اح توزيع عيّ عاله يوضّ أالجدول      

،  على قيد الحياة آباءهممن الطلبة المبحوثين ( 161بواقع ) %(6,نسبة ) نّ إلى أالجدول 
، وواضح من  حد الوالدين بسبب الوفاةأوا نة البحث قد فقدمن عيّ ( 15بواقع )%( 4ونسبة )
 يدلّ  اممّ ، %( 6,على قيد الحياة والبالغة ) آباءهمعلى من المبحوثين كان النسبة األ نّ أالجدول 
في مظاهر  امشاركً األب بل قد يكون ، ط يمنع من وقوع التسلّ  سرة الب في األُ وجود األ نّ أعلى 
مجتمع  مثل اذا كان المجتمع تقليديً إ السّيماو ، اعية التنشئة االجتم عن طريقط التربوي التسلّ 

ا يخلق شخصيات ممّ ؛ ية بناء بالتعبير عن رأيهم بحرّ سمح لأليُ  وفيه ال،  (قضاء الرفاعي)
 . اتقرار الن تتخذ أتستطيع  ال، ضعيفة ومنقادة 
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  : سرةفراد األأ أعدد  ـــ2

 الطلبةسر أُ فراد أعدد  ( يوّضح5)جدول 

 النسبة % التكرار سرةأفراد األُ 
 6 44 7 ــــــ 4          

 17،7 114 5 ــــــ 6
 4،,1 141 , ــــــ 1
 16،4 61 11 ــــــ 11
 4،6 11 11 ــــــ 14
 1،7 4 17 ــــــ 14

 111 155 المجموع
ت م الجدول ست فئاسّ إذ قُ  ، سرةفراد األُ أحسب عدد نة ح الجدول توزيع وحدات العيّ يوضّ      

فراد أ%( من المبحوثين كان عدد 6) نّ أ، واتضح  سرةفراد األُ أ( من حيث عدد 1وبطول فئة )
%( كان 17،7وبلغت نسبة المبحوثين ) ، ولىضمن الفئة األُ في ( يقع 7ــــــ4) سرهم يتراوح بينأُ 

نسبة عدد  تبلغثة فا الفئة الثالمّ أو  ، ضمن الفئة الثانيةفي ( 5ــــــ6بين ) مايتراوح سرهم فراد أُ أعدد 
ة الرابعة بلغت ئفي حين الف ، (,ــــــ1سرهم بين )أُ فراد أيتراوح عدد ، و %( 4،,1المبحوثين ) سرأُ 

سر وعدد أُ ،  (11ـــــــ11بين ) تتراوح ما، و %( 16،4سر المبحوثين فيها )د أُ افر أنسبة عدد 
 اخيرً أو  ( ،11ـــــــ14بين ) ماها عدد أفرادتراوح وي %(4،6ضمن الفئة الخامسة بلغ )في المبحوثين 
بين  ماعدد أفرادها تراوح ، وي%( 1،7سر المبحوثين في الفئة السادسة بلغ )فراد أُ أكان عدد 

 . (17ـــــــ14)

في سرهم عداد أُ أنة تكون كثر المبحوثين من وحدات العيّ أ نّ أ من هذه المعطيات ويظهر     
ومنها مجتمع ، ر طفيف في المجتمعات التقليدية ود تغيّ لى وجإيشير  وهذا ، ضمن الفئة الثالثة

لى و ، الدراسة )قضاء الرفاعي(  غلب المجتمعات أسرة النواة( الموجودة في بثقافة )األُ ه ر عدم تأثّ ا 
ر على شخصية الطالب من حيث سرة بهذا الحجم يؤثّ د األُ افر أعدد  كما أنّ  ، الديمقراطية

ا ممّ ، سرة فراد األُ أسري على ط أُ لى ضغط وتسلّ إل ويتحوّ  ، الظروف االقتصادية وصعوبة العيش
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، وقد عمد الباحث إلى حساب الوسط لى ممارسة سلوكات عدوانية إفي أحايين كثيرة بناء يدفع األ
 ( .1،5( أفراد ، وبانحراف معياري بلغ )1الحسابي لعدد أفراد ُأسر المبحوثين إذ بلغ )

 :ــ تسلسل الطالب بين أخوته3

 ( يمّثل توزيع العّينة حسب ترتيب الطالب بين أخوته1)جدول 

 النسبة % التكرار تسلسل الطالب
 41 ,5 األّول
 41،4 56 الثاني
 45،1 111 الثالث
 15 67 الرابع
 11 15 الخامس
 1،1 14 السادس
 1،4 7 السابع
 111 155 المجموع

إذ  ، الطلبة بين إخوانهم وأخواتهم حسب ترتيبنة عاله توزيع وحدات العيّ أح الجدول يوضّ      
ا نسبة المبحوثين مّ أو  ، ل بين أخوتهموّ ا كان ترتيبهم األ( مبحوثً ,5%( وبواقع )41) نّ أن تبيّ 

في حين كانت  ، ا( مبحوثً 56وبواقع ) %(41،4بلغت )فالذين جاء ترتيبهم الثاني بين أخوتهم 
وفي  ، ا( مبحوثً 111%( وبواقع )45،1) تبلغنسبة المبحوثين في الترتيب الثالث بين أخوتهم 

وبواقع %( 15خوات بلغت )خوة واألالمقابل نسبة المبحوثين الذين جاء ترتيبهم الرابع بين اإل
 %(11بلغت )فخوة ا نسبة المبحوثين الذين كان ترتيبهم الخامس بين اإلمّ أو ، ( مبحوثًا 67)

ين من الذين كان ترتيبهم السادس وفي المقابل كانت نسبة المبحوث ،( مبحوثًا 15وبواقع )
خوتهم إالسابع بين  موالمبحوثين الذين كان ترتيبه ،( مبحوثًا 14وعدد المبحوثين بلغ )%( 1،1)

  . نة الدراسةمن عيّ ( مبحوثين 7وبواقع )%( 1،4بلغت نسبتهم )

أعلى  حصل علىخوات خوة واألبين اإل الثالثالترتيب  نّ أن تبيّ السابقة يمن المعطيات و      
 وهنا البّد من اإلشارة إلى أنّ  ، نة الدراسةفراد عيّ أ%( من 45،1نة بلغت )من وحدات العيّ  نسبة



 الفصل الخامس                                                         عرض بيانات الدراسة للطلبة وتحليلها

 

 
111 

 كبرو األأ البكرا باالبن مجتمع الدراسة )قضاء الرفاعي( من المجتمعات التقليدية التي تهتم كثيرً 
 اتجاه معّينة ل مسؤولياتمّ جل تحأمن ؛ ط حالة من التسلّ عليه س مار  ، وتُ ًرا ذا كان ذكإ السّيماو ، 

تقييد  ، مّما يعنيكثر من غيره أ ةالمنضبط اتالتقاليد والسلوكبجملة من  واإللتزام، العائلة 
 . ، وتحديد لمواقفه ، انسجاًما مع تلك المسؤوليات والتقاليد هيتلحرّ 

 :اإلقامةـ محل 4

 و الخلفية االجتماعيةا نة حسب منطقة السكنفراد العيّ أن توزيع ( يبيّ ,جدول )        

 النسبة % التكرار محّل اإلقامة
 64 414 حضر 

 11 141 ريف
 111 155 المجموع

إلى ، وتشير البيانات  االقامة حسب محلّ نة ح بيانات توزيع وحدات العيّ عاله يوضّ أالجدول      
نسبة  وأنّ ، ر من المبحوثين يسكنون الحض( 414وبواقع ) بحسب اإلجابات %(64نسبة ) نّ أ
  . ن يسكنون الريفيمن المبحوث( 141وبواقع )%( 11)

في و  ، تجاوزت النصف قلياًل قد نسبة الذين يسكنون المدينة  نّ أمعطيات الظ من هذه وُيالح       
في و ، أيمكن حصرها في مناطق الحضر  ال طالتسلّ و  ةالديمقراطيمظاهر  نّ أ إلى إشارةذلك 

طبيعة األمر يؤول إلى  لكنّ و  ، النسبةفي د فوارق قليلة على الرغم من وجو ، مناطق الريف 
أيًضا رف العشائري يكون له دور والعُ ،  أوالدها تنشئةما تنتهجه من أساليب وُطرق في و ، سرة األُ 

 ، خالًفا الُقرى واألرياففي سائًدا  هذا الُعرف ا ما نجدوغالبً ، االجتماعي ط في عملية الضب
 . تمّدًنا وحّريةكثر أمناطق الحضر التي تكون ل

، ية والحرّ ،  سس التعاون ، والزمالةعلى أُ  ن يستندوالطلبة ذوي الخلفية الحضرية هم أكثر م       
ل على لى الخلفية الريفية بحكم تأثير البيئة ، وهذا يدلّ قورنوا بغيرهم من الذين ينتمون إ اذا ما

 ط التربوي في المدارس الثانوية .ية والتسلّ ر الخلفية االجتماعية في مفهومي الديمقراطتأثير متغيّ 
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 :الخصائص التربوية

  :ـ عدد سنوات الرسوب1

 حسب عدد سنوات الرسوبن توزيع الطلبة ( يبيّ 10جدول )

 النسبة % التكرار عدد سنوات الرسوب
 15 64 واحدة
 11 ,1 اثنان
 4 14 ثالثة
 ,6 461 ال توجد
 111 155 المجموع

ويتضح ، حسب عدد سنوات الرسوب للمبحوثين نة فراد العيّ أن توزيع بيّ يجدول ال هذا           
الذين و ، عدد سنوات رسوبهم )سنة واحدة( كانت من المبحوثين  (64وبواقع ) %(15)نسبة  نّ أ

ا الذين مّ أو ، ( مبحوثًا ,1وبواقع )، %( 11)سنتين( بلغت نسبتهم )كانت  عدد سنوات رسوبهم
 تبلغ، و بحوثًا م( 14وبواقع )، %( 4هم )ثالث سنوات( فبلغت نسبتهم )كانت عدد سنوات رسوب

 .( مبحوثًا 461وبواقع ) (,6يوجد لديهم سنوات رسوب ) نسبة الذين ال

،  النسبأعلى توجد لديهم سنوات رسوب  نسبة الذين ال نّ معطيات أهذه المن  نالحظو      
مناخ الووجود  ليص المناهج الدراسية ،تقإلى وهذا يعود  تدل على تزايد نسب النجاح ؛وهي 

المجتمع بها  ية التي يمرّ الظروف الصحّ  بسبب؛ ، وتطبيق التعليم اإللكتروني ديمقراطي ال
 . العراقي
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 ـ المستوى التعليمي لألبوين:2

 وينن المستوى التعليمي لألب( يبيّ 11) جدول

 مستوى اأُلمّ  مستوى األب المستوى

 النسبة % التكرار  سبة %الن التكرار التعليمي
 15 67 11 41 ُأّمي

 41،7 171 41 ,1 ابتدائية
 41 ,5 45 111 متوّسطة
 1 14 16 ,7 إعدادية
 6 44 , 11 دبلوم

 7،7 41 11 15 بكالوريوس
 4 6 4 16 ُعليا

 111 155 111 155 المجموع
 ، وُأّمهات الطلبة المبحوثينآلباء  ح المستوى التعليميوضّ ت بياناتالجدول السابق  تضّمن       
تعليمية تتراوح بين المستوى األبتدائي  ياتمستو األغلبية منهم لديهم إلى أّن  البياناتشير إذ ت

اذ  ، ألبناءاتنشئة في عملية  كبيرةهمية التعليمي أمستوى ال يخفى أّن للو ،  والمستوى الجامعي
 . كراهواإل،  سرالقو ، ط خالية من مظاهر التسلّ  ةمنآر لهم بيئة توفّ 

%( 55بلغت )، إذ  لآلباءمستوى التعليمي كانت للعلى النسبة األ ظ من الجدول أنّ ُيالح  و      
 آثاروتكون له ، وهو مستوى منخفض ، عدادية فأقل إباء المبحوثين ومستواهم التعليمي آمن 

اللواتي أُلّمهات لاألعلى  يبّين الجدول أّن النسبةو ،  الدراسة ةبناء في مرحلطية على األونتائج تسلّ 
%( ، وهو تعليم متدّني وله تأثيرات 41،7على الدراسة االبتدائية وبنسبة بلغت ) قتصر تعليمهنا

، ا بالتعليم والمدرسة كثر اهتمامً أ انمالمتعلّ  وانباألكون  ؛في عملية التنشئة االجتماعية والتعليم 
 . الطلبةمن  مابنائهأمع  طريقة التعامل والحوار انحسنويُ 
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 الخصائص االقتصادية 

 :ــ مهنة األب1

 اء الطلبةبآمهن  وّضح( ي14جدول )

 النسبة % التكرار المهنة
 16،1 115 موّظف
 5 46 متقاعد
 41،1 116 كاسب

 47،4 7, عاطل عن العمل
 1،4 11 متوّفى
 %111 155 المجموع

%( 16،1) نّ إلى أشارت البيانات أو ،  بحسب مهنة األتوزيع المبحوثين الجدول هذا ن يبيّ      
باء الكسبة اآل ةنسبو  %( ،5بلغت نسبة المتقاعدين )و فين ، من آباء المبحوثين هم من الموظّ 

باء نسبة اآلو ،  (47،4بلغت نسبة العاطلين عن العمل )في حين  ، نة( من وحدات العيّ 41،11)
 . نة الدراسة( من وحدات عيّ 1،4المتوفين )

من و أهم عاطلين عن العمل ءباآعلى من المبحوثين كان األ ةالنسب نّ ألجدول يتضح من او      
كثر أ نّ أي ، أ( 71،1)بلغت وبنسبة ، نة ( من وحدات العيّ 411ذ بلغ مجموعهما )، إ ةكسبال

ن يضطر ، مّما يجعلهم مي وضعف الجانب المادّ ، باء المبحوثين يعانون البطالة آمن نصف 
ضغط أّن  ، وال شكّ لغرض توفير احتياجات أبنائهم ؛ ت خارج المنزل وقضاء أكثر الوق، للعمل 

عن  في البيت ، والُبعدط التسلّ  يساعد على حدوثعكر ومزاج  ةنفسية حادّ د حالة العمل يولّ 
 . ر في بنائها االجتماعي والنفسيثّ ؤ هذا يو ، سرة األُ في إطار الحوار والنقاش 
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 . م  ـ مهنة األأ 2

 هات الطلبةمّ أُ ح مهن يوضّ  (11) جدول   

 النسبة % التكرار المهنة
 17 75 موّظفة
 ــــــــ ــــــــ متقاعدة

 4 1 أعمال حّرة
 14 ,11 رّبة بيت
 1 1 متوفاة
 111 155 المجموع

 تذ بلغت نسبة المبحوثين الذين كانإ ، مّ حسب مهنة األُ  ةنفراد العيّ أتوزيع  هذا الجدولن يبيّ      
 ، اأُلّمهات%( 1المتقاعدات بلغت ) نسبةفي حين  ، %( من المبحوثين17فات )ظّ هاتهم مو مّ أُ 
ات البيوت ، وبلغت مهنة ربّ  %(4بلغت نسبتها )فهات المبحوثين مّ ة من أُ عمال الحرّ مهنة األ أّماو 

%( من 1هات المبحوثين المتوفيات بلغت نسبتهن )مّ ا أُ خيرً أ، و  %(14هات المبحوثين )مّ من أُ 
 . نة الدراسةوحدات عيّ 

نظًرا وذلك ؛  ات بيوتربّ  هنهات المبحوثين مّ النسبة األعلى من أُ  نّ أيتضح من الجدول و      
ستحسن عمل المرأة يُ  ال حيث، مناطق الريف  السّيماو ، لطبيعة المجتمع في قضاء الرفاعي 

ية ة تقّيد من حرّ الحاكم والتقاليد العاداتمن  من الناحية العلمية ، فكثير ةلحتى لو كانت مؤهّ 
  .وتجعلها فريسة للتسّلط اأُلسري ،  المرأة
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  :لألأسرةـ المستوى االقتصادي 3

 سرةحسب المستوى االقتصادي لألُ نة ل توزيع العيّ يمثّ  (14) جدول

 النسبة % التكرار المستوى االقتصادي
 41 17 يقّل عن الحاجة
 54 454 يسّد الحاجة

 7 41 يفيض عن الحاجة
 111 155 مجموعال

 سر المبحوثين ،ألُ  االقتصاديحسب المستوى نة الجدول توزيع وحدات العيّ هذا من يظهر      
في  ، يقل عن الحاجةسر المبحوثين مستواهم االقتصادي من أُ ( 17وبواقع )%( 41) نّ أن وتبيّ 

( 454اقع )، وبو %( 54بلغت نسبتها ) لذي يسد الحاجة سر ذات المستوى االقتصادي احين األُ 
( 41، وبواقع ) %(7بلغت نسبتها ) الذي يفيضسر ذات المستوى االقتصادي ا األُ مّ أ، مبحوثًا 

 .من عّينة الدراسة 

 أغلب ُأسر المبحوثين مستواها االقتصادي يسّد الحاجة نّ المذكورة أ النتائجواضح من و      
وثين من ذوي المستوى سر المبحأُ قليل من وبنسبة هي األعلى من بين النسب ، في حين 

 يلّبي تعاني من مستوى اقتصادي الفسر المبحوثين أُ ا باقي مّ أو  ، الذي يفيضاالقتصادي 
بسبب ارتفاع ؛ ي ا يعرضهم للحرمان والعوز المادّ ممّ  ، احتياجات أبنائها الطلبة في المدرسة

 نّ أكما ، الطلبة  االسّيمو ، سرة ا على حياة األُ ينعكس سلبً  وهو ما، سعار وغالء المعيشة األ
ضعف المستوى االقتصادي ينعكس على طبيعة المسكن الذي يكون صغير وضيق المساحة في 

ر في تحصيلهم وبالتالي يؤثّ ، ا يخلق حالة من التعقيد والضغط النفسي على الطلبة ممّ ، الغالب 
 . الدراسي
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 المبحث الثاني

 ة بالظاهرة المدروسةعرض وتحليل البيانات الخاص  

  :الممارسات الديمقراطية ل:و  المحور األ 

 ممارسة الديمقراطية في المدرسة الثانوية  ةضرور جابات الطلبة حول إن يبيّ  (17) جدول     

 النسبة % التكرار االجابات
 57 414 نعم

 ,1 51 إلى حدٍّ ما
 6 44 ال

 111 155 المجموع
اغلبية أّكد  ، إذفي المرحلة الثانوية  ممارسة الديمقراطية ضرورة أعاله يوّضحالجدول      

ا مّ أو  ا ،( مبحوثً 414وبواقع )، %( 57بنسبة ) المبحوثين أّن الممارسة الديمقراطية ضرورية
الذين  وفي المقابل ا ،( مبحوثً 51وبواقع )، %( ,1بلغت نسبتهم )أجابوا بـ)إلى حدٍّ ما( فالذين 

وبعدد ، %( 6) تهمنسبكانت في المدرسة الثانوية  ليست ضرورية ممارسة الديمقراطيةال أعلنوا أنّ 
 . نةمن وحدات العيّ مبحوثًا ( 44بلغ )

 بالحياة يؤمنوننة الدراسة على من وحدات عيّ النسبة األ نّ أالمعطيات هذه نستنتج من و      
كونها مطلب أساسي في الوجود األنساني ؛ في المرحلة الثانوية  ة ممارستهاالديمقراطية وضرور 

من تأثير في  لديمقراطيةلما لوذلك نافذه نحو الحرية  يعدّ و ف الى الممارسات األجتماعية ، يضا
والسلوك الديمقراطي الذي يخلق ، والحوار ، ية والحرّ ، حياتهم العلمية حيث التعامل الحسن 

 جابات المبحوثينإالمرتبة الثانية في وجاءت ، التفاعل التربوي بين عناصر العملية التربوية 
بالمرتبة جابات المبحوثين إز عزّ اطية ربما يوهو تأييد محدود او ضعيف للديمقر ما(  لى حدٍّ إبـ)

، وجاءت في المرتبة الثالثة نسبة الذين لم يؤّيدوا ضرورة الممارسة الديمقراطية  للديمقراطية اأُلولى
االجتماعية التي وهذا يؤكد وقوعهم تحت تأثير الموروث األجتماعي والثقافي من خالل التنشئة 

 .أشعرتهم بخطر الديمقراطية 
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 جابات الطلبة المبحوثين حول اختيارهم فرع الدراسةإل ( يمثّ 16جدول )

 النسبة % التكرار االجابات
 1667 146 نعم

 661 41 إلى حدٍّ ما
 564 41 ال 

 111 155 المجموع
، إذ كان عدد رهم فرع الدراسة جابات المبحوثين حول اختياإن توزيع الجدول يتبيّ هذا من      

ا مّ أو  ، %(16،7بلغت النسبة )، و ( من المبحوثين 146) الذين اختاروا الفرع الدراسي برغبتهم
وبواقع ، %( 6،1كانت نسبتهم )فمن المبحوثين  كان هناك تدّخل في اختيارهم فرع الدراسةالذين 

وبواقع ، %( 5،4) الدراسة ونسبتهم المقابل الذين ُفرض عليهم اختيار فرعوفي  ، ا( مبحوثً 41)
 . ا( مبحوثً 41)

األعلى من المبحوثين هم م ن اختاروا الفرع الدراسي نسبة ال نّ أالمعطيات هذه نستنتج من و      
سر في مجتمع الدراسة )قضاء الرفاعي( على وجود اهتمام من قبل األُ  وهذا يدلّ برغبتهم ، 
الفرع  باختيارسر الطلبة تسمح لهم موجودة داخل أُ  يةهناك مساحة من الحرّ  نّ أو ، بالتعليم 

ا يعطي ممّ  ، رادتهم على أبنائهمإط وفرض كراه والتسلّ ا عن اإلبعيدً ، الدراسي الذي يرغبون فيه 
لى رفع المستوى إي وبدوره يؤدّ ، ومالمح الديمقراطية  مبادئحول ترسيخ بعض  ادً جيّ  ارً مؤشّ 

، في حين جاءت بعدها الذين  بين عناصر العملية التربوية اربويً ت ر تفاعاًل ويوفّ ، الدراسي للطلبة 
لم يستطيعوا االختيار ، وهي داللة على وجود التسّلط والضغط اأُلسري على رغبة الطلبة في 

 ّم كان هناك تدّخل في االختيار ، إذ عّززت الخيار األّول .االختيار لكن بنسبة بسيطة ، ومن ث  
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 مع الطلبة في الصفّ  لحوار والمناقشةالمدّرسين ا( يوّضح ممارسة 11جدول )          

 النسبة % التكرار االجابات
 57 417 نعم

 16 ,7 إلى حدٍّ ما
 , 11 ال

 111 155 المجموع
ة التدريسية أعضاء الهيأنة الدراسة حول ممارسة جابات وحدات عيّ إلى إعاله أيشير الجدول      

، %( 57نسبة )ب المدّرسين يمارسون الحوار والمناقشة نّ أويتضح ، طلبة الحوار والمناقشة مع ال
( ,7وبواقع )، %( 16) أجابو بـ)إلى حدٍّ ما(الذين  جاباتإنسبة  بلغتو ،  ا( مبحوثً 417وبواقع )
 . نة الدراسةمن وحدات عيّ ( 11، وبواقع )%( ,)بلغت نسبة من رفض ، وفي المقابل  امبحوثً 

النسبة  أعضاء الهيأة التدريسية يمارسون الحوار والمناقشة هي نّ أجدول نستخلص من الو      
ة التدريسية في أعضاء الهيأسلوب المستخدم في الغالب من قبل األُ  نّ ألى إوتشير ، على األ

وبالتالي  ، ساليب الديمقراطيةحد األأوهو ، سلوب الحوار والنقاش أُ المرحلة الثانوية مع الطلبة 
يضفي حالة من  اممّ ، سين مع الطلبة هناك ممارسات ديمقراطية من قبل المدرّ  نّ أعلى هذا  يدلّ 

، وهذه النتيجة التي  وترفع المستوى الدراسي للطلبة، ط التربوي من مظاهر التسلّ  التفاعل تحدّ 
( التي تؤّكد اعتماد م4111توّصلنا إليها ههنا تتوافق مع دراسة موسى المومني ومنيرة الشرمان )

ممارسة الحوار والنقاش نسبة أّما و ب الحوار والنقاش من قبل أعضاء الهيأة التدريسية ، ُأسلو 
نسبة عدم وجود حوار في حين  ،وتدعمها  ولىجابة األُ ز اإلتعزّ  فجاءتجزئي او حيادي بشكل 

سلوب الحوار والنقاش في أُ ط تمنع استخدام لى وجود حالة من التسلّ إوتشير ونقاش هي األقل ، 
 .لكن تأثيرها ليس كبيًرا  رس الثانويةالمدا
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 سيهملمدرّ  لإلساءةجابات الطلبة على استغاللهم الجو الديمقراطي إن يبيّ  (11) جدول

 النسبة % التكرار االجابات
 47 4, نعم

 11 41 إلى حدٍّ ما
 64 417 ال

 111 155 المجموع
سلوب الديمقراطي استغاللهم لألُ  جابات المبحوثين بخصوصإجدول يتضح توزيع هذا المن      

وبواقع ، %( 47) منسبته، الذين أّيدوا استغالل الطلبة لأُلسلوب الديمقراطي سيهم لمدرّ  لإلساءة
وعدد ، %( 11) بلغت النسبةف الذين إجابتهم بين التأييد من عدمها مّ أو  ، ا( مبحوثً 4,)

 منسبته للسلوك الديمقراطي بلغت الذين رفضوا استغالل الطلبةفي حين  ، (41) المبحوثين بلغ
نسبة المبحوثين الذين رفضوا  نّ أنتائج هذه النستنتج من ، و  نة الدراسة%( من وحدات عيّ 64)

هناك نسبة  نّ ألى هذا إشير يو ، على بين النسب هي األاستغالل الطلبة لأُلسلوب الديمقراطي 
سين معهم لغرض ن قبل المدرّ يستغلون السلوك الديمقراطي المستخدم م كبيرة من الطلبة ال

ويمنع ، سين مع طلبتهم الديمقراطي من قبل المدرّ  التعاملع على ممارسة ا يشجّ ممّ ، االساءة لهم 
ا مّ أو ،  م الطلبة للديمقراطية في المرحلة الثانويةط التي تحصل نتيجة انزعاج وعدم تفهّ حالة التسلّ 

لى وجود نسبة من الطلبة في المرحلة الثانوية إتشير  فنسبتهمالذين يستغلون التعامل الديمقراطي 
 ، وتدّل على اإلساءةن لهم لغرض و سية التي يمنحها المدرّ سلوب الديمقراطي والحرّ يستغلون األُ 

لى إة التدريسية أعضاء الهيأوتضطر وترسيخها ، ر الديمقراطية ية تمنع تجذّ ها حالة غير صحّ نّ أ
بالمدّرسين ل من ارتباط الطلبة قلّ ذلك يضعف ويو ،  ط اتجاه الطلبةساليب التسلّ أاستخدام 

وهو  استغالل بسيط لتلك الممارسة تؤّيد وجودالمبحوثين  من %(11)نسبة  ، وهناك المدرسةو 
ستغالل الطلبة للديمقراطية لغرض اإلساءة حالة اتفّشي ؛ كونهم اليرون تأييد ضعيف وواهن 

 .سيهملمدرّ 
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 أو المدارس الحكومية هليةفي المدارس األأفضلية الدوام  يوّضح( ,1جدول )

 النسبة % التكرار االجابات
 41 164 مدارس أهلية
 74 1,6 مدارس حكومية
 7 15 االثنين مًعا
 111 155 المجموع

هلية فضلية الدوام بالمدارس األأ حولجابات المبحوثين إة بالجدول البيانات الخاصّ هذا ل يمثّ      
، %( 41هلية نسبة )رس األاالدوام بالمد الذين يفّضلون نّ الجدول أن بيّ وي أو المدارس الحكومية ،

، %( 74بلغت نسبتهم )فقد  كان يفّضلون المدارس الحكوميةا الذين مّ أو  ، ا( مبحوثً 164بواقع )
، وبواقع %( 7)لوا بين النوعين بلغت نسبة الذين لم يفض وفي المقابل ، مبحوثًا( 1,6وبواقع )

 . نة الدراسةت عيّ من وحدا( 15)

ترّكزت على تفضيل الدوام في المدارس  علىاأل النسبة نّ أمعطيات هذه التضح من وي     
، جاباتهم النصف إهلية وتجاوزت لى الذين رفضوا الدوام في المدارس األإشير هذا يو الحكومية ، 

، المدارس الحكومية  ط فيلمظاهر التسلّ  اوانخفاضً ،  اديمقراطيً  اهناك مناخً  نّ إلى أ يؤشروهذا 
لى مجانية إ ضافةً ، إ اء الرفاعي(قضمجتمع الدراسة )مدارس في  وهذا يضفي نوًعا من الحّرية

مّما يدفعهم إلى  ، سر الطلبةتناسب مع الظروف االقتصادية ودخول كثير من أُ تي تالتعليم ال
 اهناك عددً إّن  ، إذ%( 41هلية وبنسبة )فضلية الدوام بالمدارس األأ جاءتفي حين تفضيلها ، 

، دة وبنايات جيّ ، من احترام هذه المدارس ره لما توفّ ؛ وذلك هلية ل المدارس األس به يفضّ أب ال
االلتحاق بالمدارس  يمكنهمظروفهم االقتصادية وقّلة أعداد الطلبة ، لكن فقط الذين تسمح لهم 

وتدّني المستوى العلمي فيها ، ، وقد يسّبب االقبال عليها إهمال للمدارس الحكومية ، هلية األ
التحّول من مجانية التعليم التي توّفرها مؤّسسات الدولة إلى القطاع الخاص حيث  من ثمو 

السّيما في ظّل الظروف االقتصادية التي و المدارس األهلية ، وهذا بدوره يرهق كثيًرا من األسر ، 
 %( فقط .7)يمّر بها البلد ، وهناك نسبة بسيطة أّيدهما مًعا وبنسبة 
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 ح العدالة في تطبيق القوانين التربوية على الطلبة( يوضّ 41جدول )   

 النسبة % التكرار االجابات
 71 415 نعم

 44 14 إلى حدٍّ ما
 41 56 ال

 111 155 المجموع
جابات المبحوثين حول العدالة في تطبيق القوانين التربوية على إتوزيع هذا الجدول ن يبيّ      
ا مّ أو  ،مبحوثًا  (415وبواقع ) أّكدوا وجود العدالة%( من المبحوثين 71نسبة ) نّ إ إذ،  الطلبة

أعلنوا ال  الذين في المقابلو  ، ا( مبحوثً 14وبواقع )، %( 44نسبتهم )ف تأييدهم محّدًداالذين كان 
 . نة( من وحدات العيّ 56بواقع )، %( 41العدالة بلغت نسبتهم ) توجد عدالة في تطبيق

%( 71نسبتها )اءت جعدالة في تطبيق القوانين التربوية  وجودمعطيات هذه النستنتج من و      
هي األعلى ، وهذه النتيجة التي توّصل إليها الباحث اتفقت مع دراسة أيوب فاروق لطفي 

هذه  تشيرم( التي أّكدت أّن تطبيق العدالة مرتفع في المؤّسسات التربوية ، و 4111الطنبور )
ة التدريسية على أعضاء الهيأدارة المدرسة و إى وجود عدالة في تطبيق القوانين من قبل لإ النسبة
سات التربوية الموجودة في مجتمع الدراسة )قضاء للديمقراطية في المؤسّ  مبادئهناك و  ، الطلبة

مارس في فرض ط التي تُ الرفاعي( وبدورها تقضي على حاالت التمييز والمحاباة ومظاهر التسلّ 
جابة زت اإلعزّ  فقد المحّددةجابة ا اإلمّ أو ،  نين وتطبيقها على بعض الطلبة وترك الباقينالقوا
في %( ، 44وبنسبة )دها الجزئي للعدالة في تطبيق القوانين التربوية يولى للمبحوثين في تأياألُ 

بة عدم وجود عدالة في تطبيق القوانين التربوية على الطلبة بسبب عدم االهتمام بنسجاءت حين 
 . الديمقراطية في الثانوية بمبادئ نةمعيّ 
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 النظام التعليمي على ترسيخ القيم الديمقراطية تشجيع( يمّثل اإلجابات حول 21جدول )      

 النسبة % التكرار االجابات
 61،7 471 نعم

 11،1 ,6 إلى حدٍّ ما
 11،4 71 ال

 111 155 المجموع
جاباتهم حول تشجيع النظام التعليمي على إبيانات المبحوثين وتوزيع ل الجدول يمثّ هذا      

النظام  نّ أ من أفراد عّينة البحث( 471%( وبواقع )61،7) جابأ إذ ، ترسيخ الديمقراطية
ا ( مبحوثً ,6%( وبواقع )11،1) ، في حين كانت نسبة ع على ترسيخ الديمقراطيةالتعليمي يشجّ 

النظام  نّ أدون يؤيّ  المبحوثًا ( 71%( وعدد بلغ )11،4ة )جاءت نسبو  دوا بشكل جزئي ،أيّ 
 . ع على ترسيخ الديمقراطيةالتعليمي يشجّ 

ع على ترسيخ النظام التعليمي يشجّ  نّ أدون الذين يؤيّ  نسبة نّ أمن الجدول  ظُيالح       
ي مجتمع النظام التعليمي ف نّ أ ، وهذا يشير إلىكانت األعلى من بين النسب  وقيمها الديمقراطية

 ، يجابية على العملية التعليميةإثار آلما لها من ؛ ع الديمقراطية الدراسة )قضاء الرفاعي( يشجّ 
وانحصرت نسبة  ل على وجود تفاعل تربوي ديمقراطي ايجابي يشجع عليه النظام التعليمي ،دوي

ع التعليمي يشجّ  النظام نّ أدون يؤيّ  الذين الوتلتها نسبة  ،ومحدودة  بدرجة بسيطة دونالذي يؤيّ 
وينبغي معالجة هذه النسبة في النظام التعليمي عبر تجذير الديمقراطية  ،على الديمقراطية 

 . ةالثانوي المراحلفي وترسيخ قيمها 
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 الترهيب الا لمبدأ الترغيب مع الطلبة وفقً  المدّرسينن تعامل ( يبيّ 44) جدول             

 النسبة % التكرار االجابات
 66،1 471 لترغيبا

 41،4 55 إلى حدٍّ ما
 11،1 71 الترهيب
 111 155 المجموع

 سين مع الطلبة وفق مبدأ الترغيب وليس الترهيبتعامل المدرّ  إلىالجدول هذا  تشير بيانات     
وبواقع ، %( 66،1نسبة )الذين أّيدوا تعامل المدرسين مع الطلبة وفق مبدأ الترغيب إذ بلغ  ،
( من وحدات 55بواقع )، و %( 41،4كانت نسبتهم )فأّيدوا بحياد ا الذين مّ أو  ، اثً ( مبحو 471)

أّكدوا أّن التعامل مع الطلبة وفًقا %( المبحوثين الذين 11،1في حين بلغت نسبة ) ، نة الدراسةعيّ 
 . ا( مبحوثً 71وبواقع )، لمبدأ الترهيب 

سلوب سين مع الطلبة بأُ دون تعامل المدرّ يؤيّ  أغلبية المبحوثين نّ أالمعطيات يتضح هذه من و      
مجتمع ل المرحلة الدراسية الثانوية سين فيالمدرّ  نّ ألى إ يؤشرو ، على هي النسبة األو الترغيب 

تخدمون التشجيع ويس، ب الطلبة بالمدرسة سلوب يرغّ بأُ تعاملون الدراسة )قضاء الرفاعي( ي
وهذا ناتج  ،ل نسبة اإلجابات درسية مثلما تدلّ قين في واجباتهم المين والمتفوّ المجدّ  المعنوي مع

عن اعتقاد المدّرسين بفاعلية المدح والثناء والترغيب في نفوس الطلبة من أجل تحفيزهم ، والكلمة 
له و ، ط وهو سلوك ديمقراطي بعيد عن التسلّ  ، ا أكثر من أي أعتبارات ُأخرالطيبة الصادقة وقعه

وبناء شخصية غير ،  والتفاعل التربوي، مستوى الدراسي إيجابية على الطلبة من حيث ال آثار
سلوب أُ سين مع الطلبة بدون بشكل جزئي معاملة المدرّ جابة الذين يؤيّ إ أّماو خاضعة وضعيفة ، 

 الترهيب وبنسبة قليلةساس مبدأ أتعامل على  كهنا في المقابلو  ،النسبة اأُلولى زت الترغيب عزّ 
ن كانت نسبة بسيطة( %11،1) تبلغسين مع الطلبة من قبل المدرّ  تحتاج  أّنها غير ، وهي وا 

 .وخصوًصا اإلرشاد التربوي ، متابعة من قبل العاملين في المؤّسسة التربوية 
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 ثار الممارسة الديمقراطية على الطلبة التسلسل المرتبي آل( يوّضح 21جدول )            

 آثار الممارسة الديمقراطية

 

 النسبة % التسلسل المرتبي التكرار

 11 1 111 منالتوازن واالحساس باأل

 11 2 121 نجازالمواظبة واإل

 10 1 111 بداع واالبتكاراإل

 21 1 101 الفرح والسعادة 

 21 1 11 االستقالل

 12 1 11 النزعة االجتماعية

 1 1 20 عدم االهتمام بالواجب

 1 9 12 المباالة مب وعدالتسيّ 

التوازن )التسلسل المرتبي آلثار الممارسة الديمقراطية ، إذ احتل  الجدولهذا  يبّين     
بنسبة و)المواظبة واالنجاز( المرتبة الثانية %( ، 41بنسبة )ولى المرتبة األُ  (واإلحساس باألمن

مرتبة في ال (الفرح والسعادةو)%( ، 11المرتبة الثالثة بنسبة )( اإلبداع واالبتكارو) ، %( 11)
 ، وفي المقابل احتلت%( 41بنسبة )( في المرتبة الخامسة االستقاللو)%( ، 45بنسبة )الرابعة 

المرتبة السابعة  (عدم االهتمام بالواجب، و)%( 14المرتبة السادسة بنسبة ) (النزعة االجتماعية)
 المبحوثين . حسب آراء %( 1منة بنسبة )المرتبة الثا( التسّيب وعدم المباالةو)%( ، 7بنسبة )

أّن التوازن واإلحساس باألمن أحد اآلثار المترتّبة على وجود  المعطيات من هذهنستنتج و      
في المؤّسسات التعليمية ومنها مرحلة الدراسة الثانوية ، ويدل ذلك  هالسلوك الديمقراطي وشيوع

للطلبة الدافع من أجل  أّن المواظبة واإلنجاز أحد اآلثار اإليجابية لممارسة الديمقراطية وتعطي
نجازها ، وكذلك باقي اآلثار التي أظهرتها البيانات ومنها اإلبداع واالبتكار  ، متابعة الواجبات وا 

جميعها آثار إيجابية تصب في مصلحة ، والنزعة االجتماعية  ، واالستقالل، والفرح والسعادة 
وعدم ، والتسّيب ، دم االهتمام بالواجب هي عو أّما اآلثار السلبية و الطلبة والمؤّسسات التعليمية ، 

وال تشّكل خطًرا على مستقبل ، اآلثار اإليجابية ب مقارنةً يلة جًدا قل ، فقد كانت ذوات نسبالمباالة 
 الطلبة .
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  : المحور الثاني: األبعاد الديمقراطية

 معنى الديمقراطية التربويةحول جابات المبحوثين إ( يوّضح 21جدول )    

 النسبة % التسلسل المرتبي التكرار مقراطيةمعنى الدي

 11 1 220 مساواة

 12 2 10 حّرية

 11 1 11 مطالبة بالحقوق

 1 1 11 حوار

 100 10 111 المجموع

 (المساواة)احتل  إذ،  معنى الديمقراطية التربويةحول  إجابات المبحوثينعاله أن الجدول يبيّ      
 %(,1بنسبة )المرتبة الثانية  (الحّرية)و ،( مبحوثًا 441اقع )، وبو %( 71بنسبة )ولى المرتبة األُ 

( 76وبواقع ) ،%( 17المرتبة الثالثة بنسبة ) (المطالبة بالحقوقو) ( مبحوثًا ،51وبواقع ) ،
 .( مبحوثًا 11، وبواقع ) %(1) ةنسببالمرتبة الرابعة  (الحوار)و مبحوثًا ،

بلغت ر وبنسبة عالية تصدّ  المساواةمعنى  أنّ يتضح وعند النظر في معطيات الجدول      
طلبة المرحلة الثانوية في مجتمع الدراسة يفهمون الديمقراطية  نّ على أهذا  %( ، ويدلّ 71)

 وبالتالي منح فرص متساوية للطلبة في العملية التعليمية بعيًدا عن مساواة ،ها التربوية على أنّ 
قصاءط تسلّ ال  يشيع معنىمبدأ المساواة تبّني حين أّن طرف على حساب طرف آخر ، في  وا 

،  بعدها والمطالبة بالحقوقالحّرية معنى  جاءفي حين  ، داخل المدرسة بين الطلبةعملًيا العدالة 
توفير الحقوق والواجبات بين عناصر المؤّسسة التربوية ، و و  ، ترسيخ لقيم الديمقراطية مّما يعني

 . ورفع المستوى العلمي لطلبة المرحلة الثانوية، مناخ ديمقراطي 
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 التعليم اإللكتروني المساواة والحّرية  مدى تعزيزحول المبحوثين إجابات ن ( يبيّ 21جدول )   

 النسبة % التكرار االجابات
 41 177 نعم

 41 115 إلى حدٍّ ما
 11 117 ال

 111 155 المجموع
لكتروني لمبدأ المساواة مدى تعزيز التعليم اإل حولين جابات المبحوثإح الجدول يوضّ      
بـ)إلى حدٍّ  واجابإا الذين مّ أو  ،بـ)نعم(  واجابأ ا( مبحوثً 177%( وبواقع )41)ة سبن إذ ، يةوالحرّ 
يكون  نّ أفي حين الذين رفضوا  ، نة الدراسة( من عيّ 115%( وبواقع )41) تهمنسبفكانت  ما(

 . ا( مبحوثً 117%( وبواقع )11لمساواة والحرية بلغت نسبتهم )ا لزً لكتروني معزّ التعليم اإل

ن في المدارس الثانوية لكتروني المستخدم اآلالتعليم اإل نّ أنستنتج من معطيات الجدول و      
كبر أويمنحهم فرصة  ، سينرفع الحواجز النفسية بين الطلبة والمدرّ  عبرية ز المساواة والحرّ يعزّ 

وايضًا اليحول بين الطالب  ، سيهمو مدرّ أو خجل من زمالئهم أحرج دون من للحوار والنقاش 
الموجودة داخل الصفوف  طمن بعض مظاهر التسلّ  ر ديمقراطي يحدّ مؤشّ  وذلك وأعماله اليومية ،

 نّ أ إلى فتشيرالثانية  النسبةا مّ أو  وهذا ما تشير إليه النسبة األعلى من إجابات المبحوثين ، ،
تتساوى فيه كثير من مستويات  إذ، ثار سلبية على المستوى العلمي آله لكتروني التعليم اإل
التي ترافق  ناهيك عن حاالت الغّش ، دين بشكل واضح يمكن تمييز الطلبة الجيّ  وال، الطلبة 

 . لكترونياالمتحان اإل
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 ة التدريسية بمبدأ الواسطة والمحسوبيةأر أعضاء الهيل تأثّ ( يمثّ 46جدول )

 النسبة % التكرار االجابات
 ,1 145 نعم

 44 1, إلى حدٍّ ما
 15 141 ال

 111 155 المجموع
ة التدريسية بالواسطة أعضاء الهيأر أثّ تجابات حول الجدول توزيع اإلهذا من يظهر      

%( ,1سين بالواسطة والمحسوبية بلغت نسبتهم )ر المدرّ جابوا بتأثّ أالذين  نّ إ إذ ، والمحسوبية
%( 44كانت نسبتهم )ف هعدمو ر جابتهم بين التأثّ إ ترّددتا الذين مّ أو  ، ا( مبحوثً 145وبواقع )
ر جابوا بعدم تأثّ أفي المقابل بلغ المبحوثين الذين و  ، نة الدراسة( من وحدات عيّ 1,وبواقع )

 . (141%( وعدد المبحوثين )15سين بالواسطة والمحسوبية نسبة )المدرّ 

بالواسطة  سيهمر مدرّ ل وتأثّ علنوا تقبّ أجابات المبحوثين الذين إ نّ أمن نتائج الجدول يتضح و      
مام الطلبة أحاالت حدثت  حصولب هذا يشي، و  علىولى واألوالمحسوبية جاءت بالمرتبة األُ 

 ، سينبين الطلبة والمدرّ   على عدم وجود تفاعل تربوي ا يدلّ ممّ ،  ةمون هذه الحالوجعلتهم يعمّ 
هذه و ، سين للواسطة والمحسوبية في تعاملهم مع الطلبة ل المدرّ ت عدم تقبّ وبالمرتبة الثانية جاء

 .على األ النسبةدة قاربت حساس الطلبة بالمساواة والعدالة وبنسبة جيّ إلى إتشير النسبة 
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 يةح مساهمة المناهج الدراسية في تعزيز مبدأ المساواة والحرّ ( يوضّ 45جدول )

 النسبة % التكرار االجابات
 ,6 461 نعم

 11 61 إلى حدٍّ ما
 11 41 ال

 111 155 المجموع
في تعزيز الدراسية مساهمة المناهج حول جابات المبحوثين إالجدول توزيع هذا ر ظه  يُ      

ا مّ أو  ، امبحوثً  (461%( وبواقع ),6علنوا تأييدهم بلغت )أنسبة الذين  نّ إ إذ،  يةالمساواة والحرّ 
في المقابل الذين و ،  نة( من وحدات العيّ 61%( بواقع )11نسبتهم )ف ّددةمحجابتهم إالذين كانت 

 . ا%( مبحوثً 41بواقع )، %( 11رفضوا بلغت نسبتهم )

دون مساهمة المناهج في تعزيز المساواة المبحوثين الذين يؤيّ  نّ أضح معطيات يتهذه المن و      
ين وبدقة عالية مدى مساهمة المناهج تذكر المبحوث علىهذا يدل ، و نسب ال أعلىية احتلت والحرّ 

تضمين وتناول  في الثانوية في أثراء معارف الطلبة في مجال الوعي الديمقراطي من خالل
ت اجابإ جاءتو  ، الصفّ في طرح موضوعاتها  عبرالديمقراطية بشكل واسع  لمبادئالمناهج 

 ، يةهج في تعزيز المساواة والحرّ لمساهمة المنا محدوداً  اجزئيً  اتأييدً بـ) إلى حدٍّ ما( المبحوثين 
نة %( من وحدات عيّ 11) تهمبلغت نسب خالف أصحابها هذا الرأي فقد أّما اإلجابات التيو 

 وينبغي أخذ مخالفتها في النظر واالعتبار .1 لكن معتّد بها 1 و1 وهي نسبة قليلة  الدراسة
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 (41جدول )

 سينالمدرّ  بعض العشائرية على تفكيرح مدى سيطرة المنظومات التعليمية والقيم يوضّ 

 النسبة % التكرار االجابات
 41 161 نعم

 41 51 إلى حدٍّ ما
 16 116 ال

 111 155 المجموع
مدى سيطرة  حولجابات المبحوثين إة بتوزيع ر الجدول نتائج البيانات الخاصّ ظه  يُ      

ن سيطرة و المبحوث دكّ أ إذ ، سينالمنظومات التعليمية والقيم العشائرية على تفكير المدرّ 
 ا( مبحوثً 161%( وبواقع )41سين بنسبة )المنظومات التعليمية والقيم العشائرية على تفكير المدرّ 

( من 51%( وبواقع )41دوا بشكل واضح ولم يرفضوا السيطرة كانت نسبتهم )كّ أا الذين لم يمّ أو  ،
سين بلغ نظومات والقيم على المدرّ جاب بعدم سيطرة تلك المأفي حين الذين  ، نةوحدات العيّ 

 . ا( مبحوثً 116%( وبواقع )16)

على هناك سيطرة للمنظومات التعليمية والقيم العشائرية  نّ أالمعطيات هذه نستنتج من و      
يعود  مجيء هذه النسبة بالمرتبة اأُلولىو ، على سين وهي النسبة األالمدرّ  كثير من طرائق تفكير

يمكن  وال، عراف والقيم ويلتزم باأل، عشائري  ه)قضاء الرفاعي( طابع مجتمع الدراسةإلى أّن 
في ، وبالتالي عدم المرونة  اق القوانين التربوية حرفيً وكذلك يطبّ ، خر عليها آتغليب قانون 

أّما و  ، ويبتعد عن الحوار الديمقراطي، ط التربوي لى مظاهر التسلّ إي وهذا التزمت يؤدّ التعامل ، 
،  سينتوجد سيطرة للمنظومات والقيم على تفكير المدرّ  جاب المبحوثين بأن الأنية فقد المرتبة الثا

دوا بشكل واضح جاءت كّ ؤ جابة الذين لم يإا مّ أو  ،وهي نسبة منخفضة في ظّل النظام الديمقراطي 
  . بالمرتبة الثالثة
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 حاور ويناقشة التدريسية من الطالب الذي يأعضاء الهيأح انزعاج ( يوضّ ,4جدول ) 

 النسبة % التكرار االجابات
 45 114 نعم

 16 ,7 إلى حدٍّ ما
 75 416 ال

 111 155 المجموع
 ن أنّ إذ تبيّ  ، ة التدريسية من الطالب الذي يحاور ويناقشأالجدول انزعاج الهيهذا ح يوضّ      
 ، اش الطالبسين من محاورة ونقدوا انزعاج المدرّ يّ أا ( مبحوثً 114%( وبواقع )45)نسبة 

 الوقتفي  هولم ينفو سين دوا انزعاج المدرّ كّ ألم يمبحوثًا ( ,7%( وبعدد من المبحوثين بلغ )16و)
لم يجدوا أّن هناك  نة الدراسة( من وحدات عيّ 416%( وبواقع )75وفي المقابل كان ) نفسه ،

 .انزعاج من المحاورة 

قد نسبة بلطالب الذي يحاور ويناقش يوجد انزعاج من ا ال إلى أنّ تشير نتائج الجدول      
سلوب الحوار والنقاش الديمقراطي أُ  أنّ  هذا يدّل علىو  ، ولىتجاوزت النصف وجاءت بالمرتبة األُ 

لديمقراطية في المدارس الثانوية بارهم نتيجة تأثّ ؛ وذلك  والطلبة سيندة بين المدرّ ر بنسبة جيّ متوفّ 
ا ممّ ،  )قضاء الرفاعي(مترّسخة في مجتمع الدراسة  الديمقراطة ليبسايدل كذلك على أّن األو ، 

، بداع يهم القدرة على اإلوتكون لد،  نسيمدرّ اليضفي حالة من التفاعل التربوي بين الطلبة و 
سين بنسبة المدرّ  النزعاجوفي المرتبة الثانية كان هناك تأكيد  ،والوصول إلى جوهر المعرفة 

سين من د بشكل قطعي انزعاج المدرّ كّ ؤ المبحوثين التي لم ت جابةإواحتلت المرتبة الثالثة  ، بسيطة
 . الطالب
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 والقوانين والقواعد المدرسية باألنظمةن مدى التزام الطلبة ( يبيّ 11جدول )         

 النسبة % التكرار االجابات
 64 414 ملتزم

 41 17 إلى حدٍّ ما
 17 71 غير ملتزم
 111 155 المجموع

د أكثر أيّ  إذ ، والقوانين والقواعد المدرسية باألنظمةالجدول مدى التزام الطلبة هذا ح يوضّ      
دون والذين يؤيّ  ، ا( مبحوثً 414وبواقع )، %( 64) بنسبة االلتزام باألنظمة والقوانين المبحوثين

م ن  ت نسبةوفي المقابل بلغ ، من المبحوثين (17بواقع )، و %( 41) ت نسبتهمبشكل جزئي بلغ
 . نة الدراسة( من وحدات عيّ 71وبواقع )، %( 17والقوانين ) باألنظمةعدم التزام الطلبة  أّيد

وبنسبة مرتفعة والقوانين  باألنظمةهناك التزام من قبل الطلبة  نّ أ هذه المعطياتنستخلص و      
ة التدريسية في أهيعضاء الأسرة و دارة المدرسية واألُ على وجود تعاون بين اإل هذا االرتفاع يدلّ و ، 

والتعامل ، الدراسة ؛ بسبب التفاعل التربوي الموجود بين عناصر العملية التربوية مجتمع 
الذين أجابوا بـ)إلى حدٍّ ما(  لتدعم وتؤّكد هذه الحقيقة ، نسبة وجاءت  ،باألساليب الديمقراطية 
ن كانت ليس بشكل مُ    . قطل  وا 
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 الديمقراطية في الصفوف وعاتد التربوي لموضل مناقشة المرش( يمثّ 11) جدول

 النسبة % التكرار االجابات
 ,6 461 يناقش

 1167 71 إلى حدٍّ ما
 1567 66 ال يناقش
 111 155 المجموع

 إذ ، الديمقراطية في الصفوف ضوعاتالجدول نتائج مناقشة المرشد التربوي لمو هذا ر ظه  يُ      
المرشد التربوي يناقش مواضيع الديمقراطية في  أنّ  أّيدواا ( مبحوثً 461%( وبواقع ),6) نّ إ

( 71وبواقع )، %( 11،7)وعدمه فنسبتهم بلغت  تهم بين القبولاجابإا الذين كانت مّ أو  ، الصفّ 
 ال يناقش الموضوعات المرشد التربوي أنّ  الذين رّجحوا كانت نسبة في المقابل و  ، من المبحوثين

 . نة الدراسة( من وحدات عيّ 66وبواقع )،  (%15،7) لديمقراطية في الصفّ ا

ية من وهناك جدّ ،  في المدرسةدوره  يؤّديالمرشد التربوي  نّ أالمعطيات هذه نستنتج من و      
خلق وعي  ا يؤّدي إلىقبل إدارة المدارس لتفعيل اإلرشاد التربوي في مرحلة الدراسة الثانوية ، ممّ 

وبالتالي تعريفهم ، ي مجتمع البحث )قضاء الرفاعي( ديمقراطي بين طلبة المرحلة الثانوية ف
بين المرشد والطلبة من جهة  اتربويً  وتفاعاًل  اديمقراطيً  ار مناخً ويوفّ ، بحقوقهم وواجباتهم التربوية 

المرشد ، في حين إجابات المبحوثين بـ)ال يناقش  خرىأُ سيهم من جهة وبين الطلبة ومدرّ ، 
أو يصطدم ، يكون سببه عدم تعاون مع المرشد التربوي قد  (لديمقراطيةالموضوعات ا التربوي

 جزئي لمناقشة المرشد التربوي آخر وفي المقابل كان هناك تأييد ،ببعض الصالحيات المحدودة 
 .لموضوعات الديمقراطية من إجاباتهم بـ)إلى حدٍّ ما( 
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 ةن المساواة في تطبيق الديمقراطية بين الطلب( يبيّ 14جدول )

 النسبة % التكرار باتاالجا
 71 441 نعم

 41 15 إلى حدٍّ ما
 ,1 51 ال

 111 155 المجموع
هناك  نّ أن وتبيّ  ، المساواة في تطبيق الديمقراطية بين الطلبةلنا ح توضّ هذا الجدول بيانات      

 %(41وفي المقابل ) ، ا( مبحوثً 441%( وبواقع )71مساواة في تطبيق الديمقراطية بنسبة )
ا هناك عدم مساواة يضً أو  ،مبحوثًا  (15) عددهمتهم بين التطبيق وعدم التطبيق وبلغ اجابإ دتدّ تر 

 . نة الدراسة( من وحدات عيّ 51%( وبواقع ),1في التطبيق للديمقراطية بلغت )

هناك مساواة في  تؤّكد أنّ جابات المبحوثين إعلى من النسبة األ نّ ندرك أمعطيات هذه من و      
 نّ أ حسب آراء المبحوثين ، ويدّل ذلك على%( 71مقراطية بين الطلبة وبنسبة )تطبيق الدي

بداء رص إلق بشكل متساوي بين الطلبة على اختالف جنسهم من حيث اتاحة الفُ طب  الديمقراطية تُ 
الثانوية  مرحلة الدراسةد في ر ديمقراطي جيّ وهو مؤشّ ، وفتح النقاش والحوار معهم  آراءهم

نوًعا علنوا أالذين  أّماو  ،والتفّوق العلمي ، واإلنجاز ، يدفع الطلبة إلى المواظبة  لدراسةمجتمع ال
وذلك بسبب عدم وضوح لتطبيق مبادىء الديمقراطية لديهم في مساواة في تطبيقها بوجود  ما

إجابات في حين جاءت  ،وأن وجدت فهي قليلة بنظرهم  الترتقي الى الطموح المدارس الثانوية 
قوم بها بعض القائمين بسبب سلوكات ي ؛وجود مساواة في تطبيق الديمقراطية بعدم  المبحوثين

 .التعامل غير الديمقراطي مع الطلبة  عبر على العمل التربوي
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 السياسير النظام تغيّ  يوّضح ترسيخ الديمقراطية بين الطلبة بعد( 11جدول )      

 النسبة % التكرار االجابات
 64 441 نعم

 ,1 54 إلى حدٍّ ما
 15 67 ال

 111 155 المجموع
ر النظام تغيّ بعد ترسيخ الديمقراطية إلى عاله أتشير تحليل نتائج البيانات في الجدول      

( 441وبواقع )،  النظام رترسيخ الديمقراطية بعد تغيّ  تؤّكد%( 64)أّن نسبة ن إذ تبيّ السياسي ، 
وعدد ، %( ,1) فكانت نسبتهمروا بوجود ترسيخ للديمقراطية بشكل بسيط قّ أا الذين مّ أو  ، امبحوثً 

ر النظام وبنسبة ترسيخ للديمقراطية بعد تغيّ الذين لم يؤّيدوا في المقابل ، و ( 54المبحوثين بلغ )
 . نة الدراسة( من وحدات عيّ 67وبواقع )، %( 15)

ر النظام بين الطلبة حصل بعد تغيّ  لديمقراطيةاترسيخ  نّ أعاله أر نتائج الجدول ظه  تُ      
من  السياسيالنظام  تغّير نّ أ ، وهذا يشير إلى%( 64)وصلت لـنسبة مرتفعة لسياسي وحّققت ا

 سات التربويةوالممارسات الديمقراطية في المؤسّ  المبادئديمقراطي له دور في ترسيخ تسّلطي إلى 
وتدريب ، م العلمي الئم وتواكب التقدّ وضع مناهج تو  ، لفلسفتهاتخطيط الو ، رسم سياستها  عبر

ر النظام الثانوية بعد تغيّ  مرحلة الدراسة لديمقراطية فياترسيخ  إلى مّما أّدى،  الكوادر التربوية
في حين  ، )قضاء الرفاعي( العراقي بصورة عاّمة ومنها مجتمع الدراسةمجتمع الفي السياسي 

، باعها المؤّسسات التربوية على تنفيذها واتّ  ويجبر، النظام التسّلطي يفرض سياسة خاّصة به 
وال ، وتربية النشء الجديد عليها وفًقا ألهدافه الخاّصة التي تجعل أفراد المجتمع خاضعين له 

 تدكّ أفي حين  ،والسّيما في األمور التي تخص السياسة العاّمة ، وال يناقشون  ، يعترضون
الديمقراطية بعد سقوط النظام  ترسيخل محدود وجودعلى بـ)إلى حدٍّ ما( ن يثو المبحإجابات 
يرون  مثل الذين ال في حين ،عّززت اإلجابة اأُلولى  إذ%( ,1لكن بنسبة بسيطة ) السياسي

فقد يكون ،  نة الدراسة%( من عيّ 15نسبة ) السياسي ر النظامهناك ترسيخ للديمقراطية بعد تغيّ 
سات ن في المؤسّ ض لها العاملو ي تعرّ وبعض مظاهر التسّلط التربوي الت، الوضع األمني 

 .سبب يقف وراء هذه النسبة ، صوًصا والمجتمع عموًما التربوية خ
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 السلطوية الممارسات والمظاهرالمحور الثالث: 

 ة التدريسيةأسلوب التقليدي من قبل أعضاء الهيح ممارسة األُ ( يوضّ 14جدول )

 النسبة % التكرار االجابات
 76 414 نعم
 45 114 ماإلى حدٍّ 
 15 61 ال

 111 155 المجموع
ن و لمبحوثا دكّ أ وقد،  سينسلوب التقليدي من قبل المدرّ ممارسة األُ مدى ن عاله يبيّ أالجدول      

 تبلغو ،  ا( مبحوثً 414%( وبواقع )76سين بنسبة )سلوب التقليدي من قبل المدرّ استخدام األُ 
أّيد وفي المقابل مبحوثًا ،  (114وبعدد بلغ )،  %(45) )إلى حدٍّ ما(جابتهم إالذين كانت  ةنسب

وبواقع ، %( 15بنسبة )الطلبة  ىسلوب التقليدي عليمارسون األُ  سين الالمدرّ  المبحوثون أنّ 
 . نة الدراسة( من وحدات عيّ 61)

،  الطلبة في تعليمسلوب التقليدي سين يمارسون األُ المدرّ  نّ أ المذكورة المعطياتنستنتج من و      
، فالتلقين  الدراسةمجتمع بالثانوية  احلمر التدريس طرائق في طية مظاهر تسلّ  وجود ا يؤّكدوهذ

، ر تفكّ  ال، خلق شخصية ضعيفة  على وغيرهما من طرائق التدريس التقليدية تساعد واالستظهار
وهي مؤشرات خطيرة تضعف  .بداع واالبتكار بعيدة عن اإلتكون و  ، تحاور وال، تناقش  وال

  ويعطيه طابعًا سلبيًا في المدارس الثانوية .ب مستوى التفاعل التربوي وتغيّ 
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 ( يبّين اإلجابات حول التمييز وعدم االنصاف في المدارس الثانوية11جدول )

 النسبة % التكرار االجابات
 14 111 نعم

 41 17 إلى حدٍّ ما
 41 164 ال

 111 155 المجموع
إلى معاناة الطلبة من التمييز وعدم االنصاف في المدارس  الهعأالجدول بيانات شير ت     

أّنه ال يوجد تمييز وعدم انصاف في  ا( مبحوثً 164%( وبواقع )41) بنسبة نإذ تبيّ  الثانوية ،
%( 14)نسبتهم بلغت ف معاناة من التمييز وعدم االنصاف وجود أّكدواا الذين مّ أو  ،المدارس 
%( وعدد المبحوثين 41بشكل بسيط وبنسبة ) ، والذين أّيدوا ( من وحدات العّينة111وبواقع )

 .مبحوثًا ( 17بلغ )

في  أّنه ال توجد معاناة كبيرة وتمييز وعدم انصاف علىاألهي نسبة وبر نتائج الجدول ظه  تُ و      
إلدارات المدرسية والمدّرسين ال يمارسون كثيًرا من اأّن النسبة تعني هذه المدارس الثانوية ، و 

في مدارس المراحل على تغليب الديمقراطية واضح  ، وهو مؤّشر ظلم والتمييز اتجاه الطلبةال
، في حين جاء التأكيد على وجود معاناة وتمييز وعدم انصاف في  الثانوية في مجتمع الدراسة
وتدّل على أّن هناك حاالت من ، %( ، وهذه النسبة ليست بالقليلة 14المدارس الثانوية وبنسبة )

لما لها من آثار ؛ تمييز وعدم االنصاف وهي أحد مظاهر التسّلط تستحق المتابعة للحّد منها ال
أعلنوا و  كانوا على الحياد نعدد من المبحوثي في المقابل هناكو سلبية على العملية التربوية ، 

  %( من وحدات عّينة الدراسة .41بنسبة بسيطة إذ بلغت ) غير أّنهاوجود المعاناة 
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 الثانوية لمشاعر الخضوع لدى الطلبة المرحلة ل تعزيزيمثّ  (16ل )جدو 

 النسبة % التكرار االجابات
 71 115 نعم

 41 11 إلى حدٍّ ما
 45 114 ال

 111 155 المجموع
تعزيز المدارس الثانوية لمشاعر الخضوع لدى الطلبة الجدول هذا ر نتائج البيانات في ُتظه       

 ا( مبحوثً 115وبواقع ) تعزيز الثانوية لمشاعر الخضوعدوا كّ أن المبحوثين م%( 71)أّن  ، وتبّين
 وبواقع%( 41) تهم بلغتنسبفبسيط و  جزئي بشكلتعزيز للخضوع روا بوجود قّ أا الذين مّ أو  ،
إجابات الذين ال يؤّيدون تعزيز الثانوية لمشاعر بلغت نسبة في المقابل و  ،مبحوثًا  (11)

 . نة الدراسة( من وحدات عيّ 114)وبواقع ، %( 45)الخضوع 

المرحلة الثانوية تعّزز مشاعر الخضوع لدى  نّ يتضح أ والمعطيات المذكورةنتائج ال منو      
ممارسات سلطوية تستخدم من قبل في ذلك إلى السبب يعود  ولعلّ الطلبة وهي النسبة األعلى ، 

، والمتابعة الشديدة لسلوك الطلبة كالتزامها الحرفي في تطبيق القوانين ، ، اإلدارة المدرسية 
فحسب ، وأحياًنا ممارسات يقوم بها أعضاء  واالستظهارطرائق التدريس التي تعتمد التلقين و 

الهيأة التدريسية مثل رفع أصواتهم لمنع الكالم داخل الصّف ، والتي من شأنها أن تعّزز الخضوع 
الطالب ، وهي ما تتفق مع ما  صيةوال شّك أّن نتائجها تكون سلبية على شخ، لدى الطلبة 

  .ه الباحث في الجانب النظري في مظاهر التسّلط عرض ل
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 سينوالمدرّ  جابات المبحوثين لوجود الحواجز النفسية واالجتماعية بين الطلبةإن ( يبيّ 15جدول ) 

 النسبة % التكرار االجابات
 41 177 نعم

 41 54 إلى حدٍّ ما
 ,1 141 ال
 111 155 موعالمج

،  سينمدرّ الالحواجز النفسية واالجتماعية بين الطلبة و الجدول هذا نتائج البيانات في  ُتظه ر    
ا الذين مّ وأ ،( مبحوثًا قد أّيدوا وجود حواجز نفسية واجتماعية 177وبواقع )%( 41)أّن  وتبّين
في المقابل و  ،مبحوثًا  (54)بواقع و ، %( 41) تهمنسبفبلغت بسيط  بشكلحواجز ال وجودأّيدوا 

وبواقع ، %( ,1وبنسبة )الذين ال يؤّيدون وجود الحواجز النفسية واالجتماعية كانت نسبة 
 . نة الدراسة( من وحدات عيّ 141)

المعطيات ندرك وجود حواجز نفسية واجتماعية بين الطلبة ومدّرسيهم وهي النسبة  هذه منو      
، واإلحساس بالخجل ، والتعامل التسّلطي ، التمييز األعلى بين نسب الجدول ؛ وذلك بسبب 

عمل على وجود حواجز نفسية واجتماعية ، ويؤّكد الباحث ، كّل ذلك يودرجات االمتحان المتدّنية 
تتعّلق ، س على الطلبة من قبل مدّرسيهم من التسّلط ُتمار   سلوكاتأّن هذه الحواجز تأتي نتيجة 

، الطالب  ت ، مّما يجعل هناك حواجز ال يستطيع أن يتخّطاهابطريقة التعامل والحقوق والواجبا
  .وبدورها تؤّثر في مستواه العلمي وتنهي التفاعل التربوي 
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 سريط األُ جابات لمعاناة الطلبة من التسلّ ح اإليوضّ  (11جدول )

 النسبة % التكرار االجابات
 47 151 نعم

 11 ,6 إلى حدٍّ ما
 15 111 ال

 111 155 المجموع
 معاناة الطلبة من التسّلط اأُلسري ، وتوّضح أنّ عاله أالبيانات في الجدول  تحليلر تظه     

( 151وبواقع )،  هناك معاناة للطلبة من التسّلط اأُلسريدوا كّ أ%( 47)نسبة من المبحوثين 
بحوثين وعدد الم، %( 11) بسيطو  تسّلط ُأسري جزئيوجود  ّيدواأالذين  بلغت نسبةو  ، امبحوثً 
، %( 15وبنسبة )الذين ال يؤّيدون وجود معاناة من التسّلط اأُلسري في المقابل و  ، (,6بلغ )

 . نة الدراسة( من وحدات عيّ 111وبواقع )

معاناة وجود تشير إلى أّن النسبة األعلى من المبحوثين تؤّكد الجدول والمعطيات في هذا      
الحفاظ على شرف العائلة ، واألعراف  وذلك نتيجة؛ التسّلط اأُلسري  بسببالطلبة يواجهها 
الذي تمارسه اأُلسر اتجاه أبنائها ، والذي  ، والحرص المفرطثقافة المجتمع  التي تحكم والتقاليد

تماًما يتفق هذا المظهر العام ، و في تحديد  التدّخلو ل في اختيار الصديق ، التدخّ يتجّلى عادًة ب
نعم ، ثّمة م ن أنكر وجود مثل  ، من الدراسة الحاليةلنظري الجانب اما طرحه الباحث في مع 

 نا بإضافة النسبة الثانية ــــــهاته المعاناة ، غير أّن هؤالء قد مثّلوا نسبًة ُتعّد األقل ، والسّيما إذا قمّ 
د ما( ــــــالذين أّيدوا وجود معا  إلى النسبة اأُلولى . ناة بجواب )إلى حٍّ
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 اأُلسري طأنواع التسلّ  ّضحيو  (,1جدول )  

التسلسل  التكرار نوع التسّلط اأُلسري
 المرتبي

 النسبة %

 ,1 1 65 المراقبة والمتابعة الشديدة
 46 4 44 التدّخل في المظهر العام

 11 1 11 العنف والقمع
 11 4 ,1 التدّخل في اختيار الصديق

 6 7 11 رجميع ما ُذك  
 111 17 151 المجموع

 تاحتل فقد،  سر اتجاه أبنائها من الطلبةاألُ الذي تمارسه ع التسّلط اأنو الجدول هذا  نيبيّ      
%( ، وجاء ,1حسب آراء المبحوثين المرتبة اأُلولى وبنسبة ) المراقبة والمتابعة األسرية الشديدة

عنف لالمرتبة الثالثة ا %( ، في حين احتل46بنسبة )نية المرتبة الثاب التدخل في المظهر العام
بنسبة المرتبة الخامسة ل في اختيار الصديق التدخّ  احتلوفي المقابل  ،%( 11والقمع وبنسبة )

%( 6كأحد أنواع التسّلط اأُلسري وبنسبة ) لخامسةالمرتبة ا (رُذك   جميع ما)مّثل و  ، %(11)
 حسب آراء المبحوثين . 

يعود إلى طبيعة  سريلتسّلط األُ مظاهر افي أعلى مراتب  المراقبة والمتابعة الشديدة ومجيء     
التي تشّكل و ، من المجتمعات المحافظة هذا القضاء ُيعّد  ، إذ (قضاء الرفاعي)مجتمع الدراسة 

ولعّل ذلك كون أكثر شّدة بالنسبة لإلناث ، ، وت المتابعة والمراقبة جزء أساسي في تربية أبناءهم
وقد تكون له  ، كمال دراستهنأمام إ عائًقاو  ،بصورة عاّمة يتهن تقييد حرّ  يكون سبًبا مباشًرا في

، وتأتي المراقبة ضارة إذا ما تجازوت اأُلسرة الحّد المعقول في الحرص والمحافظة آثار نفسية 
والمتابعة الشديدة لتشّكل نوًعا من التسّلط اأُلسري على الطلبة ، والخوف الزائد والحرص الشديد 

وة من أجل أن يحافظوا على أبنائهم ، فقد يجعل منهم الذي ُيمارس من قبل األبوين أو اإلخ
الحياتية ومنها الدراسية ، ويصبحون  ل المسؤولياتليس لديهم القدرة على تحمّ  اًفا ،ا ضعأشخاصً 

نتيجة هذا النوع من التسّلط ، ؛ عاجزين ال يؤمنون بالعمل الجماعي ، ويعيشون عزلة اجتماعية 
اع من التسّلط مجتمعًة ، وأّما باقي أنواع التسّلط اأُلسري ويعاني الطلبة من جميع هذه األنو 
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التدّخل في  الثانيةفتشّكل معاناة كبيرة للطلبة وبنسب متفاوتة قريبة من بعضها ، وجاء بالمرتبة 
جاء التدّخل في اختيار  لرابعةالعنف والقمع ، وفي المرتبة ا لثالثةالمظهر العام ، واحتل المرتبة ا

، وهذه األنواع من التسّلط تكون لها آثار على  خامسةر في المرتبة الُذك   ما الصديق ، وجميع
 التربوي . التفاعلو ، االجتماعية  العالقاتو ، المستوى الدراسي 

 (41)جدول

 منه والحدّ  الثانوية المرحلة في التسّلط التربويمتابعة على ح قدرة المرشد التربوي يوضّ 

 النسبة % التكرار االجابات
 67 464 نعم

 ,1 51 إلى حدٍّ ما
 16 61 ال

 111 155 المجموع
، التسّلط  قدرة المرشد التربوي على متابعةعاله أالبيانات في الجدول  تحليلر ُتظه          

قدرة المرشد التربوي على دوا كّ من المبحوثين قد أ%( 67)نسبة  ، وتوّضح أنّ  آثاره والحّد من
حدٍّ  إلىدرة المرشد التربوي ّيدوا قأا الذين مّ وأ ، ا( مبحوثً 464وبواقع )،  همتابعة التسّلط والحّد من

كانت نسبة في المقابل و  ،مبحوثًا ( 51بلغ ) من المبحوثين %( وعدد,1)نسبتهم  بلغتمعّين ف
 . نة الدراسة( من وحدات عيّ 61بواقع ) ، %(16)الذين أّكدوا عدم قدرة المرشد 

د قدرة المرشد التربوي على تؤكّ  على من المبحوثينات أّن النسبة األونستنتج من هذه المعطي     
وهذا والحّد منه ، التسّلط الموجود في الواقع التربوي االجتماعية ومظاهر  تكالالمشمتابعة 
 عبر تواصلهفي تخفيف حاالت التسّلط التي تواجه الطلبة التربوي دور المرشد  على ليدلّ الموقف 

، مركزه الرسمي  عبرفقط ليس و ،  معهة دارة المدرسإ، وتعاون  نيالمدّرس وعالقاته مع، هم مع
ن الجوانب ضافية اتجاه الطلبة تتضمّ ل مسؤوليات إلى تحمّ ذلك إى بل يتعدّ  ،يه من مهام يؤدّ  وما
 جتماعية .اال
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 (41جدول )

 منه لحدّ وا التسّلط التربويمتابعة  علىل التسلسل المرتبي ألسباب عدم قدرة المرشد يمثّ 

 % ةالنسب التسلسل المرتبي التكرار األسباب

 41 1 44 ال يمتلك الصالحيات الكافية

 11 4 11 ال يوجد تفاعل من قبل الطلبة

 11،11 1 11 ال يوجد تعاون من اإلدارة المدرسية

 11،65 4 5 ال يتمّتع بعالقات إيجابية مع الهيأة التدريسية
 111 11 61 المجموع

متابعة التسّلط  سباب عدم قدرة المرشد التربوي علىألالتسلسل المرتبي أعاله الجدول  رُيظه       
%( ، وأّما 41، إذ احتل سبب )ال يمتلك الصالحيات الكافية( المرتبة اأُلولى وبنسبة ) هوالحّد من

 ل%( ، في حين احت11نسبته المرتبة الثانية ) فقد أحتلت )عدم وجود تفاعل من قبل الطلبة(
%( ، وأّما )كونه ال يتمّتع بعالقات 11،11لمرتبة الثالثة )عدم تعاون اإلدارة المدرسية( وبنسبة )ا

 حسب آراء المبحوثين . %( 11،65بنسبة )فاحتل المرتبة الرابعة إيجابية مع الهيأة التدريسية( 

 ية الكافية ،القانون الصالحيات عدم امتالك المرشد التربويأّن  المعطياتنستنتج من هذه و      
عالقات إيجابية  وعدم امتالكه، المدرسة إدارة ضعف تعاون ، و معه تفاعل الطلبة ة قلّ و 
 بانسيابية ومرونة ، وينبغيأن يمارس دوره التربوي من المدّرسين ، كّلها أسباب منعت المرشد ب

 . المدارسفي التربوي لتنشيط عمل المرشد  بغية معالجتها ،؛ ه األسباب هذ متابعة
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 في المدارس الثانوية  التسّلط مظاهرللتسلسل المرتبي ا (44جدول )          

 تسلّطمظاهر ال

 

 النسبة % التسلسل المرتبي التكرار

 11 1 111 العقاب

 11 2 111 التلقين

 21 1 20 االستبداد

 10 1 11 العنف

 100 10 111 المجموع

مظاهر التسّلط التربوي في المدارس الثانوية ، إذ احتل لالتسلسل المرتبي جدول الهذا  يبّين     
، %( 11%( ، وأّما التلقين فقد احتل المرتبة الثانية وبنسبة )17بنسبة )ولى العقاب المرتبة األُ 

في المرتبة الرابعة بنسبة العنف  جاءو ، %( 44بنسبة )حتل المرتبة الثالثة االستبداد في حين ا
 حسب آراء المبحوثين . %( 11)

من بين النسب يدل على عدم وجود تواصل بين العقاب على النسبة األعلى وحصول      
ات لوكالسبعض للحّد من بهدف التعاون وتنسيق الجهود ؛  إدارات المدارس وأولياء ُأمور الطلبة

الدرجة الثانية وهي ، ويأتي التلقين كأحد مظاهر التسّلط بة لبالتي تصدر من بعض الط السلبية
س في المرحلة الثانوية داخل الصفوف ، ولها آثار كبيرة على من الُطرق التقليدية التي ُتمار  

شخصية الطلبة ؛ كونها تجعلهم متلّقين فحسب ، ال يجيدون لغة الحوار والنقاش ، وتقتل في 
سّلط التربوي التي يعاني من مظاهر التفهما نفوسهم اإلبداع واالبتكار ، وأّما االستبداد والعنف 

تكون لها آثار على مستوياتهم الدراسية ، وعالقاتهم االجتماعية ، وتفاعلهم التي منها الطلبة ، و 
 . التربوي
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 :ثار السلطويةاألسباب واآل محور الرابع:ال

 ( يوّضح كثرة أعداد الطلبة في الصّف ودورها في التسّلط 41جدول )            

 النسبة % كرارالت االجابات
 46 154 نعم

 44 4, إلى حدٍّ ما
 ,4 111 ال

 111 155 المجموع
حدوث كثرة أعداد الطلبة في الصّف ودورها في عاله أالبيانات في الجدول  تحليلر ظه  يُ      

أّن كثرة أعداد الطلبة في دوا يّ أمن المبحوثين قد %( 46) أنّ البيانات التسّلط ، وتوّضح حاالت 
إلى حدٍّ ) جابواأالذين كانت نسبة و  ، ا( مبحوثً 154وبواقع )، التسّلط حدوث  على ساعدتالصّف 

كثرة األعداد تكون أّن  رفضواالذين بلغت نسبة في المقابل و  ،مبحوثًا ( 4,) ، بواقع%( 44) (ما
 . نة الدراسة( من وحدات عيّ 111وبواقع )، %( ,4)إلى التسّلط  تؤّدي

نتيجة قّلة المدارس تساعد بصورة مباشرة على حدوث ثرة أعداد الطلبة أّن ك وال شّك في      
داخل المدّرس على ضبط سلوك الطلبة  ؛ وذلك لعدم قدرة في الصفوفالتسّلط  بعض حاالت

خارج موضوع الدرس لكالم المشاغبين لبعض الطلبة أمام ا يفسح المجال ممّ الفصل الدراسي ، 
ثارة الفوضى ،  استخدام العقوبة والعنف .إلى ّرس المديضطر حينها  وا 
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 ط التربوين أسباب التسلّ ( يبيّ 44جدول )

 النسبة % التسلسل المرتبي التكرار أسباب التسّلط
 11 1 111 اإلدارة المدرسية

 46 4 111 غياب التفاعل التربوي
 47 1 7, المدّرس نفسه

 44 4 1, البيئة االجتماعية
 41 7 ,5 المناهج الدراسية

 41 6 57 الطاّلب
 11 5 51 التعليمات الوزارية

، إذ احتلت اإلدارة المدرسية  التربويسباب التسّلط ألالتسلسل المرتبي جدول هذا ال رظه  يُ      
بنسبة ة %( ، وأّما غياب التفاعل التربوي فقد احتل المرتبة الثاني11)بلغت بنسبة ولى المرتبة األُ 

فاحتلت %( ، وأّما البيئة االجتماعية 47بنسبة )س نفسه ثالثة المدرّ %( ، وكان في المرتبة ال46)
%( ، وفي المقابل جاءت المناهج الدراسية في المرتبة الخامسة وبنسبة 44بنسبة )المرتبة الرابعة 

%( ، 41بنسبة )ي ب بالمرتبة السادسة كأحد أسباب التسّلط التربو في حين جاء الطاّل ، %( 41)
 حسب آراء المبحوثين . %( 11المرتبة السابعة وبنسبة ) مّثلتفلوزارية وأّما التعليمات ا

ط التربوي على الطلبة كأحد أسباب التسلّ  على النسبأعلى اإلدارة المدرسية حصول سبب و      
من دون النظر إلى  المدرسية بصورة حرفيةقوانين في األكثر إلى تطبيق ال، يعود  في الثانويات

 العقوبات المنصوص عليها نتيجةالمباشر ب العملإلى ها ، وكذلك يعود روح القوانين وجوهر 
ون وقد يك،  المدّرسين أو الممتلكاتالتجاوز واالعتداء على الطاّلب الخاطئة ك سلوكاتبعض 
 . من الدراسةلتسّرب ل اسببً هذا 

 فعدم وجود التسّلط التربوي ،حدوث وُيعّد غياب التفاعل التربوي من األسباب المهّمة في      
للسلوك  اوغيابً ، أّن هناك ضعًفا واضًحا في أدائها  معناهتفاعل بين عناصر المؤّسسة التربوية 

 االمدّرس نفسه سببً قد يكون الديمقراطي الذي يؤمن بالتسامح والحّب والعدالة والتعامل المحترم ، و 
ضعف المستوى و نفسية ، االجتماعية وال تالظروف االقتصادية ، والمشكال، ففي وجود التسّلط 
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أّما إلى اتخاذ اجراءات تسّلطية ، و به تؤّدي ، و العلمي للطلبة ، عوامل يقع تحت تأثيرها المدّرس 
البيئة االجتماعية التي تمّثل اأُلسرة ، واألصدقاء ، والمناهج الدراسية ، والطاّلب كاألسباب اأُلخر 

على آثاره السلبية قع الذي تيقية للتسّلط التربوي كّلها تشّكل أسباًبا حقف، والتعليمات الوزارية ، 
على و ، واضحة على التحصيل الدراسي هذه اآلثار الطلبة والمدّرسين في الوقت نفسه ، وتكون 

 عناصر المؤّسسة التربوية .بين تفاعل مستوى ال

 طح التسلسل المرتبي حول اآلثار االجتماعية للتسلّ ( يوضّ 47) جدول 

 النسبة % التسلسل المرتبي التكرار اآلثار االجتماعية
 41 1 164 التسّرب الدراسي

 17 4 114 الشعور بعدم المسؤولية
 47 1 4, عدم أداء الواجبات المدرسية

 17 4 75 رجميع ما ُذك  
اآلثار االجتماعية للتسّلط ، إذ احتل التسّرب الدراسي حسب آراء الجدول هذا  يبّين      

بالمرتبة الثانية  لشعور بعدم المسؤولية فقد جاء%( ، وأّما ا41ولى وبنسبة )المبحوثين المرتبة األُ 
%( ، 47بنسبة )ت المدرسية المرتبة الثالثة عدم أداء الواجبا حتل%( ، في حين ا17بنسبة )

 %( . 17بنسبة )ثار جميعها في المرتبة الرابعة في المقابل جاءت اآلو 

الذي الكبير الضغط  على على أعلى النسب يدلي ظاهرة التسّرب المدرسإّن حصول      
،  دة في المراحل الثانويةبعض الممارسات السلطوية الموجو  بسببالطاّلب كثير من يتعّرض له 

ترك المدرسة ، في حين أّن الشعور بعدم المسؤولية كان أحد اآلثار نظرهم لمّما يشّكل مبّرًرا في 
لمستقبل الطلبة ، وأّما عدم أداء الواجبات المدرسية  التي تترّتب على التسّلط ، ويسّبب ضياع

فهو أحد اآلثار التي تنتج عن التسّلط التربوي الذي ُيمارس في المدرسة الثانوية ، مّما يشّكل 
حالة من االمتعاض والتذّمر ، وبالتالي التقصير بالواجب المدرسي ، في حين كّل اآلثار 

الثانوية لمجتمع الدراسة  احللطوية موجودة في المر االجتماعية مجتمعة تنتج عن ممارسات س
 .  (قضاء الرفاعي)
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 طللتسلّ  لآلثار النفسيةح التسلسل المرتبي ( يوضّ 46جدول )

 النسبة % التسلسل المرتبي التكرار اآلثار النفسية
 71 1 411 الخوف والقلق
 41 4 164 كره التعليم

 17 1 117 قتل الطموح في نفوس الطلبة
 44 4 14 المباالة عدم

التسلسل المرتبي لآلثار النفسية للتسّلط التربوي ، فقد احتل الخوف جدول يوّضح هذا ال     
نسبته  حتلت%( ، وأّما كره التعليم فقد ا71بنسبة )ولى والقلق حسب آراء المبحوثين المرتبة األُ 

بنسبة الطموح في نفوس الطلبة  الثة قتل%( ، في حين جاء بالمرتبة الث41بنسبة )المرتبة الثانية 
 %( . 44بنسبة )المباالة احتل المرتبة الرابعة  %( ، وأّما عدم17)

اآلثار النفسية لمظاهر التسّلط التربوي  أهمونستنتج من هذه المعطيات أّن القلق والخوف      
قاب ، ، والسبب في ذلك يعود إلى العفي مجتمع الدراسة الثانوية المراحل على الطلبة في 

االنفعال ، التي تؤّدي إلى إشاعة الخوف والقلق في  حاالتوالتعنيف ، واالختبارات المدرسية ، و 
نفوس الطلبة ، ومن ثّم يشّكل أثًرا نفسًيا ُيعيق مسيرتهم التربوية ، وكره التعليم أحد اآلثار المترتّبة 

جّراء العقاب ، وعدم االحترام على مظاهر التسّلط التربوي ، إذ يوّلد حالة من الضغط النفسي من 
، وُيضاف  الدراسةعدم النجاح في و ، وطرائق التدريس التقليدية ، والنتيجة تكون كره التعليم ، 

لهذه اآلثار قتل الطموح في نفوس الطلبة ، وفقدان األمل والدافع ؛ كونهم يجهلون المستقبل الذي 
ين داخل المدارس الثانوية ، وأّما عدم ينتظرهم ، وغياب التشجيع والثناء على الطلبة المجدّ 

 المباالة فُيضاف إلى اآلثار النفسية اأُلخر التي تطابق ما تناوله الباحث في الجانب النظري . 
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 الفصل السادس

 عرض بيانات المدرّسين وتحليلها

 تمهيد

ُيعّد المدرس أهم عناصر البيئة المدرسية , ويشّكل المحور األساس في عملية التفاعل التي      
تحصل مع الطلبة ؛ كونه يمتلك دوًرا مباشًرا عبر ُأسلوب التعامل معهم , إلى جانب الوقت الذي 

يه في يقضيه في الفصل الدراسي قياًسا بمدير المدرسة , لذا نجد هناك ضرورة للتعّرف على رأ
 الديمقراطية ومظاهر التسّلط التربوي وممارستهما داخل المدرسة الثانوية .
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 لوّ المبحث ال 

 سينلمدرّ لساسية البيانات ال

 

 الجنسمتغّير حسب سين ح بيانات المبحوثين من المدرّ ( يوضّ 74) جدول

 النسبة % التكرار الجنس
 57 754 ذكور
 71 731 إناث

 711 393 المجموع
الجنس , وُقّسم متغّير حسب ن توّضح بيانات هذا الجدول عدد المبحوثين من المدّرسي      

بلغت و ( مبحوثًا , 754بواقع )%( , 57إذ بلغت نسبة الذكور ),  (إناث)و (ذكور)الجدول إلى 
المعطيات نستنتج أّن نسبة المدّرسين هذه ومن  ( مبحوثًا .731بواقع ), %( 71نسبة اإلناث )

وهذا يدّل على أّن مجتمع الدراسة مجتمع ذكوري , مّما يشي  ,الذكور أعلى من نسبة اإلناث 
 بوجود نسبة من الضبط والتسّلط في اأُلسرة والمدرسة , تفرضها التقاليد والموروث الثقافي .
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 العمر متغّير سين حسب مدرّ من العدد المبحوثين  يوّضح (74الجدول )

 النسبة % التكرار فئات العمر
 4 31 31ـــــ  33
 75 77 31ـــــ  34
 73 35 37ـــــ  37
 73 34 34ـــــ  35
 35 47 73ـــــ  39
 77 71 71ـــــ  73
 1 74 51ـــــ  74
 3 71 57ـــــ  57
 5 77 54ـــــ  55
 7 3 13ـــــ  59

 %711 393 المجموع
العمر , إذ متغّير حسب المبحوثين من المدّرسين  توزيعتوّضح لنا أعاله بيانات الجدول      
العمرية  ( , وبلغ أعلى تكرار للمبحوثين في الفئة7م الجدول عشر فئات عمرية وبطول فئة )ُقس  
, ( 31ــــــ33)بين  عمارهم ماوثين فتراوحت أالمبح سائرا مّ وأ , %(35بنسبة ) , (73ـــــــ39)
, ( 57ــــــ57و), ( 51ـــــــ74 و), ( 71ــــــ73و), ( 34ـــــ35و), ( 37ـــــ37و), ( 31ــــــ34و)
إجابات من %( 7) وبنسبة,  (13ــــــ59العمرية )في حين كان أقّلها في الفئة , ( 54ــــــ55و)

 المبحوثين .

 لعمريةارتفاع نسبة المبحوثين في الفئة الجدول , تحليله لمعطيات امن الباحث ستنتج وي     
لديها من الخبرة العلمية وهي مرحلة عمرية مهّمة بالعطاء في الواقع التربوي , و , ( 73ــــــ39)

طلبة المرحلة الثانوية ؛ كونها بدأت مسيرتها جربة الكبيرة في التعامل مع ة الكافية والتوالمعرف
ألّن  ؛ديمقراطي , وهي حالة إيجابية جًدا نظام إلى البلد السياسي في مع تغّير النظام  ةالتربوي

حساس لرأي , ولديهم إعتدال في اتلكون قدًرا كبيًرا من النضج وااليمأصحاب هاته الفئة العمرية 
داخل  ارً مؤثّ  اُيعّد عنصرً  ر العمرمتغيّ  أنّ وجلي  تجاه طلبتهم المشرفين عليهم ,بالمسؤولية ا
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وقد عمد والتضامن التربوي الديمقراطي , التفاعل  حاالتفي  , والسّيما سات التعليميةالمؤسّ 
( عاًما , وبانحراف معياري 39إذ بلغ ), الباحث إلى حساب الوسط الحسابي ألعمار المبحوثين 

 ( .4,7بلغ )

 ن الحالة االجتماعية للمبحوثينيّ ( يب79) جدول                     

 النسبة % التكرار الحالة االجتماعية
 43 377 متزّوج
 77 71 أعزب

 ــــــ ــــــ طّلقمُ 
 3 9 أرمل

 711 393 المجموع
وقد ,  الحالة االجتماعيةمتغّير حسب نة المبحوثين عاله توزيع عيّ أالجدول ظ من ُيالح       

بواقع و  %(43نسبة )مثلما تعكس  جينأغلبية المدّرسين هم من المتزوّ  نّ أالبيانات  أظهرت
( 71بواقع )و , %( 77)  نسبةالّ اب بينهم إزّ ل العُ يشكّ  فيما ال,  المبحوثين جاباتإ من( 377)

%( 3توّفيت عنهم أزواجهم ) م ننسبة وأّن  المبحوثين , بين قطلّ مُ وعدم وجود ,  اإلجاباتمن 
 . مبجوثًا( 9بواقع )

 وقد,  وهو مؤّشر جّيد جين ,المتزوّ أغلب عناصرها من نة مام عيّ نا أإلى أنّ  خلصم نما تقدّ مّ و    
تنعكس  سرهماتجاه أُ  والتزاماتوبذلك يكون لديهم مسؤوليات , في ذلك  أثريكون لتقدم السن 

واألحاسيس األبوية ويشعرون بالعواطف ,  الصفّ ممارسة السلوك التربوي داخل إيجاًبا على 
في المجتمع ,  ا اجتماعًيايكسبهم مركزً اب , فيما زّ نجده عند العّ  ال وهذا ما, تجاة طلبتهم ا
كونهم خريجين ؛ ولعّل هذا راجع إلى أغلبهم من المحاضرين ا و و لم يتزّوج بة الذينجاءت نسو 

لين رمّ ال تساعد على بناء ُأسرة وتلبية احتياجاتها , ومن ثّم المُ  وظروفهم االقتصادية, ُجدد 
 .في مجتمع الدراسة  بًيا على طلبة المرحلة الثانويةال تشّكل أثًرا تربوًيا سل, هم بسيطة جًدا تونسب
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 سرة للمبحوثينفراد األُ أن عدد ( يبيّ 51) جدول                          

 النسبة % التكرار عدد أفراد اأُلسرة
 73,3 39 3ــــــ  3
 34 49 5ــــــ  7
 33,7 95 4ــــــ  1
 79 55 9ــــــ  4
 5 77 77ــــــ  71
 3,3 4 73ــــــ  73
 7 7 75ــــــ  77

 711 393 المجموع
 سبعم الجدول سّ إذ قُ  , سرةفراد األُ أد اعدأحسب نة عاله توزيع وحدات العيّ أح الجدول يوضّ     

في  سرهمأفراد اُ عدد الذين كان  نّ أ, واتضح  سرةفراد األُ أ( من حيث عدد 7فئات وبطول فئة )
في , والذين كان عدد أفراد ُأسرهم  %( من المبحوثين73,3) نسبتهم تالفئة اأُلولى بلغضمن 
الفئة الثالثة ضمن في  سرهمأفراد اُ عدد , والذين كان %( 34) ت نسبتهمالفئة الثانية بلغضمن 

 نسبتهمالرابعة بلغت الفئة ضمن في  سرهمأفراد اُ عدد والذين كان  , (%33,7) بلغت نسبتهم
والذين  , %(5) ت نسبتهمالخامسة بلغالفئة ضمن في  سرهمأفراد اُ عدد والذين كان ,  %(79)

عدد الذين كان أّما و , %( 3,3) ت نسبتهمالسادسة بلغالفئة ضمن في  سرهمأفراد اُ عدد كان 
 .أفراد عّينة البحث %( من 7) ت نسبتهمبلغفالفئة السابعة ضمن في  سرهمأفراد اُ 

 , حاز أعلى النسب في الجدول( 4ــــــ1)الفئة الثالثة ضمن  في اأُلسرعداد أ وُيالحظ أنّ      
ر طفيف في المجتمعات التقليدية ومنها لى وجود تغيّ إارتفاع تلك النسبة يشير  ويرى الباحث أنّ 

 سرة النواة(بثقافة )األُ بشكل كبير ر مجتمع البحث وعدم تأثّ  , مجتمع الدراسة في )قضاء الرفاعي(
الحاجات التي  وذلك نتيجة؛  األموريشّكل ضغًطا على أولياء قد الحجم  سرة بهذاد األُ افر أوعدد  ,

هذا ل يتحوّ قد و  ,صعبة إلى حدٍّ ما اقتصادية ظروف  في ظلّ أُلسرة بهذا الحجم  تلبيتهاينبغي 
ومدرسي ؛ لما يوّلده هذا الضغط من حالة نفسية قلقة ومزاج سري ط أُ لى تسلّ إاالقتصادي ضغط ال
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تّم حساب الوسط الحسابي لعدد أفراد قد , و حاد ينعكس على طبيعة التعامل في البيت والصّف 
 ( .3,3) وبانحراف معياري بلغ, ( أفراد 1ُأسر المبحوثين , إذ بلغ )

 

 سينح المستوى التعليمي للمبحوثين من المدرّ ( يوضّ 57جدول )  

 النسبة % التكرار المستوى التعليمي
 97 347 بكالوريوس

 1 79 ُعليا
 711 393 المجموع

 , وتشير المستوى التعليمي للمدّرسينحسب نة المبحوثين عاله توزيع عيّ ر الجدول أظه  يُ      
شهادة  من حملةالمبحوثين  المدّرسينمن ( 347وبواقع )%( 97نسبة ) نّ أبيانات الجدول 

 هذامعطيات ومن , ليا حملة الشهادات العُ  من( 79وبواقع )%( 1نسبة )أّن , و البكالوريوس 
حاصلون على شهادة البكالوريوس , ونسبة على من المبحوثين النسبة األ نّ أُندرك الجدول 
 . من حملة الشهادات الُعليا منهمبسيطة 

 

 جابات حول العنوان الوظيفين اإليّ ( يب53جدول )

 النسبة % التكرار العنوان الوظيفي 
  47 343 مدّرس
 79 55 محاضر
 711 393 المجموع

شارت البيانات في أو ,  العنوان الوظيفيحسب المبحوثين  نةلجدول توزيع عيّ يتضح من هذا ا     
, ونسبة  من المبحوثين( عنوانهم الوظيفي )مدّرس( 343وبواقع )%( 47نسبة ) نّ إلى أالجدول 

المبحوثين , وتبّين أّن نسبة الدراسة محاضرين بحسب آراء نة من عيّ  (55وبواقع ) %(79)
   المدّرسين أعلى من نسبة المحاضرين في المدارس الثانوية .
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 ن عائدية السكن للمبحوثين( يبيّ 53جدول )

 النسبة % التكرار عائدية السكن
 41 333 ملك 
  5 75 إيجار
 75 75 تجاوز
 711 393 المجموع

نسبة  إذ بلغت ,حسب عائدية السكن جابات المبحوثين إالجدول بيانات توزيع هذا ح يوضّ      
إيجار عائدية سكنهم ا الذين كانت مّ أو  , ا( مبحوثً 333%( وبواقع )41) ملك م ن يسكنون

من %( 75في حين بلغت نسبة ) , نة الدراسة( من وحدات عيّ 75%( بواقع )5نسبتهم )ف
 . ا( مبحوثً 75وبواقع )التجاوز  سكنة منالمبحوثين 

النسبة األعلى من المدّرسين يملكون محل سكنهم وبلغت  نّ أ وهذه المعطيات تبّين لنا     
ألّن السكن مشكلة من ؛  ًداجيّ ُيعّد أمًرا %( , وهذا االرتفاع في ملكية السكن للمدّرسين 41)

ينعكس بشكل إيجابي على التعليم في المدارس مشكالت البلد المزمنة , واالهتمام بمعالجتها 
لثانوية , في حين جاءت نسبة المتجاوزين على األراضي وشملت الذين يسكنون في أماكن تابعة ا

%( مبحوثًا , مّما يشّكل ضغًطا على 75للدولة بسبب ظروفهم االقتصادية القاهرة وقد بلغت )
المدّرسين في الجانب االقتصادي , مّما ينتج ممارسات تسّلطية بين طلبة المدارس الثانوية , 

%( , وهي نسبة بسيطة في مجتمع الدراسة 5ن ثّم المدّرسين الذين يسكنون باإليجار وبنسبة )وم
 )قضاء الرفاعي( .
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 ( يوّضح مستوى الدخل للمبحوثين54جدول )

 النسبة % التكرار مستوى الدخل
 33 14 يقّل عن الحاجة
 47 374 يسّد الحاجة

 3 9 يفيض عن الحاجة
 711 393 المجموع

 نّ أن وتبيّ  , لمبحوثينل مستوى الدخلحسب عاله يتضح توزيع وحدات العينة أمن الجدول        
في  ,والتي التسد الحاجة  من أصحاب الدخول المحدودةمن المبحوثين ( 14وبواقع )%( 33)

ا مّ وأ, مبحوثًا ( 374وبواقع )%( 47) والتي تسد الحاجة ةطالمتوسّ  الدخول بلغت نسبة ذويحين 
 .حسب آراء المبحوثين %( 3) مبلغت نسبتهقد ف تي تفيضال الدخول أصحاب

سّد المتوّسطة التي تكفي ل من أصحاب الدخولالمبحوثين  أكثر نّ أالنسب هذه من  ُيالحظو      
وهذا مؤّشر جّيد ؛ ألّن انعدام الحاجة والعوز من شأنه أن يجعل  ,حاجاتهم األساسية والضرورية 

ومحدودية ضعف المستوى االقتصادي المدّرس متفرًغا للعمل التربوي ومهتًما بالتعليم , في حين 
والضغط التوّتر يخلق حالة من  مّما, وحالته النفسية  حياة المدّرسعلى سلًبا ينعكس الدخل 
 . تحصيلهم الدراسي علىر يؤثّ  من ثمّ و , الطلبة  في التعامل مع تكون آثارها واضحةالنفسي 
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 المبحث الثاني

 البيانات الخاّصة بالظاهرة المدروسة 

: محور الساليب والممارسات الديمقراطية  :أّوًلا

 (55جدول )

 التسلسل المرتبي لمعنى الديمقراطية التربوية من وجهة نظر المدّرسينيوّضح 

 النسبة % التسلسل المرتبي التكرار الديمقراطيةمعنى 
 74 7 777 فرصالمساواة 

 33 3 94 مطالبة بالحقوق
 79 3 55 حوار

 711 1 393 المجموع
احتل معنى  فقد,  التسلسل المرتبي لمعنى الديمقراطية التربويةإلى عاله أالجدول  يشير     

)المطالبة ا معنى مّ أو  %( ,74ولى وبنسبة )حسب آراء المبحوثين المرتبة األُ )مساواة فرص( 
معنى ها لوفي المقابل المرتبة الثالثة مثّ , %( 33حتل المرتبة الثانية وبنسبة )افقد  بالحقوق(

 . %(79وبنسبة ) (حوار)

, وهذا  النسبر تصدّ  ( قدفرصالمساواة )معنى  أنّ ند النظر في معطيات الجدول يتضح وع     
يعي الديمقراطية ويدعمها , ويعمل على ترسيخ  في مجتمع الدراسة التدريسيالكادر  نّ أ يدّل على

ط القوانين والممارسات التي ترفع قيود تسلّ  المبادئ والقيم الديمقراطية , وأّما المطالبة بالحقوق
الذي يعني توفير الحوار جاء بالمرتبة األخيرة في حين  ,جاءت بالمرتبة الثانية ف داخل المدرسة

 . ورفع المستوى العلمي لطلبة المرحلة الثانويةداخل الصّف , يمقراطي مناخ د
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 ( يبّين السماح للطلبة بالتعبير عن رأيهم في الثانوية51جدول )

 النسبة % التكرار االجابات
 14 791 نعم

 39 47 إلى حدٍّ ما
 7 73 ال

 711 393 المجموع
 التعبير عن رأيهم في الثانوية ,نة الدراسة حول جابات وحدات عيّ إلى إعاله أيشير الجدول      

( 791%( بواقع )14) ــــــُيسمح للطلبة بالتعبير عن رأيهم  ــــــفقد بلغت نسبة من أجاب بـ)نعم( 
, %( 39) فبلغت نسبتهمالمبحوثين  الذين أّيدوا السماح بالتعبير بشكل بسيط من امّ وأ,  امبحوثً 

من ( مبحوثًا 73بواقع ), %( 7)اإلجابة بـ)ال( بلغت نسبة  المقابل, وفي  ا( مبحوثً 47وبواقع )
 نة الدراسة .وحدات عيّ 

 يمارسون ُأسلوب الحوارة التدريسية في المرحلة الثانوية أعضاء الهيأ نّ أنستنتج من ذلك      
هناك ممارسات ديمقراطية من قبل  مّما يعني أنّ  , ساليب الديمقراطيةحد األأوهو , والنقاش 

ط من مظاهر التسلّ  تحدّ ,  داخل الصفّ يضفي حالة من التفاعل وهذا , سين مع الطلبة المدرّ 
ز تعزّ  هذه النسبةو ,  , وهناك تأييد آخر بشكل جزئي وترفع المستوى الدراسي للطلبة, التربوي 

ط لى وجود حالة من التسلّ إوتشير  نسبة عدم السماح لهم هي األقل ,في حين  , ولىجابة األُ اإل
 .لكن تأثيرها ليس كبيًرا  سلوب الحوار والنقاش في المدارس الثانويةأُ تمنع استخدام 
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 الثانوية أساليب الديمقراطيةالمدرسة ( يوّضح اعتماد 54جدول )

 النسبة % التكرار االجابات
 71 731 نعم

 75 737 إلى حدٍّ ما
  9 31 ال

 711 393 المجموع
أّكد المبحوثين  , إذفي المرحلة الثانوية  اعتماد أساليب الديمقراطية أعاله يوّضحالجدول        

أّيدوا ا الذين مّ وأ , ا( مبحوثً 731%( وبواقع )71وبنسبة )أّن هناك اعتماد ألساليب الديمقراطية 
وبلغت  , ا( مبحوثً 737)%( وبواقع 75بلغت نسبتهم )فالديمقراطية  اعتماد األساليب بشكل بسيط

وبعدد من , %( 9) رس الثانويةافي المد الديمقراطية ساليباألعدم اعتماد  أّيدواالذين  نسبة
 . نة( من وحدات العيّ 31المبحوثين بلغ )

اعتماد دت كّ أة الدراسة على من وحدات عينّ النسبة األ نّ أ المذكورةنستنتج من المعطيات و      
 , إذفي حياتهم العلمية مهم لما لها من تأثير وذلك ؛ الديمقراطية في المرحلة الثانوية  أساليب

والسلوك الديمقراطي الذي يخلق التفاعل التربوي بين , والحوار , ية والحرّ , التعامل الحسن 
جابات إز %( لتعزّ 75جابات المبحوثين وبنسبة )إ بعدهاوجاءت ,  عناصر العملية التربوية

 , وأّما الذين لم يؤّيدوا اعتماد أساليب الديمقراطيةلديمقراطية العتماد أساليب ا اأُلولى وثينالمبح
 .فنسبتهم بسيطة 
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 ( يوّضح تقّبل اعتراض الطلبة على درجة االمتحان54جدول )

 النسبة % التكرار االجابات
 44 354 نعم

 71 39 إلى حدٍّ ما
 3 1 ال

 711 393 المجموع
في  تقّبل اعتراض الطلبة من قبل المدّرسين على درجة االمتحان أعاله يوّضحالجدول       

بنسبة أّكد المبحوثين أّن هناك تقّباًل العتراض الطلبة على درجة االمتحان  إذ , المرحلة الثانوية
 في حين أّن عدًدا من المبحوثين أعلن أّن هناك تقّباًل  , ا( مبحوثً 354%( وبواقع )44)

وفي  , ا( مبحوثً 39بواقع )%( 71بلغت نسبتهم ),  مطلقالعتراض الطلبة لكن ليس بشكل 
%( وبعدد 3سبة )بنفي المدرسة الثانوية الذين أّكدوا عدم وجود تقّبل العتراض الطلبة  المقابل

 .عّينة الدراسة ( من وحدات 1من المبحوثين بلغ )

وجود دت كّ أنة الدراسة على من وحدات عيّ األ النسبة نّ أنستنتج من المعطيات الموجودة      
ّن الكادر التدريسي يتقّبل , وأفي المرحلة الثانوية  تقّبل العتراض الطلبة على درجة االمتحان
ديمقراطي في المدارس الثانـوية في  تكشف وجود مناخالنقد واالعتراض , وهي ممارسة وسلوك 

اأُلخر التي بّينتها نتائج الجدول فهي قليلة جًدا  مجتمع الدراسة )قضاء الرفاعي( , وأّما النسب
 في الواقع التربوي . كبير ليس لها تأثير
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 ( يوّضح المدّرس الفاعل هو المتمّكن علمًيا ومعرفًيا وليس المتسّلط59جدول )       

 النسبة % التكرار االجابات
 41 333 نعم

 74 57 إلى حدٍّ ما
 3 9 ال

 711 393 المجموع
أّكد  , إذ المدّرس الفاعل المتمّكن علمًيا ومعرفًيا وليس المتسّلط أعاله يوّضحالجدول       

( 333وبواقع ), %( 41بنسبة ) المبحوثون أّن المدّرس الفاعل هو المتمّكن علمًيا ومعرفًيا
وفي  ,مبحوثين ( 57وبواقع ), %( 74بلغت نسبتهم )ف أّيدوا بشكل بسيطا الذين مّ وأ , امبحوثً 
( من 9وبعدد من المبحوثين بلغ ), %( 3) تهمنسبلذلك بلغت  الذين أعلنوا عدم تأييدهم المقابل

 . نةوحدات العيّ 

أّن دت كّ أنة الدراسة على من وحدات عيّ النسبة األ نّ أنستنتج من المعطيات الموجودة      
, وهذا يدّل على أّن مدى الفاعلية في المرحلة الثانوية  المدّرس الفاعل هو المتمّكن علمًيا ومعرفًيا

األداء الديمقراطي داخل الصّف , وليس قدرته على و , خبرة المدّرس بطرائق التدريس ب مرهونة
الذي يفرض شخصيته بالقّوة واأُلسلوب التسّلطي , في حين جاءت سائر اإلجابات بنسب 

 منخفضة جًدا بخصوص المدّرس الفاعل .
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 ( يوّضح التزام الطلبة بالنظام يؤّدي إلى اإلبداع واالبتكار11جدول )

 النسبة % التكرار االجابات
 45 379 نعم

 33 17 إلى حدٍّ ما
 3 71 ال

 711 393 المجموع
أّن التزام الطلبة بالنظام يؤّدي إلى اإلبداع واالبتكار , إذ أّيد المبحوثون عاله أالجدول ر ُيظه       

ا مّ وأ,  ا( مبحوثً 379وبواقع ), %( 45نسبة )ب أّن االلتزام بالنظام يؤّدي إلى اإلبداع واالبتكار
أعلن , وفي المقابل  ا( مبحوثً 17وبواقع ), %( 33) نسبتهم ـ)إلى حدٍّ ما( فبلغتالذين أجابوا ب

من ( 71وبواقع ), %( 3) بنسبةر المبحوثون أّن االلتزام بالنظام ال يؤّدي إلى اإلبداع واالبتكا
 . نة الدراسةوحدات عيّ 

أّن  على يدلالنسبة االعلى  علىااللتزام بالنظام يؤّدي إلى اإلبداع واالبتكار إّن حصول      
االلتزام بالنظام ؛ كونه السبيل إلى إبداع الطالب عبر تأدية مع  المدّرسين في مجتمع الدراسة

, بفتح الحوار والنقاش مع الطلبة  سمح لألساتذةواجباته المدرسية , واالنضباط الصّفي الذي ي
واالستماع ألفكارهم وآراءهم حول الموضوعات الدراسية , مّما يشّكل دافًعا كبيًرا عند الطلبة على 

وغير مؤّكد  المواظبة واإلبداع تماشًيا مع الممارسات الديمقراطية , وهنالك تأييد بشكل جزئي
الذين أجابوا أّن االلتزام ال يؤّدي إلى في حين  , ولىجابة األُ ز اإل%( وهي تعزّ 33) تهنسب

عدم االلتزام من قبل الطلبة بالنظام لى وجود حالة من إوتشير اإلبداع واالبتكار هي األقل , 
في ويصطدمون مع األساتذة واإلدارة , وهو تسّلط يمارسه بعض الطلبة  ويثيرون المشكالت

 .كبيًرا  بيد أّن تأثيره ليس المدارس الثانوية
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 ( يوّضح خلق البيئة الحّرة المالئمة للطالب17جدول )

 النسبة % التكرار االجابات
 17 744 نعم

 35 713 إلى حدٍّ ما
 7 3 ال

 711 393 المجموع
خلق البيئة الحّرة حول  من المدّرسين البحثنة جابات وحدات عيّ إر الجدول ُيظه           

, %( 17) بلغت نسبةبة التي تالئم الطالب البيئة الحرّ  خلق أفراد العّينةّيد المالئمة للطالب , إذ أ
 بنسبة بلغت خلق البيئة الحّرة لكن بصورة غير مطلقة آخرون دأيّ و ,  ا( مبحوثً 744وبواقع )

 بنسبةة البيئة الحرّ في حين رفض بعض المبحوثين وجود ,  ا( مبحوثً 713وبواقع ), %( 35)
 . نة الدراسةوحدات عيّ من ( 3وبواقع ), %( 7)

في مجتمع البحث )قضاء التدريسية  معظم أعضاء الهيئات نّ أ هذه البياناتمن  ونستنتج     
الكادر التدريسي مهتم بتوفير مناخ  نّ أ, و يعملون على خلق بيئة حّرة تالئم الطلبة الرفاعي( 

لمستوى العلمي للطلبة في ديمقراطي يقوم على الحّرية والحوار والمساواة , من أجل االرتقاء با
ز تعزّ ل الذين أعلنوا العمل على توفيرها لكن ليس بشكل كامل جاءت نسبة, و  المدارس الثانوية

نسبة الرافضين ال ترتقي إلى االهتمام بها ؛ كونها ال تؤّثر على الواقع في حين  , ولىجابة األُ اإل
 التربوي في مجتمع الدراسة .
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 تنمية المدّرس لمفاهيم االستقالل والتعاون( يوّضح 13جدول رقم )

 النسبة % التكرار االجابات
 59 743 نعم

 39 777 إلى حدٍّ ما
 3 4 ال

 711 393 المجموع
تنمية المدّرس لمفاهيم االستقالل والتعاون , إذ أّيد المبحوثين تنمية عاله أالجدول  يبّين     

الذين كان  جاباتإبلغت نسبة و ,  ا( مبحوثً 743وبواقع ), %( 59نسبة )المدّرس لتلك المفاهيم وب
لم يؤّيد عدد من المبحوثين , وفي المقابل  ا( مبحوثً 777وبواقع ), %( 39)تأييدهم بشكل بسيط 

 . نة الدراسةمن وحدات عيّ  (4وبواقع ), %( 3تنمية المدّرس ونسبتهم قليلة جًدا بلغت )

التدريسية يعملون على تنمية مفاهيم  ئاتالهي أعضاء نّ أ هذه المعطياتنستخلص من      
إلى استخدام يؤشر وهذا  االستقالل والتعاون داخل الصّف وهي من المفاهيم الديمقراطية ,

وعّزز ذلك السلوك الديمقراطي من قبل المدارس الثانوية في مجتمع الدراسة )قضاء الرفاعي( , 
 . %(39)مية تلك المفاهيم لتن مطلقكان تأييدهم غير  ننسبة المبحوثين الذي

  

 ( يوّضح اإليمان بالنقد البّناء لكشف الحقيقة13جدول )

 النسبة % التكرار االجابات
 91,7 315 نعم

 4,3 37 إلى حدٍّ ما
 3,3 4 ال

 711 393 المجموع
 الحقيقة ,يمان بالنقد البّناء لكشف اإلنة الدراسة حول جابات وحدات عيّ إ يبّينعاله أالجدول      

 ا( مبحوثً 315وبواقع ), %( 91,7نسبة )بيمان بالنقد المبحوثين أّيدوا اإل نّ أمن البيانات ويتضح 
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الذين كانت  أّما, و  ا( مبحوثً 37وبواقع ), %( 4,3) ب)إلى حدٍّ ما(لذين أّيدوا ابلغت نسبة و , 
 . الدراسةنة من وحدات عيّ ( 4, وبواقع )%( 3,3) فبلغت نسبتهم إجاباتهم الرفض

بداء الرأي بهدف أكثر أعضاء الهيأة التدريسية يؤمنون بالنقد البّناء  نّ أ ذلكمن ونستنتج       وا 
ويدل هذا على ممارسة ديمقراطية موجودة في ثانويات مجتمع الدراسة )قضاء , كشف الحقيقة 

شكالت التي تواجه تسمح بتقّبل الرأي اآلخر , وبالتالي يمكن معالجة المعّوقات والم,  الرفاعي(
المتعّلمين بصورة حضارية ديمقراطية , في حين أّن اإلجابات اأُلخر نسبها بسيطة ال تشّكل 

 والوقوف على الحقائق وكشفها ., خطًرا على حالة التفاعل التي يوّفرها النقد البّناء 

 

 ( يوّضح الجو الديمقراطي داخل الصفّ 17جدول )                     

 النسبة % التكرار االجابات
 54 719 نعم

 35 717 إلى حدٍّ ما
 4 31 ال

 %711 393 المجموع
 إذ, الجو الديمقراطي داخل الصّف  حولجابات المبحوثين إر الجدول توزيع ظه  يُ            
الذين كانت  بلغت نسبةو  , امبحوثً  (719وبواقع ), %( 54علنوا تأييدهم )أنسبة الذين  بلغت

لم يؤّيدوا  في المقابل الذينو ,  نة( من وحدات العيّ 717وبواقع ), %( 35))إلى حدٍّ ما( تهم اجابإ
 . ا( مبحوثً 31بواقع ), و %( 4)بلغت نسبتهم 

ية ز المساواة والحرّ عزّ هناك جًوا ديمقراطًيا داخل الصفوف ي نّ أ ندركمعطيات الجدول ومن      
مطلق لوجود جو غير %( كان تأييدهم 35, ونسبة ) حسب آراء المبحوثيناألعلى هي  بنسبة

, وهذا يدّل على استخدام األساليب الديمقراطية في  داخل الصفّ ديمقراطي يمارسه المدّرسون 
عدم وجود  األقل من المبحوثين قد أّيدت ةنسبال المدارس الثانـوية في مجتمع الدراسة , في حين

 . صّرفات بعض المدّرسين التسّلطية مع طلبتهمنتيجة لت, وذلك جو ديمقراطي داخل الصفوف 
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 ( يوّضح صعوبة ُأسلوب الحوار والنقاش مع الطلبة ذوي المستوى المتدّني15جدول )      

 النسبة % التكرار االجابات
 31 715 نعم

 33 91 إلى حدٍّ ما
 37 93 ال

 711 393 المجموع
في صعوبة ُأسلوب الحوار والنقاش مع الطلبة ذوي المستوى المتدّني  أعاله يوّضحالجدول     

وبلغت  , ا( مبحوثً 715وبواقع ), %( 31) بـ)نعم( جابواأبلغت نسبة الذين  , إذ المرحلة الثانوية
وفي  , ا( مبحوثً 91وبواقع ), %( 33) ومحدودة بدرجة معّينةصعوبة  أّيدوا وجود نسبة الذين

عّينة ( من وحدات 93وبعدد بلغ ), %( 37)عدم وجود صعوبة أّيدوا ذين البلغت نسبة  المقابل
 .الدراسة 

وجود دت كّ أنة الدراسة على من وحدات عيّ النسبة األ نّ أالمعطيات هذه نستنتج من و      
في المرحلة الثانوية  صعوبة في استخدام ُأسلوب الحوار والنقاش مع الطلبة ذوي المستوى المتدّني

وهذا يشير إلى وجود اإلهمال المستمر للواجبات المدرسية , والالمباالة , وعدم االلتزام بالنظام  ,
عن اعتقادهم بأّن اأُلسلوب  فتنم نسبتهممن قبل الطلبة , وأّما الذين اليؤّيدون وجود صعوبة 

الذي تكون  الديمقراطي والحوار هو ما يناسب التعامل مع طلبة المرحلة الثانوية , وليس التسّلط
نتائجة عكسية على شخصية الطالب ومستواه العلمي , وهي ممارسة وسلوك يدل على أّن هناك 

 . (قضاء الرفاعي)مناًخا ديمقراطًيا في المدارس الثانوية في مجتمع الدراسة 
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 ( يوّضح استغالل الطلبة الممارسة الديمقراطية لإلساءة لمدّرسيهم11جدول )

 النسبة % التكرار االجابات
 33 14 نعم

 35 713 إلى حدٍّ ما
 73 733 ال

 711 393 المجموع
 بخصوص استغاللمن المدّرسين  جابات المبحوثينإعاله يتضح توزيع أجدول المن          
, فالذين أّيدوا استغالل الطلبة للسلوك  سيهمألساءة لمدرّ لغرض االديمقراطي  للسلوك الطلبة

الذين كانت إجابتهم بين التأييد ا مّ وأ , ا( مبحوثً 14وبواقع ), %( 33) منسبتهالديمقراطي كانت 
الذين في حين  ,مبحوثًا  (713) بلغ هموعدد, من أإلجابات %( 35)تهم بلغت نسبف وعدمه

من وحدات ( 733وبواقع ), %( 73) منسبته رفضوا استغالل الطلبة للسلوك الديمقراطي بلغت
 . نة الدراسةعيّ 

لسلوك الديمقراطي ل من قبل الطلبةبشكل كبير وجود استغالل عدم من نتائج الجدول  ندرك     
لمدّرسيهم , وهو ما تشير إليه النسبة األعلى سين معهم لغرض االساءة م من قبل المدرّ ستخد  المُ 

سين مع الديمقراطي من قبل المدرّ  التعاملممارسة إلى  راجعمن نسب الجدول , ولعّل وجود هذا 
ضعف في شخصية المدّرس في الصّف , أو , وقد عززت االجابة المحايدة ذلك أيضًا ,  مطلبته

سين الديمقراطي من قبل المدرّ  التعاملع على ممارسة يشجّ ال ا ممّ  ضعف في تطبيق القوانين ,
م الطلبة وعدم تفهّ المدّرسين , حصل نتيجة انزعاج ي الذيط التسلّ  , ويكّرسمع طلبتهم 

وجاءت اإلجابة بـ)إلى حدًّ ما( أي بشكل بسيط لتعزيز اإلجابة  , المرحلة الثانوية للديمقراطية في
 عددتشير الى وجود ( فنعمبـ) اأُلولى وتدعيم نسبتها , وأّما النسبة األقل التي أجاب أصحابها

 ية التي يمنحهاسلوب الديمقراطي والحرّ من الطلبة في المرحلة الثانوية يستغلون األُ ليس محدوًدا 
ضعف في شخصية المدّرس في  حالةتؤشر لمدّرسيهم , وهذه  اإلساءةن لهم لغرض و سالمدرّ 

الديمقراطي من قبل  التعاملع على ممارسة يشجّ ال ا ممّ  الصّف , أو ضعف في تطبيق القوانين ,
م الطلبة وعدم تفهّ المدّرسين , حصل نتيجة انزعاج ي الذيط التسلّ  , ويكّرسسين مع طلبتهم المدرّ 

  . للديمقراطية في المرحلة الثانوية



 المدرسين وتحليلهاعرض بيانات                                                             الفصل السادس 

 

 
174 

 ودوره في ترسيخ الديمقراطية م3113( يوّضح تغّير النظام السياسي بعد عام 14جدول )     

 النسبة % التكرار االجابات
 73 735 نعم

 37 711 إلى حدٍّ ما
 33 14 ال

 711 393 المجموع
إذ , ر النظام الحاكم وترسيخ الديمقراطية عاله تغيّ أتحليل نتائج البيانات في الجدول  ُيظه ر     
روا قّ أا الذين مّ وأ , ا( مبحوثً 735وبواقع ), ر دوا ترسيخ الديمقراطية بعد التغيّ كّ أ%( 73)أّن ن تبيّ 
في و  ,مبحوثًا  (711) , وبواقع%( 37) تهمبنسفبلغت ود ترسيخ للديمقراطية بشكل بسيط بوج

 . نة الدراسة( من وحدات عيّ 14وبواقع ), %( 33) بـ)ال(بلغت نسبة الذين أجابوا المقابل 

ر تغيّ البعد مجتمع الدراسة مدارس في ترسيخ للديمقراطية سب حصول نهذه ال يتضح منو      
%( أّيدت 37هي األعلى , وقد عّززتها النسبة األخيرة إذ بلغت ) وبنسبة 3113عام  السياسي

الديمقراطي له دور في ترسيخ  السياسينوع النظام  نّ على أ للدهذا يترسيخ الديمقراطية , و 
تخطيط الرسم سياستها و  وذلك عبر , سات التربويةوالممارسات الديمقراطية في المؤسّ  المبادئ

 إلى مّما أّدى,  م العلمي وتدريب الكوادر التربويةوضع مناهج تالئم وتواكب التقدّ لفلسفتها و 
العراقي بصورة عاّمة مجتمع الر النظام في ة بعد تغيّ لديمقراطية في المدارس الثانوياترسيخ 

عدم وجود المبحوثين عدد من د كّ أفي حين  ,بشكل خاص )قضاء الرفاعي(  ومجتمع الدراسة
%( , وهي تحتاج إلى مراجعة للوقوف 33ترسيخ للديمقراطية بعد تغّير النظام وبلغت نسبتهم )

على الكوادر التدريسية من قبل الطلبة وأولياء  على أسبابها , إذ قد يكون االعتداء الذي يحصل
 .من المدّرسين  نة الدراسةعيّ  أمورهم سبًبا أساس في رأي
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 :ثانياا: محور الممارسات التسّلطية

 

 ( مدى مالئمة االجراء الذي يستخدمه المدّرس مع سلوك الطلبة14جدول )

 النسبة % التكرار االجابات
 13,5 741 مالئم

 75 77 إلى حدٍّ ما
 37,5 13 غير مالئم
 711 393 المجموع

من المدّرسين حول مالئمة اإلجراء الذي  جابات المبحوثينإجدول توزيع هذا ال ُيظه ر          
( مبحوثًا أّيدوا أّن االجراء 741( وبواقع )13,5يستخدمه المدّرسون مع الطلبة , إذ نسبة )

%( 75) تهمبلغت نسبف كانت إجاباتهم غير مؤّكدةالذين ا مّ مناسب ويالئم سلوك الطلبة , وأ
, %( 37,5)أّكدوا أّن اإلجراء غير مالئم بلغت نسبة الذين في حين  ,مبحوثًا  (77) بلغ بواقع و 

 . نة الدراسةمن وحدات عيّ ( 13وبواقع )

المدّرسين يستخدمون اإلجراء المالئم والمناسب مع سلوك الطلبة في  نّ أ ذلكنستنتج من و      
حسب آراء المبحوثين , مّما يعني أّن  على بين النسباأل المرحلة الثانوية وبنسبة مرتفعة هي

ب اليسيستخدمون األ وال, ديمقراطية عون بثقافة يتمتّ في مجتمع الدراسة والبحث المدّرسين 
سًبا ال يستخدمون إجراًءا مناالذين بعض المدّرسين  لكن هذا ال يمنع وجودمع الطلبة ,  ةالتسّلطي

 مع الطلبة .
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 ( يوّضح مصادر التعلّم التي يوّفرها المدّرس للطالب19جدول )

 النسبة % التكرار االجابات
 71 731 نعم

 77 731 إلى حدٍّ ما
 73 34 ال

 711 393 المجموع
من المدّرسين حول المصادر التي يوّفرها  جابات المبحوثينإعاله توزيع أجدول ال يبّين         

( مبحوثًا أّكدوا وجود مصادر متعّددة يوّفرها 731%( وبواقع)71المدّرس للطالب , إذ إّن نسبة )
 %(77) تهمبلغت نسبف الذين ترّددت إجاباتهم بين التأييد وعدم التأييدا مّ وأ ,المدّرس للطالب 

, %( 73) الذين لم يؤّيدوا توّفر المصادر نسبة المقابل بلغتفي و  ,مبحوثًا  (731) وبواقع
 . نة الدراسةمن وحدات عيّ ( 34وبواقع )

يوّفرون مصادر متعّددة للطلبة في مجتمع الدراسة المدّرسين  نّ أ هذه المعطياتنستنتج من و      
كثير من دّل على أّن هذا يحسب آراء المبحوثين , و  على بين النسبهي األفي الثانوية وبنسبة 

المدّرسين يبحثون عن المصادر التي يمكن أن تثري الموضوعات التي يشتمل عليها المنهج 
من أجل االرتقاء  ؛الدراسي , مثل شبكات التواصل االجتماعي , والمنّصات التعليمية , والمالزم 

 . التي تكّرس التسّلط التربويالتدريس التقليدية  بعيًدا عن طرائقبالمستوى الدراسي , 
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 ( يوّضح القوانين واألنظمة المطّبقة من اإلدارة المدرسية للحّد من التسّلط41جدول )      

 النسبة % التكرار االجابات
 74 734 نعم

 73 733 إلى حدٍّ ما
 77 33 ال

 711 393 المجموع
من المدّرسين حول القوانين واألنظمة المطّبقة  جابات المبحوثينإعاله توزيع أجدول ال ُيظه ر     

( مبحوثًا أّيدوا أّن القوانين واألنظمة 734( وبواقع )74نسبة )إّن من قبل اإلدارة المدرسية , إذ 
بلغت فوغير مؤّكدة  الذين كانت إجاباتهم بين التأييد وعدم التأييدنسبة ا مّ وأ ,تحّد من التسّلط 

الذين لم يؤّيدوا أّنها تحّد من  المقابل بلغت نسبةفي و  ,مبحوثًا  (733) بلغ بواقع%( و 73)
 . نة الدراسةمن وحدات عيّ ( 33وبواقع ), %( 77)التسّلط 

القوانين واألنظمة المطّبقة من قبل اإلدارة تحّد من التسّلط  نّ معطيات أهذه المن نستخلص و      
حسب آراء المبحوثين , وهذا يشير إلى أّن  على بين النسبهي األفي المرحلة الثانوية , وبنسبة 

اإلدارة تقوم بتطبيق القوانين واألنظمة المدرسية التي بواسطتها يمكن أن تحّد من التسّلط الذي 
تسّببه كثرة الواجبات المدرسية والُطرق غير المرغوبة والمستخدمة من المدّرسين , وكذلك تعمل 

 ل التربوي  .على اعتماد األساليب الديمقراطية في العم
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 ( يبّين معاناة الطلبة من المناهج وطرائق التدريس47جدول )

 النسبة % التكرار االجابات
 37 93 نعم

 71 771 إلى حدٍّ ما
 39 45 ال

 711 393 المجموع
     

 عدد فقد أّيدمعاناة الطلبة من المناهج وطرائق التدريس في الثانوية , أعاله جدول ال ُيظه ر     
( مبحوثًا , وأّما الذين كان تأييدهم ليس 93وبواقع ), %( 37وجود المعاناة بنسبة )سين من المدرّ 
الذين رفضوا وجود المعاناة في حين  ,مبحوثًا ( 771) بلغ د%( وعد71)تهم بلغت نسبفقطعًيا 

 . نة الدراسةمن وحدات عيّ ( 45وبواقع ), %( 39) نسبتهم تبلغ

الطلبة يعانون بشكل بسيط وغير مؤّكد من المناهج وطرائق  نّ أنستنتج من نتائج الجدول و      
وبحسب آراء المبحوثين , وهذا يدّل  على بين النسبهي األالتدريس في المرحلة الثانوية وبنسبة 

 على أّن المناهج وطرائق التدريس ال يوجد فيها تسّلط كبير على الطلبة , وهنا يكون دور للنظام
الديمقراطي والفلسفة التربوية الجديدة ؛ كونها انفتحت على التقّدم العلمي في المؤّسسات التربوية 
العالمية , وبدأت بخطوات لمواكبة هذا التقّدم واالرتقاء بالعملية التربوية , في حين أّكدت النتائج 

ا , ولعّل سببها التغيير %( من المبحوثين أّيدوا وجود معاناة , وهي نسبة ُيعتّد به39أّن نسبة )
لكي  ؛من الجهات المسؤولة والمختّصة وعنايًة المستمر في المناهج المقّررة , وهذا يتطّلب التفاًتا 

 ال يكون لها تأثير سلبي على الواقع التربوي .
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 الثانوية ( يوّضح التسلسل المرتبي لآلليات التي تحّد من التسلّط في المدارس43جدول )     

 النسبة % التسلسل المرتبي التكرار اآلليات
 59 7 743 توظيف طرائق التدريس الحديثة

 51 3 774 كفاءة وتخّصص المدّرس
 31 3 711 تعزيز الديمقراطية والحوار في التعليم
 79 7 51 إدخال لوائح حقوق اإلنسان في المناهج

توظيف طرائق احتل  إذ, لآلليات الحّد من التسّلط عاله التسلسل المرتبي أالجدول يبّين      
كفاءة وتخّصص ا مّ وأ , %(59ولى وبنسبة )حسب آراء المبحوثين المرتبة األُ التدريس الحديثة 

تعزيز المرتبة الثالثة  لوفي المقابل مثّ , %( 51حتلت المرتبة الثانية وبنسبة )اقد فالمدّرس 
وأّما إدخال لوائح حقوق اإلنسان في المناهج ,  %(31ة )وبنسبالديمقراطية والحوار في التعليم 

 .من أفراد العّينة %( 79بلغت نسبة )ف

,  اآللياتسائر  رتصدّ  توظيف طرائق التدريس الحديثة معطيات الجدول أنّ من  ظوُيالح       
وهذا يشير إلى أّن الذي يجمع األساتذة بالطلبة داخل الصّف هو طرح الموضوعات الدراسية 
بإحدى الطرائق , وبواسطتها يتّم التفاعل والحوار الديمقراطي أو التسّلط , فإذا كانت هذه الطرائق 

, لذا تقليدية كانت ممارسة التسّلط بها على الطلبة أكثر وأقرب من لو كانت الطرائق حديثة 
نحتاج أن يكون هناك توظيف لطرائق التدريس الحديثة ؛ كونها أحدى اآلليات المهّمة في الحّد 
من التسّلط , وجاءت بالمرتبة الثانية كفاءة المدّرس وتخّصصه , وهي ال شّك مهّمة ؛ كون 
اأُلستاذ غير الكفء وغير المختّص ال يستطيع أن يتفاعل مع الطلبة عبر طرح الموضوعات 

لدراسية , مّما يعّرضه لإلحراج , ومن ثّم يستخدم التسّلط للخالص من هذا اإلحساس , على ا
%( , ولوائح 31العكس تماًما مع المختّص , وبعدها جاء تعزيز الديمقراطية والحوار وبنسبة )

 . المرحلة الثانوية%( , وهي مهّمة في عملية الحّد من التسّلط في 79حقوق اإلنسان وبنسبة )
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 في تفعيل دور المرشد التربوي ية اإلدارة المدرسية( يوّضح جدّ 43جدول )

 النسبة % التكرار االجابات
 51 774 نعم

 39 41 إلى حدٍّ ما
 37 11 ال

 711 393 المجموع
في تفعيل دور المرشد التربوي , إذ  ية اإلدارة المدرسيةمدى جدّ عاله أجدول ال يوّضح          
( مبحوثًا أّيدوا أّن اإلدارة المدرسية جاّدة في تفعيل 774وبواقع ) من اإلجابات (%51نسبة )إّن 

 ,مبحوثًا  (41)بواقع , و %( 39) تهم بـ)إلى حدٍّ ما(الذين كانت إجابا بلغت نسبةو  ,دور المرشد 
, %( 37)أّن اإلدارة المدرسية جاّدة في تفعيل المرشد التربوي  صرحواالذين بلغت نسبة في حين 
 . نة الدراسةمن وحدات عيّ ( 11وبواقع )

ة في تفعيل جادّ في مجتمع الدراسة اإلدارة المدرسية  نّ أالجدول معطيات من ونستخلص      
ته التعّرف حسب آراء المبحوثين ؛ كونه حلقة الوصل بينها وبين الطلبة , ومهمّ المرشد التربوي 

والعمل مع اإلدارة وأعضاء الهيأة التدريسية في ,  ووضع الحلول لهاعلى المشكالت في الثانوية 
عالجها , والمرشد التربوي محّل ثقة الطلبة وبإمكانه أن يخلق حالة من التفاعل التربوي داخل 
العملية التربوية , واالرتقاء بمسيرتها عبر عالقاته مع الكادر التدريسي والطلبة في المرحلة 

 . الثانوية
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 م3113سلسل المرتبي النخفاض مظاهر التسّلط بعد عام ( يبّين الت47جدول )

 النسبة % التسلسل المرتبي التكرار مظاهر التسّلط

 53 7 755 انخفضت بشكل كبير
 31 3 715 انخفضت بنسبة بسيطة
 4 3 33 بقيت على ما هي عليه
 3 7 71 زادت على ما هي عليه

 711 71 393 المجموع
حسب  م3113النخفاض مظاهر التسّلط بعد عام عاله التسلسل المرتبي أالجدول  يوّضح     

 %( 53كبير في مظاهر التسّلط ) انخفاض بلغت نسبة الذين أّيدوا حصولإذ , آراء المبحوثين 
في حين , المبحوثين من  %(31)بشكل بسيط  بلغت نسبة الذين أجابوا بحصول انخفاضو , 

وفي المرتبة الرابعة جاء ,  من اإلجابات %(4) بقاءها على ما هي عليه واأّيدالذين  بلغت نسبة
 .أفراد عّينة البحث جابات إمن  %(3بنسبة بلغت )( زادت على ما هي عليه)خيار 

انخفضت بشكل قد أّن نسبة مظاهر التسّلط التربوي  نالحظمعطيات هذه الوعند النظر في      
م قد ساعد 3113السياسي بعد , وهذا يشير إلى أّن تغّير النظام  حسب آراء المبحوثين كبير
المرحلة الثانوية بشكل في انخفاض مظاهر التسّلط في المؤّسسات التربوية بصورة عاّمة و  على

خاص ؛ وذلك نتيجًة إلصدار قوانين جديدة وفلسفة تربوية تختلف عن سابقتها , إذ كانت 
من قبل الحزب الذي تنتمي إليه السلطة , عليها  روضةمفالمؤّسسات التربوية تنّفذ سياسة 

خلق جيل ال يعرف النقد أو االعتراض , بل يطيع في  الدكتاتوريوتتماشى مع أهداف النظام 
 . المرحلة الثانوية تكون آثارها سلبية على الواقع التربوي في ذلكوينفذ ما ُيطلب منه , وب
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 يوّضح مظاهر التسّلط ودورها في غياب التفاعل التربوي( 45جدول )         

 النسبة % التكرار االجابات
 19 313 نعم

 74 53 إلى حدٍّ ما
 73 39 ال

 711 393 المجموع
في الثانوية  ط في غياب التفاعل داخل المدارسدور مظاهر التسلّ عاله أجدول ال يوّضح     

( مبحوثًا أّيدوا أّن مظاهر التسّلط سبب في 313%( وبواقع )19نسبة )إّن , إذ مجتمع الدراسة 
 (53) %( وعدد بلغ74بلغت ))إلى حدٍّ ما( فالذين كانت إجاباتهم نسبة ا مّ وأ ,غياب التفاعل 

نة من وحدات عيّ ( 39وبواقع ),ى%( 73) ذلك بلغت نسبتهم الذين لم يؤّيدوافي حين  ,مبحوثًا 
 . الدراسة

ؤّدي إلى غياب التفاعل التربوي تمظاهر التسّلط التربوي  نّ معطيات أال هذه منص نستخلو      
( التي أّكدت أّن ضعف 7993, وهذه النتيجة تتفق مع دراسة وطفه ) في المرحلة الثانوية

العالقات بين المدّرسين والطلبة , وتسّلط المدّرسين على الطلبة , يؤّدي إلى غياب التفاعل 
فرض الطرائق التقليدية في التعليم يقّوض أساليب الديمقراطية , وبالتالي فإّن غياب التربوي , وأّن 

التفاعل التربوي بين عناصر العملية التربوية يخّل بها , ويعدم العالقات االجتماعية التي عن 
, وحسب رأي المدرسين أن طريقها يتّم االرتقاء بالمستوى العلمي للطلبة في المرحلة الثانوية 

التسلط له دور في غياب التفاعل التربوي داخل المدارس الثانوية , وذلك من خالل سنوات 
 الخدمة والخبرة والممارسة توصلوا الى هذه النتيجة .  
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 ( يوّضح النتائج المترتّبة على تسّلط المدّرس 41جدول )                    

 النسبة % التسلسل المرتبي كرارالت نتائج تسّلط المدّرس

 73 7 733 انضباط صّفي
 31 3 715 تنظيم السلوك االجتماعي للطلبة

 37 3 99 تدّني مستوى الطلبة 
 74 7 57 المساهمة في رفع مستوى الطلبة

 73 5 35 شعور المدّرس باالرتياح
 (االنضباط الصّفي)احتل  إذ, لنتائج تسّلط المدّرس عاله التسلسل المرتبي أالجدول يبّين      

المرتبة الثانية بنسبة  (تنظيم السلوك االجتماعي للطلبة) حتلاو  , %(73ولى بنسبة )المرتبة األُ 
 في حين بلغت نسبة,  %(37بنسبة ) (تدّني مستوى الطلبة) جاءوفي المرتبة الثالثة , %( 31)
نسبة بشعور المدّرس باالرتياح  وجاء%( , 74) (مساهمة التسّلط في رفع مستوى الطلبة)
 .من إجابات المبحوثين %( 73)

المدّرسين يعتقدون بأّن التسّلط من غير قليل أّن عدًدا  ظُيالح  معطيات هذه الالنظر في من و      
مواجهة بعض السلوكات التي يصدرها الطلبة ضروري في بعض الحاالت , ومن هذه الحاالت 

؛ لغرض ضبط الصّف , وضمان طرح الماّدة الدراسية من دون خصوًصا مع كثرة أعداد الطلبة 
معّوقات وهدر وقت , وكذلك يعمل على تنظيم سلوكهم االجتماعي داخل المدرسة والبيئة 
االجتماعية التي ينتمي إليها , لكن هذا التنظيم له آثار سلبية على شخصية الطالب , ويخلق 

%( , ويأتي بسبب التسّلط 37)بنسبة جاء ى الطلبة في مستو التدّني  أمامنه إنساًنا خاضًعا , 
الذي ُيمارس على الطلبة من قبل األساتذة ؛ كونها تؤّدي إلى حالة من اإلحباط والكره للمدرسة , 

تقصير في أداء الواجبات المدرسية , وهناك عدد من النتائج يسّببها التسّلط من  مما ينتج عنه
نسب بسيطة ومنها: )شعور المدّرس باالرتياح( , قبل أعضاء الهيأة التدريسية جاءت ب
 .( المرحلة الثانويةو)المساهمة في رفع مستوى الطلبة في 
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 ( يوّضح اأُلسلوب الذي يستخدمه المشرف مع المدّرسين44جدول )

 النسبة % التسلسل المرتبي التكرار اأُلسلوب اإلشرافي

 45 7 337 التوجيه
 33 3 97 التفتيش والمراقبة

 34 3 41 التطوير
 73 7 37 احراج المدّرس

 إذ, م مع المدّرسين ستخد  ة التي تُ ب اإلشرافياليسلألعاله التسلسل المرتبي أالجدول يبّين     
المرتبة الثانية بنسبة  (التفتيش والمراقبة) حتلاو  , %(45ولى بنسبة )المرتبة األُ   (التوجيه)احتل 

فقد بلغت  (احراج المدّرس)وأّما ,  %(34بنسبة ) (التطوير) جاءوفي المرتبة الثالثة , %( 33)
 .من إجابات أفراد عّينة البحث  %(73نسبته )

اإلشراف في العالقة ما بين سلوب السائد األُ التوجيه هو  الجدول يتضح أنّ  من نتائجو      
في المرحلة  , وهذا يدّل على أّن ُأسلوب التوجيه ناجحوالمدّرسين في مجتمع الدراسة التربوي 

الثانوية ؛ كونه  يحّد من حاالت التسّلط التي ُتمارس بحّق المدّرسين من قبل بعض المشرفين 
الذين يرون أّن النقد , والتفتيش , والعقوبة , وسائل كفيلة بتنظيم الدروس , ورفع مستوى الطلبة 

التوجيه ممارسة داخل المؤّسسات التربوية , وهي حالة تسّلطية يرفضها األساتذة , بينما 
ر تغذية راجعة تدفع بتقّدم العملية التعليمية وتطّورها اء عالقات تربوية وتوفديمقراطية تؤّدي إلى بن

في المرحلة الثانوية , في حين أّن األساليب اإلشرافية اأُلخر تقاربت نسبها لكن تأثيرها أقّل من 
 ء المبحوثين . التوجيه , ويتّم ممارستها من قبل بعض المشرفين بحسب آرا
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 :المحور الثالث: آثار التسّلط التربوي

 يبّين التسلسل المرتبي لآلثار االجتماعية  (44جدول )

 النسبة % التسلسل المرتبي التكرار اآلثار االجتماعية

 17 7 749 انعدام التعاون بين اإلدارة والمدّرسين
 33 3 93 عدم الشعور باالنتماء للمدرسة

 37 3 91 العدالة والتعامل الديمقراطيفقدان 
 35 7 45 التأثير على أداء المدّرسين وعالقتهم مع الطاّلب 

انعدام )احتل  إذ, التربوي  اآلثار االجتماعية للتسّلطالتسلسل المرتبي  الجدولهذا ر ُيظه       
 احتلو  , %(17بنسبة )ولى حسب آراء المبحوثين المرتبة األُ  (التعاون بين اإلدارة والمدّرسين

فقدان )المرتبة الثالثة  في , وجاء%( 33المرتبة الثانية بنسبة ) (عدم الشعور باالنتماء للمدرسة)
التأثير على أداء المدّرسين وعالقتهم مع )وأّما %( , 37بنسبة ) (العدالة والتعامل الديمقراطي

 .من أفراد عّينة البحث %( 35فبلغ نسبة مؤّيديه ) (الطاّلب

أّن أحد اآلثار االجتماعية المهّمة التي يسّببها التسّلط هو انعدام يتضح  نتائجال ومن هذه     
على أّن انعدام التعاون  لاحتلت المرتبة اأُلولى , وتدلّ بنسبة عالية  التعاون بين اإلدارة والمدّرسين

يؤّدي إلى خلق فجوة بين العاملين في المرحلة الثانوية , ومن ثّم عدم تنفيذ البرنامج التعليمي 
تدّني في التحصيل  من ثموتكون آثاره كبيرة على العالقات االجتماعية بين اإلدارة واألساتذة , و 

إلدارة تؤّدي إلى عدم التعاون , في حين الدراسي للطلبة , وهو يؤّكد حالة من التسّلط تمارسها ا
أّن الممارسة الديمقراطية تؤّكد على التعاون وُيعّد أحد مبادئها , كما أّن هناك مجموعة آثار 
اجتماعية ُأخر أظهرتها النتائج من قبيل عدم الشعور باالنتماء , وفقدان العدالة والتعامل 

قتهم بطاّلبهم , وهي تتفاوت في نسب وجودها في الديمقراطي , والتأثير على أداء المدّرسين وعال
 .ويعتد بها في االعتبار والنظرالمرحلة الثانوية 
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 ( يوّضح التسلسل المرتبي لآلثار النفسية49جدول )                             

 النسبة % التسلسل المرتبي التكرار اآلثار النفسية

 54 7 714 قتل الروح المعنوية
 73 3 737 والشعور بالحزن االنزعاج

 34 3 714 االضطراب والقلق
 33 7 91 الالمباالة

قتل الروح )جاء  فقد, التربوي  آلثار النفسية للتسّلطلعاله التسلسل المرتبي أالجدول ُيظه ر      
المرتبة الثانية  (النزعاج والشعور بالحزن)ا احتلو  %( ,54ولى بنسبة )المرتبة األُ  ( فيالمعنوية
 (الالمباالة)وأّما %( , 34بنسبة ) (االضطراب والقلق)جاء المرتبة الثالثة  في, و %( 73بنسبة )

 حسب آراء المبحوثين .%( 33فبلغت نسبة مؤّيديه )

أّن قتل الروح المعنوية التي يسّببها التسّلط احتلت  تبّينالجدول التسلسلي المرتبي  من نتائجو      
( التي أسفرت عن أّن 3115النتيجة تتفق مع دراسة زينب عبداهلل محّمد )هذه و المرتبة اأُلولى , 

مظاهر التسّلط التربوي في المدارس تساعد على خلق حالة من اإلحباط , واالنفعال , وانخفاض 
المستوى العلمي , وال ينبغي الشّك في أّن العامل النفسي مهم بالنسبة لطلبة المرحلة الثانوية ؛ 

نجاز الواجبات المدرسية , في حين أّن التسّلط كونه يشّكل الد افع والباعث للمواظبة على الدوام وا 
يقضي على هذا الدافع , مّما يعني الفشل الدراسي , في حين االنزعاج والشعور بالحزن نتيجة 
المعاملة التعّسفية التي ُتمارس بحّق الطلبة يجعلهم منزعجين من الدوام , كذلك هو االضطراب 

والالمباالة من اآلثار النفسية اأُلخر , فينبغي االلتفات لها , والحّد منها ؛ حفاًظا على  والقلق
الروح المعنوية , وبعيًدا عن القلق , للوصول إلى تفاعل تربوي بين عناصر المدرسة الثانوية في 

 مجتمع الدراسة .
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 (41جدول )

 ة في الجانب العلمي للطاّلبالمؤّثر  التسّلط التربوي آلثاريوّضح التسلسل المرتبي 

 النسبة % التسلسل المرتبي التكرار اآلثار العلمية

 13 7 747 ال يشّجع على االبتكار والتطوير
 53 3 755 غياب الموضوعية والدّقة في التوجيه والتقييم

 35 3 717 االهمال والتقصير في الواجب
 39 7 47 تدّني النمو المهني

المؤّثرة في الجانب العلمي  التسّلط التربوي آلثارعاله التسلسل المرتبي أالجدول ُيظه ر       
حسب آراء المبحوثين بنسبة  (التسّلط ال يشّجع على االبتكار والتطوير)جاء  إذ, للطاّلب 

المرتبة  (غياب الموضوعية والدّقة في التوجيه والتقييم) احتلو  ,واحتل المرتبة اأُلولى %( 13)
المرتبة الثالثة وبنسبة  ( فياالهمال والتقصير في الواجب)جاء  , في حين%( 53الثانية بنسبة )

 .%( 39وأّما تدّني النمو المهني فبلغت نسبة مؤّيديه ),  %(35)

المدّرسين في مدارس مجتمع البحث )قضاء الرفاعي( من هذه المعطيات أّن  ونستنتج     
داخل المدارس الثانوية , مّما ال يعطي مساحة يعانون من الضغط الذي يوّلده التسّلط التربوي 

وفرصة كافية لإلبداع واالبتكار عبر الطرائق التدريسية الحديثة , وتنّوع المصادر , واستخدام 
األساليب الديمقراطية كالحوار والنقاش , الذي يؤّدي إلى خلق بيئة مناسبة للطلبة واألساتذة لطرح 

المناهج الدراسية , وأّن غياب الموضوعية والدّقة في  األفكار والموضوعات التي تتوافق مع
التوجيه والتقييم ُيعّد أيًضا من اآلثار السلبية التي تواجه المدّرسين عبر القرارات غير المدروسة 

ه من قبل اإلدارة المدرسية أو اإلشراف التربوي , كذلك هو االهمال والتقصير في وج  التي تُ 
وتشّكل عائًقا أمام المسيرة , آثار يسّببها التسّلط التربوي , هني وتدّني النمو الم, الواجب 

 التعليمية في المرحلة الثانوية . 
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 الفصل السابع

 فرضيات الدراسة , النتائج , التوصيات , المقترحات مناقشة
 تمهيد 

في  الرابعهناك عدد من الفرضيات العلمية تّم تحديدها في المبحث األّول من الفصل      
الجانب الميداني للدراسة , وقد تّم اختيارها من متابعة عدد من األدبيات االجتماعية حول 
ا الديمقراطية ومظاهر التسّلط التربوي التي تخص طلبة المرحلة الثانوية , والتي تّم التطّرق إليه

 األّول والثاني والثالث من الجانب النظري للدراسة الحالية . لفي الفص

تلك الفرضيات ومناقشتها , وانطوى  الختبارمن الفصل السابع وُخّصص المبحث األّول      
المبحث الثاني على نتائج الدراسة , في حين احتوى المبحث الثالث على التوصيات والمقترحات 

. 
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 المبحث األّول

 الفرضيات العلمية مناقشة 

 المحور األّول: الفرضيات الخاّصة بالطلبة

توجيييد ة قييية لات دصلييية يحصيييائية بييييا تيّيييير الن يييا  السياسييي  وترسيييي   :ألولييي الفرضيييية ا
 الديمقراطية . 

,  السياسير النظام تغيّ بعد ترسيخ الديمقراطية ( إلى 33)نتائج البيانات في جدول أشارت      
( 062وبواقع ) النظام ردوا ترسيخ الديمقراطية بعد تغيّ كّ من المبحوثين أ%( 46)أّن ن تبيّ  فقد

%( وعدد 91) تهمنسبفقد كانت ا وجود ترسيخ للديمقراطية بشكل بسيط أّيدو ا الذين مّ وأ , امبحوث  
ر ترسيخ للديمقراطية بعد تغيّ  كانت نسبة من أّيد عدم وجودفي المقابل و  , (20المبحوثين بلغ )

( لمعرفة قبول 0)كاعند تطبيق اختبار , و  نة الدراسة( من وحدات عيّ 46%( وبواقع )92النظام )
المحسوبة القيمة  نّ أل؛ حصائية إداللة ذات معنوية  افروق  تبّين أّن هناك الفرضية من عدم قبولها 

لة دالمستوى , عند  (0,102كبر من القيمة الجدولية وهي )أ( 964,91هي )( 0من اختبار )كا
عالقة ذات داللة إحصائية بين هناك  نّ )أ فرضية بمعنىنقبل لذا , ( 0ية )ودرجة حرّ ,  (2026)

تغّير النظام السياسي وترسيخ الديمقراطية( , وتشير مقبولية الفرضية إلى تنامي الوعي السياسي 
 . م0223والديموقراطي لدى المواطن العراقي بعد عام 

توجد ة قة لات دصلة يحصائية بيا المناهج الدراسية وتعزيز مبدأ المساواة : نيةالفرضية الثا
 والحّرية . 

مساهمة المناهج في تعزيز  حولجابات المبحوثين إتوزيع ( إلى 02الجدول ) أشارت بيانات     
ا مّ وأ ا ,مبحوث   (049%( وبواقع )41علنوا تأييدهم بلغت )أنسبة الذين  نّ إ إذ,  يةالمساواة والحرّ 
في المقابل الذين و نة , ( من وحدات العيّ 41%( وبواقع )91نسبتهم ) محّددةتهم اجابإالذين كانت 

( لمعرفة قبول 0)كاعند تطبيق اختبار و  ,ا مبحوث   (61%( بواقع )93رفضوا بلغت نسبتهم )
القيمة  نّ أل؛ حصائية إداللة ذات الفروق المعنوية وجد الباحث أّن ,  الفرضية من عدم قبولها

, عند  (0,102كبر من القيمة الجدولية وهي )أ( 002,0هي )( 0من اختبار )كاالمحسوبة 
عالقة ذات داللة هناك  نّ )أ تُقَبل الفرضية بمعنىلذا , ( 0ية )ودرجة حرّ ( 2,26)داللة مستوى 
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الفرضية  إحصائية بين المناهج الدراسية وتعزيز مبدأ المساواة والحّرية( , يفّسر الباحث مقبولية
الديمقراطية بشكل واسع ومن خالل طرح موضوعاتها  لمبادئعلى تضمين وتناول المناهج  يدلّ 
 .  الصفّ في 

ممارسة اختيار فرع الدراسة و : توجد ة قة لات دصلة يحصائية بيا الثالثةالفرضية 
 .الديمقراطية 

, إذ كان عدد جابات المبحوثين حول اختيارهم لفرع الدراسة إتوزيع ( إلى 94)جدول يشير      
ا الذين مّ وأ , %(14,6( من المبحوثين بلغت النسبة )304) الذين اختاروا الفرع الدراسي برغبتهم

( 03%( وبواقع )4,9من المبحوثين كانت نسبتهم ) كان هناك تدّخل في اختيارهم لفرع الدراسة
( 01%( وبواقع )2,6) ُفرض عليهم اختيار فرع الدراسة ونسبتهمالمقابل الذين وفي  ا ,مبحوث  
الفروق وجد الباحث أّن ( لمعرفة قبول الفرضية من عدم قبولها 0)كاعند تطبيق اختبار و  ,ا مبحوث  

كبر من أ( 621,96هي )( 0من اختبار )كاالمحسوبة القيمة  نّ أل؛ حصائية إداللة ذات المعنوية 
نقبل لذا , ( 0ية )ودرجة حرّ ( 2,26)داللة مستوى , عند  (0,102القيمة الجدولية وهي )

عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة الديمقراطية واختيار فرع هناك  نّ )أفرضية بمعنى 
مساحة من  فيهاسر في مجتمع الدراسة )قضاء الرفاعي( األُ  أنّ على  الدراسة( , وهي داللة

ط وفرض كراه والتسلّ ا عن اإلدراسي الذي يرغبون فيه بعيد  الفرع ال للطلبة باختيارية تسمح الحرّ 
ي وبدوره يؤدّ , ومالمح الديمقراطية  مبادئترسيخ بعض على  , وهو مؤّشر رادتهم على أبنائهمإ
 .ر تفاعل تربوي بين عناصر العملية التربويةويوفّ , لى رفع المستوى الدراسي للطلبة إ

التعليمية والقي  العشائرية ةل  تفكير بعض المدّرسيا : سيطرة المن ومات رابعةالفرضية ال
 تؤّدي يل  التسّلط التربوي .

جابات المبحوثين عن مدى سيطرة إة بتوزيع نتائج البيانات الخاصّ ( 01) ر الجدولظه  يُ      
دوا سيطرة كّ أالمبحوثين  نّ إ إذ , سينالمنظومات التعليمية والقيم العشائرية على تفكير المدرّ 

ا ( مبحوث  943%( وبواقع )63سين بنسبة )ظومات التعليمية والقيم العشائرية على تفكير المدرّ المن
( من 21%( وبواقع )09دوا بشكل واضح ولم يرفضوا السيطرة كانت نسبتهم )كّ ؤ ا الذين لم يمّ وأ ,

ت بلغسين بعدم سيطرة تلك المنظومات والقيم على المدرّ  واجابأفي حين الذين  نة ,وحدات العيّ 
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( وجد الباحث فرق ا معنوي ا ذات 0كا, ومن اجراء اختبار ) ا( مبحوث  934%( وبواقع )34) نسبتهم
( عند 0,102( أكبر من القيمة الجدولية )01,16داللة إحصائية ؛ كون القيمة المحسوبة )

ية ( , لذا نقبل الفرضية ؛ لوجود عالقة ذات داللة إحصائ0( ودرجة حّرية )2,26مستوى داللة )
كون مجتمع الدراسة )قضاء الرفاعي( بين المنظومات والتسّلط التربوي , ويرجعه الباحث إلى 

ق القوانين كذلك يطبّ , خر عليها آيمكن تغليب قانون  وال, والقيم  باألعرافعشائري ويلتزم  هطابع
ويبتعد , التربوي ط لى مظاهر التسلّ إي ت يؤدّ وهذا التزمّ , , وبالتالي عدم المرونة  االتربوية حرفي  

 . عن الحوار الديمقراطي

 

 المحور الثان : اختبار فرضيات المدّرسيا

الفرضييية األلوليي : هنييا  ة قيية لات دصليية يحصييائية بيييا السييمار للطلبيية بييالتعبير ةييا رأيهيي  
 وممارسة أساليب الديمقراطية .

بالتعبير عن رأيهم في المرحلة السماح للطلبة الدراسة حول  بيانات ( إلى64)يشير الجدول      
الذين  امّ وأا , ( مبحوث  914%( وبواقع )42نسبة )إذ يسمح للطلبة بالتعبير عن رأيهم ب الثانوية ,

, وفي  ا( مبحوث  16%( وبواقع )01) بنسبةالمبحوثين  أّيدوا السماح بالتعبير بشكل بسيط من
( مبحوث ا 93وبواقع )%( 6) رأيهم وبنسبة كانت اإلجابة بأن ال ُيسمح للطلبة بالتعبير عن المقابل

, وجد  و رفضهاأق من قبول الفرضية ( للتحقّ 0كا)اختبار  إجراءعند و  ,نة الدراسة من وحدات عيّ 
( هي 0القيمة المحسوبة من اختبار )كا نّ أل؛ حصائية إالفروق المعنوية ذات داللة  نّ أالباحث 

( 0ية )ودرجة حرّ ,  (2,26)عند مستوى داللة  (0,102كبر من القيمة الجدولية )أ( 343,31)
يمارسون ُأسلوب في المرحلة الثانوية  المدرسين نّ )أ وهذا يعني,  لذا نقبل فرضية الدراسة, 

وبالتالي هناك ممارسات ديمقراطية من قبل , ساليب الديمقراطية حد األأوهو ,  (والنقاش الحوار
 مستوىب ترتقيو , ط التربوي من مظاهر التسلّ  تحدّ , و التفاعل التربوي تؤّدي إلى سين المدرّ 

 .لطلبةا
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 توجد ة قة لات دصلة يحصائية بيا التزا  الطلبة بالن ا  واإلبداع واصبتكار . :الثانية الفرضية

التزام الطلبة بالنظام يؤّدي إلى اإلبداع واالبتكار , إذ أّيدوا ( 42)جدول الر بيانات ُتظه       
ا ( مبحوثّ 091%( وبواقع )26نسبة )ب االلتزام بالنظام يؤّدي إلى اإلبداع واالبتكارالمبحوثين أّن 

%( وبواقع 00) فقد كانت نسبتهمالمبحوثين  الذين أجابوا بصورة غير قطعية من جاباتإا مّ وأ, 
واالبتكار المبحوثين أعلنوا أّن االلتزام بالنظام ال يؤّدي إلى اإلبداع , وفي المقابل  ا( مبحوث  46)

ق من ( للتحقّ 0كا)عند تطبيق اختبار و , نة الدراسة من وحدات عيّ ( 92وبواقع )%( 3) بنسبة
القيمة  نّ أل؛ حصائية إالفروق المعنوية ذات داللة  نّ أو رفضها وجد الباحث أقبول الفرضية 

وى , عند مست (0,102كبر من القيمة الجدولية )أ( 069,26( هي )0المحسوبة من اختبار )كا
يفّسرها الباحث أّن الكادر  , لذا نقبل فرضية الدراسة, ( 0ية )ودرجة حرّ ( , 2,26داللة )

التدريسي يؤّكد على االلتزام بالنظام ؛ كونه السبيل إلى أّن يكون الطالب مبدع ا عبر تأدية 
بة , بفتح الحوار والنقاش مع الطل واجباته المدرسية , واالنضباط الصّفي الذي يسمح لألساتذة

واالستماع ألفكارهم وآراءهم حول الموضوعات الدراسية , مّما يشّكل دافع ا كبير ا عند الطلبة على 
 . المواظبة واإلبداع تماشي ا مع الممارسات الديمقراطية عبر التزامه بالنظام

 

 هنا  ة قة لات دصلة يحصائية بيا كثرة أةداد الطلبة والتسّلط التربوي . :لثالثةا الفرضية

كثرة أعداد الطلبة في الصّف ودورها في التسّلط ,  (63) البيانات في جدول تحليلر ُيظه       
أّن كثرة أعداد الطلبة في الصّف تؤّدي إلى التسّلط دوا كّ من المبحوثين أ%( 64) وتوّضح أنّ 

 بسيطة فقد بلغت نسبتهم وبنسبةأّيدوا بتحّفظ وليس بالمطلق ا الذين مّ وأ , امبحوث   (926وبواقع )
الذين أّكدوا أّن كثرة األعداد ال تؤّدي إلى في المقابل و  , (10%( وعدد المبحوثين بلغ )06)

عند تطبيق اختبار و  , نة الدراسة( من وحدات عيّ 999%( وبواقع )01) تهمنسبالتسّلط كانت 
حصائية إداللة ذات الفروق المعنوية وجد الباحث أّن عرفة قبول الفرضية من عدم قبولها ( لم0)كا
 (0,102كبر من القيمة الجدولية وهي )أ( 01,3هي )( 0من اختبار )كاالمحسوبة القيمة  نّ أل؛ 

عالقة ذات هناك  نّ )أفرضية بمعنى نقبل لذا ,  (0ية )ودرجة حرّ ,  (2,26داللة )مستوى عند 
عرض هذا السؤال على أعضاء  إحصائية بين كثرة أعداد الطلبة والتسّلط التربوي( , ولدىداللة 
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أثناء توزيع أستمارة االستبيان وبصورة شفاهيه أظهرت نتائج  المدارس وأداراتالهيأة التدريسية 
 .في التسّلط  كثرة أعداد الطلبة في الصّف لها دور أنّ  االجابات من خالل النقاش أنهم يؤيدون

تناسب مع ما موجود من مدارس الي , وهذا وهذا يشير إلى اقبال الطلبة بأعداد كبيرة على التعليم
في مجتمع الدراسة أّدت إلى وجود  البطيئه والسّيما بعد سقوط النظام المستبد , والحركة العمرانية

الصّف وضبط  أعداد كبيرة وفوق الحّد النموذجي بضعفين , وبالتالي يفقد المدّرس السيطرة على
 سلوك الطلبة , مّما يساعد على استخدام التسّلط ُأسلوب ا في التعامل .

 

: توجد ة قة لات دصلة يحصائية بيا تطبيق القوانيا واألن مة والحّد ما رابعةالفرضية ال
                             التسّلط التربوي .

من المدّرسين حول القوانين واألنظمة المطّبقة  جابات المبحوثينإتوزيع ( 22)جدول  ُيظه ر     
( مبحوث ا أّيدوا أّن القوانين واألنظمة 932%( وبواقع )62نسبة ) إذ إنّ من قبل اإلدارة المدرسية , 

بلغت وغير مؤّكدة فقد  الذين كانت إجاباتهم بين التأييد وعدم التأييدا مّ وأ ,تحّد من التسّلط 
الذين لم يؤّيدون أّنها تحّد من التسّلط في حين  ( ,903) بلغ %( وعدد المبحوثين60)تهم نسب

( لمعرفة 0)كاعند تطبيق اختبار , و نة الدراسة من وحدات عيّ ( 33وبواقع )%( 99)كانت نسبتهم 
القيمة  نّ أل؛ حصائية إداللة ذات الفروق المعنوية وجد الباحث أّن قبول الفرضية من عدم قبولها 

داللة مستوى عند  (0,102كبر من القيمة الجدولية )أ( 46,00هي )( 0امن اختبار )كالمحسوبة 
)توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين فرضية بمعنى نقبل لذا ؛ ( 0ية )ودرجة حرّ ( , 2,26)

القوانين واألنظمة المطّبقة من قبل اإلدارة المدرسية والحّد من التسّلط التربوي( , وهذا يشير إلى 
بتطبيق القوانين واألنظمة المدرسية التي بواسطتها يمكن أن تحّد من التسّلط الذي أّن اإلدارة تقوم 

تسّببه كثرة الواجبات المدرسية والُطرق غير المرغوبة والمستخدمة من المدّرسين , كذلك تعمل 
 على اعتماد األساليب الديمقراطية في العمل التربوي .
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يحصائية بيا التسّلط التربوي وانعدا  التعاوا بيا : هنا  ة قة لات دصلة خامسةالفرضية ال
 اإلدارة والمدّرسيا وةد  شعوره  باصنتماء للمدرسة .

انعدام احتل  إذ, التربوي  لتسّلطللآلثار االجتماعية التسلسل المرتبي ( 21)الجدول ُيظه ر      
عدم ا مّ وأ %( ,49وبنسبة ) ولىبحسب آراء المبحوثين المرتبة األُ التعاون بين اإلدارة والمدّرسين 

عند و  , حسب آراء المبحوثين%( 30المرتبة الثانية وبنسبة )ب جاءفقد الشعور باالنتماء للمدرسة 
ذات فروق معنوية تبّين أّن هناك  ( لمعرفة قبول الفرضية من عدم قبولها0)كاتطبيق اختبار 

كبر من القيمة الجدولية أ( 02,91)هي ( 0من اختبار )كاالمحسوبة القيمة  نّ الّ ؛ حصائية إداللة 
التسّلط التربوي  فرضيةنقبل لذا , ( 9ودرجة حرية )( 2,26داللة )مستوى ( عند 4,396)

وهذا يدّل على  وعالقته بانعدام التعاون بين اإلدارة والمدّرسين وعدم شعورهم باالنتماء للمدرسة ,
تمارسه اإلدارة المدرسية يؤّدي إلى انعدام التعاون وشعور المدّرسين بعدم االنتماء  اتسّلط   أّن هناك

 للمدرسة , وبالتالي تكون نتائجه سلبية على تحصيل الطلبة في المرحلة الثانوية .

 

 توى اصقتصادي والتسّلط التربوي : توجد ة قة لات دصلة يحصائية بيا المسدسةالفرضية السا

 نّ أن وتبيّ  , لمبحوثينل مستوى الدخلحسب نة يتضح توزيع وحدات العيّ ( 66)الجدول  من     
الذين كانوا من في حين  ,مستوى دخلهم ضعيف  ( مبحوث ا42من المبحوثين وبواقع )%( 03)

 المبحوثين الذينا مّ وأ, ( 092وبواقع )%( 26ط بلغت نسبتها )المستوى االقتصادي المتوسّ  ذوي
حسب آراء المبحوثين , وبعد تطبيق اختبار %( 3) مبلغت نسبته جّيد قتصادياالدخلهم مستوى 

( لمعرفة قبول الفرضية على ضوء إجابات المدّرسين تبّين أّن هناك فروق ا ذات داللة 0)كا
( عنده مستوى 0,102( أكبر من القيمة الجدولية )036,13إحصائية ؛ كون القيمة المحسوبة )

 (96)( , وأّما المبحوثين من الطلبة وبحسب بيانات الجدول0حّرية )( , ودرجة 2,26)داللة 
%( 03) نّ أن وتبيّ  , سر المبحوثيننة بحسب المستوى االقتصادي ألُ يتضح توزيع وحدات العيّ 

 واتسر ذفي حين األُ  , اضعيف  كان سر المبحوثين مستواهم االقتصادي من أُ ( 16وبواقع )
 واتسر ذا األُ مّ وأ, ( مبحوث ا 020وبواقع )%( 20نسبتها ) ط بلغتالمستوى االقتصادي المتوسّ 
( من عّينة الدراسة , وعند تطبيق 02وبواقع ) %(6بلغت نسبتها )فقد د المستوى االقتصادي الجيّ 
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( لمعرفة قبول الفرضية على ضوء إجابات الطلبة تبّين أّن هناك فروق ا ذات داللة 0اختبار)كا
( عنده مستوى 0,102( أكبر من القيمة الجدولية )020,69بة )إحصائية ؛ كون القيمة المحسو 

( , وبذلك تُقبل فرضية أّن هناك عالقة بين المستوى 0ودرجة حّرية ), ( 2,26) داللة
االقتصادي والتسّلط التربوي عند الطلبة والمدّرسين , وهذا يدّل على أّن انخفاض الدخل وضعف 

الرئيسة التي تؤّدي إلى ممارسة التسّلط من قبل المدّرسين داخل الحالة االقتصادية أحد األسباب 
المدرسة اتجاه الطلبة , وهناك تسّلط آخر تمارسه اأُلسرة على أبنائها سببه ضعف المستوى 

 االقتصادي الذي يخلق حالة من االضطراب والقلق والضغط النفسي .

 

ية المتوّسطة والتعامل الديمقراط  : هنا  ة قة يحصائية بيا الفئات العمر السابعةالفرضية 
 ف  المدارس الثانوية . 

ُقّسم الجدول عشر فئات إذ ( توّضح عدد المبحوثين بحسب العمر ,  61) بيانات الجدول     
%( , 06( , وبلغ أعلى تكرار للمبحوثين في ضمن الفئة الخامسة بنسبة )6عمرية وبطول فئة )

%( بحسب آراء المبحوثين , نستنتج من 9اشرة وبنسبة)في حين كان أقّلها في ضمن الفئة الع
( وهي مرحلة عمرية متوّسطة 60ـــــ31ذلك أّن ارتفاع نسبة المبحوثين في ضمن الفئة الخامسة )

( لمعرفة قبول الفرضية على ضوء إجابات المدّرسين تبّين أّن هناك 0, وعند تطبيق اختبار)كا
( أكبر من القيمة الجدولية 11,69القيمة المحسوبة )فروق ا ذات داللة إحصائية ؛ كون 

( , وبذلك تُقبل الفرضية عند المدّرسين , 0ودرجة حّرية ) (2,26( عند مستوى داللة )0,930)
بمعنى توجد عالقة إحصائية بين الفئات العمرية المتوّسطة والتعامل الديمقراطي في المدارس 

مهّمة بالعطاء في الواقع التربوي , ولديها من الخبرة  الثانوية , وهذا يشير إلى أّن هذه الفئة
العلمية والمعرفية الكافية والتجربة الكبيرة في التعامل مع الطلبة في المرحلة الثانوية ؛ كونها بدأت 
مسيرتها بالواقع التربوي مع تغّير النظام التسل طي إلى ديمقراطي , وأّما لدى الطلبة ومن الجدول 

ضمن الفئة الثالثة في عمار المبحوثين جاءت أغلب أ نّ أفق معطيات الجدول من الواضح و ( 6)
ضمن في عمار المبحوثين أارتفاع نسبة  نّ إ,  %(34بنسبة )و على تكرار أكونها حصلت على ؛ 

, وبعد تطبيق ( 33,0( بنسبة )94ــــــ96, وتلتها الفئة الثانية ) ( سنة91ــــــ92الفئة الثالثة )
معرفة قبول الفرضية بحسب إجابات الطلبة تبّين أّن هناك فروق ا ذات داللة ( ل0اختبار)كا
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( عند مستوى 0,102( أكبر من القيمة الجدولية )32,66إحصائية ؛ كون القيمة المحسوبة )
هم أهما من نّ أن تبيّ  ( , وبذلك تُقبل الفرضية عند الطلبة , إذ0( , ودرجة حّرية )2,26) داللة

رات جسمانية في هذه المرحلة العمرية بتغيّ  نسان كونه يمرّ في حياة اإللمتوّسطة االمراحل العمرية 
ا عن بعيد   هادئحوار وبحاجة إلى تعامل ديمقراطي بال تؤمنفسيولوجية وانفعاالت عاطفية هي 

  . طالقسر والتسلّ 
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 المبحث الثان : نتائج الدراسة                                  

 :إلى جملة نتائج , تمّثلت فيما يأتيالدراسة  لتتوصّ      

%( , في حين أّن أغلب 62ـ أظهرت نتائج الدراسة أّن أكثر المبحوثين هم ذكور وبنسبة )9
 بحسب آراء المبحوثين . ( سنة91ـــــ92وحدات عّينة الطلبة تقع أعمارهم في ضمن فئة )

ــ أوضحت بيانات الدراسة أّن أغلب آباء المبحوثين من الطلبة هم على قيد الحياة وبنسبة 0
 %( من عّينة الدراسة .14)

ــ المردود االقتصادي لأُلسرة قد ال يكفي لسّد طلبات األبناء , مّما يعّرضهم للتسّلط من قبل 3
 %( .03اآلباء وبنسبة )

%( ؛ لما لها 26بحوثين أّن ممارسة الديمقراطية في المرحلة الثانوية ضرورية وبنسبة )ــ أّكد الم6
 من آثار واضحة في حياتهم العلمية والعملية , كالتوازن , واإلحساس باألمن .

%( 26ــ يرى المبحوثين أّن أعضاء الهيأة التدريسية يمارسون ُأسلوب الحوار والنقاش وبنسبة )6
%( , وهو دليل على استخدام أساليب 44,3الترغيب وليس الترهيب وبنسبة ) , ويدفعون باتجاه

 الديمقراطية في المدارس الثانوية لمجتمع البحث .

ــ أكثر المبحوثين ال يرون وجود استغالل من قبل الطلبة للسلوك الديمقراطي لغرض لإلساءة 4
 %( .40لمدّرسيهم وبنسبة )

رحلة الثانوية يفّضلون الدوام في المدارس الحكومية وبنسبة ــ أكثر من نصف المبحوثين في الم2
(60. )% 

%( , وهو 61ـــ أّكد المبحوثين وجود عدالة في تطبيق القوانين التربوية على الطلبة وبنسبة )1
 إشارة إلى تطبيق مبادئ الديمقراطية بشكل مقبول في المرحلة الثانوية .

ّجع على ترسيخ القيم الديمقراطية بين الطلبة في المدارس ـــ يرى المبحوثين النظام التعليمي يش1
 %( ويكون له آثار إيجابية .41,6الثانوية وبنسبة )
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%( , 69ـــ يرى أغلب المبحوثين أّن التعليم االلكتروني يعّزز مبادئ المساواة والحّرية وبنسبة )92
 %( .41بينما المناهج الدراسية تعّزز هذه المبادئ بنسبة )

ناك سيطرة للمنظومات التعليمية والقيم العشائرية على طرائق بعض المدّرسين بنسبة ــ ه99
(63. )% 

ــ أثبتت بيانات الدراسة أّن هناك التزام ا من قبل الطلبة باألنظمة والقوانين وبنسبة بلغت 90
(40. )% 

ي بعد عام ــ يرى المبحوثين أّن تغّير النظام السياسي من دكتاتوري تسّلطي إلى ديمقراط93
 %( .46كان له دور في ترسيخ الديمقراطية بين طلبة المرحلة الثانوية وبنسبة ) 0223

%( , 62ــ يرى المبحوثين أّن المدارس الثانوية تعّزز مشاعر الخضوع والطاعة وبنسبة )96
 %( .64وتستخدم الطرائق التقليدية مع الطلبة بنسبة )

%( ؛ بسبب 66ون بمعاناة من التسّلط األسري وبنسبة )ــ الطلبة في المرحلة الثانوية يشعر 96
 الحفاظ على الشرف اأُلسري , والحرص الشديد , والتدّخل في اختيار الصديق .

ـ هناك آثار اجتماعية ونفسية للتسّلط التربوي , جاء في مقّدمة اآلثار االجتماعية التسّرب 94
%( , وأّما اآلثار النفسية فقد 36ة بنسبة )%( , وجاء الشعور بعدم المسؤولي63الدراسي وبنسبة )

 %( .63%( , وبعدها كره التعليم بنسبة )63جاء الخوف والقلق بنسبة )

 ثانًيا: المدّرسيا:

 %( .61ـ يرى المبحوثين أّن الديمقراطية التربوية تعني مساواة فرص وبنسبة )92

%( 42التعبير عن رأيهم وبنسبة )ـ أغلب المبحوثين يرون في المرحلة الثانوية ُيسمح للطلبة ب91
 %( .64, وهناك اعتماد ألساليب الديمقراطية بنسبة )

ــ هناك تقّبل من أعضاء الهيأة التدريسية العتراض الطلبة على درجة االمتحان وبنسبة 91
 %( , مّما يدّل على الممارسة الديمقراطية .11)
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%( عبر تأدية 26اإلبداع واالبتكار وبنسبة )ــ يرى المبحوثين أّن االلتزام بالنظام يؤّدي إلى 02
 الواجبات .

ـ يرى المبحوثين أّن أعضاء الهيأة التدريسية يواجهون صعوبة في الحوار والنقاش مع الطلبة 09
 %( بسبب اهمالهم للواجبات والالمباالة .34ذات المستوى المتدّني وبنسبة )

رّسخ الديمقراطية )نوع ا ما( بالمدارس  0223ــ أّكد المبحوثين أّن تغّير النظام بعد عام 00
%( , وأكثر من نصف المبحوثين أّكدوا أّن مظاهر التسّلط انخفضت بشكل 63الثانوية وبنسبة )
 %( .63كبير وبنسبة )

ــ يرى المبحوثين أّن من اآلليات المهّمة للحّد من التسّلط هي توظيف طرائق التدريس الحديثة 03
 %( .61وبنسبة )

%( ؛ من أجل 62يؤّكد المبحوثين أّن اإلدارة جاّدة في تفعيل دور المرشد التربوي وبنسبة )ــ 06
 خلق مناخ ديمقراطي يعالج المشكالت , ويحّد من ظاهرة التسّلط .

ـــ يرى المبحوثين أّن اأُلسلوب اإلشرافي المستخدم في المدارس الثانوية هو التوجيه وبنسبة 06
(26. )% 

حوثين آثار ا اجتماعية ونفسية وعلمية للتسّلط التربوي , تمّثلت االجتماعية في انعدام ـــ حّدد المب04
%( , وتمثّلت النفسية في قتل الروح المعنوية وبنسبة 49التعاون بين اإلدارة والمدّرسين وبنسبة )

%( 40)%( , وأّما العلمية فتمثّلت في أّن التسّلط ال يشّجع على االبتكار والتطوير وبنسبة 62)
. 
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 المبحث الثالث                                        
 التوصيات والمقترحات

 أّوًص: التوصيات

 على ضوء النتائج التي حّققتها الدراسة يرى الباحث أن يقّدم بعض التوصيات والمقترحات:     

 اإلدارة المدرسية:  

للحّد من استغالل الممارسة الديمقراطية ـــ خلق وعي ثقافي وديمقراطي لدى الطلبة ؛ 9
 لإلساءة لمدّرسيهم .

ـــ تفعيل التعاون بين اإلدارة المدرسية والكوادر التدريسية ؛ للنهوض بواقع المدرسة التربوي 0
 ورفع المستوى الدراسي .

ـــ االبتعاد عن طمس شخصية الطالب عبر أساليب العقاب التي يعتمدها كثير من 3    
ذاللهم , والسخرية من إجاباتهم وتصّرفاتهم .المدّرسي  ن , كإظهار عيوب الطلبة , وا 

 ـــ إيجاد وسائل متعّددة للتقويم العلمي إلى جانب وسيلة االمتحان . 6

 

  :اإلرشاد التربوي 

العمل على تخصيص ُحصص لإلرشاد التربوي في جدول الدروس اأُلسبوعي للطلبة ؛   -9
من أجل منحه صفة رسمية , وال يبقى ينتظر المرشد أوقات الفراغ من أجل تطبيق 

 برنامجه الذي يخص الطلبة , وتفعيل دوره بشكل أكبر .
تواصل , وحثّهم على عقد لقاءات دورية مع أولياء ُأمور الطلبة ؛ لمّد جسور الصلة وال  -0

نبذ التسّلط واالبتعاد عن الحرص الشديد في التنشئة االجتماعية ؛ كونه ُيسهم في بناء 
 شخصية خاضعة .

إعداد برامج خاّصة للتعريف بالديمقراطية واآلثار التي تترّتب عليها في مرحلة الدراسة   -3
 الثانوية .
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 :األلسرة 

ه ؛ ألجل الحصول على دخول إضافية لسّد عدم دفع األبناء للعمل بالقسر واإلكرا  -9
 الحاجات اأُلسرية .

 إقامة عالقات داخل األسرة على ُأسس من التفاهم والتحاور واالحترام .  -0
التواصل مع إدارات المدارس في المرحلة الثانوية ؛ كون اأُلسرة ُتعّد ركيزة أساس في   -3

عّد مرحلة مهّمة في إعداد األبناء العمل التربوي , والسّيما في المرحلة الثانوية التي تُ 
 لمستقبل واعد .

  

 :المديرية العاّمة للتربية 

 توظيف طرائق التدريس الحديثة بدال  من االعتماد على طريقة واحدة وهي التلقين .  -9
رفع كفاءة المشرفين التربويين المهنية , وتحويل اإلشراف التفتيشي السلطوي إلى   -0

 رات التربوية .تطويري منّظم يواكب التطوّ 
توفير المكافآت الماّدية والمعنوية للمدارس وأعضاء الهيأة التدريسية ؛ بغية خلق جو   -3

 ديمقراطي تتنافس فيه المؤّسسات لتطوير قدراتها , وتنويع مصادرها العلمية .
 

  :وزارة التربية 

إصدار وتطبيق القوانين التي تحفظ هيبة المؤّسسات التعليمية والعاملين فيها من مديري   -9
 مدارس , ومدّرسين , وطلبة ؛ والسّيما بعد تعّرضهم العتداءات متكّررة .

فّك االختناق الحاصل في المدارس نتيجة كثرة أعداد الطلبة عبر االهتمام بالبنية   -0
 التحتية للمؤّسسات التربوية .

إدراج مناهج دراسية ُتعنى بالثقافة الديمقراطية والتوعية بآثارها في إنجاح العمل التربوي   -3
؛ من أجل نشر التربية الديمقراطية وترسيخها , والحّد من مظاهر التسّلط في المرحلة 

 الثانوية .



 فرضيات الدراسة , النتائج , التوصيات , المقترحات مناقشة                                    الفصل السابع 

 

 
203 

 ثانًيا: المقترحات: 

الموجودة في الواقع التربوي الظواهر بعض يقترح الباحث إجراء دراسات سيسيولوجية تبحث      
, وتعمل على تشخيص أسباب ظهورها , وعوامل انتشارها , ووضع الحلول لمعالجتها أو للحّد 

 منها , ولعّل من هذه الظواهر: 

 عدم مالئمة البنايات المدرسية .كثرة اعداد الطلبة و  •

 أثر العامل االقتصادي في تسّلط المدّرسين . •    

 



 
 املصادر
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 طاريحالرسائل واأل
بداعية لدى المشرفين التربويين كما اإل اإلشرافيةأحمد عبد الباري أحمد عطا اهلل , الممارسات .1
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د خيضر بسكره جامعة محم   طروحة دكتوراه غير منشورة ,أ سرة الجزائرية ,بناء في األُ يدركها األ
 . م2013 الجزائر , ـــــ نسانية واالجتماعيةية العلوم اإلكل   ـــــ قسم العلوم االجتماعية ,
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 (1ملحق رقم )

 جمهورية العراق          
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                                      

 ية اآلدابكل  / ة جامعة القادسي 
 الدراسات العليا ـــــاالجتماع قسم 

 م / استمارة االستبيان

 عزيزي الطالب /عزيزتي الطالبة 

 طيبة ......تحية 

دراسة ميدانية لطلبة  ـــــط التربوي الديمقراطية ومظاهر التسل  يروم الباحث إجراء دراسة ميدانية عن )     
 الحصول على درجة الماجستير في علم االجتماع . باتكجزء من متطل  ، المرحلة الثانوية في قضاء الرفاعي( 

كي تكون إجاباتكم موضوعية , ولكونكم ؛ ة عليكم قرأتها بدق   هناك مجموعة من األسئلة االستبيانية بين أيديكم
 ن  أا أمام الخيار المناسب , علم   (وضع عالمة ) عبرجزء من هذا الواقع , راجين تعاونكم معنا بقدر المستطاع 

                   ..مع خالص شكري وتقديري . االسم لذكر داعي ال, و  فقط العلمي البحثألغراض  مستخد  جابات ت  اإل

  :ظةو ملح ۞

ر قيم وتوف   : تعني منظومة التفاعل التربوي التي تقوم على نسق من العالقات ,الديمقراطية المدرسية
نسان بين عناصر المدرسة واحترام حقوق اإل, ورفض التمييز , خر وقبول اآل, ية والحر  , التسامح 
دون تمييز من سات التربوية للطلبة االلتحاق بالمؤس  وتضمن , مدرسة( الدارة إ ن ,و سمدر   )طلبة ,
 .  اجتماعي

سرة( و األ  , أدارة المدرسية اإل أو, س )المدر   عنممارسات سلوكية تصدر  هو ط التربوي:التسل  
ويكون هناك , رهاب واالستغالل السيء للمكان الوظيفي يسودها القسر واإل بيئةفي  البتجاه الطا

صدار, والتوبيخ , ويعتمد التلقين ,  رأيه عن للتعبير ةفرصالطالب عطى ي   وال, استبداد في الرأي   وا 
 . لماعوالتوجيهات كأساس في الت, األوامر 

 المشرف                                                                       الباحث       

 أ.م.د. مؤي د فاهم محسن                                                        عدنان خلف نصراهلل 
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سوى الباحث فال داعي لذكر  أحدلع على نتائجها ولن يط   لألغراض العلمية فقط ,هي االستمارة التي بين يديك و 
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Abstract 
Most societies put democracy at the forefront of its demands and consider it as one of its main 

goals. After many societies have experienced life under tyranny and oppressive political regimes, 

democracy became a beacon for freedom, justice, equality, constructive criticism, and civilised 

dialogue for such societies. People started to genuinely believe that democratic systems should 

shape the foundation of social institutions including schools to avoid the birth of political  

dominance phenomenon, which usually is a consequence of educational systems structured by 

twisted ideologies from classical cultures. 

 

This study aimed at, first, investigating the application of democratic rules and the presence of 

dominance among secondary schools students from the perspective of teachers at Alrifaee city, 

ThiQar given the regime change in 2003. Second, determining the cause of dominance in education 

and its social and psychological impact on education in schools. Third, finding solutions that might 

prevent dominance in education via laying out few recommendations and suggestions. 

 

In this study, the researcher utilised the descriptive approach with a study sample of 670 units 

involved 377 student and 293 teacher. The first chapter comprised of the main research elements, 

the concepts and the historical background, while the second chapter included the literature review, 

the references and the study theoretical framework. The third chapter is dedicated for describing the 

democratic approaches, the dominance forms including its causes and resulted impacts. The 

methodology is outlined with great details in the fourth chapter, while the data analysis pertaining to 

students in the fifth chapter and the sixth chapter captured the teachers data. The seventh chapter 

described the study theories, the results, the recommendations and suggestions. The study ended 

with findings some of which: 

 

It is necessary to put democracy into application in secondary schools for its practical and scientific 

benefits particularly in creating a sense of balance and safety. The teaching staff might benefit from 

utilising the approach of civilised dialogue and discussions. They should also support the notion 

that providing incentives rather than punishment is an effective teaching way when it comes to 

promoting teaching. Students have the feeling that family dominance is an issue due to family 

reputation preservation. They cited family interference in friendship making. Inflicting punishment 

is a form of dominance that caused social and psychological issues that, subsequently, led to issues 

such as student absenteeism, lack of responsibility, fear and learning rejection. However, abiding by 

the democratic systems leads to innovation and creativeness. One of f the crucial approaches to 

prevent dominance is following the modern teaching strategies. 

 

This study recommends establishing democratic culture in schools via creating teaching curriculum 

specialised in explaining the importance of democracy and its role in assigning rights and 

responsibilities within the educational framework. This, consequently, will implant the concept of 

democracy in the minds of the future generations and deter the phenomenon of dominance in 

education and its impact in secondary schools. 
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