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  ملخص

ة                 تعرف  هذه الدراسة  استهدفت   واد االجتماعي ة في آتب الم اهيم الديمقراطي وافر مف  مدى ت
ا    ل محتواه الل تحلي ن خ اليمن م انوي ب يم الث ة التعل ذه  ،بمرحل ة له ساب الطلب دى اآت ة م  ومعرف

اهيم ة  ، المف روق ذات دالل اك ف ل هن صائيةوه ود   إح اهيم تع ذه المف سابهم له طات اآت ين متوس  ب
ة           .؟)ريف/رحض( الختالفهم في الجنس وموقع المدرسة     اهيم الديمقراطي وافر مف ة مدى ت ولمعرف

ا في                    ة الواجب توافره اهيم الديمقراطي ة بمف ان بإعداد قائم ام الباحث ة ق واد االجتماعي في آتب الم
، وقد تم التأآد من مفهوما) ٧٠(ت القائمة بصورتها النهائية من      آتب المواد االجتماعية، وقد تكون    

ذا        تكونت عينة الكتب ال    . )٩٨,٠ (ستيهولمعامل  ثبات التحليل عن طريق      ل في ه خاضعة للتحلي
ي أظهرت    أعتمد الباحثان على نتائج تحليل المحتوى للكت      .آتب) ٧(البحث من    ب عينة البحث الت

رة ) ٤٨( تكون من      ا تحصيلي  ا، وأعدا اختبار  مفهوما فقط وبنسب متفاوتة   ) ٤٨(توافر   د   ،فق  وللتأآ
ين، وبا   ى المحكم م عرضه عل ن صدقه ت تخدامم ات   س ل الثب غ معام ون بل اط بيرس ل ارتب  معام

ات     الفا آرونباخوباستعمال معامل   .) ,٩٢( ة       .),٩٥( بلغ معامل الثب وة التمييزي م حساب الق ا ت آم
ة            فقد ا التمييزي صعوبة وقبلت آل           ،)٠.٣٠( قبلت آل فقرة تجاوزت في قوته  وحساب مستوى ال

ابين      افقرة تراوح مع   رات، ليصبح االمتحان           ،)٠.٩٠ – ٠.٣٠(مل صعوبتها م  وحذفت ثالث فق
ائج    . فقرة) ٤٥(مكونا من    ى أن آتب الصف ا     أشارت نت وى إل ل المحت اني تحلي انوي لث  احتلت   الث

م      انوي   الصف األول   آتب المرتبة األولى ث م آتب الصف الثالث         الث انوي   ث ين الكتب        الث ، ومن ب
شورى     أن بين المفاهيم    حتل آتاب التاريخ للصف الثاني المرتبة األولى، وم       أالسبعة   وم ال حتل مفه

ى  ة األول غ المتوسط الحساب  .المرتب د بل اني فق سؤال الث ة بال ائج المتعلق ا النت ة أم ساب الطلب ي الآت
ذا البحث ب                )٠,٦٤٦(للمفاهيم   ا والمحدد في ه ول تربوي ل من المستوى المقب . )٠,٧٥( وهو أق
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ت اآتساب الطلبة تعزى لمتغير الجنس       ودلت النتائج على وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطا        
سكن                   ر ال ة تعزى لمتغي روق دال ة ف م تظهر أي ا ل ان   . لمصلحة اإلناث، لكنه اآلتي أوصى الباحث : ب

د                       رر جدي بة، واستحداث مق التكرارات المناس م تحظ ب ي ل اهيم الت ات المف تضمين آتب االجتماعي
  .حدةعاة تقديم المفاهيم بداللة وايعنى بالتربية المدنية، ومرا

  .اليمن ، التعليم الثانوي، المواد االجتماعية، الديمقراطية، المفاهيم:الكلمات المفتاحية
 
Abstract 

This study aimed at identifying the availability of democracy 
concepts in the social studies books in secondary education in Yemen 
through the content analysis, and the extent of acquisition of students of 
these concepts, and whether there are statistically significant differences 
between the average gain for these concepts due to differences in sex and 
location of school (Urban / Rural) ?. To check the availability of 
democracy concepts in social studies books the researchers prepared a 
list of the concepts of democracy that must be met in the books of social 
studies, The list has-been finalized to (70) concepts, and the analysis of 
stability has been confirmed by coefficient Holsti (0,980). The sample 
books under analysis in this research were (7).The researchers adopted 
the results of content analysis of samples showing the availability of only 
(48) concept, and of varying degrees, They also prepared a test consisting 
of (48) items, and to ensure the stability of the test, they used Pearson's 
correlation coefficient, which showed reliability coefficient (0,92), and 
by using Cronbach coefficient stability reliability coefficient showed 
(0,95). Discriminatory force was calculated, accepting each item 
exceeding (0.30) of discriminatory force and accepting each item ranged 
between (0.30 - 0.90)at the level of difficulty. Three items were deleted, 
to leave the test at (45) items. The results of content analysis showed that 
the second level books got to the first rank while the books ,of the first 
and third levels got to the second and third ranks respectively. Among the 
seven books the history book of the second level achieved the first rank. 
Among the concepts, that of Shura got to the first rank. As for the results 
related to the second question the arithmetic mean of students acquisition 
of these concepts has reached (0,63.64) which is less than the acceptable 
level educationally and specified in this research as (0.75). The results 
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indicated that there are significant differences between the averages of 
students due to the variable of sex in favor of females, but did not show 
any significant differences attributable to the variable location of school. 
The researchers have recommended the following: social studies books 
should to include concepts  which did not appear adequately. They also 
recommend drawing up a syllabus for course in civics. And finally it 
should be taken inconsideration that concepts should be presented 
through the same significance. 

Keywords: Concepts, Democracy, Social Studies, Secondary 
Education, Yemen. 

  
  المقدمة

راهن،   ي عصرنا ال ًا ف داوًال ورواج اهيم ت ر المف ن أآث ة م وم الديمقراطي ة  مفه والديمقراطي
ا  عبيبوصفها مطلب ي   اش ب ف ساورهم ري ذين ي ك ال ى إن أولئ اع، حت اد تحظى باإلجم شئها تك  من

ة    راءة تراثي ا ق نهم يقرؤونه ضمونها ولك ا وم الف لجوهره داء رأي مخ ون عن إب ي يحجم الغرب
  .ورة من صور الشورىتجعلها ص

رب            رين الع ين المفك ائم ب دل الق ول الج ة ح ر المختلف ات النظ صِّي وجه صدد تق سنا ب ول
ول            ره        إن  والمسلمين بشأن الشورى والديمقراطية، ولكن يمكن الق ة يتحدد آغي وم الديمقراطي مفه

رجعيتين مختلفت    ومتين م طة منظ ديث والمعاصر بواس ا الح ي فكرن ضوية ف اهيم النه ن المف ين م
اً  ة   : تمام شورى العربي ي ال ة ف رأ الديمقراطي ى تق ة النهضوية، األول ة والمرجعي ة التراثي المرجعي

ة المية؛ والثاني ل      : واإلس ن أج ضال م ور بالن ه التط ى إلي ا انته ا مم د فيه ستقي عناصر التحدي ت
  ).٢٠٠٤ ،الجابري( ي استمر فيها أآثر من ثالثة قرونالديمقراطية في أوروبا، هذا النضال الذ

ة بصرف النظر              وينبغي اإلشارة إلى أن    الديمقراطية واحدة من أهم سمات الحضارة الغربي
اداتهم                 ون في اجته ًا ينطلق م جميع راليين واشتراآيين وشيوعيين، فه ين ليب عن اختالف تياراتها ب
ة أو   تراآية الديمقراطي د، أو اش زب الواح ة الح ت ديمقراطي واء آان ة س ار الديمقراطي ن إط م

  ).٢٠٠٥، المتوآل(مقراطية الليبرالية التعددية ديال

ة               من  غم  وعلى الر  ة سمة من سمات الحضارة الغربي  ،اإلشارة السابقة إلى آون الديمقراطي
ذا   ، مقّوم ضروري إلنسان هذا العصر      بوصفهاأصبحت اليوم ضرورة من ضرورات عصرنا         ه

واطن يتحد      ) رعّية(اإلنسان الذي لم يعد مجّرد فرد من         وق        بل هو م ة من الحق ه بجمل  هي   ،د آيان
راقبتهم وعزلهم               ار الحاآمين وم  فضًال عن     ،الحقوق الديمقراطية التي في مقدمتها الحق في اختي

ة، ق الحري اع و ح ر واالجتم ة التعبي ات ،حري زاب والنقاب شاء األح ي  ، وإن ق ف ات والح  والجمعي
  ).٢٠٠٤، الجابري(قتصادية فؤ الفرص السياسية واالالتعليم والعمل، والحق في المساواة مع تكا
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ي واإلسالمي  الم العرب ا –والع ه بالدن انى  – ومن ه ع ة ألن ى الديمقراطي ون إل ا يك وج م  أح
آثيرًا من الديكتاتوريات المستبّدة التي سببت لألمة أزمات متالحقة، أفضت إلى حالة من التخّلف                

  .رغم وجود مقّومات النهوض والرقي لدى األمة

رون  د توصل المفك ن لق تخّلص م اص لل ا أن ال من ة مفاده ى نتيج ستنيرون إل سلمون الم الم
دآتاتوريات  ة (ال رددآتاتوري ة،ف ة،  أو فئ ة للتطور  ) أوجماع م والكابح ام الحك ى زم ضة عل القاب

ل ص       ه يمّث ي ألن دد الحزب المية إّال بالتع ة واإلس ة العربي ي لألم وض الحقيق ن  موالنه ان م ام أم
ل              : رضاوياالستبداد، وفي ذلك يقول الق     ه يمث إن ذلك التعدد قد يكون ضرورة في هذا العصر ألن

اب                    ا في رق اس وتحكمه ائر الن ى س سّلطها عل الحكم وت صمام أمان من استبداد فرد أو فئة معينة ب
ع              : اآلخرين وفقدان أي قوة تستطيع أن تقول       تقراء الواق اريخ واس راءة الت ك ق ى ذل . ال، آما دل عل

ة              إن تكوين األحزاب والجماعا    سلطات الحاآم ان ال ة طغي ة لمقاوم يلة الزم ت السياسية أصبح وس
صراط   واء ال ى س ا إل بتها ورده ا ، ومحاس ا محله ل غيره قاطها ليح ا ، وإس ن به ي يمك ي الت  وه

المعروف،             ه          االحتساب على الحكومة والقيام بواجب النصيحة واألمر ب تم الواجب إّال ب ا ال ي وم
  ).٢٠٠٥المتوآل، المشار إليه في (فهو واجب 

ا        لقد توافرت ظروف الحد األدنى لنشوء فكرة الم        ، بفعل   واطنة في مناطق محدودة من بالدن
ح                       ا من تالق تج عنه ا ين اج الهجرة والهجرة المعاآسة وم ظروف تاريخية وتفاعالت حضارية نت

ام     اني ع تعمار البريط ي تعرضت لالس دن الت ة ع اطق مدين ذه المن ن ه ضاري، وم ) ١٨٣٩( ح
ا   ل موقعه كان       وبفع ن س ر م ة للكثي ة جاذب صارت المدين ر، ف اء ح ى مين انيون إل ا البريط حوله
ة من عدن             ريطانية األخرى في آسيا وأفريقيا    المستعمرات الب  اطق القريب ى سكان المن . ، إضافة إل

يال بتفكيك   ثنياإللقد آان هذا التنوع      والءات  المتداخل المصالح آف ات    ال ة والتأسيس لعالق  التقليدي
ة وو ةاجتماعي صرية الءات مدني شكيالت ع شوء ت ات  ، ون نوات األربعيني هدت س د ش ، فق

سياسية        ات ال زاب والتنظيم ن األح دد م روز ع رن الماضي ب ن الق ستينيات م سينيات وال والخم
ة زب الرابط ة ،آح ة العدني ام   ،)١٩٥٠( والجمعي ست ع ي تأس رب الت وميين الع ة الق  وحرآ

ديمقراطي    وإتحاد الشعب ا   ،)١٩٥٦( وحزب البعث    ،)١٩٥٩( ات      )١٩٦١(ل اظم دور النقاب ، وتع
سينيات     ع الخم ام      ،منذ مطل ي ع صناعات المتنوعة         ) ١٩٥١( فف ال ال ا     تكونت رابطة عم م تلته ، ث
ام   تشكيالت نقابية أخرى   ة    )١٩٥٥(، وقد بلغت النقابات ع ي عشرة نقاب ام   اثنت ) ١٩٥٦(، وفي ع

د مارس             ات، وق ة العمل        انضوت آل النقابات في إطار مؤتمر عدن للنقاب شكيالت المدني ك الت ت تل
اهرات  رابات والمظ سياسي آاإلض راء انتخ ،ال دن إج هدت ع ام    وش شريعي ع س الت ات للمجل اب

ه، ولكن بفعل خصوصية        ستقالل وصل العمل المدني في عدن         ، وقبيل تحقيق اال   )١٩٥٨( ذروت
د خطوة              ايو ٢٢التوجه السياسي الذي تبنته دولة االستقالل وخصوصا بع اصطبغت  ،  )١٩٦٩( م

شكلت                     ي ت ك المؤسسات الت رة      الحياة السياسية بطابع أحادي عطل النمو الطبيعي لتل اء فت في أثن
ة في عدن            ، ولكن بقيت السمة المدنية    الوجود االستعماري  اة العام ى الحي ة عل ان        طاغي ا آ ا م ، أم

ام   ى ع ة حت ة اليمني ة العربي سمى بالجمهوري د  ، )م١٩٩٠( ي ل الم روز العم ا ب أخر فيه د ت ، نيفق
ى إن                       الووظلت   اة التخلف حت ة للحي سمة الغالب رد، وآانت ال تحكم في مصير الف الءات التقليدية ت

بالد   من المحرمات في عهد اإلمام يحيى  الراديو والفنون والموسيقى تعد    ، ولم ينتشر المذياع في ال
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ت محصورة      صحافة فكان ا ال رن الماضي، أم سينيات الق ي خم د ف ام أحم م اإلم ان حك ي إال إب ف
ام               ،صحف اإليمان والنصر وسبأ    ي تأسست ع  أما المجلة الوحيدة في البلد فكانت مجلة الحكمة الت

شأ                   ) ١٩٣٨( ان أن تن ا آ سوي م ولكنها أغلقت بعد سنوات قليلة من صدورها، هذا الوضع غير ال
ا حزب األحرار      قيا بروز تلك الكيانات في الخارج     في ظله تشكيالت مدنية لذلك يبدو منط        ، وأوله

، وفي وقت الحق    محمد نعمان ومحمد محمود الزبيري   الذي أسسه في عدن أحمد    ،  )١٩٤٤( عام
إقامة : ية الكبرى التي آان أبرز مطالبها     صار يعرف باسم حرآة األحرار، ثم إنشاء الجمعية اليمن        

نظام حكم شوري يعتمد على مجلس للشورى تناط به السلطات التشريعية ومجلس للوزراء توآل               
ه ا ةإلي سلطات التنفيذي ي ،ل اء ف د ج دس (  وق وطني المق ان ال ي   ) البي ام ملك ة نظ ى إقام دعوة إل ال

برلماني دستوري تكون فيه للملك سلطات محددة يعاونه في ذلك مجلس الشورى الذي يتكون عن               
ا  التي حرآة لإلصالح الدستوري ) ١٩٤٨(االنتخاب، وقد قامت عام     بطريق التعيين وليس     قام به

ى   آل الوزير ولكنها فشلت منلحكم  حد أعمدة ا  أ م ، وبعد القضاء عل ام    حك ام ع ان  ) ١٩٦٢( اإلم آ
ستمد نظ         (من األهداف المعلنة للسلطة الوليدة       اوني ي دين      إنشاء نظام ديمقراطي تع ه من روح ال م

ى                       ،)اإلسالمي الحنيف   ا عل ة طاغي أثير القبيل ة وظل ت سم بالتقليدي سياسية تت ة ال ولكن ظلت الحال
  . ياسي واالجتماعي باستثناء جيوب محاصرة في بعض المدنالمشهد الس

ات الوحدة    وحدة االندماجية بين دولتي اليمنأعلنت ال) ١٩٩٠(مايو  ٢٢وفي   ، ونصت اتفاقي
سياسية     ة ال ة والتعددي ا بالديمقراطي ى اقترانه ةعل سياسية     ، والحزبي ة ال تورها التعددي ل دس وآف

ه ا       سياسي وغايت سية      والحزبية آأساس للنظام ال ات تناف ر انتخاب سلطة عب سلمي لل داول ال ذلك  ،لت  ل
ان يعمل        ،شهدت الساحة السياسية والحزبية بروز عديد من األحزاب        ه آ  منها ما هو موجود ولكن

يمن          لمناخات الجديدة  ومنها ما تزامن تشكيله مع توافر ا       ،في الخفاء  رة في ال ، وآل األحزاب الكبي
من  ، آما برزت في حضرموت عديد رموت آبيرا أن يكون وجودها في حض    آانت حريصة على  

ة ات االجتماعي ات والهيئ ة   الجمعي ة والحزبي صحف األهلي ن ال دد م دنها ع ي م درت ف ، وص
  . وثمود وعين وغيرهاوالرسمية مثل صحيفة حضرموت والمحرر والشرارة والمسيلة وشبام 

ة الحزب              ة في ظل التعددي شريعاتها االنتخابي ام   دشنت الجمهورية اليمنية ت ة ع اذ ) م١٩٩٢(ي
م      سنة ) ٤١(أصدرت القانون رق م                ) ١٩٩٢( ل انون رق ه الق تبدل ب م اس ة، ث ات العام شان االنتخاب ب

سن) ٢٧( ة   ) ١٩٩٦(ة ل ات العام شان االنتخاب م     ب انون رق دل بالق م ع سنة  ) ٢٧(، ث ، )١٩٩٩(ل
م    الت الق ، ثم استبدل بجميع هذه القوانين والتعدي      )١٩٩٩(لعام  ) ٤١(وبالقانون رقم    ) ١٣(انون رق

  ).٢٠١٠ ،اللجنة العليا لالنتخابات) (٢٠٠١(لسنة 

ام             ت اليمن وقد شهد  سية ع ة تناف ات تعددي ات      ،)١٩٩٣( إجراء أول انتخاب إذ جرت االنتخاب
ام          ،البرلمانية ام  )١٩٩٧( ثم جرت انتخابات برلمانية ثانية وآان ذلك ع ة ع ا  )٢٠٠٣( ، وثالث ، آم

ى   تفتاءين عل ي اس اخبون ف ارك الن ام ش تور ع ام   )١٩٩٢(  الدس ه ع ق ،)٢٠٠١(وتعديل  وراف
ديل  ى التع تفتاء عل ة االس الس المحلي ضاء المج ات أع ام انتخاب هد ع اب ) ١٩٩٩( ، وش أول انتخ

ام           . لرئيس الجمهورية  ة ع ة   ،)٢٠٠٦(آما شهدت الجمهورية اليمنية انتخابات رئاسية ثاني  متزامن
ام الممارسة          ،حافظاتمع انتخابات للمجالس المحلية بالمديريات والم      ات تقف أم ة معوق  ولكن ثم

ال           ى سبيل المث ا عل ديمقراطي يتطلب وجود           ،الديمقراطية في المجتمع منه سياسي ال  أن النظام ال
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ة        أحزاب سياسية ذات بنى مؤسسية مالئمة للتجربة الديمقراطية، وقادرة على المشارآة في العملي
، ومن  ص والعملية الديمقراطية بشكل عام    خابية بشكل خا  االنتخابية وفقا لقواعد إدارة العملية االنت     

ات              الصعوبات التي تعوق تطور     شارآة في االنتخاب ا ضعف الم ة وتنميته ،  الممارسة الديمقراطي
ام   ة لع ات المحلي ائج االنتخاب ذنا نت و أخ را  )٢٠٠٦(فل ا آبي هدت زخم ي ش ات الت ي االنتخاب ، وه

س  ة ب ات  مقارن تثناء انتخاب ستوى      )١٩٩٧(ابقاتها باس ست بالم شارآة لي د أن الم شريعية، نج الت
ا ) ٥٢٩٢٨٠(سجالت االنتخابية الجيد، ففي محافظة حضرموت بلغ عدد المقيدين في ال     ، في  ناخب

) %٥٥,٢٦ (، أي إن نسبة المشارآة بلغت      ناخبا) ٢٩٢٢٨٠(حين بلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم       
سان ( وق اإلن ي لحق سو). ٢٠٠٦، المرصد اليمن ذه الن وعي   ه ة ال ة لتنمي د الحاج ة تؤآ بة المتدني

  .، وهذا ما سعت إليه دراستنا الحالية لدى الطالب عبر اآتساب مفاهيمهابالممارسة الديمقراطية

وم  ع المفه اعي وم ة االجتم ائطها المختلف ة بوس صبح التربي ة ت شامل للديمقراطي وبخاصة ال
سان الق             المدرسة وي األنسب إلآساب اإلن ل        ، هي الوسيط الترب ة، وال نقل اهيم الديمقراطي يم والمف

ن  ذلك م رى    ب ة األخ ائط التربوي ة الوس ع، ( قيم رة، المجتم يم    ...) األس سان الق ساب اإلن ي إآ ف
ة    والمفاهيم، ولكن المدرسة آما يراها   وي بيئ ر      جون دي ا  ،أنقى أو أصح من المجتمع الكبي  إذ إنه

وي    –أن الديمقراطية   وبما  . تقوم بدور في التغيير االجتماعي وتقّدم المجتمع        هي   -بحسب رأي دي
ا       أن الديمقراطي  ب  يبدو جلّيًا    وهذا ،أسلوب آامل للحياة وليست إطارًا سياسيًا فقط       ل مبادئه تم تمثُّ ة ي

ة  أو .في المدرسة  ست مجرد شكل للحكوم ة لي ا ، ن الديمقراطي ي وإنم  من أسلوب أساسها  هي ف
  .)٩٠ ص،١٩٦٤، يويد( والخبرة المشترآة المتبادلة المجتمعيةالحياة 

ة وملّحة أمام الساسة والتربويين العرب بشأن الديمقراطية والتربية         آثيرلقد برزت تساؤالت    
ة؟ آيف              : من قبيل  آيف نبني مناهج دراسية وطرقًا تدريسية تساعد على تنمّية الوعي بالديمقراطي

ادرًا عل                م يكون ق ا ؟     نعد المعلم ونهيئ له الظروف ليؤمن بالديمقراطية ومن ث شر مبادئه خ  ى ن . ال
ادة     وقد عقدت الكثير من المؤتمرات التربوية وورش العمل والندوات في محاولة لتقديم إجابات ج
ؤتمر العلمي الثالث                          ؤتمرات الم ك الم ة تل شابهة؛ ومن أمثل ئلة الم ا من األس ئلة وغيره لتلك األس

ة           ة التربي ة الكويت    –لقسم أصول التربية في آلي و  ،)١٩٩٩(  جامع ة    : ان بعن ة والتربي الديمقراطي
ي     وطن العرب اد                       ،في ال ؤتمر انعق ة، وشهد الم ع عشرة دراسة علمي ؤتمر أرب ذا الم دمت في ه  وق

ة                     ،ثالث ندوات  ر عن هاجس المرحل ي تعّب ة الت  وقدم المؤتمرون مجموعة من التوصيات العملي
  : بها المؤتمرونالتاريخية الصعبة التي تعيشها األمة العربية، ومن أهم التوصيات التي خرج

ذه   ،تأآيد الروح الديمقراطية في مناهج ومقررات المراحل المدرسية المختلفة     اء ه  وإعادة بن
ة             م الديمقراطي ى فه درة عل ة لتنمي في الطالب الق اني الديمقراطي القيم والمع ا ب اهج وتطعيمه المن

ة    وتكوين مشاعر إيجابية نحو الديمقراطية لتعمق في نفوس الطلب     ،والوعي بها  ة حب الديمقراطي
 .وإدراك أهميتها بالنسبة لإلنسان والدولة

 من الندوات والمؤتمرات وقدمت الكثير من البحوث          جرى تنظيم عدد  وعلى الصعيد اليمني    
المين      ة      ،)٢٠٠٥(عن الديمقراطية والتربية مثل دراسة س سياسة التعليمي ى دور ال ي أآدت عل  الت

ي  ) ٢٠٠٥(لمواطنة والديمقراطية، ودراسة الصالحي  والنظام التعليمي في اليمن في تكريس ا      الت
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ررات دراسية                      ة مق ة لثالث آانت عبارة عن قراءة تحليلية للمنهج الدراسي اليمني،  من خالل عين
ة  ية والثانوي رحلتين األساس ي الم ين    ،ف تالزم ب ات بتوصيات تعكس ال ذه الدراس د خرجت ه  وق
ة في              المدر تؤديالديمقراطية والتربية وضرورة أن      ائم الديمقراطي ًا لترسيخ دع سة دورًا محوري

  .المجتمع

صاوي                 ادة وال ل دراسة حم ة مث ة ويمني شيخ     ،)٢٠٠١(وقد أآدت دراسات عربي  ودراسة ال
صالحي  ،)٢٠٠١( ة ال الب    ،)٢٠٠٥( ودراس ساب الط ي إآ اهج ف ة دور المن اهيم أهمي  المف

  .الديمقراطية وإصالح المسيرة الديمقراطية في المجتمع عامة

ة            ة والتربي ق بالديمقراطي ا يتعل ة في م ا الدول دمت عليه ي أق ة الت أمر  : ومن الخطوات المهم
م    وزراء رق س ال ام  ) ١٣١(مجل يم    ،م٢٠٠٤لع امج التعل ذ برن ة لتنفي ات الالزم شأن المقترح  ب
ة شئة الديمقراطي أتي  . والتن ا ي ر م ضمنه األم ا ت ة موضوعية لعناصر   : ومم ة علمي داد دراس إع

امج           التربية الو  ذ برن ة لتنفي ة الالزم ة والجامعي اهج الدراسية العام طنية والتربية السياسية في المن
وقد قدم   .ن خالل عقد ورشة وطنية    التعليم والتنشئة الديمقراطية، واستكمال مناقشة هذه الدراسة م       

وي  : أن خرجت بجملة من المقترحات منهاالمعهد اليمني بالفعل دراسة في هذا الش   ى تك ن العمل عل
دارس،      ة              و جماعة الوعي المدني في الم ة الوطني ة موضوعية لعناصر التربي إجراء دراسة علمي

والتربية السياسية في المناهج الدراسية العامة تقوم بها لجنة مستقلة من الباحثين واألآاديميين في               
  . )٢٠٠٦لمعهد اليمني لتنمية الديمقراطية، ا(الجامعات اليمنية 

ة في                وتأتي هذه الدراسة ل    ة الثانوي ة للمرحل تصب في اتجاه تقويم آتب الدراسات االجتماعي
ا   ة به اهيم الديمقراطي وافر مف دى ت ة م ا ومعرف ل محتواه ن خالل تحلي يمن م دى ،ال ساب وم  اآت

  .الطلبة لهذه المفاهيم

افة     دم إض سجم ويق د ين ذا الجه سيرةوه ة    ي ت الديمقراطي ي تناول ات الت اث والدراس  لألبح
ة                  والتربية، وبح  ة والتربي سألة الديمقراطي ي ناقشت م ا الت سب علم الباحثين فإن األبحاث في بالدن

وى الكتب المدرسية      بتحليل المتعلقة   والسيمامحدودة   اهيم           ، محت ة لمف ساب الطلب اس مدى اآت  وقي
  .الديمقراطية

ل له                 د آف ة ق ذه المرحل ة في ه ا، ألن الطلب ة دون غيره م وقد اختار الباحثان المرحلة الثانوي
وق، فطالب المستوى     ١٨ حدد القانون سن   إذقانون االنتخابات اليمني حق االنتخاب،       ا ف  سنة وم

  . يشملهم هذا التحديد- األقلعلى –الثالث 
  

   وأسئلتهمشكلة البحث

أصبحت الديمقراطية مطلبا إنسانيا في هذا العصر ،فهي ضرورة إلدارة التباين واالختالف              
د أد  سانية، لق مة إن و س ذي ه ب   ال دى حق ى م رة وصراع دام عل ارب مري د تج شرية بع رآت الب

  . أدرآت أن الديمقراطية صيغة تجنب البشرية الصدامات والعنف وإلغاء اآلخر،زمنية
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ا مصاعب           رة وتواجه التجربة الديمقراطية في بالدن ا ضعف    آثي ة        منه شارآة في العملي  الم
ا في      تؤدي، لذلك يمكن أن     االنتخابية، والعملية السياسية بأآملها    ا دورا محوري  المدرسة ومناهجه

  .وين الوعي السياسي لدى المتعلمينالتربية الديمقراطية وتك

ذه     ألبحاث للوقوف على هذه اإلشكالية    ولقد أجريت عديد من الدراسات وا      ، ورآزت بعض ه
وى الكتب الدراسية          ،على جزئية مهمة من هذه اإلشكالية     الدراسات   ة محت اهيم   هي عالق تعلم مف ب

صاوي        . ا ما رآزت عليه دراستنا الحالية     ، وهذ مبادئ الديمقراطية و ادة وال لقد توصلت دراسة حم
ا        ) ٢٠٠١( ة عن دور المن ة     إلى نتائج مهم سيرة الديمقراطي رات   إذ، هج في إصالح الم  حازت فق

ة                  ة في الكويت بنسب عالي  ،الدراسة المتعلقة بدور مناهج الثانوية في إصالح المسيرة الديمقراطي
  :  الفمث

     ة (الفقرة التي تنص على أنه  )يجب أن تعمق المرحلة الثانوية لدى طالبها مفاهيم الديمقراطي
  ).%٩٤(حازت على نسبة 

   ى ضرورة أن نص عل ي ت رة الت رر(الفق ة يوضح تطور  يخصص مق ة الثانوي ي المرحل  ف
  .)%٨١(حازت على نسبة ) أهميتها بالنسبة لإلنسان والدولةالديمقراطية ومفاهيمها و

ائج       دراستن تأتيلذلك   رغم من     ،  ا الحالية منسجمة مع تلك النت ى ال الدراسات أجريت    أن   وعل
ة          في بلدان أخرى، يمكن أن تعبر عن واقع الحال في بالدنا           ذا البحث لمعرف ان به ، لذلك قام الباحث

 اهيممدى توافر مفاهيم الديمقراطية في آتب المواد االجتماعية ومعرفة مدى اآتساب الطالب للمف            
   .)عينة البحث(المتوافرة في الكتب 

  : اآلتي السؤال الرئيس  اإلجابة عنويمكن تحديد مشكلة البحث في

يمن                 امامدى تو  ة في ال ة الثانوي ة للمرحل واد االجتماعي فر مفاهيم الديمقراطية في آتب الم
  من خالل تحليل محتواها و مامدى اآتساب الطلبة لهذه المفاهيم ؟ 

  : السؤال األسئلة اآلتيةرع من هذا ويتف

ي   .١ انوي ف يم الث ة التعل ة بمرحل واد االجتماعي ب الم ي آت ة ف اهيم الديمقراطي وافر مف دى ت مام
  اليمن من خالل تحليل محتواها ؟ 

ة  .٢ ة بمرحل واد االجتماعي ي آتب الم وافرة ف ة المت اهيم الديمقراطي ة لمف ساب الطلب مامدى اآت
 ؟ ات االختبار الذي أعد لهذا الغرضاتهم عن فقرالتعليم الثانوي في اليمن من خالل إجاب

ة  .٣ روق دال يهل توجد ف ي آتب إحصائيا ف وافرة ف ة المت اهيم الديمقراطي ة مف ساب الطلب  اآت
 تعزى إلى الجنس؟) ٠.٠٥ =α(االجتماعيات عند مستوى داللة 

ة إحصائيا          .٤ روق دال وافرة في آت              في هل توجد ف ة المت اهيم الديمقراطي ة لمف ساب الطلب ب  اآت
  .؟)ريف/حضر(تعزى الى موقع المدرسة )٠.٠٥ =α(االجتماعيات عند مستوى داللة 
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  حثأهمية الب

  :تتمثل أهمية البحث في اآلتي

راهن   .١ ي العصر ال ا ف ة ومفاهيمه سبها الديمقراطي ي تكت صوى الت ة الق ذياألهمي   أصبحتال
  . مطلبًا إنسانيًا عامًافيهالديمقراطية 

ة        -اليمني على الصعيد    –ندرة األبحاث    .٢ ة والتربي ذات   ، التي تناولت موضوع الديمقراطي  وبال
 .من خالل تحليل محتوى الكتب وقياس مدى إدراك الطالب لمفاهيم الديمقراطية

انوي     .٣ يم الث ة التعل اول مرحل ث يتن ون البح الب   (آ ساب الط دى اآت اس م ب وقي ل آت ) تحلي
ي العم    ون ف ة ينخرط ة العمري ذه المرحل ي ه روف أن الطالب ف سياسي ومع اخبين(ل ال ) ن

و   رًا لت د مؤش ن أن ُيع ة يمك اهيم الديمقراطي سابهم لمف دى إآ اس م إن قي الي ف دة اوبالت فر قاع
 .معرفية تساعدهم على المشارآة السياسية في األنشطة الديمقراطية

  
  أهداف البحث

  ما يأتيهدف البحث است

ة بمرحلة التعليم   اد االجتماعي إعداد قائمة لمفاهيم الديمقراطية المطلوب توافرها في آتب المو         .١
  .الثانوي باليمن

  . مدى توافر مفاهيم الديمقراطية في آتب المواد االجتماعية بمرحلة التعليم الثانويتعرف .٢
ة      - .٣ واد االجتماعي ب الم ي آت وافرة ف ة المت اهيم الديمقراطي ة لمف ساب الطلب دى اآت ة م معرف

 .بمرحلة التعليم الثانوي في اليمن
وافرة               و ،لطالبجنس ا ثر  أمعرفة   .٤ ة المت اهيم الديمقراطي سابه لمف موقع المدرسة في مدى اآت

  .في آتب المواد االجتماعية
  

  حدود البحث

  اقتصر هذا البحث على

     يم  آتب المواد االجتماعية بمرحلة التعليم الثانوي المعدة من قبل وزارة ة والتعل اليمن  التربي  ب
انوي     آتاب المجتمع : وهي) ٢٠٠٨/٢٠٠٩(لدراسي  اللعام   اب  ،   اليمني للصف األول الث وآت

وآتاب تاريخ حضارات العالم القديم للصف  ، جغرافية اإلنسان والبيئة للصف األول الثانوي    
اريخ   ،  اليمن والوطن العربي للصف الثاني الثانوي  ةوآتاب جغرافي ،  األول الثانوي  اب ت وآت

جغرافية العالم المعاصر     وآتاب   ،حضارات العالم العربي واإلسالمي للصف الثاني الثانوي      
 . وآتاب تاريخ العالم الحديث والمعاصر للصف الثالث الثانوي،للصف الثالث الثانوي

       وادي والصحراء  (بمحافظة حضرموت   طالب المرحلة الثانوية بالمدارس الحكومية في   )ال
  ).٢٠٠٨/٢٠٠٩(العام الدراسي 
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 مصطلحات البحث

  المفاهيم :أوال

ا     :بأنهالمفهوم ) Seif, 1977, p20 ( سيفيعرف ا تجمعه صورة ذهنية ألشياء الحصر له
  .أو يعبر عنها بكلمه أو أآثر مثل الخريطة والديمقراطية وغيرها، سمات مشترآة

ى مجموعة       : بأنه )٣١٤ص،  ١٩٨٤( ويعرفه سعادة  شير إل دي موجز ي آلمة أو تعبير تجري
ستطيع ا      ،من الحقائق أو األفكار المتقاربة     ا        انه صورة ذهنية ي رد أن يتصورها عن موضوع م لف

  .حتى لو لم يكن لديه اتصال مباشر مع الموضوع أو القضية ذات العالقة

  الديمقراطية :ثانيا

ين     أصلها اللغ   ة تتكون من مقطع ة يوناني اني   ت وdemosاألول : وي آلم شعب، والث ي ال  عن
Kratia فيكون معناها اللغوي حكم الشعبعني الحكمتو ،.  

ه    ،   نظام إنساني ومنهج حياة    :بأنها) ٩٠ص،  ٢٠١٠(مقابلة  و يعرفها العمايرة  بما يشتمل علي
يم    ارف وق اهيم ومع ادئ ومف ن مب ن     ، م اتهم م الهم وطموح ق آم راد تحقي ه األف ن خالل ع م يتوق

ة  ساواة والعدال ة، الم رص ، والحري افؤ الف سامح، وتك اذ   ، والت ي اتخ شارآة ف ر والم ول اآلخ وقب
   .القرارات

 بالديمقراطية، المباشرة الصلة ذات المفاهيم تلك هي :الديمقراطية مفاهيمل اإلجرائي التعريف

  .البحث هذا غراضأل انالباحث أعدها التي المفاهيم قائمة في والواردة

  اآتساب المفاهيم :ثالثا

اهيم ساب المف ي الآت وع : التعريف اإلجرائ و مجم اته ب عإجاب ار ن الطال رات االختب  فق
ه يتجاوز             احثان ألغر التحصيلي الذي أعده البا    وهو  %) ٧٥(ض الدراسة شريطة أن يكون معدل

  .المعدل المقبول تربويا في هذه الدراسة

  المواد االجتماعية :رابعا

ا والمجتمع     هي آتب    اريخ والجغرافي دة            الت انوي المعتم اني والثالث الث ، للمستوى األول والث
  . )٢٠٠٨/٢٠٠٩(عام الدراسي من قبل وزارة التربية والتعليم في الجمهورية اليمنية لل

  مدى توافر المفاهيم: خامسا

تمارة ال وفقا مفهوم آل عليها حصل التي التكرارات مجموع به يقصد ل  س وى  تحلي ي  المحت  الت

   .البحث عينة ,الكتب بتحليل ضوئها في الباحثان قام ضوءها في
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  سابقةالدراسات ال

اة منه     )١٩٩٨(هدفت دراسة زيدان   است ى     تعرف مدى مراع رر عل ة المق ة الوطني اج التربي
ة                 ضفة الغربي طلبة الصف السادس لصفات المواطن الصالح من وجهة نظر المعلمين في شمال ال

سطين  ي فل ة ،ف اءت آراء عين ن   وج ة م اج   ) ٣٠٣ (مكون اة المنه ة مراع ول أن درج ين لتق معلم
ادي واالجتماعي  صالسياسي واالقت :لصفات المواطن الصالح التي تنحصر في ثالثة مجاالت هي          

  .هي بدرجة متوسطة

صاوي        استهدفتو ادة وال املين في مؤسسات           ) ٢٠٠١( دراسة حم ربين الع ة رأي الم معرف
ة آرا   .التعليم في المجتمع الكويتي بالسلبيات التي برزت في التجربة الديمقراطية            م وآذلك معرف  ئه

شطة        م واألن اهج الدراسية والمعل ه المن وم ب ذي يمكن أن تق دور ال ادئ    بال ة في ترسيخ مب  الطالبي
ا   الح تجربته ة وإص ت  .الديمقراطي تبانووزع ا       ةاس يم قوامه ي التعل املين ف ن الع ة م ى عين عل

ردا) ١٢٦٢( ول ب    ،ف ا لتق اءت نتائجه ة رأت  أوج ة العين ةن غالبي ية  أهمي اهج الدراس  دور المن
  .ديمقراطية وترسيخ مبادئها وقيمهاوالمعلم واألنشطة في تعليم ال

ي درا ان وف ا ليبرم ة أجرته ي  )Lieberman. 2000( س ة ف ات الديمقراطي ول االتجاه  ح
نهج          استو،  المدرسة األمريكية  ستويات الم ة في م سمات والمالمح الديمقراطي هدفت الكشف عن ال

ة               .والمعلم واإلدارة  ة التربوي ة في العملي وبينت نتائجها أهمية انتهاج األسس والمفاهيم الديمقراطي
  .متكاملة للمتعلم من جميع الجوانبالشخصية الوأثرها في بناء 

ة   دات والطراون ة عبي ا دراس د  )٢٠٠٢ (أم تفق ة    هداس ب التربي ام آت ة اهتم ان درج فت بي
 من خالل  السياسية ومجاالتها    فاهيمبالمألردن  في ا  والوطنية للصف السادس األساسي      االجتماعية

ا سي  ) ٩٤(تحليل محتواها على وفق قائمة تكونت من          يا مفهوم  وأوضحت الدراسة أن بعض        ،اس
م تحظ مف   في حين  ،الدولة والوطن:  ومنها أآبر حظيت باهتمام    اهيمالمف أي اه أخرى   اهيم ل ام  ب تم

  .مثل العدالة والحرية وغيرها

ي    )٢٠٠٥( وأظهرت دراسة مصلح وأبو دلبوح     ت الت ة         اس ي األسرة األردني ة تبن هدفت معرف
ة         في محافظة المفرق لبعض المفاهيم الديمقر      شئة االجتماعي ة التن ة في عملي  ومدى تجسيدها     ،اطي

ة من           أظهرت  و ،في ممارسات ديمقراطية في العالقات االجتماعية      راد العين ين أف أن هناك اتفاقا ب
وم اآلباء واألبناء على أن   ات   مفه وق والواجب م   الحق ة الممارسة داخل     هو أه اهيم الديمقراطي  المف

  .دالة إحصائيا تعود لمتغير الجنسولم تظهر الدراسة أية فروق ، األسرة

ستين  لوفي دراسة دفها تعرف    والتي  ) Bernstein, 2005 (بيرن ان ه ر جنس الطالب    أآ ث
اة            ،في مشارآته في الحياة السياسية العامة      ه في الحي  وآذلك السلوك السياسي والفاعلية السياسية ل

ة سلفانيا، العام ة بن ي والي ات ف ة الجامع دى طلب الل ، ل ن خ ك م ي وذل سياسية ف شارآة ال الم
ساب لأل         راءة الصحف واالنت سياسية   االنتخابات األمريكية وق اك    . حزاب ال ائج أن هن أظهرت النت

ذآور      صلحة ال ب لم نس الطال ى ج ود إل شارآة تع ات الم ين درج صائية ب ة إح ا ذات دالل ، فروق
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سياسية        اة ال ي الحي ساواة ف ول الم ة ح صورة العام ن ال الرغم م ساء ، ب ي  قأإال أن الن ا ف ل حظ
  .   الحصول على المناصب السياسية واالنخراط في العمل السياسي

شئة                 )٢٠٠٧(وحددت دراسة حسين     ة في التن ة المدني نهج التربي هدفها في استقصاء دور م
سطين         ة           ،  الديمقراطية لدى طالب المرحلة المتوسطة في فل ة المدني نهج التربي ى أن م وخلصت إل

ية ه   ضايا أساس الث ق ى ث ز عل والييرآ ى الت رين : ي عل ع اآلخ ات م سان، العالق وق اإلن  ،وحق
  .والهوية ومعرفة الذات

ت و ة   اس ايرة ومقابل ة في دور المدرسة    )٢٠١٠(هدفت دراسة العم ة نظر الطلب  تعرف وجه
ديمقراطي                سلوك ال ة وال ة الديمقراطي ا ثقاف ة     ،  الثانوية في األردن في إآساب طلبته  من خالل عين

ت ا وطال )١٣٧٢ (بلغ ةطالب ا  ،ب م نتائجه ت أه ة    أنوآان ا لثقاف ساب طلبته ي إآ ة ف  دور المدرس
ة  ةالديمقراطي ان بدرج اآ رة عموم ان  ،  آبي ديمقراطي فك سلوك ال سابهم لل ة إآ ا درج ةأم   بدرج

رهم  ة نظ ن وجه طة م ب  ،متوس نس الطال زى لج ة تع ا ذات دالل ائج فروق ر النت م تظه ا  ، ول لكنه
  .ي في اآتساب ثقافة الديمقراطيةأظهرت فروقا دالة لمصلحة التخصص األدب

تنتاج ب   ن االس ا    ن أويمك م إيراده ي ت سابقة الت ات ال ت الدراس ام    غط يم الع ي التعل مرحلت
ة            ،  والجامعي في مجتمعات عربية وأمريكية     شئة الديمقراطي نهج المدرسي في التن متتبعة دور الم

ان         . وهو ما حرصت عليه هذه الدراسة      ،للطلبة ا آ ان الدراسة     ولكن االختالف معه وهو   ،في مك
تقطابهم         التي هي والعينة  . الجمهورية اليمنية محافظة حضرموت    تم اس  طلبة الثانوية العامة ممن ي

اخبين  شوفات الن ي آ سجيلهم ف ة بت ة الديمقراطي ي العملي دى . لالنخراط ف ين م ا جمعت ب ا أنه آم
ساب      تضمين آتب االجتماعيات المقررة على طلبة الثانوية العامة لمفاهيم ا          ة ومدى اآت لديمقراطي

  .الطلبة لها
  

  هامنهج الدراسة وإجراءات

ه    ستخدمة في ه واألدوات الم ث وعينت ع البح فا لمجتم ذا وص ضمن ه ذلك . يت اول آ ويتن
  الباحثان في تحليل البيانات الستخالص النتائج      استخدمهااإلجراءات والمعالجات اإلحصائية التي     

ذه     إذ ،وتحليلها ق أهداف                استخدم الباحثان في ه ه لتحقي ي الوصفي لمالءمت نهج البحث  الدراسة الم
   .الدراسة

ث  ع البح ن ج   :مجتم ث م ع البح ون مجتم انوي  تك ث الث ستوى الثال الب الم ع ط سممي  ، الق
ي ضرموت  ،األدب ة ح صحراء(بمحافظ وادي وال ي ) ال ام الدراس الغ )٢٠٠٩-٢٠٠٨(للع  والب
  .مديرية) ١٦(ليم الثانوي في التعطالبا وطالبة منتشرين في مدارس ) ١٧٢٧(عددهم 

اختار الباحثان خمس مديريات من مديريات الوادي والصحراء بما يتوافق مع     :عينة البحث 
ي ة ه ة والزمني اتهم المادي يئون،: إمكاني ريم  س يت سوم  الت اه وال ديريات الحضرية، وس ل الم  تمث

ل وحريضة   ي تمث ة  الت ديريات الريفي ى .  الم اف ل إضافة إل ات األحق ة    ثانوي ات، و تارب ين والبن لبن
ريم     ا، رغم تبعيته  للبنين والبنات  ديرتي ت ة    وسيئون   اإلدارية لم ا ريفي ة   .، تصنف أنه  وتكونت عين
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ذا       ) %٢٧(طالبا وطالبة، وبنسبة تمثيل بلغت      ) ٤٦٥(البحث من    وهذه النسبة مناسبة ألغراض ه
اوي  ( البحث ا   ).  ١٩٩٢،  عودة وملك د راعى الباحث ل       وق ة إحصائيا في تمثي سبة المقبول ذه الن ن ه

ويبين الجدول   .)ريف أو حضر:  موقع المدرسة ،الجنس ( وهي فئات العينة وفقا لمتغيرات البحث    
  :توزع أفراد العينة على وفق الجنس) ١(رقم 

  .)الجنس( توزع أفراد ا لعينة بحسب متغير :)١(جدول 

  العدد  إناث  ذآور الجنس
 ٤٦٥ ١٨١ ٢٨٤  العينة

    :توزع أفراد العينة على وفق متغير موقع المدرسة) ٢(آما يوضح الجدول رقم 

  .)موقع المدرسة( توزع أفراد العينة بحسب متغير :)٢(جدول 

  العدد  الريف  الحضر  موقع المدرسة
 ٤٦٥ ٢٠٠ ٢٦٥  العينة

  
  أداتا البحث

ة     قائمة :لجمع المعلومات عن عينة البحث قام الباحثان ببناء أداتين هما          اهيم الديمقراطي  بالمف
ض   ين وبع وجهين والمعلم اديميين والم ن األآ دد م ى ع تطالعي عل تبيان اس ع اس م توزي إذ ت

ة الواجب         : وقد تضمن سؤاًال مفتوحًا هو      ،افرد) ٢٣(السياسيين بلغ عددهم     اهيم الديمقراطي ا مف  م
لباحثان باإلطالع على وجهة نظرآم؟ ثم قاما ا    توافرها في آتب االجتماعيات للمرحلة الثانوية من      

ة           ة     ،األهداف التربوية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم للتعليم الثانوي عام واد االجتماعي  وللم
ين       ة المعلم ى     . خاصة الموجودة في أدل ي   اإلطالع إضافة إل ى الدستور اليمن وانين   ،  عل ذلك الق وآ

انون ا          ة وق ة   المتعلقة باالنتخابات مثل قانون االنتخابات العام : ودراسات آل من     ،  لمجالس المحلي
  .)٢٠٠٧ ( وزايد،)٢٠٠٧(حسين و ،)٢٠٠٧( وباعباد ،)٢٠٠٢(عبيدات والطراونة 

غ                     : صدق القائمة  ين بل ى مجموعة من المحكم ر عرضها عل ة عب تم التأآد من صدق القائم
ا        ،محكمًا من أساتذة آليات التربية والموجهين      ) ١٤(عددهم   ا باعتم نهم تقويمه لوب د أس   وطلب م

ان بحذف         الحذف والتعديل واإلضافة   ام الباحث م تحصل         ، وفي ضوء مالحظاتهم ق ي ل اهيم الت  المف
  . مفهوما) ٧٠(فصارت األداة مكونة من %) ٨٠(على 

ل    :لت أداة التحلي  ثبا ق تحلي اب    ) ٣(تم التأآد من ثبات أداة التحليل عن طري دل آت آتب بمع
دا ي مق ارق زمن اليتين بف رتين متت ل صف م ل من آ ات التحلي ن ثب د م م التأآ ابيع وت ة أس ره ثالث

ات      ) Holsti(باستخدام معادلة هولستي     ة (لحساب معامل الثب وآانت   .)١٧٩ص،  ١٩٨٧ ،طعيم
  :اآلتي) ٣(م النتائج آما يبينها الجدول رق
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  .حد الباحثينأ يوضح نتائج عمليتي التحليل التي قام بها :)٣(جدول 

 موضوع التحليل م
تكرارات 

 ل األولالتحلي
تكرارات 

التحليل الثاني
التكرارات 
 المتفق عليها

معامل 
) االتفاق(

 الثبات
 %٩٩ ١٥٨ ١٥٨ ١٦٠ مجتمع الصف األول ١
 %٩٧ ٣٢ ٣٤  ٣٢ جغرافيا الصف الثاني ٢
 %٩٨ ٧٣ ٧٥ ٧٣ تأريخ الصف الثالث ٣

  
  وحدات التحليل

  . وحدة للتحليل)  (word unitاستخدم الباحثان الكلمة

  لتحليلخطوات ا

  : تمت خطوات التحليل وفقا للخطوات اآلتية

  . فئات للتحليل) المتضمنة في قائمة المفاهيم(طية اعتمدت مفاهيم الديمقرا .١

ة التح .٢ شمل عملي م ت ارسل اب والفه ة الكت ل مقدم م ا ،لي ا ت كال آم وم واألش تبعاد الرس س
  .والخرائط

  . قراءة عينة التحليل قراءة متأنية .٣

  .  في استمارة التحليلتائج التحليلجدولة ن .٤

  . إعطاء درجة واحدة لكل تكرار .٥

  اختبار مدى اآتساب مفاهيم الديمقراطية: ثانيا 

رات   إليهاالتي تم التوصل ) عينة البحث(كتب اعتمد الباحثان على نتائج تحليل ال  اء فق  عند بن
ا     وتم استبعاد المف    ،حسب التكرارات بقاما بترتيب المفاهيم تنازليا     إذ  ،  االختبار ي تكراراته اهيم الت

د      ) عينة البحث ( ثم حصرت األهداف السلوآية في آتب االجتماعيات         ،)صفر( ا بتحدي دها قام وبع
  .)تذآر، فهم، تطبيق(مستويات األهداف السلوآية وفقا لتصنيف بلوم للمستويات الثالثة األولى 

  إجراءات صدق فقرات االختبار

رات         وللتأآد من صدق البناء قام الباحثان بعمل        د مستوى وعدد الفق  الئحة مواصفات لتحدي
ًا من              . في االختبار التحصيلي   ارا مكون ان اختب رة ف) ٤٨(واستنادا إلى الالئحة صمم الباحث ا   .ق آم

  ).٥(هي مبينة في جدول 
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  . الئحة المواصفات توزع فقرات االختبار ألتحصيلي:)٥(جدول 

  اإلجمالي  التطبيق  الفهم  التذآر  المستويات
  %١٠٠  %٢٣  %٣١  %٤٦  النسبة

  ٤٨  ١٢  ١٤  ٢٢  عدد الفقرات

  صدق المحكمين

ى مجموع    ار عل رض االختب م ع ين ةت ن المحكم ددهم  م غ ع ة   ) ١٤(  بل اتذة التربي ن أس م
ه      ،والمناهج والقياس والتقويم وموجهي التربية والتعليم بالمحافظة        ، لغرض التأآد من صدق فقرات

ة الصال         إذ ة مالحظات أخرى       طلب إبداء الرأي العلمي من ناحي ة وأي ة اللغوي م   . حية العلمي د ت وق
  . آان المقترح بالحذف أو التعديلسواء %)٨٠( األخذ بالمقترحات التي حازت على نسبة

  ثبات نتائج االختبار

ار  طريقة االختبار و .١ ادة االختب ستخدم     (Test Re –test Reliability)إع ة ت ذه الطريق  وه
ين عالم       اط ب ة      مجموعة ات  لحساب االرتب ات   ( من الطلب د      ) مجموعة الثب ار عن ى االختب عل

رة ا       ي الم ق ف ى التطبي ة عل رة زمني رور فت د م ه بع ادة تطبيق ه وإع ىتطبيق ودة، ( .ألول ع
غ عددهم          ) ١٩٩٣ ة البحث بل ة من خارج عين ى عين ار عل ق االختب ان بتطبي ام الباحث د ق وق

دمون          ) ٣٠( ن الخطاب ب د    ،طالبا من ثانوية عمر ب م أعي ق   ث ى         اال تطبي ة عل رة ثاني ار م ختب
اد                   اط بيرسون إليج م استخدام معامل االرتب غ أسبوعين وت المجموعة نفسها بفارق زمني بل

  . امل ثبات عال يفي بأغراض البحثوهو مع) ٠,٩٢( بلغ إذ، معامل الثبات

اخ      تم حساب معامل الثبات لالتساق  الداخ      : ثبات االتساق الداخلي   .٢ ة آرونب لي باستخدام معادل
  .معامل مرتفع ويمكن االعتماد عليهوهو ) ٩٠,٠( فبلغت قيمته ،ألفا

رات   .٣ عوبة الفق امالت ص ين        :مع ع ب ا تق ت معامالته ة إذا آان رات مقبول دت الفق  ،.٣٠(ع
٠,٨٠(.  

ة       : معامالت تمييز الفقرات   .٤ درتها التمييزي ي ق رة الت ا   ),٢٠( ويقترح فردريك أن الفق وق  فم ف
ي     ،)Fredrick, 1981, p104( فقرة جيدة تعد ك الت ة بتل وقد حدد الباحثان الفقرات المقبول

  ).٠,٣٠( تمييزها عنال يقل معامل 

  إجراءات تطبيق االختبار التحصيلي

ي   ام الدراس ة الع ار نهاي ذ االختب ن)٢٠٠٩-٢٠٠٨(نف رة م ي الفت ى ٢٨/٥(  ف  إل
وا      ،)١٤/٦/٢٠٠٩ ية للم ررات الدراس وا المق د أآمل الب ق ون الط ان أن يك د حرص الباحث د وق

  . ن االختبار يشمل مفاهيم الديمقراطية المتوافرة في جميع آتب المستويات الثالثةأل ،االجتماعية
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   اإلحصائيةالمعالجات

ة         امج حزم أدخل الباحثان البيانات الخاصة بعينة البحث في ذاآرة الحاسوب، وباستخدام برن
  :تم استخراج اآلتي) (spssاإلحصاءات في العلوم االجتماعية 

 .ل ارتباط بيرسون الستخراج معامل ثبات االستقرار لدرجات االختبار التحصيليمعام .١

 .معامل آرونباخ ألفا الستخراج معامل ثبات التجانس الداخلي لفقرات االختبار .٢

  .الوسط الحسابي لدرجات الطلبة لتعّرف مدى اآتسابهم لمفاهيم الديمقراطية .٣

 .تشتتها عن الوسط الحسابي  أواالنحراف المعياري لمعرفة مدى تجانس الدرجات .٤

ار .٥ ة    )t – test( اختب ساب الطلب دى اآت ين م ة إحصائية ب د دالل ت توج ا إذا آان ة م لمعرف
  .)حضر، ريف(، أو موقع المدرسة لمفاهيم الديمقراطية، تعود لمتغير الجنس

  
  عرض نتائج البحث وتفسيرها

   لإلجابة عن السؤال األول :أوال

اهيم الديم وافر مف دى ت ن  مام ة م ة الثانوي ة للمرحل ب الدراسات االجتماعي ي آت ة ف قراطي
ة          ) ليل محتواها ؟  خالل تح  اهيم الديمقراطي قام الباحثان باحتساب التكرارات والنسب المئوية لمف

  . في آتب المواد االجتماعية للمرحلة الثانوية من خالل تحليل محتواها

  :وآانت النتائج آما يأتي

  رارات   %)٦٦,٤٣( تكرارا بنسبة) ٢٠٠( آتب الصف الثاني حازت على  ،من مجموع التك
صف األول  ب ال ا آت رارات بلغت تليه وع تك سبة) ١٨٠(بمجم رارا بن ي ، %)٣,٣٩( تك ف

  . جاءت آتب الصف الثالث في المرتبة األخيرةحين
                    وافر ة البحث من حيث ت آتاب التاريخ للمستوى الثاني يحتل المرتبة األولى بين الكتب عين

اهيم ا ة مف هإذلديمقراطي اهيم في رارات المف وع تك غ مجم رارا )١٦٦(  بل سبة  ،تك وبن
ة البحث            %) ٣٦.٢٥( رارات الكتب عين ز          . من مجموع تك ى ترآي ك إل ان ذل ويعزو الباحث

اط          م الكتاب على الحديث عن أنم اب المجتمع               حك ه آت اريخ اإلسالمي ويلي شورى في الت  ال
رارات   %) ٣٤.٥(بنسبة  تكرارا و ) ١٥٨(بلغ مجموع التكرارات    إذ   ،للمستوى األول  من تك

ي      (وى بابا آامال بعنوان      ح ألنه ،لكتب عينة البحث  ا سياسية للمجتمع اليمن اول  ) المالمح ال تن
ة   سياسية   ، تجربة المجالس المحلية، ووظائف الدول ة ال ة والتعددي اب   والديمقراطي ل آت ، وأحت

ة   ة الثالث ث المرتب ستوى الثال اريخ للم راربمالت وع تك غ جم سبة ) ٧٥(ات بل رارا وبن تك
انوي  %) ١٦.٣٨( اني الث صف الث ا لل اب الجغرافي م آت ذيث رارات ال وع التك غ مجم ه بل  في
سبة  ) ٣٤( رارا وبن ث   %) ٧.٤٣(تك ة البح ب عين رارات الكت وع تك ن مجم اب  ،م ه آت  يلي
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سبة  ) ٢٢(جموع بلغ   بمالتاريخ للمستوى األول     رارات      %) ٤,٨( تكرارا وبن من مجموع تك
 في  ،تكرارات فقط ) ٣(أما آتاب الجغرافيا للمستوى الثالث فكان نصيبه        . عينة البحث الكتب  

 . جغرافيا للمستوى األول بأي مفهومحين لم يحظ آتاب ال
     ة شورى المرتب وم ال ل مفه د يحت ى فق ه   األول وع تكرارات غ مجم سبة  ) ٧٠( بل رارا وبن تك

اب    بلغتوقد .من إجمالي تكرارات الكتب عينة البحث     %) ١٥.٣( وم في آت  تكرارات المفه
  . تكرارات) ٨(تكرارا ثم آتاب التاريخ للصف األول ) ٦٢(التاريخ للمستوى الثاني 

        إجمالي تكرارا من   ) ٦٥(بلغ مجموع تكراراته    إذ  جاء مفهوم الديمقراطية في المرتبة الثانية
ة البحث      سبة    تكرارات الكتب عين وم         %) . ١٤.١٩(، وبن رارات المفه د توزعت تك ى  وق عل
رارا ) ٢٤(آتاب المجتمع للصف األول        اني           ،تك اريخ للصف الث اب الت رارا ) ٢٤( و آت  ،تك

  .وتكرارا واحدا لكتاب الجغرافيا للصف الثاني ،تكرارا) ١٧( للصف الثالثوآتاب التاريخ 

    سب ة بن ستويات الثالث ب الم ى آت ة عل ة موزع وم الديمقراطي رارات مفه ي أن تك ذا يعن وه
  . وبنسبة أقل في المستوى الثالث) األول والثانيالمستوى (متساوية 

    ة ة الثالث تور المرتب وم الدس ل مفه ه  اذيحت وع تكرارات غ مجم ن ) ٣٩( بل رارا م الي تك إجم
ة البحث ب عين رارات الكت سبة تك اني %). ٨.٥(، وبن ستوى الث ب الم ت آت د حظي ووق  بنح
  .لمستوى األولثم آتب ا،  ثم آتب المستوى الثالث،نصف نسبة تكرارات المفهوم

       ة، الدستور    : هيفأما الخمسة المفاهيم األآثر تكرارا ي     الشورى، الديمقراطي ، المجلس المحل
ساواة ان. الم رى الباحث وم وي وفر مفه شورى( أن ت وم  ) ال ن مفه ر م رارات أآث بتك

ا                    ) الديمقراطية( اريخ، أم ضمنته آتب الت ا ت شورى آم وم ال اريخي لمفه سياق الت يعود إلى ال
ات           قراطية فقد ارتبط بالفكر المعاصر    ديممفهوم ال  ررات االجتماعي ين مق رر ب ، وال يوجد مق

ام     ر، آاهتم ر المعاص ضايا الفك تم بق اريخ يه رر الت ود   مق ي العه سياسية ف ات ال  بالممارس
ية شورى إن إذ ،الماض وان ال ارز عن وحظ أن ،ب ا ل وم آم ة( مفه سم  ) الديمقراطي د ات ق

سه          ،)شورىال (موض وجاء متداخال بمفهوم     بالغ المعنى نف دما ب ا ق ل إنهم ذا ماتوصل     ب ، وه
صالحي ه ال ته )٢٠٠٥( إلي ي دراس ي   ف ية ف ة األساس ة للمرحل ة الوطني نهج التربي ل م لتحلي

  .  اليمن

       رارا فهي ديالت الدستورية،   : أما المفاهيم األقل تك ة و التع ، الموطن االنتخابي   و،  الالمرآزي
درة المواضيع في       وقد يعود ذ   .السلطة المحلية و النقابات،و ى ن ك إل ات   ل ررات االجتماعي مق

  .التي تهتم بقضايا التربية المدنية

     ة لم تحظ المفاهيم أي    اآلتي رار وهي    ب ة،   (: تك ات الطالبي ة   ،المجلس الطالبي    االنتخاب القائم
ع     ة التجم ة، حري سبية، حجب الثق ة الن ة، القائم ة االنتخابي شفافية، الدعاي سبية ال انون الن ، ق

زاب، ا ةاألح رافية  ، اللتزآي ان اإلش ة، اللج ات التكميلي ون، االنتخاب ة،   ،طع ة المطلق األغلبي
ديمقراطي  ديمقراطي، المنهج ال   ، النظام المختلط  األغلبية النسبية، النظام الرئاسي    م ال  ،، المعِل
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ام الحصص  اء، نظ ا(مجلس اآلب ة)الكوت وق المدني ة، الحق ى ،)، المقاطع اهيم عل ذه المف  وه
ة   درجة عالية من      يم      إذاألهمي د تحك ين عن اهيم  ( أجمع آل المحكم ة المف ا   ) قائم ى أهميته عل

ة       ات العام الل االنتخاب ن خ ا م ة له ة العملي ة والممارس ق بالديمقراطي ا الوثي وارتباطه
ة داخل المدرسة       واالنتخابات الداخلية في اتحادات الطلبة والجمعيات      ة والثقافي ذا   العلمي ، وآ

ة   ، والنقابات ، آاألندية :تمع المدني االنتخابات في منظمات المج    رى  .  واالتحادات اإلبداعي وي
اهيم رارات لمف وافر تك دم ت ان أن ع ةالباحث ات الطالبي ي، االنتخاب ، مجلس  المجلس الطالب

اء ال،اآلب شكل خل ر ي يم ا آبي ة بتعل ات المعلن ع التوجه سجم م ب وال ين وى الكت ي محت  ف
  . دارسفي المالديمقراطية والتدريب على ممارستها 

  لقة باإلجابة عن السؤال الثانيالنتائج المتع :ثانيا

ة  " ات للمرحل ب االجتماعي ي آت وافرة ف ة المت اهيم الديمقراطي ساب الطالب مف دى اآت مام
  ؟"الثانوية 

وم من                          ة لكل مفه م حساب المتوسطات الحسابية والنسب المئوي سؤال ت ذا ال لإلجابة عن ه
آما ، فقرة) ٤٥(حصيلي الذي أعده ونفذه الباحثان والمكون من     المفاهيم المتضمنة في االختبار الت    

  :يوضحه الجدول األتي

دول  ة   :)٦(ج سب المئوي سابية والن طات الح ب والمتوس ح الرت ار   يوض ة لالختب  ألداء الطلب
  .التحصيلي

  المفهوم
المتوسطات 
  الحسابية

االنحرافات 
  المعيارية

  الرتبة  النسبة المئوية

 ١ ٨٩,٠٣ ٠,٣١٣ ٠,٨٩ حقوق اإلنسان
 ٢ ٨٧,٥٣ ٠,٣٣١ ٠,٨٨  الشورى

 ٣ ٨٦,٤٥ ٠,٣٤٣ ٠,٨٦  الديمقراطية
 ٤ ٨٤,٤٦ ٠,٣٦٠ ٠,٨٥  حرية التعبير

 ٥ ٨٣,٢٦ ٠,٣٧٤  ٨٣.٠  ديمقراطية التعليم
 ٦ ٨٢,٣٢ ٠,٣٨٢ ٠,٨٢  االنتخابات العامة
 ٧ ٧٩,٧٨ ٠,٤٠٢ ٠,٨٠  النظام الديمقراطي
 ٧ ٧٩,٧٨ ٠,٤٠٢ ٠,٨٠  المرآز االنتخابي

 ٨ ٧٨,٧١ ٠,٤٠٩ ٠,٧٩  الحوار
  ٩ ٧٨,٤٩ ٠,٤١١ ٠,٧٨  حرية الرأي

 ١٠ ٧٥,٧٠ ٠,٤٢٩ ٠,٧٦  الدستور
 ١١ ٧٥,٠٥ ٠,٤٣٣ ٠,٧٥  سيادة القانون

 ١٢ ٧٤,٨٤ ٠,٤٣٤ ٠,٧٥  الشعب
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  المفهوم
المتوسطات 
  الحسابية

االنحرافات 
  المعيارية

  الرتبة  النسبة المئوية

 ١٣ ٧٢,٩٠ ٠,٤٤٥ ٠,٧٣  األغلبية
 ١٤ ٧٢,٦٩ ٠,٤٤٦  ٠,٧٣  المشارآة السياسية
 ١٥ ٧١,٦١ ٠,٤٥١ ٠,٧٢  الحريات العامة

 ١٦ ٧٠,٩٧ ٠,٤٥٤ ٠,٧١  االقتراع
 ١٧ ٦٧,٥٣ ٠,٤٦٩ ٠,٦٨  مجلس النواب

 ١٨ ٦٦,٦٧ ٠,٤٧٢ ٠,٦٧  اللجنة العليا لالنتخابات
 ١٩ ٦٦,٢٤ ٠,٤٧٣ ٠,٦٦  االقتراع السري
 ٢٠ ٦٥,٥٧ ٠,٤٧٦ ٠,٦٦  السلطة المحلية

 ٢١ ٦٤,٩٥ ٠,٤٧٨ ٠,٦٥  الحزب
 ٢٢ ٦٤,٣٠ ٠,٤٧٩ ٠,٦٤  فصل السلطات

 ٢٣ ٦٢,٨٠ ٠,٤٨٤ ٠,٦٣ األقلية
 ٢٤ ٦١,٢٩ ٠,٤٨٨ ٠,٦١  حرية الصحافة

 ٢٥ ٦١,٢٩ ٠,٤٨٨ ٠,٦١  قانون االنتخابات
 ٢٦ ٦١,٢٤ ٠,٤٨٨ ٠,٦١  التعددية الحزبية

 ٢٧ ٦٠,٤٣ ٠,٤٨٩ ٠,٦٠  المساواة
 ٢٨ ٥٨,٩٢ ٠,٤٩٣ ٠,٥٩  محليةالدائرة ال

 ٢٩ ٥٦,٣٤ ٠,٤٩٦ ٠,٥٦  المجلس المحلي
 ٣٠ ٥٣,٩٨ ٠,٤٩٨ ٠,٥٤  المنافسة
 ٣١ ٥٣,٣٣ ٠,٤٩٩ ٠,٥٣  المواطنة
 ٣٢ ٥٢,٩٠ ٠,٤٩٩ ٠,٥٣  المعارضة

  ٣٢ ٥٢,٩٠ ٠,٤٩٩ ٠,٥٣  منظمات المجتمع المدني
 ٣٣ ٥١,٨٣ ٠,٥٠٠ ٠,٥٢  المساواة في النوع

 ٣٤ ٥٠,٧٥ ٠,٥٠٠ ٠,٥١  الرأي العام
 ٣٥ ٤٩,٢٥ ٠,٥٠٠ ٠,٤٩  النقابات

 ٣٦ ٤٧,٥٣ ٠,٤٩٩ ٠,٤٨  االستفتاء العام
 ٣٦ ٤٧,٥٣ ٠,٤٩٩ ٠,٤٨  النظام البرلماني
 ٣٧ ٤٦,٤٥ ٠,٤٩٩ ٠,٤٦  مجلس الشورى
 ٣٨ ٤٥,٣٨ ٠,٤٩٨ ٠,٤٥  مجلس النواب

 ٣٩ ٣٩,٣٥ ٠,٤٨٩ ٠,٣٩  الموطن االنتخابي
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 )٦(تابع جدول رقم ... 

  ما يأتيمن الجدول السابق نستنتج 

  ٠,٨٩ -٠,٣٦(بين تراوحت المتوسطات الحسابية لدرجات اآتساب الطلبة للمفاهيم(.  

     وم سان   (احتل مفه وق اإلن ى   ) حق ة األول غ متوسطه الحسابي        اذ ،المرتب سبة   ،)٠,٨٩( بل وبن
في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي       ) الشورى( جاء مفهوم    في حين  ،%)٨٩.٣(بلغت   مئوية

ة بمتوسط حسابي      ) الديمقراطية(مفهوم  تاله   ،)٠,٨٨( ة الثالث  في حين   ،)٠,٨٦(في المرتب
وم ا ل مفه ر(حت ة التعبي دره  ) حري سابي ق ط ح ة بمتوس ة الرابع ي ،)٠,٨٤(المرتب ده ف  وبع

ان     ،)٠,٨٣( بمتوسط حسابي ) ديمقراطية التعليم (المرتبة الخامسة جاء مفهوم       ويعزو الباحث
اهيم    ذه المف اريف له وافر تع ى ت ائج إل ذه النت ب    ,ه ي الكت ة ف سب مرتفع ا بن ذلك توافره وآ

  .  مدلوالتها ووضوح،موضوع الدراسة

       اخبين    : هي  فأما الخمسة المفاهيم األقل اآتسابا د الن ات  )٠,٣٦( جدول قي   المباشرة  واالنتخاب
  . )٠,٤٥( مجلس النواب و،)٠,٣٩( الموطن االنتخابي ،)٠,٣٨(الجمعيات و،)٠,٣٨(

ستوى        ة بالم يهم مقارن ررة عل ة المق اهيم الديمقراطي ة لمف ساب الطلب ستوى اآت ة م ولمعرف
ي حصلوا                ،%)٧٥(  تربويا المقبول درجات الت الي ال  قام الباحثان بحصر الطلبة الذين وصل إجم

ددهم  غ ع ا فبل ول تربوي د المقب ى الح ا إل ن أصل ) ١١١(عليه سبة ،)٤٦٥(م ا %) ٢٤( أي بن مم
  .مستوى االآتسابيعني تدني 

  نصهالذي  نتائج اإلجابة عن السؤال الثالث

وافرة    مستو فيهل توجد فروق دالة إحصائيا      " ى اآتساب الطلبة لمفاهيم الديمقراطية المت
اث  (الجتماعيات ،تبعا لمتغير الجنس     في آتب ا   ان باستخراج المتوسطات         ؟)ذآور، إن ام الباحث  ق

  :األتي) ٧(جدول رقم الوهي مسجلة في  .الحسابية واالنحرافات المعيارية للذآور واإلناث

  .، على وفق متغير الجنسالديمقراطيةتساب الطلبة لمفاهيم  يبين مستوى اآ: )٧(جدول 

  النسبة  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  الجنس
  %٥٩  ٧,٤٤١  ٢٦,٤٨  ٢٨٤  ذآور
  %٧١  ٥,٩٦٢  ٣٢,٠٢  ١٨١  إناث

  المفهوم
سطات المتو

  الحسابية
االنحرافات 
  المعيارية

  الرتبة  النسبة المئوية

 ٤٠ ٣٧,٨٥ ٠,٤٨٥  ٠,٣٨  الجمعيات
 ٤١ ٣٧,٦٣ ٠,٤٨٤ ٠,٣٨  االنتخابات المباشرة
 ٤٢ ٣٥,٧٠ ٠,٤٧٩  ٠,٣٦  جدول قيد الناخبين
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م   دول رق ن الج ضح م غ   ) ٧(يت ات بل ساب الطالب سابي الآت ط الح ) ٣٢.٠٢(أن المتوس
اري   سبة  ،)٥.٩٦٢( بانحراف معي ة       بفي حين   ،%)٧١( بن ساب الطلب غ المتوسط الحسابي الآت ل

اري      ،)٢٦.٤٨(الذآور   انحراف معي سبة   ) ٧.٤٤١( وب ين        %). ٥٩(وبن روق ب ة الف ة دالل ولمعرف
ان            ام الباحث ات ق ساب الطالب ة ومتوسط اآت اهيم الديمقراطي ذآور للمف ة ال ساب الطلب متوسطي اآت

  :اآلتي) ٨(الذي يوضح نتائجه الجدول رقم ) ت(باستخدام اختبار 

ا              ) ت( يوضح نتائج اختبار     :)٨(جدول   ة وفق ساب الطلب ين متوسطات اآت روق ب لمعرفة داللة الف
  .لمتغير الجنس

  الجنس
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجات 
  الحرجة

  )ت(قيمة 
مستوى 
  الداللة

  ٤٤١,٧  ٤٨,٢٦  ذآور
  ٩٦٢,٥  ٠٢,٣٢  اإلناث

  ٤٠٧,٧  ٢٨,٦٤  اإلجمالي

٠٠,٠  *٤٢٨,٨-  ٤٦٣  

  .)٠,٠٥= α(دال إحصائيا عند مستوى  *

ات    فروقا ذات داللة إحصائية ل    ) ٨( تظهر النتائج المعروضة في الجدول رقم      مصلحة الطالب
ساب  ستوى اآت ي م ة ف ستوى الدالل د م ة ،عن اهيم الديمقراطي شابهة ). ٠. ٠٥(مف ة م ذه النتيج وه

ادات  ا الزي ي توصل إليه ة الت ع ن ،)٢٠٠٨(للنتيج ا تختلف م ةلكنه ايرة ومقابل ة العم ة دراس  تيج
ادة للتحصيل العلمي  ).٢٠١٠( اث ع ه اإلن ذي تبدي ر ال ام الكبي ى االهتم ك إل ود ذل د يع ذه . وق وه

يمن        ذآور         ،النتيجة تؤآدها الدراسات التربوية في ال ى ال ا عل ا وتفوق ر اهتمام اث أآث  وهي أن اإلن
د الدراسة     إذلطبيعة المجتمع المحافظ     ا بع اة يومه ر        تقضي الفت ديها وقت أآب ت، فيكون ل  في البي

  . للمراجعة والتعلم من زميلها الطالب

  نصهلذي انتائج اإلجابة عن السؤال الرابع

واردة             فيهل توجد فروق دالة إحصائيا      " ة ال اهيم الديمقراطي ة لمف ساب الطلب  مستوى اآت
  ؟ ) ، ريفحضر(في آتب االجتماعيات، تبعا لمتغير موقع المدرسة 

ة  نلإلجاب ات     هع سابية واالنحراف طات الح تخراج المتوس ان باس ام الباحث سؤال ق ذا ال
  :اآلتي) ٩(المعيارية، آما هو موضح في الجدول رقم 

  .المدرسة يبين متوسطات اآتساب الطلبة لمفاهيم الديمقراطية على وفق موقع :)٩(جدول 

  ةالنسبة المئوي  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  موقع المدرسة
 %٦٣  ٠٩٦,٨  ٤٩,٢٨  ٢٦٥  حضر
 %٦٤  ٨٥٤,٦  ٨٢,٢٨ ٢٠٠  ريف

 %٦٤  ٤٠٧,٧  ٦٤,٢٨ ٤٦٥  اإلجمالي



 ......" بـمدى توافر مفاهيم الديمقراطية في آتب المواد االجتماعية  "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٧٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٢ ،)١(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

م      دارس                  ) ٩(يبين الجدول رق ة م ة وطلب دارس المدين ة م ين متوسطي طلب شديد ب ارب ال التق
ف ي      الري يهم ف ررة عل ات المق ب االجتماعي ي آت ضمنة ف ة المت اهيم الديمقراطي ساب مف ي اآت  ف

ة ة الثانوي ان   ،المرحل ام الباحث طين ق ين المتوس ة إحصائية ب روق ذات دالل ود أي ف ة وج  ولمعرف
   : األتي)١٠(جدول رقم الوآانت النتيجة آما يسجلها ) ت(باستخدام اختبار 

  .متغير موقع المدرسة لقياس الفروق بين المتوسطات وفق) ت( نتائج اختبار :)١٠(جدول 

موقع 
  المدرسة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  معياريال

درجات 
  الحرجة

  )ت(قيمة
مستوى 
  الداللة

  ٠٩٦,٨  ٤٩,٢٨  حضر
  ٨٥٤,٦  ٨٢,٢٨  ريف

  ٤٠٧,٧  ٦٤,٢٨  اإلجمالي

٦٣٤,٠  *,٤٧٦-  ٤٦٣  

  .)٠٥,٠=α( عند مستوى الداللة إحصائيادال   *

بين متوسط   ) ٠. ٠٥(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى         ) ت(بين اختبار   ت
ة ال    ساب                   اآتساب طلب ة ومتوسط اآت اهيم الديمقراطي ة في مدن وادي حضرموت لمف ة العام ثانوي

ين الحضر         . زمالئهم في أرياف الوادي لهذه المفاهيم    ل الظروف ب ى تماث ك إل ان ذل ويعزو الباحث
ة     والريف ة البحث   ( بالنسبة للطلب ات              ) عين م، والمبنى المدرسي، واإلمكاني من حيث وجود المعل
ي            حة في المدارس وفي المجتمع عموما     متا، والخدمات ال  المتاحة ة الت ل تارب ة مث ذنا منطق ، فلو أخ
ا عن      أ، نجد   بأنها ريف – التربية والتعليمحسب تصنيف وزارة    ب –تصنف   ا يميزه ه ال يوجد م ن

  .مدينتي سيئون وتريم إال حجمها السكاني األقل
  

  االستنتاجات

  يأتيما   يمكن استنتاجمن النتائج التي توصل إليها البحث

  . بالدرجة التي تتناسب مع أهميتها)عينة البحث(ر مفاهيم الديمقراطية في الكتب لم تتواف .١

 . أهملت الكتب بعض المفاهيم المهمة ولم تحظ بأي تكرار .٢

ات                    .٣ وافرة في آتب االجتماعي ة المت اهيم الديمقراطي انوي لمف اآتساب طلبة الصف الثالث الث
 بنسبةالمستوى المقبول تربويا والمحدد في هذا البحث        التي درسوها للسنوات الثالث لم يبلغ       

)٧٥%  .(  

  .  هادون تقديم تعريف ل) عينة البحث(م مفاهيم الديمقراطية في الكتب وردت معظ .٤

روق ذات د .٥ اك ف ة هن ساب الطلب ي اآت ة إحصائية ف اث(الل ور وإن ة ) ذآ اهيم الديمقراطي لمف
  . حة اإلناثيات المقررة عليهم لمصلالواردة في آتب االجتماع

  .) ريف/مدينة( موقع المدرسةلالتوجد فروق ذات داللة إحصائية في اآتساب الطلبة تعزى  .٦
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  التوصيات

  يأتيفي ضوء نتائج البحث واستنتاجاته يوصي الباحثان بما 

  .لمفاهيم التي لم تحظ بأي تكراراتتضمين آتب االجتماعيات ا .١

مقرر مادة المجتمع  ، وإدماج تربية المدنية العامة يختص بالفي الثانويةستحداث مقرر جديد    ا .٢
ى الصف األول       أال يقتصر  اليمني في المقرر المقترح، على       رر عل ع          المق ا هو متب ط، آم  فق

    . بل يجب تدريسه للمستويات الثالثة، اآلن

ر المنطقي أن         توحيد داللة المفاهيم  لالتنسيق بين معدي مقررات االجتماعيات       .٣ دم ، فمن غي  يق
ي آالمفه ة وم ف ة معين اريخ بدالل اب الت رى   ت ة أخ ثال بدالل ع م اب المجتم ي آت وم (، وف مفه

  ).المعارضة نموذجا

الس     .٤ ة للمج ات الطالبي ر االنتخاب دارس عب ي الم ة ف ة للديمقراطي ة العملي ام بالممارس االهتم
ة،     ات اإلبداعي ل الجمعي ة لعم وائح المنظم ن الل ذلك س رة، وآ رة ومباش ة ح ة بطريق الطالبي

تفادة رى واالس دول األخ ارب ال ن تج ال   م ذا المج ي ه رة ف سبت خب ي اآت درك  الت ى ي ، حت
  . الطالب الداللة العملية للمفهوم المجرد

و     .٥ ة ت ة درج ي لمعرف يم األساس ة التعل ب مرحل وى آت ل محت ة لتحلي راء دراس اهيماإج  فر مف
  .الديمقراطية فيها

  .األساسي في مرحلة التعليم إجراء دراسة لمعرفة درجة اآتساب الطلبة لمفاهيم الديمقراطية  .٦
  .ةت الديمقراطية في المدرسة اليمنيإجراء دراسة لمعرفة الممارسا .٧
  

  العربية واألجنبيةالمراجع 

 راهيم اح إب د الفت رزاق عب د ال ة" ،)٢٠٠١ (.، عب ة والتربي ستقبل : الديمقراطي ة لم و رؤي نح
ة   بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الثالث لقسم أصول ال.الوطن العربي   –تربية في آلية التربي

ة   .جامعة الكويت .آلية التربية  .)الديمقراطية والتربية في الوطن العربي    (جامعة الكويت     دول
  . الكويت

 الكويت. دار القلم.قياس وتقويم التحصيل الدراسي .)١٩٨٧( . رجاء محمود،أبو عالم .  

  د الد    .)٢٠٠٩( .باحميد، محمد علي ة  التعليم النظامي الحكومي في عه ة الكثيري   /١٩٦٧ ول
   . الجمهورية اليمنية.المكال.  دار حضرموت للطباعة والنشر.٩٤١٩

 اد رحمن  ، باعب د ال عيد عب ة     " .)٢٠٠٧( .س ات االجتماعي ب الدراس ي آت ة ف ة الثقافي الهوي
ا                     ة نظر معلميه ا ووجه ل محتواه يمن من خالل تحلي  ."بمرحلة التعليم األساسي العليا في ال

  .مهورية اليمنية الج. جامعة حضرموت. آلية التربية بالمكال. منشورةرسالة ماجستير غير
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 د   ،التكالوي ة في              " .)٢٠٠١( .أحمد محم ساق التعليمي ة في األن ة الممارسة الديمقراطي أزم
ة              . "الوطن العربي  ة  بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الثالث لقسم أصول التربية في آلي التربي

ي        الديمقراطي ( جامعة الكويت     - وطن العرب ة في ال ة الكويت    )ة والتربي ة   . دول ة   آلي  –التربي
  .  دولة الكويت.جامعة الكويت

 مرآز دراسات الوحدة      .٣ط .الديمقراطية وحقوق اإلنسان  ). ٢٠٠٤. (محمد عابد  ،الجابري 
  .  لبنان.بيروت .العربية

 و           ". )٢٠٠١(. علي أحمد  ،الجمل وعي بحق ة ال اريخ لتنمي اهج الت رأة   تصور مقترح لمن ق الم
ا صاديا واجتماعي يا واقت دريس ."سياس اهج وطرق الت ي المن ة دراسات ف -٩٧ .)٧١ (.مجل

١١٨.  

 منهاج التربية المدنية الفلسطيني ودوره في التنشئة       " ).٢٠٠٧ (.نذير أحمد مصطفى   ،حسين
سطين            ة      -الديمقراطية لدى طالب المرحلة المتوسطة في فل ابلس    -دراسة حال . " محافظة ن

  . فلسطين.نابلس.  جامعة النجاح الوطنية.آلية الدراسات العليا ،غيرمنشورةجستيررسالة ما

 ادئ            ".)٢٠٠٠( .أرخيص قبيل  ،الحشيان ق مب ة نحو تطبي تصورات معلمي المرحلة الثانوي
شورة    . "الديمقراطية في مدارس محافظة المفرق     ة اليرموك   . رسالة ماجستير غير من . جامع

  . األردن .إربد

 ادة د ا ،حم سنعب صاوي .لمح ه  ، وال د وجي ي    " ).٢٠٠١( .محم ي ف ام التعليم هام النظ إس
ت  ي الكوي ة ف سيرة الديمقراطي سم   . "إصالح الم ث لق ي الثال ؤتمر العلم ى الم دم إل بحث مق

وطن    ( جامعة الكويت    –أصول التربية في آلية التربية       ي  الديمقراطية والتربية في ال . )العرب
  . الكويتدولة.  جامعة الكويت–لتربية اآلية 

 ترجمة منى عقراوي و زآريا ميخائيل نعمة. التربية والديمقراطية .)١٩٦٤(.  جون ،ديوي. 
  . القاهرة. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر

 سانية     ).٢٠٠٧. (فهد خليل  ،زايد وم اإلن ائس .١ط .أساسيات منهجية البحث في العل  . دار النف
  . األردن. عمان

 ح    ،زيادات اهر مفل ة الصف                 ".)٢٠٠٨ (. م ساب طلب رح في اآت امج تعليمي مقت ة برن فاعلي
ي األردن    ة ف ة والمدني ة الوطني ي مبحث التربي ة ف اهيم الديمقراطي ي للمف ر األساس . "العاش

  .٥٥٣-٥٣٣. )٢(١٦. )سلسلة الدراسات اإلنسانية(مجلة الجامعة اإلسالمية غزة 

 واطن     مدى مراعاة منهاج الت   " .)١٩٩٨( .يسري عبد الغني   ،زيدان ربية الوطنية لصفات الم
ين         ة نظر المعلم الة   . "الصالح من وجه شورة     رس ر من ا     . ماجستير غي ة الدراسات العلي . آلي

   .فلسطين.  نابلس.جامعة النجاح
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 السياسة التعليمية والنظام التعليمي في اليمن وتكريس المواطنة      " ).٢٠٠٥( .مبارك ،سالمين
ملتقى  . ) التحول الديمقراطي والمواطنة المتساوية    نحو(بحث مقدم إلى ندوة     . "والديمقراطية

  . الجمهورية اليمنية. صنعاء .المرأة للدراسات والتدريب

 نحو التحول  (بحث مقدم إلى ندوة     . "مفهوم الجنسية والمواطنة  " ).٢٠٠٥( .عادل ،الشرجبي
دريب      . )الديمقراطي والمواطنة المتساوية   رأة للدراسات والت ة   الجم .صنعاء . ملتقى الم هوري

  .اليمنية

 ز        ،الشريدة د العزي ن عب د ب ة       " ).٢٠٠١( .خال شورى والديمقراطي ة إلشكالية ال بحث  . "رؤي
ة     ة التربي ي آلي ة ف سم أصول التربي ث لق ي الثال ؤتمر العلم ى الم دم إل ت–مق ة الكوي   جامع

  . الكويتدولة. )الديمقراطية والتربية في الوطن العربي(

  شيخ د  ، ال د اهللا محم م " .)٢٠٠١(. عب ة والمعل ؤتمر العلمي    . "الديمقراطي ى الم دم ال بحث مق
وطن    ( التربية في آلية التربية جامعة الكويت   أصولالثالث لقسم    ة في ال الديمقراطية والتربي

  . دولة الكويت.آلية التربية جامعة الكويت )العربي

 راءة تحليلية  مفهوم التربية المدنية في المنهج الدراسي اليمني ق       " ).٢٠٠٥( .فؤاد ،الصالحي
ة             ى      . "من خالل عينة لثالثة مقررات دراسية في المرحلتين األساسية والثانوي دم إل بحث مق

ساوية     (ندوة   دريب       . )نحو التحول الديمقراطي والمواطنة والمت رأة للدراسات والت . ملتقى الم
  . الجمهورية اليمنية. صنعاء

 ة دي، طعيم ي  .)١٩٨٧(. رش وى ف ل المحت سانتحلي وم اإلن ه . يةالعل مفهوم
  . مصر.  القاهرة.دار الفكر العربي . استخداماتهو.وأسسه

 دات اني ،عبي ة.ه د ، والطراون ة     " ).٢٠٠٤. (محم ة االجتماعي ب التربي ام آت ة اهتم درج
سياسية        ة دمشق     . "والوطنية للصف السادس في األردن بالمفهومات ال ة جامع  .)٢(٢٠. مجل

٨٥-٥٧ .  

 ايرة د حسن ،العم ة.محم اط ، ومقابل ة  ".)٢٠١٠(. ف يوسفع دور المدرس ة ل ويم الطلب تق
ديمقراطي للمجتمع                      لوآاتها في ضوء التحول ال ة وس ة الديمقراطي سابهم ثقاف الثانوية في إآ

-٨٠. )٢١(مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات      . "األردني من وجهة نظرهم   
١٢٦ .  

 ة ال      ). ١٩٩٣. (أحمد ،عودة سية القياس والتقويم في العملي ع       .تدري شر والتوزي .  دار األمل للن
  . األردن. اربد

 ي         " ).٢٠٠١( .برهان ،غليون وطن العرب سان في ال وق اإلن ة وحق بحث  . "أزمة الديمقراطي
ة     ة التربي ي آلي ة ف سم أصول التربي ث لق ي الثال ؤتمر العلم ى الم دم إل ت –مق ة الكوي  جامع

  . ت دولة الكوي.)الديمقراطية والتربية في الوطن العربي(



 ......" بـمدى توافر مفاهيم الديمقراطية في آتب المواد االجتماعية  "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٧٨

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٢ ،)١(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

  تفتاء ات واالس ا لالنتخاب ة العلي وائح.)٢٠١٠ (.اللجن وانين والل ات الق ة  والبيان المتعلق
  .اليمن. صنعاء. باالنتخابات في اليمن

 مصر. القاهرة. عالم الكتب.المناهج بين النظرية والتطبيق). ١٩٨١. (أحمد حسين ،اللقاني  .  

 د    ، ورضوان  .أحمد حسين   ،اللقاني رنس احم در  ).١٩٩١( .ب ة    ت واد االجتماعي الم  .يس الم  ع
  . مصر. القاهرة. الكتب

 ل ك  ،المتوآ د المل د عب سان  .)٢٠٠٥( .محم وق اإلن الم وحق دة  . اإلس ات الوح ز دراس مرآ
  .لبنان. بيروت .العربية

 د سان المرص وق اإلن ي لحق ات   .)٢٠٠٦( .اليمن ى االنتخاب ة عل ي للرقاب ر التحليل التقري
  . اليمن.صنعاء .)٢٠٠٦(والمحلية في اليمن  الرئاسية

 شير  ،مصلح داهللا  .ب وح    ، وعب و دلب ة في          " .)٢٠٠٥ (. أب ة الديمقراطي شئة االجتماعي ع التن واق
  . ١٠١-٦٥ .)٧(. مجلة العلوم التربوية. "األسرة األردنية في محافظة المفرق

   ة ة الديمقراطي ي لتنمي د اليمن ستقبل    .)٢٠٠٦(. المعه ر للم ة تغيي ي المدرس ة ف  .الديمقراطي
  . الجمهورية اليمنية.صنعاء

 ذر اس ،ن ة عب دان   ").٢٠٠١. (فاطم درآها الوال ا ي ة آم ة الديمقراطي شئة االجتماعي التن
ة     ة                  . "واألبناء في األسرة الكويتي سم أصول التربي ؤتمر العلمي الثالث لق ى الم دم إل بحث مق

  . كويت الدولة .)الديمقراطية والتربية في الوطن العربي(  جامعة الكويت–بكلية التربية 
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