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 :الدراسة ملخص
 ،لألسععرا اليمنيععةاالتجععاا الععديمقراط   عع  واقععة التنمععية االجتماعيععة  سعععا الدراسععة لمعر ععة    

ثعععر مت يعععر الجعععنإل ومكعععات اإلقامعععة ومسعععتود تعلعععيم الوالعععديت ود ععع  ا سعععرا علععع  أومالحظعععة 
إجاباا أ راد العينة. است دما أداا االسعتبانة لتحقيعأ أاعداف الدراسعة وتعم تطبيقىعا علع  عينعة 

 باعتبععارامبأمانععة العااععمة اععنعا  عمععوايية مععت طلبععة الاععف التاسععة مععت المرحلععة ا ساسععية 
ا وطالبعة ومعت  اللىعا تعم اسعتطالئ مرايىعم طالب ع (753) وثيق  الالة بالتنمية ا سعرية، بل عا

حععو  البنععود الععواردا  عع  االسععتبانة بعععد تحكيمىععا، وتواعع  الباحعع: إلعع  نتععاي  أبر اععا   عععف 
االتجاا الديمقراط   ع  واقعة التنمعية االجتماعيعة لألسعرا اليمنيعة، اذ كانعا متوسعطاا إجابعاا 

(، 2العينععة علعع  كا ععة المجععاالا  عع  مععا دوت المتوسععط العععام المحععدد للدراسععة والمقععدر بععع)أ ععراد 
ثععر مت يراتىععا علعع  إدراب الطلبععة لجوانععر االتجععاا الععديمقراط  أمععت جانععر م ععر أثبتععا الدراسععة 

   إطار التنمية االجتماعية، حي: بر ا جوانر االتجاا الديمقراط   ع  واقعة االسعرا االكثعر 
ا    تدعيم االتجاا العديمقراط  دا ع  ا سعر المقيمعة    ر ا باما لعر مت ير اإلقامة دور  ا، كتعليم  

ا لجوانعر ت ابنعا  ا سعر معت ذول العد   المرتكعة أكثعر إدراك عألنتاي     المدينة، أي ا أثبتا ا
بنا  ا سر ذول الد   المحدود، ومت  اوية أ عرد أثبتعا الدراسعة أت أاالتجاا الديمقراط  مت 

، و رجععععا الدراسععععة بالعديععععد مععععت ا بقععععيم االتجععععاا الععععديمقراط  مععععت اإلنععععا:كور أكثععععر وعي ععععالععععذ
التواععععياا أبر اععععا تكعيعععع  دور مجلععععإل البععععا   عععع  المععععدارإل للممععععاركة واالسععععىام  عععع  تنظععععيم 

 سرا.باالتجاا الديمقراط     إطار ا   عالياا ودوراا توعوية وتثقيكيه
 التنمية االجتماعية. االتجاا الديمقراط ، الكلمات المفتاحية:
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The democratic trend in the reality of social upbringing for the 

Yemeni family  

The perception of children in municipality of the capital (Yemen) 

- case study 

 

Abstract 

     The current study is an attempt to find out the democratic trend in 

the reality of social upbringing for the Yemeni family and observe the 

influence of gender, residential place, parent education level and 

family revenue upon the respondents. Considerable work has been 

done to achieve the purpose of study by using questionnaire tool. In 

order to collect valid and reliable data about the social upbringing 

society, 375 students (male and female) were chosen randomly from 

the 9
th

 grade of primary stage in municipality of the capital of Yemen. 

On the basis of the primary data or responses collected from 

respondents, the current study revealed the lack of the democratic 

trend of the social upbringing for the Yemeni family, whereas the 

average value of mean measure for responses was below (2) as the 

predetermined average value. On the other hand, the study proved the 

impact of variables upon the students' perception about the democratic 

trend's aspects within the social upbringing, whereas the democratic 

trend's aspects were appeared more among the educated family. In 

addition the variable of residential place played a greater role among 

the urban family, and the revenue level variable played a significant 

role for the higher revenue level compared with the limited revenue 

level families. Moreover; the male respondents were more aware 

about the democratic trend's values than female respondents. In 

conclusion the study landed up by forming several recommendations 

and suggestions, mainly to activate the role of parents' board in 

schools in order to participate and contribute with the arrangements of 

particular courses and awareness brochures about the democratic trend 

within the family's frame, also to utilize the national occasions and 

mass media inside schools to make aware of the democracy's values 

and ethics. Eventually, it is suggested to prepare studies about making 

the family members able to practice the democratic manner.       
Keywords: Democratic trend, Social upbringing. 
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 : مقدمة الدراسة
باا مت المسلم به أت الكرد الذل نمأ    جو تربول تسودا القعيم الديمقراطيعة معت مراععاا      

لميوله وتحقيأ ذاته وامبائ حاجاته او غير الكرد الذل نمأ    جو تربول تسعودا قعيم التسعلط 
الذاتيععة واسععت دام العنععف والعقوبععة  عع  التنمععية،  ععالكرد  اإلراداواالسععتبداد التربععول مععت كععب   يععه 

و  سياععب   عع  المسععتقب  م اععية سععوية من ععبطة مت نععة ذاا م اععية مسععتقلة، تتمتععة ا 
بعععردارا العععذاا وحسعععت التعامععع  والتوااععع  معععة ال عععريت، والكعععرد اال عععر العععذل ععععا   ععع  بييعععة 

ا وم اية غير من بطة انكعال ، غير قادر عل  ا عاج   متسلطة سياب     المستقب  تابع  
 ا للعج  القايم    م ايته.  ريت نظر  عت مؤوت ال   ال  إدارا ذاته وتدبير مؤنه ال ااة 

و عع  ظعع  اععذا التمععاي  واال ععتالف بععيت م رجععاا البييععة التربويععة الديمقراطيععة والبييععة التربويععة 
المتسلطة، تعالا الدعواا إل   عرورا مراجععة القواععد التع  تسعير عليىعا التنمعية االجتماعيعة 

را بىدف إعادا بلورتىا لتتواكر مة روح العار وتلبيعة    مؤسساا التربية و   مقدمتىا ا س
طموحعععاا المععععور واحتياجعععاا ا  عععراد، بحيععع: يتمكنعععوا معععت االنطعععالأ إلععع  رحعععار العاعععرنة 

 .بوع  ون   كامليت
 الاب ة الديمقراطية التع  ينب ع  أت تتسعم بىعا التنمعية االجتماعيعة وتظىعر مالمحىعا  ع       

إلع  ععالم الديمقراطيعة والحريعة والكرامعة اإلنسعانية المبعدد لكع   جمية مكوناتىا ا  بوابة الولعو 
قيم التسلط واالنىع ام العدا ل ،  ت الحيعاا الكريمعة التع  يسعع  اإلنسعات الواعو  إليىعا تتوقعف 
ابتععععدا  علعععع  الععععدور الععععذل يمكععععت أت تؤديععععه التنمععععية االجتماعيععععة و عععع  حالععععة اعتماداععععا القععععيم 

عععدادام للحيععاا   سععيكوت ذلععب العععال  النععاجة الجتثععا: منععابة الديمقراطيععة  عع  تربيععة ا  ععراد وا  
التسعععلط والتسعععير وكععع  السعععلوكياا ال اطيعععة التععع  أكسعععبا المععععور والمجتمععععاا حيعععاا العععذ  

 .(701، 7891)ديوي ،  والقىر والعبودية المقيتة
الععدو  ذاا  ( أت841، 222 6ويؤكععد )يوسععف حسععت  عع  كتابععه علععم االجتمععائ السياسعع     

إرسعععا  معععععالم االتجععععاا عملعععا علعععع   كعععدو  الواليععععاا المتحعععدا ا مريكيععععة  الععععديمقراط التوجعععه 
الععديمقراط   عع  مؤسسععاا التربيععة والتعلععيم مععت  ععال  برامجىععا وتثقيكىععا العععام وال ععا  حيعع: 
اسععتطاعا  لععأ الععوع  بععالقيم والسععلوب الععديمقراط  دا عع  ا سععرا والمدرسععة والمجتمععة بمععك  

مة التنمية    منظومتىا التربوية والتعليمية حت  تكونا الثقا عة عام،  انعكإل ذلب عل  منظو 
  الديمقراطية    عقو  وسلوب أبنايىا.
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 أهمية الدراسة: 
 تكمت أامية اذا الدراسة    أنىا 

تلكا اذا الدراسة أنظار المعنييت بالدراساا االجتماعية والتربوية    المدرسة إل   رورا  -
 الديمقراط  واكسابه الطلبة.ممارسة السلوب 

نتعععاي  اعععذا الدراسعععة مؤمعععرا لمعععدد وعععع  ا سعععرا بقعععيم وسعععلوب التوجعععه العععديمقراط   تقعععدمقعععد  -
 لإلسىام    طرح حلو  لمعالجة قلة الوع . 

تعتبر اذا الدراسة نواا نظرية لعم  برام  توعوية وتنموية لتعدرير ا عراد ا سعرا  ع  المجتمعة -
  راط .اليمن  عل  النمط الديمق

قد تسىم اذا الدراسة بمقترحاا وتواياا تساعد عل  تنوير القايميت عل  التربية ا سرية  -
 للتحو  نحو التربية الديمقراطية. 

 

 مشكلة الدراسة: 
مما ال مب  يه أت مت أسبار تككب المجتمعاا وتطور الن اعاا  يما بيت أبنايىا او نتا     

 ععع  جوانعععر الحيعععاا االجتماعيعععة للمجتمعععة،  ا سعععرا عنعععدما طبيعععع  ل يعععار التوجعععه العععديمقراط  
تسعععيطر عليىعععا القعععيم التسعععلطية  ععع  حيعععاا أ راداعععا تكعععوت م رجاتىعععا ا عععراد متسعععلطيت متنعععاحريت 

 وكذلب التسير ينت  اي ا أ راد بم اياا االمية غير معرو ة المالم .
ويت م اية ونكسية ا  عراد  التنمية االجتماعية الديمقراطية لألسرا تلعر الدور البار     تك

ذ ا  بوابة العبعور لالنطعالأ إلع  الحيعاا المجتمعيعة العامعة،  عرذا أردنعا إديمقراطيا أو تسلطيا، 
بنععا  مجتمعععا ديمقراطيععا،  بععدايتىا تكمععت  عع  الرجععوئ إلعع  المععوطت ا و  لنمععأتىم واعع  ا سععرا، 

ثاراعا بعار ا علع  م اعياتىم لكوت مرحلة الطكولة المبكرا مت حياا ا جيا  تكعوت باعماتىا وم
 دوراا    التنمعية يبقع  متميع ا  ىع  تلبع  حاجعاا الطكع  وتدربعه علع   وقناعاتىم ب  و كرام،

 اكتسار دوا عه االجتماعية كالحقوأ والواجباا وحرية الرأل والمساواا والقيم واالتجاااا. 
  المجتمة اليمنع  ومعا يلعبعه  نظرا  امية دور ا سرا اليمنية    التمىيد للحياا الديمقراطية  

عع ا( لمعر ععة الوالععدات مععت ادوار رأد الباحعع: اسععتطالئ رأل أبنععا  ا سععرا اليمنيععة )ا مانععة نموذج 
واقة التنمية االجتماعية لألسرا اليمنية بىدف تدعيم التوجه الديمقراط  والوقوف علع  مالمع  

 التربية    المجتمة اليمن . 
واع   م(8111االاعد  ) مت  ال  استعراض نتاي  وتواياا الدراساا السعابقة كدراسعة     

االاتمعام بدراسععة    عروراأمعارا  ع  تواعياتىا  عمنيا إلع   دراسعة علع  المسعتود المحلع   قعد
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كععععع  معععععا يتاععععع  بالتنمعععععية االجتماعيعععععة  ععععع  المجتمعععععة اليمنععععع ، ومنىعععععا المكعععععاايم والسعععععلوكياا 
كونىا رك ا عل  المكاايم السياسعية  ع  واقعة التنمعية السياسعية ومنىعا  الديمقراطية والسياسية.

 انطلأ الباح: لدراسة التنمية الديمقراطية    جانبىا االجتماع .
وا  دراسة عل  المسعتود اإلقليمع   (2225) بو دلبوحأوتتوا أ الدراسة الحالية مة دراسة    

م عععععموت االداا وال معععععات والمكعععععات  ععععع  بععععععض أاعععععدا ىا معععععة ا تال عععععه والدراسعععععة الحاليعععععة  ععععع  
واالجرا اا. ومنىا طور الباح: أداا الدراسة الحاليعة لتمعم  كا عة جوانعر االتجعاا العديمقراط  

عع ، مععىار) ا اسععتكاد الباحعع: مععت دراسععة عع  التنمععية االجتماعيععة. وعلعع  المسععتود اإلقليمعع  أي  
إجرا  الت  أكدا عل  (    بنا  ا داا وانطلأ الباح: مت تواياتىا 8111 ،؛ ونذر 2222

  .الكثير مت الدراساا المقارنة لتم ي  العوام  المؤثرا    التنمية الديمقراطية
 : تىدف الدراسة إل أهداف الدراسة: 

اليمنيعة )أمانعة  معر ة مدد ح ور االتجاا الديمقراط     واقة التنمعية االجتماعيعة لألسعرا -
 ؟العاامة أنموذجا(

)اإلقامعة( و)المسعتود التعليمع ( و)مسعتود العد  (  ع  إجابعاا و ثر عام  )الجعنإلأمعر ة  -
 أ راد العينة؟ 

 أسئلة الدراسة: 
 اليمنية؟   مية االجتماعية لألسراما مدد ح ور االتجاا الديمقراط     واقة التن -8
 ؟)ا  توجد  روأ ذاا داللة إحاايية بيت إجاباا أ راد العينة تع د لعام  )الجنإل -2
تعلععععيم جابعععاا أ ععععراد العينععععة تععععع د لعامعععع  ) ععععروأ ذاا داللععععة إحاععععايية بععععيت إاععع  توجععععد  -7

 ؟)الوالديت
 ؟)ا  توجد  روأ ذاا داللة إحاايية بيت إجاباا أ راد العينة تع د لعام  )اإلقامة -4
 ؟)ا  توجد  روأ ذاا داللة إحاايية بيت إجاباا أ راد العينة تع د لعام  ) الد   -5
 ض الدراسة: و فر 
 توجد  روأ ذاا داللة إحاايية بيت إجاباا أ راد العينة تع د لعام  الجنإل.ال  -8
 ال توجد  روأ ذاا داللة إحاايية بيت إجاباا أ راد العينة تع د لعام  مستود الد  . -2
ال توجععد  ععروأ ذاا داللععة إحاععايية بععيت إجابععاا أ ععراد العينععة تععع د لعامعع  مسععتود تعلععيم  -7

 الوالديت.
 وأ ذاا داللة إحاايية بيت إجاباا  راد العينة تع د لعام  اإلقامة.ال توجد  ر  -4
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 حدود الدراسة:
ا لكوت العاامة انعا  تمثع  كا عة محا ظعاا الجمىوريعة  ع  التواجعد السعكان ، و يىعا نظر     

اكبععععر تجمععععة سععععكان   عععع  الععععيمت، ولكونىععععا أي ععععا العااععععمة السياسععععية وا كثععععر تععععأثيرا وتععععأثرا 
ىععر  عع  المجتمععة اليمنعع ، و نىععا تمععم   عع  تركيبتىععا الج را يععة المدينععة بالمسععتجداا التعع  تظ

ا ال باإل به عت و واحيىا الريكية، لذا ارتأد الباح: جعلىا مجتمة الدراسة لتعكإل لنا تاور  
أو ععائ التنمعععية االجتماعيعععة لألسععرا اليمنيعععة حيععع: تععم تحديعععد الطلبعععة  عع  الاعععف التاسعععة معععت 

م حععو  مععدد ح ععور االتجععاا الععديمقراط   عع  حيععاتىم ا سععرية المرحلعة اإلعداديععة   ععذا مرا اعع
  .ا با سرالكونىم قريب  عىد مت التنمية    المرحلة ا ول  مت حياتىم وال  الوا أكثر احتكاك  

 مصطلحات الدراسة:
منظومععة القععيم واالسععالير والسععلوكياا التعع  ينمععأ  عع  ظلىععا الكععرد وتنمعع   االتجاااه الااديمقراطي:
 م ايته ديمقراطيا.
العمليععة المقاععودا وغيععر المقاععودا التعع  يتعععرض لىععا الكععرد  عع  االسععرا  التنشاائة االجتماعيااة:

 إلكسابه منظومة القيم والسلوكياا الت  يحدداا النمط التربول المقاود. والمدرسة
 

 النظري: اإلطار: اثانيً 
 التربية والتنشئة االجتماعية:مفهوم 

التربيععة باعتبععار مكىومىععا الل ععول تعنعع   النمععو وال يععادا والنمععو  والترعععرئ  وتعنعع  الرعايععة     
اعععالح االعوجعععا  جعععوت  يعر ىعععاو (. و ععع  الجانعععر االاعععطالح  827، 8112ماعععطك  ،) وا 

معا يكعلعه ال عروت معت اجلنعا ( بأنىا ك  ما نكعله مت اج  أنكسعنا وكع  Jon Stuart) ستارا
التع   "العمليعة بأنىعا (Landالنعد ) حيت تكوت ال اية تقرير أنكسنا مت كمعا  طبيعتنعا. ويعر ىعا

ا عت طريأ  التمعريت للواعو  إلع  الكمعا  و عدا وظايف نموا تدريجي  أت تنمو وظيكة أامىا قو 
 يكتسععبىا. ويعر ىععاو عععت عمعع  الكععايت نكسععه الععذل  أيت مععا عععت عمعع  ال ععر إ ت تععنجمأويمكععت 

عمليعاا التعع  بىعا يسععتطية رايعد التربيععة الديمقراطيعة بأنىعا "مجموعععة ال jon daioy جعوت داول
الرمععععععدات عععععععت  نقععععععال  ت ينقعععععع  معار ععععععه وأادا ععععععه المكتسععععععبة ليحععععععا ظ علعععععع  بقايععععععه )أالمجتمععععععة 
 (. 82 -82، 8114وجعنين ،

طبيععععة عالقععععة التربيععععة  تو عععع  كععع  اععععذا المعععدلوالا للتعععععريكيت الل ععععول واالاعععطالح  للتربيععععة
بالديمقراطيععة  النظريععاا التربويععة الحديثععة تعععد بمثابععة المرتكعع اا التعع  تقععوم عليىععا الديمقراطيععة 

 مسيرتىا.  رئ  يىا مباديىا ومت  اللىا تقوموتنمو    ظلىا قيمىا وتترع
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مععية االجتماعيععة بمعنععاا أو  مععت اسععت دم مكىععوم التن( Durkheim) مععت  اويععة أ ععرد يعععد    
ت تحققعععه  ينعععا لعععيإل اعععو أيعععد التربيعععة ت اإلنسعععات العععذل تر إذ يقعععو   ععع  اعععذا الاعععدد "إالتربعععول، 

اإلنسععات الععذل اودعتععه الطبيعععة بعع  اإلنسععات الععذل يريععدا المجتمععة " التربيععة اعع  التععأثير الععذل 
تمارسه ا جيا  الرامدا    ا جيا  القاارا وتكمت وظيكتىا    إ احة الجانر البيولوج  معت 

، ... وبا تاعععار  التربيعععة اععع  معععاذ  معععت السعععلوب االجتمعععاع  المعععنظمالطكععع  لاعععال  ننكسعععية 
 ( 222 ،2228)وطكة ومىار،  عملية التنمية االجتماعية للجي  الجديد

 )التربية والتنشئة االجتماعية( في سياق التحول الديمقراطي:
تت عععععمت  توليعععععد لععععع  مجمععععع  العمليعععععاا وا نمععععطة التععععع  إيمععععير  ذا كععععات مكىعععععوم التربيعععععةإ    

المعلومععاا واسععت ال  المععععارف واسععت دامىا وتنميعععة القععدراا والمىععاراا المؤديعععة إلعع  تنميعععة 
، 2228الم اععية التعع  تتكاععع  مععة المحععيط الععذل تعععي   يععه  تتععأثر بععه وتععأثر  يععه )إبععراايم ،

ت تنكاعع  أت تتجعع أ وال يمكععت أواحععدا ال يمكععت (.  ععرت  مكىععوم الديمقراطيععة يمععك  لحمععة 582
م عععامينىا السياسعععية واالجتماعيعععة والتربويعععة التعع  تجسعععد منظومعععة الممارسعععاا والعالقعععاا  عععت

الحععرا واحتععرام ال ععر وقبععو  مبععدأ اال ععتالف والممععاركة علعع  أسععاإل مبععدأ المسععاواا كمععا يمععم  
ذلب ك  القيم الت  تؤكد نما  اإلنسات وتطعورا ومبعدأ المععور بالكرامعة والحريعة والتنميعة الذاتيعة 

 (.32، 2225بو دلبوح ،أم موابة اإلبدائ )مال  و واحترا
دات تمىيعدا لممارسعتىا، " التربية وسيلة لترسيخ الديمقراطية وتعميأ قيمىا  ع  العنكإل والوجع    

ت توجعد الديمقراطيعة بعدوت تربيعة ولعذلب ظىعر معا يسعم  بالتربيعة الديمقراطيعة والتعع  أ عال يمكعت 
حععور العمليععة التربويععة علعع  ا بحيعع: يكععوت اععو ممناسععب  ا ا اععحيح  تقععوم علعع  إعععداد الكععرد إعععداد  

 (.47، 2227    مجتمة ديمقراط  )كيالن ،نه  رد أأساإل 
"وتتطلععر الديمقراطيععة عنديععذ سياسععة تربويععة تحععدد للكععرد قيمتععه وموقكععه تجععاا نكسععه وتجععاا      

نعععر مجتمععععه كمعععا تحعععدد مجموععععة القعععيم التععع  يعععؤمت بىعععا المجتمعععة ويرت عععيىا   عععرادا إلععع  جا
تحديععداا للعععاداا والتقاليععد التعع  يتبنااععا المجتمععة ويحععر  علعع  غرسععىا  عع  أجيالععه القادمععة" 

  .(67، 8115)اندل، 
 ىعو يقعر بحقيقعة العالقعة ( 445، 8131والممار إليعه  ع  )معىال، ويؤيد ذلب جوت ديول     

السعوا  معت غيعر  بيت التربية والديمقراطية اذ يعتبر الديمقراطية تعلعيم جميعة أ عراد المععر علع 
تميي  إلحدد الطبقاا عت ا  رد، ولىا طابة تربعول  عا  بىعا ويقاعد بىعذا الطعابة  تربيعة 

   عل  المث  الديمقراطية التالية الجي  النامئ
  .التربية  ج  الكرامة اإلنسانية -
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 التربية  ج  االستقال .  -
 الجماعية الممتركة   التربية  ج  الحياا -
 ج  الحرية.التربية   -
 التربية  ج  المساواا.  -
ومعععت منطلعععأ اعععذا العالقعععة الجواريعععة بعععيت الديمقراطيعععة والتربيعععة تنعععبجإل حقيقعععة قوامىعععا ات    

ت   ت ينبثععأ مععت الكععع  التربععول،أمقراطيععة يمكنععه الن ععا  االجتمععاع  مععت اجعع  الحريععة والدي
جععع  أري   معععت التعععاجععع  الحريععة كعععات ومعععا  ا  يمعععك  عاععر الن عععا  أالتربعععول معععت  الن ععا 

الحريععة االجتماعيععة بأمععم  معانيىععا اإلنسععانية واععذا الحقيقععة التعع  يعلنىععا أ الطععوت وروسععو  عع  
 .(83 ،8111ج  أعمالىما التاري ية )وطكة، 

ت أاععبحوا  مكىععوم الديمقراطيععة أثبععا إمكانيععة تطبيقععه  عع  الواقععة االجتمععاع  لأل ععراد الععذي     
حيعاتىم اليوميعة وباعتبعارا ممارسعة تطبيقيعه  ىعو سعلوب يتعلمعه وسعة نطعاأ  ع  أيمارسونه عل  

 الكرد    مراح  حياته و   مؤسساا التربية الم تلكة.
 

 :  الديمقراطية التنشئة االجتماعيةواقع في  على األفراد االتجاه الديمقراطيأثر 
االجتماعيعة  يمير مكىوم االتجاا الديمقراط     التربية إل  منظومعة معت عمليعاا التنمعية    

الت  تنطلأ مت قعيم الحعر والتععاطف والتع يع  والعدعم والمسعاندا والممعاركة والحعوار والتباعر 
، وتعتمعد  يىعا ا سعرا أسعالير التباعر والعتكىم نا   معة كع  أمعكا  العنعف واإلكعراا... والت  تت

التربيعععة  التربعععول العميعععأ لطبيععععة ا طكعععا  وممعععكالتىم وتتبنععع  المبعععاد  التربويعععة الحديثعععة  ععع 
 التنمععية  عع  إطععار المجتمععة الععديمقراط  مجمعع  العمليععاا  .(224، 2228)وطكععة ومععىار، 

المعلومعععاا واسعععت ال  المععععارف واسعععت دامىا ونقلىعععا وكعععذلب   ليعععدوا نمعععطة التععع  تت عععمت تو 
تنمية القدراا والمىاراا بما    ذلعب تلعب التع  تكعوت الم اعية السعوية... وقعد تاع  التربيعة 

التععع  تتكاعععع  معععة المحعععيط العععذل تععععي   يعععه )إبعععراايم  إلععع  بنعععا  الم اعععية تبىعععا ععع  اعلععع  مرا
2228،582 .) 
ؤكعععد قيمعععة الكعععرد وكرامتعععه وم اعععيته اإلنسعععانية ويقعععوم علععع  أسعععاإل تالتنمععية الديمقراطيعععة و     

م، 2228 يعه أنمعاط م تلكعة )نعذر،  ة    إدارا مؤونه وتت ذ المماركةمماركة أع ا  المجتم
واعععع  التنمععععية الحععععرا التعععع  تسععععع  إلعععع  بنععععا  اإلنسععععات الحععععر المتكامعععع ، وبالتععععال  . (487 

 مكىومىععا الععديمقراط  يتنععا   تمامععا مععة مكىععوم التسععلط،  التسععلط واإلكععراا يجسععدات ن عععة إلعع  
التعععدمير واإل نعععا  ولعععيإل توجىعععا نحعععو البنعععا   التنمعععية  ععع  سعععياأ العمليعععة التربويعععة تعنععع  البنعععا  
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، 8111مععو المتناسععأ لكعع  قععود الكععرد الروحيععة والنكسععية والعقليععة )وطكععة، وتحقيععأ التكامعع  والن
858 .) 

تىععدف اععذا التنمععية  عع  نىايععة المطععاف إلعع  إعععداد المععواطت الععذل يععع  ويععؤمت بالمبععاد  و     
ا  ع  جميعة مجعاالا الحيعاا  ا وسعلوك  والقيم الديمقراطية، ويلت م بالمنى  الديمقراط   كعرا واتجاا ع

   المجتمة الديمقراط .ويمارب    بنا
والتنمعععية الديمقراطيعععة عمليعععة متاعععلة ومتوااعععلة تبعععدا معععت مرحلعععة الطكولعععة وتسعععتمر معععة حيعععاا 

ا ا واجتماعي ععا وانكعالي ععا وعقلي ععا مععت مظععاار تنمععيته المتكاملععة جسععمي  اإلنسععات حتعع  تاععب  مظىععر  
اععلة لعمليععاا عععد  عع  جانععر منىععا محللكبععار ت   االتجااععاا السياسععيةنىععا  ععرورا تحتمىععا أكمععا 

 ،2221، طك التربيعععة السياسعععية الديمقراطيعععة التععع  معععروا بىعععا  عععال  طكعععولتىم ومعععبابىم )ماععع
14.) 
يقععععو  عبععععد المحسععععت حمععععادا  عععع  اععععذا الاععععدد "ات النظععععام الععععديمقراط  ال يتقععععرر بععععاللواي     

ت أجع  اعذا يجعر أيساندا ويعا عدا... ومعت  والقوانيت وانما او بحاجة ماسة إل  نظام تربول
نظر إل  التربية عل  أساإل أنىا مت أام العوام  الت  تساعد عل  تكويت اإلنسعات المسعتنير ن

المعععؤمت بمبعععاد  الديمقراطيعععة والقعععادر علععع  اسعععت دامىا با سعععلور العلمععع  المسعععتنير )حمعععادا، 
8113 ،854.) 

لأل عراد منعذ ت تكعوت تنمعيتنا أت ذلب يتطلر رعداد الكرد الديمقراط   إ     رذا كتر النجاح    
مععت نععه ر  الاعع ر قايمععة ومبنيععة  عع  كعع  جوانبىععا ومجاالتىععا علعع  أسععاإل الحريععة والدي مقراطيععة

و دكتاتوريعة،  مواكبعة التقعدم العلمعع  أ ع  بييعة تربويعة تسعلطية  ت تنمع  الديمقراطيعةأالمسعتحي  
ياعع  بىععم الىايعع  ومحاولععة ايجععاد أ ععراد قععادريت علعع  اعمععا  قععدراتىم ومىععاراا الم تلكععة والععذل 

 ال بمناخ تسودا قيم ومباد  الديمقراطية.  إ إل  درجة اإلبدائ واالبتكار ال يتأت 
(.اععذا النععوئ مععت التربيععة  ععالة ا مععم و قععداا اععو الماععيبة 882 ،8117ويعتبععر )الكععواكب ، 

العظم ... وا  التربية المترتبة علع  إععداد العقع  للتمييع  ثعم علع  حسعت التكىعيم واإلقنعائ ثعم 
لتمعريت والتعويعد ثعم علع  حسعت القعدوا والمثعا ...  عرذا كعات ال مطمعة  ع  التربيعة العامعة عل  ا

بمانة طبيعة االستبداد  ال يكوت لعقال  المبتليت بعه إال أت يسععوا أوال ورا     اذا ا او عل
ت ينالواعععا علععع  تعععوال   أإ العععة المعععانة ال عععاغط علععع  العقعععو  ثعععم يعتنعععوا بالتربيعععة حيععع: يمكعععنىم 

  االتجاا الديمقراط  سيادا ما يل     الحياا ا سرية وينت  عت .تالبطو 
التككيععر النقععدل، والععذل يسععتبعد نمععط الععوال  واالنسععياأ ا عمعع  ويؤكععد علعع  التككيععر النقععدل  -

  .وتنمية مواطنيت احرار    التككير والتعبير والقدرا عل  النقد
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الحريععة والمسعععؤولية  ىععم أ عععراد قععادروت علععع  االسععتمتائ بعععنعم الحريععة ويعر عععوت المسعععؤولياا   -
 المااحبة لىذا الحرية. 

علع  تنميعة  اا،  ك  م   سعوف ياعب  قعادر  ا ومىني  ا وبدني  تكام  الم اية  روحيا وعقلي   -
 طاقاته الكاملة كم اية  ردية متمي ا عت غيراا. 

ا نحععععو المسععععؤولية االجتماعيععععة والعنايععععة ا ايجابي ععععكععععوت لديععععه اتجاا ععععالمععععواطت المىععععتم الععععذل يت -
 (.  44-47 ،2226بالممكالا المجتمعية )العريق ، 

توسية االاتماماا الممتركة بعيت ا  عراد وتوحيعد اتجااعاتىم وقعيمىم ومسعايرا التقعدم  ع  جعو  -
 مت الحرية وتكا ؤ الكر  والتكاع  البنا  بيت ا  راد.

    .(245-242، 8111ات اذ القراراا )سرحات،  المماركة    -
 

 اآلثار السلبية لالتجاه التسلطي في التنشئة االجتماعية: 
أامىععا  ةأثبتعا بععض الدراسععاا ات التسعلط  ع  الحيععاا ا سعرية ينعت  عنىععا  اعاي  سعلبي    

ا قيععععة  والتو  والجمععععود السععععلب  التبعيععععة والميعععع  إلعععع  الع لععععة واإلحبععععاط واال ععععطراباا االنكعاليععععة
ية (. وللتربيععععععة االسععععععتبداد38-32، 8111والعععععععداوا  واإلحسععععععاإل بععععععالقلأ والحعععععع ت )وطكععععععة، 

أ رار عل  م اية ا  راد يجملىا الكواكب  بقوله  ثعم معا ابععد  المناق ة للتربية الديمقراطية
الناإل الم اوبة إرادتىم والم لولة أيديىم عت توجيعه الككعر إلع  مقاعد مكيعد او توجيعه الجسعم 

عمععع  نعععا ة ...،  االسعععتبداد ي عععطر النعععاإل إلععع  إباحعععة الكعععذر والتحيععع  وال عععدائ والنكعععاأ  إلععع 
ماتعععة العععنكإل )الكعععواكب ،  (،   البعععا معععا تعععؤدل التنمعععية 825، 8117والتعععذل  ومراغمعععة الحعععإل وا 

د  ع  حياتعه المعتمدا  سلور التسلط    تربيتىا إل  نتعاي  بال عة ال طعورا علع  م اعية الكعر 
ت تكعرر معا يلقع  عليىعا دوت إ عا ة أال بد   نىالف ال نوئ واالستكانة أىا تاالجتماعية  تجعل

ت السعلبية واالتكاليعة   و تعدي ،  ى  تتعاي  مة الجبت وال وف حت  تمدنه، ومت ثعم تتععودأ
وظيكتىعععا أاعععبحا اععع  التلقععع  كجىعععا  اسعععتقبا  بعععذلب أ عععحا ا نانيعععة تحكمىعععا وتعععدور حعععو  

نما ا     الواقة أداا المستبد ا  و ا لإلبدائ واالبتكار مو وع  ذاتىا، وم اياا كىذا ال تعرف 
   .لترسيخ واقة القىر

ا ال يقععععود علععععع  مواجىعععععة الممعععععكالا ا ومحبط ععععع ععععععيك   ا معععععا ينععععت   جعععععيال  كثيعععععر   ت التسععععلطإ   
والتحععدياا التعع  تواجىععه ناايععب عععت قدرتععه علعع  تحقيععأ المنجعع اا والم اععية التعع  تععنجم عععت 

ا درا الكبيععرا علعع  الطاعععة وال  ععوئ والتنكيععذ واالستسععالم وتعععان   عععك   ععع  التسععلط تتميعع  بالقعع
ا    القدرا عل  التميي  بيت الاوار وال طأ و   القدرا عل  المسايلة والمناقمة والنقد وا ح  

  .(51، 8111والتمحي  والتنقير والموا نة بيت االميا  )وطكة، 
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اميعععة اسعععت دام ا سعععلور أ العربععع  علععع   ا  ععع  الككعععر التربعععولبعععت  لعععدوت قعععديم  ألقعععد أكعععد     
الديمقراط     التنمية االجتماعية، ودعا إلع  الحريعة، واحتعرام كرامعة المعتعلم وم اعيته  ت 
بنععا  الم اععية اإلنسععانية السععوية تتطلععر احتععرام م اععياتىم واععوت كععرامتىم، واالبتعععاد عععت 

قايىعا، واعكايىا ويعو ر عنعد أسلور القىر والتعسف، والدكتاتورية الذل يذار جما  النكإل، ون
ا  ععراد االسععتعداد للمكععر، وال ععدائ، والكععذر، وا نانيععة، والكبععر والكثيععر مععت ال ععاا و عع  اععذا 
الادد يقو  "ومت كعات مربعاا بالعسعف والقىعر معت العذكور أو المماليعب أو ال عدم سعيطر عليعه 

وحمعع  علعع   القىععر، و ععيأ عععت الععنكإل  عع  انبسععاطىا، وذاععر بنمععاطىا، ودعععاا إلعع  الكسعع ،
عليععه،  التظععاار ب يععر مععا  عع   ععميرا  و ععا  مععت انبسععاط ا يععدل بععالقىر الكععذر وال بعع:، واععو

وعلمعه المكععر وال ديعععة، لععذلب اعارا لععه عععادا و لقععا ، و سععدا مععان  اإلنسععانية التعع  لععه مععت 
عالة عل  غيعرا، بع   حي: االجتمائ والتمدت وا  الحمية والمدا عة عت نكسه ومن له، واار

 النكإل عت اكتسار الك اي  وال لأ الجمي ،  انقب ا عت غايتىعا، ومعدد إنسعانيتىا وكسلا
(. 683، 2228، تعليقععاا ال غبعع  لمقدمععة ابععت  لععدوت " ارتكسععا وعععادا  عع  أسععك  السععا ليت

 وينت  عت اذا كله  
تععؤدل إلع  وجععود إنسععات غيعر سععول يعتريععه ال جعع    ويت م اععية  يعتريىععا ال عوف الععدايمتكع -

ت نكسععه ويجسععد  عع  كثيععر مععت وال ععوف  عع  كعع  االحععوا  ويمعععر بعععدم الككععا ا وغيععر واثععأ معع
 .م اية ليإل لىا القدرا عل  التمتة بالحياا والتأثير  يىا عل  نحو ايجاب  االحوا 

نسععيابية توجععه عععدوانىا ابنععا  م اععية انطواييععة  تععؤدل ا سععالير التسععلطية  عع  التنمععية إلعع  -
نحو ذاتىا  ىؤال  يكتقروت إلع  االمعات ويرابعوت الكبعار ويمعكوت  ع  قعدراتىم ويرابعوت ا نظعار 
التعع  تقععة علععيىم  نىععم يمعععروت دايمععا بممععاعر ال عع ل والعععار يقتعع  كعع  الممععاعر اإلنسععانية  

 النبيلة.
رجعة علع  قواععد السعلوب ويترتر عل  اال راط    است دام التسلط بنا  م اية متمعردا  ا -

و أالناجمعععة عمعععا تعر عععا  وعلععع  كععع  قعععانوت وسعععلطة طلبعععا لتكجيعععر مكبوتعععاا القىعععر والمعانعععاا
 تتعرض له مت  رور القسوا. 

قععيم الب  ععا   عع  الم اععية  ينمعع  ت التسععلط التربععولأالقععو  بعع ومععت غيععر أدنعع  مععب يمكععت -
واال عععطرار واإلثعععم و قعععدات  وال ععع ينة والتسعععلط والتاعععلر والجمعععود والكراايعععة والقلعععأ وال جععع 

 (.11 ،8111)وطكة،  القدرا عل  التكيف واالتكالية وروح االنى ام
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 متطلبات التنشئة الديمقراطية وسمات مخرجاتها:  
ت متطلبعععععاا التنمعععععية الديمقراطيعععععة اععععع  عبعععععارا ععععععت اعععععورا ماععععع را لمتطلبعععععاا الحيعععععاا إ    

االتجعاا العديمقراط   ع  الحيعاا ا سعرية ا وا  مروط ال مة وأساسعية لوجعود الديمقراطية عموم  
جع  التطعوير واسعت دام أ  الناقد والحرية    ممارسعته معت ومت أبر اا  تمكي  التككير اإلنسان

العلععم  عع  الواقععة االجتمععاع  لحعع  الممععكالا التعع  تواجععه الكععرد والمجتمععة مععة مراعععاا الكععروأ 
لثقعععا   واالجتمععاع  وتوجيىىمعععا الكرديععة وتطبيععأ مبعععدأ تكععا ؤ الكعععر ،  عع  ظعع  قبعععو  الت يععر ا

لماال  المجتمة وتو ير التعلعيم النعوع  وجعع  التربيعة اع  الليعة الحقيقيعة لتعلعيم الديمقراطيعة 
لألجيععععا  وتنمععععيتىم عليىععععا واد الىععععا  عععع  بنععععاام العقليععععة والوجدانيععععة مععععت اجعععع  تع يعععع  السععععلوب 

 ،2227)ال والعععدا ،  العععديمقراط   ععع  واقعععة الحيعععاا دا ععع  النظعععام االجتمعععاع  باعععورا مسعععتمرا
734 .) 

ل  جانر ما ذكر يقت   ا مر قيعام التنمعية بعااللت ام بمجموععة معت المبعاد  وا سعإل ومعت  وا 
 أامىا  

 تحكي  الكرد عل  التككير الحر ال الأ. -
 لمسارا. يسم  بحرية ا تيار الكردو ايجاد نظام أحرية الكرد    رسم مستقبله،  -
 ية.اذكا  روح التحرر والمكا  -
 تحكي  التككير االيجاب  واذكا  التككير االبتكارل لدد ا  راد. -
 تعميأ التواا  بيت ا  راد.  -
 (. 582م،   2228اذكا  روح التنا إل ال الأ والحا   الم ا  )إبراايم،  -

وي ة ديول مجموعة معت المتطلبعاا للتنمعية الجديعدا القايمعة علع  أسعإل ديمقراطيعة  ع       
اط  مت أامىا  التعرف علع  الععالم المتطعور العذل نععي   يعه بعدال معت الحقعايأ مجتمة ديمقر 

الت  كانا مت المكروض ات يقعوم الععالم عليىعا. واععداد العن   للحيعاا الراانعة لي عوض  الثابتة
كسععابىا إلعع  ااميععة نقعع  ال بععر  باإل ععا ةغماراععا ال لحيععاا  عع  المسععتقب  موسععومة جععاا ا.  اا وا 

 (.  67- 62م،  2226)العقوت،  للجي  باورا عملية
معت  ععال  معا سععبأ يت عع  أت ايجعاد الكععرد المتسعم بالسععماا الديمقراطيععة  ع  غايععة ا اميععة    

لبنعععا  مجتمعععة ديمقراطععع  واعععذا المسعععؤولية ااعععبحا معععت اولويعععاا الككعععر التربعععول لعععدد وسعععايط 
ت الدراسعععاا جعععرا  العديعععد معععمعععر العععذل يسعععتوجر إالتربيعععة المتنوععععة و ععع  مقعععدمتىا ا سعععرا، ا 

 والبحو: الت  تمىد لنمر الوع  بىذا التوجه عل  مستود الن ر والمجتمة بمك  عام. 
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 الدراسات السابقة:  :ثالثا
)واقععة التنمععية االجتماعيععة الديمقراطيععة  عع  ا سععرا ا ردنيععة  ( بعنععوات2225راسععة ابععو دلبععوح )د

ا ردنيعة  ع  محا ظعة المكعرأ  إل  معر ة مدد تبن  ا سراوالت  اد ا    محا ظة المكرأ(، 
لعععبعض المكعععاايم الديمقراطيعععة  ععع  عمليعععة التنمعععية االجتماعيعععة ومعععدد تجسعععيداا  ععع  ممارسعععاا 
ديمقراطيععة  عع  العالقععاا والتكععاعالا اليوميععة، ا تيععرا عينععه عمديععه مععت أمىععاا ومبععا  بعععض 

التحليلعععع   عععع  وتععععم تطبيععععأ أداا الدراسععععة علععععيىم مسععععت دما المععععنى  الواععععك   ا سععععر ا ردنيععععة،
أت البا  وا مىاا اتكقوا عل  أت محور الحقوأ والواجبعاا يعتبعر أاعم   مت نتايجىادراسته، و 

المكاايم الديمقراطية الت  يمارسونىا دا   ا سرا، كمعا اتكعأ البعا  وا مىعاا علع  أت محعور 
رية الرأل اتكعأ الحقوأ والواجباا، و يما يتعلقا بمحور ح رالمساواا يأت     ا امية بعد محو 

البععععا  وا مىععععاا علعععع  ورودا  عععع  نىايععععة المحععععاور بالنسععععبة للمكععععاايم الديمقراطيععععة المععععذكورا. 
ب ععرورا تحقيععأ التعععاوت الوثيععأ بععيت ا سععرا والمدرسععة بتبنعع  إعععداد ا نمععطة  أواعا الدارسععةو 

يعة الحوارية    مجعالإل البعا  وا مىعاا معة ذكعورام وذلعب معت  عال  طعرح الق عايا االجتماع
 الديمقراطية والتعرف عل  وجىة نظر الذكور. 

)السععععماا الديمقراطيععععة للتنمععععية االجتماعيععععة  عععع   دراسععععةب (2222)مععععىار ووطكععععة  وقععععام    
أاسععتبانة والمععنى  الواععك  وتععم تطبيقىععا ا الدراسععة المجتمععة الكععويت  المعااععر(، وقععد اسععت دم

تجااععاتىم نحعو أسعلور التعامعع  علع  طعالر المرحلععة المتوسعطة معت التعلععيم ا ساسع  لمعر عة ا
ععإ مععارا نتايجىععاوأالععديمقراط  للوالععدي ت.  ا إلعع  ت ا سععلور الععديمقراط  يأ ععذ أاميععة كبيععرا قياس 

ا سععالير غيععر الديمقراطيععة  عع  اععذا المرحلععة العمريععة وبينععا الدراسععة أاميععة مت يععراا الجععنإل 
التأكيععد وقععد أواععا ب اطيععة.والمسععتود التعليمعع  ود عع  ا سععرا  عع  تحديععد مسععار التنمععية الديمقر 

علعع  إجععرا  الكثيععر مععت الدراسععاا المقارنععة لتمعع ي  العوامعع  المععؤثرا  عع  التنمععية الديمقراطيععة 
كما أكدا عل  أامية التنمية علع  أسعإل ديمقراطيعة لمواكبعة التحعدياا الح عارية المعااعرا. 

اطيعة انطالقعا معت رورا تنظيم حملة إعالميعة تربويعة  لتأكيعد أاميعة التنمعية علع  أسعإل ديمقر  
 أامية الكع  التربول    بنا  اإلنسات الح ارل.

بعنععععوات دور المدرسععععة االبتداييععععة  عععع  التنمععععية  قععععد أجععععرد دراسععععة م( 8111االاععععد  )أمععععا     
% ممعععا كتعععر ععععت السعععلطة والدي مقراطيعععة تركععع  علععع  76أت وامعععارا نتايجىعععا إلععع  السياسعععية، 

% تركعع  علعع  مسعععؤولية ودور 86 عع  حععيت أت مسععؤولية ودور السععلطة  عع  المجتمععة اليمنععع  
المععواطت بمععا  عع  ذلععب الطالععر وجععا ا السععلطة الكاري ميععة الملىمععة  عع  الترتيععر الثالعع: بنسععبة 

% وا  بىذا تأت     مقدمة أنماط السلطة بما  ع  ذلعب السعلطة المرغوبعة  ع  العيمت وقعد 82
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تعععاريخ بينمعععا أعطعععا كتعععر جععا  التركيععع  علععع  السعععلطة الكاري ميععة والكرديعععة عمومعععا  ععع  كتععر ال
الوطنية و نا اكبر للسلطتيت اإلسالمية والقانونية العقالنية باعتبار أت السلطة المرغوبة تجمعة 
بعيت اععاتيت السععلطتيت أمععا بالنسعبة لعنااععر الديمقراطيععة التعع  معملىا التحليعع   لععم تبلعع  مجتمعععه 

بععدور المدرسعة مععت  ععال  % مععت المجمعوئ  الكلعع  للسعلطة والدي مقراطيععة. و يمععا يتعلعأ 1سعود 
المعلميت  قد اظىرا الدراسة اثر المدرإل    تنمية الطلبة سياسيا مت  عال  المعادا الدراسعية 

 عرورا ت عميت كتعر  معت أاعم تواعياتىاوطريقة عر ه لىا ومت  ال  تعاملعه معة الطلبعة. و 
طية والمماركة التربية االجتماعية العديد مت ا اداف وا نمطة الال مة ل رإل مكاايم الديمقرا

 .السياسية لتعميأ وترسيخ النى  السياس  نحو الديمقراطية
بعنوات التنمية االجتماعية الديمقراطيعة كمعا يعدركىا الوالعدات والعذكور  (8111)دراسة نذر و    

السععتطالئ مرا  أ ععراد العينععة، و لاععا الدراسععة إلعع   سععتبانةااسععت دما و  عع  ا سععرا الكويتيععة، 
وجىعععاا النظعععر  ععع  أسعععالير التربيعععة لعععدد البعععا  وا مىعععاا، وكعععذا الر نتعععاي  أامىعععا تطعععابأ 

 والذكور، إال أت اإلنا: يمعرت أنىّت أق  تمي  ا مت ا  وا.
مت  ال  اإلطار النظرل والدراساا السابقة  ل  الباحع: إلع  تكعويت اعورا وا عحة و      

 ع  بنعا  أداا الدراسعة وتحديعد حي: استكاد الباح: منىا اجرا اتىا عت أاداف الدراسة الحالية و 
مجاالتىععا ومت يراتىععا، كمععا أت الكايععدا العامععة مععت مجمعع  الدراسععاا السععابقة  عع  كونىععا مععكلا 
نقطة البدايعة التع  انطلقعا الدراسعة الحاليعة منىعا لتكمع  معا ابتعدأتىا تلعب الدراسعاا و ااعة معا 

 .ونذر أمارا إليه دراسة الاو   واالاد 
 

 انية: الدراسة الميد: ارابعً 
 م مجتمة الدراسة تالميذ الاف التاسة مت مرحلعة التعلعيم ا ساسع   ع  مجتمع الدراسة: 

(، وقد تم ا تيار تالميذ اذا الاف كونىم قد بل وا 8222المديرياا الم تارا والبال  عددام )
 مستود متقدما  مت الكىم واإلدراب يمكنىم مت واف طبيعة التنمية الت  تعر وا لىا.

تم تطبيأ الدراسة    ثعال: معديرياا  قعط تعم ا تياراعا بطريقعة عمعوايية لتمثع    الدراسةعينة 
المدينة والريف وا   مديرية بن  الحعار: ومديريعة الثعورا ومديريعة مععيت وتعم االقتاعار عليىعا 
مراعععععاا إلمكانيععععاا الباحعععع: الماديععععة والوقتيععععة إلعععع  جانععععر أنىععععا  عععع  إطععععار العااععععمة اععععنعا  

ت م ممثليت عت مراي  المجتمة اليمن  و ياته الم تلكة. وتم  ا تيار العينة و واحيىا والت  
مععت ثععال: مععدراإل  عع   كعع  مديريععة وبطريقععة عمععوايية وتععم تو يععة أ ععراد العينععة حسععر الجععدو  

 التال .
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 (2جدول رقم ) 

 االقامة( * توزيع أفراد العينة حسب )الجنس

 اإلقامة 
 االجمالي

 ريف مدينة

 الجنس

 ذكور
108 84 192 

56.3% 43.8% 100.0% 

 إناث
93 72 165 

56.4% 43.6% 100.0% 

 االجمالي
201 156 357 

56.3% 43.7% 100.0% 

لواعف معا اعو كعايت  ع  محعيط  المسعح  المعنى  الواعك  اسعت دم الباحع: منهج الدراساة:
 ا سرا مت سلوكياا تتكأ مة االتجاا الديمقراط  وكما يدركىا الذكور.

مععت  ععال  الدراسععاا السععابقة والمراجععة ذاا الاععلة قععام الباحعع: بتاععميم أداا  أداة الدراسااة:
االسععتبانة ب ععرض اسععتطالئ مرا  الطلبععة حععو  مععدد ح ععور االتجععاا الععديمقراط   عع  تنمععيتىم  

 االجتماعية.
 ة:االستبان صدق األداة

االتجاا الديمقراط   ع  ويقاد به مدد ماليمة االستبانة لقياإل  الصدق الظاهري لالستبانة: 
التنمععية ا سععرية حسععر رأل المحكمععيت مععت ا سععاتذا، وقععد قععام الباحعع: بعععرض بنععود االسععتبانة 
بمجاالتىععا االربعععة علعع  مجموعععة مععت ا سععاتذا ذول ال بععرا  عع  المجععا  التربععول واالجتمععاع  

طالئ مرا  وكات عددام )ثمانية( وذلب إلبدا  مرايىم حو  ادأ ا داا ومدد االحيتىا الست
أ راد العينة    مدد ح ور االتجعاا العديمقراط   ع  واقعة التنمعية االجتماعيعة لألسعرا اليمنيعة 
والتععع  ت ععععمنتىا ا داا، وبنععععا  عليععععه تععععم إعطععععا  الباحععع: جملععععة مععععت التعععععديالا ا ععععذاا بعععععيت 

 قية. االعتبار وبذلب تم التأكد مت اتساأ  قراا مجاالا االستبانة مت الناحية الل وية والمنط
ويقاعد بعه معدد اتسعاأ  قعراا االسعتبيات وتعرابط مجاالتعه وللتأكعد معت ذلعب  الصدق العاملي:

وأو ععحا النتععاي  وجععود تععرابط عععا  بععيت : معامعع  بيرسععوت لحسععار االرتبععاط اسععت دم الباحعع
  قراا وجوانر المقياإل، وبداللة إحاايية، وحسر الجدو  التال   

 

 ثبات األداة: 
( طالعععر 45ا داا تعععم تطبيقىعععا علععع  عينععة عمعععوايية معععت الطلبعععة بل عععا) وللتأكععد معععت ثبعععاا    

حيععع: اسعععت ر  معامععع  الثبعععاا بواسعععطة معادلعععة كرنبعععاخ الكعععا وأسعععكرا النتيجعععة وجعععود ، وطالبعععة
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داا باسعت دام طريقعة التج يعة معت ثبعاا ا  التأكد%( كما تم 32معام  ثباا عا  وا  إل  )
وباسعت را  متوسعط النتيجتعيت  %(.38حيع: بلع  ) ،الناكية وبواسطة معام  ارتبعاط سعيبرمات

واععذا مؤمععر جيععد لاععالحية %( يكععوت معامعع  الثبععاا 3815للثبععاا تكععوت درجععة الثبععاا اعع  )
 . وأنىا تتمتة بثباا جيد ا داا وتطبيقىا

 

 المعالجة اإلحصائية: 
 ( لعينتعععععيتt( لعينعععععة واحعععععدا و)t ععععع   ا تبعععععار)االسعععععالير االحاعععععايية المسعععععت دمة تمثلعععععا     

مسععععتقلتيت، حيعععع: تععععم اسععععت را  المتوسععععطاا الحسععععابية واالنحرا ععععاا المعياريععععة، لمعر ععععة اثععععر 
نععه تععم اعتمععاد مقيععاإل ليكععرا الثالثعع  حيعع: ألععة تلععب الكععروأ بينىععا، مععة العلععم بالمت يععراا ودال

وتعععم حسعععار  (8) ا( ونعععادر  2ا )حيان عععأ( 7ا )اعطيعععا درجعععاا البعععداي  علععع  النحعععو التعععال   كثيعععر  
% وذلعب بجمعة 6613وبنسعبة  (2) =8/7+2+7) بجمعة درجعاا البعداي  ترا ع المتوسط اال 

 ععتوبنعا  علع  ذلعب تعم التعامع  معة البيانعاا واإلجابعة درجاا البداي  وقسمتىا علع  ععدداا )
   سيلة الدراسة.أ

 نتائج الدراسة ومناقشتها: 
 النتائج المتعلقة بالسؤال األول: 

  عععع  واقععععة التنمععععية االجتماعيععععة لألسععععرا اليمنيععععة؟مععععا مععععدد ح ععععور االتجععععاا الععععديمقراط      
تمير النتاي  المو حة  ع  الجعدو  ولإلجابة عليه تم حسار المتوسط واالنحراف المعيارل، و 

لع  إاع  بععد  ع  العيمت لعم ي ت واقعة التنمعية االجتماعيعةأاسعة بعععالت عينعة الدر إ  لع إ( 4رقم )
تتجععه نحععو الديمقراطيععة ب طععواا بطييععة المسععتود الععذل يؤالىععا لواععكىا بالديمقراطيععة، ولكنىععا 

 تماميا مة التحوالا الت  يمىداا المجتمة اليمن  نحو الديمقراطية.
 (4جدول رقم )

 يوضح متوسطات اجابات أفراد العينة على مجاالت االتجاه الديمقراطي 

ان كععاض مسععتود ا دا  الععديمقراط  للوالععدي ت  عع  واقععة تنمععيتىم ( 4) مععت الجععدو يت عع       
( حي: 2االجتماعية  بنايىم،  كا ة المجاالا ما دوت المتوسط اال ترا   والمحدد للدراسة )

 المتوسط العينة المجال
االنحراف 

 المعياري

الداللة 

 االحصائية
 النسبة

 63.1% 000. 53804. 1.8932 357 أسلوب التعامل 

 63% 000. 48797. 1.8901 357 التوعية

 60.4% 000. 39477. 1.8118 357 المساواة

 53.6% 000. 48160. 1.6078 357 الحرية
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( ويعععد  عع  اععدارا المجععاالا، 81117)أسععلور تعامعع  الوالععدي ت( علعع  متوسععط )حاعع  مجععا  
قبععععع  ا  يعععععر يعععععأت  مجعععععا  المسعععععاواا بمتوسعععععط ، و (81112يليعععععه مجعععععا  )التوعيعععععة( بمتوسعععععط )

ت حداثععععععة التجربععععععة أبعععععع، ويكسععععععر ذلععععععب (8162، وا يععععععرا مجععععععا  )الحريععععععة( بمتوسععععععط )(8118)
الديمقراطية ال  جانر تراكماا ال براا التربوية التقليدية التسلطية    المجتمة اليمنع  لعبعا 

ت ا ععراد العينععة ألععب مععت د  علعع  ذأولععيإل دورا  عع  إظىععار التنمععية االجتماعيععة بىععذا الاععورا 
لعع  حععد مععا كععوت الحريععة إتىم واععذا مؤمععر يقلععأ اقععروا ب يععار الحريععة والمسععاواا عععت واقععة تنمععي

ت المطمعيت  ع  اعذا المرحلعة اعو أال إ .والمساواا عماد الديمقراطية ومعيار وجوداعا معت عدمعه
ت حعععف نحعععو  ىعععانأال إات التنمعععية االجتماعيعععة لألسعععرا اليمنيعععة ورغعععم التحعععدياا التععع  تواجىىعععا 

االتجعععاا العععديمقراط   ععع  التربيعععة، يؤكعععد ذلعععب قعععرر محعععورل اسعععلور تعامععع  الوالعععدي ت وقيامىمعععا 
 بتوعية ابنايىما ببعض الق ايا المتعلقة بالتوجه الديمقراط  مت المتوسط اال ترا  . 

الدراسعة الحاليعة ومت  ال  ما سبأ عر ه مت دراساا سابقة بىذا المجا  يت ع  اتكعاأ     
لمو عوئ التربيعة الديمقراطيعة  ع  إطعار التنمعية ا سعرية  تناولىعا ع   السابقةجموئ الدراساا بم

وممارسة قيمىا    إطار العالقة بيت ا  راد    المؤسساا التربويعة، و ع  اسعت دامىا للمعنى  
الواك  وأداا االستبانة وت تلف    أادا ىا وبيياا تطبيقاتىا، إل  جانر كوت تلعب الدراسعاا 

تبطععة بمؤسسععة ا سععرا عععدا دراسععة االاععد  والمرتبطععة بالمدرسععة، وجععوار اال ععتالف  عع  أت مر 
طبيععععة ا سعععالير المتبععععة  ععع  التنمعععية ا سعععرية ومعععدد ديمقراطيتىعععا أو  تناولعععااعععذا الدراسعععاا 

تسعععلطىا، بينمعععا الدراسعععة الحاليعععة تركععع  علععع  االتجعععاا العععديمقراط  ومعععدد ح عععورا  ععع  الحيعععاا 
المو ععععوئ مععععت  اويععععة نظريععععة  االيمنيععععة، كمععععا أت الدراسععععة الحاليععععة عالجععععاالجتماعيععععة لألسععععرا 

وتطبيقيه وكات مجا  تطبيقىعا اعم العذكور  ع  الاعف التاسعة ا ساسع  باعتبعارا الاعف العذل 
التنمية ا ولية وتتجسد  يه معالم مثار التربية ا سرية،  ع   حلةيا   يه الطلبة إل  نىاية مر 

حععيت نجعععد دراسعععة االاعععد  واععع  الدراسعععة ا قعععرر  ععع  الجانعععر الميعععدان  إلععع  مو عععوئ الدراسعععة 
الحاليعة حيع: ركع ا علع  معدد إسعىام المدرسعة االبتداييعة بجوانبىعا الم تلكعة المعنى  والمععدرإل 

طية ومملا ق ايا الثقا ة السياسية بمكوناتىعا العثال:  وا نمطة    التنمية السياسية الديمقرا
القععيم واالتجااعععاا والمععععارف  ععع  حعععيت ركععع ا الدراسعععة الحاليعععة علععع  االتجعععاا العععديمقراط   ععع  

نىععا تتقععارر مععة الدراسععة الحاليععة  عع  تقييمىععا أوبععالنظر إلعع  دراسععة نععذر نجععد التنمععية ا سععرية. 
لععف عنىععا  عع  ا اععداف ومجتمععة الدراسععة والكتععرا للمسععار الععديمقراط   عع  الحيععاا ا سععرية وت ت

 ال مانية الت  طبقا  يىا الدراسة، وا     مجملىا تدور     لب ا سرا.
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 مجال أسلوب التعامل: : أوالً 
 (5جدول رقم )

 يوضح  متوسطات اجابات العينة على فقرات مجال أسلوب التعامل

 المتوسط العينة الفقرات
االنحراف 

 المعياري

الداللة 

 االحصائية

 000. 77329. 2.4678 357 أسلوب والدتي أكثر ديمقراطية من أسلوب والدي.

 778. 74945. 2.0112 357 يلتزم والديَّ الحياد أثناء حلهما للخالفات بيننا.

يستخدم والديَّ أسلوب التفاهم والحوار في إقناعناا 

 بدال من التهديد. 
357 1.9244 .88837 .109 

 053. 84519. 1.9132 357 والديَّ معنا بكل شفافية ووضوح . يتعامل

 004. 87337. 1.8655 357 يتلمس والديَّ حاجاتنا النفسية والعاطفية والمادية 

ال يستعجل والديَّ في إصدار األحكام السلبية ضادنا 

 حتى يتبينا.
357 1.7871 .77861 .000 

توجيهناا يعتمد والديَّ أسالوب التجاجيع والتحفياز فاي 

  .نحو السلوك السوي
357 1.6835 .73292 .000 

ال يستخدم والديَّ العقاب البدني إال فاي الرارورات 

 القصوى. 
357 1.4706 .70897 .000 

مت  ال  النتاي  المو حة    الجدو  السابأ يت   ات أ راد العينة يقرروت  وبدرجعة كبيعرا 
عع( بععات أسععلور ا م أكثععر 2146بمتوسععط ) ا لطبيعععة ديمقراطيععة مععت أسععلور ا ر، واععذا انعكاس 

ا  ار  المنع   ل  ا والد مت ا ر المم و  دايم  إا كثر قرب  أ البيية اليمنية الت  تكوت  يىا ا م
و مععة بعععض ر اقععه ولععذا ياععب  أ ىععو منطععول علعع  نكسععه  عع  تعععاط  مععجرا القععاا وات تواجععد 

ال المناسععباا، وحععيت يلتقعع  بىععم تكععوت إبىععم  تجمعععهجا يععا  عع  عالقتععه مععة أوالدا التعع  ربمععا ال 
بعرا  م اععيته حسعر ادعايعه  يتعامعع  باعرامة وتسعلط مععة أوالدا إلتعاملععه اعو  السعمة ا غلعر

د  عل  ذلعب كثعرا التاعاقىا أا وليإل ا وعطك  ا  االكثر حنان    ا م   ك  المواقف وا حوا ، 
ععاعع  ا كعع  وقععا و مععور حيععاتىم واعع  المرجععة لىععم  عع  أومتابعععة  بأوالداععا  ا لممععاكلىم.كثععر تكىم 

ا( مععا يلت مععا الحيععاد أثنععا  حلىمععا حيان ععأ) ت الوالععديت  عع  البييععة اليمنيععةأعلعع  نكععإل الاعععيد نجععد 
 (. 2128لل ال اا بيت أبنايىما، حي: كات متوسط إجابة أ راد العينة عل  اذا الكقرا )

ت الوالععديت يسعت دما اسععلور إت الكقعرتيت اللتععيت مكادامعا إذا معا تابعنعا قععرا ا النتعاي  نجععد ا  و     
نىما يعتمعدات المعكا ية والو عوح  ع  التعامع  أو مت التىديد  الحوار والتكاام إلقنائ الذكور بدال  

(. 8112و 8118ذ حاععال علعع  معععد  )إلعع  اإليجععار  عع  إجابععة أ ععراد العينععة إ كانتععا ا قععرر
توسععط اال ترا عع  باالتجععاا السععلب   نععادرا مععا يتعامعع  بينمععا نجععد بقيععة الكقععراا تنععدر  تحععا الم
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الوالدات مة أبنايىما بأسلور ديمقراط ، حي: كانا متوسعطاا اجابعة ا عراد العينعة تتعراوح بعيت 
ت أسععععالير التعامععع   عععع  التنمعععية االجتماعيععععة لألسععععرا ألععع  إ(  النتعععاي  تمععععير 8143و  8116)

ا معععا يتلمسعععا الحاجعععاا تسعععلط   عععا بوات نعععادر  اليمنيعععة معععا  ا  يسعععيطر عليىعععا العععنمط التقليعععدل ال
وكذلب يستعجال    إاعدار ا حكعام السعلبية  عد العذكور   بنايىماالنكسية والعاطكية والمادية 

ا معا يعتمعدا أسعلور التمعجية والتحكيع  ت الوالعديت نعادر  أذلعب بع مت دوت تكىم رأيىعم، أ عف إلع 
ن  اع  السعمة البعار ا  ع  التعامع    البعا    توجيه العذكور نحعو السعلوب السعول، والعقعار البعد

 ما  يست دم الوالدات العقار البدن .
 :  التوعية: اثانيً 

 (6جدول رقم )

 يوضح متوسطات إجابات العينة على فقرات مجال التوعية

 الفقرات
 المتوسط العينة

االنحراف 

 المعياري

الداللة 

 االحصائية

ينصحانا والدي بعدم التدخل فاي شانو  

 اآلخرين  ما لم يطلب منا  ذلك 
357 2.0840 .75230 .036 

يرشدنا والديَّ الى تقدير ادوار اآلخارين 

 ولو كانت صغيرة.
357 1.9552 .55910 .131 

 160. 86362. 1.9356 357 يعرفانا والديَّ  بحقوقنا وواجباتنا.

يدعوانا والديَّ الى نبا  التعصاب الاديني 

 والعرقي والمناطقي والحزبي
357 1.9104 .61610 .006 

ينكد والدي على مجاركة أبناء المجتمع 

 األفراح واالتراح .
357 1.8768 .73549 .002 

 000. 80827. 1.8291 357 يججع والدي تعاو  األخوة فيما بينهم 

حياتناااا يااا كرانا والااادي بقواعاااد تن ااايم 

 االسرية.
357 1.7843 .63686 .000 

ينكااادا والااادي علاااى تحمااال المسااانولية 

 والقيام بالمهام المكلفين بها.
357 1.7255 .71716 .000 

ت الوالعععديت أوبتاعععك   قعععراا مجعععا  التوعيعععة بالمكعععاايم والسعععلوكياا الديمقراطيعععة يت ععع       
مععا لععم يطلععر مععنىم  ذلععب وبدرجععة يقومععات بناعع  أبنايىمععا بعععدم التععد    عع  مععؤوت ال ععريت 

( واعو النمعاط الوحيععد  ع  اعذا المجعا  الععذل حعا  علع  درجعة أعلعع  2121) مقبولعة، وبمتوسعط
لعع  ميعع  الوالععديت لالبتعععاد عععت الممععاك  الناجمععة عععت إمععت المتوسععط اال ترا عع ، يرجععة ذلععب 

 ا.التد       اواياا ال ريت حت  ولو كات اذا التد    روري  
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دوار ال ععععريت ولععععو كانععععا اعععع يرا.( ألعععع  تقععععدير إقععععراا )يرمععععدنا والععععدل  ت الكأكمععععا نجععععد     
و)يعر نععععا والععععدل  بحقوقنععععا وواجباتنععععا( و)يععععدعوانا والععععدل  العععع  نبععععذ التعاععععر الععععدين  والعرقعععع  

ذ حاععلا إلعع  اإليجععار بقربىععا مععت المتوسععط اال ترا عع  إوالمنععاطق  والح بعع ( اعع  ا قععرر 
ت التنمععععية أا مععععت ( واععععذا يؤيععععد مععععا طععععرح سععععابق  8118و 8115علعععع  متوسععععطاا تتععععراوح بععععيت )

 ل  جىود. إاالجتماعية    المجتمة اليمن  ت حف نحو التربية الديمقراطية ولكت تحتا  
و   ذي  ترتير ا نمطة ال ااة بمجا  التوعية كانا إجاباا ا راد العينة تمي  ال  السلر؛ 

ت الوالعديت ال أ( ومعت  اللىعا نجعد 8132و 8113حي: كانا تتراوح متوسطاا إجاباتىم بيت )
يقومععات بععدوراما  عع  توعيععة ذكورامععا بالدرجععة المطلوبععة مععت التعع ام السععلوكياا التعع  تتكععأ مععة 
سععلوكياا الععنى  الععديمقراط  ك عععف تأكيععداما علعع   ععرورا ممععاركة أ ععراد ا سععرا للمجتمععة 

 ا  راح وا تراح.  
   ثالثا/ المساواة:

 (7جدول رقم )

 يوضح متوسطات اجابة العينة على فقرات مجال المساواة 

 المتوسط العينة الفقرات
االنحراف 

 المعياري

الداللة 

 االحصائية

 000. 78798. 2.5238 357 يميز والدي ال كور على اإلناث في التعامل.

تخرع البنت لقواعد صارمة بينما الولد ال 

 يخرع لتلك القواعد
357 2.2941 .61379 .000 

يلبي والديَّ طلبات البنين أكثر من تلبيتهما 

 طلبات اإلناث.
357 2.0868 .64544 .011 

 015. 80062. 1.9524 357 .بعدالة يسند والدي المهام لألوالد والبنات

ال يفرض والديَّ على أخواتي اإلناث خدمة 

 إخواني ال كور.
357 1.5350 .76219 .000 

تمنح البنات نفس فرصة األوالد في صنع 

 القرار داخل األسرة  
357 1.4762 .58791 .000 

 000. 67177. 1.3277 357 توزع واألدوار بين أفراد األسرة بعدالة.

 000. 54450. 1.2773 357 يستجير والديَّ ال كور واإلناث كل فيما يخصه.

ت ح عععور االتجعععاا العععديمقراط   ععع  واقعععة التنمعععية أيت ععع  معععت  عععال  الجعععدو  السعععابأ      
ععأاالجتماعيععة لألسععرا اليمنيععة  عععيكا  ا  عع  معظععم انمععطة مجععا  المسععاواا حيعع: نلمععإل مععت ي  

 ال  إجاباا العينة أت الوالديت يمي ات الذكور علع  اإلنعا:، ومعا  العا البنعا ت  عة لقواععد 
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لوالديت يلبيات رغباا وطلباا البنيت اارمة بينما الولد ال ي  ة لتلب القواعد(. وكذلب نجد ا
 أكثر مت تلبيتىما لطلباا البناا. 

يرجعععة العع  سععيطرا القعععيم التقليديععة القايمععة علععع  التمييعع  بععيت العععذكور  سععلب واععذا مؤمععر     
واإلنعععا: والنظعععرا السعععلبية إلععع  المعععرأا، وبمعنععع  م عععر سعععيادا قعععيم العععذكورا وسعععيطرتىا علععع  حيعععاا 

 ا سرا اليمنية.
ا معععا يستمعععيرا أبنا امعععا سعععوا   ععع  ا معععور ت الوالعععديت نعععادر  أو عع  نىايعععة اعععذا المجعععا   نجعععد     

و العامة. واذا يد  عل  قلعة وعع  الوالعديت بعالنى  العديمقراط  و ععف ممارسعتىما أال ااة 
 لقيمىا    الوسط ا سرل.

 مجال الحرية: : ارابعً 
 (8جدول رقم )

 مجال الحرية  يوضح متوسطات إجابات العينة على فقرات

 المتوسط العينة الفقرات
االنحراف 

 المعياري

الداللة 

 االحصائية

ال يصر والديَّ على رأيهما  إ  تبدى لهما  

 خطاهما.
357 1.7367 .73295 .000 

نخرع جميع قراراتنا داخل األسرة للتصويت 

 بعد النقاش المستفيض.
357 1.7339 .69855 .000 

 000. 71304. 1.6695 357 ومطالبنا برحابة صدر.يتفهم والديَّ آراءنا 

استطيع ا  اعبر عن وجهة ن ري داخل أسرتي 

 بكل حرية.
357 1.6331 .75127 .000 

يحترم والديَّ رغباتنا في اختيار األشياء 

 الخاصة بنا.
357 1.5938 .67895 .000 

 000. 68107. 1.5770 357 يتقبل والديَّ نصحنا لهما .

األسرة للتوافق في الرأي وإيجاد نسعى داخل 

 حلول وسطية في القرايا الخالفية
357 1.5210 .77730 .000 

 000. 60360. 1.3754 357 اشعر با  أجواء األسرة ديمقراطية ومنفتحة.

لع  التعدن  الكبيعر  ع  قيعام الوالعديت بأنمعطة إتمير النتعاي  المو عحة  ع  الجعدو  السعابأ     
جابعععة ا  عععراد علععع  كا عععة االنمعععطة معععا دوت المتوسعععط إمجعععا  الحريعععة،  عععيالحظ ات متوسعععطاا 

إت تبعععدد لىمعععا  ال ياعععر والعععدل  علععع  رأيىمعععا للكقعععرا   (8137اال ترا ععع  حيععع: تراوحعععا بعععيت )
نكتحععة. واععذا مؤمععر سععلب  ت أجععوا  ا سععرا ديمقراطيععة ومأللكقععرا  امعععر بعع (8173 طاامععا. و)

ذا ا  و  و ت الحريعة اع  معيعار الديمقراطيعة ا أذ إلو ة التنمية االجتماعية    االسعرا اليمنيعة 
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ت معا اسعكرا عنعه النتعاي  اععو أمعا غيبعا ععت السعاحة ال مجعا  لتسعمية الو ععة بالعديمقراط ، 
انعكععاإل للمعتععرب الععذل ت ععوض  يععه التجربععة الديمقراطيععة عراكععا مععة كا ععة الموروثععاا السععلبية 
التععع  معععا  العععا التنمعععية االجتماعيعععة ك يراعععا معععت جوانعععر الحيعععاا تعععر ح تحعععا وطأتىعععا،  ا سعععرا 

  ياعععر اليمنيعة بطبعىععا محا ظععة ولكععت باععورا جامععدا  كعع  جديععد عليىععا اععو عبععارا عععت د يعع
ال إالتجاور معه بسىوله، ورغم االمتداد التاري   للبعد الديمقراط     حيعاا المجتمعة اليمنع  

و سعلب . ممعا أت العقلية ما  الا متمبثة بك  ما او قديم باعتبعارا ااعي  سعوا  كعات ايجعاب  أ
 نت  عت ذلب اذا الاورا الت  لمحنااا مت  ال  النتاي  السابقة. 

لبوح    تاعدر أسعلور التعامع  قايمعة االاميعة   ع   بو دأ لحالية مة دراسةت تلف الدراسة ا  
الدراسععة الحاليععة بينمععا دراسععة أبععو دلبععوح  قععد تاععدر مجععا  الحقععوأ والواجبععاا قايمععة االاميععة، 
واتكقععا الدراسععة الحاليععة مععة دراسععة مععىار  عع  تاععدر االسععلور الععديمقراط  قايمععة ا اميععة، 

دراسععة االاععد   عع  تاععدر محععور السععلطة قايمععة التحليعع  بينمععا  وا تلكععا الدراسععة الحاليععة مععة
دراسة نذر لم تمر إل  اعذا المجعاالا. وبعالنظر إلع  مجعا  العوع  نجعد أنعه جعا   ع  الدراسعة 
الحالية    المرتبة الثانية، ولم تمر إليه دراسعة دلبعوح، وال دراسعة معىار واالاعد  ونعذر. و ع  

بععة الثالثععة  عع  اععذا الدراسععة بينمععا ورد  عع  المرتبععة الثانيععة مجعا  المسععاواا نجععد أنععه ورد  عع  المرت
    دراسة أبو دلبوح، ولم تمر إليه اراحة بقية الدراساا    نتايجىا.

اتكقععا مععة الدراسععة الحاليععة  عع  ورود محععور  بععو دلبععوحأ دراسععةو عع  مجععا  الحريععة نجععد أت     
نمععا دراسععة مععىار لععم يععرد اععذا الحريععة  عع  نىايععة المحععاور وبنسععبة أقعع  مععت المحععاور اال ععرد بي

ععا مععة الدراسععة الحاليععة  نظر إالمحععور  عع  قايمععة بنوداععا، وبععال لعع  دراسععة االاععد   قععد اتكقععا أي  
% معت 1  ع  م عر القايمعة وبنسعبة  ععيكةناار الديمقراطية التع  معملىا التحليع     ورود ع
 الكل  للسلطة والدي مقراطية. المجموئ

 

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: 
 ا  توجد  روأ ذاا داللة إحاايية بيت إجاباا أ راد العينة تع د لعام  )الجنإل(؟
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 (9جدول رقم )

 ( بين متوسطات إجابات أفراد العينة حسب متغير ) الجنس(tيوضح نتائج اختبار )

 المتوسط العينة الجنس 
االنحراف 

 المعياري
t 

الداللة 

 االحصائية

 التوعية
 50161. 2.0023 192 ذكور

4.835 .004 
 43807. 1.7594 165 اناث

 الحرية
 57292. 1.7675 192 ذكور

7.231 .000 
 23784. 1.4219 165 اناث

 المساواة
 41898. 1.9280 192 ذكور

6.317 .023 
 31569. 1.6767 165 اناث

اسلوب 

 التعامل

 53389. 2.0301 192 ذكور
5.384 .038 

 49898. 1.7339 165 اناث

( لعينتععيت مسععتقلتيت وجععود  ععروأ ذاا داللععة إحاععايية علعع  محععور tبينععا نتععاي  ا تبععار )   
حاععايية علعع  محعور الحريععة ولاععال  إالتوعيعة ولاععال  الععذكور، كمعا توجععد  ععروأ ذاا داللعة 

الععذكور، وال توجععد  ععروأ ذاا داللععه إحاععايية علعع  محععور المسععاواا، بينمععا توجععد  ععروأ ذاا 
عأحاايية عل  محور اسلور التعام  ولاال  الذكور إداللة  ت مسعتود داللعة أا. ويالحعظ ي  

الت  تعن  علع  ( وبذلب تر ض الكر ية الاكرية وتقب  الكر ية البديلة 2125الكروأ عند )
 وجود  روأ ذاا داللة إحاايية تع د لعام  الجنإل.

يرجة الباح: ذلب إل  طبيعة التنمية السايدا    المجتمعة اليمنع  والمتعأثرا إلع  حعد كبيعر     
بالتربية التقليدية القايمة عل   الذكوريعة الاعر ة والتع  يط ع   يىعا الرجع  علع  المعرأا  ع  كع  

لعع  المععرأا  نظععرا دونيععة قااععرا ال تسععتقيم إمععا يعع ا  الععبعض ينظععر  ذإجوانععر الحيععاا ا سععرية، 
ومكانة المرأا الحقيقية باعتباراا ناف المجتمة وا  مريكة الرج   ع  اعنة وات عاذ القعراراا 

ت كانعا أليعه النتعاي  معت تمتعة العذكور بالديمقراطيعة و إمعارا أكد ذلعب معا أالعادية والمايرية، 
ت التك عي  علع  أسعاإل أم   يىا تميي  الذكور علع  اإلنعا:، أل ال انا نلإتلب النسبة بسيطة 
ا    المجتمة اليمن  تكرسعه المكعاايم الم لوطعة ععت المعرأا واعتباراعا تعابة الجنإل ال ي ا  سايد  

ال مععا يععراا إت تععرد أو عع  كعع  ا حععوا ،  ىععو مقععدم عليىععا وال يحععأ لىععا   معع للرجعع   عع  كعع  
سعععرا  عععراد ا أللمعععرأا،  مىمتعععه  قعععط  دمعععة الرجععع  وكا عععة  الرجععع ،  عععال رال وال قعععرار وال ممعععاركة

 و  والرال االوحد.وحسر ما يل مىا به الرج ،  ىو ااحر القرار ا 
نسععانية والحيععاا الكريمععة بسععط مقومععاا الم اععية اإلأ سععلر المععرأا حقوقىععا وحرمانىععا مععت      

تمعير   رجمعاال  سر التع  تتمتعة بعوع  جيعد. وساط االسرا اليمنية عدا بعض ا أاو الماية    
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ت التنمعععية االجتماعيعععة  ععع  المجتمعععة اليمنععع  تكعععرإل مكىعععوم الذكوريعععة  ععع  كا عععة ألععع  إالنتعععاي  
 المجاالا عل  حسار اإلنا:.   

اتكقععا الدراسععة الحاليععة مععة دراسععة مععىار  عع  أاميععة وأثععر المت يععراا ومنىععا مت يععر الجععنإل     
ال  الذكور، بينما لم نجد لمت ير الجعنإل أاميعة وأثعر  ع  دراسعة عل  إجاباا أ راد العينة ولا

 نذر ولم  تمر إليه بقية الدراساا. 
 

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: 
 ا  توجد  روأ ذاا داللة إحاايية بيت إجاباا العينة تع د لعام  )اإلقامة(؟

 (10جدول رقم ) 

 العينة حسب متغير ) مكا  اإلقامة(( بين متوسطات إجابات أفراد tنتائج اختبار )

 المتوسط العينة االقامة 
االنحراف 

 المعياري
t 

الداللة 

 االحصائية

 التوعية
 53271. 2.0589 201 مدينة

8.061 .000 
 31001. 1.6725 156 ريف

 الحرية
 56173. 1.7488 201 مدينة

6.649 .000 
 25802. 1.4261 156 ريف

 المساواة
 40597. 1.9540 201 مدينة

8.451 .006 
 29211. 1.6287 156 ريف

أسلوب 

 التعامل

 50311. 2.1868 201 مدينة
14.898 .000 

 28723. 1.5149 156 ريف

ت انعاب  عروأ ذاا داللعة إحاعايية بعيت متوسعطاا إجابعة أ عراد أt) )اثبتعا نتعاي  ا تبعار      
العينة مت سكات الريف وسكات المدينة    مجا  التوعية ولاال  مت يسكنوت المدينة وتوجعد 

عععأ عععروأ  ا  ععع  مجعععا  الحريعععة ولاعععال  معععت يسعععكنوت المدينعععة، وال توجعععد  عععروأ ذاا داللعععه ي  
  مجععا  أسععلور التعامعع  ولاععال  مععت ت انععاب  ععروأ  ععأحاععايية  عع  مجععا  المسععاواا، كمععا إ

( وبعذلب تعر ض الكر عية الاعكرية 2125ا، ومسعتود داللعة الكعروأ عنعد )ي   أيسكنوت المدينة 
 وتقب  البديلة الت  تن  عل  وجود  روأ ذاا داللة إحاايية تع د لعام  )اإلقامة(.

قراطية،  يما ال  العا ل  تمتة أبنا  المدينة بقسط بسيط مت الحياا الديمإ النتاي  عموما تمير 
 التربية لدد سكات الريف تقليدية ي لر عليىا سيطرا القيم القبلية والمناطقية والح بية.

ويعل  ذلب إل  وجود معطياا للحياا    الريف ت تلف عت معطياا الحياا     المدينعة     
نمعية الديمقراطيعة حعد وجعوا التأ التنمية     المدينة تقترر إل  حد ما مت المدنية التع  تعتبعر 

وأاععدا ىا، وذلععب بكععع  العوامعع  المععؤثرا  عع  ذلععب مععت الرقعع  والمدنيععة والحععراب الثقععا   وطبيعععة 
سير الحياا ا سرية    المدينة الذل ي لعر عليعه الطعابة العوظيك  المحكعوم بقواععد تعنظم حيعاا 
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  عراد وتعربيتىم و  ع  الحيعاا العامعة  يعنعكإل ذلعب كليعا علع  حيعاا اأ الكرد والمجتمة  ع  العمع 
وتنميتىم دا   أسرام،    الوقا العذل ال يع ا  العنمط التقليعدل اعو السعايد  ع  الريعف اليمنع  

ت لعععم نقععع  انععععدام تلعععب المقومعععاا للحيعععاا الديمقراطيعععة،  ا سعععرا  ععع  الريعععف تحكمىعععا أل ععععف 
يعععة ععععاداا وتقاليعععد اجتماعيعععة معينعععة إلععع  جانعععر االعتمعععاد الكلععع  علععع  أسعععالير الععععي  التقليد

دا ععع  ا سعععرا أكثعععر  ا  عععراد كال راععععة وغيراعععا وكلىعععا عوامععع  تجعععع  القواععععد التععع  تسعععير حيعععاا
ة إكسععار نمععط محععدد ال اععرامة وتسععلطا ممععا يععد ة القععايميت علعع  التنمععية االجتماعيععة محاولعع

ال ابتكار مت السلوب لألبنعا  حتع  يسعتطيعوا ات يواجىعوا بعه تكعاليف وأعبعا  الحيعاا.  إبدائ  يه و 
نىعا دالعة إحاعاييا  و ع  نكعإل االتجعاا تمعير إلع  تمتعة أقيأ النظر    كا ة المجاالا نجد وبتد

 أبنا  المدينة بقدر ال بأإل به مت التنمية الديمقراطية    إطار ا سرا.
بعالنظر إلعع  أثعر وأاميععة مت يعر االقامععة لعدد أ ععراد العينعة نجععدا  ع  اععذا الدراسعة لاععال  الععذيت 

 .نجد اذا العام  والمت ير    نتاي  الدراساا ا  رد يسكنوت المدينة بينما ال
 

 النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع: 
 ا  توجد  روأ ذاا داللة إحاايية بيت إجاباا أ راد العينة تع د لعام  )د   ا سرا(؟

 (11جدول رقم ) 

 ( بين متوسطات إجابة أفراد العينة حسب متغير ) دخل األسرة(tنتائج اختبار )

 المتوسط العينة الدخل 
االنحراف 

 المعياري
T 

الداللة 

 االحصائية

 التوعية

متوسط)أكثر من 

 خمسين ألف لاير( 
224 1.9853 .53984 

4.942 .000 
منخفض)اقل من 

 خمسين ألف لاير(
133 1.7296 .32940 

 الحرية

متوسط)أكثر من 

 خمسين ألف لاير(
224 1.6817 .52775 3.836 

.000 
منخفض)اقل من 

 خمسين ألف لاير(
133 1.4832 .36069  

 المساواة

متوسط)أكثر من 

 خمسين ألف لاير(
224 1.8622 .39315 3.166 

004 
منخفض)اقل من 

 خمسين ألف لاير(
133 1.7271 .38424  

أسلوب 

 التعامل

متوسط)أكثر من 

 خمسين ألف لاير(
224 1.9967 .53928 4.867 

.001 
 منخفض)اقل من

 خمسين ألف لاير(
133 1.7188 .49049  
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ت اناب  عروأ ذاا داللعة إحاعايية بعيت إجابعاا أتؤكد النتاي  الواردا    الجدو  السابأ     
أبنا   ا سر مت ذول الد   المتوسط وبيت أبنا  ا سعر معت ذول العد   المعن كض  ع  كا عة 

التعامعع ( عنععد مسععتود داللععة إحاععايية المجععاالا ا ربعععة )التوعيععة، الحريععة، المسععاواا، أسععلور 
( وبععذلب تععر ض الكر ععية الاععكرية وتقبعع  البديلععة التعع  تععن  علعع  وجععود تلععب الكععروأ 2125)

 تبعا لعام  مستود د   ا سرا ولاال  ا سر ا كثر د ال.
ثععر العامعع  االقتاععادل  عع  إثععرا  الحيععاا ا سععرية بممارسععة أويععع و الباحعع: ذلععب الكععرأ إلعع     

عع ا إلعع  تحقيقععه القععيم الديمقراطيععة،  المسععتود المعيمعع  الكععريم اععو مععا تىععدف الديمقراطيععة عموم 
لكا ة المواطنيت،  عال ديمقراطيعة معت غيعر نمعو اقتاعادل وال قيمعة للديمقراطيعة  ع  ظع  و عة 

بنععا  ا سععر مععت أت أ، ولععذلب وجععد اطيععة إجمعاال  ت الكقععر عععدو الحريععة والديمقر معيمع  اعععر  
ذول الععععد   المتوسععععط تلمععععإل بعععععض مالمعععع  التربيععععة الديمقراطيععععة  عععع  جواععععا ا سععععرل نتيجععععة 

معععام أ عععراد ا سعععرا أت لعععم نقععع  الجيعععدا والتععع  ايعععأا ا جعععوا  ألألو عععائ االقتاعععادية المقبولعععة 
ا مععت الكقععر يععؤثر ذلععب سععلب   لممارسععة السععلوب الععديمقراط   عع  تعععامالتىم،  ا سععرا التعع  تعععان 

عأوالعدوانيعة   مع عل  نكسياا أ راداا  عتجعلىم يميلعوت إلع  الحديعة  ع  كع   ا  ع  التعامع  ي  
 مة ال ر. 

وتتكعععأ الدراسعععة الحاليعععة معععة دراسعععة معععىار  ععع  وجعععود أاميعععة وأثعععر لعامععع  د ععع  ا سعععرا      
  دراسععة أبععو دلبععوح ولاععال  ا سععر ااععحار الععد   المتوسععط. بينمععا لععم يععرد اععذا المت يععر  عع

 واالاد  ونذر.
 النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس: 

 ا  توجد  روأ ذاا داللة إحاايية بيت إجاباا أ راد العينة تع د لعام  ) تعليم الوالديت(؟
 (12جدول رقم ) 

 ( بين متوسطات اجابات أفراد العينة حسب متغير ) تعليم الوالدين(tنتائج اختبار )

 المتوسط العينة التعليم 
االنحراف 

 المعياري
t 

الداللة 

 االحصائية

 التوعية
 47982. 1.8726 133 متعلم والديه

-.519 .038 
 49351. 1.9004 224 احد والديه أمي

 الحرية
 52195. 1.6707 133 متعلم والديه

1.909 .006 
 45304. 1.5704 224 احد والديه أمي

 المساواة
 28841. 1.8535 133 متعلم والديه

1.540 .000 
 44486. 1.7871 224 احد والديه أمي

أسلوب 

 التعامل

 47960. 2.0234 133 متعلم والديه
3.581 .052 

 55666. 1.8159 224 احد والديه أمي



 يحي محسن اليريمي /د    ....في واقع التنشئة االجتماعية لألسرة اليمنية كمااالتجاه الديمقراطي  
 

 120 
 م2018 (  ديسمبر 4)العدد                          اإلنسانية                   تمجلة العلوم التربوية والدارسا  

ل  عدم وجود  روأ ذاا داللة إحاايية بيت إجابعاا إتمير النتاي     الجدو  السابأ        
حسعععر مسعععتود تعلعععيم الوالعععديت علععع  محعععور التوعيعععة، وتوجعععد  عععروأ ذاا داللعععة أ عععراد العينعععة 

إحاععايية بينىمععا  عع  محععور الحريععة والمسععاواا وأسععلور التعامعع  وكلىععا لاععال  مععت كععات ابععواا 
( لعذلب تععر ض الكر عية الاععكرية 2125ا عنععد )حاعايي  إومسعتود داللععة تلعب الكععروأ  متعلمعيت،

ععععع د لعامعععع  المسععععتود حاععععايية ت  إوتقبععع  البديلععععة التعععع  تععععن  علعععع  وجععععود  عععروأ ذاا داللععععة 
ذ لعوحظ تعو ر قسعط ال بعاإل بعه معت التربيعة الديمقراطيعة لعدد ا سعر ا كثعر إالتعليم  للوالعديت 

 ا.  تعليم  
بالمكعاايم والقعيم الديمقراطيعة التع  ترتكع   ويع ل الباح: ذلب إلع  اثعر التعلعيم علع  العوع     

تقععوم علعع  العلععم ونمععر المعر ععة ولععوال  جمععاال  إعليىععا النظريععاا التربويععة الحديثععة،  الديمقراطيععة 
العلعععم والتككيعععر العلمععع  المعععا تميععع ا الديمقراطيعععة ععععت غيراعععا ولمعععا كعععات لىعععا اعععذا القبعععو  لعععدد 

المتعلمة أاعب  معت المسعلماا،  عالعلم يجعع  ا  راد،  ممارسة السلوب الديمقراط     ا سرا 
عععالعقععع  أكثعععر ن عععج   ا، ممعععا يسعععى  الت لععع  ععععت ا وتعععأثر  ا علععع  الحيعععاا ومقوماتىعععا تعععأثير  ا وانكتاح 

السععلوكياا المت لكععة مقابعع  التحلعع  بععالقيم والسععلوكياا الح ععارية الواعيععة،  ععال تجععد أل معععر 
 العم .ال وتجد العام  الرييإل او إمتح ر ينعم بالديمقراطية 

ا تلكا الدراسة الحالية    عدم وجعود أاميعة وأثعر لعامع  مسعتود تعلعيم الوالعديت علع  التنمعية 
الديمقراطية، عت دراسة مىار العذل وجعد  ع  نتايجىعا أثعر وأاميعة لمت يعر المسعتود التعليمع ، 

 بينما لم يرد اذا العام  والمت ير    نتاي  بقية الدراساا.
 التوصيات: 

ت االتجاا الديمقراط     التنمية االجتماعيعة لألسعرا اليمنيعة أات   مت  ال  النتاي  إل     
يسير ببط  مديد، تلعر الموروثاا الثقا ية    التنمية التقليدية أسعبار جواريعة  ع  ذلعب إلع  

ت تقعععوم بىعععا المؤسسعععاا أجانعععر  ععععف التوعيعععة العامعععة بالثقا عععة الديمقراطيعععة والتععع  يكتعععرض 
 الرسمية والمعبية عبر المنابر المتاحة. لذا  الباح: يوا  بالتال   

قيععام المععدارإل بكعاليععاا توعويععة لمععا ينب عع  أت تكععوت عليععه العالقععاا دا عع  ا سععرا و ععأ  -8
 النى  الديمقراط .

تكعيععع  دور مجلعععإل البعععا   ععع  المعععدارإل للممعععاركة واالسعععىام  ععع  تنظعععيم دوراا ونمعععراا  -2
 .سرااالتجاا الديمقراط     إطار ا يكيه بتثق

بقععيم  ا بنععا  عع  توعيععة اسععت ال  المناسععباا الوطنيععة والمنععابر اإلعالميععة دا عع  المدرسععة  -7
   .وأ القياا الديمقراطية
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  .اا وتعليمي  المدارإل إداري   المستمر للقايميت عل  الديمقراط  التأاي  -4
 المقترحات: 

 الدراساا    اذا الجانر   يقترح الباح: القيام بالعديد مت
 عم  دراساا حو  أسالير إكسار أ راد ا سرا النمط الديمقراط .  -
 القيام بدراسة ماملة للعوام  المؤثرا عل  التنمية الديمقراطية. -
إعادا تطبيأ الدراسة عل  محا ظاا أ رد غير مجتمة الدراسة الحاليعة وعمع  مقارنعة بعيت  -

 الدراستيت.
 المراجع: 

مركع  دراسعاا الوحعدا  .الديمقراطية والتربية في الوطن العربي (.2228)إبراايم، عبد العر اأ -
 لبنات.  العربية، الطبعة ا ول ، بيروا

اعتنععا  ودراسععة أحمععد ، دار ا رقععم .مقدمااة اباان خلاادون (.2228) ابععت  لععدوت، عبععد الععرحمت -
   لبنات.ال غب ، بيروا

  مجموعة دراسعاا، دار غريعر، القعاارا. ة ومشكالت المجتمعالتربي (.بدوت )إبراايم ،الجيار -
 مار.

مقارنة بين ديمقراطية التعليم وتعليم الديمقراطياة فاي  مقدماة فاي (. 2227)ال والدا، محمد -
 ا ردت.   دار المسيرا، عمات .التربية

 ردت. عمات ا   دار المروأ ،8. طالمدخل إلى التربية والتعليم (.8114)عبد هللا  الرمدات، -
التربياة  .دراسة تحليلياة للمباادو والقايم الديمقراطياة فاي فلسافة (.2227)الرمدات، عبعد هللا -

   .غير منمورا، الجامعة ا ردنية عمات ا ردت ارسالة دكتورا   والتعليم في االردن
 درجة ممارسة أعضااء هيئاة التادريس بجامعاة تعام لقايم ومباادو (.2226)العريق ، مما   -

 غير منمورا، جامعة اليرموب، ا ردت.ا رسالة دكتورا  .الديمقراطية
 ع  مجلعة دراسعاا  .مفهوم الحرياة التربوياة عناد جاون دياوي (.2226)العقوت، كما  العديت -

  .جامعة سعد دحلر، الج اير الدارنكسية وتربوية، تادر عت كلية 
دار النكععايإل ، 2ط .االسااتعبادطبااائع االسااتبداد ومصااار   (.8117 )الكععواكب ، عبععدالرحمت -

 للطباعة والنمر، بيروا، لبنات.
رسعععالة ال لعععي   .الاااوعي الترباااوي للمعلااام والعوامااال الماااؤثرة فياااه (. 8113 )حمعععادا سعععليمات -

 22، ئ 3العرب ، الرياض، مكتر التربية العرب  لدو  ال لي ، السنة 
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، منمعوراا الع مت، 8. طوالمعاصرةمن مستجدات التربية الحديثة (. 2221حمداول جميع )  -
 الدار البي ا .

ترجمععة نظمعع  لوقععا مكتبععة االنجلععو الماععرية،  .الديمقراطيااة والتربيااة (.8113)جععوت  ،ديععول -
 القاارا. 

ترجمععة جىععاد نعمات/منمععوراا عويععداا، بيععروا،  .فلساافة التربيااة  (.8116)ربععو  أوليكيععه  -
 لبنات.

  .دار النى ة، بيروا، لبنات .التربية في اجتماعيات (.8111)سرحات، منير  -
مكتبععة الععدار العربيععة،  .المعلمااون والمتعلمااون (.8114) بععو عميععرا محبععااأمععحاته حسععت و  -

  .القاارا، مار
دار العلععععم   .الااااوعي التربااااوي ومسااااتقبل الاااابالد العربيااااة (.8131) مععععىال جععععور ، وم ععععروت -

 .للمالييت، بيروا، لبنات
درا الككعر  ،2ط .نحو فلسفة  عربية للتربية (.8131) والنورل عبد ال نع عبود، عبد ال ن   -

 العرب ، القاارا، مار. 
 .دار الثقا ة للطباعة والنمر، القاارا .ديمقراطية التربية اإلسالمية (.8134)سعيد   ،عل  -
مكتبة الدار العربع  للكتعار، القعاارا،  .من همومنا التربوية والثقافية (.8112)حامد ، عمار -

 مار.
، دار الروا د للطباععة والنمعر، 8ط .الحقوق والحريات في اليمن (.2226) طار  ،قحطات -

 انعا  اليمت. 
   مجلة مستقب   التربيعة  .تعليم حقوق اإلنسان في كليات التربية (.2227)مادية ،كيالن  -

 . (78)1 يم والتنمية،العربية، تادر عت المرك  العرب  للتعل
دار الو ععا  للنمععر،  .الاادور التربااوي لمؤسسااات المجتمااع الماادني (.2221)ماععطك ، رمعع ل -

  .االسكندرية، مار
، واقاع التنشائة الديمقراطياة فاي األسارة األردنياة (.2225) بمار وابو دلبعوح موسع ، مال  -

    (.7)العدد، في مجلة العلوم التربوية، تصدر عن كلية التربية جامعة قطر
. التنشئة الديمقراطية كما يدركها الوالدان والذكور في األسارة الكويتياة (.2228)نذر  اطمة -

الديمقراطيععة والتربيععة  عع  الععوطت العربعع ، مركعع  دراسععاا الوحععدا العربيععة، بيععروا ، 8ط
 لبنات.
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لتربيااة  مجلااة اترجمععة عبععد الععودود مكععروم،  عع   .التاادريس والقاايم (.2228)اايععدوت جرااععام  -
  .(، عدد  ا 5)4، تصدر عن اللجنة الوطنية القطرية للتربية

 والتو ية، ا ردت.  دار الككر للنمر، 2ط .أسس التربية (.8115)اندل اال   -
الديمقراطيااة  .الفعاليااات الديمقراطيااة ومظاهرهااا فااي جامعااة الكوياات (.2228) وطكععة علعع  -

 مرك  دراساا الوحدا العربية، بيروا لبنات. ،8. طوالتربية في الوطن العربي
شكالية التسلط التربوي في الوطن العرباي (.8111)وطكة عل  - مركع   ،8. طبنية السلطة وا 

 .بيروا لبنات دراساا الوحدا العربية،
رسعععالة ماجسعععتير غيعععر  .يعععةدور المدرساااة فاااي التنشااائة الساااياس (.8111)االاعععد ، طعععاار  -

 ، كلية التربية، جامعة انعا ، اليمت. قسم أاو  التربية منمورا،
 
 


