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االتصال املباشر كأداة لتحقيق الدميقراطية " املناظرات 

 "اوالربملان املدرسي منوذجً

 دراسة ميدانية على موجهي وأخصائي اإلعالم التربوي

 (*)وائل صالح نجيب عليد.  

 مقدمة 

يقوم إصالح التعليم على حقيقة تربوية ُمفَاداها أن المدرسة تعتبر قوة 

طية، وليس كما يرى البعض أن المدرسة تقر منهًجا معينًا اجتماعية تقوم بنقل الديمقرا

لتدريس القيم األخالقية الهادفة، حيث ال يمكن تقسيم تعليم القيم إلى أجزاء داخل 

المنهج، ولكن يجب أن تكون العملية التعليمية كلها قائمة على ممارسة القيم والمواطنة 

 (1)عليمية. والديمقراطية وتطبيقها فى كل عناصر العملية الت

وقد أشارت بعض الدراسات التربوية إلى أن الطالب الذين يشاركون فى 

األنشطة الالصفية فى المدرسة  لديهم القدرة على اإلنجاز األكاديمي ، كما أنهم 

ايجابيون بالنسبة لزمالئهم ومعلميهم ، ويتمتعون بروح قيادية ، وتفاعل اجتماعي ، 

 عن  ميولهم للمشاركة فى نشاط البيةة المللية ويكون واثقين من اآلخرين ، فضال

 (2)واألحداث السياسية. 

 Howard (2009) (3)وقد اهتمت بعض الدراسات  منها  دراسة هوارد  

بتقويم األنشطة الالصفية وعالقتها بالتلصيل الدراسي لدى طالب المرحلة الثانوية ، 

المدرسية كان له األثر  كما توصلت الدراسة إلى أن مشاركة الطالب فى األنشطة

 البالغ في تلصيل الطالب .

                                                 
 عة المنياكلية التربية النوعية، جام - مدرس اإلعالم التربوي (*)
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ويعد البرلمان أحد أهم المؤسسات فى أي نظام ديمقراطي، حيث يعبر النواب 

من خالله عن مطالب الشعب، ويشاركون  فى صناعة القوانين التي تتسق مع رغبات 

 .المواطنين، والرقابة على أعمال اللكومة، وإقرار الموازنة العامة للدولة

وتولي وزارة التربية والتعليم عامة واإلعالم التربوي خاصة اهتماًما كبيًرا 

إلعداد النشء ليكونوا فاعلين فى المجتمع، مشاركين فى صنع القرار من خالل 

تدريبهم على أساليب اللوار الديمقراطي، وقبول الرأي اآلخر، مع تزويدهم 

مشاركة فى اإلعالم التربوي بالمعارف والمهارات المختلفة، وذلك من خالل ال

 بأنشطة المختلفة.

وتقوم فلسفة البرلمان المدرسى على المشاركة والتفكير معًا، ونقل جزء من 

المسؤوليات إلى الطالب من خالل هيةة ممثلة ومنتخبة بطريقة مماثلة لما يجرى فى 

جدت االنتخابات العامة ، ويستعين الطالب بالتقنيات واألدوات المدرسية التي و

لخدمتهم، ومن خالل هذا المنبر يستطيع الطالب التعبير عن إرادته اللرة وعرض 

 (4)المشكالت ومناقشتها. 

كما تعد المناظرات من األنشطة التي تتيح للطالب فرصة المناقشة، حيث 

تعمل على تقبل الرأي والرأي اآلخر، فهي حوار متبادل بين جماعتين من الطالب 

تتناول الرأي ونقيضه ) مؤيد ومعارض( وتدور حول قضية أو موضوع  

موضوعاتها حول قضية تهم الطالب والمجتمع. و يُعد البرلمان المدرسى 

والمناظرات من أهم األنشطة اإلعالمية التي يقدمها الطالب في مختلف المراحل 

الدراسية، نظرا ألنها تُدعم مبادئ الديمقراطية ، وتؤهل الطالب من خالل مناقشة 

  (5)ا المدرسة والمجتمع قضاي
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 الدراسات السابقة 

بعنوان : "التدخل المهني لطريقة  (6)( 2015دراسة فاطمة عبد الصبور ) .1

 خدمة الجماعة وتنمية المهارات القيادية ألعضاء جماعة البرلمان المدرسى ".

هدفت الدراسة إلى تلديد الفروق المعنوية ذات الداللة اإلحصائية بين 

أعضاء الجماعة التجريبية على مقياس المهارات القيادية قبل  متوسطات درجات

التدخل المهني وبعده، وتندرج الدراسة ضمن فةة البلوث شبة التجريبية، واستخدمت 

الباحثة أدوات مقياس المهارات القيادية ألعضاء جماعة البرلمان المدرسى، ودليل 

ية لدى أعضاء جماعة مالحظة السلوكيات المرتبطة بممارسة المهارات القياد

البرلمان المدرسى تلليل ملتوى التقارير الدورية، وأثبتت النتائج صلة الفرض 

الرئيس للدراسة، حيث ُوجدت فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين متوسطات 

درجات أعضاء الجماعة التجريبية على مقياس المهارات القيادية قبل التدخل المهني 

 وبعده. 

بعنوان: " عوائق ممارسة األنشطة الطالبية  (7)(2015ض )دراسة عوض معي .2

 فى المرحلة الثانوية بمدينة الطائف من وجهة نظر رواد النشاط والطالب " .

هدفت الدراسة إلى تلديد أهم عوائق ممارسة األنشطة الطالبية فى   

 المرحلة الثانوية، وملاولة الكشف عن واقع األنشطة الطالبية بهدف التوصل إلى

توصيات قد تعين المسؤولين عن األنشطة الطالبية على إيجاد حلول مناسبة لعوائق 

( عبارة، وتوصلت 24ممارسة األنشطة الطالبية، وقد صمم استبانه تكونت من )

الدراسة إلى أن هناك إجماًعا من قبل أفراد عينة الدراسة من رواد النشاط الطالبي 

لطالب لألنشطة فى المرحلة الثانوية ما عدا والطالب بوجود عوائق تلد من ممارسة ا
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)عدم ارتباط األنشطة بالمنهج الدراسي( وأن عدم توافر الوقت الكافى لدى الطالب 

الدراسية يتصدر المرتبة األولى من درجة  لممارسة األنشطة الزدحام الجداول

ر المرتبة اإلعاقة، كما أجمع رواد النشاط على أن قلة اهتمام المعلمين باألنشطة يتصد

 األولى من حيث درجة اإلعاقة. 

بعنوان:  " الصعوبات التي ( 8)( 2013دراسة خالد الصرايرة ، غازي خليفة  ) .3

تواجه المجالس البرلمانية الطالبية فى المدارس األردنية من وجهة نظر قادتها 

 ومستشاري البرلمان ومديري المدارس ". 

التي تواجه المجالس البرلمانية  هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى الصعوبات

البرلمان ومديري  ومستشاريالطالبية فى المدارس األردنية من وجهة نظر قادتها 

( فقرة ، وتألفت عينة 56المدارس، ولتلقيق هذا الهدف تم تكوين استبانة مكونة من )

ى أن ( قائدًا ومستشاًرا برلمانيًّا ومدير مدرسة ، وتوصلت الدراسة إل154الدراسة من)

مستوى الصعوبات التي تواجه البرلمان المدرسي كان متوسًطا ، كما توصلت إلى 

 وجود فروق دالة إحصائيًّا فى مستوى الصعوبات ترجع للجنس لصالح اإلناث.

( بعنوان:  " األنشطة 9( )2012دراسة محمود أبو سمرة ، عالية أبو صبحة ) .4

افظة الخليل كما يراها المدرسية ومعيقاتها فى المدارس الحكومية فى مح

 المديرون والمعلمون".

هدفت الدراسة إلى تعرف األنشطة المدرسية فى المدارس اللكومية فى     

ملافظة الخليل من وجهة نظر مديري هذه المدارس ومعلميها ، وتكون مجتمع 

 والتعليمالدراسة من جميع مديري المدارس اللكومية ومعلميها فى مديريات التربية 

( فردًا ، فى حين كانت عينة الدراسة عينة 6981لافظة الخليل البالغ عددهم )فى م
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( فقرة 56( فردًا وأعدَّ الباحثان استبانة مكونة من )353عنقودية بلغ عدد أفرادها )

موزعة على ثالثة مجاالت، هى: أهمية األنشطة ، وممارسة األنشطة المدرسية 

، وأظهرت نتائج الدراسة أن مجال )الصفية والالصفية( ، ومعوقات األنشطة 

معوقات األنشطة قد حصل على أعلى المتوسطات اللسابية وجاء )ممارسة األنشطة( 

في المرتبة الثالثة ، وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

 تقديرات عينة الدراسة لمعوقات األنشطة المدرسية لصالح مدارس الذكور. 

بعنوان:" تقويم واقع  (10)(2012فى، محمد إبراهيم )دراسة محمد مصط .5

 األنشطة الطالبية التعليمية 

)الصفية والالصفية( المصاحبة لمقررات اللغة العربية فى كلية التربية جامعة 

 اإلسراء. 

هدفت الدراسة إلى تقويم واقع األنشطة الصفية والالصفية المصاحبة للمواد 

فى كلية التربية جامعة اإلسراء فى ضوء آراء  التي تعد من فروع اللغة العربية

الطالب ، ودور المدرسين فيها ، ولتلقيق ذلك ُصممت أداة لقياس آراء الطالب نلو 

األنشطة، وآراء الطالب نلو المدرسين فيها، ووزعت األداة على عينة مكونة من 

نشطة ( طالبة، وتوصلت الدراسة إلى أن آراء الطالب نلو األ63( طالبًا، و)30)

وآراءهم نلو دور المدرسين فيها كانت بدرجة متوسطة، وأنه ال توجد فروق ذات 

داللة إحصائية لمتغير الجنس ، كما أن معدالت الطالب التلصيلية فى المواد 

 وممارستهم لألنشطة ذات ارتباط إيجابي وتتناسب تناسبًا طرديًا.
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ت المدرسية فى دعم بعنوان:" دور التنظيما (11)( 2011دراسة أحمد عطية ) .6

 انتماء الطالب لمجتمعهم المحلي". 

هدفت الدراسة إلى تلديد دور التنظيمات المدرسية فى دعم انتماء الطالب 

التي تؤدى إلى دعم انتماء  المدرسيةوتلديد أكثر التنظيمات  .لمجتمعهم المللي

ت تلديد الصعوبات التي تؤثر على دور التنظيما .الطالب لمجتمعهم المللى

واعتمدت الدراسة  على  .المدرسية فى دعم انتماء الطالب لمجتمعهم المللى

مفردة  (186منهج المسح االجتماعي الشامل، وتكونت عينة الدراسة من )

( مفردة للمسةولين عن التنظيمات 170للطالب أعضاء التنظيمات المدرسية، و)

الخدمة االجتماعية ( مفردات من الخبراء األكاديميين بكلية 10)، و المدرسية

( مفردة للموجهين بتوجيه التربية االجتماعية بإدارة غرب 20جامعة حلوان، و)

وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج  أهمها: أن أكثر التنظيمات  .المللة الكبرى

دعًما النتماء الطالب لمجتمعهم المللي مشروعات الخدمة العامة ، يليها 

 ان المدرسى.االتلادات الطالبية ، ثم البرلم

 12Johnson, R. & Moulden, R. (2011)(دراسة جونسون ، ومولدن   .7

 ."مشاركة فى األنشطة وأداء الواجبات المنزلية العالقة بين ال بعنوان:  

هدفت الدراسة إلى تعرف العالقة بين المشاركة فى األنشطة وبين أداء 

ك للواجبات طالب الصف الثالث فى مجموعة من المدارس فى مدينة نيويور

المنزلية ، وأشارت النتائج إلى عدم وجود عالقة ارتباطية بين مشاركة الطالب 

فى األنشطة وبين زيادة أدائهم لواجباتهم فى الرياضيات ، وكانت هناك عالقة 
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ارتباطية معنوية بين المشاركة فى األنشطة الطالبية وبين إكمالهم للواجبات 

 البيةية فى القراءة .

بعنوان:  "تقويم الطلبة لدور المدرسة  (13) (2010العمايرة ) دراسة محمد .8

الثانوية فى إكسابهم ثقافة الديمقراطية فى ضوء التحول الديمقراطي للمجتمع 

 األردني من وجهة نظرهم ".

هدفت الدراسة إلى معرفة دور المدرسة الثانوية فى إكساب طالبها ثقافة 

مقراطي للمجتمع األردني من وجهة وسلوك الديمقراطية  فى ضوء التلول الدي

نظر الطالب واالختالف في وجهات نظرهم ، وتكونت عينة الدراسة من 

الوصفي، وتوصلت الدراسة إلى  المنهج، واستخدم الباحث وطالبة( طالبًا 1372)

أن استجابات عينة الدراسة حول دور المدرسة الثانوية فى إكساب طالبها ثقافة 

ما دورها فى إكسابهم السلوك الديمقراطي جاء بدرجة الديمقراطية كبيرة ، أ

متوسطة ، وأظهرت أيًضا عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات أفراد 

 .الجنسالعينة على مجال الثقافة الديمقراطية تبعًا لمتغير 

بعنوان :" دور البرلمان المدرسي فى  (14)( 2010دراسة محمد المصالحة ) .9

 الحالة األردنية  التنشئة الديمقراطية

هدفت الدراسة إلى تقييم األداء لمشروع البرلمان المدرسى فى مجال التربية 

والتنشةة الديمقراطية  ومعرفة الطلبة مفاهيم حقوق اإلنسان وأثر الخلفية 

االجتماعية على مشاركة الطلبة فى تلك المدارس ، كما هدفت الدراسة إلى قياس 

ةات المستهدفة فى المشروع ، وكانت مدة مستوى الرضا المتلقق لدى الف

عدد  وكانتباألردن،  ملافظاتفى عدة  2007-2004المشروع من عام 
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( مدرسة ، ومن النتائج التي أسفر عنها المشروع ، تعرض 44المدارس )

الطالب لممارسات تطبيقية فى أثناء جلسات البرلمان المدرسى لمعرفة طريقة 

التشريعات ، ومعرفة المصطللات البرلمانية عمل البرلمان فى مجال مناقشة 

 ومدلوالتها.

( بعنوان :"دور البرلمان المدرسى فى 15( )2009دراسة خالد محمود ) .10

 اكتساب التالميذ قيم المواطنة".  

هدفت الدراسة إلى تعرف دور البرلمان المدرسى فى اكتساب التالميذ قيم 

ي، و مقياًسا لمعرفة دور البرلمان المواطنة، واستخدم الباحث منهج المسح االجتماع

المدرسي فى اكتساب التالميذ قيمة المواطنة ، مع إجراء مقابالت، وكانت عينة 

( تلميذًا، وعينة من األخصائيين 175الدراسة من تالميذ المرحلة اإلعدادية قدرها )

 ( أفراد. 10االجتماعيين قدرها )

(، بينما 57.14كور بنسبة )وتوصلت الدراسة إلى أن أغلب المبلوثين من الذ

الميذ قيمة تعرف ت(، وأن البرلمان المدرسى يكسب ال42.86كانت نسبة اإلناث )

اللقوق من خالل الفرصة فى اللوار ، والقدرة على اتخاذ القرار، اكتساب أساليب 

 النقد ، كما يعمل على اكتساب قيمة التسامح مع األصدقاء ، والتعاون مع اآلخرين.

( 16()2009) ماير وماكميالن    eyer , A and Macmillan Mدراسة  .11

دور مديري المدارس كقادة تغيير ، وأثر هذه القيادة على المناهج بعنوان :" 

 "  وطرق التدريس واألنشطة الالصفية
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هدفت الدراسة إلى تعرف دور مديري المدارس كقادة تغيير ، وأثر هذه    

نشطة الالصفية، وقد أجريت هذه الدراسة القيادة على المناهج وطرق التدريس واأل

فى ثالث عشرة مدرسة من مدارس كندا ، واستخدمت الدراسة أداة المقابلة، وأشارت 

النتائج إلى أن دور مديري المدارس دور مهم وجوهري ، كما أشارت الدراسة إلى أن 

 ية .األنشطة المدرسية تساعد فى التخفيف من مشكالت الطالب االجتماعية والسلوك

( بعنوان :"مدى فاعلية البرلمان المدرسى 17( )2009دراسة معتز الفقيرى ) .12

 المقترح فى تنمية بعض الخصائص النفسية لدى طالب المرحلة الثانوية".  

هدفت الدراسة إلى  إعداد الئلة للبرلمان المدرسي ، وتلديد الخصائص       

ترح فى تنميتها ، واستخدم النفسية التى يمكن أن يسهم البرلمان المدرسي المق

( طالبًا ، وتم تطبيق الدراسة 16الباحث عينة من طالب المرحلة الثانوية قدرها )

على مدرسة القناة الثانوية بنين بملافظة بورسعيد ، واستخدم الباحث مقياس 

الخصائص النفسية وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

ء في البرلمان المقترح على مقياس الخصائص النفسية درجات الطالب األعضا

 قبل التطبيق وبعده  فى صالح التطبيق البعدي . 

( بعنوان: " 18( )2009دانولت وبولين  )  Denault and Poulingدراسة  .13

  دور األنشطة الالصفية فى التحصيل والسلوك "

سلوك ، وتم هدفت الدراسة إلى تعرف دور األنشطة الالصفية فى التلصيل وال

( طالبًا ، وتوصلت الدراسة إلى أن 299استخدام استبانة وبلغ عدد عينة الدراسة )

الطالب المشاركين فى األنشطة الالصفية كانوا أكثر التزاًما بالقوانين واالنضباط 
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المدرسي من الطالب الذين ال يشاركون فى األنشطة الالصفية ، وأظهرت الدراسة 

 ن فى األنشطة الالصفية هم أكثر تلصيالً من غيرهم .أيًضا الطالب المشاركي

( بعنوان : "تأثير النشاط المدرسى الالصفى 19( )2008دراسة محمود عوض ) .14

على التحصيل الدراسي للتالميذ من وجهة نظر المعلمين والمعلمات فى دولة 

 اإلمارات العربية المتحدة "

رسية وتأثيرها على مستوى هدفت الدراسة إلى معرفة أهمية األنشطة المد     

التلصيل الدراسي للتالميذ من وجهة نظر معلمي ومعلمات المرحلة األساسية فى 

( 293المنطقة الشرقية لإلمارات تبعًا للمتغيرات الديمغرافية، واشتملت الدراسة على )

معلًما ومعلمة ممن يقومون بالتدريس واشتملت أداة الدراسة على ثالثة أبعاد وعشرين 

ة وتوصلت الدراسة إلى وجود اختالف كبير نسبيًّا فى نظرة أفراد العينة تجاه فقر

العالقة بين األنشطة المدرسية والتلصيل الدراسي للتالميذ تبعًا للجنس ولصالح 

 اإلناث 

( بعنوان:  " المدرسة الثانوية وتنمية ثقافة 20( )2007دراسة القطب ورزق ) .15

راطي للمجتمع المصرى ، مستقبل التربية الديمقراطية فى سياق التحول الديمق

 العربية ".

هدفت الدراسة إلى رصد األبعاد المختلفة للتلول الديمقراطي فى المجتمع 

المصري، والوقوف على واقع ومؤشرات تنمية المدارس الثانوية ثقافة 

الديمقراطية لطالبها ،ووضع تصور مقترح لتفعيل دور المدرسة الثانوية فى 

فة الديمقراطية ، وتم استخدام المنهج الوصفي التلليلي ، وتكونت عينة تنمية الثقا

( طالبًا من طالب الثانوية العامة وطالب المدارس الفنية 2169الدراسة من )
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بمدن وقرى الدقهلية ، وتوصلت الدراسة إلى أن المدارس الثانوية تسهم فى 

وسطة ، وأن إكساب طالبها المعارف والمعلومات الديمقراطية بدرجة مت

المدرسة الثانوية تكسب االتجاهات اإليجابية تجاه الديمقراطية بدرجة قليلة ، كما 

أظهرت الدراسة عدم وجود فروق فى استجابات أفراد العينة فيما يتعلق بدرجة 

إكسابهم المعلومات التى تتعلق بثقافة الديمقراطية ، وفى إكسابهم قيم الديمقراطية 

 يم. ، ترجع إلى نوع التعل

( بعنوان :" إسهامات طريقة خدمة 21( )2006دراسة مجدي أبو العال ) .16

الجماعة في تنمية مهارة الحوار لدى جماعة البرلمان المدرسي دراسة 

 تجريبية على جماعة البرلمان المدرسي بمدرسة نيده اإلعدادية القديمة ".  

مهارة هدفت الدراسة إلى مساعدة جماعة البرلمان المدرسي على تنمية 

اللوار من خالل تنمية  القدرة على اإلنصات واإلصغاء، واستخدم الباحث 

مقياس تنمية مهارة اللوار، والمالحظة بالمشاركة  ألعضاء الجماعة فى أثناء 

توجد  النتائج التالية: االجتماعات وعلى مدى ثالث أشهر وتوصل الباحث إلى

بلي والقياس البعدي للجماعة فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين القياس الق

التجريبية على مقياس مهارة اللوار بالنسبة لبُعد التعبير عن الرأي باستخدام 

طريقة خدمة الجماعة، ووجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين القياس 

القبلي والبعدي للجماعة التجريبية على مقياس مهارة اللوار بالنسبة لبُعد القدرة 

 واإلصغاء.  على اإلنصات 
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17. Hawley, Caitlin wciss  بعنوان:  ( 22)( 2005) هولى كاتلين ويث

"األنشطة الالصفية البيئية فى المدارس الريفية وطموحها التعليمي فى ظل 

 .اإلمكانيات الضئيلة "

هدفت الدراسة إلى تلديد ارتباط األطفال الريفيين بمدارسهم ومدى 

 البيةيةمدى التطور فى األنشطة التعليمية  ممارستهم لألنشطة المدرسية ، ومعرفة

مع اإلمكانات الضةيلة ، ووضع إستراتيجية لتطوير األنشطة وتوصلت الدراسة 

إلى ارتباط األطفال الريفيين بمدارسهم نابع من حبهم للنشاط المدرسى رغم قلة 

 اإلمكانيات، كما أن التطور فى األنشطة التعليمية مللوظ ولكنه بطيء .

( بعنوان:" التدخل المهني للخدمة 23( )2002عد عيد قاسم )دراسة س .18

 االجتماعية وتنمية الوعي السياسي لدى طالب المدارس الثانوية".  

هدفت الدراسة إلى تلقيق هدف رئيسي وهو اختبار العالقة بين التدخل 

المهني للخدمة االجتماعية وتنمية الوعي السياسي لدى طالب المدارس الثانوية ، 

خدم الباحث المنهج التجريبي ، وكانت أدوات الباحث لجمع البيانات : واست

( 20المالحظة البسيطة ، ومقياس الوعى السياسي، وتكونت عينة الدراسة من )

طالبًا من طالب المرحلة الثانوية،  وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة بين 

دى طالب المرحلة التدخل المهنى  للخدمة االجتماعية وتنمية الوعى السياسى ل

الثانوية ، وأوصى الباحث بضرورة تفعيل دور البرلمان المدرسي فى تنمية 

 الوعى السياسى كأداة مهمة .
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 التعليق على الدراسات السابقة  

بعوائق ممارسة األنشطة بالنظر إلى الدراسات السابقة نجد أن هناك ما يتعلق  -

الصعوبات التي تواجه لق ب، ومنها ما يتعالطالبية فى المرحلة الثانوية 

 ،المجالس البرلمانية الطالبية 

وبعضها يتعلق بدور التنظيمات المدرسية فى دعم انتماء الطالب لمجتمعهم،   -

 دور البرلمان المدرسي فى التنشةة الديمقراطيةومنها ما يركز على 

 .اكتساب التالميذ قيم المواطنةو

تنمية الخصائص النفسية لدى  ومنها ما يتعلق بدور البرلمان المدرسى فى  -

ومنها ما يتعلق بتأثير النشاط المدرسى الالصفى على التلصيل  الطالب ،

 الدراسي للتالميذ. 

على ضوء ما سبق عرضه يُالحظ أن هناك نقًصا واضًلا فى الدراسات التي  -

تناولت االتصال المباشر كأداة لتلقيق الديمقراطية  وربطها بالمناظرات 

 مدرسي فى حدود علم الباحث.والبرلمان ال

 اإلطار النظري 

االتصال هو عملية تفاعل تتم بين طرفين: مرسل ومستقبل، يتم من خاللها نقل 

معلومات أو مهارات أو اتجاهات أو آراء إلى المستقبل سواء كان فردًا أو مجموعة 

فى  كما يعد االتصال أحد العمليات األساسية بأساليب متنوعة لتلقيق هدف معين، 

اإلنسانية؛ فهو عملية تفاعلية تبادلية إليصال رسالة ما عبر وسيلة ملددة  العالقات

  (24)لتلقيق هدف معين. 
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ا فى عمليات التعليم والتربية حيث يمثل العنصر  ويؤدي االتصال دوراً مهمًّ

األساسي فى التفاهم والتفاعل القائم بين جميع العاملين فى المؤسسات التعليمية 

ية ، فاالتصال يمثل ظاهرة حيوية ومهمة للتعليم والتربية ، وهو عملية تتم والتربو

بواسطتها نقل معلومات أو مهارات أو ميول ، أو قيم من فرد  إلى آخر أو من فرد إلى 

 .( 25جماعة أو من مجموعة من الناس إلى مجموعة أخرى )

 أنواع االتصال من حيث درجة تأثيره : 

 ي(: االتصال المباشر )الشخص -1

يقصد باالتصال المباشر العملية التي يتم بمقتضاها تبادل المعلومات واألفكار 

واالتجاهات بين األشخاص بالطريقة المباشرة وجًها لوجه وفي اتجاهين دون 

عوامل أو قنوات وسيطة أو وسائل نقل صناعية ، حيث يصبح المرسل 

فبينما يرسل والمستقبل على اتصال بعضهما مع البعض فى مكان ملدد ، 

المرسل رسالة معينة إلى المستقبل سرعان ما يتلقى استجابة عليها ، وبذلك 

يصبح المرسل مستقبالً مرسالً ، وهكذا يصير التفاعل من جانبين ، وليس من 

 جانب واحد. 

 االتصال الجماهيري  -2

يلدث االتصال الجماهيري من خالل الوسائل اإللكترونية، مثل : 

ون واألفالم واألشرطة المسموعة واإلنترنت والصلف الراديو والتليفزي

والمجالت، وتشمل وسائل االتصال الجماهيري، كذلك وسائط  االتصال 

المتعددة  كاألقراص المضغوطة واألقراص المرئية ، وهذا يعنى أن الرسالة 
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يقصد بها الوصول إلى عدد غير ملدد من الناس ، ورغم كثرة استخدامنا 

لجماهيري إال أن فرص التفاعل بين المرسل والمستقبل لوسائل االتصال ا

عبر هذه الوسائل قليلة ، ولقد مكنت الوسائل اإللكترونية اللديثة التواصل 

 (26بين الناس على نطاق واسع متجاوزة اللدود الجغرافية. )

 تكمن أهمية االتصال المباشر فى فيما يلي : أهمية االتصال المباشر:

بين المرسل والمستقبل ، حيث يتم هذا النوع بطريقة  يلقق التفاعل الكامل .1

مباشرة ، وجًها لوجه، ويسير فى اتجاهين: من المرسل إلى المستقبل ، ومن 

المستقبل إلى المرسل، مما يجعل فرصة المشاركة أكبر. وفى هذه الدراسة 

يمثل البرلمان المدرسي والمناظرات أحد أشكال االتصال المباشر، حيث 

الب وجًها لوجه لمناقشة الموضوعات المختلفة كما فى البرلمان ، يلتقى الط

أو مناقشة قضية معينة من أطرافها كافة كما هو اللال فى المناظرات 

 المدرسية .

يتوفر فى االتصال المباشر جميع عناصر االتصال وخاصة رجع الصدى ،   .2

 وهذا من شأنه أن يتيح فرصة التغلب على مخاطر عدم الفهم .

االتصال المباشر للمرسل إدخال تعليمات مستمرة فى الرسالة طبقًا  يتيح .3

 للمستقبل .

 يشكل شبكة من العالقات التى تربط الناس بعضهم مع بعض.  .4

 (27له دور كبير في زيادة حجم تأثير وسائل اإلعالم على الناس. ) .5
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 األنشطة المدرسية الالصفية : 

لطالب الثقافية والفكرية ، تعمل األنشطة اإلعالمية على توسيع خبرات ا

وإشباع ميول الطالب ، وتزويدهم الفهم األوسع للمشكالت، كما يساعد  النشاط على 

خروج الطالب االنطوائي من عزلته والتعاون مع زمالئه، كما يعمل النشاط على 

 (28)تلمل المسةولية ، واالعتماد على النفس ، والقدرة على اللوار 

بأنها: تلك األنشطة الثقافية والفكرية واالجتماعية  ةالالصفي تعَّرف األنشطة

والرياضية التي تسهم فى بناء الطالب وإعدادهم، وتلقق لهم الشخصية المتوازنة 

المتكاملة، وذلك عن طريق تنمية مواهبهم وثقلها، ومن المتفق علية أن األنشطة 

غايات متعددة ،  المدرسية الالصفية ليست غاية فى حد ذاتها، بل هي وسيلة لتلقيق

فهذا النشاط يساعد فى بناء الجانب النفسي واالجتماعي والقيمى والجمالي واللركي 

 ( 29)عند إنسان المستقبل.

األنشطة الالصفية بأنها أنشطة لها صلة بالمدرسة كما يشارك الطالب بها  كما تعَّرف

ة بصرف النظر عن الدراسة األكاديمية التي يخصص لها حصص ، ويترك حري

 (30)المشاركة فيها . 

وتعتبر األنشطة المدرسية جزء مكمل لللياة المدرسية ، وتتطلب تخطيط 

وتنسيق وإشراف ، كما تكمل وتثرى العملية التعليمية للطالب ، و تزيد من خبرة 

 (31)الطالب. 
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تؤكد العديد من البلوث والدراسات أن أهمية األنشطة المدرسية الالصفية وأهدافها: 

المدرسية الالصفية أهميتها فى بناء المتعلم من مختلف الجوانب واألبعاد لألنشطة 

 حيث تساعد تلك األنشطة على ما يلي:  

 تشكيل القيم واألخالقيات النبيلة، واالعتماد على النفس. .1

 تنمية القدرات على اإلبداع، واكتشاف المواهب المختلفة . .2

 تنمية ثقافة العمل الجماعي.  .3

 لوقت الفراغ فى إشباع اللاجات وممارسة الهوايات . االستغالل األمثل .4

تنمية المهارات األساسية للتعلم الذاتي والمستمر من خالل القراءات   .5

 المتعمقة فى مختلف المجاالت والمناقشات حول مختلف الموضوعات .

تنمية القدرة على التعبير عن الميول والرغبات وإشباع اللاجات ، مما يبعث  .6

 وح اإلقبال على الدراسة .فى المتعلم ر

إعطاء المتعلم فرصة تعلم أشياء يصعب عليها تعلمها داخل قاعات  .7

 ( 32الدراسة.)

تعددت أنواع األنشطة المدرسية التي تمارس من خالل  أنواع النشاط المدرسي:

اليوم الدراسي أو من خالل اإلجازات الصيفية . والنشاط المدرسى إما يكون 

شترك أعضاء جماعة كل نشاط فى صفات معينة ، وأهداف جماعيًا أو فرديًا وي

مشتركة،  وميول يتلدون فيها ، ومنها نموذجا الدراسة ، وتفصيل ذلك على 

 النلو التالي: 
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هو نظام لللوار يديره أحد األفراد، ويطرح موضوًعا  أوال: البرلمان المدرسى:

ويعتبر البرلمان   ملددًا وهذا الموضوع يكون األساس الذى يبنى عليه اللوار.

( 2006-2005المدرسى وسيلة حديثة من وسائل اإلعالم التربوي ظهرت عام )

، وتم تفعيلها داخل المدارس، وعلى مستوى اإلدارات التعليمية المختلفة ، وهو 

صورة مصغرة لمجلس النواب ، ويهدف البرلمان المدرسى إلى إعداد قادة 

حيث إن البرلمان المدرسى عبارة عن ( .33قادرين على حل مشكالت مجتمعهم  )

مجلس يشمل عددًا من طالب المدرسة يتم اختيارهم عن طريق االنتخاب اللر 

المباشر، ويوجد في كل مدرسة برلمان مدرسي ، كما تلتوي كل إدارة على 

برلمان مدرسي يتم انتخابه من بين برلمانات مدارس اإلدارة ، كما يكون لكل 

بين مجالس اإلدارات التعليمية ، ولكل برلمان مدرسي مديرية مجلس منتخب من 

 (.   34اختصاصاته )

والبرلمان المدرسي عبارة عن مجلس منتخب من بين الطالب على مستوى 

المدرسة أو اإلدارة التعليمية أو المديرية، ويتكون من تسعة طالب )رئيس المجلس 

ان ثالثون دقيقة توزع ووكيل وأمين سر الجلسة وستة أعضاء(،  ومدة جلسة البرلم

على األعضاء حسبما ترى المنصة إلبداء آرائهم  في موضوع الجلسة البرلمانية 

 .(35) المطروح للنقاش

 يهدف البرلمان المدرسي الى تلقيق ما يلي:أهداف البرلمان المدرسي: 

 تعميق مفهوم الديمقراطية لدى الطالب  .1

 ع تعميق مفهوم الوالء واالنتماء للمدرسة والمجتم .2
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 تدريب الطالب على التعبير عن رأيهم بصورة منظمة  .3

 (36تبصير الطالب بقضايا المجتمع . ) .4

 ثانيا : المناظرات المدرسية : 

جماعة المناظرات من جماعات النشاط التربوي التى تسهم بقدر كبير فى تلقيق 

ى إطار الشخصية المتزنة التى تتفاعل مع األحداث بايجابية وتلقق التفاعل مع الغير ف

من احترام اآلخرين ومبادئهم مادامت فى إطار ما تعارف عليه المجتمع من قيم 

ومبادئ، حيث أن جماعة المناظرات توسع مدارك الطالب وترشدهم إلى البعد عن 

 (37األنا والتعصب للذات حبا للوصول إلى نلن )

تكون هى حوار بين جماعتين يمثالن آراء مختلفة حول قضية من القضايا، و    

وهى فن يقوم على اختالف اآلراء لغة اللوار هى التقدير واالحترام بين األعضاء 

واألفكار ووجهات النظر بين طرفين يمثل كل منهما اتجاًها مناقًضا لآلخر، ويستخدم 

كل طرف فى المناظرة إمكانياته ومهاراته وقدراته ومعلوماته من أجل تدعيم آرائه 

، وفى الوقت نفسه يعمل على دحض آراء وأفكار الطرف وتأييدها باللجج والبراهين

تعد المناظرة فن قديم وجد منذ وجود اإلنسان، ومن األمور الطبيعية عند واآلخر، 

  (38)اإلنسان، المفكر باختالفه مع اآلخرين. 

 أهداف جماعة المناظرات المدرسية :

المختلفة  تدريب الطالب على القراءة اللرة، واالطالع والبلث في المراجع .1

 ، والتردد على المكتبات؛ مما ينمى فهم مبادئ التعلم الذاتي.
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تنمية المهارات المختلفة للطالب على التفكير السليم ، والفهم ، واإللمام  .2

 بالقضايا العامة المختلفة من خالل اللوار.

 غرس المبادئ الصليلة بالديمقراطية، والممارسة الصليلة لها . .3

 ، وإتاحة الفرصة للطالب  للتعبير عن آرائهم.   احترام آراء اآلخرين .4

 (.39التدريب على أسلوب المناقشة ، والتزام أدب اللوار) .5

 أسس المناظرات المدرسية : 

 أن يكون الموضوع في المناظرة مالئًما لمستوى الطالب وللبيةة المدرسية .  .1

الفريقين  أن تكون هناك قيادة مدرسية واعية بالقضية المطروحة ؛ وذلك لتوجيه .2

 بأسلوب تربوي سليم. 

 أن يكون لكل جماعة مدرسية رأي مدعوم باألدلة الموضوعية حتى يتلقق الهدف . .3

 تناسب المناظرة المدرسية مع مرحلة الطالب العمرية . .4

 (40أن يكون موضوع المناظرة من الموضوعات التي تلتمل الرأي والرأي اآلخر. ) .5

يكون لألخصائي دور والطالب دور وذلك  حين إعداد المناظرة إعداد المناظرة:

 كما يلي : 

 : دور األخصائي 

 يساعد الطالب  ويوجههم ويرشدهم إلى اختيار المناظرة . .1

 يراقب الوسيلة التي يتبعها الطالب فى التفكير والتعبير. .2
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يساعد الطالب على تلديد ملاور موضوع المناظرة، وتلديد عدد  .3

 المتناظرين.

حسن مخارج األلفاظ ، وتدريب الطالب المستمر على  يلتزم سالمة اللغة و  .4

 مهارة التناظر ، ويمكن االستعانة بمدرس اللغة العربية .

 يتخلى عن السيطرة والتمسك برأيه . .5

   : دور الطالب 

يترك للطالب اختيار موضوع المناظرة ، وذلك بشرط أن يلتمل وجهتي نظر ، 

لموضوع األحداث الجارية أو قضية ويناسب المرحلة السنية والعقلية , ويكون ا

 تعليمية ، أو مللية أو قومية . ويتضح دور الطالب في المناظرة فيما يلي: 

 يقوم الطالب بصياغة العبارات . .1

 االطالع على المراجع اللديثة . .2

 يدعم الطالب مناظراتهم باإلحصائيات والبيانات بشرط أن تكون موثقة. .3

 ة  والصدق. يتللى الطالب المتناظرون باألمان .4

 (41يتللى الطالب مقدم المناظرة باللسم واللياد. ) .5

وتبدأ الجماعة فى التكوين من خالل اللوار باإلعالن عنها ، وعن 

شروطها وأهدافها ، وتضع خطًطا لها من خالل اللوار والمناقشات المختلفة 

، واألخصائي هو الذى يوجه اللوار بطريقة إيجابية واللوار هو العملية 

ي ينتقل بها العقل اإلنساني من حالة السكون إلى النشاط ، فممارسة الت
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الديمقراطية من خالل جماعات النشاط المدرسي تنمى لدى الطالب مجموعة 

من السمات والخصائص اإلنسانية ، فالديمقراطية تؤدي إلى بناء قيمة اللب، 

سس اللرية واإلحساس بقيمة اآلخر ، وتعزيز القيم اإلنسانية القائمة على أ

 ( 42واللوار والتفاعل اإلنساني. )

 الفرق بين المناظرة والبرلمان المدرسى

يكون اللوار تبادليًا بالنسبة للمناظرة ، بينما ال يكون كذلك في البرلمان،  فمن  .1

الممكن أن يعرض مجموعة من األعضاء آراء حول القضية المطروحة، ثم يقوم 

 ى ما قيل.طرف آخر أو رئيس البرلمان بالرد عل

المناظرة تقوم حول قضية مختلف بشأنها بين فريقين يتبنى أحدهما رأيًا حول هذه  .2

القضية، ويتبنى الفريق اآلخر رأيًا مضادًا، أما في البرلمان فقد تتفق اآلراء 

 والمناقشات حول قضية ما.

ينُهى أخصائي اإلعالم التربوي  المناقشات إما بترجيح رأى على آخر بلسب  .3

رأي الذي يميل إليه أو قد يطرح الموضوع دون ترجيح أحد اآلراء,أما في حجة ال

البرلمان، فإنه ينهي مناقشاته بإصدار قرارات أو توصيات أو اقتراحات أو 

 بيانات أو مناشدة المسؤولين .

يدير األخصائي المناظرة معقًبا رأى كل متناظر قبل طرح الرأي المضاد  .4

يطلب فى ورقة مكتوبة كما هو اللال في البرلمان للمتناظر اآلخر دون تقديم ما 

حيث تقدم  إلى رئيس البرلمان بورقة مكتوبة عن طريق أمين السر، وال يعقب 
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الرئيس على كل رأى ،إال إذا كان لديه رد لم يطرحه أحد األعضاء سواء أكان 

 هذا الرأي معارًضا أم مؤيدًا .

أحدهما مؤيد واآلخر معارض،  للمناظرة أخصائي وفريقان متساويان في العدد, .5

 أما البرلمان فهو فريق متكامل دون مؤيد ومعارض.

المتناظران يقدمان آراءهما مؤيده باللجج والبراهين، أما البرلمان فيعتمد على  .6

إبراز اللقائق والتقارير واالقتراحات وتقديم األسةلة وطلبات اإلحاطة والبيانات 

 العاجلة .

في اتباع األسلوب الديمقراطي واحترام الرأي و الرأي  تتفق المناظرة والبرلمان .7

 اآلخر، والبعد عن االنفعاالت والتزام أدب اللوار وااللتزام بالجانب التربوي.

يقوم أمين سر جلسة البرلمان بتسجيل مجريات الجلسة ومناقشاتها، وال يلدث  .8

 ذلك في المناظرة، فليس لها أمين سر أصالً.

 مشكلة الدراسة :  

دُّ المدرسة من المؤسسات التربوية المتخصصة فى إعداد النشء لللياة فى تُع

المجتمع، وتستمد أهدافها التربوية من فلسفة هذا المجتمع واتجاهاته، ومن ثم يعتبر 

تدريب التالميذ على ممارسة الديمقراطية من األهداف الرئيسية للمدرسة فى المجتمع 

جيال ديمقراطية، وال تستطيع المدرسة أن الديمقراطي،  فهي مسةولة عن إعداد أ

تلقق هذه الوظيفة إال من خالل فلسفة معينة وهذا ما تنبهت إليه وزارة التربية 

والتعليم، وأصدرت قرارها بتشكيل برلمان مدرسى داخل كل مدرسة ليساعد على 

تدريب الطالب الديمقراطية، ومشاركة  الطالب فى إصدار قرارات المدرسة ، ويزيد 
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ن معرفتهم بواجباتهم وحقوقهم وهناك شكل آخر من أشكال االتصال المباشر، وهو م

المناظرات المدرسية، حيث  تعتبر حواًرا متبادالً بين جماعتين من المتلدثين يمثالن 

 اتجاهين مختلفين حول قضية واحدة تهم المجتمع ،ويسعى إلى حلها. 

ي الذى يهدف إلى تنمية أحد أنشطة اإلعالم التربووالبرلمان المدرسي   

ويعتبر  شخصية الطالب بأسلوب يعتمد علي اللرية والمسةولية بطريقة منظمة.

البرلمان المدرسى شكالً من أشكال االتصال المباشر الذى يدعم حل الطالب لمشاكلهم 

وقضاياهم المختلفة ، وهو وسيلة للتنفيس عن آراء الطالب في اللياة االجتماعية، 

 مصغًرا من البرلمان اللكومي. حيث يعد  شكالً 

أما المناظرات فتعد  القناة الشرعية للتعبير عن فكر الطالب وآرائهم ، وهي 

تساعد في إعداد  متعلم  متميز ذي شخصية سوية متكاملة، وتهدف إلى التدريب على 

ومن هنا المهارات العملية والعلمية لللرية السياسية والتنشةة  السياسية للطالب، 

 ور مشكلة الدراسة في العبارة التقريرية التالية: تتبل

االتصاااال المباشااار كاااأداة لممارساااة الديمقراطياااة )المنااااظرات والبرلماااان المدرساااي 

 نموذًجا(

 دراسة ميدانية على موجهي وأخصائي اإلعالم التربوي.

 استمدت الدراسة أهميتها من االعتبارات التالية: أهمية الدراسة:

 باشر أحد أهم نماذج االتصال تأثيًرا على الجمهور.اعتبار االتصال الم .1

تعاظم دور الديمقراطية فى هذا العصر واللاجة إلى مواطن قادر على القيام  .2

 بمسةولياته وواجباته . 
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 أهمية األنشطة اإلعالمية ودورها التربوي الرائد فى تكوين شخصية المتعلم .   .3

مات التي تساعدهم في نجاح البرلمان إمداد المسةولين في التربية والتعليم بالمعلو .4

 والمناظرات المدرسية وتلقيق أهدافها العلمية والعملية . 

البرلمان المدرسى والمناظرات يمثالن شْكلَين من أشكال الديمقراطية، ويعتبران   .5

 تدريبًا للطالب على الديمقراطية .

يتم تدريب يمثل كل من: البرلمان المدرسى والمناظرات أهمية للمجتمع، حيث  .6

الطالب من خاللهما على إدارة اللوار والمناقشة وتبادل اآلراء المختلفة واحترام 

 الرأى المخالف .

 هدفت هذه الدراسة إلى تلقيق ما يلى :أهداف الدراسة: 

تعُّرف بعض أشكال االتصال المباشر) البرلمان والمناظرات نموذًجا(، وعالقتها  .1

 ب.بممارسة  الديمقراطية لدى الطال

تعُّرف دور البرلمان المدرسى فى تدعيم الجوانب المعرفية، والمهارية، والوجدانية  .2

 لممارسة الديمقراطية لدى الطالب.

تعُّرف درجة تأثير المناظرات المدرسية فى تدعيم  الجوانب المعرفية،  .3

 والمهارية، والوجدانية لممارسة الديمقراطية لدى الطالب.  

االتصال المباشر )البرلمان والمناظرات(  فى الجانب  تعُّرف العالقة بين شكلي .4

 المعرفى  لتلقيق الديمقراطية .
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تعُّرف العالقة بين شكلي االتصال المباشر )البرلمان والمناظرات(  فى الجانب  .5

 .المهاري  لتلقيق الديمقراطية

تعُّرف العالقة بين شكلي االتصال المباشر )البرلمان والمناظرات(  فى الجانب  .6

 لوجداني لتلقيق الديمقراطية .ا

  تختبر هذه الدراسة صلة الفروض التالية:فروض الدراسة: 

 -عينة الدراسة -توجد فروق دالة إحصائيًا بين الموجهين واألخصائيين .1

حسب المتغيرات الديموجرافية )اإلقامة والنوع( فى جوانب تلقيق 

 . المدرسي وجدانية (  للبرلمان –مهارية  –الديمقراطية ) معرفية 

 -عينة الدراسة -توجد فروق دالة إحصائيًا بين الموجهين واألخصائيين   .2

حسب المتغيرات الديموجرافية )اإلقامة والنوع( فى جوانب تلقيق 

  الوجدانية (  للمناظرات المدرسية –المهارية  –الديمقراطية ) المعرفية 

البرلمان المدرسي توجد فروق دالة إحصائيًا بين شكلي االتصال المباشر )  .3

والمناظرات ( فى تلقيق الديمقراطية فى الجوانب المعرفية والمهارية 

 والوجدانية .

توجد عالقة دالة إحصائيًا بين البرلمان المدرسي والمناظرات كنموذج لالتصال  .4

المباشر فى تلقيق الديمقراطية للجوانب )المعرفية والمهارية والوجدانية( 

 هة نظر الموجهين واألخصائيين عينة الدراسة.وإجمالي المقياس من وج
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 اإلجراءات المنهجية:

استخدم الباحث المنهج الوصفي بما يتضمنه من وصف وتفسير لما هو  نوع الدراسة:

قائم بالفعل، بأسلوب المسح بالعينة على الموجهين واألخصائيين لجمع البيانات حول 

ى والمناظرات ( فى تلقيق مدى قياس االتصال المباشر ) البرلمان المدرس

 الديمقراطية للطالب.

تكون مجتمع البلث من موجهي وأخصائي اإلعالم  مجتمع الدراسة وعينتها: 

بملافظة المنيا ، وقد تم اختيار عينة عشوائية بسيطة التربوي من المدارس الثانوية ، 

ًها وأخصائي إعالم تربوي ممثلين  لإلدارات التسع ا191قوامها ) لمختلفة ( موجَّ

 للملافظة )ريف وحضر(، )ذكور وإناث(،  وكان توصيفها كاآلتي :

 توصيف العينة :

 (1جدول )

 عينة الدراسة من الموجهين واألخصائيين موزعين حسب )النوع والمكان(

 النسبة التكرار الفئات 

 النوع
 48.1 92 ذكور

 51.9 99 إناث

 المكان
 49.8 95 ريف

 50.2 96 حضر

لجدول السابق أنه تَّم اختيار عينة عشوائية بسيطة من أخصائي يتضح من ا

ًها ( 92اإلعالم التربوي بالمدارس الثانوية بملافظة المنيا بواقع ) وأخصائيَّا من موجَّ

(، وكان توزيعهم وفقا لملل %51.9( لإلناث بواقع )99( و)%48.1الذكور بنسبة )

 ( .%50.2لللضر بواقع ) (96(، و)%49.8( للريف بواقع )95اإلقامة إلى )
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أغلب ، حيث تبين أن (2009خالد صالح ملمود ) دراسة مع الدراسةواختلفت هذه 

 .(57.14المبلوثين من الذكور بنسبة )

 أدوات الدراسة:

تم االعتماد على صليفة االستقصاء لجمع البيانات والمعلومات لتلقيق 

مدرسي ، واآلخر للمناظرات أهداف الدراسة، وتضمنت  مقياسين أحدهما للبرلمان ال

موجهي و أخصائي اإلعالم التربوي قد اشتمل مقياس نظر من وجهة المدرسية 

( عبارة ، كما اشتمل مقياس المناظرات المدرسية على 33البرلمان المدرسي علي )

 ( عبارة وذلك كما يلي :26)

   :مقياس البرلمان المدرسى 

 (.11-1)بُْعد الجانب المعرفى ، تمثله العبارات   .1

 (.24-12بُْعد الجانب المهاري ، تمثله العبارات ) .2

 (.33-25بُْعد الجانب الوجداني ، تمثله العبارات ) .3

   :مقياس المناظرات المدرسية 

 (.10-1بُْعد الجانب المعرفى، تمثله العبارات ) .4

 (.18-11بُْعد الجانب المهاري، تمثله العبارات ) .5

 (.26-19رات )بُْعد الجانب الوجداني، تمثله العبا .6

 الثوابت اإلحصائية ألداة الدراسة :

: يعني أن يقيس االستبيان ما ُوضع لقياسه، وقد تمَّ التأكد من صدق صدق االستبيان .1

أو ما يطلق علية صدق بطريقة الصدق الظاهري، االستبيان في هذه الدراسة  

،  (بعرض االستمارة على ثالثة من الملكمين)الملكمين ، حيث قام الباحث 

ولتلقيق أهداف الدراسة ، وبعد إجراء التعديالت التي حددها  للتأكد من صدقها،

السادة الملكمون، أصبلت االستمارة في شكلها النهائي قابلة للتطبيق. وبالنسبة 
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(، وهي درجة صدق 0.97للصدق اإلحصائي وهو الجذر التربيعي للثبات قد بلغ )

دا.  عالية جًّ

الثبات أن يعطي المقياس النتائج نفسها إذا تكرر تطبيقه : يُقصد بثبات االستبيان .2

على األفراد أنفسهم في مواقف وظروف مشابهة. ولغرض التلقق من درجة 

، ( (Cronbach Alphaاستخدم الباحث معامل )ألفا كرونباخ(  االستبيان، ثبات

ماعية كما تَّم استخراج النتائج باستخدام برنامج التلليل اإلحصائي للعلوم االجت

(SPSSو ، ) ( 59( لعدد العناصر التي بلغت )0.95كرونباخ )بلغت نسبة ألفا

عبارة في المقياس للجوانب المختلفة )البرلمان والمناظرات ( وهي درجة ثبات 

داعالية   .جًّ

 :  كالتالي وضع حدود لهاالدراسة على هذه حدود الدراسة: اقتصرت 

لبرلمان المدرسي والمناظرات ااقتصرت الدراسة على الحدود الموضوعية: .1

المدرسية كنموذج لالتصال المباشر فى تلقيق الديمقراطية من وجهة نظر 

   لدى طالب المرحلة الثانوية . الموجهين وأخصائي اإلعالم التربوي 

اإلعالم التربوي   وأخصائيَّ بالتطبيق علي موجهي قام الباحث  الحدود المكانية: .2

 .بملافظة المنيا المنيا التسع المختلفةبإدارات بالمدارس الثانوية 

في الفصل الدراسي الثاني من العام  الدراسةتم تطبيق هذه  الحدود الزمنية: .3

 .م 2016 -2015الدراسي 

( 191)عينة عشوائية بسيطة قوامها  علىتم تطبيق الدراسة  الحدود البشرية: .4

 فظة المنيا .وأخصائي اإلعالم التربوي في المدارس الثانوية بملا من موجهي

المعامالت اإلحصائية التالية  للتلقق من صلة تم استخدام   :المعالجة اإلحصائية 

 :فروض الدراسة 
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 .  المقياس ثباتمعامل ألفا كرونباخ لقياس درجة  .1

 النسب والتكرارات. .2

 معامل االرتباط بيرسون وسبيرمان.  .3

 .T. testاختبار  .4

 .(ANOVA) بار تلليل التباين أحادي االتجاهاخت .5

 متغيرات الدراسة: 

 .   (نموذًجا: االتصال المباشر )البرلمان المدرسي والمناظرات أوال المتغيرات المستقلة

 ً وأخصائي اإلعالم  موجهي: تلقيق الديمقراطية من وجهة نظر التابعة المتغيرات ثانيا

     .التربوي بالمدارس الثانوية

 ً  .اإلقامة )الريف واللضر( اث( ،: الجنس )ذكور وإنالوسيطة المتغيرات ثالثا

 التعريفات اإلجرائية لمفاهيم الدراسة : 

عملية تبادل المعلومات واألفكار واالتجاهات بين  به يقصد :االتصال المباشر

تتم داخل  التي (43) وسيطةاألشخاص بالطريقة المباشرة دون عوامل أو قنوات 

قبل الطالب وتلت إشراف  منالمؤسسة التعليمية ويقصد بها المرحلة الثانوية 

  .التعليمية لتربوي وتوجيه اإلعالم باإلداراتأخصائي اإلعالم ا

صورة مصغرة لمجلس النواب يمارس فيه الطالب كيفية هو  :البرلمان المدرسي

ويتمثل فى جماعة من الثانوية  بالمدارسالتدريب على الديمقراطية ، وهو موجود 

التربوي إلكسابهم حرية التعبير واللوار فى تلت إشراف اخصائى اإلعالم  الطالب

 المدارس الثانوية. 



 االتصال المباشر كأداة لتحقيق الديمقراطية "المناظرات والبرلمان المدرسي نموذجا"
 

 377                              الثامنالعدد  –المجلة العلمية لبحوث اإلذاعة والتليفزيون 

متبادل بين جماعتين من المتلدثين من الطالب هو حوار  :المدرسيةالمناظرات 

احده تهم يمثالن اتجاهين مختلفين حول قضية وبالمرحلة الثانوية بملافظة المنيا 

 الم التربوي .وتعمل تلت إشراف أخصائي اإلع، المجتمع ويسعى إلى حلها

 وعدالةوتعني تكافؤ الفرص  ،اللكم فىلمشاركة الشعب  أسلوبالديمقراطية : 

نظرهم دون  وجهةوحرية الطالب فى التعبير والنقد و إبداء  ،التوزيع بين الطالب

  (امن خالل االتصال المباشر )البرلمان المدرسى والمناظرات نموذجً  ضغط

 نتائج الدراسة :

 لعامة للدراسة الميدانية التي طبقت على موجهي وأخصائي اإلعالم التربوي:النتائج اأوال : 

 (2جدول )

 أهم األنشطة اإلعالمية من وجهة نظر موجهي وأخصائي اإلعالم التربوي التي يجب توافرها

 % ك النشاط

 23 44 الصحافة المدرسية

 30.8 59 اإلذاعة المدرسية

 17.2 33 البرلمان

 13.6 26 المناظرات

 14.7 28 المعارض

من موجهي وأخصائي  الدراسةذكرت عينة  :ما يلي يتبين من خالل الجدول السابق 

في للطالب  هااإلعالم التربوي أن من أهم األنشطة اإلعالمية التي يجب توافر

( ثم %30.8(  بنسبة )59اإلذاعة المدرسية حيث جاءت في المركز األول ) ،المدرسة

( ، ثم 17.2( بنسبة )33( يليها البرلمان )%23(  بنسبة )44الصلافة المدرسية )

( 2011حمد ملمد عطية )أالدراسة مع دراسة  واتفقت، (13.6المناظرات بنسبة )

أكثر التنظيمات دعًما النتماء من حيث ، جاء البرلمان فى الترتيب الثالث حيث

 الطالب لمجتمعهم المللي.
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ألنشطة اإلعالمية الواجب ا من بين رتيب البرلمان والمناظراتويشير تأخر ت 

، إلى ضعف اهتمامهم بتلك األنشطة، وال يلظى نشاطا البرلمان المدرسى توافرها

لما لهما  ،مما يلفت النظر إلى االهتمام بهما ،والمناظرات المدرسية باالهتمام الكافى

  .فى تلقيق الديمقراطية من دور مهم 

 (3جدول )

 المدرسي والمناظرات في المدارس أهمية توافر أنشطة البرلمان

 % ك النشاط

 16.2 31 مهمة جدا

 44.5 85 مهمة بدرجة متوسطة

 39.2 75 مهمة بدرجة ضعيفة

 :  ما يلي يتضح من خالل الجدول السابق

بنسبة وأخصائي اإلعالم التربوي من عينة الدراسة  موجهيمن ( 85أوضح ) 

اظرات في المدرس متوفرة بدرجة ( أن أنشطة البرلمان المدرسي والمن44.5%)

( 31( متوفرة بنسبة ضعيفة ، كما تري )%39.2( بنسبة )75ري )يمتوسطة كما 

، وهذا يعكس عدم االهتمام بتوافر نشاط البرلمان ( بدرجة مهمة جداً %16.2بنسبة )

هذا النشاط حتى يتم  علىوعلي الجهات المسةولة التركيز  المدرسية،والمناظرات 

   .ممارسة الديمقراطية علىب تدريب الطال

 (4جدول )   

 أهم الموضوعات التي يجب مناقشتها في البرلمان المدرسي

 % ك النشاط

 18.8 36 السياسية

 18.8 36 االجتماعية

 5.8 11 الدينية

 37.7 72 التعليمية

 9.9 19 الرياضية

 8.9 17 الثقافية
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 : ما يلي يتبين من الجدول السابق

من موجهي وأخصائي اإلعالم  الدراسة( من عينة %37.7سبة )بن (72) رىي 

مناقشتها في البرلمان المدرسي هي  جبيأن الموضوعات التي  إلى التربوي

الموضوعات السياسية والموضوعات االجتماعية بواقع  يليها ،الموضوعات التعليمية

 ليمي بشكلالنشاط على الجانب التعوذلك يبين تركيز هذا (. %18.8(  بنسبة )36)

 ة.ديمقراطيال أكبر لتلقيق

 (5جدول )

 أهم الموضوعات التي يجب مناقشتها في المناظرات

 % ك النشاط

 19.9 38 السياسية

 28.8 55 االجتماعية

 6.3 12 الدينية

 27.2 52 التعليمية

 5.2 10 الرياضية

 12.6 24 الثقافية

 : يما يل إلي يشير الجدول السابق

من موجهي وأخصائي اإلعالم  الدراسة( من عينة %28.8ة )(  بنسب55) أشار

 :هي ،مناقشتها في المناظرات المدرسية تجبأن الموضوعات التي إلى التربوي 

( ، وجاءت %27.2( بنسبة )52ثم الموضوعات التعليمية ) االجتماعيةالموضوعات 

  .(%19.9( بنسبة )38السياسية  في الترتيب الثالث ) الموضوعات

 (6)جدول 

 المناظرات أداة لتحقيق الديمقراطية بين الطالبالبرلمان المدرسي و

 % ك النشاط

 87.4 167 نعم

 12.6 24 ال
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 : ما يلي يتضح من الجدول السابق

من موجهي وأخصائي اإلعالم  الدراسةمن عينة  ( 87.4( بنسبة )167) ىير  

لديمقراطية  أي األغلبية من التربوي أن البرلمان المدرسي والمناظرات أداة لتلقيق ا

تؤهل  والتي ،مما يؤكد ضرورة االهتمام بهذه األنشطة ذلكتؤكد  الدراسةعينة 

وعلى اإلدارات والمدارس التركيز على هذا الطالب لممارسة الديمقراطية بشكل سليم 

 النشاط وتقديم له الدعم سواء المادي أو الدعم المعنوي

 (7جدول )

 والمناظراتجوانب تأثير البرلمان 
 % ك النشاط

 42.4 81 الجانب المعرفي

 39.3 75 الجانب الوجداني

 18.3 35 الجانب المهارى

 من خالل الجدول يتضح : 

من موجهي وأخصائي  الدراسة ( من عينة % 42.4(  بنسبة )81)أشار  

 ،أن البرلمان المدرسي والمناظرات يؤثران في الجانب المعرفيإلى اإلعالم التربوي 

( %18.3( بنسبة )35( الجانب الوجداني ، وترى ) %39.3( بنسبة )75بينما يرى )

كما تشجع  ،حيث يعتبر نشاط المناظرة أداة قوية للثقافة والوعي ،الجانب المهارى 

أداة تخدم  المدرسييعتبر نشاط البرلمان حيث  .الطالب على القراءة اللرة واالطالع

درسى والبيةة المليطة بالمجتمع المدرسى ، ويعمل العملية التعليمية والمجتمع الم

الديمقراطي السليم عند إبداء الرأي  األسلوبعلى تدريب الطالب على أن ينهج 

  .واحترام اآلخرين والمساعدة في اتخاذ القرار

وإذا نظرنا إلى الجوانب المختلفة نجد أن الجانب المعرفي قد حصل على أعلى  

 علىالمدرسي والمناظرات المدرسية يركزان بنسبة كبيرة  البرلمان ألنوذلك  ،النسب

 ألنها أساس إدارة هذا النشاط ، فالبد من المعرفة ،االطالع والقراءة والثقافة والمعرفة

ثم جاء الجانب الوجداني فى الترتيب الثاني بفارق قليل نظرا ألهمية الجانب الوجداني 

   .اظراتوالدور الذي يقوم به سواء للبرلمان أو للمن
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 (8جدول )

 الجانب المعرفي لمقياس البرلمان المدرسي

 العبارة

موافق 

 جدا
 أعترض محايد موافق

 أعترض

 جدا

المتوسط   

 المرجح

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة

    % ك % ك % ك % ك % ك

يعزز البرلمان المدرسي 

فكرة ممارسة 

 الديمقراطية.

86 45 85 44.5 15 7.9 5 2.6 - - 4.32 0.73 
موافق 

 بشدة

يعمل على تنمية الوعي 

بالديمقراطية لدى 

 الطالب.

78 40.8 93 48.7 17 8.9 3 1.6 - - 4.29 0.69 
موافق 

 بشدة

يعمل  على زيادة 

معرفتهم بقضايا 

 المجتمع.

 موافق 0.86 4.01 - - 7.3 14 14.7 28 47.4 91 30.4 58

يساعد في  بناء 

 شخصية الطالب.
 موافق 0.84 4.03 1 2 4.2 8 15.2 29 50.3 96 29.3 56

يزيد البرلمان المدرسي 

وعي الطالب بالحقوق 

 والواجبات السياسية.

 موافق 0.82 4.05 0.5 1 3.7 7 16.8 32 48.2 92 30.9 59

البد من تفعيل دور 

البرلمان في تعريف 

 الطالب بحقوقهم.

77 40.3 89 46.6 24 12.6 1 0.5 - - 4.27 0.69 
موافق 

 بشدة

رار انعقاد البرلمان تك

مناسب لمناقشة 

 القضايا المطروحة.

 موافق 0.72 4.17 - - 2.1 4 12.6 24 51.3 98 34 65

يعمل علي إكساب ثقافة  

 الديمقراطية
 موافق 0.78 4.12 0.5 1 2.6 5 14.1 27 50.3 96 32.5 62

يتيح البرلمان للطالب 

تعلم المصطلحات 

 السياسية.

 موافق 0.78 4.12 0.5 1 3.1 6 12.5 24 51.8 99 31.9 61

تفعل اللجان النوعية 

 داخل البرلمان المدرسي
 موافق 0.86 4.01 1.6 3 2.6 5 18.8 36 47.6 91 29.3 56

يدعم البرلمان المدرسي 

 قيمة المواطنة للطالب
 موافق 0.81 4.15 - - 3.7 7 15.2 29 44 84 37.2 71

 موافق 0.78 4.14 اإلجمالي

أن استجابات أفراد عينة الدراسة من أخصائي  يتضحول السابق من خالل الجد

وموجهي اإلعالم التربوي تفاوتت على عبارات المقياس فى الجانب المعرفى 
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للبرلمان المدرسى، حيث حصلت عبارة  )يعزز البرلمان المدرسي فكرة ممارسة 

، (0.73) ( بانلراف معياري قدره4.32الديمقراطية.( على أعلى متوسط مرجح بلغ )

ثم عبارة )يعمل البرلمان على تنمية الوعي بالديمقراطية لدي الطالب.( على متوسط 

( يليها عبارة )البد من تفعيل دور 0.69( بانلراف معياري قدرة )4.29مرجح )

( بانلراف معياري 4.27البرلمان في تعريف الطالب بلقوقهم( على متوسط مرجح )

رت فإن درجة االستجابة لهذه العبارات كانت موافق ( ، ووفقا لمقياس ليك0.69قدره )

بشدة ، ثم جاءت عبارة )تكرار انعقاد البرلمان مناسب لمناقشة القضايا المطروحة.( 

( ، ثم عبارة )يدعم 0.72( بانلراف معياري قدره )4.17على متوسط مرجح )

اف ( بانلر4.15البرلمان المدرسي قيمة المواطنة للطالب( على متوسط مرجح )

( ووفقًا لمقياس ليكرت، فإن درجة االستجابة لهذه العبارات 0.81معياري قدره )

اإلجمالي إن درجة االستجابة لهذه العبارات في ووفقًا لمقياس ليكرت ف كانت موافق.

( للجانب المعرفي لمقياس البرلمان 4.14كانت موافق ، حيث بلغ متوسطها المرجح  )

النتائج  تركز علي تأكيد البرلمان ( 0.78) المدرسي  بانلراف معياري قدره

 .فى الجانب المعرفىالمدرسي وتعزيزه لفكرة الديمقراطية 

مما ينعكس  اإلعالم التربوي وأخصائي موجهيعينة الدراسة من  تكما أكد

والتدريب على فكرة االنتخابات للطالب والتنظيمات علي معرفة الطالب بلقوقهم .

حيث يتيح البرلمان المدرسى للطالب تعلم لمان المدرسى المدرسية والتي منها البر

كما  ،اللمالت االنتخابية واتخاذ القرارات صطللات السياسية والبرلمانية مثلالم

زيادة ثقة إدارة المدرسة وأخصائي اإلعالم التربوي فى  علىيعمل البرلمان المدرسي 

 .  التالميذى ديؤدي البرلمان إلى زيادة حجم المعرفة لو ، قدرات طالبه 
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 ( الجانب المهاري لمقياس البرلمان المدرسي9جدول )

 العبارة
 أعترض محايد موافق موافق جدا

 أعترض

 جدا
المتوسط   

 المرجح

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة

 % ك % ك % ك % ك % ك

يساعد البرلمان التالميذ في 

 كيفية الدفاع عن حقوقهم.
68 35.6 104 54.5 17 8.9 2 1 - - 4.25 0.65 

موافق 

 بشدة

يساعد علي إعداد جيل قيادي 

 قادر على تحمل المسؤولية.
 موافق 0.78 4.18 0.5 1 1.6 3 15.2 29 44.5 85 38.2 73

يعمل علي  تأهيل الطالب  

 لالنخراط  في  المجتمع المدني
 موافق 0.86 4.05 - - 4.2 8 21.5 41 39.3 75 35.1 67

تدريب يساعد  البرلمان علي 

الطالب على تالفي السلبيات 

 والتعامل معها.

 موافق 0.73 3.99 0.5 1 1.6 3 19.7 37 55.5 106 23 44

يساعد البرلمان في تدريب 

الطالب علي الجدية في 

 المناقشات.

70 36.6 102 53.4 16 8.4 3 1.6 - - 4.25 0.67 
موافق 

 بشدة

يساعد البرلمان الطالب على فن 

 الخطابة .
77 40.3 93 48.7 17 8.9 4 2.1 - - 4.27 0.67 

موافق 

 بشدة

يعمل علي اكتشاف المواهب 

 لدي الطالب.
79 41.4 86 45 21 11 4 2.1 1 0.5 4.25 0.77 

موافق 

 بشدة

يعمل علي المشاركة الفاعلة 

 وصنع القرار.
73 38.2 89 46.6 26 13.6 1 0.5 2 1 4.20 0.77 

موافق 

 بشدة

في يفيد البرلمان المدرسي 

تحقيق الحرية والتعبير عن 

 اآلراء.

 موافق 0.77 4.14 0.5 1 2.1 4 14.1 27 49.2 94 34 65

يسعي إلي المناقشة الحرة 

 للموضوعات المختلفة.
 موافق 0.86 4.7 1.6 3 2.1 4 17.3 33 45.5 87 33.5 64

البرلمان المدرسي صورة 

مصغرة لممارسة مبادئ 

 الديمقراطية.

 موافق 0.83 4.06 1.6 3 1.6 3 17.8 34 47.6 91 31.4 60

الحرية مكفولة للطالب في 

 البرلمان المدرسي.
 موافق 0.88 4.13 1 2 3.7 7 15.7 30 40.3 77 39.3 75

يساعد  علي تزويد الطالب 

بمهارات االتصال واالستماع 

 لآلخرين.

 موافق 0.76 4.15 - - 3.1 6 13.1 25 49.7 95 34 65

4.20 0.769 
موافق 

 ةبشد
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 يتضح من الجدول السابق ما يلي : 

حيث حصلت عبارة    ،علي عبارات المقياس استجابات عينة الدراسة تفاوتت

( 4.27متوسط مرجح بلغ ) ىأعل على)يساعد البرلمان الطالب على فن الخطابة( 

( ، ثم عبارة )يساعد البرلمان التالميذ في كيفية الدفاع 0.67) هبانلراف معياري قدر

عبارة )يساعد البرلمان في تدريب الطالب علي الجدية في المناقشات( ووقهم( عن حق

 علىحصلوا  الطالب( ىوعبارة )يعمل البرلمان المدرسي علي اكتشاف المواهب لد

، يليها عبارة )البرلمان  يعمل المدرسي علي  ا( لكل منهم4.25)  هقدر متوسط مرجح

 ره( بانلراف معياري قد4.20مرجح ) متوسط علىالمشاركة الفاعلة وصنع القرار( 

ووفقاً ن درجة االستجابة لهذه العبارات كانت موافق بشدة ، إ( ،  وبالتالي ف0.77)

المهاري في  بالجانبلمقياس ليكرت فإن درجة االستجابة للعبارات  الخاصة 

 ا المرجحاإلجمالي لمقياس البرلمان المدرسي  كانت موافق بشدة ، حيث بلغ متوسطه

 .(0.76( ، بانلراف معياري )4.20)

كيفية الدفاع  علىويشجع الطالب ، الخطابة يركز علىالبرلمان المدرسي  أن

تنمية الديمقراطية  علىمما ينعكس  إتاحة فرصة اللوار،من خالل  عن حقوقهم 

، واكتشاف المواهب المختلفة للطالبالجدية في المناقشة  علىكما يساعد  امهاريً 

علي دور البرلمان  التربوياإلعالم  وأخصائي يموجهاسة من عينة الدر وأكدت

 علىمما ينعكس ذلك  ,تعلم آداب اللوار مع الزمالءوالمدرسي في صنع القرار 

 المستقبل.

خصبة لتعزيز مهارات التالميذ السياسية  أرًضاويعد البرلمان المدرسى 

سة السلوك وممار، ، والدفاع عن حقوقهمواالجتماعية من االحترام لآلخرين

، ويظهر ذلك  أرائهمالفرص المتكافةة لجميع التالميذ للتعبير عن  ، وتوفيرالديمقراطي

 بالمدرسة. والمشاركة فى اللجان المختلفة ،ا من خالل حق الترشح وحق االنتخابجليً 
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 (10جدول )

 الجانب الوجداني لمقياس البرلمان المدرسي

 العبارة
 أعترض ملايد موافق موافق جدا

 ترضأع

 جدا
المتوسط   

 المرجح

االنلراف 

 المعياري
 الدرجة

 % ك % ك % ك % ك % ك

يعمق البرلمان مبادئ الديمقراطية 

 في نفوس الطالب.
 موافق 0.78 4.09 1 2 1.6 3 15.2 29 51.3 98 30.9 59

 موافق 0.80 4.01 0.5 1 3.1 6 18.8 36 49.7 95 27.7 53 ينمي قيم التسامح والتعايش.

عمل علي التواصل وتقبل الرأي ي

 والرأي اآلخر.
 موافق 0.72 4.12 - - 0.5 1 19.4 37 48.2 92 31.9 61

يعمل البرلمان علي تعميق روح 

 الوالء للوطن واالنتماء لهما.
 موافق 0.79 4.09 1 2 1 2 17.3 33 48.7 93 31.9 61

يعمل علي غرس  قيم اللوار البناء 

 لدي الطالب.
 موافق 0.76 4.14 0.5 1 2.1 4 13.1 25 51.3 98 33 63

يهتم بقضايا ومشاكل المجتمع 

 . المدرسي والبيةة المللية
 موافق 0.82 4.12 - - 6.8 13 7.9 15 51.8 99 33.5 64

يلتزم بآداب اللوار في معالجة شتي 

القضايا والمشكالت داخل البرلمان 

 المدرسي.

74 38.7 88 46.1 25 13.1 3 1.6 1 0.5 4.21 0.77 
موافق 

 بشدة

يعمل البرلمان علي ترسيخ الجوانب 

 االيجابية للديمقراطية.
 موافق 0.76 3.98 - - 3.1 6 20.4 39 51.8 99 24.6 47

يشعر الطالب بقيمة تطبيق 

 الديمقراطية في المجتمع
70 36.6 102 53.4 16 8.4 3 1.6 - - 4.25 0.67 

موافق 

 بشدة

 موافق 0.763 4.11

 

 السابق يتضح ما يلى :من الجدول 

 علىأ على)يشعر الطالب بقيمة تطبيق الديمقراطية في المجتمع  (  حصلت عبارة

( ، ثم عبارة )يلتزم بآداب 0.67) ره( بانلراف معياري قد4.25متوسط مرجح بلغ )

القضايا والمشكالت داخل البرلمان المدرسي(  علي متوسط ى اللوار في معالجة شت

ن درجة إ( ووفقا لمقياس ليكرت ف0.77) هف معياري قدر( بانلرا4.21مرجح )
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ثم عبارة )يعمل البرلمان على غرس   االستجابة لهذه العبارات كانت موافق بشدة ، 

( بانلراف معياري قدره 4.14متوسط مرجح ) على (قيم اللوار البناء لدي الطالب

على  (لرأي اآلخرالتواصل وتقبل الرأي وا على( ، ثم عبارة )يعمل البرلمان 0.76)

ً لمقياس ليكرت فإن (0.82قدره ) ( بانلراف معياري4.12متوسط مرجح ) ، ووفقا

الوجداني لمقياس البرلمان  بالجانبالعبارات  الخاصة  إلجمالي درجة االستجابة 

، بانلراف ( 4.11المرجح  )ا المدرسي كانت موافق، حيث بلغ متوسطه

 (0.763معياري)

شعور الطالب بقيمة تطبيق  ىالبرلمان المدرسي علتأكيد  يتضح مما سبق و

من خالله  الطالب يشعر حيثالنواب  لمجلسصورة مصغرة  باعتبارهالديمقراطية 

 موجهي من  الدراسةعينة  ىالديمقراطية والرأي والمناقشة واالستماع ، كما تر ىبمعن

كما ، لقضاياااللتزام بآداب اللوار في معالجة ا ضرورة وأخصائي اإلعالم التربوي

وتلقيق  ويساعد على غرس مفاهيم االنتماء والوالء للمجتمعيلتزم بإبداء الرأي، 

  يجابية نلوها. إالديمقراطية من خالل تكوين اتجاهات 
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 ( 11جدول )

 الجانب المعرفي لمقياس المناظرات المدرسية

 العبارة 
 أعترض محايد موافق موافق جدا

 أعترض

 جدا
المتوسط   

 مرجحال

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة

 % ك % ك % ك % ك % ك

1.  
تنمي المناظرات الوعي بالديمقراطية 

 . للطالب 
 موافق 0.73 4.16 - - 3.1 6 105 20 53.9 103 32.5 62

2.  
توعيه الطالب  علىتعمل المناظرات 

 بالقضايا العامة من خالل الحوار
86 45 81 42.4 18 9.4 5 2.6 1 0.5 4.29 0.79 

موافق 

 بشدة

 0.75 4.24 0.5 1 2.6 5 7.9 15 50.8 97 38.2 73 تثري المناظرات الثروة اللغوية  .3
موافق 

 بشدة

4.  
موضوعات المناظرات  مالئمة للبيئة 

 التعليمية  والطالب
 موافق 0.85 4.02 1.6 3 3.1 6 16.2 31 50.3 96 28.8 55

5.  
تزودني  المناظرات بمعلومات عن 

 بيئة المحليةقضايا ومشاكل ال
70 36.6 92 48.2 24 12.6 4 2.1 1 0.5 4.18 0.77 

موافق 

 بشدة

6.  

تساعد المناظرات في إعطاء الطالب 

خلفية عن قضايا المجتمع المدرسي 

 المحيط

 موافق 0.88 4.01 1 2 5.2 10 15.7 30 47.6 91 30.4 58

7.  
تعمق المناظرات مفهوم الديمقراطية 

 الطالب ىلد
 موافق 0.81 4.08 1 2 3.1 6 13.1 25 51.8 99 30.9 59

8.  

عدد مرات انعقاد المناظرات مناسبة 

لمناقشة وعرض جميع جوانب 

 القضايا

 موافق 0.85 4.13 1.6 3 3.1 6 11.5 22 48.7 93 35.1 67

9.  

تساعد المناظرات المدرسية في 

تعريف حقوقهم وواجباتهم تجاه 

 المجتمع

 موافق 0.77 4.10 0.5 1 2.1 4 15.7 30 50.3 96 31.4 60

10.  
تساعد المناظرات في تنمية فكرة 

 تحمل المسئولية للطالب
 موافق 0.81 4.04 1 2 3.7 7 13.6 26 53.4 102 28.3 54

 موافق 0.801 4.13 اإلجمالي
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حيث حصلت عبارة  )تساعد ،  عبارات المقياس على الدراسةاستجابات عينة  فاوتتت

متوسط  على أعلىالعامة من خالل اللوار(  توعيه الطالب بالقضايالى المناظرات ع

( ، ثم عبارة )تنمي المناظرات من 0.79( بانلراف معياري قدرة )4.29مرجح بلغ )

( 0.75) ه( بانلراف معياري قدر4.24إثراء الثروة اللغوية( علي متوسط مرجح )

 ىليليها عبارة )تزودني  المناظرات بمعلومات عن قضايا ومشاكل البيةة المللية( ع

( ، ووفقا لمقياس ليكرت فإن 0.77( بانلراف معياري قدرة )4.18متوسط مرجح )

درجة االستجابة لهذه العبارات كانت موافق بشدة ، ثم جاءت عبارة )تزيد المناظرات 

( بانلراف 4.16متوسط مرجح ) علىمن تنمية الوعي بالديمقراطية للطالب ( 

انعقاد المناظرات مناسبة لمناقشة  ( ، ثم عبارة )عدد مرات0.73) همعياري قدر

( بانلراف معياري قدرة 4.13وعرض جميع جوانب القضايا( علي متوسط مرجح )

ً لمقياس ليكرت فإن درجة االستجابة في اإلجمالي للعبارات الخاصة ( 0.85) ووفقا

ا المعرفي لمقياس المناظرات المدرسية  كانت موافق ، حيث بلغ متوسطه بالجانب

 ( 0.801( ، بانلراف معياري )4.13) المرجح

واللغوية المناظرات المدرسية تعمل على إثراء الثروة الفكرية  يتضح مما سبق أن 

كما يعتاد اللغة ، ودفعهم لتلصيل المعارف المختلفة ،  همعن طريق استخدام للطالب 

بموضوع المناظرة قبل  والبلّث عن معلومات متعلقَّة زيارة المكتبات الطالب

كما تعمل المناظرات  ،لديهم التعلم الذاتيتنمية مهارات ينعكس على مما  شتها،مناق

  .المدرسية على توعية التالميذ بالقضايا من خالل اللوار
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 (12جدول )

 الجانب المهاري لمقياس المناظرات المدرسية

 العبارة
 أعترض محايد موافق موافق جدا

 أعترض

 جدا
المتوسط   

 المرجح

االنحراف 

 اريالمعي
 الدرجة

 % ك % ك % ك % ك % ك

تعمل المناظرات علي 

تنمية مهارات الطالب على 

 التفكير.

75 39.3 95 49.7 14 7.3 7 3.7 - - 4.25 0.74 
موافق 

 بشدة

تتيح المناظرات الفرصة 

للطالب للتعبير عن أرائهم 

 بحرية.

 موافق 0.92 4.11 2.6 5 4.2 8 11 21 44 84 38.2 73

اظرات علي تعمل المن

التواصل وتقبل الرأي 

 والرأي اآلخر

 موافق 0.73 4.16 - - 1.6 3 14.7 28 49.7 95 34 65

تساعد  المناظرات  علي 

تدريب الطالب على 

مواجهة السلبيات والتعامل 

 معها.

79 41.4 86 45 23 12 3 1.6 - - 4.26 0.73 
موافق 

 بشدة

تعمل المناظرات علي 

ر تدريب الطالب على التعبي

 عن آرائهم بصور منظمة

 موافق 0.77 4.18 0.5 1 2.1 4 12.6 24 48.2 92 36.6 70

تدرب المناظرات الطالب 

علي المناقشة الحرة 

 للموضوعات المختلفة .

 موافق 0.79 4.12 0.5 1 2.1 4 16.2 31 47.6 91 33.5 64

تنمي المناظرات مهارات 

الطالب في االتصال 

 واالستماع لآلخرين

 موافق 0.85 4.13 1.6 3 3.1 6 11.5 22 48.7 93 35.1 67

تجعل المناظرات الطالب 

قادرون علي طرح 

 مقترحات لعالج القضايا

 موافق 0.81 4.04 1 2 3.7 7 13.6 26 53.4 102 28.3 54

 موافق 0.793 4.16



 االتصال المباشر كأداة لتحقيق الديمقراطية "المناظرات والبرلمان المدرسي نموذجا"
 

 390                              الثامنالعدد  –المجلة العلمية لبحوث اإلذاعة والتليفزيون 

استجابات أفراد عينة الدراسة من أخصائي وموجهي اإلعالم التربوي تباينت 

 تساعد المناظراتحيث حصلت عبارة  ) ، يفى الجانب المهارلمقياس علي عبارات ا

متوسط مرجح ي أعل علىعلي تدريب الطالب على مواجهة السلبيات والتعامل معها( 

( ، ثم عبارة )تعمل المناظرات علي تنمية 0.73) ه( بانلراف معياري قدر4.26بلغ )

 هبانلراف معياري قدر( 4.25متوسط مرجح )ى مهارات الطالب على التفكير( عل

كانت  السابقتين العبارتين لكلتادرجة االستجابة  فإن( ووفقا لمقياس ليكرت 0.74)

تدريب الطالب على التعبير عن  ىعبارة )تعمل المناظرات عل يليهما  ،موافق بشدة

، (0.77) ه( بانلراف معياري قدر4.18متوسط مرجح ) ىآرائهم بصور منظمة( عل

 ىمل المناظرات علي التواصل وتقبل الرأي والرأي اآلخر ( علثم جاءت عبارة )تع

 .( 0.73) ه( بانلراف معياري قدر4.16متوسط مرجح )

 بالجانبالعبارات الخاصة  إلجماليفإن درجة االستجابة  ،لمقياس ليكرت اووفقً 

 ا المرجحكانت موافق، حيث بلغ متوسطه المناظرات المدرسيةالمهاري لمقياس 

درسية من األنشطة وتعد المناظرات الم (0.79قدره )لراف معياري ( ، بان4.16)

، حيث يتيح لهم مناقشة القضايا المختلفة ، وتعطي الفرصة لكل طرف الملببة للطالب

، مما ينمي القضايا، وتقديم بعض الللول الممكنة لها لتوضيح رأيه واتجاهاته نلو هذه

 ة المفاهيم الديمقراطية لديهم . ، ويساعد على تنميلدى الطالب مهارات التفكير
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 (13جدول )

وجداني لمقياس المناظرات المدرسيالجانب ال

 العبارة
 أعترض محايد موافق موافق جدا

 أعترض

 جدا
المتوسط   

 المرجح

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة

 % ك % ك % ك % ك % ك

تقوي المناظرات روح 

 المنافسة الشريفة بين الطالب
83 43.5 83 43.5 18 9.4 6 3.1 1 0.5 4.26 0.80 

وافق م

 بشدة

تزيد المناظرات الثقة بالنفس 

 لدي الطالب
 موافق 0.73 4.16 1 2 1 2 10.5 20 56 107 31.4 60

من عوامل نجاح المناظرة 

 إشعال روح المنافسة
 موافق 0.81 4.16 0.5 1 2.6 5 14.7 28 44.5 85 37.7 72

تلتزم المناظرات بموضوعات 

التناظر الموجودة بنشرة 

 المسابقات

 موافق 0.83 4.08 - - 5.8 11 13.1 25 48.7 93 32.5 62

تنمي المناظرات قيم العدالة 

 في نفوس الطالب
 موافق 0.81 4.02 0.5 1 5.2 10 13.1 25 53.9 103 27.2 52

تعمق المناظرات قيمة 

 التسامح لدي الطالب
 موافق 0.80 4.09 - - 4.2 8 15.2 29 48.2 92 32.5 62

ظر تقرب المناظرات وجهات ن

 الطالب بين بعضهم البعض
 موافق 0.91 4.11 2.6 5 4.7 9 6.8 13 50.8 97 35.1 67

تساعد المناظرات في تشجيع 

الطالب على القراءة 

 واالطالع.

 موافق 0.88 4.12 1.6 3 3.1 6 14.7 28 42.9 8.2 37.7 72

 موافق 0.73 4.13 اإلجمالي



 االتصال المباشر كأداة لتحقيق الديمقراطية "المناظرات والبرلمان المدرسي نموذجا"
 

 392                              الثامنالعدد  –المجلة العلمية لبحوث اإلذاعة والتليفزيون 

أن عبارة )تقوي المناظرات روح المنافسة الشريفة بين ح من الجدول السابق يتض

( بانلراف معياري قدره 4.26الطالب(  حصلت على أعلى  متوسط مرجح بلغ )

( ، ثم عبارة )تزيد المناظرات الثقة بالنفس لدي الطالب ( على متوسط مرجح 0.80)

)من عوامل نجاح المناظرة  ( ،يليها عبارة0.73( بانلراف معياري قدرة )4.16)

، (0.81( بانلراف معياري قدره )4.16إشعال روح المنافسة( علي متوسط مرجح )

ثم جاءت عبارة )تساعد المناظرات في تشجيع الطالب على القراءة واالطالع.( على 

ً لمقياس ليكرت فإن  (0.88( بانلراف معياري قدره )4.12متوسط مرجح ) ووفقا

مالي العبارات الخاصة بالجانب الوجداني للمناظرات المدرسية  درجة االستجابة إلج

يتضح أن كما  (.0.73( و بانلراف معياري )4.13كانت موافق ، بمتوسط مرجح  )

، نلوها، نظًرا ألهميتها لديهم ممارسة المناظرات ينمى اتجاهات الطالب اإليجابية

 يهم. حيُث تعمل على تبنى المسةوليات واالتجاهات الضرورية لد

 ثانيًا: نتائج اختبار صحة الفروض:

عينة -بين الموجهين واألخصائيين ا إحصائي  الفرض األول : يوجد فرق دال 

حسب المتغيرات الديموجرافية )اإلقامة والنوع( فى جوانب تحقيق  -الدراسة

وللتحقق من   وجدانية (  للبرلمان المدرسى . –مهارية  –الديمقراطية ) معرفية 

 T .testاختبار ) ت( استخدم  تم، رضصحة الف
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 (14جدول )

  الفروق حسب اإلقامة في الجوانب ) المعرفي والمهاري والوجداني (

 القيمة  قيمة ت المعياري  االنحراف المتوسط ن اإلقامة المتغيرات

 المعنوية 

 درجة الحرية

 

 الداللة

 الجانب المعرفي 

 برلمان 

  5.154 44.48 95 ريف

-2.80 

 0.01عند  دالة 189 0.006

 5.032 46.55 96 حضر

 الجانب مهاري

 برلمان   

 0.01دالة عند  189 0.009 2.63- 6.416 52.77 95 ريف

 6.285 55.19 96 حضر

 الجانب وجداني 

 برلمان   

 0.05دالة عند  189 0.022 2.31- 4.069 36.31 95 ريف

 4.144 37.70 96 حضر

 دالة عند  189 0.006 2.796 14.452 133.57 95 ريف   اإلجمالي

 14.603 139.45 96 حضر 0.01

 برلمانلل في الجانب المعرفي ( بلغت ت)قيمة  أن يتضح من الجدول السابق  

ا عند (، وهي دالة إحصائيًّ 0.006( ، وقيمة معنوية )189( عند درجة حرية )2.80)

( بين 0.01) ى ثقةعند مستوإحصائيًّا  ةق دالتوجد فرو ومن ثم، ( 0.01ى )مستو

  .كأعلى متوسط الريف واللضر في الجانب المعرفي لصالح اللضر

درجة حرية ( عند 2.63) برلمانلللمهاري في الجانب ا( ت  )بلغت قيمة فى حين

توجد فروق داله وبالتالي  ( ،0.01(، وهي دالة عند )0.009مة معنوية )، وقي(189)

( بين الريف واللضر في الجانب المهاري  لصالح 0.01) ىد مستوعنإحصائيًّا 

( عند 2.31)بلغت قيمة ت في الجانب الوجداني برلمان   كما كأعلى متوسط . اللضر

 ومن ثَّم ( ، 0.05(، وهي دالة عند  )0.022( ، وقيمة معنوية )189درجة حرية )

للضر في الجانب ( بين الريف وا0.05) ىتوجد فروق داله إحصائية عند مستو

ويرى الباحث أن هذه النتيجة ترجع إلى   .كأعلى متوسط الوجداني لصالح اللضر 

 .كبر هذا الجانب أبيةة طالب المرحلة الثانوية باللضر دعمت بشكل 
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 (15جدول ) 

 الفروق حسب النوع  في الجوانب ) المعرفي والمهاري والوجداني (

 فاالنحرا المتوسط ن اإلقامة المتغيرات

 المعياري 

قيمة 

 ت

 القيمة 

 المعنوية

درجة 

 حرية 

 الداللة

الجانب 

 المعرفي

 برلمان

  1.001 5.041 45.91 92 ذكور

0.318 

 

189 

 غير دالة

 5.314 45.16 99 إناث

الجانب 

 مهاريال

 برلمان

 0.01 189 0.005 2.847 5.753 55.34 92 ذكور

 6.825 52.73 99 إناث

الجانب 

 يوجدانال

 برلمان

 غير دالة 189 0.143 1.470 3.824 37.47 92 ذكور

 4.508 36.58 99 إناث

دالة عند  189 0.047 2.002 134.484 15.616 92 ذكور اإلجمالي

 138.73 13.579 99 إناث 0.05

 

للبرلمان  في الجانب المعرفي  أن قيمة )ت( يتضح من الجدول السابق  

(، وهي غير 0.318( ، وقيمة معنوية )189درجة حرية ) ( عند1.001) المدرسي

في الجانب  بين الذكور واإلناثإحصائيًّا توجد فروق داله  الوبالتالي ، احصائياً دالة 

( عند درجة 2.847) للبرلمانفي الجانب المهاري  )ت( بينما بلغت قيمة المعرفي ، 

( ، ومن ثم  توجد 0.01) (، وهي دالة عند0.005مة معنوية )( ، وقي189حرية )

( بين الذكور واإلناث في الجانب المهاري 0.01) ىعند مستوإحصائيًّا  ةفروق دال

 في الجانب الوحداني (ت)في حين بلغت قيمة  ، لصالح الذكور كأعلى متوسط

(، 0.143( ، وقيمة معنوية )189( عند درجة حرية )1.470) المدرسي للبرلمان

في الجانب الوجداني.  توجد فروق بين الذكور واإلناثال  ومن ثم وهي غير دالة ، 
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عدا )الجانب المهارى ( ومن فروق فى الجوانب المكونة للديمقراطية ال توجد وبذلك 

( لصالح الذكور ، 0.05هناك فروق فى الدرجة الكلية للبرلمان عند مستوى ) تثم كان

 وهذا ما يتماشى مع المرحلة السنية .

، ( 2013مع دراسة خالد أحمد الصرايرة ) الدراسة هذه واختلفت 

 ،يفى مستوى الصعوبات التى تواجه البرلمان المدرسإحصائيًّا فى وجود فروق دالة 

حيث توصلت إلى وجود فروق دالة إحصائيًّا فى مستوى الصعوبات ترجع للجنس 

 لصالح اإلناث.

أشارت  ثحي( 2012الدراسة مع دراسة ملمود أحمد أبو سمرة )هذه كما اتفقت  

نتائجه إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تقديرات عينة الدراسة لمعوقات 

  األنشطة المدرسية لصالح مدارس الذكور.

بين الموجهين واألخصائيين عينة  إحصائي ا لة دا فروقوجد تالفرض الثاني : 

الدراسة حسب المتغيرات الديموجرافية )اإلقامة والنوع( فى جوانب تحقيق 

وللتحقق من   وجدانية (  للمناظرات المدرسية . –مهارية  –الديمقراطية ) معرفية 

 T .testاستخدم الباحث  اختبار ) ت(  صحة الفرض
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 (16جدول ) 

لتحقيق  ) المعرفي والمهاري والوجداني (  الفروق حسب اإلقامة في الجوانب 

 الديمقراطية من خالل المناظرات المدرسية

 تالمتغيرا

 

 المتوسط ن اإلقامة
 االنحراف

 المعياري

قيمة 

 ت

 القيمة

 المعنوية

درجة 

 الحرية

 

 الداللة

الجانب 

 معرفيال

 مناظرات

 4.911 40.74 95 ريف

-1.40 0.161 189 
غير 

 دالة
 4.738 41.72 96 حضر

الجانب 

 مهاريال

 مناظرات

 3.963 32.77 95 ريف

-1.68 0.094 

 

189 

غير 

 دالة
 3.673 33.70 96 حضر

الجانب 

 وجدانيال

 مناظرات

 3.961 32.58 95 ريف

4.416 0.158 189 
غير 

 دالة
 4.009 33.40 96 حضر

 إجمالي

 المقياس

 12.218 106.11 95 ريف

1.585 0.115 189 
غير 

 دالة
 11.654 108.84 96 حضر

 عرفيييي فيييي الجانيييب الم)ت( قيمييية  أن إليييى  تشيييير بيانيييات الجيييدول السيييابق  

(، وهيي غييير 0.161( ، وقيمية معنوييية )189( عنيد درجيية حريية )1.40للمنياظرات )

بيين الرييف واللضير فيي الجانيب إحصيائيًّا توجد فيروق داليه  ال وبالتاليإحصائيًّا دالة 

( عنيد درجية 1.68للمنياظرات ) فيي الجانيب المهياري )ت( كما بلغت قيمة المعرفي ، 

ال  توجيد  ومين ثَّيم، إحصيائيًّا (، وهي غير دالة 0.094( ، وقيمة معنوية )189حرية )

 بين الريف واللضر في الجانب المهاري . إحصائيًّا فروق داله 
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للمناظرات المدرسية فى تلقيق  يفي الجانب الوجدان ( ت)في حين  بلغت قيمة  

(، وهي 0.158( ، وقيمة معنوية )189( عند درجة حرية )4.416)الديمقراطية  

بين الريف واللضر إحصائيًّا  ةوبالتالي ال توجد فروق دال ، أيضا إحصائيًّاغير دالة 

بيعة النشاط اإلعالمي نفسه )المناظرات( إلى طوذلك يرجع  ،في الجانب الوجداني 

بالمدرسة ط تلت إشراف األخصائي اإلعالمي الجميع من داخل النشاحيث يكتسبه 

بين الموجهين واألخصائيين  صائية داله إح فروق وجود عدمكما يتضح من الجدول .

)الريف من ناحية اإلقامة  وانب الثالثة لتلقيق الديمقراطيةعينة الدراسة فى الج

 واللضر( وذلك لتقارب اآلراء ووجهات النظر.

 (17جدول ) 

لتحقيق الفروق حسب النوع  في الجوانب  ) المعرفي والمهاري والوجداني ( 

 رسيةالديمقراطية فى المناظرات المد

 المتوسط ن اإلقامة المتغيرات
 االنحراف

 المعياري

قيمة 

 ت

 القيمة

 المعنوية

درجة 

 حرية
 الداللة

الجانب 

 معرفيال

 مناظرات

 4.219 42.31 92 ذكور

3.021 0.003 189 0.01 
 5.172 40.24 99 إناث

الجانب 

 مهاريال

 مناظرات

 3.315 34.07 92 ذكور

2.938 0.004 189 0.01 
 4.136 32.474 99 إناث

الجانب 

 وجدانيال

 مناظرات

 3.397 33.72 92 ذكور

2.46 0.015 189 
دالة عند 

 4.391 32.32 99 إناث 0.05

إجمالي 

 المقياس

 110.11 10.072 92 ذكور
2.998 0.003 189 

دالة عند 

 105.04 13.027 99 إناث 0.01
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 للمناظرات جانب المعرفي أن قيمة )ت( فى اليتضح من الجدول السابق  

(، وهي 0.003( ، وقيمة معنوية )189( عند درجة حرية )3.021) بلغت المدرسية

بين الذكور واإلناث  إحصائيًّا  ةتوجد فروق دال وبالتالي ، (0.01عند )إحصائيًّا دالة 

بينما بلغت قيمة ) ت(  في الجانب المهاري  للمناظرات  في الجانب المعرفي ، 

( ، وقيمة معنوية 189( عند درجة حرية )2.938)فى تلقيق الديمقراطية  المدرسية

عند إحصائيًّا توجد فروق داله  ومن ثم( ، 0.01) عند إحصائيًّا (، وهي دالة 0.004)

في حين  ،( بين الذكور واإلناث في الجانب المهاري لصالح الذكور0.01) ىمستو

( 189( عند درجة حرية )2.46)ات  مناظربال يفي الجانب الوجدان ( ت)بلغت قيمة 

توجد  وبالتالي( ، 0.01) مستوىعند إحصائيًّا  (، وهي دالة0.015، وقيمة معنوية )

( بين الذكور واإلناث في الجانب الوجداني 0.05عند مستوي )ة إحصائيًّا فروق دال

 لصالح الذكور.

  .الجانب الديمقراطيا بالمرحلة السنية )الذكور( أكثر اهتمامً  وقد يرجع ذلك إلى أن 

 حيث ثبت من خالل دراسته (2010)الدراسة مع دراسة ملمد العمايرة  واختلفت

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أفراد العينة على مجال الثقافة 

 ،ا لمتغير الجنسالديمقراطية تبعً 

اسة إلى حيث توصلت الدر( 2012الدراسة مع دراسة ملمد مصطفى ) اختلفت كما 

أن آراء الطالب نلو األنشطة وآراءهم نلو دور المدرسين فيها كانت بدرجة 

 .متوسطة، وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لمتغير الجنس 

 االتصال المباشر شكليبين إحصائي ا الفرض الثالث : توجد فروق دالة 

لمعرفية البرلمان والمناظرات ( فى تحقيق الديمقراطية فى الجوانب ا)

من وجهة نظر الموجهين لتحقيق الديمقراطية والمهارية والوجدانية 

 T .testاختبار ) ت(  تم استخدام  وللتحقق من  صحة الفرضواألخصائيين، 
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 (18جدول ) 

 فى الجانب المعرفي لتحقيق الديمقراطية البرلمان والمناظراتفى كل من  الفروق

 االنحراف المتوسط ن المتغيرات

 يالمعيار

 القيمة قيمة ت

 المعنوية

درجة 

 حرية

 الداللة

دالة عند  189 0.000 13.06 5.184 45.52 191 برلمان  

0.01 

 4.837 41.24 191 مناظرات   

 برلمانال بينفي الجانب المعرفي   (ت)قيمة  أن تبين من نتائج الجدول 

(، 0.000وية )( ، وقيمة معن189( عند درجة حرية )13.06) بلغت قد مناظراتالو

إحصائيًّا فى توجد فروق داله  وبالتالي (، 0.01مستوي ) إحصائيًّا عندوهي دالة 

   . من البرلمان والمناظرات لصالح البرلمان لكلًّ الجانب المعرفي 

 (19جدول ) 

 الديمقراطيةلتحقيق  المهاريفى الجانب  الفروق بين البرلمان والمناظرات

 افاالنحر المتوسط ن المتغيرات

 المعياري

 القيمة قيمة ت

 المعنوية

درجة 

 حرية

 الداللة

 0.01دالة عند  189 0.000 60.44 6.449 53.99 191 برلمان  

 3.838 33.24 191 مناظرات   
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برلمان ال بينفي الجانب المهاري  (ت)قيمة أن يتضح من الجدول السابق 

( ، 189ند درجة حرية )( ع60.44) قد بلغتالمناظرات فى تلقيق الديمقراطية و

توجد  وبالتالي(، 0.01) مستوىعند إحصائيًّا (، وهي دالة 0.000وقيمة معنوية )

البرلمان والمناظرات لصالح  بين كل منالمهاري  فى الجانبإحصائيًّا فروق داله 

 البرلمان.

 (20جدول )

  لتحقيق الديمقراطية في البرلمان والمناظرات الفروق بين الجانب الوجداني

 االنحراف المتوسط ن المتغيرات

 المعياري

 القيمة قيمة ت

 المعنوية

درجة 

 الحرية

 الداللة

دالة عند  189 0.000 15.73 4.205 37.01 191 برلمان  

0.01 

 3.996 33.00 191 مناظرات   

لتلقيق في الجانب الوجداني  )ت(قيمة  أنيتضح من الجدول السابق  

( ، وقيمة 189( عند درجة حرية )15.73) بلغتمناظرات لابرلمان ولل الديمقراطية

عند إحصائيًّا  ةتوجد فروق دال ومن ثمَّ (، 0.01(، وهي دالة  عند )0.000معنوية )

 .من البرلمان والمناظرات لصالح البرلمان لكلًّ (  في الجانب الوجداني 0.01مستوي )

ن ضرورة االهتمام بالمناظرات ه البد مأنالمختلفة نجد  ةوبالنظر إلى الجوانب الثالث

  ودعم البرلمان.
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والمناظرات  يبين البرلمان المدرسإحصائي ا توجد عالقة دالة الفرض الرابع : 

كنموذج لالتصال المباشر فى تحقيق الديمقراطية للجوانب )المعرفية والمهارية 

ة عين-والوجدانية( وإجمالي المقياس من وجهة نظر الموجهين واألخصائيين  

 معامل االرتباط  لسبيرمان    تم استخدام وللتحقق من  صحة الفرض  -الدراسة

 (21جدول )

 ان والمناظراتبين الجانب المعرفي للبرلمالعالقة 

من  لكلًّ أن قيمة معامل االرتباط بين الجانب المعرفي  يتضح من الجدول

( بقيمة معنوية 0.593تلقيق الديمقراطية قد بلغ )البرلمان المدرسي والمناظرات في 

يمكن رفض الفرض  وبالتالي، ( 0.01عند مستوى )إحصائيًّا ( ، وهى دالة 0.000)

طردية  ةارتباطيتوجد عالقة  أنهالذي ينص على  :، وقبول الفرض البديل الصفري

من  لكلًّ  المعرفي(  بين تلقيق الديمقراطية فى الجانب 0.01موجبة عند مستوى )

، وذلك يبين أنه كلما زاد الجانب المعرفي فى  البرلمان المدرسي والمناظرات

انب المعرفي زاد معه تلقيق الديمقراطية فى الج، البرلمان لتلقيق مبدأ الديمقراطية 

 .فى المناظرات بدرجة متوسطة 

 

 المتوسط المتغيرات
 االنحراف

 المعياري
 قيمة ر

القيمة 

 المعنوية
 الداللة

 5.18 45.52 البرلمان

0.593 0.000 
دالة عند 

0.01 
 4.84 41.24 المناظرات
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 ( 22جدول )

 العالقة بين الجانب المهاري للبرلمان والمناظرات

أن قيمة معامل االرتباط بين الجانب المهاري لكلًّ  يتضح من خالل الجدول

( بقيمة 0.683من البرلمان المدرسي والمناظرات في تلقيق الديمقراطية، قد بلغت )

، وبالتالي يمكن رفض الفرض الصفري وقبول 0.01( وهي أقل من 0.000معنوية )

د مستوي الفرض البديل الذي ينص علي أنه توجد عالقة ارتباطيه طردية موجبة عن

:البرلمان من( بين تلقيق الديمقراطية لدى الطالب في الجانب المهاري في كل 0.01)

المدرسي والمناظرات مما يعني أنه كلما زادت ممارسة الديمقراطية كجانب مهاري  

اظرات بدرجة في البرلمان المدرسي، زاد في المقابل الجانب المهاري في المن

 .متوسطة والعكس صليح 

 ( 23جدول )

 العالقة بين الجانب الوجداني  للبرلمان والمناظرات

 الداللة القيمة المعنوية قيمة ر االنحراف المعياري المتوسط المتغيرات

  0.631 4.206 37.016 برلمان  

0.000 

 

 3.996 33.00 مناظرات    0.01دالة عند 

 المتوسط المتغيرات
 االنحراف

 المعياري
 قيمة ر

القيمة 

 المعنوية
 الداللة

 0.683 6.45 53.99 برلمان

 

0.000 
دالة عند 

0.01 
 3.84 33.25 مناظرات
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لتلقيق  أن قيمة معامل االرتباط بين الجانب الوجداني يتضح من الجدول

( بقيمة 0.631الديمقراطية في كل من البرلمان المدرسي والمناظرات قد بلغت )

وبالتالي يمكن رفض الفرض الصفري وقبول  0.01( وهي اقل من 0.000معنوية )

موجبة عند مستوي  هتوجد عالقة ارتباطيه طردي :الفرض البديل الذي ينص علي أنه

من  كلالب في الجانب الوجداني في الط ى( بين تلقيق الديمقراطية لد0.01)

مما يعني أنه كلما زاد تلقيق الجانب  متوسطةالبرلمان المدرسي والمناظرات بدرجه 

الوجداني في البرلمان زاد معه في المقابل تلقيق الجانب الوجداني في المناظرات 

 بدرجة متوسطة والعكس صليح 

 (24جدول )

 لتحقيق الديمقراطيةجمالي اإلالعالقة بين البرلمان والمناظرات فى 

 المتوسط المتغيرات
االنحراف 

 المعياري
 قيمة ر

القيمة 

 المعنوية
 الداللة

 14.79 136.53 البرلمان

 

0.712 

 

0.000 

 

دالة عند 

0.01 
 11.94 107.49 المناظرات

بين درجات  لسبيرمان( االرتباطمعامل ) (ر)أن قيمة يتضح من الجدول  

( وهي معامل ارتباط دال 0.712ان والمناظرات بلغت )إجمالي مقياس البرلم

( ، وبالتالي يتضح 0.000، حيث بلغت القيمة المعنوية ) 0.01عند مستوي إحصائيًّا 

رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل الذي ينص علي وجود عالقة ارتباطيه 
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بين كل ( في تلقيق الديمقراطية 0.01) ىطردية موجبة بدرجة متوسطة عند مستو

 من البرلمان والمناظرات 

 االستنتاجات والتوصيات والبحوث المقترحة 

 أوال : االستنتاجات : 

حسب  -عينة الدراسة-بين الموجهين واألخصائيين إحصائيًّا فرق دال  يوجد .1

المتغيرات الديموجرافية )اإلقامة والنوع( فى جوانب تلقيق الديمقراطية ) 

الجوانب المكونة فروق بين وجد كما ت وجدانية ( –مهارية  –معرفية 

للديمقراطية عدا )الجانب المهارى ( ومن ثم كان هناك فروق فى الدرجة 

أي يمكن قبول الفرض  ،( لصالح الذكور0.05الكلية للبرلمان عند مستوى )

 .بصورة جزئية

 -عينة الدراسة -بين الموجهين واألخصائيين إحصائيًّا توجد فروق دالة  .2

رات الديموجرافية )اإلقامة والنوع( فى جوانب تلقيق حسب  المتغي

الوجدانية (  للمناظرات المدرسية ،  –المهارية  –الديمقراطية ) المعرفية 

الجوانب بين الريف واللضر في إحصائيًّا فروق داله  وقد اتضح عدم وجود 

 بين أما بالنسبة للنوع فثبت وجود فروق ،والوجدانية يةوالمهار، المعرفية :

 وبالتالي يمكن قبول الفرض بشكل جزئي . ،الذكور واالناث
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ً بين شكلي االتصال المباشر ) البرلمان المدرسى  .3 توجد فروق دالة إحصائيا

المعرفية والمهارية )والمناظرات ( فى تلقيق الديمقراطية فى الجوانب 

، المعرفي)الجانب فى  إحصائيافروق داله  وجود ، وقد ثبت (والوجدانية

، وبذلك يمكن قبول الفرض بشكل لصالح البرلمان والوجداني( ،هارىوالم

     .كلى

بين البرلمان المدرسى والمناظرات كنموذج إحصائيًّا توجد عالقة دالة  .4

لالتصال المباشر فى تلقيق الديمقراطية للجوانب )المعرفية والمهارية 

عينة  يينن وجهة نظر الموجهين واألخصائوالوجدانية( وإجمالي المقياس م

 الجوانبعالقة موجبة بين تلقيق الديمقراطية فى  ثبت وجودوالدراسة.

من البرلمان المدرسي والمناظرات،  لكلًّ المعرفي والمهارى والوجدانى 

 وبالتالي يمكن قبول الفرض بشكل كلى 

االتصال المباشر كأداة لتلقيق  تعُّرفحاولت هذه الدراسة  :ثانيا : التوصيات

" المناظرات من خالل نموذجين  من نماذج أنشطة اإلعالم التربوي الديمقراطية 

 وتوصل الباحث إلي عدة توصيات أهمها:  والبرلمان المدرسي "

افظات المختلفة وحضور تبادل الزيارات بين المدارس بالملضرورة  .1

  والخبرة . والمناظرات المدرسية لتبادل المعرفة البرلمانات
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على إدارة اللوار وكيفية عرض القضايا عمل برامج لتدريب الطالب  .2

اإلعالم التربوي لكيفية  ألخصائيَّ عقد دورات تدريبية الخاصة بهم، و

 .االستفادة من نشاطي البرلمان والمناظرات المدرسية

 بالمناهج الدراسية نماذج أنشطة اإلعالم التربويليد من االهتمام مز إعطاء  .3

 . السيما البرلمان والمناظرات المدرسية 

مشاركة وسائل اإلعالم المختلفة لتغطية جلسات الطالب والمناظرات  .4

 .على المشاركة لتدريب الطالب ولتشجيع اآلخرين من الزمالء 

يجب أن يتبع أخصائي اإلعالم التربوي األسلوب الديمقراطي فى التعامل مع  .5

جراء انتخابات إأن يتم و .والعمل على بث روح المنافسة والتعاون ،الطالب

 .لية للطالب حتى يعيشوا جو اللريةفع

فى تلقيق  خطير بالبرلمان والمناظرات المدرسية لما لهما من دور االهتمام .6

باألنشطة عن طريق اللوافز  على المشاركةحث الطالب و ،الديمقراطية 

 . للبرلمان والمناظرات المدرسية المتابعة المستمرةمع  .والجوائز

 : ثالثا : البحوث المقترحة

 المنافسة بين الطالبفى المدرسة والمعارض  لث العالقة بينب.  

 األنشطة الالصفية ودورها فى العملية التعليمية.  



 االتصال المباشر كأداة لتحقيق الديمقراطية "المناظرات والبرلمان المدرسي نموذجا"
 

 407                              الثامنالعدد  –المجلة العلمية لبحوث اإلذاعة والتليفزيون 

 والمشاركة التربية العملية ودورها فى تشجيع الطالب على المنافسة 

   .الالصفية األنشطةفى 

 

  

 

 

 



 االتصال المباشر كأداة لتحقيق الديمقراطية "المناظرات والبرلمان المدرسي نموذجا"
 

 408                              الثامنالعدد  –المجلة العلمية لبحوث اإلذاعة والتليفزيون 

 المراجع

                                                 

1. Rosemary C. Salamane: Education for Democratic Citizenship New York , 

Editorial Projects in Education . 2000, p3-4 . 

عبد الحكيم محمد أحمدد . ور  ادوا   المد يديو رالمميمدفى تدف ذ افدش ا الدصو الكمد يو همدط بةا دط  ي دو  .2
 .120، ص  2008( ، 1دو )(، الم11، المجيد ) مجلة التربية العلميةالمةحيو الثطاويو بمدب و ذمز ، 

3. Howard, Anissa K.: Ziomek – Daigle, Jolie (2009) Bonding, Achievement, and 

Activities: School Bonding, Academic Achievement, add Participation in 

Extracurricular Activities Georgia School. Counselors Associatin Journal, v16, 

n1, p39 – 48 

 ، ص2010(،  49، ا  ون ، المجيدد ) المعلم رسالةمحموو جسط  . البةلمطن الصكبي راقع ر مدو  ،  .4

15. 
ذددييمط   نحو أنشطة مدرسية فعالة البرلمان المدرسي والمنااررا  المدرسايةتطويه عبد الخطلق  مضدطن .  .5

   9. ص  2012ليةأي رالةأي اآلخة ، الميم راديمطن لي لة رالتوزيع ، 
تط مدددو أحمدددد عبدددد ال دددبو  احمدددد .التددددخم المج دددي لصةيةدددو خدمدددو الجمطعدددو رذ ميدددو المجدددط ا  ال يطويدددو  .6

  .2015 عضطء جمطعو البةلمطن المد يف ،  يطلو وهتو اه ، جطممو أيفوط ، هييو خدمو اجتمطييو ،
مددى  عددوع عددواع م.دديا . عوارددق ممط يددو ا الددصو الصكبيددو تددف المةحيددو الثطاويددو بمدب ددو الصددطر  .7

 . 2015( ، 89المدو ) مجلة الثقافة والتنميةرججو اظة  راو ال لطط رالصكب ، 
ال ددموتط  التدي ذواجدده المجدطلل البةلمطايددو الصكبيدو تددف  ،خطلدد احمدد ال ددةابة   ،  دطزي جمددط  خييادو   .8

ة فا  المجلاة اررننيا، المدا س ا  وايو مدى رججدو اظدة قطوذجدط رمستلدط ي البةلمدطن رمددبةي المددا س   
 2013( 3( ، المدو )5، المجيد ) القانون والعلوم السياسية

محموو أحمد أبو يمة  ، عطليدو حمدطو أبدو مد حو. ا الدصو المد يديو رم.يةطذجدط تدف المددا س الحكوميدو  .9
(، المددو 7مجيدد ) مجلة جامعة الخليا  للححاو: ،  تف محطتظو الخيفم همط بةا ط المدبةرن رالمميمدون ، 

                     58-31ص ص ( 2012( . )1)
محمدددد ابددددةافيم م ددددصاف، محمددددد ابدددةافيم محمددددد . ذةددددويم راقددددع ا الدددصو الصكبيددددو التمييميددددو ) ال دددد يو  .10

هييددو التةتيددو جطممددو اديددةاء ، مجيددو جطممددو الةدددس  فرالكمدد يو ( الم ددطح و لمةددة ا  اليرددو المةتيددو تدد
 2012. (26(، عدو )1الماتوحو لألبحطث رالد ايط  ، مجيد )
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رسالة أحمد محمد عصيو مةيف. ور  الت ظيمط  المد ييو تف وعم ااتمطء الصكب لمجتممجم المحيف ،  .11
 .2011،، جطممو حيوان ، هييو الخدمو االجتمطييو  ماجستير

12. Johnson, R. & Moulden, R. (2011). “Acorrelational study of extracurricular 

involvement and homework performance of third grade students”: Online 

Subbission. 53 (2). 12 – 17. 

محمددد الممددطبة  .  ذةددويم الصي ددو لدددر  المد يددو الثطاويددو تددف ايسددطبجم فةطتددو الديمةةا يددو تددف  ددوء التحددو   .13
الددديمةةا ي ليمجتمددع ا  واددي مددى رججددو اظددة م ، مجيددو جطممددو الةدددس الماتوحددو لألبحددطث رالد ايددط  ، 

 .2010( ، 21و )المد
محمد الم طلحو . ور  البةلمطن المد يي تف الت لئو الديمةةا يو الحطلو ا  وايدو ، جطممدو محمدد  .14

 . 2010، المدو الخطمل ، المفكر مجلةخيضة ، هييو الحةوق رالميوم السيطييو ، 
راسااا  فاا  مجلااة نخطلددد مددطلم محمددوو. .ور  البةلمددطن المد يددف تددف ايتسددطب التكمفددش  دديم الموا  ددو ،  .15

  . 2009.الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية 
16. Meyer , A and Macmillan, N. The principal role in transition international 

Electronic Journal for leadership in learning . 13,3,pp 28-34 . 2009  

ف ذ ميددو بمددا الخ ددطرس ال اسدديو لددد  مددد  تطعييددو البةلمددطن المد يددف المةتددة  تدد.  ممتددز تددااو الاةفددة   .17
 .2009، جطممو ا ز ة، هييو التةتيو ، قسم ال حو ال اسيو  رسالة ماجستير كب المةحيو الثطاويو، 

18. Denault and Pouling .In- Tensity and breadth of Participation in Organized 

activities during the adolescent years. Journal of Youth and Adolescence . 

38,9,pp1199-1213 

 ذأففة ال لطط المد يف الكماف عيف التح فم الد ايي ليتكمفش مى رججدو   محموو عوع ب ف ذيطب. .19
 اإلنساانية  مجلاة جامعاة الشاارلة للعلاوم اظة المميمدفى رالمميمدط  تدف ورلدو ادمدط ا  المةتيدو المتحدد  

 2008،  (2) المدو( 5مجيد ) واالجتماعية  
يددمفة الةصددح ر ح ددطن  زق. المد يددو الثطاويددو رذ ميددو فةطتددو الديمةةا يددو تددف يدديطق التحددو  الددديمةةا ي  .20

 430-259، ص 2007( ، 44ليمجتمع الم ة  ، مستةبم التةتيو المةتيو ، المدو )
ايجطمط   ةيةو خدمو الجمطعو تي ذ ميدو مجدط   الحدوا  لدد  جمطعدو البةلمدطن  .مجدي تطري أبو المك   .21

بدداوا   أخمدديم  ادعداويددو الةديمددو همد يددي و ايددو ذجةيبيددو عيددف جمطعددو البةلمددطن المد يددي بمد يددو افدددال
 . 2006المطلي ليخدمو االجتمطييو بسو طج الممجد ، التمييميو بسو طج
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22. Hawley, Caitlin wciss: Remote Possibilities: Rual Children's out Of School  

activities and educational aspiration, PhD temple university ,united stats 2005

  

يمد عفد قطيم . التدخم المج ي ليخدمو االجتمطييو رذ ميو الوعي السيطيي لد   كب المدا س الثطاويو  .23
 .  2002، جطممو الافوم ، هييو الخدمو االجتمطييو،  رسالة ماجستير، 

صدددةق الماويدددو الدددف التميددديم المدددطلي ، مةهدددز ذصدددوية عدددطز  محمدددد يدددكم . مجدددط ا  االذ دددط  ، ملدددةر  ال .24
  5ص  2007، الةط ة  ،  1الد ايط  المييط رال حوث ،جطممو الةط ة  ،يييو الج ديو ،ط 

، وا  الميدم راديمدطن  1، ط االتصاا  الترباور رة اة معا ار أيطمو  محمد يفد ، ي طس حيمدي الجمدم . .25
 . 24-12، ص  ص2012لي لة رالتوزيع . 

، مكت و االاجيدو الم دةيو 1. مجط ا  االذ ط  رالتاطعم رالمكقط  اداسطايو،  طد الاتط  عيف عب أمطاف .26
 121-120، ص  2012، 

 73. المةجع السطبق ، ص عبد الاتط  عيف أمطاف .27
 .29، ص 2008، وا  الجطممو الجدبد ،  نراسا  مقارنة التربور  اإلعالم.   تطعيعةفم محموو  .28
، 2014(، 48(، المددو)15صو المد ييو الكم يو ، عطلم التةتيدو ، المجيدد )محمد محمد يكةان . ا ال .29

 .423ص 
مددك  محمددد محمددوو . تطعييددو بةاددطم  قددطرم عيددف ا الددصو الكمدد يو تددف ذ ميددو التا فددة االبت ددط   لددد   .30

ممدو ، السدموويو   جط مجلة العلوم التربو اة والنفسايةذكمفش ال افى الخطمل رالسطوس االبتداري ببةيد ، 
 . 415، ص 2015( ، 2( المدو )8الة يم ، مجيد )

31. Policy Instruction Extra Class Activities ,Board Policy Irvine Unified School 

District htm ://A: 5/112001, 6145. 

 . 425ص   .محمد محمد يكةان . مةجع يطبق .32
التوييدو بدطلتييازيون الم دةي تدي ذةذفدح  ايمطن عدز الددبى محمدوو رابدو . ور  البدةام  الحوا يدو ر عكادط  .33

جطممو عدفى مدمل ، ممجدد الد ايدط  المييدط رسالة ماجستير  لد  الةأ  المطم ،  أرلويط  قضطيط الصاولو
 .300، ص 2005،   ليصاولو

 
، ص  2007، اوا   ال دحطتو المد يديو،  اإلنار  العامة لألنشطة الثقافية والفنيةرزا   التةتيو رالتمييم .  .34

5 
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35. http://sahafetelsadat.yoo7.com/t63-topic 

 مددو عبدددم ايددمطعفم . ايددتخدام ذ  يددا ال مشجددو السدديوهيو تددف خدمددو الجمطعددو لت ميددو فةطتددو السددكم تط .36
( 29، المددو) مجلة نراسا  ف  الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنساانيةاالجتمطعي لد  بةاعم المسدتةبم ، 

 .  1747ص 2010،
 .81، ص 2007التةتويو ، مايسو حو س الدرليو , ا الصوتف  ا يطسجطريش . ال ايمطعفممحمد  .37
 ددط ق ال ددمفدي . ور  ادعددكم التةتددوي تددي ذ ميددو الددوعف ادعكمددي لددد  ذكمفددش المةحيددو ادعداويددو ،  .38

، جطممددو عدفى مدمل   ممجددد الد ايدط  المييدط ليصاولدو ، قسددم ادعدكم رفةطتدو الصاددم ،  رساالة ماجساتير
  82 ، ص2005

، رزا   التةتيددو رالتميدديم اإلنار  العامااة لألنشااطة الثقافيااة والفنيااة التوجفجدط  المطمددو لي ددحطتو المد يديو .  .39
2009-2010 

 رحيو محمد عبد ال طيط . ور  ادعكم التةتوي تي التوييو الثةطفيو ليمةا ةفى تي مةحيدو التميديم الثدطاوي  .40
، ص 2008مدمل ، ممجدد الد ايدط  المييدط ليصاولدو .  ، جطممدو عدفى رسالة نكتوراهبمحطتظو وميدطط ، 

467 . 
، الميددم راديمددطن لي لددة رالتوزيددع ،  اإلعااالم التربااور المساامول فاا  المعسسااة التعليميااةعيددف ام ددطبف .  .41

 135-134، ص ص 2007
42. Mari, Ann, Gullen; Alternative, Curriculum programmers at Key stage 4 (14-

16 Years olds) evaluating outcomes in relation to inclusion. Paper presented at 

the British Education Research to Association .Conference, ADDIFF, 

University. 2000 
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 مالحق الدراسة
 

  
 جامعة المنيا

 يةكلية التربية النوع
 لسم اإلعالم التربور 

    
عز زر أخصائيي  وموجهي اإلعالم التربور السالم عليكم ورحمة هللا وبركاتا  ققاوم الحاحاد ادراساة االتصاا    

دراساااة ميدانياااة علاااى  المحاشاار كااالنا  لتحقياااق الدقمقرامياااة   المنااااررا  والبرلماااان المدرساااي نمو جاااا  

 موجهي وأخصائي اإلعالم التربوي

علماا  ااان نتائجهاا لان تساتخدم إال فاي ( في خانة االختياار الا ر قعبار عان رأقاا فيهاا  إشار  ) ارجاء وضع 

 اإلغراض العلمية للححد . 

            

 والحاحد قشكركم لحسن تعاونكم                                                                   
 

 ن/ وائ   الح نجيب علي
 تربور لسم اإلعالم ال
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 جب عن ارسئلة اآلتية أ

 حدن أهم ارنشطة اإلعالمية التي قجب توافرها للطالب في المدرسة ؟ .1
 الصحافة المدرسية )   (      اإل اعة المدرسية  )   (        البرلمان )   (

 ت كر ى المناررا           )   (             المعارض   )   (             أخر 
 توافر أنشطة البرلمان المدرسي والمناررا  في المدارس  حدن أهمية .2

 مهمة جدا  )   (                 مهمة ادرجة متوسطة    )   (        أهمية ضعيفة   )   (    
 ما أهم الموضوعا  التي قجب منالشتها في البرلمان المدرسي ؟ .3

 الدينية        )     ( السياسية     )   (       االجتماعية        )    (       
 التعليمية       )   (        الر اضية         )    (       الثقافية        )     (

 ما أهم الموضوعا  التي قجب منالشتها في المناررا  ؟ .4
 السياسية      )   (       االجتماعية       )    (        الدينية        )     (

 (           الر اضية     )    (       الثقافية        )     ( التعليمية       )  
 أن المناررا  أنا  لتحقيق الدقمقرامية اين الطالب؟  ى ه  تر  .5

 نعم )       (                           ال )        (
 حدن في أر جانب يعثر البرلمان والمناررا  ؟ .6

 اني )    (  الجانب السلوكي )      (الجانب المعرفي )     (    الجانب الوجد  
 اإلنارا  والمدير ا  ؟ ى ه  تهتم إنارا  المدارس امسااقا  البرلمان المدرسي علي مستو  .7

 نعم )       (                           ال )        (  
 

 
 



 االتصال المباشر كأداة لتحقيق الديمقراطية "المناظرات والبرلمان المدرسي نموذجا"
 

 414                              الثامنالعدد  –المجلة العلمية لبحوث اإلذاعة والتليفزيون 

                                                                                                                   

 
 
 

 أوال  البرلمان المدرس  

 العحار  
 موافق
ا  جدًّ

 أعترض محايد موافق
 أعترض
ا  جدًّ

      قعزز البرلمان المدرسي فكر  ممارسة الدقمقرامية.  .1
      الطالب. ىتنمية الوعي االدقمقرامية لد  قعم  البرلمان عل  .2

3.  
اقضاقا  معرفة الطالبز ان    قعم   البرلمان المدرسي عل

 المجتمع
     

      قساعد البرلمان المدرسي في  اناء شخصية الطالب.  .4

5.  
سي وعي الطالب االحقوق والواجحا  يز د البرلمان المدر 

 السياسية.
     

      الاد من تفعي  نور البرلمان في تعر ف الطالب احقولهم.  .6
      تكرار انعقان البرلمان مناسب لمنالشة القضاقا المطروحة.  .7
      ثقافة الدقمقرامية إكساب عل قعم  البرلمان المدرسي   .8
      طلحا  السياسية.يتيح البرلمان للطالب تعلم المص  .9

      .تفع  اللجان النوعية ناخ  البرلمان المدرسي  .10
      يدعم البرلمان المدرسي قيمة الموامنة للطالب  .11
      في كيفية الدفال عن حقولهم. الطالبقساعد البرلمان   .12

13.  
إعدان جي  قيانر لانر عل   عل قساعد البرلمان المدرسي 

 تحم  المسعولية
     

14.  
تلهي  الطالب  لالنخراط  في    عل   البرلمان المدرسي قعم

 المجتمع المدني
     

15.  
قساعد البرلمان علي تدر ب الطالب عل  تالفي السلبيا  

 .والتعام  معها
     

16.  
قساعد البرلمان في تدر ب الطالب علي الجدقة في 

 المنالشا .
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      قساعد البرلمان الطالب عل  فن الخطااة  .17
      الطالب ىم  البرلمان المدرسي علي اكتشاف المواهب لدقع  .18
      قعم  علي المشاركة الفاعلة و نع القرار  .19

20.  
قفيد البرلمان المدرسي في تحقيق الحر ة والتعبير عن 

 اآلراء.
     

      البرلمان إلي المنالشة الحر  للموضوعا  المختلفة  قسع  .21
      مارسة محانئ الدقمقراميةالبرلمان المدرسي  ور  مصغر  لم  .22
      الحر ة مكفولة للطالب في البرلمان المدرسي  .23

24.  
قساعد البرلمان علي تزو د الطالب امهارا  االتصا  

 واالستمال لآلخر ن
     

      قعمق البرلمان مفهوم الدقمقرامية في نفوس الطالب.  .25
      ينمي قيم التسامح والتعاقش.  .26
        وتقب  الرأر والرأر اآلخر.قعم  علي التوا   .27

28.  
قعم  البرلمان علي تعميق روح الوالء للومن واالنتماء 
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 ، ثانيا  المناررا 
 موافق العحار  م

ا   جد 
 أعترض  أعترض محايد موافق

ا  جد 
      .االدقمقرامية  طالب ال وع مية تز د المناررا  من تن 
      .توعي  الطالب االقضاقا العامة من خال  الحوار عل المناررا   تعم  
      .المناررا  من إثراء الثرو  اللغو ة تثرى  
      .موضوعا  المناررا  مالئمة للبيئة التعليمية  والطالب 
      .البيئة المحلية تزونني المناررا  امعلوما  عن لضاقا ومشاك  
      .تساعد المناررا  في إعطاء الطالب خلفية عن لضاقا المجتمع المدرسي المحيط 
      .الطالب ىتعمق المناررا  مفهوم الدقمقرامية لد 
      .عدن مرا  انعقان المناررا  مناسحة لمنالشة وعرض جميع جوانب القضاقا 
      .حقولهم وواجحاتهم تجاه المجتمع عر فتتساعد المناررا  المدرسية في  
      عولية للطالب.مسال تساعد المناررا  في تنمية فكر  تحم  
      .عل  التفكير تعم  المناررا  علي تنمية مهارا  الطالب 
      احر ة. آرائهمالمناررا  الفر ة للطالب للتعبير عن  تتيح 
        .الرأر والرأر اآلخرالتوا   وتقب   ل تعم  المناررا  ع 
      تساعد  المناررا   علي تدر ب الطالب عل  مواجهة السلبيا  والتعام  معها. 
      تعم  المناررا  علي تدر ب الطالب عل  التعبير عن آرائهم اصور منظمة 
      .تدرب المناررا  الطالب علي المنالشة الحر  للموضوعا  المختلفة  
      اررا  مهارا  الطالب في االتصا  واالستمال لآلخر نالمن تنم  
      . علي مرح مقترحا  لعالج القضاقا لانرون تجع  المناررا  الطالب  
      .تقور المناررا  روح المنافسة الشر فة اين الطالب 
        .الطالبى تز د المناررا  الثقة االنفس لد 
      روح المنافسة . من عوام  نجاح المنارر  إشعا  
      .تلتزم المناررا  اموضوعا  التنارر الموجون  انشر  المسااقا  
      .تنمي المناررا  قيم العدالة في نفوس الطالب 
      .الطالب ىتعمق المناررا  قيمة التسامح لد 
      اعضهم مع اعض . تقرب المناررا  وجها  نظر الطالب  
      في تشجيع الطالب عل  القراء  واالمالل. تساعد المناررا  
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 ،البيانا  الشخصية
 االسم

 الوريفة  ،
 )     (       )     (      أنث  النول ،       كر   

 )     (     اإللامة ،   ر ف     )     (      حضر 
 


