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  الممارسات  التربوية الديمقراطية في المدرسة الكويتية
   ) في دولة الكويتالرابع الثانويالصف طلبة آراء عينة من (

  
  خالد الرميضيالدكتور 

  كلية التربية
  جامعة الكويت

  
  لخصمال

. منطلق أي محاولة نهضوية وإصالحية    تعد الحياة الديمقراطية في المؤسسات التربوية       
ه الدراسة لتستكشف واقع الحياة الديمقراطية في المدرسـة الكويتيـة   من هنا جاءت هذ 

 واتجاهاتهم نحـو الممارسـات      الطلبةمعتمدة على المنهج الوصفي في تحليل مواقف        
 وقد صممت  استبانة محكمة لدراسة هذا الواقع والكشف عـن جوانبـه              .الديمقراطية

 الطلبـة ل الديمقراطي بـين     ساسية هي محور التفاع   أالمختلفة من خالل ثالثة محاور      
 ومحور حقوق اإلنسان والدستور الكويتي وقـد  ، ومحور القيم الديمقراطية  ،والمدرسين

 محافظـات دولـة   فـي الصف الرابع الثانوي طلبة  من   883بلغت عينة هذه الدراسة     
 اً كبير اً وقد أسفرت هذه الدراسة عن نتائج بينت انخفاض        .م 2005-2004الكويت لعام   

الحضور الديمقراطي في المحاور الثالثة، حيـث بلغـت درجـة التفاعـل             في وتيرة   
ما المحـور الخـاص     أ %50.59بينما بلغت درجة حقوق اإلنسان      % 45الديمقراطي  

وبلغت الدرجة المئوية للمقيـاس     % 45.5بالقيم الديمقراطية  فقد بلغت درجته المئوية        
كبيـر بـين المحـاور    وهذه النسب تدل على تقـارب  % 47.3  جميعها  المحاور على
 وهي تدل على انخفاض في مستوى الممارسات الديمقراطيـة فـي المدرسـة        ،الثالثة

  .الكويتية، كما أن الدراسة خرجت بعدد مهم من التوصيات المتعلقة بنتائج الدراسة
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  : مقدمة
، المعاصر تعد التربية الديمقراطية واحدة من أهم القضايا الفكرية والسياسية في العالم            

د أصبحت المؤسسات المدرسية معنية اليوم أكثر من أي وقت مضى بالعمل علـى              وق
بناء ثقافة ديمقراطية منتجة لقيم التسامح واالختالف وقبول اآلخر في مواجهة موجات            

  . هأسرالعنف والتطرف التي تجتاح العالم ب

هد الـبالد  ومن أجل تأكيد الطابع الديمقراطي للحياة التربوية في المدرسة الكويتية تـش    
ـ       مميزاً وتربوياً وفكرياً  سياسياً نشاطاً دور  في اتجـاه إعـادة النظـر فـي طبيعـة ال

وفي ظل هذا االهتمام الكبير لإلرادة السياسية شـهدت         . الديمقراطي للمدرسة الكويتية  
الكويت وما زالت تشهد حركة متواصلة من اإلصالحات البنيوية في التعليم في اتجـاه        

 على أسس ديمقراطية قادرة على التجاوب مع التوجهات الديمقراطية          بناء تعليم متكامل  
  . العالمية والمحلية

وهناك جهود حكومية ومجتمعية إلعادة النظر في مالبسات هذا الدور ومراجعة حدوده  
صدر قـرار عـن     القيادة السياسية في الكويت حيث      وقد شغلت هذه المسألة     . وأبعاده

 وزارة التربية إجراء عملية مـسح شـاملة للمنـاهج           مجلس الوزراء الكويتي بتكليف   
وقد استحـضر المجتمـع     .  بما فيها المعهد الديني     كلها الدراسية في المراحل التعليمية   

الكويتي طاقته الفكرية والسياسية في التوجه نحو دراسة هذه الظاهرة وإيجاد الحلـول             
حقوق اإلنسان ومقـررات  وهناك اليوم توجهات سياسية وتربوية إلدماج      . المناسبة لها 

وفي أفضل األحوال فإن المجتمع     . التربية على المواطنة في مناهج التعليم في الكويت       
 والكشف العلمي عن مختلـف التكوينـات        ، معني بتحليل هذه المؤسسة     كلها ناتهكوبم

ألن إعادة النظر في وظائف المدرسـة وأدوارهـا        . الفكرية واأليديولوجية التي تنتجها   
يشكل اليوم قضية سياسية ومجتمعية كبرى في اتجاه حماية المجتمع وضـمان          الفكرية  

  .أمنه في مختلف تجليات الوجود االجتماعي
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  : مشكلة الدراسة وأسئلتها
تُواجه الجهود الرامية إلى تطوير التعليم في دولة الكويـت مجموعـة مـن العقبـات          

ي مالبسات نظـام ذهنـي      والتحديات البنيوية التي تتمثل في وضعية تربوية غارقة ف        
 قيم االجتماعية ذات الطـابع التقليـدي      وتربوي تقليدي يعمل على إنتاج منظومة من ال       

التي تمتلك القدرة على امتصاص الطاقة الحيوية لكل مبادرة نهـضوية فـي الحيـاة               
وهذا يعني أن المحاوالت السياسية تتكسر على واقع عقلية تقليدية غير قادرة            . التربوية
فالحيـاة الديمقراطيـة فـي      . عطيات القيم الديمقراطيـة الجديـدة     جاوب مع م  على الت 

 تشكل منطلق أي محاولة نهضوية وإصالحية وبالتـالي فـإن أي            المؤسسات التربوية 
مشروع إصالحي ال يمكنه أن يقفز فوق هذه الحقيقة الكبرى وهي الحقيقة الديمقراطية             

  . للحياة التربوية في المؤسسات التربوية

ن الكشف عن مالبسات هذا الواقع التقليـدي لهيمنـة          إ :هذا المنطلق يمكن القول   ومن  
 يطرح مشكلة معرفية وبحثية بالغـة       اإلبداع والتطور القيم التقليدية الرافضة لمبادرات     
وهذا يعني من حيـث المبـدأ ضـرورة البحـث           . األهمية والخصوصية في المجتمع   

 من سـلم  سة الكويتية وتحديد موقعها علمياًالميداني عن مالمح الصورة التربوية للمدر    
  . الحركة الديمقراطية في المجتمع الكويتي

هل تتجه المدرسة الكويتيـة     :  السياق هو  ال المركزي الذي يطرح نفسه في هذا      والسؤ
المعاصرة إلى إنتاج نشط للقيم الديمقراطية؟ أم أنها تفعل فعلها في إنتاج قـيم ودالالت             

 تمييز؟ وبعبارة أخرى هل تأخذ المدرسـة الكويتيـة اتجاهـاً           وال ، والتعصب ،التطرف
 في فعالياتها التربوية؟ أم أنها تدور في فلك إنتاج وإعادة إنتاج القيم التقليدية              ديمقراطياً

   والتبعية ؟، واإلكراه، وتعمل على إنتاج قيم التسلط،النزعة التقليديةالتي تمجد 

  : ء أسئلة أكثر تحديداًوفي خضم هذا التساؤل الواسع يمكننا بنا

   والمعلمين في المدرسة الكويتية؟ الطلبة  ما مستوى التفاعل الديمقراطي بين -
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حقـوق  فـي مجـال      هل تفعل المدرسة الكويتية فعلها في بناء وعي قيمي متكامل            -
  اإلنسان؟ 

  ها؟ ت بالقيم الديمقراطية عند طلب إلى أي حد تنتج المدرسة الكويتية وعياً-

لمتغيـرات  وفقـاً    من هذه القضايا     الطلبة في مواقف    إحصائياًناك فروق دالة     هل ه  -
   والمحافظة؟ ، ونوع المدرسة، والتخصص العلمي، والجنسية،الجنس

  : أهمية الدراسة ومسوغاتها
 الدراسة الحالية في موكب الدراسات الجارية التي تشكل حركة علمية تتجه إلـى              تأتي

عن أوضاع التربيـة فـي       والعلمية الكاشفة    ،ات الميدانية سد الفراغ الكبير في الدراس    
 ، وتكويناتهـا ،التي تحتاج إلى مراجعة نقدية شـاملة فيمـا يتعلـق بأهـدافها           الكويت  

  . واستراتيجياتها
 وتمنحها األهمية العلمية المسوغة إلجرائهـا       ،هذه العوامل منطلق هذه الدراسة    تشكل  

ساته التربوية تمارس فعلها الـديمقراطي      في مجتمع ديمقراطي يريد أن يؤكد أن مؤس       
 والفعاليات ذات الطابع اإلنساني في      ، والممارسات ،عبر دورة تربوية تعاود إنتاج القيم     

عصر أصبحت فيه القيم الديمقراطية بمـضامينها التـسامحية مبتـدأ وخبـر الحيـاة               
  .  والشعوب اإلنسانية،الحضارية لألمم

  : أهداف الدراسة
  :الية إلىتهدف الدراسة الح

  .استكشاف واقع الحياة الديمقراطية في المدرسة الكويتية -1
مـسار اإلنتـاج    تساؤالت علمية هامة تتعلـق ب     تقديم إجابات واضحة عن       -2

 .التربوي للقيم، والممارسات التربوية الديمقراطية

الكشف عن مواطن الضعف، والقوة في الممارسات التربويـة بمـضامينها            -3
 .ة في المدرسةاإلنسانية، والديمقراطي
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تقديم صورة علمية لواقعه الحياة الديمقراطية في المدرسة من أجل أن تكون             -4
 .هذه الصورة في متناول أصحاب القرار، والمعنيين باإلصالح التربوي

 .تطوير األنساق التربوية في اتجاه الغايات الكبرى للمجتمع الكويتي -5

يسر الفعل التربـوي    تقديم مجموعة من التوصيات التي يمكنها أن تضيء م         -6
باتجاه تحرير المدرسة من مظاهر ضعفها، وقصورها في مجـال اإلعـداد            

  .الديمقراطي لألطفال، والناشئة في مجتمع ديمقراطي

  : مفاهيم الدراسة

  :   مفهوم الديمقراطية-
، االجتماعيةوأبعاده  عن مضامينه السياسية    مفهوم بنيوي ال ينفصل     مفهوم الديمقراطية   

وضمن هذا السياق التجريدي    ،   يقبل التجزئة إال العتبارات تجريدية     اليانا  كيشكل  وهو  
تنتظم فيه كينونـة مـن      مفهوماً مركباً   بوصفه  الديمقراطية  يمكننا أن نبحث في مفهوم      

 ،الحرة التي يمكن أن تؤصل في اإلنسان قيم العدالة         والمبادئ   ، والعالقات ،الممارسات
 وقبول مبدأ المـساواة،     ،واحترام اآلخر ،   والعدالة ،وارالحو ، وقيم النقد  ،وحرية التفكير 

 ، نماء اإلنسان وتطوره، ومبدأ الشعور بالكرامـة       حقيقةكما يشمل ذلك القيم التي تؤكد       
وإذا كـان مـن إمكانيـة لتعريـف         .  واإلبداع ، والتنمية الذاتية  ، والمشاركة ،والحرية

 ،ة التي تقوم على مبـدأ الحريـة       منظومة القيم اإلنساني  : قول بأنها المكن  أالديمقراطية  
 تحقيق الذات اإلنسانية بكل ما تنطوي عليه من         سعياً إلى    والقبول   ، والحق ،والتواصل

  . واإلبداع، واالبتكار، والحضور،طموحات الوجود

  :  الديمقراطية التربوية-
 .واحدفي آن    وغامضاً ،مفهوماً مركباً ه  يطرح مفهوم الديمقراطية التربوية نفسه بوصف     

 وامـتالك   ، ودالالت متعددة تؤدي إلى صعوبة الـسيطرة عليـه         ،وهو يتضمن صيغاً  
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ومن أجل تبديد الغموض الذي يحيط به يمكن تفكيكـه          . ناصية المعاني التي يموج بها    
مما يجدر ذكـره    و فهانيكتي  ذإلى ثالثة مستويات أساسية تكشف مالبسات الغموض ال       

 مفهوم الديمقراطيـة  األساسية التي يقوم عليها  الركائز    تشكل  هذه المستويات الثالثة   أن
   :عريف بكل واحد من هذه المستوياتالتربوية، وفيما يلي ت

 فرادتوفير فرص التحاق األ    عنيتو: ديمقراطية المدرسة أو تكافؤ الفرص التعليمية      -
 ، على أساس اجتماعي   فراد تمييز بين األ   بالبالمؤسسات التربوية والتعليمية المختلفة     

  .  أو ديني،عرقيأو 

عني تو:  أو الممارسة الديمقراطية في الوسط المدرسي      ،الديمقراطية في المدرسة   -
 وبـين   الطلبـة  على نسق العالقات بين المعلمين و      ةمنظومة التفاعل التربوي القائم   

  ) . 217: 1998وطفة ، (  وبين المعلمين واإلدارة التعليمية الطلبة والطلبة

عنـي منظومـة القـيم      ت و : تعليم الديمقراطية في المدرسة    الوعي الديمقراطي أو   -
قـيم التـسامح،    :  وثقافتهم ومـن أهمهـا     الطلبةالديمقراطية التي تتأصل في وعي      

م حقـوق اإلنـسان   اوالحرية، وقبول اآلخر، ونبذ التعصب، ورفض التمييز، واحتر     
  ). 113: 2003شهاب، وطفة،(

  : السابقةالدراسات 
في الدراسات واألبحاث الميدانيـة      كبيراً تنامياًقرن العشرين   من ال شهد النصف الثاني    

فـي   وحقـوق اإلنـسان      ،قيم الديمقراطيـة  التي حاولت أن تتقصى واقع التربية على        
 من المدارس والمؤسسات التعليمية في العالم وفي الوطن العربي ويمكن أن نسرد عدداً      

  . وعربية،ها بين دراسات أجنبية وتوزع،لتسلسلها الزمنيوفقاً هذه الدراسات الجارية 
  حـول أوضـاع     أجرتها جمعية المعلمـين الكويتيـة      تجدر اإلشارة إلى الدراسة التي    

 وتحليـل   ،وقد عنيت هذه الدراسـة برصـد      ،  1979المدرسة الثانوية في الكويت عام    
اهتمت بمعرفـة    وأشكال التعامل التعاوني كما أنها       ،األجواء الديمقراطية في المدرسة   
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. هم وعالقاتهمات وسلوك،تهما وإنتاجهم وفي شخصي الطلبةت التي تؤثر في عمل      المشكال
عـدم   -.  غياب التعامل الـديمقراطي    -: ومن النتائج التي أسفرت عنها هذه الدراسة      

ضعف العالقـة    -.  وقدراتهم الطلبةعدم مناسبة المواد لميول      -. الطلبةاحترام آراء   
  . والطالببين المدرس 

في المدرسـة    اإلنسان الواقع الحالي لتدريس حقوق      ) 1987 (اركدراسة مب وتكشف  
  : على النحو اآلتيالمصرية 

  مباشـر  على نحو غير     المرحلتين االبتدائية واإلعدادية  يتم تعليم حقوق اإلنسان في       -
  .خالل الدراسات اللغوية واألدبية والمواد االجتماعيةمن 

المرحلـة  ب  الـشعبة األدبيـة   في مباشر رعلى نحو غي  يتم تعليم هذه الحقوق جزئياً -
  . ) تربية وطنية –تاريخ (الثانوية ضمن مادتي االجتماع والمواد االجتماعية 

 في واقع التعلـيم      وال كافياً  ،بمفاهيمه المتنوعة ليس حاضراً   اإلنسان  تدريس حقوق    -
، الحالي، إذ من الضروري إحداث مزيد من التوسع لرقعة االهتمام بهذا التـدريس            

 ،يزداد تمـسك الطلبـة بهـا   لبحيث يمكن تكوين اتجاهات إيجابية نحو هذه الحقوق  
  .  ضد أي انتهاك لهاايقفولو
مجموعة من التحـديات التـي تواجـه        عن  ) 1993(دراسة المسيليم وزينب    كشفت  و

المدرسة الثانوية في الكويت أبرزها غياب الديمقراطية والتفاعـل الـديمقراطي فـي             
ة، ومن ثم رفض قيم التجديد واالنكفاء التقليدي على منظومـة مـن          المؤسسة المدرسي 

غير قادرة  أن اإلدارة المدرسية    ومن بين المعوقات السياسية     . القيم الكالسيكية الجامدة  
اإلدارة ال تمتلـك    فضالً عن أن هـذه      ،  على توجيه الحياة التربوية بصورة ديمقراطية     

  فـي األنـشطة االبتكاريـة      الطلبة ركةمشاسهل  تصالحية تعديل المنهج الحالي لكي      
 والواجبات التي تحـد     ، والكتب ، المعلومات  وهي إلى هذا تقع تحت وطأة      ،واإلبداعية

  .  وأنشطة مدرسية مبتكرة،من إضافة برامج
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حقـوق اإلنـسان وحرياتـه    "في الدراسة التي أجراها حـول    )  1995 (اللطيفيبين  
ن سياسـة بنـاء     ، أ 1995 عـام    ة البحرين األساسية في مناهج التعليم الثانوي في دول      

 والقـضايا المتعلقـة     ،بدولة البحرين تقوم علـى دمـج المفـاهيم         هاوتخطيطالمناهج  
 في المناهج الدراسية بالمراحـل التعليميـة        . وحرياته ، وحقوق اإلنسان  ،بالديمقراطية

 ، والنفـسية  ، والعقليـة  ، النـواحي الجـسمية    فيالثالث بهدف تنمية إمكانات الطالب      
 مـنهج   أفرادضرورة   وال توصي هذه الدراسة ب     .)88: 1996اللطيف  (. واالجتماعية

 وهي في المقابل توصي بإدماج قـيم حقـوق          . وحرياته ،حقوق اإلنسان لتعليم  مستقل  
  .  والمناهج الدراسية،ضمن مجموعة من المقررات ومبادئها ،اإلنسان

ضمن المناهج  إلنسان   حقوق ا  أن إدراج في دراسة مصرية     ) 1995 (البخاريويرى  
التربوية يبقى قرارا سياسيا تتخذه السلطة السياسية، إال أن هذا القرار ال يكفي في حـد      

ألنه يحتاج إلى أن نضفي عليه مسحة من التـسويغ والـشرعية تـضمن تـسليم       ذاته  
 شـأنه شـأن     - فالمدرس .المدرسين بهذا النوع من التدريس، وانخراطهم التلقائي فيه       

، واعيـة أو ال     صريحة أو ضـمنية    يحمل مواقف قبلية،     -ماعية األخرى الفئات االجت 
م القيم لذا ال بد من البوح بها لتت        مع هذه    ق تتف ووهذه المواقف قد تتضارب أ    شعورية،  

ـ   بالمرجعيـات التـي تـسند    المرتبطة والديمقراطية ، على حقوق اإلنسان   التربية ذه ه
  .  الشرعية المطلوبةا وتضفي عليهالتربية،

 وحرياته األساسية فـي  ،حقوق اإلنسان"في دراسته حول  ) 1995 (بوشرباكسس  ويؤ
المتعلمين ستراتيجية قادرة على بناء وعي  ، ال "1995إطار مناهج التعليم في دولة قطر       

ويؤكـد  . برامج نظريـة وعمليـة     وقيم الديمقراطية في إطار      ،بمفاهيم حقوق اإلنسان  
ومن لديمقراطية من خالل المنهج الرسمي،      مسؤولية المدارس التي يمكنها أن تدرس ا      

جهد لتعليم الديمقراطية ال بد     ويرى الباحث أن أي     . ألنشطة الصفية والالصفية  ِاخالل  
وكـذلك الحـال    .  ينطلق من صورة واضحة متكاملة عما يجب تعليمه وتعلمه         من أن 
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 جيـد    يتمتعوا بفهـم   أن يجب   ممن،  ا ويدرسونه ،بالنسبة للذين يصممون برامج التعليم    
  .للديمقراطية

اتجاهات وآفاق تدريس حقوق اإلنسان في مصر       ) 1995 (عبد المنعم  و  سالم ويدرس  
 ومبـادئ حقـوق     ، وتدريبه على األساليب الديمقراطيـة     ،ويؤكدان أهمية إعداد المعلم   

وضـرورة  .  ضوء ذلـك في التعليمي العمل ةزاولم حجرة الدراسة، و وإدارةاإلنسان،  
ـ  التربتتكاملحيث ب حياة المدرسة،    في  وحقوق اإلنسان  ،اطية المبادئ الديمقر  سيادة  ،ةي

تتوقف تنمية احترام الحق، وأداء الواجب إلى حد كبير         و .في كيان واحد  والديمقراطية  
  . في المدرسةالطالبعامل بها ي المدرسة، والطريقة التي  فيعلى الروح التي تسود

 فـي منهـاج الـصف الـسادس         القيم الديمقراطية ) 1997(وتتقصى دراسة إسماعيل  
 ومدى حضورها فـي الممارسـة       ، أبعاد القيم الديمقراطية    البحرين االبتدائي في دولة  

وقد .  وفي مضامين كتب اللغة العربية التي أخضعها لمنهج تحليل المضمون          ،التربوية
  : أسفرت هذه الدراسة عن النتائج التالية

ومن بـين القـيم   .  في التعليم المدرسي أكد المعلمون أهمية تأصيل القيم الديمقراطية -
  .الحرية، واالنتماء الوطني، والتعاون، وحب السالم والوئام: هاالتي تم تأكيد

  .  بين القيم التي ينشدها المعلمون والمعلماتإحصائياً ال توجد فروق دالة -

  .  وما هو قائم في الواقع، ضعف درجة التوافق بين ما هو منشود من القيم-

 التعليم الثانوي بدولة الكويـت      ة لدى طلب  )1998(دراسة التي أجراها الكندري   وفي ال 
 وتركـز    واألنشطة الداخلية تؤكد المهارات العقلية     ، إن المناهج المدرسية   يبين الباحث   

، مع إغفال النمو النفسي واالجتماعي، باإلضافة إلى غياب الصلة بين المنـاهج             عليها
 وهذا يعني أن المدرسـة الثانويـة فـي      . عن المجتمع  وأمور الحياة مما يفصل التعليم    

الكويت ال تعنى كما يجب بتنمية القيم الديمقراطية والحرة كما أنها ال تـولي الطالـب             
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 وبالتالي فإن ذلـك يـؤدي إلـى    ،بوصفه قيمة إنسانية ما يستحقه من العناية واالهتمام 
  .سقوط الطالب في متاهات االغتراب النفسي واالجتماعي

منهج الفلسفة في القيم الديمقراطية في  ) 1998 (اول دراسة عبد اهللا محمد إبراهيم     وتتن
معرفـة القـيم التـي يمكـن         وتهدف إلى    ،التعليم الثانوي وعالقته بالتغيرات العالمية    

استخالصها في ضوء التغيرات العالمية الجديدة ومدى مراعاة منهج الفلسفة لتلك القيم            
استخدم الباحـث المـنهج الوصـفي،     وقد .ول تلك القيمإضافة لتقديم تصور مقترح ح    

 ومحتوى منهج الفلسفة    ،وأهداف،  وتحليل طبيعة كل من النظام العالمي الجديد      ،  لرصد
للصف الثالث األدبي في مصر عن طريق أسلوب تحليل المضمون لمحتـوى المـادة              

  :تائج منهاوقد توصل الباحث لمجموعة من الن .العلمية إضافة لتحليل أسئلة الكتاب

 جاءت قيمة الحرية في مقدمة القيم التي تعكسها موضوعات كتاب الفلـسفة، تليهـا               -
  . ثم قيمة اإليمان،قيمة النقد

  .  الفلسفة من الفقرات التي تتضمن قيمتي المساواة والعدالةمنهج خال –

الة أهداف منهج الفلسفة من تأكيد قيم الخير والجمال والواجب والمساواة والعد           خلت   –
  . والسالم

عن انتشار التسلط التربوي وممارسة العقاب البـدني        ) 2005 ( دراسة شهاب  كشفتو
تؤكد تفعيل الـرأي    عدة  وخرجت الدراسة بتوصيات    . في المدرسة المتوسطة الكويتية   

 وتـدريب المعلمـين علـى اعتمـاد األسـاليب      ،لحد من هذه الظاهرة لالعام التربوي   
 عـن   وتوجيه العملية التربوية بعيداً،البدني في إدارة الصفالديمقراطية البديلة للعقاب   

  . مختلف أشكال العنف والعقاب الذي يمارس في المدرسة

 واقع المدرسة السعودية ودورها فـي إرسـاء قـيم        )2004( تناولت دراسة اليوسف  
 وتحـديات  ،ديمقراطية وإنسانية تمكّن المجتمع من التجاوب مـع متطلبـات العـصر     
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وتؤكد الدراسـة    . العربية واإلسالمية  تاناريخية العصيبة التي تمر بها األم     المرحلة الت 
 واألساليب التربوية بعقلية انفتاحية     ،عادة النظر في الكثير من المناهج الدراسية      إأهمية  
وتطالب الدراسة بإضافة   .  عصر العولمة   وحذف ما أصبح غير مالئم لمعطيات      ،جديدة

 يـصعب  وأال تكون قوالب جامدة      ، مقتضيات العصر  مناهج جديدة قابلة للتعديل حسب    
 على مسايرة الواقـع     قادرةكون  تتغييرها أو المساس بها، فالمناهج الدراسية يجب أن         

 .عملية لمشكالتهالحلول ال وتقديم ،االجتماعي

 المرحلـة  ةالتي أجريت حول المواطنة لدى طلب)  2005 (وقد بينت دراسة الـصبيح  
المرحلـة  طلبة  عربية السعودية على عينة بلغت مئة وأربعة من         الثانوية في المملكة ال   

 تقريبـا يـدركون حقـوق المواطنـة         الطلبةمن  % 80الثانوية في مدينة الرياض،أن     
 بالحقوق الـسياسية المتمثلـة       منخفضاً  وعياً الطلبةوعلى خالف ذلك أبدى     . وواجباتها

ية من الوعي بالمواطنـة      الدراسة وجود درجة عال    توبين.  واالنتخاب ، الترشيح يبحق
 ، وطاعـة ولـي األمـر      ، الشعور بواجب الدفاع عن الـوطن      فيما يخص  الطلبةعند  

 ،وقد أوصت الدراسة بأهمية تأكيد مفهوم المواطنة      . والمحافظة على الممتلكات العامة   
 وأكدت ضرورة تضمين    ، والقيم الديمقراطية في المؤسسات التعليمية     ،وحقوق اإلنسان 

 وفي الممارسة التربوية في المدارس الثانوية       ،طية في المقررات الدراسية   القيم الديمقرا 
  . في السعودية

   :دراسات أجنبية
حول مكانة المدرسة واتجاهاتها المستقبلية،  (GoodlaD,1984) جون كودالدوفي دراسة 

عينة كبيرة من   عدة وتناولت   سنوات   إجراءات تطبيقها    تاستمروهي دراسة طوالنية    
،  طالبـاً  17136و  صفاً 1016 وشملت   ، أقاليم مختلفة  فياالبتدائية والثانوية   المدارس  

 وأمهاتهم، وقد نـشرت نتـائج هـذه         الطلبة من آباء    8624و ، ومعلمة  معلماً 1350و
المـدارس   وقد بينت هذه الدراسـة أن  . تقريرا35ً في تقارير فنية بلغت الدراسة تباعاً 
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 والثقة المتبادلة، ويسعى فيها كـل  ، واالحترام،التي تسودها مشاعر المودة الديمقراطية  
 هي المدارس األكثر قدرة على النهوض       فرد إلى طلب العون من اآلخرين دون حرج       

مشاعر وتؤكد الدراسة أهمية    .  وبناء شخصية الطفل   ، وتنمية اإلبداع  ،بالحياة المجتمعية 
ـ    والتعاون بين أعضاء هيئة      ، واالحترام ،التضامن ، وبـين  ضاًالتـدريس بعـضهم بع

الـديمقراطي  المناخ األكاديمي كما أكدت أهمية   . في الحياة المدرسية   بالطال و البالط
  . في بناء الحياة التربوية األفضل

حول المظاهر الديمقراطية في     (Lewin,1989) كيرت لوين    وتؤكد الدراسة التي أجراها   
القيم الديمقراطيـة   ، منظومة من    1989المدرسة األمريكية أن المدرسة األمريكية عام       

مـن سـلطة     الطلبةخوف  وإزالة  ير التلميذ من سيطرة اللوائح واألوامر،       تحر: أهمها
من الرسوب، وتكييف المقررات المدرسية حتى تـتالءم مـع عقليـة            والخوف  المعلم  
  عمليـات التعلـيم والـتعلم      فـي تطبيق المنهج العلمي     ويؤكد الباحث أهمية     .التالميذ

 أهميـة   مـن ناحيـة أخـرى     يؤكد  و. مواطنة الديمقراطية الحرة  والتركيز على قيم ال   
 الدراسة ومختلف األعمال المدرسية، وبما تعمد إليـه         ةفي حجر األساليب الديمقراطية   

 وتثبيتها ليجعلوها في المستقبل نهـج     ،من غرس المبادئ الديمقراطية في نفوس النشء      
  .  ويتمسكون به،تهم، ومنحى يصطنعونهاحي

أهميـة القـيم    " التربيـة للجميـع   "بعنوان  ) 1990 ( التي أجراها مايو   وتؤكد الدراسة 
تفتقد بغيابها الرفاهيـة،    التي  والمبادئ الديمقراطية في التربية والسيما حقوق اإلنسان        

يشدد الباحث هنا على القيمة الـسامية للكـائن      و. ويغيب التقدم الحقيقي، والسالم الدائم    
 للتربيـة    ورفاهيته الغايـات النهائيـة العليـا       ،تام وتفتحه ال  ،البشري الذي يشكل نموه   

  . الديمقراطية

 وحقـوق اإلنـسان     ،التربية من أجل السالم   : بعنوان) 1995(اليونيسكو،  دراسة  وفي  
الـدورة الرابعـة    ، وهي دراسة تمثل صيغة مشروع تربوي قـدم إلـى            الديمقراطية
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. 1994 تـشرين األول      أكتوبر 8-3واألربعين للمؤتمر الدولي للتربية في جنيف بين        
  :  من الغايات أهمهااًهذا المشروع عددكد وقد أ

 روح التمسك بالقيم العالمية وأنماط السلوك التي تقوم عليها ثقافـة            ةتنميالعمل على    -
   .لدى كل فرد السالم

 وتعزيز المهارات الالزمة لمواجهة تحدياتها،      ، القدرة على تقدير قيمة الحرية     ة تنمي - 
 وتـأهيلهم   ، إعداد المواطنين لمواجهة األوضاع الصعبة غير المستقرة       ويتطلب ذلك 

  . وتحمل مسؤولياتهم،لالستقالل الذاتي

التـي  " نحن الناس "حول تطبيق برنامج    ) 1996(اللجنة الوطنية األمريكية  وفي دراسة   
 أطلقهج لبرنامج معين    ة األمريكية لتقصي نتائج تطبيق من     في الواليات المتحد  أجريت  

لبـة المرحلـة     مـساعدة ط   إلىوهو برنامج وطني تربوي يهدف      ". نحن الناس "عليه  
يساعد الطلبة على   و،  ها ومبادئ فهم تاريخ الحكومة الدستورية   على  المتوسطة والثانوية   

  . ديمقراطيالمجتمع ال والمبادئ التي تعزز قيام ،ر القيميطوت

  وتبنيـاً  ،البرنامج ارتباطاً  طبق عليهم هذا     ممنظهر الطلبة في المدرسة الثانوية،      أوقد  
 وديمقراطيـة   ، والقيم الضرورية للعيش بحرية    ، واالتجاهات ، للمعتقدات السياسية  قوياً

  . مقارنة بزمالئهم اآلخرين الذين لم يطبق عليهم البرنامج

 حـول  (Lieberman, 2000) وتجدر اإلشارة إلى الدراسة الهامة التي أجرتها ليبرمان
 ،هدفت إلى الكـشف عـن الـسمات       " ة في المدرسة األمريكية   االتجاهات الديمقراطي "

 وقد بينت هـذه     .والمالمح الديمقراطية للمدرسة في مستويات المنهج والمعلم واإلدارة       
وأثرها فـي    ، العملية التربوية  في والمفاهيم الديمقراطية    ،األسسانتهاج  الدراسة أهمية   

   . كلهامن الجوانبللمتعلم بناء الشخصية المتكاملة 
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 األسـاليب  من نتائج هذه الدراسة االرتبـاط الوثيـق بـين اسـتخدام              ولقد كان جلياً  
،  من جهة أخـرى     الطلبة لدى وبين نتاج التعلم      من جهة   وتطبيق مبادئها  ،الديمقراطية
 تدريس معين أسلوبو في أ سواء كان في منهج معين     اإلنساني األسلوبفر  افعندما يتو 

  .  المعرفي واإلنسانييين؛ المستوعلى يل الطلبة تحصفييجابية اإلنتائج التظهر 

 لتقـويم   تجدر اإلشارة إلى الدراسة الهامة، التي أجريت بإشراف الرابطة الدوليـة          و
 والقيم الديمقراطية لعينة من   ،تناولت مفهوم المواطنة  التي  ،  )2001(التحصيل التربوي   

. مان وعـشرين دولـة  المرحلة المتوسطة البالغة أعمارهم أربع عشرة سنة في ث      طلبة  
  :ومن أهم نتائج الدراسة 

 ومؤسـساتها لكـنهم   ، في معظم الدول يدركون قيم الديمقراطيـة األساسـية     الطلبة -
  .يتفاوتون في عمق الفهم

 في تشجيع الثقافة المدنيـة       المدارس التي تتبنى النماذج الديمقراطية هي األكثر أثراً        -
  .ونشرها وممارسة العمل المدني

  . مؤيدون للحقوق السياسية للمرأة الطلبة -

في االتجاهات  ، أما ال توجد فروق حقيقية بين الذكور واإلناث في المعلومات المدنية          -
  . قائمةفروقفال

  : تعقيب على الدراسات السابقة
تبين الدراسات العربية بصورة عامة انخفاض وتائر الحياة الديمقراطية فـي األنظمـة       

وتعكس هـذه الدراسـات     . ف المستويات التفاعلية والحقوقية   التربوية العربية في مختل   
 والقـيم  ، بغياب حقوق اإلنـسان غير المرغوب فيه في المجال المتعلق   الواقع التربوي   

الديمقراطية في الحياة التربوية في مختلف أنماط التنشئة العربية في داخل المؤسـسات       
دراسات في توصـياتها ونتائجهـا       ما تحض هذه ال    غالباًو. التربوية التقليدية وخارجها  
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المؤسسات على أهمية إدخال مضامين حقوق اإلنسان والقيم الديمقراطية في المدارس و       
كـاء عمليـة    ذتوصي بضرورة تفعيل الحياة الديمقراطية في المدرسـة وإ        و ،التربوية

 ، والمعلمـين والعناصـر األساسـية فـي المدرسـة          الطلبةالتفاعل الديمقراطي بين    
  . التربويةوالمؤسسات 

وفي الوقت الذي تتناول فيه الدراسات العربية حضور أو غياب الممارسة الديمقراطية            
 وتدرس ،في المؤسسات التربوية فإن الدراسات األجنبية تؤكد خصوصيات هذه المسألة    

منظومة من العالقات بين األجواء الديمقراطية للمدرسة والفعاليات الذهنية والـصحية           
. مساهمة المدرسة في البناء الثقافي واإلنساني في الحيـاة المجتمعيـة         ومدى   ،والعقلية

دراسة الخصوصيات الديمقراطية بينمـا تميـل       توقف نفسها على    فالدراسات األجنبية   
وفي الوقت الذي تأخذ فيـه      . الدراسات العربية إلى الكشف عن عموميات هذه المسألة       

 حضور التربية الديمقراطية فـإن       والتساؤل عن مدى   ،الدراسات العربية منهج الكشف   
الدراسات األجنبية تتجه إلى دراسة فرضيات دقيقة تتصل باإلنجازات التـي تحققهـا             

وتعود هذه الفروق إلى طبيعة الفـروق فـي الحيـاة           . الحياة الديمقراطية في المدرسة   
  وهذه الحياة الشمولية التي نعيـشها فـي        ،االجتماعية الديمقراطية التي يعيشها الغرب    

البلدان العربية والتي تعكس نفسها في المؤسسات التربوية بوصفها مؤسسات منتجـة            
  . لألوضاع االجتماعية السائدة

مجموعة من النقاط المركزيـة فـي       يمكن الوقوف عند     الدراسات السابقة    ومن خالل 
  :  والكويتية أهمها، والخليجية،المؤسسات التربوية العربية

  .  وغيابها في بعض المجتمعات العربية،قراطية التربوية الحياة الديمى تدني مستو-

  .  والمواثيق الحقوقية الدولية في الحياة المدرسية، غياب واضح لحقوق اإلنسان-

  . غياب كبير في أنماط التفاعل التربوي الديمقراطي في هذه المؤسسات التربوية-
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   . وقبول اآلخر،التسامحبقيم التربية العربية ضعف اهتمام  -

 والتعصب وتهيئ له ، بعض الدراسات تتهم المدرسة العربية صراحة بإنتاج التطرف      -
  . على األقل

 وصي بإدماج حقوق اإلنـسان فـي منـاهج التربيـة المدرسـية         أغلب الدراسات ت   -
  . مقرراتهاو

 جوانب هذه المـسألة     ن الدراسات العربية لم تغطِ    إ أيضاًوفي هذا السياق يمكن القول      
  . آلتيعلى النحو ا

  : اإلطار المنهجي للدراسة وإجراءاتها

  : حدود الدراسة
 في المدارس العامة والخاصة في النظـام التعليمـي      الرابع الثانوي الصف  طلبة  يشكل  

. م2005 -2004دولة الكويت مجتمع هذه الدراسة وحقلها العلمي إبان العام الدراسي       ب
 ، المحافظـة  ،الجنـسية ،  تغير الجنس م: اآلتيةالمتغيرات المستقلة   م الدراسة على    ووتق

وتـشكل مفـاهيم   .  أو أجنبية، أو خاصة عربية،ونوع المدرسة من حيث هي حكومية     
 وتعليم حقوق اإلنسان المفاهيم األساسية فـي        ، والقيم الديمقراطية  ،التعامل الديمقراطي 

  . هذه الدراسة

  :منهج البحث
ذا المنهج من خطوات علميـة      بما يشتمل عليه ه   تعتمد الدراسة منهج البحث الوصفي      

للمنهج العلمي  وفقاً   واالفتراض إلى اختبار الفرضيات      ، والتساؤل ،تنطلق من المالحظة  
الوصفي يعتمد على دراسة الواقع أو   التحليلي  والمنهج   .في خطواته األساسية المعروفة   

  وتعرف الدراسة الوصفية بأنها تتضمن دراسة الحقـائق        . في الواقع  هيالظاهرة كما   
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 أو مجموعة مـن  ، أو مجموعة من الناس  ، أو موقف  ،الراهنة المتعلقة بطبيعة الظاهرة   
 ،الباحث البيانات التي جمعها بالتحليل     حيث يتناول     أو مجموعة من األوضاع    ،األحداث

والتفسير لكي يفيد من هذه البيانات في توضيح مجموعة من االرتباطات المحتملة بين             
 والمعطيات التي تدور حول مشكلة      ، من المعلومات   كبيراًَ  وهذا يتطلب قدراً   .الظواهر

عتمـد االختبـارات اإلحـصائية      ت تحليلية وصفية    هذه الدراسة تعد  و. موضوع البحث 
المستمدة مـن الواقـع الميـداني       القادرة على الفصل في داللة المعطيات اإلحصائية        

لد فـان دالـين فـي       وتتمثل خطوات هذا المنهج كما يعلنها ديوبو      . للظاهرة المدروسة 
 ووضع الفروض، واختيار أسـاليب جمـع        ،فحص الموقف ، ومن ثم تحديد المشكلة      

 وصـف النتـائج وتحليلهـا        وأخيراً ،البيانات وإعدادها، وتقنين أساليب جمع البيانات     
  . )293-292: 1996فان دالين (وتفسيرها

  : أداة الدراسة
وقد تضمنت صفحة البيانات    . ويالرابع الثان الصف  طلبة  استبانة موجهة إلى     صممت

 ، والتخصص العلمـي   ، والعمر ، والجنسية ،الشخصية تغطية واضحة لمتغيرات الجنس    
 والمـستوى التعليمـي     ، والحالة االجتماعيـة للطالـب     ، والمحافظة ،ونوعية المدرسة 

  . وهذه المتغيرات تمثل المتغيرات المستقلة للدراسة.  ومهنتهم،لألبوين

 علـى  موزعـة     بنداً 26 من    لالتجاهات الديمقراطية مكوناً   ياساً األداة مق  توقد تضمن 
  : ثالثة محاور أساسية

 12 والمدرسـين وتـضمن      الطلبـة التفاعل الديمقراطي بين    ب اختص: المحور األول 
  . عبارة

  .  عبارات9 والدستور الكويتي وتضمن ،حقوق اإلنسانعني ب: المحور الثاني

  .  عبارات5 فيمقراطية  القيم الديوتناول: المحور الثالث
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 إذ همومالحظـات  آلراء عدد من المحكمين   وفقاً  لالستبانة   الصدق الخارجي    حسبوقد  
 ومن ثم أعيد بناء االسـتبانة  ، واقتراحاتهم،المحكمين تقديم مالحظاتهمالسادة  من  طلب  
   .لهذه المالحظات وعلى أساس المقترحات الجديدةوفقاً 

لمصفوفة وفقاً  Content Validityن أو صدق المحتوى تم حساب صدق المضمو  بعدوفيما
وقد بينت مـصفوفة االرتبـاط الخاصـة بـاألداة أن      . واالتساق الداخلي للفقرات،االرتباط

وهذه النتيجـة   .0.01مستوى في % 100االرتباط بين مختلف العبارات دال بصورة كاملة 
  .قياستدل على درجة عالية من صدق االتساق الداخلي لجوانب الم

 لحساب الثبات، وتعـد  Gronbach Alphaلمعادلة كرونباخ الفا وفقاً تم حساب معامل الثبات 
ألفـا  : ويعرف معامل الثبات  . حساب الثبات في    واألكثر شيوعاً  ،هذه الطريقة هي األفضل   

 نـسبة   وهـي  0.614 وقد بلغت نسبة ألفا كرونباخ       .)ن 2 ع / ر 2 مجع 1) (1ن/(ن= 
 حيث بينت النتـائج أن التـرابط بـين    النصفينساب معامل الترابط بين     وتم ح . ثبات عالية 

   .مناسبووهذه النتيجة تشير إلى معامل ثبات عال  0.584 المقياس بلغ ننصفيال

 ومن أجل حساب االتساق الداخلي بين المحاور الثالثة تم حساب معامل الترابط بـين              
 ). 1-1(ذا الترابط في الجدول لمعادلة بيرسون ووزعت نتائج هوفقاً هذه المحاور 

  )1-1(الجدول 

مصفوفة الترابط وفقاً لمعادلة  :االتساق الداخلي بين المحاور الثالثة للمقياس
  بيرسون

 
 

 المحور 
  التفاعلي 

 المحور 
  التفاعلي 

 المحور 
  التفاعلي 

مجموع 
  المحاور 

    1   المحور التفاعلي 
   1 (**)350.   المحور الحقوق 

  1 (**)511. (**)428.   الديمقراطي  المحور
 1 (**)738. (**)748. (**)844. مجموع المحاور 
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أن الترابط شامل وكلي بين مختلف المحاور وبين هـذه          ) 1-1(ويتضح عبر الجدول    
 والمقياس في شموله كما يتضح عبر مصفوفة الترابط أن هذا التـرابط دال              ،المحاور

المصفوفة وهذا يدل على مصداقية عالية فـي      في مختلف مستويات     0,01في مستوى   
  . جوانب المقياس

  : اإلجراءات اإلحصائية
 واعتُمد.  وثباتها ، واختبار صدقها  ، تحكيمها جرىتم جمع بيانات الدراسة عبر استبانة       

 ومتابعة جمع البيانات    ، واختيار العينة  ،على فريق بحث مدرب لغرض تعبئة االستبانة      
 االستبانة على الحاسب عبر المجموعة      ثم فرغت . 2005-2004خالل العام الدراسي    

التي يرمز لها بالبادئات المعروفـة   Statistical Package of social scienceاإلحصائية 
SPSS For Windows .    وقد استخدمت النسخة الثالثة عشرة من هـذا البرنـامج فـي

طة مدخلين مدربين لهذه    اوتم تفريغ االستبانات بوس   . معالجة بيانات ومعطيات الدراسة   
 الـشروط    االستبانات التي لـم تـستوفِ      استبعدت وخالل عملية التفريغ طبعاً   . الغاية

وقـد  .  عبر هـذا البرنـامج     إحصائياً عولجت البيانات و  واستُخرجت. المطلوبة للعمل 
  : استخدمت المعادالت اإلحصائية التالية

  Cronbach's Alpha Reliability Statisticsا  كرونباخ لتحديد صدق األداة وثباتهااختبار ألف -1

  . Pearson Correlationلمعادلة بيرسون وفقاً  مصفوفات الترابط -2

  . T- Test االختبار التائي اختبار ستيودنت لداللة الفروق اإلحصائية لعينتين مرتبطتين -3

  . ANOVA اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه -4

 Std. Deviation واالنحرافات المعيارية Mean  المتوسطات الحسابية-5
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  :  الدراسةعينة
وقـد وقـع    .  المجتمع اإلحصائي للعينة المدروسـة     الرابع الثانوي الصف  طلبة  يمثل  

 في هذه المرحلـة يمثلـون قمـة الهـرم           الطلبةية ألن   بالطالاالختيار على هذه الفئة     
 وفـي   ،التعليمي فـي وعـيهم     ويعكسون جملة التأثيرات التي تركها النظام        ،التعليمي

 مـا قبـل     نظام التعليم وهم بالتالي يمثلون إلى حد كبير مخرجات        . أنظمتهم اإلدراكية 
ية التي تتأهب لاللتحاق بالطال يشكلون في الوقت نفسه الشريحة       وهم إلى هذا  الجامعي،  

ومن هنا تكمن أهمية اختيار هـذه العينـة بخصائـصها التربويـة             . التعليم الجامعي ب
  . )السوسيولوجية(جتماعية واال

  طالبـاً  14617) الرابع الثـانوي  الصف  طلبة  مجموع عدد   (وقد بلغ مجتمع الدراسة     
% 6وسحبت العينة بنسبة    .  والخاص في دولة الكويت    ،وطالبة في مدارس التعليم العام    

عينة عشوائية عنقودية شملت المناطق التعليمية في دولـة      لتكون  من المجتمع األصلي    
   .الكويت

ومن أجل بناء عامل الثقة في طبيعة العينة ومدى قدرتها على التمثيل تعمـدنا سـحب      
كبيرة تعكس إلى حـد كبيـر خـصائص         العينة  هذه ال  ألن مثل    الطلبةعينة كبيرة من    

الرابع الصف  طلبة   وعلى هذا األساس تم توزيع ألف استبانة على          .المجتمع المدروس 
 883 اصـطُفيت وبعد جمع االستبانات . الكويتبية  في مدارس المناطق التعليم   الثانوي

% 46.7مقابـل   % 53.3وبلغت نسبة الذكور في هذه العينة       . استبانة صالحة للتفريغ  
.  والجنس ،لالختصاصوفقاً   العينة   أفراديقدم صورة لتوزع    ) 1(الجدول رقم   ولإلناث  

% 55.7االختصاص العلمي مقابـل   طلبة  من  % 44.3ويتضح من هذا الجدول وجود      
  .لالختصاصات األدبية
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  )2-1(جدول رقم 

   العينة وفقاً لمتغيرات الدراسةأفرادتوزع 
  %  العدد    المتغيرات

 53.3 471  ذكور
 46.7 412  إناث

  الجنس

 100.0 883  مجموع
 44.3 369  علمي
 55.7 464  أدبي

  االختصاص العلمي

 100.0 833  مجموع
 85.3 753  حكومية

 10.5 93   عربيةخاصة
 4.2 37  خاصة أجنبية

  نوع المدرسة

 100.0 883  مجموع
 87.3 738  كويتي
 2.2 19  خليجي
 10.4 88  عربي

  الجنسية

 100.0 845  مجموع
 19.9 176  الكويت العاصمة

 40.8 360  حولي
 14.8 131  الفروانية
 6.6 58  الجهراء
 17.9 158  األحمدي

  المحافظة

 100.0 883  مجموع

  : ج الدراسةنتائ
  : محور التعامل الديمقراطي في المدرسة

ويشكل . يعد التعامل الديمقراطي أحد أهم الصيغ الحضارية للمدرسة الحرة المعاصرة         
قد بينت الدراسات   ف. الركن األساسي من أركان الحياة الديمقراطية في المدرسة الحديثة        

يجسد ويرمز إلـى الجانـب      غلبها أن التفاعل الديمقراطي في المدرسة       أوالبحوث في   
فالتفاعـل الـديمقراطي    . الواقعي في الحياة الديمقراطية للمدرسة والمؤسسات التربوية      
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 وفـي   الطلبة وتأصيل القيم الديمقراطية في وجدان       ،يؤدي إلى توليد الحياة الديمقراطية    
  . عقولهم

ت أداة   والمدرسين تـضمن   الطلبةومن أجل الكشف عن أبعاد التعامل الديمقراطي بين         
تضمن اثني عشر بندا كاشـفا لطبيعـة التفاعـل    . الدراسة محورا للتعامل الديمقراطي   

ومن أجل الكشف عن االتساق الداخلي لبنـود هـذا    . الديمقراطي في المدرسة الكويتية   
كمـا  نتائج هذا الترابط    ووزعت   ، معامل الترابط بين بنود هذا المحور      حسبالمحور  

  ). 2(الجدول رقم هو موضح في 

  )2(جدول رقم 

  االتساق الداخلي بين بنود المحور األول للتعامل الديمقراطي بين الطلبة والمعلمين

  .مصفوفة الترابط بين بنود المحور وفقاً لمعادلة بيرسون
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 1           
2 .218(**) 1          

3 .272(**) .588(**) 1         
4 .219(**) .362(**) .162(**) 1        
5 .219(**) .362(**) .414(**) .163(**) 1       
6 .224(**) .430(**) .488(**) .197(**) .442(**) 1      
7 .121(**)  .118(**) .219(**) .237(**) .121(**) .157(**) 1     
8 .053 .142(**) .170(**) .162(**) .149(**) .184(**) .226(**) 1    

9 .213(**) .340(**) .472(**) .219(**) .327(**) .426(**) .254(**) .176(**) 1   
10 .135(**) .180(**) .218(**) .223(**) .179(**) .204(**) .256(**) .283(**) .193(**) 1  
11 .019 .036 .060 .115(**) .112(**) .039 .118(**) .122(**) .074(*) .149(**) 1 
12 .077(*) .003 .020 .048 .011 .028 .088(**) .091(**) .043 .066 .105(**) 

وجود عالقات ترابط قوية دالة بين عبـارات المحـور األول           ) 2( الجدول رقم    يظهر
من % 82.4أن نسبة الترابط بين بنود هذا المحور تغطي         نفسه  ويبين الجدول   . وبنوده

 0.01 أن العالقات دالة في مستوى       يضاًأويتضح  . اً مربع 72مساحة المربعات البالغة    
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وهذا يعني وجود درجة عالية من الصدق والثبـات        . وهي أعلى داللة إحصائية ممكنة    
 أن هذا المحور قـادر علـى قيـاس          أيضاًوهذا يعني   . في معطيات بنود هذا المحور    

  . التعامل الديمقراطي بدرجة عالية من الفعالية والثقة

أن التفاعل التربوي الديمقراطي ) 3( الجدول رقم كما فيائج وتبين الصورة العامة للنت   
وباستثناء البنـد األول  .  العينة أفراد الطلبةفي أدنى مستوياته في المدرسة كما يعلن        

 العينة أنهم يستطيعون التعبير عن رأيهم فـي  أفراد الطلبةمن   % 60.5الذي يعلن فيه    
 ومحـدودة   ، ديمقراطية ضعيفة   تفاعل  هذا المحور تدل على وتيرة     المدرسة، فإن بنود  

 أفـراد مـن   % 46.9فالمدرسون ال يتقبلون اآلراء المعارضة آلرائهم كما يعلن         . جداً
 يعلنون  الطلبة؛ و %49.1 بنسبة ضعيفة بلغت     الطلبةوالمعلمون يحترمون آراء    . العينة

ـ    يعبالتالطالب ال يستطيع    ف؛  %62أنهم يعانون الظلم في المدرسة بنسبة        ه ر عـن رأي
 لمعلمين الـذين يـشجعون  من ا ؛ وهناك نسبة متدنية     %58.6بسهولة في قاعة الدرس     

 بترفـع   الطلبـة ؛ والمدرسـون يعـاملون      %52.3 المناقشة والحوار في الصف      على
بحـب   أعلنوا بأن مدرسـيهم يعـاملونهم   ن الذيالطلبة؛ ونسبة  %43.6وكبرياء بنسبة   

 المعلمين يفرضون الحفظ الـصم       بأن  منهم %59.7؛ ويعلن   %53.9إخاء لم تتجاوز    و
 عن مدى تقبل معلميهم للوسـاطة       الطلبة؛ والخطر الكبير يتمثل فيما يعلنه       الطلبةعلى  

%. 61.3والمحسوبية في تعاملهم حيث بلغت النسبة المئوية للموافقين على هذا البنـد             
 أن المدرسة تعـزز لـديهم مـشاعر الخنـوع           الطلبةمن  % 45وبصورة عامة يعلن    

تبـين أن التفاعـل     ) 3(وهذه النتائج التي بسطناها فـي الجـدول رقـم           . والخضوع
 في أدنى مستوياته والسيما عندما نأخذ بعين االعتبار        الطلبةالديمقراطي بين المعلمين و   

  .  التعليم في منتصف العقد األول من القرن الحادي والعشرينواقعأننا ندرس 
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  )3(الجدول رقم 
  ل الديمقراطي في المدرسةالتعام: نتائج المحور األول

رقم 
  2كا  مجموع  معارض  محايد  موافق  بنود المحور  البند

 876 303 43 530  عدد
يستطيع الطالب أن يعبر عن رأيه في   81

 100 34.6 4.9 60.5  %  المدرسة
.085  

 861 404 98 359  عدد
يتقبل المدرسون اآلراء واألفكار المعارضة   283

 100 46.9 11.4 41.7  %  آلرائهم
.419  

 870 372 71 427  عدد
   ويقدرونهاالطلبةيحترم المدرسون آراء   293

%  49.1 8.2 42.8 100 
.444  

 875 237 89 549  عدد
  ظلم في المدرسة الالطلبةيعاني   304

%  62.7 10.2 27.1 100 
.050  

 862 419 76 367  عدد
يستطيع الطالب أن يبدي رأيه المعارض في   315

 100 48.6 8.8 42.6  %  قاعة الدرس بسهولة
.512  

 872 330 86 456  عدد
يشجع المدرسون الحوار والمناقشة بين   336

 100 37.8 9.9 52.3  %  الطلبة
.688  

 870 345 146 379  عدد
  يعامل المدرسون طالبهم بترفع وكبرياء  357

%  43.6 16.8 39.7 100 
.018  

 868 278 78 512  عدد
الحفظ الصم يفرض المدرسون على طالبهم   378

 .100 32.0 9.0 59.0  %  للدروس
.009  

 862 273 124 465  عدد
يعامل المدرسون طالبهم على مبدأ المحبة   389

 100 31.7 14.4 53.9  %  واإلخاء
.248  

 873 236 116 521  عدد
  الطلبةيفرض المدرسون رأيهم على   4010

%  59.7 13.3 27.0 100 
.062  

 870 224 112 533  عدد
يتقبل المدرسون مبدأ الواسطة والمحسوبية   2211

 100 25.7 12.9 61.3  %  في تعاملهم مع طالبهم
.223  

 872 296 184 392  عدد
تعزز المدرسة مشاعر الخنوع والخضوع   2412

 100 33.9 21.1 45.0  %  الطلبةعند 
.179  
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  . فاعل الديمقراطيالت: قراءة إجمالية لمعطيات المحور األول

 وأعـضاء  الطلبةانخفاض وتيرة التفاعل الديمقراطي بين  ) 5(ويتضح من الجدول رقم     
فالمتوسـط المثـالي النظـري األعلـى     . 33.6 بلغ المتوسط العام    إذالهيئة التدريسية   

 العينة  أفرادوعندما نفترض أن    بنداً   12بلغ عدد البنود    (  حيث   60والممكن يصل إلى    
فإن هذه الدرجة تحسب بخمـس      ) موافق جدا (ة األعلى في سلم ليكيرت      يعطون الدرج 

 نقطـة  60= 12×5تكون النتيجة هي  بنداً   12وفي مجموع بنود المحور البالغة      . نقاط
) 12=12×1(وهي المتوسط العام األعلى الممكن، ويقابله المتوسـط األدنـى وهـو             

 أن  وهذا يعني واقعيـاً   ) 12 (وبالتالي فإن النقطة الصفرية هنا على سلم ليكيرت تمثل        
 60 نقطة و    12 العينة يقع في المسافة الفاصلة ما بين         أفرادالمتوسط الواقعي إلجابات    

 أي بداية السلم فـإن المتوسـط األعلـى          0= 12وعندما نفترض أن المتوسط األدنى      
 في حالة المحور 48 إلى   0وهذا يعني أن السلم يكون من       . 48= 12 60الممكن يمثل   

. 21.6= .12 33.6=  العينة على هذا المحور      أفرادوهذا يعني أن متوسط إجابات      . لاألو
 فـي   48يس نسبة هذا المتوسط الواقعي بالمتوسط األعلى الممكن وهـو           ويمكن أن نق  

ويمكن حساب النسبة المئوية    .  نقطة 26.4 = 21.6 48حالتنا هذه وبناء على ذلك فإن       
وهذا يعني أن درجة    % 45= 100/48*21.6: ليللتفاعل الديمقراطي على الشكل التا    

وهـي نـسبة ضـئيلة      % 45التفاعل التربوي الديمقراطي تساوي هنا في هذه الحالة         
  .  وتدل على تفاعل ديمقراطي في مستويات دنيا،ومحدودة

 بين الذكور واإلناث في البندين      إحصائياً مربع إلى وجود فروق دالة       2وتشير نتائج كا  
عود هذه الفروق إلى تفاعل تربوي إيجابي أكبر عند الذكور بالمقارنة           السابع والثامن وت  

 في المدرسة من اإلناث في البندين     وتفاعالً مع اإلناث وهذا يعني أن الذكور أكثر تكيفاً       
  . المذكورين
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  : تأثير متغيرات الدراسة
نـة   العيأفرادسنعمل في هذا المستوى على كشف داللة الفروق اإلحصائية بين إجابات  

 والمحافظـة   ، ونوع المدرسـة   ، والتخصص العلمي  ، والجنسية ،لمتغيرات الجنس وفقاً  
  .  والمحافظة السكنية والمستوى التعليمي لألبوين،التي توجد فيها المدرسة
  : تأثير متغير الجنس

 بين الجنسين في البندين السابع والثـامن       إحصائياً اإلشارة إلى وجود فروق دالة       تسبق
وفـي هـذا المـستوى      . روق لصالح موقف تفاعلي إيجابي لصالح الذكور       الف وفُسرت

سنعمل على قياس داللة الفروق اإلحصائية في المستوى الكلي للمحور بعـد أن قمنـا            
بتصحيح سلم االتجاه الخماسي في البنود التي تحتاج إلى تصحيح أي قلب القيم بحيـث            

) 2(ستوى الثاني موافق قيمـة      وللم) 5(بدال من   ) 1(أعطي لمستوى موافق جدا قيمة      
بدال من أربعة وهكذا دواليك حتى المستوى األخير وهو معارض جدا حيـث أعطـي        

 وهذا  .وهذا التصحيح يأتي في اتجاه إيجابي للتفاعل الديمقراطي       ) 1(بدال من   ) 5(قيمة  
والبنود التـي  . يعني أنه كلما ارتفعت القيمة دّل ذلك على وجود تفاعل ديمقراطي أكبر    

  . الرابع والسابع والثامن والعاشر والثاني عشر: م تصحيحها هيت
لمتغير وفقاً   العينة   أفرادومن أجل اختبار فرضية الفروق الصفرية القائمة بين إجابات          

ـ  لةلعينة لجم  ا أفرادإلجابات   T-testالجنس قمنا بإجراء اختبار ستيودنت       ط التـي   ا النق
الـذي يتـضمن    ) 4(وتم بناء الجدول رقم     .  على مجموع بنود المحور األول     سجلوها

  .معطيات تحليل االختبار التائي
  )4(الجدول رقم 

التفاعل الديمقراطي ( إلجابات أفراد العينة حول المحور األول T-Testالقيمة التائية 
  وفقاً لمتغير الجنس) في المدرسة

 أفرادعدد   
  العينة 

االنحراف   المتوسط 
 المعياري 

القيمة 
 التائية 

رجة د
 الحرية 

   الداللة 

 متغير  8.57248 34.4246 471  ذكور 
 9.92712 32.6699 412  إناث  الجنس 

2.819 881 .005 
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. لمتغير الجنس وفقاً   إحصائياًوجود فروق دالة    ) 4(ويتضح من معطيات الجدول رقم      
ق  عن مجمل بنود المحور تبين أن هذه الفـرو         الطلبةوبالعودة إلى متوسطات إجابات     

بلغ متوسـط   إذ  : تعود لتفاعل ديمقراطي إيجابي أكبر عند الذكور بالمقارنة مع اإلناث         
 وهو أعلى من نظيره عنـد       34.42) 5(إجابات الذكور كما هو مبين في الجدول رقم         

  . 32.66اإلناث 

  : تأثير متغير نوع المدرسة
 بين  إحصائياًدالة  وجود فروق   ) 5(يبين تحليل التباين األحادي االتجاه في الجدول رقم         

لمتغير نوع المدرسة من حيث هـي       وفقاً   العينة على بنود المحور األول       أفرادإجابات  
 وهي أكبر من قيمتهـا  ،19.044) ف( بلغت قيمة تحليل التباين      إذ. حكومية أو خاصة  

وهذا يعنـي أن الفـروق   . 0.00الجدولية لدرجتي حرية وهي بالتالي دالة في مستوى     
لمتغير وفقاً    وجوهرياً نة في إجاباتهم عن بنود المحور األول دالة معنوياً         العي أفرادبين  

  . خاصة أو حكومية:  من حيث كونهانوع المدرسة

  )5(الجدول رقم 

إلجابات أفراد العينة حول المحور األول  ANOVAتحليل التباين أحادي االتجاه 
  )حكومية خاصة(ة وفقاً لمتغير نوع المدرس) التفاعل الديمقراطي في المدرسة(

مجموع  اتجاه التباين
متوسط  الحرية.د  المربعات

مستوى  Fقيمة  المربعات
 الداللة

 1570.619 2 3141.238  بين المجموعات

 82.475 880  72577.611  داخل المجموعات

  882 75718.849  المجموع

19.044 
 

.000 
 

الـذي يتـضمن   ) 7(جدول رقم ومن أجل تفسير طبيعة هذه الداللة واتجاهها تم بناء ال        
وفقـاً   العينة عـن المحـور األول        أفرادالمتوسطات واالنحرافات المعيارية إلجابات     

  . لمتغير نوع المدرسة
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  )6(الجدول رقم 

  متوسطات إجابات أفراد العينة عن بنود المحور األول وفقاً لمتغير نوع المدرسة
  االنحراف المعياري  العدد  المتوسط  نوع المدرسة 

 9.31356 753 32.8340  دارس حكوميةم

 8.38092 93 38.6129 مدارس عربية خاصة

 4.95899 37 36.7297 مدارس أجنبية خاصة
 9.26548 883 33.6059  مجموع 

أن التفاعل التربوي يبلغ أشده في المدارس العربية الخاصـة          ) 7(ويتضح من الجدول رقم     
هـذا  بلغ حيث  المدارس األجنبية الخاصة   ي ف متوسطال يليه   38.6حيث بلغ متوسط التفاعل     

. 32.8 وتأتي المدارس الحكومية في المرتبة الخاصة حيث بلغ المتوسـط            36.7متوسط  ال
بالمقارنة مـع    في أدنى مستوياته      في المدارس الحكومية   وهذا يعني أن التفاعل الديمقراطي    

  .  على حد سواءجنبيةواألعربية ال المدارس الخاصة ما هو عليه في
  :  متغير الجنسية

 بـين إجابـات     إحصائياًوجود فروق دالة    ) 7الجدول رقم   (ويبين اختبار تحليل التباين     
 وهـي   Anova 5.824بلغت قيمة تحليل التبـاين      إذ  : لمتغير الجنسية وفقاً   العينة   أفراد

  .0.003مستوى ب مقارنةأعلى من قيمتها الجدولية وداللتها 
  )7(الجدول رقم 

إلجابات أفراد العينة حول  ANOVA تحليل التباين أحادي االتجاه القيمة الفائية
  وفقاً لمتغير الجنسية) التفاعل الديمقراطي في المدرسة(المحور األول 

مجموع  اتجاه التباين
متوسط  الحرية.د  المربعات

مستوى  Fقيمة  المربعات
 الداللة

 497.205 2 994.410  بين المجموعات

 85.373 842  71884.170  موعاتداخل المج

  844 72878.580  المجموع

5.824 
 

.003 
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ومن أجل الكشف عن اتجاه هذا التباين اإلحصائي تم رصد المتوسطات واالنحرافـات            
 العرب غير الكـويتيين أكثـر       الطلبة أن   الذي يوضح ). 8(المعيارية في الجدول رقم     

.  الكـويتيين والخليجيـين   لطلبةاغيرهم من   بالمقارنة مع    مع الحياة الديمقراطية     تفاعالً
 ، من أبناء المثقفـين  األعم في األغلبحدرون العرب ينالطلبة برأينا إلى أن     وهذا يعود 
وما يضيء هذا   . ي وثقافية في المجتمع الكويت    ، العليا الذين يشغلون مهام علمية     واألطر

 العرب في الكويت ال يسمح لهم باالنتساب إلى المدارس الحكوميـة            الطلبةالجانب أن   
 ممن يمثلون األطر العليا والمتوسطة فـي        موظفين في الدولة  من ال إال إذا كان آباؤهم     

  .  الدولةعمل

  )8(الجدول رقم 

 متوسطات إجابات أفراد العينة عن بنود المحور األول وفقاً لمتغير الجنسية

  االنحراف المعياري  دالعد  المتوسط  لجنسية 
 9.13539 738 33.0772  كويتي

 9.66939 19 32.9474 خليجي

 9.99691 88 36.6250  عربي

 9.29242 845 33.4438  مجموع

  : تأثير متغيري المحافظة واالختصاص العلمي
لمتغيـري  وفقاً يكشف تحليل التباين أحادي االتجاه عن غياب الفروق اإلحصائية الدالة          

كما هـو  ) ف(بلغت قيمة إذ :  والمحافظة التي توجد فيها المدرسة  ،لعلمياالختصاص ا 
، وبلغـت   )أدبي علمي ( لمتغير االختصاص العلمي     0.879) 9(مبين في الجدول رقم     

وهذا يعني أن الفروق المالحظة غير دالـة وال         .  لمتغير المحافظة  0.184هذه القيمة   
 الطلبـة  أو في موقف     الطلبةجابات  تأثير لمتغيري االختصاص العلمي والمحافظة في إ      

  . من التفاعل الديمقراطي في المدرسة الكويتية
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  )9(الجدول رقم 
إلجابات أفراد العينة حول المحور األول  ANOVAتحليل التباين أحادي االتجاه 

  لمتغيري االختصاص العلمي والمحافظة) التفاعل الديمقراطي(
 اتجاه التباين  المتغير 

مجموع 
 الحرية.د  المربعات

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
مستوى 
 الداللة

  االختصاص العلمي 2.012 1 2.012  بين المجموعات
داخل   )أدبي علمي(

 86.514 831 71893.045  المجموعات
.023 

 

.879 

 

 145.565 4 582.259  بين المجموعات

داخل   المحافظة
 85.577 878 75136.591  المجموعات

1.701 

 

.148 

 

                                 : مالية لمحور التفاعل الديمقراطيرؤية إج
 مـن إلحصائية تدني مستوى التعامل الديمقراطي في المدرسة الكويتية         بينت المعالجة ا  

 وفـي مجمـوع بنـود        في مختلف بنود المحور البالغة اثني عشر بنداً        الطلبةمنظور  
مـن سـلم    % 45 الديمقراطي بلغت    وبالتعبير اإلحصائي فإن درجة التعامل    . المحور

 لمدرسة حديثة تمارس فعالياتهـا فـي        التعامل المثالي الممكن وهي نسبة ضعيفة جداً      
  . القرن الحادي والعشرين

لمتغيـر  وفقاً  العينة أفراد بين إحصائياًوقد بينت المعالجة اإلحصائية وجود فروق دالة       
ظرة أكثر إيجابية إلـى التفاعـل       قد أبدى الذكور ن   ف:  ونوع المدرسة  ،الجنس والجنسية 

إليجابيـة بالمقارنـة مـع      ا العرب هذه الرؤية     الطلبةالديمقراطي من اإلناث؛ وأبدى     
أقرانهم الكويتيين والخليجيين، وكانت مظاهر التفاعل الديمقراطي في المدارس العربية          

المـدارس الحكوميـة والمـدارس الخاصـة        كل من    منها في    الخاصة أكثر حضوراً  
 العينـة   أفراد بين   إحصائياً عدم وجود فروق دالة      وقد بينت هذه النتائج الحقاً    . يةاألجنب
  . لمتغير المحافظة ومتغير االختصاص العلمي في المدرسةوفقاً 



 ميضي                      خالد الر            2010-الرابع العدد -26المجلد –مجلة جامعة دمشق 

 

 185 

  : نتائج المحور الثاني حقوق اإلنسان
فحقوق اإلنسان بما تنطوي    . تشكل حقوق اإلنسان مضمون التربية الديمقراطية وغايتها      

يم إنسانية واجتماعية تشكل المنطلق األساسي لعمليـة التفاعـل التربـوي            عليه من ق  
وفي هذا السياق ال يمكن الحديث عـن  . الديمقراطي في المدرسة والمؤسسات التربوية    

مدرسة ديمقراطية في غياب التربية على حقوق اإلنسان التي تشكل جوهر كل تربيـة              
  . ديمقراطية حقيقية

 الطلبةية المدرسة الكويتية بحقوق اإلنسان ومدى وعي        ومن أجل الكشف عن مدى عنا     
تضمن هـذا  وقد .  المحور الثاني لهذه الغاية خُصصبمضامين هذه الحقوق ومواثيقها،     

 والممارسة التربوية  ،المحور تسعة بنود كاشفة لمدى حضور حقوق اإلنسان في التعليم         
  . للمدرسة الثانوية في الكويت

 واتـساقها   ، وصـدقها  ، وتناسـقها  ،عبارات هذا المحور  ومن أجل الكشف عن تناغم      
 مصفوفة الترابط بين مختلف عبارات هـذا المحـور وتـم عرضـها             حِسبتالداخلي  

  ).10(وتصنيفها في الجدول رقم 
  )10(جدول رقم 

معامل الترابط بين بنود  االتساق الداخلي بين بنود المحور الثاني لحقوق اإلنسان
 يرسونالمحور وفقاً لمعادلة ب

 
 8 7 6 5 4 3 2 1 بنود 

1 1        

2 .092(**) 1       

3 .062 .203(**) 1      

4 .125(**) .258(**) .352(**) 1     

5 .026 .119(**) .122(**) .051 1    

6 .059 .149(**) .293(**) .399(**) .099(**) 1   

7 .108(**) .165(**) .220(**) .216(**) .126(**) .341(**) 1  

8 .062 .098(**) .161(**) .163(**) .111(**) .228(**) .371(**) 1 

9 .294(**) .145(**) .091(**) .145(**) .002 .064 .169(**) .109(**) 
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:  بين مختلف فقرات بنود المحور الثاني      وجود ترابط مميز جداً   ) 10(يبين الجدول رقم    
 مربعـات غيـر     6في هذه المساحة توجـد       و  مربعاً 32بلغ عدد مربعات الترابط     إذ  

من مساحة المربعـات    % 85وهذا يعني أن الترابط يشمل      %. 15مترابطة أي بنسبة    
  . في الجدول

 مربعات من المربعات غير المترابطة تعود إلى البند         4أن  ) 11(ويالحظ من الجدول    
 التـرابط   وهذا يعني أن  .  وال أعرف عنها شيئاً    ،أجهل حقوق اإلنسان  : ونصه) 1(رقم  

) 1(وسنبقي على البنـد رقـم    ). 1(عندما نسقط من اعتبارنا البند رقم       % 92سيغطي  
ع مفردات هذا المحور ألنه كما بينت الداللـة         وجمم منللنظر في داللته ولن نحتسبه      

  . اإلحصائية بند مفارق للمجموعة التي ينتمي إليها

مـن التـرابط الـدال      % 92وباختصار فإن مصداقية هذا المحور عالية جدا وتشمل         
وهذا االتساق يجعلنا أكثر ثقة بالنتائج التي أسـفر عنهـا هـذا             . 0.01بمستوى داللة   

المحور فيما يتعلق بوضعية حقوق اإلنسان في المدرسة الثانوية عبر آراء وانطباعات            
  . الرابع الثانويالصف طلبة 

  .حقوق اإلنسان: معاينة لنتائج المحور الثاني
قديم صورة شاملة لمختلف النتائج التي أسفرت عنها بيانات األداة فـي  يقتضي منهجنا ت 

وهذا يعطي للناظر في هذه النتـائج صـورة جزئيـة         . كل محور من محاور الدراسة    
ثم ننتقل بعدها لتقديم المحور في صورته الواحـدة         . واضحة لكل بند من بنود المحور     

  . بعد دمج قيم العبارات في كينونة واحدة

تقديم هذه الصورة الجزئية العامة لبنود المحور الثاني تم بناء الجدول رقـم             ومن أجل   
  . الذي يتضمن وصفا نوعيا لكل بند من بنود المحور المعني) 11(
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  )11(الجدول رقم 

  حقوق اإلنسان: نتائج بنود المحور الثاني
رقم 
  البند

  2كا  مجموع   معارض  محايد  موافق  بنود المحور 

 
  عدد 

  سان وال أعرف عنها شيئا أجهل حقوق اإلن  1 859 513 139 207

%  24.1% 16.2% 59.7% 100.0% 

.000  

 
  عدد 

اطلعت على اإلعالن العالمي لحقوق   2 819 0 665 154
 %100.0 0 %81.2 %18.8  %  اإلنسان في المدرسة

.001  

 
   عدد

وثائق حقوق عن سبق لي أن قرأت   3 870 413 201 256
 %100.0 %47.5 %23.1 %29.4  %  اإلنسان في المدرسة

.101  

 
  عدد 

اطلعت على المواثيق الدولية المتعلقة   4 864 393 244 227
 %100.0 %45.5 %28.2 %26.3  %  بحقوق الطفل في المدرسة

.007  

 
  عدد 

تنطوي بعض مقرراتنا على مبادئ حقوق   5 861 233 192 436
 %100.0 %27.0 %22.3 %50.6  %  اإلنسان

.661  

 
  عدد 

  قرأت عن حقوق األطفال في المدرسة  6 869 371 268 230
%  26.5% 30.8% 42.7% 100.0% 

.385  

 
  عدد 

  قرأت عن الدستور الكويتي في المدرسة 7 881 254 178 449
%  51.0% 20.2% 28.8% 100.0% 

.023  

 
  د عد

توجد مبادئ الدستور الكويتي في النصوص   8 866 249 157 460
 %100.0 %28.8 %18.1 %53.1  %  والكتب المدرسية

.002  

 
  عدد 

  ال أعرف شيئا عن دستور دولة الكويت   9 866 398 247 221
%  25.5% 28.5% 46.0% 100.0% 

.011  

 العينة  أفراد الطلبةمن  % 24.1في البند األول من المحور أن       ) 11(يبين الجدول رقم    
وهذا يدل في نهاية األمر على إخفاق       . عرفون عنها شيئا   وال ي  ،يجهلون حقوق اإلنسان  

 وتكـوين الـوعي     ، والمؤسسات التربوية األخرى في أداء مهمتها اإلنسانية       ،المدرسة
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وهذه النسبة التي تمثـل ربـع       .  منهم الطلبة المجتمع والسيما عند     أفرادالحقوقي عند   
  . في المدرسةالعينة نسبة خطيرة جدا في بنية وتكوين الوعي الديمقراطي 

. أنهم اطلعوا على اإلعالن العالمي لحقـوق اإلنـسان        % 18.8وفي البند الثاني يبدي     
حقوقي في مستوياته الدنيا إذا عرفنـا بـأن         الوعي  ال وضعية    أن  على أيضاًوهذا يدل   

وفي البنـد الثالـث يعلـن    . أغلب البلدان تدرس اليوم اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان    
 وثائق حقوق اإلنسان في المدرسة     لهم االطالع على  سبق  لعينة أنه    ا أفرادمن  % 29.4

  . أيضاًوهي نسبة متدنية 

 الطفل  مواثيق الدولية المتعلقة بحقوق   أنهم اطلعوا على    % 26,3وفي البند الرابع يعلن     
وتتحسن هذه النسبة في البند الخامس حيث يعلن        . أيضاًفي المدرسة وهي نسبة متدنية      

وتـراوح  . مبادئ حقوق اإلنسان  المدرسية تنطوي على    مقررات  البعض  أن  % 50.6
عن حقوق األطفال  بأنهم قرؤوا   % 26.5النسب المنخفضة في البند السادس حيث يعلن        

 العينة أنهم اطلعـوا علـى       أفرادمن  % 51 يعلن   أيضاً، وفي البند السابع     في المدرسة 
 العينة فـي البنـد      أفرادمن  % 53وعلى التوالي يعلن    . الدستور الكويتي في المدرسة   

وفي البنـد التاسـع واألخيـر       . الثامن أن مبادئ الدستور الكويتي توجد في المدرسة       
ودستور الكويت يتضمن فـي  .  عن دستور دولة الكويت  أنهم ال يعرفون شيئاً   % 25.5

  . ثناياه أغلب مضامين حقوق اإلنسان

عليم حقوق اإلنسان في    وفي هذا المحور يمكن االستدالل على تدني كبير في مستوى ت          
 يتمثل فـي جهـل      غير مرغوب فيه    وأن هذه الوضعية تأخذ طابعاً     ،المدرسة الكويتية 

 والمواثيـق   ، بحقوق اإلنـسان   الطلبةر في مستوى وعي     ي وخط ، لكنه جوهري  ،نسبي
ن هذا الجهل ينسحب على الدستور الكويتي وهو أمر في مستوى الغرابة         إالدولية حتى   

  . دستور ديمقراطييوجهها  دولة ديمقراطية  أننا فيعلمناإذا 
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  : رؤية إجمالية لبنود محور حقوق اإلنسان
يقتضي منهجنا أن نبحث بداية في تفاصيل البنود المتضمنة في المحور ألن كل بند من          

حمل داللة هامة قد تخفى معالمها في طيات الرؤية الواحـدة لبنـود المحـور               يبنوده  
 يقتضي هذا المنهج أن نقدم صورة كلية لمجموع البنـود           وفي الخطوة الثانية  . مجتمعة

  . بعد حساب أوزانها الخماسية ودمجها بعد تصحيح اتجاهاتها

وسـطات األوزان المعطـاة     والقراءة اإلجمالية لبنود المحور تستند إلى مبدأ حساب مت        
نود عدد الب : وألن لدينا تسعة بنود فإن المتوسط األعلى الممكن هو        ) 5-1من  (لكل بند   

 القيمة  x بنود   9= والمتوسط األدنى   . 45= والناتج هو   ) 5(القيمة األعلى وهي    ×)9(
. 36= 459: وهذا يعني أن القيمة الحقيقية الممكنة على السلم الهندسي هي         . 9) = 1(

لسلم يبـدأ مـن     وفقاً  وهذا الرقم يمكننا من حساب النسبة المئوية ألوزان المتوسطات          
بالنتيجة فإن المتوسط القياسي الهندسي المعتمد في هذه الحالة         و. 36الصفر حتى الرقم    

  . 36هو 

 على هذا المحور بلغ     الطلبةن متوسط إجابات    إ :ومن خالل هذه المنهجية يمكن القول     
وفيما لـو   .  نقطة 45من المتوسط الحسابي األعلى الممكن      % 61 وهذا يعادل    27.52

وهذا % 51.44 = 100*36) /27.529(أخذنا الحساب الهندسي فإن هذه النسبة تبلع        
% 51.4 على هذا المحور يبلغ نـسبة        الطلبةيعني أن هذا المتوسط الموازي إلجابات       

وهذا يعني أن تعليم حقوق اإلنسان      . 100على خط اتجاه مستقيم يبدأ من الصفر حتى         
وبعبارة أخرى يمكن   .  والمطلوب ،من التعليم الممكن   % 51.4في المدرسة يصل إلى     

 الطلبة تعليم حقوق اإلنسان في المدرسة في منطقة الوسط من خط اتجاهات             إن: ولالق
  .  ولم يتجاوز الحدود المطلوبة لمثل هذا التعليم في هذه المرحلة،نحو هذه المسألة
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  : تأثير متغير الجنس
وجود فروق دالة بين الجنسين في متوسطات المحور الثـاني          ) 12(يبين الجدول رقم    

 وهي أعلى من قيمتهـا الجدوليـة        5.64بلغت قيمة تحليل التباين     إذ  . نلحقوق اإلنسا 
ويتضح أن هذه القيمة دالـة فـي        ). 12(المكافئة لدرجات الحرية المبينة في الجدول       

 أفـراد  الطلبـة  في إجابات    وهذا يعني أن متغير الجنس أثر جوهرياً      . 0.017مستوى  
  . العينة على مجمل المحور

  )12(الجدول رقم 

) حقوق اإلنسان( إلجابات أفراد العينة حول المحور الثاني T-Testيمة التائية  الق
  وفقاً لمتغير الجنس

 
 

 أفرادعدد  
  العينة 

االنحراف   المتوسط 
 المعياري 

القيمة 
 التائية 

درجة 
 الحرية 

   الداللة 

 متغير  6.41933 27.0531 471  ذكور 
 6.17159 28.0631 412  إناث  الجنس 

2.381 873.164 .017 

 أن الفروق اإلحصائية    12ومن أجل تفسير طبيعة هذا التباين اإلحصائي يبين الجدول          
لمتغير الجنس تعود إلـى موقـف       وفقاً    العينة على المحور الثاني    أفرادات  في متوسط 

بلغ متوسط اإلناث  إذ  :  وذلك بالقياس إلى الذكور    ،أكثر إيجابية لإلناث من بنود المحور     
وهذا يعني أن اإلناث يعتقدن بأن المدرسة الكويتية تعلم حقوق          . 27.05بل   مقا 28.06

اإلناث يجدن الفعاليات الحقوقية حاضرة     فإن  وبعبارة أخرى   . اإلنسان أكثر من الذكور   
وقد يعود هذا التباين إلى اهتمام أكبر من        .  الذكور ما يجدها في المدرسة بدرجة أكبر م    

 يعود إلـى نظـرة      ذاه  ولعل .ق الدولية التي تضمنتها    والمواثي ،اإلناث بحقوق اإلنسان  
يجعلها تبحـث عـن   إذ يضعها في مرتبة أدنى من مرتبة الرجل وهذا          المجتمع للمرأة   

  .فرصة لتحسين مستواها االجتماعي 
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  :  تأثير متغير نوع المدرسة
 إحـصائياً وجود فروق دالـة  ) 13(تبين نتائج تحليل التباين أحادي االتجاه في الجدول     

 عربيـة  ، حكومية أو خاصةكونهالمتغير نوع المدرسة من حيث وفقاً  العينة   أفرادبين  
وهذا يعني أن   . 0.000 وهي دالة في مستوى      17.998" ف"بلغت قيمة   وقد  . أو أجنبية 

لمتغير نوع المدرسة مـن حيـث   وفقاً   بين المدارس    تعليم الديمقراطية يختلف جوهرياً   
  . أو خاصة أجنبية عربية ، حكومية أو خاصةكونها

  )13(الجدول رقم 

إلجابات أفراد العينة حول المحور الثاني  ANOVAتحليل التباين أحادي االتجاه 
  )حكومية أو خاصة(وفقاً لمتغير نوع المدرسة ) سانحقوق اإلن(

درجة   مجموع المربعات  اتجاه التباين
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 مستوى الداللة Fقيمة 

 692.521 2 1385.041  بين المجموعات

 38.479 880 33861.185  داخل المجموعات

  882 35246.227  المجموع

17.998 

 

.000 

 

الـذي  ) 14(ولتفسير طبيعة هذه الفروق اإلحصائية ذات الداللة تم بناء الجدول رقـم             
ومن بيانـات هـذا الجـدول     . بية واالنحرافات المعيارية  اسمتوسطات الح تتوزع فيه ال  

 من متوسط المـدارس الحكوميـة       على متوسط المدارس األجنبية الخاصة أ     يتضح أن 
 للمدارس األجنبية وبلغ حده 31.45بلغ هذا المتوسط حده األعلى    إذ  : والعربية الخاصة 

عربية الخاصة مكانه بين  وأخذ متوسط المدارس ال   ،للمدارس الحكومية  27.0133األدنى  
إلحصائية المسجلة هنا لصالح تعليم حقـوق       والفروق ا .  نقطة 30.09 سجالًالطرفين م 

أتي المدارس  تاإلنسان في المدارس األجنبية الخاصة تليها المدارس العربية الخاصة ثم           
ومن خالل هذه النتيجة اإلحصائية يتوجب علينا القول بـأن          . الحكومية في نهاية السلم   

  . وميةالمدارس الخاصة تعنى بحقوق اإلنسان بدرجة أكبر من المدارس الحك
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  )14(الجدول رقم 

متوسطات إجابات أفراد العينة عن بنود المحور الثاني حقوق اإلنسان وفقاً لمتغير 
  نوع المدرسة

  االنحراف المعياري  العدد  المتوسط  نوع المدرسة 
 6.43894 753 27.0133  مدارس حكومية

 4.61817 93 30.0968 مدارس عربية خاصة
 4.47583 37 31.4595 مدارس أجنبية خاصة

 6.32153 883 27.5243  مجموع 

  : تأثير متغير االختصاص
وفقـاً   العينـة  أفـراد غياب الفروق اإلحصائية بين متوسطات ) 15(يبين الجدول رقم    

ويتضح عبر الجدول أن القيمـة التائيـة        ).  علمي –أدبي  (لمتغير االختصاص العلمي    
درجات الحرية المبينة في الجدول      وهذه القيمة أدنى من القيمة الجدولية ل       1.286بلغت  

وهـذا  . وهذا يعني أن الفروق المشاهدة بين الفريقين غير دالة وال تحمل داللة معنوية           
 عن بنود المحور الثـاني      الطلبة أن متغير االختصاص لم يؤثر في إجابات         أيضاًيعني  

  . لحقوق اإلنسان
  )15(الجدول رقم 

  عينة إلجابات أفراد الT-Testالقيمة التائية 
 أفرادعدد    

  العينة 
االنحراف   المتوسط 

  المعياري 
القيمة 
 التائية 

   الداللة  درجة الحرية 

 االختصاص  6.96903 27.1491 369  علمي 
 5.63250 27.7241 464  أدبي  العلمي 

1.286 699.589 .199 

  : تأثير متغير المحافظة
رية فيما يتعلق بتأثير متغير المحافظة في       تبين بعد إجراء تحليل التباين تحقق الفرضية الصف       

 بلغت القيمة الفائية لتحليل التبـاين       إذ.  من بنود المحور الثاني لحقوق اإلنسان      الطلبةمواقف  
 وهي أقل من قيمتها الجدوليـة       2.331،  )16(أحادي االتجاه، كما هو مبين في الجدول رقم         
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ـ أ العينة وردود    أفرادي إجابات   وهذا يعني أن متغير المحافظة لم يؤثر ف       . وغير دالة  لهم افع
  ). 16انظر الجدول رقم (إزاء بنود حقوق اإلنسان في المحور الثاني 

  )16(الجدول رقم 
إلجابات أفراد العينة حول المحور الثاني  ANOVAتحليل التباين أحادي االتجاه 

  وفقاً لمتغير المحافظة) حقوق اإلنسان(
جة در  مجموع المربعات  اتجاه التباين

 الحرية
متوسط 
 المربعات

 مستوى الداللة Fقيمة 

 92.611 4 370.446  بين المجموعات

 39.722  878 34875.781  داخل المجموعات

  882 35246.227  المجموع

2.331 

 

.054 

 

  : تأثير متغير الجنسية
حيادية متغير الجنسية وتتحقـق الفرضـية       ) 17(ومرة أخرى يتبين عبر الجدول رقم       

 وهـي   3.002 القيمة الفائية الختبار تحليل التباين أحادي االتجاه         تية حيث بلغ  الصفر
فمتغير الجنسية ال يؤثر في مواقف      . أدنى من الحد المطلوب للداللة اإلحصائية الفارقة      

  . من بنود المحور الثاني لحقوق اإلنسانالطلبة
  )17(الجدول رقم 

فراد العينة حول المحور الثاني إلجابات أ ANOVAتحليل التباين أحادي االتجاه 
  وفقاً لمتغير الجنسية) حقوق اإلنسان(

درجة   مجموع المربعات  اتجاه التباين
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 مستوى الداللة Fقيمة 

 112.021 2 224.042  بين المجموعات

 37.319 842 31422.462  داخل المجموعات

  844 31646.504  المجموع

3.002 

 

.050 
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  : الصة المحور الثانيخ
بين التحليل اإلحصائي لمختلف بنود المحور الثاني انخفاض مستوى التفاعل الحقـوقي          

وقد بينت مختلف بنود هذا المحور انخفاض    . في الممارسات التربوية للمدرسة الكويتية    
 ، وبالدستور الكويتي، العينة بالمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان    أفراد الطلبةمستوى وعي   

  . وحقوق الطفل وغير ذلك من المواثيق الدولية المعهودة

وعندما نأخذ بالمعادالت اإلحصائية وباللغة اإلحصائية يتبين لنا أن الـوعي الحقـوقي             
على خط مستقيم يبدأ بنقطـة الـصفر وينتهـي    % 51.4 العينة يصل إلى    أفرادطلبة  لل

اض ملموس في مـستوى      باللغة اإلحصائية وجود انخف    أيضاًوهذا يعني   . 100بدرجة  
  . الوعي التربوي بحقوق اإلنسان في المدرسة الكويتية

وقد بينت الدراسة باالختبارات التائية والفائية وجود داللـة إحـصائية فارقـة بـين               
 ونوع المدرسـة لـصالح      ،لمتغيري الجنس وفقاً   على المحور الثاني     الطلبةمتوسطات  

لدى المدارس األجنبية الخاصـة مقابـل   وعي حقوقي أكبر عند اإلناث مقابل الذكور و       
لكن هذه االختبارات أكدت الفرضيات     . المدارس العربية الخاصة  المدارس الحكومية و  

 واالختصاص  ، والجنسية ،المحافظة: الصفرية فيما يتعلق بالمتغيرات المستقلة األخرى     
  . العلمي

  . القيم الديمقراطية: نتائج المحور الثالث
 التي تتمثل   ،ية منظومة من الموجهات الفكرية للحياة الديمقراطية      قراطتشكل القيم الديم  

 وترسمها في أطر قانونية فـإن      ، وإذا كانت حقوق اإلنسان تجسد هذه القيم       .في الحرية 
والـسؤال  .  أو ممارسة ديمقراطية   ،هذه القيم تشكل بذاتها المنطلقات الفكرية لكل فعل       

لمدرسة الكويتيـة بالتأسـيس الوجـداني       إلى أي حد تقوم ا    : الذي يطرح نفسه هنا هو    
والتربوي لقيم الحرية والديمقراطية؟ وهل هناك من فروق إحصائية دالة بين مواقـف             
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 واالختـصاص   ، ونوع المدرسة  ، والمحافظة ، والجنسية ،لمتغيرات الجنس وفقاً   الطلبة
  العلمي؟ 

الديمقراطية  العينة ورأيهم في حضور القيم       أفراد الطلبةقف  اومن أجل الكشف عن مو    
. خُصص المحـور الثالـث لهـذه الغايـة        في الممارسات التربوية للمدرسة الكويتية،      

 والممارسـة   ،تضمن خمسة بنود كاشفة لمدى حضور القيم الديمقراطية في التعلـيم          و
  .  العينةأفرادالتربوية من وجهة نظر 

ـ  واتساقها   ،الصدق الداخلي لعبارات هذا المحور    عن  ومن أجل الكشف     تحمـصفوفة   ِسب 
  ).18(الترابط بين مختلف عبارات هذا المحور وتم عرضها وتصنيفها في الجدول رقم 

  ) 18 (جدول رقم

االتساق الداخلي بين بنود المحور الثالث للقيم الديمقراطية معمل الترابط بين بنود 
  المحور وفقاً لمعادلة بيرسون

 5 4 3 2 1 بنود 
1 1     
2 .136(**) 1    
3 .084(*) .270(**) 1   
4 .015 .202(**) .372(**) 1  
5 .145(**) .315(**) .276(**) .317(**) 1 

بين مختلف فقرات بنـود المحـور الثالـث          وجود ترابط كلي  ) 18(يبين الجدول رقم    
ومن حيث قيمة   . تقريباً% 90باستثناء مربع واحد وهذا يعني أن مساحة االرتباط تبلغ          

باستثناء مربع واحـد بلغـت      . 0.01 الترابطات دالة بمستوى داللة      الترابط فإن جميع  
وهذا االتساق يجعلنا أكثر ثقة بالنتائج التي أسفر عنها هذا المحور فيمـا             . 0,05داللته  

الـصف  طلبة  يتعلق بوضعية نشر الوعي الديمقراطي في المدرسة الثانوية عبر آراء           
  .  وانطباعاتهم،الرابع الثانوي
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  .القيم الديمقراطية: ج المحور الثالثمعاينة لنتائ
 العينة عن بنود المحـور الثالـث        أفرادعرضا مفصال إلجابات    ) 19(يتضمن الجدول رقم    

 يعلنـون  الطلبـة من  % 63ويتضح عبر بيانات هذا الجدول أن       . المتعلق بالقيم الديمقراطية  
وفـي البنـد   . رسـية المقررات المدمفاهيم الحرية غائبة من في البند األول من المحور أن  

وفي البند الثالث يعلن    . المدرسةفي   م الحرية و أنهم تعلموا مفه   الطلبةمن  % 44الثاني يعلن   
% 48.9وفي البند الرابع يعلـن    .وا عن مفهوم الحرية في المدرسة     ؤمنهم أنهم قر  % 45.2

 وفي البنـد الخـامس واألخيـر يـرى          ،وا عن الديمقراطية في الكتب المدرسية     ؤبأنهم قر 
  . أن الكتب المدرسية تفيض بمفاهيم الديمقراطية% 33.6

فإن صورة القيم الديمقراطية ليست كمـا ينبغـي أن          ) 19(وكما يبدو لنا عبر الجدول      
 والتفاعل الـديمقراطي فـي      ،تكون وهي ال تختلف كثيرا عن وضعية حقوق اإلنسان        

حالة حرجـة فيمـا     ن أن المدرسة الكويتية تعاني      ويبدو لنا حتى اآل   . مدرسة المعنية ال
  . الدول الديمقراطيةمع  بالمقارنةيتعلق بتعليم القيم الديمقراطية 

  )19(الجدول رقم 
  القيم الديمقراطية:  النتائج العامة التفصيلية لبنود المحور الثالث

 
  عدد 

تعاني المقررات المدرسية من غياب مفاهيم   1 863 201 110 552
 %100.0 %23.3 %12.7 %63.9  %  الحرية

 
  عدد 

تعلمنا المدرسة مفهوم الحرية فكرا   2 865 373 111 381
 %100.0 %43.1 %12.8 %44.0  %  وممارسة

 
  عدد 

قرأت عن مفهوم الحرية في المقررات   3 870 297 180 393
 %100.0 %34.1 %20.7 %45.2  %  المدرسية

 
  عدد 

  قرأت عن الديمقراطية في الكتب المدرسية  4 859 247 192 420
%  48.9% 22.4% 28.8% 100.0% 

 
  عدد 

تفيض المقررات المدرسية بمفاهيم   5 857 406 163 288
 %100.0 %47.4 %19.0 %33.6  %  الديمقراطية
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 أفرادمسة أن المتوسط الحسابي إلجابات      إلجمالية بعد جمع قيم البنود الخ     تبين الرؤية ا  
وقد تم . 4.53يمة االنحراف المعياري     وبلغت ق  14.1008العينة على جميع البنود بلغ      

وهذا يعني باللغة الكيفية أن حـضور       % 45بلغ  فحساب الوزن المئوي لهذا المتوسط      
من الحد األعلى الممكن، وهي     % 45القيم الديمقراطية في المدرسة الكويتية يصل إلى        

مدرسة  وال يمكنها أن تعبر عن توجه ديمقراطي حقيقي في ال      مطمئنةنسبة سلبية وغير    
  . الكويتية

  : تأثير متغير الجنس
ل مـن   أققيمة  ال ذه وه 0.576) 20(بلغت النسبة التائية كما هو مبين في الجدول رقم          

وهذا يعني أن الفرضية الصفرية قد تحققت في هذا         . قيمتها الجدولية للداللة اإلحصائية   
 فـي إجابـات    ياً جوهر اًريأثت يعني أن متغير الجنس لم يؤثر        مما. الجانب من الدراسة  

  .  العينة على مجمل بنود المحور الثالثأفراد الطلبة

  )20(الجدول رقم 

) القيم الديمقراطية( إلجابات أفراد العينة حول المحور الثالث T-Test القيمة التائية 
  وفقاً لمتغير الجنس

 أفرادعدد    
  العينة 

االنحراف   المتوسط 
 المعياري 

درجة  القيمة التائية 
  الحرية

   الداللة 

   متغير الجنس  4.28662 14.1826 471  ذكور 
 4.80950 14.0073 412  إناث

.573 881 .567 

  : تأثير متغير نوع المدرسة
 إحـصائياً وجود فروق دالـة  ) 21(تبين نتائج تحليل التباين أحادي االتجاه في الجدول     

 حكومية أو خاصة عربيـة      كونهالمتغير نوع المدرسة من حيث      وفقاً   العينة   أفرادبين  
وهذا يعنـي أن    . 0.000وهي دالة في مستوى      18.191" ف"بلغت قيمة   إذ  . أو أجنبية 
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لمتغير نوع المدرسة مـن حيـث   وفقاً  تعليم الديمقراطية يختلف جوهريا بين المدارس       
  .  حكومية أو خاصة عربية أو خاصة أجنبيةكونها

  )21(الجدول رقم 
إلجابات أفراد العينة حول المحور الثاني  ANOVAه تحليل التباين أحادي االتجا

  )حكومية أو خاصة(وفقاً لمتغير نوع المدرسة ) حقوق اإلنسان(
درجة   مجموع المربعات  اتجاه التباين

 الحرية
متوسط 
مستوى  Fقيمة  المربعات

 الداللة
 360.301 2 720.602  بين المجموعات

 19.806 880 17429.427  داخل المجموعات

  882 18150.029  المجموع

18.191 
 

.000 
 

الذي تتـوزع  ) 22(ولتفسير طبيعة هذه الفروق اإلحصائية ذات الداللة تم بناء الجدول رقم            
ومن بيانـات هـذا الجـدول يتـضح أن     . فيه المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

العربيـة  المدارس  ة و متوسط المدارس األجنبية الخاصة أكبر من متوسط المدارس الحكومي        
 للمدارس األجنبية وبلغ حـده األدنـى        16.6757بلغ هذا المتوسط حده األعلى      فقد  : الخاصة

والفروق اإلحصائية المسجلة هنا لصالح تعليم حقوق اإلنسان        . للمدارس الحكومية  13.7278
لحكوميـة  أتي المدارس ا  ثم ت  ،في المدارس األجنبية الخاصة تليها المدارس العربية الخاصة       

ن المـدارس   إ :ومن خالل هذه النتيجة اإلحصائية يتوجب علينـا القـول         . في نهاية السلم  
  . الخاصة تعنى بحقوق اإلنسان بدرجة أكبر من المدارس الحكومية

  )22(الجدول رقم 
متوسطات إجابات أفراد العينة عن بنود المحور الثاني حقوق اإلنسان وفقاً لمتغير 

  نوع المدرسة
  االنحراف المعياري  العدد  المتوسط  رسة نوع المد

 4.51552 753 13.7278  مدارس حكومية

 4.12591 93 16.0968 مدارس عربية خاصة

 3.83735 37 16.6757 مدارس أجنبية خاصة

 4.53633 883 14.1008  مجموع 
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  : تأثير متغير االختصاص
وفقـاً   العينـة  رادأفوجود فروق إحصائية دالة بين متوسطات      ) 23(يبين الجدول رقم    

ويتضح عبر الجدول أن القيمـة التائيـة        ).  علمي –أدبي  (لمتغير االختصاص العلمي    
 وهذه القيمة أعلى من القيمة الجدولية لدرجات الحرية المبينة في الجدول            2.095-بلغت  

 أن متغير   أيضاًوهذا يعني   . وهذا يعني أن الفروق المشاهدة بين الفريقين دالة ومعنوية        
ويعود .  عن بنود المحور الثالث للقيم الديمقراطية      الطلبةصاص يؤثر في إجابات     االخت

 من االختصاصات األدبيـة كمـا هـو مبـين فـي             الطلبةهذا التباين لصالح إجابات     
 مقابل 14.35بلغ متوسط االختصاص األدبي  إذ  ): 23(المتوسطات المثبتة في الجدول     

إلى مناهج االختصاصات األدبية التـي      ويعود هذا األمر    .  لالختصاص العلمي  13.69
  .حقوق اإلنسانعلى ة شتمل واالجتماعية الم،عة بالمقررات األدبيةب ما تكون مشغالباً

  ) 23(الجدول رقم  

وفقاً ) حقوق اإلنسان( إلجابات أفراد العينة حول المحور الثاني T-Testالقيمة التائية 
  لمتغير الجنس

 أفرادعدد    
  العينة 

النحراف ا  المتوسط 
 المعياري 

القيمة 
 التائية 

درجة 
 الحرية 

 
  الداللة 

 االختصاص  4.19575 13.6938 369  علمي 
 4.80294 14.3578 464  أدبي  العلمي 

-2.095 831 .036 

  : تأثير متغير المحافظة
وهذا .  عن المحور الثالث   الطلبةال يوجد تأثير لمتغير المحافظة في متوسطات إجابات         

 من  الطلبةحقق الفرضية الصفرية فيما يتعلق بتأثير متغير المحافظة في مواقف           يعني ت 
 بلغت القيمة الفائيـة لتحليـل التبـاين أحـادي       إذ. بنود المحور الثاني لحقوق اإلنسان    

هي وهي أقل من قيمتها الجدولية و      718. ،)24(االتجاه، كما هو مبين في الجدول رقم        
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 العينـة وردود  أفـراد المحافظة لم يؤثر في إجابـات      وهذا يعني أن متغير     . غير دالة 
  ). 24انظر الجدول رقم (لهم إزاء بنود القيم الديمقراطية في المحور الثالث افعأ

  )24(الجدول رقم 

إلجابات أفراد العينة حول المحور الثالث للقيم  ANOVAتحليل التباين أحادي االتجاه 
 الديمقراطية وفقاً لمتغير المحافظة

درجة   مجموع المربعات   التبايناتجاه
 الحرية

متوسط 
مستوى  Fقيمة  المربعات

 الداللة
 14.787 4 59.147  بين المجموعات

 20.605 878 18090.882  داخل المجموعات

  882 18150.029  المجموع

.718 
 

.580 
 

  : تأثير متغير الجنسية
 وتتحقـق الفرضـية   ،سيةحيادية متغير الجن) 25(ومرة أخرى يتبين عبر الجدول رقم    

وهـي   1.542 القيمة الفائية الختبار تحليل التباين أحادي االتجـاه          تالصفرية حيث بلغ  
فمتغير الجنسية ال يؤثر في مواقف      . أدنى من الحد المطلوب للداللة اإلحصائية الفارقة      

  .  من بنود المحور الثاني لحقوق اإلنسانالطلبة

  ) 25(الجدول رقم 

إلجابات أفراد العينة حول المحور الثالث للقيم  ANOVAادي االتجاه تحليل التباين أح
  الديمقراطية وفقاً لمتغير الجنسية

مجموع   اتجاه التباين
متوسط  درجة الحرية  المربعات

مستوى  Fقيمة  المربعات
 الداللة

 30.845 2 61.690  بين المجموعات

 20.005 842  16844.140  داخل المجموعات

  844 16905.830  المجموع

1.542 
 

.215 
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 في المحاور   الطلبةف. ال تختلف نتائج المحور الثالث عن نتائج المحورين األول والثاني         
الثالثة يقدمون انطباعات غير إيجابية حول الممارسة الديمقراطية في المدرسة الكويتية         

 المحـاور  بين التحليل اإلحصائي لمختلف بنود المحور الثالث كما هو الحال فـي    لقد  و
  . السابقة انخفاض الفعالية الديمقراطية بجوانبها القيمية في المدرسة

  : رؤية إجمالية للمقياس
ة لبنود كل محور من المحاور ثم لكل محور مـن           يقمنا فيما تقدم بتقديم صورة تفصيل     

ي منا أن نقدم الصورة العامة للمقيـاس        المنهجية تقتض وهذه  . المحاور بمجموع بنوده  
 جمع المحاور الثالثة في محـور       ونكّهذه الغاية ي  من أجل   . )لمحاور مجتمعة جميع ا (

 الطلبـة لرؤيـة   وفقـاً   واحد يمثل المقياس العام للفعاليات الديمقراطية في المدرسـة          
  . وانطباعاتهم

وفي هذا السياق تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومجمـوع النقـاط         
 الستة والعشرين وقد بلغ المتوسط الحسابي لمجمل إجابات         الوزنية لجميع بنود المقياس   

  ). 26( كما هو مبين في الجدول 75,2310 على جميع بنود المقياس الطلبة

   )26(الجدول رقم 

   الطلبة على بنود المقياسإلجاباتالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 
   المعياري االنحراف    المتوسط  مجموع النقاط    العينةأفراد عدد   عدد البنود 

26  883 66429.00  75.2310 15.89781 

 75.2310وعندما نقارن المتوسط العام الواقعي أو المالحـظ المثبـت فـي الجـدول               
 أعلى قيمة في سلم ليكيرت وهو       xعدد البنود المقياس    : بالمتوسط المثالي الممكن وهو   

ئوية للمتوسـط المالحـظ     ومن أجل حساب القيمة الوزنية الم     . 26x 5 =130أي  ) 5(
 أي  100* المتوسـط المثـالي     /المتوسط المالحـظ    : بالمقارنة مع المثالي المفترض   
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وهذا يعني بقراءة نوعية أن المتوسط الحاصـل         % 57.36= 100 *130 / 75.23
  . من المتوسط المفترض% 57,36يعادل 

ويتيـة عبـر     في المدرسـة الك    ةومن أجل حساب الوزن المئوي للفعاليات الديمقراطي      
 وآرائهم على خط مستقيم يبدأ من الصفر إلى المئة على خط ليكيرت         ،الطلبةانطباعات  

 متوسـط القيمـة الـدنيا للـسلم         –المتوسط المالحـظ    : (يمكن اعتماد المعادلة التالية   
. x 100)  المتوسط االفتراضي األدنـى    –المتوسط االفتراضي األعلى    ) / (المفترض

  )/ 26 -75.23=(الطلبـة هندسي المئـوي لمتوسـط إجابـات        وبالتبادل فإن الوزن ال   
)130 -26 (x 100 .=3347 .%   علـى  الطلبـة  أن متوسط إجابات     أيضاًوهذا يعني 

 وتدل علـى  ،وهذه النسبة متدنية% 47.33سلم يبدأ من صفر حتى مئة يقع في النقطة    
 علينـا أن  وهنا يجب. تفاعل ديمقراطي سلبي في المدرسة الكويتية بمختلف االتجاهات     

 وآرائهم ولـيس    ،الطلبة بعين االعتبار أن هذه الرؤية تعتمد على انطباعات          أيضاًنأخذ  
  .  أو أقل،على الواقع الفعلي الذي قد يكون أكثر إيجابية

  : تأثير متغير الجنس
قل من قيمتها الجدولية للداللة     أقيمة  ذات   وهي   .858بلغت النسبة التائية لمتغير الجنس      

. وهذا يعني أن الفرضية الصفرية قد تحققت في هذا الجانب من الدراسـة            . اإلحصائية
 العينة على   أفراد الطلبة في إجابات     جوهرياً اًريأثتيعني أن متغير الجنس لم يؤثر       مما  

  . مجمل بنود المقياس
  ) 27(الجدول رقم 

  تغير الجنس إلجابات أفراد العينة على جميع بنود المقياس وفقاً لمT-Testلقيمة التائية ا
 أفرادعدد    

  العينة 
االنحراف   المتوسط 

 المعياري 
القيمة 
 التائية 

درجة 
 الحرية 

 
  الداللة 

 متغير   15.56808  75.6603  471  ذكور 
 16.27166  74.7403  412  إناث  الجنس 

.858 881 .391 
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  : تأثير متغير االختصاص
لمتغيـر االختـصاص   وفقـاً   لعينة   ا أفراد بين متوسطات    إحصائياًال توجد فروق دالة     

 وهـذه  1.214-ويتضح عبر الجدول أن القيمة التائية بلغت     ).  علمي   –أدبي  (العلمي  
 وهـذا يعنـي أن      .القيمة أدنى من القيمة الجدولية لدرجات الحرية المبينة في الجدول         

 أن متغيـر    أيـضاً وهـذا يعنـي     . الفروق المشاهدة بين الفريقين غير دالة أو معنوية       
  .  عن بنود المقياس بصورته العامةالطلبةختصاص ال يؤثر في إجابات اال

  )28(الجدول رقم 
إلجابات أفراد العينة حول بنود المقياس وفقاً لمتغير  T-Testالقيمة التائية 

  االختصاص العلمي
 أفرادعدد   

  العينة 
االنحراف   المتوسط 

 المعياري 
القيمة 
 التائية 

درجة 
 الحرية 

   الداللة 

 االختصاص   16.45267  74.4228  369  علمي 
 15.27335 75.7608 464  أدبي  العلمي 

-

1.214 

831 .225 

  : تأثير متغير نوع المدرسة
 إحـصائياً وجود فروق دالـة  ) 29(تبين نتائج تحليل التباين أحادي االتجاه في الجدول     

مية أو خاصة عربيـة      حكو كونهالمتغير نوع المدرسة من حيث      وفقاً   العينة   أفرادبين  
وهذا يعني أن . 0.000وهي دالة في مستوى     29.544بلغت القيمة الفائية    إذ  . أو أجنبية 

لمتغير نوع المدرسة من حيث   وفقاً  الفعاليات الديمقراطية تختلف جوهريا بين المدارس       
  .  حكومية أو خاصة عربية أو خاصة أجنبيةكونها

  )29(الجدول رقم 
إلجابات أفراد العينة حول بنود المقياس وفقاً  ANOVAاالتجاه تحليل التباين أحادي 

  )حكومية أو خاصة(لمتغير نوع المدرسة 
 مستوى الداللة F قيمة متوسط المربعات درجة الحرية  مجموع المربعات  اتجاه التباين

 7013.009 2 14026.019  بين المجموعات

 237.376 880 208890.851  داخل المجموعات
  882 222916.870  المجموع

29.544 

 

.000 
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الـذي  ) 30(ولتفسير طبيعة هذه الفروق اإلحصائية ذات الداللة تم بناء الجدول رقـم             
ومن بيانات هـذا الجـدول      .  واالنحرافات المعيارية  ،تتوزع فيه المتوسطات الحسابية   

ـ      ،العربية؛  يتضح أن متوسط المدارس األجنبية الخاصة      ط  واألجنبية أكبر مـن متوس
للمدارس األجنبية يليـه     84.8649بلغ هذا المتوسط حده األعلى      إذ   .المدارس الحكومية 

. للمدارس الحكومية 73.5750 وقد وبلغ حده األدنى ،84.8065متوسط المدارس العربية  
والفروق اإلحصائية المسجلة هنا لصالح االتجاهات الديمقراطية في المدارس األجنبيـة    

. أتي المدارس الحكومية في نهايـة الـسلم    تس العربية الخاصة ثم     الخاصة تليها المدار  
ن المدارس الخاصـة أكثـر      إ :ومن خالل هذه النتيجة اإلحصائية يتوجب علينا القول       

 علـى التفاعـل    وأكثـر اعتمـاداً  ، وحقوق اإلنـسان ، بتعليم القيم الديمقراطية   اهتماماً
  . الديمقراطي من المدارس الحكومية

  )30(الجدول رقم 

  متوسطات إجابات أفراد العينة عن بنود المقياس وفقاً لمتغير نوع المدرسة
  االنحراف المعياري  العدد  المتوسط  نوع المدرسة 
 15.82803 753 73.5750  مدارس حكومية

 13.57047 93 84.8065 مدارس عربية خاصة

 9.93356 37 84.8649 مدارس أجنبية خاصة

 15.89781 883 75.2310  مجموع 

  : تأثير متغير المحافظة
بلغت القيمـة   .  من بنود المقياس   الطلبةال يوجد تأثير دال لمتغير المحافظة في مواقف         

وهي أقل من قيمتهـا     ) 31(كما هو مبين في الجدول رقم        1.408الفائية لتحليل التباين    
ينـة   العأفرادوهذا يعني أن متغير المحافظة ال يؤثر في إجابات          .  وغير دالة  ،الجدولية
  . لهم إزاء بنود المقياس في شمولهافعأوردود 
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  )31(الجدول رقم 

إلجابات أفراد العينة حول بنود المقياس وفقاً  ANOVAتحليل التباين أحادي االتجاه 
  لمتغير المحافظة

درجة   مجموع المربعات  اتجاه التباين
 الحرية

متوسط 
 مستوى الداللة Fقيمة  المربعات

 355.084 4 1420.334  بين المجموعات

 252.274 878 221496.536  داخل المجموعات

  882 222916.870  المجموع

1.408 
 

.230 
 

  : تأثير متغير الجنسية
 والفعاليـات   ، العينـة مـن الممارسـات      أفراد الطلبةقف  ايؤثر متغير الجنسية في مو    

ـ    ) 32( الجدول رقـم     منيتبين  و. الديمقراطية في المدرسة    ة بلغـت  أن القيمـة الفائي
. القيمة الجدولية المطلوبة لدرجات الحرية المعلنة في الجدول       من  وهي أكبر   ،  5.939

  . وهذا يعني أن الفروق المالحظة فروق معنوية وجوهرية

  )32(الجدول رقم 

 إلجابات أفراد العينة حول بنود المقياس وفقاً ANOVAتحليل التباين أحادي االتجاه 
  لمتغير الجنسية

درجة   مجموع المربعات  ناتجاه التباي
 الحرية

متوسط 
 مستوى الداللة Fقيمة  المربعات

 1474.474 2 2948.948  بين المجموعات

 248.276 842 209048.484  داخل المجموعات

  844 211997.432  المجموع

5.939 
 

.003 
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ن  الـذي يتـضم    33ومن أجل تفسير اتجاه هذا التباين اإلحصائي تم بناء الجدول رقم            
  .  واالنحرافات المعيارية إلجاباتهما وعددهالطلبةمتوسطات إجابات 

 العرب يسجلون انطباعات إيجابية عن      الطلبةأن  ) 33(تبين القراءة اإلحصائية للجدول     
 العـرب   الطلبـة بلـغ متوسـط     إذ   .راطية في المدرسة  الممارسات والفعاليات الديمق  

 73.9لجنـسيات الخليجيـة البـالغ     من االطلبة وهو أعلى من المتوسط عند       80.316
  . 74.21 الكويتيين البالغ الطلبةوأكبر من متوسط 

  )33(الجدول رقم 

  متوسطات إجابات أفراد العينة عن بنود المقياس وفقاً لمتغير الجنسية
  االنحراف المعياري  العدد  المتوسط  نوع المدرسة 

 15.61505 738 74.2100  كويتي 
 15.41454 19 73.9474 خليجي 
 16.97500 88 80.3182 عربي 

 15.84872 845 74.8402  مجموع 

  :  لنتائج الدراسةملخص ورؤية إجمالية
 يقدمون انطباعـا    الطلبةن  إ :في إطار تقديم صورة إجمالية لنتائج الدراسة يمكن القول        

قـد بينـت    ف. ضعف وتيرة الحياة الديمقراطية في المدرسة الكويتية بصورة عامة        عن  
 في وتيرة الحـضور الـديمقراطي فـي          كبيراً  والنسب المئوية انخفاضاً   ،تالمتوسطا

ومن أجـل  .  والقيم الديمقراطية  ، وحقوق اإلنسان  ، التفاعل الديمقراطي  ؛المحاور الثالثة 
تـضمن   الـذي ) 34(تقديم صورة إجمالية مقارنة بين المحاور الثالثة تم بناء الجدول           

اهات الحياة الديمقراطية في المدرسـة مـن         والنسب المئوية التج   ، للمتوسطات عرضاً
  .الطلبةخالل انطباعات 
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  )34(الجدول 

جدول وصفي مقارن للمتوسطات الواقعية والمثالية والنسب المئوية ألوزان 
  المتوسطات بين المحاور الثالثة للمقياس

عدد 
  البنود 

 عدد 
 أفراد

  العينة 

 
مجموع 
  النقاط 

 
 المتوسط 

المتوسط 
  علىاأل

 الممكن 
( *)  

 المتوسط 
األدنى 
الممكن 
 (**)  

الوزن 
  المئوي 
(* * *)  

  
 المحاور 

 4م 3م 2م 1م 3ن  2ن  1ن
 محور التفاعل 

 %45 12 60 33.60 29674 883 12   الديمقراطي

 %50.59 9 45 27.52 24304 883 9   اإلنسان حقوق محور 
 محور القيم 
 %45.5 5 25 14.10 12451 883 5  الديمقراطية 

جميع ( لمقياس  ا
 %47.3 26 130 75.23 66429 883 26  ) المحاور

 وهي القيمة العليا في السلم 5وهذا يعني حاصل ضرب عدد البنود بالقيمة  ) 5*1ن= (2م (* )
  ) موافق جداً(الخماسي لمقياس ليكيرت 

لسلم  وهي القيمة الدنيا في ا1وهذا يعني حاصل ضرب عدد البنود بالقيمة ) 1*1ن= ( 3 م(**)
  )معارض جداً(الخماسي لمقياس ليكيرت 

 وهذا يعني النسبة المئوية للمتوسط الحاصل على مقياس خطي 100)*3م-2م)/( 3م-1م= (4 م(* * *) 
   بمائةيبدأ بصفر وينتهي 

على العمود األخير الذي يقدم صورة بـصرية وواقعيـة          ) 34( للجدول   قراءتناتتركز  
وقد حسب هذا   .  لخط اتجاه يبدأ من الصفر إلى المئة       لوزن المتوسطات بالنسبة المئوية   

وهذه المنهجية تمكننا من . الوزن المئوي للمتوسطات بصورة مفصلة في أصل الجدول      
  . ةقراءة واضحة مقارنة للمحاور الثالث

المحـور  (فإن درجة التفاعل الـديمقراطي     ) العمود التاسع (وكما هو مبين في الجدول      
، أما  %50.59) المحور الثاني ( بلغت درجة حقوق اإلنسان      ، بينما %45بلغت  ) األول

وبلغـت الدرجـة    % 45.5المحور الخاص بالقيم الديمقراطية فبلغت درجته المئويـة         
وهذه النسب تدل على تقارب كبير بين االتجاهات الثالثـة،          %. 47,3المئوية للمقياس   
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كويتية من وجهـة    وهي تدل على انخفاض مستوى التفاعل الديمقراطي في المدرسة ال         
  . الطلبةنظر 

وهـو  ) 35(ومن أجل تقديم صورة واضحة لتأثير المتغيرات المستقلة تم بناء الجدول            
  . يتضمن نتائج االختبارات التي أجريت حول تأثير هذه المتغيرات في المحاور الثالثة

  )35(الجدول رقم 

  ثالثة وفي المقياس ككلجدول تقاطعي مقارن لتأثير المتغيرات المستقلة في المحاور ال
  الجنسية  نوع المدرسة  المحافظة  االختصاص  الجنس  

 * *  -  -  -  المحور األول التفاعل الديمقراطي
  -  *  -  -  *  المحور الثاني حقوق اإلنسان
  -  *  -  *  -  المحور الثالث القيم الديمقراطية

 *  *  -  -  -  )المحاور الثالثة ( المقياس 

  ي ودال إحصائياً  تدل على وجود تأثير جوهر*

حكوميـة  (وجود تأثير جوهري دال لمتغير نوع المدرسـة         ) 35(يتضح من الجدول    
وقد سيق لنا تفسير هذا التبـاين بأنـه      .  وفي المقياس ككل    كلها، في المحاور ) وخاصة

  وحياة ديمقراطية أكبر في المدارس الخاصـة العربيـة       ،يأتي لصالح تفاعل ديمقراطي   
وهذا يعني أن االتجاهات الديمقراطية     . رنة مع المدارس الحكومية    بالمقا منها واألجنبية 

أكثر حضورا في المدارس الخاصة العربيـة واألجنبيـة بالمقارنـة مـع المـدارس               
  . الحكومية

. ويتبين من الجدول أن متغير المحافظة ليس بذي تأثير في أي من جوانـب المقيـاس          
الح اإلناث اللواتي أبدين انطباعـا      وقد تجلى تأثير الجنس في محور حقوق اإلنسان لص        
  .  في المدرسة هذه الحقوقأفضل من الذكور فيما يتعلق بحقوق اإلنسان وتعليم

وقد ظهر تأثير االختصاص في جانب القيم الديمقراطية وكان هذا لصالح االختصاص            
المشتملة على القيم    واالجتماعية   ،رات األدبية األدبي ألن هذا االختصاص مشبع بالمقر     
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 رب أع إذويبدو تأثير متغير الجنسية في التفاعل الديمقراطي        . حقوق اإلنسان ب المتصلة
وقـد  .  والخليجيـين  ، العرب عن تفاعل ديمقراطي أكبر من زمالئهم الكويتيين        الطلبة

 عليا ومتوسـطة وأن  أطرحدرون في أغلبهم من    العرب ين  الطلبةا األمر بأن    فسرنا هذ 
لى تحقيق تفاعل ديمقراطي في المدرسـة بحكـم البيئـة     أبناء هذه الطبقة أكثر قدرة ع     

  . هاإليالثقافية التي ينتمون 

  : توصيات الدراسة
بناء على النتائج التي أسفرت عنها هذه الدراسة في جوانبها التـي استكـشفت تـدني                

ـ سـة الكويتيـة     مستوى الفعاليات الديمقراطية في المدر      ،الطلبـة  مـن آراء     اًانطالق
  : ـربتهم التربوية فإن الدراسة توصي ب وتج،وانطباعاتهم

 العمل على تبني سياسة تربوية تأخذ بعـين االعتبـار أهميـة تطـوير الفعاليـات                -
  .  في المدرسة ونظرياً،الديمقراطية عملياً

المـدارس الكويتيـة، أو إدمـاج    ب ة إدخال مقرر لحقوق اإلنسان في المناهج التربوي      -
  . االجتماعيةمضامين حقوق اإلنسان في المقررات 

ـ لتمك وكليـات التربيـة      ، تأهيل المعلمين في معاهد    -  ممارسـة التعامـل     نهم مـن  ي
  . الديمقراطي

 االستفادة من تجارب المدارس الخاصة األجنبيـة والعربيـة فـي تطـوير الحيـاة           -
  .الديمقراطية في المدرسة

  .  تكثيف قيم الديمقراطية في المناهج المدرسية-

تي في المدرسة لما ينطـوي عليـه مـن قـيم ديمقراطيـة               تدريس الدستور الكوي   -
  . ودستورية
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 تأكيد الفعاليات المدرسية الديمقراطية التي تتعلق باألنشطة والممارسات الالصـفية           -
  .داخل المدرسة

فـي  وتحليلهـا   رصد مكونات الحياة الديمقراطيـة       إجراء دراسات تربوية تكاملية ل     -
  . تعددةالمالمدرسة الكويتية في مستوياتها 

 االستفادة من التجارب العالمية في ميدان تعزيز القـيم الديمقراطيـة فـي الحيـاة                -
  . المدرسية
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