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دف الدراسة احلالية إىل الكشف عن معامل األداء التربوي واجتاهاته املختلفة يف النظام التعليمي 
التربوي يف املدرسة الكويتية املعاصرة من وجهـة  يف دولة الكويت؛ تشمل اجلوانب املختلفة لألداء 

، 2005نظر عينة من املعلمني، أجريت هذه الدراسة خالل الفصل األول مـن العـام الدراسـي    
  . واعتمدت منهج البحث الوصفي التحليلي وخطواته األساسية

افظـات  معلماً ومعلمة من خمتلف املراحل التعليمية يف خمتلـف احمل  1820بلغت عينة الدراسة 
ومستويات التعليم، وتكونت أداة الدراسة من مقابلة متهيدية واستبانة قوامها نسق مـن البيانـات   

  . ومقياساً لألداء التربوي العام مبستوياته املختلفة

تضمنت مشكلة البحث جمموعة من التساؤالت الكاشفة عن طبيعة األداء التربوي يف املدرسـة  
ضيات املتعلقة بتأثري بعض املتغريات املستقلة يف اجتاهات املعلمـني  الكويتية، ومشلت جمموعة من الفر
أظهرت النتائج اجتاهات سلبية نسبياً لدى أفراد العينة حنو األداء . حنو أداء املدرسة وفعالياا التربوية

التربوي للمدرسة الكويتية، والسيما يف مستوى األداء الوظيفي واألداء التطوري؛ وكان هناك شبه 
 اع من قبل املعلمني أفراد العينة على أمهية إعادة النظر يف خمتلف التكوينات التربويـة للمدرسـة  إمج

ومن حيث . الكويتية من أجل تطويرها يف اجتاهات حضارية قادرة على التجاوب مع متطلبات العصر
 اجتاهات الفرضيات الصفرية اتضح وجود تأثري فارق ملتغريات اجلنس واجلنسية والقطاع املدرسي يف

املقترحات  ويف النهاية خرجت الدراسة بعدد من. أفراد العينة حنو األداء التربوي للمدرسة الكويتية
اليت حتض على إعادة النظر يف بىن املدرسة الكويتية ووظائفها وتطوير أدائها وفقا ملقتضيات احلداثـة  

                                           
  كلية التربية، جامعة الكويت، الكويت    ∗
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  .التربوية املعاصرة

  مقدمة -1
ربوية املعاصرة دوراً متزايـد األمهيـة يف ميـدان احليـاة     يأخذ األداء التربوي لألنظمة الت

االجتماعية والسياسية، وقد تصاعدت هذه األمهية لتشكل حموراً مركزياً للجدل الفكـري يف  
بداية القرن احلادي والعشرين، ويأيت هذا التصاعد املتواتر يف أمهية األداء التربوي حتت تـأثري  

عاملنا املعاصر، إذ غالباً ما يشار إىل املناهج املدرسـية يف  موجات العنف واإلرهاب اليت جتتاح 
بعض الدول بوصفها مصدراً لقيم العنف والتطرف املتصاعد بوتائر هندسية خانقة، ويأيت هذا 
االام يف خضم السجال السياسي حول دور التربية ووظيفتها السياسية وقدرا على التجاوب 

حت التربية يف دائرة هذا اجلدل املتصاعد هاجساً سياسياً مع متطلبات العصر وموجباته، وأصب
حيمل يف ذاته طابعاً حضارياً يرتبط واقعياً مبنظومة التحوالت احلضارية للمجتمع اإلنسـاين يف  

وهذه الصريورة السياسية للتربية تأيت اليوم حتقيقاً وتصـديقاً لنبـوءة   . القرن احلادي والعشرين
سيأيت اليوم الـذي  "ليت أطلقها قبل قرن مضى إذ سبق أن أعلن بأنه الفيلسوف األملاين نيتشة ا

  ".تصبح فيه مشكالت التربية هي االهتمام الوحيد للسياسة
ومهما تكن األمهية السياسية للتربية ومناهجها فإن يف الدور احلضـاري للمؤسسـات   

ويـات احليـاة   التربوية ما يكفي من األمهية اليت تضع مناهجها وأدوات عملها يف سلم أول
ومما ال شك فيه أن التطور احلضاري للمجتمعات اإلنسانية يرن مبدى . اتمعية والعلمية

فاملناهج . قدرة األنساق التربوية على النهوض مبتطلبات التطور ومقتضيات التقدم احلضاري
كل حماولة  املدرسية الشاملة تشكل منطلق املعرفة والعلم والقيم اإلنسانية وهي بالتايل عنوان

  . ضوية يف جمال احلياة اإلنسانية يف خمتلف مستوياا العلمية واملعرفية
فاملؤسسات املدرسية تشكل منطلق النهوض احلضاري واإلنساين ولذا فـإن األمـم   
واتمعات اإلنسانية تعمل على جتديد مناهجها وتطويرها وفقاً ألحـدث النظريـات   

. يشمل الطرائق واملضامني والقيم واألهداف والغايـات العلمية احلديثة، وهذا التجديد 
وغالباً ما تقوم األمم املتحضرة مبراجعة نقدية مستمرة ملناهجها التربوية واختبار قـدرا  
على مواكبة العصر فكلما اقتضت احلاجة إىل التطوير قامت بتطويرها وجتديدها، وأصبح 

ناهجها وتغيريها وجتديدها مـن أجـل   من الثابت أن كثرياً من الدول تسعى إىل بناء م
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مواكبة التطلعات املستقبلية للحياة اتمعية مبا تنطوي عليه من جوانب إنسانية وأخالقية 

وقد أصبح اجتاه التغيري والتجديد يف مناهج التعليم وإخصابه الدائم مسة مـن  . واقتصادية
لتطور وتستشرفه بأنظمتها السمات احلضارية اليت تعرف ا األمم املتقدمة اليت تواكب ا

  . التربوية ومناهجها التعليمية
ويف ظل هذه التحديات والتطلعات عملت دول اخلليج العربية على مراجعة مناهجهـا  
التربوية وتطويرها، وفقاً ملتطلبات التنمية االقتصـادية واالجتماعيـة، وذلـك يف ضـوء     

ويف هـذا  . واملعرفة والثقافة والتقانـة  التحوالت احلضارية اإلقليمية والعاملية يف جمال العلم
االجتاه بدأت هذه الدول تعمل وبصورة متواترة على إصالح أنظمتها التربويـة وتطـوير   
مناهجها، وإعادة ترتيب أولوياا، وجتديد أهدافها وحمتواها، متخذة من تقنيـات العصـر   

والتحـديات، حتقيقـاً   وأدواته وسائل إلعداد األجيال القادمة للتعايش مع هذه املتغريات 
ويف دائرة هذا التوجه شهدت املناهج يف هذه البلدان تطوراً ملحوظاً .ملستقبل أفضل للجميع

يف مستوى األهداف واحملتويات وطرائق تدريس، والوسائل التعليمية، وقد مت التركيز على 
  . رتنمية الفكر العلمي لدى األفراد، ومهارات التعلم الذايت، واإلبداع واالبتكا

وقد عزز هذا التوجه اإلصالحي بإصدار بعض القوانني واألنظمة والتشريعات التربويـة  
املعنية بإصالح التعليم واملناهج التربوية وقد توجت هذه احملاوالت اإلصـالحية بإعـداد   

، الـيت  "م2025 – 2000استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة املدى لدول جملس التعاون "
وقـد  . واراً متجددة يف إطار عملية التنمية الشاملة يف بلدان جملس التعـاون تسند للتربية أد

أريد هلذه االستراتيجية أن تتجاوب مع أماين اتمعات اخلليجية وتطلعاا يف حتقيق ضـة  
  . إنسانية تنموية تتميز بطابع العمق والشمول

ة دول جملـس التعـاون   وتنطلق السياسة التربوية يف الكويت من القرار الذي اختذه قاد
بتطوير مناهج التعليم يف الدول األعضـاء،  ) 1999نوفمرب (اخلليجي يف الدورة العشرين 
الس ألمهية التنمية الشاملة يف النهوض مبسـتوى الشـعوب    الذي جاء انطالقاً من إدراك

هـذا  وقد تطلب . يظل اإلنسان حمور التنمية وهدفها وجوهرهاوتأكيده أمهية أن واألفراد، 
القرار السياسي إعادة النظر يف مناهج التربية وأهدافها وسياساا يف سبيل العمل على بنـاء  
إنسان ميتلك قدرات ومهارات متكنه من االستجابة ملعطيات احلاضر واملستقبل، والسـيما  

  . مهارات التفكري اخلالق أو املبدع، ومهارة اختاذ القرار وحل املشكالت والتعلم الذايت
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أكدت التوجهات السياسية للتربية يف الكويت أن يكون هناك منظومة من املبادئ  وقد 
التربوية احلديثة اليت تتمثل يف جودة التعليم ومركزية املتعلم وتكافؤ الفرص التعليمية والتعلـيم  
املستمر والتعلم من أجل العيش املشترك وتعليم التفكري وحل املشكالت واكتساب املهـارات  

الالزمة لعامل سريع التغري وإتقان مهارات التعامل مع احلاسوب وتقنيـات املعلومـات   احلياتية 
وقد أريد هلذه املناهج احلديثة أن حتقق متطلبات التربيـة   .وإتقان مهارات التواصل واالتصال

مشوهلا ملختلف اجلوانب املعرفية واملهارية والوجدانية، ومراعاـا حلاجـات    احلديثة من حيث
  .وميوله وقدراته، وتلبيتها احلاجات اتمعية والطموحات والتطلعاتاملتعلم 

دولـة  ويف غمرة التحوالت العاملية اجلديدة يف ميادين السياسة واالقتصـاد شـهدت   
منظومة من الفعاليات العلمية والتربوية ، القيادات السياسة العليايف ظل توجهات الكويت، 

لإلسهام يف مسرية التعمري والبنـاء االقتصـادي   النظام التربوي إىل تطوير اليت تؤدي 
. واالجتماعي وتأكيد دوره اإلمنائي يف خمتلف االجتاهات االقتصـادية واالجتماعيـة  

وتأسيساً على ذلك عملت دولة الكويت اليوم على توجيه السياسات التربويـة حنـو   
تكنولوجيا وثورة مواكبة التغريات االجتماعية والتحوالت العاملية يف جمال االقتصاد وال

اإلجراءات والدراسات واخلطط اخلمسية والعشرية وجتسد هذا التوجه يف . املعلومات
طاقات كبرية جـداً لتطـوير    تبذلواحملاوالت اجلادة لتطوير التعليم تشهد بأن الدولة 

  . التعليم وسياساته واجتاهاته بصورة دائمة
، من بينها التقرير اخلتامي لتقـومي  ، يشار إىل عدد من وثائق التطويرويف دولة الكويت

، وما أعقبه من جهود حثيثة لتطوير التعليم، وإىل الرؤية 1987النظام التربوي املعد يف سنة 
الوطنية لتطوير املنظومة التعليمية خالل الربع األول من القرن احلادي والعشـرين يف عـام   

كذلك خطة الـوزارة يف  ، وما تضمنته من منطلقات وأفكار للنهوض بالتعليم، و1999
إطار الربنامج احلكومي للتطوير التربوي، وقد جنم عن هذه اجلهود التطويرية اسـتراتيجية  

، واليت اعتمـدت هـذه االسـتراتيجية يف    2025مستقبلية أولية لتطوير التربية حىت عام 
رت إليهـا  مرتكزاا على متابعة التجربة التربوية خالل الفترة املاضية، والتوجهات اليت أشا

تقومي التجربة يف املراحل املختلفة، واالستشارات اليت قدمتها املنظمات الدوليـة   دراسات
والعربية، واإلقليمية واخلرباء، وتناولت جوانب العمل التربوي يف الكويـت، والتجـارب   
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إليه  التربوية يف العامل املعاصر وما حققته من إجنازات وما تشكو منه من قصور، وما تتطلع

ومتنح االستراتيجية أمهية خاصة للمرحلة اليت تعرضت فيها الكويت للغزو، وما . من تطوير
نتائج املرحلة من حاجة إىل تعزيز الوحدة الوطنية، وتوسيع قاعـدة الدميقراطيـة    فرضت

وقد كانت االستراتيجية حمل دراسة موسـعة خـالل   . والشورى، وتنمية العمل التطوعي
، وتتضمن مراجعـة شـاملة   2001الذي عقد خالل شهر أكتوبر املؤمتر التربوي األول 

  .للمنظومة التعليمية ومجلة من رؤى التطوير ومقترحاته
  

  مشكلة الدراسة  -2
الس األعلى للتخطيط يف الكويت انطالقاً مـن  شكل قطاع التربية والتعليم حمور اهتمام لقد 

الجتماعية واالقتصادية، وعلى هذا األساس تتابعت اضة البالد وتنميتها أمهية هذا القطاع يف حتقيق 
على أساس الدراسات العلمية واملوضوعية التربوي الكوييت تطوير النظام اجلهود اإلصالحية سعياً إىل 

جلان علمية لدراسة واقع النظام التعليمي دراسة مشوليـة  الس األعلى بتشكيل  وقام. يف هذا اال
قضـايا املعلـم،   : أجريت دراسات موسعة مشلـت  إذه األساسية تشمل خمتلف جوانبه ومفاصل

  . والتالميذ، واملباين املدرسية، واملخابر، واملنشآت، والتعليم الفين
لقد شهد النظام التربوي الكوييت وما زال يشهد،  نسقاً متـواتراً مـن اإلصـالحات     

س حديثة ومتقدمـة،  واملشروعات اإلصالحية اليت دف إىل تطوير مناهج التربية على أس
ويف هـذا  . لتكون قادرة على التجاوب مع متطلبات العصر احلديث ومقتضياته وحاجاته

املضمار جرت وتائر العمل على االنطالق من املبادئ التربوية احلديثة ومن النظريات العلمية 
إىل حالـة   املتقدمة يف بناء املناهج التربوية يف حماولة للنهوض باإلنسان واتمع يف الكويت

  . حداثية متقدمة متكن الكويت من أداء دوره التارخيي يف املنطقة إقليمياً وعربياً ودولياً
يف اجتاه إصـالح  على الرغم من اجلهود الكبرية اليت بذلت سياسياً وتربوياً واجتماعياً و

ني املنظومة التربوية، وتطوير مناهجها وآليات عملها واشتغاهلا، فإن كـثرياً مـن البـاحث   
يف الكويت، شأنه شأن أي نظام تربوي آخـر يف  النظام التعليمي والدارسني يعتقدون بأن 

ومـا  العامل العريب أو اخلليجي، ما زال يعاين من هيمنة تقليدية ألساليب تربوية ماضـوية،  
  . متنعه من االنطالق، والتحرر من أثقاله التارخييةالكبرية زالت الصعوبات 

ة السياسية والفكرية من جدل وسجال وحوار ساخن يف القضايا وإزاء ما تشهده الساح
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التربوية للنظام التربوي يف الكويت ومدى قدرته على التجاوب مـع متطلبـات العصـر    
وحاجاته مبناهجه وأدوات عمله وطرائقه تبدو احلاجة العلمية ملحة اليوم لدراسـة الواقـع   

مكامن الضعف والقوة يف بنية النظـام  التربوي منهجيا، واستطالعه علمياً بدراسات حتدد 
التربوي ومدى قدرته على التجاوب مع حاجات العصـر ومتطلباتـه، ومـن مث حتديـد     
الصعوبات والتحديات الداخلية املتعلقة باألداء التربوي للمؤسسات املدرسية والتربويـة يف  

متواضعاً يف جمـال   ومن هنا تأيت هذه الدراسة إسهاماً علمياً. نظام التعليم يف دولة الكويت
الكشف عن بعض معامل احلياة التربوية للنظام التربـوي الكـوييت وحتديـد الصـعوبات     

يف حتقيق الغايات اإلنسانية واحلضارية اليت  ةوالتحديات اليت تواجهه وتواجه فعاليته التربوي
  . تشكل اإلسقاطات الواقعية لعمل هذا النظام التربوي ووظيفته

نا عنواناً جامعاً يتمثل يف الكشف عن األداء التربـوي للمدرسـة   تأخذ إشكالية دراست
الكويتية يف مستوياته املختلفة، وتشمل هذه املسألة ثالث صيغ من األداء التربوي يتمثـل  
أوهلا باألداء التطويري، ويأخذ ثانيها صورة األداء الوظيفي، بينما يدور ثالثها وآخرها حول 

يتية، وهذا يعين الصورة الغائية لإلنسان اليت تسعى إىل تكوينه األداء اإلنساين للمدرسة الكو
ويف دائرة هذه املشكلة تتبدى أمهية التعـرف إىل  . وتشكيله يف خضم التطورات املعاصرة

مدى حاجة املدرسة الكويتية إىل مراجعة شاملة تتعلق بكل ما تنطوي عليه من فعاليـات  
  . وممارسات تربوية ذات طابع إنساين

  
  أسئلة الدراسة  - 3

  : بناء على ما تقدم  يف مشكلة الدراسة قام الباحث ببناء األسئلة اإلجرائية التالية 
ما اجتاهات املعلمني الكويتيني حتديداً حنو أداء التطور والتجديد : األداء التطوري -3-1

ـ   ي للمدرسة الكويتية؟ وهل هناك من تأثري يف متغريات اجلنس واجلنسية والقطـاع املدرس
  ونوع املدرسة يف اجتاهات أفراد العينة حنو األداء التطويري للمدرسة الكويتية؟ 

ما اجتاهات املعلمني الكويتيني حتديـداً حنـو األداء الـوظيفي    : األداء الوظيفي -3-2
للمدرسة الكويتية؟ وهل هناك من تأثري يف متغريات اجلنس واجلنسية والقطـاع املدرسـي   

  ت أفراد العينة حنو هذا األداء الوظيفي املتعلق باملدرسة الكويتية؟ ونوع املدرسة يف اجتاها
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ما اجتاهات املعلمني الكويتيني حتديـداً حنـو األداء اإلنسـاين    : األداء اإلنساين -3-3

للمدرسة الكويتية؟ وهل هناك من تأثري يف متغريات اجلنس واجلنسية والقطـاع املدرسـي   
  عينة حنو هذا اجلانب؟ ونوع املدرسة يف اجتاهات أفراد ال

ما اجتاهات املعلمني الكويتيني حتديداً حنو مبدأ املراجعة الشاملة : األداء النقدي -3-4
لوضعية املدرسة الكويتية؟ وهل هناك من تأثري يف متغريات اجلـنس واجلنسـية والقطـاع    

  املدرسي ونوع املدرسة يف اجتاهات أفراد العينة حنو هذه املسألة؟ 
  
  الدراسة أهداف  -4

دف الدراسة احلالية إىل استطالع واقع احلياة التربوية يف املدرسة الكويتية والكشـف  
عن اجتاهات التطور والتحديث يف فعالياا التربوية وقي قـدرا علـى األداء الـوظيفي    

ىل حاجات اتمع الكوييت، كما أا دف إىل حتديـد االجتاهـات العامـة    إواالستجابة 
وعالوة على ذلك فإا . التربوية اليت تتبناها يف صورة األداء اإلنساين الذي تقوم بهللفلسفة 

تسعى إىل حتديد اجتاهات املعلمني وأعضاء اهليئة التعليمية حنو خمتلف أوجه األداء التربـوي  
للمدرسة وتعمل على حتري العوامل واملتغريات املؤثرة يف مواقف واجتاهات املعلمني مـن  

م التعليمي السائد ووظيفته وحتاول أن ترسم حدود طموحام يف مدرسة متطورة دور النظا
  . قادرة على التجاوب مع متطلبات العصر ومقتضيات احلياة االجتماعية املعاصرة

  
  أهمية الدراسة -5

وتأيت أمهية هذه الدراسة يف سياق اجلدل السياسي واالجتماعي الدائر حـول وظيفـة   
قدرا على التجاوب مع تطلعات العصر يف عصر امليديا والتقانـة  املدرسة ودورها ومدى 
فاملدرسة الكويتية يف أمس احلاجة إىل استطالعات علمية، جتوب . واحلداثة وهجمة العوملة

آفاقها وترسم اجتاهاا، وحتدد دورها التربوي، وترسم مدى قدرا على التجـاوب مـع   
فإن هذه الدراسة وأمثاهلا ميكن أن تشكل منطلقاً  وبالتايل. تطلعات العصر ومقتضيات احلياة

  . تربوياً علمياً لتطوير املدرسة والكشف عن معاناا وأوجه عطالتها ومجودها
  
  مصطلحات الدراسة   - 6
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  األداء التربوي -6-1
يعين مفهوم األداء التربوي الصورة العامة لألساليب واملمارسات التربوية اليت تعتمـدها  

واألداء التربوي مفهوم يتميز بطابعه الشـمويل إذ يرمـز إىل   . فعالياا التربويةاملدرسة يف 
وبعبـارة أخـرى   . السياق املدرسي العام ومدى فعاليته يف إجناز املهمات التربوية احملددة

يستجيب هذا املفهوم للمعىن الذي يتصل بقدرة النظام التربـوي علـى حتقيـق غاياتـه     
ويرمز املفهوم إىل أداء الدور الذي . فقاً لتصورات نظرية مفترضةاالستراتيجية والتكتيكية و

األداء (وهـذا املفهـوم   . يقوم به النظام التربوي وفق تصور واضح وحضاري هلذا الدور
ال يقف عند حدود ما حققه من غايات وأهداف تربوية بل يستند إىل الكيفيـة  ) التربوي 

وهذا يعين أن مفهومنا لألداء التربوي . ا الدور أيضاًاليت اعتمدها النظام التربوي يف أدائه هلذ
وهذا يرمز إىل عامل الكيفية يف . جيمع بني حتقيق الدور والكيفية اليت جرى فيها هذا التحقق

  . حتقيق املدرسة لغايتها املرسومة وأهدافها املنشودة
  االتجاهات  -2 -6

ـ يف أصله األول  Attitudesينتسب مفهوم االجتاهات   اإلجنليـزي إىل املفكـر  ر املفك
الذي كان أول من استخدمه وأكد أمهيته خالل تأكيده الصارم  "هربرت سبنسر"املعروف 

يعتمد إىل حد كبري على االجتاه  املثرية للجدل ن الوصول إىل األحكام الصحيحة يف املسائلأ
   .أو يشارك فيه الذهين للفرد الذي يصغي إىل هذا اجلدل

من حيـث  إلزاماً يف علم النفس االجتماعي  أبرز املفاهيم وأكثرها ويعد هذا املفهوم من
ويرجع ألبورت سبب شيوع هذا االصـطالح   .يف الدراسات التجريبيةعدد مرات ظهوره 

امللحة لدى علماء النفس بوجه عام،وخاصة يف أمريكـا يف أن يتمكنـوا مـن     الرغبة إىل
هو الذي جيعل البحث كثري من العلماء  كما يعتقدفالقياس  .املقاييس يف دراستهم استخدام

  . حبثاً علمياً جديراً بأن يسمى
الوجيز "يف كتابه  Atitudesمفهوم االجتاهات  Gordon Albortيعرف جوردن ألبورت 
بأـا حـاالت مـن     A Handbook of social Psychologyيف علم النفس االجتماعي 

ب املاضية للفرد وهي ذات أثر توجيهي االستعداد العقلي والعصيب منظمة من خالل التجار
. الفرد إىل كل األشياء أو احلاالت الـيت تـرتبط ـا االسـتجابة    تجابة اسيف أو حركي 
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جتاه بعض عناصر البيئـة أو   ميل الفرد الذي ينحو سلوكه" االجتاه بأنه" بوجاردس"ويعرف

  . "ربه من هذه أو بعده عنهاتبعاً لق بعيداً عنها متأثراً يف ذلك باملعايري املوجبة أو السالبة
أن االجتاهات هي وسط دينـامي   -كرتش كرتشفيلد -العلماء ومن بينهم ويرى بعض
دانات النفسية األساسية والفعل ذاته،وهي دف إىل تنظيم الدوافع والوج يقع بني العمليات

 ثريها كما يؤثروالعوامل النفسية األخرى تنظيماً تكاملياً منسقاً يساير البيئة يف تأ واإلدراك
 بدوره فيها،وبذلك تعمل االجتاهات على ختفيف حدة التوتر النفسي الذي يعانيه الفـرد يف 

 هـا مع فهي تعني الفرد يف تكيفه للمواقف املختلفة اليت يتفاعل حماولته للوصول إىل هدفه،
  .)64-56، 2001، سيالمي(

  المدرسي ج االمنه -3 -6
مركز األمهيـة يف األدبيـات التربويـة     Curriculumيأخذ مفهوم املنهاج املدرسي  

املعاصرة؛ فاملنهاج املدرسي يشكل حمور الفعاليات التربوية وجامعها يف داخـل املؤسسـة   
من متكاملة منظومة  اليت تشكل نقل الثقافة املدرسيةاحلامل األساسي لعمليات  نهاملدرسية، إ

يف داخـل   وز املوجهة للسلوك والتفكريالقيم والرمواملعارف واخلربات والتجارب واملعايري 
  .هاواستهالك اوتداوهل املؤسسة املدرسية

يعرف املنهج بأنه البوتقة اليت تتشكل فيها املعارف واملهارات والرموز املشكلة لإلنسان  
من اخلربات والنشاطات العلمية والتعليميـة   عةملنهاج جممويف داخل املؤسسات التربوية؛ فا

تضعها السلطات املسؤولة، أو املدرسة ذاا، إذا هادفة سفة تربوية رة فلتتحدد يف صواليت 
التربوية البعيـدة  األهداف  أمهها عناصرار، ويتكون املنهاج من كانت تتمتع باستقاللية القر

طرائق التدريس، وطرائق وكذلك املواد الدراسية مبا فيها من معارف ومهارات، والقريبة و
   .)1994فرحية، ( ميوالتق

جمموعة من اخلربات التربوية وأوجه النشـاط  "تعرف صاحلة سنقر املنهاج التربوي بأنه 
اليت توفرها املدرسة لتالميذها داخل املدرسة وخارجها بقصد منوهم املتكامل، وهو كـل  
نشاط أو دراسة أو فعالية أو خربة يكتسبها التلميذ حتت إشراف املدرسة وتوجيهها سـواء  

  ).2005سنقر، صاحلة " (درسة أم خارجهاأكان ذلك داخل امل
تقدمي معرفة أو ثقافة إنسـانية  وهذا يعين أن دور املنهاج املدرسي ال يقتصر على جمرد 

عامة وشاملة وتلقني هذه املعرفة كفاية بذاا، بل أصبح هذا الدور معنياً بـأداء مهمـات   
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نسان الذي ميكنه أن جديدة تستجيب حلاجات متجددة أبرزها بناء اخلصائص احلضارية لإل
 .يتجاوب مع طابع تطور احلياة على حنو يأخذ فيه الذكاء االجتماعي أمهية متزايدة ومتنامية

حول بناء اإلنسـان املـواطن   للمنهاج املدرسي تدور املهمة األساسية وهذا يعين اليوم أن 
Citoyen-Homme   الذي يستطيع أن يتجاوب مع معطيات احلضارة وقيمهـا املتجـدد 

وتأسيساً على ما تقدم ميكن تعريف املنهاج أيضاً بأنه  .)2002املركز العريب للبحوث التربوية، (
وتتفاعل النشـاطات  . مركزي شامل واستراتيجي للفعاليات ويف داخله املقررات التعليمية خمطط

  . )Durand,1970(واألهداف والربامج واألنظمة والفعاليات املختلفة للمؤسسات التربوية املعنية 

  الدراسات السابقة - 7
تفيض الساحة العلمية العاملية والعربية واخلليجية بدراسات نقدية مهمة عن األوضاع 

وقد عملنا على . التربوية للمؤسسات املدرسية يف خمتلف املستويات واملراحل التعليمية
نبية، تصنيف هذه الدراسات يف ثالث جمموعات تتضمن اموعة األوىل الدراسات األج

وقد اعتمدنا . والثانية الدراسات العربية، والثالثة الدراسات احمللية اجلارية يف دولة الكويت
  . معيار التتابع الزمين يف داخل كل جمموعة من اموعات البحثية الثالث

  الدراسات األجنبية  -1 -7
عام  عاصرأزمة التعليم يف عاملنا امل، حول فيليب كومزوتبني الدراسة اليت أجراها 

يف البلدان النامية تكمن يف استمرار هذه البلدان يف مواجهة املدارس إن أزمة ، 1971
التدريس تعتمد طرائق " .)1971كومز،(مشكالا التربوية بالذهنية واألساليب القدمية 

األسباب اليت  أحداملتبعة على أسلوب التلقني من قبل املعلم وشيوع مثل هذه الطريقة ميثل 
فاملعلم يفضل مثل هذه الطريقة ألا تبدو أكثر  ،إىل التخلف الثقايف للدول الناميةأدت 

سهولة وأكثر ضبطاً للصفوف يف حني يفضل الطالب مثل هذه الطريقة أيضاً ألا ختفف 
  . )1971كومز، ( عنه أعباء البحث والتعلم الذايت

حول مكانة  JohnI.Goodlad )1984) ((Goodlad ,1984جون كودالد ويف دراسة 
سنوات ت إجراءات تطبيقها استمراملدرسة واجتاهاا املستقبلية، وهي دراسة طوالنية 

ومشلت  ،عينة كبرية من املدارس االبتدائية والثانوية من أقاليم خمتلفةعديدة وتناولت 
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من آباء الطالب  8624و ،معلماً ومعلمة 1350، وطالباً 17136وصفاً  1016

اليت تسودها مشاعر املودة الدميقراطية املدارس نت هذه الدراسة أن وقد بيوأمهام، 
هي  واالحترام والثقة املتبادلة، ويسعى فيها كل فرد إىل طلب العون من اآلخرين دون حرج
  . املدارس األكثر قدرة على النهوض باحلياة اتمعية وتنمية اإلبداع وبناء شخصية الطفل

حول املظاهر الدميقراطية يف  Kurt Lewinريت لوين وتؤكد الدراسة اليت أجراها ك
، على منظومة من القيم الدميقراطية 1989املدرسة األمريكية أن املدرسة األمريكية عام 

من سلطة املعلم الطالب خوف وإزالة ير التلميذ من سيطرة اللوائح واألوامر، حتر: وأمهها
 تتالءم مع عقلية التالميذ من الرسوب، وتكييف املقررات املدرسية حىتواخلوف 

)Lewin,1989(.  عمليات التعليم والتعلم يفتطبيق املنهج العلمي ويؤكد الباحث أمهية 
يف حجر كما يؤكد أمهية األساليب الدميقراطية . والتركيز على قيم املواطنة الدميقراطية احلرة

الدميقراطية يف نفوس الدراسة وخمتلف األعمال املدرسية، ومبا تعمد إليه من غرس املبادئ 
  . م، ومنحى يصطنعونه ويتمسكون بهاالنشء وتثبيتها ليجعلوها يف املستقبل جاً حلي

أمهية  1990عام " التربية للجميع"وتؤكد الدراسة اليت أجراها فيدريكو مايو بعنوان 
 فاهية، والدوا ر ال نرىاليت القيم واملبادئ الدميقراطية يف التربية والسيما حقوق اإلنسان 

يشدد الباحث هنا على القيمة السامية للكائن البشري و ،اًدائم اًسالم وال اًحقيقي اًتقدم
مايو، ( للتربية الدميقراطية الذي يشكل منوه وتفتحه التام ورفاهيته الغايات النهائية العليا

1990 .(  
، 1995طية التربية من أجل السالم وحقوق اإلنسان الدميقرااليونيسكو، دراسة ويف 

الدورة الرابعة واألربعني للمؤمتر الدويل وهي دراسة متثل صيغة مشروع تربوي قدم إىل 
من  اًهذا املشروع عددويؤكد . 1994أكتوبر تشرين األول  8-3للتربية يف جنيف بني 

روح التمسك بالقيم العاملية وأمناط السلوك اليت تقوم عليها  ةتنميالعمل على : الغايات أمهها
القدرة على تقدير قيمة احلرية وتعزيز املهارات الالزمة  ةتنميولدى كل فرد،  افة السالمثق

ملواجهة حتدياا، ويتطلب ذلك إعداد املواطنني ملواجهة األوضاع الصعبة غري املستقرة 
  .)1995اليونيسكو، ( وتأهيلهم لالستقالل الذايت وحتمل مسؤوليام

حنن "حول تطبيق برنامج ) 1996(ريكيـة عام ة األمـويف دراسة اللجنة الوطني
ة األمريكية لتقصي نتائج يف الواليات املتحداليت أجريت  (Bloomington, 1996 ) "الناس
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 إىلوهو برنامج وطين تربوي يهدف ". حنن الناس "عليه  أطلقهج لربنامج معني تطبيق من
، كما هاة الدستورية ومبادئمساعدة طلبة املرحلة املتوسطة والثانوية لفهم تاريخ احلكوم

وقد . جمتمعناالدميقراطية يف ن يطوروا تبين القيم واملبادئ اليت تعزز قيام أيساعد الطلبة على 
ظهر الطلبة يف املدرسة الثانوية، الذين طبق عليهم هذا الربنامج ارتباطاً وتبنياً قوياً أ

ية ودميقراطية مقارنة بزمالئهم للمعتقدات السياسية واالجتاهات والقيم الضرورية للعيش حبر
  . اآلخرين الذين مل يطبق عليهم الربنامج

االجتاهات "حول  2000وجتدر اإلشارة إىل الدراسة اهلامة اليت أجرا آن لييربمان عام 
اليت دف إىل الكشف عن السمات واملالمح الدميقراطية " الدميقراطية يف املدرسة األمريكية

وقد بينت هذه  .)Lieberman, 2000(  نهج واملعلم واإلدارةللمدرسة يف مستويات امل
بناء وأثرها يف العملية التربوية  يفواملفاهيم الدميقراطية  األسسانتهاج الدراسة أمهية 

  . من مجيع اجلوانبللمتعلم الشخصية املتكاملة 
 التحصيل وجتدر اإلشارة إىل الدراسة اهلامة، اليت أجريت بإشراف الرابطة الدولية لتقومي

، اليت تناولت مفهوم املواطنة والقيم الدميقراطية لعينة من طالب 2001التربوي عام 
ومن أهم نتائج . املرحلة املتوسطة البالغة أعمارهم أربع عشرة سنة يف مثان وعشرين دولة

أن الطالب يف معظم الدول يدركون قيم الدميقراطية األساسية ومؤسساا  :الدراسة
وتون يف عمق الفهم، وأن املدارس اليت تتبىن النماذج الدميقراطية هي األكثر أثراً ولكنهم يتفا

  .يف تشجيع الثقافة املدنية ونشرها وممارسة العمل املدين
  الدراسات العربية  -7-2
سامل، ( 1983دراسة نادية سامل حول التنشئة السياسية للطفل العريب عام  دف 

 التنشئة السياسية من خالل حتليل عناصر الثقافة إىل تقصي دور املدرسة يف) 1983
السياسية املتضمنة يف كتب املواد االجتماعية والتربية القومية، املوجهة إىل تالميذ املرحلة 

وتوصلت الباحثة، فيما يتعلق باحلالة . مصر واألردن وسورية ولبنان: االبتدائية يف كل من
طنية املصرية، بوصفها شيئاً مستقالً عن القومية املصرية، إىل أن املقررات أكدت فكرة الو

  .العربية والقومية اإلسالمية
ويف الدراسة اليت أجراها عبد الباسط عبد املعطي حول التعليم وتزييف الوعي عام 
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هل : يهدف هذا البحث إىل اإلجابة عن السؤال التايل). 1984عبد املعطي،( 1984

االجتماعي للطالب؟ ولإلجابة عن هذا السؤال قام التعليم يف مصر يسهم يف تزييف الوعي 
الباحث بتحليل مضمون مقرر القراءة للصف السادس االبتدائي، واتضح أن املضمون 
يواكب األيديولوجية الرمسية واخلطاب السياسي، ودور احلاكم الفرد، وضرورة الطبقات 

  .املسيطرة، وتكريس االنفتاح االقتصادي، وحتقيق السالم االجتماعي
دور التعليم يف إعداد الكفاءات من القوى ، يف دراسة له حول حممود أمحد مرسيويبني 
إن مناهج الدول النامية عامة والوطن العريب ، )1985مرسي، ( 1985عام  العاملة

خاصة، هي مناهج جامدة غري مرنة وال تعطي فرصة للتفاعل احلقيقي بني املعلم واملتعلم، 
على املعلومات النظرية ودور الكتاب املدرسي يف نقل هذه  اًسيرئي اعتماداًفهي تعتمد 

واألساليب الدراسية هدفاً واحداً هو النمو املتزايد للنمط املعلومات، وقد اختذت املناهج 
   .)1985،143مرسي، ( األكادميي النظري

السلطوية يف التربية العربية " ويؤكد يزيد عيسى سورطي، عرب دراسته القيمة حول 
، على غياب املمارسات الدميقراطية يف املدرسة 1988عام " ظاهر واألسباب والنتائجامل

ظاهرة تتفشى يف أنظمة التربية والتعليم يف الوطن العربية، ويبني يف دراسته هذه أن التسلط 
سورطي، ( العريب فتعمل على احلد من كفايتها وفعاليتها، وتسهم يف إعاقة حتقيقها ألهدافها

1998،235(.  
ديثة يف احلاهات ، حول االجت1988يف دراسته عام  أمحد املهدي عبد احلليميصف 

نسق ثقايف املدرسية بأا ) 26، 1988عبد احلليم، ( سياسة التعليم العام وبراجمه ومناهجه
من املعتقدات والقيم واالجتاهات واالهتمامات واملعارف ووجهات النظر يتضمن جمموعة 

إىل الطالب ن هذه املنظومة الثقافية هي اليت تدفع ويبني ألعمل، والعادات والفكر يف ا
النهوض بأعمال بذاا، والعزوف عن أعمال أخرى، وتقبل بعض األفكار والتحمس هلا 

  .)27، 1988عبد احلليم، ( ورفض بعض األفكار ومقاومتها
مل املؤثرة يف قعها بني العواوجمانية التعليم وموترى هادية حممد رشاد يف دراستها، حول 

، تدين مستوى التعليم واخنفاض )10، 1988رشاد، ( 1988عام " كفاية النظام التعليمي
   .كفاياته نامجة عن غياب املمارسة الدميقراطية يف دائرة هذا التعليم

حول منهج الفلسفة وعالقته  1998يف دراسته عام عبد اهللا حممد إبراهيم ويف دراسة 
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منهج الفلسفة يف التعليم بتحليل منظومة القيم يف ) 1998راهيم، إب(باملتغريات العاملية 
جمموعة  ىلإوقد توصل الباحث . بالعالقة مع املعطيات والتحديات التربوية املعاصرةالثانوي 

قيمة احلرية يف مقدمة القيم اليت تعكسها موضوعات كتاب جميء : أمههامن النتائج 
 أمهيةهداف منهج الفلسفة خلت من تأكيد ، وإن أميانقيمة اإل وأخرياًقيمة النقد فالفلسفة، 

  . قيم اخلري واجلمال والواجب واملساواة والعدالة والسالم
فرج، عرب دراستها التجريبية لبناء برنامج تدرييب لتنمية السلوك احلميد  إهلام عبدوحتاول 

لدميقراطية يف أن تقدم منوذجاً للتربية ا 1999الدميقراطي يف املؤسسات التعليمية عام 
املدارس واملؤسسات التربوية وأن تؤصل مشروعاً للتفاعل التربوي بني املعلمني والطالب 

  ). 1999فرج، (ينطلق من أسس دميقراطية 
القيم الدميقراطية يف منهاج الصف ) 1997إمساعيل، (تتقصى دراسة عبد اهللا إمساعيل 

د القيم الدميقراطية ومدى حضورها أبعا. 1995السادس االبتدائي يف دولة البحرين عام 
. يف املمارسة التربوية ويف مضامني كتب اللغة العربية اليت أخضعها ملنهج حتليل املضمون

ومن بني القيم اليت . وقد أكد املعلمون أمهية تأصيل القيم الدميقراطية يف التعليم املدرسي
  .لوئاماحلرية، واالنتماء الوطين، والتعاون، وحب السالم وا: أكدت

مكتب التربية () 1999(وقد أوجزت جلنة مشروع استشراف مستقبل العمل التربوي 
   )1999، لدول اخلليج العريب

يف الدول األعضاء لدول جملس التعاون اجتاهات تطوير العملية التربوية وأكدت أمهية 
يم حمتوى املنهج تنظ، وحتديد الكفايات املعرفية واملهارية اليت يتوقع من طلبة الصفوف إتقاا

تنمية خربات جديدة لدى مطوري املناهج والدراسي ووسائل تطبيقه على أسس جديدة، 
  . واملعلمني يف األساليب والتقنيات اجلديدة يف تأليف الكتب املدرسية وإعداد املواد التعليمية

جهات وجتدر اإلشارة إىل الدراسة اهلامة اليت أجراها عدد من اخلرباء والباحثني حول تو
). 2002فريق من اخلرباء، ( 2002التطوير الشامل للتعليم بدول جملس التعاون عام 

وتبني الدراسة يف نسق النتائج اليت خرجت ا أن املناهج التربوية يف دول جملس التعاون 
تعاين من هيمنة أسلوب التلقني واحلفظ وجتزئة املعرفة واخنفاض دافعية املتعلم والتهالك على 

  . ز اخلارجية واملكافآت، واالعتماد املطلق على الدرجات والعالماتاحلواف
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ويف دراسة حول حتليل مضامني كتب التاريخ املقررة يف مراحل التعليم العام يف 

، قامت الباحثة رميا بنت سعد اجلرف بتحليل )2004اجلرف، ( 2004السعودية عام 
االبتدائي حىت الصف  من الصف الرابعكتب التاريخ املقررة يف صفوف مراحل التعليم العام 

وبينت أن كتب التاريخ املدروسة ختصص عشر صفحات للبعد العاملي أي الثالث الثانوي، 
أظهرت نتائج التحليل أن وقد جمتمعة،  ةكتب التاريخ التسعمن مساحة  ٪1.5ما يعادل 

مهارات  واالسترجاع، وال تنمي لدى الطالب كتب التاريخ تركز على التلقني واحلفظ
   .تعتمد على حتليل املعلومات وتنظيمها واملقارنة بينها التفكري الناقد واملهارات الدراسية اليت

واقع املدرسة السعودية ودورها  2004تناولت دراسة عبد اهللا بن عبد العزيز اليوسف 
ات يف إرساء قيم دميقراطية وإنسانية متكّن اتمع من التجاوب مع متطلبات العصر وحتدي

وبينت  .)2004اليوسف، ( املرحلة التارخيية العصيبة اليت متر ا األمة العربية واإلسالمية
يف  تسهمهذه الدراسة أن املناهج اإلسالمية تتضمن جوانب إنسانية وأخالقية ودميقراطية 

ومع ذلك فإن املدرسة حتتاج إىل تطوير يف . تعزيز األمن والقيم واألخالق يف اتمع
  . اليت تنسب إليها ماكي تتحرر من خمتلف صيغ التطرف والتعصب وإشكاليا مناهجها

املواطنة كما يتصورها "بعنوان ) 2005(أظهرت دراسة عبد اهللا بن ناصر الصبيح 
من الطالب تقريباً يدركون  ٪80، أن "طالب املرحلة الثانوية يف اململكة العربية السعودية

الف ذلك أبدى الطالب وعياً منخفضاً باحلقوق وعلى خ. حقوق املواطنة وواجباا
كما أظهرت درجة عالية من الوعي باملواطنة . السياسية املتمثلة حبق الترشيح واالنتخاب

واحملافظة على  عند الطالب والسيما يف الشعور بواجب الدفاع عن الوطن وطاعة ويل األمر
  ). 2005الصبيح، (. املمتلكات العامة

  حلية  الدراسات الم -7-3
بدراسة  )1979،مجعية املعلمني الكويتية( )1979(قامت مجعية املعلمني الكويتية عام 

وقد تناولت هذه الدراسة املدرسة الثانوية يف دولة الكويت، ميدانية شاملة حول أوضاع 
املشكالت سلبيات احلياة التربوية يف التعليم العام لدولة الكويت وإجيابياا، وكشفت عن 

ثر يف عمل الطالب وإنتاجهم ويف شخصيتهم وسلوكهم وعالقام، وأدرجت هذه اليت تؤ
طول املنهج الدراسي وعدم ترابطه، وكذلك  -: املشكالت يف عدة نقاط، وهي كالتايل

ضعف العالقة  -. عدم مناسبة املواد مليول الطالب وقدرام-. عدم مالءمته للحياة العملية
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  . عدم احترام آراء الطالب-. يف النظام املدرسي التشدد -. بني املدرس والتلميذ
ويستنتج كمال املنويف يف دراسته حول التنشئة السياسية للطفل يف مصر والكويت عام 

أن املدرسة يئ النشء عقلياً ونفسياً على التسليم بدور الفرد ) 1991املنويف، (، 1991
تنشئة املدرسية تعمل على إكساب ومتجيده، مع التهوين من دور اجلماعة، وبالتايل فإن ال

الطفل هويته الوطنية؛ فاملقررات ترتبط بالوطن أرضاً، وتارخياً، وبشراً، وتستثري لديه مشاعر 
  .الزهو باالنتساب إليه

يبني كمال املنويف يف دراسته حول منظومة القيم والتنشئة االجتماعية يف املدارس و
 تقسيم العمل والطاعة قيم ذه القيم تقوم على أن ه 1993عام  العربية املصرية والكويتية

فالكتب املدرسية يف البلدين تشدد . )1993املنويف، ( التفكري العلميو  التدين واملساواة و
. )408، 1993املنويف، ( على الطاعة املطلقة لكل الرموز الدينية واالجتماعية والسياسية

الطاعة جند شيماً لقيم احلوار  ويف سياق آخر يبني الباحث أنه يف مقابل احلث على
على الطاعة ال  بوصفهما باعثنيمما يعين أن اإلقناع واالقتناع  الرأيوالنقاش وحرية إبداء 

  . )408، 1993املنويف، ( موضع هلما يف اخلطاب املدرسي
وجتدر اإلشارة إىل الدراسة الشاملة اليت أجراها فريق من الباحثني يف الكويت حول 

الصراف ( 1993ربوية والتعليمية يف فترة ما بعد التحرير يف دولة الكويتاألوضاع الت
، وقد بينت هذه الدراسة نتائج مهمة جداً تنسجم إىل حد كبري مع )1993وآخرون، 

٪ من أولياء 75٪ من املعلمني و92لقد رأى . النتائج اليت توصلنا إليها يف هذه الدراسة
، وقد أعلن الطالب بأكثريتهم غياب التفكري الناقد وأنه األمور أن املناهج الدراسية تقليدية
٪ من املعلمني أن املناهج الدراسية ال متد 62ورأى . ليس هناك ترابط بني املواد الدراسية
وجيمع العاملون يف املرحلة الثانوية أن املناهج الدراسية . الطالب باملهارات الضرورية للحياة
التدريس تقليدية قدمية وغري مناسبة لطبيعة العصر والتطور طويلة ومكثفة ومملة، وأن طرائق 

  . احلادث فيه
جلمعية الكويتية لتقدم ا( 1994وحتدد دراسة اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية 

، حول أوضاع التربية واملناهج واألهداف التربوية مآخذ )1994،28،الطفولة العربية
وجهت التربية الكويتية خالل ربع القرن األول، ومن  أساسية على األهداف التربوية اليت
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هذه املآخذ ضعف يف إيراد مطالب املعاصرة والتحديث وإبراز املتضمنات التربوية احلسنة 
للحضارة املعاصرة لإلقتداء ا ومعارضتها جبوانبها السلبية التقاء الوقوع فيها، وضعف يف 

، ونقص يف متابعة االجتاهات التربوية احلديثة استشراف املستقبل ومواجهة حتدياته وتطلعاته
  .ونقص يف متابعة خصائص املتعلمني وحاجام والتماس األسانيد هلا من بيئتهم

حول االغتراب التربوي لدى  1998ويف الدراسة اليت أجراها جاسم الكندري عام 
األنشطة الداخلية ن املناهج املدرسية وأ"طالب التعليم الثانوي بدولة الكويت، يبني الباحث 

غياب  فضالً عن، مع إغفال النمو النفسي واالجتماعي، يهاتؤكد املهارات العقلية وتركز عل
). 45، 1998الكندري ( الصلة بني املناهج وأمور احلياة مما يفصل التعليم عن اتمع

طية احلرة وهذا يعين أن املدرسة الثانوية يف الكويت ال تعىن كما جيب بتنمية القيم الدميقرا
ما يستحقه من العناية واالهتمام وبالتايل ) بوصفه قيمة إنسانية(كما أا ال تويل الطالب 

  .فإن ذلك يؤدي إىل سقوط الطالب يف متاهات االغتراب النفسي واالجتماعي
  
  تعقيب على الدراسات السابقة  -8

ألنظمة التربوية تبني الدراسات العربية بصورة عامة اخنفاض مستوى األداء التربوي ل
وتعكس هذه الدراسات الواقع التربوي املأساوي . العربية يف خمتلف املستويات واملراحل

الذي يتعلق بغياب حقوق اإلنسان والقيم الدميقراطية يف احلياة التربوية يف خمتلف أمناط 
ذه وغالباً ما حتض ه. التنشئة العربية يف داخل املؤسسات التربوية التقليدية وخارجها

الدراسات يف مقتراحاا على أمهية تطوير األداء التربوي للمؤسسات التربوية وإصالح 
وتلح هذه . املضامني واألساليب التربوية وتطويرها وفقاً ألهم النظريات احلديثة يف التربية

الدراسات على إدخال املضامني الدميقراطية يف املدارس واملؤسسات التربوية وتقترح 
عملية التفاعل الدميقراطي بني الطالب واملعلمني وخمتلف العناصر األساسية  ضرورة إزكاء

  . يف املدرسة واملؤسسات التربوية
وأما الدراسات األجنبية فهي ال ختلو من إشكاليات التطور التربوي ولكن هذه 
ة، اإلشكاليات تطرح بصورة خمتلفة عن األمناط التربوية اليت تفرض نفسها يف املدرسة العربي

وكذلك ال ختلو من توجهات إصالحية متنامية يف الدول األجنبية بصورة عامة وهي 
  . توجهات دميقراطية تؤكد أمهية املناهج الدميقراطية يف العملية التربوية
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وفيما يتعلق مبوقع الدراسة احلالية من الدراسات السـابقة يف الكويـت ميكـن    
ياة التربوية يف املدرسة الكويتية بصـورة  إن الدراسة احلالية تتناول واقع احل: القول

كلية مشولية ويقوم األداء التربوي العام يف خمتلف مستوياته وجتلياته سواء أكان يف 
فأغلب الدراسات السـابقة  . املستوى التطوري والوظيفي أم اإلنساين بشكل شامل

درسية أمـا  اليت استعرضناها تتناول جزءاً أو مرحلة أو جانباً من جوانب احلياة امل
الدراسة احلالية فإا تتناول املدرسة الكويتية بصفة عامة وتتجه إىل الكشف عـن  
آراء عينة واسعة جداً من املعلمني يف خمتلف املراحل واملستويات للكشف عن األداء 

ودف دراستنا يف هذا . الوظيفي واإلنساين العام للمدرسة الكويتية يف هذا السياق
عن مستجدات التطور يف طبيعة احليـاة التربويـة للمدرسـة    السياق إىل الكشف 

وجتدر اإلشارة أيضـاً إىل أن الدراسـة   . الكويتية يف بداية القرن احلادي والعشرين
احلالية تتناول بعض اجلوانب الغائبة يف الدراسات السابقة والسيما األداء اإلنساين 

عادة النظر يف املدرسـة  للمدرسة وموقف املعلمني من مسألة اإلصالح التربوي وإ
ويضاف إىل ذلك كله أن الدراسة احلالية تأيت يف سياق زمـين يتصـف   . الكويتية

باألمهية واخلصوصية أي يف مرحلة اجلدل السياسي الـدائر حـول دور املدرسـة    
وإشكالية العنف والتطرف وتعديل املناهج التربوية يف الدول العربيـة يف معتـرك   

ها جهازاً قيمياً قادراً على بنـاء اجتاهـات وتصـورات    الصراع على التربية بوصف
  .إجيابية رافضة لكل أشكال العنف والتطرف والتعصب

   
  منهج البحث -9

ا يشتمل عليه هذا املنهج من خطوات تعتمد الدراسة احلالية منهج البحث الوصفي مل
للمنهج العلمي علمية تنطلق من املالحظة والتساؤل واالفتراض إىل اختبار الفرضيات وفقاً 

الوصفي يعتمد على دراسة الواقع أو التحليلي واملنهج  .يف خطواته األساسية املعروفة
وتعرف الدراسة الوصفية بأا تتضمن دراسة احلقائق الراهنة  .يف الواقع هيالظاهرة كما 

 املتعلقة بطبيعة الظاهرة أو موقف أو جمموعة من الناس أو جمموعة من األحداث أو جمموعة
الباحث البيانات اليت مجعها بالتحليل والتفسري لكي يفيد من هذه إذ يتناول  من األوضاع
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البيانات يف توضيح جمموعة من االرتباطات احملتملة بني الظواهر وهذا يتطلب قدراً كبرياً من 

ودراستنا يف هذا السياق . املعلومات واملعطيات اليت تدور حول مشكلة موضوع البحث
لية وصفية سنعتمد فيها االختبارات اإلحصائية القادرة على الفصل يف داللة دراسة حتلي

وتتمثل خطوات هذا . املستمدة من الواقع امليداين للظاهرة املدروسةاملعطيات اإلحصائية 
املنهج كما يعلنها ديوبولد فان دالني يف فحص املوقف املشكل، ومن مث حتديد املشكلة 

اليب مجع البيانات وإعدادها، وتقنني أساليب مجع البيانات ، واختيار أسضياتووضع الفر
  .)293-292، 1996فان دالني، ( وأخرياً وصف النتائج وحتليلها وتفسريها

  
  أداة الدراسة - 10

صممت استبانة موجهة إىل املعلمني مبختلف توزعام وأوضاعهم الوظيفية واملهنية، 
ملتغريات اجلنس واجلنسية والعمر  وتضمنت صفحة البيانات الشخصية تغطية واضحة

والتخصص العلمي ونوع املدرسة واحلالة االجتماعية وعدد سنوات التدريس وهذه 
  . املتغريات متثل املتغريات املستقلة للدراسة

وقد تضمنت األداة مقياساً الجتاهات املعلمني حنو األداء التربوي للمدرسة الكويتية 
بنداً تدور حول املنهاج يف املدرسة الكويتية  23من  ملدرسي املناهج املدرسية مكوناً

وتسعى إىل حتديد طبيعة هذا املنهاج ومدى جتاوبه مع معطيات التقدم واحلداثة التربوية 
وحياول هذا املقياس أن يضعنا يف صورة األداء التربوي للمدرسة الكويتية . وتطلعات العصر

تعليمية مبختلف أوضاعهم وأدوارهم التربوية كما يتجلى يف تطلعات السادة أعضاء اهليئة ال
وقد وزعت بنود املقياس إىل ثالثة حماور أساسية، انتظم فيه احملور األول املتعلق . يف املدرسة

األداء املتعلق بباألداء التطويري للمناهج الكويتية يف ستة بنود أساسية، وتكون احملور الثاين 
األداء اإلنساين فتمت املتعلق بأما احملور الثالث الوظيفي للمدرسة من ستة بنود أساسية، 

وقد اشتمل املقياس على سؤال منفرد يتحرى أراء أفراد العينة . تغطيته بعشرة بنود أساسية
  . واجتاهام حنو إعادة النظر يف وضعية املدرسة الكويتية على حنو شامل

إذ  مومالحظا منيوفقاً آلراء عدد من احملكلالستبانة سب الصدق اخلارجي حوقد 
االستبانة وفقاً  تصميماحملكمني تقدمي مالحظام واقتراحام ومن مث أعيد السادة  طلب إىل
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  .)1(هلذه املالحظات وعلى أساس املقترحات اجلديدة
وفقاً ملصفوفة االرتباط  Content Validityسب صدق املضمون أو صدق احملتوى حو 

ينت مصفوفة االرتباط اخلاصة باألداة أن االرتباط بني وقد ب .واالتساق الداخلي للفقرات
وهذه النتيجة تدل على  .0.01 داللة مستوىيف ٪ 90خمتلف العبارات دال بصورة كاملة 

  .درجة عالية من صدق االتساق الداخلي جلوانب املقياس
حلساب الثبات،  Gronbach Alphaكرونباخ لسب معامل الثبات وفقاً ملعادلة الفا حو
وقد بلغ معامل الثبات  .عد هذه الطريقة هي األفضل واألكثر شيوعاً حلساب الثباتوت

وهذا يدل على نسبة ثبات  0.812الفا لكرونباخ  وفق معادلة ؟لألداة بصورا الكلية
نصفي  معامل الترابط بني نصفي املقياس وبينت النتائج أن الترابط بنيسب حو. عالية

   .مناسبوتيجة تشري إىل معامل ثبات عال وهذه الن 0.784املقياس بلغ 
  

  الدراسة عينة  -11
ومن أجل اإلجابة عن األسئلة اإلجرائية احملددة يف األداء التربوي للمدرسة يف الكويت، 
ومدى قدرا على التفاعل مع متطلبات العصر، والتجاوب مع احلاجات احليوية لإلنسـان  

سئلة الكربى إىل املعلمني واملـربني واملدرسـني يف   واتمع الكوييت، آثرنا أن حنيل هذه األ
". أهـل مكـة أدرى بشـعاا    " النظام التعليمي الكوييت انطالقاً من احلكمة اليت تقول 

فاملعلمون واملربون أهل احلل والعقد أكثر دراية جبوانب القوة والضعف يف املناهج التربوية 
ولذلك قررنا يف هـذه  . طن قوا وضعفهاوهم أكثر الناس فهماً ملداخلها وخمارجها وموا

الدراسة أن حنتكم إىل آراء املعلمني واجتاهام يف مدى فعالية املناهج التربوية ومدى قدرا 
على املشاركة يف حتديد مصري اإلنسان واتمع يف الكويت يف خضـم حتـوالت العصـر    

  . وإسقاطاته التارخيية بطفرات احلداثة والعوملة
ون واملدرسون العاملون يف املدارس الكويتية يف احملافظات اخلمس يف خمتلف يشكل املعلم

مراحل التعليم من رياض األطفال حىت اية املرحلة الثانوية العامة اتمع اإلحصائي لعينـة  

                                           
 .  جياليل بو محامي. د. صاحل جاسم، أ. د. سعد الشريع، أ. عيسى األنصاري، د. د. صادق إمساعيل، أ. د: احملكمون )1(
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٪ وفقاً ملتغريات اجلنس ونـوع  5وقد سحبت عينة وطنية طبقية عشوائية بنسبة . الدراسة

وبلغ عـدد  . بدءاً من مرحلة رياض األطفال وانتهاء باملرحلة الثانويةالتعليم ونوع املدارس 
معلمني  710وقد بلغ عدد الذكور يف العينة . معلماً ومدرساً 1820أفراد العينة املسحوبة 

وهذه النسب تتوافق . ٪61.0معلمات بنسبة  1110٪ بينما بلغ عدد اإلناث 39بنسبة 
تقدمي صورة أكثر وضوحاً لتوزع أفراد العينـة  ومن أجل . مع خصائص اتمع اإلحصائي

  .لبيان أفراد العينة املسحوبة وفقاً ملتغري اجلنس وقطاع التعليم) 1(أعد اجلدول رقم 
  
  )1(اجلدول رقم 

  اخلصائص الدميغرافية لعينة الدراسة ومتغرياا

  اجلنس
  جمموع  إناث ذكور
710 1110 1820 
39.0٪61.0٪ 100 

  اجلنسية
  جمموع غري كوييت كوييت
1204609 1813 
66.4٪ 33.6٪ 100 

  القطاع املدرسي
  جمموع  عامة خاصة
2411575 1816 
13.3٪ 86.7٪ 100 

 االختصاص العلمي
  جمموع علوم تطبيقية علوم إنسانية

1243522 1765 
70.4٪ 29.6٪100 

  

  نتائج الدراسة   -12
  داء التطوري للمدرسة الكويتية مؤشرات األ: نتائج المحور األول -12-1

آثرنا يف البداية أن نقدم صورة مشولية واضحة نربز فيها آراء أفراد العينة يف كل جانب 
) 2(ومن أجل هذه الغاية أعد اجلدول رقم . من جوانب الدراسة ويف كل حمور من حماورها

  . متضمناً النسب املئوية ملواقف أفراد العينة من بنود احملور األول
  

  ) 2(اجلدول رقم 
  األداء التطوري للمناهج يف املدرسة الكويتية
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رقم 
 البند

 جمموع  معارض٪  ٪ حمايد موافق ٪  نص البند

1  
أعدت مناهج املدرسة الكويتيـة وفقـاً ألفضـل    

 100 33.80 20.70 45.50 النظريات التربوية احلديثة

 100 31.30 13.40 55.40  ربوية احلديثةأعدت هذه املناهج وفقاً للمبادئ الت  2
 100 40.20 150 44.80 تؤكد املدرسة الكويتية طرائق التعلم الذايت ومناهجه  3
 100 360 14.90 49.10تعتمد املدرسة الكويتية طرائق حل املشكالت  4
 100 39.90 9.80 50.30 تعتمد املدرسة الكويتية احلفظ الصم يف تعليم الطالب  5
 100 27.30 9.10 63.60 ل الطرائق التقليدية سائدة يف املدرسة الكويتيةما تزا  6

  
أن الصورة اليت يقدمها أفراد العينـة للمنـهاج يف   ) 2(ويتضح من خالل اجلدول رقم 

٪ من أفـراد  63.60الكويت وموقعه يف سلم احلداثة التربوية تأخذ طابعاً سلبياً، إذ يرى 
وهذا بدوره جيعلنا  يةدة يف املدرسة الكويتالعينة أن الطرائق التقليدية يف التربية ما زالت سائ

نرى النظام التربوي يف الكويت نظاماً تقليدياً ال يأخذ بأسباب التجديد واحلداثة املطلوبة يف 
وجيد هـذا  . مستوى الطرائق التربوية املطلوبة اليت تشكل أهم ما يف احلياة املدرسية وأبرزها

٪ أن املدرسة الكويتيـة تعتمـد مبـدأ    50.3 التصور تعزيزاً له يف البند السادس إذ يرى
االستظهار يف عمليات التدريس وفعالياته التربوية وهذه ظاهرة خطرة جداً أيضـاً إذا مـا   
أخذنا يف احلسبان أن أغلب املؤسسات التربوية يف العامل املعاصر اجم الـتلقني وترفضـه   

املبادهة واملبادرة والتعلم القـائم  وتعتمد أساليب تربوية حديثة جداً يرتكز فيها التعليم على 
  . على الفهم والتبصر والتعقل واإلبداع

٪ من أفـراد  33.80إذ يرى : وهذه الصورة تتواىل يف املؤشرات األربعة األوىل أيضا
العينة بوضوح أن تكون املناهج التربوية معدة وفقاً ألفضل النظريات التربوية ومن يوافـق  

٪ فقـط أن هـذه   45.5املطلوبة للحدود اإلجيابية إذ يرى  على هذا األمر أقل من النسبة
  . املناهج معدة هلذه الغاية

ومن أجل قراءة مشولية ملختلف بنود هذا احملور حسب املتوسط العام وفقـاً لـدرجات   
مقياس ليكرت اخلماسي وقد بلغ متوسط إجابات أفراد العينة عن بنود احملور الستة جمتمعة 

من املتوسط يف مستوى احلياد الذي يبلغ يف هذا املقياس املكـون   وهذا أقل بقليل 17.82
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ومن اجل تقدمي صورة أفضل لداللة هذا املتوسط علـى مقيـاس   . 18.00من ستة بنود 

ومن املعـروف يف  . ٪ يف سلم ليكرت59ليكرت حسب الوزن املئوي هلذا املتوسط فبلغ 
االجتاه اإلجيايب جيب أن يتجـاوز  ٪ وهذا يعين أن 60مقياس ليكرت أن نقطة احلياد تعادل 

وهذا . ٪ وهذا يعين أن اجتاهات أفراد العينة سلبية نسبياً وهي يف موقع الوسط واحلياد60
  . يعين أن االجتاه إىل الدور التطوري للمناهج يف املدرسة سلبياً نسبياً أو ليس إجيابياً

جلنس يف موقـف  ومن أجل الكشف عن تأثري متغري ا: تأثري متغري اجلنس -12-1-1
أفراد العينة من احملور األول، حدد اجتاه احملور وحولت قيم البنود يف اجتاه واحد فكلما كان 

ومجعت القيم اخلماسية . االجتاه حنو احلداثة التربوية أكرب زادت قيمة املتوسطات وارتفعت
حادي االجتـاه  اجري اختبار حتليل التباين أ Spssللبنود الستة مبساعدة الربنامج اإلحصائي 

وفقاً ملتغري اجلنس ومت توزيع نتائج االختبار على النحو الـوارد  ) مبؤشراته الستة(على احملور 
  ).3(يف اجلدول رقم 

  
  ) 3(اجلدول رقم 

  و فقاً ملتغري اجلنس) األداء التطوري للمدرسة الكويتية(حتليل التباين لبنود احملور األول 

ــتوى  Fقيمة   بعاتمتوسط املر  احلرية.د  جمموع املربعات  اجتاه التباين مس
  الداللة

 20.977 514.291 1 514.291 بني اموعات
 

.000 
 24.517 1812 44423.906 داخل اموعات 

  
فروقاً دالة إحصائياً بني إجابـات  ) 3(أظهر حتليل التباين اآلحادي االجتاه يف اجلدول رقم 

 20.977) ف(إذ بلغت قيمة حتليل التباين . ملتغري اجلنس أفراد العينة يف بنود احملور األول وفقاً
يعين  وهذا. 0.00وهي أكرب من قيمتها اجلدولية لدرجيت حرية وهي بالتايل دالة يف مستوى 

أن الفروق بني أفراد العينة يف إجابام عن بنود احملور األول دالة معنوياً وجوهرياً وفقاً ملتغري 
  . اجلنس

ة هذه الداللة واجتاهها عدنا إىل املتوسطات احلسابية إلجابـات  ومن أجل تفسري طبيع
إذ بلغ متوسط الـذكور  : اجلنسني وقد تبني أن متوسط الذكور أعلى من متوسط اإلناث

لدى اإلناث، وهذا يعين أن املعلمني الذكور أكثر نزوعاً إىل  17.398مقابل  18.490
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  . إعطاء املناهج طابعاً حداثياً مقارنة باإلناث
  تأثري متغري الوضع الوظيفي للمعلمني  -12-1-2

تضمنت عينة البحث تنوعات تتعلق بالوضع الوظيفي للمعلمني وتـوزعهم يف العمـل   
اإلداري بني مدير ومعاون مدير ومعلم وموجه ومشرف تربـوي ومرشـد اجتمـاعي أو    

ملتوسطات هـذه   ومن أجل حتديد تأثري هذا التنوع الوظيفي أجري اختبار حتليل التباين. نفسي
اموعات املهنية وأظهرت النتائج أن الوضع املهين للمعلمني ال يؤثر يف موقف أفراد العينة مـن  

  ). 4(انظر اجلدول رقم . حيث الوضعية احلداثية للمنهاج التربوي يف املدرسة الكويتية
  

  ) 4(اجلدول رقم 
  وفقاً ملتغري الوضع املهين) األداء التطوري للمدرسة الكويتية (ل حتليل التباين إلجابات أفراد العينة حول بنود احملور األو

  مستوى الداللةFقيمة متوسط املربعات احلرية.د جمموع املربعات  اجتاه التباين
  9.866 5 49.332 بني اموعات

 24.915 1790  44598.554  داخل اموعات 852. 396.

غري دالة إحصائياً بني إجابات أفراد العينة وفقـاً  أن قيمة التباين ) 4(يبني اجلدول رقم 
وهي أقل من  0.396وكما ورد يف اجلدول فإن القيمة الفائية بلغت . ملتغري الوضع املهين

قيمتها اجلدولية احملسوبة خلمس درجات حرية وهذا يعين أن الوضع املهين للمعلمني ال يؤثر 
  . جة التحديث اليت حققهايف موقفهم من املنهاج املدرسي فيما يتعلق بدر

وأظهرت نتائج حتليل التباين أيضاً أن : العلمي اجلامعي صتأثري االختصا -12-1-3
ونعـين باالختصـاص   . إجابات أفراد العينة ال تتأثر بطبيعة التباين يف االختصاص العلمي

لعلميـة  العلمي نوع الدراسة اليت تلقاها املعلم يف اجلامعة إذ منيز هنا بني االختصاصـات ا 
آداب، (واالختصاصات االجتماعية ذات الطابع األديب ) رياضيات، كيمياء، فيزياء، علوم(

املتعلق مبستوى الشهادات العلمية احلاصلة، ) شريعة، تربية، موسيقا، رياضة، علوم اجتماعية
 وإن مواقف أفراد العينة متجانسة فيما يتعلق حبداثة املناهج على الرغم من تباين االختصاص

  ). 5(العلمي انظر اجلدول رقم 
  

  ) 5(اجلدول رقم 
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  ) األداء التطوري للمدرسة الكويتية (حتليل التباين إلجابات أفراد العينة حول بنود احملور األول 

  وفقاً ملتغري االختصاص العلمي

متوسط   احلرية.د جمموع املربعات  اجتاه التباين
 مستوى الداللة Fقيمة  املربعات

 014. 365. 1 365. بني اموعات
 

.905 
 25.620 1272 32588.989 داخل اموعات 

  
أن قيمة التباين غري دالة إحصائياً بني إجابات أفراد العينة وفقاً ملـتغري  ) 5(يبني اجلدول رقم 
وهي أقل من قيمتها  0.014وكما ورد يف اجلدول فإن القيمة الفائية بلغت . االختصاص العلمي

سوبة لدرجة حرية واحدة وهذا يعين أن الوضع العلمي املتعلق باالختصاص العلمـي  اجلدولية احمل
  . األكادميي ال يؤثر يف موقفهم من املنهاج املدرسي فيما يتعلق مبوقعه احلداثي

علـى  ) كوييت أو غري كـوييت (جنسية املعلمني تؤثر هل : تأثري اجلنسية -12-1-4
ديد هذه الغاية أجري اختبار حتليل التبـاين أحـادي   واجتاههم حنو املناهج؟ من أجل حترأيهم 

االجتاه كما هي احلال يف أغلب مستويات هذه الدراسة، ووزعت نتائج هـذا االختبـار يف   
  ).6( اجلدول رقم

  ) 6( اجلدول رقم
  حتليل التباين إلجابات أفراد العينة حول بنود احملور األول 

  تغري اجلنسيةوفقاً مل) األداء التطوري للمدرسة الكويتية(

 جمموع  اجتاه التباين
 متوسط  احلرية.د املربعات

  مستوى الداللة Fقيمة  املربعات

 82.760 1956.847 1 1956.847 بني اموعات
 

.000 
 23.645 1807 42726.319 داخل اموعات 

  
 حمورهـا  فروقاً دالة إحصائياً بني اجتاهات املعلمني حنو املناهج يف) 6(رقم  يبني اجلدول

) 1(لدرجة حريـة   82.760 األول إذ بلغت القيمة الفائية احملسوبة كما هو مبني يف اجلدول
وهذا أكرب بكثري من القيمة اجلدولية هلا وهذا يعين أن هناك فروقاً دالة إحصائياً يف مستوى 

ومن أجل حتديد االجتاه حسبت املتوسطات وتـبني أن متوسـط الكـويتيني    . 0.000
وهذا يعين أن املعلمـني   19.2817هو أقل من متوسط غري الكويتيني البالغ و 17.079
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  . من منهاج املدرسة الكويتية الكويتيني يتخذون موقفاً أقل إجيابية مقارنة بغري الكويتيتني
يؤثر متغري نوع املدرسة من حيث كوـا  : تأثري متغري القطاع التعليمي -12-1-5

أظهر االختبـار  . جوهرياً يف موقف أفراد العينة من حداثة املنهجمدارس خاصة أو حكومية تأثرياً 
إذ بلغت القيمـة  : فروقاً دالة إحصائياً بني أفراد العينة وفقاً ملتغري نوع املدرسة) حتليل التباين(الفائي 

وهي أعلى بكثري من قيمتها اجلدولية للداللة اإلحصائية لدرجـة   31.263الفائية لتحليل التباين 
وهذا يعين أن الفروق املالحظة فروق جوهرية وأن )  7احدة كما هو مبني يف اجلدول رقم حرية و

  .الكويت نوع املدرسة يؤثر يف موقف أفراد العينة من املنهاج وحداثته يف
   

  ) 7( اجلدول رقم
  ) األداء التطوري للمدرسة الكويتية (حتليل التباين لبنود احملور األول 
  )حكومية  –خاصة (ملدرسي وفقاً ملتغري القطاع ا

مستوى  Fقيمة   متوسط املربعات  احلرية.د جمموع املربعات  اجتاه التباين
  الداللة

 31.263 760.169 1 760.169 بني اموعات
 

.000 
 24.315 1808 43962.198 داخل اموعات 

  
أهي (ع املدرسة ومن أجل حتديد اجتاه الفروق اإلحصائية بني أفراد العينة وفقاً ملتغري نو

يتبني فيه أن متوسط املعلمني يف املدارس اخلاصة أكرب مـن متوسـط   ) خاصة أم حكومية
وهذا يعين أن املعلمني يف املدارس اخلاصة يرون أن املنـاهج  . املعلمني يف املدارس احلكومية

مـل يف  وهذا يأيت حتت تـأثري الع . املدرسية أكثر حداثة وجتاوباً مع معامل احلداثة التربوية
مدارس خاصة غالباً ما تدعي أن مناهجها وطرائقها التربوية حديثة وقادرة على أن تأخـذ  

  . مكاا بني املناهج احلديثة يف احلياة التربوية
  األداء الوظيفي ملنهاج املدرسة الكويتية : احملور الثاين -12-2

حلياة االجتماعيـة  من أجل الكشف عن طبيعة العالقة الوظيفية بني املنهاج املدرسي وا
تضمن احملور الثاين ستة مؤشرات يكشف كل منها جانباً من جوانب العالقة بني املنـهاج  

وكانت إجابات أفراد العينة على . املدرسي وحاجات احلياة اتمعية واحلضارية ومتطلباما
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  ).8(النحو الوارد يف اجلدول رقم 

  
  ) 8(اجلدول رقم 

  مدى جتاوب منهاج املدرسة الكويتية ) يفي للمدرسة الكويتيةاألداء الوظ(احملور الثاين 
  مع متطلبات احلياة وحاجات الطالب

رقم 
  البند

  جمموع  معارض  حمايد  موافق    نص البند

1  
منهاج املدرسة الكويتية تقليدي ال يتجاوبإن 

 100 38.60 11.20 50.10 ٪ مع تطور احلياة

2  
درسة الكويتية عـن حاجـاتيعرب منهاج امل

 100 39.60 10.40 49.90 ٪ الطالب واهتمامام

3  
تثقل مناهج املدرسة الكويتية علـى الطـالب

 100 32.20 8.70 59.10 ٪ مبعلومات ال حيتاجوا

4  
يعد املنهاج احلايل الطالب للحياة وميكنهم من

 100 39.80 120 48.20 ٪ مهاراا

5  
باحليـاة االجتماعيـةترتبط املناهج املدرسية

 100 37.30 9.90 52.80 ٪ حاجااإىلوتستجيب

6  
تتجاوب مناهج املدرسة الكويتيـة مـع روح

 100 36.20 14.60 49.20 ٪ العصر وتطلعات اتمع

  
٪ من أفراد العينة يف البند األول أن منـهاج املدرسـة الكويتيـة    50.10يرى 

ـ 59.10تقليدي ال يتجاوب مع تطور احلياة؛ ويرى  ة يف البنـد  ٪ من أفراد العين
الثالث أن املدرسة الكويتية تثقل على طالا مبعلومات ومعارف ال حاجة هلم ـا؛  
وعندما ننتقل ملعاجلة البنود ذات االجتاه اإلجيايب ال تتغري الصورة كـثريا، إذ يـرى   

٪ فقط من أفراد العينة يف البند الثاين أن منهاج املدرسة الكويتية يعـرب عـن   49.9
٪ أن املنهاج احلايل يعد 48.20اهتمامام؛ ويف البند الرابع يرى حاجات الطالب و

٪ من أفـراد العينـة يف البنـد    52.80الطالب للحياة وميكنهم من مهاراا؛ ويرى 
مس أن هذه املناهج ترتبط باحلياة االجتماعية وتستجيب حلاجاـا؛ ويف البنـد   ااخل

فقط من أفراد العينـة أن  ٪ 49.2السادس واألخري الذي يعطي صورة مشولية يرى 
وهذه النسـب املئويـة يف   . هذه املناهج تتجاوب مع روح العصر وتطلعات اتمع
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خمتلف البنود والعبارات اليت ناقشناها تدل على ضعف وترية التجاوب احلضاري بني 
  . املنهاج املدرسي للمدرسة الكويتية ومتطلبات احلياة االجتماعية واحلضارية

ورة مشولية للمحور الثاين حول الدور الـوظيفي للمدرسـة   ومن أجل تقدمي ص
الكويتية حسب املتوسط العام الجتاهات أفراد العينة مبقياس ليكرت اخلماسي فبلـغ  

وهو أقل من املتوسـط املطلـوب يف االجتـاه     17.9املتوسط جلميع البنود جمتمعة 
بالنسبة املئويـة   ولتقدمي صورة. 18.0اإلجيايب إذ جيب أن يكون املتوسط أكرب من 

٪ وهو احلد الوسط الذي يقابـل  60وصول املتوسط احلاصل إىل وزنه املئوي فبلغ 
فاجتاهات أفراد العينة يف هذا املستوى ليس إجيابياً وال سلبياً بل هـو يف  . فئة احملايد

  . نقطة تقع على احلد األوسط بني السالب واملوجب يف سلم ليكرت
ومن أجل الكشف عن تأثري مـتغري اجلـنس يف    :تأثري متغري اجلنس - 1- 2- 12

موقف أفراد العينة من احملور الثاين، حدد اجتاه احملور وحولت قيم البنـود يف اجتـاه   
واحد كلما ازدادت قيمة املتوسطات وارتفعت كان االجتاه حنو التجـاوب أكـرب   

 ومجعت القيم اخلماسـية . للمنهج مع حاجات احلياة وكانت متطلبات العصر أكرب
وأجري اختبار حتليل التباين أحادي  Spssللبنود الستة مبساعدة الربنامج اإلحصائي 

وفقاً ملتغري اجلنس وكانت نتائج االختبار علـى  ) مبؤشراته الستة(االجتاه على احملور 
  ).9(النحو الوارد يف اجلدول رقم 

  
  ) 9(اجلدول رقم 

  وفقاً ملتغري اجلنس) األداء الوظيفي للمنهج(ور الثاين إلجابات أفراد العينة حول بنود احمل حتليل التباين 

مستوى  Fقيمة  متوسط املربعات  احلرية.د جمموع املربعات  اجتاه التباين
  الداللة

 9.220 285.176 1 285.176 بني اموعات
 

.002 
 30.929 1813 56074.088 داخل اموعات 

  
فروقاً دالة إحصائياً بني إجابات ) 9(دول رقم أظهر حتليل التباين األحادي االجتاه يف اجل

 9.220) ف(إذ بلغت قيمة حتليل التباين . أفراد العينة يف بنود احملور األول وفقاً ملتغري اجلنس
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وهـذا  . 0.02وهي أكرب من قيمتها اجلدولية لدرجيت حرية وهي بالتايل دالة يف مستوى 

عن بنود احملور الثاين دالة معنوياً وجوهرياً وفق يعين أن الفروق بني أفراد العينة يف إجابام 
  . متغري اجلنس

ومن أجل تفسري طبيعة هذه الداللة واجتاهها عاد الباحث إىل املتوسطات احلسابية إلجابـات  
 18.4031بلغ متوسط الـذكور  : اجلنسني وتبني له أن متوسط الذكور أعلى من متوسط اإلناث

أن املعلمني الذكور أكثر نزوعاً إىل إعطـاء املنـاهج دوراً    لإلناث، وهذا يعين 17.5903مقابل 
  . وهذه النتيجة مشاة للنتيجة اليت ناقشناها يف بنود احملور األول. وظيفياً مقارنة باإلناث

وأظهرت نتائج كاي مربع فروقاً دالة إحصائياً وفق متغري اجلنس يف مخسة بنود من أصل 
من خالل النسب املئوية أن اجتاه هذه الفروق كان لصاحل  ستة بنود يف احملور الثاين، ويتضح

موقف نقدي أكرب عند اإلناث منه عند الذكور، فاإلناث يبدين حتفظاً أكرب فيمـا يتعلـق   
وهذه النتيجة وجدناها يف احملـور األول،  . بالوظيفة احليوية للمنهاج املدرسي يف الكويت

ضحاً لعوامل هذا االختالف بني اجلنسني يف املوقف وكما بينا سابقاً فإننا مل جند تفسرياً وا
من املنهاج، وميكن أن يعود هذا التباين إىل موقف مهين أكرب عند اإلناث منه عند الذكور 
فاإلناث أكثر ارتباطاً باملهنة والتفاعل معها وأكثر قدرة رمبا كان ذلك نتيجة هلذا التفاعـل  

كوين رؤية نقدية كاشفة عن عوامل العطالـة  مع مضامني املنهاج وهذا يؤدي بدوره إىل ت
  . واجلمود يف هذه املناهج

تضمنت عينة البحث تنوعـات  : تأثري متغري الوضع الوظيفي للمعلمني -12-2-2
تتعلق بالوضع الوظيفي للمعلمني وتوزعهم يف العمل اإلداري بني مدير ومعاون مدير ومعلم 

ومـن  . ا بينا سابقاً يف احملور األولوموجه ومشرف تربوي ومرشد اجتماعي أو نفسي كم
أجل حتديد تأثري هذا التنوع الوظيفي أجري اختبار حتليل التباين ملتوسطات هذه اموعات 
املهنية فأظهرت النتائج أن الوضع املهين للمعلمني ال يؤثر يف اجتاه أفراد العينـة حنـو األداء   

  ).10(الوظيفي للمدرسة الكويتية، انظر اجلدول 
  

  ) 10(دول رقم اجل
  إلجابات أفراد العينة حول بنود احملور الثاين  حتليل التباين 

  وفقاً ملتغري الوضع املهين) األداء الوظيفي للمناهج الكويتية(
ــط احلرية.د جمموع املربعات  اجتاه التباين   مستوى الداللةFقيمةمتوســ
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 املربعات
 1.081 33.573 5 167.865 بني اموعات

 
.369 

 31.066 1791 55639.418 داخل اموعات 

  
أن قيمة التباين غري دالة إحصائياً بني إجابات أفراد العينة وفقاً ) 10(يبني اجلدول رقم 
وهي أقـل   1.081وكما هو واضح يف اجلدول كانت القيمة الفائية . ملتغري الوضع املهين

أن الوضع املهين للمعلمني ال من قيمتها اجلدولية احملسوبة خلمس درجات حرية وهذا يعين 
  . يؤثر يف موقفهم من األداء الوظيفي للمنهاج يف املدرسة الكويتية

هل يؤثر متغري االختصاص العلمـي  : العلمي اجلامعي صتأثري االختصا -12-2-3
اجلامعي يف اجتاهات أفراد العينة حنو األداء الوظيفي للمنهاج يف املدرسة الكويتية؟ أظهرت 

ل التباين أيضاً أن إجابات أفراد العينة ال تتأثر بطبيعـة التبـاين يف االختصـاص    نتائج حتلي
نوع الدراسة  -كما سبقت اإلشارة يف احملور األول  –ونعين باالختصاص العلمي . العلمي

اليت تلقاها املعلم يف اجلامعة إذ كان التمييز هنا بـني االختصاصـات العلميـة الدقيقـة     
آداب، (واالختصاصات االجتماعية ذات الطابع األديب ) ياء، علومرياضيات، كيمياء، فيز(

املتعلق مسـتوى الشـهادات العلميـة    ) رياضة، علوم اجتماعية  شريعة، تربية، موسيقا،
الوظيفي للمنهاج على الرغم  ءاحلاصلة، وإن مواقف أفراد العينة متجانسة فيما يتعلق باألدا

  ).11( من تباين االختصاص العلمي انظر اجلدول
   

  
  

  ) 11(اجلدول رقم 
  إلجابات أفراد العينة حول بنود احملور األول  حتليل التباين 

  وفقاً ملتغري االختصاص العلمي) األداء الوظيفي للمنهاج (

متوسط   احلرية.د جمموع املربعات  اجتاه التباين
مستوى  Fقيمة  املربعات

  الداللة
 473. 14.592 1 14.592 اتبني اموع

 
.492 

 30.839 1273 39257.593 داخل اموعات 



  2008 -  الثانيالعدد  -  السادسالمجلد ... ………………..........       مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
  

  
 

 
  

أن قيمة التباين غري دالة إحصائياً بني إجابات أفراد العينة وفقاً ) 11(يبني اجلدول رقم 
وهي أقل مـن    473وكانت القيمة الفائية يف اجلدول السابق . ملتغري االختصاص العلمي

عـين أن الوضـع العلمـي املتعلـق     قيمتها اجلدولية احملسوبة لدرجة حرية واحدة وهذا ي
األداء الوظيفي للمنـهاج  باالختصاص العلمي األكادميي ال يؤثر يف موقف أفراد العينة من 

  . وهذه النتيجة جمانسة ملا ملسناه يف احملور األول. املدرسي
يف ) كوييت أو غري كوييت (هل تؤثر جنسية املعلمني : تأثري متغري اجلنسية -12-2-4

ههم حنو املناهج املدرسية؟ من أجل حتديد هذه الغاية أجري اختبار حتليل التباين رأيهم واجتا
أحادي االجتاه كما هي احلال يف أغلب مستويات هذه الدراسة، وتظهر نتائج هذا االختبار 

  ). 12(يف اجلدول رقم 
  

 ) 12(اجلدول رقم 
  وفقاً ملتغري اجلنسية) داء الوظيفي للمدرسةاأل(حتليل التباين إلجابات أفراد العينة حول بنود احملور األول 

ــتوى  Fقيمة  متوسط املربعات  احلرية.د جمموع املربعات  اجتاه التباين مسـ
  الداللة

 71.229 2121.097 1 2121.097 بني اموعات
 

.000 
 29.778 1808 53839.309 داخل اموعات 

  
اهات املعلمني حنو األداء الـوظيفي  فروقاً دالة إحصائياً بني اجت) 12(يبني اجلدول رقم 

لدرجـة   71.229 السابق للمنهاج إذ بلغت القيمة الفائية احملسوبة كما هو مبني يف اجلدول
وهذا أكرب بكثري من القيمة اجلدولية هلا وهذا يعين أن هناك فروقاً دالة إحصائياً ) 1(حرية 

حملور األول املتعلقة باجتاهـات  وتأيت هذه النتيجة مطابقة للنتيجة يف ا. 0.000يف مستوى 
ومن أجل حتديـد االجتـاه حسـبت    . أفراد العينة حنو احلداثة يف املنهج وفق متغري اجلنسية

وهو أقل من متوسط غري الكويتيني البالغ  17.1373املتوسطات وتبني أن متوسط الكويتيني 
ية مقارنة بغري الكويتيني وهذا يعين أن املعلمني الكويتيني يتخذون موقفاً أقل إجياب 19.4293

  . من األداء الوظيفي للمدرسة الكويتية
لدى الكشف عن تأثري مـتغري  ): عامة أو خاصة(تأثري متغري القطاع التعليمي  - 5- 2- 12

نوع املدرسة أهي خاصة أم حكومية يف اجتاهات أفراد العينة حنو األداء الوظيفي حسبت املتوسطات 
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ة العاملني يف القطاع اخلاص أو القطاع احلكومي ونورد هذه املتوسطات احلسابية إلجابة أفراد العين
   ).13(مع البيانات اإلحصائية األساسية هلاتني الفئتني يف اجلدول رقم 

  
  ) 13(اجلدول رقم 

 )األداء الوظيفي للمدرسة(املتوسطات والبيانات اإلحصائية املتعلقة باجتاهات املعلمني حنو حمور 
  املتوسط-Std. Deviation Mean ٪ عدد أفراد العينة  نوع املدرسة
 19.8619 5.80439 ٪13.2 239  مدارس خاصة
 17.5999 5.47800 ٪86.8 1572  مدارس حكومية

 17.8984 5.57338 ٪1811100.0  اموع

  
نسقاً من البيانات اإلحصائية املتعلقة بأفراد العينة وفقاً ملـتغري  ) 13(يبني اجلدول رقم 

فهناك تباين يف االحنرافـات املعياريـة واملتوسـطات    ) خاص وحكومي(درسي القطاع امل
أن السـابق  ويتضح من خـالل اجلـدول   . احلسابية إلجابات أفراد العينة وفقاً هلذا املتغري

بلـغ  : متوسط املعلمني يف املدارس اخلاصة أكرب من متوسط املعلمني يف املدارس احلكومية
  . ملعلمي القطاع احلكومي 17.6مقابل  19.9اصة متوسط املعلمني يف املدارس اخل

ومن أجل تفسري هذا التباين يف املتوسطني والكشف عن داللته أجري اختبـار حتليـل   
  ).14(التباين وكانت النتائج على النحو الوارد يف اجلدول رقم 

   
  ) 14(اجلدول رقم 
  وفقاً ملتغري القطاع التعليمي) األداء الوظيفي للمدرسة(حتليل التباين إلجابات أفراد العينة حول بنود احملور الثاين 

 مستوى الداللة Fقيمة   متوسط املربعات  احلرية.د  جمموع املربعات  اجتاه التباين

 34.813 1061.542 1 1061.542 بني اموعات
 
 

.000 
 
 

 30.493 1809 55161.763 داخل اموعات

يؤثر تأثرياً ) مدارس خاصة أو حكومية(املدرسي  ويبني االختبار الفائي أن متغري القطاع
يبني حتليل التباين فروقـاً دالـة   . جوهرياً يف موقف أفراد العينة من األداء الوظيفي للمنهج

بلغت القيمة الفائيـة لتحليـل التبـاين    . إحصائياً بني أفراد العينة وفقاً ملتغري نوع املدرسة
ية للداللة اإلحصائية لدرجة حرية واحـدة  وهي أعلى بكثري من قيمتها اجلدول 34.813
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وهذا يعين أن الفروق املالحظة فروق جوهرية وأن نوع املدرسة ) كما هو مبني يف اجلدول

  . يؤثر يف موقف أفراد العينة من األداء الوظيفي للمدرسة الكويتية
  األداء اإلنساين للمدرسة الكويتية : احملور الثالث -12-3

فلسفة تربوية حمددة تعىن ببناء صورة اإلنسان الذي يريده يتضمن كل منهج تربوي 
فلكل جمتمع منوذج تربوي حيدد مالمح الصورة اإلنسانية لإلنسان الذي يريده . اتمع

اتمع وهذه الصورة تتضمن جمموعة من السمات واخلصائص النفسية والسيكولوجية 
طرحناه هو ما الصورة الـيت   والسؤال الذي. واألخالقية اليت تغرس يف رواد املدرسة

تعمل املدرسة الكويتية يف اإلنسان؟ ما هي مسات هـذه الصـورة وحـدودها؟ مـا     
  خصائصها ومالحمها األساسية؟ 

ومن أجل هذه الغاية تضمن املقياس عشرة بنود خصصت للتعرف إىل حدود الصـورة  
ومـن أجـل   . واجتاهام اإلنسانية يف املدرسة الكويتية من خالل آراء املعلمني أفراد العينة

حتديد أفضل ملعامل هذه الصورة قسم احملور إىل حمورين فرعيني يرمز أحدمها إىل الصـورة  
اإلجيابية ويتكون من مخسة مؤشرات بينما يرمز اآلخر إىل الصورة السلبية ويتكـون مـن   

ية لإلنسان وسنعاجل على التوايل معامل الصورة السلبية ومعاملها اإلجياب. مخسة مؤشرات أيضاً
  . يف منهج املدرسة الكويتية وفقاً الجتاهات أفراد العينة

  الصورة السلبية لإلنسان يف املدرسة الكويتية  -12-3-1
مخسة  - )15(كما هو واضح يف اجلدول رقم  - تضمنت الصورة السلبية لإلنسان 

مؤشرات ترمز إىل مخس خصائص أساسية ذات طابع سـيكولوجي تبـدأ بـالروح    
ية مروراً بالرتعة العدوانية مث بروح االمتثال والطاعة وصـوالً إىل الالمبـاالة   االتكال

  . وانتهاء بروح التعصب
  

  
  ) 15(اجلدول 

  اجتاهات أفراد العينة حنو مسات الصورة السلبية لإلنسان يف مناهج املدرسة الكويتية
رقم 
  البند

 جمموع معارض  حمايد  موافق    نص البند

 100 38.61249.4 ٪ عزز املدرسة الكويتية الروح االتكالية عند طالات 1
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 100 12.573.2 14.3 ٪ تعزز املدرسة الكويتية الرتعة العدوانية عند الطالب   2

3  
تعزز املدرسة الكويتية روح االمتثال والطاعة عنـد

 طالا
٪  70.6 9.6 19.8 100 

 100 10.568.1 21.4 ٪  االة عند الطالبتعزز املدرسة الكويتية مسة الالمب  4
 100 15.569.6 14.9 ٪  تعزز املدرسة الكويتية روح التعصب عند طالا  5

  
أن روح االمتثال والطاعة هي أخطر السمات السلبية اليت ) 15(يتضح يف اجلدول رقم 

٪ من أفراد العينة أن املدرسة الكويتيـة  70.6تعززها املدرسة الكويتية يف روادها إذ يرى 
ويلي هذه السـمة مسـة   . نفوس املتعلمني هذه الرتعة اخلطرة يف املستوى التربوي ترسم يف

٪ أن املدرسة الكويتية تؤدي دورها يف بنـاء هـذه اخلصيصـة    38.6االتكالية إذ يرى 
أن دور املدرسة الكويتية ) 15(ويتبني من اجلدول رقم . السيكولوجية ذات الطابع السليب

دود نسبياً يف بناء السمات الثالث األخرى فيما يتعلق بروح حم) من وجهة نظر أفراد العينة(
  ). 15(التعصب والرتعة العدوانية ومسة الالمباالة انظر اجلدول رقم 

  الصورة اإلجيابية لإلنسان يف املدرسة الكويتية  -12-3-2
عززهـا  تضمن احملور الفرعي الثاين مخسة مؤشرات أيضاً لالستدالل على السمات اإلجيابية اليت ت
  ). 16(املناهج يف املدرسة الكويتية، ونورد اجتاهات أفراد العينة عن بنود هذا احملور يف اجلدول رقم 

  
  ) 16(اجلدول رقم 

  اجتاهات أفراد العينة حنو مسات الصورة اإلجيابية لإلنسان يف مناهج املدرسة الكويتية
رقم 
 البند

 جمموع معارض  حمايد  موافق    نص البند

 100 24 11.5 64.5  ٪ تعزز املدرسة الكويتية الثقة بالنفس عند طالا  1
 100 31.5 20.1 48.4  ٪ تعزز املدرسة الكويتية الرتعة إىل االستقالل عند طالا  2
 100 19.6 8.4 72  ٪ تعزز املدرسة الكويتية امليل إىل احلوار عند طالا  3
 100 25.7 14.2 60.1  ٪ النقدية عند الطالبتعزز املدرسة الكويتية الروح  4

5  
تعزز املدرسة الكويتية امليل إىل اإلبداع واالبتكار عنـد

 100 32.2 10.2 57.7  ٪ الطالب

أن املدرسة الكويتية تعزز عدداً من السمات اإلجيابية يف ) 16(يتضح عرب اجلدول رقم 
من أفراد العينة ٪ 72التكوين اإلنساين لروادها، ويتضح هذا التوجه يف البند الثالث إذ يرى 

أن املدرسة الكويتية تعزز امليل إىل احلوار عند طالا، ويأيت البند األول يف املرتبة الثانيـة إذ  
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٪ من أفراد العينة أن املدرسة الكويتية تعزز الثقة عند طالا، وحيتل البند الرابع 64.5يرى 

. زز الروح النقدية عند طالـا ٪ من أفراد العينة أن املدرسة تع60.1املرتبة الثالثة إذ يرى 
وتأيت الرتعة إىل االستقالل وامليل إىل اإلبداع واالبتكار يف املرتبتني األخريتني يف سلم املزايا 

ويتضح عرب هذه الصورة أن املعلمني يتومسون ). 16(اإلجيابية للمدرسة انظر اجلدول رقم 
ة اليت تعمل املدرسة على ترسـيخها  يف األداء التربوي للمدرسة دوراً إجيابياً ويرون الصور

  . صورة إجيابية تتضمن جمموعة من السمات واخلصائص التربوية املميزة يف هذا االجتاه
تقدم الصورة الكيفية اهرية لبنـود احملـور   : قراءة إمجالية للمحورين -12-3-3

 جامعة الثالث يف مستوى التجزئة النصفية ويف مستوى كل بند على حدة رؤية منفصلة غري
ومن أجل تقدمي صورة مشولية كلية لبنود احملور جمتمعة مجعت هذه البنود وفقاً . لنتائج احملور

موافق جداً أعطيت مخس نقاط، موافق أعطيت أربع نقـاط، حمايـد   (ملستوياا اخلماسية 
، وبعـد  )أعطيت ثالث نقاط، معارض أعطيت نقطتان، معارض جداً أعطيت نقطة واحدة

وقد حددنا . اه حسب متوسط أفراد العينة وفقاً إلجابام جمتمعة عن بنود احملورتوحيد االجت
بطريقة إحصائية احلدود اإلجيابية واحلدود السلبية للمتوسط احلسايب ويكون االجتاه حيادياً 

ويكـون   30ويكون االجتاه سلبياً إذا قلّ املتوسط عـن   30يف مستوى متوسط حسايب 
وتكون احلـدود   50تكون احلدود القصوى اإلجيابية للمتوسط ( 30إجيابياً إذا زاد على 

  ). وهذا يتناسب مع سلم ليكريت لقياس االجتاهات  10القصوى السلبية 
وهـو   33.51وحسب وفقاً هلذا التصور املتوسط احلسايب إلجابات أفراد العينة فبلغ 

د العينـة ينظـرون إىل   متوسط إجيايب جتاوز لثالث نقاط ونصف تقريباً وهذا يعين أن أفرا
ومن أجل تقدمي هذه الصورة . الوظيفة اإلنسانية للمدرسة الكويتية من منظور إجيايب نسبياً
٪ وهذا يعين أن اجتاه أفراد 67يف وزن مئوي حول املتوسط احلاصل إىل وزنه املئوي فبلغ 

  . العينة إجيايب بنسبة سبع نقاط مئوية
  صورة اإلنسان يف املدرسة الكويتية  :  احملور الثالثتأثري املتغريات املستقلة يف - 4- 3- 12

على خالف التقسيم السابق للمحور الثالث إىل مستويني دف تقدمي صورة واضـحة  
قلـب  (د االجتاه السالب إىل حركته اإلجيابيـة  سنعاجل بنود هذا احملور بصورة كلية إذ توح

عت البنود اخلماسية بدرجاا اخلماسية ومج) »سالبة وموجبة«السلم الليكاريت وفقاً للصيغة 
  . يف كتلة واحدة إلجراء االختبارات اإلحصائية املناسبة يف احملور الكلي
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ومن أجل الكشف عن تأثري متغري اجلنس يف موقف أفراد : تأثري متغري اجلنس - 1- 4- 3- 12
ليكون االجتاه حنو الصورة  العينة عن احملور الثاين، حدد اجتاه احملور وحولت قيم البنود يف اجتاه واحد

اإلجيابية اليت تكرسها املدرسة لإلنسان أي كلما ازدادت قيمة املتوسطات وارتفعت كان االجتـاه  
ومجعت القيم اخلماسية للبنود العشـرة  . إجيابياً حنو املدرسة بوصفها تعزز الصورة اإلجيابية لإلنسان

أجري اختبـار   Spssاعدة الربنامج اإلحصائي على النحو الذي قمنا به يف احملورين السابقني ومبس
وفقاً للمتغريات املستقلة نبدأها كما جنا ) مبؤشراته العشرة(حتليل التباين أحادي االجتاه على احملور 

  ). 17(سابقاً مبتغري اجلنس وكانت النتائج على النحو الوارد يف اجلدول رقم 
  

  ) 17(اجلدول رقم 
  وفقاً ملتغري اجلنس) صورة اإلنسان يف املدرسة الكويتية(العينة حول بنود احملور الثالث  حتليل التباين إلجابات أفراد

  مستوى الداللةFقيمة متوسط املربعات  احلرية.د جمموع املربعات اجتاه التباين
 194. 7.950 1 7.950  بني اموعات

 
.660 

 41.004 1813 74339.769  داخل اموعات 

  
فروقاً دالة إحصـائياً بـني   ) 17(التباين األحادي االجتاه يف اجلدول رقم مل يبني حتليل 

إذ بلغت قيمة حتليـل التبـاين   . إجابات أفراد العينة يف بنود احملور الثالث وفق متغري اجلنس
وهي أقل من قيمتها اجلدولية لدرجة حرية وهي بالتايل غري دالة وهذا يعين  0.194) ف(

أفراد العينة يف إجابام عن بنود احملور الثالث ال حتمـل داللـة    أن الفروق اإلحصائية بني
معنوية أو إحصائية وبعبارة أخرى هناك جتانس كبري يف مواقف أفراد العينة مـن الـدور   

  . اإلنساين للمدرسة الكويتية
تضمنت عينة البحث تنوعـات   :تأثري متغري الوضع الوظيفي للمعلمني - 2- 4- 3- 12

ومعلم  رـفي للمعلمني وتوزعهم يف العمل اإلداري بني مدير ومعاون مديتتعلق بالوضع الوظي
ومـن  . وموجه ومشرف تربوي ومرشد اجتماعي أو نفسي كما بينا سابقاً يف احملور األول

أجل حتديد تأثري هذا التنوع الوظيفي أجري اختبار حتليل التباين ملتوسطات هذه اموعات 
وضع املهين للمعلمني ال يؤثر يف اجتاه أفراد العينة حنـو األداء  املهنية وقد بينت النتائج أن ال

  ).18(الوظيفي للمدرسة الكويتية، انظر اجلدول رقم 
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  ) 18(اجلدول رقم 
  وفق متغري الوضع املهين) األداء اإلنساين (حتليل التباين إلجابات أفراد العينة حول بنود احملور الثالث 

 مستوى الداللةFقيمة ملربعاتمتوسط ا احلرية.د جمموع املربعات  اجتاه التباين
 902. 37.129 5 185.644  بني اموعات

 
.479 

 41.172 1791 73739.605 داخل اموعات 

  
أن قيمة التباين غري دالة إحصائياً بني إجابات أفراد العينة وفـق  ) 18(يبني اجلدول رقم 

 0.902يف اجلدول كانت القيمة الفائيـة   وكما هو واضح. متغري الوضع املهين للمعلمني
وهي أقل من قيمتها اجلدولية احملسوبة خلمس درجات حرية وهذا يعين أن الوضع املهـين  

  . للمعلمني ال يؤثر يف موقفهم من األداء اإلنساين للمنهاج يف املدرسة الكويتية
تصاص هل يؤثر متغري االخ: العلمي اجلامعي صتأثري متغري االختصا -12-3-4-3

العلمي اجلامعي يف اجتاهات أفراد العينة حنو األداء اإلنساين للمنهاج يف املدرسة الكويتيـة؟  
لقد بينت نتائج حتليل التباين أيضاً أن إجابات أفراد العينـة ال تتـأثر بطبيعـة التبـاين يف     

منهاج اإلنساين لل ءوأن مواقف أفراد العينة متجانسة فيما يتعلق باألدا. االختصاص العلمي
  ).19(على الرغم من تباين االختصاصات العلمية انظر اجلدول رقم 

   
  )19(اجلدول رقم 

  حتليل التباين إلجابات أفراد العينة عن بنود احملور األول 
  وفق متغري االختصاص العلمي) األداء الوظيفي للمنهاج (

 مستوى الداللة Fقيمة متوسط املربعات احلرية.د جمموع املربعات  اه التبايناجت
 719. 29.625 1 29.625  بني اموعات

 
.397 

 41.201 1273 52449.123  داخل اموعات 

  
أن قيمة التباين غري دالة إحصائياً بني إجابات أفراد العينة ) 19(يبني اجلدول رقم 

  719وكما هو واضح يف اجلدول كانت القيمة الفائية . وفق متغري االختصاص العلمي
ل من قيمتها اجلدولية احملسوبة لدرجة حرية واحدة وهذا يعـين أن الوضـع   وهي أق

العلمي املتعلق باالختصاص العلمي األكادميي ال يؤثر يف موقف أفراد العينة من األداء 
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  . اإلنساين للمنهاج املدرسي
) كوييت أو غري كوييت(جنسية املعلمني تؤثر هل : تأثري متغري اجلنسية -12-3-4-4
م واجتاههم حنو األداء اإلنساين للمدرسة الكويتية؟ من أجل حتديد هذه الغاية أجري يف رأيه

  ).20(اختبار حتليل التباين أحادي االجتاه ونورد نتائج هذا االختبار يف اجلدول رقم 
   

  ) 20(اجلدول رقم 
  حتليل التباين إلجابات أفراد العينة عن بنود احملور األول 

  وفق متغري اجلنسية) اجاألداء اإلنساين للمنه(
 مستوى الداللةFقيمة متوسط املربعات  احلرية.د جمموع املربعات  اجتاه التباين

 6.820 277.337 1 277.337 بني اموعات
 

.009 
 40.664 1808 73521.069 داخل اموعات 

  
ء فروقاً دالة إحصائياً بني اجتاهات املعلمـني حنـو األدا  ) 20(يبني اجلدول رقم 

 6.820الوظيفي للمنهاج إذ بلغت القيمة الفائية احملسوبة كما هو مبني يف اجلدول 
وهذا أكرب بكثري من القيمة اجلدولية هلا وهذا يعـين أن هنـاك    واحدة لدرجة حرية

وهذه النتيجة تأيت مطابقة لنتيجة احملورين . 0.009فروقاً دالة إحصائياً يف مستوى 
اهات أفراد العينة حنو احلداثة يف املنهج وحنو األداء الوظيفي األول والثاين املتعلقة باجت

  . للمدرسة وفق متغري اجلنسية
 33.22ومن أجل حتديد االجتاه حسبت املتوسطات وتبني أن متوسط الكويتيني 

وهذا يعين أن املعلمني الكـويتيني   34.05وهو أقل من متوسط غري الكويتيني البالغ
ية مقارنة بغري الكويتيني مـن األداء اإلنسـاين للمدرسـة    يتخذون موقفاً أقل إجياب

  . الكويتية
فروقـاً  ) 21(يبني اجلدول رقم : تأثري متغري القطاع التعليمي - 5- 4- 3- 12

دالة بني أفراد العينة يف اجتاههم حنو الدور اإلنساين للمدرسة وفق مـتغري القطـاع   
تها اجلدوليـة للداللـة   وهي أعلى بكثري من قيم 4.496بلغت قيمة ف : يالتعليم

وهذا يعين أن هنـاك   0,03اإلحصائية لدرجة حرية واحدة وهي دالة يف مستوى 
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  .تأثرياً نوعياً ملتغري القطاع التعليمي كما الحظنا سابقاً يف احملورين األول والثاين

  ) 21(اجلدول رقم 
  حتليل التباين إلجابات أفراد العينة عن بنود احملور الثالث 

  وفق متغري القطاع التعليمي) إلنساين للمدرسةاألداء ا(

متوســــط احلرية.د جمموع املربعات  اجتاه التباين
  مستوى الداللة Fقيمة   املربعات

 4.496 183.753 1 183.753 بني اموعات
 

.034 
73934.94  داخل اموعات 

8 1809 40.871 

  
خاصة (نة وفق متغري نوع املدرسة ومن أجل حتديد اجتاه الفروق اإلحصائية بني أفراد العي

تبني أن متوسط املعلمني يف املدارس اخلاصة أكرب من متوسـط املعلمـني يف   ) أو حكومية
للمـدارس   33.381مقابـل   34.32بلغ متوسط املدارس اخلاصة : املدارس احلكومية

 مـن  احلكومية، وهذا يعين أن املعلمني يف املدارس اخلاصة ينظرون بعني الرضا بدرجة أكرب
وهذه النتيجة مشاة ملا وجدناه يف احملـورين  . غريهم إىل األداء اإلنساين للمدرسة الكويتية

السابقني األول والثاين، وتفسرينا واحد يف هذا املستوى وقوامه أن املدارس اخلاصة غالباً ما 
ج احلديثة تدعي أن مناهجها وطرائقها التربوية حديثة وقادرة على أن تأخذ مكاا بني املناه

  . يف احلياة التربوية
   ؟هل حتتاج املدرسة الكويتية إىل إعادة النظر فيها على حنو شامل: احملور الرابع - 4- 12

أظهرت نتائج الدراسة يف احملاور الثالثة السابقة نسقاً متكامالً من املظاهر السلبية يف أداء 
اء إجيابية فإن الصورة اإلجيابيـة  املدرسة الكويتية ومع أمهية ما أعطيت هذه املدرسة من آر

كانت حمدودة ومل تبلغ مداها املطلوب كما الحظنا يف كثري من جوانـب هـذا العمـل    
لقد أبدى أفراد العينة اجتاهات سلبية يف كثري من اجلوانب والقضايا والبنود الـيت  . وجتلياته

فسه، كما طرحناه والسؤال الذي يطرح ن. طرحناها حول األداء التربوي للمدرسة الكويتية
يف صلب مشكلة هذه الدراسة، هل حتتاج املدرسة الكويتية احلالية إىل إعادة النظر مبنهاجها 
وأدائها ودورها الوظيفي واإلنساين؟ ومن أجل استجماع هذه الصورة وبلورة هذا املوقف 

سة بنداً النقدي حول وضع املدرسة الكويتية يف أدائها اإلنساين والوظيفي تضمنت أداة الدرا
منفرداً حيمل يف طياته دالالت تربوية كبرية تتعلق بأداء املدرسة الكويتية ومدى احلاجة إىل 
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هل حتتاج املدرسة الكويتية إىل أن يعاد النظر فيها : إعادة النظر فيها على حنو شامل، ونصه
  ).22(على حنو شامل؟ وقد جسمت نتائج هذا البند يف اجلدول رقم 

  
  ) 22(اجلدول رقم 

  حنو شامل إلصالح النظام التربوي يف املدرسة الكويتيةعلى اجتاهات أفراد العينة 
  جمموع  معارض حمايد موافق  نص البند

حتتاج املدرسة الكويتية إىل أن يعـاد
 النظر فيها على حنو شامل

 1795 265 197 1333 عدد
٪ 74.30  11  14.80  100  

  
يـرون  ) ٪70.30(الكبرية ألفراد العينـة   أن األغلبية) 22(ويتضح من اجلدول رقم 

وبلغت نسبة املعارضني هلذا الرأي . ضرورة إعادة النظر يف املدرسة الكويتية على حنو شامل
وهذا يعين وجود حالة إمجاع نسيب على ضرورة . ٪ 11٪ بينما وقف على احلياد 14.80

والسؤال الذي يطرح . بصورة كليةإصالح النظام التربوي يف الكويت وإعادة النظر يف أداء املدرسة 
نفسه هل هناك من تأثري نوعي للمتغريات املستقلة يف اجتاهات أفراد العينة حنو اإلصالح التربوي يف 

  . الكويت؟ هذا السؤال سيكون حمور املعاجلة اإلحصائية يف الفقرة التالية
  تأثري املتغريات املستقلة  -12-4-1

واجلنسية ونوع املدرسة والقطاع املدرسي واالختصاص هل هناك من تأثري ملتغري اجلنس 
العلمي يف اجتاهات أفراد العينة حنو إعادة النظر يف املدرسة الكويتية؟ من أجل اإلجابة عـن  

للكشف عن داللة الفروق اإلحصـائية بـني     T-Testهذا السؤال أجري اختبار ستيودنت
اجلنس واجلنسية واالختصـاص العلمـي   : أفراد العينة وفقا ملختلف املتغريات ثنائية احلدين

  ). 23(وقد أودعت نتائج االختبار التائي يف اجلدول. والقطاع املدرسي ونوع املدرسة
  

  ) 23(رقم  اجلدول
  االختبار التائي الجتاهات أفراد العينة حنو إعادة النظر يف املدرسة الكويتية وفقاً للمتغريات املستقلة ثنائية احلد

  اسم املتغري تسلسل
ــدي ح
 املتغري

-T  معياري. إ  املتوسط  العدد
Test الداللة حرية.د  

000.**3.72541.153553.5331818 710 ذكور جنس  1
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  اسم املتغري تسلسل
ــدي ح
 املتغري

-T  معياري. إ  املتوسط  العدد
Test الداللة حرية.د  

 1.14024 3.9198 1110 إناث

  اجلنسية  2
12043.96431.11047 كوييت

6.2501811**.000 غـــري
3.61081.18846 609 كوييت

3  
القطـــاع
 املدرسي

3.58921.21163 241 خاصة
3.7641813**.000

15743.88691.13261 حكومية

5  
االختصاص 

  العلمي

ــوم عل
10173.83191.15708 إنسانية

ــوم 1276.504 669 عل
3.88511.10341 261 دقيقة

 0.05دالة يف مستوى*-0.01دالة يف مستوى **

  
ياً يف أربعة مسـتويات تتمثـل يف اجلـنس    فروقاً دالة إحصائ) 23(يظهر اجلدول رقم 

ويتبني من اجلدول ومن خـالل املتوسـطات   . واجلنسية والقطاع املدرسي ونوع املدرسة
احلاصلة أن هذه الفروق اإلحصائية تعود إىل اجتاه أنثوي اكرب يف اجتاه إعادة النظر كلياً يف 

على الكويتيني لدى متغري  املدرسة الكويتية يف مستوى متغري اجلنس، وهذه النتيجة تنسحب
اجلنسية إذ يعلو متوسط الكويتيني على متوسط غري الكـويتيني، ويف مسـتوى القطـاع    
املدرسي تعود الفروق لصاحل املدارس احلكومية إذ يرى املعلمون يف هذه املدارس ضـرورة  

تعـود  إعادة النظر يف املدرسة أكثر من زمالئهم يف املدارس اخلاصة، وجند أن هذه الفروق 
لصاحل املعلمني يف مدارس البنات إذ ترى املعلمات ضرورة إعادة النظر كليـاً يف املدرسـة   

وأخرياً ليس هناك فروق إحصـائية يف االختصـاص   , أكثر من املعلمني يف مدارس الذكور
وجند تفسري هذه الفروق خالل مناقشتنا للمحاور الثالثة اليت سبق لنا أن عاجلناها . العلمي

  . سابقة من الدراسة يف مراحل
  تأثري متغري الوضعية املهنية  -12-4-2

أجري اختبار حتليل التباين ذو االجتاه اآلحادي عن إجابات أفـراد العينـة وفقـاً    
ونورد نتائج هذا االختبار ) الوضع املهين(للمتغريات املستقلة ذات املستويات  املتعددة 
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  ).24(يف اجلدول رقم 
  

  )24(اجلدول رقم 
  حادي الجتاهات أفراد العينة حول مسألة إعادة النظر يف املدرسة الكويتية اآلالتباين  حتليل

  ملتغري الوضعية املهنية على حنو كلي وفقاً

جمموع  اجتاه التباين  املتغري
متوسط احلرية.د املربعات

مستوى  Fقيمة  املربعات
  الداللة

  ملهنيةالوضعية ا
 1.424 5  7.121  بني اموعات

1.081
 

.369 
 1.318 1796 2366.748  داخل اموعات 

 
حيادية املتغريات املستقلة الثالثـة وغيـاب   ) 24(ويتضح من بيانات اجلدول رقم 

تأثريها اإلحصائي يف اجتاهات أفراد العينة حنو اإلصالح التربوي يف املدرسة الكويتيـة  
ة إعـادة النظـر يف مهنيـة    وهذا يعين أن هناك موقفاً متجانساً ألفراد العينة من مسأل

  . املدرسة الكويتية وقدراا التربوية
  

  خالصة ورؤية شمولية  -13
استطاعت الدراسة أن جتوب آفاق املسألة املطروحة لألداء التربوي يف املدرسة الكويتية 
مبختلف الصيغ واستطاعت أن تقدم إجابات منهجية عن التساؤالت والفرضـيات الـيت   

  . ثطرحت يف مشكلة البح
لقد بينت الدراسة بادئ ذي بدء ويف رؤية ميدانية استطالعية آلراء عدد من املفكـرين  
واملربني يف الكويت أن املدرسة العربية تعاين من مشكالت مجة تتمثل يف التلقني واجلمـود  
وعدم قدرا على مواكبة العصر أو مواكبة التطور التربوي ذاته الذي يفـرض نفسـه يف   

حلياة االجتماعية وهذه االنتقادات تغطي جمال املدرسة الكويتية ذاا الـيت  خمتلف مسارات ا
  . تعاين املشكالت نفسها اليت تعانيها املدرسة الكويتية

إن اجتاهات أفراد العينة حنو األداء التربوي للمدرسة  :لنحاول يف هذه العجالة أن نقول
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إىل السالب أكثر منها إىل اإلجياب وقـد  الكويتية مل تكن يف حقيقة األمر إجيابية فهي نزاعة 

  . الحظنا هذا األمر فيما يتعلق باجلوانب احملورية الثالثة اليت تناولناها يف هذه الدراسة
يف احملور األول املتعلق باألداء التطوري للمدرسة الكويتية، ومـدى تطـوير املدرسـة    

قف أفراد العينة سلبية نسـبياً  الكويتية ملناهجها وأدوات فعلها وآليات اشتغاهلا، كانت موا
وبلغة إحصائية حمددة بينت الدراسة أن متوسط إجابات أفراد العينة عن بنود احملـور األول  

وهو أقل من املتوسط املطلوب لداللة إجيابية إذ يبلغ الوزن املئـوي هلـذا    17.82كانت 
٪ وهذا 60دل ٪ ومن املعروف يف مقياس ليكرت أن الوزن املئوي للحياد يعا59املتوسط 

وهـذا  . يدل على سلبية اجتاه أفراد العينة حنو الدور التطوري للمناهج يف املدرسة الكويتية
يعين أن املدرسة الكويتية مل حتقق التطور املطلوب منها أو التجديد املنتظر يف عصر يقتضي 

  . االبتكار والتجديد
كثر تألقاً من صورا يف جمال ومل تكن صورة املدرسة الكويتية يف جمال األداء الوظيفي أ

األداء التطوري، فاملدرسة الكويتية كما يرى أفراد العينة ال تستجيب كما يقتضي الوضـع  
  .ويتوجب حلاجات اتمع ومتطلبات النمو النفسي والتربوي عند روادها ومنتسبيها

ور الثـاين  إن موقف أفراد العينة من بنود احمل: وبلغة إحصائية أكثر وضوحاً ميكن القول
وهو اقل من املتوسط املطلوب الجتاه إجيايب إذ يعادل الوزن  17.9كان ) األداء الوظيفي(

. ٪ وهو احلد الوسط الذي يقابل فئة احملايد يف مقيـاس ليكـرت  60املئوي هلذا املتوسط 
 فاجتاهات أفراد العينة يف هذا املستوى مل يكن إجيابياً وال سلبياً بل كان يف نقطة تقع علـى 

ويف كل األحوال فإن مواقف أفـراد  . احلد األوسط بني السلبية واإلجيابية يف سلم ليكرت
  . العينة ليست إجيابية فيما يتعلق باألداء الوظيفي للمدرسة الكويتية

حول مكونات الصـورة اإلنسـانية ودور   ) األداء اإلنساين(وفيما يتعلق باحملور الثالث 
صورة اإلنسانية أظهرت الدراسة اجتاهاً إجيابياً نسبياً ألفـراد  املدرسة الكويتية يف بناء هذه ال
٪ 67وهو متوسط إجيايب نسبياً بوزن مئوي قدره  33.51العينة إذ كان املتوسط احلسايب

  . وهذا يعين أن اجتاه أفراد العينة هو إجيايب بنسبة سبع نقاط مئوية
يؤيدون فكـرة  ٪ 74.30أفراد العينة وقد بينت الدراسة فيما يتعلق بالسؤال األخري أن أغلبية 

إعادة النظر يف األداء الوظيفي التربوي العام للمدرسة الكويتية وهذا يعين أن هذه املدرسة حتتـاج  
  . إىل إصالح تربوي وإىل تطوير ينطلق ا إىل أفضل مستويات عملها ونشاطها
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اع التعليمي للمدرسة وتبني القراءة املنهجية ملعطيات الدراسة أن متغريي اجلنسية والقط
وقد تبني لنا عرب التحليل أن اجتـاه الفـروق   . حيققان تأثرياً إحصائياً داالً يف خمتلف احملاور

اإلحصائية كان لصاحل غري الكويتيني يف متغري اجلنسية إذ أبدى املعلمون غـري الكـويتيني   
كما أوضحنا -وهذا يعين . اجتاهاً إجيابياً أكرب حنو األداء التربوي للمدرسة يف خمتلف احملاور

أن املعلمني الكويتيني كانوا أكثر قدرة على إبداء موقف نقـدي مـن    -يف منت الدراسة 
  . مناهج املدرسة الكويتية مبناهجها وآليات اشتغاهلا

وقد تبني لنا يف مستوى القطاع التعليمي أن االجتاه اإلجيايب للمعلمني العاملني يف املدارس 
الوظيفي للمدرسة كان أكرب من زمالئهم العاملني يف املدارس احلكوميـة   اخلاصة حنو األداء

وهذا يعين أن املعلمني يف املدارس احلكومية أكثر ميالً إىل نقد نظامهم التعليمي مـن  . أيضاً
  . زمالئهم يف التعليم اخلاص غري احلكومي

اإلحصـائية   ومثل هذه النتيجة جندها يف متغري اجلنس إذ كانت الفروق ذات الداللـة 
تفرض نفسها يف ثالثة حماور من حماور الدراسة وقد اتضح عرب النتائج اإلحصائية أن لـدى  
املعلمات ميالً أكرب إىل انتقاد املدرسة وأساليب عملها من املعلمني الذكور ولذا فإن االجتاه 

ور السليب كان أكثر شدة عند اإلناث منه عند الذكور، ومبعىن آخر كان املعلمـون الـذك  
  . أكثر رضا عن األداء التربوي للمدرسة من اإلناث

استطاعت الدراسة أن تقدم اإلجابات الوافية عن  :ونستطيع أن نقول يف دائرة هذه اخلالصة
وميكـن القـول يف   . األسئلة والفرضيات اليت طرحتها وأن حتقق أغراضها العلمية اليت حددا

تعاين يف مستوى أدائهـا التربـوي يف    –قف املعلمني وفقاً ملوا –إن املدرسة الكويتية : النهاية
خمتلف احملاور اليت درسناها وإن هذه املدرسة حتتاج منا أن يعـود أفـراد العينـة أنفسـهم     
واملتخصصون الذين قابلناهم إىل إعادة النظر الكلي يف خمتلف مسـتويات فعلـهم وأدائهـم    

  . التربوي
  

  المقترحات   -14
  : خلالصات اليت أفرزا هذه الدراسة تقدم الباحث بعدد باملقترحات اآلتيةانطالقاً من النتائج وا

إعادة النظر يف األداء التربوي للمدرسة الكويتية يف خمتلف املستويات املهنيـة   -14-1



  2008 -  الثانيالعدد  -  السادسالمجلد ... ………………..........       مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
  

  
 

 
  . والتربوية واملنهجية ووضع هذه املدرسة يف طريق اإلصالح التربوي الشامل

ث املعمقة حول مسـألة األداء التربـوي   إجراء مزيد من الدراسات واألحبا -14-2
للمدرسة لتشمل بنية املناهج وأساليب العمل ومضامني احلياة التربويـة واملنـاهج اخلفيـة    
لتحديد مواطن الضعف والقوة يف التكوين التربوي للمدرسة الكويتية مـن أجـل بنـاء    

  .تصورات إصالحية هامة وحيوية
14-3- م يف خمتلف جوانـب احليـاة   االهتمام بآراء املعلمني وتصورام ومقترحا

التربوية يف املدرسة الكويتية ألن هؤالء املعلمني أكثر دراية واهتماماً بأوضاع احلياة التربوية 
  . وأكثر قدرة على تشخيص مواطن ضعفها وقوا

االهتمام بأوضاع الطلبة واملتعلمني والكشف عن اجتاهام حنو املدرسـة وأوجـه    - 4- 14
التربوية اليت خيضعون هلا من أجل بناء تصور تربوي أكثر وضوحاً حلاجات التالميـذ   املمارسات

  . والطالب وتطوير العمل املدرسي وفقاً هلذه املقتضيات احليوية للمسألة التربوية يف جمتمعاتنا
العمل على حتديد احلاجات واألولويات التربوية يف هذه املرحلة من مراحـل   -14-5

  . احلرجة اليت تتمثل يف مرحلة احلداثة وما بعد احلداثة والعوملة التطور اإلنساين
تأكيد الدور الفلسفي وترسيخ معامل صورة إنسانية تواكب تطلعات اتمـع   -14-6

وحاجات املرحلة التارخيية احلاضرة من متطلبات التجديد واالبتكار واملغامرة الذهنية النقدية 
  . ية لألمم والشعوب اإلنسانية املعاصرةيف عامل حيتاج إىل الطاقة اإلبداع

إجراء حتليل نقدي شامل ملختلف أوجه احلياة التفاعلية يف املدرسة وجوانبها  -14-7
من مناهج وممارسات وفعاليات ومضامني والعمل على تطوير هذه اجلوانب بصورة تتوافق 

  .مع مقتضيات احلياة املعاصرة اجلديدة ومتطلباا
  

  المراجع 
  العربية المراجع

منهج الفلسفة يف التعليم الثـانوي والـتغريات    ،)1998(إبراهيم، عبد اهللا حممد،  -
  .، ورقة عمل مقدمة ملؤمتر املناهج، كلية التربية، جامعة الكويتالعاملية اجلديدة

درجة التوافق بني القيم املنشودة لتالميـذ الصـف   ، )1997(إمساعيل، عبد اهللا،  -
، ملخصات قيم املتضمنة يف كتاب اللغة العربية بدولة البحرينالسادس االبتدائي وال
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  . الرسائل اجلامعية التربوية، وزارة التربية، البحرين
حتليل مضامني كتب التاريخ املقررة يف مراحـل  ، )2004(اجلرف، رميا بنت سعد،  -

  .، حبث غري منشور، كلية التربية، جامعة امللك سعودالتعليم العام
الكويت والتربية : السقطة والقيامة، )1994(كويتية لتقدم الطفولة العربية، اجلمعية ال -

ـ من االحتالل إىل ما بعدمها والتعليميـة   ة، التقرير النهائي ملشروع األوضاع التربوي
  .والنفسية ألطفال الكويت يف فترة ما بعد التحرير، حترير حسن علي اإلبراهيم، يناير

توقيت واقعي ألوضاع املدرسة الثانوية يف دولة ، )1979(، مجعية املعلمني الكويتية -
  .، أسبوع التربية التاسع يف مجعية املعلمني الكويتية، الكويتالكويت

الصفات اليت جيب أن تتسم ا التربية لالستجابة ملتطلبات القرن "، )1989(احلطاب، أمحد،  -
  .1989نيو، حزيران، ، يو35، العدد "الواحد والعشرين مكتب اليونيسكو اإلقليمي

جمانية التعليم وموقعها بني العوامل املؤثرة يف كفايـة  "، )1988(رشاد، هادية حممد،  -
  . ، يناير10، اجلزء 3، الد دراسات تربوية، "النظام التعليمي

ظاهرة العنف يف اتمعات املعاصـرة  : العنف الطاليب" ،)1974(رضا، حممد جواد،  -
  .ديسمرب -نوفمرب -، العدد الثالث، أكتوبر، عامل الفكر"تفسري سوسيوسيكولوجي

، دراسة لتحليـل مضـمون   التنشئة السياسية للطفل العريب، )1983(سامل، نادية،  -
  . ، مايو51املستقبل العريب، : بريوتالكتب املدرسية، 

  .، دمشق، دار الفكراملدرسة اتمعية، )2005(سنقر، صاحلة،  -
السلطوية يف التربية العربية املظـاهر واألسـباب والنتـائج،    "سورطي، يزيد عيسى،  -

  . ، شتاء12، الد 47، العدد الة التربوية ،"الكويت
ـزء األول،    :، ترمجةاملعجم املوسوعي يف علم النفس  ،)1988(سيالمي، نوربري،  - ـعد، اجل وجيه أس

  .دمشق
 ورها طالب املرحلة الثانوية يف، املواطنة كما يتص)2005(الصبيح، عبد اهللا بن ناصر،  -

 جملـة املعرفـة  اململكة العربية السعودية وعالقة ذلك ببعض املؤسسات االجتماعية، 
  .، مجادي الثانية123العدد  ،السعودية

 .http:- - www.almarefah.com- article.php?id=697 
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