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 الملخص
التنوع الثقافي بين طالبات ثانوية " أمة بنت خالد" من  فة واقعالدراسة معر  هدفت

في إطار التنوع والتحديات التي تواجههن في التعامل مع الطالبات وجهة نظر المعلمات، 
من مختلف  لتعزيز التنوع الثقافي لدى الطالبات المتبعةاالستراتيجيات  الثقافي، فضاًل عن

موزعة على  عبارة،( 20) شملت ،مقابلة مقننة استبانة أُِعدَّت ؛ولتحقيق ذلك .الجنسيات
التنوع  ؛ لقياساالستراتيجياتو التحديات، و رئيسة: الممارسات الصفية،  محاور( 3)

الفصل الدراسي  خالل( معلمة، 50على )تطبيقها تبعا لمتغير الجنسية، وجرى  ؛الثقافي
  .2017الثاني لعام 

باالحترام،  الممارسات الصفية تتسم . 1: ةإلى النتائج اآلتي الدراسة انتهتوقد 
. 2 .تنوع الثقافيللهن مما يعكس تقبل ؛تحيز من قبل المعلماتالوالعدالة، والمساواة، وعدم 

وكذلك اختالف درجة  ،مشكلة اللهجةفي لخصتها بعض المعلمات  ،وجود تحديات بسيطة
. 3وغير الكويتيات.   ،اتواألداء الدراسي بين الطالبات الكويتي ،والمسئولية ،االلتزام 

 ؛الطالبات من مختلف الجنسيات بينلتعزيز التنوع الثقافي  المتبعةبالنسبة لالستراتيجيات 
بين الطالبات  السعى إلى تحقيق مزيد من التقارب الثقافي أوضحت الدراسة ضرورة

ددة تعكس الثقافات المتع ،قائبطر  الصفوفمن خالل تزيين  ؛وغير الكويتيات ،الكويتيات
الوعي بالثقافات  تنميالمفاهيم التي على  لذوي الجنسيات المختلفة، واحتواء المناهج
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وفي ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة تم تقديم مجموعة من التوصيات  المتعددة.
 والمقترحات. 

 : التنوع الثقافي، الوعي الثقافي، تعزيز التنوع، الممارسات الصفية.الكلمات المفتاحية
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Cultural Diversity Among Secondary School 

Female Students in The State of Kuwaite from 

their Teachers’Perspective:  "Ummah Bint 

Khaled High School " 
(Case Study) 

Abstract 
The study aimed at identifying the reality of cultural diversity Among 

Secondary School Female Students from their teachers’perspective at 

“Ummah Bint Khaled High School" and the challenges they face in 

dealing with female students in the context of cultural diversity, as well as 

the stratiges followed to promote cultural diversity among female students 

of different nationalities. In order to achieve this, a standardized interview 

questionnaire was constructed consisting of 20 items divided into three 

main areas: classroom practices, challenges, and strategies, which 

measures cultural diversity according to the nationality variable, and was 

distributed to (50) teachers during the second semester of 2017.  

The study found  that: 1. Teachers  show respect, fairness, equality, and 

non-biased  practices in the classroom, reflecting their  acceptance of 

cultural diversity; 2. The existence of simple challenges to some teachers 

related to the problem of slang language , as well as the degree of 

commitment, responsibility and academic performance among Kuwaiti 

and non-Kuwaiti students.  

3. As for the strategies adopted to promote the cultural diversity of female 

students of different nationalities, the study showed the need to achieve 

culture closerness between Kuwaiti and non - Kuwaiti students by 

decorating classes in ways, which represent multiple cultures of different 

nationalities, and the inclusion of curricula on concepts that strengthen 

multi-cultural awareness. In the light of the study, recommendations and 

suggestions were recommended.  

Key words: cultural diversity, cultural awareness, promoting 

diversity, classroom practices. 
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 مقدمة 
جد لى سطح المعمورة لم تبق بقعة على وجه األرض إال ووُ البشر ع وجودمنذ 

مجتمعات متفرقة  -بذلك  -نا مكو ِ  "إنتركاتيكا"؛ فيها اإلنسـان إال المناطق المتجمدة في
مختلف وتقاليد  ،وعادات ،وقيم ،كل منها بثقافة وامتازا، ويعيش فيهـا األفـراد معًـ  ،يعمل

 .ا في الثقافاتا عالمي  تنوعً  -بذلك  -لت تشكلت عبر الزمن، وشـك بعضها عن بعض،
 "؛اليونسـكو" ا بقيادة ا عالمي  هذا التنوع الثقافي توجهً وفي العصر الحديث صار 

فـي إعـالن  ؛ كما جاء" تنوعنا هو مصدر قوتنا" :اآلتيحيـث اعتمدت المنظمة الشعار 
كو على عاتقها وقد أخذت منظمة اليونس .( 24 :2002)المتحدة، " جوهانسـبرج"قمـة 

وتشـجيعه، وأصدرت مجموعة من التوصيات التي تحث  ،حماية هذا التنوع الثقافي العالمي
أن الثقافة تأخذ أشكااًل متنوعة عبر  مؤكدة  ؛اودعمه عالميـ   ،على إبراز التنوع الثقافي

ت والمجتمعا ،وتعدد الهويات المميزة للمجموعات ،يتجلى في أصالةبما  ؛والمكان ،الزمان
 - بداعإلوا ،والتجديد ،ا للتبادلبوصفه مصدرً  - والتنـوع الثقافي .التي تتألف منها اإلنسانية

لتنـوع البيولوجي للكائنات الحية ل كنتيجة حتمية ؛للجنس البشري  اضروري   ُيعد  
(UNESCO,2011:14). 

 لكونه ا ، ونظرً الحاضرعصر الفي  شائًعامصطلح التنوع الثقافي  وهكذا صار
 دارتحيث  ؛وتقديم تعريفات متعددة له ،تفسيره ون حاول كثير  ا؛ومعقدً  ا،واسـعً  الحً مصط

ليشـمل  ؛تطور المفهوم  وما لبث أن .واإلثنيات ،مفهوم تنوع األعراق علىأغلب التعريفات 
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حيث  ؛ل في ذلكتهم، ومنهم من فصَّ اوثقاف ،حسـب مجتمعاتهم ؛االخـتالف بـين األفـراد
والتوجه  ،والمعتقدات الدينية ،واللغة ،ثنيةإلوا ،ي باالختالف في الثقافةحدد التنوع الثقاف

 (.,Holmgren & Jonsson   11: 2013والهوية الجنسية )، الجنسي
الثقافة البشرية بسمة  تميزإلى  - اا دينامي  مفهومً  بوصفه - الثقافة ويشير مفهوم

 منوما يميزه  ،لى هويتهلحفاظ عإلى ا لذلك يسعى كل مجتمع ؛واالختالف ،التنوع
رغم أنه ال يمكن إنكار االعتماد ب ؛واستقالل عن باقي الثقافات األخرى  ة،خصوصي

رما م - المتعولم  - المتبادل في هذا العالم   بعضهاأ وبد دون غيرها،انتشار ثقافات  يسَّ
 .خرى األثقافات اليفرض هيمنته على 

كتزايد الهجرات بين الدول،  ؛يرة ا بفعل عوامل كثمتجانسة ثقافي  الدول  لم تعدو 
األشكال  فير وأثَّ  ،ب بين البشرقرَّ مما  ؛االستعمال الواسع لوسائل التكنولوجيا الحديثةو 

نقضهم  فضاًل عنوأنماط الحياة بشكل عام،  ،والسلوكيات ،والممارسات الثقافية ،الرمزية
 علىهذه العوامل  درة قتتعلق بمدى  ،مما طرح رهانات كثيرة ؛لطابع اإلقليمي للثقافةا

 ثقافي.عملية توحيد  أو إحداث ،أشكال جديدة من التنوع إظهار
أشكال من  تنشيطإلى أنماط ثقافية معينة  ستؤدي هيمنةهل  :بمعنى آخر

ألن التمسك بالخصوصية  ؛باسم الحفاظ على الهوية الثقافية ئها؛أو إحيا، المقاومة الثقافية
 ؛((Bennani,2003:14ي ظل هذه المتغيرات الثقافية لن يكون سهل التحقيق ف

من حيث التعدد في األجناس واألعراق، واللغات  -التباينات القائمة في المجتمعات اليوم ف
، وضرورات التعايش معا في والعقديةوالقوميات، واألديان والثقافات، والمرجعيات الفكرية 

)الطبولي، كريم والعبار،  تحديات للمجتمعات جميًعا فيما بينهاتشكل  - عالم معولم 
2015 :67.) 
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  مشكلة الدراسة وأسئلتها
بأنها   - اا نفطي  كونها بلدً  ؛ا للوفرة المالية التي تمتلكهانظرً  - دولة الكويت تمتاز

بما نسبته  ؛يشكل المواطنون أقلية في بلدهم  حيث ؛والثقافات ،مجتمع متعدد األعراق
 .(2016لتربية، )وزارة امن تعداد السكان  %31حوالي 

تفاعل بين  ويحدثوتعيش على هذه األرض،  ،وتتعدد الجنسيات التي تعمل
 ،والسورية ،تمتع الجنسيات العربية المصريةتتبعا لهذا التنوع، و  ؛مكونات المجتمع الكويتي

أبنائهم  إلحاقوإمكانية  ،بميزة –التدريس الحكومي  مهنةيعملون في  ممن -م وغيره
؛ ومن ثم يمتاز التعليم العام في دولة الكويت بخصوصية التنوع ةالمدارس الحكوميب

واقع التنوع الثقافي الممثل في  لتعرف هذه الدراسة محاولةً  وبناًء عليه، تأتي الثقافي.
ومن  استيراتيجيات؛و  ،تحدياتممارسات و هذا التنوع من  هيكشف، وما قد جنسية الطالبات

 :ييأتأسئلة الدراسة حول ما  ثم تمحورت
 ؟بيئة الصفمن حيث جنسية الطالبات في  ؛التنوع الثقافيتداعيات . ما واقع 1
 ؟في إطار التنوع الثقافي. ما التحديات التي تواجه المعلمات في التعامل مع الطالبات 2
 استراتيجيات تعزيز التنوع الثقافي بين الطالبات ؟ . ما3

 أهداف الدراسة 
من شأنه تحقيق التقارب الثقافي، وتعزيزه بين الوقوف على كل ما الدراسة  هدفت

التنوع الثقافي في تداعيات واقع طالبات المرحلة الثانوية بدولة الكويت؛ من خالل تعرف 
في التحديات التي تواجه المعلمات في التعامل مع الطالبات بيئة الصف، الوقوف على 

مات لتعزيز التنوع الثقافي بين إطار التنوع الثقافي، واالستيراتيجيات التي تتبعها المعل
 الطالبات من مختلف الجنسيات.

 أهمية الدراسة 
تبعا لمتغير  ؛الدراسة أهميتها من غياب الدراسات التي تعالج موضوع التنوع الثقافي تستمد

 ويمكن أن تساعد الدراسة: وخاصة في المجال التعليمي،  ؛الجنسية
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همية التنوع الثقافي وماينتج عنه من مديرات المدارس الثانوية في تعرفهم على أ  -1
 تحسين في أداء المعلمات والطالبات في المدرسة.

واضعي السياسات والمسؤولين ومتخذي القرارات التعليمية في ضرورة إدراج  -2
االلتفات موضوع التنوع الثقافي ضمن المقررات الدراسية في مناهج المرحلة الثانوية، و 

ن ناحية الجنسية، وتعزيز المواطنة، واحترام ثقافة اآلخر، إلى قضايا التنوع الثقافي م
لبعض  - إن وجدت -للحد من ظاهرة التحيز ؛والعمل على وضع برامج وقائية

 الثانوية.؛ وبخاصة المرحلة الجنسيات بين طالبات التعليم العام 
 حدود الدراسة 

 تحددت الدراسة بالحدود التالية: 
اسة على التعرف على واقع تداعيات التنوع الثقافي؛ من الحدود الموضوعية: اقترصت الدر 

حيث جنسية الطالبات في بيئة الصف، والتحديات التي تواجه المعلمات في التعامل مع 
الطالبات في إطار التنوع الثقافي، واالستراتيجيات التي تتبعها المعلمات لتعزيز التنوع 

 الثقافي بين الطالبات من مختلف الجنسيات.  
في منطقة األحمدي  "ثانوية أمة بنت خالداقتصرت الدراسة على ": دود المكانيةالح

 .بدولة الكويت التعليمية
/  2016الحدود الزمنية: أجريت الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 

2017. 
ت الحدود البشرية: اقتصرت الدراسة على تعرف وجهة نظر المعلمات حيال واقع تداعيا

التنوع الثقافي؛ من حيث جنسية الطالبات في بيئة الصف، فضاًل عن 
 أبرز التحديات التي تواجههن في هذا الصدد، وُسبل تعاملهن معها.

 وأداتها الدراسة منهج
 حيث من ؛الثقافي التنوع ظاهرة  واقع لرصد ؛الوصفي المنهج الدراسة استخدمت

 - ُأجيب   التي المقننة المقابلةاستبانة  مت فيهاواسُتخدِ  "،خالد بنت أمة ثانوية" في الجنسية
 االستجابات من محدود بعدد وتسمح ،لالمقابِ  من اسلفً  معدة  أسئلة عن - من خاللها
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 - ؛ ويقصد به:الحالة دراسة أسلوب، كما اسُتخِدم (Qu & Dumay ,2011) للمستجيب
 ،جماعة وأ ،فرد الةبح تعنى التي الدراسة" – (76:  2007) "وآخرون  ،عباس"كما ذكر 

 إياه السابقة وضاعواأل الحاضر، الوضع عن معلومات جمع خالل من ؛مؤسسة وأ
 ."معمق بأسلوب

وفي هذه الدراسة تم اختيار ثانوية "أمة بنت خالد" والواقعة في منطقة المنقف والتابعة 
والفئة لمحافظة األحمدي التعليمية إلتطباق شروط دراسة الحالة عليها من حيث العينة 

المقصودة، حيث أن هناك تنوعا وتفاوتا ثقافيا في المنطقة، والمدرسة أيضا بين الطالبات 
والمعلمات. فضال عن أن المدرسة اعتمدت شعار "تنوعنا سبب تطورنا وانجازنا"، مما 

 يعكس اهتمام المدرسة بقضايا التنوع الثقافي. 
 مصطلحات الدراسة 

 : وتتحدد مصطلحات الدراسة بما يلي
 Diversity  :التنوع  -1

وتمايل. ويقال: تنوع الغصن، وتنوع  ،كتحرَّ  :ع الشيء بمعنىتن وَّ : التنوع لغةً 
 :أي ؛ع في السيروتنوَّ  ،اوصارت أنواعً  ،تصنفت: شياءاأل تعحل. وتنوَّ الناعس على الرَّ 

، ويقصد ع  تنوَّ ومصدره:  ،(. والتنوع مأخوذ من النوع963: 1972 م )المعجم الوسيط،تقدَّ 
 )عمر، بتأثير عوامل مختلفة ؛والعروق  ،والجماعات ،شخاصحدوث الفروق بين األ :به

2008 :2306. ) 
 أشار ا، وقدلكونه متعددً  ؛والتباين في الشيء ،ا: هو االختالفوالتنوع اصطالحً 

 ،ذاته في متفرد شخص كل أن معرفة" :هو التنوع أن إلى( 13: 2014) وحساني خوني
 عن اختالفات األفراد خصائص من يتخذ فالتنوع ؛وتقديرها ،"الفردية تالفاتاالخ وإدراك

 ؛األفراد بين تفرق  التي والخصائص ،العوامل يتضمن التنوع أن لىإ ذلك يشيرو  بعضهم،
 التعليمي، المستوى و  الجنس،و  العرق،و  الدين،و  العمل، أسلوبو  الشخصية، :مثل

 .العمل في ةالعام والخبرات ،واالقتصادي ،االجتماعيو 
 Culture: الثقافة -2
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ا، وفي العلم والصناعة: حذقهما، ا فطنً صار حاذقً  :: ثقف بمعنىالثقافة لغةً 
والرجل في الحرب: أدركه، والشيء: ظفر به، واإلنسان: هذبه وعلمه، والثقافة: هي 

 (.  98: 1972 والفنون التي يطلب الحذق فيها )المعجم الوسيط، ،والمعارف ،العلوم 
والجمالي الذى  ،والروحي ،ثقافة اصطالحا: هي عملية التطور العام الفكري ال

أسلوب  بأنها:الثقافة  ُتعرَّف كماخالل حقبة معينة،  أو، يشهده مجتمع ما عبر تاريخه
أنها  ُتشير إلىأو مجموعة ما من البشر، كما  ،أو حقبة ما، الحياة السائد لدى شعب ما
 ،والفنية ،واألدبية ،واألعمال الفكرية ،علمية الملموسةوال ،مجموع اإلنجازات المادية

 النتاج العام لمجتمع ما -ا معً  -والسلوكية التي تمثل كلها  ،والممارسات المجتمعية
(Storey, 2012.) 
  Cultural Diversity: الثقافي التنوع -3

 يف التنوع هذا ويتجلى والمكان، ،الزمان عبر متنوعة أشكاالً  الثقافات تتخذ
 نسانية،اإل منها تتألف التي والمجتمعات ،للمجموعات المميزة الهويات وتعدد ،أصالة

 البشري  للجنس ضروري  بداع،واإل ،والتجديد ،للتبادل مصدر بأنه الثقافي التنوع ويوصف
(2011 : 22,UNESCO) والتجارب  ،الفروق في الخبرات من خالل؛ يعرف، كما

التي تعمل على تمييز األفراد بعضهم  وردود أفعالها ،، والتصورات المرتبطة بهاالحيوية
 .(Guo & Jamal, 2007)عن بعض 

 النظرى  اإلطارالمحور األول: 
 وتعرضه الدراسة من خالل اآلتي:

  الثقافية والتعددية ،الثقافى التنوعأوال: 
 الفردية، االختالفات واحترام ،شخص كل فردية على الثقافي التنوع مفهوم ينهض 

 أو  ،النوع أو ،العرق  أو ،بالساللة يتعلق فيما ؛كبيرة أبعاد لذلك كون ت أن ويمكن ها،وإدراك
 أو ،النفسية القدرات أو ،العمر أو، واالقتصادي االجتماعي الوضع أو ،الجنسي التوجه

 هذه استكشاف يعنى كما األيديولوجيات، من ذلك غير أو ،والسياسية الدينية المعتقدات
 المفهوم هذا أن فضاًل عن والرعاية، ،واإليجابية ،باألمان تتسم  ،يئةب ظل في االختالفات
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 كل في التنوع الثرية أبعاد تعظيم  إلى البسيط التسامح وتجاوز ،آلخرا منا كل فهم يعنى
 اإليجابية جراءاتواإل ،المساواة  قوانين لنهج التام  لالمتثال كمقابل ؛بها واالحتفاء فرد،

(Rosado,2007).مظهر من أكثر بين التعايش فكرة يحمل الثقافي لتنوعا فإن وعليه 
 فإن ؛متنوعة ثقافية تعبيرات المجتمعات لدىيتوافر  وعندما المجتمعي، الوسط داخل ثقافي

، وفي معظم الثقافية الكيانات تلك بين مختلفة مجتمعية ديناميات ظهور في ينعكس ذلك
 .قليةواأل ،األكثرية بينالحاالت تتجلى تلك الديناميات 

 توفر ،توجيهية" مجتمعية قيمة" يحمل الثقافي التنوع مفهوم  فقد صار ؛ذلك ومع
؛ المعاصرة  للمجتمعات والمؤسسي ،والثقافي ،االجتماعي للتنظيم الطريق خارطة من انوعً 

 عالوة و  ،"اليونسكو منظمة" هأكدت قد - مجتمعية كقيمة - الثقافي للتنوع القيمي فالفهم
 والحقوق  ،المبادئ مع وثيقاً  اتصاالً  بالضرورة يحمل - كقيمة - الثقافي التنوعف ؛ذلك على
 تفسير في سيجلب فإنه ؛ ومن ثم معين مجتمع في القانوني النظام  من جزء هي التي

 على الموجودة، والمجتمعية ،الثقافية النظر وجهات والمبادئ ،الحقوق  تلك منطوق 
 (.20: 2007، باريخ) اختالفها

الثقافية  مفاهيم ال وال ،مظاهرتلك ال إلى الثقافي التنوع مفهوم  رال يشي هنا منو 
 قيمة وإنما ُيمثِ ل فحسب؛ (الواقعي الجانب) اتقريبً  المجتمعات جميع في المتعددة الموجودة 

 اعتراف نيلل ؛نضالها في ثقافية لجماعات الشرعية توفر ،سياسية كأداة  ؛تعمل ،مجتمعية
 إعادة  ربما أو) لتفسير أداة  كما ُيمثِ ل فيها، تعيش التي المجتمعات في لوجودها إيجابي
 .اثقافي   المتنوعة المجتمعات فى األساسية القانونية والحقوق  ،المبادئ( تفسير

 الجماعات مع بالتعامل امعني   كونه رغم ب الثقافية التعددية فمفهوم  المقابلفي و 
ها ورضا ،المتعدد المجتمعي ت واقعهاالمكونا تلك كافة قبول يشمل فهو ؛اثقافي   المتمايزة

 كيفية في معينة آليات إقرار يتم االعتراف ذلك على وبناء ا،رسمي   به واالعتراف به،
 يمكن  اآلليات، وتلك ،االعتراف هذا مثل توافر ظل وفى الثقافي، التنوع هذا مع التعامل
 بين والتسامح ،لميالس للتعايش انهجً  التعددية يتبنى ، وأنهتعددي بأنه المجتمع وصف

واالختالف على كافة  ،فالتنوع الثقافي يعني التمايز ؛(2014مينغر،) الثقافية مكوناته
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التعامل مع هذا  ةالتعددية الثقافية هي طريق على حين أنالمستويات في المجتمع ، 
 العنصرية. ةلى مناهضإوصوال  ؛االختالف

 اإلسالمي الدين منظور من الثقافي التنوعثانيا: 
 أصالة في التنوع ويتجلى هذا والمكان، ،الزمان عبر متنوعة أشكاالً  تتخذ الثقافة

 ،تعددها في وكذلك ،اإلنسانية منها تتألف التي والمجتمعات ،للمجموعات المميزة  الهويات
 التنوع حق حفظت قد -( 2012) عزوزي  ذكر كما - اإلسالمية فالحضارة  ؛وتفاعلها

رفيع،  إسالمي خلق هو الذي "االختالف بـ"فقه يعرف ما خاللمن  ؛حريته وكفلت ،الثقافي
 يمتاز به ديننا الحنيف.

فضائله،  إلى وتدعو ،التنوع تؤكد آيات بينات، الكريم القرآن في وردت قدف
ل قُ  آي اِتهِ  وِمن  : } تعالى قوله ذلك من ؛وتؤصلها م و اتِ  خ  ِتالفُ  و األ ر ضِ  السَّ  أ ل ِسن ِتُكم   و اخ 

اِلِمين   آلي ات   ذ ِلك   ِفي ِإنَّ  اِنُكم  و أ ل و   ل و  }  :وجل عز وقوله ،(22: الروم{ )لِ ل ع  اء   و  ل   ر ب ك   ش  ع   ل ج 
ةً  ُأمَّةً  النَّاس   ت ِلِفين   ي ز اُلون   و ال و اِحد  ِلذ ِلك   ر ب ك   ر ِحم   م ن   ِإال.  ُمخ  ل ق ُهم   و  -118: هود{ ) خ 
عُ } :تعالى وقوله ،(119 ِبيلِ  ىِإل   اد  بِ ك   س  م ةِ  ر  ن ةِ  و ال م و ِعظ ةِ  ِبال ِحك  س  اِدل ُهم   ال ح   ِهي   ِبالَِّتي و ج 

نُ  س   .(125: النحل{ )أ ح 
"، وال قولبة ال فاإلسالم   قالبال و  ،نمط في والعالم ،اإلنسانية يسعى إلى "صبِ 

ل ن ا ِلُكل   } واالختالف ،التمايز حق - بذلك - ارً منكِ  ؛واحد ع  اًجا ِشر ع ةً  ُكم  ِمن   ج  ِمن ه  ل و   و  اء   و   ش 
ل ُكم   َللاَُّ  ع  ةً  ُأمَّةً  ل ج  على  البشرية خلق - وتعالى ،سبحانه – فاهلل ،؛(48: المائدة{ )و اِحد 

 ها.وتوافق ،والحضارات الشعوب تعايش أساس التنوع، واالختالف الذي ينهض عليه 
 ، والتي ترتكزالثقافي التنوع ئمباد ترسخ التي القيم  بمجموعة اإلسالم أشاد وقد

فرد  كل تفرد واحترام  والتسامح، المتبادل، االحترام  قاعدة : منها ؛قواعد عدة  على
 للكرامة  والمعنوية المادية المقومات وصون  ،اإلنسان حقوق  احترام و  ،تهوخصوصي

 حقوق  من اأساسً و  حق ا أصياًل، االختالف في والحق ،الثقافي التنوع واعتبار ،اإلنسانية
 ،الحضارة  امتازت لذلك ؛الدولية القوانين حددتهاكما و  ،اإلسالم هاشرع كما ؛اإلنسان
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 وأخرى  ،راقية ثقافة وجود بعدم االقتناع خالل من ؛اإلنساني بثرائها اإلسالمية والثقافة
 .الخاص وثراؤها ،المميز طابعها ثقافة فلكل ؛وضيعة
 وليالد التعاون  إطار في الثقافي التنوعثالثا: 

 ؛المساواة  مفاهيم  عن ةمنفصل بيئة ُيمثِ ل التنوع أن األمريكية النظر وجهة تؤكد
 من األفراد من اخليطً يضم  الثقافي التنوعف ؛اإليجابية واإلجراءات ،الفرص تكافؤ :مثل

 تمكينفي  التنوع يساهم  كما االجتماعي، النظام داخل الهويات من مختلفة اتمجموع
 عن مميز فريق يوجد ال حيث؛ عادلة عمل بيئة في الكاملة م تهاانإمك تنفيذ من األفراد
 ومن ثم ؛مختلفة نظر ووجهات ،ومصالح ،مواهب تجلب المتنوعة العمل قوى  ألن ؛اآلخر

 إبراز األفراد لجميع يتسنى كي ؛الفردية الفروق  من لإلستفادة  ؛مستمرة تقييم  عملية فهي
 (.102 : 2015، ى القويز ) القانوني االمتثال ظل في قدراتهم

 تقضى الثقافي التنوع حق حماية أن( 2015)" التويجري وفي هذا السياق أكد "
 ،والمواثيق ،العهود إطار في ؛والثقافة والعلوم التربية ميادين في الدولي التعاون  بتنمية

 الوقت وفى واإلقليمية، الدولية والمؤسسات ،المنظمات عمل تحكم التي القائمة واالتفاقيات
 بين الحوار انتعش إذا إال تتم  لن العالم  مستوى  على الثقافي التنوع حق ممارسة فإن سهنف

 ،التوافق قيم ترسيخ إلى الحوار هذا وأدى ،وتطور ،ونما والحضارات، ،والثقافات ،األديان
 .المتبادل االحترام قاعدة  على مبنية الحضارات تباعا بين والتعايش ،والتعاون 
 التعليمي النظام إطار في فيالثقا التنوعرابعا: 

 تقبل ثقافة نشر من خالل ؛ثقافيا المتنوع المجتمع ظل في التعليم  أهمية تبرز
 ظهرت وقد(. Fowers & Dvidov, 2006) اآلخر مع السلمي والتعايش ،االختالف

 في الثقافي التنوع مع لتجاوبإلى ا تهدف ،التعليم  لحركة صالحيةإ نماذج عدة
 Multiculturalالثقافات متعددنموذج التعليم  :أبرزها نم ولعل ؛المجتمعات

Education  قضايا العدالة لكرد فعل  من القرن العشرين؛فترة الستينيات  في ظهر الذي
 والمساواة في النظام التعليمي. ،االجتماعية
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والتمييز  ،وإزالة الظلم ،وقد اعتمد هذا النموذج على مبادئ التعددية الثقافية
 ،حق الجماعات العرقية ي النظام التعليمي. ويؤكد مبدأ التعددية الثقافيةالعنصري ف

يسوده احترام  ،وعاداتهم الثقافية داخل مناخ ،على لغاتهم  الحفاظوالثقافية المختلفة في 
أهمية الثقافة في  هذا النموذجيؤكد  وبذلك ؛والقيم الخاصة بالجماعات المختلفة ،العادات

، وتوفير فرص تغيير هيكل المؤسسات التعليميةعلم، ويهدف إلى والت ،التعليم تي:عملي
باختالف  ؛والتميز األكاديمي في المدرسة لجميع  الطالب ،لتحقيق العدالة ؛متساوية
 ;Bennett, 2001)ومستواهم االجتماعي ) ،ولغاتهم ،وأديانهم  ،وثقافاتهم  ،أعراقهم

Banks & Banks, 2001 والممارسات المتعلقة  ،رامجمجموعة واسعة من الب ، وتنظيم
 & Banksاإلعاقة  ي وذو  ،األقليات، وأصحاب الدخل المنخفضو المرأة، و بعدالة التعليم، 

Banks, 2001) (. 
 ؛الطالببين التشابه   وال ،من خالل المساواة  ؛وال تتحقق العدالة االجتماعية

مون إلى خلفيات ثقافية ينت ممن - وإنما من خالل اإلقرار بأن الطالب في البيئة التعليمية
يجب أن تستوعب  ون في حاجاتهم، وفي توجهاتهم التعليمية؛ ومن ثم مختلف -متنوعة 

 & Yilmas,  Guo 2016) دون تحيز معه منمناهج هذا التنوع الثقافي، وتتجاوب ال

Jamal, 2007; .) 
 والفصل ،وتركز أهداف التعليم متنوع الثقافات على التغيير على مستوى الفرد 

والممارسات التربوية، وتشجيع  ،من خالل إصالح المناهج ؛مكن تحقيقهي ؛ مماالدراسي
توقعات و استراتيجيات التعلم،  :كفاءة التفاعل بين الثقافات. وتتضمن الممارسات التربوية

 مناخ الصف، والممارسات التي تمكن الطالب من تحقيق التميز األكاديمي.و الُمعلمين، 
 ،هج أكثر شمواًل للثقافاتامن خالل إعداد من ، وتطويرها؛هجاصالح المنإُيمكن و 

يؤهل الطالب  ؛ بماتعزير كفاءة التفاعل بين الثقافات فضاًل عن ،ووجهات النظر المتنوعة
 ،ق متعددة للمعرفةائاستيعاب طر  فييساعدهم و ومتنوع،  ،للحياة في مجتمع تعددي

 ،والعيش مع أفراد ،والتفاعل الناجح ،لتواصللوالتفكير، ويزودهم بالمهارات الالزمة 
 والعادات المختلفة. ،من القيم  عديًدايعتنقون 
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 يشملوالذي  ؛للتعليم متنوع الثقافات  Banks  "بانكس" نموذج تبنيُيمكن و 
وجية ج( بيدا4( تقليص التحيز )3( بناء المعرفة )2( تكامل المحتوى )1) :خمسة أبعاد

ومناهج  ،وبرامج وألوان نشاط، ،شتقاق استراتيجياتال ؛يعية( ثقافة التعلم التشج5العدالة )
والعدالة االجتماعية في  ،والمساواة  ،تحقق ثقافة التنوع، وتعزز مبادئ الديمقراطية ،تعليمية

  (.Guo & Jamal, 2007البيئة المدرسية )
 السابقة الدراسات

الدراسة، مرتبة يستعرض هذا الجزء الدراسات والبحوث السابقة ذات الصلة بموضوع 
 تصاعديا من األقدم إلى األحدث، ومن هذه الدراسات:

 العربية، الثقافية الهوية تعزيز أساليب عن الكشفهدفت ( 2000) "الشرقاوي " دراسة -1
 العولمة، زمن في للتعليم المعاصرة  الرؤية ضوء في الثقافية الهيمنة لمواجهة واإلسالمية؛

 التعليم  واقع تعرف خالل من الثقافية؛ الهوية تعزيز في الةالفع التعليمية اإلدارة  وأساليب
 من نتائج؛ عدة  عن الدراسة أسفرت وقد. النقدي الوصفي المنهج باستخدام  مصر؛ في

 :أهمها
 عرضة تكون  ال حتى والتنمية؛ التطوير، إلى حاجة في الثقافية القيم  من كثيًرا أنأ. 

 .للجمود
 .القومية الهوية من أساسيان جزآن افيةالثق والهوية الثقافة مفهوم  أنب. 
 األفكار، على السيطرة ويعني األشكال، من عديًدا يتخذ الثقافية الهيمنة مفهوم  أنج. 

 .المادية والمنجزات والقيم، والمعتقدات،
 من الثقافية؛ الهوية على المحافظة في التعليم  إدارة  ودور ، الثقافية الخصوصية تأكيدد. 

 قبل للمعلم  الثقافي باإلعداد والعناية الناقد، الفكر على وتدريبهم  لتالميذبا  العناية خالل
 إعادة  عن فضالً  المتعددة، الثقافات لتعرف المعلمين؛ بين التبادل على والعمل الخدمة،

 العربية باللغة والعناية العصر، متغيرات مع يتناسب بما الدراسية؛ المناهج في النظر
 .   اإلسالمي والدين
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 البيئة في الثقافي التنوع أثر فهم هدفت التيGuo& Jamal (2007 )  ودراسة -2
 من كبيًرا عدًدا تضم  التي الكندية الجامعات لواقع نقدي تحليل خالل من التعليمية؛

 متعددة  المجتمعات هذه  مثل في تنشأ التي    والتحديات واألجانب، المهاجرين الطالب
 مؤسسات في بالتغيير  تدفع نماذج، ثالثة عرض إلى الدراسة خلصت وقد. الثقافات

 متنوع والتعليم  للثقافات، متعدد التعليم : وهي الثقافي؛ التنوع وترعى العالي، التعليم
 مستوى  على بها المرتبطة الممارسات عن فضالً  للعنصرية، المناهض والتعليم  الثقافات،

 .والمجتمع والمؤسسة، الدراسي، والصف الفرد،
 وبيان المعاصرة، الشباب مشكالت تحديد هدفت التي( 2008) "كنعان" ودراسة -3

 أثر وبيان الثقافية، الهوية مفهوم  في الجامعي الشباب نظرة عند      والوقوف أسبابها،
 توزيعها جرى  استبانةخالل تطبيق  من الجامعي الشباب لدى المستقبلية والنظرة  العولمة،

 ومن واإلنسانية، العلمية، تخصصاتهم  بمختلف دمشق جامعة في الشباب من عينة على
 : الدراسة هذه  نتائج أبرز
 األمة أصالة من النابعة الثقافية الهوية على المحافظة إلى الجامعي الشباب تطلعأ. 

 . العولمة ورفض وقوميتها، العربية
 االجتماعية، المشكالت هي الجامعي؛ الشباب يعانيها التي المشكالت أبرزب. 

 إلى بعضها يعود التي الشخصية والذاتية والسياسية، والخلقية، والدينية، دية،واالقتصا
 .والالمباالة  واالغتراب، واإلدمان، والهوية، والمهنة، والجنس، األسرة،: منها عدة؛ جوانب

 تعرف هدفتو  كندا، في المقاطعات إحدى "ألبرتا" فيوأجريت Guo (2012 ) دراسة -4
 وعي  إلى للوصول ودين؛ وخبرات، وثقافة، ولغة، قيم، من ن المهاجرو  اآلباء يجلبه ما

 إجراء على الدراسة واعتمدت. األمور وأولياء المعلمين،: من كل عند للثقافات أكبر
 وتوصلت بلًدا، عشر خمسة إلى ينتمون  ممن المهاجرين؛ اآلباء من (38) مع مقابالت

 : أبرزها من نتائج؛ عدة  إلى
 .  الطالب إليها ينتمي التي لألسر الثقافية القيمو  الخلفيات، فهم  أهميةأ. 
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 لسلوكيات أحياًنا المعلمين فهم  سوء عنه ينتج الثقافية الطالب بخلفية المعلمين جهلب. 
 . الطالب

 . للطالب الدينية والطقوس الممارسات، المدراس ومديري  المعلمين، مراعاة  ضرورةج. 
 . الثقافية هويته يهدد قد طالبلل األصلية اللغة غالًبا المدارس إهمالد. 
 العرق، في االختالف حيث من التنوع؛ مفهوم  إلىوتطرقت Angus (2012 ) دراسة. 5

 إعداد برامج في التنوع مفاهيم  ودور االجتماعية، والطبقة واللغة، الجنسية، والميول
. راسيةالد الصفوف في الثقافي التنوع معالجة في- أثنائها وفي الخدمة، قبل - المعلمين

 الثانوية للمرحلة اإلنجليزية للغة لمعلمتين الحالة دراسة أسلوب على الدراسة اعتمدت وقد
 إلى استناًدا التنوع؛ مفهوم  في نظرهما وجهة وبيان األمريكية، المتحدة الواليات في

 المعلمتين، لهاتين التنوع يعنيه ما إظهار إلى الدراسة خلصت وقد. والمالحظة المقابالت،
 أدوارهما صوغ كيفية عن فضال الصف، بيئة في الثقافي التنوع بها يعر ض التي طرائقوال

 .ثقافات بعدة  متنوعة دراسية صفوف في كمعلمتين
 ظل في الثقافي التنوع في الحق موضوع تعرفوهدفت  ( 2014)  "حبيبة" دراسة. 6

 الوصفي: المنهجين باستخدام المجتمعات؛ تعيشها التي والتحديات اإلنسان، حقوق  عالمية
 وبحقوق  بالتنوع، الصلة ذات واالتفاقات القانونية، والنصوص لإلعالنات، والتاريخي ،

 إال ثقافي ا إثراءً  تشكل أن يمكن ال الثقافية الخصوصيات أن إلى الدراسة وخلصت. اإلنسان
 ة،والثقافي الجغرافية، الحدود تتجاوز مشتركة، إنسانية مبادئ بوجود اإليمان ظل في

 إتاحة تؤدي حيث نقدها؛ أو ما ثقافة إلى االنتماء في الحق لألفراد أن كما. كلها والدينية
  ممارسة  أن كما. والحريات الديمقراطية،: مبدأي تعزيز إلى الثقافي التنوع في األفراد حق

 قيم  لترسيخ وتطويره؛ الحوار، إشاعة خالل من إال تجرى  ال الثقافي التنوع في الحق
 الثقافات، لحوار الوقائي الدور على والتركيز ، المتبادل واالحترام  والتعايش، التوافق،

 .ودولي ا داخلي ا، االستقرار وتحقيق الصراعات، لنبذ وتعايشها؛
 المجتمع جوانب جميع في الواضح المتزايد التنوع إلىوأشارت Chen (2017 ) دراسة. 7

 هذه في التربويين للقادة وتحديات فرًصا، يوجد مما العالي؛ التعليم  ومؤسسات األمريكي،
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 التعامل في القادة  هؤالء لمساعدة الفعالة؛ الممارسات بعض إلى أشارت كما المؤسسات،
 أقصي إلى الوصول من يتمكنوا حتى األقليات؛ فئة إلى ينتمون  الذين الطالب مع

 .إمكاناتهم 
 المحور الثاني: الدراسة الميدانية 

 الميدانيةأوال: أهداف الدراسة 
باستخدام استبانة مقابلة -تهدف الدراسة الميدانية إلى جمع البيانات من عينة البحث 

والتي تساهم في تحقيق أهداف الدراسة، ومن ثم معالجة البيانات باسخدام  -مقننة
 األساليب اإلحصائية للتوصل إلى نتائج الدراسة وأبرز توصياتها.

 ثانيا: اجراءات الدراسة الميدانية
 :وعينتها ،الدراسة مجتمع-1

ن   حمدياأل بمنطقة "خالد بنت أمة ثانوية" في المعلمات من الدراسة مجتمع تكوَّ
 تألفت وقد التخصصات، جميع من معلمة( 105) عددهن والبالغ ،الكويت بدولة التعليمية

 الدراسي الفصل خالل األصل المجتمع من %48 بنسبة ؛معلمة( 50) من الدراسة عينة
( 1) والجدول .عشوائية بطريقة اختيارهن جرى  وقد، 2017 / 2016 الدراسي للعام  يالثان

 :الديموغرافية المتغيرات حسب العينة أفراد توزيع يوضح
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 :فراد العينة حسب المتغيرات الديموغرافيةأ(: توزيع 1جدول )
 النسبة العدد  المتغير الرقم 

 المئوية

 %12 6 .اإلسالمية التربية . العلمي القسم 1

 %12 6 .العربية  اللغة

 %16 8 .اإلنجليزية  اللغة

 %14 7 .الرياضيات

 %12 6 .الجغرافيا

 %10 5 . الفلسفية العلوم

 %12 6 .والفيزياء ،الكيمياء

 %12 6 .والجيولوجيا ،األحياء

  29 إلى 20 من .العمر 2
 .سنة

14 28% 

  39 إلى 30 من
 .سنة

17 34% 

  50 إلى 40 من
 .سنة

19 38% 

  4 إلى  سنة من عدد سنوات العمل.  3
 .سنوات

15 30% 

 %26 13 . سنوات 9 إلى  5 من

  و أ ،سنوات 10 من
 .كثرأ

22 44% 

 %40 20 .كويتية .المعلمات جنسية 4

 %60 30 .كويتية غير

 %38 19   .أدبية مواد . المواد تخصص 5
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 النسبة العدد  المتغير الرقم 
 المئوية

 %62 31 .علمية مواد

 منا في أعداد المعلمات وتناسقً  ،اتناسبً  ثمةدول أعاله أن يالحظ من الجو 
-40) :ما بين منهن؛ا % تقريبً 40الثانوية، كما يالحظ أن المرحلة مختلف األقسام في 

 وأن ( سنوات،10% منهن عن )40أكثر من  سنوات العمل لدى( سنة، كما تزيد 50
 %.62األكبر بنسبة تحتل المواد العلمية القسم كما غير كويتيات،  منهن% 60

 
 )استبانة مقابلة مقننة(أداة الدراسة -2

وهي استبانة محكمة  ،مقابلة مقننة استبانة ُصمِ مت ؛لتحقيق أهداف الدراسة
؛ كل محور تضمن عدد من العبارات المحددة وذلك ثالثة محاور فرعيةعلى  شتملتا

لقياس  ؛صممت األداة عرضها، وقد  سبقوالدراسات التي  ،طار النظري لى اإلإبالرجوع 
 :اآلتية حاورمن الم محورواقع التنوع الثقافي لمتغير الجنسية بالنسبة لكل 

( 6ن )وتضمَّ  ؛التنوع الثقافي في البيئة الصفيةتداعيات األول: واقع  المحور
 .عبارات

في التحديات التي تواجه المعلمات في التعامل مع الطالبات  الثاني:المحور 
وانتهى بسؤال مفتوح سوف يتم  عبارات،( 7ن )وتضمَّ  افي؛إطار التنوع الثق

 تحليله كيفيا.
 ؛الطالبات بين الثالث: االستراتيجيات المتبعة لتعزيز التنوع الثقافي المحور 

 وانتهى بسؤال مفتوح سوف يتم تحليله كيفيا. عبارات،( 7وتضمن )
 
 

 لألداة:  الخصائص السيكومترية -أ
 كمين( صدق أداة الدراسة )صدق المح •
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بجامعة  كلية التربيةفي أساتذة  5على  ُعرضت ؛مدى صدق األداة  لتعرف
ومستوى قدرة األداة على قياس  ئها،وبنا العبارات،للتحقق من صحة إعداد  الكويت؛

في السادة المحكمين إبداء آرائهم  من لب لى قياسها، وقد طُ إاألغراض التي تهدف 
 ،والتأكد من سالمتها اللغوية ،ي أدرجت تحتهاومدى انتمائها للمحاور الت ،عباراتها

وبناء على مالحظات المحكمين  .قياس ما وضعت لقياسه ومدى مالءمتها ،ووضوحها
محاور  3محاور إلى  5في عدد محاور األداة حيث تم تقليصها من تعديل ال جرى 

واضافة  رئيسية، وتمت إضافة السؤالين المفتوحين، كما تم حذف عبارة من المحور األول،
لمزيد من  ،بعض العباراتعبارتين في المحور الثاني، فضال عن تعديل في صياغة 

  التوضيح.
  ألداة الدراسة االتساق الداخلي •

عن  استبانة المقابلة المقننة؛ عباراتمن  عبارة معامالت االرتباط بين كل  ُحسب ت
 :(2كما هو موضح في الجدول ) "؛بيرسون " طريق استخدام معامل

 
 :(50ككل )ن= لألداة والدرجة الكلية  ،(: قيم معامالت االرتباط بين كل محور2ول )جد

 درجة االرتباط المحور
 **0.605 .الممارسات الصفية

 **0.758 .التحديات التي تواجه المعلمات في التعامل مع الطالبات
 **0.688 .الطالبات بينلتعزيز التنوع الثقافي المتبعة االستراتيجيات 

 .%1عند مستوى داللة  ااالرتباط دال إحصائي   **
          

     
 ثبات األداة  -

 "ألفا كرونباخ"وفقا لمعادلة  ؛معامل الثبات ؛ ُحِسبللتأكد من ثبات األداة 
(Cronbach Alphaلحساب الثبات )باستخدام عينة الدراسة، وجاءت نتائج معامالت  ؛
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كما هو موضح  ؛0.7تقترب من  ،ة ثبات مقبولةبدرجالمقننة الثبات لمجمل بنود المقابلة 
 :(3في الجدول )

 
  :واألداة ككل ة،لمحاور األدا  خ( : معامل ألفا كرونبا3جدول )
عدد  المحور

 العبارات
 معامل الثبات

 0.812 6 .الممارسات الصفية
 0.634 7 .التحديات التي تواجه المعلمات في التعامل مع الطالبات

 0.571 7 .الطالبات بينلتعزيز التنوع الثقافي  تبعةالماالستراتيجيات 
 0.690 20 الدرجة الكلية

 
 تطبيق األداة  -

لى حد إأوافق  بواسطة مدرج ثالثي )أوافق، ؛داة األ عبارات عنجابة ستتمت اإل
 أعطيتمن حيث جنسية الطالبات، وقد  يوضح درجة واقع التنوع الثقافي ،ما، ال أوافق(

ودرجة واحدة  ،ن الختيار أوافق إلى حد مايودرجت ،ت لالختيار أوافقالعبارات ثالث درجا
المدى = اآلتية: )المعادلة  عن طريق ؛المدى لهذه الدرجات ُحسبالختيار ال أوافق، وقد 

؛ 0.66=  1/3-3 :أي؛ ("عدد االختيارات" 3أصغر قيمة مقسومة على  –أكبر قيمة 
 :كما يأتي ؛يفيكون معيار تصنيف مستويات المتوسط الحساب

( = 3-2.34)و( = درجة متوسطة، 2.33 -1.67)و( = درجة ضعيفة، 1-1.66)
  .درجة كبيرة
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 األساليب اإلحصائيةثالثا: 
 لحساب كل من: ؛SPSSاإلحصائية على استخدام الحزمة  بياناتال تحليلد اعتم

 الحسابية. المتوسطات .1
 االنحرافات المعيارية. .2
 .Cronbach Alpha "كرونباخ ألفا"ة معادلثبات األداة؛ باستخدام  .3
 لصدق أداة الدراسة تم استخدام معامل ارتباط بيرسون.  .4
 )تحليلها وتفسيرها(عرض النتائج رابعا: 

بيئة من حيث جنسية الطالبات في  ؛التنوع الثقافيتداعيات ول: ما واقع السؤال األ
 ؟الصف

واالنحرافات  ،ةالمتوسطات الحسابي ؛ ُحسب كل من:لإلجابة عن هذا السؤال
  :(4كما هو موضح في الجدول ) عبارات المحور؛ من  عبارةالمعيارية لكل 

 
  بيئة الصف: في الطالبات جنسية حيث من ؛الثقافي التنوعتداعيات  واقع :(4) جدول

لرقا
 م

 أوافق أوافق العبارة
 إلى
 حد

 ام

 ال
 أوافق 

 المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

الترتي
 ب

 الدرجة

 تعليمات المعلمات تطبق 1
 على والغياب الحضور

 .بالتساوي  الطالبات جميع

 0 5 45 العدد

2.90 0.303 5 

  كبيرة

 النسبة
90

% 

10

% 
0% 

عامل المعلمات الطالبات تُ  2
النظر عن بغض بعدالة 
   ن. جنسيته

 0 4 46 العدد 

2.92 0.274 3 

  كبيرة

 النسبة
92

% 
8% 0% 

 ن،خبراته تقدم المعلمات 3
لجميع الطالبات  نوإرشاداته

 .دون تمييز

 0 4 46 العدد

2.92 0.274 3 

  كبيرة

 النسبة
92

 % 
8% 0% 
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التنوع الثقافي ألفراد العينة تداعيات رجة واقع يتضح من الجدول السابق أن دو 

في  العباراتدون استثناء، وقد تراوحت متوسطات  المحور عباراتجميع  فيجاءت كبيرة 
( ونصها : " تحترم 4العبارة ) توقد بلغ ،(2.94و ،  2.88) :بينما  المحورهذا 

تقييم واجبات  ى يجر "( ونصها: 6المعلمات جميع الطالبات دون تمييز" ، والعبارة )
العبارة  تفكان ؛. أما أقلها2.94بمتوسط  ؛" أعلى درجةندون تحيز لجنسياتهمن الطالبات 

بمتوسط  ؛"في االختبارات الطالبات "تعتمد المعلمات مبدأ العدالة في تقييم( ونصها 5)
رشادات تقدم لهن دون أن التقييم يجري دون تحيز، وأن اإل هذه النتائجتوضح . و  2.88

تطبيق  :ومن ذلك ؛وبعدالة مع الجميع ،باحترام  –ا أيًض  - يجرى وأن التعامل  ،يزتح
 .اختباراتهنوالغياب وتقييم  ،المعلمات الحضور

في إطار السؤال الثاني: ما التحديات التي تواجه المعلمات في التعامل مع الطالبات 
 ؟التنوع الثقافي
واالنحرافات  ،توسطات الحسابيةالم ُحسب كل من: ؛لإلجابة عن هذا السؤالأوال: 
  :(5كما هو موضح في الجدول ) عبارات المحور ؛ من عبارة المعيارية لكل 

 في إطار التنوع الثقافي:التحديات التي تواجه المعلمات في التعامل مع الطالبات  :( 5جدول )

4 
تحترم المعلمات  جميع 

 .الطالبات دون تمييز

 0 3 47 العدد

2.94 0.240 1 

  كبيرة

 النسبة
94

% 
6% 0% 

تعتمد المعلمات مبدأ العدالة  5
في  الطالبات في تقييم

 االختبارات.

 0 6 44 العدد 

2.88 0.328 6 

  كبيرة

 النسبة
88

% 

12

% 
0% 

 واجبات تقييم يجرى  6
 تحيز دون من  الطالبات
 ن.لجنسياته

 0 3 47 العدد 

 م1 0.240 2.94

  كبيرة

 النسبة
94

% 
6% 0% 

 .المتوسط/  الكلي المجموع 
2.92 0.200 

  كبيرة 
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عبارات جميع  فييتضح من الجدول أعاله أن درجة أفراد العينة جاءت كبيرة و 
ما  العباراتحيث تراوحت متوسطات  ؛يات التي تواجه المعلماتالخاص بالتحد المحور

 إلى أوافق أوافق  العبارة الرقم 
 ما حد

 أوافق ال
 

 المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 معياري ال

 الدرجة  الترتيب

  الثقافي  التنوع لتقب   1
  الطالبات  بين القائم

  مختلف  من
 . الجنسيات

 0 9 41 العدد 

2.82 0.388 5 

  كبيرة

 %0 % 18 % 82 النسبة

مور  أ ولياء أاحترام  2
الطالبات باختالف 

 م.وثقافاته م،جنسياته

 0 5 45 العدد 

2.90 0.303 3 

  كبيرة

 %0 % 10 % 90 النسبة

يجاد جو من االحترام إ 3
بين جميع الطالبات  

 ن.باختالف جنسياته

 0 2 48 العدد 

2.96 0.198 1 

 كبيرة

 %0 %4 % 96 النسبة

  ساليب استخدام أ 4
  وألوان نشاط،  تدريس،

تتناسب مع جميع  
الطالبات من مختلف  

    الجنسيات.

 0 10 40 العدد 

2.80 0.404 6 

 كبيرة

 %0 % 20 % 80 النسبة

بجميع   العناية 5
النظر   بغضالطالبات 

عن اختالف 
 ن.جنسياته

 0 2 48 العدد 

 م1 0.198 2.96

 كبيرة

 %0 %4 % 96 النسبة

 بين االختالفات  فهم 6
 باختالف ؛الطالبات
   ن.وثقافاته ن،جنسياته

 0 10 40 العدد 

 م6 0.404 2.80

 كبيرة

 %0 % 20 % 80 النسبة

 لفئة التحيز عدم 7
  ؛ الطالبات من معينة
  الجنسية  متغير بسبب

 شرح ثناءفي أ
 . الدروس

 2 1 47 العدد 

 م3 0.417 2.90

 كبيرة

 %4 %2 % 94 النسبة

  كبيرة  0.191 2.88 . المتوسط/  الكلي المجموع  
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يجاد جو من االحترام إ" ( ونصها:3ت العبارة )حيث بلغ ؛(2.96و،  2.80) :بين
 العناية"( ونصها: 5والعبارة ) ،"نالمتبادل بين جميع الطالبات على اختالف جنسياته

 على حين، 2.96متوسط   أعلى  ،"نالنظر عن اختالف جنسياته بغضبجميع الطالبات 
تتناسب مع جميع  وألوان نشاط، تدريس، "استخدام أساليب ( ونصها: 4ت العبارة )حصل

"فهم االختالفات بين الطالبات ( ونصها: 6والعبارة )الطالبات من مختلف الجنسيات"، 
 .2.80على متوسط   ؛"نتهاوثقاف ن،باختالف جنسياته

ا عن التحديات التي تواجه المعلمات مفتوحً  سؤاالً قننة المالمقابلة  إستبانةثانيا: تضمنت 
وقد فرغت  ،ا لمتغير الجنسيةتبعً  ؛الثقافيفي التعامل مع الطالبات في إطار التنوع 

 :(6مضامين هذا السؤال في الجدول )
 :التحديات من وجهة نظر المعلمات :(6جدول )

الوافدات  خاصةبو  –يوضح الجدول السابق أن الغالبية العظمى من المعلمات و 
جاءت واختالفها عن اللهجة الكويتية،  ،سن بهاتي يدر ِ مشكلة اللهجة العلى أن  أكدت –

واللهجات  ،بالنسبة للمعلمات الكويتياتالحال وكذلك %، 41( بنسبة 27أعلى استجابات )
ذكرت بعض المعلمات أن المستوى الفكري مختلف بين  كماالعربية المختلفة األخرى، 

واألداء الدراسي  ،والمسئولية ،امدرجة االلتز  فضاًل عن ،والوافدات ،الطالبات الكويتيات
 الوافدات. الذي يظهر أكثر عند

وقد أبدت إحداهن امتعاضها بخصوص االتهامات الموجه للمعلمة الوافدة بأنها 
أكثر  أن أولياء أمور الوافداتإلى أشارت إحدى المعلمات  كما ،متحيزة لبني جنسيتها

ن أولياء أمور الطالبات الكويتيات، ا على المستوى الدراسي لبناتهم موأشد حرًص  عناية،

 ةالنسبة المئوي العدد التحدي الذي يواجه المعلمات الرقم

 %41 27 .اللهجة 1
 %24 16 .اختالف المستوى الفكري للطالبات 2
 %20 13 .تحيز المعلمة لبني جنسها 3

 %15 10 .الدراسي نأولياء أمور الطالبات بمستواه عنايةدرجة  4
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من  الحادثوالتعصب  ،وانتقدت إحداهن تجميع الطالبات الوافدات في فصل دراسي واحد
الطالبات الوافدات  عنايةوانتقدت معلمة أخرى عدم ن، بل بعض الطالبات ألبناء جنسيتهقِ 

 .نفي بالده الدراسي نوال تدخل في تقييم تحصيله ،درجاتلها بالمواد التي ال توجد 
 الطالبات ؟ بينالتنوع الثقافي  استراتيجيات تعزيز السؤال الثالث: ما

واالنحرافات  ،المتوسطات الحسابية ُحسب كل من: ؛لإلجابة عن هذا السؤالأوال: 
  :(7كما هو موضح في الجدول ) عبارات المحور؛من عبارة المعيارية لكل 

 
 
 
 
 
 
 



 أ.عفراء جابر المري                                      بدالعزيز المطوعد. فرح ع

 2019  (الثالث)اجلزء    واالربعون  الثالثالعدد               (41                (جامعة عني مشس  -جملة كلية الرتبية

 :لتعزيز التنوع الثقافي المتبعةاالستراتيجيات  :(7جدول )
  إلى  أوافق أوافق  العبارة الرقم

 ما حد

 المتوسط أوافق  ال
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 الدرجة  الترتيب

 أعمل على تزيين الصفوف 1
  ثقافات  تمثل ،قائ بطر 

 الجنسيات لذوي  متعددة
 .المختلفة

 30 16 4 العدد

1.48 0.647 7 

 ضعيفة

 % 60 % 32 % 8 النسبة

عمل على أن تعكس أ  2
مةالمناهج  في   المستخد 

بتعدد الوعي  المدرسة
من ناحية متغير  الثقافات؛
 .الجنسية

 14 26 10 العدد

1.92 0.695 6 

 متوسطة 

 % 28 % 52 % 20 النسبة

  لإلفادة  ؛أخطط لدروسي 3
من ثقافة طالباتي من 

  ، الجنسيات المختلفة
 هن.وتجارب 

 0 12 38 العدد

2.76 0.431 4 

  رةكبي 

 % 0 % 24 % 76 النسبة
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4 

على  في التدريس أحرص
استيعاب التنوع الثقافي 
عند الطالبات حسب  

   ن.جنسياته

 0 9 41 العدد

2.82 0.388 3 

 كبيرة

 % 0 % 18 % 82 النسبة

مور أمع أولياء  أتواصل 5
مختلف  من الطالبات 

  ؛ يجابيةإق ائ الجنسيات بطر 
وليس فقط عند حدوث 

 ة. مشكل

 6 14 30 العدد

2.48 0.707 5 

 كبيرة

 % 12 % 28 % 60 النسبة

  على  الطالبات أشجع 6
 من زميالتهن احترام

    .المختلفة الجنسيات

 0 1 49 العدد

2.98 0.141 1 

 كبيرة

 % 0 % 2 % 98 النسبة

 عالقات أحرص على بناء 7
 أولياء مع وإيجابية، طيبة
 من الطالبات أمور

 . مختلفة جنسيات

 0 6 44 العدد

2.88 0.328 2 

 كبيرة

 % 0 % 12 % 88 النسبة

   0.273 2.47 .المتوسط/  الكلي المجموع 8
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 التي تتبعها المعلماتيالحظ من الجدول أعاله أن من أبرز االستراتيجيات و 
الطالبات على ": تشجيع بين الطالبات من مختلف الجنسيات؛ هي التنوع الثقافي لتعزيز

، يليها حرص المعلمات على  2.98بمتوسط  ؛ميالتهن من الجنسيات المختلفة"احترام ز 
بمتوسط  ؛يجابية مع أولياء أمور الطالبات من جنسيات مختلفة"واإل ،طيبةال"بناء العالقات 

استيعاب التنوع الثقافي عند الطالبات "في التدريس على  المعلمات حرص، يليها 2.88
 .2.82بمتوسط ن"؛ حسب جنسياته

تواصل المعلمات مع أولياء أمور الطالبات من  -أيًضا  – يالحظ من الجدولو 
 ت العبارةحصل بينماوليس فقط عند حدوث مشكلة.  ؛يجابيةإق ائمختلف الجنسيات بطر 

تمثل ثقافات متعددة لذوي الجنسيات  ،قائبطر  أعمل على تزيين الصفوف"( ونصها: 1)
المناهج أعمل على أن تعكس "( ونصها: 2) ارة العبو ، 1.48على أقل متوسط ؛ المختلفة"

مة  ؛1.92على متوسط  ؛من ناحية الجنسية" بتعدد الثقافاتالوعي  في المدرسة المستخد 
 األخرى. بالعبارات مقارنة  ؛بالنسبة المعلمات أهميةأنها ال تشكل  :أي

تتبعها التي  ياتا عن أهم االستراتيجمفتوحً  المقابلة المقننة سؤاالً  استبانةتضمنت ثانيا: 
وقد فرغت مضامين  ،تبعا لمتغير الجنسية بين الطالبات؛ التنوع الثقافي لتعزيزالمعلمات 

  :(8هذا السؤال في الجدول )
 :لتعزيز التنوع الثقافي االستراتيجياتهم أ  :(8جدول )

النسبة  العدد المقترحات  الرقم
 المئوية

 %31 30 .والمساواة  ،تعزيز قيم العدالة 1
 %25 24  .عدم التحيز 2
 %23 22 .بما يعزز التنوع الثقافي ؛والخطط الدراسية ،المناهج إثراء 3
 %21 20 .وتعزيز ثقافتهم في المدرسة ،مورالتواصل مع أولياء األ 4
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وإيجابية مع  ،بناء عالقات طيبة عن أبدت بعض المعلمات في العينة آراءً  
 المعلمة لبني جنسيتها، تحيز وعدم ،المساواة و  ،دالةمن خالل تعزيز قيم الع ؛أولياء األمور

والتواصل مع أولياء  ،، وكذلك من خالل مراعاة الفروق الفردية بين الطالباتالباقيوإهمال 
تعزيز استخدام اللغة  وضرورةاالجتماعية،  نوبيئاته ثقافاتهن،لمعرفة جزء من  أمورهن؛

 –إن أمكن  - وتخصيص ية المعلمة،بدال من اللهجة المحلية الخاصة بجنس ؛العربية
 بموضوعات، وتعزيز المنهج المدرسي منخفضات التحصيلتشمل الفائقات مع  ،حصص

 .نسانخاصة عن احترام اإل
ضرورة عدم تجميع الطالبات الوافدات في  إلىكذلك أوعزت بعض المعلمات 

 ،الحترامتعزيز ا معزل عن الجنسيات األخرى، وأشارت أخرى بإمكانيةصفوف خاصة في 
التي  مسابقاتالو  ،المدرسية والتكليفات ألوان النشاط،من خالل  ؛خوة بين الطالباتواأل

 والتسامح. ،فيها قيم االحترام  تنميندوات  عقدومن خالل  ،تشمل جميع الجنسيات
 فاعليات، النشاط الصباحي ضرورة احتواء برامجإلى وأشارت إحدى المعلمات 

ضرورة إلى الختالف بين الثقافات، وأشارت معلمة أخرى وا، تعزز التنوع ،ومبادرات
 نسان.بحقوق اإل تعنىخاصة  موضوعاتتضمين المنهج المدرسي 

 مناقشة النتائج 
 ؛في المدرسة الحادثالتنوع الثقافي  تأكيدأهمية  تتضحمن خالل ما سبق 

مزيد  ومن ثم ضرورة السعي إلى بلوغ ؛لمتغير الجنسية من وجهة نظر المعلمات وخاصة
علما بأن نتائج الدراسة لم  ؛والتقبل بين جميع الثقافات المختلفة ،حترام واال ،ندماجمن اال

الوافدات للطالبات حسب  وال ،ظهر وجود اختالفات حادة في تعامل المعلمات الكويتياتتُ 
كما ظهر من   -فالممارسات الصفية  ؛غير كويتيات م أ ،كويتيات نَّ كُ أ  سواء  ن؛جنسياته

من حيث  ؛والطالبات من الجنسيات المختلفة ،كانت منسجمة بين المعلمات -ئج نتاال
 ومن حيث االحترام المتبادل. ،والعدالة في التقييم العلمي ،المعاملة

في بعض المعلمات  أوجزتها يسيرة،وجود تحديات  -كذلك  –أظهرت الدراسة و 
تقصى العالقة بين هدفت  التي (2001وهذا ما تطرقت له دراسة الصغير) ؛مشكلة اللهجة
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ومجموعة من المتغيرات لدى الطالب الوافدين بجامعة الملك  ،مستوى التكيف االجتماعي
مستوى التكيف  فيتؤثر  ،سعود بالرياض، وقد أكدت أن هناك مجموعة من المتغيرات

جيد اإللمام ال ييسرحيث  ؛وإتقانها ،معرفة اللغة العربية :أهمها ؛االجتماعي للطالب الوافد
تكوين فكرة واضحة عن المفاهيم الثقافية  فيوالتفاهم، ويساعد  ،التعامل بلغة أهل البلد

 للبلد.
المتغيرات و  ،يجابية بين مستوى التكيفالعالقة اإل -أيًضا  –ظهرت الدراسة أو 

، والمستوى المادي، والفترة الزمنية، والمشاركة في هلمام بعادات المجتمع وتقاليد: اإلاآلتية
 صدقاء.ووجود األ ،نشطةاأل

 ،والمسئولية ،ومن التحديات األخرى التي كشفت عنها المعلمات درجة االلتزام 
بها أكثر الطالبات الوافدات، وكذلك التعصب من قبل بعض  يمتازواألداء الدراسي التي 

 ،دور المدارس في تعزيز قيم التسامحأهمية كما تتضح . نالطالبات ألبناء جنسيته
 بتعاد عن التعصب بجميع أشكاله.والتقبل بين جميع الطالبات، واال ،واالحترام 

الطالبات من مختلف  بينلتعزيز التنوع الثقافي  المتبعة الستراتيجياتوبالنسبة ل
بين  بذل مزيد من الجهد؛ لتحقيق التقارب الثقافيأوضحت الدراسة ضرورة   ؛الجنسيات

تمثل ثقافات متعددة  ،قائبطر  الصفوفين من خالل تزي ؛والوافدات ،الطالبات الكويتيات
 .المفاهيم التي تقوي الوعي بالثقافات المتعددة  لذوي الجنسيات المختلفة، واحتواء المناهج

من  ؛خوة بين الطالباتواأل ،وأشارت بعض المعلمات إلى إمكانية تعزيز االحترام 
جميع الجنسيات، وكذلك تشمل  التيمسابقات الو  ،المدرسية والتكليفات ألوان النشاط،خالل 

هذه تتوافق والتسامح، و  ،قيم االحترام لتعزيز ثقافة اآلخر، وترسيخ ؛ندوات عقدمن خالل 
، اإلصالح في المنهجأهمية  والذي يؤكد ؛مع نموذج التنوع في التعليم االستراتيجيات

ات وتكون أكثر شمواًل للثقاف، بحيث تتجاوب مع حاجات التنوع ؛والممارسات التعليمية
 المتعددة.

وعي بعض المعلمات بأهمية التعليم متنوع الثقافات،  -أيًضا  –الدراسة  وتعكس
وقد  بيئة الصف.في  المناشطمن خالل تنفيذ بعض  ؛واستيعاب ثقافة االختالف
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هذا أهمية  إلى ضرورة فهم المعلمين & Aydin (2016) Tonbuloglu, Aslanأشار
وهذا األمر مرتبط  ؛فة إلى حيز التنفيذ في البيئة التعليميةونقل هذه الفلس ،النوع من التعليم 

 .ومدى كفاية برنامج التعليم  ،بكفاءة المعلم
في ظل المجتمعات  -أن التعليم الفعال  Gay (1994) أكد  نفسه وفي السياق

تراعي الثقافات  ،المعلم على توظيف استراتيجياتيتطلب تشجيع   - االمتنوعة ثقافي  
 .والشخصي لجميع الطالب ،والنجاح األكاديمي ،تضمن تكافؤ الفرصالمختلفة، و 

   ها اإلجرائيةتوصيات الدراسة ومقترحات
في ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة، يمكن صياغة مجموعة من      

 التوصيات واالقتراحات على النحو اآلتي: 
 أوال: التوصيات 

لمعلمين لتدريبهم على التعامل مع الطلبة اعداد برامج ودورات تدريبية للمعلمات وا •
 والطالبات في  إطار التنوع الثقافي. 

وضع آليات عملية، تتيح للمعلمة أن تمارس دوًرا فاعاًل، ومؤثًرا في نشر ثقافة  •
 .التنوع الثقافي، وتعزيزها، فضاًل عن تهيئة بيئة تعليمية داعمة

، واالختالف الثقافي ،وعالتن بقيمةوالمعلمين  ،الوعي لدى المعلمات تنمية •
ِسن توظيفه، والبناء عليه  .وأهميته؛ كعامل قوة، وقيمة مضافة، إذا ما ُأح 

 العزوف عنو  اآلخر، للحد من ظاهرة عدم تقبل ؛وضع برامج وقائيةضرورة  •
؛ وبخاصة طالبات التعليم العام ىتنوع لدلل في األنشطة الداعمةالمشاركة 

 الثانوي.
المراحل الدراسية  في الطالبية واألنشطة ،الدراسية والخطط ،إثراء المناهج •

 ،وترسيخ الديمقراطية ه،وتقبل، احترام التنوع الثقافي بكل ما من شأنهالمختلفة 
 واإلخاء بين الجنسيات المختلفة.، والمحبة

إقامة األنشطة والفعاليات المتنوعة في المدارس والتي تعزز ثقافة التنوع واحترام  •
 اآلخر. 
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 المقترحات اإلجرائية ثانيا: 
من مختلف الزوايا،  التنوع الثقافي قضايا تتناولمزيد من الدراسات التي  إجراء •

 .كلها شرائح المجتمعولدى 
 في المجتمعية )بنية النظام االجتماعي، والثقافي( دراسة تأثير بعض العوامل •

لمختلفة على في المجتمع الكويتي بعامة، وفي مراحل التعليم اواقع التنوع الثقافي 
 .وجه الخصوص
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