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خلصت الدراسة اخلاصة بالتعليم احلكومي يف الكويت  ..مشكالته وسبل احلل اليت
اعدتها الباحثة فاطمة الرامز ،يف ختامها إىل توصيات عدة للمشاكل اليت تعرقل مسرية
التعليم يف الكويت وسوف نتناوهلا بإسهاب يف الفصل اخلامس واخلامتة ،ويتضح مما
سبق أن التعليم العام يف الكويت يعاني من وجود مشاكل حمددة ،وميكن حصرها يف
ما يلي:
 - 1مشكالت ضعف ومجود املناهج الدراسية.
 - 2مشكلتا الرسوب والتسرب.
 - 3مشكالت املعلمني.
 - 4انتشار ظاهرة الدروس اخلصوصية.
 - 5ضعف اإلدارة املدرسية والتعليمية.
وسوف نتناوهلا فيما يلي من حيث أسبابها وآثارها:
أوالـ مشكلة ضعف ومجود املناهج الدراسية :عند تناولنا للسمات العامة للتعليم يف
العامل العربي أشرنا إىل التقرير الثالث للتنمية اإلنسانية العربية ( )2004والذي خلص
فيه التقرير حاله األنظمة التعليمية يف العامل العربي يف كلمتني «قصور النوعية» ،وما
ينطبق على العامل العربي ينطبق على الكويت ،حيث املناهج يف مجيع املراحل الدراسية
ضعيفة وال تواكب قدرات الطلبة ،فضال عن أنها ال تنمي مواهبهم ،فأغلبها يعتمد على
اجلوانب النظرية وليس التطبيقية ،ويغلب عليها احلشو الكبري والتكرار بسبب سيادة
أفكار املاضي ،والعمل وفق العقلية الرتبوية القدمية يف عصر يتسم بسرعة تدفق املعرفة
واملعلومات أو ما يسمى بالعوملة.
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يؤكد على ذلك ما جاء يف استبيان أجرته جريدة القبس على  100معلم من خمتلف
املدارس يف الكويت ،حيث أكد  % 77من املعلمني بأنهم ال يقومون بتدريس مجيع
املوضوعات املقررة باملنهج مقابل  % 23فقط ذكروا أنهم يلتزمون بتدريس كامل
الكتاب .وأكد  % 62من العينة نفسها أن مناهج وزارة الرتبية حباجة إىل مزيد من
املراجعة والتعديل.

تطوير املناهج
ويف اآلونة األخرية قامت وزارة الرتبية بتطوير جمموعة من الكتب الدراسية للمراحل
التعليمية املختلفة ،وقد أكد أحد املختصني يف هذا اجملال أن التأخري يف تعديل املناهج
املدرسية يف البالد يعد قصورا يف أداء وزارة الرتبية ،وقد انعكس سلبا على عدم قدرة
هذه املناهج على مواكبة التطوير الذي يشهده التعليم يف العامل .ومن املؤسف أن
القيادات التعليمية حني رغبت يف تطوير املناهج خالل أقرب فرصة ممكنة دفعت إىل
طرح منهجني جديدين للعلوم والرياضيات للمرحلة االبتدائية وقامت بتعميمها على مجيع
مدارس الكويت دون جتريبها مسبقا على عدد خمتار من الطلبة.
وقد أكد املختصون على أن القرار املفاجئ للوزارة بتعميم املنهجني اجلديدين على
املرحلة االبتدائية له آثار سلبية كبرية :فمن ناحية جند أن احلصيلة اللغوية عند طالب
املرحلة االبتدائية ضعيفة واملناهج اجلديدة تشرتط حصيلة لغوية جيدة للطالب ،حيث
هناك بعض املفاهيم اليت تدرس يف الصف اخلامس االبتدائي تعطى اليوم لطلبة الثاني
والثالث االبتدائي ،وهذا أمر مفاجئ للطلبة يعيق تقدمهم وحتصيلهم العلمي ،ناهيك عن
االستعانة بكتب دخيلة على جمتمعنا على حد تعبري املختصني يف هذا احلقل .ومن ناحية
الوسائل التعليمية ،تفتقر املدارس إىل مجيع الوسائل التعليمية اليت حيتاج إليها املدرس
لتدريس املنهج اجلديد ،حيث إن وزارة الرتبية مل توفرها .أما من ناحية املعلمني فالدورات
التدريبية اليت قدمتها الوزارة غري كافية وأكد املختصون على ضرورة تنظيم دورات
إضافية تكسب أعضاء اهليئة التدريسية املهارات الكافية لتدريس املناهج الدراسية
اجلديدة واملطورة ،وعدم اقتصار الدورات على موجهي املواد.
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التسرب والرسوب
إن قصور نوعية املناهج يرهق العملية التعليمية يف البالد وأول متضرر من هذه املشكلة
هم الطالب ،فصعوبة املناهج وإجبار الطالب على احلفظ وقلة استخدام الوسائل
التعليمية التوضيحية تشعر الطالب بامللل وتنفره من الدراسة ،ومن ثم تبدأ اآلثار السلبية
يف شكل تسرب أو رسوب الطلبة.

ثانيا :مشكلتا الرسوب والتسرب:
تعترب مشكلتا الرسوب والتسرب من أهم املشكالت اليت يعاني منها نظام التعليم
الكوييت ،وتبلغ نسبة الرسوب يف التعليم العام احلكومي للمرحلة الثانوية لعام 2005
  ،2006كما أسلفنا يف السمات ( % 16.5للذكور ) % 12.5( ،لإلناث ) ،وأماالتسرب فتبلغ نسبته ( % 15للذكور ) و( % 18لإلناث) .وتعد هذه النسب املرتفعة مؤشرا
لوجود هاتني املشكلتني يف التعليم العام وهما شديدتا االرتباط ببعضها من حيث النتيجة
أو األسباب .إن أسباب الرسوب والتسرب كثرية حيث حددها املختصون بدراسة ميدانية
إىل أسباب ترجع للطالب نفسه ،وأسباب مدرسية ،وأسباب أسرية ،وأسباب اجتماعية.
فالغياب املتكرر للطالب وصعوبة استيعاب بعض املواد الدراسية تعد من أسباب تعثر
الطالب وتقليل طموحاتهم .وقد يكون ذلك نتيجة صعوبة املناهج الدراسية أو ازدحام
املقررات الدراسية وكثافتها ،ما جيعل الطالب ينفر من العملية التعليمة ،أو بسبب
أساليب التعليم والتدريس ،ففي التعليم احلكومي يتبع املعلم أساليب احلفظ والتلقني وال
يتيح الفرصة للتعبري وإبداء الرأى .كما أن ضعف املستويني الثقايف واالقتصادي لألسرة
حيول دون مواصلة األبناء للتعليم وتسربهم من أجل العمل ومساعدة آبائهم ماديا.
إن املؤسسات الرتبوية وما تقوم به من عملية تعليمية ينظر إليها باعتبارها مؤسسات
إنتاجية اقتصادية البد أن يكون العائد منها مساويا أو يزيد على كلفتها املالية .واهلدر
الرتبوي نتيجة الرسوب والتسرب يقلل من عدد اخلرجيني وهنا تبدأ املشكلة بالتأثري
السليب على اجملتمع.
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اإلنفاق احلكومي
ففي دراسة علمية كشفت أن إمجالي الفاقد املالي من ميزانية وزارة الرتبية نتيجة رسوب
الطلبة يف مجيع مراحل التعليم العام للكويت يبلغ 62.5مليون دينار كوييت من
اإلمجالي العام للمصروفات السنوية لعام  2004- 2003البالغ  559.1مليون دينار
كوييت ،وهذا الفاقد يشكل  % 11من ميزانية العام الدراسي املذكور.
إن ارتفاع نسب الرسوب والتسرب تعوق خترج الطالب املؤهلني واألكفاء ،ما يؤثر على
قوة العمل ومساتها يف اجملتمع ،حيث إن تكوين وتأهيل رأس املال البشري هو اهلدف
الذي يسعى إليه قيادات اجملتمع للوصول إىل التنمية الشاملة ،وبالتالي فإن املؤسسات
الرتبوية وأهمها املدارس هي املسؤولة عن تكوين رأس املال البشري (أي القوى املؤهلة
واملدربة).
ومن هنا يتضح أنه كلما ارتفعت نسبة الرسوب والتسرب أدى ذلك إىل اهلدر يف املوارد
البشرية ذات الكفاءة وإىل تعطيل حتقيق أهداف وطموحات اجملتمع يف التنمية الشاملة.
ثالثا  -مشاكل املعلم :فيما تتزايد احلاجة إىل تطوير التعليم يف البالد أكثر من أي
وقت مضى نظرا للتطورات التكنولوجية واملستجدات العصرية اليت تستلزم التحول من
احلفظ والتلقني واملعرفة النظرية إىل تأسيس فكر منهجي وعملي لقادة املستقبل وصناع
املعارف والعلوم .عندئذ تربز عدة حتديات مبواجهة الواقع التعليمي يف الكويت أهمها
عزوف املواطنني أنفسهم عن مهنة التدريس.
ويتبني أن نسبة املعلمني غري الكويتيني تشكل ( )% 41من إمجالي اهليئة التدريسية يف
الكويت ،وهذا دليل على عزوف املواطنني وخاصة الذكور عن مهنة التدريس.
ومن الالفت لالنتباه أن نسبة املعلمني (الذكور) ال تشكل سوى  % 18من إمجالي عدد
املعلمني يف اهليئة التعليمية من الكويتيني مقابل  % 82للمعلمات الكويتيات ،وهذا
يؤكد مرة أخرى على عزوف الكويتيني الذكور عن االلتحاق مبهنة التدريس ،وأن
نسبة املعلمني الكويتيني يف املرحلة االبتدائية  % 91( % 68منهم إناث) مقابل  % 32لغري
الكويتيني ،كذلك يشكل املعلمون غري الكويتيني النسبة األكرب يف التخصصات
التعليمية األساسية يف املرحلة الثانوية.
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عزوف املعلم الكوييت
وقد تبني لنا وجود مشكلة حقيقية يف الكويت أال وهي عزوف املعلمني الكويتيني
(الذكور) عن تدريس املقررات األساسية يف املرحلة الثانوية ومتركز املعلمات (اإلناث)
يف املرحلة االبتدائية.
وقد خلص أحد اخلرباء الرتبويني يف هذا اجملال أسباب عزوف املواطن الكوييت عن مهنة
التدريس فيما يلي :تدني األجور مقارنة مبتاعب املهنة  -تقييم املعلمني يتسم بالضعف
وعدم تقدير الكفاءات  -اختالل منظومة القيم يف اجملتمع وعدم تقدير الطالب
وأهاليهم للمعلمني  -ازدحام الفصول يف بعض املدارس بالطالب يسبب زيادة جهد املعلم
وكثرة احلصص اليت يكلف بها.
ولألسف فإن الوزارة حني تسعى إىل تعويض النقص باالستعانة باملعلمني غري الكويتيني
(وعلى الرغم من توافر التخصصات املطلوبة لديهم) لكن قد يواجه الطالب مشاكل يف
فهم هلجة بعض املعلمني الوافدين وإن كانوا من جنسيات عربية (كاجلزائر واملغرب
وتونس مثال) .كما أن املعلم الوافد غري ملم عادة بأساليب وطرق املناهج اليت تدرس يف
الكويت ،ودورة تدريبية واحدة حيصل عليها من وزارة الرتبية ال تكفي لتعريفه متاما
بثقافة اجملتمع الطالبي الكوييت .وكل هذا يؤثر على جودة العملية التعليمية بالكويت.
رابعا :انتشار الدروس اخلصوصية :ويقصد بالدروس اخلصوصية «كل جهد تعليمي
حيصل عليه الطالب خارج الفصل املدرسي سواء يف منزله أو منزل املدرس ،حبيث
يكون هذا اجلهد منتظما ومتكررا وبأجر أو من دون أجر» ،فالدرس اخلصوصي هو
جهد تعويضي عن النقص يف العملية التدريسية باملدارس.
ولقد تنبهت وزارة الرتبية إىل خطورة هذا األمر منذ وقت بعيد وأصدرت وزارة املعارف
حينذاك نشرة عامة بتاريخ 1961- 11- 12م مبنع الدروس اخلصوصية ملا هلا من آثار
ضارة على التالميذ .وأصدرت بعد ذلك عدة قرارات ونشرات اهلدف منها منع الدروس
اخلصوصية حيث صدر قرار بتاريخ 1987- 2- 15م بشأن فتح فصول تقوية تابعة
للوزارة وذلك لتقوية الطالب الذين يعانون من ضعف التحصيل الدراسي يف املرحلتني
املتوسطة والثانوية.
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ولكن لألسف وإىل يومنا هذا يلجأ البعض إىل تلقي الدروس اخلصوصية حيث أكد
مسؤول تربوي على انتشار ظاهرة الدروس اخلصوصية بالكويت ،وترجع األسباب يف
وجهة نظر االختصاصيني يف هذا اجملال إىل ما يلي :كثرة عدد الطالب يف الفصول مما
يعوق الفهم اجليد  -قصر العام الدراسي وعدم تناسبه مع طول املناهج الدراسية -
ضعف قدرة بعض املعلمني على توصيل املعلومة وشرحها للطالب داخل الفصل  -دفع
بعض األسر لألبناء لتلقي الدروس اخلصوصية( .أو دفع األبناء آبائهم للحصول على
الدروس اخلصوصية)  -خوف ورهبة الطالب من االمتحانات ،وعدم الثقة بقدراته.
ومن هذا العرض تبني أن العوامل اليت تتعلق باملنهج واملدرسة واملدرس هي أكثر األسباب
اليت تدفع الطالب للجوء إىل الدروس اخلصوصية .وتؤثر الدروس اخلصوصية سلبا على
العملية التعليمية سواء من حيث طريقة التواصل وأسلوبه بني املدرس والطالب ،وكذلك
حتد الدروس اخلصوصية من فاعلية األداء املدرسي وتضعف منو شخصية الطالب حيث
تضعف لديه روح االعتماد على النفس وتعزز االتكالية واالعتماد على الغري ،وهذا كله
يف النهاية يعكس درجة من اخللل يف العملية التعليمية بالبالد.

ضعف اإلدارة
خامساـ ضعف اإلدارة التعليمية واملدرسية :تعترب اإلدارة التعليمية وراء األزمة التعليمية يف
البالد ،حيث اتهم تقرير تربوي صادر من اللجنة الوطنية لتطوير التعليم اإلدارة التعليمية
بالكويت بالتسيب والفساد وعدم االنضباط وختلى بعض قياداتها وموظفيها عن حتمل
مسؤولياتهم ،واهتزاز صورة املدرسة كمؤسسة تربوية ،فضال عن ضعف عملية صناع
القرار وغياب األسس البحثية وتضارب القرارات فيها.
ولقد أرجع التقرير أهم أسباب تدهور التعليم يف الكويت إىل غياب الرؤية اإلسرتاتيجية
املستقبلية الطويلة األجل يف وزارة الرتبية ،وعدم األخذ مبنهجيات التخطيط
اإلسرتاتيجي ،وضعف الكفاءة السياسية ملتخذي القرار الرتبوي من الوزراء املتعاقبني،
باإلضافة إىل عيوب السلم التعليمي الذي ال يرتبط مبراحل النمو وال يتوافق مع األنظمة
س َمحْ بتخطي الصفوف بالنسبة
الشائعة عربيا وعامليا ،فضال عن عدم املرونة حيث ال يُ ْ
للطلبة املتفوقني ما أدى إىل فقدان طلبة الكويت القدرة على املنافسة العاملية.
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هذا فيما خيص اإلدارة التعليمية املركزية (الوزارة) ومشكالتها ،أما عن اإلدارة
املدرسية فهي تعج بالنواقص واملالحظات السلبية مبا يؤكد على الضعف اإلداري يف هذا
القطاع.
إن اإلدارة املدرسية تعرب عن اجلهود الفنية واإلدارية اليت يقوم بها مدير املدرسة ومعاونوه
لتنظيم العالقات داخل املدرسة بني الطالب واملعلمني وأولياء األمور .ولكن أشكال
ضعف اإلدارة املدرسية يف مدارس الكويت كثرية وينتج عنها معوقات فنية وإدارية تعيق
العملية التعليمية داخل املدرسة ،وفيما يلي بعض أبرز تلك املعوقات اليت تتسم بها
اإلدارات املدرسية :عدم إملام مدير املدرسة باألعمال اإلدارية اليت جيب عملها لنقص
اخلربة أو لتقاعسه عن أداء مهامه  -سوء خلق بعض اإلداريني واستخدام ألفاظ بذيئة أو
خمالفات سلوكية  -اجلمود والتمسك حبرفية النظام وعدم املرونة يف تطبيق النظم
اإلدارية  -ضعف العالقات اإلنسانية يف جمال اإلدارة وتأثريها على العمل بني املدير
واملدرسني  -صورية النشاط املدرسي وعدم توفري قاعات خاصة وأماكن ملمارسته
كالرسم والفنون واملعامل العلمية والرياضية ..إخل  -قلة استخدام الوسائل التعليمية
وعدم توفريها.
إن توسيع الفجوة بني اإلدارة املدرسية واملعلم يؤثر على أداء املعلم فيلجأ إىل الغياب
املتكرر أو كثرة االستئذان فتجعله غري مبال بتطوير مهاراته يف التعليم ،وهذا بدوره
يؤثر على مستوى التحصيل األكادميي للطالب ،فيلجأ الطالب إىل الغياب املتكرر
والتسرب واالعتماد على الدروس اخلصوصية ،وكل هذه األمور جمتمعه تؤثر سلبا على
العملية التعليمية يف البالد.

اخلامتة
استطاعت الكويت االخنفاض مبعدل األمية فيها إىل  % 3.7فقط (يرتكز أغلبها يف
كبار السن فوق عمر الستني السيما بني اإلناث) وهو من املعدالت اليت تقرتب كثريا من
نظرياتها يف البلدان املتقدمة ،وهذا وجه مشرق وإجيابي يقابله على اجلانب السليب
جمموعة من املشكالت والعيوب أصابت ثالوث العملية التعليمية :املعلم واملنهج واملدرسة
حتى دعاها البعض بـ«األزمة الصامتة» .وال خيتلف اثنان على أنه قد آن األوان ألخذ األمور
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باملزيد من اجلدية والصراحة والصرامة لتصحيح التشوهات اليت أظهرتها هذه الدراسة
وعرضتها تقارير املختصني واخلرباء الدوليني فيما يتعلق ببنية ومناهج وأسس النظام
التعليمي يف الكويت (ويف العامل العربي بصفة عامة).
إن اإلنفاق املتواضع على التعليم يف عاملنا العربي يتجاهل حقيقة أنه إنفاق استثماري
تستفيد منه املوارد البشرية حيث البشر هم وسيلة وغاية يف آن للتنمية املستدامة.
وعلى الرغم من ارتفاع ما يوجه للتعليم من امليزانية العامة للدولة يف الكويت ( من % 8.5
إىل  % 10.7خالل السنوات العشر األخرية) إال أن أغلبه يوجه إىل بند الرواتب واألجور
واملكافآت واليت تلتهم ثالثة أرباع هذا اإلنفاق .كما أن مدة العام الدراسي يف الكويت
قصرية حبوالي  40يوما عن نظريتها يف البلدان األوربية املتقدمة .ولكن أبرز املشكالت
التعليمية على اإلطالق تكمن يف ضعف املناهج الدراسية واعتمادها على أساليب احلفظ
والتلقني وتكريس مفاهيم التلقي واخلضوع والتسلط على حساب حرية التفكري والقدرة
على احلوار .لقد أسفرت هذه املناهج مع أسباب أخرى مدرسية واجتماعية عن ارتفاع
نسب الرسوب والتسرب بني طالب املراحل الثالث (االبتدائي  -املتوسط -والثانوي)،
ما يعكس اهلدر الكبري للموارد املالية والبشرية بسبب ضعف نوعية التعليم احلكومي
بالبالد.
ومل ينطبق يف الكويت قول الشاعر الكبري أمحد شوقي:
قف للمعلم وفه التبجيال كاد املعلم أن يكون رسوال
فقد عزف املواطنون عن مهنة التدريس واستعانت الدولة بالوافدين ليشكلوا حوالي 41
 %من إمجالي عدد املعلمني يف الكويت بل شكل الكويتيون الذكور  % 18فقط مقابل
 % 82لإلناث داخل اهليئة التدريسية للكويتيني ،مبا لذلك من آثار على الثقافة احمللية
وخصوصيتها يف اخلليج العربي ،وقد تعرض البحث للمسببات اليت أدت إىل هذا العزوف
سواء من حيث ضعف التقدير املادي واجملتمعي للمهنة أو لكثرة األعباء والضغوط على
املدرس .ولعل انتشار الدروس اخلصوصية يعرب بوضوح عن التدهور الذي أصاب النظام
التعليمي العام برمته وخلق تعليما موازيا على حساب وقت الطالب وميزانية أسرته
وكرَّس أسلوب احلفظ والتلقني وعزّز االتكالية واالعتماد على الغري لدى الطالب الذين
هم نصف احلاضر وكل املستقبل .لقد أظهرت الدراسة أن من أهم أسباب تدهور التعليم
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يف الكويت هو غياب الرؤية اإلسرتاتيجية املستقبلية ،ما انعكس عمليا على اإلدارة
التعليمية واملدرسية وأصابها بالتضارب والضعف ،وما ضعف النشاط املدرسي إال نتيجة
منطقية هلذا الغياب إلسرتاتيجية واضحة املعامل للتعليم احلكومي وربط املخرجات
التعليمية حباجة سوق العمل من الكفاءات والتخصصات اليت تتماشى مع متطلبات
العصر .ويف مواجهة تلك املشكالت وبعد الرجوع إىل املسببات وحتليلها موضوعيا،
توصلت الدراسة إىل جمموعة من التوصيات توجزها فيما يلي :ضرورة اإلنفاق على
إسرتاتيجية متكاملة للتعليم ودعمها بالتشريعات والقوانني املطلوبة لنظام تعليمي متطور
(كما ونوعا) وتشمل كافة املراحل التعليمية من رياض األطفال إىل ما بعد اجلامعة ،مع
ربط األهداف والربامج التعليمية بأهداف التنمية الشاملة ومتطلبات سوق العمل -
االهتمام باملدرس (أحد عناصر املثلث التعليمي :الطالب ،املناهج ،واملدرس) علميا وماديا
وفنيا وتربويا من خالل التكوين املهين اجليد واملتابعة والتدريب املستمرين ،وكذلك
بتصحيح الكادر املالي للمعلمني ،فاملعلم هو احملرك األساس والفاعل يف جودة العملية
التعليمية  -تنقية املناهج املدرسية من احلشو الزائد عن احلد يف أغلب املواد األدبية
والنظرية ،واالهتمام مبسايرة العصر وتطبيقاته ،واالعتماد على تنمية مناهج التفكري
العلمي واملنطقي ،واالندماج يف منظومة التعليم احلديثة الستشراف املستقبل يف احرتام
كامل حلقوق الطالب واختياراته وحقه يف تنمية قدراته االبتكارية واإلبداعية يف
اجملاالت املؤهل للقيام بها  -تطوير املباني املدرسية وزيادة الفصول لتقليل الكثافة بها
ومدها باملرافق التعليمية ،وتزويد املدارس مبا حتتاج إليه من أماكن لتنويع ودعم
األنشطة الطالبية الرياضية والفنية والثقافية واالجتماعية والذهينه والرتفيهية ..إخل
وحتويل املدرسة إىل عنصر جذب وليس طردا للطالب واهتماماته  -أهمية توثيق العالقة
بني البيت واملدرسة عن طريق اجتماعات جملس اآلباء واملعلمني أو أي طرق أخرى
مبتكرة وإشراك أولياء األمور يف معايشة املشكالت الرتبوية واملساهمة يف معاجلتها
للحد من معدالت الرسوب والتسرب الطالبي ومبا يساعد على االرتقاء بالعمليتني الرتبوية
والتعليمية  -العمل على غرس قيمة احرتام العمل الفين واليدوي بني الطالب وأسرهم
عن طريق أجهزة ووسائل اإلعالم املتنوعة بل وباستخدام املناهج واألنشطة املدرسية حتى
تربط قيمة املواطن بقيمة ما يقدمه من عمل متقن جملتمعه وأيا كانت طبيعة هذا العمل
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مادام يسهم يف تنمية وحتسني ظروفه االقتصادية ويرفع من مستوى معيشته وأسرته -
العمل على إدخال عناصر مراقبة اجلودة يف اإلدارة التعليمية (ولو خبصخصتها) ،ومسايرة
أحدث أساليب التنظيم واإلدارة يف احلقل التعليمي وإعطاء حرية أكرب إلدارة املدارس يف
تطبيق اللوائح مبا يتناسب مع االرتقاء جبودة أسلوب اإلدارة ،ومبا حيقق أهداف ومعايري
النفقة والعائد يف حقل التدريس
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