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 والعربي أسباب توجه الطمبة الكويتيين نحو مدارس التعميم الخاص األجنبي 
 بدولة الكويت من منظور طمبة كمية التربية األساسية

 بدر محمد ممك. د      لطيفة حسين الكندري. د
 الكويت -    كمية التربية األساسية

 ،مي في بمدان العالملنسيج التعميالتعميم الخاص قرين لمتعميم الحكومي فيما يشكالن ا 
 ،يتممان بعضيما البعض في محاولة لتمبية حاجة المجتمع بجميع قطاعاتوومن المفترض أنيما 

نماء شخصية المتعمم من كافة الجوانب قبال المتزايد عمى التعميم الخاص عالمة عمى إن اإل. وا 
بقيمة المعرفة في تحسين  وزيادة الوعي االجتماعي ،تنوع أنماط التعميم واختالف المشارب الثقافية

  .المعيشة واالرتقاء بالعقل وتيذيب النفس
حيث يقوم فرد أو  ،في معظم دول العالم ىو األصل في التعميمكان التعميم األىمي الخاص 

ثم تمت ذلك مرحمة التعميم الحكومي الذي بسط  ،مجموعة أفراد بتنظيم العممية التعميمية وتمويميا
واليوم تعود المدارس الخاصة  ،العممية التعميمية بطريقة أو بأخرى كاملنفوذه وأشرف عمى 

  . بصور جديدة لبسط نفوذىا واالستحواذ عمى نصيب غير قميل من مؤسسات التعميم
 ت والجمعيات والمنظمات المدنيةإال بمشاركة المؤسساا واقعيً  تحققال تتنمية المجتمع إن 

إن  .والمحددة لدرجة االزدىار ،ية الداعمة لمنيضةالشبكات االجتماع فيي تشكل،غير الحكومية
تمك . العالقة بين المؤسسات الحكومية وغيرىا ىي عالقة تكامل وتعاضد ال انفصال وتضاد

معارف وميارات وفنون معمومات و موارد ميمة مرتكزة عمى  تقدمبجميع أطيافيا  المؤسسات
في عصرنا الراىن تميل معظم المجتمعات و  .والبيئة لألفراد والمجموعاتمرتبطة بالتقدم العممي 

ومع ازدياد حدة االنتقادات ، اح العالم نكسات اقتصادية عالميةنحو الخصخصة بعدما اجت
 جاءتالمستوى  ةمتدنييا التقميدية، ومخرجاتيا المحمية ألنظمة التعميم البيروقراطية، ومناىج
تنوع متطمباتو التي ال و ق العمل ونظرا لتعقد سو  .المطالبات بتوسيع نطاق المدارس الخاصة

، أضحت مؤسسات التعميم الخاص حقيقة ال تستطيع المؤسسات الحكومية لوحدىا الوفاء بحقيا
وحق  ،الفرديةن تنامي نزعة االستقالل والحرية فإ ،وعالوة عمى ما سبق .يمكن تجاىميا أبدا
أو  لمجتمعات الديمقراطيةاراتيم في اتحرك األفراد وتحدد مسمفردات راسخة االختيار أصبحت 

تنمية  وسعييم نحون أصحاب رؤوس األموال ومن جية أخرى ، فإ. التي تسعى في مسارىا
 .يعتبر عامال مؤثرا في سير المجتمعات عبر الثقافاتفي الحقل التعميمي استثماراتيم 

ة ك عدة أىداف تربويىنا، الواسع المزدحم بالمتغيرات السريعة وفي ىذا ظل ىذا النطاق
لتنمية الناشئة وخدمة المجتمع والبيئة  المؤسسات التعميميةتحقيقيا في  المعممونالدولة و ريد ت

 ،محبا لممدرسة وراضيا لما يفعمو أن يكونمسرورا يعيش ببيجة وتعاون، و  الطالب أن يكون :منيا
وحول  (Darling, 1994, p. 48) التوجيو السميم مالفردية وتوجييي بةمتشجيع أعمال الطمع 



2 

 

 public 2212)المدارس الحكومية  حثون وتتنافس المدارس ال سيماىذه الغايات يتناقش البا

school. )ولكن السؤال الميم ىو مدى التعاون والتناغم بينيما  ،وغيرىا(Johnson, 1987, p. 
، وكيف يختار اآلباء ألطفاليم مدارسيم من بين المدارس الحكومية والخاصة والدينية (130

(Marcus & Vairo, 2006, 157).  
بل  ،من أىم روافد العممية التعميمية في الكويت أصبح التعميم الخاص ويالحظ حاليا أن

حيث بدأ  ،أصبحت منطقة الخميج العربي من أفضل مناطق جذب الخبرات التعميمية العالمية
لجميع المراحل ة و المحمية والعالميالتنافس الشديد من ِقبل الكثير من المؤسسات التعميمية 

جامعاتيا ومعاىدىا  المؤسسات التجارية التربوية والتثقيفية، وفتحت الدراسية ولجميع األغراض
وعميو يوصي الباحثون بإجراء المزيد . استثماراتيا ةومكاتبيا أمال في ترسيخ نفوذىا وتوسيع دائر 

مساىمة في إثراء وذلك لم ،التعميم الخاص وفحص مؤسساتو عموماواقع من الدراسات عمى 
 (.283م، ص 2229الصانع وآخرون، )المكتبة العربية 

ومقارنتو بالتعميم الحكومي  ،بشقيو األجنبي والعربيالتعميم الخاص  الراىنيتناول البحث 
مع السعي إلى اكتشاف مدى رغبة الطمبة في كمية  ،من منظور طمبة كمية التربية األساسية

تقوم بتشجيع العمل في القطاع حاليا ن الحكومة إحيث  ،صلتحاق بالقطاع الخاالتربية لال
بدل عمالة مجزية تشجيعا ليذا االتجاه التنموي وتخفيفا لمبطالة المقنعة في وتقوم بدفع  ،الخاص

 . مؤسسات الدولة
 مصطمحات مرتبطة بالبحث
ىي و  ،عمى المدارس الحكومية (Public schools) الحكومي العامالتعميم يطمق مصطمح 

شرافا أو التي تديا دارة وا  رىا أية وزارة أو سمطة لمدارس التابعة لوزارة التربية والتعميم تموياًل وا 
 ةجميع المؤسسات التربوية األىمية والخاص (Privat schools)  التعميم الخاصيشمل  . حكومية

لتعميم بدولة ون اانالمدرسة الخاصة في ق. ي والمالي إلى حد كبيرالتي تتميز باستقالليا اإلدار 
كل مؤسسة غير حكومية تقوم بصفة أصمية أو فرعية بالتربية والتعميم بمراحمو " ىي  الكويت

ويتضمن التعميم الخاص في الكويت ثالثة . المختمفة العام، والعالي، والديني، والفني، والميني
وطفة )ة والمدارس األجنبية الخاص ،ومدارس الجاليات ،أنواع تتمثل في المدارس العربية

التعميم الخاص أيضا ويطمق عمى  (.192، ص 3م، ج2222، حسين، م2227والمطوع، 
العام وىو التعميم الذي يتم في المدارس الخاصة وىو مساو لمراحل التعميم ، التعميم األىمي

 (.19م، ص 2228التقرير الوطني، )
 ،ف لمربحمدارس تيد :ىناك نوعين من المدارس الخاصةومن المنظور االقتصادي  

وتعتمد في تمويميا عمى رسوم الطمبة، وىناك مدارس تابعة لجمعيات خيرية ومنظمات محمية أو 
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وىذه غالبا ما تكون ذات صبغة دينية أو تخدم شريحة ذوي االحتياجات الخاصة  ،أجنبية
 (.22م، ص 2226الشطي، )

دارتيا و : المدارس الخاصة األجنبية تمويميا من قبل أشخاص ىي المدارس التي يتم تأسيسيا وا 
والتعميم أو مؤسسات أجنبية موجودة في الكويت أو باالشتراك مع أشخاص كويتيين بقصد التربية 

 (.21م، ص 2225المفرج وآخرون، )شراف تربوي أجنبي والتثقيف وفقا لمناىج وا  
واإلنجميزية  مدارس ثنائية المغة ىي تمك المدارس األجنبية التي تعطي عناية كبيرة بالمغة العربية
 .والتربية اإلسالمية واالجتماعيات والحاسوب وفقا لما ىو معمول بو في وزارة التربية

 الدراسات السابقة
 الدراسات العربية

 (م0202)وآخرون , الصانع
تشخيص واقع اإلمكانات المادية التعميمية لرياض األطفال األجنبية إلى ىدفت الدراسة 

أن رياض أطفال التعميم الخاص األجنبي بدولة الكويت تفتقر  سةظيرت نتيجة الدراأو . بالكويت
واقترحت الدراسة مجموعة من التوصيات . إلى حد ما لممرافق التعميمية والتجييزات المناسبة

مرافق تعميمية وتجييزات متكاممة تتماشى مع  نتضمالتي تبناء مؤسسات رياض أطفال : أىميا
عمل دورات تدريبية أثناء ، سب مطالب وأغراض طفل المرحمةأحدث المواصفات العالمية التي تنا

كأحد الكفايات األساسية لمعممات ، الخدمة إلكساب ميارة وأسس تنظيم وتجييز البيئة التعميمية
إال بتعيد لمجيات ، وكذلك أوصت الدراسة بعدم السماح ببناء أو فتح مؤسسة تعميمية. الرياض

مبنى والمرافق التعميمية وتجييزاتيا بحسب المواصفات الحكومية المسئولة بتطبيق شروط ال
  .العالمية وخصوصا في مرحمة رياض األطفال

 ( 0222)دراسة الصانع وآخرون 
العوامل األكثر تأثيرا في دفع أولياء أمور األطفال الكويتيين ىدفت الدراسة إلى تعرف 

ومدى اختالف األسباب التي ، لتسجيل أبناءىم برياض التعميم الخاص األجنبي بدولة الكويت
، باختالف الجنس، تدفع أولياء أمور األطفال الكويتيين لتسجيميم برياض التعميم الخاص األجنبي

احثون استبانة وقد أعد الب. والدخل الشيري، المنطقة السكنية، المستوى التعميمي، العمر، الجنسية
برياض التعميم الخاص  إلحاق أطفاليم ور األطفال الكويتيين نحولمتعرف عمى اتجاىات أولياء أم

غير التربوية في -توصمت الدراسة إلى تفوق العوامل التربوية عمى العوامل األخرى. األجنبي
كشفت كما . التأثير عمى اتجاىات أولياء األمور إللحاق أطفاليم برياض التعميم الخاص األجنبي

وخرج . اسة الثمانية ومحاور االستبيانحصائية بين متغيرات الدر الدراسة عن عدم وجود داللة إ
إدخال برنامج إلكساب أطفال الرياض الحكومية ميارات  :الباحثون بمجموعة من التوصيات منيا

لسمات بما يتوافق مع ا، المغة اإلنجميزية إلى جانب مبادئ القراءة والكتابة بالمغة العربية والحساب
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طفال الحكومية من تبني األساليب التربوية تمكين رياض األو  النمائية لطفل ىذه المرحمة،
واإلدارية التي تمارسيا نظيراتيا في رياض األطفال الخاصة وخاصة األجنبية لزيادة الفاعمية 

تظير نتائجيا الفروق ، القيام بدراسة ميدانية موسعة وشاممة. والكفاية ولتخفيف النقد الموجو ليا
 .الخاص عموما واألجنبي عمى وجو التحديدفي اتجاىات الوالدين نحو مؤسسات التعميم 

 (م0222)دراسة األحمد عبدالعزيز 
دراسة إلى استعراض الواقع الحالي لظاىرة تنامي أعداد الطمبة الممتحقين ىدفت ال

أىم  تعرف و ، بمدارس التعميم الخاص في دولة الكويت من خالل اإلحصاءات المثبتة الرسمية
يادة إقبال أولياء أمور الطمبة الكويتيين عمى إلحاق أبنائيم األسباب التي تكمن وراء ظاىرة ز 

بيان مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية حول أسباب إلحاق ، بالمدارس الخاصة األجنبية
المؤىل  –الجنس )أولياء األمور ألبنائيم بالمدارس الخاصة األجنبية تبعا لمتغيرات الدراسة 

. الوصفياعتمدت الدراسة عمى المنيج (. محافظة السكن –الدخل الشيري  –الوظيفة  –العممي 
توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس : وخمصت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا

وكانت لصالح ، حول أسباب إلحاق أولياء األمور ألبنائيم بمدارس التعميم الخاص األجنبية
وكانت لصالح ، ى لمتغير نوع المؤىل العمميز وجود فروق ذات داللة إحصائية تع كذلك. اإلناث

قبل الجامعية حول أثر تمك األسباب في إقباليم إللحاق أبنائيم الشيادة الحاصمين عمى مؤىالت 
كما تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة . بمدارس التعميم الخاص األجنبية

 (.محافظة السكن –ري الدخل الشي –الوظيفة )يمكن عزوىا لكل من 
 (م0222)دراسة وطفة والمطوع 
لمكشف عن الصورة التربوية لممدارس األجنبية الخاصة في  منظمةتمثل ىذه الدراسة محاولة 

وفي سياق الكشف عن . منظور عينة من اآلباء واألميات في المرحمة االبتدائية في دولة الكويت
التي تدفع اآلباء إلى إلحاق أبنائيم في ىذه  ىذه الصورة تتحرى الدراسة العوامل والدواعي

كما أن الدراسة تتقصى أولويات ىذه . المدارس دون غيرىا من المدارس الحكومية والعامة
 . العوامل والسمات والمزايا التي تتميز بيا المدارس الخاصة بالقياس إلى المدارس العامة

لقة لممدارس األجنبية الخاصة فيما وخمصت الدراسة إلى أن أفراد العينة يقدمون صورة متأ
وىم يرون بصراحة أن تدني مستوى أداء . يقدمون صورة متناىية السمبية لممدارس الحكومية

إن . المدرسة الحكومية يشكل أحد أىم أسبابيم إللحاق أبنائيم في المدارس األجنبية الخاصة
غطا عمى األسر التي تتجشم تدني المستوى التربوي لممدارس العامة الحكومية يشكل عامال ضا
بأىمية العمل  وأوصت الدراسة. عناء التكاليف المادية الباىظة في سبيل تربية أفضل ألبنائيم

عمى تبني المدارس الحكومية لمناىج ونظريات تربوية حديثة تحض عمى الجانب التربوي وتقدمو 
 . عمى الجوانب التعميمية الخالصة
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  (م0226)جمال وآخرون , دراسة الشطي
أسباب توجو أولياء أمور الطمبة الكويتيين إللحاق أبنائيم ىدفت الدراسة إلى تعرف 

عند إلحاق  أو العوامل التي يراعييا الوالداناالعتبارات  معرفةو ، بالمدارس الخاصة بدولة الكويت
دارس مموالعوامل المؤثرة عمى اختيار أولياء األمور ل، أبنائيم بالمدارس الخاصة بدولة الكويت

يجابيات المدارس الخاصة ، الخاصة ألبنائيم تبعا لمستوياتيم التعميمية واالجتماعية واالقتصادية وا 
وأىم المقترحات التي يمكن أن تسيم في رفع كفاءة العممية التعميمية واالرتقاء ، بدولة الكويت

إيجاد : ت أىمياخرجت الدراسة بعدة توصيا. ة الكويتبمستواىا في مدارس التعميم الحكومي بدول
، وتطوير أداء المعمم ورفع مستواه من الناحية العممية والتربوية والتعميمية، بيئة جاذبة لمطمبة

 .وتطوير المناىج بما يتالءم مع متطمبات العصر وما يرتبط بالبيئة المحمية
 الدراسات األجنبية

 (2009) Al-Shatti, H 
إلى تسجيل أطفاليم في ياء أمور الطمبة أسباب ميل أول إلىالتعرف ىدفت الدراسة إلى 

اختارت الباحثة وفي إطار العمل الميداني . الرياض الخاص األجنبي بدال من الرياض الحكومي
 34وشممت عينة الدراسة . أربع مدارس لرياض األطفال اثنان تعميم خاص واثنان تعميم حكومي

واستبانة الشخصية المقابمة  عمىيا في أدات الدراسة اعتمدت. إداريين 4معممة و 16وولي أمر 
الدراسة إلى نتائج عديدة توصمت . ذات الصمة الرسمية وثائقبعض الالرجوع إلى باإلضافة إلى 

أن النظام الحكومي ، تعد مرحمة رياض األطفال في غاية األىمية بالنسبة ألولياء األمور: منيا
وضع برامج أوصت الدراسة ب. بالشكل الكبيرال يحقق متطمبات الطفل في رياض األطفال 

واستثمار التطورات التعميمية الحديثة في  متخصصة لتطوير نظام رياض األطفال ومناىجو
  .بما يتوافق مع الطبيعة النمائية لمطفل وبما يتفق مع فمسفة المجتمع االرتقاء بالوضع العام

 
 

Cao, (2008) 
ي الصتتين حيتتث تركتتز مؤسستتات تناولتتت الدراستتة التعمتتيم العتتالي األىمتتي وستتوق العمتتل فتت

التعمتتيم العتتالي مخرجتتات الربط بتتين بتت وتقتتومالتعمتتيم العتتالي الخاصتتة عمتتى جيتتود اإلدارة المؤسستتية 
اعتمتدت الدراستة عمتى البيانتات الرقميتة والمعمومتات الكيفيتتة . الختاص وبتين متطمبتات ستوق العمتل

مؤسستتات فتتي الغالتتب وصتتفت الدراستتة وحممتتت كيتتف يمكتتن ليتتذه ال .المتاحتتة حتتول موضتتوع البحتتث
تمبيتتتة الطمتتتب المجتمعتتتي واستتتتيعاب حركتتتة االقتصتتتاد التتتتي تتضتتتمن عناصتتتر تيتتتدف إلتتتى تحقيتتتق 

، وكيتتف أنيتتا تحستتن توظيتتف الطتتالب والختتريجين مينيتتة محتتددةالميتتارات الذات  المطالتتب العماليتتة
 .وأصحاب العمل من خالل توفير أعمال مناسبة



6 

 

فتتي الصتتين التعتتاون والشتتراكة المجتمعيتتة إن قتتدرة الجامعتتات الخاصتتة عمتتى بنتتاء جستتور  
تطرقت الدراستة إلتى . وفق المين المطموبةىي حصيمة جيود موجية نحو توفير مجاالت الدراسة 

المبذولتة جيتود وال، ، والرضتا التوظيفي التنافستيوالتعميم  ،، وفرص العملوضع العمالة، والمرتبات
بنتتي نموذجتتا مفاىيميتتا فتتإن الدراستتة ت، وأخيتترا. قتتعفتتي إدارة العمميتتة التعميميتتة لموفتتاء باحتياجتتات الوا

لتتتتتتواءم متتتتع المبذولتتتتة إلدارة الدراستتتتات العميتتتتا الضتتتتخمة يوضتتتتح التغيتتتترات المؤسستتتتية فتتتتي الجيتتتتود 
في استيعاب إلى أن مؤسسات التعميم العالي الخاصة نجحت  توصمت الدراسة. العمالةاحتياجات 

 .بين التعميم العالي الخاص وبين ستوق العمتل ربطجيود جادة في الالحاجة االقتصادية عبر بذل 
لم تنجح تمك الجامعات في ربط الخرجين لدييا بمين تناسبيم فحسب بل طورت مياراتيم المينيتة 

عمتى نحتو يحقتق  التتي تعيتنيم عمتى االرتبتاط بالستوقاالجتماعيتة وكونت ليتم شتبكة متن العالقتات 
 .طموحاتيم

(Hunt, and Carper, 2003, vol. 5 ) 
يث أن الوالدين م الباحثان بتقديم نبذة عن المدارس الخاصة في الواليات المتحدة حقا

ة كيوكثير من تمك المدارس تتبع الكاثولي. وبناتيم حق اختيار المدارس ألبنائيميتمتعان غالبا ب
عمى و . من المدارس ال تتبع أي دين%  16ونسبة % 49كتوجو ديني حيث تصل نسبتيم إلى 

من طمبة المرحمة االبتدائية والمتوسطة ممتحقين %  11إلى  12ت المتحدة فإن مستوى الواليا
أشار الباحثان إلى أن المدارس الخاصة ىي مدارس غير حكومية ظيرت في  .بالمدارس الخاصة

في العديد من نمت حركة المدارس الخاصة وبينت الدراسة كيف . أمريكا في القرن السادس عشر
تناولت الدراسة أىم قضايا المدارس . ظل تشريعات تنظم عمميا تطورت فيكيف و المناطق 

حيث أن شيادة االعتراف تؤخذ ( Accreditation)الخاصة ومنيا قضية االعتراف األكاديمي 
ومن أىم . بناء عمى توفر كافة شروط البيئة التعميمية السميمة في المدرسة التي يتم االعتراف بيا

ُتسمى وأيضا مدارس ميات في االلتحاق في المدارس الخاصة، قضايا المدارس الخاصة حق األق
( ضمان اجتماعي)وصل حكومي مدارس تقوم عمى استالم وىي ( Voucher)فاوجر مدارس 

وىذا الوصل يغطي التكاليف المالية يحصل عميو األىل لتدريس أطفاليم في مدارس خاصة 
بين المدارس الرسمية س واإلبداع باب التناف تفتح (Voucher) فاوجرمدارس . الالزمة لذلك

في تحديد  البارز تشير الدراسة إلى أىمية تنوع الخيارات، وتعدد السياسات، ودور األىل. وغيرىا
 .مسار تعميم أطفاليم

 (Madsen, 1996) 
 تناولت الدراسة بتوسع طبيعة الخصخصة من حيث صمتيا بتحسين أداء المدارس العامتة

ن الخصخصتة يمكتتن أن تكتون نموذجتتا تشتتير الدراستة إلتتى أ. مختمفتة ورفتد الوستتط التربتوي بخبتترات
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تؤكتتد الدراستتة عمتتى أن و . لممتتدارس العامتتة لتحقيتتق الالمركزيتتة متتن أجتتل خمتتق بيئتتة تنافستتية تفاعميتتة
المدارس المستقمة قادرة عمى تكوين بيئة مترابطة تعزز من قوة المجتمتع وتأستس معتاني االلتتزام ، 

تمتتنح  الخاصتتةالمتتدارس نجتتاح التعمتتيم فكتتد الدراستتة عمتتى دور األستترة فتتي إوتؤ . واالحتتترام ، والثقتتة
، والختتتريجين ، والمشتتتاركين فتتتي التتتتي تتتتتألف متتتن اآلبتتتاء واألميتتتاتمنتتتاء األمجتتتالس ل فرصتتتة أكبتتتر

 وتشير الدراسة إلتى أن. وتساىم في وضع البرامج التعميمية التي تمبي احتياجات أطفاليم المجتمع
، وتحديتد عتدد يرة في تحديتد المنتاىج الدراستية، واختيتار المعممتينسمطة كبلدييا الخاصة المدارس 
، ولدييا رؤية مستتقبمية قائمتة عمتى معطيتات الجتدوى االقتصتادية والخطتط التتي تكفتل ليتا الطالب

تؤكتد الدراستة عمتى أىميتة اإلفتادة المتبادلتة بتين المتدارس  .واإلبداع المستتمر البقاء والحركة الذاتية
 .ن سائر المؤسسات التعميميةالخاصة وبي

  أهداف الدراسة
( العربية -األجنبية )نحو إلحاق أبنائيم في المدارس الخاصة  أولياء األمورتعرف  أسباب توجو  -

  .من منظور طمبة كمية التربية األساسية بدولة الكويت
  .(العربية -األجنبية )المدارس الخاصة إيجابيات ومزايا  تعرف -
 (العربية -األجنبية )التدريس في المدارس الخاصة  فيمية التربية األساسية طمبة ك رغبة تعرف -

  .بعد تخرجيم من كمية التربية األساسية
رس التعميم الحكومي بدولة تقديم مقترحات يمكن من خالليا تطوير الواقع التعميمي في مدا -

 .الكويت
  أسئمة الدراسة

من منظور طمبة  الخاصة األجنبية بدولة الكويت ما أسباب توجو الطمبة الكويتيين نحو المدارس -
  ؟كمية التربية األساسية

  ؟( العربية -األجنبية )الخاصة ما ايجابيات المدارس  -
وبين مدارس التعميم الحكومي ( والعربية –األجنبية )ما الفروق الجوىرية بين المدارس الخاصة  -

  من حيث الييئة التدريسية؟
الكويتيين في العمل في قطاع التدريس في المدارس الخاصة يرغب الجيل الجديد من ىل  -

  ؟(يةالعرب –األجنبية )
 ؟ما وجية نظر أفراد العينة في أداء المعمم في التعميم العام مقارنة بالتعميم الخاص -

  أهمية الدراسة
ميل برمتو، وبالتالي فإن تح التعميم الخاص ترتبط اليوم بأزمة الواقع المتأزم لمتربية قضيةإن 

ىذه الظاىرة والكشف عن مضامينيا االجتماعية يشكل حمقة أساسية في اتجاه الكشف عن 
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 . وتعقيداتيا االجتماعية شكاالتيابإع التربوية القائمة في المجتمع األوضا
فإنو  ،وعمى الرغم من تباشير النقمة التربوية والحضارية التي يعد بيا التعميم األجنبي الخاص

ذ بعين االعتبار ما يفرضو ىذا التعميم من مخاطر وتحديات، فتاريخ التعميم يتوجب اليوم األخ
إبان االحتالل  بنزعة تسمطيةيرتبط  -كما يعرف المتبصرون  –الخاص في العالم العربي 

، وما زال في كثير من تجمياتو يعزز ارتباطو الثقافي البغيض لمدول العربية من القوى الغربية
ية مفارقة لمعطيات اليوية الثقافية في العالم العربي، كما ىو الحال عمى بمسارات ثقافية وتربو 
قبال عمى ين الماضيين ، ازداد اإلل العقدخال(. م2227والمطوع،  وطفة)امتداد العالم الثالث 

ويتيين في كافة مراحل وخصوصا األجنبي منيا من قبل المواطنين الك ،مؤسسات التعميم الخاص
لزامية كمرحمة رياض األطفال عمما بأن الدولة توفر التعميم مجانا وغير اإلالتعميم اإللزامية 

 (. 253م، ص 2229، وآخرون الصانع)
أطفاليم في  ، وخاصة ميسوري الحال،تزايد اإلقبال عمى إلحاق األىاليتشير الدراسات إلى 

( Lubienski, 2008)ويعتقد بعض الباحثين  ،(14م، ص 222لمقوشي، ا)ة خاصالمدارس ال
أيوب والحكمي، )أن ىناك اختالفات في التحصيل الدراسي بين طمبة المدارس الحكومية واألىمية 

وفي اآلونة األخيرة توسعت المدارس األجنبية والعربية في . (91م، ص 1992، عمار، م2227
ل كبير وكان ذلك استجابة لتزايد إقبال مناطق الكويت وزاد عدد طمبتيا، وأصبحت تحظى بقبو 

عمى الرغم مما تبذلو الحكومة  لحاق أبنائيم بيذه المدارس بشكل ممحوظلياء األمور عمى إأو 
 . في القطاع الحكومي الكويتية من جيود كبيرة في سبيل تطوير التعميم

أىم مالمح  وتعرفسباب التي تكمن وراء ىذه الظاىرة، من الضروري الوقوف عمى األ إنو
والتي تجذب ىذه األعداد من الكويتيين وغيرىم  ،ه المدارسالتي تقدميا ىذالخدمة التعميمية 

ويعتقد  (8م، ص 2226، التركي، 6م، ص 2228، الفضمي، 146م، ص 2228األحمد، )
 .(27م، 2226جريدة القبس، )كثير من الشباب أن التعميم الخاص أفضل من الحكومي 

رة التربية أن نسبة م الصادرة عن وزا2228-م2227حصائية لمتعميم تشير المجموعة اإل
وأن الكويتيين في الييئة التدريسية في التعميم الخاص % 26الطمبة الكويتيين بالتعميم الخاص 

مما يدل بوضوح عمى إعراض العنصر الكويتي من  11491وغير الكويتيين  341عددىم 
مة تشجيع العنصر حيث تقوم الحكو ( مكافأة مادية حكومية)دعم العمالة  التدريس في التعميم الخاص رغم

  .الكويتي في القطاع الخاص
مدرسة حكومية في مختمف المناطق التعميمية إلدارتيا  32ثمة توجيات حكومية اليوم نحو تخصيص 

بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية واتحاد المدارس الخاصة ولكن جمعية المعممين  ،من قبل القطاع الخاص
مجمة المعمم الكويتية، )عمى مشروع خصخصة المدارس الحكومية  الكويتية أعربت عن تخوفيا وتحفظيا

 (.7، ص 1574م، العدد 2212
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جريدة )تشيد الساحة السياسية صراعا بين أنصار المدارس الخاصة وبين رافضي زيادة الرسوم الدراسية 
ة إن التعميم ليس بمنأى عن التغيرات االقتصادي(. 37م، ص 2228، الشراح، 4م، ص2228الوطن، 

من اليواجس التربوية اليوم أن زيادة الرسوم الدراسية في التعميم الخاص . وتعقيداتيا الكثيرة وتحوالتيا المستمرة
آخذ في التصاعد ومن الصعوبة بمكانة الحد من الجشع االستثماري الذي انتاب البعض في غياب أو تساىل 

 .رة القطاع الحكومي في االرتقاء بالخدمات العامةالرقابة الحكومية وىذا يقمل من دور القطاع الخاص في مؤاز 
براز مي والخاص يشكل ضرورة لمباحثين إلتأسيسا عمى ما سبق فإن رصد الواقع التعميمي بشقيو الحكو 

والستشراف المستقبل ، من جية  الجوانب االيجابية وتعزيزىا واكتشاف جوانب التحديات والمعوقات لتالفييا
لم . فة رغبة طمبة كمية التربية األساسية في االلتحاق بو واالنضمام لمقطاع الخاصواكتشاف مالمحو عبر معر 

كما كما كان الحال سابقا  تعد المؤسسات الحكومية اليوم قادرة عمى استيعاب كافة مخرجات الكميات التربوية 
 .فيالنيضة البمد اقتصاديا وثقا أن حاجة القطاع الخاص لمكوادر الوطنية أصبحت حاجة مؤكدة

 : اإلطار النظري
تنويع مصادر سمحت لمقطاع الخاص ب سريعةيمية يشيد العالم انفتاحا ثقافيا وتغيرات تعم 

تاحة فرص  تعميمية متنوعة تمبي احتياجات األفراد تمويل برامج التعميم لتنمية المجتمع وا 
تنا الحاضر إن التعميم الخاص أخذ أىمية كبيرة في وق (.25م، ص 2225المفرج، )والمؤسسات 

ارتفاع الطمب االجتماعي عمى التعميم في ظل عجز الحكومات وبسبب قدرة لسببين رئيسيين؛ 
رغم ازدواجية  (3م، ص 2226الشطي، )التعميم الخاص عمى توفير نموذج بديل من التعميم 

ة المعايير أحيانا فقد تمنع المدارس الحكومية االختالط في حين أن المدارس الخاصة غير متقيد
الخصخصة وسيمة اجتماعية واقتصادية لتغيير الواقع وقد تكون ايجابية وقد تكون سمبية  .بذلك

(Seven, 2001.) 
يص دور الحكومة في توجيو التعميم بتنويع التعميم وتقم الفالسفةكثير من طالب لقد  

يم وىذا عكس توجو فالسفة اليونان إذ يرون حصر التربية والتعم( 136م، ص 1998أبيض، )
 وتقمص دور الحكوماتاالقتصادية  ولعل النكبات(. 68م، ص 2224ديورانت، )بيد الحكومة 

وسياقاتو  تأصيل التعميم الخاص وصياغة فمسفة تربوية ألطره وأغراضوو أسيمت في نمو 
  .اإلدارية

في تحريم افتتاح المدارس لبعض عمماء الدين رغم المحاوالت الحثيثة ومن جية أخرى ف
، ورغم وضوح دور ىذه (82، 28م،  ص 2222زيد،  أبو)في بالد المسممين األجنبية 

إال أن وجود  (325، 286م، ص 2222البيمي، )الميبرالية المؤسسات في نشر الثقافة الغربية 
خذت في االنتشار والتأثير والتكيف مع البيئات اإلسالمية في كثير من أالمدارس األجنبية 

الغزالي، )لفكر الغربي وعمميات التغريب واالختراق الثقافي وفي ضوء تنامي ا . مجاالتال
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ولقد ظيرت الكثير من الظواىر . ، فإن ىذا التزايد في المدارس األجنبية مبعث خوف(م2222
نايف، ) السمبية في المدارسة الخاصة استفزت عدد غير قميل من المعنيين بالشأن األخالقي

، 165م، ص 2224، العازمي، 6م، ص 2227 ، جمعية المعممين الكويتية،5م، ص 2227
 . (526ىت، ص 1429البداح، 

بشدة تعميم األطفال المغة األجنبية ويكشف خطورة المدارس  (ىت1423)ينتقد الخراشي 
ولألسف الشديد فقد وقع ما حذر من وقوعو دعاة مخمصون  "األجنبية في ديار اإلسالم فيقول 

م برأسيا وسيطرت الصميبية العالمية عمى التعميم في منذ أن أطمت المؤامرة ضد شعوب اإلسال
 ". ديار اإلسالم وحولت وجيتو بفمسفتو وأساليبو إلى األنماط الغربية

يرى بعض المراقبين أنو يحمو لكثير من اإلسالميين وبعض القوميين أن وعمى عكس ما سبق 
واألمة، ومع " المجتمع تغريب"عمى أنو كمَّو شرور، واليدف منو " التعميم األجنبي"يصوروا 

سمخ األمة : "، أو بتعبير أحدىم"اإلبعاد عن الدين اإلسالمي"اإلسالميين يأخذ ُبعًدا عقديًّا وىو 
من قبل ىؤالء وأمثاليم أمور عدة؛ " التعميم األجنبي"والذي يحول دون فيم ظاىرة ".. من دينيا

" االستعمار"التعميم األجنبي وفكتابات كثيرة محكومة بعقمية تآمرية وتنطمق من الربط بين 
إلى آخر ىذا القاموس الذي تدور مفرداتو حول … "الغزو الثقافي"و" االستشراق"و" التبشير"و

ثم إن اإلسالميين الذين يمحون عمى . وتوجس" صراع"الغرب عالقة / تصور العالقة مع اآلخر 
ا عن واقع التعميم األجنبي البعد العقدي التبشيري في التعميم األجنبي يمتمكون تصوًرا ساذجً 

تقوم تمك الكتابات الناقدة عمى اإلنشائية التيويمية من األمر، والوصف . وتطوراتو ومراحمو وأبعاده
أساًسا، حتى َلُيَخّيل إلينا أن " صراع عقدي"واإلحصاءات غير الدقيقة، وُتحّول القضية إلى 

 (. م2222الخطيب، )المسألة نصرانية ضد إسالم 
داختتل مجتمعتتات الخمتتيج  -بجميتتع مستتتوياتيا وأنواعيتتا –متتدارس األجنبيتتة المعاصتترة تمعتتب ال

العربتي دورا كبيتترا فتتي تشتكيل األنظمتتة التربويتتة ، وباتتت آثارىتتا الجميتتة والخفيتة ، النافعتتة والضتتارة، 
تتستتع وتتعمتتق متتع متترور الوقتتت، وميمتتا يكتتن متتن أمتتر تقيتتيم ماضتتييا ، وتقتتويم  حاضتترىا ، فتتإن 

السميم لبدايات وغايات وتحديات ومخرجتات ىتذه المؤسستات متن القضتايا الحيويتة إذا  عممية الفيم
أردنا تحميل الثقافة المعاصرة وفيم مفرداتيا المتنامية، ومكوناتيتا الداخميتة، ومضتامينيا األساستية، 

 . وانعكاساتيا المستقبمية
طتتو الخارجيتتة، زيتتادة متتن أىتتم مقاصتتد دراستتة الواقتتع التربتتوي المعاصتتر بأطيافتتو المحميتتة وخطو 

التتوعي الستتميم لمستتيرة التنشتتئة االجتماعيتتة عبتتر عمميتتتي التتبتتع والتنبتتؤ لمخطتتاب التربتتوي المعاصتتر 
بقصتتد ترشتتيده واالرتقتتاء بتتو ودعتتم ايجابياتتتو متتن جيتتة ، وتمكتتين عمميتتة التعتتايش الستتممي وتوجيتتو 

ق أستتس الحتتوار الختتالف الموضتتوعي وتشتتجيع النقتتد البنتتاء فتتي إطتتار حضتتاري يتقبتتل الختتالف وفتت
 . اليادف من جية أخرى 
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ميما يكن من أمر فإن تنوع أنظمة التعميم لو سمبياتو ومحاسنو ، وتحدياتو وآفاقو، ومن الضرورة 
بمكان تكوين ثقافة مجتمعية تفاعمية مرنة تعالج السمبيات وتقي نفسيا منيا ما أمكن لذلك سبيال، 

لتنوع ال سيما في عالمنا المعاصر الذي ال مناص وفي نفس المحظة تستثمر جوانب القوة ودوائر ا
مع التأكيد عمى  فيو من االنفتاح المنضبط ودون التفريط بالمنظومة القيمية اإلسالمية الوسطية

 .التخمي عن الثوابتال يعني ال يعني االنسالخ عن اليوية، و الثقافي أن التسامح 
 بدايات التعميم الخاص في الكويت

السيد، )عام  422م أي منذ ما يقارب عمى  1613خية تأسست الكويت في عام من الناحية التاري
، وكانت أول مدرسة في ((Kuwait, 2010وليس كما تشير بعض المصادر األجنبية  (14م، ص 2212

م وكانت جيود 1924م، ثم المدرسة األحمدية ومدرسة السعادة لأليتام  1911الكويت المدرسة المباركية 
قبل ذلك كانت الكتاتيب ىي السائدة حتى اندثرت . صمحين تقف خمف تأسيس تمك المدارساألغنياء والم
 (.223، ص 2م، ج2222حسين، ( )م1958) 1377وأغمقت سنة 

إلى أول مدرسة خاصة ىي ( 128م، ص 2229)وفي كتابو موسوعة األوائل الكويتية يشير السعدون  
 . م وىي أول مدرسة أىمية تدرس االنجميزية1919العام  الممك الصالح المبيض في المدرسة العامرية لعبد

لقد بقي التعميم في الكويت أىميتاً، يعتمد عمى تبرعات األثرياء والتجار حتى تأسس مجمس التعميم برئاسة 
األىمي، : م، لتتولتى الدولتة اإلشتراف عمتى التعمتيم بشقيتو1936عام  –عبد اهلل الجابر الصباح : الشيخ

 :يشير موقع وزارة التربية إلى الحقائق التالية .والحكومي
م والتي تحمل اسم 1938أول مدرسة أىمية في دولة الكويت ىي المدرسة الوطنية الجعفرية والتي تأسست عام  -

  . الوطنية األىمية حاليا وىى تتبع المنيج العربي
م 1953ية الخاصة وذلك في عام أول مدرسة أجنبية خاصة أنشأت في دولة الكويت ىي المدرسة اإلنجميز  -

  . والزالت تقدم خدماتيا التعميمية حتى الوقت الحاضر
  . م1959تم إصدار أول تشريع ينظم قطاع التعميم الخاص عام  -

نزحت أعداد كبيرة من المواطنين العرب إلى دولة الكويت نتيجة لمظروف التي مرت بيا المنطقة العربية  
م فظيرت 1967رة من جنسيات أجنبية مختمفة لمعمل في مختمف المجاالت في سنة كما قدم لمبالد أعداد كبي

المدارس الخاصة والسيما أجنبية المنيج منيا بنمو مطرد بفضل وعى واىتمام أبناء البالد في المساىمة بتوفير 
ن شروط بشأ 1443ومن جية أخرى فإن المدارس ثنائية المغة تشكمت وفق القرار رقم . الرعاية التربوية

باختصار، انظر موقع وزارة " ) م2221مايو /1وضوابط فتح مدارس ثنائية المغة بقطاع التعميم الخاص بتاريخ 
 (. 17، اإلدارة العامة لمتعميم الخاص، ص24م، ص 2226التربية، الشطي، 

ة وجد التعمتيم األجنبتي فتي الكويتت نشتاطا مبكترا حيتث وجتد التعمتيم األىمتي لمغتة االنجميزيتة بخاصت
ىتتتت متتتع القتتتس كتتتالفرلي 1335اىتمامتتتا ممحوظتتتا وقتتتد افتتحتتتت اإلرستتتالية األمريكيتتتة مدرستتتتيا ستتتنة 
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، كمتتتتا فتحتتتتت ممتتتتري لمبنتتتتات مدرستتتتة أختتتترى ثتتتتم أغمقتتتتت، وتتتتتابع ( 17م، ص  2222العستتتتاف، )
إسماعيل كدو واسمو الحقيقي إسرائيل كدو التجربة مع أوائل العشترينات متن القترن الماضتي، لكتن 

، الدويمتتة، 189، ص 3م، ج2222حستتين، )لتعمتتيم لتتم يستتتمر وتوقتتف بعتتد ذلتتك ىتتذا النتتوع متتن ا
 (. 12م، ص 2222

وعمى ضوء المعطيات المتاحة فمن الواضح أن دولة الكويت تنظر إلى التعميم الخاص عمى 
تاحة فرص تعميمية مناسبة لمفئات التي ليس ليا  تمام لرسالتو وا  أنو مؤازرة ومعونة لمتعميم العام وا 

تعميم في مدارس الحكومة، فجعمت من مياميا معونة ىذا التعميم األىمي وتسييل أموره لئال حق ال
يرىق كاىل أولياء األمور الذين اختاروه عن قناعة ودفعوا الرسوم، وتدخمت دولة الكويت في 
تخفيف عبء األقساط المدرسية الخاصة سواء بتجديدىا أو بالمعونة المادية التي تقدميا لممدارس 

 (. 165، ص 4م، ج2222حسين، )
يعكس النظام التعميمي في أي دولة فمسفة المجتمع وتحدد مالمحو في ضوء المثل والقيم 
واالتجاىات التي تسود المجتمع، والنظام التعميمي في دولة الكويت ال يخرج عن ىذا اإلطار فمن 

روبة لذلك حضت الوزارة عمى بين فمسفتو وأىدافو تقوية معاني التربية اإلسالمية واالعتزاز بالع
تدريس مادتي المغة العربية والتربية اإلسالمية في المدارس الخاصة العربية والمدارس الخاصة 

م، ص 2225المفرج، )ذات النظام األجنبي وأخضعت برامجيا إلشرافيا في ىاتين المادتين 
28.) 

 بعض التحديات التعميمية في دولة الكويت
ي الكويت من إشكاليات تربوية متعددة شأنيا شأن شقيقاتيا من الدول يعاني الوضع التربوي ف

العربية وىي في محصمتيا تشجع نمو وتغمل الغش، والدروس الخصوصية، والرسوب والتسرب 
لمجوء لممدارس الخاصة ىربا من تردي المستوى افي المؤسسات التعميمية مما يدفع البعض 

واجية التحديات الفعمية التي تناب الجسد التربوي بأكممو وثمة جيود عالجية جزئية لم. التعميمي
التقرير يشير . ولكنيا في مجموعيا دون المستوى وال تصمد في إصالح األوضاع المتفاقمة

إلى أن المؤشرات المتاحة لوضع التعميم العربي ( 8م، ص2212) العربي الثاني لمتنمية الثقافية
 . ن تدىور معظم مناحيياتشير إلى ضعف أوضاع التعميم وتعاني م

عمى المستوى الجامعي ىناك تحديات متصمة بالتخصصات العممية وغيرىا حيث ُيعرض 
عنيا الطمبة عموما بل يذىب بعض الباحثين إلى أن الجامعة والتعميم العامل من أسباب تسطيح 

رضا، ) معة؟نوع من المواطنين ستنتجيم الجا أي الثقافة وأن التعميم فشل في تحقيق أغراضو في
وتشيد التخصصات الجامعية عزوف الطمبة عنيا ألسباب اجتماعية رغم (. 123م، 2229

معمم "تشير اإلحصائيات إلى وجود . وجود الحوافز المادية مما انعكس عمى الميدان وسوق العمل
ة كويتي وحيد لمادة الفيزياء في المرحمة الثانوية، فيما سجمت وجود ثمانية معممين في المرحم
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م، ص 2212مجمة المعمم، " )نفسيا لمادة المغة االنجميزية وسبعة في مادة الدراسات العممية
من المؤسف أن ىناك محاوالت تجارية لمتوسع في بناء الجامعات والمعاىد الخاصة دون  (.19

توفير أعضاء ىيئة تدريس قديرة ودون تزويدىا بالمواد المادية والعممية الالزمة فبعضيا تعتمد 
الندب من الكميات الحكومية وذلك الستيعاب الناجحين في الثانوية مع العمم أن الجامعات 

 (.97م، ص 2212زىران، )الخاصة في العالم المتقدم عمى رأس قائمة الجامعات األفضل 
وليست الكميات الجامعية ىي التي تعاني من التراخي في التقيد بالدراسة بل النظام 

وجو البنك الدولي نقدا شديدا لواقع التعميم في الكويت . ي من األمر ذاتوالتعميمي بكاممو يعان
جريدة الوطن، )حيث أن الوضع الحالي في بعض المجاالت ال ينسجم مع المعايير الدولية 

في ظل وجود كم ىائل من المعوقات المتراكمة التي يعاني منيا الميدان التربوي ( 1، ص 2229
إن ربط التعميم بالتنمية (. 7م، ص 2212)المعممين الكويتية في الكويت كما ترى جمعية 

االقتصادية واالجتماعية كشف عن وجود فجوة بين ما ينفق عمى التعميم وبين المردود المتوقع 
م، 1997الصراف، )ظيوره في مخرجاتو التي ال تفي المتطمبات في السوق الحمية وبطء التنمية 

نتيجة التساىل في سنوات النقل، قد ساىم في إضعاف  إن الضعف التراكمي لمطالب(. 14ص 
 (. 63م، ص 1999وزارة التربية، )مستوى نتائج الثانوية العامة 

إن التحديات التعميمية ليا تداعياتيا الضمنية أو المباشرة عمى نشوء وانتشار ظاىرة الغش 
عب بل من المحال فصل والكثير من الظواىر السمبية فالتعميم منظومة متكاممة مترابطة من الص

من أن الدراسة الحالية في الكويت ال تتوافق مع "حذر البنك الدولي أيضا . أركانيا أو إغفاليا
يوما وأن االستمرار ( 242)يوما، واألصل أن تكون ( 172)المعايير الدولية إذ تبمغ أيام الدراسة 
عايير قد تضعيا الجامعات الطمبة لعدم االعتراف وفقا لم عمى ىذا النيج قد يعّرض شيادات

مستقبال، حيث أن نظام القبول في المؤسسات العالمية يعتمد عمى عدد األيام وعدد الساعات، ثم 
طالة أيام الدراسة م، الكندري 2229الحساوي، " )يوصي البنك بإطالة ساعات اليوم المدرسي وا 

قصيرا بينما في دول ن العام الدراسي في الكويت يعتبر فإ وىكذا(. 322م، ص 2228وممك، 
ثم نموم الطالب الكويتي لماذا ال ( 185)يوما والواليات المتحدة  282مثل اليابان يدرس الطالب 

 لمتعمم ننا لم نتح لو الفرصة الكافيةأو األمريكي، السبب ببساطة أالياباني مثال  يكون مثل الطالب
   (39م، ص 2222الياشم، )

التربوي عمى قصر السنة الدراسية وكثرة العطل الرسمية  وقد نبو كثيرون عمموا في المجال"
والوطنية، وما يسبق ىذه العطل من غياب كامل لمطمبة قبميا وبعدىا، واألثر السمبي لذلك عمى 
مستوى المخرجات التعميمية من المدارس الحكومية، ما حدا أولياء األمور عمى نقل أبنائيم إلى 

م، 2229المعوشرجي، " )دروس الخصوصية لتالفي النقصالمدارس الخاصة أو االستعانة بال
 (.م2212الديين، ) مما يدل عمق االختالالت البنيوية، التي يعانييا نظامنا التعميمي( 32ص 
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ال تتفق جمعية المعممين الكويت مع فكرة إطالة الدوام المدرسي في ظل الظروف الراىنة لوزارة 
 (.6، ص 1574العدد  م،2212مجمة المعمم الكويتية، )التربية 
إّن الكويت تمّثل واحدة من أقل الدول في العالم من حيث عدد الساعات الدراسية خالل "

ساعة دراسية لمتمميذ في المرحمة االبتدائية بينما المستوى العالمي  576العام، حيث ال تزيد عن 
ساعة، وفي  565ساعة، وفي المرحمة المتوسطة يبمغ عدد ساعات الدراسة  822ال يقل عن 

... ساعة دراسية 718 ساعة في حين أّن المعدل العالمي لممرحمتين ىو 525المرحمة الثانوية 
التعميم في الكويت ال تتوقف عند حدود مراحل التعميم العام، بل ىي ممتدة  وبالطبع فإّن مشكالت

غ نسبة التسرب من إلى التعميم العالي، وىناك مؤشرات مؤسفة تبرز لنا الوضع البائس فيو، إذ تبم
في المئة سنويًا، وال تزيد نسبة الطمبة الذين أنيوا  27معاىد وكميات التعميم التطبيقي نحو 

م، 2229الديين، " )في المئة فقط 42دراستيم في ىذه المعاىد والكميات من دون رسوب عن 
رسمية تكاد أن ومن المعموم عند الكويتيين أنو قبل بداية الكثير من العطل ال .(، باختصار1ص

تتوقف أعمال الوزارات وتقل نسبة حضور الموظفين والطمبة إلى حد كبير وقل تصل نسبة 
وقبل (. 39م، ص 2212، الفضمي، 1م، ص 2229الربيعة والعنزي، % )الحضور إلى صفر 

نياية أي فصل دراسي تكاد أن تتوقف الحركة في المؤسسات التعميمية بحجة االستعداد 
 .لالختبارات

شفت آخر إحصائية صادرة عن ديوان الخدمة المدنية حول اإلجازات المرضية الممنوحة ك
م أن وزارة التربية ال زالت ىي أكثر استفادة من  2229لمموظفين في مختمف الوزارات لمعام 

لإلناث وىذا % 91اإلجازات المرضية حيث سجل التربويون نصف مميون إجازة مرضية وبنسبة 
يناير  23انظر مجمة المعمم، )ماليا ضخما لميزانية الدولة في كل عام الوضع يسبب ىدرا 

ولو تداعياتو الخطيرة عمى حركة التعميم ويعيق بالتأكيد ( 16، ص 1571: م، العدد2212
 . محاوالت التطوير

وثمة مؤشرات تدل عمى خطورة التحديات التي تواجو نظام التعميم في الكويت ولعل تقرير 
كشف عن الكثير من السمبيات التي يتعين ( Blair Report, 2009)م  2229توني بمير 

بجديد فأىل الميدان سبق ليم مرارا نقد  -المكمف ماليا–تفادييا بأسرع وقت ولم يأت التقرير 
اعتبرت دراسة أعدتيا مؤسسة استشارية عالمية يرأسيا رئيس الوزراء البريطاني األسبق . "الواقع

عميم في الكويت غير قادر عمى إعداد القوى العاممة لمواكبة تحديات توني بمير أن نظام الت
في الجزء  -دعت « 2232رؤية الكويت بحمول عام »الدراسة التي جاءت بعنوان . المستقبل

ال فإن  -المخصص لمتعميم والتعميم الجامعي  إلى ضرورة اتخاذ إجراءات قوية وفاعمة، وا 
مجمة المعرفة السعودية، " )ض مستقبل الكويت لمخطراالستمرار في التقاعس عن العمل سيعر 

 (. 41م، ص 2229، الحساوي، 18، ص 2212، الخياري، 177العدد 
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اليعقوب، )ومن جية أخرى يعاني التعميم العام من ضعف العالقة بين البيت والمدرسة 
اب البحوث ، وتشير الدراسات إلى تخمف الوسائل التعميمية، وسوء التقييم لممناىج، وغي(م2212

التربوية اليادفة إلى التطوير وتناقض عالقة التعميم بسوق العمل وتردي مستوى المباني المدرسية 
العوضي، )مما يضعف التحصيل األكاديمي ومستوى الطموح ويسبب اختالالت مجتمعية عديدة 

 .(14م، ص 2212
 دولة 45الطمبة في في ميارات القراءة عند   PIRLS ُأجري اختبار بيرلز 2226وفي العام 

الخمس  من بين الدول 43بينيا الكويت، وكانت النتائج محبطة، إذ احتل طمبة الكويت الترتيب 
في  TIMSS تيمز اختبار 2227ولم تقف المسألة عند ىذا الحّد، إذ ُأجري في العام  ! واألربعين

ة في المؤخرة أيضًا، فقد دولة بينيا الكويت، وكان ترتيب الطمب 36الرياضيات والعموم لمطمبة في 
ذا  .لم يكن ، ومع ذلك لم ينتبو أحد وكأّن شيئاً 31وفي العموم  34كان ترتيبيم في الرياضيات  وا 

مستويات التحصيل لدى طمبة المدارس الحكومية، الذي  أضفنا إلى ما سبق التدني الممحوظ في
فسندرك مدى التحديات في المئة لدى الطالب  48في المئة لدى الطالبات و 58ال يزيد عن 

  .(، بتصرف1م، ص2229الديين، ) التي تواجو التعميم في الكويت
رغم العالقة الطيبة بين المدرسة واألسرة إال أن التعميم العام يعاني من إحجام أولياء األمور 
من المشاركة في األعمال التطوعية خدمة لمجيودات المدرسة كما أن أولياء األمور ال يشاركون 

 (.Al-Mazeedi,2009)صناعة القرار ودورىم شبو مغيب في 
ورغم ما تتضمن من مبالغات في النقد  بطبيعة الحال–األرقام وغيرىا الدراسات و تمك 

نحو االلتحاق بالمدارس الخاصة بجميع أنواعيا  -إن كان مقتدرا ماليا-تدفع البعض  -أحيانا
ية والتعميمية أو عمى أقل تقدير يبحث بحثا عن خدمات تعميمية جيدة لتحقيق مآربيم التربو 

من وجية  (الضعيف)البعض عن مدارس ذات أداء أفضل من األداء الحكومي المتواضع 
  .نظرىم

 :إجراءات الدراسة 
 :منهج الدراسة

المنيج المستخدم في ىذه الدراسة ىو المنيج الوصفي، بيدف وصف وحصر األسباب 
ىم أايجابيات وسمبيات ىذا التعميم و  لتعميم الخاص، وتحديدالدافعة لتوجو الطالب الكويتيين نحو ا

الفروق بين ىيئة التدريس في كال التعميمين العام والخاص، وتحميل، وتفسير ىذه المعمومات، 
 .ومعالجتيا إحصائيا، ويعد ىذه المنيج من أكثر المناىج مناسبة ليذا النوع من الدراسات 
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 (:عينة الدراسة )مجتمع الدراسة 
كون مجتمع الدراسة من جميع طالب كمية التربية األساسية بالييئة العامة لمتعميم التطبيقي ت

ونظرا لصعوبة الوصول لجميع أفراد المجتمع فقد تم اختيار عينة عشوائية من الطالب بالشكل 
ولقد أجريت  طالب وطالبة  822الذي يضمن التمثيل لممجتمع األصمي وبمغت عينة الدراسة 

 .وفيما يمي وصف العينة م 2212-م2229في الفصل الدراسي الثاني لمعام  الدراسة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ( 0) جدول                                       
 الدراسة بمدارس التعميم الخاص  طبيعةة في التدريس بالتعميم الخاص و وصف عينة الدراسة والرغب 

 النسبة المئوية  التكرار     

 دراسية الجامعية ال السنة

 57.8 462 األولى

 26.4 211 الثانية 

 9.8 78 الثالثة

 3.0 24 الرابعة 

 الجنس
 49.5 396 ذكر 

 50.3 402 أنثى 

 الجنسية 
 80.5 644 كويتي 

 19.5 156 غير كويتي 

 16.0 128 العاصمة  منطقة السكن 
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 18.3 146 حولي 

 16.8 134 الجيراء 

 14.0 112 األحمدي 
 13.8 110 مبارك الكبير 

 20.9 167 الفروانية 

 مستوى تعميم ولي األمر 

 6.1 49 ال يقرأ وال يكتب 
 5.3 42 ابتدائي 

 19.8 158 متوسط 

 28.5 228 ثانوي 

 34.6 277 جامعي 

 5.4 43 أعمى من الجامعي 

 الدخل الشيري لألسرة 

 55.1 441 ألف دينار فأقل 

 27.3 218 فأقل  نالفأ

 7.3 58 الف فأقلآثالثة 

 9.4 75 ثالثة آالف وأكثر 
ىل ترغب في التدريس بالتعميم 

 الخاص 
 33.9 271 نعم 
 65.5 524 ال

ىل درست في مدارس خاصة 
 خالل مراحمك التعميمية 

 24.3 194 نعم 

 75.5 604 ال

 :أداة الدراسة 
دراسة حيث تم االطالع عمى الدراسات السابقة وعمي ستبانة كأداة رئيسة لمتم استخدام اال

أدبيات التربية التي ليا عالقة بمجال الدراسة الحالية لالستفادة منيا، كما تم الرجوع إلى الخبراء 
 ىدفت .آرائيم في ىذا المجالمن ي واالجتماعي والنفسي لالستفادة والمتخصصين بالمجال التربو 

الطمبة الكويتيين نحو االلتحاق بمدارس التعميم الخاص  أسباب توجوتعرف  إلىستبانة اال
براز أىم الفروق بين ىيئة التدريس ( العربية -األجنبية ) وتحديد إيجابيات ومزايا ىذه المدارس وا 

ستبانة عمى عينة من مجتمع توزيع االجري . في التعميم الخاص وىيئة التدريس في التعميم العام
ستبانة خرجت في صورتيا النيائية دخال بيانات االإوبعد  مفردة 62 من ستبانةاال الدراسة تكونت

 :في ثالث محاور  رئيسة ىي
 .عبارة (19)أسباب توجو الطمبة الكويتيين لمتعميم الخاص ويتضمن : المحور األول
 .عبارة( 22) ايجابيات التعميم الخاص  ويتضمن:المحور الثاني
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س في التعميم الخاص وىيئة التدريس في التعميم الفروق بين ىيئة التدري :المحور الثالث
 .عبارة  49عبارات وبإجمالي ( 12) ويتضمن 

ىذا باإلضافة لمبيانات األولية التي تدور حول الجنس، الكمية، الجنسية، السنة الدراسية، 
وسبق الدراسة إلفراد  ،لرغبة في التدريس بالتعميم الخاصمنطقة السكن، الدخل الشيري لألسرة، وا

 .العينة بالتعميم الخاص 
 :ستبانة صدق اال

ستبانة من خالل الصدق الظاىري، والمتمثل في صدق المحكمين، تم التأكد من صدق اال
من أساتذة قسم أصول التربية العاممين بكمية التربية  عدد ىستبانة عمالحيث تم عرض ا

ء مقترحاتيم، تعديل وحذف بعض العبارات في ضو  جامعة الكويت، وتمبالتربية قسم األساسية، و 
في   (lekert scale)ستبانة في شكميا النيائي، واعتمد المقياس الخماسي وتم إعادة صياغة اال

( غير موافق( )ال ادري( )موافق( )موافق بشدة)التعبير عن الوزن النسبي لممشكالت من حيث 
ستبانة أصبحت ، وقد وافقوا عمي أن االحكمينستبانة إلى المة االوتم إعاد( غير موافق بشدة)

 .ق اليدف منيا يمناسبة لمتطبيق وتحق
 ةستبانالإ ثبات

 (2)جدول 
 ستبانة وفقا لمعامل ألفا كرنباخمعدل ثبات اال

 
 قيمة ألفا عدد البنود 

ستبانة ككلاال  49 94.8 
 89.7 19 المحور األول
 91.2 20 المحور الثاني
 81.7 10 المحور الثالث

 
ستبانة كل محور عمي حساب معامل ثبات ألفا لمحاور اال ستبانة تملمتأكد من ثبات اال

  91.2وكان معامل ثبات المحور الثاني  89.7حدة حيث كان معامل ثبات المحور األول 
وىو ( 94.8) وكان معامل الثبات لالستبانة ككل 81.7وكان معامل ثبات المحور الثالث 

 . ا ويدل عمى ثبات األداة، وأنيا تصمح لتحقيق أىداف الدراسةمعامل ثبات مرتفع جد
 :المعالجة اإلحصائية  

لمعالجة البيانات، حيث تم حساب ( spss)استخدمت الدراسة برنامج التحميل اإلحصائي 
التكرارات والنسبة المئوية لمبيانات األولية، والمحاور الرئيسية لمدراسية كما تم حساب المتوسطات 
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لمتعرف ( (Te-Testستبانة وعبارتيا، كما تم حساب واالنحرافات المعيارية لمحاور االية الحساب
عمى الفروق بين االستجابات تبعا لمتغير الجنس والجنسية ، كما تم استخدام تحميل التباين 

(One-Way Anova ) لمتعرف عمى الفروق تبعا لمتغير السنة الدراسية ومنطقة السكن
 . لألسرة األمر والدخل الشيري ومستوى تعميم ولي 
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 تحميل ومناقشة النتائج
 أسباب التوجه نحو المدارس الخاصة 

 ما أسباب توجو الطمبة الكويتيين نحو المدارس الخاصة األجنبية بدولة الكويت من منظور طمبة كمية التربية األساسية؟
 

 (  3) جدول 
 التكرارات والنسب المئوية لبنود المحور األول  

 المتوسط غير موافق بشدة  غير موافق  ال أعمم  موافق موافق بشدة  
االنحراف 
 المعياري 

 0.92 4.23 1.50 12 5.75 46 7.00 56 39.50 316 45.38 363 االىتمام بالمغات األجنبية
 1.06 3.73 3.38 27 10.00 80 22.75 182 37.38 299 26.38 211 قمة الكثافة الطالبية بالفصول

أماكن الترفيو المجيزة بأحدث توافر 
 اإلمكانات

266 33.25 325 40.63 120 15.00 72 9.00 16 2.00 3.94 1.01 

 1.03 3.98 1.38 11 8.63 69 19.63 157 31.00 248 39.38 315 وجود معممين أكفاء
 1.03 3.89 2.88 23 6.13 49 23.38 187 34.50 276 33.00 264 كفاءة الجياز اإلداري

ائل اتصال فعالة مع اسر توافر وس
 الطالب

267 33.38 279 34.88 164 20.50 72 9.00 17 2.13 3.88 1.04 

 1.00 3.80 1.75 14 9.50 76 23.38 187 37.75 302 27.50 220 مشاركة الطالب في تخطيط البرامج 

 1.03 3.78 2.88 23 8.75 70 22.63 181 38.75 310 27.00 216 تنوع األنشطة الالصفيو

 0.94 4.06 1.75 14 5.88 47 13.38 107 42.00 336 36.75 294 وافر الوسائل التعميمية الالزمة ت
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 1.05 4.06 2.25 18 8.13 65 14.38 115 32.00 256 43.00 344 كفاءة المبنى المدرسي ومرافقو
إتاحة الفرص ألسر الطالب إلبداء 

 أرائيم فيما يخص أبنائيم 
274 34.25 278 34.75 165 20.63 70 8.75 11 1.38 3.92 1.01 

المرونة في تطبيق الموائح التنظيمية 
 المدرسية

216 27.00 333 41.63 168 21.00 70 8.75 13 1.63 3.84 0.97 

تقارب المستوى االجتماعي بين 
 الطالب 

171 21.38 275 34.38 208 26.00 113 14.13 33 4.13 3.55 1.10 

 1.09 3.82 4.13 33 7.75 62 21.63 173 35.13 281 31.13 249 شيرة المدرسة وسمعتيا
 1.01 4.07 2.25 18 6.00 48 15.88 127 33.75 270 41.88 335 الحرص عمى تنمية ىوايات الطالب

 1.05 3.89 2.50 20 8.50 68 20.13 161 35.38 283 33.38 267 توافر المكتبات المتطورة 
االرتقاء بسموك الطالب من خالل 

 تخصصة برامج م
256 32.00 320 40.00 142 17.75 51 6.38 30 3.75 3.90 1.04 

تخصيص أوقات باليوم الدراسي 
 لممارسة اليويات

216 27.00 210 26.25 187 23.38 130 16.25 56 7.00 3.50 1.24 

 1.01 4.12 3.00 24 4.88 39 12.88 103 35.38 283 43.25 346 فقدان الثقة في التعميم العام
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عينة الدراسة اتفقوا عمى أن أكثر األسباب الدافعة نحو أفراد يتبن أن  السابقتقراء الجدول باس
توجو الطمبة الكويتيين لمتعميم الخاص السبب المتعمق باالىتمام بالمغات األجنبية وذلك بمتوسط 

أىم األسباب  منكما كان السبب المتعمق بحرص اآلباء عمى استمرار تفوق األبناء  4.23
كما جاء السبب المتعمق بالحرص عمى تنمية   4.12دافعة نحو التوجو لمتعميم الخاص بمتوسط ال

 . 4.7ىوايات الطالب في أىم األسباب التي توجو الطالب نحو التعميم الخاص وذلك بمتوسط 
قل األسباب يوم الدراسي لممارسة اليويات كأفيما جاء السبب المتعمق بتخصيص أوقات بال

كما كان أيضا السبب  3.52توجو الطالب الكويتيين لمتعميم الخاص وبمتوسط  الدافعة نحو
قل األسباب التي تدفع نحو التوجو لمتعميم أالمتعمق بتقارب المستوى االجتماعي بين الطالب 

 . 3.55الخاص وبمتوسط 
م، 2228)ودراسة األحمد ( 253م، ص 2229)مع دراسة الصانع وآخرون  تتفق الدراسة الراىنة

في أن الحرص عمى تعمم لغة أجنبية من أىم أسباب التحاق الطمبة الصغار ( 174ص 
 وال تمبيمما يدل عمى أن المدارس الحكومية ال تمبي حاجة الكثير من الطمبة  بالمدارس األجنبية

وتعاني من الضعف رغم أن المدارس الحكومية تبدأ بتدريس المغة طموحاتيم في تعمم لغة أجنبية 
إن تزايد إقبال أولياء األمور عمى إلحاق أبنائيم ومن جية أخرى ف .منذ المرحمة االبتدائية األجنبية

بمدارس التعميم الخاص األجنبية سببو إحساسيم بتراجع العممية التعميمية في التعميم العام 
حيث أن المنيج مكدس والوقت المتاح لمتدريس غير كاف ( Al-Shatti, H , 200)الحكومي 
، حسن 14م، ص 2222، المقوشي، 174، ص م2228األحمد، )ة كثافة الفصول مع زياد
قبال الناس عمى التعميم أسباب إأبرز أن إلى ( م2222)يذىب معتز الخطيب و (. م2222
 : األجنبي
 . ، وىو من سمات النظام الرأسمالي(أي باالقتصاد)ربط التعميم بسوق العمل  -1
 . في الفصل الدراسي ية الكبيرة بالتعميم، وقمة عدد الطالبتطور اإلدارة التعميمية، والعنا -4
 .  التربوية الحديثة في العممية التعميميةوالتقنيات اعتماد األساليب  -5

 .(وتصرف باختصار) اإليمان بفشل التعميم الحكومي ودونيتو شيوع -6
تقان المغة ولعل المتغيرات العالمية اليوم في مجال المعموماتية واالتصاالت جعل تعم م وا 

بتقارب المستوى ما يتعمق وفي( 174م، ص 2228األحمد، )األجنبية غاية يرجى تحقيقيا 
 3.55أقل األسباب التي تدفع نحو التوجو لمتعميم الخاص وبمتوسط وأنو االجتماعي بين الطالب 

ة قد يعود ذلك لطبيعة المجتمع الكويتي حيث يتكون عموما من طبقتين؛ طبقة متوسطة وطبق
 . في كثير من األمور الحياتيةالجمية ثرية وليذا ال تتضح الفروق 
 ايجابيات المدارس الخاصة 

 ؟( العربية -األجنبية )ما ايجابيات المدارس الخاصة 
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 (  4) جدول 

 التكرارات والنسب المئوية لبنود المحور الثاني   

 المتوسط غير موافق بشدة  غير موافق  ال أعمم  موافق موافق بشدة  
االنحراف 
 المعياري 

 0.91 4.02 1.63 13 3.75 30 19.63 157 40.75 326 34.25 274 تنوع أساليب التقييم لمطالب

 1.02 3.97 2.50 20 6.88 55 17.88 143 36.75 294 35.88 287 المناىج التي تقدم  متطورة

 0.97 4.03 2.13 17 4.75 38 18.25 146 37.75 302 37.00 296 تطبيق األساليب التربوية الحديثة

 1.03 3.86 2.88 23 6.63 53 23.38 187 35.63 285 31.38 251 التوسع في النشاط الطالبي خارج الصف 

 1.00 3.94 2.63 21 6.13 49 18.63 149 39.25 314 33.25 266 حداثة طرائق التدريس 

 1.04 3.79 3.25 26 7.25 58 25.88 207 34.75 278 28.88 231 توافر مناىج تثقيفية بجانب المناىج األساسية

 0.97 3.83 2.13 17 6.38 51 25.00 200 38.63 309 27.63 221 توافر األعداد الكافية من المعممين

 0.99 3.67 2.63 21 6.75 54 34.63 277 32.50 260 23.38 187 زيادة الصالحيات الممنوحة لإلدارات المدرسية

 1.06 3.75 4.38 35 5.75 46 27.75 222 34.38 275 27.75 222 األمور لممشاركة في العممية التعميميةإتاحة الفرصة ألولياء 

 0.88 4.15 0.63 5 4.38 35 15.13 121 39.13 313 40.38 323 مراعاة االحتياجات الفردية لمطالب

 0.98 3.95 2.25 18 5.88 47 19.38 155 39.75 318 32.50 260 نظام االختبارات يقيس المستوى الفعمي لمطالب 

 1.01 3.90 2.38 19 5.13 41 26.50 212 31.88 255 33.75 270 حسن اختيار أعضاء ىيئة تدريس  

 1.13 3.78 3.13 25 10.63 85 25.50 204 25.88 207 34.63 277 حصول الخريجين عمى فرص عمل أفضل في سوق العمل 

 1.00 3.80 3.13 25 4.88 39 27.75 222 36.75 294 27.25 218 وجود خطة متطورة لتدريب العاممين

 0.98 3.67 2.63 21 7.25 58 31.88 255 36.13 289 21.75 174 سيولة اتخاذ القرارات والبعد عن المركزية
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 0.99 3.67 2.63 21 7.75 62 32.00 256 35.13 281 22.13 177 مراعاة البعد اإلنساني في اإلدارة

 1.06 3.92 3.75 30 6.38 51 18.75 150 36.63 293 34.38 275 افز عند انجاز األعمالتوافر حزمة من الحو 

 1.04 4.04 3.50 28 5.13 41 15.25 122 36.13 289 39.88 319 االستعانة بخبراء أجانب  في التخصصات العممية

 1.19 3.52 6.75 54 11.50 92 31.00 248 24.00 192 26.63 213 توافر األماكن المجيزة لممارسة األنشطة المختمفة

 0.99 3.79 2.50 20 5.75 46 29.38 235 35.00 280 27.00 216 تعدد مصادر التمويل الالزمة لتنفيذ الخطط الطموحة

فتي أىتم ىتذه االيجابيتات عينة الدراسة يرون أن ىناك مجموعة متن المميتزات وااليجابيتات لمتعمتيم الختاص حيتث جتاء أفراد يتضح أن السابق باستقراء الجدول       
كمتتا جتتاء البنتتد المتعمتتق باالستتتعانة بخبتتراء أجانتتب فتتي التخصصتتات العمميتتة فتتي أىتتم ايجابيتتات  4.15مراعتتاة االحتياجتتات الفرديتتة لمطتتالب وبمتوستتط بالبنتتد المتعمتتق 

 .ة ايجابيات التعميم الخاص وأيضا كان البند المتعمق بتطبيق األساليب التربوية الحديثة في مقدم 4.24التعميم الخاص وبمتوسط 
قتل االيجابيتات لمتعمتيم الختاص كمتا كتان أيضتا البنتد المتعمتق بستيولة اتختاذ القترارات أزة لممارسة األنشتطة المختمفتة فتي فيما جاء البند المتعمق بتوافر األماكن المجي

قتتل االيجابيتتات لمتعمتتيم أالممنوحتتة لتتإلدارات المدرستتية متتن  ص بزيتتادة الصتتالحياتوالبعتتد عتتن المركزيتتة والبنتتد الختتاص بمراعتتاة البعتتد اإلنستتاني فتتي اإلدارة والبنتتد الختتا
حيث أنيا تشير إلى أن التعميم الخاص األجنبتي يتميتز باالستتقاللية ( 174م، ص 2228األحمد، )وىذه النتيجة ال تتفق كثيرا مع دراسة  .3.67الخاص وبمتوسط 

شتتراك أوليتتاء األمتتور فتتي إدارة العم ومتتن جيتتة أختترى تتفتتق الدراستتة الستتابقة متتع الراىنتتة فتتي تميتتز المتتدارس الخاصتتة باستتتخدام التكنولوجيتتا . ميتتة التعميميتتة اإلداريتتة وا 
في أن المدارس الخاصة أكثر ( م2229)وتتفق الدراسة الحالية أيضا مع دراسة الصانع وآخرون . ووسائل التعميم حيث يحصل الخريجون عمى فرص متميزة لمعمل

حيتث أكتدت عمتى قتدرة المتدارس الخاصتة ( م2227)وعمى نفس النسق جاءت نتائج دراسة وطفة والمطوع  (.282ص )سائل التعميمية والطرق الحديثة استعانة بالو 
 .عمى تنمية قدرات األطفال ومواىبيم

وىذه النتيجة في العموم تدل عمى وعي أفراد العينة  يم الخاصلتعمفي اااليجابيات  أنيا أقلالبند المتعمق بتوافر األماكن المجيزة لممارسة األنشطة المختمفة  ورد في
تقوم فيو وزارة التربية بمساعدة تأجير وىو نظام ( B.O.T)بإمكانات المدارس الخاصة حيث أنيا في العموم تستعين بالمدارس الحكومية القديمة وغيرىا حسب نظام 
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ية التي تبني مدرستيا وفق طراز تعميمي حديث ألنيا مكمفة والتربح الستريع فتي معظتم الشتركات ليتا األولويتة قميمة ىي المدارس الحكوم. وتسييل أمورىا المدارس الخاصة
 .بغض النظر عن طبيعة العمل التربوي

 الفروق الجوهرية
 وبين مدارس التعميم الحكومي من حيث الييئة التدريسية؟( والعربيةاألجنبية )بين المدارس الخاصة  ما الفروق الجوىرية

 (  5) جدول 
 التكرارات والنسب المئوية لبنود المحور الثالث    

 المتوسط غير موافق بشدة  غير موافق  ال أعمم  موافق موافق بشدة  
االنحراف 
 المعياري 

 1.00 3.77 1.88 15 8.00 64 28.63 229 34.25 274 26.88 215 قمة نصاب المعمم من الحصص بالتعميم الخاص

 1.00 3.65 1.88 15 10.50 84 30.75 246 34.38 275 22.38 179 اإلضافية لمعممين التعميم الخاص قمة التكميفات

 0.99 3.86 1.38 11 8.25 66 23.13 185 36.75 294 30.25 242 وجود حوافز متنوعة لمعممي التعميم الخاص

 1.00 3.87 2.38 19 5.63 45 25.75 206 34.88 279 31.25 250 التدريب المتطور لمعممين التعميم الخاص

 1.05 3.78 2.38 19 10.13 81 24.25 194 34.00 272 29.25 234 االستقرار النفسي لمعمم التعميم العام وصعوبة فصمة

 1.11 3.74 3.00 24 12.88 103 21.00 168 33.25 266 29.75 238 سيولة التعامل مع طالب التعميم الخاص عن التعميم العام

 1.07 3.76 2.88 23 9.00 72 28.13 225 29.50 236 30.50 244 أفضل بالتعميم الخاصنظام الترقي 

 0.99 3.78 1.75 14 7.13 57 30.75 246 32.63 261 27.75 222 أسموب تقييم المعمم بالتعميم الخاص موضوعي عن العام

 1.04 3.74 3.13 25 7.88 63 28.00 224 34.38 275 26.63 213 انتفاء شرط الخبرة في كثير من التخصصات بالتعميم العام 

توجو اإلدارة لمتأكيد عمى أىمية التواصل االجتماعي بين معممين 
 التعميم الخاص 

240 30.00 274 34.25 235 29.38 34 4.25 17 2.13 
3.86 0.97 
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التعميم الختاص وىيئتة التتدريس بتالتعميم العتام وكانتت أىتم ىتذه الفتتروق بتين ىيئتة التتدريس بت اختالفتاتيتبتين أن أفتراد العينتة يترون أن ىنتاك  الستابقباستتقراء الجتدول 
كان الفرقين الخاصين بتوجو اإلدارة لمتأكيتد عمتى أىميتة التواصتل االجتمتاعي  ،  كما 3.87التعميم الخاص وكان بمتوسط  المتعمق بالتدريب المتطور لمعمميالفرق 

بقمتة  فيمتا كتان الفترق المتعمتق. 3.86عممي التعميم الخاص في أىم الفروق بتين الييئتتين التدريستيتين وبمتوستط بين معممين التعميم الخاص ووجود حوافز متنوعة لم
 . 3.65قل الفروق بين الييئتين التدريسيتين وبمتوسط أالتكميفات اإلضافية لمعممي التعميم الخاص في 
ن مؤىالت مدرسي إ(. 71ص )األجنبية لدييا كفاءة في المعممين وتأىيميم عمميا ومينيا  في أن المدارس( م2226)تتفق نتائج الدراسة مع دراسة الشطي وآخرون 

 (.م.1992الغامدي، وعسيري، )الحكومية  المدارس األىمية كانت وبصفة عامة أعمى منيا في المدارس
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إلتتى كستتب عتتادة إن المعمتتم فتتي التعمتتيم الختتاص وكتتذلك المتتدارس الخاصتتة نفستتيا تطمتتح 
فتي عمميتة ديناميكيتتة لمبقتاء والنمتاء بينمتتا الحالتة االستتتاتيكية تضتطر إلتى التطتتوير الطمبتة ومتن ثتتم 

ىتتي الطاغيتتة عمتتى معظتتم المتتدارس الحكوميتتة المدعومتتة ستتمفا متتن الحكومتتة وغيتتر ميتتددة ( الثابتتتة)
إن البيئتتة االنضتتباطية فتتي المتتدارس الخاصتتة نابعتتة متتن عتتدة أمتتور منيتتا تكتتوين ستتمعة . بتتاإلغالق

حيتث تشتير ب فتي حتين أن حتاالت التقيتد بالعمتل متدنيتة فتي القطتاع الحكتومي طيبة لجذب الطال
لإلناث وىذا الوضع % 91وبنسبة في السنة لممعممين نصف مميون إجازة مرضية  األرقام إلى أن

، 1571: م، العتدد2212ينتاير  23انظتر مجمتة المعمتم، )يسبب ىدرا ماليا ضخما لميزانية الدولتة 
 .ر التعميمية اليائمةفضال عن األضرا (16ص 

 :حسب متغير الجنسليا إلى محاور الدراسة ورؤية العينة  يشير الجدول التالي
 

 ( 6) جدول 
 اختبار ت لمفروق بين متوسطات المحاور تبعا لمتغير الجنس 

 الداللة   قيمة ت  المتوسط المتغير  المحور 

 األسباب 
 3.88 ذكر 

-0.06 0.95 
 3.88 أنثى 

 بيات االيجا
 3.87 ذكر 

0.83 0.41 
 3.84 أنثى 

 االختالفات 
 3.79 ذكر 

0.55 0.58 
 3.77 أنثى 

نو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة أن ييتبالسابق بالنظر لمجدول 
التالية  النتائجبعض وبمقارنة ىذه النتيجة و . تعزى لمتغير الجنس ةحول محاور الدراسة الثالث

نجد أنيا توصمت إلى عدم وجود داللة إحصائية بين متغيرات الدراسة ( م2229)بدراسة الصانع 
 –مما يؤكد ( الجنس والجنسية والعمر والمناطق السكنية وتعميم الوالدين والدخل الشيري لألسرة)

سسات عمى مصداقية االعتقاد السائد بأفضمية وتفوق مؤ  -تمك الدراسةعينة  نظر من وجية
 (.281)التعميم الخاص األجنبي عمى نظيراتيا في التعميم الحكومي 

إن حرص األسر عمى انتقاء األفضل ألبنائيم من أسباب تقارب وجيات النظر بين  
الجنسين مما يسيل عممية اتخاذ قرار األسرة في إلحاق أطفاليم بالمدارس الحكومية أو الخاصة 

 .تبعا لقناعاتيم وقدراتيم
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 ( 2)جدول 
 لمفروق بين متوسطات المحاور تبعا لمتغير الجنسية  اختبار ت

 الداللة   قيمة ت  المتوسط المتغير  المحور 

 األسباب 
 3.909 كويتي 

2.558 0.011 
 3.772 غير كويتي 

 االيجابيات 
 3.881 كويتي 

2.638 0.009 
 3.736 غير كويتي 

 االختالفات 
 3.817 كويتي 

3.457 0.001 
 3.624 غير كويتي 

 
نو توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة ن أييتبالسابق بالنظر لمجدول 

، حيث تبين أن ىناك فروق ذات داللة  يةتعزى لمتغير الجنس ةحول محاور الدراسة الثالث
أسباب التوجو لمتعميم بين استجابات عينة الدراسة لتحديد أىم  0.011إحصائية عند مستوى دالة 

وكانت ىناك فروق بين استجابات أفراد العينة في  3.929الخاص ولصالح الكويتيين وبمتوسط 
 3.881 ولصالح الكويتيين وبمتوسط 0.009. تحديد ايجابيات التعميم الخاص عند مستوى دالة

لييئة التدريسية كما كانت ىناك فروق بين استجابات أفراد العينة حول تحديد أىم الفروق بين ا
 . 3.817ولصالح الكويتيين وبمتوسط  2.221بالتعميم الخاص والعام عند مستوى دالة 

ولعل وجود (. 281م، ص 2229)ال تتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة الصانع وآخرون  
خيارات أوسع لدى الكويتيين ونظرا لظروفيم االقتصادية الجيدة أو المرتفعة تختمف رؤاىم عن 

 .افدين وغير الكويتيين في بعض االتجاىات نحو التعميم العام والخاصالو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 2) جدول 
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 نتائج تحميل التباين بين متوسطات المحاور تبعا لمتغير المنطقة  
 الداللة   قيمة ف  المتوسط المتغير  المحور 

 األسباب 

 4.044 العاصمة 

6.195 0.000 

 3.950 حولي 

 3.829 الجيراء

 3.921 األحمدي 

 3.922 مبارك الكبير

 3.690 الفروانية 

 االيجابيات 

 4.003 العاصمة 

7.395 0.000 

 3.890 حولي 

 3.778 الجيراء

 3.988 األحمدي 

 3.899 مبارك الكبير

 3.640 الفروانية 

 االختالفات 

 3.864 العاصمة 

4.364 0.001 

 3.767 حولي 

 3.724 الجيراء

 3.969 األحمدي 

 3.772 مبارك الكبير

 3.644 الفروانية 

 
نو توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة يتبن أالسابق بالنظر لمجدول 

الدراسة الثالثة تعزى لمتغير منطقة السكن ، حيث تبين أن ىناك فروق ذات داللة  حول محاور
بين استجابات عينة الدراسة لتحديد أىم أسباب التوجو لمتعميم  2.22إحصائية عند مستوى دالة 

وكانت ىناك فروق بين استجابات أفراد  3.952الخاص ولصالح سكان محافظة حولي وبمتوسط 
ولصالح سكان محافظة  2.22العينة في تحديد ايجابيات التعميم الخاص عند مستوى دالة 

كما كانت ىناك فروق بين استجابات أفراد العينة حول تحديد أىم  9.88سط األحمدي وبمتو 
ولصالح سكان  2.21الفروق بين الييئة التدريسية بالتعميم الخاص والعام عند مستوى دالة 

 .3.969محافظة األحمدي وبمتوسط 
فإن الدراسة الحالية وجدت فروقات ذات صمة ( م2229)بخالف دراسة الصانع وآخرون 

ورغم صغر دولة الكويت جغرافيا وتشابو الظروف إال أن محافظة حولي في ىذا الشأن مناطق بال
المدارس الخاصة حيث أن الكثير منيا توجد ىناك كما أن المناطق التابعة ليا مثل  بوفرةتتميز 
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ومن جية أخرى . والجابرية فييا نسب عالية من المتعممين والمتعممات ف وبيان والرميثيةمشر 
طبيعة منطقة األحمدي ووجودىا قرب آبار البترول والتحاق بعض ساكني المنطقة فييا فإن 

بالوظائف المتعمقة بشركات البترول أوجد قدرا ضئيال من الخصوصية في األفكار بحكم التركيبة 
كل ذلك قد يكون سببا لبعض التوجيات والتغيرات ... العاصمةالسكانية وبعدىا النسبي عن 

 .تباينت اآلراء حسب منطقة السكن ومن ثم دودةالثقافية المح
  

 ( 2)جدول 
 نتائج تحميل التباين بين متوسطات المحاور تبعا لمتغير السنة الدراسية   

 الداللة   قيمة ف  المتوسط المتغير  المحور 

 األسباب 

 3.8802 األولى

1.287 0.278 
 3.8567 الثانية 

 3.9796 الثالثة 

 4.0347 الرابعة

 االيجابيات 

 3.8678 األولى

1.450 0.227 
 3.8017 الثانية 

 3.9387 الثالثة 

 3.9917 الرابعة

 االختالفات 

 3.7861 األولى

0.929 0.426 
 3.7384 الثانية 

 3.8365 الثالثة 

 3.9208 الرابعة

ة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة نو ال توجد فروق ذات دالليتبن أ السابق بالنظر لمجدول
ىذا االتفاق قد يكون مرده إلى وضوح . تعزى لمتغير السنة الدراسية ةحول محاور الدراسة الثالث

اتجاىات العينة نحو ىذا األمر مما يدل عمى عدم تأثير الدراسة الجامعية عمى اتجاىات الطمبة 
 .ثر بالسنوات الدراسيةفي ىذا الشأن ولعميا أصبحت قضية مجتمعية ال تتأ

 
 
 
 
 

 ( 02)جدول 
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 نتائج تحميل التباين بين متوسطات المحاور تبعا لمتغير دخل األسرة    
 الداللة   قيمة ف  المتوسط المتغير  المحور 

 األسباب 

 3.870 أقل من ألف دينار 

0.128 0.943 
 3.888 أقل من ألفين 

 3.914 أقل من ثالثة أالف

 3.896 الف وأكثر ثالثة أ

 االيجابيات 

 3.846 أقل من ألف دينار 

0.618 0.604 
 3.828 أقل من ألفين دينار 

 3.951 الفأقل من ثالثة آ

 3.859 الف وأكثر ثالثة آ

 االختالفات 

 3.771 أقل من ألف دينار 

0.298 0.827 
 3.804 أقل من ألفين دينار 

 3.769 الفأقل من ثالثة آ

 3.728 الف وأكثر ثالثة آ

نو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة أ نييتبالسابق بالنظر لمجدول 
تتفق ىذه الدراسة مع دراسة الصانع . تعزى لمتغير دخل األسرة ةة الثالثحول محاور الدراس

ولعل ىذه النتيجة مرجعيا قمة . يفي عدم وجود فروق متعمقة بالدخل الشير ( م2229)وآخرون 
عمما بأن الكويت تخمو من الطبقة الفقيرة العينة  معظم أفراد بينالشاسعة الفروق االقتصادية 

 . والمعدمة فجميع سبل الحياة الكريمة متوفرة عموما
 ( 00) جدول 

 نتائج تحميل التباين بين متوسطات المحاور تبعا لمتغير المستوى التعميمي لألب  
 الداللة   قيمة ف  المتوسط المتغير  المحور 

 األسباب 

 4.045 ال يقرأ وال يكتب 

1.991 0.078 

 3.971 االبتدائي 

 3.827 المتوسطة 

 3.820 الثانوية 

 3.928 الجامعة 

 3.862 أعمى من الجامعة 

 االيجابيات 
 3.878 ال يقرأ وال يكتب 

 3.935  االبتدائي 0.051 2.213

 3.789 المتوسطة 
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 3.783 الثانوية 

 3.939 الجامعة 

 3.810 أعمى من الجامعة 

 االختالفات 

 3.824 ال يقرأ وال يكتب 

0.501 0.776 

 3.690 االبتدائي 

 3.746 المتوسطة 

 3.778 الثانوية 

 3.809 الجامعة 

 3.723 أعمى من الجامعة 

 
نو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة أيتبن السابق لنظر لمجدول با

لعل قضية التعميم العام  .مستوى التعميمي لألبور الدراسة الثالث تعزى لمتغير الدراسة حول محا
مجتمعية تالمس ىموم المواطن التصاليا المباشر في حياة الناس والخاص أصبحت قضية 

ال تتفق ىذه الدراسة مع معطيات دراسة  .التعامل مع ىذا األمر فيتتقمص الفروق اليومية وعميو 
حيث توصمت إلى أن أفراد العينة من الحاصمين عمى مؤىالت قبل الجامعية ( م2228)األحمد 

يرون أكثر من غيرىم أن أسباب اختيار المدارس الخاص جوىرية ومؤثرة في حين أن أفراد العينة 
  (.173ص )أقل ت األخرى الجامعية وبعد الجامعية من حممة المؤىال

 العمل في قطاع التدريس في المدارس الخاصة
ارس الخاصة ىل يرغب الجيل الجديد من الكويتيين في العمل في قطاع التدريس في المد

 ؟(العربية –األجنبية )
 

 (00) جدول 
 الرغبة في التدريس بالتعميم الخاصمدى 

 لمئوية النسبة ا التكرار     

 ىل ترغب في التدريس بالتعميم الخاص 
 33.9 271 نعم 

 65.5 524 ال
 

عدم رغبة معظم أفراد عينة عموما إلى تشير نتائج الدراسة عمى ضوء الجدول السابق 
العينة ترفض االلتحاق من أفراد %  65.5الدراسة في العمل في القطاع الحكومي حيث أن 

وىذه نتائج غاية في األىمية لصناع القرار فإن شريحة  33.9بالقطاع الخاص في حين وافق 
كبيرة تتجو نحو العمل الحكومي ألسباب عدة؛ التوظيف السريع في الحكومة وقمة األعباء مقارنة 
بالعمل الخاص كما أن العنصر النسائي في الغالب ال يرغب باالختالط الذي ىو أكثر شيوعا 



33 

 

إن طبيعة اإلنسان تألف إلى ما تم االعتياد . واالنفتاح ةفي القطاع الخاص الذي يتسم بالمرون
عموما ليذا يتييب الشباب ربما تكون آتية عن قريب صة مرحمة جديدة خعميو وال شك أن الخص

من التجربة الجديدة في اختيار القطاع الخاص الذي يعاني من تقمبات وتحديات بينما يتسم 
فالخوف من التغيير يمنع البعض من خوض غمار  والضمانالعمل الحكومي بالثبات والرتابة 

 .تجربة جديدة
ومن األسباب المانعة لالنخراط في التعميم الخاص قمة الحوافز وطول ساعات العمل مقارنة 
بالعمل الحكومي المريح الذي يعاني من شدة التساىل وقصر اليوم الدراسي وال زال الصراع بين 

الجمعية إطالة الدوام تية من أسخن القضايا حيث تعارض الحكومة وبين جمعية المعممين الكوي
وىذه  في ظل الوضع التعميمي الحالي المتدني ولعدم وجود مبررات كافية بحسب زعميا الدراسي

 .(41م، ص 2212وينغرت، توماس و )مشكمة تظير في كثير من دول العالم 
 وجهة نظر أفراد العينة في أداء المعمم

 عينة في أداء المعمم في التعميم العام مقارنة بالتعميم الخاص؟ما وجية نظر أفراد ال
 ( 03)جدول

 تحميل محتوى إجابات السؤال المفتوح باستبانة التعميم الخاص
 النسبة المئوية التكرار وجية نظر أفراد العينة في أداء المعمم في التعميم العام مقارنة بالتعميم الخاص م
 94.13% 417 لحب لمينة التدريس أكثر من معمم التعميم العاممعمم التعميم الخاص لديو ا 1
 85.55% 379 معمم التعميم الخاص ييتم بجميع جوانب شخصية الطالب وال يكتفي بالجانب العممي فقط 2
 79.23% 351 معمم التعميم الخاص يسعى لالبتكار والتجديد خوفا عمى وظيفتو وتجنبا لممحاسبة  3
 75.62% 335 والوظيفي لمعمم التعميم العام عن معمم التعميم الخاص االستقرار الميني 4
 74.94% 332 سيولة مكافأة وتحفيز معمم التعميم الخاص عن معمم التعميم العام الختالف أساليب اإلدارة فييما 5
 74.71% 331 سيولة محاسبة معمم التعميم الخاص عند حدوث تقصير عكس معمم التعميم العام 6
  73.58%  326 افر اإلمكانات التي تساعد معمم التعميم الخاص عمى استخدام وسائل تعميمية حديثةتو  7
 72.68% 322 أعباء معمم التعميم العام اكبر وأثقل من أعباء معمم التعميم الخاص 8
 68.39% 303 أساليب تقييم معمم التعميم الخاص أكثر موضوعية عن التعميم العام 9
 61.58% 274 طبيق الموائح بحزم في التعميم الخاصالجدية وت 12
 56.43%  250 توافر سبل الترفية والرعاية والعالقات االجتماعية بين معممين التعمم الخاص 11
 49.66% 220 الراتب المخصص لمعمم التعميم الخاص يفوق راتب معمم التعميم العام  12
 48.98% 217 الخاص ووفق خطة معتمده توفير دورات متنوعة ودورية لمعمم التعميم 13
 47.40% 210 معمم التعميم الخاص من الممكن أن يقوم بالتدريس لمادة في غير تخصصو عكس العام  14
 45.37% 201 نظام الترقي لمعمم التعميم العام أسرع من معمم التعميم الخاص 15

 :مالحظات ميمة عمى الجدول السابق
 .مفردة( 822)ين طبق عمييم االستبانة عدد أفراد عينة البحث الذ -
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عدد أفراد العينة الذين قتاموا بكتابتة الفتروق بتين معمتم التعمتيم الختاص ومعمتم التعمتيم العتام  -
ىذه النسبة متوقعة في مثل ىتذه الدراستات حيتث تتركتز أغمتب اإلجابتات فتي خانتة . مفردة( 443)

تقل وبشتكل ممحتوظ كتابتة اإلجابتة فالكتابتة  االختيارات المتعددة ويتم التجاوب مع ىذا النمط بينما
أصتتتعب لتتتدى الكثيتتترين متتتن التحتتتدث أو اختيتتتار اإلجابتتتات إمتتتا لعتتتدم رغبتتتة الكتابتتتة أو لعتتتدم وجتتتود 

 .إضافات لدى المشارك
 . تم ترتيب المقترحات وفقا لمنسبة المئوية  -

معمم ن أن من أفراد العينة ممن أجابوا عمى السؤال يرو  94.13%تكشف النتائج السابقة أن 
التعميم الخاص لديو الحب لمينة التدريس مقارنة بمعمم التعميم العام وىذه إجابة فييا جوانب 
صائبة فمدرس التعميم الخاص قد يختار مينتو عادة بقناعة وموضوعية بنسبة أعمى من معمم 

أو ( ةبحثا عن اإلجازات الطويم)التعميم الحكومي الذي قد يختار المينة بحثا عن عمل مريح 
نزوال عمى رغبة األىل فكثير من اإلناث يضيق المجتمع بعاداتو عمى مجاالت اختيارىن 

 .ألعمالين
من العينة أشارت إلى أن معمم التعميم  85.55%وفي المرتبة الثانية تشير النتائج إلى أن 

 إن توقع األىل. الخاص ييتم بجميع جوانب شخصية الطالب وال يكتفي بالجانب العممي فقط
وىناك . واإلدارة المدرسية ألداء الطالب يكون أكبر وأعمى من النظرة السائدة في التعميم الحكومي

يعتقدون بأن معمم التعميم الخاص يسعى لالبتكار والتجديد خوفا عمى وظيفتو وتجنبا  %79.23
فاظا لممحاسبة وال شك أن ىذا العامل من أشد العوامل في بذل المجيود ورفع مستوى التعميم ح

عمى الوظيفة ومنعا من المحاسبة في حين أن المعمم في التعميم الحكومي من الصعب جدا فصمو 
 .والوظيفة تتمسك بو أو تتساىل معو رغم قمة إنتاجو

إن اإلجابات السابقة كما ىي في الجدول السابق تنم بوضوح عن شعور واضح تجاه الفروق 
لخاص من منظور الطمبة في كمية التربية األساسية بغض الكبيرة بين المعممين في التعميم العام وا

النظر عن دقة االختالفات بين الطرفين إال أن كفة التعميم الخاص راجحة في تقديم خدمات 
تعميمية أفضل وبيئة تنافسية تجعل العنصر الوطني عموما يموذ بالقطاع الحكومي رغم التكدس 

لحوافز لدفع العناصر الوطنية لالنخراط ال زالت دون الحاصل فيو نظرا لالمتيازات مما يعني أن ا
 .المطموب

رغم ايجابيات المدارس األجنبية في التعميم الخاص فمن الميم التنويو بأن الدراسات 
الميدانية الموسعة تشير إلى أن التقنيات التربوية المستخدمة لمادتي المغة العربية والتربية 

ي طريقة التدريس، حيث ال يزال معظم المعممين يستخدمون اإلسالمية ال تتناسب مع التطوير ف
وأفاد معظم أولياء األمور أن المدارس األجنبية تيتم بالطمبة الضعاف . الوسائل التعميمية التقميدية

في مادة المغة العربية في حين ال تيتم بالطمبة الضعاف في مادة التربية اإلسالمية وتشير 
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ن معممي المغة العربية والتربية اإلسالمية غير مؤىمين لمتدريس الدراسة أيضا إلى أن كثير م
ال يوجد فرق ذو داللة ( م2222)وفي دراسة المقوشي (. 212، 11م، ص 2225المفرج، )

إحصائية في المعدل التراكمي في الجامعة بين الطمبة الذي تخرجوا من ثانوية أىمية أو من 
س الحكومية أفضل من المدارس األىمية عموما إن موارد المدار (. 13ص ) ثانوية حكومية 

ولكن فاعمية المدارس ال تقاس بوفرة مواردىا فقط بل ال بد من تطوير الطريقة التي تدار بيا تمك 
 (.144م، 1998أبيض، )الموارد 

إعطاء المعمم مكانتو معنويا وماديا ورفع ميزانية وزارة التربية تشير الدراسات إلى أىمية 
أبيض، )ورفع مستوى االستقالل اإلداري وتنويع مصادر تمويل التربية  (م2222حسن، )

استقرار أعضاء ىيئة البديمة إن من أىم أسباب نجاح المدارس  (.146، 134م، ص 1998
وفاعمية المناىج الدراسية ودعميم، وتعاون أولياء األمور  ،المستمرةقدراتيم وتنمية التدريس 

(Conley, 2002, p. 15) 
 تالتوصيا

إعطاء القطاع الحكومي المزيد من الصالحيات اإلدارية وتنويع مصادر دخميا  .1
 .بداعية وتكوين بيئات تربوية فاعمةوصوال لممبادرات اإل وتطوير مواردىا

 .لممعممين الكويتيين في المدارس الخاصةمجزية ومغرية وضع حوافز تشجيعية  .2
ومي لتبادل الخبرات إليجاد وثيقة بين القطاع الخاص والحكتفاعمية تكوين عالقة  .3

، وذلك عمى مستوى التكافل المدني والتكامل العممي لما فيو مصمحة الوطن والصالح العام
 . أعضاء ىيئة التدريس ، والطمبة، واإلدارات المدرسية

مراقبة القيم األخالقية الجيدة والظواىر الحميدة وتنميتيا وتشكيل لجان لمتابعة ذلك  .4
 .والحكوميةفي المدارس الخاصة 

التعميم العام وتنظيمو مؤسسات سن القوانين الكفيمة بضبط االلتزام بالعمل في  .5
 .ال سيما قبل نياية العطل الرسمية وتقميص اإلجازات المرضية وغيرىا التي تيدد الوضع الحالي

وتزويدىم بأحدث الطرق عمل دورات منتظمة ومركزة لمعممي التعميم الحكومي  .6
 .ةالتعميمية والميني

 
 العربية المراجعأهم 

االستتتتعمارية  –األجنبيتتتة : المتتتدارس العالميتتتة(. م2222-ىتتتت1421)أبوزيتتتد، بكتتتر بتتتن عبتتتداهلل 
 .دار العاصمة: ، الرياض تاريخيا ومخاطرىا
مجمتتة التربيتتة، العتتدد . مواقتتف جديتتدة: التعمتتيم العتتام والتعمتتيم األىمتتي(. م1998)أبتتيض، ممكتتة 

 . المجنة الوطنية القطرية لمتربية والثقافة والعموم :قطر(. سبتمبر) 27، السنة 126
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أسباب تزايد إقبال أولياء أمور الطمبة (. م2228 -ىت 1429)عبدالعزيز أحمد ، األحمد
في (. دراسة ميدانية)الكويتيين عمى إلحاق أبنائيم بمدارس التعميم الخاص األجنبية بدولة الكويت 

 .كمية التربية، جامعة األزىر، لالجزء األو ، 135: العدد، مجمة التربية
دليل المدارس ذات المنيج األجنبتي ومتدارس ثنائيتة (. م2222)اإلدارة العامة لمتعميم الخاص 

 .وزارة التربية: الكويت. المغة
المقارنتة بتين المتدارس الحكوميتة (. م2227)، عمي بن صديق أيوب، حسين بن محمد، والحكمي
مجمة مستقبل التربية (. عموم طبيعية)بة الصف الثالث الثانوي واألىمية في التحصيل الدراسي لطم

 .القاىرة. بريلأ، 45، العدد 13العربية، المجمد 
دراسة . واقعيا ، وآثارىا: المدارس األجنبية في الخميج(. ىت1429)البداح، عبدالعزيز أحمد 

رسالة . ]1ط.  الراجحيتقديم عبدالرحمن بن ناصر البراك وعبدالعزيز بن عبداهلل. ميدانية تحميمية
 [.قسم األديان والمذاىب-ماجستير في األزىر ، كمية الدعوة اإلسالمية

دراسة وثائقية منذ النشأة حتى : الجامعة األمريكية بالقاىرة(. م2222)البيمي، سيير حسين 
 .دار فرحة ،المنيا. م19982

، 11975: القبس، العددجريدة . مشروع المؤشرات التربوية(.م2226-ىت1427)التركي، فيد 
 .35السنة 

 .الكويت(. كتاب  في جريدة)مجمة العربي (. 2212)التقرير العربي الثاني لمتنمية الثقافية 
 .وزارة التربية(.  م2228)التقرير الوطني لتطوير التعميم في دولة الكويت 

. في نيوز ويك! لفاشمين؟لماذا ال يمكننا التخمص من المعممين ا(. م2212)يفان ووينغرت بات إ، توماس
 .دار الوطن: الكويت، مارس 528: العدد

: العدد. يرون أن التعميم الخاص أفضل من التعميم الحكومي% 78(. م2226)جريدة القبس 
 .الكويت. 35السنة -11981

-11511العتتتدد . اتحتتتاد المتتتدارس الخاصتتتة: محميتتتات(. م2228-ىتتتت1429)جريتتتدة التتتوطن 
 .الكويت. فبراير 3. 47، السنة 5957

رجب  24الجمعة . زيدوا أيام المدارس: البنك الدولي(. م2229-ىت1432) جريدة الوطن
 .الكويت. 48السنة  -6487-12241: العدد. يوليو 71الموافق 

 6الستبت، : مجمة المعمتم. الجمعية في أسبوع(. م2212-ىت1431)جمعية المعممين الكويتية 
 .جمعية المعممين الكويتية: الكويت. 1573العدد  م،2212فبراير  22 -ىت1431ربيع األول 

، 1472مجمتتتتة المعمتتتتم، العتتتتدد . الجمعيتتتتة فتتتتي أستتتتبوع(. م2227)جمعيتتتتة المعممتتتتين الكويتيتتتتة 
 .فبراير
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جريدة الراي، الثالثاء . الحق ما نطق بو البنك الدولي(. م2229-ىت1432)الحساوي، وائل 
 .الكويت.  م9-2229- 21

العدد : مجمة صناع المستقبل . وانيار جدار التعميم (.م2229-ىت1432)الحساوي، وائل 
 .الكويت. الييئة العامة لمتعميم التطبيقي والتدريب. السنة الخامسة والعشرون-الثالث

(. الحمقتتتة الثالثتتتة)التعمتتتيم فتتتي المتتدارس األجنبيتتتة والخاصتتة (. م2222)حستتن، محمتتتد صتتديق 
المجنتتة الوطنيتتة القطريتتة لمتربيتتة والثقافتتة : قطتتر (.ديستتمبر) 32، الستتنة 147مجمتتة التربيتتة، العتتدد 

 . والعموم
. دراستتتة توثيقيتتتة: تتتتاريخ التعمتتتيم فتتتي دولتتتة الكويتتتت(. م2222)حستتتين، عبتتتدالعزيز ، وآختتترون 

 .مركز البحوث والدراسات الكويتية: ،  الكويت1ط
 .ةأخطار الجامعة األمريكية في الديار اإلسالمي(. ىت1423)الخراشي، سميمان بن صالح 
ممف عن تدريس المغة اإلنجميزية في المراحل (. بدون تاريخ)الخراشي، سميمان بن صالح 

 .االبتدائية
 :موقع إسالم أون الين. ما لو وما عميو.. التعميم األجنبي(. م2222)الخطيب، معتز 

: مجمة المعمم. الدروس الخصوصية: تحت المجير(. 2212-ىت1431)الخياري، محمد 
 .يتالكو 1572العدد 

انعكاسات التعميم الغربي في بعض القيم الدينية والثقافية (. م2222)الدويمة، أمل بدر ناصر 
 [.أطروحة ماجستير]جامعة الكويت . واالجتماعية لدى طمبة الصف الرابع الثانوي

، ترجمة 1ط. قصة الفمسفة من أفالطون إلى جون ديوي(. م2224-ىت1424)ديورانت، ول 
 .دار المعارف: بيروت. لمشعشعفتح اهلل محمد ا. د

: جريدة عالم اليوم. الدروس الخصوصية عرض لمرض(. م2212-ىت1431)الديين، أحمد 
 .م الكويت26-1-2212

: م2229-7-21في جريدة عالم اليوم . مقبرة التعميم(. م2229ىت تت1439)الديين، أحمد 
 . الكويت

جريدة %. ام الطمبة أمس صفر دو (. م2229-ىت1432)الربيعة، خميفة، والعنزي، مسعود 
 .48السنة  6627-12181ديسمبر، رقم العدد  4الجمعة : الوطن

. دراسة حالة: وتسطيح العقل الثقافي...جامعة الكويت(. م2229)رضا، محمد جواد 
 .الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية: الكويت

ة ليس بينيا إال واحدة جامعة عالمي 522أفضل (. م2212-ىت1431)زىران، محسن محرم 
 .، فبراير68مجمة التقدم العممي، العدد : الكويت. عربية

 .، الكويت موسوعة األوائل الكويتية(. م2229)السعدون، عادل حسن 
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-6722-12256في صحيفة الوطن، العدد . محميات(. م2212-ىت1431)السيد، حامد 
 .الكويت. 49السنة 

جريتتدة التتراي، العتتدد، . رس الخاصتتة والرستتوم الدراستتيةالمتتدا(. م2228)الشتتراح، يعقتتوب أحمتتد 
12494-AO .الكويت. 

أسباب توجو أولياء األمور الكويتيين إللحاق أبنائيم (. م2226)وآخرون ، الشطي جمال
قطاع البحوث ، وزارة التربية: الكويت. بدولة الكويت( العربية -األجنبية)بالمدارس الخاصة 

 .التربوية والمناىج
الفروق في اتجاىات أولياء أمور األطفال الكويتيين (. 2229)أحمد حمد وآخرون ، الصانع

. في مجمة الطفولة. نحو رياض التعميم الخاص دراسة مقارنة عمى بعض المتغيرات الديمغرافية
 .كمية رياض األطفال: القاىرة، العدد الثاني
يمية بمباني رياض تشخيص واقع البيئة التعم(. م2212)وآخرون ، أحمد محمد، الصانع

 .بحث غير منشور. أطفال التعميم الخاص األجنبي بدولة الكويت
السياستات التعميميتة فتي وزارة التربيتة بدولتة الكويتت بتين (. م1997)الصراف، حميد وآخترون 

 .وزارة التربية، وحدة البحوث التربوية: الكويت(. دراسة ميدانية)الواقع والمستقبل 
الستتتموكيات القيميتتتة لتتتدى كتتتل متتتن طتتتالب التعمتتتيم الثتتتانوي (. م2224)العتتتازمي، حمتتتود خميفتتتة 

جامعتتتتة القتتتتاىرة، معيتتتتد )دراستتتتة ماجستتتتتير . الختتتتاص األجنبتتتتي والتعمتتتتيم الحكتتتتومي بدولتتتتة الكويتتتتت
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