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هناك اعتقاد سائد بأن «العربية» لغة جامدة.. وحصة واحدة للقرآن الكرمي أسبوعيًا ال تكفي
ضعف برامج إعداد معلمي اللغة اإلجنليزية وعدم مواكبة العصر سبب تدني مستوى الطلبة

عبدالعزيز الفضلي

أكــد عدد من التربويــني ان مخرجات اللغتني 
العربية واالجنليزية ضعيفة عند الطلبة، مشيرين 
ان الطالب يقضي ١٢ عاما في الدراســة وال يتقن 

القراءة بشكل صحيح.
وذكر التربويون في تصريحات لـ «األنباء» انها 
قضية مجتمــع ورأي عام ألنها متس كل مواطن 
ومقيــم وكما ان البيئة احمليطة بالطالب لها دور 
ايضا في هذا اجلانب، السيما ان اللغة املسموعة 
للطفل في بداياته هي العامية، كما ان عدم متكن 
الطالب من قراءة القرآن الكرمي بالشكل املطلوب 
يعود ألنه يدرس طوال األســبوع حصة واحدة 
فقــط وهذا ال يكفي، مبينني ان الضعف الشــديد 
فــي تعلم اللغــة اإلجنليزية في جميــع املراحل 
التعليمية بســبب ضعف برامــج إعداد املعلمني، 
داعني أصحاب القرار التربوي الى اعتماد البرنامج 

الدولي لرخصة املعلم.
في البداية، أكــد موجه اللغة العربية بوزارة 
التربية طارق العنزي ان ضعف اللغتني العربية 
واالجنليزيــة قضية مجتمع ورأي عام، مشــيرا 
الى ان ما نعانيه في الكويت نســمع مثله وأكثر 
منه من شكاوى في شتى البلدان العربية فنحن 
ال ننفــرد بوضع خاص وال بد من حتديد إن كان 
هذا املالحظ للضعف في املهارات األساسية يشكل 
ظاهــرة عامة أو هو انطباع تكون حلاالت فردية 
ال ميكن تعميمها، مشــيرا الى انــه لم يقف على 
دراسة تشير إلى وجود ظاهرة ضعف لدى طالب 
الصف الـ١٢ بل إن كال من نتائج اختبارات الثانوية 
العامة واختبارات القدرات في اجلامعة تشير إلى 

أن تعليم اللغة العربية بخير.
وقال العنزي انه بشكل نظري فإن نسبة العام 
املاضــي في االختبار فقــط كانت قريبة من ٧٠٪ 
للقسم األدبي و٨٥٪ للقسم العلمي وكال القسمني 
فــوق ٩٥٪ مع درجات األعمال، أما بشــكل عملي 
فهناك ضعف في امتــالك املهارات وتطبيقها في 
احليــاة اليوميــة من خالل ما نلمســه يوميا في 
املدارس وأجزم بأن املالحظ هي كفايات عامة مثل 
عــدم القدرة على القراءة ملجلة أو لصحيفة دون 
تعثر، أو عدم القدرة على الكتابة بشــكل ســليم 
وفصيح في وســائل التواصل، مشــيرا الى اننا 
نحكم في العادة على األمور دون فصل الظروف 

احمليطة مثل مواجهة اجلمهور واالرتباك.
أسباب عديدة

وتطرق الى أسباب أخرى وراء تدني مستوى 
القراءة عن الطالب مثل ضعف الدافعية لعدم 
وجود محفزات أو ظروف ترغب في اإلقبال 
على الدراسة بشكل عام ولعدم وجود بيئة 

تعليمية جاذبة، وكذلك ضعف التأسيس 
خــالل الصف األول والثانــي والثالث، 

ألن املرحلــة االبتدائيــة أهم وأخطر 
مرحلة، ناهيك عن كثرة املواد وضعف 
التدريب فالعملية تراكمية، باإلضافة 
الى اإلهمال األســري وضعف إعداد 

املعلمني او كثرة األعباء اإلدارية.
من جانبه، أكد موجه اللغة العربية 
بوزارة التربية احمد الرشيدي ان هناك 
عدة عوامل وراء عدم إتقان الطالب للغة 
العربيــة الفصحــى، واهمها انه خالل 
املرحلة االبتدائية توجد لغات أجنبية 

دخيلة على الطالب، مشيرا الى ان ذلك 
يفقده التمكن من اللغة العربية بدليل ان 

الطالب في االبتدائي ال يســتطيع التركيز 
على الكتابة، كما ان نظرة املجتمع للذي 

يتحدث العربية الفصحى نظرة دونية.
وأضاف الرشــيدي ان البيئة 

احمليطة بالطالب لها دور ايضا 
في هذا اجلانب السيما ان 

اللغة املسموعة للطفل 
هــي  بداياتــه  فــي 

العامية لذلك هي األقرب، مشــيرا الى ان الطالب 
حتى في املدرســة ال يتحدث الفصحى باستثناء 
حصة اللغة العربية وبقية احلصص في اللهجة 
العامية ويجدها سهلة للتعبير عن أفكاره، كما ان 
حصة واحدة للقرآن الكرمي في األسبوع ال تكفي.

١٢ عامًا دراسيًا

بدوره، أكد موجه عام التربية اإلسالمية بوزارة 
التربيــة د.محمد الراشــد أننا نطمــح ألن يكون 
مستوى الطالب في القراءة أفضل خاصة في القرآن 
الكرمي، مشيرا الى أنه وخالل ١٢ عاما دراسيا من 

املفترض أن يكون الطالب ملمًا بالقراءة.
وبّني الراشد أن ســبب عدم متكن الطالب من 
قراءة القرآن الكرمي بالشكل املطلوب يعود الى أن 
الطالب يدرس طوال األسبوع حصة واحدة فقط، 
الفتا الى أن املعلم ال يســتطيع أن يحفظ ويفسر 
اآليــات ويراجع مــع الطالب، مطالبــا بأن تكون 
هناك على األقل حصتان في األسبوع ملادة القرآن.

وذكر أن الطالب بعد تخرجه في الثانوية يجيد 
السور التي حفظها، أما البقية فيجد فيها صعوبة، 
متمنيا إعادة النظر في عدد حصص القرآن الكرمي 

التي تقدم للطلبة.
لغة جامدة

وترى معلمة اللغة العربية انتصار اجلمهور 
أن هناك اعتقادا أصبح ســائدا بأن اللغة العربية 
هي لغة جامدة وصعبة وتتسم بالتخلف ويرى 
البعض أن من يتقنها أو يتمرســها شخص غير 
حضاري، مشيرة الى أن هناك عدة أمور ساهمت 
فــي أن يخــرج الطالب من مســيرة التعليم غير 
متقن للغات خاصــة العربية منها أن املناهج لم 
تعد باملستوى املطلوب والذي يشبع رغبة املعلم 

قبل الطالب بالتأسيس بطريقة سليمة.
وأضافت اجلمهور أن املعلم هو األســاس في 
توصيل املعلومة وقبل كل شــيء يجب أن يكون 
عاشقا ومتقنا ملادته العلمية التي يقدمها لطالبه 
كذلك يكون على مستوى عال من املهارة ليسهل 
علــى الطالب املــادة ألن هناك ضعفــا في الكادر 
التعليمي، الفتة الى أن للمنزل أيضا دورا كبيرا 
في ترغيب الطالب مبادة حتمل لغة القرآن الكرمي، 
فاجلميــع هجر القــرآن وقــراءة الكتب أصبحت 
معدومة واملكتبات مهجورة، مؤكدة ضرورة االهتمام 

باللغة العربية خاصة في املرحلة االبتدائية من 
حيث املنهج واختيار كادر تعليمي متميز ملرحلة 

التأســيس وتوفير وســائل تعليميــة حديثة 
تتناسب مع العصر.

اللغة اإلجنليزية

وفيما يتعلق بضعف مخرجات اللغة االجنليزية 
لدى الطلبة، قالت معلمة اللغة االجنليزية واملدربة 
الدولية نورا الهاملي: لطاملا كانت صعوبات التعليم 

متثل هاجســا مؤرقا للتربويــني واملتعلمني 
وأوليــاء أمورهم، مبينة أن ذلك يعود لعدة 
أسباب رئيســية، منها ضعف برامج إعداد 
معلمي اللغة اإلجنليزية ونطمح من أصحاب 
القــرار التربوي العتمــاد البرنامج الدولي 

لرخصــة املعلــم واالرتقاء مبســتوى املعلم 
الكويتي، وأيضا من أســباب التراجع مبخرجات 

التعليم التغيير املستمر في مناهج اللغة 
اإلجنليزية والذي ال يتناسب مع املراحل 
العمرية، وقصور توجيه اللغة اإلجنليزية 
في إثراء املعلمني مبســتجدات تدريس 

اللغة اإلجنليزية وقلــة الدورات التدريبية 
املتخصصة. وذكرت أن املنافسة «السلبية» بني 
املدارس على بعض األلقاب واجلوائز واملسابقات 
دفع بالبعض إلعداد املشاريع للمتعلمني وتهميش 
إبداعــات ومهارات املتعلمني احلقيقية واالهتمام 
باألنشطة التي تلمع بعض اإلدارات املدرسية وال 
يهمها املستوى الفعلي للمتعلمني، فابتعدت بذلك 
عن هدفها احلقيقي، مؤكدة أن اعتماد أبنائنا منذ 

املراحل األولى على الدروس اخلصوصية 
واملراكز التجارية غير املؤهلة تربويا التي 
تدربهم مساء يضعف رغبة املتعلم في 
االهتمام باملادة خالل الدوام املدرســي، 
متمنيــة من أصحــاب القــرار التربوي 

محاربة هذه الظاهرة.
التعلم الذاتي

في السياق ذاته، ذكرت معلمة اللغة االجنليزية 
املدربة الدولية املعتمدة أميرة املري أن من أسباب 
الضعف في مخرجات اللغة اإلجنليزية صعوبة 
املناهج وعدم ربط منهج املرحلة بسابقتها، ناهيك 
عن تكليف املعلمــني بأعباء أخرى غير التجهيز 
والتحضير للدرس وإعداد التمارين الالزمة للطالب 

الضعاف في مادة اللغة االجنليزية.
املــري ضــرورة أن يكــون  وأكــدت 
للطالب الرغبة األكيدة لتعلم اللغة 
اإلجنليزية من تلقاء نفسه 
وهذا اإلحساس ينشأ مع 
الطالــب ويكون مالزما 
لــه داخــل أســوار 

املدرسة وخارجها، 
الى أهمية  مشيرة 

توافر كافة الوسائل 
التي تشجعه على التعلم 
الذاتي، ويكاد هذا الدافع 
هــو املؤثــر والعامــل 
الرئيسي في حياة الفرد.
أما أحمــد زيد، وهو 
ولــي أمــر، فقــد اكد ان 
ضعف اللغتني العربية 
واالجنليزية دليل تدني 
مستوى التعليم، مشيرا الى 
أنه ال يوجد معلم ذو كفاءة 
عاليــة كاملعلمني الســابقني 
الذيــن لديهــم القــدرة على 
إيصال املعلومــة والتدريس 

بالشكل السليم.

انتصار اجلمهور أحمد الرشيدي طارق العنزي

أسباب ضعف القراءة

١٢٪ من طالب الكويت 
مصابون بعسر القراءة

مرحلة، ناهيك عن كثرة املواد وضعف 
التدريب فالعملية تراكمية، باإلضافة 

من جانبه، أكد موجه اللغة العربية 
بوزارة التربية احمد الرشيدي ان هناك 
عدة عوامل وراء عدم إتقان الطالب للغة 

يتحدث العربية الفصحى نظرة دونية.

احمليطة بالطالب لها دور ايضا 

للطالب الرغبة األكيدة لتعلم اللغة 
اإلجنليزية من تلقاء نفسه 
وهذا اإلحساس ينشأ مع 

املدرسة وخارجها، 

التي تشجعه على التعلم 
الذاتي، ويكاد هذا الدافع 

الرئيسي في حياة الفرد.

واالجنليزية دليل تدني 
مستوى التعليم، مشيرا الى 

تركيز أكثر
أكــد الوكيــل املســاعد للتنميــة التربويــة 
واألنشــطة في وزارة التربيــة فيصل املقصيد 
أن الطالب يحتاج الــى التركيز أكثر مع املعلم 
وما يقدم له من مناهج، مشيرا الى ضرورة أن 
يقوم الطالب مبذاكرة دروسه بصفة مستمرة، 
الفتــا الى أن لألســرة دورا ايضا في تشــجيع 

الطالب على القراءة.

شهدت دول العالم ومنها الكويت دراسات 
وأبحاث ومسوحات عدة حول «عسر القراءة» 
حيث قامت اجلمعية الكويتية للديسلكســيا 
عام ٢٠١٧ بدراســة مسحية عن االطفال الذين 

يعانون العسر القرائي في الكويت.
وبلــغ عدد الذين مت فحصهــم اكثر من ٣٠ 
ألف تلميذ وتلميذة حيث شكلت نسبة اإلصابة 
لــدى الذكور حوالي ١٢٪ فــي حني بلغت لدى 
اإلناث حوالي ١٠٪ بنسبة إجمالية بلغت ٣٫٦٪ 
من مجموع عينة الدراســة. ووضعت تلك 
النتائج اصحاب القرار في الكويت 
امام حتديــات وطنية ملواجهة هذا 
النوع من صعوبات التعلم السيما 
بعد استكمال عدد املدارس التي شملها 
املســح وهي ٦٥٠ مدرســة حكومية 

موزعة على املناطق التعليمية املختلفة.
وقدمت الدراســة فكــرة واضحة عن 
«عســر القراءة» وكيفيــة التعامل معه 
وعالجه وذلك من خالل تعاون العديد 
من وزارات الدولة ومؤسساتها والشركات 

األهلية واملتبرعني.

بني تقرير تربوي أن من االســباب 
الرئيسية لضعف القراءة عجز املعلم 
وفشله في جعل مادة القراءة مشوقة 
وجذابــة للطلبــة، واختيــار الكتاب 
املناســب الذي يتضمن مواد للقراءة تتماشى 
مع مستوى التالميذ الواقعي ومع ميولهم وما 

لديهم من طاقات وقدرات.
وأيضا فشــل بعض املعلمــني في تكييف 
طرق التدريس لقدرات التالميذ حيث يجب ان 
تساير طريقة املعلم في تعليم القراءة والكتابة 
طبائــع االطفال، فإذا لم تكن كذلك فإنها تؤدي 

إلى التخلف القرائي بصورة أو بأخرى.
وضعف اإلعداد الثقافي واملهني للمعلم حيث 

ان فاقد الشيء ال يعطيه.
وذكر التقرير ان من بني اسباب ضعف الطلبة 
ايضا في القراءة الطرق التقليدية في التدريس 
التي تعتمد على التلقني واحلفظ والطريقة 
اجلافة التي تعلم بها القواعد إذ يجب 
اخلــروج من هذا النطــاق إلى نطاق 
الفهم واالســتيعاب وايجاد الســبل 
احلواريــة والنقاشــية بــني املعلم 
واملتعلم في احلقل التعليمي وهناك 
اسباب متعددة ايضا لضعف القراءة 
وصوال الى املدارس ثنائية اللغة 
التي تقضي على لغة الطالب ألن 
الكثير ممن درس ثنائية اللغة ال 

يعرف الكلمات العربية من االجنليزية.

ضعف «العربية» و«اإلجنليزية»
 لدى الطلبة.. حتديات وحلول
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تربويون لـ «األنباء»: تدّني مستوى القراءة قضية مجتمعية.. واألسرة واملدرسة 
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