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في دراسة لمؤسسة عالمية يرأسها توني بلير ..التعليم الكويتي في خطر
1430/ 12/ 18 05-12-2009املعرفة  -خاص  :بقلم

اعتربت دراسة أعدتها مؤسسة استشارية عاملية يرأسها رئيس الوزراء الربيطاني األسبق توني بلري أن
نظام التعليم يف الكويت غري قادر على إعداد القوى العاملة ملواكبة حتديات املستقبل.
الدراسة اليت جاءت بعنوان «رؤية الكويت حبلول عام  »2030دعت  -يف اجلزء املخصص للتعليم
والتعليم اجلامعي  -إىل ضرورة اختاذ إجراءات قوية وفاعلة ،وإال فإن االستمرار يف التقاعس عن العمل
سيعرض مستقبل الكويت للخطر.1
وحتدد الدراسة املستويات املتدنية اليت حصل عليها الطلبة الكويتيون يف املسابقات العاملية ،رغم أن
اإلنفاق على التعليم يكاد يكون األعلى عامليًا ويتجاوز متوسط إنفاق دول االحتاد األوروبي .إذ يرتاوح حجم
اإلنفاق بني  %6.2ــ  %8.3من الناتج احمللي مقابل  %3.1يف سنغافورة و %1.3يف اإلمارات على سبيل
املثال.2
وجاء يف الدراسة أن عدد الكويتيني الذين أهنوا تعليمهم اجلامعي ال يتجاوز .3%10
والحظت الدراسة عدم مباالة احلكومة مبهنة التدريس إن على صعيد املردود املادي أو املعنوي،

كما كشفت عن وجود حماابة من قبل مدرسني للطلبة من أبناء العائالت النافذة!

وحددت الدراسة رؤية إلصالح أو إنقاذ الوضع بعدة حماور أبرزها ختصيص التعليم ،واالهتمام
ابملدرسني ،فضالً عن إعطاء ويل األمر حرية اختيار املدرسة اليت يريد إحلاق أبنائه هبا.
وفيما يلي مقتطفات من اجلزء اخلاص ابلنظام التعليمي من الدراسة:

إن أحد أهداف رؤية  2030هو تغيري آليات سوق العمل ليصبح القطاع اخلاص هو احملرك
األساسي والرئيسي القتصاد الكويت بكامله حبلول  ،2030غري أن اإلصالحات يف سوق العمل
وحدها لن تكون كافية لوضع هناية لالعتماد املغاىل فيه على التوظيف يف القطاع العام.
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إعدادا جي ًدا ملطالب اقتصاد حملي يقوده
وإلعداد أجيال املستقبل من الكويتيني اجملهزين واملعدين
ً
القطاع اخلاص ،فإن وجود نظام تعليم أقوى وأكثر كفاءة أصبح حاجة ملحة ويعرف الكويتيون ذلك
متام املعرفة :اذ إن  %93منهم يرى أن حتسني نظام التعليم أمر مهم وابلغ األمهية ،وهي أعلى نسبة
تسجل يف استطالع لرأي  1000من األفراد الذين استطلعت آراؤهم يف مطلع .42009
تطورا
اشتهرت الكويت يف السابق بكوهنا «مدرسة العامل العريب» ،وكان نظام التعليم فيها هو األكثر ً
وتقدما يف املنطقة ،ويستقطب الطلبة من خمتلف الدول لتلقي تعليمهم العايل فيها ،لكن ومن املؤسف،
ً

قادرا على إعداد القوى العاملة من الكويتيني وعلى مواكبة حتدايت
مل يعد نظام التعليم العام احلايل ً
املستقبل ،ويف حال استمر النظام يف العمل على شكله احلايل ،فإن الكويت لن يكون أمامها فرصة
لتطوير اقتصاد حديث يكون فيه مواطنوها جمهزين لوظائف ذات قيمة مضافة عالية.5
ومن أجل معاجلة التحدايت التعليمية اليت تواجهها الكويت ،فإنه ينبغي اختاذ مبادرات حامسة
حتما سيعرض مستقبل الكويت
وإجراءات قوية وفاعلة ،أما االستمرار يف التقاعس عن العمل ،فإنه ً
ومصرياي
أمرا حامسًا
ً
للخطر ،وابلتايل فإن التعليم أولوية ال غىن عنها ،وقطاع ال يعد فيه التطور ً
فحسب ،بل هو مسألة بقاء.6
مقرتحات
ويدور نقاش متواصل بني الرأي العام والرتبويني املتخصصني يف الكويت حول سبل إصالح النظام
التعليمي ،وقد مت طرح العديد من املقرتحات اخلاصة إبصالح نظام التعليم على مدى السنوات
املاضية:
وزارة الرتبية تعمل ابستمرار على تطوير مقرتحات إلصالح القطاع وينصب الرتكيز األساسي اليوم
على إصالح املناهج الدراسية وبناء وتطوير البىن التحتية اخلاصة ابلتعليم.
عددا من املبادرات إلصالح التعليم االبتدائي
تقرير البنك الدويل «الكويت  »2020اقرتح ً
والثانوي ،فضالً عن اجلامعي والتدريب املهين ،ويركز بصورة أساسية على اإلجراءات والتدابري اليت
تعزز اجلودة والكفاءة ،ومنها على سبيل املثال رفع مستوى املدرسني وحتسني قياس األداء.7

تقريرا يف  2008يركز على سبل حتسني أنظمة إدارة األداء عرب االمتحاانت
املركز الربيطاين :نشر ً

املوحدة.
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معهد التنمية الكوري :وضع التعليم ضمن ثالثة جماالت للرتكيز عليها يف تقريره الصادر عام
 2008والذي حيمل عنوان «جتاوب الكويت االسرتاتيجي مقابل حتدايت التنمية اليت تواجهها»
(اجملاالن اآلخران اللذان ركز عليهما التقرير مها سوق العمل واإلصالح املايل) ،وركز التقرير يف
توصياته على حتسني التعليم العايل واملهين.8
وقد متت مراجعة وحتليل املقرتحات السابقة ومقارنتها مع جتارب الدول األخرى ،ومن مث دمج
أفضل األفكار وأمهها يف جدول أعمال (أجندة) اإلصالح املوضحة يف جزء الحق من التقرير.
معدل املعرفة ابلقراءة والكتابة
بلغ معدل املعرفة ابلقراءة والكتابة يف الكويت  %95من التعداد السكاين ،ويعود السبب يف
الفارق عن متوسط دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،بصورة كبرية ،إىل معدالت األمية لدى
اجليل القدمي .أنظر اجلدول رقم (.)1
حتليل الوضع الراهن

الطلبة الكويتيون يف آخر املشاركني يف االمتحاانت الدولية

يف حتليل تقرير بلري للوضع التعليمي الراهن ورد ما يلي:
إجنازات متواضعة يف االمتحاانت الدولية
وضوحا إىل وجود مشكالت يف نظام التعليم يف الكويت يتجسد يف األداء املتواضع
املؤشر األكثر
ً

للطلبة الكويتيني يف االمتحاانت الدولية املوحدة.9

ففي عام  ،1995وهو العام الذي حصلت فيه أول مشاركة للكويت يف
امتحان ( TIMMSاالمتحان الذي خيترب مهارات الطالب يف الرايضيات والعلوم) ،جاء تالميذ الصف
الرابع االبتدائي الكويتيون يف مؤخرة املشاركني الذين كانوا من  26دولة مشلها املسح ،يف حني أن
طلبة الصف الثامن جاؤوا يف الرتتيب الثالث قبل األخري ضمن  41دولة.10
عاما ،مل يكن هناك دالئل على حدوث حتسن كبري يف أداء الطلبة ففي
وبعد مرور ً 12
امتحان  TIMMSلعام  ،2007حل تالميذ الصف الرابع االبتدائي الكويتيون يف املركز الثالث قبل
األخري ضمن  36دولة .11وقد سجل تالميذ الكويت متوسط عالمات بلغ  ،316وهو ما يعادل
تقريبًا

نصف

ما

يسجله

التلميذ

النموذجي

يف

هونغ

كونغ

(.)607
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وقد حل تالميذ الصف الثامن يف املركز اخلامس قبل األخري ضمن  48بل ًدا مبتوسط عالمات ،354

أي أقل مبعدل  %60من متوسط التالميذ يف اتيوان (.12 )598

وعندما شاركت الكويت يف امتحان  PIRLSعام ( 2001وهو امتحان خيترب مهارات القراءة
والكتابة) حل تالميذ الصف الرابع االبتدائي الكويتيون يف املركز  33ضمن  35دولة .13وبعد مرور
مخس سنوات ،وحتدي ًدا يف عام  ،2006احتل التالميذ املركز  42من أصل .1445
نتائج متدنية على الرغم من ارتفاع املدخالت

إن ظاهرة العالمات املتدنية اليت سجلت يف االمتحاانت الدولية حدثت على الرغم من ارتفاع
معدالت اإلنفاق على التعليم والنسبة املرتفعة لعدد املدرسني إىل عدد التالميذ:
ارتفاع يف اإلنفاق على التعليم
قدر إنفاق الكويت على التعليم عام  2005من قبل وزارة الرتبية مبا يرتاوح ما بني %6.2
سنواي على مدى
و %8.3من الناتج احمللي اإلمجايل ،وازدادت مستوايت اإلنفاق عند %6
ً
السنوات الثالث املاضية .وتفوق مستوايت اإلنفاق تلك نظريهتا يف األفضل ضمن فئتها وهي
سنغافورة ( %3.1من الناتج احمللي اإلمجايل) يف حني تفوق بكثري مستوايت اإلنفاق يف اإلمارات
(تقريبًا  .)%1.3وقد أدى ارتفاع أسعار النفط إىل تقليص اإلنفاق إىل  %4.3من الناتج احمللي
اإلمجايل على امتداد عام  2006غري أن إمجايل النفقات بقي على حاله .معدل مرتفع نسبيًا لعدد
املدرسني مقابل التالميذ (يوجد مدرس واحد لكل  11تلمي ًذا يف الكويت) ،وهو معدل أفضل من
املتوسط يف دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية والبالغ مدرس واحد لكل  17تلمي ًذا.
اخنفاض معدالت االلتحاق ابجلامعات وتفاوت يف اجلودة والكفاءة

قطاعا جامعيًا على مستوى عال من اجلودة والكفاءة يفرز
إن الرؤية املستقبلية للكويت تتطلب ً
خمرجات وخرجيني متمكنني من ذوي املواهب احلقيقية .إال أن الوضع احلايل يشكل واح ًدا من أدىن
مستوايت املشاركة يف التعليم العايل الذي تصاحبه عالمة استفهام بشأن جودة وكفاءة التعليم العايل.
اخنفاض معدالت االلتحاق باجلامعة

أشار تقرير معهد التنمية الكوري إىل أن معدالت االلتحاق ابلتعليم العايل يف الكويت بلغت %27
يف ( 2007مقارنة ب ـ %84يف كوراي) .ويتفق هذا التقرير مع هذا الطرح الذي يفيد أبن تلك
املستوايت «منخفضة جـ ًدا ابلنسبة ملستوى الدخل ومرحلة التنمية ،انهيك عن احلاجة ملواكبة حتدايت
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ومتطلبات املستقبل من القوى العاملة للبالد .وال تقدم سوق العمل الراهنة ،حيث تتوافر وظائف
القطاع العام ذات األجر اجليد جلميع املواطنني الكويتيني ،حوافز كافية للتالميذ ملتابعة تعليمهم
العايل.15
اجلامعات اخلاصة
الوقت مبكر للحكم على جودة وكفاءة اجلامعات اخلاصة .ابلنسبة للكويتيني الراغبني يف إكمال
حتصيلهم العلمي يف الوقت الراهن ،فإن أمامهم خيارات ثالثة:
 1ـ جامعة الكويت.
 2ـ اجلامعات اخلاصة يف الكويت.
نوعا ما ،كون معظم اجلامعات اخلاصة يف
 3ـ اجلامعات اخلاصة يف اخلارج .ويعترب اخليار الثاين حديثًا ً

الكويت مل تفتتح سوى يف السنوات اخلمس املاضية .ويلعب التعليم اجملاين يف جامعة الكويت دورا يف
رسوما
اختاذ الطالب لقراره يف اختيار اجلامعة اليت سيدرس فيها ،يف حني أن اجلامعات اخلاصة تفرض ً

دراسية.

خيارات حمدودة يف التدريب املهين على الرغم من احلاجة الواضحة
ال يبدو أن عدد الكويتيني الذين أهنوا تعليمهم اجلامعي جتاوز ال ـ ،%10فضالً عن أن الكثري من
املواطنني مل حيصلوا حىت على شهادة الثانوية العامة .16ويشري هذا العدد الكبري من البالغني غري
احلاصلني على شهادة الثانوية إىل احلاجة إىل خيارات أكرب يف «التعليم املستمر» أو «برامج التعليم
مدى احلياة» غري املتوافرة يف الوقت الراهن (على سبيل املثال الربانمج الوطين الربيطاين «مهارات من
أجل احلياة» الذي يعلم البالغني مهارات القراءة والكتابة واحلساب) .كما أن العدد الكبري من خرجيي
الثانوية العامة الذين ال يكملون حتصيلهم اجلامعي يدلل على احلاجة إىل مزيد من التدريب املهين.
مستوى االلتحاق ابملدارس منخفض
يعد التقرير جمموعة من املشكالت اليت تواجه التعليم يف الكويت ،ومنها اخنفاض مستوى االلتحاق
ابجلامعة

مقارنة

بدول

اخلليج

األخرى.

ويذكر التقرير أنه على الرغم من أن التعليم يف الكويت إجباري من سن  6سنوات إىل  14سنة ،فإن

مشروع اخلطة اخلمسية للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية ( )2014-2009يفيد أبن متوسط
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االلتحاق ابملدارس بني سن السادسة وسن الرابعة والعشرين مل يتجاوز .%85.7
وفيما يلي جدول مقارن مبعدل االلتحاق مبدارس االبتدائي والثانوي يف الكويت وقطر والبحرين:
جدول مقارن مبعدل االلتحاق ابملدارس
الكويت
قطر
البحرين
االبتدائي
86٪
95٪
97٪
الثانوي
90٪
97٪
98٪

التحليل السببي للوضع الراهن:

مدرسون مينحون الدرجات وف ًقا لنفوذ عائالت الطلبة!
 -رواتب منخفضة.

 فرص التطور املهين حمدودة. نسب القبول يف كلية الرتبية منخفضة. -مناهج كلية الرتبية نظرية للغاية.
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 تدريب وإعداد غري كافيني. عدم وجود نظام موحد لالختبارات.اخللل يف ثقافة األداء يؤدي إىل:
 -تقييم أداء التالميذ وف ًقا ملعايري خمتلفة.

 عدم القدرة على تصنيف أداء املدارس. خلل يف منح الدرجات. غياب عنصر املنافسة.يف التحليل السبيب لتقرير بلري جاء أن معظم أخصائيي التعليم يعتقدون أن نوعية اجلودة ومستواها
والتحفيز لدى املدرسني تعترب الدافع الوحيد األكثر أمهية لتحقيق إجناز عند التالميذ «أن جودة نظام
فضال عن أن مواءمة أداء الطلبة واملعلمني وكفاءة املناهج
التعليم ال ميكن أن تتجاوز جودة معلميه»ً ،

أدوارا رئيسية يف العملية
أيضا
وقدرة املدرسني على منح الطلبة عالمات بصورة منصفة تلعب ً
ً
الرتبوية.17
اختيارات وتدريب ورقابة ودعم غري ٍ
كاف للمدرسني
يعلق تقرير البنك املركزي «الكويت  »2020ابلقول« :عامالن رئيسيان يقودان مستوى اجلودة لدى
املدرسني وإجنازات التالميذ :األول ،احلصول على أفضل األشخاص ليتولوا مهمة التعليم .والثاين،
تدريبهم ليكونوا معلمني فاعلني وأكفاء .ففي الكويت ال تتماشى الطريقة اليت تتم فيها عملية توظيف
املدرسني وتدريبهم مع أفضل أنظمة األداء .18وهو ما يظهر يف نواح عدة:
ـ من الصعوبة مبكان استقطاب أفضل الكفاءات إىل مهنة التدريس .أن املكانة االجتماعية
والتعويضات املالية اليت يتقاضاها املدرسون منخفضة ،فراتب املدرس مياثل ما يتقاضاه موظفو القطاع
العام الذين يتمتعون بظروف عمل أسهل بكثري ،إذ وحبسب تقرير البنك املركزي ،فإن املرتب املبدئي
دينارا ،يف
هراي ،يف حني أن متوسط الرواتب يف احلكومة هو ً 590
دينارا ش ً
للمدرسني يبلغ تقريبًا ً 650

الوقت الذي يعمل فيه املدرسون ساعات عمل أكثر ويؤدون عمالً هادفًا ( ،)2005كما أن فرص
التطور املهين حمدودة جلهة التدريب والرتقية.
ـ اخنفاض معيار االختيار ملهنة التدريس .متوسط قبول الدرجات لدى جامعة الكويت لدخول كلية

الرتبية منخفض نسبيا 73 :مقارنة مع  89للقبول يف كلية اهلندسة.
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ـ إعداد وتدريب غري كافيني .يتلقى طلبة الرتبية يف جامعة الكويت تدريبًا يف فصول الدراسة لفصل

دراسي واحد فحسب ،فضالً عن أن املناهج يف كلية الرتبية نظرية للغاية وبعيدة عن واقع الفصول
الدراسية ،وال خيصص سوى  %1فقط من اإلنفاق العام على التدريب املوجه للوظيفة.
وتتناقض هذه املمارسات بصورة صارخة مع هنج سنغافورة يف اختيارها للمدرسني ،كما هو مبني يف
تقرير الكويت  .2020فعلى سبيل املثال ،توفر سنغافورة  100ساعة تدريب للمدرسني الذين
يعملون لديها كل عام.19
 -عجز يف مواءمة األداء يف املدارس وبني الطلبة.أن وجود ثقافة أداء قوية يشكل عامالً رئيسيًا يف

أي نظام تعليمي يعمل بصورة جيدة .ولتحسني مواءمة األداء وتطويعه لدى املدرسني والتالميذ يف
الكويت ،ال بد من طرح عدد من املشكالت النظامية:
ـ عدم وجود نظام موحد لالختبارات :كشفت دراسة أعدت بتكليف من املركز الربيطاين أن جودة
االختبارات وإجراءات إدارة االختبارات ووضع املعايري تتباين من مدرسة ألخرى ،ويتمتع املدرسون

استنادا إىل املدرسة
كأفراد أو كمدارس حبرية اختاذ القرار بشأن مىت وكيفية موضوع االختبار .وميكن،
ً

أو املدرس ،أن يتم تقييم جمموعة من التالميذ وف ًقا ملعايري خمتلفة.

 -غياب نظام التقييم الدوري والوطين :يؤكد التقرير نفسه أن وزارة الرتبية «تفتقر ملعلومات موثوق

هبا بشأن مستوايت وتوزيع اإلجنازات يف نظام التعليم» كون الكويت تفتقر إىل نظام وطين الختبارات
املقارنة قادر على تصنيف أداء املدارس بصفة منفردة.
دوما القدرات احلقيقية :يظهر أن هناك درجة عالية من تضخيم الدرجات يف
ـ الدرجات ال تعكس ً

املدارس واجلامعات الكويتية .وتكشف ،مر ًارا وتكر ًارا ،املقابالت اليت جترى مع الناس ذوي العالقة مع

التعليم حكاايت ونوادر عن آابء يقدمون منافع إىل املدرسني هبدف زايدة الدرجات ألبنائهم .وذكر

أحد املدرسني تلقيه اتصاالً من انئب لتغيري درجات ابنه .كما كشفت املقابالت أن السلطة والنفوذ
كبريا يف التعليم يف الكويت ،بل ووصل األمر ببعض املدرسني إىل تقدمي معاملة تفضيلية
يلعبان ً
دورا ً

ودرجات عالية إىل أبناء العائالت املهمة واملتنفذة.

ـ تدين مستوى احلوافز املقدمة للحصول على درجة علمية جامعية :مشروع اخلطة اخلمسية املقدم

من اجمللس األعلى للتخطيط والتنمية  2014 - 2009يقر ابفتقار ما يصل إىل  %90من
الكويتيني إىل الشهادة اجلامعية ،حىت مع متتع مجيع الذكور واإلانث بفرص تعليم متكافئة .فسياسة
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قواي
الكويت اليت تقضي بتوفري وظيفة آمنة وجمزية يف القطاع العام جلميع املواطنني ال تقدم ً
حافزا ً
مشجعا على متابعة التحصيل اجلامعي.
ودافعا
ً
ً

ـ غياب عنصر املنافسة :ال تتنافس مدارس الكويت بعضها ببعض بطريقة ترفع من مستوى األداء

لدى املدراس ،إذ استطاعت بريطانيا أن حتسن من جودة مدارسها وتوجيه أداء مدرسيها ونظار
مدارسها

من

إدخال

خالل

عنصر

«االختيار».

ووف ًقا للنظام اجلديد ميكن لآلابء أن يرشحوا املدرسة احلكومية اليت يرغبون يف إرسال أبنائهم إليها،

حىت وإن كانت خارج حيهم السكين .ومن خالل نشر اإلحصاءات حول أداء املدراس ،يتسىن لآلابء
احلصول على معلومات ميكن من خالهلا مقارنة كفاءة املدارس بعضها ببعض .ونتيجة لذلك ،ال تواجه
املدارس ذات اجلودة والكفاءة العاليتني مشكلة يف ملء صفوفها ،يف حني تتعرض املدارس ذات األداء

الضعيف لضغوط حتسني مستوى أدائها وإال تغلق أبواهبا.
ال توافق بني املخرجات وحاجات سوق العمل

توقف تقرير بلري عند مسألة التوافق بني خيارات الطالب املهنية وحاجات سوق العمل ابعتبارها
مشكلة تواجه التعليم يف الكويت.
وقال التقرير :ابلنسبة للكويتيني الذين يكملون حتصيلهم اجلامعي ،فإهنم غالبًا ما يتخصصون يف
جماالت إدارة األعمال واملالية واآلداب .وقلة قليلة من الطلبة الذين يكملون دراستهم اجلامعية يف
حادا يف املهارات االحرتافية
نقصا ً
اهلندسة والعلوم الطبية أو غريها من املهن الفنية والعلمية ،مما خيلق ً
اليت حتتاجها البالد يف الوقت الراهن .ويبدو أن ال حوار منهجيًا أو نظاميًا وال ختطيط مشرتًكا بني وزارة

الرتبية ووزارة التعليم العايل واملسامهني يف سوق العمل للتوفيق بني املخرجات من املهنيني واحملرتفني

وبني حاجات السوق.20
ويف ضوء أهدافه االسرتاتيجية ،عقد اجمللس األعلى للتخطيط العزم ،ولبعض الوقت ،على تعديل
هذا اخللل يف العرض والطلب .إال أن النوااي احلسنة مل ترتجم بعد إىل تطبيق جاد وقوي على أرض

الواقع والتزال هناك فجوة كبرية يف فهم متطلبات سوق العمل.
ً

ً

اجلامعات اخلاصة تشهد منوا ملحوظا

منوا ملحوظًا إذ استقطبت الكلية
قال التقرير أن معدل االلتحاق يف اجلامعات اخلاصة شهد ً
األسرتالية ما يقارب  2000طالب يف غضون عامني ونصف العام على افتتاحها .يف حني بلغ عدد
9

الطلبة لدى اجلامعة األمريكية حوايل  1500طالب تقريبًا يف  ،2007ومن املتوقع تزايد قاعدة الطلبة

لدى اجلامعة إىل  2300حبلول  .2010كما سجلت جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا معدل
التحاق بلغ  2000طالب يف  .2007إال أن تقرير معهد التنمية الكوري الذي صدر يف 2007
يفيد أبن «اجلامعات اخلاصة يف الكويت تبدو غري كافية وضعيفة اجلودة» مما يشري إىل أن التوقعات
الكبرية بشأن توفري تعليم أفضل من خالل اجلهات واملؤسسات اخلاصة رمبا لن تتحقق .ومع مرور
الوقت ،فإنه ينبغي توفري مستوى من التنافسية وضبط اجلودة لضمان توجيه مجيع املؤسسات الرتبوية
والتعليمية حنو اجلودة.21
ً

ركائز التعليم يف الكويت مستقبل

نظام تعليم عايل اجلودة  /مدرسون أكفاء /حرية اختيار املدارس.
يف رؤيته حول التعليم يف الكويت عام  ،2030يقول طوين بلري يف تقريره أن وجود نظام تعليم

نشط وقوي سيسهل من عملية دمج املواطنني يف سوق عمل متطلب وتنافسي .حبلول عام 2030

سيكون للكويت نظام تعليمي يسمح هلا ابستعادة قيادهتا السابقة يف املنطقة كمدرسة العامل
العريب.وستكون ركائز التعليم يف الكويت:22
 نظام تعليم عايل اجلودة أبداء متكيف متوائم ومتوافق مع احتياجات السوق احمللي .ستواصلالكويت االستثمار بقوة يف التعليم ،غري أهنا ستعمل على ضمان أن تلك االستثمارات الكبرية سترتجم
إىل نتائج متفوقة وممتازة .فطلبة الكويت سيسجلون درجات عالية يف االمتحاانت
أيضا بدول منظمة التعاون االقتصادي
مثل  TIMSSو PISAولن يكون ذلك مقارنة ابملنطقة فحسب ،بل ً
والتنمية .وحتقق الكويت هذا التحول النوعي من خالل:

 تعيني ورعاية املدرسني املتحفزين من ذوي الكفاءة العالية واألداء املتوائم مع حميطه .سينظر إىلاملدرسني يف مدارس الكويت على أهنم األفضل يف العامل العريب وسيصنفون ضمن األفضل على
مستوى العامل.

وسيعمل نظام صارم ودقيق من االختيار والتدريب وإدارة األداء على توفري هذه اجملموعة من خالل

املهارات والدوافع واحلوافز الالزمة لتحقيق أفضل النتائج ويف الوقت ذاته تطبيق أحدث مبادئ
التعليم .وسيكون هناك الكثري من الفرص لتطوير املهارات من خالل التدريب التنشيطي واإلضايف
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على املستويني احمللي واخلارجي .وسرتتقي املكانة االجتماعية للمدرسني بصورة كبرية ،مع ارتفاع
مستوى املهنة تدرجييا لتصبح من مهن النخبة.
طلب متحفزون للغاية

سيعي الطلبة أن حتقيق نتائج جيدة يعين حتسني احتماالت وفرص التقدم الوظيفي اهلادف واجلاد.
وسيعمل وجود هيكلية حتفيزية للمتفوقني على رعاية واحتضان رغبتهم يف التفوق والتميز .وسيساعد
إصالح سوق العمل على التخلص من احلوافز الضارة وعوامل الفساد اليت تقدم وظائف مرتفعة
األجور يف القطاع العام للطلبة ضعيفي األداء أكادمييًا.
نظام االختيار سيقود األداء

سيكون اآلابء أحر ًارا يف اختيار املدرسة اليت يرغبون إبرسال أبنائهم إليها ،مما يوفر للمدارس حوافز

إضافية لتقدمي أداء أفضل.

مواكبة التعليم املهني واجلامعي ملتطلبات السوق

ستتوافق املناهج يف مراكز التدريب املهين واجلامعات مع متطلبات السوق .كما أن التفاعل املنتظم
بني ممثلي القطاع اخلاص واهليئات التعليمية سيضمن اإليفاء بتلك املتطلبات.
نظام متطور ومتنوع للتعليم العايل

يف الوقت الذي سيواصل فيه القطاع العام لعب دور مهم يف العملية الرتبوية ،سيكون هناك متسع
ودوافع ودعم لتطوير واستقطاب مؤسسات القطاع اخلاص إىل التدريب املهين والدراسة اجلامعية.
وسيكون لدى الكويت حبلول  2030ما ال يقل عن  4مؤسسات رائدة على مستوى املنطقة ومعرتف

هبا عامليًا ،واحدة منها على األقل مصنفة ضمن أفضل  20جامعة يف العامل.
نظام تعليمي عاملي حقيقي يوسع من آفاق وقاعدة طلبها

 ستعزز املدارس واجلامعات واملعاهد األجنبية من حضورها يف الكويت .ويف املقابل ،ستستقطبتلك املؤسسات الطلبة من املنطقة العربية بنطاقها األوسع وما وراءها ،مما يعمل على إثراء األجواء
الفكرية للتعليم الكوييت .وسيخلق ذلك شبكة فرص مفيدة وانفعة وروابط عاملية جلميع الطلبة .كما
واسعا من املواهب الكويتية.
سيوفر للشركات احمللية واإلقليمية مدى ً
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 التعليم يف اخلارج ،سيزداد عدد الكويتيني الذين يدرسون يف أفضل وأهم اجلامعات األجنبية يفاخلارج ،أقله جزء من حتصيلهم العلمي .وهو ما سيعمل على توسيع آفاق الطلبة وتعزيز خرباهتم يف
التعليم بطرق يستفيد منها االقتصاد احمللي .ويف الوقت الذي ستستمر فيه املنح الدراسية إىل أفضل
اجلامعات يف الوالايت املتحدة وأورواب ،سيكون هناك مزيد من التبادل الثقايف مع اجلامعات اجلديدة
املتميزة يف املنطقة ويف آسيا .وسيتم منح الفرص للمنح الدراسية وبرامج التبادل الثقايف على أساس
اجلدارة والكفاءة .وستفرض رقابة صارمة على أداء الطلبة يف اخلارج.
البحوث التعليمية ..نادرة!

أخذ التقرير على وزارة الرتبية أهنا ال جتري سوى القليل ج ًدا من البحوث التعليمية اليت تستخدمها

كأداة للمساعدة يف تطوير السياسة التعليمية.

وحسب التقرير ،فإن هناك أحبااث نظامية تعليمية حمدودة تعد من قبل جامعة الكويت أو معهد

الكويت لألحباث العلمية .ويف حني أنه يوجد قدر كبري من األحباث اليت اضطلع هبا أفراد هبدف
احلصول على مؤهالت أعلى ،إال أنه من النادر ما يتم تكليف تلك البحوث أو دجمها ضمن
اندرا ما تستند إىل املعرفة املولدة حمليًا.23
احتياجات التنمية .ونتيجة لذلك ،فإن سياسة تنمية التعليم ً
سلطة نظار املدارس حمدودة

وصف التقرير عملية صنع القرار يف قطاع التعليم أبهنا عملية مركزية إىل حد كبري.
وأشار إىل أن سلطة نظار املدارس يف اختاذ القرارات بشأن تطوير املدرسة أو املدرس تبدو حمدودة،
فضالً عن أهنم مستبعدون من عملية تعيني املوظفني يف مدارسهم .وتتخذ القرارات لشراء املعدات
واللوازم املدرسية واملواد األخرى على مستوى احملافظة ،وعلى مستوايت مركزية وزارية ،حىت مشروع
اخلطة اخلمسية للمجلس األعلى للتخطيط استشهد ابإلدارة على أهنا واحدة من أهم التحدايت اليت

تواجه القطاع« :القيود اإلدارية وافتقاد اإلدارة للسلطة تؤثر يف قراراهتا بصورة سلبية وتعيق عملية
توفري حلول جديدة ومبتكرة للمشكالت».
أجندة اإلصالح
تعزيز مهنة التدريس
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ـ استقطاب أفضل املرشحني واالحتفاظ هبم ووضع احلوافز املناسبة وزايدة رواتب املدرسني بنسبة
كبرية حىت ال تكون شروط العمل الصارمة مربرة بتعويضات مالية تفوق بكثري ما يقتضاه موظفو
احلكومة اآلخرون فحسب ،بل حىت يصبح التدريس ضمن فئة النخبة بني الوظائف احلكومية.
حتسني املكانة االجتماعية للمدرسني من خالل:
 الرتويج لقيمة مهنة التدريس إىل الرأي العام. تشديد املتطلبات والشروط اخلاصة اباللتحاق مبهنة التدريس وتقييدها. حتديث املدارس حىت تصبح أماكن عمل أكثر جاذبية.ـ العمل على تطوير سريع لنظم صارمة للتحقق واعتماد تلك املعارف واملهارات اليت يتمتع هبا
املدرسون احلاليون .ومن يتجاوز تلك املرحلة ينبغي أن حيصل على زايدة كبرية يف الراتب ،يف حني من
يفشل منهم فإن أمامهم خيار ترك املهنة أو االلتحاق بدورات لتحسني مهاراهتم وابلتايل اعتمادهم.
 -توسيع نطاق الفرص للتطوير املهين للمدرسني من خالل التدريب املنهجي والنظامي (على سبيل

سنواي).
املثال اتباع منوذج سنغافورة عرب توفري عدد اثبت من ساعات التدريب ً

ـ برامج التبادل املؤسسايت اليت تقدم ملدرسي الكويت الفرصة للتدريس يف الدول األخرى اليت

تتميز جودة التعليم فيها بكوهنا من الطراز األول.
 استكشاف الوسائل اليت ميكن من خالهلا حتسني ظروف العمل للمدرسني (على سبيل املثالمرافق أفضل وتدرج وظيفي مرن).
ـ تطوير النظم ملكافحة «الواسطة» وتالعب اآلابء ابملدرس (على سبيل املثال من خالل نظم
االمتحاانت املوحدة اليت تعتمد أسلوب اخليارات املتعددة  exams choice-multipleحبيث توضع
الدرجات من خالل جهاز الكمبيوتر).
تطوير عملية توظيف املدرس

ـ حتديد املعايري اخلاصة اباللتحاق مبهنة التدريس ،ويفضل وضع معايري صارمة (فعلى سبيل املثال،

أفضل  %5فقط من خرجيي الثانوية العامة يف كوراي قد خيتارون التدريس مهنة هلم).

ـ أتسيس كلية حصرية للرتبية ،سواء كانت يف جامعة الكويت أو كجهة مستقلة ،حبيث يشرتط على
مجيع املدرسني الكويتيني اجلدد التخرج منها وتكون شروط القبول فيها صارمة ومقيدة بصورة كبرية.
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ـ كما هي احلال يف سنغافورة ،دفع راتب إىل طلبة كلية الرتبية أثناء تلقيهم للتدريب املوكل إليهم من
اجلامعة ،ينبغي أن ال يفعل ذلك مع املهن األخرى حىت يرفع من شأن مهنة التدريس وهيبتها والرغبة
فيها.
 حتسني التدريب العملي للمدرسني يف أثناء الدراسة اجلامعية وأثناء ممارسة الوظيفة.ـ قياس املهارات غري العلمية للمرشح وتقييمها (على سبيل املثال ،التواصل ومهارات التعامل مع
اآلخرين والدافع للتدريس).
ـ زايدة التجارب العملية للفصول الدراسية اجلامعية إذ ينبغي أن تكون اخلربة العملية الكبرية
والتدريب العملي شرطًا للتخرج.

 توسيع نطاق التدريب أثناء ممارسة الوظيفة. حتسني مستوى أداء املدرسني من خالل التقييم وربط األداء بنظام حوافز.ـ طرح نظم اختبارات مقارنة على املستوى الوطين لتوفري الشفافية يف عملية تقييم املدرس وأداء

املدرسة عرب النظام أبكمله.

 مكافأة املدرس اجليد عرب تقدمي املكافآت املالية وغريها من احلوافز غري املالية الولئك املدرسنيالذين تبوأت صفوفهم الدراسية ضمن فئة األفضل  %20يف امتحاانت املقارنة.
رفع مستوى مواءمة األداء وتكييفه عند الطلبة

 قياس أداء الطلبة من خالل نظام أفضل لالختبارات توحيد االختبارات على املستوى الوطين يفمجيع املواد من الصف الرابع االبتدائي وما فوق ،السيما بني الصفني الرابع والتاسع للرتكيز على
األداء خالل مرحلة التكوين للطالب .ووف ًقا لتقرير املركز الربيطاين ،فإن االختبارات املوحدة تساعد

على:

حتديد أهداف ومعايري واضحة للطلبة واملدرسني على حد سواء.
تدعم التغيري يف املناهج الدراسية ويف أساليب التدريس.

تشكل ضمانة أبن مجيع املدارس يف الكويت تدرس وف ًقا للمعايري نفسها وتكون مبنزلة أداة ملساءلة

املدرسني واملدارس.

أتسيس مسعة من خالل مقارنة أداء الطالب الكوييت مقابل نظم التعليم األخرى.
تقدمي أساس موضوعي وحمايد ومنصف الختيار الطلبة إىل التعليم العايل.
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تقدمي دافع حقيقي للطلبة للدراسة ،إذ إن وضع الدرجات من خالل الكمبيوتر سيجعل من
«الواسطة» غري ذات جدوى وسيضمن معاملة متكافئة جلميع الطلبة.
 إظهار فوائد التفوق الدراسي للطالب وتشديد القيود على املنح الدراسية لربامج التبادل الثقايفوالدراسة يف اخلارج وحصرها ضمن أفضل  %20من مجيع خرجيي الثانوية العامة.
إنشاء نظام مماثل للنظام األملاين  ،Clausus Numerusحيث ختصص مجيع اجلامعات الكويتية مساحات
لدورات دراسية خمتلفة وف ًقا الحتياجات االقتصاد ،على أن يتم القبول للتخصص يف املهن املختلفة

وف ًقا للمعدل يف الدراسة الثانوية ( GPAاملتوسط يتجاوز السنوات األربع).

 -ربط مستوى الراتب املبدئي يف وظائف القطاع العام مع معدل الدراسة الثانوية والتقدم السريع

يف السلم الوظيفي .إنشاء «جوقة شرف» ينتمي إليها أفضل  %20من الطلبة على أن تكون ميزات
العضوية

يف

اجملموعة

هذه

ومنها

جاذبة،

على

سبيل

املثال.

سهولة الوصول إىل برامج التبادل الثقايف اليت ترعاها احلكومة يف أفضل وأهم املدارس واجلامعات يف

الوالايت

األمريكية

املتحدة

وآسيا.

وأورواب

سهولة الوصول إىل املنح الدراسية للدراسة يف اخلارج.
 مكافآت مادية (ومنها على سبيل املثال خصومات مقدمة من الدولة أو برامج دعم حكوميةألفضل الطلبة ،وجوازات سفر خاصة مينح مبوجبها أعضاء جمموعة الشرف معاملة الشخصيات املهمة
يف

()VIP

الكويت).

مطارات

 منح أفضل  %5من مجيع الطلبة عضوية يف «مجعية الشرف األمريية» اليت تقدم لـ «جوقةالشرف»
مثول

امتيازات،
منتظم

أمام

مسو

إضافة
األمري

إىل:
ويل

ومسو

العهد.

سهولة الوصول إىل مقاعد دراسية بصورة تلقائية وحمدودة للغاية وممولة ابلكامل يف أفضل وأهم
جامعات العامل ووف ًقا ملا جرى التفاوض عليه بني حكومة الكويت وتلك اجلامعات.
رفع مستوى مواءمة األداء للمدارس

-

إدخال

عنصر

املنافسة

بني

املدارس،

منح اآلابء فرصة اختيار أي مدرسة حكومية ألبنائهم بغض النظر عن املنطقة اليت يقطنوهنا ،نشر
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اإلحصاءات اخلاصة أبداء املدارس حبيث يتمكن اآلابء وبسهولة من عقد مقارنة بني جودة وكفاءة أداء
املدارس املختلفة.
وضع األنظمة حمل التنفيذ الستبدال املديرين ضعيفي األداء على وجه السرعة.
 إدخال عناصر القطاع اخلاص إىل املدارس احلكومية والسماح للقطاع اخلاص إبدارته اخلارجيةللمدارس ،حيث ميكن تقدمي حلول متكاملة للحكومة ،إبنشاء مدارس رفيعة األداء من خالل توظيف
املدرسني واإلداريني إلدارة املدرسة ومرافقها.
 تعيني رعاة الشركات الستكمال متويل احلكومة للمدارس (على سبيل املثال منح الشركاتواملؤسسات واملنظمات واألفراد حقوق التسمية عند رعاية مدرسة).
 توحيد نظام إدارة االختبارات وعمليات التفتيش على املدارس وأتسيس وحدة رقابة وتقييممستقلة تكون من مهامها:
 -العمل عن كثب مع وزارة الرتبية يف وضع املناهج الدراسية وحتديد أهداف التعليم جلميع املراحل

الدراسية.

 حتديد حمتوى االختبارات املوحدة ومبا يتماشى مع املناهج الوطنية وأفضل املمارسات العاملية. وضع درجات مجيع االختبارات. نشر نتائج األداء. -ضمان وتنسيق مشاركات الكويت يف مجيع االختبارات الدولية

,

,

PISA PIRLS TIMMS

 حتديد معايري عمليات التفتيش على املدارس وتطبيقها.تطوير ومواءمة التعليم اجلامعي واملهني

 تطوير نظام التعليم املهين ومواءمة األداء وتكييفه تقدمي التعليم املستمر وبرامج التعليم من أجلاحلياة يف اهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة الكويت ،لتلبية االحتياجات التعليمية
املستمرة جلميع البالغني مع أو من دون التعليم اجلامعي.

 -تنويع نطاق الدورات املهنية اليت تطرحها اهليئة العامة للعلوم التطبيقية والتدريب ،مع الرتكيز على

تطوير املهارات الفنية اليت متثل معظم احتياجات الكويت لتحقيق الرؤية.
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 إنشاء مدارس متخصصة ومعاهد تدريب من أجل قطاعات أساسية اقتصادية للمستقبل (الطاقةوالتجارة والعمليات اللوجستية واخلدمات املالية وخدمات األعمال ..إخل) وذلك ابلتعاون مع
الشركاء الفنيني .وينبغي أن تشمل املهارات األساسية واملهمة:
املهارات اللوجستية والتجارية (التخطيط اللوجسيت والعمليات اللوجستية وتشغيل إدارة املوانئ).
خدمات األعمال (إدارة األعمال الكتابية ،واحملاسبة وإدارة املخاطر وإدارة قاعدة البياانت وبرجمة
البياانت).
اخلدمات املالية (إدارة األصول وتصميم النماذج املالية).
أي مهارات فنية أخرى ذات صلة بدعم النمو يف صناعات الطاقة وخدمات األعمال.
 رصد وإشراف وتقييم اهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لكلياهتا (إضافة إىل ترخيصاملدارس اخلاصة) ابتباع نفس النموذج الذي مت تقدمي توصية به لوحدة الرقابة والتقييم التابعة لوزارة
الرتبية.

 -حتسني وتوحيد جودة وكفاءة كليات اهليئة العامة للعلوم التطبيقية من خالل تطبيق نفس فلسفة

احلوافز واالمتحاانت املستخدمة مع نظام املدارس .رفع مستوى االمتحاانت املوحدة لتقدمي االرشاد
والدافع للطلبة من ذوي املستوايت األكادميية الضعيفة لاللتحاق ابلتعليم املهين.
 التأكيد على أن مؤهالت اخلرجيني تتوافق ومتطلبات السوق ضمان مشاركة القطاع اخلاص يف وضع مناهج اجلامعة (جامعة الكويت وغريها) والتدريب يفالكليات املهنية لضمان التوافق مع احتياجات الصناعة.
 ضمان التعاطي االحرتايف مع مجيع طلبة اجلامعات من خالل فرض التدريب اإلجباري. إقناع ما ال يقل عن  3 - 2جامعات من أهم  100جامعة يف العامل إلنشاء جامعات هلا يفالكويت.
توسيع نطاق العروض التعليمية وتدويل النظام

 االستمرار يف فتح النظام التعليمي أمام القطاع اخلاص وعلى مجيع املستوايت. أتسيس مدارس متخصصة ومعاهد تدريب لقطاعات أساسية يف االقتصاد من أجل املستقبل(التجارة والعمليات اللوجستية واخلدمات املالية وخدمات األعمال ..إخل ،كما هو موضح يف التوصية
السابقة) وابلتعاون مع العبني عامليني كبار.
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