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رغم اإلنفاق الكبري على التعليم يف الكويت الذي وصل إىل  1.7مليار دينار أي ما يعادل  9.5يف املئة
من اإلنفاق احلكومي فإن تقرير التنافسية العاملية كشف أن جودة التعليم يف البالد تراجعت بشكل عام إىل
املرتبة  106من أصل  148دولة فضال عن تراجع جودة التعليم األساسي أيضاً  14مرحلة.
وأوضح التقرير أن الكويت جاءت باملرتبة األخرية خليجيا يف مؤشرات االختبار الدولي "تيمز" يف مادتي
العلوم والرياضيات إذ احتلت املركز  47من أصل  53دولة مشرياً إىل أن طريقة التدريس بالبالد قائمة
على أسلوب التلقني واحلفظ ،وأن املناهج الكويتية ال تتسق مع املعايري الدولية للمناهج.
وأضاف أن ساعات التدريس يف النظام التعليمي بالبالد متدنية ،إذ إن عدد الساعات اليت ميضيها
الطالب الكوييت يف املدرسة أقل حبوالي  11.2يف املئة مما ميضيه الطالب يف الدول ذات الدخل املرتفع،
وأقل بـ 7.7يف املئة مما ميضيه نظريه بدول الدخل املتوسط ،وأقل بـ 6.7يف املئة بدول الدخل احملدود.
أظهرت مؤشرات قياس كفاءة النظام التعليمي تراجع جودة نظام التعليم بشكل عام اىل املرتبة  106من
 148دولة يف عام  2014/2013مبقدار  18مرتبة عن عام  ،2011/2010كما تراجع مؤشر جودة
التعليم االساسي  14مرتبة خالل سنوات اخلطة ،وتأخر مؤشر جودة تعليم الرياضيات والعلوم مبقدار 10
مراتب ،على الرغم من زيادة االستثمارات املوجهة للتعليم بالدولة يف سنوات اخلطة االمنائية السابقة،
وحبسب التعليم العام التحسن امللحوظ على مؤشر معدالت القيد يف التعليم االساسي والتعليم الثانوي خالل
سنوات اخلطة االمنائية املاضية.
وقال التقرير «جاءت الكويت يف املرتبة االخرية مقارنة مع دول جملس التعاون اخلليجي يف مؤشرات
االختبار الدولي « »TIMSSيف مادتي العلوم والرياضيات ،حيث احتلت املركز  47من  53دولة يف
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اختبار العلوم ،يف حني سجلت املرتبة  48من  53دولة يف اختبار الرياضيات ،كما سجلت املركز 46
من  50دولة يف اختبار تقدم القراءة «.»Pirls
يؤكد التقرير الوطين للتنمية البشرية على ضعف ارتباط خمرجات التعليم العالي باحتياجات سوق
العمل احمللي ،وقد سعت جامعة الكويت يف اخلطة االمنائية متوسطة االجل - 2011/2010
 2014/2013اىل رفع نسبة اخلرجيني من الكليات العلمية ،لتلبية متطلبات سوق العمل من تلك
التخصصات اال ان نسبة خرجيي التخصصات العلمية عام  ،2013-2012بقيت منخفضة نسبيا
مقارنة بنسب اخلرجيني من التخصصات املهنية والنظرية يف مقابل نسبة التسرب من الكليات العلمية
مرتفعة نسبيا ،مقارنة بنسب التسرب من الكليات النظرية واملهنية ،كما ان نسبة زيادة أعداد املقيدين عن
الطاقة االستيعابية عام  2013-2012ارتفعت من  31يف املئة عام  2011-2010لتصل على
 838يف املئة وهي نسبة مرتفعة.
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