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 . 14687العدد  - 2014ابريل  20األحد، ( القبس، 1)أزمة التعليم يف الكويت.. ملاذا؟ وما احللول؟ ، فوزي أيوب

ومواقف آراء أجرى فوزي أيوب وهو أستاذ يف اجلامعة اللبنانية دراسة ميدانية استطالعية حول 

الرتبويني واملوجهني الفنيني واملعلمني يف الكويت يف ما خيص االزمة الرتبوية اليت تعيشها الكويت، 

 .ومناهج تعليم املواد الدراسية املختلفة، وأحوال املعاملني يف املدارس الرمسية الكويتية

لكويت من أساتذة علوم املشتغلني يف الرتبية والتعليم يف امن اخلرباء و  259وبلغت عينة الدراسة 

تربوية، وموجهني فنيني متخصصني يف املواد الدراسية، ومعلمني يف خمتلف التخصصات التعليمية، 

 .  259وحصلنا منهم على ردود مفّصلة يف 

 االختبارات العاملية 
ضيات جاءت الكويت يف مؤخرة الدول يف االختبارات العاملية لقياس التحصيل الدراسي للتالميذ يف الريا

هذه النتيجة املخيبة جاءت على الرغم من اجلهود الرتبوية الكبرية  والعلوم واللغة اإلنكليزية قراءة وكتابة.

 .1والتوظيفات املالية الضخمة اليت تصرفها الدولة على قطاع التعليم

من  يرتاجع عما كان عليه يف الستينات والسبعينات 2012ويالحظ ان مستوى التعليم يف الكويت عام 

 القرن املاضي، مما يكشف عن وجود أزمة متفاقمة.

القبس أجرت دراسة علمية موسعة عن التعليم يف الكويت، استغرق إعدادها عامًا كاماًل مبشاركة عدد 

من املتخصصني، حبثوا يف املناهج، وأداء املعلم، فتوصلوا اىل أن التعليم الرمسي يعاني أزمة متفاقمة ميكن 

 وهي :  2هرًامظ 14تشخيصها يف 
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 دروس خصوصية

تنامي اعتماد األسر يف الكويت على الدروس اخلصوصية يف تعليم أبنائها بسبب عزوف األبناء عن 

حد هلذه الظاهرة أو احلد منها على املثابرة وبذل اجلهد، من دون ان تتمكن السلطات املسؤولة من وضع 

من تالميذ الكويت يأخذون دروسًا خصوصية للتقوية كما جاء يف دراسة  54األقل. فقد تبني ان %

(. وترتافق ظاهرة الدروس اخلصوصية مع ظاهرة جتارة األحباث الدراسية 65ص – 1998املؤشرات )

 .3 ي جهد عقلياجلاهزة وبيعها للتلميذ الذي يدفع ويتسلم من دون بذل أ

ن من ينظر اىل املشهد الرتبوي الكوييت حاليًا، جيد انه على الرغم من اجلهود الرتبوية الكبرية إ

والتوظيفات املالية الضخمة اليت قامت بها وزارة الرتبية، وبالرغم من كثرة اللجان واملؤمترات والبحوث 

حات اليت حققها نظام التعليم الكوييت ال تزال اليت تناولت قضية الرتبية والتعليم يف الكويت، فإن النجا

.جزئية وحمدودة
 4 . 
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وعلى الرغم من ان التعليم يف الكويت قد احرز تقدمًا كميًا يف هذا اجلانب او ذاك من جوانب التعليم، 

تها الكويت يف فإن نوعية هذا التعليم التزال موضع تساؤل، كما بينت النتائج املتواضعة اليت حقق

جاءت ، االختبارات العاملية لقياس التحصيل الدراسي للتالميذ يف الرياضيات والعلوم واللغة االنكليزية

دولة مشاركة يف تقييم  41من بني  39الكويت يف مؤخرة الدول يف هذه االختبارات، فقد حّلت يف املرتبة 

دولة شاركت يف  35من اصل  33يف املرتبة  وحلت Timss 2007 حتصيل التالميذ يف الرياضيات والعلوم

وبالطبع فإن هذه النتائج تطرح تساؤالت بالغة  PIRLS 2007 اختبارات القراءة والكتابة باالنكليزية

5اخلطورة عن مستوى التعليم يف الكويت ونوعيته وجودته
. 

 صوصيةاخلدروس ال

أبنائها بسبب عزوف األبناء عن  تنامي اعتماد األسر يف الكويت على الدروس اخلصوصية يف تعليم

املثابرة وبذل اجلهد، من دون ان تتمكن السلطات املسؤولة من وضع حد هلذه الظاهرة أو احلد منها على 

من تالميذ الكويت يأخذون دروسًا خصوصية للتقوية كما جاء يف دراسة  54األقل. فقد تبني ان %

صوصية مع ظاهرة جتارة األحباث الدراسية (. وترتافق ظاهرة الدروس اخل65ص – 1998املؤشرات )

 .اجلاهزة وبيعها للتلميذ الذي يدفع ويتسلم من دون بذل أي جهد عقلي

 املدارس اخلاصة التعليم اخلاص 
وعلى ارض الواقع ادى الرتاجع يف مستوى التعليم عما كان عليه يف الستينات والسبعينات من القرن 

، وخصوصا الطبقة الوسطى منهم، على التعليم اخلاص الذي يواصل املاضي، اىل تنامي اقبال الكويتيني

توسعه يف الكويت، وسط شعور متزايد بعدم الرضا عن معظم الكويتيني عن اداء املدرسة احلكومية، كما 

كثرية ومتداخلة، اىل بيئة طاردة  ألسبابفهذه املدرسة حتولت، ، يظهر ذلك يف استطالعات الرأي

ظهر استطالع للرأي يف سنة  .له يتذمر املعلمون منها كما يتذمر اولياء امور التالميذللتلميذ، غري جاذبة 

% من الكويتيني غري راضني عن مستوى التعليم يف بلدهم، كما الحظ الدكتور حممد 98م أن 2009

سنة  166الرميحي يف مؤمتر عن اصالح التعليم يف الكويت )راجع جريدة النهار الكويتية، عدد 

  .م2009
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عدد املدارس اخلاصة يف الكويت وتوسعها بصورة مضطردة، وازدياد اقبال الكويتيني يف ازدياد هناك 

على ارسال اوالدهم إليها بسبب عدم رضاهم عن مستوى التعليم احلكومي، مع ما يطرحه هذا التحول من 

ملصلحة اللغة االنكليزية وما ينجم عن ذلك عادة مشكالت، ابرزها تراجع حتصيل التالميذ يف اللغة العربية 

 .من نشوء ازمة يف اهلوية الثقافية والفكرية للشباب الكوييت وانتمائه احلضاري

 أين تكمن املشكلة :
ن املدرسة احلكومية يف الكويت تستطيع ان تعطي اكثر وان تنجز اكثر، فلماذا ال تصل اىل هذا إ

لنقص يف االنفاق او يف املباني والتجهيزات املادية؟ اجلواب هو كال  املستوى، وملاذا ال حتقق ذلك؟ هل

قطعًا. هل لنقص يف عدد املعلمني واالداريني واملوظفني؟ كال، اذن اين تكمن املشكلة؟ هل هي يف اداء املعلم؟ 

؟ هل هل هي ازمة ادارة جامدة يف وزارة الرتبية ويف مدارسها؟ هل هي ازمة مناهج ومقررات وكتب دراسية

هي ازمة يف هيكلية التعليم والسلم التعليمي وتنظيم العمل التدريسي؟. هل هي ازمة نقص يف الدافعية للتعلم 

عند التلميذ الكوييت، أم ازمة نقص يف انضباطه يف الصف؟ هل هي ازمة نامجة عن قلة كفاءة املعلم 

هي ازمة حتصيل دراسي متدن عند  وانتاجيته ترجع اىل نقص يف عملية االعداد والتأهيل والتدريب؟ هل

التالميذ يف خمتلف مواد التعليم؟ هل التعثر يف عملية التعلم يف الكويت ناجم ايضًا عن ضعف اخلدمات 

النفسية والرتبوية واالجتماعية املصاحبة هلذه العملية، ام ان املشكلة تكمن يف نقص احملاسبة واملساءلة من 

6ا تعثرت معظم احملاوالت االصالحية للتعليم يف الكويت حتى اآلن؟جانب املسؤولني الرتبويني؟ وملاذ
. 

 :وتطوير التعليم  اإلصالح 
ذه التساؤالت وغريها تشري اىل تنامي احلاجة اىل اصالح التعليم وحتقيق اجلودة فيه، واىل تنامي ه

امجاع على  الشكوى داخل اجملتمع الكوييت من مستوى التعليم احلكومي، ولعل من النادر ان حيصل

قضية كربى يف بلد من البلدان مثلما هو حاصل منذ سنوات مع قضية اصالح التعليم يف الكويت، حيث 

الدعوة اىل النهوض الرتبوي تأتي من كل حدب وصوب: من احلاكم واحملكوم، ومن وزارة الرتبية 

اخلارج، ومن النواب يف جملس واملعلمني، ومن التالميذ اىل ذويهم، ومن الرتبويني يف الداخل واخلرباء يف 

7االمة اىل الشعب الذي ميثلونه
. 

التعليم يف الكويت، واستعادة جمده السابق، وتبنت  إلصالحوبعد التحرير جرت حماوالت كثرية 

يف هذا السياق، ولكن املبادرات  2025 – 2005اسرتاتيجية تطوير التعليم  2003احلكومة يف سنة 
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ض بالتعليم يف الكويت مل توفق كثريًا يف معاجلة ازمة التعليم يف العمق العديدة اليت استهدفت النهو

 .واجلوهر، وبقيت جمرد حماوالت جزئية او حمدودة يف اغلب االحيان

 غياب الرؤية

غياب الرؤية واملنطلقات أو الفلسفة الرتبوية اليت تستند إليها وزارة الرتبية يف سعيها لتطوير التعليم يف 

تطوير من دون رؤية واضحة وثابتة سوف يشوبه التخبط وينجم عنه هدر يف اجلهود  الكويت، ألن أي

املبذولة. فمعظم عمليات التطوير الرتبوي يف الكويت تتم وفق التوجهات اخلاصة بوزير الرتبية ومعاونيه 

ة واليت تتخذ شكل أفكار ومشروعات يأتي بها الوزير اجلديد وعندما يذهب تذهب معه أو تتغري عملي

تنفيذ هذه املشروعات ومتابعتها. وقد سبق للدكتور غازي الرشيدي األستاذ يف كلية الرتبية يف جامعة 

الكويت ان الحظ أن حماوالت إصالح التعليم يف الكويت ال تعرب عن رؤية دولة بقدر ما تعرب عن رؤية 

 .2009/7/26أشخاص )القبس 

 نوعية التعليم وجودته : توسع على حساب اجلودة
ختالل املالءمة والتكامل بني نوعية خمرجات التعليم وحاجات سوق العمل يف الكويت ومنطقة اخلليج ا

العربي، فالتوسع الكمي يف التعليم الكوييت جاء على حساب نوعية التعليم وجودته، كما ان الطالب ينأون 

 ىل الوظيفة السهلة الحقًا، بأنفسهم عن التخصصات العلمية ومييلون اىل الدراسات االقل صعوبة، وصواًل ا

بني دول العامل على  92ليم ان الكويت احتلت املرتبة ومن املظاهر املؤكدة على تراجع نوعية التع

 .على صعيد جودة التعليم االساسي 75صعيد جودة التعليم االبتدائي، واملرتبة 

  

 املعوقات

قات اليت حتول دون نهضة التعليم يف ان من الطبيعي يف هذه احلالة ان يتساءل الكويتيون عن املعو

الكويتية الصاعدة ميكن ان يهيئ  لألجيالبلدهم الذي ميتلك كل املقومات الالزمة لتوفري تعليم نوعي 

 (،4الكويت للقيام بدور ريادي يف منطقة اخلليج العربي والبلدان العربية )
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افيًا، ومدرسة مفتوحة للعرب إىل ان مر زمن كانت فيه الكويت بعد استقالهلا جوهرة اخلليج العربي ثق

جاء وقت بعد الغزو العراقي الغاشم للكويت أصبح فيه التعليم يف هذا البلد اقل تطورًا من التعليم يف بقية 

 .دول اخلليج العربية األعضاء يف جملس التعاون اخلليجي

  االنفاق على التعليم يف الكويت 
الكويت تستطيع ان تكون من افضل الدول يف جمال التعليم،  والواقع ان دولة غنية وقليلة السكان مثل

وان تقدم افضل منوذج يف املنطقة العربية نظرًا لتجربة الكويت الطويلة يف الرتبية والتعليم، فالكويت 

 لألمموحبسب تقرير تصرف مليارات الدوالرات على التعليم من دون ان يؤدي ذلك اىل نتائج نوعية 

فإن الكويت تأتي يف طليعة الدول االكثر انفاقا على التعليم، مقابل تراجع ملحوظ  2008املتحدة يف عام 

دولة داخلة يف التقرير الدولي  129يف املخرجات التعليمية املوازية، اذ حتتل الكويت املرتبة الثمانني بني 

تنفق على التلميذ الواحد يف املدرسة  املشار اليه، وحتى بالنسبة للداخل الكوييت فإن وزارة الرتبية

جاء في تقرير بلير . احلكومية اكثر من ضعف ما تنفقه املدرسة اخلاصة يف الكويت على تلميذ من تالمذتها

، ان االنفاق على التعليم يف الكويت هو األعلى 2009م، والصادر سنة 2030حول رؤيته للكويت حتى 

% يف دولة االمارات العربية 1.3الناتج احمللي العام، مقابل نسبة  % من امجالي7عامليًا، إذ يبلغ حوالي 

  .% يف سنغافورة3.1املتحدة و

 تسييس الرتبية :
 صراع القوى

الصراع الصامت بني مراكز القوى يف وزارة الرتبية بشأن مبادرات التطوير واالصالح وكيفية معاجلة 

املشاريع الرتبوية اإلصالحية وتعارض بعضها مع  املشكالت الرتبوية يف الكويت وهو ما يظهر يف كثرة

البعض اآلخر حبسب اجلهات املتنافسة اليت تقف وراءها، ويف تضارب التصرحيات الصادرة عن القيادات 

املعنية بالشأن الرتبوي. كل هذا يؤدي إىل حالة من التشتت والصراع يف حاالت كثرية حول كيفية معاجلة 

 .عملية اإلصالح الرتبوي يف الكويتاملشكالت الرتبوية وإدارة 

 التوتر السياسي ■
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التوتر شبه الدائم يف العالقة بني وزارة الرتبية وجملس األمة، وعدم انتظام هذه العالقة بسبب مبالغة 

بعض النواب باملطالب واالنتقادات احلادة اليت تضغط على املسؤول الرتبوي من دون توقف وألبسط 

تعيق عمل وزير الرتبية واملسؤولني الرتبويني وتكبل أيديهم يف كثري من األحيان. األسباب، حتى صارت 

إن التدخل املباشر للسياسة والسياسيني يف الشؤون الرتبوية كانت له آثاره السلبية على قضايا الرتبية 

 .والتعليم يف الكويت، خصوصًا عندما كان يتم من منطلقات عشائرية أو مذهبية

 ، خصوصًا حول مضامني الرتبية اإلسالميةع الشديد على القضايا الرتبوية يف الكويتستمرار الصراا

اليت يدرسها التلميذ، بني التيار اإلسالمي السلفي من جهة والتيار الليربالي العلماني من جهة اخرى، 

 ارضية مضافا اىل ذلك موقف التيار االسالمي الشيعي، من دون ان تتمكن هذه التيارات من الوصول اىل

مشرتكة للتفاهم على صيغة حل وسط عقالني ملشكلة التعليم الديين، من شأنه خدمة قضية الرتبية 

والتعليم. وقد ادى هذا الصراع احملتدم اىل عرقلة مسرية اصالح التعليم يف الكويت وعرقلة عمل وزارة 

 .الرتبية نفسها يف احيان كثرية
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تربية وطنية(  -جغرافيا  –االيديولوجية )تاريخ  -لغة عربية( واملواد االجتماعية –اللغوية )تربية إسالمية 

كمبيوتر(. فمن املالحظ ان  –رياضيات  –التكنولوجية )علوم  -ملواد العلميةوذلك على حساب جمموعة ا

من جمموع الزمن التدريسي للتعليم العام  60يصل اىل حنو %الزمن الدراسي املخصص للمجموعة األوىل 

من الوقت املخصص للمجموعة الثانية من املقررات يف مراحل التعليم ما قبل اجلامعي مع  40مقابل %

. وهذا اخللل يف الزمن بعض التفاوت يف درجة االختالل يف التوازن بني مرحلة تعليمية وأخرىوجود 

الدراسي ملصلحة التلقني اللغوي الرتاثي واالجتماعي. املنتمي اىل عامل املاضي، على حساب التكوين العلمي 

سلبية اليت تتمثل يف هدر والتكنولوجي، املنتمي اىل عامل احلاضر واملستقبل، البد ان تكون له آثاره ال
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اجلهد واملال والوقت وهو ما يؤدي اىل التخلف عن ركب التقدم العلمي واحلضارة العاملية. وهذا الواقع قد 

يفسر لنا سبب النتائج املتواضعة جدا للطلبة الكويتيني يف املسابقات العاملية للتحصيل الدراسي يف العلوم 

لربنامج الزمين لتعليم املقررات الدراسية حمدود، وأي نقص يف الوقت والرياضيات واللغة االنكليزية الن ا

املخصص لتعليم العلوم والرياضيات والتكنولوجيا واملعلوماتية سوف جيعل حتصيل التلميذ الكوييت متخلفًا 

 .عن حتصيل التلميذ االمريكي أو الفرنسي او الياباني.. اخل
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