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 تنفيذي اللخص امل
 

، إلى مكافحة األمية وتعميم التعليم  توقت مبكر وهدففي    دولة الكويت   التعليم في   ت مسيرة بدأ

   .ظهور الكتاتيب لتزويد الناس بمبادئ القراءة والكتابة وتحفيظ القرآن عند 1887وكانت البداية عام 

اإلنفاق على  بالدولة    تعهدت ثم  .  افتتحت مدرسة املباركية  حين   1911عام    النظامي  التعليم   وتأسس

 أصبح  ، ف1936  منذالتعليم  
 
 مجانا
 
 في تعميم  و   لجميع أفراد املجتمع.       

 
 كبيرا

 
           سجلت ج هود الدولة تقدما

 
      

 
                       

القيد   بمعدالت  املتعلقة  املؤشرات  خالل  من  يتبين  كما  املؤسسات،  وبناء  القطاع  وتنظيم  التعليم 

 وارتفاع مستويات التنمية البشرية.  توسط املخزون التعليمي    م  و 

توسع التجارة  و   في املعرفة والتقانة،  رن املاض يمنذ ثمانينيات الق  التطور الكبير   باملقابل، أدى

قيام اقتصاد عاملي منفتح يرتكز بشكل متزايد على البحث    مابين األمم إلىاملنافسة    انتشار و العاملية  

واالبتكار،  والتطوير  أرغم    العلمي  والنامية  مما  املتقدمة  نحو  الدول  ملواكبة  للتوجه  التعليم  إصالح 

البشريةااالحتياجات   املوارد  من  في    ملتسارعة  بفعالية  اإلسهام  على  القادرة  واملتخصصة  املؤهلة 

أن الواليات املتحدة    Risk  Nation atوقد أظهر في هذا اإلطار تقرير "أمة في خطر"    . االقتصاد املعرفي

 في ريادتها لل  كانت  األمريكية
 
 أساسيا

 
واجه تحديا

 
               ت

 
       

 
          

 
عالم نتيجة ضعف منظومتها التعليمية وتفش ي األمية   

التعليمي في اصالح نظامها  إلى الخوض  العديد من دول جنوب شرق    نفذتكما  ،  الرقمية مما دفعها 

صالح التعليم وتعزيز دوره في  برامج شاملة إل آسيا مثل أندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية  

ه الدول نجاحات كبيرة في هذه الجهود وانتقلت من اقتصادات املوارد  النمو والتنمية. وقد حققت هذ

 إلى اقتصادات الكفاءة واالبتكار.

 مع هذا االتجاه العاملي،  
 
                        تماشيا
 
العقود األولى بعد   الكويت بإصالح التعليم منذدولة  اهتمت        

أبرز  االستقالل.   عام    محطاتومن  اإللزامي  التعليم  قانون  املسيرة صدور  منتصف  1968هذه  وفي   ،

أصدرت وزارة التربية رؤية أطلقت    ،1998السبعينات صدرت وثيقة األهداف العامة للتعليم. وفي عام  

أولية لتطوير التربية في دولة الكويت حتى عام  "عليها   ". وقد  2025مدخل إلى استراتيجية مستقبلية 

وثيقة الرؤية الوطنية  توالت العديد من الوثائق واالستراتيجيات خالل العقدين األخيرين، على غرار  

من  وثيقة مرجعية ملشروع استراتيجية التعليم  ، و 2003في عام  لتطوير املنظومة التربوية والتعليمية  
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عام  قبل   في  للتخطيط  األعلى  وأخيرا  2001املجلس  االستر ،  الرؤية  في  مشروع  العام  للتعليم  اتيجية 

  التربة.وزارة  من قبل  2002عام في الكويت  

 برنامج التعاون الفني  
 
                       وتقود وزارة التربية حاليا
 
تحت    التعليمالبنك الدولي لتطوير  بالتعاون مع                           

وتنفذه فرق وزارة   املركز الوطني لتطوير التعليم  تحت إشرافسمى "برنامج إصالح التعليم املتكامل"،    م  

 :التعليم العام من خالل كفاءةتطوير وتحسين إلى  هدف البرنامج  وي .بيةالتر 

 للمناهج  إصالح .1

 طرق التدريستغيير  .2

 تطوير القيادات واإلدارة املدرسية .3

 التعليم   تقييم .4

   التعليمية والتخطيطات  السياسبناء القدرات في مجال  .5

على   البرنامج  إصالحات  للتعليم  اإلصالح   نموذج "وترتكز  الدولي   "املتكامل  البنك  طوره    الذي 

النامية اإلصالح  .  للدول  برنامج  محاور  بهدف عرض  الدولي  البنك  فريق  مع  املعهد  فريق  اجتمع  وقد 

                                         الجاري ومناقشة التحديات التي ي واجهها.  

التعليم   الدولي يشكل فرصة سانحة إلصالح أوضاع  البنك  التعاون مع  برنامج  بالرغم من أن 

برنامج  قدرة ال  فإناملنظومة التعليمية    مناإلصالحات املطلوبة  مق            ظر إلى ع  بالن  بدولة الكويت، فإنه

ويرجع هذا األمر إلى عدة أسباب أهمها اعتماد  قد تواجه صعوبات.  إلحداث النقلة النوعية املأمولة  

    ،Piecemeal Reform Approachمنهجية اإلصالح الجزئي إلصالح التعليم  
 
  بحيث ال زال البرنامج قائما
 
                         

التعليمية دون   العملية  تغيير  القطاع ورفع           م عالجة  على  في حوكمة  واملتمثلة  املؤثرة  العوامل األخرى 

، عالوة على  قدرته على صياغة السياسات ومتابعة  
 
 وبعديا

 
            تنفيذها وتقييمها قبليا

 
       

 
القطاع  تعزيز                         دور 

   .املجتمعية  وربطه باالحتياجات الخاص في تطوير التعليم

  ،
 
   عموما
 
حقق                 جوهري وشامل ي    تغيير الكويت إلى  دولة  في  املتعددة  هود إصالح التعليم     ج  لم تؤدي       

والنقلة   البرامج  ل 
 
ك ركزت  حيث  املطلوبة،              النوعية 
 
إصالح  "االستراتيجيات"                              على  األساس  بعض  في 

م كونات  جوانب   كل  تمس  ولم  شاملة  تكن  ولم  التعليمية  أن    ،املنظومة                                                    املنظومة  من  كما  عدد 

ركزت فقط على صياغة جملة من الغايات وتركت عملية تحويلها إلى سياسات  االستراتيجيات الوطنية  
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تركزت   حيث  التربية،  وزارة  إلى  تنفيذ  عملية  لجان    اإلصالحاتمسئولية  على  غالبها  داخلية  فنية  في 

مع   الدوليةبالتعاون  الهيئات  مع  أو  املحلية  الخبرة  إجراء  ،  املختصة  بيوت  على  القدرة  لها  تكن  ولم 

هذه البرامج  كل  لم تعكس  و   األهداف املأمولة.وبالتالي لم تحقق  اإلصالحات العميقة والجذرية املطلوبة  

رؤية وطنية شاملة تأخذ األبعاد التنموية املستقبلية في االعتبار أو البحث بعمق عن األسباب الحقيقية  

والتحضعف  في   التعليمي  تقويمه الوضع  في  املباشر  التدخل  به من خالل  املرتبطة  واملشكالت  ديات 

وإصالحه ويأتي على رأس هذه األولويات امللحة تنامي القطاع ومركزية اإلدارة والقصور املالحظ بكفاءة  

 املخرجات التعليمية وارتفاع التكاليف التشغيلية.  نوعية وضعفوفعالية املنظومة التعليمية 

وقيود كبيرة ناجمة عن عقود طويلة  جه تحديات  أن نظام التعليم يوا   نوعيةال   املؤشرات   تبين

املمارسات   تحقيق  التربويةمن  على  تركز  واجتماعية وسياسية جعلتها  اقتصادية  بيئة  في ظل  تعمل   ،

التع   لعملية  أولوية  تعطي  أن  دون                                           التعليم 
 
 ل
 
  

 
معيارا مخرجاتها  نوعية  وجعل  املهارات  وبناء   م 
 
أساسيا                                              

ويعود انخفاض جودة التعليم إلى تبني مناهج وطرق تعليم تقليدية قائمة على التلقين والحفظ  لعملها.  

كما يرجع    ،دون التركيز على إكساب املهارات وتطوير الذات والتفكير النقدي املوجه نحو حل املشاكل

ال  منهج الحفظ و تقليدية وغير مستقلة تكرس  وتقويم  التعليم إلى اعتماد طرق تقييم  نوعية  انخفاض  

تكرس طرق التدريس التقليدية املتبعة ضعف  ،. وفي نفس السياق التالميذالروح اإلبداعية لدي  تحفز 

دور الطالب على تلقيها بحد أدنى يقتصر  مستوى التعليم، حيث يقتصر دور املعلم على تلقين املعلومات و 

ل قدرة املعلم على إكساب التالميذ  من التفاعل وبدون استخدام أدوات وطرق التعليم الحديثة. وتشك 

زاوية العملية التعليمية. وقد يعزى ضعف مستوى    مختلف املهارات العلمية والحياتية واإلدراكية حجر 

تلك القدرة وذلك ألن املنظومة التعليمية غير قادرة على جذب وتدريب                  انخفاض م ستوى التعليم إلى  

للتط عتبر انخفاض نوعية التعليم التحدي األساس ي          ور. وي  أحسن املهارات وإعطائهم الفرص الكاملة 

 
 
 الذي ت
 
واجهه منظومة التعليم بدولة الكويت، وعليه يجب أن يشكل تجويد التعليم العنوان األساس ي        

   الذي يجب أن تتمحور حوله كل السياسات اإلصالحية للمنظومة التعليمية. 

 من جانب آخر،  
 
 ت
 
طرد لتكاليف التعليم، إذ تعتبر  ض فاع املالتعليمية مشكلة االرتواجه املنظومة  

التكلفة بنوعية املخرجات والتي   تلطالب الواحد من بين األعلى عامليا خاصة إذا ما قورناتكلفة تعليم 

 
 
 تعكس إجماال
 
التعليمية  اقصور              العملية   في كفاءة 

 
يواجه خيارا املواطن  إن   . 
 
                          

 
 صعبا
 
تعليم         بين اختيار 

  .أبنائه في املدارس الحكومية املجانية أو املدارس الخاصة ذات التكاليف املرتفعة
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أخرى  جهة  أ  ،من  شديد  يتبين  مركزي  هرمي  شكل  في  تنظيمها  تم  التعليمية  املنظومة  ن 

املطلوبة والشفافية  باالستقاللية  املختلفة  تتمتع وحداته  املرونة وال  قليل  ال    ،البيروقراطية،  وبالتالي 

التنفيذ، ومؤسسات    دوج   ي   القرار، ومؤسسات  واتخاذ  بين مؤسسات صنع السياسات  فصل واضح 

اقبة الجودة.     التقييم والرقابة ومر

اقع التعليم في دولة الكويت  مكن تلخيص     ي   ، لكن باملقابل  تحقيق التعليم للجميعالنجاح في  في  و

   تعيق وجود تحديات جوهرية  الزال القطاع يعاني من  
 
 تحقيق التعل
 
، م وتعظيم أثره في العملية التنموية           

 التالية: التحديات األساسية  في   هاحصر والتي يمكن  

 انخفاض مستوى نوعية وجودة العملية التعليمية.  .1

 . هلي في التعليمساهمة القطاع الخاص واأل                                     ارتفاع تكاليف التعليم العام وقلة م   .2

 .ضعف حوكمة القطاع التعليمي .3

   . جتمعيةالتنمية وفي توفير االحتياجات املتحقيق التعليم في دور ضعف  .4

إلى   و كل هذه  بالنظر  القائمة،    انخفاضالتحديات  التعليمية  السياسات  تحقيق    فإنفاعلية 

ستنبطة من     م             وم ترابطة    النقلة النوعية في املنظومة التعليمية يتطلب تفعيل حزمة سياسات متكاملة

من  Comprehensive Reform Policies Based Modelهيكلي    نموذج مجموعة  على  يقوم   ،

العملية   إلى  الشاملة  السياسات  الهادفة  التعليمواملتكاملة  جودة  و تحسين  قطا،  حوكمة  ع تعزيز 

و التعليم تنافس ي،  تعليم  قطاع  في  االستثمار  في  واألهلي  الخاص  القطاع  مساهمة  و تشجيع  تعزيز  ، 

التعليم   منظومة  بين  ما  مواءالروابط  لضمان  التدريب  ومنظومة  مع  العام  التعليم  مخرجات  مة 

 . سوق العملالتنموية ومتطلبات تطلبات  امل

عدت هذه الدراسة االستشارية بناء  عليه           وبناء  
 
                                أ
 
 على توجيهات معالي الشيخ ناصر صباح األحمد   

ومرئيات أعضاء    2035الجابر الصباح رئيس فريق عمل تفعيل رؤية حضرة صاحب السمو أمير البالد  

حيث  الفريق للتخطيط  ،  العربي  املعهد  الدراسة  بإجراء  قام  على  االستشارية  هذه  التعرف  بغرض 

 
 
 اإلشكاليات الرئيسية التي ت
 
، وذلك من  نموذجوصياغة عناصر هذا ال  تطوير نظام التعليمهود          واجه ج                           

بيانات وم ؤشرات كمية  تشخيص  خالل   توفر من  ما  بناء  على  الكويت  دولة  في  التعليم  لقطاع                                                                               شامل 

ونوعية منشورة في املصادر املحلية والدولية، وكذلك وثائق السياسات والخطط والدراسات العديدة  

 منها
 
      والتي نفذ املعهد جزءا
 
على غرار دراسة العائد على التعليم في دولة الكويت، واالستثمار في التعليم                        
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 في دول الخليج العربي.  
 
 وقد شك
 
           م دير عام    –ل املعهد فريق عمل إلعدادها برئاسة د. بدر عثمان مال هللا        

  ةضوي    وع  املعهد العربي للتخطيط 
 
 ك
 
 ل من:  

العباس  د.   .1 الفريق    -  بلقاسم  والدعم    -              م نسق  االستشارات  لجنة  ورئيس  املستشارين  كبير 

 باملعهد العربي للتخطيط  املؤسس ي

 جامعة الكويت  -أستاذ التربية   -أ.د. قاسم الصراف  .2

 جامعة الكويت    -عميد كلية التربية   -أ.د. بدر العمر  .3

 بالكويت  عميد كلية بوكسهل -د. علي سالم عريفة  .4

 املعهد العربي للتخطيط  -                      م ستشار بالجهاز الفني   -د. فهد الفضالة  .5

 املعهد العربي للتخطيط  -                      م ستشار بالجهاز الفني   -د. وليد عبد مواله  .6

 نموذجاالستشارية  الدراسة  هذه  تقترح  
 
 ا
 
 هيكلي    

 
 ا
 
    

 
 شامال
 
التعليم مبني         إلصالح 

 
 ا
 
  .على السياسات   

النموذجيو  مستوى    هدف  رفع  التعليم  إلى  تنافسيتهجودة  نقلوإ  وتعزيز  في    ةحداث  العملية نوعية 

أربعة محاور أساسية قائمة من خالل    التعليمية وتحويلها من التركيز على املعلم إلى التركيز على الطالب

تحقيق االنسجام بين ، و حوكمة إدارة القطاعتحسين  (  2العملية التعليمية، )وتجويد  ( تطوير  1على )

الكويت   رؤية  وتوجهات  التعليم  التنميةو وسياسات    2035سياسات  التكاليف    (3)  ،خطط  ضبط 

التعليم لتمويل  متعددة  أنماط  وتحديد  للتعليم  با  (4)،  املتنامية  التعليم  التنمية  ال ربط  حتياجات 

 و سوق العمل.  متطلبات  و واملجتمعية  
 
 ت
 
تركيز يستدعى ال  وتفاعليكاملي  عالج الدراسة هذه املحاور في إطار ت 

يعظم عوائده  و املنشود للنظام التعليمي  يحقق اإلصالح الشامل  على جميع العناصر املذكورة، بحيث  

 .  التنموية

من خالل   حقق هدف تجويد التعليمصياغة السياسات التي تباملحور األول من النموذج   يقوم

 
 
ك  االنتقال 
 
          

 
 ليا
 
التلقين        القائم على  التدريس  منهج  املعلم  من  املهارات  املركز على  إكساب  منهج  إلى 

ز على املتعلم  )الكفايات(  
 
              والذي ي رك
 
كما يجب تطوير املناهج بحرفية    في كل أطوار التعليم العام.           

تامة وبعيدا عن الخلفيات السياسية ومحاولة إقحام القطاع في التجاذبات األيديولوجية مابين  

في املجتمع.   الفكرية  التيارات  التربوية    وبما أن املعلممختلف  املناهج والطرق  القادر على تطبيق 

من أهم املتطلبات الضرورية لنجاح   لتجويد التعليم ونجاح العملية التعليميةالحديثة الضرورية 

   تدريبهمالكفاءات و يتم إال إذا تم انتقاء وجذب أحسن  لن    فان هذا التحول عملية االنتقال،  
 
 تدريبا
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 نوعيا
 
        

 
 ومستمرا
 
وإشراكهم في اتخاذ القرار واإلدارة وفي االرتقاء إلى مناصب القيادات التعليمية وفق           

 إجراءات قائمة على املهنية والشفافية.     

قطاع  واجه ظاهرة تنامي تكاليف  الهادفة الى مالسياسات  جملة من  في املحور الثاني تم صياغة 

مساهمة و وضعف الشراكة املجتمعية    التعليم العام وانخفاض كفاءة استخدام موارده املتاحة

تم   ،التعليم العام قطاع تمويل استدامة بهدف تحقيق  و  .القطاع الخاص في توفير خدمات التعليم

ا موار اقتراح  وتخصيص  إدارته  في طرق  النظر  أسلو اعتبه  د عادة  تكاليف  ماد  و ب  اعادة  األنشطة 

  . تطوير مفهوم املؤسسات التعليمية املنتجةباإلضافة الى  تخصيص املوارد بين املراحل التعليمية  

خصخصة جزء من  يتمثل في    مسار سريعفقد تم اقتراح    توسيع دور القطاع الخاص أما فيما يخص  

أو من    للقطاع الخاص واملواطناملدارس الحكومية من خالل انشاء شركات أو صناديق مملوكة  

يتمثل في تحفيز القطاع    بطيءمسار  تم اقتراح    كماخالل خصخصة اإلدارة واألنشطة التعليمية.  

أو من خالل تطوير صيغ الشراكة    الخاص على توسيع طاقته االستيعابية وانشاء مدارس جديدة

الوقف املوارد  وتوجيه  وتعزيز  والعام  الخاص  القطاع  واملسؤو يبين  للشركات.ة  االجتماعية    لية 

)تأمين التعليم( قائم على قدرة االولياء  اعتماد نظام للقسائم  ويتطلب هذا النموذج من التعليم  

 نظام تكميلي للقروض التعليمية امليسرة لتأمين التعليمو لدفع تكاليف الدراسة، 

سة الحلول التي تتعلق بتحسين حوكمة قطاع التعليم  ا في املحور الثالث من النموذج تم در ف

النموذج التنظيمي الهرمي املركزي ملنظومة التعليم  بنية  إعادة النظر في  من خالل  أدائه  وتحسين  

ستويات حوكمة رشيدة تسمح بتأسيس منظومة تحقق تعلم جيد بمستوى عال من         حقق م         بما ي  

تحدد   اغة الهيكل التنظيمي وفق ثالثة مستوياتالكفاءة. ويتطلب تحقيق هذه األهداف إعادة صي 

اقبة واملساءلة  .  الصالحيات واملسؤوليات وتحقق املر

األول في   الرؤى    ،املستوى  وصياغة  التعليمية  السياسات  صياغة  مؤسسات  تحديد  يتم 

تحويله و  إعادة صياغة مهام املجلس األعلى للتعليم  والتوجهات والغايات والخطط ويتم ذلك وفق

ويقترح أن يتم    على االضطالع بهذه املهام.  اقادر   افني  اجهاز   إلى مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا ولها

طرف السلطات العليا في البلد وأن يتم إختيار األعضاء من بين أحسن    تعيين أعضاء املجلس من 

)أولياء  وأن يكون منهج عمله تشاركيا مع كل األطراف املعنية    ،املختصين في شؤون التربية والتنمية

 أالمور والقطاع الخاص والقطاع العام(. 
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فيرجع للجهاز التنفيذي املنفذ للسياسات وإدارة املنظومة التربوية والذي    املستوى الثانيأما في  

بناء قدرات   للمناطق التعليمية وللمدرسة تماشيا مع برامج  ي عطي قدر من االستقاللية                                                                                       يجب أن 

ر عمل الجهات املركزية لتنتقل لوظائف األشراف  يطو تيرتكز النموذج على    كما  القيادات التعليمية.

لبعدية وذلك للتأكد من أن الوحدات التعليمية ملتزمة بالخطط واملعايير وصيانة املال  والرقابة ا

إنشاء هيئة مستقلة للتعليم الخاص عوض إدارة التعليم الخاص تعمل على  ويقترح كذلك    العام. 

 تحديد آليات عمل املدارس الخاصة األهلية واألجنبية. 

الثالثفي   التنظيمي    املستوى  الهرم  والرقابة          ي قترح  من  القياس  إعادة صياغة دور مؤسسات 

تجويد   على  قائما  ليكون  التعليم  لتطوير  الوطني  املركز  عمل  تطوير  خالل  من  الجودة  وضمان 

بتطوير   املتعلقة  األنشطة  بكل  والقيام  واملالية  اإلدارية  االستقاللية  إعطائه  خالل  من  التعليم 

البيداغوجي.  والتقويم  وبالقياس  طرف  و   املناهج  من  املركز  أعضاء  تعيين  يتم  أن  أيضا  يقترح 

 السلطات العليا في البلد وأن يتم إختيار األعضاء من بين أحسن املختصين في شؤون التربية.  

بالتنمية املحور الرابع من النموذج جملة من السياسات التي تسمح بربط التعليم  أخيرا يقترح  

قيم العمل املنتج وروح  املبادئ األخالقية السامية و   غرس   وذلك من خالل   وتحقيق احتياجات املجتمع

استشراف  ل وفهم متطلبات التنمية الوطنية. ويشدد املحور كذلك على أهمية  املواطنة والتفاني في العم

توفير  على  والعمل  والوظائف  املهن  من  و اإلحتياجات  التعليم،  منظومة  توجيه  خالل  من  إرسال  ها 

وم   للمجتمع  الصحيحة  املهارات                             اإلشارات  القائم على  التعلم  تكريس  نحو  للسعي    وذلك من  ؤسساته 

 على االستحقاق والجدارة وليس فقط على الحقوق.    خالل
 
 قائما

 
 اقتصاديا

 
                                             إرساء نظاما

 
      

 
         

 
ستدعي  وأخيرا ي           

بما يحقق  ،  شراك القطاع الخاص في توجيه سياسات التعليم وسياسات التشغيل والتدريبالنموذج ا

مخرجات التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل وبما يحقق توطين العمالة الوطنية    ناملوائمة ما بي

 في القطاع الخاص. 

ويبين الشكل التالي املكونات األساسية للنموذج الهيكلي والشامل املقترح والقائم على تفاعل  

نافسية ذات جودة  وتكامل املحاور اإلصالحية األربعة لتحويل املدارس الحكومية والخاصة الى مدارس ت

وقادرة على بناء املواطن القادر على الريادة واالبداع واملساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية املستدامة  

 وفق رؤية الكويت االستراتيجية. 
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مصفوفة  ضمن  عملية  إجراءات  الى  األربعة  املحاور  في  الواردة  السياسات  تفصيل  تم  وقد 

ن يتم تحويلها ضمن دراسة أكثر تفصيال الى خطة عمل تأخذ في  السياسات واإلجراءات املرفقة، على أ

 االعتبار كل النواحي التشريعية والتنظيمية واالجرائية الالزمة. 

 نهاية امللخص التنفيذي   
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 املكونات األساسية لنموذج اإلصالح الهيكلي للتعليم بدولة الكويت

 

  

مدارس خاصة وحكومية 
تنافسية وذات جودة تعليمية 
قادرة على بناء املواطن القادر 
على الريادة واإلبداع واملساهمة 
الفاعلة يف حتقيق التنمية 

املستدامة

حتسني حوكمته ورفع 
ة قطاع مستوى تنافسي

التعليم  من خالل  إعادة 
وياتهيكلته وفق ثالثة مست

ات صياغة السياس:املستوى األول ( 1)

والخطط 

ياساتتنفيذ الس:املستوى الثاني ( 2)

بط التقييم وض: املستوى الثالث( 3)

الجودة

ة تعزيز الروابط بني منظوم
التعليم العام واالحتياجات

اجملتمعية
إصالح منظومة التدريب( 1)

تغيير سياسات التشغيل( 2)

م تعزز دور القطاع الخاص في رس( 3)

السياسات

بات ربط مخرجات التعليم بمتطل( 4)

سوق  العمل 

من تعزيز الشراكة اجملتمعية
خالل تنويع االستثمار يف
ات قالتعليم والتحكم يف النف

العامة
تعزيز كفاءة إنفاق القطاع ( 1)

التعليمي العام

توسيع مساهمة القطاع الخاص( 2)

لعام تعزيز الشراكة ما بين القطاع ا( 3)

والخاص

تعزيز دور القطاع األهلي(4)
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 التعليم العالي سياسات اإلصالح الهيكلي ملنظومة 

 إجراءات السياسات محاور سياسات إصالح التعليم

  ( تحسين نوعية التعليم1) 

 تطوير املناهج والعملية التعليمية 

االنتقال كليا من منهج التدريس القائم على التلقين املركز على املعلم إلى منهج إكساب املهارات  

 أطوار التعليم العام)الكفايات( والذي يركز على املتعلم في كل 

 تمديد زمن التدريس وتحديده قانونا ليحاكي املستويات املطبقة عامليا  

 بما يتالئم مع منهج الكفايات  تطوير وتنويع طرق التدريس

 إلزامية قراءة الكتب والقصص الهادفة والتدرب على تلخيصها وعرضها ومناقشتها 

 مشاريع مركزة على حل املشاكل املعاصرة العمل الجماعي إلنجاز تشجيع 

 تنظيم الرحالت االستكشافية والعلمية وإجراء التجارب في الطبيعة 

 الريادة واالستقاللية واالعتماد على الذاتمهارات التدريب على 

 واألخالقية التي تسهم في بناء املواطن الصالح  اإلسالمية تعزيز القيم 

 تقديم دروس الدعم حسب الحاجة للتالميذ الذين يالقون صعوبات التعلم  

 تنويع املواد واملواضيع حسب أهميتها بشكل يمكن التلميذ من بناء كل املهارات املطلوبة 

 استخدام ذكي لوسائط التكنولوجيا  

 بارات متسقة مع منهج الكفايات وفق املعايير الدولية تصميم منظومة تقييم واخت

 وتعزيز الحوار مع أولياء االمور تأسيس دفتر الطالب اإللكتروني التفاعلي 

 تقليل إعطاء الواجب املنزلي والعمل على إتمام كل الواجبات في القسم تحت إشراف املعلم 

 املسابقات الدولية للمهارات اإلدراكية االستمرار في املساهمة بانتظام في 

 رفع حصة تعليم اللغات األجنبية في املدارس العربية

بناء قدرات املعلم وتطوير القيادات 

 التعليمية 

 التمييز اإليجابي للعمل في مهن التدريس وفق ندرة التخصصات

 األدنىتقنين عمل املدرسين في وظائف العمل اإلداري وجعلها عند حدها 

 إخضاع كليات التربية ملعايير الجودة واالعتماد الجامعي 

 فتح مجال التوظيف من خارج كليات التربية عبر إرساء "رخصة املعلم"

 تدريب املعلمين وحثهم على التعلم املتواصل وتطوير الذات وتشجيعهم على مواصلة التعليم 

 الشهادات العليا وتأخير قرارات التقاعد تعديل سلم األجور بما يسمح بجذب ذوي 

 تقنين عملية ترقية القيادات التعليمية وجعلها قائمة على معايير الكفاءة والخبرة

 (  تعزيز الشراكة املجتمعية من أجل تنويع االستثمار في التعليم والتحكم في النفقات 2)

 رفع كفاءة األنفاق في القطاع العام

موازنة   كأداة  تأسيس  واستخدامها  التعليمية  واملراحل  األنشطة  وفق  التكلفة  وتحديد  البرامج 

 للتخطيط ولترشيد األنفاق ورفع الكفاءة

للموارد   البشرية وفق معايير ومنظومة عتبات قائمة على االستخدام األمثل  تخصيص املوارد 

 املتاحة وفق أحسن املمارسات

 توسيع دور القطاع الخاص 
من املدارس الحكومية عبر خطة محكمة تحدد فيها أعداد املدارس وتوزيعها  خصخصة جزء  

 الزمني والجغرافي 

 مسار سريع 

والجمعيات  واألهلي  الخاص  للقطاع  مملوكة  تعليمية  استثمارية  صناديق  أو  شركات  إنشاء 

 وللمواطنين لتملك املدارس الحكومية

 دفع  العلى االولياء اعتماد نظام القسائم لتأمين التعليم قائم على قدرة 

 اعتماد نظام تكميلي للقروض التعليمية امليسرة

 خصخصة اإلدارة واألنشطة التعليمية وإنشاء شبكة من املدارس الخاصة املعتمدة
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 إجراءات السياسات محاور سياسات إصالح التعليم

رفع مساهمة القطاع الخاص من 

 خالل مسار بطيء 

 على توسيع طاقته االستيعابية وإنشاء مدارس جديدةتحفيز القطاع الخاص 

 آليات البناء والتشغيل والتحويل  تطوير الشراكة عبر 

توسيع الشراكة بين القطاع العام  

 والخاص

 الشراكة التضامنية  تطوير 

 السندات االجتماعية إصدار 

 أسهم التمويل االجتماعيإصدار 

 الخيري والتعاوني نحو تطوير مساهمته في القطاع التعليميحشد وتوجيه الوقف والعمل 

 تعزيز املسؤولية االجتماعية للشركات وتوجيهها نحو املساهمة في دعم التعليم

 إنشاء هيئة وطنية تعنى بتمويل القطاع التعليمي وتنظم وتشرف على آليات التمويل املشتركة.      

 إعادة هيكلة القطاع وتحسين حوكمته ورفع مستوى تنافسيته وتقليص هيمنته  ( 3)

مؤسسات صياغة السياسات  

 التعليمية 

 إعادة صياغة مهام املجلس األعلى للتعليم 

 
ً
 وإداريا

ً
ماليا إلى مؤسسة مستقلة  املجلس  في    تحويل  العليا  السلطة  ويعين أعضائه من طرف 

 البلد 

 على القيام بمهامه 
ً
 دعم املجلس لكادر فني قادرا

   إعطاء
ً
تماشيا وللمدرسة  التعليمية  للمناطق  االستقاللية  من  قدرات   قدر  بناء  برامج  مع 

 القيادات التعليمية 

الجهاز التنفيذي املنفذ للسياسات 

 وإدارة املنظومة التربوية 

 عمل الجهات املركزية لتنتقل لوظائف األشراف والرقابة البعدية   تطوير

 إنشاء هيئة مستقلة للتعليم الخاص

 تطوير عمل املركز الوطني لتطوير التعليم

إعادة صياغة دور مؤسسات القياس  

 والرقابة وضمان الجودة 

 االستقاللية اإلدارية واملالية  منح املركز الوطني لتطوير التعليم

 باالحتياجات التنموية  إصالح التعليم وربطه ( 4)

 تلبية االحتياجات املجتمعية 

 غرس قيم العمل املنتج وروح املواطنة والتفاني في العمل وفهم متطلبات التنمية الوطنية.  

على  اال   ستشرافا والعمل  والوظائف  املهن  من  منظومة    توفيرهاحتياجات  توجيه  خالل  من 

 التعليم. 

 ربط التعليم بسوق العمل 

املمارسات وربطها عضويا بمنظومة التعليم  إصالح منظومة تدريب املهارات الفنية وفق أحسن  

 العام وتشجيع التعليم الفني.

االحتياج   على  قائمة  تكون  لكي  الحكومي  القطاع  في  التشغيل  سياسات  صياغة  إعادة 

 واالستحقاق. 

تعميق  خالل  من  الخاص  العمل  سوق  في  املواطنين  إلدماج  العمل  سوق  سياسات  تطوير 

 العمالة الوطنية في القطاعات غير الحكومية. إجراءات قانون توطين 

يحقق  بما  والتدريب  التشغيل  التعليم وسياسات  توجيه سياسات  في  الخاص  القطاع  إشراك 

املوائمة ما بين مخرجات التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل وبما يحقق توطين العمالة  

 الوطنية في القطاع الخاص. 
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 لياته االفصل األول: الوضع الراهن لقطاع التعليم العام وإشك

 

 لياتها التعليم العام وإشكالوضع الراهن لقطاع  - 1

يشكل التعليم بكل أنواعه األداة األساسية لبناء رأس املال البشري واملعرفي، وذلك ألنه أصبح   

يشكل أهم عامل إنتاج في عصر العوملة ونتيجة حتمية لتزايد دور االقتصاد املبني على املعرفة العلمية.  

التنمية االقتصادية والبشرية و  بها الشعب  إن استدامة مستوى  ينعم  التي  الرفاهية املرتفع  مستوى 

ن تحسين  إالكويتي لن تتم إال من خالل االستمرار في بناء رأس املال البشري والعمل على تطويره نوعيا.  

نوعية رأس املال البشري من خالل العمل على إكساب املواطنين مختلف املهارات سوف يسهل أوال نقل  

نتاج السلع والخدمات ذات املحتوى املعرفي العالي والحقا خوض غمار  وامتصاص املعرفة وتطويعها إل 

والتطوير والبحث  وتنافس ي االختراع  متنوع  اقتصاد  بناء  إلى  االقتصادي   للوصول  النمو  مستدام 

 ومتناغم مع الغايات التنموية واالستراتيجية للدولة.   

تطلب في االساس العمل على تطوير  إن تحقيق هذه "النقلة النوعية في بناء رأس املال البشري" ي

وتفعيل سياسات تعليمية واعية وقائمة على نموذج إصالح هيكلي عملي يحدد بشفافية عملية التحول 

اقع التعليمي في   النوعي في مخرجات منظومة التعليم العام. ويتطلب تطوير هذا النموذج أوال فهم الو

خرجات وممارسات وخصائص العملية التعليمة، دولة الكويت ووضعه الراهن من حيث املدخالت وامل

والتي من خالل تحليلها موضوعيا يتم استخالص أهم التحديات والعوائق األساسية التي تحد من أداء  

املنظومة في بناء رأس مال بشري وطني ذي نوعية عالية يسهم بكفاءة في العملية التنموية للبلد. وسوف  

الفصل   هذا  من  األول  الجزء  في  بشكل  يتم  الكويت  بدولة  التعليم  ملنظومة  الراهن  الوضع  عرض 

تواجه   التي  والتحديات  اإلشكاليات  ألهم  تحليال  ليتبعها  الخصائص  أهم  بتحديد  يسمح  مقتضب 

تفصيل   يتم  الثاني سوف  الجزء  وفي  عالية.  نوعية  ذات  تعليمية  توفير مخرجات  في  التعليم  منظومة 

التعليم عبر سياسات تعليمية عملية تحقق النقلة النوعية    مكونات النموذج الهيكلي إلصالح منظومة

   .تعليميةللمنظومة ال
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اقع العملية التعليمية 1-1  و

 منظومة التعليم العام في دولة الكويت  1-1-1

بدولة الكويت تدريجيا، مع مرور الزمن، من التعليم التقليدي  تطورت منظومة التعليم العام  

عصرية متكاملة قائمة على شبكة واسعة من املدارس موزعة على مناطق  )الكتاب( لتصبح منظومة  

تعليمية تغطي كل مناطق الكويت السكنية، وتحت االشراف املباشر واملركزي لوزارة التربية سمحت عبر 

الزمن   مرور  ومع  فيه.  املقيمين  وألبناء  الوطن  أبناء  لجميع  التعليم  بنشر  العام  التعليم  إلزامية  إقرار 

تنفيذ  ترسخت   وعلى  التقليدي  التلقين  منهج  كرست  تعليمية(  )ثقافة  تعليمية  ممارسات  وتراكمت 

البرامج والتعليمات التي تصدر مباشرة من اإلدارة املركزية. أفرز هذا النموذج التعليمي ضعفا في نوعية  

مس على  التعليمية  القيادات  وخاصة  التعليمية  املنظومة  تقييد  وفي  العام  التعليم  توى مخرجات 

كل   في  التخطيط  وضعف  الالمركزية  وغياب  املبادرة  حيز  نتيجة ضعف  واملدارس  التعليمية  املناطق 

الغايات واالهداف والسياسات واملتابعة والتقييم.   في تحديد الرؤيا والرسالة ووضع  املتمثلة  مراحله 

في تلخيصها  يمكن  التي  الكمية  األهداف  على  املتعاقبة  التعليمية  السياسات  التعليم    ركزت  توفير 

للجميع    Education for All”للجميع" التعلم  تحقيق  في  املتمثل  النوعية  هدف  تحقيق  حساب  على 

“Learning for All”( 2025-1998. وبالرغم من اعتماد عدة استراتيجيات طويلة املدى لقطاع التعليم  

امل2005-2025و اإلدارة  ترهل  خاصة  للقطاع  املؤسس ي  األداء  تدني  أن  إال  مؤسسات  (  وتحييد  ركزية 

اقبة )املجلس األعلى للتعليم واملركز الوطني لتطوير التعليم( كما   صناعة القرار والتقييم املحايد واملر

للقيادات   والتخطيطية  اإلدارية  املهارات  وضعف  النوعي،  التعليم  في  املعلمين  مهارات  ضعف  أن 

 عف في تفعيل هذه االستراتيجيات التعليمية.التعليمية في املناطق التعليمية وفي املدارس أدى إلى ض 

فان منظومة التعليم العام في دولة    2015وحسب بيانات املجموعة اإلحصائية للتعليم لسنة   

قوامها   الحكومية  املدارس  من  شبكة  من  تتكون  بينها    800الكويت  من  رياض   196مدرسة  مدرسة 

مدرسة أجنبية(. ويضاف إلى    345عربية، ومدرسة    157مدرسة تابعة للقطاع الخاص )  520األطفال، و

الديني و  ةمدرس  11ذلك   و  88للتعليم  الكبار  للتربية الخاصة.   31مدرسة ملحو األمية وتعليم  مدرسة 

-4مستويات تعليمية )رياض األطفال:    5وتتوزع املدارس الحكومية على ستة مناطق تعليمية، وحسب  

  17-15%(، )الثانوي:  26سنة،    14-11، )املتوسط:  %(32سنوات،    10-6%(، )االبتدائي:  25سنوات،  5

 %(.  17سنة،
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ألف    363ألف مدرس لتعليم    63حوالي    2015وبلغ عدد املعلمين في املدارس الحكومية سنة  

ألف تلميذ.   257 من  ألف مدرس في املدارس الخاصة يدرسون أكثر   15تلميذ. ويضاف إلى ذلك أكثر من 

مقارنة ب    25التالميذ لكل فصل في املدارس الحكومية بلغ حوالي  وتظهر هذه األرقام أن متوسط عدد  

بلغ    31 التالميذ لكل مدرس في املدارس الحكومية  بينما    6في املدارس الخاصة. كما أن عدد  تالميذ، 

في املدارس الخاصة.  وتشير هذه النسب أن املدارس الحكومية تجند موارد    17بلغت هذه النسبة حوالي

مين( من مدارس القطاع الخاص والتي من املفترض أن تؤدي إلى مخرجات ذات نوعية أكثر )فصول ومعل

فإن   والقليلة  املتوفرة  والشواهد  الدالئل  بعض  إلى  واستنادا  الخاص.  القطاع  مخرجات  من  أحسن 

نوعية مخرجات املدارس الحكومية قد ال تكون أحسن حاال من املدارس الخاصة العربية التي لها نفس 

الحكومية. هذا التفاوت في مقدار تجنيد املوارد التعليمية البشرية واملالية يعكس مستوى من  البرامج  

 هدر املوارد العامة وقلة في الفعالية االقتصادية والفنية. 

ومن وجهة نظر السياسات التعليمية فإن القضاء على هذا الهدر التعليمي يمكن أن يتم تدريجيا 

  
 
  من خالل االعتماد على هذه النسب بحيث يمكن أن تكون موجها
 
                                                    (Benchmarks)    لتخصيص املوارد

 في عمليات التخطيط التربوي وبناء املدارس الحكومية. فإذا افترضنا أن  
 
                                                                   البشرية مستقبال
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  تلميذا
 
      

لكل معلم هو النسبة "املثلى" فإن عدد املعلمين في القطاع الحكومي سيكون )بافتراض التناسب ما بين  

فقط   املعلمين(  وأعداد  التدريسية  21366الفصول  الهيئة  في  النظري  الفائض  أن حجم  يعني  مما   .

ليونسكو أن تكلفة التعليم  %( إجمالي عدد املعلمين في القطاع الحكومي. وتشير بيانات ا66يعادل ثلثي )

في الكويت )تكلفة التلميذ الواحد باألسعار الحقيقية( تعد من األعلى في العالم بينما نتائج املشاركة في  

تعادل مراتب دول    منخفضةاملسابقات الدولية للمهارات االدراكية تشير أن الكويت تأتي في مراتب  

أنه في انجلترا يحدد  إلى  جدر اإلشارة  بدولة الكويت. وتر تكلفة التعليم  تكلفة التعليم فيه أقل من عش

لحجم   املقبول  األقص ى  الحد     30بـ  الفصل  القانون 
 
 تلميذا
 
أن    ،       وجدت  التربوية  الدراسات  أن  كما 

مستوى   لكن  الصغيرة،  الفصول  حجم  مع  إيجابيا  مرتبط  الدراس ي  التحصيل  مستوى  في  االرتفاع 

 العالية.املراحل ش ى في  االرتفاع في التحصيل يعتبر صغيرا ويتال 

تتشكل القوى البشرية التعليمية من الهيئة التدريسية وهيئة اإلدارة وموظفي الخدمات، وتشير  

موظفا،    110249أن إجمالي موظفي املنظومة التربوية بلغ    2015-2014اإلحصائيات للسنة التعليمية  

التدريسية يشكلون    81404منهم   البشرية التعليمية. وبلغت نسبة   % من إجمالي القوة 73من الهيئة 

ان  17اإلداري    اإلشراف يعني  مما  هذه    %28845،  وتتفاوت  تعليمية.  غير  مناصب  يشغلون  موظفا 
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مدرسين في املدارس الحكومية، بينما ترتفع   3النسب حسب ملكية القطاع، حيث أن كل إداري يقابله 

لنسبة ملوظفي الخدمات والذين يشكلون  مدرسين في مدارس القطاع الخاص. أما با  5هذه النسبة إلى  

القوة البشرية التعليمية، فإنه يوجد  10 لكل مدرسة حكومية    نموظفي  4املتوسط  في  % من إجمالي 

 موظف في مدارس القطاع الخاص.  2وتنخفض هذه النسبة إلى  

% من  12% من إجمالي تالميذ املدارس الحكومية مقابل  78ويشكل التالميذ الكويتيون حوالي  

ن باملدارس الخاصة قد بلغ  أن عدد الكويتيي  2015-2014ات سنة  ن. باملقابل تشير إحصائييير الكويتيغ

  ويلتحق ن في سن الدراسة.  ي% من إجمالي التالميذ الكويتي18حوالي    ون ألف تلميذ يشكل  70أكثر من  

بينما31 العربية،  الخاصة  املدارس  في  الكويتيون  التالميذ  من  الخاصة  66  يلتحق  %  املدارس  في   %

%( في مدارس ذوي االحتياجات الخاصة. إن هذه النسب والتي تعكس توجه حوالي  3األجنبية والباقي )

عكس مستوى  ن للمدارس الخاصة بالرغم من توفر ومجانية التعليم العام قد تيخمس التالميذ الكويتي

إذا ما قورن هذا العدد مع تكاليف التعليم    من عدم الرضا عن نوعية التعليم في املدارس الحكومية

 دينارا كويتيا خاصة في مراحل التعليم الثانوي.   4000خاصة في املدارس األجنبية والتي قد تصل إلى 

ن. ويالحظ أن  كويتيي غير اليساهم في العملية التعليمية في املدارس الحكومية عدد من املعلمين  

بلغت   قد  األطفال  رياض  مدارس  في  العمالة  توطين  بلغت هذه 2014/2015% سنة  97نسبة  بينما   ،

في    من  54األخرى فقط    املراحلالنسبة 
 
     % وانخفضت تدريجيا
 
إلى    املرحلة% في  69                  % في  42االبتدائي 

  . وتظهر آخر البيانات املتاحة أن توزيع املعلةالثانوي  املرحلة
 
 كبيرا

 
  مين حسب الجنسية واملادة تظهر نقصا

 
      

 
                                

في مواد اللغة العربية واإلنجليزية والفرنسية والرياضيات والعلوم والحاسوب، حيث يشكل تدريس هذه  

افدين. وتتوزع القوى البشرية التعليمية في دولة الكويت  72املواد أكثر من   % من أعداد املدرسين الو

% في املناطق  9% باملدارس والوحدات التعليمية و84إلى    86667ددها  بلغ عيبالنسبة للمواطنين التي  

% في مقر الوزارة. ويشكل توطين العمالة في قطاع التعليم العام أحد أهم التحديات التي  6التعليمية و

افدة ال يؤسس لبناء رأس مال معرفي   تواجهها املنظومة التعليمية وذلك أن عدم استقرار العمالة الو

لتعليم باإلضافة إلى االختالفات الثقافية وطرق التعليم وعدم االملام بالعادات املحلية والتي  في قطاع ا

قد تؤثر سلبا على العملية التعليمية. باملقابل فان توطين العمالة في قطاع التعليم سيرفع من االنفاق  

افدين واملواطنين.      الحكومي وذلك للفرق الواسع في األجور ما بين الو
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 النمو السكاني والطلب املستقبلي على التعليم  1-1-2

واملحدد للطلب على التعليم العام. وفي ظل ارتفاع معدل  يشكل النمو السكاني العامل الرئيس ي  

النمو السكاني وارتفاع االنفاق الحكومي على قطاع التعليم فانه من املتوقع أن ترتفع األعباء املالية  

للدولة نظير استيفاء التزاماتها في اإلبقاء على الزامية ومجانية التعليم.  وتشير اإلسقاطات السكانية التي  

افية للسكان )معدل خصوبة االناث ومعدالت توقع قمنا ب                                                                                  ها بناء  على جملة من االفتراضات الديموغر

  1.09( أن سكان دولة الكويت سوف يتزايدون من  2015الحياة للمواطنين من كتاب صحة الكويت  

  مليون سنة  1.57)سنة األساس التي جرى فيها التعداد السكاني( إلى أكثر من    2011مليون نسمة سنة  

%. هذا النمو الديموغرافي  2.5فردا وبمعدل نمو سنوي وسطى قدره    34285بزيادة سنوية قدرها    2025

 للسكان في سن الدراسة )
 
 مستقبليا

 
                        سوف ينجم عنه تدفقا

 
         

 
( بحيث ترتفع أعداد هذه الشريحة  17 –  4                  

أكثر من  33)  2011ألف سنة    360من حوالي   بزيادة    2015ألف سنة    475% من إجمالي السكان( إلى 

                            . وبناء  على مؤشرات الكثافة 2025و  2016ألف تلميذ جديد سوف يلتحقون باملدارس ما بين    88قدرها  

ألف معلم جديد وبناء أكثر    14املدرسية فان تعليم االعداد االضافية سوف يتطلب توظيف أكثر من  

 يم العام بدولة الكويت. مدرسة جديدة وتوفير أكثر من مليار دينار إنفاق إضافي لتمويل التعل 192من 

 املخرجات الكمية واإلنجازات التعليمية  1-1-3

 مبدأ تعميم التعليم للجميع بفضل االستثمار الواسع في التعليم العام  
 
                                                                  حققت الكويت مبكرا
 
                 

 لكل مواطن بلغ سن الدراسة وبدون ورسوم التحاق في املدارس الحكومية. كما سمحت  
 
                                                                           وجعله حقا
 
         

للجميع التعليم  وتشير    مجانية  ككل.  املجتمع  وفي  املنظومة  داخل  االجتماعية  العدالة  مستوى  برفع 

من املجموعة اإلحصائية للتعليم أن إجمالي السكان املواطنين في سن الدراسة   2015-2014إحصاءات  

ألف تلميذ مما يعطي معدل 386  ألف تلميذ كويتي بينما بلغ عدد تالميذ املدارس    413قد بلغ أكثر من  

 إلى أعداد السكان  94م قدره  قيد عا 
 
                   % )معدالت القيد تعبر عن عدد التالميذ في كل طور دراس ي منسوبا
 
                                                          

الذي    أكثر من معدل قيد الذكور وهو % 95 الى في سن الطور الدراس ي(. ويرتفع معدل القيد لدى اإلناث

ألطوار التعليمية  % نتيجة التسرب األكبر في املستوى الثانوي. أما مستويات القيد على مستوى ا92بلغ 

  80فقد بلغ معدل القيد في رياض األطفال حوالي  
 
  % وهو أمر مهم أن يعمم التعليم في سن أكثر تبكيرا
 
                                               

وذلك ألن تجربة الدول التي حققت التميز في التعليم تشير إلى دور التعليم املبكر في تنمية قدرات الطفل  

لتعليم في املستوى االبتدائي حيث بلغ معدل  وتطوير مهاراته اإلدراكية. وقد حققت الكويت تعميم ا
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قلة 98القيد   يعني  مما  املعدل  نفس  املتوسط  الطور  في  القيد  معدل  وبلغ  نوع.  فجوة  وجود  دون   %

التسرب وذلك إللزامية التعليم العام وعدم وجود امتحان انتقال إلى الطور املتوسط مثلما هو معمول 

% لإلناث.  97% للذكور و83وي فإن معدل القيد ينخفض إلى  به في بعض الدول، أما في املستوى الثان

الذكور حوالي   لدى  االنخفاض  نحو مؤسسات  2% و16ويبلغ  الشباب  بعض  لإلناث وذلك النتقال   %

ذكور(    40296)  78679بلغ عدد السكان في سن الدراسة الثانوية    التدريب أو التوجه نحو سوق العمل.

  8158ذكور( مما يرفع عدد املتسربين إلى    33423)  70521بينما كان عدد املقيدين في الطور الثانوي  

     ذكور(.   6873)

 املخزون التعليمي )رأس املال البشري( والتنمية البشرية 1-1-4

العام  التعليم  تعميم  نتائج  أهم  قوة    من  لدى  التعليمي  املخزون  ارتفاع  هو  الكويت  دولة  في 

للسنة   للسكان  العاملة  القوى  نتائج مسح  الدراسية    2015العمل، حيث تشير  أن متوسط السنوات 

سنة دراسية.   8.9)قياس مستوى املخزون التعليمي( التي اكتسبتها القوة العاملة بلغت في املتوسط  

امل لدى  التعليمي  املخزون  بلغ  ويرتفع  و  13.4واطنين بشكل ملحوظ حيث  للذكور  تعليمية   14.6سنة 

    
 
    لإلناث وإجماال
 
سنة دراسية. ويرجع االنخفاض في متوسط السنوات التعليمية إلى انخفاض رأس    14            

افدة والتي بلغت سنة   سنوات تعليمية. وبالرغم من    8.8سوى    2015املال البشري لدى قوة العامل الو

 في    أن الشواهد التطبيقية
 
 محوريا

 
     في مجال النمو االقتصادي تدل على أن رأس املال البشري يلعب دورا

 
       

 
                                                           

متدنية   افدة  الو العمالة  نوعية  أن  إال  األخرى،  اإلنتاجية  العوامل  من  أكثر  ودعمه  النمو  استدامة 

فقط   تشكل  الجامعية  الشهادات  حملة  من  افدين  الو )نسبة  العمالة 13املهارات  إجمالي  من   %

افدة سن ( تكون قد ساهمت في تقليل أثر رأس املال البشري في معدل النمو االقتصادي غير  2015ة الو

 ضعف مستوى العمالة 
 
                   النفطي. وبالرغم من ارتفاع رأس املال البشري لدى قوة العمل الوطنية تقريبا
 
                                                                      

افدة، إال أن تركزها في القطاعات الحكومية اإلدارية يكون قد قلل من مساهمتها في رفع م عدل النمو  الو

االقتصادي. هذه التشوهات الهيكلية املرتبطة بهيكل قوة العمل ومجاالت استخدامها مرتبط بنمط  

   التنمية في دولة الكويت والذي يحد من تعظيم فوائد التعليم وبناء رأس املال البشري.
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 نوعية التعليم وكفاءة املنظومة التعليمية 1-1-5

تعميم   تحقق  من  مختلف بالرغم  على  القيد  مؤشرات  تعكسه  كما  الكويت  بدولة  التعليم 

من   تعاني  والتي  الكويتية  املدارس  تالميذ  لدى  اإلدراكية  املهارات  مؤشرات  فإن  التعليمية  املراحل 

م لم يتحقق بعد. تواضع األداء وانخفاض مقلق في نوعية مخرجات املدرسة
 
                تدل على أن تعميم التعل
 
                       

د مساهمة  إلى  لتالميذ  باالستناد  اإلدراكية  املهارات  لقياس  الدولية  املسابقة  في  الكويت  ولة 

الصف الرابع والثامن في مادتي العلوم والرياضيات واملعروفة بدراسة االتجاهات الدولية في دراسة  

والتي تنظمها    (Trends in International Math and Science Study (TIMSS))الرياضيات والعلوم  

( تدل على 2015،  2011،  2007،  1995الدولية، فإن نتائج املساهمة خالل الدورات )  جمعية التعليم

 في مجال نوعية التعليم واكساب املهارات  
 
 كبيرا

 
                                       أن منظومة التعليم العام بدولة الكويت تواجه تحديا

 
      

 
                                                

الدورات  واإلدراكية لتالميذ املدارس في الصف الرابع والثامن في مادتي العلوم و الرياضيات. ففي كل  

كان األداء أقل من املتوسط العاملي وفي نفس أداء بعض الدول متدنية الدخل. كما أن الفجوة التي  

وقد كانت نتائج مساهمة    تفصل أداء املدارس الكويتية مع مدارس الدول ذات األداء املميز تعتبر كبيرة.

العالم حول  القراءة  مهارات  في  التقدم  قياس  مسابقة  في   Progress in International) الكويت 

Reading Literacy Study PIRLS)  ( والتي تنظمها نفس الجمعية شبيهة بنتائج  2006و  2001للدورات )

 العلوم والرياضيات.   

فإنه   املخرجات  بنوعية  مقارنة  التعليمية  املنظومة  في  املجندة  املدخالت  مستوى  إلى  وبالنظر 

وكذلك   الفنية  كفاءتها  انخفاض  في   
 
تحديا تواجه  الكويت  بدولة  التعليم  منظومة  أن  الجزم                                   يمكن 
 
                                                     

سهم  التشغيلية. وإذا أخذنا معيار النوعية كعنوان أساس ي لتقييم األداء وكذلك كشرط أساس ي لكي ي

بناء اقتصاد املعرفة  التنمية البشرية وكذلك في دعم النمو االقتصادي من خالل  التعليم في تحقيق 

ورفع اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج فان منظومة التعليم تواجه إشكاالت وتحديات جوهرية تتطلب  

 معالجتها لكي يأخذ التعليم دوره الطبيعي في املجتمع.  
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 إشكاليات املنظومة التعليمية وتحدياتها 1-2

اقع يمكن تلخيصه  من التحليل السابق ألوضاع التعليم العام بدولة الكويت والذي خلص إلى و

من تجنيد موارد معتبرة    ، وذلك بالرغم "اتسم بتحقيق التعليم ولم يستطع أن يحقق التعلم"وضع  بأنه  

اإلصالحية   البرامج  أن  كما  املواطنين.  لكل  التعليم  توفير  بتكاليف  كامل  بشكل  الدولة  وتكفل 

ال وزارة  حاولت  والتي  املتعاقبة  في    تربيةواالستراتيجيات  ملموسة  نتائج  اآلن  لحد  تعطي  لم  تطبيقها 

  TIMSSملساهمة في املسابقات الدولية مثل  النهوض بنوعية التعليم إذا ما أخذنا بعين االعتبار نتائج ا

بالرغم من أن    PIRLSو الكويت،  القدرات للدخول إلى الجامعة الذي تطبقه جامعة  وكذلك امتحان 

من   العديد  أن  كما   .
 
جدا مرتفعة  االطوار  بين  ما  االنتقال  ومعدالت  العامة  الثانوية  امتحانات                      نتائج 
 
                                                                      

عاملي والذي تظهر نتائجه عدم رضا رجال االعمال على جودة  التقارير الدولية مثل تقرير التنافسية ال

من    2016في مجال التعليم والتدريب في عام    85مخرجات منظومة التعليم حيث احتلت الكويت املرتبة  

 دولة. 140بين 

وقد يرجع هذا الوضع إلى عدة عوامل تضافرت وتعقدت على مدار السنين أفرزت إشكاليات  

 دت من مستوى نوعية التعليم في دولة الكويت. متعددة وقيود صارمة ح

ويتطلب إيجاد حلول ناجعة لهذه اإلشكاليات معالجة صارمة لها في إطار استراتيجية تعليمية 

شاملة لكي يمكن في نهاية املطاف االرتقاء بمستوى التعليم وتقديم خدمات تعليمية ذات جودة متسقة  

رتبط انخفاض نوعية التعليم في تركيز املنظومة التعليمية  مع ما يخصص من موارد مالية ومادية. وقد ي

 على طرق التعليم والتقييم القائمة على طرق الحفظ والتلقين بالرغم من تراكم  
 
                                                                          على االعتماد أساسا
 
                 

األدلة العلمية عن عدم موائمة هذه املنهجية التعليمية في عصر العوملة وثورة املعلومات، حيث أصبح  

ة يتطلب التحول نحو منهجية تعليمية قائمة على إكساب املهارات العلمية والفنية  بناء مجتمع املعرف

التعليم   تقييم جودة  أن عملية  ويالحظ  الذاتي.  والتعلم  واإلبداعي  النقدي  الفكر  وتشجيع  والحياتية 

ئج  املتسقة مع نفس منهجية التعليم العام القائمة تعطي نتائج مريحة كما تعكسه النسب املرتفعة لنتا

% بينما تنخفض نتائج نفس الطلبة عند التقدم المتحان القدرات  95الثانوية العامة والتي تفوق الـ  

 الذي تنظمه جامعة الكويت.
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ويتماش ى مع توجه التحول نحو منهجية تعليمية قائمة على كسب املهارات تطبيق معايير علمية 

إدارة العملية التربوية تسمح بتسهيل عملية كسب املهارات. وتتمثل هذه املعايير في تطوير    وعاملية في 

املناهج التعليمية وفق أحدث الطرق العلمية والفنية ووفق منهج اكساب املهارات، باإلضافة إلى تحديد 

كما تتطلب عملية التعلم  حد أدنى من الساعات التدريسية سنويا والتقليل من العطل غير الضرورية.

في   العالية  املهارات  البشرية ذات  القدرات  التركيز على استقطاب أحسن  املهارات  القائم على إكساب 

التدريس واإلدارة التربوية من خالل منظومة التوظيف والتدريب. كما تتطلب العملية إعطاء مساحات  

لقرار من خالل توسيع االستقاللية والالمركزية واسعة للقيادات التربوية لإلدارة واملشاركة في اتخاذ ا 

التربوي   اإلصالح  وبرامج  السياسات  اقتراح  مجاالت  في  خاصة  التعليم  لقطاع  التابعة  للمؤسسات 

اقبة.    والتقييم واملر

وقبل الخوض في كيفية معالجة التحديات التي تواجهها منظومة التعليم في دولة الكويت من    

إصال  نموذج  اقتراح  إحداث  خالل  إلى  تهدف  التي  التطبيقية  السياسات  من  على حزمة  قائم  عملي  ح 

املنظومة   تالميذ  كل  تسليح  خالل  من  للجميع"  "التعلم  لتحقق  التعليم  منظومة  في  النوعية  النقلة 

التعليمية بمهارات القرن الواحد والعشرين فإنه من الضروري أن يتم الوقوف على طبيعة التحديات 

نظومة التعليمية وقياس حدتها ونطاقها حتى يمكن تقييم حجم الجهود الواجب القيام  التي تواجهها امل

م  
 
   به لتحقيق النقلة النوعية املطلوبة التي تصبو إليها السياسات التعليمية الهادفة لتحقيق هدف التعل
 
                                                                                            

  للجميع.

 تدهور مستوى نوعية التعليم  1-2-1

 في  لقد أوضحنا في الفقرات السابقة أن مخرجات منظ
 
 واضحا

 
     ومة التعليم العام تعاني نقصا

 
      

 
                            

نوعية مخرجاتها إذا ما تم تقييمها في مجال إكساب املهارات اإلدراكية للطلبة. فعلى سبيل املثال فان  

لتالميذ   االدراكية  املهارات  تقيس  والتي  والعلوم  الرياضيات  في  الدولية  املسابقة  مقياس  استخدام 

املسابقات تظهر فجوة واسعة ما بين نتائج دولة الكويت وسنغافورة  الصف الرابع والثامن، فان نتائج 

 والتي تعتبر من أحسن الدول القائمة على إكساب املهارات اإلدراكية.  

إن هذه النتيجة والتي تظهر عدم قدرة منظومة التعليم على التأقلم مع التطورات الحديثة والتي  

ة خاصة في الدول عديمة املوارد الطبيعية والتي ركزت  أثبتت دور رأس املال البشري في إحداث التنمي

اقتصادية   على بناء قدرات تنافسية قائمة على استغالل املعرفة وتطويعها في إحداث تنمية صناعية و
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قائمة على إنتاج السلع والخدمات ذات القيم املضافة والتي سمحت لها باستدامة نموذجها التنموي  

الطبيعية. وقد تم ذلك من خالل تطبيق استراتيجيات تنموية واعية شكل  بالرغم من افتقارها للموارد  

فيها بناء رأس املال البشري عال الجودة العمود الفقري باإلضافة إلى العمل على توفير متطلبات النجاح  

اقية والحاكمة للتنمية. باملقابل ركزت استراتيجية   األخرى املتمثلة على سبيل املثال في املؤسسات الر

لتعليم في دولة الكويت على تحقيق هدف توفير التعليم العام وذلك من خالل التوسع في التعليم بخطى  ا

سريعة حتى تم القضاء على األمية وبناء رأس املال البشري الوطني في بعده الكمي بما يقارب ما حققته  

 الدول الصناعية الناشئة. 

متطلبات سوق العمل وترتيباته حيث ركزت سياسات  وقد تناغمت السياسات التعليمية مع  

 خالل العقود  
 
 واسعا

 
             التشغيل على توظيف العمالة الوطنية في الجهاز اإلداري للدولة والذي شهد تطورا

 
      

 
                                                                         

                                                                                            املاضية. وقد ركزت سياسات التشغيل املتبعة في الدولة على توفير مناصب الشغل للمواطنين بناء  على  

سات التعليم الوطنية أو التي تعادلها من املؤسسات التعليمية األجنبية.  الشهادات املمنوحة من مؤس

كما أن التوظيف في القطاع العام في األساس غير قائم على تقدير االحتياجات من القوة العاملة وال 

البحث عن أحسن الكفاءات وفق املعايير الفنية لتحقيق أعلى مستويات الفعالية. كما أن ممارسات  

في القطاع العام تميزت بتوفير حزمة من املزايا أدت في النهاية إلى نفور املواطنين من العمل التوظيف  

في الجهات غير الحكومية ولعب دور قوي في ترسيخ قناعة واسعة في التعليم من أجل الحصول على  

 الشهادة ألجل العمل دون التعلم لخوض غمار املنافسة في سوق العمل.

املمار  هذه  عملت  على  وقد  القائمة  التعليمية  املمارسات  تكريس  على  العمل  سوق  في  سات 

التلقين والحفظ وتكرار املعلومات مما أضعف القدرة على اكساب املهارات اإلدراكية والحياتية والفكر  

النقدي واإلبداعي، وفي بعض األحيان حتى القدرة على الكتابة والقراءة السليمة. كما تضافرت عوامل  

يس منهج التلقين منها طرق إعداد املناهج وطرق إعداد املعلم وتراجع مكانته في املجتمع  أخرى في تكر 

حيث ينفر اصحاب القدرات العالية من العمل في القطاع. هذا باإلضافة إلى كثرة اإلجازات والعطل،  

املكتب على  اإلنفاق  حساب  على  واألجور  الرواتب  لبند  اإلنفاق  أغلب  وتوجه  املبكر،  ات  والتقاعد 

والبصرية،  السمعية  والوسائل  املعدات  بأحدث  والعلمية واملخابر وتجهيزها  البيداغوجية  والوسائل 

افقة ودعم   والرياضة املدرسية. كما أن تركيز املدرسة على إعطاء الواجب املنزلي بكثرة ودون كشف ومر

بشكل غير محكم  اللذين لهم صعوبات التعلم أدى إلى تفش ي ظاهرة الدروس املسائية والخصوصية و 

  يغلب عليه الطابع التجاري.
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 انخفاض كفاءة منظومة التعليم  1-2-2

أدى التوسع في منظومة التعليم إلى بناء شبكة واسعة من املدارس الحكومية موزعة على ستة 

ألف معلم ويزاول فيها الدراسة    60أكثر من    يشتغل فيهامناطق تعليمية وتشمل أكثر من ألف مدرسة  

ث التعليمية فإن  أكثر من  العملية  في  املادية والبشرية املجندة  الوسائل  وبالرغم من  تلميذ.  لث مليون 

 في كفاءتها الفنية والتشغيلية خاصة إذا ما نظرنا إلى العملية التعليمية أنها  
 
                                                                            املنظومة تعرف انخفاضا
 
                    

ه املدخالت أكثر  عملية إنتاجية تحول املدخالت إلى مخرجات ولها قيمة مضافة. وإذا تم استخدام هذ 

 في املوارد. وبالنظر إلى  
 
                         مما تتطلبه القواعد الفنية للعملية التعليمية فإن املنظومة سوف تشهد هدرا
 
                                                                     

بعض   مع  مقارنتها  فإن  معلم  ولكل  قسم  لكل  الطلبة  عدد  خاصة  املوارد  استخدام  مؤشرات  بعض 

ا الكفاءة  انخفاض  على  تدل  فإنها  والنوعية  الكمية  املخرجات  التعليمية  متغيرات  للمنظومة  لفنية 

خاصة إذا ما قورنت مع ما هو متبع في أحسن املمارسات الدولية. فإذا نظرنا إلى سنغافورة في مجال  

مؤشر اإلنفاق كنسبة من الناتج املحلي وعدد التالميذ لكل معلم وكذلك نسبة املعلمين املدربين وهي 

أن   نجد  فإننا  التعليمية،  للعملية  املدخالت  أهم  تفوق  من  )نسبة  أكثر   
 
أمواال تجند                    الكويت 
 
% عن  1                 

مقارنة   النصف  بحوالي  الكويت  في  معلم  لكل  الطلبة  عدد  ينخفض  وكذلك  سنغافورة  مستوى 

في سنغافورة، وهي نفس النسبة في املدارس الخاصة    17تلميذ لكل معلم في الكويت مقابل    7بسنغافورة  

الرغم من هذه املوارد املجندة فإن نوعية املخرجات في  الكويتية( وكذلك في نسبة األساتذة املؤهلين. وب

سنغافورة تعتبر من األفضل دوليا. من هنا يتبين أن عملية إصالح التعليم العام ال تعني تجنيد موارد 

رفع  من خالل  التعليم  نوعية  تحسين  على  تركز  بحيث  الخلل  مكامن  البحث عن  تتطلب  بل  إضافية 

 ال تتفاقم التكاليف جراء تطبيق اإلصالحات.    فعالية العملية التعليمية حتى

 ارتفاع التكاليف وقلة تنوع مصادر االستثمار والتمويل 1-2-3

العام   التعليم  استراتيجية  الخدمات  اعتمدت  بتقديم  الدولة  تكفل  على  الكويت  بدولة 

 للمواطنين وبعض الفئات من الجالية العربية )منتسبي وزارة التربية وأبناء  
 
 وحصريا

 
                                                                        التعليمية مجانا

 
       

 
               

العربية  الجالية  نحو  خدماته  ليوجه  الخاص  القطاع  توسع  لذلك  العربية(.  الديبلوماسية  الجالية 

ال املنطق  على  وبناء   القطاع                               واألجنبية  مدارس  في  املواطنين  أبناء  من  به  بأس  ال  عدد  ويوجد  تجاري. 

الخاص خاصة املدارس األجنبية التي توفر التعليم باللغة اإلنجليزية أو الفرنسية. وتشير مسوح العينة  

العربية   املدارس  تكاليف  تعادل  قد  بلغت مستويات مرتفعة  لألسرة  التعليم  نفقات  أن  إلنفاق األسر 



 

13 

 

افدين سمحت لهم  الخاصة. كم ا أن العديد من املؤسسات العامة والخاصة تدفع عالوات تعليم للو

املواطنين   أغلب  على  يصعب  والتي  األجنبية  الخاصة  املدارس  في  التعليم  تكاليف  من  جزء  بتغطية 

بهذه الطريقة    Segmentationوخاصة فئة املوظفين بأن يضعوا أبناءهم فيها. إن تجزئة سوق التعليم  

التعليم العام  خلق ا النوعي على نطاق واسع. فقطاع  التعليم  زدواجية معطلة ألي محاوالت لتكريس 

ظل   في  خاصة  العامة  املوازنة  على   
 
عبئا يشكل  وأصبح  النوعية  انخفاض  من  يعاني  مجانيته                                  رغم 
 
                                                   

تاجها  انخفاض مصادر الدخل العام وهو أمر يضغط على املوازنة العامة وال يسمح بتوفير املوارد التي تح

 املنظومة التعليمية إلجراء اإلصالحات املطلوبة. 

 ارتفاع مستويات البيروقراطية وقلة مستويات الحوكمة  1-2-4

التربية   قطاع  في  الحكومية  اإلدارة  لرأس  تقوم  يرجع  بحيث  املركزية  هرمي شديد  نموذج  على 

)املناطق التعليمية واملدارس( أن تنفذ هذه  الهرم )الوزارة( اتخاذ كل القرارات بينما يتوقع من القاعدة  

القرارات دون أي هامش من التصرف. كما أن املؤسسات التربوية األخرى مثل املجلس األعلى للتعليم  

هيئات استشارية ال  القرارات وهي فقط  اتخاذ  القدرة على  إلى  تفتقد  التعليم  لتطوير  الوطني  واملركز 

ية وأهدافها محدودة وال تسمح بأي حال من األحوال برصد وبتقييم  تمتلك االستقاللية املالية واإلدار 

مستقل وخارجي لجودة املخرجات التعليمية. كما أن قطاع التعليم العام يشرف على املدارس الخاصة  

العربية إداريا وبيداغوجيا. باإلضافة فان البيانات الواردة أعاله تشير إلى تضخم اعداد املوظفين سواء  

 الجهاز التدريس ي او اإلداري. على مستوى 

  انخفاض اإلنتاجية وتشوه هيكل التشغيل 1-2-5

 في رفع إنتاجية العمل بشكل  
 
 هاما

 
                            يلعب التعليم وبناء رأس املال البشري وتراكم املهارات دورا

 
     

 
                                                      

يحقق استدامة النمو ويقلل من أثر قانون تناقص الغلة من خالل رفع حدود منحنى إمكانات اإلنتاج  

رأس    أن (Endogenous Growth Models) الداخليختراع والتطوير. وقد أثبتت نماذج النمو  عبر اال 

املال البشري كما ونوعا يساعد على تسريع واستدامة النمو االقتصادي أكثر بكثير من االعتماد على  

وتحس املال  رأس  ارتفاع  أن  كما  الطبيعية.  املوارد  العمل يهبة  قوة  تركيبة  من  يغير  التعليم  نوعية  ن 

نح تدفع  بدورها  والتي  والعلمية  الفنية  املهارات  توفير  ناحية  من  الهيكلي  وهيكلها  التحول  من  مزيد  و 

وفي   املعرفة  على  قائمة  وخدمية  سلعية  إنتاجية  قطاعات  في  االستثمار  تسهيل  خالل  من  لالقتصاد 

 مراتب متقدمة من سلم التقانة.
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إن نموذج التنمية املتبع في دولة الكويت لم يسمح بتعظيم االستفادة من بناء رأس املال البشري  

دي والتحول الهيكلي االقتصادي وذلك الن تجزأ سوق العمل وعزوف  الوطني في دعم النمو االقتصا

االنشطة  على  قائم  نموذج  نحو  الهيكلي  التحول  وبطء  الحكومية،  غير  الجهات  في  للعمل  املواطنين 

الصناعية والخدمية املنتجة لم يسمح بتوسع قوي للنشاطات ذات املحتوى التقاني والقيمة املضافة  

ع اإلنتاجية املرتفعة واملداخيل العالية التي تجذب الكفاءات املدربة ذات املهارات  العالية التي تتناغم م

العالية. إن القضاء على تجزئة سوق العمل وتفعيل سياسات جريئة لتوطين العمالة الوطنية وتسريع  

بين   التوازن  يعيد  سوف  اإلنتاجية  والصناعية  الخدمية  النشاطات  من  مزيد  نحو  الهيكلي  التحول 

 عليم وبناء راس املال البشري والنمو االقتصادي املستدام.   الت
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 صالح اهليكلي ملنظومة التعليم إلمنوذج عملي قائم على السياسات ل  -2

تحليل الوضع العام لقطاع التعليم بدولة الكويت وإبراز أهم  في الجزء األول من هذا الفصل تم  

للجميع   التعليم  من  الكويت  دولة  في  التعليم  منظومة  حققته  مما  بالرغم  يواجهه  التي  التحديات 

"Education for all  سخي في التعليم.  " واملساواة ما بين املواطنين اإلناث والذكور من خالل االستثمار ال

  
 
  وباملوازاة مع هذا التطور الكمي فإنه تم إرساء منظومة تعليمية قائمة على توفير مخرجات للعمل أساسا
 
                                                                                             

في القطاع العام واإلدارات الحكومية وفق منهجية تعليمية تقليدية قائمة على التلقين والحفظ ودون  

والتحليلية والحياتية مما أضعف قدرة منظومة  التركيز على منهجية ترسيخ املهارات الفنية واالدراكية  

للجميع   التعلم  هدف  لتحقيق  العام  منظومة  ”Learning for all“التعليم  بناء  يعني  الهدف  هذا   .

التغيرات   والفنية وكذلك  العلمية  التطورات  يواكب  مال بشري حديث  رأس  بناء  قائمة على  تعليمية 

ن خالل اكساب الطلبة املهارات الحديثة والتي تسمح لهم  السياسية واالقتصادية والثقافية العاملية م

بمواجهة تحديات العصر. ولألسف فإن تقييم منظومة التعليم من حيث إكساب املهارات اعتمادا على  

تقييمات رجال االعمال )تقرير التنافسية الدولي( ونتائج املسابقات الدولية في املهارات االدراكية وقلة 

افية التي يشغلها املواطنون في قطاعات عديدة تدل على وجود "فجوة  الوظائف التخصصية و  اإلشر

 في وجه تعظيم الفائدة من رأس املال البشري من خالل حصد أثره اإليجابي  
 
                                                                  نوعية" معتبرة تقف عائقا
 
                       

العوامل   هذه  تساعد  أن  يأمل  كما  التقني.  التقدم  ومعدالت  اإلنتاجية  ورفع  االقتصادي  النمو  على 

وضمان    اإليجابية الكويتي  االقتصاد  تنويع  إلى  الهادفة  الدولة  استراتيجية  تكريس  على  للتعليم 

استدامته ورفع مساهمة القطاع الخاص وتعميق التحول الهيكلي لالقتصاد نحو مزيد من االعتماد  

 على املعرفة والتقانة في إنتاج السلع والخدمات وتقليل االعتماد على استغالل املوارد الطبيعية.

ما دلت دراسة الوضع العام لقطاع التعليم على تفاقم تكلفة التعليم سواء على املوازنة العامة ك

أو ميزانية األسر حيث يواجه املواطن خيار التعليم في املدارس الحكومية املجانية أم خيار التعليم في  

االختالل ملء الفراغ  املدارس الخاصة العربية واألجنبية ذات التكاليف الباهظة. ويتطلب تصحيح هذا  

ما بين هذين الخيارين وذلك بفتح املجال للقطاع األهلي بكل أطيافه لالستثمار في التعليم من خالل 

تقديم خدمات تعليمية ذات نوعية قائمة على مبدأ تغطية التكلفة وليس املنطق التجاري القائم على  

ي النفقات املتزايدة يتطلب إعادة النظر  تحديد األسعار وفق السوق والعرض والطلب. كما أن التحكم ف

في طرق إدارة املدارس الحكومية والتركيز على محاربة الهدر في تخصيص املوارد البشرية واتباع طرق  

 إدارة وفق معايير فنية تحقق أدنى التكاليف.  
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املهارات   بناء  خالل  من  وبفعالية  التعلم  تحقيق  على  قائمة  تعليم  منظومة  إلى  الوصول  إن 

املوارد  ال فعالية استخدام  تحقق  إدارة  بطرق  االهتمام  مع  نوعية  ذات  والتركيز على مخرجات  حديثة 

البشرية، يتطلب تطبيق نموذج إصالح هيكلي ملنظومة التعليم أوسع وأعمق من البرامج اإلصالحية التي  

ر منهجي وغير  تطبقها الوزارة والتي تركز على تحسين بعض الجوانب من العملية التعليمية وبشكل غي

القواعد   في  النظر  النموذج يجب أن يؤسس إلعادة  للدولة. أن هذا  العامة  التنموية  بالخطة  مرتبط 

األساسية والبناء الهيكلي للمنظومة التعليمية بحيث تعاد كل الترتيبات املؤسسية للمنظومة لتحقيق  

ن طريق اإلدارة الكفؤة التي تقلل التعلم من خالل منهجية قائمة على بناء املهارات وبفعالية مرتفعة ع

القرار   استقاللية  إعطاء  وكذلك  األهلي،  القطاع  طرف  من  االستثمارية  للبدائل  املجال  وتفتح  الهدر 

وحرية اإلدارة للمدرسة واملناطق التعليمية وبناء القدرات للقادة وتحويل عمل الوزارة املركزية للتركيز 

وكذلك إعطاء االستقاللية ملؤسسات القطاع التي تختص    على الرقابة والتوجيه وصياغة السياسات

 بالبحوث التربوية والتقييم التربوي وصياغة املناهج وتطويرها. 

 التعليم والتنمية ودور السياسات العامة 2-1

ودور املعرفة في استدامة التنمية ورفع معدالت النمو أمر موثق منذ  إن عالقة التنمية بالتعليم  

بناء رأس مال بشري عال الجودة يعتبر الضمان األساس ي  أمد بعيد في   األدبيات االقتصادية. كما أن 

املال   رأس  بناء  االنتاجية عبر  التعليم ورفع  بين  الوثيقة  العالقة  من خالل  املواطن  رفاهية  الستدامة 

واملرتبات  ،البشري  االجور  ارتفاع  وفق  ،وبالتالي  مكافئتها  يتم  اإلنتاجية  العوامل  أن  إنتاجيتها    وذلك 

كمة في تنمية الدول من خالل  و الحدية. كما يلعب التعليم دورا مهما في تعزيز دور املؤسسات وتحسن الح

املساهمة في بناء طبقة وسطى واسعة تقيم الحقوق والواجبات وتتمتع بشكل مقبول بثمار التنمية مما  

م في دعم التنمية فإن العديد  يالتعل يعزز االستقرار االقتصادي والسياس ي. وبالرغم من قوة تأثير عامل

  
 
 لكل أفراد املجتمع وأحيانا

 
  من الدول النامية ركزت بشكل أساس ي على جانب نشر التعليم وجعله متاحا

 
                         

 
                                                                  

وتلعب    .
 
باهتا التنمية  هذه  إحداث  في  التعليم  دور  جعل  مما  مهارات  من  يتعلمونه  ما  حساب           على 
 
                                                                             

 ف
 
 أساسيا

 
   السياسات التعليمية العامة دورا

 
       

 
ي تصويب الخلل وإعطاء التعليم دوره الطبيعي من خالل                                

 االنتقال من ضمان التعليم إلى ضمان التعلم للجميع.  
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 بعض التجارب الناجحة في السياسات التعليمية 2-1-1

تجربة  أن  إال  للمجتمعات،  والثقافية  والسياسية  االقتصادية  املقومات  اختالف  من  بالرغم 

للتعليم الجيد عنوان تحقيق تنميتها يستحق الوقوف عنده الستخالص بعض  بعض الدول التي جعلت  

العبر والدروس في كيفية صياغة السياسات العامة التي تؤدي إلى نقل املنظومة من ضمان التعليم إلى  

منظومة   بناء  في  التميز  لدول حققت  املعاصرة  التجارب  بعض  مراجعة  من   
 
وانطالقا التعلم.                                                                  ضمان 
 
                    

ودة عالية تضاهي منظومات الدول الصناعية الغنية وفي وقت وجيز، فإن أهم العناصر  تعليمية ذات ج

 األساسية لهذه السياسات والتي يجب الوقوف عندها تتمثل في: 

السياس ي في بناء منظومة تعليمية قائمة على الجودة وتحقيق متطلباتها. هذا االلتزام    االلتزام .1

 جية للتنمية طويلة األمد. االهداف االستراتيفي ترجمته عادة يتم 

بناء منظومة تخطيطية فعالة قائمة على ترجمة الغايات إلى اهداف كمية ونوعية يتم متابعة  .2

تنفيذها وتقييمها دوريا وتصحيح مساراتها وفق التحديات واملستجدات التي تطرأ على املجتمع 

 واالقتصاد. 

يز على تحقيق العدالة والفرص ما بين ( والترك6-4التركيز على توسيع التعلم املبكر لألطفال ) .3

 التالميذ ذوي األصول املختلفة خاصة تلك املتأتية من الطبقات الضعيفة واملحرومة.

بطيئة   .4 للشرائح  املدرسة  داخل  الدعم  وتقديم  للتعلم  املستمرة  املتابعة  وظيفة  على  التركيز 

 التعلم.

                                      املنظومة التعليمية وإشراكها بشكل فع ال إعطاء أهمية قصوى لبناء القيادات التعليمية في   .5

 في عمليات التخطيط واتخاذ القرار. 

إعطاء أهمية لعملية تدريب املعلمين واالختيار والتوظيف وتصميم حزمة تجذب ذوي املهارات   .6

 العالية.

تصميم برامج تعليمية قائمة على تطوير املهارات اإلدراكية والتحليلية والحياتية وحل املشاكل   .7

 فكير النقدي واالستقاللية واملبادرة واالبتعاد عن املناهج التقليدية التقنية للمعلومات.والت

 بناء منظومة تعليمية قائمة على إعطاء قدر من االستقاللية لكل مكوناتها.   .8

إن   .9 بالقوانين  وااللتزام  اإلجراءات  وتبسيط  والشفافية  الدورية  واملراجعة  املستقل  التقييم 

 أمكن. 
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اللغة  .10 في  التفريط  دون  املعارف  نقل  عملية  لتسهيل  الحية  للغات  الجيد  التعلم  على  التركيز 

 األساسية. 

 إعطاء دور مهم لوسائط التكنولوجيا والحاسوب واالنترنت في العملية التعليمية.  .11

الوحيد   .12 الجيد هو السبيل  التعلم  قائمة على الجدارة بحيث يصبح  بناء منظومة اقتصادية 

 ات والتقدم في السلم االجتماعي. لتحقيق الذ

التركيز على ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل من خالل ربط التدريب والتعليم   .13

املنهي ضمن هيكل التعليم العام في مسارات مختلفة تنقل من التعليم املنهي إلى التعليم العالي  

 الفني.  

 فرص لتحقيق تعميم التعلم إلىم خارطة الطريق لتحويل إشكاليات وتحديات التعلي 2-2

  املقترح  الهيكلي  االصالح  لنموذج مرتكزات أساسية    أربعةالسابق يمكن تحديد    التحليلضوء    في

 :  يلي كما الكويت دولة في العام  التعليم  ملنظومة

 كسب املهارات   إلىالتلقين االنتقال من  تحسين جودة التعليم:  2-2-1

نوعية أو جودة العملية التعليمة العنوان األساس ي والتحدي األكبر الذي يجب ان  يعتبر تحسين   

تركز عليه السياسات التعليمية العامة والذي يمكن أن يحقق التعلم. ويشمل هذا الهدف التركيز على  

كما   إكساب الطلبة املهارات االدراكية والحياتية والقدرة على حل املشاكل والتفكير النقدي واالبداعي.

مخرجاته  وتحضير  واملجتمع  االقتصاد  استشراف  على  العمل  العام  التعليم  جودة  تحسين  يشمل 

الستيفاء احتياجات سوق العمل من املهارات الفنية والقيادية في القطاعين العام والخاص. وعموما  

والعمل القادمة  األجيال  على  التركيز  يتم  بحيث  طويال  أمدا  الهدف  هذا  تحقيق  يتطلب  على    سوف 

العناصر   التعلم  نوعية  تعزيز  برنامج  ويشمل  والتعلم.  النوعية  مطلب  لتحقيق  األساس  من  اإلصالح 

 التالية:  

 سنوات.   5-4العمل على تعميم التعليم املبكر وتوسيعة إلى فئة األطفال من  ▪

 كسب املهارات. التعليمية بحيث تكون قائمة على منهج واملناهج   البرامجكل تصميم  اعادة  ▪

 تغيير طرق التدريس بحيث يتم التخلص من منهج التلقين والتوجه نحو منهج كسب املهارات  ▪
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افق مع منهج املهارات واالبتعاد عن املناهج القائمة على  ▪ تغيير طرق تقييم التالميذ بحيث تتو

 علومات.  اختبار قدرات الطالب في التذكر وتخزين امل

 ادراج اللغات الحية مبكرا في املنظومة التعليمية وبشكل تدريجي.  ▪

تغيير طرق تدريب املعلمين واختيارهم وتصميم حزم تنافسية )تغيير سلم األجور والسلم املنهي   ▪

للمعلم والقيادات التعليمية( وذلك لجذب املتفوقين من خارج معاهد التربية وخارج القطاع  

الدراسات العليا )املاجستير والدكتوراه( مع وضع الضوابط املهنية  خاصة حملة شهادات  

االجازات   إعطاء  في  مستقلة  متخصصة  هيئة  تأسيس  االمر  هذا  ويتطلب  التعليم.  ملهنة 

 التعليمية وتحديد كل املتطلبات الفنية واإلجرائية إلعطاء إجازات التعليم الوطنية.

ال ▪ مدار  على  التعليم  ومدة  ساعات  حجم  العلمية تحديد  الضوابط  وفق  مادة  ولكل  سنة 

الدولية. املمارسات  أحسن  ووفق  السلطات   والبيداغوجية  أن  املمارسات  أحسن  وتدل 

في   التعليمية(  )املناطق  للمدارس  ويرجع  التدريس  لزمن  الدنيا  العتبات  تحدد  التعليمية 

البلد. على سبيل   في  بها  املعمول  الرسمية  العطل  مع  تماشيا  توزيعها  املثال حددت  كيفية 

املتوسط ب   في  املتحدة  بالواليات  الدنيا  التدريس  )  180ساعات  السنة  في  في    9يوما  أشهر 

 ساعة أسبوعيا(.   30ساعات تدريس يوميا )   6السنة( وبحد أدني 

والتوجه  ت   ▪ والتخطيط  القرار  اتخاذ  عملية  في  مباشرة  وإدماجها  املدرسية  القيادات  نمية 

افق مع تنمية قدراتهم  تدريجيا نحو إعطاء االستقال  لية للمدرسة واملنطقة التعليمية بالتو

 تخاذ القرار. افي اإلدارة و 

تطوير عملية التعرف على التالميذ من غير ذوي االحتياجات الخاصة والذين لهم صعوبات   ▪

 التعلم ويعانون من بطء الفهم وتنظيم عمليات الدعم التدريس ي لهم داخل املدرسة.

الخصوصية  وضع ضوابط   ▪ للحد االدنى( ومحاربة ظاهرة الدروس  )تقليله  املنزلي  للواجب 

 التي يقدمها املعلمين للتالميذ في اقسامهم. 

▪ ( العاملية  التعليم  جودة  تقييم  برامج  في  الدورية  وتحليل  PISA, TIMSS, PIRLS)املشاركة 

التعليم حسب    نتائجها وفهم أسباب ومحددات نوعية التعليم وجعلها أداة للنهوض بنوعية

 أرقى املعايير الدولية.  

تشجيع البحوث التربوية التطبيقية من خالل تأسيس برامج بحثية مخصصة لهذا الغرض   ▪

مؤسس  الجامعات،  للتعليم،  األعلى  )املجلس  املعنية  املؤسسات  مع  الكويت    ةبالتعاون 

 للتقدم العلمي(.
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 ية حوكمة قطاع التعليم: املرونة والشفافية واالستقالل 2-3

خاصة    التعليمية  الوظائف  كل  تحتكر  إدارة  من  التحول  أن  على  تدل  الناجحة  التجارب  إن 

وظائف الرقابة والتقييم والتطوير سوف يضعف املنظومة ويقلل من توجهها نحو نموذج تعميم التعلم. 

نموذج يركز فقط  وبناء على ذلك فإن حوكمة قطاع التعليم يتطلب االنتقال من احتكار كل الوظائف إلى  

وتشير   والتقييم.  اقبة  واملر التطوير  عملية  تتولى  مستقلة  كيانات  ويؤسس  املباشر  غير  اإلشراف  على 

العديد من التجارب الدولية إلى أن طريقة تنظيم قطاع التربية ومدى اعتماد مؤسساته املختلفة في  

لى التطور السليم للمنظومة التعليمية  عملية اتخاذ قراراتها على التخطيط العلمي السليم لها أثر كبير ع

الهدف   تحقيق هذا  يتطلب  للجميع.  التعلم  تحقيق  إلى منظومة هدفها األساس ي  تحويلها  في  وخاصة 

ما بين مساهمة القطاع العام والخاص، وأن     Optimal Mixمنظومة تعليمية قائمة على "مزج أمثل"

لى وظيفة اتخاذ القرار القائم في مجال السياسات  تركز الجهات الوصية املركزية )الوزارة( في عملها ع

على   فقط  واالشراف  السليم،  التخطيط  منهج  وعلى  التطبيقية  الشواهد  على  القائم  التعليمية 

مؤسسات القطاع. هذا التوجه يتطلب أن تنعم مؤسسات القطاع بمستوى مدروس من االستقاللية 

افق مع قدرات القيادات التعليمية   في اإلدارة  في التكفل باإلدارة والتخطيط في مؤسسات التعليم  يتو

اقتراح السياسات وصياغة   العام.  كما يجب أن تشمل عملية االستقاللية مؤسسات الرقابة والتقييم و

البرامج وتطوير املنظومة التربوية. ويتطلب تجسيد هذا التوجه أن يتم االنتقال من نموذج الهرم املركزي  

إ العام  التعليم  وتوزيع  ملنظومة  املباشر  التدخل  وتقليل  الوحدات  استقاللية  على  قائمة  منظومة  لى 

أهدافها   وفق  التعليم  منظومة  وتوجيه  االشراف  على  التركيز  إلى  الوزارة  عمل  يتحول  بحيث  األدوار 

 التنموية من خالل: 

في  ▪ قدرتها  القيادات ومدى  بناء  مع   
 
تماشيا التعليمية  للمناطق  التدريجي  االستقالل                                   إعطاء 
 
                                                 

 تولي عملية القيادة. 

إعطاء أولوية قصوى لتطوير وتنمية القدرات القيادية وبناء سلم شفاف لترقية القيادات   ▪

 التعليمية. 

لتطوير   ▪ الوطني  واملركز  للتعليم  األعلى  )املجلس  والتطوير  التقييم  مؤسسات  مهام  تطوير 

هم االستقاللية  التعليم( وربط عملهم بكراسة شروط مهنية بوظيفة تحقيق التعلم وإعطاء

 املالية واإلدارية.
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تطوير وظيفة القياس والتقويم الدوري لكل للمنظومة التعليمية والحرص أنها تتطور وفق   ▪

 مسار تحقيق التعلم  

بتنظيم املدارس الخاصة وتشرف   ▪ تعنى  لتكون هيئة مستقلة  التعليم الخاص  إدارة  تطوير 

 عليها.  

في املوارد وتقليص   ▪ الهدر  التوظيف وفق االستحقاق  محاربة  العمالة وتغيير قواعد  فائض 

 ووفق معايير علمية تلتزم بها الجهات املختصة.

 . واللوائح  ورفع مستوى الشفافية وااللتزام بالقوانيناإلدارية  تبسيط اإلجراءات   ▪

العمل على إيجاد توازن مرن بين مساهمة القطاع العام والخاص في توفير خدمات التعليم   ▪

 الهدف هو رفع حصة القطاع الخاص وتقليل هيمنة القطاع العام.   بحيث يكون 

    تعزيز الشراكة املجتمعية: رفع مساهمة القطاعات غير الحكومية 2-4

في   العام  القطاع  وجود  أدت سيطرة  مع  املواطنين  أبناء  لغالبية  مجانية  تعليم  توفير خدمات 

افدين وجزء من أبناء املواطنين  قطاع خاص قائم على املنطق التجاري يقدم أغلب   خدماته ألبناء الو

إلى املساهمة في ارتفاع تكلفة تمويل التعليم العام واثقال كاهل موازنة الدولة. كما ساهم هذا النظام  

املزدوج املجزأ في وجود هوة في االختيارات التعليمية املتاحة للمواطن.  هذا الوضع قد يقلل مستقبال  

ن خالل إنتاج نخب قد ال تكون لها نفس الفرص االجتماعية. إن تصحيح هذا  من تماسك املجتمع م

املجال   فتح  خالل  من  التعليمية  العملية  في  العام  القطاع  حجم  تقليص  على  العمل  يتطلب  الخلل 

للقطاع الخاص والقطاع األهلي والهيئات غير الحكومية في تقديم خدمات التعليم مع العمل على تعزيز  

 بشروط مرجعية صارمة تحقق التعلم بتكاليف مقبولة.    حوكمة القطاع
 
                                                 الخاص وجعل عمله محكوما
 
                      

كما يجب تشجيع القطاع الخاص من خالل تسهيل عمله وفتح املجال لالستثمار في التعليم من خالل  

الهبات   الخاص،  االستثمار  مثل  وتدمج صيغ حديثة  فقط  الربح  على  تركز  ال  مدروسة  تمويلية  صيغ 

لوقف، والتبرع والدعم الحكومي، ومساهمة األهالي من خالل الصيغ التعاونية. وعموما  والعطاءات وا

يتطلب رفع املساهمة املجتمعية في عملية التعليم العام التوجه نحو دعم مساهمة أكثر للقطاع الخاص  

 واألهلي في تقديم الخدمات التعليمية وفق املبادئ التالية:

خاص واألهلي في توفير التعليم العام في السياسات التعليمية ترسيخ مبدأ تعزيز دور القطاع ال ▪

 العامة للدولة.
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إصدار كراسة شروط تحدد املبادىء الناظمة للقطاع الخاص واألهلي في العملية التعليمية   ▪

 والقائم على مبدأ العمل الربحي أو غير الربحي. 

للتمويل األهلي يقوم على جمع الهبات واملساهمات   ▪ والتبرعات من مختلف إنشاء صندوق 

 الجهات الوقفية والهيات الخيرية والقطاع الخاص والدعم الحكومي. 

إنشاء نظام "تأمين التعليم" يقدم الدعم املالي من خالل منظومة القسائم والقروض امليسرة   ▪

)الدخل وحجم   للمواطن  املالية  املقدرة  تحدد حسب  نسب  وفق  التعليم  تكاليف  لتغطية 

 االسرة(. 

لية توسيع شبكة مدارس القطاع الخاص واألهلي من خالل تحويل إدارة املدارس  تسهيل عم ▪

الحكومية للقطاع الخاص، وكذلك دعم استثمار القطاع الخاص واألهلي من خالل توفير  

 األراض ي في املناطق السكنية وتقديم التسهيالت االستثمارية األخرى. 

 التعليم واالحتياجات املجتمعية املوائمة ما بين منظومة تحقيق  2-5

واالحتياجات املجتمعية املختلفة )احتياجات سوق  إن تحقيق املواءمة ما بين مخرجات التعليم  

العصر،  تحديات  مواجهة  على  القادرة  الوطنية  النخب  إنتاج  وبشري،  معرفي  مال  رأس  بناء  العمل، 

واالنتماء، ودعم التماسك االجتماعي(  تدعيم حجم الطبقة الوسطى في املجتمع، ترسيخ قيم املواطنة  

النمو   تدعم  التي  املختلفة  املهارات  الجودة واكساب  قائمة على  تعليم  بناء منظومة  يتطلب من جهة 

االقتصادي واإلنتاجية والتي تسمح باستدامة التنمية في األجل الطويل. كما يتطلب هذا النموذج وجود  

تلفة )تدريب قار، وعن بعد، تدريب جزئي، وأثناء العمل(  منظومة تدريب عصرية ومتكاملة بصيغها املخ

املتوسطة   املرحلة  )نهاية  املدرسة  في  اكتسابها  تم  التي  العلمية  املعارف  وتحويل مختلف  بنقل  تسمح 

والثانوية( والجامعة إلى مهارات فنية ضرورية لعملية استدامة النمو ورفع االنتاجية. وتلعب السياسات  

 في توجيه منظومة التعليم والتدريب نحو تحقيق هدف جودة التعلم  التعليمية الواعية  
 
                                                             دورا أساسيا
 
           

وتحويل املعارف التي تنتجها املؤسسات التعليمية إلى مهارات علمية وفنية يطلبها سوق العمل. في هذا  

م النقلة  هذه  تحقيق  في  للمساهمة  الوطني  اإلنتاجي  للقطاع  االجتماعية  املسؤولية  دور  يبرز  ن  اإلطار 

أعباء التدريب والتأهيل  جزء من  خالل تحمل مسؤولية االنتقال من املدرسة للعمل من خالل تحمل  

 أثناء العمل.
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ويمكن النظر ملنظومة التعليم بمفهومها الواسع )التعليم العام، التعليم الجامعي، التدريب(  

و  السياسية  املؤسسات  من  العديد  من  مكونة  وطنية  منظومة  من  يتجزأ  ال  واملالية  كجزء  اإلدارية 

واالقتصادية واملجتمعية. كل هذه املؤسسات تؤثر بنسب متفاوتة في تحديد مكانة التعلم في املجتمع  

وجدوى السعي وراء التعلم الجيد كوسيلة وحيدة للتقدم في السلم االجتماعي. إن العديد من الدول  

على قائما  اجتماعيا  عقدا  الكويت صاغت  دولة  بينها  ومن  والتماسك    النامية  املدني  السلم  تحقيق 

االجتماعي من خالل التركيز على الحق في العمل خاصة في القطاع الحكومي على حساب الجدارة مما  

ساهم في إرسال إشارات عكسية للمجتمع باالكتفاء بالتعليم والحصول فقط على الشهادة.  وقد نتج  

 سع من العمل في الجهات غير الحكومية.   عن ربط مزايا عديدة بالعمل في القطاع الحكومي نفور وا

لعدم  وذلك  لالستدامة  قابل  غير  الكويتي  العمل  لتنظيم سوق  االقتصادي  النموذج  هذا  إن 

و  مع  ومتسقة  مستمرة  بصفة  الحكومي  القطاع  في  التشغيل  توسع  لتائر  الإمكانية  تدفق  املرتفعة 

العمالة في القطاعات غير الحكومية يجب   تقتصر على    أال الداخلين لسوق العمل.  إن جهود توطين 

الدعم الحكومي )دفع فارق االجر ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص( وفرض نسب توظيف في  

لتتحول    القطاع الخاص. إن هذه الجهود املكلفة للموازنة والقصرية للقطاع الخاص يجب أن تتطور 

في   الخاص  القطاع  في  للعمل  والتدريب  التأهيل  تركز على  متكاملة  ديناميكية  إلى سياسة سوق عمل 

افية والقيادية والتخصصية. كما تتطلب هذه السياسات تطوير منظومة معلومات   الوظائف اإلشر

من خالل  سوق العمل والعمل على البحث عن الشواغر ومساعدة الباحثين عن وجود الفرص املالئمة  

وتسكين الوظائف الشاغرة وفتح املجال للقطاع الخاص بأن يؤسس وكاالت    (Job Matching)التزاوج 

توظيف تقوم بالتعرف على الفرص الوظيفية في القطاع الخاص وتساعد الباحثين عن العمل في إيجاد  

اص والذي يركز على  الفرص التي تناسبهم. كما يتطلب االمر إعادة تشكيل سوق التدريب في القطاع الخ

تدريب املوظفين في القطاع الحكومي في املهارات الرخوة. إن التدريب في القطاع الخاص املوجه للقطاع  

الحكومي يحتاج إلى هيئة تشرف عليه وتتأكد من سالمة عمله بشكل منهي عال الجودة. وتتخصص هذه  

العتماد املنهي وفق املعايير الدولية.   الهيئة في منح إجازات النشاط وتقييم جودته من خالل اشتراط ا

كما أن مؤسسات سوق العمل العامة والخاصة يجب أن تدرب وفق نفس االشتراطات للعمل في القطاع  

الخاص.  وفي مجال إعادة تشكيل قطاع التدريب فان الهيئة العامة للتعليم التطبيقي تحتاج إلى إعادة  

فصل الكليات عن املعاهد. ويمكن للكليات أن تتحول إلى  هيكلتها لتركز على التدريب وذلك من خالل  

جامعة تعليم عالي بينما تركز املعاهد املختلفة على التدريب املنهي في شتى القطاعات الفنية وتستقطب  
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خريجي التعليم املتوسط والثانوي. وعمال بتجارب العديد من الدول يمكن للمعاهد الفنية أن تؤسس  

ثانوية عامة   تعليمهمامتحانات  بأن يواصلوا  للمتفوقين  التخصصات الجامعية ذات   فنية تسمح  في 

 الصلة بتدريبهم.      

واملنظومة   املجتمع  بين  الجدلية  العالقة  بلورة  في  األساس ي  الركن  التشغيل  سياسات  تشكل 

الجهات   في  الواسع  التوظيف  خالل  من  البطالة  محاربة  على  القائمة  السياسات  إن  التعليمية. 

التي  الحكوم  واملهارات  الجدارة  للقطاعات ودون مراعاة  التوظيفية  الحاجة  دون مراعاة مدى  ية من 

وانخفاض   املقنعة،  البطالة  معدالت  ارتفاع  عنها  ينجم  فانه  للوظيفة  املتقدم  الشخص  يكتسبها 

ل اإلنتاجية وكذلك تراخي املجتمع )األسر واملنظومة التعليمية( في السعي نحو الحصول على تعليم عا

تعليمية تخرج أشخاصا   بناء منظومة  في مشروع  في غاية األهمية  أمر  الجودة.  إن قلب هذه املعادلة 

مسلحين باملعارف واملهارات التي تسمح لهم باالنخراط في منظومة اقتصادية تنافسية قائمة على العمل 

ر السياسات العامة  في القطاع الخاص وفق الجدارة حيث اإلنتاجية تحدد مستوى األجور. من وجهة نظ

)نظام   الحكومي  القطاع  في  التوظيف  ممارسات  في  النظر  إعادة  يتطلب  االتجاه  هذا  تجسيد  فإن 

التوظيف املركزي( من خالل تحديد مناصب الشغل حسب الحاجة وتمنح وفق الجدارة والتي عموما  

ملتخصصة باإلضافة إلى  يتم التأكد منها من خالل مسابقات التوظيف واملقابالت املباشرة مع اللجان ا

شروط الشهادة والتجربة املهنية. إن هذه املمارسات سوف ترفع من أعداد الباحثين عن العمل والتي  

يجب أن يتم العمل على إدماجهم في سوق العمل عبر سياسات التدريب والتأهيل والتوطين في القطاع  

 ات غير الحكومية. الخاص من خالل تشديد سياسات توطين العمالة الوطنية في الجه
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 املكونات األساسية لنموذج اإلصالح الهيكلي للتعليم بدولة الكويت ( 2-1شكل رقم ) 

 

مدارس خاصة وحكومية تنافسية 
وذات جودة تعليمية قادرة على 
بناء املواطن القادر على الريادة 
يق واإلبداع واملساهمة الفاعلة يف حتق

التنمية املستدامة

ى حتسني حوكمته ورفع مستو
ة قطاع التعليم  منتنافسي

ثة خالل  إعادة هيكلته وفق ثال
مستويات

صياغة السياسات:املستوى األول ( 1)

والخطط 

اتتنفيذ السياس:املستوى الثاني ( 2)

ط التقييم وضب: املستوى الثالث( 3)

الجودة

تعزيز الروابط بني منظومة 
التعليم العام واالحتياجات 

اجملتمعية
إصالح منظومة التدريب( 1)

تغيير سياسات التشغيل( 2)

تعزز دور القطاع الخاص في رسم ( 3)

السياسات

ربط مخرجات التعليم بمتطلبات( 4)

سوق  العمل 

تعزيز الشراكة اجملتمعية من
خالل تنويع االستثمار يف 
ات قالتعليم والتحكم يف النف

العامة
مي تعزيز كفاءة إنفاق القطاع التعلي( 1)

العام

توسيع مساهمة القطاع الخاص( 2)

م تعزيز الشراكة ما بين القطاع العا( 3)

والخاص

تعزيز دور القطاع األهلي(4)
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 صياغة اسرتاتيجية للتعليم ضمن اسرتاتيجية الدولة والسياسات املرتبطة مبحاورها- 3

 إصالح املنظومة التعليمية في الكويت سياسات وبرامج   3-1

وقتنا    إلىو   1961استقاللها عام  نذ حصولها على  م مصالح التعليإل محاوالت  الكويت عدة    عرفت

الدعوة  فالحالي،   تنامي  املسيرة  ووظائفه   إلىقد شهدت هذه  التعليم  فلسفة  في  إصالح شامل  إجراء 

ومناهجه ومحتواه، ليواكب سرعة تغير وتيرة الحياة والتطور العلمي والتقني، ويستجيب للتطور املعرفي  

أبرز    .الهائل قانو   محطات ومن  صدور  املسيرة  عام  هذه  اإللزامي  التعليم  منتصف  1968ن  وفي   ،

والذي على أثره صدرت وثيقة األهداف العامة  جديد  السبعينات عقد مؤتمر املناهج لبلورة نظام تربوي  

محاولة وزارة التربية لتقويم النظام التعليمي، حيث    إلى، هذا باإلضافة  1976للتعليم في الكويت عام  

يات يواجهها النظام، من أبرزها قصور التشريعات املتعلقة بالنظام  أظهرت نتائج هذا املشروع عدة تحد

  1998التعليمي، القصور في عملية التخطيط للمناهج، وجود معوقات لتطوير اإلدارة التربوية. وفي عام  

استراتيجية مستقبلية أولية لتطوير التربية في دولة    إلىأصدرت وزارة التربية رؤية أطلقت عليها مدخل  

عام    الكويت هذه    2025حتى  اشتملت  الحاكمة    "االستراتيجية" وقد  التوجهات  من  مجموعة  على 

هذه املحاوالت قدمت وثيقة الرؤية الوطنية لتطوير املنظومة التربوية   إلىإضافة    .للمنظومة التربوية

حضرة صاحب السمو أمير البالد، وتناولت    إلىالتي تم رفعها  و   2003سنة  والتعليمية في دولة الكويت  

الرؤى الوطنية حول فلسفة وتوجهات التعليم، وأساليب تطوير اإلدارة التربوية، وكذلك إعداد املعلم  

اقتراح تشكيل لجنة وطنية عليا    إلىوتدريبه وتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، كما خلصت الوثيقة  

 ا موضع التنفيذ.تعمل على تجسيد تلك الرؤى ووضعهم

وثيقة مرجعية ملشروع استراتيجية التعليم في    2001كما قدم املجلس األعلى للتخطيط في عام  

ذلك   على  ويالحظ  املطلوب،  التربوي  النظام  ومنهجيات  عناصر  على  الوثيقة  وشملت  أن    إلىالكويت 

إضافة   الحالي  الوقت  الثمانينات حتى  منذ  متسارعة  إعادة صياغة    ىإلالجهود اإلصالحية جاءت  أن 

لتلك    
 
واستكماال والتنموية،  االجتماعية  ألبعاده   

 
ملحا  

 
مطلبا أصبح  الكويت  دولة  في  التربوي         املسار 

 
                                     

 
     

 
                                       

، والذي  2002الجهود قامت الوزارة في تقديم مشروع الرؤية االستراتيجية للتعليم العام في الكويت عام  

  محاور أساسية هي: 6تي جاءت في تحديد الغايات املستهدفة للنظام التربوي وال ركز على 
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 ي املجتمع الكويت  أسس بناء ▪

 بناء مجتمع الشراكة والتالحم االجتماعي  ▪

 مواجهة التحديات االقتصادية  ▪

 تعميق الفهم السياس ي باملجتمع ▪

 تنشئة جيل قادر على استثمار مهاراته ▪

 املحافظة على البيئة  ▪

 الغايات.أهداف شتى لكل غاية من هذه  الوثيقة وقد حددت 

   برنامج إصالح التعليم املتكامل 3-2

  تقو 
 
  د وزارة التربية حاليا
 
مع    Technical Cooperation Partnership TCPبرنامج التعاون الفني                       

                                                                                                البنك الدولي لتطوير اإلدارة التربوية تحت مسمى "برنامج إصالح التعليم املتكامل"، تم بناء  على تعاون  

، عقب االنتهاء من برنامج تحسين جودة  ة واملركز الوطني لتطوير التعليمما بين وزارة املالية ووزارة التربي

الدولي والبنك  التربية  بين وزارة  األول  املدرس ي  للفترة    التعليم  التعليم  تحت مسمى "مشروع مؤشرات 

افقة عليه في أبريل  2004-2009 . وقد سمح  هذا  2015واالنتهاء منه في مارس    2011" والذي تمت املو

البرنامج برصد جملة من التحديات املتعلقة بتحقيق التعلم للصف الرابع والصف الثامن ال سيما في  

داد املتخرجين  من الصف الثاني عشر  وتهيئتهم للتعليم  الرياضيات والعلوم باإلضافة الى ضعف أع

العالي كجزء من قوة العمل املستقبلية، والتي أكدت الحاجة امللحة لالستمرار في العمل املشترك على  

برنامج  "من مفهوم    هتم اشتقاق مكونات تحسين جودة التعليم ومخرجاته من خالل اطار نموذج متكامل  

" الذي طوره البنك الدولي والذي أعتمد على ثالثة مرتكزات متمثلة في جودة  يماالصالح املتكامل للتعل

 املنهج والتدريس الفعال وكفاءة النظام التعليمي.   

 وقد تم تحديد خمسة مكونات رئيسة لهذا البرنامج كما يلي: 

 املكون األول: تطوير وتعزيز املناهج: ويضم برنامج تطوير املناهج.  ▪

للمعلمين،   ▪ الترخيص  وبرنامج  املعلمين،  معايير  ويضم  الكفء:  التدريس  الثاني:  املكون 

 جهود وزارة التعليم املستقبلية إلصالح التطوير املنهي للمعلمين.   إلىباإلضافة 

 املكون الثالث: كفاءة املدارس وتشتمل على برنامج القيادة املدرسية.   ▪
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الوطني   ▪ التقييم  برامج  وتضم  التعليمي،  النظام  في  واملساءلة  الكفاءة  الرابع:  املكون 

 معايير التعليم الوطني. نامج بر  إلىللرياضيات، االنجليزي والعلوم والعربي، باإلضافة 

هذا  حيث يضم  التنفيذ والدعم.  و صنع القرار،  و يمية،  املكون الخامس: السياسات التعل ▪

واملركز   الوزارة  وإمكانات  طاقة  بزيادة  الصلة  ذات  الجديدة  االنشطة  من  سلسلة  املكون 

التحليل،   على  القدرة  في  السياسات،  و الوطني  االستراتيجي،  و صنع  تنفيذ  و التخطيط 

اقبة، و املشاريع،   التقييم واالتصال االستراتيجي.  و املر

نظم ومكونات  األساسية خاصة بالنظر الى  جوانب اإلصالح  المس العديد من  البرامج  يتبين أن هذا  

باإلضافة الى معايير    ،بيئة املدرسة(  –األهداف التربوية    –القيادة    – املعلم    –اإلدارة التربوية )املنهج  

الق صنع  مجاالت  في  القدرات  وبناء  وأدائهم  املتعلمين  تعلم  لتقييم  والتي  مستحدثة  والتخطيط،  رار 

افق جزئيا مع بعض مكونات النموذج املقترح من املعهد العربي للتخطيط. اال أن حظوظ نجاح هذا   تتو

 قد تبدو ضعيفة في تقديرنا بالنظر الى العوامل التالية:   2020البرنامج الذي يتواصل الى  

وج  ▪ التربية  لوزارة  داخلي  اصالحي  منهج  على  البرنامج  عمل  خطة   Piecemealزئي  تعتمد 

Reform Approach    واملكتب التعليم  تطوير  مركز  فيها  يساهم  تنفيذية  آلية  على  باالعتماد 

بالكويت،   للبنك الدولي  وبالتالي لم تعكس رؤية وطنية شاملة تأخذ األبعاد التنموية املحلي 

االعتبار   في  التعل  املستقبلية  الوضع  تردي  في  الحقيقية  األسباب  عن  بعمق  البحث  يمي  و 

املرتبطة   التعل  بنوعيةوالتحديات واملشكالت  التشغيلية، املخرجات  التكاليف  يمية وارتفاع 

تضخم   رأسها  ذاته  القطاع    وعلى  حد  في  اإلدارة  التعليمي  في  ومركزية  املالحظ  والقصور 

والتقويم  الحوكمة   بالتقييم  املعنية  الوطنية  للهيئات  الكاملة  االستقاللية  ضمان  وعدم 

املتعلقة  والتخطيط،   النواحي  في  تغييرات جوهرية خاصة  الصعب أحداث  تجعل من  والتي 

يولي   لم  باإلضافة،  الخارجي.  والتقييم  باملساءلة  والسماح  القرار  صنع  وطريقة  بالحوكمة 

برنامج تطوير التعليم أي اهتمام بالنواحي املتعلقة بتمويل التعليم وتعزيز الشراكة املجتمعية 

الخاص واألهلي في االستثمار في التعليم بغرض خلق منافسة داخلية   من خالل تحفيز القطاع 

 للقطاع التعليمي بين املدارس الحكومية والخاصة واألهلية تسهم في تحسين جودة التعليم. 

أن   ▪ يالحظ  مكونات  ثانيا،  تنفيذ  تطوير  مسئولية  مركز  بين  مشتركة  مسؤولية  هي  البرنامج 

خاصة قائمة  في ظل وجود إدارة  مشتركة  لجان فنية  على  في غالبها  التعليم ووزارة التربية، ترتكز  

والتطوير   للبحوث  وأخرى  املناهج  التساؤل  بتطوير  الى  يؤدي  ما  وهو  الوزارة،  داخل  التربوي 
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ما  املطلوبة،  واملوضوعية  باالستقاللية  بمهامه  للقيام  الحقيقية  املركز  قدرة  مدى  حول 

   حظوظ هذا البرنامج في النجاح.  يضيف الى التحفظات السابقة في خصوص 

انطالقا من هذه املالحظات، ولكي يتسنى االستجابة لكل متطلبات اإلصالح الشامل، قام فريق  

متكامل نموذج  بصياغة  للتخطيط  العربي   Comprehensive Reformهيكلي  و   املعهد 

Policies Based Model  هادفة الى  يقوم على مجموعة من السياسات العملية واملتكاملة ال

التعليم جودة  و تحسين  التعليم،  قطاع  حوكمة  و تعزيز  الخاص  ،  القطاع  مساهمة  تشجيع 

تعزيز الروابط ما بين منظومة التعليم العام  ، و واألهلي في االستثمار في قطاع تعليم تنافس ي

مع   التعليم  مخرجات  موائمة  لضمان  األهلي  التدريب  املجتمعية  تطلبات  املومنظومة 

   . العمل سوق ومتطلبات 

 "2035رؤية الدولة "الكويت  3-3

 وأمل عماد املستقبل فهم ثروة، أي تعادلها ال ثروة وهي أبنائها، في الحقيقية  الكويت ثروة إن"

بنى سواعدهم وعلى الوطن،
 
    ت
 
حقق اإلنجازات  

 
    وت
 
 الطموحات"    

 الجابر الصباح  حضرة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد

األمير   السمو رؤية صاحب على تنفيذوخططها التنموية  برامجها   خالل من الحكومة حرصت

 حتى األجل طويلة للتنمية استراتيجية أهداف وفق وترجمتها   وتجاري  مالي مركز إلى الكويت بتحويل

 ملسارات التنمية على األجل منطلقا  املستقبلية  الرؤيةهذه   مثلت  وقد .  2035  عام
 
                         مرجعيا
 
املتوسط التي         

الرؤية تكفل التي واملشروعات والوسائل اآللياتتحدد   تعبر  التنموية،  تحقيق  مجملها   والتي  عن في 

  عند آفاق   تحويل الكويت ملركز مالي وتجاري بالغاية األساسية    لتحقيق الوطنية والتطلعات لطموحاتا

 على        بناء    2013/2014-2010/2011وقد تم إعداد الخطة اإلنمائية متوسطة االجل للسنوات    .2035

جية تنموية طويلة االجل تنعكس فيها جملة من التطلعات والطموحات  يالرؤية السامية لبلورة استرات

 الوطنية مثل:  

 .وتجارى  مالي كمركز الكويت لدولة اإلقليمي الريادي  الدور  استعادة ▪

 .التنمية قيادة في الكويتي الخاص للقطاع املحوري الدور  إحياء  ▪
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 مواتية أعمال يوفر بيئة وبما ومؤسساتها وأجهزتها للدولة ومختلفة هامة أدوار بناء  إعادة ▪

 .للتنمية ومحفزة

 قيم ترسيخ  إلىوالهادفة   واملتوازنة الكلية البشرية التنمية لضمان واملناخ الضوابط  توفير ▪

 .وبناء املواطنة هويته على والحفاظ املجتمع

  وااللتزام  الدستور  احترام  على القائم  الديمقراطي  النظام وترسيخ تدعيم ▪
 
 به ضمانا
 
 للعدالة         

 .واملشاركة والحريات

األهداف االستراتيجية للتنمية                                                      وبناء  على هذه التطلعات صاغت الخطة الخمسية جملة من

هذه    تمحورتوقد    ".  2035   الكويت  "الغاية األساسية واألهداف الفرعية املنبثقة من رؤية  بمرتبطة  

تحقيق تنمية بشرية متميزة عبر التعليم  في    األول تمثل    محورين أساسيين  ول حاألهداف االستراتيجية  

اقتصادي من خالل توفير البيئة املؤسسية املواتية للنمو  والتدريب والتأهيل. واملحور الثاني   مؤسس ي و

 :التالي في  2035 عام حتى للتنمية االستراتيجية األهداف تتمثلوقد .   االقتصادي
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 السياسات املحققة لهذا الهدف  األهداف 

 ورفع اإلجمالي املحلي الناتج زيادة-1

 املواطن  معيشة مستوى 

 . املال سوق  لقطاع واملالية االستثمارية األدوات وتنويع املالية للمؤسسات التنافسية القدرة تعزيز .1

 .واإلسالمية التقليدية املالية للصناعة إقليمي مركز إلى الكويت لي تحو  .2

 .قوي  وخدماتي ولوجستي تجاري  قطاع إلقامة املناسبة البيئة توفير .3

 .والخدماتي والتجاري  املالي للقطاعين الداعمة والخدمات  التحتية البنى تهيئة .4

 وخاصة - الصناعي  القطاع  دور  وتفعيل الوطني االقتصاد في التشابكية عالقاته وزيادة النفطي القطاع  أداء تطوير .5

 . املرتفعة املضافة القيمة ذات والتكنولوجية البتروكيماوية الصناعات

 .داملوار  توزيع في الكفاءة وتحقيق  النفطي غير العجز تخفيض يعزز  بما وتطويرها العامة امليزانية هيكلية إصالح  .6

 وفق  التنمية يقود الخاص القطاع-2

 محفزة آليات

  العام القطاع هيمنة بتقليص االقتصادية األنشطة  في امللكية هيكل تنويع .1
 
 تدريجيا
 
 القطاع  مساهمة وزيادة        

 . الخاص

 .االقتصادية التنمية دعم في الوسطى للطبقة اإلنتاجي الدور  تعزيز .2

 القطاع احتياجات توفيرو  التخصيصدعم برامج   ومنها والخاص العام القطاعين بين الفاعلة الشراكةتحقيق   .3

 بأنشطته. للقيام الخاص

 أمام االستثمار  إجراءات وتبسيط وتسهيل األعمال بيئة في واالقتصادية التجاريةو  التشريعية األطر تطوير .4

 الخاص. القطاع

 بينها.  فيما والتنسيق  التكامل تحقيق و  األساسية التحتية البنية مشروعات استكمال .5

 املشروعات مع وتكاملها  هاتأنشط في التنوع تحقيق  على والعمل واملتوسطة الصغيرة واألعمال املشروعات  دعم .6

 الكبرى. 

 باملشاركة العاملية الشركات وتقنيات  خبرات من واالستفادة  .املباشرة وغير املباشرة األجنبية االستثمارات جذب .7

 .للدولة التنافسية القدرة يعزز  وبما املحلية الشركات مع املباشرة

 .  العمل سوق  احتياجات وتوفير الكويتي اإلنسان تنمية في لدورها والتدريب التعليم منظومة تطوير .1 واملجتمعية  البشرية التنمية دعم-3

 في الدولة. التنمية قطاعات كافة تطوير في يساهم الذي  العلمي البحثتعزيز دور  .2

   .الفعالة واالستدامة البيئة نظم توفيرو  الدولية، باملعايير كفاءتهاوتعزيز  الصحية الخدماتتحسين  .3

شبكة .4  ومجاالت  السكنية الرعاية خدماتو  الشباب، ورعاية  املرأة تمكينو  االجتماعية الرعايةو  التنمية دعم 

 .واإلعالم الثقافة

 لدعم السكانية السياسات تطوير-4

 التنمية

 

لدى املواطنين وتحسين مشاركتهم    الحديثة املهنية املهاراتتعزيز   عبر العمل سوق  تركيبة  في نوعية  نقلة إحداث .1

 الخاص.  القطاع في العمل قوةفي 

 . الوطنية العمل قوة وتدريب وتأهيل تطويردعم برامج  .2

افدة وعلى األخص الهامشية والعائلية.  مختلفة وتشريعات آليات تطبيق  .3  للحد من قوة العمل الو

 الفعالة الحكومية اإلدارة -5

 

 .األعمال قطاع وخدمات  العامة الخدمات تحسين بهدف الحكومية األجهزة هيكلة إعادة .1

نحو    .2  التخطيط  وظيفة تفعيل إعادةو  أدوارها تشكيل وإعادة الحكومية اإلدارة وأعباء حجم  تخفيضالعمل 

 الدولة.  أجهزة في مستوياته بكافة

 .القرار اتخاذ ةوعملي التنمية لدعم املعلومات مجتمع لبناء األساسية املقومات دعم .3
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 ونموذج اإلصالح الهيكلي ملنظومة التعليم   2035لعالقة بين رؤية واستراتيجية التنمية للدولة ا 3-4

وما أكدت عليه من أهداف    2035رؤية واستراتيجية التنمية للدولة  املراجعة السابقة لفي ضوء  

 أساسية  
 
         استراتيجية وسياسات مرتبطة بها تعمل على تحقيقها على املدى الطويل، والتي المست أبعادا
 
                                                                                 

الكويت،   في  البشرية  التنمية  لعملية  مباشرة  عالقة  االستراتيجية  ذات  بين  الوطيدة  العالقة  تظهر 

للدولة التعليم  انموذج  و   التنموية  ملنظومة  الهيكلي  علىإلصالح  من    والقائم    السياساتحزمة 

املكلفة  األساسية  املنظومة  وهي  التعليمية  املنظومة  وفعالية  كفاءة  ضعف  ملعالجة  التصحيحية 

                                                                             وخاصة فيما يتعلق بالب عد األول الخاص في تحقيق تنمية بشرية متميزة عبر التعليم    2035بتحقيق رؤية  

والتأهيل والذي يركز على العناية واالهتمام بجودة املخرجات التعليمية وآثاره املباشرة على    والتدريب

ومن املعلوم ما للتعليم من دور هام ومحوري في تحقيق النمو     مستقبل الكويت االقتصادي واالجتماعي.

العمل املاهرة وتحقيق   ورفع معدالته واملساهمة في بناء رأس املال املعرفي باملجتمع وإعداد وتأهيل قوة 

املستدامة. البشرية  للسنوات    التنمية  اإلنمائية  الخطة  عليها  أكدت  التي  املضامين  نفس  وهي 

حيث تم التأكيد على تحسين كفاءة وجودة نظم التعليم العام والعالي من    2015/2016-2019/2020

خصخصة التدريجية إلدارة بعض  خالل تطبيق نظام االعتماد األكاديمي لكافة مدارس التعليم العام وال

املدارس وتعظيم االستثمار في رأس املال البشري ورفع جودة وقدرات التعليم العالي واستمرار العمل  

 على رفع الطاقة االستيعابية ملؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة. 

التنمية البشر  التنموية في مجال    وبالنظر إلى األهداف التفصيلية لهذه الخطط 
 
  ية يظهر جليا
 
            

العالقة   ذات  التنموية  واألهداف  التعليم  إلصالح  الهيكلي  النموذج  أهداف  بين  العضوية  العالقة 

التربوية ومواجهة اإلشكاليات والتحديات املرتبطة في  لسعى دولة الكويت  في    واملتمثلة تطوير أنظمتها 

والتي حددت    2035اتيجية للتنمية  أداء املنظومة التعليمية وبما يحقق رؤية الكويت واألهداف االستر 

 في
 
    جملة من األهداف الكمية والنوعية تتمثل أساسا
 
                                           : 

امليادين   .1 في  املؤهلة  البشرية  املوارد  لتوفير  وذلك  والفنية  العلمية  التخصصات  نسب  رفع 

 العلمية والفنية والتي يعاني االقتصاد الوطني نقصا حادا في اليد العاملة املتخصصة.   

افق  وتعزيز كفاءة   .2 املنظومة التعليمية من خالل إعادة تأهيل وتدريب الكادر التعليمي بما يتو

مع املعايير الدولية واملناهج الحديثة القائمة على تدريس املهارات وبما يحقق مراتب متقدمة  

 في اختبارات التقييم العاملية. 
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حفيز االستثمار  رفع حصة القطاع الخاص في تقديم الخدمات التعليمية ال سيما من خالل ت .3

 الخاص في قطاع التعليم.  

  ولكي يتسنى العمل بشكل جدي وطموح لتحقيق هذه األهداف، فإن نموذج اإلصالح الهيكلي 

  مجموعة محددة من السياسات  واحدة منهالكل    أسس  أربعةمنظومة التعليم يقوم على  املقترح لتطوير  

 . التنميةات تحقيق رؤية الكويت واستراتيجي والخطط الهادفة لاملبادرات والبرامج تتناغم مع 

للمنظومة   التعليمي  الهيكل  الهادف إلصالح  النموذج  هذا  عناصر  ي مكن حصر  عامة                                                                               وبصفة 

 التعليمية في املحاور التالية:

تعليم املهارات وتبني مناهج    إلىتحسين جودة التعليم من خالل االنتقال من منظومة التلقين   .1

و  متطور  بشري  مال  رأس  تكوين  تضمن  والتي  الحديثة  الفنية  التعليم  املهارات  يوفر 

وأيضا   وتجاري  مالي  مركز  الكويت  لتحقيق  واإلدارية  العلمية والتخطيطية  املعارف  يعزز 

لتعليمية من                                                                         الحديثة وي حقق بناء اإلنسان الكويتي املنتج، وذلك من خالل تطوير كل األركان ا

 مناهج وموارد بشرية ومادية.

تعزيز حوكمة قطاع التعليم من خالل تحسين طرق إدارته وتقليل مستويات املركزية في اتخاذ   .2

الفنية   املعايير  واحترام  الشفافية  وتعزيز  املدارس  إدارة  في  االستقاللية  مستوى  ورفع  القرار 

قييم واالعتماد والرقابة الخارجية وربط الدولية في إدارة املدارس، وكذلك تعزيز وظائف الت

الكوادر   وتدريب  املنظومة  إدارة  في  الحديثة  املعلومات  منظومات  وإدخال  باألداء  افز  الحو

 اإلدارية على فنون اإلدارة التعليمية وخاصة تطوير مخرجات اقتصادات التعليم. 

قطاع الخاص واألهلي  تعزيز الشراكة املجتمعية في قطاع التعليم من خالل تشجيع مساهمة ال .3

آليات   تفعيل  من خالل  تنافس ي  تعليم  قطاع  في  االستثمار  في  والوقفية  الخيرية  والجمعيات 

 التمويل الخاص وآليات التمويل بالوقف والتطوعي واملشترك. 

موائمة   .4 لضمان  األهلي  التدريب  ومنظومة  العام  التعليم  منظومة  بين  ما  الروابط  تعزيز 

ات سوق العمل من خالل تنظيم سوق التدريب في القطاع الخاص  مخرجات التعليم مع متطلب 

وذلك  األولوية  ذات  التي  املجاالت  في  وكذلك  العالية  بالجودة  التدريب  توفير  نحو  وتوجيهه 

افز للقطاع الخاص لالستثمار الجيد في سوق التدريب.  بإنشاء منظومة حو
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 ونموذج اإلصالح الهيكلي ملنظومة التعليم  2035ة التنمية بين رؤية واستراتيجي العالقة التشابكية( 3-1جدول رقم ) 

 عناصر نموذج اإلصالح  2035واستراتيجية التنمية  أهداف
السياسات املحققة لرؤية واستراتيجية التنمية  

 ونموذج اإلصالح ملنظومة التعليم 2035

مستوى   ▪ ورفع  املحلي  الناتج  زيادة 

 معيشة املواطن

خالل   ▪ من  اإلنتاجية  كفاءة تحسين  رفع 

   جودة التعليم.و 

 االنتقال من برامج التلقين إلى برامج املهارات.   ▪

 تطوير كفاءات املعلم وتغيير طرق االختيار.  ▪

األجنبية  ▪ للغات  أكبر  دور  املعلم.  قدرات  رفع 

 والعلوم. استعمال أكثر للتقانة في املدارس. 

بمنظو  ▪ وربطها  التدريب  منظومة  مة  تطوير 

 التعليم العام. 

وفق  ▪ التنمية  يقود  الخاص  القطاع 

 آليات محفزة 

في  ▪ الخاص  القطاع  مساهمة  تنمية 

و  للقطاع  التعليم  املباشر  التدخل  تقليل 

 العام في العملية التعليمية. 

فتح املجال أمام القطاع الخاص لالستثمار في  ▪

 قطاع التعليم.  

 تطوير إدارة التعليم الخاص نحو االستقاللية.   ▪

تجنيد موارد القطاع األهلي والتعاوني والخيري  ▪

 والوقفي نحو االستثمار في التعليم. 

والخاص  ▪ العام  القطاع  مع  الشراكات  تطوير 

 إلدارة املدار الحكومية. 

قطاع   ▪ التنمية البشرية واملجتمعيةدعم  ▪ في  املجتمعية  الشراكة  تعزيز 

 التعليم.

وربطها   ▪ التعليم  منظومة  مخرجات  توجيه 

احتياجات  مع  للتجاوب  الفني  بالتدريب 

باحتياجات  التعليم  ربط  خالل  من  املجتمع 

والتخصصات   املهارات  وتوفير  العمل  سوق 

 املطلوبة. 

لدعم  ▪ السكانية  السياسات  تطوير 

 مية التن

قطاع   ▪ في  املجتمعية  الشراكة  تعزيز 

 التعليم.

الجهات  ▪ في  الوطنية  العمالة  توطين  من  مزيد 

باملهارات   تسليحهم  خالل  من  الحكومية  غير 

في  املنافسة  غمار  لخوض  الفنية  والقدرات 

 سوق العمل الخاص 

   تعزيز حوكمة قطاع التعليم. ▪ اإلدارة الحكومية الفعالة ▪

 

هيكل   ▪ لتقليل  تطوير  التعليمية  املنظومة 

التدخل املباشر في العملية التعليمية من خالل  

مؤسسات  وتطوير  للوحدات  االستقاللية 

واملراقبة   واملتابعة  والتقييم  التخطيط، 

 املستقلة، وتكريس الشفافية واالحترافية. 
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ستوى تنافسيته إعادة هيكلة القطاع وحتسني   - 4
 
              حوكمته ورفع م
 
 وتقليص هيمنته               

حوكمة  منظومة  في  النظر  إعادة  هو  املقترح  اإلصالحي  النموذج  هذا  عليه  يقوم  ما  أهم  لعل 

القطاع التعليمي وما يتطلبه ذلك من تطوير للمؤسسات ذات العالقة وتعديل أدوارها بما يؤهلها لرفع  

مجال التعليم  في    املتقدمةأداءها وتعزيز التنافسية داخل منظومة التعليم العام. وتبين تجارب البلدان  

بأن أحد العناصر الجوهرية في نجاح منظومة التعليم تكمن في تعزيز قدرة املؤسسات املعنية بالقطاع  

معالجة   في  على أسس صحيحة  تنطلق  يؤهلها ألن  بما  فعال  نحو  على  اإلدارة  ونقاط  اال على  ختالالت 

املنهج  )الرشيدة(  مة الجيدةالحوكالضعف املوجودة ورفع أداء القطاع ككل.  من هذا املنطلق، تكون  

السياسات   وتقييم  وتنفيذ  لصياغة  القدرات  وتعزيز  بتطوير  تسمح  التي  الالزمة  األطر  لبناء  الحيوي 

والبرا التعليم.  واالستراتيجيات  إدارة  في  يمكن  اوبالتالي، ومن منظور  مج االصالحية  تنموي،  قتصادي 

ت وممارسات حوكمة جيدة )رشيدة( توظيفا جيدا  عتبار "اإلستثمار" في إرساء نماذج وآليات وإجراءاا

تستهدف   التي  اإلصالح  برامج  مكونات  مختلف  من  العوائد  تعظيم  على  ذلك  يساعد  حيث  للموارد 

خطط   فعالية  تعزيز  في  مهم ا  دور ا  الجيدة  للحوكمة  أن  باعتبار  واسع  نطاق  على  التعليمي                                                                                           النظام 

    واستراتيجيات القطاع وتنفيذها بالشكل املطلوب. 

القضايا   من  قليلة  على مجموعة  تركز  التي  بأن اإلصالحات  الناجحة  التجارب  تبين  وبالفعل، 

)كإصالح املناهج، أو تدريب املعلم، أو طرح والتي تقوم عليها فلسفة اإلصالح في دولة الكويت  املعزولة  

ن املتوقع في           نجاح ا ع فاعلية و مجموعة جديدة من املؤهالت والتخصصات، إلخ( تميل ألن تكون أقل  

ملموسة   تحسينات  املعنية  خاصة  تحقيق  املؤسسات  داخل  )رشيدة(  جيدة  حوكمة  غياب  ظل  في 

رتفاع مستوى جودة الحوكمة وتحسن قدرات املؤسسات املعنية بإدارة أنظمة  ابسياسات التعليم. ومع  

نجاحها.    فرص  وترتفع  التعليم  جودة  لرفع  املبذولة  الجهود  فعالية  تزداد  تحقيق  التعليم،  أن  أي 

في قطاع التعليم العام هو من الشروط املسبقة الالزمة لتهيئة بيئة مؤسساتية مواتية  الحوكمة الجيدة  

تعزيز  املعالجة   موضوع  فإن  لذلك،  مخرجاته.   في  املطلوبة  التطويرات  وتحقيق  القطاع  ختالالت 

هو من املقومات الضرورية في برامج اإلصالح، وبالتالي يجب أن يكون أحد العناصر  الحوكمة الجيدة  

ملواجهة   املقترح  الهيكلي  اإلصالح  نموذج  في  حيث  ااألساسية  القائمة  التعليمية  املنظومة  ختالالت 

 ملعالجة أوجه القصور في حوكمته. ةاليمكن ألداء القطاع أن يتحسن دون استراتيجي
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  "تكلفة" إستمرار الوضع الراهن في املنظومة الحالية لحوكمة القطاع التعليمي 4-1

جيدة حوكمة  منظومة  لتأسيس  توفرها  املطلوب  للمقومات  العام    بالنظر  التعليم  قطاع  في 

لف غياب هذه املقومات في الوضع الراهن أعباء تعيق كفاءة القطاع وفعالية أداءه على    ،الكويتي
 
                                                                               ي ك
 
   

النحو الذي يجعله غير قادر على تحقيق تطور نوعي مستديم في آليات اتخاذ القرار والتنفيذ بما يسمح  

ويلخص   التعليمية.   املخرجات  بجودة  رقمباالرتقاء  الوضع  (4-1)  الجدول  هذا  أعراض  الذي    أهم 

يتطلب إصالحا هيكليا على نطاق واسع يشمل اصالحات مؤسساتية تستهدف في جوهرها الفصل بين  

أهمها   من  والتي  بعضها  بين  املؤسسات  هذه  لتعامل  األساسية  باملبادئ  االلتزام  ظل  في  الصالحيات 

لحالية لحوكمة ختالالت املنظومة ااستقاللية والالمركزية والشفافية والعدالة. وتبرز أهم مظاهر  اال 

القطاع في عدم الفعالية املتمثلة بصورة خاصة في تضخم وزارة التربية ومركزية وهيمنة قراراتها، وهو  

بينها   في ظواهر سلبية عديدة، من  اقع  الو تترجم على أرض  بديلة عالية  تكاليف فرصة  في  يتسبب  ما 

ليف الخدمات وضعف  وارتفاع تكاغياب الرؤية االستراتيجية وعدم كفاءة استخدام املوارد املتاحة  

و  القياس  للمدارس  آنعدام  اأنظمة  الفني  الدعم  وغياب  التعليمية  املؤسسات  تنافسية  تعزيز  ليات 

   .وغياب أساليب الرقابة الفاعلة وتدني معايير املساءلة والشفافية

للموارد هي تمثل هدرا  فهذه التكاليف، وإن كانت غير ظاهرة بشكل صريح )باملفهوم املحاسبي(،  

نه من الصعب للغاية في ظل أل يتحملها املجتمع في نهاية املطاف. لذلك، يجب تعديل هذا الوضع، ذلك 

الوضع الراهن على أي خطط إصالح للتعليم أن تفيد في تجويد صناعة سياسات التعليم العام طاملا  

 لم تتضمن هذه الخطط إصالح منظومة الحوكمة كأحد أهم مقوماتها. 

 

  



 

40 

 

 األعراض الرئيسية لغياب املقومات املطلوب توفرها لتأسيس منظومة حوكمة جيدة )رشيدة( ( 4-1م ) جدول رق

 في قطاع التعليم العام الكويتي  

املقومات املطلوب توفرها لتأسيس منظومة حوكمة جيدة )رشيدة( 

 في قطاع التعليم العام الكويتي
 املقومات" أهم سمات الوضع الراهن: "تكلفة غياب 

هيكلة المركزية تسمح بالتحديد الواضح للمسؤليات بين املؤسسات  

 وتقسيم واالختصاصات

 تضخم وزارة التربية  ▪

 مركزية قرارات الوزارة  ▪

 هيمنة املنهج البيروقراطي   ▪

 تداخل املسؤوليات بين املؤسسات   ▪

 غياب االستقاللية بين املؤسسات   ▪

استراتيجية لتحقيق جودة عالية في الخدمات القدرة على بلورة رؤية 

 التربوية املقدمة

 غياب دور فاعل للمجلس األعلى للتعليم ▪

 عدم االستجابة بشكل فعال للمتطلبات التنموية   ▪

 قصور في الجوانب التخطيطية  ▪

قيادة تعليمية محلية متمكنة وذات صالحيات في صناعة القرار 

 املدرسة تنافسية البيداغوجي بالصورة التي تجعل 

 غياب عناصر تمكين املناطق التعليمية ▪

 غياب الصالحيات في اإلدارات املدرسية   ▪

 تدهور جودة الخدمات التعليمية ▪

 غياب التنافسية داخل القطاع  ▪

 عدام أليات تعزيز التنافسيةان ▪

ستقاللية وكفاءة آليات قياس تقدم وجودة تنفيذ السياسات ا

 األجهزة الرقابية التعليمية وفعالية 

 قصور في القياس ▪

 فتقار املركز الوطني لتطوير التعليم للمزيد من الصالحيات ا ▪

 غياب الرقابة ▪

 املؤسس ي  كاديمي ألغياب أجهزة االعتماد ا ▪

 قصور الدعم الفني للمؤسسات التعليمية  ▪

 غياب قانون للتعليم الخاص  ▪

 غياب هيئة مختصة للقطاع الخاص ▪

 غياب ثقافة الجودة ▪

 ءة الداخلية ضعف الكفا ▪

 غياب ثقافة الشراكة مع املجتمع املدني ▪ التشاركية الفعالة مع مكونات غير الحكومية ومع القطاع الخاص

 ع القطاع الخاصمضعف عالقات الشراكة  ▪

 فة تقديم الخدمات التعليميةلتنامي تك ▪

 ضعف الكفاءة الخارجية ▪
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 في سياق نموذج اإلصالح الهيكلي الرشيدة ملنظومة التعليم الحوكمة  4-2

مصطلح "الحوكمة" بشكل واسع في العديد من السياقات املتنوعة وبمعاني مختلفة.    يستخدم

التقيدوسوف   التعريفات  هنا  يتم  أكثر  من  واحدة  في  الواردة  العامة  باملبادئ  املضمون،  حيث  من   ،

والذي يحدد الحوكمة على أنها "التقاليد )القواعد(    2011العام  استعماال من قبل البنك الدولي منذ  

بمعنى  العام".   الصالح  أجل  بلد من  في  )الصالحيات(  السلطات  تمارس  التي من خاللها  واملؤسسات 

هو    طلح "الحوكمة" مجموعة املؤسسات الفاعلة في صناعة القرار، بقدر ماص واسع، ليس املقصود بم

دد املسئوليات والصالحيات والعالقات بين جميع املؤسسات املعنية في ظل  البيئة املؤسسية التي تح

قواعد واجراءات معينة، والتي تؤسس لثقافة تفاعل ومشاركة فيما بين هذه املؤسسات. ويمكن للمرء  

ن خاللها العناصر  مأن يستنتج أن منظومة الحوكمة يمكن أن ينظر إليها على أنها املنظومة التي تحدد  

تن عملالتي  والصالحيات    ظم  السلطات  توزيع  وكيفية  اقبة،  واملر واملتابعة  اإلدارة  نظم  مختلف 

 وتقاسمها، وكيفية صياغة السياسات وتحديد األولويات، وآليات وسبل املساءلة.  

ومن هذا املنطلق، تتعلق الحوكمة في مضمونها بفعالية املؤسسات والقواعد واملعايير التي يتم  

اقعمن خاللها   ليات الرقابة واملساءلة واملحاسبة. آمع توفر   تطوير السياسات وتنفيذها على أرض الو

املؤسسية    وال  القواعد  أو  اإلجرائية  بالعمليات  فقط  يتعلق  ما  هو  الحوكمة  مضمون  أن  ذلك  يعني 

ي  والتالداخلية املجردة، بل يشمل أيضا العالقات الهرمية متعددة املستويات بين مختلف املؤسسات  

تحدد سلطات أو صالحيات كل منها وموازين القوى بينها.  وعلى هذا األساس، تحدد منظومة الحوكمة 

اقب، وكيف تتم املساءلة واملحاسبة،  من يقرر السياسات، ومن ينفذ، وكيف توظف املوارد، ومن ير

املنظومة هذه  تكون  أن  وتشاركياتضمن   على  اختصاصاتها  تشابك  وعدم  املؤسسات  ة ستقاللية 

في   يتبين  وكما  لذلك،  القانون.  سيادة  وتعزز  ومنصفة  وفعالة  واملساءلة  للرقابة  وخاضعة  وشفافة 

، ولكي تتحقق الجودة املطلوبة في منظومة الحوكمة، يتطلب األمر بناء مؤسساتي  (4-2)  الجدول رقم

الكبرى  والتوجهات  الرؤى االستراتيجية  بتحديد  بين مؤسسات معنية  يفصل  األبعاد  وصياغة    ثالثي 

الغايات واألهداف والسياسات رفيعة املستوى املتناسقة مع التطلعات التنموية، ومؤسسات معنية  

اقع بما يحقق  التطلعات التنموية  بترجمة هذه الرؤى وما ينبثق منها من سياسات وبرامج على أرض الو

ق النتائج املرجوة،  الفردية والجماعية، ومؤسسات مستقلة تتوفر على صالحيات رقابية لضمان تحقي

ستقاللية  اال وذلك دون اإلخالل باملبادئ األساسية لتعامل هذه املؤسسات بين بعضها والتي من أهمها 

 ختصاصات بينها. ال ا أو تضارب والالمركزية وغياب تشابك 
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 العناصر األساسية املكونة لهيكلة منظومة الحوكمة الجيدة )الرشيدة( (: 4-2جدول رقم ) 

 املؤسساتية ومواصفاتها البنية 

مؤسسات قادرة على تحديد الرؤى 

االستراتيجية والتوجهات الكبرى وصياغة 

الغايات واألهداف والسياسات رفيعة 

 املستوى املتناسقة مع التطلعات التنموية

مؤسسات بأداء تنظيمي مرن وفعال قادرة 

على ترجمة الرؤى االستراتيجية  

اقع بما والسياسات والبرامج على أرض الو 

يحقق التطلعات التنموية الفردية 

 والجماعية 

مؤسسات مستقلة تتوفر على صالحيات 

رقابية لضمان تحقيق النتائج املرجوة دون  

اإلخالل باملبادئ األساسية لتعامل  

املؤسسات بين بعضها ومع أصحاب  

 املصلحة

 املصلحة:املبادئ األساسية لتعامل املؤسسات بين بعضها ومع أصحاب 

 ستقاللية املؤسساتا ▪

 ختصاصات بين املؤسساتال الالمركزية وغياب تشابك ا ▪

 كفاءة املؤسسات وفعالية التنفيذ ▪

 التشاركية مع مختلف أصحاب املصلحة في صناعة القرار ▪

 خضوع املؤسسات للرقابة واملساءلة ▪

 التعامل بشفافية ▪

 التعامل بالعدل واإلنصاف ▪

 القيات العمللتزام بالقيم املجتمعية وأخالا ▪

 لتزام بسيادة القانون الا ▪

ورد أعاله، وبالتركيز على قطاع التعليم العام في دولة الكويت، فإن التحديات التي    وبناء على ما

العناصر   عن  ومضمونها  متطلباتها  في  تختلف  ال  القطاع  حوكمة  منظومة  تحسين  في  الدولة  تواجه 

منظومة حوكمة هذا القطاع بدون    .  حيث ال يمكن تطوير (4-2)  الجدول رقماألساسية امللخصة في  

ال الرؤى  إعادة  تحديد  يتولى  من  بين  يفصل  األبعاد  ثالثي  ليكون  ملؤسساته  الهيكلي  اإلطار  في  نظر 

املتناسقة   االستراتيجية والتوجهات الكبرى وصياغة الغايات واألهداف والسياسات رفيعة املستوى 

ينبثق منها من سياسات وبرامج على أرض بتنفيذ هذه الرؤى وما    مع التطلعات التنموية، ومن يقوم 

اقع بكفاءة عالية وبما يحقق الغايات التنموية في ضوء طبيعة املجتمع الكويتي، ومن يقوم بالعمل  الو

 الرقابي لضمان تحقيق النتائج املستهدفة. 
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 حوكمة منظومة التعليم بدولة الكويت  4-3 

وعلى هذا األساس، فإن مسار تجويد منظومة الحوكمة في قطاع التعليم العام في دولة الكويت  

مختلف   على  والتنفيذ  القرارات  اتخاذ  فعالية  وتطوير  سلطات  توزيع  كفاءة  تحسين  عبر  حتما  يمر 

مستوى  ختصاص مركزي في وزارة التربية، وإنما في كل  ا املستويات.  فإدارة القطاع ال يجب أن تكون من  

املدارس،   كل  وفي  التعليمية  املناطق  وفي مختلف  متداخلة(  غير  )بصالحيات  املنظومة  من مستويات 

والشراكة   التواصل  قنوات  غلق  دون  األهلي.   والتنسيق  ولكن  والقطاع  املدني  املجتمع  منظمات  مع 

ؤسسات والتنظيم  في مجال التعليم العام ال تقوم فقط على اإلطار الهيكلي للمالحوكمة الجيدة  ولكن  

من خاللها   تتم  التي  الرسمية  وغير  الرسمية  والعمليات  باآلليات  األشمل  بمعناها  تتعلق  بل  اإلداري، 

في   وتنفيذها  البرامج اإلصالحية  وبناء  املوارد  االولويات وتوظيف  والسياسات وتحديد  الرؤى  صياغة 

ين مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع أفراد  إطار يضمن الشفافية واملسائلة واحترام القانون وااللتزام بتأم

ف وبالتالي،  الجيدة  املجتمع.  تتعلق  الحوكمة  العام  التعليم  بفي مجال  وأساسا   الالمركزية عتماد  اأوال 

وبرامج   بسياسات  العام  التعليم  النظام  تطوير  تستهدف  تكاملية  منهجيات  تطبيق  في  عام  كمبدأ 

لتربوي وتـأهيله لكي يكون قادرا على تحقيق تطور نوعي  وإجراءات تنظيمية تضمن تحسين كفاءة الجهاز ا

تتعلق كذلك  و مستديم في آليات اتخاذ القرار والتنفيذ بما يسمح باالرتقاء بجودة املخرجات التعليمية. 

والتي تضمن تحقيق    ستراتيجيةاال بالكفاءة املؤسسية التي تسمح بوضع السياسات العامة والخطط  

ترتكز كذلك على  و م على النحو الذي يســـاهم في تحقيق األهداف التنموية؛  رؤية ورسالة التعليم العا

، من صالحيات إدارية  تمكين املناطق التعليمية املحلية في كل محافظة، واإلدارات املدرسية التابعة لها 

ومالية كبرى، وحتي بيداغوجية )على أن تكون ضمن املعايير الوطنية( في إطار من االستقاللية؛ وهي 

في   تتمثل  وفعالية  ا أيضا  التعليمية  السياسات  تنفيذ  وجودة  تقدم  قياس  آليات  وكفاءة  ستقاللية 

الرقابية وأجهزة ضمان الجودة تتبع  األجهزة  التي  الفعالة مع  ؛ وهي كذلك املنظومة  التشاركية  منهج 

 .  املكونات غير الحكومية ومع القطاع الخاص

  الرئيسية الضرورية لبناء منظومة حوكمة جيدة  وبشكل أكثر تفصيال، يمكن تلخيص املقومات

 التالي:   الشكلي قطاع التعليم العام في دولة الكويت في العوامل املبينة في ف
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 أهم املقومات املطلوب توفرها لتأسيس منظومة حوكمة جيدة )رشيدة(  : ( 4-1رقم ) شكل 

 في قطاع التعليم العام الكويتي 

 

  

هيكلة المركزية تسمح 

بالتحديد الواضح 

لمسؤوليات بين املؤسسات ل

 ختصاصاتالوتقسيم ا

القدرة على بلورة رؤية 

ستراتيجية لتحقيق جودة ا

عالية في الخدمات التربوية 

 املقدمة

ستقاللية وكفاءة آليات ا 

قياس تقدم وجودة تنفيذ 

السياسات التعليمية 

 وفعالية األجهزة الرقابية

الفعالة مع التشاركية 

مكونات غير الحكومية 

 ومع القطاع الخاص

قيادات محلية متمكنة وذات 

صالحيات في صناعة القرار 

البيداغوجي بالصورة التي 

 تجعل املدرسة تنافسية

مقومات فعالية 

الحوكمة الجيدة 

)الرشيدة( في قطاع 

 التعليم العام
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املؤسسات    4-3-1 بين  للمسؤليات  الواضح  بالتحديد  تسمح  للقطاع  المركزية  هيكلة 

 وتقسيم االختصاصات   

ال شك أن تقسيم صالحيات وزارة التربية هو أحد أهم األساسيات التي يجب االستناد إليها في  

العام، على   التعليم  األبعاد  أن  إصالح مناهج حوكمة قطاع  ثالثي  التقسيم  تيجي  االسترا  -يكون هذا 

واملحاسبة.  كم يجب نقل عملية    لةءعلى أجهزة مختلفة مستقلة وخاضعة للمسا  - والتنفيذي والرقابي

املستويات املحلية في املناطق التعليمية )وفي املدارس(    إلىوضع القرارات من اإلدارة املركزية وتقريبها  

وقد بينت التجارب الناجحة     .يةتفاعال مع االحتياجات الفردية من الخدمات التعليم  لكي يكونوا أكثر 

في العالم بأن املنهج الالمركزي في إدارة قطاع التعليم العام يساهم في تحسين كفاءته وتجويد حوكمته، 

وهو في معظم األحيان جزء ال يتجزأ من أصل حزمة اإلصالحات التي تنفذ بدافع تطوير جودة مخرجات  

على   الالمركزية  تطبيق  ويتم  نطأ القطاع.  إصالحات  وسع  مقومات  كأحد  البلدان  من  الكثير  في  اق 

التربوي من األفراد املستفيدين من الخدمة التعليمية.    الحوكمة على أساس أنها تقرب صناعة القرار 

أن الالمركزية تخضع بسهولة أكبر للمساءلة وأنها أكثر استجابة ملتطلبات معالجة املشكالت    إلى إضافة  

اتخ سلطة  نقل  ويؤدي  للوزارة  املحلية.  املركزية  اإلدارة  من  القرار  وزيادة    إلىاذ  التعليمية،  املناطق 

الحوكمة الذاتية للمدارس ورفع مستوى االستقاللية فيها وتمكينها من امكانية االلتزام باملعايير الفنية  

رفع األداء على نحو تنافس ي، وبالتالي يجعل من مخرجات التعليم أفضل    إلىالدولية في إدارة املدارس،  

 وأكثر كفاءة وأكثر استجابة للمتطلبات التنموية.  

مسؤوليتها  تحديد  وإنما  التربية،  وزارة  دور  إلغاء  يعني  ال  على    وهذا  افية  اإلشر الجوانب  في 

العمل التربوي   تنفيذاملناطق التعليمية على النحو الذي يمكن هذه املناطق واملدارس التابعة لها من  

بأداء تنظيمي مرن وفعال يترجم الرؤى االستراتيجية والسياسات والبرامج  و   باستقاللية مالية وإدارية

ا التنموية  التطلعات  يحقق  بما  اقع  الو أرض  والجماعيةعلى  العام  لفردية  التعليم  وبذلك، لقطاع   .

توفير اإلمكانات التنفيذية في املنظومة ككل وعلى    جهزةاأل مختلف   تكون الوزارة تسهر على التنسيق بين

على القيام باألدوار    املدارسقدرة  القطاع وتحسين    كفاءة سير بما يضمن    هامؤسساتفي  املادية والبشرية  

 .  تنافس ي على نحو  املتوقعة منها
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عا  4-3-2 جودة  لتحقيق  استراتيجية  رؤية  بلورة  على  التربوية القدرة  الخدمات  في  لية 

   املقدمة

املستقبلي بشكل فعال في منظومة   من الضروري توفر القدرات العالية القادرة على اإلستشراف 

حوكمة التعليم العام. ال يمكن تطوير منظومة حوكمة قطاع التعليم العام بدون إطار مؤسس ي قادر  

العامة والخطط اإلستراتيجية والتي تضمن   وبكفاءة عالية على تحديد األولويات ووضع السياسات 

النحو   الكويت على  دولة  في  التعليم  التنموية.  تحقيق رؤية ورسالة  في تحقيق األهداف  يســـاهم  الذي 

وتؤكد التجارب الناجحة في العالم على أهمية وجود بنية مؤسساتية تتوفر على الصفات الضرورية التي  

للتحقيق  وقابلة  ومتكاملة،  تكون شاملة،  بحيث  والخطط  السياسات  بتصميم وصياغة هذه  تسمح 

للغرض. ويتطلب األمر صياغة مؤشرات أداء تساعد  ضمن معايير وطنية وجداول زمنية يتم تحديدها  

على قياس وتيـــرة التنفيذ والتنســـيق والعمـــل املشـــترك بين املؤسسات املعنية بترجمة هذه السياسات  

اقع الو أرض  على  التجاذبات  ،  والخطط  عن  بعيدة  املقترحة  املؤسسية  البنية  هذه  تكون  أن  على 

الخ من  أساسا  ومتكونة  ونقل  السياسية  املشـــترك  التخطيط  نحو  الدفـــع  على  القادرة  العالية  برات 

الخبـــرات بين الجهات العامة، وإشـــراك القطاعيـــن الخـــاص وغيـــر الربحـــي فـــي عمليـــة تحديـــد التحديـــات  

وتقييم   واملتابعـــة  والتنفيـــذ  التمويل  وأســـاليب  والرؤى  الحلـــول  املســـتهدفات  وابتـــكار  وتحديد  األداء 

 ومقارنتها مع التجـــارب واملعايير اإلقليميـــة والدولية.  

هو   فاملطلوب  أخر،  االستراتيجية   نموذجبمعنى  والخطط  التعليم  سياسات  صناعة  إلدارة 

الخبرات في املجال التربوي بناء على إجراءات منسقة لإلشراك الفعال ألصحاب    فأالالزمة من قبل أك

بهذا الدور  املصلحة من القطاعين العام والخاص على كافة املستويات املمكنة. ونظريا، يمكن أن يقوم  

 وآليات عملهاختيار أعضائه  املجلس األعلى للتعليم، على أن يتم تعديل هيكلته ومسؤولياته ومعايير  

الحالية على النحو الذي يمكنه من تحديد األولويات وصياغة السياسات العامة واملعايير والخطط،  

لكي يكون فعليا السلطة العليا املسؤولة عن رسم التوجهات االستراتيجية لقطاع التعليم العام بدولة  

 الكويت وذلك وفق املتطلبات التنموية بمفهومها الشامل.  
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تعليم  4-3-3 البيداغوجي  قيادة  القرار  صناعة  في  صالحيات  وذات  متمكنة  محلية  ية 

 بالصورة التي تجعل املدرسة تنافسية  

تحسين طرق إدارته وتقليل مستويات املركزية   ال شك بأن تعزيز حوكمة قطاع التعليم يمر عبر  

مالية كبرى،  في اتخاذ القرار، وبذلك تتحصل املناطق التعليمية في كل محافظة على صالحيات إدارية و 

بيداغوجية )على أن تكون ضمن املعايير الوطنية( في إطار من االستقاللية.  ويتم التطوير وفق    ى وحت

التعليمية،   للمناطق  والتربويـة  واملالية  اإلدارية  الصالحيات  ليس فقط على أساس دعم  املدخل  هذا 

أيضا   املدرسةوإنما  علـى مستوى  التفكير لـإلدارة  يجب  إذ  املدرسية    .  اإلدارات  دور  في  النظر  إعادة  في 

تنافس ي. فاملطلوب هو إحداث   لها بممارسات ذات بعد  بحيث تعطى املدارس صالحيات أوسع تسمح 

نقلة نوعية في تطوير املؤسسة التعليمية على مسـتوى املدرسة، من خالل دعم التوجه نحو تمكين كـل 

أدائها واالرتقاء بجودة املخرجات التعليمية لدى   مدرسة من تنفيذ مبادرات وبرامج تستهدف تحسين

  
 
وصوال والعاملية،  الوطنية  املعايير  أساس  على    تالميذها، 
 
الجودة.  اال   إلى                                                 وضمان  التربوية  عتمادات 

افز  اال ، البد من تنفيذ مجموعة من املبادرات  كولتحقيق ذل ستراتيجية من بينها صياغة منظومة حو

ت املعلومات الحديثة في املناهج، وتدريب الكوادر اإلدارية على فنون وربطها باألداء، وإدخال منظوما

املدرسين قدرات  تطوير  وخاصة  التعليمية،  نظم    . اإلدارة  تواجد  ظل  في  فعاليتها  تزداد  عناصر  وكلها 

باملدرسة. على أن يكون ذلك في إطار يضمن درجة عالية من الشفافية واحترام    داخليةحوكمة جيدة  

 رقابتها بشكل فعال.  و ية الوطنية والدولية، ويسمح بالتقييم املوضوعي ألداء هذه املدارس املعايير الفن 

رفع    إلىويضمن هذا النموذج إحداث تغيير عميق وجذري في نمط إدارة املدارس بحيث يؤدي   

التميز    إلىجودة التعليم من خالل تحسين حوكمة املدارس على النحو الذي يؤدي   تعزيز قدراتها على 

ذلك بإتباع أساليب ومناهج دراسية مبتكرة تراعي املعايير الوطنية للتعليم وتتنوع في أنظمة الدراسة  و 

 املتعددة بما يوفر تعدد الفرص امام املتعلمين واملجتمع. 

ليمية وفعالية ستقاللية وكفاءة آليات قياس تقدم وجودة تنفيذ السياسات التعا  4-3-4

 األجهزة الرقابية 

املمكن تطوير منظومة حوكمة قطاع التعليم العام بدون إطار مؤسس ي قادر على القيام  من غير   

م، حيث يكمن الهدف األساس ي من هذا    القياس والذي بدونه ال   بدور 
 
                                  يمكن تحسين جودة التعليم والتعل
 
                              

ما إذا  باإلصالحات،  املعني  للجهاز  يوفرها  التي  اإلمكانات  في  لتحسي  الدور  النتائج  استخدام  ن  تم 
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منطلق أهمية صنع القرارات بناء على األدلة املوضوعية.     السياسات واملمارسات واملسؤولية، وذلك من

لجهـــة مســـئولة عــن القياس وفقا للمعايير الدولية بهذا الشأن، وكذلك  إيجاد  لذلك، فمن الضروري  

من   التعليميـــة  املؤسســـات  فــي  الجـــودة  ثقافــة  نشــر  عن  التي  مسؤولة  الوطنية  املعايير  تنمية  خالل 

جـودة عملياتهـا   وتحسين  التعليمية  املؤسسـات  هيكلـة  الدوليـة إلعـادة  القياسـية  املعـايير  مـع  تتواكـب 

كسـب ثقـة املجتمـع فيهـا، وزيـادة قدراتها التنافسية محليا ودوليا.    إلىومخرجاتهـا علـى النحـو الـذي يـؤدى 

من   السياق،  هذا   وفي 
 
)بدال جهتين  إنشاء  في  التفكير  يتم  أن   املمكن 
 
بهذه                                             األولى  تختص  واحدة(  عن 

النوعية من املسؤوليات في املؤسسات التعليمية الحكومية والثانية في املؤسسات التعليمية الخاصة. 

تعمل   منها  كل  تكون  أن  تامة،ابعلى  التـــي    ستقاللية  والقــيم  املبـــادئ  مــن  ملجموعــة  أهمها  ووفقــا  من 

 الشـــفافية واملوضـوعية والعدالـة. 

 
 
 كما يجب أن تلعب هذه الجهة دورا
 
                                 

 
 رقابيـا
 
بشكل    باعتمـاد املؤسسـات التعليميةمن خالل قيامها           

سنوات( من خالل فرضها على كل مؤسسة تعليمية تحقيق الحد األدنى ملجموعة من    5-3دوري )كل  

تتعلق بحوكمة املدرسة، واملعلم، واألداء التدريس ي، واألنشطة  املعـايير الوطنية يتم تحديدها للغرض )

مدرسة   كل  تخضع  الطريقة،  وبهذه  وغيرها(.  املدرسة،  داخل  التربوية  البيئة  وجودة    إلىالطالبية، 

عمليات قياس وتقييم وتقويم تربوي بشكل منهج للتأكد من جودة مخرجاتها.  ومن الضروري بان تقوم  

ـر كل املعلومـات املوضوعية والبيانات الدقيقة التـي يمكـن أن تسـاعد املدارس  هذه الجهة بتـوفير ونش 

لها بما يساعدها   على إجراء تقييمات ذاتية، وكذلك تقديم الدعم الفني والنصح واإلرشاد والتوجيه 

جاتها.  نخراط في ثقافة التطوير املستمر والتحسين املستديم لجودة مخر اال ها، ومن ثـم  ئ اع بأداقرتاال على  

قدراتهم   بمستوى  واالرتفاع  الجودة  معايير  لتطبيق  املدارس  تؤهل  ملنظومة  التأسيس  يتم  وبذلك، 

 
 
 املؤسسية وفاعليتهم التعليمية على أساس مستديم، بما يحقق تعليما
 
                                                               

 
 وتعلما
 
أفضل، األمر الذي يؤدى          

 إحداث نقلة نوعية فى جودة التعليم العام.    إلى

يجب أن ترصد هذه الجهة مدى التقدم وجودة  فعلى املستوى الكلي  لقطاع التعليم العام،    أما

القطاع ككل، وتقيس مستوى مخرجاته، وترفع تقاريرها  اال تنفيذ الخطط   ستراتيجية والتنفيذية في 

ستراتيجية  اال املؤسسة املعنية بتحديد األولويات ووضع السياسات العامة والخطط    إلىبهذا الشأن  

والتي تضمن تحقيق رؤية ورسالة التعليم في دولة الكويت على النحو الذي يســـاهم في تحقيق األهداف  

أعاله(، وذلك بهدف تقديم معطيات موضوعية تساند عمليات    2التنموية )كما تم توصيفها في النقطة  

 ليم العام. صناعة القرار على املستوى املعني بالتوجهات االستراتيجية الكبرى في قطاع التع
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 ونظريا
 
في مؤسسات         األقل  التعليم، على  لتطوير  الوطني  املركز  به  يقوم  أن  الدور  لهذا  يمكن   ،

االستجابة   من  يمكنه  الذي  النحو  على  وصالحياته  هيكلته  تعديل  يتم  أن  على  الحكومية،  التعليم 

عتماد  ايذ فعال آلليات م التربوي والرقابة من خالل تنف بلالحتياجات الوطنية املتعلقة بالقياس والتقي

 
 
 املؤسس ي يتم بناءها للغرض، لكي يكون فعليا
 
السلطة العليا املسؤولة عن تكريس ثقافــة الجـــودة فــي                                            

 
 
 املؤسسات التعليمية الحكومية في دولة الكويت وزيـادة قدراتها التنافسية محليا
 
                                                                            

 
 ودوليا
 
، وعن تنمية        

الدوليـة لتحسين جـودة مخرجات التعليم العام علـى النحـو    ر املعايير الوطنية التي تتواكـب مـع املعـايي

 خدمة أغـراض التنميـة املسـتدامة بمفهومها الشامل.  إلىالـذي يـؤدى 

أما فيما يتعلق بالقطاع التعليمي غير الحكومي، وفي نفس السياق، من الضروري إنشاء جهة  

الخاصة    مستقلة املدارس  وتقييم  اقبة  بمر ثقافــة  واألهلية  مختصة  وتعزيز  نشر  عن  مسؤولة  تكون 

الجـــودة فــي هذه الفئة من املؤسســـات التعليميـــة.  على أن تقوم هذه الجهة بالتنسيق مع املركز الوطني  

لتطوير التعليم حول تناغم املعايير الوطنية التي تتواكـب مـع املعـايير القياسـية الدوليـة إلعـادة هيكلـة 

ختالفات في بعض املعايير املؤسساتية  اال مية الحكومية والخاصة )مع السماح ببعض  املؤسسـات التعلي

ستراتيجيات التمويل في املدارس  اعتماد وذلك ملراعاة خصوصيات كل قطاع، وخاصة فيما يتعلق بال ل

فيها(.  ويتطلب األمر إصدار قانون للتعليم الخاص ليؤسس ملثل هذه  ونظام القسائم    ورسوم التسجيل

املوضوعي  الج والتقييم  الفني  الدعم  تقدم  ورقابة  قياس  جهة  لتكون  يؤهلها  الذي  النحو  على  هة 

بما   فيها  الجـــودة  ثقافــة  تكريس  األول عن  املسؤول  بدور  تقوم  ولكي  الخاصة،  التعليمية  للمؤسسات 

اسع ملمارسات  نتشار و ايساهم في االرتقاء بقدراتها املؤسسية والفاعلية التعليمية، وما يترتب عنه من  

 جودة مبتكرة ليس فقط بين هذه املؤسسات، وإنما في القطاع ككل بشقيه الحكومي والخاص.  

 التشاركية الفعالة مع املكونات غير الحكومية ومع القطاع الخاص   4-3-5

الكويت   دولة  في  التعليم  حوكمة  منظومة  مع    إلى تحتاج  الفعالة  التشاركية  مفهوم  تكريس 

الخاص.    القطاع  ومع  الحكومية  غير  املجتمعية  اإلصالحية  حيث  املكونات  الدولية  التجارب  تبين 

مجت مشاركة  يتطلب  العام  التعليم  قطاع  في  جيدة  حوكمة  منظومة  بناء  أن  فعالـة الناجحة  معية 

ة بالتعليم.  فالتعليم على هذا األساس ال يمكن  للمجتمع املدني في كبرى التوجهات املتعلق  نخراط كبير او 

أن ينظر إليه على أنه مسؤولية القطاع التربوي وحده، بل هو بالضرورة مسؤولية مجتمعية مشتركة 

عام،   بشكل  التعليم  ألن  ذلك  خاص.   والقطاع  املدني  املجتمع  ومنظمات  الحكومية  املؤسسات  بين 
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ملية ترتبط بشكل شامل بالبعد التنموي، ومن ثم يجب  والتعليم العام بشكل خاص، هو في جوهره ع

أن يكون مسئولية مجتمعية تشاركية بين أهم األطراف الفاعلة في السياسات التنمویة والتي من أهمها  

املجتمع املدني والقطاع الخاص. لذلك، نجد أن معظم اطر العمل الحديثة التي تعتمدها املؤسسات  

التصميم والتخطيط لتطوير التعليم من    إلىالتعليم تدعو الحكومات  الدولية ذات العالقة بسياسات  

بناء شراكات قوية بين املؤسسات الحكومية    إلىوالواضح أن دولة الكويت تحتاج    منظور تشاركي شامل.  

ستراتيجيات التعليم ومنظمات املجتمع املدني، على األقل كوسيلة لتعزيز الثقة في  ا الفاعلة في وضع  

تعليمية والجهود اإلصالحية املبذولة نحو االرتقاء بمخرجاتها ورفع منسوب مصداقية هذه  املنظومة ال

 الجهود بين مختلف شرائح املجتمع.   

قتصادية  الالقيمة ا  أن  إلى تجدر اإلشارة  فأما فيما يتعلق بتفعيل الشراكة مع قطاع الخاص،  

املجتمعية   الحاجات  إشباع  في  تساهم  بأنشطة  للقيام  تؤهله  القطاع  لهذا  والسياسية  واالجتماعية 

دون   الدولة  إمكانات  تحول  التي  األخرى(  الخدمات  من  )وغيرها  التعليمية  الخدمات  من  املختلفة 

ة بأن الشراكات بين  تقدیمها على نطاق واسع أو بالكفاءة املطلوبة. وقد بينت التجارب الدولية الناجح

ستحداث مصادر لتمويل املشاريع في قطاع التعليم تساعد على تحقيق  ا القطاعين العام والخاص في  

تطوير  بينها  من  عديدة  مستويات  على  كبيرة،  التدريس    منافع  طرق  في  االبتكار  وتعزيز  التحتية  البنية 

نهاية املطاف    –والتطويرات التكنولوجية   لبيئة مناسبة لتحسين املخرجات.  وكلها عوامل تؤسس في 

من  و  جملة  برصد  السادس  الفصل  على يقوم  وتوفيرها  التعليمية  الخدمات  لتمويل  املبتكرة  السبل 

تكاليفها وكذلك   التعليمية وتقليل  التعليمية على رفع جودة الخدمات  النحو الذي يساعد املنظومة 

اإلنفا جوانب  وتقليل  الدولة  ميزانية  على  األعباء  قطاع    قتخفيف  في  املجتمعية  الشراكة  وتعزيز 

بين القطاعين العام    التعليم، علما بأن املتطلبات املؤسساتية والتشريعية لنجاح منظومة الشراكة 

ترشيد   لضمان  فعال  بشكل  لها  التخطيط  ويجب  ومعقدة  عديدة  هي  التعليم  مجال  في  والخاص 

 الجودة في ظل هذه املنظومة.  املحوري للجهاز الرقابي في ضمان  حوكمتها، ولتفعيل الدور 

 قترح لحوكمة قطاع التعليم العام ؤسس ي البديل املامل  اإلطار الهيكلي 4-4

إصالح    يجب أن تكون في صميم عملية  الحوكمة الجيدة )الرشيدة(أن مسألة  الوثيقة    هؤكد هذت

  لمسؤولية الكاملة عن إدارة التعليم وزارة التربية لتملك  وال شك أن  .  العام في دولة الكويت  لتعليم قطاع ا

.  لذلك، إنه من الضروري أن  في الوضع الراهنهو من املعوقات الهيكلية لتحسين أداء هذا القطاع  
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املقترح  النيكون   إدارةموذج   إلصالح 
 
            حاليا
 
التعليم          أهميةيشؤون  لتطوير    ولي  الهيكلي  قصوى  اإلطار 

هي    اإلصالحات على صعيد الحوكمة، إعتبارا لكون  صور وجه القاملؤسس ي كمنهج للمعالجة الهيكلية أل 

    من ضمن املقومات التي 
 
  تؤدي دورا
 
          

 
 فعاال
 
اإلطار الهيكلي املؤسس ي  (  2-4ويعرض الشكل )    في هذا الصدد.    

املقترح   مشروعاالبديل  إعتباره  يمكن  التعليم   يستهدف   الذي  نظام  فرص    إصالح  تعظيم  عبر  العام 

 القطاع ككل.    فاءة عناصر إدارةكي في تحسين النجاح املؤسسات

لل تحديد  من  الوثيقة  هذه  في  أعاله  ورد  مع  وتناغما  مضمونه،  املكونة  وفي  األساسية  عناصر 

)الرشيدة( الجيدة  الحوكمة  منظومة  يتلهيكلة  املقترحبني  ،  التعليم    نظومةملهيكلة    هذا  قطاع  إدارة 

األبعاد،  تنظيمي   نموذجوفق  العام   أبعادتكون    ثالثي  مستقلة  ه تكون  تاما  الثالثة  وغير  إستقالال   ،

 :خاضعة ملركزية القرار في وزارة التربية، وذلك وفق التصور التالي

الرؤى االستراتيجية والتوجهات الكبرى وصياغة الخطط  ب  وهو البعد املعني  :املستوى األول  ▪

. ويمكن أن  التنمويةوالغايات واألهداف والسياسات رفيعة املستوى املتناسقة مع التطلعات  

 على أن يتم تعديل هيكلته وآليات عمله الحالية بهذه املسؤولية،  املجلس األعلى للتعليم  يقوم  

تركيبته تعيين  اإلعتبارات    ومعايير  عن  بعيدا  التربوي  املجال  في  الخبراء  أفضل  ليستقطب 

 (.  3-4)كما هو مبين في الجدول  السياسية

التي تكون تحت إشراف وزارة التربية    تنفيذيةني بالجوانب ال وهو البعد املع  املستوى الثاني: ▪

اقع التوجهات االستراتيجية والسياسات العامة في إطار يمكنها من تطوير  ل تترجم على أرض الو

القطاع بتنافسية  التنفيذ  يكون  أن  ويجب  التطلعات  .  يحقق  بما  وفعال  مرن  تنظيمي  أداء 

والجماعية الفردية  ذلالتنموية  ويتطلب  تمكين  .  على  ك  محافظة  كل  في  التعليمية  املناطق 

بيداغوجية   إدارية ومالية  تكون ضمن معايير وطنية كبرى  صالحيات  أن  تحديدها    )على  يتم 

كما يتطلب     .التامة  االستقالليةفي إطار من    (، وذلك3-4)  جدول وفق ما هو مبين في ال،  (للغرض

 ة لإلدارة علـى مستوى املدرسة.  دعم الصالحيات اإلدارية واملالية والتربويـ األمر 

ضمان الجودة في  الدعم الفني و القياس والرقابة و وهوبعد مزدوج أوله يعنى ب املستوى الثالث: ▪

التعليم الحكومية.    مؤسسات  لتطوير  العام  الوطني  املركز  به  يقوم  أن  الدور  لهذا  ويمكن 

(.  كما يتوجب  3-4املبين في الجدول )  على أن يتم تعديل هيكلته وصالحياته على النحو   التعليم

ليقوم بنفس الدور في مؤسسات التعليم الخاصة. على هيئة مستقلة للتعليم الخاص  إنشاء  
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تعمل   منهما  كل  تكون  تامةأن  الشـــفافية و   ،بإستقاللية  وقــيم  ملبـــادئ  واملوضـوعية    وفقــا 

 والعدالـة. 

وبدون تدخل لوزارة  شراف أعلى سلطة في الدولة  تكون هذه املنظومة بمستوياتها الثالثة تحت إ  ▪

التنفيذية غير  الصالحيات  من  أي  في  بالتربية  اإللتزام  ظل  في  لتعامل  ،  األساسية  املبادئ 

الالمركزية وغياب  ،  إستقاللية املؤسسات، وهي  املؤسسات بين بعضها ومع أصحاب املصلحة

التنفيذ،  تشابك اإلختصاصات املؤسسات وفعالية  تشاركية مع مختلف أصحاب  ال،  كفاءة 

التعامل ،  التعامل بشفافية،  خضوع املؤسسات للرقابة واملساءلة،  املصلحة في صناعة القرار

 .اإللتزام بسيادة القانون ، و اإللتزام بالقيم املجتمعية وأخالقيات العمل، بالعدل واإلنصاف

األول  ▪ املستوى  و   األولوياتبنقل   يقوم  العامة  اإلستراتيجية  املطلوب    والخططالسياسات 

اإلشارات   )عبر  الشكل    3-2- 1تنفيذها  ك 2-4في  لدوره  تكريسا  املستويات  لباقي  عليا  (  سلطة 

التنموية  املتطلبات  وفق  العام  التعليم  لقطاع  االستراتيجية  التوجهات  رسم  عن  مسؤولة 

 . بمفهومها الشامل

املستوى   ▪ الثالث  الثانييقوم  املستوى  مع  اإلشارات    بالتفاعل  الشكل    5-4)عبر  على (  2-4في 

التربوي   والتقيم  بالقياس  املتعلقة  الوطنية  لالحتياجات  االستجابة  من  يمكنه  الذي  النحو 

 .  فعال آلليات إعتماد املؤسس ي يتم بناءها للغرضالتنفيذ المن خالل  ، و والرقابة

الثا ▪ املستوى  الث  لثيقوم  املستوى  مع  اإلشارات    انيبالتفاعل  الشكل    7-6)عبر  على 2-4في   )

عتماد  والدعم الفني واإل   بدورالقياس والتقيم التربوي والرقابةالقيام  النحو الذي يمكنه من  

في الشكل    9- 8)عبر اإلشارات    األول يقوم املستوى الثالث بالتفاعل مع املستوى    ي. كمااملؤسس 

التقدم  توثيق    حول (  4-2 في القطاع ككل،  تنفيذ الخطط اإلستراتيجية والتنفيذية  في  مدى 

عمليات صناعة    قياسو  تساند  معطيات موضوعية  تقديم  بهدف  وذلك  مستوى مخرجاته، 

املستوى  اإلستراتيجي  القرار   بالتفاعل     األول.على  الثالث  املستوى  مؤسستي  تقوم  وكذلك 

التنسيق حول تناغم املعايير الوطنية التي  ( وذلك بهدف  2-4في الشكل    10  تاإلشارا  البيني )عبر 

الحكومية  ت التعليمية  املؤسسـات  هيكلـة  إلعـادة  الدوليـة  القياسـية  املعـايير  مـع  تواكـب 

 بما يضمن تحقيق الجودة في املخرجات.  والخاصة
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1 

 إشراف أعلى سلطة في الدولة (: اإلطار الهيكلي املؤسس ي البديل املقترح الذي يقع تحت 4الشكل )  

وصياغة الخطط والغايات واألهداف والسياسات رفيعة املستوى  الرؤى االستراتيجية والتوجهات الكبرى 

 املتناسقة مع التطلعات التنموية 

 

 املؤسسة املسؤولة: املجلس األعلى للتعليم )بمواصفات بديلة( 

اقع بما يحقق التطلعات  التنفيذ بأداء تنظيمي مرن وفعال يترجم الرؤى االستراتيجية والسياسات والبرامج على أرض الو

 التنموية الفردية والجماعية 

 

 التعليمية )بمواصفات بديلة(  (: املناطقاملؤسسات املسؤولة )تحت إشراف وزارة التربية

 املؤسسات التعليمية )إدارة بمواصفات بديلة(                 

 

 

 القياس والرقابة وضمان الجودة في مؤسسات التعليم الحكومي

 

 املؤسسة املسؤولة: املركز الوطني لتطوير التعليم 

 )بمواصفات بديلة(

 القياس والرقابة وضمان الجودة في مؤسسات التعليم الحكومي

 

 املؤسسة املسؤولة: هيئة مستقلة للتعليم الخاص  

 )يتم إنشاءها للغرض(

1 

6 7 

2 3 

4 5 

8 
9 

1

0 
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 مواصفات ألهم املؤسسات املكونة لإلطار الهيكلي املؤسس ي البديل املقترح    :( 4-2رقم )  جدول 

 املستوى/البعد  املؤسسة املقترحة  رسالة املؤسسة  املهام الرئيسية للمؤسسة  املتطلبات املؤسسية  

عالية   ▪ خبرات  خبرات  )تتضمن 

ا مجال  في  ستشراف ال عاملية( 

والتخطيط   املستقبلي 

 االستراتيجي.

خبرات  خبرات   ▪ )تتضمن  عالية 

التجاذبات  عن  بعيدة  عاملية( 

أســـاليب  مجاالت  في  السياسية 

واملتابعـــة  والتنفيـــذ  التمويل 

وتحديد   األداء،  وتقييم 

املســـتهدفات ومقارنتها مع التجـــارب 

  .واملعايير اإلقليميـــة والدولية

 جهاز إداري مساند.  ▪

 

 

ا .1 الرؤية  لقطاع  ال إعداد  ستراتيجية 

 التعليم العام في الدولة. 

للتعليم   .2 السياسات  وصياغة  إعداد 

األطراف   كافة  إشراك  بعد  األساس ي 

بي من  والقطاع  املعنية  املدني  املجتمع  نها 

 خاص.ال

ا .3 الخطط  للتعليم  ال إعداد  ستراتيجية 

 .العام بحيث تكون شاملة وقابلة للتحقيق

ة تحديد أولويات التعليم والخطط الزمني .4

 واتباعها. التي يجب االلتزام بها

للخطط  .5 الرئيسة  األداء  مؤشرات  صياغة 

 ستراتيجية. ال ا

بالقياس   .6 املعنية  املؤسسات  مع  التنسيق 

رقم   الشكل  في  الثالث  )املستوى  والرقابة 

بجودة   (4-2 املتعلقة  التقارير  خالل  من 

 الخطط.تنفيذ 

تهدف   مستقلة  القيام مؤسسة  إلى 

ووضع ستشراف  ال با املستقبلي 

العامة   األولويات السياسات  ووضع 

ا تضمن ال والخطط  والتي  ستراتيجية 

دولة  في  التعليم  ورسالة  رؤية  تحقيق 

في  يســـاهم  الذي  النحو  على  الكويت 

 تحقيق األهداف التنموية. 

للتعليم  األعلى  املجلس 

 )بمواصفات جديدة(

 ستراتيجيال ا -األول 

كافة   ▪ في  عالية  املجاالت  خبرات 

املناهج   في  وخاصة  التربوية، 

 والبيداغوجيا.

 جهاز إداري مساند.  ▪

قدرات   ▪ لتنمية  مساندة  وحدة 

 املعلم. 

وحدة مساندة لتطوير القدرات   ▪

 االدارية وتحسين حوكمة املدارس.

إعداد كافة الخطط التنفيذية وتحويلها   .1

لها   للمدارس تسمح  مرونة  ظل  في 

 بممارسات ذات بعد تنافس ي. 

التنسيق مع املدارس بشأن إحداث تغيير   .2

فيها   اإلدارة  نمط  في  وجذري  عميق 

وتحسين حوكمتها على النحو الذي يؤدي 

 تعزيز قدراتها على التميز. إلى

صالحيات  ذات  مستقلة  مؤسسات 

تح وبيداغوجية  ومالية  دها دإدارية 

إلى تنفيذ كافة املعايير الوطنية تهدف  

ا تم  ستال الخطط  التي                   راتيجية 

املعنية  املؤسسة  قبل  من  إعدادها 

بالبعد االستراتيجي )املستوى األول في 

 ( طبقا لألولويات املوضوعة. 4الشكل 

التعليمية  املناطق 

 )بمواصفات جديدة(

 

 

 التنفيذي  -الثاني 
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 املستوى/البعد  املؤسسة املقترحة  رسالة املؤسسة  املهام الرئيسية للمؤسسة  املتطلبات املؤسسية  

التعليمية .3 الخطط  وتحويلها   وضع 

األداء  مؤشرات  يحقق  بما  للمدارس 

التي   قبل الرئيسية  من  إعدادها                     تم  

االستراتيجي   بالبعد  املعنية  املؤسسة 

 (. 4)املستوى األول في الشكل 

تنفيذ   .4 إمكانات  من  املدارس  تمكين 

أدائها   تحسين  تستهدف  وبرامج  مبادرات 

التعليمية  املخرجات  بجودة  واالرتقاء 

املعايير   أساس  على  تالميذها،  لدى 

 الوطنية. 

وربطه .5 افز  حو منظومة  وتنفيذ  ا صياغة 

 بأداء املدارس.

الحديثة   .6 املعلومات  منظومات  وإدخال 

 في املناهج.

تدريب الكوادر اإلدارية على فنون اإلدارة  .7

 التعليمية.

 املساهمة في تطوير قدرات املدرسين. .8

  

عالية   ▪ مجاالت    خبرات  كافة  في 

 القياس التربوي.

خبرات    ▪ )تتضمن  عالية  خبرات 

االعتماد   مجاالت  كافة  في  عاملية( 

 املؤسس ي واالعتماد البرامجي. 

خبرات    ▪ )تتضمن  عالية  خبرات 

 عاملية( في كافة مجاالت املعايير.

القيام بكافة األنشطة املتعلقة بالقياس  .1

جودة  من  والتأكد  التربوي،  والتقويم 

 مخرجات التعليم العام الحكومي. 

مـع  .2 تتواكـب  التي  الوطنية  املعايير  تنمية 

الدوليـة إلعـادة هيكلـة  القياسـية  املعـايير 

 املؤسسـات التعليمية الحكومية. 

تهدف   مستقلة،  قياس   إلىمؤسسة 

الخطط  تنفيذ  تقدم  مدى 

قبل ال ا من  املقررة  ستراتيجية 

االستراتيجي  بالبعد  املعنية  املؤسسة 

الشكل   في  األول  (، 2-4)املستوى 

مخرجات  مستوى  قياس  وكذلك 

املؤسسات  ورقابة  الحكومي،  التعليم 

 املركز الوطني لتطوير التعليم 

 )بمواصفات جديدة(

والرقابة    –الثالث   القياس 

 وضمان الجودة 
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 .جهاز إداري مساند ▪

للدراسات   ▪ مساندة  وحدة 

 االحصائية.

وحدة مساندة للدعم الفني لتنمية   ▪

 .قدرات التقييم الذاتي

 .ثيقوحدة تو   ▪

عمليات    إلىاخضاع كل مدرسة حكومية   .3

نهج  قياس وتقييم وتقويم تربوي بشكل م

 للتأكد من جودة مخرجاتها.  

املؤسســـات   .4 فــي  الجـــودة  ثقافــة  نشــر 

 التعليميـــة الحكومية

اعتمـاد املؤسسـات التعليمية الحكومية  .5

 سنوات(.   5-3بشكل دوري )كل 

املوضوع .6 املعلومـات  كل  ونشـر  ية تـوفير 

والبيانات الدقيقة التـي يمكـن أن تسـاعد  

تقييمات   إجراء  على  الحكومية  املدارس 

 ذاتية.

املتعلقة    .7 التقارير  كافة  وتوفير  إعداد 

الخطط  إنجاز  في  التقدم  بمدى 

تلك  مخرجات  وجودة  التنفيذية، 

املعنية  للمؤسسة  ورفعها  الخطط، 

في  األول  )املستوى  االستراتيجي  بالبعد 

 .( 2-4الشكل 

ثقافــة  ونشــر  الحكومية  التعليمية 

 الجـــودة فــيها

مجاالت     ▪ كافة  في  عالية  خبرات 

 القياس التربوي.

خبرات    ▪ )تتضمن  عالية  خبرات 

االعتماد   مجاالت  كافة  في  عاملية( 

 املؤسس ي واالعتماد البرامجي. 

خبرات    ▪ )تتضمن  عالية  خبرات 

 عاملية( في كافة مجاالت املعايير.

 .جهاز إداري مساند ▪

القيام بكافة األنشطة املتعلقة بالقياس  .1

الخاص،   القطاع  في  التربوي  والتقويم 

مخرجات   جودة  من  التعليم والتأكد 

 الخاص.

مـع  .2 تتواكـب  التي  الوطنية  املعايير  تنمية 

الدوليـة إلعـادة هيكلـة  القياسـية  املعـايير 

القطاع   في  التعليمية  املؤسسـات 

 الخاص.

تهدف   مستقلة،  قياس مؤسسة  إلى 

الخطط  تنفيذ  تقدم  مدى 

بالعليم ال ا املتعلقة  ستراتيجية 

املؤسسة  قبل  من  املقررة  الخاص 

املعنية بالبعد االستراتيجي )املستوى 

ا في  قياس 2-4لشكل  األول  وكذلك   ،)

مخرجات   الخاص، مستوى  التعليم 

هيئة مستقلة للتعليم الخاص 

 )يتم إنشاءها للغرض(

والرقابة    –الثالث   القياس 

 وضمان الجودة 
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للدراسات   ▪ مساندة  وحدة 

 االحصائية.

وحدة مساندة للدعم الفني لتنمية   ▪

 .قدرات التقييم الذاتي

 .ثيقوحدة تو   ▪

القطاع   .3 اخضاع كل مدرسة من مدارس 

وتقييم   إلىالخاص   قياس  عمليات 

من  للتأكد  منهج  بشكل  تربوي  وتقويم 

 جودة مخرجاتها.  

املؤسســـات   .4 فــي  الجـــودة  ثقافــة  نشــر 

 التعليميـــة التابعة للقطاع الخاص.

التابعة  .5 التعليمية  املؤسسـات  اعتمـاد 

بشكل  للقطاع )كل    الخاص    5- 3دوري 

 ات(. سنو 

املوضوعية  .6 املعلومـات  كل  ونشـر  تـوفير 

والبيانات الدقيقة التـي يمكـن أن تسـاعد  

إجراء  على  الخاص  القطاع  مدارس 

 تقييمات ذاتية.

املتعلقة    .7 التقارير  كافة  وتوفير  إعداد 

بمدى التقدم في إنجاز الخطط التنفيذية 

مخرجات   وجودة  الخاص،  القطاع  في 

للمؤسسة ورفعها  الخطط،  املعنية   تلك 

في  األول  )املستوى  االستراتيجي  بالبعد 

 .( 2-4الشكل 

الخاصة  التعليمية  ورقابة املؤسسات 

 ونشــر ثقافــة الجـــودة فــيها
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 حتسني جودة العملية التعليمية  - 5

التعليمية، إن    والقيادات  املعلم  )املناهج،  التعليمية  العملية  تشكل  والذي  التربوي،  النظام 

البعد   تغطي  املتداخلة  العالقات  من  منظومة  يمثل  النابض،  قلبه  املدرسية(  البيئة  التدريس،  طرق 

كل هرمي،  اإلنساني، والتربوي، واألخالقي، واالقتصادي، واالجتماعي. هذا النظام تترابط مفرداته في ش

إلى مالمسة   ينزل  ثم  بناء غاياته وأهدافه،  إلى   
 
الفلسفي، وصعودا واملنظور  الرؤية                                               تتكون قاعدته من 
 
                                              

باملمارسة التربوية التي تأخذ   ببناء فكر املستفيدين ممثلة في املناهج، وتنتهي هذه  يبدأ  اقع الذي  الو

يرة املقياس الحقيقي ملدى نجاح العملية صيغة املواجهة املباشرة بين املعلم واملتعلم. وتشكل هذه األخ

حدثت   التي  بالتغيرات  املتمثل  التربوي  النظام  مخرج  يعتبر  برمته.  التربوي  النظام  وبالتالي  التربوية 

للمتعلمين هي مؤشر نجاح النظام التربوي، وكل ما يسبق ذلك يصب في تجويد هذه املواجهة املباشرة  

ا كله ال نغالي إذا قلنا إن إصالح العملية التعليمية وتجويدها هي دعوة                                   بين املعلم واملتعلم. وبناء  على هذ 

لنجاح جزء مهم من املنظومة التربوية لكي تخدم وتعين على الحصول على مخرج تربوي جيد يستطيع  

 أن يكون لبنة صالحة لبناء املجتمع وقادر على مواصلة العملية التنموية في املستقبل.

 والتعليم والتحـــديات القائمةاملجتمع  5-1

يسلم منها أي مجتمع مهما كانت درجة    تواجه املجتمعات تحديات على أصعدة مختلفة، وال 

تطوره، وكل ما في األمر إن بعضها تكون أكثر جدية في مواجهة التحديات وتمتلك اآللية للتغلب عليها.  

وال  الرغبة  تمتلك  ال  مجتمعاتنا  أن  التجربة  أثبتت  أن    لألسف  كما  التحديات.  تلك  ملواجهة  الدراية 

النظام التربوي لم يساعد على تكوين املواطن الفاعل الذي يتمكن للتصدي لهذه التحديات. ال يختلف  

 يحقق  
 
اقتصاديا  

 
نظاما للعيش ضمن  املجتمعات         اثنان على أن االقتصاد هو عصب الحياة، وتسعى 

 
         

 
                                                                  

شئة أن بناء رأس مال بشري مكنها من القفز إلى مصاف  رفاهية الفرد. وقد أثبتت تجربة البلدان النا 

الدول املتقدمة وذلك بفضل سياسات تعليمية جعلت من تحقيق الجودة هدفها األساس ي. وبالرغم  

من كل الجهود املبذولة في التعليم فان مجتمعاتنا الزالت هشة اقتصاديا، ولم تكن قادرة على مواجهة  

 من االنخفاض الحاد ألسعار النفط.  2008في  األزمات االقتصادية كالتي حدثت  
 
                                . كما أنها تأثرت كثيرا
 
                      

 وأهم ما يمكن مالحظته هو عدم نجاعة الخطط للتعامل مع هذه املستجدات. 

ال يوجد أمن مطلق في أي مجتمع، لكن األمر املخيف واملروع هو انتشار الجريمة وتنوعها، وتدني 

 على  مستوى القيم األخالقية عند الشباب. إن مج
 
      تمعنا في الوقت الحاضر أصبح أكثر هشاشة ومنفتحا
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بنائها، وهناك كذلك محاولة   في  التربوي  نتيجة الضعف في منظومة القيم التي عجز النظام  الجريمة 

تكريس العداء الطائفي بين أفراد املجتمع الواحد. ويضاف إلى ذلك أمور تخص باألمن الخارجي املتمثل  

جماعات اإلرهابية، مما يستدعي تحصين الشباب من تشرب وتبني مبادئ هذه  بتصدير اإلرهاب وتعدد ال

الجماعات واالنتماء لها. كل مجتمع يتكون من شرائح اجتماعية مختلفة، لها قيمها وأولوياتها، وكل  

فئة من هذه الفئات تتنافس لكي تحظى بأكبر رصيد من االهتمام واملكاسب املادية واملعنوية. وهذا ال  

ليه. بل الخالف هو أن تتصدر هذه املصالح قائمة األولويات على حساب املصلحة املجتمعية.  خالف ع

إن املجتمع األفضل هو املجتمع الذي تتراجع فيه هذه االختالفات حيث تترك الفرصة للتوحد والتضافر  

ى االختالف  االجتماعي. إن ما نعيشه اليوم هو خالف ذلك، حيث نرى التزاحم والشد االجتماعي بناء عل

العرقي أو الديني أو املذهبي أو االقتصادي. كل ذلك ترك حالة من التوتر واالحتقان االجتماعي الذي يعد  

 لجماعات مندسة التي تحاول النيل من البناء االجتماعي وبالتالي تعطل فرص التالقي بين  
 
                                                                                 مناخ خصبا
 
         

 الفئات االجتماعية وثم البناء املجتمعي.  

بأن   اعتقدنا  اجتماعية،  إذا  تربوية  كيانات  من  تتكون  واحدة  منظومة  يمثل  املجتمع 

اقتصادية، وصناعية، وأخالقية تترابط مع بعضها البعض لتشكل حركة املجتمع، فإن التسارع في   و

مجال   في  ثورة  يشهد  هذا  إن عصرنا  الكيانات.  لبقية  السرعة  بنفس  حركة  يصاحبه  إحداها سوف 

واملعل االتصال  وتقنية  بنفس  املعرفة  يواكبها  الذي  االقتصادي  لالنتعاش   
 
مؤشرا جعلها  مما                                       ومات، 
 
                     

ظل   في  ويستخدمها  املستجدات،  هذه  يستوعب  حتى  ذاته  يطور  ألن  املجتمع  يدفع  والذي  السرعة، 

 من املعرفة، كما أن  
 
                    النسق األخالقي والقيمي. إن أهم خصائص هذا التسارع هو أن املعرفة تولد مزيدا
 
                                                                      

 وال تبطئ من وقعها السريع، وإضافة لهذا وذلك أن املعرفة تستنبت وال تستجدى.  املعرفة ال تنتظر أح
 
                                                                        دا
 
  

 وآخر أقل تقدم هو درجة الشراكة في استنبات املعرفة من خالل  
 
                                                         فإذا ما يجعل من مجتمع معين متقدما
 
                                 

 إرساء منظومة تعليمية قائمة على إكساب املهارات الحديثة.

اقع النظام التعليمي في دولة 5-2  الكويت  و

إن الحديث عن النظام الحالي لن يكون القصد منه تشخيصه والوقوف على جوانب القوة  

والضعف فيه، بل هو توطئة إلى مغازلة نظام جديد وبنية جديدة للتعليم. إن التعليم النظامي في دولة  

، فقد سبق الثروة النفطية والوفرة املادية. لقد و جد النظام ليؤد
 
                                                              الكويت ليس جديدا
 
ي بعض األغراض                  

في   البترول، وأخذ  بعد اكتشاف  التربوي  النظام  في بعض املهن. وازدهر  ويسد بعض حاجات املجتمع 
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التوسع مع زيادة عدد السكان لدولة الكويت. ولكن مما يعاب اليوم على النظام التربوي أنه رضح بشكل  

للنظا ترهل  عن  نتج  مما  للجودة  اعتبار  أدنى  دون  الكمي  للتوسع  لألركان  مطلق  عرضا  يلي  وفيما  م. 

 الرئيسة للنظام التربوي الحالي. 

 الرؤية العامة للنظام   5-2-1

األمية  محو  ينشد  الكويت  في  التربوي  النظام  كان  املاض ي  القرن  من  الخمسينيات  فترة  في 

                                                                                         والحفاظ على املبادئ اإلسالمية وبث الروح القومية. كانت متطلبات املجتمع بسيطة لذلك كان ي كتفى  

النظام    بتعليم بعض املواد كالدين واللغات، والحساب، والعلوم الطبيعية. ورغم تسارع الزمن إال أن

التربوي بقي على حاله. إلى أن جاءت فترة السبعينيات وصدرت وثيقة األهداف العامة للتربية في مارس  

م. لقد تكلمت الوثيقة بصراحة عن تنشئة الفرد من حيث كونه أداة للتغيير، وقد يكون في ذلك  1976

العاصفة التي تهب على  تدارك النظام لنفسه من حيث وضع صيغة تحدد مكانته وموقفه من التغيرات  

العالم. توالت بعد ذلك مجموعة من الوثائق تتضمن رؤى النظام التربوي، وكلها تتفق على أهمية تنمية  

الفرد للوصول إلى التنمية املستدامة. إذن كان هناك إدراك واضح ملبتغيات النظام التربوي وكانت تلك 

لكن يجب أن نؤكد على أن النظام التربوي الحالي    املبتغيات ال تختلف عن غيرها من األنظمة املتطورة.

تضمنتها   التي  املناشدات  ورغم   .
 
تائها نظاما  يعد  لذلك  لتصرفاته،  كمرجعية  عامة  رؤية  إلى  يستند                                ال 
 
                                                            

الوثائق، تحت مسميات الخطط واالستراتيجيات لتفعيل النظام التربوي، إال أنه سار في مسارات إذا  

رجم املناهج التعليمية أهداف التربية، ولم  لم تكن معاكسة ملتضمنات الوثا
 
ت
 
                                         ئق فهي تائهة عنه، فلم ت
 
 
 
                       

تحاول وسائل القياس والتقويم، قياس مدى تحقق أهداف التربية، وفي هذا دليل واضح عن تفكك 

 املكونات التربوية الرئيسة وتباعدها عن بعضها البعض. 

 املكون اإلداري  5-2-2

داري، الذي تم دراسته بشكل مستفيض في الفصل الثالث  بإلقاء بنظرة سريعة على التكوين اإل 

من هذه الدراسة، نجد أن النظام التربوي الحالي يديره جهازا مركزيا ضخما قليل الحوكمة ويتولى كل 

أمور التربية في دولة الكويت. ضخامة هذا الجهاز املركزي ال تعكس مستويات تربوية عالية، بل هو دائرة  

 ي الدولة. من دوائر التوظيف ف
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 املكون الفني   5-2-3

عند معاينة الجوانب الفنية للنظام التعليمي نجد أنه يعتمد على أجهزة التوجيه الفني التي  

                                                                                      تسيطر على العملية التعليمية حيث انه املسئول عن توجيه املعلم لكي يخطط للدرس، وكيف يدر س، 

غم من أهمية هذه األجهزة، واملساحة التي تمتلكها                                                    ثم كيف يقوم بما يدر سه. ومن امللفت للنظر، أنه بالر 

فإنها تفتقر للمرجعية العلمية التي توجه أدائها مما نتج عنه تفرد في الرأي التربوي بالنسبة لكل موجه  

حيث يعتمد كل منهم على منظوره الشخص ي أثناء عملية التوجيه، بل وأكثر من ذلك أن املوجه الواحد  

وقت ألخر. إذن يحق لنا أن نتساءل على أي بوصله يعتمد النظام التعليمي في    يغير صيغته التربوية من 

 مسيرته.

   املناهج 5-2-4

من املعروف أنه إذا كانت هناك شهادات جودة بحق النظام التربوي فإن أول مكون توجه له 

هذه الشهادة هي املناهج الدراسية، من حيث أنها الغذاء التربوي للمتعلمين. إن األمم التي استطاعت  

ليدية التلقينية  أن تحقق نقلة نوعية في بناء رأس املال البشري هو قدرتها على االبتعاد عن املناهج التق

وتحولها إلى املناهج الحديثة القائمة على إكساب املتعلم املهارات الحديثة والتفكير النقدي العلمي. إن  

االهتمام باملناهج تبدأ من مرحلة اإلعداد، تليها مرحلة التنفيذ وتنتهي بمرحلة التقويم. عند التمعن في  

ة أو مرتكز تربوي بل هي عبارة عن كتل من املعلومات  مناهج التعليم في دولة الكويت ال نشهد لها هوي

التي يطلب من املتعلم حفظها. وأول صيغة انفصال لها نجدها في انفصالها عن أهداف التربية، لدرجة 

من   اشتقاق  املنهج  يكون  وكيف  التربية،  أهداف  املناهج  تخدم  كيف  ومعرفة  االستدالل  يصعب 

يه الفني عملية بناء املناهج، وهي اإلدارة التي تستحوذ على كل األمور  األهداف التربوية. تتولى إدارة التوج 

الفنية للتربية وتقرر األمور فيها، لكنها، كما سبق أن أشرنا أنها ال تتمتع باملرجعية العلمية املناسبة وال  

 الرؤية املؤسسية املناسبة. لذلك ال توجد دالئل ملعرفة:

 الدراسية. مدي مناسبة املناهج للمرحلة  (1)

مدي اتساق املناهج مع الوقت املخصص له، فنجد أن مناهج املرحلة االبتدائية أقل بكثير من  (2)

 الوقت املخصص لها، فيما تكون مناهج املرحلة الثانوية عكس ذلك.

                                         األساس الذي ي عتمد عليه في تطوير املناهج.  (3)
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   طرق التدريس 5-2-5

أخرى متعلقة بكيفية تدريس املنهج. يتولى رئيس  إذا كان ذلك يتعلق باملنهج ذاته فهناك قصة  

القسم واملوجه الفني توجيه املعلم لكيفية تدريس املنهج ويلزمانه بخطة زمنية يسير عليها منذ البداية  

إلى النهاية. إن مشكلة هذا النوع من التوجيه هو أن كل يتولى هذه العملية معتمدا على ما يعتقد أنه 

عتقاد نابع من رأي شخص ي فقط. ولذلك نرى ألوان مختلفة من التدريس  صحيح حتى لو كان هذا اال 

حسب اختالف رؤي املوجهين مما يخلق لدينا في النهاية ضحيتين هما املعلم واملتعلم. والعيب في طرق  

التدريس أنها الزالت قائمة ومتمحورة على املعلم الذي يلقن املعلومات ملتعلمين مطلوب منهم حفظها  

ا يوم االمتحان. أن طرق التدريس يجب أن تتغير مع منهج املهارات بحيث تستخدم الطرق  السترجاعه

 الحديثة املتمحورة على املتعلم إلكسابه مختلف املهارات وليس حول املعلم الذي يلقن املتعلم. 

   إعداد املعلم 5-2-6

ج واضحة إلعداد  إن املعلم يفترض أنه تخرج من مؤسسات إعداد املعلمين التي تعتمد على برام

املعلم ومتسقة مع منهج الكفايات، يقوم عليها أساتذة متخصصين في فنون التعليم والتربية الحديثة.  

 أنه عندما يلتحق املعلم الخريج بالعمل في املدرسة فان كل ما تعلمه في مؤسسات  
 
                                                                          لكن من املؤسف جدا
 
                

اقع، ويتم  إعداد املعلمين ال يجد التشجيع وال األشراف واالنضباط املؤ  سس ي ليتم تطبيقه على أرض الو

اتباع فقط الطرق السائدة كما يراها أهل امليدان. إن هذا األمر يخلق ثنائية في تفكير املعلمين، وبأي 

اتجاه يسيرون، وتنتهي املسألة بأن يترك املعلم كل ما تعلمه، ويساير الصيغة املفروضة عليه. كل هذه  

التعليم هويته   تنزع من  التعليمية هالمية وغير محدودة  األمور  العملية  العلمي، فأصبحت  ومضمونه 

املعالم، الكل يعمل بها وفق طريقته ومنظاره الخاص وإذا وصل النظام التربوي إلى هذه املرحلة، لن  

التعليمية وقدرات املوجهين   بناء قدرات القيادات  يترك املجال للحديث عن تربية فاعلة. وعليه فان 

خ املناهج وطرق التدريس الحديثة وكذلك في إرساء منظومة اإلدارة باألهداف أمر في غاية الفنيين لترسي

 األهمية لنجاح التحول في املنظومة التعليمية.   

 مخرجات النظام التربوي  5-2-7

نسب   على  ركزت  التربوي  النظام  نجاح  معايير  أن  إال  التربوية،  األهداف  وسمو  منطقية  رغم 

النجاح في االمتحانات، وهي أرقام تدل على كم الرسوب والنجاح للمتعلمين. لذلك أتفق النظام التربوي 
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ت الجهود لهذه                                                                                  وأولياء األمور واملجتمع على اعتبار الرقم كمقياس للنجاح. وبناء  على هذه النظرة وجه

الغاية، فكثرت الدروس الخصوصية، والغش، وأنشطة التلقين، والتباهي بمعدالت النجاح. ولألسف  

تعلم حقيقي،  تقيس  األرقام  كانت هذه  إذا  ما  ليتشخص  للحظة واحدة  ولو  التربوي  النظام  يقف  لم 

املسا في  املدارس  مساهمات  ونتائج  مرتفعة  املدرسية  النجاح  نسب  ملاذا  غير ويجيب  الدولية  بقات 

مرضية! املحصلة النهائية أنه يوجد تعليم، لكن دون تعلم. إن نمطية التعليم الحالي لم تخلق تآلف بينه  

للنظام،   الحقيقي  البناء  عن  املشاركة،  عن  الحقيقي،  التعلم  عن  املتعلم  أبعدت  بل  املتعلم،  وبين 

لدر  واملتعلم،  التعليمي  النظام  بين  الغربة  من  في  فسادت حالة  والرغبة  الدافعية  قتل  تم  قد  أنه  جة 

اإلنجاز لدى املتعلم.  ويمكننا أن نخلص من كل ذلك إن النظام التربوي الحالي يعتبر عالة وعبئ على  

                                                                                          املجتمع، ومصدر هدر  لألموال العامة، فاملردود منه ال يتساوى مع ما يصرف عليه. لذلك يحتم الواجب  

 تغيير املسار التربوي الحالي سواء من حيث الشكل أو املضمون.   اإلنساني والوطني أن يتم العمل على

 مقترح لرفع كفاءة وتجويد النظام التربوي   5-3

إن تحقيق متطلبات التنمية في ظل شح املوارد وتزايد حدة التحديات االقتصادية والتقانية  

ريد تحقيقه في كل املجاالت.  تطلب من املجتمعات أن تتبنى منهج الجودة والفاعلية كمعيار أداء وإنجاز ت

إن تجويد مخرجات منظومة التعليم النظام التربوي ليس استثناء من ذلك، فعليها أن تتمتع بدرجة 

عالية من الكفاءة لتحقق متطلبات التطوير والتنمية املستدامة. في هذه املرحلة من التفكير في نظام  

ظام بعينه، أكثر من إعطاء املواصفات التي البد كفؤ يتميز بفاعلية، ال يمكن تسمية أو تحديد صيغة ن

أن تؤخذ في الحسبان عند التفكير في تصحيح النظام التربوي وبناء مناهجه. وهذه املواصفات تتمثل في  

 عناصر الكفاءة وهي على النحو التالي:

 مفهوم وأهمية كفاءة النظام التربوي  5-3-1

الكفاءة هي قدرة النظام التربوي على تحقيق أهدافه، وبالتالي البناء الصحيح في املتعلمين. إن   

اجتماعي، وهدر   منه مصدر هدم  تجعل  املرضية  الكفاءة  تحقيق مستوى من  على  النظام  قدرة  عدم 

، حيث تسعى الدول إلى تبني
 
                          اقتصادي، ووهن علمي. إن تحقيق مستوى عال من الكفاءة مهم جدا
 
نظاما                                                             

 يتمتع بدرجة عالية من الكفاءة، حيث أن بقاء األمة مرهون باالستخدام األمثل لقدرات أفرادها،  
 
                                                                                       تربويا
 
      

البناء والتطور. وبناء  عليه   في هذا                                                                                              فكيف يمكن ألمة أن تقوم وتنهض وأبنائها ليسوا شركاء حقيقين 

 تصبح الكفاءة صفة الزمة للنظام التربوي.  
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 ظام التربوي أبعاد كفاءة الن 5-3-2

عناصر    كل  إلى  تمتد  أن  يجب  الكفاءة  فهذه  التربوي،  للنظام  الكفاءة  أهمية  على  اتفقنا  إذا 

واإلدارة   الدراسية،  باملناهج   
 
مرورا ثم  ومدى وضوحها،  وأهميتها  األهداف  من  بدأ  التربوية،                              املنظومة 
 
                                                              

املتعلم نفسه وكفاءته كمتعلم في                                                                   املدرسية، واملعلم، وطرق التدريس والبنية التحتية للمدرسة وانتهاء  ب

 املدرسة وكمخرج تربوي.  

 معايير حساب الكفاءة  5-3-3

إن من أبرز مظاهر كفاءة النظام التربوي تتضح في قدرته على صياغة أهدافه، والقيام بجهوده  

 التنفيذية، وعملياته التقويمية وفق املعايير اآلتية:

 الوقت واستثماره بطريقة مثلى. -أ

ما يصرف على النظام التربوي حيث من األفضل الحصول على أكبر عائد في أقل  الكلفة وهي   -ب

 كلفة.

على   -ج  
 
مؤشرا وذلك  كأن  ممكن  جهد  بأقل  األهداف  تحقق  كلما  أنه  املبذول، حيث        الجهد 
 
                                                                   

 كفاءة النظام. 

.   -د
 
 سلسا

 
التربوي سيرا النظام  والتأثير، فكلما سار  االنسيابية  بها  الفاعلية ويقصد   ،

 
   وأخيرا

 
     

 
                                                                      

 
      

.   وكلما
 
 فاعال

 
  أحدث التغيرات املطلوبة في املتعلمين بأقل مستوي من الصعوبات كان نظاما

 
     

 
                                                                   

 قياس كفاءة النظام التربوي  5-3-4

ن الكفاءة هي مؤشر ملستوى من األداء، وهذا األداء يمكن قياسه باستخدام أدوات متعارف  إ

استمرارية   إن  التربوية.  العملية  أركان  كل  ويطال  يتوقف  ال  مستمر  جهد  هو  القياس  جهد  إن  عليها. 

االعوجاج   إصالح  من   
 
أيضا وتسمح  التربوية،  العملية  أركان  أداء  صحة  من  التأكد  تضمن                    القياس 
 
                                                                 

االنحراف التي يصيب مسيرة النظام التربوي، وهذا يسمى التقويم املرحلي، إضافة إلى التقويم املرحلي  و 

هناك التقويم النهائي الذي يركز على معرفة مدى تحقق األهداف التربوية. باستخدام هاتين العمليتين  

من التقويم وهو التقويم  يمكننا أن نضمن معرفة والوقوف على كفاءة النظام التربوي. وهناك نوع آخر  

هذه   نجاح  مدى  على  يقف  حتى  العمل  ميدان  في  التربوي  النظام  مخرجات  يتتبع  الذي  التتبعي، 

املخرجات في ميدان العمل، ويمكن املسؤولين من أحداث تغيرات على النظام التربوي، إذا تبين لهم أن 
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ض املهارات التي يحتاج لها امليدان غير  بعض األمور التي تعلم ال يستفاد منها في امليدان مقابل أن بع

 موجودة في منهج الطالب.  

 ة عالقة النظام التربوي باملجتمعكفاء 5-3-5

من األمور املسلم بها هو أن التربية هي حالة خاصة ملجتمع خاص. لذلك فإن كل مجتمع يقوم  

فما يعد نظام تربوي   بصياغة نظامه التربوي وفق حاجاته الخاصة لذلك تصبح الكفاءة مسألة نسبية،

 إضافيا على التربويين في خلق  
 
                              كفئ في مجتمع قد ال يعد كذلك في مجتمع آخر. وإن هذا األمر يضع عبئا
 
                                                              

املواجهة الحقيقة بين النظام التربوي واملجتمع. إن مفهوم الكفاءة البد أن يمتد إلى ما يسمى العمليات  

التربوي، وهي غا املثلث  تمثل أضالع  التي  في  الكبرى  متمثلة  التنفيذية  وأهدافه، عملياته  النظام  يات 

 املناهج وطرق التدريس، والعمليات التقويم ومخرجات النظام التربوي.

 بناء كفاءة النظام التربوي  5-4 

تحسينه   ومطالب  التربوي  النظام  اقع  بو تتعلق  عدة  مسائل  السابقة  الصفحات  في  عرضنا 

. سيتولى هذا القسم اقتراح مضامين الصيغة الجديدة للنظام التربوي التي  
 
 فاعال

 
                                                                     ليجعل منه نظاما

 
     

 
               

 تتكون مما يأتي:  

 كفاءة البناء الفكري  5-4-1

د أهداف النظام، التي تترجم إلى عمليات  إن النظام التربوي يتصف بتسلسل هرمي، يبدأ بتحدي

كل   يتطلبها  األنشطة  من  مجموعة  ذلك  يتخلل  التقويم.  بعمليات  وتنتهي  املناهج،  في  تتمثل  تربوية، 

بالنسبة   املستقبل  واستشراف  التأمل  من  عميقة  حالة  إلى  للنظام  الفكري  البناء  يحتاج  مستوى. 

ناء إسقاطات للمستقبل. ثم يتم بعد ذلك تقرير ماذا  للمجتمع، آخذين بعين االعتبار حقائق الحاضر لب

نريد من التربية. إن املجتمع الكويتي من املجتمعات التي يصعب تحديد مالمحها املستقبلية، حيث ال  

                                                                                             تنطبق عليها الصفة الزراعية أو الصناعية. هذا الوضع يعقد صياغة النموذج التربوي املناسب. وبناء   

التربوية إلى املتعلم ذاته، حتى تمكنه من التعامل مع املجتمع القادم الذي  على ذلك تتوجه، األهداف  

املستقبل   منطق  يتجاهل  أن  يستطيع  ال  املجتمع  وهذا  والغموض.  التعقيد،  التيقن،  بعدم  يتصف 

                                                                      ومتطلباته. وبناء  على ذلك تصبح أطر األهداف التربوية على النحو التالي: 
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 بناء الشخصية القوية التي تقدر عملية التعلم.  ▪

 اإليمان بالوطن والوحدة الوطنية، ومحافظ على التراث.  ▪

 الدافعية والرغبة في اإلنجـــــاز.  ▪

 اإليمان بالتواصل والعمل مع اآلخـر.   ▪

 مستوى عال من القدرة اللغوية، والعدالة، واملنطقية. ▪

 بل النقد. االستقالل بالرأي والقدرة على توجيه وتق ▪

 تقدير البيئة والعمل على الحفاظ عليهـا.  ▪

تتطلبها   التي  والوجدانية  العقلية  الجوانب  من  يتكون   
 
صريحا  

 
نموذجا السابقة  األطر                                                     تمثل 

 
      

 
                        

املرحلة القادمة. فمن ناحية تتطلب املرحلة القادمة من الفرد القدرة على التعايش مع اآلخر في ظل  

فرد تتطلب  كما  املتأججة،  استنبات  الصراعات  في   
 
شريكا يكون  وكيف  الحياة  في  املعرفة  دور  يعي   

 
             ا

 
                                         

 
 

 املعرفة.

 

 

إن تحقيق هذا كله سوف يقض ي على هدر الجهد الذي كان من أسبابه تقديم تربية غير مطلوبة، 

وكذلك استخدام أمثل للوقت وعدم إضاعته في أمور غير مجدية، إضافة إلى تخفيف الجهود، واألعباء،  

 وبالتالي خلق نظام تربوي فاعل. 

 كفاءة العمليات التنفيذية  5-4-2

يتم   أن  إلى  بعد  التوجيه  يتم  األهداف،  في  املتمثلة  التربوي  النظام  قواعد  وضع  من  االنتهاء 

املستوى الثاني من النظام الذي يتمثل في العمليات التنفيذية. إن أول مهمة تواجه املربين واملختصين  
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بين مختلف قطاعا تبرز أهمية الشراكة  التربوية إلى محتويات أكاديمية، وهنا  ت  هي ترجمة األهداف 

التعليم لوضع املناهج التربوية، حيث يجب أن يشترك املوجه، واملعلم، وولي األمر، واملتعلم، واملستفيد  

في بناء املنهج ويسهم كل منهم من خالل منظورة وخبرته الخاصة. عند بناء املناهج والخبرات الخاصة  

 باملتعلم يجب أن تتحلى باملواصفات اآلتية:

تيرة الحياة سريعة ومتغيرة، والتربوية ذاتها هي إعداد للحياة، إذن يجب  لقد عرفنا أن و املوائمة:   (1)

 إال إذا  
 
         أن يحاكي املنهج الدراس ي الحياة بظروفها وأدواتها، ومتطلباتها. إن هذا لن يكون ممكننا
 
                                                                                  

اتصف املنهج باملرونة، حتى يستوعب املستجدات على الساحة. إن أهم ما يحقق ذلك هو وجود  

م ملستجدات الحياة، وعمل دؤوب لكيفية تضمين هذه املستجدات في املنهج  رصد مستمر ودائ

الدراس ي. وأثناء بناء املناهج الحديثة يجب أال ننس ى املتعلم ودافعيته، فيجب عند بناء املنهج  

 أن نفكر في سبل ربط املتعلم باملنهج الدراس ي.  

واآلراء التربوية وهذه اآلراء بطبيعتها  من يعاين النظام التربوي، يواجه بكم من النظريات  املرونة:   (2)

تبني املعرفة الحديثة مقابل التمسك   في التربية. ومثال على ذلك  جدلية، وال يوجد راي قاطع 

باألمور التقليدية كذلك االهتمام بالعلوم الطبيعية مقابل اإلنسانية، ونسبة االهتمام باألمور  

لتعرف باملعرفة مقابل التوسع األفقي فيها. وهل  العقلية مقابل الجسدية، وهل يتم التركيز على ا

نهتم بعمليات أو نتائج التعليم. وهذه اآلراء بطبيعتها جدلية، مثل تبني املعرفة الحديثة مقابل  

ونسبة   اإلنسانية،  مقابل  الطبيعية  بالعلوم  االهتمام  كذلك،  التقليدية  باألمور  التمسك 

هل يتم التركيز على التعمق باملعرفة مقابل التوسع  االهتمام باألمور العقلية مقابل الجسدية، و 

أنه من   البعض خطأ  يعتقد  التعليم. وقد  نتائج  أو  بعمليات  يجب االهتمام  فيها، وهل  األفقي 

الضروري تبني بعض آراء ونظريات تربوية بعينها. إن الوضع الصحيح واألمثل هو أن يبقى العقل 

 على كل النظريات واآلراء يأخذ من 
 
                                منفتحا
 
ها مما يفيد النظام التربوي بغض النظر عن مصدرها،        

فالعمل التربوي ال يحتمل أن يكون أما هذا أو ذلك بل يجب أن يسعى ألخذ األصح. من هنا تصبح  

 املرونة في التفكير عملية الزمة لبناء املناهج والخبرات التربوية.  

مثل في البناء الرأس ي، واالتساع  إن أي منهج دراس ي له أبعاد عدة، منها العمق الذي يتالشمول:  (3)

املهارات   في  يتدرج  بناء املنهج يجب أن  في املستوى. عند  زيادة خبرات متساوية  يركز على  الذي 

حسب   كل  املتعلمين  منها  يستفيد  حتى  تمثلها  التي  واملحتويات  معها،  يتعامل  التي  العقلية 
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ل الكبرى والصغرى  بالقضايا  لمادة التي يتعامل معها، فال  قدراته. كما يجب أن يحيط املنهج 

 يجتزئ البعض ويترك اآلخر، فكل حقائق الحياة هي مهمة. 

 عند عرض الحقائق واملهارات. ويقصد بهذه الدقة  الدقة:   (4)
 
 وشفافا

 
                                             ويجب أن يكون املنهج دقيقا

 
       

 
                        

، وال تحتمل التأويل ألن ذك هو سبيل  
 
                                  هو أن يعرض محتوى، بطريقة يتفق الجميع على فهما
 
                                             

هذ وجود  ظاللها.  إن  كله.  لهذا  الشارحة  واألمثلة  والقانون  الحقيقة  على  تنسحب  الدقة  ه 

تقديمه   وبالتالي سيختلف  املنهج،  واملتعلمين عن هذا  املعلمين  يبعد  املنهج  ثنايا  في  الغموض 

 للمتعلمين وسوف يختلف فهمهم له.  

اقع  إن املعرفة اإلنسانية مها بدت أنها متفرقة وتتعامل مع مجاالت  الترابط:   (5) عدة، إال أنها في الو

يتم   حتى  اإلنسانية  املعارف  بين  الترابط  اكتشاف  هو  اليوم  التعليم  أصبح  ولقد  مترابطة. 

االستفادة منها. لذلك يجب على املنهج أن يسمح للمتعلمين بمعايشه هذا الترابط. فهو يتيح  

العالقة بين الفيزياء    الفرصة للمتعلمين بتقدير الحياة ومعايشتها بشكل أفضل. لعلنا كلنا ندرك

والرياضيات وهذان نفسهما ال يبتعدان عن املنطق الذي يحتاج التعبير عنه إلى لغة قادرة على 

توصيل معاينة، وهذا كله لن ينتعش إذا لم يوجد مجتمع متفهم للظواهر املحيطة وتأثيرها على  

                              أن يؤكد على أن الحياة هي كل     بيئتهم في إطار البعد األخالقي. وبناء على هذا كله يجب على املنهج

 أكبر من مجموعة مكوناتها، وأنها اكتسبت صفة الكلية نتيجة التفاعل بين هذه املكونات.  

                                                 لقد كان الكتاب في السابق ي عد مصدر املعلومة لذلك  االستفادة عن التقنية ووسائل االتصال:   (6)

. لقد كان من الكتاب يحتوي  كانت الجهود املسئولة عن التعليم تهتم بتأليف الكتب املدرسية

على املوضوعات والقوانين والحقائق والصور املعبرة عنها. لكن في وقتنا الحاضر أصبح االعتماد  

على الكتاب وحده معطل للتعليم. فقد دخلت تكنولوجيا االتصال لتخلق الفضاء االفتراض ي،  

يتسع ويكبر وفق وحدات زمنية قصيرة. يحتوي هذا الفضاء االفتر  باختالف  وهو  اض ي املعرفة 

  
 
  أشكالها، وأصبح بمقدور كل إنسان الوصول إليها، يساعده في ذلك تقنية االتصال التي هي أيضا
 
                                                                                    

بدورها تتجدد وفق مقاييس زمنية قصيرة، إضافة إلى أنها ال تتطلب من املتعلم التواجد في مكان  

إذن يجب يذهب.  أينما  له  فهي مالزمة  املعلومة،  لكي يحصل على  في    معين  ذلك  استغالل كل 

سبيل الوصول إلى تعلم أفضل. وإذا كان من أهدافنا استثمار إيجابية املتعلم فعلينا أن نساعده  

 على أن يطلق العنان ملهارة البحث، وكل ما علينا عمله هو نضع له األطر التي يعمل من خاللها.  
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 ملقتضيات التعليم الفاعل نجد أن تقديم املنهج وفق الصيغة
 
                                                      وفقا
 
املقترحة سوف يفتح املجال        

أمام استثمار أفضل للوقت، أي أن النظام التربوي سوف يبني املتعلم في وقت أقصر، وهذا سوف يقلل 

  
 
  من الكلفة املالية، ويقلل كذلك من املجهود املبذول سواء من املعلم أو املتعلم، مما يجعل منه نظاما
 
                                                                                         

 في إعداد املتعلمين للمستقبل.  
 
                              فاعال
 
     

بال بين املنهج أما  تناغم  فإنها تتحقق إذا وجد  ينبغي،  بأدواره كما  نسبة لكفاءة املعلم وقيامه 

املعرفية   للجوانب  اإلعداد  من  عال  مستوى  يتطلب  التناغم  هذا  إن  املنهج.  هذا  تدريس  وطريقة 

فهناك عمليات   منتهية،  غير  املعلم عملية  إعداد  أن عملية  هنا  نؤكد  أن  ويجدر  للمعلم.  والشخصية 

تدريب أثناء الخدمة التي تعد من أهم واجبات النظام التربوي، وهذه تستلزم تفعيل عمليات النقد  ال

 والبناء الذاتي للمعلم.

 كفاءة عمليات التقويم  5-4-3

إن   واملناهج.  األهداف  تسبقها  حيث  التربوي  املثلث  في  الثالث  الضلع  التقويم  عمليات  تعد 

النظام   خالله  من  نرى  الذي  واملجهر  ككل،  التربوي  النظام  كفاءة  ملدى  رصد  عن  عبارة  هو  التقويم 

التربي العمليات  تقويم  الطالب، والثاني هو  تقويم  األول هو  التقويم  نوعين من  يعد التربوي. هناك  ة. 

تقويم الطالب أحد املؤشرات لكفاءة النظام التربوي. حيث أن العملية التربوية كلها موجهة للطالب،  

فبمقدار ما يتعلمه الطالب، يعتبر أحد مؤشرات نجاح النظام التربوي. لذلك البد من االهتمام بهذه  

اذ القرارات التربوية املناسبة.  العملية، وأن نؤديها كما يجب لكي نثق بنتائج التقويم، ومن ثم يتم اتخ

 ولضمان كفاءة عمليات تقويم الطالب يجب أن يتصف التقويم بما يأتي:  

 يجب أن يرتبط التقويم بأهداف املادة ومنها بأهداف التربوية. ▪

 التقويم هو وسيلة وليس غاية، أي يستخدم للكشف، وال يتخذ كغاية بذاته. ▪

 ملستويات   ▪
 
          يجب أن يكون التقويم شامال
 
 املكونات املعرفية، والوجدانية والسلوكية.                        

املواد   ▪ وخصائص  املتعلمين  قدرات  اختالف  تستوعب  حتى  التقويم  وسائل  تتنوع  أن  يجب 

 الدراسية.

الذي   ▪ البنائي  التقويم  التدريس وهو  أثناء  التقويم  يتم   حيث 
 
التقويم مستمرا يكون  أن                                                           يجب 
 
                          

و  املتعلمين،  يواجهها  التي  الصعوبات  باكتشاف  التدريس ي  يسمح  املسار  كان  إذا  ما  يوضح 

افق مع الخطط الخاصة به.   متو
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رب املعلمين على بناء أدوات القياس وكيفية تطبيقها واالستفادة من نتائجها.   ▪
                                                                       يجب أن يد 
           

أما فيما يتعلق باملستوى اآلخر من التقويم واملتعلق بتقويم العمليات التعليمية فهو على قدر 

 ى ما يأتي: كبير من األهمية والذي يتول 

الدراسية وسالمة خصائصه الشخصية   ▪ تقويم مدى كفاءة املعلم من حيث تمكنه من املادة 

 املتعلقة بحب املهنة، وحب طلبته وتعاونه مع الزمالء وقيامه بالواجبات الوظيفية في املدرسة.

ال ▪ املدرسة ومتابعة  في  النظام  الحفاظ على  في  املدرسية من حيث كفاءتها  اإلدارة  هيئة  تقويم 

 التعليمية، والتواصل مع أولياء األمور والحفاظ على العائد التعليمي. 

تقويم البنية التحتية للمدرسة يرتبط هذا النوع من التقويم في توفير مستلزمات التعليم سواء   ▪

كان ذلك في األماكن أو األدوات، والعمل على سد النقص وكذلك الكشف عن مدى مناسبة 

افق املدرسة مع االح  تياجات التعليمية. مر

مرونتها   ▪ مدى  عن  والكشف  للمتعلمين،  مناسبتها  مدى  حيث  من  التعليمية  البرامج  تقويم 

 وقدرتها على استيعاب املستجدات إضافة إلى قيامها بتقويم وسائل التقويم ذاتها. 

 تقويم الدور املجتمعي للمدرسة.   ▪

 كفاءة إدارة النظام  5-4-4

من أضالع الجوانب الفنية للتربية، إال انه مكون ال يمكن تجاهل رغم أن هذا املكون ال يعد  

تأثيره على النظام التربوي. توجد أنواع عدة من اإلدارات منها املركزي وغير املركزي. وقد يكون النظام  

كان   لذلك   .
 
تعقيدا أقل  و بساطة  أكثر  التربوي  النظام  مهام  كانت  عندما  السابق  في   

 
صالحا             املركزي 

 
                                                                

 
            

ل القيادة، أما في وقتنا الحاضر فقد تغيرت األمور، فعلى النظام التربوي اآلن أن يستجيب  النظام سه

ملطالب حياة تتسم بالسرعة، وكذلك أن يتناول قضايا كثيرة في الوقت الواحد، إضافة إن من مهامه  

ملركزية أن يقف على كل ما هو جديد. هذه األمور تتطلب تحرير القرار التربوي من السلطة الواحدة ا

 وتفويض السلطة. كل هذه األمور تتطلب ما يأتي: 

لم يكن كذلك عليه أن يعمل فهم  ▪ وإذا  فيها،   
 
التربية يجب أن يكون مختصا في  يعمل                                           كل من 
 
                                       

 الطبيعة الخاصة للتربية. فالتربية هي ليس عمال ملن ال عمل له.
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واضحة،  ▪ تكون  أن  يجب  النظام  مسيرة  أن  أي  واملهام.  املسئوليات  توفير   وضوح  فيجب 

 املتطلبات الخاصة لتجويد هذه املسيرة. 

السلطة   ▪ من  مستويات  وجوب  بمعنى  إصدارها.  وجهات  التربوية  القرارات  مراتب  تنظيم 

 تستطيع أن تتخذ قراراتها ضمن اختصاصاتها. 

 إلى مناطق كما هو معمول به اآلن على أن تكون سلطة املنطقة   ▪
 
افيا                                                         تقسيم سلطة القرار جغر
 
                         

                                       مستقلة، وان تكو ن وحدة إدارية مستقلة.شبة 

كذلك يجب أن تكون املدرسة وحدة إدارية مستقلة في تفصيل الثوب التربوي مسترشدة باألطر   ▪

 العامة للنظام. 

 العمل على تعزيز الشراكة اإلدارية للمدرسة بحيث تتشكل من املدرسة واملجتمع املحلي. ▪

 ات التربوية. خلق املنافسة األخالقية والشرفية بين الوحد  ▪

 تحديد مواصفات ومعايير الوحدة اإلدارية الناجحة. ▪

 إن يتم الصرف املالي حسب إنجازات الوحدة التربوية. ▪

 التقويم املستمر ملستوى أداء الوحدات التربوية.   ▪

  تحديد مستوى الكفاءة املطلوبة 5-4-5

الكفاءة والصالحية.    إن كل نظام تربوي، من حيث املبدأ، يرغب ألن يصل إلى الحد األقص ى من

من   واحد  مستوى  إلى  والوصول  ذلك  تحقيق  على  قدراتها  حيث  من  التربوية  األنظمة  تختلف  لكن 

هذه   إن  بوجودها.   واإلقرار  واالعتراف  االعتبار،  بعين  تؤخذ  أن  البد  اقعية  و أمور  فهناك  الكفاءة. 

اقعه الظروف تؤثر وتتحكم في عمل النظام التربوي، لذلك يجب على كل نظام   ومنذ البداية أن يقرأ و

وظروفه حتى يتمكن من تحديد مستوى الكفاءة التي يريد. أي أن النظام التربوي ال يمكنه القفز على  

ظروفه وتجاوزها، فهي تشكل الثقافة التي تتقبل أو ترفض املستجدات. إن هذا الكالم ال يعنى أن النظام  

نيا من الكفاءة، لكن عين الحكمة تقول يجب أن نخلق  التربوي البد أن يرتض ي ولألبد باملستويات الد

األرضية املناسبة حتى تتمكن من استيعاب مستويات الكفاءة الجديدة.  فالنجاح بالكفايات الجديدة  

 املستوى الذي  
 
              يؤسس للمستوى اآلخر منها. إن هذا املوقف يتطلب من النظام التربوي أن يقرر سلفا
 
                                                                         

املشكالت  من  يتحمله  أن  أصاب    يستطيع  أن  االعوجاج  املقولة  هذه  دالئل صدق  من  واالختناقات. 

تطبيق منهج الكفايات التربوية، حيث لم يقم النظام بتمهيد الظروف الصالحة لنجاح النظام، فشرع  

بتطبيقه وتعميمه دون التدرج في تطبيقه. إن منهج الكفايات منهج جيد من الناحية التربوية على األقل 
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اقع. فكان من األجدر أن تحدد مستويات للنجاح منذ البادية  لكنه يواجه صعوبة   تطبيقه على أرض الو

افق مع الثقافة واإلرث التربوي، واالنتقال به من مستوى نجاح إلى مستوى نجاح أعلى.    بحيث تتو

 آليات تطـوير النظـــام  5-4-6

للحياة،   الديناميكية  الطبيعة  خلقتها  التطوير  فعملية  له.  الزمة  صفة  هو  النظام  تطوير  إن 

التربوي أن يتطور. فإذا كان هذا هو املبدأ تبقي مسألة  فاملعرفة تتطور وبناء عليه يجب على النظام 

فيها   التطوير  يعتمد  التي ال  املجاالت  التربية هي من  التطوير. إن  آلية  على االنطباعية، تحديد اختيار 

اقع التربوي. وكذلك يحتم التطوير عملية  والتفكير النظري، بل يعتمد على قراءة علمية ميدانية للو

التجريب للمنتج التربوي بحيث ال يستخدم إال بعد التأكد من صالحيته عن طريق التجريب امليداني. إن  

والت  للبحث  التربوي  النظام  تبني  ضرورة  أمام  الباب  يفتح  مدى  هذا  خالله  من  يقيس   
 
منهجا                    طوير 
 
          

صالحية املنتج التربوي. فكم من محاوالت فشلت ألنها لم تكن تملك املعلومة الكافية عن صالحية من  

 تم تطبيقه.   

 محاوالت تطوير النظام التربوي في دولة الكويت   5-4-7

ة املجتمع  لقد سبق أن عرضنا عن العالقة الوثيقة للتربية باملجتمع، حيث أن أحداث وحرك

تؤثر بشكل مباشر في النظام التربوي، فيقوم بترجمتها إلى برامج تربوية تعد املتعلمين للمجتمع القادم. 

املستجدات   مع  تتالقي  لكي  املجتمع  تجويد وتحسين حركة  في  مهم  التربوي عامل  النظام  لذلك أصبح 

 أحد مؤشرات تطور املجتمع. وبناء  على ذل
 
                                       العاملية، بل أصبح أيضا
 
ك تقوم املجتمعات الواعية، وبشكل                      

إلى   نلتفت  األكمل. وعندما  الوجه  بدورها على  قيامها  تتيقن من  التربوية حتى  أنظمتها  بفحص  دائم، 

للتطور   يلتفت  أن  الكمي دون  للتوسع  نس ي نفسه، فاستسلم  أنه  الكويت نجد  بدولة  التربوي  النظام 

ر هو تطور في النظام والدليل على ذلك نجد أن  الوظيفي، نعم كانت هناك تغييرات، لكن ليس كل تغيي

أول تقرير للنظام التربوي في دولة الكويت هي تقرير "متا عقراوي" و "إسماعيل قباني" في الخمسينات،  

(، وهو تقرير شامل للنظام التربوي في دولة الكويت، فقام  1985أما التقرير الثاني فقد كان في سنة )

تصورات   ووضع  النظام  وموضوعية  بتشخيص  شمولية  رغم  لألسف  لكن  مشكالته.  بعض  لحلول 

 التقرير لم يتم العمل بأي من توصياته. 
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ولعل املحطة الرئيسية الثالثة هي التعاقد مع البنك الدولي. حيث بدأ النظام التربوي برحلة 

 من هذه الرحلة أن تحدث نقالت نوعية في جوانب النظام الترب
 
                                                        عالقة مع البنك الدولي أمال
 
وي. لقد                         

بدأت العالقة بين الطرفين ضمن برنامج التعاون الفني في بداية األلفية وكان هدف الدراسة التي قام  

بها هي استخالص بعض املؤشرات التربوية. ومن املؤسف أن تأتي هذه الدراسة بعد تلك التي قامت بها  

وبن التربوية  املؤشرات  حول  العربية  الطفولة  لتقدم  الكويتية  للنظام  الجمعية  الوطنية  الكوادر  اء 

  
 
  التربوي بدولة الكويت. كان من األجدى بوزارة التربية االستفادة من هذه دراسة الجمعية وتوفر جهودا
 
                                                                                           

 طائلة. وفي اعتقادنا أن وزارة التربية ليس لديها تصور واضح عن عملية التطوير التي تريد. ورغم  
 
                                                                                            وأمواال
 
      

 ذلك استمرت العالقة بين الطرفين.

لتي صدرت في أخذ برنامج التعاون الفني في التطور حيث وتشير وثيقة االتفاقية النهائية القد  

 في امليدان" صإلى أن "  2015إبريل  
 
              مشروع مؤشرات التعليم وتقييمه قد القى نجاحا
 
. وال نعرف عن أي  2                                         

حديث عن هذه  نجاحات تتحدث الوثيقة، وما تأثيرها على النظام التربوي، إن هذا الرأي يفتح مجال ال

 الوثيقة وما تضمنته من أمور خاصة في الجهود التطويرية للبنك الدولي.

( حددت  3                                                                           بناء  على النجاحات التي حققها برنامج تحسين التعليم املدرس ي، )كما تدعي(. )ص

الوثيقة الجهود التطويرية للنظام التربوي )املرحلة الثانية( بأنها سوف تعمل على تحسين جودة التعليم  

                                      من خالل إجراء إصالحات في كل  مما يأتي: 

 املنهج املدرس ي )الكفايات(.  ▪

 رفع كفاءة املعلم )التدريس(. ▪

 رفع كفاءة الدراسة )القيادة(.  ▪

 رفع كفاءة التقويم )قياس التحصيل الطالبي(.  ▪

 بناء القدرات في مجاالت تطوير السياسات التربوية.  ▪

سوف يتم فحص وثيقة التعاون من خالل مالحظات عامة، ومالحظات خاصة لكل جزئية من  

 املجاالت الخمسة السابقة.

  



 

75   

 

: املالحظات العامة:
 
                  أوال
 
    

 رغم أن هذه املجاالت مجاالت طموحة وضرورية إال أن يجب معرفة: 

العلمي واملنهجي الختيار هذه العناصر الخمس؟ فلم يتضح مسوغات والحقائق  ما هو األساس   ▪

 العلمية وامليدانية بدعم هذا االختيار. 

فريق   ▪ أم هي مقترحات من  الوزارة  رغبات وحاجات  الخمس وفق  املجاالت  اختيار هذه  تم  هل 

الجهة التي    البنك الدولي. فإذا كانت هي مقترحات من الوزارة فيجب أن يتم معرفة مصدر أو 

 معرفة األسس التي اعتمدتها هذه الجهات في اقتراح هذه  
 
                                                    حددت هذه املجاالت. كما يجب أيضا
 
                             

املجاالت. أما إذا كانت هذه املجاالت من اختيار فريق البنك الدولي فإن دائرة املشكلة سوف  

له   يتيح  الذي  البنك الدولي ال يمتلك املعلومة وال الوقت.  التعرف على  تكون أوسع ألن فريق 

 أوضاع املجاالت الخمسة.

إذا أن عملية تحسين   ▪ بين املجاالت الخمسة من جهة، وما  التفاعلية  ضرورة تحديد العالقة 

 هذه املجاالت تتم في وقت واحد أم في شكل تتابعي. 

 لم تتطرق الورقة إلى الخطة االستراتيجية أو خطة العمليات إلنجاز املهام.  ▪

دريبية وبرنامج املتابعة. حيث أن تنفيذ برنامج من هذا النوع يتطلب  لم تبين الورقة الخطط الت  ▪

استمرارية  أجل  ومن  الخمسة،  املجاالت  من  مجال  كل  متطلبات  على  ومطلعة  مدربة  موارد 

 البرنامج البد أن وضع خطة لتدريب املدربين. 

األصلي ▪ الخطط  تعثر  في حالة  البديلة  الخطط  أم  الطوارئ  إلى خطط  الورقة  تشر  ة وعدم  لم 

 قدرتها على إحداث التغيرات املطلوبة. 

لبنود   ▪ تفصيل  هناك  كان  إذا  ما  نعرف  وال  إجمالية،  مبالغ  بشكل  امليزانية  الورقة  قدمت 

ولم   متفاوتة،  مبالغ إجمالية  امليزانية على خمس سنوات، وفق  تقسيم  تم  أنه  كما  امليزانية. 

 يتضح نوع األنشطة الخاصة بكل سنة. 

لى الصعوبات املحتملة التي يمكن مواجهتها أثناء عمليات التنفيذ حيث أن  لم تتطرق الورقة إ ▪

 الطريق شائك وغير ممهد، كذلك من املتوقع أن يواجه البرنامج مشاكل جمة.  

اقع   ▪ إن لغة كتابة الوثيقة محتاجة إلى إعادة صياغة حيث أنها تعاني من ضعف في كثير من املو

 حتى أنه يصعب فهمها. 
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: مالحظات خاصة: 
 
               ثانيا
 
      

تضمنت اإلنجازات  (  2009/2015مالحظات حول إنجازات تحسين جودة التعليم املدرس األول ) (1)

 أربعة مجاالت وهي:

 تعزيز وتطوير املناهج الدراسية.  ▪

 تطوير القيادة املدرسية الفعالة. ▪

 تطوير املعايير الوطنية للتعليم. ▪

جهود فكرية مبذولة، وهي حسنة من الناحية    تعزيز املركز الوطني للتعليم. قد تكون هناك ▪

 النظرية لكن لم تصل إلى حد التطبيق العملي امليداني. 

 مالحظات على برنامج تحسين جودة التعليم املدرس الثاني.  (2)

أركانه من املرحلة    
 
بالفعل في الوقت الحاضر مستشفا البرنامج يتحدث عما هو قائم                    إن هذا 
 
                                                               

 السابقة للمشروع. لقد قسمت الوثيقة البرنامج اإلصالحي إلى ثالث أركان رئيسية وهي: 

املبادئ الرئيسية للشراكة: تركز املبادئ على تدعيم الشراكة بين وزارة التربية والبنك الدولي   ▪

أنه أقترح في أحد النقاط على مدار سنوات التعاون إلى خمس سنوات أخرى. وكأن البنك  حتى  

 يسوق لتواجده أطول فترة ممكنة.

النموذج املفاهيمي للبرنامج نحن نعتقد أن املسمى يتعلق باإلطار املفاهيمي للمشروع أي اإلطار   ▪

األركان الرئيسية للبرنامج وهي العلمي واملفاهيمي للجهد الرئيس ي للبرنامج لكنه كرر مرة أخرى  

 املنهج، التدريس الفعال، كفاءة النظام التعليمي.  

أهداف التطوير كل ما تم ذكره عن أهداف التطوير هو تحسين فاعلية النظام، ورغم أن هذا    ▪

األمر مهما، لكن أهداف التطوير هي ش يء آخر منها رسم الصورة واألهداف التي يريد أن يصل 

 من حيث الكم والنوع.  إليها التعليم

"التقويم"،  ▪ "املدرسة"،  "املعلم"،  "املنهج"،   
 
متضمنا البرنامج  أركان  وهي  البرنامج،                                          مكونات 
 
                                          

 "السياسات التربوية". من الواضح أن املنهج قد نحي نحو: 

، إال أنه لم يتضح  Competenciesمنهج الكفايات   ▪
 
                  ، ورغم أن املنهج الكفايات هو مقد ر تربويا
 
                                        

 الوزارة هذا املنهج.ملاذا تحث  

 هل أسست الوزارة املناخ واالستعدادات الالزمة لتطبيقه. ▪
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 هل تم استيعاب هذا املنهج من العاملين في الوزارة وأولياء األمور واملتعلمين. ▪

 هل سوف يتم االنتقال لهذا املنهج بشكل تدريجي أم غير ذلك.  ▪

التدريس فلم تكن الصورة واضحة كيف سوف يحقق ذلك. ورغم القيام   بالنسبة لكفاء  أما 

بطرح بعض املسائل منها رخصة املعلم، ومعايير املعلم، وتوفير برامج للتطوير املنهجي، إال أنه لم يتضح  

لقد ورد بأن رخصة املعلم سوف تقوم بها "شركة مستقلة". ولنا أن نسأل    من سوف يقوم بهذه األدوار.

ملاذا شركة مستقلة، وهناك جهات تربوية ورسمية يمكن أن تقوم بهذا الدور، وهي مؤسسات إعداد  

املعمل. كذلك لم تأتي الوثيقة ملعالجة مسئولية "التوجيه الفني" عن تقويم املعلم، وهو الجهة املهمة  

  والعاجزة  
 
املدرسة فقد كان عرضنا نظريا بكفاءة  الثالث املتعلق  للمكون  بالنسبة  التربوي  النظام    في 
 
                                                                                

  .
 
   جيدا
 
     

للمتعلمين   التحصيلي  األداء  على  ركز  فقد  الرابع،  املكون  وهو  النظام  بالنسبة ملخرجات  أما 

 بالنسبة ألي نظام تربوي يحترم نفسه. فالتربية هي إعداد  
 
 جدا

 
                                                      وهذا األمر يعد قاصرا

 
    

 
متكامل للمتعلم                    

 في كل جوانبه، وال يجوز أن تقاس كفاءة التعليم بمستوى تحصيل املتعلمين، رغم أهميته. 

 املركز الوطني لتطوير التعليم: (3)

إن فكرة وجود مركز بهذا املسمى يعد فكرة رائدة، وكونه يحظى بدرجة من االستقاللية يعطيه  

 .. مساحة للحركة. فحسنات وجود املركز كثيرة. لكن.

 املركز الوطني هو خارج رحم وزارة التربية، وهي التي ال تسمح للتدخل في األمور التنفيذية للتربية.  ▪

 بمختلف املستويات. ▪
 
                  املركز يفتقر إلى الكوادر املؤهلة علميا
 
                                     

 من غير املعروف أين يستمد املركز سلطته. ▪

افقة وزارة الت ▪  ربية عمليا.حركة وعمل املركز ألي مشروع من مشروعاته مرهون بمو

إذا كان املركز هو الذي يتولى االتفاق مع البنك الدولي لتطوير التعليم، فيجب عليه أن يعمل  ▪

 على خلق مناخ عمل مناسب داخل وزارة التربية.

 يجب على املركز أن يعمل على خطة زمنية للفاعلية الذاتية وفك االرتباط مع البنك الدولي.  
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 سياسات تجويد ورفع كفاءة املنظومة التعليمية 5-5

تم استعراضها   التي  الرؤيا  التعليمية ورفع نوعية وكفاءة مخرجاتها وفق  إن تجويد املنظومة 

اقع العملية التعليمية في املدارس التابعة لوزارة التربية في دولة  يتطلب خطة عمل محكمة تغير جذريا   و

العملية  وتحديث  تطوير  سياسات  إن  التعليم.  الهيكلي إلصالح  النموذج  مبادئ  وفق  وذلك  الكويت 

املناهج وطرق التدريس وإعداد املعلم   التعليمية وفق أحسن املمارسات تتمحور أساسا حول إصالح 

 اراتهم، وكذلك رفع مستوى القيادات التعليمية والتنظيم اإلداري للمدرسة.واملوجهين وتنمية مه

كل    اقتناء  من  تمكنه  بحيث  للمتعلم  املعرفة  نقل  بكيفية  أساسا  مرتبط  التعليم  نوعية  إن 

إن   مستقبال.  يحتاجها  سوف  والتي  األخالقية  القيم  ترسيخ  على  والعمل  والعلمية  الحياتية  املهارات 

الحديثة أثبتت أن منهج التلقين والحفظ والتكرار أصبح غير مالئم ملتطلبات العصر    التجارب والشواهد 

ويتطلب   من ضروري.  أكثر  أصبح  املهارات  على  القائم  الدراس ي  املنهج  إلى  االنتقال  عملية  فان  وعليه 

بية  تطوير املناهج كذلك التركيز على مهارات التعامل مع االخر من خالل التدريس الجيد للغات األجن

مبكرا، وترسيخ قيم التعاون والتواصل وكذلك تشكيل الشخصية املساملة واالهتمام بتنمية املهارات  

ومن الضروري أن يتم إبعاد املنظومة التربوية عن  العقلية وتنمية الفكر الناقد واالعتماد على الذات.  

ولوجية والتركيز على منهج محاوالت إقحامها في اللعبة السياسية وفي الصراعات ذات الخلفيات األيدي

والتعليمية  التربوية  بالتجارب  واالستئناس  والنجاعة  والتقييم  الشواهد  على  القائم  املنهي  اإلصالح 

 الناجحة. 

كما تتطلب تجويد التعليم إدخال الوسائل الحديثة وربطها بالكتاب املدرس ي وتطوير الكتاب   

من   متكامل  )جزء  القراءة  ثقافة  ونشر  املدرس ي  القصة  شبه  تلخيص  يتم  بحيث  الدراس ي  البرنامج 

وسردها ومناقشتها في القسم ويقيم على أساسها التلميذ(، باإلضافة إلى تطوير منهج حل املشاكل من  

بناء   مشاريع  وتنظيم  االستكشافية  الدراسية  الرحالت  وتنظيم  صغيرة  مجموعات  في  العمل  خالل 

كتابة  Entrepreneurship Skillsمهارات   وتعلم  تجويد  ،  يتطلب  كما  ومناقشتها.  وعرضها  التقارير 

التعليم إرساء آلية الكتشاف الطلبة ذوي صعوبات التعلم وتنظيم حصص االستدراك والدعم بإضافة  

تجويد   يتطلب  كذلك  الخصوصية.   الدروس  ظاهرة  انتشار  يقلل  مما  املدرس ي  الدوام  نهاية  حصة 

األمثل حسب االطوار التعليمية وتقليل الواجب املنزلي    التعليم رفع ساعات التعلم السنوية إلى املستوى 

 إلى حده األدنى.  
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يلعب  التلقين  املهارات. ففي ظل منهجية  التعلم وكسب  في  دورا أساسيا  التقييم  تلعب طرق 

الحفظ دورا أساسيا في تقييم املعارف، وهي طريقة تقتل الروح الناقدة واإلبداعية منذ الصغر. في منهج  

مات. وعليه  املهارات يجب أن يتغير التقييم والقياس ليركز على مدى كسب املهارات وليس حفظ املعلو 

فان املناهج في كل مادة وطور يجب ان تحدد ماهية املهارات الواجب تعلمها ويقيم على أساسها التلميذ  

الدفتر   إرساء  تفاعليا من خالل  يكون  أن  يجب  التالميذ  أولياء  مع  التواصل  أن  كما  وبشكل مستمر. 

يم والذي  البيداغوجية  املعلومات  كل  يحتوي  والذي  للطالب  ومن االلكتروني  بعد  عن  تصفحه  كن 

         خالله التواصل مع املدرسة.  

العملية التعليمية. ففي ظل منهج املهارات   الفقري واملحور األساس ي في  يشكل املعلم العمود 

يتطلب أن يتحول من دور املعلم من ملقن للمعلومات الصماء إلى مدير للعملية التعليمية داخل القسم  

الو  لكل  املهارات وترسيخ  من خالل استخدامه  لبناء مختلف  الحديثة  البيداغوجية  سائل والطرائق 

باملعارف   ملما  يكون  أن  املعلم  من  يتطلب  الحديث  الدور  هذا  واإلنسانية.  األخالقية  القيم  مختلف 

وباملهارات الضرورية التي تمكنه من بلوغ األهداف البيداغوجية. إن عملية االنتقال من منهج التلقين  

هارات يتطلب أوال بناء قدرات املعلمين من خالل التدريب والتطوير املستمر وتنظيم ورشات  إلى منهج امل 

الفنيين. كما تتطلب العملية اإلصالحية   العمل املتخصصة، وكذلك من خالل تطوير عمل املوجهين 

وي  تغيير قواعد توظيف املعلمين بحيث يجب فتح الباب لتوظيف من خارج كليات التربية للمتفوقين ذ

الشهادات العليا شريطة اجتيازهم االختبارات املهنية من خالل إنشاء رخصة املعلم. كما يجب تغيير  

املنظومة   كفاءة  رفع  يتطلب  كما  التجربة.  وذوي  الكفاءات  أحسن  الستقطاب  افز  الحو منظومة 

االسبوعية   عملهم  وساعات  املعلمين  أعداد  تحديد  في  العتبات  معايير  باستخدام  وأعداد  التعليمية 

الطلبة في كل قسم. كما يجب وضع معايير إلدارة املدرسة وقواعد تعيين وترقية القيادات التعلمية على  

                                                                                             أساس الكفاءة والخبرة بناء  على قواعد شفافة متفق عليها. كما يتطلب تجويد منظومة التعليم إعطاء  

 ملهنية.    قدرا كافيا من االستقاللية في إدارة شؤونها وفق جملة من الضوابط ا
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 تعزيز الشراكة اجملتمعية من أجل تنويع االستثمار يف التعليم والتحكم يف النفقات العامة  - 6

م بمختلف مراحله االساسية أحد أهم مجاالت اإلنفاق الحكومي. ومع ذلك يشكل توفير التعلي

 عبر دول العالم في مساهمات القطاع الخاص حيث يبلغ أدنى مستوياته في الدول  
 
 كبيرا

 
                                                                         نالحظ تفاوتا

 
      

 
           

% في حين يصل في 2االسكندنافية على غرار فنلندا والنرويج حيث ال تتعدى مساهمة القطاع الخاص  

 % من اإلنفاق اإلجمالي على التعليم.50إلى   دول كالشيلي

وبالنظر إلى التفاوت القائم في نوعية مخرجات التعليم بين مختلف الدول والتي يتم رصدها من  

خالل املؤشرات الدولية املذكورة في الفصل االول، باإلضافة إلى تصنيف أفضل الجامعات والقناعة 

ة في الدول، فإن اإلجابة عن السؤال املتعلق باآلثار االيجابية حول دورها الفاعل في دفع العملية التنموي

النسبية للتمويل الخاص أو أي من سبل التمويل غير الحكومي تبقى غير محسومة حيث يمكن أن تسفر  

التعليم   أثر  أن  عديدة  وتدل شواهد  واملؤثرات.  املعطيات  من  جملة  أو سيئة حسب  نتائج جيدة  عن 

التعليم جودة  على  القطاع  الخاص  حوكمة  بنوعية  أساس ي  بشكل  لألهداف   يرتبط  واالستجابة 

 املرصودة لتطور مخرجات التعليم بعالقة مع الحاجيات املجتمعية والتنموية.

نظام   بناء  على  الحرص  من خالل  التعليم  تمويل  مصادر  تنويع  مسألة  إلى  النظر  يجدر  لذلك 

م ذو جودة سواء كان في املدارس الحكومية  متكامل يوفر فرص متكافئة للمواطنين للحصول على تعلي

واملدارس   الخاصة  املدارس  بين  املنافسة  ضمان  على  العمل  خالل  من  وذلك  االهلية  أو  الخاصة  أو 

الحكومية باالعتماد على جودة وتوفر التمويل وكفاءة املدرسين واملناهج التعليمية الحديثة والتقييم  

مجزأ   تعليمي  نموذج  تكريس  عوض  الحكومي     segmentedاملستقل،  التعليم  من  كل  فيه  يقدم 

 والخاص خدمات تعليمية لشريحة سكانية مستقلة، وهي الحالة القائمة اليوم في دولة الكويت.  

لإلصالح   املرصودة  باألهداف  التعليم  تمويل  تنويع  ربط  يجب  املجال  هذا  في  تقدم  وإلحراز 

لبات املجتمعية املستقبلية دون الركون إلى نظرة  التعليمي بما يضمن نظام تعليمي ذو جودة يخدم املتط 

مقصورة تهدف فقط لتخفيض النفقات الحكومية، خاصة في ظل متطلبات متجددة ومتزايدة لإلنفاق  

املناهج   لتطبيق  الالزمة  املتطورة  والتسهيالت  بالتقانة  لتأهيلها  والجامعات  املدارس  على  الرأسمالي 

 دراسات املتكاملة والتقييم الشامل. الحديثة املعتمدة على املشاريع وال
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 االنفاق على التعليم ومساهمة التعليم الخاص: الوضع الراهن  6-1

 الطلبة الكويتيين في املدارس الخاصة  6-1-1

يمثل  أ  1-6يبين الشكل رقم   الخاص  القطاع  الطلبة  42% من عدد املدارس و38ن  % من عدد 

% منهم وهو ما يعني أن عدد الكويتيين الذين  28اإلجمالي في دولة الكويت، ويمثل الطلبة الكويتيون  

الدولية،  واملدارس  اللغة،  ثنائية  واملدارس  العربية،  املدارس  )وهي  الخاصة  املدارس  في  يدرسون 

% من اجمالي الطلبة الكويتيون. يبدو أن هذه النسبة مرتبطة باألساس  12يمثل    واملدارس اآلسيوية(

بقدرة االسر الكويتية على تحمل نفقات التعليم الخاص في ضوء مجانية التعليم الحكومي. ويتبين من  

التوزيع الجندري للطلبة الكويتيين في املدارس الخاصة أن الذكور يستحوذون على نصيب األسد بنسبة 

%، وهو ما يدل على أن نتيجة املفاضلة هي لصالح الذكور نظرا للكلفة العالية وهو ما يعني أيضا 65

التعليم   من  اعلى  ذو جودة  يكون  ان  يفترض  بتعليم خاص  االلتحاق  إمكانية  من  لإلناث  أكبر  حرمان 

 الحكومي. 

 يئة التدريسية (: حجم التعليم العام والخاص من حيث عدد الطلبة واملدارس واله6-1رقم )  شكل

 

 تضخم االنفاق العام على التعليم  6-1-2

التعليم في دولة الكويت فيتبين من الشكل   إلى حجم االنفاق على  إذا ما نظرنا  أنه   2.6رقم  أما 

افق هذه النسب مع  . و 2015% من حجم املوازنة عام  9.5اإلجمالي و % من الناتج املحلي5.7يعادل   تتو

في عام   اليونسكو  يعادل    2012دعوة  بما  التعليم  أو  6لتمويل  املحلي اإلجمالي  الناتج  % من  20% من 

ا  اال املوازنة.   واالنفاق  الجاري  االنفاق  بين  االنفاق  هذا  توزيع  االنفاق  أن  بند  تضخم  يظهر  لرأسمالي 

يمثل   الذي  و 92الجاري  االنفاق،  أجمالي  من  تمثل  باأل %  )التي  واملكافآت  األجور  على  من  68ساس   %
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االنفاق اإلجمالي(، في حين تبين بيانات العديد من الدول أن حصة بند االنفاق الجاري دون ذلك على  

( قطر  )68غرار  واليابان   )%86( وعمان  وه%88(  بج%(،  أكبر  اهتمام  على  يدل  ما  االنفاق  و  وانب 

 سمالي املختلفة.الرأ

 حجم االنفاق على التعليم كنسبة من الناتج واملوازنة (: 6-2رقم )  شكل

 

ويتأكد تضخم بند االنفاق الجاري في الكويت إذا ما نظرنا إلى عدد الطلبة لكل مدرس في التعليم  

يبلغ   والذي  الرقم    6الحكومي  هذا  يبلغ  احتساب    17في حين  دون  الخاصة، هذا  املدارس    28845في 

بين   الطلبة  عدد  يتراوح  حين  في  مختلفة،  وخدمات  اداريين  بين  موزعين  التعليم    14و  16موظف  في 

االنفاق   بند  في  التضخم  نتج عن هذا  املثال. وقد  املتحدة على سبيل  الواليات  في  والخاص  الحكومي 

دك للتعليم الثانوي    6033دك في التعليم االبتدائي و  4238بين  الجاري تعاظم تكلفة الطالب التي تتراوح  

 (.  2015)املجموعة اإلحصائية للتعليم   2013عام 

االنفاق   لهيكل  التحليل  هذا  أهمية  التعليم،  وترتبط  كون  على  االنفاق  أفي  نمو  الرأسمالي  ن 

في هيكل االنفاق في حصته  النسبي  الحكومي    يعكس مدى االلتزام،  االستثماري والتزايد  واالستعداد 

التعليمية  ملجابهة  الفعلي   الخدمات  املتزايد على  الطلب  الكمي وكذلك من  استحقاقات  الجانب  من 

العالقة   ذات  املكتسبة  والقدرات  واملهارات  البشري  املال  رأس  بناء  بنوعية  املرتبط  النوعي  الجانب 

نفقات الصيانة الدورية ن تزايد حصة  بمتطلبات اإلصالح التعليمي والعملية التنموية القائمة. كما ا

افق التعليمية و  تطوير الوسائل التعليمية، ضمن هيكل النفقات الجارية، يعكس حرص الدولة للمر
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على النهوض بجودة العملية التعليمية، وتدعيم مستويات مالءمة للمخرجات التعليمية مع املتطلبات  

 املجتمعية وخاصة سوق العمل. 

 التمويل الخاص للتعليم 6-1-3

% في  15أن حجم التمويل الخاص في دولة الكويت ال يتجاوز    3.6ر يظهر الشكل رقم  خآمن جانب  

ظهر تحليل بيانات تمويل التعليم لعينة  أقد  % في دولة االمارات. و 44الكويت في حين يصل إلى حوإلى  

ع الخاص في تمويل التعليم نحو بلوغ متوسط مساهمة القطا ،دولة على مستوى العالم 50مكونة من 

31% ،(2015:UNISCO). 

 التوزيع النسبي لتمويل التعليم العام والخاص في الدول الخليجية (: 6-3رقم )  شكل

 

 سبل تنويع تمويل التعليم  6-2

كتسب العمل على تقليص األعباء التمويلية امللقاة على عاتق املوازنة العامة من خالل تنويع  ي

التشاركي أهمية قصوى في إطار تنامي وتيرة الطلب املجتمعي  واألهلي و وتطوير آليات التمويل الخاص  

والنوعي الكمي  املستويين  على  التعليم  خدمات  العمل    .على  هذا  أهمية  تو وتزداد  ضوء  دولة جه  في 

من خالل خفض الدور الحكومي وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص    نمط التنميةالكويت نحو تعديل  

إلى   الكويت  لتحويل  الالزمة  االقتصادية  الكفاءة  معايير  االقتصادي سعيا الستيفاء  النشاط  لقيادة 

العامة   اإليرادات  حصيلة  بتراجع  الخاصة  الضغوط  لتزايد  إضافة  وتجاري  مالي  تراجع  مركز  نتيجة 

   .أسعار النفط

14.3%0
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السعودية قطر الكويت البحرين عمان االمارات

)%(األهمية النسبية للتمويل العام منسوبا الجمالي التمويل 

)%(األهمية النسبية للتمويل الخاص منسوبا الجمالي التمويل 
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 ملا تم رصده من ممارسات وتطبيقات في مجاالت تطوير اآلليات الخاصة بتمويل التعليم  
 
                                                                             واستنادا
 
        

ورفع كفاءة االستثمار فيه، وذلك في ضوء استهداف أساس ي وهو تحقيق مسار تنموي أكثر استدامة،  

لوضع عدد من التصورات  ن الدراسة  موكذلك أكثر تلبية لالستحقاقات املجتمعية يسعى هذا القسم  

 في االعتبار ضرورة توفير األطر القانونية والتنظيمية بما  
 
                                                       واملقترحات حول اآلليات األكثر مالءمة، آخذا
 
                                      

بما يسمح بخلق منظومة تعليمية متكاملة  يضمن في النهاية وجود بيئة مواتية مساندة للتنوع التمويلي

جزأة القائمة اليوم والتي ال تسمح باى حال من االحوال بخلق  ومتنافسة تقوم بتعويض املنظومة امل

املناخ التنافس ي الضروري لسد الفجوة النوعية بين املدارس الحكومية واملدارس الخاصة من جهة، 

 ولدفع املنظومة التعليمية الوطنية إلى مستوى الدول املتقدمة من جهة اخرى.  

أ لوحظ  الحكومي  وقد  التمويل  املن  الدول  املدارس  تقدمة  في  لتمويل  األول  املقام  في  يتوجه 

واملؤسسات التعليمية الحكومية، وفي املقام الثاني لتدعيم املؤسسات التعليمية الخاصة )وامللتحقين  

في مراحل التعليم العالي  يزيد هذا الدعم عموما  املراحل التعليمية، حيث  وحسب    بها( بنسب متفاوتة

 مقارنة بنظيره في التعليم العام.   ،في تلك الدول 

السياق، فقد أظهر   العاليوفي ذات  التعليم، السيما  لتمويل  ، أن  هيكل اإلنفاق الخاص املوجه 

الركن األساس ي لهذا التمويل في تلك الدول، وذلك مقابل  ، كان هو التمويل املقدم من االسر والعائالت

اآل  الخاصة  األطر  من  املقدم  التمويل  غير  تدني حصة  واملؤسسات  االعمال  في مؤسسات  ممثلة  خرى 

باستثناء مجموعة   للربح، وذلك  الالهادفة  ) من  وانجلترا(، على غرار  دول  والسويد  والتشيك  النمسا 

حيث ترتفع حصة األطر الخاصة في التمويل الخاص على حساب التمويل املقدم من االسر والعائالت، 

املمكن   االمر  رئيس إوهو  لسبب  الدراسوه  ييعازه  الرسوم  قيمة  وتدني  انخفاض  التعليم  يو  ملراحل  ة 

 .  باستثناء اململكة املتحدة ،العالي في تلك الدول 

 لذلك يمكن استخالص التوجه العام نحو تنويع مصادر تمويل التعليم، وذلك في إطار 
 
                                                                           واستنادا
 
        

أساس ي، وهو تحقيق  املشاركة املجتمعية الكاملة والفاعلة بين مختلف مكونات املجتمع، وتحت محدد  

اتجاهات أساسية لتنويع    اربعةفي هذا اإلطار يمكن بلورة  العدالة واإلنصاف والحق في التعليم للجميع.  

آليات التمويل و كفاءة التمويل العام،  زيادة  تتمثل في  ،  مصادر التمويل املوجه للتعليم العام في الكويت

وآليات   على  الخاص،  باالعتماد  األهلي  الوقفيالتم التمويل  للشركات    ويل  االجتماعية  واملسؤولية 

  كما يتضح من الشكل التالي.   آليات التمويل املختلطةأخيرا ، و واملؤسسات
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   الشراكة املجتمعية    تعزيز ل  آليات تنويع االستثمار في التعليم(: 6-4رقم )  شكل

  



 

88   

 

 الحكومي  االنفاق  كفاءةزيادة  6-2-1

بحيث  املوجه لتمويل التعليم  الحكومي  هيكل اإلنفاق  أهمية العمل على تعديل  التأكيد على  يجدر  

في االنفاق الرأسمالي على حساب االنفاق الجاري وذلك بهدف تطوير   الدولية السائدة  يواكب  املعايير 

افق والبرامج واملناهج وتنمية متطلبات البحث العلمي والتطوير وتحسين الكادر التدريس ي، وذلك  املر

االنفاق العام على التعليم، والتي أصبحت أكثر  كفاءة  االتجاهات الحديثة في تقييم مدى  ماشيا مع   ت

وهو   الدراس ي،  التحصيل  ومستويات  التعليمية  الجودة  على  االنفاق  ذلك  انعكاسات  على   
 
                                                                              تركيزا
 
ما        

ومدى انعكاسها  ضرورة مراجعة كافة البنود املتعلقة باإلنفاق العام على التعليم،  الكويت  يفرض على  

 التالية: اآلليات  من خالل ، وذلك على الجودة التعليمية

تعليمية وبين   هترشيدمن خالل  الحكومي    االنفاقرفع كفاءة    6-2-1-1 في كل مرحلة 

 وكذلك كافة البنود والعناصر داخل املنظومة التعليمية  املراحل 

املمارسات الدولية وجود مجموعة من املداخل او األساليب املمكن االستعانة بها لتحسين   توضح

التكلفة اصر  عنفي  مستويات الكفاءة في التمويل العام، بما يضمن االستخدام األمثل للموارد املتاحة  

التعليمية املؤسسات  في  داخل  )املباني    املتمثلة  الرأسمالية  افق    –التكاليف  هيزات(  التج  – املر

األخرى(  التشغيلية  والنفقات  والفنيين،  واملدرسين  اإلداريين  ومرتبات  )أجور  التشغيلية    والتكاليف 

الجودة  بهدف ترشيد االنفاق من جهة وتوجيهه من جهة أخرى إلى أوجه االنفاق السابق ذكرها لتحقيق  

 التعليمية.  

تخدام أسلوب تكاليف األنشطة  ، اس في أوجه االنفاق القائم اليوم  ويتطلب تحقيق هذا التحكم

(Activity Based Costing: ABC)    يستند على أن لكل نشاط يمارس داخل املؤسسة التعليمية الذي

لألنشطة،   املسبق  التفصيل  يتطلب،  األسلوب  وهذا  به.   وأنشطة ك تكاليف خاصة  أساسية  أنشطة 

التعليمية واالدارية واملالية    تفصيلية، وانشطة فرعية  ، يتفرع من النشاط  على غرار االنشطة 
 
                   فمثال
 
    

ية كنشاط التعليم األولي، الذي يتفرع عنه نشاط الصف )األول  التعليمي كنشاط أساس ي، أنشطة فرع 

األنشطة  من  نشاط  لكل  دقة  أكثر  تفاصيل  إلى  الوصول  يمكن  وهكذا   ،)........ والثالث،  والثاني 

 التعليمية على مستوى املرحلة والصف وكذلك على مستوى املواد والساعات التدريسية. 
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تحديد تكاليف األنشطة من خالل نظام متكامل ملفهوم  وعلى هذا األساس، يتضح أنه باإلمكان  

التعليمية األنشطة  مختلف  مستوى  على  وذلك  األنشطة  على   ،تكاليف  للضغط  االمكانية  يوفر  بما 

إلى  نفقة واحدة وصوال    فيالنفقات املوجهة لتلك األنشطة، بتقليصها او بدمج أكثر من نشاط واحد  

   استغالل املوارد املتاحة. كفاءة في  الفاعلية و تحقيق متطلبات ال

نحو   التوجه  يجدر  تخطيط  كذلك  كفاءة  أسلوب  البشريةأكثر  )  للموارد  معلمين املختلفة 

 من خالل:   (موظفين إداريينو  باحثينو ومساعدين 

 لنظام ▪
 
       التخطيط لألنشطة املراد تنفيذها وفقا
 
 .ABC  تكاليف األنشطة                                   

 األنشطة.لتخصصات الالزمة لتنفيذ  املفصل لتحديد ال ▪

الربط بين األنشــــــــطة والتخصــــــــصــــــــات، إضــــــــافة إلى إعادة النظر بشــــــــكل مســــــــتمر في طبيعة  ▪

 األنشطة املنفذة.  

على   العمل  يجدر  االطار  هذا  االنفاق  في  على  املالية  والرقابة  والتقييم  املتابعة  أساليب  تطوير 

املوجه   ك الحكومي  لأداة  للتعليم  إ عملية  ضمن  وذلك  االنفاق،  هذا  كفاءة  الدوري  رفع  التقييم  طار 

يتجاوز   بما  التعليم،  الكمية  ؤشر امللجدوى االنفاق الحكومي على    Quantitative Benchmarks ات 

االنفاق غرار    على من  الطالب  نصيب  ليتم    متوسط  مدرس  لكل  الطلبة  عدد  على  أو    املعايير التركيز 

العملية   ةالخاصQualitative Benchmarks   ةالنوعي مخرجات  على  االنفاق  ذلك  انعكاس  بمدى 

التعليمية ومستويات التحصيل الدراس ي للطالب. وهو األمر الذي يتطلب بناء وتطوير منظومة شاملة 

املناطق واملراحل واملدارس لكافة أوجه االنفاق على مستوى  التفصيلية  املالية والتشغيلية    للبيانات 

امل تتيح   و هذه  تتيح سرعة  ي  بماتقييم  التابعة  الراجعة  للتغذية  أداة  التعليمية  العملية  ملخططي  وفر 

أي برامج أو خطط  وآثار    التعرف على جدوى لزيادة إمكانية  إضافة  ،  التدخل للتصويب أو ملنع اإلهدار

مستوى   التعليمية،  على  املراحل  او  املدارس  او  التعليمية  ثم  املناطق  على  ومن  أوجه  القدرة  تحديد 

املالتفاوت   رفع  في  في  يساهم  ما  املخرجات  ونوعية  امليزانية  دخالت  في  والتحكم  السيطرة  مستوى 

 والقدرة على ربطها بنوعية املخرجات.  ومخصصاتها

  



 

90   

 

  العاليالتعليم  و  املختلفة بين مراحل التعليم العام املوارد إعادة تخصيص  6-2-1-2

مستوى أي مرحلة تعليمية وخاصة التعليم  تتيح هذه اآللية إعادة توجيه املوارد املحررة على  

نظام املعلوماتي السابق اإلشارة إليه القدرة  العالي إلى مراحل تعليمية أخرى حسب األولويات. ويلعب ال

على تحديد املجاالت ذات األولوية على مستوى املراحل أو املناطق أو املدارس للحصول على تلك املوارد 

 املحررة.  

لتنويع   أكثر  آليات مالئمة  في هذا االطار  العالي من خالل  وتسمح  التعليم  تمويل  آليات  مصادر 

والقروض الطالبية والرسوم أو املصروفات الدراسية والتوسع في أدوار  التأمين على التعليم )القسائم( 

رشيد االنفاق  كز البحوث بالجامعات بمؤسسات األعمال، أو عبر تاالجامعة املنتجة من خالل ربط مر 

بمعايير األداء في تلك   مةالحكومي على التعليم العالي السيما من خالل ربط التمويل املقدم من الحكو 

املؤسسات، إضافة لوجود إمكانات واسعة إلتاحة املجال أمام املؤسسات التعليمية بكافة مستوياتها  

 الحكومية إلقامة شراكات مع مؤسسات القطاع للخاص .   

ذلك،  وباإلضافة في    إلى  التعليمية  األنشطة  لتمويل  الداعمة  البرامج  من  عدد  تبني  يمكن 

 على تحرير بعض مواردها لصالح تمويل التعليم العام، واهمها:  تساعد مؤسسات التعليم العالي والتي 

يمكن للمؤســــــــــــســـــــــــــات التعليميـة تقـديم خـدمـاتهـا إلى شــــــــــــرائح واســــــــــــعـة من خالل    :                التعليم عن ب عـد ▪

ات الحديثة للتواصل، وذلك دون الحاجة إلى تحمل األعباء التمويلية الرأسمالية  استخدام التقني

والجارية، املرتبطة بتوفير املتطلبات املادية والبشـــــــرية والتنظيمية لتلك الشـــــــرائح االضـــــــافية.  وفي 

 مليزانيــــات  
 
 جــــديــــدا

 
           ذات الوقــــت يوفر هــــذا النوع من التعليم عوائــــد مــــاليــــة مجزيــــة، تمثــــل رافــــدا

 
      

 
                                                                 

 ات التعليمية. املؤسس

: حيث يتم تأســـيس صـــناديق اســـتثمارية لجمع أموال من االســـتثماريةأو   تأســـيس الصـــناديق املالية ▪

وتدار من قبل متخصـــــــــصـــــــــين لديهم القدرة على اســـــــــتثمار تلك    –كل حســـــــــب قدرته املالية  -الطالب  

تحقيق جملــة من األهــداف مثــل اعــانــة الطالب غير و   األموال، وكــذلــك توجيــه مجــاالت االنفــاق فيهــا

ــامـــة  القـــادرين، او لتشــــــــــــجيع الطالب املتميزين، او للمســـــــــــــــاهمـــة في تـــأمين األجهزة واملعـــدات، او إلقـ

 املشاريع االستثمارية التي تخدم الطالب وتنمي موارد الصندوق املالية.  
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أكاديمية في املؤسـسـات التعليمية، على تأسـيس برامج بحثية أو   اآلليةتقوم هذه    :الكراسـ ي العلمية ▪

، القطــاع الخــاصيتم تمويلهــا، من خالل منحــة او هبــة نقــديــة )دائمــة أو مؤقتــة(، يتم تقــديمهــا من  

 تهدف إلثراء املعرفة اإلنسانية وتطوير الفكر.

التمويلي داخل اإلطار الحكومي: توسيع ممارسات   6-2-1-3 التنويع  زيادة مستويات 

 الالمركزية

  املناطق التعليمية فيمكن التدرج في تنمية دور 
 
  ي تمويل بعض أنشطة التعليم العام، وذلك وفقا
 
                                          

لقدراتها وطاقاتها املتاحة، عبر تمويل عدد من األنشطة التعليمية مثل أنشطة النقل أو طباعة الكتب  

يرتبط  و  تعليمية ذاتها.املدرسية، أو توفير املقاصف املدرسية، أو توفير املستلزمات الخاصة بالعملية ال 

حشد موارد إضافية لتمويل  التي تسمح بتنظيمية  القانونية و الطر  األ هذا االمر بمحدد أساس ي وهو تبني  

افق مع متطلب  . واملحاسبة الشفافية  اتالتعليم، بما يتو

فرض  املدارس من خالل  يمكن البدء في تفعيل هذا النظام من خالل عدد محدود ومختار من  و 

إضاف األنشطةرسوم  تلك  تمويل  في  للمساهمة  األنشطة  بعض  على  مفهوم    ية  تطوير  خالل  من  أو 

املنتجة   بدوره  املدرسة  يتطلب  ما  في  تطوير  وهو  التعليمية  بالعملية  النهوض  املجتمعي ملساندة  الدور 

 . مؤسسات التعليم العام، بما يدفع بتنافسيتها في مواجهة املدارس الخاصة السيما الدولية

 مفهوم املؤسسات التعليمية املنتجة تطوير  6-2-1-4

استغالل األصول املادية بشكل دائم أو مؤقت ملؤسسات التعليم  على إمكانية  ملفهوم  يرتكز هذا ا

إلى    العام باإلضافة  الحرفية  والعالي،  الصناعات  مجاالت  في  املدرسية  األنشطة  بعض  توظيف 

لتو  الفنية،  أو االعمال  اليدوية  االمتياز  واملنتجات  الحصول على بعض عقود  أو  ليد دخول إضافية، 

من جهة  لإلعالن أو للترويج ملؤسسات االعمال، السيما على مستوى املجتمعات املحلية، وهو ما يساهم  

من خالل تطوير ملكات ومهارات   النشأبشكل غير مسبوق في بناء وزرع ثقافة ريادة االعمال لدى أخرى و 

 ر التعليمي القائم. طا اإل مفقودة لديهم، ضمن  

 بمدى تغير ومساندة القوانين والقواعد املنظمة    ومع ذلك،
 
                                             يبقى االنطالق في هذه اآللية محددا
 
                              

بالوزارة املركزية للتعليم كما تمت اإلشارة  لعمل تلك املؤسسات التعليمية، وتغيير عالقاتها التقليدية  
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الرابع.  الفصل  في  هذا،    اليه  إقرار  ويتطلب  في  اإلجرائية  املسارعة  والنظم  املسيرة  التشريعات 

      .للمؤسسات التعليمية الحكومية، الستثمار كل أو بعض من مواردها املتاحة

ويمثل التوسع في تأسيس مدارس التميز او مدارس املستقبل على مستوى الدول األعضاء، أحد  

  - فعليا    –التعليمية واإلدارية لتلك املدارس  األساليب الهامة لترجمة تلك األفكار، حيث تتسم النظم  

بمستويات متقدمة من املرونة والفاعلية تسمح لها بهامش أكثر اتساعا لتوظيف تلك األفكار وخفض  

الحكوم التمويلي عن  في  ةالعبء  أساس ي  املتمثلة بشكل  التعليمية  اهدافها  الوقت خدمة  ذات  وفي   ،

 العلمية واملهنية الدقيقة ورفع املستوى النوعي للتعليم.  رعاية الطالب املوهوبين، وخدمة التخصصات

  الخاص  التمويل  آليات 6-2-2

سواء من خالل  دور التمويل الخاص في تمويل التعليم العام    الحلول لتعزيز مكن طرح عدد من  ي 

جديدة أو من خالل خصخصة املدارس  خاصة  تعليمية  مؤسسات  على  االنفاق املباشر  توسيع حجم  

 القائمة أو خصخصة األنشطة والخدمات التعليمية.   الحكومية

 توسيع حجم االستثمار الخاص في التعليم  6-2-2-1

نحو  أكثر  للتوجه  الخاص  القطاع  لدفع  تسعى  وطنية  خطة  عن  اإلعالن  يجدر  اإلطار  هذا  في 

افز واإلجراءات   العام والعالي من خالل طرح مجموعة من الحو التعليم  الجديدة لدعم  االستثمار في 

املستثمرين وتغيير شروط االستثمار في القطاع واستخراج التراخيص وتذليل كافة العقبات التي تواجه  

افدين.طار مواكبة الزيادة املستقبلية إل املستثمرين اليوم في إ  عداد الطلبة الكويتيين والو

وطنية الهادفة إلى ويجدر العمل من خالل مؤتمرات وطنية موسعة إلبراز عناصر هذه الخطة ال

مخرجات   تطوير  إلى  يسعى  والخاص  الحكومي  القطاعين  بين  الشراكة  على  قائم  عصري  تعليم  بناء 

التعليم من خالل استثمار خاص موجه لتأسيس مدارس التمييز وتعزيز مسارات تعليمية قائمة على 

جذب مستثمرين جدد  وهو ما يسمح ب التخصصات العلمية والهندسية وغيرها لبناء اقتصاد املعرفة.

بيئة   بين هذه املدارس العربية واألجنبية، مما يسمح بخلق  املنافسة  إلى مجال التعليم ورفع منسوب 

 تعليمية صحية وسليمة تحقق عوائد تنافسية ومخرجات تعليمية باملستوى املطلوب. 
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 خصخصة جزء من املدارس الحكومية القائمة  6-2-2-2

برنامج وطني لخصخصة جزء من املدارس الحكومية، وذلك بطرح قانون  ويتم ذلك من خالل  

بين القطاع الخاص والعام في قطاع التعليم بحيث يحدد تفاصيل عملية الشراكة وأنواع    للشراكة ما

وموزعة   متدرجة  العملية  هذه  تكون  أن  ويجب  االصول(.  أم خصخصة  االدارة  )خصخصة  امللكية 

وحسب   التعليمية  املناطق  املدارس  حسب  بين  جغرافي  توازن  على  تحافظ  بحيث  مستهدفة  نسب 

الخاص.   القطاع  إلى  تمر  التي  واملدارس  التعليم  الحكومية  دور  لتوسيع   
 
 سريعا

 
اآللية حال                      وتعتبر هذه 

 
      

 
                   

 إلى املواطن    الخاص
 
 إلى القطاع الخاص وجزئيا

 
             من خالل خلق شركات استثمارية ترجع ملكيتها جزئيا

 
                        

 
                                             

ع التأمين  فيه  املختلفة  ويلعب  الصيغ  خالل  من  الدراسة  رسوم  تغطية  في   
 
أساسيا  

 
دورا التعليم                                               لى 

 
       

 
               

 .  Scholarshipsأو املنح   Vouchersللتأمين على التعليم مثل القسائم 

والقسيمة هي شهادة تمثل التمويل الحكومي للطالب في املدرسة التي يختارها الطالب أو ولى  

الخاصة   باملدارس  التعليم  تكلفة  من  جزء  تأمين  على  وتعمل  املدارس    Private schoolsامره.  أو 

بحيث تتكفل العائلة بالجزء املتبقي. ويعطي   Charter schoolsالحكومية التي يديرها القطاع الخاص  

يتم   تنافس ي  أساس  على  والخاصة  الحكومية  املدرسة  بين  للمفاضلة  للطالب  الفرصة  النظام  هذا 

وتغطي   الخاصة.  واملدارس  الرقابية  السلطات  بين  والشفافة  التعاقدية  املعايير  خالل  من  تضمينه 

ذه القسيمة ملعايير مؤهلة للحصول عليها حسب  القسيمة عادة سنة دراسية او فصل دراس ي. وتخضع ه 

الدخل وغيره. ومن أقدم برامج القسائم املدرسية املستمرة اليوم موجودة في بعض واليات من الواليات 

وباكستان   والشيلي  أوروبا  في  اليوم  عديدة  دول  في  واسع  بشكل  اعتمادها  تم  وقد  وهولندا.  املتحدة 

سبيل املثال يمثل اليوم نظام القسائم التعليمية الذي اعتمد في  وهونكونغ وغيرها. ففي هولندا على  

٪ من التالميذ الذين ينتمون إلى مدارس ممولة من الحكومة ويديرها القطاع  70أكثر من    1917عام  

  املاض ي القرن   خمسينات   منذ  للقسائم  الحديث املفهوم  أهمية إلى  فريدمان ميلتون   أشار   وقدالخاص.   

 . التكلفة  حيث  من الفعالية من وتزيد املدارس   جودة تحسين إلى  تؤدي منافسة خلق في

القطاع   فيها  يساهم  تعليمية ميسرة،  تكميلي من خالل قروض  نظام  إلى  النظر كذلك  ويمكن 

املصرفي التجاري وتحت اشراف البنك املركزي، لتغطية رسوم الدراسة للطلبة املستفيدين جزئيا من  

 %(.70نسبة الطلبة املستفيدين من القروض التعليمية في الواليات املتحدة  نظام القسائم )حيث تمثل  
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  املأمولة  املنافسة  تحقيق  دون   تحول   قد  التي  املحاذير   من  العديد  إلى  طار إل ا  هذا  في  التنبه  يجدر 

،  التعليم  مخرجات  تعزيز   بهدف  والخاصة  الحكومية  املدارس  بين
 
  عموما
 
 املنظومة   تتحول   بحيث       

،  ومفلسة  لألغنياء  ومحابية  ةيصرف  ربحية  أهداف  ذات  ظومةمن   إلى  الجديدة
 
  تعليميا
 
  إلى  باإلضافة  هذا         

  في  بالتصرف   واملطالبة  الوليدة   الخاصة  املدارس  لهذه   واالقتصادية  املالية  النجاعة  متطلبات   محاذير 

 . تنافسية وغير  متضخمة وإدارية تعليمية هيئة

تحت أدارة هيئة  يجدر العمل على وضع جملة من التدابير واملعايير الشفافة آللية القسائم  من ثم  

ت مستقلة  ربحية  وطنية  و   تنافسيةضمن  جهة  من  الخاصة  جهة  تضمن  للمدارس  من  التعليم  جودة 

سواء توجهوا إلى املدارس الخاصة    أخرى، باإلضافة إلى ضمان الحق في تعليم ذو جودة لكل املواطنين

 . من ذلك على سبيل املثال:او بقوا في املدارس الحكومية

 ادي.ربط املنح بمستوى الطالب امل ▪

 لية.هار أبربط املنح باخت ▪

 ربط املنح باملساهمة في ملكية املدارس. ▪

افز   ▪  لشركات الخاصة التي تساهم في تمويل املدارس الخاصة.لإعطاء حو

ــارات تع ▪ ليميـــة ومهنيـــة موازيـــة وذات جودة للطلبـــة املتعثرين أو للطلبـــة ذوي خلق مســــــــــــ

 االحتياجات الخاصة.

ربط رخصــــــــة النشــــــــاط التعليمي للمدارس الخاصــــــــة بضــــــــوابط الجودة تحت إشــــــــراف   ▪

املجلس األعلى للتعليم العام لتحاشـــــ ي اإلفالس التربوي لهذه املدارس وتحقيق أهداف  

 اإلصالح التعليمي.

   نشطة والخدمات التعليميةخصخصة األ 6-2-2-3

التعليمية والخدمات  األنشطة  من  لعدد  املتدرج  التخصيص  نحو  التوجه  في    يمثل  املختارة 

 لتوسيع دور التمويل الخاص في تمويل التعليم،مدارس التعليم العام  
 
 إضافيا

 
                                            مدخال

 
       

 
مع إعطاء األولوية       

 على جودة العملية التعليمية ورفع نوعية مخرجاتها، مثل تخصيص  
 
                                                            للمجاالت واألنشطة األكثر انعكاسا
 
                             

 .   Management privatization اإلدارة التعليمية
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وفعالية   نجاح  ضمان  اآللية  ويبقى  بين  هذه  املشاركة  بمستويات   
 
                       منوطا
 
املصلحة        أصحاب 

ص واملجتمع املدني وممثلي األسر والعائالت(، وإخضاع نتائج أعمالهم للتداول  )الحكومة والقطاع الخا

الشركاء   كافة  تطلعات  تلبي  على مخرجات  الحصول  لضمان  واملنهج،  الحر  املجتمعي  وتهئء  والنقاش 

 .  املقومات األساسية لتنمية ذلك الدور وكذلك ضمان استدامته

حداث نقلة في إل لدولة الكويت    ألمثل واالسرعالطريق ا وقد تمثل خصخصة األنشطة التعليمية  

جودة التعليم نظرا لعدم الحاجة لتشييد مدارس جديدة كثيرة في املدى املتوسط وعدم الحاجة كذلك  

 إلى خصخصة األصول املتعلقة باملدارس واألراض ي القائمة عليها.  

 شروط مؤسسية وتنظيمية لنجاح توسيع دور التمويل الخاص  6-2-2-4

ب   رهينة  الخاص  التمويل  لدور  الداعمة  التمويلية  البدائل  هذه  كل  نجاح  اإلطار  يبقي  تطوير 

التنظيم الواضح واملحدد والعادل لكافة مستويات العالقات بين املدارس  بما يضمن التشريعي املنظم 

والعا لألسر  يتيح  كما  آخر،  جانب  من  واملجتمع  والدولة  جانب،  من  عليها  والقائمين  ئالت  الخاصة 

افز املناسبة للقطاع الخاص    باإلضافة إلى توفير ،  واملساءلةإمكانات أعلى للرقابة   لتحقيق أرباح  الحو

استمرارية نشاطه وتوسيع دوره، وذلك في ضوء محدد أساس ي وهو الحفاظ على جودة  تنافسية تضمن  

 العملية التعليمية.   

 
 
 وقد أظهرت تجارب دول عديدة أن تأسيس آليات لرقابة األ
 
سر والعائالت على األداء التعليمي                                                    

 على ارتفاع نوعية التعليم ومستويات التحصيل املدرس ي للطالب، هذا
 
                                                              للمدارس، قد انعكس إيجابا
 
                        ، 

إضافة ملا توفره مثل تلك اآلليات من الحد من جنوح العديد من مؤسسات التعليم الخاصة إلى تعظيم  

غ بمعدالت  املدرسية  املصروفات  وزيادة  هذه  أرباحها  كافة  القوانين  هذه  مثل  تنظم  حيث  مبررة،  ير 

التشابكات بحيث توازن بين تحفيز القطاع الخاص على املشاركة وتنمية استثماراته وزيادة مستويات  

 
 
 مشاركته في مجال التعليم وأنشطته املختلفة، مقابل حماية األ
 
سر والعائالت وكذلك ضمان مستويات                                                         

املالي استيفاء    ،االنضباط  بمتطلب  وكذلك  الخاص  للبعد  إضافة  هذا  التعليمية،  الجودة  معايير 

 االستدامة للعملية التعليمية. 
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واملسؤولية    التطوعي  العمل  دور   تفعيلاألهلي:    التمويل  آليات  6-2-3 الوقف  خالل  من 

   االجتماعية للشركات 

 التمويل بالوقف  6-2-3-1

املوقوفة   املوارد  الستثمار  مثالية  وجهة  التعليم  إلى  يمثل  و امل  ه عوائدبالنظر  قابليته جزية 

التعليم الخاصفي ضوء    ةستداملال  إلى    ،ارتفاع وتنامي حجم سوق  الواضح    التنموي   هدور باإلضافة 

اقف  مراعاة  بما فيها    الضوابط الشرعية املتعلقة بالوقفو لقيود واالشتراطات  ل  تهمراعاو  شروط الو

 .  ومقاصده

 يندرجالنشاط الوقفي عموم   والجدير باإلشارة أن
 
       ا
 
 وهي إطالق     

 
           ضمن مظلة عمل أكثر اتساعا
 
                        

التطوعي او  الخيري  للعمل  التنموي  حيث  الدور  األنشطة  الكويت  تمتلك  .  حقيقية إلطالق  مقومات 

ئدي الثابت للعمل الوقفي، الوقفية وتوظيفها بمستويات اعلى وذلك استنادا للموروث الثقافي والعقا

حال توفر  بتعظيم هذا الدور  إضافة الرتفاع القدرات االقتصادية ومستويات الدخول وهو ما يسمح  

 الرغبة والحافز لتدعيم هذا املورد، واملشاركة في تقاسم األعباء التمويلية مع القطاع الحكومي.   

آليا في   
 
ممثال املورد،  ذلك  مع  التعامل  في  التحدي           ويظل 
 
األنشطة                                           لتمويل  وتوجيهه  جذبه،  ت 

الدور املباشر للمؤسسات الوقفية مسارين أساسيين وهما:    من خاللالتعليمية، وهو ما يمكن إنجازه  

اقفين  أو التواصل املباشر بين املؤسسات التعليمية ومقدمي األوقاف.  ، املختلفة في مخاطبة الو

اإلطار املنو   ،وفي هذا  اآلليات  بلورة عدد من  املوقوفة، وتوجهاتها  يمكن  املوارد  تحسين  بها  ط 

االفراد   مختلف  من  املوقوفة  املوارد  زيادة  وأساليب  الوقفية،  املؤسسات  بدور  يتعلق  ما  وبخاصة 

واملؤسسات داخل املجتمع، والتي ستقود في املحصلة إلى مضاعفة املوارد املوقوفة، وإعادة توجيه جزء  

 :    الثالثة التاليةوذلك عبر اآلليات هام منها للمساهمة في تمويل التعليم، 

 آليات حشد املوارد الوقفية 6-2-3-1-1

 تستهدف هذه اآلليات العمل على تنمية ومضاعفة األصول واملوارد املوقوفة وذلك من خالل:  

إعداد وتنفيذ مجموعة من الحمالت اإلعالمية الســـــــاعية لحشـــــــد املوارد املوقوفة لصـــــــالح  ▪

 .العام او أي من أنشطتهتمويل التعليم  
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تطوير وســـــــــائل التواصـــــــــل مع مقدمي األوقاف، واالســـــــــتفادة من اإلمكانيات الواســـــــــعة التي  ▪

اقع االلكترونيـة ووســـــــــــــائـل تقـديم التبرعـات واملوقوفـات، وكـذلـك   تعزيز أتـاحهـا انتشـــــــــــــار املو

ملؤســـــــســـــــات الوقفية بمؤســـــــســـــــات الدولة واملؤســـــــســـــــات املالية واملصـــــــرفية  التواصـــــــل بين ا

    .قدرتها على حشد تبرعات وموقوفات من كافة فئات املجتمعمية نظرا لاالسال 

 آليات توجيه املوارد الوقفية 6-2-3-1-2

اقفين نحو  تسعى هذه اآلليات إلى العمل على تحسين وتطوير نوعية الجهود القائمة لتوجيه الو

 الوقف لصالح األنشطة التعليمية، وهو ما يمكن تحقيقه من خالل:

ــة أط ▪ ــامـ ــاالت إقـ ــه مقـــدمي الوقف نحو مجـ ــا على توجيـ ــدرتهـ ــة وبقـ ــاملرونـ ــة تتســــــــــــم بـ ر تنظيميـ

ســــــــــــواء ـكــانـــت  وأنشــــــــــــطـــة التعليم من خالل تطوير العالقـــة القـــائمـــة بين الواقف ووقفـــه،  

 .  مشاركته التمويلية كلية أو جزئية، وهو ما يرفع من مستويات الشفافية واملساءلة

التي تعمل على تشـــــــــجيع عمليات تقديم  و فســـــــــك"  كما يأتي في ذات اإلطار آلية "أدر وقفك بن ▪

اقفين جـدد وفتح الخيـارات أمـامهم في عمليـة إدارة الوقف، حيـث   األوقـاف واســــــــــــتقطـاب و

تسجيل وتوثيق الوقف لدى الجهات الحكومية املشرفة على قطاع األوقاف في الدولة، يتم  

 بحيث يكون لها حق اإلشراف واملتابعة في حين تظل اإلدارة للواقف. 

اعتماد أســـــاليب الوقف املخصـــــص لنشـــــاط محدد داخل املنظومة التعليمة )بناء مدارس  ▪

توفير وسـائل نقل،  ... الخ(، بحيث يتم اسـتحداث باب   –توفير مسـتلزمات    –بناء فصـول   –

خـاص بتمويـل التعليم العـام )او أي من انشــــــــــــطتـه او مراحلـه(، داخـل األنشــــــــــــطـة املعتمـدة 

عضـــــــــــاء، باعتباره نشـــــــــــاطا قائم بذاته يتم الوقف ألجله،  ملؤســـــــــــســـــــــــات األوقاف في الدول األ 

 ،
 
 وكـذلـك جهويـا ومحليـا

 
  وذلـك وفقـا لطبيعـة احتيـاجـات وأولويـات العمليـة التعليميـة وطنيـا

 
                   

 
                                                          

ضــــــــــــمن    -رغم أهميتهــــا    –وبمــــا يتجــــاوز التركيز التــــاريخي ، الــــذي نــــالتــــه الجوانــــب الــــدعويــــة  

 أولويات األنشطة الوقفية في الدول األعضاء.

اقفين، وبخــــاصــــــــــــــــة عبر  ▪ الو الوقف الرقمي او االلكتروني: حيــــث يمكن توجيــــه اهتمــــامــــات 

اقع االلكترونية، نحو تمويل أهداف او أنشـــــــــــطة تعليمية محددة، بما يســـــــــــمح بحشـــــــــــد  املو

 املوائمة بين جوانب القصـور في تمويل  
 
                                    أوسـع للموارد والطاقات املوقوفة، ويضـمن تلقائيا
 
                                            

 اشتراطات مقدمي املوقوفات.  األنشطة التعليمية، وميول و 
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 املسؤولية االجتماعية للشركات  6-2-3-2

املسؤولية االجتماعية للشركات بااللتزام املستمر من قبل رجال األعمال بالتصرف بشكل  تعرف  

واملجتمع   وعائالتهم  العاملة  القوى  حياة  نوعية  وتحسين  االقتصادية  التنمية  في  واملساهمة  أخالقي 

 ككل.  املحلي واملجتمع  

يوضح هذا التعريف أن املسؤولية االجتماعية هي غير منفصلة عن استراتيجية األعمال بل و 

تنافسية مسؤولة   في 
 
 حيويا

 
العملية اإلنتاجية والتجارية، بحيث تصبح بموجبها عنصرا                    تقع في صلب 

 
      

 
                                                              

املحي وللبيئة  لها  وتضمن  ربحيتها  للشركات  تعظم  متوازنة  شاملة  تنمية  تحقيق  على  بها  تعمل  طة 

 االستدامة والرفاه.  

ل من القطاع  
 
             من هنا تبدو الحاجة م لح ة لتطوير مفهوم املسؤولية االجتماعية السائد ودور ك
 
                                                                       

رق النهوض بها بما يضمن تحولها من م جرد عمل خيري  
 
                                                 الخاص والعام في هذه املسؤولية االجتماعية وط
 
                                         

اال  اآلثار  االعتبار  بعين  تأخذ  أعمال  إدارة  فلسفة  في  إلى  املجتمعات  على  اإلنتاجية  للعملية  جتماعية 

                                                                                         مجاالت تنموية م ختلفة وخاصة التعليم ومن ثم تسهم في تحقيق زيادة مستويات اإلنتاجية ومعالت نمو 

ضافة  باإل   الشركات الوطنية من خالل املساهمة الفاعلة في تكوين وتوفير قوة عمل ذات جودة ومهارات   

 واالقتصادية.   إلى تعميق الشراكة االجتماعية

ميزة تنافسية من خالل   هاويعتقد أن إدراك الشركات للمسؤولية االجتماعية قد يؤدي إلى اكساب 

خالل زيادة اإلنتاجية املترتبة على زيادة   وكذلك منالقدرة على اجتذاب الزبائن والعمالء واملستخدمين  

باالعتماد على شراكة   معنويات املوظفين والتزامهم تجاه الشركة تعليمهم وتكوينهم  في  التي ساهمت 

حقيقية بينها وبين املؤسسات التعليمية سواء تمويليا أو باعتماد مناهج التعلم الحديثة املعتمدة على  

خاصة     Problem Solving Based Educationاو حل املشاكل     Project Based Educationاملشاريع  

و  وغيرها،  اإلدارة  وعلوم  والعلمية  الهندسية  التخصصات  من  في  جديد  جيل  خلق  خالل  من  كذلك 

واالقتصادية   والبيئية  االجتماعية  األهداف  لتحقيق  الهادفة  اإلنتاجية  والعمليات  املربحة  املنتجات 

مل املسؤولية االجتماعية على تحسين سمعة الشركة خاصة في أعين  للمجتمعات. باإلضافة فقد تع

 املالي.   والقطاعاملستثمرين والجهات الراعية واملانحة 
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تركيز الجهود على تعريف القضايا   تقتض ي  لدور املسؤولية االجتماعية  املتزايدة  هذه األهمية 

ها للنقاش مع أكبر عدد ممكن من الحقيقية للمسؤولية االجتماعية وأهدافها ونتائجها من خالل طرح

 أصحاب الشركات واملنظمات الحكومية والغير حكومية واملجتمع املدني.  

املنظمات   تلعب  وغيرهاوقد  والصناعة  التجارة  غرف  غرار  على  ترسيخ    الوطنية  في  هاما  دورا 

املسؤولية  مبادىء املسؤولية االجتماعية من خالل خلق الضغوط الالزمة على القطاع الخاص لتكريس  

للشركات االعتبارات    االجتماعية  من  للتحول  االجتماعية  املسؤولية  وم حتوى  مفهوم  تطوير                                                                   بهدف 

تأسيس   في  فاعلة  مساهمة  إلى  عموما  والثقافية  الدينية  افع  الدو من  النابعة  التطوعية  الخيرية 

واملعاهد   املدارس  إدارة  او  بناء  او  تمويل  في  تسهم  مؤسسات  أو  لصناديق  لتوفير  الشركات  والكليات 

 التعليم والتدريب املنهي والبحث العلمي.  

التوجه   يمكن  اإلطار  أعلى  في هذا  م ستوى  القطاع  من                   إلى  الالزمة على  من  الضغوط  الخاص 

أو مؤشر التنافسية املسؤولة الصادر عن    26000خالل تشريعات خاصة ملزمة باعتماد مواصفات ايزو  

نشاء مؤشرات تعنى  إلكذلك توجهت بعض األسواق املالية  .  AccountAbilityمبادرة ملنظمة املساءلة  

، ومؤشر  1999باملسؤولية االجتماعية للشركات املدرجة على غرار مؤشر داوجونز لالستدامة منذ عام  

  2011 منذ عام FTSE4Goodومؤشر  2000( للمسؤولية االجتماعية منذ عام Calvert Fundكالفيرت )

   .2010مصر منذ عام في    S&P-EGX.ESGمؤشر و 

 املشترك  التمويل  آليات 6-2-4

املمكن تأسيسها بين مختلف اآلليات سابقة العرض، التوليفات  يندرج تحت هذا اإلطار، كافة  

املناسب   التمويلي  للمزيج  االختيار  والتنظيمية   Optimal Mixويبقى  التشريعية  األطر  بنمط   
 
                                رهنا
 
    

والتي يمكن اعتبارها    العديد من نماذج تلك التوليفات التمويليةواملؤسسية السائدة، حيث يمكن طرح  

 ، كما يلي: لتعزيز دور القطاع الخاص في التعليم كمسار بطيء

   توسيع الشراكات القائمة بين القطاعين العام والخاص 6-2-4-1

يمكن تطوير مستويات املشاركة بين القطاع الحكومي )بمختلف مستوياته( والقطاع الخاص،  

مدى   وهو  أساس ي  محدد  ضوء  في  وضوابط  الالمركزية  وذلك  عام،  بوجه  العمل  آليات  في  واملرونة 

التمويل داخل املنظومة التعليمية بوجه خاص، السيما القيود واللوائح التنظيمية الداعمة لقدرات  
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أو  امل غياب  عدم  على  الحرص  إطار  في  وذلك  املختلفة،  التمويل  مصادر  في حشد  التعليمية  ؤسسات 

تمويل  في  الخاص  التمويل  دور  تنمية  بين  العضوي  االرتباط  يتم  بحيث  الحكومية.  املسئولية  تهميش 

لى تحمل التعليم، وااللتزام بتعميم التعليم وحماية مبدأ تكافؤ الفرص، السيما للفئات غير القادرة ع

 كلفة التعليم الخاص. 

في هذا اإلطار يتبين من خالل املمارسات الدولية أن ترتيبات الخطة الوطنية الهادفة إلى تعزيز 

الشراكة الوطنية لتمويل التعليم ال سيما من خالل ضمان التوجه نحو حوكمة رشيدة للقطاع وإنشاء  

كل أساس ي في تقليل جانب عدم اليقين املرتبط  الهيئات الوطنية املعينة بالتقييم واإلشراف تساهم بش 

قدم    تتضحباتخاذ قرار االستثمار بحيث  
 
ت القائمة بحيث  العائد على االستثمار واملخاطر  بين       العالقة 
 
                                                     

املؤسسات   أو  اإلسالمي  أو  التقليدي  املصرفي  القطاع  غرار  على  املختلفة  التمويلية  املؤسسات 

افر االستثمارية أو الشركات الوطنية من خال  ل جهودها في تنويع نشاطاتها االقتصادية بما يضمن تو

سبل تمويل الخطة الوطنية لتوسيع مساهمة القطاع الخاص في تمويل التعليم حسب اآلليات االربعة 

لتشارك املخاطر   آلية أساسية  بالتعليم    Risk Sharingاملذكورة أعاله. وتمثل هذه الطريقة  املتعلقة 

 وهو ما يمثل املحفز االساس ي لنجاح الشراكة الوطنية املرتقبة. 

املدخرات   بتعبئة  تسمح  أليات  طريق  عن  الحديث  التمويل  سبل  في  عمليا  النظر  يمكن  هنا 

الوطنية املتاحة وحتى األجنبية من خالل إشراك سوق رأس املال املحلي واألجنبي أو عن طريق إشراك  

 ليات التالية: آلو تطوير أشكال الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام من خالل ااملواطن أ

: وتبدو مالئمة   Public Private Partnershipالشــــراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ▪

ــفافية وكفاءة باملقارنة مع مقاربات تقليدية   جدا في حال تمويل التعليم وتبدو أكثر مرونة وشـ

 ويمكن اعتبار أشكال الشراكة بين القطاع الخاص والعام التالية:   غرار الخصخصة.على 

 الشراء والبناء والتشغيل ▪

 البناء والتطوير والتشغيل ▪

 البناء والتأجير والتملك ونقل امللكية ▪

 البناء والتملك والتشغيل ▪

 البناء والتملك والتشغيل ونقل امللكية ▪

 البناء والتشغيل ونقل امللكية ▪
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 ء والتأجير والتملك ونقل امللكيةالبنا ▪

 البناء ونقل امللكية والتشغيل ▪

 التصميم والبناء والتمويل والتشغيل ▪

 التصميم واإلنشاء واالدارة والتمويل ▪

 (Joint Venture)الشراكة التضامنية   ▪

شبيهة بآليات الشراكة بين القطاع الخاص    Social Impact Bonds:السندات االجتماعية   ▪

قوم في املشــــــــــــاريع ذات األهميـة االجتمـاعيـة على غرار التعليم حيـث تمول هـذه والعـام ولكن ت

اقع.  السندات الخدمات املراد تمويلها وال يتم السداد إال بعد قياس آثارها على أرض الو

تمويل جماعي حيث يتم تمويل املشـــــــــاريع من خالل جمع األموال من عدد كبير من املواطنين   ▪

من خالل القطاع املصــــــــــــرفي. هناك ثالثة أنواع رئيســــــــــــية للتمويل عادة من خالل اإلنترنت أو 

 الجماعي:

 أسهم تمويل جماعي من خالل بيع حصة في املشاريع التعليمية مقابل التمويل. ▪

 قروض التمويل الجماعي عوض االقتراض البنكي أو غيره. ▪

ت مـاليـة تمويـل جمـاعي مبني على املـكافـأة بمعنى التبرع مقـابـل تلقي مـكافـأة مـاديـة وليســــــــــــ ▪

 يمكن أن تتمثل في منحة دراسية لألبناء.

 The Education Fundingكما يمكن انشـاء هيئة وطنية لتمويل التعليم تسـاهم على غرار   ▪

Agency   ــتركة واملبتكرة. في هذا الصـــدد في بريطانيا والتي تســـعى لتنظيم آليات التمويل املشـ

    Aggregatorل آلية مبتكرة تســـــــمى  مدرســـــــة من خال  46بتجديد  2010قامت هذه الهيئة في  

 مليون جنيه من خالل التمويل البنكي واالسواق املالية.   700سمحت بجمع 

 بين االنفاق الحكومي والهبات واملساعدات املجتمعية املزج  6-2-4-2

  Endowments  تقوم هذه اآللية على إتاحة املجال املباشر أمام املدارس العامة لتلقي الهبات

واملساعدات واملوقوفات من أفراد املجتمع املحلي، السيما، من أسر الطالب، لتمويل جزء من األنشطة  

التعليمية في تلك املدارس، وذلك في إطار توسيع دور االشراف املجتمعي وبخاصة ما يتعلق باألنشطة  

عبء التمويلي عن اإلنفاق  املؤثرة على نوعية الخدمات التعليمية، وهو ما يحرر املوارد العامة ويخفف ال

ن من املؤشرات النوعية ملخرجات العملية التعليمية.                                                                  العام، ويحس 
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فتح املجال امام مؤسسات االعمال لتقديم مساعداتها او هباتها، لصالح                  إلى ذلك، ي مكن  إضافة  

طة، التي  تمويل أنشطة محددة في املدارس العامة، مثل تجهيزات املعامل واملختبرات وغيرها من األنش

 تتطلب موازنات قد ال تتمكن كافة املدارس من توفيرها.

السياق،   ذات  بناء  وفي  بياناتيمكن  تفعيل    قواعد  في  الراغبة  االعمال  مؤسسات  بين  تواءم 

إدارة   إشراف  تحت  وذلك  التمويل،  هذا  لتلقي  املرشحة  العامة  واملدارس  االجتماعية،  مسئوليتها 

تنسيق وإعداد التقارير الختامية والتقييمات الدورية لكافة مراحل  متخصصة تتولى مهمة االشراف وال

التنفيذ وكذلك النتائج والتأثيرات النهائية لتلك اآللية، والنظر الدوري في تطويرها وتوسيع نطاقها، أو  

 لنتائج عملية التقييم. 
 
                       وقفها أو استبدالها، وذلك وفقا
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 التنموية واالحتياجات  العامتعزيز الروابط بني منظومة التعليم  - 7

لتزويد الناس بمبادئ القراءة والكتابة وتحفيظ القرآن كي يمدوا    1887منذ  الكتاتيب  ظهرت   

 
 
 املجتمع بمجموعة ك
 
                 

 
 ت
 
حيث    1911إدارة شئون الناس والحكومة. وبدأ التعليم في عام    قادرين علىبة   

بمساهمات مادية من قبل مجموعة من    ،افتتحت أول مدرسة لألوالد في الكويت، وهي مدرسة املباركية

  1936األفراد، ثم استلمت الدولة اإلنفاق على التعليم في عام 
 
  , ومنذ ذلك التاريخ أصبح التعليم مشاعا
 
                                     

امل أفراد  وأصبح  لجميع  منها،  كامل  وبتمويل  الحكومة  إشراف  وتحت  افدين،  وو مواطنين  من  جتمع 

 للجميع. 
 
         التعليم مجانا
 
              

ميزانية    أصبحتومن أجل ذلك خصصت الدولة مبالغ مالية كبيرة لتمويل قطاع التعليم حتى  

في التعليممن أهم بنود امليزانية  التعليم   . ومن هذا  العامة للدولة، استجابة لطلبات املجتمع وحقه 

العلمية  القدرات  تطوير  أجل  من  للجميع  التعليم  تكاليف  جميع  تتحمل  الدولة  أصبحت  املنطلق 

 واملهارات الحياتية للمواطن الكويتي. 

النظامي  التعليم  بداية  منذ  هناك  كان  ب  وقد  التعليم  محتوى  ارتباط  على  اجات  احتيحرص 

ى اللؤلؤ كانت مخرجات التعليم تصب في تجهيز ، فمع بروز تجارة الغوص علالتنموية  املجتمع الكويتي

إلى ذلك مما يحتاجه سوق العمل   طالب متخصصين في مسك الدفاتر وتسجيل حساب الغوص وما 

 . آنذاك

على أساس تكافؤ الفرص  الوطن  ثم توالت جهود الدولة في توفير فرص العمل والتعليم ألبناء  

لتنمية الشاملة في البالد، إال أنه بالرغم من هذه  واملساواة، وفي إعداد التخصصات للوفاء بمطالب ا

فجوة   املاض ي  القرن  من  السبعينيات  في  قد حصل  فإنه  التعليم  مجال  في  الهائلة  في  نقص  و القفزة 

في   حصل  ما  فبمقدار  املجتمع.  يحتاجها  التي  والتقنية  العلمية  التخصصات  في  الوطنية  الكفايات 

لب تكافؤ الفرص أمام الجميع وملطالب التنمية املجتمعية إال  التوسع الكمي في التعليم استجابة ملطا

ولجودة التعليم، إضافة إلى أن نظام التعليم في مسيرته    النوعيةأن ذلك لم يؤدي إلى تحسين للجوانب  

السريعة أضعف ارتباطه بمطالب التنمية الشاملة بوجه خاص، كما جعل الصلة بين حاجات السوق  

مخرجات التعليم ضعيفة، وهذا نتيجة لضعف الترابط بين املحتوى النوعي  من القوى العاملة وبين  

املرغوبة والتنمية  العمل  سوق  احتياجات  وبين  حاجة  للتعليم  على  يؤكد  ما  وهو  التعليمي  ،  النظام 
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الكويتي إلى إعادة النظر في مناهجه وسياساته التربوية كي يصبح أكثر استجابة ملطالب املجتمع وحاجاته 

 .  ى العاملة في شتى مجاالت النشاط االقتصادي واالجتماعيمن القو 

مجاالت توضح مدى االرتباط بين منظومة التعليم العام  لثالثة  وفي هذا اإلطار يمكننا التصدي  

رصد االحتياجات املجتمعية املتمثلة في املجتمعية، وتتمثل هذه املجاالت في:  التنموية و واالحتياجات  

املواطن الصالح واملواطن املؤمن بالعمل املنتج، تبيان االحتياجات التنموية املتمثلة في متطلبات بناء  

دور التعليم في تلبية هذه االحتياجات، ودور التعليم في تحقيق التنمية املستدامة، وتوضيح احتياجات  

   سوق العمل من خالل التعليم والتدريب، والتشغيل والتوظيف ومتطلبات القطاع الخاص.

 االحتياجات املجتمعية  7-1

 بناء املواطن الصالح  7-1-1

متطلبات بناء املواطن الصالح تتمثل في إيجاد نظام تعليمي كفء يعمل على تكوين مواطن ملم  

بقضايا املجتمع، وقادر على خدمة وطنه والقيام بواجباته ومسئولياته على أكمل وجه، مواطن يؤمن  

الصحيح    بروح املواطنة الحقة وبالوحدة الوطنية ونبذ ما يؤدي إلى الفرقة والخالف، ويملك اإلدراك

 شرائح االجتماعية.ال للحقوق والواجبات، ويؤمن بالتعددية الثقافية والفكرية وبمبدأ املساواة بين 

ومن متطلبات بناء املواطن الصالح التي يجب أن يغرسها النظام التعليمي قيم العمل الخاصة 

سان في عمله وال يتركه إال  بالتنمية واملتمثلة بالوالء الكامل للعمل الذي يمتهنه الفرد بحيث يخلص اإلن

م يجب ترسيخها منذ  عند التقاعد. وهذا يتطلب من التعليم على أن االخالص والتفاني في العمل قي

 من سلوك الفرد وثقافته وينشأ إرتباط بين والء االنسان والعمل الصغر  
 
                                                          في املدرسة بحيث يصبح جزءا
 
                        

وال العمل  في  يتجسد  للمجتمع  الفرد  فوالء  يؤديه،  الرفاه،  الذي  تحقيق  أجل  من  يبذله  الذي  جهد 

افر من الحكومة باعت  كائز بناء املواطن  باره ركيزة من ر واملجتمع يتوقع من التعليم أن يحظى بنصيب و

الصالح الذي يستطيع أن يخدم األهداف املنشودة للتنمية، كما جاء في الخطة االنمائية لدولة الكويت 

تماء وتنمية مهارات التفكير  ق بالتعليم العام، على غرس قيم االن( التي أكدت فيما يتعل2014ــ    2010)

والقيم األخالقية  والقدرة على تحمل املسئولية في بناء أركان الدولة، لكن الوقائع تشير إلى التعليم  الحر  

التكشف   في  التنمية، وهذا واضح  إيجابية ضرورية ملتطلبات  في غرس قيم واتجاهات  أنه فشل  على 

 على حساب التراجع في آداء الواجبات تجاه الوطن.املتزايد 
 
                                               في إعطاء املواطنين حقوقا
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 بناء املواطن املنتج 7-1-2 

االختالالت   من  بالعديد  التنمية  متطلبات  مع  املتفاعل  املنتج  املواطن  بناء  اشكالية  تواجه 

مجال   في  الكويتي  التربوي  للنظام  تحديات  تشكل  والتي  إكتمالها  وعدم  تبلورها  تحيل  التي  الهيكلية 

يلع اقع أو في األدوار التي  تلعبها ثقافة الو بها التعليم في عملية التنمية البشرية،  واألدوار املختلة التي 

الدولة التي  ال  على 
 
بناء املواطن املتكل واملعتمد كليا يترتب عليه من                    تنشئة االجتماعية والتربوية مما 
 
                                                                          

تحولت إلى تبني الدور األبوي في تقديم كافة ما يحتاجه املواطن من الخدمات االجتماعية واالقتصادية  

مر الذي أدى إلى تعميق االتكالية واالخفاقات املؤثرة  أي جهد في تحصيلها، األ   املواطن  بدون أن يبذل

 على عدم صناعة املواطن املنتج. 

ولة  ومن األسباب التي اوجدت املعوقات أمام جهود التنمية البشرية تعزيز قيم االعتماد على الد

ال   الثروة  توزيع  مبدأ  طريق  الحكومية،  عن  الوظيفة  وضمان  الثروة،  خلق   
 
مبدا                                       على 
 
عن           واالبتعاد 

ممارسة العمل املنتج والحرف اليدوية. ومن األسباب التي أدت إلى عدم تشجيع خلق املواطن املنتج  

التع وعجز  الفردية،  املبادرات  عن قتل  ودعم    ليم  االبتكار،  على  القدرة  خلق  على  الطالب  تشجيع 

 تطوير الوطن.االنتاجية وااللتزام بالواجبات نحو التنمية، والقيام باإللتزامات نحو 

ومن املعوقات التي تحول دون خلق املواطن املنتج إتخاذ الدولة ألنماط اقتصادية ال تقوم على 

ربط العمل باالنتاج، بل على تكريس الذهنية الربعية للحصول على املكتسبات دون جهد أو انتاج، وهذا  

على االتكالية واالعتمادية للطالب    يتجلى في كل املجاالت بما في ذلك مجال النظام التعليمي الذي يعتمد

على املدرس في نقل املعلومات إليه، ويبتعد عن غرس املسؤولية التضامنية واملشاركة االيجابية، وتعزيز 

 قيم العمل واالنجاز في حياتنا اليومية. 

وقد يرجع أحد أسباب فشل التعليم في بناء املواطن املنتج ضعف مخرجاته في املراحل الدنيا  

لتعليم لعدم تمكن الطلبة من إتقان الكفايات األساسية في املرحلة االبتدائية مما يعكس فشل من ا

التعليم في تحقيق غاياته التي تسعى الدولة من خاللها وضع أساس قوي لتنمية املجتمع، إضافة إلى 

باملس  واالهتمام  التفوق  أجل  من  الطلبة  لدى  قوية  دافعية  خلق  في  التعليمي  النظام  تقبل،  قصور 

واالعتماد على النفس في التعليم وتحقيق الذات. إن مناهج وزارة التربية تفتقر إلى إيجاد أجواء يتعلم  

 على مواجهة تحديات العصر ومتطلبات  
 
 في املجتمع، وقادرا

 
 منتجا

 
                                   من خاللها الطالب كيف يصبح فردا

 
                  

 
      

 
                             

ية وسلوكية  ارات أساسية علمالتنمية. إن الشواهد كثيرة على ضعف مخرجات النظام التعليمي في مه
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استطاعة عدم  يعني  العلمي   مما  النش ىء  مستوى  في  تغير  تحقيق  العام  للتعليم  التعليمية  املؤسسة 

 وقدرته الشخصية وإمكاناته الذاتية. 

تعليمي   نظام  إلى  بحاجة  فنحن  السلو ولهذا  عن  تبتعد   
 
أجياال لنا                  يخر ج 
 
وتؤمن                  االستهاللي  ك 

الثروة، وتتحول من االعتماد على الدولة إلى االعتماد على الذات في تحمل تكاليف  بسلوك الخلق وانتاج  

ك االتكالي التي أفرزتها فترة الرفاه االقتصادي،  ا الدولة، والتخلي عن نماذج السلو الخدمات التي تقدمه 

 من انتظار قد  بتشكيل جيل قادر على التوصل   وأن يقوم التعليم   
 
              إلى املعرفة بدال
 
أن يكون مهمته  ومها، و               

لنا   إلى نوع من التعليم تخر ج  . والكويت بحاجة   من خلق جيل متلق 
 
                                                               صنع جيل متسائل وباحث، بدال
 
                         

 تؤمن بالعمل املنتج وتتفاعل مع متطلبات التنمية.
 
                                               أجياال
 
       

 االحتياجات التنموية 7-2

      دور التعليم في تلبية االحتياجات التنمية 7-2-1

  
 
  يلعب التعليم دورا
 
                  

 
 جوهريا
 
 للتنمية          

 
          في تلبية االحتياجات التنموية، فهو يمكن أن يكون مولدا
 
                                                   

                                                                                            باعتباره يخر ج لنا جميع االختصاصات املطلوبة للتنمية. والتعليم يسهم في التنمية من خالل ما يقدمه 

ه  لها من قوى بشرية متعلمة وما يغرسه من اتجاهات وقيم تجاه العمل واملجتمع. ومن مهام التعليم تجا

التنمية أنه يرفع االنتاجية واالستثمار واالدخار، ويساعد على تحسين وتوزيع الدخل وتكافؤ الفرص، 

 والتعليم يكشف قدرات املتعلم على التكيف والتعلم.

نوعية   تدهور  التنموية  االحتياجات  تلبية  في  التعليمية  املنظومة  تواجه  التي  التحديات  ومن 

الداخلية، وضعف وكفاءته  القطاع    التعليم  لحاجات  تلبيته  وعدم  العمل  بمتطلبات سوق  ارتباطه 

املنهي   التعليم  وإهمال  العام  التعليم  على  والتركيز  التخصصات،  بعض  في  املعلمين  ونقص  الخاص، 

 والتقني، وسوء استخدام املوارد.

الكويت  اليزال  و  في  التعليمي  التنمية  النظام  لتحقيق  املطلوب  املستوى  دون  عام  بشكل 

 تنقصه
 
       الشاملة، ألنه يخرج أجياال
 
الخبرة واملهارة والكفاءة الذاتية الضرورية لخلق مواطن قادر على    ا                       

ية ألنه يعاني  لتنمو مواجهة متطلبات العصر. إضافة إلى ذلك تنقصه املواءمة بينه وبين االحتياجات ا

افق مع سوق العمل املحلي والدولي، فيخرج   من الطلبة غير  من غياب استراتيجيات وطنية تتو
 
                أعدادا
 
      

العمل. سوق  إلى  لالنضمام   
 
فعليا                         مؤهلين 
 
بين                 منومن  بين  االرتباط  ضعف  التعليم  أسباب  ظومة 
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ية اعتماد وزارة التربية على التعليم النظري أكثر من التعليم العملي الذي يرتبط  تنمو واالحتياجات ال 

مخرجات   أن  حيث  العملية  اليومية  وحياته  املجتمع  سياسات  باحتياجات  مع  افق  تتو ال  التعليم 

في   ضعيف  الخاص  القطاع  دور  أن  كما  العمل،  سوق  في  االختالالت  يسبب  مما  التنموية  األنشطة 

 في إنشاء املؤسسات التعليمية ومعاهد التدريب  
 
                                            املشاركة في العملية التعليمية حيث أنه ال يساهم كثيرا
 
                                                  

   .تنموي ال ذات العالقة املباشرة بالنشاط االقتصادي الوطني

 دور التعليم في تحقيق التنمية املستدامة  7-2-2

من الطبيعي أن التعليم يسعى إلى تقوية الكفاءات العلمية واملهارات لدى أفراد قوة العمل، إذ 

وسوق   التعليم  بين  الصلة  ازدادت  وكلما  التنمية،  واستدامة  تحقيق  في  تساهم  املاهرة  العمالة  أن 

 كلما تطورت االنتاجية في العمل، شريطة أن يرتبط التعليم بالكفاءة
 
                                                               العمل، كما وكيفا
 
واملهارة وليس                    

اقترنت مناهجه  إذ ما  املستدامة  التنمية  في تحقيق  التعليم  الشهادة. ويبرز دور  بالحصول على  فقط 

بالتوجه نحو التعليم التطبيقي على مختلف املستويات، وعلى استمرارية التعليم مدى الحياة، وإعطاء  

يم الحديثة كالتعليم عن بعد والتعليم  دور أكبر للتدريب قبل وأثناء العمل، وعلى استخدام وسائل التعل

يرتبط   أن  فعليه  املستدامة  التنمية  متطلبات  يلبي  أن  التعليم  أراد  وإذا  ذلك،  إلى  وما  بالحاسبات 

للتعليم  أم  العمل  لسوق  سواء  استراتيجية  وبإعداد  واألعمال  املهن  ملختلف  العمل  بحاجات سوق 

 من ال
 
 وثقافيا

 
       لتخريج األفراد املؤهلين علميا

 
        

 
قوى البشرية الكفوءة، وأن يعمل على تعميق الصلة بين                            

السياسات التربوية وسياسات املوارد البشرية والتنمية، مما يؤكد على أن وظيفة التعليم ليس فقط  

 لتفعيل آداء املوارد البشرية في أحداث عملية  
 
                                            في اعداد الكوادر املطلوبة لعملية التنمية، وإنما أيضا
 
                                                   

تزاماتها بشكل مستمر ومستديم، وهذا ما يؤدي إلى استمرار الحاجة إلى إعادة تدريب  التنمية والوفاء بال

تنمية   على  التعليم  يعمل  أن  على  التركيز  واالبداع،وإلى  التطوير  على  القدرة  مع  يتناسب  بما  املعلمين 

للمساه النشء  إعداد  وإلى  واالبتكار،  االبداع  على  القادرة  الخالقة  الطاقات  وتشجيع  مة  املواهب 

 الفاعلة في االنتاج وتنمية البالد. 

وألن االنسان هو هدف التنمية ووسيلتها، والتعليم هو املحرك األساس ي للتنمية البشرية فعليه 

واالجتماعية   االقتصادية  جوانبه  بكافة  به  للنهوض  أفضل  اقع  و إلى  اقع  و من  املجتمع  يقود  أن 

يعي التطور التكنولوجي املعاصر فيعد النشء إلى   والثقافية فمن الناحية االقتصادية، على التعليم أن 

اكتساب مهارات مطلوبة لقضايا التنمية في جميع التخصصات واملجاالت. وفي الناحية االجتماعية،  
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يجب أن يهدف التعليم إلى غرس قيم التعاون والتعاصر بين أبناء الوطن الواحد وتعزيز فكرة أن تكون 

 يار الوظائف واملناصب.الكفاءة وحدها هي األساس في اخت 

األعمال   على  االقبال  على  األفراد  تشجيع  إلى  التعليم  يسعى  أن  يجب  الثقافي،  املحيط  وفي 

االستهالك   عن  والبعد  االنفاق،  وترشيد  املدخرات،  على  والحفاظ  الدنيا،  باملهن  واالشتغال  اليدوية 

ــ واالقبال على األعمال املنتجه ومن هنا نرى أنه البد م ن التفكير في ضرورة اصالح التعليم من  الترفي 

أجل استدامة التنمية على أن يعمل على تحويل رفاة املواطن بحيث يكون الرفاه نتيجة لبذل الجهد  

    والعطاء والقيام بعمل منتج وليس نتيجة لإلتكال على دولة القطاع العام،
 
  وعندها يصبح التعليم عامال
 
                        

   تسدامة.لتحقيق التنمية البشرية املتكاملة وامل

 احتياجات سوق العمل 7-3

 التعليم والتدريب  7-3-1

القوى  لتدريب  إلى تطوير كل الوسائل املمكنة والوظائف الضرورية  التدريب  تهدف منظومة 

العمل  في    املطلوبةالبشرية   محدودة.   لهايتأهو سوق  زمنية  مراحل  أساس  االستراتيجيات    على  ومن 

رفع حصة  ربط مخرجات التعليم بسوق العمل من خالل  املرتبطة بمنظومة التدريب في مجال التعليم  

كما تسمح  التعليم املنهي والتقني في التعليم العام لتجهيز مساعدين فنيين يحتاجهم املجتمع والدولة.  

الحكو سياسة  ال   هذه غير  القطاعات  في  الوطنية  العمالة  البطالة  مية  بتوطين  على مشكالت  للقضاء 

 بأنواعها لدى الشباب. 

إن اهتمام الحكومة بتحسين منظومة التدريب، من خالل التعليم وبرامج التدريب، يرفع من  

كان   وإذا  والتقني،  املنهي  التدريب  على  املبكر  بالتركيز  بدأت  إذا  الخاص  القطاع  مع  التنافسية  قدرتها 

  
 
سليما األساس ي    تعليمها 
 
لسوق                        املطلوبة  واملهارات  واللغات  والعلوم  الرياضيات  تدريس  على   

 
                                                            ومرتكزا
 
       

 ال يتوقف، فهناك تدريب قبل الخدمة، وتدريب أثناء    العمل.
 
                                                إن نظام التدريب يجب أن يكون مستمرا
 
                                  

م، كي يصبح  
 
التعل تعميم  إلى  الهادفة  التعليم  يتواءم مع منظومة  بعد الخدمة حتى              الخدمة، وتدريب 
 
                                                                              

م
 
  التعل
 
 ترفعه الدولة، وبهذا تنشأ روابط بين املدارس وسوق العمل.       

 
                                                       مدى الحياة شعارا
 
                 

يحتاج النظام التعليمي إلى بناء نظام وبرامج خاصة بالتدريب أثناء الخدمة للمعلمين واإلدارات  

املدرسية يقوم على أسس مدروسة الحتياجات امليدان التربوي. فالوزارة في الوقت الحاضر ليس لديها  
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اسة واضحة في مدى االستفادة من الدورات التدريبية التي يخضع لها موظفوها من الجهاز اإلداري  سي

التدريب، ومساعدة   املعنيين من  الدورات ومدى استفادة  العادل على هذه  التوزيع  من حيث  والفني 

ن واملوجهين  هؤالء الذين بحاجة إلى املزيد من التدريب، والتنوع في التدريب حتى يشمل جميع املدرسي

 للحصول على الترقية، وبذلك يتم  
 
 من تقويم الكفاءة، وشرطا

 
                                واإلداريين، وجعل ساعات التدريب جزءا

 
                        

 
                                  

 االهتمام بتدريب املوجه أسوة بتدريب املعلم ومدير املدرسة.

، على قطاع التعليم إ 
 
                     وفيما يتعلق بمحتوى الدورات التدريبية للتوجيه الفني مثال
 
الء مزيد من  ي                                                      

ام على رفع مستوى قدرات ومهارات املوجهين من حيث التركيز على إكسابهم مهارات استخدام  االهتم

أساليب القياس والتقويم، وطرق التفكير املبتكرة ومهارات التعامل مع األنماط البشرية املختلفة من  

 من عدم  خالل استخدام الذكاء االجتماعي والذكاء العاطفي.
 
        وتعاني منظومة التعليم أيضا
 
وجود خطة                              

تدريب للتنمية املهنية لقيادي وزارة التربية تشتمل على إكسابهم فن اتخاذ القرار التربوي، وفن إدارة  

االجتماعات، وفن اإلنصات، وفن االتصال مع اآلخرين، ومهارة توظيف املعرفة، ومهارة االستفادة من  

على تشخيص املواقف املعقدة،  الخبرة الشخصية، ومهارة حل الصراعات في ميدان العمل، والقدرة  

والقدرة على اتخاذ القرار املناسب في الوقت املناسب، والقدرة على التعامل مع املواقف الضاغطة، 

والقدرة على بناء عالقات إنسانية مع اآلخرين من خالل إخضاعهم لدورات تكثيفية مدروسة. وال يخفى  

ريب لدى قطاع التعليم إلعادة تأهيل املدرس  عن البال ضرورة وجود خطة استراتيجية ملنظومة التد

 للطبيعة الديناميكية للتربية، حيث أنه البد أن يمر املعلم بفترة إعادة تأهيل  
 
                                                                          بين الفنية واألخرى، نظرا
 
                       

 من أجل كسب مزيد من املعرفة واملهارة والخبرة التي تتطلبها مقتضيات العصر. 

م من خالل تشارك منظومة التعليم ومنظومة  يمكن أن يتوالتدريب  إن االرتباط بين التعليم  

التدريب من خالل إسهام قطاع العمل في تحديد احتياجاته من التعليم والتدريب وقبول املتعلمين في  

التخرج بعد  ذلك  بعد  بها  التحاقهم  يسهل  لهم  كتدريب  الدراسة  أثناء  التلمذة    مؤسساته  )نموذج 

في مهمة مجتمعية تتعاون فيها مع القطاع الخاص بحيث  . ويمكن ملنظومة التعليم أن تدخل  الصناعية(

تتولى الدولة مهمة التعليم بينما تتولى التدريب مؤسسات القطاع الخاص. ويجب أن يكون هناك تواءم  

رس من مهارات في املنظومة التعليمية وما يطلبه السوق من احتياجات. وهناك تجارب عديدة 
                                                                                 بين ما يد 
          

يمية لجعل املدرسة الثانوية تضم ورشات عمل صناعية تربط تيار التعليم  في أنظمة بعض الدول التعل

كما يمكن أن يعمق هذا النموذج من    الثانوي العام باملعارف واملهارات املهنية املناسبة لسوق العمل.

فورة( من خالل إنشاء ثانويات فنية تحضر  اخالل ربط التدريب الفني مع التعليم العام )تجربة سنغ
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الطلبة للحصول على ثانوية عامة فنية تؤهلهم للدراسة الجامعية أو االندماج  املنتسب ين من أفضل 

  بسهولة في سوق العمل.

 والتوظيف   التشغيل 7-3-2

هو   التشغيل  بسياسات  يتعلق  فيما  التعليمية  املنظومة  تواجه  التي  التحديات  أهم  من  لعل 

العمل واالستهالك. فقد   إلى تعديل قيم  املنظومة الحاجة  تعهدت الدولة على توظيف جميع خريجي 

 بالحاجات الحقيقية للدولة. وهذا ما أدى إلى خلق بطالة مبطنة، 
 
                                                            التعليمية دون أن يكون ذلك مرتبطا
 
                                

العمل. وحاجات  التعليم  بين  الصلة  أضعف  مما  التعليم،  وفرط  الدولة  موارد  في  أحدى   وهدر  إن 

ة بالتعليم هو العالقة املنبثقة بين الشهادة التي يحصل عليها  املشكالت التي تواجه التوظيف واملرتبط

الخريج ونوع العمل الذي يؤديه والراتب الذي يتقاضاه وكل ما كانت الشهادة دالة على مستوى التعليم  

العالي، كلما كان الراتب أكثر، فالشهادة وليس الكفاءة هو املعيار للوظيفة أو العمل، ولذلك نرى أن  

يعم القطااللذين  في  العاملون  بينما  اإلنتاجية،  تدني  مع  عالية  رواتب   يتقاضون  الدولة  لدى  ع  لون 

هم، ولعل أحد األسباب في ذلك هو أن القطاع الخاص يعطي  يتإنتاج ار  الخاص تتساوى رواتبهم مع مقد

 أكبر للتدريب قبل ممارسة العمل وأثناءه، بينما العمل لدى الحكومة يتصف بالروتين والب
 
                                                                                   دورا
 
عد عن      

التجديد والتدريب، وتعلم الوسائل الجديدة، واستخدام التعلم عن بعد، والتعلم مدى الحياة وما إلى  

أثناءه من خالل التعليم وبرامج التدريب يجعل العمل أكثر  ذلك. إن اكتساب املهارات قبل العمل أو 

 إنتاجية. 

وبما أن الوضع الحالي للمنظومة التعليمية ال يساعد على الربط بين منظومة التعليم العام  

 لعجز التعليم  التنموية و واالحتياجات  
 
               املجتمعية نظرا
 
القضاء على بعض تأثيرات األنماط الثقافية    على             

األ  على  الشباب  أقبال  منها عدم  والتي  املجتمع  في  البشرية  التنمية  بقضايا  أو  املتعلقة  اليدوية  عمال 

االشتغال باملهن الدنيا، وتبني السلوك االستهالكي الترفي واإلنفاق غير املنتج، كذلك ما تقوم به الدولة  

من سياسات التشغيل الحالية القائمة على التزام الدولة بتوفير فرص العمل لجميع الخريجين، األمر  

ت نحو   
 
موجها التعليمي  النظام  يصبح  أن  إلى  أدى         الذي 
 
للدولة                                             العامة  اإلدارية  األجهزة  متطلبات  لبية 

اإلدارية  الوظائف  في  الزائدة  العمالة  تكدس  ظاهرة  وأصبحت  للمواطنين،  عامة  خدمات  لتقديم 

 في جميع مؤسسات الدولة، وهذا ما أدى إلى تدني مستويات األداء، واالستهتار  
 
 طبيعيا

 
                                                                       والكتابية أمرا

 
       

 
              

 عن العمل، وأخذ رواتب من الدولة دون القيام بأي عمل باملقابل.بقيم العمل املنتج، والغياب اليومي  
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وفي ذات الوقت شجعت سياسات التوظيف والتشغيل الطلبة الكويتيين إلى االبتعاد عن الدراسات  

العلمي  التخصص  بين  يفرق  ال  الراتب  أن  طاملا  السهلة  األدبية  الدراسات  إلى  والتوجه  العلمية، 

الرواتب واألجور املعمول بها، وهذا ما أدى إلى تقليل الحافز على العمل،   والتخصص األدبي في ظل نظم

ونقص الشعور باإلسهام في األنشطة املنتجة. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الجهاز الحكومي  

 عن استيعاب األفواج من الخريجين الذين التحقوا بقوى العمل باملؤسسات الحكومية  
 
                                                                           وقف عاجزا
 
         

 على الحكومة من أن تبحث عن بديل  مما أدى إلى  
 
بدأ لزاما في سوق العمل الحكومي. وهنا                                   اإلشباع 
 
                                           

تعديل السياسات الراهنة بشأن إعادة    من خالللتفعيل آداء املوارد البشرية في إحداث عملية التنمية،  

تبط بعملية النظر في قواعد الترقيات وتحديد الرواتب بما يتالءم مع القدرة على التطوير واإلنتاج املر 

جميع   في  العاملين  وتدريب  تأهيل  إعادة  إلى  الحاجة  إلى  يدعو  ما  وهذا  األساسية،  وحاجاتها  التنمية 

افق الدولة.  مر

لتستوعب   التعليمية  املنظومة  في  النظر  إعادة   
 
أيضا الراهن  الوضع  ملعالجة  البدائل                                             ومن 
 
                                    

  
 
  املستجدات االقتصادية وتطويعها لصالح املجتمع لكي تصبح جزءا
 
من منظومته وكيانه، وفي مقدمتها                                                        

إن أبرز مثال على قوة    بناء القدرات واملهارات الالزمة ملواجهة متطلبات سوق العمل ومتطلبات املجتمع.

الترابط بين منظومة التعليم وسياسات التشغيل هو سنغافورة التي اعتمدت على التركيز على تدريس 

س ي، وعلى التركيز املبكر على التدريب املنهي والتقني، وعلى  الرياضيات واللغات في مرحلة التعليم األسا

التعاون مع القطاع الخاص في إقامة املعاهد والبرامج والتدريب لخلق قوى عاملة مدربة، وعلى تدريس 

 املهارات املطلوبة للعمل في السوق املحلية والعاملية. 

مي وسياسات التشغيل هو تأسيس  والنموذج املطلوب للتغيير من أجل الربط بين النظام التعلي

معرفية   قاعدة  على  وتدريبها  العاملة  القوى  تشغيل  إعداد  برامج وخطط وسياسات  تتضمن  معاهد 

سليمة تتناول الكفايات املطلوبة الحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية إضافة إلى إيجاد تنسيق  

املتعلقة باإلعداد املنهي والوظيفي، )حسب  وظيفي بين الجهات املعنية بتدريب األيدي العاملة والجهات  

   (.2001ما جاء في الوثيقة املرجعية ملشروع استراتيجية التعليم، 

 في القطاع الحكومي التوظيف  7-3-3

في  الخريجين  من  الهائلة  األعداد  ضخ  هو  الحكومي  التوظيف  سياسة  هدف  يزال  وال  كان 

افدة تسيطر على القطاع الخاص والقطاعات  مؤسسات الدولة املختلفة، األمر الذي جعل   العمالة الو
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من   افدة  الو العمالة  بأداء   
 
مرهونا وجعله  ونموه  الكويتي  االقتصاد  وضع  في  ذلك  أثر  مما                             اإلنتاجية 
 
                                                              

 من قوة العمل الكويتية مما ترتب  
 
 كبيرا

 
                                 ناحية، ومن ناحية أخرى أصبح الجهاز الحكومي يستوعب جزءا

 
      

 
                                                     

ا التضخم  مشكلة  خلق  الكويتيين  عليه  نسبة  وتدني  املقنعة"  بـ"البطالة  يسمى  ما  وإيجاد  لوظيفي 

الخاص والقطاع  العمل  في سوف  على   . املشاركين  قائمة  الحالية  الحكومي  التوظيف  وألن سياسات 

توفير فرص العمل لجميع املواطنين، فإن نظامنا التعليمي موجه باألساس إلى تلبية حاجات الوظائف  

احتي  وليس  ميزانية  الحكومية،  على  العبء  مضاعفة  إلى  أدى  ما  وهذا  التنمية،  من  املجتمع  اجات 

 الدولة، وتدني مستويات األداء لدى املواطنين مما أدى إلى انخفاض واضح في ناتج املوارد البشرية.  

التوازن بين اإلنتاجية الحقيقية والنزعة االستهالكية فكانت  عدم  إلى    وقد أدت الوفرة النفطية

ا الطالنتيجة  ذات  الحكومية  املهن  في  الكويتيين  تركيز  هو  الحكومي  التوظيف  لسياسة  بع  الحتمية 

 لسياسة الحكومة في توزيع عائدات الثروة النفطية بين املوظفين بغض النظر  
 
                                                                      الخدمي غير املنتج تنفيذا
 
                       

 ملبدأ سياسة الضمان الوظيفي للموظف  
 
                                   عن مدى كفاءة استخدام قوة العمل الوطنية، وتطبيقا
 
بأن                                                 

لكل مواطن الحق في الحصول على الوظيفة بصرف النظر عن مؤهله أو قدراته العملية، وبالتالي أدي 

ذلك إلى انخفاض قيمة العمل لدى شريحة كبيرة من املواطنين. وأصبح ينظر إلى التعليم على أنه أداة  

 متيازات كثيرة. اللحصول على وظيفة في القطاع العام ذات  

واجه املنظومة التعليمية هو في كيفية تزويد خريجيها باملهارات  تي الذي  التحدي االجتماعإن  

للتوجه إلى   الالزمة الحتياجات سوق العمل، وتعزيز اتجاهاتهم نحو العمل املنتج واملثمر، وتشجعيهم 

 من االستهالك  
 
             العمل في القطاع الخاص دون الوظائف الحكومية، وحثهم على تبني قيم اإلنتاج بدال
 
                                                                         

 من استهالكها.املفرط
 
              ، والعمل على تطوير الثروة وتنميتها بدال
 
ومن التحديات األخرى التي يجب على                                          

املنظومة التعليمية التخلص منها تركيزها على تخريج التخصصات األدبية على حساب التخصصات  

 لعدم ا
 
        العلمية مما يؤثر في هيكل األجور واملرتبات نتيجة عدم عدالة توزيع الرواتب نظرا
 
رتباطها بقضايا                                                                            

 اإلنتاجية مما يؤدي إلى خلخلة العالقة بين سوق العمل والتعليم واإلنتاجية.  

 في القطاع الخاص التوظيف  7-3-4

سياسة التوظيف الحكومية التي فتحت أبوابها الستقبال جميع الكويتيين الباحثين عن  أدت  

افدة إلى  العمل، هذه األخيرة على    هيمنة  وفتح املجال واسعا أمام القطاع الخاص الستقبال العمالة الو

% من أجمالي قوة العمل في القطاع  99% من أجمالي قوة العمل و82تشكل  سوق العمل، حيث أصبحت  
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الخاص. كما أن القطاع الخاص فشل في قيادة عملية التنمية في البالد بسبب عجز هياكلها املؤسسية 

شبه  من تحمل مسؤولية تنويع االقتصاد ومصادر الدخل للبالد واستيعاب العمالة الوطنية واعتمادها  

افدة عمال  الكلي على ال إذن كيف يمكن التغلب على هذه    في املهن املنتجة والقطاعات اإلنتاجية.  الو

الظاهرة في منظومتنا التعليمية كي تصبح مخرجات التعليم مواءمة مع عملية تنمية املوارد البشرية 

 الوطنية لتعزيز مشاركتها في مجاالت يحتاجها القطاع الخاص؟

عاني من عدم تنوع موارده، فعلى النظام التعليمي أن يطرح  نحن نعرف أن االقتصاد الكويتي ي

مجموعة من البدائل في مناهجه الدراسية كي يتم معالجة بعض السلبيات املرتبطة باملواطنين كاعتماد  

كالتقليل من   الثروة،  إنتاج  الثروة واستبداله بسلوك  لتوزيع  نتيجة  االستهالكي  السلوك  املواطن على 

موارد الدولة في شئون الحياة إلى املشاركة املجتمعية في تحميل األعباء عن الدولة    االعتماد الكلي على

 في تقديم الخدمات العامة التي تقدمها الدولة.
 
                                             وخصوصا
 
وثيقة استراتيجية التعليم العام    حددتلقد          

نشء،  في دولة الكويت مجموعة من األهداف املرتبطة بالعمل من أجل معالجة األفكار الخاطئة لدى ال

الوفرة االقتصادية، وتأكيد مسئولية املواطن تجاه املال العام وحمايته واملحافظة عليه،  عن عصر 

القطاع   في  والعمل  املثمر،  للعمل  املطلوبة  املهارات  واكتساب  املنتج،  العمل  قيم  تبني  على  والعمل 

التعلي م العام العمل الخاص وعدم االعتماد على الوظائف الحكومية. وهذا يستوجب من منظومة 

لق املواطن القادر على االنتقال من النمط االستهالكي إلى اإلنسان القادر على اإلنتاج واحترام قيم  خعلى  

املنظومة   تواجهها  التي  الصعوبات  إن  للبالد،  التنموي  التوجه  في  للمشاركة  واالستعداد  العمل، 

ت الكافية في البالد، يجب التصدي لها على  التعليمية في خلق جيل قادر على استثمار املوارد واإلمكانيا

نحو شامل من أجل مستقبل التنمية املؤجل. ومن هنا فإن الحاجة ماسة إلى تصويب الخطأ وإيجاد  

آلية تعنى بمتابعة اإلشكالية في الربط بين منظومة التعليم والحاجات املجتمعية بأبعاده املختلفة من  

 لشاملة للبالد.أجل توفير التواصل في بناء التنمية ا

حاجاته   تحديد  في  الخاص  القطاع  إسهام  خالل  من  يكون  أن  يمكن  الربط  وسائط  وأحد 

القطاع الخاص   في مؤسسات  العام  التعليم  في  التعليم واستيعاب طلبة املدارس  في قطاع  التعليمية 

العطلة الصيفية   فترة  في  أو  الدراسة  به)العمل الصيفي(  أثناء  تدريب اللتحاقهم  بعد كفترات   
 
     ا الحقا
 
      

من    
 
بعضا إدارتها  مجالس  في  الخاص  القطاع  في  التربوية  املؤسسات  بعض  اشراك  وكذلك       التخرج. 
 
                                                                              

مديري مدارس التعليم العام أو مسئولي وزارة التربية لإلسهام في جانب من تمويل التعليم، وتخفيف  

ال  أعباء التعليم عن الدولة. قطاع الخاص يتوقع من  وثمة مالحظة يجب أال تغيب عن البال وهي أن 
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االستثمار في التعليم الحصول على عائد جيد من هذا االستثمار، وهذا هو دافعه في املشاركة في تحمل 

أعباء التعليم عن كاهل الدولة. وهذا العائد يعتبر من العوامل املؤثرة في تعزيز الروابط بين منظومة  

 ين قطاع التعليم وسوق العمل.التعليم وأسواق العمل كونه يعكس العالقة الوثيقة ب

يمكن للقطاع الخاص أن يمد يد التعاون لوزارة التربية في صورة تمويل كمشروعات تعليمية 

أحدث   على  والتدريب  للتعليم  متخصصة  علمية  مراكز  أو  حديثة  خاصة  مدارس  إنشاء  مثل  متميزة 

بالتقا العام  التعليم  بتجهيز مدارس  الخاص  القطاع  يقوم  أن  أو  بمستلزمات األسس،  أو  الحديثة،  نة 

التعليم األخرى، أو باملشاركة في وضع معايير جودة التعليم وفق مؤشرات دولية. وعلى قطاع التعليم  

باملساهمة  العام أن يعيد النظر في هياكله اإلدارية للسماح للقطاع الخاص ومؤسسات املجتمع املدني  

اقبة وضبط الجودة. اإلشراف بفاعلية على شئون التعليم من أج في عملية     ل إتاحة املجال للمر

 متطلبات القطاع الخاص 7-3-5

يتطلب القطاع الخاص من النظام التعليمي أن يكون هناك ربط بين النمو االقتصادي ونوعية  

التعليم على اساس الربط املباشر بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. إن تطوير الرأسمال  

أهم   العمل، وهو من  التنمية االقتصادية ورغبة سوق  التعليم هو أساس  تجويد  البشري عن طريق 

تطلبات القطاع الخاص ويرمي القطاع الخاص إلى إيجاد شراكة مع القطاع العام في مجال التربية م

الشراكة   ملبدأ  ترجمة  مخرجاتها،  وتحسين  التعليمية  الخدمات  بجودة  لإلرتقاء  والتدريب  والتعليم 

ة متميزة  واملسئولية التضامنية ومد يد العون للمؤسسة التعليمية على شكل تمويل ملشروعات تعليمي

 للقطاع العام  
 
               مثل إنشاء مدارس خاصة على مستويات عالية أو إيجاد مراكز علمية متخصصة تحفيزا
 
                                                                         

للقيام بمهامه بالشكل املطلوب. كذلك إعطاء القطاع الخاص الفرصة لإلشراف على شئون التعليم  

 واالسهام بفاعلية في صنع القرارات املتعلقة بذلك.

أن   يمكن  الربط  وسائط  حاجاته   وأحد  تحديد  في  الخاص  القطاع  إسهام  خالل  من  يكون 

القطاع الخاص   في مؤسسات  العام  التعليم  في  التعليم واستيعاب طلبة املدارس  في قطاع  التعليمية 

وكذلك   التخرج.  بعد   
 
الحقا بها  اللتحاقهم  تدريب  كفترات  الصيفية  العطلة  فترة  في  أو  الدراسة                      أثناء 
 
                                                                      

التربوية املؤسسات  بعض  مدارس    اشراك  مديري  من   
 
بعضا إدارتها  مجالس  في  الخاص  القطاع                   في 
 
                                     

التعليم العام أو مسئولي وزارة التربية لإلسهام في جانب من تمويل التعليم، وتخفيف أعباء التعليم عن  

 الدولة.
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وثمة مالحظة يجب أال تغيب عن البال وهي أن القطاع الخاص يتوقع من االستثمار في التعليم  

ئد جيد من هذا االستثمار، وهذا هو دافعه في املشاركة في تحمل أعباء التعليم عن  الحصول على عا

التعليم وأسواق   بين منظومة  الروابط  تعزيز  في  املؤثرة  العوامل  يعتبر من  العائد  الدولة. وهذا  كاهل 

 العمل كونه يعكس العالقة الوثيقة بين قطاع التعليم وسوق العمل. 

يد التعاون لوزارة التربية في صورة تمويل كمشروعات تعليمية  ويمكن للقطاع الخاص أن يمد  

أحدث   على  والتدريب  للتعليم  متخصصة  علمية  مراكز  أو  حديثة  خاصة  مدارس  إنشاء  مثل  متميزة 

بمستلزمات  أو  الحديثة،  بالتقانة  العام  التعليم  بتجهيز مدارس  الخاص  القطاع  يقوم  أن  أو  األسس، 

في وضع معايير جودة التعليم وفق مؤشرات دولية. وعلى قطاع التعليم    التعليم األخرى، أو باملشاركة

العام أن يعيد النظر في هياكله اإلدارية للسماح للقطاع الخاص ومؤسسات املجتمع املدني باإلشراف  

اقبة وضبط الجودة.   بفاعلية على شئون التعليم من أجل إتاحة املجال للمر

البطالة املقنعة، تعاون مع اليويمكن للقطاع الخاص أن   العام في التغلب على ظاهرة  قطاع 

افز   وذلك عن طريق خلق فرص عمل جديدة لجذب الشباب إلى العمل في القطاع الخاص وإعطائهم حو

فقدان   من  تقيهم  التي  القوية  االجتماعية  الحماية  إلى  إضافة  العام،  القطاع  يمنحه  ما  تفوق  مالية 

 لوظيفي. العمل وتؤمن لهم مستقبلهم املادي وا

مدارس التعليم الخاص. ويعتبر    على رأس متطلبات القطاع الخاص منحه تسهيالت لفتح أتي  وي

 له،
 
 للتعليم العام ومكمال

 
     التعليم الخاص شريكا

 
                    

 
ولذلك يتعين التشديد على توفير إطار قانوني مالئم                       

استراتيجية للنهوض  يسمح بتطوير هذا النوع من التعليم، وإعطائه الدعم اللوجستي الالزم، وإعداد  

به، وتمكينه من القيام بالدور املنوط به في عملية التنمية الوطنية الشاملة من حيث توجيه االستثمار 

من القطاع الخاص في بناء وإدارة مؤسسات التعليم الخاص، وحث رجال التعليم على االستثمار في هذا  

 لرسمي للدولة.القطاع لتقديم نظام تعليمي مختلف عن النظام التعليمي ا

ويمكن للقطاع الخاص إيجاد نوع من املدارس التي تعد طالبها لكفاءات مرتبطة بسوق العمل  

املحلي والدولي إرضاء لبعض مؤسسات املجتمع في تلبية طلباتها كمستثمر في العملية التربوية، وتنافس  

 . السوق على أساس تحديد تمويل هذه املدارس على ضوء النتائج التي تعطيها
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وتستطيع أنشطة القطاع الخاص من خالل عقد املؤتمرات  والدورات التدريبية أن تبث الوعي  

اقعية أكثر من أن عصر   لدى الجمهور إلشعار الشباب وأولياء أمورهم ومدرسيهم في النظر إلى الحياة بو

مد على بذل الجهد  الرفاه املتعلق بالثروة النفطية قد شارف على الزوال، وأن الرفاه القادم يجب أن يعت

 إذا أردنا التحول إلى مجتمع منتج  
 
                                  وتحريك املجتمع نحو االنتاج املطلوب للتنمية، ويجب أن نعي جيدا
 
                                                         

أن يكون هناك تغيير جذري شامل في مفهوم دولة الرفاه، ولهذا السبب نرى وجوب العمل على تحقيق  

العاملة الخاص  القطاع  ومؤسسات  الرسميه  املؤسسات  بين  والتعليم     التكامل  التربية  مجال  في 

 والتدريب بما يعزز روابط بين املنظومة التعليمية واحتياجات سوق العمل.

بين احتياجاتو  ما  الصلة  كانت  العمل  ملا  املنظومة    سوق  وبين مخرجات  العاملة  القوى  من 

  
 
كما املطلوبة  العاملة  بالقوى  املحلية  السوق  في مد  التعليمي  النظام  تمكن  لعدم    التعليمية ضعيفة 
 
                                                                                       

 يبرز دور القطاع الخاص في معالجة هذا الوضع عن طريق تبنيه ألنشطة التعليم املختلفة املتمثل
 
                                                                                      وكيفا
 
  ة     

تلبية لحاجات املجتمع، مما يفتح املجال أمام دخول مستثمرين لتبني  في عقد مؤتمرات ودورات تدريبية  

هذه األنشطة والعمل على انتشارها، وهذا النوع من النشاط يساعد في تنمية القوى البشرية الفاعلة. 

الخريجين   وتزود   
 
ومستقبال  

 
آنيا السوق  يتطلبها  ومهارات  بقدرات  األفراد  تمد  التدريبية                   فالدورات 

 
        

 
                                                               

ا وإعادة  باملعارف  العاملة  القوى  قدرات  لرفع  ضرورية  وهي  والتطبيقية  املهنية  والجوانب  لنظرية 

تأهيلها بما يتالءم مع التقدم التقني املطلوب. والقطاع الخاص بما يملك من إمكانيات وخبراء، أقدر 

التعليم وربط صلته بالحيا ة على طرح نماذج حديثة من الخبرات لضمان إدخال التقنيات في مناهج 

العملية، وتوثيق العالقة بين الفرد واآللة وخلق صالت بين منظومة التعليم ومنظومة التدريب يسمح  

بتبادل أفضل للخبرة وتدفق ونشر البيانات واملعلومات داخل املؤسسات التعليمية وخارجها في سبيل  

وبين   والتنمية،  البشرية  املوارد  وسياسات  التربوية  السياسات  بين  الصلة  ومجاالت تعميق  التربية 

 العمل.

إن املتغيرات السريعة التي مرت بها دولة الكويت لم تمكنها من إعطاء اهتمام أكثر الحتياجات  

سوق العمل في تبني قيم التعليم واالنجاز واستمثار املعرفة والثقافة. فاملنظومة التعليمية تفتقر إلى  

ة الفرصة ملؤسسات املجتمع املدني والقطاع  العالقة القوية بينها وبين القطاع الخاص من حيث إتاح

الخاص لإلشراف واملشاركة في شئون التعليم واالسهام في صنع القرارات املتعلقة بتعزيز الروابط بينها  

القطاع   مع  املنافسة  ميدان  في  أكبر  بشكل  نفسه  الخاص  القطاع  يجد  وبذلك  الجهات  تلك  وبين 

القط بين  تربط  التي  العالقة  إن  املهن  التعليمي.  من  العام  والقطاع  واألعمال  املهن  من  الخاص  اع 
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االجتماعية وسواها هي عالقة تبادلية من تأثير وتأثير: فأي تغيير في سياسة مجاالت سوق العمل املهنية  

في منظومة التعليم العام من حيث نظرة األفراد إلى العمل اليدوي    ي والفنية ال بد أن يصاحبه تغيير مواز 

واتج املنظومة  واملنهي.  تجارب  على  الخاص  القطاع  انفتاح  أن  كما  عام.  بشكل  العمل  نحو  اهاتهم 

التعليمية يجعل كال منهما يتعرف على ميادين الطرف األخر والتغيرات التي تحدث فيها لالستفادة منها  

الرب من   
 
مزيدا تستلزم  فالحاجة  العام.  بالتعليم  االرتقاء  أجل  من  وتعاونهما  تجاربهما  إثراء           في 
 
بين                                                                                  ط 

 من رياض األطفال تقع  
 
                     النظام التعليمي وحاجة السوق من األيدي العاملة. فعلى كاهل التعليم ــ بدءا
 
                                                                       

اتجاه األفراد ونظرة املجتمع نحو املهن واألعمال اليدوية إضافة إلى العمل على تغيير  مسئولية تغيير 

ربط بين الحاجات املتغيرة للقوى  بعض املواقف والعادات االجتماعية الخاطئة تجاه التنمية، وإلى ال

 العاملة وبين مخرجات التعليم.

النمو   ربط  تجمع على  االنمائي  املتحدة  األمم  برنامج  الصادرة عن  البشرية  التنمية  تقارير  إن 

تطوير  وعلى  العمل،  وسوق  التعليم  مخرجات  بين  املباشر  الربط  وعلى  التعليم،  بنوعية  االقتصادي 

تعميم التعليم وتجويده. وبالنظر إلى الوضع الراهن للعالقة بين منظومتنا    الرأسمال البشري عن طريق

التعليمية واحتياجات سوق العمل تالحظ أن هناك فجوة واضحة. فاملنظومة التعليمية ومناهجها ال  

تتواءم مع حاجات سوق العمل وال مع حاجات القوى العاملة املطلوبة للتنمية في الدولة فدور قطاع  

يجب أن يكون أقوى من حيث إعداد القوى العاملة املؤهلة في شتى امليادين وفي املهن املختلفة،  التعليم  

فيجب النظر إلى التعليم أنه التحدي األساس ي لتحقيق رؤية الدولة في أن تتحول الكويت إلى مركز مالي  

 تجاري.

 




