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الكويت ـ ٢٠١٧م

يقـول فولتير ( الفيلسـوف الفرنسي ) ُ :سـئلت يومـ ًا عمن سـيقود اجلنـس البرشي ،
فأجبـت  :الذيـن يعرفـون كيـف يقرؤون !
( تستطيع أن تعد البذور يف التفاحة ،ولكن ال تستطيع أن تعد التفاح يف البذرة)
البذرة تعني جودة التعليم والتدريب !

تقدمي :
عقـدت يف مقـر مركز دراسـات اخلليج واجلزيرة العربيـة يف جامعة الكويت ،يف
 25أكتوبـر 2016م ،احللقـة النقاشـية الثالثـة يف خطـة املركـز السـتبصار جمموعة
مـن القضايـا اخلاصـة بمجتمعـات اخلليج واجلزيـرة ،وكانت حتت عنـوان «الواقع
التعليمـي اجلامعـي احلكومـي وعالقتـه بالتنميـة الشـاملة :املسيرة – التطـور -
املعوقـات -اآلمـال » ،وقـد ركزت احللقة يف نقاشـها عىل ( التعليـم العايل اجلامعي
احلكومـي)؛ ملـا لـه مـن أمهيـة مـن جهـة ،وأقدميته مـن جهة ُأخـرى ،كما أن جامعة
الكويـت  ،التـي ينتمـي هلـا املركز  ،حتتفل هذا العام (2016م) بمرور مخسين سـنة
على إنشـائها ،وال بـد واألمـر كذلك ،من إعادة زيـارة هلذه املسيرة الطويلة والنظر
إىل إنجازاهتـا وقصورهـا ،وأيضـ ًا وضـع تصورات ملـا يراد منها يف السـنوات املقبلة
إكماالً ملـا يرغبـه الشـعب الكويتي مـن التعليم العـايل وجتويده .
وتعتبر هـذه الورقـة بني يدي القارئ بمنزلة ملخص موسـع ملـا تناولته احللقة
مـن وجهـات نظـر التـي شـارك فيها نُخبة مـن أهل التعليـم ذوي اخلبرة والدراية،
وقـد حرصنـا على بيـان كل وجهات النظـر ،مهام كانـت توجهاهتا؛ ألن املشـاركني
هـم مـن أبنـاء املؤسسـة ويعرفـون  -على وجـه اليقين  -اإلجيابيـات والسـلبيات
وهـم حريصـون على التطويـر والتجويـد اللذيـن يتنـاوالن
يف التعليـم اجلامعـيُ ،
األركان األساسـية واألعمـدة اهليكليـة واألفـكار اجلوهريـة التـي متخضـت عنهـا
إعادة زيارة للتعليم العايل الرسمي الجامعي
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آراء الصفـوة املفكـرة التـي شـاركت يف النقـاش العميـق والشـامل حـول الشـأن
التعليمـي واملعـريف العـايل ( ،)1وقـد جـرت العـادة يف تغطيتنـا ملجمـل النقاشـات
املفيـدة أال ننقـل حرفيـ ًا مـا قالـه املشـاركون وأسـهموا بـه بشـكل فاعـل يف تطويـر
معطيـات املوضـوع املطـروح ،بل ننقل مـا دار وفق ًا ملا يعـرف يف العمل األكاديمي
بــمنهجية Chatham House Rules؛ أي «ال ينسـب القول لقائل حمدد » ،وهي
اآلليـة التـي تتيـح للمشـاركني مـن جهـة أن يعبروا عـن آرائهـم بسـقف عـال مـن
احلريـة  ،وللمركـز  -مـن جهـة ُأخـرى -أن يقـوم بـدوره البحثـي معبر ًا عـن
األفـكار حمـل النقـاش املعريف العميـق وتبـادل اآلراء املثمرة ،للتحسين والتطوير،
ثـم ُيتـاح بسـبب ذلـك معرفـة شـبه دقيقـة لإلشـكالية املطروحة توضـع أمام
ومـن ّ
متخـذ القـرار والدارسين مـن أجـل احلصـول على فائـدة علميـة للجميـع .ولقـد
اختذنـا عنـوان ( إعـادة زيـارة)؛ ألن هنـاك يف أضابير املهتمين والدارسين للعملية
التعليميـة يف الكويـت على خمتلـف مسـتوياهتا العديـد مـن الدراسـات و التقاريـر
اهلادفـة للتطويـر والتحسين ،وما اإلضافـة هنا إال العودة من جديـد إىل هذا امللف
املهـم وبطريقـة نعتقـد أهنـا مبتكرة ،وهي أن يسـهم املهتمـون والعاملـون يف امليدان
بآرائهـم مـن خلال خربة مبـارشة .

١ـ أسامء الزمالء والزميالت املشاركني يف احللقة يف آخر هذا التقرير .
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الفكرة األساس :
الشــكوى العامــة مــن التعليــم يف الكويــت هــي أن هنــاك خلــل واضــح بــن
ُمرجــات التعليــم مــن جهــة و ُمتطلبــات ســوق العمــل مــن جهــة ُأخــرى ،بــا يف
ذلــك مــن ضعــف الوعــي العــام باملواطنــة واملوازنــة بــن احلقــوق والواجبــات ممــا
ســببا ،وهن ـ ًا ملحوظ ـ ًا يف تشــكيل شــخصية املواطــن الكويتــي الواعــي واملســؤول.

يف هــذه احللقــة النقاشــية املهمــة املتعلقــة بالتعليــم اجلامعي الرســمي بــكل أبعاده
وحمــاوره ومســتوياته ،قامــت النخبــة األكاديميــة املشــاركة بتقديــم رؤيــة تشــخيصية
وجمهريــة تضــع مرشطهــا عــى مواقــع اخللــل واإلشــكاليات التعليميــة احلاصلــة
خاصــة بالفكــرة األســاس املذكــورة ســابق ًا ،وبالقــدر الــذي تنظــر بــه جلملــة مــن
املقرتحــات واحللــول واالســراتيجيات التــي إن وضعــت موضــع التنفيــذ فســوف
تُبــر بنظــرة تفاؤليــة وإرادة فاعلــة حيــة لتجســر الفجــوة بــن مــا هــو قائــم عــى
أرض الواقــع التعليمــي ،ومــا ينبغــي أن يكــون عليــه التعليــم العــايل مــن أجــل
مواكبــة التطــور االقتصــادي /االجتامعــي يف الكويــت ،وتصويــب اخللــل املذكــور
آنف ـ ًا ،وخدمــة املجتمــع ومســتقبل األجيــال القادمــة ،بالتامهــي واملقاربــة مــع مــا
جيــري يف التجــارب واخلــرات التعليميــة يف احلضــارة الكونيــة.

التعليم ما قبل اجلامعي :
ولعــل مــن نافلــة القــول أن نعــرف بــأن الســلم التعليمــي مــا قبــل اجلامعــي
هــو أســاس التعليــم اجلامعــي ،وإن كان هنــاك مشــكالت يف املراحــل مــا قبــل
اجلامعيــة ،فــإن هــذه املشــكالت ســوف متتــد إىل مــا بعدهــا يف التعليــم اجلامعــي أو
ـم وضــع احلجــر
غــره ،مســاير ًة حلقيقــة يف الــراث املعــريف الرشقــي تقــول « :إذا تـ ّ
األول بشــكل خاطــئ  ،فســوف يرتفــع اجلــدار حتــى الســاء وهــو مائــل» ،وهــو قول
يأخذنــا إىل حقيقــة أن التعليــم هــو سلســلة واحــدة ،مههــا األســايس  ،يف املرحلتــن
إعادة زيارة للتعليم العايل الرسمي الجامعي
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األوىل والثانيــة يف الســلم التعليمــي مــا قبــل اجلامعــي ،كــا أنــه مكــون مــن عــدد
مــن احللقــات تشــرك يف جودتــه أو خللــه ،وهــي :البيئــة االجتامعيــة  /السياســية،
املنهــج ،ا ُملــدرس  ،التلميــذ ،األُرسة ،وهــي حلقــات شــديدة االرتبــاط بعضهــا
ببعــض .

أين تكمن املشكلة :
االنطالقـة األوىل إلصلاح منظومـة الرتبيـة والتعليـم تسـتدعي معرفـة مواطـن
اخللـل التـي تعـاين منهـا جتربتنـا يف أركاهنـا األساسـية (القوانين واللوائـح ،اهليئـة
التدريسـية ،نوعيـة خمرجـات التعليـم) ،وال يمكـن أن نحقـق النتائـج املنشـودة مـن
التعليـم احلديـث واملم ّيـز  ،ما مل نضع االستراتيجية التعليمية املتامسـكة واالحرتافية
التـي تُصلـح وتُصحـح مسـار التعليـم ،وترسـم خريطـة الطريـق للمسـتقبل ،فما هو
معـروف أن دولـة الكويـت مـن الـدول التـي تـويل حقـل التعليـم أمهيـة خاصـة بـل
مميـزة ،فاإلنفـاق على التعليـم ُيعـد مـن أكبر البنـود املدرجـة يف موازنـة الدولـة؛ كما
أن حـق التعليـم ومكانتـه يف فلسـفة الدولـة ينـال اهتاممـ ًا بالغـ ًا مـن أعلى املسـتويات
السياسـية والتنفيذيـة يف صناعـة القـرار ،فهـو حـق متـاح للراغبين والقادريـن مـن
املواطنين دون سـقف أو عقبـات  ،لذلـك مـن الطبيعـي أن يطـرح هـذا التسـاؤل
العملاق :يف ظـل هـذا االهتمام الرسـمي واملؤسسـايت العـارم يف منظومـة التعليـم
كحجـر أسـاس للتنمية البرشية ،مـا الذي حصل لتكون تصنيفاتنـا ومواقعنا متأخرة
ومتدنيـة يف قوائـم تصنيـف املنظمات الدوليـة املعنيـة يف هـذا املجال بين دول العامل؟
السـيام إذا مـا عرفنـا أن هنـاك مـن يسـبقنا يف الرتتيـب مـن دول العامل رغـم إمكاناهتا
املاليـة واإلنفاقيـة املتواضعـة على التعليـم .وملـاذا هـذا اخللـل الواضح بين خمرجات
التعليـم وسـوق العمـل؟ وقـد ركـزت اخلطـة اخلمسـية للتنميـة يف دولـة الكويـت
على أولويـة التنميـة البرشيـة ،ووضعـت بنـود ًا تصـل إىل مخسـة عشر بنـد ًا لتحقيـق
إعادة زيارة للتعليم العايل الرسمي الجامعي
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ذلـك اهلـدف  .فالفـارق بين األمـاين املكتوبـة و الواقـع فـارق يثير الدهشـة  ،على
سـبيل املثـال ال احلصر ،مـؤرش اإلبـداع العاملـي( 2014م) يضـع الكويـت يف رقـم
 ، 69بعـد أن كانـت يف عـام 2008م رقـم  ،30كما أن ترتيـب الكويـت يف التنافسـية
(2015/2014م)  111بعـد أن كان  71يف عـام 2008م ( ، )2كل ذلـك وغيره
جيعـل مـن نقـاش التعليـم العـايل ،وخاصـة الرسـمي ،ذا أمهيـة وأولويـة * .
نحـن يف هـذه احللقـات النقاشـية املتتاليـة التـي يعقدهـا املركـز ،ال نريـد أن
نقـف عنـد ناصيـة بعيـدة نتفـرج هبـا على مـا جيـري ،كما أننـا ال نمارس هوايتنـا يف
جلـد الـذات ونـدب احلظـوظ الفكريـة واملعرفيـة التـي ال حتـرك سـاكن ًا ،بـل ُج ّـل
مـا هنـدف لـه أن نقـوم بدورنـا كمركـز دراسـات؛ أي أن نتفاعـل ،نتشـارك ،نسـاهم
يف تعزيـز الصالـح واخلير العـام  ،عبر اسـتقطاب صفـوة الرمـوز املعرفيـة من ذوي
اإلسـهامات واخلبرات العلميـة يف جمـال التخصـص؛ لتشـخيص الواقـع املعيشي
واخلـروج مـن مـأزق الرتاجـع فيـه؛ بمعنـى أن نعبر عـن مسـؤوليتنا التضامنيـة يف
النظـام الرتبـوي بـكل أبعـاده وجماالتـه وهياكلـه؛ ألن مشـهد النظـام الرتبـوي لدينا
وصـل إىل حـد مـن القتامـة ،يدعونـا أن نُشير يف ختـام هـذه املقدمـة إىل مـا وصلـت
إليـه اجلمعيـة الكويتيـة لتقـدم الطفولـة العربيـة* * يف مرشوعهـا املهـم «املسـؤولية
التضامنيـة يف النظـام الرتبـوي الكويتـي» يف تقريرهـا لشـهر نوفمبر 2014م مـن
نتيجـة ،قـد تكـون رصحيـة جـد ًا مـن جهـة  ،ومؤملـة جد ًا مـن ناحيـة ُأخـرى ،ولكنها
يف أعامقهـا جتسـد الواقـع ،وهـي :أن املشـهد تتمثـل مفرداتـه يف توجيهـات سـديدة

 ٢ـ تفاصيـل تلـك األرقـام موجـودة يف دراسـات ملتقـى حتقيـق التميز يف التعليم العـايل اخلاص  ،الـذي عقدته الكلية
األسترالية يف الكويت باالشتراك مع مؤسسـة الكويت للتقدم العلمي يف  21إبريل 2015م ،وسـاهم يف تقديم
األوراق كل مـن مشـتاق العتـايب ( ماليزيـا) ،أمحـد بـن حممد العيسـى ( السـعودية /الحق ًا أصبح وزيـر التعليم) ،
وطـارق عبد املحسـن الدويسـان ( الكويت) .
* املركـز واع بـأن هـذه األرقـام هـي (مؤرشات) الوصـول إليها تنويري وله آليـة ،وربام إننا يف الكويـت نحتاج إىل آلية
أكثـر انضباط ًا للوصـول إىل األرقام احلقيقية ،وهي مهمة املؤسسـات الكويتية.
* * اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية ـ مجعية نفع عام كويتية ،تُعنى بالتعليم والتدريب.
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ورعايـة رشـيدة يتضمنهـا اخلطـاب األميري ،وأداء نيـايب يكتنفـه التقصير مـن كل
جانـب ،وجهـاز تنفيـذي يغـرد خـارج السرب ،ومؤسسـة تعليميـة تعمـل مـن غري
بوصلـة ،و ُأرسة فقـدت دورهـا الفاعـل يف بناء شـخصية املتعلـم وارتباطها الرتبوي
مـع املدرسـة لبنـاء تعليـم متميـز قـادر على الوفـاء باحتياجـات املجتمـع.
 -1مستويات وتطلعات :
بمــرور تارخيــي رسيــع عــى التعليــم اجلامعــي يف الكويــت ،يتبــن أن جامعــة
الكويــت قامــت كفكــرة تربويــة نبيلــة  ،تدفــع للتســاؤل هــل كانــت مــن املحاســن أو
العيــوب أن تنشــأ جامعــة الكويــت وهــي ُتثــل نموذجـ ًا وحيــد ًا؛ إذ ال توجــد نامذج
مشــاهبة ســابقة أو الحقــة تقــارن هبــا ،لكــن مــن حيــث املعايشــة يمكــن املــرور عــى
كثــر مــن القضايــا مــن بدايــــة النشــأة؛ فكوهنــا انطلقــت مــن منتصــف الســتينيات
مــن القــرن املــايض (1966م) تزامنــ ًا مــع النهضــة التــي عاشــتها الكويــت يف
تلــك الفــرة ســواء الثقافيــة أو الرياضيــة أو االقتصاديــة واالجتامعيــة ،فالكويــت
يف الســتينيات ومــا قبــل الســتينيات كانــت جوهــرة فريــدة ،هــي ليســت األفضــل
بالطبــع ،لكــن التجــارب األُخــرى كانــت متواضعــة ومل تقــف عــى قدميهــا عنــد
تلــك احلقبــة املبكــرة.
وألن جامعـة الكويـت قـد نشـأت بربنامـج درايس تقليدي يسـمح لشـباب دولة
الكويـت بمواصلـة تعليمهـم ،بعـد أن كانـت طموحات تكملة الدراسـة التـي تتابع
إمـا يف مصر (اجلمهوريـة العربيـة املتحـدة حينـذاك) أو بيروت  /لبنـان ،أو حتـى
العواصـم الغربية،ولنـدن أكثرهـا اسـتقطاب ًا ،وبذلـك أتـاح إنشـاء اجلامعـة للطلبة،
وخصوصـ ًا الطالبـات  ،احلصـول على تعليـم عـال جـاد يف بالدهـم وبين أهلهـم ،
ولكـن البدايـة اقتصرت على حقلي اآلداب (العلـوم االجتامعيـة) والعلـوم البحتـة
ثـم ُأضيفـت هلـا بعـد حين مسـاقات التجـارة والعلـوم السياسـية ،وكذلـك
فقـطّ ،
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كليـة احلقـوق ،أمـا بالنسـبة لتطـور جامعة الكويت فكان يسير يف خطين متوازيني،
خـط كمـي وآخـر كيفـي ،وإن طغـى اخلـط الكمـي طغيانـ ًا كبير ًا على اخلـط الكيفي
إبـان العقـود اخلمسـة املاضيـة ،ونمـت جامعـة الكويـت دون التوقـف وااللتفـات
إىل مـا تقدمـه مـن برامـج أو خمرجـات إال يف النـادر ،وهـذا مـا أدى لظهـور األزمـة
يف الوقـت الراهـن ،التـي تتمثـل يف خمرجـات  -يف الغالـب  -ال تتناسـب مع سـوق
العمـل  ،أو خمرجـات متواضعـة مـن حيـث (املعـارف واملهـارات) ،وحين نقـف
عنـد التعليـم اجلامعـي احلايل ،نجـد أن جامعة الكويت مؤسسـة ضخمـة جد ًا تضم
 37ألـف طالـب وطالبـة ( ،)3وأعضـاء هيئـة التدريـس موزعـون يف  16كليـة،
وعـدد كبير جـد ًا من األقسـام العلميـة واملراكـز امللحقة ،هـذه الضخامـة الكبرية يف
هـذه املؤسسـة يضعهـا حتـت املجهـر االجتامعـي و الفنـي؛ ممـا يـؤدي للتسـاؤل :ماذا
تفعـل جامعـة الكويـت يف الوقـت احلـارض؟ وهـل هـي قـادرة على اسـتيعاب هـذا
العـدد الكبير مـن الطلاب؟ وهـل هـي قـادرة على إشـباع االحتياجـات املتجـددة
للمجتمـع؟ هـذه التسـاؤالت وضعـت جامعـة الكويـت يف مـكان دقيـق؛ ألهنـا ال
متلـك اإلجابـة ،وينقصهـا الربامـج التقويميـة املتتاليـة واملتالحقـة واملسـتمرة لكـي
تقـف عنـد جمموعـة حماور ،حمـور ماذا نقـدم؟ وحمور هل مـا نقدمه يصلـح للمجتمع
الـذي نعيـش فيـه؟ وهـل بالفعل فتـح الباب هلـذا العـدد الكبري من الطالب يناسـب
جـودة املخرجـات واألداء؟ وهـل نظـام التعيين للكـوادر التعليميـة ( املدرسين
واألسـاتذة) يسير بشـكل جيـد؟ كلهـا أسـئلة مهمـة تطـرح نفسـها ،ولكن لألسـف
جامعـة الكويـت ال متلـك اإلجابـة الوافيـة والعميقـة لتلـك التسـاؤالت ،ونتيجـة
لرتاكـم اخلبرات لـدى مـن حضر احللقـة النقاشـية ( مجيعهـم مـن العاملين احلاليني
أو السـابقني يف جامعـة الكويـت) يمكـن القـول :هنالـك جمموعـة مسـتويات جيـب
وضعهـا موضـع التسـاؤل و البحـث ،أوهلا مسـتوى الطالـب وهو الذي بـدأ يرتاجع
كثير ًا وخاصـة أن الرغبـة يف الدراسـة اجلامعيـة أصبحـت غايـة بـدالً مـن أن تكـون
٣ـ موقع الويكابيديا جلامعة الكويت ُيدد عدد الطالب بـــ  40000طالب وطالبة.
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ثـم أيضـ ًا الوظيفة ،وليـس املعرفة
وسـيلة ،غايـة للحصـول عىل شـهادة فقـط ،ومن ّ
أو املهـارة  ،أمـا عـن األسـتاذ اجلامعـي فلديـه أولويـات كثيرة خمتلفة خاصة بـه تؤثر
على عطائـه الوظيفـي يف حـال غيـاب املسـاءلة أو املتابعـة ،أمـا الربامـج الدراسـية
فهـي برامـج ،معظمهـا (جملـوب مـن اخلـارج) وحجـم التغيري الـدوري فيهـا حمدود
جـد ًا ،لذلـك تسـمى الكليات  -السـيام العلوم اإلنسـانية حالي ًا  -كليـات تقليدية أو
كالسـيكية .هـذه العوامـل الثالثـة من طالب وأسـتاذ ومناهج البـد أن حيكمها نظم
تتكيـف مـع جمموعـة املتغيرات واملسـتجدات التـي تقـع على جمتمعنـا واملجتمعـات
تـم تفريغـه مـن حمتـواه منـذ
املحيطـة ،وجامعـة الكويـت تعمـل بالقانـون  29الـذي ّ
زمـن طويـل ،بـل جتـاوزه الزمـن  ،أيضـ ًا؛ إذ تعمـل الكليـات املختلفـة على جمموعـة
مـن اللوائـح املتفرقـة ،التـي حتتـاج إىل إعـادة نظـر  ،وكان هنـاك أكثـر مـن حماولـة
لوضـع قانـون جديـد كتطوير جلامعة الكويـت ،لكن ذلك مل يتحقـق ،والقانون 29
يتيـح لألسـتاذ أن يعمـل بحريـة أكاديمية ( مطلقـة) ،وهذا حق لألسـتاذ وحق أيض ًا
تـم اسـتهالكها واسـتغالهلا يف غير حملهـا،
للطالـب ،لكـن هـذه احلريـة (املطلقـة) ّ
بـل اسـتخدمت يف بعـض األوقـات بتعسـف أدى إىل بعـض ( املفاسـد)؛ فبـدت
جامعـة الكويـت مكبلـة وكهلـة ؛لعـدم وجـود لوائـح حديثـة ومتجـددة  ،للتحكـم
يف مدخلات العمليـة التعليميـة متكنهـا مـن التعامل مع هـذا (الفـراغ) األكاديمي،
بـل هنـاك عـدد مـن أعضـاء هيئـة التدريـس غير ملتزمين باملواعيـد والربامـج ،و
بعضهـم غير مؤهلين للتدريـس الكُفء؛حيـث مل حيصلـوا على أي تدريـب يف جمال
(مهـارات التواصل)،وتنبـع تلـك العلـل مـن جـراء ( الوظيفـة الدائمـة يف سـلك
التدريـس للمواطـن) فكيـف يتـم التعامـل مـع هكـذا إشـكاالت ؟ إذ ليـس هنـاك
قانـون ُياسـب ،ولذلـك هنالـك حاجـة إىل قانـون حديـث ومتطـور ينظـم العمـل
بواقعيـة و حرفيـة يف جامعـة الكويـت ،وهـذه ليسـت دعـوة للمركزيـة ،لكنهـا مـن
املطالـب الواقعيـة للتنظيـم واإلدارة احلديثـة التـي حتتاجها جامعـة الكويت من أجل
البـدء يف إصلاح املنظومـة .
إعادة زيارة للتعليم العايل الرسمي الجامعي
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 -2إشكاليات التعليم العام :
ممــا الشــك فيــه أن خمرجــات التعليــم العــام ( مــا قبــل اجلامعــة) تشــكل إحــدى
أهــم املعضــات جلامعــة الكويــت  ،كان هنــاك اهتــام هبــذه املرحلــة قبــل اجلامعيــة
يف املــايض؛ ألن التعليــم العــام كان أكثــر تطــور ًا وانضباطـ ًا  ،أمــا يف الوقت الراهن،
ومــن خــال بعــض املامرســات املرصــودة ،فإننــا نُالحــظ انتشــار املــدارس اخلاصــة
الضعيفــة  ،وهــي تُعــاين املشــكالت نفســها التــي ُيعانيهــا التعليــم العــام الرســمي
أيضــ ًا؛ ألن كثــر ًا مــن املــدارس اخلاصــة  -باختصــار  -ال يعنيهــا إال الربــح يف
املقــام األول ،فلــو عجــز الطالــب عــن االســتمرار يف مدرســة حكوميــة مــا ينتقــل
إىل مدرســة خاصــة ُأخــرى يســتطيع فيهــا أن حيصــل عــى شــهادة حتــى لــو كان
غــر مؤهــل هبــدف الوصــول جلامعــة الكويــت بــأي طريقــة ،ومنهــا تتلقــى جامعــة
الكويــت عــدد ًا مــن الطــاب والطالبــات (مــن التعليــم اخلــاص والرســمي) إمــا
طلبــة غــر مؤهلــن للتعليــم العــايل وإمــا تنقصهــم مهــارات االعتــاد عــى النفــس
يف التعليــم  ،لذلــك تتحــول فصــول اجلامعــة  -يف الغالــب  -إىل امتــداد لفصــول
الثانويــة  .والســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو :ملــاذا تدنــى مســتوى   التعليــم العــام؟
هنــاك كثــر مــن االحتــاالت ،بعضهــا ظاهــر  ،مــن مثــل حرمــان بــدل ســكن
للمدرســن الوافديــن  -عــى ســبيل املثــال -الــذي أدى إىل تــدين مســتوى التعليــم
العــام بطريقــة غــر مبــارشة؛ ألن كثــر ًا مــن الوافديــن هدفهــم رفــع مســتوى
املعيشــة ،فيلجــؤون لتقديــم األفضليــة للــدروس اخلصوصيــة حتــى أصبــح يف كل
بيــت  -تقريب ـ ًا  -مــدرس خصــويص ،حتــى لــو كان طالب ـ ًا يف املــدارس األجنبيــة
فإنــه يــأيت بمدرســة أجنبيــة تتقــاىض  20دينــار ًا يف الســاعة  ،و املــدرس العــريب ينــال
 15دينــار ًا ،كل هــذا حيــدث يف ظــل املطالبــة بالتنميــة التــي لــن تكــون إال بالتعليــم
املجــود  ،فأســاس التعليــم أنــه تنمــوي؛ حيــث يــؤدي لتكويــن إنســان مبــدع
ّ
ومشــارك يف التنميــة بمفهومهــا الشــامل ويف االعتنــاء بــرأس املــال البــري ،الــذي
هــو وســيلة التنميــة وهدفهــا  .إذ ًا ،كيــف بعــد هــذا الرتاخــي التعليمــي ،أن يكــون
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الفــرد قــادر ًا عــى مواصلــة التعليــم يف اجلامعــة التــي مــن املفــروض أن يكــون هلــا
متطلبــات يف منهجيــة التعليــم وطرقــه املختلفــة وتشــاركية بــن الطالــب  /املكتبــة /
األســتاذ  ،مــن ناحيــة ُأخــرى البــد مــن التفكــر يف الشــهادات الومهيــة التــي حيصــل
عليهــا الطــاب مــن بعــض الــدول العربيــة ويتــم اعتامدهــا دون كثــر مــن التدقيــق .

وبوجـه عـام جيـب إعـادة النظـر يف املنظومـة التعليميـة بنظـرة أكثـر شـمولية،
تبـدأ مـن أسـفل السـلم التعليمـي ،على أن تكـون حتـت مظلـة جملـس فاعـل
وأصحـاب خبرة (كما يف بعـض الـدول التـي طـورت األنظمـة التعليميـة لدهيـا)
وليـس فقـط وزيـر الرتبيـة؛ ألن وزيـر الرتبيـة؛ يف موقـع صعـب يف الغالـب «نما إىل
علمـي» ،واملقصـود بـه أي يشء يقولـه النائـب يف املجلـس  ،يسـتجيب لـه يف بعـض
األوقـات دون أن يكـون هنـاك جهـاز مسـتقل وفاعـل ملراقبـة العمليـة التعليميـة
على مسـتوى الدولـة ،وهبـذه الطريقـة يكـون الوزيـر غير قـادر على اختـاذ القـرار
املناسـب بعـد عـرض موضوعـي وعلمـي مناسـب يف القضيـة املطروحـة  ،لذلـك
يسـتدعي األمـر وضـع سياسـة جديـدة يكـون فيهـا املسـؤولون عـن وزارة الرتبيـة
مـع وزارة التخطيـط واجلهـات االجتامعيـة األُخـرى حتـت مظلـة جملـس متخصـص
لتحسين العمليـة التعليميـة على مسـتوى الدولة ،أمـا بالنسـبة للوائح ،فإنـه ال يوجد
 يف احلقيقـة  -شـخص يمكنـه أن يتخـذ قـرار ًا ملعاقبـة غير امللتزمين مـن العاملينيف العمليـة التعليميـة اجلامعيـة ،بـل إن بعـض الضغـوط مثـل األرقـام الكبيرة
للدارسين ،مـع نقـص يف عـدد املدرسين  ،جتعـل مـن اجلامعـة ( مضطـرة) أن تُتيـح
أمحـاالً تدريسـية إضافيـة ،وتدفـع مقابلهـا ماديـ ًا للسـاعات اإلضافيـة ،وهـي بحـد
ذاهتـا مدخـل للرتاخـي التعليمـي( ، )4وعـدم املتابعـة واملحاســــبة بحجـة أن لدهيـم
حريـة أكاديمـــية ،كل شخـــص يزيـــح املسـؤولية إىل غيره و يقـــول « :أنـا أطلـــع
٤ـ يقبـل املـدرس على السـاعات اإلضافيـة فيقرر البعـض أن تكون له (سـمعة بني الطالب) من أجل التسـجيل لديه،
فيتسـاهل يف الدرجـات ،وندخـل يف دائـرة شـبه مغلقـة مـن النفـع واالنتفـاع  ،وكذلـك بالنسـبة للفصـل الصيفـي
الـذي جيـب أن ُيعـاد النظر فيـه كلي ًا .
إعادة زيارة للتعليم العايل الرسمي الجامعي

12

(املسرية ـ التطور ـ املعوقات ـ اآلمال )

مركز دراسات اخلليج واجلزيرة العربية ـ جامعة الكويت

بالزيـن بـدل مـا أطلع بالشــين»!!( ، )5وهي مشـكلة إدارية وأخالقيـة قبل أن تكون
مشـكلة لوائـح فقـط  ،تظهـر تلـك املشـكلة ( عـدم القـدرة على املحاسـبة) حتـى يف
الكثير مـن املتلقين (الطالب) الذيـن يبحثون عن (األسـهل واألرسع ) وأيض ًا ألن
املجتمـع الكويتـي جمتمـع (الواسـطة) يف الغالـب ،فبعض من آثارها تصيـب العملية
التعليميـة .إذن ،املعانـاة تنبـع مـن اللوائـح يف األسـاس  ،وال بـد مـن وضـع قانـون
واضـح ،وهنالـك من ترك رئاسـة القسـم ليقـوم بالتدريس يف خـارج اجلامعة كعمل
إضـايف  ،ولنأخـذ هنـا باملثـال عندما أطلق االحتاد السـوفيتي أول قمـر صناعي قالت
الواليـات املتحـدة :نحـن يف خطـر فغيروا مناهجهـم بنسـبة  % 60علـوم و% 40
آداب واهتمـوا بالعلـوم أكثـر بعـد أن كان االهتمام العكـس .يف أملانيـا أيضـ ًا حصـل
الشيء نفسـه ،إذن ،ال بـد مـن وضـع سياسـات عامـة واستراتيجيات لـدى مظلـة
املجلـس األعلى للتعليـم .
 -3املثلث التعليمي  -رؤية تشخيصية :
ال بــد مــن تأكيــد أن التعليــم يعتمــد عــى زوايــا مثلــث ،الــرأس األول فيــه هــو
ـم املناهــج .الطالــب مــادة ثقافيــة وعلميــة يمكن تشــكيلها،
ـم املــدرس ،ثـ ّ
الطالــب ،ثـ ّ
وحتــى املعلــم يمكــن تشــكيله ،مــا هــو معــروف أن التعليــم اجلامعــي يعتمــد عــى
طالــب ويــأيت مــن املراحــل التعليميــة الســابقة غــر مؤهــل لالعتــاد عــى نفســه ،
ولذلــك ال بــد مــن االهتــام البالــغ هبــذه املراحــل( مــا قبــل اجلامعيــة) ،كان املطلوب
مــن إحــدى اللجــان تقييــم مــادة اللغــة العربيــة يف املرحلــة االبتدائيــة وهــي اللغــة
األم وهــي مفتــاح العلــوم ،وإذا مل نتقــن هــذه اللغــة فلــن نتقــن العلــوم األُخــرى،
واملحــزن أن هنالــك الكثــر مــن الطلبــة ال يتقنــون لغتهــم األُم ،وقــد وجــدت جلنــة
ُمتابعــة املناهــج التعليميــة كتــاب اللغــة العربيــة يقــول للطلبــة الصغــار  :هــذه ُأمــي
٥ـ أي االبتعاد عن املحاسبة والتدقيق و فرض معايري العمل األكاديمي الصارمة .
إعادة زيارة للتعليم العايل الرسمي الجامعي
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وهــذا أيب وأخــي يــأكل وأنــا آكل ،ويف العــادة أول كلمتــن ينطــق هبــا الطفــل ُهــا
أيب و ُأمــي فــا حيتــاج األمــر أن ن ُّذكــر الطفــل بأبيــه و ُأمــه ،أمــا عــن املرحلــة اجلامعيــة
فهــي أيض ـ ًا تعتمــد عــى املثلــث نفســه :األســتاذ والتعليــم واملناهــج ،وال شــك أن
التعليــم يف الكويــت بــدأ شــاخم ًا يف عــام 1966م ،ومل يكــن الســؤال عــن اجلامعــة
التــي متــت الدراســة فيهــا بــل عــن األســتاذ الــذي قــام بالتدريــس لنــا واإلرشاف عىل
رســالتي املاجســتري والدكتــوراه التــي قمنــا هبــا  ،كان االهتــام باملعلــم قبــل املــكان،
اجلامعــات اليــوم تُقــاس جزئيـ ًا بنســبة مســتوى األســاتذة فيهــا  ،وبعــض اجلامعــات
العامليــة تتســابق عــى األســتاذ املتميــز؛ ألن ذلــك  -بحــد ذاتــه  -يرفــع مــن مســتوى
تقييمهــا .أمــا عــن القوانــن واللوائــح املوجــودة يف اجلامعــة ،فهــي لوائــح معقولــة،
إذن مــا الــذي جعــل األســتاذ اجلامعــي متســيب ًا؟ برصاحــة ألن هنــاك حتــوالت
معينــة يف اجلامعــة ،دفعــت بعضــو هيئــة التدريــس أن يميــل للتســيب؛ ففــي العــادة
حتــى يفتخــر ُأســتاذ جامعــة بــا يقدمــه ،عليــه أن يفتخــر بتدريســه ،ويكــون جيــد ًا يف
حمارضاتــه ومميــز ًا يف أبحاثــه ،وغــر ذلــك يشء ُيفتخــر بــه ،وربــا الســبب يكــون يف
تفكيــك املناصــب مــن مديــر ملســاعد املديــر ،أمــن ملســاعد األمــن؛ ممــا دفــع عضــو
التدريــس أن يتكالــب عــى املناصــب ،ولألســف الشــديد ،مــن خالل هــذه املناصب
حيصــل عــى مكاســب ليســت حقوقـ ًا .البحــوث والرتقيــات تنتــر برسعــة فائقــة،
وال مبالغــة بالقــول  :إن  % 50مــن أســاتذة جامعــة الكويــت ترقــوا وهــم يف
ـم يتقــدم
املناصــب ،كيــف ُيشــكل األســتاذ جلــان الرتقيــات كأمــن ورئيــس قســم ثـ ّ
للرتقيــة! (طبع ـ ًا اللوائــح حتــرم ذلــك  ،ولكــن بعــض الوقائــع تثبــت املامرســة).
األمــر اآلخــر أســاتذة التعليــم يف املراحــل املبكــرة ،وحتــى عنــد البعــض يف
املراحــل اجلامعيــة ،ال يرتقــون للمســتوى املطلــوب ،فكــم مدرســ ًا قــادر ًا عــى
التغيــر بــن الفينــة واألُخــرى واإلضافــة للمنهــج الــذي يقــوم بتدريســه ؟ كــم
مــرة يف الســنة يطلــب عمــداء الكليــات مــن األقســام العلميــة مراجعــة صحائــف
التخــرج؟ حتــى لــو كانــت جيــدة ! لكنهــا قابلــة للتغيــر والتطويــر مــع مســتجدات
إعادة زيارة للتعليم العايل الرسمي الجامعي
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احليــاة حتــى يف العلــوم اإلنســانية والفنيــة ،وهــذا ال حيــدث ،كــم أســتاذ ًا يف املراحــل
املبكــرة ويف اجلامعــة قــال لتالميــذه ال أعلــم ؟!! ،هــذا ليــس ادعــاء للمثاليــة فــكل
أســتاذ لديــه الكثــر مــن العيــوب ،يف مرحلــة مبكــرة كان بعــض الطلبــة حيــاول أن
حيــرج األســتاذ فيســأل أســئلة خمتلفــة .إن التعليــم ليــس تلقين ـ ًا ســواء يف املراحــل
املبكــرة أو يف املراحــل اجلامعيــة ،وجيــب منــح حــق التعبــر للطلبــة والطالبــات،
واملحــزن وجــود شــباب كبــار ال حيســنون التعبــر عــن ذاهتــم وحتــى الســؤال ال
جييــدون طرحــه  ،مــا الســبب؟ أهــو قصــور يف شــخصه أو يف عقلــه؟ ال أبــد ًا ،
لكــن القصــور يف مناهــج التعليــم منــذ الصغــر ؛ فلــم متنحــه تلــك املناهــج أو طــرق
التدريــس حــق التعبــر احلــر اخلــايل مــن اخلــوف  ،وأي معلــم يمتلــك مــا يعلــم فقــط
وال يعلــم كل يشء ،ولذلــك عــى الطالــب أن يقــرأ ويناقــش؛ فربــا يكــون األســتاذ
عــى خطــأ أو عــى صــواب ( خاصــة يف العلــم املتعــارف عــى تســميته باحلــر)
ويفيــد ويســتفيد هــو ،أمــا بالنســبة لســوق العمــل والعالقــة بــن خمرجــات اجلامعــة
والعمــل  ،فهنــاك جلــان واجتامعــات كثــرة لكــن بالواقــع ال يوجــد نتــاج حقيقــي
وتواصــل بــن األجهــزة املختصــة بســوق العمــل وبــن اجلامعــة ،لقــد كان لكليــة
العلــوم االجتامعيــة جتربــة جديــة حــن كان خرجيــو اجلغرافيــا والعلــوم االجتامعيــة
باملئــات ،ف ُقــدم اقــراح ملجلــس اجلامعــة أن توقــف قبــول هــذه التخصصــات التــي
عليهــا إقبــال شــديد وليــس لطلبتهــا وخرجييهــا ســوق عمــل ،يف اإلمــارات مثـ ً
ا بعد
إنشــاء قســم اإلعــام بأربــع ســنني فقــط أغلقــوا القســم نظــر ًا للتكــدس احلاصــل
يف هــذا املجــال ،وال ُبــد مــن القــول إن املجتمعــات العربيــة هتتــم بالعلــوم مثــل
الطــب واهلندســة وال تركــز عــى الفنــون واآلداب وقــد تدعمهــا مؤسســات الدولــة
 ،لكنهــا لألســف الشــديد ال متيــز بــن الغــث والســمني بــل أحيان ـ ًا يرتفــع الغــث
عــى الســمني ،التعليــم فرصــة ومشــكلة يف حــد ذاتــه ،فهنــاك الكثــر مــن اخلرجيــن
العــرب  -حتــى يف ختصصــات علميــة كالطــب أو اهلندســة أو الصيدلــة  -ال مــكان هلــم
يف ســوق العمــل ؛ بســبب تلــك الفرقــة بــن التخطيــط للتعليــم ومتطلبــات ســوق
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العمــل  ،وهــذا يظهــر يف بالدنــا أيض ـ ًا ،ال بــد مــن احلديــث عــن ربــط املؤسســات
بعضهــا مــع بعــض ،خاصــة التنمويــة منهــا؛ لالســتفادة مــن رأس املــال البــري
بشــكل أفضــل ممــا هــو عليــه اليــوم .
 -4اإلدارة واإلرادة من أجل اجلودة واالستقاللية :
احلديــث ممتــد حــول التعليــم اجلامعــي احلكومــي  ..ملــاذا وصلنــا هلــذه املرحلــة ؟
ومــا االقرتاحــات ملحاولــة أن نكــون جــر ًا بــن املعرفــة ومتخــذ القــرار؟

هنـاك اعتقـاد آخـر وهـو أن التعليـم ليـس مثلثـ ًا لكنـه مربـع؛ بما يعنـي االهتمام
بالطالـب واملـدرس واملنهـج وأداء اإلدارة أيض ًا  ،ولعل من أهم أسـباب تراجع أداء
جامعة الكويت النسـبي أن اإلدارة التي مل حتسـن أداءها الوظيفي احلديث ،ومل تتخذ
ممارسـات علميـة وتنظيميـة ،املفـروض أن تكـون اإلدارة اجلامعيـة يف مسـتوى أكثـر
تقدمـ ًا وبعيـدة عـن الروتين  ،أما بخصـوص إصالح التعليـم اجلامعـي واحلكومي،
فيعتقـد أن هـذا متعلـق بقـرار دولـة ،وإذا مل يكـن لدى الدولـة إرادة سياسـية حقيقية
صلبـة إلصلاح التعليـم ،فلن يصلح حالـه .ماليزيا أصبحت قدوة؛ فقد اسـتطاعت
أن تكـون مركـز ًا مالي ًا ودولة متقدمة ،واسـتطاعت أن تنافـس من حوهلا من الدول،
وغيرت التعليـم مـن ناحية اهليـكل والتطبيقـات بقرارات سياسـية عليـا صارمة من
أجـل حتسين التعليـم عندهـا ،وال يوجـد يف احلقيقـة إرادة سياسـية للتغيير يف هـذا
املجـال حتى اآلن بسـبب تعقد املشـهد السـيايس الكويتي ،ومن القضايـا املهمة التي
تشـغلنا ،ضمان جـودة التعليـم ،ويف التعليـم مـا قبـل الثانـوي يف الكويـت ال توجـد
جهـة رقابيـة واحـدة ومسـتقلة عـن وزارة التعليـم العـايل ،هدفهـا تقويـم وجتويـد
التعليـم مـا قبـل الثانوية ،يف أمريكا مث ً
ال مؤسسـات االعتماد األكاديمي ،خاصة يف
اجلانـب الرشقـي للواليـات املتحـدة ،تعمل لتقويـم التدريس مـا قبل الثانـوي ،وما
بعـد الثانـوي ،وتعطـي اعتماد جـودة للمـدارس .يف 2010م خـرج مرسـوم أميري
إعادة زيارة للتعليم العايل الرسمي الجامعي
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يف الكويـت بإنشـاء املركـز الوطنـي لتطويـر التعليـم ،وظـل اجلهـاز ثلاث سـنوات
تـم تعيينـه لفرتة بسـيطة ثـم اسـتقال!!( ،)6جيب أن يكـون اجلهاز
دون مديـر لـه حتـى ّ
مفصـوالً عـن وزارة الرتبيـة والتعليـم العـايل؛ ألنـه جهـة رقابيـة ومق ِّيمـة للأداء يف
ثـم إن مل يتوافر جهة
املجـاالت التعليميـة املختلفـة  ،لكـن لألسـف هـذا مل يتم ،ومـن ّ
مسـتقلة خـارج مظلـة وزارة الرتبيـة والتعليم العـايل فلن يتطور التعليـم يف الكويت.
أمـا بخصـوص جامعـة الكويـت و التعليـم التطبيقـي ،والتعليم ما بعـد الثانوي
احلكومـي ،فجامعـة الكويـت ليسـت مسـتقلة اسـتقالالً حقيقيـ ًا كما كانـت يف فترة
السـتينيات التـي مل تكـن تُعـاين مـن تدخلات النـواب وغريهـم ،وال ُبـد أن ختـرج
جامعـة الكويـت مـن حتـت مظلـة اجلهـات التـي تتحكـم فيهـا إداريـ ًا وماليـ ًا؛ ألن
املوازنـة تـأيت مـن الدولـة وتتـم املحاسـبة على كل مبلـغ وكل طلـب تطلبـه مـن
الـوزارة؛ ممـا يو ّلـد ألف مشـكلة ومشـكلة ،والسـبب عـدم اسـتقالل اجلامعـة مالي ًا،
املشـكلة الثانيـة أن جامعـة الكويـت ليـس هلا نظام للتقويم املسـتمر وضبـط اجلودة،
باسـتثناء كليـة اهلندسـة التـي هلـا تقييم مسـتمر وجودة عالية بشـهادة اجلميـع ،وهذا
ال ينطبـق على العديـد مـن الكليـات ،وربام طالبـوا بتعـاون كلية الرتبية مع مؤسسـة
اإلنكيـت لعمـل ضبط جـودة للكلية ،ومنهم من حتمس ومنهم من تردد ويف النهاية
تراجعـت اإلدارة لوجـود مقاومـة شـديدة ناجتـة مـن ثقافـة الكثرييـن مـن أعضـاء
هيئـة التدريـس يف جامعـة الكويـت ،وهـي القلق من نتائـج التقويم  ،باسـتثناء كلية
اهلندسـة وكليـة العلـوم اإلداريـة يف اجلامعـة ألهنما يعملان مـع  ABETو AACSB
على التـوايل( ،)7و كليـة الطـب أيضـ ًا لدهيـا مرجعيـة تقويميـة ،لكـن باقـي الربامـج
والكليـات ال يوجـد هبـا هذا التقويم ،كما أن اجلامعات اخلليجية سـبقتنا يف التقويم
الـذايت وضبـط اجلـودة والتقييـم املسـتمر ،ولذلـك ال يوجـد يف جامعـة الكويـت
وتـم جتاهلهـا لفرتة من
٦ـ كانـت الفكـرة أساسـ ًا نابعـة مـن جلنـة التعليـم يف املجلـس األعلى للتخطيـط عـام 2005مّ ،
ثـم ُفعلـت ولكن بشـكل خاطئ !
قبـل متخـذي القـرار التعليمـيّ ،
٧ـ جامعتان يف الكويت تُشاركان يف برنامج  ، AACSBمها جامعة الكويت وجامعة اخلليج .
إعادة زيارة للتعليم العايل الرسمي الجامعي
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دراسـة علميـة شـاملة ملجمـل القطاعـات مـن حيـث التقويـم  ،رغـم أن هـذا النـوع
مـن الدراسـات مـن املمكـن للجامعـة أن تقـوم بإنجـازه حتى لو أهنـا مل حتصل عىل
اعتماد أكاديمـي مـن أي جهـة خارجيـة .وال يعـرف الكثير مـن املختصين ملـاذا ال
يتـم عمـل دراسـة ذاتية للمخرجات واملدخلات وقطاع اخلدمات واملـوارد املالية؟
ومـن املتعـارف عليـه يف كل جامعـات العامل أن مديـر اجلامعة جيتمع مـع كل أعضاء
هيئـة التدريـس يف مـكان كبير وخيتـار هلـم توقيتـ ًا جيـد ًا ويذكـر هلـم أجنـدة عمـل
الكليـات على مـدى أربـع سـنوات ،وتلتـزم اإلدارة العليـا للجامعة هبـذه اخلطط*،
وإدارة اجلامعـة حين تتحـدث عـن اخلطـة االستراتيجية للجامعـة ،ينبغـي قبـل
تـم تنفيذهـا مـن
ذلـك اإلقـدام على أي خطـة جديـدة ،واإلبلاغ عـن النسـبة التـي ّ
اخلطـة التـي سـبقتها لكـي تدرك مـاذا فعلت؟ وتعـرف أيض ًا نسـبة اإلخفـاق ،وملاذا
وكيـف يتـم جتنبهـا؟ أيضـ ًا ملـاذا يتـم اسـتيعاب  10آالف طالـب وسـعة املـكان ال
تسـمح بأكثـر مـن  5آالف طالـب فقـط ،بالطبـع من حـق املواطن أن يدخـل جامعة
الكويـت لكـن باملقابـل مـن حـق جامعـة الكويـت أيضـ ًا أن يكـون لدهيـا خمرجـات
جيـدة ،فلا بـد هبـذه احلالـة من طلـب زيـادة امليزانيات املرتتبـة عىل هـذه الزيادات،
أو مطالبـة جهـات متويليـة ُأخـرى باملسـاعدة يف املصاريـف  ،وأيضـ ًا املطالبـة بعمل
سـنة متهيديـة تأهيلية هلـؤالء الطلبة من أجـل التأكد من قدرهتـم واهتاممهم بالتعليم
اجلامعـي  ،والـذي جيتـاز تلـك السـنة التمهيديـة يلتحـق باجلامعة ،وليـس رشط ًا أن
يتخـرج الطالـب بعـد أربـع سـنوات ،بـل مـن املمكـن جـد ًا أن يكـون خترجـه بعـد
مخـس سـنوات ،املهـم فعـل يشء حتـى ال تُعـاين الدولـة مـن املخرجـات التعليميـة
الضعيفـة؛ ألن ذلـك يف املـدى املتوسـط والبعيـد يضر إرضار ًا بالغـ ًا باملجتمـع .

البريوقراطيــة وطــول الــدورة املســتندية آفــة اإلنجــاز اإلداري ويــزداد تأثريهــا
ســوء ًا إذا وجــدت يف املؤسســات العلميــة واألكاديميــة ،وعــى ســبيل املثــال
* قام مدير اجلامعة احلايل هبذه اخلطوة.
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املناقصــات يف جمــال الكتــب اجلامعيــة؛ األمــر الــذي ُيعطــل العمليــة التعليميــة،
فلــاذا ال تتــم املطالبــة بإلغــاء هــذه املناقصــات وخاصــة إذا كانــت نســبة الكتــب
بســيطة ،وأيضــ ًا الدراســات العليــا والبريوقراطيــة التــي تُعــاين منهــا اجلامعــة
وطلبتهــا ،مثــل صعوبــة احلصــول عــى الكتــب مــن املكتبــة مــع أن الطلبــة املتميزيــن
يف األبحــاث العلميــة يوفــر هلــم ميزانيــة خاصــة بــكل بســاطة لطلــب أي كتــاب
حيتــاج إليــه بحثهــم ويف أي وقــت.

اخلالصــة  :إن مل يكــن هنــاك جهــة مســتقلة خمتصــة بضبــط اجلــودة يف التعليــم مــا
قبــل الثانــوي ومــا بعــد الثانــوي فــا يمكــن إصــاح التعليــم.
 -5نحو استراتيجية حيوية للتعليم :
حــن نتنــاول التعليــم تنبــع األمهيــة مــن تشــخيص التعليــم بشــكل عــام وليــس
التعليــم اجلامعــي فقــط ،فالتعليــم يف الكويــت ال يمكــن إصالحــه بمجموعــة مــن
القــرارات السياســية ،القضيــة مفصليــة ويف عمــق النظــام وهيكليتــه :مــن فــرة
احلضانــة مــرور ًا باملرحلــة االبتدائيــة؛ إذ هنــاك مالحظــات عــى هــذه املراحــل
التعليميــة ،والواقــع أن تقريــر التنميــة البرشيــة يضــع الكويــت يف مراتــب متأخــرة
جــد ًا يف ســياق الــدول األُخــرى  ،وال ُبــد مــن بحــث مــدى القناعــة بالتقييــم
ومعرفــة أيــن هــو التعليــم الكويتــي يف املنظومــة العامليــة .كانــت وزارة الرتبيــة
يف الكويــت قــد اختــذت قــرار ًا بــأال تشــرك يف االمتحانــات العامليــة مــن مراحــل
التعليــم املختلفــة يف اللغــة اإلنجليزيــة؛ ألهنــا كانــت حتصــل عــى مراتــب متدنيــة،
فتــم جتنــب اشــراك الطلبــة يف هــذه االمتحانــات حتــى يتــم تصحيــح املنظومــة،
وهــذا بدايــة اخلطــأ فــا يمكــن تصحيــح اخلطــأ مــن دون خــوض التجربــة ملزيــد
مــن املعرفــة واالســتفادة ،ولذلــك ال ُبــد مــن املطالبــة بمشــاركة الطلبــة وحماولــة
تعديــل املناهــج وإصالحهــا ،وهــي قضيــة ليســت ســهلة ،وجيــب أن تكــون ضمــن
إعادة زيارة للتعليم العايل الرسمي الجامعي
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نظــرة اســراتيجية واضحــة وليــس نظــرة أفــراد فقــط ،وأن يشــمل التطويــر كل
املناهــج بــرف النظــر أهــي إنجليزيــة أم عربيــة ،وتشــكل اللجــان للتطويــر ،وتتــم
عمليــة التطويــر مــن خــال نظــرة أعضــاء اللجــان وليــس مــن فلســفة معينــة أو
مرجــع معــن ،وتوضــع معايــر حمــددة للنظــام التعليمــي وتطويــره ،وقــد نجــح
مؤخــر ًا املركــز الوطنــي لتطويــر التعليــم  -إىل حــد كبــر  -يف وضــع مالمــح
ومقاييــس عامليــة  ،فــا يمكــن لنظــام أن ينجــح إال إذا كان لديــه معايــره لعمــل
جلنــة تطويــر ،تعــرف مــن أيــن تبــدأ وإىل أيــن ستســر عمليــة التطويــر هــذه؟.

أمــا عــن التدخــل الســيايس يف عمليــة التطويــر فهــي موجــودة يف جلــان تطويــر
املناهــج ،خاصــة منهجــي اللغــة العربيــة والرتبيــة اإلســامية ،وهــذا التدخــل الســيايس
تــم اســتقطاب أفضــل األســاتذة ،واملدهــش أن إدارة
لــه آثــاره الســلبية حتــى لــو ّ
الــوزارة ســواء مــن الــوكالء املرشفــن أو حتــى مــن الوزيــر؛ إذ بــدالً مــن اســتثامر وقتــه
يف عمــل احــرايف لتطويــر املناهــج يدخــل يف معــارك ليحمــي نفســه مــن املســاءلة
؛ األمــر الــذي ســاعد يف تــردي نظــام التعليــم ،ومــن هنــا فــإن التعليــم العــام قبــل
اجلامعــي ُيشــكل العقبــة رقــم واحــد أمــام تقــدم مراتــب الدولــة ،يف تقريــر التنميــة
البرشيــة ،وهــذه املعلومــة يعرفهــا اخلــراء املتخصصــون ،كــا أدركتهــا الدولــة أيض ـ ًا
لكوهنــا عقبــة أساســية يف التقــدم ليــس يف التقاريــر فقــط ،وإنــا أيضـ ًا يف عمليــة التنميــة
احلقيقيــة داخــل الدولــة ،ويبقــى الســؤال كيــف يتــم إصــاح العمليــة التعليميــة؟

إن اإلصلاح ال يتـم إال عـن طريـق ثلاث خطـوات ،األوىل وضـع استراتيجية
ضمـن املعايير الوطنيـة عـن طريـق املركـز الوطنـي لتطويـر التعليـم لوضـع املعايير
ثـم تصحيـح العمـل بآليات الـوزارة ،مـع احلرص عىل
واألهـداف لتطويـر املناهـجّ ،
اسـتقاللية مركـز التطوير كام أسـلفنا عن الـوزارة ،فال يمكن أن تكـون وزارة الرتبية
هـي التـي تبنـي وهـي التـي تقيـس نفسـها! ،ألن املنطـق يقـول إن هنـاك جهـة ُتطـط
وجهـة ُأخـرى تُنفـذ ،سـواء الـوزارة أو املؤسسـات التعليميـة بكاملها ،وجهـة تق ّيم،
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واألجهـزة اآلن موجـودة سـواء مركـز تطويـر التعليـم أو اجلهـاز الوطنـي لالعتماد
األكاديمـي وضمان جـودة التعليـم ،فكيـف تُف َّعـل أدوار هـذه األجهزة بشـكل يبعد
عنهـا التدخـل السـيايس ،واالسـتمرارية ليسـت اسـتمرارية أشـخاص وإذا وضـع
نظـام عىل أسـاس سـليم فـإن العمل يكتمـل به بأي وزيـر كان ،فمن غير املعقول أن
يـأيت كل وزيـر لينسـف مـا قـام بـه الوزير السـابق ويبدأ مـن جديد وال أحـد يتصدى
لذلـك حتـى املجلـس األعلى للتخطيـط والتنميـة وهـو املنـوط بإحقـاق سياسـات
اإلصلاح الشـاملة للدولـة  ،ناهيـك عن التدخل السـيايس الـذي ال يمكن للرتبوي
أن يعمـل يف ظـل هـذا التدخـل املتواصل!

أمـا فلسـفة التعليـم العـايل وكيـف يمكـن تطويرهـا؟ فيتـم ذلـك على أسـاس
معايير عامليـة يقـاس عىل أساسـها نجـاح املؤسسـة ،حتى العلـوم اإلنسـانية والعلوم
االجتامعيـة باملؤسسـات ،ولذلـك الكليـات اخلاصـة  ،يطلب منها أن تكـون معتمدة
على أسـاس علمـي ،حتـى تضمن اجلـودة ،فلماذا ال تُف ّعـل يف اجلامعـات احلكومية؟
وال ُبـد أن تكـون هلـا مقيـاس جـودة حتـى تكـون معتمـدة  ،بعـض الكليـات تقـوم
بعمـل تطوعـي يف تقييـم عملهـا وليس بناء عىل سياسـة معتمدة عىل مسـتوى الدولة
ومرتبطـة باملؤسسـات التعليميـة .ال شـك أن إصلاح العمليـة التعليميـة أمـر حيتـاج
 بالتأكيـد  -إىل تضافـر اجلهـود وحيتـاج إىل وضـوح الرؤيـة على مسـتوى متخـذيالقـرار يف الدولـة واجلهـات األُخـرى ولكنهـا عمليـة ممكنـة ،نأخـذ مثـاالً ماليزيـا
كتجربـة تعليميـة وأيضـ ًا سـنغافورة يف أوائل السـتينيات؛ فقد كانتـا يف مرحلة متدنية
مـن جـودة التعليـم  ،وكان الدخـل القومـي للفـرد أقـل مـن سـتني دوالر ًا ،وعندمـا
تـرك يل كـوان احلكـم يف التسـعينيات؛ أي بعـد أقل من  25سـنة ،أصبحـت من أعىل
دول العـامل يف دخـل الفـرد ،بـل أصبحـت أعلى مـن اليابـان وأمريـكا! فكيـف فعـل
ذلـك وليـس لديـه موارد ؟! لقد كان اسـتثامره األسـايس يف التعليـم  ،وظلت األُمور
يف منحنـى الصعـود حتـى وصلـت إىل مـا وصلت إليـه ،وينبغي اسـتثامر اإلمكانيات
البرشيـة يف جمـال التعليـم؛ ألهنـا أسـاس الثـروة وصانعتها .
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 -6بوابة اإلصالح  -إصالح التعليم وإعداد املعلم :
هنــاك إشــكالية تكمــن يف أن جامعــة الكويــت تســتقبل الكثــر مــن أعضــاء هيئــة
التدريــس غــر املؤهلــن للتدريــس؛ لذلــك إن أي إصــاح ال يبــدأ بالرتبيــة حمكــوم
عليــه بالفشــل ســواء كان اقتصادي ـ ًا أم سياســي ًا أم اجتامعي ـ ًا أم رياضي ـ ًا ،وإن بوابــة
التعليــم هــي البوابــة ألي إصــاح  ،وأي إمهــال حقيقــي أو باملصادفــة يف العمليــة
التعليميــة والرتبويــة هــو إمهــال يف القطاعــات املختلفــةُ .ســئل أحد رمــوز اإلصالح
يف الواليــات املتحــدة عــن كيفيــة إصــاح النظــام الرتبــوي فقــال :بالقائــد األفضــل
وهبــدم النظــام الرتبــوي القائــم  ،وإجيــاد نظــام بديــل .ولذلــك مــن املؤســف أن جتــد
مســؤولني كبــار ًا يف الرتبيــة يتفقــدون أعــال الصيانــة ،مــع أن هــؤالء املســؤولني
ينبغــي أن يكونــوا يف غرفــة التخطيــط ليفكــروا يف رؤيــة مســتقبلية ،تقــود العربــة
التنمويــة ،ينبغــي أن يفكــروا وحيلمــوا ويتخيلــوا فقــط فيــا ينبغــي أن تكــون عليــه
العمليــة الرتبويــة ،ويعرضــوا أفكارهــم عــى جلــان خمتصــة ،وعليهــم أن يطــوروا
وال يفكــروا باملــايض يف ظــل اإلقليــم الســاخن والزاخــر بالتطــورات السياســية
والعلميــة واالجتامعيــة التــي تواجهنــا.

ــرج ُأناســ ًا غــر مؤهلــن إلدارة
واجلديــر بالذكــر أن املؤسســات التعليميــة ُت ِّ
العجلــة التنمويــة يف املســتقبل ،فخرجيــو اجلامعــة ليســوا عــاد ًا جليــل مســتقبيل ُيعتمد
عليــه ،إذن ،علينــا أن نحــرص عــى تشــكيل ســات شــخصية جديــدة جيــب أن
يتحــى هبــا املواطــن الكويتــي ،وهنالــك مشــكالت ُأخــرى مثــل الطائفيــة و ُأخــرى
اســمها الــراع بــن التيــارات املتنازعــة  ،كيــف يمكننــا التعامــل معهــا؟ وكيــف
يتــم ترســيخ قبــول اآلخــر لــدى املواطــن وتعزيــز فكــر التســامح والعيــش املشــرك
وقبــول التعدديــة؟ كيــف يتــم صقــل املواطــن بمهــارات فكرية مناســبة جتعلــه صاحل ًا
فكريــ ًا وأخالقيــ ًا وعلميــ ًا؟ اخلطــوة األوىل هــي البدايــة ،وتكــون بإعــداد ا ُملعلــم؛
جلــرأة واملوهبــة وإعطاؤهــم كل
بحيــث يتــم قبــول ُأنــاس عــى مســتوى عــال مــن ا ُ
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الفــرص للنجــاح ،املعلــم يف الكثــر مــن التجــارب التعليميــة هــو مفتــاح النجــاح،
واالهتــام (بصناعــة) املعلــم هلــا أولويــة .يف دراســة يف الواليــات املتحــدة تقــول :
لــو خصــص  %25مــن املعلمــن املتميزيــن لتدريــس الســود ،لتفــوق الســود عــى
البيــض يف املجتمــع األمريكــي يف مــدى ربــع قــرن فقــط!.
 -7نقص اخلبرات القيادية :
لعـل التحليلات والتشـخيصات أحيانـ ًا تتنـاول مظاهـر املشـكلة ،بينما تتجنـب
املشـكلة احلقيقيـة املتمثلـة يف اإلرادة الرسـمية باختيـار قيـادات صحيحـة .كثير مـن
القيـادات التـي تُعين يف اجلامعـة تـأيت باملحسـوبية ،لدينـا خبرات مارسـت اجلـودة
ومارسـت التميـز والتخطيـط االستراتيجي وغيره ،وقـد حـازت اإلعجـاب.
العمليـة التعليميـة جيـب أن يكـون لدهيـا مسـتهدفات واضحة ،نحاسـب عليها بعد
 4سـنوات؛ فمـن غير املعقـول أن نديـر امللف التعليمـي من دون مسـتهدفات ،ومن
دون مـؤرشات ،وال يمكـن تقييـم أي مسـؤول أو احلكم عليه بالنجاح أو الفشـل إن
مل يكـن هنـاك مسـتهدفات واضحة  .إذن ،املشـكلة األساسـية عدم اختيـار القيادات
بشـكل سـليم ،املشـكلة الثانيـة عـدم امتلاك خبرة عملية رغـم أمهيتهـا ،واملفروض
أن يعـرف املسـؤول جيـد ًا طبيعـة املجتمـع الـذي يعيـش فيـه  ،وهـذا غير موجـود
مـع كثير مـن املسـؤولني ،ال يعرفـون  -مث ً
لا  -مؤسسـات التوظيـف الرئيسـية يف
الكويـت ،أو املسـؤولني عـن التوظيـف يف القطـاع اخلـاص ،وال عالقة املؤسسـات
بعضهـا ببعـض ،وال يعرفـون الفـرق بين مسـميات وظيفيـة ومسـميات ختصصيـة،
وليـس هلـم خربة عمليـة ،وال يسـتطيعون عمل نظـم إدارية للجودة ،رغـم تدرجهم
األكاديمـي .إذن ،جوهـر املشـكلة هـو عـدم اختيـار اإلنسـان املناسـب للمـكان
املناسـب ،فـوق ذلـك البريوقراطيـة التـي تعطـل العمـل اجلـاد أو مـا يـراد إنجـازه،
وكـون املوظـف العـام موظـف دائم ًا ،فإنـه ال جيـد مكانـ ًا للمحاسـبة أو املتابعـة.
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 -8أساس التعليم  -معايير اجلودة :
تــم االستشــهاد بكليــة اهلندســة مــن جامعــة الكويــت يف نظــام معايــر اجلــودة
بدايــة ّ
رغــم أن تصنيفهــا تراجــع ،وهــي أول كليــة يف الــرق األوســط حتقــق معايــر اجلــودة ،
وكانــت تنافــس جامعــة امللــك فهــد يف اململكــة العربيــة الســعودية  ،واآلن أصبــح ترتيبهــا
الـــ  27ضمــن أفضــل  248جامعــة عربيــة ،وقــد كانــت جامعــة الكويــت مــن أفضــل 500
جامعــة يف العــامل ،ثـ ّـم انتقلــت مــن  500إىل  600وتراجعــت إىل مــا بعــد  ،700كل مــا يريــده
املختصــون أن يشــعر املســؤولون بأمهيــة وجــود تصنيــف للجامعــة ،وذلــك أضعــف اإليــان،
أمــا بالنســبة ملوضــوع الزمالــة فهــو ليــس شــيئ ًا يعتــد بــه ،بدليــل أنــه ال يوجــد جامعــة مــن
اجلامعــات اخلاصــة مصنفــة ضمــن أفضــل ( )50جامعــة عربيــة بحســب آخــر تقريــر .QS
املوضــوع اآلخــر اجلــودة ،فــإن هلــا ثالثــة أبعــاد  :ختطيــط وحتســن وضبــط اجلــودة ،ومــا
زلنــا نعيــش يف عقليــة ثامنينيــات القــرن املــايض يف تركيزنــا عــى ضبــط اجلــودة دون االهتــام
تــم وضــع برامــج تدريــب للبالغــن ،لكــن
بتخطيــط اجلــودة وحتســينها ،األمــر اآلخــر ّ
لألســف مل تكــن هــذه الربامــج مجيعهــا مناســبة  ،لذلــك تنبــع الدهشــة ممــا يــي  :ملــاذا ال يتــم
تعليــم املــدرب املبــادئ الســبعة للتعليــم ،وهــي معروفــة مــن قديــم الزمــان؟ وكيــف تــدرب
شــخص ًا بالغــ ًا؟ وبالنســبة ملوضــوع التكالــب عــى املناصــب اإلداريــة فهــو يشء متوقــع؛
ألن املغريــات واحلوافــز التــي حيصــل عليهــا الشــخص يف املنصــب اإلداري تفــوق بكثــر
املغريــات واحلوافــز التــي حيصــل عليهــا مــن إنجــاز بحثــي أو تعليمــي ،ومــن ثـ ّـم فــإن األُمــور
تســر عــى رأســها ،بــدالً مــن توجيــه احلوافــز إىل البحــث العلمــي والتدريــس املتميــز وضبــط
مســتوياته ،ويبالــغ البعــض يف التوجــه إىل املراكــز اإلداريــة  ،وتلــك ثقافــة جيــدر بنــا أن نعيــد
النظــر فيهــا و ُمناقشــتها ونقــدم حلــوالً علميــة لتجنــب أخطارهــا عــى العمليــة التعليميــة .

كيف نصنع تعليماً يواكب القرن احلادي والعشرين ؟
هنــاك أزمــة يف فهــم مصطلــح التطويــر عــى مســتوى اجلامعــة وعــى مســتوى
التعليــم العــام ،الــذي يعنــي إمكانــات ،تضحيــات وثقافــة .يف عــام 2001م وكيــل
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لــوزارة الرتبيــة يف جلســة أوليــة قــال  :إننــا نطــور التعليــم  ،وكان الســؤال  :يف
أي اجتــاه ســيكون التطويــر ؟ ومــا آليــات التطويــر ؟ وهــل هنــاك وثيقــة معينــة أو
ســقف معــن هلــذا التطويــر؟ يف احلقيقــة ال أحــد يملــك اإلجابــة عــن تلــك األســئلة
تــم الوقــوع يف مشــكلة االجتهــاد
البدهييــة  ،وال يعــرف إجابتهــا أحــد  ،ولذلــك ّ
وأصبــح التطويــر اجتهــاد ًا ،و ال يمكــن تطويــر املحتــوى أو املنهــج فقــط ؛ إذ ال
ُبــد مــن تطويــر الشــكل ،وهنــا تنبــع املشــكلة املكــررة وهــو الكتــاب املقــرر وهــو
مــن أســوأ الكتــب علــ ًا ،رغــم أن موازنــة التعليــم يف الكويــت أضعــاف الــدول
وهنــا تــرز فكــرة الــرف أكثــر عــى القطــاع  ،وهــي حالي ـ ًا  3ماليــن
األُخــرىُ ،
دينــار وســتصل إىل  15مليونــ ًا ،وبعــد مــداوالت حصلــت اجلامعــة عــى 5
ماليــن دينــار لتطويــر الشــكل العــام للكتــب؛ معنــى ذلــك أن موضــوع التطويــر
موضــوع ليــس مطروح ـ ًا بفهمــه احلقيقــي.

اإلصــاح لــه ثالثــة مرتكــزات  :سياســات عامــة ،ونظــام وهيــاكل تنظيميــة
ـم قيــادات وأفــراد ،وال يمكــن اختصــار األمــر بالقــول إن
حيــدد دورهــا بدقــة ،ثـ ّ
القضيــة قضيــة قيــادات فقــط ،وســوء اختيــار للقيــادة أو تفويضهــا  ،بــل األمــر
حيتــاج إىل رؤيــة واضحــة لالنتقــال مــن مرحلــة االجتهــادات إىل مرحلــة الرؤيــة
والسياســات الصحيحــة عــى مســتوى الدولــة ،إن السياســة جيــب أن يضعهــا وزيــر
وجملــس أعــى للتخطيــط والتنمية؛بحيــث يتــم تفعيــل أجهــزة التخطيــط ،و ُيســتعان
ـم
بالرتبويــن واملختصــن ،وتتــم ُمناقشــة مــا يــأيت بــه اخلــراء واملختصــون ،ومــن ثـ ّ
ـم نضــع اهليــاكل،
تبنــي مــا هــو صالــح هلــذه الدولــة ،تلــك هــي البدايــة الصحيحــة ثـ ّ
وهــي مســؤولية التخطيــط واألجهــزة املختصــة ،عــى أن تكــون هيــاكل واضحــة
ـم يــأيت
عــى مســتوى وزارات التعليــم العــايل وعــى مســتوى اجلامعــة والدولــة ،ثـ ّ
بعــد ذلــك اختيــار القيــادة التــي تعمــل مــن خــال السياســات والرؤيــة املتفــق
عليهــا.
إعادة زيارة للتعليم العايل الرسمي الجامعي
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التحليــل يف موضــوع واحــد فقــط يتمثــل يف صيغــة مــروع بعنــوان (املســؤولية
التضامنيــة لتلمــس جوانــب التقصــر يف جمــال التعليــم)  ،والبدايــة مــن رأس اهلــرم
صاحــب الســمو األمــر يف خطاباتــه السياســية الدوليــة والداخليــة ،والترشيعــات
املوجــودة يف جملــس األُمــة باإلضافــة إىل القياديــن يف وزارة الرتبيــة ،املحــزن عندمــا
جتــد حــرة صاحــب الســمو األمــر يف خطاباتــه التــي تبلــغ  90خطاب ـ ًا يركــز يف
معظمهــا عــى التعليــم وجــودة التعليــم ونوعيــة التعليــم  ،بــل يبتكــر مؤمتــر التعليــم
وجودتــه يف 2008م ،ويؤكــد يف خطابــه هــذا ،لكــن اخلطــاب األمــري  -يف
احلقيقــة  -يســر يف اجتــاه وال يوجــد مــن ُيعينــه بمجلــس األُمــة مــن أي ترشيعــات
تتعلــق بالدولــة .مــن  300ترشيــع مــن قبــل أعضــاء جملــس األُمــة نــادر ًا مــا نجــد
اقرتاح ـ ًا لــه عالقــة بجــودة التعليــم ،بــل معظمهــا ذات صلــة بالقضايــا الشــعبوية
واالنتخابــات ،والقياديــون يف جملــس األُمــة املمثلــون لصاحــب الســمو يف احلكــم
جتــد كالم صاحــب الســمو يف اجتــاه وتنفيذهــم يف اجتــاه آخــر.
مــن ضمــن الــكالم املســتقبيل أمهيــة وجــود مــا ُيســمى بواحــات التميــز بعيــد ًا
عــن الســلطة املوجــودة حالي ـ ًا يف وزارة الرتبيــة وكأن ال ُبــد مــن وجــود وزارة ظــل
تقــوم هبــذا النــوع مــن ضبــط اجلــودة ،لذلــك هنــاك حاجــة هلــذا النــوع مــن اجلــودة،
كليــة الرتبيــة وحدهــا فيهــا  6700طالــب ،ونحــن ال نحتــاج هلــذا العــدد ،هــو بحــد
ذاتــه دليــل فشــل يف التخطيــط للمــوارد البرشيــة .

قضايا جوهرية :
هنــاك جمموعــة مــن القضايــا اجلوهريــة واألساســية يف جمــال التعليــم ،وال يمكــن
مناقشــة خمرجــات التعليــم العــايل دون الرجــوع ملخرجــات التعليــم العــام .
القضيــة األوىل  :يف رؤيــة بســيطة لبعــض التقاريــر الــواردة عــن التعليــم يف
الكويــت ،وبعــض التقاريــر  ،مثــل تقريــر البنــك الــدويل وتقاريــر التنافســية العامليــة
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ودراســة قانونيــة ملجلــس األُمــة ،فيهــا مــا يقــارب مــن  20أو  30نقطــة تتعلــق
بضعــف التعليــم العــام ،و تدلي ـ ً
ا عــى انتــكاس خمرجــات التعليــم العــام بشــكل
عــام عــى التعليــم اجلامعــي.
القضيـة الثانيـة  :كانـت هنـاك دراسـة بسـيطة جـد ًا منذ أربـع أو مخس سـنوات عن
بعـض معلومـات تارخييـة يقـاس مـن خالهلا بعـض التقصري املعـريف جلامعـة الكويت
على الطلبة املسـتجدين يف أول فصل درايس ،يتم رصـد جمموعة من التغريات املتعلقة
باملعرفـة الدسـتورية والتارخييـة ،وصلـت لنتائـج كارثيـة ،هـي  :أن هنـاك  6أو  7أفراد
مـن عينـة تتكـون من  700شـخص تعـرف التاريخ الفعيل السـتقالل دولـة الكويت،
والشـاهد يف هـذه الدراسـة أهنـا ب ّينت اجلهـل املعريف الكبير ملخرجات التعليـم العام.

القضيـة الثالثـة  :التقويـم املسـتمر؛ فقـد يكـون هنـاك اجتهـادات شـخصية لكـن
ال يوجـد برنامـج متكامـل حتـدد فيـه اجلامعـة من خالل مكتـب املدير قضيـة التقويم
اجلامعـي ،وليـس هنـاك خطـة متكاملـة للتقويـم وال جهـاز ف ّعـال خيتص هبا.

القضيـة الرابعـة  :االستراتيجية؛ فلـو كان هناك استراتيجية مـن 2013م حتى
2017م لتغير األمـر ،خطـة موجـودة للعاملين يف قطـاع التعليـم العـايل ،وهنـاك
مبـادرات لعمـل استراتيجية يشـارك فيهـا اجلميـع  ،وهـي فكـرة رائـدة ومميـزة .
القضيـة اخلامسـة  :اجلامعـة مؤسسـة تعليميـة أم تأهيليـة؟ واضـح أهنـا مؤسسـة
تعليميـة واإلشـكالية أن جوهـر اجلامعـة مؤسسـة هتتـم بالبحـث العلمـي ،تصنيـف
اجلامعـة بشـكل عـام عمليـة أساسـية يف عمليـة التقييـم.

القضيـة السادسـة :هـل اجلامعة مسـؤولة عن سـوق العمل؟ إهنا رسـالة اجلميع،
وجيـب أن يتم التوسـع يف التخصصـات األُخرى.
القضيـة السـابعة  :وهـي التدخـل السـيايس؛ فما هـو معـروف متـى مـا تدخلـت
السياسـة يف التعليـم أهلكتـه وفسـد التعليـم.
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الشهادات الوهمية :
هنــاك وجهــات نظــر كثــرة حــول التعليــم ،يمكــن أن تبلــور أفــكار ًا كثــرة ،لكــن
مــا ينبغــي الرتكيــز عليــه هــو دور املجلــس األعــى للتخطيــط؛ ألنــه يف بعــض األحيــان
يتــم احلصــول عــى إحصائيــات مــن وزارة التعليــم وهــي غــر دقيقــة ،فاملعلومــات
اإلحصائيــة أو قاعــدة املعلومــات بشــكل عــام يف الدولــة ويف قطــاع التعليــم غــر
دقيقــة ،وتلــك مثلبــة كــرى ونقــص ال ُبــد مــن االلتفــات إليــه ،النقطــة األُخــرى
تتطلــب إعــادة النظــر يف نســبة القبــول يف الكليــات  ،وعــى ســبيل املثــال كليــة الرتبيــة؛
فبــدالً مــن قبــول نســب متدنيــة يف كليــة الرتبيــة ،ال ُبــد أن يــدرس الطالــب يف كليــات
ُأخــرى مثــل العلــوم واالقتصــاد أو اإلدارة ملــدة ثــاث ســنوات ويف الســنة الرابعــة
يــأيت إىل كليــة الرتبيــة ،كان ذلــك اقرتاح ـ ًا لتجويــد مســتوى املعلــم ولكــن قتــل هــذا
املــروع مــن قبــل أعضــاء هيئــة التدريــس أنفســهم وكانــوا رافضــن للفكــرة ،النقطــة
الثالثــة هــي الشــهادات الومهيــة ،وقــد شــكل جملــس االعتــاد األكاديمــي جلنــة وأصدر
قــرارات بوجــود جامعــات غــر مرغــوب يف أن يعمــل خرجيوهــا بســبب مســتواها
املتــدين ،لكــن بســبب الضغــوط السياســية عــادت هــذه اجلامعــات أدراجهــا مــرة
ُأخــرى إىل قائمــة القبــول  .إن كليــة الرتبيــة حيكمهــا سياســات ُعليــا للدولــة ال أفــراد،
أمــا النقطــة األخــرة فهــي أن القيــادات واجهــات سياســية ال أكثــر ،وال يمكــن أن
تُغــر طبيعــة الواقــع التعليمــي.

فــا هــو معــروف أن الكويــت تزخــر بالكفــاءات املتميــزة عــى كل املســتويات
و ُيســتعان هبــا عــى مســتوى اخلليــج ومســتوى العــامل ،وكثــر مــن الشــخصيات يعملــون
يف مؤسســات عريقــة جــد ًا ،أمــا قضيــة اخلطــط والربامج واالســراتيجية فكلهــا موجودة،
وحينــا جــاء الســيد « تــوين بلــر» وحــاول وضــع خطــة اقتصاديــة وسياســية وتعليميــة
للكويــت مجعــت لــه كل الدراســات املوجــودة بــوزارة الرتبيــة وتـ ّـم ترمجتهــا ،بــل اعتمــد
عــى مقابــات خلــراء كويتيــن يف املجــاالت املختلفــة  .الكويــت فيهــا قيــادات ناجحــة
جــد ًا وخــرات متميــزة  ،مــا ينقــص هــو ( املأسســة) ،ويمكنهــا إحــداث تغيــر وتطويــر
إعادة زيارة للتعليم العايل الرسمي الجامعي

28

(املسرية ـ التطور ـ املعوقات ـ اآلمال )

مركز دراسات اخلليج واجلزيرة العربية ـ جامعة الكويت

يف كل املجــاالت وعــى كل املســتويات لكــن ال بــد مــن إطــاق يدهــا وعــدم إرباكهــا
وال ينســف شــخص مــا بــدأ بــه شــخص آخــر ،ويبــدأ مــن جديــد ،أو نضيــق النطــاق عــى
املســؤول ملجــرد مقــال كتبــه شــخص قــد يكــون موتــور ًا أو لديــه معلومــات خاطئــة ،
كثــر مــن اخلطــط وكثــر مــن األشــياء التــي قامــت بعملهــا وزارة الرتبيــة ،مثــل كيــف
نــزرع القيــم واملفاهيــم يف النــشء؟ وقبــول اآلخــر ؟ وبعــد ســت ســنوات مــن العمــل
املتواصــل مــن نخبــة أكاديميــة إلكــال مفاهيــم حقــوق اإلنســان والديمقراطيــة ،و ُأثنــي
عــى عملهــا ،جــاء وزيــر مــا يســمى بـــ «عاصفــة الصحــراء» فعصــف بالربنامــج كلــه
وحمــا عمــل وجمهــود ســت ســنوات كاملــة بكلمــة واحــدة ،إنــه نقــص خطــر يف املأسســة
واملحاســبة ،وكذلــك نقــص يف عمــل مؤسســات املجتمــع املــدين واهليئــات الرقابيــة.
واجلديــر بالذكــر أن هنــاك مقرتحـ ًا ُيفــرض وجــود ســنة تأهيليــة لتجويــد املدخــات
يف اجلامعــة  ،مقــرح آخــر باعتــاد شــهادة الثانويــة بعــد ســنتني مــن التخــرج مــن الثانويــة
حتــى يدخــل اجلامعــة املؤهلــون فقــط ،ومــد التعليــم يف الثانويــة العامــة ملدة أربع ســنوات
مثلــا حيــدث يف أمريــكا؛ ملنــح خريــج الثانويــة مســاحة أكــر مــن التــدرب والتعلــم قبــل
االلتحــاق باجلامعــة ،كلهــا مقرتحــات حتتــاج إىل تفعيــل .

إصــاح الواقــع التعليمــي ال يبــدأ أبــد ًا مــن املرحلــة التعليميــة األوىل  ،لكــن بعــض
الدراســات أثبتــت أن تأســيس الطفــل وتعليمــه يبــدأ يف ســن مبكــرة وحتــى قبــل الســنة
الرابعــة مــن ُعمــره  ،ولذلــك جيــب أن يكــون املنظــور الرســمي والعلمــي أوســع عــن
التعليــم ،بــرط البعــد عــن التأثــرات الطائفيــة والسياســية؛ ألن التعليــم منظومــة شــاملة
ثــم
وال يقتــر عــى املرحلــة اجلامعيــة ،وال ُبــد أن ينبثــق عــى هيئــة دراســات ،ومــن ّ
تُطبــق هــذه الدراســات عــى أرض الواقــع للحصــول عــى نتائــج مبهــرة.

اقتراحات :
ال جمـال لإلنـكار أن التعليـم موضـوع حيـايت وتنمـوي واقتصـادي وأمـن
وطنـي أيضـ ًا ،كما ال جمـال لإلنـكار أننـا ال نخترع العجلـة مـن جديـد؛ فجـودة
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التعليـم ورقـي خمرجاتـه وربطهـا بمتطلبـات املجتمـع املاديـة واملعنويـة عمـل قامـت
بـه جمتمعـات وشـعوب ُأخـرى ،كما ال جمـال إلنـكار أن هنـاك تقصير ًا يف العمليـة
التعليميـة الكويتيـة نابعـ ًا مـن منابع خمتلفة  ،منها عدم مأسسـة التعليم بشـكل علمي
واملؤثـرات السياسـية السـلبية ،فض ً
لا عـن البريوقراطيـة والتدخلات ،فالتعليـم
جيـب أن ينظـر إليـه على أنـه مشروع دولة وحيقـق أجنـدة الدولـة ،ال مشروع وزارة
أو وزيـر أو متنفـذ .لـن يسـتطيع املجتمـع الكويتـي أن يقـوم بحـل مشـكالته اآلنيـة
واملسـتقبلية إال بوضـع مشروع تعليمـي متكامـل من خالل سـ ّلمه التعليمـي  ،ومن
خلال مناهجـه ومـن خلال مدرسـيه ،ومـن خلال قطاعاتـه (الرسـمية واألهلية)،
ومـا هـذه الدراسـة إال مـؤرش أويل ُيلقـي الكثير مـن الضـوء على أمهيـة هـذا املجال
الوطنـي احليـوي ويقـدم بعـض املقرتحـات التـي يمكـن البنـاء عليهـا .

كلمة اخلتام :
يف الثامنينيــات كتــب «أالن بلــوم» كتاب ـ ًا أصبــح األفضــل مبيع ـ ًا ،وكان عنوانــه
«إغــاق العقــل األمريكــي» ،ركــز فيــه عــى دراســة مــؤرشات تدهــور العمليــة
التعليميــة يف الواليــات املتحــدة ،وكان يتوقــع تدهــور التعليــم يف أمريــكا ،ومنــذ
أســابيع حتــدث أســتاذ يف جامعــة هارفــرد ( كليــة كنــدي) ،وكان قــد جــاء بدعــوة
مــن مؤسســة التقــدم العلمــي  ،حتــدث يف نــدوة يف املعهــد الدبلومــايس الكويتــي،
وتكلــم يف حمارضتــه عــن تباطــؤ االقتصــاد يف العــامل ويف الواليــات املتحــدة ،كــا
عــرج عــى ســر االنتخابــات األمريكيــة ( قبــل إجرائهــا ) ،وقــال إنــه بســبب تدهــور
التعليــم يف الواليــات املتحــدة تراجعــت أشــياء كثــرة يف املجتمــع!
أيــن مــا نظرنــا فــإن مــؤرش التعليــم والعمليــة التعليميــة يف أي جمتمــع تكــون هــي
القاطــرة إمــا إىل التقــدم والنمــو واالســتقرار وإمــا إىل التدهــور والــراع؛ تلــك
هــي زبــدة جتــارب الشــعوب ،االســتثامر احلقيقــي هــو يف البــر قبــل احلجــر .
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املشاركون يف احللقة النقاشية
األستاذ الدكتور حممد غانم الرميحي ـ مدير املركز
الدكتور فارس مطر وقيان الشمري ـ إدارة احللقة
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األستاذ الدكتور
يعقوب يوسف الكندري

قسم االجتامع واخلدمة االجتامعية
كلية العلوم االجتامعية ـ جامعة الكويت.

2

األستاذ الدكتور
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عميد كلية الرتبية
جامعة الكويت.
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األستاذ الدكتور
عبداهلل الشيخ

قسم املناهج وطرق التدريس
كلية الرتبية ـ جامعة الكويت

األستاذ الدكتور
5
طارق عبداملحسن الدويسان

قسم اهلندسة الصناعية والنظم اإلدارية
كلية اهلندسة والبرتول ـ جامعة الكويت
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الدكتور
عيل عاشور اجلعفر
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الدكتور
عدنان الشطي
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جامعة الكويت

إعادة زيارة للتعليم العايل الرسمي الجامعي

31

(املسرية ـ التطور ـ املعوقات ـ اآلمال )

مركز دراسات اخلليج واجلزيرة العربية ـ جامعة الكويت

8

الدكتورة
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دولة الكويت
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احللقات النقاشية السابقة
التي أعدها املركز
الرقم

عنوان احللقة

التاريخ

١

اخلروج من دفء النفط آثاره
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