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يقـول فولتـر ) الفيلسـوف الفرنـي ( : ُسـئلت يومـًا 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 
25 أكتوبـر 2016م، احللقـة النقاشـية الثالثـة  يف خطـة املركـز  السـتبصار جمموعة 
مـن القضايـا اخلاصـة بمجتمعـات اخلليج واجلزيـرة، وكانت  حتت عنـوان »الواقع 
التطـور -   – بالتنميـة الشـاملة: املسـرة  التعليمـي  اجلامعـي احلكومـي وعالقتـه 
املعوقـات- اآلمـال «، وقـد ركزت احللقة يف نقاشـها عىل ) التعليـم العايل اجلامعي 
احلكومـي(؛ ملـا لـه مـن أمهيـة مـن جهـة، وأقدميته مـن جهة ُأخـرى، كـا أن جامعة 
الكويـت ، التـي ينتمـي هلـا املركز ، حتتفل هذا العام )2016م( بمرور مخسـن سـنة 
عـىل إنشـائها، وال بـد واألمـر كذلك، من إعادة زيـارة هلذه املسـرة الطويلة والنظر 
إىل إنجازاهتـا وقصورهـا، وأيضـًا وضـع تصورات ملـا يراد منها يف السـنوات املقبلة 

إكـاالً ملـا يرغبـه الشـعب الكويتي مـن التعليم العـايل وجتويده .

 وتعتـر هـذه الورقـة  بن يدي القارئ بمنزلة ملخص موسـع  ملـا تناولته احللقة 
مـن وجهـات نظـر  التـي شـارك فيها ُنخبة مـن أهل التعليـم ذوي اخلـرة والدراية، 
وقـد حرصنـا عـىل بيـان كل وجهات النظـر، مها كانـت توجهاهتا؛ ألن املشـاركن 
هـم مـن أبنـاء املؤسسـة ويعرفـون - عـىل وجـه اليقـن - اإلجيابيـات والسـلبيات 
يف التعليـم اجلامعـي، وُهـم حريصـون عـىل التطويـر والتجويـد  اللذيـن يتنـاوالن 
األركان األساسـية واألعمـدة اهليكليـة واألفـكار اجلوهريـة التـي متخضـت عنهـا 
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آراء الصفـوة املفكـرة التـي شـاركت  يف النقـاش العميـق والشـامل  حـول الشـأن 
التعليمـي واملعـريف العـايل )1(، وقـد جـرت العـادة يف تغطيتنـا ملجمـل النقاشـات 
املفيـدة أال ننقـل حرفيـًا مـا قالـه املشـاركون وأسـهموا بـه بشـكل فاعـل يف تطويـر  
معطيـات املوضـوع املطـروح، بل ننقل مـا دار  وفقًا ملا يعـرف يف العمل األكاديمي  
بــمنهجية  Chatham House Rules؛  أي »ال ينسـب القول لقائل حمدد «، وهي 
اآلليـة التـي  تتيـح للمشـاركن مـن جهـة أن يعـروا عـن آرائهـم بسـقف عـال مـن 
احلريـة ، وللمركـز  - مـن جهـة ُأخـرى -أن   يقـوم بـدوره البحثـي معـرًا عـن  
األفـكار حمـل النقـاش املعريف العميـق  وتبـادل اآلراء املثمرة، للتحسـن والتطوير، 
ومـن ثـّم ُيتـاح بسـبب  ذلـك معرفـة شـبه دقيقـة  لإلشـكالية املطروحة توضـع أمام  
متخـذ القـرار  والدارسـن مـن أجـل احلصـول عـىل فائـدة  علميـة للجميـع. ولقـد  
اختذنـا عنـوان ) إعـادة زيـارة(؛ ألن هنـاك يف أضابـر املهتمـن والدارسـن للعملية 
التعليميـة يف الكويـت عـىل خمتلـف مسـتوياهتا العديـد مـن الدراسـات و التقاريـر 
اهلادفـة للتطويـر والتحسـن، وما  اإلضافـة هنا إال العودة من جديـد إىل هذا امللف 
املهـم وبطريقـة نعتقـد أهنـا مبتكرة، وهي أن يسـهم املهتمـون والعاملـون يف امليدان 

بآرائهـم مـن خـالل خرة مبـارشة .

1ـ أساء الزمالء والزميالت املشاركن يف احللقة يف آخر هذا التقرير .
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الفكرة األساس : 
ــن  ــح ب ــل واض ــاك خل ــي أن هن ــت ه ــم يف الكوي ــن التعلي ــة م ــكوى العام الش
ــا يف  ــرى، ب ــة ُأخ ــن جه ــل م ــوق العم ــات س ــة وُمتطلب ــن جه ــم م ــات التعلي خُمرج
ذلــك مــن ضعــف الوعــي العــام باملواطنــة واملوازنــة بــن احلقــوق والواجبــات ممــا 
ســببا، وهنــًا ملحوظــًا 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 
ــة  ــة احلاصل ــكاليات التعليمي ــل واإلش ــع اخلل ــىل مواق ــا ع ــع مرشطه ــة تض وجمهري
خاصــة بالفكــرة  األســاس املذكــورة ســابقًا، وبالقــدر الــذي تنظــر  بــه جلملــة مــن 
املقرحــات واحللــول واالســراتيجيات التــي إن وضعــت موضــع التنفيــذ  فســوف  
ــم عــىل  ــن مــا هــو قائ ــة لتجســر الفجــوة ب ــة حي ــة وإرادة فاعل ُتبــرش بنظــرة تفاؤلي
ــل  ــن أج ــايل م ــم الع ــه التعلي ــون علي ــي أن يك ــا ينبغ ــي، وم ــع التعليم أرض الواق
مواكبــة التطــور االقتصــادي/ االجتاعــي  يف الكويــت، وتصويــب اخللــل املذكــور 
ــا  ــع م ــة م ــي واملقارب ــة، بالتاه ــال القادم ــتقبل األجي ــع  ومس ــة املجتم ــًا، وخدم آنف

ــة.  ــة يف احلضــارة الكوني جيــري يف التجــارب واخلــرات التعليمي

التعليم ما قبل اجلامعي :
ــي  ــل اجلامع ــا قب ــي م ــلم التعليم ــأن الس ــرف ب ــول أن نع ــة الق ــن نافل ــل م ولع
ــل  ــا قب ــل م ــكالت  يف املراح ــاك مش ــي، وإن كان هن ــم اجلامع ــاس التعلي ــو  أس ه
اجلامعيــة، فــإن هــذه املشــكالت ســوف متتــد إىل مــا بعدهــا يف التعليــم اجلامعــي أو 
غــره، مســايرًة حلقيقــة يف الــراث املعــريف الرشقــي تقــول : »إذا تــّم وضــع احلجــر  
األول بشــكل خاطــئ ، فســوف يرتفــع اجلــدار حتــى الســاء وهــو مائــل«، وهــو قول 
يأخذنــا إىل حقيقــة أن التعليــم هــو سلســلة واحــدة، مههــا األســايس ، يف املرحلتــن  
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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 االجتاعيــة /  السياســية، 
املنهــج، امُلــدرس ، التلميــذ، األرُسة، وهــي حلقــات شــديدة االرتبــاط  بعضهــا  

ببعــض . 

أين تكمن املشكلة :
االنطالقـة األوىل إلصـالح منظومـة الربيـة والتعليـم تسـتدعي معرفـة مواطـن 
اخللـل التـي تعـاين منهـا جتربتنـا يف أركاهنـا األساسـية )القوانـن واللوائـح، اهليئـة 
التدريسـية، نوعيـة خمرجـات التعليـم(، وال يمكـن أن نحقـق النتائـج املنشـودة  مـن 
التعليـم احلديـث واملمّيـز ، ما مل نضع االسـراتيجية التعليمية املتاسـكة واالحرافية  
التـي ُتصلـح وُتصحـح مسـار التعليـم، وترسـم خريطـة الطريـق للمسـتقبل، فـا هو 
معـروف أن دولـة الكويـت مـن الـدول التـي تـويل حقـل التعليـم أمهيـة خاصـة بـل 
مميـزة، فاإلنفـاق عـىل التعليـم ُيعـد مـن أكـر البنـود املدرجـة يف موازنـة الدولـة؛ كـا 
أن حـق التعليـم ومكانتـه يف فلسـفة الدولـة ينـال اهتامـًا بالغـًا مـن أعـىل املسـتويات 
السياسـية والتنفيذيـة يف صناعـة القـرار، فهـو حـق متـاح للراغبـن  والقادريـن مـن 
املواطنـن دون سـقف أو عقبـات ، لذلـك مـن الطبيعـي أن يطـرح هـذا التسـاؤل 
العمـالق: يف ظـل هـذا االهتـام الرسـمي واملؤسسـايت العـارم يف منظومـة التعليـم 
كحجـر أسـاس للتنمية البرشية، مـا الذي حصل لتكون تصنيفاتنـا ومواقعنا متأخرة 
ومتدنيـة يف قوائـم تصنيـف املنظـات الدوليـة املعنيـة يف هـذا املجال بـن دول العامل؟ 
السـيا إذا مـا عرفنـا أن هنـاك مـن يسـبقنا يف الرتيـب مـن دول العامل رغـم إمكاناهتا 
املاليـة واإلنفاقيـة املتواضعـة عـىل التعليـم. وملـاذا هـذا اخللـل الواضح بـن خمرجات 
التعليـم وسـوق العمـل؟ وقـد ركـزت اخلطـة اخلمسـية للتنميـة يف دولـة الكويـت 
عـىل أولويـة التنميـة البرشيـة، ووضعـت بنـودًا تصـل إىل مخسـة عـرش بنـدًا لتحقيـق 
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ذلـك اهلـدف . فالفـارق بـن األمـاين املكتوبـة و الواقـع فـارق يثـر الدهشـة ، عـىل 
سـبيل املثـال ال احلـر ،مـؤرش اإلبـداع العاملـي) 2014م( يضـع الكويـت يف رقـم 
69 ، بعـد أن كانـت يف عـام 2008م رقـم 30، كـا أن ترتيـب الكويـت يف التنافسـية  
)2015/2014م( 111 بعـد أن كان 71 يف عـام 2008م )2( ، كل ذلـك وغـره 

جيعـل مـن نقـاش التعليـم العـايل، وخاصـة الرسـمي، ذا  أمهيـة وأولويـة * .

أن  نريـد  ال  املركـز،  يعقدهـا  التـي  املتتاليـة  النقاشـية  احللقـات  هـذه  يف  نحـن 
نقـف عنـد ناصيـة بعيـدة نتفـرج هبـا عـىل مـا جيـري، كـا أننـا ال نـارس هوايتنـا يف 
جلـد الـذات ونـدب احلظـوظ  الفكريـة واملعرفيـة التـي ال حتـرك سـاكنًا، بـل ُجـّل 
مـا هنـدف لـه أن نقـوم بدورنـا كمركـز دراسـات؛ أي أن نتفاعـل، نتشـارك، نسـاهم 
يف تعزيـز الصالـح واخلـر العـام ، عـر اسـتقطاب صفـوة الرمـوز املعرفيـة من ذوي 
اإلسـهامات واخلـرات العلميـة يف جمـال التخصـص؛ لتشـخيص الواقـع املعيـي 
واخلـروج مـن مـأزق الراجـع فيـه؛ بمعنـى أن نعـر عـن مسـؤوليتنا التضامنيـة يف 
النظـام الربـوي بـكل أبعـاده وجماالتـه وهياكلـه؛ ألن مشـهد النظـام الربـوي لدينا 
وصـل إىل حـد مـن القتامـة، يدعونـا أن ُنشـر يف ختـام هـذه املقدمـة إىل مـا وصلـت 
إليـه اجلمعيـة الكويتيـة لتقـدم الطفولـة العربيـة* * يف مرشوعهـا املهـم »املسـؤولية 
التضامنيـة يف النظـام الربـوي الكويتـي« يف تقريرهـا لشـهر نوفمـر 2014م مـن 
نتيجـة، قـد تكـون رصحيـة جـدًا مـن جهـة ، ومؤملـة جدًا مـن ناحيـة ُأخـرى، ولكنها 
يف أعاقهـا جتسـد الواقـع، وهـي: أن املشـهد تتمثـل مفرداتـه يف توجيهـات سـديدة 

2ـ  تفاصيـل تلـك األرقـام موجـودة يف دراسـات  ملتقـى حتقيـق التميز يف التعليم العـايل اخلاص ، الـذي عقدته الكلية 
األسـرالية يف الكويت باالشـراك مع مؤسسـة الكويت للتقدم العلمي يف 21 إبريل 2015م، وسـاهم يف تقديم 
األوراق كل مـن مشـتاق العتـايب ) ماليزيـا(،  أمحـد بـن حممد العيسـى ) السـعودية/ الحقًا أصبح وزيـر التعليم( ، 

وطـارق عبد املحسـن الدويسـان ) الكويت( .
* املركـز واع بـأن هـذه األرقـام هـي )مؤرشات( الوصـول إليها تنويري وله آليـة، وربا إننا يف الكويـت نحتاج إىل آلية 

أكثـر انضباطًا للوصـول إىل األرقام احلقيقية، وهي مهمة املؤسسـات الكويتية.
* * اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية ـ مجعية نفع عام كويتية، ُتعنى بالتعليم والتدريب.
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ورعايـة رشـيدة يتضمنهـا اخلطـاب األمـري، وأداء نيـايب يكتنفـه التقصـر مـن كل 
جانـب، وجهـاز تنفيـذي يغـرد خـارج الـرب، ومؤسسـة تعليميـة تعمـل مـن غر 
بوصلـة، وُأرسة فقـدت دورهـا الفاعـل يف بناء شـخصية املتعلـم وارتباطها الربوي 

مـع املدرسـة لبنـاء تعليـم متميـز قـادر عـىل الوفـاء باحتياجـات املجتمـع.

١- مستويات وتطلعات :

ــة  ــن أن جامع ــت، يتب ــي يف الكوي ــم اجلامع ــىل التعلي ــع ع ــي رسي ــرور تارخي بم
الكويــت قامــت كفكــرة تربويــة نبيلــة ، تدفــع للتســاؤل هــل كانــت مــن املحاســن أو 
العيــوب أن تنشــأ جامعــة الكويــت وهــي مُتثــل نموذجــًا وحيــدًا؛  إذ ال توجــد  ناذج 
مشــاهبة ســابقة أو الحقــة  تقــارن هبــا، لكــن مــن حيــث املعايشــة يمكــن املــرور عــىل 
كثــر مــن القضايــا مــن بدايــــة النشــأة؛ فكوهنــا انطلقــت مــن منتصــف الســتينيات 
مــن القــرن املــايض )1966م(  تزامنــًا مــع النهضــة التــي عاشــتها الكويــت يف 
ــت  ــة، فالكوي ــة واالجتاعي ــة أو االقتصادي ــة أو الرياضي ــواء الثقافي ــرة س ــك الف تل
ــدة، هــي ليســت األفضــل  ــل الســتينيات كانــت جوهــرة فري ــا قب يف الســتينيات وم
ــد  ــا عن ــىل قدميه ــف ع ــة ومل تق ــت متواضع ــرى كان ــارب األُخ ــن التج ــع، لك بالطب

تلــك احلقبــة املبكــرة. 

وألن جامعـة الكويـت قـد نشـأت برنامـج درايس تقليدي يسـمح لشـباب دولة 
الكويـت بمواصلـة تعليمهـم، بعـد أن كانـت طموحات تكملة الدراسـة التـي تتابع 
إمـا يف مـر )اجلمهوريـة العربيـة املتحـدة حينـذاك( أو بـروت / لبنـان، أو حتـى 
العواصـم الغربية،ولنـدن أكثرهـا اسـتقطابًا،  وبذلـك أتـاح إنشـاء اجلامعـة   للطلبة، 
وخصوصـًا الطالبـات ، احلصـول عـىل تعليـم عـال جـاد يف بالدهـم وبـن أهلهـم ، 
ولكـن البدايـة  اقتـرت عـىل حقـي اآلداب )العلـوم االجتاعيـة( والعلـوم البحتـة  
فقـط، ثـّم ُأضيفـت هلـا بعـد  حـن  مسـاقات التجـارة والعلـوم السياسـية، وكذلـك 
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كليـة احلقـوق، أمـا بالنسـبة لتطـور جامعة الكويت  فكان يسـر يف خطـن متوازين، 
خـط كمـي وآخـر كيفـي، وإن طغـى اخلـط الكمـي طغيانـًا كبـرًا عـىل 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(، وحـن نقـف 
عنـد التعليـم اجلامعـي احلايل، نجـد أن جامعة الكويت مؤسسـة ضخمـة جدًا تضم 
التدريـس موزعـون  يف 16  كليـة،  )3(، وأعضـاء هيئـة  ألـف طالـب وطالبـة   37
وعـدد كبـر جـدًا من األقسـام العلميـة واملراكـز امللحقة، هـذه الضخامـة الكبرة يف 
هـذه املؤسسـة يضعهـا حتـت املجهـر االجتاعـي و الفنـي؛ ممـا يـؤدي للتسـاؤل: ماذا 
تفعـل جامعـة الكويـت يف الوقـت احلـارض؟ وهـل هـي قـادرة عـىل اسـتيعاب هـذا 
العـدد الكبـر مـن الطـالب؟ وهـل هـي قـادرة عـىل إشـباع  االحتياجـات  املتجـددة 
للمجتمـع؟ هـذه التسـاؤالت وضعـت جامعـة الكويـت يف  مـكان دقيـق؛ ألهنـا ال 
متلـك اإلجابـة، وينقصهـا الرامـج 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 الكبر من الطالب يناسـب 
املدرسـن   ( التعليميـة  للكـوادر  التعيـن  نظـام  وهـل  واألداء؟  املخرجـات  جـودة 
واألسـاتذة( يسـر بشـكل جيـد؟ كلهـا أسـئلة مهمـة تطـرح نفسـها، ولكن لألسـف 
جامعـة الكويـت ال متلـك اإلجابـة الوافيـة والعميقـة لتلـك التسـاؤالت، ونتيجـة 
لراكـم اخلـرات لـدى مـن حـر احللقـة النقاشـية ) مجيعهـم مـن العاملـن احلالين 
أو السـابقن يف جامعـة الكويـت(  يمكـن القـول: هنالـك جمموعـة مسـتويات  جيـب 
وضعهـا موضـع التسـاؤل و البحـث، أوهلا مسـتوى الطالـب وهو الذي بـدأ يراجع 
كثـرًا وخاصـة أن الرغبـة يف الدراسـة اجلامعيـة أصبحـت غايـة بـدالً مـن أن تكـون 

3ـ موقع الويكابيديا جلامعة الكويت حُيدد  عدد الطالب  بـــ  40000 طالب وطالبة.
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وسـيلة، غايـة  للحصـول عىل شـهادة فقـط،  ومن ثـّم أيضـًا الوظيفة، وليـس املعرفة 
أو املهـارة ، أمـا عـن األسـتاذ اجلامعـي فلديـه أولويـات كثـرة خمتلفة خاصة بـه تؤثر 
عـىل عطائـه الوظيفـي يف حـال غيـاب املسـاءلة أو املتابعـة، أمـا الرامـج الدراسـية 
فهـي برامـج، معظمهـا )جملـوب مـن اخلـارج( وحجـم التغير  الـدوري فيهـا حمدود 
جـدًا، لذلـك تسـمى الكليات - السـيا العلوم اإلنسـانية حاليًا - كليـات تقليدية أو 
كالسـيكية. هـذه العوامـل الثالثـة من طالب وأسـتاذ ومناهج البـد أن حيكمها  نظم 
تتكيـف مـع جمموعـة املتغـرات واملسـتجدات التـي تقـع عـىل جمتمعنـا واملجتمعـات 
املحيطـة، وجامعـة الكويـت تعمـل بالقانـون 29 الـذي تـّم تفريغـه مـن حمتـواه منـذ 
زمـن طويـل، بـل جتـاوزه الزمـن ، أيضـًا؛ إذ تعمـل الكليـات املختلفـة  عـىل 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 أيضًا 
للطالـب، لكـن هـذه احلريـة )املطلقـة(  تـّم اسـتهالكها واسـتغالهلا يف غـر حملهـا، 
بـل اسـتخدمت يف بعـض األوقـات  بتعسـف أدى إىل بعـض ) املفاسـد(؛ فبـدت 
جامعـة الكويـت مكبلـة وكهلـة ؛لعـدم وجـود لوائـح حديثـة ومتجـددة ، للتحكـم 
يف مدخـالت العمليـة التعليميـة  متكنهـا مـن التعامل مع هـذا )الفـراغ(  األكاديمي، 
بـل  هنـاك عـدد مـن أعضـاء  هيئـة التدريـس غـر ملتزمـن باملواعيـد والرامـج، و 
بعضهـم غـر مؤهلـن للتدريـس الُكفء؛حيـث مل حيصلـوا عـىل أي تدريـب يف جمال  
الدائمـة يف سـلك  الوظيفـة  العلـل مـن جـراء )  التواصل(،وتنبـع تلـك  )مهـارات 
التدريـس للمواطـن( فكيـف يتـم التعامـل مـع هكـذا إشـكاالت ؟ إذ ليـس هنـاك 
قانـون حُياسـب، 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 إصـالح املنظومـة .
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٢- إشكاليات التعليم العام :

ممــا الشــك فيــه أن خمرجــات التعليــم العــام ) مــا قبــل اجلامعــة(  تشــكل إحــدى 
أهــم املعضــالت جلامعــة الكويــت ، كان هنــاك اهتــام هبــذه املرحلــة قبــل اجلامعيــة 
يف  املــايض؛ ألن التعليــم  العــام كان أكثــر تطــورًا وانضباطــًا ، أمــا  يف الوقت الراهن، 
ومــن خــالل بعــض املارســات املرصــودة، فإننــا ُنالحــظ انتشــار املــدارس اخلاصــة 
الضعيفــة ، وهــي ُتعــاين املشــكالت نفســها التــي ُيعانيهــا التعليــم العــام  الرســمي 
ــح يف  ــا إال  الرب ــار - ال يعنيه ــة - باختص ــدارس اخلاص ــن امل ــرًا م ــًا؛ ألن  كث أيض
املقــام األول، فلــو عجــز  الطالــب عــن االســتمرار  يف مدرســة  حكوميــة مــا  ينتقــل 
ــو كان  ــى ل ــهادة حت ــىل ش ــل ع ــا أن حيص ــتطيع فيه ــرى يس ــة ُأخ ــة خاص إىل مدرس
غــر مؤهــل هبــدف الوصــول جلامعــة الكويــت بــأي طريقــة، ومنهــا تتلقــى جامعــة 
ــا  ــم اخلــاص والرســمي( إم ــات )مــن التعلي ــت عــددًا مــن الطــالب والطالب الكوي
طلبــة غــر مؤهلــن للتعليــم العــايل وإمــا تنقصهــم مهــارات االعتــاد عــىل النفــس 
ــول  ــداد لفص ــب - إىل امت ــة - يف الغال ــول اجلامع ــول فص ــك تتح ــم ، لذل يف التعلي
الثانويــة .  والســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو: ملــاذا تدنــى مســتوى   التعليــم العــام؟  
هنــاك كثــر مــن االحتــاالت، بعضهــا ظاهــر ، مــن مثــل  حرمــان بــدل ســكن 
للمدرســن الوافديــن - عــىل ســبيل املثــال-  الــذي أدى إىل تــدين مســتوى التعليــم 
العــام بطريقــة غــر مبــارشة؛ ألن  كثــرًا مــن  الوافديــن هدفهــم رفــع مســتوى 
املعيشــة، فيلجــؤون لتقديــم األفضليــة للــدروس اخلصوصيــة حتــى أصبــح يف كل 
ــة  ــدارس األجنبي ــًا يف امل ــو كان طالب ــى ل ــويص، حت ــدرس خص ــًا - م ــت - تقريب بي
فإنــه يــأيت بمدرســة أجنبيــة تتقــاىض 20 دينــارًا يف الســاعة ، و املــدرس العــريب ينــال 
15 دينــارًا، كل هــذا حيــدث يف ظــل املطالبــة بالتنميــة التــي لــن تكــون إال بالتعليــم 
املجــّود ، فأســاس التعليــم  أنــه تنمــوي؛ حيــث يــؤدي لتكويــن إنســان مبــدع 
ومشــارك  يف التنميــة بمفهومهــا الشــامل ويف  االعتنــاء بــرأس املــال البــرشي، الــذي 
هــو وســيلة التنميــة وهدفهــا . إذًا،  كيــف بعــد هــذا الراخــي التعليمــي، أن يكــون 
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الفــرد قــادرًا عــىل 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 الطــالب مــن بعــض  الــدول العربيــة ويتــم اعتادهــا دون كثــر مــن التدقيــق .

أكثـر شـمولية،  بنظـرة  التعليميـة  املنظومـة  يف  النظـر  إعـادة  جيـب  عـام  وبوجـه 
فاعـل  جملـس   مظلـة  تكـون  حتـت  أن  عـىل  التعليمـي،  السـلم  أسـفل  مـن  تبـدأ 
وأصحـاب خـرة )كـا يف بعـض الـدول التـي  طـورت األنظمـة التعليميـة لدهيـا( 
وليـس فقـط وزيـر الربيـة؛ ألن وزيـر الربيـة؛ يف موقـع صعـب يف الغالـب »نـا إىل 
علمـي«، واملقصـود بـه  أي يشء يقولـه النائـب يف املجلـس ، يسـتجيب لـه يف بعـض 
التعليميـة  العمليـة  ملراقبـة  هنـاك جهـاز مسـتقل وفاعـل  يكـون  أن  األوقـات دون 
عـىل مسـتوى الدولـة، وهبـذه الطريقـة يكـون الوزيـر غـر قـادر عـىل  اختـاذ القـرار 
املناسـب بعـد عـرض موضوعـي وعلمـي مناسـب يف القضيـة املطروحـة ، لذلـك 
يسـتدعي األمـر وضـع سياسـة جديـدة يكـون فيهـا املسـؤولون عـن وزارة الربيـة 
مـع وزارة التخطيـط واجلهـات االجتاعيـة األُخـرى حتـت مظلـة جملـس متخصـص 
لتحسـن العمليـة التعليميـة عـىل مسـتوى الدولة، أمـا بالنسـبة للوائح، فإنـه  ال يوجد 
- يف احلقيقـة - شـخص يمكنـه أن يتخـذ قـرارًا ملعاقبـة غـر امللتزمـن مـن العاملـن 
الكبـرة  األرقـام  مثـل  الضغـوط  بعـض  إن  بـل  اجلامعيـة،  التعليميـة  العمليـة  يف 
للدارسـن، مـع نقـص يف عـدد املدرسـن ، جتعـل مـن اجلامعـة ) مضطـرة( أن ُتتيـح 
أمحـاالً  تدريسـية إضافيـة، وتدفـع مقابلهـا ماديـًا للسـاعات اإلضافيـة، وهـي بحـد 
ذاهتـا مدخـل للراخـي التعليمـي)4( ، وعـدم املتابعـة واملحاســــبة بحجـة أن لدهيـم 
حريـة أكاديمـــية، كل شخـــص يزيـــح املسـؤولية إىل غـره و يقـــول : »أنـا أطلـــع 

4ـ يقبـل املـدرس عـىل السـاعات اإلضافيـة فيقرر البعـض أن تكون له )سـمعة بن 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 كليًا .
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بالزيـن بـدل مـا أطلع بالشـــن«!!)5( ، وهي مشـكلة  إدارية وأخالقيـة قبل أن تكون 
مشـكلة لوائـح فقـط ، تظهـر تلـك املشـكلة ) عـدم القـدرة عـىل املحاسـبة(  حتـى يف 
الكثـر مـن املتلقـن )الطالب(  الذيـن يبحثون عن )األسـهل واألرسع ( وأيضًا 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 فغـروا مناهجهـم بنسـبة 60 % علـوم و40 % 
آداب واهتمـوا بالعلـوم أكثـر بعـد أن كان االهتـام العكـس. يف أملانيـا أيضـًا حصـل 
الـيء نفسـه، إذن،  ال بـد مـن وضـع سياسـات عامـة واسـراتيجيات لـدى مظلـة 

املجلـس األعـىل للتعليـم .

3- املثلث التعليمي - رؤية تشخيصية :

ال بــد مــن تأكيــد أن التعليــم يعتمــد عــىل زوايــا مثلــث، الــرأس األول فيــه هــو 
الطالــب، ثــّم املــدرس، ثــّم املناهــج. الطالــب مــادة ثقافيــة وعلميــة يمكن تشــكيلها، 
وحتــى املعلــم يمكــن تشــكيله، مــا هــو معــروف أن التعليــم اجلامعــي يعتمــد عــىل 
ــاد عــىل نفســه ،  ــة الســابقة غــر مؤهــل لالعت ــأيت مــن املراحــل التعليمي طالــب وي
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 

5ـ أي االبتعاد عن املحاسبة والتدقيق و فرض معاير العمل األكاديمي الصارمة .
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وهــذا أيب وأخــي يــأكل وأنــا آكل، ويف العــادة أول كلمتــن ينطــق هبــا الطفــل مُهــا 
أيب وُأمــي فــال حيتــاج األمــر أن ُنّذكــر الطفــل بأبيــه وُأمــه، أمــا عــن املرحلــة اجلامعيــة 
فهــي أيضــًا تعتمــد عــىل املثلــث نفســه: األســتاذ والتعليــم واملناهــج، وال شــك أن 
التعليــم يف الكويــت بــدأ شــاخمًا يف عــام  1966م، ومل يكــن الســؤال عــن  اجلامعــة 
التــي متــت الدراســة فيهــا بــل عــن األســتاذ الــذي قــام بالتدريــس لنــا واإلرشاف عىل 
رســالتي املاجســتر والدكتــوراه التــي قمنــا هبــا ، كان االهتــام باملعلــم قبــل املــكان، 
اجلامعــات اليــوم ُتقــاس جزئيــًا بنســبة مســتوى األســاتذة فيهــا ، وبعــض اجلامعــات 
العامليــة تتســابق عــىل 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 متســيبًا؟ براحــة 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 جيــدًا يف 
حمارضاتــه ومميــزًا 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 عــىل املناصــب، ولألســف الشــديد، مــن خالل هــذه املناصب 
حيصــل عــىل مكاســب ليســت حقوقــًا.  البحــوث والرقيــات تنتــرش برعــة فائقــة، 
وال مبالغــة بالقــول : إن 50 % مــن أســاتذة جامعــة الكويــت  ترقــوا وهــم يف 
املناصــب، كيــف ُيشــكل األســتاذ جلــان الرقيــات كأمــن ورئيــس قســم ثــّم يتقــدم 

للرقيــة! )طبعــًا اللوائــح حتــرم ذلــك ، ولكــن بعــض الوقائــع تثبــت املارســة(.

ــض يف  ــد البع ــى عن ــرة، وحت ــل املبك ــم يف املراح ــاتذة التعلي ــر  أس ــر اآلخ األم
املراحــل اجلامعيــة، ال يرتقــون للمســتوى املطلــوب، فكــم مدرســًا قــادر ًا عــىل 
ــم  ــه ؟ ك ــوم بتدريس ــذي يق ــج ال ــة للمنه ــرى واإلضاف ــة واألُخ ــن  الفين ــر ب التغي
ــة مراجعــة صحائــف  ــات مــن األقســام العلمي مــرة يف الســنة يطلــب عمــداء الكلي
التخــرج؟  حتــى لــو كانــت جيــدة ! لكنهــا قابلــة للتغيــر والتطويــر مــع مســتجدات  
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احليــاة حتــى يف العلــوم اإلنســانية والفنيــة، وهــذا ال حيــدث، كــم أســتاذًا 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 
ــل  ــواء يف املراح ــًا س ــس تلقين ــم لي ــة. إن التعلي ــئلة خمتلف ــأل أس ــتاذ فيس ــرج األس حي
ــات،  ــة والطالب ــر للطلب ــق التعب ــح ح ــب من ــة، وجي ــل اجلامعي ــرة أو يف املراح املبك
ــؤال ال  ــى الس ــم وحت ــن ذاهت ــر ع ــنون التعب ــار ال حيس ــباب كب ــود ش ــزن وج واملح
جييــدون طرحــه ، مــا الســبب؟ أهــو  قصــور يف شــخصه أو يف عقلــه؟ ال أبــدًا ، 
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 عــىل الطالــب أن يقــرأ ويناقــش؛ فربــا يكــون األســتاذ 
عــىل خطــأ أو عــىل صــواب ) خاصــة يف العلــم املتعــارف عــىل تســميته باحلــر(  
ويفيــد ويســتفيد هــو، أمــا بالنســبة لســوق العمــل والعالقــة بــن خمرجــات اجلامعــة 
والعمــل ، فهنــاك جلــان واجتاعــات  كثــرة لكــن بالواقــع ال يوجــد نتــاج حقيقــي 
وتواصــل بــن األجهــزة املختصــة بســوق العمــل وبــن اجلامعــة، لقــد  كان لكليــة 
العلــوم االجتاعيــة جتربــة جديــة حــن كان خرجيــو اجلغرافيــا والعلــوم االجتاعيــة 
باملئــات، فُقــدم اقــراح ملجلــس اجلامعــة أن توقــف قبــول هــذه التخصصــات التــي 
عليهــا إقبــال شــديد وليــس لطلبتهــا وخرجييهــا ســوق عمــل، يف اإلمــارات مثــاًل بعد 
إنشــاء قســم اإلعــالم بأربــع ســنن فقــط أغلقــوا القســم نظــرًا للتكــدس احلاصــل 
ــل  ــوم مث ــم بالعل ــة هتت ــات العربي ــول إن املجتمع ــن الق ــد م ــال، وال ُب ــذا املج يف ه
الطــب واهلندســة وال تركــز عــىل الفنــون واآلداب وقــد تدعمهــا مؤسســات الدولــة 
ــًا يرتفــع الغــث  ــل أحيان ــن الغــث والســمن ب ــز ب ، لكنهــا لألســف الشــديد ال متي
عــىل الســمن، 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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ــا أيضــًا، ال بــد مــن احلديــث عــن ربــط املؤسســات  العمــل ، وهــذا يظهــر يف بالدن
ــال البــرشي  ــة منهــا؛ لالســتفادة  مــن رأس امل ــا مــع بعــض ،خاصــة التنموي بعضه

بشــكل أفضــل ممــا هــو عليــه اليــوم .

4- اإلدارة واإلرادة من أجل اجلودة واالستقاللية :

احلديــث ممتــد حــول التعليــم اجلامعــي احلكومــي .. ملــاذا وصلنــا هلــذه املرحلــة ؟ 
ومــا االقراحــات ملحاولــة أن نكــون جــر ًا بــن املعرفــة ومتخــذ القــرار؟

هنـاك اعتقـاد آخـر وهـو أن التعليـم ليـس مثلثـًا لكنـه مربـع؛ بـا يعنـي االهتـام 
بالطالـب واملـدرس واملنهـج وأداء اإلدارة أيضًا ، 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 
تقدمـًا وبعيـدة عـن الروتـن ، أما بخصـوص إصالح التعليـم اجلامعـي واحلكومي، 
فيعتقـد أن هـذا متعلـق بقـرار دولـة، وإذا مل يكـن لدى الدولـة إرادة سياسـية حقيقية 
صلبـة إلصـالح التعليـم، فلن يصلح حالـه. ماليزيا أصبحت قدوة؛ فقد اسـتطاعت 
أن تكـون مركـزًا ماليًا ودولة متقدمة، واسـتطاعت أن تنافـس من حوهلا  من الدول، 
وغـرت التعليـم مـن ناحية اهليـكل والتطبيقـات بقرارات سياسـية عليـا صارمة من 
أجـل حتسـن التعليـم عندهـا، وال يوجـد يف احلقيقـة إرادة سياسـية للتغيـر يف هـذا 
املجـال حتى اآلن بسـبب تعقد املشـهد السـيايس الكويتي، ومن القضايـا املهمة التي 
تشـغلنا، ضـان 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 مثاًل مؤسسـات االعتـاد األكاديمي،  خاصة  يف 
اجلانـب الرشقـي للواليـات املتحـدة،  تعمل لتقويـم التدريس مـا قبل الثانـوي، وما 
بعـد الثانـوي، وتعطـي اعتـاد جـودة للمـدارس. يف 2010م خـرج مرسـوم أمـري 
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يف الكويـت بإنشـاء املركـز الوطنـي لتطويـر التعليـم، وظـل اجلهـاز ثـالث سـنوات 
دون مديـر لـه حتـى تـّم تعيينـه لفرة بسـيطة ثـم اسـتقال!!)6(، جيب أن يكـون اجلهاز 
مفصـوالً  عـن وزارة الربيـة والتعليـم العـايل؛ ألنـه جهـة رقابيـة ومقيِّمـة لـألداء يف 
املجـاالت التعليميـة املختلفـة ، لكـن لألسـف هـذا مل يتم، ومـن ثـّم إن مل يتوافر جهة 
مسـتقلة خـارج مظلـة وزارة الربيـة والتعليم العـايل فلن يتطور التعليـم يف الكويت.

أمـا بخصـوص جامعـة الكويـت و التعليـم التطبيقـي، والتعليم ما بعـد الثانوي 
احلكومـي، فجامعـة الكويـت ليسـت مسـتقلة اسـتقالالً حقيقيـًا كـا كانـت يف فـرة 
السـتينيات التـي مل تكـن ُتعـاين مـن تدخـالت النـواب وغرهـم، وال ُبـد أن ختـرج 
جامعـة الكويـت مـن حتـت مظلـة اجلهـات التـي تتحكـم فيهـا إداريـًا وماليـًا؛ ألن 
تطلبـه مـن  مبلـغ وكل طلـب  املحاسـبة عـىل كل  الدولـة وتتـم  مـن  تـأيت  املوازنـة 
الـوزارة؛ ممـا يوّلـد ألف مشـكلة ومشـكلة، والسـبب عـدم اسـتقالل اجلامعـة ماليًا، 
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 عـىل العديـد مـن الكليـات، وربا طالبـوا بتعـاون كلية الربية مع مؤسسـة 
اإلنكيـت لعمـل ضبط جـودة للكلية، ومنهم من حتمس ومنهم من تردد ويف النهاية 
تراجعـت اإلدارة  لوجـود مقاومـة شـديدة ناجتـة مـن ثقافـة الكثريـن مـن أعضـاء  
هيئـة التدريـس يف جامعـة الكويـت، وهـي القلق من نتائـج  التقويم ، باسـتثناء كلية 
   AACSB و  ABET  اهلندسـة وكليـة العلـوم اإلداريـة يف اجلامعـة  ألهنـا يعمـالن مـع
عـىل التـوايل)7(، و كليـة الطـب أيضـًا لدهيـا  مرجعيـة تقويميـة،  لكـن باقـي الرامـج 
والكليـات ال يوجـد هبـا هذا التقويم، كـا أن اجلامعات اخلليجية سـبقتنا يف التقويم 
الـذايت وضبـط اجلـودة والتقييـم املسـتمر، ولذلـك ال يوجـد يف جامعـة الكويـت 

6ـ كانـت الفكـرة أساسـًا نابعـة مـن جلنـة التعليـم يف املجلـس األعـىل للتخطيـط عـام 2005م، وتـّم جتاهلهـا لفرة من 
قبـل متخـذي القـرار التعليمـي، ثـّم ُفعلـت ولكن بشـكل خاطئ !

7ـ جامعتان يف الكويت ُتشاركان يف برنامج AACSB  ، مها جامعة الكويت وجامعة اخلليج .
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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 
اعتـاد أكاديمـي مـن أي جهـة خارجيـة.  وال يعـرف الكثـر مـن املختصـن ملـاذا ال 
يتـم عمـل دراسـة ذاتية للمخرجات واملدخـالت وقطاع اخلدمات واملـوارد املالية؟ 
ومـن املتعـارف عليـه يف كل جامعـات العامل أن مديـر اجلامعة جيتمع مـع كل أعضاء 
هيئـة التدريـس يف مـكان كبـر وخيتـار هلـم توقيتـًا جيـدًا ويذكـر هلـم أجنـدة عمـل 
الكليـات عـىل مـدى أربـع سـنوات، وتلتـزم اإلدارة العليـا للجامعة هبـذه اخلطط*، 
قبـل   ينبغـي  للجامعـة،  االسـراتيجية  اخلطـة  عـن  تتحـدث  حـن  اجلامعـة  وإدارة 
ذلـك اإلقـدام عـىل أي خطـة جديـدة، واإلبـالغ عـن النسـبة التـي تـّم تنفيذهـا مـن 
اخلطـة التـي سـبقتها لكـي تدرك مـاذا فعلت؟ وتعـرف أيضًا نسـبة اإلخفـاق، وملاذا 
وكيـف يتـم جتنبهـا؟ أيضـًا ملـاذا يتـم اسـتيعاب 10 آالف طالـب وسـعة املـكان ال 
تسـمح بأكثـر مـن 5 آالف طالـب فقـط، بالطبـع من حـق املواطن أن يدخـل جامعة 
الكويـت لكـن باملقابـل مـن حـق جامعـة الكويـت أيضـًا أن يكـون لدهيـا خمرجـات 
جيـدة، فـال بـد هبـذه احلالـة من طلـب زيـادة  امليزانيات املرتبـة عىل هـذه الزيادات، 
أو مطالبـة  جهـات متويليـة ُأخـرى باملسـاعدة يف املصاريـف ، وأيضـًا املطالبـة بعمل 
سـنة متهيديـة تأهيلية هلـؤالء الطلبة من أجـل التأكد من قدرهتـم واهتامهم بالتعليم 
اجلامعـي ، والـذي جيتـاز تلـك السـنة التمهيديـة  يلتحـق باجلامعة، وليـس رشطًا أن 
يتخـرج الطالـب بعـد أربـع سـنوات، بـل مـن املمكـن جـدًا أن يكـون خترجـه بعـد 
مخـس سـنوات، املهـم فعـل يشء حتـى ال ُتعـاين الدولـة مـن املخرجـات التعليميـة 

الضعيفـة؛ ألن ذلـك يف املـدى املتوسـط والبعيـد يـر  إرضارًا بالغـًا باملجتمـع .

 البروقراطيــة وطــول الــدورة املســتندية آفــة اإلنجــاز اإلداري ويــزداد تأثرهــا 
املثــال  ســبيل  وعــىل  واألكاديميــة،  العلميــة  املؤسســات  وجــدت يف  إذا  ســوءًا 

* قام مدير اجلامعة احلايل هبذه اخلطوة.
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ــة،  ــة التعليمي ــل العملي ــذي ُيعط ــر ال ــة؛  األم ــب اجلامعي ــال الكت ــات يف جم املناقص
ــب  ــبة الكت ــت نس ــة إذا كان ــات وخاص ــذه املناقص ــاء ه ــة بإلغ ــم املطالب ــاذا ال تت فل
ُتعــاين منهــا اجلامعــة  التــي  العليــا والبروقراطيــة  الدراســات  بســيطة، وأيضــًا 
وطلبتهــا، مثــل صعوبــة احلصــول عــىل الكتــب مــن املكتبــة مــع أن الطلبــة املتميزيــن 
ــاب  ــب أي كت ــاطة لطل ــكل بس ــة ب ــة خاص ــم ميزاني ــر هل ــة يوف ــاث العلمي يف األبح

ــت. ــم  ويف أي وق ــه بحثه ــاج إلي حيت

اخلالصــة : إن مل يكــن هنــاك جهــة مســتقلة خمتصــة بضبــط اجلــودة يف التعليــم مــا 
قبــل الثانــوي ومــا بعــد الثانــوي فــال يمكــن إصــالح التعليــم.

5- نحو 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 
ــرة  ــن ف ــه: م ــام  وهيكليت ــق النظ ــة ويف عم ــة مفصلي ــية، القضي ــرارات السياس الق
احلضانــة مــرورًا باملرحلــة االبتدائيــة؛ إذ هنــاك مالحظــات عــىل هــذه املراحــل 
التعليميــة، والواقــع أن تقريــر التنميــة البرشيــة يضــع الكويــت يف مراتــب متأخــرة 
جــدًا  يف ســياق الــدول األُخــرى ، وال ُبــد مــن بحــث مــدى القناعــة بالتقييــم 
ــة  ــت وزارة  الربي ــة. كان ــة العاملي ــي يف املنظوم ــم الكويت ــو التعلي ــن ه ــة أي ومعرف
ــة مــن مراحــل  ــات العاملي ــأال تشــرك يف االمتحان يف الكويــت قــد اختــذت قــرارًا ب
التعليــم املختلفــة يف اللغــة اإلنجليزيــة؛ ألهنــا كانــت  حتصــل عــىل مراتــب متدنيــة، 
ــة،  ــح املنظوم ــم تصحي ــى يت ــات حت ــذه االمتحان ــة يف ه ــراك الطلب ــب اش ــم جتن فت
ــد  ــة ملزي ــة اخلطــأ فــال يمكــن تصحيــح اخلطــأ مــن دون خــوض التجرب وهــذا بداي
ــة  ــة وحماول ــة بمشــاركة الطلب ــد مــن املطالب ــة واالســتفادة، ولذلــك ال ُب مــن املعرف
تعديــل  املناهــج وإصالحهــا، وهــي قضيــة ليســت ســهلة، وجيــب أن تكــون ضمــن 



مركز دراسات اخلليج واجلزيرة العربية ـ جامعة الكويت

)املسرية ـ التطور ـ املعوقات ـ اآلمال ( إعادة زيارة للتعليم العايل الرسمي الجامعي

20

ــر كل  ــمل التطوي ــط،  وأن يش ــراد فق ــرة أف ــس نظ ــة ولي ــراتيجية واضح ــرة اس نظ
املناهــج بــرف النظــر أهــي إنجليزيــة أم عربيــة، وتشــكل اللجــان للتطويــر، وتتــم 
ــة أو  ــر  مــن خــالل نظــرة أعضــاء اللجــان وليــس مــن فلســفة معين ــة التطوي عملي
ــح  ــد نج ــره، وق ــي  وتطوي ــام التعليم ــددة للنظ ــر حم ــع معاي ــن، وتوض ــع مع مرج
مؤخــرًا املركــز الوطنــي لتطويــر التعليــم - إىل حــد كبــر - يف وضــع مالمــح 
ــل  ــره لعم ــه معاي ــح إال إذا كان لدي ــام أن ينج ــن لنظ ــال يمك ــة ، ف ــس عاملي ومقايي

ــر هــذه؟. ــة التطوي ــدأ وإىل أيــن ستســر عملي ــر، تعــرف مــن أيــن تب ــة تطوي جلن

ــر  ــان تطوي ــودة يف جل ــي موج ــر فه ــة التطوي ــيايس يف عملي ــل الس ــن التدخ ــا ع أم
املناهــج، خاصــة منهجــي اللغــة العربيــة والربيــة اإلســالمية، وهــذا التدخــل الســيايس 
لــه آثــاره الســلبية حتــى لــو تــّم اســتقطاب أفضــل األســاتذة، واملدهــش أن إدارة 
الــوزارة ســواء مــن الــوكالء املرشفــن أو حتــى مــن الوزيــر؛ إذ بــدالً مــن اســتثار وقتــه 
ــاءلة  ــن املس ــه م ــي نفس ــارك ليحم ــل يف مع ــج يدخ ــر املناه ــرايف لتطوي ــل  اح يف عم
ــل  ــام قب ــم الع ــإن التعلي ــا ف ــن هن ــم، وم ــام التعلي ــردي نظ ــاعد يف  ت ــذي س ــر ال ؛ األم
ــة  ــر التنمي ــة، يف تقري ــب الدول ــدم مرات ــام تق ــد أم ــم واح ــة رق ــكل العقب ــي  ُيش اجلامع
ــة أيضــًا  ــة، وهــذه املعلومــة يعرفهــا اخلــراء املتخصصــون، كــا أدركتهــا الدول البرشي
لكوهنــا عقبــة أساســية يف التقــدم ليــس يف التقاريــر فقــط، وإنــا أيضــًا يف عمليــة التنميــة 

ــة؟ ــة التعليمي ــم إصــالح العملي ــة، ويبقــى الســؤال كيــف يت ــة  داخــل الدول احلقيقي

إن اإلصـالح ال يتـم إال عـن طريـق ثـالث خطـوات، األوىل وضـع اسـراتيجية 
ضمـن املعايـر الوطنيـة عـن طريـق املركـز الوطنـي لتطويـر التعليـم لوضـع املعايـر 
واألهـداف لتطويـر املناهـج، ثـّم تصحيـح العمـل بآليات الـوزارة، مـع احلرص عىل 
اسـتقاللية مركـز التطوير كا أسـلفنا عن الـوزارة، فال يمكن أن تكـون وزارة الربية 
هـي التـي تبنـي وهـي التـي تقيـس نفسـها!، ألن املنطـق يقـول إن هنـاك جهـة خُتطـط 
وجهـة ُأخـرى ُتنفـذ، سـواء الـوزارة أو املؤسسـات التعليميـة بكاملها، وجهـة تقّيم، 
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واألجهـزة اآلن موجـودة سـواء مركـز تطويـر التعليـم أو اجلهـاز الوطنـي لالعتـاد 
ـل أدوار هـذه األجهزة بشـكل يبعد  األكاديمـي وضـان جـودة التعليـم، فكيـف ُتفعَّ
عنهـا التدخـل السـيايس، واالسـتمرارية ليسـت اسـتمرارية أشـخاص وإذا وضـع 
نظـام عىل أسـاس سـليم فـإن العمل يكتمـل به بأي وزيـر كان، فمن غـر املعقول أن 
يـأيت كل وزيـر لينسـف مـا قـام بـه الوزير السـابق ويبدأ مـن جديد وال أحـد يتصدى 
لذلـك حتـى املجلـس األعـىل للتخطيـط والتنميـة وهـو املنـوط بإحقـاق سياسـات 
اإلصـالح الشـاملة للدولـة ، ناهيـك عن التدخل السـيايس الـذي ال يمكن للربوي 

أن يعمـل يف ظـل هـذا التدخـل املتواصل!

 أمـا فلسـفة التعليـم العـايل وكيـف يمكـن تطويرهـا؟ فيتـم ذلـك عـىل أسـاس 
معايـر عامليـة يقـاس عىل أساسـها نجـاح املؤسسـة، حتى العلـوم اإلنسـانية والعلوم 
االجتاعيـة باملؤسسـات، ولذلـك الكليـات اخلاصـة ، يطلب منها أن تكـون معتمدة  
عـىل أسـاس علمـي ،حتـى تضمن اجلـودة، فلـاذا ال ُتفّعـل 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 إصـالح العمليـة التعليميـة أمـر حيتـاج 
- بالتأكيـد - إىل تضافـر اجلهـود وحيتـاج إىل وضـوح الرؤيـة عـىل مسـتوى متخـذي 
ماليزيـا  القـرار يف الدولـة واجلهـات األُخـرى ولكنهـا عمليـة ممكنـة، نأخـذ مثـاالً 
كتجربـة تعليميـة وأيضـًا سـنغافورة يف أوائل السـتينيات؛ فقد كانتـا يف مرحلة متدنية 
مـن جـودة التعليـم ، وكان الدخـل القومـي للفـرد أقـل مـن سـتن دوالرًا،  وعندمـا 
تـرك يل كـوان احلكـم يف التسـعينيات؛ أي بعـد أقل من 25 سـنة ،أصبحـت من أعىل 
دول العـامل يف دخـل الفـرد ،بـل أصبحـت أعـىل مـن اليابـان وأمريـكا! فكيـف فعـل 
ذلـك وليـس لديـه موارد ؟! لقد كان اسـتثاره األسـايس يف التعليـم ، وظلت األُمور 
يف منحنـى الصعـود حتـى وصلـت إىل مـا وصلت إليـه، وينبغي اسـتثار اإلمكانيات 

البرشيـة يف جمـال التعليـم؛ ألهنـا أسـاس الثـروة وصانعتها .
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6- بوابة اإلصالح - إصالح التعليم وإعداد املعلم :

هنــاك إشــكالية تكمــن يف أن جامعــة الكويــت تســتقبل الكثــر مــن أعضــاء هيئــة 
التدريــس غــر املؤهلــن للتدريــس؛ لذلــك إن أي إصــالح ال يبــدأ بالربيــة حمكــوم 
ــًا،  وإن بوابــة  ــًا أم رياضي ــًا أم سياســيًا أم اجتاعي عليــه بالفشــل ســواء كان اقتصادي
التعليــم هــي البوابــة ألي إصــالح  ، وأي إمهــال حقيقــي أو باملصادفــة يف العمليــة 
التعليميــة والربويــة هــو إمهــال يف  القطاعــات املختلفــة. ُســئل أحد رمــوز اإلصالح 
يف الواليــات املتحــدة عــن كيفيــة إصــالح النظــام الربــوي فقــال: بالقائــد األفضــل 
وهبــدم النظــام الربــوي القائــم ، وإجيــاد نظــام بديــل. ولذلــك مــن املؤســف أن جتــد  
ــة، مــع أن  هــؤالء املســؤولن  ــة يتفقــدون  أعــال الصيان ــارًا يف الربي مســؤولن كب
ــة  ــة مســتقبلية، تقــود العرب ــة  التخطيــط ليفكــروا يف رؤي ــوا  يف غرف ينبغــي أن يكون
التنمويــة، ينبغــي أن يفكــروا  وحيلمــوا  ويتخيلــوا فقــط فيــا ينبغــي أن تكــون عليــه 
العمليــة الربويــة، ويعرضــوا  أفكارهــم  عــىل جلــان خمتصــة، وعليهــم  أن يطــوروا  
وال يفكــروا باملــايض يف ظــل اإلقليــم الســاخن والزاخــر بالتطــورات السياســية 

والعلميــة واالجتاعيــة التــي تواجهنــا.

ــن إلدارة  ــر مؤهل ــًا غ ج ُأناس ــرِّ ــة خُت ــات التعليمي ــر أن املؤسس ــر بالذك واجلدي
العجلــة التنمويــة يف املســتقبل، فخرجيــو اجلامعــة ليســوا عــادًا جليــل مســتقبي ُيعتمد 
عليــه، إذن، علينــا أن نحــرص عــىل تشــكيل ســات شــخصية جديــدة جيــب أن 
يتحــىل هبــا املواطــن الكويتــي، وهنالــك مشــكالت ُأخــرى مثــل الطائفيــة وُأخــرى 
ــف  ــا؟ وكي ــل معه ــا التعام ــف يمكنن ــة ، كي ــارات املتنازع ــن التي ــراع ب ــمها ال اس
يتــم ترســيخ قبــول اآلخــر لــدى املواطــن وتعزيــز فكــر التســامح والعيــش املشــرك 
وقبــول التعدديــة؟ كيــف يتــم صقــل املواطــن بمهــارات فكرية مناســبة جتعلــه صاحلًا 
ــم؛  ــداد امُلعل ــون بإع ــة، وتك ــي البداي ــوة األوىل ه ــًا؟ اخلط ــًا وعلمي ــًا وأخالقي فكري
ــرأة واملوهبــة وإعطاؤهــم كل  بحيــث يتــم قبــول ُأنــاس عــىل مســتوى عــال مــن اجلُ
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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 : 
ــن لتدريــس الســود، لتفــوق الســود عــىل  ــو خصــص 25% مــن املعلمــن املتميزي ل

البيــض يف املجتمــع األمريكــي يف مــدى ربــع قــرن فقــط!.

٧- نقص اخلبرات القيادية :

لعـل التحليـالت والتشـخيصات أحيانـًا تتنـاول مظاهـر املشـكلة، بينـا تتجنـب 
املشـكلة احلقيقيـة املتمثلـة يف اإلرادة الرسـمية باختيـار قيـادات صحيحـة. كثـر مـن 
القيـادات التـي ُتعـن يف اجلامعـة تـأيت باملحسـوبية، لدينـا خـرات مارسـت اجلـودة 
اإلعجـاب.  حـازت  وقـد  وغـره،  االسـراتيجي  والتخطيـط  التميـز  ومارسـت 
العمليـة التعليميـة  جيـب أن يكـون  لدهيـا مسـتهدفات واضحة، نحاسـب عليها بعد 
4 سـنوات؛ فمـن غـر 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 امتـالك خـرة عملية رغـم أمهيتهـا، واملفروض 
أن يعـرف املسـؤول جيـدًا طبيعـة املجتمـع الـذي يعيـش فيـه ، وهـذا غـر موجـود 
مـع كثـر مـن املسـؤولن، ال يعرفـون - مثـاًل - مؤسسـات التوظيـف الرئيسـية يف 
الكويـت، أو املسـؤولن  عـن التوظيـف يف القطـاع اخلـاص،  وال عالقة املؤسسـات 
بعضهـا ببعـض، وال يعرفـون الفـرق بـن مسـميات وظيفيـة ومسـميات ختصصيـة، 
وليـس هلـم خرة عمليـة، وال يسـتطيعون عمل نظـم إدارية للجودة، رغـم تدرجهم 
للمـكان  املناسـب  اإلنسـان  اختيـار  عـدم  هـو  املشـكلة  جوهـر  إذن،  األكاديمـي. 
املناسـب، فـوق ذلـك البروقراطيـة التـي تعطـل العمـل اجلـاد أو مـا يـراد إنجـازه، 

وكـون املوظـف العـام موظـف دائـًا، فإنـه ال جيـد مكانـًا للمحاسـبة أو املتابعـة.
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8- أساس التعليم - معايير اجلودة :
ــودة  ــر اجل ــام معاي ــت يف نظ ــة الكوي ــن جامع ــة م ــة اهلندس ــهاد بكلي ــّم االستش ــة ت بداي
ــودة ،  ــر اجل ــق معاي ــط حتق ــرشق األوس ــة يف ال ــي أول كلي ــع، وه ــا  تراج ــم أن  تصنيفه رغ
ــح ترتيبهــا  ــة الســعودية ، واآلن أصب وكانــت تنافــس جامعــة امللــك فهــد  يف اململكــة العربي
الـــ 27  ضمــن أفضــل 248 جامعــة عربيــة، وقــد كانــت جامعــة الكويــت مــن أفضــل 500 
جامعــة يف العــامل،  ثــّم انتقلــت مــن 500 إىل 600 وتراجعــت إىل مــا بعــد 700، كل مــا يريــده 
املختصــون أن يشــعر املســؤولون بأمهيــة وجــود تصنيــف للجامعــة، وذلــك أضعــف اإليــان، 
ــه ال يوجــد جامعــة مــن  ــل أن ــه، بدلي ــد ب ــة فهــو ليــس شــيئًا يعت أمــا بالنســبة ملوضــوع الزمال

.QS ــر ــة بحســب آخــر تقري اجلامعــات اخلاصــة مصنفــة ضمــن أفضــل )50( جامعــة عربي
املوضــوع اآلخــر اجلــودة، فــإن هلــا ثالثــة أبعــاد : ختطيــط وحتســن وضبــط اجلــودة، ومــا 
زلنــا نعيــش يف عقليــة ثانينيــات القــرن املــايض يف تركيزنــا عــىل ضبــط اجلــودة دون االهتــام 
بتخطيــط اجلــودة وحتســينها، األمــر اآلخــر تــّم  وضــع برامــج تدريــب للبالغــن، لكــن 
لألســف مل تكــن هــذه الرامــج مجيعهــا مناســبة ، لذلــك تنبــع الدهشــة ممــا يــي : ملــاذا ال يتــم 
تعليــم املــدرب املبــادئ الســبعة للتعليــم، وهــي معروفــة مــن قديــم الزمــان؟  وكيــف تــدرب 
ــع؛  ــو يشء متوق ــة فه ــب اإلداري ــىل املناص ــب ع ــوع التكال ــبة ملوض ــًا؟  وبالنس ــخصًا بالغ ش
ــر  ــوق  بكث ــب اإلداري تف ــخص يف املنص ــا الش ــل عليه ــي حيص ــز الت ــات واحلواف ألن املغري
املغريــات واحلوافــز التــي حيصــل عليهــا مــن إنجــاز  بحثــي أو تعليمــي، ومــن ثــّم فــإن األُمــور 
تســر عــىل 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 وُمناقشــتها ونقــدم حلــوالً علميــة لتجنــب أخطارهــا عــىل العمليــة التعليميــة .

كيف نصنع تعليماً يواكب القرن احلادي والعشرين ؟
ــىل مســتوى  ــة وع ــتوى اجلامع ــىل مس ــر ع ــح التطوي ــم مصطل ــة يف فه ــاك أزم هن
التعليــم العــام ،الــذي يعنــي إمكانــات، تضحيــات وثقافــة. يف عــام 2001م وكيــل 
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لــوزارة الربيــة يف جلســة أوليــة قــال : إننــا نطــور التعليــم ، وكان الســؤال : يف 
ــة أو  ــاك وثيقــة معين ــر ؟ وهــل هن ــات التطوي ــر ؟ ومــا آلي أي اجتــاه ســيكون التطوي
ســقف معــن هلــذا التطويــر؟ يف احلقيقــة ال  أحــد يملــك اإلجابــة عــن تلــك األســئلة 
ــاد  ــكلة االجته ــوع يف مش ــّم الوق ــك ت ــد ، ولذل ــا أح ــرف إجابته ــة ، وال يع البدهيي
وأصبــح التطويــر اجتهــادًا، و ال يمكــن تطويــر املحتــوى أو املنهــج فقــط ؛ إذ ال 
ــد مــن تطويــر الشــكل، وهنــا تنبــع  املشــكلة املكــررة وهــو الكتــاب املقــرر  وهــو  ُب
ــدول  ــاف ال ــت أضع ــم يف الكوي ــة التعلي ــم أن موازن ــًا، رغ ــب عل ــوأ الكت ــن أس م
ــًا 3 ماليــن  ــر عــىل القطــاع ، وهــي حالي ــا تــرز فكــرة الــرف أكث األُخــرى، وُهن
دينــار  وســتصل إىل 15 مليونــًا، وبعــد مــداوالت  حصلــت اجلامعــة  عــىل  5 
ــر  ــك أن موضــوع التطوي ــى ذل ــب؛ معن ــر الشــكل العــام للكت ــار لتطوي ــن دين مالي

ــي. ــه احلقيق ــًا بفهم ــس مطروح ــوع لي موض

ــة  ــاكل تنظيمي ــام وهي ــة، ونظ ــات عام ــزات : سياس ــة مرتك ــه ثالث ــالح ل اإلص
ــول إن  ــر بالق ــار األم ــن اختص ــراد، وال يمك ــادات وأف ــّم قي ــة، ث ــا بدق ــدد دوره حي
ــر  ــل األم ــا ، ب ــادة أو تفويضه ــار للقي ــوء اختي ــط، وس ــادات فق ــة قي ــة  قضي القضي
ــة  ــة الرؤي ــادات إىل مرحل ــة االجته ــن مرحل ــال م ــة لالنتق ــة واضح ــاج إىل رؤي حيت
والسياســات الصحيحــة عــىل مســتوى الدولــة، إن السياســة جيــب أن يضعهــا وزيــر 
وجملــس أعــىل للتخطيــط والتنمية؛بحيــث يتــم  تفعيــل أجهــزة التخطيــط، وُيســتعان 
بالربويــن واملختصــن، وتتــم ُمناقشــة مــا يــأيت بــه اخلــراء  واملختصــون، ومــن ثــّم 
تبنــي مــا هــو صالــح هلــذه الدولــة، تلــك هــي البدايــة الصحيحــة ثــّم نضــع اهليــاكل،  
وهــي مســؤولية التخطيــط واألجهــزة املختصــة،  عــىل أن  تكــون  هيــاكل واضحــة 
ــأيت  ــّم ي ــة، ث ــم العــايل وعــىل مســتوى اجلامعــة والدول عــىل مســتوى وزارات التعلي
ــق  ــة املتف ــات والرؤي ــالل السياس ــن خ ــل م ــي تعم ــادة الت ــار القي ــك اختي ــد ذل بع

عليهــا.
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التحليــل يف موضــوع واحــد فقــط يتمثــل يف صيغــة مــرشوع  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 الربيــة، املحــزن عندمــا 
ــًا يركــز يف  ــه التــي تبلــغ 90 خطاب جتــد حــرة صاحــب الســمو  األمــر يف خطابات
معظمهــا عــىل 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 
ــادرًا مــا نجــد  ــة ن تتعلــق بالدولــة. مــن 300 ترشيــع مــن قبــل أعضــاء جملــس األُم
ــا الشــعبوية  ــة بالقضاي ــل معظمهــا ذات صل ــم، ب ــة بجــودة التعلي ــه عالق اقراحــًا ل
ــة املمثلــون لصاحــب الســمو يف احلكــم  واالنتخابــات، والقياديــون يف جملــس األُم

جتــد كالم صاحــب الســمو يف اجتــاه وتنفيذهــم يف اجتــاه آخــر.

 مــن ضمــن الــكالم املســتقبي أمهيــة وجــود مــا ُيســمى بواحــات التميــز بعيــدًا 
عــن الســلطة املوجــودة حاليــًا يف وزارة الربيــة وكأن ال ُبــد مــن وجــود وزارة ظــل 
تقــوم هبــذا النــوع مــن ضبــط  اجلــودة، لذلــك هنــاك حاجــة هلــذا النــوع مــن اجلــودة، 
كليــة الربيــة وحدهــا فيهــا 6700 طالــب، 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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ــق  ــة تتعل ــن 20 أو 30 نقط ــارب م ــا يق ــا م ــة، فيه ــة ملجلــس األُم ــة قانوني ودراس
ــكل  ــام بش ــم الع ــات التعلي ــكاس خمرج ــىل انت ــاًل ع ــام، و تدلي ــم الع ــف التعلي بضع

ــي. ــم اجلامع ــىل التعلي ــام ع ع

القضيـة الثانيـة : كانـت هنـاك دراسـة بسـيطة جـدًا منذ أربـع أو مخس سـنوات عن 
بعـض معلومـات تارخييـة يقـاس مـن خالهلا  بعـض التقصر املعـريف جلامعـة الكويت 
عـىل الطلبة املسـتجدين يف أول فصل درايس، يتم رصـد جمموعة من التغرات املتعلقة 
باملعرفـة الدسـتورية والتارخييـة، وصلـت لنتائـج كارثيـة، هـي : أن هنـاك 6 أو 7 أفراد 
مـن عينـة تتكـون من 700 شـخص تعـرف التاريخ الفعي السـتقالل دولـة الكويت، 
والشـاهد يف هـذه الدراسـة أهنـا بّينت اجلهـل املعريف الكبـر 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 فّعـال خيتص هبا.

 القضيـة الرابعـة : االسـراتيجية؛ فلـو  كان هناك اسـراتيجية مـن 2013م حتى 
2017م لتغـر األمـر، خطـة موجـودة للعاملـن يف قطـاع التعليـم العـايل، وهنـاك 

مبـادرات لعمـل اسـراتيجية 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؛ فـا 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 الركيــز عليــه هــو دور املجلــس األعــىل للتخطيــط؛ ألنــه يف بعــض األحيــان 
ــات  ــة، فاملعلوم ــر دقيق ــي غ ــم وه ــن وزارة التعلي ــات م ــىل إحصائي ــول ع ــم احلص يت
اإلحصائيــة أو قاعــدة املعلومــات بشــكل عــام يف الدولــة ويف قطــاع التعليــم غــر 
ــرى  ــة األُخ ــه،  النقط ــات إلي ــن االلتف ــد م ــص ال ُب ــرى ونق ــة ك ــك مثلب ــة، وتل دقيق
تتطلــب إعــادة النظــر يف  نســبة القبــول يف الكليــات ، وعــىل ســبيل املثــال كليــة الربيــة؛ 
فبــدالً مــن قبــول نســب متدنيــة يف كليــة الربيــة، ال ُبــد أن يــدرس الطالــب يف كليــات 
ــل العلــوم واالقتصــاد أو  اإلدارة  ملــدة ثــالث ســنوات ويف الســنة الرابعــة  ُأخــرى مث
ــد مســتوى املعلــم ولكــن قتــل هــذا  ــة، كان ذلــك اقراحــًا لتجوي ــة الربي ــأيت إىل كلي ي
املــرشوع مــن قبــل أعضــاء هيئــة التدريــس أنفســهم وكانــوا رافضــن للفكــرة، النقطــة 
الثالثــة هــي الشــهادات الومهيــة، وقــد شــكل جملــس االعتــاد األكاديمــي جلنــة وأصدر 
ــتواها  ــبب مس ــا بس ــل خرجيوه ــوب يف أن يعم ــر مرغ ــات غ ــود جامع ــرارات بوج ق
املتــدين، لكــن بســبب الضغــوط السياســية عــادت هــذه اجلامعــات أدراجهــا مــرة 
ُأخــرى  إىل قائمــة القبــول . إن كليــة الربيــة حيكمهــا سياســات ُعليــا للدولــة ال أفــراد، 
ــن أن  ــر، وال يمك ــية ال أكث ــات سياس ــادات واجه ــي أن القي ــرة فه ــة األخ ــا النقط أم

ُتغــر طبيعــة الواقــع التعليمــي. 
فــا هــو معــروف أن الكويــت تزخــر بالكفــاءات املتميــزة عــىل كل املســتويات 
وُيســتعان هبــا عــىل مســتوى اخلليــج ومســتوى العــامل، وكثــر مــن الشــخصيات يعملــون 
يف مؤسســات عريقــة جــدًا، أمــا قضيــة اخلطــط والرامج واالســراتيجية فكلهــا موجودة، 
وحينــا جــاء  الســيد » تــوين بلــر« وحــاول وضــع خطــة اقتصاديــة وسياســية وتعليميــة  
للكويــت مجعــت لــه كل الدراســات املوجــودة بــوزارة الربيــة وتــّم ترمجتهــا، بــل اعتمــد 
عــىل مقابــالت خلــراء كويتيــن يف املجــاالت املختلفــة . الكويــت فيهــا قيــادات ناجحــة 
جــدًا  وخــرات متميــزة ، مــا ينقــص هــو ) املأسســة(، ويمكنهــا إحــداث تغيــر وتطويــر 
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ــا  ــدم إرباكه ــا وع ــالق يده ــن إط ــد م ــن ال ب ــتويات لك ــىل كل املس ــاالت وع يف كل املج
وال ينســف شــخص مــا بــدأ بــه شــخص آخــر، ويبــدأ مــن جديــد، أو نضيــق النطــاق عــىل 
ــة ،  ــات خاطئ ــه معلوم ــورًا أو لدي ــون موت ــد يك ــخص ق ــه ش ــال كتب ــرد مق ــؤول ملج املس
ــة، مثــل كيــف  كثــر مــن اخلطــط وكثــر مــن األشــياء التــي  قامــت بعملهــا وزارة الربي
نــزرع القيــم واملفاهيــم يف النــشء؟  وقبــول اآلخــر ؟ وبعــد ســت ســنوات مــن العمــل 
املتواصــل مــن نخبــة أكاديميــة إلكــال مفاهيــم حقــوق اإلنســان والديمقراطيــة، وُأثنــي 
ــه  ــج كل ــف بالرنام ــراء« فعص ــة الصح ــمى بـــ »عاصف ــا يس ــر م ــاء وزي ــا، ج ــىل عمله ع
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 مقرحــًا ُيفــرض وجــود ســنة تأهيليــة لتجويــد املدخــالت 
يف اجلامعــة ، مقــرح آخــر باعتــاد شــهادة الثانويــة بعــد ســنتن 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 مقرحــات حتتــاج إىل تفعيــل .
إصــالح الواقــع التعليمــي ال يبــدأ أبــدًا مــن املرحلــة التعليميــة األوىل ، لكــن بعــض 
الدراســات أثبتــت أن تأســيس الطفــل وتعليمــه يبــدأ يف ســن مبكــرة وحتــى قبــل الســنة 
ــن  ــع ع ــي أوس ــمي والعلم ــور الرس ــون املنظ ــب أن يك ــك جي ــره ، ولذل ــن ُعم ــة م الرابع
التعليــم، بــرشط البعــد عــن التأثــرات الطائفيــة والسياســية؛ ألن التعليــم منظومــة شــاملة 
ــّم  ــن ث ــات، وم ــة دراس ــىل هيئ ــق ع ــد أن ينبث ــة، وال ُب ــة اجلامعي ــىل املرحل ــر ع وال يقت

ُتطبــق هــذه الدراســات عــىل أرض الواقــع للحصــول عــىل نتائــج مبهــرة.

اقتراحات :
وأمـن  واقتصـادي  وتنمـوي  حيـايت  موضـوع  التعليـم  أن  لإلنـكار  جمـال  ال 
فجـودة  جديـد؛  مـن  العجلـة  نخـرع  ال  أننـا  لإلنـكار  جمـال  ال  كـا  أيضـًا،  وطنـي 
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التعليـم ورقـي خمرجاتـه وربطهـا بمتطلبـات املجتمـع املاديـة واملعنويـة عمـل قامـت 
بـه جمتمعـات وشـعوب ُأخـرى ،كـا ال جمـال إلنـكار أن هنـاك تقصـرًا يف العمليـة 
التعليميـة الكويتيـة نابعـًا مـن منابع خمتلفة ، منها عدم مأسسـة التعليم بشـكل علمي 
فالتعليـم  والتدخـالت،  البروقراطيـة  عـن  فضـاًل  السـلبية،  السياسـية  واملؤثـرات 
جيـب أن ينظـر إليـه عـىل أنـه مـرشوع دولة وحيقـق أجنـدة الدولـة، ال مـرشوع وزارة 
أو وزيـر أو متنفـذ. لـن يسـتطيع املجتمـع الكويتـي أن يقـوم بحـل مشـكالته اآلنيـة 
واملسـتقبلية إال بوضـع مـرشوع تعليمـي متكامـل من خالل سـّلمه التعليمـي ، ومن 
خـالل مناهجـه ومـن خـالل مدرسـيه، ومـن خـالل قطاعاتـه )الرسـمية واألهلية(، 
ومـا هـذه  الدراسـة إال مـؤرش أويل ُيلقـي الكثـر مـن الضـوء عـىل أمهيـة هـذا املجال 

الوطنـي احليـوي ويقـدم بعـض املقرحـات التـي يمكـن البنـاء عليهـا .

 كلمة اخلتام :
يف الثانينيــات كتــب »أالن بلــوم«  كتابــًا أصبــح األفضــل مبيعــًا، وكان  عنوانــه 
ــة  ــور العملي ــؤرشات تده ــة م ــىل دراس ــه ع ــز في ــي«، رك ــل األمريك ــالق العق »إغ
ــذ   ــكا،  ومن ــم يف أمري ــات املتحــدة،  وكان يتوقــع تدهــور التعلي ــة يف الوالي التعليمي
ــدي(، وكان قــد جــاء بدعــوة   ــة كن ــرد ) كلي أســابيع حتــدث أســتاذ يف جامعــة هارف
مــن مؤسســة التقــدم العلمــي ، حتــدث يف نــدوة  يف  املعهــد الدبلومــايس الكويتــي، 
وتكلــم  يف حمارضتــه عــن تباطــؤ االقتصــاد يف العــامل  ويف الواليــات املتحــدة،  كــا 
عــرج عــىل 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 
ــك  ــراع؛  تل ــور وال ــا إىل التده ــتقرار وإم ــو واالس ــدم والنم ــا إىل التق ــرة إم القاط

هــي زبــدة  جتــارب الشــعوب، االســتثار احلقيقــي هــو  يف البــرش  قبــل احلجــر .
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احللقات النقاشية السابقة
التي أعدها املركز

التاريخعنوان احللقةالرقم

اخلروج من دفء النفط آثاره1
2016/5/15ماالقتصادية واالجتاعية والسياسية

تأثر نتائج االنتخابات األمريكية2
2016/9/21معىل منطقة اخلليج : التوقعات واملآالت


