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حتاول هذه الدراسة التعرف إىل حاجات التعليم العايل احلالية اليت ميكن أن تسـهم مؤسسـات   
طاع اخلاص يف تلبيتها، وإىل أبرز املشكالت الناجتة عن قيام القطاع اخلاص بإنشـاء مؤسسـات   الق

  .للتعليم العايل واقتراح احللول املناسبة هلا
واستخدمت لتحقيق هذه األغراض استبانة طبقت على عينة مؤلفة من مجيع عمـداء الكليـات   

  .ات اخلاصةوالعمداء املساعدين يف جامعة الكويت، ويف بعض اجلامع
ومن نتائج هذه الدراسة أن أبرز حاجات التعليم العايل اليت يتوقع أن يلبيها إسهام القطاع اخلاص 
يف إنشاء مؤسسات للتعليم العايل تلبية حلاجة التوسع يف سياسة زيادة أعداد مؤسسات التعليم العايل 

التعليم العايل مبا يسهم يف رفـع  يف دولة الكويت، فضالً عن احلاجة إىل زيادة التنافس بني مؤسسات 
فاعليته، أما أهم املشكالت فكانت فكرة التخوف من حتول التعليم إىل جتارة بالتركيز على اجلوانب 
الرحبية؛ وكذلك مشكلة تفاوت املستويات األكادميية ملؤسسات التعليم العايل اخلاص؛ أمـا أبـرز   

ن املشكالت اليت قد تنتج من تنامي إنشاء القطـاع  احللول اليت اعتقد أفراد العينة بفعاليتها للحد م
أن  ال تقل مؤهالت أعضاء هيئـة التـدريس يف مؤسسـات    : اخلاص ملؤسسات التعليم العايل فهي

القطاع اخلاص عن مؤهالت نظرائهم يف املؤسسات احلكومية، وااللتزام بتصديق الشـهادات الـيت   
العايل ومعادلتها بتلك اليت متنحهـا مؤسسـات   متنحها مؤسسات التعليم اخلاص من وزارة التعليم 

  .التعليم احلكومي
  .وقدمت الدراسة بعض االقتراحات اليت تتالءم والنتائج املستخلصة منها

                                           
 .الكويت –جامعة الكويت  –كلية التربية  ∗
 .الكويت –جامعة الكويت  –برنامج ماجستري اإلدارة التربوية  ∗∗
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  مقدمة -1
كل جمتمع يسعى للتطور البد من أن جيعل أوىل أولوياته تطوير التعليم ورفع مسـتواه،  

وتقدمها، وملا كان التعليم الراقي حيتاج إىل ألن التعليم حجر األساس يف عملية وض األمم 
التمويل الكايف دأبت الدول على جتنيد كل طاقاا من أجل توفري مصادر خمتلفة ومتنوعـة  

  ).147 – 143: 2004املالكي وعبيد، (لتمويل التعليم 
ولكن مصادر التمويل احلكومي باتت قليلة يف العديد من بلدان العامل نسبة إىل ازديـاد  

لب على التعليم، مما أدى إىل مشكالت تتعلق يف شح اإلنفاق على التعليم وهذا بدوره الط
أدى إىل تدين املضمون العلمي ملخرجات العملية التعليميـة، مث الح يف األفـق مفهـوم    
اخلصخصة أو تبين القطاع اخلاص للتعليم كنوع من العالج لتلك املشكالت اليت يعاين منها 

  .النظام التعليمي
سعى دولة الكويت إىل سياسة التوسع يف نشر التعليم مما يترتب عليه زيادة يف اإلنفاق وت

على التعليم، والسيما التعليم العايل الذي يكلف الدولة مبالغ هائلة تصرف من امليزانيـة العامـة   
  ).13 :1998التقرير اخلتامي ملؤمتر متويل التعليم وسبل تنميته يف الدول األعضاء، (للدولة 

وكانت البذور األوىل هلذه املرحلة قد متت عرب إنشاء جملس اجلامعات اخلاصة الذي يقوم 
بدراسة إعطاء التراخيص والتسهيالت إلقامة املعاهد والكليات واجلامعات اخلاصة اإلشراف 

امللتقى العلمي الثالث لطلبة ماجستري اإلدارة التربوية بعنوان مؤسسات التعليم العايل (عليها 
  ).2005طاع اخلاص، والق

ولكن هذا التوجه ال ميكن اجلزم بسالمته أو صحته فالتوجه إىل خصخصة التعليم العايل 
أو متويل القطاع اخلاص ملؤسساته يف كثري من الدول ما يزال موضع تساؤالت وشـكوك  
حول ما ميكن أن يعقبه من نتائج وما ميكن أن حيدثه من مشكالت،وكيفية القضاء عليها أو 

  . األقل تقليصها؛ ومن هنا جاءت فكرة هذه الدراسة على
  
  مشكلة الدراسة -2

ميثل التعليم العايل يف الوقت احلاضر جبميع أشكاله صناعة معقدة هلا مدخالا وعملياا 
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وخمرجاا، وأصبح حيتل مساحة كبرية على خارطة أولويات الدول واهتماماا لـيس يف  

الثبـييت،  (قط، بل يف األوساط االقتصادية والسياسية أيضـاً  األوساط التعليمية والتربوية ف
وأدركت الدول املتقدمة أمهية هذا النوع من التعليم فانتـهجت بعـض    )253: 2000

حممـود ونـاس،   (السياسات لإلسهام يف نشره، ومنها السماح بإنشاء اجلامعات اخلاصة 
2003 :123.(  

 التعليم اخلـاص لإلسـهام يف إنشـاء    و يف دولة الكويت بدأت تظهر بوادر التوجه إىل
مؤسسات للتعليم العايل بوصفها بداية من خالل إنشاء األمانة العامة لـس اجلامعـات   
اخلاصة اليت بدورها تدرس موضوع إعطاء التراخيص إلنشاء املعاهد والكليات واجلامعات 

التوجـه إىل  اخلاصة مبختلف التخصصات مبا يتناسب مع سوق العمل الكوييت، وملا كـان  
القطاع اخلاص لإلسهام يف إنشاء مؤسسات للتعليم العايل له إجيابياته اليت ميكن االسـتفادة  
منها، وله سلبياته اليت ال ميكن التغاضي عنها أيضاً، اقتضت املصلحة العامة أن حندد موقفنا 

  منها لنرى هل هي لصاحل التعليم العايل يف دولة الكويت أم ال؟
ملوقف جتاه هذا األمر يكون عرب دراسة مدى حاجة التعليم العايل يف دولة وعملية حتديد ا

الكويت إىل إسهام القطاع اخلاص يف إنشاء مؤسسات للتعليم العايل، وإبراز املشكالت اليت 
  . قد تنتج عن هذا التوجه وإىل تقدمي احللول املناسبة

  .ومن هنا انبثقت أسئلة الدراسة
  
  أسئلة الدراسة -3
ا حاجات التعليم العايل احلالية اليت ميكن أن تسهم مؤسسات القطـاع  م - 1- 3

  اخلاص يف تلبيتها؟
 ما أبرز املشكالت الناجتة عن قيام القطاع اخلاص بإنشاء مؤسسات للتعليم العايل؟ - 2- 3
 ما احللول املقترحة للمشكالت اليت قد تنشأ؟ -3-3
اعني احلكومي واخلـاص فيمـا   هل هناك فروق دالة إحصائياً بني متغريي القط -3-4

  يتعلق باحلاجات واملشكالت واحللول؟
  
  أهمية الدراسة -4
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تعد هذه الدراسة رائدة يف جماهلا بدولة الكويت، خاصة وأنّ إسهام القطاع اخلـاص يف  
 2000لسـنة   34مبوجب القانون رقم  2000إنشاء مؤسسات للتعليم العايل بدأ عام 

  .اخلاص بإنشاء اجلامعات اخلاصة
كما تسهم هذه الدراسة يف توفري معلومات تتعلق بواقع هذا اإلسهام من حيث احلاجات 
واملشكالت واحللول املقترحة، مما يساعد يف إعطاء صورة عن مدى جناح هـذا اإلسـهام   
الذي قد تستفيد منه دول خليجية أو عربية، فضالً عن أن هذه الدراسة قد تصبح مرجعاً يف 

ليم وإدارة التعليم العايل اللذين يدرسان يف جامعـة الكويـت، أو   مقرري اقتصاديات التع
  .املقررات الشبيهة يف جامعات أخرى إقليمية وعربية

  
  أهداف الدراسة -5

  :دف الدراسة إىل
التعرف إىل حاجات التعليم العايل احلالية اليت ميكن أن تسهم مؤسسات القطاع  -5-1

  .اخلاص يف تلبيتها
 .ملشكالت الناجتة عن قيام القطاع اخلاص بإنشاء مؤسسات للتعليم العايلالتعرف إىل ا - 2- 5
تقدمي مقترحات ميكن أن تسهم يف تقليص املشكالت اليت تعتري هذه التجربـة احلديثـة    - 3- 5
 .وحلها
التعرف إىل مدى اختالف وجهات نظر األفراد ممن هلم عالقة مبوضوع التعليم  -5-4

  .الدراسة العايل اخلاص تبعاً ملتغريات
  
  حدود الدراسة -6

  : يتحدد نطاق الدراسة يف
 الحدود المكانية -6-1
 . قطاع التعليم العايل احلكومي يف دولة الكويت ممثالً جبامعة الكويت -6-1-1
قطاع التعليم العايل اخلاص يف دولة الكويت ممثالً بأول جامعتني خاصتني مت  -6-1-2

 ".اجلامعة العربية املفتوحة"و" لوم والتكنولوجياجامعة اخلليج للع: "إنشاؤمها، ومها
 الحدود البشرية -6-2
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ممثلة بالعمداء والعمداء املساعدين يف جامعة الكويت، العمـداء ونظـرائهم يف بعـض    

 .   اجلامعات اخلاصة
 الحدود الزمانية -6-3

  .2006/  2005طبقت الدراسة يف الفصل األول من العام الدراسي 
  
  راسةمصطلحات الد -7
ويقصد ا يف هذه الدراسة العمداء والعمداء املساعدون : القيادات التربوية -7-1

  .يف جامعة الكويت، ونظراؤهم يف بعض اجلامعات اخلاصة
الدرجة اليت ميكن على أساسها احلكم على : فاعلية إسهام القطاع الخاص -7-2

العايل عرب توفري حاجاته مدى مشاركة القطاع اخلاص وجناحه يف إنشاء مؤسسات للتعليم 
  : اليت تتمثل يف اآليت

 .تتمثل يف توفري املباين واملرافق وتوفري األجهزة واللوازم التعليمية أيضاً: حاجات مادية - 1- 2- 7
جتسدت يف احلاجة إىل تنويع برامج التعليم، ورفع كفايـة  : حاجات تعليمية -7-2-2

 .تفاعل مع الطلبةاملؤسسات التعليمية وحسن اختيار املعلمني وال
مثل احلاجة إىل السـرعة يف اختـاذ القـرارات،    : حاجات إدارية وتنظيمية -7-2-3

  .      وتسهيل إدخال التجديدات واإلصالحات التربوية، واملرونة يف صوغ األنظمة
  ).125: 2003املانع، (
يف هذه الدراسة هي املؤسسات اليت تقـدم أي  : مؤسسات التعليم العالي -7-3
 ، ولقد)236: 2000رمحة، (من أنواع التعليم النظامي الذي يلي مرحلة التعليم الثانوي نوع 

اختريت املؤسسات اليت تؤهل الدراسة فيها احلصول على اإلجازة مبدة أربع سنوات أو 
  . أكثر
  
  اإلطار النظري والدراسات السابقة -8
  مفهوم خصخصة التعليم -8-1

نقل ما كان من اختصاص الدولة إىل : اب املنجدالفعل خصخص كما جاء تعريفه يف كت
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  ).388: 2000املنجد، (جمال العمل اخلاص 
ومفهوم اخلصخصة هو مفهوم حديث نسبياً بدأ هذا املفهوم يف قطاعات مثل الصـحة  
وغريها، مث زحف إىل ناحية التعليم، ويف بداية توجهه حنو التعليم وجد معارضـة شـديدة   

صخصة التعليم يعين احندار التعليم من مستوى عقلي وروحـي  نتيجة للفكر القائل بأن خ
  ).27: ، ب1998علي، (راقٍ إىل مستوى مادي حبت 

وميكن تعريف خصخصة التعليم بأنه انتقال قطاع التعليم أو أحد أجزائه مـن حيـث   
اد ممثالً باألفر" إىل القطاع اخلاص"ممثالً يف الدولة " اإلشراف عليه ومتويله من القطاع العام

  ).135: ، أ1998علي، " (واهليئات واملؤسسات
ونظراً ألمهية هذا التوجه احلديث انشغل التربويون يف إجراء الدراسات املختلفة واملتنوعة 

  :حول مزايا خصخصة التعليم وعيوا أو إسهام القطاع اخلاص يف التعليم منها
  مزايا خصخصة التعليم -8-2
املوارد املتاحة للتعليم، ومبا أن مصادر متويل اخلصخصة هي نوع من أنواع  -8-2-1

التعليم قد بدأت تضمحل والسيما متويل التعليم العايل الذي يتطلب مبالغ كبرية من ميزانية 
الدولة، لذلك ميكن استخدام القطاع اخلاص لزيادة مـوارد التمويـل املتاحـة للتعلـيم     

 ).11: 2002األنصاري، (
 : للمشكالت امللحة اليت تواجه التعليم العايل ومنهااخلصخصة وسيلة للتصدي  - 2- 2- 8
 .التزايد الكبري يف أعداد الطالب الراغبني يف االخنراط بالتعليم العايل -أ  
طعيمـة  (حمدودية فرص التعليم املتوافرة حالياً ومستقبالً لنسبة كبرية من الشباب  -ب

  ).730: 2004والبندري، 
يم العايل إىل حتقيق مزيد من العدالة، وذلك ألن يؤدي التمويل اخلاص للتعل -8-2-3

أولياء أمور الطلبة الذين يلحقون أبناءهم يف اجلامعات اخلاصة سيتأكدون مـن حصـول   
أبنائهم على مستوى عالٍ من التعليم، وبذلك لن يضطروا للدراسـة يف اخلـارج لرفـع    

 ).173: 1998محدي، (مستواهم التحصيلي 
اصة فرص احلصول على التعليم العايل، ويعود ذلك إىل توسع اجلامعات اخل -8-2-4

الصاوي (اشتراط جامعة الكويت احلصول على معدل عال لاللتحاق بصفوف الدراسة ا 
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، وهذا ما قد حيرم الطلبة الذين مل حيصلوا علـى مثـل هـذه    )228: 1999والبستان، 

معية يف هذا العصر مهمة املعدالت من احلصول على شهادة جامعية، السيما أن الشهادة اجلا
على املستويني العلمي واالجتماعي، لذلك فاجلامعات اخلاصة توفر ملثل هذه الشرحية مـن  

 .الطلبة احلصول على شهادة جامعية معترف ا
 عيوب خصخصة التعليم -8-3
قد تعمق اخلصخصة عدم املساواة بني املتعلمني، ألن اجلامعات اخلاصة  - 1- 3- 8

العايل، قتدرين مادياً القادرين على دفع الرسوم ملثل نوعية هذا التعليم تستقطب أبناء امل
: 1998محـدي،  (وبالتايل سيؤثر سلبياً يف مبدأ تكافؤ الفرص واملسـاواة يف التعلـيم   

؛ لذلك فالبد من أن ختضع مثل هذه اجلامعات إلشراف الدولة وخطط سياستها )175
الشروط اليت تطبق على امللـتحقني باجلامعـات   التعليمية، وأن تطبق على امللتحقني ا 

  ). 192: 1999علي، (احلكومية نفسها حفاظاً على مبدأ تكافؤ الفرص 
قد تؤول اخلصخصة بالتعليم إىل مؤسسة رحبية جلين األمـوال، وهـذا    - 2- 3- 8

عيب جوهري يهدد التعليم العايل ويدعم مضاعفات التفرقـة والتمييـز يف التعلـيم    
  ).266 – 265 :2004العجمي، (

أن تواجـه   - مهما بلغـت ميزانيتـها    - لن تستطيع اجلامعة اخلاصة  - 3- 3- 8
تكاليف إنشاء جامعة ذات كليات، لذلك فليس أمامها إال أن تركز على الكليـات  

بـدران  (النظرية اليت لدينا كفاية منها وال حيتاج سوق العمل إىل املزيد من خرجييها 
 ).172: 2001والدهشان، 
األمر فإن خلصخصة التعليم العايل من امليزات املهمة اليت تدفع الدول للقيـام   وخالصة

بتطبيقه ولكن مع التحفظ الشديد على التسرع يف عملية تعميمه نتيجة للعيوب الـيت قـد   
  .تشتمل عليها هذه التجربة

اق عليه  يكلف التعليم العايل مبالغ طائلة يف دولة الكويت من امليزانية العامة للدولة لإلنف
  )97: 2002املسيليم، (

ويف اآلونة األخرية خاصة فإن الطلب على التعليم العايل من قبل خرجيي الثانوية العامـة  
قد ازداد، وذلك لرغبة الكثريين منهم يف احلصول على مؤهل جامعي ميكنهم من االلتحاق 
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 ،)230: 1999احلميدي وآخـرون،  (بسوق العمل، أو من أجل حتقيق رغبة اجتماعية 
وهذا األمر الذي أدى إىل عجز اجلامعة عن استقبال هذه األعداد املتزايدة مـن الطـالب   

، ولذلك فقد تبلورت فكرة أمهيـة تفعيـل إسـهام    )211: 1999الصاوي والبستان، (
  .القطاع اخلاص يف إقامة مؤسسات للتعليم العايل

مؤسسة حكومية تعمل وكانت اخلطوة األوىل إنشاء جملس اجلامعات اخلاصة الذي يعد 
أعضاء من ذوي اخلربة واالختصاص يف التعلـيم   )8(برئاسة وزير التعليم العايل وعضوية 

مباشر أو غري مباشر بأية مؤسسة تعليمية خاصة طوال مـدة  إسهام هم ديالعايل ممن ليس ل
ملـدة ثـالث   وذلـك  على عرض الوزير  بقرار من جملس الوزراء بناًء ونعينوي ،عضويتهم
   .قابلة للتجديد ملدة أخرى سنوات

وخيتص جملس اجلامعات اخلاصة بكل ما يتعلق بقواعد الترخيص بإنشاء املنشآت التعليمية 
  :يأيتوله على وجه اخلصوص ما  هاخلاصة وإجراءات

 .النظر يف طلبات إنشاء املنشآت التعليمية اخلاصة •
 ة واعتمـاد براجمهـا  حتديد متطلبات االعتماد األكادميي للمنشآت التعليمية اخلاص •

 .ومراجعة أدائها للتحقق من التزامها مبا ورد يف مرسوم إنشائها
التعليميـة   ماد املعايري والشروط الواجب توافرها يف الربامج الدراسية يف املنشآتاعت •

 .اخلاصة وإعادة النظر يف هذه الشروط واملعايري
 معادلتها وفقا للقواعـد ن املنشآت التعليمية اخلاصة وعاعتماد الشهادات الصادرة  •

 .واإلجراءات املقررة لذلك
 .هاأو دجم هاأو وقف ةلنظر يف إلغاء املنشآت التعليمية اخلاصا •
  :في دولة الكويت، فهي حالياً الخاصة المرخصة العالية التعليميةالمؤسسات  -8-4

 .جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا -8-4-1
 .األمريكية يف الكويت اجلامعة -8-4-2
 .فرع الكويت -املفتوحة  اجلامعة العربية -8-4-3
 .يكيةاألوسط األمر جامعة الشرق -8-4-4
 .االسترالية يف الكويت الكلية -8-4-5
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 .الكويت -إلدارة األعمال  كلية ماسترخت -8-4-6
  . الكويت -للبنات لكلية بوكس ه -8-4-7
 .التقنية كلية الكويت -8-4-8
 .الطريان كلية تكنولوجيا -8-4-9

  الدراسات السابقة -9
  ت العربيةالدراسا -9-1

وهناك العديد من الدراسات اليت تتناول التعليم العايل وعملية ختصيصه، ومن الدراسات 
  :العربية ذات الصلة

قدرة التعليم العالي العربي علـى  " بعنوان ) 2000(دراسة أحمد مكي  -9-1-1
  " مجابهة تحديات المستقبل 

مكانية التعليم العايل يف الوطن العريب توصلت هذه الدراسة إىل العديد من النتائج، ومنها عدم إ
  : من إعداد طالبه اإلعداد الذي يتالءم مع متطلبات العصر وذلك يعود لعدة أسباب منها

  .نقص التمويل التعليمي -أ 
 .عدم وضوح أهداف التعليم العايل يف أذهان العاملني -ب
 .الزيادة الكبرية يف أعداد الطالب -ج 
 .الطالب مقارنة بنفقات الطالب يف الدول املتقدمةاخنفاض مستوى نفقات  -د 

  :واقترحت الدراسة يف ضوء تلك النتائج ما يلي
البحث عن مصادر إضافية لتمويل التعليم العايل وتفعيل إسهام القطاع اخلاص يف التعليم 

  . العايل اجلامعي
ترشـيد التمويـل   " بعنوان ) 2000(دراسة محمد بن ناصر الحجري  -9-1-2
  ".مي للتعليم العالي الحكو

هذه الدراسة تقدم تصوراً متويلياً يساعد على حتقيق مطلب ترشيد اسـتخدام املـوارد   
احلكومية يف اإلنفاق على التعليم العايل يف الدول اخلليجية، وقامت الدراسة بعرض اآلليات 

لتخصـيص  والبدائل املختلفة لتمويل التعليم العايل ومن ضمن مقترحات الدراسة التمويل با
  .أو إسهام القطاع اخلاص يف جزء من التمويل احلكومي لقطاع التعليم العايل

دور التعلـيم العـالي   : " بعنوان) 2000(دراسة أنطون حبيب رحمة  -9-1-3
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  "الخاص في تنمية التعليم بدول الخليج
خـالل  ناقشت هذه الدراسة دور التعليم العايل اخلاص يف تنمية التعليم العايل اخلليجي مـن  

توضيح مسات النمو احلاصل واملتوقع يف التعليم العايل اخلليجي وبيان حاجته إىل التعلـيم العـايل   
  :ما يأيت اخلاص، كما بينت بعض إجيابيات التعليم العايل اخلاص وسلبياته، واقترحت الدراسة

عـايل  تشكيل جلنة أو هيئة مشتركة يف الدول اخلليجية من القياديني يف التعلـيم ال   -أ  
احلكومي ويف القطاع اخلاص لدراسة أحوال التعليم العايل وحاجتـه إىل التعلـيم   

  .اخلاص وإمكانات االستثمار فيه
العمل على إصدار تشريعات تنظم التعليم العايل اخلاص، وتتيح افتتاح مؤسسـاته   -ب

  .وتقدم التسهيالت والضوابط املطلوبة هلا
لى افتتاح اجلامعات والكليات واملعاهد اخلاصة حتفيز القادرين من القطاع اخلاص ع -ج

  .واالستثمار فيها
 .   متابعة التعليم العايل احلكومي واخلاص وتقوميهما وتطويرمها -د
دور التعلـيم العـالي   : " بعنـوان ) 2000(دراسة عبد اهللا عبد الدايم  -9-1-4

  ".الخاص في تجديد التعليم العالي 
م العايل اخلاص، وتؤكد مسـؤولية الـدول بتشـجيع    تؤكد هذه الدراسة أمهية التعلي

  :اخلصخصة يف إطار ضوابط علمية، من أمهها
تشكيل جملس أعلى للتعليم العايل على مستوى البلد الواحد أو على املستوى العريب     - أ

يتكون من مهنيني ومتخصصني ومهتمني، حبيث يكون معتمـداً مـن جهـات    
ا، يقوم بوضع السياسات القومية للتعليم االختصاص ويف الوقت نفسه مستقالً عنه

  .العايل بصفة عامة وتوجيهها
يضم الس مجيع اجلامعات احلكومية واخلاصة وممثلني عن التعليم ما بعد الثانوي،   - ب

 .يف التعليم العايل احلكومي واخلاص
يشكل هذا الس هيئة لالعتراف العلمي باجلامعات اخلاصة يتكون مـن كبـار    -ج

 يف العامل العريب، وتكون هذه اهليئة مستقلة وتـدار وفقـاً للوائحهـا    املتخصصني
  .اخلاصة، وتدعم مالياً من وزارة التعليم العايل
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خيرج من عضوية الس األعلى للتعليم اجلامعي كل جامعة أو مؤسسـة للتعلـيم     -د

  .العايل ال حتصل على االعتراف العلمي سواء أكانت حكومية أم خاصة
من تقنني مبدأ املساءلة العلمية حىت ميكن حماسبة مؤسسات التعليم العايل مـن   البد  - ه

ناحية األداء واإلدارة واإلنفاق، وفقاً ملبادئ ومعايري معينة وذلك لضمان املوضوعية 
  .يف عملية احملاسبة

تنظيم التعليم العالي األهلي في : "بعنوان) 2001(دراسة سهام محمد صالح كعكي  - 5- 1- 9
  ". مع االستفادة من االتجاهات التنظيمية العالمية المعاصرة " لكة العربية السعوديةالمم

يف اململكة العربية السـعودية،  ) اخلاص(تناولت هذه الدراسة قضية التعليم العايل األهلي 
وكيف سيمكّن من ختفيف الضغط على التعليم العايل احلكومي، كما سيمكّن مـن فـتح   

ليها سوق العمل السعودي، ولكن البد أن خيضع التعليم العـايل  ختصصات حديثة حيتاج إ
األهلي إلشراف وزارة التعليم العايل، اليت تضع ضوابطه املتفقة مع وثيقة سياسة التعلـيم يف  

  .اململكة العربية السعودية، وأن يتمتع بشخصية مستقلة، وميول من القطاع اخلاص
مصـادر  " بعنوان ) 2004(الم موسى دراسة السيد محمد احمد ناس وسيد س - 6- 1- 9

  ". إضافية لتمويل التعليم العالي في مصر في ضوء بعض االتجاهات العالمية المعاصرة 
فقد تناولت هذه الدراسة ما يواجهه التعليم العايل من حتديات وصعوبات كـبرية  

ـ    ذا تتعلق بعملية متويله، وذلك يرجع لنقص االعتمادات املالية احلكوميـة املتاحـة هل
التعليم، فاقترحت الدراسة عدة مصادر لتمويل التعليم منها مؤسسات القطاع اخلاص 

  .واملصارف والشركات وغريها
كما بينت الدراسة ضرورة التوسع يف التعليم اجلامعي والعايل اخلاص من خالل السماح للقطاع 

  . لم يف خدمة اتمعاخلاص بإنشاء مؤسسات التعليم اجلامعي والعايل دف إىل جتسيد وضع الع
  :ومن الدراسات األجنبية اليت تناولت خصخصة التعليم العايل

  الدراسات األجنبية -9-2
  ".تخصيص التعليم العالي " بعنوان ) Jandhyala , B. G. )1991دراسة  - 1- 2- 9

بينت الدراسة اإلقبال املتزايد على التعليم العايل اخلاص، ووضحت أن األدلة املقدمة على 
  :، وذلك يعود ألسباب منهالودة التعليم العايل اخلاص ال ختلو من املبالغة والتهويج

أن هذه املؤسسات ليست ذاتية التمويل بشكل كامل، ممـا يشـكل ضـعفاً يف     -أ  
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 .اخلدمات املقدمة للطالب
 .أن هناك نوعاً من أنواع التمييز للطلبة تدرس امللتحقني ذه اجلامعات اخلاصة -ب
املواد اليت تدرس يف الفصل الواحد وحمدوديتها مقارنة باجلامعات احلكومية، ضعف  -ج

ومن مث فإن الطلبة املتخرجني يف هذه املؤسسات أقل يف املستوى من الطلبة اخلرجيني 
  .  يف املؤسسات احلكومية

تنويـع المصـادر، دور   : " بعنـوان ) Sanyal , B. C. )1998دراسة  -9-2-2
  ".تعليم العالي في الدول العربية الخصخصة في تمويل ال

تناولت الدراسة قضية اإلنفاق احلكومي على التعليم العايل يف الدول العربيـة باعتبـاره   
املصدر الرئيسي للتمويل، واجتاه االعتمادات املالية احلكومية املتاحة للتعليم العايل إىل النقص 

  .يف معظم الدول العربية وذلك مقارنة حبجم الطلب عليها
وقد توصلت الدراسة إىل أن معدالت زيادة عدد الطلبة املسـجلني يف مؤسسـات   

كانت تفوق معدالت زيادة مبـالغ   1994 – 1960التعليم العايل خالل الفترة من 
اإلنفاق يف معظم الدول العربية، مما اضطر الكثري من اجلامعات العربية إىل ضغط إنفاقها 

  .وتباطؤ تطورها العلمي
راسة بطرح بعض اإلجراءات املقترحة اليت ميكن أن تسهم يف التخفيف مـن  وانتهت الد

  :مشكلة متويل التعليم العايل يف الدول العربية ومن أمهها
  .االجتاه إىل اخلصخصة يف التعليم العايل -أ  
  .تفعيل االستقالل اإلداري واملايل للجامعات العربية -ب
  .   ة لتمويل بعض أجزاء التعليم العايلالتوجه حنو السوق واجلهات غري احلكومي -ج
: بعنـوان ) Woznicki , Jerzy , Morawski , Roman )2002دراسة كل من  - 3- 2- 9

  ".ينظرة تقويمية لمؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة، من المنظور البولند"
 حتددت أمهية الدراسة بضرورة إجياد عالقة بني مؤسسات التعلـيم العـايل احلكوميـة   

  .واخلاصة وذلك للوصول إىل صيغة للتكامل بني القطاعني
ودعت الدراسة إىل ضرورة توحيد األهداف التربوية بني مؤسسات التعليم العايل اخلاصة 
واحلكومية بإشراف جلنة عليا تعطي التراخيص واالعتماد العلمي ملؤسسات التعليم العـايل  



  2008 -  األولالعدد  -  السادسالمجلد ... ……………..….....        مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
  

  
 

 
قق تكاملها وتوافقها مع مؤسسات التعلـيم  اخلاص، وتقوم باإلشراف واملتابعة عليها مبا حي

  .العايل احلكومية
حـرب مؤسسـات   "بعنوان ) Voldemar)2003و  Tomuskدراسة كل من  - 4- 2- 9

  ".النهضة، وارتقاء التعليم العالي الخاص في أوروبا الشرقية : التعليم العالي، الحلقة األولى
يف أوروبا الشـرقية بعـد عـام     تناقش هذه الدراسة قضية انتشار التعليم العايل اخلاص

ومتطلبات مؤسساته، وقضية التغيري أو استثمار القطاع اخلاص ملؤسسات التعليم العـايل   1989
كبديل للتمويل احلكومي ملثل هذه املؤسسات، وأن هذه املؤسسات احلكومية بعـد أن كانـت   

  .امل احلديثترفض التغيري أصبحت اآلن ملزمة به وذلك ملواكبة احلاجات املتطورة للع
  

  التعليق على الدراسات السابقة -10
  :بعد اإلطالع على بعض الدراسات السابقة يتضح أن

مصادر التمويل احلكومي للدول العربية بشكل عام قد بدأ ينقص ويضمحل مما أدى  -1
  .إىل هبوط املستوى التعليمي العام هلذه الدول

لعايل عرب إنشـائها لألمانـة   فضلت دولة الكويت إسهام القطاع اخلاص يف التعليم ا -2
العامة لس اجلامعات اخلاصة اليت جاءت طوق إنقاذ الستيعاب أكرب شرحية ممكنـة  

 .من الطلبة بعد أن عجز التعليم العايل احلكومي عن استيعام
على الرغم من كثرة الدراسات حول خصخصة التعليم، فإن هـذه الدراسـات مل    -3

دى صحة تطبيق نظام خصخصة التعليم وإسهام تستطع أن تقدم إجابات كافية عن م
القطاع اخلاص يف التعليم خاصة يف دولة الكويت، إذ يرى الباحثان ضرورة دراسـة  
مدى جناح جتربة إسهام القطاع اخلاص يف التعليم العايل بدولة الكويت، ما يؤكـد  

  .    احلاجة إىل إجراء مثل هذه الدراسة
  

  منهج الدراسة -11
املنهج الوصفي يف هذه الدراسة، وهو منهج يالئـم طبيعـة مثـل هـذه     اتبع الباحثان 

الدراسات اليت دف إىل تقصي وجهات النظر وحتديد االجتاهات العامة للقيادات التربوية 
داخل دولة الكويت حول إسهام القطاع اخلاص يف مؤسسات التعليم العايل مـن خـالل   
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  .اإلجابة عن تساؤالت الدراسة
  

  راسة والعينةمجتمع الد -12
  :أربع وسبعني مبحوثاً على النحو اآليت) 74(تكون جمتمع الدراسة من 

مجيع عمداء الكليات والعمداء املساعدين يف جامعة الكويت، والبالغ عددهم  -12-1
  .سبعة وأربعني مستهدفاً موزعني على ثالث عشرة كلية) 47(

" امعتني خاصـتني ومهـا   مجيع عمداء الكليات والعمداء املساعدين ألول ج -12-2
وبلغ عـددهم  " اجلامعة العربية املفتوحة " و" جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 

  .سبعة وعشرين مستهدفاً) 27(
أربعة وثالثون مبحوثاً من جامعة الكويت مبا نسـبته      ) 34(ولقد شارك يف هذا البحث 

عات اخلاصـة مبـا نسـبته     ستة وعشرين مبحوثاً من اجلام) 26(، باإلضافة إىل )72٪(
سـتني  ) 60(، وعلى ذلك كان امـوع الكلي ملا اسـتعيد من االسـتبانات )96٪(

أربعة وسبعون مستهدفاً، وهي نسبة ) 74(من اتمع األصلي وهم ) ٪81(استبانة بنسبة 
  .  كافية لتحقيق غرض الدراسة

  
  أداة الدراسة -13
  بناء األداة 13-1

" يف دراستها بعنوان ) 2003املانع، (على أداة سبق أن طبقتها  اعتمد يف هذه الدراسة
هل تليب اخلصخصة حاجات التعليم؟ اجتاهات القيادات التربوية يف اململكة العربية السعودية 

، متثلت يف استبانه جرى تعديلها مبا يتالئم مـع موضـوع   "حنو ختصيص التعليم العام فيها 
قترحات اليت تساعد يف تقليص املشكالت الناجتة من تبين الدراسة، مع إضافة فقرة لبعض امل

  . القطاع اخلاص ملؤسسات التعليم العايل وحلها
  : وقد تشكلت االستبانه من جزأين 

احتوى على مقدمة توضح أمهية الدراسة واجلهة اليت تقوم بالبحـث وبعـض   : األول
  ). لوظيفة، املؤسسة، القطاعا: (البيانات اليت ميكن من خالهلا قياس متغريات الدراسة وهي
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  : احتوى على ثالثة حماور هي: الثاين

  .حاجات التعليم العايل احلالية اليت ميكن أن تسهم مؤسسات القطاع اخلاص يف تلبيتها )1
 .املشكالت الناجتة عن قيام القطاع اخلاص بإنشـاء مؤسسات للتعليم العايل )2
اليت تعتري هذه التجربـة  املقترحات اليت ميكن أن تسهم يف تقليص املشكالت  )3

 .وحلها
واحتوت احملاور على عدد من العبارات ليقوم أفراد العينة بإبـداء موافقتـهم أو عـدم    

أوافق، حمايد، ال : (موافقتهم عليها وذلك وفقاً ملقياس ثالثي مكون من ثالث درجات هي
 حـول  فضالً عن سؤال مفتوح يندرج أسفل كل فقرة لبيان وجهة نظر املبحوثني) أوافق

  . احملاور الثالثة
  قياس صدق األداة وثباتها 13-2
 : لقياس الصدق ومدى صالحية تطبيق االستبانة يف دولة الكويت عرضت على -1
ثالثة من أعضاء من هيئة التدريس يف ختصص اإلدارة والتخطيط التربـوي، وعلـى    - أ

هـم يف  اثنني من أعضاء هيئة التدريس يف ختصص القياس والتقومي وذلك إلبداء رأي
وقد أخذ مبالحظام وأجريت . مدى صالحية بنود االستبانة لتحقيق هدف الدراسة

  .  التعديالت يف ضوء تلك املالحظات
أحد العمداء يف جامعة الكويت، أحد أعضاء جملـس  : (عينة من املبحوثني تتمثل يف - ب

) عات اخلاصةاألمناء يف اجلامعات اخلاصة، أحد القياديني يف األمانة العامة لس اجلام
 .وذلك للتأكد من سالمة بنود االستبانة وفهم املبحوثني هلا

  .متخصص يف اللغة العربية وذلك لضمان سالمتها اللغوية - ت
 :لقياس ثبات األداة استخدمت معادلة ألفا لكرونباخ جلميع احملاور، على النحو اآليت - 2
ثبات عاليـة بلغـت   حاجات التعليم العايل احلالية، وحصل على نسبة : احملور األول - أ

 .، وهي نسبة ثبات ممتازة.)86(قيمته 
، .)88(املشكالت الناجتة، وحصل على نسبة ثبات عالية بلغت قيمته : احملور الثاين - ب

 .وهي نسبة ثبات ممتازة أيضاً
املقترحات واحللول للمشكالت الناجتة، وحصل على نسبة ثبات عالية : احملور الثالث - ت

  .). 73(بلغت قيمتها 
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  تحليل البيانات 13-3
حلسـاب العمليـات    SPSSستحلل البيانات باستخدام برنامج املعاجلة اإلحصـائية  

  :اإلحصائية لكل بند من بنود األداة، والعمليات اإلحصائية املراد حساا هي
 .معادلة ألفا لكرونباخ لقياس ثبات األداة -
  .التكرارات والنسب املئوية -
 .املتوسطات احلسابية -
 .عياريةاالحنرافات امل -
 .ملعرفة الداللة بني املتغريات  T.testاختبار  -
  

  عرض النتائج وتحليلها -14
لإلجابة عن األسئلة الثالثة األوىل حول حاجات التعليم العايل احلالية اليت ميكن أن تسهم 
مؤسسات القطاع اخلاص يف تلبيتها، واملشكالت الناجتة من قيام القطاع اخلاص بإنشــاء  

يم العايل، واحللول املقترحة اليت ميكن أن تسهم يف تقليص املشـكالت  مؤسسات للتعل
اليت قد تعتري هذه التجربة احلديثة وحلها؛ حللت البيانات باسـتخراج املتوسـطات   
احلسابية والتكرارات والنسب املئوية وذلك لتحديد احلاجات واملشكالت واحللـول  

  .كما يراها أفراد العينة
د كل حمور من احملاور الثالثة فقد حلل بعد عرض احملور التابع لـه  املفتوح بع لأما السؤا
  . ومناقشته

ما حاجات التعليم العالي الحالية التي يمكـن  : نتائج السؤال األول -14-1
  أن تسهم مؤسسات القطاع الخاص في تلبيتها؟

  
  )1(اجلدول رقم 

  ع اخلاص يف تلبيتها مرتبة تنازلياً وفق نسب املوافقةحاجات التعليم العايل احلالية اليت ميكن أن تسهم مؤسسات القطا
  

قم
الر

    

املعيــــار
 العبـــارة

  غري موافق حمايد موافق
  ٪  تكرار  ٪ تكرار ٪ تكرار
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قم
الر

    

املعيــــار
 العبـــارة

  غري موافق حمايد موافق
  ٪  تكرار  ٪ تكرار ٪ تكرار

.88 53 .التوسع يف سياسة نشر التعليم العايل يف دولة الكويت  1
3 

6 10.
0  

1  1.7  

ليم العايل بالصورة الـيت  زيادة التنافس بني مؤسسات التع  2
 .تسهم يف زيادة فاعليته

52 86.
7  

4 6.7  4  6.7  

.83 50 .التنوع والتجدد يف برامج التعليم العايل ومناهجه  3
3 

6 10.
0  

4  6.7  

.78 47 .االستفادة من املستحدثات التربوية العصرية واملتجددة  4
3 

10 16.
7  

3  5.0  

.78 47 .لفنية وتطبيقهااملرونة يف صياغة األنظمة اإلدارية وا  4
3 

8 13.
3  

5  8.3  

استقطاب أكرب شرحية ممكنة من الطلبة خرجيي الثانوية  5
  .العامة

44 73.
3  

11 18.
3  

5  8.3  

.70 42 .توفري مؤسسات علمية بتجهيزات حديثة  6
0 

9 15.
0  

9  15.
0  

سرعة اختاذ القرارات املتعلقة بسري عمليـة مؤسسـات     6
 .التعليم العايل وإجنازها

42 70.
0  

13 21.
7  

5  8.3  

.58 35 . تقدمي ختصصات جديدة ال تفي ا اجلامعات احلكومية  7
3 

15 25.
0  

10  16.
7  

إشراك الطلبة وأولياء األمور يف االس التعليمية ألنظمة   8
 .مؤسسات التعليم العايل

33 55.
0  

17 28.
3  

10  16.
7  

.53 32  .ة فيهاستقالل التعليم العايل من تدخل األنظمة احلكومي  9
3 

21 35.
0  

7  11.
7  

.45 27 .توظيف أساتذة ذوي كفاءات عالية  10
0 

22 36.
7  

11  18.
3  

  
أن أهم حاجات التعليم العايل احلالية كما يراها أفـراد العينـة   ) 1(يتضح من اجلدول 

التوسع يف سياسة نشر التعليم العـايل يف دولـة الكويـت،    متثلت يف كل من احلاجة إىل 
التنافس بني مؤسسات التعليم العايل مبا يسهم يف رفع فاعليته، باإلضافة إىل احلاجة إىل زيادة 

  .وكذلك احلاجة إىل التنوع والتجدد يف برامج التعليم العايل احلالية ومناهجه
من أفراد العينة، ونالت زيادة التنافس موافقة ) ٪88.3(إذ نال التوسع موافقة ما يقارب 

، وهو ما يعكـس  )٪83.3(صلت على منهم، أما عبارة التنوع والتجديد فح) 86.7٪(
الواقع الذي نعيشه مجيعاً، وهو عدم قدرة مؤسسات التعليم العايل احلكومية على استيعاب 
زيادة توسع التعليم العايل املطردة، وذلك يعود حملدودية املقاعد الـيت يعرضـها القطـاع    

يلحق من مجود يف فاعلية احلكومي سنوياً للطلبة اخلرجيني من الثانوية العامة؛ فضالً عما قد 
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مؤسسات التعليم العايل وقد يرجع ذلك إىل غياب عنصر املنافسة يف امليـدان التربـوي،   
وكذلك احلاجة إىل تنوع يف أشكال املعارف والربامج اليت تقدمها مؤسسـات القطـاع   

  .احلكومي أو جتديدها مبا خيدم مجيع احلاجات يف اتمع
املرونـة يف  " و "املستحدثات التربوية العصرية واملتجددة االستفادة من : "أما احلاجتان

، فقد نالتا ترتيباً متساوياً يف موافقة أفراد العينـة  "صوغ األنظمة اإلدارية والفنية وتطبيقها 
؛ وميكن الربط بني هاتني احلاجتني مـن خـالل أن   )٪78.3(عليهما، فقد نالت كلتامها 

صوغ األنظمة التعليمية يؤدي إىل بطء القدرة علـى   أفراد العينة يرون أن ضعف املرونة يف
إدخال املستحدثات التربوية يف جمال التعليم العايل، وقد يرجع ذلك إىل تـأخر  إصـدار   

  .القرارات
فقد نالـت   استقطاب أكرب شرحية ممكنة من خرجيي طلبة الثانوية العامة،أما احلاجة إىل 

  .وسعوذلك الرتباطها يف سياسة الت) ٪73.3(نسبة 
سرعة اختـاذ القـرارات   " و" توفري مؤسسات علمية بتجهيزات حديثة " أما احلاجتان 

فنالتا درجة متسـاوية يف املوافقـة   " وإجنازها  املتعلقة بسري عملية مؤسسات التعليم العايل
يعود إىل تعادهلما يف  هااملرتبة نفسبولعل السبب الذي جعل هاتني احلاجتني ) ٪70(تعادل 
ن وجهة نظر أفراد العينة وهذا ميكن إرجاعه إىل شـعور أفـراد العينـة بـنقص     األمهية م

التجهيزات العلمية احلديثة اليت توفرها مؤسسات القطاع احلكومي، بسبب قـدم املبـاين   
  .احلكومية نسبياً وعدم جماراا ملا يستحدث من معدات تسهم يف تطوير التعليم

توظيف أساتذة ذوي "فقد كانت لصاحل عبارة  "غري موافق"و" حمايد"أما أعلى درجة يف 
دة أفراد العينة، ونسبة ـمن حماي) ٪36.7(، فقد حصلت على نسـبة "كفايات عالية

من قبل أفراد  من عدم موافقتهم ولعل ذلك يرجع إىل شك قريب إىل اليقني) 18.3٪(
ملتقدمني العينة بشأن حرص مؤسسات التعليم العايل احلكومية بتعيني أفضل األساتذة ا

  .لديها للعمل
فقد حصـلت  " التعليم العايل من تدخل األنظمة احلكومية فيهاستقالل "أما احلاجة إىل 

ولعل ذلك يرجع إىل ختوف أفراد ) ٪35(على ثاين أعلى نسبة من حمايدة أفراد العينة بنسبة 
ـ  ت هـو  العينة من إبداء الرأي حول هذه املسألة خصوصاً وأن نظام احلكم يف دولة الكوي
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  . نظام دميقراطي لذلك فالتعليم بوجه عام حيتاج إىل مساحة أكرب من االستقاللية

إشراك الطلبة وأولياء األمور يف االس التعليمية ألنظمة مؤسسات التعليم " أما احلاجتان 
فقـد نالتـا درجـة    " تقدمي ختصصات جديدة ال تفي ا اجلامعات احلكومية " و" العايل 

مـن  ) ٪16.7(موافقة أفراد العينة، فكلتا احلاجتني حصلت على ما نسبته  مساوية يف عدم
عدم موافقة أفراد العينة عليها، وقد يرجع ذلك إىل إحساس أفراد العينة يف األوىل مبركزيـة  
التعليم العايل يف دولة الكويت والرغبة بتقليصها، أما الثانية باستيفاء قطاع التعليم العـايل  

  .تخصصات اليت حتتاجها خطط التنمية يف دولة الكويتاحلكومي ملعظم ال
وبشكل عام فإن إجابات أفراد العينة حول احلاجات تركزت حول املوافقة، بـدليل أن  

، وهذا يدل )1(رقم االحنراف املعياري لإلجابات كان ناحية اليمني كما يتمثل يف الشكل 
حمور حاجات التعلـيم العـايل    على أن هناك شبه موافقة كلية على العبارات املطروحة يف
 . الذي ميكن أن تسهم مؤسسات القطاع اخلاص يف تلبيتها

  
  )1(الشكل رقم 

أن تسهم مؤسسات  حاجات التعليم العايل احلالية اليت ميكن رسم بياين يوضح استجابة أفراد العينة حول حمور
  القطاع اخلاص يف تلبيتها
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  تحليل إجابات السؤال المفتوح -14-1-1
مـن  ) ٪11.7(أفراد، مبا نسبته ) 7(ن واقع عينة الدراسة أجاب عن السؤال املفتوح م

  .العينة املختارة
حاجات التعلـيم العـايل   "إذ أشاروا إىل حاجات أخرى غري اليت ذكرت يف بنود حمور 

، وميكن "احلالية اليت يتوقع أن يلبيها إسهام القطاع اخلاص يف إنشاء مؤسسات للتعليم العايل
  :يصها يف اآليتتلخ

 .إشراك جهات غري حكومية يف التخطيط للتعليم العايل )1
 .تنوع مؤسسات التعليم العايل واجلامعات من عدة دول وثقافات )2
 ).اإلجنليزية والفرنسية(التدريس بلغات أخرى  )3
 .ختفيف الضغط عن ميزانية الدولة املخصصة للتعليم )4
 .ة أكثر كفاية من اإلدارة العامة احلكوميةإدارة التعليم العايل من قبل القطاع اخلاص بصور )5
عن نظام إرسال البعثات إىل اخلارج مبا يوفر للدولة ميزانيات ضخمة على  ءاالستغنا )6

 .املدى البعيد
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 .توضيح فرص التعليم اخلاص للمستثمر، مبا يتوافق وحاجاته من التخصصات )7
  .نقل العلوم والتكنولوجيا )8
  

رز المشكالت الناتجة عن قيام القطـاع  ما أب: نتائج السؤال الثاني -14-2
  الخاص بإنشاء مؤسسات للتعليم العالي؟
  

  )2(اجلدول رقم 
  املشكالت الناجتة عن قيام القطاع اخلاص بإنشاء مؤسسات للتعليم العايل مرتبة تنازلياً على حسب نسب املوافقة

  
 الرقم
  

املعيــــار
 العبـــارة

  غري موافق حمايد موافق
  ٪ تكرار ٪ رارتك ٪ تكرار

 15.0  9 18.3 11 66.7 40 .حتول التعليم إىل جتارة بالتركيز على جوانب الربح  1
تفاوت املستويات األكادميية ملؤسسات التعليم العايل  2

 .اخلاص
38 63.3 18 30.0 4  6.7  

 10.0  6 35.0 21 55.0 33 .دعم توظيف أساتذة غري مواطنني  3
 20.0  12 28.3 17 51.7 32 .اهل يف منح الشهادات والدرجات العلميةالتس  4
 18.3  11 30.0 18 51.7 31 .التركيز على جاذبية املظهر وإغفال املضمون  4
ضعف مؤهالت أعضاء هيئة التدريس املعينني يف  5

 .مؤسسات التعليم العايل اخلاصة
30 50.0 14 23.3 16  26.7 

 26.7  16 23.3 14 50.0 30 .خفض تكلفته املاديةخفض جودة التعليم من أجل  5
 31.7  19 20.0 12 48.3 29 .حرمان حمدودي الدخل من التعليم العايل اخلاص  6
ضعف رواتب أعضاء هيئة التدريس يف القطاع  7

 .اخلاص
28 46.7 21 35.0 11  18.3 

ملء سوق العمل بتخصصات ال تناسب احلاجات  8
 .احلقيقية للمجتمع الكوييت

24 40.0 20 33.3 16  26.7 

 18.3  11 41.7 25 40.0 24 .إمهال تعليم ذوي احلاجات اخلاصة الرتفاع كلفته  8
تسرب أساتذة اجلامعات احلكومية من املواطنني إىل  9

 .القطاع اخلاص
20 33.3 19 31.7 21  35.0 

 41.7  25 31.7 19 26.7 16 .احتكار اخلدمات التعليمية  10
 38.3  23 38.3 23 23.3 14 .العام عن اإلشراف والرقابةإبعاد القطاع  11
 43.3  26 35.0 21 21.7 13 .احلد من عدالة الفرص التعليمية العالية  12

  



  جاسم الحمدان وشيخة المجبل. د ..…….......…آراء بعض القيادات الجامعية نحو فاعلية إسهام القطاع الخاص  
  

  

  

 

 

بنتيجـة  أن أهم املشكالت اليت يتوقع أفراد العينة ظهورهـا  ) 2(من اجلدول رقم يتبني 
البعـد  : استثمار القطاع اخلاص ملؤسسات التعليم العايل ستتحدد يف بعدين جوهريني مهـا 

العلمي والبعد املادي، إذ تشري النتائج إىل أن أفراد العينة أعطوا األولوية لثالث مشكالت، 
  إذ حصـلت علـى نسـبة     ،حتول التعليم إىل جتارة بالتركيز على جوانب الـربح األوىل 

ولعل هذا يظهر ختوف العينة بشكل عام من أن تتغلب الرغبة يف الربح املـادي  ) 66.7٪(
  .قدمي اخلدمة، فينخفض مستوى خرجيي التعليم العايلعلى اإلخالص يف ت

أما املشكلة الثانية فظهرت يف رهبة العينة من  تفاوت املستويات األكادميية ملؤسسـات  
من جمموع آراء العينة، وقد يرجع ) ٪63.3(التعليم العايل اخلاص، فحصلت على ما نسبته 

الرحبية لتلك املؤسسات، فاجلامعة  ذلك لسبب توقع العينة من تفاوت مستويات االهتمامات
اجليدة من وجهة رأي العينة هي اليت متتلك القدرة املالية اليت متكنها من توظيـف أسـاتذة   
أفضل، وتوفري أجهزة ووسائل تعليمية أكثر حداثة، وتطبيق أساليب تعليمية متطـورة ممـا   

  .جيعل خمرجاا التعليمية أفضل من غريها
من موافقة أفـراد العينـة، ومتثلـت يف    ) ٪55(صلت على نسبة أما املشكلة الثالثة فح

مشكلة دعم توظيف أساتذة غري مواطنني، وشعور أفراد العينة ذه املشكلة رمبا يرجع إىل 
املشاهدات الواقعية من ميل جامعات القطاع اخلاص إىل تعيني أساتذة أجانب أكثـر مـن   

  .        اذ الكوييت مقارنة بغريهاملواطنني، وقد يعود ذلك إىل ارتفاع أجر األست
) ٪51.7( وتلت تلك املشكالت مشكلة التساهل يف منح الشهادات والدرجات العلمية بنسبة

إىل ختوف أفراد العينة من التساهل وانسياق مؤسسات التعليم العايل  ةوقد تعود هذه املشكل
ت العاليـة،  واجتيـاز   اخلاصة وراء رغبات الطلبة وأولياء أمورهم يف احلصول على املعدال

االختبارات واحلصول على الشهادات بغض النظر عن مستوى التحصيل العلمي الفعلـي،  
وهذه نظرة متشائمة وتعكس شعور أفراد العينة الفعلية بأن التعليم العايل اخلاص يركز على 

دراسة الربح املادي أكثر من تركيزه على التحصيل العلمي اجليد، وهذا يتفق مع ما جاء يف 
Jandhyala , B. G.  

أما مشكلة التركيز على جاذبية املظهر وإغفال املضمون فجاءت يف املرتبة الرابعة متعادلة مع اليت 
نفسها، ولعل ذلك يعود إىل التشاؤم والشك لدى أفـراد  ) ٪51.7(سبقتها حبصوهلما على النسبة 
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  .اخلاص لقطاعالعينة من مستوى جودة التعليم العايل الذي تقدمه مؤسسات ا

ضعف مؤهالت أعضاء هيئة التـدريس  " أما يف املرتبة اخلامسة فظهرت مشكلتان مها 
خفض جودة التعليم من أجـل خفـض   " و" املعينني يف مؤسسات التعليم العايل اخلاصة 

ومها يف الواقع مشكلة تؤدي إىل األخرى، فاملشكلة األوىل ) ٪50(، بنسبة "تكلفته املادية 
تعيني أساتذة ممن حيملون شهادة املاجستري فقط ويقومون بتعليم الطلبة، وهذا  منبعها خمافة

يعد نوعاً من أنواع الضعف يف املؤهالت املطلوبة ألعضاء هيئة التـدريس يف اجلامعـات   
  .اخلاصة، وهذه املشكلة تؤدي إىل خفض جزء من أجزاء جودة التعليم

ايل اخلاص،  فاحتلت املرتبة السادسة وأما مشكلة حرمان حمدودي الدخل من التعليم الع
، ولعل ذلك يعود إىل حقيقة أن اجلامعات اخلاصة الـيت  )٪48.3(حبصوهلا على ما نسبته 

تقدم مستويات عالية يف التعليم غالباً ما تكون ذات رسوم مرتفعة، فال يلتحق ا سوى فئة 
 جامعات القطاع احلكومي حمدودة من الطالب املقتدرين مادياً، أما غريهم فليس أمامهم إال

أو اجلامعات اخلاصة األخرى األقل جودة يف التعليم، وهو ما خيشى معه ظهور عدم العدالة 
يف وصول مجيع الطلبة إىل املصادر التعليمية اجليدة، وهذا يتفق مع السلبيات اليت ذكرهـا  

  .أنطون حبيب رمحة يف دراسته
 القطاع اخلاص فظهرت يف املرتبـة السـابعة   أما مشكلة ضعف رواتب أعضاء هيئة التدريس يف

، وهي قد تكون بسبب قيام مؤسسات القطاع اخلـاص بتوظيـف   )٪46.7(حبصوهلا على نسبة 
  .ألساتذة غري مواطنني لتضمن قلة الرواتب واألجور مقارنة بغريهم من املواطنني

صصـات ال تناسـب   ملء سوق العمـل بتخ : أما يف املرتبة الثامنة فتعادلت أيضاً مشكلتان مها
احلاجات احلقيقية للمجتمع الكوييت وإمهال تعليم ذوي احلاجات اخلاصة الرتفاع كلفتـه، وذلـك   

من موافقة أفراد العينة، أما املشكلة األوىل فقد تعود أسباب اختيـار  ) ٪40(حبصوهلما على ما نسبته 
عـرب مسـارعتها إىل عـرض    العينة هلا إىل حقيقة تأكيد بعض اجلامعات اخلاصة على الربح املادي 

ختصصات على حسب رغبة الطلبة وأولياء أمورهم ال حبسب رغبة حاجات سوق العمل احمللية، أما 
اخلاصة قد يعود ذلك إىل سبب ارتفاع كلفة هذا املشكلة األخرى وهي إمهال ذوي احلاجات 

  .أي أرباح جمزية منه قالتعليم مقابل عدم توقع حتقي
، ومتثلـت يف تسـرب أسـاتذة    )٪33.3(صلت على نسبة ويف املشكلة التاسعة فح

اجلامعات احلكومية من املواطنني إىل القطاع اخلاص، وقد يرجع ذلك إىل احتمالية إغـراء  
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PROBLEM

  .بعضهم من قبل مؤسسات القطاع اخلاص باألجور املرتفعة أو تقليل نصام
احتكار اخلدمات " و"  احلد من عدالة الفرص التعليمية العالية: " وأما املشكلتان اآلتيتان

، فقد نالتا أعلى النسب يف عدم موافقة أفراد العينة عليها، فقد نالـت املشـكلة   "التعليمية 
ولعل ذلك يرجـع إىل  ) ٪41.7(، أما املشكلة الثانية فنالت نسبة )٪43.3(األوىل نسبة 

 شبه تأكد من قبل أفراد العينة أن مثل هاتني املشكلتني مسـتبعد احلـدوث بصـورة   
واضحة مما ترتب عليها عدم ختوف العينة منها خصوصاً وأن دولة الكويت تعد مـن  
الدول اليت تويل قطاع التعليم العايل اهتماماً كبرياً سواء أكان ذلك علـى مسـتوى   

  . احلكومة أم على مستوى األفراد
ث أما مشكلة إبعاد القطاع العام عن اإلشراف والرقابة فقد نالت درجة متوازية من حي

من احملايدة وكـذلك علـى   ) ٪38.3(احملايدة وعدم املوافقة، فقد حصلت على ما نسبته 
النسبة نفسها من عدم املوافقة، ولعل ذلك يرجع إىل تأكد أفراد العينـة مـن أن القطـاع    

  .احلكومي سيظل مهيمناً على قطاع التعليم العايل يف دولة الكويت
نة عن هذا التساؤل كان مييل إىل احلياد أكثـر  ومما هو مالحظ أن نسبة إجابة أفراد العي

  ).2(من غريه كما يوضحه الشكل البياين رقم 
  

  )2(الشكل البياين رقم  
  املشكالت الناجتة من قيام القطاع اخلاص بإنشاء مؤسسات للتعليم العايل  رسم بياين يوضح إجابة أفراد العينة حول حمور
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ينة يرون أن املشكالت هلذا التوجه اجلديـد ال ميكـن   ورمبا يرجع ذلك إىل أن أفراد الع

معرفتها بسرعة، فاملشكالت لكل جتربة حديثة ال ميكن استشفافها إال بعد سنوات متتد على 
  .سنوات من التطبيق 10إىل  5األقل من 

  
  تحليل إجابات السؤال المفتوح -14-2-1

مـن  ) ٪6.7(، مبا نسـبته  أفراد) 4(من واقع عينة الدراسة أجاب عن السؤال املفتوح 
  .املبحوثني

املشكالت الناجتة عـن  " إذ أشاروا إىل مشكالت أخرى غري اليت ذكرت يف بنود حمور 
، وميكن عرض املشكالت اليت طرحها "قيام القطاع اخلاص بإنشاء مؤسسات للتعليم العايل

  :أفراد العينة على النحو اآليت
ي إىل مشـكالت يف مسـتويات   إن عدم اإلشراف الكايف من قبل الدولة يـؤد  .1

إما عـرب  (اخلرجيني، فقد تلجأ بعض اجلامعات إىل ضغط املدة التدريسية للمقررات 
  ).تدريسها يف ساعات أقل وإما مبحتوى منخفض

وقد تلجأ اجلامعات اخلاصة إىل موضوع التعيني باالنتساب، أو تعـيني أسـاتذة    .2
د حيصل من تقدم أعـداد  خترجوا من جامعات غري معترف ا لسد النقص الذي ق

  .كبرية من الطلبة
ما الحلول المقترحة التي يمكن أن تسهم في : نتائج السؤال الثالث -14-3

  تقليص المشكالت التي قد تعتري هذه التجربة الحديثة وحلها؟
 

  )3(اجلدول رقم 
اخلاص ملؤسسات للتعليم احللول املقترحة اليت ميكن أن تسهم يف تقليص املشكالت اليت قد تعتري إنشاء القطاع 

  العايل وحلها مرتبة تنازلياً على حسب نسب املوافقة
  

 الرقم
  

املعيــــار
 العبـــارة

  غري موافق حمايد موافق
  ٪ تكرار  ٪ تكرار ٪ تكرار

منح شهادات أو جوائز التميز للمؤسسات اليت تقدم  1
ولـة إىل  تعليماً متميزاً وخترج طالبـاً حتتـاج الد  

 .ختصصهم

54  90.0 4 6.7  2  3.3 
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 الرقم
  

املعيــــار
 العبـــارة

  غري موافق حمايد موافق
  ٪ تكرار ٪ تكرار ٪ تكرار

أن ال تقل مؤهالت أعضـاء هيئـة التـدريس يف  2
مؤسسات القطاع اخلاص عن مؤهالت نظرائهم يف 

 .املؤسسات احلكومية

52 86.7 7 11.7 1  1.7 

االلتزام بتصديق الشهادات اليت متنحها مؤسسـات  2
التعليم اخلاص من وزارة التعليم العايل ومعادلتـها  

 .بتلك اليت متنحها مؤسسات التعليم احلكومي

52 86.7 7 11.7 1  1.7 

االلتزام بتدريس بعض املتطلبات اجلامعيـة املهمـة  3
 .واملقررات األساسية لكل اختصاص

51 85.0 8 13.3 1  1.7 

التقيد يف قبول الطلبة بشروط أساسية يف مؤسسات  4
 .التعليم العايل اخلاصة

50 83.3 9 15.0 1  1.7 

احلصول على ترخيص حكومي قبل افتتاح مؤسسة  5
 .التعليم العايل اخلاص

49 81.7 6 10.0 5  8.3 

إشراف وزارة التعليم العايل على هذه املؤسسـات  5
 .ومراقبتها

49 81.7 6 10.0 5  8.3 

تقدمي مساعدات ماليـة وتسـهيالت حكوميـة  6
ملؤسسات التعليم العايل اخلـاص املتميـزة جبـودة    

 .تعليمها

48 80.0 7 11.7 5  8.3 

أن ال تقل رواتـب أعضـاء هيئـة التـدريس يف  7
مؤسسات القطاع اخلاص عن رواتب نظـرائهم يف  

 .املؤسسات احلكومية

46 76.7 11 18.3 3  5.0 

وضع حدود لرسوم الدراسة تلتزم ا مؤسسـات  8
 .التعليم العايل اخلاص

44 73.3 13 21.7 3  5.0 

اخلاصة وعدد من هيئتـهاأن يكون مدير املؤسسة  9
 .التدريسية من مواطين دولة الكويت

41 68.3 14 23.3 5  8.3 

  
أن أهم احللول اليت وافق عليها أغلبية أفراد العينة متثلـت يف  ) 3(من اجلدول رقم يتبني 

منح شهادات أو جوائز التميز للمؤسسات اليت تقدم تعليماً متميزاً وخترج طالبـاً حتتـاج   
من موافقة املبحوثني، وهذا احلـل  ) ٪90(يقارب  الدولة إىل ختصصام، وحصل على ما

 تيتميز بأنه واقعي وموضوعي وأنه قابل للتطبيق، خصوصاً بعد إنشاء جمموعة من اجلامعا
اخلاصة والبدء يف قبول أعداد من الطلبة فيها، ولكن حىت اآلن مل يتخرج فيها أي طالـب؛  



  2008 -  األولالعدد  -  السادسالمجلد ... ……………..….....        مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
  

  
 

 
ليت تتعرض ملشـكالت مل يتأكـد   لذلك فهو احلل املعقول جداً من بقية احللول األخرى ا

  .وقوعها الفعلي يف امليدان التربوي
 أما املرتبة الثانية فتشارك فيها حالن حبسب رأي أفراد العينة، حبصوهلما على نسبة

، وكان األول أن ال تقل مؤهالت أعضاء هيئة التدريس يف مؤسسات القطـاع  )86.7٪(
، وهذا احلل ميس مشكلة ملموسـة  اخلاص عن مؤهالت نظرائهم يف املؤسسات احلكومية

وواقعية من خالل تدريس أساتذة ممن حيملون شهادة املاجستري فقـط لطلبـة اجلامعـات    
اخلاصة، أما احلل اآلخر فكان االلتزام بتصديق الشهادات اليت متنحها مؤسسـات التعلـيم   

احلكـومي،  اخلاص من وزارة التعليم العايل ومعادلتها بتلك اليت متنحها مؤسسات التعليم 
وكان هذا احلل سابقاً لوقته ألن اجلامعات اخلاصة يف دولة الكويت مل خترج حىت اآلن أي 
طالب أو طالبة، وذلك يرجع حلداثة إنشائها، ولكنه مناسب جداً ملشكلة قـد حتـدث يف   
الواقع ونعيشها من عدم قبول مراكز العمل وديوان اخلدمة لبعض الشهادات اجلامعية مـن  

  .ات املعترف فيها دولياًغري اجلامع
من موافقـة  ) ٪85(احلل الذي احتل املرتبة الثالثة يف ترتيب احللول، حبصوله على نسبة 

أفراد العينة كان االلتزام بتدريس بعض املتطلبات اجلامعية املهمة واملقررات األساسية لكـل  
اخلاصـة يف   اختصاص، ولعل ذلك يرجع إىل وعي أفراد العينة باحتمال تساهل اجلامعات

منح الشهادات العلمية، لذلك كان من احللول اليت يتطلب تطبيقها لكي يتناسب وختصص 
  .طلبة اجلامعات اخلاصة مع نظرائهم يف اجلامعات احلكومية

وكان احلل الرابع التقيد يف قبول الطلبة بشروط أساسية يف مؤسسات التعلـيم العـايل   
عل هذا احلل ينم عن هاجس أفراد العينة من ، ول)٪83.3(اخلاصة، وحصل على ما نسبته 

إغراق سوق العمل الكوييت بالطلبة الذين حيملون شهادات علمية وبالتايل سنعاين من نقص 
يف العمالة املتخصصة بالتعليم الفين، وذلك يعود الحتمالية قبول اجلامعات اخلاصة للطلبـة  

  .سيةبأي معدل شرط أن يكون قادراً على توفري الرسوم الدرا
، ومها )٪81.7(أما املرتبة اخلامسة فكانت من نصيب حلّني وكذلك حصال على نسبة 

احلصول على ترخيص حكومي : يف الواقع متقاربان أو يؤدي أحدمها إىل اآلخر، األول كان
إشراف وزارة التعليم العايل على : قبل افتتاح مؤسسة التعليم العايل اخلاص، أما الثاين كان

ومراقبتها؛ فريى أفراد العينة ضرورة حصول هذه اجلامعات اخلاصة علـى   هذه املؤسسات
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ترخيص حكومي على أسس وضوابط تضعها الدولة حىت يتناسب التعليم العايل املقـدم يف  
هذه املؤسسات مع تطلعات الدولة وتوجهاا، كذلك البد أن تقوم هذه اجلهة باإلشراف 

مكن التأكد من قيامها بدورها املطلوب منها على واملراقبة على مثل هذه املؤسسات حىت يت
  .             أكمل وجه، وكذلك إلصالح أي خلل قد ينتج يف مسارها وتعديله

ويف املرتبة السادسة متثل احلل تقدمي مساعدات مالية وتسهيالت حكوميـة ملؤسسـات   
عة أفراد العينة يف حاجة التعليم العايل اخلاص املتميزة جبودة تعليمها، ورمبا يرجع ذلك إىل قنا

إىل الدعم احلكومي سواء أكان هذا الدعم مادياً  –مهما بلغت ميزانيتها  -هذه املؤسسات 
  .    أم على شكل تسهيالت  مبا يساعدها على تقدمي مستوى عالٍ من التعليم

فتمثل يف أن ال تقل رواتب أعضـاء  ) ٪76.7(أما احلل السابع الذي حصل على نسبة 
  .دريس يف مؤسسات القطاع اخلاص عن رواتب نظرائهم يف املؤسسات احلكوميةهيئة الت

ولعل ذلك يعود إىل أن األعضاء يف هيئة تدريس اجلامعات اخلاصة أغلبهم مـن غـري   
التدريس يف مؤسسـات   ةاملواطنني، وإن صدور قرار رمسي  بأن ال تقل رواتب أعضاء هيئ

 تشجيع األساتذة املواطنني إىل االجتاه حنـو  القطاع اخلاص عن القطاع احلكومي يؤدي إىل
  . مؤسسات القطاع اخلاص

من موافقة أفراد العينة هو وضع ) ٪73.3(وكان احلل الثامن والذي حصل على نسبة 
حدود لرسوم الدراسة تلتزم ا مؤسسات التعليم العايل اخلاص وهو حل مناسب، كـي ال  

على حساب اجلودة، وكذلك لتـوفري فـرص   تنقاد هذه املؤسسات حنو الربح املادي فقط 
  .تعليمية عالية متعادلة ومتساوية جلميع فئات اتمع

ومما يالحظ أن نسب عدم موافقة أفراد العينة على مثل هذه املشكالت كانت ضـئيلة  
أن يكون مدير املؤسسة اخلاصة وعدد من هيئتها التدريسية من مـواطين  " جداً، أما العبارة 

؛ )٪23.3(فقد حصلت على أعلى نسبة من حمايدة أفراد العينة وتعـادل   ،"دولة الكويت 
ولعل ذلك يرجع إىل رؤية أفراد العينة السلبية نوعاً ما حنو إدارة مؤسسات التعليم العـايل  
اخلاصة الذي قد يعود إىل عدم استقرار مؤسسات التعليم العايل اخلاصة حىت وقت إعـداد  

  .الدراسة
ت أفراد العينة املتعلقة باحللول تتركز حول املوافقة تقريباً، بدليل وبشكل عام فإن إجابا
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، وهـذا  )3(رقم أن االحنراف املعياري لإلجابات كان ناحية اليمني كما يتمثل يف الشكل 
  .دليل على أن هناك شبه موافقة كلية على العبارات املطروحة بني أفراد العينة
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SOLUTION

  )3(الشكل رقم 
 احللول املقترحة اليت ميكن أن تسهم يف تقليص املشكالت اليت قد ت أفراد العينة حول حموررسم بياين يوضح إجابا

  تعتري إنشاء القطاع اخلاص ملؤسسات للتعليم العايل وحلها
  
  
  
  
  
  
  

  تحليل إجابات السؤال المفتوح -14-3-1
 مـن ) ٪6.7(أفراد، مبا نسـبته  ) 4(من واقع عينة الدراسة أجاب عن السؤال املفتوح 

  .العينة املختارة
احللول املقترحة اليت ميكن أن " إذ أشاروا إىل حلول أخرى غري اليت ذكرت يف بنود حمور 

، وميكـن عـرض   "تسهم يف تقليص املشكالت اليت قد تعتري هذه التجربة احلديثة وحلها
  :احللول اليت طرحها أفراد العينة على النحو اآليت

 .على شهادة االعتماد األكادميي الدويلضرورة حصول برامج اجلامعات اخلاصة  )1
وضع مقاييس جلودة اخلرجيني والربامج التعليمية هلذه املؤسسات، على غرار ما هو  )2

 .معمول به يف الدول املتقدمة
السماح مبرونة أكثر يف تعيني أعضاء هيئـة التـدريس يف اجلامعـات اخلاصـة      )3

 . للتخصصات النادرة فقط
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هل هناك فروق دالة إحصائياً بين متغيرات الدراسة  :نتائج السؤال الرابع - 4- 14

  فيما يتعلق بالحاجات والمشكالت والحلول؟) القطاع –المؤسسة  –الوظيفة (
  فيما يتعلق بالحاجات -14-4-1

  
  )4(اجلدول رقم 

احلالية اليت  الفروق اإلحصائية بني أفراد العينة وفق متغريي القطاعني العام واخلاص يف حتديد حاجات التعليم العايل
  ميكن أن تسهم مؤسسات القطاع اخلاص يف تلبيتها

قم  
الر

  

 
 العبـــارة

 26=خاص ن 34= نحكومي
مستوى  "ت"قيمة 

اإلحنراف املتوسط  الداللة
اإلحنراف املتوسط املعياري

 املعياري
التوسع يف سياسة نشر التعليم  1

 019.* 2.414-  0.000  3.00  0.496  2.76 .ولة الكويتالعايل يف د
استقطاب أكرب شرحية ممكنة من  2

 035. 2.163-  0.368  2.85  0.749  2.50 .الطلبة خرجيي الثانوية العامة
تقدمي ختصصات جديدة ال تفي  3

  . 2.41  0.783  2.42  0.758  -0.056 .955ا اجلامعات احلكومية
توفري مؤسسـات علمية  4

  918.  0.104  0.761  2.54  0.746  2.56 .زات حديثةبتجهي
استقالل التعليم العايل من تدخل  5

 951. 0.062-  0.703  2.42  0.701  2.41 .األنظمة احلكومية فيه
سرعة اختاذ القرارات املتعلقـة  6

بسري عملية مؤسسات التعلـيم  
 .العايل وإجنازها

2.68  0.535  2.54  0.761  0.825  .413 

نافس بني مؤسسـاتزيادة الت  7
التعليم العايل بالصـورة الـيت   

 .تسهم يف زيادة فاعليته
2.94  0.239  2.62  0.752  2.378  *.021 

التنوع والتجدد يف برامج التعليم  8
 376.  0.892  0.679  2.69  0.459  2.82 .العايل ومناهجه

االستفادة مـن املسـتحدثات  9
 975.  0.031  0.604  2.73  0.511  2.74 .التربوية العصرية واملتجددة

ــة يف صــوغ األنظمــة  10 املرون
 934.  0.083  0.618  2.69  0.629  2.71 .اإلدارية والفنية وتطبيقها

إشراك الطلبة وأولياء األمور يف  11
ــة  ــة ألنظم ــالس التعليمي ا

 .مؤسسات التعليم العايل
2.53  0.662  2.19  0.849  1.728  .089 

توظيــف أســاتذة مــن ذوي  12
 295.  1.058-  0.697  2.38  0.797  2.18 .ليةالكفايات العا
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  )α  =0.05(دال عند مستوى * 
  

فروقاً ذات داللة إحصائية بني القطاع احلكومي والقطاع ) 4(مل نالحظ يف اجلدول رقم 
  .اخلاص فيما يتعلق باحلاجات إال يف العبارتني األوىل والسابعة

ـ ) 1(يف العبارة رقم  رق املتعلقة بالتوسع يف سياسة نشر التعليم العايل يف دولة الكويت ف
لصاحل القطاع اخلاص الذي يؤكد أمهية هذه النقطة بدليل ) α  =0.05(دال عند مستوى 

  .إجابة مجيع أفراد العينة من القطاع اخلاص عنها باملوافقة
أما العبارة السابعة املتعلقة بزيادة التنافس بني مؤسسات التعليم العايل بالصورة اليت تسهم 

لصاحل القطاع احلكومي الذي ) α  =0.05(ند مستوى يف زيادة فاعليته، فيها فرق دال ع
يؤكد بشدة فيها أمهية دور مؤسسات القطاع اخلاص يف زيادة التنافس بـني مؤسسـات   

  .التعليم العايل اخلاصة واحلكومية
  ما يتعلق بالمشكالت -14-4-2
  

  )5(اجلدول رقم 
اخلاص يف حتديد املشكالت الناجتة عن قيام القطاع الفروق اإلحصائية بني أفراد العينة وفق متغريي القطاعني العام و

  اخلاص بإنشاء مؤسسات للتعليم العايل
  

قم  
الر

    
 

  العبـــارة

 حكومي
  34=ن

 خاص
 26=ن 

قيمة 
  "ت"

مستوى 
  الداللة

 املتوسط
اإلحنراف
  املعياري

 املتوسط
اإلحنراف
 املعياري

    

ــيم إىل  1  جتــارةحتــول التعل
 123. 1.564 0.846  2.35 0.646  2.65 .بالتركيز على جوانب الربح

- 0.871  1.96 0.781  1.76 .احتكار اخلدمات التعليمية  2
0.920 .361 

إبعاد القطاع العــام عـن  3
- 0.891  1.92 0.687  1.79 .اإلشراف والرقابة

0.634 .529 

ضعف رواتب أعضاء هيئـة  4
- 0.758  2.58 0.694  2.06 . اصالتدريس يف القطاع اخل

2.755 
.008 

*  
 029. 2.235 0.958 1.96 0.705 2.44ضعف مؤهالت أعضاء هيئة  5
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قم  
الر

    

 
  العبـــارة

 حكومي
  34=ن

 خاص
 26=ن

قيمة 
  "ت"

مستوى 
  الداللة

 املتوسط
اإلحنراف 
 املعياري

 املتوسط
اإلحنراف
 املعياري

    

التدريس املعينني يف مؤسسات
 .  التعليم العايل اخلاصة

*  

دعم توظيف أسـاتذة غـري  6
 516. 0.653 0.697  2.38 0.663  2.50 .مواطنني

تسرب أسـاتذة اجلامعـات  7
ملـواطنني إىل  احلكومية من ا
 .القطاع اخلاص

1.91  0.793 2.08  0.891 -
0.758 .452  

خفض جودة التعليم من أجل  8
 216. 1.251 0.891  2.08 0.812  2.35 .خفض تكلفته املادية

احلـد من عدالـة الفـرص  9
- 0.849  1.81 0.741  1.76 .التـعليمية العـالية

0.209 .835 

حرمان حمدودي الدخل مـن  10
 923. 0.097 0.925  2.15 0.869  2.18 .ايل اخلاصالتعليم الع

تفاوت املستويات األكادميية  11
ملؤسسات التعلـيم العـايل   

 .اخلاص
2.59  0.657 2.54  0.582 0,305 .761 

التساهل يف منح الشـهادات  12
 085. 1.752 0.864  2,12 0.706  2.47 .والدرجات العلمية

التركيز على جاذبية املظهـر  13
 579. 0.558 0.874  2,27 0.697  2.38 .ضمونوإغفال امل

ملء سوق العمل بتخصصات  14
ال تناسب احلاجات احلقيقية 

 .للمجتمع الكوييت
2.15  0.784 2,12  0.864 0.148 .883 

إمهال تعليم ذوي احلاجـات  15
- 0.710  2,23 0.770  2.21 .اخلاصة الرتفاع كلفته

0.128 .898 

  )α  =0.05(دال عند مستوى * 
  

اً ذات داللة إحصائية بني القطاع احلكومي والقطاع فروق) 5(مل نالحظ يف اجلدول رقم 
  .اخلاص فيما يتعلق باملشكالت إال يف العبارتني الرابعة واخلامسة

املتعلقة مبشكلة ضعف رواتب أعضاء هيئة التـدريس يف القطـاع   ) 4(يف العبارة رقم 
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لصاحل القطاع اخلاص، ولعل ذلك راجـع إىل  ) α =0.05(اخلاص فرق دال عند مستوى 
أن أفراد العينة يف القطاع اخلاص يعايشون هذه املشكلة ويعانون من ضـعف يف الرواتـب   

  .مقارنة بغريهم من القطاع احلكومي
املتعلقة مبشكلة ضعف مؤهالت أعضاء هيئة التدريس املعيـنني يف  ) 5(ويف العبارة رقم 

لصـاحل  ) α  =0,05(مؤسسات التعليم العايل اخلاصة فرق دال إحصائياً عند مسـتوى  
املؤسسات احلكومية، وهذا يؤكد أن أعضاء هيئة التدريس يف جامعة الكويـت يـرون أن   

  .مؤهالت القطاع اخلاص ستكون أقل من مؤهالت نظرائهم يف القطاع احلكومي
  ما يتعلق بالحلول -14-4-3

  )6(اجلدول رقم 
 حتديد احللول املقترحة اليت ميكن أن تسهم الفروق اإلحصائية بني أفراد العينة وفق متغريي القطاعني العام واخلاص يف

  يف تقليص املشكالت اليت قد تعتري إنشاء القطاع اخلاص ملؤسسات التعليم العايل وحلها
  

قم
الر

  

 
  العبـــارة

 حكومي
 34=ن

 خاص
 26=ن

 "ت"قيمة 
مستوى 
  الداللة

 املتوسط
اإلحنراف 
 املعياري

 املتوسط
اإلحنراف
 املعياري

احلصول على ترخيص حكومي قبل  1
  692. 0.398-  0.587  2.77  0.629  2.71 .افتتاح مؤسسة التعليم العايل اخلاص

إشراف وزارة التعليم العـايل  2
 651.  0.455  0.618  2.69  0.606  2.76 .على هذه املؤسسات ومراقبتها

أن يكون مدير املؤسسة اخلاصة  3
ا التدريسية من وعدد من هيئته

 .مواطين دولة الكويت
2.65  0.646  2.54  0.647  0.645  .521 

أن ال تقل رواتب أعضاء هيئة  4
التدريس يف مؤسسات القطاع 
اخلاص عن رواتب نظرائهم يف 

 .املؤسسات احلكومية

2.68  0.535  2.77  0.587  -0.638 .526 

أن ال تقل مؤهالت أعضاء هيئة  5
اع التدريس يف مؤسسات القط

اخلاص عن مؤهالت نظـرائهم  
 .يف املؤسسات احلكومية

2.85  0.436  2.85  0.368  0.064  .949 

 461.  0.742 0.514 2.77  0.359 2.85التقيد يف قبول الطلبة بشـروط  6
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قم
الر

  

 
  العبـــارة

 حكومي
 34=ن

 خاص
 26=ن

 "ت"قيمة 
مستوى 
  الداللة

 املتوسط
اإلحنراف
  املعياري

 املتوسط
اإلحنراف
 املعياري

أساسية يف مؤسسات التعلـيم
 .العايل اخلاصة

االلتزام بتدريس بعض املتطلبات  7
اجلامعية املهمـة واملقـررات   

 .كل اختصاصاألساسية ل
2.85  0.359  2.81  0.491  0.412  .682 

االلتزام بتصديق الشهادات اليت  8
متنحها مؤسسات التعليم اخلاص 
ــايل  ــيم الع ــن وزارة التعل م
ومعادلتها بتلك الـيت متنحهـا   

 .مؤسسات التعليم احلكومي

2.91  0.288  2.77  0.514  1.363  .178 

ــة  9 ــاعدات مالي ــدمي مس تق
سسات وتسهيالت حكومية ملؤ

التعليم العايل اخلاص املتميـزة  
 .جبودة تعليمها

2.62  0.697  2.85  0.464  -1.443 .154 

منح شهادات أو جوائز التميـز 10
للمؤسسات اليت تقدم تعليمـاً  
متميزاً وخترج طالبـاً حتتـاج   

 .الدولة إىل اختصاصام

2.91  0.288  2.81  0.567  0.927  .358 

وضع حدود لرسوم الدراسـة 11
ا مؤسسـات التعلـيم   تلتزم 

 .العايل اخلاص
2.76  0.496  2.58  0.643  1.277  .207 

  
الذي يبني هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بني جمتمع ) 6(وبالنظر إىل جدول رقم 

  .الدراسة فيما يتعلق مبتغريي القطاعني العام واخلاص؟، مل جند فروقاً ذات داللة إحصائية
  

  ملخص نتائج الدراسة الميدانية -15
ليت استخلصت من البحث ستقدم هذه الفقرة أهـم النقـاط   يف ضوء النتائج السابقة ا

  :اجلوهرية يف نتائج البحث واليت ميكن تلخيصها باآليت
إن أبرز حاجات التعليم العايل اليت يتوقع أن يلبيها إسهام القطاع اخلاص يف إنشاء  -1
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ـ  احلاجة إىل : مؤسسات للتعليم العايل هي ة التوسع يف سياسة نشر التعليم العـايل يف دول
الكويت، واحلاجة إىل زيادة التنافس بني مؤسسات التعليم العايل فيمـا يسـهم يف رفـع    
فاعليته، وكذلك احلاجة إىل التنوع والتجدد يف برامج التعليم العايل احلالية ومناهجه، وقـد  
حصلت هذه احلاجات على النسب العليا من موافقة أفراد العينة عليها، ومن واقع إجابات 

ة على حمور احلاجات يتضح أن هناك شبه موافقة كلية على بنود هذا احملور كما أفراد العين
  .  يظهر من متوسط إجابام عن بنود هذا احملور من االستبانة

التخوف من حتول مؤسسات التعليم العايل اخلاصة إىل : أما أهم املشكالت فكانت -2
ألكادميية ملؤسسات التعليم وكذلك مشكلة تفاوت املستويات ا ،التركيز على جوانب الربح

العايل اخلاص فضالً عن مشكلة دعم توظيف أساتذة غري مواطنني، ولكن يؤخذ على إجابة 
أفراد العينة على هذا البند أن أغلبية اإلجابات تتأرجح يف مستوى احملايدة أو عدم اإلجابة، 

فراد العينة مـن  ولعل ذلك يرجع إىل حداثة هذه التجربة املطبقة يف الكويت وعدم رغبة أ
 .القفز إىل استنتاجات ملشكالت رمبا ال حتدث يف الواقع

أما أبرز احللول اليت اعتقد أفراد العينة بفعاليتها للحد من املشكالت اليت قد تنـتج   -3
أن  ال تقل مؤهالت أعضـاء هيئـة   :من إنشاء القطاع اخلاص ملؤسسات التعليم العايل هي

ن مؤهالت نظرائهم يف املؤسسـات احلكوميـة،   التدريس يف مؤسسات القطاع اخلاص ع
وااللتزام بتصديق الشهادات اليت متنحها مؤسسات التعليم اخلاص من وزارة التعليم العـايل  
ومعادلتها بتلك اليت متنحها مؤسسات التعليم احلكومي، فضالً عن االلتزام بتدريس بعـض  

ص، فكانت هذه احللـول هـي   املتطلبات اجلامعية املهمة واملقررات األساسية لكل اختصا
األجنع من وجهة نظر أفراد العينة، وجدير بالذكر أن أغلب اإلجابات يف هذا احملور كانت 

  .   تتراوح حنو املوافقة على معظم بنوده
  

  المقترحات -16
من نتائج الدراسة وإجابات األسئلة املفتوحة، ومن الدراسات السابقة ميكـن اخلـروج   

  :فيد جمال خصخصة التعليم العايل، وميكن طرحها على النحو اآليتببعض املقترحات اليت ت
 :ما يتعلق حباجات التعليم العايل احلالية يقترح الباحثان ما يأيت -16-1
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التوسع يف سياسة نشر التعليم العايل احلالية يف دولـة الكويـت عـرب     -16-1-1

قـدم  السماح بفتح املزيد من مؤسسات التعليم العايل اخلاصة الـيت ت 
 . أنواعاً جديدة من الربامج واملناهج غري املتوافرة يف القطاع احلكومي

زيادة فاعلية التعليم العايل املقدم يف دولة الكويت عرب وضع نوع مـن   -16-1-2
 .أنواع املنافسة بني مؤسساته حول من يقدم أفضل مستوى للتعليم العايل

اخلاص للشركات املسـتثمرة،   توضيح فرص االستثمار يف التعليم العايل -16-1-3
ليسمح للشركات الكربى بافتتاح كليات اختصاصية إلعداد بعـض  
كوادرها وفنييها وتدريبهم لالستفادة من ختصصهم وتوظيفهم لـديها  

 .بعد التخرج
ما يتعلق مبشكالت قيام القطاع اخلاص بإنشاء مؤسسات للتعليم العايل يقترح   -16-2

 : الباحثان ما يأيت
متابعة التعليم العايل سواٌء أكـان احلكـومي أم اخلـاص وتقوميهمـا      -16-2-1

وتطويرمها باستمرار عرب وضع ضوابط حمددة من وزارة التعليم العـايل  
 .لتنظيم التعليم العايل وضبطه وتاليف مشكالته وسلبياته

انفتاح القطاعني احلكومي واخلاص على بعضهما، وإقامـة جامعـات    -16-2-2
ويل واإلدارة واملهمات األخرى، فضالً عـن تطـوير   مشتركة يف التم

قنوات االتصال بني مؤسسات التعليم العايل احلكـومي ومؤسسـات   
 .التعليم العايل اخلاص

وضع نظام تعليمي فعاّل من قبل وزارة التعليم العايل ال يكتفي بتقـومي   -16-2-3
لربامج اجلامعات اخلاصة اعتماداً على نتائج الطلبة فحسب، بل بتقومي ا

  .واملقررات والوسائل والتقنيات املستخدمة أيضاً
فيما يتعلق باملعاجلات اليت ميكن أن تسهم يف تقليص مثل تلك املشكالت إن  -16-3

 :وجدت يقترح  الباحثان ما يأيت
القيام بتقومي مستمر لربامج مؤسسات التعليم العايل اخلـاص احلاليـة،    -16-3-1

متخصصة، للتأكد من مدى استيفائها بصورة دورية من قبل مؤسسات 
 . للشروط واملعايري املعتمدة يف التعليم العايل واجلامعي
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العمل على نشر الوعي االجتماعي بأمهية التعليم العايل اخلـاص ودوره   -16-3-2
  . يف التنمية
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  المراجع
  المراجع العربية

مل مقدمـة يف  ،  ورقة عبدائل ومقترحات: متويل التعليماألنصاري، إميان علي،  −
 24إىل  23ندوة التربويني االقتصاديني وحتديات املستقبل، قطر، الدوحة، مـن  

 .2002مايو  7إىل  6املوافق  1423صفر 
: معي، القاهرةالتجديد يف التعليم اجلا، )2001(بدران، شبل والدهشان، مجال،  −

  .دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع
نشأا، مفهومها، وظائفها، دراسة : جلامعات، ا)2000(الثبييت، مليحان معيض،  −

  .260 – 209، ص 14، الد 54، العدد الة التربويةوصفية حتليلية، 
، ترشيد التمويل احلكومي للتعليم العـايل ، )2000(احلجري، حممد بن ناصر،  −

الذي أقيم " خصخصة التعليم العايل واجلامعي " حبث مقدم للمؤمتر التربوي الثاين 
 25 – 23املوافق  1421رجب  27 – 25طنة عمان، مسقط يف الفترة يف سل

  . 2000أكتوبر 
احلميدي، عبد الرمحن بن سعد والطريري، عبد الرمحن بن سـليمان واملنصـور،    −

أمناط التعليم العايل يف ، )1999(إبراهيم بن حممد والضلعان، عبد اهللا بن حممد، 
وزارة التعليم العايل مكتبة امللك : ية، السعوددول جملس التعاون اخلليجي العربية

  .فهد الوطنية
دور التعليم العايل اخلاص يف تنميـة التعلـيم   ، )2000(رمحة، أنطون حبيب،  −

خصخصة التعليم العـايل  " ، حبث مقدم للمؤمتر التربوي الثاين العايل بدول اخلليج
رجـب   27 – 25الذي أقيم يف مسقط بسلطنة عمـان يف الفتـرة   " واجلامعي 

  . 2000أكتوبر  25 – 23املوافق  1421
مكتبة الدار : ، مصرالتعليم اجلامعي والتقومي اجلامعي، )2001(شحاتة، حسن،  −

  .العربية للكتاب
التعلـيم العـايل   ، )1999(الصاوي، حممد وجيه والبستان، أمحد عبد البـاقي،   −

  .مكتبة الفالح: ، الكويت"نظمه-إدارته-أهدافه"املعاصر 
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التعليم اجلامعي بني ، )2004(د والبندري، حممد بن سليمان، طعيمة، رشدي أمح −
  .دار الفكر العريب: ، القاهرةرصد الواقع ورؤى التطوير

دور التربية يف اقتصاديات التعليم ومواجهـة  ، )2002(عباس، حممود السيد،  −
 ، ورقة عمل مقدمة يف ندوة التربويني االقتصاديني وحتديات املستقبل،حتديات املستقبل

  .2002مايو  7إىل  6املوافق  1423صفر  24إىل  23قطر، الدوحة، من 
دور التعليم العايل اخلاص يف جتديـد التعلـيم   ، )2000(عبد الدامي، عبد اهللا،  −

خصخصة التعليم العايل واجلامعي " ، ورقة عمل مقدمة للمؤمتر التربوي الثاين العايل
املوافق  1421رجب  27 – 25الذي أقيم يف مسقط بسلطنة عمان يف الفترة " 

  . 2000أكتوبر 25 – 23
، متطلبات ترشيد اإلنفاق التعليمي للحد )2004(العجمي، حممد حسنني عبده،  −

جملـة  من بعض مشكالت متويل التعليم قبل اجلامعي جبمهورية مصـر العربيـة،   
 .289 – 177، ص 35، العدد 10، الد مستقبل التربية العربية

 . عامل الكتب: ، القاهرةدفتر أحوال التعليم -أ، )1998(، علي، سعيد إمساعيل −
على أبـواب القـرن احلـادي    «التعليم  -ب، )1998(علي، سعيد إمساعيل،  −

  .عامل الكتب: ، القاهرة»والعشرين
  .عامل الكتب: ، القاهرةشجون جامعية، )1999(علي، سعيد إمساعيل،  −
عـايل األهلـي يف   تنظيم التعلـيم ال ، )2001(كعكي، سهام حممد صاحل،  −

مع االستفادة من االجتاهات التنظيمية العامليـة  " اململكة العربية السعودية 
، حبث مقدم لندوة التعليم العايل األهلي واليت أقيمت يف الفترة مـن  املعاصرة

م، 2001فربايـر   13 – 12هـ، املوافـق  1421ذي القعدة  19 – 18
  .برعاية كلية التربية جامعة امللك سعود

تنمية املوارد البشرية والنمو االقتصادي يف البلـدان  ، )1998(ان، طاهر محدي، كنع −
 ق، ورقة مقدمة ملؤمتر الصـندو صندوق النقد العريب: العربية، اإلمارات العربية املتحدة

 .1998مايو  18 – 17العريب لإلمناء االقتصادي واالجتماعي يف الفترة من 
التعلـيم والنمـو   "، )2004(، أمحد بن سليمان، املالكي، عبد اهللا بن حممد وبن عبيد −
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جملة ، "دراسة قياسية باستخدام املعادالت اآلنية: االقتصادي يف اململكة العربية السعودية

  .176 – 143، ص114، العدد 30، السنة دراسات اخلليج واجلزيرة العربية
لقيادات هل تليب اخلصخصة حاجات التعليم؟ اجتاهات ا"، )2003(املانع، عزيزة،  −

جملة جامعـة  ، "التربوية يف اململكة العربية السعودية حنو ختصيص التعليم العام فيها
  140 – 99، ص2، العدد 19، الد دمشق للعلوم التربوية

قضـايا يف التعلـيم العـايل    ، )2003(حممود، سعيد طه وناس، السيد حممد،  −
  .مكتبة النهضة املصرية: ، القاهرةواجلامعي

اقتصاديات التعلـيم واسـتثمار العنصـر    ، )2002(مد يوسف، املسيليم، حم −
  .، الكويت، حقوق النشر والطبع والتوزيع حمفوظة للمؤلفالبشري

، طبعـة جديـدة   املنجد يف اللغة العربية املعاصـرة ، )2000(معلوف، يونس،  −
  .388ومنقحة، تعريف الفعل خصخص ص 

يف الدول األعضاء وسبل تنميته التقرير اخلتامي والتوصيات الجتماع متويل التعليم  −
أكتـوبر   13 – 12مع إجياد بدائل مقترحة لتمويل التعليم، الكويت يف الفترة من 

، اللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة مبشاركة مكتب التربيـة  1998
  . العريب لدول اخلليج
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  استبانة
  

  ت حول فاعلية إسهام آراء القيادات اجلامعية داخل دولة الكوي
  القطاع اخلاص يف إنشاء مؤسسات للتعليم العايل

  
  
  .......القادة التربويون يف مؤسسات التعليم العايل
  .......السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وبعد

لقد توجهت األنظار حول تبين القطاع اخلاص ملؤسسات التعليم العايل يف دولة الكويت 
لعامة لس اجلامعات اخلاصة، اليت بدورها تدرس وتعطـي التـراخيص   عرب إنشاء األمانة ا

  . إلنشاء املعاهد والكليات واجلامعات اخلاصة
ولكن هذا التوجه ال ميكن اجلزم بسالمته أو صحته، فتوجه القطاع اخلاص إىل إنشـاء  
مؤسسات للتعليم العايل يف كثري من الدول ما يزال موضع تساؤالت وشكوك حـول مـا   

ن أن يعقبه من نتائج؛ ومن هنا تستطلع هذه الدراسة مدى فاعلية إسهام القطاع اخلاص ميك
  . يف إنشاء مؤسسات للتعليم العايل

ألا من األمهية مبكان يف إثراء نتائج هذا البحـث،   مفنرجو منكم التكرم بإبداء آرائك
  . وذلك من خالل إجابتكم الكرمية عن االستبانة املرفقة

  
  

  هودكم وتعاونكم خلدمة العملية التعليميةنشكر لكم ج
  
  
  

  الباحثان                                                                    
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  :البيانات الشخصية
  
  
 ..............................................................................)اختياري: (االسم -1
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  :اجلزء الثاين

  
   -:الرجاء اختيار العبارة املناسبة مبا توضح رأيك الشخصي يف اآليت

  
يلبيها إسهام القطاع اخلاص يف إنشاء مؤسسات حاجات التعليم العايل اليت يتوقع أن  -1

  :للتعليم العايل
  

  ال أوافق  حمايد أوافق العبارة  الرقم
     .التوسع يف سياسة نشر التعليم العايل يف دولة الكويت  1
     .استقطاب أكرب شرحية ممكنة من الطلبة خرجيي الثانوية العامة  2
     . ت احلكوميةتقدمي ختصصات جديدة ال تفي ا اجلامعا  3
     .توفري مؤسسات علمية بتجهيزات حديثة  4
     .استقالل التعليم العايل من تدخل األنظمة احلكومية فيه  5
سرعة اختاذ القرارات املتعلقة بسري عملية مؤسسـات التعلـيم  6

 .العايل وإجنازها
    

مزيادة التنافس بني مؤسسات التعليم العايل بالصورة اليت تسـه  7
 .يف زيادة فاعليته

    

      .التنوع والتجدد يف برامج التعليم العايل ومناهجه  8
     .االستفادة من املستحدثات التربوية العصرية واملتجددة  9

      .املرونة يف صوغ األنظمة اإلدارية والفنية وتطبيقها  10
إشراك الطلبة وأولياء األمور يف اـالس التعليميـة ألنظمـة  11

 .ت التعليم العايلمؤسسا
    

     .توظيف أساتذة ذوي كفايات عالية  12

  
  يف رأيك الشخصي هل هناك حاجات أخرى مل تذكر؟       نعم             ال  

  
  )ميكن الكتابة خلف الورقة عند احلاجة(إذا كانت اإلجابة بنعم، الرجاء ذكرها 

  
....................................................................................................................  

....................................................................................................................  
....................................................................................................................  
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  :أبرز املشكالت اليت قد تنتج عن استثمار القطاع اخلاص ملؤسسات للتعليم العايل -2
 

  ال أوافق  حمايد أوافق العبارة  الرقم
     .حتول التعليم إىل جتارة بالتركيز على جوانب الربح  1
     .احتكار اخلدمات التعليمية  2
     .إبعاد القطاع العام عن اإلشراف والرقابة  3
     . واتب أعضاء هيئة التدريس يف القطاع اخلاصضعف ر  4
ضعف مؤهالت أعضاء هيئـة التـدريس املعيـنني يف  5

 .  مؤسسات التعليم العايل اخلاصة
    

     .دعم توظيف أساتذة غري مواطنني  6
تسرب أساتذة اجلامعات احلكومية مـن املـواطنني إىل  7

 .القطاع اخلاص
    

     .خفض تكلفته املاديةخفض جودة التعليم من أجل  8
     .احلد من عدالة الفرص التعليمية العالية  9

     .حرمان حمدودي الدخل من التعليم العايل اخلاص  10
تفاوت املستويات األكادميية ملؤسسات التعلـيم العـايل  11

 .اخلاص
    

      .التساهل يف منح الشهادات والدرجات العلمية  12
      .املظهر وإغفال املضمونالتركيز على جاذبية  13
ملء سوق العمل بتخصصـات ال تناسـب احلاجـات  14

 .احلقيقية للمجتمع الكوييت
    

     .إمهال تعليم ذوي احلاجات اخلاصة الرتفاع كلفته  15

  
  

  يف رأيك الشخصي هل هناك مشكالت أخرى مل تذكر؟       نعم             ال  
  

  ) ميكن الكتابة خلف الورقة عند احلاجة(ء ذكرها إذا كانت اإلجابة بنعم، الرجا
  

....................................................................................................................  
....................................................................................................................  

....................................................................................................................  
....................................................................................................................  
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أهم احللول املناسبة للمشكالت اليت قد تنتج عن استثمار القطاع اخلاص ملؤسسات  -3
  :للتعليم العايل

 ال أوافق  حمايد أوافق العبارة  الرقم
     .احلصول على ترخيص حكومي قبل افتتاح مؤسسة التعليم العايل اخلاص  1
     .إشراف وزارة التعليم العايل على هذه املؤسسات ومراقبتها له  2
     .أن يكون مدير املؤسسة اخلاصة وعدد من هيئتها التدريسية من مواطين دولة الكويت  3
أن ال تقل رواتب أعضاء هيئة التدريس يف مؤسسات القطاع اخلاص عن رواتـب  4

 .نظرائهم يف املؤسسات احلكومية
    

ـاص عـن  5 ـاع اخل أن ال تقل مؤهالت أعضاء هيئة التدريس يف مؤسسات القط
 .مؤهالت نظرائهم يف املؤسسات احلكومية

    

     .التقيد يف قبول الطلبة بشروط أساسية يف مؤسسات التعليم العايل اخلاصة  6
     .االلتزام بتدريس بعض املتطلبات اجلامعية املهمة واملقررات األساسية لكل اختصاص  7
ـيمااللتزام بتصديق الشهادات اليت متنحها مؤسسات التعليم اخل  8 اص من وزارة التعل

 .العايل ومعادلتها بتلك اليت متنحها مؤسسات التعليم احلكومي
    

تقدمي مساعدات مالية وتسهيالت حكومية ملؤسسات التعليم العايل اخلاص املتميزة  9
 .جبودة تعليمها

    

ـاً   منح شهادات أو جوائز التميز للمؤسسات اليت تقدم تعليماً متميزاً وختـرج طالب
 .تاج الدولة ختصصامحت

    

     .وضع حدود لرسوم الدراسة تلتزم ا مؤسسات التعليم العايل اخلاص  10

  
  يف رأيك الشخصي هل هناك حلول أخرى مل تذكر؟           نعم             ال  

  
  ) ميكن الكتابة خلف الورقة عند احلاجة(إذا كانت اإلجابة بنعم، الرجاء ذكرها 
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