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ال�سيا�سات التعليمية ودورها يف حتقيق
الهدف الرابع من اأهداف التنمية امل�ستدامة

مدخـــل:

يعّدهام  أن  للفرد  إنسانيان يحّق  اكتشافان  )إميانويل كانت( ”مثّة  األملاين  الفيلسوف  يقول 

من أصعب األمور، وهام فّن حكم الناس وتربيتهم” مؤكّدا بذلك عىل مسألتني األوىل أهميتهام 

بينهام، وبالتايل حتم  املتّصلة واملتجّذرة  العالقة  )السياسة والتعليم(، والثانية  كنظامني أساسيني 

ذلك عىل كّل املشتغلني يف املجالني العمل عىل تحقيقهام بشكل متالزم، ومن هذه األهّمية أيضا 

يتطلّب عقوال مفّكرة ومدبّرة، ترسم  التعليمية وأهّميتها وإعدادها، ولكن هذا  السياسة  برزت 

بناء سياسة تعليمية واضحة املعامل، تعكس واقع  وتخطّط وتدرك كّل املعطيات حتّى تستطيع 

الدولة وتطلّعاتها يف تطوير التعليم.

وقد دلّت التجارب الرتبوية يف جميع دول العامل عىل أّن نجاح تطوير التعليم وإصالحه يقوم 

بنجاح  الرتبوي  والتخطيط  العمل  سيقود  من  ألنّها  ووضوحها،  التعليمية  السياسية  فعالية  عىل 

وفعالية كبرية، بل نكاد نجزم أّن تعّث اإلصالح يعود يف غالبه إىل الخلل يف بناء السياسة التعليمية 

وتنفيذها.

اليوم والدول العربية تتطلّع، إىل تحقيق غايات التنمية املستدامة وأهدافها ويف طليعتها يأيت 

الهدف الرابع، وكان ال بّد من البحث عن آليات عمل رصينة ودقيقة، تساهم يف تحقيقه، فعىل 

الرغم ماّم قامت به الدول العربية من خطوات وجهد واضح يف هذا املجال، إالّ أنّنا ال زلنا نشعر 

بحاجتنا إىل آليات عمل أكث رسعة وفاعلية، لذلك كان هذا هو الهدف من الورقة، والتي ستتناول:

إشكالية العالقة بني السياسة والرتبية.	 

تطوير وبناء السياسة التعليمية يف الوطن العريب.	 

إعداد سياسات تعليمية تحّقق الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة.	 
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تحقيق  بذلك  ونعني  قصوى،  أهميّة  ذا  موضوعا  تتناول  كونها  الورقة يف  أهميّة هذه  تأيت 

موضوعات  ملعالجة  املاّسة  الحاجة  إىل  باإلضافة  املستدامة،  التنمية  أهداف  من  الرابع  الهدف 

السياسة التعليمية والعمل عىل تجويدها، فاألّول متطلّب وطني ودويل مرتبط بتطوير التعليم 

وله مؤّشات وتقارير دولية ألنّه يحمل أطرا كبرية لتحسني التعليم وفق منظومة فكرية متكاملة 

ومتّسقة، والثاين إعادة النظر يف تقييم السياسات التعليمية يف اتجاه تكييفها مبا يساعد يف  تحقيق 

الهدف الرابع.

من جانب آخر كان الرتكيز، يف معظم األدبيات، عىل الغايات واألهداف ومن ثّم املؤّشات 

إىل  نسعى  فنحن  لذلك  االتجاهات،  تشتّت  املفاهيم  ملتبسة  بينهام  املنطقة  أصبحت  وبذلك 

توضيح كيفية تحقيق الهدف الرابع باستخدام سياسات تعليمية واضحة املعامل، ويف الوقت نفسه 

نسعى لتكوين رؤية عربية متقاربة إن مل تكن موّحدة حول وسائل تحقيق الهدف الرابع.

بني  العالقة  العميق، عىل جدلية  الفلسفي  التأصيل  الورقة عىل مفهوم  ركّزنا يف هذه  وقد 

العوامل  للتعليم من خالل  الجذور والنظر  الفهم دامئا يأيت من  بأّن  السياسة والرتبية إميانا مّنا 

املؤثّرة يف تشكيله سواء من خالل البناء أو املضمون، ألنّنا سنتجاوز بذلك املفاهيم املضطربة حول 

وبالتايل  العالقة  يتحّفظ عىل هذه  أو  يرفض  فهناك من  والتعليم،  السياسية  بني  العالقة  جدلية 

أصبح هناك تفسري خاص لها، وهناك من يقبل هذا املنطق ويعمل وفقه أي اإلقرار بتلك العالقة.

إذن فاملوضوع ليس دراسة استقصائية نقدية أو مقارنة، بقدر ما هو تفكيك لألفكار وترتيبها 

غري  والزيادة  للتضخيم  نحتاج  وال  املجال  هذا  يف  كبرية  األدبيات  أّن  سيّام  ال  صياغتها  وإعادة 

املجدية، فاملطلوب استكامل الجهود السابقة وتعديل أو تطوير ما هو بحاجة للتطوير.

وتناولنا بعد التأصيل الفلسفي بناء السياسات تعليمية يف الوطن العريب وتطويرها، ثم كان 

ال بّد من وضع تصّور حول آليات بناء للسياسة التعليمية، وفقا لألسس العلمية املتبّعة بعيدا عن 

اإلطالة يف هذا الجانب، عىل اعتبار أنّها خطوات منطقية عملية، وحاولنا اختيار تلك اآلليات من 

خالل أدبيات كثرية، ساعدت وبشكل كبري عىل إيجادها وبنائها.

وسنتناول يف الجزء األخري من الورقة، السياسات التي يحسن اتباعها لتحقيق الهدف الرابع، 

وتفسريها،  وفهمها  الغايات  تلك  غاية من  كّل  بتناول  العمل، وذلك  القصيد يف هذا  بيت  وهو 
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محاولني ربطها بالسياسة التعليمية املناسبة لها واملتصلة بها بشكل عضوي، ألنّنا نكّرر دامئا أّن 

ترتبط بسياسات عملية واضحة  إن مل  فاعلية  الغايات واألهداف دامئا تكون معلّقة وغري ذات 

املعامل باإلمكان صياغتها وتنفيذها وتقييمها، ثّم تناولنا التوصيات الالزمة لتنفيذ التصّور املقرتح.

إشكالية العالقة بين السياسة والتعليم 

من املسائل التي تثار دامئا يف املجال الرتبوي، مسألة التقاطع بني السياسة والتعليم، والحدود 

الفاصلة بينهام ومدى التشابك والتداخل حجم التأثري املتبادل بينهام، لذلك نجد أّن هناك من 

يرى أّن التعليم مهام كانت أبعاده فإنّه يبقى له طابعه ومقاصده السياسية، ولكل دولة أهداف 

تريد أن تحّققها من خالل التعليم، بل إنّه غاية مرشوعة وحق للدولة قد ال ينازعها أحد عليه 

إىل  تهدف من خالله  ألنّها  بداخلها مغزى سياسيا،  تتضّمن  التعليمية  السياسة  أّن  إىل  باإلضافة 

إعداد املواطن الصالح. 

مفتوحا  التعليم، مرشوعا  يكون  أن  املنطقي  غري  من  أنّه  يرى  من  هناك  آخر  ومن جانب 

للسلطة ليك تقّنن التعليم وتقّدمه بالشكل الذي تريده، وبذلك حّددت مخرجات التعليم، وعليه 

يجب أالّ يخرج دور الدولة عن رعاية التعليم واإلنفاق وتسيري األمور التي تدعم التعليم، وهذا 

يحتّم عليها أن تسعى لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص ودميقراطية التعليم، حتّى يصل التعليم لقطاعات 

الشعب كافّة، متحّملة بذلك كّل ما من شأنه أن يرتقي بالتعليم ويجعله متاحا وشامال للجميع.

وبعيدا عن الجدل حول هذه اإلشكالية، فمن املؤكّد أنّه ال ميكن فصل السياسة عن التعليم بأّي 

شكل من األشكال، وهذا يرجع للتقاطعات الكبرية واملتداخلة بينهام، فكّل دولة لها نظام سيايس 

تختّص به له أهدافه وتطلّعاته، وال شّك أنّها تنظر للتعليم كفضاء كبري لتحقيق تلك األهداف.

ولكن قد تحدث إشكالية يف فهم العالقة بني السياسية والرتبية والتعليم، عندما يحصل خلط 

بني مفهوم السياسة التعليمية و ما يسّمى ”تسييس التعليم” وهو عمل يقصد به استغالل التعليم 

لتحقيق غايات سياسية قد تلحق الرضر بالنظام السيايس أو االجتامعي وبالوحدة الوطنية.

وإجامال ميكن القول بأّن السياسة ترتبط ارتباطا عضويا ووثيقا بالرتبية من خالل املفاهيم 

اآلتية:
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األصول السياسية للرتبية:. 1

تستند الرتبية بطبيعتها إىل مجموعة من األصول تحّدد شكلها ومضامينها وأبعادها، وهذا 

يرجع أيضا إىل أنّها عملية إنسانية ال تتّم يف فراغ، لذلك نجد تلك األصول تشمل جميع الجوانب 

املعرفية منها: الفلسفية واالجتامعية والنفسية والدينية واالقتصادية والسياسية وغريها، ومن هنا 

نقول إّن السياسة بشكل عاّم متثّل أحد أهّم مرتكزات الرتبية، وإن العالقة بينهام عالقة عضوية 

ومؤثرة بشكل كبري، فكّل منهام يؤثّر باآلخر.

وتنشأ األصول السياسية للرتبية بتفاعل النظام السيايس بالرتبية، فكّل دولة لها نظام سيايس 

أيّا كان شكله )مليك، جمهوري،......( ويسودها منط من العالقات واملامرسات السياسية، والحقوق 

السيايس  الفكر  أّن  بالحسبان  األخذ  بالسياسة، مع  العالقة  املفاهيم ذات  السياسية وغريها من 

يرتبط بايدولوجيا سائدة متيّزه أو تجعله يختلف عن غريه، وبالتايل ينعكس ذلك كلّه عىل نظام 

التعليم، وميكن توضيح ذلك باآليت:

عالقة االيدولوجيا السياسية بالرتبية:

 Idea هام  مقطعني  من  تتكون  وهي  الالتينية،  من  جاء  ايدولوجيا  لكلمة  اللغوي  األصل 

ويقصد بها الفكرة والثاين Logos وتعني العلم، وبذلك فهي علم األفكار أو الفكرة، ويُقال أّن أّول 

من استخدمها الفيلسوف الفرنيس )دستوت دي ترايس 1754 - 1836( وكان تركيزه عىل األساس 

)ايكن، 1982، 11(  املعرفة  لألفكار يف ضوء نظرية جون لوك يف  التجريبي واإلحساس كمصدر 

املجتمعية والجانب  املواقف  به  به وقرن  توّسع  للمفهوم بل  الظاهري  املعنى  يتوقّف عند  ومل 

الحضاري والثقايف وكّل ما من شأنه التأثري يف الفكر اإلنساين باعتباره يف حالة تطّور وتغرّي.

من  االيدولوجيا منط  بأّن  وسلّمنا  حوله  الطويلة  والرشوح  ومضامينه  املفهوم  تجاوزنا  وإذا 

الثقافية  املركّبات  ويعكس  اجتامعي  وسط  يف  يتّم  وحيايت  فكري  طابع  ذات  أنّها  أو  األفكار 

والسلوكية والبنى املعرفية ماّم يؤثّر يف النظم االجتامعية والتي منها النظام السيايس والرتبوي، 

وبطبيعة الحال قد تختلف االيدولوجيا من مجتمع إىل آخر أو حتّى داخل املجتمع الواحد، فهي 

كذلك قابلة للتّغري أو التغيري وفقا للحراك التاريخي واملجتمعي.
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فاأليدولوجيا  التأثري  متبادلة  متّصلة  بعالقات  والرتبية  السياسية  االيدولوجيا  من  كّل  ترتبط 

السياسية تشّكل ماهية النظام وفلسفته وأهدافه وكّل ما يتعلّق بالنظام الرتبوي، ومن جانب آخر 

تؤثّر الرتبية يف حراك االيدولوجيا وتغرّيها وتشكيلها، وهذا ما يجعل بعض السلطات السياسية 

تركّز عىل التعليم بشكل كبري أو تلجأ إىل الرتبية لتحقيق تطلّعاتها والتي منها عىل سبيل املثال 

تقوم، مبا متلكه من وسائل،  املجتمعات  كّل  الرتبية يف  املجتمع ألّن  التكامل بني طبقات  إيجاد 

بدمج األجيال الجديدة يف املجتمع معها بعضها البعض. )دوفرجيه، د. ت، 241(، كام يرى البعض 

أّن االيدولوجيا سواء كانت واضحة أم غري واضحة فهي أساس السياسات الرتبوية، كام أّن نشاط 

املؤّسسات املخّصصة لتحديد أبعاد هذه السياسات ال يستكمل معناه الفعيل إالّ يف ضوء هذه 

االيدولوجيا. )لوغران، 1990، 27(.

 وإذا توقّفنا عند االيدولوجيا واألهداف الرتبوية التي ترتبط بغايات النظام السيايس ومقاصده 

وتوقّعاته وما يريده من النظام التعليمي، نجد أّن أّول صورة تأيت دامئا إىل املخيّلة هي الشخصية 

الوطنية والقومية التي يسعى الساسة إىل تحقيقها كمخرج للعلمية الرتبوية بشكل عاّم، وعندما 

نقول الشخصية الوطنية والقومية فهذا يحيلنا ملا تتمتّع به من سامت تعكس فلسفة املجتمع 

الوطنية  الشخصية  اختالف  وبذلك سنالحظ  واتجاهات وسلوك،  وقيم  فكر  تحمله من  ما  بكّل 

والقومية من مجتمع إىل آخر والتاميز والفروق بني مكّونات نظامها التعليمي،حيث تختلف يف 

حالة األنظمة الدميقراطية القامئة عىل الحرية واملشاركة واملساواة عنها يف حالة األنظمة التسلطية 

والتي تقوم عىل الطاعة العمياء وتسخري البرش، والتي كان منها النظام التعليمي القائم يف إيطاليا 

إبّان حكم موسوليني وأملانيا عندما كانت يف قبضة هتلر، حيث اتخذ موسوليني ومبعاونة بعض 

املفّكرين املدارس وسيلة لنرش املبادئ الفاشية، وبالطريقة واألسلوب ذاته اعتمد هتلر أهداف 

تربوية تسعى إليجاد دولة عنرصية عسكرية )عبيد، 1979، 30(.

الحال  تعّب بطبيعة  األنظمة إىل تشكيلها  التي تسعى  الوطنية والقومية  الشخصية  أّن  كام 

عن رؤية مستقبلية تستند إىل عوامل وأسس تؤثّر بها بل إنّها هي التي تجعلها قامئة ومن تلك 

العوامل ما ذكره كّل من جون كرمير وجورج براون اآلتية:
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الشعور بالوحدة الوطنية.. 1

الحالة االقتصادية للدولة.. 2

املعتقدات والتقاليد.. 3

وجود الفكر الرتبوي التقدمي.. 4

مشكالت اللغة.. 5

االتجاهات السياسية.. 6

موقف املجتمع من التعاون والتفاهم الدوليني.. 7

مناذج فلسفية تربوية:

الذين جمعوا بني السياسة والرتبية بشكل متكامل،  العديد من الفالسفة واملفّكرين  تناول 

بل أقاموا بناء متكامال أبرزوا من خالله شكل الرتبية املطلوبة ومحتواها وفقا لرؤاهم السياسية، 

ومن هؤالء:

• أفالطون )427 ق.م – 347 ق.م(:	

ملا  وذلك  اإلنساين،  السيايس  الفكر  روافد  من  أساسيا  رافدا  السياسية  أفالطون  آراء  تشّكل 

تركه من آثار مكتوبة كانت وال زالت محّط اهتامم الباحثني يف مجال الفلسفة والسياسة والرتبية 

الرتبوية من  للنظرية  موّجها  كان  السيايس ألفالطون  الفكر  بأّن  القول  واألخالق من هنا ميكننا 

خالل نظرته وفهمه وتفسريه للنفس اإلنسانية، حيث يرى أنّها تنقسم إىل ثالث قوى هي العقل 

والحامسة والشهوة، ويف ضوء هذا التقسيم نظر للمجتمع وفق ثالث طبقات، فالنفس العاقلة 

خاّصة بالحكام والنفس الحامسية للمحاربني والعسكر أّما النفس الشهوانية فهي ترتبط باملزارعني 

والحرفيني والعاّمل.

ومن خالل هذا التقسيم الطبقي والذي أسهب فيه بتوّسع وتفصيل بالغ الدقّة والتصوير، 

برزت أفكار أفالطون الرتبوية التي صاغها بهذا الشكل لتتالءم مع شكل الدولة الذي افرتضه،أي 

أّن انعكاس الرتبية كنقطة أساسية عىل التقاطع بني الرتبية والسياسة.

وبصورة عاّمة ميكن تحديد هذا التقاطع والتبادل بني السياسية والرتبية لدى أفالطون كاآليت:



]11 السياسة التعليمية ودورها في تحقيق الهدف الرابع

من أهداف التنمية المستدامة، التعليم 2030

إّن مفهوم الرتبية لديه يقوم عىل الطبقية، أي النظر إىل األفراد من خالل الصفات التي حّددها 	 

إليه آنفا، وبذلك وضع لكّل طبقة مناهج وأساليب خاّصة تؤّدي وظائفها  وما متّت اإلشارة 

بشكل منظّم وتعمل الكتامل الرتبية والنضج لدى كّل طبقة من الطبقات.

متيّز نظرته إىل املساواة بني الرجل واملرأة، وبذلك أتاح لها حّق التعلّم وهذه تُعّد بداية رائدة 	 

ملبدأ تكافؤ الفرص بني املرأة والرجل بعيدا عن فهمه الطبقي والذي قد يكون به إخالل بهذا 

املبدأ.

جعل التعليم مسؤولية الدولة فهي التي ترعاه وتدفع أجور العاملني فيه، وهنا نجده يجعل 	 

التعليم جزءا من واجبات السلطة السياسية، ماّم يعكس بروز الجانب السيايس للرتبية لديه.

ماّم جعله 	  وفاعليتها وصالحها،  الرتبية  وقيامها وبني  الدولة  ربط بشكل عضوي بني سياسة 

يُرجع فساد املجتمع والخلل الذي يصيب الدول إىل فساد النظام التعليمي، وبذلك فكالهام 

يرتبط باآلخر أي النظام الرتبوي والنظام السيايس، بل إنّه عزا فساد النظام السيايس وضعفه 

يف عرصه إىل انحطاط الرتبية )رضا، 1979، 123(.

إلزامية 	  مبدأ  ذلك  من  نستنتج  يرى،  كام  التعليم  عىل  الدولة  سيطرة  وجوب  لفكرة  نتيجة 

التعليم فق أصبح حّقا من حقوق املواطن وواجبا تفرضه مسؤولية الدولة عليها بحيث تّقدمه 

ألفرادها لتحقيق غاية الفضيلة واألخالق واملواطن الصالح.

وبسبب تصنيفه للمجتمع والذي يشّكل البناء األسايس للدولة نجده أعال من قيمته العقل 	 

وبذلك  املثالية،  الفلسفة  رواد  رائدا من  يعّد  أنّه  مداركه خصوصا  تقوية  شأنه  ما من  وكّل 

أصبحت الرتبية عقلية محضة وذلك عىل حساب الجوانب املهنية والحرفية، وهذا ينسجم مع 

رؤيته الخاصة للنفس اإلنسانية والحفاظ عىل الصفوة ومكّوناتها.

الطبيعة 	  تكييف  الحاكم  يستطيع  طريقه  وعن  األفراد،  وسيلة إلصالح  التعليم  يف  يرى  كان 

منظّمة  عن  عبارة  حينئذ  الدولة  فتكون  متجانسة،  دولة  وجود  إىل  يؤّدي  وهوما  البرشية، 

تعليمية، كام أنّه إذا صلح تعليم املواطنني استطاعوا حّل كّل الصعوبات، وهذا ما جعل روسو 

يقول عن كتاب الجهورية بأنّه أعظم ما كتب عن التعليم عىل اإلطالق. )سباين، 2010، 107(.
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ويف ضوء هذا التقاطع يرى أفالطون أّن الرتبية تسعى لتحقيق األهداف اآلتية )كرم، 1959، 66(:

تحقيق وحدة الدولة وتنمية الروح الجامعية.	 

تنمية املواطنة الصالحة وتعزيزها.	 

رفع قيمة العقل وتربيته.	 

تنمية اإلحساس بالجامل واملحبّة والخري.	 

تحقيق التناسق يف شخصية اإلنسان عن طريق التوفيق بني مطالب الجسم والعقل والحياة.	 

متدين األطفال وتطبيعهم اجتامعيا وتهذيب عالقاتهم مع بعضهم البعض أو مع أفراد املجتمع.	 

• جون لوك )-1632 1704(:	

من  بّد  ال  واملساواة  كالحّرية  األساسية  ومبادئها  اإلنسان  حقوق  عن  الحديث  يتّم  عندما 

الوقوف عند الفيلسوف اإلنجليزي جون لوك، ألنّه يُعّد من رواد التنوير، كام أنّه هو أّول من شح 

مذهب النظام البملاين الذي يعتمد عىل أهّمية السلطة الترشيعية ومكانته، ألنّها تعّب عن الحّق 

تطبيق  التنفيذية  السلطة  يكون دور  لها، وبذلك  تابعة  فتبقى  التنفيذية  السلطة  أّما  الطبيعي، 

القوانني وإجرائها. )غاستون بول، 1998، 108(. 

وإذا كانت أفكاره السياسية أو الخاّصة بحقوق اإلنسان، قامت عىل قاعدة معرفية واضحة 

املعامل فأفكاره حول املعرفة قامت عىل التصّور ذاته، أي عىل جانب الحّق الطبيعي لإلنسان، ألنّه 

رفض القول بوجود أفكار فطرية يولد اإلنسان مزّودا بها سابقة عىل التجربة الحّسية، خالفا ملا 

كانت تقوله الفلسفات املثالية، وبذلك فالبرش يولدون بنمط أوشكل طبيعي واحد أي أّن العقل 

يشبه الصفحة البيضاء، ولكّن األنظمة والحياة والسلطة هي التي يؤثر فيه، ومن هنا برزت فكرة 

املساواة يف فلسفة لوك السياسية، حيث كان واضحا يف تأكيده عىل متتّع كّل فرد باملساواة يف حالة 

الطبيعة، فهي الحالة التي يعيش فيها الناس طبقا للعقل )تريج، 2005، 55(. 

وخالصة هذا الرأي هو أّن الناس يولدون وهم متساوون يف طبائعهم الواعية أي العقل وهذا 

يعني أنّهم متساوون يف عدم املعرفة وبالتايل فهم متساوون يف حقوقهم ووجباتهم بصورة كاملة 

دون انتقاص منها. )أسالم، 1964، 29(.
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 واملبدأ الثاين الذي مييّز فكر جون لوك هو مبدأ الحّرية، ألنّها مسألة طبيعية يولد اإلنسان 

وهو حّر وال ميكن مصادرتها بأّي شكل من األشكال أو ألّي سبب من األسباب، كام أنّها استحقاق 

وليست هبة من أحد.

 وأّما املبدأ السيايس الثالث عند لوك فإنّه يقوم عىل فكرة التسامح والتعايش السلمي بني 

األفراد وهذا يرتبط أساسا باحرتام حرية اآلخرين وعدم مصادرتها أو إلغائها وتهميشها أو تهشيمها 

دليلني  عىل  تقوم  التسامح  فكرة  أّن  عىل  أكّد  وقد  البرش،  بني  والخالفات  االختالفات  كانت  أيّا 

أساسني هام الدليل الخلقي الذي يقوم عىل حّرية الفرد باعتناق ما يريد وليس ألّي سلطة منعه 

من هذا الحّق، وليس للدولة الحّق يف اضطهاده، والدليل اآلخر هو الدليل املعريف الذي استند فيه 

إىل احتامالت الخطأ يف الفكر والتأّمل.

 ووفق هذا النسق السيايس الفكري للوك، بات من السهل الوقوف عىل البعد الرتبوي لفكره 

استنادا للرؤى السياسة التي عرضها يف كتابه )أراء يف الرتبية( حيث أبرز الهدف من الرتبية والغاية 

الكبى منها وهي إعداد الفرد للحياة، والحياة هنا مبعناها الواسع استنادا إل املذهب التجريبي 

الذي يعتب لوك من أهّم رواده يف الفكر اإلنساين، إضافة ملا ذكرناه سابقا حول موقفه من األفكار 

الفطرية الذي كانت تقول به الفلسفات املثالية.

وبصورة إجاملية فإنّه باإلمكان اإلشارة إىل أهّم أفكاره الرتبوية من خالل املضامني أو املرتكزات 

السياسية اآلتية:

أّي سلطة عىل اإلنسان، وهذه 	  الحّرية بشكل مطلق رافضا  أنّه ركّز عىل فكرة  من املالحظ 

النظرة تعتب ليبالية عاّمة انعكست عىل فكرة محتوى املناهج واملضامني املعرفية التي تركّز 

عىل الحّرية بشكل كبري وتتيح للفرد االنتفاع والتوّسع يف املدارك واألفكار.

كذلك ارتبط بفكرة الحرية والتسامح رفضه للرتبية القاسية أو ما كان يسود يف النظام التعليمي 	 

يف املدارس اإلنجليزية يف تلك الحقبة، والتي عاشها ماّم جعله يركّز عىل إعطاء الحّرية واملرونة 

مبا يكفل منّو املتعلّم بشكل طبيعي دون قهر أو خوف من مصادرة حقوقه )إسالم، 1964، 8( 

وهذه الرؤية تندرج صلب فهم منّو املتعلّمني وخصائص القهر السلويك وأثره عليهم، ماّم قد 

يؤّدي إىل العجز النفيس عدا أنّه انتهاك لحّريتهم.
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انسجاما مع فكرة التسامح التي عّدها من متطلّبات الحياة والتسليم بها، أشار يف هذا السياق 	 

إىل مفهوم القدوة الحسنة يف الرتبية وتنمية األخالق الحميدة، ألثر ذلك يف سلوك املتعلّم، وحتّى 

يستوعب مفهوم التسامح مع كّل من املحيطني به عىل مستوى األرسة أو األقران أو املجتمع.

والصالح 	  الفاعل  املواطن  كإعداد  السيايس  بالبعد  ذلك  وعالقة  للرتبية  الوظيفية  نظرته  إّن 

جعلته يطالب بفكرة التنويع يف التعليم ومضامينه، فدعا إىل تنويع املواّد التعليمية وطرق 

التدريس، باإلضافة إىل التعليم املهني أو الحريف اليدوي. )بدوي،1984، 381(، و أصبح هذا 

اإلعالن  منها:  والتي  الدولية  املواثيق  يف  جاء  كام  التعليم  يف  الحّق  ركائز  أهّم  أحد  التنويع 

العاملي لحقوق اإلنسان )1948( والحقوق االقتصادية والثقافية واالجتامعية )1966( وحقوق 

الطفل )1989( وغريها.

• جان جاك روسو )1714 – 1778(:	

 قد يكون جان جاك روسو من الفالسفة الذين دار حولهم جدل طويل، فإىل جانب اإلشادات 

األفكار  لطبيعة  وذلك  أحيانا،  له  حاّدا  نقدا  و  عليه  هجوما  نفسه،  الوقت  يف  نجد  به  الكبرية 

التي طرحها وتناولها يف كتاباته، وهذا يرجع لتنّوعها يف مجاالتها ومضامينها، حيث نجده كتب 

السياسية  موضوعاته  كانت  وإن  والرتبية،  والسياسة  والفلسفة  واآلداب  والفنون  املوسيقى  عن 

والرتبوية هي األشهر واألميز بينها كلّها بل إنّها األكث استمرارا.

ومن أهّم األفكار السياسية يف هذا الجانب أو بوجه عاّم نذكر اآليت:

مفهوم املساواة التي أرجعها إىل الوضع الطبيعي لإلنسان، وهي مسألة بديهية أّما التفاوت بني 	 

البرش فريجع إىل القوى الضاغطة األخرى ويعني بذلك القوى السياسية واالجتامعية التي ترفع 

منزلة البعض وتحّط من شأن البعض اآلخر. )ربيع، 1994، 310( ماّم يؤكّد أّن ظروف املجتمع 

وما يحدث فيه من تفاعالت سوف تشّكل طبيعة اإلنسان وتبز يف الوقت نفسه تركيبة املجتمع 

بصورة قد تبدو غري مقبولة ومنطقية ألنّها خالفت الوضع الطبيعي القائم عىل املساواة. 

النظر إىل اإلنسان من زاوية أنّه حّر، وهذا هو األصل يف وجوده والحّق الطبيعي الذي ال جدال 	 

حوله، فالعبودية كانت نتيجة سامح املجتمع بامتالك اإلنسان لإلنسان ماّم جعله دائم العودة 

إىل حالته الطبيعية القامئة عىل الحّرية بل وجب أن يكون دائم السعي إىل تأكيدها والتمتّع 
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بها، وإذا كان هناك تنازالت كام قال جان لوك فهذا يتّم وفق عقد اجتامعي مبم بني األفراد 

والسلطة السياسية، والهدف من ذلك هو تنظيم الدولة والحفاظ عليها ال أكث، ألّن هذا كلّه 

ال يلغي حّرية اإلنسان بشكل مطلق وعام. 

يشري روسو إىل العالقة ذات التأثري املتبادل بني الفرد واملجتمع، سواء من الناحية السياسية 	 

أم االجتامعية، فاملجتمع بحكم إحاطته وشموله للفرد بكّل مكّوناته نجده يسهم إسهاما كبريا 

يف شخصيته، بل إنّه قد يؤّصل مفاهيم وقيام واتجاهات عديدة ال ميكن إغفالها نهائيا، أي 

أّن املجتمع بيئة حاضنة تشّكل شخصية الفرد ثقافيا وسياسيا واجتامعيا، بل إنّها تحّدد منط 

املجتمع فهذا  الفرد يف  تأثري  أّما  الخاّصة،  اإلنسان وقدراته  بالحسبان طبيعة  سلوكه آخذين 

يعتمد عىل قدرته ومكانته وموقعه من منطقة التأثري، فاملفّكر أو السيايس أو الثائر قد يكون 

لهم تأثريات عميقة يف املجتمع سواء من الناحية اإليجابية أم السلبية.

القول بخريية اإلنسان مسألة جوهرية تنعكس عليها أساليب السلطة السياسية والتعامل مع 	 

األفراد يف كّل شأن من شؤون الحياة، فاإلنسان كام يرى روسو خرّي بطبعه وكّل ما لحق به 

من رضر فكري أو نفيس أو اجتامعي فهو نتاج تفاعل تربية وتنشئة تقوم بها وسائط الرتبية 

يف الدولة.

وقد انعكس ذلك عىل الجوانب الرتبوية والتي منها:

حياته 	  طبيعة  يف  الحقا  سيظهر  اإلعداد  هذا  ألّن  الصالح،  املواطن  إعداد  الرتبية  من  الغاية 

ومامرساته كافّة، أي السياسية واألخالقية واالجتامعية، وبذلك وجب أن تسعى برامج الرتبية 

إىل تحقيق هذه املبادئ التي تعّزز قيم املواطنة الصالحة، بل إنّه أكّد عىل أّن نجاح الجامعة 

يقوم عىل ما تقّدمه ألفرادها يف سبل الخري والسعادة، وطاملا أن الهدف هو املواطن الصالح 

فلزاما عىل القامئني عىل مؤّسسات املواطنة ترسيخ قيمها الصالحة.

أبرز مفهوم الحّرية رفضه لكّل سلوك أو تعليم يحّد من هذا الحّق، بل إنّه نادى مبا يسّمى 	 

بالرتبية السلبية، أي ترك الطفل يتعلّم ماّم يواجهه من مواقف، باإلضافة إىل رفضه لكّل ما 

مينعه من ذلك، وهذا سينعكس عىل رفض العقاب البدين أو اإليذاء النفيس واألفكار التي تحّد 

من حّريته أو تشعره باالرتباك والقلق. 
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يف سياق الحّرية ذاتها ركّز عىل مفهوم الخبة الحياتية الواقعية أي التي يعيشها الطفل حينها، 	 

للواقع  إهاملنا  استغرب  إنّه  بل  لها،  والعقلية  الحّسية  واستجاباته  معها  تفاعله  خالل  من 

والرتكيز عىل املستقبل كقوله: نحن نضّحي يف تربيتنا الحالية بحارض الطفل من أجل مستقبل 

غري محّقق، أو ال تعطي الطفل درسا شفويا مطلقا ولكن يجب أن يتعلّم عن طريق الخبة 

)عبد العزيز،1965، 99(. 

ركّز عىل قيمة املساواة بني البرش ألنّها طبيعية ويجب أن تكون سائدة سواء يف كّل مناحي 	 

الحياة ومنها التعليم والرتبية، إذ يقول ”وحيث إّن الجميع متساوون يف ظّل دستور الدولة، 

فإنّه يجب تعليمهم معا وبنفس األسلوب، وإذا استحال إقامة نظام تعليم حّر متاما للتعليم 

العام، فإّن التكلفة املفروضة يجب أن تكون عىل األقّل يف متناول الفقراء” )ربيع، 1994، 320(.

ركّز عىل فكرة الجانب االجتامعي للرتبية بالتوازي مع االهتامم بذاتية الفرد وبذلك ال يتّم 	 

النظر إىل الطفل من زاوية فرديّة ولكن يجب أن يظهر البعد االجتامعي وما يرتكه من أثر يف 

حياة الطفل وتعلّمه، انسجاما مع قوله إّن الرتبية يجب أن تُعّده للمواطنة الصالحة، ويقول 

تعليمهم خاصا  يكون  وقد  فرادى،  باللعب  لألطفال  يُسمح  أن  يجب  ”وال  النقطة:  يف هذه 

ولكن ألعابهم يجب أن تكون جامعية ألّن هذا يعّودهم عىل احرتام النظام والقوانني واملساواة 

واإلخاء. )ربيع، مرجع سابق(.

الرتبية السياسية:. 2

من الغايات الكبى للرتبية إعداد املواطن الصالح، وكام نعلم أّن مفهوم املواطنة يقوم عىل 

منظومة قيم أساسية، منها االنتامء والوالء والفاعلية وغريها، وكلّها تتّم وفق معطيات سياسية 

وقيمية حّددتها طبيعة النظام السيايس، والذي يتطلّع إىل تزويد النشء مبجموعة من املعارف 

والقيم واالتجاهات واملهارات، وهذا ما تقوم به الرتبية السياسية التي أصبحت متطلّبا رئيسا من 

متطلّبات الرتبية وأهدافها يف وقتنا الحارض وهذا يرجع إىل عوامل عّدة منها:

إّن الرتبية معنية بتنمية شخصية اإلنسان بجميع جوانبها , ومبا أن الجانب السيايس جزء منها 	 

متطلبات  كأحد  السياسية  للرتبية  والرتبوية  العلمية  املبادئ  ووضع  االهتامم  من  إذا  فالبد 

العرص الراهن.
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إّن اإلنسان سيايس 	  األفراد وهذا ما عناه أرسطو بقوله  السيايس جزء من اهتامم  الشأن  إّن 

بطبعه، باإلضافة إىل الحّق السيايس كحّق أصيل لإلنسان يقوم عىل املشاركة يف السلطة، سواء 

باالنتخاب أو بالرتشيح أو أيّة مامرسة سياسية أخرى.

لكّل مجتمع فلسفة وأهداف سياسية معيّنة وهذا يتطلّب وسيلة فّعالة لتحقيقها يف واقع 	 

األفراد والشّك أّن الرتبية من أنجع الوسائل، بل إّن هناك من يرى أّن التعليم مرشوع سيايس 

مقصود وموّجه. 

أفكار 	  اعتناق  إىل  ذلك  يدفعهم  لهم  يتحّقق  مل  فإذا  السيايس  االنتامء  إىل  بحاجة  األفراد  إّن 

ومذاهب سياسية قد تخالف الدولة، لذا فمن األجدى وجود تربية سياسية مؤّصلة ومدروسة 

اختيار نوع  السياسية وحّقهم يف  الحّرية  التأكيد عىل  التلقايئ لألفراد، مع  بدال من االختيار 

العمل السيايس مبا يتّفق مع الضوابط الدينية والقانونية واالجتامعية.

تعريف الرتبية السياسية:

 تعّددت تعاريف الرتبية السياسية والتي منها ” هي الرتبية التي تهدف إىل تنمية املعارف 

السياسية لألفراد يف كّل مرحلة من  التي تساعد عىل تشكيل املامرسات  واملهارات واالتجاهات 

التعليمية  واألنشطة  الدراسية  كاملناهج  املختلفة  الرتبوية  الوسائط  طريق  عن  حياتهم،  مراحل 

ومحارضات األساتذة والندوات واملناقشات التي تتّم داخل املدرسة وخارجها، إضافة إىل وسائل 

يف  الفرد  لها  يتعرض  مستمرّة  عمليّة  ويف  العبادة،  ودور  السياسية  واألحزاب  املختلفة  اإلعالم 

مختلف مراحل التعليم املختلفة وبعد االنتهاء من دراسته الجامعية.إنّها عملية مستمرّة مدى 

الحياة” )اللقاين والجمل، 1996، 58 	 59(.

وتعرّف كذلك بأنّها ” عمليّة إعداد األفراد ملامرسة الشؤون العامة يف ميدان الحياة عن طريق 

الوعي واملشاركة يف الحياة السياسية وإعدادهم لتحمل املسؤولية ومتكينهم من القيام بواجباتهم 

والتمسك بحقوقهم ” )الرشبيني والطناوي،2001، 377(.

وميكن يف ضوء التعريفني السابقني وغريهام الكثري، القول بأّن الرتبية السياسية هي تلك الرتبية 

التي تساعد املتعلّم عىل فهم النظام السيايس والحقوق والواجبات وتكوين االتجاهات الوطنية 

املؤّسسات  خالل  من  الرتبية  هذه  تتّم  وقد  املجتمع.  يف  السياسية  املشاركة  وتدعيم  والقومية 
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سياسيا  وعيا  تشّكل مبجملها  مباشة  أو غري  مباشة  تكون  قد  أنّها  كام  الرسمية،  الرسمية وغري 

وإعدادا للمامرسة الفعلية للعملية السياسية وتحقيقا للمواطنة الصالحة.

نجد بقراءة تعريف الرتبية السياسية وتحليله أنّها تتّسم باآليت:

تتضّمن معارف وقيام واتجاهات يُراد تعليمها وتعزيزها وتنميتها لدى األفراد.	 

أو 	  املرشفة  للجهة  وفقا  تتنّوع  والتي  املنشودة  التنمية  تحقيق  يف  مساعدة  وسائل  تتضّمن 

الساعية إىل تحقيق أهداف الرتبية السياسية.

قد تتّم بصورة رصيحة ومباشة من خالل مقّررات أو ضمنيّة عن طريق األنشطة املختلفة 	 

واملتنّوعة. 

ال تتّم إالّ عن طريق مؤّسسات تساعد عىل تكوينها وقد تكون رسمية مثل املدارس والجامعات 	 

ومؤّسسات الدولة أو غري رسمية مثل وسائل اإلعالم أو جمعيات النفع العام.

تتّسم باالستمرارية أي أنّها ال تتوقّف عند مرحلة أو وظيفة أو غريها.	 

باإلمكان مالحظتها من خالل سلوك واتجاهات األفراد وفاعليتهم يف واقعهم أو يف القادم من 	 

األيّام.

بأّن لها أسس قد تتّم بصورة مقصودة أي وفق فلسفة وأهداف معيّنة أو بصورة تلقائية من 	 

خالل التفاعل واملشاركة الحياتية.

تتضّمن مبجملها جانبا نظريا معرفيا وآخر عمليا تطبيقيا.	 

أهمية الرتبية السياسية:

هناك من يرى أّن أهّمية الرتبية السياسية تكمن يف الجوانب اآلتية )عزب، 1995، 160 	 161(: 

تساعد الفرد عىل متثّل أخالق الجامعة أو املجتمع الذي يعيش فيه واكتسابها.	 

توجد نوعا من التقارب بني أفراد املجتمع بعضهم البعض أو بينهم وبني السلطة السياسية ماّم 	 

يدعم مفاهيم الوحدة الوطنية.

تنمية وعي الفرد باألنظمة الدستورية والحقوق والواجبات.	 

تدريب األفراد عىل مفاهيم القيادة وترصيف األمور وحّل املشكالت.	 
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إكساب الفرد الوعي السيايس بفلسفة السياسة وأهدافها.	 

إعداد جيل لديه القدرة عىل املشاركة الفّعالة يف الحياة السياسية.	 

وهناك من يرى أّن أهّميتها تكمن باآليت )فهمي وشنوده، د.ت، 10-8(:

ترسيخ روح الوالء للمجتمع.	 

تعمل عىل تكوين املقّومات السلوكية واالتجاهات املتعلّقة بها.	 

يستطيع الطالب أن يتعرّف من خاللها عىل سياسة الدولة ودستورها.	 

إيجاد القيادات يف املجتمع.	 

تهيّئ الطالب للدفاع عن املبادئ السائدة يف املجتمع.	 

أهداف الرتبية السياسية:

 لكّل مجال تربوي بنية معرفية متيّزه عن غريه من املجاالت األخرى والذي ال يتأىت إال عن 

طريق تحديد األهداف العامة للمجال الدرايس أو العلمي، وال شّك أّن للرتبية السياسة أهدافا 

متيّزها بصورة جليّة عن غريها من املجاالت، وال سيّام أنّها تتشّكل من مبدأين أساسني هام الرتبية 

والسياسة، فالرتبية تضع إطارها العام من خالل النظر إىل البنية املعرفية )معلومات - معارف - 

حقائق..( أو القيم السياسية الرتبوية أو االتجاهات اإليجابية نحو الدولة واملجتمع والسلطة أو 

املهارات األساسية كالحوار والتفكري والتعاون وغريها.

ومن أهّم أهداف الرتبية السياسية:

تزويد املتعلمني باملعلومات حول النظام السيايس.	 

إعداد املتعلمني للمشاركة يف الحياة السياسية.	 

تكوين الوعي السيايس لدى املتعلّمني.	 

تعزيز قيم املواطنة الصالحة.	 

تنمية قيم االنتامء والوالء.	 

تنمية مهارات التفكري الناقد.	 
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تنمية مهارات اتّخاذ القرار.	 

تكوين االتجاهات اإليجابية نحو الدولة.	 

احرتام الدستور والقوانني الوطنية والعاملية.	 

تقبّل اآلخر.	 

احرتام الخصوصية.	 

احرتام حقوق اإلنسان.	 

تعزيز املسؤولية الوطنية.	 

إكساب املتعلّمني مهارات حّل املشكالت.	 

ترسيخ الوعي الدميقراطي.	 

تنمية الوعي بنظام الحكم.	 

إكساب املتعلّمني الثقافة السياسية.	 

تعريف املتعلّم بحقوقه وواجباته.	 

السياسة التعليمية جزء من سياسة الدولة العامة:. 3

لكّل دولة سياسة عامة تهدف إىل تحقيق التنمية البرشية بكّل جوانبها ومتطلّباتها، وهذه 

السياسة تقوم عىل مصالح الفرد واملجتمع عىل حّد سواء، وتقوم مبعاجلة مشكالت الحارض ويف 

الوقت نفسه تتطلّع إىل استرشاف املستقبل، وعىل ضوئها أيضا تصدر امليزانيات العامة.  

كذلك يجب أالّ يغيب عن الذهن أّن التعليم يحتاج إىل نفقات باهظة وتكلفة عالية خصوصا 

تكـون  وهنا  أهدافها،  ويحّقق  متطلّباتها  مع  يتامىش  جيّد  تعليم  عن  تبحث  الدول  كانت  إذا 

مسؤولية الدولـة عن التعليم، وقد دلّت العديد من التجارب العاملية عىل سبيل املثال يف كّل من 

الدول، عىل  اليابان والواليات املتحدة وبريطانيا وماليزيا وسنغافورة وكوريا وأملانيا وغريها من 

أّن التعليم مل يتطّور إالّ بعد أن أولته السلطات االهتامم األكب، وسّخرت من أجله كّل اإلمكانات 

مبشاركة مجتمعية فاعلة.
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السياسة التعليمية:

لبعض  السياسية  والنظريات  األفكار  والسياسية من خالل  الرتبية  تقاطع  فيام سبق  عرضنا 

املفّكرين ومن ثم االيدولوجيا السياسية انطالقا من الفلسفة االجتامعية، ويف هذه السطور سوف 

نتناول السياسة التعليمية لوضوح العالقة فيها بني السياسية والرتبية، حيث أنّها تختلف عن الفكر 

هام قاعدة  السيايس وااليدولوجيا السياسية التي متّت اإلشارة إليهام من خالل النظر إليهام بعدِّ

أساسية فكرية ومرجعية ثقافية أو وعاء لألفكار بشكل مطلق وعام و ال تشّكل تحديدا دقيقا، 

كذلك هام يدخالن يف جانب فلسفة الرتبية وأهدافها بشكل كبري، أي أنّهام يشّكالن منطلقات 

فوقية معرفية تنعكس يف مضامني الرتبية، وأحد روافد الرتبية والتعليم بشكل عام.

أّما السياسية التعليمية فهي أكث وضوحا ألنّها تقوم برتجمة تلك الفلسفات والرؤى واألهداف 

إىل أغراض وخطوات تنفيذ وآليات تساعد عىل التطبيق الفعيل لكّل املراحل التي تسبقها، أي أّن لها 

طابعا إجرائيا وبذلك فهي جزء ال يتجزّأ من السياسة العامة للدولة، بل إنّها مرشوع وطني وحكومي 

تضعه السلطات بالحسبان، وهذا يرجع إىل أّن التعليم ميثّل أحد أدوات املجتمع التي يعّب عنها 

بأشكال عّدة، سواء يف وثائقها املعلنة واملكتوبة وأهدافها السياسية وخططها وبرامجها التعليمية أو 

يكون التعبري عنها بصورة ضمنيّة تظهر من خالل برامج التعليم غري الرسمية )الحريب، 2007، 20(.

وعندما نتكلّم عن السياسية التعليمية وعالقتها بالسلطة السياسية ال يعني ذلك إطالقا عزل 

مكونات املجتمع األخرى أو فصلها، وعىل وجه الخصوص املجالس البملانية واألحزاب السياسية 

ومؤّسسات املجتمع املدين وغريها ألنّها أحد الجهات التي تساعد يف صنع السياسية التعليمية، 

فكلاّم كان هناك تشارك وتعاضد بينها جميعا أصبحت عملية رسم السياسية التعليمة تتّم وفق 

منهجية منطقية تشاركية، ألّن السياسة التعليمية مرشوع مجتمعي، قد يكون كامال لدى بعض 

الدول وغري كامل لدى دول أخرى وهكذا، وعندما تكون مرشوعا وطنيا فإنّنا نقصد أنّها ال ترتبط 

باألفراد بقدر ارتباطها باملجتمع.

تعريف السياسية التعليمية:

املضمون  يف  معظمها  ويتّفق  الرتبوية  األدبيات  يف  التعليمية  السياسة  تعاريف  تعّددت 

بأنّها ”حكم   Good يعرفها الثقافية حيث  الكاتب ومرجعيته  لرؤية  تبعا  الصياغة  ويختلف يف 
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مشتّق من بعض األنساق القيمية ومن تقييم الوضع القائم يف املؤّسسات التعليمية الستخدامه 

خطّة توّجه القرارات” )G00d ،1973 ،206( ويعرّفها بدوي بأنّها ”ترصيح عاّم أو فهم عاّم تضعه 

السلطة التعليمية العليا أو هو الطريق الذي يجب اتباعه لقيادة التفكري وإرشاده وضبط العمل 

باألجهزة التعليمية يف املستويات املختلفة، وذلك عند اتخاذ قراراتها. وتّحدد السياسات املجال 

اتفاقه مع األهداف ومساهمته يف تحقيقها” )بدوي، 1980،  القرار داخله وتضمن  يتّخذ  الذي 

.)200

وهناك من يرى أّن مفهوم السياسة التعليمية وتعريفاتها تسرّي باتجاهني أساسيني األّول يركّز 

عىل املبادئ العاّمة وأنّها عىل قّمة النظام التعليمي، وخالصة هذا االتجاه )عيد، 2013، 35( أّن 

السياسية التعليمية:

حلقة وصل يف سلسلة متّصلة تبدأ بفلسفة عاّمة للمجتمع يتّم من خاللها تحديد النظرة إىل 	 

الحياة والتقّدم ومنها يتّم اشتقاق الفلسفة الرتبوية ثّم الغايات.

الكوادر 	  إعداد  وثانيها  الرتبوي،  الفعل  تحكم  مبادئ  مجموعة  أنّها  األّول  شّقان  لها  عملية 

البرشية واملادية واملالية لتحقيق األهداف.

يف ضوئها يتّم اتّخاذ قرارات توّجه الخطوات الالحقة.	 

أّما االتجاه الثاين فريكّز عىل األهداف والتي تكون بطبيعتها مرتابطة فيام بينها ترابطا قويّا 

وتعكس متطلّبات املجتمع. )عيد، مرجع سابق(.

العامة  الخطوط  عملية رسم  التعليمية هي  السياسية  بأّن  القول  إجاملية، ميكن  وبصورة   

األساسية للنظام التعليمي وتحديد لها بشكل يحّقق األهداف العامة للرتبية، وتنبثق من فلسفة 

التقّدم وتنظيم  املجتمع وتطلّعاته وآماله التي يسعي إىل تحقيقها، وتكون كذلك أداة لتحقيق 

مسار النظام التعليمي وتحديده، ويجب أن تًصاغ بقرارات وترشيعات مكتوبة بأسلوب علمي 

يبعدها عن الغموض والضبابية من أجل ضامن وضوحها، ولتكون مرجعية كاملة لالسرتاتيجيات 

أو  بالنجاح  الحكم عليها  التنفيذية، وأن تكتب وفق معايري ميكن من خاللها  الرتبوية  والخطط 

اإلخفاق.)الحريب، 2007، 17(.
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أهّمية السياسة التعليمية:

تأيت أهّمية السياسة التعليمية من الزاوية الرتبوية والسياسية عىل حّد سواء وذلك لدورها 

املنظومة  يف  موقعها  إىل  يرجع  وهذا  والرتبوية،  السياسية  واألفكار  النشاطات  توجيه  يف  الكبري 

الرتبوية والتعليمية، فهي تأيت بعد الفلسفة واألهداف وقبل االسرتاتيجيات والخطط، وبذلك نجد 

أنّها تحّول املبادئ واألفكار الرتبوية النظرية إىل آليات عمل من خالل أطر ترشيعية وقانونية من 

املفرتض أن تشارك يف صياغتها وإعدادها كّل مكّونات املجتمع، وهذا يعني توسيع دائرة املشاركة 

وتسرتشد  للرتبية  الفكري  اإلطار  تحليل  عىل  تساعد  فهي  وبذلك  التعليمية،  السياسية  صنع  يف 

بالسياسة العامة للدولة، ثّم تقوم بتحديد األولويات يف ضوء واقع واحتياجات الدولة، كام تظهر 

التعليمية وتحديد أهداف كّل مرحلة،  للمراحل  التخطيط  التعليمية يف عمليّة  السياسة  أهّمية 

باإلضافة لوضع الخطط وتحديد املبادئ والقيم والجوانب اإلدارية )بكر، 2003، 2(.

وبشكل عاّم ميكن تحديد أهمية السياسية التعليمية بالجوانب اآلتية )عفيفي، 1990، 64(:

توفّر الشعور باألمن لجميع العاملني.	 

تحّفز عىل توفري االستقرار، حيث إنّها ال تتغرّي بتغيري املسؤولني مباشة.	 

توفّر الوقت والجهد واملال عىل املستويات اإلدارية والفّنية.	 

توافر 	  عىل  تعمل  إنّها  حيث  اإلداري،  املستوى  عىل  التعليمية  القرارات  صنع  عمليّة  تيّس 

املعايري التي تبنّي وزن الحلول املقرتحة للمشكالت املختلفة وأهّميتها.

تقيض عىل الذبذبة وعدم االتساق يف القرارات التي تصدرها األجهزة املختلفة.	 

توفّر األساس لتقويم الخطط القامئة واملقرتحة.	 

وهناك أيضا من حّدد أهّميتها بالجوانب اآلتية )حجي، 2002، 315(:

تحّدد السبل التي يجب اتّباعها لتحقيق األهداف العاّمة، ومن ثّم تساعد يف تحديد األهداف الفرعية. 	 

ميكن يف ضوئها اتخاذ القرارات، ألنّها اإلطار الذي يتّخذ القرار داخله.	 

إىل 	  املركزية  أو  العليا  اإلدارة  سلطات  تفويض  عىل  تساعد  ألنّها  املركزية،  حّدة  من  تقلّل 

املستويات اإلدارية التالية عامة والالمركزية خاصة.

تساعد يف علميّات املتابعة والرقابة، وهي قبل ذلك تساعد يف توجيه العاملني وتنميتهم إداريا. 	 
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وهناك من وضع أهدافا للسياسية التعليمية وإن كانت يف حقيقتها تأيت من باب األهّمية، 

منها )عيد، 2013، 40-39(:

التعليمية وإشباع الحاجات الفردية والجامعية واملجتمعية ألّن السياسة 	  مواجهة املشكالت 

التعليمية تأيت استجابة لتلك املتطلّبات والحاجات.

تساهم يف تحقيق اإلصالح التعليمي عن طريق تقديم الحلول للمشكالت التعليمية. 	 

لتحقيق 	  له  املنظّمة  واتّجاهاتها  الرتبوية  القرارات  مسارات  وتحديد  الرتبوي  العمل  توجيه 

األهداف الرتبوية.

توفّر أساس لتقويم الخطط القامئة واملقرتحة.	 

السامت العامة للسياسة التعليمية:

نتيجة ملوقعها يف النظام التعليمي باإلضافة لطبيعتها التشاركية وعالقتها بالتخطيط وصنع القرار، 

تتّصف السياسية التعليمية بسامت عاّمة تجعها أكث وضوحا وتحديدا، ومن تلك السامت أنّها:

لكّل 	  مرآة  بذلك  وهي  املستقبلية،  وطموحاته  وأهدافه  وفلسفته  املجتمع  طبيعة  تعكس 

مكّونات املجتمع ونظمه االجتامعية.

تتّصف بالتطّور واالستمرارية، ألنّها تأيت يف سياق زمني ومكاين معنّي وتستجيب لكّل املتغرّيات 	 

الداخلية والخارجية للدولة.

تتّسم باملرونة استجابة ملا قد يطرأ من تغرّيات أو مستجّدات أو معوقات، وبذلك تقّدم حلوال 	 

مستمرّة.

عند صياغتها يف وثيقة ملزمة تصبح مبنأى عن تغيري األفراد واألدوار.	 

تتّصف بشموليتها ملكّونات النظام التعليمي وما يدخل يف إطارها من أهداف التعليم وخططه 	 

ومراحله واملناهج الدراسية باإلضافة للجوانب البرشية وغريها.

الرتبية والسياسة والتأثري املتبادل:

اإلنسانية إجامال محورها  العلوم  أّن  بها، وهي  التأكيد عىل حقيقة مسلّم  بد من  بداية ال 

اإلنسان بجانبه الفردي أو املجتمعي، وهذا يشمل تفكريه وخصائصه النفسية وعالقاته االجتامعية، 
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وما يندرج تحتها من سياسة واقتصاد وتربيه واجتامع وفلسفة وغريها، وعندما نقف عند الرتبية 

التي تهتّم ببناء اإلنسان وتوجيهه وتهذيبه وإعداده للحياة، فهذا يعني أّن العلوم األخرى تتداخل 

يف هذه الرتبية وتعمل كلّها بصورة متناغمة إن وجدت التوجيه واإلدارة الجيّدة سواء عىل مستوى 

الحكم والدولة أو مستوى كّل مجال من املجاالت العلمية.

وعندما نـأيت لألثر املتبادل بني السياسة والرتبية سوف نصل إىل جوانب عديدة تُظهر هذا 

التأثري بشكل ال لبس فيه وال غموض، حيث ميكن اإلشارة إىل هذا التأثري بالنقاط اآلتية )فتحي 

وبدراوي، 2003، 233(:

أثر السياسة يف الرتبية:

تحديد فلسفة املجتمع وغايته:. 1

الرتبية والتعليم بطبيعتهام نشاط إنساين محض يحدثان يف وسط بيئي اجتامعي خالل فرتة 

زمنية معينة، وذلك من خالل التفاعل بني أفراد املجتمع الذي ينتج عنه نظم اجتامعية لها ميزتها 

الخاصة، وعن طريق هذه النظم يبز النظام السيايس الذي يتويّل إدارة الدولة ومصالح مواطنيها 

وفقا لفلسفة وأهداف يحّددها هذا النظام انطالقا من ماضيه وواقعه ومتطلّباته املستقبلية، ومبا 

أّن التعليم جزء من هذا املجتمع وله خصائصه التي متيّزه عن النظم االجتامعية األخرى فال بّد 

وأن تكون له غاياته واتجاهاته، وهنا يأيت دور السلطة السياسية أو النظام السيايس يف رسم هذه 

الفلسفة وهذه الغايات وتحديدها.

يحّدد ما سبق ذكره لنا اإلطار الفكري للرتبية من وجهة النظر السياسية مبا يف ذلك االيدولوجيا 

السيايس لطبيعة  النظام  السياسة والرتبية يف آن واحد، ومن هنا يبز تحديد  وانعكاساتها عىل 

الرتبية الفكرية من حيث هل هو ديني أو علامين، رأساميل أو اشرتايك أو أّي طريق أو جانب آخر 

يتعلّق بفلسفة النظام ونسقه العام.

ويف هذا املجال قد تكون روسيا من األكث األمثلة عىل تأثري النظام السيايس عىل التعليمي، فبعد 

الثورة البلشفية عام 1917 كان هناك تطبيق للمذهب الشيوعي أو االشرتايك الذي انعكس عىل 

الرتبية بشكل واضح، ولكن بعد االنهيار الذي حدث عام 1990 وما صاحب ذلك من تفّكك لالتحاد 

السوفيايت وتحّوله إىل جمهوريات، أصبح هناك اتّجاه سيايس جديد يُطالب بالحّرية والدميقراطية 
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وتنمية اإلحساس باملواطنة العاملية مع االتّجاه نحو إشاك القطاع الخاص والتوجيه نحو الالمركزية 

يف التعليم وهذا كلّه بالطبع يغرّي من فلسفة التعليم وغاياته. )محمد، 2000، 266(.

كذلك من التوّجهات الجديدة يف فلسفة التعليم وأهدافه املتأثرة بالسياسية بروز االهتامم 

ومتطلّباته  الجديد  العاملي  النظام  مبفهوم  تأثرا  والدميقراطية  والحرية  والسالم  اإلنسان  بحقوق 

الفكرية والذي بدأ بنهاية الحرب الباردة يف مطلع العقد األخري من القرن العرشين، ثم ما تال ذلك 

من أحداث وعنف وإرهاب كان أشّدها تفجريات الحادي عرش من سبتمب عام 2011 يف الواليات 

املتحدة األمريكية، والتي شّكلت صدمة سياسية وثقافية وفكرية عنيفة، نتج عنها الشعور بوحدة 

العامل ومدى التأثري الذي يعّم الجميع عند حدوث الكوارث، ماّم أكّد أهّمية االتجاه نحو السالم 

التوّجهات  تلك  برزت  هنا  ومن  للتعليم،  الفكرية  املنظومة  من  أصيل  كجزء  الدويل  والتفاهم 

الفلسفية واألهداف الرتبوية الجديدة إميانا من العامل أجمع بأهّمية الرتبية ودورها يف إحداث 

التغيري الفكري ومبا يستتبع ذلك من تأثري يف سلوك اإلنسان والنظر إىل العامل من زاوية إنسانية 

أخرى، وهذا أيضا ما قامت به منظّمة اليونسكو وغريها.

وإىل جانب السياسة التعليمية التي تقّدمها الدولة استنادا إىل الدستور ورؤية النظام السيايس، 

نجد أّن بعض الهيئات اإلقليمية والدولية تطرح بعض التوّجهات واملقرتحات للدول لألخذ بها ألنّها 

عضو يف تلك املنظاّمت والهيئات، فعىل سبيل املثال تّم طرح العديد من املقرتحات يف خطّة تطوير 

التعليم يف الوطن العريب التي وضعت بعض األهداف الرتبوية وحثّت الدول عىل األخذ بها انطالقا 

من التوّجهات والتغرّيات العاملية والتي منها )املنظّمة العربية للرتبية والثقافة ، 2008، 40-39(:

ضامن حق التعليم باعتباره من حقوق اإلنسان.	 

متكني املتعلّم من أدوات املعرفة وتزويده باملهارات والخبات والقدرات األساسية.	 

فتح القنوات واألطر التنظيمية الجديدة يف مستوى املدرسة والجامعة لربط التعليم باإلنتاج 	 

وبالحياة االجتامعية.

تنمية قدرات املتعلم.	 

بناء القدرات لتقوية االجتامع البرشي من خالل املواطنة.	 

تعزيز دور النظام الرتبوي يف تعميق الثقافة والوطنية والقومية.	 
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فور 	  إدجار  قّدمه  الذي  الشهري  التقرير  الرتبوية  األدبيات  يف  قيمتها  لها  التي  األمثلة  ومن 

التعليم أو املتطلّبات األساسية والتي وضعها تحت عنوان )تعلّم لتكون(  بخصوص أهداف 

حيث قّدم فريق العمل بعض التوصيات منها )فور وأخرون. 1979، 116 	 118(:

التأكيد عىل فكرة الرتبية مدى الحياة.	 

إشاك مؤّسسات املجتمع وقطاعات العمل كافّة يف الفعاليات الرتبوية.	 

يجب أن يتعلّم الناس بكّل السبل والوسائل وال تهّم الطريقة التي يسلكها اإلنسان.	 

أن يسهل النظام التعليمي الشامل املتكامل للمتعلّمني الحركة ضمن حدوده أفقيا وعموديا.	 

االهتامم برتبية األطفال يف مرحلة ما قبل املدرسة.	 

التوّسع يف مضمون فكرة التعليم العام، بحيث يشمل العلوم االجتامعية واالقتصادية العامة، 	 

وكذلك العلوم التقنية والعملية.

تحديد محتوى الرتبية:. 2

فالسلطات  ومضمونه،  التعليمي  النظام  شكل  تحديد  الرتبية  محتوى  عن  الحديث  يعني 

السياسية غالبا هي التي تحّدد املضامني يف كّل مستويات الدولة ومنها بالطبع مضامني النظام 

التعليمي، ويظهر ذلك يف السلّم التعليمي أو النظام اإلداري وسنوات اإللزام وموقفها من فئات 

املجتمع وتحديد لغة التعليم، إضافة إىل املناهج الدراسية و القامئني عىل التدريس وضبط أساليبه، 

فاليابان عىل سبيل املثال، عندما بدأت إصالحاتها الرتبوية العام 1871 حّددت مبادئ دستورية 

خاّصة بالتعليم منها )تيدمان، د.ت، 20 22-(:

رضورة نرش التعليم بني أفراد الشعب الياباين ولجميع طوائفه.	 

أن يعّمم التعليم جميع مناطق اليابان.	 

اعتبار التعليم نوعا من االستثامر البرشي.	 

الرتكيز عىل جميع املعارف والعلوم.	 

ويف العام 1947 عندما صدر القانون األسايس للتعليم حّدد الهدف األسايس للتعليم بأنّه يقوم 

عىل تربية مواطنني يعتمدون عىل أنفسهم لدولة ومجتمع مساملني ودميقراطيني مع احرتام القيم 
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املناهج  ركّز عىل  الجنس، كذلك  أو  العرق  املتعلّمني سواء بسبب  بني  التفرقة  اإلنسانية وحظر 

والتعليم األسايس وتشجيع التعليم االجتامعي )شيف، 1993، 265 	 266(.

تحديد الهياكل التنظيمية:. 3

العام  التنظيم اإلداري  الدول إن مل تكن يف جميعها جزء من  التنظيمية يف معظم  الهياكل 

ونوع  الثقافة  بنمط  يتأثّر  أيضا  وهذا  علمية،  نظرية  أسس  وفق  بني  يكون  قد  والذي  للدولة، 

الحكم  يف  ومستواها  الشعبية  املشاركة  ومبدى  السيايس.  النظام  وبطبيعة  السياسية  السلطة 

وبوجود برملان يرّشع القوانني أم أن االتجاه واحد يأيت من القيادة العليا.

وعند النظر إىل التعليم والرتبية من هذا الجانب قد تكون اإلدارة ذات طابع مركزي مثل 

فرنسا أو ال مركزي مثل الواليات املتحدة األمريكية وكثري من دول أوربا والعامل، ويأيت األثر هنا يف 

صناعة السياسة التعليمية وإصدار القرارات التعليمية وتنفيذها ومتابعتها، ويبز بشكل واضح 

الرتبية،  العمل يف ذات وزارة  النظام اإلداري للدولة وطريقة  الرتبوية وموقعها من  منط اإلدارة 

واألهّم هنا مدى فاعلية املركزية والالمركزية وهذا أيضا يرجع إىل طبيعة الدولة وعالقتها بتمويل 

التعليم وإشافها عليه.

متويل التعليم:. 4

اإلنفاق عىل التعليم مسألة أساسية يف تطّوره، فالتعليم الجيّد يتطلّب ميزانيات كبرية، ألنّها 

الذي  العقل املخطّط  بّد من وجود  البرشي، وإىل جانب اإلنفاق ال  بطبيعتها نوع من االستثامر 

يوّجهه حسب األولويات واملهاّم وجوانب اإلصالح، لذلك تتفاوت الدول يف مستوى مرصوفاتها عىل 

التعليم وفقا لرؤية السلطة السياسية التي تحكم، والتي تتأثّر برتكيبتها وبنيتها فهل هي دميقراطية 

أم ديكتاتورية وما نوع املشاركة الشعبية ومداها يف صنع القرارات السياسية وعالقة ذلك بالرتبية. 

وأهّميتها  األولويات  حيث  من  السياسية  للسلطة  العام  بالطابع  اإلنفاق  يتأثّر  قد  وكذلك 

بالنسبة إىل الدولة، فقد يكون موّجها إىل بعض املشاريع التي تفوق االهتامم باملوارد البرشية 

ومنها التعليم، باإلضافة إىل مستوى العالقات الخارجية وقّوة تأثري النظام السيايس أو اإلقليمي أو 

الدويل والذي قد يتطلّب مرصوفات كبرية يف سبيل الوضع السيايس القائم ودعم موقع الدولة. 

كام أّن اإلنفاق عىل التعليم يختلف وفقا لهيكلة النظام التعليمي ودور السلطة السياسية، 



]29 السياسة التعليمية ودورها في تحقيق الهدف الرابع

من أهداف التنمية المستدامة، التعليم 2030

ففي فرنسا القائم نظامها التعليمي عىل املركزية نجد أّن الدولة تقوم مبعظم التكلفة التي تتعلّق 

بالتعليم وتسهم بعض السلطات املحلية بنصيب ضئيل، أّما إنجلرتا فيتّم التمويل فيها عب وزارة 

الرئيس يف  الواليات املتحدة األمريكية فالعبء  أّما  التعليم كسلطة مركزية والسلطات املحلية، 

متويل التعليم فإنّه يقع عىل الجهات املحلّية مع الحصول عىل بعض املساعدات من الحكومة 

االتحادية  الحكومة  بني  يتوزّع  التعليم  فتمويل  أملانيا  يف  أّما   ،)43  ،2009 )النجار،  الفيدرالية 

والواليات )النصيب األكب من ميزانية التعليم( وبني بلديات املدن والقرى حيث تقوم الواليات 

بدفع مرتّبات املعلّمني والعاملني ونفقاتهم وكذلك البلديات )عبود وآخرون، 2000، 328(.

أثر التعليم يف السياسة:

 للتعليم انعكاسات كبرية يف بنية املجتمع ونظمه ومكّوناته، ومبا أّن النظم تؤثّر يف النظام 

التعليمي فإنّنا نجد أّن للتعليم أيضا تأثريا واضحا عليها، ومنها النظام السيايس، فمن خالل عملية 

تغري األفكار والسلوك والتوّجهات العامة يصبح هناك منط لكّل مجتمع سواء بشكل عام أو حتّى 

يف الجوانب الخاصة، ومن تلك الجوانب اآليت:

إزالة الفوارق االجتامعية:. 1

إذا سلّمنا مبا ذكرنا يف أكث من موضع بأّن التعليم من أدوات النظام السيايس يف إحداث الوعي 

والتغيري املجتمعي، ستبز عملية إزالة الفوارق االجتامعية كهدف من أهداف السلطة السياسية، 

والذي ميكن تحقيقه عن طريق التعليم، فنحن إذا استثنينا النظم السياسية التمييزية التي تقوم 

السياسية  الظروف  توافرت  إن  السلطة  تستطيع  سوف  طائفة،  أو  طبقة  أو  فئة  إىل  تستند  أو 

واالقتصادية واالجتامعية املناسبة أن تحّقق هذه الغاية ونعني بذلك إزالة الفوارق االجتامعية، 

وهذه العملية سوف تساعد عىل التقليص من الفوارق املصطنعة بني الناس، وهنا تكون الرتبية 

الدعامة األساسية يف تحقيق أّي تحّول اجتامعي يهدف إىل إذابة الفوارق بني الطبقات ويجعل 

االمتياز يف املهارة والعمل ال الثوة أو النسب أو األصل. )عفيفي، 1987، 17(.

كام أّن هناك مسألة ذات أهّمية كبى تتعلّق بالحراك االجتامعي وتغيري مواقع األفراد يف 

السلّم االجتامعي والذي كان التعليم أحد العوامل املساعدة يف تحّققه، فالطلب االجتامعي عىل 

التعليم كان كبريا وكان من أهدافه تحقيق الرقّي والتطّور وتغيري مكانة األفراد وهو ما ساعد عىل 
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إذابة الفوارق االجتامعية بقدر اإلمكان.، أو أن ذلك أيضا يرجع إىل منطق العالقات االجتامعية 

ودرجة االنفتاح السائدة والتي أيضا تحكم سلوك واتجاهات األفراد.

املساعدة يف نهضة املجتمع وحّل مشكالته:. 2

ال يختلف اثنان يف أّن للتعليم دورا كبريا وفّعاال وكبريا يف نهضة املجتمع ويف حّل املشكالت 

التي تواجه الدولة، وقد حّققت بعض الدول قفزات نوعية يف هذا املجال، فعىل سبيل املثال نجد 

دول آسيا خري مثال عىل التطّور العلمي والتكنولوجي وهو ما جعلها يف مصاّف الدول الصناعية 

 )2000  	  1990( سنوات  عرش  خالل  حّققت  فامليزيا  املرتفعة،  االقتصاديات  ذات  واملتطّورة 

معّدالت منّو متميّزة، وكذلك الصني وكوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة التي رفعت عام 1998 

التعليم وربطه بنهضة املجتمع، ولو تتّبعنا  أّمة تتعلّم( يف داللة عىل دور  شعار )مدارس تفّكر 

معظم الدول التي أولت التعليم اهتامما كبريا وربطته بالواقع االجتامعي لوجدنا أّن التعليم كان 

هو أساس تطّورها وتقّدمها فدول مثل اليابان وإيطاليا وأملانيا خرجت بعد الحرب العاملية الثانية 

)1939 	 1945( من تحت الرماد واستطاعت أن تكون من الدول الكبى اليوم.

وكذلك ال يغيب عن الذهن دور التعليم يف التغرّي االجتامعي والثقايف الذي حدث أيضا لدى 

كثري من الشعوب والدول، ففي الوطن العريب عىل سبيل املثال كان للتعليم أثر يف القضاء عىل 

بعض األفكار التي ال تناسب الواقع الحضاري اليوم، أو يف حّل بعض املشكالت االجتامعية املرتبطة 

بالنظرة الدونية لبعض الفئات أو األعامل املهنية أو الحرفية، وقد ال يتّسع املجال هنا للحديث عن 

هذا الجانب ألنّه مؤكّد يف واقعنا وعشنا أيضا معظم ما فيه. 

إعداد القوى العاملة:. 3

تنمية بشكل صحيح دون وجود عنارص  البرشية، وال تقوم  احتياجاته ومتطلّباته  لكّل مجتمع 

ومؤّسساته  املجتمع  تزويد  يف  الرتبية  أهميّة  تأيت  لذلك  الفعليّة،  العمل  قوى  متثّل  وخبرية  مدّربة 

املجتمعية كافة بالقوى العاملة، وهذه القوى ال يتّم إعدادها وتقدميها من الناحية الكّمية فقط ولكن 

من الناحية الكيفية أيضا، وتتحّمل العملية التعليمية مسؤولية توفري القوى العاملة املدّربة والكوادر 

الفّنية والعلمية واإلدارية التي تحتاج إليها عملّيات اإلنتاج والنمو التكنولوجي )إبراهيم، 2000، 22(. 
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تطوير ال�سيا�سات التعليمية يف الوطن العربي

أوال: جهود الدول العربية في مجال السياسات التعليمية:

إّن املتتبّع لجهود الدول العربية يف مجال التخطيط للتعليم وصناعته، يجد أنّها جهود كبرية 

يومنا هذا،  العرشين حتّى  القرن  قُبيل منتصف  جبّارة وبدأت منذ زمن طويل، وزادت وتريتها 

وكان هذا التخطيط يف مجمله يستند إىل التخلّص ماّم تركه االستعامر من آثار، ويف الوقت نفسه 

يسعى إىل التحديث والتجديد، لذلك نشطت كل الدول يف تطوير تعليمها لحظة استقاللها بشكل 

التعليم  وّجهت خطوات  وثقافية  واجتامعية  سياسية  أبعاد  ذات  قضايا  هناك  وكانت  متسارع، 

ومساراته، ويعّد ذلك نتيجة حتمية ومنطقية للوضع الذي كانت عليه الدول العربية.

وال شّك أّن هناك نجاحات كثرية تحّققت بشكل الفت للنظر، وهناك بعض جوانب القصور 

أملتها ظروف ذاتية وموضوعية، خصوصا يف الدول التي كانت تعاين من أزمات اقتصادية أو أن 

االستعامر تغلغل يف بنيتها الثقافية والفكرية بشكل كبري ومؤثّر، وهو تطلّب منها السعي الحثيث 

إىل اجتثاث تأثري االستعامر من جذوره التي مّدها خالل عقود يف قلب األرض العربية.

وقد أدركت الدول العربية أهّمية التخطيط للتعليم الجيّد وتحديد أهدافه وسياسته إميانا 

التعليم بشكل كبري  ، وهو ما جعلها تتّجه إىل  الحياة  النهوض مبختلف مجاالت  منها بدوره يف 

ومتواصل عب سياسات واضحة املقاصد. وبصورة إجاملية ميكن اإلشارة إىل القضايا التي اتّجهت 

نحوها سياسات التعليم ومنها:

التخلّص التاّم من االستعامر بكّل أشكاله، وعىل جميع املستويات السياسية واالجتامعية والثقافية وغريها.. 1

الرتكيز عىل مفهوم الحدود والوجود، ألّن ذلك يشّكل األساس القانوين للدولة وهويّة املواطن.. 2

السعي إىل تعزيز مفاهيم الوحدة الوطنية وتعزيزها، بغرس قيم االنتامء والوالء، وتجسيد . 3

مفاهيم اللحمة الوطنية والتامسك االجتامعي.

التأكيد عىل البعد القومي وتعزيز االنتامء العرويب.. 4

تحقيق التنمية االجتامعية واالقتصادية بأشكالها كافّة.. 5



السياسة التعليمية ودورها في تحقيق الهدف الرابع

من أهداف التنمية المستدامة، التعليم 2030 32]

توفري القوى العاملة الوطنية وإعداد الكوادر البرشية. . 6

السلبي وما تكّون بسببه من عادات ومامرسات . 7 الثقايف واالجتامعي  املوروث  التخلّص من 

أرضّت كثريا باإلنسان العريب.

بناء عالقات خارجية إيجابية مع الدول األخرى.. 8

ولتحقيق هذه األهداف والتطلّعات املتوقّعة واملأمولة من التعليم يف الدول العربية كانت 

السياسات التعليمية تركّز عىل جوانب بالغة األهّمية منها:

تعميم التعليم ونرشه ليشمل جميع الفئات سواء عىل مستوى الجنس أو املنطقة.. 1

 السعي الحثيث إىل مجانية التعليم ولو يف مراحله األوىل.. 2

تجويد التعليم وتحسينه.. 3

التأكيد عىل هّوية التعليم من خالل اللغة العربية وتعزيز استخدامها يف التعليم واإلعالم وغريها.. 4

السعي إىل تنويع التعليم )أكادميي وفّني ومهنّي..(.. 5

توفري الكوادر من الهيئة التعليمية واإلدارية.. 6

التوّسع يف فتح املدارس.. 7

لسياساته،  والتخطيط  العريب  التعليم  عىل  نفسها  تفرض  القضايا  هذه  مثل  استمرّت  وقد 

بحيث تجّددت الكثري من القضايا خالل السبعني سنة املاضية حتّى يومنا هذا والتي منها عىل 

سبيل املثال:

بعض املشكالت السياسية سواء أكانت داخلية أم خارجية.. 1

ارتفاع النمّو السكاين املتزايد.. 2

التحّديات االجتامعية واالقتصادية.. 3

التطّور املستمّر يف التكنولوجيا.. 4

قضايا ومتطلّبات التنمية البرشية. . 5

مفاهيم حقوق اإلنسان وال سيّام الحّق يف التعليم. . 6

مشكالت البيئة والتنمية.. 7
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وملواجهة هذه القضايا وغريها بالطبع، قامت الدول العربية بالعمل عىل تضمينها سياساتها 

التعليمية، حيث بدأت عىل املستويني القطري أو اإلقليمي، وسعت للتعاون والتكامل فيام بينها، 

وكانت البداية األوىل باملؤمتر الثقايف العريب املنعقد يف لبنان عام 1947 والذي ركّز بشكل مباش 

عىل مواّد الدراسات االجتامعية يف جميع مراحل التعليم، ثّم كان املؤمتر الثاين يف اإلسكندرية وكان 

يهدف إىل تأكيد وحدة اللغة العربية واملضمون القومي للتعليم، )تاريخ املؤمترات وموضوعاتها(.

وقد كان املؤمتر الرابع لوزراء الرتبية والتعليم العرب الذي عقد يف صنعاء يف ديسمب 1972 

بداية منظّمة بشكل متكامل وذلك إلقراره وضع اسرتاتيجية لتطوير الرتبية يف البلدان العربية، 

والتي متّت مبتابعة املنظّمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم عام 1979 وتضّمنت مبادئ أساسية 

تركّزت حول: املبدأ اإلنساين ومبدأ الرتبية لإلميان واملبدأ القومي والدميقراطية والرتبية من أجل 

العمل والرتبية من أجل الحياة.

وقامت املنظّمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم بتطوير هذه االسرتاتيجية بشكل مستمّر 

تحقيقا لرغبات الدول ومواجهة التطّورات واملتّغريات املحيطة بها، باإلضافة إىل التطّور يف مجاالت 

الرتبية وعلم النفس وتكنولوجيا التعليم والقضايا العلمية والبيئية وحقوق اإلنسان وغريها.

ثانيا: تقييم سياسات الدول العربية التعليمية:

تطوير  الكفاية يف  فيه  مبا  تكن جاّدة  العربية مل  الدول  بأّن  القول  اإلجحاف  يكون من  قد 

واملسار  الواقع  ألّن  املناقشات،  أو  الكتابات  بعض  يف  تناوله  يتّم  ما  وهذا  التعليمية،  سياساتها 

التاريخي يؤكّدان عكس ذلك متاما، فالجهود كانت كبرية ومتواصلة، وقد حّققت تقّدما كبريا يف 

كانت  واقتصادية...، ورغم ذلك  منها سياسية  متعّددة  اآلخر ألسباب  بعضها  بعضها وتعّثت يف 

مستمرّة حتّى يومنا هذا.

أو  القطر  التعليمية عىل مستوى  بوضع سياساتها  قامت  العربية  فالدول  وكام أشنا سابقا 

بالتكامل والتخطيط عىل املستوى القومي، وقد واجهت تلك السياسات تحّديات كبرية كان لها 

أثرها الواضح، سواء يف واقع الدول العربية أو يف آلية وضع السياسات التعليمية وتخطيطها ومنها:

وبشكل . 1 العربية  الدول  بعض  واجهتها  التي  واالقتصادية  واالجتامعية  السياسية  املشكالت  حجم  كب 

متفاوت، مام جعلها أمام إرث ال يستهان به بدءا من التخلّص من االستعامر وانتهاء بالتطّورات املتسارعة.
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التّسع يف اتخاذ اإلجراءات وعمل الخطط التي تحتاج إىل أناة وتفّهم ودراسات متعّمقة.. 2

كانت يف بعضها نقال أو تقليدا لسياسات دولية أو إقليمية.. 3

كانت تعّب عن محتوى السياسة التعليمية وليس عن عمليّة صنع التعليم.. 4

الرتكيز عىل األشكال الهيكلية التنظيمية.. 5

االهتامم بالجوانب الكّمية فقط )زيادة أعداد املتعلّمني 	 املعلّمني 	 املدارس.......(.. 6

عدم ارتباط بعضها بخطط محكمة وإجراءات عمليّة ميكن تطبيقها.. 7

تعث الخطط الفّنية املستمرّة الخاصة بتقييمها وتطوير متطلّباتها.. 8

انطالق بعضها واشتاملها عىل أهداف كثرية يصعب تحقيقها يف الواقع الفعيل.. 9

عدم الرتكيز يف بعضها عىل الحاجات الحقيقية للمجتمع.. 10

عدم استفادة بعضها من نتائج البحوث والدراسات. . 11

ثالثا: بناء وتطوير السياسات التعليمية في ضوء الواقع وتحدّياته:

لطبيعتها  يرجع  وهذا  للتطوير،  وقابليتها  ومنّوها  مرونتها  التعليمية  السياسة  مميّزات  من 

الديناميكية، وأمام الهدف الذي نسعى إليه من هذه الورقة واملتّصل بتقديم رؤية لتحقيق الهدف 

السياسات  يف  النظر  إعادة  تصّورا حول  نقّدم  أن  نحاول  املستدامة،  التنمية  أهداف  من  الرابع 

تحقيقها،  املأمول  واألهداف  الراهن  الوضع  متطلّبات  مع  يتناسب  بشكل  وصياغتها  التعليمية 

وحتّى يتّم التطوير وتكون هناك سياسة تعليمية واضحة ومدروسة تساهم بشكل كبري يف تحقيق 

الهدف الرابع ال بّد من دراسة الواقع وتحّدياته. 

الحقيقة ملا هو موجود، فال ميكن أن ننطلق بوضع سياسات تعليمية  الصورة  الواقع  ميثّل 

دون معرفة الواقع والتحّديات التي تواجه التعليم يف الدول العربية، وال يقف ذلك عند املعرفة 

فقط ولكن ال بّد وأن يرتبط أيضا بحلول جذرية رسيعة، وكأنّنا منهد الطريق للسياسات التعليمية 

ومن ثمّ االنتقال إىل ربط ذلك بالهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة، ومن تلك التحّديات: 

التحّديات الرتبوية وتتمثل باآليت:أ. 

رغم الجهود الكبرية التي بُذلت ملكافحة األّمية، نجد أنّها عادت بسبب الظروف التي تعرّضت 	 

لها بعض الدول العربية.
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نتيجة أيضا لظروف سياسية واقتصادية واجتامعية أصبح هناك تّسب واضح يف صفوف املتعلّمني.	 

محدودية اإلمكانات الرتبوية من أبنية وأجهزة وغريها.	 

تعّث مشاريع تدريب املعلّمني واإلداريني.	 

عدم القدرة عىل توفري التكنولوجيا املالمئة واملتطّورة.	 

تعّث وتذبذب نسب اإلنفاق عىل التعليم.	 

وجود مشاريع تربوية كثرية ومتنّوعة مل يتّم االنتهاء منها، ومع ذلك تدخل عليها مشاريع أخرى.	 

التحّديات السياسية:	. 

ال زالت هناك قضايا سياسية عربية تعاين منها بعض الدول العربية مثل االحتالل وعىل رأسها 	 

دامئا القضية الفلسطينية، باإلضافة إىل محاولة التدخل يف الشؤون السياسية العربية.

معاناة بعض الدول العربية من االحتقان السيايس والرصاع الداخيل، ألسباب عديدة ليس هنا 	 

مجال ذكرها، ألّن التعليم والتطوير يف حاجة إىل استقرار سيايس.

الدول 	  واقع  عىل  نفسها  تفرض  والتي  لها  املصاحبة  واملتغرّيات  الشعبي  السيايس  الحراك 

السيايس، وهذا يتطلّب تربية سياسية رصينة تعّزز االنتامء والوالء للوطن.

التحّديات االقتصادية: ج. 

املشكالت االقتصادية والتي أثّرت سلبا عىل جميع مناحي الحياة يف بعض الدول العربية.	 

قلّة املوارد سواء أكانت طبيعية أو غريها لدى بعض الدول العربية.	 

اعتامد بعض الدول العربية عىل مصادر وحيدة للدخل.	 

زيادة السّكان وما ترتّب عليها من ضغوط اقتصادية ومتطلّبات حياتية.	 

مشكالت البطالة.	 

هيمنة النمط االستهاليك يف بعض الدول العربية بشكل واضح.	 

السعي نحو الوصول إىل االقتصاد املعريف.	 

التحّدي الثقايف:د. 

إّن النظام التعليمي ناقل للرتاث اإليجايب ومحافظ عليه، والذي يستند إىل قيم إنسانية متفاعلة مع 	 

الواقع، ولكن نتيجة للتغرّيات الكبرية والكثرية، تّسبت العديد من الظواهر السلبية، والتي أثّرت 
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بالطبع عىل العديد من مكّونات املجتمع، ماّم جعل الرتبية أمام تحّديات كبرية لرتسيخ قيم فّعالة 

وأكث إيجابية، ومّد املتعلّمني بثقافة راقية ذات بعد إنساين كبري، تساعد يف نهوض الفرد واملجتمع.

بّد من 	  ال  لذلك  للمتعلّمني،  املستمرّة  التثقيف  بالثقافة، عمليّة  املتصلة  الرتبية  أهداف  من 

تزويد املتعلّمني بنوع من الثقافة اإلنسانية بأبعادها العربية واإلسالمية والكونية وترسيخ كّل 

الثقافات األخرى،  الثقافية املتصلة بها، إىل جانب االنفتاح عىل اآلخر واالستفادة من  األطر 

بحيث ال يكون هناك انغالق أو متاه.

بروز مفهوم املواطنة العاملية كأحد متطلّبات السلم العاملي واالنفتاح عىل اآلخر والتعايش 	 

التحّديات التي تواجه  السلمي وحقوق اإلنسان والحّريات األساسية، ماّم يجعلها أحد أهّم 

الرتبية وذلك بالتوازن بني مفهوم املواطنة املحلّية واملواطنة العاملية.

التحدي االجتامعي:	. 

بروز ظاهرة التعّصب القبيل والطائفي واملناطقي وغريها من الصور السلبية التي أثّرت عىل 	 

املجتمع والدولة عىل حّد سواء.

ظهور موجات التطرّف والغلّو الذي وصل يف بعض الحاالت إىل حّد اإلرهاب.	 

اهتزاز منظومة القيم االجتامعية وتّسب العديد من السلوكيات غري األخالقية، مثل العنف 	 

والتخريب والخروج عن األعراف والقيم اإليجابية السائدة.

التحّدي التكنولوجي:و. 

ال أحد يستطيع أن يتجاهل األثر الكبري الذي طرأ عىل حياة اإلنسان، بسبب التطّور التكنولوجي 	 

الذي نجده أصبح جزءا من الواقع الحيايت، وشمل كّل صور معيشة الفرد.

الدور املتزايد واملتنامي للتكنولوجيا كمتطلّب حيايت ووسيلة معرفة وتعلّم. 	 

محاولة االنتقال من استهالك التكنولوجيا إىل صناعتها.	 

تحّديات معرفيات حديثة:ز. 

اشارت تقارير منظّمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو( إىل وجوب أن تراعي 

السياسات التعليمية آفاقا معرفية جديدة منها )اليونسكو، 2015، 21 	 30(:
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• عامل شبكات االتصال اإللكرتونية:	

تدّل اإلحصاءات عىل أّن %40 من سكان العامل يستعلمون االنرتنت، وال زالت الزيادة مستمرّة، 

وانعكس هذا عىل صياغة النشاط البرشي وحياة اإلنسان اليومية يف كّل تفاصيلها باإلضافة إىل 

تنامي فرص حّرية التعبري والتعبئة االجتامعية، كام تأثّرت مفاهيم الخصوصية واالخرتاق العديد 

منها، بل أصبح بعضها منّصات رقمية لدعم العنف واإلرهاب.

• التقّدم يف العلوم العصبية:	

إّن تطّور األبحاث والتقّدم املحرز العلمي وخصوصا يف مجال العلوم العصبية، وتحديدا يف مجال 

الدماغ أصبح له أثره البالغ يف توجيه العلوم الرتبوية، ماّم يساعد عىل تحسني فرص التعليم وتطويره، 

يبلغ  اللغة  تعلّم  أّن  إىل  الحّسية تشري  بالفرتات  واملتعلّقة  الهاّمة  املدركات  فإّن  املثال  فعىل سبيل 

ذروته أثناء مرحلة الطفولة املبّكرة، باإلضافة إىل قدرة الدماغ واستجابته للمثريات الحيوية املحيطة 

به، وهذا ينعكس عىل مفهوم التعلّم مدى الحياة، بغّض النظر عن املرحلة العمرية لإلنسان.

من جانب آخر البّد من الربط بني الدماغ ونشاطه وبني البيئة والتغذية والرياضة والرتفيه، 

واملعريف  االنفعايل  الجانبني  إىل عالقة  إضافة  الفكر،  وبني  البدن وصّحته  بني  الربط  يكون  وهنا 

بالدماغ التحلييل واالبداعي.

• تغرّي املناخ واملصادر البديلة للطاقة:	

وجه  عىل  والرتبية  العموم،  وجه  عىل  اإلنسان  تواجه  التي  التحّديات  أهّم  أحد  املناخ  تغرّي  ميثّل 

باملخاطر  والتوعية  االتجاهات  وتعديل  بالسلوك  يتعلق  ما  األّول:  بجانبني  يرتبط  هذا  ألّن  الخصوص، 

اإلنسان عىل  والثاين: مساعدة  الكربون  من  الخالية  للطاقة  أخرى  البحث عن مصادر  البيئية ورضورة 

التكيّف مع الواقع البيئي الجديد، وهذا يحتّم إدماج قضايا البيئة والطاقة البديلة يف السياسيات الرتبوية.

• اإلبداع والتجديد الثقايف:	

التكنولوجي واالنفتاح العاملي أصبحت هناك أمناط ثقافية وجاملية جديدة  نتيجة للتطّور 

لدى الشباب، ماّم عّزز من قضيّة التواصل الثقايف بينهم بشكل خاّص، وانعكس ذلك عىل الفنون 

واملوسيقى وطريقة املعيشة واألزياء، نتيجة استخدام وسائل التواصل االجتامعي وجعلهم أكث 

استكشافا ومشاركة يف القضايا الدولية والوطنية، وهذا دعم مفهوم التعّدد الثقايف وأصبح من أهم 

معطيات التنمية اإلنسانية املستدامة.



السياسة التعليمية ودورها في تحقيق الهدف الرابع

من أهداف التنمية المستدامة، التعليم 2030 38]

أو  موضوعات  حول  رؤية  والتنمية،  االقتصادي  التعاون  منظمة  قّدمت  ذاته  السياق  ويف 

مرجعيات حاكمة ال بّد وأن تأخذ بها الدول عندما تخطّط لسياساتها التعليمية، باعتبارها ذات 

عالقة وثيقة يف التعليم وتطلّعات الدول، ويف الوقت نفسه هذه مسائل تختّص برأس املال البرشي 

ماّم يتطلّب إعداد كوادر ميتلكون معارف ومهارات تؤّهلهم، وانعكاس ذلك أيضا عىل التامسك 

االجتامعي وترسيخ مفاهيم الدميقراطية، وقد تّم حرصها يف اتجاهات ثالثة سكانية واقتصادية 

وتكنولوجية ومن تلك املرجعيات )منظّمة التعاون االقتصادي والتنمية، 2015، 27-26(:

العاملي 	  املستوى  عىل  مرتابطا  أصبح  أنّه  يالحظ  حيث  املتزايد،  الدولية  التجارة  أهميّة  منّو 

بجميع الناس والسلع والخدمات بشكل أرسع من أّي وقت مىض، حيث تضاعف أكث من 

ماّم   ،2010 عام  دوالر(  بليون   3910( إىل  دوالر(  بليون   334(  1970 عام  منذ  مرّات  عرش 

سيكون له أثر واضح عىل تطوير املناهج والتعليم املهني والعايل وغريها.

 تزايد ظاهرة الهجرة بني الدول عىل مستوى العامل، وهذا بفعل ظروف خاصة وسهولة الحراك 	 

التعاون  )منظّمة  املنظّمة  دول  يف  السكان  من   %  11.5 نسبتهم  وصلت  وقد  االجتامعي، 

االقتصادي والتنمية( ماّم يجعل الرتبية تسعى إىل تحقيق جامعات متجانسة وأن تتطّور يف 

مستوى الخدمات املقّدمة للمتعلّمني السيّام ما يتعلّق باللغة واملهارات االجتامعية والحياتية.

املعرفة 	  مفهوم  تغيري  يف  ساهم  ماّم  األفراد،  وتفاعل  املجتمعات  الرقمي عىل  املجتمع  تأثري 

مقابل دور وسائل التواصل االجتامعي من أدوار يف هذا الجانب، وبذلك دخلت كمصادر تعلم 

مفتوحة وبيئات جديدة وما يرتبط بها من عمليّات فّنية.

ويف ضوء هذه املعطيات ميكن التأكيد عىل اآليت:

االستثامر يف التعليم واملعلّمني.	 

وضع معايري عالية لكّل املتعلّمني.	 

استخدام البيانات لتتبّع تقّدم املتعلّمني.	 

بناء قدرة املتعلّمني.	 

إدراك الدور املهّم للقيادة املدرسية.	 

دعم املتعلّمني واملدارس املحرومة.	 

ضامن ساسية رشيدة لصنع السياسة مع آليات مساءلة متّسقة.	 
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ال�سيا�سات التعليمية وحتقيق الهدف الرابع

إّن تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة يتطلّب جهودا كبرية لتحقيقه، وال 

شّك أّن السياسات التعليمية كام ذكرنا من أهّم الوسائل التي يجب اتباعها يف هذا املجال، وليك 

نتمّكن من ذلك، أي تحقيق الهدف الرابع باستخدام آليات مرتبطة بالسياسات التعليمية، من 

األفضل السري وفق الخطوات اآلتية:

فهم مضمون الهدف الرابع:. 1

تشمل التنمية املستدامة ميادين ومجاالت جوهرية مثل املجتمع والبيئة واالقتصاد وحقوق 

اإلنسان، وبذلك فهي مسار لتغيري العامل وتحويل أوضاع البرش من أجل حياة كرمية يشارك فيه 

وتشّكل  وجودهم  تحّدد  التي  القرارات  صنع  يف  ومتساٍو  فّعال  نحو  عىل  ورجاال  نساء  الجميع 

اجتامعهم ومستقبلهم. 

الناس دون إلحاق  التزام جامعي أخالقي وعميل وسيايس بتوفري احتياجات  وهي إىل ذلك 

الرضر بقدرة األجيال اآلتية عىل االستمرار يف الحياة. وخلق ظروف مالمئة للعيش املشرتك تكون 

أكث عدالة وإنصافا، واالنتباه إىل انعكاس األنشطة اإلنسانية عىل البيئة التي من الواجب الحفاظ 

عليها وضامن تنّوعها.

والقيم  املعارف  لتطوير  رضورية  الوسيلة  وهو  املستدامة،  التنمية  ركيزة  التعليم  ويعّد 

الحياة، حتّى تكون أكث انسجاما وتناسقا  واملواقف واالتجاهات والقدرات والسلوكيات وأمناط 

مع التنمية املستدامة يف البلد الواحد وبني البلدان وهو ما من شأنه أن يسهم يف القضاء عىل 

الفقر بكّل أشكاله وأبعاده ويف محاربة الظلم وعدم املساواة ويساعد يف خلق منّو اقتصادي شامل 

ومستدام، ويف دعم االندماج االجتامعي. 

وتشّكل الرتبية للتنمية املستدامة رؤية جديدة يف متكني األفراد والجامعات دون متييز أو استثناء 

من املشاركة يف صنع مستقبل مستدام، بإيجاد توازن بني الرخاء اإلنساين والنمّو االقتصادي والتقاليد 

الثقافية واحرتام املوارد الطبيعية والتنّوع البيئي. وتهدف إىل تكوين مواطنني مدركني ملفهوم االستدامة 

وتحّدياتها ورهاناتها، مزّودين باملهارات واملعارف والقدرات الالزمة لتحقيق التنمية املستدامة. 
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وعندما ننظر إىل الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة، نجد أنّه عبارة عن أسلوب 

تربوي وتعليمي جديد بالنسبة إىل الفرد واملجتمع، وذلك بشموليته ملكّونات الشخصيّة اإلنسانية 

يف جميع مراحلها التعليميّة وتطّورها ومنّوها جسميّا وعقليّا وروحيّا واجتامعيّا ونفسيّا. واملطّلع 

عىل مضمون هذا الهدف، يجده يعكس جوهر الحّق يف التعليم بشكل واضح ورصيح من خالل 

تأكيده عىل أحّقيته ونعني بذلك إتاحة التعليم لألفراد ومتكينهم وتجويده، وهذا ما جعله يأخذ 

مكانة كبرية بني األهداف األخرى، باإلضافة الرتباطه بها ووجود تقاطعات كبرية بينها، وقد أكّدت 

هذه الرؤية عىل أّن التعليم محرّك تغيري وتحويل يسهم يف زيادة النمّو االقتصادي، وينّمي مهارات 

التفكري، ويحّقق االندماج االجتامعي، ويعّزز قيم االنتامء والوالء والسلم االجتامعي، وينّمي رأس 

املال البرشي.

مراجعة السياسات التعليمية املرتبطة بالهدف الرابع وتطويرها:. 2

ذكرنا سابقا أّن للدول العربية جهودا كبرية يف مجال السياسات التعليمية، وينسحب ذلك 

أيضا عىل جهودها يف تحقيق الهدف الرابع وما قامت به من أعامل، ومن املؤكّد أنّها بدأت يف 

التنفيذ منذ فرتة، ولكن ضامنا لالستمرارية واإلنجاز والتميّز، ال بّد أيضا من مراجعة السياسات 

التعليمية التي تّم اتخاذها وفق أسس علميّة، أو تقييمها، وذلك باتخاذ اآليت:

تحديد العنارص األساسية املّتصلة بشكل ومضمون السياسات والتي منها:أ. 

تحديد فلسفة املجتمع ومشكالته وتطلّعاته.	 

فهم الواقع بكّل موضوعية مبا يحويه من معطيات.	 

تحديد ورسم األهداف بشكل دقيق، بحيث ميكن فهمها وقياسها.	 

اختيار متخّصصني يف كّل املجاالت وأن تعكس الرؤية الوطنية. 	 

بناء أو تطوير السياسات وفق املعايري اآلتية:	. 

وهذه  تقييمها،  ثم  صنعها  خاللها  من  ميكن  توافرها  من  بّد  ال  معايري  التعليمية  للسياسة 

املعايري منها )حجي، 2004، 67 	 68(:
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• األساس القومي:	

يجب أن تنبثق السياسة التعليمية من نظام اجتامعي له أبعاده القومية والثقافية والسياسية 

واالجتامعية والرتبوية، وتعّب عنه وتطمح إىل تطويره. 

• األساس املعلومايت:	

 السياسة التعليمية ال تنطلق من فراغ أو خواء ولكّنها تستند إىل شبكة من معلومات دقيقة 

وواقعية ومتوقّعة، حول كّل ما يحيط بالسياسة التعليمية من بيانات خاّصة بالسكان واالقتصاد 

وطبيعة املجتمع واألموال وطريقة اإلعالن عنها.

املشاركة الشعبية )مركز الخليج للدراسات االسرتاتيجية، 2003، 171(:. 3

مشاركة  هناك  تكون  أن  يجب  لذلك  إليه،  وتعود  املجتمع  من  التعليمية  السياسة  تنطلق 

شتّى  ويف  واألهلية،  الحكومية  املجتمع  قطاعات  كّل  تشمل  حيث  صنعها،  عند  كبرية،  شعبية 

العاملون  بالتعليم سواء  وثيقة  له عالقة  من  وكّل  واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية  املجاالت 

فيه أم املستفيدون منه واملتلقون له، فالتعليم الصالح هو طريق املشاركة االجتامعية والسياسية 

املسؤولة يف حياة املجتمع )التومي، مرجع سابق، 65(. 

 تتأكّد أهّمية املشاركة الشعبية من حيث كونها حاجة وحّقا من حقوق املجتمع، ويتّم ذلك 

وكلاّم  الشعبية،  باملشاركة  تنهض  التي  واملؤّسسات  الترشيعات  واضحة ووجود  وفق دميقراطية 

زادت رقعة املشاركة الشعبية وتنّوعت كان ذلك أجدى وأفضل حتّى متثّل املجتمع بصورة كبرية 

إن مل تكن متامثلة.

• الدينامية االجتامعية )عبد املوجود، 1988، 101 – 107(:	

الثقافية وظروفه الحارضة  التعليمية تنبع من نظام اجتامعي له خصائصه  السياسة  أّن  مبا 

وآماله املستقبلية، فمن الرضوري أن تعكس بوضوح العالقة الدينامية بني الرتبية واملجتمع.

• املرونة:	

السياسة  تتطلّبها  التي  املرونة  عكس  وهذا  بالجمود،  التعليمية  السياسة  تتّصف  أال  يجب 

اإلمكانات  وتراعي  االجتامعي،  الواقع  يف  تحدث  التي  املتغرّيات  مع  تتوافق  حيث  التعليمية، 

البرشية واملادية للمجتمع، مع األخذ بأسلوب البدائل.



السياسة التعليمية ودورها في تحقيق الهدف الرابع

من أهداف التنمية المستدامة، التعليم 2030 42]

• األساس العالجي للمشكالت:	

التعليمية طرقا واضحة لعالج املشكالت األساسية التي تعرتض  ال بّد وأن تتضّمن السياسة 

حركة التعليم.

• املناخ املناسب:	

حتّى تنجح السياسة التعليمية يجب اختيار األوان املناسب لها، وهذا يرتبط بصورة وجاهزية 

املناخ الذي ستبدأ به الجهات املعنية يف تنفيذها، ألنّه من الخطأ وضع سياسة تعليمية يف مناخ 

سلبا  ذلك  ختام  وسينعكس  برشية،  أو  مادية  الظروف  هذه  تكون  وقد  مناسبة،  غري  وظروف 

الظروف،  مالءمة  عدم  مشكلة  الدول  من  العديد  واجهت  وقد  التعليمية،  السياسة  نجاح  عىل 

العقبات بسبب  القارّة األفريقية بعض  بلدان  التعليمية يف  السياسة  املثال واجهت  فعىل سبيل 

استخدامها معايري فـرضها االقتصاد العاملي املتقّدم ماّم أثر عىل النظم التعليمية وجعل مستواها 

يتدّن )ندوي، 1997، 92(.

• املأسسّية: )عيل، 1991، 15(:	

يجب أن تقوم السياسة التعليمية عىل بناء ونظام مؤّسيس متكامل، أي أاّل ينفرد شخص معني 

له  املؤّسيس  العمل  كان موقعه، ألّن  أيا  التعليمية،  والسياسة  الفلسفة واألهداف  بصنع ووضع 

ضوابطه وقدراته عىل الفهم والتفعيل بشكل أفضل. 

• الشمولية )فتحي وبدراوي، مرجع سابق، 260(:	

التعليمية  السياسة  تتّصف  أن  يجب  التعليم،  منظومة  أجزاء  بني  الوثيق  للرتابط  نظرا 

بكّل  املرتبطة  الفرعية  السياسات  من  متنّوعة  مجموعة  عن  األساس  يف  تعّب  ألنها  بالشمولية، 

مجاالت العملية التعليمية، وبعالقة النظام التعليمي بشكل كامل باملجتمع، لذا يجب أن متثل 

كّل أطراف العملية التعليمية.

• الواقعية:	

البيانات  دقّة  يف  تكون  قد  هنا  والواقعية  التعليمية،  السياسة  نجاح  ضامنات  أحد  الواقعية  تعّد 

واملعلومات ووضوحها أو يف توافق غايات السياسة التعليمية وأهدافها مع اإلمكانات املتاحة، حتى ال يتّم 

وضع سياسة منفّصلة عن الواقع ومن ثّم يصعب تنفيذها ويؤّدي هذا بالطبع لضياع الوقت والجهد واملال. 
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• االستمرارية:	

عند وضع السياسة التعليمية يجب مراعاة صفة االستمرارية، وبذلك يلزم تواصل الجهود التي 

تسري يف اتّجاه أو اتّجاهات عّدة متساندة لتحقيق األهداف املرجّوة، وكذلك ترابطها واستمراريتها 

بالسياسة التعليمية السابقة عليها والالحقة بها، من أجل تأكيد االستمرار وعدم االنفصال ومن 

ثم قد يكون التوقّف.

• التوثيق:	

ويجّنبه  العمل  يحّدد مسار  ألنّه  املهّمة، وذلك  املعايري  التعليمية من  السياسة  توثيق  يعّد 

مسّمياتهم  كانت  مهام  األشخاص  بتغرّي  يتغرّي  أو  يتبّدل  ال  ثابتا  مرجعا  تعّد  كذلك  العشوائية، 

الوظيفية أو مكانتهم، ألنّه من غري املنطقي السري دون وثيقة مكتوبة ميكن الرجوع إليها عند 

الحاجة أو للتأكّد من التقييم املستمّر.

تطبيق السياسات التعليمية عىل الهدف الرابع:. 4

التعليمية  السياسات  ووضع  وجوهره  الرابع  الهدف  مفهوم  حول  عرضه  تّم  ما  ضوء  يف   

نستطيع أن نضع تصّورات وآليات حول السياسات واإلجراءات التي يجب اتباعها لتحقيق الهدف 

الرابع عىل النحو اآليت:

الغاية األوىل - ضامن أن يتمّتع جميع الفتيات والفتيان بتعليم ابتدايئ وثانوي مجاين ومنصف 

وجّيد، يؤّدي إىل تحقيق نتائج تعليمية مالمئة وفعاّلة بحلول 2030. 

ومن الرضوري لتحقيق هذه الغاية اتخاذ إجراءات تشمل الترشيعات والقوانني والجوانب 

التنظيمية واإلدارية منها:

املتطلّبات الترشيعية والقانونية:

النّص عىل الحّق يف التعليم يف دستور الدولة بشكل رصيح، يكون مضمونه أن تتكّفل الدولة بالتعليم أ. 

للجميع، وأن يكون إلزاميا ومجانيا، وبذلك فهو يحّقق مبدأين أساسيني من مبادئ التعليم هام:

واألنثى 	  للذكر  استثناء  دون  التعليم  بحّق  الجميع  يتمتّع  أن  به  ونعني  التعليم:  دميقراطية 

وذوي اإلعاقة واملناطق النائية، دون متييز يذكر بسبب األصل أو العرق أو الدين أو النوع.
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تكافؤ الفرص التعليمية: ويقصد به أن تكون الفرص التعليمية مقّدمة للجميع بالتساوي سواء 	 

من املباين أو املناهج أو األدوات وغريها.

إصدار أو تحديث قانون للتعليم يحّدد:ب. 

الجهة املسؤولة عن التعليم رسميا.	 

تحديد مسؤوليات الوزارة املعنيّة بالتعليم بالتوظيف واملناهج وغريها.	 

أهداف التعليم يف الدولة.	 

املراحل التعليمية.	 

مجانيّة التعليم وإلزاميته.	 

املركزية والالمركزية يف التعليم.	 

السلم التعليمي.	 

الخطط الدراسية.	 

املعلّمني ودرجاتهم الوظيفية وطبيعة عملهم.	 

التقسيم اإلداري.	 

إصدار أو تحديث قانون إلزامية التعليم يحّدد:ج. 

مراحل التعليم اإللزامية، مع إمكانية زيادة املراحل الحقا حسب ظروف الدولة.	 

مسؤولية ويّل األمر وإلحاقه باملدرسة.	 

العقوبات املنصوص عليها مبن ال يتقيد بإلحاق ابنه بالتعليم.	 

الفئات املعفاة من اإللزام.	 

املتطلّبات الفّنية:

تحديث فلسفة التعليم وتطوير أهدافه:. 1

تنبثق فلسفة التعليم من الفلسفة االجتامعية يف الدولة، والتي تقوم عىل أصول اجتامعية 

من  العديد  هناك  أصبحت  واليوم  وبيولوجية،  ونفسية  وسياسية  وفلسفية  واقتصادية  ودينية 

العوامل التي تشّكل التعليم يف املجتمع ومن أهّمها:
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الدين.أ. 

الهويّة الوطنية والقومية.ب. 

طبيعة النظام السيايس وشكله.ج. 

الدساتري والقوانني الوطنية.د. 

مبادئ حقوق اإلنسان.	. 

االتفاقيات واملواثيق الدولية.و. 

التوّجهات السياسية للدولة.ز. 

ومن هذه الفلسفة تتّم صياغة أهداف للرتبية تتدّرج من األهداف العامة إىل أهداف املراحل 

الدراسية باإلضافة إىل أهداف املناهج. ويجب أن تكون صياغة األهداف وفق أسس ومعايري عامة 

تحّددها وتجعلها أكث إجرائية، ومن تلك املعايري أن تكون األهداف:

مشتّقة من فلسفة املجتمع تعكس تطلعاته وأهدافه.أ. 

واضحة ومحّددة وليست فضافة أو مصوغة بشكل ضبايب أو سيولة لغوية.ب. 

ميكن قياسها لدقّتها.ج. 

قابلة للتطبيق والتقييم والقياس.د. 

تراعي حاجات املتعلّمني ومتطلّباتهم وقدراتهم.	. 

وعند الرشوع يف صياغة األهداف يجب أن تشتّق من مصادر عّدة من أهّمها:

الدين.أ. 

طبيعة املجتمع ومكّوناته وحاجاته.ب. 

طبيعة العرص.ج. 

حاجات املتعلّمني.د. 

املستجّدات الرتبوية يف مجاالت الفلسفة وخصائص منّو املتعلّمني وتكنولوجيا التعليم وغريها. 	. 
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التعاون  منظّمة  تقرير  مرجعها  التجارب  )جميع  املجال:  هذا  يف  العاملية  التجار	  ومن 

االقتصادي 2015(:

قامت بولندا بتعديل قانون التعليم املدريس )2011(:أ. 

يكون التحاق األطفال إلزاميا يف الخامسة من عمرهم منذ العام 2011.	 

يف العام 2015 و2017 يحّق لألطفال يف عمر الثالثة والرابعة االلتحاق بالتعليم املدريس.	 

يف العام 2013 أجرت تعديال عىل القانون، بحيث وضعت حدودا عىل الرسوم التي يدفعها 	 

أولياء األمور.

تخّصص الدولة منحا مالية للحكومات املحلّية.	 

يف مجال اإلنصاف:ب. 

أصدرت تشييل قانون التعليم العام 2009، الذي مينع القبول يف املدارس عىل أساس الدخل أو األداء.	 

العام 2013 وهي مدارس 	  املجانية يف  املدارس  لزيادة  إنجلرتا بوضع سياسة تعليمية  قامت 

مستقلّة متّولها الحكومة.

يف مجال تحسني أداء املتعلمني:ج. 

اتخذت النمسا سياسات تعليمية عن طريق االسرتاتيجية عام )2012( للحّد من تّسب الطلبة.	 

الخطّة 	  من خالل  الطلبة  تّسب  من  الحّد  إىل  تهدف  تعليمية  سياسة  بوضع  اسبانيا  قامت 

الوطنية، وقد نجحت يف التقليل منها.

إصدار أو تحديث وثيقة السياسة التعليمية.. 2

بناء نظام تعليمي وفق معايري علمية ومنهجية عىل النحو اآليت:. 3

معايري املتعلّم بحيث يجب أن تكون:أ. 

 	 	 الثقافية   	 املهارية   	 العقلية   	 )املعرفية  لديه  النمّو  جوانب  مختلف  تغطّي  شاملة: 

الوجدانية 	 الحياتية...(.

موضوعية: ال تركّز عىل جوانب منائية عىل حساب جوانب أخرى، إمّنا تعطي كّل جانب مناء 	 

وزنه حسب أهميته ملرحلة منّو املتعلّم ومرحلة دراسته.
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مستمرّة ومتطّورة: ميكن تطبيقها لفرتات زمنية طويلة نسبيا وميكن تعديلها يف ضوء التطّور 	 

يف العلم والتكنولوجيا ويف منظومة التعليم.

قابلة للقياس: تستخدم يف مقارنة مخرجات العملية التعليمية التعلّمية املتنّوعة بتلك املعايري 	 

املقّننة للمتعلّم لتحديد مستوى جودة هذه املخرجات.

أخالقية: تستند إىل الجانب األخالقي، وتراعي عادات املجتمع العريب والوطني وسلوكياته.	 

داعمة: باعتبارها آلية لدعم العملية التعليمية التعلمية وتطويرها.	 

وطنية: تخدم أهداف الوطن وقضاياه وألوياته.	 

معايري املعلّم: والتي تساعده عىل:ب. 

توظيف املعرفة واملهارات واالتجاهات يف املناهج التعليمية.	 

دعم قدرة املعلّم عىل حّل املشكالت التعليمية والتعلمية واتخاذ القرار والتفكري بأنواعه كافّة. 	 

املساهمة يف بناء قاعدة معرفية عريضة لدى املعلّم تتّسم بالتكامل والفعالية.	 

تحقيق االلتزام بالتميّز يف التعلّم والقدرة عىل املتابعة.	 

دعم القدرة عىل التجديد والتطوير املستمّر.	 

تحديد األهداف الواجب تحقيقها.	 

تقديم مادة علميّة للمعلّم وللمتعلّم.	 

تقرتح طرائق التدريس.	 

تبنّي الوسائل التعليمية.	 

ووفقا لألدبيات الرتبوية الحديثة فإّن املعايري تستند إىل الجوانب اآلتية:

• املجال املعريف: ويقوم عىل معرفة املعلّم بالجوانب اآلتية:	

فلسفة الدولة يف الرتبية وأهدافها واملناهج التعليميّة.	 

محتوى املنهج الذي يقوم بتدريسه.	 

طرق وأساليب التدريس.	 
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القياس والتقويم.	 

خصائص منّو املتعلمني.	 

التخطيط وإعداد الدروس.	 

• املجال املهاري: بحيث يلّم املعلّم باملهارات اآلتية:	

تصميم خبات تعليمية داخل الصّف وخارجه.	 

إعداد الدروس.	 

تحديد الوسائل املعينة.	 

استخدام التكنولوجيا.	 

إدارة الفصل.	 

مهارات االتصال والتواصل.	 

تنظيم البيئة الصّفية.	 

العمل بروح الفريق.	 

بناء شاكات مع األرس واملجتمع.	 

توظيف معرفته بتحفيز املتعلّمني ودعمهم.	 

مهارات التفكري واتخاذ القرار.	 

• املجال القيمي والوجداين:	

اتباع األسلوب الدميقراطي يف التعليم.	 

االلتزام بأخالقيات املهنة يف األداء واملظهر واللوائح واألنظمة.	 

املوضوعية والشفافية يف التعامل مع الطلبة واملواقف التعليمية.	 

مراعاة الفروق الفردية بني املتعلّمني.	 

استخدام أسلوب العالقات اإلنسانية مع جميع العاملني.	 
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املناهج الدراسية:ج. 

 حتى تكون املناهج الدراسية ذات جودة عالية يجب أن تتّم بطريقة منهجية عمليّة وفق 

معايري وأطر عاّمة تراعي اآليت:

• تُبنى وفق أسس نظرية علمية بحيث:	

تعتمد عىل فلسفات تربوية ونظريات علم النفس الخاصة بالتعليم والتعلّم.	 

يعتمد عىل نظرية منهجية يف تصميم املناهج وتنفيذها.	 

• تراعي الفروق الفردية بحيث:	

تناسب جميع مستويات الطلبة.	 

تشتمل عىل خبات وأنشطة متنّوعة.	 

تساعد يف بناء اختبارات للفروق الفردية بني الطالب.	 

تساعد املتعلّم يف توظيف املعرفة واملهارات واالتجاهات يف املناهج التعليمية.	 

تدعم قدرة املعلّم واملتعلّم عىل حّل املشكالت التعليمية التعلمية واتخاذ القرار والتفكري.	 

تسهم يف بناء قاعدة معرفية عريضة لدى املتعلّم بالكامل والفاعلية.	 

تساعد يف دعم القدرة عىل التجديد والتطوير.	 

تحّدد للمعلّم األهداف الواجب تحقيقها.	 

تقّدم ماّدة علمية للمعلّم وللمتعلّم.	 

تقرتح طرائق التدريس عىل املعلّم الستخدامها.	 

تبنّي الوسائل التعليمية.	 

من التجار	 العاملية يف السياسات املتعل}ّقة باملناهج الدراسية:

اتبعت فنلندا )2012 	 2016( إصالحا منهجيا من التعليم قبل االبتدايئ إىل الثانوي.	 

حّددت كّل من هنغاريا واليابان سياسات تعليمية خاّصة باملنهاج الوطني من خالل تحديد 	 

أهم املهارات التي يجب أن يتعلّمها الطالب ومنها: التواصل، والتطّوع، والثقافة الرقمية وغريها.
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اإلدارة املدرسية:د. 

لإلدارة املدرسية دور فاعل وكبري يف نجاح العملية الرتبوية والتعليمية، وعند التخطيط لعمل 

اإلدارة املدرسية ال بّد من تحديد مجال عمل مدير املدرسة وفق معايري ومؤّشات تدور حول 

الجوانب اآلتية:

املدرسة خالل 	  داخل وخارج  املدرسة، تضم مشاريعها  العامة يف  والسياسات  الخطط  وضع 

العام الدرايس.

تنفيذ تلك الخطط والسياسات بأسلوب علمي تشاريك متكامل.	 

متابعة العمل يف املدرسة سواء عىل مستوى السياسات والخطط أو األعامل اليومية الروتينية. 	 

متابعة وتقييم الهيئة التعليمية واإلدارية.	 

متابعة تنفيذ املناهج وتقييمها.	 

تسيري األعامل واملالية وامليزانيات.	 

التواصل مع البيئة املجتمعية وإقامة شاكات عمل. 	 

من التجارب العاملية الخاصة باإلدارة املدرسية:

القيادة 	  مستوى  لتحسني  الرتبية،  يف  واإلنصاف  الجودة  قانون   )2011( عام  تشييل  أصدرت 

املدرسية عن طريق: اختبارات مفتوحة وزيادة الرواتب واالستقاللية والتقويم.

اتّبعت البتغال سياسات تعليمية يف مجال القيادة املدرسية )2012( تحّدد آلية اختيار مديري 	 

املدارس، باإلضافة إىل التدريب اإللزامي لهم.

ومامرستها 	  املهنة  تعريف  إىل  تهدف  املدارس  ملديري  مهنية  معايري  بوضع  اسرتاليا  قامت 

ودورها.

املبنى املدريس:	. 

ملبنى املدرسة أثر كبري يف حدوث عملية التعليم والتعلّم، لذلك ال بّد وأن يصّمم وفق معايري 

فّنية عالية الجودة تراعي اآليت:

جوانب األمن والحامية من األخطار والحوادث.	 
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كرامة اإلنسان وخصوصيته.	 

تيسري عمليّة التواصل بني أركانه.	 

تتوافر أماكن التهوية والضوء وغريها فيه.	 

وجود ساحات كبرية.	 

أعداد املتعلّمني ومساعدتهم يف تحقيق منّوهم.	 

جودة الفصول وسعتها.	 

وجود مرافق وبنية تحتية كافية ومناسبة.	 

الحصول عىل  الفتيات والفتيان بحلول عام 2030 فرص  تتاح لجميع  أن  الثانية: كفالة  الغاية 

نوعية جيدة من النامء والرعاية يف مرحلة الطفولة املبكرة والتعليم قبل االبتدايئ حتى يكونوا 

جاهزين للتعليم االبتدايئ. 

تشري معظم األدبيات الرتبوية والنفسية إىل أن مرحلة الطفولة املبكرة، مرحلة تفتح بالنسبة 

إىل الطفل باستقالليته البيولوجية واالجتامعية، لذلك وجب أن تكون فرتة تحفيز واستثارة لكّل 

من  واألفراد  باألشياء  اهتاممه  وإظهار  وحركته  احتياجاته  استكشاف  إمكانية  بإعطائه  طاقاته، 

حوله، ومن أهّم متطلّباتها أن تكون ثريّة باملكّونات املحّفزة واملعّززة للتعلّم، وأن تحّقق للطفل 

السعادة واألمن، ماّم يساعده عىل تحّمل املسؤولية واكتساب عادات صحيّة واجتامعية جيّدة، 

وتعلّم لغته وتنّمى لديه املالحظة واالنتباه واإلدراك ومعرفة األرقام واألشكال الهندسية واملكان 

والزمان.

 املتطلّبات الترشيعية والقانونية:

إصدار قانون أو ترشيعات تنّص عىل إتاحة فرصة التحاق جميع األطفال دون متييز بسبب أ. 

الجنس أو الدين أو اللون أو اللغة وغريها.

مجانية رياض األطفال.ب. 

إلحاق مرحلة رياض األطفال بالسلّم التعليمي.ج. 

إلزامية مرحلة رياض األطفال.د. 
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رفع قيمة املوازنات املرصودة لرياض األطفال.	. 

إشاك القطاع الخاص يف متويل موازنة رياض األطفال.و. 

إشاك مؤّسسات املجتمع الحكومية وغري الحكومية يف تنفيذ برامج رياض األطفال.ز. 

دعم األطفال اآلتني من أرس فقرية وتشجيعهم.ح. 

دمج األطفال من ذوي اإلعاقة مع األسوياء.ط. 

التوّسع يف إنشاء رياض األطفال.ي. 

متطلّبات إدارية وفّنية:

صياغة فلسفة وأهداف جديدة ملرحلة رياض األطفال: أ. 

بحيث ترتكز فلسفة التعليم يف رياض األطفال عىل معطيات كثرية تأيت يف طليعتها وأهّمها 

الحّق يف التعليم، واالنتقال من فكرة املساعدة والرعاية إىل املنهج الحقوقي للطفل وهو املنهج 

املستند إىل االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان ومنها اتفاقية حقوق الطفل 1989، وتأيت أهّمية 

املنهج الحقوقي بالنسبة إىل الطفل يف أنّه:

يحّدد مسؤولية الدولة والتزامها بتطبيق حقوق الطفل ووضع آليات التنفيذ الخاصة بها. 	 

واالجتامعية 	  االقتصادية  الحقوق  وتشمل  تجزئتها،  دون  الطفل  حقوق  تكامل  مبدأ  يراعي 

والثقافية وغريها.

يساهم يف حامية األطفال الفقراء واملحرومني. 	 

يؤكّد عىل مبدأ الحّق باعتباره ملكا لإلنسان وليس هبة أو عطاء من أحد.	 

كذلك الحال بالنسبة إىل أهداف مرحلة رياض األطفال، بحيث يجب أن تراعي ما جاء يف 

اتفاقيات حقوق اإلنسان وخصوصا حقوق الطفل، والتي تؤكّد عىل حّق الطفل بالرعاية والتعليم 

الرتبوية  الدراسات  معظم  ركّزت  وقد  شخصيته،  جوانب  جميع  وتنمية  والتأهيل  والتدريب 

والنفسية عىل مجاالت عاّمة ألهداف رياض األطفال والتي منها املساعدة يف:

إكساب الطفل العادات الصحية واالجتامعية التي تؤهله للعيش بصحة جيدة واندماج اجتامعي. 	 

منّو الطفل الجسدي والعقيل والنفيس واالجتامعي والروحي.	 
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النمّو اللغوي وتعرّف الحروف.	 

اإلحساس باألرقام ومعرفتها.	 

تنمية اإلحساس والتذّوق الفّني والجاميل.	 

تعزيز االنتامء والوالء.	 

تحّمل املسؤولية.	 

الشعور باالستقاللية.	 

توفري بيئة صالحة وآمنة ومحّفزة لتعلّم الطفل وهذا يتطلّب:ب. 

وضع مواصفات فّنية خاصة مبباين رياض األطفال.	 

اشتامل املبنى عىل قاعات كبرية متعّددة األغراض وساحات مناسبة للعب والحركة.	 

تحقيق الشعور بالكرامة والراحة واألمن للطفل.	 

مراعاة خصوصية األطفال ذوي اإلعاقة.	 

وجود آالت وأجهزة لعب تساعد عىل تفتّح طاقات الطفل الجسدية والذهنية.	 

توفري الرعاية الصحية واالجتامعية واملتابعة الدامئة.	 

أن يكون املبنى جاذبا للطفل ومشّجعا له.	 

مراعاة عدد األطفال يف غرفة التعليم واالبتعاد عن الكثافة الطالبية.	 

الجودة ج.  حيث  من  العاملية،  الصحيّة  املواصفات  وفق  جيّدة،  صحيّة  غذائية  وجبات  تأمني 

وتطورهم  منّوهم  عىل  تؤثّر  والتي  بأنواعها  التغذية  سوء  مشاكل  األطفال  تقي  والتنّوع، 

الجسدي والعقيل، وها يتطلب اتخاذ إجراءات ترشيعية وتنظيمية تنص عىل إدراج التغذية 

املدرسية ضمن سياسات وموازنات الدولة.

 تكوين كادر برشي متخّصص:د. 

• إعداد معلامت متخصصات برياض األطفال، لديهن القدرات اآلتية:	

التخطيط للخبات التعليمية قبل وأثناء وبعد التنفيذ.	 
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توفري التعلم الحيوي النشط.	 

تنظيم البيئة الصفية وتنويعها.	 

استخدام أساليب تعلم فاعلة مثل التعلم التعاوين.	 

فهم قدرات األطفال وتوظيفها يف التعلم.	 

بناء شاكات وعالقات مع األرس.	 

• التدريب واملتابعة أثناء الخدمة للمعلامت.	

• وضع حوافز تشجيعية.	

من التجار	 العاملية الخاصة بالطفولة املبكّرة:

تبنت اسرتاليا سياسة لرعاية األطفال املحرومني يف هذه املرحلة، وفق اإلطار الوطني لتطوير أ. 

الطفولة املبكرة )2009( من خالل:

تحديد ستة مجاالت ذات أولوية يف مقدمتها الصحة والتعلم وطيب العيش.	 

عقد شاكات وطنية لتنفيذ سياستها يف هذا املجال.	 

وضع برامج جيدة يف الشهور االثني عرش التي تسبق االلتحاق باملدرسة.	 

إعداد معلمون جامعيون مؤهلون.	 

تبّنت تركيا سياسة خاصة برعاية الطفولة املبّكرة منها:ب. 

مرشوع )الرتبية قبل املدرسة( امتد )2010 	 2013(.	 

أصدرت عام 2014 قانونا جديدا هدفه تلبية احتياجات طالب ما قبل املدرسة عن طريق تأسيس 	 

نوادي اجتامعية وشخصية خالل الصيف، مع فتح فصول متنقلة للمناطق البعيدة واملحرومة.

قامت بولندا بتعديل قانون التعليم اإللزامي ليصبح منذ )6( سنوات بدال من )7(.ج. 

قامت كّل من فنلندا )2010( وكوريا )2012( بوضع سياسات عاّمة لتطوير مناهج مرحلة ما د. 

قبل املدرسة.

قّدمت الدامنرك تقوميا إلزاميا للتطّور اللغوي عام )2010( لكّل طفل يبلغ الثالثة من عمره.	. 
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الغاية الثالثة: كفالة تكافؤ فرص جميع النساء والرجال يف الحصول عىل التعليم التقني واملهني 

والتعليم العايل الجّيد ميسور التكلفة مبا يف ذلك التعليم الجامعي بحلول 2030

التعليم التقني واملهني:. 1

التعليم  إىل  باإلضافة  يشمل  الذي  التعليم   ” بأنّه  واملهني  التقني  التعليم  اليونسكو  تعرف 

العام وأساسياته، دراسة التقنيات والعلوم املرتبطة بها، واكتساب املهارات واالتجاهات ورضوب 

الفهم واملعارف املتّسمة كلّها بالطابع العميل للمهن واألعامل يف شتّى قطاعات الحياة االقتصادية 

واالجتامعية ”.

ولتطوير التعليم التقني واملهني يجب اتخاذ اإلجراءات اآلتية:

إجراءات ترشيعية وقانونية:

عضوية 	  بصورة  التنمية  بحاجات  وربطة  له  والتخطيط  التعليم  من  النوع  هذا  يف  التوّسع 

وفّعالة.

إلحاق التعليم التقني واملهني بالتعليم العام وإدخاله مبّكرا يف التعليم األسايس.	 

ضامن حّق كّل من اإلناث والذكور بااللتحاق بالتعليم التقني واملهني.	 

اختيار نوع التعليم حسب حاجة الدولة.	 

ضامن فرص االلتحاق لذوي اإلعاقة.	 

إجراءات إدارية وفّنية:

إشاك مؤّسسات الدولة يف تخطيط برامج التعليم الفني وتنفيذها ودعمها.	 

نرش الثقافة املهنية والتقنية يف املجتمع من خالل كّل الوسائل املتاحة.	 

تغيري معايري توجيه الطالّب إىل التعليم التقني واملهني.	 

تحسني برامج خدمات التوجيه واإلرشاد املهني.	 

تصميم مناهج التعليم التقني واملهني لتناسب احتياجات العمل وإكساب الطلبة املهارات 	 

الالزمة ملزاولة املهن يف الواقع مباشة.

توسيع قاعدة التعليم األهيل التقني واملهني.	 
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تنويع برامج التعليم التقني واملهني.	 

توفري املعّدات الالزمة للمدارس واملعاهد.	 

تطوير برامج إعداد معلّمي ومعلاّمت التعليم التقني واملهني.	 

مراجعة التصنيفات املهنية أّوال بأّول حتّى تكون ذات صلة بسوق العمل.	 

تحقيق مبدأ االنسيابية القائم عىل حّرية انتقال الطلبة من مجال إىل مجال داخل التعليم 	 

التقني واملهني.

التعليم العايل:. 2

 يواجه التعليم العايل يف الوطن العريب جملة من اإلشكاليات، رغم كّل محاوالت التطوير، 

وهناك مؤّشات لفاعلية التعليم العايل منها:

استيعاب الطلب املتزايد عىل التعليم العايل.	 

تحقيق الغايات واألهداف املرسومة له.	 

تأهيل الخّريجني للعمل.	 

مالءمة برامج التعليم العايل لحاجات املجتمع وسوق العمل والتنمية املستدامة.	 

جودة مضمون ما يقّدمه التعليم العايل.	 

استخدام أنظمة إدارية متطّورة من الناحية التكنولوجية والفّنية.	 

املساهمة يف حراك املجتمع وتطوره.	 

تطّور الفكر والثقافة املحلية.	 

مّد املؤّسسات والقطاعات بالخرجني املتدّربني واملهرة يف الدولة.	 

لتحسني أداء التعليم العايل ونوعية مخرجاته ليحّقق أهداف التنمية املستدامة يجب اتخاذ 

اإلجراءات اآلتية:

إجراءات ترشيعية وقانونية:

إتاحة فرصة االلتحاق بالتعليم العايل للجميع دون استثناء وفقا لرشوط القبول واالحتياجات. 	 
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تخفيض رسوم الدراسة يف التعليم العايل ليناسب الجميع.	 

التوّسع يف تخّصصات التعليم العايل ومجاالته.	 

النوعية يف جميع 	  العايل وتطبيقها برصامة لضامن  التعليم  لبامج  اعتامد جّدية  إقامة نظم 

مؤّسسات التعليم العايل.

تنويع مؤّسسات التعليم العايل حكومية وأهلية وبتنويع التخّصصات واملجاالت.	 

ضامن استقاللية مؤّسسات التعليم العايل.	 

إجراءات إدارية وفّنية:

تطوير معايري قبول امللتحّقني بالتعليم العايل.	 

ضامن جودة التعليم عن طريق االعتامد األكادميي.	 

استخدام وسائل متابعة وتقويم تتّسم باملوضوعية والشفافية.	 

تحسني اإلمكانات وتجهيزات التدريس.	 

وضع برامج فّعالة لرتقية قدرات هيئات التدريس.	 

إعادة النظر يف هياكل وبرامج مؤّسسات التعليم العايل القامئة مبا يؤّدي لتفادي التكرار النمطي 	 

الحتياجات  املواكب  املرن  العايل  التعليم  منط  نحو  والتحّول  ككّل،  العايل  التعليم  نسق  يف 

التنمية.

تحسني برامج خدمة املجتمع.	 

تجار	 عاملية خاصة بالتعليم العايل:

قامت نيوزلندا بوضع اسرتاتيجية التعليم العايل )2014 	 2019( استكامال السرتاتيجية )2010 	 

	 2015( والتي من أهدافها تحسني نظام التعليم العايل والتمويل والدعم والبحث العلمي.

أصدرت إيطاليا عام 2014 قانون اإلصالح الجامعي، والذي تضّمن تقوية استقاللية املؤّسسة 	 

وتقديم رعاية الطالّب ونظام جديد لالعتامد ومعايري خاصة للجامعة التي تقّدم دراسات عليا 

عىل مستوى الدكتوراه.
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الغاية الرابعة: تحقيق زيادة كبرية يف عدد الشبا	 والكبار الذين تتوافر لديهم املهارات املناسبة، مبا يف 

ذلك املهارات التقنية واملهنية، للعمل وشغل وظائف الئقة وملبارشة األعامل الحرة، بحلول عام 2030. 

يتميّز العرص الحايل بأنّه عرص املهارات مبجاالتها كافّة، لذلك أصبح إكسابها من أهّم الغايات 

التي تنشدها املجتمعات، ولتطبيق أو تسهيل هذا التوّجه ال بّد من اتخاذ إجراءات عّدة منها:

الجوانب التنظيمية واإلدارية:

النظامي 	  وغري  النظامي  التعلمني  يف  والتعليم  للرتبية  العامة  السياسات  يف  املهارات  إدخال 

ومراكز التدريب ولجميع األعامر.

وضع خطة اسرتاتيجية خاّصة بإكساب املهارات وفق منهج علمي مدروس.	 

تشكيل إدارات وجهات معنيّة بالتدريب عىل املهارات بأنواعها كافّة.	 

التوّسع يف برامج التدريب ليشمل الجميع اإلناث والذكور واألعامر.	 

رصد موازنات للتدريب خصوصا يف املجالني التقني واملهني.	 

إشاك قطاعات الدولة كافّة يف تنفيذ املشاريع الحكومية منها وغري الحكومية.	 

استخدام نظام الحوافز املادية وغري املادية.	 

نرش ثقافة تعلم املهارات وأهميتها.	 

متطلّبات فّنية:

إجراء دراسات حول أهم املهارات املرتبطة بالحياة وسوق العمل ومتطلبات وحاجات األفراد. 	 

إعداد مصفوفة تضّم أهّم املهارات وهذا تتطلّب اآليت:	 

• تحديد مستويات تعلّم املهارات وهي:	

املستوى املعريف: ويُقصد به املفاهيم واملعلومات التي تشملها املهارة بحيث يوّضح مضمونها أ. 

ومجالها وأهميتها.

املستوى النفس حريك: وهنا يبدأ اإلنسان بأداء املهارة بالتدّرج والتدريب حتى يتّم االتقان.ب. 

املستوى الوجداين: وهي النتيجة الحتمية الكتساب املهارة، حيث يصبح هناك نوع من األلفة ج. 

واالنتامء إىل املهارة ماّم يعّززها ويصل بها إىل أعىل مستوى.
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• تحديد أهّم املهارات املطلوب إكسابها، والتي تشمل عىل وجه العموم املهارات اآلتية:	

التحليل 	 أ.  النقد 	  إبداعي 	 حّل املشكالت 	  ابتكاري 	  بأنواعه:  التفكري  مهارات عقلية: 

الرتكيب 	 اتخاذ القرار 	 التخطيط.

مهارات اجتامعية: االتصال 	 العمل مع فريق 	 تحّمل املسؤولية 	 الحوار واملناقشة 	 إدارة ب. 

الوقت.

مهارات أدائية: القراءة والكتابة 	 الفّك والرتكيب 	 الرسم 	 األعامل اليدوية وما يتصل لها 	 ج. 

املهارات العملية والتقنية 	 استخدام األجهزة.

مهارات وجدانية: التحّكم بالذات 	 التقدير 	 اكتساب القيم 	 التفاعل الوجداين 	 الذكاء االجتامعي.د. 

• تحديد املستويات لكّل مهارة وتدرّجها واملرحلة املناسبة لها.	

• إعداد معلّمني ومدّربني متخّصصني يف مجال املهارات وتعليمها والتدريب عليها.	

من التجار	 العاملية الخاّصة بالدريب املهني:

قامت الدامنرك باتخاذ السياسات اآلتية:أ. 

إصالح التعليم والتدريب املهني للحّد من تّسب الطالب، بتقسيم املجاالت الدراسية إىل 12 	 

مجاال بهدف تحسني برامج التدريب املهني.

وضع سياسة لزيادة عدد امللتحقني يف التدريب املهني.	 

توفري التطوير املهني للمعلمني.	 

إشاك أكث من جهة وقطاع يف التدريب والتطوير.	 

إىل ب.  تهدف  تعليمية  سياسات  عمل  تتطلّب  توصيات  اليابان  يف  املركزي  الرتبية  مجلس  أقّر 

تحسني جودة التعليم والتدريب املهني وتوفريه يف جميع املراحل التعليمية.

قامت سلوفينيا بإعداد مناهج خاصة بالتعليم املهني مع زيادة ساعات التدريب، ويتّم ذلك ج. 

كلّه مبشاركة مجتمعية فاعلة مثل الرشكات املحلية.

قامت نيوزيالندا بعمل أكادميية تجارية )2009( لطالّب املراحل العليا من الثانوية بالتعاون د. 

مع مؤّسسات التعليم العايل وأرباب العمل.
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الغاية الخامسة: القضاء عىل التفاوت بني الجنسني يف التعليم، وكفالة تكافؤ فرص الحصول إىل 

جميع مستويات التعليم والتدريب املهني للفئات الضعيفة، مبا يف ذلك األشخاص ذوي اإلعاقة، 

وأفراد الشعو	 األصلية واألطفال الذين يعيشون يف ظروف هّشة بحلول عام 2030. 

من ركائز الحّق يف التعليم كام ذكرنا سابقا، دميقراطية التعليم وتكافؤ الفرص التعليمية، فعن 

طريقهام يتّم القضاء عىل التفاوت بني الجنسني وكفالة الحّق للجميع دون استثناء، وهذا يتطلّب 

إجراءات عّدة منها:

إجراءات قانونية وترشيعية:	 

تطبيق قانون التعليم اإللزامي.	 

ضامن مبدأي دميقراطية التعليم وتكافؤ الفرص التعليمية من خالل الترشيعات واملتابعة 	 

بناء اسرتاتيجيات وخطط وسياسات عامة تشمل الجنسني دون متييز.	 

القيام بحملة توعية ودعم تعليم املرأة وتدريبها.	 

إدخال ذوي اإلعاقة يف السياسيات الرتبوية والتعليمية للدولة.	 

متطلّبات فنية وإدارية:

تحقيق التكافؤ من خالل توفري الفرص التعليمية املتاحة للجنسني بالتساوي.	 

تحقيق التكافؤ يف الفرص بتوفري املباين واملنشآت الخاّصة بالتعليم والتدريب.	 

وضع مناهج وبرامج تعليمية تدعم مكانة املرأة وتعّززأهمية تعلميها ودورها يف املجتمع وأثر 	 

ذلك عىل تطورّه.

الغاية السادسة: كفالة أّن جميع الشبا	 ونسبة كبرية من الكبار رجاال ونساء عىل حّد سواء، 

بالقراءة والكتابة والحسا	 بحلول عام 2030.   

فهي  لذلك  اإلنسانية،  املعرفة  لبناء  املتني  األساس  والحساب  والكتابة  القراءة  مهارات  متثّل 

اللبنة األساسية لها، ومن هنا نجد أنّها تلعب دورا كبريا يف حياة اإلنسان، فهي وسيلته يف الوصول 

إىل العلم واملعرفة، وتساعد بشكل فاعل يف منّو األفراد وتطّورهم، باإلضافة إىل أنّها متّكنهم من 

فهم حقوقهم وتعّزز مشاركتهم السياسية.
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ويف هذا الجانب متثل األّمية من أهّم تحّديات الرتبية والتعليم، نتيجة العزوف عن التعليم 

والتّسب والكوارث والحروب والرصاعات التي زادت من نسبة األمية، لذلك يجب اتخاذ إجراءات 

باتخاذ  بالقراءة والكتابة والحساب  امللّمني  أعداد  الظاهرة، وزيادة  كبرية وعاجلة ملعالجة هذه 

عّدة إجراءات منها: 

إجراءات قانونية وترشيعية:

وضع خطّة اسرتاتيجية وطنية ملكافحة األمية.	 

تطبيق قانون التعليم اإللزامي ومتابعة تنفيذه، ملنع عدم االلتحاق بالتعليم األسايس والتّسب. 	 

إصدار قانون محو األّمية، يحّدد به سّن اإللزام ومتطلّبات تنفيذه.	 

نرش الوعي املجتمعي.	 

التوّسع يف بناء عدد املراكز.	 

إقامة شاكات مجتمعية ملكافحة األمية.	 

متطلّبات فّنية: 

إعداد مناهج تالءم متطلبات الدارسني )الكبار( وتتوافق مع سوق العمل.	 

إعداد مناهج تعزز مهارات التعلم والتفكري وتُعد الفرد للحياة.	 

إعداد معلمني متخصصني يف مجال تعليم الكبار.	 

بناء خبات تربوية تعزز مهارات القراءة والكتابة والحساب.	 

إعادة النظر يف أساليب التقويم والقياس.	 

االستفادة من التكنولوجية وإدخالها يف تعليم مهارات القراءة والكتابة والحساب.	 

استخدام طرائق وأساليب تدريس مناسبة وذات فاعلية مرتفعة ومؤثّرة.	 

التنمية  لدعم  الالزمة  واملهارات  املعارف  املتعلّمني  جميع  يكتسب  أن  كفالة  السابعة:  الغاية 

املستدامة، واتباع أساليب العيش املستدامة وحقوق اإلنسان واملساواة بني الجنسني والرتويج 

لثقافة السالم ونبذ العنف، واملواطنة العاملية وتقدير التنّوع الثقايف وتقدير مساهمة الثقافة يف 

التنمية املستدامة بحلول 2030.  
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بينهام  تجميع  التي  للتقاطعات  وذلك  عضويا،  ارتباطا  املستدامة  بالتنمية  التعليم  يرتبط 

باإلضافة إىل أن التعليم هنا غاية ووسيلة، فالتعليم الجيّد هو ما تصبو إليه التنمية املستدامة 

ويف الوقت نفسه هو وسيلة لتحقيقها، ومن هذا املنطلق ال ميكن تصّور أي تنمية مستدامة دون 

تعليم جيّد دميقراطي يحقق تكافؤ الفرص التعليمية.

كذلك نجد أّن التعليم يلعب دورا أساسيا يف بيان ماهية التنمية املستدامة وفعاليتها ألنّه 

يساعد عىل تحقيق اآليت:

إعداد الكوادر البرشية املتعلمة واملتدربة يف مجاالت عدة، وهذا ميثل رأس املال البرشي.	 

اإليجابية 	  االتجاهات  وتشكيل  املستدامة،  التنمية  مكونات  تجاه  املجتمعي  الوعي  تكوين 

نحوها، مام يعزز برامجها ويساعد عىل تفعليها.

تعزيز القيم العاملية مثل حقوق اإلنسان والتعايش السلمي والسالم العاملي والدميقراطية.	 

واملشكالت 	  الفقر  عىل  القضاء  يف  املساهمة  من خالل  العيش،  ومنط  الحياة  نوعية  تحسني 

االجتامعية، مع رفع املستويات االقتصادية وتشكيل الوعي الصّحي والبيئي. 

ولتحقيق هذه الغاية ال بّد من اآليت:

إجراءات تتعلّق بالسياسيات العاّمة منها:

إدخال موضوعات التنمية املستدامة يف السياسات العامة للدولة.	 

تضمني السياسات التعليمية التنمية املستدامة وآليات تحقيقها.	 

رفع مستوى الوعي املجتمعي بالتنمية املستدامة عن طريق الحمالت اإلعالمية وغريها من 	 

األساليب. 

بناء مشاريع وخبات عن طريق الرشاكة املجتمعية.	 

رصد املوازنات الخاصة بتطبيق برامج التنمية املستدامة عىل أرض الواقع. 	 

إجراءات فّنية:

بناء مناهج دراسية وفق مفاهيم التنمية املستدامة ومتطلّباتها.	 

تضمني املناهج الدراسية قضايا ذات بُعد عاملي مثل: حقوق اإلنسان ونبذ العنف والعنرصية وغريها. 	 
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إعداد كوادر ومعلّمني مدّربني عىل تدريس التنمية املستدامة.	 

االستفادة من تكنولوجيا املعلومات يف تعليم التنمية املستدامة.	 

إعداد مصفوفة القيم الحضارية املرتبطة بالتنمية املستدامة ومنها:	 

• واملدنية 	 السياسية  الحقوق  مجموعة   	 مصادرها   	 أهّميتها   	 مفهومها  اإلنسان:  حقوق 

واالقتصادية واالجتامعية والثقافية وحقوق التنمية والبيئة وغريها.

• املواطنة العاملية: التي تركّز عىل الفهم العاملي للمواطنة والشعور باملصري املشرتك بني البرش، 	

وترتّكز عىل قيم: االحرتام 	 املحبّة 	 املساواة 	 العدالة 	 قبول اآلخر 	 التسامح 	 التعايش 

السلمي 	 األمن اإلنساين 	 احرتام التنّوع الثقايف.

• الرتبية الدولية: تعرّفها اليونسكو بأنّها: الرتبية التي تهدف إىل تحقيق التفاهم والسالم عىل 	

الدويل  املتناسبة مع حقوق اإلنسان والحّريات األساسية، والتعاون  الدويل، والرتبية  الصعيد 

وموضوعات البيئة والتنمية وغريها.

الغاية / أ - بناء مرافق تعليمية تراعي األطفال ذوي اإلعاقة والفروق بني الجنسني ورفع مستوى 

املرافق القامئة وتهيئة بيئة تعليمية فّعالة ومأمونة وخالية من العنف وشاملة للجميع. 

والتعلّم  التعليم  عمليّة  بها  تتّم  التي  واالجتامعية  الفيزيقية  البيئة  التعليمية  املرافق  متثّل 

لذلك نجد أّن لها دورا كبريا يف تحقيق التعليم الجيّد، وتزداد املسألة أهّمية يف حاالت ذوي اإلعاقة 

والتمييز بني الجنسني وذلك لخصوصية كّل منها.

وحتّى يتّم تحقيق هذا الهدف ال بّد من اتّخاذ اإلجراءات اآلتية:

إجراءات قانونية وترشيعية:

االتفاقية 	  مع  وينسجم  منه  التعليم جزء  الحق يف  يكون  اإلعاقة  بذوي  قانون خاص  إصدار 

الدولية لذوي اإلعاقة.

إدماج موضوع ذوي اإلعاقة يف الخطط الوطنية والسياسات العامة.	 

رصد املوازنات الداعمة للمرافق الخاصة بذوي اإلعاقة.	 

مراعاة خصوصية الفروق بني الجنسني عند تصميم املرافق العامة.	 
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إجراءات فّنية وإدارية:

وضع معايري خاصة للمرافق التعليمية تتناسب ومتطلّبات التعليم الجيّد.	 

إعداد مباين تراعي حركة ذوي اإلعاقة كتوفري املصاعد واملمرّات والساحات.	 

تحقيق متطلّبات األمن والسالمة والحامية من األرضار.	 

تحقيق األمن النفيس واملجتمعي داخل املرافق التعليمية وحامية جميع األفراد من العنف يف 	 

السلوك اليومي أو يف أثناء النزاعات املسلّحة كام نّصت عليها اتفاقيات حقوق اإلنسان عىل 

وجه العموم واتفاقيات جنيف األربع عىل وجه الخصوص.

إعداد كوادر مدّربة للتعامل مع املرافق أثناء األزمات والكوارث لحامية الجميع.	 

الغاية / 	 - التوّسع بصورة ملحوظة عىل الصعيد العاملي يف عدد املنح املدرسية املتاحة للبلدان 

النامية، وال سّيام أقّل الدول منّوا والدول الجزرية النامية، والبلدان األفريقية، لاللتحاق بالتعليم 

العايل مبا يف ذلك التدريب املهنّي وتكنولوجيا املعلومات واالتصال والربامج التقنية والهندسية 

والعلمية يف البلدان النامية األخرى بحلول عام 2030.  

العاملي  الدعم  ركائز  أهّم  أحد  وفقرا،  حاجة  األكث  للدول  تُقّدم  التي  الدراسية  املنح  متثّل 

لشعوب تلك الدول، ومن أجل هذه الغاية النبيلة تم إنشاء العديد من الصناديق واملبادرات لرفع 

مستوى املنح كاّم وكيفا، لذلك فالدول اآلن مطالبة أكث من أّي وقت مىض باملزيد منها وذلك 

بالرتبية  الشديد يف كّل ما يتصل  املستوى  الشعوب من ضعف يصل إىل  العديد من  تعانيه  ملا 

والتعليم، ولتحقيق هذه الغاية ال بّد من اتخاذ اإلجراءات اآلتية:

الدول املانحة:

أن تكون املنح من ضمن سياساتها التعليمية.	 

رصد املوازنات الكافية لتغطية تلك املنح.	 

اختيار الدول األكث حاجة وفقرا.	 

وضع معايري لالختيار.	 

توفري كل سبل التعلم واالندماج املجتمعي للطلبة القادمني من دول مختلفة.	 
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أن تشمل املنح جميع التخصصات املتاحة األكادميية واملهنية والتقنية منها.	 

املتابعة والتقييم املستمر لتقدم الطلبة.	 

الدول املحتاجة:

رسم سياسات وخطط وطنية توّضح مستوى الحاجة واملتطلّبات.	 

وضع معايري عادلة الختيار الطلبة.	 

اختيار التخّصصات التي تكون الحاجة إليها ماّسة.	 

أن ترتبط مجاالت املنح مع متطلّبات الدولة وسوق العمل.	 

املتابعة املستمرّة ملستوى وتقّدم الطلبة.	 

الغاية / ج - تحقيق زيادة كبرية يف عدد املعلّمني املؤهلني بوسائل منها التعاون الدويل لتدريب املعلمني 

يف البلدان النامية وبخاصة يف أقل البلدان منوا والدول الجزرية النامية بحلول 2030. 

يقوم املعلّمون بدور كبري وهاّم جّدا يف نجاح املشاريع الرتبوية والتعليمية، لذلك ال بّد من 

الخدمة، ومع وجود تدريب مستمّر عميل  أثناء  أو  اإلعداد  كلّيات  لهم سواء يف  الجيّد  اإلعداد 

وواقعي لرفع مستواهم وكفاءتهم، لذلك ال بّد من اتخاذ تدابري واضحة خاّصة بتدريب املعلّمني 

ومن تلك التدابري:

وضع سياسات وخطط خاّصة بتدريب املعلّمني ورفع كفاءتهم.	 

التنسيق بني كلّيات اإلعداد ووزارات الرتبية والتعليم حول مضامني وطرق اإلعداد واملتابعة 	 

املستمرة.

أن تتضّمن برامج اإلعداد جوانب نظرية وأخرى عملية تطبيقية.	 

وضع معايري خاّصة باملعلّمني ومؤّشات لقياس األداء.	 

وضع برامج خاّصة برخصة املعلّم.	 

وضع حوافز ماّدية وال ماّدية لتعزيز التدريب وتشجيعه. 	 

استخدام أساليب وطرق متنّوعة للتدريب.	 

مراعاة التوزيع الجغرايف والعدالة يف مستوى التدريب.	 
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من التجار	 العاملية الخاصة باملعلم:

يف 	  البكالوريوس  درجة  عىل  للحصول  املعلّمني  إعداد  برامج  إصالح  سياسة  الدمنرك  طّورت 

الرتبية منذ العام 2013.

قامت فرنسا بإنشاء معهد تدريب للمعلّمني عام 2013 قبل الخدمة والتعليم املستمّر.	 

قّدمت الواليات املتحدة عام )2008( برامج جودة التعليم وهو عبارة عن منحة فيدرالية.	 

سعت السويد إىل التطوير املهني للمعلّم عام )2013( بزيادة الرواتب يف املدارس اإللزامية، 	 

وأّسست فئتني جديتني للمعلّمني: أستاذ رئيس ومعلّم قائد.

لتقويم 	  واملحّكات  اإلجراءات  يحّدد  الذي   )2013/152( الرئايس  القانون  اليونان  أصدرت 

املعلمني وترقيتهم.

ضامنات التسيري واإلنجاز )التوصيات واملقرتحات(:

إّن نجاح أي سياسة تعليمية يعتمد عىل آلية العمل وتوفري متطلّباته، وذلك ضامنا لسريها 

وتنفيذها ومن ثّم سهولة التقييم والتقويم، ويف هذا السياق نطرح بعض التوصيات التي نحاول 

من خاللها املساعدة يف إعداد السياسات التعليمية ومنها:

أوال: توصيات تتعلّق بتخطيط وبناء السياسات:

والوضوح واالبتعاد عن سيولة . 1 التعليمية،البساطة  للسياسات  املنطقي  التخطيط  من أسس 

األلفاظ والضبابية ألّن ذلك يجعلها أكث غموضا.

متثّل الواقعية أحد أهّم أركان نجاح أّي عمل برشي مبا يف ذلك السياسات التعليمية، لذلك . 2

يجب عند وضعها عدم القفز عىل الواقع ومشكالته وتحّدياته، ويف الوقت نفسه ال تكون 

حجم التوقّعات متعالية عن الواقع الفعيل.

تحديد األهداف املراد تحقيقها بشكل دقيق يسمح بفهمها وقياسها.. 3

االستفادة من الخبات والتجارب العربية املتاحة عىل مستوى الدول.. 4

االستعانة بالخبات العربية املتوافرة، ألنّها أقدر عىل فهم املركب الثقايف العريب.. 5

عقد الدورات التدريبية وورش العمل املتعلّقة بصنع السياسات التعليمية وتنفيذها وتقييمها عىل . 6

مستوى الوطن العريب، وتستطيع املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم أن تقوم بهذا الدور.
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لتعّم . 7 الدول  اتخذتها  التي  والسياسات  والبيانات  باملعلومات  ومّده  األلكسو  مرصد  دعم 

الفائدة بشكل أكب.

إعداد تقرير كّل سنتني حول التعليم يف الوطن العريب، يكون هدفه التحفيز والدعم وليس . 8

املحاسبة واملفاضلة.

ثانيا: توصيات خاصة بالسياسات التعليمية للهدف الرابع:

التمويل:أ. 

ويف إطار رؤيتنا لتحقيق الهدف الرابع وفق السياسة التعليمية فهذا يتطلّب:

تطوير سياسات متويل التعليم وتجديد آلياته لتعزيز التمويالت الداخلية والخارجية.	 

التمويالت 	  لتكملة  الخاص  القطاع  موارد  حشد  تيّس  وإدارية  ترشيعية  إجراءات  اتخاذ 

العمومية التي توفّرها الدولة للتعليم.

دعم التدبري الرشيد، لضامن شاكات ناجحة مع القطاع الخاص وذلك بعد التطّور الحاصل يف 	 

متويل التعليم يف سياقات أخرى وتجارب عاملية ناجحة وما ترتّب عنه من تقّدم ملحوظ يف 

بعض التجارب العاملية 

الرصد واملتابعة والتقييم:	. 

 ملتابعة التقّدم يف تحقيق الهدف الرابع، يجب اتخاذ إجراءات وتدابري تشمل:

تطوير األطر الترشيعية والسياسات الخاّصة بإحصاءات التعليم، ومن املناسب تحديد مراكز 	 

أو جهات إحصائية وطنية.

تعزيز القدرات الوطنية يف مجال الرصد وجمع البيانات وتحليلها .	 

ملعالجة 	  استعاملها  ودعم  الرابع  الهدف  غايات  تنفيذ  مؤّشات  حول  وطنية  تقارير  إعداد 

النقص الحاصل يف البيانات الالزمة ملتابعة جدول التعليم 2030. 

ترسيخ الشفافية وثقافة املساءلة واملشاركة وذلك من خالل نرش البيانات الخاّصة بالتقّدم يف 	 

تحقيق األهداف الوطنية ويف مجال السياسة الرتبوية، لعموم املواطنني وملؤّسسات املجتمع 

املدين والهيئات غري الحكومية بشكل منتظم.
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