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تقديم:
ينتظػػر المواطنػػوف فػػي مختمػػؼ البمػػداف مػػف النظ ػاـ التعميمػػي وخاصػػة مػػف التعمػػيـ األساسػػي أف

يتوافؽ مع تطمعػاتيـ وأف يتناسػب مػع متطمبػاتيـ االجتماعيػة والثقافيػة واالقتصػادية .لكػف اإلصػالحات

س ػواء أكانػػت االسػػتعجالية أو المؤقتػػة ىنػػا وىنػػاؾ لػػـ تحقػػؽ نتائجيػػا المرجػػوة ،ممػػا عقػػد إدارة تطمعػػات
المجتمع في اتجاه النظاـ التعميمي وخاصة التعميـ األساسي .لػذا يتطمػب إصػالح أو توجيػو المنظومػة

التعميميػػة وخاصػػة التعمػػيـ االساسػػي بمػػورة رؤيػػة مسػػتقبمية طويمػػة المػػدت لممدرسػػة االساسػػية تتولػػد عنيػػا

خطة عمؿ وأولويات لتحقيؽ نتائج محددة ،وتحديد آليات تنفيذية واضحة المعالـ.
تنطم ػػؽ أىمي ػػة ى ػػذه الوثيق ػػة م ػػف فرض ػػية أساس ػػية أ ّكػ ػدتيا معظ ػػـ البح ػػوث والمقارن ػػات الدولي ػػة،

ومفادىػا أف جػػودة التعمػػيـ األساسػػي وارتفػاع مسػػتوت الػػتم ّكف مػػف التعمػيـ األساسػػي ،يػػنعكس بشػػكؿ آلػػي
عم ػػى العدي ػػد م ػػف المؤشػ ػرات التنموي ػػة واالجتماعي ػػة والمعرفي ػػة األخ ػػرت ،وخصوص ػػا مؤشػ ػرات التق ػػدـ

االجتمػػاعي والفػػرص المتاحػػة والوصػػوؿ بعػػد ذلػػؾ ،الػػى المعػػارؼ المقدمػػة التػػي ىػػي فػػي أصػػؿ انتػػاج

المعرفة.

الجدول ( :)1تأثير مؤشر الوصوؿ إلى المعارؼ األساسية عمى مؤشر التقدـ االجتماعي.
مؤشر التقدم

الفرص المتاحة

الوصول إلى المعارف

الوصول إلى المعارف

األساسية

المتقدمة

االجتماعي
األردن

61.92

43.29

93.82

40.26

االمارات العربية لمتحدة

72.92

53.39

92.78

47.99

تونس

الجزائر

62.96
59.13

44.39

91.07

26.24

جيبوتي

45.95

36.68

52.77

8.39

السودان

38.45

26.50

85.84

20.50

الكويت

70.66

51.32

94.62

32.62

مصر

59.97

34.17

84.33

26.72

المغرب

58.01

39.60

76.68

14.37

لبنان

اليمن

60.05

40.23

36.90

44.52

24.31
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87.15

87.08

58.01

25.79

42.29

4.72

إنػػو وكمػػا يبػػدو مػػف خ ػالؿ الرسػػوـ البيانيػػة المقارنػػة ،ف ػإف العالقػػة بػػيف فاعميػػة التعمػػيـ األساسػػي

والمعارؼ األساسية واف لـ تكػف آليػة مػع بقيػة المتغيػرات ،نظػ ار إلػى أىميػة المتغيػرات البنيويػة األخػرت
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المتصمة بموارد كؿ بمد ،إال أنيا تظؿ عالقة دالة ،مف حيث أنيا تفسػر التػرابط القػائـ بػيف متغيػر نمػو

المعارؼ األساسية وتطورىا ونمو متغيػرات إتاحػة الفػرص وتطورىػا والوصػوؿ إلػى المعػارؼ المتقدمػة،
أي ما يعرؼ بولوج مجتمع المعرفة .وعمى طريقة البناء الذي اسػتطالت جد ارنػو مػف دوف أسػس صػمبة

فكػػذلؾ التعمػػيـ األساسػػي فػػي عػػالـ اليػػوـ ،إنػػو منطمػػؽ ومقدمػػة لكػػؿ المخرجػػات التنمويػػة واالجتماعيػػة
والمعرفية ،حيث يبدو امتالؾ مياراتو المتعػددة بمثابػة المػدخؿ الػرئيس لنجػاح وانجػاح بقيػة المؤشػرات،

األخرت( .الرسـ البياني )1

الرسمان البيانيان ( :)2- 1عالقة متغير المعارؼ األساسية بمتغيري التقدـ االجتماعي والفرص المتاحة.

ت ثير مؤشر الو ول ال المعار األساسية ل
مؤشر التقدم ا جتما ي
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المغرب

* -دروب المستقبل التربوي :عممية تشخيص ورؤية وتحرك

لػػيس المسػػتقبؿ التربػػوي معػػزوال عػػف المسػػتقبؿ ككػػؿ .إنػػو يتقػ ّػدـ وفػػؽ معطيػػات الحاضػػر منفمتػػا
مػف عقالػو ليخضػع لمػؤثرات عديػدة منيػػا مػا ىػو متوقػع ومنيػا مػػا ىػو غيػر متوقػع .إف نتػائج أحػػداث

 11س ػػبتمبر  2001م ػػثال عم ػػى مس ػػتوت وحج ػػـ الحػ ػراؾ الطالب ػػي العرب ػػي ف ػػي دوؿ الع ػػالـ ،ل ػػـ تك ػػف
متوقعة وال محسوبة .وقد نتج عف ىذا "الواقع" غير المحسوب توجيات وخيارات سياسية جديدة كاف

مف بينيا ،بعث الجامعات االجنبية فػي الػبالد العربيػة وت ازيػد حجػـ الحػراؾ البينػي العربػي – العربػي،
والعربػػي – اآلسػػيوي مػػف أىػػـ نتائجيػػا التػػي سػػيكوف ليػػا بػػدورىا أثػػر بعيػػد عمػػى سياسػػات التعػػاوف فػػي

المنطقة.

وفي االستشراؼ يصعب ربط األسباب بمسبباتيا ألف األمر يتعمػؽ بخيػارات ومسػالؾ مقترحػة

يمكػف اف تتغيػػر معطياتيػا فػػي أيػػة لحظػة .وكمػػا ّبينػو عػػالـ الطقػػس مػف معيػػد  MITادوارد لػػورانز،
 Edward Lorenzحتػػى النمػػاذج الرياضػػية ليػػا حػػدودىا ويمكػػف أف تسػػمؾ مسػػالؾ غيػػر متوقعػػة،
تكفػػي فروقػػات بسػػيطة لمغايػػة لتحػػدث نتػػائج غيػػر متوقعػػة إطالقػػا .إف العػػالـ الحقيقػػي مركػػب بكيفيػػة

أكبػػر ممػػا يمكننػػا أف نأمػػؿ ذات يػػوـ حتميتػػو الخفيػػة فػػي معادلػػة .وحتػػى إذا مػػا اسػػتطعنا ذلػػؾ ف ػإف
االرتي ػػاب الك ػػامف ف ػػي ك ػػؿ مقي ػػاس وخاص ػػة االجتم ػػاعي ،س ػػيترؾ عم ػػى األق ػػؿ ف ػػي عقولن ػػا مج ػػاالت

مشرعة .وبما انو ال يمكف تحديد الحتمية ،ينبغي اف " نتصرؼ كمػا
المستقبالت الممكنة مفتوحة بؿ ّ
لػػو انػػو" لػػـ يتقػػرر شػػيء واف نتصػػرؼ كمػػا لػػو اف ثػػورة اإلدارة تسػػتطيع وحػػدىا قمػػب طغيػػاف الصػػدفة
والضرورة .بيذا المعنى يمكف التركيز عمى صياغة مسالؾ محتممة أو ممكنة أو مرغوب فييا.
ومػػف الناحيػػة المبدئيػػة يوجػػد أمػػاـ المسػػتقبؿ مواقػػؼ أساسػػية مػػف الضػػروري اعتمادىػػا كمسػػالؾ
لخيػػارات :امػػا القبػػوؿ بحتميػػة التغييػػر واعتبػػاره سػػنة مػػف سػػنف التطػػور والحيػػاة ،أو السػػمبية واعتمػػاد
خيارات تكرار تجارب الماضي اعتقادا بأنيا تجربة ناجحة ال يمكف أف يرقى إلييا الفشؿ ،او التحرؾ

كرد فعؿ Reactivity .او االستعداد لمتغيرات المتوقعػة ( Preactivityاسػتباؽ الفعػؿ) .إف ىػذا
االسػتباؽ ىػو الػذي يفػػرض عمينػا الخػروج مػف األرض المنزوعػػة السػالح لمسياسػات التقميديػة المتػػوفرة
والمتاحة والتفكير مف ثـ في بدائؿ.

إنن ػػا نع ػػرؼ إن ػػو م ػػف ب ػػيف الرىان ػػات الكب ػػرت لالستشػ ػراؼ اف ي ػػتـ كس ػػر الص ػػمت التنظيم ػػي

)  )Morrison,Mulliken 2000وىو ذلؾ الصػمت الػذي يمنػع األفكػار المتنوعػة مػف التعبيػر
7

ع ػػف نفس ػػيا ،فق ػػط لكوني ػػا غي ػػر متطابق ػػة م ػػع األفك ػػار المييمن ػػة .اف جانبػ ػا م ػػف األفك ػػار المييمن ػػة
متصمة باألفكار المسبقة حػوؿ مسػتقبؿ التربيػة فػي المنطقػة العربيػة ،أي تحديػدا ،مػا يتعمػؽ بانعػداـ
المردودية لمعمـ في عالـ أصبح يتسـ بييمنة قيـ أخرت ،ذات مردودية ربحية أكبر .
ى ػػذا االم ػػر م ّكنن ػػا م ػػف الق ػػوؿ اف مس ػػار عممي ػػة التعبي ػػر الجم ػػاعي العقالني ػػة الخاص ػػة بك ػػؿ

المنظمات اإلنسانية ،إذا لـ تُسير بطريقة جيدة ،فإنيا لف تكوف أفضؿ مف عقالنية الفرد المعػزوؿ.
ومف ثـ فانو باستثناء ذلؾ التأكيد القائؿ باف االفػراد ال ييتمػوف اال بالمعمومػات التػي تالئػـ تفكيػرىـ
وفػي ذات الوقػت تكػوف محػط اىتمػاـ ود ارسػة بالنسػبة إلػى المجموعػات ،كثيػرة ىػي إشػكاؿ الصػػمت

التي تفرض نفسيا Morel 2006 .ومف بينيا قمة االىتماـ "الطبيعي" باإلشارات الضعيفة بما فػي
ذلػػؾ التنبيػػو أو تمػػؾ التػػي نتفػػؽ معيػػا .مػػف ذلػػؾ مػػثال :كيػػؼ نفيػػـ ارتبػػاط متغي ػرات االنقطػػاع عػػف
التعم ػػيـ األساس ػػي وت ازي ػػد ظ ػػاىرة عمال ػػة االطف ػػاؿ ف ػػي الم ػػدف العربي ػػة كي ػػؼ يمك ػػف أف نفي ػػـ ت ػػالزـ

ظػػاىرتي االنقطػػاع عػػف التعمػػيـ فػػي المرحمػػة االعداديػػة (مػػا قبػػؿ الثانويػػة) وتنػػامي مؤش ػرات العنػػؼ
والتيري ػػب إف الحاج ػػة إل ػػى رؤي ػػة "بانورامي ػػو" تب ػػدو ىن ػػا أكث ػػر م ػػف مؤك ػػدة .م ػػف ىن ػػا ي ػػأتي دور
االستشػ ػراؼ الترب ػػوي كمحاول ػػة رس ػػـ لمس ػػالؾ ولخي ػػارات متاح ػػة أو غي ػػر متاح ػػة ولمش ػػاىد محتمم ػػة

ومرغوب فييا أو ممكنة.

* -المبادئ األساسية المؤطرة لمستقبل التعميم األساسي في البمدان العربية
تقوـ الرؤية المستقبمية لمتعميـ األساسي مف المنظور العربي ،عمى مبادئ متقاطعة منيا ما ىو

وطنػػي واقميمػػي عربػػي مشػػترؾ عبػػرت عنػػو جممػػة مػػف الم ػوائح والد ارسػػات منػػذ مػػا ال يقػػؿ عػػف عش ػريف

عاما ،ومنيا ما ىو دولي ،شاركت فيو الدوؿ العربية ومنظماتيا مف خالؿ نصوص ولوائح وتوصيات
أممية عديدة .ومف ىذه المبادئ العامة ،نجد في جذعيا العربي – الدولي المشترؾ ما يمي:

 وصــول التعمــيم لمجميــع :والػػذي يشػػكؿ المبػػدأ األساسػػي مػػف مبػػادئ التعمػػيـ لمجميػػع ،كمػػا وردذلؾ في مختمؼ االطر المقترحة مف قبؿ اليونسكو ،سواء أكانت اتفاقية القضاء عمى التمييػز

( ،)1960اإلعػػالف العػػالمي لمتعمػػيـ لمجميػػع ( ،)1990إعػػالف الب ارزيػػؿ ( )2000أـ اإلطػػار
العاـ لخطة داكار (.)2000
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 القضــاء عمــى اء:صــاء :حيػػث يقػػوـ التعمػػيـ الجػػامع عمػػى حػػؽ الجميػػع فػػي تعمػػيـ جيػػد ويمبػػيمختمؼ احتياجات التالميذ ،وخاصة الفئات الضػعيفة والمحرومػة .ليػذا ييػدؼ التعمػيـ الجػامع
إلى القضاء عمى مختمؼ أنواع التمييز وتعزيز التماسؾ االجتماعي .

 القضــاء عمــى التمييــز :مدرسػػة الغػػد يجػػب أف تكػػوف مفتوحػػة لمجميػػع دوف أي تمييػػز عرقػػي،جنس ػػي ،أو وض ػػع اجتم ػػاعي ،كم ػػا ورد ذل ػػؾ ف ػػي توص ػػيات اتفاقي ػػة اليونس ػػكو لس ػػنة 1960
الخاصة بمحاربة مختمؼ أنواع التمييز في مجاؿ التعميـ.

 تكـــافؤ الفـــرص :حيػػث تقػػوـ النظ ػرة المسػػتقبمية لمتعمػػيـ األساسػػي عمػػى ضػػرورة تػػوفير فػػرصتعميمية متساوية لمجميع وبنفس قدر المسػاواة حسػب كفايػات األفػراد ،كمػا ورد ذلػؾ فػي المػادة

 26مف إعالف حقوؽ اإلنساف ،وأكدتو اليونسكو لسنة  1960الخاصة بمحاربة مختمؼ أنواع
التمييز في مجاؿ التعميـ.

 حمايـــة الطفولـــة :م ػػف حي ػػث ض ػػرورة أف تي ػػتـ المدرس ػػة األساس ػػية بحماي ػػة الطفول ػػة وض ػػمافالتنمية الشاممة لألطفاؿ ،كما جاء ذلؾ في برنامج اليونسكو الخاص بحماية الطفولة والمدمج

ضمف برنامج "التعميـ الجامع".

 التضامن :حيث يعد مبدأ التضامف الػوارد فػي القػانوف التأسيسػي لميونسػكو أحػد دعػائـ تحقيػؽحؽ التعميـ لمجميع ،ىػذا المبػدأ الموجػود فػي اإلعػالف العػالمي لمتعمػيـ لمجميػع ( ،)1990لقػي

دعمػػا وقب ػوال مػػف قبػػؿ المنتػػدت العػػالمي لمتعمػػيـ مػػف خػػالؿ التأكيػػد عمػػى ضػػرورة إق ػرار مب ػػدإ
التضامف لتحقيؽ التعميـ لمجميع.

 مسؤولية الدول :مسؤولية الػدوؿ والتػي ترسػخت مػف خػالؿ المصػادقة عمػى اإلعػالف العػالميلمتعم ػػيـ لمجمي ػػع ( )1990لتمت ػػزـ ال ػػدوؿ ض ػػمف مس ػػؤولياتيا وميامي ػػا باتخ ػػاذ جمي ػػع الت ػػدابير
الالزمة لتحقيؽ أىداؼ التعميـ لمجميػع .انػو التػزاـ تأكػد مجػددا مػف خػالؿ انضػماـ الػدوؿ إلػى

المنت ػػدت ال ػػدولي الخ ػػاص ب ػػالتعميـ ( ،)2000واإلط ػػار الع ػػاـ لخط ػػة داك ػػار ( ،)2000لتب ػػرز
مسؤوليات توفير التعميـ وخاصة التعمػيـ األساسػي ،المجػاني واإلل ازمػي كمسػؤولية أساسػية مػف

مسؤوليات الدوؿ.
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ىػػذا الجػػذع المشػػترؾ لممبػػادئ العامػػة ،تتفػػرع عنػػو أىػػداؼ وفمسػػفات تربويػػة ىػػي أكثػػر

وضوحا عمى المستوييف العربي والدولي ،وىي كالتالي( :اإلطار  1و.)2

اءطار :1

المنطمق العربي لمتفكير في المستقبل التربوي:

في ختاـ تقريرىا عف مدرسػة المسػتقبؿ جػاء فػي تقريػر األلكسػو (  )2000مػا يمػي :التربيػة بحػد ذاتيػا ومدرسػة المسػتقبؿ

ممثمة ليا نعود الييا و نستعيف بيػا لتغييػر األحػواؿ وبمػوغ اآلمػاؿ ننتظػر منيػا اف تػوفر لنػا القاعػدة التػي نواكػب بيػا الثػورة العمميػة
والتقانة كما ننتظر منيا تعزيز إرادة العمؿ العربي المشترؾ وتنمية قػيـ الثقافػة العربيػة االصػيمة وترسػيع بواعػث االيمػاف بالمصػير

الواحد والمصمحة المشتركة .وحتى نحقؽ ما نريد أو بعض ما نامؿ ال شؾ أف ثمة خطوات وجيودا تقع عمى عاتؽ كؿ قطر مف
األقطار العربية وعمى كؿ فرد وجماعة فييا كما اف جيودا أخرت تقع عمى عاتؽ األقطار العربية مجتمعػة وعمػى منظمػات العمػؿ

العربي المشترؾ

والبد أف تتموف الجيود القطرية بألواف الوضع التربوي في كؿ منيا ،كما أف السبؿ التي يمكػف اف تتبعيػا األقطػار العربيػة

متصمة بإرادة كؿ منيا وعزميا ومدت توافر الشروط الذاتية والموضوعية عندىا إلحداث مدرسة جديدة ،ومواكبة لمتغيرات العصر
ومحققػػة لمتطمبػػات المسػػتقبؿ .وعمػػى العمػػؿ العربػػي اف يسػػيـ فػػي تػػذليؿ العقبػػات ويشػػد أزر الجيػػود القطريػػة فػػي االنطػػالؽ لبنػػاء

مدرسة الغد ويوفر مستمزماتيا المادية والبشرية بما يولّده التعاوف مف نتائج مرجوة.

فالعمؿ العربي المشترؾ ال غنى عنو ال فػي الحاضػر وال فػي المسػتقبؿ فػالوطف العربػي متكامػؿ و ينبغػي اف يوضػع ىػذا

التكامػؿ دومػػا فػػي الحسػػباف ومطالػػب تجديػػد التربيػػة ال يقػػوت أي بمػػد عربػػي بمفػػرده عمػػى الوفػػاء بيػػا  ،وال يسػػتجيب ليػػا اال اجتمػػاع
الجيود العربية الواسعة والمتنوعة .وما ينطبؽ عمى ىذا التعاوف العربي فػي المجػاؿ التربػوي ،ينطبػؽ عمػى كػؿ المجػاالت األخػرت

وينتظػػر مػػف ىػػذا التعػػاوف إعػػادة البنػػاء ،وجعػػؿ االمػػة العربيػػة بكامػػؿ اقطارىػػا تعػػيش زمانيػػا وتجػػدد حضػػارتيا وتأخػػذ مكانيػػا الػػذي

تستحقو بيف أمـ األرض.

المصدر :مدرسة المستقبل – المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم – 2000

أما وعمى مستوت دولي ،فإف األىداؼ العربيػة تتقػاطع مػع مػا جػاء فػي معظػـ لػوائح ونصػوص
منظمػػة اليونسػػكو ،حػػوؿ التصػػورات المحتممػػة أو المرغػػوب فييػػا لمدرسػػة المسػػتقبؿ  ،وىػػي كمػػا جػػاءت

في تقريرىا الشيير والمعروؼ باسـ " :التعميـ ذلؾ الكنز المكنوف" والذي قامت بإعػداده المجنػة الدوليػة
المعنية بالتربية لمقرف الحادي والعشريف ،والذي تـ اعتماده خالؿ المؤتمر العػاـ لمنظمػة اليونسػكو فػي
عاـ  1995كأساس يمكف أف تيتدي بو الػدوؿ فػي القيػاـ باإلصػالحات والتجديػدات التربويػة التعميميػة

حتى تتييأ لمتعامؿ مع مطالب القرف الحادي والعشريف وتحدياتو.
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اءطار :2

المنطمق الدولي لمتفكير في المستقبل التربوي:

"يمثػػؿ تقريػػر "التعمــيم ذلــك الكنــز المكنــون" المرجعيػػة والموجػػو األساسػػي لعمػػؿ منظمػػة اليونسػػكو فػػي حقػػؿ التربيػػة خػػالؿ

القػػرف الحػػادي والعش ػريف .ويبنػػي التقريػػر تصػػوره لمتربيػػة والتعمػػيـ فػػي القػػرف الحػػادي والعش ػريف عمػػى أسػػاس الصػػورة التػػي رسػػميا
لمجتمع القرف الحادي والعشريف وأحوالو وانساقو المختمفة مػف سياسػية واقتصػادية وثقافيػة وسػكانية .كمػا يحػدد مػا سػماه بػالتوترات

الرئيسػة التػي ينبغػي اف يسػػعى النظػاـ التعميمػي لمتغمػب عمييػػا ليػذا القػرف .فعػػالـ القػرف الحػادي والعشػريف عػػالـ تحولػت فيػو الػػدوؿ
والمجتمعػػات مػػف مجتمعػػات وطنيػػة ومحميػػة إلػػى "مجتمػػع دولػػي" وقريػػة عالميػػة" قامػػت بتػػأثر مػػف ظػػاىرة العولمػػة المرتبطػػة بالتقػػدـ

العمم ػػي والتقن ػػي أو م ػػا يس ػػمى بث ػػورة االتص ػػاالت والحاس ػػوب والمعموماتي ػػة .وي ػػرت التقري ػػر أف ىن ػػاؾ مجموع ػػة م ػػف المش ػػكالت أو
"التػوترات الرئيسػػية" التػػي ينبغػػي أف يعمػػؿ النظػاـ التعميمػػي لمقػػرف الحػػادي والعشػريف عمػى مجابيتيػػا والعمػػؿ عمػػى حميػػا .وتػػتمخص

ىذه في:
-

التوتر بيف العالمي والمحمي :كيؼ يستطيع اإلنساف أف يصبح مواطنا عالميا دوف أف ينفصؿ عػف جػذوره وعػف اسػتمرار
مشاركتو بنشاط في حياة أمتو وحياة مجتمعو المحمي.

-

التػوتّر بػػيف الكمّػي والخصوصػػي :كيفيػػة المواءمػة بػػيف عالميػػة الثقافػة وطػػابع التفػرد لكػػؿ أمػػة ومػواطف ،وكيفيػػة المحافظػػة
عمى خصوصية وثراء الثقافة والتقاليد الخاصة والتطورات الجارية النتشار " ثقافة عالمية".
التػوتّر بػيف الحداثػػة والتقاليػد :كيػػؼ يمكػف التجػػاوب مػع التغييػر دوف التن ّكػػر لمػذات وبنػػاء االسػتقالؿ الػػذاتي عمػى مسػػتوت
المجتمع والفرد وفي تكامؿ مع حرية الغير وتطوره.

-

التػػوتّر بػػيف المػػدت الطويػػؿ والمػػدت القصػػير :كيػػؼ يمكػػف الوصػػوؿ إلػػى حمػػوؿ فوريػػة ومباش ػرة لممشػػكالت االقتصػػادية
متأنية .وتبػرز ىػذه المشػكمة بوجػو خػاص
واالجتماعية والسياسية والتعميمية بينما تتطمب كثير مف المشكالت استراتيجية ّ

-

التوتر بيف الحاجة الى التنافس والحرص عمى تكافؤ الفرص.

فيما يتعمؽ بالسياسات التعميمية.

-

التوتر بيف التوسع اليائؿ لممعارؼ وقدرة االنساف عمى استيعابيا.

الت ػػوتّر ب ػػيف الروح ػػي والم ػػادي :كيفي ػػة إح ػػداث التػ ػوازف ب ػػيف الق ػػيـ الروحي ػػة واألخالقي ػػة وس ػػعي الف ػػرد والمجتمع ػػات نح ػػو
االستحواذ المادي.

وبناء عمى ىذا ،قدـ تقريػر اليونسػكو تصػو ار لمػا ينبغػي اف تكػوف عميػو المؤسسػة المدرسػية فػي القػرف الحػادي والعشػريف،

مف حيث فمسفتيا وأىدافيا وتوجييا العاـ ،وىيكميا ومناىجيا ،ودور التقنية في التعميـ والتعمـ ،ونظـ التقويـ واالمتحانػات ،واإلدارة
والتمويؿ ،والمعمـ مف حيث اعداده ودوره.

يقتػػرح تقريػػر اليونسػػكو اف تيتػػدي فمسػػفة واىػػداؼ التعمػػيـ والػػتعمـ فػػي القػػرف الحػػادي والعشػريف بأربعػػة مبػػادئ ىػػي :الػػتعمـ

لممعرفة ،التعمـ لمعمؿ ،التعمـ لمعيش المشترؾ وتعمـ المرء ليكوف .عمى اف تتحقؽ ىذه األىداؼ مف خالؿ التعمـ مدت الحياة.
المصدر :التعميم ذلك الكنز المكنون – اليونسكو 2008
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* -االستشراف التربوي هو رد عمى جممة من التحديات الراهنة والمحتممة:

عم ػػى ال ػػرغـ م ػػف المجي ػػود القياس ػػي ال ػػذي قام ػػت ب ػػو ال ػػدوؿ العربي ػػة ف ػػي مج ػػاؿ تط ػػوير التعم ػػيـ

األساسي ،اال أنو بقدر التوسع واالنتشار وسرعة دوراف المنظومة بقدر ما ظيرت جممة مف التحػديات
مف المرجح بأنيا ستكوف مبعث قمؽ وانشغاؿ بالنسبة الى المستقبؿ .ومف ىذه التحديات نذكر:
 .1تحــدي المؤشــرات تالمتواضــعةت لممعرفــة :ذلػػؾ أف التقػػارير الدوليػػة والعربيػػة عػػف أوضػػاع
التنمية العربية وبيئاتيا التمكينية ،وكذلؾ نتػائج االختبػارات الدوليػة والعربيػة التػي اسػتيدفت

قيػػاس الميػػارات المعرفيػػة لػػدت الشػػباب واليػػافعيف مػػف أبنػػاء المنطقػػة قػػد أجمعػػت كميػػا عمػػى
وج ػػود شػ ػواىد ومؤشػ ػرات قوي ػػة باعث ػػة عم ػػى القم ػػؽ ومحفػ ػزة عم ػػى ض ػػرورة التح ػػرؾ والعم ػػؿ.
ويتمثؿ القمؽ فػي وجػود فجػوة معرفيػة كبيػرة بػيف واقػع المنطقػة العربيػة ومػا يػدور فػي العػالـ

المتقدـ مف حولنا( .التقرير العربي لممعرفة .)2014

أكثر مف ذلؾ ،تشير مؤشرات التنمية البشرية إلى أف العالـ العربي لـ يستطع تحويؿ

ثرواتػػو الماديػػة إلػػى ثػػروات بش ػرية ،فمؤش ػرات المعرفػػة تبػ ّػيف أف الواقػػع العربػػي بشػػكؿ عػػاـ
مازاؿ بعيداً عف الوصوؿ إلى مستويات معرفية تم ّكنو مػف تحقيػؽ "اقتصػاد المعرفػة" الػالزـ

لتحقيػػؽ التقػػدـ بػػديالً عػػف أنمػػاط التنميػػة الحاليػػة التػػي لػػـ تحقػػؽ إنجػػازات كبيػرة عمػػى طريػػؽ
تنميػػة رأس مػػاؿ معرفػػي عربػػي (تقريػػر تحػػديات التنميػػة العربػػي .)2011 ،وجػػاءت نتػػائج

االختبارات العالميػة (اختبػارات  TIMSSواختبػارات  )PISAالتػي شػاركت فييػا العديػد مػف

الػػدوؿ العربيػػة وفػػي مختمػػؼ الػػدورات المتعاقبػػة منػػذ  2003لتكشػػؼ ضػػعؼ معػػدالت أداء

الطالب العرب في كؿ الدوؿ العربية بال استثناء ،وفي معظـ المجاالت حيث كانت نتػائج
طػػالب الػػدوؿ المشػػاركة أقػػؿ مػػف المعػػدؿ العػػالمي (طمبػػة الصػػؼ ال اربػػع ،والصػػؼ الثػػامف،
والصؼ العاشر).

أف نسػػبة الفئػػة العمريػػة أقػػؿ مػػف
ولعػؿ مػػا يثيػػر القمػػؽ فػػي ىػػذا الوضػػع الػػديمغرافي ىػػو ّ
 15سػػنة تبمػ  ،%33.8وأف أكثػػر مػػف نصػػؼ السػػكاف فػػي المنطقػػة العربيػػة تقػػع أعمػػارىـ

تحػت سػػف  25سػػنة (قاعػػدة بيانػات البنػػؾ الػػدولي) ،أضػػؼ إلػى ذلػػؾ أف حػوالي  %30مػػف
السكاف تقع في الفئة العمرية بيف  29-15سنة .كما تقدر اإلحصاءات أف واحداً مف بػيف
كػػؿ خمس ػػة أش ػػخاص ف ػػي المنطق ػػة العربي ػػة يق ػػع س ػػنو ب ػػيف  24-15سػ ػنة ألف ى ػػذه الكتم ػػة

الشبابية العربيػة سػتكوف لسػنوات قادمػة أو ربمػا لعقػود قادمػة ضػاغطاً يسػتنزؼ المػوارد فػي
12

المنطقة العربية مف أجؿ توفير ما تحتاجو ىذه الكتمة مف تعميـ وعمؿ وخدمات اجتماعية.

واذا لػػـ تسػػتوؼ ىػػذه االحتياجػػات الشػػباب يػػؤدي األمػػر إلػػى تفشػػي األميػػة والجيػػؿ وزيػػادة
معػدالت البطالػػة والفقػر ومػػا يتبػػع ذلػؾ مػػف تبعػات اجتماعيػػة سػػمبية وعػدـ االسػػتقرار وزيػػادة

الحركات الراديكالية بيف الشباب.

إف عػػدـ تمكػػف الػػدوؿ العربيػػة مػػف تػػوفير نفػػاذ سػػمس مػػف التعمػػيـ األساسػػي إلػػى التعمػػيـ

الثانوي ،ألكثػر مػف ثمػث الشػباب فػي سػف التعمػيـ يمكػف أف يكػوف بمثابػة اشػارة حاسػمة فػي

اتجاه إعادة التفكير في دور التعمػيـ األساسػي وأوضػاعو .وتكمػف خطػورة مثػؿ ىػذا الوضػع
في مستوييف:

 األوؿ يتمثػػؿ فػػي الظػػاىرة التػػي يطمػػؽ عمييػػا "االرتػػداد إلػػى األميػػة" بمضػػي العمػػر الزمنػػي .فقػػدبينت الدراسات الميدانيػة التػي اعتمػد عمييػا تقريػر اليونسػكو "التعمػيـ لمجميػع  "2012أف ميػارة

الحساب يفقدىا الكبار مع الوقت ،لكف تفقػد ىػذه الميػارة بشػكؿ أسػرع لػدت الػذيف حصػموا عمػى

تعميـ أدنى مف الثانوي (اليونسكو  ،)2012أي االبتدائي أو االعدادي.

 أمػػا البعػػد الثػػاني ،كمػػا تبػػيف د ارسػػات اليونسػػكو أيضػاً ،واعتمػػاداً عمػػى بيانػػات منظمػػة التعػػاوفوالتنميػ ػة االقتصػ ػػادية ،فػػػإف الحصػػػوؿ عمػ ػػى الميػػػارات األساس ػػية الالزمػ ػػة لس ػػوؽ العمػ ػػؿ فػػػي
اقتصاديات المعرفة ال يػتـ إال فػي التعمػيـ الثػانوي والتعمػيـ العػالي .وتنطبػؽ ىػذه النتيجػة عمػى

ميػػارات قرائيػػة الوثػػائؽ ،وميػػارات حػػؿ المشػػكالت .وبينػػت الد ارسػػات أف أكثػػر مػػف  %30مػػف

الػػذيف لػػـ يسػػتكمموا المرحمػػة العميػػا مػػف التعمػػيـ الثػػانوي يعػػانوف مػػف ضػػعؼ الميػػارات الحسػػابية
األساسية ،و %20منيـ يفقدوف ىذه الميارات مع تقدـ العمر (ص UNESCO EFA 188
 .)2012 page 188معنػى ذلػؾ أف ىنػاؾ أعػدادا كبيػرة مػف الشػباب العربػي محرومػة مػف

فرص تحصيؿ المعرفة منذ التعميـ األساسي.
 .2تحـــدي تـــوطين المعرفـــة وتطـــوير الـــذكاء :واف كانػػت االختبػػارات العالميػػة المتاحػػة حاليػػا
لممنطقة العربية تعنى بالفئة العمرية ما قبؿ  19سػنة إال أنيػا تعطػي مؤشػرات ىامػة يمكػف

أف يستد ّؿ بيػا ومػف خالليػا عمػى نوعيػة تأىيػؿ الشػباب الػذي يسػتقطبو التعمػيـ العػالي .مػف
أى ػ ّػـ المؤشػ ػرات الدال ػػة عم ػػى ض ػػعؼ الفعالي ػػة المعرفي ػػة لمش ػػباب العرب ػػي تم ػػؾ المتأتي ػػة م ػػف
االختب ػػارات العالمي ػػة مث ػػؿ "ت ػػيمس" و"بيػ ػزا"PISA

&

 .TIMSSيق ػػيس اختب ػػار ت ػػيمس

االتجاىات العالمية في الرياضػيات والعمػوـ ،وتطبػؽ كػؿ أربػع سػنوات عمػى طػالب الصػؼ
13

ال اربػػع والصػػؼ الثػػامف .أمػػا اختبػػار بيػ از فيػػو مصػػمـ لقيػػاس امػػتالؾ التالميػػذ فػػي عمػػر 15
س ػػنة لممي ػػارات األساس ػػية ف ػػي القرائي ػػة والثقاف ػػة الرياض ػػية والعممي ػػة .وق ػػد بين ػػت نت ػػائج ى ػػذه

االختب ػػارات ف ػػي أعػ ػواـ متعاقب ػػة ت ػػدنى مس ػػتويات التحص ػػيؿ المعرف ػػي والمي ػػارات والمع ػػارؼ

العامػػ ػػة لمعظػ ػ ػػـ التالميػػ ػػذ العػ ػ ػػرب عػػ ػػف المتوسػ ػ ػػطات العالمي ػ ػػة فػ ػ ػػي العم ػ ػػوـ والرياضػ ػ ػػيات
والقرائي ػػة.لكف رغ ػػـ ت ازي ػػد أىمي ػػة التكنولوجي ػػا الجدي ػػدة المتقدم ػػة ف ػػي مج ػػاالت بن ػػاء الفاعمي ػػة

المعرفيػػة لمشػػباب ،فقػػد أوضػػحت نتػػائج ىػػذا التقػػويـ الػػدولي لمطمبػػة لعػػاـ (.)،PISA 2009

أف أع ػػدادا كبي ػػرة م ػػف التالمي ػػذ ف ػػي س ػػف  15س ػػنة يع ػػانوف نقصػ ػاً ف ػػي اإللم ػػاـ بالتكنولوجي ػػا
(الرقمية) .كما أف حوالي خمس التالميذ المشػاركيف فػي البمػداف التػي شػممتيا الد ارسػة (45
بم ػ ػ ػ ػػداً) تق ػ ػ ػ ػػع نت ػ ػ ػ ػػائجيـ دوف المس ػ ػ ػ ػػتوت األساس ػ ػ ػ ػػي ف ػ ػ ػ ػػي كفايػ ػ ػ ػ ػة اس ػ ػ ػ ػػتخداـ الكومبي ػ ػ ػ ػػوتر

(.)OECD, 2011

مػػف جانػػب آخػػر ،بينػػت نتػػائج المسػػوحات الميدانيػػة التػػي تػػـ إجراؤىػػا فػػي إطػػار تقريػػر
المعرفة العربي ( ،)2014في أربع دوؿ عربية وجود تفاوت كبير بيف التالميذ والطمبة في
مس ػػتويات تممكي ػػـ لممي ػػارات المعرفي ػػة ،م ػػع ظي ػػور ض ػػعؼ خ ػػاص ف ػػي مي ػػارات التواص ػػؿ

الكتػػابي بػػالمغتيف العربيػػة واألجنبيػػة عمػػى حػ ّػد س ػواء .وىػػذه النتػػائج ،التػػي تسػػير فػػي نفػػس
االتجاىات التي كشػفت عنيػا د ارسػات سػابقة عمػى الصػعيديف اإلقميمػي والػدولي مػف شػأنيا

أف تبع ػػث عم ػػى القم ػػؽ خاص ػػة إذا م ػػا نظ ػػر إليي ػػا م ػػف زاوي ػػة بن ػػاء الق ػػدرات لنق ػػؿ المعرف ػػة
وتوطينيػػا .ويضػػيؼ التقريػػر بػػأف أكبػػر تحػ ّػد يواجػػو التعمػػيـ مػػا قبػػؿ الجػػامعي بشػػكؿ عػػاـ،
واالساسي تحديدا ىو في ربط العالقػة بػيف المعرفػة مػف ناحيػة والتػوطيف (االبػداع المعرفػي
محميػػا) وعالقػ ػة المعرفػػة التعميمي ػػة بالعم ػػؿ .اف نقطػػة ض ػػعؼ المنظوم ػػة مػػف ى ػػذا الجان ػػب
تتمثؿ أساسا فػي كػوف العمميػة التعميميػة واف نجحػت فػي تعمػيـ المعػارؼ اال أنيػا لػـ تصػؿ

الػػى مسػػتوت انتػػاج الػػذكاء .ويالحػػظ التقريػػر بػػأف عمػػى الدولػػة أف تبنػػي السياسػػات الداعمػػة
لمتػػدريب والتنميػػة المينيػػة لمشػػباب ،وتضػػع التش ػريعات والق ػوانيف لتحويػػؿ مؤسسػػات االنتػػاج
والخدمات إلى مؤسسات قائمة عمى التعميـ والتدريب (.)Learning Organizations

فػػي نفػػس السػػياؽ ،يسػػجؿ التقريػػر حالػػة انشػػطار المنظومػػة التعميميػػة التػػي تفػ ّػرؽ بػػيف
الػػتعمـ المعرفػػي وتعمػػـ الميػػارات اليدويػػة والحرفيػػة (نظريػػة المدرسػػتيف) وبػػيف الػػذكاء الػػذىني
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والذكاء اليدوي .إف النظر فػي قضػية التػدريب ،يحيمنػا مباشػرة إلػى قضػية التعمػيـ الفنػي فػي

المنطقػػة العربيػػة ككػػؿ ،والمالحػػظ أف ىػػذا التعمػػيـ إمػػا نجػػده متضػػخماً يزيػػد عػػف  %65كمػػا

ىػػو الحػػاؿ فػػي مصػػر ،أو موجػػودا بنسػػب ضػػئيمة كمػػا ىػػو موجػػود فػػي كثيػػر مػػف البمػػداف
وخاصػػة ف ػػي دوؿ الخم ػػيج .في ػػؿ اف ى ػػذا االنش ػػطار ى ػػو نتيج ػػة لف ػػرز أداء التعم ػػيـ م ػػا قب ػػؿ
الثػػانوي أـ دليػػؿ عمػػى نسػػبية أدائػػو بػػدليؿ تفػػاقـ ظػػاىرة االنقطػػاع خاللػػو مػػف ىنػػا جػػاءت
نصيحة اليونسكو في تقريرىا التعميـ لمجميع لمعاـ  2012مف أف الفصؿ العاـ بيف المسار

العاـ والفني في التعميـ الثانوي يجب البحث عنو في طبيعػة أداء المدرسػة األساسػية والتػي
تعد التالميذ لمتعامػؿ بإيجابيػة مػع ميػارات العمػؿ ولػيس بصػفتيا عقوبػة لمفاشػميف
عمييا أف ّ
فيو.
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الجزء األول
الغد ...يبدأ مع نهاية اليوم ت تشخيص لوا:ع تعميمي مركبت
أوال ـ وا:ع التعميم األساسي في البمدان العربية (التمدرس والمكانة).
ت ػػولي ال ػػدوؿ العربي ػػة قض ػػايا التعم ػػيـ وخاص ػػة التعم ػػيـ األساس ػػي أىمي ػػة واس ػػعة ،ف ػػي سياس ػػاتيا

التنموي ػػة واالجتماعي ػػة .وق ػػد ب ػػرز ى ػػذا االىتم ػػاـ ب ػػؿ والح ػػرص ف ػػي تشػ ػريعات ال ػػدوؿ العربي ػػة وخاص ػػة

دسػاتيرىا التػػي تؤكػػد كميػا عمػػى تك ّفػؿ الدولػػة بضػماف فػػرص تعميميػػة لمػػنشء بمػا يضػػمف تكػػافؤ الفػػرص
بيف مختمؼ مكونات المجتمع وتنامي حرص الدوؿ العربية عمى توسيع الفرص التعميمية لمفئات الدنيا
منذ ستينات القرف الماضي مف خػالؿ بمػورة سياسػات تنمويػة تنطمػؽ مػف العالقػة التفاعميػة بػيف التعمػيـ

والتنميػػة .ولػػـ يقتصػػر ىػػذا التوجػػو عمػػى السياسػػات المحميػػة بػػؿ تعػػداه ليشػػمؿ العمػػؿ العربػػي مػػف خػػالؿ

إقام ػػة م ػػؤتمرات إقميمي ػػة تي ػػدؼ إل ػػى تخط ػػيط وتنمي ػػة بػ ػرامج مح ػػو األمي ػػة ،كم ػػؤتمر اإلس ػػكندرية لع ػػاـ
 ،1965ال ػػذي أوص ػػى بإدم ػػاج قض ػػايا التعم ػػيـ ومح ػػو األمي ػػة ض ػػمف أولوي ػػات السياس ػػات التعميمي ػػة.
وتواصؿ ىذا التوجو بعد ذلؾ في مؤتمر وزراء التعمػيـ فػي سػبتمبر  1965بطيػراف ،إلػى أف تػـ إنشػاء

المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموـ بموجب المادة الثالثة مف ميثاؽ الوحدة الثقافية العربية بالقػاىرة
يػػوـ  25جوليػػة يوليػػو  ،1970والتػػي أوكمػػت ليػػا ميػػاـ متعػػددة منيػػا تطػػوير مجػػاالت التربيػػة فيمػػا بػػيف

الػػدوؿ العربيػػة ،بمػػا فػػي ذلػػؾ رسػػـ التوجيػػات المسػػتقبمية لمكونػػات المنظومػػة التعميميػػة كتمػػؾ المرتبطػػة
برؤيػػة مسػػتقبمية لمتعمػػيـ فػػي الػػوطف العربػػي ( )1998مدرسػػة المسػػتقبؿ .)2000( ،مػػف ىػػذا المنظػػور،

ف ػػاف تش ػػخيص واق ػػع التعم ػػيـ األساس ػػي ف ػػي البم ػػداف العربي ػػة ،م ػػف حي ػػث أن ػػو القاع ػػدة األساس ػػية والخ ػػط
األمػػامي لمتعمػػيـ ،ىػػو تشػػخيص لمجػػاالت حيويػػة تتطمػػب المراجعػػة الدائمػػة لتتػػأقمـ المدرسػػة والتعمػػيـ
األساسي في البمداف مع تحديات توفير فرص تعميمية مناسبة لألجياؿ الصاعدة ،وتوفير تعمػيـ حػديث
وعالي الجودة ومتنوع ،ليتأقمـ كؿ الفاعميف مع البيئات المجتمعية والتعميمية الجديدة.
 .1أوضاع التمدرس في التعميم األساسي :فرصة تاريخية لمتحرك

قدر عدد األطفاؿ في سف التمدرس في التعميـ األساسي بمختمؼ مراحمو والذيف يمكف حصرىـ

في الفئات العمرية مػا بػيف  2و 16عامػا ،سػنة  ،2010ب  112مميػوف طفػؿ عربػي ،يمثمػوف حػوالي

% 1,32مف إجمالي سكاف الدوؿ العربية .ونظ ار إلػى التػأثير المباشػر لمسػموكات الديمغرافيػة المرتبطػة
 1المصدر :قاعدة بيانات شعبة األمم المتحدة للسكان
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أساسا بمستويات النمو الطبيعي لدوؿ المنطقة ،عمى الواقع الديمغرافي ليػذه الفئػة السػكانية فػإف مكانػة
ووتيرة نمػو ىػذه الفئػة كانػت سػجمت تراجعػا متواصػال منػذ  ،1980مػف المػرجح أف يتواصػؿ إلػى غايػة

 ،2050عمى الرغـ مف الزيادة العددية لحجـ االطفاؿ فيما بيف  2و 16سنة .ىذا التراجع مرشػح الػى

أف يصػػؿ إلػػى مسػػتويات نمػػو جػػد محػػدودة ابتػػداء مػػف  ،2025ايػػف ستس ػجؿ ىػػذه الفئػػة معػػدالت نمػػو
وسطية اقؿ مف  %1سنويا لتسجؿ بذلؾ أيضا البنية الديمغرافية لألطفاؿ في سف التمدرس في التعميـ

األساسػػي فػػي البمػػداف العربيػػة تح ػوالت ديمغرافيػػة واسػػعة خػػالؿ  70سػػنة .اف مثػػؿ ىػػذه التح ػوالت مػػف

ش ػأنيا اف تػػؤثر عمػػى مختمػػؼ المؤش ػرات الكميػػة المرتبطػػة بػػالتعميـ االساسػػي وخاصػػة تػػوفير المقاعػػد
التعميمية ،والمؤسسات التعميمية وتوزيعيا الجغرافي :تكويف األساتذة ،رصد الميزانيات ...الع كما أنيػا

سػػتعطي دوؿ المنطقػػة فرصػػة تاريخيػػة غيػػر مسػػبوقة لمراجعػػة التجػػارب السػػابقة (زمػػف التوسػػع الكمػػي)
لفائدة تحسيف الجودة النوعية ومراجعة األىداؼ خالؿ العقديف القادميف.
جدول ( :)1حجم ونمو األطفال في سن التعميم األساسي في البمدان العربية فيما بين 1980و 2050
(باأللف)

المصدر :تـ احتساب معدالت النمو انطالقا مف تقديرات شعبة األمـ المتحدة لمسكاف ،سيناريو النمو الوسطي.
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ونظ ػ ار إلػػى تقػػارب األوضػػاع السػػكانية فيمػػا بػػيف مختمػػؼ الػػدوؿ العربيػػة باسػػتثناء بعػػض الػػدوؿ
الخميجيػػة التػػي تتػػأثر تركيبتيػػا الديمغرافيػػة بتواجػػد اعػػداد واسػػعة مػػف الميػػاجريف ،فػػإف حجػػـ ووتيػرة نمػػو
االطفاؿ فيما بيف  2و 16في االقطار العربية يتميز بالتجانس .لتسجؿ بذلؾ مختمػؼ االقطػار تراجعػا
متواصال في نسبة مشاركة األطفاؿ فيما بيف  2و 16سنة في إجمالي السػكاف ،رغػـ زيادتيػا العدديػة،

فيما بيف  1980و.2050

الرسم البياني ( :)1النمو السكاني لفئة  2و 16سنة

ومستويات مشاركتهم في إجمالي السكان في بعض البمدان العربية 1980 ،و.2050

المصدر :تقديرات شعبة األمـ المتحدة لمسكاف ،سيناريو النمو الوسطي

 الســيا:ات الوطنيــة واء:ميميــة والدوليــة :اهتمــام متزايــد .أدمػػج المشػػرع فػػي الػػدوؿ العربيػػة قضػػاياالتعميـ ضمف الوظائؼ الطبيعية لمدولة ،ليصبح توفير فرص تعميمية مف مياـ الدولػة ومؤسسػاتيا،

ففي اليمف ،تؤكد المادة ( )53مف الدستور عمى أف التعميـ حؽ لممواطنيف جميعاً تكفمو الدولة وفقا

لمقػػانوف بإنش ػػاء مختمػػؼ الم ػػدارس والمؤسس ػػات الثقافيػػة والتربوي ػػة ،والتعم ػػيـ فػػي المرحم ػػة األساس ػػية
إلزامي ،أما في دولة قطر والتي يعتبر فييا التعميـ دعامة أساسية مف دعائـ تقدـ المجتمع ،فتنص
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المادة ( )49مف الدستور عمى أف التعميـ حؽ لكؿ مواطف وتسعى الدولة لتحقيؽ إلزاميػة ومجانيػة

التعمػػيـ العػػاـ ،وفقًػػا لمػػنظـ والق ػوانيف المعمػػوؿ بيػػا فػػي الدولػػة .أمػػا فػػي سػػمطنة عمػػاف ،فتؤكػػد المػػادة
( )13مف الدستور حرص الدولة عمى نشر التعميـ العاـ وتعميمػو .فػي حػيف تضػمف المػادة ()20
مػػف الدسػػتور األردنػػي ،إلزاميػػة التعمػػيـ االبتػػدائي لألردنيػػيف ومجانيت ػو فػػي المػػدارس الحكومي ػة .امػػا
المادة ( )37مف الدستور السػوري فتؤكػد عمػى أف التعمػيـ حػؽ تكفمػو الدولػة وىػو مجػاني فػي جميػع
مراحمو والزامي في مرحمتو االبتدائية .وفي مصر يعتبػر التعمػيـ حػؽ لكػؿ مػواطف( ،المػادة  19مػف

دس ػػتور  .)2013أم ػػا ف ػػي المغ ػػرب فيؤك ػػد الفص ػػؿ ( ،)32م ػػف الب ػػاب الث ػػاني ،الخ ػػاص بالحري ػػات
والحقػػوؽ األساسػػية عمػػى عمػػؿ الدولػػة والمؤسسػػات العموميػػة والجماعػػات الترابيػػة ،عمػػى تعبئػػة كػػؿ

الوسػػائؿ المتاحػػة ،لتيس ػػير أسػػباب اس ػػتفادة المواطنػػات والم ػواطنيف ،عم ػػى قػػدـ المس ػػاواة ،مػػف ح ػػؽ
الحصػػوؿ عمػػى تعمػػيـ عصػػري ميسػػر الولػػوج وذي جػػودة .أمػػا فػػي الج ازئػػر فتؤكػػد المػػادة ( )53مػػف
دس ػػتور  ،2008عم ػػى أف الح ػػؽ ف ػػي التعم ػػيـ مض ػػموف ،وأف التعم ػػيـ مج ػػاني حس ػػب الش ػػروط الت ػػي
يحددىا القانوف ،اف التعميـ األساسي إجباري.

ونظ ػ ار إلػػى أىميػػة التعمػػيـ فػػي مجػػاؿ رسػػـ السياسػػات التنمويػػة الكميػػة والقطاعيػػة فقػػد احت ػؿ ىػػذا

القطػػاع الحيػػوي مكانػػة خاصػػة ،لتعتمػػد كػػؿ الػػدوؿ العربيػػة سياسػػات تعميميػػة خاصػػة تتػػأقمـ مػػع واقعيػػا،
ففػػي تػػونس تػػـ اعتمػػاد أوؿ برنػػامج وطنػػي لتطػػوير التعمػػيـ سػػنة  ،1960امػػا فػػي سػػوريا فاعتمػػد اوؿ
برنػػامج سػػنة  ،1960امػػا السػػوداف فػػأقر اوؿ برنػػامج لمتعمػػيـ سػػنة  .1962ىػػذا وعرفػػت سػػتينات القػػرف

الماضػػي إقػرار بػرامج خاصػػة لمنيػػوض بػػالتعميـ فػػي العديػػد مػػف البمػػداف العربيػػة كػػاألردف سػػنة ،1962
والمممكػػة العربيػػة السػػعودية سػػنة  ،1960والمغػػرب سػػنة  ،1963وليبيػػا  1963ولبنػػاف سػػنة 1964
والكويت  ،1963ليعرؼ االىتماـ المؤسساتي بقطػاع التعمػيـ منػذ ذلػؾ الوقػت توسػعا ،فػتح البػاب أمػاـ

توسع السياقات الوطنية والقطرية فػي إدارة التربيػة والتعمػيـ فػي مختمػؼ البمػداف العربيػة .ىػذه السػياقات

الوطنيػػة انتعشػػت بمبػػادرات وطنيػػة حديثػػة مثػػؿ مشػػروع الممػػؾ عبػػد اهلل بػػف عبػػد العزيػػز لتطػػوير التعمػػيـ

العػػاـ ،اسػػتراتيجية التعمػػيـ العػػاـ 2025-2005ػ ػ بالكويػػت ،الخطػػة االسػػتراتيجية لمتعمػػيـ قبػػؿ الجػػامعي
 ،2030-2014بمصر ،االستراتيجية ربع قرنية لتطوير التعميـ في السوداف ،مشروع مدرسة الغد في
تونس ( ،)2008استراتيجية قطاع التعميـ في قطر.2016

مػػف جانػػب آخػػر ظيػػرت قضػػايا االستش ػراؼ التربػػوي مػػف خػػالؿ د ارسػػات استش ػرافية عػػدة مثػػؿ

مصر ( 2020منتدت العالـ الثالث لمبرنامج االنمائي لألمـ المتحدة) وتونس  2020والمغرب 2020

(دراسة ميدي المنجرة) .جميع تمؾ الدراسات ساىمت في استشراؼ التربية ،سواء أكاف ذلؾ فػي اتجػاه
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السػػيناريو القػػائـ عمػػى اسػػتم اررية األوضػػاع و الػػذي يعمػػؿ عمػػى تصػػحيح المنظومػػة التربويػػة فػػي سػػياؽ

الحفػػاظ عمػػى النمػػوذج القػػائـ (مصػػر  2020وتػػونس  )2020أـ مػػف خػػالؿ إعػػادة التفكيػػر فػػي نمػػوذج
يتماشى أكثر مع متطمبات المجتمعات العربية اليوـ (المغرب .)2030

ولػػـ ينحصػػر االىتمػػاـ العربػػي بقضػػايا التعمػػيـ عمػػى االطػػر الوطنيػػة ،بػػؿ توسػػع ليشػػمؿ العمػػؿ

العربي ،لينطمؽ العمؿ في مجاؿ توحيد األنظمة التعميمية منذ أوؿ اجتماع لمسؤولي قطاع التعميـ فػي

العالـ العربػي آنػذاؾ بمبنػاف سػنة  ،1947إلػى آخػر اجتمػاع لػوزراء التربيػة والتعمػيـ فػي البمػداف العربيػة

برعايػػة المنظمػػة العربيػػة لمتربيػػة والثقافػػة والعمػػوـ لتأخػػذ قضػػايا التعمػػيـ وخاصػػة التعمػػيـ األساسػػي أبعػػادا

إقميميػػة خاصػػة منػػذ اعتمػػاد خطػػة تطػػوير التعمػػيـ فػػي الػػوطف العربػػي سػػنة  2009بتػػونس .وتعػػددت

السياقات الميتمػة بقضػايا التعمػيـ االساسػي لتشػمؿ كػذلؾ سػياقات جيويػة كاسػتراتيجية التنميػة الشػاممة
المطورة بعيدة المدت لدوؿ مجمس التعاوف لدوؿ الخميج العربي .2025 , 2011- 2010

بإضػػافة إلػػى ىػػذا ،انخرطػػت الػػدوؿ العربيػػة وعمػػى غ ػرار بػػاقي دوؿ العػػالـ فػػي التوافػػؽ الػػدولي

الخاص بتعميـ التعميـ االبتدائي و االساسي وتحقيؽ المساواة بيف الجنسيف مف خالؿ مصادقتيا عمى

إعػالف األلفيػػة لألمػـ المتحػػدة سػنة  ،2000والػػذي ييػدؼ اليػػدؼ اإلنمػائي لأللفيػػة رقػـ  :2إلػػى تحقيػػؽ
التعمػػيـ االبتػػدائي لمجميػػع لضػػماف ُّ
تمكػػف األطفػػاؿ فػػي كػػؿ مكػػاف الفتيػػاف والفتيػػات عمػػى حػػد س ػواء مػػف
إتماـ دورة كاممة مف التعميـ االبتدائي بحموؿ لعاـ ( ، 2015األمـ المتحػدة  ،) ،2000فػي حػيف دعػا

إطػار داكػػار التعمػػيـ لمجميػع رقػػـ  ،2إلػػى ضػماف وصػػوؿ جميػػع األطفػاؿ بحمػػوؿ عػػاـ ، 2015والسػػيما
وجيد النوعية( ،اليونسكو.)2000 ،
الفتيات واألطفاؿ الى تعميـ ابتدائي مجاني والزامي ّ

 من الرهان الكمي إلى رهان النوعية :عرفت المنظومة التعميمية فػي مختمػؼ البمػداف العربيػة توسػعاكميػػا متواصػػال خػػالؿ العقػػود األخيػرة ،وىػػو لمتػػذكير ،توسػػع شػػمؿ بالدرجػػة االولػػى الم ارحػػؿ التعميميػػة
االساسية ،ليوفر التعميـ االساسي اليوـ فرص تعميمية واسعة لفئات متنوعة مػف المجتمعػات العربيػة.

فالمراحؿ التعميمية األساسية والتي تتأثر بالدرجة األولى بػالواقع السػكاني ووتيػرة نمػوه تسػتقطب اليػوـ

فػػي  21دولػػة عربيػػة ،ح ػوالي  63مميػػوف متمػػدرس اي مػػا يقػػارب  %18مػػف إجمػػالي سػػكاف الػػدوؿ
التسع عشرة( ،جدوؿ .)2
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جدول ( :)2توزيع تالميذ التعميم األساسي حسب المراحل ،سنة 2013
البمد

التعميـ ما قبؿ

المرحمة االبتدائية

المدرسي

مرحمة االعدادي

المجموع

المجموع العاـ

2 747 124

26 626 995

18 475 294

62 815 091

مصر

972 078

9 832 516

4 279 909

15 084 503

الجزائر

*490 035

3 451 588

3 239 929

7181552

العراؽ

193 358

5 351 319

1 593 691

7 138 368

المغرب

685 307

4 021 052

1 571 227

6 277 586

سوريا

**168 248

**2 553 874

**2 307 474

5 029 596

السوداف

0

*3 981 129

851 344

4 832 473

اليمف

*30 137

**3 684 948

**1 020 648

4 735 733

المممكة العربية السعودية

182 556

2 570 334

1 230 577

3 983 467

األردف

111 771

1 396 264

1 508 035

فمسطيف

111 457

990 244

1 101 701

تونس

45 351

1 029 559

1 074 910

ليبيا

0

1 003 865

1 003 865

لبناف

158 873

660 753

819 626

االمارات العربية المتحدة

144 442

موريتانيا

353 673

187 060

685 175

553 584

107 539

661 123
594 567

عماف
الكويت

82 176

230 138

165 359

477 673

قطر

41 287

101 424

40 440

183 151

**133 023

46 797

179 820

البحريف

18 468

97 999

44 112

160 579

جيبوتي

**1 595

63 368

36 625

101 588

جزر القمر

المصادر :األجيزة اإلحصائية الوطنية ،قاعدة بيانات معيد يونسكو لالحصاء (*2011بيانات )**2012

ولعػػؿ مػػا يميػػز تركيبػػة توزيػػع التالميػػذ عبػػر مختمػػؼ م ارحػػؿ التعمػػيـ األساسػػي فػػي الػػدوؿ العر ّبيػػة

ىػػو تبػػايف تركيبتيػػا فيمػػا بينيػػا ،والػػذي يتجمػػى خاصػػة فػػي مكانػػة التعمػػيـ مػػا قبػػؿ االبتػػدائي فػػي التعمػػيـ

األساسي .فإذا كاف التعميـ ما قبؿ ابتدائي يشكؿ أحد المكونات األساسية لمتعميـ األساسي في كؿ مف

دولة قطر ،لبناف ،واإلمارات العربية المتحدة ،والبحريف والكويت ،باستقطابو ما بيف  %17و%22مف
إجمػػالي التالميػػذ المسػػجميف فػػي التعمػػيـ األساسػػي ،فػػإف بػػاقي الػػدوؿ العربيػػة تسػػجؿ مسػػتويات أقػػؿ فػػي
21

مكانة التعميـ ما قبؿ االبتدائي في تعميميا األساسي ،لتبػرز بػذلؾ إحػدت مجػاالت التمػايز والتبػايف فػي

تركيبػػة التعمػػيـ االساسػػي فػػي البمػػداف العربيػػة والمتمثمػػة خاصػػة فػػي مسػػتويات تواجػػد التعمػػيـ المبكػػر أو

التعمػػيـ مػػا قبػػؿ االبتػػدائي .فػػالتعميـ مػػا قبػػؿ االبتػػدائي لػػـ يمػػؽ بعػػد ،ذلػػؾ االىتمػػاـ المؤسسػػاتي الالئػػؽ
والضػػروري ،لتنحصػػر مجيػػودات العديػػد مػػف الػػدوؿ العربيػػة فػػي توسػػيع فػػرص تعميمي ػة فػػي المسػػتوييف

االبتدائي واإلعدادي ،متجاىمة إحدت دعائـ تكويف أجياؿ الغد أال وىو التعميـ ما قبؿ االبتػدائي .ىػذا

الواق ػػع م ػػف الم ػػرجح أف يزي ػػد ،م ػػف الض ػػغوطات المس ػػتقبمية ام ػػاـ ال ػػدوؿ لتوس ػػيع واق ػػع التعم ػػيـ م ػػا قب ػػؿ
االبتدائي .ليبرز بذلؾ التعميـ ما قبؿ االبتدائي كأوؿ التحديات المستقبمية لمتعميـ االساسي فػي العديػد

مف البمداف العربية.
اءطار :3
تجارب ناجحة :تعميم التعميم ما :بل االبتدائي في إسبانيا

أحدث إصالح التعميـ لسنة  1990في إسبانيا جممة مف التحوالت التنظيمية منيا تمديد مدة الدراسة

الضرورية مف  14سنة إلى  16سنة واعادة تنظيـ التعميـ االبتدائي والتعميـ الثانوي ،والتعميـ ما قبؿ االبتدائي .ىذا
االخير الذي يتكوف مف مرحمتيف ،المرحمة االولى قبؿ ثالث سنوات ،والمرحمة الثانية حتى ست سنوات ،لتبدأ إسبانيا
مسيرتيا في توفير فرص تعميمية واسعة في التعميـ ما قبؿ االبتدائي ،أي لألطفاؿ دوف السادسة ،لتصبح اليوـ إسبانيا
ثاني دولة فيما بيف دوؿ منظمة التعاوف والتنمية االقتصادية ،التي توفر فرص تعميمية لألطفاؿ دوف السادسة إذ اف

 %99مف إجمالي االطفاؿ في سف الثالثة ،والرابعة والخامسة ،والذيف بم عددىـ سنة  15013458 ، 2013طفال،
يواصموف تعميميـ ما قبؿ االبتدائي ،وبفارؽ واسع عف متوسط دوؿ منظمة التعاوف والتنمية االقتصادية .ويمتحؽ معظـ
التالميذ في التعميـ ما قبؿ االبتدائي في المؤسسات العامة ( ٪64بالمقارنة مع متوسط منظمة التعاوف والتنمية مف

 .)٪63متوسط عدد التالميذ في الصؼ فيما قبؿ االبتدائي ىو  ،13وىو أقؿ بقميؿ مف متوسط منظمة التعاوف
والتنمية والذي يقدر .14

وجاء ىذا التوسع نتيجة حجـ إنفاؽ الدولة عمى التعميـ ما قبؿ االبتدائي والذي بم  ٪0.9مف إجمالي الناتج
المحمي ،اي بزيادة ممحوظة مقارنة بمتوسط إنفاؽ باقي دوؿ منظمة التعاوف والتنمية عمى التعميـ ما قبؿ االبتدائي
والذي يقدر ب مف  .٪0.5حجـ اإلنفاؽ الذي لـ يتأثر باألزمة المالية التي عاشتيا إسبانيا .وتعد رواتب اساتذة التعميـ
في إسبانيا خاصة الذيف لدييـ  15سنة تدريس اعمى مف باقي العامميف بنفس المستوت التعميمي في أنشطة اخرت.
ولعؿ مف بيف اىـ انعكاسات توسع التعميـ ما قبؿ االبتدائي في إسبانيا ىو االرتقاء بالمستوت التعميمي لألجياؿ
الجديدة مف اإلسباف وضماف حركة في مجاؿ المستوت التعميمي فيما بيف االجياؿ
.Intergenerational Education Mobility

OECD, Education at Glance OECD Indicators 2012, SPAIN
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 تبــاين فــي المــدة الدراس ـية وانعــدام تزمــن أساســي موحــدت :تعػػرؼ مػػدة التعمػػيـ األساسػػيبمختم ػػؼ مراحم ػػو تفاوت ػػات فيم ػػا ب ػػيف ال ػػدوؿ العربي ػػة ،ى ػػذه التفاوت ػػات الت ػػي تخ ػػص الم ارح ػػؿ التعميمي ػػة

األساسية الثالث دوف استثناء ،لتتعدد بػذلؾ المػدات الرسػمية المعتمػدة فػي كػؿ نظػاـ تعميمػي لمختمػؼ

المراحؿ التعميمية و لينتج عف ىذا التنوع في المدات الزمنية في كؿ نظاـ تعميمي فوارؽ واضحة فيما
بػػيف الػػنظـ التعميميػػة األساسػػية فػػي البمػػداف العربي ػة لتصػػؿ تمػػؾ الف ػوارؽ إلػػى ثػػالث سػػنوات فػػي بعػػض

الحػػاالت كمػػا ىػػو الحػػاؿ فيمػػا بػػيف موريتانيػػا التػػي يػػدوـ فييػػا التعمػػيـ االساسػػي  13سػػنة ،و السػػوداف
والجزائر التي ال تتعدت مدة الدراسة في التعمػيـ األساسػي فييمػا  10سػنوات .يضػاؼ الػى ذلػؾ فػوراؽ
تتراوح بيف سنتيف وسنة كتمؾ الموجودة بيف مدة التعميـ االساسي في كؿ مف البحػريف واالردف ولبنػاف

وفمسػطيف والمممكػػة العربيػػة السػػورية وسػػوريا وتػػونس والػػيمف ،مػػف جيػػة ،والج ازئػػر والسػػوداف ،مػػف جيػػة

اخرت ،ثـ بيف البحريف واالردف ولبناف وفمسطيف والمممكة العربية السورية وسوريا وتونس واليمف ،مف
جية ،ومصر والعراؽ والكويت وليبيا والمغرب واإلمارات العربية المتحدة والصوماؿ ،مف جية أخرت.
وال تقتصػػر التفاوتػػات عمػػى إقمػػيـ جغ ارفػػي معػػيف بػػؿ إنيػػا تشػػمؿ كػػؿ االقػػاليـ الجغرافيػػة التػػي
تش ػػكؿ ال ػػوطف العرب ػػي .واذا كان ػػت الفػ ػوارؽ ف ػػي الم ػػدة الزمني ػػة لمتعم ػػيـ االساس ػػي تج ػػد تبريراتي ػػا ف ػػي

السياسػػات التعميميػػة لمػػدوؿ ،فػػال يمكػػف التقميػػؿ مػػف دور الضػػغوطات الديمغرافيػػة بػػؿ وحتػػى البش ػرية
والمادية في خيارات الدوؿ وتوجياتيا في اعتماد مدة زمنيػة دوف سػواىا ،ليفػرض توحيػد المػدة الزمنيػة

لمتعميـ االساسي فيما بيف الدوؿ العربية كإحدت مرتكػزات بنػاء مسػتقبؿ المدرسػة االساسػية فػي الػوطف

العربي.

يط ػػرح توحي ػػد ال ػػزمف المدرس ػػي ،مس ػػالة عم ػػى غاي ػػة م ػػف األىمي ػػة إف ك ػػاف ذل ػػؾ بالنس ػػبة إل ػػى

المعادالت بيف الشيادات وبيف المسارات المدرسية ،أو بالنسبة إلى جمع البيانات والمعطيػات وتوحيػد
المؤشرات بنية القياـ بمقارنات أو بنية وضع سياسات إقميمية.
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الرسم البياني ( :)2مدة التعميم في مراحل التعميم األساسي في بعض البمدان العربية ،سنة .2013

المصدر :قاعدة بيانات معيد اإلحصاء لميونسكو

 تباين في مسميات مراحل التعميم األساسي بين االسم والمسمى :تتعدد في البمداف العربيةمسميات مراحؿ التعميـ االساسي لتجمع بيف مصػطمحات متنوعػة ،تنبػع مػف تجػارب ومقاربػات تربويػة
متعددة .ففيما يخص التعميـ ما قبؿ االبتدائي تتعدد المسميات لتجمع بيف رياض األطفال ،الحضانة،
ما :بل االبتدائي ،التحضيري ،ما قبػؿ االبتػدائي والروضـة ،والطفولـة المبكـرة .وفيمػا يخػص التعمػيـ

االبتػػدائي وباسػػتثناء تػػونس التػػي تعتمػػد مصػػطمح المرحمػػة االولػػى مػػف التعمػػيـ االساسػػي ،ولبنػػاف التػػي
تتبنى مصطمح التعميم األساسي الحمقة األولى والثانية ،ودولة اإلمػارات العربيػة المتحػدة التػي تعتمػد

مصطمح الحمقة األولى ،فإف بقية الدوؿ العربيػة تجمػع عمػى اعتمػاد مصػطمح المرحمػة االبتدائيػة .أمػا
24

فيمػا يتعمّػؽ بػالتعميـ مػا بعػػد االبتػدائي فتتعػدد المصػطمحات المسػػتعممة لتشػمؿ اءعـدادي ،والمتوســط،
والحمقـة الثانيـة ،والمرحمــة الثانيـة مػف التعمػػيـ األساسػي .ولعػؿ مػا يميػػز التبػايف فػي تسػميات م ارحػػؿ

التعميـ االساسي في الدوؿ العربية ىو تنوعيا داخؿ دوؿ اإلقميـ الجغرافي الواحػد ،فعمػى سػبيؿ المثػاؿ

دوؿ المغػ ػػرب العربػ ػػي التػ ػػي ارتػ ػػبط نظاميػ ػػا التعميمػ ػػي بالنظػ ػػاـ التعميمػ ػػي الفرنسػ ػػي ،ال تعتمػ ػػد نفػ ػػس
المصطمحات ،كما ىػو الحػاؿ فػي دوؿ مجمػس التعػاوف الخمػيج العربػي والتػي تعػرؼ تنوعػا فػي تسػمية

مراحميػا التعميميػػة األساسػػية .لتبػرز بػػذلؾ مسػػميات م ارحػؿ التعمػػيـ األساسػػي فػي البمػػداف العربيػػة مػػف
بػػيف المجػػاالت التػػي ينبغػػي العمػػؿ عمػػى توحيػػدىا مػػف اجػػؿ رسػػـ مسػػتقبؿ لمتعمػػيـ االساسػػي فػػي البمػػداف

العربية.

جدول ( :)3مسميات مراحل التعميم األساسي في البمدان العربية
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 تواصل النمو الكمي لمتعميم األساسي :رغـ تراجع مستويات الخصوبة واإلنجاب في العديدمف الػدوؿ العربيػة فػي السػنوات االخيػرة إال اف أعػداد مػف يصػموف الػى سػف التمػدرس الزاؿ ثابتػا نوعػا

ما ،ليطرؽ ابواب المدارس سنويا حوالي  5.4مميوف تمميذ جديد ،فعمى سبيؿ المثاؿ عرفت المنظومة

التعميمية االساسية فيما بيف  2008و 2012تسجيؿ حوالي  27مميوف تمميذ جديد ،2ليترتب عف ىذا

التوسػع السػػنوي ألعػػداد التالميػػذ الممتحقػػيف بػػالتعميـ االساسػػي تواصػػؿ التوسػػع الكمػػي لمتعمػػيـ االساسػػي
في السنوات المقبمة ،واستقرار اعداده .ولعػؿ مػا يميػز التوسػع الكمػي السػنوي ألعػداد الممتحقػيف الجػدد
بالتعميـ األساسي ىو التبايف في مستويات التوسع السنوية في أعداد التالميذ الجدد ومعػدالت نموىػا،

فػإذا كانػػت دولػػة قطػػر قػػد سػػجمت فيمػػا بػػيف 2008و 2012معػػدؿ نمػػو سػػنوي يقػػدر ب  ،%4.6فػػإف
الج ازئػػر والكويػػت والبح ػريف قػػد سػػجمت معػػدالت نمػػو سػػنوية تت ػراوح بػػيف  %3.7و ،%4.2ىػػذا النمػػو
تتدخؿ فيو عوامؿ خارجية ترتبط بتواجد أعداد واسعة مف ابناء المقيميف فػي الػدوؿ الخميجيػة خاصػة،

فػػي حػػيف سػػجمت بػػاقي الػػدوؿ معػػدالت نمػػو سػػنوية لممسػػجميف الجػػدد تت ػراوح بػػيف  %0.6و.% 2.2
ليبرز التوسػع العػددي لمتعمػيـ االساسػي فػي البمػداف العربيػة ولػو بمسػتويات متباينػة مػف بػيف التحػديات

المستقبمية التي ستواجييا المدرسة االساسية في العديد مف الدوؿ العربية .ولكف ورغـ التوسع العددي

لممنظومػػة التعميميػػة فػػي مختمػػؼ البمػػداف العربيػػة ،إال اف تعمػػيـ التعمػػيـ االبتػػدائي فػػي البمػػداف العربيػػة
يتطمب وحده توفير أكثر مف  5مالييف فرصة تعميمّية لمف ىـ فػي سػف التعمػيـ االبتػدائي %61 ،مػف
3
الفتيات.(UNECSO,2012)( ،
انو واذا كانت المنظومة التعميمية في البمداف العربية قد حققت إنجازات واسػعة غيػر اف ىػذا ال

يعني اف كؿ االطفاؿ في سف التمدرس يتوفروف عمى فرص تعميمية ،مناسػبة بػؿ بػالعكس فػإف حػوالي
 4.8مميوف طفؿ عربي ممف ىـ في سف التمدرس لـ تطأ اقداميـ المدرسة ،لتسجؿ نسبة األطفاؿ مف

ىػػـ خػػارج التعمػػيـ االبتػػدائي فػػي العديػػد مػػف الػػدوؿ العربيػػة مسػػتويات جػػد مرتفعػػة مقارنػػة مػػع المسػػتوت
العالمي او بعض الدوؿ المتقدمة.

2
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الرسم البياني( :)3نسبة األطفال الذين هم في سن التمدرس وهم خارج التعميم األساسي البمدان العربية سنة 2011
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المصدر :قاعدة بيانات معيد اليونسكو لإلحصاء.
 .2توسع مستويات االلتحاق وتكافؤ الفرص :خطوات هامة ولكن
لعؿ مف النتائج االولية لمتوسع الكمي المتواصؿ لمختمؼ مكونات التعميـ األساسي في البمداف العربيػة

ىو انفتاح التعميـ مػا قبػؿ االبتػدائي واالبتػدائي عمػى فئػات اجتماعيػة جديػدة مػف األطفػاؿ .ىػذا التوسػع

الذي برز مف خالؿ ارتفػاع معػدالت االلتحػاؽ اإلجماليػة فػي التعمػيـ مػا قبػؿ االبتػدائي واالبتػدائي فيمػا

بػػيف  1999و 2011لتسػػجؿ كػػؿ الػػدوؿ العربيػػة ولػػو بمسػػتويات متفاوتػػة نم ػوا فػػي معػػدالت االلتحػػاؽ

اإلجمالي فيما قبؿ االبتدائي واالبتدائي( ،شكؿ  ،)3معدالت نمو اقتربت مف معدؿ االلتحاؽ الوسطي
في البمداف العربية سػواء أكػاف فػي التعمػيـ مػا قبػؿ االبتػدائي أو االبتػدائي وجعمتيمػا يقتربػاف مػف معػدؿ

االلتحػػاؽ اإلجمػػالي الػػدولي .ولعػػؿ مػػؿ يمفػػت لالنتبػػاه ىػػو النمػػو الواسػػع لمعػػدؿ االلتحػػاؽ اإلجمػػالي فػػي

مرحمة التعميـ ما قبؿ االبتدائي ،خاصة في الجزائر ايف سجؿ ىذا المؤشػر معػدؿ نمػو سػنوي يقػدر ب
 ،%29يمي ذلؾ تسػجيؿ مصػر والػيمف معػدؿ نمػو سػنوي يتػراوح مػا بػيف  %7و .%8امػا فيمػا يتعمػؽ
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ب ػػالتعميـ االبت ػػدائي فس ػػجمت ال ػػدوؿ العربي ػػة مع ػػدالت نم ػػو اق ػػؿ م ػػف تم ػػؾ المسػ ػجمة ف ػػي التعم ػػيـ م ػػا قب ػػؿ

االبتدائي.

الرسم البياني ( :)4معدالت االلتحاق اءجمالي في التعميم ما :بل االبتدائي واالبتدائي
في بعض البمدان العربية

التعميـ ماقبؿ اإلبتدائي

التعميـ اإلبتدائي

المصدر :قاعدة بيانات معيد اليونسكو لإلحصاء

كما سعت النظـ التعميمية في البمداف العربية مف خالؿ استراتيجيات قطاع التعمػيـ إلػى تقمػيص
الفوارؽ بيف الجنسيف في فرص التعميـ وذلؾ مف خالؿ التوسع في بناء مؤسسات تعميمية في مختمػؼ

المن ػػاطؽ والبم ػػديات ف ػػي األري ػػاؼ والم ػػدف الداخمي ػػة الس ػػتقطاب فئ ػػات س ػػكانية واجتماعي ػػة ق ػػد يص ػػيبيا
اإلقصاء ،وخاصة البنات .لقد أدت االستثمارات في البنى التحتية في مجاؿ التعميـ في مختمؼ الدوؿ

العربية الى التقميص مف الفػوارؽ بػيف الجنسػيف فػي مجػاؿ التعمػيـ وخاصػة التعمػيـ االبتػدائي وذلػؾ مػف

خالؿ القضاء عمى مختمؼ أشكاؿ التمييز واإلقصاء التي عانػت منيػا أجيػاؿ مػف الفتيػات فػي منػاطؽ
وبمدات عدة في البمداف العربية .ىذا المجيود سيؤدي إلى إحراز الدوؿ العربية تقدما في تعميـ التعمػيـ

االبتػػدائي وتحقيػػؽ الت ػوازف بػػيف الػػذكور واإلنػػاث بحمػػوؿ ( ،2015اليػػدؼ الثػػاني مػػف أىػػداؼ اإلنمائيػػة

لأللفيػػة) .ووفقػػا لتقريػػر صػػادر عػػف اليونسػػكو عػػاـ  ،2010حققػػت ثمػػاف دوؿ عربيػػة مػػف بػػيف اثنتػػيف
28

وعشػريف دولػػة المسػػاواة بػػيف الجنسػػيف فػػي التعمػػيـ االبتػػدائي .ففػي الفتػرة بػػيف  1999و ،2007تحسػػف

المؤشر بيف الجنسػيف مػف حيػث صػافي االلتحػاؽ بالمػدارس فػي التعمػيـ االبتػدائي فػي المنطقػة العربيػة

ككػػؿ مػػف  0.87إلػػى  4،0.90ومػػع اف مجموعػػات البمػػداف تسػػير عمػػى المسػػار الصػػحيح نحػػو تحقيػػؽ

المسػػاواة بػػيف الجنسػػيف فػػي االلتحػػاؽ بالم ػػدارس فػػي التعمػػيـ االبتػػدائي بحمػػوؿ  ،2015إال أف بع ػػض
الدوؿ التزاؿ تواجييا عقبات متعددة .فػإذا كانػت سػوريا وسػمطنة عمػاف قػد حققتػا المسػاواة فػي مسػتوت

االلتحاؽ في التعميـ االبتدائي والثانوي فيما بيف الجنسػيف سػنة  ،2010فػإف الج ازئػر واألردف والمممكػة

العربية السػعودية ،كمػا حققػت المسػاواة فػي التعمػيـ االبتػدائي وتسػير نحػو تحقيقيػا فػي التعمػيـ الثػانوي.
أمػػا الػػيمف والع ػراؽ فإنيمػػا يسػػجالف تػػأخ ار واسػػعا فػػي تحقيػػؽ المسػػاواة فيمػػا بػػيف الجنسػػيف فػػي معػػدؿ
االلتحػػاؽ ب ػالتعميـ االبتػػدائي والثػػانوي .أمػػا فيمػػا يتعمّ ػؽ بػػالتعميـ مػػا قبػػؿ االبتػػدائي فحققػػت كػػؿ الػػدوؿ

إنجػػازات فيمػػا يخػػص تػػوفير فػػرص متسػػاوية بػػيف الجنسػػيف ،باسػػتثناء المغػػرب 5التػػي ال يتجػػاوز فييػػا

المؤشر ثالثة مف بيف أربعة أطفاؿ.

وال تقتصػػر الف ػوارؽ بػػيف الجنسػػيف فػػي مجػػاؿ التعمػػيـ عمػػى المسػػتويات التعميميػػة األساسػػية ،بػػؿ

تشػػمؿ كػػذلؾ الفػوارؽ فػػي بػرامج التكػػويف المينػػي ففػػي الكويػػت ،حيػػث بمغػػت مشػػاركة المػرأة فػػي التعمػػيـ

الميني  ،%10اما في قطر واإلمارات العربية المتحدة وسمطنة عماف فال يستقطب التعميـ الميني إال
الذكور.

لقػػد ترتػػب عػػف التوسػػع الكمػػي لمتعمػػيـ األساسػػي فػػي مختمػػؼ البمػػداف توسػػع الفػػرص التعميميػػة

لمجنسػػيف وخاصػػة البنػػات ،لتػػتقمص بػػذلؾ الف ػوارؽ فػػي االلتحػػاؽ بػػالتعميـ األساسػػي ،لكػػف ىػػذا ال يمغػػي
تواجػػد تحػػديات متعػػددة تع ػوؽ تحقيػػؽ المسػػاواة بػػيف الجنسػػيف فيمػػا يتعمػػؽ بإمكانيػػة التمػػدرس ،لتطػػرح

إشكالية تكافؤ الفرص بيف الجنسيف في المنظومة التعميمية في البمداف العربي كأحد التحديات الثابتة.
 -الرسوب والتسرب :الكمفة الباهظة

تواجو المدرسة والمنظومة التعميمية في البمداف العربيػة تحػديات متعػددة لعػؿ مػف أبرزىػا ارتفػاع
أعػػ ػػداد المعيػػ ػػديف خاصػػ ػػة فيمػ ػ ػػا بػػ ػػيف الصػػ ػػؼ االوؿ والصػػ ػػؼ الس ػ ػػادس ،ليبم ػ ػ ػ ع ػ ػػددىـ فيمػ ػ ػػا بػػ ػػيف
2008و 2012فػػي  21دولػػة عربيػػة ،ح ػوالي  14مميػػوف تمميػػذ فػػي المرحمػػة االبتدائيػػة %50 ،مػػنيـ
يعيدوف الصؼ االوؿ ،مػع وجػود فػوارؽ وطنيػة ،حيػث اف نسػبة المعيػديف فػي الصػؼ األوؿ فػي جػزر

القمػػر بمغػػت  ،%67و %60فػػي موريتانيػػا و %57فػػي مصػػر .لتبػػرز جميػػا الصػػعوبات التػػي يواجييػػا

4
5
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االطفاؿ في العديد مف البمداف العربية في اولى فترات تعمميـ ،وخاصة في البمداف التي ال يتػوفر فييػا

تعميـ ما قبؿ ابتدائي يميد لدخوؿ األطفاؿ عالـ التعمـ.

كمػػا يعػػد التسػػرب المدرسػػي مػػف بػػيف أىػػـ التحػػديات التػػي تواجييػػا المنظومػػة التعميميػػة وخاصػػة

المدرسة األساسية وذلؾ نظ ار إلى حجـ المتسربيف مف التعميمي االبتدائي .ففي سنة  ،2010بم عدد
المتسربيف مف التعميـ االبتدائي في البمداف العربية  4.7مميوف تمميذ ،مسجال تراجعا ممحوظا عف سنة

 2000أيف بم عدد المتسربيف حوالي  8.1مميوف تمميذ.

ىػػذا الت ارجػػع نػػتج عنػػو انخفػػاض فػػي معػػدؿ تسػػرب تالميػػذ االبتػػدائي مػػف  %20.4سػػنة 2000

إلى  %11.09سنة  .2010ولعؿ ما يميز واقع التسرب في التعميـ االبتدائي فػي البمػداف العربيػة ىػو

حجـ تواجد الفتيات ضمف المتسربيف ،إذا اف عددىف بم سنة  ،2010حػوالي  2.9مميػوف تمميػذة أي

ما يعادؿ  %60مف إجمالي المتسربيف في نفس السنة .بناء عمى ذلؾ ،يطرح واقػع التسػرب المدرسػي
تحػػديات جديػػدة لمتعمػػيـ االساسػػي فػػي البمػػداف العربيػػة ،منيػػا قػػدرة المنظومػػة عمػػى إبقػػاء التالميػػذ داخػػؿ

المنظومة التعميمية واطالة عمرىـ التعميمي وخاصة البنات منيـ.

ولعؿ مف بيف االنعكاسات االولية لمرسوب واالنقطاع عف الدراسة ىو تبػذير المػوارد العموميػة،

فالرسػوب يػؤدي إلػى مضػاعفة تكػاليؼ العمميػة التعميميػة فػي الفصػؿ نظػ ار إلػى كػوف الطػالب مطػػالبيف
بإع ػػادة نف ػػس الس ػػنة الد ارس ػػية مػ ػرتيف .واذا ف ّكرن ػػا م ػػف منطم ػػؽ التكمف ػػة وباعتب ػػار المقاع ػػد المت ػػوفرة ف ػػي

أف الراسبيف يحتموف مقاعد كاف مف الممكف اف
فإف ذلؾ اإلجراء يعتبر مكمفا عمما و ّ
المنظومة التربوية ّ
يحد مف طاقة استيعاب المنظومػة التربويػة .ووضػعية
يشغميا أطفاؿ آخروف .وىذا يوضح اف الرسوب ٌ
كيذه تعتبر محيرة خاصة في وضع اليمف وجيبوتي وموريتانيا .أيف نجد العديػد مػف األطفػاؿ الػذيف لػـ

يمتحقوا بالتعميـ االبتدائي.

الرسم البياني :5نسبة تكمفة الرسوب من الناتج المحمي اءجمالي عام 2005
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ويوضح الرسـ البياني  5النفقات المنجرة عػف رسػوب التالميػذ فػي االبتػدائي فػي بعػض البمػداف
ّ
العربيػة التػي تتػوفر معطيػات حوليػا .ومػا نسػػتنتجو اف بعػض البمػداف العربيػة تنفػؽ مبػال ىامػة ناجمػػة
عف الرسوب .ففػي جيبػوتي والمغػرب وموريتانيػا نجػد عمػى التػوالي النسػب التاليػة %10 ,%13 ,%9

لتالميػػذ رسػػبوا سػػنة فػػي التعمػػيـ االبتػػدائي وىػػذه السػػنوات اإلضػػافية مػػف الد ارسػػة تكمّػػؼ مػػا بػػيف 0.25

العامة المرصودة لمتربية.
و 0.40مف الناتج المحمي اإلجمالي وتمثؿ غالبا قسما محترما مف الميزانية ّ
 أوضاع ما بين الجدران وطريق األلف ميل :يعػد مسػتوت التػأطير التربػوي أحػد دعػائـ نجػاحػر إلػى التػأثير المتابعػة التربويػة المتواصػمة عمػى مسػتوت تحصػيؿ
التعميـ األساسي وفاعميتػو ،وذلػؾ نظ ا
التمميػػذ خاصػػة فػػي السػػنوات األولػػى مػػف التحاقػػو بػػالتعميـ ،لػػذا تعمػػؿ الػػنظـ التعميميػػة عمػػى التقميػػؿ مػػف
حجـ الصفوؼ لضماف استيعاب التمميذ لمب ارمج التربوية ،وىو ما يقاس بعدد التالميذ لكؿ أستاذ .ففػي
ىػػذا المجػػاؿ يعػػرؼ ىػػذا المؤشػػر ارتفػػاع عػػدد التالميػػذ لكػػؿ أسػػتاذ فػػي العديػػد مػػف البمػػداف العربيػػة ،وىػػو

ارتفػػاع تجػػاوز مسػػتويات ميمػػة فػػي كػػؿ مػػف موريتانيػػا ،وجيبػػوتي والػػيمف والمغػػرب وفمسػػطيف ،فػػي حػػيف
تسجؿ دولة اإلمارات العربية المتحدة ،ولبناف وقطر والبحريف مستويات تنػافس الػدوؿ المتقدمػة ،والتػي

تتجػػو نحػػو التقميػػؿ مػػف عػػدد التالميػػذ لكػػؿ أسػػتاذ ،ممػػا يؤشػػر عمػػى توجػػو ىػػذه الػػدوؿ نحػػو بيئػػة تربويػػة

جديدة.

وبشكؿ ما فاف المعطيات المتصمة بالكثافة ىي جد ىامة بالنسبة إلػى جػودة العمميػة التعميميػة.

ذل ػػؾ أف أجػ ػواء م ػػا ب ػػيف الج ػػدراف ،م ػػف حي ػػث س ػػيولة توزي ػػع الحض ػػور داخ ػػؿ الفض ػػاء ونظ ػػاـ الحرك ػػة
والمتابعػة والمراقبػة فيػػو ىػو ىػػاـ لمغايػة .ويشػػمؿ ذلػؾ أيضػا أوضػػاع الجمػوس وأوضػػاع اإلضػاءة .ومػػف

ىػػذا المنظػػور فػػاف انعػػداـ التجػػانس يبػػدو واضػػحا بػػيف الػػدوؿ العربيػػة بحسػػب مسػػتوياتيا االقتصػػادية

والكثافػػة السػػكانية ،أكثػػر ممػػا ىػػو بػػاد أو مؤكػػد مػػف خػػالؿ التبػػايف الحاصػػؿ داخػػؿ البمػػد الواحػػد بحسػػب
تموقػػع المؤسسػػة داخػػؿ المنػػاطؽ الحض ػرية أو الريفيػػة مػػثال .الػػى ذلػػؾ يمكػػف أف نضػػيؼ المعطيػػات
المتصػػمة بطبيعػػة الفضػػاء المدرسػػي وافتقػػاد معظػػـ مػػدارس التعمػػيـ األساسػػي إلػػى فضػػاءات مخصصػػة

لمرياضة أو لمتربية البدنية .اف تأثير مثؿ ىذه الكثافة عمى معطيات الجودة تبدو أكثر مف مؤكدة.
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الرســم البيــاني ( :)6عــدد التالميــذ لكــل أســتاذ فــي التعمــيم االبتــدائي فــي بعــض البمــدان العربيــة ()2011

المصدر  :قاعدة بيانات معيد اليونسكو لإلحصاء

-

تولي الدوؿ العربية قضايا جودة التعميـ أىمية عالية في سياساتيا التعميمية وذلػؾ مػف خػالؿ

سػػعييا المتواصػػؿ عمػػى جمػػع مختمػػؼ المعمومػػات والمؤش ػرات التػػي تس ػاعدىا عمػػى النيػػوض بجػػودة
تعميميػػا وخاصػػة عبػػر مشػػاركتيا فػػي المسػػابقات التقييميػػة العالميػػة مثػػؿ تػػيمس ،والػػذي شػػاركت فػػي
مسابقتو ثماف دوؿ عربية .غير اف نتائج التقييمات تشيد عمى وجػود قصػور عنػد التالميػذ فػي العديػد

مػػف المجػػاالت التربويػػة ،خاصػػة الرياضػػيات والعمػػوـ ،إذ انيػػـ سػػجموا مسػػتويات أدنػػي مػػف المتوس ػػط
الػػدولي .ليتبػػيف عػػدـ قػػدرة مػػف لػػدييـ عمػػى االقػػؿ ثمػػاني سػػنوات تمػػدرس عمػػى الػػتحكـ فػػي معمومػػات
حسابية ورياضية اساسية .في حيف حصؿ عدد كبير مف تالميػذ الصػؼ الثػامف عمػى نتػائج متوسػطة
وضعيفة ،حسب المعايير الدولية .كما سجؿ عدد كبير مف التالميذ نتائج دوف المستوت المتفػؽ عميػو

(اي اقؿ مف  ،)400خاصة في الرياضيات .أما في العموـ فكانت نتائج تالميذ الصؼ الثامف أفضؿ
مف نتائج الرياضيات ،ايف كانت النتائج الجيدة اعمػى مػف النتػائج السػيئة واالقػؿ .غيػر أف  %40مػف

تالميذ تسع دوؿ عربية مشاركة في المسابقة لـ يقتربػوا مػف المسػتوت المطمػوب دوليػا .إننػا أمػاـ نتػائج
تبػػيف فػػي مجمميػػا عجػػز الػػنظـ التعميميػػة عمػػى االرتقػػاء بقػػدرات التالميػػذ عمػػى الػػرغـ مػػف االسػػتثمارات

الواسػػعة فػػي مجػػاؿ التعمػػيـ .مم ػا يجعػػؿ مػػف جػػودة التعمػػيـ إحػػدت اىػػـ التحػػديات المسػػتقبمية لممنظومػػة
التعميمية والمدرسة األساسية في البمداف العربية.
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التعمـــيم التقنـــي :الحمقـــة األضـــعف  :ال يسػػتقطب التعمػػيـ التقنػػي فػػي البمػػداف العربيػػة إال فئػػة
محػدودة مػػف التالميػػذ المسػػجميف فػػي مختمػػؼ الم ارحػػؿ التعميميػػة مػػف المرحمػػة األساسػػية .ففػػي ،2010
مثػػؿ التعمػػيـ التقنػػي  %8مػػف إجمػػالي التالميػػذ المسػػجميف فػػي التعمػػيـ الثػػانوي ،مسػػجال تراجعػػا ممحوظػػا

عف  ،1999ايف كاف التعميـ التقني يمثؿ  %14.3مف إجمالي التعميـ الثانوي ،ليتأكد تيميش التعميـ

التقني في المنظومة التعميمية العربية ،مما قمؿ مف إمكانات مشاركة ىذا القطاع فػي العمميػة التنمويػة
وتمبية االحتياجات المتنوعة لسوؽ العمؿ ،وذلؾ عمى الرغـ مف تعدد احتياجات اسواؽ العمؿ العربيػة
إلى فنييف ومختصيف .وتعود مكانة التعميـ التقني والذي يخص الذكور بالدرجة األولى ،حيث انو فػي

 ،2010لـ تمثؿ النساء سوت  %40مف إجمالي الطمبة المسجميف فػي مختمػؼ التخصصػات التقنيػة،
وىػػو مػػا يعػػود الػػى جممػػة مػػف األسػػباب منيػػا مػػا ي ػرتبط بمحدوديػػة المؤسسػػات التعميميػػة التقنيػػة .ففػػي

مصػ ػ ػػر تمثػ ػ ػػؿ المؤسسػ ػ ػػات التعميمي ػ ػ ػة المينيػ ػ ػػة اإلعداديػ ػ ػػة والتػ ػ ػػي يقػ ػ ػػدر عػ ػ ػػددىا ب  268مؤسسػ ػ ػػة،
حواؿ %2.5مف إجمالي المؤسسػاتي التعميميػة فػي المسػتوت اإلعػدادي سػنة  .2013أمػا فػي العػراؽ
فبمػ عػػدد المػػدارس التقنيػػة سػػنة ( 298 ،)2013مدرسػػة ،تسػػتقطب حػوالي  59ألػػؼ طالػػب .وي ػرتبط
واق ػػع التعم ػػيـ التقن ػػي ك ػػذلؾ بتركيب ػػة البػ ػرامج التعميمي ػػة التقني ػػة المقترح ػػة والت ػػي ال ازل ػػت تقتص ػػر عم ػػى
تخصص ػػات تقميدي ػػة ف ػػي الص ػػناعة والتج ػػارة والز ارع ػػة ،ومني ػػا م ػػا يػ ػرتبط بطبيع ػػة ومس ػػتوت المص ػػادر

البشػرية المػػؤطرة ليػػذا القطػػاع ،ليصػػبح التعمػػيـ التقنػػي قطاعػػا ذا إمكانػات محػػدودة عػػاج از عػف مواكبػػة
التطورات التقنية نتيجة تسارع الحراؾ والتطور في سوؽ العمؿ مما زاد مف تيميشو.
 مكانة التعميم األساسي :خارطة متداخمةيشػػترؾ فػػي إدارة وتمويػػؿ التعمػػيـ االساسػػي فػػي البمػػداف العربيػػة مجموعػػة مػػف الفػػاعميف لتتعػػدد

بػػذلؾ مصػػادر تمويػػؿ قطػػاع التعمػػيـ بمػػا فػػي ذلػػؾ التعمػػيـ األساسػػي الماليػػة والماديػػة ،وتشػػمؿ القطػػاع

العػػاـ ،والقطػػاع الخػػاص س ػواء أكػػاف قطاع ػا خاص ػا محمي ػا أو أجنبي ػا ،مثػػؿ مؤسسػػات االمػػـ المتحػػدة
وخاصػػة االونػػروا ،وقطاعػػات خيريػػة متنوعػػة تشػػمؿ مؤسس ػػات دينيػػة كػػذلؾ .لكػػف مػػا يميػػز التركيب ػػة
القطاعية لمتعميـ األساسػي فػي البمػداف العربيػة ىػو ىيمنػة القطػاع الحكػومي ،ىيمنػة مطمقػة فػي بعػض
الحاالت لتنفػرد العديػد مػف الػدوؿ بوظيفػة تػوفير التعمػيـ لمختمػؼ شػرائح المجتمػع ،وىػو مػا يتوافػؽ مػع

فمسػػفة الدولػػة المركزيػػة العربيػػة ،لتتمػػايز دوؿ بشػػمولية التعمػػيـ الحكػػومي فييػػا ،مثػػؿ الج ازئػػر ،الػػيمف،
تونس ،مصر ،سوريا ،أما في اإلمػارات والبحػريف والكويػت فػنالحظ تواجػدا متوسػطا لمقطػاع الخػاص،
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في حيف تنفرد لبناف وقطر بتواجد واسع لمقطاع الخاص في إدارة وتمويؿ التعميـ ،بما في ذلؾ التعميـ

األساسػػي .عمػػى أف كػػؿ ذلػػؾ قػػد ال يعنػػي أف مسػػتويات مسػػاىمة القطاعػػات وخاصػػة القطػػاع الخػػاص
والعاـ ثابتة ،بؿ نالحظ توجيا نحو توسع القطاع الخاص في بعض الدوؿ التي سيطر عمييا القطاع

الحكػػومي تاريخيػػا مثػػؿ المغػػرب ،فبعػػد أف كػػاف ال يتجػػاوز تواجػػد القطػػاع الخػػاص فػػي تمويػػؿ التعمػػيـ
 %4.7سنة  ،2003ارتفع ىذا التواجد سنة  2011ليبم  .%10إننا أمػاـ تحػوالت تشػترؾ فييػا ولػو
بمس ػػتويات متفاوت ػػة بع ػػض ال ػػدوؿ العربي ػػة مث ػػؿ األردف ،ت ػػونس وس ػػوريا .وال يمك ػػف التقمي ػػؿ م ػػف دور

الػ ػػدروس الخصوصػ ػػية فػ ػػي تموي ػ ػؿ التعمػ ػػيـ بمػ ػػا فػ ػػي ذلػ ػػؾ التعمػ ػػيـ األساسػ ػػي ،إذ اف توسػ ػػع الحاجػ ػػة
االجتماعية إلى دروس خصوصية في الدوؿ التي يسيطر عمييا القطاع الحكومي ،ترتػب عنػو إدمػاج

القطػػاع الخػػاص العػػائمي وبصػػفة غيػػر مباش ػرة فػي تمويػػؿ التعمػػيـ فػػي العديػػد مػػف البمػػداف العربيػػة مثػػؿ
مصر والجزائر وسوريا وتونس ،لينتج عف ىذا تنامي مسيرة إسياـ القطاع الخاص في تمويؿ التعميـ.

ىذا الوضع ،يطرح إشكالية تمويؿ التعميـ وخاصة التعميـ األساسي ومستويات توسػع القطػاع الخػاص

مف بيف أىـ التحديات المستقبمية في إدارة التعميـ األساسي في العديد مػف البمػداف العربيػة .وقػد تعتبػر
الخوصصة القسرية لمتعميـ العمومي ،مف خالؿ الدروس الخصوصية ،مف بيف أىـ المؤشرات الدالػة
عمى الوضع الذي بات مرتبكا بالنسبة إلى التعميـ العمومي.

الرسم البياني ( :)7مساهمة القطاع العام والخاص في التعميم األساسي في البدان العربية سنة 2013

مصادر :و ازرات التربية والتعميـ*( ،معيد اإلحصاء لميونسكو بيانات )2012
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تأثير االزمات اال:تصـادية عمـى تمويـل التعمـيم األساسـي :يعػد تمويػؿ التعمػيـ األساسػي مػفبيف أولػى التحػديات التػي تواجػو واقػع ىػذا القطػاع فػي مختمػؼ البمػداف العربيػة نظػ ار إلػى حجػـ ميزانيػة

ىذا القطػاع فػي موازنػات الدولػة .ىػذه الموازنػات التػي تتػأثر بمحػددات متعػددة منيػا طبيعػة مػداخيميا،

وأسػػعار البتػػروؿ والغػػاز والواقػػع االقتصػػادي والمػػالي الػػدولي بحكػػـ ارتبػػاط اقتصػػاديات الػػدوؿ العربيػػة
باالقتصاد العالمي في العديد مف الحاالت ،مما طرح تساؤالت ومخاوؼ متعددة حػوؿ تػأثير تػداعيات
األزمة المالية التي عرفيا االقتصادي العالمي فيما بيف  2007و ،2009عمى تمويؿ التعميـ وخاصة

التعميـ األساسي في الدوؿ العربية.

ومما ال شؾ فيو أف األزمة المالية العالمية األخيرة قد خمقت اضطرابات في تمويػؿ التعمػيـ فػي

العديػػد مػػف الػػدوؿ بمػػا فييػػا الػػدوؿ العربيػػة .فحسػػب الد ارسػػات االسػػتطالعية التػػي قامػػت بيػػا اليونسػػكو
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فػػإف الميزانيػػة العامػػة لمتعمػػيـ فػػي كػػؿ مػػف الػػيمف والسػػوداف سػػتتأثراف بت ارجػػع أسػػعار البتػػروؿ .عممػػا أف
ميزانيػػة التعم ػيـ فػػي الػػيمف تراجع ػت  5م ػرات فيمػػا بػػيف  2005و ،2009حسػػب و ازرة الماليػػة ،أمػػا فػػي
فمسطيف فعرفت ميزانية التعميـ تراجعا مسػتم ار منػذ أوؿ خطػة إصػالح أقرتيػا السػمطة الفمسػطينية .أمػا

فيما يتعمؽ بالبمداف الخميجية فتؤكد الدراسة عمى قدرة اقتصػاديات دوؿ مجمػس التعػاوف الخمػيج العربيػة
عمى امتصاص إثر األزمة المالية عمػى اقتصػادياتيا وخاصػة نفقاتيػا فػي المجػاالت الحيويػة كػالتعميـ،

عمى الرغـ مف تسجيؿ تراجع في النمو في بعض ىػذه الػدوؿ و فػي الج ازئػر والتػي يمػتص فييػا قطػاع

التعميـ ،الذي يعد أحد االولويات الوطنيػة ،فيمػا بػيف  %14و %16.5مػف إجمػالي ميزانيػة الدولػة فػال

يبػػدو اف ىػػذا القطػػاع سػػيتأثر باألزمػػة العالميػػة ،كػػذلؾ شػػأف مصػػر التػػي صػػادقت عمػػى ميزانيػػة 2009

بزيػادة قػػدرت ب %15فػػي مجػػاؿ التعمػػيـ مقارنػػة ب  ،2008لتتعػػدد بػػذلؾ تػػأثيرات االزمػػة االقتصػػادية
عمى واقع تمويؿ التعميـ والتعميـ االساسي في البمداف العربية ،وىو التمويؿ الذي سيمثؿ أحد التحديات

المستقبمية لممدرسة االساسية في البمداف العربية.

6

The Impact of the Crisis on Public Expenditure on Education: Findings from the UNESCO Quick Survey (Early Impact Assessment of the Global
)Financial Crisis on Education Financing: Country Case Studies

35

 الحوكمة والتسيير اءداري :تحدي المشاركة المجتمعيةتتطمب الحوكمة الرشيدة لمتعميـ األساسي صياغة سياسات متكاممة توافؽ ما بػيف الػديناميكيات

الداخمية الخاصة بػالواقع التعميمػي والظػروؼ المؤسسػاتية الخارجيػة التػي تػؤثر عمػى التعمػيـ األساسػي.
وتتحمػػؿ الحكومػػة مسػػؤولية تصػػميـ تمػػؾ السياسػػات وتنفيػػذىا وتنسػػيقيا بغػػض النظػػر عػػف تنػػوع أنمػػاط

الحك ػػـ الس ػػائد فيي ػػا أو تن ػػوع ع ػػدد ال ػػو ازرات المس ػػؤولة ع ػػف التعم ػػيـ والت ػػدريب ،ومس ػػتويات المركزي ػػة أو
الالمركزية السائدة في كؿ بمد.

السػ ػمة األب ػػرز ل ػػنمط االدارة التربوي ػػة ف ػػي البم ػػداف العربي ػػة ى ػػي المركزي ػػة المش ػػطة وض ػػعؼ
إف ّ
"التفػػويض" االداري وانعػػداـ مشػػاركة أوليػػاء المتعممػػيف فػػي عمميػػة تػػدبير وادارة الشػػأف المدرسػػي .ومػػف

المعروؼ بانو مف الممكف إسناد سياسة تعميـ وتمويميػا بالكامػؿ إلػى مسػتويات فرعية ػ ممػا يتػرؾ أدوا ار
ىامشػػية لمػػو ازرة الرئيس ػة ،فػػي بعػػض الػػدوؿ .وفػػي دوؿ أخػػرت ،قػػد يػػتـ اتخػػاذ ق ػ اررات التخطػػيط التربػػوي
وتخصػيص المػوارد مػف قبػؿ أعمػػى الييئػات حيػث تقػوـ و ازرة التربيػػة بػاألدوار التنفيذيػة فقػط .وفػػي دوؿ

أخػػرت قػػد تمتمػػؾ الػػو ازرات المركزيػػة لمتعمػػيـ كامػػؿ الصػػالحيات وتقػػوـ بتحديػػد وضػػبط سياسػػة التعمػػيـ

وكيفيػػة تنفيػػذىا .وبغػػض النظػػر عػػف ىػػذه االختالفػػات ،تعتب ػر الحكومػػة الوطنيػػة ىػػي المعنيػػة الرئيس ػة
بتط ػػوير التعم ػػيـ األساس ػػي .لك ػػف إس ػػناد ال ػػدور القي ػػادي لمحكوم ػػة كأح ػػد الف ػػاعميف الرئيسػ ػيف ،ف ػػي إدارة

وحوكم ػػة التعم ػػيـ األساس ػػي ال يعن ػػي التقمي ػػؿ م ػػف أىمي ػػة وأدوار ب ػػاقي الف ػػاعميف .وم ػػف ىػ ػؤالء الف ػػاعميف
منظمات المجتمػع وعمػى أرسػيا جمعيػات أوليػاء التالميػذ ،الجمعيػات المينيػة لقطػاع التعمػيـ األساسػي،

وشركاء التنمية والقطاع الخاص .الذيف ليـ ادوار متباينة في صياغة وادارة سياسػة التعمػيـ األساسػي.
ولعؿ مف بيف المياـ الطبيعية لمحوكمة والتسيير في قطاع التعميـ االساسي ىو توحيد اليياكؿ وبرامج

التعميـ األساسي ،وتوحيد برامج تكويف ،والرفع مف قدرات ومؤىالت المعمميف .يضاؼ إلى ذلؾ توحيد
آليػػات التقيػػيـ ،وتحديػػد ميػػاـ المشػرفيف اإلداريػػيف عمػػى مؤسسػات التعمػػيـ األساسػػي .ولعػػؿ مػػا يحػػد مػػف
توحيػػد االطػػر اإلداريػػة فػػي العديػػد مػػف البمػػداف العربيػػة فػػي مجػػاؿ الحوكػػة والتسػػيير ىػػو تنػػوع أنمػػاط

المدارس ،خاصة حجـ المدارس الخاصة ،وتنوع برامجيا التعميمية ،بؿ وحتػى فمسػفاتيا التعميميػة .ىػذا

الوضػػع ،يطػػرح إشػػكالية حوكم ػة وتسػػيير التعمػػيـ األساسػػي الػػذي يتوسػػع فيػػو القطػػاع الخػػاص فػػي كػػؿ
البمداف العربية ،بحػدة فػي السػنوات والعقػود المقبمػة نظػ ار إلػى تع ّػدد التركيبػة القطاعيػة لمتعمػيـ األساسػي
وتعدد الفاعميف فيو.
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 دور تقنيات المعمومات في عممية التعمم وتحدي التعميم :يتسـ تجديد الوسائؿ التعميمية فػيالمسػػتوت األساسػػي بوجػػود بعػػض التػػردد فػػي السياسػػيات مػػع الػػبطء فػػي تنفيػػذ اإلصػػالحات والػػبطء فػػي
التنفيذ ،عمى الػرغـ مػف وجػود خيػارات سياسػية حكوميػة تسػعى إلػى التغييػر والتجديػد .إف الػدليؿ األبػرز

عمػػى ذلػػؾ ىػػو أف محػػاوالت بعػػض الػػدوؿ إدخػػاؿ الشػػبكات المحميػػة  ،Local Area Networkفػػي

مؤسسات التربوية في نياية التسعينات ،كاف قد استغرؽ وقتا تجاوز اآلجاؿ المفترضة لمتنفيذ (مع كمفة

عاليػػة فػػي التشػػبيؾ األرضػػي والتجييػػز) إلػػى حػػيف التحػػاؽ دوؿ العػػالـ بتقنيػػة التشػػبيؾ بػػدوف الكػػابالت
 Wireless Fidelityاألقؿ تكمفة ،فكاف االستثمار في التكنولوجيػا األولػى بمثابػة الخسػارة الفادحػة فػي

المعػػدات والعتػػاد ،أمػػاـ حتميػػة المجػػوء الػػى التشػػبيؾ األكثػػر فاعميػػة واألقػػؿ كمفػػة .وبقطػػع النظػػر اف كػػاف
سيحسػػب ذلػػؾ عمػػى سػػرعة تطػػور التكنولوجيػػا أـ عمػػى حسػػاب بػػطء تنفيػػذ التجديػػدات فػػي المؤسسػػات

التعميمي ػػة العربي ػػة نتيج ػػة المعوق ػػات البيروقراطي ػػة ،ف ػػاف النتيج ػػة تظػ ػؿ واح ػػدة .أم ػػا م ػػف خ ػػارج ج ػػدراف
المؤسسة ،فانو يمكف أف نالحظ بأف بعض المبادرات المنجزة في ىذا الشأف (مف الحاسوب العائمي في
تػػونس نيايػػة التسػػعينات الػػى مشػػروع انجػػاز المغربػػي الحػػالي  )2014قػػد سػػاىمت فػػي تحسػػيف عالقػػة

المتعممػػيف ،بمصػػادر الػػتعمـ غيػػر النظاميػػة ،اال أنيػػا لػػـ تنقػػؿ البمػػداف العربيػة ،بمػػا فػػي ذلػػؾ البمػػداف ذات
الدخؿ المرتفع ،الى منطقة تعميـ تكنولوجيات االتصاؿ في مستوت تجديد وسائؿ التعمـ.
يسػاىـ اسػتعماؿ التقنيػات الجديػدة اليػوـ فػي تطػوير معػارؼ ومكتسػبات جديػدة لألطفػاؿ خاصػػة

في السنوات األولػى مػف التعمػيـ األساسػي وىػذه المعػارؼ الجديػدة الناتجػة عػف عمميػات تطبيقيػة يمكػف

أف تحػدث تحػوال فػي الممارسػات التربويػة ،تتػيح لمتالميػذ الػتحكـ فػي التقنيػات الجديػدة وتطػوير قػدراتيـ
الذىني ػة خاصػػة تمػػؾ المرتبطػػة بحػػؿ بعػػض المسػػائؿ األساسػػية أو اإلبػػداع .ويقػػوـ اسػػتعماؿ التقنيػػات

الجديدة في التعميـ األساسي عمى توفير استعماليا لكؿ األطفػاؿ دوف أي تمييػز فيمػا بػيف الجنسػيف أو

حسػػب مكػػاف اإلقامػػة ،بمػػا فػػي ذل ػػؾ ذوو االحتياجػػات الخاصػػة ،واألقميػػات أو مػػف يواجيػػوف مش ػػاكؿ
تعميمية خاصة .لكف تحقيؽ ىذا يتطمب توفير الدعائـ المادية لكي يحظى تالميذ التعميـ األساسي في

كؿ البمداف العربية بفرص استعماؿ الكمبيوتر ،وىو ما تعترضو في العديد مف البمداف العربية تحديات

نظ ػ ار إلػػى محدوديػػة الموازنػػات الخاصػػة بػػالتعميـ األساسػػي فػػي بعػػض الػػدوؿ العربيػػة ،ممػػا يجعػػؿ مػػف
تعميـ تقنيات المعمومات في ىذا المستوت في بعػض الػدوؿ العربيػة إحػدت تحػديات المسػتقبؿ المعرفػي

والتربوي.
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المهــارات المعرفيــة أو الحاجــة الحتميــة إلــى التحســين :يمكػػف تشػػخيص وضػػع ميػػارات تالميػػذ
التعميـ األساسي مف خالؿ معيػارييف :األوؿ مػف خػالؿ التقييمػات الدوليػة ،كمػا أشػرنا سػابقا ،فمػف
خػػالؿ التقيػػيـ الصػػادر عػػف البرنػػامج اإلنمػػائي لألمػػـ المتحػػدة تحػػت عن ػواف تقريػػر المعرفػػة العربػػي

 .2014اف التوج ػ ػػو الع ػ ػػاـ ال ػ ػػذي كش ػ ػػفتو د ارس ػ ػػات ت ػ ػػيمس ( )TIMSSوبيرل ػ ػػز ( )PIRLSوبيػ ػ ػ از
( ،)PISAرغػػـ اخػػتالؼ محػػاور اىتماميػػا والش ػرائح العمريػػة التػػي تُعنػػى بيػػا ،يؤ ّكػػد تػػأخر الػػدوؿ
عامػػة س ػواء تمػػؾ المتعمقػػة بالرياضػػيات أو العمػػوـ أو القرائيػػة ،مػػع
العربيػػة فػػي الميػػارات المعرفيػػة ّ
وجود تفاوت بيف ىذه البمداف .7إف ىذا األداء المتأرجح يذ ّكرنا كذلؾ بنتائج التقييـ الذي أنجز فػي
سػػياؽ اإلعػػداد لتقريػػر المعرفػػة العربػػي الثػػاني حػػوؿ "إعػػداد الػػنشء لولػػوج مجتمػػع المعرفػػة" 2012
والذي كشؼ بدوره عػف ضػعؼ جاىزيػة شػباب المرحمػة الثانويػة (خريجػي التعمػيـ األساسػي) وعػدـ

امػػتالكيـ لمحػػد األدنػػى المطمػػوب مػػف الميػػارات المعرفيػػة الضػػرورية فػػي البمػػداف األربعػػة المشػػاركة
وىي األردف واإلمارات والمغرب واليمف.

أما التقريػر األخيػر ( )2014فيبػدو مػف خاللػو بػأف الميػارات المعرفيػة لمطمبػة (كمنتػوج منطقػي
وتراكمػي لمتعميمػػيف األساسػػي والثػػانوي) ضػعيفة فػػي كػػؿ مػػف التواصػؿ الكتػػابي بالمغػػة العربيػػة وميػػارات
اسػػتخداـ المغ ػػة االنجميزي ػػة بشػػكؿ أساس ػػي إض ػػافة إلػػى تواض ػػع مي ػػارات اسػػتخداـ الحاس ػػوب وجميعي ػػا
وسػػائؿ ىامػػة فػػي امػػتالؾ الميػػارات المعرفيػػة ،وىػػو أمػػر يشػػير أيضػػا إلػػى ضػػعؼ تأىيػػؿ الطمبػػة فػػي
المراحؿ التعميميػة المختمفػة فػي مجػاالت المغػة العربيػة والمغػة االنجميزيػة وميػارات اسػتخداـ الحاسػوب.

وقػػد اتضػػح أف الطمبػػة أقػػدر عمػػى التعامػػؿ مػػع القضػػايا التطبيقيػػة فػػي مجػػاؿ حػػؿ المشػػكالت ومعالجػػة
المعمومػػات عمػػى حسػػاب الميػػارات العمميػػة فػػي مجػػاالت المغػػة والتكنولوجيػػا .ولعػػؿ النتػػائج تشػػير إلػػى
ضػػعؼ تػػأىيمي فػػي مسػػتويات التعمػػيـ المختمفػػة لمطمبػػة وخاصػػة فػػي مجػػاالت التواصػػؿ المعرفػػي عبػػر

الكتابػػة واسػػتخداـ المغػػات والتكنولوجيػػا ،ممػا انعكػػس بشػػكؿ واضػػح عمػػى نتػػائج العينػػة التػػي برىنػػت أف

أداء الطمبػػة فػػي االختبػػار يعتبػػر فػػي حػػدود المتوسػػط ،بػػؿ إف نحػػو  %46مػػف الطمبػػة احتمػوا م اركػػز مػػا
دوف المتوسػػط فػػي مجػػاؿ الميػػارات المعرفيػػة ،ناىيػػؾ مػػف أف  %2فقػػط حصػػموا عمػػى درجػػة أعمػػى مػػف

 %75وىو ما يشير إلى أف امتالؾ الميارات المعرفية العالية جاء في حاالت فردية مف العينة ولعمّيا

 7ففي تيمس على سبيل المثال جاءت اإلمارات على رأس الدول العربية بينما ظلت المغرب إلى غاية آخر دورة في  1466في المراتب
األخيرة ،وبينهما نجد األردن وتونس تتقدمان دورة وتتأخران دورة أخرى (في  1442تقدمت األردن وتأخرت تونس ،وفي  1466تأخرت
األردن وتقدمت تونس)
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تم ػػؾ الف ػػروؽ الفردي ػػة تش ػػير إل ػػى اعتم ػػاد بع ػػض الطمب ػػة عم ػػى اىتمام ػػات ذاتي ػػة وشخص ػػية ف ػػي تنمي ػػة

الميارات المعرفية بمجاالتيا المختمفة في المغات والتكنولوجيا.

 تراجع الكمفة :حتمية التقدم إلى األمام :ويتميز العصر الحالي باالستعماؿ المتزايد لمحاسوبوتوسػػع اسػػتخداـ نظػػـ المعمومػػات فػػي مختمػػؼ المجػػاالت الحيويػػة .وفػػي مجػػاؿ التعمػػيـ أدركػػت

الدوؿ األىمية المتزايدة لمتربية المعموماتية وآثارىا عمى التالميذ ،لذا فإنيػا سػارعت إلػى تػوفير
بيئ ػػة تعميمي ػػة تج ػػذب اىتم ػػاـ المتمدرس ػػيف م ػػف الجنس ػػيف وخاص ػػة ف ػػي المس ػػتويات التعميمي ػػة

األساسػػية ،وذلػػؾ لتأسػػيس المدرسػػة الذكيػػة .8ولتحقيػػؽ ذلػػؾ بػػادرت الػػدوؿ منػػذ مطمػػع تسػػعينات

الق ػػرف الماض ػػي إل ػػى إدم ػػاج اس ػػتعماؿ الحاس ػػوب وتقني ػػة المعموم ػػات واإلنترنػ ػت ف ػػي التعم ػػيـ،
وخاصة في التعميـ األساسي ،إيمانا منيا بالدور الفعاؿ ليذه النقمة فػي تحػديث وسػائؿ التعمػيـ

وزيادة كفاية نظـ التعميـ وفاعميتيا وبناء أجياؿ متمكنة مػف المتعممػيف .وتقػوـ المدرسػة الذكيػة
أساسػػا عمػػى ربػػط المػػدارس بشػػبكة اإلنترنػػت وتػػوفير حاسػػوب يحتػػوي عمػػى مختمػػؼ الب ػرامج
التعميمية ،ليحؿ الحاسوب محؿ الحقيبة المدرسية وكتبيا المتعددة ،التي تكمؼ طباعتيا موارد
واسػػعة مػػف ميزانيػػات و ازرة التعمػػيـ ،لتسػػتبدؿ بػػذلؾ الكتػػب المدرسػػية التقميديػػة بالكتػػب المدرسػػية

الرقمية .تحوؿ يرت فيو العديد ضبطا في موازنػات قطػاع التعمػيـ مػف جػراء الػتحكـ فػي نفقػات
طباعة الكتب المدرسػية التػي تكمػؼ ميزانيػات قطػاع التعمػيـ مػوارد ماليػة ىامػة .لتتوجػو بعػض

ال ػػدوؿ العربي ػػة إل ػػى تعم ػػيـ اس ػػتعماؿ الحقيب ػػة الذكي ػػة ،مث ػػؿ قط ػػر او دم ػػج المن ػػاىج المدرس ػػية
بصيغة كتاب الكتروني (فالش) كمػا ىػو الوضػع فػي سػوريا ،وذلػؾ بيػدؼ سػيولة تػداوؿ ىػذه

الكتب .أما في األردف فتـ سنة إطالؽ مبادرة التعميـ اإللكتروني والتي تعػد جػزء مػف مشػروع
تطػػوير التعم ػػيـ ربػػط  1200مدرس ػػة م ػػف أصػػؿ  .3200لتتوج ػػو ال ػػدوؿ العربيػػة عموم ػػا نح ػػو
االستعماؿ التدريجي لمتقنيات الحديثة مف خالؿ استعماؿ الحقائب الرقمية لمتخفيػؼ مػف حجػـ

الكتب المدرسية ،دوف اف يمغي ذلؾ مواصمة طباعة الكتب المدرسية في التعميـ االساسي.

8عبارة عن مدارس مزودة بفصول إلكترونية بها أجهزة حواسيب وبرمجيات تمكن الطالب من التواصل إلكترونيا ً مع
المعلمين والمواد المقررة .كما تمكن المدارس الذكية من التواصل مع المدارس األخرى التي تعمل بنفس نظام األجهزة
التعليمية المتصلة بالمدرسة وكذلك التواصل مع أولياء أمور الطالب.
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ثانيا  -وا:ع التمويل األساسي ،ومسألتا التمويل والنجاعة.
 -1النفقات العمومية في مجال التربية :تشخيص متباين النجازات جيدة

تخصص البمداف العربية حوالي  %47مف الناتج المحمي اإلجمالي لمصاريؼ التربية العمومية

مػػا يعػػادؿ  77مميػػار دوالر أمريكػػي وبيػػذا القسػػط مػػف النػػاتج المحمػػي اإلجمػػالي الجيػػوي تجػػد األقطػػار

العربية نفسيا في المرتبة الثانية في الترتيب العالمي مباشػرة بعػد بمػداف أمريكػا الشػمالية وارويػا الغربيػة

وداخؿ المنطقة العربية نالحظ فوارؽ ىامة بيف مختمؼ البمػداف العربيػة فيمػا يتعمػؽ بالنفقػات العموميػة

المخصص ػػة لمتربيػ ػة فاألقط ػػار الت ػػي ترص ػػد مب ػػال ىام ػػة لمتربي ػػة توظ ػػؼ ثالث ػػة أو أربع ػػة أض ػػعاؼ م ػػا
أف النفقػات العموميػة
تخصصو الدوؿ التي تستثمر أ ّقؿ في ىذا القطاع .ىناؾ  3بمداف أكدت بياناتيػا ّ
المرصػػودة لمتربيػػة ال تتجػػاوز %3مػػف النػػاتج المحمػػي اإلجمػػالي وىػػي البح ػريف ( )%2,9لبنػػاف ()%2
وقطر ( )%2,5ومف جية أخرت نجد 5بمػداف تفػوؽ فييػا النسػبة %5وىػي جيبػوتي ( )%8,4المغػرب

( )%5,6تػػػونس ( )%6,3العربيػػػة السػ ػػعودية ( )%5,1والػ ػػيمف ( .)%5,2اف الت ػ ػزاـ البم ػػداف العربيػ ػػة
لفائدة التربية يقاس مف خالؿ الميزانية المخصصة مف النفقات العمومية ليذا القطػاع وىػذا مػا يوضػح

األىمية التي تُولَى لو مقارنة باألولويات السياسػية األخػرت (مثػؿ الصػحة والػدفاع) وىنػا أيضػا تصػنؼ
األقط ػػار العربي ػػة ف ػػي مرتب ػػة مناس ػػبة ف ػػي الترتي ػػب الع ػػالمي وم ػػا يالح ػػظ اف مع ػػدؿ النفق ػػات العمومي ػػة

المخصصػػة لمتربيػػة يعتبػػر أعمػػى نسػػبة فػػي كػػؿ جيػػات العػػالـ .أمػػا داخػػؿ المنطقػػة العربيػػة فػإف المػوارد
العموميػػة المسػػتثمرة فػػي قطػػاع التربيػػة تتغيػػر بشػػكؿ ممحػػوظ مػػف بمػػد إلػػى آخػػر (الفػػارؽ النمػػوذجي فػػي
حدود.)% 5,9

أف ىػذه النسػبة تقتػرب
وىكذا فاف لبناف تخصص % 5,9مػف الميزانيػة العامػة لمتربيػة فػي حػيف ّ
مف  %22بالنسبة إلى جيبػوتي وتػونس والرسػـ البيػاني الالحػؽ يوضػح العالقػة بػيف النفقػات العموميػة

المخصصػػة لمتربيػػة والتػػي وقػػع التعبيػػر عنيػػا عبػػر نسػػبة النفقػػات العموميػػة اإلجماليػػة مػػف ناحيػػة وبػػيف

النفقػػات العموميػػة التػػي وقػػع التعبيػػر عنيػػا عبػػر نسػػبة النػػاتج المحمػػي اإلجمػػالي مػػف ناحيػػة أخػػرت فيمػػا
يتعمؽ ب  8دوؿ توفرت معمومات حوليا.

والرسػػـ يوضػػح اف القسػػط مػػف النفق ػات العموميػػة المخصصػػة لمتربيػػة ىػػو نسػػبيا ميػػـ جػػدا فػػي

البمداف التي تمثؿ فييػا النفقػات العموميػة نسػبة مرتفعػة مػف الثػروة الوطنيػة (تػونس ،الكويػت) فػي حػيف
اف البمداف التي تتوفر فييا ثروات عمومية (في عالقة بالدخؿ القومي) تخصػص نسػبة تعتبػر ضػعيفة

لقطاع التربية (قطر البحريف)
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واذا استثنينا لبناف فإف كؿ الػدوؿ التػي تتجػاوز فييػا ميزانيتيػا العامػة  %25مػف النػاتج المحمػي

اإلجمػالي فإنيػا ترصػػد أكثػر مػف  %10مػػف ميزانيتيػا لمتربيػػة .والرسػـ يجسػد أيضػػا صػورتيف مختمفتػػيف
مف النفقات العمومية في عالقة بأىمية الميزانية المخصصة لمتربية بالنسبة لمنػاتج المحمػي اإلجمػالي.
لقد رصدت لبناف والبحريف حػوالي  %3مػف النػاتج المحمػي اإلجمػالي لمتربيػة سػنة( 2008أو السػنوات

القريبة منيا) .أما لبناف التي تمثؿ مصػاريفيا العموميػة مػف النػاتج المحمػي اإلجمػالي فإنيػا قػادرة عمػى

أف البح ػريف
تخصػػيص ىػػذه الميزانيػػة لمتربيػػة عبػػر رصػػد اقػػؿ مػػف  %6مػػف ميزانيتيػػا العامػػة فػػي حػػيف ّ
تخصص مدا خيػؿ أ ّقػؿ بكثير.حيػث تمثّػؿ مػا يعػادؿ  %20مػف ناتجيػا اإلجمػالي الخػاـ .بيػذا المعنػى
يس ػػتوجب عم ػػى البحػ ػريف رص ػػد  %10م ػػف مص ػػاريفيا العمومي ػػة لمتربي ػػة حت ػػى يس ػػتطيع ى ػػذا القط ػػاع
الحصوؿ عمى ميزانية مطابقة لما ىو معموؿ بو في لبناف.

ارتفاع مصاريف التربية ال يعكس عممية متناسقة :اف المعطيات المتوفرة حوؿ تطور القسػط
المخصػص لمتربيػػة مػػف النػاتج القػػومي اإلجمػػالي بػيف  1999و 2008يمثػػؿ صػػورة متباينػة .ذلػػؾ أننػػا

أف  4مف البمداف الستة التي نمتمؾ معطيات حوليا كانػت زادت مػف النسػبة المرصػودة لمتربيػة
نالحظ ّ
مف الناتج القومي اإلجمالي باستثناء العربية السعودية التي أظيرت سنة  2008نسبة أكثر مػف %5

أف ىذه النسبة انخفضت في لبناف إلى حدود  %1,9فقط.
في حيف ّ
الرسم البياني ( :)8تطور الموارد المتوفرة واءنفاق الحكومي بين )1999 = 100( 2008-1999

المصدر :معيد إحصاء آفاؽ االقتصاد العالمي (صندوؽ النقد الدولي(

ال نمتمؾ معطيات كافية تتعمػؽ بتطػور النفقػات المرصػودة لمتربيػة والنفقػات العموميػة اإلجماليػة

(الرسػػـ البيػػاني  )8وفػػي األقطػػار الثالثػػة التػػي تتػػوفر معطيػػات حوليػػا (لبنػػاف /المغػػرب /تػػونس) فػػاف
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النفقات العمومية قد تطورت بشكؿ أسرع مف الناتج المحمي اإلجمالي وبفارؽ يتجاوز  %30في لبناف
وتونس .وقد استفاد بمداف مف نمو الناتج المحمي اإلجمالي ومف االرتفاع السريع لممصاريؼ العموميػة

ػإف النمػػو االقتصػػادي وارتفػػاع النفقػػات
لتنميػػة ميزانيػػة التربيػػة وىمػػا المغػػرب وتػػونس .وبصػػفة عامػػة فػ ّ
العموميػػة قػػد سػػاي ار تطػػور النفقػػات المرصػػودة لمتربيػػة لكػػف الثػػروات المتػػوفرة تسػػاىـ فػػي تحديػػد المبػػال
المرصػودة لقطػػاع التربيػة إضػػافة إلػػى اإلرادة السياسػية فػػي إعػادة توزيػػع ىػػذه المػداخيؿ واالسػػتثمار فػػي

أف
القطاع .وتختمؼ ىذه العوامؿ مف بمد إلى آخر نموذجيا .فقد انخفضت مصاريؼ التربية فػي حػيف ّ
ألف
النفقػػات العموميػػة العامػػة عرف ػت ارتفاعػػا بقيمػػة  %73وتعتبػػر الوضػػعية فػػي الػػيمف أكثػػر سػػمبية ّ

أف النػػاتج
مصػػاريؼ التربيػػة شػػيدت انخفاضػػا بمػػا يعػػادؿ الثمػػث بالنسػػبة إلػػى سػػنة  1999فػػي حػػيف ّ
المحمي اإلجمالي ارتفع ب  %30خالؿ ىذه الفترة.
إف النفقػات المرصػودة لمتربيػة األساسػية
تمويل التعميم األساسي :الشجرة التـي تخفـي الغابـةّ :
تعك ػػس التػ ػزاـ الس ػػمطات العمومي ػػة م ػػف أج ػػؿ تعم ػػيـ ش ػػامؿ ومتكام ػػؿ.ب ػػؿ ى ػػو أحيان ػػا يعك ػػس أو يخف ػػي
الخيارات المتصمة بالنمط المجتمعي والمنواؿ التنموي لكؿ بمد .فخالؿ سنة  2010استثمرت البمػداف

العربي ػػة ق ارب ػػة  %2م ػػف الن ػػاتج المحم ػػي اإلجم ػػالي لفائ ػػدة التعم ػػيـ االبت ػػدائي (المرتب ػػة الثانية.اليونس ػػكو
 )2007وىػػذه النسػػبة المرتفعػػة يمكػػف اف تعكػػس الجيػػود المحترمػػة التػػي تبػػذليا ىػػذه البمػػداف لضػػماف

تعمػيـ أساسػػي شػامؿ .ففػػي سػنة  2010تمػػدرس ق اربػة  42مميػػوف طفػؿ يعيشػػوف فػي المنطقػػة العربيػػة
وى ػػذا يمث ػػؿ ارتفاع ػػا ب 19%مقارن ػػة بس ػػنة  7( 1999مالي ػػيف تممي ػػذ إضػ ػافي ) وتقريب ػػا  %87م ػػف
األطفاؿ الذيف ىـ في سف الدراسة قد التحقوا بالتعميـ االبتدائي وىناؾ عدد كبير مف البمداف العربية
نذكر منيا الجزائر واألردف ومصر والكويت والمغرب وعماف وقطر وتونس قد حققػت النسػبة العالميػة

في التمدرس( و قد فاؽ عدد التالميذ الذيف بمغوا السػف القانونيػة لمتسػجيؿ فػي المػدارس والػذيف ٌسػجموا

فعػػال نسػػبة  )%95وفػػي أقطػػار أخػػرت يعػػاني النظػػاـ التعميمػػي مػػف عػػدة عراقيػػؿ و نسػػبة التمػػدرس ال
تتجاوز المعدؿ الجيوي مثؿ جيبوتي ( ) %58وموريتانيا ( )71%واليمف()%82

وتعتبر االختيارات السياسية أساس االرتفاع الواضح في التمدرس رغـ االختالؼ الحاصؿ مػف

بمػػد إلػػى آخػػر لكػػف ذلػػؾ ال يمنػػع مػػف وجػػود نقػػاط مشػػتركة مثػػؿ إلغػػاء رسػػوـ/معاليـ التسػػجيؿ وارتفػػاع

النفقػػات المخصصػػة لمتربيػػة إضػػافة إلػػى االسػػتثمار العمػػومي فػػي المػػدارس وتػػوفير المدرسػػيف واألدوات
التعميميػػة األساسػػية .وفػػي بمػػداف أخػػرت وقػػع التركيػػز عمػػى تحقيػػؽ المسػػاواة فػػي التعمػػيـ عبػػر الحػػد مػػف
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الفوارؽ بيف الجيات الجغرافية وبيف الجنسيف إضافة إلى األخذ بعيف االعتبػار األوضػاع االقتصػادية.

وكميا عوامؿ ساىمت في ارتفاع نسبة التمدرس.

فــي أي ســن يمكــن ان يمتحــق األطفــال بالمدرســة  :يسػػجؿ بعػػض األطفػػاؿ فػػي المدرسػػة قبػػؿ
ألف المػدارس
السف القانونية لقبوليـ وآخروف بعد ذلؾ الموعد بسنة آو عدة سنوات ألسباب اقتصادية ّ
عادة ما تكوف بعيدة عف مقر سكناىـ وما يمكف اف نسجمو ىو:
*يجب الحد مف عدد التالميذ الذيف يسجموف قبؿ السف القانونية

*يجب الحد مف عدد التالميػذ الػذيف يسػجموف بعػد فػوات الس ّػف القانونيػة ألنيػـ يكونػوف عرضػة
لمرسوب واالنقطاع عف الدراسة

السف القانونيػة لمتمػدرس فػي األقطػار العربيػة .أمػا
ونجد نسبا كبيرة مف األطفاؿ الذيف تجاوزوا ّ
ترسػػيـ األطفػػاؿ الػػذيف لػػـ يبمغ ػوا بعػػد السػػف القانونيػػة فإننػػا نجػػدىـ بشػػكؿ مكثػػؼ فػػي اإلمػػارات العربيػػة

وسػػوريا واألردف .والرسػػـ البيػػاني التػػالي يوضػػح النسػػبة الخػػاـ لقبػػوؿ التالميػػذ والتػػي يمكػػف اف تعطػػى
صورة مغموطة عف النسب الحقيقيػة لمتسػجيؿ فػي المدرسػة ألنيػا يمكػف اف تتجػاوز  %100حتػى واف

لـ يمتحؽ بالمدرسة كؿ التالميذ الذيف بمغوا السف القانونية.
الرسم البياني( :)9معدالت االلتحاؽ اإلجمالية في االلتحاؽ بالتعميـ االبتدائي واإلجمػالي فػي السػنة

النيائية مف المدرسة االبتدائية 2007
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 هناك فوارق مهمة في النفقات حسب التالميذ من بمد الى آخر .يوضح الرسـ البياني 10النفقات العمومية حسب كؿ تمميذ مرسػـ باالبتػدائي فػي عالقػة بنسػبة النػاتج المحمػي اإلجمػالي حسػب

كػػؿ مػواطف وبالنسػػبة ؿ  14دولػػة عربيػػة التػػي تتػػوفر حوليػػا معطيػػات فػػاف متوسػػط النفقػػات عمػػى كػػؿ
تمميػػذ مرسػػـ باالبتػػدائي يمثػػؿ ق اربػػة  %15,9مػػف النػػاتج المحمػػي اإلجمػػالي حسػػب كػػؿ مػواطف كمػػا أف

النفقػػات مػػف بمػػد إلػػى آخػػر تختمػػؼ بشػػكؿ ممحػػوظ وتتػراوح مػػف  % 7,7بالنسػػبة إلػػى لبنػػاف لتصػػؿ إلػػى
 %20,1بالنسػػبة إلػػى المغػػرب و  %21,5بالنسػػبة إلػػى جيبػػوتي .وبالنسػػبة إلػػى بعػػض البمػػداف التػػي
تكػػوف فييػػا النسػػبة أ ّقػػؿ مػػف المعػػدؿ  (%14.8عمػػاف والج ازئػػر) فػػاف االسػػتثمارات السػػنوية حسػػب كػػؿ
تممي ػػذ مرس ػػـ ف ػػي االبت ػػدائي تبق ػػى ميم ػػة ألني ػػا تمث ػػؿ ب ػػيف  %12و  %14,4م ػػف الن ػػاتج المحم ػػي

اإلجمالي عف كؿ مواطف.
إف االختالفات مف بمد إلى آخر فيما يتعمؽ بالتكاليؼ حسب كؿ تمميذ في االبتدائي تنزع نحو
ّ
أف النفقػػات العمومي ػػة المتعمقػػة بالتممي ػػذ المرسػػـ ف ػػي التعم ػػيـ
االرتفػػاع م ػػع تطػ ّػور مس ػػتوت التعمػػيـ كم ػػا ّ
الثػػانوي تت ػراوح بػػيف  %8,2و %21,7مػػف النػػاتج المحمػػي اإلجمػػالي .ففػػي لبنػػاف نجػػد  %8,2وفػػي

الج ازئػػر  %18,3وفػػي األردف  %19,1وفػػي الكويػػت  15,4%وفػػي تػػونس  .21,7%أمػػا موريتانيػػا

فإف النفقات سجمت اعمػى نسػبة حيػث نجػد فػي البمػد األوؿ  34وفػي البمػد الثػاني  33,6مػف
والمغرب ّ
الناتج المحمي اإلجمالي عف كؿ مواطف ()2008
الرسم البياني( :)10اإلنفاؽ العاـ لكؿ طالب كنسبة مئوية مف الناتج المحمي اإلجمالي لمفرد الواحد
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وعندما نأخذ بعيف االعتبار الفوارؽ المتعمقة بالدخؿ الوطني يتجمى أف األقطار األكثر ثراء ال
ترصػػد تمػػويالت حسػػب كػػؿ تمميػػذ مػػف البمػػداف الفقي ػرة والرسػػـ البيػػاني  11يجسػػد العالقػػة القائمػػة بػػيف

النفقات السنوية حسب كؿ تمميذ مرسػـ فػي االبتػدائي انطالقػا مػف نسػبة النػاتج المحمػي اإلجمػالي عػف
كؿ مواطف وبيف مستوت الناتج المحمي اإلجمالي عف ك ّؿ مواطف.
ػإف بقي ػػة ال ػػدوؿ التػػي ك ػػاف ناتجي ػػا المحم ػػي
واذا اسػػتثنينا العربي ػػة الس ػػعودية والبحػ ػريف وعمػػاف ف ػ ّ
اإلجمػػالي عػػف كػػؿ م ػواطف أكثػػر مػػف  10أالؼ دوالر تسػػتثمر اقػػؿ مػػف  10%مػػف ناتجيػػا المحم ػػي

فسػر بسػيطرة
اإلجمالي عمى كؿ تمميػذ فػي االبتػدائي (الكويػت /لبنػاف /قطػر) وىػذا الكشػؼ يمكػف اف ٌي ّ
التعمػػيـ الخػػاص فػػي ىػػذه األقطػػار مػػف ناحيػػة وبمحدوديػػة عػػدد التالميػػذ فػػي سػ ّػف التمػػدرس مػػف ناحيػػة

أخرت .أما فػي البمػداف التػي تتميػز بالػدخؿ المتوسػط (الج ازئػر /األردف /المغػرب /تػونس) وفػي البمػداف
ػبيا قسػػما
اليشػػة (جيبػػوتي /موريتانيػػا /الػػيمف) فػػاف النفقػػات السػػنوية لفائػػدة تالميػػذ االبتػػدائي تمثػػؿ نسػ ّ
مرتفعا مف الناتج المحمي عف كؿ مواطف .وىذا الناتج يعتبر ىو أيضا ضعيفا نسبيا.

الرسم البياني ( :)11اإلنفاؽ العػاـ لكػؿ تمميػذ بالمػدارس االبتدائيػة كنسػبة مئويػة مػف النػاتج المحمػي

اإلجمالي لمفرد الواحد
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 داخــل كــل بمــد يعتبــر توزيــع النفقــات العموميــة ريــر عــادل :غالبػػا مػػا يكػػوف توزيػػع النفقػػاتالعمومية بيف الشباب والمجموعات االجتماعية غير عادؿ .ففي بعض البمػداف مثػؿ جيبػوتي وموريتانيػا
والػػيمف ال يحظػػى األطفػػاؿ بانػػدماج ع ػػادؿ فػػي التعمػػيـ فنجػػد بعض ػػيـ ال يتمكنػػوف مػػف االنصػػيار ف ػػي

المنظومة التعميمية وال يستفيدوف مف األمواؿ العموميػة المرصػودة لقطػاع التربيػة واذا مػا أخػذنا جيبػوتي
عمى سبيؿ المثاؿ فاف  %50فقط مف األطفاؿ في سف التمدرس تمكنوا مف التسجيؿ فػي ىػذا المسػتوت

التعميمػػي .وتبقػػى نسػػبة التالميػػذ الػػذيف ىػػـ فػػي سػػف التمػػدرس ولػػـ يمتحق ػوا بمقاعػػد الد ارسػػة مرتفعػػة فػػي
بعض األقطار مثؿ (موريتانيا  %30واليمف)%13

كما نجد شريحة أخرت مف األطفاؿ تنخػرط فػي التعمػيـ األساسػي لكنيػا تغػادر المدرسػة قبػؿ اف
المخصصة لمتربية خالؿ سنوات معدودة فقط .أما
تكمؿ تعميميا وبالتالي تستفيد مف النفقات العمومية
ّ
نسبة مواصمة التعميـ إلى آخر سنة مف المرحمة االبتدائية فيي فػي حػدود  %76فػي جيبػوتي و%54

في موريتانيا و %60في اليمف واذا تعمّؽ األمر بآخر سنة مف المرحمة األولى مف التعميـ الثانوي فاف
النسبة تكوف عمى التوالي .%80, % 90 ،%84

إف التفػػاوت فػػي الحظػػوظ المتعمقػػة بالتربيػػة يبقػػى صػػارخا إذا مػػا أخػػذنا بعػػيف االعتبػػار المس ػألة
ّ
االقتصػػادية واالجتماعيػػة لألطفػػاؿ (غنػػي أو فقيػػر) أو الوسػػط الجغ ارفػػي (حضػػري أو ريفػػي) فإننػػا نجػػد

أف حظوظ التالميػذ الػذيف ينتمػوف إلػى األوسػاط الريفيػة أو الػذيف ينحػدروف مػف أوسػاط فقيػرة وميمشػة

اجتماعيا أقؿ في االنخراط في المنظومة التربوية األساسية كما يوضح الجدوؿ المصاحب.
الجدول ( :)4عدـ المساواة في االستفادة مف التعميـ األساسي
معدل إكمال التعميم االبتدائي
 ٪20مـــــــــــــــــــن
األســـــر األكثـــــر

فقرا

 ٪20مـــــــــــــن
أرنى األسر

المنـــــــــــــــاطق

الريفية

نسبة التالميذ رير مسجمين في المدارس االبتدائية
المنـــــــــــــــــــــاطق

الحضرية

موريتانيا

16,9

89,4

33

75,7

اليمن

24

100

42

90

المغرب

 ٪20مـــــــن األســـــــر
األكثر فقرا

25,6
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 ٪20مـــــــــــــــــن
أرنى األسر

1,8

المنـــــــــــــــاطق

الريفية

19,2

المنــــــــــاطق

الحضرية

3,9

ويتض ػػح م ػػف المعطي ػػات المت ػػوفرة والمتعمق ػػة بثالث ػػة أقط ػػار غي ػػاب واض ػػح لمكتس ػػبات التعم ػػيـ

االبتدائي .ففػي موريتانيػا عمػى سػبيؿ المثػاؿ نجػد  89%مػف خمسػة المسػتجوبيف األكثػر ثػراء و%17
ػإف نسػػبة
أمػػا الػػيمف فػ ّ
فقػػط مػػف خمسػػة المسػػتجوبيف األكثػػر فق ػ ار قػػادريف عمػػى إتمػػاـ التعمػػيـ االبتػػدائيّ .
التالميذ القادريف عمى إتماـ التعميـ االبتدائي في المناطؽ الحضرية في حػدود  90%فػي حػيف تصػؿ
ىذه النسبة إلى حدود  %42عند نظرائيـ في المدارس الريفية .وىذه االستنتاجات تسمط الضوء عمى
الكػػـ اليائػػؿ مػػف التحػػديات التػػي تواجييػػا البمػػداف العربيػػة التػػي تسػػعى جاىػػدة لمتصػػدي إلػػى الرىانػػات

المتعمقة بالمسػاواة مػف ناحيػة وبتطػوير اإلمكانػات المتعمقػة بإدمػاج كػؿ التالميػذ حتػى يسػتغموا الفػرص
المتاحة ليـ لالستفادة مف التعميـ األساسي.
 -2الحاجة الى المزيد من النجاعة:

انػػو عػػادة مػػا تػػولي الحكومػػات اىتمامػػا كبي ػ ار لتػػدفؽ عػػدد التالميػػذ عمػػى المؤسسػػات التربويػػة

وك ػػذلؾ ع ػػدد ال ارس ػػبيف والمنقطع ػػيف ويفس ػػر ذل ػػؾ بم ػػا لي ػػذه المعطي ػػات م ػػف ت ػػأثير مي ػػـ عم ػػى س ػػيرورة

مص ػػاريؼ المنظوم ػػة التعميميػ ػة وعم ػػى جودتي ػػا .وبوض ػػوح يتعم ػػؽ األم ػػر بمعرف ػػة إل ػػى أي ح ػػد يمك ػػف
صنؼ ىذه األسئمة تحت شػعار:
أف تحقؽ النتائج المرتقبة .ويمكف أف ت ّ
لالعتمادات المالية المرصودة ّ
النجاعة الداخمية .وىذه األسئمة المتعمقة بالنجاعة الداخمية يجب اف تساير موضوع جودة التكويف.
وعن ػػد نياي ػػة أي ػػة مرحم ػػة تعميمي ػػة ميم ػػا كان ػػت يج ػػب اف تت ػػرجـ بمكتس ػػبات تعميمي ػػة تتماش ػػى م ػػع

حددتيا البرامج التعميمية .وتحميؿ مدت جودة التكويف ييدؼ إذف إلى االطالع عمػى مػا
األىداؼ التي ّ
يتعمّمػػو التالميػػذ فػػي المدرسػػة وعمػػى العوامػػؿ المػػؤثرة فػػي التمشػػي التعميمػػي .وىػػذه العوامػػؿ إذا مػػا وقػػع
تحديدىا بوضوح يمكف اف تمثؿ ركائز لتطوير جودة التعميـ.

إف تحمي ػ ػػؿ العالق ػ ػػة القائم ػ ػػة ب ػ ػػيف االعتم ػ ػػادات المرص ػ ػػودة لمتعم ػ ػػيـ االبت ػ ػػدائي (النس ػ ػػبة الخاص ػ ػػة
ّ
بالتم ػػدرس) وب ػػيف النجاع ػػة الداخمي ػػة لممنظوم ػػات التربوي ػػة (نس ػػبة النج ػػاح ف ػػي آخ ػػر س ػػنة م ػػف التعم ػػيـ
أدؽ نس ػػبة األش ػػخاص ال ػػذيف ى ػػـ ف ػػي س ػػف التم ػػدرس وأكممػ ػوا تعم ػػيميـ ف ػػي س ػػف م ػػف
االبت ػػدائي بعب ػػارة ّ
أف نسػػبة إتمػػاـ مرحمػػة التعمػػيـ االبتػػدائي ضػػعيفة فػػي
المفػػروض اف
يتحصػػموا فييػػا عمػػى شػػيادة) تبػ ّػيف ّ
ّ
اغمب البمداف العربية.

أف عددا ىائال مف التالميذ ال يتمكنوف مػف إتمػاـ مرحمػة التعمػيـ
وما يمكف استنتاجو أيضا ىو ّ
إما بسبب االنقطاع المبكػر أو الرسػوب (باسػتثناء الكويػت واألردف ومصػر وسػوريا وتػونس)
االبتدائي ّ
ويمكف باألساس استنتاج مجموعتيف مف البمداف:
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طمب مػف عػدد مػف
وي ٌ
* المجموعة األولى وتتميز بمحدودية القدرات وتدني نسبة إتماـ التعميـ ٌ
ىذه المجموعػة مػف البمػداف مضػاعفة عػدد المتمدرسػيف عمػى ضػوء الضػغوطات الديمغرافيػة مثممػا ىػو

الحػػاؿ بجيبػػوتي وموريتانيػػا والػػيمف .وىػػذه البمػػداف ال تمتمػػؾ م ػوارد ماليػػة كافيػػة لتسػػتجيب إلػػى مطالػػب
التربيػػة مػػف ناحيػػة وتػػتمكف مػػف تحسػػيف جػػودة التعمػػيـ مػػف ناحيػػة أخػػرت .وىػػذا مػػا يفسػػر ضػػعؼ نسػػب

الذيف ٌيكمموف تعميميـ االبتدائي.
*المجموعــة الثانيــة وتممػػؾ القػػدرة الكافيػػة عمػػى تسػػجيؿ األطفػػاؿ الػػذيف ىػػـ فػػي سػ ّػف التمػػدرس
لكف عددا ىائال مف التالميذ ال يتمكنوف مف إتماـ مرحمة التعميـ االبتدائي .والفوارؽ الميمة توجػد فػي

العراؽ والمغرب ولبناف حيث تفوؽ النسبة الخامة لمتمدرس  %100في حيف نجد اقؿ مف  %85مػف
األطفاؿ الذيف مف المفروض اف يترددوا عمى التعميـ االبتدائي يتمكنوف مف إتماـ المرحمة االبتدائية.

اف المالحػػظ ىػػو أف ىػػذه المجموعػػة قػػد تمكنػػت مػػف تمبيػػة الحاجػػات المتعمقػػة بالبنيػػة التحتيػػة

األساسية التي تخوؿ ليا تحقيؽ المتطمبات الالزمة في مستوت التعميـ االبتدائي لكف الوصوؿ لضماف
جػػودة التعمػػيـ مػػازاؿ يطػػرح إشػػكاالت نظ ػ ار إلػػى ارتفػػاع نسػػبة الرسػػوب وضػػعؼ االنشػػداد إلػػى مقاعػػد

الدراسة .لقد ٌرصدت اعتمػادات ىامػة لتالميػذ ينتمػوف إلػى الشػريحة العمريػة العاديػة لمتعمػيـ االبتػدائي
ػجؿ إذف وجػػود تبػػذير العتمػػادات المنظومػػة التربويػػة نػػاجـ عػػف
دوف تحقيػػؽ النتػػائج المنتظ ػرة .ومػػا ٌيسػ ّ

أف
االنقطاع عف الدراسة وعف السنوات اإلضافية بسبب الرسوب [مقارنة بما ىو مبرمج نظريا] ويبدو ّ
ىؤالء األطفاؿ يغادروف المدرسة دوف اكتساب الميارات األساسية في القراءة والكتابة والحساب
الرســم البيــاني ( :)12تــأثير العوامــل الديموررافيــة عمــى االلتحــاق بالمــدارس (بــافالف) الســكان فــي ســن

المدرسة ((14-6
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وفػػي كمتػػا المجمػػوعتيف تبقػػى نسػػب الرسػػوب واالنقطػػاع عػػف الد ارسػػة مرتفعػػة .إف كػػؿ األعمػػاؿ

المتعمّقة بالرسوب تتعارض مع أىمية ىذه الممارسة التربوية فالقاسـ المشػترؾ المفتػرض أف يوجػد بػيف

الرسوب وجودة التعمّـ غير واضح بينما النتائج السمبية الناجمة عف االنقطاع عف الدراسة وعػف تبػذير

الم ػوارد العموميػػة معروفػػة جػػدا .فالرسػػوب يػػؤدي إلػػى مضػػاعفة تكػػاليؼ العمميػػة التعميميػػة فػػي الفصػػؿ

نظػ ار إلػػى كػػوف الطػػالب مطػػالبيف بإعػػادة نفػػس السػػنة الد ارسػػية مػرتيف .واذا ف ّكرنػػا مػػف منطمػػؽ التكمفػػة
أف ال ارسػػبيف
ػإف ذلػػؾ اإلج ػراء يعتبػػر مكمفػػا عممػػا و ّ
وباعتبػػار المقاعػػد المتػػوفرة فػػي المنظومػػة التربويػػة فػ ّ
يحتمػوف مقاعػػد كػػاف مػػف الممكػػف اف يشػػغميا أطفػػاؿ آخػػروف .وىػػذا يوضػػح اف الرسػػوب يحػ ٌػد مػػف طاقػػة

استيعاب المنظومة التربوية .ووضعية كيذه تعتبر محيرة خاصة في وضػع الػيمف وجيبػوتي وموريتانيػا
أيف نجد العديد مف األطفاؿ الذيف لـ يمتحقوا بالتعميـ االبتدائي.

الرسم البياني( : )13نسبة تكمفة الرسوب من الناتج المحمي اءجمالي عام 2005

ويوضح الرسـ البياني  13النفقات المنجرة عف رسوب التالميذ في االبتدائي في بعض البمداف
ّ
العربيػػة التػػي تتػػوفر معطيػػات حوليػػا .ومػػا نسػػتنتجو ىػػو أف بعػػض البمػػداف العربيػػة تنفػػؽ مبػػال ىامػػة
ناجمة عف الرسػوب .ففػي جيبػوتي والمغػرب وموريتانيػا نجػد عمػى التػوالي النسػب التاليػة ,%13 ,%9

 %10لتالمي ػػذ رس ػػبوا س ػػنة ف ػػي التعم ػػيـ االبت ػػدائي وى ػػذه الس ػػنوات اإلض ػػافية م ػػف الد ارس ػػة تكمّ ػػؼ م ػػا

العام ػػة
بين ػب 0.25و 0.40م ػػف الن ػػاتج المحم ػػي اإلجمػػالي وتمث ػػؿ غالب ػػا قس ػػما محترمػػا م ػػف الميزاني ػػة ّ

المرصودة لمتربية.
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الديمغرافيػػة وضػػرورة إصػػالح الػػنظـ
التح ػوالت
ّ
إف ّ
مشـــاكل التمويـــل ليســـت وحـــدها المحـــددةّ :
التعميمية في اغمب الدوؿ العربية ستتطمب توفير موارد إضافية في السنوات القادمة .بيد اف حكومات

ىػػذه الػػدوؿ تنفػػؽ ميزانيػػات معتب ػرة فػػي ىػػذا القطػػاع (ق اربػػة  %20مػػف النفقػػات العموميػػة اإلجماليػػة.

تطور ىذه النفقػات ينمػو بشػكؿ أسػرع مػف تطػور النػاتج
و %45مف الناتج المحمي اإلجمالي).كما ّ
أف ّ
أف مصػاريؼ التربيػة سػتحافظ عمػى نفػس النسػؽ فانػو مػف المتوقّػع
المحمي اإلجمالي .واذا ما افترضنا ّ
اف التكمفػػة اإلجماليػػة فػػي ىػػذا القطػػاع ستشػػيد ارتفاعػػا ممحوظػػا فػػي السػػنوات القادمػػة إذف كيػػؼ يمكػػف

لمدوؿ العربية اف تواجو ىذه النفقػات اإلضػافية ومػا ىػي اإلجػراءات التػي يمكػف اف تتخػذىا لمح ّػد مػف
سمبي عمى جػودة التعمػيـ انػو وبعػد د ارسػة التوجيػات الحاليػة المتعمقػة
تأثير ىذا القطاع المالي بشكؿ
ّ

أي مشػػروع لإلصػػالح التربػػوي البػػد اف يأخػػذ بعػػيف االعتبػػار ثالثػػة
بمصػػاريؼ التربيػػة نخمػػص إلػػى ّ
أف ّ
عناصر:
أف نسػػبة مسػػاىمة القطػػاع الخػػاص فػػي تمويػػؿ التربيػػة تظػػؿ منخفضػػة نتيجػػة تبنػػي اغمػػب ىػػذه
ّالدوؿ لفكرة مجانية التعميـ
أف الػػدوؿ العربيػػة ترصػػد ميزانيػػات أكبػػر لمتعمػػيـ العػػالي ولممرحمػػة الثانيػػة مػػف التعمػػيـ الثػػانوي
ّمخصص لمتعميـ األساسي.
مقارنة بما ىو
ّ
-أنػػو وبقػػدر مػػا يرتفػػع الطمػػب فػػي التعمػػيـ الثػػانوي والعػػالي فػػاف الػػدوؿ العربيػػة تميػػؿ إلػػى تحويػػؿ

مخصصػػات المسػػتويات الػػدنيا مػػف التعمػػيـ إلػػى المسػػتويات العميػػا ممػػا قػػد يػػؤثر سػػمبا عمػػى جػػودة التعمػػيـ

األساسي .واذا ما استثنينا بعض الدوؿ فاف مساىمة القطاع الخاص في التعميـ األساسي تبقى ضعيفة

إف د ارسػػة مسػػاىمة القطػػاع الخػػاص فػػي التربيػػة داخػػؿ البمػػداف العربيػػة عمػػى درجػػة كبيػرة مػػف الصػػعوبة

أف المسػػاىمة ضػػعيفة فػػي جػػؿ
نظ ػ ار إلػػى غيػػاب معطيػػات موثػػوؽ بيػػا .عمػػى أف الفك ػرة السػػائدة تبػػيف ّ
ػجميف فػػي القط ػػاع
البمػػداف .ويمكػػف أف يعمّػػؿ ذلػػؾ فػػي قس ػػـ منػػو بالضػػعؼ النس ػػبي لعػػدد التالميػػذ المس ػ ّ
تسجؿ
أف بعض ّ
الدوؿ ّ
الخاص (الجزائر جيبوتي و المغرب و سوريا و تونس و اليمف) عمى الرغـ مف ّ
ّ
نسػػبا عاليػػة فػػي ىػػذا الصػػنؼ مػػف التعمػػيـ ،نػػذكر مػػف بينيػػا :لبنػػاف وقطػػر واإلمػػارات العربيػػة والكويػػت
والبح ػريف.وحتػػى تػػتم ّكف البمػػداف العر ّبيػػة مػػف تمبيػػة االحتياجػػات المتجػ ّػددة والمتصػػمة بجػػودة التعمػػيـ فيػػي
مطالبة إذف بتنويع مصادر التمويؿ.
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وتخصػػص
إف مػػا ينفػػؽ عمػػى التمميػػذ الواحػػد مرتفػػع ويختمػػؼ مػػف مسػػتوت تعميمػػي إلػػى آخػػر.
ّ
ّ
البمداف العر ّبية مصػاريؼ لمتمميػذ الواحػد (فػي شػكؿ نسػبة مػف المنتػوج المحمػي الخػاـ) أعمػى بكثيػر مػف
ال ػػدوؿ النامي ػػة األخ ػػرت أو حت ػػى م ػػف ال ػػدوؿ المتقدم ػػة .واذا ك ػػاف الف ػػارؽ ض ػػئيال بالنس ػػبة إل ػػى التعم ػػيـ
األساسػي (االبتػدائي ومرحمػػة أولػى مػف التعمػػيـ الثػانوي) فانػو أكبػػر إذا مػا تعمػؽ األمػػر بالمرحمػة الثانيػػة

مػػف التعمػػيـ الثػػانوي وكػػذلؾ التعمػػيـ العػػالي .وبالفعػػؿ فػػاف مصػػاريؼ الػػدوؿ العربيػػة (بالنسػػبة إلػػى النػػاتج
المحمي اإلجمالي عمى الفرد الواحد) تتجاوز قرابة  %50ماتنفقو الػدوؿ متوسػطة الػدخؿ عمػى المرحمػة
الثانية مف التعميـ الثانوي وتتجاوز بالضعفيف ما تنفقػو دوؿ منظمػة التعػاوف والتنميػة االقتصػادية عمػى

التعميـ العالي.

الرسم البياني ( :)15اءنفاق لكل طالب ( ٪من الناتج المحمي اءجمالي لمفرد الواحد)
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فسػر فػي جانػب
ّ
إف ارتفاع مصاريؼ التربية في الدوؿ العربية يتػرجـ بارتفػاع تكمفػة األجػور ُ
(وي ّ
ػإف النفقػػات العموميػػة فػػي
كبيػػر منػػو بنسػػب التػػأطير :عػػدد التالميػػذ عمػػى مػػدرس) ومػػف جانػػب آخػػر فػ ّ

إف الش ّػباف المرسػميف فػي التعمػيـ الثػانوي أو
قطاع التربيػة ليسػت موزعػة بشػكؿ عػادؿ بػيف المتعممػيفّ .
فإف النفقات عمى كؿ تمميػذ
العالي يحظوف بنسبة أعمى مف الموارد العمومية المخصصة لمتربية لذلؾ ّ
إف ارتفػػاع
ممػػا ٌيرصػ ٌػد لمتمميػػذ فػػي الثػػانوي أو العػػالي .كمػػا ّ
فػػي المرحمػػة االبتدائيػػة تكػػوف أدنػػى بكثيػػر ّ
متطمّب ػػات التعم ػػيـ الث ػػانوي والع ػػالي ت ػػؤدي إل ػػى تحوي ػػؿ االعتم ػػادات المرص ػػودة لمتعم ػػيـ األساس ػػي إل ػػى

المستويات األعمى.

إف توقٌّ ػػع ع ػػدد التالمي ػػذ ال ػػذيف أكممػ ػوا التعم ػػيـ الث ػػانوي ٌيظي ػػر تط ػػو ار سػ ػريعا لي ػػذا الع ػػدد خ ػػالؿ
ّ
العش ػرية القادمػػة .وبمػػا اف المسػػجميف فػػي التعمػػيـ الثػػانوي والعػػالي يحظػػوف بػػأكبر نسػػبة مػػف الم ػوارد
المخصصػػة لمتربيػػة عمػػى حسػػاب تالميػػذ التعمػػيـ األساسػػي فػػإف االرتفػػاع المنتظػػر فػػي عػػدد
العموميػػة
ّ
ىػؤالء سػػيؤدي حتمػػا إلػػى تحويػػؿ المػوارد المرصػػودة لممسػػتويات الػػدنيا [االبتػػدائي /المرحمػػة األولػػى مػػف
التعميـ الثانوي] إلى المستويات األعمى مما سيضاعؼ مف احتماؿ التػأثير السػمبي عمػى جػودة التعمػيـ

األساسي
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الجزء الثاني
مستقبل التعميم األساسي في الوطن العربي
أوال  -موجهات ضرورية لمعمل من أجل تعميم أساسي جيد لممستقبل
ثمػػة ثالثػػة موجيػػات لممسػػتقبؿ يمكػػف أف تييػػئ الطريػػؽ لمتعامػػؿ مػػع االتجاىػػات الثقيمػػة

لممنظومػػة التربويػػة لمتعمػػيـ األساسػػي وربمػػا لممنظومػػة التعميميػػة والتربويػػة فػػي الػػوطف العربػػي

ككػػؿ .اف مفيػػوـ الموجػػو يشػػبو الػػى حػػد كبيػػر مفيػػوـ لوحػػة االتجػػاه فػػي الطريػػؽ الس ػيارة .انػػو
يعطينا وبشكؿ استباقي إمكاف توقع اليدؼ والنتائج المترتبة عمى اختيار ىذا االتجاه أو ذاؾ.

وىذه الموجيات ىي:

 الموجيات البنيوية واالجتماعية (عامؿ الوضعية العامة لكؿ بمد). -الموجيات المتصمة بالمنواؿ التربوي (أو النموذج التربوي).

 الموجيات المتصمة بالقرار السياسي( .أو بالسياسات التربوية المعتمدة). -1الموجهات البنيوية واالجتماعية:

يعكػ ػػس ىػ ػػذا الموجػ ػػو الخصػ ػػائص البنيويػ ػػة المتصػ ػػمة بػ ػػالمورديف المػ ػػادي والبشػ ػػري ،وتحديػ ػػدا

أف االسػػتثمارات المنج ػزة فػػي مجػػاؿ التربيػػة قػػد حققػػت النتػػائج
الػػديمغرافيا واالقتصػػاد .انػػو واذا اعتبرنػػا ّ
المتوقّعػػة فػػإف البمػػداف العربيػػة تحتػػاج دائمػػا إلػػى إعػػادة ىيكمػػة نظاميػػا التربػػوي لتػػتم ّكف مػػف مجابيػػة كػػـ
ٍ
أف ىػػذه األقطػػار تمتمػػؾ اليػػوـ أكبػػر
ىائػػؿ مػػف التحػػديات الجديػػدة .و ّأو ٌؿ تحػػد يأخػ ٌذ بعػػيف االعتبػػار ىػػو ّ
عدد مف الجماىير الشػبابية فػي العػالـ فػي عالقػة بنسػبة العػدد الجممػي لمسػكاف .وتزامنػا مػع تقػدـ ىػذه
الفئات السكانية في المنظومة التربوية فإنيا ستحتاج إلى متطمبات وفرص جديػدة لمتكػويف وخصوصػا

في المستوت اإلعدادي مع ضرورة دمج الميارات الذىنيػة بالميػارات العمميػة .أمػا التحػدي الثػاني فانػو

يرتكز عمى أىمية تطوير اقتصاد المعرفة مف خػالؿ اعتمػاد مقاربػة "المػدارس الذكيػة" واعتبػار التعمػيـ
األساسػػي بمختمػػؼ مسػػتوياتو ،بػػدءا بمػػا يعػػرؼ بػػالتعميـ التحضػػيري (الػػذي يتحػػتـ دمجػػو تػػدريجيا فػػي

المنظوم ػػة األساس ػػية النظامي ػػة) بواب ػػة وم ػػدخال لتط ػػوير المعرف ػػة م ػػف خ ػػالؿ تط ػػوير ال ػػذكاء (اعتب ػػار

المدرسػػة منتجػػة لمػػذكاء وليسػػت فقػػط مسػػتودع معرفػػة أو مخب ػ ار لعمميػػات تعمميػػة) .أمػػا التحػػدي اآلخػػر
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فيػو ييػتـ بالتحػػديات الماليػة التػػي يمكػف أف تعرقػػؿ المجيػودات التػػي تسػتجيب لممتطمبػػات الجديػدة فػػي

قط ػػاع التربي ػػة .وعم ػػى ال ػػرغـ م ػػف أف األقط ػػار العربي ػػة تخص ػػص قس ػػطا ىام ػػا م ػػف مواردى ػػا لتحس ػػيف
الخدمات فيي مدعوة إلى مزيد النجاعة وتنويع مصادر التمويؿ .

أف جميػور الشػػباب فػي المنطقػػة العربيػة (بػػيف صػفر و 14سػػنة)
تكشػؼ البيانػات الديموغرافيػػة ّ
سيزداد بمميوني شخص إلػى غايػة  2015قبػؿ اف يحقػؽ قفػزة بحػوالي  10ماليػيف فػي الفتػرة الفاصػمة

ب ػػيف 2015و  2030ووف ػػؽ ك ػػؿ التق ػػديرات فان ػػو ستض ػػاعؼ ى ػػذه الطفػ ػرة الديمغرافي ػػة المس ػػتمرة م ػػف
مطالػػب الخػػدمات التربويػػة األساسػػية وسػ ِ
ث ضػػغطا عمػػى المؤسسػػات القائمػػة فػػي بعػػض البمػػداف
ػتحد ٌ
(خصوصػا منيػػا التػػي لػـ تػػتـ فييػػا عمميػة االنتقػػاؿ الػػديمغرافي) وىػو مػػا يعنػػى ضػرورة االسػػتجابة ليػػذه

نميز بيف  3مجموعات سػكانية
أف ّ
المطالب .وبالنسبة إلى الفترة الفاصمة بيف  2015و 2030يمكف ّ
وتعميمية وىي:
 المجموعة األولى وتتكوف مػف الج ازئػر ولبنػاف وتػونس والكويػت واألردف .وقػد عرفػت كػؿ ىػذهػردد عمػػى المدرسػػة األساسػػية
األقطػػار أعمػػى نسػػبة مػػف جمػػاىير التالميػػذ الػػذيف ىػػـ فػػي سػػف التػ ّ
وكاف ذلؾ ما بيف  1990و.2000

 المجموعــة الثانيــة :وتشػمؿ ليبيػػا والمغػػرب والعربيػة السػػعودية وسػػوريا اذ سػتعرؼ ىػػذه البمػػدافأعمى نسبة مف المتمدرسيف في الفترة المتراوحة بيف  2020و2030

 المجموعــة الثالثــة :وتتػػألّؼ مػػف جيبػػوتي والع ػراؽ وعمػػاف وقطػػر واإلمػػارات العربيػػة المتحػػدةواليمف حيث سيتواصؿ النمو العددي ليذه الفئة إلى حدود .2050

انػػو وعنػػد الػػتمعف فػػي نسػػب التمػػدرس يظيػػر أف بمػػداف المجمػػوعتيف األولػػى والثانيػػة (الج ازئػػر،

لبناف ،تونس ،الكويت ،ليبيا ،المغرب ،العربيػة السػعودية ،سػوريا) قػادرة عمػى االسػتجابة فػي المسػتقبؿ

لممطالب التعميمية دوف أف تضاعؼ بشكؿ ممحوظ مػف مسػتوت نفقاتيػا المتصػمة بالتربيػة .ويمكػف أاف
ٌيعمّػػؿ ىػػذا بارتفػػاع نسػػبة التمػػدرس  %100وكػػذلؾ بانخفػػاض مجموعػػات األطفػػاؿ الػػذيف ىػػـ فػػي سػػف
ارتياد المدرسة األساسية .اف أغمب بمداف المجموعة الثالثة (جيبػوتي ،عمػاف ،الػيمف) ليػا نسػب عامػة
مف التمدرس اقؿ مف ( %100إذ أف النظـ التربوية ليذه البمداف ال تتمكف مف اسػتيعاب كػؿ األطفػاؿ

الػػذيف ىػػـ فػػي سػػف التمػػدرس) بحيػػث سػػتجد نفسػػيا مجبػرة عمػػى مضػػاعفة قػػدراتيا ومواردىػػا الماليػػة فػػي

مجػػاؿ التربيػػة (إطػػارات تػػدريس ،مؤسسػػات تربويػػة) مػػف ىنػػا إلػػى أفػػؽ سػػنة  ،2030حتػػى تػػتمكف مػػف
سف التّمدرس .
االستجابة لمعدد المتصاعد مف األطفاؿ في ّ
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إلى ذلؾ يمكف أف نضيؼ مسالة التسرب واليدر ،كمشكؿ أساسػي بالنسػبة إلػى األعػواـ القميمػة

القادمة .ففي سنة  2010فاف قرابة  % 20مف األطفاؿ في سف التمدرس لػـ يمتحقػوا بمقاعػد الد ارسػة
وذلػػؾ إمػػا ألنيػػـ :لػػـ يمتحقػوا قػطّ بالمػػدارس أو ألنيػػـ لػػـ ينيػوا تعمػػيميـ االبتػػدائي أو ألنيػػـ أخيػرا ،لػػـ
يمتحقػوا قػطّ بصػػفوؼ المرحمػػة األولػػى مػف التعمػػيـ الثػػانوي ولػػـ يسػػتكمموا ىػذه المرحمػػة .لقػػد تػػـ تسػػجيؿ

قرابة  9ماليػيف طفػؿ ( 5ماليػيف مػا بػيف 6و  11سػنة و 4ماليػيف طفػؿ تتػراوح أعمػارىـ مػا بػيف 12
و 15سنة) ممف لػـ يمتحقػوا بصػفوؼ الد ارسػة ويفتػرض اف يت ارجػع ىػذا العػدد إلػى  7,5مميػوف ثػـ إلػى

 5,5مميػػوف سػػنة  2015اال أف اتجاى ػػات اليػػدر باقي ػػة ومسػػتمرة.وانطالقا م ػػف المعطيػػات المت ػػوفرة
يتبيف اف كثافة األطفاؿ غير المتمدرسيف تتمركز في ثالثة أقطار فقط وىي مصر ( )258,5العربيػة

إف مشػػكمة عػدـ التمػػدرس تمثّػؿ تحػػديا كبيػ ار لمتنميػػة البشػرية
السػعودية ( )275,5والػػيمف ( 656ألفػا)ّ .
األوليػة فػاف بػػطء
وتٌػديف إخفػاؽ السياسػات التربويػة بقػدر مػا تتحمػؿ األطػراؼ المعنيػة عػبء التكػاليؼ
ّ
إف إىدار اإلمكانات البشرية المصػحوبة باألميػة
تطور التعميـ لو انعكاسات أوسع عمى المدت البعيدّ .
ّ
(عػػدـ التمػػدرس) سػػييدد النمػػو االقتصػػادي ،عمػػى المػػدت المتوسػػط والبعيػػد ،كمػػا سيضػػاعؼ مػػف حػػدة

ويضػ ػػعؼ أٌسػ ػػس المسػ ػػاىمات
الف ػ ػوارؽ االجتماعي ػ ػة ويعرقػ ػػؿ التطػ ػ ّػور فػ ػػي مجػ ػػاؿ الصػ ػػحة العموميػ ػػة ّ
االجتماعية.
 -2الموجهات المتصمة بالمنوال اءصالحي ومقاربته:
إف المعرفة ليست ىي الذكاء مف حيث أف الثاني ىو مولد لألولى .وقػد تتواجػد المعرفػة حيػث

ال يوجد ذكاء ،ألف التربية تكػوف حينيػا قػد تحولػت إلػى مسػتودع لممعمومػات الممقنػة .وحتػى ال تتحػوؿ
المػدارس العربيػة إلػػى مسػتودعات مػػف الميػـ إعػػادة فتحيػا أمػاـ المجتمػػع وأمػاـ الحيػػاة .إنػو لػػـ يعػد مػػف
الممكػف خػػالؿ العقػػود القادمػػة التعامػؿ مػػع المنظومػػة التربويػػة كشػأف سياسػػي – إداري .إف التربيػػة ىػػي

حقػؿ مفتػوح لمصػراعات ولممنافسػة ،والتػي ولػػئف كانػت تبػػدو منزوعػة السػالح ،إال أنيػػا سػتكوف وبدرجػػة
أكثػػر حػػدة ،تعبي ػ ار متجػػددا عػػف الطمبػػات االجتماعيػػة لمتغييػػر والتجديػػد .وبقػػدر ت ازيػػد األزمػػات بقػػدر مػػا
سترتفع األصوات إلى إعادة الجزء األغمب مف المشكالت المطروحة إلػى مربعيػا الطبيعػي األوؿ :أي

حقػػؿ التربيػػة الػػذي منػػو تتحػػدد مالمػػح الشخصػػية ببعػػدىا اإلنسػػاني واالجتمػػاعي .لػػذلؾ تبػػدو المشػػاركة
المجتمعيػػة وكػػذلؾ تجػػارب الحػوار المجتمعػػي حػػوؿ مسػػائؿ التربيػػة وتحديػػدا التعمػػيـ األساسػػي مػػف أوكػػد
المي ػػاـ خ ػػالؿ الفتػ ػرات القادم ػػة .والعتب ػػارات تتعم ػػؽ بمحدودي ػػة المػ ػوارد المادي ػػة ف ػػي بع ػػض البم ػػداف أو

لمحدودية الموارد البشرية في البعض اآلخر (مع التيديد بالتفسع الديمغرافي وربما الثقافي والمغوي في
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الػدوؿ التػى تشػػكؿ فييػا اليجػرة غيػػر العربيػة ثقػال ممحوظػػا) فػاف تشػريؾ المجتمػػع تحػت عنػواف "التربيػػة
حػؽ ومسػؤولية" قػد يكػوف ىػو األنسػب لتحمػؿ المجتمػع لجػزء ميػـ مػف مسػؤولياتو اإلصػالحية فػي ىػػذا

المجاؿ.
إف مف أىـ عناصر مراجعة ىذا المنواؿ ىػي تمػؾ المتصػمة بمعرفػة كيػؼ يمكػف االنتقػاؿ "معػا"

دوال ومجتمعػ ػػات مػ ػػف محوريػ ػػات المعمػ ػػـ والمػ ػػتعمـ والمعرفػ ػػة التػ ػػي طغػ ػػت فػ ػػي السػ ػػتينات والسػ ػػبعينات
والثمانينات ونيايات القرف العشريف إلى محورية جديدة وحاسمة وتتعمػؽ بقػدرة التعمػيـ األساسػي ،عمػى

تييئػػة أجيػػاؿ قػػادرة عمػػى خػػوض تجربػػة الػػتعمـ الػػذكي وانتػػاج الػػذكاء بمػػا يشػػمؿ العالقػػة االيجابيػػة مػػع
العمػػؿ كقيمػػة وكتطبيػػؽ .وقػػد تكػػوف مػػف أىػػـ سػػمات المقاربػػة اإلصػػالحية الجديػػدة ،محػػورة قػػيـ الػػتعمـ

وتطبيقاتيػػا حػػوؿ «العمػػؿ" ،كقيمػػة وكيػػدؼ لمػػتعمـ التطبيقػػي المنطمػػؽ مػػف التعامػػؿ ال ػذكي مػػع الوقػػائع
والظواىر واألوضاع .كما قد تكوف مواجية أشكاؿ األمية الجديدة ،أي أمية المغات وتصاعد مؤشرات

التعامػػؿ "الغبػػي" أو غيػػر المنػػتج معرفيػػا ،مػػع التكنولوجيػػات الحديثػػة ،ىػػي مػػف أولػػى خط ػوات اليقظ ػة
المميدة لصناعة المستقبؿ.

لػػذلؾ سػػيتطمب االصػػالح خػػالؿ السػػنوات المقبم ػة ،ال فقػػط أدوات جديػػدة لمعمػػؿ ،وانمػػا ايضػػا

أدوات جديدة في التقييـ "المجتمعي" الى جانب التقييـ الفني وتقييـ الخبراء لممؤسسات الو ازرية .ومثػؿ

ىذا التقييـ القائـ عمى منواؿ اصالحي جديد يمكف أف يشمؿ:

استعادة مفهوم تاألسرة التربوية الفاعمةت :ويقصد بذلؾ دعػـ دور المػربييف ومركػزىـ فػي حيػاة

المؤسسػػة التربويػػة وادارتيػػا .انػػو مػػف الميػػـ ايجػػاد اطػػر لمجػػالس بيداغوجيػػة تعمػػؿ عمػػى التػػداوؿ فػػي
مس ػػائؿ تتعم ػػؽ بس ػػير الد ارس ػػة وال ػػزمف المدرس ػػي وك ػػذلؾ المرافق ػػة وال ػػدعـ .ك ػػذلؾ فيم ػػا يتعم ػػؽ بتط ػػوير

السياسات التي تيػدؼ الػى جعػؿ االوليػاء طرفػا فػاعال وشػركاء حقيقيػيف فػي ادارة الشػأف المدرسػي ،ال
وفػػؽ االسػػاليب الشػػكمية ذات الطػػابع الموسػػوـ بالدعايػػة او بالعالقػػات العامػػة ،وانمػػا وفػػؽ مقتضػػيات

التشريؾ الجدي في القرار .ويشمؿ ذلؾ:

 -ضرورة إعالـ المواطنيف بوضع المؤسسة التعميمية حتى تكوف عمى بينة مف واقعيا وىو ما

يعنى انخراطيا الواعي في مشروعات التجديد واالصالح.

 -إجراء مقارنات إقميمية (وىنػا يكمػف دور البحػث التربػوي المسػتقؿ والمحايػد) وداخميػة لتعػرؼ

مسػػتوت أداء ىػػذه المؤسسػػة التعميميػػة أو تمػػؾ فػػي إطػػار عقميػػة تنافسػػية جديػػدة بػػيف المؤسسػػات تعتمػػد
عمى التراتبية وعمى الترتيب .
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-وضػػع مؤشػرات تقييميػػة مػػف أسػػفؿ الػػى أعمػػى قصػػد بمػػورة التشػريؾ "المجتمعػػي" والمسػػؤولية

المجتمعية ازاء التربية والتعميـ.

التربيــة عمــى العال:ــات كمرافــق لمتربيــة عمــى األشــياء :إنػػو ال مجػػاؿ لتربيػػة الطفػػؿ مػػف دوفتربية المواطف وال مجاؿ لتربية ىذا األخير مف دوف تربية االنساف الذي داخمو .وتمثؿ التربيػة النوعيػة

أو التربيػػة عمػػى العالقػػات األسػػاس األوؿ فػػي بنػػاء "الػػذكاء" ببعديػػو االجتمػػاعي والمنطقػػي .إف ضػػعؼ
التربيػة عمػػى العالقػػات منػػذ المسػتوت األساسػػي ىػػو الػػذي يفسػػر ضػعؼ تػػأثير العقػػؿ المنطقػػي وضػػعؼ
تأثير العمـ في مستويات الحقة مػف التعمػيـ (الجػامعي ومػا قبػؿ الجػامعي) .ويعنػى ذلػؾ فيمػا يعنيػو أف

ادعػػاء الحقيقػػة المطمقػػة واالسػػتناد الػػى أحكػػاـ قطعيػػة ونيائيػػة ضػػمف المقػػررات الد ارسػػية ال يمكػػف أف
يكػػوف مس ػػمكا مالئم ػػا لمدرس ػػة العش ػريات القادم ػػة أو حت ػػى مدرس ػػة اليػػوـ .وتتأك ػػد أىمي ػػة التربي ػػة عم ػػى

العالق ػػات م ػػف واق ػػع الفردي ػػة العقالني ػػة الت ػػي يب ػػدو أني ػػا ق ػػد حوص ػػرت بع ػػودة القبمي ػػات الجدي ػػدة ببع ػػدىا
المػػذىبي والطػػائفي والقبمػػي والعرقػػي والمؤسسػػي الػػديني .انػػو مػػف الميػػـ أف تتعامػػؿ المدرسػػة األساسػػية
بػذكاء مػػع الظػواىر االجتماعيػػة واالتجاىػات الصػػاعدة .مثػؿ التشػػدد الػديني والعنػػؼ والعنػؼ -المضػػاد

والعودة الى مربع اليويات االبتدائية والطائفية والمذىبية واالستبداد السياسي .ويفترض كؿ ىذا التوجو
نحو تنمية الذكاء االجتماعي إلى جانػب الػذكاء المنطقػي .لقػد بينػت المعطيػات اإلحصػائية بػأف جانبػا

ػر مػػف الشػػباب المػػورط فػػي قضػػايا العنػػؼ فػػي المنطقػػة ينتمػػي فػػي معظمػػو إلػػى أوسػػاط فقي ػرة وفػػي
كبيػ ا
الغالب مف الفئات المنقطعة عف التعميـ ضمف المرحمة األساسية واالعدادية تحديدا.

-التربية من أجل عمم تينفعت أو نظرية العمم لمعمل :عمى الػرغـ مػف الجيػد المبػذوؿ فػي أكثػر

مف دولة عربية مف أجؿ إعادة االعتبار لقيمة العمؿ ،ضمف النظاـ التعميمي األساسي ،بوصفو جسر
عبور نحو محطات التعميـ الجامعي وما قبمو ،إال أنو ثمة ما يؤكػد ارتفػاع المؤشػرات المتصػمة بعمالػة

األطفاؿ في القطاعات اليامشية وقطاعات التيريب ،والذي يترافؽ مع إعراض المنقطعيف عف التعمػيـ
الدخوؿ ضمف تجػارب التػدريب عمػى الميػف إال بشػكؿ محػدود .إف االنطػالؽ مػف مثػؿ ىػذا التشػخيص

يدعو مستقبال إلى حتمية القطع مع الخيارات التي ال تتيح مد الجسور بيف التعميـ والعمؿ المنتج بكؿ

أصنافو.
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 -3الموجهات المتصمة بالقرار السياسي:
ثمة مجموعة تصورات تبمورت مف خالؿ الحوارات التي أج ارىػا فريػؽ العمػؿ وكػذلؾ مػف خػالؿ
نتػػائج التشػػخيص الػػذي تقػػدـ بػػو .تنبنػػي تمػػؾ الموجيػػات الفرعيػػة المتصػػمة بطبيعػػة السياسػػات بعناصػػر

منيا:

المحافظػ ػػة عم ػ ػػى الطػ ػػابع العم ػ ػػومي لمخدم ػ ػػة ولكػ ػػف م ػ ػػع تحم ػ ػػؿ الفئػ ػػات ذات ال ػ ػػدخؿ المرتف ػ ػػع

لمسؤوليتيا في نفقات التعميـ المباشرة مثؿ التنقؿ أو الرعاية داخؿ المؤسسة مػع اعتمػاد " المقابػؿ ذي

اليندسػػة المتغي ػرة" بحسػػب الػػدخؿ  .User fees /Ticket modérateurإف ثقػػؿ األعبػػاء التػػي
أصػػبحت موضػػوعة عمػػى كاىػػؿ الخدمػػة التعميميػػة وارتفػػاع الكمفػػة خصوصػػا فػػي البمػػداف العربيػػة ذات

الدخؿ المتوسط أو الضعيؼ ،ىي مػف األمػور التػي مػف شػأنيا أف تخػؿ بمقومػات الجػودة فػي مسػتوت
العممية التربوية .كما أف المالحظ في نفس الوقت بأنو وعمى الرغـ مف أف أبناء وبنات العائالت ذات

ال ػػدخؿ المرتفػ ػػع ىػػػـ بصػ ػػدد االسػػػتفادة المباش ػ ػرة وغيػ ػػر الخاضػ ػػعة ألي ش ػػكؿ مػ ػػف أشػ ػػكاؿ التعػ ػػويض
لممجموعات الوطنية ،فانو تسود قناعة عامة اليوـ ،ستتزايد أىميتيا في المستقبؿ ،ومفادىا أف مجانية

الخدمػػة ال يمكػػف أف تكػػوف عمػػى حسػػاب جػػودة التعمػػيـ المقػػدـ إلػػى الفئػػات األش ػد حاجػػة إلػػى الح ػراؾ
االجتماعي عبر التعميـ والمعرفة .إف التوقع األكثر احتماال مف ىذا المنظور ىو أف يتـ تعديؿ النظرة

العامة لمفيوـ مجانية التعميـ األساسي لفائدة مقاربة تكوف أكثر اتساقا مع العدالة االجتماعيػة وفػوارؽ

الدخؿ كأف تكوف مجانية بعض الخدمات مرتبطة بمستويات الػدخؿ األسػري حتػى يتسػنى الترفيػع مػف

موارد منظومة التعميـ األساسي وحتى ال تسقط في حالة مف التدىور.

توسيع دائرة حضور التعميم ما :بل المدرسي :ويشمؿ ذلؾ اعتبػاره مسػمكا رئيسػا إلزاميػا وغيػر
اختياري .لقد ّبينت تجارب العقود الماضية بأف الطفؿ يأتي جاى از إلى المدرسة بشخصية وبمستويات
ميارية يصعب التأثير فييا بشكؿ كمي .كما أف تردد المقرر التربوي العربي في اعتماد رؤية واضػحة
في ىذا المجاؿ تجعؿ مف التعميـ التحضيري ال مجرد تعميـ "ما قبؿ مدرسػي" وانمػا جػزء ال يتجػ أز مػف
التعميـ األساسي ىي مف المسػائؿ التػي يمكػف اعتبارىػا عمػى غايػة مػف األىميػة والحيويػة بالنسػبة إلػى

بنػػاء قػػدرات الػػذكاء لػػدت األجيػػاؿ القادمػػة .ويفتػػرض كػػؿ ذلػػؾ تجػػاوز المنػػاطؽ الرماديػػة بالنسػػبة إلػػى
االختيػػار ،وى ػػو م ػػا يعن ػػي ع ػػدـ االكتف ػػاء بأش ػػكاؿ التع ػػايش ب ػػيف قطاع ػػات التعم ػػيـ العم ػػومي والخ ػػاص

والجمعيػػاتي درءا لممضػػار التػػي يمكػػف أف تمحػػؽ بػػالنمو الػػذىني الطبيعػػي لمطفػػؿ وقبػػوؿ فك ػرة تعػػايش
المت ػػدخميف ض ػػمف الح ػػدود غي ػػر المش ػػروطة لقط ػػاع تعميم ػػي تحض ػػيري عم ػػومي يك ػػوف ى ػػو المح ػػوري
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والمركػػزي خػػالؿ األعػواـ القادمػػة .تتأكػػد أىميػػة ىػػذا الموجػػو انطالقػػا مػػف المعطػػى الثابػػت والقائػػؿ بػػأف

االستعدادات الذىنية لمذكاء وتكويف الشخصية يكوف حاسما لدت الفئة العمرية  6-3سنوات.

مزيــد ربــط مدرســة التعمــيم األساســي بالجماعــات المحميــة والتخفيــف مــن الطــابع المركــزي

ءدارتــه :إف مفيػػوـ الجماعػػة المحميػػة (بمديػػة أو قرويػػة) لػػيس بػػالمفيوـ الػػدخيؿ عمػػى مجػػاؿ التربيػػة
وارتباطػػو بالحيػػاة اليوميػػة والمحميػػة فػػي معظػػـ المجتمعػػات ،عػػالوة عمػػى ارتباطػػو بالبعػػديف الػػوطني
واإلقميمي .عمى أف الجديد في ىذا السياؽ ىو ما يتصؿ بربط التعميـ األساسي بالحياة .ويشمؿ ىذا
الربط مسائؿ منيا ما يتعمؽ بالمحيط وبالمجاؿ الترابي والبيئي ومنيا ما يتصػؿ بالعالقػات ومنيػا مػا

يتعمػػؽ بقيمػػة العمػػؿ فػػي الحيػػاة ومنيػػا مػػا يتعمػػؽ أخي ػ ار بالعالقػػات االجتماعيػػة واإلنسػػانية وبالػػذكاء
العاطفي واالجتماعي الذي يفسر ظاىرة االستعماؿ غير الذكي لتكنولوجيات االتصاؿ.
ثانيا  -سيناريوهات ومشاهد لممستقبل
إف االستش ػراؼ ،االسػػتباقي فػػي خدمػػة العمػػؿ والسياسػػات ىػػو التوليفػػة الضػػرورية بالنسػػبة إلػػى

التفكيػػر فػػي مسػػتقبؿ "المدرسػػة" العربيػػة خػػالؿ العقػػود القادمػػة .وبػػالطبع ففػػي سػػياؽ االزمػػة يتغمػػب رد
الفعػػؿ عمػػى البػػاقي وىػػو مػػا يمكػػف أف نفيمػػو بالنسػػبة إلػػى مػػا عاشػػتو العديػػد مػػف البمػػداف ،بمػػا فييػػا تمػػؾ
التػي شػيدت "ثػػورات" ،حيػث كانػػت مسػالة اصػالح التعمػػيـ بػدءا باألساسػػي مػف أوكػد الميػػاـ .وكمػا ىػػو

معم ػػوـ  ،فػ ػاف م ارح ػػؿ م ػػا بع ػػد "األزم ػػات" غالب ػػا م ػػا تك ػػوف فرص ػػة لمتفكي ػػر ،حي ػػث يس ػػتوجب ،اس ػػتباؽ
التغييرات واستحداثيا خاصة عف طريؽ التجديد.

ثمػػة تجػػارب ميمػػة فػػي مجػػاؿ االستش ػراؼ التربػػوي ،اف كػػاف ذلػػؾ فػػي مسػػتوت اقميمػػي عربػػي
(االلكسػػو  ،)2000أو فػػي المسػػتويات الوطنيػػة التػػي ظيػػرت منػػذ سػػنة  2000الػػى اليػػوـ فػػي كػػؿ مػػف
تػػونس ومصػػر ودوؿ الخمػػيج العربػػي والمغػػرب ،حتػػى واف كانػػت تحػػت عن ػواف الد ارسػػات االستش ػرافية
بشكؿ عاـ وحتى واف لـ تكف التربية سوت عنص ار مف عناصرىا .
إف المحصػ ػػمة النيائيػ ػػة لمعظػ ػػـ تمػ ػػؾ المحػ ػػاوالت االستش ػ ػرافية يمكػ ػػف أف تتحػ ػػدد فػ ػػي مسػ ػػالتيف

أساسيتيف :األولى ىي التعامؿ مع المشكالت التربوية كما لو أنيا مشكالت عابرة وقابمة لالختفاء فػي
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صورة تطبيؽ ىذا أو ذاؾ مف الخيارات .أما المسألة الثانية فتتمثؿ في عدـ امتالؾ تمػؾ التقػارير ومػف

خالؿ أىػدافيا ،لوسػائؿ سياسػتيا المقترحػة أو رؤياىػا المقترحػة نتيجػة المصػاعب التػى تعتػرض عمميػة
التشخيص لمنظاـ التعميمي ونتيجة النعداـ حرية التعبير عنيا .
أمػػا ومػػف الناحيػػة األولػػى ،فمقػػد تبػػيف (حتػػى ومػػف بعػػد ح ػدوث مػػا يعػػرؼ بػػالثورات العربيػػة) ب ػأف

المجتمعات قد تتغير فعال ولكف المشكالت الجوىرية ،إف لـ يتـ التعامؿ معيا عمى المستوت المتوسط
والبعيد كاتجاىات ثقيمة تحتاج إلى نفس طويؿ مف المعالجة الدؤوبػة مثممػا تحتػاج أيضػا إلػى الوضػوح
والػى صػراحة التشػػخيص ،فإنيػا تعػػود بػأكثر قػػوة مػف ذي قبػػؿ .تمػؾ ىػػي الخالصػة التػػي تفػرض نفسػػيا
كمما عثرنا مف جديد عمى مشكمة كانت قد اعترضتنا قبؿ خمس او عشر سنوات او قبؿ ربع قرف في

مجػاؿ التربيػة ،مثػؿ الجػودة ،والرسػوب والتسػػرب والمسػاواة بػيف الجنسػيف أو عالقػة التعمػيـ بػػالمحيط أو
بالقضايا الجوىرية األخرت عمى اختالفيا.

إف القابميػػة لتػػرؾ أخطػػاء الماضػػي تتكػػرر ليسػػت خصوصػػية عربيػػة ،وانمػػا ىػػي متصػػمة بػػالربط

العضوي لمسياسات التعميمية برؤت تفتقد الى الرغبة في تمجيد فكرة الصػعود الػى أعمػى والتجػاوب مػع
تجػػارب العػػالـ ،عمػػى الػػرغـ مػػف الجيػػد الواضػػح مػػف قبػػؿ العديػػد مػػف الػػدوؿ والػػذي يسػػتحؽ االعجػػاب.

ويتػػرؾ مثػػؿ ىػػذا الوضػػع الغريػػب السػؤاؿ مفتوحػػا ،مػػا لػػذي قػػد يفسػػر محدوديػػة النتػػائج عمػػى الػػرغـ مػػف
الجيد الواضح في وضع الموارد المادية والبشرية عمى ذمة المنظومات التربوية في المنطقة

تعتمد الدراسات االستشرافية بشكؿ عاـ عمى منيجية االستجواب المتعدد األىداؼ بنية الخروج

بمشػػاىد وسػػيناريوىات محتممػػة أو مرغػػوب فييػػا أو ممكنػػة بالنسػػبة الػػى مسػػتقبؿ المنظومػػة التربويػػة.

ويعتبػػر أسػػموب دلفػػي  Delphiبأنػػو "حجػػر الزاويػػة لبحػػوث المسػػتقبميات ،وبأنػػو األسػػموب األكثػػر
استخداماً في التوقع لممستقبؿ .وعمى الػرغـ مػف أف ىػذا االسػموب قػد اسػتخدـ أوال فػي الخمسػينات مػف
القػػرف الماضػػي ،ألغػراض عسػػكرية ،فػػاف تطبيقاتػػو انتشػػرت فػػي مجػػاالت أخػػرت عديػػدة ،منيػػا الصػػحة
والتعميـ واالقتصاد والتطور التقني والتسويؽ والسياحة والتخطيط االستراتيجي في إدارة األعماؿ .
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ويعتم ػػد أس ػػموب دلف ػػي ف ػػي توقع ػػو لممس ػػتقبؿ عم ػػى م ػػا يتنب ػػأ ب ػػو "الخبػ ػراء وذل ػػؾ ب ػػأف توج ػػو لي ػػـ

مجموعة مف األسػئمة بصػيغة مسػحية متكػررة ، Iterative Surveyغالبػاً مػف خػالؿ اسػتبانات ،حتػى
يػتـ التوصػؿ إلػى التقػاء فػي اآلراء  Convergence of Opinions.لقػد تػـ اعتمػاد ىػذه الطريقػة
بشكؿ جزئي مف قبؿ فريػؽ العمػؿ لسػببيف :أوال لكونيػا تسػاىـ فػي تعزيػز أو تفنيػد مػا جػاء فػي األوراؽ

الخمفيػػة التػػي أعػػدىا فريػػؽ العمػػؿ ،مػػف ناحيػػة وثانيػػا ألف ىػػذه الطريقػػة تتميػػز فعػػال بأنيػػا ال تسػػتوجب

التقػاء االفػراد المتحػػاوريف فػي وقػػت واحػد وفػػي مكػاف واحػػد ،واألمػر الػػذي سػيؿ القيػػاـ بػبعض المقػػاءات
عبر السكايب وعبر التبادؿ بالبريد االلكترونػي بػيف خبػراء وفػاعميف ومينيػيف مػف بمػداف عربيػة مختمفػة

وفػػي وقػػت قياسػػي .كمػػا تػػـ تكييػػؼ ىػػذه التقنيػػة لالسػػتخداـ فػػي االجتماعػػات وجيػػا لوجػػو ،ويسػػمى ذلػػؾ

خمػف (Estimate-Talk-Estimate
خمػف-تحػدثّ -
طريقػة دلفػي المصػغرة  mini-Delphiأو ّ
ETE).واعتبا ار لمحدودية اإلطار الزمنػي فمقػد قػاـ فريػؽ البحػث بطػرح االسػئمة عبػر بوابػة الكترونيػة،
عمى عدد مف الخبراء ،بعد أف تقػدـ بػاقتراح عػدد مػف االحتمػاالت ومػف الرىانػات تأخػذ بعػيف االعتبػار

تنوع إمكانات البمداف العربية وأوضاعيا.

غني ػػة مم ػػا جع ػػؿ االنتق ػػاؿ ال ػػى عممي ػػة رس ػػـ الس ػػيناريوىات األكث ػػر
لق ػػد كان ػػت نتيج ػػة الحػ ػوارات ّ
احتمػػاال تكػػوف ممكنػػة وسػػيمة .وبخصػػوص السػػيناريوىات ،تجػػدر اإلشػػارة الػػى أنػػو قػػد جػػرت العػػادة أف
يتكػػوف ىػػذا األخيػػر مػػف وصػػؼ لوضػػع المسػػتقبؿ ومػػف سمسػػمة األحػػداث التػػي أدت إلػػى التطػػور مػػف

الوضع األصمي إلى الوضع المستقبمي ،كما جرت العادة التمييز بيف ثالثة أنواع مف السيناريوىات :
السيناريو الممكف  Possible Scenario:ويشمؿ ما يمكف أف يتاح مف خيارات.

السػيناريو المعقػوؿ  Realisable Scenario:ويشػمؿ مػا ىػو محتمػؿ ،ولكػف بعػد األخػذ فػي

االعتبار القيود التي تحوؿ دوف تحقؽ االحتماؿ؛

السيناريو المرغوب فيو  Desirable Scenario:ويشمؿ ما يقع في حيز المرغوب فيو.

عمػػى أنػػو وفػػي ىػػذه الد ارسػػة وبنػػاءا عمػػى الحػوارات المباشػرة ،فمقػػد تػػـ اعتمػػاد أربػػع سػػيناريوىات
متصمة بمستقبؿ التعميـ األساسي ،وىي :

61

 سيناريو المدرسة الممجـأ :والػذي يقػوـ عمػى خيػارات تػردي المؤشػرات البنيويػة وتمػؾ المتصػمةبالجودة والنوعية.
 سيناريو المدرسة السوق :والػذي يقػوـ عمػى مبػدإ "ابنػي – ابنتػي ،أوال" وعمػى أفضػمية الػدخؿكضماف ألفضمية الخدمة التعميمية وفي سياؽ مف تراجع ممحوظ لمخدمة التعميمية العمومية.

ػارت "الحػد األدنػى" وعمػى االسػتم اررية فػي
 سيناريو المدرسة المستودع :والذي يقػوـ عمػى خي االخيارات وتحويؿ المدرسة الى مستودع معمومات ال أثر تطبيقي ليا في الحياة.

 ســيناريو المدرســة الذكيــة :والػػذي يقػػوـ عمػػى خيػػارات األب ػواب المفتوحػػة وعمػػى المراوحػػة بػػيفالمسؤولية االجتماعية واالنفتاح.

الرسم البياني ( :)16السيناريوهات والخيارات األربعة المقترحة
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 -1سيناريو المدرسة الممجأ أو حالة تردي المؤشرات:
ويعكس ىذا السػيناريو تػدنيا شػامال لمعظػـ المؤشػرات المتصػمة بتطػوير التعمػيـ األساسػي والعمميػة

التعميمية بصفة عامة ،كما يعكػس تراجعػا واضػحا لمدولػة بالنسػبة الػى التزاماتيػا إزاء التعمػيـ األساسػي
كمرفؽ عاـ وكذلؾ بالنسبة الى أىدافو الوظيفيػة والمعرفيػة ،بمػا فػي ذلػؾ العالقػة بقػيـ المعرفػة والعمػؿ

وبػػيف المعرفػػة وقػػيـ "العػػيش المشػػترؾ" .وتمثػػؿ الػػدوؿ التػػي شػػيدت حروبػػا أىميػػة أو ن ازعػػات طائفيػػة
ومذىبية صورة مجسدة ليذا الوضع ضمف سياؽ يقوـ عمى محافظة سمبية.
مػف جانػػب آخػػر تتميػػز ىػػذه الرؤيػػا ،بالتعامػػؿ بنػػوع مػػف "الحتميػػة" واالرتجػػاؿ مػػع ت ارجػػع قػػدرات
ووسػػائؿ التعمػػيـ العمػػومي بصػػفتو خدمػػة عموميػػة تعطػػى األولويػػة لالسػػتراتيجيات الفرديػػة فػػي النجػػاح
المدرسي عمى حساب النجاحات الجماعية في المجتمػع بمختمػؼ فئاتػو .إف ميػزة ىػذه الديناميكيػة ىػي

مف دوف شؾ ارتجاليتيا تحت عنواف براقماتية السياسات وحتمية التعامؿ مع الموارد.
كمػػا أف ميزتيػػا فػػي الوضػػع الحػػالي أيضػػا ،ىػػي االكتفػػاء بسياسػػات التعػػديؿ الييكمػػي والػػتحكـ
والتقميص في النفقات العمومية لمتعميـ وتػرؾ المجػاؿ واسػعا لالنتقػاؿ نحػو الزاويػة المواليػة ،أي التربيػة

القائم ػػة عم ػػى نم ػػوذج مدرس ػػة الس ػػوؽ .ف ػػي المقاب ػػؿ يمك ػػف اعتب ػػار قم ػػة المػ ػوارد ،وض ػػعؼ اإلمكانػ ػات
االسػػتثمارية لمقطػػاع الخػػاص وكػػذلؾ ضػػعؼ حماسػػة األف ػراد لقػػيـ التعمػػيـ كمصػػعد اجتمػػاعي وكعامػػؿ
حراؾ اجتماعي ،مف المحددات الحاسمة النغالؽ المنظومة ككؿ .ويمكػف أف تتموقػع سياسػات بعػض

البمػػداف التػػي تيػػددىا الحػػروب االىميػػة والن ازعػػات ،اف اسػػتمرت مػػف دوف حػػؿ عمػػى المسػػتوت القريػػب،
ضػػمف مربػػع المنظومػػات التعميميػػة المغمقػػة .وتتميػػز تػػأثيرات ىػػذا الحػػد االقصػػى فػػي مربػػع االسػػتم اررية
السمبية لسياسات الحد األدنى ،بتزايد النمو الديمغرافي وت ازيػد الطمػب عمػى التعمػيـ االساسػي ولكػف فػي

ظروؼ ربما قد تقمؿ مف فرص األقؿ حظا وخصوصػا أبنػاء فقػراء المػدف الكبػرت وبنػات وأبنػاء الريػؼ

داخػػؿ تمػػؾ البمػػداف .اف السػػيناريو األكثػػر تناسػػبا مػػع ىػػذا الوضػػع ىػػو سػػيناريو المدرسػػة الممجػػأ والػػذي
يعكس كسمسمة مف المشاىد ،تحػوؿ المؤسسػات التعميميػة الػى مػا يشػبو الثكنػات التػي تكػدس الماليػيف

مػػف مرشػػحي "العطالػػة" والػػى ثقػػوب مفتوحػػة ينػػزؼ منيػػا مػػا تبقػػى مػػف قػػدرات التمويػػؿ العمػػومي والمػػاؿ

العاـ في تمؾ الدوؿ.
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في ىذا السياؽ يتميز الوضع التربوي باالنعداـ شبو الكمي لرؤيا تخطيطية واضػحة ولمؤشػرات

ذات مصداقية .كما قد تبدو أحيانا (وىي ليست حالة غالبة) االيػدولوجيا بمثابػة الحػارس القػائـ عمػى
استم اررية عمؿ المنظومة بالشكؿ الذي تـ إرساؤه منذ الستينات أو مػع رحيػؿ المسػتعمر .ويمثػؿ ىػذا

المربػػع المشػػيدي جػػزءا مػػف "الزاويػػة الميتػػة" لممنظومػػة التربويػػة العربيػػة والتػػي اختفػػت مػػع ظيػػور مػػا
يعػرؼ بػالثورات العربيػة لتعػػود بسػرعة فػي سػياؽ مػػا يتيػدد بعػض المجتمعػات مػػف حالػة فوضػى وعػػدـ
اسػػتقرار .اف السػػمة األبػػرز ليػػذا المشػػيد القػػائـ عمػػى "تػػردي المؤش ػرات" ىػػو ىيمنػػة السياسػػي المطمقػػة

عمػى التربيػػة .عمػى أف خطػػر العػودة إلػى مثػؿ ىػػذا النمػوذج يضػػؿ قائمػا فػػي ظػ ّؿ الػػدعوات إلػى إنشػػاء
مؤسسات تعميمية تكوف غير خاضعة لمدولة أو غير ممتزمة بمضاميف "وطنية" في المناىج ،كما ىػو
الشأف مػثال بالنسػبة إلػى المػدارس الخاصػة أو مػدارس ريػاض األطفػاؿ فػي المنػاطؽ الفقيػرة ولكػف مػف

دوف أف تكوف الظاىرة محددة وال حاسمة إال أنيػا قػد تكػوف مبعػث انشػغاؿ ،خصوصػا إذا تزامنػت مػع
تنامي بيداغوجيا الغمو الديني والمذىبي في بعض البمداف .ومف المشاىد المتصمة بيذا السيناريو:

تراجــع مكانــة التعمــيم :حيػػث يترتػػب عػػف اسػػتياء مختمػػؼ الفػػاعميف فػػي العمميػػة التعميميػػة مػػف
مػردود المدرسػػة مقارنػػة بحجػػـ االسػػتثمارات تفكيػػؾ نسػػبي لمػػنظـ التعميميػػة .وكنتيجػػة لػػذلؾ تبػػرز
تنظيم ػػات تش ػػبيكية جدي ػػدة تس ػػعى ال ػػى افتك ػػاؾ مكان ػػة الدول ػػة وتقمي ػػؿ دور السياس ػػات وحجمي ػػا

العامة في المجاؿ التربوي.

التعمم ومجتمع الشبكات :سيكوف لعدـ الرضى بآليات التعميـ الموجودة وتنامي مطالب جديدة ػ
دور مباشػػر فػػي التخمػػي عػػف المؤسسػػات التعميمػػة لفائػػدة انػواع متعػػددة مػػف الشػػبكات التعميميػػة.

ومثػؿ ىػػذا التوجػػو سيسػػارع فػػي تحقيقػػو توسػع اسػػتعماؿ تقنيػػات المعمومػػات فػػي التعمػػيـ وتكمفتيػػا

المتدنيػػة .كمػػا سػػتتميز المجتمعػػات المشػػبكة بالتوجػػو نح ػو التخمػػي عػػف العمػػؿ المؤسسػػاتي فػػي
ظؿ المطالبة بأطر ثقافية ودينية أكثر محمية.

الحوكمة :يفتػرض ىػذا المشػيد الػتخمص مػف األطػر السػائدة فػي الحوكمػة واإلدارة والمسػؤولية،
ألف الفػػاعميف المحميػػيف والمؤسسػػات اإلعالميػػة تسػيـ فػػي دمػػج المدرسػػة ضػػمف الػػنظـ الوطنيػػة
لفائػػدة الطػػابع المحمػػي والػػدولي عمػػى حسػػاب الطػػابع الػػوطني لممدرسػػة .ىػػذا الوضػػع يػػؤدي إلػػى

بػػروز آليػػات اعتمػػاد جديػػدة بالنسػػبة إلػػى النخػػب ولتصػػبح قضػػايا التقمػػيص مػػف الفجػػوة الرقميػة،

وادارة السوؽ ومتابعة المؤسسػات الحكوميػة أولويػة السػمطات المحميػة ولتنشػط مجموعػات تحػؿ
محؿ مؤسسات الدولة.
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القيــادة واءدارة :يترتػػب عمػػى تحػػوؿ النظػػاـ إلػػى تشػػتت السػػمطة فػػي مسػػتوت وظيفتيػػا اإلداريػػة
لتتحوؿ مسؤوليات اإلدارة الحالية التي ىي بيد المؤسسات التعميمية إلى أشخاص أو جماعات
وفػػاعميف ،سػػيعمموف عمػػى تطػػوير منػػاىجيـ ومشػػاريعيـ التعميميػػة .ىػػذا الوضػػع الجديػػد إلدارة

المؤسسات التعميمية خاصة التعميـ األساسي ،مف حيث إمكانية وخطورة تفكيؾ النظاـ وىو ما
قػػد يػػؤدي إلػػى تقمػػيص فػػي حجػػـ التجيي ػزات التعميميػػة واألمػػاكف ،والتػػي سػػيتـ تعويضػػيا طبقػػا

لقواعد السوؽ أو لقواعد التعميـ ذي الطابع االنقسامي وغير الوطني الموحد.

الشـبكات :تحػػدد الشػبكات ىػػذا المشػيد فػي كػػؿ جزيئاتػو ،لكػػف الشػبكات تبقػػى محػدودة الفاعميػػة
خاصػػة تمػػؾ المرتبطػػة بالعالقػػات بػػيف المؤسسػػات التعميميػػة ،واإلطػػار التعميمػػي المػرتبط بػػالنظـ

السائدة ليتميز ىذا المشيد بالتواجد المزدوج لممؤسسات واالطر النظامية وغير النظامية.
 -2ثانيا :سيناريو المدرسة السوق:

وال ػػذي يق ػػوـ عم ػػى خي ػػارات «ابن ػػي – ابنت ػػي ،أوال" وعم ػػى أفض ػػمية ال ػػدخؿ كض ػػماف ألفض ػػمية
الخدمػػة التعميميػػة وفػػي سػػياؽ مػػف ت ارجػػع ممحػػوظ لمخدمػػة التعميميػػة العموميػػة .ويقػػوـ ىػػذا الخيػػار عمػػى
ثنائية االنفتاح مف ناحية وبشػكمو العػاـ ولكػف مػع ىيمنػة النمػوذج الفػردي أو الفردانػي كمحػور لمخدمػة

التعميمي ػػة .اف مث ػػؿ ى ػػذا الوض ػػع يمك ػػف أف يك ػػوف نتيج ػػة منطقي ػػة لمتح ػػرؾ ال ػػدؤوب نح ػػو خوصص ػػة
الخدمات التعميمية فػي مسػتوت التعمػيـ العػالي ومػا قبػؿ الجػامعي الػذي شػيدتو العديػد مػف البمػداف مثػؿ

دوؿ مجمػػس تعػػاوف الخمػػيج العربػػي والمغػػرب واألردف ولبنػػاف ومصػػر والػػى حػػد مػػا تػػونس .عمػػى أنػػو
وخارج ىذا االطار العاـ والرابط بيف مستقبؿ التعميـ العػالي والمسػتويات األخػرت لمتعمػيـ ،وىػي عالقػة

ليست دائما باآللية ،فاف ىذا السيناريو ينطبؽ بدرجة أخص عمى المجتمعات العربية التي يمعػب فييػا

مفيػػوـ الخدمػػة العموميػػة دو ار ضػػعيفا ألسػػباب تتصػػؿ بطبيعػػة المػوارد (الػػدوؿ ذات الػػدخؿ المرتفػػع) أو
تتصؿ بغياب ثقافة الخدمة العمومية .وفي كمتا الحالتيف ،والعالقة بينيما ىي جد منطقية ،فانو ترتبط

الخدمػػة التعميميػػة ،بمػػا فػػي ذلػػؾ التعمػػيـ االساسػػي القػػائـ ض ػمف مبػػدآ اإللزاميػػة ،عمػػى ثنائيػػة العػػرض
والطمب مف دوف وجود حاجة ممحة الى آليػات الضػبط النػوعي داخػؿ المنظومػة The regulatory
mechanismsاف ميزة ىذا الخيار المشػيدي أو السػيناريو ىػو التركيػز عمػى جػودة عاليػة لمخػدمات

والحصوؿ عمى تعميـ أساسي متنػوع محمػي وعػالمي  off-shore Educationمسػتقدـ محميػا لكػف
مف دوف أف تكوف ليذا التوجو رؤيا بعيدة النظر ،اي عمى المدت المتوسط والبعيد .إف ميزتو األخػرت

أيضػػا ىػػو أنػػو وبقػػدر مػػا يسػػاىـ فػػي الرفػػع مػػف نجاعػػة ومػػف كفاي ػة العمميػػة التعميميػػة عمػػى المسػػتوت
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المنظور إال أنو سيطرح تدريجيا مشكالت عميقة سوؼ تدخؿ منطقيا في تضارب قد يكوف مزمنا مع
الجغرافيػ ػػا الثقافيػ ػػة لتمػ ػػؾ البمػ ػػداف ،بحيػ ػػث يسػ ػػتمر التعمػ ػػيـ فػ ػػي اخ ػ ػراج ميػ ػػارات ومػ ػػدارس تعمػ ػػؿ مثػ ػػؿ
المسػػتودعات وال تشػػجع عمػػى ابػػداع المعرفػػة وال عمػػى أي شػػكؿ مػػف أشػػكاؿ تػػوطيف المعرفػػة وتنميػػة

الذكاء.

مػػف جانػػب آخػػر يمكػػف القػػوؿ بػػأف األثػػر المباشػػر لمثػػؿ ى ػذا السػػيناريو قػػد يكػػوف عمػػى األرجػػح

ضػػمف مسػػتوييف :األوؿ يتعمػػؽ بعػػدـ ربػػط تطػػوير ميػػارات الػػذكاء بالمكػػاف وبػػالواقع التطبيقػػي ومػػف ثػػـ
بالعمػػؿ مػػف ناحيػػة (قػػد تعتبػػر قيمػػة العمػػؿ ىػػي أىػػـ حمقػػة مفقػػودة ضػػمف ىػػذا المسػػار اف تواصػػؿ) ،ثػػـ
بع ػػدـ رب ػػط تط ػػوير المعرفػ ػة المس ػػتودعة بالتوازن ػػات النفس ػػية واالجتماعي ػػة لمم ػػتعمـ م ػػف خ ػػالؿ إرب ػػاؾ

الشخصػػية القاعديػػة أو الفرعيػػة والمعػػارؼ المحميػػة االيجابيػػة .وقػػد ينػػتج عػػف ىػػذا اإلخػػالؿ جممػػة مػػف
الفجوات في مستوت اليوية لدت االجياؿ القادمة قد تتزايد حدتيا خالؿ العشػريتيف القػادمتيف مػع تغيػر

نمط العيش وتراجع االعتماد العالمي عمى النفط كمصدر وحيد لمطاقة.

وعمى الرغـ مف أف لمثؿ ىذا السيناريو العديد مف الميزات ،خصوصا فيمػا يتعمػؽ بخمػؽ فػرص
المنافسػػة بػػيف متػػدخميف متنػػوعيف فػػي المجػػاؿ التربػػوي ،فانػػو يتوقػػع أف يسػػاىـ فػػي التقميػػؿ مػػف فػػرص

"ت ػػوطيف المعرف ػػة" عم ػػى الم ػػدت المتوس ػػط والبعي ػػد .اف س ػػيطرة القط ػػاع الخ ػػاص عم ػػى التربي ػػة م ػػا قب ػػؿ
االبتدائيػػة وحتػػى االبتدائيػػة ووجػػود "موزاييػػؾ" شػػديد التركيػػب والتنػػوع فػػي مسػػتوت االسػػتعماالت المغويػػة

وربم ػػا الق ػػيـ وغي ػػاب رؤي ػػة اس ػػتيعابية او اندماجي ػػة لمس ػػكاف غي ػػر االص ػػمييف ف ػػي دوؿ مجم ػػس التع ػػاوف

الخميجػػي يمكػػف أف يطػػرح خػػالؿ العقػػود القادمػػة ،مثممػػا ىػػو بػػارز الي ػوـ مػػف خػػالؿ بعػػض المؤش ػرات،
مس ػػألة عم ػػى غاي ػػة م ػػف الجدي ػػة ،وتتمث ػػؿ ف ػػي ظ ػػاىرة االس ػػتيعاب العكس ػػي لمس ػػكاف الواف ػػديف م ػػف قب ػػؿ

المؤسسات التربوية العابرة ،أي استيعاب الوافد لممواطف في مستوت الرأس الماؿ الرمزي وحتى المادي
ومف ثـ في مستوت انتاج المعارؼ والذكاء ،وىو ما يجعؿ مف المنظومة التربوية في تمؾ البمداف غير

ذات تػػأثير يػػذكر .ينبنػػي ىػػذا الخيػػار عمػػى فكػرة اف التعمػػيـ لػػيس ممكيػػة عامػػة بػػؿ ممكيػػة خاصػػة ،وىػػو
يتػ ػزامف م ػػع تن ػػامي فكػ ػرة العولم ػػة ،ليتك ػػاثر الف ػػاعموف الخػ ػواص ف ػػي مج ػػاؿ التعم ػػيـ مش ػػجعيف بمختم ػػؼ

تح ػوالت المنظومػػة التعميمػػة وخاصػػة جوانبػػو التنظيميػػة واالداريػػة والماليػػة .ويتضػػمف ىػػذا الس ػػيناريو

مشاىد منيا:
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الحوكمـــة :تبعػػا لمبػػدإ السػػوؽ ،فػػإف مقػػدمي الخػػدمات والسػػمطات العموميػػة الخاصػػة ب ػػالتعميـ،
سػػتعرؼ تراجعػػا ،ىػػذا الت ارجػػع الػػذي سػػيترتب عنػػو تشػػوىات فػػي نشػػاط السػػوؽ .وتمعػػب آليػػات

التموي ػػؿ دو ار أساس ػػيا ف ػػي إع ػػادة ىيكم ػػة س ػػوؽ التعم ػػيـ .كم ػػا تمع ػػب ش ػػركات الخ ػػدمات العالمي ػػة
دور أساسػػيا فػػي إدارة وحوكمػػة التعمػػيـ ،بمػػا فػػي ذلػػؾ التعمػػيـ
وفػػاعموف خ ػواص فػػي معظميػػـ ا

األساسػػي .ويتطمػػب ىػػذا السػػيناريو تفكيك ػا واسػػعا لشػػبكة المػػدارس وبػػروز مقػػدمي خػػدمات كثػػر
خاصة في مجاؿ التربية قبؿ الجامعية.

القيـادة واءدارة :يتميػز ىػذا المشػيد بييمنػة روح المؤسسػة ،ىػذه الػروح التػي ستتوسػع نظػ ار إلػى
توسػػع ديناميػػات العػػرض والطمػػب فػػي مجػػاؿ التعمػػيـ ليػػتـ إدمػػاج قواعػػد جديػػدة لنظػػاـ الممكيػػة،

ايجار وادارة المؤسسات التعميمية .واذا كاف سيترتب عف ىػذه المرحمػة آليػا بػروز إدارة متقدمػة،
إال اف الف ػوارؽ االجتماعيػػة قػػد يترتػػب عنيػػا تػػدىور فػػي الم ػوارد التعميميػػة فػػي المنػػاطؽ االكثػػر

حرمانا.

 -الشــبكات :ممػػا ال شػػؾ فيػػو أف ىػػذا المشػػيد سػػيقوـ عمػػى تعػػدد الشػػبكات ،التػػي قػػد تأخػػذ أبعػػادا

دوليػػة وجيويػػة ومحميػػة .إف مي ػزة ىػػذه الشػػبكات ىػػو أنيػػا قػػد تمتقػػي فػػي االمػػاكف األكثػػر تضػػر ار مػػف
االختالالت اضافة الى األماكف األكثر دينامية.
 -3سيناريو المدرسة المستودع:
والذي يقػوـ عمػى خيػارات "الحػد األدنػى" وعمػى االسػتم اررية فػي الخيػارات .اننػا ىنػا أمػاـ سػيناريو

"االستم اررية " بأي ثمف والخوؼ مف اإلصالح ،إال فيما عدا تمؾ اإلصالحات المتصمة بالتقميص مػف
موقع التعميـ في الموازنة المالية العمومية ،وىو ما برز في العديد مػف البمػداف العربيػة ،خصوصػا منػذ

األزمة المالية العالمية لسنة  .2008ويشمؿ ىذا السيناريو أوضاعا مرافقة منيا:

 -تزايد حجـ الفجوة الرقميػة بػيف مػف يمتمػؾ ومػف ال يمتمػؾ تمػؾ التقنيػات وبػيف متعممػي األريػاؼ

ومتعممي المناطؽ الحضرية.

 -ت ازيػ ػػد الف ػ ػوارؽ فػ ػػي مسػ ػػتوت اسػ ػػتعماالت وتوظيػ ػػؼ التكنولوجيػ ػػات الذكيػ ػػة والػ ػػذي يت ػ ػراوح بػ ػػيف

االسػػتعماالت الذكيػػة التػػي تجعػػؿ مػػف التحصػػيؿ المعرفػػي ىػػدفا لالسػػتعماؿ وبػػيف اسػػتعماالت التواصػػؿ
المجرد( .انظر تقرير المعرفة العربي  2014بخصوص استعماالت الطالب لالنترنيت)
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 -غياب رؤية نقدية وتربوية لمتربية عمى اختيػار المضػاميف االلكترونيػة أو لمتػدريب عمػى الػتعمـ

مف خالليا نظ ار إلى الطابع الفردي الطاغي عمى استراتيجيات االستعماؿ.

 -ت ارجػػع سػػمطة البػ ػرامج الرسػػمية والمن ػػاىج لفائػػدة سػػمطة البػػرامج والمنػػاىج ش ػػبو الرسػػمية الت ػػي

تتغذت بيا السوؽ.

 -ت ارج ػ ػػع س ػ ػػمطة المعم ػ ػػـ كخ ػ ػػادـ عم ػ ػػومي أو كمق ػ ػػدـ لخدم ػ ػػة عمومي ػ ػػة لفائ ػ ػػدة س ػ ػػمطة ال ػ ػػدروس

الخصوصية ،أي لفائدة "مف يدفع أكثر".

كمػػا يتضػػمف ىػػذا السػػيناريو عمػػى مشػػيديف يقومػػاف عمػػى الحفػػاظ عمػػى الخصػػائص األساسػػية

لمنظـ التعميمية والتعميـ االساسي سواء أكاف ذلػؾ كخيػار أـ لعػدـ الرغبػة فػي إحػداث تغييػر جػذري فػي
بنية النظاـ التعميمي .يبدو ىنا المشيد األوؿ كمواصمة لمتطور التدريجي لمواقع ،ايػف يبقػى فيػو النظػاـ
قويا ،في حيف وفي المشيد الثاني ،يعرؼ النظاـ ازمة حادة ناتجة عف بعض االزمات كتمؾ المرتبطة

بػػالنقص فػػي فئػػة المعممػػيف المينيػػيف .ويقػػوـ المشػػيداف عمػػى الحفػػاظ عمػػى نظػػـ بيروقراطيػػة قويػػة لػػدييا

القدرة عمى التصدي لمختمؼ أنواع التحوالت خاصة التحوالت الجذرية منيا.

 المشهد األول :الحفاظ عمى نظم تعميمية بيرو:راطية :يقػوـ ىػذا المشػيد عمػى الحفػاظ عمػى نظػـبيروقراطي ػػة تتمي ػػز بالتج ػػانس ول ػػدييا الق ػػدرة عم ػػى مقاوم ػػة مختم ػػؼ أنػ ػواع التحػ ػوالت الجذري ػػة،
والتخ ػػوؼ م ػػف عج ػػز األط ػػر البديم ػػة لض ػػماف الوظ ػػائؼ الطبيعي ػػة لم ػػنظـ التعميمي ػػة األساس ػػية
وخاصة مف عجزىا عف تحقيػؽ التنشػئة االجتماعيػة إلػى جانػب األىػداؼ المرتبطػة بالمعػارؼ
والشػػيادات التػػي ال تػػوفر تكػػافؤ الفػػرص بػػيف مختمػػؼ مكونػػات المجتمػػع ( .سياسػػة األب ػواب

المغمقة)

 الحوكمـــة :يعػػد التعمػػيـ إحػػدت الوظػػائؼ بػػؿ والميػػاـ األساسػػية لمدولػػة-القطريػػة ومج ػػاالتسمطتيا .غير اف قوة سمطة الدولة المطمقة فػي مجػاؿ التعمػيـ وخاصػة التعمػيـ األساسػي عرفػت تراجعػا
بسػػبب تنػػامي الالمركزيػػة وتوسػػع دور المؤسسػػات الخاصػػة ،ليترتػػب عػػف ىػػذا الوضػػع الجديػػد اختي ػار

أنماط جديدة في توزيع السمطة لمحفػاظ عمػى كفايػة النظػاـ واسػتدامتو .كمػا تمػارس المدرسػة المسػتودع
حوكمتيا مف خالؿ إدارة مركزية ال يمكف ليا أف تتجاوزىا مما يقتؿ روح المبادرة.

 -القيـــادة واءدارة :يتطمػػب ىػػذا المشػػيد اف تتػػوفر لػػإلدارة قػػدرات اداريػػة قويػػة مػػف اجػػؿ إدارة

المتطمبػػات البيروقراطيػػة لمنظػػاـ وخاصػػة فػي إدارة مختمػػؼ التناقضػػات البػػارزة فػػي المؤسسػػة المدرسػػية،
خاصة إذا قمت المػوارد الماديػة .ويزيػد تنػوع وتعػدد الوظػائؼ اإلداريػة فػي المؤسسػات التعميمػة الحديثػة
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في الضغوطات عمى إدارة المؤسسات التعميمة وخاصة في التعميـ األساسي لتتوسع الوظائؼ اإلدارية

لممؤسسػ ػػات التعميميػ ػػة مم ػ ػا يرسػػػع مػػػف تقاليػ ػػد احتكػ ػػار الق ػ ػرار ويقم ػػص مػػػف اعتمػ ػػاد آليػ ػػات المشػ ػػاركة
والتفويض.

 -الشــبكات :تمثػػؿ الشػػبكات احػػدت مميػزات ىػػذا المشػػيد وخاصػػة شػػبكات االفػراد او الجماعػػات

النشػػيطة التػػي تتشػػارؾ مػػف اجػػؿ إيجػػاد حمػػوؿ .غيػػر اف ىػػذه الشػػبكات التػػي تنشػػط مػػف خػػالؿ دعػػـ
مؤسسي ،تعترضيا تحديات مػف النظػاـ البيروق ارطػي ،ممػا يقمػؿ مػف فاعميتيػا ومشػاركتيا ،ويسػاىـ فػي

استدامة بنية النظاـ.

 -المشهد الثاني :هجرة المعممـين او سـيناريو التفسـ  :يتميػز ىػذا المشػيد بأزمػة واسػعة فػي

مجػاؿ توظيػؼ االسػاتذة .وينػػتج ىػذا الوضػع عػػف ت ارجػع مينػة المعمػـ ومكانتػػو الماديػة فػي المجتمػػع أو
ألسػػباب تػرتبط ببػػروز ميػػف جديػػدة تسػػتقطب االجيػػاؿ الجديػػدة مػػف خريجػػي التعمػػيـ العػػالي لتترتػػب عػػف
ذلػػؾ ازمػػات متفاوتػػة االنعكاسػػات حسػػب المنػػاطؽ واالقػػاليـ الجغرافيػػة داخػػؿ البمػػد الواحػػد ،بػػؿ وحتػػى

حسب التخصصات التعميمية.

-الحوكمــة :تعػػزز أزمػػة المعممػػيف (كييئػػة مينيػػة) قػػوة النظػػاـ المركػػزي الػػذي يكتسػػب سػػمطات

واسعة ،لكف استدامة االزمة تضعفو في نفس الوقت ،ليترتب عمى ذلػؾ بػروز حمػوؿ اسػتعجالية محميػة

فػػي مجػػاؿ تكػػويف أو جمػػب المعممػػيف س ػواء أكػػاف ذلػػؾ مػػف توسػػع الش ػراكات مػػع القطػػاع الخػػاص أـ
اسػػتقداـ معممػػيف متعاقػػديف ليسػػت ليػػـ الخب ػرة المالئمػػة  /ممػػا قػػد يضػػعؼ مػػف تجػػانس وجػػودة العمػػؿ

التربوي.

-القيادة واءدارة :يعيد ىذا المشيد نفس خصائص المشيد األوؿ ،غير انػو يتميػز أكثػر بػإدارة

ارتجالية ومؤقتة Ad hocلألزمات ،إف كاف ذلؾ فػي مسػتوت اإلدارة المركزيػة أو المحميػة لمتعمػيـ .ىػذا
الوضػػع االرتجػػالي ،يػػؤدي الػػى ظيػػور مبػػادرات محميػػة وجيويػػة لمػػتحكـ فػػي حجػػـ االزمػػة وانعكاسػػاتيا.

ويتولػػد ع ػف ذل ػػؾ بػػروز فئػػات جدي ػػدة مػػف المسػػيريف واإلداري ػػيف لممؤسسػػات التعميميػػة ق ػػد يكػػوف م ػػنيـ

"الوسطاء" ورموز الزبائنية السياسية إلى درجة قد تالمس أحيانا حدود الفساد في المجاؿ التربوي.
 الشـــبكات :تتوسػػع فػػي ىػػذا المشػػيد الشػػبكات لمحػػد مػػف تحػػديات وانعكاسػػات أزمػػة االسػػاتذة،غيػراف طبيعػػة الشػػبكات عمػػى الػػرغـ مػػف فعاليتيػػا ،قػػد يجعميػػا تركػػز أكثػػر عمػػى ضػػماف اسػػتدامتيا مػػف

تػوفير المعػارؼ .بػؿ قػد يتطػور األمػر الػى تغميػب المصػمحة الفئويػة القطاعيػة

حساب مصمحة العممية التعميمية والصالح العاـ.
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Corporatismعمػى

 -4سيناريو المدرسة الذكية:
ليس المقصود مف المدرسػة الذكيػة ،ذاؾ المفيػوـ الػذي سػاد منػذ بدايػة األلفيػة والػذي يػربط بػيف

مفيػػوـ تجديػػد أسػػاليب التػػدريس وتوسػػيع دائ ػرة التشػػبيؾ والتجييػػز اإللكترونػػي .يتحػػدد المعنػػى التقميػػدي
لممدرسػػة مػػف خػػالؿ وجػػود مػػدارس مػػزودة بفصػػوؿ إلكترونيػػة بيػػا أجي ػزة حواسػػيب وبرمجيػػات تمك ػػف

الطالب مف التواصؿ إلكترونياً مع المعمميف والمواد المقررة .والواقع ىو أف ىذه الخصػائص ىػي جػزء
مػف التوصػػيؼ العػػاـ والػػذي ينبنػػي عمػػى اشػػتماؿ المدرسػة األساسػػية لعػػدد مختمػػؼ ومتنػػوع مػػف أصػػناؼ

الذكاء.

اف الػػذكاء الحقيقػػي ال يبػػدأ اال بمعرفػػة الػػذات ،وال بمعرفػػة األشػػياء كمػػا ىػػي عمػػى طبيعتيػػا بػػؿ
بواسػطة التفاعػؿ بينيػا فيػػي تػنظـ العػالـ مػػف خػالؿ تنظيميػا لنفسػيا ( ".العقػػؿ العػاطفي كمكمػؿ لمعقػػؿ

المنطق ػػي) .ى ػػذا التنػػػوع التك ػػاممي ب ػػيف أصػ ػػناؼ ال ػػذكاء عبػ ػػر عن ػػو اخص ػػائي عم ػػـ ال ػػنفس المعرفػػػي/
االد اركػػي ،فػػي جامعػػة ىارفػػارد ،ىػػاورد قػػاردنر فػػي كتابػػو أشػػكاؿ ال ػذكاء" والػػذي وضػػع خاللػػو فرضػػية
أبرز بيا وجود أنواع عديدة مف الذكاء ،متعايشة لدت كؿ إنساف /داخؿ كؿ كائف .وىي:

 الــذكاء المنطقــي-الرياضــي :الػػذي يحػػدد السػػرعة التػػي تمكننػػا مػػف حػػؿ مشػػكؿ /مسػػألة رقميػػة اومنطقية ،يستعمميا عادة :عمماء الرياضيات والعبي الشطرنج ومبرمجي الكمبيوتر.

 الـــذكاء المغـــوي /المفظـــي :يسػػتعمؿ بكث ػرة /بت ػواتر لػػدت السياسػػييف والكتػػاب /المػػؤلفيف والشػػعراء.وبفضميا يمكف تكويف جمؿ واكتساب إحساس بالقافية /اإليقاع واقناع اآلخريف.

 الــذكاء الــذاتي /لػػدت/داخػػؿ الشػػخص ذاتػو :والػػذي يشػػير إلػػى القػػدرة التػي يمكػػف لنػػا امتالكيػػا نظػرةنقدية عمى ذواتنا /الذات وتقييـ حدودىا وفيـ ردود األفعاؿ....

 الــذكاء الشخصــي :بفضػػؿ ىػػذا النػػوع مػػف الػػذكاء يمكننػػا تخمػػيف ردود أفعػػاؿ المحيطػػيف بنػػا وتقيػػيـالتفاعالت والتواصؿ .يشيع بكثرة لدت السياسييف...

 الذكاء البصري/المرئي-المكاني /الفضائي :يسمح بمعالجة /التعامؿ مع األشياء /األجساـ ثالثيةاألبعػػاد ،داخػػؿ ارسػػو /فػػي أرسػػو ويسػػتغمو خاصػػة /يشػػيع خصوصػػا لػػدت الميندسػػيف المعمػػارييف
والجغرافييف والفنانيف /المبدعيف.

 الـــذكاء الطبيعـــي :ال ػػذي يمك ػػف م ػػف تص ػػنيؼ األش ػػياء /االجس ػػاـ والتفري ػػؽ/تص ػػنيفيا بيني ػػا ض ػػمفمجموعات /فئات .رائج لدت عمماء الحيواف وعمماء النبات وعمماء اآلثار.

قيـ حدة النغمات الصوتية
 الذكاء الموسيقي :والذي ي ّ الذكاء الحركي /الحسي :ىو المسؤوؿ عف كؿ ما يتعمؽ باألعماؿ االيمائية.70

 الذكاء الروحاني والذي يعرؼ بأنو القدرة عمى التساؤؿ عف معنى وأصؿ األشياء.إف جعؿ تطوير الذكاء كشأف مركزي لمعممية التربوية مف شأنو أف يعزز مف احتماالت سياسػة

األبػواب المفتوحػػة والمراوحػػة بػػيف المسػػؤولية االجتماعيػػة واالنفتػػاح .ويقػػوـ ىػػذا السػػيناريو عمػػى خيػػارات
المصمحة العامة مف ناحية وديناميكية االنفتاح ،أي حيث يبدو التمفصؿ بيف تطوير الخدمة التعميمية

كخدمة تستيدؼ جميع الفئات واألوساط باعتماد تكافؤ الفػرص مػف ناحيػة (سياسػة األبػواب المفتوحػة)

وبيف تطوير الخدمة التعميمية بصفتيا عرضا لطمب متوفر (بما في ذلؾ دور القطاع الخاص) ،وجزء

مػػف توازنػػات تيػػدؼ إلػػى تنميػػة وتطػػوير المنظومػػة التعميميػػة ككػػؿ ،مػػف دوف أف يقتصػػر األمػػر عمػػى
التعميـ األساسي.

 اف مثؿ ىذه التوازنات مف شأنيا أف تفسػح فػي المجػاؿ لفائػدة ىػامش مت ازيػد يسػمح بتػدخؿ فػاعميفجػػدد مثػػؿ جمعيػػات االوليػػاء وروابػػط دعػػـ المدرسػػييف.ىذا األمػػر قػػد يسػػيؿ بشػػكؿ مضػػطرد لعمميػػة
خمؽ وضائؼ مجتمعية جديدة تعمؿ عمى تحسيف أداء المنظومة.

 عم ػػى أف مث ػػؿ ى ػػذا الس ػػيناريو يفت ػػرض ايض ػػا ت ازي ػػد التعبي ػػر المطمب ػػي ل ػػدت المعمم ػػيف م ػػف خ ػػالؿالنقابػػات .ذلػػؾ أف طبيعػػة ومنطػػؽ السػػوؽ والمنافسػػة الػػى جانػػب أىميػػة اق ػرار الحقػػوؽ الجماعيػػة
لمتعميـ والزاميتو مف شأنو أف يزيد مػف انتظػارات المعمػـ لمتجػاوب مػع ارتفػاع سػقؼ العػروض التػي

قد يوفرىا القطاع الخاص أو السياؽ االقتصادي واالجتماعي الخاضػع لشػروط السػوؽ وتػداعياتيا

السمبية احيانا بما في ذلؾ تراجع القدرة الشرائية لممعمـ.

 اف مثؿ ىذا الوضع ىو السائد تقريبا في الدوؿ التػي شػيدت انتقػاال ديمقراطيػا سمسػا حيػث يتػوازتارتفػػاع سػػقؼ المطالػػب االجتماعيػػة الػػى جانػػب ارتفػػاع سػػقؼ المطالػػب الخاصػػة بتطػػوير الخػػدمات

العموميػػة .ويشػػمؿ مثػػؿ ىػػذا الوضػػع مجتمعػػات مثػػؿ المغػػرب وتػػونس والػػى حػػد مػػا أيضػػا مصػػر
واألردف واف كاف الوضع في كمييما مختمفا عف سياقات التغيير السياسي في الحالتيف األولييف.

ػارت "األب ػواب المفتوحػػة" ىػػي أنيػػا ت ػوازي بػػيف واقػػع االنفتػػاح مػػف ناحيػػة والمسػػؤولية
 إف مي ػزة خيػ االجماعيػػة م ػف ناحيػػة أخػػرت .وقػػد يفسػػر ذلػػؾ حالػػة شػػبو الفوضػػى التػػي قػػد تقتػػرف بالتوجػػو العممػػي
ضمف ىذا السػيناريو  /إذا تعمػؽ األمػر مػثال بأوضػاع تػرميـ تربيػة الطفولػة المبكػرة التػي ىػي جػزء

مف التربية األساسية.

 يقػػوـ ىػػذا التصػػور عمػػى مشػػيديف فػػرعييف وىمػػا :توسػػع االسػػتثمارات فػػي مجػػاؿ التعمػػيـ وخاصػػةالتعمػيـ األساسػي واعتػراؼ واسػع بالمػدارس ونجاحاتيػػا ومكانتيػا ،مػع التركيػز عمػى نوعيػة التعمػػيـ
71

وقضايا اإلنصاؼ والمشاركة ،مف جية ،وتحقيؽ التنشئة االجتماعية ،مف جية أخرت عمى أساس

تك ػريـ الػػذكاء .إنػػو تصػػور نػػابع مػػف ديناميػػات التغييػػر الػػديمقراطي واالصػػالحات الالمركزيػػة ف ػي
المنطقة تكوف فيو المدارس في عمؽ المجموعات المحمية ،حينا أو موجية نحو توسيع المعارؼ

حينا آخر .وبشكؿ عاـ ،يتكوف ىذا السيناريو مف مشيديف:

-المشــــهد األ ول :المــــدارس فــــي عمــــق المجموعــــات المحميــــة :حي ػػث تع ػػد المدرس ػػة أفض ػػؿ

الضػمانات ضػد الفجػوات االجتماعيػة وتفسػػع دور األسػر والجماعػػات لتمعػب وظػػائؼ اجتماعيػة توسػػع
م ػػف ميامي ػػا وتق ػػوي مكانتي ػػا ب ػػيف بقي ػػة المؤسس ػػات والفئ ػػات االجتماعي ػػة ،م ػػع الحف ػػاظ عم ػػى حيادى ػػا

الطبيعي.
-

الحوكمة :يقوـ ىذا المشيد عمػى أىميػة القػ اررات واإلجػراءات المحميػة فػي إدارة التعمػيـ ،وىػي إجػراءات
ال يمكػػف اف تنفػػذ إال مػػف خػػالؿ تػػوفير الػػدعـ االساسػػي مػػف المؤسسػػات المركزيػػة وخاصػػة دعػػـ الفئػػات
والمؤسسات التي تعاني مف نواقص ،وىو ما يتطمب استحداث آليات إدارة جديدة .ىذه اآلليات ستبرز

أدو ار لجماعػػات محميػػة ب ػؿ وحتػػى لمؤسسػػات جديػػدة ،غيػػر أف اإلشػػكاؿ سػػيكمف فػػي تحديػػد آليػػة إدارة
ىذه المرحمة.

وقد يختمؼ االمر بحسب اختالؼ البيئات المحمية والنظـ السياسية واإلداريػة ،اال أف

الحوكمة بآليات جديدة سيكوف في كؿ الحاالت شرطا مف شروط ىذا المشيد.

-القيــادة واءدارة :تتميػػز اإلدارة فػػي ىػػذا المشػػيد بالتعقيػػد ،فالمدرسػػة لػػـ تصػػبح منطويػػة عمػػى

نفسيا بؿ ىي ضمف التفػاعالت والػديناميات القائمػة بػيف المجموعػات المركزيػة والمجموعػات المحميػة،
لتتوسع الوظيفة القيادية وتصبح اكثر جماعية .عمى أف ذلؾ ال يمكف أف يػتـ اال مػع وجػود مؤسسػات

محمية داعمة لممدرسة محميا وجيويا.

-الشــــبكات :يش ػػيد ى ػػذا الس ػػيناريو توس ػػع الش ػػبكات والتع ػػاوف سػ ػواء أك ػػاف ذل ػػؾ عم ػػى مس ػػتوت

الجماعات المحمية أـ عمى مستوت المؤسسات وذلػؾ نظػ ار إلػى تػداخؿ مصػالح الجمعيػات والمؤسسػات
حوؿ المدرسة ووظائفيا.

 -المشهد الثـاني :المدرسـة كمؤسسـة تعميميـة مسـتهدفة :فػي ىػذا المشػيد تػتـ إعػادة تنشػيط

المدرسة حوؿ برنامج جديد موجو نحو المعرفػة والنوعيػة ،والتجربػة ،والتنػوع واالبتكػار .ويػتـ اسػتحداث

آليات جديدة لمتقييـ وتحديد الميارات .يضػاؼ الػى ذلػؾ االسػتعماؿ الواسػع لتقنيػة المعمومػات و آليػات
التعمـ التقميدية والتركيز عمى إدارة المعارؼ ،لتصبح المؤسسات التعميمية مؤسسات تعمـ ،وأيف يصبح
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مبػػدأ تكػػافؤ الفػػرص ىػػو المعيػػار ،مػػع وجػػود صػػالت مػػع مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي وبػػاقي المؤسسػػات
المحمية والمجتمعية وحوارات مجتمعية لإلصالحات.

-الحوكمة :يتميز ىذا السيناريو بتمركػز القػ اررات اإلداريػة مػف داخػؿ المدرسػة والميػف المرتبطػة

بيػػا .لكػػف ىػػذا ال يقمػػؿ مػػف مشػػاركة جمعيػػة أوليػػاء التالميػػذ والمؤسسػػات المحميػػة ومؤسسػػات التعمػػيـ

أطر إدارية قوية وداعمة ،خاصة في المناطؽ الي ّشة.
العالي .وتتطمب ىذه المرحمة ا

-القيــادة واءدارة :مػػف نفػػس المنظػػور ،يتوقػػع اف تحػػؿ إدارة فنيػػة محػػؿ اإلدارة التقميديػػة السػػائدة

في النظـ التعميمية البيروقراطية .كما ينتظر اف تشغؿ الفرؽ الفنية والشبكات وخاصػة شػبكات الفنيػيف

والتقن ػػيف محػ ػؿ األفػ ػراد ال ػػذيف كان ػػت توك ػػؿ لي ػػـ مختم ػػؼ الوظ ػػائؼ اإلداري ػػة والقيادي ػػة داخ ػػؿ المؤسس ػػة
التعميمية .لتحؿ معايير الجودة محؿ القوانيف .ىذا ويتطمب ىذا السيناريو كذلؾ توفير اطر مؤسسػاتية

داعمة ومتاحة لمجميع .يضاؼ الى ذلػؾ تػوفير تجييػزات حديثػة متاحػة لمجميػع والناتجػة عػف شػراكات

متعددة خاصة الشراكات مع القطاع الخاص.

 -الشبكات :تعد شبكات الخبرة خاصة تمؾ التي تجمع المعمميف اىـ مميػزات ىػذا السػيناريو ،اذ

اف ت ارجػػع النمػػاذج البيروقراطيػػة يتطمػػب بمػػورة مجموعػػة جديػػدة مػػف الشػػبكات التػػي تقػػيـ عالقػػات وثيقػػة

فيما بينيا ومع مختمؼ الفاعميف .لتعتمد إدارة وحوكمة المؤسسات التعميمية عمػى الشػبكات الفنيػة ذات
الفعالية والمرونة العالية.
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ثالثا – الرؤية المستقبمية لالرتقاء بالتعميم األساسي في الوطن العربي
يقوـ ىذا التصور عمى عدد مف المبادئ الكبرت ومنيا:

 ضرورة توحيد مسارات التعميـ وتحديدا مسار التعمػيـ األساسػي مػف أجػؿ تسػييؿ سػبؿ التعػاوفواقامة المقارنات واجراء التقييـ وتسييؿ الحراؾ المدرسي والتعميمي بيف البمداف العربية.

 توحيػػد م ارحػػؿ التعمػػيـ األساسػػي الػػثالث :مػػا قبػػؿ االبتػػدائي واالبتػػدائي واالعػػدادي مػػع توحيػػدالسمـ التقييمي.

 -اعتماد المعايير العممية في وضع التصورات واقتراح الخطط والتصورات

 اعتماد مبدإ الواقعية واختيار الحموؿ المناسبة في األوقات وضمف السياقات المناسبة حتػى اليتحوؿ التفكير في المستقبؿ الى شكؿ مف أشكاؿ إعاقة عمؿ الحاضر.

 المراىنػػة عمػػى المغػػة العربيػػة وتطويرىػػا كمغػػة تعمػػيـ وتعمػػـ مػػع االنفتػػاح عمػػى المغػػات األجنبيػػةالسائدة والصاعدة (اليابانية والصينية).

 التمسػػؾ بمجانيػػة الخدمػػة التعميميػػة واعتبػػار التعمػػيـ األساسػػي مرفقػا عامػا مػػع االنفتػػاح النسػػبيعمى مبادرات سوؽ التعمـ في القطاع الخاص

 -العمؿ عمى جعؿ حقوؽ االنساف والمواطف مف بيف معايير تطوير المحتوت والمناىج

 العمؿ عمى احتراـ التنوع الفكري والثقافي والتنوع ضمف أنماط الحياة وضمف الثقافات الفرعيةواعتبار ذلؾ عامؿ اثراء لموحدة ولممصير المشترؾ.
اف الجػػزء األىػػـ مػػف أدوات العمػػؿ واالتجاىػػات المقترحػػة فػػي ىػػذه الد ارسػػة كػػاف قػػد صػػدر عػػف
عديد المقاءات التي قاـ بيا فريؽ العمؿ مع خبػراء ومينيػيف وأوليػاء تالميػذ ،فػي سػياؽ بمػورة "سػيناريو"
رؤيػػة مسػػتقبمية لمتعمػػيـ األساسػػي .عمػػى أف جانب ػا ال يقػػؿ عنػػو أىميػػة ينػػدرج ضػػمف التػػذكير بتوافقػػات
سابقة صدرت عف المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموـ خالؿ الفترة الفاصمة بيف  2000و.2010

إف التفكير في مستقبؿ التعميـ االساسي مف ىذه الناحية بات يستدعي استحضار عناصػر التشػخيص
وكذلؾ سيناريو الخيار األنسب ،إف لـ نقؿ الضروري ،ولكف بصيغة واقعيػة تجعػؿ منػو ممكنػا ومػأموال

في وقت واحد.
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 -1شروط أساسية لتعميم أساسي ذي جودة عالية.

فػػي سػػياؽ يتسػػـ بتنػػامي آثػػار مػػا بعػػد الحداثػػة والسياسػػات المبراليػػة والتػػي جعمػػت مػػف السػػوؽ،

والسػػوؽ الماليػػة تحديػػدا ،فصػػال وحكمػػا فػػي مسػػارات المجتمعػػات ،تت ازيػػد طمبػػات اليويػػة وطمبػػات القػػيـ
لتؤكػػد دورىػػا فػػي عػػالـ متحػػرؾ يبحػػث عػػف "معنػػى" فػػي خضػػـ كػػوني متشػػابؾ .فػػي ىػػذا الصػػدد تبػػدو

العودة الى الجغرافيا الثقافية والتربوية أم ار عمى غايػة مػف األىميػة عمػى المػدت المتوسػط والبعيػد .انػو
وبعد أف كانت الجغرافيا الثقافية والتربوية مجرد حقػؿ معرفػي ضػمف حقػؿ الجغرافيػا البشػرية ،أصػبحت
تمعب ىذه األخيرة ،اليوـ ،دو ار حاسما ضمف جميع العموـ والسياسػات كػرد فعػؿ تعػديمي عمػى حتميػات

العولمػػة واستنسػػاخ النمػػاذج التربويػػة .و مػػف الميػػـ فػػي ىػػذا الصػػدد البحػػث عػػف نمػػوذج أو عػػدة نمػػاذج
لمتعميـ األساسي تكوف متالئمة مع االستعدادات الذىنية – الثقافية ومع األوضػاع واالك ارىػات السػائدة
وكذلؾ مع السياقات العالمية ومتطمباتيا التي ال تقؿ ىي األخرت أىمية عنيا .في ىذا اإلطار ،يمكف

أف نذكر بالشروط األساسية التالية:

-جع ػػؿ ى ػػذه النم ػػاذج التربوي ػػة ذات مرون ػػة عالي ػػة حت ػػى تتج ػػاوب م ػػع المس ػػتجدات والتحػ ػوالت

العالمية وعدـ الفصؿ مطمقػا بػيف م ارحػؿ التعمػيـ األساسػي (مفيػوـ المسػمؾ المسػتمر) .اف الفصػؿ بػيف
مستويات التعميـ ما قبؿ االبتدائي (التحضيري) وما بعده( ،التعمػيـ اإلعػدادي) يمكػف أف يكػوف وظيفيػا

او إجرائي ػػا أو فني ػػا ،إال أن ػػو وعم ػػى المس ػػتويات الثالث ػػة م ػػف المي ػػـ التفكي ػػر ف ػػي توحي ػػد المس ػػار والرؤي ػػا
واالىداؼ ،حتى واف تنوعت وتعددت مف بمد الى آخر ومف منظومة تربوية الى أخرت.

-اعتبار الرؤية االستشرافية لتطوير التعميـ األساسي (كمسار موحد) كجزء ال يتج أز مف الرؤية

الكمي ػػة لتط ػػور المجتم ػػع عم ػػى الم ػػدت المتوس ػػط والبعي ػػد وادراج ورش ػػات العم ػػؿ والد ارس ػػات ض ػػمف ى ػػذا
المجاؿ ،في سياؽ برامج اإلصالح األخرت.

-وض ػػع "قيم ػػة العم ػػؿ" ض ػػمف س ػػياقات ومتطمب ػػات التفكي ػػر الناق ػػد والتفكي ػػر اإلب ػػداعي والتفكي ػػر

العممػػي والتفكيػػر الموضػػوعي بمػػا يم ّك ػف المػػتعمـ "الفػػرد" مػػف ص ػنع المسػػتقبؿ والتكيػػؼ معػػو بالمرونػػة
واالستجابة المناسبة.

-ترسػػيع الثقافػػة العمميػػة مػػع تمكػػيف المػػتعمـ مػػف امػػتالؾ ميػػارات التعامػػؿ واسػػتخداـ المبتك ػرات

واألجي ػزة العمميػػة الحديثػػة بطريقػػة واعيػػة ونقديػػة وفعالػػة (تطويػػع التقانػػة ال تطويػػع االنسػػاف لمتقانػػة )

وتجنب اشكاؿ األمية الجديدة أو االستعماؿ غير الذكي لمتقانة االتصالية والتعميمية.

-التربيػة عمػى قػػيـ "الحسػف العقمػػي" بشػكؿ متناسػػؽ مػع قػػيـ " الحسػف النقمػػي" والمػوروث الثقػػافي

وتربية الفرد عمى قيـ الجدؿ بيف االثنيف.
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-التربية عمى قيـ "النفع العاـ" و "الخير العاـ" وعدـ االكتفاء بمفاىيـ الخير الفردي في مجتمع

الغد الذي سيكوف أكثر حاجة الى قيـ التضامف بيف االفراد والجماعات.

اعادة اصالح العالقة بيف المدرسة والفضاء المحمي (العػودة الػى الجغرافيػا) بمػا يعنػى العمػؿالمدرسػ ػػي وتوجياتػػػو مػ ػػع الحيػ ػػاة اليوميػػػة لمسػ ػػكاف فػ ػػي القػ ػػرت والم ػػدف والتنويػ ػػع الجزئػػػي لممن ػػاىج مػ ػػع

المتطمبات المكانية واالجتماعية وربما األثنية لمسكاف مف دوف المس بوحدة المناىج.

-ترسػػيع مفيػػوـ المسػػؤولية االجتماعيػػة لموحػػدات المحميػػة ازاء المدرسػػة والمسػػؤولية االجتماعيػػة

لممدرسة ازاء المجتمع المحمي (االنخراط ضمف العمؿ التطوعي كجزء مف االنشطة التربوية).
 -2تعديل مالمح و:درات المتعممين :أدمغة جيدة كبديل ألدمغة المستودعات.

يعتمػػد سػػيناريو "المدرسػػة المسػػتودع" و " وسػػيناريو السػػوؽ ("ابنػػي أوال") عمػػى حمػػوؿ مسػػتقبمية

ضعيفة التأثير عمى طبيعة العالقة بػيف عمميػة الػتعمـ وتنميػة المعػارؼ وتػراكـ الخبػرة والػذكاء ،بمػا فػي
ذلػػؾ الػػذكاء المنطقػػي واالجتمػػاعي .اف بنػػاء مثػػؿ تمػػؾ القػػدرات مػػف الصػػعب أف يػػتـ ضػػمف النمػػاذج
التربوية القديمة لما لمعممية مف عالقة مع "قيمة العمؿ وانتاج الذكاء عمى المدت البعيد.

تنبني عمػى تمػؾ األىػداؼ مجموعػة مػف المتطمبػات ذات الصػمة بإعػادة صػياغة مالمػح المػتعمـ

وفقا لعدد مف الميارات المطمػوب تنميتيػا وتطويرىػا وتفعيميػا عبػر مسػارات الػتعمـ حتػى ال تظػؿ مجػرد
قيـ نظرية ال عالقة ليا بمعيش المتعمـ وال بواقع التربية والتعميـ .إف المالحظ في ىذا الصدد ىػو أف
معظـ ىذه الميارات التي يفترضيا السيناريو األوؿ ،متمحورة ال حوؿ المعمـ وال حوؿ المتعمـ وال حتى

حػػوؿ المعرفػػة وانمػػا حػػوؿ قيمػػة العمػػؿ الػػذكي ،اي تطويػػع الػػتعمـ لقيمػػة العمػػؿ .وتتمحػػور ىػػذه المالمػػح
القائمة عمى العمؿ الذكي عمى اكتساب عدد مف القدرات ومنيا:
 التركيػػز وبشػػكؿ مت ػواز عمػػى قػػيـ كيػػؼ نعػػيش والتوسػػع فػػي المسػػائؿ ذات الصػػمة بالمواطنػػةوبإنسانية الفرد وابراز ذلؾ مف خػالؿ مختمػؼ النصػوص والمنػاىج ،بػدءا بػالتحكـ فػي الفضػاء
الحسي الحركي إلى المشاركة في الحياة االجتماعية والعامة.

 القػ ػػدرة عمػ ػػى إدارة الوقػ ػػت والتربيػ ػػة عمػ ػػى التعامػ ػػؿ االيجػ ػػابي مػ ػػع الػ ػػزمف (تجػ ػػاوز المشػ ػػكالتالمطروح ػػة م ػػف قب ػػؿ مظ ػػاىر اإلدم ػػاف االلكترون ػػي أو اإلدم ػػاف عم ػػى الص ػػورة م ػػثال ،وادم ػػاج
ميارات االستعماؿ لتمؾ األدوات منػذ الطفولػة ضػمف منػاىج التػدريس مػف اجػؿ تصػرؼ أنجػع

في الوقت.
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 القػػدرة عمػػى تشػػغيؿ الػػذاكرة ضػػمف سػػياقات معرفيػػة وعالئقيػػة متعػػددة قبػػؿ تعمػػـ االعتمػػاد عمػػىوسػػائؿ تقنيػػة أخػػرت لمجػػرد ايػػداع المعػػارؼ أو االسػػتدعاء الشػػكمي والمؤقػػت لممعػػارؼ بمناسػػبة

االمتحانات.

 القدرة عمى ضبط الذات وتحمؿ المسؤولية وااللتزاـ بمبادئ جوىريػة أخالقيػة واسػتيفاء الحاجػةالى ىويات توفؽ بيف الوحدة والتنوع.

 القػػدرة عمػػى االختيػػار وحسػػف االختيػػار وتعمػػـ التطبيقػػات العمميػػة لقيمػػة الحريػػة واىميػػة تعػػددالخيارات

 القدرة عمى حؿ المشكالت والتعامؿ مع الوقائع واتخاذ القرار -القدرة عمى التخطيط لممستقبؿ والنجاح فيو

 -القدرة عمى التكيؼ والتأقمـ أماـ الصعوبات

 القػػدرة عمػػى التواصػػؿ مػػع المحػػيط ومػػع المؤسسػػة التعميميػػة مػػف خػػالؿ مفػػاتيح المعرفػػة بػػدءابالمغات الحاممة لممعارؼ.

 إكسػػاب المػػتعمـ ميػػارات الػػتعمـ الػػذاتي والبحػػث والحصػػوؿ عمػػى المعرفػػة مػػف منابعيػػا المتعػػددةوالتعامؿ معيا واستخداميا

 -3اعتماد المناهج القابمة لمتعديل والمناهج المرنة عبر الحامل الر:مي:

بنفس السرعة التي تتغير بيا حوامؿ المعرفة تتغيػر محتوياتيػا .وقػد كػاف نسػؽ تغييػر المعػارؼ

زمف النقش عمى الحجارة غير نسقو زمػف الكتابػة عمػى البػردي أو زمػف المخطوطػات والموحػة الخشػبية
وال ىػػو نفػػس النسػػؽ السػػائد ضػػمف حوامػػؿ الػػنص المطبػػوع منػػذ "قوتنبػػارؽ" .أمػػا مػػع ظيػػور الحامػػؿ
الرقمي ،كحتمية جديدة ،فانػو يتوقػع بػأف ال يكػوف لمكتػاب الرقمػي ولموحػة الرقميػة نفػس الػدورة الحياتيػة

التػػي كانػػت لكتػػب المنػػاىج الرسػػمية الورقيػػة ذات الكمفػػة العاليػػة ،نظػ ار إلػػى التجػػدد والتجديػػد المتواصػػؿ

الذي بات يشمؿ تمؾ المناىج.

واليوـ ،بدأ االعتمػاد يقػؿ فػي اسػتخداـ السػبورات التقميديػة ،مػف سػبورات طباشػيرية أو سػبورات

بيضاء ،مرو اًر حتػى بالسػبورة الضػوئية (جيػاز العػرض العمػوي) ،فػي بعػض البمػداف بحيػث بػدأ التوسػع

فػػي اسػػتخداـ السػػبورة اإللكترونيػػة المتصػػمة بجيػػاز الحاسػػوب الشخصػػي أو المحمػػوؿ .ليػػذا ف ػإف عػػددا
ػر مػ ػػف مػ ػػدارس العػ ػػالـ أصػ ػػبحت تسػ ػػتبدؿ لوحػ ػػات العػ ػػرض التعميميػ ػػة التقميديػ ػػة بالسػ ػػبورات الذكيػ ػػة
كبيػ ػ ا
والتفاعمية بمختمؼ أنواعيا والتي مف المتوقع اف تغزو السوؽ بأسػعار تفاضػمية خػالؿ السػنوات القميمػة
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القادمػػة .ىػػذا الحامػػؿ التربػػوي الجديػػد سػػوؼ يػػدخؿ العديػػد مػػف المرونػػة عمػػى أسػػاليب التربيػػة والتعمػػيـ
وتكريس مبدإ التفاعمية داخؿ الفصوؿ.

لقػد شػيد عقػد الثمانينػات اعتمػاد األقػراص المدمجػة  CDلمتعمػيـ (المغػات بالنسػبة إلػى التعمػيـ
األساسي) لكف عيبيا كاف واضحاً وىو افتقارىا لميزة التفاعؿ بيف المادة والمدرس والمتعمـ أو المتمقي،
ثػػـ جػػاء انتشػػار اإلنترنػػت مبػػر اًر العتمػػاد التعمػػيـ اإللكترونػػي المباشػػر ،وذلػػؾ لمحاكػػاة فعاليػػة أسػػاليب

التعميـ الواقعية ،وتأتي الممسات والنواحي اإلنسانية عبر التفاعؿ المباشر بيف أطػراؼ العمميػة التربويػة
والتعميمية .وخالؿ العقود القادمة يتوقع مف التعميـ االلكتروني:
 -مساعدة المدرسيف في إعداد المواد التعميمية لمطالب وتعويض نقص الخبرة لدت بعضيـ

 تق ػػديـ الحقيب ػػة التعميمي ػػة بص ػػورتيا اإللكتروني ػػة لمم ػػدرس والطال ػػب معػ ػاً وس ػػيولة تح ػػديثيامركزياً مف قبؿ إدارة تطوير المناىج

 إمكػػاف تعػػويض الػػنقص فػػي الكػوادر األكاديميػػة والتدريبيػػة فػػي بعػػض القطاعػػات التعميميػػةعف طريؽ الفصوؿ االفتراضية

 توفير الكثير مف أوقات الطالب والموظفيف عمى خالؼ ما يحصؿ في الطرؽ التقميدية. -نشر التقنية في المجتمع واعطاء مفيوـ أوسع لمتعميـ المستمر

 -تقديـ الخدمات المساندة في العممية التعميمة مثؿ التسػجيؿ المبكػر وادارة الشػعب الد ارسػية

وبن ػػاء الج ػػداوؿ الد ارس ػػية وتوزيعي ػػا عم ػػى المدرس ػػيف وأنظم ػػة االختب ػػارات والتقي ػػيـ وتوجي ػػو

الطالب.

يوجػػد وبشػػكؿ عػػاـ ،اشػػكاؿ مػػف التعمػػيـ االلكترونػػي أثبتػػت محػػدوديتيا نظ ػ ار إلػػى الػػدور النفسػػي
واالجتمػػاعي والتربػػوي لمػػدرس الحضػػوري ،بحيػػث لػػـ يكػػف مػػثال لمتعمػػيـ االلكترونػػي المتػزامف

الفػػرص

المتوقع ػ ػ ػ ػ ػػة لمنج ػ ػ ػ ػ ػػاح مم ػ ػ ػ ػ ػػا جع ػ ػ ػ ػ ػػؿ التفكي ػ ػ ػ ػ ػػر يتج ػ ػ ػ ػ ػػو بالنس ػ ػ ػ ػ ػػبة إل ػ ػ ػ ػ ػػى الس ػ ػ ػ ػ ػػنوات القادم ػ ػ ػ ػ ػػة نح ػ ػ ػ ػ ػػو
التعمػػيـ المػػدمج

Blended Learning

والػػذي يشػػتمؿ عمػػى مجموعػػة مػػف الوسػػائط التػػي يػػتـ

تصػػميميا لتكمػػؿ بعضػػيا الػػبعض ،وبرنػػامج الػػتعمـ المػػدمج يمكػػف أف يشػػتمؿ عمػػى العديػػد مػػف أدوات

التعمـ ،مثؿ برمجيات التعمـ التعاوني االفتراضي الفوري ،المقررات المعتمػدة عمػى االنترنػت ،ومقػررات

الػػتعمـ الػػذاتي ،وأنظمػػة دعػػـ األداء االلكترونيػػة ،وادارة نظػػـ الػػتعمـ و الػػتعمـ المػػدمج الػػذي يمػػزج أحػػداثا
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متعددة معتمدة عمى النشاط تتضمف الػتعمـ فػي الفصػوؿ التقميديػة التػي يمتقػي فييػا المعمػـ مػع الطػالب
وجيا لوجو ،والتعمـ الذاتي الذي فيو مزج بيف التعمـ المتزامف وغير المتزامف.

عمى أف الوسائؿ االلكترونية كبقية الوسائؿ التعميمية مف الميػـ أف ترتكػز عمػى مقومػات وعمػى
أىداؼ وىو ما قد يعطي في السنوات القادمة معرفة جيدة بطريقة صياغة األىػداؼ بشػكؿ دقيػؽ قابػؿ

لمقياس ومعرفة أيضاً بمستويات األىداؼ :العقمي ،الحركي ،االنفعػالي … الػع .وقػدرة المسػتخدـ عمػى

تحديػػد ىػػذه األىػػداؼ يسػػاعده عمػػى االختيػػار السػػميـ لموسػػيمة التػػي تحقػػؽ ىػػذا اليػػدؼ أو ذاؾ .اف ميػزة
ىذا التحديد ىي مف دوف شؾ المتمثمة في التأقمـ مػع أوضػاع انسػانية واجتماعيػة وقطريػة مختمفػة مػف

بمد الى آخر .ويمكف أف نمخص الدور الذي يمعبو تجديد الوسائؿ التعميمية في تحسيف عممية التعمػيـ
والتعمـ وفي سياؽ اعتماد المناىج القابمة لمتعديؿ والمناىج المرنة بما يمي:

 -4التغذية الدائمة لمعممية التعميمية والتحكم في تكمفة العممية التربوية :اعتبار عقؿ المتعمـ وعقػؿ
المجتمػع بمثابػة الشػجرة (شػجرة المعرفػة وشػجرة الػذكاء المتجػددة الفػروع) ،ذلػؾ أنػو يتوقػع بػأف ال يبقػػى
مػػف الوسػػائؿ التعميميػػة السػػائدة اليػػوـ إال الشػػيء القميػػؿ خػػالؿ العشػريات القادمػػة نتيجػػة النمػػو المتسػػارع

لممعػػارؼ وتنػػامي المقاربػػة التعميميػػة التفاعميػػة .إلػػى ذلػػؾ فػػاف المنػػاىج المرنػػة مػػف شػػأنيا أف تسػيـ فػػي
التقميص مف كمفة العممية التعميمية .إنو ولئف كاف ثمة مقابؿ "بيداغوجي" لشػعار "حكومػة أنجػح بكمفػة

أقػػؿ" التػػي أطمقػػت فػػي بدايػػة األلفيػػة كتعبيػػر عمػػى الشػػكؿ الجديػػد لمديمقراطيػػة .ففػػي ىػػذا السػػياؽ ،يبػػدو

الػػتحكـ فػػي كمفػػة العمميػػة التربويػػة مػػف أىػػـ األبػواب التػػي يمكػػف أف تسػػاىـ فػػي تحسػػيف األداء التربػػوي.
ويقصػػد بػػذلؾ جعػػؿ عمميػػة التعمػػيـ اقتصػػادية بدرجػػة أكبػػر مػػف خػػالؿ زيػػادة نسػػبة الػػتعمـ إلػػى تكمفتػػو.

فاليدؼ الرئيس لموسائؿ التعميمية ىو تحقيؽ أىداؼ تعمـ قابمة لمقياس بمستوت فعاؿ مف حيث التكمفة

في الوقػت والجيػد والمصػادر  .وسػوؼ يتحػدد مصػير ونجػاح أي عمميػة إصػالح فػي المنطقػة العربيػة
مستقبال مف خالؿ الػتحكـ فػي الكمفػة ،ال بمعنػى تقمػيص االسػتثمار فػي التعمػيـ األساسػي وانمػا بمعنػى

تقمػػيص التكمفػػة وتخصػػيص األم ػواؿ المتاحػػة فػػي مجػػاؿ تجديػػد تمػػؾ الوسػػائؿ وتوسػػيع دائ ػرة حضػػور

العممية التعميمية.
 مخاطبة ت العقل الحساس ت وعدم اال كتفاء بمخاطبة العقل المجـرد  :إف الػذكاء ىػو اجتمػاعي– عالئقي بقدر ما ىو منطقي رياضي .وفػي ىػذا الصػدد يمكػف اعتبػار وسػائؿ تعميميػة ،مثػؿ الصػورة

الوثائقيػػة أو المقػػاطع السػػينمائية او الخرجػػات االسػػتطالعية الميدانيػػة ،طريقػػة مالئمػػة لنقػػؿ مضػػاميف
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اف اشػػتراؾ جميػػع الح ػواس فػػي عمميػػات الػػتعمـ يػػؤدي إلػػى التمػػرس عمػػى صػػناعة
الػػتعمـ الػػى الواقػػعّ .
المعارؼ ،أيا كاف مسػتواىا ،وعمػى الرفػع مػف مسػتوت الػذكاء لػدت المػتعمـ .أمػا فيمػا يتعمّػؽ باتجاىػات
المضاميف فيمكف التذكير ببعض ما جاء مف متطمبات مدرسة المستقبؿ (األلكسو  )2000ومنيا:

 تخصــيص هيئــة فنيــة عربيــة لإلش ـ راف عمــى المنــاهج الر:ميــة وتحيينيػػا بشػػكؿ سػػنوي كممػػاكانت ىناؾ حاجة الػى ذلػؾ اعتبػا ار بػأف تجػدد المعػارؼ يػتـ كػؿ سػنتيف واف نسػبة التجػدد مرشػحة إلػى

أف تكوف كؿ سػنة انطالقػا مػف سػنة  2020نظػ ار إلػى التطػور اليائػؿ الػذي باتػت تشػيده تقنيػات النقػؿ
والشحف والتوثيؽ.

 اعتماد مبد إ اال نطالق من العـام المشـترك إلـى المتنـوع الخصوصـي مػف خػالؿ إعػداد جػذعمشػػترؾ لممنػػاىج الد ارسػػية فػػي الػػدوؿ العربيػػة يسػػيـ فػػي وحػػدة الفكػػر والمعرفػػة ويسػػمح فػػي الوقػػت نفسػػو
بالمرونػػة الالزمػػة إلب ػراز خصوصػػيات كػػؿ بمػػد( .مدرسػػة المسػػتقبؿ  )2000مػػع النػػزوؿ تػػدريجيا نحػػو

خصوصػػيات المجتمعػػات المحميػػة ،إف كػػاف ذلػػؾ مػػف ناحيػػة المعػػارؼ التاريخيػػة أو البيئيػػة االجتماعيػػة
مع الحرص عمى أىمية الجامع الوطني المشترؾ ثـ العربي المشترؾ.
 -تحديث استعماالت المغة العربية واالهتمام أكثـر بتعمـيم المغـات األجنبيـة .إنػو مػف المػرجح

أف ال تبقى خالؿ العشريات القادمة سوت المغػات التػي لػدييا القػدرة عمػى التطػور وعمػى التػأقمـ والتعبيػر
عف المعارؼ المبتكرة .إف دخوؿ أحرؼ الرموز المعموماتية في المغات ،إضافة إلى المغات االستعمالية

المختمطة أصبح معطى يصعب تجاىمو .وقد ال يكوف مف مجاؿ لجعػؿ المغػة العربيػة لغػة كتابػة عمميػة
إال مف خػالؿ دعػـ تحػديثيا الػذي بػدأ منػذ القػرف التاسػع عشػر دوف توقػؼ إلػى اليػوـ .إف المطمػوب مػف

المتعمـ خالؿ األعواـ القميمة القادمة تجاوز حالة األمية المغوية التي باتت تضرب قطاعػات واسػعة مػف
المتعمميف في المنطقة العربية ،مما يعنى أف التم ّكف مف المعارؼ اليوـ وغدا سيظؿ متصال بالترجمات

أساسػػا ولكػػف أيضػػا بػػالتعمـ الػػذاتي مػػف خػػالؿ النفػػاذ إلػػى مصػػادر المعرفػػة فػػي لغتيػػا األصػػمية .وقػػد ال
يقتصر األمر عمى المغة اإلنجميزية ،ذلؾ أف التوسع اآلسيوي في موازيف التنميػة واالبػداع التكنولػوجي،
بات يحتـ اعداد أجياؿ قادرة عمى التعامؿ بمغات آسيوية صاعدة بقوة مثؿ المغتيف اليابانية والصينية.
تطــوير طــرق الــتعمم الــذاتي باالعتمــاد عمــى الموحــات الر:ميــة مػػف خػػالؿ الػػتمكف مػػف
الترجمػػات اآلليػػة عبػػر الموحػػات االلكترونيػػة والتشػػجيع عمييػػا ،ويشػػمؿ ذل ػؾ أيضػػا تنظػػيـ المنػػاىج بمػػا
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يمكػػف الفػػرد مػػف الػػتعمـ الػػذاتي والػػتعمـ المسػػتمر وتفريػػد التعمػػيـ لمقابمػػة احتياجػػات كػػؿ فػػرد .وتطػػرح وفػرة

الترجمة اآللية المسألة المتعمقػة بوفرتيػا النػادرة ،األمػر الػذي قػد يعنػى ضػرورة عمػؿ الحكومػات الػدؤوب
عمى تطوير جاىزية الترجمات الفورية فيما يتعمػؽ بالتعممػات .إلػى ذلػؾ يمكػف أف يطػرح أيضػا موضػوع

المحاضػرات الرقميػػة المسػػجمة عبػػر شػػبكات ومحركػػات (اليوتػػوب مػػثال) أو أصػػناؼ البالتفػػورـ التعميمػػي
الدولية األخرت.
تجــاوز االدمــاج الشــكمي لمقــيم النوعيــة (البيئػػة والحقػػوؽ واألخػػالؽ) لكػػي يػػتـ تعمميػػا فػػي
شػػكؿ إدمػػاج ضػػمني لػػو حضػػوره فػػي مختمػػؼ المسػػتويات .إف اإلدمػػاج الضػػمني ىػػو شػػكؿ مػػف أشػػكاؿ
ادخػػاؿ المرونػػة فػػي المنػػاىج .لػػذلؾ سػػيبدو تػػدريس الم ػواد التػػي مػػف ش ػأنيا تحويػػؿ التمميػػذ إلػػى مجػػرد
مسػػتودع ،أمػ ار مػػف الممكػػف االسػػتغناء عنػػو فػػي وقػػت متناسػػب مػػع الخطػػط اإلصػالحية فػػي كػػؿ دولػػة.

ومػػف ذلػػؾ يمكػػف أف نػػذكر الكتػػب المخصصػػة لمتػػاريع ولمجغرافيػػا والتػػي يمكػػف أف تػػدمج تػػدريجيا فػػي

"كتب المعمـ" مف دوف أف تكوف ثمة حاجة لدت التمميذ الى حمميا في كتػب مثقمػة .كػذلؾ بالنسػبة إلػى

المواد اإلنسانية واالجتماعية األخرت والتي يمكف أف تقمص مف وزف المحفظة بنسبة  40بالمائة.

التقميل من ثقل العتاد أو األدوات المدرسية التـي تثقـل ظهـر المـتعمم ،أي مػا يقػارب

 80بالمائة مػف ثقػؿ "المحفظػة" واالعتمػاد عمػى الكتػاب الرقمػي وربمػا أيضػا الكػراس الرقمػي مػف أجػؿ
تمكيف المتعمـ مف التنقػؿ بشػكؿ أسػرع ضػمف الفضػاءات ومػف والػى المدرسػة والبيػت .وبخػالؼ مػا قػد

يعتقػػد فػػاف الموحػػة الرقميػػة يمكػػف ليػػا أف تجمػػع أكثػػر مػػف كتػػاب وأكثػػر مػػف وثيقػػة تعميميػػة اضػػافة الػػى
الوثػػائؽ المصػػورة والموثقػػة والتطبيقػػات التعميميػػة المغويػػة والعمميػػة التفاعميػػة والتػػي سػػتكوف اقػػؿ كمفػػة

خالؿ االعواـ القادمة ،مف الكتب الورقية المجمعة لمصؼ الواحد ولمسنة الواحدة.
 - 5تقنيات التعميم والتعمم  ،تغيير سريع و:ياسي

خالؿ السنوات العشر القادمة مف المتوقع أف يتكثؼ استعماؿ الحوسبة السحابية

Cloud

 computingفي مجاؿ اإلدارة والتعميـ مما سينتج عنو تحكـ إضافي في كمفة التعميـ الذكي وفي
كمفة العممية التعميمية بصفة عامة.
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إف ميزة ىذا التطور المرتقب ىو جعؿ الحاسوبية المتوفرة تحت الطمب عبر الشبكة مف أجؿ توفير
عدد مف الخدمات الحاسوبية المتكاممة دوف التقيد بالموارد المحمية بيدؼ التيسير عمى المستخدـ.
وتشمؿ تمؾ الموارد مساحة لتخزيف البيانات والنسع االحتياطي والمزامنة الذاتية ،كما تشمؿ قدرات
معالجة برمجية وجدولة لممياـ ودفع البريد اإللكتروني والطباعة عف بعد ،ويستطيع المتعمـ عند
اتصالو بالشبكة التحكـ في ىذه الموارد عف طريؽ واجية برمجية بسيطة تَُب ِّسطُ وتتجاىؿ الكثير مف

التفاصيؿ والعمميات الداخمية  .كما سيصبح باإلمكاف أف يتحوؿ المعمـ إلى فاعؿ ومنتج لممناىج
والبرمجيات التي تتالءـ معو مف خالليا .عمى أف كؿ ذلؾ يجب أف يتـ في سياؽ حوكمة ناجعة
وقدرة فائقة في التصرؼ في الموارد وفي الوقت المناسب.
وقػػد تتطػػور تقنيػػات الػػتعمـ والتعمػػيـ بشػػكؿ قياسػػي وغيػػر مسػػبوؽ ممػػا يجعػػؿ مػػف تحديػػد مسػػتوت
تطور ىذه التقنيػات خػالؿ السػنوات العشػر القادمػة مسػألة خارجػة عػف دائػرة التوقػع .إف المثػاؿ األبػرز
عمػػى ذلػػؾ ،ىػػي السػػرعة التػػي تجػػاوزت بيػػا تقنيػػات التواصػػؿ مػػف دوف كوابػػؿ  Wi-Fiتقنيػػات التشػػبيؾ

المحمي بالكوابؿ  Local Area Networkداخؿ المؤسسات التعميمية التي بدأت في اكتشػاؼ تجربػة
الت ػػدريس االلكترون ػػي أو حت ػػى مج ػػرد االعتم ػػاد عم ػػى االنترني ػػت .وتق ػػدر خس ػػائر ع ػػدـ مواكب ػػة بع ػػض
التقنيػػات التػػي يػػتـ التجييػػز ليػػا داخػػؿ المؤسسػػات التعميميػػة ليػػتـ اسػػتبداليا بعػػد ذلػػؾ بتقنيػػات بديمػػة فػػي
وقت متأخر بمالييف الدوالرات ،وىو األمر الذي يجعؿ مف متابعة تمؾ الوسائؿ مسألة عمى غايػة مػف

األىمية.

ينضاؼ إلى ذلؾ ما يتعمؽ بمستقبؿ توظيؼ التعميـ التمفزي لفائػدة التعمػيـ األساسػي ،خصوصػا

بع ػػد أف تبين ػػت محدودي ػػة اس ػػتفادة ط ػػالب التعم ػػيـ الع ػػالي م ػػف دور القنػ ػوات التمفزيوني ػػة التعميمي ػػة .إف

االس ػ ػػتفادة م ػ ػػف دروس الماض ػ ػػي وامكان ػ ػػات المس ػ ػػتقبؿ ( ظي ػ ػػور التمفػ ػ ػزات الذكي ػ ػػة المتص ػ ػػمة مباشػ ػ ػرة
بالمؤسسػػات أو تمػػؾ التػػى يمكػػف أف توجػػد داخػػؿ المؤسسػػات) مسػػألة عمػػى غايػػة مػػف األىميػػة فػػي ىػػذا

المجاؿ .ومف الخطوات الميمة المطموبة لمسير في ىذا االتجاه التقييمي:

 دعوة المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموـ إلى إنشاء وحدة يقظة واستشػراؼ فػي مجػاؿتقني ػػات ال ػػتعمـ ،تق ػػوـ برص ػػد ك ػػؿ التجدي ػػدات العالمي ػػة ف ػػي ى ػػذا المج ػػاؿ واب ػػالغ ال ػػو ازرات

وم ارك ػز البحػػوث العربيػػة بػػآخر مػػا يظيػػر منيػػا مػػف خػػالؿ نش ػريات فصػػمية أو شػػيرية إف
أمكف.
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 -إبراز دور الحاسوب كوسيمة تعميمية وتشجيع إنتاج البرامج التعميمية المدمجة التي تمثؿ

الكتب اإللكترونية المساعدة عمى التعمـ الذاتي ،وانتاج البرامج التعميمية الحاسوبية التي

تُبث عبر شاشة التمفزيوف بخبرات وطنية تقميال لمكمفة وتعزي از لوظيفة ىذه البرامج.
 اعتبار استخداـ التقنيات التربوية في التعميـ والتعمـ إحدت كفايات المعمـ األساسيةواعطاء أولوية لتأىيؿ المعمميف الستخداـ التقنيات الحديثة في التعميـ.

 إقامة مؤسسات عربية (خاصة وعمومية) إلنتاج برمجيات تعميمية بالمغة العربية تمبيمتطمبات تنفيذ المناىج الدراسية ودعوة المنظمات الدولية واإلقميمية إلى التعاوف والتنسيؽ

مف أجؿ تنفيذ برامج مشتركة في مجاؿ إعداد المواد التعميمية والبرمجيات الالزمة
لعمميات التعميـ والتعمـ.

-5

تجديد أساليب التقويم والتقييم

مػع تػػداخؿ األدوار مسػػتقبال وتػػدني الفجػوة بػػيف مصػػادر المعرفػػة مػف ناحيػػة ومتمقييػػا مػػف ناحيػػة

أخػ ػػرت ،سػػػوؼ يكػ ػػوف مػػػف غيػ ػػر الممكػػػف التمييػ ػػز بػػػيف التقػ ػػويـ الموجػ ػػو الػ ػػى اإلط ػػار التعميمػ ػػي وذاؾ
المخصص لممتعمميف .ذلؾ أف اعتماد المدرسة الذكية واعتماد تطوير الميارات المنطقية واالجتماعيػة

وجعؿ التقويـ أفقيا (مف قبؿ األولياء والمتعمميف في بعض المسائؿ دوف سواىا) وعموديا (انطالقا مف
ىيئات التقييـ اإلدارية األخرت) مف شأنو أف يػدفع الػى البحػث عػف سػبؿ تقييميػة وتقويميػة تكػوف أكثػر
تواصال واستم اررية .اف استم اررية التقييـ يمكف أف تكػوف فػي بعػض المسػائؿ عبئػا فػي حػيف يمكػف ليػا

اف تكوف منفذا لمتجديد ،متى ما كانت العممية محددة في الزماف .وفي كؿ الحػاالت فػاف التقيػيـ االىػـ
ىو ذاؾ المتصؿ ال بالمعارؼ فقط وانما أيضا بتوسيع دائرة العمؿ والممارسات الجيػدة .ومػف المسػائؿ

التي مف الممكف أف تكوف موضوعا الستراتيجيات عمؿ وتحرؾ مستقبمي:

 إقامػػة مؤسسػػات وىيئػػات شػػبو حكوميػػة او مشػػتركة او أىميػػة او خاصػػة لمقيػػاـ بػػالتقويـ الشػػامؿلم ػػنظـ والعممي ػػات واألنش ػػطة التعميمي ػػة تك ػػوف ذات مص ػػداقية ومس ػػتقمة عم ػػى مس ػػتوت األقط ػػار

والدوؿ وعمى المستوت اإلقميمي.

 دفع تمؾ المؤسسات المستقمة الػى العمػؿ عمػى وضػع معػايير وبنػاء مقػاييس عربيػة لمسػتوياتجودة التعميـ واالستئناس بالمعايير العالمية.
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 توحيػػد مسػػارات التعمػػيـ األساسػػي وبعػػث نظػػاـ موحػػد ليػػذا التعمػػيـ بمسػػتوياتو الثالثػػة :مػػا قبػػؿاالبتدائي واالبتدائي واالعدادي ،مف أجؿ تسييؿ الحراؾ العممي بيف البمداف وتسػييؿ عمميػات

التقييـ وعرض المؤشرات.
 -7أفول المعمم الشمولي وأهمية معمم تالمجالت.
خالؿ األعواـ القميمة القادمة لف يكوف ىناؾ مكاف لممعمـ الشمولي الذي يعرؼ كؿ شيء ويمقف
كؿ شيء .إف التحرؾ نحو الحرفية ىو مف المسائؿ التػي ال بػد وأف تؤخػذ بعػيف االعتبػار بالنسػبة إلػى

السياسػػات التربويػػة القادمػػة .وينبػػع مث ػؿ ىػػذا التغييػػر مػػف طبيعػػة تطػػور الرصػػيد المعرفػػي بشػػكؿ عػػاـ
لمتدني الكتساب خريجي التعميـ األساسػي فػي الػبالد العربيػة لممػواد العمميػة ولكػف
وطبيعة التشخيص ا ّ
أ يضا لمغات .تؤكد معظـ الحوارات المسجمة مع فاعميف مباشريف لمتعمػيـ األساسػي فػي كػؿ مػف تػونس
ومصػػر والمغػػرب ،أىميػػة أف ت ػػدخؿ المنظومػػات التربويػػة األساسػػية وبس ػػرعة كبي ػرة فػػي اتجػػاه تك ػػويف
وتدريب ما يعرؼ بمعمـ "المجاؿ" كبديؿ عف المعمـ الشمولي.

وتيس ػر الحصػػوؿ
إف التغي ػرات الحادثػػة فػػي مجػػاؿ اإلنتػػاج المتسػػارع لممعرفػػة وتعػػدد مصػػادرىا ّ
عمييػػا ،والنمػػو المت ازيػػد إلمكانيػػة الػػتعمـ الػػذاتي والتوجػػو نحػػو" الػػتعمـ المسػػتمر" مػػف أى ػـ المػػؤثرات التػػي

س ػػتحدد إل ػػى م ػػدت بعي ػػد دور المعم ػػـ ف ػػي العممي ػػة التعميمي ػػة .ل ػػذا فػ ػإف ىن ػػاؾ ع ػػددا م ػػف الخص ػػائص
والمواصفات التي ينبغي اف تتوافر في معمـ المدرسة الذكية ومنيػا مػا يتصػؿ بالوظيفػة التربويػة ومنيػا

ما يتصؿ بالدور والموقع االجتماعي:
مالمح الوظيفة التربوية :وىي المالمح ذات الصمة بتجديد عممية التعمـ

ومنيا:

 -انخراط المعمـ ضمف نموذج المدرسة الذكية واستعداده لتجديد معارفو وتحسينيا.

 القػػدرة عمػػى اسػػتخداـ الػػتعمـ الفعػػاؿ والط ارئػػؽ واألسػػاليب المناسػػبة لتحويػػؿ المحتػػوت الػػذييراد تدريسو الى صي واشكاؿ قابمة لمتعمـ ولتطوير الذكاء ببعديو المنطقي واالجتماعي.

 التفاعػػؿ مػػع التالميػػذ واتاحػػة الفرصػػة لممناقشػػة والح ػوار واقامػػة عالقػػات ديمقراطيػػة معيػػـوالتحػػرر مػػف الصػػورة التقميديػػة لممعمػػـ وكػػذلؾ مػػف الصػػورة السػػائدة اليػػوـ لممعمػػـ "المتػػاجر"

بالمعرفة وبالنجاح المدرسي (.صاحب الدرس الخصوصي)

 االتزاف االنفعالي والحياد السياسي والمذىبي داخؿ الفصؿ.84

مالمــح الــدور والمو:ــع االجتمــاعي :يمكػػف تحديػػد األدوار الخاصػػة بمعمػػـ المدرسػػة الذكيػػة مػػف
خالؿ المتطمبات التي نصت عمييا وثيقة المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموـ تحت عنواف (مدرسة

المسػػتقبؿ  .)2000إف المالحػػظ فػي ىػػذا الصػػدد ىػػو أف مقومػػات مدرسػػة الػػذكاء مثػػؿ عموميػػة التعمػػيـ
واعتباره خدمػة عموميػة ولكػف فػي إطػار مػف التنافسػية ومػف ثقافػة االمتيػاز ،جميعيػا تصػب فػي سػياؽ

اعػػادة االعتبػػار لمػػدور ولمموقػػع االجتمػػاعي لممعمػػـ ،خصوصػػا أمػػاـ ت ارجػػع قد ارتػػو الش ػرائية ومحدوديػػة
الػػدخؿ مقارنػػة بغي ػره مػػف مػػوظفي الدولػػة .إف التفكيػػر فػػي شػػروط نجػػاح النمػػوذج التعميمػػي فػػي بعػػض
البمداف المعتمدة كنموذج لنجاح التعميـ األساسي (فمندا مثال) يدفع إلى التفكير في أىمية مراجعػة سػمـ

روات ػػب المعمم ػػيف شػ ػريطة اف يك ػػوف ف ػػي مقاب ػػؿ ذل ػػؾ اس ػػتثمار مين ػػي لي ػػذه الفئ ػػة ف ػػي مج ػػاؿ الت ػػدريب
المس ػػتمر وتحس ػػيف المس ػػتوت (خم ػػؽ آلي ػػة حػ ػوافز تتص ػػؿ ب ػػاألداء م ػػثال أو بالخدم ػػة ف ػػي المن ػػاطؽ ذات
األولوية) .ومف ىذه المتطمبات نذكر:

 إف يعػد معمػـ كػػؿ مرحمػة تعميميػػة (ريػاض األطفػاؿ ،األساسػػي ،الثػانوي ،العػػاـ والفنػي والتقنػػي)إعدادا متخصصا يتسؽ مع المرحمة التي يعمؿ بيا.

 -أف يصبح التدريب والتعميـ المستمر واعادة التدريب لممعمميف أم ار إلزاميا.

 إبع ػػاد نقاب ػػات المعمم ػػيف وجمعي ػػاتيـ الميني ػػة ع ػػف المطمبي ػػة السياس ػػية الت ػػي ال تي ػػـ قط ػػاعيـالمباشر واالستفادة مف تجارب الدوؿ األخػرت فػي ىػذا المجػاؿ والتركيػز عمػى تحسػيف ظػروؼ

العمؿ في القطاع مف دوف السقوط في المطمبية المشطة.
 -8إدارة تعمل بمهنية صارمة وتشريك أوسع:

ويعني ىذا اف مسؤولية التعميـ تخطيطا واشرافا وادارة وتمويال ينبغي اف يكوف ام ار مشتركا بيف

الدولػػة ومؤسسػػات المجتمػػع المػػدني .فمسػػؤولية الدولػػة ىػػي " تػػوفير التعمػػيـ األساسػػي" (جػػذع الشػػجرة

التعميمية) ومػا بعػد األساسػي لممػؤىميف القػادريف ذىنيػا وغيػر القػادريف اقتصػاديا ،واإلشػراؼ العػاـ عمػى
سير العممية التعميمية في المجتمع .وعمى مؤسسات المجتمع المدني أف تسيـ في نفقػات التعمػيـ لػيس

فقػػط م ػػف اج ػػؿ تخفي ػػؼ أعب ػػاء الدول ػػة وانم ػػا لػ ػربط التعم ػػيـ بت ػػوفير احتياج ػػات المجتم ػػع وت ػػوفر الف ػػرص

لممناطؽ المحرومة اقتصاديا ولبنات وأبناء الريؼ.
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إف مف أىـ التغيرات التػي سيشػيدىا القػرف الحػادي والعشػريف والتػي سػتؤثر عمػى فمسػفة اإلدارة

التعميميػة والمدرس ّػية وتوجييػا وىيكميػا وممارسػاتيا تمػػؾ المتصػمة بتنػامي المطالبػػة بالمشػاركة لمختمػػؼ
ّ
الجماعػػات والمؤسسػػات فػػي اتخػػاذ الق ػ اررات وادارة كػػؿ مػػا يمػػس مصػػالحيا وتطمعاتيػػا وتمػػؾ المتصػػمة
بالمس ػػاءلة والمحاس ػػبة ألداء المؤسس ػػات ويض ػػاؼ ال ػػى ذل ػػؾ تعق ػػد العم ػػؿ اإلداري والمتطمب ػػات الفني ػػة
والمياريػػة والمينيػػة المتصػػمة بػػو .كػػؿ ىػػذه التغيػرات تسػػتدعي إعػػادة النظػػر فػػي األسػػاليب والسياسػػات

والممارسات اإلدارية عمى كافة مستويات النظاـ التعميمي ودوائره واألخذ بنظر االعتبار ما يمي:

 بػػدء تجػػارب "حػوارات مجتمعيػػة" حػػوؿ مسػػتقبؿ التربيػػة والتعمػػيـ األساسػػي وتشػريؾ كػػؿ مػػفالمينييف والخبراء والمواطنيف( .أولياء التالميذ).

التوجػ ػو نح ػػو الالمركزي ػػة ف ػػي اإلدارة التربوي ػػة عم ػػى مس ػػتوت اإلدارة التربوي ػػة عم ػػى مس ػػتوت
ّ
اإلدارة المركزي ػ ػػة واإلدارات الفرعي ػ ػػة وبم ػ ػػا يم ّكػ ػ ػف م ػ ػػف تط ػ ػػوير العممي ػ ػػة التربوي ػ ػػة وتعزي ػ ػػز

االستقالؿ المالي واإلداري لممدرسػة واعطػاء مػديرىا صػالحيات إداريػة وماليػة أوسػع (مبػدأ

التفويض).

 إقامػػة معاىػػد خاصػػة لتأىيػػؿ العػػامميف فػػي اإلدارات التربويػػة واإلدارات المدرسػػية ،وادخػػاؿش ػػرط المؤى ػػؿ اإلداري الترب ػػوي ف ػػي أس ػػس القب ػػوؿ لمعم ػػؿ ف ػػي اإلدارات التربوي ػػة (األلكس ػػو
.)2000

 إشػراؾ الطػػالب بصػػورة مناسػػبة فػػي الحيػػاة المدرسػػية بكػػؿ جوانبيػػا تعزيػ از لقػػيـ الديمقراطيػػةوتعويػػدا ليػػـ عمػػى ممارسػػتيا (الممصػػقات الجداريػػة فػػي المػػدارس الػػى "البموقػػات" والشػػبكات

االجتماعية).

 -9مدرسة تعمل وفق :اعدة األبواب المفتوحة والجسور الممتدة.

اف تأثير الشػكؿ فػي االنسػاف ىػو مػف المسػائؿ التػي باتػت مؤكػدة فػي عمػـ السػموؾ .وثمػة اليػوـ

عمـ جديد اسمو عػمػـ البايوجيومترت وىو عمـ يستخدـ طاقة الشكؿ ،الموف ،الحركػة ،والصػوت إلدخػاؿ
الت ػوازف عمػػى أي نػػوع أو مسػػتوت مػػف مسػػتويات الطاقػػة الحيويػػة ذات التػػرددات الصػػغرت والتػػي تقػػوـ
باستكماؿ األنظمة الحيوية والتي ترتبط ارتباطا وظيفيا بالجسـ المػادي .وقػد ينطبػؽ بدرجػة أولػى عمػى

تػػأثير األشػػكاؿ عمػػى العالقػػات االجتماعيػػة .اف انفتػػاح المدرسػػة عمػػى المحػػيط لػػيس مػػف خػػالؿ فتحػػات

الجػػدار او انعػػداـ األسػوار كمػػا يمكػػف أف يعتقػػد  ،وانمػػا مػػف خػػالؿ اسػػتدعاء المحػػيط والبيئػػة المالصػػقة
بشروطيا ومصاعبيا وامكاناتيا المتاحة داخؿ فضاء المدرسة .في ىذا الصدد يمكف أف تتعزز عالقة
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المػػتعمـ بػػالتراب ومػػف ثػػـ بالبيئػػة وبػػالمحيط والعمػػؿ .لقػػد بينػػت العديػػد مػػف التجػػارب بػػأف تواصػػؿ عمميػػة
بن ػػاء ق ػػدرات ال ػػذكاء المنطقػ ػي والعالئق ػػي االجتم ػػاعي متالزم ػػاف مت ػػى ك ػػاف ثم ػػة توظي ػػؼ متػ ػواز ب ػػيف

المي ػػارات اليدوي ػػة (العم ػػؿ الي ػػدوي) والعم ػػؿ ال ػػذىني( .قي ػػاـ االطف ػػاؿ بالمس ػػاىمة ف ػػي اعم ػػاؿ ص ػػيانة
مدارسيـ وحماية اشجارىا ومواردىا).

 التفاعـــل مـــع المحـــيط :اف أىػػـ مي ػزة لممدرسػػة الذكيػػة ىػػي التعامػػؿ الحػػي مػػع المحػػيط وربػػطالعمميػة التعميميػػة بالحيػػاة ونبضػػيا وشػػروطيا .وقػػد يكػوف الػػوعي بالبيئػػة والمحػػيط ىػػو مػػف أىػػـ

تحديات المدرسة في البالد العربية مستقبال .لقد تأكد مثال بأف تػدنى مسػتويات التربيػة البدنيػة
يعود وبدرجة أولى إلى انعػداـ الفضػاءات الرياضػية المتاحػة داخػؿ المػدارس .فػي ىػذا السػياؽ

قػ ػد يك ػػوف التكام ػػؿ ب ػػيف فض ػػاءات المدين ػػة ومالعبي ػػا المتاح ػػة ومس ػػابحيا وغاباتي ػػا وشػ ػواطئيا
وجباليا  ،فرصة لممتعمميف لمخروج مف أسوار المدرسة في اتجػاه فضػاءات المدينػة أو القريػة

المفتوحة ،األمر الذي قد يمثؿ حال إجرائيا لمموارد المحدودة لممػدارس فػي زمػف األزمػات التػي
قػػد تعتػػرض النفقػػات العموميػػة فػػي مجػػاؿ التربيػػة البدنيػػة مػػثال ل ػربط الػػذكاء العقمػػي بالسػػالمة
الجسدية.

 إعــادة توزيــع الفضــاء :إمػػا فػػي مسػػتوت إعػػادة تشػػكيؿ الفضػػاء المباشػػر لمتػػدريس ،فإنػػو مػػفالواضػح أف االسػتعماؿ المحكػـ لمتوثيػػؽ اإللكترونػي متعػدد الوسػائط نصػػا وصػورة وخػرائط مػػف
شػػأنو أف يسػػيـ فػػي اقتصػػاد فضػػاءات التوثيػػؽ وربمػػا اإلدارة والمكتبػػات لفائػػدة قاعػػات متعػػددة
االختصاصات يكوف فييا لمتمميذ القدرة عمى المراجعة والمطالعة وربما أيضا الترفيو في وقػت
واحد .أمػا ومػف ناحيػة توزيػع الفضػاء المدرسػي بحسػب الوظػائؼ فإنػو ونظػ ار إلػى ت ازيػد خػروج

المرأة إلى العمؿ ووجػود الحصػص الد ارسػية بنظػاـ الفتػرتيف فػي معظػـ الػدوؿ العربيػة فإنػو لػف

يبق ػى أمػػاـ المػػدارس سػػوت احػػد أم ػريف :أمػػا إعػػادة تنظػػيـ الػػزمف المدرسػػي وفػػؽ نظػػاـ الحصػػة
الصػػباحية الواحػػدة أو االسػػتمرار بنظػػاـ الحصػػتيف مػػع العمػػؿ عمػػى تػػوفير نظػػاـ نصػػؼ إقامػػة

لمتالميذ ،وىو ما قد يوفر عمييـ الوقت والجيد.

 تجســـير الهـــوة بـــين فضـــاءات الـــذكاء الـــذهني والـــذكاء اليـــدوي :اف ثنائي ػػة التعم ػػيـ الي ػػدوي(المينػػي) كمقابػػؿ لمتعمػػيـ النظػػري والػػذي يػػؤدي مباش ػرة الػػى التعمػػيـ الثػػانوي بصػػفتو أكثػػر نػػبال

وقيمػػة فػػي المخيػػاؿ التمميػذ ولػػدت قطاعػػات واسػػعة مػػف الػراي العػػاـ العربػػي ،ىػػي مػػف المسػػائؿ

التي تستوجب إعادة النظر ،عمى األقؿ بالنسبة إلى المراحؿ األولى مف التعميـ األساسي .إف
مػ ػػد الجسػ ػػور بػ ػػيف الػ ػػذكاء الػ ػػذىني والػ ػػذكاء اليػ ػػدوي مػ ػػف خػ ػػالؿ وصػ ػػؿ المػ ػػدارس اإلعداديػ ػػة
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بالفض ػػاءات الص ػػناعية المنتج ػػة تب ػػدو م ػػف س ػػمات مدرس ػػة المس ػػتقبؿ خصوص ػػا بالنس ػػبة إل ػػى

المجتمعات التي يحتؿ فييا التعميـ الميني مرتبة دنيا.

 الحوافز لمن يسـتحق ...فقـط :تفتػرض مدرسػة الجسػور المفتوحػة اعتمػاد عالقػة ذات ىندسػةمتغيرة مع المحيط .فالمساواة وتكافؤ الفػرص جميعيػا شػعارات لػف يكػوف ليػا معنػى إذا لػـ يػتـ
القبػػوؿ بمبػػدإ التمييػػز اإليجػػابي بػػيف منػػاطؽ تعميميػػة مختمفػػة مػػف حيػػث الم ػوارد واالس ػتعدادات

التعميمية .ويفترض ذلؾ وجود مناطؽ ذات أولوية كمػا ىػو معتمػد فػي بعػض البمػداف العربيػة،
لكػػف مػػع تخصػػيص ح ػوافز لخي ػرة المعممػػيف الػػذيف سػػيطالبوف بالعمػػؿ ضػػمف جغرافيػػة تعميميػػة

وتربوية صعبة.

 -10مدرسة تعمل بكفاية أكبر وبكمفة أ:ل:
لقػد كشػفت الد ارسػة التػي أعػدىا الفريػؽ المعنػػي بتقريػر اليونسػكو العػالمي لرصػد التعمػيـ لمجميػػع

( )2012عػػف أف العجػػز السػػنوي فػػي التمويػػؿ الخػػارجي الػػالزـ لتػػوفير التعمػػيـ األساسػػي لمجميػػع فػػي
البمػػداف المنخفضػػة الػػدخؿ بحمػػوؿ الموعػػد المحػػدد ليػػذا الغػػرض فػػي عػػاـ  2015اتسػػع فػػي السػػنوات
الػػثالث األخيػرة مػػف  16مميػػار دوالر إلػػى  26مميػػا ار وفػػي سػػياؽ توصػػيؼ استشػرافي لألوضػػاع خػػالؿ

السػػنوات القادمػػة.،حػػذرت الد ارسػػة ،مػػف أف ىػػذا العجػػز مػػف شػػأنو أف يػػؤثر بصػػورة رئيسػة عمػػى الجيػػود
الراميػػة إلػػى تحقيػػؽ اليػػدؼ اإلنمػػائي الثػػاني لأللفيػػة المتمثػػؿ فػػي تعمػػيـ التعمػػيـ االبتػػدائي بحمػػوؿ عػػاـ
 ،2015ثـ اآلف ما بعد ىذا التاريع.

وتفيػػد ىػػذه الوثيقػػة التػػي تحمػػؿ عن ػواف "جعػػؿ التعمػػيـ لمجميػػع أقػػؿ تكمفػػة حتػػى عػػاـ  2015ومػػا

بعػػده" بػػأف حالػػة الركػػود التػػي تشػػيدىا المعونػػة المخصصػػة لمتعمػػيـ األساسػػي فػػي البمػػداف المنخفضػػة
الػػدخؿ بمػػا فػػي ذلػػؾ بعػػض البمػػداف العربيػػة -وىػػي معونػػة تصػػؿ قيمتيػػا إلػػى ثالثػػة مميػػارات دوالر فػػي

المتوسط كػؿ سػنة -ىػي السػبب الػرئيس الزديػاد العجػز فػي تمويػؿ التعمػيـ بمقػدار  10مميػارات دوالر.

كما آنو عمى الرغـ مف أف اإلنفاؽ المحمي عمى التعميـ فػي البمػداف المنخفضػة الػدخؿ قػد ارتفػع بثالثػة

مميػػارات دوالر سػػنويا خػػالؿ األع ػواـ الماضػػية ،فػػإف ىػػذا اإلنفػػاؽ مػػازاؿ يسػػاوي نص ػؼ المبم ػ الػػالزـ
لتوفير التعميـ األساسي لمجميع .وقد يتحوؿ الوضع بالنسبة الى بعض البمداف العربية التي تشكو مف
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عمالة االطفاؿ واالنقطاع عف التعميـ الى مشكؿ مضاعؼ نظ ار إلى الخسائر اإلضافية التػي يتعػرض

ليا التعميـ األساسي نتيجة االنقطاع والتسرب وىدر األمواؿ وسوء التصرؼ فييا.

لػػذلؾ ف ػإف مػػف أىػػـ الػػدروس التػػي يمكػػف استخالصػػيا خػػالؿ األع ػواـ القميمػػة القادمػػة ىػػي :أف

الكفاية العممية لمتالميذ ليست دائما متصمة باإلمكانات المادية المتاحة وال بالتجييزات حتػى واف كػاف
لذلؾ دور ىاـ في تعزيز جودة التعميـ.

-إنو مف الصعب االستمرار ضمف نسؽ تمػويمي ثنػائي :عمػومي أو خػاص مػف دوف أف تػؤثر

مثؿ ىذه الثنائية في مصادر التمويػؿ فػي نجاعػة وجػودة العمميػة التعميميػة .ويفتػرض أف تمجػئ معظػـ
ال ػػدوؿ العربي ػػة إل ػػى خي ػػارات تموي ػػؿ بديم ػػة /مثمي ػػا مث ػػؿ بقي ػػة دوؿ الع ػػالـ الي ػػوـ م ػػف خ ػػالؿ االقتص ػػاد
التضػػامني واالقتصػػاد االجتمػػاعي .كمػػا أنػػو مػػف المتوقػػع أف تتبنػػى الػػدوؿ العربيػػة أشػػكاال مختمفػػة مػػف
االقتصاد االجتماعي يمكف أف يبدأ مف جمعيات األولياء إلى التعاونيات إلى الوقفيات.

-اف التحػوالت والتغيػرات التػػي سيشػػيدىا النظػػاـ التعميمػػي فػػي القػػرف الحػػادي والعشػريف ومنيػػا:

األعػػداد المت ازيػػدة مػػف التالميػػذ وتبنػػي سياسػػات الخصخصػػة وتقمػػيص دور الدولػػة فػػي تقػػديـ وتمويػػؿ
الخدمات و مف بينيػا التعمػيـ و ت ازيػد القػدرة الماليػة لمقطػاع الخػاص ونفػوذه فػي رسػـ السياسػات وت ازيػد

دور المجتمػػع المػػدني والتكمفػػة المت ازيػػدة فػػي ميزانيػػات ونفقػػات التعمػػيـ تحػػتـ إعػػادة النظػػر فػػي سياسػػات
التمويؿ وأساليبو وآلياتو ويمكف اقتراح ما يمي:
 تع ػػديؿ األولوي ػػات داخ ػػؿ التعم ػػيـ ليص ػػبح لمتعم ػػيـ األساس ػػي األىمي ػػة القص ػػوت م ػػف غي ػػر إغف ػػاؿلألنواع األخرت ،مع التفكير في طرؽ جديدة لتشريؾ أطراؼ خاصة أو مؤسسات أىميػة ومدنيػة
في مجاؿ التمويؿ مف باب التشجيع عمى "النفع العاـ".

 نشر ثقافػة "النفػع العػاـ" وفػتح بػاب التبرعػات الفرديػة والجماعيػة لفائػدة المؤسسػات التعميميػة مػفخالؿ تأسيس جمعيات أولياء التالميذ أو الجمعيات التنموية وجمعيات الصيانة كما كاف األمػر

في التجارب الناجحة لبعض الدوؿ.

 وضػػع سياسػػات جديػػدة فػػي مسػػتوت النظػػاـ الضػريبي تشػػجع عمػػى االقتصػػاد االجتمػػاعي وتعمػػؿعمى توفير حوافز لمف يتبرع لمتعميـ وتشجيع المؤسسات والشركات عمى ذلؾ.

 االرتقاء بالكفاية الداخمية لمػنظـ التعميميػة العربيػة عػف طريػؽ خفػض معػدالت الرسػوب والتسػربوالػػتحكـ فػػي العػػدد الكمػػي لمسػػنوات التػػي يقضػػييا التالميػػذ إلتمػػاـ مرحمػػة مػػا ،ممػػا يسػػاعد عمػػى

خفض النفقات عمى تمؾ المرحمة مػع االىتمػاـ بنوعيػة التعمػيـ االمػر الػذي يزيػد مػف دور التعمػيـ

في خدمة المجتمع.
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 وضػػع ض ػرائب مخصصػػة لمترفيػػع مػػف جػػودة التعمػػيـ يمكػػف أف تفػػرض عمػػى الػػدخؿ النفطػػي أوالسياحي أو عمى بعض الصادرات التجارية بحسب البمداف وطبيعة وحجـ الموارد.

وفػػي سػػياؽ يتسػػـ بتنػػامي آثػػار مػػا بعػػد الحداثػػة والسياسػػات المبراليػػة والتػػي جعمػػت مػػف السػػوؽ،

والسوؽ المالية تحديدا ،فيصال حاكما في مسارات المجتمعات ،تتزايد طمبات اليوية وطمبات القيـ في
عػػالـ متح ػػرؾ .وف ػػي ى ػػذا الص ػػدد تب ػػدو الع ػػودة الػػى الجغرافي ػػا الثقافي ػػة والتربوي ػػة أمػػ ار عم ػػى غاي ػػة م ػػف

األىميػػة .انػػو وبعػػد أف كانػػت الجغرافيػػا الثقافيػػة والتربويػػة مجػػرد حقػػؿ معرفػػي ضػػمف حقػػؿ الجغرافيػػا
البش ػرية ،أصػػبحت تمعػػب اليػػوـ دو ار حاسػػما ضػػمف جميػػع العمػػوـ والسياسػػات كػػرد فعػػؿ تعػػديمي عمػػى

حتميات العولمة واستنساخ النماذج التربوية .إنو مف الميـ في ىذا الصدد البحث عف نموذج أو عػدة
نماذج لمتعميـ االساسي تكوف متالئمة مع االستعدادات الذىنيػة – الثقافيػة ومػع األوضػاع واالك ارىػات
السائدة وكذلؾ مع السياقات العالميػة ومتطمباتيػا التػي ال تقػؿ ىػي األخػرت أىميػة .اف مػف أوكػد ميػاـ

التجديد التربوي بالنسبة الى المدت القريب والمتوسط ،ىو مف دوف شؾ:

 التفكيػر بػالمعنى الشػمولي و"المػاكرو" تربػوي (اف صػح التعبيػر) حتػى يتسػنى فيػـ مكانػة التعمػػيـاألساسي ضمف المنظومة التعميمية ككؿ .عمى أف ىذا التفكير والذي مػف شػأنو أف يفػتح أبػواب

ورشات العمؿ مف الميـ أف يكوف ضمف حوار مجتمعي Societal dialogue

 تأكيد القدرة عمى تغيير أدوات التجديد مف خالؿ الربط بيف متدخميف ثالثة ونعنػي بػذلؾ الخبػراءوالسياسييف ولكف أيضا وخصوصا مؤسسات المجتمع المدني والمستفيديف مف الخدمة التعميميػة

بأصنافيـ بدءا بأولياء التالميذ .ىذه اآللية الثالثية ومف خالؿ المعطيػات القائمػة وحجػـ المػوارد
المت ػػوفرة ف ػػي ك ػػؿ بم ػػد ،يمك ػػف لي ػػا أف تسػ ػيـ ومػ ػف خ ػػالؿ مقارب ػػة تش ػػاركية
Approach

Participative

فػػي تطػػوير المسػػؤولية االجتماعيػػة ودعػػـ نطاقػػات اإلصػػالح وتقييميػػا المسػػتمر

عمال بمقولة إف المشكالت تبقى إال أف الحموؿ تتطور وتتغير.

 تػػوفير المؤش ػرات والمعمومػػات ذات المصػػداقية والمتصػػمة بأوضػػاع التعمػػيـ األساسػػي ،ووضػػعياعمى ذمة المينييف والخبراء والمواطنيف ،قصد تقييـ األوضاع ومراجعة وسػائؿ العمػؿ كممػا كػاف

ذلؾ ممكنا.

 -العمػػؿ بالتعػػاوف مػػع المنظمػػة العربيػػة لمتربيػػة والثقافػػة والعمػػوـ عمػػى بعػػث خميػػة اشػراؼ ويقظػػة

تعم ػػؿ عم ػػى تحدي ػػد االتجاى ػػات الص ػػاعدة ف ػػي مس ػػتوت رص ػػد التجدي ػػدات والتج ػػارب العالمي ػػة لمتعمػ ػيـ

األساسي.
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