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تصديــــر

يسعد املنظّمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم أن تنرش  هذه الدراسة  التي أوىص بإعدادها 

اعتامدها   وا  وأقّر  )تونس، 2014(  التاسع  الدول يف مؤمتر هم  والتعليم يف  الرتبية  وزراء  معايل 

وتنفيذ توصياتها يف مؤمترهم العارش )عاّمن، األردن، 2016(.

 وقد أرشفت لجنة وزارية باإلضافة إىل املنظّمة، عىل أعامل فريق الخرباء الذي أنجز  هذه 

الدراسة بهدف تشخيص واقع التعليم والبحث يف سبل تطويره يف املنطقة العربية، من أجل وضع 

أسس ومالمح لتفكري  تربوي عريب مشرتك من شأنه أن ميّكن املواطن العريب من تطوير  أدائه 

جيّد  لتعليم  حقيقية  فرص  إتاحة  من خالل  واملستدامة  الشاملة  التنمية  تحقيق  يف  ومشاركته 

وعادل للجميع. 

وقد راعت الدراسة لبلوغ هذا الهدف عددا من املوّجهات  منها  تحليل الواقع الرتبوي بكّل 

جرأة وموضوعية يك يتسّنى إدخال التطوير  املطلوب واملالئم عىل نظم التعليم  والرتبية، واالستفادة 

من مجمل البيانات اإلحصائية الكّمية والنوعية واستنتاجات التقارير الوطنية واإلقليمية والدولية 

ومخرجات تنفيذ خطّة تطوير التعليم وبرنامج تحسني جودته يف الوطن العريب.

واستطاعت الدراسة أن تطرح أسئلة وتتناول مسائل وثيقة الصلة بواقع املنظومات الرتبوية 

العربية وعالقة املعرفة ببناء اإلنسان يف مختلف أبعاده، وأوضحت بالدليل القاطع أنّه إذا ما أردنا 

الخروج من مجمل أزماتنا فام علينا إالّ أن نضع التعليم عىل رأس أولوياتنا ونحلّه املكانة األّوىل 

يف سلّم اختياراتنا فهو الكفيل ببناء رأس مال برشي ينقلنا إىل اقتصاد املعرفة املرتكز أساسا عىل 

التطّور املعريف والتكنولوجي.

لذلك ترجو املنظّمة أن يسهم  هذا العمل العلمي وإتاحته لجميع املعنيني بشأن التعليم يف 

أوطاننا  االستفادة من نتائجه وتوصياته يف مرشوعات إصالح النظم الرتبوية وتجويدها تسليام 

منها بأّن التعليم الجيّد واملنصف واملتاح للجميع عىل مدى الحياة هو  قّوة  التحويل التي يجب 

أن نستثمر  فيها من أجل مستقبل أفضل ألبناء األّمة وبناتها.
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وبهذه املناسبة تتوّجه املنظّمة بوافر الشكر والتقدير إىل معايل وزراء الرتبية أعضاء اللجنة 

التي أرشفت عىل الدراسة وإىل فريق الخرباء الذي أعّدها. 

املدير العام  

املنّظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم  

حمّمد ولد اأعَمر  
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اإلطار المرجعي للدراسة

شارك وزراء الرتبية والتعليم يف الدول العربية وعدد من ممثيل الهيئات واملنظامت الدولية 

يف ”املؤمتر التاسع لوزراء الرتبية والتعليم العرب” الذي نظمته املنظمة العربية للرتبية والثقافة 

والعلوم )األلكسو( يف تونس خالل الفرتة )27-2014/5/29(، حيث هدف املؤمتر إىل ”بناء تصور 

العريب والدويل، يف إطار  السياقني  العريب عىل ضوء  الوطن  التعليم األسايس يف  مشرتك ملستقبل 

استيعاب التطورات العلمية والتقنية الحديثة املتصلة بالتعليم األسايس”.

إلعداد  وزارية  ”لجنة  تشكيل  بينها؛  من  عدة  توصيات  اقرار  تم  املؤمتر  أعامل  اختتام  ويف 

برئاسة وزير  تطويره”،  العريب وسبل  الوطن  العام يف  التعليم  واقع  دراسة علمية معّمقة حول 

الرتبية والتعليم يف اململكة األردنية الهاشمية، وعضوية كل من وزراء الرتبية والتعليم يف: دولة 

إضافة  املغربية،  واململكة  التونسية،  والجمهورية  البحرين،  ومملكة  املتحدة،  العربية  اإلمارات 

إىل املدير العام للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )األلكسو(. عىل أن يتم تقديم هذه 

الدراسة يف املؤمتر العارش لوزراء الرتبية والتعليم العرب املنوي عقده يف دولة الكويت خالل شهر 

)أيار 2016(. 

كام تم دعوة الدول العربية إىل تزويد املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )األلكسو( 

بإحصاءاتها الرتبوية الحديثة لالستفادة منها يف إعداد الدراسة، وتزويد املنظمة بتجاربها الرتبوية 

الناجحة لتعزيز تبادل الخربات بني الدول العربية.

ولقد انعقد االجتامع التحضريي ”للجنة الوزارية إلعداد دراسة واقع التعليم العام يف الوطن 

العريب وسبل تطويره” خالل يومي )12و13/ آب/ 2014( مبقر املنظمة العربية للرتبية والثقافـة 

اململكة  يف  والتعليم  الرتبية  وزير  مبشاركة  االجتامع  جرى  وقد  تونس.  يف  )األلكسو(  والعلوم 

األردنية الهاشمية/ رئيس اللجنة الوزارية، ووفد عن منظمة )األلكسو( ترأسه مدير عام املنظمة. 

وقد سعى االجتامع التحضريي إىل وضع اإلطار العام للدراسة التي كُلفت بها اللجنة الوزارية من 

حيث؛ تحديد األهداف، واألعامل املطلوبة، ووسائل التنفيذ، والخربات الرضورية إلجراء الدراسة.

وقد تم جراء مناقشة املوضوع التوصل إىل بعض املقرتحات التي مُيكن اعتامدها منطلقات 
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للدراسة: 

أهمية تحديد رؤية واضحة حول كيفية تحقيق اللجنـة الوزاريـة ألهدافها وحول أساليب عملها.	 

التطوير املناسب عىل 	  الواقع الرتبوي بكل جرأة وموضوعية متهيًدا إلدخال  رضورة تشخيص 

التي  الدقيقة  واإلحصاءات  الصحيحة  املعلومات  اعتامد  رضورة  مع  والتعليم،  الرتبية  نظم 

تعكس الواقع الفعيل.

االستفادة من البيانات املتوفرة باملرصد العريب للرتبية، والعمل عىل تحديثها حتى نهاية عام 	 

.2014

رضورة التكامل واالنسجام بني عمل اللجنة و”خطة تطوير التعليم يف الوطن العربـي” التي 	 

أقرتها القمة العربية )دمشق: 2008(.

اعتامد الدراسات اإلقليمية التي أجريت يف إطار الربنامج العريب لتحسني جودة التعليم ”أرايك” 	 

واملرصد العريب للرتبية.

االستئناس بالتجارب الناجحة يف عدد من الدول املتقدمة والتي حققت نتائج إيجابية يف مجال 	 

تطوير التعليم، ودعوة خرباء من هذه الدول للتعريف بهذه التجارب.

إرشاك عدد من مديري/ات الرتبية والتعليم ومديري/ات املدارس الحكومية يف الدول العربية 	 

الستطالع رأيهم حول مشاكل الرتبية والتعليم من منظور الواقع امليداين.

هنالك العديد من القضايا واملشكالت الشديدة التعقيد التي تجابه العامل حاليًا مثل؛ العوملة 

والطاقة والبطالة والجرمية والفقر والتطرف والتعصب واإلرهاب... وغريها، كل ذلك يحدث يف 

لحظة تاريخية فارقة، ينتقل فيها املجتمع البرشي إىل ما يُسمى مجتمع املرحلة الثالثة يف املسار 

الدارسني  من  الغالبية  بإجامع  املعرفة  اقتصاد  مجتمع  يُسمى  ما  أو  الطويل  اإلنساين  التطوري 

واملهتمني يف املجال اإلمنايئ العام يف املجتمع املعارص. 

وتتسم العديد من املنظومات التعليمية العربية بأنها غري متوامئة مع الحاجات املستجدة 

واملتغرية لقطاعات األعامل، كام هنالك نقص يف املعارف واملهارات والقيم الرضورية للمشاركة 
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بقوة يف النشاط االقتصادي واملواطنة الحقة. وهنالك ضعف واضح يف مخرجاتنا التعليمية العربية، 

والتنمية  املعارصة  العمل  ملتطلبات سوق  تلبيتها  والبحثية، وعدم  العلمية  املجاالت  وخاصة يف 

املستدامة. فمعظم الدول العربية، تفتقر إىل األعداد الكافية من املوارد البرشية املدّربة واملؤهلة 

تدريبهم  وإعادة  متكينهم  طريق  عن  الكوادر  هذه  إعداد  من  بّد  ال  لذلك  املجاالت،  هذه  يف 

وتزويدهم باملهارات الالزمة من خالل دورات وبرامج تدريبية متخصصة.

إن اإلنسان العريب العادي ال يحتاج ”عىل األرجح” إىل دليل عىل القصور املعريف يف بلدان 

الوطن العريب، فكل الشواهد تظهر أن هذه البلدان مل تتهيأ بعد لدخول املوجة الثالثة )موجة 

أمواجها.  عن  البعيد  الشاطئ  من  أو  املعرفة  حافة  من  حتى  تترتب  مل  فهي  املعرفة(،  اقتصاد 

فام زالت مؤسساتنا التعليمية واالقتصادية واالجتامعية والسياسية... وغريها تعتمد يف سياساتها 

واسرتاتيجياتها وخططها وبرامجها عىل أطر أو منظومات/ مصفوفات معرفية بالية تجاوزها الزمان 

واملكان.

تواجه  التي  التحديات  أهم  من  أّن   ،2014 للعام  العريب  املعرفة  تقرير  نتائج  أظهرت  وقد 

الشباب  وهجرة  العربية  العقول  استنزاف  عملية  هي  العريب،  الوطن  يف  املعرفة  وتوطني  نقل 

من املنطقة العربية، التي تُعترب من أكرث املناطق ترضًرا يف ما يتعلق بخسارة وفقدان الكفاءات 

يف  تتلخص  املطروحة  التحديات  أهم  أّن  لتُظهر  النتائج  وجاءت  والعلمية.  الجامعية  واملهارات 

والبحث  والتدريب  التعليم  مؤسسات  ضعف  إىل  باإلضافة  العربية،  املنطقة  يف  املعرفة  توطني 

وهجرتهم،  الشباب  وبطالة  الخاص  القطاع  وضعف  الحكومي،  العام  القطاع  وتضخم  العلمي 

وإغفال اإلصالح والدعم للغة العربية.

إعداًدا وإنتاًجا  املعريف:  البناء  الحاسم يف  الدور  تلعُب  التعليمية  املؤسسة  أن  ومن منطلق 

وتجديًدا، فال بد من كشف الثغرات والتقصريات يف البنى العامة والفرعية للمنظومات الرتبوية 

العربية، متهيًدا النتقال يؤمل أن يكون جديًدا وموضوعيًا وجريئًا يف شكله ومضمونه، أمالً ورجاًء 

يف  العامل  شعوب  من  غريهم  مع  فيه  ويتكاتفون  ويتكاملون  يتوافقون  مكان  للعرب  يكون  أن 

مستقبل غري مألوف أو معلوم. 
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امتداًدا  أو  أو اجرتاًرا  تكراًرا  أنها لن تكون  التي يُفرتض  الدراسة  تأيت أهمية هذه  من هنا؛ 

لدراسات سابقة. وستطرح أسئلة أكرث اقرتابًا من قضايا ومشكالت املنظومات الرتبوية يف املنطقة 

العربية، وخاصة ما يتعلق منها باملعرفة وعالقتها بالبناء اإلنساين واالجتامعي والثقايف والسيايس 

لإلنسان الفرد واملجتمع كوحدة اجتامعية متكاملة ضمن السياق العريب.   
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مقدمة تعريفية بمجتمع الدراسة

تربية عربية مستقبلية تسهم يف متكني  بالتوصل إىل رؤية عربية نحو  الدراسة  تُعنى هذه 

املواطن العريب من أداء دور أفضل يف النهضة العربية بكفاءة عالية، ويف تأهيل املؤسسات التعليمية 

باعتباره حقاً من حقوق اإلنسان، وأداة  العريب بفعالية متميزة. فالتعليم،  إلعداد ذلك املواطن 

إلعداد املواطن العريب وإكسابه املهارات التي متكنه من االبتكار والتنافسية، محليًا وعربيًا وعامليًا، 

يرتبط بتجذير روح املواطنة واالنتامء للمجتمع العريب وهام، املواطنة واالنتامء، أمران جوهريان 

لتنمية  التعليم  واسرتاتيجيات  سياسات  وضع  يتطلب  وهذا  املستقبيل.  العريب  األمن  أجل  من 

املواطنة وتطوير مفهوم املؤسسات التعليمية بهدف تطوير مجتمع املعرفة، وتفعيل دور التنمية 

املستدامة. وتضيف قيمة للحياة وحقوق اإلنسان، وتتطلب هذه الدراسة التعريف بالوطن العريب 

واملجتمع العريب يف إطار البيئة العاملية، باعتبار الوطن العريب هو )مجتمع الدراسة(.

فالوطن العريب ميتد بني قاريت أفريقيا وآسيا، ويغطي مساحة تبلغ حوايل )14( مليون )كم2(، 

أي بنسبة تبلغ )%10,2( من اليابسة، وتتنوع بيئته إىل البيئة املتوسطية والصحراوية واملدارية. 

ويقع حوايل )%80( من مساحته يف املناطق املناخية الجافة أو شبه الجافة، وال تتجاوز موارده 

املائية )%0,5( من املوارد املائية املتجددة عامليًا؛ ومُتثل املساحة املستغلة للزراعة )%14( من 

مساحته الكلية، مع وجود نسبة كبرية من مساحته قابلة للزراعة ولكنها غري مستغلة، مـع أن 

نسبة سكان األرياف العربية تصل إىل )40%(1.

ويرتاوح مجموع السكان يف الوطن العريب ما بني )370-400( مليون نسمة, ميثلون )5%( 

عدد  يتضاعف  أن  املتوقع  ومن  مليارات,  سبعة   )7( عىل  يزيد  الذي  العامل  سكان  من  تقريبا 

السكان عام )2030( إذ ترتاوح نسبة الزيادة السكانية فيه ما بني )2.6 - %2.8(، ويواجه مشكلة 

سكانية، معارصة ومستقبلية، حيث األحداث السياسية املتسارعة، والهجرات، واالختالل يف املوارد 

االقتصادية والغذائية واملائية، وارتفاع نسبة الشباب العريب مع نسبة بطالة ترتاوح ما بني )15 - 

%20( من السكان2، وتؤثر األوضاع الراهنة يف الوطن العريب يف تعزيز اتجاهات الشباب العريب 

عبد الفتاح، عبد الله. 2015. جغرافية الوطن العريب. دار املسرية. عامن.  1

عبد الفتاح، عبد الله. 2015. جغرافية الوطن العريب. دار املسرية. عامن.  2
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نحو الهجرة إىل الغرب، فقد أشارت إحدى الدراسات الدولية أن ما يقارب )%80( من الشباب 

العريب يرغبون يف ذلك، فضالً عن وجود ما يرتاوح ما بني )35 - 40( مليون شاب عريب مهاجر، أي 

ما يقارب )%12( من السكان3.

جميع  فان  ولذا،  ودينية،  وثقافية  ولغوية  تاريخية  بعوامل  العريب  الوطن  سكان  ويشرتك 

التي حققتها  العلمية والثقافية  سكانه يشرتكون يف تراث حضاري يتمثل يف مجموع االنجازات 

األمة العربية مبكوناتها القومية املختلفة عرب تاريخها الطويل، فجاءت هويتهم ذات ثقافة جامعة، 

مع احرتام للثقافات الفرعية ملختلف مكونات األمة، لكن حالت الظروف السياسية والفروقات 

االقتصادية، وعوامل التخلف الثقايف واالجتامعي والعلمي دون انصهار الشعوب العربية يف بوتقة 

تعرب عن هويتهم، ودون متكينهم من إيجاد رابطة تضامن فعالة فيام بينهم.

لقد شهدت الساحة الثقافية العربية اتجاهات ثنائية عديدة مثل، التقليد والتجديد، الجمود 

والتحرر. املحافظة والتحديث واألصالة واملعارصة. ويبدو أن االتجاه األخري، )بني األصالة واملعارصة( 

كان أكرث شيوعاً واهتامماً من أجل فهم الثقافة من أصولها ومصادرها، وانفتاحها عىل الثقافات 

العاملية. كام عنيت السياسات الثقافية العربية واسرتاتيجياتها بالثقافة من حيث املايض والحارض 

الثقافات  مع  بالتفاعل  يُعنى  الحارض  بينام  الثقايف،  املوروث  يف  يستغرق  فاملايض  واملستقبل: 

واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية  بأبعادها:  العوملة  ومع  والعرشين  الحادي  للقرن  املعارصة 

والتكنولوجية، أما املستقبل فيعنى باسترشاف الرؤى املستقبلية واداراك التحديات والفعل الثقايف 

من أجل الوصول إىل مجتمع املعرفة: مؤسسات وإنتاًجا وأخريًا سياسات وطنية. ولعل املعضلة 

التي تواجهها الثقافة العربية يف الوطن العريب هي العالقة ما بني الثقافة والتنمية البرشية. وتواجه 

هذه املعضلة مجموعة من العوائق من بينها غياب الدميقراطية وضعف االهتامم مببادئ حقوق 

التعليم  هيمنة  تعقيداً  املعضلة  وزاد هذه  العلمي.  الفكر  وانتشار  الفكرية  والتعددية  اإلنسان 

التلقيني وانتشار األمية األبجدية والثقافية واملعرفية وحتى الرقمية، وضعف التحفيز والتشجيع 

)تقنيات  انتشار واستخدام  االهتامم وهي  املزيد من  تتطلب  اإلبداعية. ومثة ظاهرة  للكفاءات 

التواصل االجتامعي( التي فتحت آفاقًا غري مسبوقة يف نقل املعلومات واملعرفة والتبادل الثقايف 

التقرير اإلقليمي للهجرة الدولية العربية. 2014. جامعة الدول العربية.    3
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والحوار، وبخاصة لفئة الشباب، ومعظم هذه األمور قد تكون غائبة أو هامشية يف السياسات 

الثقافية والتنموية، وميكن القول أن مثة مدخالً رئيًسا ملعالجة ذلك، وهو إصالح املنظومة الرتبوية 

القاطرة  هو  فالتعليم  ومجتمعيًا.  فرديًا  الثقايف،  الفعل  وتشجيع  العلمي،  البحث  منهج  وتعزيز 

لتنمية املجتمع إذا ما أريد الوصول إىل مجتمع املعرفة، ابتكاًرا وإبداًعا وإنتاًجا.

أما االقتصاد العريب فيعتمد بدرجة متفاوتة فيام بني األقطار العربية، عىل مصادر ريع مختلفة 

كتصدير املواد األولية، وبخاصة الطبيعية، وتحويالت املغرتبني واملساعدات الخارجية، ومل يحقق 

انجازًا ملموًسا يف توطني التكنولوجيا والولوج اآلمن ملجتمع العلم وإحداث نقلة نوعية يف التنمية 

)النمو  يسمى  مبا  أشبه  العريب  االقتصاد  فجاء  وترابطها،  القطاعات  تكامل  تعتمد  التي  الشاملة 

املشوه(. وتوصف السمة الغالبة لالقتصاد العريب )بالريعي( الذي ال يتامىش مع الدينامية والتنويع 

االقتصادي يف السياسات االقتصادية التي تعتمد اإلنتاجية واملنافسة واملشاريع الريادية االبتكارية. 

إىل  تصل  التي  العاملني  السكان  نسبة  انخفاض  النمو  ومعوقات  العريب  االقتصاد  مظاهر  ومن 

)%45( مقارنة باملعدل العاملي )%61.2(، وارتفاع معدل البطالة اإلجاميل إىل )%10( بينام يرتفع 

املعدل إىل )%25( للفئة العمرية )15 - 35( سنة، وتفاقم أزمة الفقر والتباين فيام بني األقطار 

يومياً(  واحد  )مبعدل دوالر  املدقع  الفقر  نسبة  أن  الباحثني  يؤرق  وما  الفقر.  نسبة  العربية يف 

الفقر )مبعدل )$2 يومياً( تصل إىل )%20(، وتنامي هجرة  تتـراوح ما بني )5 - %10(، ونسبة 

خريجي  عدد  ويقدر  املتميزة،  الكفاءات  ذوي  املتقدمة  الدول  تجتذب  حيث  العربية  األدمغة 

الجامعات العربية الذين يهاجرون بسبعني )70( ألف خريج، كام تبلغ نسبة الدارسني يف الدول 

البلدان  تستوعب  نفسه،  الوقت  ويف  )%55(؛  بحوايل  بلدانهم  إىل  يعودون  ال  والذين  املتقدمة 

العربية عاملة وافدة، عربية وأجنبية، ال متتلك املهارات أو الحد األدىن ملستوى املهارات الالزمة 

للعمل، وانخفاض حجم اإلنفاق عىل )البحث والتطوير( واإلنفاق عىل تشجيع االبتكار يف مختلف 

األنشطة االقتصادية، وبخاصة اإلنتاجية بنوعية تنافسية4.

ويتطلب النهوض من اقتصاد )النمو املشوه( أو ما يسمى )اقتصاد اليأس( إىل اقتصاد )النمو 

الحقيقي( أو ما يسمى )اقتصاد املعرفة( الذي يرتبط بالتطور املعريف العلمي والتكنولوجي وبناء 

تقرير التكامل العريب: سبيالً لنهضة إنسانية. 2014. اإلسكوا.  4
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عىل  الرتكيز  ذلك  يتطلب  االبتكار،  إىل  تحفز  التي  العملية  املهارات  وصقل  املعلومات،  قاعدة 

التعليم، باعتباره قاعدة البناء يف االقتصاد املعريف، واالستثامر الحقيقي لتكوين رأس املال البرشي. 

فالتحول االقتصادي العريب الذي يعتمد اإلنتاجية والريادية واالبتكار والتنافسية يتطلب إصالحات 

حقيقية يف القطاعات الثالثة: العام والخاص واملجتمع املدين، لالرتقاء بالعاملة اإلنتاجية وتعزيز 

املراحل  ملختلف  نوعي  تعليم  برامج  خالل  من  وذلك  االجتامعية(  واملسؤولية  )املساءلة  مبدأ 

التعليمية: ما قبل املدرسية، واالبتدائية والثانوية والثالثية )الجامعية(.

املايض  القرن  نهايات  يف  العامل  شهد  فقد  العريب،  أو  القومي  واألمن  األمني،  املجال  يف  أما 

والتي  العاملي  النظام  الواضح يف شكل  األثر  لها  كان  واإلقليمية  الدولية  التغريات  مجموعة من 

من أبرزها انهيار االتحاد السوفيتي واختالل األنظمة اإلقليمية، ومنها النظام العريب؛ كام ظهرت 

مشاريع الرشق األوسط الجديد، والنظام العاملي الجديد، إضافة إىل أحداث )الربيع العريب( وشّل 

فعالية النظام العريب، وتنامي قوى دول إقليمية، إيران وتركيا وإرسائيل يف بدايات القرن الحايل 

... وأصبح األمن القومي العريب أمام تحديات كربى ترتاوح ما بني األماين القومية صعبة التحقيق، 

واملناعة الذاتية سهلة االخرتاق.

فاألمن القومي العريب يعني قدرة األمة العربية عىل حامية كيانها الذايت ضد األخطار الخارجية 

من أجل ضامن بقائها وحقها يف البقاء، مع تعزيز املناعة الداخلية متمثلة بالنظم الدميقراطية 

الحقيقية، والتنمية الشاملة لبناء اقتصاد كفوء متكامل: وترسيخ مفاهيم املؤسسية يف املجاالت 

السياسية- العسكرية لحامية الكيان السيايس، واملجال االقتصادي لضامن سبل التقدم واالزدهار 

ورفاهية املجتمع، واملجال االجتامعي لتنمية الشعور باالنتامء الوطني، واملجال اإليديولوجي الذي 

يعني باملعتقدات والقيم العليا لألمة والفكر التنويري، واملجال البيئي الذي يحافظ عىل ثروات 

األمة الطبيعية واملائية والرتاثية. فاألمن القومي العريب يواجه تحديات كربى تهدد بنيته ومضمونه 

وفعاليته وحيويته، ومن أبرزها: اختالل العالقات العربية 	 العربية وانعكاس ذلك عىل املواقف 

العريب(  )الربيع  لذلك، وظاهرة  مثاالً  الفلسطينية  القضية  الكربى، وتعترب  القضايا  تجاه  العربية 

التي أحدثت هزات مختلفة يف النظام العريب ترتاوح مابني تحوالت نحو الدميقراطية، والقضاء عىل 
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أنظمة حكم، وخلق حروب أهلية، وهجرات داخلية وخارجية. وأزمات طائفية وعرقية، واخرتاق 

اإلرهاب للمجتمعات العربية بشكل غري مسبوق عرب التاريخ العريب، وظهور )شبح( التقسيم أو 

التجزئة أو االنفصال عىل أسس طائفية أو عرقية أو مذهبية يف عدد من األقطار العربية... مام 

جعل اإلنسان العريب يف ضياع: بقيمه وانتامئه وسلوكياته، وتغّول الخطر الصهيوين- اإلرسائييل، 

العريب،  للعامل  الجوار  مع  خارجية  وأخرى  داخلية  عربية  أزمات  وخلق  قارياً،  وامتدادا  توسعا 

لتهديد املصالح القومية العربية، وتنامي قضايا السالح النووي يف املنطقة؛ فإرسائيل هي الوحيدة 

يف املنطقة متتلك هذا السالح وترفض التوقيع عىل معاهدة حظر االنتشار النووي. وأما السالح 

النووي اإليراين والذي يحتاج إىل أكرث من عقد من الزمان فقد أصبح مشكلة دولية، وأما الدول 

العربية برثواتها وكفاءاتها العلمية فلم تدخل هذا املضامر5.

واملتواصلة  املمتدة  الرصاعات  أكرث  من  فيعترب  اإلرسائييل   	 الصهيوين   	 العريب  الرصاع  أما 

التاريخ املعارص. فقد استطاعت الصهيونية خالل مائة عام من إقامة  التي عرفت يف  والشاملة 

عددهم  يبلغ  الذين  العامل  يهود  من  يهودي  ماليني  ستة   )6( حوايل  اجتذاب  اإلرسائييل  الكيان 

حوايل )13( ثالثة عرش مليون يهودي. ويف الوقت نفسه مازالت تعمل عىل طرد حوايل )6( ستة 

ماليني عريب فلسطيني يقيمون عىل ارض فلسطني التاريخية، وتعتقد الصهيونية/ اإلرسائيلية أنه 

بعد ميض أكرث من مائة عام عىل مؤمتر )بال 1897(، وأكرث من )65( خمسة وستني عاماً عىل 

إنشاء الكيان اإلرسائييل، فان ركائز املرشوع الصهيوين مل تكتمل بعد، وأن األمن الصهيوين يعتمد 

ترسيخ الركائز التالية: تقوية األداة العسكرية- التكنولوجية، باعتبارها الفرضية األوىل لبقاء الكيان 

اإلرسائييل، سواء يف حالة الحرب أم السلم، لتمكينها من رضب أي طرف عريب يسعى لبناء القوة 

معتمدة عنرص )الرصد واملفاجأة(. فيمكن القول إزاء ذلك، بأن األمن القومي العريب تحت تهديد 

الرادعة  القوة  ابعد من ذلك، واعتامد  أو  ثنايئ  أو  انفرادي  الصهيوين/ اإلرسائييل، بشكل  الخطر 

والوقائية ملواجهة أي تهديد محتمل من أي طرف عريب، ويف أي وقت، ومهام كانت العالقات أو 

الظروف الدولية أو اإلقليمية... فنظرية بقاء إرسائيل يحتم عليها بالرضورة قيام أي عمل وقايئ 

مبادرة التجديد العربية: واقع األمن العريب وتحدياته املختلفة. 2014. )دراسة(. القاهرة.  5
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رادع، والتمسك مببدأ الحدود اآلمنة, عىل الرغم من جدلية هذا املبدأ مع التطور التكنولوجي 

العسكري، ويعتمد الكيان اإلرسائييل عىل هذا املبدأ لعرقلة )عملية السالم( املطروحة فلسطينيًا 

وعربيًا ودوليًا، وامتالك )السالح النووي( أداة للرتهيب يف املنطقة، وضامن مؤازرة قوى عظمى... 

لتوفري الغطاء السيايس، وللنجدة العسكرية الرسيعة.

إن هذه الركائز تدل بوضوح عىل حرص الكيان اإلرسائييل عىل هيمنة املؤسسة العسكرية 

بصورة كلية عىل املجتمع اإلرسائييل، تحقيقا لبقاء الدولة أوالً وحامية أمنها ثانيًا... وهذا يعني 

ملبدأ )سيادة  تطبيقا لنظرية بن غوريون، بأن )إرسائيل عبارة عن مجتمع للمحاربني(، وتعزيزاً 

الطابع العسكري للمجتمع اإلرسائييل(. ويؤدي ذلك بالرضورة إىل ما يسمى بـِ )عسكرة التعليم 

يف الدولة( من خالل املناهج التي تركز عىل التنشئة الرتبوية عىل روح العسكرة والتطوع الحريب, 

التي تقوم عىل ثالثة  الرتبوية  السياسات  املبارش، عسكريًا، عىل  الديني واإلرشاف غري  والتطرف 

معايري: وهي أمن إرسائيل، والسالم املجتمعي، ونتائج البحوث العلمية والرتبوية.

حيث  والخطورة،  التعقيد  بالغة  فهي  والعرشين  الحادي  القرن  يف  اإلرهاب  ظاهرة  أما 

أكرث  بآخر، كام أن دوافعه  أو  املعارصة لإلرهاب، بشكل  اإلنسانية  املجتمعات  تتعرض معظم 

تعقيًدا، فهي تتعلق باألبعاد النفسية لألفراد واملجتمعات، وبالواقع املجتمعي مبختلف جوانبه 

السياسية واالقتصادية واالجتامعية والتي تسبب االحباط لدى فئات مجتمعية أو أفراد عاديني. 

من  األفراد  لتمكني  الفرص  وجود  بعدم  الشعور  عىل  يؤدي  االجتامعي  االقتصادي-  فالجانب 

الحراك االجتامعي او املشاركة السياسية، كام يؤثر الفكر الديني يف السلوك يف تغذية أسلوب 

االتصال  وسائل  عرب  ونرشه  الدينية،  للنصوص  األحادي  بالتفسري  والتمسك  املجتمعي،  العنف 

االجتامعي6.

الندوات  العربية، حيث عقدت  البلدان  العامل، وبخاصة  وقد شكل )اإلرهاب( اهتامم دول 

من  أكرث  بني  ومن  مواجهته.  وأساليب  اإلرهاب  مبفهوم  للتعريف  والعربية  الوطنية  واملؤمترات 

مائتي تعريف أكادميي أو تاريخي لإلرهاب، جاء تعريف أكرث توافقاً فيام بينها باعتباره )مجموعة 

.Lewis, Bernard, What went wrong? )The New York Times Bestseller(, weiden field is Necolson, London, 2003  6
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من األساليب واالسرتاتيجيات التي تفتقر إىل أيديولوجية ”فلسفة”  فكرية، ولكنها تؤمن بالعنف 

والعدوانية إليجاد مناخ مرعب لآلخرين ميكنها من مهاجمة املدنيني وغريه لتحقيق أهداف آنية 

غري  وسيلة  فهو  العام،  ونظامه  والفكرية  الدينية  وقيمه  املجتمع  اختالل  عىل  تؤدي  عاجلة  أو 

التطرف،  غاية  فهو وسيلة يف  إليها،  يرمي  التي  األهداف  النظر عن  قانونية، بغض  رشعية وغري 

ترفضها املجتمعات اإلنسانية بقيمها وأنظمتها املعارصة(7.

وركزت معظم تقارير تلك املنتديات عىل أن الرتبية هي أنجع وسيلة وقائية ملعالجة القضايا 

واملشكالت املجتمعية وبخاصة تلك التي تتعلق مبستقبل املجتمعات، ومن اشدها خطورة ظاهرة 

اإلرهاب، مام يتطلب توفري مناهج وبرامج تعليمية تعمق القيم العقدية السليمة، وتنمي قدرات 

املتعلمني، وتصقل مهاراتهم يف التفكري وإعامل العقل واستخدام األسلوب العلمي .. لتمكينهم من 

مواجهة األخطار الهدامة، فكراً وسلوكاً. ذلك أن التنوير الفكري للجيل املتعلم يعتمد عىل عاميل 

التعليم والتثقيف من خالل تكامل الربامج التعليمية والتثقيفية املعارصة.

األحداث  أفرزته  ما  هو  تهديًدا  املعارصة  العربية  املجتمعات  تواجهه  ما  أخطر  من  ولعل 

الداخلية واإلقليمية والدولية وانعكاسها عىل بنية املجتمعات العربية، واملتمثلة باالحتالل والتدخل 

األجنبي وأحداث الربيع العريب الذي اجتاح املنطقة، فكرًا وحراكات مجتمعية بصور شتى، وهو 

خطر املذهبية وسوء تطبيقاتها. ومع أنها سمة تاريخية يف الفكر اإلنساين شملت مدارس الفلسفة 

واألدب ومجاالت معرفية عديدة، إال إنها تجسدت يف أشد صورها تعصباً يف )املذهبية الدينية( يف 

عدد من البلدان العربية رصاًعا فكريًا، وحراكات مجتمعية، ومامرسات عدوانية هددت منظومة 

)التعايش والتعددية واملذهبية( التي ترسخت يف الثقافة العربية وحياة املجتمعات العربية. وإذا 

ما أريد التغلب عىل هذه )اآلفة( املجتمعية الخطرية، فان املنظومات الرتبوية العربية ميكن أن 

تؤدي هذا الدور من خالل منهج يقوم عىل مبادئ املواطنة، وثقافة الدميقراطية، والفكر التنويري 

تفتقر  التي  التعددية والتعايش فكرًا وسلوكًا. فاملجتمعات  الحوار وقبول اآلخر واحرتام  وثقافة 

اإلنسانية، فعالً  الحضارة  االيجابية يف  الفاعلة  املشاركة  املبادئ وتطبيقاتها ال تستطيع  إىل هذه 

جرادات، عزت. دراسة: مواجهة اإلرهاب: البعد الرتبوي. مؤمتر عاملي. جامعة البلقاء التطبيقية. إربد. 2014.  7
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حضاريًا، وإسهاًما إبداعيًا، كام ال تستطيع مواكبة الثقافة الرقمية التي أوجدتها )املوجة الثالثة( 

التكنولوجية، بعد املوجتني: الزراعية والصناعية.

لبناء نسيج مجتمعي يتسم  الحاجة أكرث من أي وقت مىض،  العربية يف اشد  فاملجتمعات 

باألوارص االجتامعية وانتامءات الوطنية من جهة وتجسري الفجوة فيام بينها والعامل املعارص تقنياً 

ورقمياً وحضارياً من جهة أخرى، فالرصاع املذهبي كان عىل مدى التاريخ العريب، وسيظل عىل 

العربية  الرتبية  الداخل، وتظل  العربية من  مدى مستقبيل، من أخطر عوامل هدم املجتمعات 

التنويرية هي األداة الوقائية والعالجية لهذه اآلفة الفكرية واملجتمعية8.

وأما من الجانب التعليمي، فتشري معظم التقارير العربية واإلقليمية والدولية الصادرة خالل 

السنوات الخمس املاضية إىل أن الواقع التعليمي يف الوطن العريب يواجه ظرفاً دقيقاً، ورمبا حرًجا، 

نظرًا لألحداث الراهنة التي انعكست آثارها عىل التعليم، كميًا ونوعيًا. فقد أشار تقرير اليونسكو 

التي متر  العربية والصادر عام )2014( أن؛ الظروف  اإلقليمي للتعليم للجميع والخاص بالدول 

بها املنطقة قد أعاقت االستمرارية املنتظمة لتحقيق التعليم للجميع بحلول عام )2015( حسب 

)مؤمتر داكار لليونسكو عام 2000( متهيداً لالنتقال لخطة اليونسكو )ما بعد 2015( من )أجل 

تعليم أفضل يف املستقبل يلبي مطالب املجتمعات وطموحات شعوبها نحو نوعية أفضل للحياة(؛ 

فنسبة االلتحاق بالتعليم ما قبل املدريس ال تتجاوز )%21( مع توسع بطيء، بينام ترتاوح النسبة 

يف املجتمعات الغربية ما بني )80-%95(. واتسع نطاق التعليم االبتدايئ ليصل إىل )%89( عام 

)2011( وبلغت نسبة إكامل املرحلة )%87( من امللتحقني بهذه املرحلة. وحقق التعليم الثانوي 

تقدًما ملموًسا إذ بلغ متوسط املعدل اإلجاميل لاللتحاق )%71( مع تراجع يف التعليم املهني من 

التعليم(  )نوعية  التقرير نفسه إىل أن قضية  )%14( عام 1999 إىل )%10( عام 2011. ويشري 

مازالت مؤرقة للمنظومات التعليمية العربية .. فنتائج املشاركة املحدودة يف االختبارات الدولية 

يف )العلوم والرياضيات والقراءة( كانت بدرجة منخفضة عىل سلم التقييم املكون من درجات: 

متقدمة وعالية ومتوسطة ومنخفضة.

جرادات، عزت. دراسة: التعايش والتعددية واملذهبية. مؤمتر عاملي. منتدى الوسطية. عامن. 2015.  8
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العامة  السمة  هو  التعليمي  اإلصالح  يف  التباطؤ  أن  القول  فيمكن  تقدم،  ما  ضوء  وعىل 

للمنظومات التعليمية العربية، حيث اعتامد النهج التقليدي يف رسم السياسات الرتبوية، وضعف 

وبطء  والثقافية،  واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية  األخرى،  املجتمعية  بالسياسات  ارتباطها 

تفاعلها مع متطلبات مجتمع املعرفة، فرديًا واجتامعيًا ومؤسسيًا واكتسابًا للمهارات عالية الكفاءة 

أن  ومع  التعليمية.  املنظومات  مخرجات  لدى  العاملية  التنافسية  عىل  وقدرة  للمعرفة  وانتاًجا 

الوطن العريب ميتلك إمكانات ضخمة، سكانية وطبيعية وجغرافية تؤهله ألداء دور مؤثر إقليميًا 

ودوليًا، وعىل مختلف الصعد االقتصادية والسياسية والتنموية، إال أنه يعيش حالة ال تنسجم مع 

بروح  بوتقة سكانية عربية  لالندماج يف  قابلة  تكون  ما  أبعد  السكانية  فالحالة  اإلمكانات:  تلك 

لتحقيق ذلك، ومن  تؤهلها  التي  املشرتكة  املقومات  أن شعوبه متتلك من  العربية مع  املواطنة 

ناحية اقتصادية، مل يحقق الوطن العريب منواً حقيقياً، ونجاحاً يف )اقتصاد املعرفة( الذي يرتبط 

بالتكنولوجيا واالستثامر الحقيقي لتكوين رأس مال برشي يعتمد )اإلنتاجية والريادية واالبتكار 

النشاط  بني  ما  فثمة فجوة  الثقايف،  املجال  العريب، ويف  االقتصادي  التحول  لتحقيق  والتنافسية( 

اإلنسان  مببادئ حقوق  االهتامم  الدميوقراطية وضعف  البرشية حيث هشاشة  والتنمية  الثقايف 

والعدالة االجتامعية وغياب رؤية ثقافية مستقبلية تتغلب عىل التخلف املعريف والرقمي. وأصبح 

أمنه القومي مهدداً أكرث من إي وقت مىض حيث اإلخطار الداخلية متمثلة بالتفكك املجتمعي، 

متمثلة  اإلخطار  وحيث  الدميوقراطية؛  التحوالت  وتدهور  العربية-العربية،  العالقات  واختالل 

بالخطر الصهيوين وتنامي اإلرهاب الدويل وأزمات املذهبية والعرقية وما تحمله يف طياتها من 

نزاعات وشبح التقسيم، وهذا كله يعطي فرصة غري مسبوقة للخطر الصهيوين ليزداد خطورة.

لقد أوضحت التقارير والدراسات التي تم استعراضها، وبخاصة من الجوانب اإلحصائية يف 

إطارها العريب والدويل، إن مثة قصوًرا يف كفاءة املنظومات الرتبوية العربية يف تحقيق األهداف 

العربية مل  الرتبوية  املنظومات  أن  العربية. كام  الشعوب واملجتمعات  إليها  التي تطمح  الكربى 

أوالً،  التعليم  تضع  املتقدمة  الدول  فمعظم  األهداف.  تلك  تحقيق  من  ميكنها  بشكل  تستثمر 

نوعية  نقلة  إحداث  لتكوين رأس مال برشي مؤهل وقادر عىل  الرئييس  املدخل  الرتبية  وتعترب 

)الرتبية( قادرة عىل ذلك فثمة متطلبات  البرشية والطبيعية. وحتى تكون  بنية مجتمعاتها،  يف 
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يف مدخالتها وعملياتها ذات ميزة وجودة عالية حتى تكون مخرجاتها، الكمية والنوعية، ملبية 

لحاجات مجتمعاتها اآلنية واملستقبلية. ومن انجح السبل التي تجعل الرتبية ذات دور فعال وكفؤ 

هو اعتامد منهج )البحث والتطوير( الذي يشخص الواقع، ويربز مشكالته وقضاياه، ويضع الحلول 

نقلة  الرتبوية مؤهلة ألداء دورها يف إحداث  النظم  والبدائل األفضل ملعالجتها... وبذلك تصبح 

نوعية يف مخرجاتها، وهي املوارد البرشية الكفؤة التي متتلك الرؤى الفكرية والثقافية واالجتامعية 

التي تنعكس عىل مهاراتها الفنية والتكنولوجية والرقمية، وتنعكس عىل مستوى أدائها وإنتاجيتها 

وقدرتها االبتكارية والتنافسية، عىل مستوى محيل وإقليمي ودويل.

العربية  الرتبية  لواقع  معمقة  لدراسة  العربية  املجتمعات  حاجة  إن  سبق،  مام  ويتضح 

ومتطلباته  املستقبل  نحو  )بوصلته(  وتوجيه  الرتبوي  اإلصالح  مسرية  تجديد  يف  منها  واإلفادة 

املؤسسات  أمام  شفافة  واضحة  رؤية  خالل  من  والتنمية  اإلنسان  يف  االستثامر  لرتشيد  وذلك 

املسؤولة عن الرتبية يف الوطن العريب لتقوم بدورها: كفاءة متميزة، وأداء فعاالً، وإنتاجية عالية، 

وتنافسية دولية.
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منهجية الدراسة وإجراءاتها العملية

اأهداف الدرا�سة: 
هذه الدراسة وصفية مسحية وتحليلية هدفت إىل:

والدراسات . 1 التقارير  عنه  تكشف  كام  العريب؛  الوطن  يف  العام  التعليم  واقع  عىل  التعرّف 

املتعلقة بالتعليم يف الوطن العريب مبجمله، والصادرة عن مؤسسات أو هيئات أو منظامت 

عربية وإقليمية وعاملية، وذلك يف آخر خمس سنوات.

والجداول . 2 البيانات  عنه  تكشف  كام  العريب؛  الوطن  يف  العام  التعليم  واقع  عىل  التعرّف 

للرتبية  العربية  املنظمة  يف  للرتبية  العريب  املرصد  عن  الصادرة  اإلحصائية  والرسومات 

والثقافة والعلوم للعامني 2015 و2016، والتقرير اإلقليمي للتعليم للجميع الخاص بالدول 

 	 العربية  الدول  يف  للرتبية  اإلقليمي  اليونسكو  مكتب  عن  الصادر   2014 للعام  العربية 

 :2015 - لعام 2000  للجميع  التعليم  العاملي لرصد  التقرير  الواردة يف  بريوت، والبيانات 

اإلنجازات والتحديات الصادر عام 2015 عن منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة 

معهد  عن  الصادرة  واالسقاطات  والتقديرات  اإلحصائية  البيانات  إىل  إضافة  )اليونسكو(، 

اليونسكو لإلحصاء.

التعرّف عىل واقع التعليم العام يف الوطن العريب؛ كام يكشف عنه توظيف منهجية ”تحليل . 3

SWOT” لدراسة هذا الواقع وبخاصة يف بعده النوعي، والذي يشمل؛ تحليل البيئة الداخلية 

)الفرص،  ذلك  يف  مبا  الخارجية  البيئة  وتحليل  الضعف(،  ونقاط  القوة،  )نقاط  ذلك  يف  مبا 

والتحديات/ التهديدات( وذلك يف ضوء السياق العريب.

التعرّف عىل معامل ومظاهر البعد العريب يف منظومات التعليم يف البلدان العربية؛ كام تكشف . 4

عنها ”استبانة البعد العريب” املطورة لهذه الغاية، واملوزعة عىل وزارات الرتبية والتعليم فيها.  

التعليم يف . 5 لتطوير  الدراسة  نتائج هذه  ترتبت عىل  التي  والسبل  الوسائل  اقرتاح عدد من 

الوطن العريب.  
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اأ�سئلة الدرا�سة:
أجابت الدراسة عن األسئلة اآلتية:

ما واقع التعليم العام يف الوطن العريب؛ كام تكشف عنه التقارير والدراسات املتعلقة بالتعليم . 6

يف الوطن العريب مبجمله، والصادرة عن مؤسسات أو هيئات أو منظامت عربية وإقليمية 

وعاملية، وذلك يف آخر خمس سنوات؟

ما واقع التعليم العام يف الوطن العريب؛ كام تكشف عنه البيانات والجداول والرسومات . 7

والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  يف  للرتبية  العريب  املرصد  عن  الصادرة  اإلحصائية 

بالدول  الخاص  للجميع  للتعليم  اإلقليمي  والتقرير  و2016،   2015 للعامني  والعلوم 

العربية للعام 2014 الصادر عن مكتب اليونسكو اإلقليمي للرتبية يف الدول العربية 	 

بريوت، والبيانات الواردة يف التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع لعام 2015-2000: 

والعلم  للرتبية  املتحدة  األمم  منظمة  عن   2015 عام  الصادر  والتحديات  اإلنجازات 

البيانات اإلحصائية والتقديرات واالسقاطات الصادرة  والثقافة )اليونسكو(، إضافة إىل 

عن معهد اليونسكو لإلحصاء؟.

8 . ”SWOT ما واقع التعليم العام يف الوطن العريب؛ كام يكشف عنه توظيف منهجية ”تحليل

البيئة الداخلية مبا يف  النوعي، والذي يشمل؛ تحليل  لدراسة هذا الواقع وبخاصة يف بعده 

ذلك )نقاط القوة، ونقاط الضعف(، وتحليل البيئة الخارجية مبا يف ذلك )الفرص، والتحديات/ 

التهديدات( وذلك يف ضوء السياق العريب؟

ما معامل ومظاهر البعد العريب يف املنظومات التعليمية يف البلدان العربية؛ كام تكشف عنها . 9

”استبانة البعد العريب” املطّورة لهذه الغاية، واملوزعة عىل وزارات الرتبية والتعليم فيها؟  

لتطوير . 10 استخدامها  مُيكن  والتي  الدراسة،  نتائج هذه  ترتبت عىل  التي  والسبل  الوسائل  ما 

التعليم يف الوطن العريب؟

حمددات الدرا�سة:
تتحدد نتائج هذه الدراسة مبا يأيت:
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املعلومات التي قدمتها )15( دولة عربية أجابت عىل استبانة الدراسة. أما البلدان التي مل . 11

بينام  سوريا،  إىل  إضافة  وجيبويت،  والصومال،  والعراق،  وليبيا،  اليمن،  فهي:  إجاباتها،  تصل 

وصلت إجابة السودان متأخرة )بعد تحليل نتائج الدراسة(.  

اقترصت الدراسة عىل مراجعة األدبيات واإلحصاءات )العربية والدولية( املتعلقة باملوضوع، . 12

البيانات واملعلومات التي وزّعت عىل وزارات الرتبية والتعليم،  وعىل أداة )استبانة( جمع 

والهادفة إىل الكشف عن البعد العريب يف املنظومات التعليمية يف البلدان العربية. مبعنى أخر 

مل تُطور أدوات لتوزع عىل مختلف قطاعات املجتمع الداخيل للرتبية والتعليم )املعلمني/

ونقابات/ األمور،  وأولياء  والطلبة،  املرشفات،  واملرشفني/  واملديرين/املديرات،  املعلامت، 

جمعيات/ روابط املعلمني/ املعلامت، وكذلك مل تشمل قطاعات املجتمع الخارجي للرتبية 

الخاصة،  وجمعياته  املدين  املجتمع  قطاعات  الرسمية،  الترشيعية  )املؤسسات  والتعليم 

املؤسسات السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتامعية واإلعالمية(.  

استبعدت الدراسة الوسائل النوعية للكشف عن واقع التعليم العام يف الوطن العريب وسبل . 13

تطويره، فلم تلتِق بأفراد أو مجموعات ممثلة من املعلمني واملعلامت، واملديرين واملديرات، 

والقيادات الرتبوية، وأولياء األمور، واإلعالم، واملثقفني، وأهل الفكر من الجنسني.   

اخلطوات العملية لإجناز الدرا�سة:
إعداد مقدمة تعريفية مبنهج الدارسة تشمل واقع البلدان العربية سياساً واجتامعياً واقتصادياً 	. 

وتعليمياً مع التأشري للمشكالت امللحة التي تعاين منها عديد من األقطار العربية.

للرتبية 	.  العريب  املرصد  عن  الصادرة  اإلحصائية  والرسومات  والجداول  البيانات  مراجعة 

يف املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم والتقارير اإلقليمية والعاملية املتعلقة بهذا 

الشأن.

 تحليل واقع التعليم العريب كميًا ونوعيًا )SWOT( والكشف عن نقاط القوة والضعف يف 	. 

بيئته الداخلية والفرص والتحديات يف بيئته الخارجية.

التعرف عىل معامل ومظاهر البُعد العريب يف منظومات التعليم يف البلدان العربية وذلك من 	. 

خالل تطوير استبانة طورت لهذا الغرض.
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اشتملت االستبانة عىل )44( سؤاالً غطت جميع الجوانب الفنية واإلدارية املتعلقة مبنظومات 

التعليم، وتسهيالً عىل وزارات الرتبية والتعليم تم وضع دليل لإلجابة عىل أسئلة االستبانة أرسل 

معها إىل الوزارات. وللتأكد من صدق االستبانة وثباتها خضعت لإلجراءات التالية:

ناقشها فريق الدراسة عدًدا من املرات وذلك عىل أساس األهداف التي وضعت من أجلها 	. 

وأجريت عليها التعديالت الالزمة.

عليها 	.  وأجريت   ،2016/1/30 بتاريخ   عامن  يف  عقد  الذي  الوزارية  اللجنة  اجتامع  ناقشها 

التعديالت والتصويبات مبا يتالءم والهدف الذي وضعت من أجله.

يف 	.  والتعليم  الرتبية  وزارات  إىل  إرسالها  قبل  عامن  يف  والتعليم  الرتبية  بوزارة  تجريبها  تم 

البلدان العربية.

تولت اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم )اليونسكو( يف عامن إرسالها بأكرث من 	. 

طريقة إىل املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم يف تونس وإىل وزارات الرتبية والتعليم 

يف البلدان العربية.

ووضع 	.  وتحليلها  جداول  يف  تفريغها  تم  عربية.  وتعليم  تربية  وزارة   )15( االستبانة  عبأت 

النتائج التي ترتبت عليها.

تم التوصل ملجموعة من النتائج والتوصيات يأمل فريق الدراسة أن تنتهي بعد عرضها عىل و. 

وزراء الرتبية والتعليم العرب إىل وضعها يف خطتي عمل إحداهام متوسطة املدى واألخرى 

بعيدة املدى وذلك يف ضوء اإلمكانات التي تقدرها املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم 

)اإللكسو(.
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نتائــج الدراســة 

سنحاول فيام ييل اإلجابة عن األسئلة من )1-3( من أسئلة الدراسة. 

اأولً: مظاهر البعد الكمي للتعليم العام يف الوطن العربي
العامل هم خارج  مليون طفل وشاب يف  أن )124(  إىل  اليونسكو لإلحصاء  أشار معهد  لقد 

املدرسة، وأن )757( مليون شخص من البالغني ثلثيهم من النساء، ال يستطيعون القراءة أو الكتابة.

كام أن هناك )34( مليون طفل ومراهق خارج املدرسة يعيشون يف بلدان تشهد نزاعات، 

ومن املرجح أن تكون الفتيات خارج املدرسة يف هذه البلدان أكرث مبرة ونصف املرة مقارنة مع 

أقرانهن يف بلدان أخرى.

لذا؛ فهناك حاجة إىل تحقيق زيادة كبرية يف التمويل للوفاء بوعود التعليم الطموحة، حيث 

التكلفة اإلجاملية لتوفري التعليم لجميع األطفال واملراهقني يف البلدان النامية سرتتفع من )149( 

مليار دوالر يف عام 2012، إىل )340( مليار دوالر بني عامي 2015 و2030.

التعليم  واقع  ما  وهو؛  للدراسة،  الثاين  السؤال  عن  اإلجابة  الجزء  هذا  خالل  من  سنحاول 

)املطبوعة  اإلحصائية  والرسومات  والجداول  البيانات  عنه  تكشف  كام  العريب؛  الوطن  يف  العام 

واإللكرتونية( الخاصة بالنرشة اإلحصائية الصادرة عن املرصد العريب للرتبية يف املنظمة العربية 

للرتبية والثقافة والعلوم للعامني 2015 و2016، والبيانات الواردة ضمن التقرير اإلقليمي للتعليم 

يف  للرتبية  اإلقليمي  اليونسكو  مكتب  عن  الصادر   2014 للعام  العربية  بالدول  الخاص  للجميع 

الدول العربية 	 بريوت، والبيانات الواردة يف التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع لعام 2000-

2015: اإلنجازات والتحديات الصادر عام 2015 عن منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة 

)اليونسكو(، إضافة إىل البيانات اإلحصائية والتقديرات واالسقاطات الصادرة عن معهد اليونسكو 

لإلحصاء. وذلك عىل النحو اآليت:

التعليم ما قبل املدريس يف الوطن العريب:	. 

وضعت خطة تطوير التعليم يف الوطن العريب )2008 - 2018( أهدافاً اسرتاتيجيٌة لكل مرحلة 

من مراحل التعليم، وقد خّصت مرحلة التعليم ما قبل املدريس/ رياض األطفال بهدف اسرتاتيجي 
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العمرية )3-5( سنوات من االلتحاق  الفئة  كّمي واضح املعامل، وهو: متكني غالبية األطفال من 

مبؤّسسات التعليم ما قبل املدريس/ رياض األطفال يف أفق سنة 2018، مع إعطاء األولوية ألطفال 

املناطق الريفية والنائية. وبينت آليات تنفيذ الخطّة أّن هذا الهدف مُيكن تحقيقه عىل مرحلتني:

 )5  	  3( األطفال من سن  استيعاب  نسبة  لزيادة  تهدف   :)2013 -  2008( األوىل  املرحلة 

سنوات مبؤسسات التعليم ما قبل املدريس إىل )%50( بحلول سنة 2013.

املرحلة الثانية )2013 	 2018(: تهدف للوصول إىل نسبة استيعاب تصل إىل )%75( بحلول 

سنة 2018. 

نسبة القيد اإلجاملية يف التعليم ما قبل املدريس:. 1

فام هو وضع الدول العربية يف أواخر املرحلة األوىل من تنفيذ الخطة )2008	 2013( وقبل 

الدخول إىل مرحلة ما بعد سنة 2015؟ وذلك انطالقًا من املؤرشات املتوفرة واملوضحة تاليًا:

املنطقة 	  األطفال يف  رياض  املدريس/  قبل  ما  التعليم  بأهمية مرحلة  اإلميان  الرغم من  فعىل 

العربية، إال أن املعدل العريب لنسبة القيد اإلجاملية يف التعليم ما قبل املدريس/ رياض األطفال 

)وفق إحصاءات معهد اليونسكو لإلحصاء( بقي منخفًضا ومتواضًعا حيث مل يتجاوز )19.98%( 

سنة 2008، وارتفع إىل )%23.08( سنة 2009، ثم ارتفع هذا املعدل بشكل طفيف عرب السنوات 

إىل أن بلغ )%23.94( سنة 2012، إال أّن هذا املعدل عىل املستوى اإلقليمي يحجب تفاوتات 

كربى بني الدول العربية ذاتها يف نسب القيد اإلجاملية.

أما بالنسبة لتطّور معّدل نسبة القيد اإلجاملية يف التعليم ما قبل املدريس/ رياض األطفال يف 	 

الوطن العريب مقارنة مع املعدل العاملي ومعدل أقاليم أخرى خالل الفرتة )2008 	 2012(، 

نالحظ من الرسم البياين )1( الوارد يف املالحق؛ أّن معّدل الدول العربية شهد تطّوًرا بـِمقدار 

)4+( نقاط بني سنتي 2008 و2012، بينام شهدت بقية املعّدالت تطوًرا أرسع عىل غرار املعدل 

العاملي بـِ )6.3+( نقطة، ومعدل الدول ذات الدخل العايل بـِ )7.1+( نقطة، ومعدالت الدول 

ذات الدخل املتوسط بـِ )6.6+( نفطة، والدول ذات الدخل الضعيف بـِ )5.2+( نقطة. وعىل 

هذا األساس؛ تقلّصت الفجوة خالل هذه الفرتة بني معدل الوطن العريب ومعدل الدول ذات 

الدخل الضعيف من )6.3( نقطة سنة 2008 إىل )5.1( نقطة سنة 2012، وكرب الفارق مع كل 
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من املعدل العاملي من )27.4( نقطة سنة 2008 إىل )29.8( نقطة سنة 2012، ومع معدل 

الدول ذات الدخل املتوسط من )30.9( نقطة سنة 2008 إىل )33.5( نقطة سنة 2012، ومع 

معدل الدول ذات الدخل العايل من )59.2( نقطة سنة 2008 إىل )62.4( نقطة سنة 2012.

التعليم ما قبل املدريس/ 	  القيد اإلجاملية يف  لنسبة  االقليمية  بتطّور املعدالت  يتعلق  ويف ما 

الفرتة  العاملي خالل  واملعدل  العريب  املعدل  مع  مقارنة  العريب  الوطن  داخل  األطفال  رياض 

)2008 	 2012(، نالحظ من الرسم البياين )2( الوارد يف املالحق؛ أن معدل دول املغرب العريب 

قد اقرتب من املعدل العاملي سنة 2009 ثم شهد تراجًعا بعد ذلك لتبلغ الفجوة بني هذين 

املعدلني )7.6( نقطة سنة 2012، وبقي معّدال دول املرشق العريب والخليج العريب ملتصقني 

باملعدل العريب مع ارتفاع طفيف ملعدل الخليج العريب سنة 2012.

إ	ما	 مؤسسات التعليم ما قبل املدريس ضمن مكّونات الّسلم التعليمي:. 2

انسجاًما مع رأي أغلب الخرباء الرتبويني بأّن إدماج مؤسسات التعليم ما قبل املدريس/ رياض 

األطفال ضمن مكّونات الّسلم التعليمي/ بنية التعليم يُعد من رشوط االرتقاء مبستوى التعليم، 

ويف إطار متابعة إنجازات خطة تطوير التعليم يف الوطن العريب؛ فقد تّم طرح سؤال عىل جميع 

الدول العربية سنة 2013، هو: هل تّم دمج مرحلة التعليم ما قبل املدريس/ رياض األطفال يف 

الّسلم التعليمي يف بلدكم؟ وقد أجابت عىل هذا السؤال )17( دولة عربية، وتبني من اإلجابات أّن 

)%41( من الدول العربية مل تدمج مرحلة التعليم ما قبل املدريس/ رياض األطفال ضمن سلمها 

التعليمي، وهي نسبة مرتفعة عموًما وتعكس الوضع الحايل النخفاض املعدل العريب لنسبة القيد 

بالتعليم ما قبل املدريس الذي مل يتجاوز )%24( سنة 2013. كام أن التعليم ما قبل املدريس غري 

إلزامي يف أغلب الدول العربية9.

اإلنصاف بني الفتيات والفتيان يف التعليم ما قبل العايل يف الوطن العريب:	. 

وضعت خطة تطوير التعليم يف الوطن العريب )2008 - 2018( أهدافًا اسرتاتيجية لكل مرحلة 

من مراحل التعليم، وقد خّصت مرحلة التعليم األسايس بعّدة أهداف من بينها: تعميم التعليم 

النرشة اإلحصائية للمرصد العريب للرتبية. ” التعليم ما قبل املدريس يف الدول العربية خالل املرحلة األوىل من إنجاز خطة تطوير التعليم يف الوطن العريب   9
وقبل الدخول إىل مرحلة ما بعد سنة 2015”. العدد األول. مارس 2015. املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم.
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االرتقاء  بينها:  أهداف من  بعّدة  الثانوي  التعليم  الخطة مرحلة  وإلزاميته، كام خّصت  األسايس 

بنسب االلتحاق بالتعليم الثانوي لبلوغ مؤرشات البلدان املتقدمة يف هذا املجال.

وقد وضعت الخطّة التنفيذية يف إطار تحديدها للغايات واألهداف االسرتاتيجية والسياسات 

التعليم  الفرص  وإتاحة  ”خلق  يف:  تتمثل  القادم  للعقد  تصورات  املستقبيل،  التعليمي  للنظام 

للجميع، وعدم السامح للفجوة املعرفية أن تُنشئ واقًعا اجتامعيًا واقتصاديًا جديًدا، مبعنى ضامن 

متتّع جميع الطلبة والكبار ذكوًرا وإناثًا وذوي االحتياجات الخاصة بحق طلب املعرفة”.

بني  ”اإلنصاف  أّن  عىل  املتحدة  األمم  منظّمة  وضعتها  التي  اإلمنائية  األهداف  نّصت  كام 

األهداف صعبة  بقيت هذه  ولكن  لأللفية”،  اإلمنائية  األهداف  لتحقيق  أسايس  عنرص  الجنسني 

التحقيق يف عّدة دول عربية وغري عربية، وذلك رغم التحّسن امللحوظ يف تطور مؤرّشات املساواة 

بني الجنسني يف مختلف املستويات التعليمية خالل العرشية األخرية.

اإلنصاف يف مجال االلتحاق بالتعليم االبتدايئ:. 1

1. 1. نسبة القيد اإلجاملية يف التعليم االبتدايئ:

يُبنّي مؤرّش نسبة القيد اإلجاملية يف التعليم االبتدايئ املستوى العام للمشاركة يف السنة األوىل 

من التعليم االبتدايئ والطاقة االستيعابية املمكنة، ويوّضح الجهد املبذول من قبل الدول الستيعاب 

مدى  الجنسني  بني  املساواة  مؤرّش  ويعكس  التعليمي.  املستوى  هذا  يف  املعنيني  الطلبة  جميع 

تقارب أو تباين نسبتي القيد لدى الذكور واإلناث. فإذا كانت النسبتان متقاربتان يقرتب املؤرش 

من واحد )1(، وإذا كان هناك تباين يكون مؤرش املساواة إما دون الواحد )1( ويؤرش ذلك إىل 

نسبة قيد أعىل لدى الذكور، وإّما أعىل من واحد )1( ويدّل ذلك عىل نسبة قيد أعىل لدى اإلناث.

ا  يُبنّي تحليل واقع االلتحاق بالتعليم االبتدايئ أّن نسبة القيد اإلجاملية قد شهدت تطّوًرا هامًّ

خالل العقد األخري، ولكن يبقى الّسؤال املطروح هنا: هل شمل هذا التطّور الذكور واإلناث، أم 

هل توجد هنالك فجوة بني الجنسني؟

القيد  نسبة  يف  الجنسني  بني  الفجوة  أّن  املالحق؛  يف  الوارد   )3( البياين  الرسم  من  نالحظ 

اإلجاملية كانت مرتفعة خالل سنة 2000 وشهدت تقلًّصا ملحوظًا خالل العرشية األخرية، غري أّن 

مؤرّش املساواة يف الدول العربية بقي يف حدود )0.93( بينام اقرتب املعّدل العاملي ومعّدل الدول 

ذات الدخل املتوّسط لـِ )0.98( من )1(. 
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كام نالحظ أّن مؤرّش املساواة بني الجنسني يف الدول العربية كان يف نفس املستوى مع معّدل 

الدول ذات الدخل الضعيف )0.87( سنة 2000، لكن هذا األخري شهد تطّوًرا رسيًعا ليبلغ )0.96( 

سنة 2013، بينام مل يتجاوز املعّدل العريب )0.93( خالل نفس الّسنة، وهو ما يؤكّد عىل وجود 

فجوة هاّمة بني الجنسني لفائدة الذكور يف مجال نسبة القيد اإلجاملية يف التعليم االبتدايئ بالدول 

العربية. 

وكام هي الحال يف مناطق عدة من العامل، متلك الفتيات فرًصا أقل يف ارتياد املدرسة يف املقام 

إىل  بالنسبة  مناالً  أبعد  الفرص  هذه  وتكون  بعدها.  والعايل  الثانوي  التعليم  متابعة  ويف  األول 

الفتيات الريفيات بشكل خاص. وبالتايل، فتحسيـن نفاذ الفتيات إىل التعليم من خالل توفري بيئة 

تعلّم مؤاتية أسايس إلحراز التقدم املنشود.

1. 2. نسبة القيد الصافية املعّدلة يف التعليم االبتدايئ:

االلتحاق  فرص  قياس  إىل  االبتدايئ  التعليم  يف  املعّدلة  الصافية  القيد  نسبة  مؤرّش  يهدف 

بالتعليم االبتدايئ املتاحة بدقّة لألطفال يف الّسن القانونية لدخول املدرسة االبتدائية. وبالرّجوع 

إىل تطّور املعّدل العريب لنسبة القيد الصافية خالل السنوات األخرية، نالحظ أّن الّدول العربية 

قطعت أشواطًا هاّمة يف مجال خلق فرص االلتحاق بالتعليم االبتدايئ، غري أّن السؤال املطروح، 

هو: هل متّت االستفادة من هذه الفرص من قبل الذكور واالناث عىل حّد سواء؟

نالحظ من الرسم البياين )4( الوارد يف املالحق؛ أّن الفجوة مرتفعة بني الجنسني يف نسبة القيد 

الصافية املعّدلة يف الّدول العربية، إذ أّن مؤرش املساواة ال يفوق )0.96( سنة 2013، وذلك رغم 

ارتفاعه املستمّر منذ سنة 2000 حيث كان يساوي )0.90(.

العاملي  باملعدل  مقارنة  األضعف  هو  بقي  املساواة  ملؤرّش  العريب  املعّدل  أّن  نالحظ  كام 

أّن  يدّل عىل  )2000 و2013(، وهذا  بني سنتي  املمتّدة  الفرتة  األخرى خالل  األقاليم  ومعّدالت 

فرص االلتحاق بالتعليم االبتدايئ يف الدول العربية قد متّت االستفادة منها من قبل الذكور أكرث 

من اإلناث.
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االنصاف يف مجال الكفاية الّداخلية للتعليم االبتدايئ:. 2

2. 1. نسبة املعيدين يف التعليم االبتدايئ: 

مُيّكن هذا املؤرّش من قياس مدى إعادة الطلبة حسب الصفوف كجزء من الفاعلية الّداخلية 

للتعليم. والسؤال املطروح، هو: ما الفارق بني الجنسني يف هذا املجال؟

نالحظ من الرسم البياين )5( الوارد يف املالحق؛ أّن نسبة املعيدين أعىل عند الذكور منها عند 

اإلناث سواء أكان ذلك عىل الصعيد العريب أو العاملي، ويبقى الفارق بني الذكور واإلناث أكرب يف 

الدول العربية. كام نالحظ أّن نسبة املعيدات يف الوطن العريب قريبة من املعّدل العاملي )ذكوًرا 

وإناثًا( رغم أّن هذه النسبة تعترب مرتفعة نوًعا ما، ومُيكن البحث يف الطرائق الكفيلة بتقليصها 

لدى الذكور واإلناث عىل حّد سواء.

2. 2. معدل الترّس	 يف التعليم االبتدايئ:

إمتام  قبل  املدرسة  من  معني  فوج  من  الطلبة  ترّسب  ظاهرة  قياس  من  املؤرّش  هذا  مّكن 

املؤرّش من  يُعترب هذا  التعليمية. كام  بالنظم  الخاصة  الداخلية  الفعالية  وتأثريها عىل  دراستهم 

التدفق من صف إىل صف آخر يف إطار  الطلبة وتوقّع نسب  تدفّق  لتحليل  الرئيسة  املؤرشات 

الدورة التعليمية.

ومع أّن املعّدل العريب للترّسب قد شهد انخفاًضا خالل الفرتة )2005 2012-(، ولكن يبقى 

السؤال املطروح، هو: هل خّص هذا االنخفاض الذكور واإلناث؟

يبنّي الرسم البياين )6( الوارد يف املالحق؛ أّن معّدل الترّسب يف الّدول العربية شهد انخفاًضا 

كام  الفرتة.  نفس  ارتفاًعا صغريًا خالل  العاملي  املعّدل  بينام شهد   ،)-2011 2005( الفرتة  خالل 

نالحظ أّن ترسب اإلناث كان أعىل من الذكور يف الدول العربية خالل العرشية األخرية. بينام يُشري 

املعّدل العاملي إىل العكس، إذ أن معّدل ترسب الذكور أعىل من معّدل اإلناث عامليًا. وتشري األرقام 

إىل أنّه خالل سنة 2012 أصبح معّدل ترّسب الذكور أعىل بقليل من املسّجل لدى اإلناث يف الدول 

العربية مع ارتفاع ملحوظ للمؤرّش لدى الجنسني من سنة 2011 إىل سنة 2012 والذي قد يعود 

لطبيعة الظروف التي تشهدها املنطقة العربية.
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2. 3. معّدل البقاء يف الدراسة حتى الّصف األخري من التعليم االبتدايئ: 

مُيّكن هذا املؤرّش من تقييم الكفاية الداخلية للنظام التعليمي وقدرته عىل بقاء الطلبة فيه. 

وهو ميثّل النسبة املئوية لعدد الطلبة املنتمني إىل فوج التحق بالّصف األول من املستوى االبتدايئ 

يف عام درايس معني ومن املتوقّع أن يصل إىل الّصف األخري من هذا املستوى.

كافية  ملدة  املدرسة  األطفال يف  استبقاء  عن  إذا عجز  فعاالً  التعليم  نظام  اعتبار  مُيكن  وال 

القادرين  غري  األطفال  إىل  فباإلضافة  الرئيسة.  التعلّم  وأدوات  األساسية  املهارات  يكتسبوا  حتى 

النظام  باختالل  ويتسببون  قدراتهم  منها  يترسبون  الذين  أولئك  يهدر  باملدارس،  االلتحاق  عىل 

التعليمي.

إّن معّدل البقاء يف الدراسة حتّى الّصف األخري من التعليم االبتدايئ يف الدول العربية، استقّر 

يف مستوى )%80.2( سنة 2012. كام أّن املعّدل العريب يفوق املعّدل العاملي ومعّدل الدول ذات 

الدخل املتوسط والدول ذات الدخل الضعيف، بينام يبقى بلوغ معّدل الدول ذات الدخل العايل 

السؤال  العريب بحوايل )15( نقطة. ويبقى  أنّه يفوق املعّدل  إذ  الحايل،  الوقت  املنال يف  صعب 

املطروح: ما هو الوضع بالنسبة إىل الجنسني يف هذا املجال؟

الّصف  حتّى  الّدراسة  يف  البقاء  معّدل  أّن  املالحق؛  يف  الوارد   )7( البياين  الرسم  من  نالحظ 

األخري من التعليم االبتدايئ متقارب لدى الجنسني خالل العرشية األخرية مع ارتفاع طفيف لفائدة 

إىل حدود  ليصل  ارتفاًعا  بينام شهد  و)0.99(،   )0.98( بني  املساواة  مؤرّش  استقّر  الذكور، حيث 

)1.01( سنة 2012.

وما ميكن تأكيده هو أنه يوجد تقارب كبري بني الجنسني يف الدول العربية يف مجال البقاء يف 

الّدراسة إىل الصّف األخري من التعليم االبتدايئ. وأّن التفوق لدى اإلناث مؤكد خالل الفرتة )2000 

	 2012( حسب املعّدل العاملي ومعّدل الدول ذات الدخل العايل ومعّدل الدول ذات الدخل 

املتوّسط، وخالل الفرتة )2009-2012( يف الّدول ذات الدخل الضعيف10.

النرشة اإلحصائية للمرصد العريب للرتبية. ”اإلنصاف بني الفتيات والفتيان يف التعليم االبتدايئ بالدول العربية”. العدد السادس. سبتمرب 2015. املنظمة العربية   10
للرتبية والثقافة والعلوم.



×دراسة واقع التعليم في الوطن العربي32 ×

اإلنصاف يف مجال االلتحاق بالتعليم الثانوي:. 3

للتعليم  العاملي  الرصد  تقرير  فريق  وضعه  الجنسني  بني  املساواة  عن  جديد  تقرير  أشار 

للجميع يف اليونسكو من أجل اليوم الدويل للطفلة، أن أقل من نصف البلدان 	 والتي ال تشمل أي 

بلد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء 	 قد حقق هدف التكافؤ بني الجنسني يف مرحلتي التعليم 

البلدان جميعها تحقيق هذا الهدف  الرغم من أنه كان مفرتًضا بهذه  االبتدائية والثانوية، عىل 

بحلول عام 2015. كام ذكر التقرير أن الفروقات بني الجنسني بدأت تتقلص يف التعليم الثانوي، إال 

أنها ال تزال مرتفعة، وقد ُسجلت الفروقات األكرب يف الدول العربية ويف إفريقيا جنوب الصحراء.

3. 1. نسبة القيد اإلجاملية يف التعليم الثانوي:

التعليم  يف  للمشاركة  العام  املستوى  الثانوي  التعليم  يف  اإلجاملية  القيد  نسبة  مؤرش  يبني 

جميع  الستيعاب  الدول  قبل  من  املبذول  الجهد  ويوضح  املمكنة،  االستيعابية  والطاقة  الثانوي 

الطلبة املعنيني بهذا املستوى التعليمي.

وياُلحظ املتابع لإلحصاءات الرتبوية أن نسب القيد اإلجاملية يف التعليم الثانوي قد شهدت 

تطوًرا ملحوظًا يف أغلب الدول العربية خالل الفرتة )2008-2013(، غري أنها بقيت دون املستوى 

وجمهورية   ،)29.5%( املوريتانية  اإلسالمية  الجمهورية  مثل:  العربية،  الدول  بعض  يف  املأمول 

السودان )%40.7(، وجمهورية جيبويت )%46.2(، والجمهورية اليمنية )%49.19(. فيام حققت 

دول عربية أخرى نسب قيد إجاملية عالية يف التعليم الثانوي عىل غرار: اململكة العربية السعودية 

)%122.9(، ودولة قطر )%111.62( )سنة 2011(، ودولة الكويت )%100.95( )منذ سنة 2008(، 

 ،)90.60%( التونسية  والجمهورية   ،)91.23%( ُعامن  وسلطنة   ،)95.51%( البحرين  ومملكة 

يف  اإلجاملية  القيد  لنسبة  العريب  املعدل  أن  ياُلحظ  كام   .)88.95%( العربية  مرص  وجمهورية 

التعليم الثانوي قد ارتفع من )%66.67( )سنة 2008( ليصل إىل )%71.09( )سنة 2013(، ولكنه 

بقي دون التطلعات ومل يرتِق إىل مستوى البلدان املتقدمة كام نصت عليه خطة تطوير التعليم 

االلتحاق  وأسس  وفروعه  مساراته  حيث  من  الثانوي،  التعليم  يُشكل  كام  العريب11.  الوطن  يف 

إبداعية  معالجة  وتتطلب  عقود،  منذ  العربية  التعليمية  املنظومات  تواجه  تربوية  معضلة  به 

تجديدية بتنويع برامجه ليناسب مختلف القدرات واملستويات الدراسية.

النرشة اإلحصائية للمرصد العريب للرتبية. ”االلتحاق بالتعليم الثانوي وتكافؤ الفرص بني الجنسني بالدول العربية”. العدد الثالث. سنة 2016. املنظمة العربية   11
للرتبية والثقافة والعلوم.
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ناُلحظ من الرسم البياين )8( الوارد يف املالحق؛ أن املعدل العريب لنسبة القيد اإلجاملية يف 

العاملي  املعدل  تطور  نسق  بنفس   )2012-2008( الفرتة  تطوًرا خالل  قد شهد  الثانوي  التعليم 

ومعدل الدول ذات الدخل املتوسط اللذين كانا ملتصقني باملعدل العريب لغاية سنة 2012، قبل 

أن يعرف املعدل العريب تراجًعا خالل سنة 2013 وذلك تبًعا للظروف التي تعيشها بعض الدول 

العربية خالل الفرتة األخرية. 

كام يُبني معدل الدول ذات الدخل العايل التحاق جميع الطلبة تقريبًا بالتعليم الثانوي، بينام 

ال يتعدى معدل الدول ذات الدخل الضعيف نسبة )45%(.

نالحظ من الرسم البياين )9( الوارد يف املالحق؛ ومن خالل توزيع نسبة القيد اإلجاملية يف 

التعليم الثانوي حسب األقاليم داخل الوطن العريب، أن معديل املرشق العريب واملغرب العريب كانا 

يف نفس مستوى املعدل العاملي )سنة 2008( )يف حدود %70(، ثم شهد معدل املغرب العريب 

تطوًرا ملحوظًا يُقدر بـِ )12.9( نقطة سنة 2013 فيام تطور املعدل العاملي بـِ )7( نقاط خالل 

نفس الفرتة، بينام شهد معدل دول املرشق العريب تطوًرا بـِ )4( نقاط لغاية سنة 2012 ثم تراجًعا 

بـِ )4.1( نقطة سنة 2013.

3. 2. اإلنصاف يف مجال االلتحاق بالتعليم الثانوي:

يعكس مؤرّش املساواة بني الجنسني مدى تقارب أو تباين نسبتي القيد لدى الذكور واإلناث. 

فإذا كانت النسبتان متقاربتان يقرتب املؤرش من واحد )1(، وإذا كان هناك تباين يكون مؤرش 

املساواة إما دون الواحد )1( ويؤرش ذلك إىل نسبة قيد أعىل لدى الذكور، وإّما أعىل من واحد )1( 

ويدّل ذلك عىل نسبة قيد أعىل لدى اإلناث.

القيد  نسبة  يف  الجنسني  بني  الفجوة  أن  املالحق؛  يف  الوارد   )10( البياين  الرسم  من  نالحظ 

بينام   )0.93( الفرتة من سنة )2013-2008(  بقيت مرتفعة خالل  الثانوي  التعليم  اإلجاملية يف 

تطور املعدل العاملي ملؤرش املساواة من )0.96( سنة 2008 إىل )0.97( سنة 2013، واقرتب معدل 

الدول ذات الدخل املتوسط من )0.98( ومعدل الدول ذات الدخل العايل من )0.99( من1. 

ومن جهة أخرى؛ شهد مؤرش املساواة يف الدول ذات الدخل الضعيف ارتفاًعا ملحوظًا خالل 

الفرتة ذاتها من )0.85( سنة 2008 إىل )0.90( سنة 2013، ورغم ذلك مُيكن التأكيد عىل وجود 
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فجوة هامة بني الجنسني لفائدة الذكور يف مجال نسبة القيد اإلجاملية يف التعليم الثانوي يف هذه 

الدول كام هو الوضع يف الدول العربية.

نالحظ من الرسم البياين )11( الوارد يف املالحق؛ أن نسبة القيد اإلجاملية يف التعليم الثانوي 

متقاربة بني الجنسني يف دول املغرب العريب خالل الفرتة )2008-2013(، بينام شهد مؤرش املساواة 

يف دول الخليج العريب تراجًعا بني سنتي 2008 و2011 ثم تراجعت الفجوة بني الجنسني بني سنتي 

2011 و2013 ليستقر مؤرش املساواة يف حدود )0.99(. 

ومن ناحية أخرى؛ بقيت الفجوة هامة بني الذكور واإلناث يف دول املرشق العريب، حيث بقي 

املؤرش يف حدود )0.95( خالل كامل الفرتة املمتدة بني سنتي )2013-2008(12. 

األطفال الباقون خار	 املنظومة الرتبوية )غري املتمدرسني(:	. 

األطفال الباقون خارج املنظومة الرتبوية هم األطفال املنتمون إىل الفئة العمرية )6-11 سنة( 

وغري املسجلني باملدارس االبتدائية. 

ولقد بلغ عدد األطفال الذين هم يف سن الدراسة ومل يلتحقوا باملدارس االبتدائية يف العامل 

)57.8( مليون طفل سنة 2014 )وفق التقرير السنوي للمبادرة املتعلقة باألطفال خارج املدرسة 

 .)2015

وياُلحظ أن هذا العدد قد سجل انخفاًضا بنسبة )%2.4( مقارنة بسنة 2013. بينام بلغ عدد 

األطفال الذين هم يف سن الدراسة ومل يلتحقوا باملدارس االبتدائية يف الدول العربية يف سنة 2014 

)5.2( مليون طفل )يشكلون ما نسبته %9 من املجموع العاملي لألطفال غري املتمدرسني(. وعىل 

هذا األساس؛ ياُلحظ ارتفاع هذا العدد بنسبة )%5.9( مقارنة مبا كان عليه سنة 2013. ويعود هذا 

االرتفاع والتزايد يف عدد األطفال الذين هم خارج املنظومة الرتبوية يف الدول العربية بني سنتي 

2013 و2014 إىل ارتفاع عدد اإلناث خارج املدرسة بنسبة )%17.4(، ما يؤكد أن عدم التسجيل 

باملدرسة والترسب املدريس بسبب العقلية السائدة أو لبُعد املدرسة أو للظروف الخاصة التي متر 

بها بعض الدول العربية؛ قد انعكس سلبًا عىل ارتفاع عدد األطفال غري املتمدرسني وخاصة اإلناث 

النرشة اإلحصائية للمرصد العريب للرتبية. ”االلتحاق بالتعليم الثانوي وتكافؤ الفرص بني الجنسني بالدول العربية”. العدد الثالث. سنة 2016. املنظمة العربية   12
للرتبية والثقافة والعلوم.
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منهم13، فعىل ضوء األحداث الراهنة يف بعض البلدان العربية، وتنامي حجم اللجوء، فمن املتوقع 

أن يزداد عدد األطفال العرب خارج التعليم وهو ما ميكن أن يطلق عليه )باألمية القرسية(.

التعلميّة  التعليمية  الفرص  اإلعاقة محرومة من  األطفال ذوي  كام الزالت نسبة عالية من 

االقتصادية  )اللجنة  وتُشري  العاديني.  األطفال  مع  مقارنة  قط  املدرسة  ارتياد  لعدم  عرضة  وأكرث 

واالجتامعية لغريب آسيا - اإلسكوا( إىل ”أّن املنطقة العربية أحرزت تقدًما ملحوظًا يف السنوات 

األخرية لحامية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتعزيزها. ولكن بالرغم من هذه الجهود، يواجه 

الصحية  الرعاية  إىل  النفاذ  اليوم عوائق جّمة يف  العربية حتى  الدول  اإلعاقة يف  األشخاص ذوو 

والتعليم والعمل. وبالتايل، تُظهر األدلة أّن األشخاص ذوي اإلعاقة يُسّجلون معدالت أقل للقراءة 

والكتابة ونتائج صحية أسوأ وضعًفا حاًدا تجاه الفقر والعنف”، ويتفاقم الوضع أكرث عند الفتيات 

التحاق  املعاقات، إذ يُصبحن عرضة للتهميش أكرث من غريهن. وتتضافر عوامل عدة للحد من 

املتنوعة وبخاصة احتياجات  بأشكالها  االفتقار إىل فهم اإلعاقة  بالتعليم، منها:  املعاقني  األطفال 

واملواقف  الالزمة،  املادية  املرافق  وانعدام  للمعلمني،  تدريب  وجود  وعدم  املعاقني،  األطفال 

املتحيّزة والتمييزية تجاه املعاقني وعدم املباالة بهم أو االعرتاف بقدراتهم، لذلك، ال بّد من إيالء 

املزيد من االهتامم للتثقيف حول اإلعاقة والفرص التعليمية الفعلية لألشخاص ذوي اإلعاقة عرب 

املنطقة العربية14.

واقع األمية يف الوطن العريب:	. 

العد	 اإلجاميل لألميني واألميات يف الوطن العريب: . 1

يُقّدر عدد األميني واألميات يف الوطن العريب املنتمني إىل الفئة العمرية )15 سنة فام فوق( 

اليونسكو لإلحصاء لسنة  املقّدر من قبل معهد  األميني واألميات  املتعلّقة بعدد  البيانات  )وفق 

2015، والتي تستند إىل بيانات رسمية يقوم املعهد بجمعها بصورة دورية من البلدان األعضاء( 

بحوايل )54( مليون أّمي وأّمية. ويبلغ عدد األميني واألميات حوايل )15.4( مليون يف جمهورية مرص 

العربية، و)7.7( مليون يف املممكة املغربية، و)5.8( مليون يف الجمهورية الجزائرية الدميقراطية 

النرشة اإلحصائية للمرصد العريب للرتبية. ”األطفال الباقون خارج املنظومة الرتبوية يف تزايد يف الدول العربية”. العدد الثاين. سنة 2016. املنظمة العربية   13
للرتبية والثقافة والعلوم.                   

التقرير اإلقليمي للتعليم للجميع الخاص بالدول العربية للعام 2014. االجتامع العاملي للتعليم للجميع: 12-14 أيار/ مايو 2014 	 عامن. مكتب اليونسكو   14
اإلقليمي للرتبية يف الدول العربية 	 بريوت. منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة.
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و)4.4(  اليمنية،  الجمهورية  يف  مليون  و)4.7(  السودان،  جمهورية  يف  مليون  و)5.7(  الشعبية، 

مليون يف جمهورية العراق. وحسب هذه التقديرات؛ فإّن مجموع عدد األميني واألميات بالدول 

الست املذكورة أعاله يبلغ حوايل )43.6( مليون أمي وأّمية أي ما ميثّل )%80( من مجموع األميني 

واألميات يف الوطن العريب.

أنه قد تّم تسجيل تراجع بطيئ يف عدد  الوارد يف املالحق؛  البياين )12(  الرسم  نالحظ من 

األميني واألميات يف الوطن العريب بني سنتي 2008 و2015 من حوايل )58( مليون إىل حوايل )54( 

مليون أمّي وأّمية. ويتوقع املرصد العريب للرتبية تراجًعا خجوالً ومحدوًدا لوضع األّمية يف الوطن 

األميني  عدد  يبلغ  أن  املتوقّع  من  األساس؛  هذا  وعىل   .)2024  -  2015( العرشية  خالل  العريب 

واألميات يف الوطن العريب سنة 2024 حوايل )49( مليون أّمي وأّمية من بينهم )15.5( مليون من 

الذكور و)33.5( مليون من اإلناث15. 

نسبة القرائية يف الوطن العريب:. 2

بآليات  العمر )15 سنة فام فوق( وامللّمني  البالغني من  السكان  القرائية” بعدد  تُعرّف ”نسبة 

القراءة والكتابة، وتأيت كنسبة مئوية من مجموع السكان يف نفس الفئة العمرية. ويُعترب الشخص ملاًم 

بالقراءة والكتابة، عندما يكون قادًرا عىل قراءة وكتابة وفهم نّص بسيط وقصري يتناول حياته اليومية. 

ويتضمن مفهوم القرائية عادة مفهوم ”الحسابية” أي القدرة عىل إجراء العمليات الحسابية البسيطة.

نالحظ من الرسم البياين )13( الوارد يف املالحق؛ أن نسبة القرائية يف الوطن العريب للسكان 

البالغني من العمر )15 سنة فام فوق( يف سنة 2015 قُّدرت بحوايل )%80(. وقد شهدت هذه 

النسبة تطوًرا هاًما خالل العرشية األخرية بقرابة )13( نقطة حيث كانت تقّدر بـِ )%66.9( سنة 

2004. وخالل نفس الفرتة شهد املعدل العاملي للقرائية تطوًرا بـِمقدار )4.2( نقطة حيث ارتفع 

من )%81.9( سنة 2004 إىل )%86.1( سنة 2015. ورغم أّن التطور الحاصل يف نسبة القرائية 

يف الوطن العريب كان أرسع من تطور املعّدل العاملي خالل العرشية األخرية فإنّه يبقى منخفًضا 

أيًضا مقارنة مبعّديل الّدول النامية )%82.6( والّدول رسيعة النمو )%99.6(، وذلك رغم الجهود 

الواضحة املبذولة من قبل الدول العربية للحّد من ظاهرة األمية.

النرشة اإلحصائية للمرصد العريب للرتبية.” تقديرات املرصد العريب للرتبية لعدد األميني يف الوطن العريب يف حدود سنة 2024”. العدد األول. سنة 2016.   15
املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم.
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حجم األمية لدى الشبا	 )15-24( سنة يف الوطن العريب:. 3

يفوق العدد اإلجاميل للشباب العريب الذي يُعاين من األمية سنة 2015 )6.5( مليون شاب 

األميني  أكرث من )%11( من مجموع  وميثّلون  )15-24( سنة  العمرية  الفئة  إىل  ينتمون  وشابة 

واألميات البالغني )15 سنة فام فوق(. 

نالحظ من الرسم البياين )14( الوارد يف املالحق؛ أنه من املتوقّع )حسب تقديرات املرصد 

العريب للرتبية( أن يتقلّص العدد اإلجاميل للشباب العريب الذي يُعاين من األمية سنة 2024 إىل 

حدود )5.5( مليون أّمي وأّمية من الشباب العريب. ويُعترب هذا العدد ضخاًم نسبيًا باعتبار أّن 

لها  تكون  أن  وبالتّايل وجب  القريب،  املستقبل  يف  للعاملة  الفقري  العمود  ستكّون  الفئة  هذه 

من الكفايات ما مُيّكنها من اإلسهام يف بناء املستقبل. كام نالحظ أن عدد األميني واألميات سواء 

الشباب أو كبار السن سوف يبقى مرتفًعا بحلول سنة 2024، ما مل توضع برامج طموحة مُتّكن من 

تحقيق أهداف العقد العريب ملحو األمية )2024-2015(16.  

ولقد وصل ُمعدل نسبة القرائية لدى الشباب )15-24( سنة إىل مستوى )%91.2(؛ وبالتايل 

يُعترب هدف الوصول إىل نسبة )%100( لهذه الفئة ممكن التحقيق. ولكن يبقى التحّدي منحرًصا 

يف تحقيق هدف القضاء عىل األمية خالل هذا العقد بالنسبة إىل بقية الفئات العمرية17.

تقييم موجز للتقدم املحرز باتجاه تحقيق 	هداف التعليم للجميع:. 4

مام ال شك فيه أن تقدًما هائالً قد تحقق يف شتى أنحاء العامل منذ 2000؛ عندما اجتمع يف 

املنتدى العاملي للرتبية يف داكار يف السنغال ممثلو حكومات )164( بلًدا واتفقوا عىل وثيقة إطار 

عمل داكار للتعليم للجميع. ولكننا مل نصل بعد إىل مبتغانا، فعىل الرغم من كل الجهود التي 

بذلتها الحكومات، واملجتمع املدين واملجتمع الدويل، مل يُحقق العامل أهداف التعليم للجميع18. 

الراهنة، ما أعاق جهود  التعليم يف املنطقة العربية ظرفًا دقيًقا وحرًجا، نظرًا لألحداث  ويواجه 

البلدان العربية لالستمرارية املنتظمة لتحقيق التعليم للجميع.

النرشة اإلحصائية للمرصد العريب للرتبية.” تقديرات املرصد العريب للرتبية لعدد األميني يف الوطن العريب يف حدود سنة 2024”. العدد األول. سنة 2016.   16
املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم.

النرشة اإلحصائية للمرصد العريب للرتبية. ”واقع األمية يف الوطن العريب”. العدد الثالث. ماي 2015. املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم.  17

التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع لعام 2000 - 2015: اإلنجازات والتحديات. منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو(. 2015.  18
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لنقص  نظرًا  للجميع  التعليم  أهداف  تحقيق  باتجاه  املحرز  التقدم  مدى  تقييم  ويصعب 

تتوافر  ال  أو  معيّنة  لدول  املؤرشات  بعض  بشأن  بيانات  تتوفر  ال  إذ  الحاالت،  بعض  البيانات يف 

هنالك سالسل زمنية من البيانات. كام يتّضح أن أثر انعدام االستقرار والترشد وتدمري البنية التحتية 

والنزاعات التي شهدتها بعض الدول العربية خالل األعوام املاضية مل ينعكس بعد عىل البيانات، 

إذ تعود غالبية البيانات املتوفرة -حول هذه الدول - إىل الفرتة التي سبقت اندالع الثورات أو إىل 

أيامها األوىل، وبالتايل؛ ال بّد من ترقّب األثر املحتمل لهذه الظواهر يف املستقبل، بحيث يعكس 

االتجاهات الحالية للتعليم يف الدول العربية. وبالرغم من ذلك نرُبز موجزًا للمالمح الرئيسة:

يُقّدم التعليم قبل االبتدايئ صورة مختلطة، ولكّن التقدم بطيء يف هذا السياق. فمع غياب 	 

لتمكني  التقدم غري مالئم  أّن  اعتبار  به، مُيكن  أو هدف وطني خاص  للجميع  التعليم  خطة 

األطفال يف املنطقة من حصد الثامر املعروفة للمرحلة قبل االبتدائية، وقد يكون لذلك وقع 

عىل التقدم املنجز يف املرحلة االبتدائية.

تحققت الغايات التي حددها الهدف الثاين من أهداف التعليم للجميع وهو ”تعميم التعليم 	 

االبتدايئ” بصورة كاملة أو شبه كاملة، يف تسع دول من املنطقة العربية، يف حني مل تتمكن 

خمس دول من بلوغها. ويف ست دول أخرى، ما من بيانات متوافرة لتقييم التقدم، وهي حلقة 

ضائعة من الرضوري تجاوزها ومعالجتها يف أرسع وقت. وما زالت أعداد األطفال غري امللتحقني 

البيانات بفعل الترسب املدريس والتغيّب عن  باملدارس كبرية، وقد تتخطى تلك املذكورة يف 

املدرسة. كام أحرزت معظم دول املنطقة تقدًما ملموًسا من ناحية زيادة النفاذ إىل التعليم 

الثانوي، بالنسبة إىل الفتيان والفتيات عىل حد سواء. ولكن تربز هنالك مخاوف يف الدول التي 

تشهد ارتفاًعا يف معدالت القيد لصالح الفتيان. فام ميكن مالحظته هو؛ وجود فجوة هاّمة بني 

الجنسني لفائدة الذكور يف مجال نسب القيد اإلجاملية والصافية يف التعليم االبتدايئ يف الّدول 

العربية، أّما يف مجال الكفاية الّداخلية نالحظ أّن الفتاة العربية تقارب أو تفوق الفتيان يف 

مجال اكتساب القدرات واملهارات باملدرسة االبتدائية والوصول إىل املرحلة التعليمية املوالية.

الثالث من خطة 	  التعلّم لدى الشباب والكبار، فقد تم صياغة الهدف  يف ما يتعلق مبهارات 

التعليم للجميع ليس فقط إلدراج التعليم الثانوي بل أيًضا إلدراج فرص التدريب يف املجال 

التقني واملهني، فضالً عن التدريب املتقدم للكبار أو إعادة تدريبهم. غري أّن النطاق الواسع 
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لهذا الهدف وغياب أهدافه املحددة زمنيًا والغموض املحيط مبفهوم ”الربامج” يُفرتض أنّه قد 

شّكل أحد أصعب األهداف من ناحية الرصد. أما يف ما يتعلّق بالقيد يف التعليم الثانوي بخاصة، 

فقد بلغ معّدل نسبة القيد اإلجاملية يف املنطقة العربية )%71(؛ وهو مُيثل زيادة من مثاين 

نقاط مئوية مقارنة مع سنة 1999. أّما عىل صعيد مشاركة الفتيات يف التعليم الثانوي، فقد 

فاق مؤرش تكافؤ الجنسني )1( يف سبع دول من أصل )15( دولة توفرت بياناتها اإلحصائية 

لسنة 2011، ما يعني أّن نسبة الفتيات امللتحقات باملدارس فيها زادت عن نسبة الفتيان.

ومن بني الطلبة امللتحقني/ات يف برامج التعليم الثانوي يف املنطقة العربية، انخفضت نسبة 	 

امللتحقني/ات بربامج التعليم والتدريب يف املجال التقني واملهني إىل )%9.5( يف سنة 2011، 

بعد أن كانت النسبة تساوي )%14.4( يف سنة 1999. علاًم بأن التعليم والتدريب يف املجال 

التقني واملهني الرسمي؛ يشمل: الدورات املهنية يف املرحلة الدنيا واملرحلة العليا من التعليم 

الثانوي ومؤسسات التعليم الجامعي، بينام يشمل الشق غري الرسمي برامج التدريب املهني 

غري النظامي والتدريب الذي توفّره املنظامت غري الحكومية أو املجتمعات املحلية أو الريفية.

ويبقى التقدم يف ما يتعلق بالقراءة والكتابة لدى الكبار بطيئًا للغاية، ويرتافق مع تزايد األعداد 	 

املطلقة لألميني الكبار يف بعض الدول، والتدهور نوًعا ما يف وضع النساء. وعىل ما يبدو؛ ال 

يتناسب مستوى الجهود املبذولة حاليًا مع حجم التحدي الذي تطرحه القرائية، خصوًصا يف 

الدول الثامين التي تضم كل واحدة منها أكرث من مليوين أّمي كبري.

املتكافئ 	  النفاذ  حيث  من  والثانوي  االبتدايئ  التعليم  يف  إيجابيًا  اتجاًها  الجنسني  تكافؤ  يسلك 

االبتدايئ  التعليم  الجنسني يف مرحلتي  تكافؤ  أّن حالة  إىل  اإلحصائية  البيانات  تُشري  للفتيات، كام 

تعزيز  الدول  بعض  عىل  يتوجب  حني  ففي  الدول،  وبني  املستويات  كافة  عرب  مختلطة  والثانوي 

التعليم االبتدايئ والثانوي، ينبغي عىل دول  الفتيات إىل  املزيد من  الرامية إىل استقطاب  الجهود 

أخرى أن تبقى متيّقظة لجهة الفارق املتزايد عىل حساب الفتيان، ال سيّام يف املرحلة الثانوية. مثلام 

ينبغي يف الجانب اآلخر رصد إمكانية أن يتم هذا التكافؤ بوترية متصاعدة لصالح الفتيان، فعىل 

الصعيد اإلقليمي، ازدادت نسبة اإلناث من إجاميل األميني الكبار خالل الفرتة من )1999-2011( من 

)%66-%63(، وأخذت زيادة نسبة األميني الكبار من النساء يف ست دول عربية منحًى مقلًقا أشار 

إىل أّن الجهود واملبادرات املعنية بالقراءة والكتابة غري فّعالة مبا يكفي للوصول إىل النساء كافة.
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يف 	  تقدم  مع  وترافق  العربية،  املنطقة  عرب  والثانوي  األسايس  التعليم  إىل  النفاذ  ازداد  بينام 

تكافؤ الجنسني، انصّب االنتباه عىل تحسني نوعية التعليم. وتثري نوعية التعليم قلًقا عميًقا، 

كام توضح النتائج الضعيفة يف االستطالعات واملسوحات الدولية. ويُعترب مستوى األداء عموًما 

متدنٍّ وغري كاٍف لضامن اكتساب السكان للمهارات األساسية انطالقًا من ركائز متينة، وبالتايل 

يُحرم األفراد واملجتمعات املحلية واملجتمع ككل من املهارات الرضورية لتحقيق تنمية برشية 

متوازنة ومتكافئة.

وبشكل عام؛ تُعنى منظمة ”اليونسكو” بتقييم الجهود يف مجال )التعليم للجميع(، وقد أشارت 	 

تقاريرها إىل:

s  إىل فيها  التعليم  ويؤدي  الجيد،  التعليم  إىل  تفتقر  التي  املدرسية  الصفوف  حجم  تزايد 

الترسب دون امتالك املهارات العملية للحياة.

s  تأخر املستوى يف نتائج الدراسات املسحية واالختبارات الدولية يف مجايل العلوم والرياضيات

ومجال القراءة، مقارنة مع الدول األخرى، حيث كان املتوسط )العريب( دون )املتوسط(.

s  ضعف الكفاءة التنافسية للمتعلمني العرب عىل مستوى دويل، فالفجوة واسعة بينهم وبني

نظرائهم يف الدول املتقدمة.

وأخريًا؛ لقد دعت االجتامعات اإلقليمية التي ُعقدت يف العامني 2012 و2013 يف إطار خطة 

التعليم للجميع إىل ”دفع قوي” باتجاه تحقيق األهداف الستة بحلول سنة 2015، واإلقرار بأّن 

العربية  املنطقة  التعليم يف  العربية غري متكافئ، كام يواجه  املنطقة  الذي أحرزته دول  التقدم 

ظرفًا دقيًقا وحرًجا، نظرًا لألحداث الراهنة، ما أعاق جهود العديد من البلدان العربية لالستمرارية 

العربية  الدول  من  عدد  اتّخذ  التصور،  هذا  من  وانطالقًا  للجميع.  التعليم  تحقيق  املنتظمة يف 

والتي دعمتها  األهداف،  لبلوغ  النهايئ  املوعد  اقرتاب  التقدم مع  لدفع عجلة  مبادرات رصيحة 

يف مساعيها صناديق إقليمية ورشكاء دوليّون يف معظم األحيان، وتطال هذه النشاطات الرامية 

التحديات واألولويات  للجميع، بحسب  التعليم  التقدم أهدافًا عدة من خطة  إىل ترسيع وترية 

الوطنية19.

التقرير اإلقليمي للتعليم للجميع الخاص بالدول العربية للعام 2014. االجتامع العاملي للتعليم للجميع: -12 14 أيار/ مايو 2014 	 عامن. مكتب اليونسكو   19
اإلقليمي للرتبية يف الدول العربية 	 بريوت. منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة. 
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ثانيًا: مظاهر البعد النوعي للتعليم العام يف الوطن العربي
قا	ة العامل يضعون مبا	رة التعليم 	والً ضمن 	هداف التنمية املستدامة:

وتحقيق  الناس  حياة  تحسني  عليه  يرتكز  الذي  األساس  جيد  تعليم  عىل  الحصول  يُشكل 

التنمية املستدامة. وقد أُحِرز تقدم جوهري ملموس يف إطار زيادة إمكانية الحصول عىل التعليم 

بكل مراحله، وزيادة معدالت االلتحاق بالدراسة خصوًصا بالنسبة للنساء والفتيات. وقد تحسنت 

بقدر هائل مهارات القراءة والكتابة، إال أن مثة حاجة إىل بذل جهود أكرث قوة وتأثريًا لتكون كفيلة 

بتحقيق قفزات نوعية يف إنجاز األهداف العاملية املحددة للتعليم. فعىل سبيل املثال؛ حقق العامل 

التكافؤ بني البنات والبنني يف التعليم االبتدايئ، ولكن عدد البلدان التي متكنت من تحقيق ذلك 

الهدف يف ما يتعلق بجميع مراحل التعليم ال يزال قليالً.

وكجزء من فعاليات مؤمتر قمة األمم املتحدة للتنمية املستدامة يف نيويورك، جمعت مبادرة 

األمني العام لألمم املتحدة ”التعليم أوال” بتاريخ 2015/9/26 قادة العامل ونشطاء التعليم يف حدث 

رفيع املستوى إلدراج التعليم باعتباره هدفًا تحويليًا يف خطة التنمية املستدامة الجديدة. كام تم 

تسليط الضوء عىل التعليم باعتباره القوة الدافعة الرئيسة لبناء مجتمعات أكرث شموالً ومرونة 

وتحقيق السالم الدائم.

وتضم املبادرة ثالث أولويات هي؛ وضع كل طفل يف املدرسة، وتحسني نوعية التعليم، وتعزيز 

املواطنة العاملية، كجزء ال يتجزأ من هدف التعليم الرابع من أهداف التنمية املستدامة.

”التعليم  ملبادرة  التوجيهية  للجنة  التنفيذية  واألمينة  لليونسكو  العامة  املديرة  وقالت 

أوال”: ”إن املبادرة العاملية ساعدت يف تشكيل رؤية جديدة للتعليم كحق أسايس من حقوق 

اإلنسان يف الكرامة والتمكني، وكقوة تحويلية شمولية يف املساواة بني الجنسني والقضاء عىل 

الفقر”.20 

تحليل SWOT لواقع قطاع التعليم العام يف الوطن العريب:

سنحاول من خالل هذا الجزء اإلجابة عن السؤالني األول والثالث من أسئلة الدراسة، وهام:

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ التعليم.  األخبار.  نيويورك.  يف  املستدامة  للتنمية  املتحدة  األمم  قمة  مؤمتر  أحداث  أهم  املصدر:   20
2015/09/ar/27



×دراسة واقع التعليم في الوطن العربي42 ×

ما واقع التعليم العام يف الوطن العريب؛ كام تكشف عنه التقارير والدراسات املتعلقة بالتعليم 	 

يف الوطن العريب مبجمله، إي ببعد قومي، والصادرة عن مؤسسات أو هيئات أو منظامت عربية 

وإقليمية وعاملية، وذلك يف آخر خمس سنوات؟

 	 SWOTتحليل” توظيف منهجية  العريب؛ كام يكشف عنه  الوطن  العام يف  التعليم  واقع  ما 

” لدراسة هذا الواقع وبخاصة يف بعده النوعي، والذي يشمل؛ تحليل البيئة الداخلية مبا يف 

ذلك )نقاط القوة، ونقاط الضعف(، وتحليل البيئة الخارجية مبا يف ذلك )الفرص، والتحديات/ 

التهديدات( وذلك يف ضوء السياق العريب؟

وذلك باالعتامد عىل مراجعة ُجملة من التقارير واألبحاث والدراسات التحليلية الصادرة عن 

املنظامت املختصة أو التي ُعرضت يف املؤمترات الرتبوية، وعىل استخالص عصارة الفكر الرتبوي 

الرتبويني  الخرباء  من  لنخبة  العلمية  األوراق  من  املتخصصة  التحليلية  والنظرة  الرتبوية  والرؤى 

املختصني يف املجاالت ذات العالقة املبارشة، والذين عملوا يف الحقل الرتبوي لسنوات طويلة عىل 

التعليم يف  الصعيدين الوطني واإلقليمي، مثلام أسهموا بتميّز يف تصميم خطط وبرامج تطوير 

الدول العربية ويف صياغة املشاريع والتقارير الرتبوية املنبثقة عنها - ومن ضمنهم أعضاء فريق 

البحث، وذلك عىل النحو اآليت:

1 .:Strengths نقاط القوة 

توجد لدى الكثري من الدول العربية خطط وطنية طموحة لتطوير التعليم. فهناك دول سعت 	 

بجدية وبقوة يف هذا االتجاه، ودول أخرى أعدت خططاً لتطوير التعليم حتى العام 2020، 

داكار  مؤمتر  يف  املشاركة  املتحدة  األمم  منظامت  لتوصيات  نتيجًة   ،2000 عام  بعد  وخاصة 

يف السنغال وقتها. لكننا نتساءل اآلن: أين هي هذه الخطط، وماذا تم فيها؟ هل تم تقييم 

مخرجاتها يف األعوام السابقة؟ وما مدى مؤرشات إنجاز أهدافها؟ وهل تم تطوير العمليات 

الرتبوية، مبا يف ذلك: املناهج، وبرامج تدريب املعلمني/ات واإلداريني/ات وتأهيلهم وتزويدهم 

باملهارات الجديدة، وذلك بناًء عىل ما تظهره نتائج عمليات التقييم، إذا ما متت هذه العمليات 

فعالً؟ وهل تّم التحقق من تحسن طرق معالجة أكرب املشكالت التي يُعاين منها العامل العريب 

بشكل خاص، مثل ارتفاع نسبة األميّة فيه؟.
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العريب  وطننا  يف  التعليم  إلصالح  وشعبية  حكومية  عدة  جهات  بها  تقوم  محاوالت  فهناك 

ملواكبة الجديد ولكنها مازالت دون املأمول، وتواجه عواصف داخلية وخارجية ال حرص لها. 

ويرجع اإلخفاق إىل أسباب عدة من أهمها؛ غياب املرشوعات اإلصالحية ذات الرؤى املحددة 

املطلع عىل  إن  املوضوعة عىل مستوى مؤسسة عربية ذات وزن رفيع.  الواضحة  واألهداف 

السياسات الرتبوية يف اليابان أو أمريكا أو ماليزيا ... يُدرك أن األهداف املرصودة يف تلك الدول 

يف غاية الوضوح ولها تقاريرها التقوميية املعّدة بصفة دورية ومن جهات عدة21.

الالزمة 	  والتجهيزات  الوسائل  تقتني  العربية  الدول  أن  وعديدة عىل  واضحة  هناك مؤرشات 

للدخول إىل عامل املعرفة من الناحية التقنية، مثل: امتالك شبكات االتصال، واألجهزة املتطورة، 

الحديثة،  االجتامعي  التواصل  والتعامل مع وسائل وشبكات  اإلنرتنت،  واالشرتاكات يف شبكة 

وغريها من املظاهر. ولكن يجب أن ندرك حقيقة غاية يف األهمية، وهي أن دخول مجتمع 

املعرفة ال يتم باقتناء التقنيات واألجهزة املتطورة وجمع املعلومات دون تحليل واستنتاج، بل 

يتطلب ذلك تكوين ثقافة جديدة تُعنى بتنمية الكفايات والقدرة عىل استخدام املعلومات 

العامة  إنتاج معرفة جديدة، وتوفريها للمؤسسات  واملؤرشات املتاحة وتحليلها وتوظيفها يف 

منها، واستخدامها يف عمليات  ما هو مفيد  املدين، الستخالص  املجتمع  والخاصة وملؤسسات 

التخطيط والتطوير للربامج واملشاريع املختلفة واتخاذ القرارات الصائبة. 

املؤهالت األكادميية واملهارات املهنية والتجارب والخربات الرتبوية وقصص النجاح والدروس 	 

يف  الرتبوي  القطاع  يف  العاملة  البرشية  املوارد  لدى  واملتوافرة  اإلخفاق  تجارب  من  املتعلمة 

واملرشفني/ات  الرتبويني،  والقادة  واملعلامت،  املعلمني  تشمل:  والتي  الكبري،  العريب  وطننا 

الرتبويني، والخرباء واملستشارين واألخصائيني الرتبويني ... هذه الطاقة الهائلة ينبغي استثامرها 

إنشاء  عىل  بالحرص  العريب،  السياق  يف  التعلمية   	 التعليمية  العملية  لخدمة  وتوظيفها 

الجمعيات والروابط املهنية ملعلمي املبحث أو املجال الواحد، والتوظيف الفاعل لتكنولوجيا 

االتصاالت واملعلومات متعددة الوسائط يف تحقيق ذلك، سعياً لتطوير محتوى التعلم وطرائقه 

يف  املامرسات  وأفضل  والخربات  التجارب  وتبادل  ومامرساته،  واسرتاتيجياته  تقوميه  وأدوات 

الرتبية والتعليم يف الوطن العريب. حوار مع د. لطيفة حسني الكندري. قسم األصول واإلدارة الرتبوية يف كلية الرتبية األساسية. جامعة الكويت. دولة الكويت.   21
بتاريخ 13/ 8/ 2005.
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ما بني املعلمني/ات والقادة واملختصني الرتبويني العرب، وضامن الرشاكة الفاعلة بني وزارات 

الرتبية والتعليم والجامعات العربية ونقابات/ اتحادات املعلمني لتحقيق ذلك22. 

حصيلة الرثوة املعرفية الرتاكمية املتوافرة )لدى وزارات الرتبية والتعليم والتعليم العايل والبحث 	 

واملؤسسات  املتخصصة  التدريبية  واملراكز  الرتبوية  واملعاهد  والكليات  والجامعات  العلمي 

واملراكز الرتبوية مبختلف أمناطها ومستوياتها التعليمية والتدريبية( بشقيها؛ املعرفة الرصيحة 

وإحصاءات  ودراسات  وبحوث  تقارير ومطبوعات  من  تشمله  مبا   )Explicit Knowledge(

وكتب وأدلة تربوية ورسائل جامعية ... واملعرفة الضمنية )Tacit Knowledge( مبا تتضمنه 

ومهارات  واسرتاتيجيات  وخربات  واتجاهات  وقيم  وأدوات  ومشاريع  وأساليب  أفكار  من 

وتجديدات ومامرسات تربوية ... والتي ينبغي استثامرها وتوظيفها ملساعدة املؤسسات الرتبوية 

املعرفة، واستخدامها،  املشاركة يف  إىل  للسيطرة  املعرفة كوسيلة  استخدام  ”االنتقال من  عىل 

وتشاطرها، واملساهمة يف ابتكارها وتوليدها وإنتاجها، لتغدو جميع مؤسساتنا الرتبوية العربية 

والتميز  اإلبداع  عن  املتواصل  والبحث  املستمر  التعلم  فرص  تتيح  دائم”  تعلم  ”مجتمعات 

واالبتكار للموارد البرشية العاملة فيها واملتعاملة معها، بهدف تحسني نوعية الحياة مبجاالتها 

كافة، من خالل اإلفادة من خدمات معلوماتية ثرية، وتطبيقات تكنولوجية متطورة، واستخدام 

العقل البرشي كرأس مال معريف، وتوظيف البحث العلمي، إلحداث مجموعة من التغيريات 

االسرتاتيجية يف طبيعة املحيط االقتصادي وتنظيمه ليصبح أكرث استجابة وانسجاًما مع تحديات 

مبفهومها  املستدامة  والتنمية  املعرفة  وعاملية  واملعلومات  االتصاالت  وتكنولوجيا  العوملة 

الشمويل التكاميل، والتوجه نحو اقتصاد املعرفة23.  

2 .:Weaknesses نقاط الضعف 

املنطقة 	  دول  من  العديد  يف  األساسية  للقضايا  املعالجة  الفاعلة  الرتبوية  االسرتاتيجيات  غياب 

املنطقة  تُصنف  العاملية  اليونسكو  منظمة  زالت  ال  إذ  األمية؛  نسب  ارتفاع  وأهمها:  العربية، 

العربية كأضعف مناطق العامل يف مجال مكافحة األمية، )وخاصة إذا أخذنا باالعتبار أعداد األميني 

منى مؤمتن. ورقة عمل حول: التعليم العام؛ الواقع والتطلعات. ”ندوة إصالح املنظومة الرتبوية يف األردن”. املنتدى العاملي للوسطية. عامن. 2014/12/27.  22

منى مؤمتن. ورقة عمل حول: ”دور القطاعني العام والخاص يف التوجه نحو اقتصاد املعرفة وبناء نظام وطني لإلبداع“. اليوم العلمي الهنديس الرابع. كلية   23
الهندسة. الجامعة الهاشمية. األردن. 22 /5/ 2007.
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دون  جادة  أوراٍق  أو  خطابات  كتابة  عىل  القدرة  ميتلكون  ال  الذين  األشخاص  وهم  املقنعني، 

مساعدة( والتي قد تؤدي إىل مضاعفة نسب األمية. والجدير بالذكر؛ أن النساء مُيثّلن ثلثي األميني 

الكبار عىل املستوى اإلقليمي، وهي النسبة ذاتها تقريباً املسّجلة يف مناطق أخرى من العامل. 

تدين جودة التعليم يف دول املنطقة العربية مقارنة مع دول العامل األخرى، فالعديد من الدول 	 

العربية لديهاَّ همٌّ واحد، إذ تشكو من ضعف مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات التطور 

االجتامعي والثقايف واالقتصادي والسيايس، ويتقدم الطلبة من مستوى تعليمي إىل آخر دون 

التمّكن من الحد األدىن ملتطلبات النجاح يف املستوى الالحق، وبالتايل نشاهد انفصاًما واضًحا 

بني ما يجري يف املدارس، وبني ما يعيشه الفرد يف مجتمعه. ففي املسح الذي قامت به منظمة 

التعاون االقتصادي والتنمية )OECD( عام )2015( حول ”جودة التعليم يف العامل”، وشاركت 

فيه تسع دول عربية، يف مجايل: العلوم والرياضيات للمرحلة األساسية، جاءت الدول العربية 

املشاركة التسع يف أدىن القامئة التي شملت )67( دولة. وخلصت الدراسة إىل أن قطاع التعليم 

يف املنطقة العربية يعيش أزمة حقيقية؛ حيث القصور يف تطوير املناهج وتحديثها، والتقليدية 

يف األساليب وحفظ املعلومات يف العملية التعليمية التعلمية، هذا فضالً عن افتقارها إىل تنمية 

الحس النقدي لدى املتعلمني، ومتكينهم من اكتساب مهارات التفكري الناقد والتحليل املنطقي. 

وبني املسح أن )حالة التعليم( العريب تتطلب إعادة نظر عميقة يف وضوح الفلسفة الرتبوية 

وترشيد السياسات التعليمية، واعتامد منهجية البحث العلمي للتوصل إىل مؤرشات لتحديد 

الرؤية املستقبلية للتعليم، وتفعيل دور الحاكمية الرشيدة للمنظومة التعليمية لتكون قادرة 

عىل االستجابة للتحديات اآلنية واملستقبلية والتفوق عليها لتحقيق )تعليم عايل الجودة( يُعزز 

القيم والسلوكيات ويصقل املهارات التي يتطلبها املستقبل.

تنشأ أغلب إشكاليات التعليم العريب بسبب انتشار العشوائية وغياب التخطيط يف العديد من 	 

الدول العربية. وتفيش مثل هذه الظواهر، يكون عادة نتيجة حتمية لغياب الخطط االسرتاتيجية 

الوطنية للرتبية والتعليم، املنبثقة من خطط التنمية االجتامعية واالقتصادية والثقافية والسياسية 

ألي دولة. إذ إن منظومة الرتبية والتعليم، يف أي مجتمع تُعد األكرث تعقيًدا، ألن كافة السياسات 

الرتبوية املتعلقة بتوفري فرص االلتحاق بالتعليم، واملساواة، ومالءمة حاجات املجتمع، والكفاءة، 

وجودة التعليم، كلها تتأثر بهذه العوامل، ومبا يحدث يف كل من املجتمع: العاملي، واإلقليمي، 
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والوطني واملحيل مبكوناته املتنوعة: األرسة والطلبة واملعلمني واملناهج وأساليب التعليم والتعلم 

واملرافق التعليمية واإلدارة الرتبوية واملدرسية واإلمكانات املالية. كام أن التعليم يؤثر بالتايل 

عىل هذه العوامل سلبًا وإيجابًا. واملهم يف األمر، أن ينجح التعليم يف معالجة الجوانب السلبية 

وتحويلها إىل إيجابية، حتى يكون التأثري يف العوامل االجتامعية قويًا.

يف 	  فاهتامماتها  والطموحات،  اآلفاق  مبحدودية  العربية  الرتبوية  األنظمة  من  العديد  تتسم 

معظمها كمية وتخطيطاتها مفككة مجزأة ال ينتظمها إطار مرجعي مجتمعي محدد ومعروف 

جيًدا، وبالتايل فإن دور التعليم يف عمليات التنمية يف القطاعات املختلفة ضيق ومحدود وقارص. 

يُضاف إىل ذلك، أن السياسات واالسرتاتيجيات النافذة ال تتحدث عن دور التعليم؛ تحديًدا يف 

التنمية الثقافية أو السياسية أو االجتامعية أو االقتصادية، وبالتايل فاملناهج الرتبوية واملامرسات 

التعليمية ال توفر األطر النظرية أو التطبيقية لربامج تنموية يف هذه املجاالت. وتفرتض هذه 

الفرعية؛  املعرفية  األنظمة  مختلف  من  املعارف  من  مجموعات  تُقدم  أنها  الرتبوية  األنظمة 

كالتاريخ والجغرافيا واللغة والفيزياء والرياضيات.. وغريها، وهو افرتاض صحيح، لكنها )األنظمة 

الرتبوية( تقدمها منفصلة مفككة أبعد ما تكون عن التكامل والتوازن يف ما بينها. واملثري لالنتباه، 

بناء  الدراسية( مُيكن أن تؤدي إىل  الرتبوية تفرتض أن هذه املعارف )املواد  أن هذه األنظمة 

مواطن مثقف لديه الدراية الكافية ليلعب دوًرا نوعيًا إيجابيًا عىل املستوى: الوطني والقومي 

التنمية عىل اختالف أشكالها وبدائلها. لكن هذا االفرتاض يف حقيقة األمر بعيد  واإلنساين يف 

فالبد  فيها،  الريادة  وتأخذ  التنمية  يف  نوعيًا  دوًرا  الرتبية  تلعب  والواقع... وحتى  املنطق  عن 

أن يحدث فيها تغيري شامل وبشكل خاص يف؛ رؤيتها ورسالتها وفلسفتها وسياساتها ومناهجها 

وبرامج اإلعداد والتدريب لكوادرها املختلفة عىل أسس ومنهجيات جديدة.

إن جانبًا كبريًا من أوجه القصور يف العديد من األنظمة الرتبوية العربية مرده إىل غياب ثقافة 	 

العمل املؤسيس، ما يجعل السياسات والقرارات الرتبوية محض اجتهادات فردية من صانعي 

القرارات واملخططني وراسمي السياسات. ولعل أبرز ما مُييز هذه األنظمة الرتبوية، أنها ال تخضع 

للمساءلة، وتغلب صفة الفردية عىل آليات رسم السياسات ضمنها. كام أن مرجعية السياسات 

الرتبوية يغلب عليها طابع االنبثاق من التجارب الشخصية، وال تحتكم إىل شواهد ومعلومات 

وبيانات توفر بدائل ممكنة للسياسات الرتبوية الفاعلة. ومن أبرز القضايا التي تواجه التعليم 
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يف وطننا العريب، هي رضورة إقناع املسؤولني يف اإلدارات الرتبوية العليا، لبناء نظم مؤسسية 

الطويل،  العمل عىل املدى  الرتبوية توفر بوجودها، ضامنًا الستمرارية  وأطر عامة للسياسات 

بشكل منهجي منظم، وفق رؤية واضحة، واسرتاتيجية مرنة، وخطط تربوية يتم إعدادها بعد 

إجراء عمليات تحليل للواقع الرتبوي، وحرص القضايا الرتبوية املهمة، ضمن أولويات واضحة 

ومحددة. إذ البد ألي دولة عربية تريد النجاح يف تطوير نظامها الرتبوي، أن يكون لديها تصور 

لتحقيقها. ألن معالجة جوانب مختارة  ولها معايري محددة  تنفيذها،  تريد  شمويل ألي خطة 

من القضايا الرتبوية وبشكل جزيئ، ال تؤدي بالنهاية إىل تحقيق أهداف السياسات الرتبوية وال 

تُسهم يف إحداث تطوير متكامل ومتوازن للنظام الرتبوي، ولن تحقق شيئاً عىل اإلطالق.

كانت لربامج تطوير التعليم يف العديد من الدول العربية خالل السنوات الخمس والعرشين 	 

املاضية آثار متواضعة، وكان التطوير أشبه بعملية التطوير بالقطعة، وفق خطة زمنية ُصممت 

وطُورت من ِقبل خرباء محليني وأجانب، وبُنيت معظم محاوالت التطوير إن مل يكن جميعها 

عىل مناذج لإلصالح مكررة يف بلدان أخرى أو مل تثبت فعاليتها. كام أن برامج التطوير كانت 

عىل هيئة مشاريع منفصلة ومل تُشكل حركة انتقالية تحويلية عميقة لهذه األنظمة الرتبوية، 

املركزية تخطيطًا وتصمياًم دون مشاركة مجتمعية موسعة رغم  التطوير يف  برامج  وأغرِقت 

الخطاب بأنها نبعت من الواقع االجتامعي واالقتصادي، وُدفعت للتنفيذ دون تخطيط فاعل 

يرصد املتطلبات عىل صعيد الواقع املدريس، كام أن بُنى وهياكل ونظم الحوكمة لقطاع التعليم 

واملتابعة  املراقبة  وأطر  املساءلة  نظم  غياب  إىل  إضافة  املدريس،  التطوير  حاجات  تالئم  ال 

أخذت  بأنها  التطوير  محاوالت  اتصفت  وقد  عامة.  بصفة  التطوير  لربامج  الفاعلة  والتقييم 

وقتًا طويالً واستنفذت موارد مالية كبرية أثناء التنفيذ، وخلصت إىل نجاحات متواضعة، غري 

التطوير  من خطط  جديدة  مرحلة  أو  أخرى  تطويرية  برامج  إىل  وقادت  النتائج،  مستدامة 

الرتبوي24.      

بالنسبة للعديد من الدول العربية؛ فإن قدرتها محدودة يف جذب الكفاءات العالية للدخول 	 

لربامج إعداد املعلمني، إذ أن معظم املرشحني/ات لاللتحاق بهذه املهنة ليسوا من النخبة من 

تيسري النعيمي. نظم التعليم املعززة ملجتمع املعرفة: العامل العريب مثااًل. املؤمتر الدويل الثاين ”التخطيط الرتبوي وتحديات القرن الحادي والعرشين”. الشارقة.   24
.2013 /11 /28 27-
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حيث املستوى األكادميي، وذلك كون هذه املهنة أقل املهن حظًا من حيث املكانة االجتامعية 

املهن  يف  منها  أقل  التعليم  مهنة  يف  اإلعداد  كلفة  فإن  أخرى  ناحية  ومن  املادي،  العائد  أو 

املعلمني  اختيار  ملعايري  بالنسبة  أما  الدخل.  الفئات محدودة  متناول  يجعلها يف  ما  املرموقة 

فإنها تنحرص يف البعد األكادميي ممثلة يف معدل الشهادة الثانوية أو نتائج امتحانات القبول. 

استقطاب  النظر يف معايري  إعادة  يتطلب  التدريس  الكبري يف متطلبات مهنة  التغيري  أن  كام 

املعلمني لهذه املهنة، وكذلك برامج تنميتهم مهنياً خاصة إذا افرتضنا أن عملية إعداد املعلمني 

عملية تستمر مدى الحياة املهنية. إال أن ما يعرقل تحقيق ذلك يف بعض الدول هو الحاجة 

املجتمعية  الضغوط  املعلمني، إضافة إىل  املتزايدة من  املدارس  احتياجات  ألعداد كبرية لسد 

الستقطاب الراغبني يف االلتحاق بهذه املهنة وفقاً للحد األدىن من رشوط القبول يف الجامعات. 

وألن التدريس مهنة يواجه فيها املعلم مواقف تعليمية تعلمية معّقدة مل يتم التدرّب عليها 

أثناء عملية اإلعداد، فإنه يحتاج كغريه من املهن إىل دعم مهني مستمر.

وتفتقر العديد من البلدان العربية إىل وجود سياسات تربوية وطنية واضحة ومحددة إلعداد 	 

املعلمني قبل الخدمة، فام هو قائم ال يتعدى مجموعة من القرارات والتعليامت واإلجراءات 

والتي  وتقاعدهم،  وترقيتهم  وتعيينهم  املعلمني  بإعداد  تتعلق  والتي  وهناك-  هنا  -املبعرثة 

أخذت تجاوزًا شكل السياسة ومضمونها، بينام هي تجميع قائم عىل أساس الخربة التقليدية. 

ومحددة  واضحة  وطنية  تربوية  سياسات  وجود  إىل  العربية  البلدان  من  العديد  تفتقر  كام 

يتعدى مجموعة من  قائم حاليًا ال  الخدمة، فام هو  أثناء  للمعلمني  املهني  بالتطوير  تتعلق 

وزارات  افرتضت  التي  والندوات..(  والورش  )الدورات  املنتظمة  غري  والفعاليات  النشاطات 

الرتبية والتعليم 	بال أساس تجريبي- أنها تؤدي إىل تحسني يف املامرسات املهنية للمعلمني، 

عىل الرغم من أن عملية التعلم والتعليم عملية شديدة التعقيد والرتكيب، مثلام هي عملية 

للتغيري  وبالتايل  والتقويم،  للمراجعة  بالرضورة  تخضع  أن  وينبغي  باستمرار  متغرية  دينامية 

يف املنهجيات واألدوات واألساليب املعتمدة يف التحسني والتطوير؛ وهو ما تفتقر إليه برامج 

اإلعداد والتطوير املهني للمعلمني يف العديد من البلدان العربية25. 

سامي خصاونة. 2013. سياسات إعداد املعلمني وبرامج تطويرهم املهني يف البلدان العربية. املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )األلكسو( وأكادميية   25
امللكة رانيا لتدريب املعلمني.
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اإلدارة املدرسية يف العديد من بلدان العامل العريب ما تزال أسرية القيود املركزية، مثلام هي 	 

مُيّكنها من  بها، وبشكل ال  املحيط  املحيل  والتعاون مع مجتمعها  املبادرة واملشاركة  ضعيفة 

املتقدم.  العامل  بلدان  يف  أثبتت جدواها  التي  الرتبوية  للسياسات  الجديدة  التوجهات  تنفيذ 

انتهاج  إىل رضورة  والداعي  املُعلن  والرتبوي	  	السيايس  الرسمي  الخطاب  من  الرغم  وعىل 

الالمركزية يف إدارة التعليم ومحاوالت تطبيقها يف عدد من البلدان العربية، فإن الواقع يُشري إىل 

استمرارية هيمنة وزارات الرتبية والتعليم ومبارشة سلطاتها التنفيذية عىل إدارات/ مديريات 

الرتبية والتعليم يف األقاليم واملحافظات، كام أن احتفاظ الوزارة مركزيًا بالسلطات والخربات 

املقاطعات  واملحلية يف  الجهوية  اإلدارات  والرتبوية	 حرم  التعليمية   	 الوظيفية  والكفاءات 

األداء  تطوير  يف  واملبادرة  التنفيذي  العمل  تحمل عبء  عىل  القادرة  القيادات  من  الرتبوية 

التعليمي مبا يستجيب لطموحات الجميع ومبا يُحقق جزًءا من األهداف والشعارات املعلنة. 

اعتامد  يف  بالفشل  العربية  الدول  من  العديد  يف  والتطوير  اإلصالح  محاوالت  باءت  وهكذا 

اسرتاتيجية المركزية يف اإلدارة التعليمية، إذ بقيت اإلدارة املدرسية بحكم موقعها يف السلم 

اإلداري تتلقى األوامر بشكل مركزي عرب املناشري والتعليامت واملخاطبات الرسمية من السلطة 

العليا -أيًا كان مصدرها- وعليها التنفيذ دون مناقشة أو تربير، وما زالت بعيدة كل البعد عن 

املنافسة العاملية؛ باعتبار أنها ُمثقلة برتاث تراكمي من املشكالت الناتجة عن هيمنة املركزية 

عىل القرار اإلداري إىل جانب عدم رغبة بعض أولياء األمور وأفراد املجتمع املحيل بالتعاون 

مع إدارة املدرسة، وضعف ثقة املستويات اإلدارية العليا 	وزارات الرتبية والتعليم وإدارات/ 

مديريات الرتبية والتعليم	 يف قدرة اإلدارة املدرسية عىل الحوكمة، وبالتايل عدم منحها مزيًدا 

من السلطات26.     

فجوة 	  وجود  إىل  العربية  املنطقة  يف  املواطنية(  الرتبية  )واقع  حول  حديثة  دراسة  توصلت 

الوقت  املواطنية( وبني أساليب تطبيقاتها. ففي  )الرتبية  املعلنة لربامج  واسعة بني األهداف 

الذي تُبذل فيه الجهود التخطيطية والتنظريية إلدخال مفاهيم معارصة يف هذه الربامج مثل؛ 

الدميقراطية والعدالة االجتامعية وحقوق اإلنسان يف املناهج والكتب املدرسية، فإن أساليب 

دراسة حول أمناط حوكمة األنظمة الرتبوية وأثرها عىل تسيري املؤسسات التعليمية وضامن جودة خدماتها. 2013. مرشوع مؤرشات الرتبية يف الوطن العريب.   26
املرصد العريب للرتبية. إدارة الرتبية. املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )األلكسو(.
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التعلمية ال تتامىش مع متطلبات هذه املفاهيم  التقليدية يف العملية التعليمية 	  التدريس 

لتعميق الفهم الواعي، واملهارات املتجددة التي تؤدي إىل املشاركة الفاعلة لروح )املواطنية( 

و)املواطنة( يف العامل العريب27. 

3 .:Opportunities الفرص 

إذ 	  املعرفة؛  مجتمع  لبناء  التاريخية  الفرصة  الغتنام  مدعوة  العربية  الرتبوية  املنظومات  إن 

الرثوات  جانب  إىل  الشبابية  بالرثوة  فيه  تتمتع  تاريخي  مبنعطف  حاليًا  العربية  املنطقة  متر 

الطبيعية. وهو منعطف يتميز أيًضا بتصاعد الثورة املعرفية والتكنولوجية التي يعيشها العامل 

املتقدم، واملتاحة بحكم الطبيعة العوملية للمعرفة والتي مُيكن الوصول إليها إن توفرت اإلرادة 

السياسية واملجتمعية الحقيقية، وبحكم طبيعة الواقع السائد يف العامل، عىل الرغم من وجود 

الغتنام  العربية  للدول  امللحة  الدعوة  أهمية  تتضح  وبذلك  واملكبالت.  العوائق  من  العديد 

الفرصة السانحة لدمج املعرفة واالبتكار والتقدم التكنولوجي بوصفها رافعة للتنمية، مع الرتكيز 

الفرصة قامئة وقوية إلعداد الشباب وتكوينه  الناشئة. ومازالت  عىل قطاع الشباب واألجيال 

ودمجه دمًجا فاعالً يف توطني املعرفة، واملساهمة يف بناء التقدم. فاملعرفة هي الرافعة يف بناء 

مجتمع جديد يُسهم بفاعلية يف حركة تقدم العامل يف إطار العوملة الجديدة. كام أن امتالك 

املعرفة،  مجتمع  إىل  للولوج  عربية  رؤية  إطار  يف  وقيمها  ومهاراتها  العوملة  معارف  الشباب 

مبا  والتوطني،  النقل  الشباب يف سريورة  دمج  أهداف  لتحقيق  واألمثل  الصحيح  الطريق  هو 

يحقق تقدم دول املنطقة العربية باتجاه إرساء التنمية اإلنسانية املستدامة القامئة عىل أسس 

املواطنة اإليجابية والعدالة االجتامعية28. وبخاصة أن )التنافسية العاملية( تتجه نحو )املعرفة 

وإنتاجها( باعتبار ذلك من املؤهالت الوطنية للتأثري يف التحوالت يف مستويات التنمية البرشية 

التعليمية(  )املنظومة  تقف  ذلك  لتحقيق  العوامل  أهم  ومن  وعامليًا،  محليًا  املجتمعات  يف 

كأداة فعالة، مبختلف مستوياتها: ما قبل املدرسية، واالبتدائية )األساسية(، والثانوية، والثالثية 

)الجامعية(، ومبختلف مجاالتها النوعية والكمية، والنظرية والتطبيقية عىل املستوى العريب29.

دراسة تقييمية للرتبية يف مجال املنطقة العربية. مركز كارينغي للرشق األوسط.  27

تقرير املعرفة العريب للعام 2014: الشباب وتوطني املعرفة. املكتب العريب لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم. دولة اإلمارات   28
العربية املتحدة.

تقرير التنمية البرشية: نهضة الجنوب - تقدم برشي يف عامل التنوع. 2013. برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ.  29
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أهمية استثامر طاقاتنا املتاحة يف استخراج املؤرشات الرتبوية باإلفادة من أفضل املامرسات 	 

الرتبوي  القرار  دعم  عمليات  يف  بفعالية  تُساهم  أن  مُيكن  ألنها  نظرًا  ودوليًا،  عربيًا  الرتبوية 

وتعديل املسار. فاملؤرشات الرتبوية تُعد أمرًا رضوريًا للتطوير الرتبوي، إذ تستخدم يف عمليات 

التخطيط، وبناء البدائل املمكنة للمفاضلة بينها، ويف عمليات اتخاذ القرار املستند إىل معلومات 

السياسات  ووضع  التعليمي،  الواقع  تحليل  يف  تُستخدم  كام  املناسب.  الوقت  ويف  موثوقة 

الرتبوية، وإعداد الدراسات والبحوث، لتقييم فعالية وكفاءة النظام الرتبوي والربامج املختلفة، 

وتقديم  العام  الرأي  ولتوعية  القرارات،  ومنفذي  السياسات،  لصانعي  راجعة  تغذية  وتقديم 

املربرات للقرارات الصعبة. وليك تتمكن أي دولة عربية من تحقيق أهدافها االسرتاتيجية البد 

األداء  لقياس  واملتابعة،  للتنفيذ  قابلة  وخطط  واسرتاتيجيات  تربوية،  سياسات  تضع  أن  لها 

وتقييمه دوريًا، والتأكد من حصول تقدم يف النظام الرتبوي. وإذا ما تم ذلك ستنتفي الحاجة 

للجوء إىل القرارات الفردية والعشوائية واملزاجية يف اتخاذ القرار، ما يساعد عىل إقناع املجتمع 

برضورة تقديم الدعم املستمر لخطط ومشاريع تطوير التعليم وتقدمه.

هنالك حاجة ماسة إىل مأسسة نظم إدارة املعلومات الرتبوية حتى تكتمل عمليات التطوير 	 

الرتبوي. وليك تتمكن الدول العربية، من الوصول إىل مستويات عاملية ال بّد لها من تكوين 

وإجراء  الرتبوية،  املؤسسات  أوضاع  وتحليل  البيانات  قواعد  بإنشاء  املتخصصة  الكوادر 

اإلقليمي  ”املركز  خدمات  من  االستفادة  العربية  للدول  ومُيكن  ذلك.  إىل  وما  املسوحات، 

للتخطيط الرتبوي 	 اليونسكو” الذي يقع يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، والذي تم إنشاؤه 

من ِقبل املؤمتر العام لليونسكو، وذلك وفق اتفاقية موقعة مع منظمة اليونسكو، والتي تُقدم 

له الدعم الفني يف مختلف الربامج التي يقدمها املعهد الدويل للتخطيط الرتبوي يف باريس. 

ومُيكن للمركز اإلقليمي أن يعقد دورات متخصصة ألي دولة عربية، أو مجموعة دول حسب 

الخليج  التعاون لدول  حاجاتها الرتبوية. إذ يعمل املركز يف خدمة الدول األعضاء يف مجلس 

العربية، كام مُيكن أن يخدم دوالً أخرى غريها من الدول التي تتمتع بعضوية اليونسكو وذلك 

بحكم قربها الجغرايف منه، أو بحكم طبيعة احتياجاتها يف مجال التطوير والتخطيط الرتبوي. 

ويكون إشعاًعا لبث الوعي ونرش الثقافة والفكر الرتبوي ليس عىل مستوى دول الخليج العريب 

فحسب، بل عىل مستوى الدول العربية ودول الجوار اآلسيوية واإلفريقية من الدول األعضاء 
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يف منظمة اليونسكو.. وغريها من الدول التي ترغب يف االستفادة من الخدمات التي يُقدمها 

املركز30.

التنمية 	  أهداف  لتحقيق  الرئيس  املساعد  هو  التعليم  بأن  االعرتاف  فرصة  استثامر  أهمية 

املستدامة عىل نطاق أوسع. فمن الرضوري أن تعمل الهيئات العاملة يف مجال التعليم من أجل 

التنمية املستدامة لتلحظ كل هدف من أهداف التنمية املستدامة ولرتى كيف مُيكن للتعليم 

العاملية حول  التجارب والخربات  الهدف. والعمل عىل جمع  يلعب دوًرا يف تحقيق هذا  أن 

كيفية استخدام التعليم كوسيلة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة. وأن يقوم العاملون يف هذا 

املجال بعملية تعزيز وتقييم األهداف اإلمنائية لأللفية التي استهدفت، يف املقام األول، البلدان 

النامية، علام بأن أهداف التنمية املستدامة املقرتحة مطروحة للتطبيق يف العامل أجمع. ولقد 

انتقل الرتكيز -عىل نحو متزايد- بعيًدا عن الوجهة االقتصادية فقط للتنمية، إمنا لغرض أكرب 

شمل الركائز الثالث لالستدامة أال وهي: البيئة، واملجتمع، واالقتصاد. ومع هذا الرتكيز الجديد، 

يأيت االعرتاف بأن أدوات السياسة أو الحلول التكنولوجية لن تكون كافية، فإن التعليم أمر بالغ 

األهمية لتحقيق التنمية املستدامة. وبات دور التعليم، مبا يف ذلك؛ التدريب وبناء القدرات، 

واملعلومات،  املعارف  عىل  الحصول  وتبادل  العلمي،  والبحث  العام،  الوعي  وزرع  والتواصل 

ويناء الشبكات والرشاكات االسرتاتيجية الرئيسة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة31.  

باعتبارهم 	  ليس  والخريجات  الخريجني  أعداد  وتنامي  التعليم  يف  التوسع  نحو  الرؤية  تحّول 

مشكلة بل وسائل لحل مشكالت عديدة، إذ من املمكن االستفادة منهم واستثامر طاقاتهم 

وقدراتهم يف إنجاز مرشوعات تُسهم يف إنهاء مشكالت مزمنة مثل األمية؛ يف سياق عقد محو 

األمية الذي أطلقه العرب )2014-2024( وخاصة أمية النساء اللوايت يُشكلن حوايل )%61( من 

إجاميل األميني واألميات يف الوطن العريب، ذلك ألن القضاء عىل أمية النساء قد يُسهم يف تقليل 

وفيات األطفال الرضع، ويُنظم عملية اإلنجاب، ويرتقي بالوعي الصحي والديني والبيئي للمرأة 

وألطفالها، ورمبا يُحّصنهن ضد األمراض الجسدية والفكرية، ويُرشد قراراتهن وقرارات أرسهن 

الحياتية. كام مُيكن االستفادة من طاقات الخريجني/ات العاطلني/ات عن العمل، بحيث يُكلف 

www.rcepunesco.ae  .اليونسكو 	موقع املركز اإلقليمي للتخطيط الرتبوي   30

املؤمتر الدويل حول التعليم كمحرك أسايس لتحقيق أهداف التنمية املستدامة. أحمد أباد. الهند. 13-11/ 1/ 2016.  31
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كل متخرج/ة باملتابعة التعليمية ألرسة من أرس الحي الذي يقطن فيه تحت إرشاف إحدى 

املحلية. وتعظيم وزيادة  النسائية  االتحادات  فروع  أو  كالجمعيات  املدين  املجتمع  منظامت 

ساعات استخدام املؤسسات التعليمية التي تتبع للحكومات العربية يف تنظيم فعاليات ثقافية 

تجعل من العلم أسلوب حياة ووسيلة لحل املشكالت وتوقعها لتجنبها، وتنظيم ورش عمل 

املجتمع املحيل، وتقديم دروس  التي يحتاجها  ودورات تدريبية عىل مهارات ريادة األعامل 

تعويضية/ تقوية للدارسني/ات بعد نهاية أوقات الدوام الرسمي32.

التوسع الكمي 	  كان االستثامر يف الرتبية والتعليم يف العقود األربعة األخرية من أهم أسباب 

يف التعليم، إال أن جودة التعليم مازالت موضع تساؤل؛ ومازالت البلدان العربية تُعاين أزمة 

تعليمية حقيقية وبخاصة فيام يتعلق باملستقبل العلمي والتقني، فكام هو الوضع يف مناطق 

أخرى من العامل، أصبحت جودة التعليم، عوًضا عن مجرّد النفاذ إليه، هاجساً لدى صانعي 

املنظومات  مُتّكن  الواقع، يجب أن  العربية. ويف  املنطقة  السياسات واملخطِّطني واملعلِّمني يف 

التعليمية املتعلِّمني واملتعلِّامت من اكتساب مهارات صلبة وعمليّة ومستدامة لالستفادة منها 

والطبيعة  التعليم  نظم  أداء  بقياس  املخاوف  أبرز  أحد  ويتمثل  عيشهم.  وكسب  حياتهم  يف 

التقييامت الدولية إحدى طرق التحقق من األداء،  التعلّم. وتُعد املشاركة يف  الفعلية لنتائج 

فهناك  واسع33.  نطاق  عىل  املقبولة  واملعايري  املنهجيات  عىل  مرتكزة  مؤرشات  باستخدام 

أين  املختلفة وتحدد  التعليم  للطلبة يف مستويات  التحصيل  اختبارات دولية تقيس مستوى 

والقرائية،  والرياضيات  العلوم  مجال  يف  وخاصة  العاملية،  التعليم  مستويات  من  اآلن  نقف 

ويف مباحث أخرى. وقد كانت نتائج التحصيل للدول العربية املشاركة دون مستوى الطموح 

املنشود. ومن هنا نرى أن هناك حاجة ماسة يف الدول العربية إلنشاء نظم مؤسسية لقياس 

التحصيل يف التعلم يف مباحث العلوم والرياضيات واللغات والعلوم االجتامعية، عىل األقل كل 

اختبارات  املستمرة يف  املشاركة  العربية، عىل  الدول  ثالث سنوات. والبد من تشجيع جميع 

التحصيل الدولية، واالستفادة من هذه الفرصة املنتظمة ملعرفة موقعها بني الدول، وتحفيزها 

طلعت عبد الحميد. مسودة الخطة العربية للنهوض بتعليم املرأة يف مجتمع املعرفة: )-2014 2024(. منظمة املرأة العربية واملنظمة العربية للرتبية والثقافة   32
والعلوم )األلكسو(.  

التقرير اإلقليمي للتعليم للجميع الخاص بالدول العربية للعام 2014. االجتامع العاملي للتعليم للجميع: -12 14 أيار/ مايو 2014 	 عامن. مكتب اليونسكو   33
اإلقليمي للرتبية يف الدول العربية 	 بريوت. منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة.



×دراسة واقع التعليم في الوطن العربي54 ×

التخاذ إجراءات حاسمة لرفع جودة التعليم فيها. أي ينبغي أن تعتمد الدول العربية عىل بناء 

نظم تعليمية عالية الجودة بأداءات متكيّفة متوامئة ومتوافقة مع احتياجات األسواق املحلية 

كركائز لتطوير التعليم ومواصلة االستثامر بقوة يف التعليم، لضامن أن تلك االستثامرات الكبرية 

سترُتجم اىل نتائج متفوقة وممتازة، بحيث يُسجل الطلبة العرب درجات عالية يف االمتحانات 

املنطقة فحسب، بل بدول  الدولية مثل: TIMSS وPISA، وأن ال يكون ذلك مقارنة بدول 

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية أيًضا34.

أهمية استثامر إمكانات ”املدرسة” وطاقاتها باعتبارها الوحدة األساسية األوىل للتطوير الرتبوي 	 

وتستجيب  املدرسة  من  تنبع  حقيقية  مدرسية  مامرسة  التطوير  يغدو  بحيث  له،  والحاضنة 

الحتياجاتها كوحدة واحدة متكاملة ولحاجات العاملني/ات واملتعلمني/ات فيها كأفراد، ومتتد 

لألعىل وتنترش إىل مختلف مستويات العمل الرتبوي، وذلك من خالل الرتكيز بشكل خاص عىل 

دور مدير املدرسة يف قيادة جهود التطوير املهني للعاملني/ات يف مدرسته، وتطوير االستخدام 

يف  والتعلم  التعليم  نوعية  تحسني  عىل  والعمل  املتوافرة،  التعلم  وملصادر  للمناهج  الفّعال 

املدرسة، إضافة إىل استقطاب األفضل ملهنة التعليم، والوصول بهم إىل أقىص طاقاتهم، وتحسني 

رشوط العمل، واستحداث نظام متكامل لتطوير املسارات املهنية35. 

أهمية استثامر املعرفة الجديدة حول التعلم، والتطورات الهائلة يف مجال التكنولوجيا الذكية؛ 	 

ونتائج أبحاث الدماغ لتطوير العملية التعليمية - التعلمية مبختلف مفرداتها، وعدم االقتصار 

عىل استخدام الذكاء العقيل التقليدي لقياس مستوى الطالب/ة يف التحصيل الدرايس، والحذر 

املشهور   Intelligence Quotient العقيل  الذكاء  اختبار  فلسفة  خلف  الكيل  االنسياق  من 

 MI((  Multiple املتعددة  الذكاءات  لنظرية  الرتبوية  املضامني  من  اإلفادة  بل   ،)IQ( بـِ 

والتي  الحياتية،  املهارات  والتدريب عىل  املشكالت  أسلوب حل  تعتمد  التي   Intelligences

 	 املنطقي  والذكاء  التفاعيل،  والذكاء  اللغوي،  والذكاء  الذايت،  )الذكاء  تشمل  بحيث  تتنوع 

والذكاء  املوسيقي،  والذكاء  الحريك،  الجسمي-  والذكاء  الفضايئ،  املكاين  والذكاء  الريايض، 

الطبيعي، والذكاء االنفعايل( والعمل عىل توظيف تطبيقاتها الرتبوية يف الغرفة الصفية. 

رؤية بلري للتعليم يف الكويت: باختصار .. أنتم يف خطر. الشبكة الوطنية الكويتية. بتاريخ 27/ 9/ 2009.  34

منى مؤمتن. 2003. إعداد مدير املدرسة لقيادة التغيري )النمط القيادي املنشود لتحقيق التعايش الفاعل يف القرن 21(. مركز الكتاب األكادميي. عامن. األردن.  35
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يحقق 	  إطار  وفق  الحكومي  والقطاع  الخاص  القطاع  بني  التعاون  تعزيز  عىل  العمل  أهمية 

املنفعة للطرفني، فإن عزلة القطاع الخاص خسارة قومية أدت إىل ضعف يف الجانب الثقايف 

الخاص  القطاع  قدرات  باستثامر  العناية  ينبغي  لذا،  العربية.  البالد  بعض  يف  والتعليمي 

وإمكاناته، والقيام ببناء الرشاكات االسرتاتيجية الفاعلة وتعزيز املسؤولية االجتامعية للرشكات 

وبخاصة يف املجال الرتبوي، إذ باستطاعة مؤسسات القطاع الخاص أن تؤّدي دوًرا مهاًم لجهة 

استخدام تجربتها وخربتها يف قطاع األعامل، وتوظيف مواردها املاليّة لتعزيز التعليم يف القطاع 

العام، كام باستطاعة الرشاكات بني فعاليّات متعددة أن تدعم التعليم من خالل االستثامرات 

املبادرات  لدعم  واإلقليمية  والوطنيّة  املحليّة  األولويّات  مع  املتفقة  الشفافة  واملساهامت 

التعليمية املبتكرة وتحفيز ابتكارات الشباب يف مختلف مراحل التعليم، واحرتام التعليم كحق 

من حقوق اإلنسان ومراعاة عدم اتساع الالمساواة36.  

أهمية الحرص عىل إضفاء طابعٍ دميوقراطي عىل عمليّة اتخاذ القرارات، لتعكس السياسات 	 

الوطنيّة أصوات املواطنني وأولويّاتهم، وتجذير ودعم رشاكات متينة متعددة األوجه تجمع 

والشبكات  والهيئات  واملجالس  االئتالفات  ذلك  يف  مبا  املدين؛  املجتمع  منظامت  مختلف 

التمثيليّة والشاملة، والتي متارس أدواًرا أساسية يف مجال التكامل بني امناط التعليم النظامي 

من  بدًءا  الرتبوية؛  املحطات  جميع  يف  املنظامت  هذه  إرشاك  يجب  حيث  النظامي،  وغري 

وضامن  أدوارها  مأسسة  مع  والتطوير  والتقييم  بالرصد  وانتهاء  بالتنفيذ  ومروًرا  التخطيط 

استدامتها.

4 .:Threats التحديات/ التهديدات 

العديد من األنظمة التعليمية العربية غري متوامئة مع الحاجات املستجدة واملتغرية لقطاعات 	 

األعامل، كام هنالك نقص يف املعارف واملهارات والقيم الرضورية للمشاركة بقوة يف النشاط 

االقتصادي واملواطنة الحقة. وهنالك ضعف واضح يف املخرجات التعليمية، وخاصة يف املجاالت 

والتنمية  املعرفة  واقتصاد  املعارصة  العمل  سوق  ملتطلبات  تلبيتها  وعدم  والبحثية،  العلمية 

املستدامة، كام تفتقر هذه الدول إىل األعداد الكافية من املوارد البرشية املدّربة واملؤهلة يف 

إطار عمل التعليم بحلول العام 2030. نحو التعليم الجيد واملنصف والدامج والتعلم مدى الحياة للجميع. املنتدى العاملي للرتبية 2015. 23/ 4/ 2015.  36
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هذه املجاالت، لذلك ال بّد من إعداد هذه الكوادر عن طريق متكينها وإعادة تدريبها وفق 

دورات وبرامج تدريبية متخصصة. وقد تضمن تقرير صادر عن البنك الدويل37 تحذيرًا مفاده 

أن: 

مستوى التعليم العريب مرتاجع مقارنة باملناطق األخرى يف العامل، 	 

s  ،وأن العالقة ما بني التعليم والنمو االقتصادي ضعيفة

s  ،وأن معدل األمية مازال مرتفًعا رغم اإلنفاق الجيد

s  ،االقتصادية التنمية  التعليم وتلبية حاجات عملية  ما بني مخرجات  الفجوة  اتسعت  كام 

وهذا ما زاد يف مشكلة البطالة،

s  أخرى عاملية  مناطق  يف  هو  مام  أقل  سنة   )15 سن  )حتى  الكتايب  القرايئ/  اإلملام  معدل 

”كرشق آسيا وأمريكا الالتينية”، ومثة تأخر يف املهارات الرقمية والتواصل االجتامعي، ويف 

اإلملام بلغة أجنبية.

s  هنالك تأخر ملحوظ يف مجاالت تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات واقتصاد املعرفة مقارنة

بالدول املتقدمة.

s  توجد فجوة كبرية بني كفايات خريجي املنظومات التعليمية العربية ومستويات الكفايات

املطلوبة للنشاط اإلمنايئ.

لذا، فإن جميع البلدان العربية بحاجة إىل مسارات جديدة لإلصالح الرتبوي.

رغم التفاوت القائم بني الدول العربية، هنالك نقص يف املعرفة: اكتسابًا، ومعالجة، وتشاركًا، 	 

وإنتاًجا، ونرًشا، فضالً عن القصور يف عنارص ومستويات البيئات التمكينية التي تهيئ ملجتمع 

املعرفة. فلقد أبرزت النتائج األساسية لتقرير املعرفة العريب للعام 2009 38 -الذي أعده املكتب 

املعرفية  مكتوم-الفجوة  آل  راشد  بن  محمد  ومؤسسة  اإلمنايئ  املتحدة  األمم  لربنامج  العريب 

يف الوطن العريب، وهامشية األداء املعريف العريب مع التأكيد عىل أنه من املمكن التعامل مع 

تقرير التنمية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا: الطريق غري املسلوك. إصالح التعليم يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.  37

ملخص تنفيذي. 2007. البنك الدويل لإلنشاء والتعمري. واشنطن العاصمة. الواليات املتحدة األمريكية.  

تقرير املعرفة العريب للعام 2009: نحو تواصل معريف منتج. املكتب العريب لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم. دولة اإلمارات   38
العربية املتحدة.
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هذه الفجوات وتجسري هذه الهوة يف املنطقة العربية إن توافرت اإلرادة السياسية، وُحشدت 

واليافعني.  األطفال  من  القادمة  األجيال  إعداد  مقدمتها  ويف  للبناء  الالزمة  واملوارد  الطاقات 

ولعل ما أشار إليه تقرير املعرفة العريب 2010 - 2011 39، لدليل واضح عىل أن الدول العربية 

التي  واملهارة  املعرفة  مستوى  حيث  من  املعرفة،  مجتمع  ولوج  عن  بعيدة  زالت  ما  عموًما 

تقرير  نتائج  أظهرت  كام  املعرفة.  مجتمع  ولوج  من  مُتكنهم  والتي  العربية،  الناشئة  متتلكها 

املعرفة العريب للعام 2014 40، أّن من أهم التحديات التي تواجه نقل وتوطني املعرفة يف الوطن 

العريب، هي عملية استنزاف العقول العربية وهجرة الشباب من املنطقة العربية، التي تُعترب 

من أكرث املناطق ترضًرا يف ما يتعلق بخسارة وفقدان الكفاءات واملهارات الجامعية والعلمية. 

املنطقة  يف  املعرفة  توطني  يف؛  تتلخص  املطروحة  التحديات  أهم  أّن  لتُظهر  النتائج  وجاءت 

العربية، باإلضافة إىل ضعف مؤسسات التعليم والتدريب والبحث العلمي، وتضخم القطاع 

العام/ الحكومي، وضعف القطاع الخاص، وبطالة الشباب وهجرتهم، وإغفال اإلصالح والدعم 

للغة العربية. وقد كشفت سلسلة تقارير املعرفة العربية بشكل عام عن: 

s  التعليم املكتسبة مستوى  تتجاوز مهاراتهم  )أمية معرفية ورقمية(، حيث مل  وجود حالة 

األسايس.

s  قصور البلدان العربية يف تكوين )رأس مال برشي معريف(، يتمتع بكفاءة عالية للعيش يف

)مجتمع معريف( أو املشاركة بكفاءة يف اقتصاد املعرفة.

s  اختالل وعدم تجانس لدى الخريجني/ات يف مستوى اكتساب املهارات االجتامعية والبحث

عن املعلومات ومعالجتها، ومامرسة أسلوب حل املشكلة يف الحياة العملية، مام أدى إىل 

ضعف املشاركة يف الحياة العامة والعمل لبناء املستقبل الشخيص وتحقيق الذات.

القرارات 	  اتخاذ  يف  واستخدامها  الرتبوية،  املعلومات  تحليل  عىل  )القدرة  مؤرش  أخذنا  إذا 

الرتبوية( للداللة عىل دخولنا إىل عامل املعرفة، نرى أننا ما زلنا بعيدين عنه. فهذا التحدي 

املحيل  املستوى:  عىل  والتقييم  واملتابعة  والتنفيذ  والتخطيط  الجهد  من  كثري  إىل  يحتاج 

تقرير املعرفة العريب 2010-2011: إعداد األجيال القادمة ملجتمع املعرفة. املكتب العريب لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم.   39
دولة اإلمارات العربية املتحدة.

تقرير املعرفة العريب للعام 2014: الشباب وتوطني املعرفة. املكتب العريب لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم. دولة اإلمارات   40
العربية املتحدة.
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والوطني واإلقليمي. وباختصار؛ ال ميكن أن نتقدم بثبات نحو عرصنة التعليم يف وطننا العريب، 

سليمة،  تربوية  وسياسات  واضحة،  برؤية  إعدادها  يتم  جادة،  تربوية  خطط  وجود  دون 

واسرتاتيجيات هادفة. ومن الرضوري أن تتضمن هذه الخطط الرتبوية، آليات لقياس مدى 

الواقع  تحليل  عملية  تتم  أن  ويشرتط  تربوية.  ومؤرشات  معلومات  عىل  للحصول  التقدم 

املناسبة  الخطط  بالتايل من وضع  نتمكن،  والقوة، حتى  الضعف  الرتبوي وتحديد جوانب 

ملعالجة القضايا الرتبوية41.

النسق 	  عىل  العربية  البلدان  يف  واالقتصادية  واالجتامعية  السياسية  التنمية  سياسات  تسري 

عديدة  وسائل ضاغطة  تستخدم  التي  العوملة  ثقافة  إليه  تدعو  الذي  والتطبيقي  املفاهيمي 

مؤسسات  فإن  ذلك  من  وأكرث  وتقنياتها.  ومنهجياتها  ومبادئها  مفاهيمها  لتسويق  ومتنوعة 

التخطيط التنموي يف البلدان العربية تعتمد إىل حد كبري، عىل كوادر مختلفة داخلية وخارجية 

استوعبت آفاق هذه الثقافة وأصبحت تجارتها الرابحة. وال تتوفر لدينا معلومات أو بيانات 

تتعلق بدرجة اقرتاب أو ابتعاد أمناط التنمية النافذة يف بالدنا عن منظوماتنا القيمية وأمناطنا 

أنظمتنا  حرصت  التي  تلك  وتحديًدا  والتاريخية،  الدينية  واملرتكزات  األبعاد  ذات  الثقافية 

الرتبوية والثقافية عىل رعايتها وحاميتها وتعليمها لألجيال الناشئة عىل أساس أنها يف صميم 

الربنامج الثقايف -السيايس-االجتامعي يف املنهاج املدريس. وال ندري إىل أين تقودنا هذه األمناط 

التنموية وماذا سيكون تأثريها عىل موروثاتنا العزيزة. كام أن األنظمة السياسية -االجتامعية-

أو  مجموعات  أو  فئات  لخدمة  موجهة  العربية  البلدان  من  العديد  يف  السائدة  االقتصادية 

طبقات اجتامعية متتلك النسبة األكرب من الرثوات الوطنية ووسائل اإلنتاج. وبالتايل، فإن معظم 

الخطط واملرشوعات التنموية موجهة بالدرجة األوىل لخدمة هذه الفئات، ما يُشري أو يؤكد 

افتقار املجتمعات العربية إىل ثقافة التنمية املتوازنة يف املجاالت املختلفة.

ما زال قطاع التعليم يُعاين من قلة املوارد والتمويل، فالعديد من الحكومات يف دول العامل 	 

زادت من نسبة اإلنفاق، ولكن قلة قليلة منها أعطت أولوية للتعليم يف ميزانياتها الوطنية، 

بها واملطلوبة  للتعليم إىل نسبة )٪20( املوىص  املبالغ املخصصة  ترتقي فيها  ومعظمها ال 

فيكتور بله. إشكاليات التعليم العريب تنشأ بسبب العشوائية وغياب التخطيط. طلبة نيوز. 1/9/ 2013.  41
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لسد الفجوات التمويلية. أما الجهات املانحة فحالها ال يخرج عن إطار هذه الصورة، فبعد 

زيادة أولية يف ميزانيات املعونة املخصصة للتعليم، عادت وخفضت هذه املعونة منذ عام 

2010 ومل تُعِط األولوية كام يجب للبلدان األمس حاجة لهذه املعونة42. وانسجاًما مع ذلك 

فقد أبرزت الدراسات الرتبوية اإلقليمية محدودية امليزانيات العامة املخصصة للتعليم يف 

بعض البلدان العربية، حيث أن نسبة موازنة وزارات الرتبية والتعليم من املوازنة العامة يف 

البلدان العربية ترتاوح ما بني )%18.4-%11(، وترتاوح نسبة رواتب املعلمني من موازنات 

هذه الوزارات ما بني )%52.4 - %86(43. وبلغ معدل إنفاق املنطقة العربية عىل التعليم 

الشهري  )اليونسكو(  تقرير  به  أوىص  ما  دون  وهي  املحيل،  الناتج  إجاميل  من   )5.5%-5(

النمو  أن  ذلك  أدىن،  كحد   )6%( اإلنفاق  نسبة  تكون  بأن  املكنون(  الكنز  ذلك  )التعليم: 

السكاين والتطور التكنولوجي، والتسارع يف عامل املعرفة كلها أمور تتطلب زيادة حقيقية يف 

اإلنفاق عىل التعليم، عىل الرغم مام يواجهه العامل من األزمات االقتصادية املتالحقة. وال 

باعتباره  املالية،  التعليم  العربية أمامها من مناص سوى االستجابة ملتطلبات  البلدان  تجد 

)أولوية وطنية	 قومية( للحفاظ عىل األمن )الوطني 	 القومي(. هذا باإلضافة إىل تعرُّض 

والنزاعات  والحروب  االحتالل  نتيجة  خسائر ضخمة  إىل  والتدريبية  التعليمية  املؤسسات 

العام  األمني  بأن  علاًم  األخرية.  األعوام  العربية خالل  البلدان  التي شهدتها بعض  املسلحة 

لألمم املتحدة قد أشار إىل أنه يف ظل األزمات العديدة التي يشهدها العامل، يذهب أقل 

من اثنني يف املائة )%2( من املساعدات اإلنسانية فقط إىل التعليم، داعيًا إىل توجيه املزيد 

بإنشاء  ورحب  الطوارئ.  حاالت  يف  التعليم  ومتويل  األزمات،  يف  لألطفال  املساعدات  من 

لجنة لتمويل التعليم عىل الصعيد العاملي يرأسها املبعوث الخاص لألمم املتحدة للتعليم 

العاملي44.

التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع لعام 2000 - 2015: اإلنجازات والتحديات. منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو(. 2015.  42

سامي خصاونة. 2013. سياسات إعداد املعلمني وبرامج تطويرهم املهني يف البلدان العربية. املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )األلكسو( وأكادميية   43
امللكة رانيا لتدريب املعلمني.

منى مؤمتن. ورقة عمل حول الهدف الرابع يف األجندة التنموية: ”ضامن التعليم الجيد واملنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع”.   44
مؤمتر ”املرأة العربية يف األجندة التنموية 2015-2030”. مرص. 11/29	 12/1/ 2015.
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أبرز تقرير التنمية البرشية الصادر عن برنامج األمم املتحدة لإلمناء )UNDP( لعام 2014 45؛ 	 

أن التعليم العريب بحاجة إىل تحديد أولويات املنطقة العربية )ملا بعد 2015( يف مجال التعليم 

ليكون قادًرا عىل مواجهة التحديات ومعالجة القضايا، ومن أهمها:

s  عام بحلول  اليونسكو  منظمة  حددته  كام  للجميع(  )التعليم  لتحقيق  الجهود  تكثيف 

)2015(، وهو ما مل يتحقق رغم توافر اإلمكانات املادية للوطن العريب، كوحدة متكاملة.

s  والنوعي، حيث الكمي  ببعديه  الرتبوي،  التطوير  أعاقت خطط  التي  االختالالت  معالجة 

تسود املنطقة أحداث أدت إىل عدم االستقرار، ما يزيد األمور تعقيًدا.

s  الرتبوية االسرتاتيجيات  تنفيذ  مجال  العربية يف  األقطار  بني  ما  يف  الفّعال  التنسيق  غياب 

وبخاصة تحديد أولويات اإلصالح: قطريًا وقوميًا.

s .ضعف الرتابط والتكامل ما بني اسرتاتيجيات التطوير الرتبوي ومتطلبات التنمية الشاملة املستدامة

s  إحكام تكامل أدوار القطاعات املجتمعية الثالثة: العام والخاص واملدين من أجل التحسني

واإلنتاجية  )األداء  تفعيل  مع  التعليم  عىل  اإلنفاق  وزيادة  للتعليم،  واملستمر  النوعي 

واملساءلة( باعتبارها منظومة متكاملة )لضامن التعليم الجيد واملنصف والشامل للجميع 

وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة( الذي نص عليه الهدف الرابع يف األجندة التنموية )2015-

.To Leave No One( )Behind 2030( وهو ما أطلق عليه

s .أهمية تأكيد اإلرادات السياسية العليا التي تجعل التعليم قضية مجتمعية وطنية ذات أولوية

من 	  الكايف  الحد  إىل  افتقارها  من  العربية  الدول  من  العديد  مجتمعات  تُعاين  عام؛  وبشكل 

الكايف  الوعي  بدرجة  ليكونوا  املواطنني  تؤهل  التي  والثقافية واالجتامعية  السياسية  الحريات 

الذي  الوقت  الوافدة ومالءمتها، بنفس  الثقافة  املناسبة لفحص أمناط وأشكال  وامتالك اآللية 

الثقافية املحلية والوطنية  الجرأة لفحص مدى مالءمة املوروثات  ال ميتلكون فيه املنهجية أو 

أن  نذكر  أن  إىل  بحاجة  ولعلنا  واملستقبل.  الحارض  يف  واحتياجاتهم  ملتطلباتهم  والقومية 

مرشوعاتنا اإلصالحية أو التنموية تجنبت غالبًا طرح األسئلة الصعبة، وهي األسئلة األساسية، 

املتعلقة مبوروثات املايض وضوابط الحارض عىل تعددها وتنوعها. واألهم من ذلك، تجنبت هذه 

تقرير التنمية البرشية: امليض يف التقدم - بناء املنعة لدرء املخاطر. 2014. برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ.  45
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األنظمة الرتبوية بوعي أو جهل أو قهر أن تأخذ زمام املبادرة وتنفلت من املؤثرات الثقافية 

االنصياع  بعيًدا عن  بحرية وجرأة  املايض  لتتعامل مع  والضاغطة  النافذة  واألمنية  والسياسية 

املستقبل  ولتسترشف  وآلياته  وأدواته  العرص  مبنهجيات  الحارض  ولتفحص  واالمتثال،  والطاعة 

انطالقًا من تقدير ذيك للمتغريات املعرفية والعلمية والتكنولوجية املذهلة شكالً ومضمونًا46.

نظرة تحليلية:

إن هذا االستعراض لتقارير إقليمية ودولية صادرة عن مؤسسات مرموقة يُجسد مجموعة من 

املعطيات املتعلقة بالتعليم العريب، والتي مُيكن أن تكون نداء للمجتمعات العربية وللمنظومات 

الرتبوية تحديًدا لتقوم بوقفة للمراجعة والوقوف عىل خطورة األوضاع الرتبوية يف الوطن العريب، 

ووضع مؤرشات لنهضة تربوية عربية، مستقبلية االتجاه، من خالل دراسة معمقة وجادة حيث:

التباطؤ يف اإلصالح التعليمي هو السمة العامة للمنظومات الرتبوية العربية.	 

النهج التقليدي يف رسم السياسات الرتبوية... وضعف ارتباطها بالسياسات املجتمعية األخرى، 	 

السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية.

الفجوة بني األهداف الرتبوية العامة، ومتطلبات األمن العريب وسالمة النسيج االجتامعي الوطني.	 

الحاجة إىل التعامل اإليجايب مع متطلبات مجتمع املعرفة: تهيئة فردية ومجتمعية، واستجابة 	 

للمفاهيم املعرفية، واكتسابًا للمهارات عالية الكفاءة، وإنتاجا للمعرفة.

القدرات 	  الكتساب  العاملية،  والرقمية  والثقافية  الحضارية  املنجزات  عىل  الواعي  االنفتاح 

الفكرية العاملية، وتطبيقاتها املحلية.

أهمية االرتباط بني فعاليات العملية الرتبوية ومنظومة: )اإلبداع واالبتكار والتنافسية( لدى 	 

املتعلمني.

تعزيز منظومة: األمن الوطني/ العريب، والسالم االجتامعي، ونواتج البحث العلمي والرتبوي يف 	 

السياسات الرتبوية واألهداف العامة للرتبية.

االهتامم مبفهوم: االستثامر يف التعليم واملعلم كهدف مزدوج لتحقيق الجودة يف العملية الرتبوية.	 

سامي خصاونة. دور التعليم يف تعزيز ثقافة املجتمع الداعم لتوجهات التنمية االقتصادية واالجتامعية. املؤمتر الدويل الثاين ”التخطيط الرتبوي وتحديات   46
القرن الحادي والعرشين”. الشارقة. -27 28/ 11/ 2013.
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ترسيخ مفاهيم: )األداء واإلنتاجية واملساءلة( يف النظم الرتبوية كمرجعية ملعرفة مدى تحقيق 	 

األهداف العامة للرتبية.

مستوى 	  والكفؤ عىل  املستقل   -Think Tank	 الفكري(  )املكنز  بـ  يسمى  ما  إيجاد  أهمية 

اإلبداعية،  واألفكار  بالرؤى  الرتبوي،  وبخاصة  الشامل،  اإلصالحي  املسار  لرفد  وعريب  وطني 

فمشكالت املجتمعات العربية، وطنيًا وقوميًا، أصبحت مستعصية عىل الحلول التقليدية.

لقد أوضحت التقارير والدراسات التي تم استعراضها، وبخاصة من الجوانب اإلحصائية يف 

إطارها العريب والدويل، أن مثة قصوًرا يف كفاءة املنظومات الرتبوية العربية يف تحقيق األهداف 

العربية مل  الرتبوية  املنظومات  أن  العربية. كام  الشعوب واملجتمعات  إليها  التي تطمح  الكربى 

تستثمر بشكل مُيكنها من تحقيق تلك األهداف.

فمعظم الدول املتقدمة تضع التعليم أوالً، وتعترب الرتبية املدخل الرئيس لتكوين رأس مال 

برشي مؤهل وقادر عىل إحداث نقلة نوعية يف بنية مجتمعاتها، البرشية والطبيعية. وحتى تكون 

)الرتبية( قادرة عىل ذلك فثمة متطلبات يف مدخالتها وعملياتها ذات ميزة وجودة عالية حتى 

أنجح  ومن  واملستقبلية.  اآلنية  مجتمعاتها  لحاجات  ملبية  والنوعية،  الكمية  مخرجاتها،  تكون 

السبل التي تجعل الرتبية ذات دور فعال وكفؤ هو اعتامد منهج )البحث والتطوير( الذي يُشخص 

الواقع، ويرُبز مشكالته وقضاياه، ويضع الحلول والبدائل األفضل ملعالجتها... وبذلك تصبح النظم 

الرتبوية مؤهلة ألداء دورها يف إحداث نقلة نوعية يف مخرجاتها، وهي املوارد البرشية الكفؤة 

التي متتلك الرؤى الفكرية والثقافية واالجتامعية التي تنعكس عىل مهاراتها الفنية والتكنولوجية 

والتنافسية، عىل مستوى  االبتكارية  أدائها وإنتاجيتها وقدرتها  والرقمية، وتنعكس عىل مستوى 

محيل وإقليمي ودويل.

ويتضح مام سبق، حاجة املجتمعات العربية لدراسة معمقة لواقع الرتبية العربية، واإلفادة 

منها يف تجديد مسرية اإلصالح الرتبوي وتوجيه )بوصلته( نحو املستقبل ومتطلباته، وذلك لرتشيد 

االستثامر يف اإلنسان والتنمية من خالل رؤية واضحة شفافة أمام املؤسسات املسؤولة عن الرتبية 

يف الوطن العريب، لتقوم بدورها: كفاءة متميزة، وأداء فعاالً، وإنتاجية عالية، وتنافسية دولية.
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ثالثًا: البعد العربي يف منظومات التعليم يف البلدان العربية 
سنحاول يف هذا الجزء اإلجابة عن السؤال الرابع من أسئلة الدراسة، وهو ما معامل ومظاهر 

البعد العريب يف املنظومات التعليمية يف البلدان العربية؛ كام تكشف عنها ”استبانة البعد العريب” 

املطّورة لهذه الغاية، واملوزعة عىل وزارات الرتبية والتعليم فيها؟ 

جدول رقم )1(: االتفاقيات القامئة بني وزارة الرتبية والتعليم يف البلدان العربية
لتحقيق األغراض الرتبوية املختلفة للطلبة والكوا	ر التعليمية واإل	ارية

الفئة

الهدف الرتبوي

يف
ثقا

ي
علم

يض
ريا

ي
سياح

ت
تبا	ل خربا

شرتك
ث امل

البح

ت جديدة
	 خربا

سا
اكت

ىل 	خل
صول ع

العمل للح

ت الرتبوية
شارا

االست

ت الرتبوية
سياسا

رسم ال

ي
ط الرتبو

التخطي

ي
التقويم الرتبو

8782322الطلبة
املعلمون 
واملعلامت

633171555111

املرشفون 
واملرشفات

643272425111

مديرو 
املدارس 

ومديراتها
421071513111

الخرباء 
واملستشارون

4220106527787

جميع وزارات الرتبية والتعليم التي أجابت عىل االستبانة تقيم اتفاقيات فيام بينها لتحقيق 

أهداف تربوية. يبني الجدول )1( أن أولويات االتفاقيات هي كام ييل:

	والً: الطلبة

الهدفان الثقايف والريايض )بنفس الرتتيب(.	. 

الهدف العلمي.	. 
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ثانًيا: املعلمون واملعلامت

تبادل الخربات.	. 

الثقايف.	. 

اكتساب خربات جديدة والعمل للحصول عىل دخل.	. 

ثالًثا: املرشفون واملرشفات

تبادل الخربات.	. 

الثقايف.	. 

االستشارات الرتبوية.	. 

رابًعا: مديرو املدارس ومديراتها

تبادل الخربات. 	. 

اكتساب خربات جديدة.	. 

الثقايف.	. 

خامًسا: الخرباء واملستشارون

تبادل الخربات.	. 

التخطيط الرتبوي.	. 

االستشارات الرتبوية ورسم السياسات الرتبوية والتقويم الرتبوي )بنفس الرتتيب(.	. 

االتفاقيات  تركيز  األوىل يف  األولوية  كان  تربوي  الخربات كهدف  تبادل  أن  يتضح مام سبق 

بني وزارات الرتبية والتعليم، ويتضح أيضاً أن الجانب الثقايف كهدف تربوي كان ضمن األولويات 

الثالث األوىل يف االتفاقيات.

ويف قراءة ثانية للجدول )1( ميكن ابراز ما ييل:

 العمل يف بلد آخر للحصول عىل دخل مل يرد كأولوية إال بالنسبة للمعلمني واملعلامت ومل يرد . 1

للمرشفني/ املرشفات، واملديرين/ املديرات، والخرباء واملستشارين.
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أوليات . 2 يف  تركيزاً  كانت  الرتبوي  والتقويم  الرتبوي  والتخطيط  الرتبوية  السياسات  رسم 

االتفاقيات فقط بالنسبة للخرباء واملستشارين ومل تأخذ اهتامماً للطلبة واملعلمني/ املعلامت 

واملرشفني/ املرشفات واملديرين/ املديرات.

السياحة كهدف تربوي ال يبدو أنها ضمن االهتاممات الرتبوية لوزارات الرتبية والتعليم.. 3

جدول )2/	(: وزارات الرتبية والتعليم التي وقعت معها كل وزارة تربية وتعليم يف كل بلد عريب 
اتفاقيات لتنظيم عالقات التبا	ل املتعلقة بالطلبة واملعلمني/ املعلامت، واملرشفني/ املرشفات، 

ومديري/ مديرات املدارس والخرباء واملستشارين

البلد
الوزارات التي وقعت معها كل 	ولة اتفاقيات التبا	ل 

حسب البيانات الوار	ة من وزارة الرتبية والتعليم

عد	 
االتفاقيات

6االمارات، الكويت، البحرين، السعودية، املغرب، تونساألردن

6مرص، الجزائر، املغرب، لبنان، تونس، اليمنقطر

5االمارات، البحرين، ُعامن، الكويت، قطرالسعودية

5مرص، األردن، الجزائر، تونس، املغربالكويت

10مرص، الجزائر، تونس، االمارات، السعودية، األردن، املغرب، ُعامن، الكويت، لبنانالبحرين

2السودان، مرصجزر القمر

6تونس، مرص، الكويت، قطر، اإلمارات، البحريناملغرب

سلطنة ُعامن
السعودية، قطر، الكويت، اإلمارات، البحرين، املغرب، تونس، سوريا، مرص، 

اليمن، السودان
11

6الجزائر، املغرب، مرص، ُعامن، األردن، موريتانياتونس

3األردن، تونس، املغربفلسطني

جدول )2/	(: عد	 املرات التي تكرر كل بلد عريب كام ور	 يف الجدول )2/	( )من األكرث إىل األقل(

عد	 املراتالبلدعد	 املراتالبلدعد	 املراتالبلد

1موريتانيا4الجزائر7مرص

1سوريا3قطر7املغرب

-فلسطني3السعودية7تونس

-الصومال3سلطنة ُعامن5الكويت
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عد	 املراتالبلدعد	 املراتالبلدعد	 املراتالبلد

-جيبويت2السودان5اإلمارات

-ليبيا2اليمن4األردن

2لبنان4البحرين
-العراق

-جزر القمر

عدد الوزارات التي أجابت السؤال الثاين كام يتبني من الجدول )2/أ(، كان عرشة. تأيت ُعامن 

مملكة  ثانيًا  وتأيت   ،)11( عربية  وتعليم  تربية  وزارات  تقيمها مع  التي  االتفاقيات  أوالً يف عدد 

البحرين )10(، وثالثًا تأيت كل من األردن وقطر واملغرب وتونس بنفس الرتتيب )6(، ورابًعا تأيت 

كل من السعودية والكويت )5(، أما أقل الوزارات يف عدد االتفاقيات فكان يف فلسطني وجزر 

القمر عىل التوايل )3، 2(. 

   أما الجدول )3/ب( واملتعلق بنفس السؤال فيبني أن وزارة الرتبية والتعليم يف كل من مرص 

واملغرب وتونس، جاءت يف الرتتيب األول من حيث عدد االتفاقيات املوقعة معها )6(، يأيت ثانيًا 

كل من الكويت واإلمارات )6(، ثم ثالثًا كل من األردن والبحرين والجزائر )4(.

أما بقية الوزارات العربية فكان عدد املرات التي تكررت فيها كام ييل:

)3( مرات لكل من قطر والسعودية وُعامن.	 

)2( واثنان لكل من السودان واليمن ولبنان.	 

)1( مرة واحدة لكل من موريتانيا وسوريا.	 

)صفر( مرة لكل من فلسطني والصومال وجيبويت وليبيا والعراق وجزر القمر.	 

جدول رقم )3(: االتفاقيات بني وزارت الرتبية والتعليم يف البلدان العربية التي تتبا	ل الوزارات 
مبوجبها الدراسات واألبحاث والتقارير والكتب واملطبوعات الرتبوية التعليمية

العد	توزيع الوزارات حسب وجو	/ عدم وجو	 اتفاقيات

4عدد الوزارات التي تقيم عالقات لهذا الغرض

6عدد الوزارات التي ال تقيم عالقات لهذا الغرض

5عدد الوزارات التي مل تجب عىل هذا السؤال
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يبني الجدول )3( أن الوزارات التي تتبادل مبوجب اتفاقيات، الدراسات واألبحاث والتقارير 

والكتب واملطبوعات الرتبوية والتعليمية هي أربع وزارات، وهو أقل من عدد الوزارات التي ال 

تقيم عالقات لنفس الغرض. 

الذي  املوضوع  أهمية  من  الرغم  عىل  السؤال،  هذا  عىل  اإلجابة  اغفلت  وزارات  خمس 

تُستقىص البيانات حوله.

جدول )4(: االتفاقيات التي تقيمها وزارة الرتبية والتعليم يف كل بلد عريب مع وزارات الرتبية 
والتعليم يف البلدان العربية األخرى لتبا	ل الدراسات واألبحاث والتقارير والكتب واملطبوعات

وزارات الرتبية والتعليم يف البلدان العربيةالبلد

اإلمارات، الكويت، مرص، املغرب، البحريناألردن

املغرب، اليمن، مرصقطر

األمارات، الكويت، البحرين، ُعامن، قطرالسعودية

مرص، األردن، الجزائر، تونس، املغربالكويت

اإلمارات، الكويت، السعودية، ُعامن، قطرالبحرين

السودان، مرص، املغربجزر القمر

تونس، قطر، مرص، السعوديةالجزائر

الجزائر، األردن، مرصتونس

السعودية، الكويت، البحرين، قطر، اإلماراتُعامن

يبني الجدول رقم )4( ما ييل:

التعاون . 1 مجلس  دول  جميع  مع  عالقات  تقيم  وُعامن،  البحرين  السعودية  من  كالً  إن 

الخليجي، مام يشري إىل أن هذه املجموعة تشكل وحدة تربوية متكاملة يف أبعادها السياسية 

واالقتصادية واالجتامعية والثقافية والجغرافية.

ال أحد من الوزارات التي أجابت عىل هذه السؤال ذكرت أيًا من العراق وسوريا وليبيا وهي . 2

بلدان تعاين من أوضاع مضطربة.

ال أحد، باستثناء قطر، ذكر اليمن، وهي أيضاً تعاين من أوضاع مضطربة.. 3
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مل يرد ذكر لكل من موريتانيا والصومال وجيبويت.. 4

وزارة الرتبية والتعليم يف مرص هي أكرث وزارة تقيم معها وزارات تربية وتعليم عربية اتفاقيات . 5

لتبادل الدراسات واألبحاث والتقارير والكتب واملطبوعات )6(، يأيت بعدها وزارات الرتبية 

والتعليم يف كل من اإلمارات والكويت واملغرب وقطر )4( بنفس الرتتيب.

جدول )5(: تعاون وزارة الرتبية والتعليم مع الكليات واملعاهد الرتبوية يف بلدانها ألغراض إعدا	 
املعلمني/ املعلامت، والقيا	ات الرتبوية

العد	نوع اإلجابة

2الوزارات التي أجابت بنعم

2الوزارات التي أجابت بال

6الوزارات التي مل تجب عىل السؤال

إلعداد  تربوية  ومعاهد  كليات  فيها  العربية  البلدان  جميع  أن  األساس  يف  السؤال  افرتض 

املعلمني/ املعلامت، والقيادات الرتبوية، واملفاجأة أن وزارتني فقط من )15( وزارة تربية وتعليم 

أجابت  إما   )7  ،6( تقريباً  بالتساوي  والبقية  الرتبوية،  املؤسسات  هذه  مع  تتعاون  أنها  أجابت 

بالنفي أو مل تجب عىل السؤال. 

والتعليم  الرتبية  التعاون بني وزارة  االهتامم، وذلك ألن  االنتباه وتثري  تلفت  البيانات  هذه 

واملؤسسات الرتبوية ال يحتاج إىل تربير من النواحي التي تتعلق برسم السياسات الرتبوية وبناء 

االسرتاتيجيات وإعداد الكوادر الفنية واإلدارية التي تحتاجها املؤسسات الرتبوية يف أي دولة مبا 

فيها وزارة الرتبية والتعليم.

جدول )6(: الكليات واملعاهد الرتبوية العربية التي تتعاون معها وزارات الرتبية والتعليم مرتبة 
حسب إجابات الوزارات كام ور	ت منها

الكليات واملعاهد التي تتعاون معها وزارات الرتبية والتعليمالبلد

األر	ن
املعهد العريب للتخطيط/ الكويت	 

معهد اإلدارة العامة/ اململكة العربية السعودية	 

قطر
أكادميية امللكة رانيا لتدريب املعلمني/ األردن	 

مركز اليوبيل للتميز الرتبوي والخاص باملعلمني والعاملني يف مجال الرتبية والتعليم/ األردن	 
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الكليات واملعاهد التي تتعاون معها وزارات الرتبية والتعليمالبلد

الكويت

جميع كليات الرتبية يف دول مجلس التعاون لدول الخليج العريب	 

كليات الرتبية واآلداب املعرتف بها يف جمهورية مرص العربية	 

كليات الرتبية واآلداب املعرتف بها يف الجمهورية التونسية 	 

كليات الرتبية واآلداب املعرتف بها يف الجمهورية الجزائرية 	 

 كليات الرتبية واآلداب املعرتف بها يف اململكة املغربية	 

البحرين

كلية الرتبية األساسية/ الكويت 	 

كلية الرتبية بجامعة امللك سعود/ السعودية	 

كلية الرتبية بجامعة اإلمارات/ اإلمارات العربية املتحدة	 

كلية الرتبية بجامعة عني شمس	 

رشكة العبيكان/ السعودية	 

جزر 
القمر

الجامعات التابعة لوزارة التعليم العايل يف جمهورية السودان	 

الجامعات واملعاهد التابعة لوزارة التعليم العايل يف اململكة املغربية	 

الجامعات واملعاهد بوزارة التعليم العايل يف جمهورية مرص العربية	 

املغر	

معهد اإلدارة العامة/ الرياض 	 السعودية	 

جامعة نايف العربية للعلوم األمنية	 

املركز الوطني للتكنولوجيا/ تونس	 

سلطنة 
ُعامن

املركز العريب للبحث والدراسات/ مرص	 

أكادميية امللكة رانيا/ األردن	 

كلية األمرية ثروت/ األردن	 

مركز التدريب/ قطر	 

معهد ديكوم لالستشارات والتدريب/ الكويت	 

املركز اإلقليمي للتخطيط الرتبوي 	 الشارقة	 

سبع وزارات تربية وتعليم ”فقط” أجابت عىل هذا السؤال، منها أربع وزارات يف دول مجلس 

التعاون الخليجي، وثالث من هذه الوزارات كام يبني الجدول )6( لها عالقات واسعة مع كليات 

ومعاهد تربوية خليجية وغري خليجية. 

وزارة الرتبية والتعليم بجزر القمر لها عالقات الفتة لالنتباه والتأثري مع الجامعات واملعاهد 

التابعة لوزارات التعليم العايل بكل من السودان واملغرب ومرص.
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جدول )7(: املصا	ر التي تشجع وزارات الرتبية والتعليم يف البلدان العربية عىل إقامة عالقات 
التعاون فيام بينها

عد	 الوزارات التي تعطي 	همية للمصدرمصدر التشجيعالتسلسل

11العالقات السياسية املتقاربة أ. 

8العالقات االقتصادية املشرتكة ب. 

8الواقع االجتامعي املتشابه ج. 

9التجاور الجغرايف د. 

8التامثل الثقايف 	. 

10االنفتاح العلمي واملعريف و. 

الغالبية العظمى )11( من وزارات الرتبية والتعليم يف البلدان العربية ترى أن العالقات السياسية 

املتقاربة هي، بالدرجة األوىل: التي تشجعها عىل إقامة عالقات التعاون فيام بينها. يأيت ثانيًا: االنفتاح 

العلمي واملعريف، ثم التجاور الجغرايف. ثالثًا وبنفس الرتتيب تأيت العالقات االقتصادية املشرتكة والواقع 

االجتامعي املتشابه والتامثل الثقايف. نتيجة كهذه تربر فحص املصادر املذكورة يف الجدول )7( ما هو 

واقع الحال فيام يتعلق بالعالقات السياسية واالقتصادية واالجتامعية يف البلدان العربية، وكيف ينبغي 

أن تكون حتى تصبح عامل تقريب وتحسني يف العالقات ما بني وزارات الرتبية والتعليم فيها.

جدول )8(: 	هم اإلنجازات الرتبوية التي تحققت يف البلدان العربية التي عبأت االستبانة 
مع وزارات الرتبية والتعليم يف البلدان العربية األخرى )كام ور	ت من الوزارات(

	هم اإلنجازات الرتبوية التي تحققتالبلد

األر	ن

تزويد بعض الدول العربية بالكوادر املدربة عن طريق اإلعارات واإلجازات الدراسية 	 
واإلجازات بدون راتب للمعلمني.

حضور مؤمترات مشرتكة	 

املشاركات اإلقليمية	 

تونس

يف اإلطار املغاريب: 	 

توأمة مؤسسات البحث )بصدد اإلنجاز(أ. 

الطباعة املشرتكة للكتاب املدريس يف طور اإلعداد، خصوصيات كل دولة يف املجال.ب. 

تم تكوين لجان مغاربية مشرتكة للتقريب بني مناهج التعليم األسايس يف مجال اللغات 	 
األجنبية والتكنولوجيا واللغة العربية واملواد االجتامعية
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	هم اإلنجازات الرتبوية التي تحققتالبلد

املغر	

تبادل التجارب والخربات والزيارات	 

تبادل الوثائق الرتبوية	 

تلبية الحاجيات من األطر التعليمية املعرب عنها من لدن بعض الدول العربية	 

تسجيل التالميذ باملؤسسات التعليمية الغربية العمومية والخصوصية	 

السعو	ية

املشاركة يف املركز العريب للتدريب مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العريب	 

إعداد الخطة االسرتاتيجية )2015-2020( مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية	 

إعداد الخطة املشرتكة لتطوير املناهج مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية	 

البحرين

تطوير املناهج الدراسية	 

إعداد املعلمني وتدريبهم	 

تطور املواد التعليمية التعلمية	 

استقدام بعض الكفاءات للعمل يف قطاعات وزارة الرتبية والتعليم املختلفة	 

االستفادة من بعض التجارب املٌنفذة يف بعض الدول العربية	 

قطر

تبادل زيارات الوفود واملختصني يف مجاالت التعليم العام	 

تبادل الربامج التعليمية اإللكرتونية	 

تبادل الخربات واملعلومات يف مجاالت التعليم العام	 

إجراء الدراسات بهدف االتفاق عىل قواعد معادلة الشهادات والدرجات العلمية	 

الكويت

تطوير املقررات الدراسية	 

تطوير الخربات الرتبوية من خالل املامرسات العملية	 

إنجاز العديد من املرشوعات الرتبوية املشرتكة	 

ُعامن

تدريب القيادات الرتبوية من خالل املركز العريب للتدريب الرتبوي لدول الخليج	 

تبادل الخربات يف بناء املعايري واخالقيات مهنة التعليم وصناعة املناهج، وكذلك يف بناء 	 
قدرات املختص يف مجال الرتبية الخاصة

تطبيق مقاييس للميول املهنية والحصول عىل الدراسات البحثية يف مجاالت التوجيه املهني 	 
واكتساب مهارات يف ريادة األعامل ملوظفي مركز التوجيه املهني.

توافر املنح الدراسية للطلبة يف هذه البالد	 جزر القمر

فلسطني

زيادة نسبة التحاق الطلبة باملدارس خاصة اإلناث	 

رفع كفاءة وتحسني قدرات املعلمني واملعلامت	 

تعزيز روح االبداع واالبتكار لدى الطلبة	 

الجزائر
تبادل الخربات يف امليدان الرتبوي	 

تبادل الوثائق الرتبوية	 



×دراسة واقع التعليم في الوطن العربي72 ×

	هم اإلنجازات الرتبوية التي تحققتالبلد

مرص
معرفة ثقافات أخرى 	 معرفة معلومات تعليمية وتربوية عن البلدان األخرى	 

الحصول عىل منح طالبية	 

تقع أهم اإلنجازات الرتبوية التي تحققت يف البلدان العربية نتيجة التعاون فيام بني وزارات 

وزارة  لكن  والربامج.  التعليمية  والوثائق  الخربات  كتبادل  مألوفة  مجاالت  يف  والتعليم،  الرتبية 

الرتبية والتعليم يف سلطنة ُعامن ذكرت أن إنجازات نوعية قد تحققت فيها وكانت يف مجاالت 

القيادة الرتبوية واملعايري واخالقيات مهنة التعليم واملقاييس الرتبوية.

جدول )9(: األسبا	 التي تحول 	ون توقيع اتفاقيات تربوية بني وزارات الرتبية 
والتعليم يف البلدان العربية

عد	 الوزارات التي توافق عىل السببالسبب

6سيايسأ. 

-اجتامعيب. 

3اقتصاديج. 

-ثقايفد. 

2أخرى	. 

توقيع  دون  يحوالن  اللذان  الرئيسان  السببان  هام  ثانيًا  واالقتصادي  أوالُ  السيايس  السبب 

وزارات  من  وزارة  توجد  وال  العربية،  البلدان  يف  والتعليم  الرتبية  وزارات  بني  تربوية  اتفاقيات 

الرتبية والتعليم ترى أن السبب االجتامعي والثقايف يحوالن دون توقيع اتفاقيات تربوية بينها.

هذه النتيجة متوقعة إذ العالقات السياسية ومنها االقتصادية بني الحكومات العربية ليست 

يف أحسن أحوالها.
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جدول )10(: الرؤى التي تنطلق منها املناهج الرتبوية يف البلدان العربية

الرؤية
عد	 الوزارات التي اعتربت 

الرؤى مركز انطالق لها

5وطنيةأ. 

4عربيةب. 

3إسالميةج. 

4عاملية 	 إنسانيةد. 

2مشرتكة من )أ، ب(	. 

1مشرتكة من )أ، ب، ج(و. 

14مشرتكة من )أ ، ب ، ج ، د(ز. 

ال يوجد يف بلدنا رؤية تربوية محددة ومكتوبة ومعلومة للجميعح. 

خمس وزارات تربية وتعليم تنطلق منها املناهج الرتبوية من رؤية وطنية 	 محلية. وهناك 

الوزارات )14(  أربع وزارات تنطلق منها املناهج الرتبوية من رؤى عاملية إنسانية. لكن جميع 

بناء  يف  اإلنسانية   	 والعاملية  واإلسالمية  والعربية  املحلية   	 الوطنية  الرؤى  الحسبان  يف  تأخذ 

مناهجها الرتبوية. 

اإلجابات كام وردت يف الجدول )10( الفتة لالنتباه، وتحتاج إىل استقصاء للتعرف عىل مضامني 

الرؤى التي تنطلق منها املناهج الرتبوية يف البلدان العربية.

جدول )11(: املكونات التي ينطلق منها تصميم مناهج العلوم اإلنسانية واالجتامعية يف البلدان العربية

املكون
عد	 الوزارات التي اعتربت املكون منطلقاً يف تصميم 

مناهج العلوم اإلنسانية واالجتامعية

9املوروث الثقايف اإلسالمي املشرتكأ. 

10املوروث الثقايف العريب املشرتكب. 

9التاريخ العريب املشرتكج. 

8التكامل العريب االقتصاديد. 
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املكون
عد	 الوزارات التي اعتربت املكون منطلقاً يف تصميم 

مناهج العلوم اإلنسانية واالجتامعية

8املصري العريب املشرتك	. 

8املوروث االجتامعي العريب املشرتكو. 

9املصلحة السياسية العربية املشرتكةز. 

8اللغة العربية كلفة أم عنرص توحيدح. 

9الثقافة اإلنسانية العامليةط. 

9املصري املشرتك للمجتمع العريبي. 

8العوملةك. 

9الثورة املعرفية يف الحقول املعرفية املختلفةل. 

2املوروث الوطنيم. 

األهمية  من  القدر  نفس  وهي عىل  فيه،  املذكورة  املكونات  أن جميع   )11( الجدول  يبني 

تقريبًا، منطلقات يف تصميم مناهج العلوم اإلنسانية واالجتامعية. نتيجة كهذه تنبه إىل أن قاعدة 

الوعي بأهمية هذه املكونات يف تصميم هذه املناهج، تحديًدا موجودة أو قامئة لدى صانعي 

العربية. لكن، كيف وأين تظهر هذه  البلدان  الرتبوية يف  املناهج  التعليمية وتطوير  السياسات 

املكونات يف مناهج العلوم اإلنسانية واالجتامعية أمر يحتاج إىل استقصاء وتدقيق.

جدول )12(: املكونات التي تشرتك يف مناهج العلوم االجتامعية واإلنسانية يف حال إعا	ة تصميمها 
من قبل وزارات الرتبية والتعليم يف البلدان العربية موزعة عىل ثالث مجموعات حسب 	هميتها

املجموعة الثالثة يف األهميةاملجموعة الثانية يف األهميةاملجموعة األوىل يف األهمية

ترتيب املكون 
يف األهمية

املكون
ترتيب املكون 

يف األهمية
املكون

ترتيب املكون 
يف األهمية

املكون

املوروث 1
الثقايف 

اإلسالمي 
املشرتك

التاريخ العريب 1
املشرتك

الثورة املعرفية يف 1
الحقول املختلفة
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املجموعة الثالثة يف األهميةاملجموعة الثانية يف األهميةاملجموعة األوىل يف األهمية

ترتيب املكون 
يف األهمية

املكون
ترتيب املكون 

يف األهمية
املكون

ترتيب املكون 
يف األهمية

املكون

املوروث 2
الثقايف العريب 

املشرتك

الثقافة العاملية 2
اإلنسانية

املوروث 2
االجتامعي العريب 

املشرتك

الثورة املعرفية 2
يف الحقول 

املختلفة

- التكامل العريب 3
االقتصادي

املصلحة السياسية 2
العربية املشرتكة

- البعد العريب اللغة العربية3
املشرتك

املصري املشرتك 4
للمجتمع اإلنساين

4

4

التاريخ العريب 
املشرتك

املصري العريب 
املشرتك

التكامل العريب 5- اللغة العربية
االقتصادي

تشري بيانات الجدول )12( إىل أن وزارات الرتبية والتعليم يف البلدان العربية ستعطي أهمية 

العريب  واملصري  العريب  للتاريخ  وكذلك  املشرتكة،  والعربية  اإلسالمية  الثقافية  للموروثات  خاصة 

واإلنسانية يف  االجتامعية  العلوم  مناهج  تصميم  إعادة  ذلك يف حالة  العربية،  واللغة  املشرتكني 

البلدان العربية. نفس األهمية ستعطى للثورة املعرفية يف الحقول املختلفة.  أنظمة التعليم يف 

التي ستواجه  التحديات  والتاريخي من أهم  الثقايف اإلسالمي والعريب  سيكون تحديد املضمون 

الذين سيصممون مناهج العلوم االجتامعية واإلنسانية. يستدعي ذلك أوالً وضع عدد من القواعد 

واألسس واملعايري التي سيتم يف ضوئها اختيار مضامني هذه املوروثات، لكن ذلك يستدعي أيًضا 

أن تتم عملية اختيار هذه املضامني يف ضوء متطلبات املصري العريب املشرتك الذي سيتولد يف وسط 

استكشافات واستنتاجات وتقنيات معرفية هائلة تتكاثر وتتوالد يف ثقافات العوملة التي تحارص 

الثقافة العربية وتتداخل يف مكوناتها وتصميامتها السياسية واالجتامعية وتحديًدا الرتبوية.
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جدول )13(: املعايري التي تعتمد عليها وزارات الرتبية والتعليم يف تصميم املناهج الرتبوية مرتبة 
حسب 	هميتها

األهميةالذين 	جابوا "نعم"املعيارالرقم

171معايري مصادرها وطنيةأ

132معايري مصادرها عربيةب

133معايري مصادرها عامليةج

134معايري مصادرها إسالميةد

يبني الجدول )13( أن املعايري الوطنية تأيت يف املقام األول يف تصميم املناهج الرتبوية ويأيت 

بعدها عىل التوايل بالرتتيب املعايري العربية والعاملية واإلسالمية. وتشري هذه النتيجة عىل افرتاض 

صحتها ودقتها، إىل أن سياسات واسرتاتيجيات وبرامج األنظمة الرتبوية ستبنى يف ضوء األهمية 

النسبية لكل من هذه املعايري، لكن السؤال كيف ومن يضع املعايري العربية والعاملية واإلسالمية؟

جدول )14(: رضورة وجو	 معايري تعتمد عليها وزارات الرتبية والتعليم 
يف تصميم املناهج التعليمية يف املستقبل

الوزارات التي تعتقد برضورة وجو	 معايري عربية تعتمد 
عليها يف تصميم املناهج التعليمية يف املستقبل

14 وزارة

يبني الجدول رقم )13( أن املعايري العربية تأيت يف الرتتيب الثاين يف األهمية بالنسبة لوزارات 

الرتبية والتعليم يف البلدان العربية، ويظهر الجدول )14( اجامًعا من قبل الوزارات عىل أهمية 

هذه املعايري يف تصميم املناهج التعليمية يف املستقبل. تأيت أهمية هذا االجامع من منطلق أن 

الغاية من املناهج، كام هو الحال بكل السياسات واالسرتاتيجيات والربامج والخطط، هو املستقبل. 

لذلك يفرتض أن املعايري العربية ستكون يف املستقبل واملضمون، مستقبلية الطابع والهدف. وإذا 

ما كانت املعايري شاملة يف محتوياتها ومضموناتها وبالتايل يف أهدافها، فالبد أن تتكامل فيها االبعاد 

واملكونات السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية والقانونية، مام يستدعي مشاركة حقيقية 

وفاعلة من مختلف القيادات القادرة عىل تحليل الواقع واسترشاف املستقبل مبوضوعية بعيداً 

عن االنفعال واملبالغة.
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جدول )15(: ترتيب املعايري العربية يف تصميم املناهج الرتبوية حسب 	هميتها

	رجة األهميةاملعيارالرقم

3التضامن السيايس العريب أ. 

2التكامل االقتصادي العريب ب. 

3التكامل االجتامعي العريب ج. 

5التبادل الثقايف العريب د. 

1املصري العريب املشرتك 	. 

يشري ترتيب املعايري يف الجدول رقم )15( إىل اميان وزارات الرتبية والتعليم باملصري العريب 

االقتصادي  التكامل  أما  الرتبوية.  املناهج  تصميم  يف  األهمية  يف  األول  الرتتيب  أخذ  إذ  املشرتك 

العريب جاء الثاين يف ترتيب األهمية فيام يشري إىل واقعية وعملية التفكري املستقبيل لدى الوزرات. 

عىل أي حال ترتيب األهمية يف املعايري كام ورد يف الجدول سيسهل مهمة الذين سيضعون اإلطار 

املرجعي لبناء املعايري العربية املناسبة يف تصميم املناهج الرتبوية.

جدول )16(: املجاالت التي يوجد فيها تعاون 	و تنسيق بني وزارات الرتبية والتعليم يف البلدان العربية

النعممجال التعاون 	و التنسيقالرقم

39إعداد املعلمني قبل الخدمة أ. 

76التطوير املهني للمعلمني واملعلامت أثناء الخدمة ب. 

12-منح إجازات التعليم أو رخص التدريس للمعلمني واملعلامت ج. 

57برامج إعداد القيادات الرتبوية د. 

66البحوث والدراسات الرتبوية املشرتكة 	. 

66وضع السياسات الرتبوية املشرتكة و. 

85وضع االسرتاتيجيات الرتبوية املشرتكة ز. 

47اقتصاديات التعليم ح. 

47تطوير التعليم نحو اقتصاد املعرفة ط. 

56تقنيات التعليم والتعليم وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ي. 

67التعليم والتدريب املهني والتقني ك. 



×دراسة واقع التعليم في الوطن العربي78 ×

النعممجال التعاون 	و التنسيقالرقم

94املناهج والكتب املدرسية وأدلة املعلمني ل. 

85التقويم الرتبوي واالمتحانات العامة والشهادات )يف نهاية املرحلة الثانوية( م. 

110النقابات/ الجمعيات/ الروابط املهنية للمعلمني واملعلامت ن. 

مجاالت أخرى س. 

يتعلق  معظمه،  يف  والتعليم  الرتبية  وزارات  بني  والتنسيق  التعاون  أن   )16( الجدول  يبني 

باملعلمني إعداًدا وإجازات وترخيًصا. أما التعاون يف مجاالت املناهج والكتب املدرسية وتقنيات 

بني  التنسيق  أو  التعاون  فإن  املجمل  أخريًا. ويف  فيأيت  املشرتكة  الرتبوية  التعليم واالسرتاتيجيات 

الوزارات ليس مكتمالً أو كافيًا. هذا يربر دراسة األمر لتحديد املجاالت ذات األولوية عىل أساس 

قواعد ومعايري عربية مشرتكة.

جدول )17(: املكونات التي تأخذ نسبة محد	ة يف برامج إعدا	 املعلمني واملعلامت يف البلدان العربية

نعماملكونالرقم

12الثقايف العام أ. 

13الرتبوي العام ب. 

11النفيس ج. 

12املهني د. 

12العميل 	. 

عىل الرغم من مظاهر التغيري يف خطط وبرامج إعداد املعلمني واملعلامت يف البلدان   

العربية كام تشري إليه الكثري من الدراسات العربية والدولية إال أن وزارات الرتبية والتعليم تعتقد 

أن هناك توازنًا ظاهرًا بني مكونات هذه الخطط والربامج، وذلك كام يبني الجدول )17(. 

التدرييس للمعلمني واملعلامت وكذلك األداء الرتبوي للمدرسة  املعروف واملعلوم أن األداء 

العربية ليس يف املستوى الذي يحقق القدر األدىن من الرضا لدى الطلبة وأولياء األور والقطاعات 

املختلفة يف املجتمعات العربية، مام يتناقض أو ال يتوافق مع البيانات املوضحة يف الجدول أعاله. 

هذا أمر يستدعي البحث واالستقصاء.
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جدول )18(: البعد العريب يف املكون الثقايف يف برامج إعدا	 املعلمني واملعلامت
مام ميكن 	ن يساعد يف بناء ثقافة تربوية عربية مشرتكة

العد	البعد العريب يف املكون الثقايف

12الوزارات التي تشتمل فيها برامج إعداد املعلمني واملعلامت عىل املكون الثقايف

البلدان العربية ترى أن املكون الثقايف يف برامج  اثنتا عرش من وزارات الرتبية والتعليم يف 

تربوية عربية  ثقافة  بناء  أن يساعد يف  مُيكن  ما  بُعًدا عربيًا  يتضمن  املعلمني واملعلامت  إعداد 

مشرتكة. يصعب التسليم بصحة هذه البيانات إذ يصعب أكرث أن يتلمس املواطن العريب شكل 

هذه الثقافة أو مضمونها اللذين ترتبا عىل وجود البعد العريب يف املكون الثقايف يف برامج إعداد 

املعلمني واملعلامت. 

الثقافة الرتبوية املشرتكة بني املواطنني يف البلدان العربية أمر غاية يف األهمية كعنرص فّعال 

يف عالقات التعاون والتنسيق بني الدول العربية بكل شأن من شؤون الحياة.

جدول )19(: 	وليات االسرتاتيجيات الرتبوية يف إطار التعاون الرتبوي العريب املشرتك للسنوات الخمس القا	مة

نعماملجالالرقم

3توحيد املناهج الرتبوية بغض النظر عن املرحلة التعليمية أ. 

4توحيد املناهج الرتبوية يف مرحلة التعليم اإللزامي ب. 

7اإلعداد املشرتك للمعلمني واملعلامت ج. 

12إعداد القيادات الرتبوية العليا د. 

8إعداد املديرين واملديرات واملرشفني واملرشفات 	. 

9إعداد املعلمني واملعلامت و. 

10محو األمية وتعليم الكبار ز. 

14تطوير التعليم نحو اقتصاد املعرفة ح. 

1إنشاء النقابات/ الجمعيات/ الروابط املهنية للمعلمني واملعلامت ط. 

3إنشاء روابط/ جمعيات مهنية عربية متخصصة ملديري ومديرات املدارس ي. 
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نعماملجالالرقم

إنشاء روابط/ جمعيات مهنية عربية متخصصة ملعلمي ومعلامت: ك. 

 العلوم اإلنسانية واالجتامعية	 
6

7الرياضيات والعلوم	 

4الفنون 	 

4الرياضة	 

6اللغة العربية	 

7اللغات األجنبية	 

يبني الجدول )19( أن االسرتاتيجيات الرتبوية يف البلدان الرتبية يف إطار التعاون الرتبوي العريب 

املشرتك يجب ان تعطي األولوية لـِ :

أوالً : تطوير التعليم نحو اقتصاد املعرفة.

ثانيًا: إعداد القيادات الرتبوية العليا.

ثالثًا: محو األمية وتعليم الكبار.

هذه األولويات تثري اهتامًما وتربر أسئلة كبرية وكثرية منها:

ما هي فلسفة وبالتايل معنى تطوير التعليم نحو اقتصاد املعرفة؟	 

ما عالقة التعليم واقتصاد املعرفة كمفهوم نظري وتطبيقي بالعوملة؟	 

ما عالقة التعليم واقتصاد املعرفة بسوق العمل؟ وما هو اإلطار املرجعي الذي يجمع بينهام؟	 

هل هناك فهم واع لدى وزارات الرتبية والتعليم لتداعيات هذا املفهوم إذا ما تحول إىل سياسة 	 

تربوية شاملة تشتق منها اسرتاتيجيات وخطط وبرامج؟

ماذا يربر التحول نحو اقتصاد املعرفة يف مجتمعات تستهلك وتفتقر كلية للرشوط املوضوعية 	 

التي تنتج املعرفة؟
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تفتقر  العربية  البلدان  ان  ترى  فالدراسة  العليا،  الرتبوية  بالقيادات  املتعلقة  األولوية  أما 

الرشوط  فرض  عىل  ووظيفياً  وثقافياً  واجتامعياً  سياسياً  القادرة  العربية  الرتبوية  القيادات  إىل 

املوضوعية لبناء اسرتاتيجيات عربية مشرتكة.

إن الذي يربر التساؤل ورمبا التشكيك فهو األولوية التي تعطيها الوزارات ملحو األمية وتعليم 

من  العربية  البلدان  تقرتب  ومل  سنة  من خمسني  أكرث  منذ  ومرفوع  الكبار. هذا شعار مطروح 

تحقيق أدىن الطموح فيه.

والذي يثري قدًرا من الفزع، أن الوزارات ال تضع توحيد املناهج الرتبوية يف أي من املراحل 

بأن  املتخصصة جديرة  العربية  املهنية  الروابط  إنشاء  أن  ترى  اسرتاتيجية، وال  أولوية  التعليمية 

تكون ضمن أولوياتها يف بناء االسرتاتيجيات العربية املشرتكة.

جدول )20(: 	ور 	نظمة التعليم يف تحسني التواصل والتعاون بني الشعو	 العربية

العد	املجال

الوزارات التي تعتقد أن نظام التعليم فيها يؤدي دوراً ملموساً يف تحسني عالقات التواصل والتعاون 
بني الشعب فيها والشعوب العربية األخرى

13

ثالث عرشة وزارة تربية وتعليم يف البلدان العربية تعتقد أن أنظمة التعليم فيها تؤدي دوًرا 

تربر  الالفتة  اإليجابية  النتيجة  بني شعوبها. هذه  والتعاون  التواصل  ملموًسا يف تحسني عالقات 

يف  التعليم  أنظمة  من  كل  تؤديها  التي  والفعاليات  املامرسات  عىل  للتعرف  استقصائية  دراسة 

البلدان العربية وذلك بهدف تعزيزها وتعميم املناسب منها.
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جدول )21(: 	برز العنارص التي تتوفر يف 	نظمة التعليم يف البلدان العربية وتؤ	ي إىل تحسني 
العالقات بني الشعو	 العربية )كام ور	ت يف إجابات وزارات الرتبية والتعليم(

توسيع آفاق التعاون املشرتك والتبادل العلمي واملعريف.	 

التأكيد عىل وحدة التاريخ واللغة املشرتكة.	 

إظهار الصورة املرشقة للشعوب العربية يف املناهج: ثقافياً وتربوياً وعلمياً.	 

وجود محتوى معريف وجغرايف وتاريخي ولغوي يف املناهج يعزز هذا الدور.	 

وجود واستقطاب معلمني متخصصني من الدول العربية يف النظام التعليمي للبلد الواحد.	 

املشاركة بالفعاليات الرتبوية املشرتكة والتبادل الثقايف بني اللجان املختلفة يف الدول العربية.	 

الرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان.	 

التاريخ والجغرافيا.	 

اللغة واألدب العريب.	 

تكوين مواطن يتمتع بروح املواطنة العاملية.	 

تعزيز االنفتاح عىل املحيط الفني والثقايف.	 

االهتامم بالرتبية عىل القيم واملواطنة وتحسني الرأسامل البرشي.	 

تزويد الدول العربية بالخربات الرتبوية وتبادلها معها، والقيام بالزيارات املشرتكة.	 

التبادل الثقايف، وتبادل الزيارات الرتبوية، وحضور املؤمترات والندوات املشرتكة.	 

املشاركة يف األنشطة الثقافية والتعليمية واالجتامعية والرياضية املشرتكة.	 

تقديم محتوى علمي يرُبز مكانة الدول العربية، وُعمق العالقات والروابط الدينية والثقافية والتاريخية 	 
التي تجمع بينها.

تضمني املناهج والربامج الرتبوية وبخاصة مناهج العلوم االجتامعية واللغة العربية، البعد العريب وما يُعزز 	 
العالقات العربية املشرتكة واملرصية بني أبناء الدول العربية.

الشعوب  بني  الرتبوية  األنظمة  يف  تتوفر  أن  ينبغي  التي  العنارص  أن   )21( الجدول  يظهر 

العربية وتؤدي إىل تحسني العالقات بني الشعوب العربية كانت   دامئًا حارضة يف الخطاب العريب 

العام ويف الخطاب الرتبوي كذلك، فال جديد يف ذلك. وكانت هذه العنارص حارضة يف السياسات 

واالسرتاتيجيات الرتبوية املعلنة، لكنها مل ترقى إىل مستوى املأسسة لتكون جزًءا بارزًا يف الهياكل 

التنظيمية لألنظمة التعليمية بحيث تسهل عمليات وإجراءات تقييم األداء واملساءلة فيها.
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جدول )22(: برامج التنشئة االجتامعية التي تقدمها املدرسة يف املرحلة اإللزامية والتقار	 يف النظرة 
املستقبلية للناشئة يف البلدان العربية

العد	املجال

وزارات الرتبية والتعليم التي تعتقد أن برامج التنشئة االجتامعية التي تقدمها املدارس يف املرحلة 
اإللزامية تؤدي إىل تقارب يف النظرة املستقبلية للناشئة فيها مع أقرانهم يف البلدان العربية

15

التنشئة  برامج  أن  تعتقد   )15( والتعليم  الرتبية  وزارات  جميع  أن   )22( الجدول  يظهر 

االجتامعية التي تقدمها املدارس يف املرحلة اإللزامية تؤدي إىل تقارب يف النظرة املستقبلية للناشئة 

يف البلدان العربية.

املرحلة  يف  وتحديداً  االجتامعية  التنشئة  بأهمية  وعي  املدارس عىل  أن  الدراسة  افرتضت   

منطلق  من  وذلك  وتوازنها،  تكاملها  ومدى  الربامج  هذه  طبيعة  عن  تبحث  مل  لذلك  االلزامية؛ 

أن هذه الجوانب محددة يف األهداف العامة للمدرسة ويف األهداف العامة والخاصة للمرحلة 

اإللزامية. ومع ذلك فالبد من التعرف عىل مناذج من برامج التنشئة االجتامعية يف بعض البلدان 

العربية للتأكد من وجودها وفعاليتها.

جدول )23(: الربامج 	و النشاطات التي يتم التعبري فيها عن هدف التقار	 يف النظرة املستقبلية 

بني الناشئة يف البلدان العربية

نعمالهدف/ النشاطالرقم

7النشاطات الكشفية املدرسية أ. 

13النشاطات الرياضية ب. 

11املرسح املدريس ج. 

12الرحالت العلمية د. 

7النشاطات الرتفيهية 	. 

13النشاطات الثقافية املنتظمة و. 

5التقارير والدراسات التي تتعلق بالبلدان العربية من إعداد الطلبة ز. 

 ح. 
الفصول واألجزاء يف كتب العلوم اإلنسانية واالجتامعية املقررة والتي تتعلق 

مبختلف األوضاع يف البلدان العربية
10

2برامج ونشاطات أخرى ط. 
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تعتقد وزارات الرتبية والتعليم أن النشاطات الرياضية والثقافية ميكن أوالً أن يتم من خاللها 

التعبري عن هدف التقارب يف النظرة املستقبلية بني الناشئة يف البلدان العربية، وذلك كام يبني 

الجدول )23(. 

يأيت بعد ذلك عىل التوايل يف األهمية الرحالت العلمية واملرسح املدريس واملعلومات املتضمنة 

يف كتب العلوم اإلنسانية واالجتامعية املقررة والتي تتعلق مبختلف األوضاع يف البلدان العربية. 

هذه النتيجة تربر التخطيط لتأسيس كفايات عربية رياضية وثقافية موجهة بالدرجة األوىل للطلبة 

بالجوانب  املتعلقة  املدرسية  والكتب  املناهج  يف  النظر  إعادة  أيًضا  وتربر  العربية،  املدارس  يف 

االجتامعية واإلنسانية يف البناء االجتامعي 	 اإلنساين لشخصية املواطن العريب واملجتمع العريب.

جدول )24(: الفصول 	و األجزاء من فصول كتب العلوم االجتامعية املقررة يف صفوف املراحل 
الدراسية املختلفة التي تتحدث يف مواضيع تهم البلدان العربية

نعماملوضوعالرقم

13التاريخ العريب املشرتك أ. 

11االقتصاد العريب املتكامل ب. 

11املصري العريب املشرتك ج. 

12املصلحة العربية املشرتكة د. 

12الثقافة العربية املشرتكة 	. 

11اللغة العربية املشرتكة و. 

تشهد الغالبية العظمى من وزارات الرتبية والتعليم أن كتب العلوم االجتامعية املقررة يف 

صفوف املراحل الدراسية املختلفة يف مدارسها تتضمن فصوالً أو أجزاء تتحدث يف مواضيع تهم 

البلدان العربية، وذلك كام يشري الجدول )24(.

 لعله من األهمية مبكان أن يجرى تحليل ملضامني هذه الفصول أو األجزاء يف الكتب املقررة 

ملعرفة إىل أي مدى تعرب بوضوح عن أهداف اجتامعية أو ثقافية أو سياسية أو تاريخية عربية. وعىل 

أي حال يوجد أساس يف املناهج املقررة، بغض النظر عن مدى التكامل والشمول والتوازن فيه، ما 

ميكن البناء علية بحيث يتعرض الطالب يف مدارس البلدان العربية ملعارف نظرية وتطبيقية مشرتكة.
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جدول )25(: القيا	ات الرتبوية املركزية والفرعية التي تطلب من املدارس 	ن تقدم نشاطات ال 
منهجية تعرّف بأوضاع وثقافات البلدان العربية

نعمالقيا	ات الرتبوية املركزية والفرعية

القيادات الرتبوية املركزية والفرعية التي تطلب من املدارس أن تقدم نشاطات ال منهجية 
تعرّف بأوضاع وثقافات البلدان العربية.

10

املراكز  يف  والفنية(  )اإلدارية  القيادات  كانت  إذا  ما  معرفة  السؤال  هذا  من  الهدف  كان 

الرئيسة لوزارات الرتبية والتعليم يف العواصم أو يف املراكز الفرعية يف األقاليم أو املحافظات تطلب 

بشكل رسمي من املدارس أن تقدم نشاطات ال منهجية تعرف بأوضاع وثقافات البلدان العربية.

كانت اإلجابة أن عرشة من هذه الوزارات تفعل ذلك، وهذا دليل عىل أن القيادات بغض 

تؤدي عىل  التي  الالمنهجية  النشاطات  بأهمية هذه  النظر عن موقعها ومستوياتها، عىل وعي 

تقارب ثقايف بني املواطنني يف املجتمعات العربية. ويف هذا السياق ينتظر أن يتم التعرف إىل هذه 

النشاطات ونوع استجابة الطلبة واملعلمني لها.

جدول )26(: 	برز النشاطات الالمنهجية التي تعرف بأوضاع وثقافات البلدان العربية والتي تحظى 
باهتامم مدارس وزارات الرتبية والتعليم )كام ور	ت يف إجابات الوزارات(

املشاركة يف مسابقة تحدي القراءة.	 

 	.Robot, Intel املشاركة يف املسابقات العلمية، ومنها مسابقة

أوملبياد الرياضيات، والتطبيقات الذكية، ....	 

دراسة مشكلة االختناقات املرورية يف مدن الدول العربية.	 

كتابة تقارير عن التنمية الزراعية يف الوطن العربية.	 

البحث ملعرفة أدوار املنظمة العربية للتنمية والتعدين.	 

االحتفال باليوم العريب املشرتك لحقوق اإلنسان ومناقشة القضايا العربية.	 

تخليد اليوم العاملي للغة العربية.	 

تقديم التمثيليات التي مُتجد النضال الفلسطيني ضد املحتل.	 

املشاركة يف الفعاليات الرياضية عىل املستوى العريب.	 

النشاطات الكشفية بالتعاون مع جمعية الكشافة العربية.	 

االحتفال بيوم اللغة العربية.	 

املشاركة يف املسابقات اإلقليمية واملخيامت الكشفية واألنشطة املرتبطة بها والتي تعزز االنتامء العريب.	 



×دراسة واقع التعليم في الوطن العربي86 ×

جامعات األنشطة العربية: االذاعية والصحافة والفنون التشكيلية.	 

النشاط الكشفي.	 

املرسح املدريس.	 

األنشطة الرياضية.	 

تخليد ذكرى إنشاء االتحاد املغاريب.	 

االحتفال بيوم التسامح واأليام العاملية والعربية واملياه ... الخ.	 

املشاركة يف أنشطة الكشافة واملرشدات وغريها من األنشطة الالمنهجية ذات البعد العريب.	 

االهتامم بأعالم الدول العربية.	 

االهتامم باملعامل التاريخية واألثرية يف مختلف بلدان العامل بعامة ويف العامل العريب بخاصة.	 

االهتامم بالرحالت الرتفيهية إىل مختلف مناطق العامل العريب.	 

إقامة الندوات الطالبية.	 

تنظيم مسابقة ” العامل وطني ” بتقديم مشاريع وعروض طالبية حول ثقافات الشعوب.	 

االهتامم بالتاريخ العريب واالقتصاد العريب واللغة العربية والقومية املشرتكة.	 

الرتبية  وزارات  مدارس  باهتامم  تحظى  التي  الالمنهجية  النشاطات  بأبرز  املتعلق  السؤال 

العربية مل يحظى باهتامم كبري من قبل  البلدان  والتعليم واملوجهة للتعريف بأوضاع وثقافات 

واملألوفة  التقليدية  النشاطات  إىل  باإلضافة  لكن،  االستبانة.  عىل  أجابت  التي  الوزارات  غالبية 

كاملرسح والرياضة والكشافة، التي متارسها املدارس، هناك بعض النشاطات التي متارس يف قليل من 

املدارس كدراسة بعض املشكالت التي تعاين منها األقطار العربية كاالختناقات املرورية والتنمية 

الزراعية والتمثيليات التي متجد النضال الفلسطيني وإحياء ذكرى تأسيس االتحاد املغاريب.

جدول )27(: جدوى إقامة عالقات تربوية عربية يف ظل األوضاع السياسية املضطربة يف املنطقة العربية

العد	املجال

عدد وزارات الرتبية والتعليم التي ترى فائدة أو جدوى من إقامة عالقات تربوية عربية يف 
ظل األوضاع السياسية املضطربة يف املنطقة العربية

13

ثالث عرشة وزارة ترى أن هناك جدوى أو فائدة من إقامة عالقات تربوية يف ظل األوضاع 

السياسية املضطربة يف املنطقة العربية.



87 ××دراسة واقع التعليم في الوطن العربي

الواقع أن البلدان العربية يف الوقت الحارض تعيش حالة من االضطراب لعلها تأىب عىل األطر 

إقامة  بجدوى  البلدان  هذه  يف  الرتبوية  املؤسسات  تشعر  ذلك  ومع  واالستيعاب.  الفهم  وعىل 

العالقات الرتبوية فيام بينها. هذا مؤرش إيجايب واستعداد ميكن البناء عليه والتوسع يف استثامره 

يف كل املجاالت.

جدول )28(: األسس األفضل لقيام العالقات الرتبوية بني البلدان العربية عىل 	ساسها

العد	األساسالرقم

7عىل أساس ثنايئ بغض النظر عن املربر. أ. 

4عىل أساس مجموعة من الدول متجاورة جغرافياً.   ب. 

 ج. 

عىل أساس مجموعة من الدول املتقاربة:

7 سياسياً	 

7اجتامعياً	 

7اقتصادياً	 

 د. 

عىل أساس سياسة عربية ملزمة تأيت بقرار من:

8 مؤمتر قمة عريب.      	 

7الجامعة العربية.  	 

5املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم.   	 

عىل أساس آخر 	. 

السياسة العربية امللزمة التي تأيت بقرار من مؤمتر قمة عريب والجامعة العربية هو األساس 

العالقات  قيام  األفضلية  بعد ذلك يف  يأيت  العربية.  البلدان  بني  الرتبوية  العالقات  لقيام  األفضل 

الرتبوية عىل أساس ثنايئ بني دولتني عربيتني بغض النظر عن أي مربرات، ثم عىل أساس مجموعة 

من الدول املتقاربة سياسيًا واجتامعيًا واقتصاديًا. عدد من وزارات الرتبية والتعليم تعطي أفضلية 

للرتبية  العربية  املنظمة  من  بقرار  ال  البلدان  بني  الجغرايف  التجاور  أساس  عىل  العالقات  لقيام 

والثقافة والعلوم.
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أيًا من األسس املذكورة يف الجدول )28( أساًسا  يالحظ أن وزارات الرتبية والتعليم ال ترى 

الوقت يبقى متسع للسؤال ما هو األساس  أو بقدر أعىل من االجامع، بنفس  يحظى باإلجامع 

الذي ميكن أن تجمع عليه املؤسسات الرسمية الرتبوية لقيام عالقات تربوية فعالة بني الجامهري 

الرتبوية الداخلية والخارجية؟

جدول )29(: 	ولويات املصلحة الرتبوية العربية

األولويةالرقم
اإلجابة بـ 

»نعم«
ترتيب األولويات 

حسب األهمية

142بناء نظرية تربوية عربية. أ. 

133وضع سياسة تربوية عربية موحدة. ب. 

 ج. 
وضع اسرتاتيجية عربية متعددة البدائل واالختيارات 
وتسمح بتطوير اسرتاتيجيات تربوية قطرية أو فرعية.

151

96توحيد املراحل التعليمية يف البلدان العربية. د. 

104توحيد عدد سنوات التعليم اإللزامي يف البلدان العربية. 	. 

 و. 
توحيد مناهج التعليم اإللزامي ليكون أساًسا أوليًا يف 

التنشئة املواطنية العربية.
85

أولوية أخرى. ز. 

األولويات األكرث أهمية يف خدمة املصلحة الرتبوية هي بالرتتيب كاآليت:

البدائل واالختبارات وتسمح بتطوير اسرتاتيجيات تربوية 	.  وضع اسرتاتيجية عربية متعددة 

قطرية وفرعية.

بناء نظرية تربوية عربية.	. 

وضع سياسة تربوية عربية موحدة	. 

يشري الرتكيز عىل هذه األولويات إىل وعي وزارات الرتبية والتعليم بأهمية األطر املرجعية 

)النظرية الرتبوية والسياسة الرتبوية واالسرتاتيجية الرتبوية( التي تُشتق منها أو تبنى عليها الخطط 

وإجازاتهم  املعلمني  وإعداد  املدرسية  والكتب  كاملناهج  الفرعية،  الرتبوية  واملنظومات  والربامج 

والتطوير املهني أثناء الخدمة ... إىل غري ذلك.
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جدول )30(: اللغة العربية واألهمية التي تستحقها من قبل 	نظمة التعليم يف البلدان العربية

املجال
عد	 الوزارات التي تعطي اللغة العربية 

ما تستحقها من األهمية

اللغة العربية عامل توحد عريب وهي األساس األهم يف بناء 
الهوية العربية عىل الصعيدين الفردي والجامعي.

5

جميع وزارات الرتبية والتعليم التي أجابت عىل االستبانة، ترى أن اللغة العربية عامل توحيد عريب 

وهي األساس األهم يف بناء الهوية العربية عىل الصعيدين الفردي واملجتمعي. 

مُيكن البناء عىل هذه الرؤية املشرتكة بني وزارات الرتبية والتعليم التي تشري إىل وعي بأهمية 

اللغة وإىل اإلميان بدورها يف بناء الهوية وتقريب الناس من بعضهم خاصة يف وقت تعاين فيه 

اللغة العربية من إهامل أهلها وخاصة يف مجاالت العلم والبحث وإنتاج املعرفة.

جدول )31(: مظاهر االهتامم املتميز باللغة العربية يف األنظمة التعليمية يف البلدان العربية 

)كام ور	ت من وزارات الرتبية والتعليم(

مظاهر االهتاممالبلد

األر	ن

إصدار قانون رقم )35( لسنة 2015: قانون حامية اللغة العربية.	 

إصدار كل املناهج الدراسية باللغة العربية.	 

إعطاء أكرب وزن لحصص مبحث اللغة العربية.	 

إيالء أكرب وزن من التدريب للغة العربية، ومن ضمنها التدريب عىل استخدام محكات التفكري يف تعليم 	 
وتعلم اللغة العربية.

إعادة ترتيب مهارات اللغة العربية يف املناهج والكتب املدرسية؛ إذ بدأت باالستامع ثم التحدث ثم 	 
القراءة ثم الكتابة؛ مبا ينسجم مع طبيعة اكتساب اللغة، وهو االتجاه املعمول به عامليًا.

سعو	ية
ال

تنطلق الرعاية السعودية للغة العربية من النظام األسايس للدولة. وتقوم عىل أسس علمية تنظيمية؛ فقد 	 
ورد يف سياسة التعليم يف اململكة الصادر بقرار من مجلس الوزراء املوقر رقم 779 يف 16-1389/9/17هـ 

، فيام يتعلق بالسياسة اللغوية، حيث نصت املادة الـ )24( عىل أن ”األصل هو أن اللغة العربية هي لغة 
التعليم يف كافة مواده وجميع مراحله إال ما اقتضت الرضورة تعليمه بلغة أخرى”، واملادة )46( التي 

تنص عىل ”تنمية القدرة اللغوية بشتى الوسائل التي تغذي اللغة العربية، وتساعد عىل تذوقها وإدراك 
نواحي الجامل فيها أسلوبًا وفكرة”.

وال تكفي املساندة بالدعم املادي فقط بل تتجاوزه إىل التأهيل، والتدريب، وطباعة الكتب، وإقامة 	 
الدورات وتقديم املشورات العلمية، والقيام بالدراسات التقوميية للجهات التي تعمل يف هذا امليدان. 
وإنشاء الكرايس العلمية يف الجامعات العريقة، وكذلك تأسيس معاهد تعليم اللغة العربية يف الداخل
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سعو	ية
ال

والخارج، ودعم الدول واملنظامت الدولية. والحضور السعودي الفاعل يف مختلف الساحات وامليادين 
ذات العالقة بنرش اللغة العربية وتعليمها، سواء أكان ذلك يف املدارس واملعاهد والجامعات، ويف 

املؤمترات الدولية، والندوات العلمية املتخصصة بهذا الحقل، واعتامد اللغة العربية لغة رسمية للدولة، 
وتعميم اللغة العربية عىل جميع مراحل التعليم.

وفيام ييل رسد ألبرز الجهود التي تضطلع بها الدولة لخدمة اللغة العربية محليًا وإقليميًا ودوليًا:	 

مبادرة امللك عبد الله للمحتوى اللغوي.. 1

موسوعة امللك عبد الله بن عبد العزيز العربية للمحتوى الصحي.. 2

جائزة امللك عبد الله بن عبد العزيز للرتجمة.. 3

إنشاء كليات وأقسام علمية متخصصة يف الجامعات السعودية تُعنى بتعليم اللغة العربية وآدابها.. 4

إنشاء معاهد لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف داخل اململكة العربية السعودية:. 5
s .معهد تعليم اللغة العربية يف جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض
s .معهد اللغة العربية يف جامعة امللك سعود بالرياض
s .معهد اللغة العربية يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة

s .معهد تعليم اللغة العربية يف جامعة األمرية نوره بنت عبد الرحمن بالرياض
s .معهد تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف جامعة امللك عبد العزيز بجدة
s .برنامج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف جامعة القصيم

إنشاء أندية أدبية ومراكز ثقافية يف مناطق اململكة.. 6

إنشاء جائزة الدولة التقديرية لألدب.. 7

إنشاء جمعية علمية سعودية للغة العربية: أنشئت الجمعية العلمية السعودية للغة العربية يف كلية . 8
اللغة العربية بجامعة اإلمام محمد بن سعود، بقرار من مجلس الجامعة برقم )1422-1421/1157( 	، 

وهي تُعنى بعلوم اللغة العربية يف كافة مستوياتها التعليمية والبحثية واالجتامعية.

إنشاء كراٍس علمية تُعنى باللغة العربية يف الجامعات السعودية.. 9

إنشاء مركز امللك عبد الله بن عبد العزيز الدويل لخدمة اللغة العربية.. 10

خار	 اململكة العربية السعو	ية:
التعاون مع جمهورية جيبويت الشقيقة يف تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها يف املدارس العربية . 11

لديهم، وتطبيق املناهج السعودية يف تلك املدارس، بطلب منهم.

التعاون مع جمهورية جزر املالديف الشقيقة يف تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها يف املدارس . 12
العربية لديهم، وتطبيق تدريس املناهج السعودية يف تلك املدارس؛ بطلب منهم.

إنشاء املعاهد الخارجية املختصة بتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها:. 13
s .معهد العلوم اإلسالمية والعربية يف إندونيسيا
s .معهد العلوم اإلسالمية والعربية يف أمريكا
s .املعهد العريب اإلسالمي يف طوكيو
s .معهد العلوم اإلسالمية والعربية يف موريتانيا
s .املعهد اإلسالمي يف جيبويت
s .كلية الرشيعة واللغة الرتبية يف راس الخيمة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة
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سعو	ية

ال

توزيع املواد التعليمية، مثل: ”سلسلة تعليم العربية” لجامعة اإلمام.. 14

افتتاح األكادمييات واملدارس السعودية يف الخارج.. 15

إصدار سالسل كتب تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.. 16

عقد الدورات التدريبية ملعلمي اللغة العربية للناطقني بغريها.. 17

إنشاء الكرايس العلمية للدراسات العربية واإلسالمية يف الجامعات العاملية املرموقة، حيث تزيد عىل . 18
أربعني كرسياً، منها:

s .كريس امللك فيصل للفكر والثقافة اإلسالمية: جامعة جنوب كاليفورنيا
s .كريس امللك عبد العزيز بجامعة كاليفورنيا
s .)كرايس امللك عبد العزيز بجامعة بولونيا )إيطاليا
s .كريس امللك فهد بجامعة هارفارد
s .كريس امللك فهد بجامعة لندن

توفري الكتب العربية واملطبوعات وبعض اإلصدارات العربية يف عدد من الجامعات األجنبية، املراكز . 19
املتخصصة العاملية.

فتح املجال لألجانب للدراسة يف الجامعات واملعاهد السعودية.. 20

مرشوع التعليم عن بُعد والجامعة السعودية اإللكرتونية.. 21

إنشاء مراكز البحث يف املعاهد الخارجية.. 22

دعم املدارس واملعاهد اإلسالمية التي تهتم بتدريس اللغة العربية.. 23

رعاية اللغة العربية ودعمها يف املنظامت والهيئات الدولية.. 24

مبا	رات نوعية لوزارة الرتبية والتعليم يف 	عم اللغة العربية:

	والً – مرشوع التحدث بالفصحى:

صدر التعميم الوزاري رقم 351762877 يف 1435/9/23	 الذي ينص عىل ”اعتامد اللغة العربية )الفصحى( لغة الخطاب 
والتخاطب املدريس” تفعيالً وتذكرياً باألنظمة والقوانني التي تضمنتها سياسة التعليم يف اململكة بهذا الخصوص.

ثانياً – مرشوع ”املعجم املدريس لطال	 وطالبات التعليم العام”:

يف إطار عمل وزارة الرتبية والتعليم واهتاممها بلغتنا العربية؛ كان هذا التعاون البحثي املبارك ما بني الوزارة 
ومدينة امللك عبد العزيز للعلوم التقنية، الذي نتج عنه صدور ”املعجم املدريس: لطالب وطالبات التعليم 
العام”. دعاًم للحركة العلمية يف اململكة، وإضافة للمعرفة اإلنسانية بصورة عامة. ومُيثل ”املعجم املدريس 
لطالب وطالبات التعليم العام” مرحلة مهمة يف الصناعة املعجمية العربية يف العرص الحديث، سواء من 

حيث الفكرة التي انطلق منها، أم من حيث الخطِة التي اختطها لنفسه، وسعى إىل تنفيذها وإنجازها 
متجاوزًا كثريًا من القيود واألفكار التي كبّلت الصناعة املعجمية العربية قدميًا وحديثًا.

ثالثاً – تطوير مناهج اللغة العربية، من خالل املرشوع الشامل لتطوير املناهج:

يهدف املرشوع الشامل لتطوير املناهج إىل تطوير العملية التعليمية التعلمية، بجميع أبعادها وعنارصها: 
مناهج ومعلمني: واسرتاتيجيات تدريس، وبيئة تعليمية تقانية، مبا يتناسب مع التقدم العلمي، والتحوالت 

االجتامعية، واالقتصادية، والتغريات العاملية: ومن ذلك الحاجة إىل الرتابط والتكامل بني املواد الدراسية،  
والحاجة عىل إدخال تنمية مهارات التفكري ومهارات الحياة، انطالقاً من :أن املتعلم هو املحور األسايس
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سعو	ية
ال

 للعملية الرتبوية” ذلك يف إطار القيم والثوابت التي نصت عليها سياسة التعليم يف اململكة؛ أهدافًا ومبادئ 
وغايات، والتي تنطلق بفضل الله تعاىل من الدين اإلسالمي الحنيف.

ويهدف املرشوع الشامل لتطوير املناهج إىل ”إحداث نقلة نوعية يف التعليم، من خالل إجراء تطوير نوعي 
وشامل يف املناهج، لتستطيع بكل كفاية واقتدار، مواكبة الوترية الرسيعة للتطورات املحلية والعاملية”، كام 

يهدف أيضاً إىل ”توفري وسيلة فّعالة لتحقيق أهداف سياسة التعليم عىل نحو تكاميل”.

رابعاً -العمل عىل إنشاء مراكز للعناية بتعليم اللغة العربية وتعلمها:

يأيت هذا املرشوع اتساقاً مع حركة التطوير النوعي الذي تشهده وزارة الرتبية والتعليم يف ميادينها املتعددة، 
وارتكازًا عىل العناية باللغة العربية، واستناًدا عىل املامرسات الواعية اليت تجعل من التغيري املتعددة، 
واإلحالل املفاهيمي املعارص عنواناً لها عىل مستوى الفكر واملامرسة والتطبيق، للوصول عىل تأسيس 

مامرسات لغوية فاعلة، وعمليات أدائية متسقة، واضحة املعامل واألهداف توضح األدوار وتحدد املسؤوليات.

ويسعى هذا املرشوع من خالل رؤيته، ورسالته التي يتبناها، ومن خالل نشاطاته الالحقة التي سيامرسها 
إىل ان يصل باملامرسات اللغوية عىل أعىل مستويات األداء الفاعل: من خالل عمليات التقويم املنهجية، 

الكتشاف مواضع الخلل واقرتاح الحلول املناسبة، وتحسس مواضع القوة وتعزيزها، وصوالً إىل تحسني 
وتطوير املامرسات والنشاطات اللغوية املحلية، والعمل عىل إثرائها من خالل فتح نوافذ التواصل بكافة 

صوره مع مختلف الثقافات التي تعزز حضور )العربية( محليًا وإقليميًا ودوليًا لخدمتها وتكريس ثقافتها، 
وصوالً إىل إثراء عمليات تعليمها وتعلمها؛ لتحسني نوعية األداء اللغوي، ويكون ذلك وفق رسالة ورؤية 

واضحة، ويتمحور هدفه العام حول: »تطوير مامرسات لغوية ترثي امليدان، وتكرس ثقافة التعامل املنهجي 
مع املعطيات الحديثة الفاعلة يف تعليم اللغة العربية وتعلمها، من خالل نشاطات وبرامج إثرائية تخصصية 

عالية الجودة« ... وهناك عدد من األهداف التفصيلية املحددة، التي تنبثق عن الهدف الرئيس.

ت
 الكوي

تم إعادة النظر يف الخطة الدراسية للمرحلة االبتدائية مبا يخدم تدريس اللغة العربية وزيادة الساعات 	 
الدراسية يف الصفوف الثالثة األوىل.

تم إعادة النظر لتدريس اللغة العربية بطريقة الجزء إىل الكل.	 

الرتكيز عىل تدريس اللغة العربية من خالل مجاالتها كالقراءة والكتابة والقصة...الخ.	 

الرتكيز عىل املهارات األساسية للغة العربية؛ القراءة والكتابة واالستامع والتحدث.	 

التنوع يف مسارات األنشطة الرتبوية.	 

تحقيق التكامل بني املجاالت الدراسية مبا يخدم اللغة الرتبية.	 

التأكيد عىل املعلمني الستخدام اللغة العربية الفصحى يف التدريس.	 

إقامة املسابقات ذات الصلة باللغة العربية، مثل: الشعر، والقصص، واملقاالت...الخ.	 

االحتفال بيوم اللغة العربية يف الـ 18 من مارس من كل عام.	 

ن
البحري

يظهر االهتامم باللغة العربية من خالل عمل اإلدارات التالية يف وزارة الرتبية والتعليم:

إ	ارة الخدمات الطالبية:

انطالقاً من رؤى وتوجهات وزارة الرتبية والتعليم يف االهتامم باللغة العربية تقوم إدارة الخدمات الطالبية 
بالعديد من الفعاليات واألنشطة الالصفية التي تُسهم يف تعزيز اللغة العربية وتشجيع الطلبة عىل االهتامم 

بها، حيث تدرج ضمن خطة اإلدارة السنوية العديد من األنشطة ذات العالقة: مثل:
الندوات الطالبية لطلبة املرحلة الثانوية.. 1
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مظاهر االهتاممالبلد
ن

البحري

امللتقى الطاليب السنوي ”لغتي هويتي”.. 2

املسابقات الرتبوية )أولومبياد اللغة العربية( لجميع املراحل الدراسية، والتي تتضمن:. 3
s .مسابقة الخطابة
s .مسابقة اإللقاء الشعري
s مسابقة القراءات اللغوية
s .مسابقة كتابة القصة القصرية
s .)مسابقة كتابة الشعر )االبداع الشعري

ورشة العمل واألصبوحات الشعرية:. 4
s .ورشة عمل القراءة اإلبداعية
s ”أصبوحة ”أقالم من وطني
s .برنامج قصيديت ... قيم وصور

كام تقوم اإلدارة بتبني العديد من املبادرات الدولية املتعلقة باللغة العربية، وتقوم عىل احيائها . 5
بالتنسيق لها وتشجيع الطلبة عىل املشاركة فيها ”مبادرة تحدي القراءة العريب”

 إ	ارة االمتحانات:

يظهر ذلك جلياً يف عدد الساعات املتخصصة للغة العربية يف الخطط الدراسية يف جميع مراحل التعليم.

إ	ارة املناهج:
لغة مناهج التعليم هي اللغة العربية.. 1

بحث حول القرائية.. 2

قصص وكتب للطلبة باللغة العربية.. 3

جزر القمر

اللغة العربية يف جزر القمر هي لغة رسمية عىل مستوى الجمهورية يف جميع دساتري الدولة حتى قبل 	 
االستقالل، فقد كانت العربية متداولة ومستخدمة ومدرّسة يف الكتاتيب القرآنية ويف تعليم األمور الدينية 

واإلسالمية، حتى يف املناسبات االجتامعية كانت اللغة العربية هي اللغة املستخدمة. وبعد انضامم جزر 
القمر إىل جامعة الدول العربية أولت الحكومات املتتابعة اهتامماً كبرياً جداً باللغة العربية، وصدرت 

مراسيم حول تعميم اللغة العربية يف كافة طبقات املجتمع القمري، وجاء هذا تنفيذاً لقرارات قمم 
عربية عىل مستوى الرؤساء وامللوك وأخرى عىل مستوى الوزراء.

أصبحت اللغة العربية تُدرّس يف مرحلة ما قبل املدرسة بجانب اللغة املحلية، ويف املرحلة االبتدائية 	 
واإلعدادية والثانوية، تدرّس اللغة العربية إجبارياً بجانب اللغة الفرنسية، إضافة إىل ذلك هناك مراكز 

وكتاتيب ودروس وبرامج إذاعية وتلفزيونية باللغة العربية.

جزء القمر بحاجة إىل دعم املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم والدول العربية ليك تبذل جهودها 	 
للمساعدة يف وضع سياسة وطنية حول تعميم اللغة العربية واعتامد الطرق املتبعة لتحقيق األهداف 
والنتائج املرجوة، وان يكون استخدام اللغة العربية الفصيحة إجبارياً بني املعلم والطالب يف مختلف 

مراحل التعليم يف داخل الفصول الدراسية.
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موريتانيا

السنة األوىل من التعليم تُدرس باللغة العربية، والسنة الثانية من التعليم بنسبة 80 باملئة باللغة العربية.	 

منح امتيازات لداريس اللغة العربية يف التعليم املحظري )الرتشح لبكالوريا اللغة العربية. اآلداب األصيلة(.	 

 اكتتاب أعداد معتربة من معلمي اللغة العربية يف املرحلتني األساسية والثانوية كل سنة.	 

	
املغر

املكانة الدستورية للغة العربية باعتبارها اللغة الوطنية الرسمية للحكومة.	 

لغة التواصل داخل اإلدارات الحكومية.	 

مكانة مركزية داخل الهندسة البيداغوجية حيث تعترب مادة رئيسة إلزامية من االبتدايئ إىل الثانوي 	 
التأهييل )البكالوريا- الثانوية العامة(.

لغة تدريس املواد األربع اإلنسانية والعلمية.	 

غالف زمني جد مهم يفوق )2500( مجموع األسالك التعليمية.	 

امن
ُع

إعطاء اللغة العربية النصاب األعىل من الحصص الدراسية يف الخطة الدراسية باملدرسة.	 

برنامج التحدث باللغة العربية الفصحى يف املدرسة للصفوف األوىل، وإنشاء قسم لرعاية التحدث باللغة العربية.	 

تقوية اللغة العربية، باألنشطة والفعاليات الالصفية املساندة للمنهج املدريس.	 

وجود برامج ملعالجة الصعوبات اللغوية.	 

تعيني مستشارين بالوزارة لتطوير األداء اللغوي.	 

بناء جميع الكتب املدرسية باللغة العربية.	 

س
تون

تدريس جميع املناهج باللغة العربية.	 

هناك عناية خاصة باللغة العربية من قبل الحكومة.	 

توجد مسابقات تهم اللغة العربية، كمسابقات الشعر والقصص القصرية.	 

مرشوع تحدي القراءة.	 

ترصيد جوائز تربوية ملديرة تتضمن اللغة العربية كمحور أسايس.	 

الجزائر

اللغة العربية هي لغة تعليم كل املواد التعليمية ويف كل املراحل التعليمية.	 

الحجم الزمني املخصص لتدريس مادة اللغة العربية وخاصة يف مرحلة التعليم االبتدايئ.	 

تخصيص اختبار للغة العربية يف كل االمتحانات املدرسية )نهاية االبتدايئ ونهاية املتوسط ونهاية الثانوي( 	 
ويف كل الُشعب يف مرحلة التعليم الثانوي.

رص
يشرتط االلتزام باللغة العربية يف جميع مراحل التعليم واملدارس الدولية.	 م

لبنان

نحن يف لبنان عملنا عىل تحديث مناهج تعليم اللغة العربية يف املدارس بشكل عام، لكنها تحتاج باستمرار 	 
إىل تطوير ومواكبة ملتطلبات العرص ومستجداته من حيث تالؤمها مع التكنولوجيا بكل تفرعاتها لتستطيع 

من خالل ذلك، أن تبقى حية فاعلة ووسيلة تعبري وتواصل مناسبة للجيل الحايل ولألجيال اآلتية.

أعد املركز الرتبوي خطة عامة لتطوير املناهج مبا فيها مناهج اللغة العربية وستشكل لجان متخصصة 	 
محرتفة يف مجال اللغة العربية لوضع خطة تفصيلية شاملة يف ميدان اللغة من حيث التعليم، عامدها 

املنهج التفاعيل، آخذين بعني االعتبار الثغرات التي تبينت يف مناهج 1997 والعمل عىل تالفيها
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ني

سط
فل

ميتد مبحث اللغة العربية كمبحث أسايس يف جميع الصفوف التعليمية وهو مبحث اجباري لجميع فروع 	 
املرحلة الثانوية.

يُعد وزن حصص اللغة العربية مقارنة مع املباحث األخرى مرتفعاً، فهو يشكل للصفني األول والثاين 	 
األساسيني %36، %32 للصفني الثالث والرابع، و%25 للصفوف الخامس والسادس والسابع والثامن، 

و%20 للصفني التاسع والعارش، و%15 للصفني األول والثاين الثانويني.

تدريس جميع املباحث باللغة العربية عدا اللغة اإلنجليزية، مام يعزز توظيفها يف مختلف املباحث بشكل يومي.	 

قطر

تعّد قطر أول دولة عربية تعتمد معايري تعليمية تتفق والتوقعات الدولية املطلوب من املتعلم تحقيقها 	 
أو تعلمها من الروضة حتى الصف الثاين عرش يف عدة مواد ومنها مادة اللغة العربية.

يف قطر يعتمد تدريس اللغة العربية كمهارات مكتسبة ينبغي عىل الطالب أن يتقنها ويكون قادراً عىل 	 
توظيفها بكفاءة يف فرتة زمنية محددة )نهاية كل فصل درايس(.

يفرتض نظام تعليم اللغة العربية يف قطر 	اعتامداً عىل املعايري	 أن يحقق الطلبة مستويات أداء عالية، 	 
لذلك فقد أعدت معايري اللغة العربية لتقف عىل قدم املساواة مع نظرياتها من املعايري التعليمية يف أكرث 

دول العامل تقدماً يف التعليم.

أعطى نظام تعليم اللغة العربية يف قطر كل مهارة من مهارات اللغة العربية )القراءة-الكتابة-التحدث-	 
االستامع( حقه من املعالجة؛ تخطيطاً وتنفيذاً.

ألول مرة يتم تنفيذ أنشطة القراءة بهدف تنمية الرثوة اللغوية للطالب بطرائق متعددة، كتعرف 	 
وتطبيق الطالب السرتاتيجيات القراءة، للوصول إىل القراءة السليمة، وكذلك تعرف مهارات القراءة للفهم، 

ومهارات التصفح الرسيع وغريها من اسرتاتيجيات القراءة.

تدريس النحو يف مناهج اللغة العربية يف قطر 	املبنية عىل املعايري- يعتمد أساساً عىل تعميق فكرة 	 
وظيفة النحو، فليس الغرض من تدريس النحو هو حفظ قواعد اللغة العربية، بل الهدف هو االستفادة 

من هذه القواعد يف القراءة السليمة بال لحن والكتابة بال أخطاء فالنحو هنا وسيلة ال غاية. 

قليل من املناهج عىل املستوى اإلقليمي التي تحرص عىل تنمية مهارات التحدث واالستامع، كام هو 	 
حاصل يف تدريس مادة اللغة العربية يف مدارس قطر. فقد هدفت الوزارة ممثلة يف قسم اللغة العربية 

إىل تنمية مهارات الطلبة يف التحدث وتطويرها بشكل يؤدي إىل التواصل الجيد مع اآلخر، كذلك فإن 
تناول مهارات االستامع يف تدريس اللغة العربية من خالل الرتكيز عىل تدريب الطلبة عىل تنمية مهارات 

االصغاء وتدوين املالحظات وتحديد النقاط الرئيسة يف حديث املتكلم وغريها من املهارات.

ُخصص ملهارة الكتاب )اإلنشاء( نسبة %30 من بقية املهارات. وتكاد تكون قطر هي الدولة العربية 	 
الوحيدة التي تعطي ملهارة الكتابة هذا االهتامم )ينفذ درس الكتابة أو اإلنشاء عىل ثالث حصص دراسية 
عىل األقل يف كل وحدة دراسية( وتتضمن عملية التدريس إكساب الطالب العديد من املهارات الجديدة 

كمهارات التخطيط للكتابة وتوليد األفكار وتطويرها ومهارات إعداد املسودة وغري ذلك من املهارات.

ومام مييز تدريس اللغة العربية يف قطر هو الرتكيز عىل الجانب التطبيقي يف كافة األنشطة بعيداً عن 	 
الحفظ والتلقني.

كذلك تركز معايري اللغة العربية عىل تنمية مهارات التفكري العليا لدى الطلبة، تعليامً وتقييامً.	 

اللغة العربية يف نظام التعليم القطري هي لغة التدريس الرئيسة للمواد الدراسية املختلفة.	 
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يتضمن الجدول )31( مظاهر االهتامم املتميز باللغة العربية يف األنظمة التعليمية يف البلدان 

العربية، متاماً كام وردت يف إجابات وزارات الرتبية والتعليم. ويالحظ أن إجابات األردن والكويت 

وجزر القمر وموريتانيا واملغرب وُعامن وتونس والجزائر ومرص ولبنان، جاءت مخترصة وبصورة 

تعدادية ملظاهر التميز وال جديد أو تحديد كام هو مألوف أو معروف كالتدريب والرتكيز عىل 

املهارات والحصص اإلضافية واملسابقات والورشة والتنويع يف األنشطة التي تهتم باللغة.

تضمنت إجابة وزارة الرتبية والتعليم بقطر تفصيالً أكرث قليالً من غريها من الوزارات املذكورة 

سابًقا إذ أشارت إىل اعتامدها عىل معايري تعليمية تتفق والتوقعات الدولية ويجري تطبيقها عىل مادة 

اللغة العربية باإلضافة إىل تركيزها عىل مختلف املهارات اعتامًدا عىل معايري تم إعدادها لهذه الغاية.

ملظاهر  رشحاً  إجابتها  تضمنت  إذ  ودراسته  إليه  العودة  ينبغي  تفصيالً  قدمت  السعودية 

االهتامم باللغة العربية؛ كاملبادرات والجوائز امللكية وإنشاء املعاهد العديدة واألندية والكرايس 

الداخلية والخارجية يف عدد من جامعات العامل.

جدول )32(: األعامل التي ميكن 	ن تضع اللغة العربية يف مقدمة 	ولويات التعليم يف البلدان العربية

العد	األعاملالرقم

 أ. 
إنشاء املعهد القومي للغة العربية للقيام باألبحاث والدراسات التي تتعلق باللغة 

العربية ككائن حي ينمو ويتطور بالتعلم والتعليم والبحث والتفكري والتأليف ... الخ.
11

 ب. 
 توحيد مجامع اللغة العربية القامئة يف البلدان العربية يف مجمع واحد تتحدد أهدافه 

ووظائفه لتشمل، فيام تشمل، تعلم وتعليم اللغة العربية يف املدارس العربية يف 
مختلف مراحل التعليم. 

8

13 التخيل نهائيًا عن الطرق التقليدية يف تعليم وتعلم اللغة العربية. ج. 

10إعادة النظر )يف الشكل واملضمون( بكليات ومعاهد اللغة العربية يف الجامعات العربية. د. 

 .	 
تجديد االهتامم باألدب العريب ليصبح مكونًا أساسيًا يف برامج إعداد املعلمني واملعلامت 

يف جميع املواضيع الدراسية ويف مختلف املراحل التعليمية.
10

 و. 
ترجمة العلوم الحديثة إىل اللغة العربية لتكون جزًءا من الثقافة املعرفية العامة 
والتخصصية، عىل أن تشمل األنظمة املعرفية األكرث انتشاراً وتأثرياً يف املجتمعات 

املعرفية الحديثة.
11

5تعريب التعليم الجامعي يف جميع كلياته ومعاهده وتخصصاته. ز. 
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هناك اجتامع عىل أن اللغة العربية ينبغي أن تكون يف مقدمة أوليات التعليم يف البلدان 

العربية، فهي لغة القرآن الكريم واللغة األم للعرب واللغة الوطنية والقومية لهم. لكنها مع األسف 

تعاين يف بيئات اجتامعية وتربوية واقتصادية وسياسية وثقافية ال توفر لها الرشوط املوضوعية 

البلدان  والتعليم يف  الرتبية  ترى وزارات  والرعاية.  بالعناية  يزدهر  والتطوير، ككائن حي  للنمو 

العربية أنه ينبغي التخيل نهائيًا عن الطرق واألساليب التقليدية يف تعلم وتعليم اللغة العربية، 

كام ترى أيًضا رضورة إنشاء معهد قومي للغة العربية وترجمة العلوم الحديثة إىل اللغة العربية 

لتصبح جزًءا من الثقافة املعرفية الجديدة. تشري بيانات الجدول )32( إىل استعداد واضح من قبل 

مؤسسات التعليم الرسمية يف البلدان العربية إىل استحداث وابتكار وسائل جديدة للتعامل مع 

اللغة العربية تعلاًم وتعلياًم وبحثًا وتجريبًا ... الخ.

جدول )33(: إجابات وزارات الرتبية والتعليم يف البلدان العربية عىل 	سئلة االستبانة )43-33( 
والتي تتعلق مبهنة التعليم

النعمالسؤالالرقم

 أ. 
هل تعتقدون أن اإلعداد املهني للمعلم يف بلدكم يؤهله للتدريس يف بلدان عربية 

أخرى؟
150

 ب. 
هل تعتقدون أن التكوين االجتامعي-الثقايف للمعلم يف بلدكم يتامثل أو يتقارب 

مع زمالئه من املعلمني يف بلدان عربية أخرى؟
130

 ج. 
هل تعتقدون أن املعلم يف بلدكم لديه الرغبة واالستعداد للعمل يف بلدان عربية 

أخرى؟
130

 د. 
هل تعتقدون أن مهنة التعليم جاذبة لخريجي الثانوية العامة يف بلدكم كاملهن 

الطبية والهندسية؟
39

 .	 
هل تعتقدون أن مهنة التعليم جديرة باالهتامم والرعاية، ماديا ومعنوياً، كمهنتي 

الطب والهندسة؟
140

 و. 
هل تعتقدون أن املعلم العريب يتمتع بامتيازات مادية ومعنوية كغريه من املعلمني 

يف البلدان املتقدمة يف العامل؟
113

 ز. 
هل يتمتع املعلم يف بلدكم باالمتيازات املادية واملعنوية التي يتمتع بها األطباء 

واملهندسون؟
411
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النعمالسؤالالرقم

 ح. 
هل تعتقدون أن املعلم يف بلدكم أو يف أي بلد من البلدان العربية جدير 

باالمتيازات املادية واملعنوية التي يتمتع بها األطباء واملهندسون؟
130

 ط. 
هل ترون أن مهنة التعليم تتطلب أشخاًصا من املتفوقني يف الدراسة الثانوية 

العامة؟
140

38هل يلتحق مبهنة التعليم يف بلدكم املتفوقون يف الدراسة الثانوية العامة؟ ي. 

 ك. 
هل تعتقدون أن املعلم العريب مُيارس يف الوقت الحارض دوًرا اجتامعيًا قياديًا يف 

املجتمع العريب؟
38

واملعلم  العربية،  البلدان  يف  العامة  الثانوية  لخريجي  جاذبة  ليست  والتعليم  الرتبية  مهنة 

أو  العربية  البلدان  بامتيازات مادية ومعنوية كغرية من األطباء واملهندسني يف  يتمتع  العريب ال 

أن  والواقع  االمتيازات.  بهذه  جدير  بأنه  علاًم  العامل،  يف  املتقدمة  البلدان  يف  املعلمني  كأقرانه 

القيادات  والجدية من  االهتامم  بكل  فيها  ينظر  أن  ينبغي   )33( الجدول  يوفرها  التي  البيانات 

الرتبوية والسياسية واالقتصادية والثقافية يف البلدان العربية.

جدول )34(: املستقبل الرتبوي العريب كام تراه وزارات الرتبية والتعليم يف عد	 
من املجاالت الرتبوية األساسية

املجاالت الرتبويةالبلد

الجزائر

املناهج الرتبوية: 

الغايات  تعكس  باعتبارها  الوطنية  الرتبوية  السياسة  تقوم  وعليه  تعليمي،  نظام  كل  يف  الزاوية  حجر  هي 
الرتبوية للمدرسة وتجسد املبادئ املنظمة للنظام الرتبوي وتحدد مالمح املتعلم املنتظرة يف نهاية كل مرحلة 

تعليمية من خالل املقررات الدراسية املعتمدة.

أبعادها  يف  املقررة  املجاالت  لكل  بالنسبة  التعلمية  باألهداف  الرتبوية  الغايات  يربط  الذي  السياق  هذا 
املختلفة )القيمية واملعرفية واملهارية والسلوكية( يجب أن يكون يف مستوى عال من االنسجام والرتابط.

لبلورة  دقة  بكل  التعلمية  املسارات  وتحديد  التعليمية  األهداف  تحديد  مبكان  املهم  األهمية  فمن  لذلك، 
األهداف التعليمية التي تعرب عن املقاصد الرتبوية والغايات املنتظرة.

وفضالً عن االنسجام الداخيل بني الغايات واألهداف التعليمية، ال بد من ربط الغايات واألهداف بحاجات 
املجتمع يف الصعيد التنموي واالجتامعي والثقايف. فوظيفة املدرسة من خالل املقررات الدراسية ونظم سريها 
وكيفيات تسيريها يجب أن تعكس حاجة املجتمع يف تربية النشء وانتظاراتها من املدرسة بصفتها مؤسسة 

مجتمعية.
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املجاالت الرتبويةالبلد
الجزائر

املناهج التعليمية العربية: 

يجب أن تتطور وترتقي من مجرد مقررات مدرسية سنوية إىل مرشوع مجتمع يتبلور من خالل الكفايات التي 
تنوي املناهج تنميتها لدى املتعلمني. تقوم الكفايات املعرفية واملهارية واملنهجية والتواصلية عىل املامرسة 

الفردية والجامعية وعىل تنمية االستقاللية وحب االستطالع واالبتكار وحل املشكالت واملقاوالتية.

باختصار، ينبغي أن تتحول املناهج من الرتاكم املعريف املوسوعي إىل تنمية الكفاءات الذاتية والجامعية لدى 
املتعلمني، وتحويل مهنة املعلم من دور امللقن إىل دور املوجه واملرافق يف بناء التعلامت. ويقتيض هذا نظرة 

أكرث مسؤولية وأكرث احرتافية ملهنة املعلم.

اللغة العربية: يجب أن تكون األداة األوىل الكتساب املعرفة، ويجب أن يطور تعليم اللغة العربية لتصبح أداة 
تواصل يف مختلف ميادين الحياة واألداة املفضلة يف اإلنتاج الفكري. فمن الرضوري البحث عن نجاعة أكرب يف 
تدريس اللغة العربية ترتبط بالجوانب الثقافية والعملية والتقنية لتوفري املعلومة العلمية العاملية بهذه اللغة 
وضامن النجاعة يف التبليغ البيداغوجي وعمليات التدريس، من خالل تحديث طرائقها ومحتوياتها التعليمية 

لتصبح قادرة عىل مواكبة التقدم العلمي والفكري وعىل استيعابه.

كام أن تحسني تعليم اللغة العربية قصد إعطائها وظيفتها البيداغوجية واالجتامعية الثقافية، سيسمح بتلبية 
متطلبات تعليم ذي نوعية قادرة عىل التعبري عن العامل املحيل والعريب والعاملي، وعىل إدراك الحضارة العاملية 

واملساهمة يف التقدم العلمي والتكنولوجي.

إليه،  الذي ينتمي  التي هي منتج املجتمع  التكوين عىل املواطنة. فاملدرسة  املدرسة ضامن  إن من غايات 
أغلبية  املعتمد من  الرتاث  لتطوير هذا املجتمع يف معارفه ومهاراته، مع نقل  الطموح  لها  يجب أن يكون 
املواطنني. إن هذا الرتابط بني املدرسة واملجتمع يتجىل بوضوح عندما يتعلق األمر بالسلوك، أي بكل ما له 
عالقة باألخالق والرتبية املدنية. وميكن تعريف السلوك يف هذا املستوى عىل انه تربية للترصفات الظاهرة 
كاألدب والتمدن واإلخالص واملحافظة عىل الرتاث واحرتام املمتلكات واحرتام الحياة وحب العمل والتضامن 
واملسؤولية. ويتعلق األمر بالتدرب عىل مامرسة املواطنة الدميقراطية حتى يتمكن املتعلم 	 مواطن الغد - 
من العيش يومياً، متمتعاً بحقوقه كطفل وكذا متحمالً املسؤوليات والواجبات التي ميليها هذا األمر يف املدرسة 

والحي واملجتمع وحتى يف العامل.

إن القيم التي يتقاسمها الجميع يف املدرسة تساعد بقوة عىل بناء أخالق إنسانية، تتمثل يف احرتام اإلنسان 
ويف التسامح وقبول الفروق مع األخذ يف الحسبان حاجات الجامعة. فاملدرسة كمكان مفضل الزدهار كل فرد، 
عليها أن تتيح لكل متعلم خوض تجارب كاملة وتامة يف التعامل مع قيم التقدم والحرية والتوعية باملشاكل 

ذات الصلة بالعمل اإلنساين.

العمل  وطرق  االتصال  ووسائل  املعرفة  وهيكلة  االجتامعي  التنظيم  عميقة متس  تحوالت  يعرف  العامل  إن 
ووسائل اإلنتاج إىل غري ذلك من جوانب الحياة. لذلك، فاملدرسة املرغوبة هي تلك التي بإمكانها:

االندماج يف حركة الرقي العاملية، بإدماج التغريات الناجمة عن ظهور مجتمع املعلومات واالتصال والثورة 	 
العلمية والتكنولوجيا التي ستغري الظروف الجديدة للعمل وحتى العالقات التعليمية.

التفتح عىل العامل يف صيغة عالقات ثقافية ومبادالت برشية مع األمم األخرى.	 

وهذا يتطلب من املدرسة:
منح املتعلمني ثقافة علمية وتكنولوجية حقيقية.	 

تحضري املتعلمني للعيش يف عامل تكون فيه كل األنشطة معنية بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.	 
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املجاالت الرتبويةالبلد

الجزائر

البحث الرتبوي:

الغايات املنتظرة منه يف غياب بحث تربوي يعالج  ال ميكن ألي نظام تربوي أن يرقى إىل مستوى تحقيق 
اليومي. فالبحث ينبغي أن يركز عىل  التي يواجهها يف مساره  البيداغوجية والتسيريية والتنظيمية  املشاكل 
املدرسة  مع  األرس  وعالقات  املدريس  التكيف  وإشكاليات  التالميذ  من  فئات  لدى  التعلم  صعوبات  دراسة 
ومساهامت األولياء يف تذليل صعوبات التعلم والعوامل املحفزة عىل التحصيل والتفوق ومعايري التمدرس 
واألساليب  املتوفرة،  واملادية  البرشية  املوارد  استغالل  يف  التمدرس  تنظيم  يف  واالقتصاد  الفعالية  لضامن 
التعليمية واملنهجية الناجعة يف التدريس وأساليب التقويم بكل أنواعه )التشخييص والتكويني والتحصييل 

اإلشهادي( وكيفيات إدراج تكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف الفعل الرتبوي ويف التسيري ويف تبادل الخربات

بني املدرسني ويف ابتكار أساليب جديدة لتجاوز الصعوبات يف القسم ويف طرح إشكاليات ديداكتيكية دقيقة 
يف تعلم واكتساب مفاهيم معينة يف مختلف املواد التعليمية ”التقليدية” )الرياضيات، الفيزياء، الفلسفة، 

علوم الطبيعة والحياة، اللغة األجنبية( ويف مفاهيم مستجدة وكيفيات معالجتها )البيئة، التنمية املستدامة، 
أنشطة الرتبية عىل املواطنة، املهارات الحياتية، تقييم الكفاءات، انتقاء املوارد التعلمية، املواطنة، التشاركية، 

...( ويف عالج أسباب الترسب املدريس ويف ربط املنتوج املدريس )املكتبات، املهارات والكفاءات( مع عامل 
الشغل والقطاعات املستخدمة لهذا املنتوج )الفاعلية الخارجية(.

من هذا املنظور، سيكون للبحث الرتبوي يف جانبه العميل )التطبيقي( دور بالغ األهمية يف ترقية املامرسة 
الرتبوية ويف مساعدة املعلم عىل أداء مهمته البيداغوجية من حيث أنه ينطلق من دراسة حاالت حقيقية 
وواقعية من وضعيات تعلمية ومعالجتها للوصول إىل اقرتاح حلول لوضعيات مامثلة تكون مللكة االبتكار 

واإلبداع فيها حصة األسد. وبذلك ترتقي مهمة املدرسة من تلقني املعرفة ونقلها إىل مهمة املبادرة يف 
التكيف مع املستجدات.

العنف يف الوسط املدريس:

تُعد مسألة العنف يف الوسط املدريس من الظواهر النفسية واالجتامعية املركبة واملعقدة، كونها عالقة تفاعلية 
بني مجموعة من األطراف باعتبار تداخل الحقوق والواجبات داخل املؤسسة التعليمية ويف محيطها من ذوي 
الحقوق )التالميذ، املدرسون، واإلداريون، ...( وذوي الواجبات )التالميذ، املدرسون، اإلداريون، األولياء،...(. كام 
أنها نتيجة محصلة تفاعل العديد من العوامل البيئية املتعلقة باملجتمع ومؤسساته، والتي تعيش حالة من 
التحوالت يف بنائها النسقي والوظيفي التي فرضتها التغريات االجتامعية واالقتصادية الرسيعة واملفاجئة؛ وما 
مييز هذه التحوالت وإعادة التشكالت للبنى االجتامعية، هو أنها تفوق قدرات األفراد ومؤسسات التنشئة 
االجتامعية وإمكاناتها عىل التكيف معها. فاملؤسسات الرتبوية تشهد حالياً سلسلة من اإلصالحات املستمرة 
املتعلمني  وتطلعات  لحاجات  االستجابة  عىل  قادرة  تكون  حتى  والبرشية،  املادية  مكوناتها  جميع  مست 
املجتمع  وتوقعات  جهة،  من  الحديثة  املقاربات  ظل  يف  واإلرشادية  التعليمية  العملية  محور  باعتبارهم 
ومؤسساته االجتامعية واالقتصادية يف إعداد الرأس املال البرشي املستقبيل واملؤهل علميًا والقادر عىل إنتاج 

املعرفة يف عرص اقتصاد املعرفة، من جهة أخرى.

إن معالجة مسألة العنف يف الوسط املدريس تقتيض تبني مساعي من خالل االتجاهات التالية:
تنمية الوقاية ومكافحة العنف يف الوسط املدريس بتجنيد جميع املتدخلني.	 

التشخيص واملتابعة لجميع ضحايا العنف يف الوسط املدريس.	 

ترقية ثقافة الالعنف بكل أبعادها.  	 
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املجاالت الرتبويةالبلد
سعو	ية

ال

املناهج الرتبوية العربية:	. 

هناك الكثري من املشرتكات التي ينبغي أن نعمل عليها يف مناهجنا يف الدول العربية وميكن أن تكون 
هذه )املشرتكات( نواة لبناء معايري مشرتكة لبناء مناهج يف الدول العربية تحقق التكامل فيام بينها، 
وتكفل يف نفس الوقت، حق كل دولة يف إبراز وتكريس خصوصيتها من خالل مناهج التعليم لديها.

املعلم العريب: املعلم هو حجر الزاوية يف نجاح أي نظام تعليمي، وبالتايل ال بد من تكريس كافة 
العربية  املنظامت  تسهم  أن  وميكن  شأنه،  من  والرفع  املعلم  لتطوير  العربية  والطاقات  الجهود 

املعتمدة واملعنية بالرتبية والثقافة والعلوم بدور كبري ومحوري يف هذا الجانب من خالل:

توحيد املعايري املهنية لاللتحاق مبهنة التعليم يف جميع الدول العربية.. 1

بناء إطار مرجعي عريب موحد ألخالقيات مهنة التعليم يف الوطن العريب.. 2

بناء إطار مرجعي موحد لنظام تقويم وتطوير املعلم.. 3

اعتامد معايري موحدة لربامج إعداد املعلمني يف الكليات واملعاهد املتخصصة.. 4

بناء سياسة إعالمية موحدة للتعاطي مع املعلمني وقضاياهم يف مختلف وسائل اإلعالم العريب، والتأكيد . 5
عىل كونه )قدوة( و )مثل أعىل(.

اللغة العربية:	. 

تواجه لغتنا العربية العظيمة يف عرصنا الحايل تحديات كبرية، تتمثل بعضها يف العوملة الثقافية لنرش 
الوقوف  إىل  اإلنجليزية  باللغة  الناطقة  الدول  دفع  ما  هذا  والتواصل،  التعليم  يف  اإلنجليزية  اللغة 
ضد التنوع الثقايف، والتعدد اللغوي يف املنظمة الدولية للرتبية والعلوم والثقافة )اليونسكو( بحيث 

اتخذت مواجهة اللغة العربية أشكاالً متعددة منها:

عدم مواكبة لغتنا لروح العرص، والتطور املعريف باإلضافة إىل صعوبة تدريسها وتعقيد أساليبنا يف 	 
تدريسها.

الدعوة إىل استعامل اللهجات العامية بدالً عنها.	 

انتشار الكلامت األجنبية يف املطاعم والفنادق والحياة االجتامعية.	 

ضعف التعبري بني أبناء اللغة العربية، وضعف الوعي اللغوي وال سيام مرحلة رياض األطفال.	 

ويف ظل هذه التحديات ينبغي علينا أن نعمل عىل بناء وثيقة عربية ملزمة موحدة؛ تحدد 
)السياسة اللغوية( يف الدول العربية، وتعمل عىل متكني اللغة العربية 	اللغة األم لهذه الدول- يف 

جميع مناحي الحياة وال سيام وزارات وهيئات الرتبية والتعليم، وأن تكون )خبز( الشعوب اليومي 
يف تعامالتهم الحياتية املتعددة.

مدرسة املستقبل العربية:	. 

من املفيد أن تكون هناك رؤية مشرتكة تنطلق من توجه عريب لبناء منوذج ملدرسة املستقبل يف الدول 
العربية، ولتكن وفق تصّور مشرتك من خالل املنظامت العربية املعتمدة وتحت إرشافها، كنموذج 
تطبيقي ملدرسة املستقبل يُطبق مبعدل مدرسة واحدة يف كل دولة عربية، ننطلق يف تأسيسها من 
رؤية عربية مشرتكة وبقرار يصدر من أعىل املستويات، ثم تقوميها وتعديلها والتوسع التدريجي فيها.
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سعو	ية
ال

البحث الرتبوي	. 

ال بد من التأكيد عىل أهمية العمل املشرتك من خالل املنظامت العربية املعتمدة. واملعنية بالرتبية 
والثقافة والعلوم )اإليسيسكو( و )اإلليكسو( و )مكتب الرتبية العريب لدول الخليج( ... ، لتفعيل دور 
البحث الرتبوي يف تشخيص وإيجاد الحلول املناسبة ملختلف التحديات التي تواجه الرتبية والتعليم 
يف الدول العربية، وذلك ببناًء فرق عمل مختلطة ومشرتكة من أصحاب القدرات املتميزة يف البحث 
والتعليم يف  الرتبية  مستقبل  صناعة  البحث يف  دور  لتفعيل  املستويات؛  أعىل  من  وبقرار  العلمي، 

الوطن العريب، مع الرتكيز الشديد عىل:

 مجال البحث التطبيقي يف املجال الرتبوي.. 1

مجال املناهج، والربامج التعليمية، والربمجيات الرتبوية، والتوجهات الرتبوية.. 2

مجال إنتاج الوثائق التعليمية والرتبوية.. 3

مجال نرش الكتب املدرسية.. 4

مجال اإلعالم واالتصال الرتبوي.. 5

مجال الكتاب املدريس.. 6

مجال قضايا الشباب العريب.. 7

ني
سط

فل

	فكار حول املناهج العربية	. 
ينبغي أن يكون هناك ترابط وتكامل بني مجموعة املباحث.. 1

إعادة هيبة وأهمية إتقان مهارات اللغة العربية.. 2

 مناهج متمركزة حول املتعلم/ تعلم نشط.. 3

االهتامم مبكونات املنهاج األخرى وليس عىل محتوى الكتاب املدريس فقط.. 4

االنفتاح عىل العلوم والثقافات )فهم املجتمع البرشي املعارص(.. 5

تضمني متوازن ملفاهيم املواطنة والقومية وحقوق اإلنسان وقضايا النوع االجتامعي ... الخ.. 6

فسح مساحة أكرب للقضية الفلسطينية.. 7

وضع معايري ونظام تقييم وتقويم للتحصيل املعريف والقيمي واملهاري.. 8

إعادة النظر يف املناهج كلياً أو جزئياً بهدف التحديث ومواكبة االنفجار املعريف.. 9

املعلم العريب:	. 
إعادة تأهيل وإعداد املعلم العريب 	 ووضع وتحديث برامج إعداده يف الجامعات وكليات الرتبية.. 1

متهني التعليم.. 2

وضع حوافز التميز والريادة.. 3

وضع نظام تصنيف املعلمني مرتبط بسلم رواتب يحفظ كرامة املعلم.. 4

وضع مدونة السلوك وأخالقيات مهنة التعليم.. 5

اللغة العربية: 	. 
االهتامم بتعليم اللغة يف حلقة التعليم األسايس الدنيا 	 املرحلة االبتدائية.. 1
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ني

سط
فل

تبسيط النحو.. 2

الرتكيز عىل مهارات التعبري الشفوي والتحريري 	 توظيف اللغة.. 3

تحميل مسؤولية اللغة لكافة معلمي املباحث وليس ملعلم اللغة العربية.. 4

تكثيف أنشطة تتعلق بإتقان مهارات اللغة العربية عىل مستوى املدرسة 	 النوادي العربية والشعر.. 5

تضمني املناهج دروساً تتعلق بقيمة اللغة األم، لتحفيز الغرية لدى الطلبة عىل لغتهم.. 6

إعادة النظر يف إعداد وتأهيل معلم اللغة العربية 	 فاقد اليش ال يعيطه.. 7

مدرسة املستقبل العربية:	. 
مدرسة صديقة للمتعلم مادياً ومعنوياً.. 1

مدرسة منفتحة عىل بيئتها املحلية.. 2

مدرسة متواصلة مع األهل وأولياء األمور.. 3

مدرسة متواصلة مع طلبتها 	حتى خارج مواعيد الدوام الرسمي-)توظيف التكنولوجيا.. 4

مدرسة منافسة محلياً وعربياً ودولياً.. 5

مدرسة تقيم ذاتها.. 6

مدرسة تدار ذاتياً. 7

مدرسة متواصلة مع املدارس األخرى 	 محلياً وعربياً وعاملياً- التوأمة.. 8

البحث الرتبوي:	. 
االهتامم بالبحث الرتبوي عىل مستويات املدارس ويف قضايا محددة.. 1

التحول نحو البحوث اإلجرائية.. 2

تدريب املعلمني ومديري املدارس واملرشفني عىل إجراء البحوث.. 3

تطوير رسالة البحث الرتبوي لتصب يف قياس سوية النظام التعليمي أو أي مجال من مجاالته. . 4

توجيه طلبة املاجستري والدكتوراه يف قضايا حساسة متس النظام التعليمي وتنتقد خفاياه وتؤثر عىل . 5
صاحب القرار.

توفري املوازنات الخاصة بالبحث الرتبوي.. 6

االهتامم بنتائج البحث الرتبوي وتوصياتها وأخذها عىل محمل الجّد.. 7

إنشاء وحدات بحثية تعنى بإجراء الدراسات يف وزارات الرتبية والتعليم.. 8

نرش قصص النجاح العربية يف البحوث الرتبوية وتطبيقاتها.. 9

قضايا ومشكالت املجتمع املعارص:و. 
تضمني املناهج قضايا ومشكالت املجتمع املعارص يف سياق التعليم والتعلم النقدي.. 1

زيادة مساحة ملشكالت وقضايا العامل العريب واإلسالمي )الوحدة العربية، التطرف الديني، املذهبية، . 2
أنا واآلخر يف املجتمعات العربية، تجليات الدميقراطية، مشكالت املرأة العربية، األمية القرائية 

والتكنولوجية، العنف األرسي واملدريس واملجتمعي، عاملة األطفال، ... .

إنشاء وحدة خاصة للنوع االجتامعي يف كل وزارة تربية.. 3
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رص
م

املناهج الرتبوية املعارصة	. 
أن يكون هناك تكامل بني مواد الصف الواحد )مناهج متكاملة( أثناء التدريس.	 

تبادل الخربات بني البلدان العربية يف املناهج وخاصة الحلقة االبتدائية.	 

ربط التعليم بالحياة وسوق العمل.	 

وضع ساسة تربوية عربية موحدة مع توحيد املراحل يف البلدان العربية وتوحيد مناهج التعليم اإللزامي 	 
بني الدول حتى يكون أساساً يف التنشئة املواطنة العربية.

املعلم العريب  	. 
تدريب املعلم الطالب أثناء دراسته، عىل أن تكون التدريبات متبادلة بني الدول العربية.	 

تبادل الخربات يف مجال التدريبات الخاصة باملعلم عىل مستوى العامل العريب.	 

توسع قاعدة البعثات التعليمية بني الدول العربية.	 

تبادل الخربات بني الدول العربية من حيث مناهج اللغة العربية وطرق التدريس.	 

مدرسة املستقبل العربية	. 
عمل البناء املدريس عىل طراز واحد تقريباً عىل مستوى الدول العربية.	 

قواعد اختيار املعلمني واإلداريني واملسؤولني تكون قريبة بني الدول العربية.	 

تبادل الخربات بني الدول العربية يف عملية اإلدارة املدرسية.	 

البحث الرتبوي:	. 
البحث مهم لكل من املعلم الطالب واملعلم الفعيل عىل أن يكون هناك تبادل بني جامعات الدول 	 

العربية يف عمليات البحث الرتبوي بحيث تتاح الفرصة للمعلم أن يدخل عىل بعض املواقع للجامعات 
العربية املختلفة إلجراء عملية البحث بسهولة.

اتاحة الفرصة للسفر بني املعلمني بعضهم البعض إلنهاء بعض األبحاث الرتبوية يف الدول املختلفة. 	 

إ	را	 القضايا واملشكالت املجتمعية املعارصة مبناهج املعلم الطالب 	ثناء الدراسة	. 

إدراجها يف تدريبات املعلمني عىل مستوى الدول العربية.

	
املغر

سعياً إىل تقوية العالقات الرتبوية العربية وتعضيدها يف أفق إرساء أنظمة تربوية عربية متقدمة، 
يتوجب إيالء أهمية إىل العنارص اآليت:

االنطالق من كون تطوير املناهج الرتبوية العربية يكون أكرث فاعلية ونجاعة عندما يعرب عن أ. 
مقومات الذات التاريخية والحضارية مبختلف متظهراتها، ويستوعب يف اآلن ذاته مكاسب 

الحضارة املعارصة.

 تحصني الهوية العربية األصيلة من الفكر الدخيل والتيارات املتزمتة، وإيالء أولوية لقيم ب. 
الحداثة واألنوار واملبادئ الكونية كصامم أمام لبناء املناهج الرتبوية العربية.

تشجيع البحث الرتبوي عىل الصعيد العريب، لتطوير تدريس اللغة الرتبية يف أفق تحديث ج. 
منهجيات تعليم وتعلم اللغة العربية وتجاوز الطرائق العتيقة يف تدريسها.
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املغر

توجيه عمل مجامع اللغة العربية نحو سبل تطوير منهاج اللغة العربية عىل املستوى القطري العريب.د. 

االستئناس بالتجارب الرائدة عىل املستوى العريب ذات الصلة بتطوير درس اللغة العربية )عىل 	. 
سبيل املثال: مرشوع القرائية(.

إيالء أهمية قصوى لفعل القراءة واعتباره ركيناً لتطوير اللغة العربية، واالرتقاء باملهارات و. 
اللغوية والتواصلية لدى الناشئة.

لبنان

املناهج الرتبوية العربية: تنسيًقا وليس توحيًدا.أ. 

املعلم العريب: االتفاق عىل الكفايات املهنية األساسية.ب. 

اللغة العربية: رفع مستوى استخدام اللغة العربية.ج. 

مدرسة املستقبل العربية: مدرسة منفتحة داخلياً وعىل الخارج ومتفاعلة مع املستويني.د. 

البحث الرتبوي: تطوير وتوسيع البحث الرتبوي وتأمني التمويل الالزم.	. 

قضايا ومشكالت املجتمع املعارص: هذه القضايا واملشكالت يجب أن تدمج يف املناهج بحيث و. 
تكون جزءاً ال يتجزأ منها.

امن
سلطنة ُع

املناهج الرتبوية العربية بحاجة للرتكيز عىل الكيف والعمق باملناهج وليس الكم؛ وإىل إعادة أ. 
صياغة طرح املواضيع مبا يتوافق مع النظريات الرتبوية الحديثة، واملعايري الدولية، واملؤرشات 

الرتبوية الدقيقة.

املعلم العريب: مراجعة برامج إعداد املعلمني وفق الطرح املطور للمناهج املطورة لرفع ب. 
مستوى أدائه بداخل الصف وتدريبه عىل القيادة الرتبوية وتوفري املعلم املساعد.

اللغة العربية بحاجة إىل تطوير أساليب تدريسها ووسائلها لتتناسب ومتطلبات تقنية ج. 
والتكنولوجيا الحديثة وأن يتم موضوع التقويم بشكل محبب.

مدرسة املستقبل العربية: توحيد الحوار والنقاش حول سياسات التعليم يف الدول العربية، د. 
وتبادل الخربات حول املامرسات الناجحة.

البحث الرتبوي، بحاجة إىل البحوث اإلجرائية لتُعني متخذي القرارات الرتبوية لتجويد التعليم، 	. 
وكذلك الرتكيز عىل البحوث االجتامعية للوقوف عىل التحديات التي تواجه التطور الرتبوي 

التعليمي يف الدول العربية وربطها باملجتمع والطالب واألرسة.

قضايا ومشكالت املجتمع املعارص: )الدميقراطية يف الرتبية، متكني املرأة، العوملة، حرية التعبري و. 
والتنظيم يف املجتمع الرتبوي، العنف املدريس واملجتمعي، التطرف.

بعض  قدمتها  التي  والتطبيقية  النظرية  واالجتهادات  واألفكار  اآلراء   )34( الجدول  يتضمن 

وزارات الرتبية والتعليم والتي تتعلق بعدد من األمور والقضايا الرتبوي ذات األهمية، وفيام ييل 

ملخص ملا ورد يف إجابات الوزارات.
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• الجزائر: 	

ينبغي االنسجام بني الغايات واألهداف التعليمية والبد من ربط الغايات واألهداف بحاجات 	 

املجتمع يف الصعيد التنموي واالجتامعي والثقايف، ويجب أن تتطور وترتقي املناهج التعليمية 

من مجرد مقررات مدرسية سنوية إىل مرشوع مجتمع.

اللغة 	  تدريس  يف  أكرب  نجاعة  من  بد  وال  املعرفة،  الكتساب  األوىل  األداة  العربية هي  اللغة 

العربية وترتبط بالجوانب الثقافية والعلمية والتقنية.

املدرسة ضامن التكوين عىل مامرسة املواطنة الدميقراطية.	 

البيداغوجية 	  املشاكل  يعالج  الذي  الرتبوي  البحث  بدون  يرقى  أن  تربوي  نظام  ال ميكن ألي 

والتسيريية والتنظيمية برشط أن يتضمن البحث جميع ما يرتبط مبكونات ومدخالت وفعاليات 

ومخرجات النظام الرتبوي.

فيام يتعلق بالعنف املدريس يجب تنمية الرقابة والتشخيص واملتابعة لضحاياه وترقية ثقافة 	 

الالعنف بكل أبعادها.

• السعو	ية:	

ينبغي العمل عىل املشرتكات بني مناهجنا يف الدول العربية، بحيث تكون نواة لبناء معايري 	 

مشرتكة لبناء مناهج عربية تحقق التكامل فيام بينها.

إطار مرجعي 	  وبناء  بالتعليم  لاللتحاق  املهنية  املعايري  توحيد  ينبغي  العريب  للمعلم  بالنسبة 

معايري  واعتامد  املعلم  وتطوير  لتقويم  مرجعي  آخر  وإطار  املهنة  ألخالقيات  موحد  عريب 

موحدة لربامج إعداد املعلمني مشفوعة بسياسة إعالمية موحدة للتعاطي مع مكونات املهنة.

يجب العمل عىل بناء وثيقة عربية ملزمة وموحدة تحدد السياسة اللغوية يف الدول العربية.	 

ملختلف 	  املناسبة  الحلول  وإيجاد  التعليمي  الواقع  تشخيص  يف  الرتبوي  البحث  دور  تفعيل 

العقوبات يف مختلف مجاالت العملية الرتبوية.

• فلسطني:	

رضورة الرتابط والتكامل بني مكونات املنهاج.	 
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االنفتاح عىل العلوم والثقافات األخرى.	 

التوازن بني مفاهيم املواطنة والقومية وحقوق اإلنسان والنوع االجتامعي.	 

منح مساحة أكرب للقضية الفلسطينية.	 

متهني التعليم.	 

تبسيط النحو.	 

إعادة تأهيل معلم اللغة العربية.	 

مدرسة املستقبل ينبغي أن تكون مدرسة صديقة للمعلم ماديًا ومعنويًا وتتواصل مع العامل 	 

الخارجي.

مدرسة املستقبل تدار وتقيم ذاتيًا.	 

التحول نحو البحوث اإلجرائية.	 

الديني، 	  التطرف  العربية،  )الوحدة  واإلسالمي  العريب  العامل  ومشكالت  لقضايا  أكرب  مساحة 

املذهبية، ... الخ(.

إنشاء وحدة خاصة للنوع االجتامعي يف كل وزارة تربية وتعليم.	 

• مرص:	

التحول نحو املنهاج املتكامل.	 

ربط التعليم بالحياة وسوق العمل.	 

وضع سياسة تربوية عربية موحدة وتوحيد مراحل التعليم وتوحيد مناهج التعليم االلزامي.	 

توسيع قاعدة البعثات التعليمية بني الدول العربية.	 

بناء مدريس عىل طراز واحد تقريبًا عىل مستوى البلدان العربية.	 

البحوث املشرتكة بني املعلمني يف البلدان العربية.	 

إدراج القضايا واملشكالت املجتمعية املعارصة بربامج إعداد املعلمني.	 
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• املغر	:	

والحضارية مبختلف 	  التاريخية  الذات  العربية عن مقومات  الرتبوية  املناهج  تُعرب  أن  ينبغي 

متظهراتها. 

تحصني الهوية العربية.	 

القطري 	  املستويني  العربية عىل  اللغة  العربية نحو تطوير منهاج  اللغة  توجيه عمل مجامع 

والعريب.

• لبنان:	

املطلوب التنسيق بني املناهج العربية وليس التوحيد.	 

مدرسة املستقبل منفتحة داخليًا وخارجيًا.	 

يجب أن تدمج قضايا ومشكالت املجتمع املعارص يف املنهاج.	 

• سلطنة عامن: 	

الرتكيز عىل الكيف والعمق وليس الكم يف املناهج.	 

مراجعة برامج إعداد املعلم العربية.	 

البحوث اإلجرائية.	 

تقرتح الدراسة يف هذا السياق العودة إىل اإلجابات املفصلة لوزارات الرتبية والتعليم. وسوف 

يتبني القارئ أن الوزارات تتقاطع وتتباين يف اهتامماتها وأولوياتها. لكن هناك ما يلفت االنتباه 

ويربر التنسيق بني الوزارات للتوصل إىل سياسات واسرتاتيجيات وخطط تتعلق بكل من القضايا 

واملشكالت التي تتحدى املنظومات التعليمية العربية.

نتائج حتليل اإجابات ال�ستبانة:
أظهرت إجابات وزارات الرتبية والتعليم عدًدا من النتائج أهمها ما ييل:

توجد اتفاقيات بني وزارات الرتبية والتعليم يف البلدان العربية تركز عىل عدد من األهداف . 1

املرشفات  واملرشفني/  املعلامت  واملعلمني/  بالطلبة  متقاربة:  بنسب  تهتم  التي  الرتبوية 

واملديرين/ املديرات والخرباء واملستشارين. هذا يؤرش إىل انتباه من قبل الوزارات عىل أهمية 
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التواصل بني عنارص املؤسسات الرتبوية يف البلدان العربية من أجل تحقيق أهداف تربوية 

تؤدي بالرضورة إىل تأسيس قاعدة انطالق وبناء تربوي عريب مشرتك.

أو . 2 التباين  معها. هذا  املوقعة  االتفاقات  والتعليم يف عدد  الرتبية  وزارات  بني  تباين  هناك 

االختالف يربر التساؤل ملاذا االقبال عىل وزارات وغياب اإلقبال عىل وزارات أخرى.

عدد وزارات الرتبية والتعليم التي تقيم عالقات لغرض التبادل املنتظم للدراسات واألبحاث . 3

والتقارير والكتب واملطبوعات الرتبوية التعليمية أربعة فقط.

هناك عدد من وزارات الرتبية والتعليم التي مل يرد ذكرها يف االتفاقيات التي تقيمها وزارات . 4

الرتبية والتعليم التي أجابت أسئلة االستبانة. بعض هذه الوزارات تعاين بلدانها من اضطرابات 

شديدة التعقيد وبعضها ضعيف التواجد عىل الساحة العربية الرتبوية.

هناك فقط وزارتا تربية وتعليم تتعاونان مع الكليات واملعاهد الرتبوية يف بلديهام. تطرح هذه . 5

النتيجة غري املتوقعة عدًدا من األسئلة والتساؤالت التي تنطلق من االفرتاض أن عالقة الوزارات، 

وهي املعنية أساًسا بالجوانب العملية والتطبيقية يف امليدان، هامشية أو رمبا غري قامئة.

ثالثًا . 6 الجغرايف  والتجاور  ثانيًا  واملعريف  العلمي  واالنفتاح  أوالً  املتقاربة  السياسية  العالقات 

هي أهم املصادر التي تشجع وزارات الرتبية والتعليم يف البلدان العربية عىل إقامة عالقات 

التعاون فيام بينها. العالقات االقتصادية واالجتامعية والثقافية تأيت بالتساوي مصدًرا رابًعا. 

هذه النتيجة تأيت عىل األرجح إدراكًا من وزارات الرتبية والتعليم بأهمية العالقات السياسية 

يف إقامة العالقات الرتبوية.

اإلنجازات الرتبوية التي تتحقق يف البلدان العربية نتيجة التعاون فيام بني وزارات الرتبية والتعليم . 7

فيها مل تكن يف مستوى األمل والتوقع، فالغالبية العظمى كانت يف مجال التدريب وتبادل الزيارات.

السبب الرئيس الذي يحول عادة دون توقيع اتفاقيات تربوية بني وزارات الرتبية والتعليم . 8

هو السبب السيايس.

أوالً . 9 املحلية   	 الوطنية  هي:  العريب  البلدان  يف  الرتبوية  املناهج  منها  تنطلق  التي  الرؤى 

والعربية والعاملية واإلنسانية ثانيًا واإلسالمية ثالثًا. مبعنى آخر الرؤى جميًعا موجودة وإن 

كانت بنسب مختلفة كأسس انطالق يف بناء املناهج الرتبوية.
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التي . 10 املكونات  من  كبري  عدد  من  واالجتامعية  اإلنسانية  العلوم  مناهج  تصميم  ينطلق 

تتعلق باملوروثات العربية واإلسالمية والعاملية، ومن مكونات ترتبط باملجتمع العريب حارًضا 

ومستقبالً وذلك عىل أساس تأثره وتأثريه بالثورات املعرفية والتقنية.

هي . 11 تصميمها  إعادة  حال  يف  واإلنسانية  االجتامعية  العلوم  مناهج  يف  األهم  املكونات 

واملصري  العريب  والتاريخ  العربية  واللغة  املعرفية  والثورة  والعريب  اإلسالمي  الثقايف  املوروث 

العريب املشرتك. هذه ستة مكونات تشكل مًعا وحدة متكاملة لبناء الشخصية االجتامعية 	 

اإلنسانية العربية.

أهم مصادر املعايري التي تعتمد عليها وزارات الرتبية والتعليم يف تصميم املناهج الرتبوية . 12

هي املصادر الوطنية أو املحلية أو رمبا بتعبري أوضح املصادر القطرية.

لتصميم . 13 عربية  معايري  وجود  رضورة  عىل  والتعليم  الرتبية  وزارات  قبل  من  اجامع  هناك 

املناهج التعليمية يف املستقبل.

ليس . 14 مجاالً(   14( املجالت  مختلف  والتعليم يف  الرتبية  وزارات  بني  التنسيق  و/أو  التعاون 

مكتمالً أو كافيًا.

والنفسية . 15 والرتبوية  الثقافية  املكونات  بني  توازنًا  هناك  أن  والتعليم  الرتبية  وزارات  تعتقد 

واملهنية والعملية لربامج إعداد املعلمني واملعلامت يف البلدان العربية وهذه النتيجة ال تتفق 

مع كثري من نتائج الدراسات العربية والدولية.

عربية . 16 تربوية  ثقافة  بناء  يف  يساعد  الذي  الثقايف  املكون  أن  والتعليم  الرتبية  وزارات  ترى 

موجود يف برامج إعداد املعلمني واملعلامت.

من بني أحد عرش مجاالً تربوياً رئيًسا، تعطى وزارات الرتبية والتعليم يف البالد العربية أولوية . 17

لالسرتاتيجيات التالية:

تطوير التعليم نحو اقتصاد املعرفة.	. 

إعداد القيادات الرتبوية العليا.	. 

محو األمية وتعليم الكبار.	. 
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تعتقد وزارات الرتبية والتعليم )13( أن أنظمة التعليم فيها تؤدي دوًرا ملموًسا يف تحسني . 18

التواصل والتعاون بني الشعوب العربية.

ال يبدو أن العنارص املوجودة يف أنظمة التعليم يف البلدان العربية والتي تؤدي إىل تحسني . 19

العالقات بني الشعوب العربية قد وصلت مستوى املأسسة لتصبح سلوكًا فنيًا وإداريًا مستمرًا.

تعتقد وزارات الرتبية والتعليم )15( أن برامج التنشئة االجتامعية التي تقدمها املدارس تؤدي . 20

إىل تقارب يف النظرة املستقبلية للناشئة يف البلدان العربية.

تعتقد وزارات الرتبية والتعليم أن النشاطات الرياضية والثقافية املنتظمة هي أبرز الفعاليات . 21

بعدها  يأيت  ثم  العربية،  البلدان  يف  الناشئة  بني  التقارب  هدف  عن  فيها  التعبري  يتم  التي 

الرحالت العلمية واملرسح املدريس.

الغالبية الساحقة من وزارات الرتبية والتعليم تقرر كتباً يف العلوم االجتامعية تتضمن فصوالً . 22

أو أجزاء من فصول تتحدث عن التاريخ العريب املشرتك واالقتصاد العريب املتكامل واملصري 

العريب املشرتك واملصلحة العربية املشرتكة والثقافة العربية املشرتكة واللغة القومية املشرتكة.

عدد كبري )10( من وزارات الرتبية والتعليم تطلب القيادات الرتبوية يف املراكز )العواصم( واألقاليم/ . 23

املحافظات فيها أن تقدم املدارس نشاطات المنهجية تعرّف بأوضاع وثقافات البلدان العربية.

مل تتوفر يف إجابات وزارات الرتبية والتعليم تفصيالت تبني أبرز النشاطات الالمنهجية التي . 24

تعرف بأوضاع وثقافات البلدان العربية. جاءت غالبية النشاطات يف مجاالت تقليدية روتينية.

والتعليم . 25 الرتبية  ترى وزارات  العربية،  املنطقة  املضطربة يف  السياسية  األوضاع  بالرغم من 

فائدة وجدوى من إقامة عالقات تربوية عربية.

العربية يجب أن تأيت بقرار من . 26 الرتبوية  العالقات  الرتبية والتعليم ترى أن  غالبية وزارات 

مؤمتر قمة عريب.

أولويات الرتبية العربية هي حسب األهمية:. 27

وضع اسرتاتيجية عربية متعددة البدائل واالختيارات.	. 

بناء نظرية تربوية عربية.	. 

وضع سياسة تربوية عربية موحدة.	. 
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جميع وزارات الرتبية والتعليم )15( التي أجابت عىل االستبانة تعتقد أن اللغة العربية هي . 28

األساس األهم يف بناء الهوية العربية عىل الصعيدين الفردي واملجتمعي.

معظم الدول العربية )11( كانت إجاباتها فيام يتعلق مبظاهر التميز التي تُعرب عن اهتاممها . 29

باللغة العربية، كانت مخترصة وبصورة تعدادية وال جديد أو تجديد عام هو مألوف ومعروف. 

.. لكن وزارة الرتبية والتعليم  إجابة وزارة الرتبية والتعليم بدولة قطر كانت مفصلة قليالً 

بالسعودية قدمت تفصيالً ملظاهر اهتاممها باللغة العربية بداخل اململكة وخارجها.

القومي . 30 املعهد  وإنشاء  العربية  اللغة  وتعلم  تعليم  يف  التقليدية  الطرق  عن  نهائيًا  التخيل 

للغة العربية وترجمة العلوم الحديثة إىل اللغة العربية هي االعامل األكرث أهمية التي تضع 

اللغة العربية يف مقدمة أولويات التعليم يف البلدان العربية وذلك كام ترى الغالبية العظمى 

لوزارات الرتبية والتعليم.

العريب ال . 31 العربية واملعلم  البلدان  العامة يف  الثانوية  ليست جاذبة لخريجي  التعليم  مهنة 

يتمتع بامتيازات مادية ومعنوية كغريه من األطباء واملهندسني يف نفس بلده، وهو ال يقرتب 

يف امتيازاته من أقرانه من املعلمني يف البلدان املتقدمة.

النظرية . 32 تتباين وتتقاطع وزارات الرتبية والتعليم يف اآلراء واألفكار واالجتهادات وبالقضايا 

املعارص؛  املجتمع  ومشكالت  وقضايا  أساسية  تربوية  مبجاالت  تتعلق  التي  والتطبيقية 

كالدميقراطية والعوملة واملرأة وحريات التعبري والعنف املدريس واملجتمعي وغريها.
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توصيات الدراسة

اأولً: التو�سيات املبنية على اأ�سا�س نتائج ال�ستبانة 
مُيكن البناء عىل نتائج االستبانة واستخالص التوصيات التالية:

استقصاء . 1 ثم  وتصنيفها  وتحليلها  والتعليم  الرتبية  وزارات  بني  املوقعة  االتفاقات  تجميع 

الصعوبات والتحديات التي تواجه تطبيقها. ويف هذا السياق يقرتح النظر يف إمكانية تصميم 

مناذج لالتفاقيات أكرث تركيزًا وتأشريًا عىل البعد الرتبوي العريب.

دراسة أسباب اإلقبال عىل وزارات تربية وتعليم لتوقيع اتفاقيات معها وغياب هذا اإلقبال . 2

قطر  وملاذا  االقبال؟  طليعة هذا  ولبنان يف  وتونس  واملغرب  ملاذا مرص  أخرى.  وزارات  عن 

والسعودية وُعامن والسودان واليمن ولبنان كان االقبال عليها أقل من غريها؟

يفرتض أن يصبح تبادل الدراسات واألبحاث والتقارير والكتب واملطبوعات الرتبوية والتعليمية . 3

جزًءا جوهريًا يف االتفاقيات املستقبلية بني وزارات الرتبية والتعليم، وأن يكون ذلك مشفوًعا 

بآليات محددة ومعرفة جيًدا تسهيالً لالستفادة منها.

السياسية واالقتصادية . 4 العربية إىل استقرارها وطأمنينيتها  يؤمل مستقبالً أن تعود األوضاع 

واالجتامعية لتتهيأ الفرصة للرتبية أن تلعب الدور الطبيعي والطليعي يف البلدان العربية.

دراسة أسباب العالقة الهامشية بني وزارات الرتبية والتعليم والكليات واملعاهد الرتبوية . 5

واملهنية يف البلدان العربية وذلك من منطلق االفرتاض أن الكليات واملعاهد تقدم برامج 

إعداد املعلمني/ املعلامت والقيادات الرتبوية باإلضافة إىل األبحاث والدراسات األكادميية 

التعليمي  امليدان  يف  مفيدة  تكون  أن  ميكن  واستكشافات  استنتاجات  إىل  تؤدي  التي 

والرتبوي.

العالقات السياسية هي املصدر األهم يف إقامة العالقات الرتبوية بني وزارات الرتبية والتعليم. . 6

الوسائل  من  وعديد  كثري  خالل  من  العربية  الرتبوية  املؤسسات  تقوم  أن  الدراسة  تويص 

واألساليب املألوفة واملبتكرة يف اثارة البعد السيايس ألهميته وخطورته يف التحسني والرتاجع 

يف العالقات الرتبوية العربية.
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يبدو أن أهداف العالقات الرسمية بني وزارات الرتبية والتعليم ليست بالقدر املطلوب من التعريف . 7

والتحدي. ولعل هذا يفرس افتقار الوزارات إلنجازات تربوية نوعية. تويص الدراسة بإعادة النظر 

بأشكال ومضامني االتفاقيات القامئة بني الوزارات وتحديد القصورات والثغرات فيها والتعرف عىل 

العوامل السياسية واالقتصادية واالجتامعية التي تضغطها أو تحارصها. جدير بالذكر هنا أن السبب 

السيايس هو األول الذي يحول دون توقيع اتفاقيات تربوية بني وزارات الرتبية والتعليم.

البلدان . 8 يف  الرتبوية  األهداف  منها  تنطلق  التي  واملعرفية  الفكرية  املضامني  دراسة  ينتظر 

العربية.

ال بد من تحديد املكونات التي ينطلق منها تصميم املناهج الرتبوية وترجمة ذلك إىل أهداف . 9

معرفية نظرية تطبيقية تكون أساًسا منطقيًا وعمليًا للبناء عليها وتوظيفها بأساليب ووسائل 

يبتكرها املعنيون بعمليات التعلم والتعليم والتقويم واملساءلة.

ينبغي اإلجابة عىل األسئلة التالية التي تؤسس ملناهج العلوم االجتامعية واإلنسانية:. 10

ما هو مضمون املوروث الثقايف اإلسالمي املشرتك؟

ما هو مضمون املوروث الثقايف العريب املشرتك؟

ما هي مضامني الحقول املعرفية املختلفة التي تبحث عن الثورة املعرفية املعارصة.

فيه  تتعدد  معارص  مجتمع  يف  العربية  الهوية  بناء  يف  أساًسا  العربية  اللغة  ستكون  كيف 

الثقافات والتحديات مبختلف األشكال واألساليب.

ما هو املضمون التاريخي الذي تقدمه للمتعلمني والناشئة يف املدارس العربية؟

ما هي مالمح املستقبل العريب عىل الصعد السياسية واالقتصادية واملعرفية والتقنية؟

كيف ينبغي االلتفات إىل أهمية التوازن يف بناء املناهج الرتبوية بني املعايري الوطنية والعربية 

والعاملية واإلسالمية. هذه مهمة شديدة التعقيد وتستدعي أكرب االهتامم من قبل جميع املؤسسات 

لضامن التوازن والتكامل يف الشخصية العربية.

ينبغي إعطاء أولوية قصوى لوضع مجموعة معايري عربية تكون أساًسا مالمئًا لتصميم مناهج املستقبل 

الذي يخدم املصري العريب املشرتك كأولوية أوىل بالنسبة لوزارات الرتبية والتعليم يف البلدان العربية.
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عدم اكتامل أو كفاية التعاون أو التنسيق بني وزارات الرتبية والتعليم يعترب عائًقا وتحديًا 

أمام تطوير حالة تربوية عربية إيجابية. ما هي أسباب عدم االكتامل هذا؟ يجب استقصاء هذا 

الوضع غري املقبول والتعرف عىل جذوره السياسية أو االجتامعية أو االقتصادية .. أو غري ذلك؟

النافذة  واملعلامت  املعلمني  إعداد  لربامج  األساسية  املكونات  مضامني  تحليل  عىل  العمل 

بكليات ومعاهد العلوم الرتبوية وذلك من أجل ضامن التكامل والتوازن النظري والعميل فيها.

ينتظر دراسة األطر املرجعية للمكون الثقايف يف برامج إعداد املعلمني واملعلامت النفاذة يف 

البلدان العربية وإعادة تصميمه وصياغته يف ضوء متغريات الحارض واملستقبل أمالً ورجاء يف بناء 

ثقافة تربوية عربية أكرث تحديًدا وأسهل تطبيًقا والتزاًما بها.

هل اقتصاد املعرفة مفهوم وواضح، فكرًا وأهدافًا وتطبيًقا، لدى املؤسسات الرتبوية العربية 

ليكون األولوية رقم واحد للسنوات الخمس القادمة؟

ملاذا اإلرصار لدى وزارات الرتبية والتعليم يف البالد العربية عىل بقاء ”محو األمية وتعليم الكبار” 

أولوية يف اسرتاتيجياتها الرتبوية يف الوقت الذي فشلت فيه الجهود واملحاوالت لتحقيق هذا الهدف؟

وزارات  ترى  العربية، كام  البلدان  التعليم يف  أنظمة  تؤديه  الذي  امللموس  الدور  استقصاء 

الرتبية والتعليم فيها، يف تحسني التواصل والتعاون بني الشعوب العربية...

كيف ميكن مأسسة العنارص املوجودة يف أنظمة التعليم يف البلدان العربية والتي تؤدي إىل 

تحسني العالقات بني الشعوب العربية؟

يجب التعرف عىل مناذج من برامج التنشئة االجتامعية التي تعدها وتطبقها وزارات الرتبية 

والتعليم لفحص جدواها وفعاليتها وإمكانية تعميمها.

التقارب بني الناشئة يف البلدان العربية مرتكز أسايس لتطوير املجتمعات العربية. املطلوب 

وضع اسرتاتيجيات تربوية عربية متكاملة ومتوازنة ليجري تطبيقها عىل املعلمني واملتعلمني يف 

املدرسة العربية.

تحليل الفصول أو األجزاء يف كتب العلوم االجتامعية املقررة من قبل وزارات الرتبية والتعليم 

أو  ثقافية  أو  اجتامعية  أهداف  خدمة  يف  وعمليتها  وموضوعيتها  وضوحها  مدى  عىل  للتعرف 

سياسية أو تاريخية عربية.
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تحليل مضامني النشاطات الالمنهجية التي تتطلبها القيادات الرتبوية املركزية والفرعية من 

املدارس لتقديم نشاطات المنهجية تؤدي للتعريف باألوضاع والثقافات يف البلدان العربية.  

يفرتض أن تصبح النشاطات الالمنهجية التي تقدم يف املدارس جزًءا مكمالً للربنامج الرتبوي-

البلدان  بأوضاع  التعريف  يف  الفعاليات  من  اللون  هذا  ألهمية  تأكيًدا  وذلك  اليومي  التعليمي 

العربية وبالتايل التقريب بني الناشئة وعنارص املجتمع املختلفة.

كيف ميكن أن يكون الدور الرتبوي فاعالً وإيجابيًا يف البلدان العربية عىل الرغم من األوضاع 

السياسية املضطربة يف املنطقة العربية؟

ما هو األساس الذي ميكن ان تجمع عليه املؤسسات الرسمية الرتبوية العربية لقيام عالقات 

تربوية مقبولة وفعالة بني الجامهري الرتبوية الوطنية الداخلية والخراجية؟

عربية  تربوية  واسرتاتيجيات  سياسات  منها  تشتق  عربية  تربوية  نظرية  بناء  إمكانية  ما 

وقطرية؟

اللغة العربية كائن حي.. كيف ميكن االهتامم بها لتصبح لغة العلم واملعرفة والبحث وإنتاج 

املعرفة.. وكيف ميكن ان تصبح لغة الحياة يف املجتمع العريب لرتقى به ويرقى بها؟ ...

كيف ينتقل اهتامم أنظمة التعليم يف البلدان العربية باللغة العربية لتصبح لغة الحياة يف 

املجتمعات العربية؟ وما هي بالتحديد املعاهد أو املؤسسات الُقطرية والعربية التي ميكن أن 

تظهر لحيز الوجود لتحرر اللغة العربية من الضوابط والضواغط التي تحول دون حركتها ومنوها 

متاًما مبا يتفق مع استعدادها وإمكاناتها؟

كيف مُيكن أن تصبح مهنة التعليم جاذبة لخريجي الثانوية العامة الذي يرغبون يف متابعة 

دراساتهم الجامعية؟

كيف مُيكن أن تصبح مهنة التعليم، ماديًا ومعنويًا، يف مستوى مهنتي الطب والهندسة؟

والتعليم،  بالرتبية  املعنيني واملهتمني مبارشة  أمام  الحوار  أبواب  بفتح جميع  الدراسة  تويص 

تتعلق  تقريبية  للتوصل إىل مقاربات  اختالفاتها  املدنية والترشيعية عىل  القطاعات  أمام  وكذلك 

يف  امللحة  باملشكالت  وكذلك  والفكرية(  والسياسية  والثقافية  )االجتامعية  الرتبوية  باملدخالت 

املجتمع املعارص )اقتصاد املعرفة، العوملة، العنف، الدميقراطية، حريات التعبري والتنظيم.. وغريها(.
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ثانيًا: التو�سيات العامة
فيام ييل مجموعة من التوصيات ذات الطبيعة العامة واألساسية التي ترتبت عىل الدراسة:

املناهج التعليمية:

يفرتض يف مدرسة املستقبل يف البلدان العربية ان تقدم أو تطرح املواد الدراسية التالية عىل 

أن توزع عىل مختلف املراحل التدريسية حسب معايري ورشوط موضوعية محددة بعناية:

الثقافة اإلسالمية )الرتبية اإلسالمية(. 1

الرتبية االجتامعية. 2

الثقافة املعرفية. 3

التاريخ العريب. 4

مقدمة يف التاريخ العريب. 5

جغرافية الوطن العريب. 6

املجتمع العريب. 7

مقدمة يف املجتمع اإلنساين املعارص. 8

العلوم. 9

الرياضيات. 10

اللغة العربية. 11

اللغة اإلنجليزية + لغة أجنبية ثانية )الفرنسية/ االسبانية(. 12

الرتبية الوطنية. 13

اللغات الوطنية/ القومية يف البلد الواحد. 14

الرتبية الرياضية. 15

الفنون. 16
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الكتب املقرتح تأليفها الستخدامها يف املدرسة العربية:

يف مجال الثقافة )الرتبية( اإلسالمية:. 1

يقرتح تأليف سلسلة من الكتب )عرشة كتب( يف مجال الثقافة والرتبية اإلسالمية تنطلق 

من القرآن الكريم والسنة النبوية تُدرس يف مرحلة التعليم األسايس يف جميع البلدان العربية 

السامحة  وتؤكد بشكل مطلق عىل  الفقهية  والتعددات  املذهبية  االختالفات  تتجاوز  ان  عىل 

التعبري  وحريات  باآلخر  واالعرتاف  اإلنسانية  واألخوة  والهداية  واإلنسانية  والعدالة  واالعتدال 

والتفكري والتنظيم واملواطنة املتساوية بني بني البرش بغض النظر عن االختالف بينهم كان ما 

كان.

يف مجال الرتبية االجتامعية:. 2

الطالب  شخصية  بناء  بهدف  األساسية  املرحلة  يف  تدرس  كتب  ثالثة  من  سلسة  تأليف 

االجتامعية ليطور الحس االجتامعي الواعي واملستنري واإلنساين واملدرك ألهميته وأهمية دوره يف 

بناء املجتمع اإلنساين الذي يتجاوز الحدود الثقافية واالجتامعية الضيقة ويتحرر من النزوعات 

باملوروثات  يتأثر  ال  متوازن  مستقبل  لبناء  وذكاء  بوعي  واملتطلع  الذاتية  والتحيزات  واالهواء 

االجتامعية والثقافية والتاريخية الضاغطة سلباً عىل حرية تفكريه واختياره وفعله.

يف مجال الثقافة املعرفية:. 3

تنطلق  الدراسية  املراحل  تدرس يف مختلف  املعرفية  الثقافة  يف  الكتب  من  تأليف سلسلة 

اإلنسانية  للعلوم  العامة  الفلسفات  ومن  واملنطقية،  الفلسفية  واملكونات  واالبعاد  املبادئ  من 

واالجتامعية والعلمية والرياضية والجاملية واملهنية عىل أن تؤلف وتعلم كوحدات معرفية متصلة 

ومتوازنة بهدف بناء شخصية تجريبية عقالنية للطالب بعيدة عن االرتجال والهامشية واالنفعال 

خاضعة لسلطان العقل والتجريب وذات نزعة مستقبلية هادفة لخري اإلنسان واملجتمع.

يف مجال التاريخ العريب:. 4

املرحلة  يف  واآلخر  األساسية  املرحلة  يف  يدرس  أحدهام  العريب  التاريخ  عن  كتابني  تأليف 

الثانوية. يفرتض أن يتضمن الكتابان رشحاً ووصفاً للتاريخ، لكن يجب أن يؤلف مع الكتابني كتبان 

آخران يهدفان إىل تفسري التاريخ. مبعنى آخر؛ ينبغي أن يطلع الطالب العريب عىل مجموعة من 
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أن  العريب مرشوطا  التاريخ  حركة  وفهم  تفسري  يف  اجتهدت  التي  املختلفة  واملدارس  النظريات 

يبتعد كل البعد عن التحيز وافرتاض الصحة أو الصدق املطلق يف أي منها.

يف مجال جغرافية الوطن العربية:. 5

يف  والثاين  األساسية  املرحلة  يف  أحدهام  يدرس  العريب  الوطن  كتابني حول جغرافية  تأليف 

املرحلة الثانوية، واالفرتاض هنا أن يركز الكتابان عىل الجوانب اإلنسانية واالقتصادية والبيئية يف 

الوطن العريب.

يف مجال املجتمع العريب:. 6

تأليف كتاب يتضمن وصفاً وتحليالً لحركة التغيري والتبدل للمجتمع العريب، مع تركيز قوى 

هذا  يدرس  والتكنولوجيا.  واالتصال  واملعرفة  العلم  ثورات  ظل  يف  املجتمع  هذا  مستقبل  عىل 

الكتاب يف املرحلة الثانوية. 

يف مجال التاريخ العاملي:. 7

تأليف كتاب موجز حول حركة التاريخ العاملي منذ القدم حتى وقتنا الحارض مع التأشري إىل 

الكتاب يف  الحياة البرشية. يفرتض أن يدرس هذا  التي غريت يف شكل ومضمون  أهم األحداث 

املرحلة الثانوية.

يف مجال املجتمع املعارص:. 8

تأليف كتاب يدرس يف املرحلة الثانوية يتحدث عن أكرث الحركات واألحداث، بغض النظر عن 

طبيعتها، التي غريت معامل الحياة اإلنسانية والبرشية شكالً ومضموناً.

 يف مجال العلوم والرياضيات:. 9

املضمون املعريف والثقافة املعرفية يف مجال العلوم والرياضيات معروفان ومعلومان. هذان 

مجاالن يبدآن منذ بداية التعليم يف مرحلة رياض األطفال حتى االنتهاء من املرحلة الثانوية، ولحسن 

الحظ فإن فرصة االتفاق بينهام كبرية وفرصة االختالف بينهام قليلة أو تكاد تكون معدومة. املهم 

إن كتب العلوم والرياضيات تتامىش مع التطورات العلمية وقابلة للتطوير والتحديث.
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يف مجال اللغة العربية:. 10

التعامل مع موضوع اللغة العربية يف التعلم والتعليم مشكلة شديدة التعقيد سيام وهي 

اآلن فشلت مؤسسات  أهلها. حتى  اهامل  من  وتعاين  واملضمون،  الشكل  تراجع يف  )اللغة( يف 

التعليم يف بالد العربية يف معرفة اللغة العربية. 

يقرتح فريق الدراسة إنشاء مركز عريب مستقل للغة العربية توفر له الكوادر البحثية والكوادر 

املساعدة التي تبدأ من النقطة األوىل أو السؤال األول يف هذا السياق. اللغة العربية ينبغي أن 

التعلم والتعليم والتفكري والتأليف والتعامل، ومبقدار ما يفكر أو يقرأ أو يكتب أو  تكون لغة 

يسمع فيها وعنها الطالب، مبقدار ما يتطور تفكريه ومنهجه. 

تفرتض الدراسة أن املركز الجديد سيقدم مادة معرفية جديدة يف اللغة العربية تقدم للطلبة 

يف جميع السنوات الدراسية األساسية والثانوية عىل أن تكون مادة اجبارية للنجاح والتخرج يف 

كل صف وكل مرحلة.

يف مجال اللغة اإلنجليزية )اللغة الثانية(:. 11

يف  التعليم  مؤسسات  مع  بالتعاون  وممكن  متاح  ثانية  كلغة  األجنبية  اللغة  تعليم  مجال 

البلدان التي تتحدث اإلنجليزية.

يف مجال الرتبية الوطنية:. 12

هذا املجال حق طبيعي للدولة والقطر الواحد يقدم للطلبة فيها يف نهاية املرحلة األساسية 

واالقتصادية  السياسية  واملعارف  واملعلومات  البيانات  يتضمن  كتاب  يحتويها  مقررة  كامدة 

واالجتامعية والثقافية والسكانية التي ينبغي أن يتعلمها الطلبة عن بلدهم عىل أن تكون أساساً 

يف بناء هويتهم الوطنية وطريقاً سهالً لبناء هويتهم القومية.

يف مجال الرتبية الرياضية:. 13

اتساعها وشمولها وذلك من  الرياضية عىل  التحتية  البنى  العربية  يفرتض أن تتوفر يف املدرسة 

منطلق أن املامرسة الرياضية املنتظمة هي جزء مهم لبناء الشخصية األكرث قدرة عىل التعلم والتعليم 

واإلنتاج واالبداع. وهنا يقرتح فريق الدراسة تشكيل فريق عريب لوضع خطة متكاملة ملنهاج تربوي 

ريايض يبني تفصيالته ومتطلباته ورشوطه املادية والتقنية والبرشية اقتداء باملدارس املتقدمة يف العامل.
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يف مجال الفنون:. 14

هذا املجال يكاد يكون مفقوداً، نظرياً وعملياً، يف املدرسة العربية. يقرتح فريق الدراسة أن يعطى 

أولوية يف االسرتاتيجية العربية املقبلة للرتبية والتعليم عىل أن يشارك يف تأسيسه الخرباء واملختصون 

واملهتمون من مختلف قطاعات الفنون يف املجتمع، وذلك عىل أساس أن الفن يرقى باإلنسان واملجتمع 

ويفتح منافذ جديدة للتحابب والتآخي والتقارب والتصايف والتسامح بني بني البرش.

املعلم العريب:

مجال . 1 وال  عاملياً  محددة  ثوابتها  أصبحت  الخدمة  قبل  املعلامت  املعلمني/  إعداد  برامج 

لالجتهاد فيها، ويفرتض أن تشمل املكونات التالية:

املكون األكادميي	. 

املكون الرتبوي	. 

املكون النفيس	. 

املكون املهني	. 

ويف حالة املعلم يف البلدان العربية يضاف إىل املكونات املذكورة سابقاً مكون خامس هو املكون 

العريب الذي يفرتض أن يوفر القاعدة األولية لتأهيل املعلم/ املعلمة ألن يعمل يف أي بلد عريب.

برامج التدريب والتطوير أثناء الخدمة: هي مدخل مستمر دامئًا ومصاحب للمامرسة اليومية . 2

يف املدرسة، تقرر خططه من قبل املعنيني مبارشة، بعمليتي التعلم والتعليم، وهم املعلمون 

والطلبة واملديرون واملرشفون الرتبويون والباحثون املامرسون.   

املعايري . 3 ووضع  املعلامت  املعلمني/  إعداد  برامج  وإجازة  إقرار  وظيفته  عريب  مركز  إنشاء 

والرشوط واملتطلبات الالزمة إلجازة املعلمني/ املعلامت وترخيصهم ملامرسة املهنة.

متهني التعليم حرفياً، كام هو الحال مبهنتي الطلب والهندسة تحديداً مام سيساعد عىل انتقال . 4

املعلم من الحالة املادية املزرية إىل وضع مادية واجتامعي وإنساين يضعه يف موقف الرضا 

والقبول واالندفاع للعمل بحمية وحامسة. ولجعل االقبال عىل املهنة ممكناً للمتفوقني من 

الراغبني من خريجي املدرسة الثانوية.
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تأسيس الروابط العربية املهنية العلمية التالية للمعلمني واملعلامت عىل أن تكون وظيفتها . 5

بالدرجة األساسية التطوير املهني للمعلم/ املعلمة يف حقل تخصصه، وكمثال:

الرابطة املهنية العربية ملعلمي/ات العلوم.	. 

الرابطة املهنية العربية ملعلمي/ات الرياضيات.	. 

الرابطة املهنية العربية ملعلمي/ات العلوم اإلنسانية.	. 

الرابطة املهنية العربية ملعلمي/ات العلوم االجتامعية.	. 

الرابطة املهنية العربية ملعلمي/ات الفنون. 	. 

الرابطة املهنية العربية ملعلمي/ات الرياضة.و. 

الرابطة املهنية العربية ملعلمي/ات اللغة العربية.ز. 

الرايطة املهنية ملديري/ات املدراس العربية. ح. 

إنشاء املنتدى الفكري للمعلم/ املعلمة يف البلدان العربية عىل أن يكون مؤسسة فكرية مستقلة . 6

غري حكومية تضم العاملني يف العملية التعليمية التعلمية تكون مهامته األساسية كام ييل:

عقد املؤمترات والندوات الرتبوية واملعرفية املتخصصة.	. 

إجراء البحوث والدراسات التي تُعنى بالفكر واألدب الرتبوي والثقافة الرتبوية.	. 

االنفتاح عىل أفضل التجارب واملامرسات العربية والدولية.	. 

إنشاء مواقع الكرتونية للتشبيك وتبادل املعارف والخربات ونرش قصص النجاح والبناء عليها 	. 

وتعميمها.

وضع الخطط لتبادل املعلمني/ املعلامت يف البلدان العربية بحيث يقيض كل معلم/ معلمة 	. 

خمس سنوات عمل يف بلد عريب غري بلده وذلك خالل حياته املهنية.

إنشاء شبكات الربط بني كليات العلوم الرتبوية ومعاهد إعداد املعلمني واملعلامت العاملني يف . 7

امليدان، عىل أن تأيت بشكل مجموعات مدرسية متجاورة ومؤهلة ملامرسة البحوث اإلجرائية 

للمعلمني  التعليمي  األداء  إىل تحسني يف  تؤدي  التي  الرتبوية  واملطبوعات  الخربات  وتبادل 

واملعلامت واإلدارات املدرسية.
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النظام التعليمي:

تقرتح الدراسة ما ييل:

توحيد السلم التعليمي العريب بحيث يشمل:. 1

مرحلة ما قبل املدرسة )2-3( سنوات.	. 

مرحلة التعليم االلزامي )9-10( سنوات.	. 

مرحلة التعليم الثانوي )3-2(. 	. 

االنتقال إىل الالمركزية يف إدارة شؤون الرتبية والتعليم، بحيث تصبح املدرسة هي املسؤولة . 2

أوالً عن سياستها واسرتاتيجيتها وخططها وبرامجها، عىل أن يتم توفري الرشوط املوضوعية لها 

ملامرسة مسؤولياتها بالتعاون مع الجهات الرسمية واملدنية يف املجتمع املحيل .. لكنها تخضع 

كم  عليها  يرتتب  والتي  املحافظات  واألقاليم/  املراكز  والتعليم يف  الرتبية  وزارات  لتقوميات 

ونوع الدعم الذي يقدم لها من مختلف مؤسسات الدولة الرسمية واملدنية.

املدرسة . 3 متطلبات  توفر  لكنها  وكرمية  وجريئة  جديدة  مالية  سياسة  إىل  النوعي  االنتقال 

الحديثة باإلضافة إىل املتطلبات النوعية واملكلفة لتمهني التعليم. 

وضع الترشيعات العملية التي تضمن سهولة تنقل املعلمني والطلبة بني البلدان العربية.. 4

وضع الترشيعات التي تتعلق مبعادلة الشهادات واالمتحانات العامة عىل املستويني الثانوي . 5

والجامعي التي متنحها البلدان العربية.

وضع املواصفات التي تحتاجها مدرسة املستقبل يف البلدان العربية عىل أن يشمل ذلك البنى . 6

الالزمة من مالعب داخلية وخارجية ومختربات تجريبية وتسهيالت فنية وغذائية  التحتية 

وترويجية مبا يضمن السالمة النفسية والجسمية للطلبة واملعلمني والكوادر املساعدة.

العمل عىل تطوير القدرة املؤسسية للمدرسة بحيث تكون قادرة عىل املشاركة يف معالجة . 7

قضايا النوع االجتامع والعنف املدريس واملجتمعي.
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وضع مواصفات املدرسة املتخصصة ذات املواهب املتعددة الكتشاف الطلبة ذوي املهارات . 8

الخاصة يف الفن واملوسيقى واملرسح والرياضة واألدب والعلم مام يتيح الفرص لتطبيق نظرية 

الذكاءات املتعددة يف الغرفة الصفية.

وضع مواصفات أساسية للمدرسة العربية الذكية وتعميمها عىل مستوى الوطن العريب.. 9

بناء اختبار عريب متعدد النامذج لقياس أداء الطلبة يف نهاية التعليم الثانوي عىل أن يتضمن . 10

اختياره وقبوله يف  يساعد عىل  االختيارية مام  املواد  املشرتكة وأخرى من  املواد  حزمة من 

الدراسة الجامعية.
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قائمة المالحق

الملحق* )1(: الرسومات البيانية

الرسم البياين )1(: تطّور معّدل نسبة القيد اإلجاملية يف التعليم ما قبل املدريس/ رياض األطفال يف 
الوطن العريب مقارنة مع املعدل العاملي ومعدل 	قاليم 	خرى خالل الفرتة )2008 – 2012(

الرسم البياين )2(: تطّور املعدالت االقليمية لنسبة القيد اإلجاملية يف التعليم ما قبل املدريس/ رياض 
األطفال 	اخل الوطن العريب مقارنة مع املعدل العريب والعاملي خالل الفرتة )2008 – 2012(



×دراسة واقع التعليم في الوطن العربي130 ×

الرسم البياين )3(: تطور مؤرش املساواة الخاص بنسبة القيد اإلجاملية يف التعليم االبتدايئ يف الوطن 
العريب مقارنة مع املعدل العاملي ومعدل 	قاليم 	خرى خالل الفرتة )2000 – 2013(

                                                        

الرسم البياين )4(: تطور مؤرش املساواة الخاص بنسبة القيد الصافية املعّدلة يف التعليم االبتدايئ 

يف الوطن العريب مقارنة مع املعدل العاملي ومعدل 	قاليم 	خرى خالل الفرتة )2000 – 2013(
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الرسم البياين )5(: تطور املعدل العريب والعاملي لنسبة املعيدين واملعيدات يف التعليم االبتدايئ 

خالل الفرتة )2000 – 2013(

الرسم البياين )6(: تطور املعدل العريب والعاملي للترس	 يف التعليم االبتدايئ

خالل الفرتة )2000 – 2012(
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الرسم البياين )7(: تطور مؤرش املساواة الخاص مبعدل البقاء يف الدراسة حتى الصف األخري 

من التعليم االبتدايئ يف الوطن العريب مقارنة مع املعدل العاملي ومعدل 	قاليم 	خرى خالل الفرتة  
)2012 – 2000(

الرسم البياين )8(: تطور املعدل العريب لنسبة القيد اإلجاملية يف التعليم الثانوي مقارنة مع 

املعدل العاملي ومعدالت 	قاليم 	خرى
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الرسم البياين )9(: تطور املعدالت اإلقليمية لنسبة القيد اإلجاملية يف التعليم الثانوي 

	اخل الوطن العريب

الرسم البياين )10(: تطور مؤرش املساواة الخاص بنسبة القيد اإلجاملية يف التعليم الثانوي

يف الوطن العريب مقارنة مع املعدل العاملي ومعدالت 	قاليم 	خرى



الرسم البياين )11(: تطور مؤرش املساواة الخاص باملعدالت اإلقليمية لنسبة القيد اإلجاملية

يف التعليم الثانوي 	اخل الوطن العريب

الرسم البياين )12(: تطور عد	 األميني يف الوطن العريب حسب النوع االجتامعي 

خالل الفرتة )2008 – 2024(

57992592
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الرسم البياين )13(: تطور نسبة القرائية )15 سنة فام فوق( يف الوطن العريب مقارنة باملعدل العاملي 
ومعديل الدول النامية ورسيعة النمو بني سنتي 2004 و2015

الرسم البياين )14(: تطور عد	 األميني الشبا	 )15-24( سنة يف الوطن العريب 

خالل الفرتة من )2024-2008(

*املراجع ومصادر البيانات للرسومات )1-10(: النرشات اإلحصائية للمرصد العريب للرتبية للعامني 2015 و2016/ 
املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، وإحصاءات واسقاطات معهد اليونسكو لإلحصاء.
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الملحق )2(

ا�ستبانة درا�سة
"واقع التعليم العام يف الوطن العربي و�سبل تطويره"

"ا�ستبانة الُبعد العربي"

باإ�سراف املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )الألك�سو(

اإعداد فريق البحث

شباط/ 2016

هل توجد بني وزارة الرتبية والتعليم يف بلدكم وأي وزارة تربية وتعليم يف أي بلد عريب اتفاقيات . 1

تُنظم تبادل الزيارات والعالقات بني الطلبة والكوادر التعليمية واإلدارية من أجل تحقيق أي 

من األغراض الرتبوية املذكورة يف الجدول التايل؟ ضع إشارة )£( حيثام ينطبق الحال:

الفئة

الهــدف الرتبـــوي

يف
ثقا

ي
علم

يض
ريا

ي
سياح

ت
تبا	ل خربا

شرتك
ث امل

البح

ت عملية 
	 خربا

سا
اكت

جديدة
ىل 

صول ع
العمل/ للح

	خل 

ت الرتبوية
شارا

االست

ت الرتبوية
سياسا

رسم ال

ي
ط الرتبو

التخطي

ي
التقويم الرتبو

الطلبة

املعلمون 
واملعلامت
املرشفون 
واملرشفات

مديرو املدارس 
ومديراتها
الخرباء 

واملستشارون



×دراسة واقع التعليم في الوطن العربي138 ×

ما هي وزارات الرتبية والتعليم يف البلدان العربية التي وقّعت معها وزارة الرتبية والتعليم . 2

يف بلدكم اتفاقيات تُنظم عالقات التبادل بني الفئات والكوادر املذكورة يف السؤال السابق؟

ب. أ .      

د . ج.        

و . هـ.      

بلدان . 3 يف  وتعليم  تربية  ووزارات  بلدكم  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  بني  اتفاقية  توجد  هل 

عربية تتبادلون مبوجبها بانتظام الدراسات واألبحاث والتقارير والكتب واملطبوعات الرتبوية 

والتعليمية؟ ضع إشارة )£( حيثام ينطبق الحال.          نعم )    (    ال  )     (.

إذا كان الجواب عىل السؤال السابق )نعم(، ما هي هذه الوزارات؟. 4

ب. أ .      

د . ج.        

و . هـ.      

هل تتعاون وزارة الرتبية والتعليم يف بلدكم مع الكليات واملعاهد الرتبوية يف بلدان عربية . 5

ألغراض إعداد املعلمني واملعلامت والقيادات الرتبوية؟ ضع إشارة )£( حيثام ينطبق الحال.    

نعم  )      (     ال   )      (.

إذا كان الجواب عىل السؤال السابق )نعم(، ما هي هذه الكليات واملعاهد الرتبوية، وأين . 6

توجد يف البلدان العربية؟ 

ب. أ .      

د . ج.        

و . هـ.      

البلدان . 7 يف  والتعليم  الرتبية  وزارات  مع  التعاون  عالقات  إقامة  عىل  شجعكم  ييل  مام  أي 

العربية؟ ضع إشارة )£( حيثام ينطبق الحال. 

 .	 .................... العالقات السياسية املتقاربة. 
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 .	.................... العالقات االقتصادية املشرتكة. 

 .	.................... الواقع االجتامعي املتشابه. 

 .	.................... التجاور الجغرايف. 

 .	.................... التامثل الثقايف. 

....................و.  االنفتاح العلمي واملعريف. 

....................ز.   أسباب أخرى )أذكرها(. 

الرتبية . 8 التعاون مع وزارات  نتيجة  بلدكم  التي تحققت يف  الرتبوية  اإلنجازات  ما هي أهم 

والتعليم يف البلدان العربية األخرى؟

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

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

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

بالنسبة للبلدان العربية التي مل توقّعوا مع وزارات الرتبية والتعليم فيها اتفاقيات تربوية، . 9

بشكل عام، ما هي األسباب التي تحول دون ذلك؟ 

ضع إشارة )£( حيثام ينطبق الحال.

 .	.................... أسباب سياسية. 

 .	.................... أسباب اجتامعية. 

 .	.................... أسباب اقتصادية. 

 .	.................... أسباب ثقافية. 

 .	...................... أسباب أخرى )أذكرها(. 

تنطلق املناهج الرتبوية يف بلدكم من رؤية:. 10

ضع إشارة )£( حيثام ينطبق الحال. 

 .	.................... وطنية 	 محلية. 

 .	.................... عربية. 
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 .	.................... إسالمية. 

 .	.................... عاملية 	 إنسانية. 

 .	.................... مشرتكة من )أ( و)ب(. 

....................و.  مشرتكة من )أ( و)ب( و)ج(. 

....................ز.  مشرتكة من )أ( و)ب( و)ج( و)د(. 

.....................ح.  ال يوجد يف بلدنا رؤية تربوية محددة ومكتوبة ومعلومة للجميع 

بلدكم من . 11 والتعليم يف  الرتبية  بوزارة  اإلنسانية واالجتامعية  العلوم  ينطلق تصميم مناهج 

املكونات التالية: 

ضع إشارة )£( حيثام ينطبق الحال.     

 .	.................... املوروث الثقايف اإلسالمي املشرتك. 

 .	.................... املوروث الثقايف العريب املشرتك. 

 .	.................... التاريخ العريب املشرتك. 

 .	.................... التكامل العريب االقتصادي. 

 .	.................... املصري العريب املشرتك. 

....................و.  املوروث االجتامعي العريب املشرتك. 

....................ز.  املصلحة السياسية العربية املشرتكة. 

....................ح.  اللغة العربية كلغة أم وعنرص توحيد. 

....................ط.  الثقافة اإلنسانية العاملية. 

....................ي.  املصري املشرتك للمجتمع اإلنساين. 

....................ك.  العوملة. 

....................ل.  الثورة املعرفية يف الحقول املعرفية املختلفة. 

....................م.  مكونات أخرى، أذكرها. 



141 ××دراسة واقع التعليم في الوطن العربي

عدُد املكونات املذكورة يف السؤال السابق هو اثنا عرش مكونًا )12(. املطلوب )بافرتاض أنكم . 12

قررتم إعادة تصميم مناهج العلوم اإلنسانية واالجتامعية( توزيع هذه املكونات عىل ثالث 

مجموعات كل منها يتألف من أربعة مكونات. عىل أن تتضمن املجموعة األوىل املكونات 

األربعة األكرث أهمية )كام تعتقدون(، ثم املجموعة الثانية التي تأيت ثانيًا يف األهمية، وبعدها 

املجموعة الثالثة التي تأيت ثالثًا يف األهمية.

الرقم
املجموعة )1(

)األوىل يف األهمية(

املجموعة )2(

)الثانية يف األهمية(

املجموعة )3(

)الثالثة يف األهمية(

أ.

ب.

ج.

د.

أي مام ييل من املعايري تعتمدون عليه يف تصميم املناهج الرتبوية؟. 13

ضع إشارة )£( حيثام ينطبق الحال، ثم رتب املعايري حسب األهمية من )1-4(: الرقم )1( 

لألكرث أهمية والرقم )4( لألقل أهمية.

األهميةالنعماملعيار

معايري مصادرها وطنيةأ. 

معايري مصادرها عربيةب. 

معايري مصادرها إسالميةج. 

معايري مصادرها عامليةد. 

إذا كانت ال توجد معايري عربية تعتمدون عليها حاليًا يف تصميم املناهج الرتبوية، فهل ترون . 14

أن ذلك يُعد رضوريًا يف املستقبل؟ ضع إشارة )£( حيثام ينطبق الحال. نعم )      ( ال   )      (.

إذا كانت املعايري العربية رضورية يف تصميم املناهج الرتبوية يف بلدكم، نرجو ترتيب املعايري . 15

التالية حسب أهميتها من )1-5(: الرقم )1( لألكرث أهمية.. وهكذا حتى الرقم )5( لألقل أهمية.
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األهميةمصا	ر املعايري

التضامن السيايس العريبأ. 

التكامل االقتصادي العريبب. 

التكامل االجتامعي العريبج. 

التبادل الثقايف العريبد. 

املصري العريب املشرتك	. 

هل يوجد تعاون أو تنسيق بني وزارة الرتبية والتعليم يف بلدكم وبني أي من وزارات الرتبية . 16

والتعليم يف البلدان العربية يف املجاالت التالية؟ ضع إشارة )£( حيثام ينطبق الحال. 

النعماملجالالرقم

إعداد املعلمني قبل الخدمة أ. 

التطوير املهني للمعلمني واملعلامت أثناء الخدمة ب. 

منح إجازات التعليم أو رخص التدريس للمعلمني واملعلامت ج. 

برامج إعداد القيادات الرتبوية د. 

البحوث والدراسات الرتبوية املشرتكة 	. 

وضع السياسات الرتبوية املشرتكة و. 

وضع االسرتاتيجيات الرتبوية املشرتكة ز. 

اقتصاديات التعليم ح. 

تطوير التعليم نحو اقتصاد املعرفة ط. 

تقنيات التعليم والتعلم وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ي. 

التعليم والتدريب املهني والتقني ك. 

املناهج والكتب املدرسية وأدلة املعلمني ل. 

التقويم الرتبوي، واالمتحانات العامة والشهادات )يف نهاية املرحلة الثانوية(  م. 

النقابات/ الجمعيات/ الروابط املهنية للمعلمني واملعلامت ن. 

مجاالت أخرى، أذكرها س. 
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أي من املكونات التالية يأخذ نسبة محددة يف برامج إعداد املعلمني واملعلامت؟ ضع إشارة . 17

)£( حيثام ينطبق الحال.

النعماملكون

املكون الثقايف أ. 

املكون الرتبوي ب. 

املكون النفيسج. 

املكون املهنيد. 

املكون العميل	. 

هل يشتمل املكون الثقايف العام يف برامج إعداد املعلمني واملعلامت يف بلدكم عىل أي بُعد . 18

عريب مام مُيكن أن يُساعد يف بناء ثقافة تربوية عربية مشرتكة؟ 

ضع إشارة )£( حيثام ينطبق الحال.    نعم )     (         ال   )     (.

يف إطار التعاون الرتبوي العريب املشرتك، أي مام ييل يُعترب أولوية يف اسرتاتيجيتكم الرتبوية . 19

للسنوات الخمس القادمة؟ 

ضع إشارة )£( حيثام ينطبق الحال.

النعماملجالالرقم

توحيد املناهج الرتبوية بغض النظر عن املرحلة التعليمية. أ. 

توحيد املناهج الرتبوية يف مرحلة التعليم اإللزامي. ب. 

اإلعداد املشرتك للمعلمني واملعلامت. ج. 

إعداد القيادات الرتبوية العليا. د. 

إعداد املديرين واملديرات واملرشفني واملرشفات. 	. 

إعداد املعلمني واملعلامت. و. 

محو األمية وتعليم الكبار. ز. 

تطوير التعليم نحو اقتصاد املعرفة. ح. 

إنشاء النقابات/ الجمعيات/ الروابط املهنية للمعلمني واملعلامت. ط. 
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النعماملجالالرقم

 ي. 
إنشاء روابط/ جمعيات مهنية عربية متخصصة ملديري املدارس 

ومديراتها.

 ك. 

إنشاء روابط/ جمعيات مهنية عربية متخصصة ملعلمي 
ومعلامت:

العلوم اإلنسانية واالجتامعية.

الرياضيات والعلوم.

الفنون.

الرياضة.

اللغة العربية.

اللغات األجنبية.

التواصل . 20 ملموًسا يف تحسني عالقات  دوًرا  يؤدي  بلدكم  التعليم يف  نظام  أن  تعتقدون  هل 

والتعاون بني شعبكم والشعوب العربية األخرى؟ ضع إشارة )£( حيثام ينطبق الحال. نعم 

)     (    ال   )     (.

نظامكم . 21 يف  تتوفر  عنارص  ثالثة  أبرز  هي  ما  )نعم(  السابق  السؤال  عىل  الجواب  كان  إذا 

التعليمي وتؤدي يف تقديركم إىل تحسني العالقات مع الشعوب العربية األخرى؟

أ. ..................................................................................................................................

ب.  ..............................................................................................................................

ج. ................................................................................................................................

يف . 22 اإللزامية  املرحلة  يف  املدرسة  تُقدمها  التي  االجتامعية  التنشئة  برامج  أن  تعتقدون  هل 

بلدكم تؤدي إىل تقارب يف النظرة املستقبلية للناشئة يف بلدكم مع أقرانهم يف البلدان العربية 

األخرى؟ 

ضع إشارة )£( حيثام ينطبق الحال.   نعم   )     (    ال   )     (.
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إذا كان الجواب عىل السؤال السابق )نعم(، أي مام ييل من الربامج أو النشاطات يتم التعبري . 23

 )ü( فيه عن هدف التقارب يف النظرة املستقبلية بني الناشئة يف البلدان العربية؟ ضع إشارة

حيثام ينطبق الحال.

 .	.................... النشاطات الكشفية املدرسية. 

 .	....................  النشاطات الرياضية. 

 .	.................... املرسح املدريس. 

 .	.................... الرحالت العلمية. 

 .	.................... النشاطات الرتفيهية. 

....................و.  النشاطات الثقافية املنتظمة. 

....................ز.  التقارير والدراسات التي تتعلق بالبلدان العربية من إعداد الطلبة. 

.................... ح.  الفصول واألجزاء يف كتب العلوم اإلنسانية واالجتامعية املقررة 

....................ط.  والتي تتعلق مبختلف األوضاع يف البلدان العربية. 

....................ي.  برامج ونشاطات أخرى، أذكرها. 

هل توجد فصول أو أجزاء من فصول يف كتب العلوم االجتامعية املقررة يف أي من صفوف . 24

املراحل الدراسية املختلفة يف بلدكم تتحدث عن ما ييل:

ضع إشارة )£( حيثام ينطبق الحال.

 .	.................... التاريخ العريب املشرتك. 

 .	.................... االقتصاد العريب املتكامل. 

 .	.................... املصري العريب املشرتك. 

 .	.................... املصلحة العربية املشرتكة. 

 .	.................... الثقافة العربية املشرتكة. 

....................و.  اللغة القومية املشرتكة. 
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من . 25 بلدكم  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  والفرعية  املركزية  الرتبوية  القيادات  تطلب  هل 

إشارة  العربية؟ ضع  البلدان  وثقافات  بأوضاع  تُعرّف  نشاطات المنهجية  تقدم  أن  املدارس 

)£( حيثام ينطبق الحال. نعم )     (    ال   )     (.

سم ثالثاً من النشاطات الالمنهجية املشار إليها يف السؤال السابق والتي تحظى بأكرب قدر من . 26

االهتامم من قبل املدارس؟

أ....................................................................................................................................

ب. ...............................................................................................................................

ج..................................................................................................................................

هل ترون فائدة أو جدوى من إقامة عالقات تربوية عربية يف ظل األوضاع السياسية املضطربة . 27

يف املنطقة العربية؟ ضع إشارة )£( حيثام ينطبق الحال.    

نعم   )     (    ال   )     (.

الرتبوية . 28 العالقات  أساسه  عىل  تقام  أن  بلدكم  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  برأي  األفضل  ما 

العربية؟ ضع إشارة )£( حيثام ينطبق الحال.

 .	.................... عىل أساس ثنايئ بغض النظر عن املربر. 

 .	.................... عىل أساس مجموعة من الدول متجاورة جغرافياً. 

عىل أساس مجموعة من الدول املتقاربة:	. 

 	....................  سياسيًا. 

 	.................... اجتامعيًا. 

 	.................... اقتصاديًا. 

عىل أساس سياسة عربية ملزمة تأيت بقرار من:	. 

 	.................... مؤمتر قمة عريب. 

 	.................... الجامعة العربية. 

 	.................... املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم. 

 	..................... عىل أساس آخر: )أذكره(. 
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أي مام ييل ترونه أولوية وتجدون فيه مصلحة تربوية عربية؟ أرجو وضع إشارة )£( حيثام . 29

ينطبق الحال. وإعطاء قيمة ألهمية كل أولوية، بدًءا من الرقم )1( لألولوية األكرث أهمية. 

األهميةالنعماألولويات

بناء نظرية تربوية عربية.أ. 

وضع سياسة تربوية عربية موحدة.ب. 

وضع اسرتاتيجية عربية متعددة البدائل واالختيارات، ج. 
وتسمح بتطوير اسرتاتيجيات تربوية قطرية أو فرعية.

توحيد املراحل التعليمية يف البلدان العربية.د. 

توحيد عدد سنوات التعليم اإللزامي يف البلدان 	. 
العربية.

توحيد مناهج التعليم اإللزامي ليكون أساًسا أوليًا يف و. 
التنشئة املواطنية العربية.

أولوية أخرى، أذكرها.ز. 

اللغة العربية عامل توحيد عريب وهي األساس األهم يف بناء الهوية العربية عىل الصعيدين . 30

الفردي واملجتمعي. هل تعتقدون أن نظام التعليم يف بلدكم يعطيها األهمية التي تستحقها، 

تعلاًم وتعلياًم؟ ضع إشارة )£( حيثام ينطبق الحال.

نعم )     ( ال )     (.

إذا كان جوابكم عىل السؤال السابق )نعم(، أين وكيف يظهر االهتامم املتميز باللغة العربية . 31

يف النظام التعليمي يف بلدكم؟ 

نرجو استعامل ورق إضايف لإلجابة عىل السؤال.

من حيث املبدأ، أي مام ييل يف رأيكم ميكن أن يضع اللغة العربية يف مقدمة أولويات التعليم . 32

يف البلدان العربية؟ ضع إشارة )£( حيثام ينطبق الحال.
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إنشاء املعهد القومي للغة العربية للقيام باألبحاث والدراسات التي تتعلق أ. 
باللغة العربية ككائن حي ينمو ويتطور بالتعلم والتعليم والبحث والتفكري 

والتأليف ... الخ.
....................

 توحيد مجامع اللغة العربية القامئة يف البلدان العربية يف مجمع واحد تتحدد ب. 
أهدافه ووظائفه لتشمل، فيام تشمل، تعلم وتعليم اللغة العربية يف املدارس 

العربية يف مختلف املراحل.   
....................

.................... التخيل نهائيًا عن الطرق التقليدية يف تعليم وتعلم اللغة العربية.ج. 

إعادة النظر )يف الشكل واملضمون( بكليات ومعاهد اللغة العربية يف الجامعات د. 
العربية.

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

تجديد االهتامم باألدب العريب ليصبح مكونًا أساسيًا يف برامج إعداد املعلمني 	. 
واملعلامت يف جميع املواضيع الدراسية ويف مختلف املراحل التعليمية.

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

ترجمة العلوم الحديثة إىل اللغة العربية لتكون جزًءا من الثقافة املعرفية و. 
العامة والتخصصية، عىل أن تشمل األنظمة املعرفية األكرث انتشاُرا وتأثريًا يف 

املجتمعات املعرفية الحديثة.
....................

....................تعريب التعليم الجامعي يف جميع كلياته ومعاهده وتخصصاته.ز. 

هل تعتقدون أن اإلعداد املهني للمعلم يف بلدكم يؤهله للتدريس يف بلدان عربية أخرى؟ . 33

ضع إشارة )ü( حيثام ينطبق الحال.  نعم )  (    ال  )  (.

هل تعتقدون أن التكوين الثقايف- االجتامعي للمعلم يف بلدكم يتامثل أو يتقارب مع زمالئه . 34

من املعلمني يف بلدان عربية أخرى؟ ضع إشارة )ü( حيثام ينطبق الحال.  

نعم )     (    ال   )     (.

هل تعتقدون أن املعلم يف بلدكم لديه الرغبة واالستعداد للعمل يف بلدان عربية أخرى؟ ضع . 35

إشارة )ü( حيثام ينطبق الحال.    نعم )     (    ال   )     (.

الطبية . 36 كاملهن  بلدكم  يف  العامة  الثانوية  لخريجي  جاذبة  التعليم  مهنة  أن  تعتقدون  هل 

والهندسية؟ ضع إشارة )ü( حيثام ينطبق الحال.   نعم )     (    ال   )     (.
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الطب . 37 ماديًا ومعنويًا، كمهنتي  والرعاية،  باالهتامم  التعليم جديرة  مهنة  أن  تعتقدون  هل 

والهندسة؟ ضع إشارة )ü( حيثام ينطبق الحال. نعم )     (    ال   )     (.

هل تعتقدون أن املعلم العريب يتمتع بامتيازات مادية ومعنوية كغريه من املعلمني يف البلدان . 38

املتقدمة يف العامل؟ ضع إشارة )ü( حيثام ينطبق الحال. نعم )     (    ال   )     (.

هل يتمتع املعلم يف بلدكم باالمتيازات املادية واملعنوية التي يتمتع بها األطباء واملهندسون؟ . 39

ضع إشارة )ü( حيثام ينطبق الحال. نعم )     (    ال   )     (.

هل تعتقدون أن املعلم يف بلدكم أو يف أي بلد من البلدان العربية جدير باالمتيازات املادية . 40

واملعنوية التي يتمتع بها األطباء واملهندسون؟ ضع إشارة )ü( حيثام ينطبق الحال. 

  نعم )     (    ال   )     (.

هل ترون أن مهنة التعليم تتطلب أشخاًصا من املتفوقني يف الدراسة الثانوية العامة؟ ضع . 41

إشارة )ü( حيثام ينطبق الحال.    نعم )     (    ال   )     (.

42 . )ü( العامة؟ ضع إشارة الثانوية  الدراسة  التعليم يف بلدكم املتفوقون يف  هل يلتحق مبهنة 

حيثام ينطبق الحال. نعم )     (    ال   )     (.

املجتمع . 43 قياديًا يف  الحارض دوًرا اجتامعيًا  الوقت  مُيارس يف  العريب  املعلم  أن  هل تعتقدون 

العريب؟ ضع إشارة )ü( حيثام ينطبق الحال. نعم )     (    ال   )     (.

إميانًا من فريق البحث برغبتكم ومقدرتكم عىل تطوير مستقبل تربوي عريب متقدم، فالرجاء . 44

التالية  باملجاالت  تتعلق  التي  والتطبيقية  النظرية  واجتهاداتكم  وأفكاركم  بآرائكم  تزويده 

وذلك بهدف تقوية العالقات الرتبوية العربية، والتي تؤدي بالرضورة إىل تقدم عام وشامل 

يف املجتمعات العربية املعارصة:

املناهج الرتبوية العربية.	. 

املعلم العريب.	. 

 اللغة العربية.	. 

مدرسة املستقبل العربية.	. 
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البحث الرتبوي.	. 

حرية و.  العوملة،  املرأة،  متكني  الرتبية،  يف  )الدميقراطية  املعارص:  املجتمع  ومشكالت  قضايا   

التعبري والتنظيم يف املجتمع الرتبوي، العنف املدريس واملجتمعي، التطرف...(.  

نرجو استعامل ورق إضايف لإلجابة عىل السؤال.

مع جزيل الشكر والتقدير لتعاونكم           

    

فريق البحث                  
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الملحق )3(

دليل الإجابة على اأ�سئلة ا�ستبانة درا�سة

”واقع التعليم العام يف الوطن العربي و�سبل تطويره”

الذي نظمته  العرب،  الرتبية والتعليم  التاسع لوزراء  املؤمتر  بتوصية من  الدراسة  تأيت هذه 

الفرتة )2014/5/29-27(،  تونـس خالل  )األلكسو( يف  للرتبية والثقافة والعلوم  العربية  املنظمة 

وذلك من أجل التعرّف عىل أوضاع التعليم يف البلدان العربية وسبل تطويره.

وتهدف االستبانة إىل التعرّف عىل ”الجهود” التي تقوم بها وزارة الرتبية والتعليم يف بلدكم، 

مام يؤمل أن يؤدي إىل تحسني العالقات الرتبوية العربية املشرتكة.

التي  الدقيقة  املعلومات  تتوفر  حتى  وذلك  التالية  اإلرشادات  باالعتبار  تأخذوا  أن  نرجو 

ستساعد يف بناء مرشوع تربوي عريب مشرتك.

املقصود بالجهود التي تقوم بها وزارة الرتبية والتعليم هي االتفاقيات أو الربامج أو الخطط . 1

أو املشاريع أو النشاطات التي تؤدي بأي شكل من األشكال إىل تحسني العالقات الرتبوية بني 

بلدكم وأي بلد أو بلدان عربية أخرى.

املطلوب اإلجابة عىل جميع أسئلة االستبانة، مام يقتيض التشاور مع وحدات إدارية عليا أو . 2

مع قيادات وظيفية يف مركز الوزارة يف العاصمة.

هناك عدد من األسئلة التي تحتاج فقط إىل إجابة ”نعم” أو ”ال” ، واملطلوب وضع إشارة . 3

)ü( يف املكان الذي تعرّبون فيه عن موقفكم.

بالنسبة للسؤال رقم )1(، نرجو إجابته يف حالة وجود اتفاقيات بني وزارة الرتبية والتعليم يف . 4

بلدكم ووزارات تربية وتعليم عربية أخرى. وفيام يتعلق بالهدف الرتبوي الذي يتحقق لكل 

فئة من الفئات املذكورة يف السؤال، نرجو وضع إشارة )ü( بناًء عىل وجود نص مكتوب يف 

االتفاقيات املشار إليها ويتعلق بهذا الهدف.
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السؤال الثاين عرش )12(: املطلوب يف هذا السؤال هو توزيع املكونات املذكورة يف السؤال . 5

مكونات  أن  أساس  عىل  مجموعات  ثالث  عىل  مكونًا،  اثنا عرش   )12( وعددها  له  السابق 

كل منها تشكل مًعا وحدة متقاربة ومتكاملة، وأيًضا أن تكون املجموعة )1( هي األوىل يف 

األهمية، واملجموعة )2( هي الثانية يف األهمية، واملجموعة )3( هي الثالثة يف األهمية.

السؤال رقم )15(: يتضمن هذا السؤال خمسة مصادر للمعايري العربية يف تصميم املناهج . 6

الرتبوية املطلوب ترتيبها حسب أهميتها بالنسبة لكم ”الرقم )1( لألكرث أهمية ... والرقم )5( 

لألقل أهمية”.

املصطلحات ”نقابة” أو ”جمعية” أو ”رابطة” حيثام وردت يف االستبانة لها نفس املعنى، وهو . 7

بالرضورة املضمون املهني وال ترتبط باملسائل السياسية أو الحزبية.

نهاية . 8 يف  الطلبة  له  يجلس  الذي  العام  االمتحان  هنا  املقصود  العامة،  لالمتحانات  بالنسبة 

املرحلة االبتدائية أو اإللزامية أو الثانوية، ويحصل مبوجبه الطالب/ة عىل شهادة من وزارة 

الرتبية والتعليم.

السؤال رقم )17(:. 9

s  املقصود باملكون الثقايف هو؛ املعرفة النظرية يف املجاالت اإلنسانية واالجتامعية والعلمية

التي تكون األساس أو القاعدة الفكرية لثقافة املعلم/ املعلّمة.

s  املقصود باملكون الرتبوي هو؛ مجموعة املواد/ املساقات التي تتعلق بتاريخ الرتبية والفكر

الرتبوي والنظريات الرتبوية.

s  املقصود باملكون النفيس هو؛ مجموعة املواد/ املساقات التي تتعلق بعلم النفس الرتبوي

وعلم نفس التعلم والتعليم وعلم النفس املدريس.

s  التدريس بأساليب  تتعلق  التي  املساقات  املواد/  مجموعة  هو؛  املهني  باملكون  املقصود 

العامة وأساليب تدريس مواد التخصص.

s  املقصود باملكون العميل هو؛ فرتة التدريب العميل التي يقضيها الطالب/ة يف املدارس قبل

أن يتخرج من الجامعة ويحصل عىل رخصة التدريس.
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السؤال رقم )25(: املقصود بالقيادات الرتبوية املركزية هو القيادات الرتبوية يف مركز الوزارة . 10

يف العاصمة، أما القيادات الفرعية فهي القيادات الرتبوية يف مديريات الرتبية والتعليم يف 

املحافظات أو األقاليم.

إجابات، . 11 ثالث  عىل  تشتمل  السؤال  من  )ج(  الفقرة  أن  مالحظة  نرجو   :)28( رقم  السؤال 

وكذلك الفقرة )د( تشتمل عىل أربع إجابات.

السؤال رقم )29(: املطلوب ذكر األهمية التي تعطونها لكل أولوية ”الرقم )1( لألولوية األكرث . 12

أهمية .... وهكذا”.

وكذلك . 13 وأشكاله،  أسبابه  كانت  مهام  العنف  هنا  املقصود  )د(:  الفقرة   ،)44( رقم  السؤال 

التطرف سواء كان دينيًا أو سياسيًا أو طائفيًا أو جغرافيًا أو اجتامعيًا.... الخ(.

نرجو حيث يلزم استعامل أوراق إضافية، عىل . 14

أن يذكر رقم السؤال يف كل منها.. 15

والخرباء . 16 الرتبوية  القيادات  من  نخبة  مع  التشاور  االستبانة  أسئلة  عىل  اإلجابة  تستدعي 

واملستشارين املعنيني بالشأن الرتبوي يف وزارتكم، وبخاصة من اإلدارات/ املديريات/ املراكز/ 

الوحدات اآلتية: 

s   .املناهج والكتب املدرسية

s .إعداد املعلمني وتدريبهم/ أو التنمية املهنية املستدامة

s .االمتحانات العامة والتقويم الرتبوي

s .)اللجنة الوطنية للرتبية والثقافة والعلوم )اليونسكو

s .العالقات الثقافية والتبادل الرتبوي... وغريها




