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Abstract:
The present paper presents a proposed set of strategic directions for the
development of the education system, in accordance with ongoing developments and
changes, and to meet current and future challenges. This requires that the
development of education in accordance with clear strategic directions and specific in
the light of global experience and experience.
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مقدمة:
تسعى الدول املتقدمة لتنمية الثروة البرشية لدهيا ،وهتتم بذلك لقدرة الكفاءات البرشية عىل
تنمية الثروات املادية التي متتلكها الدولة واستثامرها إىل أقىص حد ممكن .وملا كان إعداد البرش
وتكوينهم هي مهمة التعليم بالدرجة األوىل ،فكلام كان التعليم متطورا كلام كانت خمرجات من
الكوادر البرشية ذات جودة عالية ،وبالتايل يكون هلا فاعلية ىف األداء ىف مواقع العمل املختلفة مما يؤثر
تأثريا إجيابيا عىل تقدم الدولة .من املعلوم أن التعليم مطالب بالتطور وفقا للتطورات والتغريات
املستمرة ،ومواجهة التحديات احلالية واملستقبلية .وهذا يتطلب أن يكون تطوير التعليم وفق توجهات
اسرتاتيجية واضحة وحمددة.
ويقرتح كاتب هذه الورقة التوجهات اآلتية:
 .1االسرتشاد باملواثيق للهيئات العاملية ،والتجارب الدولية ىف حتسني السياسة التعليمية احلالية
استنادا إىل مبدأ االستفادة من تراكم اخلربة اإلنسانية ،هناك رضورة لدراسة مواثيق اهليئات
العاملية املعنية بالتعليم ،وكذلك خربات الدول املتقدمة التي سبقتنا ىف مضامر التعليم لالستفادة منها ىف
وضع سياسة تعليمية تناسب متطلبات العرص .ومن الرضوري التأكيد عىل عدم استرياد هذه اخلربات
وتطبيقها كام هي أو استنساخها ،ولكن يمكن االسرتشاد بالتوجهات العامة احلديثة التي جاءت ىف
هذه املواثيق ،واالستفادة من التجارب الدولية بام يناسب بيئتنا وجمتمعنا وإمكاناتنا املادية والبرشية،
مع التأكيد عل أن تكون هذه السياسة هي سياسة وزارة وليس سياسة وزراء تتغري بتغريهم.
 .2التحول من ثقافة احلد األدنى الكايف إىل ثقافة اجلودة الشاملة ىف خمرجات التعليم
مل يعد حصول اخلريج عىل احلد األدنى من املعارف ،واملهارات ،والقدرات ،وأساليب التفكري كافيا
ملواجهة التنافس عىل الوظائف سواء عىل املستوى القومي ،أو اإلقليميون العاملي .هذا يستلزم نقلة
نوعية من ثقافة احلد األدنى الكايف ،إىل ثقافة اجلودة الشاملة ىف حصيلة اخلريج من سنوات التعليم
التي مر هبا حتى يتمكن من مواجهة املنافسة املشار إليها .هذا يتطلب:
.2.1مراجعة مناهج التعليم لتنقيتها مما ال يناسب العرص احلايل
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كثرت الشكوى من احتواء مناهج التعليم عىل تفاصيل ،وتكرارات ال جدوى منها ،كام أهنا تتضمن
بعض املعلومات واملعارف غري احلديثة مما يؤثر سلبا عىل مستوى املتعلم وحصيلت من التعليم وهذا
جيعل خارج املنافسة العاملية سواء ىف املسابقات العلمية الدولية ،أو عىل وظائف العمل .هذا يتطلب
تنقية مناهج التعليم مما يشوهبا من نقائص وحتديثها لتواكب متطلبات العرص وحتديات
.2.2حتقيق التوازن ىف مناهج التعليم بني القومي ،واإلقليمي ،والعاملي
ال تتحقق اجلودة الشاملة ىف حصيلة اخلريج إال إذا كان يمتلك ما تنتج الدول األخرى من
معلومات ومعارف ،ومكتسبا للمهارات وأساليب التفكري واستخدام األساليب التكنولوجية احلديثة
التي حيتاجها العمل ىف الدول األخرى .هذا ال يتأتى إال إذا حدث توازن ىف حمتوى املناهج التعليم بني
القومي ،واإلقليمي ،والعاملي من حيث املعلومات واملعارف ،واملهارات ،وأساليب التفكري،
واستخدام األساليب التكنولوجية احلديثة
.2.2الرتكيز عىل علوم املستقبل ىف مناهج التعليم
أصبح من املعلوم أن املتعلم حيتاج ملواجهة املستقبل وحتديات إىل دراسة بعض العلوم التي تؤهل
للعيش بنجاح ىف املستقبل .وقد اتفقت اهليئات العاملية املعنية بالتعليم أن هذه العلوم هي الرياضيات،
والعلوم ،واللغات؛ ذلك ألن الرياضيات لغة تستخدمها معظم العلوم ،والعلوم متطلب أسايس
يساعد عىل االبتكارات واالخرتاعات ،واللغات تفتح نافذة عىل نتاج الدول األخرى من املعرفة
والتكنولوجيا
.2.2تطوير مناهج التعليم لتكوين مواطن القرن احلادي والعرشين
مع التغريات الرسيعة احلادثة ىف جمال العلم ،والعمل ،وبالتايل ىف املواقف احلياتية ىف القرن احلادي
والعرشين ،ظهرت حتديات ومشكالت تتطلب معارف ،ومهارات ،وأساليب تفكري متنوعة للتعامل
معها بنجاح .هذا يضعنا أمام حقيقة مهمة هي رضورة تطوير مناهج التعليم إلكساب املتعلم ما
حيتاج من تلك املعارف ،واملهارات ،وأساليب التفكري حتى يتمكن من التعايش بنجاح ىف هذا
القرن .هذا يمكن حتقيق بتبني ما جاء ىف التوجهات السابقة
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.2.2تبنى ثقافة اإلبداع بديال عن ثقافة الذاكرة ىف التعليم
ارتبطت مناهج التعليم القائمة عىل القاعدة املعرفية – وهي املناهج املطبقة حاليا ىف نظامنا التعليمي.
 بالفلسفة التقليدية للرتبية التي تعترب أن املعلومات ذات قيمة ىف حد ذاهتا .هذا وج العمليةالتعليمية إىل جعل املتعلم حيصل أكرب قدر من املعلومات واملعارف وحيتفظ هبا عىل أساس من احلفظ
وليس الفهم ىف معظم األحوال ،هذا بدوره يكرس ثقافة الذاكرة .وملا كان هناك تراكم رسيع
للمعارف أدى إىل تقادمها وعدم جدواها ىف ظل ظهور معارف حديثة تناسب متطلبات العرص
وحتديات  ،كان لزاما أن يكون املتعلم قادر عىل جتديد معارف من جهة ،وقادر عىل تطبيقها ىف املواقف
املختلفة .هذا ال يتأتى إال بتكوين قدرات املتعلم اإلبداعية وتنميتها ،وبالتايل ينبغي أن يتبنى النظام
التعليمي ثقافة اإلبداع بديال عن ثقافة الذاكرة التي مل تعد تناسب متطلبات العرص أو حتديات
 .2.2التأكيد عىل حتقيق التعلم مدى احلياة
مع التغريات الرسيعة احلادثة ونمو املعارف بدالة أسية ،مل تعد سنوات التعليم التي يقضيها املتعلم
كافية لتزويده بمستحدثات العلم والتكنولوجيا .لذا ينبغي تبنى مبدأ التعليم مدى احلياة إما من خالل
التنمية املستدامة للمتعلم بعد خترج ىف املؤسسات التعليمية بحضور دورات تدريبية أو ما شاب ذلك،
أو بتنمية مهارات التعليم الذايت للمتعلم من خالل مناهج التعليم حتى يتمكن من تعليم نفس ما
يستجد ىف جمال ختصص
 .2بناء بيئات تعليمية داعمة للتعليم والتعلم داخل املؤسسة التعليمية
من املعلوم أن ما جاء ىف التوجهات االسرتاتيجية السابقة ال يمكن أن يتحقق دون توفري بيئات تعليمية
تربوية ثرية بمواقف متنوعة ،وأساليب تكنولوجية حديثة تكون داعمة للتعليم والتعلم وحتقيق أهداف
الطموحة
 .2االهتامم بتوفري بيئة تعليمية مناسبة لذوي االحتياجات اخلاصة
يرتبط هذا التوج بالتوج السابق ويتكامل مع  ،فينبغي االهتامم بذوي االحتياجات اخلاصة بجانب
االهتامم بالعاديني .ذلك ألن تنمية ثروة برشية متكاملة يتطلب االهتامم بالعاديني ،وذوي االحتياجات
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اخلاصة؛ فرعاية املتفوقني واملوهوبني ينتج العلامء واملخرتعني .أما رعاية ذوي اإلعاقات جيعلهم
منتجني كل حسب قدرت ألن عدم رعايتهم جيعلهم عبئا عىل املجتمع من ناحية ،ومنافيا حلقوق
اإلنسان من ناحية أخرى
 .2اإلصالح املتمركز حول املدرسة ،وإعدادها لالعتامد
يتطلب بناء بيئات تعليمية داعمة للتعليم والتعلم تبنى مبدأ اإلصالح والتطوير املتمركز حول
املدرسة ،والسعي لتوافر معايري اجلودة التي تضمنها " دليل املراجعة اخلارجية ملؤسسات التعليم قبل
اجلامعي " الذي وضعت اهليئة القومية لضامن جودة التعليم واالعتامد الصادر ىف أغسطس 2009
بشأن اإلصالح املتمركز حول املدرسة كي تصبح كمؤسسة تعليمية معتمدة تتميز خمرجاهتا باجلودة
 .2تنمية املعلمني مهنيا ،ورعايتهم اجتامعيا وماديا
إن حتقيق ما سبق من توجهات ال يمكن أن يتحقق دون معلم جيد ،وهذا يتطلب تكوين املعلم
وإعداده من الناحيتني التخصصية ،والرتبوية املهنية إعدادا متطورا يناسب طبيعة العرص .هذا من
خالل تطوير برامج إعداد املعلم ىف كليات الرتبية بصفة دورية من جهة لضامن جودة اإلعداد قبل
ممارسة املهنة ،ومن خالل التنمية املهنية املستمرة ىف أثناء اخلدمة املتمثلة ىف الدورات التدريبية
التخصصية والرتبوية ،والبعثات واملهام العلمية الداخلية واخلارجية التي تنمى املعلمني تنمية
مستدامة تناسب التغريات احلادثة ىف جمال التخصص وتربويات
 .7التكامل بني التعليم األكاديمي ،والتعليم الفني
كام حتتاج الدولة إىل كوادر أكاديمية ،حتتاج أيضا إىل كوادر فنية حتى تكتمل منظومة رأس املال
البرشى للدولة .هذا يتطلب االهتامم بالتعليم الفني وحتديث مساوية ل بالتعليم األكاديمي ،فجودة
خمرجات التعليم األكاديمي ،والتعليم الفني تضمن جودة مدخالت التعليم العايل واجلامعي ،وهذا
بدوره يسهم ىف االرتقاء بمستوى املتعلمني بالتعليم العايل واجلامعي وبالتايل جودة مستوى اخلريج
 .8اعتبار مرحلة التعليم قبل اجلامعي هتيئة وإعداد ملرحلة التعليم العايل واجلامعي
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يرتبط هذا التوج بام جاء ىف التوج السابق مبارشة ،حيث أن ما يدرس املتعلم من مناهج ىف التعليم
قبل اجلامعي يعترب متطلب سابق ملقررات التعليم العايل واجلامعي .هذا يتطلب تصميم مصفوفة مدى
وتتابع ملناهج التعليم قبل اجلامعي هتيئ املتعلم لدراسة مقررات التعليم العايل واجلامعي سواء ىف
الكليات النظرية ،أو الكليات العملية ،أو الكليات الفنية
 .9تطبيق مبدأ مركزية التخطيط وال مركزية التنفيذ
يتطلب هذا التوج وضع سياسة تعليمية وإدارية عىل مستوى الوزارة ال تتعدل وال ترتبط بتغري الوزير
عىل أن تنفذ هذه السياسة عىل مستوى كل حمافظة .وينبغي أن تكون هذه السياسة من املرونة بحيث
يمكن تنفيذها حسب طبيعة املحافظة وإمكاناهتا املادية والبرشية مع التأكيد عىل عدم تغيري املعامل
الرئيسية ،واملرتكزات األساسية للسياسة التعليمية للوزارة
 .10تنويع مصادر متويل التعليم
يستلزم األخذ هبذه التوجهات ووضعها موضع التنفيذ ميزانية قوية قد ال تستطيع الوزارة حتملها أو
الوفاء هبا ،لذا يتطلب األمر عدم اإلعتامد فقط عىل ميزانية الوزارة وتنويع مصادر متويل التعليم التي
يمكن أن تتمثل ىف مسامهة رجال األعامل ،واملصانع ،والرشكات ،وأصحاب األراىض الذين
يستفيدون من الكوادر املختلفة التي تفرزها املؤسسات التعليمية سواء قبل اجلامعية أو العالية
واجلامعية؛ ذلك ألن اجلودة العالية ملستوى اخلرجيني من هذه املؤسسات يؤثر إجيابيا ىف مستوى نتاج
أعامهلم
خامتة:
تعترب التوجهات السابقة منظومة متكاملة ينبغي األخذ هبا وتنفيذها جمتمعة ،وال يصح األخذ
ببعضها وترك البعض اآلخر ،هذا لضامن نقلة نوعية ىف التعليم.
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