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امللخ�ص
تناول هذا املو�ضوع مفهوم ال�سيا�سة التعليمية باعتبارها اخلطوط العري�ضة التي تقوم عليها عملية الرتبية
والتعليم لتلبية حاجات املجتمع وحتقيق الأهداف التي ت�صبو �إليها البالد على اعتبار �أن التعليم هو من
�أهم احلقوق الإن�سانية و�أخطرها فهو ي�شكل عقل الإن�سان وفكره .ويج�سد هذا الف�صل خ�صائ�ص ال�سيا�سة
التعليمية والتي تتمثل يف املو�ضوعية ،والتطورية ،والو�ضوح والتحديد ،وال�شمولية ،واملعيارية التي ت�شمل تناول
الق�ضايا الرتبوية املعا�صرة وتكاف�ؤ الفر�ص التعليمية وممار�سة ال�شورى وتنمية االجتاهات الإيجابية وال�سلوك
الدميقراطي .كما يتناول م�صادر ال�سيا�سة التعليمية كالقيم التي ي�ؤمن بها املجتمع ،وواقع املجتمع وتطلعاته،
والتقدم العلمي والتكنولوجي والرتبوي الذي ي�شهده العامل اليوم .ويو�ضح هذا الف�صل العالقة بني النظام
التعليمي وال�سيا�سة التعليمية حيث �إن النظام هو مركب من العنا�صر �أو املكونات املرتبطة ب�شبكة من العالقات
ال�سببية ويتميز بوجود عالقات تبادلية بني مكوناته وعملياته من ناحية ،وبينه وبني البيئة املحيطة من ناحية
�أخرى� .أما ال�سيا�سة التعليمية فهي خطة العمل واملبادئ والأهداف واالجتاهات العامة التي ت�ضعها ال�سلطات
التعليمية لتوجيه العمل.

الكلمات

املفتاحية :ال�سيا�سة التعليمية ،خ�صائ�ص ال�سيا�سة التعليمية ،الق�ضايا الرتبوية املعا�صرة ،النظام
التعليمي.
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Abstract
This book talks about the concept of educational policy as being the headlines
that the processes of education relies on to fulfill the needs of society and to
achieve the goals that the country expects from education, because education is the
most important issue in human rights as it forms the brain and thoughts of human
beings. This book presents the characters of educational policy which represents the
objectivity, development, clarity, comprehension, and criteria that includes the current
trends of education, and develop positive trends and democracy. The book also talks
about resources of educational policy like nature of the society, values of society, and
the progress of science and technology. Finally, the book clarifies the relationships
between the educational system and educational policy. The educational system is
composed of many elements related to each other, whereas the educational policy is a
working plan, principles, goals, and general trends that educational authorities put to
direct the educational functions.

Keywords: Educational Policy, Characteristics of Educational Policy, Current Trends in Education,
Education System.
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املقدمة:
تعد العملية الرتبوية احلجر الأ�سا�س يف
التنمية االجتماعية واالقت�صادية يف كل بلد .ويعد
النظام التعليمي و�سيا�سته يف كل بلد ترجمة
لأهداف وطموحات جمتمعه حيث �إن التعليم ما
هو �إال نظام اجتماعي ي�ؤثر يف املجتمع ويت�أثر به
وبطموحاته و�أهدافه ومبدى رغبته يف التطوير
والتغيري لإحداث النقالت النوعية يف ميدان
الرتبية والتعليم .وعلى الرغم من تباين نظم
و�سيا�سات التعليم من بلد لآخر ب�سبب اختالف
الظروف ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية
واجلغرافية لكل بلد ،ف�إنها تت�شابه �إىل حد كبري
يف دول جمل�س التعاون اخلليجي نظرا لت�شابه
الظروف االقت�صادية واالجتماعية واجلغرافية.
ولذلك ف�إن هذه الدرا�سة (وهي جزء من كتاب
نظم و�سيا�سات التعليم وتطويره يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي) ت�سرب يف غور �سيا�سات التعليم
ونظمه يف دول جمل�س التعاون اخلليجي يف حماولة
للمنا�شدة يف توحيدها ب�شكل جذري

 -1مفهوم ال�سيا�سة التعليمية:

�سيا�سة التعليم هي اخلطوط العري�ضة التي
تقوم عليها عملية الرتبية والتعليم لتلبية حاجات
املجتمع ولتحقيق الأهداف التي تن�شدها البالد،
وت�شمل اخلطط واملناهج والو�سائل التعليمية
http://journals.uob.edu.bh

والنظم ،والأجهزة الإدارية والفنية القائمة على
التعليم وما يت�صل به من ن�شاطات م�صاحبة
(القا�ضي ،)1981 ,وهي اخلطوط العامة التي
تقوم عليها عملية الرتبية والتعليم من �أداء للواجب
يف تعريف الفرد بربه ودينه ،و�إقامة �سلوكه على
�شرعه ،وتلبية حلاجات املجتمع وحتقيقا لأهداف
الأمة(احلقيل .)1986,واللجنة العليا ل�سيا�سة
التعليم ت�شرف على �ش�ؤون التعليم بكافة �أنواعه
ومراحله و�سائر و�سائل التثقيف والتوجيه وتعتمد
نظام و�أوجه اخت�صا�صه وم�س�ؤولياته وطريقة عمله
(ال�سلوم .)1985 ,وترتبط ال�سيا�سات التعليمية
ب�أهداف وبنية وعمليات النظم التعليمية ،وت�ستمد
�شرعيتها من النظام العام يف املجتمع بقواه
املتعددة التي ت�شكل هذه ال�سيا�سات وتتبع تنفيذها.
ولل�سيا�سات التعليمية �أبعادها االجتماعية
الرتبوية والعلمية ،فهي اجتماعية على اعتبار �أن
التعليم نظام اجتماعي ي�سعى �إىل حتقيق �أهداف
وطموحات املجتمع ،وي�ؤثر يف املجتمع ويت�أثر به،
وهي تربوية لأنها تطبق يف جمال الرتبية والتعليم
ب�إمكاناته املادية والب�شرية ومدخالته العديدة،
وت�سعى �إىل �إ�صالح عملياته وحت�سني خمرجاته،
وهي علمية لأنها ح�صيلة بحوث ودرا�سات علمية.
وال�سيا�سة التعليمية تهتم بعملية التخطيط
للمراحل التعليمية وحتديد �أهداف كل مرحلة.
وو�ضع اخلطط الزمنية الالزمة لتحقيق الأهداف،
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وحتديد الأطر واملبادئ والقيم التي ت�سري على
�أ�سا�سها العملية الرتبوية ،وحتديد امل�س�ؤوليات
الإدارية عند تنفيذ هذه ال�سيا�سة .وال�سيا�سة
التعليمية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ب�صورة
خا�صة ،جزء من ال�سيا�سة العامة للدولة ،وال�سيا�سة
التعليمية تعرب عن جمموعة من املبادئ العامة
التي توجه القرارات التنظيمية اخلا�صة ،بالو�سائل
املختلفة التي حتقق الأهداف التعليمية املن�شودة.
وهي الفكر املنظم الذي يوجه الأن�شطة يف
جمال الرتبية والتعليم ويحقق الطموحات التي
يتطلع �إليها املجتمع و�أفراده (ال�سنبل و�آخرون,
 .)2004وبالإ�ضافة �إىل كون ال�سيا�سات التعليمية
جمموعة من املبادئ واالجتاهات العامة التي
ت�ضعها ال�سلطات التعليمية لتوجيه العمل بالأجهزة
التعليمية يف امل�ستويات املختلفة عند اتخاذ
قراراتها ،فهي �أي�ضا حكم م�شتق من بع�ض الأن�ساق
القيمية ومن تقييم الو�ضع الراهن يف امل�ؤ�س�سات
التعليمية ال�ستخدامه كخطة عامة توجه القرارات
مع الأخذ بعني االعتبار و�سائل حتقيق الأهداف
التعليمية ،كما تعني �أي�ضا جمموعة من القواعد
واملبادئ العامة التي ت�ضعها الدولة لتنظيم وتوجيه
التعليم فيها مبا يخدم �أهدافها العامة وم�صلحتها
الوطنية (بكر .)2002 ,وتت�سم ال�سيا�سات
التعليمية ب�أنها دينامية ومرنة ،وب�أنها قابلة
للتطبيق ،و�أن لها وظيفتها التف�سريية والتوجيهية،
ويتم بنا�ؤها يف �ضوء �أهداف وا�ضحة ومتفق عليها،
وبذلك ميكن ر�سم خطط و�إجراءات لتحقيقها،
كما �أن تنفيذها يحتاج �إىل مقومات عديدة ،مبعنى
تنا�سبها مع واقع وظروف جمتمعاتها االجتماعية
واالقت�صادية وال�سيا�سية ،كما يتطلب التنفيذ وجود
قاعدة بيانات ونظام معلومات جيدين ،ووجود
�أجهزة للبحث الرتبوي وتخطيط التعليم ،و�أجهزة
للمتابعة والتقومي .ويحدد بع�ض العلماء جمموعة
من امل�ؤ�شرات التي ميكن اال�ستناد عليها يف حتديد
مفهوم ال�سيا�سة التعليمية والتي تتمثل بالآتي:
(ال�سنبل و�آخرون.)2004 ,
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�أ .الإ�سهام يف التنمية االقت�صادية و�إعداد املوارد
الب�شرية ،و�صقل مهاراتها لتتنا�سب مع
التطورات العلمية.
ب .التكيف مع ا�ستخدام التقنيات احلديثة.
ت .اال�ستجابة �إىل االحتياجات اجلديدة التي
تفر�ضها املتغريات املحلية والعاملية.
ث .دعم الثقافة واالنتماء القومي.
ج .تعزيز العدالة االجتماعية.
وبذلك تختلف الأهداف واملبادئ التي تقوم
عليها ال�سيا�سات التعليمية يف املجتمعات املختلفة
باختالف فل�سفتها االجتماعية ،وتراثها الثقايف
وم�ستواها احل�ضاري ،وقد تتفق ال�سيا�سة التعليمية
يف بع�ض املجتمعات حول هدف تربوي �أو �أكرث،
مثل حماية الهوية الثقافية لكنها تختلف يف �آليات
تنفيذها لهذا الهدف.

 -2خ�صائ�ص ال�سيا�سة التعليمية:

تت�سم ال�سيا�سة التعليمية مبجموعة من
اخل�صائ�ص والتي �أبرزها ما يلي (علي:)1995 ,
�أ .املو�ضوعية :ت�ستند ال�سيا�سة التعليمية �إىل
الفل�سفة الرتبوية امل�شتقة من فل�سفة املجتمع
واملعربة عن تراثه الثقايف وطموحاته و�آماله،
ولذلك فهي مو�ضوعية بعيدة عن الذاتية على
اعتبار�أنها ت�سعى �إىل حتقيق �أهداف وطموحات
املجتمع ككل ،وذلك يتيح لل�سيا�سة التعليمية
فر�صة اال�ستقرار واال�ستمرار ،وي�ساعد
القائمني على التخطيط من و�ضع اخلطط
الالزمة لرتجمة اال�سرتاتيجية التعليمية �إىل
برامج.
ب .التطورية� :أ�صبحت عملية التغيري يف ع�صرنا
احلا�ضر م�س�ألة حتمية ال ميكن التغا�ضي
عنها ،وذلك ملالحقة التطورات وامل�ستجدات،
وال�سيا�سة التعليمية تخ�ضع لقدر من التطوير
بهدف م�سايرة املتغريات احلا�صلة يف املجتمع،
فاال�ستقرار يف ال�سيا�سة التعليمية �أمر ن�سبي،
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فهي تتطور يف �أي جمتمع وفقا لتغري طبيعة
امل�شكالت الرتبوية التي يواجهها املجتمع.
ج .الو�ضوح والتحديد :تهتم ال�سيا�سة التعليمية
بتحديد االختيارات الرتبوية الأ�سا�سية التي
يتفق عليها املجتمع ،وحتديد الأهداف املرجو
حتقيقها بكل و�ضوح ،و�صياغتها بدقة تامة
لت�سهيل عملية حتقيقها على الوجه الأكمل.
د .ال�شمولية :تعني ال�سيا�سة التعليمية بالنظرة
الكلية �إىل العملية الرتبوية التعليمية – التعلمية،
وتهتم بالإطار العام والعالقات املتداخلة بني
منظومة التعليم والواقع املجتمعي ،ولذلك فهي
تتجنب اخلو�ض يف تفا�صيل اجلزيئات التي
تقيد حركات العاملني.
ر .املعيارية :تهتم ال�سيا�سة التعليمية بتناول
الق�ضايا الرتبوية املعا�صرة ،مثل تكاف�ؤ
الفر�ص التعليمية ،وممار�سة ال�شورى،
وتنمية االجتاهات الإيجابية ،وتنمية
ال�سلوك الدميقراطي ،ودعم اجلانب الديني
والأخالقي ،وتعزيز التفكري الإبداعي والتفكري
الناقد ،وتنمية العقلية العلمية ،وتعزيز الهوية
الثقافية ،وااللتزام مببادئ حقوق الإن�سان،
واالهتمام بكل الق�ضايا التي تعك�س جمموعة
من القيم الإن�سانية التي ت�سعى �إىل حتقيقها
كل ال�سيا�سات التعليمية.
ومبا �أن التعليم هو حق من حقوق الإن�سان،
ف�إنه يفرت�ض �أن يركز على �أداءات التالميذ ،وعلى
املدار�س تنمية مهارات التفكري الناقد ،وغريها من
املهارات عالية امل�ستوى مثل تعلم التعلم ،وعليها
دعم القيم الإن�سانية الأ�سا�سية يف الدميقراطية
واملتمثلة يف ال�صدق والأمانة واحرتام الآخرين،
والرعاية ،وامل�س�ؤولية ،وعلى املدار�س �إنتاج �أفراد
متعلمني مدى احلياة تتوافر فيهم ال�سمات الالزمة
للنجاح يف احلياة ،مثل املثابرة وحب اال�ستطالع،
وعليها �أن تنمي يف التالميذ مهارات عملية مهمة
يف احلياة اليومية ،و�أن تدعم العالقات بني العلوم
واملواد املختلفة وحب املنهج والإ�ستمتاع به.
http://journals.uob.edu.bh

ونظرا لأهمية الرتكيز على �أداء التلميذ ف�إننا
جند الأهداف القومية للتعليم يف الواليات املتحدة
الأمريكية والتي عرفت (بقانون تعليم �أمريكا)
والذي تبناه الكوجنر�س يف الواليات املتحدة
الأمريكية �إذ و�ضعت جمموعة �أهداف للتعليم
التي كان يجب حتقيقها بحلول عام ( )2000وهذه
الأهداف هي)Withrow & Others, 1999( :
أ .يبد�أ جميع التالميذ املدر�سة بحيث يكونون على
ا�ستعداد للتعلم.
ب .تزيد ن�سبة التخرج من التعليم الثانوي �إىل
 %90على الأقل.
ت .ينهي جميع التالميذ ال�صفوف  4و 8و12
وقد �أجادوا ب�إتقان درا�سة املواد اجلادة
والتي ت�شمل اللغة الإجنليزية ،والريا�ضيات،
والعلوم ،واللغات الأجنبية ،والرتبية الوطنية،
ونظام احلكم ،واالقت�صاد ،والفنون ،والتاريخ،
واجلغرافيا.
ث .تت�أكد كل مدر�سة من �أن جميع التالميذ قد
تعلموا ا�ستخدام عقولهم بطريقة جيدة،
بحيث ي�صبحون م�ستعدين للمواطنة امل�س�ؤولة،
وموا�صلة التعلم ،والعمل املنتج يف االقت�صاد
احلديث.
ج .يح�صل التالميذ على املركز الأول يف العامل يف
جمال الريا�ضيات والعلوم.
ح .ي�صبح كل را�شد متعلما ،ميتلك املعرفة
واملهارات الالزمة للمناف�سة يف االقت�صاد
العاملي ،وميار�س حقوق املواطنة وواجباتها.
خ .ت�صبح كل مدر�سة خالية من املخدرات ،والعنف،
وال�سالح ،والكحول ،وتهيئ بيئة ي�سودها النظام
وت�ساعد على التعلم.
د .ي�ستفيد املعلمون من برامج التطوير املهني،
ويح�صلون على املعارف واملهارات الالزمة لتعليم
جميع التالميذ و�إعدادهم الإعداد اجليد.
ذ .ت�شجع كل مدر�سة على تكوين �شراكات وعالقات
من �أجل رفع اهتمام الآباء وم�ساهمتهم يف
تطوير النمو االجتماعي والعاطفي ،والأكادميي
للأطفال.
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هذا ولقد �أ�ضاف جمل�س الواحد والع�شرين
ال�سمات والأهداف التالية لتعليم التالميذ
والرتكيز على �أداءاتهم.
•يتخرج التالميذ مثقفني �إعالميا ومعلوماتيا.
•يتعلم التالميذ املحافظة على �صحتهم طوال
حياتهم ،ويت�ضمن ذلك التغذية والريا�ضة،
وكيفية تقدمي الرعاية ال�صحية واحل�صول
عليها.
•يفهم التالميذ العالقة بني ما يتعلمونه وبني
حياتهم املهنية م�ستقبال.
•يتقن جميع التالميذ لغة غري لغتهم الأ�صلية.
•ميتلك التالميذ القدرة على احلديث بجدارة
و�إتقان ،ويتمكنون من التفاعل مع الآخرين
بفاعلية.
•تعك�س �أعمال املدار�س خ�صائ�ص املجتمع
الدميقراطي.
هذا ولقد حدد جمل�س الواحد والع�شرين.
وجمل�س امل�ست�شارين وممثلي املدار�س ونظم
التعليم املتمركزة حول التلميذ يف القرن احلادي
والع�شرين يف الواليات املتحدة الأمريكية ال�صفات
الأ�سا�سية لنظم و�سيا�سات التعليم يف ع�صرنا
احلايل كالتايل:
•يحظى جميع التالميذ بالتقدير ،وتقدم لهم
املوارد الفردية التي يحتاجونها لتحقيق النجاح.
•املحور الأ�سا�سي للتعليم والتعلم هو التلميذ.
•يت�سم املنهج باملرونة والرتكيز على التلميذ،
ويهدف �إىل م�ساعدة التالميذ على الإنتاج
واكت�ساب املهارات املتنوعة.
•يعمل التالميذ واملعلمون والآباء ،وغريهم من
املعنيني الذين ي�ساهمون يف رعاية التالميذ معا
على حتقيق النمو ال�شامل املتكامل للمتعلم.
•يح�صل التالميذ من ذوي اخللفيات
االقت�صادية املتدنية على نف�س املزايا التي
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يح�صل عليها التالميذ من ذوي الدخل املرتفع
واخللفية االقت�صادية اجليدة.
• يعامل كل تلميذ باحرتام وتقدير.
•هناك توقعات عالية من جميع التالميذ.
•حتفز اخلربات التعليمية والأن�شطة التي تقدم
للتالميذ على النمو والإجناز والتقدم.
•تركز كل مدر�سة على �إ�شباع حاجات تالميذها
و�آبائهم بالدرجة الأوىل ،وعلى �إ�شباع حاجات
املجتمع املحلي.
•تقدم جلميع التالميذ الفر�ص املتكافئة للو�صول
�إىل املوارد التكنولوجية.
•يتعلم التالميذ طرق حل ال�صراع واالت�صاالت
الفعالة ،وغريها من املهارات التي ت�ساعدهم
يف التعامل والتعاون داخل جماعات متنوعة.
•تتفهم نظم التعليم ت�أثريات الفقر على التعلم،
وبنية الأ�سرة ،وو�ضع حياة التلميذ ،وتعمل على
معاجلة هذا الأمر.
•ال يحدد التعلم مبقدار الوقت الذي �صرفه
التلميذ يف املدر�سة و�إمنا مبا تعلمه فعال.
•ت�شجع املدر�سة تالميذها على جتميع وتقدير
وتقومي �إجنازاتهم (التقومي الذاتي ).
•ي�شارك التالميذ يف خدمة املجتمع املحلي
وتعلم اخلدمة واحرتام العمل.

 -3م�صادر ال�سيا�سة التعليمية:

تختلف املجتمعات املعا�صرة يف نظمها
االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية والعقائدية،
ودرجة التطور التي متر بها وظروف املا�ضي
وت�صورات امل�ستقبل ،وميكن �أن نحدد م�صادر
ال�سيا�سة التعليمية يف �أي جمتمع فيما يلي:
�أ .القيم التي ي�ؤمن بها املجتمع وما ينبثق عنها من
نظم و�أخالق.
ب .واقع املجتمع (مكوناته – جوانب قوته و�ضعفه
– م�شكالته)
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ت .تطلعات املجتمع وطموحاته نحو التطور
والتقدم.
ث .التقدم العلمي والتكنولوجي والرتبوي الذي
يعي�شه العامل يف الوقت احلا�ضر.
وجتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن ال�سيا�سة التعليمية
جزء �أ�سا�سي من ال�سيا�سة العامة للدولة
(االجتماعية واالقت�صادية والثقافية) تتفاعل
معهما �أخذا وعطاء من �أجل حتقيق التقدم
االجتماعي .ولذلك وجب االرتباط الوثيق بني
ال�سيا�سة التعليمية وال�سيا�سة التنموية املجتمعية.

-4العالقة بني النظام التعليمي وال�سيا�سة
التعليمية:

يعرف مفهوم النظام التعليمي على �أنه كل
مركب من العنا�صر �أو املكونات املرتبطة ب�شبكة من
العالقات ال�سببية ،بحيث يرتبط كل مكون بعدد
من املكونات الأخرى بطريقة ثابتة ولفرتة حمدودة
من الزمن ،والنظام يتميز بوجود عالقات تبادلية
بني مكونات وعملياته من ناحية ،وبينه وبني البيئة
املحيطة به من ناحية �أخرى.
�أما ال�سيا�سة التعليمية فهي خطة العمل،
واملبادئ والأهداف واالجتاهات العامة التي
ت�ضعها ال�سلطات التعليمية لتوجيه العمل ،وهي
التفكري املنظم الذي يوجه الربامج والأن�شطة
التعليمية واال�سرتاتيجية ،والتخطيط ثالث حلقات
ترتبط مع بع�ضها وتتداخل وتتواىل ،حتققها
البنية املنا�سبة والعمليات املخطط لها يف النظام
التعليمي ،واال�سرتاتيجية الرتبوية تهدف عادة �إىل
�صياغة االختيارات ال�سيا�سية الرتبوية يف جمموعة
من الإجراءات لتحديد ما ينبغي عمله وفقا
للحاالت التي قد تعر�ض يف امل�ستقبل ،وحتويل هذه
االختيارات �إىل حلول وخطوات عملية تهدف �إىل
دعم وحتديد هدف ال�سيا�سة التعليمية وما تتطلبه
من موارد و�إمكانات مادية وب�شرية ،وحتديد معايري
للحكم على مدى جودة االختيارات واالحتماالت
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(بكر.)2002,

 -5واقع ال�سيا�سة التعليمية يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي:

يعد الإن�سان يف كل بقاع الأر�ض مركزا للتطور
االقت�صادي الذي يهدف �إىل �إعداد الفرد وتنميته
تنمية �شاملة ،ويجب �أن ي�ستند التطور االقت�صادي
�إىل فل�سفة عامة �أو �أهداف اجتماعية عامة �سواء
كانت �أثناء عملية �إعداد املواطن �أو ت�صور البنية
االجتماعية ب�صورتها اجلديدة التي جاءت نتيجة
للتغريات التي �أحدثها التطور يف موازين القوى
ال�سيا�سية واالجتماعية للمجتمع ،وهذه الأهداف
االجتماعية للمجتمع تنعك�س �إىل �صيغ ا�سرتاتيجية
ت�شكل �إطار ال�سيا�سة التعليمية ،وحيث �أن الدول
العربية تواقة لل�سري يف طريق التطور واللحاق
بركب احل�ضارة العاملي ،ف�إن من �أوىل مهماتها
الأ�سا�سية هي حتديد التطور الفل�سفي العام
للدولة ،ثم و�ضعه يف �صورة �أهداف ا�سرتاتيجية
تكون �إطار ال�سيا�سة التعليمية للنظام الرتبوي.
ولقد وجدت اجلمعية العمومية للأمم املتحدة عند
�إ�صدارها بنود النظام االقت�صادي العاملي اجلديد
والإ�ضافة الثقافية التي طرحتها منظمة اليون�سكو
لت�شكيل الركائز واملنطلقات الفل�سفية لهذا الت�صور
االجتماعي للدول ،وت�شكل �أي�ضا �إطاره الرتبوي
و�أهدافه اال�سرتاتيجية ،فقد جاءت هذه الأبعاد يف
ثالث �صيغ هي (اخلزرجي واخلزرجي:)2000 ,
•املبادئ االقت�صادية العاملية للتطور ،والتي
حددت بامل�ساواة والعدل وال�سالم والتطور.
•اخل�صو�صية الثقافية للأمة ،وترتبط باملبادئ
والقيم الثقافية العربية الإ�سالمية.
•التنمية ال�شاملة للمواطن ،وتعني التنمية
ال�شخ�صية جلوانب �شخ�صية الفرد ،الروحية
واملعنوية واملادية ،بغ�ض النظر عن جن�سه
�أو دينه� ،أو مذهبه� ،أو مركزه االجتماعي �أو
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االقت�صادي.
والتعليم يف دول جمل�س التعاون اخلليجي يرتبط
ارتباطا وثيقا ببنية النظام ال�سيا�سي واالجتماعي
واالقت�صادي ،ولقد برز التعليم ك�أداة رئي�سية يف
حتقيق احلراك االجتماعي والثقايف واالقت�صادي
يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ،ولذلك اجتهت
هذه الدول �إىل التو�سع ال�سريع يف الأن�شطة
التعليمية بجميع مراحلها ،وخا�صة يف املرحلتني
الثانوية واجلامعية تقديرا لظروف احلاجة �إىل
القوى العاملة واملدربة فنيا وعلميا ،و�إميانا منها
ب�أن الإن�سان هو مفتاح النه�ضة احلديثة التي يتطلع
املجتمع �إىل حتقيقها ،فهو الغاية والو�سيلة ،ومن
هنا ركزت اخلطط التنموية على تطوير القوى
الب�شرية يف �إطار املحافظة على القيم العربية
والإ�سالمية وكانت �أدائية الإن�سان يف عملية التنمية
هي الهدف الأعلى لل�سيا�سة التعليمية اخلليجية.
ولذلك ف�إن دول جمل�س التعاون اخلليجي حتر�ص
على حت�سني تفاعل نظام التعليم مع احتياجات
خطط التنمية (بدران.)1992 ,
�إن التحوالت االجتماعية التي فر�ضت نف�سها
على جمتمعات اخلليج يف فرتة ما بعد اال�ستعمار،
ت�شرتط امليل يف النظر �إىل التعليم ك�سيا�سة
اجتماعية �أي �أن ال�سيا�سة التعليمية يجب �أن ت�ؤخذ
على �أنها منظومة من الأهداف االجتماعية م�صورة
يف غايات الرتبية ،تو�ضع لتحقق تبدال يف الو�ضع
االجتماعي تعم فائدته كل �أفراد املجتمع ،ويقود
يف النهاية �إىل عملية ت�سهيل احلراك االجتماعي.
ولكن الذي يقف حائال دون حتقيق ذلك هو �أن
ال�سيا�سة التعليمية يف الواقع عمل حكومي ،و�إن
الذين يوكل لهم �إحداث التبدالت هم موظفون
حكوميون ال ينظرون �إىل الأمور بعيون غري حكومية
حيث �إن الذين يعملون داخل النظم احلكومية،
ويكلفون بتغيريها يتعر�ضون ل�صعوبات كثرية،
فالعالقة بني ال�سيا�سة والإدارة م�س�ألة يف غاية
التعقيد ،وهذا يعني �أن ه�ؤالء امل�س�ؤولني تواجههم
�صعوبات كبرية ب�سبب التناق�ض بني ما ينبغي فعله
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وما ميكن فعله ،وما يجاز فعله ،مما يتوجب تكامل
عمل كل الأجهزة امل�س�ؤولة عن ال�سيا�سة التعليمية،
كما ي�شرتط توفري ر�ؤية م�شرتكة بني القوى
االجتماعية املختلفة حول طبيعة النهج التطوري
لل�سيا�سة التعليمية (ر�ضا .)1990 ,وحتر�ص دول
جمل�س التعاون اخلليجي على حت�سني تفاعل نظام
التعليم مع احتياجات خطط التنمية االقت�صادية.
وعلى الرغم من �أن البع�ض يرى �أن هناك بع�ض
امل�شكالت التي يعاين منها النظام الرتبوي
يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ،والتي تعزى
لعدة �أ�سباب هي� :ضعف االهتمام بال�سيا�سات
واال�سرتاتيجيات املي�سرة لتطوير العمل وحتقيق
فعاليته ،ووجود فجوة بني ال�سيا�سات والأهداف
املعلنة واملمار�سات التطبيقية ،و�ضعف ارتباط
ال�سيا�سات الرتبوية مبخططات التنمية ب�سبب
عزلة الإدارة الرتبوية و�ضبابية توجهات التنمية
االقت�صادية واالجتماعية� ..إال �أنه توجد هناك
الكثري من النوايا التي تطمئن �إىل �أن الغايات
املر�سومة ل�سيا�سة التعليم اخلليجي �سيا�سة �سليمة
من حيث اجلوهر ،ولذا ف�إنها تقود يف النهاية �إىل
النتائج امل�أمولة ،وال�سيا�سة التعليمية تو�ضح نواياها
ب�سبعة م�ؤ�شرات تعتربها �أهدافا تربوية عليا ،وهذه
امل�ؤ�شرات هي (املرجع ال�سابق):
�أ .التفاعل مع القطاع االقت�صادي� ،إذ ت�سعى دول
جمل�س التعاون اخلليجي �إىل حت�سني تفاعل
النظام الرتبوي مع احتياجات خطط التنمية.
ب .زيادة الطلب االجتماعي على الرتبية
والتعليم ،الذي ينتج عنه توجيه الطالب نحو
التخ�ص�صات املطلوبة.
ت .حتقيق التوازن بني اجلانب الكمي واجلانب
النوعي للتعليم.
ث .توافق وت�سل�سل ال�سلم التعليمي يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي ،حيث يبد�أ مبرحلة ريا�ض
الأطفال ،فاملرحلة االبتدائية ،فالإعدادية ،ثم
املرحلة الثانوية.
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ج .تنويع فر�ص �إلزامية التعليم� ،إذ �أنها ال تزال
غري متكاملة.
ح .بذل جهود جادة يف �سبيل الق�ضاء على الأمية يف
بع�ض دول جمل�س التعاون اخلليجي.
خ .تو�سيع فر�ص االلتحاق بالتعليم الفني والتقني.
والتعليم يف دول جمل�س التعاون اخلليجي يركز
على نقل الرتاث الثقايف ،واملحافظة عليه وجتديده،
وتنمية التذوق اجلمايل والفني لدى التالميذ،
وت�شجيع كل فرد للم�شاركة يف احلياة الثقافية.
اخلال�صة:
ترتبط ال�سيا�سات التعليمية ب�أهداف وبنية
وعمليات النظم التعليمية ،وت�ستمد �شرعيتها من
النظام العام يف املجتمع بقواه املتعددة .ولل�سيا�سات
التعليمية �أبعادها االجتماعية والرتبوية والعلمية.
ولتحقيق حق الإن�سان يف التعليم على اعتباره من
�أهم احلقوق الإن�سانية يجب على �سيا�سة التعليم
الإميان بالأخوة الإن�سانية وحترير الإن�سان من
كل �أ�شكال و�صور القهر االجتماعي واال�ستبداد
ال�سيا�سي واال�ستغالل االقت�صادي ،واال�ستفادة
من م�ستحدثات الثورة التقنية واجتاهات الفكر
العاملي املعا�صر ،و�إطالق وتطوير قوى الإبداع
وا�ستخدام العلم يف حتقيق الأ�صالة الثقافية
والتجدد احل�ضاري .ويرتبط التعليم يف دول
جمل�س التعاون اخلليجي ارتباطا وثيقا ببنية
النظام ال�سيا�سي واالجتماعي واالقت�صادي
وتتفق دول جمل�س التعاون اخلليجي على حت�سني
تفاعل نظام التعليم مع احتياجات خطط التنمية
االقت�صادية وعلى تو�سيع فر�ص االلتحاق بالتعليم
الفني والتقني وبذل اجلهود يف �سبيل الق�ضاء
على الأمية .كما تتفق �سيا�سات ونظم التعليم يف
دول جمل�س التعاون اخلليجي على ت�سل�سل ال�سلم
التعليمي فيها حيث يبد�أ بريا�ض الأطفال و�صوال
�إىل املرحلة الثانوية .وتتفق اخلطط التنموية
وال�سيا�سات التعليمية على تطوير القوى الب�شرية

http://journals.uob.edu.bh

يف �إطار املحافظة على القيم العربية والإ�سالمية
واعتباره هدفا ا�سرتاتيجيا.واجتمعت دول جمل�س
التعاون اخلليجي يف �سيا�ساتها التعليمية على توفري
فر�ص التعليم والتعلم الذاتي جلميع مواطنيها
�صغارا وكبارا،ذكورا و�إناثا داخل التعليم الر�سمي
وخارجه وذلك لتمكني جمتمعاتها من حتقيق
التقدم االقت�صادي واالجتماعي والإنتاج كم ًا
وكيف ًا.
املراجع:
اخلزرجي ,عبد ال�سالم واخلزرجي ,ر�ضية ح�سني.
( .)2000ال�سيا�سة الرتبوية يف الوطن العربي,
عمان :دار ال�شروق.
ال�سنبل ,عبد العزيز واخلطيب ,حممد ومتويل,
م�صطفى وعبد اجلواد ,نور الدين.)2004( .
نظام التعليم يف اململكة العربية ال�سعودية,
ط ,3الريا�ض :داراملريخ.
القا�ضي ,يو�سف م�صطفى�.)1981( .سيا�سة
التعليم والتنمية يف اململكة العربية ال�سعودية,
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