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  دراسةاإلطار العام لل: الفصل األول 
  :  ميقدت

للتعليم دور أساس يف عملية التنمية الشاملة، مما جيعل اتمعات تعمل بصورة 
 مراجعة نظمها التعليمية ، وإدخال حتسينات عليها، وعلى مناهجها متواصلة على

وتتبين العديد من الدول صيغة التعليم األساسي ضمن آليات التحسني .الدراسية 
واإلصالح ، واخلروج بالتعليم من إطاره التقليدي اجلامد إىل مناخ تربوي ، يتركز فيه 

  . صائص منوه االهتمام حول املتعلم واحتياجاته ، ومراعاة خ
ويدل مفهوم التعليم األساسي على تلبية احلد األدىن من حاجات الفرد   

األساسية من التربية والتعليم ، حبيث يتقن استخدام أدوات التعلم ويكتسب قدراً 
مناسباً من املعارف واملهارات والقيم واالجتاهات اليت حيتاج إليها يف احلياة والعمل 

  .ومواصلة التعليم
ب هذا تلبية حاجات التعلم األساسية كما جاءت يف اإلعالن العاملي ويتطل

جومتيني "الذي عقد يف  " World Conference On Education For All" حول التربية للجميع 
متكني كل "  ، الذي نص يف مادته األوىل على١٩٩٠مارس عام )  Jomtien,Thailand" ( بتايلند

بوية املصممة على حنو يليب حاجاته األساسية  للتعلم شخص من اإلفادة من الفرص التر
 والتعبري،والكتابة،القراءة:مثل(  وسائل التعلم األساسية :وتشمل هذه احلاجات كال من

والقيم ،واملهارات،كاملعرفة(واملضامني األساسية للتعلم) وحل املشكالت،واحلساب الشفهي
، ولتنمية كافة قدرام للعيش والعمل اليت حيتاجها البشر من أجل البقاء ) واالجتاهات

فعالة يف عملية التنمية ولتحسني نوعية حيام ،والختاذ قرارات مستنرية البكرامة وللمسامهة 
 World" وكذلك ما نادى به املنتدى العاملي للتربية .)Unesco,1990,p3" (، وملواصلة التعلم

Education Forum "–والذي حدد األهداف – ٢٠٠٠م  الذي عقد يف داكار يف إبريل عا 
العامة وااللتزامات اليت تعهدت ا احلكومات واتمع الدويل لتجويد التعليم األساسي 

، حيث أكد اهلدف الثاين من أهداف املنتدى على متكني مجيع ٢٠١٥للجميع حبلول عام 
األطفال من احلصول على تعليم ابتدائي جيد جماين وإلزامي حبلول عام 

٢٠١٥)Unesco,2000,p36.(      
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وألن الدول النامية تواجه كثريا من املشكالت التربوية اليت تعوق اجلهود املبذولة يف 
سبيل التنمية االجتماعية واالقتصادية فقد أصبحت احلاجة ماسة إىل إعادة دراسة دور التعليم 

 التعليم خبطط كثر ارتباطا حبياة اتمع وتطلعاته، وربطأ وكيف يصبح ،يف تلك اتمعات
، ويربز تطبيق صيغة التعليم األساسي لدى العديد من )١٩٨٦،٥حسان،.(التنمية الشاملة

  )١٥، ١٩٩٨امحد، (  يف معاجلة العديد من املشكالت التعليميةةالدول كأحد احللول الفعال
ويشري واقع التعليم يف اململكة العربية السعودية إىل ظهور بعض املشكالت التعليمية 

بة الطابع النظري على النظام التعليمي، وزيادة نسب الرسوب والتسرب، األمر الذي كغل
يقتضي إعادة النظر يف النظام التعليمي من خالل طرح صيغة تعليمية مناسبة ميكنها أن تعاجل 
بعض نواحي القصور يف النظام التعليمي، كصيغة التعليم األساسي اليت تعتمد هدف التعليم 

حتسني كافة اجلوانب النوعية للتعليم وضمان االمتياز للجميع  " :نص علىللجميع الذي ي
يف القراءة والكتابة  حبيث حيقق مجيع الدارسني نتائج واضحة وملموسة يف التعليم، والسيما

سيما وأن مرحليت التعليم ). Unesco,2000,p36" (واحلساب واملهارات األساسية للحياة
 يف سبيل إصالح هذا النوع من التعليم وتطويره، االهتمام الكايفاالبتدائي واملتوسط مل حتظ ب

مقارنة مبا تبذله وزارة التربية والتعليم باململكة من جهود متواصلة لتحسني وتطوير التعليم 
الثانوي وجتريب صيغ متعددة منه ابتداء من الثانويات املطورة والشاملة مروراً بالثانويات 

  . يات اجلديدةالرائدة وانتهاًء بالثانو
 :مشكلة الدراسة

تليب صيغة التعليم األساسي احلاجات التعليمية األساسية لألفراد على اختالف ظروفهم 
االجتماعية واالقتصادية ، ألنه يعىن بتطوير قدرات األفراد وإعدادهم لإلسهام الفعال يف 

ثقافية واملهنية الالزمة  بأساسيات املعرفة الهمحتقيق ذوام وتنمية جمتمعام من خالل تزويد
  .هم يف حيامللقيام بدور

كما أن التعليم األساسي جبوانبه التربوية واالجتماعية واالقتصادية يتجاوز التعليم 
االبتدائي التقليدي ويربط بني اجلوانب النظرية واملهنية التطبيقية للمعرفة واملهارات 

  . واالجتاهات والقيم
ساسي للفرد التربية املستمرة مدى احلياة ، والبناء املعريف وبذلك توفر صيغة التعليم األ

  .واملهاري والقيمي الالزم لبناء شخصيته
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وقد شخصت بعض الدراسات املربرات اليت دعت العديد من الدول العربية إىل األخذ 
  : بصيغة التعليم األساسي يف النقاط التالية

يذ باحلد األدىن من أساسيات املعارف التعليم االبتدائي مل يعد كافيا لتزويد التالم .١
واملهارات والسلوكيات، وبالتايل ال ميكن املنتهني منه من شق طريقهم يف احلياة 

 )١٩٨٣،٢٤أمحد،(واإلسهام يف عمليات التنمية إال بقدر حمدود 
 )٢٠٠١،٣٩١جالله،(

اء التعليم االبتدائي يف معظم الدول يعترب مرحلة منتهية بالنسبة للكثري من أبن .٢
وكثري من هؤالء يرتدون لألمية . الشعب، فظروفهم حتول دون مواصلة التعليم

. ويصبحون عبئا على الدولة خاصة أم ال يستطيعون العمل واإلنتاج
 )١٩٩٨،١٩امحد،(

التركيز على املعرفة النظرية واعتبارها غاية يف حد ذاا ، وانتهاج صيغ تقليدية يف  .٣
 .املعرفة كفكر وبني العمل كتطبيقتعليمها مما وسع الفجوة بني 

  )١٩٩٢،١٩فضيل،(
النظام التربوي يغلب طغيان املادة العلمية، ورسوخ أسلوب التلقني واحلفظ، على  .٤

 ).١١٨ ، ١١٣، ٢٠٠٢بله، .(حساب تنمية مهارات التفكري
التعليم التقليدي ضعيف الصلة مبتطلبات التنمية وال يالمس احتياجات املنتفعني به  .٥

 م إىل الرسوب والتسرب، وضعف خمرجاته يؤدي إىل عدم انتفاع سوق مما يؤدي
 )١٩٨٧،٧٩جملس التعاون لدول اخلليج العربية،. (العمل ا

إمهال التعليم االبتدائي للمهارات وامليول واالجتاهات واألساليب  اليت تؤدي إىل  .٦
بني التعليم بناء شخصية التلميذ  السوية مما يؤدي إىل ضعف العالقة االرتباطية 

 )٢٠٠١،٣٩١جالله،(. وحياة التلميذ
 ة أصبح أداة لتنمية شخصيات مترفعة عن العمل مستهلكة أكثر من أن تكون منتج .٧

  ). ١٩٨٧،٨٢األمانة العامة لدول اخلليج العريب،(
 واليت اجتهت إليها -لذلك ينطلق البحث احلايل من قناعة أن صيغة التعليم األساسي

تتفق يف كثري من مساا وخصائصها مع االجتاهات التربوية املعاصرة  -معظم الدول النامية
  ):١٩٩٨،٢٠امحد، ( اليت ظهرت كرد فعل طبيعي ملتغريات العصر احلديث، وذلك ألا 
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٥

  .جل الكافة ال القلة جتسيدا ملبدأ دميقراطية التعليمأصيغة تؤكد على أن التعليم من  .١
 املهارات واخلربات املهنية نفس االهتمام وتويلصيغة تعليمية تعد الفرد لعامل العمل،  .٢

  .الذي توليه للجوانب النظرية
صيغة مستمدة من بيئتها تنفتح عليها وتتفاعل معها وتستخدم إمكاناا ، وتعلم من  .٣

  . خالل العمل فيها ، ودف إىل املسامهة يف تطويرها وتقدمها
لتعلم الذايت وتنظر إىل التعليم صيغة تبىن على أساس التعليم املستمر فتؤكد مهارات ا .٤

  .باعتباره تربية للحياة على مداها واتساعها 
وفيما يتعلق بالتعليم االبتدائي واملتوسط بدول اخلليج العريب فإنه يعاين من نفس 

، إذ تشري الدراسات إىل أن واقع التعليم يف الدول األعضاء يغلب عليه املشكالت
يم املناهج وإعداد الكتب واملواد التعليمية اجلانب النظري واالستمرار يف تصم

باألساليب التقليدية اليت تكرس حفظ املعلومات واسترجاعها يف عملييت التعليم 
والتقومي ، مما يقلل االهتمام باملهارات التعليمية العليا ، وتعويد الطلبة على حل 

ل املسئولية ، املشكالت ومواجهة املواقف املستجدة ، وتشجيعهم على املبادرة وحتم
وما ينتج عن ذلك من ضعف يف كفاءة النظام التعليمي وارتفاع نسبة اهلدر 

  ).٢٠٠٠،٣٦مكتب التربية العربية لدول اخلليج،(.فيه
وهنا تربز احلاجة اىل حتوير بعض أهداف وتطبيقات التعليم االبتدائي جلعله أكثر 

دادام وطاقات منوهم، وتركيز استجابة لظروف التالميذ من اجلنسني، واحتياجام واستع
العناية بالشخصية الفردية وجعل الطالب حمور العملية التعليمية، وتكثيف العناية بتنمية 
اإلبداع لديه وتقليص االعتماد على احلفظ واالستظهار يف كافة املوضوعات الدراسية، إىل 

اتمعية ذات جانب إكسام مهارات استخدام احلاسب اآليل، وإكسام كذلك القيم 
  )٢٠٠٢،١٥٦اخلطيب، (.العالقة بأسلوب احلوار واحترام الرأي اآلخر، والتعبري عن ذوام

ويعاين التعليم يف اململكة العربية السعودية من نفس املشكالت اليت يعاين منها التعليم 
غلبة الطابع النظري، وارتفاع نسب الرسوب والتسرب : بدول اخلليج مثل

  .)١٤٢٤،١٥مسلم،(
  عن –التربية والتعليم ) املعارف( وزارة -وتوضح ذلك اإلحصاءات اليت أصدرا 

هـ عن ارتفاع معدالت التسرب يف املرحلة ١٤١٠هـ إىل عام ١٤٠٨الفترة من عام 
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٦

، ويف الصف %)٩,٧(هـ بلغت نسبة التسرب يف الصف األول ١٤٠٨املتوسطة، ففي عام 
، %)١٠,٢(سبة التسرب يف الصف األول هـ بلغت ن١٤٠٩، ويف عام %)٧,٦(الثاين 

هـ بلغت نسبة التسرب يف الصف األول ١٤١٠، ويف عام %)٨,٧(ويف الصف الثاين 
  ).٥هـ،١٤١٤احلريب،%) (١١,٥(، ويف الصف الثاين %)١٣(

 عن الكفاية الداخلية للتعليم -التربية والتعليم ) املعارف( وزارة -ويف دراسة أعدا   
ملراحل التعليمية الثالث خالل متابعة تدفق ألفواج الطالب والطالبات من العام باململكة يف ا

هـ، ورصدت تلك ١٤١٤الصف األول إىل أن خترجت آخر دفعة من هؤالء الطالب عام 
  :الدراسة النتائج التالية 

هـ ١٤٠٦طالب مستجد بالصف األول لعام ) ١٠٠٠(يف املرحلة االبتدائية من بني .١
يف مثان %) ١٨(يف سبع سنوات، و%) ٣٠(ت، ويف ست سنوا%) ٣٥(خترج 

  %).١٧(سنوات، وتسرب 
أمضوا ما بني سنة %) ٢٩(يف املدة املقررة، و%) ٤٤(يف املرحلة املتوسطة خترج  .٢

دون %) ٢٦(وثالث سنوات عالوة على املدة املقررة، وترك الدراسة أو انقطع عنها 
 ).١٤٢٤،١٦مسلم،(أن حيصلوا على الثانوية العامة 

لتتبع فوج آخر باملرحلتني االبتدائية ) التربية والتعليم (  دراسة لوزارة املعارف وتشري
هـ  إىل إن نسب ١١/٥/١٤١٩هـ وحىت ١/٨/١٤١٦واملتوسطة خالل الفترة من 

يف الصف األول االبتدائي عام %) ١٢(الرسوب خالل سنوات الدراسة فبلغت 
يف %) ٦(هـ، و١٧/١٤١٨ يف الصف الثاين االبتدائي عام%) ٥(هـ، و١٦/١٤١٧

يف الصف األول املتوسط عام %) ٢١(هـ، و١٨/١٤١٩الصف الثالث االبتدائي عام 
يف %) ٧(هـ، و١٧/١٤١٨يف الصف الثاين املتوسط عام %) ١١(هـ، و١٦/١٤١٧

هـ، أما الذين انقطعوا عن الدراسة خالل نفس ١٨/١٤١٩الصف الثالث املتوسط عام 
وزارة (يف املرحلة املتوسطة %) ٧(االبتدائية، ويف املرحلة %) ١(الفترة بلغ 

  ).٣٣هـ،١٤٢٠املعارف،
كما تناول الصائغ يف دراسته حول التعليم وسوق العمل يف اململكة العربية   

هـ ١٤١٨-١٤٠٧السعودية، النسب الفعلية للتسرب يف مراحل التعليم للفترة ما بني عام 
،للذكور،بينما تبلغ نسب %١١,٧ة املتوسطة ، ويف املرحل%٣,٨بلغت يف املرحلة االبتدائية 
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٧

- ١٤٢٤،٨الصائغ،(للمرحلة املتوسطة % ١٠,٨للمرحلة االبتدائية،و % ٣التسرب لإلناث 
٢٣.(  

وتؤكد إحصاءات وزارة االقتصاد والتخطيط أن نسب اإلعادة والتسرب خالل   
متوسط هـ يف املرحلتني االبتدائية واملتوسط إىل أن ١٤٢٤هـ وحىت ١٤٢٠الفترة من 

، )٤,٢٠(و %)٦,٧٥(اإلعادة والتسرب يف صفوف املرحلة االبتدائية بلغت على التوايل 
%) ٣,٤٤(و  %)٨,٣٥(بينما بلغ املتوسط يف صفوف املرحلة املتوسطة على التوايل 

  ).هـ١٤٢٦وزارة االقتصاد والتخطيط،(
يدين يف املرحلة  إىل نسبة التالميذ املع٢٠٠٤كما يشري املوجز التعليمي العاملي لعام   

%) ٤(للذكور و%) ٧( بلغت ٢٠٠٠/٢٠٠١االبتدائية باململكة العربية السعودية لعام 
لإلناث %) ٤(للذكور و%) ٦( بلغت ٢٠٠١/٢٠٠٢لإلناث ، ويف عام 

  ).٢٠٠٤،٦٥اليونسكو،(
 الفرص - Wasted Opportunities" املعنونة ) ١٩٩٨(وثيقة اليونسكو وجاء يف 

 ١٩٩٥وسط سنوات إجناز الصف اخلامس باململكة العربية السعودية عام إىل أن مت"الضائعة 
   .(Unesco,1998,p21))  سنوات٥,٦(بلغت 

 جوانب :ويتضح مما سبق أن املشكلة يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة تتمثل يف  
 أنه ال يمكن خرجييه من -كما سبقت اإلشارة-القصور ومظاهر الضعف اليت من أبرزها 

 على ةوكذلك وجود مؤشرات دال. طريقهم يف احلياة واإلسهام يف عمليات التنميةشق 
اخنفاض الكفاءة الداخلية للمرحلتني متثلت يف ارتفاع معدالت التسرب والرسوب واخنفاض 
معدالت النجاح، واستنادا إىل تشخيص واقع التعليم السعودي من خالل ما سبق من 

م للجميع اليت تعهدت ا احلكومات واتمعات الدولية دراسات، واسترشادا بأهداف التعلي
التعليم "  يرى الباحث أن تبين صيغة ))٢٠٠٠٢٠٠٠((السنغال السنغال //املنتدى العاملي للتربية دكار املنتدى العاملي للتربية دكار يف 

تعد حالً مالئما للمشكالت اليت يعاين منها التعليم يف املرحلتني االبتدائية " األساسي 
فضالً عن متشيها مع االجتاهات العاملية احلديثة يف واملتوسطة يف اململكة العربية السعودية، 

  .إصالح التعليم
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٨

كيف ميكن حل بعض مشكالت : ميكن صياغة مشكلة الدراسة يف السؤال التايل     و
املرحلتني االبتدائية واملتوسطة من خالل تطبيق صيغة التعليم األساسي يف اململكة العربية 

  السعودية ؟
  :أهداف الدراسة

 :راسة من خالل مشكلتها إىل حتقيق األهداف التاليةتسعى الد  
تتبع تطور الصيغة الدولية للتعليم األساسي، وكيفية االستفادة منها يف اململكة العربية  .١

 .السعودية
عرض حتليلي للمشكالت اليت يواجهها نظام التعليم يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة يف  .٢

 - تقارير–دراسات (  بعض األدبيات العلمية اململكة العربية السعودية من خالل
  ).إحصاءات

حتليل أبرز التجارب العاملية اليت طبقت صيغة التعليم األساسي للتغلب على مشكالت  .٣
 .نظامها التعليمية

التعرف على وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية وكليات املعلمني  .٤
ليم حول مدى فاعلية صيغ التعليم األساسي يف والقيادات التعليمية بوزارة التربية والتع

مواجهة املشكالت اليت يعاين منها التعليم االبتدائي واملتوسط يف اململكة العربية 
 .السعودية

 وضع تصور مقترح لصيغة التعليم األساسي ويشمل وضع األهداف والسياسات .٥
ئي واملتوسط يف  اليت من شأا مواجهة مشكالت مرحليت التعليم االبتداواإلجراءات

  . اململكة العربية السعودية
  :أمهية الدراسة

من خالل عرض األدبيات املعاصرة حول مفهوم  : واألكادمييةاألمهية النظرية : أوالً
  .التعليم األساسي وتطبيقاته

 :وتربزها : األمهية العملية والتطبيقية : ثانياً 
لتني االبتدائية واملتوسطة باململكة الصيغة املقترحة ميكن أن تسهم يف حل مشكالت املرح .١

 .العربية السعودية، فضالً عن جتاوا مع االجتاهات التربوية احلديثة 
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٩

زيادة قدرة النظام التعليمي يف التغلب على املشكالت اليت يعاين منها يف املرحلتني  .٢
 .االبتدائية واملتوسطة باململكة العربية السعودية

 يف وضع احللول املناسبة لبعض املشكالت اليت تعاين مساعدة متخذ القرار التعليمي .٣
 .مرحليت التعليم االبتدائي واملتوسط يف اململكة العربية السعودية

  :أسئلة الدراسة
  :يف ضوء حتديد مشكلة البحث حتاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية  

  التعليم األساسي ؟ما أهم األسس النظرية والتربوية والثقافية اليت تقوم عليها فكرة .١
ما أهم املشكالت اليت يواجهها نظام التعليم يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة يف اململكة  .٢

 العربية السعودية؟
ما أهم التجارب العاملية الناجحة يف تطبيق صيغة التعليم األساسي، وكيف ميكن  .٣

 االستفادة منها يف نظام التعليم باململكة العربية السعودية؟
ا املربرات التربوية والتنموية اليت تؤهل لتطبيق صيغة التعليم األساسي يف املرحلتني م .٤

 االبتدائية واملتوسطة يف اململكة العربية السعودية؟
ما التصور املقترح لصيغة التعليم األساسي املالئمة ملواجهة بعض مشكالت املرحلتني  .٥

 ة؟االبتدائية واملتوسطة يف اململكة العربية السعودي
  :حدود الدراسة

 التعليم األساسي كصيغة تربوية كما أقرا املؤمترات واملنتديات الدولية، :احلدود املوضوعية
  .وكما طبقتها كثري من الدول النامية

وتشمل اخلرباء املهتمني بالتعليم األساسي من بعض أعضاء هيئة التدريس : احلدود البشرية
 يف وزارة املعنيني بشؤون التعليم االبتدائي واملتوسطويف كليات التربية وكليات املعلمني 

  .التربية والتعليم يف اململكة العربية السعودية
 تقتصر هذه الدراسة على املرحلتني االبتدائية واملتوسطة من نظام التعليم :احلدود املكانية

  .باململكة العربية السعودية
هـ ١٤٢٧/١٤٢٨يف العام الدراسي  يداينالدراسة يف جانبها امل تطبيق مت: احلدود الزمانية
  .بفضل من اهللا
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  :مصطلحات الدراسة
وشعور الفرد بالعجز يف أن . هي وجود عوائق تعترض الفرد للوصول إىل هدف: املشكلة 

واملشكالت هي حتديات تكون عقبة يف سبيل حتقيق النتيجة . جيد حالً مباشراً
يف هذه الدراسة تعين الصعوبات أو  مشكالت التعليم و،)٢٠٠٤،٢٢٧فلية،.(املأمولة

املعوقات املتعلقة بأي من مكونات أو جوانب العملية التعليمية ، وحتد من فعالية النظام 
  .التعليمي العام يف اململكة العربية السعودية 

" من سياسة التعليم باململكة العربية السعودية، بأا ) ٧٢( وتعرفها املادة :املرحلة االبتدائية
عدة اليت يرتكز عليها إعداد الناشئني للمراحل التالية من حيام، وهي مرحلة عامة القا

تشمل أبناء األمة مجيعا، وتزويدهم باألساسيات من العقيدة اإلسالمية واالجتاهات السليمة 
 )١٩٩٥،١٦وزارة املعارف،".(واخلربات واملعلومات واملهارات

" ن سياسة التعليم باململكة العربية السعودية بأا م) ٨٢(وتعرفها املادة : املرحلة املتوسطة
 تربية إسالمية شاملة لعقيدته وعقله وجسمه وخلقه، شمرحلة ثقافية عامة، غايتها تربية الن

يراعى فيها منوه وخصائص الطور الذي مير به، وهي تشارك غريها يف حتقيق األهداف العامة 
  )١٩٩٥،١٧وزارة املعارف،".(من التعليم

هي اإلطار الفكري العام ظاهراً كان أو ضمنيا الذي تتبناه فئات من  Paradigm):(يغةالص
الباحثني أو التربويني يف صورة افتراضات أساسية أو قيم أو مفاهيم أو اهتمامات تتصل 
باإلنسان والكون واحلياة واتمع، وبالعالقات اجلدلية القائمة بني املوضوعات مجيعها من 

 الباحثني إىل تفضيل مناذج ومناهج وطرائق معينة يف البحث تتالءم مع الصيغة شاا أن يوجه
 )٢٠٠٤،١٧٧فلية،الزكي،. (إىل يتبنوا وتتفق مع مكوناته

 ، ١٩٤٦مصطلح اعتمدته اليونسكو يف الدورة األوىل من املؤمتر العام يف : التعليم األساسي
الغني ، على فهم مشاكل بيئتهم وهو نوع من التعليم يهدف اىل مساعدة االطفال والب

وحقوقهم وواجبام كمواطنني وافراد ، واكتسام املعرفه واملهارات الضروريه لتحسني 
 .ظروفهم املعيشيه واملشاركة الفعاله يف التنمية االقتصادية واالجتماعية تمعهم

(Unesco,1956,p3)  
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لتعليمية املندرجة يف أطر خمتلفة اموعة الكاملة لألنشطة ا" ويعرفه اليونسكو على أنه 
ساسية، االوالرامية اىل تلبية احتياجات التعلم ) التعليم النظامي والتعليم غري النظامي(
، ومضامني التعلم األساسية )القرائيةوالتعلم الشفهي وتعلم احلساب وحل املشكالت(
راد لتأمني بقائهم، واليت ينبغي أن يتعلمها األف) كاملعارف واملهارات والقيم واملواقف(

وتطوير قدرام الشخصية، والعيش والعمل بكرامة، واملشاركة يف التنمية وحتسني نوعية 
املرحلة األوىل من (حيام، ومواصلة عملية التعلم، ويشمل التعليم األساسي التعليم اإلبتدائي 

، ٢٠٠٦اليونسكو، ). (لة الثانيةحاملر(واملرحلة الدنيا من التعليم الثانوي ) التعليم األساسي
٣٤٧،٣٤٨(  
احلد األدىن من التعليم الذي يكفي لتأهيل الفرد للحياة يف "  بأنه رمحةعرفه يو

اتمع، جبعله قادراً على تأمني حاجاته احلياتية األساسية، واسهامه يف تنمية جمتمعه، 
 املؤهلني التأهيل والتكيف معه ومع ذاته، وهو التعليم الذي يليب حاجات اتمع من املواطنني

  )١٩٩٢،٨٧رمحه، ". (الضروري الذي ميكنهم من خدمة اتمع وتطويره وتنميته 
ويقصد به يف هذه الدراسة املرحلة األوىل من مراحل التعليم اليت دف اىل تلبية احلد 
األدىن من احلاجات التعليمية األساسية من مهارات أساسية وحياتية، متكن الفرد من مواصلة 

ويستهدف هذه املرحلة الفئة . عليمه واملشاركة بفعالية يف جمتمعه، واعداده كمواطن منتجت
  .أي مرحليت التعليم االبتدائي واملتوسط ) ١٥-٦(العمرية 

تعرف بأا جمموعة من الدراسات والبحوث اليت دف اىل حتديد : الدراسات اإلستشرافية
جياد هذه االجتاهات او إن تؤثر يف أليت ميكن اجتاهات األحداث وحتليل خمتلف املتغريات ا

و اليت بات من أو جمموعة الدراسات والبحوث اليت تكشف عن املشكالت أحركة مسارها 
ن حتددها كحلول ملواجهة هذه أن تظهر يف املستقبل وتتنبأ باألولويات اليت ميكن أاحملتمل 

  ) ٢٠٠٣،١٧فلية،الزكي، .(املشكالت
ستكشاف املستقبل وتوقعه للتمكن منه والسيطرة عليه  حماولة الوتعد مثل هذه الدراسات

فمعظم املشكالت اليت نعاين منها يف الوقت . من أجل حتقيق عامل أفضل يعيش فيه اإلنسان
فلية،الزكي، .(احلاضر وتبدو غري قابلة للعالج هي نامجة عن قصر النظرة املستقبلية يف املاضي

٢٠٠٣،٩٠ ( 
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بل يف جمال العلوم اإلجتماعية والتربوية توجيه حركة اتمع لضمان وتتناول دراسة املستق
ستقرار فيه، كما يغذي األهداف املرنة للتربويني يف نظرة مشولية تفاعلية على املدى اال

الطويل،وتعىن الدراسات املستقبلية بالبحث يف البدائل املناسبة لألجل الطويل واملقارنة بينها 
ضر واإلبداع حول املستقبل فكثري من دوافع وآليات التغيري نبنيها يف خلق الوعي حول احلا

يف أذهاننا مث نبدأ العمل حنوها وتعديلها عرب الوقت أو تعديل الواقع ليتوائم مع تلك 
أي أننا حنتاج دراسة املستقبل يف السباق حنو املستقبل األفضل، والبحث يف . التصورات

نصار، .(أمام البشر، وضمان إستدامة التنميةأسلم مسرية حنوه، وتنويع اخليارات 
١٥-١٩٩٦،١١(  

 هي العملية اليت جتمع حول املهنة مجيع القيم :(Vocational Education)التربية املهنية 
 اليت ترتبط باملهن ارتباطا منطقيا وطبيعيا من ،العلمية واالجتماعية واخللقية واجلمالية

 إليها لفهم عمله حيث تنمي فيه حمبته خالل ما تقدمه لإلنسان من معارف حيتاج
 .وتبني له املعىن اإلنساين ملهنته وتعلمه مجيع الفضائل املرتبطة مبمارستها 

  )٢٠٠٤،٩٨،٩٩فلية،الزكي،(
 مفهوم يشري إىل جزء من العملية التربوية الشاملة (Career Education) التربية احلياتية 

عامل احمليط به، ويربط مجيع أنواع التعليم احلالية الذي يركز على التكيف الناجح للفرد مع ال
بالواقع احلقيقي وباستخدام مجيع املصادر التربوية والتعليمية كاملرتل واملدرسة واتمع يف 

  )٢٠٠٤،٩٢فلية،الزكي،(. إعداد الفرد
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  الثاين الفصل

  السابقة الدراسات

  تقدمي

  الدراسات العربية

  األجنبيةالدراسات 

  التعقيب على الدراسات السابقة

  أمهية الدراسات السابقة للدراسة احلالية
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  السابقة الدراسات: الفصل الثاين 
   :تقدمي 

 متناوالً الدراسات يعرض الباحث الدراسات السابقة ذات العالقة مبوضوع الدراسة  
لباحث االعتماد العربية، مث الدراسات األجنبية مرتبةً حسب تسلسلها التارخيي، وقد حاول ا

املتزامنة ) يف الثمانينيات(قدر املستطاع على الدراسات احلديثة عدا بعض الدراسات التارخيية 
  .مع بداية تطبيق صيغة التعليم األساسي

وقد تناول الباحث يف كل دراسة أهدافها ومنهجها البحثي وأبرز نتائجها، خمتتماً   
  .ها للدراسة احلاليةالفصل بتعقيب على الدراسات السابقة وأمهيت

  :العربية الدراسات: أوالً
 )1983(دراسة حممد عبدالقادر امحد  .١

   التربية العربية لنشر التعليم األساسي يف الدول العربيةإستراتيجية: عنوان الدراسة
  :حتددت أهداف البحث فيما يلي: هدف الدراسة

 .ف الوطنية بيان أمهية االستعداد قبل التطبيق ومراجعة السياسات واألهدا •
مراعاة مطالب اإلستراتيجية يف إعداد املعلمني وتدريبهم أثناء اخلدمة، وتوعيتهم مبهام  •

 .هذا النوع من التعليم
 .بيان أمهية التجريب قبل التعميم •
 .إبراز أمهية اخلربات اليت سبقت غريها يف تطبيق نظام التعليم األساسي •
 آلخر يف السياسة التعليمية يف كل زيادة التأكيد على ضرورة إعادة النظر من حني •

 .دولة
تتبع الدراسة املنهج الوصفي التحليلي يف استعراض جتارب الدول وتقييمها : منهج الدراسة

وطرح متطلبات إستراتيجية التربية العربية يف نشر التعليم األساسي،  واملنهج التارخيي يف تتبع 
  .التطور الذي طرأ على التعليم األساسي

قدم الباحث هذه اإلستراتيجية ويرى أنه اليقدم أفكارا ائية أو أحكاما : لدراسةنتائج ا
قاطعة ال تنقد وال تنقض، كما أا التفرض نظاما موحداً وجامداً يعمم ويستنسخ يف كل 
بلد ومكان، ومن هنا فاإلستراتيجية يف خطوطها العريضة ما هي إال مرشدات عامة ميكن 
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، وفيما يلي ابرز متطلبات هذه " توصل إىل هدف عام مشتركخطوط سري" وصفها بأا 
  :اإلستراتيجية

أمهية اقتباس األهداف التعليمية سواء  يف التعليم األساسي أو التعليم املطبق يف الدول  •
 .العربية من واقع اتمع

ضرورة األخذ مببادئ التفكري العلمي والتعليم املنتج واالعتماد اجلماعي على النفس،  •
 .أمني حقوق األفراد وبالذات يف البيئات الفقرية واحملرومةوت

مراجعة األهداف التعليمية والتخلي عن األهداف الرباقة اليت الميكن الوصول إليها،  •
 .واألخذ باملنهج الواقعي يف اختيار األهداف وحتديدها

ثل ضرورة إعداد املواطن املنتج، واملواطن املنتج إنسان متعلم مدرب البد أن مي •
 .القاعدة اجلماهريية العريضة

 .التعليم األساسي مرحلة ملزمة متتد إىل تسع سنوات دراسية •
 .إعداد معلم مدرسة التعليم األساسي •
 .وجود املبىن املدرسي الصاحل هلذا النوع من التعليم وما يستلزمه من ورش ومرافق •
 .ةتوفري التجهيزات واخلامات واملعامل واألدوات والوسائل التعليمي •
إعداد البيئة قبل نشر التعليم األساسي وبث الوعي وإقناع اجلميع من معلمني وأولياء  •

األمور، مما يؤكد احلاجة إىل محلة إعالمية دف إىل إقناع اجلميع من سلطات 
وهيئات سياسية وتشريعية وتنفيذية واجتماعية مما ينعكس على تبين التجربة 

 .وتنفيذها
 ) 1984( حمفوظ فاروق محدأ دراسة .٢

 االبتدائي التعليم وحتديث تطوير يف معاصر كاجتاه األساسي التعليم " : الدراسةعنوان
 يف آنذاك املعارف وزارة عقدا اليت واملتوسط، االبتدائي التعليم ندوة يف مقدمة "واملتوسط
  . 1984 مارس 6-4 من الفترة يف الرياض
 إىلو األساسي، التعليم بنظام لألخذ وتدع اليت املربرات توضيح إىل دف: الدراسة هدف
 باململكة واملتوسط االبتدائي التعليم وحتديث تطوير يف معاصر كاجتاه منه االستفادة إمكانية
 .السعودية العربية
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  :ومن النتائج اليت توصلت إليها الدراسة: نتائج الدراسة   
 عن كعجزها التعليمية تاملشكال من العديد تعاين النامية البلدان يف التعليمية النظم إن •

 حياة عن الصلة بعيد التعليم يزال ال كما اتمعات، وتطوير التنمية عملية يف اإلسهام
 .والعصر اتمع ومتطلبات البيئة ظروف مع يتكيف وال واإلنتاج، والنشاط العمل

 رئيسة مشكالت من يعاين زال ما اخلصوص وجه على واملتوسط االبتدائي التعليم •
  .والتسرب الرسوب معدالت وارتفاع الدراسي ركالتأخ

 خاص، بوجه واملتوسط االبتدائي والتعليم عام بوجه التعليم يف النظر إعادة ضرورة •
 االبتدائي التعليم وتطوير حتديث يف معاصر كاجتاه األساسي التعليم بنظام واألخذ

 .واملتوسط
 التجريب موضع ووضعه لسعوديةا العربية باململكة األساسي التعليم نظام بتطبيق البدء •

 وظروف يتناسب مبا وتطويرها تعديلها أو أوسع نطاق على وتعميمها املدارس بعض يف
 )1984حمفوظ،.(التعليمي النظام وإمكانيات

 ) 1984 (عثمان علي عبداحلميد دراسة .٣
 االبتدائي التعليم لتطوير أفضل تعليمي نظام األساسي التعليم " : الدراسةعنوان
 يف آنذاك املعارف وزارة عقدا اليت ، واملتوسط االبتدائي التعليم ندوة يف مقدمة "سطواملتو

  . 1984 مارس 6-4 من الفترة يف الرياض
 العربية باململكة واملتوسطة االبتدائية املرحلتني دمج إىل دعوة تقدمي إىل دف: الدراسة هدف

 اجلديدة املناهج واستحداث لدراسيةا واخلطة املناهج تطوير مع واحدة مرحلة يف السعودية
 .املواطن إعداد يف املرحلة هذه واجتاهات ألهداف املناسبة

  :خلصت الدراسة إىل نتائج أمهها:  الدراسةنتائج
 يعد مل) النامية الدول يف اإللزامي التعليم مرحلة وهي (الست بسنواته االبتدائي التعليم •

 واخلربات املعارف من األساس دربالق تزويده حيث من املواطن إلعداد كافيا
 مواصلة من يتمكن مل إذا احلياة، يف طريقه شق من ميكنه مبا مهاراته وتنمية والسلوكيات

 .املرحلة تلك بعد تعليمه
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 الطالب تلقني إىل يتجه السعودية العربية باململكة واملتوسطة االبتدائية املرحلتني يف التعليم •
 زيادة جانب إىل حيام، يف تفيدهم اليت والفنية العملية يالنواح ويغفل النظرية املعلومات

 تعليم يف الدراسني نسبة ارتفاع ذلك على ويدل كبريه بدرجة والتسرب الرسوب نسب
 .عام كل الكبار

 واألساليب واملضمون الشكل يف املرحلتني اتني التعليم يف التغيري ضرورة على التأكيد •
 مدة تصبح حبيث" األساسي التعليم "باسم اجلديدة صيغته يف اإللزامي التعليم باستخدام
 .سنوات تسع فيه التعليم

 الشهادة أن إذ األمية، إىل واالرتداد املبكر التسرب على القضاء يف الصيغة هذه تساعد •
 القدر من الطالب متكني جانب إىل. التاسع بالصف املرحلة إاء بعد إال تعطى ال النهائية
 يف التكامل حيقق مبا وعمليا نظريا وإعدادهم واالجتاهات، واخلربات ةاملعرف من املناسب
 )1984عثمان،. (بنجاح حياته يف طريقه شق من التلميذ ليتمكن اإلعداد

 ) 1985 (سليمان مجيل سعيد دراسة .٤
   "التقليدي االبتدائي للتعليم كبديل األساسي التعليم صيغة " : الدراسةعنوان
 منه، املرجو العائد يعطي ال التقليدية بصورته االبتدائي التعليم أن إىل الباحث أشار وقد

 تشخيص من تتمكن لعلها االبتدائي التعليم نظام مراجعة يف الدول من الكثري بدأت وبذلك
 الدولية احملافل من كثري يف واملناقشات املداوالت خالل ومن. دواء أفضل إىل والتوصل الداء

 االبتدائي للتعليم أفضل صيغة عن البحث ضرورة على اإلمجاع يشبه ما هناك كان واإلقليمية
  .النامية بالبالد التنمية ملشاريع قوية دفعات إعطاء تكفل
 أمكن 1974 عام نريويب يف عقد والذي واليونيسيف اليونسكو بني املشترك الربنامج خالل ومن
 الذين الدراسيتني لقتنياحل يف والتمحيص الدراسة جمهر حتت " األساسي التعليم" مفهوم وضع

 على التمرس للطفل تكفل اليت األويل التعليم مرحلة األساسي التعليم باعتبار الربنامج تضمنهما
 له تسمح اليت واخلربات واملهارات املعارف من األدىن احلد له وتؤمن السليم التفكري طريقة
 من يستحقه مبا ساسياأل التعليم حضي كما منتج، كمواطن دوره وممارسة للحياة بالتهيؤ
 الجوس يف عقد والذي األفارقة من النامية البالد يف التعليم لوزراء اليونسكو مؤمتر يف اهتمام
 على األساسي التعليم أنصار تزايد السبعينات خالل أنه إىل الدراسة وأشارت. 1976 عام
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 وآسيا الالتينية أمريكا يف ةالنامي البالد من الكثري كانت حىت العقد هذا ينته ومل الدولية، الساحة
 صيغة جتريب يف وبدأت طويلة، لسنوات ألفتها اليت االبتدائي التعليم صيغة ودعت قد وأفريقيا
 ومايل وسريالنكا بريو اجلديدة للصيغة محاساً الدول أكثر وكانت. تعميمه مث األساسي التعليم
  .العربية مصر ومجهورية وترتانيا واجلزائر

  )1986 (حسان حممد حسن دراسة .٥
  " والتطبيق النظرية بني األساسي التعليم"  :عنوان الدراسة
 يف األساسي التعليم دور على التعرف إىل النظري إطارها يف الدراسة هدفت: هدف الدراسة

 على التعرف إىل امليداين إطارها ويف التعليمي، نظامنا شابت اليت السلبيات بعض على القضاء
  .التعليم من النوع هذا على األساسي التعليم ميدان يف العاملني اجتاهات

اعتمدت الدراسة على منهج البحث التارخيي يف معاجلة إطارها النظري، : منهج الدراسة
  . واملنهج الوصفي املسحي يف إطارها امليداين

 االبتدائية املرحلتني يف التعليم أن : نتائج من أبرزهاإىل الدراسة خلصت: نتائج الدراسة
 من متعددة ألسباب منه املطلوبة األساسية األهداف حتقيق عن عاجز مصر يف عداديةواإل

  :أبرزها
 من الالزم بالقدر التالميذ لتزويد اإللزامي التعليم ملرحلة الست السنوات كفاية عدم •

  .املرحلة هذه اية عند التعليم به يقف ملن عنها غىن ال اليت واملهارات املعارف
 نظرية معلومات حتصيل إىل غالبيته يف يتجه واإلعدادية االبتدائية ملرحلتنيا يف التعليم أن •

 .احلياة إىل تنتمي ال ولكنها املعرفة إىل تنتمي قد
 الدراسة من حيث جهة طول اليوم الدراسي أو مدة العام باإلضافة إىل إن قصر مدة •

يم يف ارتفاع كثافة الفصول، كل ذلك حال دون وجود نوعية متميزة من التعل
 . املرحلتني االبتدائية واإلعدادية

  ميكن تلخيص أن تطبيق التعليم األساسي يف مصر يعين حتقيق عدة أمورإىلكما خلصت 
 :أبرزها فيما يلي

) 15 – 6 (بني ما العمرية املرحلة يف طفل لكل املمكن من جتعل اليت اإلمكانات توفري •
 .ياألساس التعليم مرحلة يف له مكانا جيد أن عاما
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١٩

تزويد التلميذ بالقدر الكايف والضروري من املعارف واملهارات واخلربات اليت تتفق  •
وظروف البيئة اليت يعيش فيها والسلوكيات والقيم األخالقية اليت تنبع من قيمنا 

  .الدينية
 والتطبيق النظرية بني يربط وظيفيا تعليما يقدم الذي التعليم جتعل اليت اإلمكانات توفري •

 وحاجات التنمية بقضايا وثيقاً ربطاً املواطن ويربط للعمل يعد الذي للتعليم االجم ويتيح
 .البيئة

وقدم الباحث يف دراسته بعض املقترحات والتوصيات اليت يأمل أن تساعد يف عالج 
  :مشكالت تطبيق التعليم األساسي، ومن أمهها

ف وطبيعة وفلسفة أن ترتبط برامج إعداد معلم التعليم األساسي بشكل مباشر بأهدا •
 .هذه املرحلة، وكذلك األدوار واملهام املنتظرة منه

توفري التجهيزات واملواد اخلام الالزمة للتعليم األساسي، وجتهيزها باملعامل والورش  •
 .اليت حتتاجها ااالت العملية

اجلمع بني الدراسات النظرية والدراسات العملية يف إطار واحد متكامل، وأن تأخذ  •
الت العملية مكاا يف اخلطة الدراسية كمقررات أساسية وليس جمرد مواد اا

 .إضافية
تزويد التلميذ بقدر كاف من املعارف واملهارات واالجتاهات تشترك فيها البيئات  •

 .املختلفة
  )1987 (حلمي عباس شكري دراسة .٦

  " ةحال دراسة – العربية مصر مجهورية يف األساسي التعليم " :  الدراسةعنوان
حتاول الدراسة استعراض حالة التعليم األساسي يف مجهورية مصر العربية ، : هدف الدراسة

مقدماا وواقعه، مع استقصاء رؤية بعض األساتذة والعاملني يف حقل التعليم عامة والتعليم 
، من أجل جتديد أبعادهااألساسي خاصة، ليتكامل املنظور الشامل للظاهرة وتتضح خمتلف 

  . تطوير أحدث للنظام التعليميأو أفضل
 يناير يف الشعب جملس أمام والتعليم التربية وزير بيان أن إىل الدراسة أشارت: نتائج الدراسة

 األجهزة قصور: أمهها ظواهر عدة على تشمل أا موضحا التعليم أزمة عن حتدث1975
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٢٠

 التعليم حمتوى مالئمة دموع نوعاً، او كماً سواًء التعليم على للطلب االستجابة عن التعليمية
 . أخرى جهة من واستعدادام وآماهلم األفراد وتطلعات جهة من اتمعات حلاجات
 تشمل األوىل حلقته يف للتعليم جديدة صيغة عن البحث أمهية برزأ ذلك نأ الدراسة وبينت

 ويف. للمتعلمني األساسية االحتياجات إشباع القدر بنفس وتراعي اإللزام سن يف هم من كل
 نظام جتريب فكرة برزت األوىل حلقته يف للتعليم متنوعة صيغ بتجريب السابقة مصر خربة ضوء
 من عدد يف األساسي للتعليم املقترح النظام جتريب بدأ ،1977 عام ويف. األساسي التعليم
 االقتصادية للظروف النسب الصيغة على للتعرف وذلك واإلعدادية، االبتدائية املدارس
 تطرقت كما. مصر يف التعليمي للنظام أفضل تطور بتحقيق يفي ومبا مصر يف ماعيةواالجت
 ضرورة: ومنها األساسي، التعليم بصيغة األخذ إىل أدت اليت والعوامل األسباب إىل الدراسة
  حمتواه وتطوير اإللزامي التعليم سنوات ومد. مصر يف التعليم وحتديث تطوير

  )1987 (العريب اخلليج لدول تعاونال لس العامة األمانة دراسة .٧
 يف املقترح لدوره رؤية – التطبيق وجتارب الفكر يف األساسي التعليم " :  الدراسةعنوان
  " التعاون جملس دول

 يف التعليمية النظم وجتارب التربوي الفكر يف رحلة تقدم أن إىل الدراسة هدفت: هدف الدراسة
 وتطلعاته ومشكالته ومتطلباته وأسسه دواعيه،: ألساسيا للتعليم املستقبلية والرؤية التطبيق
 أهدافها حتقيق أجل من الس دول يف التعليم نظم لتطوير الصيغة هذه تقدمه أن ميكن ما ،لنرى
  .التقدم وحتقيق اإلنسان بناء يف املرجوة

 : أبرزها  نتائج،إىلخلصت الدراسة : نتائج الدراسة
 الذي امللزم املشترك التعليم من القدر تضمن ألساسيا للتعليم صيغة تبين على التأكيد •

 بسوق بااللتحاق فيه له يسمح الذي السن يبلغ نأ قبل مواطن كل به مير أن ينبغي
 .الدراسة مواصلة وأ العمل

 اليت والتحديات وأهدافه اتمع واقع األساسي للتعليم ختتار اليت الصيغة تتلمس نأ •
 تنبع بل تستعار وال تقلد ال فهي تنميته، ومطالب هحاجات عن معربة لتكون يواجهها،

 .وظروفه واحتياجاته جمتمع كل أهداف من
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٢١

 االبتدائية املرحلتني يف الناجحة البدايات من األساسي للتعليم اجلديدة الصيغة تنطلق نأ •
 نظام استخدام كتجارب عليها فتؤسس التعليم، هذا وأهداف تتفق اليت واملتوسطة
 الفريق بنظام والتدريس العملية، وااالت الدراسات وإدخال ة،الدراسي الوحدات
 يف تندرج نأ على احملاوالت من وغريها البيئة يف نشاطات خالل من العلوم وتدريس
 . معها لتتكامل األساسي التعليم تطبيق خطة من مكاا

 )1990 (هاشم حسني خدجية دراسة .٨
 يف منها لتعليم األساسي وإمكانية اإلفادةاالجتاهات املعاصرة حنو ا: " عنوان الدراسة

  " السعودية العربية باململكة واملتوسط االبتدائي التعليم تطوير
التعرف على واقع التعليم االبتدائي واملتوسط باململكة العربية السعودية، : الدراسة هدف

 يف إصالح واستعراض بعض االجتاهات العاملية املعاصرة يف التعليم األساسي لإلفادة منها
التعليم االبتدائي واملتوسط باململكة العربية السعودية، والوصول إىل بعض التوصيات 

  .واملقترحات اليت من شأا أن تسهم يف إصالح التعليم وتطويره
اعتمدت الدراسة املنهج التوثيقي باالطالع على األدبيات حول الدراسة من :منهج الدراسة

نهج املقارن لتناول النظم التعليمية يف بعض الدول للخروج تقارير وإحصاءات وحبوث، وامل
  .برؤية حول اإلصالح والتطوير

خلصت الدراسة إىل توصيات من شأا تطوير التعليم االبتدائي واملتوسط :نتائج الدراسة
  :  باململكة، ومن أبرزها

األساسية أن تتبىن فلسفة وأهداف التعليم توفري مرحلة تعليمية ممتدة تشبع احلاجات  •
جلميع األفراد من النواحي النظرية والعملية والسلوكية، وأن حتدد هذه املدة يف ضوء 
مفهوم التربية املستمرة والتكامل بني مجيع مراحل التعليم وبني التعليم النظامي وغري 

 .النظامي
التخطيط لتطبيق صيغة التعليم األساسي بإجراء عدد من الدراسات اليت ميكن يف ضوئها  •

حتديد القدر املناسب من االحتياجات التعليمية الالزمة لكل فرد يف اتمع السعودي 
 .واملشتقة من ذاتية اتمع وقيمه وثقافته

  :على مرحلتني ولتحقيق ذلك رأت الدراسة أن يتم تطبيق صيغة التعليم األساسي
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٢٢

مج املرحلتني مؤقتة يتم فيها اإلبقاء على الوضع احلايل للسلم التعليمي ود: األوىل •
على أن تبقيا منفصلتني من " مرحلة التعليم األساسي"االبتدائية واملتوسطة 
 .نيةالناحيتني اإلدارية والف

بعيدة املدى حبيث تزداد مدة التعليم األساسي ويتم تعديل البنية اخلاصة : الثانية •
ايل ا ضمن التعديل الشامل لبنية التعليم ويقترح هلذه البنية أن تكون كالت

 .للتعليم العام األساسي والثانوي) ٢-١٠(للتعليم األساسي و ) ٢=٤=٤(
 ) 1992 (رمحه حبيب أنطوان دراسة .٩

   " ختطيطه ودليل األساسي التعليم يف عربية جتارب " :  الدراسةعنوان
 املناسب األساسي التعليم معامل ترسم توجيهية توضيحية مقترحات تقدمي : الدراسةهدف
  .القريبة واملستقبلية احلالية املرحلة يف العربية للدول

 الدول بعض يف التعليم تطوير تناولت اليت املؤمترات بعض الدراسة تناولت: نتائج الدراسة
 االقتصادي التخطيط عن املسؤولني والوزراء التربية لوزراء الرابع املؤمتر ومنها العربية

 فدعا األساسي بالتعليم واهتمامه ،)1977 (عام ظيب أبو يف اليونسكو نظمته الذي واالجتماعي
 قاعدة وجود يضمن مبا التعليم بنية يف النظر إعادة (إىل اخلامسة توصيته يف العربية الدول
 احلد اكتساب من فرد كل يمكن ومبا املدرسي، وغري املدرسي األساسي التعليم من عريضة
). املنتجة الواعية للمواطنة الزمةال واخلربات واملهارات واملعارف القيم من الضروري األدىن
 تبادل إىلو املتاحة واإلمكانات املختلفة البيئات تالئم جديدة صيغ جتريب إىل هاادع كما

 للتطوير الوطين املؤمتر) 1987 (عام يف عقد اهلامشية األردنية اململكة ويف. اال هذا يف اخلربات
 النظام ثغرات ومعاجلة واتمع الفرد جاتحا ملواجهة التربوي النظام توجيه أجل من التربوي
 إىل املؤمتر وانتهى واتمع، الفرد وحاجات املنهج بني الترابط ضعف يف املتمثلة التعليمي
 عشر األساسي التعليم مرحلة جعل منها األردن، يف التعليم تطوير بشأن كثرية توصيات
 أما. التطبيقي أو الشامل الثانوي يمللتعل سنتان وتتبعها األطفال لرياض سنتان تسبقها سنوات
 وتوفري االبتدائي التعليم يف التوسع إىل اخلمسينات منذ اجتهت فقد العربية مصر مجهورية
 اآليل الترفيع إىل فاجتهت ، ذلك حتقيق يف صعوبات وواجهت األطفال، من عدد ألكرب فرصة
 يف املدرسي البناء استخدام يتيح الذي الثلثي أو النصفي الدوام  إىلو االبتدائية، املرحلة يف
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٢٣

 يف أسهمت اليت احللول هذه ولكن. الواحد  اليوم يف التالميذ من أفواج ثالثة أو فوجني تعليم
 النوعية اجلوانب يف ثغرات إىل نفسه بالوقت أدت لالستيعاب الكمية املشكالت معاجلة
 بعدة جتلت أزمة واجهي وأضحى ، اخلارجية وكفايته الداخلية كفايته فاخنفضت. للتعليم
 نوعا، أو كما التعليم على للطلب االستجابة عن التعليمية األجهزة قصور : ( أمهها ظواهر
 وآماهلم األفراد ولتطلعات جهة، من اتمعات حلاجات التعليم حمتوى مالءمة وعدم

 عليمللت جديدة صيغ عن بالبحث املشكلة ملعاجلة مصر واجتهت . أخرى جهة من واستعدادام
 التهيؤ له يتيح فرد، لكل التعليم من أدىن حد توفري إىل الوصول تستطيع ، األوىل حلقته يف

 التغري مع والتكيف الذات وحتقيق واإلنتاج املواطنة يف االجتماعي،  هدور ملمارسة
 ويف.التعليم  مواصلة يف أو للعمل املبكر االجتاه يف املتمثلة املستقبل واحتماالت االجتماعي،

 جتريب فكرة برزت األوىل حلقته يف للتعليم متنوعة صيغ بتجريب السابقة مصر خربة ضوء
 سنوات، ست من بدال سنوات تسع إىل اإللزام سنوات مد قوامة األساسي للتعليم نظام

  .تجاملن والعمل البيئة مع الربط زيادة باجتاه التعليم حمتوى وتطوير
  )1998(دراسة روبرت جالسر  .١٠

  .لالستخدام التعليم وحتصيل معرفة قابلة إىلالدخول : التعليم للجميع: سةعنوان الدرا
دف الدراسة إىل تناول قضية تقييم وإصالح النظم التعليمية من زاويتني : هدف الدراسة

األوىل تتعلق بكيفية دخول التالميذ إىل نظام التعليم، والثانية تتعلق بتقييم مايتعلمه التالميذ 
  .خل هذا النظاموما ينجزونه دا
أشارت الدراسة إىل بعض النتائج اليت تشري إىل تغري املعرفة واملهارة أثناء : نتائج الدراسة

  :عملية التعليم لتصبح أكثر كفاءة ومقدرة، مشرية إىل بعض املؤشرات يف ذلك ومنها
كلما كان التعلم فعاال ومصحوبا باكتساب اخلربة كلما أدى ذلك إىل تنمية عالقات  •

 .ابطة وذات معىن يف عقل التلميذمتر
كلما كانت املعرفة يف وضع االستعمال والتطبيق يف مواقف التعلم كان األداء أكثر  •

كفاءة واتقانا، فاملعرفة العامة واحلقائق اليت نعلمها ليست فقط رد التخزين يف 
 .الذاكرة
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٢٤

مع احلجم اهلائل من أن حيصل التالميذ على املعرفة واملهارات اليت متكنهم من التعامل  •
 .املعلومات املتاحة

تشجيع التفكري واالستخدام األمثل للمعرفة يستلزم التجديد يف البيئة املدرسية  •
وحتديث حجرات الدراسة وتزويدها باملستجدات التكنولوجية حىت تقدم املدرسة 

 .العائد التربوي املأمول
إرشادات الربنامج الدراسي، االهتمام باملتعلم كمنشئ وخمطط لعملية تعلمه يف ضوء  •

وبذلك نشجع التلميذ على التحول من التعلم السليب إىل التعلم الفعال الذي يؤدي 
 .إىل اكتساب القدرة والكفاءة

 ) 1998 (مصطفى عبداملعطي يوسف دراسة .١١
 والدمنارك كندا من كل يف االبتدائي للتعليم مقارنة حتليلية دراسة ": الدراسةعنوان

  " العربية مصر ومجهورية
 يف االبتدائي التعليم مرحلة مشكالت أهم على التعرف إىلهدفت الدراسة : الدراسة هدف
وتقدمي تصور  املتقدمة الدول بعض وخربات جتارب ضوء على عليها التغلب وكيفية مصر

  .املصري اتمع مقترح لتطوير التعليم االبتدائي متشياً مع ظروف وإمكانات
الدراسة على املنهج الوصفي للتعرف على االجتاهات املعاصرة اليت تعتمد : منهج الدراسة

يرتكز عليها التعليم االبتدائي، واملنهج الوصفي التحليلي لتقدمي الدراسة التحليلية ملرحلة 
  .التعليم االبتدائي يف كل من كندا والدمنارك ومجهورية مصر العربية

 يف االبتدائي التعليم لتطوير مقترح بتصور هاجوخرمن أبرز نتائج الدراسة : نتائج الدراسة
  :التصور هذا بنود أبرز وكانت مصر،

 يف خاصة االبتدائية املرحلة أهداف حيقق اإللزامي االبتدائي للتعليم جديد قانون إصدار •
 شدأ مرتبط اإللزامي االبتدائي التعليم ن إحيث الفتيات بتعليم واالهتمام الريف

  .األمية مبشكلة االرتباط
 ملواجهة احلتمية للضرورة االبتدائي التعليم لتعميم جديدة وصياغات معايري تحداثاس •

 والعشرين، احلادي القرن يف والتعليم التربية جمال ستخترق اليت التربوية املستحدثات
 .اتمع تنمية يف والفعال األساس الدور االبتدائية للمدرسة ضوئها يف يكون واليت
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٢٥

 .ائل التعليمية احلديثةاالهتمام باستخدام الوس •
 اختبارات معيارية عن طريق اخلرباء واملستشارين وعلماء النفس والتربية إعداد •

 .واملناهج لتقومي اكتساب املعرفة لطالب هذه املرحلة
التأكيد على الوظيفة االجتماعية للمدرسة يف حتقيق النمو املتوازن واملتكامل  •

جيايب إ الفرصة للقيام بدور وإتاحةياجام لشخصية التلميذ، مع مراعاة ميوهلم واحت
 .يف العملية التعليمية

 )1998( أمحد دراسة نوال .١٢
وتطبيقاته يف مرحلة التعليم األساسي يف مصر " خربة العمل"مفهوم : عنوان الدراسة

  "دراسة منائية"
دف الدراسة إىل تعزيز مفهوم خربة العمل يف التعليم املصري على : هدف الدراسة

  .ار أن التعليم األساسي قد بدأ بالفعل يف تقدمي ااالت العمليةاعتب
املنهج الوصفي الوثائقي لعرض خمتلف التجارب التعليمية  تتبع الدراسة: منهج الدراسة

اليت تأخذ مبفهوم خربة العمل يف التعليم، مع استخدام أسلوب التحليل الفلسفي لتحليل 
  .ة امفهوم خربة العمل واملفاهيم املرتبط

  :توصلت الدراسة إىل نتائج من أبرزها: نتائج الدراسة
اجلهود اليت قامت ا وزارة التربية والتعليم يف جمال التربية للعمل يف التعليم  •

األساسي، تبني أنه مل تكن هناك برامج واضحة تعمل من خالهلا وظيفة التربية 
 .للعمل مبا يتسق ويواكب التغريات اتمعية يف مصر

لبية جتارب وصيغ التربية للعمل يف مصر يف إطار التعليم األساسي حال دون غا •
عملها بفعالية جمموعة من العوامل تعكس نوعا من عدم الوعي بالطرق 
واألساليب العلمية السليمة اليت ميكن من خالهلا أن حتقق التربية للعمل أهدافها 

 :ومن هذه العوامل
التعليمية بأهدافها العامة واخلاصة مما أدى إىل قلة اهتمام القائمني على العملية   -أ 

 .استمرار التركيز على التلقني واالستظهار واإلعداد لالمتحانات التقليدية
 .كثرة التعديالت اجلزئية واهلامشية واملقررات الدراسية حتت مسمى التطوير  -ب 
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٢٦

ياجات القصور يف توفري املوارد املالية واإلمكانات البشرية الالزمة للوفاء باحت  -ج 
 .التطوير احلقيقي

عدم اإلفادة بالقدر الكايف من دراسات املؤمترات التربوية والندوات املتخصصة   -د 
 .وتوصياا

كما قدمت الدراسة بعض وسائل العالج املناسبة لتنمية دور التعليم األساسي يف حتقيق 
  :التربية للعمل، ومنها

  .لية التعليميةإدخال التكنولوجيا باعتبارها عنصرا أساسيا يف العم •
  .إلغاء تعدد الفترات وصوال بالتعليم إىل مرحلة اليوم الكامل •
  .خفض كثافة الفصل •
تطوير برامج التعليم والتدريب ومضامينها على ضوء التطورات العاملية يف العلوم  •

  .األساسية
  .االنفتاح على التجارب الرائدة يف العامل •
 إىل ضمان حتقيق التعليم مدى بناء نظام تعليمي موازي للتعليم يهدف أساسا •

احلياة، يوفر للجميع فرص إعادة التدريب والتعليم على النحو الذي تفرضه 
 .ظروف احلياة يف املستقبل

 )1999 (أمحد الرشيد بن دحمم دراسة .١٣
  .رؤية مستقبلية للتربية والتعليم يف اململكة العربية السعودية: عنوان الدراسة
يم باململكة بإجيابياته وسلبياته، واستشراف البدائل  رصد واقع التعل:هدف الدراسة

  .املتاحة يف املستقبل
اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي املسحي والتحليلي، والدراسات : منهج الدراسة

  .املستقبلية الستشراف مستقبل التعليم يف اململكة العربية السعودية
  :ئج أبرزهاتوصلت الدراسة إىل مجلة من النتا: نتائج الدراسة

 رفع الكفاية الداخلية للنظام التعليمي والقضاء على صور اهلدر املختلفة  •
 .كالرسوب والتسرب
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٢٧

أن يعد النظام التعليمي التالميذ لعامل سريع التغري من خالل تنمية مهارات  •
التعلم الذايت ليتمكنوا من أن يتعلموا كيف يعلموا أنفسهم بأنفسهم يف إطار 

 .ستمرسياسة التعليم امل
إن يهتم النظام التعليمي بتسليح التالميذ بالقدرات األساسية اليت متكنهم من  •

االستخدام األمثل للوقت واملوارد وكيفية التعامل مع التقانة املتقدمة ومع 
 .اآلخرين

أن يعد النظام التعليمي التالميذ إلنتاج املعرفة من خالل تنمية قدرام على  •
 .رالتفكري واالبتكار واحلوا

) التعليم األساسي(أن يشكل التعليم االبتدائي والتعليم املتوسط مرحلة واحدة  •
وسوف حيدث ذلك تغيريا جذريا يف منهج ومقررات هذه املرحلة مبا يضمن 

تزود بأساسيات املعرفة فكرة التعليم األساسي زيادة التحامه مع احلياة، ف
عصرهم، من خالل ربط والثقافة واخلربات واملهارات اليت متكنهم من فهم 

 .النظرية بالتطبيق والعلم بالعمل
أن تعمل اجلهات املسؤولة عن التعليم العام على حتقيق فكرة التعليم األساسي،  •

مل يعد ) هـ١٤١٩أي يف عام (فالتعليم الذي تقدمه املرحلة االبتدائية حاليا 
 . السعوديميثل احلد األدىن الذي ينبغي أن حيصل عليه غالبية أبناء اتمع

  )1999 (اخلطيب شحات بن حممد دراسة .١٤
  مستقبلية رؤية مع السعودية العربية اململكة يف التعليم تطور: الدراسة عنوان
  :إىل الدراسة دف: الدراسة أهداف
 .ونوعاً كما السعودي العهد يف التعليم منجزات توثيق •
 .اجلوهرية املؤشرات بعض ظل يف التعليم منجزات تقومي •
 .السعودية العربية اململكة يف للتعليم مستقبلية رؤية إىل التوصل •
   :يلي ما على الدراسة تعتمد: الدراسة منهج
 .التعليم ومنجزات تطورات سرد يف التارخيي املنهج •
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٢٨

 لبعض التحليلية الصور بعض وتقدمي السعودية التجربة وصف يف الوصفي املنهج •
 .التجربة جوانب

 مقترحة خطة وضع أبرزها من النتائج من عدد إىل دراسةال توصلت : الدراسة نتائج أهم
 واملتوسط، االبتدائي بالتعليم حماورها بعض تتصل السعودية العربية اململكة يف التعليم ملستقبل
   : وهي

 التالميذ لظروف استجابة أكثر جلعله االبتدائي التعليم وتطبيقات أهداف بعض حتوير •
 كل جعل خالل من منوهم، وطاقات ستعداداموا واحتياجام واإلناث الذكور من

 االعتماد وتقليص اإلبداع بتنمية العناية وتكثيف التعليمية للعملية حمورا وتلميذةتلميذ 
 العالقة ذات اتمعية القيم واكتساب ممارسة على وتعويدهم واالستظهار، احلفظ على

 بعض وتقدمي والوطنية، لقيةاخل بالتربية واالهتمام الغري رأي واحترام احلوار بأسلوب
 ألفة حيقق ومبا وطاقام إمكانام يناسب مبا للتالميذ املبكرة املهنية التوعية خدمات
 .حنوه اجيابية اجتاهات ويكسبهم بالعمل

 اإلجراءات كافة واختاذ ،حدود بال والتعليم ،للجميع التعليم وتطبيقات مبادئ اعتماد •
 رفيع، مستوى ذات هلا متابعة أجهزة توفري مع هلا املعيقة العقبات لتذليل والفنية النظامية

 وكذلك ، وأمناطه مستوياته شىت يف التعليم يف الراغبني جلميع الفرص إتاحة خالل من
 الفرص توفري يف اجلميع ظروف تناسب متعددة ووسائل متنوعة أساليب استخدام
 وزيادة اجلهود واستمرار ا،وغريه والعمر والزمان املكان عراقيل عن بعيداً التعليمية
 يف املرنة الذايت التعليم نظم تطوير مع املختلفة، بأبعادها األمية مكافحة سبيل يف تكثيفها
 .املختلفة العلوم جماالت

 ويف واملضمون احملتوى يف النظر إعادة من ذلك يتطلبه وما العمل بسوق التعليم ربط •
 اإلسراف عن االبتعاد مع بالتطبيق ظريةالن اقتران خالل من ، وأهدافه التعليم آليات

 وربط والتعلم، التعليم جوانب كافة يف البحتة النظرية اجلوانب يف واالستغراق
 وتثقيف توعية شأا من عمل جبهات مناسبة بعالقات والتعليم التربية مؤسسات
 وفرص ومزاياها ا االلتحاق وسبل املهنية القطاعات ومبستجدات بواقع املتعلمني
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٢٩

 وغري النظامي والتعليم للتربية جديدة صيغ واستحداث. لديها املتوافرة املهين الترقي
 .النظامي

 )2001(دراسة جنوى يوسف مجال الدين  .١٥
  .عوملة التعليم دراسة حتليلية ملؤمترات التعليم للجميع: عنوان الدراسة
ليم األساسي للجميع دف الدراسة إىل حتليل وثائق املؤمترات العاملية للتع: هدف الدراسة

  .للتعرف على مدى قدرا على جتسيد مبادئ وآليات العوملة
تستخدم الدراسة املنهج الوصفي لوصف ما هو كائن وتفسريه، مع : منهج الدراسة

  .االستعانة بأسلوب حتليل املضمون كأداة من أدوات املنهج الوصفي
من خالل حتليل كيفي حملتوى خلصت الدراسة ما توصلت إليه من نتائج : نتائج الدراسة

، يف النقاط )٢٠٠٠(واجتماع داكار ) ١٩٩٠(وثائق مؤمتر جومتيني للتعليم للجميع 
  : التالية

إن املؤمترات العاملية للتعليم للجميع جتسد مبادئ وآليات العوملة يف كل جوانبها ليس  •
 واجلهات فقط يف أهدافها وحمتواها، ولكن يف أسلوب اإلعداد هلا وإجراءات عقدها

 . الراعية هلا
أدت مؤمترات التعليم للجميع إىل حتقيق نوع من اإلمجاع العاملي وتوافق الرأي حنو  •

ضرورة وأولوية حتقيق التعليم األساسي للجميع والتزام احلكومات بتحقيق هذا 
 .اهلدف يف إطار التنمية البشرية كهدف وقيمة من قيم العوملة

يدخل يف إطار منظومة كلية لتحقيق كل جوانب إن حتقيق هدف التعليم للجميع  •
 .العوملة األخرى االجتماعية والبيئية والتكنولوجية

إن عوملة التعليم األساسي للجميع اعتراف ضمين بأن التعليم بشكل عام والتعليم   •
األساسي على وجه اخلصوص، هو البيئة األساسية للعوملة اليت متهد الطريق جلوانب 

 .لى كل املستويات اقتصاديا وسياسيا وبيئيا وتكنولوجياالعوملة األخرى ع
 )2002 (امحد حممد عنتر و خليل سعد نبيل دراسة .١٦

 وفلندا فرنسا من كل يف اإللزامي التعليم لنظام مقارنة حتليلية دراسة " : الدراسةعنوان
   "العربية مصر ومجهورية والسويد
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٣٠

 مجهورية يف اإللزامي التعليم شكالتم أهم على التعرف إىل دف الدراسة: الدراسة هدف
 مع متشياً والسويد وفلندا فرنسا من كل وخربات جتارب ضوء يف التغلب وكيفية العربية مصر

  . املصري اتمع وإمكانات ظروف
 تتبع الدراسة املنهج املقارن، استخدم فيه املنهج التارخيي لتناول تطور :منهج الدراسة

املنهج املسحي لدراسة جتارب الدول يف جمال التعليم اإللزامي، التعليم اإللزامي، واستخدم 
  .واملنهج املقارن لتحليل العالقة بني النظم التعليمية حمل الدراسة

 مصر مجهورية يف اإللزامي التعليم لتطوير مقترح بتصور الدراسة خرجت: نتائج الدراسة
  : التالية التوصيات بعض باقتراح العربية،

 علمية بطريقة والتنموية اإلنتاجية بالقطاعات اإللزامي التعليم ربط فهد حتقيق ضرورة •
 اجلغرافية البيئة طبيعة تراعي بأن وذلك ذاته، التعليم على ينعكس اقتصادي عائد ذات

 ومدى يدرس ما بني األلفة من نوعاً ختلق الربط فعملية املصرية، احملافظات بني املختلفة
  .له املتعلم قبول

 .املنتج العمل هدف بتحقيق الميذالت يشعر أن •
 يف املنتج والعمل العملية احلياة يف لالخنراط التالميذ يعد كي اإللزامي التعليم نظام تطبيق •

 .التنمية برامج يف لإلسهام املختلفة بيئام
 املادة تصبح حبيث التكامل بطريقة العملية والتدريبات النظرية الدراسات بني الربط •

 مساعدة العملية املمارسة وتصبح العملية، التدريبات أسس فهم لىع مساعدة النظرية
 .باحلياة وربطها النظرية املعلومات توظيف على

تأهيل مديري مدارس التعليم اإللزامي وإعدادهم للقيام بدورهم القيادي والتخطيطي  •
على مستوى املدرسة، ومنحهم حرية اختاذ القرارات وتنفيذها يف مدارسهم وفق 

 العمل التنفيذي املؤسسي، وإلغاء الفصل أو االزدواج بني اإلدارة املدرسية يف جمريات
 .كل من املدرسة االبتدائية واملدرسة اإلعدادية

 )2003 (الفرجيات املعطي عبد غالب دراسة .١٧
  " تطبيقات من األردن : التعليم األساسي وكفايته التعليمية: " عنوان الدراسة
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٣١

  يف األساسي وكفايته التعليمية تشخيص واقع التعليمإىل الدراسة دف: هدف الدراسة
  .األردن

بعد تشخيص واقع التعليم األساسي يف األردن توصلت الدراسة إىل بعض : نتائج الدراسة
  :العوامل املساعدة على رفع مستوى الكفاية التعليمية، ومنها

 البناء توفري مقعد دراسي لكل طفل يف سن القبول، وما يترتب عليه من توفري •
 .املدرسي الصاحل، واملعلم الكفء، واملرافق املدرسية املالئمة، والوسائل املعينة

 .التربوية االهتمام بإعداد معلمي املرحلة األساسية من الناحيتني العلمية و •
 .جعل مدير املدرسة قائدا تربويا يقود املدرسة إىل التالحم مع جمتمعه احمللي •
وب والتسرب لتشخيص األسباب املؤدية إليه واالنطالق دراسة عوامل اهلدر من الرس •

 .ملعاجلتها
مالئمة املنهج لتطورات احلياة يف اتمع، واألخذ باالعتبار التقدم املتسارع يف العلوم  •

 .واملعارف اإلنسانية، كما اليغفل املنهج قيم اتمع ومتطلباته وحاجات التالميذ
 املتنوعة واليت تكون ذات مردود اجيايب على تزويد املعلمني بطرق وأساليب التدريس •

 .خمرجات النظام التعليمي
وكيف التعليم، والتخفيف من كثافة ) توفري مقعد لكل طفل(التوفيق بني كم التعليم  •

الفصول ملا ختلقه من أجواء دراسية غري مالئمة إىل جانب عدم توفريها إىل فرص 
 .تعليمية متساوية جلميع التالميذ

 )2004 (سام البسام وصالح الدين عبدالعاطيابتدراسة  .١٨
التعليم للجميع يف الوطن العريب دراسة حتليلية ورؤية مستقبلية يف : " عنوان الدراسة

م حىت عام ٢٠٠٠من داكار" ضوء مشروع اليونسكو التعليم للجميع
  بتكليف من مكتب التربية العريب لدول اخلليج)هـ١٤٣٥-هـ١٤٢٠(م٢٠١٥

ف الدراسة إىل حتقيق عدة أهداف من أبرزها رصد واقع ترمجة أفكار  د:هدف الدراسة
  .داكار إىل برامج عمل قابلة للتطبيق على املستوى الوطين لكل قطر عريب

اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي من خالل رصد البيانات املتاحة : منهج الدراسة
  .لعربيةوربطها بربامج التعليم للجميع اليت أقرا الدول ا



  )مستقبلية دراسة(األساسي يمالتعل صيغة ضوء في السعودية العربية المملكة في والمتوسطة االبتدائية المرحلتين مشكالت بعض لمواجهة مقترح تصور

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٠٠٨ --ھـ ١٤٢٩ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٢

  :من أبرز النتائج اليت توصلت هلا الدراسة مايلي: نتائج الدراسة
ما يتعلق بتحقيق اهلدف الثاين من أهداف التعليم للجميع يف الوطن العريب من خالل : أوال

) هـ١٤٣٥(٢٠١٥متكني مجيع األطفال من احلصول على تعليم ابتدائي جيد حبلول عام 
ياً، مع التركيز على البنات واألطفال الذين يعيشون يف حبيث يكون تعليماً جيداً وإلزام

  :ظروف صعبة مع مراعاة حتقيق مايلي
تطوير املهارات احلسابية والقرائية األساسية حبيث ترتبط مبهارات احلياة اليومية،  •

 .ومهارات العمل
 .تطبيق وصياغة التشريعات املناسبة اليت ختدم اجلانب اإللزامي للتعليم األساسي •
هتمام بدعم املشاركة األهلية والتأكيد على دور اجلمعيات األهلية يف حتمل جانب اال •

 .من مسئولية تعميم التعليم
يف %) ٥٠(مايتعلق بتحقيق اهلدفني الثالث والرابع حبيث يتحقق حتسني نسبة : ثانياً

من خالل إتاحة الفرص ) هـ١٤٣٥ (٢٠١٥مستويات حمو األمية وتعليم الكبار حبلول عام 
ملتكافئة يف التعليم األساسي والتعليم املستمر جلميع الكبار، وميكن التخطيط لتحقيق ذلك ا

  :بتوظيف اإلمكانات املتاحة وهي
تعرف مشكالت الرسوب والتسرب من خالل قاعدة بيانات دقيقة وصياغة رؤى  •

مستقبلية لعالج أسباا والعمل على عالجها لوقف معدالت الزيادة اليت تؤدي إىل 
 .تفاع أعداد األمينيار

تعليم الكبار، حمو :(إعادة صياغة مفهوم حمو األمية حبيث يتضمن املفاهيم التالية •
 )األمية، تعليم اليافعني، تعليم الفئات احملرومة

التعليم : (إقامة جسور تعاون بني اجلهات املنوطة بتعليم الكبار بكل أشكاهلا ومنها •
لتحقيق االلتقاء ) ة، املنظمات احلكوميةالرمسي وغري الرمسي، املنظمات األهلي

 . والتقارب وعدم تضارا واختالفها يف الرؤى
ما يتعلق بتحقيق اهلدف السادس من أهداف التعليم للجميع أن يتضمن تطوير نظم : ثالثاً

  :التعليم مجيع العمليات التربوية ومنها
 .ارتباط التعليم مبشكالت اتمع والسعي إىل حلها ومعاجلتها •
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٣٣

حتديد األهداف التربوية وإمكانية حتقيقها دف تلبية احتياجات اتمع ومواكبة  •
 .التطورات العاملية

 .تطوير الربامج الدراسية وتيسري فهم الدارسني هلا، وتنمية قدرام العلمية والتطبيقية •
تطوير املناهج الدراسية ووسائل التعلم، وتطويرها مبا يتناسب مع حتقيق أهداف  •

 .يزالتم
 )2004(دراسة وزارة التربية والتعليم  .١٩

  )"٢٠٠٤(خطة العمل الوطنية العشرية للتعليم للجميع : "عنوان الدراسة
وضع خطة عمل وطنية عشرية منبثقة من األهداف الستة للتعليم للجميع : هدف الدراسة

  .٢٠١٥واليت يتوقع أن تتحقق بنهاية عام 
 العامة والتفصيلية لألهداف الستة للتعليم  تناولت الدراسة األهداف:نتائج الدراسة

  :للجميع، ولعلنا نتناول األهداف ذات العالقة بالتعليم األساسي، وأبرزها
 :وضع األطر الالزمة لتأمني التعليم األساسي اجليد، من خالل •

  .إصدار التشريعات واللوائح وإقرار األنظمة الالزمة  -أ 
 .سيتوعية مجيع املعنيني بأمهية التعليم األسا  -ب 

م متكني مجيع األطفال من احلصول على تعليم ٢٠١٤العمل على أن يتم حبلول العام  •
أساسي جماين وإلزامي وجيد وإكمال هذا التعليم مع التركيز على البنات واألطفال 

 :الذين يعيشون يف ظروف صعبة، من خالل
قع يف أعداد التوسع يف إنشاء املدارس بناء على معايري اجلودة الستيعاب النمو املتو  -أ 

  .منهم%) ٩٠(الطالب لتصل إىل نسبة 
لتحقيق االستيعاب الكامل جلميع %) ٢(حتسني معدالت االلتحاق مبعدل سنوي  -ب 

  .الطالب والطالبات يف اية سنوات اخلطة
تطوير مناهج التعليم األساسي مبا يتوافق مع االجتاهات العاملية وفق القيم اإلسالمية  -ج 

  .التقييموتطوير أساليب التعليم و
  .التركيز يف بناء املناهج على اكتساب مهارات التفكري والتحليل ومهارات االتصال  -د 
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٣٤

استيعاب املناهج للقضايا املستجدة النافعة وتوفري املرونة فيها للتعامل مع املتغريات   -ه 
  .التقنية واملعرفية املتوقعة

  .ختلفةتزويد الطالب والطالبات باملهارات الالزمة ملواقف االجتماعية امل  -و 
  .تنمية مهارات التعليم الذايت والتعليم مدى احلياة  -ز 
  .تزويد الطالب والطالبات مبهارات التعامل مع املعلومات واملعرفة املتطورة -ح 
زيادة نصيب الطالب والطالبة من النشاطات الصفية، وغري الصفية حتقيقا ملعدل  -ط 

  .ساعات أسبوعيا) ٣(ممارسة 
يف املرحلة %) ٥(معدالت الرسوب وصوالً إىل حتسني الكفاية الداخلية بتخفيض  -ي 

  .يف املرحلة املتوسطة من التعليم األساسي%) ٧(االبتدائية، و
حتسني الكفاية الداخلية بتطوير أمناط التعلم والتعليم داخل الفصل مبا حيقق حتسني  -ك 

  .النتائج وفقا ملستويات الطالب والطالبات
يف %) ١(تسرب وصوالً إىل نسبة عامة حتسني الكفاية الداخلية بتخفيض معدالت ال -ل 

  .املرحلتني االبتدائية واملتوسطة
) طالبة:معلمة(، )طالب:معلم(حتسني الكفاية الداخلية وذلك بتحسني معدالت   -م 

  .باملرحلتني االبتدائية واملتوسطة) ٢٠:١(وصوالً إىل 
ة، الوزارة، اإلدارات التعليمي(إعطاء املزيد من الصالحيات واحلد من املركزية -ن 

  .وتعزيز دور القيادات التربوية ليكون فاعلة يف عملية التعليم) املدارس
  .تطوير إدارة املدارس وتعزيزها وصوالً إىل حتقيق مفهوم اإلدارة الذاتية للمدرسة -س 
  .استقطاب القوى االجتماعية املؤهلة يف املشاركة بربامج حمو األمية -ع 
  .لتأثري يف عمليات تطوير التعليمإشراك أولياء األمور والفئات االجتماعية ذات ا -ف 
 .األخذ بالنظم التقنية لتفعيل عملية االتصال بني املدرسة وبقية مؤسسات اتمع -ص 
 )2004( جملس التعاون لدول اخلليج العربية دراسة .٢٠

التطوير الشامل للتعليم بدول جملس التعاون دراسة حول التوجيهات " :عنوان الدراسة
 ).٢٠٠٢(على عام الس األالواردة يف قرار 
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تقدمي تصور متكامل لعملية التطوير الشاملة للتعليم يف ضوء توجيهات : هدف الدراسة
  .قادة دول جملس التعاون اخلليجي

اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي املسحي الستعراض الوضع الراهن : منهج الدراسة
سات االستشرافية يف طرح للتعليم يف دول اخلليج والتحديات اليت تواجهه، وعلى الدرا

  .الرؤية التطويرية وأهدافها اإلستراتيجية ومشاريعها الكربى
رصدت الدراسة أهم املشكالت اليت تعاين منها أنظمة التعليم يف دول :نتائج الدراسة
  :الس، وأبرزها

 .غلبة أسلوب التلقني واحلفظ واالسترجاع للمعلومات •
اليت التكفي إلعدادهم للحياة فضال عن ضعف املهارات األساسية للمتعلمني، و •

 .سوق العمل احلايل واملستقبلي
 .عدم موائمة املناهج ملتطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل •
غياب مفهوم البعد الثقايف للعملية التعليمية كثقافة الوسطية واالعتدال والتسامح  •

 .وتقبل الرأي اآلخر وثقافة احلوار
لنواتج التعليمية، نتيجة الفاقد التعليمي من مدخالت التعليم تدين الكفاءة والفاعلية ل •

بسبب الرسوب والتسرب ، إىل جانب أن من يكمل مشواره التعليمي يواجه 
صعوبة التكيف االجتماعي واألمن الوظيفي نتيجة القصور يف إعدادهم وتزويدهم 

ة املعاصرة باملهارات احلياتية والكفايات الوظيفية اليت فرضتها مستجدات احليا
 .وتطورات سوق العمل املتالحقة

قصور الشراكة بني مؤسسات التعليم واتمع، ومنها ضعف انفتاح املؤسسة  •
التعليمية على اتمع وتقصريها يف تقدمي اخلدمات غري التعليمية، وقصور مفهوم 

 .املؤسسة التعليمية ووظائفها اجلديدة لدى منسوبيها السيما يف عصر االنفتاح
  :رز املقترحات والتوصيات لتطوير النظام التعليمي بدول اخلليجأب

 .تعديل وتطوير مناهج التعليم لتواكب متطلبات اتمع يف العصر احلديث •
 .التركيز على البيئة الثقافية املدرسية •
 .تطوير واملهارات األساسية السيما يف العلوم والرياضيات واللغة والعربية •
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صصات النظرية والتخصصات العلمية والتطبيقية يف مؤسسات حتقيق التوازن بني التخ •
 .التعليم

تبين األساليب التخطيطية اهلادفة إىل تعزيز املشاركة اتمعية يف املؤسسات  •
 .االجتماعية

  :األجنبية الدراسات: ثانياً
  )UNESCO) 1998:  دراسة .٢١

  .الفرص الضائعة:  عنوان الدراسة 
  املدرسي؟ التعليم يف اهلدر مدى ما: منها مسائل معاجلةة استهدفت الدراس: هدف الدراسة 

  املدارس؟ كفاءة زيادة أجل من عمله ميكن الذي ما
 الواقع يف موجود غري االبتدائية املرحلة يف املدارس من التسرب نأ إىل الدراسة وتشري  
 ميثل املبكر بالتسر ان غري. اإلجباري بالتعليم تقضي قوانني تنفذ ألا الصناعية، بالبلدان
 املدارس دخلوا الذين التالميذ من مليوناً 96 حوايل بني فمن. منواً األقل املناطق يف كربى مشكلة
 إىل يصلوا أن قبل املدرسي تعليمهم) مليوناً 24 (ربعهم يهجر أن يرجح ،1995 عام يف مره ألول
 يكمل لكي لتلميذا يستغرقها اليت السنوات عدد متوسط أن الدراسة وتبني. اخلامس الصف
) 5 (البالغ األدىن احلد بني ما يتراوح 1995 عام البلدان من خمتارة جمموعة يف اخلامس الصف
 العربية اململكة يف املتوسط بلغ وقد. تشاد يف سنة) 14 (البالغ األعلى واحلد األردن يف سنوات
  .سنة) 5.6 (السعودية
 املدرسي، التعليم يف اهلدر لعالج عمله ميكن ما حول الرابع باا يف الدراسة وتناولت  
 املتعلقة السياسات طريق عن فيها التأثري ميكن لكنه اهلدر أسباب تعدد مع أنه إىل مشرية

  .التعليمية واملمارسات السياسات وتغيري واالقتصادية، االجتماعية بالظروف
  David  (1998) :دراسة  .٢٢

 ثقايف تقصاءاس ، األساسي والتعليم البنات: عنوان الدراسة 
 بأمهية التسليم حول نظر وجهة تقدمي :أوال ،أمور بثالثة القيام إيل الدراسة هذه تسعي

 أكثر حبث منهجية تقدمي :وثانيا ،والتربوية التعليمية التنمية عملية يف الثقايف بالبعد االستعانة
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 ظل يف املدرسي التعليم يف) النوع (واجلنس القبول قضية مناقشة وثالثا الثقافية الناحية من مالئمة
  .السائد الثقايف اإلطار

 الفتيات تسرب ومعدالت اإلناث املعلمات وخربات قضايا الدراسة تثري حمدد وبشكل
 خربات علي بالتعرف الدراسة قامت وقد غانا، يف خمتلفني ثقافيني سياقني يف املدارس من

على  للتعرف املقابالت تلك لحتلي مت وقد الشخصية املقابالت طريق عن والفتيات املعلمات
 احلكومة جبهود االهتمام مع السائد والبحثي السياسي باإلطار املعلمات خربات عالقة مدى

  .للفتيات التعليم توفري عملية حتسني يف واملتطوعني
 التعليمية التنمية عملية فيه يتم الذي الثقايف اإلطار بأمهية التسليم إيل الدراسة وتشري

 االقتصادي، والوضع واملدرسة املرتل :وهي اخلصوص هذا يف مهمة ثالثة عوامل وخصوصا
 التعليم هذا وحجم الفتيات تعليم وضع ويتضح ،التربية وااللتزام القرابة مبسائل مرتبط فاملرتل
 حنو واجتاهاته يتبناها اليت الثقافية والقيم البنته األب يقدمه الذي والدعم االهتمام مبدي وجودته
 العائدة االقتصادية بالقيمة والتوقعات اتمع يف اإلناث بدور الفتيات تعليم يتأثر كما ، املعرفة
  .املدرسي التعليم من
 ىملد جيدا منوذجا غانا تعد  العام املستوي فعلي ،مستويني علي االقتصادي العامل يعمل كما
 أجل من الكلفة من مزيدا تواجه اليت املهمشة الفئات علي االقتصادي اإلصالح سياسات تأثري

 واليت لألسرة الوحيد العائل هي احلاالت من كثري يف الفتاة تعد اخلاص املستوي وعلي التعليم،
  .أسرا احتياجات توفري أجل من التعليم جانب علي تعمل أن عليها
 يف قيمة ذا تعليما جينون ال حيث الكثري منها التالميذ جيين ال حيث آخر حتديا فتمثل املدرسة أما
 االجتماعي الوضع تدين إيل باإلضافة بالية تدريس وطرق التعليم حنو سلبية اجتاهات ظل

  .للمعلمني واالقتصادي
 UNESCO and UNDP )(2000 :دراسة  .٢٣

  السودان يف األساسي التعليم: عنوان الدراسة 
 حيث من القومية التعليمية السياسة تطبيق وطبيعة أساليب تقييم إيل الدراسة هدفت

 املدرسي والكتاب املعلمني تدريب حيث من التعليمي النظام مستوي ومعاجلة واإلدارة كفاءةال
 هذه لتلبية مناسبة عمل خطة واقتراح التعليمية احلاجات ألولويات جدول ووضع واملناهج
  .احلاجات
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 تعرضت كما األساسي التعليم لتطور والعلمي احمللي الوضع الدراسة تناولت هنا ومن
 املدارس يف والتغطية القبول اخنفاض :مثل السودان يف األساسي التعليم يف احلرجة قاطالن لبعض
 املعلمني من العالية والنسبة األساسي التعليم نوعية وتدين كافية مالية موارد توفري وعدم النظامية

 الدراسة تناولت كما االستجابة ىعل القادر غري والتخطيط املعلومات ونظم املدربني غري
 األجل املتوسطة وأهدافها األساسي التعليم سياسة وغايات والسياسي االقتصادي لسياقا

 واالعتبارات التكاليف وتقدير األساسي بالتعليم االرتقاء تستهدف اليت الربامج أنشطة وتفاصيل
  .الربنامج وتنفيذ املوارد بتعبئة اخلاصة

 Hilary Perraton and Charlotte Creed  (2000)  :دراسة .٢٤
  األساسي التعليم يف جديدة وأنظمة تقنيات تطبيق: عنوان الدراسة 

 واملعلومات االتصاالت تكنولوجيا استخدام لدراسة أساسية افتراضات ثالثة هناك
 التكنولوجيا دور إن حيث االبتدائية للمدارس بديل هناك ليس أنه :أوهلا األساسي التعليم لدعم
 الوفاء يف دورا تلعب أن ميكن التكنولوجيا أن :ثانيا بداله،است وليس االبتدائي التعليم دعم هو

 التقليدية، الفصول أو باملدرسة االلتحاق يستطيعون ال الذين الكبار أو األطفال باحتياجات
 احلواسب إىل والبث اإلذاعة إىل الطباعة من معا مجيعا التقنيات إىل النظر املنطقي من أنه :ثالثا
  .اآللية

  :يلي ما إىل النهاية يف الدراسة وخلصت
  .عنه التكنولوجية بالبدائل االستغناء ميكن وال االبتدائي للتعليم بديل هناك ليس •
 رد فقط متواضع بشكل ولكن االبتدائية املدارس يف استخدمت الكمبيوتر أجهزة أن •

   .باأللعاب االستمتاع
 احلاسب أو التلفاز من بكثري أقل مادية بتكلفة األساسي التعليم اإلذاعة تثري أن ميكن •

  .اآليل
 التعليم جودة مستوي لرفع املتوسطة املدارس يف التكنولوجيا استخدام يف التوسع ينبغي •

  .ا
 هائلة للكبار واالجتماعية التعليمية االحتياجات فإن الرمسي غري التعليم يف التنوع رغم •

  .التكنولوجيا استخدام يف التوسع تتطلب لدرجة جدا
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 وردم اجلديدة التقنيات استخدام إىل تسعي اليت الوطنية السياسات تطوير ضرورة •
  .املعلوماتية الفجوة

 العملية جودة علي الكبري لتأثريها وذلك للمعلمني تصالاال تكنولوجيا استخدام أمهية •
 .األساسي التعليم يف التعليمية

 Arye Hillman and Eva Jenkner) (2002: دراسة  .٢٥
 ذات الدول يف األساسي التعليم متويل يف املستفيدين مسامهة: عنوان الدراسة 

 املنخفض االقتصاد
 حكومات مينع ما غالبا وعجزها املوارد ونقص اإلنفاق قلة أن إيل الدراسة أشارت

 باان، واملقدم باجلودة املتميز األساسي التعليم من نوع توفري من املنخفض الدخل ذات الدول
 الدراسة ىوتسع األساسي التعليم لتمويل بديلة وسيلة األمور لياءوأو املستفيدين مسامهة وتعد
 وجودة التعليمية الفرص علي املستفيدين مسامهات حتدثه أن ميكن الذي التأثري تقييم إيل احلالية
 الظروف حتديد مت وقد املنخفض، الدخل ذات الدول يف لألسر املنتمني لألطفال املقدم التعليم
 مسامهات أن غري التعليمية، املخرجات من حتسن أن املستفيدين امهاتمس فيها تستطيع اليت

 وليس مؤقتا حال تعد التطوعية التربعات أو اإلجبارية الضرائب شكل اختذت سواء املستفيدين
 يف ومستمرا حكوميا متويال ممول باجلودة يتميز تعليم توفري ضرورة يستدعي مما احللول أفضل
  .اقتصادي استقرار ظل

  Obanya Pai  (2004)  : ةدراس .٢٦
 علي مسحية دراسة واألطفال، للنساء األساسي التعليم تعزيز: عنوان الدراسة 

 أفريقيا يف واألنشطة والربامج البين
 املقدمة األساسي التعليم برامج تعزيز أجل من املبذولة اجلهود الدراسة هذه تناولت

 وأن اإلنسان حقوق من حق التعليم من الدراسة انطلقت وقد أفريقيا يف واألطفال للنساء
 ولذلك الشاملة، التنمية حتقيق أجل من وأساسية جوهرية تعد التعليم يف اجلنسني بني املساواة
 الذي واجادوجو مؤمتر يف وكذلك داكار مؤمتر يف واضحا األمر ذا الدويل اتمع اهتمام كان
 تعليم ىعل االهتمام تركز حيث 1993 عام والنساء الفتيات تعليم حول اليونسكو نظمته
  .الفتيات



  )مستقبلية دراسة(األساسي يمالتعل صيغة ضوء في السعودية العربية المملكة في والمتوسطة االبتدائية المرحلتين مشكالت بعض لمواجهة مقترح تصور

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٠٠٨ --ھـ ١٤٢٩ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤٠

 التعرف أجل من مسحية دراسة بإجراء اليونسكو قامت سنوات بعشر املؤمتر هذا وبعد
 سليمة بنية بإنشاء يتعلق فيما املؤمتر عن الصادرة للتوصيات األفريقية الدول تطبيق على مدى
 وتعرض االستبانة سئلةأل دولة وعشرون ثالث استجابت وقد مناسبة سياسية وأطر وآليات
  .املسح هذا عنها أسفر اليت للنتائج الدراسة

 طرأت اليت التقدم أوجه من العديد هناك أن املسحية الدراسة تلك نتائج أوضحت وقد
 من كثري يف اال هذا يف التطور من كثري حدث وقد والنساء للفتيات األساسي التعليم علي
 علي طرأت اليت األخرى والتحسينات املوارد وزيادة ديدةاجل للخربات كنتيجة األفريقية الدول
 يزال ال الطريق أن إيل أشارت الدراسة أن غري األساسي، التعليم جمال يف والنساء الفتيات وضع
 هناك تزال ال حيث األساسي التعليم يف اجلنسني بني املساواة حتقيق أجل من وصعبا طويال
 وسليب سيء تأثري هلا كان اليت العوامل من العديد هناك كانت كما املقاومة مصادر من العديد

 اتمعات تلك يف املرأة وضع تدين مثل للفتيات األساسي التعليم لتطوير املبذولة اجلهود ىعل
  .التربوي اال يف القرار اختاذ مواقع ويف اإلدارية املناصب يف املرأة متثيل وضعف
  Paul Francis and Eugene Keilin  (2004): دراسة . ٢٧

 إجياد مكان لتعليم أساسي سليم: عنوان الدراسة 
 مساحة ذات صفية حجرة توافر هو السليم األساسي للتعليم الرئيسة املكونات أحد تعد

 الدراسة حجرات ألن املعيار ذلك إىل قرتفت نيويورك مدينة يف احلكومية املدارس أن غري مالئمة
 هيكلية بنية ذات الدراسة حجرات وبعض سعتها من أكثر تالميذ تضم اآلن املدارس بعض يف

 ا االلتحاق يف للتوسع كافية مساحة هناك فليست وبالتايل املعيار ذا تفي ال جيعلها مبا مؤقتة
  .قبلها وما األطفال رياض لفصول بالنسبة
 بليون 14.7 إيل حباجة نيويورك يف العامة احلكومية املدارس أن إيل الدراسة أشارت وقد
 تعليم لتحقيق الالزمة والتعليمية التربوية بالتسهيالت املدارس تلك تالميذ لتزويد وذلك دوالر
 الدراسية الفصول من املزيد وبناء اجلديدة املنشآت توفري امليزانية تلك وتشمل سليم، أساسي

 من مزيد وإنشاء احلالية الدراسية لفصولا وتوسعة التالميذ من املتزايدة لألعداد تتسع اليت
  .األطفال رياض ملرحلة الدراسية الفصول
 ) EFA Global Monitoring Report 2005   )2005:دراسة .٢٨
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٤١

 " اجلودة ضمان ضرورة – للجميع التعليم" : عنوان الدراسة 
 ويشري الستة، للجميع التعليم أهداف حتقيق يف العامل وصل أين معرفة إىل التقرير ويهدف
 من ألربعة املختلفة البلدان حتقيق مدى يقيس للجميع التعليم تنمية مؤشر أن إىل التقرير
 وحمو اجلنسني بني واملساواة االبتدائي التعليم تعميم وهي الستة للجميع التعليم أهداف
 كثراأل البلدان بينها ومن – البلدان من الكثري يف هائل حتسن طرأ وقد اجليد، والتعليم األمية
  . 2001 و 1998 عامي بني للجميع التعليم حتقيق مستويات على - فقراً
 سجلت اليت وسريالنكا مصر ومنها الدول بعض يف احملرز التقدم إىل التقرير أشار كما  
 يف% 99.9و ،1990 يف% 84 من بارتفاع ،2001 عام يف% 90.3 بلغت القيد نسبة يف ارتفاعاً
 الصفوف إعادة معدالت يف اخنفاض جانب إىل التوايل، على 1990 يف% 90 من بارتفاع 2001

  .الدولتني يف املاضي القرن من التسعينات منذ والتسرب
  Joseph Chimombo  (2005):  دراسة  .٢٩

 للخيارات استكشاف النامية، الدول يف األساسي التعليم يف قضايا: عنوان الدراسة 
 .التعليم من النوع هذا توصيل لتحسني السياسية

 دعم يف األساسي بالتعليم املعنيني من العديد تشارك عاما أربعني من أكثر على مدى
 بشكل التعليم يعترب حيث النامية، الدول خمتلف يف التعليم من النوع هلذا والنمو التطوير عملية
 وتكنولوجي علمي تقدم أي ومفتاح االقتصادي والنمو الرخاء حتقيق ايل الطريق هو عام

 السياسية احليوية وانتشار االجتماعية العدالة وأساس البطالة ملواجهة ساسيةاأل والوسيلة
  .والسياسي االجتماعي والتطبيع
 يزال ال أنه إال األساسي التعليم مبدارس امللتحقني األطفال عدد لزيادة املبذولة اجلهود ورغم
 األسباب من العديد وهناك التعليم من النوع هذا يكملون ال باملدارس املقيدين غري من الكثريون

 ملواجهة الالزمة االستراتيجيات أن الدراسة نتائج أوضحت وقد ذلك، وراء تكمن اليت
 االحتياجات حتديد ينبغي كما تتنوع سوف األساسي التعليم مبرحلة املدرسي التعليم مشكالت
 ميكن اليت الدروس من العديد ايل الدراسة أشارت كما ظروفها، حسب دولة بكل اخلاصة

 علي تعمل اليت الدراسات من مزيد إلجراء ملحة حاجة هناك أن وأكدت منها االستفادة
 االحتياجات لكل ومستجيبا شامال األساسي التعليم جعل تستهدف اليت السياسات تشكيل



  )مستقبلية دراسة(األساسي يمالتعل صيغة ضوء في السعودية العربية المملكة في والمتوسطة االبتدائية المرحلتين مشكالت بعض لمواجهة مقترح تصور

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٠٠٨ --ھـ ١٤٢٩ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤٢

 اليت واملعارف واملهارات بالقدرات االهتمام من مزيد وتوجيه للمتعلمني املتنوعة والظروف
  .األساسي التعليم مرحلة يف والتعلم التعليم عملية ايل سياساتال تلك جتلبها
 )Jeseph Abanbanzo and Alice Bibi-Adelakoun )2006 : دراسة .٣٠

  .صياغة رؤية للتعليم يف بنني: عنوان الدراسة
حتديد اخلطوط العريضة لتطوير التعليم االبتدائي والثانوي فيما بني عامي : هدف الدراسة

  )٢٠٠٦ و ٢٠٠١(
اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي الوثائقي من نتائج الدراسات واملؤمترات : نهج الدراسةم

  .احلكومية وحماضر جلسات الربملان بشأن التعليم
استعرضت الدراسة الرؤية وزارة التعليم االبتدائي والثانوي واليت ترى أن : نتائج الدراسة

دة األجيال اجلديدة الكتساب املهارات ليس أمامها خيار سوى تطوير للتعليم قادر على مساع
األساسية تلك املهارات سوف تعمل على تسهيل التحاقهم بتدريب اجلودة وجتعلهم يف وضع 
يتناسب مع مواجهة التحديات الكبرية اليت تقف حجر عثرة يف طريقهم، على أن يليب متطلبات 

يصل إىل درجة من الكفاءة  جيب على نظام التعليم أن ٢٠٠٦احلاضر واملستقبل، وحبلول عام 
  .جتعله قادرا على املنافسة، وأن يغرس يف نفوس املواطنني القيم األخالقية

  :استراتيجيات ومعايري الرؤية
جعل التعليم األساسي إلزاميا جلميع األطفال يف سن املدرسة يغطي فترة عشرة  •

 .سنوات من الدراسة
واملادي وحتسني ) الفين(عليميحتسني بيئة العمل وظروفه وذلك بتوفري الدعم الت •

 اخل..الدوافع واحلوافز لالرتقاء باألداء 
إنشاء مدارس للبنات يف كل إقليم وإذا مل يفلح ذلك فيمكن تعليم البنات الصغريات  •

 .يف املنازل للنهوض بتعليمهن
 .تقليل فعلي ملعدالت الرسوب وذلك بتحسني معدل النظام يف االستمرار بالتعليم •
 .ةيم تدريس اللغة االجنليزية يف املراحل االبتدائيمساندة وتعم •
 .إدخال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تدرجييا بالتعليم املدرسي •
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٤٣

تطبيق سياسة دافعة وحمفزة مبنية على التميز االجيايب لصاحل املدرسني وخاصة يف  •
 . املناطق احملرومة

 )Ana benavente ) 2006 :دراسة  .٣١
أداة إستراتيجية من أجل جودة :  التعليم من أجل املستقبلميثاق: عنوان الدراسة

  .التعليم يف الربتغال
 دف الدراسة إىل استعراض واقع التعليم يف الربتغال خالل فترة احلكم :هدف الدراسة

الفاشيسيت حىت حقبة التسعينات، منتهية بتناول أبرز توجهات ميثاق التعليم وأهدافه 
  .اإلستراتيجية
 بعد استعراض الدراسة لواقع التعليم، تناولت الدراسة املبادئ التوجيهية :اسةنتائج الدر

  :واألهداف اإلستراتيجية مليثاق التعليم من أجل املستقبل، وفيما يلي أبرز نقاطها
  :املبادئ التوجيهية للميثاق

التعليم مهمة كل فرد، وهذا يدعو إىل توسيع مفهوم األطراف املشاركة يف  •
 .التعليم

اهلدف احليوي للتعليم هو التطوير والتنمية والتدريب الكامل للجميع، مما يدعو إن  •
 .إىل املساواة ولفظ عمليات اإلقصاء

العالقة بني الدولة والتعليم واتمع يف حاجة إىل إعادة تعريف يسمح بوجود  •
مشاركة أكرب للجميع، واملشاركة يف املسؤولية االجتماعية يف تشكيل نظام 

 .التعليم
إن التعليم مدى احلياة والتدريب الكامل للمواطنني، من األمور الضرورية احليوية  •

من أجل التنمية االقتصادية واالجتماعية، ولذلك فهناك حاجة إىل اختاذ إجراءات 
 .مسبقة لتعليم الكبار

  :األهداف اإلستراتيجية للميثاق
اخل اإلدارة التعليمية إعادة تعريف دور الدولة وترتيب آليات املشاركة الرمسية د •

 .والتربوية املدرسية وتطوير اهليئات الداعمة ألولياء األمور ومجعيام
 .حتديث النظام التعليمي وجعله أكثر نزعة لإلقليمية بعيدا عن املركزية •
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٤٤

 .دعم استقاللية املدارس اليت تشكل جوهر التعليم داخل حدود أقاليم املدارس •
أجل ضمان بيئة متعددة الثقافات وخلق رابطة بني تشجيع التعليم مدى احلياة من  •

 .التعليم الرمسي وغري الرمسي وبني التعليم والتدريب
تشجيع تعميم التعليم األساسي ذي املستوى القياسي العايل، والسماح بالتعليم  •

طبقا ألشكال خمتلفة من التدريس وضمان اندماج وتكامل هذه العناصر مع 
 .بعضها البعض

 )Samba Doucoure and Abou Diarra)2006 :دراسة  .٣٢
  عملية تطوير وتنفيذ برنامج العشر سنوات لتطوير التعليم يف مايل: عنوان الدراسة
 ١٩٦٢التعرف على احملاوالت اإلصالحية لنظام التعليم بدءا من عام : هدف الدراسة

  .ومتطلبات تنفيذه ) PRODEC( وانتهاًء بربنامج العشر سنوات لتطوير التعليم 
 ركزت نتائج الدراسة على اإلطار الذي يشكل سياسة التعليم للعشر :نتائج الدراسة

والذي يتضمن إحدى عشرة نقطة ذات أولوية ) ٢٠٠٧أي إىل اية ( سنوات القادمة 
  : خاصة من أبرزها

 .تعليم أساسي جيد املستوى للجميع •
 .تعليم مهين متسق مع احتياجات التنمية •
 .ل التعليمبناء مشاركات أصيلة حو •
إعادة التعديل أو التنظيم الضروري للبناء اهليكلي واملؤسسي إلصالح نظام  •

 .التعليم
 .سياسة اتصاالت مرتكزة على احلوار واإلصغاء لكل الشركاء •
سياسة متويل لتطوير النظام التعليمي بإتاحة الفرصة أمام موارد متنوعة التمويل من  •

 .لية والقطاع اخلاصاجلمعيات الالمركزية واتمعات احمل
كما أشارت الدراسة إىل أن تطوير برنامج العشر سنوات يف حالة مايل اتصف ببعض 

  :املالمح من أبرزها
الربنامج نتاج إمجاع وطين حيث متت استشارة كل مكونات جمتمع مايل،  •

 .وكذلك مشاركة غالبية يف إعداد هذا الربنامج
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٤٥

 .ية األخرىاالستفادة من جتارب وخربات الدول اإلفريق •
تبين الربنامج سياسة الالمركزية وبالذات على مستوى املدرسة يف التعليم  •

األساسي فمدير املدرسة يستطيع أن يتعاون مع اهليئات اإلقليمية واتمعات 
 .احمللية وله أن يتخذ قرارات إدارية تتعلق باإلجراءات املتخذة لصاحل املدرسة

 )Armoogum Parsuramen )2006 :دراسة  .٣٣
  جتربة موريشيوس) ٢٠٠٠( مشروع رئيسي فذ يف عام :عنوان الدراسة
دف إىل تناول التحديات اليت تواجه التعليم،  وتتبع حماوالت : هدف الدراسة

  .اإلصالح يف النظام التعليمي
تناولت الدراسة مجلة من التحديات اليت تواجه التعليم يف موريشيوس ، : نتائج الدراسة

  :ومنها
 .من األطفال غري مسجلني باملدارس% ٢٠-١٠ني ظل ما ب •
  .من األطفال تقريبا من التعليم االبتدائي% ٢٥تسرب حوايل  •
 .كانت اإلعادة لنفس السنة الدراسية مرتفعة •
ظلت املفارقة بني التعليم يف املناطق الريفية واحلضرية قائمة، وكذلك بني  •

  .املدارس احلكومية واخلاصة
  .ج الدراسي باالحتياجات االقتصادية واالجتماعيةتزايد نقص ارتباط املنه •

وبينت الدراسة أن هذه التحديات اليت تعوق كفاءة النظام التعليمي رغم التقدم 
  .الواضح، وأن معاجلتها بالعمل الفردي صعبة كوا متأصلة يف بنية النظام التعليمي

 التطوير التعليمي وأشارت الدراسة إىل أن إعالن جومتيني أدى إىل حتالف كبري لدعم
 بعد مشاورات قومية لتوفري ١٩٩١من مثراته املشروع األساسي للتعليم يف عام 

استراتيجيات قصرية ومتوسطة وطويلة لتطوير التعليم، وانطلقت أهداف خطة املشروع 
من اإلعالن العاملي للتعليم للجميع وخباصة فرص االلتحاق بالتعليم والذي يعد حقاً 

، ملا له من دور يف حتسني األمن والصحة ودعم للتقدم االجتماعي أساسياً للجميع
  .واالقتصادي والثقايف والتسامح
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٤٦

كما اعتمد املشروع منهجا للمرحلة االبتدائية بالتعاون مع اليونسكو مدته تسع 
سنوات، مينح الطلبة الراسبني شهادة املرحلة االبتدائية مع إمكانية قيدهم لدراسة تقنية 

ا ثالث سنواتومهنية مد.  
وتشري املؤشرات التعليمية إىل جناح التجربة حيث ارتفعت معدالت القراءة والكتابة 

، وارتفاع معدالت القيد يف التعليم ١٩٩٥عام %) ٨٥( إىل ١٩٨٣عام %) ٨٣(من 
  .لنفس األعوام%) ٩٨(إىل %) ٩٢(االبتدائي من 

 )Hamissou Oumarou and Issa Namata : )2006دراسة  .٣٤
  .محلة التوعية بالتعليم األساسي بالنيجر: ان الدراسةعنو

 لنشر الوعي مببادرة التعليم للجميع اليت تبنتها تقصي األنشطة العملية: هدف الدراسة
  .اخلطة القومية، وابرز نتائجها

 بينت الدراسة الشركاء املسامهني يف أنشطة محلة الوعي مببادرة التعليم : نتائج الدراسة
قامت حكومة النيجر بإشراك وإيالء املسؤولية إىل عدد من الشركاء يف للجميع، حيث 
  : التعليم ومنهم

 .املنظمات غري احلكومية وهيئات اتمع املدين الفاعلة يف جمال التعليم •
 .االحتادات القومية للمعلمني •
 .مجعيات اآلباء •
 .الشركاء الفنيون واملاليون مثل اليونيسيف والبنك الدويل •

  :راسة إىل النتائج اليت مت التوصل إليها بأهداف محلة التوعية، ومن أبرزهاوخلصت الد
مدرسة أهلية بواسطة اتمعات احمللية بدعم من منظمات ) ٩٦(افتتاح وتشغيل  •

 .اتمع املدين واليت تكفلت برواتب املعلمني وصيانة املدارس
 إىل ٢٠٠٠عام %) ٣٤،٢(زيادة معدل القيد باملدارس والذي ارتفع من  •

 .٢٠٠٢عام %) ٤١،٧(
%) ٣٩،٢( إىل ١٩٩٤عام %) ٣٦(زيادة معدل تعليم الفتيات والذي ارتفع من  •

 .١٩٩٩عام 
 .٢٠٠٠عام %) ٥٤(حتسن معدل البقاء يف الدراسة ليصل إىل  •
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٤٧

جلنة إرشادية إلدارة املدرسة من قبل مجعيات أولياء أمور الطلبة ) ٢٤٠(تأسيس  •
 .بالتعاون مع سلطات املدرسة

 .حلد الكبري من معدالت االنقطاع عن املدرسةا •
   Carolyne Dennis and, Alicia Fentiman (2007)  :دراسة   .٣٥

 صراعات من اخلارجة األفريقية الدول يف البديل األساسي التعليم: عنوان الدراسة 
 بعض من خرجت اليت أو صراعات من تعاين اليت الدول خلصائص عرضا الدراسة تقدم
 إلجياد امللحة واحلاجة الظروف تلك ظل يف التعليم مثل اخلدمات بعض تقدمي يفيةوك الصراعات

 اليت السابقة الدراسات من للعديد الدراسة عرضت وقد اخلدمات لتلك اجلودة مؤشرات بعض
 ما طريق عن املوضوع هذا حول الدائر اجلدل يف احلالية الدراسة وتسهم اخلصائص تلك تناولت
 لبعض تعرضت أفريقية دولة كل ففي دولة، كل يف يظهر الذي سياقلل مناقشة من تطرحه

 منظومة إصالح وخصوصا البالد بناء إعادة حياول من كل يواجه منها وخرجت الصراعات
 للتعليم وكذلك للصراع الطويلة التارخيية اخلربات عن ناجتا معقدا موقفا يواجه األساسي التعليم

  .قبل من موجودا كان الذي األساسي
 األمور وأولياء الشباب نظر وجهات جلمع أداة صياغة إيل احلالية الدراسة توصلت وقد
 األساسية اجلوانب حول املدين اتمع ومؤسسات الدولية واملؤسسات واحلكومات واتمعات

 الدروس استخالص الدراسة حاولت كما معينة، سياقات يف األساسي التعليم بناء إلعادة
 بالتعليم يتعلق فيما وخصوصا والقبول واإلدارة بالتمويل يتعلق فيما اخلربات تلك من املستفادة
  .البديل األساسي
 كما والصومال والسودان أوغندا وهي دول ثالث جتارب علي الدراسة ركزت وقد
 مثل ا األساسي التعليم نظام بناء إعادة جمال يف الدول بعض خبربات الدراسة تلك دعمت
 األفريقية الدول بعض يف التعليم إيل وإعادم األطفال اجلنود تسريح ويف يبياونام أفريقيا جنوب
  .األخرى
  Pauline Rose (2007)     :دراسة  .٣٦

 أم مكمل هل األساسي التعليم توفري يف املدين اتمع منظمات دور: عنوان الدراسة 
 بديل
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 دول من العديد يف كومياحل املدرسي بالتعليم االلتحاق معدالت يف الكبري التزايد رغم
 من مستبعدين يعتربون املهمشة الفئات إيل ينتمون الذين األطفال من العديد أن إال العامل

 توفره ما طريق عن بالتعليم يلتحقوا أن األطفال هؤالء بعض ويستطيع بالتعليم االلتحاق
 املدرسة سن يف الذين األطفال علي احلايل البحث يركز هنا ومن احلكومية، غري املؤسسات

 احلكومية غري املنظمات مساعدة طريق عن األساسي بالتعليم االلتحاق من يتمكنون والذين
  .الدولية

 اهتمام يف تقلبا هناك أن الدراسة أوضحت اال يف املتاحة األدبيات علي واعتمادا
 القرن ياتسبعين من اعتبار األساسي التعليم توفري يف احلكومية غري املنظمات بدور الباحثني
 الضغوط إيل باإلضافة السائدة والسياسية االقتصادية للبيئة تبعا ذلك يف التغري ويرجع العشرين
  .التعليم من املستهدفة الفئات إيل للوصول الوطنية واحلكومات الدولية املؤسسات علي الواقعة

 ريغ املؤسسات تلك تضعها اليت األولويات يف حتوال هناك أن الدراسة أوضحت كما
 مستقال موازيا تعليميا نظاما يقدمون باعتبارهم ألنفسهم رؤيتهم من الفترة تلك عرب احلكومية

 الرمسي التعليمي للنظام مكمال تعليما يقدمون أم إيل النظر إيل احلكومي الرمسي النظام عن
  .دولةال تقدمه الذي التعليمي بالنظام االلتحاق علي األطفال مساعدة بنية النهاية يف وذلك

 إيل دف األساسي للتعليم توفريها يف احلكومية غري املنظمات أن إيل الدراسة أشارتو
 الدراسة وأوضحت تقدمها، اليت واحملاسبية للتعليم البديلة األشكال ضوء يف الفوائد بعض حتقيق
 دمج يف الرغبة عن فضال والسياسية االقتصادية األوضاع بتأثري املرتبطة األولويات يف التغري أن

 بني التعاون مضامني حتليل ضرورة إىل ىأد قد واحد نظام  يفاألساسي التعليم دعم مصادر
 احملرومني ألولئك التعليمية اخلدمة تقدمي استمرارية لضمان احلكومية غري واملنظمات احلكومة

  .منها
  :تعقيب على الدراسات السابقة 

  :  السابقةجماالت اهتمام الدراسات .١
 الدراسات السابقة جندها تم بعده موضوعات ذات عالقة بالتعليم من خالل تأمل

األساسي، فمن االهتمام بإلزامية التعليم، إىل تطبيق صيغة التعليم األساسي ونشرها كاجتاه 
حنو تطوير وحتديث التعليم االبتدائي يف الثمانينات، متناولة املربرات اليت دعت إىل تبين صيغه 

ودراسة سليمان ) ١٩٨٤(ودراسة حمفوظ ) ١٩٨٣(دراسة أمحد ومتطلبات تطبيقه مثل 
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، وتناولت دراسات أخرى )١٩٨٧(ودراسة جملس التعاون لدول اخلليج العريب ) ١٩٨٥(
الرؤية املوسعة للتعليم األساسي حتت مظلة التعليم للجميع من اهتمامها باملساواة بني 

 ودراسة Pai (2004)ودراسة  ، David (1998)اجلنسني إىل جودة التعليم مثل دراسة 
Francis (2004) وعلى الصعيد احمللي اهتمت بعض الدراسات باخلطط الوطنية للتعليم من ،

رؤى مستقبلية وخطط عمل حملية متبنية التوجهات السياسية حول تطوير التعليم مثل الرشيد 
  ).٢٠٠٤(دراسة وزارة التربية والتعليم ) ١٩٩٩(ودراسة اخلطيب ) ١٩٩٩(
  :حىت وقتنا احلاضرمنذ ظهوره و ملفهوم التعليم األساسي التارخيي طورتال .٢

تنوعت الدراسات السابقة يف طرحها لتغطي التطور التارخيي ملفهوم التعليم 
األساسي، فبعض الدراسات يف الثمانينيات تزامنت مع تطبيق صيغة التعليم األساسي كاجتاه 

مث توسع مفهومه ليشمل املرحلة املتوسطة ليمتد حنو تطوير وحتديث التعليم االبتدائي، ومن 
مداه ليشمل املرحلتني االبتدائية واملتوسطة، ويف مرحلة تالية توسع مفهوم التعليم األساسي 
منذ التسعينات ليندرج حتت مظلة التعليم للجميع يف رؤية موسعة تؤكد على حق اجلميع يف 

ات حكومية وغري حكومية مثل دراسة التعليم، ومسؤولية اجلميع جتاه التعليم من مؤسس
ودراسة هاشم ) ١٩٨٧(ودراسة حلمي ) ١٩٨٦(ودراسة حسان ) ١٩٨٤(عثمان 

)١٩٩٠. ( 
  :الدولية احمللية واإلقليمية وتقاريرالالتركيز على  .٣

مل تقتصر الدراسات السابقة على تناول اجلهود البحثية الفردية فقط إمنا جتاوزا إىل 
 والدولية حول التعليم األساسي والتعليم للجميع، ةظمات احمللية اإلقليميأنشطة املؤمترات واملن

فبعض الدراسات تناولت نتائج التقارير احمللية كندوة التعليم االبتدائي املتوسط مثل دراسة 
ومؤمتر اململكة العربية السعودية يف مائة عام مثل ) ١٩٨٤( ودراسة عثمان ١٩٨٤٩(حمفوظ 

وخطة وزارة التربية التعليم العشرية ) ١٩٩٩(ودراسة اخلطيب ) ١٩٩٩(دراسة الرشيد 
، واملنظمات اإلقليمية كاألمانة )٢٠٠٤(للتعليم للجميع كدراسة وزارة التربية والتعليم 

العامة لس التعاون لدول اخلليج العريب واألمانة العامة جلامعة الدول العربية ومكتب 
العربية ،والتقارير الدولية حول التعليم للجميع الصادرة اليونسكو اإلقليمي للتربية يف الدول 

ودراسة جملس التعاون لدول ) ١٩٩٨(من املنظمة الدولية اليونسكو مثل دراسة اليونسكو 
 ).  ٢٠٠٥(ودراسة اليونسكو ) ٢٠٠٤(اخلليج 
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  : على مستوى الدول والقارات السابقةتنوع الدراسات .٤
ها على املستوى اجلغرايف فلم تقتصر على من املالحظ يف الدراسات السابقة تنوع

دولة أو قارة معينة، بل مشلت العديد من الدول والقارات، بل تدرجت يف ذلك فمن 
الدراسات على املستوى احمللي إىل دراسات على مستوى دول اخلليج العريب، وأخرى على 

) ٢٠٠٤(لتعليم املستوى العريب، بل وعلى املستوى الدويل، مثل دراسة وزارة التربية وا
ودراسة ) ٢٠٠٣(ودراسة الفرجيات ) ٢٠٠٤(ودراسة جملس التعاون لدول اخلليج 

، وعلى مستوى القارات مشلت الدراسات السابقة أغلب )٢٠٠٥(و ) ٢٠٠(اليونسكو 
قارات العامل فمن آسيا إىل أفريقيا وأوروبا إىل أمريكا الالتينية وأمريكا الشمالية، مثل دراسة 

 ألفريقيا، Dennis (2007) ودراسة Samba (2006)آلسيا، ودراسة ) ٢٠٠٣(الفرجيات 
 ألمريكا الالتينية، ودراسة Parsuramen (2006) ألوروبا، ودراسة Ana (2006)ودراسة 

Keilin (2004)ألمريكا الشمالية   
  :احلالية للدراسة السابقة الدراسات أمهية

 والبحث، بالدراسة والعاملي العريب ينياملستو على واسع باهتمام األساسي التعليم حظي  
 الدراسات من يتوفر مل حيث الكايف االهتمام املوضوع هذا ينل مل احمللي املستوى على ولكن
 التعليم لحو -حاليا والتعليم التربية – آنذاك املعارف وزارة عقدا اليت الندوة يف طرح ما سوى

 دول مستوى على األساسي التعليم مبوضوع االهتمام ويتوسع. 1984 عام واملتوسط االبتدائي
 التقارير بعض بتناول الباحث قام كما. حوله أدبيات من يتوفر ما خالل من التعاون جملس

 ما خالل ومن) . اليونسكو ( والثقافة والعلم للتربية املتحدة األمم منظمة أصدرا اليت والوثائق
  :يلي ما خالل من احلالية للدراسة عمالد ستقدم فإا ووثائق وتقارير دراسات من توفر

 ومرتكزاته وتارخيه نشأته حيث من الدراسة ملوضوع النظرية اخللفيات على التعرف •
 .حوله الدولية والتجارب وأهدافه ومفاهيمه الفكرية

 .صياغة البنية املعرفية لإلطار النظري وحماوره •
 اليت املشكالت بعض على للتغلب األساسي التعليم صيغة تبين ضرورة على تأكيدها •

 .التعليمي النظام منها يعاين
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 يف ومسامهتها الوثائق، عليها نصت كما األساسي للتعليم الدولية الصيغ على التعرف •
 .السعودية العربية اململكة يف الصيغة لتطبيق مقترح تصور تقدمي

 .بناء التصور املنهجي للدراسة واألدوات •
 .مناقشة نتائج الدراسة وتفسريها •
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  اإلطار النظري واملفاهيمي: الفصل الثالث 
  تطور صيغة التعليم األساسي: املبحث األول 
  :تطور صيغة التعليم األساسيالتتبع التارخيي ل

   :ميقدت
د املاضية، لقد شغل التعليم األساسي الفكر التربوي يف كل دول العامل خالل العقو

وأخذ االهتمام ا مساحة واسعة من الطرح والبحث يف املؤمترات واللقاءات الدولية 
 سواء باعتباره جذع الشجرة التعليمية بكافة ةاحمللية، نظرا ملا ميثله من أمهيواإلقليمية و

  . فروعها وأمناطها، وكذلك لطبيعية املرحلة العمرية ملن يلتحقون به
ساسي ينظر إليه على أنه مرحلة ضمن مراحل التعليم النظامي، بل ومل يعد التعليم األ

أصبح صيغة من التعليم تربط ما بني التعليم املدرسي النظامي والتعليم غري املدرسي، حيث 
تنفتح املدرسة على البيئة لالستفادة منها كمصدر للتعليم وكذلك تتاح فرصة التعليم للكبار 

  . جات التعلم األساسية للجميعيف رؤية موسعة تسعى لتلبية حا
وسوف نتناول مراحل تطور التعليم األساسي بشيء من التفصيل بدءاً بالتربية 

  . األساسية ، وانتهاء بالرؤية املوسعة للتعليم األساسي حتت مظلة التعليم للجميع
  :مرحلة التربية األساسية 

 : تطورها.١

ثينات من القرن العشرين على يد ظهر مصطلح التربية األساسية يف اية عقد الثال
غاندي الزعيم اهلندي كجزء من دعوته حلركة قومية إصالحية دف هذه احلركة إىل بعث 
اتمع ودعم استقالله االقتصادي، واعتماده على نفسه من خالل أساسيات تربوية موحدة 

 جعل العمل كما دعت إىل.  يف املناهج الدراسيةةي بإدخال ممارسة حرفة يدوية منتجتقض
  . املنتج احملور الرئيسي الذي تدور حوله هذه املناهج يف مرحلة التربية األساسية

باهلند يف  wardhaواردا  وأعلن املهامتا غاندي هذا املصطلح أمام مؤمتر التعليم يف 
  :  حيث قال ١٩٣٧أكتوبر عام 

م  خاصة  بعد أنين وطدت العزم منذ مدة طويلة على إدخال اجتاه جديد يف التعلي"
أن كشفت عن مدى فشل التعليم احلديث يف عدد كبري من الطالب  ـ الذين وفدوا لرؤييت 
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ولذا بدأت العمل بالتدريب على الصناعات الريفية يف . بعد حضوري من جنوب إفريقيا
ويف احلقيقة، كان هناك اهتمام أكثر من أي مدرسة أخرى على . ashram  أشراممدرسة

، وقد نقد البعض هذا االهتمام الكبري حبجة أن األطفال كثرياً ما حيسون التدريب اليدوي
 الشك أن هؤالء -بامللل من التدريب اليدوي ويفكرون أيضا ام حرموا من التعليم النظري

 ألن القليل مما تزود به التالميذ يف هذه املدرسة ؛الذين تسرعوا يف نقدهم مل جيانبهم الصواب
 األطفال يف املدارس التقليدية األخرى، بل جيب أن يزود التالميذ بالتعليم كان أكثر مما تعلمه

ومهما كان األمر فإن التدريب املهين لن يدعو الطفل إىل . النظري عن طريق التدريب املهين
املهاتا "(الكد والعناء، وإن التدريب النظري لن تشمل مناهجه إال كل جديد مفيد 

  )٢١غاندي،بدون،
"  التعليم األساسي" يقصد ذا االجتاه اجلديد يف ذلك الوقت اجتاه وكان غاندي 

وقد أشار إىل أن هذا التعليم ميكن أن يعم مجيع املراحل وأن فكرة العمل املنتج الذي 
  .يتضمنها هذا التعليم ميكن أن تتحقق يف السنوات األخرية من التعليم االبتدائي

اعتماد : ا فلسفته يف هذا التعليم ومنها  ويضع غاندي بعض األسس اليت تستند عليه
املدرسة على نفسها يف توفري نفقات التعليم ،وتزويد الطالب باملثل األخالقية العالية 

  . وضرورة تنمية املهارات اليدوية 
فلسفته ومربراا " التربية األساسية " ويفسر غاندي يف مواضع عديدة من كتابة 

الجتاهات اليت كانت قد بدأت تزحف على النظم  ومناسبتها لظروف اهلند ولبعض ا
  .التعليمية

 كما يقرر غاندي أهدافاً حمددة لتعليمه اجلديد تكمن يف متكني الطالب من تسديد 
املصروفات املدرسية عن طريق اإلنتاجية اليت حيققوا يف عملهم أو ما يسمى بتمويل التعليم 

 أو األنوثة الكاملة يف التلميذة من خالل التدريب لنفسه ، وتنمية الرجولة الكاملة يف التلميذ
  )٤٩غاندي،بدون،املهاتا . (على املهن يف املدرسة 

لقد نظر غاندي  إىل العمل املنتج من حيث قيمته التربوية والفلسفية الشاملة ال من 
حيث قيمته االقتصادية فحسب وكانت قيمة العمل يف اال التربوي يف نظر غاندي قيمة 

  -: ة وأخالقية واجتماعية باإلضافة إىل كوا قيمة اقتصادية فكري
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هي قيمة فكرية باعتبار العمل وسيلة إلثارة اهتمام الطفل إىل لون من ألوان النشاط  •
نابع من بيئته الطبيعية ، وقد يصبح حمورا تدور حوله اهتمامات أخرى متفرعة عنه 

يقول . فة املتصلة بذلك النشاطن يطرق مجلة من أبواب املعرأتؤدي باملتعلم إىل 
إين أعتقد بأن التعليم الصاحل للمثقفني ميكن أن حنققه فقط عن طريق " غاندي 

تدريب أعضاء اجلسم، مثل اليدين والرجلني والعينني واألذنني لاملمارسة الصاحلة 
أي مبعىن آخر أنه إذا وجهنا الطفل إىل أن يستعمل أعضاء جسمه . واألنف وغريها

"  حسنا فان هذا يعد من أجنع الوسائل وأسرع الطرق يف تنمية الذهناستعماال
إن تنمية العقل بصورة متكاملة من مجيع نواحيها الميكن أن تتحقق إال إذا " ويقول 

املهاتا " (صاحب هذا النمو منو يف تربية امللكات املادية والروحية يف الطفل
 )٢٥-٢٤بدون، غاندي،

 يصاحب العمل من انضباط ودقة ومواظبة وصرب وجتاوز وهي قيمة أخالقية نظرا ملا •
 صفات أساسية تقوم عليها حياة للذات ومسئولية وتضامن مع الغري ، وهي كلها

أين اعترب هذا النوع من التعليم يستهدف أساساً " يقول غاندي . فراد واتمعاتاأل
 املهاتا غاندي،(" نةتدعيم القيم األخالقية وتوثيق روابط األخوة بني القرية واملديل

 )٧٦بدون،  
وهي قيمة اجتماعية عندما حيقق التدريب على عمل ما تكوين شخصية جتمع بني  •

صفات الكرامة والتضامن والشعور بالواجب حىت تتولد يف نفس اإلنسان اإلرادة 
إن اخلطة اليت " يقول غاندي . والقدرة على االضطالع بدور فعال يف اتمع 

 الغزل والنسيج : يف املرحلة األوىل خالل الصناعات الريفية مثلوضعتها للتعليم
 لثورة اجتماعية صامتة مفعمة األوىلن تكون الشرارة أوغريمها قد قصدت منها 

  )٧٦ بدون،  املهاتا غاندي،" (بالنتائج اليت الحدود هلا
وجدير  بالذكر إن مفهوم التعليم األساسي عند غاندي قد ارتبط برتعة قومية 

 مع سياسته عدم العنف اليت اتبعها يف مقاومة االستعمار الربيطاين يف ناتروح وطنية متفق،و
  .اهلند 

ولكن هذا التعليم قد انتقد يف اهلند نفسها كونه اقتصر على طفل القرية وعلى  بعض 
 الغزل والفالحة ، مما أدى إىل صدور بعض التشريعات اليت كان من :احلرف البسيطة مثل
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 والذي جاء فيه  جيب أال يكون ١٩٥٧ير جلنة التعليم األساسي يف اهلند عام أمهها تقر
التعليم األساسي مقتصرا على اتمعات الريفية ، بل ميتد إىل اتمعات احلضرية أيضا حىت 

امحد، .(ميحو االفتراض القائل أنه مصمم للمستوى األدىن من التعليم القاصر على طفل القرية
١١، ١٩٩٨(  
  :تربية األساسية على املستوى العريب ال .٢

   اليت حتتويها التربية األساسية-بدأت مصر منذ فترة مبكرة يف جتريب بعض األفكار 
ديوي عباس يف  مدرسة العزبة املتمدنة اليت أنشأها اخلمن أجل تطوير التعليم، ومنهاـ 

 أنشأا وزارة املعارف ، مث املدرسة األولية الراقية واليت) ١٨٩٤( عشر أواخر القرن الثامن
واليت بدأت ا وزارة املعارف ١٩٢٥، مث املدرسة العاملة اليت أنشأت عام ١٩١٦يف عام 

تطبيق مشروع اإللزام يف املرحلة األوىل من التعليم، ومجيع هذه التجارب دف إىل املزج 
  )٣١-٣٠، ١٩٨٦حسان،.(بني التعليم العام والتعليم العملي

جهوده وحماوالته يف وضع وترسيخ جذور " إمساعيل القباين"ري كان للمريب املصو
هذا النمط من التعليم ، فقد انشأ القباين الفصول التجريبية اليت أحلقت مبعهد التربية 

 واليت كانت يف ١٩٣٩ ، مث املدارس النموذجية  حبدائق القبة سنة ١٩٣٢باألورمان يف سنة 
فا من ذلك اجلمع بني النواحي النظرية والنواحي احلقيقة امتداد للفصول التجريبية، هاد

العملية ، وحتقيق الربط بني املدرسة والبيئة ، كما اهتم بضرورة اتصال مناهج هذه املدارس 
. حبياة األطفال وحاجام النفسية واألسرية وضرورة اتفاقها مع ظروف  البيئة املصرية

   )٥٣، ١٩٥١القباين،(
  :  ستوى الدويل التربية األساسية على امل .٣

  القرن من يف األربعينات(Fundamental Education)ظهر مصطلح التربية األساسية 
كان يعىن به أساسا مساعدة الكبار و واستمر هذا املفهوم خالل اخلمسينات، التاسع عشر

الذين مل حيصلوا على أية مساعدة تربوية من مدارس أو معاهد نظامية قائمة، وتقدمي 
مهارات مناسبة متكنهم من فهم ومعاجلة املشكالت اليت تواجههم يف بيئام معلومات و

 –كمواطنني – على النهوض مبستوى معيشتهم ، واملشاركة – كأفراد –وجتعلهم أقدر 
  . بفاعلية أكثر يف تنمية هذه البيئات اجتماعيا واقتصاديا 
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٥٧

 ممن هم يف سن التعليم –اطنني كما ينظر للتربية األساسية على أا التعليم الذي يزود املو
 باملعارف واخلربات واملهارات العملية األساسية ملزاولة بعض احلرف البسيطة أو -أو الكبار

لزيادة دخل األسرة يف اتمعات الريفية واحلضرية وحىت خارج نطاق التعليم النظامي ، 
ديد مشكالته ، ويعمل ليعيش املواطن حياة أفضل ، ويسهم يف بناء جمتمعة ، ويتمكن من حت

 )١٩٨٣،٤١امحد، . (على حلها بطريقة صحيحة
 على املستوى (Fundamental Education)وبدأ استخدام مصطلح التربية األساسية 

 م ، وكان هناك اتفاق عام ١٩٤٦الدويل عندما اعتمدته اللجنة التحضريية لليونسكو عام 
 القدرة على القراءة والكتابة وغريمها من على أن املقصود به هو التعليم الذي يتيح اكتساب

املهارات واملعارف والقيم اليت ال غىن عنها للمشاركة بصورة كاملة يف أنشطة اتمع، وقد 
 ووسائله وأساليبه ، وقد أكدت ة األساسيربية م مضمون الت١٩٤٩نسكو يف عام بينت اليو

  (Unesco, 1955, 9): على أن مضمون هذا التعليم  ينبغي أن يشمل ما يلي 
 ).القراءة والكتابة، والتكلم، واإلصغاء، واحلساب( مهارات التفكري واالتصال  •
مثل الزراعة وتربية احليوانات الداجنة والبناء والنسيج وغريها من ( مهارات مهنية  •

 )احلرف النافعة ، واملهارات التقنية والتجارية البسيطة الالزمة للتقدم االقتصادي 
 )مثل إعداد الطعام ورعاية األطفال والعناية باملرضى ( ية مهارات مرتل •
 . مهارات تستخدم يف التعبري عن الذات عن طريق الفنون واحلرف  •
 .التربية الصحية عن طريق حفظ الصحة الشخصية واتمعية  •
 )مثل العلوم البسيطة والعملية ( معرفة وفهم البيئة والعمليات الطبيعية  •
التنظيم االقتصادي واالجتماعي والقانون وأساليب ( ية وفهمها معرفة البيئة البشر •

 )احلكم 
 معرفة مناطق العامل األخرى والسكان الذين يعيشون فيها •
تطوير اخلصائص اليت يئ اإلنسان للعيش يف العامل احلديث كالقدرة على إصدار  •

اطف مع وجهات اإلحكام واختاذ املبادرات الذاتية والتحرر من اخلوف والتطري، والتع
 .النظر املخالفة وفهمها 
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٥٨

  :جتارب دولية لتطبيق فكرة التربية األساسية  .٤
وتأكيداً على هذا االجتاه وتدعيماً له على الصعيد الدويل، وسعيا حنو حتقيق حياة كرمية 

التربية "لغالبية سكان العامل الذين يعانون من اجلهل والفقر واملرض تبىن اليونسكو فكرة 
وبالتايل دعت الدول األعضاء بدء جهد تعليمي حيل مشكلة اجلهل اقتصاديا " سيةاألسا

  .واجتماعيا عن طريق تقدمي احلد األدىن من التثقيف للسكان
 بدأت اليونسكو مشروعات التربية األساسية يف هاييت حيث أنشأ ١٩٤٨ وخالل عام 

  .لصحي والثقايف واالقتصاديمركزاً ملساعدة سكان وادي املاربيال على النهوض مبستواهم ا
 أقر املؤمتر العام لليونسكو يف دورته الثالثة برناجماً شامال للتربية األساسية ١٩٤٩ وخالل 

تضمن إنشاء مراكز جتريبية، وعقد مؤمترات ودورات تدريبية بالتعاون مع احلكومات 
  . الوطنية

 ١٩٥٠ته الرابعة يف عام ومع جناح التجارب األوىل فوض املؤمتر العام لليونسكو يف دور
املدير العام يف التعاون مع الدول األعضاء إلنشاء مراكز إقليمية لتدريب املعلمني والعاملني يف 

  )٤٨، ١٩٨٦حسان،. ( التربية األساسية وإنتاج املواد الالزمة هلا
 وباتزكوار يف ١٩٥١ونفذت اليونسكو جتربتها األوىل يف العامل النامي يف ابريل 

Patzcuaro   باملكسيك حيث أنشأ أول مركز للتربية األساسية وفتح أبوابه للطالب الوافدين
بوليفيا ،كوستاريكا ، االكواردو ، سلفادور ، :  بالد يف أمريكا الالتينية وهي ةمن تسع

  )١٢، ١٩٩٨امحد، . (هوندوراس بريو ، غوايتماال ، هاييت ، واملكسيك
 بتأسيس شبكة عاملية يخلرباء تقريراً عاماً يوصل وضع اوعلى أثر إنشاء املركز األو   

من مراكز التربية األساسية ، ورفع ذلك التقرير إىل املؤمتر العام  يف دورته السادسة بباريس 
 ،وقرر املؤمتر ١٩٥٢ فوافق املؤمتر وتقرر إنشاء مركز ثان يف عام ١٩٥١ يوليو عام ٨يف 

ولكن .  يف مصر ، لتكون ممثلة للعامل العريب كله تطبيق التجربة الثانية اليت جتريها اليونسكو
عندما نقلت التجربة أخذت على أا التربية األساسية بالنسبة ملن فام التعليم يف سن 

ومت إنشاء مركز التربية األساسية  . متقدمة وعلى أا ليست جتربة مدرسية جتري يف املدارس
"   وأطلق على املركز اسم ١٩٥٢نوفية عام مبحافظة امل" سرس الليان"للبالد العربية  يف 

"  Fundamental Education Centre Arab States" املركز الدويل للتربية األساسية يف العامل العريب 
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٥٩

)ASFEC ( دف العناية بالبحوث والتدريب وإنتاج املواد التربوية الالزمة لتعليم األميني
  .ولسائر غايات التربية األساسية 

  :التعليم األساسيمرحلة  
  :تطورها .١

أن التغري يف إدراك مفهوم احلق يف التعليم الذي نص عليه اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 
  )١٩٤٨اجلمعية العامة لألمم املتحدة،) (٢٦(يف مادته رقم 

لكل شخص احلق يف التعلم، وجيب أن يكون التعليم يف مراحله األوىل واألساسية   -أ 
 وأن يكون التعليم األويل إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفين على األقل باان،

 ييسر القبول للتعليم العايل على قدم املساواة التامة للجميع وعلى أساس وأن واملهين،
 ."الكفاءة

جيب أن دف التربية إىل إمناء شخصية اإلنسان إمناء كامالً، وإىل تعزيز   -ب 
وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بني احترام اإلنسان واحلريات األساسية 

مجيع الشعوب واجلماعات العنصرية أو الدينية، وإىل زيادة جمهود األمم 
 .املتحدة حلفظ السالم

 .لآلباء احلق األول يف اختيار نوع تربية أوالدهم  -ج 

وما تال ذلك من ظهور لبعض املبادئ املتعلقة مبيدان التربية كالعدالة االجتماعية، وتكافؤ 
باإلضافة إىل أن التعليم برؤيته السابقة مل يقدم النتائج املنتظرة منه، ومل . الفرص التعليمية

حيقق يف معظم البلدان التقدم املأمول اجتماعياً واقتصادياً، ولذا أصبح من الضروري البحث 
 عن صيغ جديدة للتعليم تتجاوز نواحي سلبيات النظم التقليدية وجوانب القصور فيها، يوفر

  .حداً أدىن من التعليم جلميع فئات اتمع
وبالتايل ظهرت صيغة جديدة للتعليم األساسي، طورت من مفهومه ، واتسعت حلقته 

جل احلياة ألتشمل ما فوق التعليم االبتدائي ولتضم تعليم الكبار ولتركز على التعليم من 
لمشكالت اليت تعاين جل التثقيف ، وبرزت كحل جذري لأواإلنتاج إىل جانب التعليم من 

منها كل النظم  التعليمية يف العامل ، سواء أكان ذلك يف الدول املتقدمة أو الدول النامية ، 
وباعتباره أداة عالجية للثغرات اليت اكتشفها رجال الفكر التربوي احلديث والعاملون يف 
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٦٠

ليم دف إىل سد ميادين التعليم، واستخدم منذ السبعينات لإلشارة إىل صيغ جديدة من التع
و أاحلد األدىن من احلاجات اإلنسانية األساسية يف اال التعليمي من خالل التعليم النظامي 

  .غري النظامي 
ومت تناول مفهوم أو مصطلح التعليم األساسي ، وتداوله على نطاق واسع يف املؤمترات 

لقتان الدراسيتان اللتان التربوية اليت عقدت يف خمتلف إحناء العامل ، وكان من أمهها احل
 اليونيسيف يف نريويب خالل  صيف عام –نظمتها يف إطار الربنامج املشترك لليونسكو 

وقد رأى اتمعون أنه . ١٩٧٦ ،واملؤمتر الذي عقدته اليونسكو يف الغوس عام ١٩٧٤
ه ميكن إعطاء مفهوم حديث للتعليم األساسي مستمد من أهداف املرحلة االبتدائية، ينظر ل

مرحلة التعليم األوىل باملدرسة اليت تكفل للطفل التمرس على طرق التفكري السليم " على أنه 
، وتؤمن له حدا أدىن من املعارف واملهارات واخلربات اليت تسمح له بالتهيؤ للحياة وممارسة 

وبذلك ميثل التعليم األساسي املستوى األول من قاعدة الشكل اهلرمي " دورة  كمواطن منتج
)  Unesco.1976.p26. (للتعليم النظامي، إىل جانب ما يقدمه من خدمات تعليمية للكبار 

  )  ١٦، ١٩٧٨حسني ويوسف،(
كما أوصى املشاركون يف اجتماع اخلرباء بشأن مرحلة التعليم األساسي ، الذي نظمته 

ه ، أن يكون هذا التعليم مالئما يف إشكال١٩٧٤اليونسكو يف مقرها بباريس يف يونيو 
خلصائص خمتلف البيئات احمللية ، بالقدر الالزم حبيث يليب احتياجات خمتلف فئات العمر 

 واحدة جلميع أفراد اتمع، لذلك ةجتماعية مع كونه شامال ومن نوعيوخمتلف الفئات اال
رأوا أن يوجه التعليم األساسي إىل األطفال والشباب والكبار غري املقيدين يف املدارس ، أو 

واقترح املشاركون أن يكون اهلدف الرئيس . مل يتلقوا قدرا كافيا من التعليم املدرسي الذين 
  )Unesco.1974.p43: (من التعليم األساسي هو

وهلذا ينبغي أن يكتسب " مساعدة كل فرد يف اتمع على أن يكون مسئوال عن مستقبله"
علمه يف خمتلف الطرق الرئيسة معتمداً على ما لديه من قدرات وما يت. قدرا من الثقة بنفسه 

للتفكري واإلدراك والتعبري البشري ، وعلى قدر من املعرفة بثقافته وبالضرورات االجتماعية 
  .واالقتصادية والسياسية اليت خيضع هلا

ويعين هذا أن التعليم األساسي هو التعليم املوجه إىل الصغار داخل املدارس النظامية   
راسية املختلفة بأساليب تقوم على ألوان من النشاط املنتج املتصل ، دف تعليمهم املواد الد
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حبياة الناشئني وواقع بيئام ، مبا يوثق الصلة بني ما يدرسه التلميذ باملدرسة، وما يعايشه يف 
  .البيئة اخلارجية، مع تأكيد االهتمام بالناحية التطبيقية واملشاركة يف العمل املنتج 

األساسي فيه من الشمول مبا يزود مجيع اإلفراد باحلد األدىن وبذلك فمفهوم التعليم 
من التعليم الضروري للمواطنة الفعالة يف جمتمع ما يف وقت معني، يف إطار اخلدمات النظامية 
اليت تلتزم ا احلكومات جتاه أفرادها، ويعين به التعليم النظامي اإللزامي الذي يشمل املرحلة 

ار، أو قد يطول مداه يف أقطار أخرى فيتجاوز ذلك ليشمل املرحلة االبتدائية يف بعض األقط
كما يقع التعليم األساسي يف إطار اخلدمات . اإلعدادية أو املتوسطة أو بعض صفوف الثانوية

الالنظامية اليت تقدم لألفراد الذين مل يتمكنوا من احلصول على قدر كاف من التعليم 
. امج النهوض بالريفوظيفية ، وبرامج تعليم الكبار وبرالنظامي ، مثل برامج حمو األمية ال

  unesco)و(p26,2000، )١٩٨٦،٥عالم ، (
أي أن مرحلة التعليم األساسي يف ضوء ما أسفرت عنه مقترحات هذه املؤمترات دف 

  ) Unesco.1974.p43) (Unesco.1976.p26: (إىل إتاحة الفرصة لكل فرد كي
  . حيقق ذاته على الوجه األكمل •
يشترك اشتراكاً إجيابياً يف احلياة االجتماعية، سواء بتلقي العلم، أو االلتحاق بوظيفة  •

  . أو دخول عامل الثقافة
  .يكون مواطناً منتجاً سعيداً •
  . ينعم بصحة بدنية طيبة •
ينمي شخصيته اخلالقة وحسه الناقد لكي يستطيع، بالتعاون مع اآلخرين، اإلسهام  •

 .يف تشييد صرح جمتمعه
 . تعليمه طول حياتهيواصل •
  :املفهوم احلديث للتعليم األساسي  .٢

توفري الفرص التربوية الـيت     "التعليم األساسي وفقاً لتعريف اليونسكو يقصد به        
تليب احلاجات األساسية للتعلم لكل أفراد اتمع باعتبارهـا جمانيـة وإلزاميـة جيـب            

هذا املفهوم باعتبـاره املـالذ   و لذا اجتهت معظم الدول إىل السعي يف حتقيق       " تعميمها
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املتاح لتحقيق التقدم، من خالل االلتزام حبد أدىن من التعليم يشمل املرحلة األوىل منه،              
  .مع قابليتها للتوسع لتضم مراحل أخرى كرياض األطفال والتعليم املتوسط

رق  بأنه مرحلة التعليم األوىل باملدرسة اليت تكفل للطفل التمرس على طكما يشار إليه
التفكري السليم وتؤمن له احلد األدىن من املعارف واملهارات واخلربات اليت تسمح له بالتهيؤ 
للحياة وممارسة دورة كمواطن منتج داخل إطار التعليم النظامي ، إىل جانب ما يقدم من 
خدمات تعليمية للكبار يف املناطق املختلفة، ريفية كانت أم حضرية، داخل نطاق التعليم 

مي وخارجة يف إطار التربية املستدمية، وبأنه التعليم الذي يوثق الروابط بني التعليم النظا
والتدريب يف إطار واحد متكامل ويهتم بالدراسات العملية وااالت التقنية والفنية يف مجيع 

  )١٩٩٤،٩٩عبود،. (برامج التعليم للصغار والكبار على السواء
فهوم احلديث ال يقصد به انه جمرد تعليم مهين ، أي أن التعليم  األساسي ـ ذا امل

ولكنه تعليم يساعد على كشف امليول واملواهب والقدرات حبيث يهيئ الفرد لتلقي 
التدريبات والدراسات املهنية اليت تعده لالخنراط يف احلياة العملية أو مواصلة تعليمه يف 

مسار التعليم اإللزامي ـ يف إطار ويعترب نوع من التطوير يستهدف توجيه . املراحل األعلى 
  .النظام التعليمي ـ إىل نوع من التعليم املثمر املنتج، أطلق عليه لفظ أساسي

  :تطور التعليم األساسي يف الدول العربية  .٣
م صدر تقرير عن اللجنة اإلستراتيجية لتطوير التربية العربية ١٩٧٧يف أكتوبر عام 

 للتعليم األساسي، والثقافة والعلوم، مشتمال على مفهومنيالتابعة للمنظمة العربية للتربية 
ه صفة اجتماعية ، وخيتلف كل مفهوم  لله صفة تربوية ، واملفهوم الثاين املفهوم األول

باختالف الظروف االجتماعية واالقتصادية  يف كل قطر من األقطار ، ومبدى ما يتوافر له 
  .من تطور وإمكانات 

به التعليم املناسب جلميع املواطنني وهو على املستوى األول ويقصد : املفهوم األول 
من نظام التربية املدرسية ، وميثل قاعدته ، وقد يطول مداه يف بعض البالد ويتجاوز ما 
يسمى بالتعليم االبتدائي ليشمل ما يسمى باملرحلة اإلعدادية أو املتوسطة ، بل أحيانا ميتد إىل 

وتوفري مثل هذا التعليم ذا . املدرسة الثانوية أو كلها أبعد من ذلك ليشمل بعض سنوات 
املفهوم رهن بوفرة اإلمكانات املالية، وبتطوير قاعدة التعليم بصورة يتمكن ا من استيعاب 

  .مجيع الناشئني يف سن التعليم وبفاعلية التربية الالمدرسية ومساندا للتربية املدرسية 
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 حد أدين من الفرص التعليمية إلعداد كبرية من ويقصد به توفري: املفهوم الثاين 
الصغار والكبار اللذين مل حيظوا حبقهم يف التعليم أو تسربوا منه حبكم القهر االجتماعي، 

  .وضعف املستوى االقتصادي
 وهذا احلد األدىن قد يقتصر على اجلزء األول من املرحلة االبتدائية حبيث ال يقل عن 

نها، وهو يف هذا حمدود بقدرة الدولة على اإلنفاق، ويف نفس السنوات األربع األوىل م
  )٤٢، ١٩٨٣امحد، . ( الوقت بضرورة التزامها بتوفري احلق يف التعليم للجميع

وقد أشارت احللقة الدراسية اليت نظمها مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية يف الدول 
دول العربية واليت عقدت بالكويت العربية حول اجتاهات التجديد يف التعليم األساسي يف ال

، إىل أن مفهوم التعليم األساسي ينبغي أن يتضمن ١٩٨٦ يناير لعام ٢٣-١٩خالل الفترة 
  :اجلوانب التالية

  . توفري التعليم جلميع األطفال ممن هم يف سن الدراسة •
توفري قاعدة ثقافية مشتركة من املعارف واخلربات واملهارات األساسية واالجتاهات  •
  . ضرورية لتكوين اإلنسان املتوازن الذي يستطيع التفاعل مع بيئتهال
تلبية حاجات املتعلم لتمكينه من التوافق مع نفسه ومع الظروف املتغرية، مما يساعده على  •

  حتقيق ذاته 
  . تنمية مهارات الطفل على التعلم الذايت مبا ميكنه من التعليم املستمر مدى احلياة •
  للعمل الفردي واجلماعي إتاحة الفرص للمتعلم  •
  .ربط املدرسة باتمع، ومؤسساته املختلفة لإلفادة من اإلمكانات املتاحة بالبيئة احمللية  •
  . توفري برامج التعليم غري النظامي ملن فاتتهم فرص االلتحاق بالتعليم النظامي •

  : ويف ضوء ذلك تبىن املشاركون يف احللقة آنفة الذكر املفهوم التايل
 مهما تفاوتت ظروفه –م األساسي صيغة تعليمة دف إىل تزويد كل فرد التعلي

 باحلد األدىن الضروري من املعارف واملهارات –االجتماعية واالقتصادية والثقافية 
واالجتاهات والقيم اليت متكنه من تلبية حاجاته وحتقيق ذاته ويئته لإلسهام يف تنمية جمتمعة ، 

 ، والعلم واحلياة من جهة وبني اجلوانب النظرية واجلوانب وتربط بني التعليم والعمل
  )١٩٨٦،١٥اليونسكو ، (التطبيقية من جهة أخرى يف إطار التنمية الشاملة للمجتمع 



  )مستقبلية دراسة(األساسي يمالتعل صيغة ضوء في السعودية العربية المملكة في والمتوسطة االبتدائية المرحلتين مشكالت بعض لمواجهة مقترح تصور

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٠٠٨ --ھـ ١٤٢٩ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٦٤

  :تطبيقات صيغة التعليم األساسي
يتضح مما سبق طرحه من مفاهيم عن التعليم األساسي أن مصطلح التعليم األساسي 

ض، نظرا للمعاين املختلفة اليت رافقت استخدامه ، وما إذا كان شابه عند ظهوره بعض الغمو
 إلشباع احلاجات ي أساسمينه تعلأ أو ،هذا التعليم أساسياً للمراحل التعليمية التالية له

وقد ترتب على ذلك أن اختلف املقصود بالتعليم . األساسية اليت يستهدف التعليم إشباعها
التعريفات اإلجرائية الواردة يف املواثيق التربوية يف األساسي من جمتمع ألخر ، باختالف 

  . اتمعات املختلفة
 تطبيقات ختتلف فيما بينها، وميكن  مصطلحات التعليم األساسي إىل ستتشري

  :توضيحها على النحو التايل
الالزم واملمكن تعميمه يف دولة ) اإللزامي( يشري إىل نوع التعليم األوىل :التطبيق األول

، ومبا يفي باحلدود الدنيا حلق اإلنسان يف التعليم، وهو بذلك املعىن يغطي التعليم يف معينة
املدرسة االبتدائية،وكذا الربامج غري املدرسية اليت تقدم يف نفس املستوى إىل الشباب والكبار 

. يف طفولتهم) أو األوىل(الذين مل يلتحقوا بالتعليم االبتدائي 
  )٤، ١٩٨٦عالم،(،)١٩٨٣،٦٥امحد،(،)١٩٩٩،١٩٥وي،الصا(،)١٩٨٧،٧٨حلمي،نوير،(

يف ( وكذلك يشري نفس التطبيق إىل التعليم األساسي على أنه احلد األدىن من التعليم العام 
 على االستفادة الكاملة وذلك كجزء من إستراتيجية إمنائية ترتكز) املدرسة وخارج املدرسة

  .من املوارد البشرية 
يه على أنه الوسائل املنظمة إلشباع احلد األدىن من احلاجات  ينظر إل:التطبيق الثاين 

وتتحدد احلاجات التعليمية الضرورية اليت ينبغي الوفاء ا بشكل أو بآخر، لكل . التعليمية
  .األطفال يف سن التعليم، أو الكبار الذين مل يسبق هلم التعليم املدرسي

رجم حق اإلنسان يف التعليم إىل  وينظم التعليم األساسي وفق هذا املدخل حبيث يت
جل أن يكتسبها كل فرد يف اتمع من أرؤية من االجتاهات واملهارات واملعارف اليت ينبغي 

ممارسة حياة فعالة ومنتجة ومرضية يف سن الرشد ووفق هذا االستخدام ميثل التعليم األساسي 
ات املعيشة يف شكل خدمة مثله مثل سائر اخلدمات األساسية اليت تسهم يف رفع مستوي

أبريل ٢٩(عرب عنها املدير التنفيذي ملنظمة الطفولة العاملية يف تقرير عام ) رزمة أساسية(
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حزمة من اخلدمات األساسية يف ميادين متداخلة العالقة مثل التغذية واملياه " بأا ) ١٩٧٥
اونة النقية، والوسائل الصحية وتنظيم األسرة والتعليم األساسي واخلدمات املع

 ،)١٩٨٣،٤٦محد،أ(،)١٩٩٩،١٩٥الصاوي،(،)١٩٨٧،٧٨حلمي،نوير،".(للمرأة
  )١٩٨٧،١٢األمانة العامة لس التعاون لدول اخلليج العربية، () ٤، ١٩٨٦عالم،(

 يشري إىل نوع التعليم األوىل الضروري ملواصلة التعليم، ويعادل هذا :التطبيق الثالث 
 أي احلد األدىن للتعليم ، وقد ورد هذا التطبيق يف املستوى املرحلة األوىل من التعليم

. التصنيف الدويل املعياري لإلحصاءات التربوية مبا يعين املدرسة األوىل أو االبتدائية 
األمانة العامة لس التعاون لدول اخلليج () ١٩٨٦،٥عالم،(،)١٩٨٧،٧٩حلمي،نوير،(

  )١٩٨٧،١٢العربية، 
ملقررات أو املساقات اليت تقدم إىل الشباب أو الراشدين  يشري إىل تلك ا:التطبيق الرابع

الذين حصلوا على تعليم ابتدائي أو اشتركوا يف برامج حمو األمية من أجل إعدادهم للعمل أو 
التلمذة الصناعية أو التدريب على املهارات األساسية يف الزراعة أو التجارة أو الصناعة أو 

ووفق هذا االستخدام يعىن التعليم األساسي . ي خاص التلمذة الصناعية يف برنامج إمنائ
 ١٩٩٩الصاوي،(،)١٩٨٧،٧٩حلمي،نوير،( .التعليم قبل املهين الالزم لإلعداد حلياة العمل

األمانة العامة لس التعاون لدول اخلليج () ١٩٨٦،٥عالم،(،)١٩٨٣،٤٠امحد،(،)١٩٥،
  )١٩٨٧،١٢العربية، 

يعرف باسم احللقة األساسية للدراسة، وهو مفهوم أخذ  يشري عادة إىل ما :التطبيق اخلامس
يسود يف عدد من الدول، يشري إىل مستويات أساسية مرنة من الدراسة تتجاوز األساليب 

ووفقا هلذا التطبيق تتحرر الدراسة من قيد التعليم املدرسي فقط لتتيح . التقليدية يف التعليم
ات التعليمية ، كما أن حتديد املستويات مصادر تعليمية جمتمعية تسهم يف تقدمي اخلدم

األساسية ذاا يتم بشكل مرن حبيث يتطور بتطور املعرفة واملعلومات يف اتمع ، ومبا يعىن 
 ،)١٩٨٧،٧٩حلمي،نوير،(. أن يكون التعليم أكثر دميقراطية وإشباعا للحاجات اإلنسانية

  )١٩٨٧،٢١خلليج العربية،األمانة العامة لس التعاون لدول ا(،)٧-١٩٨٦،٦عالم،(
نظر إىل التعليم األساسي على أنه إدخال بعض التدريبات العملية قبل :التطبيق السادس 

املهنية يف مناهج التعليم وفق جمموعة من ااالت العملية، وسيطر هذا االجتاه لفترة ما خالل 
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عليمي، بل واستمر مرحلة جتريب التعليم األساسي يف سنوات ما قبل تعميم هذا النظام الت
أيضا هذا االجتاه يف بعض األوساط التربوية يف سنوات ما بعد تعميم  نظام التعليم األساسي 

  )١٩٨٣،٦٦امحد،(،)١٩٨٧،٨٠حلمي،نوير،. (
  :التعليم األساسي حتت مظلة التعليم للجميع يف التسعينات 

ادية ، شهدت اية القرن العشرين تغريات ثقافية واجتماعية، وحتوالت اقتص
: أفرزت مجلة من التحديات الكربى استقبل العامل ا قرنه اجلديد، ومن أبرزها 

  )١٩٩٠،١اليونسكو،(
تزايد الديون، وخماطر الركود والتراجع االقتصادي، وما يترتب على ذلك من  •

 . وزيادة نسب البطالةانتشار الفقر
 .النمو السكاين السريع •
، وما ينتج عنه من تباين يف احلصول على اتساع التفاوت االقتصادي بني الدول •

 .املعرفة واملهارة وزيادة نسب األمية
 .افتقار نسبة عالية من السكان إىل التربية األساسية •
  . خفض اإلنفاق على التعليم •

وهذه حتديات تعيشها يف الوقت احلاضر دول العامل جمتمعة ومتفرقة تتطلب   
زمت العامل جبميع هيئاته ومنظماته بالتحرك مواجهتها والتعامل معها جهوداً جبارة أل

للتعامل معها وسبل مواجهتها ، وبذلك تنبأت اهليئات واملنظمات الدولة حبجم اخلطر 
ونوع التحدي الذي ستواجهه، وسخرت كافة اهتماماا وجهودها وأنشطتها يف 

  .التعامل معها
لى تطوير ويعنينا يف هذا اجلانب تلك االهتمامات واجلهود اليت ركزت ع

وحتسني أنظمة التعليم يف دول العامل األول والثالث وبالذات التعليم يف مرحلة 
  :األساس، ومن أبرزها ما يلي

وهيكلة العمل لتأمني حاجات التعلم األساسية، " التربية للجميع"اإلعالن العاملي حول  .١
١٩٩٠.  
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التعليم ذلك الكرت  "تقرير اللجنة الدولية املعنية بالتربية للقرن احلادي والعشرين .٢
  .١٩٩٦" املكنون

  .٢٠٠٠ الوفاء بالتزاماتنا اجلماعية، -التعليم للجميع" إطار عمل داكار .٣
وقد تضمنت اجلهود اآلنفة الذكر حجم ما يعانيه العامل من حتديات وما ينبغي عمله   

خالل الفترات التالية، مؤكدة على أمهية التعاون الدويل يف مواجهة حتديات القرن 
  .جلديدا

   :١٩٩٠) تايالند(مؤمتر جومتني 
والذي عقد يف جومتني بتايالند " التربية للجميع" أشار مؤمتر اإلعالن العاملي حول   

، إىل مجلة من احلقائق ، خلفتها التركة التعليمية يف ١٩٩٠ مارس ٩-٥خالل الفترة  
قوق اإلنسان أن معظم دول العامل رغم تأكيد دول العامل من خالل اإلعالن العاملي حل

لكل شخص احلق يف التعليم، وعلى الرغم مما يبذل من جهود لضمان حق التربية 
للجميع، إال أن التعليم خالل العقود السابقة وبالذات يف مرحلته األساسية مل حيقق 

  )١٩٩٠،١اليونسكو،: (ومن هذه احلقائق القائمة ما يلي . الطموح املأمول منه
 مليون فتاة على األقل ، حمرومون من ٦٠ن بينهم مليون طفل م١٠٠ من أكثر •

 .االلتحاق بالتعليم االبتدائي
ن أ من النساء، هم أميون، كما يهم مليون أمي من الراشدين، ثلث٩٦٠كثر من أ •

األمية الوظيفية متثل مشكلة بارزة يف مجيع البلدان، منها البلدان الصناعية أو 
 .النامية

مل ال سبيل هلم إىل املعرفة املطبوعة واملهارات كثر من ثلث الراشدين يف العاأ •
والتقنيات اجلديدة اليت من شأا أن حتسن من نوعية حيام وتساعدهم على 

 .التشكل والتكيف مع التغري االجتماعي والثقايف
 مليون طفل، وأعداد ال حتصى من الراشدين، يتعذر عليهم إكمال ١٠٠كثر من أ •

يني آخرون يستجيبون ملتطلبات احلضور يف هذه برامج التربية األساسية، ومال
  .املرحلة التعليمية ولكنهم ال يكتسبون املعارف واملهارات األساسية

  )١٩٩٠،٢اليونسكو،: ( الفرص املتاحة ملواجهة تلك التحديات 
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 جلميع الناس، رجاال ونساًء، ويف كل اً أساسياًالدعم الدويل جلعل التربية حق •
 .املاألعمار يف أرجاء الع

 .التعاون الدويل يف مواجهة التحديات اليت تعيق حق اجلميع يف التعليم •
زيادة اخلربة الدولية يف جمال توفري التربية األساسية للجميع، وجعلها هدفا قابال  •

  .للتحقيق
 .التطور التكنولوجي مما يسهل احلصول على املعارف الكفيلة بتعزيز احلياة •
 حتقيق التقدم االجتماعي واالقتصادي والثقايف للفرد زيادة الوعي بأمهية التربية يف •

 .واتمع
  :الرؤية املوسعة للتعليم األساسي 

ميكن القول أن التعليم للجميع أصبح ميثل رؤية موسعة للتعليم األساسي التقف عند 
 اانية وااللتزام ا يف صورا الراهنة ملتوفري فرص التعليم حدوده السابقة املتمثلة يف 

 ليحقق تلبية احلاجات األساسية للفرد من خاللتعد وحدها اهلدف املنشود،بل جتاوزه 
وتوسيع نطاقه ليشمل فئات اتمع من األطفال .تعميم االلتحاق بالتعليم واملساواة فيه

واليافعني والراشدين والكبار ، وبرامج حمو األمية مع االستفادة من وسائل التقنية املتطورة يف 
  .  ذه الربامجتنفيذ ه

و مفهوم التعليم األساسي يتجاوز املفهوم الضيق املنحصر يف ضمان حق التعلم 
جلميع األطفال البالغني سن الدراسة ،إىل املفهوم الواسع الذي يشمل باإلضافة إىل ذلك 
توفري ظروف مدرسية أكثر انسجاما مع حاجات املتعلمني وفرص تعليمية نوعية تكون ذات 

 حيام مما جيعل املدرسة بيئة تربوية مالئمة تضمن لألطفال النمو السليم أثر فعال يف
والتكوين املتوازن الذي يقيهم شر العثرات وجينبهم عوامل الفشل، ويضمن للكبار وملن 
فام حظ التعلم املدرسي اكتساب أساسيات املعرفة واستكمال تكوينهم يف نطاق التربية 

  .يم األساسي نظاما شامال يتسع للجميع ويتكيف مع اجلميعاملستمرة ، وبذلك يكون التعل
ومن هذا املنظور يشكل التعليم األساسي حجر األساس يف بناء نظام التربية ذلك أنه 
املرحلة القاعدية اليت تغطي الفترة احلامسة يف حياة األطفال والشباب واليت على أساسها يقوم 

خالل األنشطة اليت تقدم فيها تتشكل شخصيام، البناء التربوي يف املراحل األخرى، ومن 



  )مستقبلية دراسة(األساسي يمالتعل صيغة ضوء في السعودية العربية المملكة في والمتوسطة االبتدائية المرحلتين مشكالت بعض لمواجهة مقترح تصور

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٠٠٨ --ھـ ١٤٢٩ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٦٩

وتتحدد معامل اجتاهام الفكرية واخللقية واالجتماعية، وبالتايل اكتسام املعرفة األساسية 
والتكوين الضروري اليت يئ األفراد للمواطنة الواعية واالندماج اإلجيايب ، مع تنويع 

  . اف هذه املرحلة النشاطات واملضامني اليت تساهم يف حتقيق أهد
وبذلك فالتعليم األساسي إحدى الصيغ اليت متثل فكرا تربويا جديدا يف جمال اإلعداد 

  : للمواطنة الصاحلة املنتجة، وميكن النظر إليه على أنه
صيغة جديدة للتعليم تسد االحتياجات األساسية للفرد من خالل الربط بني التعليم والعمل 

لنظرية واجلوانب التطبيقية وتزويده باالجتاهات واملهارات والعلم واحلياة واجلوانب ا
وهو . السلوكيات اليت تتوافق وظروف بيئته واليت متكنه من اإلسهام يف تنمية وتطوير جمتمعة

نظام يقوم على أسس علمية وتربوية حمددة ومتطورة ، وهو متطور مبختلف مدخالته ، 
ساسية من مهارات ومعارف متكن الفرد من ويقوم بتوفري كافة االحتياجات التعليمية األ

  . االستمرار يف التعليم وفقا مليوله واجتاهاته وقدراته واستعداداته
  : ومثة مالحظات متعلقة مبفهوم التعليم األساسي أمهها 

اجتاه معظم الدول يف  السعي لتحقيق هذا املفهوم املتعلق بالتعليم األساسي باعتباره  •
  .التقدم املالذ املتاح لتحقيق 

يشتمل هذا املفهوم على االلتزام حبد أدىن من التعليم وهي املرحلة األوىل من التعليم،  •
  .قابلة آلن تتوسع وتضم مراحل أخرى منها رياض األطفال والتعليم املتوسط

تتبلور وتتغري حاجات التعليم األساسية يف ظل التطورات التكنولوجية احلديثة  •
ديثها بإضافة ما يستجد على املستوى العلمي والتطبيقي ،وبالتايل ميكن تطويرها وحت

  .واملهين 
ركزت املنظمات الدولية مثل اليونسكو ، واليونيسيف ، وبصفة أمشل األمم املتحدة  •

  .  على استخدام هذا املفهوم واعتباره هدفا تسعى إىل تطبيقه
ألوىل لتعليم مستمر التعليم األساسي ركيزة للتعليم املستدمي، ومن مث يعترب العملية ا •

  . ينبغي إن ميتد ليشمل حياة اإلنسان بأكملها
  . حتقيق التحاق مجيع التالميذ باملدرسة يف سن القبول بالتعليم واستمرارهم فيه •
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توفري املوارد وسري النظام املدرسي بالكفاءة املطلوبة من خالل توفري إدارة تتميز  •
 . بالكفاءة والفاعلية 

 تسعى الدول لتحقيقه نظر اًالتعليمية حيث أصبحت مطلبا أساسيالتركيز على اجلودة  •
 .الرتباطه مبتطلبات احلياة

تعزيز مبدأ املشاركة بني السلطات النظامية وغري النظامية يف حتقيق أهداف التربية  •
 .للجميع

 .التركيز على إكساب الفرد مهارات التعلم وليس التعليم •
  : ختامياستخالص

منو فكر التعليم األساسي وتطور مفهومه من مرحلة التربية يتبني من تتبع مراحل 
األساسية للنهضة االجتماعية ملرحلة التربية األساسية للكبار ومن فام  التعليم النظامي إىل 
مرحلة التعليم األساسي مبفهومه احلديث، أا انطلقت يف مستهلها من بواعث إنسانية 

قافية واالجتماعية واالقتصادية اليت غلبت على حركة وقوميه عامة مث تأثرت باالجتاهات الث
التنمية لتؤكد على دورها يف التنمية املتكاملة للشخصية اإلنسانية ودورها يف التنمية الشاملة 

 .للمجتمع 
 :وميكن أن نلخص تطور مفهوم التعليم األساسي يف أربع مراحل خمتلفة هي

ار داخل املدارس النظامية كاملدارس بداية التعليم األساسي للصغ: املرحلة األوىل •
 .١٩٣٨، واملدارس األساسية يف اهلند عام ١٩٣٢التجريبية يف مصر عام

املمتدة من اية األربعينات من القرن العشرين وحىت أوائل الستينات : املرحلة الثانية  •
كان االهتمام الدويل بتوفري التعليم األساسي مركزا على القضاء على األمية بوجه 

 وكان يعىن مساعدة ١٩٥٠خاص ، وظهر بذلك مصطلح التربية  األساسية يف عام 
الكبار الذين مل حيصلوا على أية مساعدة تربوية من مدارس أو معاهد نظامية ، أو 
تقدمي معلومات ومهارات مناسبة هلم متكنهم من فهم ومعاجلة مشكالت بيئام 

ك يف مراكز خاصة به خارج ورفع مستواها االجتماعي واالقتصادي ، ومت ذل
 .املدارس النظامية مثل مركز باتركوادر باملكسيك ومركز سرس الليان مبصر 
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٧١

ومتتد من منتصف الستينات إىل اية السبعينات، واتسع نطاقها : املرحلة الثالثة  •
لتشمل األمية الوظيفية، وشهدت هذه املرحلة بداية توسع كبري يف توفري التعليم 

 ، وأصبح ميثل ١٩٧٤برز املفهوم احلديث للتعليم األساسي يف عام االبتدائي ، و
احلد األدىن من التعليم  الضروري الالزم إلعداد الفرد للمواطنة الواعية املنتجة ، 

وانصب على تعليم املرحلة األوىل من التعليم النظامي، . وللعمل يف بيئته احمللية
تعليمية تعد الفرد ملواصلة تعليمه يف وأصبح ميثل مرحلة تعليمية منتهية أو مرحلة 

  .مراحل تالية 
يف الثمانينات ، أصبح ينظر فيها إىل حمو األمية الوظيفي على أنه : املرحلة الرابعة •

جانب خاص من جوانب احتياجات التعلم يف حني أصبح ينظر إىل التعليم االبتدائي 
ي إىل تلبية احتياجات الرام)  basic education(على أنه جزء من التعليم األساسي

 . التعلم األساسية 
يرى الباحث ان هناك مرحلة خامسة متتد من بداية التسعينات حىت : املرحلة اخلامسة •

 تلبية حاجاته الوقت الراهن، تنطلق من رؤية موسعة للتعليم األساسي تساعد على
وسيع نطاق وت. تعميم االلتحاق بالتعليم واملساواة فيه: املتعلم األساسية من خالل

التربية األساسية ووسائلها بدءاً من مرحلة الطفولة املبكرة وتعميم التعليم االبتدائي 
ليشمل من فرص التحاقهم حمدودة أو غري متوفرة ويشمل كذلك فئة اليافعني 
والراشدين وبرامج حمو األمية مع االستفادة من وسائل التقنية املتطورة يف تنفيذ هذه 

وتعزيز بيئة التعلم من الناحية الصحية .  مهارات التعلموإكسابه.  الربامج
وأخرياً تقوية املشاركات بني السلطات النظامية وغري . واالجتماعية والنفسية

  .النظامية
  أهداف التعليم األساسي

  :ميقد ت
للتعليم األساسي صفة تربوية يقصد ا التعليم املناسب جلميع املواطنني عن طريق 

ة، وصفة اجتماعية يقصد ا توفري احلد األدىن من الفرص التعليمية إلعداد التربية املدرسي
  .كبرية من الصغار والكبار الذين مل حيظوا حبقهم يف التعليم، أو تسربوا منه
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وعناية مدرسة التعليم األساسي بالكبار ذات فائدة مزدوجة فهي رعاية لعدد كبري 
حييون، وليعرفوا شيئا عن مشكالم اخلاصة من املواطنني ليحيوا حياة أسعد وأفضل مما 

من خالل حمو أميتهم القرائية . والعامة، وليكونوا أكثر إنتاجاً، وأسعد حاالً مما هم عليه
  . واالجتماعية ومنحهم املهارات اليت تعينهم على شق طريقهم يف احلياة 

و أمهات وهي جبانب ذلك خدمة تساعد املدارس يف طالا، فالكبار آباء كانوا أ
  . عنصر هام يف البيئة االجتماعية اليت حييا فيها التالميذ الذين نعلمهم

واتمعات النامية حالياً متر مبرحلة من التطور يف جماالته الثقافية واالجتماعية والسياسية 
  . والعلمية والتكنولوجية يقصر التعليم االبتدائي بصورته احلالية عن الوفاء مبتطلباا 

من تأكيد هذه احلقيقة أن اجليل الذي نتطلع إىل إعداده على هذا النحو هو ويزيد 
اجليل الذي تواجه به الدول حتديات القرن اجلديد يف عامل متغري تتالحق فيه التغريات باطراد 

  . مما حيتم مزيدا من العناية والدقة يف تكوين هذا اجليل 
  :أهداف التعليم األساسي يف السبعينيات

ت احللقة اليت نظمتها اليونسكو حول التعليم يف أفريقيا يف ضوء مؤمتر وقد أشار
 على أن التعليم األساسي يهدف إىل مساعدة كل فرد يف اتمع ليواصل ١٩٧٦الغوس 

تعليمه الدائم، وتكوين الشخصية املبدعة ليكون مواطناً فعاالً ومنتجاً، وتنمية روح املشاركة 
  )Unesco,1977, 29(. ته، وحتصيل قدر كاف من املعرفةلديه، و تنمية قدراته ومهارا

ويف ضوء اهلدف الرئيس للتعليم األساسي ميكن القول أن التعليم األساسي يتناول 
أيضا الذين تركوا املدرسة يف وقت مبكر إذ يسمح هلم أن يعودوا إليها بصيغة ما، بصرف 

ائمة، أو خارج املدرسة النظر عن سنهم ،وسواء حصل التعليم داخل مؤسسات مدرسية ق
  .ولوقت كامل أو بعض الوقت، أو وفقا ملفهوم التربية املتناوبة مع العمل 

وتتضمن أهداف التعليم األساسي استمرارية التعلم ،فقد قررت احللقة الدراسية 
، أن اهلدف ١٩٧٤الدولية حول التعليم مدى احلياة اليت نظمها اليونسكو يف هامبورج عام 

عليم األساسي ليس جمرد مقدمة للدخول إما إىل مرحلة تالية من التعليم ، أو إىل من مرحلة الت
شكل من أشكال العمل بعد أن يترك التلميذ املدرسة، إمنا جيب أن يؤدي بالتلميذ إىل إدراك 

  . احلاجة إىل التعلم مدى احلياة ، وتطوير قدرته على االستفادة منه 
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٧٣

 أن يقدم التعليم األساسي للتلميذ ما ويف ضوء هذا اهلدف ترى هذه احللقة
  )Unesco,1974, 43(:يأيت

االجتاهات واملهارات باإلضافة إىل بعض املعلومات الالزمة لزيادة مشاركته يف  •
 .جمتمعه املتغري

 .تنمية حب االستطالع املعريف والقدرة اإلبداعية، والقدرة على التفكري السليم •
 بالنفس وحتمل املسئولية مما يدفعه إىل تطوير تنمية الرتعة إىل االستقالل ،والثقة •

 . إمكاناته طوال حياته 
ومهمة مدرسة التعليم األساسي أن حتدد احملتوى الذي من خالله يتم التدريب على 

  .هذه اجلوانب، واكتشاف استعدادات من خالهلا وتنميتها
نتج فهي وبذلك فمدرسة التعليم األساسي دف إىل التنمية الشاملة، والعمل امل

املصدر الرئيس لتوفري األطر الفنية والعلمية واإلدارية املاهرة اليت تكفل دفع عجلة اإلنتاج ، 
وحركة االستثمار ، والنمو التكنولوجي وتطوير اخلدمات ، وتنمية إدارة املشروعات ، وما 

  .وراء ذلك من استخدام أقل للبيئة الطبيعية والثقافية واحلفاظ عليها وتنقيتها 
  :   وميكن إجياز أهداف التعليم األساسي فيما يلي

توفري احلد األدىن الضروري من املعلومات واملفاهيم واملهارات واالجتاهات الالزمة  .١
للمواطنة واليت حيتاج إليها كل صغري يف جمتمعه،  قبل أن يتحمل مسئولياته الكاملة 

 )١٨،بدون، حسني، يوسف  ، unesco.1980. 59. (يف مرحلة النضج والرشد
تزويد التلميذ يف فترة التعليم األساسي باملهارات العملية القابلة لالستخدام واليت  .٢

متكنه من أن يكون مواطناً منتجاً يف جمتمعه، مشاركاً يف ميادين التنمية كل وفق 
 ) ١٨حسني، يوسف ،بدون،  ، unesco.1980. 59. (ظروف احلياة من حوله

تكون له شخصيته متكاملة من النواحي اجلسمية والعقلية إعداد الفرد للمواطنة حبيث  .٣
 )٣٨٥، ٢٠٠١جاللة،(،)١٩٨٣،٧٠امحد،. (والنفسية والسلوكية والروحية

تقدير قيمة العمل اليدوي وممارسته كأساس ضروري حلياة منتجة بسيطة، على  .٤
 )١٨حسني، يوسف ،بدون، . (مستوى  البيئة احمللية 

. يق توفري التغذية والرعاية الصحية هلماالرتقاء بصحة التالميذ عن طر .٥
  )١٩٩٩،١٩٣ الصاوي،(،)١٩٨٦،١٢٨حسان،(
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٧٤

تكوين االجتاهات الروحية واخللقية وقواعد السلوك السليم النابع من أخالقيات  .٦
 (،)١٩٨٦،١٢٨حسان،( ، unesco.1980. 59). (اتمع وقيمه وثقافته

 )١٩٩٩،١٩٣الصاوي،
جتاهام حنو احملافظة على ثروات البيئة وكيفية تنمية مهارات التالميذ وميوهلم وا .٧

 )٢٠٠١،٣٨٦جاللة،. (استثمارها
، ٢٠٠١جاللة،. (تنمية مهارات التفكري العلمي لدى التلميذ لتحقيق التعلم الذايت .٨

٣٨٦( 
تنمية العالقة بني التعليم والعمل املنتج وذلك من خالل ممارسة التلميذ للمهارات  .٩

 .هج وفق جماالته ومستوياته املختلفةاملهنية اليت يتضمنها املن
تنمية شخصية التلميذ اخلالقة، وفكره البناء، حبيث يتمكن ـ عن وعي وبالتعاون  .١٠

مع أبناء وطنه ـ من اإلسهام الفعلي يف تنمية جمتمعه، بدءاً من دائرة أسرته إىل دائرة 
ني، حس: (وطنه، وذلك كله يتطلب طبع شخصيته مبواصفات أساسية أمهها ما يأيت

 )١٨يوسف ،بدون، 
يف التفكري والقول والعمل ، وذلك عن طريق اعتماد التالميذ بقدر :  االجيابية  .أ 

املستطاع ـ عرب سنوات التعليم األساسي ـ على أنفسهم يف اكتساب اخلربة 
واملعرفة ، وأن يتدربوا على استخدام ما يكتسبون من معارف وخربات يف معاجلة ما 

  .  ية أو مجاعية يقابلهم من مشكالت فرد
عن طريق قيام طرق تدريس املواد الدراسية يف مرحلة التعليم األساسي : الواقعية  .ب 

على األساليب اليت جتعل دراستها واقعية عملية، وذلك بأن تدور موضوعات 
الدراسة حول أنشطة ذات صلة حبيام وبيئام، ال حول مواد منفصلة، يبدو 

  . و األساسي األول فيها جمرداً ـ ه–التحصيل الدراسي 
عن طريق تشجيع النشاط االبتكاري عند التالميذ يف جماالت اإلنتاج اليت : االبتكارية .ج 

 .يتدربون عليها ويف اهلوايات واألنشطة  اليت ميارسوا
وذلك من خالل ما يسهم به التلميذ من أنشطة دراسية وأنشطة حرة  :  التعاونية   .د 

ميذ مع مدرسيهم من مناشط خمتلفة داخل حجرات مع زمالئه، وما يقوم به التال
  .الدراسة وخارجها ، وكل ما يتمثل فيه العمل اجلماعي والتعاون
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٧٥

  :أهداف التعليم األساسي يف إطار التعليم للجميع
مع بداية التسعينات أقبل العامل على قرن جديد حافل بالكثري من التحوالت   

يف طياا حتديات وبشائر ، فاالعتراف باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، حتمل 
األساسية لإلفراد ذكوراً وإناثا، إىل جانب التطور العلمي والثقايف والتقين كل ذلك جيعل من 
توفري التربية األساسية للجميع هدفا قابال للتحقيق، وقد أكد املشاركون يف املؤمتر العاملي 

: ، على مجلة من احلقائق ، ومنها١٩٩٠) تايالند(حول التربية للجميع املنعقد يف جومتيني 
  )١٩٩٠،٢اليونسكو،(

التربية حق أساسي جلميع الناس، رجاالً ونساء، يف كل األعمار ويف كل أرجاء  •
 .العامل

التربية ميكن أن تعني على ضمان إجياد عامل أكثر أمناً وصحة ورخاء وسالمة بيئة،  •
 االجتماعي واالقتصادي والثقايف ويف ن تسهم يف الوقت نفسه يف حتقيق التقدمأو

 .إحالل التسامح والتعاون الدويل
 .التربية شرط أساسي، وإن مل تكن شرطاً كافياً، لتحسني حالة الفرد واتمع •
للمعرفة التقليدية والتراث الثقايف احمللي قيمتها وصالحيتها وأنه ميكن االعتماد عليها  •

 .يف تعريف التنمية والنهوض ا
نه جيب العمل على أية املتوافرة حاليا تنطوي بصورة عامة على نقص خطري، والترب •

 .زيادة مالءمتها وحتسني نوعيتها مع إتاحة االنتفاع ا للجميع
التربية األساسية ضرورة لتدعيم املستويات العليا من التعليم وتعزيز الثقافة والقدرات  •

 .امها االعتماد على النفسالعلمية والتكنولوجية وبالتايل لتحقيق تنمية قو
احلاجة إىل أن نقدم لألجيال احلالية واملقبلة رؤية موسعة والتزاما متجددا بالتربية  •

 األساسية اة هذا التحدي بكامل حجمه وتعقيده
  :  ١٩٩٠) التعليم للجميع(أهداف التربية للجميع كما أقرها اإلعالن العاملي 

ية البشرية، فضالً عن كونه استثماراً بشرياً، التعليم حق للجميع، وجزء من التنم
يف مادته األوىل على األهداف "  التربية للجميع " وقد نص اإلعالن العاملي حول 

  )١٩٩٠،٣اليونسكو،: (األربعة التالية
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٧٦

ينبغي متكني كل شخص ـ سواء أكان طفال أم يافعا أم راشدا ـ من اإلفادة من  .١
وتشمل هذه . ليب حاجاته األساسية للتعلمالفرص التربوية املصممة على حنو ي

مثل القراءة والكتابة والتعبري الشفهي (احلاجات كال من وسائل التعلم األساسية 
كاملعرفة واملهارات والقيم (واملضامني األساسية للتعلم ) واحلساب وحل املشكالت

للعيش جل البقاء ولتنمية كافة قدرام وأاليت حيتاجها  البشر من ) واالجتاهات
والعمل بكرامة وللمسامهة مسامهة فعالة يف عملية التنمية ولتحسني نوعية حيام ، 
والختاذ قرارات مستنرية ، وملواصلة التعلم وخيتلف نطاق حاجات التعلم األساسية 

 . وكيفية تلبيتها باختالف البلدان والثقافات ويتغريان ال حمالة مبرور الزمن 
ل األفراد يف أي جمتمع، كما حتملهم املسؤولية الحترام  تلبية هذه احلاجات تؤهإن .٢

تراثهم الثقايف واللغوي والروحي املشترك والبناء عليه ، والنهوض بتربية اآلخرين ، 
ودعم قضايا العدالة االجتماعية وحتقيق محاية البيئة  ، وأن يكونوا متساحمني حيال 

 عن نظمهم مع ضمان احلفاظ على النظم  االجتماعية والسياسية والدينية اليت ختتلف
القيم  اإلنسانية والدينية املقبولة وعلى حقوق  اإلنسان بوجه عام ، وأن يعملوا من 

 . جل السالم والتضامن الدويل يف عامل يعتمد بعضه على بعضأ
، وهو اهلدف عن األهداف األخرىومثة هدف أخر لتنمية التربية ال يقل أمهية  .٣

لثقافية واألخالقية املشتركة وإثرائها فتلك القيم هي اليت املتمثل يف نقل القيم ا
 . تكسب الفرد واتمع ذاتيتهما وقيمتهما

لتربية األساسية أكثر من غاية يف حد ذاا، فهي األساس للتعلم املستدمي وللتنمية ل إن .٤
 اإلنسانية وميكن للبلدان أن تبين عليها بانتظام مستويات وأمناطاً أخرى من التربية

 .والتدريب
وتشمل الرؤية املوسعة للتعليم األساسي لتلبية احلاجات األساسية للجميع على 

  )٧-١٩٩٠،٤اليونسكو،: ( احملاور التالية
 :تعميم االلتحاق بالتعليم والنهوض باملساواة، من خالل  .أ 

توفري التربية األساسية القائمة على املساواة لكل األطفال واليافعني  §
 .والراشدين

 .التربية للفتيات والنساء وحتسني نوعيتهاتوفري  §
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 .إزالة التفاوت يف جمال التربية والتعليم §
العناية اخلاصة حباجات التعلم للمعاقني، وتأمني فرص تعليمية متكافئة جلميع  §

 .فئات املعاقني
ترمجة التوسع يف الفرص التربوية إىل  :التركيز على اكتساب التعلم، من خالل  .ب 

 املعارف النافعة واملهارات والقيم والقدرة على التفكري تنمية تكسب األفراد
 .السليم

 :توسيع نطاق التربية األساسية ووسائلها، من خالل .ج 
تنوع وتشابك وتغري طبيعة حاجات التعلم األساسية لألطفال واليافعني  §

 :وتشمل. والراشدين يستلزم توسيع نطاق التربية األساسية وجتديدها
o تمعات الرعاية املبكرة للطفولة، وتوفري التربية األولية ومشاركة األسر وا

 .احمللية
o  املدرسة االبتدائية وهي النظام التربوي الرئيسي الذي يوفر التربية األساسية

 .لألطفال خارج نطاق األسرة
o  برامج حمو األمية، فالقراءة والكتابة مهارة ضرورية تشكل أساساً للمهارات

 .احلياتية
تصال املتاحة من تقنية وعمل مجاعي للمساعدة يف نقل استخدام أدوات اال §

 .املعارف األساسية وإعالم الناس وتثقيفهم بشأن القضايا االجتماعية
التعلم ال يتحقق مبعزل عن أمور أخرى، ولذلك يتعني :تعزيز بيئة التعلم، من خالل  .د 

 الصحية، على اتمع أن يوفر جلميع املتعلمني ما حيتاجونه من التغذية والرعاية
والدعم البدين والوجداين، لتمكينهم من املشاركة الفعالة فيما يتلقونه من تعليم 

 .واإلفادة منه
التزام السلطات التربوية املسؤولة وطنياً وإقليميا :تقوية املشاركات، من خالل .٥

 وحملياً بتوفري التربية األساسية للجميع، وال يتوقع منها تقدمي مجيع املتطلبات البشرية
واملالية والتنظيمية الالزمة، ولكن تنشط املشاركات على كل املستويات أمراً 
. ضروريا يسهم يف ختطيط برامج التربية األساسية وتنفيذها وإدارا وتقييمها

 .والرؤية املوسعة ترتكز على مثل هذه املشاركات
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٧٨

  :٢٠٠٠) السنغال(منتدى داكار 
لدراسة التقدم احملرز . السنغال داكار، ٢٠٠٠ أبريل ٢٨-٢٦عقد يف الفترة 

، الذي حدده مؤمتر ٢٠٠٠يف حتقيق هدف حتقيق التعليم االبتدائي للجميع حبلول عام 
  .ني سابقاًيجومت

 مجاعياً نيلة ما بعد داكار بالتزام املشاركوجاءت خالصة املؤمتر يف حتديد مرح  
بتحقيق ستة أهداف حمددة تتصل بالتعليم للجميع، وفيما يلي هذه 

  )٣٦، ٢٠٠٠اليونسكو،(:األهداف
توسيع وحتسني الرعاية والتربية على حنو شامل يف مرحلة الطفولة املبكرة، وخاصة  .١

  .لصاحل أكثر األطفال تأثر وأشدهم حرمانا
 متكني مجيع األطفال من احلصول على تعليم ٢٠١٥العمل على أن يتم حبلول عام .٢

 خاص على البنات واألطفال الذين ابتدائي جيد، جماين وإلزامي ، مع التركيز بوجه
  .يعيشون يف ظروف صعبة

ضمان تلبية حاجات التعلم لكافة الصغار والراشدين من خالل االنتفاع املتكافئ  .٣
  .بربامج مالئمة للتعلم واكتساب املهارات الالزمة للحياة

، ٢٠١٥ يف املائة  يف مستويات حمو أمية الكبار حبلول عام ٥٠حتقيق حتسن بنسبة  .٤
 سيما لصاحل النساء ، وحتقيق تكافؤ فرص التعليم األساسي والتعليم املستمر وال

  .جلميع  الكبار 
إزالة أوجه التفاوت بني اجلنسني يف جمال التعليم االبتدائي والثانوي حبلول عام  .٥

، مع التركيز ٢٠١٥، وحتقيق املساواة بني اجلنسني يف ميدان التعليم حبلول ٢٠٠٥
 ومتكافئة للفتيات لالنتفاع بتعليم أساسي جيد والتحصيل على تأمني فرص كاملة

  .الدراسي فيه
حتسني كافة اجلوانب النوعية للتعليم وضمان االمتياز للجميع حبيث حيقق مجيع  .٦

الدارسني نتائج واضحة وملموسة يف التعلم، ال سيما يف القراءة والكتابة واحلساب 
 .واملهارات األساسية للحياة 
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   األساسيمبادئ التعليم
 أن احلق يف التعليم ١٩٤٨عام ) ٢٦(أقر اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف املادة 

لكل إنسان ضرورة حيوية جيب حتقيقه وتطويره، وبالتايل فتلبية حاجات التعلم لكافة الصغار 
والراشدين وإكسام املهارات الضرورية الالزمة للحياة تعترب ركيزة أساس من حقوق 

  .التعليم
وانطالقاً من هذا احلق الذي أقره امليثاق العاملي، فإنه ميكن حتديد املبادئ اليت يقوم 

  :عليها التعليم األساسي فيما يلي
مما يؤكد مبدأ الدميقراطية وتكافؤ .  أنه تعليم موحد للجميع ذكوراً وإناثاً:املبدأ األول

حسني، يوسف، (،unesco.1980. 60). (الفرص يف التعليم بني أفراد اتمع
  )١٩٨٦،١٣اليونسكو،(،)١٩بدون،

.  أنه تعليم مرن يتنوع بتنوع البيئات، ويرتبط بواقع احلياة وظروف اتمع:املبدأ الثاين
  )١٩حسني، يوسف، بدون،( ،)١٩٨٦،١٣اليونسكو، (

 أنه تعليم مفتوح القنوات ، ميكنه ـ بكافة صيغة وإشكاله ـ أن يؤدي :املبدأ الثالث
ل التالية من التعليم ، ولكن مرحلة التعليم األساسي يف حد ذاا تعترب مرحلة إىل املراح

اليونسكو، ( .منهية بالنسبة لبعض األبناء أو البنات ، طبقاً الستعدادام وقدرام
حسني، يوسف، (،)٧٥، ١٩٨٧األمانة العامة لس التعاون، (،)١٩٨٦،١٣

  )١٩بدون،
لى التكامل بني النواحي النظرية والعملية مع احلرص ع أنه تعليم جيمع :املبدأ الرابع 

.  ناحية على أخرى، تأكيداً ملبدأ تكامل اخلربة واملعرفة ىبينهما ، حبيث ال تطغ
ولكنه ) ١٩٨٦،٣اليونسكو، (،)unesco.1980. 60(،)٢٠حسني، يوسف، بدون،(

درجة من بعيد كل البعد عن التعليم احلريف ، فهو ال يهدف إىل ختريج حريف على 
املهارة ، وإمنا هو تعليم عام متتزج فيه النظرية بالتطبيق والعمل، فيه قدر من الثقافة 
املهنية والعملية اليت أصبحت عنصرا من العناصر األساسية للتربية والتعليم يف عصر 
تسوده التكنولوجيا، وتتنوع هذه الدراسات العملية وفقا لقدرات التالميذ وميوهلم 

ا تتكامل مع املواد الثقافية حبيث تكمل كل واحد منهما واستعدادام، كما أ
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٨٠

األخرى، لتعد يف النهاية املواطن القادر ـ جبانب معلوماته النظرية اردة ـ على 
  )١٩٨٣،٤٦امحد،.(االبتكار واملمارسة املهنية

اً وهو بذلك يوفر للفرد تعليماً متكامالً يضم معارف ومعلومات نظرية وتطبيقية حرص
  .على تكامل املعرفة واخلربة لدى التلميذ

 أنه تعليم وظيفي يرتبط حبياة الناشئني وواقع بيئام بشكل يوثق الصلة :املبدأ اخلامس 
بني ما يدرسه التلميذ باملدرسة وما يلقاه يف البيئة اخلارجية، مع تأكيد االهتمام بالناحية 

ر اإلنتاج والثروة فيها هي املصدر الرئيس التطبيقية ، حبيث تكون البيئة اخلارجية ومصاد
) ٢٠حسني، يوسف، بدون، . (للمعرفة وجمال البحث والدرس والعمل والنشاط

)unesco.1980. 60(  
 أنه تعليم من أجل إعداد الفرد للمواطنة املنتجة الفاعلة، ليشارك يف : املبدأ السادس

ا تستهدف اإلنسان صانع التنمية العمل والتنمية، اليت ال تستهدف التنمية لذاا، وإمن
  )٢٠حسني، يوسف، بدون، . (واملستفيد منها ، لتحقيق رفاهيته وأمنه ورخائه 

فهو تعليم ميثل فكراً تربوياً يف جمال إعداد األفراد للمواطنة الواعية، املنتجة خالل 
املراحل األوىل للتعليم، يسلح خالهلا مجيع األفراد بالقدر الضروري من القيم 

السلوكيات واملعارف واخلربات املهنية اليت تنفع الفرد يف حياته كمواطن ومتكنه من و
أن يواصل تعليمه يف املراحل األعلى وأن يواجه حياة العمل يف اية املرحلة بعد تدريب 
بسيط ، وأن يكون قادراً على االستزادة من الثقافة واملعارف بنفسه مما يعينه على 

  .ايت استمرارية تعلمه الذ
وتنظيمه ،وأساليبه ،وممارساته ينمي يف الطفل االجيابية نه تعليم مبحتواه ،أ :املبدأ السابع

يف التفكري والقول والعمل، واالبتكارية ، وقواعد السلوك السليم املبىن على التعاونية 
  )١٩٨٣،٤٦امحد،. (،وتقدير العمل 
 ، ة يعد التالميذ حلرف أو مهن معينو ال أنه ليس تعليماً حرفياً أو مهنياً فه:املبدأ الثامن

وإمنا هو تعليم يهيئ للتلميذ فرص املمارسات والتدريبات العملية يف جماالت يتدرب 
فيها على استخدام يده وعقله ، ويتعامل أثناء ذلك مع األدوات البسيطة ، ويكتشف 
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٨١

. رات يف املستقبلأثناء املمارسات مهاراته وقدراته العملية مبا ميكنه من صقل هذه املها
  )١٩٨٣،٤٧امحد،(

إن غاية التربية يف مدرسة التعليم األساسي هي :  انفتاح املدرسة على البيئة:املبدأ التاسع
خر ال حد، وكل منهما مكمل لآلخدمة الفرد وخدمة اتمع، فهما وجهان لشيء وا

ها يف االنفتاح لذلك يعيد التعليم األساسي للمدرسة وظيفت. عنه، وال حييا بدونهيستغين
على البيئة وخدمتها ، واالتصال ا،واإلفادة من إمكاناا من ورش ،ومزارع وإمكانات 

ومن وظائف املدرسة الرئيسة االتصال باتمع وتقدميه للناشئة ومتكينهم من . مادية
التعرف عليه بكل من فيه، وإكسام القدرات واملهارات والعادات اليت جتعلهم حييون 

  )١٩٨٣،٧٥امحد،. (سعيدة منتجة يف هذا اتمعحياة 
وتدل مبادئ التعليم األساسي ضمناً على الرغبة يف إعداد مجيع املواطنني للحياة اليومية 
بشكل واقعي، أي أنه يستهدف تزويد الدارسني باملعارف األساسية واملهارات العلمية 

  . والفنية اليت ال غىن عنها ألي مواطن
  اسيأسس التعليم األس

تعتمد فلسفة التعليم األساسي على عدد من األسس اليت متكنه من حتقيق أهدافه بنجاح، 
  : ومن أمهها

 أن اخلربة ال تكتسب إال من خالل املمارسة فحني يئ املدرسة الفرصة للتلميذ  .١
ليحتك بالبيئة حوله، جيمع املعلومات عن طريق املشاهدة واملالحظة والتفاعل 

جيعل عملية التعلم حية ، يكتسب التلميذ من خالهلا اخلربة اليت املباشر، كل ذلك 
 ) ١٩٩٩،١٩٧الصاوي، . (من شأا أن متكنه من العيش بشكل أفضل

إن اجلانب العملي من التعليم األساسي ال جيوز أن يبدأ إال بعد أن يكون الطفل قد  .٢
وليكن ذلك ، ) القراءة والكتابة واحلساب(اكتسب قدرا من املهارات األساسية 

بدءا من سن احلادية،  مع ربط الدراسة النظرية مبا تتطلبه املهنة اليت سوف متارس، 
وهذا يعىن أنه بالرغم من أمهية املهارة اليدوية يف إتقان املهنة إال أا جيب أن متارس 
يف ظل خلفية نظرية مناسبة ملستوى نضج التالميذ، ومرتبطة باجلوانب املختلفة 

 )٢٠٠١،٣٨٨جالله،(،)١٩٩٩،١٩٧وي، الصا.(للمهنة
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٨٢

فيكفي للطفل يف السنوات الست األوىل أن يتعرض للخربات العملية من خالل 
أما يف السنوات .الكتاب أو القصة أو الزيارة أو االطالع على مظاهر العمل يف البيئة 

الثالث األخرية من التعليم األساسي فتقدم هذه اخلربات داخل الورشة باملدرسة أو 
  )١٩٨٣،٧٣امحد،. (ارجها يف مؤسسات العمل واإلنتاجخ

أن التدريب على العمل جيب أن يزيد من الفعالية املعرفية للتالميذ وينمي قدرام  .٣
على تطبيق املعرفة النظرية يف املمارسة اإلبداعية، وينمي يقظتهم ويقوي املالحظة 

، )١٩٩٩،١٩٧الصاوي،. (والذاكرة والتخيل ويصقل مواهبهم الفنية
 )١٩٩٢،٢٥فضيل،(

االهتمام بتوفري خدمات التوجيه واإلرشاد خلدمة التالميذ وأولياء األمور مع إعداد  .٤
فهو تعليم يهتم بأسس وأساليب التوجيه املهين والتعليمي، .الكوادر الالزمة لذلك

وتوفري وسائل الكشف عن امليول والقدرات اخلاصة لدى الطالب وتنميتها، ولكي 
. اختيار الطريق املناسب يف مستقبل حياته عن وعي وبصريةيستطيع الطالب 

 )١٩٨٣،٧٥امحد،(،)١٩٩٢،٢٥فضيل،(،)١٩٩٩،١٩٧الصاوي، (
أن يكون العمل اليدوي الذي ميارسه التالميذ من خالل الدراسة موجها إىل اإلنتاج  .٥

 ، ومن مث ال يطلب من التالميذ القيام بعمل أو بضعة أعمال غري مترابطة ال معىن هلا
الصاوي، . (بالنسبة هلم كأفراد وليس هلا مسة إنتاجية بالنسبة تمعهم

١٩٩٩،١٩٧( 
ختصيص الوقت الكايف يف أيام العمل املدرسي، للمجاالت العملية والتقنية مبا يسمح  .٦

مع استخدام نظام اليوم املفتوح . للطالب بالتدريب على ااالت اليت خيتاروا
اب اخلربات واملهارات عن طريق االتصال املباشر إلتاحة الفرصة للطالب الكتس

 . باملؤسسات ومواقع العمل
 توفري عنصر املرونة يف اخلطة الدراسية، وذلك باتساع جماالت االختيار أمام  .٧

التالميذ وبصفة خاصة يف اختيار ااالت الفنية واإلنتاجية، مع إعطائهم حرية 
 . املطلوب منهمالعمل وحرية اختيار الوقت املناسب الختاذ 
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٨٣

جيب أن تسعى املؤسسات التربوية من خالل براجمها إىل إتاحة حد أدىن من  .٨
األساسيات التربوية املناسبة إلعداد األطفال والشباب للحياة من أجل أن يقوموا 

 )١٩٩٩،١٩٨الصاوي، . (بأدوارهم االقتصادية واالجتماعية خري قيام
صر على زيادة الكفاءة املعرفية وحدها  جيب أن يكون التعليم شامال، فهو ال يقت .٩

وإمنا ميتد إىل خمتلف جوانب شخصية املتعلم وحياته، أي تنمية جوانب العقل 
وهذا يؤدي إىل . واجلسم والوجدان والذوق والقيم الدينية واألخالقية واالجتماعية

 . خفض معدالت التسرب وزيادة الدافعية للتعلم ورفع كفاءة عملية التعليم
، فلم يعد التعليم عملية هلا وقت معلوم تنتهي بانتهائه م األساسي تعليم مستمرالتعلي .١٠

رمسيا، كما أن طبيعة التغري يف اتمعات تتطلب استمرارية التعليم مدى احلياة سواء 
وعلى ذلك أصبح على التربية املعاصرة أن تكسب . كان رمسيا أم غري رمسيأ

 . استعداداً ملواجهة التحديات العصريةالتالميذ املهارات اليت جتعلهم أكثر 
االعتماد على التعلم الذايت حبيث أدى ظهور مبدأ التعليم املستمر مدى احلياة يقودنا  .١١

إىل ضرورة توجيه اإلفراد من بداية مراحلهم األوىل حنو التعليم الذايت، ومن مث 
 ويعلم تكون املهمة األوىل للتعليم املدرسي هي تدريب كل تلميذ على أن يريب

نفسه بنفسه مدى احلياة ، أي تكون مهمة املدرسة هي تعليم الناس كيف يتعلمون 
عن طريق تنمية القدرة فيهم على مجع املعلومات معتمدين على أنفسهم وتطوير 

. قدرام املعرفية وحاجام الشديدة إىل التعليم وكسب املعرفة 
  )١٩٩٢،٢٥فضيل،(،)١٩٨٣،٧٤امحد،(

علم من خالل العمل واملمارسة والتطبيق يدرب التلميذ يف هذه كما أن أسلوب الت
املرحلة على االعتماد على النفس وحتمل املسؤولية، ويتحقق التعلم املستمر تدرجييا 
األمر الذي يهيئ له الظروف  لتحقيق التعلم الفعال من خالل تدريبه على أسلوب 

يه، وبناء شخصيته السوية حل املشكالت، وترتيب أفكاره وتنمية معارف جديدة لد
  )٢٠٠١،٣٨٩جالله،. (فكرياً ونفسياً واجتماعياً 

تصميم مناهج متطورة تعتمد على االجتاهات التربوية احلديثة اليت جتعل من التلميذ  .١٢
 . حموراً للعملية التعليمية، مع التركيز على ربط احملتوى الدراسي ببيئة التلميذ
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٨٤

ملعلم واملتعلم ، وال يتحقق هذا التفاعل من املوقف التعليمي عملية تفاعل بني ا .١٣
جانب واحد فقط ، وإمنا البد للمعلم أن يشرك التالميذ يف كل خطوة من خطوات 
الدرس، حبيث يكون هلم دور إجيايب فعال، فهم الذين يالحظون ويشاهدون 
ويفكرون ويستنتجون، وميارسون، ودور املعلم هو حتريك دوافع التالميذ، 

هم وتوجيههم وتشجيعهم على العمل حبيث يتجاوز الدرس حدود وتصحيح أخطائ
الصاوي، . (املعلومات والتلقني إىل بناء االجتاهات وكسب املهارات 

١٩٩٩،١٩٩( 
فعملية التدريس يف الصفوف األوىل من مرحلة التعليم األساسي تعتمد على 

وب حل وضع التلميذ يف مواقف تتطلب حلوالً، وبذلك يتدرب التلميذ على أسل
كما أن اهتمام املعلم . املشكالت اليت متثل طريقة تعتمد عليها عملية التفكري العلمي

يف هذه املرحلة بأسلوب املناقشة واحلوار والزيارات امليدانية وأوجه النشاط املختلفة 
الصفية وغري الصفية ، واستخدامه للتقنيات التعليمية احلديثة واملتطورة يف عملية 

جيع التالميذ على استخدام مصادر التعلم املفتوحة يساعدهم على التدريس، وتش
. ( حتقيق التعلم  الذايت واملستمر مما يؤدي إىل حتقيق األهداف التربوية املنشودة 

  )٣٨٨ ، ٢٠٠١جالله ، 
فنظام التعليم األساسي يتطلب من املعلم أن يكون قادراً على تنويع طرائق  

 أساس ربط املادة الدراسية بيئة التلميذ، وأن تكون تدريسه مع مراعاة تكاملها على
متناسبة مع طبيعة منوه على اعتبار أن تلميذ هذه املرحلة يتعلم حبواسه وعواطفه، لذا 

أي متثيل األدوار يف الدرس وأسلوب " التمثيل"ينبغي عل املعلم استخدام أسلوب 
ملعلم لألسلوب القصصي كذلك جند أن استخدام ا. املناقشة وحل التدريبات املختلفة

" حل املشكالت"يساعد على شد انتباه التالميذ ألحداث الدرس، كما أن أسلوب 
. والوصول إىل حلول مناسبة يشجع التالميذ على اكتساب مهارات التفكري العلمي

  )٣٩١ ،٢٠٠١جالله،(
فاملعلم يف مرحلة التعليم األساسي ميثل حجر الزاوية األساسية يف هذا النظام، 

هو املوجه واملدرب للتلميذ وهو القادر على إدارة عناصر املوقف التعليمي بصورة ف
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٨٥

تكسب تالميذه مهارات التعلم املختلفة مستعينا يف ذلك استخدام التقنية احلديثة 
  .دف تنمية روح البحث والتقصي واإلبداع لدى التالميذ

 اإلنتاج واخلدمات املشاركة بني املسئولني عن التعليم واملسئولني يف قطاعات .١٤
واملهتمني بقضية التعليم و اآلباء ،  من خالل متثيل هذه الفئات يف جملس إدارة 

 ) ١٩٩٩،١٩٩الصاوي، . (املدرسة
 املشاركة عبارة عن جهاز إطارفإدارة املدارس مبرحلة التعليم األساسي، تصبح يف 

. (  التربويإداري تربوي كامل، حتدد مسؤوليات كل عضو فيه مبا يتناسب ودوره
  )٣٨٩ ، ٢٠٠١جالله ، 

ينظر التعليم األساسي إىل املعرفة على أا وحدة متكاملة فليست هناك علوم نظرية  .١٥
 .  له جوانبه النظرية والتطبيقيةد واحوم تطبيقية أو عملية بل هناك علموعل

يتطلب نظام التعليم األساسي مواصفات حمددة يف مناهجه بكافة عناصرها يف ضوء  .١٦
اهات التربوية املعاصرة من أجل حتقيق األهداف املرسومة، واملتمثلة يف إعداد االجت

برامج تدريب للكوادر املدرسية لتعلم أساليب مبادئ هذا النظام قبل تطبيقه، مع 
توفري كافة اإلمكانات البشرية واملادية، من أجل جناح فعاليات هذا النظام واخلروج 

 ٢٠٠١جالله ، . ( رة حقيقية  هلذه الفعالياتمبخرجات تعليمية متميزة تعكس صو
 ،٣٩٠(  

    مدة التعليم األساسي
ميثل التعليم األساسي احلد األدىن من التعليم الذي تؤمنه احلكومات لألفراد  ، وهذا   

  . احلد ميثل يف نفس الوقت أقصى ما تستطيع  أن توفره اإلمكانات املالية املتاحة للحكومات
 األساسي من دولة إىل أخرى  حبسب ظروفها وإمكاناا، فهي وختتلف فترة التعليم

يف بعض الدول النامية ست سنوات ، ويف البعض اآلخر مثاين سنوات ، والتعليم األساسي يف 
مثل هذه الدول يقسم إىل حلقتني متداخلتني، تستمر األوىل حىت سن احلادية عشرة أو الثانية 

  .قى  بعد ذلك من مدة الدراسةعشرة  ، وتشمل حلقته الثانية ما يتب
وتتضمن احللقة األوىل مزجياً من التعليم الثقايف وتنمية بعض املهارات اليدوية، وأما يف 
احللقة التالية فيكون خلربات العمل نصيب أكثر، حيث يدخل ضمنها يف كثري من الدول 

  )٢٠،بدون،فيوسحسني،.(اكتساب املهارات العملية القابلة لالستخدام يف بعض ااالت
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٨٦

فمدة التعليم األساسي يف دولة مثل سري النكا أربع سنوات ، ويف بعضها مثل 
أسبانيا مخس سنوات ، ويف بعضها األخر مثل بريو تسع سنوات ، ويف دولة كدولة مايل 

  )٦٥ ،١٩٨٣امحد، . ( عشر سنوات، ويف دول أخرى مثل كوبا إحدى عشرة سنة
عدد سنوات دول املتقدمة شرقا وغربا فتمتد وتطول فترة التعليم األساسي يف ال

 احللقة األوىل للمدرسة الثانوية مما يشكل نوعا من التداخل بني التعليم يالتعليم اإللزامي ليغط
  . اإللزامي والتعليم الثانوي

وتعترب هذه املدة ) ١٨-٦(ويف الواليات املتحدة األمريكية ميتد التعليم من سن 
ة لكثري من الواليات، وينقسم التعليم إىل مرحلتني مرحلة التعليم إلزامية وإجبارية بالنسب

،  واملرحلة الثانوية الشاملة ومتتد من سن )١٤-٦(بعضها من سن ) ١٢-٦(األويل من سن 
  )٨٣-٨٠ ص ص ،٢٠٠٠امحد، ). (١٨-١٤(

ومن االجتاهات املستقبلية لتطوير التعليم يف الواليات املتحدة تعميم التعليم يف 
) ٢٠-١٨(   املرحلة السنية من  Post-Secondary Level ما بعد املدرسة الثانويةمستوى

  . ليمتد التعليم اإللزامي من سن السادسة حىت سن العشرين
 ، حيث ميتد التعليم  سن السادسة عشرعند التعليم اإللزامي ينتهياجنلترا أما يف 

نوي الذي يشمل الفئة العمرية من ، مث ينتقلون إىل التعليم الثا) ١١-٥(االبتدائي من سن 
  )٣٥٤-٣٥٢ ص ص ،٢٠٠٠عبود،. (سنة)١٦-١١(سن 

وميتد التعليم اإللزامي يف االحتاد السوفيييت ليشمل مجيع األطفال من سن السابعة حىت 
سن السابعة عشرة يف مدرسة موحدة يطلق عليها مدرسة العمل املتوسطة البوليتكنيكية ذات 

  )١٩٨٣،٦٦امحد، . ( السنوات العشر
ويف أملانيا ميتد التعليم األساسي اإلجباري مدة عشر سنوات تنقسم إىل قسمني 

املستوى االبتدائي ومدته أربع سنوات، ومستوى املدارس الثانوية الدنيا ومدا ست (
  )٣٣١، ٢٠٠٠، عبود، ٢٦٣، ١٩٩٩بدران، . (سنوات

س سنوات تغطي التعليم  سنوات، منها مخيطاليا ميتد التعليم اإللزامي مثاينإويف 
  )١٢٠، ٢٠٠٤الزكي،. (االبتدائي، وثالث سنوات تغطي التعليم الثانوي يف مرحلته الدنيا

يغطي التعليم ) ١٦-٦(ومدته يف كوريا الشمالية متتد ملدة عشر سنوات من سن 
  )١٩٣، ١٩٩٩بدران، . (االبتدائي والتعليم الثانوي العام والتعليم الثانوي التقين
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٨٧

ا متتد فترة التعليم اإللزامي ملدة ستة عشر عاماً، تغطي املرحلة االبتدائية من ويف فرنس
 ص ص ،١٩٩٩بدران، ). (١٧-١١(واملرحلة الثانوية  من سن ) ١٠-٦(سن 

، ١٩٩٩بكر،) (١٥-٦(ي تسع سنوات من د التعليم األساستميفأما يف اليابان )٢٧٥،٢٧٣
  ) ١٦٠، ١٥٨ ص ص،٢٠٠٤، الزكي، ١١٢

يم اإللزامي كاجتاه عاملي أوالً يف الدول املتقدمة، وإن كانت آثاره بدأت وظهر التعل
وهذا االجتاه يعكس متطلبات الثورة العلمية التكنولوجية بالنسبة .تظهر يف بعض الدول النامية

 أدىن من التعليم العام والنظري يكفي لتكوين اًللنظم التعليمية اليت أصبح عليها أن توفر حد
لى اإلنتاج يف جمتمعه ، مشارك يف ميادين التنمية ، وكذلك أصبح عليها أن إنسان قادر ع

توفر حداً أدىن من التعليم  الفين األساسي ليكون العنصران معا القاعدة األساسية لكل تعليم 
فين ختصصي الحق أو تعليم جامعي ، وليسهل هذا التعليم إعادة التدريب والتكيف للتغريات 

  . اإلنتاج السريعة يف جماالت 
 ماليزيا ميتد التعليم االبتدائي فيها ملدة ست سنوات، تليها الثانوية : دولة مثلويف

الدنيا ومدا ثالث سنوات، ومتتد لسنة رابعة للتالميذ الصينيني والتاميل دف إكسام 
 ص ص ،٢٠٠٤الزكي،. (إتقان اللغة املاليزية، ألا لغة التدريس يف املدارس الثانوية

 تتفاوت مدة التعليم األساسي بني ست أو مثان أو تسع سنوات  العربيةالدولأما  )٨٧،٨٦
 ، وتشمل واجلزائر واملغربوفقا لظروف وإمكانات كل دولة، فهي تسع سنوات يف مصر 

املرحلة االبتدائية واإلعدادية ،وهو مثاين سنوات يف اليمن الدميقراطية الشعبية على منط 
الثماين سنوات ، ويف تونس يضاف إليها سنتني أو ثالثا لفئة من املدرسة املوحدة ذات 

جملس التعاون لدول اخلليج ( . التالميذ إلعدادهم مهنيا للخروج لسوق العمل 
  )٥٨، ١٩٨٧العريب،

وتطلق بعض الدول العربية جوازا على املرحلة االبتدائية أو اإللزامية بشقيها االبتدائي 
 باعتبار أن تلك املرحلة متثل جذعا مشتركا جلميع  )ساسيالتعليم األ(واإلعدادي لفظ 

التالميذ ملواجهة متطلبات احلياة االجتماعية واالقتصادية كما هو احلال يف السودان وسوريا 
  .واليمن حيث يطلق التعليم األساسي على التعليم االبتدائي وما يوازيه

ل هدفا ختطط تلك النظم والتحول حنو التعليم األساسي مبفهومه املتكامل ما يزا
ن جهودها إلدخال الثقافة املهنية والدراسات أوتعترب بعض الدول . التعليمية للتحول إليه
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٨٨

يف خطط الدراسة ومناهجها خطوة على ) أو الثقافة الفنية أو الفنون الصناعية ( العملية 
 لدول لس التعاونجم. ( طريق التعليم األساسي كما هو احلال يف الكويت واجلماهريية الليبية 

  )٥٨، ١٩٨٧اخلليج العربية، 
ومتيز إستراتيجية التربية العربية بني نوعني من التعليم األساسي لكل نوع منهما مداه 
الزمين فالنوع األول له صفة تربوية، وقد يطول مداه فيتجاوز التعليم االبتدائي ليشمل 

درسة الثانوية كما يف السويد املرحلة اإلعدادية بل أحيانا ميتد ليشمل بعض سنوات امل
والكويت، أو كل سنوات املدرسة الثانوية كما يف كوبا، وتوفري مثل هذا التعليم رهن بوفرة 

  . اإلمكانات املالية للدولة 
والنوع الثاين له صفة اجتماعية يتم فيه توفري حد أدىن من الفرص التعليمية إلعداد    

املرحلة االبتدائية إىل قسمني القسم األول مدته أربع كبرية من الصغار والكبار، وتقسم فيه 
وهذا النوع حمدود بقدرة الدولة .واملرحلة الثانية مدا سنتان . وتعد مرحلة إجبارية. سنوات

. ( على اإلنفاق ويف نفس الوقت بضرورة التزامها بتوفري احلق األصيل يف التعليم للجميع
  )١٩٨٣،٦٨امحد، 
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٨٩

  املربرات التربوية والتنموية لتبين صيغة التعليم األساسي: لثايناملبحث ا
  :تقدمي

مل يكن األخذ بصيغة التعليم األساسي فقط كمرحلة من مراحل إحداث التغيري            
ن املتغريات اليت شهدها العامل قبيل ايـة القـرن          إأو التطوير يف النظام التعليمي، بل       

، واليت أفرزت مجلة من التحديات ، فرضـت         العشرين وبداية القرن احلادي والعشرين    
التغيري كضرورة ملواجهة تلك التحديات ولتمكني اتمع السعودي من التفاعل بإجيابية           

  .مع معطيات احلياة يف األلفية القادمة
، ؤيد األخذ بصيغة التعليم األساسي    وشكلت بعض املتغريات املعاصرة مربرات ت     

امة وأخرى تربوية جعلت مـن األخـذ ـذه           جوانب تنموية ع   لتشمل تتتنوعقد  و
  . به اهليئات واملنظمات الدوليةيحة ومطلباً عاملياً معاصراً تنادالصيغة ضرورة مل

  :وفيما يلي عرض ألبرز املربرات
  :املربرات العوملية : أوالً 

ذات تأثري عاملي أدت إىل التقليل من دور      شهد العامل يف العقود املاضية تغريات وحتوالت      
لدولة الوطنية، اليت تقوم على مفهوم السيادة والكيان املستقل، األمر الذي جعل دور الدولة              ا

يتقلص من حيث وظائفها ومهامها وسلطاا التقليدية، لتفسح جماال أوسع ملؤسسات وقوى            
. اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية أخذت تقوم بدور متنام وتأثري عظيم يف كافة ااالت        

  )١٤٢١،١٩ظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،املن(
كأبرز حتـول   .....) السياسية واالقتصادية والتكنولوجية    (وتأيت العوملة بقواها املتعددة     

يعيشه العامل اليوم فهي حتدد وتؤثر على كثري من سياسات وبـرامج دول العـامل وهيئاتـه            
 العديد من ااالت ، و هلذا االنقـالب         ومنظماته، وأحدثت انقالباً يف دول العامل النامي يف       

  . وجه اجيايب وآخر سليب بفعل تأثرياا اليت سارت يف هذين االجتاهني  
فرغم التقدم العلمـي والتكنولـوجي وخلـق        ) مكاسب وآالم (فالعوملة اليوم منقسمة بني     

االجتماعيـة  الثروات الضخمة يف أحناء كثرية من العامل، إال أنه يواجه بتفاقم سوء الظروف              
والثقافية والسياسية واالقتصادية داخل البلدان وفيما بينها، مفرزة سلسلة مـن األزمـات              

ورغم ما تنادي به الوعود العوملية املتمثلة يف خلـق عـامل متواصـل              . والصراعات الدولية 
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٩٠

ومتعاون ومتضامن، وحرية تدفق املعلومات واألفكار ورؤوس األموال والبضائع واألشخاص          
 .افات واليت سيستفيد منها اجلميع، إال أا حىت اآلن مل تصل ألغلبية سـكان العـامل               والثق

(UNESCO Institute for Education,2003,4,5) 
 وهذا التحول يف واقعنا يلزمنا بالنظر يف مناذجنا التعليمية، وتغيري مواقفنا وسلوكنا ، فـنحن         

جل أتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من     يف حاجة إىل تعليم يتأقلم مع العوملة ، واستغالل          
إن املسؤولية اليت تقع على نظـم التعلـيم يف تطـوير            . حتسني نوعية احلياة بالنسبة للجميع    

جل بناء عامل أكثر إنسانية وعدال ، والبحث عن طرق جديدة وأفضل            أالقدرات البشرية من    
وحتويـل ثقافـة احلـرب      . اتهللتعليم يف سياق الواقع الراهن وسيناريوهات املستقبل وحتدي       

والعنف واجلشع واألنانية إىل ثقافة السالم واحملبة، وهذه هي التنمية البشرية احلقيقيـة الـيت          
  .ميكن أن حتدث

أي أن نعلم من أجل السالم والتسامح وحقوق اإلنسان ، وأن نعيش معا يف سالم وانسجام                
 (Quisumbing, 2005,37).  يف عاملنا الواحد، يف قرية عاملية

وعلينا كمجتمع مسلم ان نتجاوز النقاش حول اجيابيات او سلبيات العوملة لنفكر مبا هو              
ن نفكـر كيـف     أبينا ، وآن األوان     أم  أأهم من كون العوملة أمر حتمي وواقع نعيشه شئنا          

نتعايش معها ونواجه حتدياا ، فللعوملة تأثريها على مستقبل وطبيعة ومهام املؤسسة التعليمية             
 القرن احلادي والعشرين من حيث وضع فلسفة وأهداف التعليم وإدارته والسيطرة عليـه             يف

وعلى مناهجه وحمتواه وعلى القيم اليت ينبغي أن يبثها أو حيافظ عليها النظام التعليمي، فقوى               
  .العوملة ستؤثر بال شك على مستوى النظام الكلي للمؤسسات التعليمية

  :من التحديات التربوية، واليت منها  فقد أثارت العوملة العديد 
التطور السريع الذي تشهده اتمعات يتطلب إىل جانب اإلملام باملعرفـة مهـارات              .١

جديدة من األفراد، وقد أوجز تقرير التعليم ذلك الكرت املكنـون الـذي نـشرته               
 التعلم للمعرفة، والتعلم للعمل، والتعلم للعيش    ( الركائز األربع    ١٩٩٦اليونسكو عام   

وهذا يدعو إىل إعادة تعريف الربامج التعليمية على        ) مع اآلخرين،وتعلم املرء ليكون   
 عدداً من املهارات أو الكفايات املتوقعة       -وبوضوح–ج يركز على الطالب، حمدداً      

ــي   ــستوى التعليم ــة أو امل ــة املرحل  international bureau of). (يف اي
education,2000,12 
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٩١

وسيع الفجوة بني اتمعات على الصعيد الدويل واإلقليمـي         ساعدت العوملة على ت    .٢
والوطين واحمللي، مما يشعر باحلاجة إىل مراعاة املناهج  الحتياجات خمتلف الفئـات             
االجتماعية والثقافية واحلفاظ على التماسك الوطين واالجتماعي يف البلد، وبالتـايل           

ــة  ــوم املواطن ــز مفه ــك إىل تعزي ــؤدي ذل  international bureau of). (ي
education,2000,86 

صراع اهلوية الدينية والثقافية، فمن حيدد حمتوى هذه املنـاهج ؟ أي مـن القـوى                 .٣
االجتماعية ميكنها السيطرة، وفرض رؤيتها التفسريية على ما جيب، أو ال جيب، أن             

 )١٣٨، ١٤٢٥البكر، . ( حتويه هذه املناهج ؟
والعوملة قد غريت بشكل كبري     . الة والتوظيف تؤثر العوملة بشكل كبري يف مفهوم العم       .٤

إحدى الوظائف التقليدية للمؤسسات التربوية، وهي اإلعداد للعمل، حبيث أجربت          
هذه املؤسسات اليوم على إعادة النظر يف هذه الوظيفة وسبل حتقيقها، مقابـل مـا               

ملهنية حيدث من تغري يف طبيعة سوق العمل، وتغري الطلب على الوظيفة، واملتطلبات ا            
   )١٤٠، ١٤٢٥البكر، . ( والشخصية، لكل وظيفة

بـل تـشمل    . التعليم ال يقتصر على اكتساب مهارات وكفاءات يف جمال الدراسة          .٥
مسائل من قبيل األمهية لسوق العمل، وغرس القيم األخالقية، واالبتكـار، وسـائر       

امة يف تعيني   وبعض الدول سعت اىل اختاذ تدابري أكثر صر       . متطلبات املواطنة العاملية  
املعلمني ، وتوسعت يف برامج تدريب املعلمني ، وحتسني أساليب التدريس ، وتقدمي             

 ,Khawajkie). حوافز معنوية ومالية للمعلمني من اجل حتسني نوعيتهم ومحاسـتهم 
Luisoni,2005,39) 

هم وملواجهة هذا التحديات، ينبغي على القائمني على النظام التربوي أن يضعوا يف اعتبار    
  : عند إعداد السياسة التربوية املستقبلية األمور التالية

اإلعداد التربوي للمواطن املسلم من خالل النظر يف البعد املـستقبلي للتعلـيم              .١
" . العوملة"وذلك عن طريق بناء إستراتيجية تربوية تسمح بالتفاعل ا حلقيقي مع            

  )٢٠٠٠،٢٩غليون، أمني، (
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٩٢

على اهلوية الثقافيـة ال     " العوملة"ى إدراك أن خماطر     إعداد الفرد املسلم القادر عل     .٢
غليـون،  . (ميكن القضاء عليها عن طريق االنغالق على الذات ورفض اآلخـر          

 )٢٠٠٠،٢٩أمني، 
أن تقود نظم التعليم املسرية يف مواجهة حتديات العوملة بتعزيز اخلصائص احملليـة              .٣

     تمع احمللـي ، بـدعم مـن    والوطنية واإلقليمية للتصدي للعوملة يف املدرسة وا
السياسات والربامج الوطنية ، وميكن لألطفال من خالل تعليمهم بلغتهم األم ،            

. أن تعزز هويتهم الثقافية ممـا يـساعد علـى فهـم تقاليـدها ومعتقـداا               
(Shaeffer,2004,39) 

. حتديد احلد األدىن لكفايات التعلم األساسية جلميع مستويات التعليم وأنواعـه           .٤
)(international bureau of education,2000,86  
التركيز على بناء وتعزيز اخلصائص احمللية واإلقليمية ، دون الصراع واالصطدام            .٥

 (Shaeffer,2004,38). مع قوى العوملة
إعادة النظر يف أهداف كل مرحلة، مع التركيز على التعليم االبتدائي، إلعـادة              .٦

هم، وعلى التعامل مع حتديات جمتمعية      إنتاج مواطنني قادرين على التفكري بأنفس     
 )١٤٢٥،١٣٦البكر، . ( ومهنية خمتلفة

ن تركز أهداف التعليم على الوصول إىل مستويات تعليمية متفوقة، مقارنةً ليس         أ .٧
 . باحمللي وإمنا باملستويات العاملية

أن تنص األهداف على ضرورة تغطية املهارات بشكل أكادميي ومهين مناسـب          .٨
ملية، وجيب أن يشمل هذا كافة املناطق، وكافة املناهج، سـواًء مـا      للمعايري العا 

قـراءة،  : تعلق باملهارات العلمية والرياضية أو املعلوماتية، خصوصاً املواد اخلمس 
 )١٤٢٥،١٣٦البكر، . ( كتابة، رياضيات، علوم، علوم دينية واجتماعية

م عناية خاصة بالطلبة    جيب أن تويل األهداف التربوية يف كافة مراحل التعليم العا          .٩
، أو الرسوب، والقادمون من بيئات     )املعرضون للتسرب   ( األكثر تعرضاً للخطر    

، والتركيز عليهم، فهم الفئة املعرضة      )أبناء املناطق   ( حمرومة اقتصادياً أو تنموياً     
 . للخطر أكثر من غريها
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٩٣

 والعمـل  وبعد أن كانت األسرة . ستجلب العوملة معها مفاهيم جديدة للمواطنة      .١٠
الـيت  . والدولة واجلنسية هي حدود املواطنة، تظهر اآلن شرارة املواطنة العامليـة     

سيجد الطالب نفسه مضطراً إليها، ومن مث جيب على املدارس أن تعد طلبتـها              
للتعامل مع هذا املتغري، حبيث ال حيدث الصراع، بل يكون الدارس قادراً علـى              

ر على التفاعل مع الثقافات األخـرى؛ وأن        التعامل بانفتاح مع هذا الغري، وقاد     
وجيب إعداد الطالب ملقابلة حتديات عالية  . حياول التعامل معها بدل اخلوف منها     

سواء يف سوق العمل، أو يف السوق احمللية، حبيث يعد الطالب للتعامل مع مناذج              
 وألن جمتمعات اليوم تزخر بالعديـد     . خمتلفة من الثقافات، واحلضارات، والناس    

اخل، لـذا علـى     ...التطرف، وانتشار اجلرمية، واملخدرات   : من املشاكل، ومنها  
املؤسسات التربوية أن تستشعر دورها يف تفتيح ذهن الطالب، للتعامل بنجـاح            

ص  ،١٤٢٥البكـر،  . ( مع هذه املتغريات مبا يضمن السالمة الشخصية الوطنية    
  )١٣٩،١٤٠ ص

مان حصول اجلميع علـى القـدر       توسيع نطاق تعريف التعليم األساسي ، وض       .١١
 .الضروري من التعليم وتطوير قدرام لالستفادة من النتائج االجيابية للعوملـة 

(Shaeffer,2004,38) 
إعادة تعريف التعليم األساسي ليليب احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف           .١٢

األساسـية  إىل جانب متكني الطالب من إتقان املهارات        . ضوء حتديات العوملة  
باعتبارهم مواطنني عامليني ،القدرة يف العيش والعمل       ) أ: (واحلياتية، ليتحقق هلم  

) ب(يف بيئة قائمة على املعرفة ، والتعلم يف جمتمع متعدد الثقافـات يف العـامل                
القدرة على االندماج يف ثورة املعلومات ورأب الفجوة الرقميـة الـيت ـدد              

 على تكييف أنفسهم ،وخلق فرص جديـدة        قدرم) ج(إقصائهم بشكل أكرب    
للعمل ، يف إطار التغري السريع يف الظروف االقتصادية تمعهم ، والعمل كعضو     

حفظ ثقافتهم ، والبحث عـن تعزيـز   ) د(يف فريق ، يف بيئات تنافسية متزايدة       
ـ (هويتهم الثقافية ، وتطوير مواهب جديدة ، وتوسيع طاقاا اإلبداعيـة           ) هـ

.  احلياة ، والتواصل فيه بصورة متزايدة ، يف جمتمع قائم على املعرفة            التعلم مدى 
(Shaeffer,2004,38)   
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٩٤

  : ثانياً مربرات تفرضها التحديات السياسية
إن االجتاه العاملي املتزايد حنو بروز عامل بال حدود اقتصادية، وبال حـدود ثقافيـة،               

 حدود سياسية ليكون جوهر العوملة      سيخلق معطيات مادية ومعنوية مستقبلية لقيام عامل بال       
السياسية اليت تعين ميالد مرحلة سياسية جديدة تنتقل فيها السياسة من حيـث القـرارات               

املنظمـة العربيـة    . (والتشريعات والنشاط من اال احمللي القومي الوطين إىل اال العاملي         
  )١٤٢١،٢٢للتربية والثقافة والعلوم،

 العوملة السياسية احلديث عن بعض املفاهيم السياسية واليت    وقد الح يف األفق يف إطار     
متنح مؤسسات اتمع املدين فرص املشاركة يف القرار السياسي، وعلى هرم هذه املفـاهيم              
تأيت املشاركة الدميقراطية، حيث ربط أي إصالح تنموي أو اجتماعي يف أي زاوية من العامل          

اعدات الغذائية واالقتصادية والتقنية أو منعها يكون       باإلصالح الدميقراطي، بل حىت منح املس     
  )٥٤-٥٢ ص ص ،٢٠٠٣حارب، . (وفقاً لإلصالح السياسي املتمثل بالدميقراطية 

ان واملواطنة أصـبحت    وميكن القول بأن مفاهيم الدميقراطية واحلرية وحقوق اإلنس       
ه وأفـراده،    يف سياسات العامل، وأضحت شعار منظمات العامل ومؤسسات        ةموضوعات رئيس 

. كان ذلك على املستوى الداخلي للدول أو حماولة فرضها كمعيار للتعامل فيما بينها              أسواء  
ن مفهوم االستقالل والسيادة مت جتاوزه إىل مفهوم املشاركة إ، بل  )١٤٢٧،٣٦٩العصيمي،(

  .والتفاعلية يف الشؤون العاملية والسالم الدويل، وظهور مفهوم املواطنة العاملية
ه املفاهيم تعين تقلص دور السلطة السياسية، بالرتوح حنو الدميقراطية والتعددية           وهذ

السياسية وحقوق اإلنسان وتوسيع دوائر املشاركة وتنامي مجاعات اتمع املدين واملنظمات           
  )١٤٢٥،٧٥٤اخلميسي، . (غري احلكومية

: يات، منـها وتطرح هذه املفاهيم على فلسفة التربية العربية العديد مـن اإلشـكال           
الشراكة بني الدولة ومنظمات اتمع املدين يف التعليم، وعالقة التعليم بالنظـام الـسياسي،         

 Interestومفهوم التربية للمواطنة، ومبدأ تكافؤ الفرص يف التعليم، وعالقة مجاعات املصاحل
Groups  ومجاعات الضغط  Pressure Groupsم، وصنع  بالقرار التعليمي، ودميقراطية التعلي

   )٧٧٠، ١٤٢٥اخلميسي،.( السياسة التعليمية، وتشريعات التعليم
وقد أعطى املنتدى العاملي للتعليم االعتراف الدويل لدور اتمع املدين يف التعلـيم ،              
ودعمه للمشاركة يف صنع السياسات التعليمية ، واتمع املدين ميثل مجيع املنظمـات غـري            
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٩٥

رحبية واجلمعيات العاملة يف جمال التعلـيم للجميـع، وتـشمل           احلكومية واموعات غري ال   
نقابات املعلمني واملنظمات الدينية واجلمعيات اتمعية والبحثية ومجعيات اآلباء واهليئـات           

  (Unesco,2001,21). املهنية واموعات الطالبية واحلركات االجتماعية وغريها
ها سلطتها على التعليم ، ولكن ميكـن      وهذا بطبيعة احلال الجيرد الدولة من مسؤوليت      

دوار ميكن حتديدها فيمـا  أملنظمات اتمع املدين أن تسهم يف ذلك من خالل ماتقوم به من    
ومنظمات اتمع املـدين هـي   . اخلدمات اليت تقدمها الدولة غائبة أو غري كافية ) ١: (يلي  

يف العديد من البلـدان     .  احمللية قرب إىل القواعد الشعبية والثقافات    أأكثر مرونة من الدولة و    
النامية يف حتمل املسؤولية لربامج التعليم غري النظامي ، وقد حققت جناحا كبريا يف الوصول               

وكانت فعالـة   . إىل املهمشني واملستبعدين من خالل تفهم احتياجات وظروف حياة الفقراء         
ة ، والصحة اإلجنابيـة ،  بشكل خاص يف جماالت مثل مشاركة اتمعات احمللية ، وحمو األمي        

قدرا على االبتكار واالستجابة للتغيري وممارسـة       ) ٢. (والتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة    
احلمـالت  ) ٣. (أدوارا مهمة يف حتقيق التعليم للجميع مفهوم التطور واالستجابة للتغـيري          

تعليم لألطفال وبرامج   اجلماعية للمنظمات غري احلكومية يف السنوات لصاحل جمانية وإلزامية ال         
  (Unesco,2001,21). التعليم خارج املدارس للشباب والكبار

ومشاركة اتمع املدين يف صنع السياسات يتطلب توسيع سياسة احلوار وتـشجيع            
ومن الواضح بشكل متزايد أن التعليم للجميع لن        . املزيد من الدميقراطية واالنفتاح السياسي    

لى قاعدة عريضة يف اتمع وغذته حركة التفاعل بني احلكومـة           يتحقق إال إذا كان مبنيا ع     
  .  واتمع املدين

 تركز االهتمام يف توسيع التعليم املدرسي مـن خـالل عمـل             فمنذ مؤمتر جومتني  
 يف توسيع نطاق التعليم،     غري احلكومية على وجه اخلصوص دور     احلكومة، ولكن للمنظمات    

التعليم األساسي من خالل قدرا علـى االسـتجابة         بزيادة مشاركتها مع احلكومة توسيع      
كـل هـذه    . بسرعة حلاالت الطوارئ، واملعرفة احمللية واستمرار تواجدها يف مناطق خاصة         

 ، وميثل ذلك منطا جديـدا مـن     اً حمدد اًاألمور قد متكنها من أن تقدم مشاريع صغرية وهدف        
وهـذه  .  يف جمال التعليم األساسي    التعاون بني الوكاالت احلكومية واملنظمات غري احلكومية      

التطورات التعاونية وااللتزام باملشاركة يعرب عن تقرير للمصري املشترك والذي يعد مؤشـراً             
 بالغ األمهية لتعزيز الشعور بالكرامة واالعتمـاد علـى          فمشاركة الشعب أمر  . يةمهما للتنم 
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٩٦

 يف صنع القرار يـؤدي إىل    اىل جانب أن تفعيل مشاركة اتمعات الريفية واحلضرية       . الذات
 Perraton ,and). تنامي املبادرات الشعبية واتمعيـة وبـرامج التعلـيم غـري النظـامي     

Creed,2001,11)  
وقد عرب مشروع تطوير التعليم يف دول اخلليج عن مضامني هذا التحدي وما نـتج               

           تمعية ففي اململكة   عنه من تداعيات السياسية يف املنطقة أفضت إىل توسيع دائرة املشاركة ا
العربية السعودية اتسعت دائرة املشاركة من خالل جملس الشورى وجمالس املناطق واالس            

" البلدية، وبالتايل تنعكس هذه التغريات على املنظومة التعليمية يف زيادة مسؤوليتها حنو خلق             
الواجبات واملشاركة يف تتوفر فيه املواطنة الصاحلة من انتماء واحترام للحقوق و      " جمتمع متعلم 

مكتب التربية العريب لدول اخللـيج،      . (احلياة العامة واحملافظة على القيم األساسية للمجتمع      
١٤٢٧،٢١ (  

الدوحـة، ديـسمرب    ( ويعرب قرار الس األعلى لدول جملس التعاون اخلليجـي ،           
للعملية التعليميـة  عن وعي القادة مبا حتمله التغريات السياسية والعاملية من مضامني       ) ٢٠٠٢

حيث مت التأكيد على أمهية بناء شخصية املتعلم، كي يتعامل مبرونة مع جمريات العصر، مـع             
احملافظة على اهلوية العربية واإلسالمية والتمسك بقيم العدالة والتسامح، وتعزيز روح املواطنة            

ص  ،٢٠٠٤العربيـة،   األمانة العامة لس التعاون لدول اخلليج       . (لدى ناشئة بلدان الس   
  )١٨،١٧ ص

 : مربرات تفرضها التحوالت االقتصادية: ثالثاً
يعيش العامل مجلة من التغريات يف كافة جماالت احلياة، وتفاوتت درجة التغري أو             
التحول من جمتمع آلخر، فبينما هـي تـسري وفـق قانوـا التـدرجيي يف بعـض                  

التحول السريع، حىت جاز لنـا      اتمعات،عاشت جمتمعات أخرى موجة من التغري أو        
،وخباصـة  ...اجتماعيا أو ثقافياً أو اقتصادياً      ) انقالباً(أن نسمي ذلك التغري أو التحول       

  .يف اتمعات النامية
فمنذ الربع األخري من القرن العشرين ظهرت جمموعة من التغريات االقتصادية حتدث            

املنظمة العربيـة للتربيـة     : (ولني رئيسني يف العامل بدأت معاملها تتضح وتتبلور تدرجييا يف حت        
  )٢٢،٢١ ص ص ،١٤٢١والثقافة والعلوم،
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٩٧

وهذه تتمثل يف التحول السريع الذي حدث       . التحول يف قاعدة النشاط االقتصادي    : األول
يف الدول الصناعية، من اقتصاد يقوم ويرتكز على الزراعة والصناعة، إىل اقتصاد يعتمـد              

  . تشهد الدول النامية التحول نفسه لكن بسرعة أقلعلى اخلدمات واملعلومات، و
ويتمثل يف عوملة االقتصاد حيث أخذ النشاط االقتصادي يستقل عن الدولة الوطنية            : الثاين

واالقتصاد الوطين، وارتبط ذا التحول بروز مبادئ جديدة لالقتصاد تقوم على خصخصة       
واليت ) بالشركات الكوكبية   ( مى  النشاط االقتصادي، وبروز الشركات املعوملة أو ما تس       

تدير عملياا االستثمارية كقوة مستقلة عن الدولة، وظهور مبادئ حرية التجارة الدولية            
حرية انتقال رأس املال، تبادل التجارة والسلع، حرية انتقـال      : واملتمثلة يف أربعة مكونات   

  .األفراد، وحرية العمل
صالح احلقيقي، تلك اللحظات يف تاريخ البشرية       وعلينا أن نبقى منفتحني على إمكانية اإل      

فالتعليم الطريق ملواصلة دعم التنمية البـشرية، كمـا         . حيث التغيري السياسي واالقتصادي   
حدث يف التحول من االقتصاديات الزراعية إىل التنمية الصناعية، حيث فرضـت الـدول              

 التحول الصناعي ظهر التحـول      ، وبعد (Keating,2004,67). من التعليم  اً معين الصناعية نوعاً 
  .التقين وحاليا التحول املعريف الذي تلعب فيه املدرسة الدور األساس

ويربز التحدي االقتصادي كمحور رئيس من حماور العوملة كأكثر احملاور إسراعا حنو            
يـة  الدولية إال منوذجاً هلذه العوملة فقد ازداد حجم التجارة الدول         " اجلات"العوملة فما اتفاقية    

، كما مت حتريـر التبـادل التجـاري         %٢٥٥خالل اخلمس والعشرين سنة املاضية بنسبة       
واخلدمي ويتحرك رأس املال بني معظم الدول حبرية وبدون حـواجز، كمـا اتـسع دور                

 ص ص  ،٢٠٠٣حـارب،   . (الشركات متعددة اجلنسيات واملؤسسات متخطية احلـدود      
٥٤،٥٥(  

ت زلزالية يف املفاهيم االقتصادية القائمة، هزت       ويف هذا اإلطار أحدثت العوملة تغيريا     
، وطرحت عالقات اقتصادية جديدة بني أقاليم العامل ومناطقه         التنظيمات االقتصادية الوطنية ً   

اجلغرافية، وظهرت االعتمادية االقتصادية والتكنولوجية املتبادلة اليت أملتها التجـارة احلـرة            
ألموال عرب احلدود، وتعرضت األسواق احملليـة       واألسواق املفتوحة، وحركة تدفق رؤوس ا     

لضغوط جديدة وشروط جديدة تفرضها القوى االقتصادية االحتكارية اليت تعبر عن مصاحل            
   )٧٧١، ١٤٢٥اخلميسي،. ( االقتصادات الكربى دوالً ومؤسسات وشركات
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٩٨

 فنظـام   ومتس هذه التوترات االقتصادية واهلواجس الناشئة عنها نظم التعليم يف الـصميم،           
التعليم ال يعمل مبعزل عن الواقع االقتصادي القائم، وال ميكن ألي نظام تعليمي أن يغـض                

مبعايريه الصارمة من   ) اجلودة  (الطرف عن التغريات االقتصادية املتالحقة، فقد أنتقل مفهوم         
ـ              ف االقتصاد إىل التعليم، وأصبحت احلاجة ملحة لتطبيق معايري اجلودة على التعلـيم مبختل

وهذه الضغوط والتوترات االقتصادية وغريها مما تنتجه العوملة وسوف تنتجه تطـرح   . صورة
:  من اإلشكاليات املتعلقة بعالقة التعليم باالقتصاد من قبيـل  اًعلى فلسفة التربية العربية كثري    

 حق التعليم بني الشعارات السياسية واإلمكانيات االقتصادية، متويل التعليم بني احلكوميـة            
وضغوط التعميم، التعلـيم النظـامي وعالقتـه      ) اجلودة(واألهلية، نوع التعليم بني مطالب      

بالتعليم غري النظامي، االنسيابية يف التعليم ومرونة النظم التعليمية، التعليم وعـامل العمـل،              
   )٧٧٣، ١٤٢٥اخلميسي،. ( اجلدارة يف التعليم باملعايري العاملية

 من حيث تكلفته وحتمل     ة إىل التعليم نظرة اقتصادية حبت     روبالتايل أصبحت الدول تنظ   
حيث شرعت كثري من الدول يف حتميل األفراد جزءا من تكلفة التعلـيم وبـدأت               . نفقاته

املنظمـة العربيـة    . (كذلك تعتمد على القطاع اخلاص يف إقامة وإنشاء املؤسسات التعليمية         
  )٢١،٢٢ص ص،١٤٢١للتربية والثقافة والعلوم،

 هيكلة املؤسسات التعليمية وعملياـا وبراجمهـا   تب أن بعض الدول إعاد   إىل جان 
األساسية لتدور حول مهارات سوق العمل  ومتطلبات منظمة التجارية العاملية، مع جعـل              
التعليم عملية تعلم مستمرة على مدى احلياة ، واضطرار املؤسسات التعليمية للبحث عـن              

رد وتـضاؤل التمويـل احلكـومي ، واللجـوء إىل           مصادر متويل أضافية نتيجة نقص املوا     
 )١٤٢٧،٣٧٦العصيمي،. (اخلصخصة  وإجراءات استرداد التكلفة 

وتعيش دول جملس التعاون اخلليجي ومنها اململكة العربية السعودية يف ظـل هـذه              
األمانة العامة لـس التعـاون      : (التحديات االقتصادية العاملية حتديات خاصة ا تتمثل يف         

  )١٩،٢٠ص ص ،٢٠٠٤ل اخلليج العربية، لدو
استمرار هيمنة املوارد األحادية على مصادر توليد الدخل ، إضـافة إىل اسـتمرار              : أوال

اختالل هيكل اإلنفاق لصاحل قوى االستهالك على حساب قوى االدخـار واالسـتثمار             
  .اإلنتاجي وعدم قدرة القطاع الصناعي على تلبية الطلب احمللي االستهالكي
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٩٩

اختالل سوق العمل واالعتماد على العمالة الوافدة على حساب توظيف وتأهيـل            : نياثا
العمالة الوطنية، مع استمرار تركز العمالة الوطنية يف القطاع احلكومي وعزوفها بـشكل             

  .عام عن األنشطة الفنية واملهينة
أ التـشابه ال    قيام الركائز االقتصادية لدول الس على التنافس املبىن علـى مبـد           :  ثالثا

  .التكامل
بناء العمالة املواطنة القادرة على اإلبداع واالبتكار، يف ظل سوق عاملية حيتدم فيها             : رابعا

التنافس، شعارها البقاء للمؤسسات االقتصادية ذات السلع واخلدمات األكثـر جـودة            
التـدريب  ومن هنا يبدو عظم املسؤولية امللقاة على عاتق أنظمة التعلـيم و           . واألقل كلفة 

، ذي املواصفات واملهارات العاملية اليت تتطلبها أسـواق العمـل           "املواطن املنتج "إلعداد  
  . اجلديدة
يتسم الواقع السكاين لدول الس بارتفاع معدالت نسب النمو بني املواطنني،           :  خامسا

على واتساع قاعدة اهلرم السكاين هلم، وما يترتب على ذلك من مضامني هلا تأثري مباشر               
ومواجهة الطلب املتزايد على التعليم يف مجيـع مـستوياته،      . معدالت النشاط االقتصادي  

وكذلك احلاجة إىل تطوير املؤسسة التعليمية لتعزيز املواءمة بني خمرجاا واحتياجات سوق     
  . العمل من املوارد البشرية

ات وعلى الصعيد احمللي أشارت خطة التنمية الثامنة إىل مجلـة مـن التحـدي             
ــها   ــة، ومن ــا اململك ــيت تواجهه ــة ال ــستقبلية الدولي ــصاد : (امل وزارة االقت

  )١٤٢٦،٢٩والتخطيط،
استمرار اجتاهات العوملة االقتصادية املتمثلة يف تزايد االندماج والترابط بني أجـزاء             §

االقتصاد العاملي وفعالياته املختلفة، وتنامي حجم التبادالت التجارية بني الـدول يف          
 .ظام التجارة العامليةظل حترير ن

استمرار إنشاء التكتالت االقتصادية واإلقليمية ومناطق التجارة احلرة وانعكاسـاا           §
 .على أوضاع التجارة اخلارجية للمملكة

ازدياد أمهية العلوم والتقنية كوسيلة ضرورية وحامسة لتحقيق مكاسب اقتصادية يف            §
 .ظل تعاظم املنافسة على الصعيدين احمللي والدويل



  )مستقبلية دراسة(األساسي يمالتعل صيغة ضوء في السعودية العربية المملكة في والمتوسطة االبتدائية المرحلتين مشكالت بعض لمواجهة مقترح تصور

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٠٠٨ --ھـ ١٤٢٩ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٠٠

احنسار أمهية املواد األولية يف تكوين املميزات التنافسية للمنتجات وازديـاد أمهيـة              §
 .املكون املعريف والتقين

وهذه التحديات ال نستطيع مواجهتها إال بوجود تعليم مالئم جليـل اليـوم،             
فتطوير نظم التعليم و تقصي جوانب القصور فيها لتواكب عـصرها لتكـون لـديها          

عليم املهارات األساسية واحلياتية فقط، بل يتجاوز ذلك مـن خـالل            القدرة ال على ت   
 .قدرا على التنافس يف عصر العوملة

 ، ١٤٢٤—١٤٢٠(وقد أشار التقرير الوطين للمملكـة العربيـة الـسعودية       
إىل التحديات اليت تواجهها النظم التعليمية يف ظل اقتصاد يعتمـد           ) ٢٠٠٤—٢٠٠٠

ثرت يف معظم املهن والوظائف ألزمت املؤسسة التعليمية        على معرفة متسارعة ومتغرية أ    
بتطوير نظامها وتقدمي صيغ ومناذج جديدة تالءم متطلبات عصر اقتصاديات املعرفـة،            
مما يعين إخضاع النظام بأكمله إىل عملية اعادة ومراجعة لضمان مواءمته مع متطلبـات        

  )١٤٢٥،١٤وزارة التربية والتعليم، . (اقتصاد املعرفة
لنظام التعليمي مطالب بأن يقوم بدوره يف إحداث التغري وقيادة التغري قيـادة             وا

فالتجديد والتحديث املستمر يف جمـال      . ه على أقل تقدير االستجابة ملطالب     مسئولة، أو 
التربية يف العصر احلديث مل يعد حمل جدل أو مناقشة بل أصبح مطلبا ملحا ليس فقـط           

  . رجال السياسة واالقتصاد واالجتماع وغريهم من جانب  رجال التربية ، بل ومن
فالنظام التربوي ميكنه التغلب على مشكالته وحيقق تنمية اقتصادية متينة إذا ساهم يف          

ومثل هذه الثروة   . توفري ثروة بشرية فعالة قادرة على أن تلعب دورها كامالً يف هذه التنمية            
ذا أعدت إعداداً مالئماً من قبـل املؤسـسة         البشرية الفعالة ال تتوافر بالشكل املطلوب إالّ إ       

ومع التغري السريع يف املعارف واملهن فإن مجيع العاملني يف حاجة إىل تربية مستمرة         . التعليمية
يستلزم أال ننتظر من املدارس االبتدائيـة  ) اتمع املتعلّم(ويعىن هذا أن االنتقال إىل    . متجددة

اسية وكل املهارات الضرورية اليت حيتاج إليها اإلنسان        أو الثانوية أن تقدم كل املعارف األس      
  )١٥٢، ٢٠٠٠‘عبدالدائم(عرب حياته، ما دامت هنالك تربية مستمرة طوال احلياة، 

  :التحديات االجتماعية والثقافية: رابعاً 
مع إطاللة عهد األلفية الثالثة كان العامل يتوقع عهداً جديدا تتجاوز فيه األمم حتدياا           

 على مشكالا من خالل عقد تعمد فيه األمم إىل التعاون والتكامل وتالقي املصاحل              وتتغلب
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إال أن العقد اجلديد من هذا القرن اتـسعت فيـه           .  من املنافسة وعامل يعيش يف سالم      بدال
الفجوات بني األغنياء والفقراء ، وقويت القوميات والتكتالت األممية ، ويقع الكثري من اللوم            

  (Shaeffer,2004,37). ع إىل عملية العوملة ومنتجاا عن هذا الوض
فاألسرة التقليدية من حيث بنيتها وعالقاا ودروها وأدوار األفراد فيهـا يف تغـري،              
وهذا يعين إعادة النظر يف دورها يف التنشئة والرعاية االجتماعية، فقد بدأت أجهزة اتمـع               

  . جتماعية اليت كانت تقوم ا األسرةتتوىل كثريا من جوانب التنشئة والرعاية اال
كما أن دور املرأة قد تغري يف كل اتمعات حىت يف اتمعات احملافظة األمر الـذي                

ودور . جيابية يف األسرة ويف عامل العمل والعالقـات االجتماعيـة         إأحدث تأثريات سلبية و   
ية، أكثر مـن أن  الشباب وسلوكهم وقيمهم بدأت تشكلها عوامل وتأثريات ذات صبغة عامل   

املنظمة العربيـة للتربيـة   . (تكون ذات صبغة حملية أو بتأثري من األسرة كما كان يف السابق      
  )١٤٢١،٢٠والثقافة والعلوم،

وبشكل عام فإن أشكال التغريات االجتماعية املتوقع حدوثها يف القـرن احلـادي             
ه من أدوار ووظـائف ويف      والعشرين ستؤثر يف شكل ومعامل املؤسسة التعليمية ، وما تقوم ب          

صلتها وتعاملها مع املؤسسات االجتماعية األساسية، خاصة األسرة ومؤسـسات الرعايـة            
  . االجتماعية األخرى

ن يسعى لصياغة ثقافة عاملية     ووتأيت العوملة كأبرز حدث شهده القرن احلادي والعشر       
 لتعميم ثقافتها ،ومـن مث      جديدة تتخطى اهلويات والثقافات احمللية والوطنية ، فالعوملة تسعى        

  . اختراق وتذويب كل اخلصوصيات وتنميط كل اهلويات
. اختراق كل القيم واحملظورات املختلفة    وإذ تؤدي العوملة إىل تآكل احلواجز الثقافية        

حـارب،  . (وأصبحت القيم االجتماعية اليوم هي أكثر معامل احلياة اليت تتأثر وتز بالعوملة           
  )٥٠،٥١ص ص،٢٠٠٣
تايل أنتجت العوملة توترات على صعيد الثقافة احمللية طرحت العديد من العديـد             وبال  

: (  علـى التربيـة العربيـة تـتلخص يف بعـض التـساؤالت، ومنـها               اإلشكالياتمن  
   ) ٧٧٨،٧٧٩ ص ص،١٤٢٥اخلميسي،

  يف الثقافة العربية ؟) التجديد(و) احملافظة( ـ كيف توازن التربية بني وظيفيت 
  العربية ؟) اخلصوصية الثقافية(الكونية، و ) العمومية الثقافية(لتربية بني ـ كيف توازن ا
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  ـ كيف حتقق التربية انفتاح الثقافة العربية على الثقافات األخرى ؟ 
   ؟لعربية، وبني املتغريات الثقافيةـ كيف حتقيق التربية التوازن بني ثوابت الثقافة ا

ي مرونته وانفتاحه وقابليته الستيعاب املـتغريات       ـ كيف حتقق فلسفة التربية للنظام التربو      
  الثقافية للعوملة؟

  يف الثقافة العربية ؟ ) علماين(وما هو ) ديين(ـ كيف توازن فلسفة التربية بني ما هو 
ـ كيف توازن التربية بني املؤسسات التعليمية الرمسية، ومؤسسات التعليم غري النظـامي يف       

  حتقيق التنمية التربوية ؟ 
 تأثري عميق على اجلوانب الثقافية، فاالنفجار يف جمال االتصال أتاح الفرصة        إذاللعوملة  فا

لتبادل حر ومفتوح يف املعايري الثقافية والقيم واملعتقدات والتقاليد وكل التراث الثقايف املادي             
ديـدا  وهذا التبادل احلر والعلين للمعايري والقيم الثقافية يـشكل          . وغري املادي عرب احلدود   

ومن النتائج اخلطرية إلفرازات العوملة الظلم االجتماعي والتـهميش الثقـايف      . للهوية الثقافية 
وهذا ميكن أن يـؤدي     ". احمللية"و  " العاملية"الذي ميكن أن تنجم عنه عملية االستقطاب بني         

  (Shaeffer,2004,38).  بدوره إىل قصم ظهر الطبقات االجتماعية والثقافية والدينية
 التقرير اخلتامي للمؤمتر الدويل الثاين حول التعليم التقين واملهين ، يف سيول ،              أشارد  وق

، " رؤية للقرن احلادي والعـشرين    : التعليم والتدريب التقين واملهين     " ،   ١٩٩٩كوريا عام   
 ، استخلصت منها الكـثري مـن        ٢٠٠١وتوصيات منظمة العمل الدولية ، اليونسكو ، عام       

نه يف ضوء التحديات الناشئة يف القرن احلادي والعـشرين ، عـصر             أ التوصيات تنص على  
التغريات السريعة يف املعرفة واملعلومات واالتصاالت والعلوم والتكنولوجيا والتصنيع والعوملة،          

 ، تلعب القـيم فيـه   أمر حتمي" منوذج جديد للتنمية يكون اإلنسان حمورها     "أصبح اعتماد   
قيق أهداف ثقافة السالم والتنمية املستدامة والـسليمة بيئيـا ،   داه فعالة لتحأدورا حامسا ك  "

وهذا يؤكد احلاجة إىل تشكيل جمموعـة القـيم         " والتماسك االجتماعي واملواطنة الدولية     
 ,Quisumbing). واملواقف وأمناط السلوك وأساليب احلياة اليت تؤدي إىل ثقافـة الـسالم  

2005,38)  
ون جزءا أساسيا يف أي برنامج تعليمي، فـالكثري         ولذا فالقيم واألخالق جيب أن تك     

مما يعين ضرورة أن    . من مشاكل العامل ال تعود إىل نقص املعرفة ولكن لسوء القيم واملواقف           
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نغرس القيم اليت ترتكز على احترام احلياة والكرامة اإلنسانية وحقوق العمل بوصفه مصدرا             
 (Quisumbing, 2005,38) .لتحقيق الذات 
املعرفية واالجتماعية واملهنية واملهارات احلياتية والقيم املدنية جتعل من املتعلم          فاآلثار  

جعل التعلـيم   : حمورا للعملية التعليمية، وهذا يتطلب خلق بيئات تعليمية جديدة دف إىل            
لإلبداع والتكيف للتغيري، مع احلفاظ على اهلوية الثقافية ، والتعلم للعمل واكتساب املهارات             

   (Zhao,2006,12).ية الضروريةاملهن
  :ويف ظل هذا التغري نشأت حتديات اجتماعية وثقافية يواجهها النظام التعليمي، ومنها 

التعليم حق أساسي من حقوق اإلنسان ، وهذا احلق جيب أن يكون مـضمونا               .١
مع إعطاء األولوية ألي طفل تـرك الدراسـة ألي          . جلميع األطفال واملراهقني  

 (Khawajkie, Luisoni,2005,30). ظرف
العدالة االجتماعية يف التعليم ليست باباً يف اإلحسان أو اإليثار بل هي حق له يف       .٢

. التعليم، تقره األطر التشريعية اليت تكفل منح فرص التعليم واإلنـصاف فيهـا            
(UNESCO Institute for Education,2003,7) 

نظر عمـا إذا كـانوا      فرص التعليم جيب أن تكون متاحة جلميع الطلبة بغض ال          .٣
أغنياء أو فقراء، فتكافؤ الفرص خيلق بيئة صحية حتقق النجاح يف جمال التعليم يف              

 (Khawajkie, Luisoni,2005,30) .القرن احلادي والعشرين
املساواة بني اجلنسني يف نوعية التعليم وبالتايل تكافؤ الفرص فيه يعين ان النهوض              .٤

الت التعليم وعملياته وخمرجاته عني لضمان بنوعية التعليم مسألة ضمان أن مدخ     
نوعية اإلصالحات وبناء فهم لالحتياجات املشتركة واملنفصلة للفتيان والفتيات         

 (Subrahmanian,2005,22). والنساء والرجال يف جمال التعليم
التعليم األساسي الرمسي وغري الرمسي يسعى الستيعاب األفراد واجلماعات الذين           .٥

 التعليم، وأولئك الذين مل متكنهم ظروفهم من مواصلة التعلـيم      مل تتح هلم فرص   
وخباصة النساء والشباب واألقليات األخرى دف بناء قدرام وإسـهامهم يف           

    (UNESCO.2001,22,23). تنمية جمتمعهم، فضال عن حتقيق العدالة االجتماعية



  )مستقبلية دراسة(األساسي يمالتعل صيغة ضوء في السعودية العربية المملكة في والمتوسطة االبتدائية المرحلتين مشكالت بعض لمواجهة مقترح تصور

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٠٠٨ --ھـ ١٤٢٩ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٠٤

لنساء ليكونـوا  إنشاء برامج جديدة تأخذ يف االعتبار حاجة التدريب الرجال وا          .٦
. أعضاء نافعني يف احلياة االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية لبلـدام         

(Khawajkie, Luisoni,2005,31) 
فالتعليم ليس فقط نقل    . احلصول على التعليم بغض النظر عن القيود االقتصادية        .٧

ـ             ارات املعرفة النظرية ، بل أيضا إعداد الشباب للعيش مع اآلخرين بواسطة مه
شخصية ، كاملشاركة والتعاطف والتضامن ، ومهارات االتـصال ، والـذي            

التعليم هو إعداد الفرد ملهنة ، ولكـن       . يسهل وجود عالقة مرضية مع اآلخرين     
قبل كل شيء لتكوين مواطن مسئول يساهم يف حتقيق استدامة السالم واحترام            

 (Khawajkie, Luisoni,2005,31). الطبيعة وقيم حقوق اإلنسان
املشكلة احلرجة يف كل ثقافاتنا هو التوتر بني التقليدية ، واملعرفـة ، فاملعرفـة                .٨

ولكن إذا كنا   ). جمتمعات معوملة (اجلديدة تسعى بسرعة إىل حتديث اتمعات،       
نريد املشاركة الوطنية الشاملة يف اتمع، علينا أن نغري من رؤيتنا التقليدية اليت             

ية واالجتماعية ، والتحدي القـائم يتمثـل يف رغبـة           قد حتد من تنميتنا الفرد    
. الشعوب يف تقدمي معرفة ألطفاهلا حتافظ ا على هويتـها ولغتـها الوطنيـة             

(Khawajkie, Luisoni,2005,31)  
استخدام التكنولوجيا لتحسني التمسك بتراثنا الثقايف، وكيف نعلم ما هو مهم            .٩

ائل اإلعـالم مـا هـي إال أداة         وأساسي يف ثقافتنا وشعوبنا يف املستقبل؟ فوس      
للتواصل يف حد ذاا، فما نوع التواصل الذي نريد بيننا ومـع اآلخـرين؟ ويف      
جانب التعليم علينا أن حندد األغراض التعليمية، فالتعليم يكون فعاال ، عنـدما             

 من أطفالنا وشبابنا معرفتـه ليـسهموا   هيكون ذا صلة باملتعلمني، أي ماذا نريد     
 (Keating,2004,69) تمعهم وعاملهم؟ بفاعلية يف جم

  : مربرات تفرضها التحديات اإلعالمية: خامساً 
األقمـار الـصناعية   (تربز هذه التحديات يف سطوة اآللة االتصالية مبختلف أشكاهلا          

واليت يـؤدي   ...)  والبث الفضائي، وشبكة املعلومات العاملية واحلاسبات واهلواتف احملمولة       
  .  املتسارع الستخدامها إىل أكرب ثورة معرفية يف التاريخانتشارها والتنامي
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وهذه األدوات االتصالية، مبا تنقله من معارف ومعلومات وأحداث وثقافات تؤدي           
 بني األفراد واجلماعات والشعوب، ولكـن  Cultural Interactionإىل زيادة التفاعل الثقايف 

.  ندياً متكافئاَ الثالث ـ ليس تفاعالً هذه التفاعل ـ من وجهة نظر كثري من مفكري العامل 
فتدفق الرسائل اإلعالمية واالتصالية غالباً ما يأيت من املراكز الرأمسالية ـ بكل قوا التقنيـة   
واالتصالية واإلعالمية ليصب يف دول األطراف من جمتمعات العامل الثالث، واليت تصبح جمرد             

كل ما حتمله من قيم وتوجهات دد اخلصوصيات        متلقية ومستقبلة هلذه الرسائل واملضامني ب     
   )٧٥٥، ١٤٢٥اخلميسي،). ( األطراف(وتبعية دول ) املركز(الثقافية وتكرس هيمنة دول 

ومع أن الثورة يف جمال العلم واملعرفة واملعلومات واالتصاالت جعلت العامل أكثر اندماجا،             
لومات واخلدمات، وسـهلت    كما سهلت وسرعت حركة األفراد ورأس املال والسلع واملع        

ولكنها . من جانب آخر انتقال املفاهيم واألذواق واملفردات فيما بني الثقافات واحلضارات           
من منظور آخر تعد سيطرة وهيمنة على ثقافة اتمعات اليت تستورده حبكـم أن مايـصدر    

ت عزل عن ثقافة اتمعات اليت تصدره، وتنسحب هذه السيطرة على مجيـع جمـاال             ليس مب 
 .احلياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية 

وقد أحدثت ثورة االتصاالت واملعلومات وعوملة االقتصاد والسياسة تغريات ثقافيـة        
وقيمية تزداد كل يوم وتريا وتأثرياا على كل جمتمعات العامل، وستشكل هذه إحدى أهم              

 جمتمع القرن احلادي والعشرين ومن معامل التحوالت والتغريات اليت أثرت وستؤثر يف تشكيل     
  .وتوجهات املؤسسات التعليمية

فثورة االتصاالت واملعلومات، أخذت تشكل وتتحكم بشكل كبري يف تكوين األفكـار           
واألذواق واألزياء الثقافية والفنون والقيم األخالقية واجلمالية، وبدأت الدعوة إىل االلتزام مبا            

ن ما عقد من مؤمترات ولقاءات عاملية       أو. الدولية الثقافية واألخالقية  يسمى باملبادئ واملعايري    
يف جمال الثقافة، واملرأة، وحقوق اإلنسان، والعالقات االجتماعية توضح التنـامي والـربوز             

وهلذا تأثري على املؤسسة التعليمية اليت ظلت منذ قيامهـا تلعـب        . لواقع ثقايف وقيمي جديد   
املنظمة العربية للتربية والثقافة   . (شئة الثقافية واألخالقية واالجتماعية   دورا رئيسا يف عملية التن    

  )١٤٢١،٢٣والعلوم،
ومما يزيد التحدي اية احتكار الدول لبعض وسائل اإلعالم ، مما مينح قطاع االتصاالت             
مزيدا من احلرية واخلصصة ، وهذه التغريات يف البيئة اإلعالميـة أدت إىل إنـشاء هيئـات        
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 وتشريعيه أكثر مالئمة للتعددية، وعلينا كذلك االستفادة من هذه التطورات التقنية            تنظيمية
اإلعالمية اليت منحت فرصا جديدة يف استخدام تكنولوجيا االتصاالت يف التعليم وبالـذات             

  (Perraton ,and Creed,2001,pp10,11). التعليم األساسي
 من طرح برامج تعليمية سـاعدها يف        فقد متكنت بعض وسائل اإلعالم من إذاعة وتلفزيون       

ذلك تطور تكنولوجيات الصوت والفيديو واخنفاض تكلفتها وقابلينها لالستخدام يف جمموعة         
كـرب مـن    أمتنوعة من السياقات وموعة واسعة من الناس، وأصبحت يف متناول عـدد             

ية اخلصخـصة   املنظمات واألفراد العاملني يف جمال التعليم األساسي، ولكن من سلبيات عمل          
هو أن العديد من اهليئات التعليمية اليت كانت هلا حرية الوصـول إىل القنـوات الفـضائية                 

 (Perraton ,and Creed,2001,11). واإلذاعية احلكومة الوطنية مل تعد تفعل ذلك
وجمتمعاتنا العربية تواجه حتدي التطور التكنولوجي والتقين املستمر ، واملتمثل يف كيفيـة     

التكنولوجيا اليت ختدم هويتها الثقافية وال تتعارض مع قيم وثوابت جمتمعاـا الـيت              اختيار  
تستمد جذورها من مصادر تشريعها وقيمها األصيلة، حيث ميكنننا اختيـار التكنولوجيـا             

. املناسبة ألجيالنا، مع احملافظة على اهلوية باستخدام التقنيات اليت تناسب أوضاعنا لنبدع فيها            
   )٥٨، ١٤٢٣لوة، متويل ،احل(

  : سادساً مربرات تفرضها التحديات العلمية والتقنية
من مسات عامل اليوم التسارع املذهل يف الكم والنوع العلمـي والـتقين املعلومـايت        
وتطبيقاته يف البلدان الصناعية يف شىت مناحي احلياة، وانعكاسه على اهلياكل املهنية للقوى             

على معدالت البطالة والتوظيف يف كافة األنشطة االقتصادية،        العاملة كماً وكيفاً،وتأثريها    
فضالً عن تأثري التطورات العلمية والتقنية املتالحقـة، السـيما يف جمـال االتـصاالت               
  .واملعلومات، وعلى احلياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية يف مجيع دول العامل

ف مستوى استخدامات تقنيـة املعلومـات       لكن املالحظ يف دول العامل النامية ضع      
واالتصاالت مقارنة مبستويات استخداماا يف الدول املتقدمة، واعتمادها علـى اسـترياد      
التقنية اجلاهزة، وعدم إعطاء العنصر البشري الوطين العناية الكافية فيما يتعلق بعملية بنائه             

ام يف توطني التقنية واستنباا مبا      العلمي وتنمية قدراته العقلية وتوجيهها للمشاركة واإلسه      
  . يتالءم مع ظروف واحتياجات اتمع
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١٠٧

فاالنفجار املعريف املتمثل يف الزيادة الكمية والنوعية يف املعرفة  وفروعها يفرض على             
املؤسسة التعليمية ان تسهم يف مسرية التقدم التقين من خالل إعداد وتأهيل الكوادر العلمية              

 وتكثيف اجلهود يف جماالت البحث العلمي األساسي والتطبيقـي والقيـام            واملهنية املؤهلة ،  
األمانة العامة لس التعاون لدول اخلليج    . (بدور أساسي يف عمليات توطني التقنية يف اتمع       

  )٢٤ ،٢٣ ص ص،٢٠٠٤العربية، 
وحيتم على املؤسسة التعليمية كذلك أن تعيد النظر يف أسس اختيار وختطيط وبنـاء              

ناهج واحملتوى الدراسي وأساليب التعامل مع املعرفة من حيث طرق تدريسها وأسـلوب             امل
فالتوجيه القدمي القائم على نقل وتلقني املعرفة واحلقائق لـن          . تعامل التالميذ واملعلمني معها   

يكون مناسبا وعلينا أن نتجه إىل تعليم األطفال أساليب الوصول إىل املعرفة املناسبة واملطلوبة              
مبعىن آخر أن نتجه إىل تعلـيم التالميـذ أمنـاط    . لقدرة على االختيار منها والتعامل معها وا

املنظمـة  . (التفكري وأساليب الوصول إىل املعرفة والتعامل معها، بدال من حفظها وتذكرها          
  )١٤٢١،١٦العربية للتربية والثقافة والعلوم،

 التربوي ووظائفه حىت يـستجيب     وهذا التغري يستوجب مرونة وديناميكية يف بنية النظام       
ملتطلبات تغري العصر، والتوترات واهلواجس اليت قد جيلبها التغري ـ وال سيما على مـستوى   
القيم والضوابط األخالقية ـ واليت ال ميكن االستجابة له والتفاعل معه بغري مظلـة قيميـة    

  )٧٦٠، ١٤٢٥اخلميسي،.  ( توفرها فلسفة التربية
 أن تعد أجياالً شابة قادرة على التعامل مع التقنية وعلى مواجهة     فواجب التربية

املشكالت اليت يطرحها التقدم العلمي والتقين، وأن تعمل على مكافحة األمية العلمية 
والتقنية، جيعل التعليم العلمي والتقين جزءاً من التعليم األساسي ملتحماً به، ومعىن ذلك أن 

ساب وسواها من املواد اليت تدرس يف التعليم األساسي، ينبغي أن تعليم القراءة والكتابة واحل
يتم ضمن سياق علمي تقين بدالً من السياق التقليدي املألوف، الذي من شأنه يف كثري من 

  )١٥١، ٢٠٠٠‘عبدالدائم. (األحيان أن يبعد األطفال والشبان عن عامل العلم والتقنية
ـ      ا املعلومات      كما أن التوسع اهلائل يف تكنولوجي      ، ة واالتصاالت نتيجة لعمليـة الرقمن

والتطورات اجلديـدة يف املكونـات      ) الصور والصوت والبيانات، ضغط البيانات الرقميه     (
وهـذا  . االلكترونية، واملعلومات اليت يتم جتهيزها يف شكل رقمي ، تصبح متعدد األغراض           

وسيفتح إمكانيـات جديـدة     دون شك سوف يكون هلا تأثري كبري على اتمعات املعزولة           
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١٠٨

أكثر انتظاما يف فرص التعليم األساسي، فاستخدام التكنولوجيـات اجلديـدة للمعلومـات           
. واالتصاالت وخصوصا االنترنت يف األوساط التعليمية، مينح فرصا جديدة لتعليم الدارسني      

(Perraton ,and Creed,2001,10)  
اخلدمة، فاستخدام التكنولوجيات اجلديدة  ولكن املشكلة يف التوزيع غري املتوازن هلذه           

للمعلومات واالتصاالت يف التعليم يف العامل يتوقف على إمكانيـة احلـصول علـى هـذه          
التكنولوجيات، فمعظم البلدان النامية تفتقر إىل البنية األساسية والتدريب الالزم للحـصول            

اخل البلدان وفيما بينـها     عليها، وهذه الفجوة الرقمية تزيد من حجم التفاوت بني الناس د          
والتفاوت يف احلصول على التكنولوجيا ليست عشوائية بل ربطت بقوة الـدخل والتعلـيم              

  . ومكان ونوع اجلنس
ويربز حجم التحدي من كون أكثر من نصف الناتج احمللي اإلمجايل يف بعض البلدان              

لكون ومن ال ميلكـون،     املتقدمة اآلن يعتمد على املعرفة ، فبالتايل ظهرت الفجوة بني من مي           
 وأنظمة  ةتركيز ملكي : لبلدان النامية منها  وهذا أفرز خماطر إضافية جديدة على املتعلمني يف ا        

االتصاالت واهليمنة الغربية على النماذج التعليمية وقادة األسواق والتعرض إىل مـا ميكـن              
 كسيادة استخدام اللغة    اعتباره أشكال جديدة من استعمار احلياة السياسية والثقافية واللغوية        

) من مجيع املعلومات العلمية والتقنية     % ٨٥-٨٠من الشبكة العاملية ، و     % ٨٠(االنكليزية  
 Perraton). ولكن يف الوقت نفسه استخدام اللغة االنكليزية يعترب مفتاح اللغـة الدوليـة  . 

,and Creed,2001,10)  
 نفكر يف التعليم وإمكانيات التنمية      وعلينا يف هذا العصر اجلديد القائم على املعرفة أن        

البشرية ، وهذا يتطلب نوعا جديدا من التعليم، يتجاوز التقليدية يف التدريس والتعلـيم إىل               
 بعض االهتمام آلثار هذا ملؤمترات الدولية الكبرية أن تويلمنط يعتمد على التكنولوجيا وعلى ا    

 يف التكنولوجيا والتربية، فنحن حباجة إىل       التطور على التنمية البشرية واالجتماعية، والتفكري     
ولكن كيف ميكـن للمدرسـني أن       . النظر يف أمهية التطوير التكنولوجي يف جمال التدريس       

يستخدموا التكنولوجيات الناشئة لتقدمي املعرفة بطرق تدريس جديدة بشكل يالءم الظروف           
جتماعية يف حصول اجلميـع     املتغرية، كما أن هذا التحول يثري قضية مهمة وهي العدالة اال          

  (Keating,2004,68) . على تعليم مالئم قائم على التكنولوجيا
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١٠٩

  : ة السكانيالتحديات: سابعاً 
كان من نتائج التقدم العلمي وخباصة يف اال الصحي وما أمثر عنه من ارتفاع              

زيادة حرص اإلنـسان علـى      املستوى الصحي يف العامل، واخنفاض يف نسبة الوفيات ل        
مراض واألوبئة املدمرة، فضال عن التزايد املستمر يف معدالت نسب املواليد           كافحة األ م

وبالذات يف الدول النامية ، كان من نتيجة ذلك كله حدوث ما ميكن أن نطلق عليـه                 
  .)االنفجار السكاين(يف العصر احلديث 

 ) ٦( يوم يتجاوز فالبيانات الدميوغرافية الراهنة لسكان العامل تشري أن سكان العامل ال
مليون نسمة سنويا، وتقدر الزيادة السنوية لسكان  ) ٨٠( مليارات ، يزيد سنويا بأكثر من 

، ويتوقع أن تكون الزيادة ١٩٧٠عام %) ٢(بعد أن كانت %) ١,٥( ب ٢٠٠٠العامل عام 
. ( يف العقد املقبل%) ١,١(، تنخفض إىل %)١,٣(خالل العقد احلايل 

Tendon.2000.p396(    
وتعاين دول العامل النامي من ارتفاع معدالت اخلصوبة فنصف السكان فيها حتت     

عاما ، بينما يف املقابل تعاين دول العامل املتقدم من ارتفاع نسب الشيخوخة ) ٢٣(سن   
يف اليابان %) ٣٠(عاما إىل ) ٦٠(حيث يتوقع ان تصل نسب من تزيد أعمارهم عن 

. يف الواليات املتحدة وكندا%) ٢٠(يف بريطانيا، و%) ٢٣(يف ايطاليا وأملانيا، و%) ٢٥(و
 )Tendon.2000.p397(   
ويف جمتمعنا العريب تزايدت أعداد سكان الدول العربية بشكل ملحوظ حيث من        

) ٤٠٠(إىل ما يقرب من ) م٢٠٢٥(املتوقع أن يصل تعداد سكان الدول العربية يف عام 
وستشكل هذه الزيادة اهلائلة يف السكان . عاماً) ١٥(مليون نسمة نصفهم تقريباً أقل من 

متويل ،احللوة، . (ضغوطاً على مجيع املوارد والبنيات االقتصادية واالجتماعية والتعليمية
 إىل أن إمجايل السكان يف ٢٠٠٥، كما يشري تقرير التنمية البشرية للعام  )٦٢، ١٤٢٣

) ٣٠٠( إىل أكثر من ٢٠٠٣ام الدول العربية تضاعف خالل عقدين ونصف ليصل يف ع
  )٢٠٠٥،٢٣٥اليونسكو،%). (٢(مليون، وتقدر الزيادة السنوية بنحو 

وتتجلى التحديات السكانية يف التزايد السكاين السريع يف شتى ااالت وانعكاساته على 
نوعية احلياة بشكل خاص، فالتزايد السكاين املتسارع ميتص املوارد ويضعف النمو 

وقطاع التربية يعاين من هذا التزايد السكاين ما يعاين، ومن هنا . سد البيئةاالقتصادي ويف
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جاءت العناية بالتربية السكانية، تلك التربية اليت تقدم لألفراد وسائل ومعلومات تتيح هلم أن 
يدركوا العالقات القائمة بني املشكالت السكانية وحيام اليومية، وتدفعهم إىل أن يتخذوا 

.  ملسؤولة يف اال، وجتعلهم  أقدر على حتسني مستوى رفاهية أسرهم وجمتمعهمالقرارات ا
    )١٥٥، ٢٠٠٠،عبدالدائم(

ولتأثريات النمو واحلراك السكاين على النظم التعليمية يف املنطقة العربية خالل القرن            
ـ                 ه احلادي والعشرون ، وما ميثله من زيادة الطلب على التعليم من جهة، وزيارة اهلـدر في

بسبب التسرب لعدم قدرة اآلباء على اإلنفاق أو توجههم للعمل ملساعدة األسرة يف ظروفها              
املعيشية، مما يفرض على التعليم طرح برامج متنوعة الستيعاب من هم خـارج املدرسـة،               
ناهيك عن تنامي نسب األمية بني الشباب والكبار من اجلنسني بسبب التسرب، وما يرتبط              

ياجات الشباب والكبار من اجلنسني، كل ذلك يفرض حتديات على النظام           ا من تباين احت   
  .  التعليمي املعين بالبحث عن بدائل مناسبة للتعليم الرمسي

ويف اململكة العربية السعودية أشارت اإلحصاءات إىل ارتفاع كـبري يف حجـم     
) ١٩٧٤(هــ  ١٣٩٤السكان خالل العقود الثالثة املاضية ففي أول تعداد أجري عام  

مليون مـواطن، وحبلـول عـام       ) ٦,٢(مليون ، منهم    ) ٧(قدر عدد السكان بنحو     
أظهرت نتائج التعداد السكاين الثاين ارتفاع عدد الـسكان إىل          ) ١٩٩٢(هـ  ١٤١٣

مليون مواطن، وتعزى هذه الزيـادة الكـبرية        ) ١٢,٣(مليون نسمة، منهم    ) ١٦,٩(
: ىل عـاملني رئيـسيني مهـا      هـ إ ١٤١٣- ١٣٩٤خالل تلك احلقبة القصرية مابني      

سـنوياً  %) ٣,٨(ارتفاع معدل الزيادة الطبيعية للسكان السعوديني اليت قدرت بنحو          
جل العمل لتلبية احتياجات عملية     ألتلك احلقبة، وتدفق أعداد من الوافدين للملكة من         

 التنمية االجتماعية واالقتصادية، وظل معدل النمو الطبيعي للسكان خالل املدة من عام           
مرتفعـاً، حيـث قـدر بنحـو        ) ٢٠٠٤(هـ  ١٤٢٥إىل عام   ) ١٩٩٢(هـ  ١٤١٣

هــ  ١٤٢٥وتشري النتائج األولية للتعداد العـام للـسكان لعـام           . سنوياً%) ٢,٥(
مليـون نـسمة، منـهم      ) ٢٢,٥(إىل أن حجم السكان باململكة بلغ حنو        ) ٢٠٠٤(
عودية بغلبـة   ويتسم التركيب السكاين للمملكة العربية الـس      . مليون مواطن ) ١٦,٥(

عاماً ميثلون  ) ١٥(الفئات الصغرية والشابة حيث يتضح أن ذوي األعمار اليت تقل عن            
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ص ،١٤٢٦وزارة االقتـصاد والتخطـيط،    .(من مجلـة الـسكان    %) ٤٠,٤(نسبة  
  )٢٠٥-٢٠٣ص

وما من شك يف أن هذا التزايد يف عدد السكان يلقي عبئا ضخماً على التعليم،               
 الطلب على التعليم من اجلنسني، وقد أشارت اخلطـة          فنمو السكان يصاحبه زيادة يف    

%) ٢،١(الثامنة إىل أن متوسط النمو املتوقع للطلبة املستجدين يف املرحلة االبتدائيـة             
خالل املدة ذاا، ويف إطار     %) ٢,٥(خالل سنوات اخلطة، ويبلغ يف املرحلة املتوسطة        

لمؤسسات التعليمية مبا يـتالءم     ذلك أكدت اخلطة على التوسع يف الطاقة االستيعابية ل        
والزيادة املضطردة يف الطلب على التعليم وتوفريه جلميع املـواطنني يف مجيـع منـاطق     
اململكة، وتدعيم الوصول خبدمات تعليم الكبار وحمـو األميـة إىل أمـاكن تركـز               

ل املدارس املتنقلة واملعسكرات، إىل جانب تـصميم بـرامج إذاعيـة            ثاالحتياجات م 
ص ،١٤٢٦وزارة االقتصاد والتخطـيط،   .(ية متخصصة وموجهة لتعليم الكبار    وتلفزيون

  )٤٢٩-٤٢٣ص
وما يزيد من العبء على التعليم التطور السريع يف جمال العلم والتقنية واالتصال             
مع وجود شرحية من كبار السن تتزايد آماهلم يف مزيد من التعليم والتدريب ، يف ظـل            

ع يف التعليم حسب ما نصت عليه سياسـة التعلـيم،           ما تلتزم به الدولة من حق اجلمي      
  .وضرورة توفره لكل فرد من أبنائها، باعتباره حقاً من حقوق اإلنسان

 :مربرات تربوية حملية: ثامناً 
تعددت املربرات اليت دفعت البلدان العربية وغريها إىل إعادة تـشكيل نظمهـا             

سي كتوجه تربوي يعطى لقاعـدة      التربوية وفق منظور جديد وتبىن صيغة التعليم األسا       
النظام التربوي مفهوماً وحمتوى جديدين ينعكسان على النظام بأكملـه، ومنـها مـا              

  .لوحظ من قصور يف أداء املدرسة وضعف يف بناء املناهج  ويف مستوى املتخرجني
ومن الدوافع األخرى ازدياد يقني هذه الدول بأن مرحلة التعلـيم االبتـدائي             

ية ومشكالا املتعددة لن تكون مهيئة وال كافية إلعداد وبناء املـواطن            بصيغتها التقليد 
اخلالق املبدع الذي تستهدفه، والقادر على مواجهـة متطلبـات احليـاة العـصرية              
واحتياجات البيئة احمللية،باملهارات واخلربات العمليـة والفنيـة إىل جانـب املعـارف       

وقد أمجعت الدراسات التقومييـة الـيت       واملعلومات األساسية للعلوم املختلفة، خاصة      
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تناولت هذه املرحلة يف الوطن العريب على حتديد أهم جوانب القصور فيهـا مبظـاهر               
  : الضعف التالية 

عدم كفاية التعليم االبتدائي إلعداد التلميذ القادر على اإلسهام بكفايته يف حياتـه              .١
 العربيـة للتربيـة     املنظمة. ( وخباصة من يتوقفون عند اية هذه املرحلة      . وجمتمعه

ففترة التعليم اإلجباري يف معظم الـنظم التعليميـة         ) ١٩٩٢،١٩،  والثقافة والعلوم 
مل ) لثانية عشرة تقريباً  ست سنوات تبدأ غالباً من السادسة وتستمر حىت ا        (التقليدية  
 يف عصرنا احلايل لتزويد التالميذ باحلد األدىن من أساسـيات املعـارف             يتعد تكف 
رات والسلوكيات اليت تبىن شخصية الفرد وتعرب عن ذاته ، ومتكنـه مـن أن               واملها

 )١٩٩٨،١٩امحد ،. (يندمج يف جمتمع العمل والنشاط
حىت أصبحت هذه الصفة لصيقة بالتعليم وجعلته عاجزا عـن حتقيـق أهدافـه         
لضعف صلته بواقع الفرد وجمتمعه، ومناهجه مل تستطع أن تتخلص مـن ظـاهرة              

 الفرص اليت يوفرها فرص شكلية يف معظمهـا ال تفـي حباجـات              اللفظية، مث أن  
املتعلمني وال تفي مبطالب اتمع وخاصة يف هذا العصر الذي أصبحت فيه السيادة             

  )١٩٩٢،١٩ ،  العربية للتربية والثقافة والعلوماملنظمة. (ملن ميلك القوة العلمية
يعد مالئماً، فال يكفي تزويد كـل       التعليم التقليدي القائم على أساس املعرفة الكمية مل          .٢

طفل يف مرحلة مبكرة من احلياة مبجموعة من املعارف املستخلصة، إمنا جيب أن يعد كل               
فرد ليكون جمهزاً النتهاز فرص التعلم طوال احلياة سواًء يف توسيع معارفه أو مهاراته أو               

لما طـوال احليـاة     أي يكون متع  . اجتاهاته أو تكيفه مع عامل سريع التغري معقد الترابط        
معتمداً على أعمدة املعرفة اليت حددها تقرير تايلور التعليم ذلك الكرت املكنون، فيـتعلم              
للمعرفة بأن يقتين أدوات الفهم، ويتعلم للعمل حىت يكون قادراً على التصرف على حنو              
 إبداعي يف بيئته، ويتعلم للعيش مع اآلخرين حىت يشارك ويتعاون مع اآلخرين يف مجيـع              
ميادين النشاط البشري، ويتعلم ليكون عنصراً أساسيا يف التقدم مـن عوائـد الـثالث       

 (UNESCO Institute for Education,2003,7). السابقة
قصور التعليم االبتدائي عن استيعاب مجيع األطفال يف سن التعلم االبتدائي بوجـه              .٣

كما أن نسبة كبرية من     و. عام، أو تسربوا من الصفوف األويل يف التعليم االبتدائي          
 إىل االنقطاع عـن التعلـيم   - حتت وطأة الظروف االقتصادية-املتسربني تضطرهم 
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، ١٩٩٩الـصاوي ،  . ( لدخول ميدان العمل قبل بلوغها السن  املناسـبة لـذلك          
٢٠٠( 

إن الصيغة الغالبة على التعليم االبتدائي واإلعدادي هي الصيغة التقليدية اليت تركـز              .٤
عتبارها غاية يف حد ذاا وانتهاج صيغ تقليدية يف تعليمها يف ضـوء             على املعرفة وا  

أساليب التدريس وإجراءات التقومي الشكلية ، فاملعلم والكتاب والتلقني مث الشهادة           
ة هي احملاور الرئيسة للتعليم ، ويكفي أن يكون التلميذ مستقبال جيدا بغض             ياملدرس

. (  يف مـستقبل حياتـه     النظر عـن خطـورة تنميـة هـذا االجتـاه الـسليب            
وهذه الصيغة وسعت الفجوة بني املعرفة كفكـر وبـني          ) ١٩٩٩،٢٠٠الصاوي،

 )١٩٩٢،١٩ ،  العربية للتربية والثقافة والعلوماملنظمة. (العمل كتطبيق هلا
ومما زاد يف ميش النواحي العمليـة       .ميش النواحي العملية والنشاطات اإلبداعية       .٥

يم املتبع يف معظم  البلدان بني ميـدانني متكـاملني العلـوم    والثقافية والتقنية التقس  
وهذا التقـسيم يفـصل   ) التعليم العام ـ التعليم التقين  ( النظرية والعلوم التطبيقية 

حىت أضحى التعليم الفين أو املهـين       .  بشكل غري طبيعي بني جمالني أصلهما واحد      
من سلكوه إىل تعليم أعلـى      التقين تعليما منتهيا يؤدي إىل طريق مسدود ال يوصل          

  . وال يتيح هلم االستمرار يف التعليم يف املرحلة العليا
وهذا ما جعل الشبان يعزفون عن االنتساب إىل التعليم الفين وقد أدى بنا هـذا               
املوقف إىل التعامل مع العمل كشئ منفصل عن العلم وعن التعلم، والتعامـل مـع               

 ،   العربية للتربية والثقافـة والعلـوم      نظمةامل. (العلم أيضا كشئ منفصل عن احلياة     
١٩٩٢،١٩(  

حمتوى التعليم يعىن بصفة أساسية باملعلومات واملعارف، ويهمل ما يتصل  بتنميـة              .٦
املهارات واالجتاهات والقيم وأساليب السلوك الالزمة لبناء اجلوانـب االجتماعيـة     

تباط التعليم باحليـاة    واخللقية والسلوكية يف شخصية املتعلم ، مما أدى إىل ضعف ار          
وانفصال املدرسة عن اتمع ومتطلباته من القوى البشرية املتكاملـة البنـاء الـيت              

ــصادية   ــة واالقت ــة والثقافي ــة االجتماعي ــهام يف التنمي ــستطيع اإلس . ( ت
 )١٩٩٩،٢٠٠الصاوي،
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عليم يواجه التعليم اليوم حياة معقدة سريعة التغري، أحدثت نقلة نوعية من التركيز على الت           .٧
إىل التعلم، والتعلم مدى احلياة، مما يزيد احلاجة إىل إعادة بناء حياة الفرد مـن خـالل                 
حاجته املستمرة إىل اكتساب مهارات جديدة، وهذا يعين يئة بيئة الـتعلم وجمتمعـات      
التعلم، وبناء مؤسسات التعليم الرمسية على أساس من التحالف واملـشاركة مـع غـري     

اجز بني نوعي التعليم النظامي وغري النظـامي، وجتـاوز احلـدود            الرمسية، وكسر احلو  
يف : التقليدية يف التعليم املرتبط باملدرسة واالعتراف جبميع األماكن اليت يتم فيها الـتعلم            

 UNESCO Institute for). العمل واتمع ويف النقابات واملنظمات الطوعيـة وغريهـا  
Education,2003,7,8) 

 بني التعليم والعمل، فالتعليم االبتـدائي مبـضمونه وأسـاليبه           عدم الربط العضوي   .٨
التقليدية قد أصبح بعيد الصلة عن حياة العمل مبجاالا املتجددة وألـوان النـشاط      

امحـد  . (واإلنتاج املختلفة ، وال يتكيف مع ظروف البيئـة يف معظـم احلـاالت        
،١٩٩٨،٢٠ ( 

  مـن  التعليمي، فإن ما شهده  العـامل      واىل جانب نواحي القصور آنفة الذكر يف النظام         
حتوالت كبرية يف جماالت العلم والتقنية واالقتصاد والسياسة، وهذه التحوالت تلزم الـدول             
بإعادة النظر يف خططها وبراجمها التعليمية إن أرادت أن تلحق بركب التقدم وتندمج يف عامل            

 العاملية وخباصة اليونـسكو     العوملة،هذا من جهة، ومن جهة أخرى نادت العديد من اهليئات         
ودكار ) ١٩٩٠(بتحقيق أهداف التعليم للجميع اليت سبق اإلشارة إليها يف منتدى جومتني            

ومنها تلبية احلاجات األساسية لألطفال ومتكني مجيع األطفال من احلصول علـى            ) ٢٠٠٠(
ساسية واحلياتيـة،   تعليم ابتدائي جيد وحتقيق نتائج اجيابية يف التعلم والسيما يف املهارات األ           
  .كل هذه املتغريات فرضت إعادة النظر يف النظام التعليمي وتطويره وجتديده

ويف هذا اإلطار قدمت وزارة التربية والتعليم باململكة العربية السعودية خطة العمـل        
ت مشلت رؤية املنتدى للتعليم للجميـع للـسنوا       ) ٢٠٠٤(الوطنية العشرية للتعليم للجميع     

تتمثل يف ختريج طالب وطالبـات  ) م٢٠١٤ -هـ ١٤٣٥ (ممة تنتهي بنهاية عا  العشر القاد 
مزودين بالقيم اإلسالمية معرفة وممارسة ومكتسبني للمعارف واملهارات، ومتفاعلني بإجيابية          
مع املتغريات احلديثة، ومشاركني يف حركة التنمية الشاملة، من خالل نظام تعليمي فعـال              

 )٢٠٠٤،٥املنتدى الوطين للتعليم للجميع، . (لتعليم والتعلموبيئة تعليمية حمفزة على ا
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١١٥

ونصت اخلطة فيما يتعلق بالتعليم األساسي على هدفني عامني ومجلة من األهـداف             
-٦ص ص ،٢٠٠٤املنتدى الوطين للتعليم للجميـع،      : (التفصيلية، وذلك على النحو التايل    

١٠( 
 : ويتحقق ذلك من خاللوضع األطر الالزمة لتأمني التعليم األساسي اجليد، .١

 .إصدار التشريعات واللوائح وإقرار األنظمة الالزمة •
 .توعية مجيع املعنيني بأمهية التعليم األساسي •

متكني مجيع األطفال من احلـصول علـى        ) ٢٠١٤(العمل على أن يتم حبلول العام        .٢
تعليم أساسي جماين وإلزامي وجيد وإكمال هذا التعليم مع التركيز علـى البنـات              

األطفال الذين يعيشون يف ظروف صعبة ، ويتحقق ذلك من خـالل مجلـة مـن            و
 :األهداف التفصيلية ومنها

 أنملن هم يف سن التعليم، علـى        %) ٩٠( حتقيق نسب استيعاب تصل إىل       •
لتحقيـق االسـتيعاب    %) ٢(يتم حتسني معدالت االلتحاق مبعدل سنوي       

 .الكامل للجنسني بنهاية اخلطة
 . م األساسي مبا يتوافق مع االجتاهات العاملية املعاصرةتطوير مناهج التعلي •
التركيز يف بناء املناهج على اكتساب مهارات التفكري والتحليل ومهـارات            •

 .االتصال
 .تنمية مهارات التعليم الذايت والتعلم مدى احلياة •
الـوزارة، اإلدارات  (إعطاء املزيد من الصالحيات واحلـد مـن املركزيـة          •

وتعزيز دور القيادات التربوية لتكون فاعلـة يف عمليـة          ) ارسالتعليمية، املد 
 .تطوير التعليم

 .التمويل واملشاركة احمللية واخلارجية •
  .زيادة مشاركة أولياء األمور يف إدارة املدارس •

وتشري خطة العمل الوطنية العشرية للتعليم للجميـع إىل أن النظـام التعليمـي          
تصادية على الرغم من ازدياد احلاجة إىل وجـود         يعاين من ضعف دوره يف التنمية االق      

تناسب بني العملية التعليمية االقتصادية يف ظل عوملة االقتصاد الذي يشهد مزيدا مـن              
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١١٦

التنافس  على صعيد العامل، حيث تتحول فيه الشركات الوطنية الكربى إىل مؤسسات             
ـ         اذج التجـارة  اقتصادية دولية، وكذلك التطور التقين اهلائل الذي تطـورت معـه من

والتنافس احمللية والعاملية، ولعل من أسباب ضعف دور التعليم يف التنمية االقتـصادية يف         
  )٢٢،٢٣ص ص،٢٠٠٤املنتدى الوطين للتعليم للجميع، (: اململكة، ما يلي
 مناهجـه وأمنـاط     ثأسباب متعلقة بطبيعة النظام التعليمي ذاته من حي        .١

 العالقة بني املنهج الدراسـي      التدريس فيه وتدريب املعلمني، مع ضعف     
 .واحتياجات سوق العمل

أسباب تتعلق بطبيعة التوجهات املهنية لألفراد نتيجة لبعض توجهـات           .٢
 .اتمع اليت تقلل من أمهية اال املهين أو تنفر منه

وتعمل خطة العمل الوطنية للتعليم للجميع على مواجهة العديد من التحديات ذات األثر             
ولذلك حرص فريـق التخطـيط علـى        . حركة النظام  التعليم يف اململكة     على توجهات و  

. الوقوف على أهم هذه التوجهات والتحديات كمدخل أساس لوضع الرؤية وحتديد أهدافها       
ومن هذا املنطلق ومن خالل مجلة املشاهدات اليت توصلت إليها نتـائج دراسـات الفـرق         

املنتدى الوطين للتعليم : (لتحديات فيما يلياملشاركة يف عمليات التخطيط فقد حتددت أبرز ا     
  )١٢-١٠ ص ص،٢٠٠٤للجميع، 
تشري الدراسات االسقاطية إىل أن العقـد املقبـل         : النمو املتزايد يف أعداد الطالب     .١

سيشهد منواً متزايداً يف إعداد الطالب يف اململكة نظرا للنمو املتزايد يف عدد السكان              
ممـا  . ازدياد الطلب على التعليم مبراحله كافـة      ممن هم يف سن التعليم، وهذا يعين        

يتطلب األخذ بإستراتيجيات فعالة تعمل على حتسني قدرة النظام  والوصول بـه إىل         
وتوفري التعليم املناسـب    . حد االستيعاب الكامل لألطفال الذين بلغوا سن السادسة       

عـدالت  هلم، واالحتياجات الالزمة ملواجهة الزيادة يف عدد الطـالب، وحتـسني م     
  .االلتحاق باملرحلة األوىل

ويعد هذا األمر هدفاً أساسياً يف حد ذاته، ويتطلب إنفاقاً متناميـاً علـى التعلـيم                
وبراجمه، وحيمل الدولة أعباء إضافية؛ مما يتطلب تدبري مـصادر جديـدة ومتنوعـة          

رد لتمويل التعليم، ويرافق ذلك العمل يف إطار من الترشيد الواعي الستخدامات املوا           
  . بأنواعها
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١١٧

تشري مجلة املؤشرات اخلاصة بإجنازات خطة التنمية السابعة إىل أن          : متطلبات التنمية  .٢
التعليم قد حقق جناحات كبرية يف حتقيق املستهدف منه خالل سنوات تلك اخلطـة،   
كما تشري مؤشرات ومالمح اخلطة الثامنة الطموحة إىل أا تضع على عاتق التربيـة              

ة يف شىت جوانب احلياة االجتماعية واالقتصادية، وذلـك مـن           والتعليم مهمات مج  
خالل دورها يف إعداد املوارد البشرية املدربة؛ القادرة على االبتداع وحتقيق التنميـة        

وإذا أخذنا بعني االعتبار أن تطبيق خطط التنمية بكفاءة يتطلـب        . الشاملة للمجتمع 
نمية بدوا، لذلك البد من إكساب      عمالة ماهرة عالية الكفاءة وال ميكن إحداث الت       

تلك العمالة القدرات الالزمة هلذه التنمية من خالل التعليم املتميز امللـيب حلاجـات           
  . اخلطة واحملقق ألهدافها

تنعكس آثار املتغريات العاملية املضطربة علـى منـاحي         :  املتغريات العاملية املضطربة   .٣
والتربوية كافة، مما يفرض حتديات عديـدة       احلياة االقتصادية  واالجتماعية والثقافية      

ومتنوعة على عمليات التعليم والتعلم اليت جتد نفسها يف منافـسة أمـام حتـديات               
مما يتطلب جتويد التعليم ليصبح املتعلم قادراً على املنافسة متمكنـا مـن             . خارجية

الثوابت التفاعل االجيايب مع معطيات هذه املتغريات والتكيف معها مع احملافظة على            
  . والقيم االجتماعية

ومع اجتاه االقتصاد العاملي إىل مرحلة حترير التجارة الدولية من القيود واالشتراطات،            
واليت ال يقتصر تأثريها على اجلوانب االقتصادية فقط، ويترتب  على ذك ويرافقـه              

ربيـة  حترير اخلدمات على الصعيد العاملي مبا فيها اخلدمات التربوية وينبئ بـأن الت            
والتعليم مل تعد وقفاً على األجهزة التعليمية الرمسية التابعة للدولة، بل إن بعـضها يف            
ظل العوملة سيخضع للتخصيص، ومشاركة القطاع اخلاص وما يتصف به من قدرة            
على توفري عوامل جناحها والرقي بنوعية خمرجاا ومبا يكفل جناح مشاريع االستثمار            

 اخلدمات التربوية والتعليمية مقبل على حتٍد كبري يتمثـل          وهذا يعين أن قطاع   . فيها
  . بوجود منافس قوي له

 املعريف الناجم عن التطور يف التقنية احلديثـة، يلقـي     نفجارإن اإل :  ر املعريف افجناإل .٤
باملسؤولية على عاتق أجهزة التعليم لتحسن قدرا على التكيف مع ما أحدثه التقدم             

ث أضحى من الضروري إعادة النظر يف منـاهج التعلـيم           حبي. العلمي من متغريات  
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وتنظيم املعارف واخلربات واملهارات على حنو يسمح بتجديدها وتعميقها، وإكساب          
  . الطالب قدرات التعلم الذايت

إن تطور وسائل االتصال واخنفـاض كلفتـها والفـضاءات          : الغزو الثقايف وتبعاته   .٥
شار الواسع غري املقيد له، تشكل كلها حتديا        املفتوحة للبث املرئي واملسموع، واالنت    

وديدا للثقافة  واهلوية الوطنية، ويتطلب هذا األمر االستعداد الكامل من قبل أجهزة            
التربية والتعليم التعليم والثقافة، لالستفادة من خمرجات التقنية احلديثة مبا ينفع اتمع            

لطالب بالرصيد القيمي واملعـريف    ما، ويزود ا    وحيافظ على عقيدته وقيمه وال يضر     
والسلوكي القادر على حتصينهم ووقايتهم من املخاطر اليت تضرهم أفراداً وجمموعات           

 .وتضر مبجتمعهم املسلم
  :مربرات تربوية عاملية: تاسعاً 

ن من تغريات ثقافيـة واجتماعيـة، وحتـوالت         ونتيجة ملا شهده القرن العشر    
 عامل اليوم مجلة من التحديات، ألزمت اهليئـات         اقتصادية وتطورات تكنولوجية، واجه   

واملنظمات الدولة يف القيام مبسؤولياا يف مؤازرة دول العامل وبالـذات الفقـري منـها         
  .ملواجهة حتديات القرن اجلديد

وهذا ما جعل مفهوم التعليم األساسي يعيش مرحلة مـن التطـور والـتغري يف         
يف ضوء ذلك حاجـات الـتعلم األساسـية         استراتيجياته وأهدافه، وتبلورت وتغريت     

  .وتطويرها وحتديثها بإضافة ما يستجد على املستوى العلمي والتطبيقي واملهين
ومن مث ركزت املنظمات الدولية كاألمم املتحدة واليونسكو واليونيسيف على          
استخدام هذا املفهوم والسعي إىل تطبيقه باعتباره ركيزة للتعليم املـستدمي، والعمليـة             

  .وىل لتعليم مستمر ينبغي أن ميتد ليشمل حياة الفرد بأكملهااأل
وما يساعدها ويشجعها يف ذلك التطورات العلمية والثقافية، وهـذه القـوى            
عندما جتتمع مع مايتوفر لديها من خربات يف جمال اإلصالح والتحديث والبحث فإـا      

   .جتعل توفري التربية األساسية للجميع هدفاً قابالً للتحقيق
 مرحلة جديدة من مراحل تطور التعليم األساسـي         املنظمات الدولية وقد تبنت   

وركزت اهتماماا وجهودهـا يف إطـار التعلـيم         " التعليم للجميع " حتت ما يسمى    
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للجميع على تطوير وحتسني أنظمة التعليم يف دول العـامل األول والثالـث وبالـذات          
  :اجلهود ما يليالتعليم يف مرحلته األساسية، ومن أبرز هذه 

وهيكلة العمل لتأمني حاجات التعلم     " التربية للجميع "اإلعالن العاملي حول     .١
  .١٩٩٠األساسية، 

 .٢٠٠٠، "التعليم للجميع، الوفاء بالتزاماتنا اجلماعية" إطار عمل داكار .٢
 األهداف اإلمنائية لأللفية القادمة .٣

طفال البالغني سـن    فالتعليم األساسي جتاوز مفهوم ضمان حق التعلم جلميع األ        
الدراسة ،إىل املفهوم الواسع الذي يشمل باإلضافة إىل ذلك توفري ظـروف مدرسـية              
منسجمة مع حاجام ، ويضمن للكبار وملن فام الفرصة يف اكتـساب أساسـيات              

  .ال يتسع للجميع ويتكيف مع اجلميعاملعرفة،وبذلك يكون التعليم األساسي نظاما شام
سي بذلك املرحلة احلامسة يف حياة األطفـال والـشباب          و يشكل التعليم األسا   

 تتـشكل شخـصيام،     هزم يف حيام القادمة، فمن خالل     ومينحهم البناء التربوي الال   
وتتحدد معامل اجتاهام الفكرية واخللقية واالجتماعية، ويكسبهم املعرفـة األساسـية           

  .والتكوين الضروري للمواطنة الواعية واملنتجة
لرصـد  د مل تعد جمرد خطط عمل اختيارية بل يليها مراقبة دوليـة    وتلكم اجلهو 

االجنازات الوطنية للتعليم للجميع يف ضوء إطار عمل داكار ، حيث يرصد معهد اليونسكو              
للتعليم ما حتقق يف حمو األمية وتعليم الكبار والتعليم غري النظامي والتعلـيم مـدى احليـاة                 

يف مستويات حمو أمية    % ٥٠بع من حتقيق حتسن بنسبة      وخباصة ما حتقق يف إطار اهلدف الرا      
 والسيما للنساء، وحتقيق تكافؤ فرص التعليم األساسي والتعلـيم          ٢٠١٥الكبار حبلول عام    

املستمر، وكذلك تلبية حاجات التعلم جلميع الشباب والكبار من خالل االنتفاع املتكـافئ             
حيـاة األساسـية، اىل جانـب تقيـيم     بربامج مالئمة للتعلم واكتساب املهارات الالزمة لل    

السياسات والتغيريات املؤسسية املتعلقة بتعليم الكبار والتعلم يف بيئات خمتلفة، يف جوانـب             
، والتعلم للقـضاء    ..حمو األمية والتعليم األساسي للجميع واملعوقني ونزالء السجون       : منها  

 UNESCO Institute for)على الفقـر، والـتعلم للعمـل وحتقيـق التنميـة املـستدامة       
Education,2003,14)  
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ومن هنا ميكن القول أن التعليم األساسي حتت مظلة التعليم للجميع يـستند إىل      
)  ١٩٩٠،١٩١الصاوي،: (جمموعة من املبادئ واالعتبارات التربوية واالجتماعية أمهها      

(Duke,Hinzen,2005,3)  
ته مـن مجيـع جوانبـها    االهتمام برعاية وتربية وتعليم الطفل دف تنمية شخصي       §

النفسية واملعرفية واالجتماعية والصحية وغريها على اعتبار أنه يشكل أهـم مـواد        
 .اتمع

االهتمام بإكساب الطفل خالصة اخلربات اإلنسانية وتربيته وتنـشئته اجتماعيـاً            §
 .وتعليمه علوم العصر احلديث لكي يتمكن من فهم جمتمعه وأن يتكيف مع بيئته

الرعاية اليت تؤهله ليصبح مواطناً صاحلاً بإكسابه قيم إنسانية سـامية           رعاية الطفل    §
 .منسجمة مع االجتاهات التربية احلديثة

األخذ بيد الطفل يف املراحل األوىل من حياته ومساعدته يف تأمني البيئة اآلمنة الـيت                §
يتمكن من خالهلا أن ينمو طبيعياً وأن يتعلم جبهده الذايت حتت رعايـة واهتمـام               

 . معلمه 
توفري بيئة سليمة وصحية للطفل خاصة يف السنوات األوىل يتوفر فيهـا اخلـربات               §

 واملثريات مبا يكفل له توازناً نفسياً يسمح له بتكوين شخصيته السوية 
توفري فرص التعليم لكافة األطفال مما استدعى أن تكون مرحلة التعلـيم األسـاس               §

 دف إىل تنمية موادها املادية والبشرية مما        إلزامية يف معظم دول العامل خاصة وأا      
 .جعلها تأمل مبزيد من التعليم والتخطيط ملكافحة األمية

تيسري أسباب منو شخصية الطفل جبوانبها اجلسمية واخللقية والروحية مـن خـالل       §
 .إكسابه اخلربات والعادات واملهارات اليت تؤهله إىل حتقيق ذلك

هارات الالزمة للعمل كشرط مسبق أو أداة داعمة ملزيد من          حمو أمية الكبار وإكسام امل     §
إىل جانب الوفاء اجلزئي بالتعليم ملعرفة القراءة والكتابة كحق أساسي من حقوق           . التعليم
 .اإلنسان

حتسني فرص التعلم الالزمة للكبار يف ضوء التغريات اهلائلة يف اتمع اليت تتطلب توسيع               §
  .ة من خالل التعليم والتعلم والتدريبتكنولوجيا املعلومات واملعرف
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يف إطار  . جتنب الصراع بني احتياجات األطفال واملسنني من خالل حتقيق التوازن بينهما           §
ما توصل إليه تقرير جلنة ديلور التعليم ذلك الكرت املكنون، الذي طرح صيغة من التعليم               

للعمل ، التعلم للعيش مـع     التعلم للمعرفة ، التعلم     (مدى احلياة تعتمد على أربعة ركائز       
  .اآلخرين ، وتعلم الفرد ليكون

اتساع الرؤية حول مفهوم حمو األمية وتعليم الكبار، فلم يعد املفهوم التقليدي رد حمو               §
األمية األجبدية يف القراءة والكتابة كافيا إلعداد الفرد ملواجهة تعقيدات العامل املعاصـر             

 .وحتديات القرن احلادي والعشرين
  :الرؤية إىل التعليم يف األلفية الثالثة: شراًعا

التعليم احملور الرئيس ملستقبل الشعوب ولذا برز التعليم النوعي كفكر جديـد يـساهم              
املدرس فيه بتحويل املدرسة إىل بيئة جاذبة متكن الطالب من حل املشاكل اليت يواجهوا يف               

هذه البيئة اجلاذبـة باملدرسـة عـن        احلياة، ويتمكنون من حتديد أولويات حيام، وتبتعد        
االعتماد على أساليب التلقني واحلفظ، حبيث يركز على كيفية التعلم والبحث عن مـصادر            
املعلومات عرب االنترنت وغريها، ويعترب املعلمني مساعدين للطلبة يف شق طريقهم للحيـاة،             

.  احلـادي والعـشرين  فالتكنولوجيا أصبحت الوسيط الرئيس بني التالميذ واملعرفة يف القرن  
وينبغي أن يتاح لكل تلميذ التعامل مع احلاسوب يف مجيع الصفوف، ويستخدم كأداة رئيسة              

 فالتعليم اجليد حيدد نوعية مستقبل الشعوب ، ، (Khawajkie, Luisoni,2005,33). للتدريس
 يواجههـا   مما يعين إعادة النظر يف النظام التعليمي وجتديده وفق املتطلبات والتغريات الـيت            

  .اتمع احمللي والعاملي 
ففي األلفية الثالثة ، يصبح التعليم أمرا ملحا وهذا يعزز املطالبة بتحسني التعليم واملساواة              
يف الفرص التعليمية للفتيات والفتيان ، فالتعليم للجميع هو حق لكل طفل ومن األولويـات              

عداء، ألنه يساعدهم على حتقيق اجناز       مواطنني س  اصبحوياألساسية إعداد األطفال واليافعني ل    
يف احلياة، وميكنهم من إجياد فرص عمل جيدة، إىل جانب غرس قـيم التـسامح واحتـرام      
اآلخرين فيهم، إىل جانب أن التعليم يساعدنا على فهم أنفسنا وفهم اآلخرين علـى حنـو                

 (Khawajkie, Luisoni,2005,7) .أفضل
إن التعليم  " :كوادور ، رئيس اللجنة الوطنية لليونسكو     ويقول وزير التربية والثقافة يف اإل     

هو أفضل أداة ملواجهة التحديات الكبرية اليت يعاين منها الشعب اليوم ، ألنه يكفل تنميـة                
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وإذا متكنا من التوصل إىل نوعية التعليم للجميع ، سنكون قادرين علـى مواجهـة               . األفراد
رين يف السيطرة على التكنولوجيا العالية املطلوبة يف        املنافسة اليت تنطوي عليها العوملة ، وقاد      

  (Khawajkie, Luisoni,2005,8)" . معظم األنشطة اإلنتاجية
وللتعليم دور رئيس يف التقليل من األثر الضار للعوملة على نظم التعليم ، ويـنعكس يف                

علـيم ملواكبـة    حترك نظـم الت   ) ٢( املزيد من الالمركزية يف التعليم    ) ١: (االجتاهات التالية 
توحيد احملتوى التعليمـي    ) ٣( املتطلبات املتغرية باستمرار احمللية منها والعاملية وأسواق العمل       

وتدريب املعلمـني   ) غالبا الكترونيا (وأساليب ومناهج التقييم من خالل التكامل والتشارك        
لكن قد ينـتج    واملواد الدراسية ، وتطوير نظم موحدة لضمان اجلودة واالعتماد والتقييم، و          

عن ذلك اندماج النظم التعليمية الوطنية يف مصاحل الشركات املتعددة اجلنسية ونظم املعارف             
 (Shaeffer,2004,39). العاملية 

وعلى احلكومات ووزارات التعليم أن تأكد التزامها ومسؤوليتها لضمان التعليم للجميع           
ال نظام ذي طبقتني للتعليم ، نظام        إدخ ة املهمة إىل القطاع اخلاص ومقاوم     ، وعدم ترك هذه   

خاص ذي نوعية جيدة ونظام عام ، مع تشجيع الالمركزية احلقيقية اليت تكفـل مـشاركة           
 يف إدارة التربية والتعليم ، وتركيز النظام التعليمي على أمهية مهـارات احليـاة        يتمع احملل ا

 عامل يتجـه حنـو العوملـة،      والتكيف مع الفرص اجلديدة واألنواع اجلديدة من املنافسة يف          
واالستمرار يف تعزيز تنوع احملتوى واألساليب التعليمية ، وضمان اجلودة وأساليب التقيـيم             

توسيع استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتقليل الفوارق يف احلصول         واالعتماد، و 
  (Shaeffer,2004,40). على التعليم ونوعيته

 على حتقيق   ٢٠١٢-٢٠٠٣املتحدة حملو األمية للفترة     ومن جانب آخر أكد عقد األمم       
هدف التعليم للجميع، وعلى حمو األمية لكل األطفال والشباب والكبار ، مـع إكـسام               
املهارات احلياتية األساسية اليت متكنهم من التغلب على التحديات اليت ميكن أن يواجهوا يف              

عليم األساسي ، الذي هو وسـيلة أساسـية         احلياة ، وحمو األمية متثل خطوة ضرورية يف الت        
ــشرين  ــرن احلــادي والع ــصاديات يف الق ــات واالقت ــشاركة يف اتمع ــأمني امل . لت

(Dada,Lansard,2006,39) 
ومن ذلك نستنتج أن التعليم األساسي مل يعد مقتصراً على  األطفال فقط، حيـث                 

 World Conference On Education For" حول التربية للجميـع  يف اإلعالن العاملي ظهر 



  )مستقبلية دراسة(األساسي يمالتعل صيغة ضوء في السعودية العربية المملكة في والمتوسطة االبتدائية المرحلتين مشكالت بعض لمواجهة مقترح تصور

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٠٠٨ --ھـ ١٤٢٩ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٢٣

All "     ني بتايلند جومت"الذي عقد يف ) "Jomtien,Thailand (    وكذلك  ١٩٩٠مارس عام ،
 الذي عقد يف داكار يف إبريل عـام  – "World Education Forum" املنتدى العاملي للتربية 

 ، تعريف واسع جدا حلاجات التعلم األساسية لألطفال والشباب والكبار ، مبـا يف              ٢٠٠٠
ذلك القراءة والكتابة واحلساب ، وحل املشاكل كأدوات للتعليم والتعلم الضرورية للبقـاء             

من خالل برامج مالئمة للتعلم تكسب املهارات الالزمـة         . واإلدارة الناجحة للحياة والعمل   
  .للحياة

وهذا يعين أن التعلم والتدريب الكتساب مهارات حياتية جيب أن تكون يف متناول             
ن توفري تكافؤ فرص التعليم األساسي والتعليم املستمر جلميع الكبار يعين الـتعلم    أواجلميع ،   

. مـدى احليــاة، ودمــج التعلــيم العــام والتــدريب املهــين واالجتمــاعي والثقــايف 
(Duke,Hinzen,2005,5)   

وتوسع االهتمام بتعليم الكبار بظهور ج جديد هـو التعلـيم جلميـع البـالغني                 
)(Education for All Adults) (EFAA  يأخذ بعني االعتبار احتياجات الكبار وتوفري التعلـيم 

هلم، بطرح مناذج جديدة للتعليم تتيح هلم فرصة تعلم ما يريدون عندما يريدون ، وحيـث                
  (Duke,Hinzen,2005,6)كانوا يريدون ذلك ، كحق من حقوقهم اإلنسانية 

كبار، وحماولة بناء اجلـسور بـني       وهذا يعين توسيع مفهوم التعليم املستمر جلميع ال       
األولويات والتحديات بعد التعليم األساسي للجميع والتعلم مدى احلياة ، فاحلاجة تتجـاوز            
حدود املهارات األساسية من القراءة والكتابة واحلساب ، لتشمل املهـارات االجتماعيـة             

  .وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، يف إطار عامل يتحول إىل العوملة
وهذا يقودنا إىل إضفاء الطابع املؤسسي على التعلم مدى احلياة للجميـع، وبنـاء              
اجلسور بني التعليم النظامي وغري النظامي مع وضع هدف تعليم الكبار يف صـلب الـنظم                
التعليمية، مع تلبية خمتلف متطلبات األفراد واجلماعات، يدعم بيئة التعلم ويشجع على قيـام      

 (UNESCO Institute for Education,2003,15) .علم مدى احلياةمشاريع ومبادرات الت
وهذه التحديات اجلديدة للتعليم تتطلب أدوارا جديدة للتربية تقودهـا احلكومـات      
ومؤسسات اتمع املدين، واملمارسني على مستوى املدرسة واتمع، ملواجهة التحـديات           

يف التعليم ، وتطوير تكنولوجيا املعلومـات       االجيابية والسلبية للعوملة ، وإجياد طرق جديدة        
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و إجياد لغة جديدة من القيم      . واالتصاالت ، وحتقيق التنمية املستدامة ، وإجياد ثقافة للسالم        
  .لدائم جتاه التضامن وليس اهليمنةاليت تؤكد التزامنا ا

  :خامتة 
وهذه املربرات تقودنا إىل ضرورة التفكري يف صيغ جديـدة للتعلـيم يف هـذه               
املرحلة، كنظام بديل عن البنية القاعدية احلالية تكون أكثر مالئمة واستجابة ملتطلبـات     

  . التنمية ومواكبة العصر
ولذا جاءت صيغة التعليم األساسي إحدى الصيغ اليت متثل فكرا تربويا جديـدا             
 يف جمال إعداد األطفال للمواطنة الواعية املنتجة خالل املراحل األوىل للتعليم، وعلـى            

والتعليم األساسي ال يقصد به جمرد مد سنوات الدراسة         . مدى عدد معني من السنوات    
  أن يتحدد مفهومه يف أنه صيغة جديـدة  ينع وإمنا ياالبتدائية سنتني أو ثالث أو أكثر ،      

للتعليم  تسد احتياجات املتعلم األساسية ، وتتيح فرص التعليم للجميع بدون استثناء ،              
يم والعمل وبني العلم واحلياة وبني اجلوانب النظريـة واجلوانـب           كما تربط بني التعل   

  . التطبيقية إلعداد املواطن
فالتعرف على أهم متغريات العصر احلـديث ومتطلباتـه التربويـة ، وعلـى              
االجتاهات التربوية املعاصرة اليت ظهرت كرد فعل طبيعي لتلك املتغريات مث على بعض             

 لفهم طبيعة هذه الـصيغة التعليميـة         ضروري ثالث، أمر بيقه يف دول العامل ال    مناذج تط 
ومدى مسايرا لتلك املتغريات احلديثة واالجتاهات التربوية املعاصـرة مـن ناحيـة،             
واالستفادة من التطبيقات الناجحة هلذه الصيغة يف بعض الدول النامية الـيت تتفـق يف               

ا يعمق فهمنا للتعليم األساسي     ظروفها التعليمية وأوضاعها االقتصادية واالجتماعية ، مم      
 .فكراً وتطبيقاً ، ويساعد على إجناح أخذنا ذه الصيغة التعليمية اجلديدة 

ــة  ــدات األساســية التالي ــق التجدي ــسعى لتحقي ــك أن ن ــا يف إطــار ذل وعلين
  )١٥٧، ١٥٦ص ص،٢٠٠٠،عبدالدائم(:
سات اتمع، عن تقوم به املدرسة وسواها من مؤس) شأن اجلميع(ـ جعل التعليم للجميع ١

  . الفعلية فيما بينها) الشراكة(طريق 
ـ توفري املرونة الكافية يف مناهج التعليم األساسي وطرائقه، استجابة ملطالب التغير السريع ٢

  . يف جماالت احلياة
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وتزويد ) التعلم من أجل التعلم(ـ جعل حمور العملية التربوية، يف التعليم األساسي وسواه،٣
الكفاءات والقدرات واالتجاهات النفسية اليت جتعلهم قادرين على أن يعلموا بالطالب ب

  . أنفسهم بأنفسهم طوال احلياة، اليت تدفعهم إىل مزيد من التعلم دوماً وأبداً
وكل ما من شأنه أن جيعل ) أدواا(و ) أساسيات املعرفة(يقدم التعليم األساسي، ـ أن ٤

اليت من شأا أن ختفف ) التربية املستمرة(وذلك انطالقاً من مبدأ ) تعلمقابالً ألن ي(الطالب 
من ثقل املعارف واملعلومات يف التعليم النظامي، حني توكل إىل التعليم غري النظامي أمر 

  . متابعة التعليم وإكماله وجتديده تبعاً لظروف العمل ومستلزمات احلياة
 مبستلزمات التنمية االقتصادية واالجتماعية عن ـ ربط مناهج التعليم األساسي وطرائقه٥

طريق شىت الوسائل، وعلى رأسها االهتمام بتكوين الكفاءات والقدرات الالّزمة للعمل 
  ). عاطلني عن العمل(بدالً من أن يكونوا ) منتجني للعمل(واإلنتاج، خيرج هذا التعليم 

 احلياة الفعلية القائمة يف اتمع ـ أن تربط مناهج التعليم األساسي بني التعليم ومشكالت٦
  . احمللي، واالهتمام جبعل الطالب قادرين على استخدام معارفهم يف حيام اليومية

ـ اهتمام مناهج التعليم األساسي باحملتويات والوسائل اليت تؤدي إىل تعويد الطالب على ٧
  . االبتكارحل املشكالت وابتكار احللول واألفكار وكل ما يتصل باإلبداع و

التنمية (ـ عناية مناهج التعليم األساسي وطرائقه بالتربية البيئية، وبيان دورها األساسي يف ٨
  .املعنية باألجيال القادمة ومبستقبل اإلنسانية) املستمرة
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١٢٦

  الفصل الرابع
  اإلطار التحليلي ملشكالت التعليم والتجارب الدولية ملواجهتها

  
طار التحليلي ملشكالت التعليم يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة باململكة اإل: املبحث األول

  العربية السعودية
  
  
  

  العربية واألجنبية لصيغة التعليم األساسي بعض التجارب: املبحث الثاين
   تقدمي

  التعليم األساسي يف مجهورية مصر العربية
  التعليم األساسي يف األردن
  التعليم األساسي يف اهلند
  التعليم األساسي يف ترتانيا
  التعليم األساسي يف السويد

  اخلامتة واالستخالص
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١٢٧

اإلطار التحليلي ملشكالت التعليم يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة : املبحث األول
  باململكة العربية السعودية

  تقدمي
أ نتيجة للتطورات   تواجه النظم التعليمية يف دول العامل العديد من املشكالت اليت تنش          

املتالحقة اليت يشهدها عامل املعرفة، و تنشأ كنتيجة طبيعية لألوضاع اجلديدة الـيت ترافـق               
  .التطور أو تنجم عنه

فالنظام التعليمي مهما بلغ من التقدم ال خيلو من املشكالت، ألنه يتألف من  أجزاء               
و كفاءة النظام تتوقف على     مترابطة ومتفاعلة ومتكاملة خيتص كل جزء منها بوظيفة معينة،          

مدى جناحها يف ذلك، وأن عدم فاعلية أحد أجزاء النظام ال يقتصر أثره على كفاءة ذلـك                 
  . اجلزء فحسب، بل ميتد ليصيب كفاءة النظام كله

فالنظم املتقدمة تتميز بتفاعلها االجيايب مع ما يطرأ من مشكالت وتبـادر يف وضـع      
 يف التعامل مع ما يطرأ من مـشكالت          بعض النظم تتباطأ   هلا، يف حني أن     احللول  املناسبة    

وتلجأ إىل احللول املسكنة اليت تؤدي إىل استفحال املشكالت، بالتايل إىل ضـعف كفـاءة               
  . النظام

وقد مر جمتمعنا العريب مبراحل من التطور أفرزت سلسلة من املـشكالت يف شـىت               
ل يف حاجة إىل احلل، وبعضها اآلخر       ااالت، أمكن عالج وحل جزء منها، وبعضها ما يزا        

  .بدأ يتحول إىل مشكالت مستعصية أسهمت يف تأخري تطورنا ويف إعاقة ضتنا
وبذلك فمرحلة التعليم االبتدائي يف وطننا العريب يف ظل ما تعانية مـن مـشكالت               
قاصرة عن بلوغ أهدافها وعاجزة عن مواكبة احلياة املعاصرة، فالفرص اليت توفرهـا هـذه               

ملرحلة ال تستجيب حلاجات املتعلمني، وال تفي مبطالب اتمع نظرا لقصر املـدة وضـآلة               ا
  . احلصيلة املعرفية، وطغيان الطابع اللفظي والنظري يف مناهجها

وقد شخصت بعض الدراسات نواحي القصور اليت تعاين منها نظم التعليم يف الدول             
 العربيـة للتربيـة والثقافـة       مـة املنظ( ، )١٨١،  ١٩٨٩مـصطفى،   : (العربية، مبا يلـي   

، ٢٠٠٤ السنبل،(،)٢٠٠١،٣٠٥جالله، (،)١٩٩٩،٢٠٠الصاوي، (،)١٩٩٢،١١،والعلوم
  )٢١٤-٢٠٩ص ص 
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١٢٨

 إلعداد التلميذ القادر على اإلسـهام  يعدم كفاية السنوات الست ملرحلة التعليم االبتدائ  .١
  .بكفاية يف حياة اتمع الذي يعيش فيه

استيعاب مجيع األطفال يف سن التعليم االبتدائي بوجه عـام،  قصور التعليم االبتدائي عن     .٢
األمر الذي يؤدي إىل حرمان أعداد كبرية من التعليم، كما ميثل إهداراً ملبـدأ تكـافؤ                

 .  الفرص التعليمية جلميع أبناء الشعب
فالصيغة التقليدية يف حتصيل املعرفة وأساليب التدريس       . طغيان التعليم اللفظي والشفوي    .٣

اءات التقومي املتبعة يف التعليم االبتدائي مجيعها شكلية، فاملعلم والكتاب وأسـلوب            وإجر
 . التلقي ال حيقق للتلميذ مستقبال جيدا

يهمل التعليم االبتدائي ما يتصل بتنمية املهارات وامليول واالجتاهات والقـيم وأسـاليب      .٤
إىل ضعف ارتباط التعليم السلوك الالزمة لبناء جوانب شخصية التلميذ السوية، مما يؤدي       

 .حبياة التلميذ
 . عدم الربط العضوي بني التعليم والعمل .٥
افتقار املضمون التعليمي إىل البناء الوظيفي الذي جيعله متماسكا يف ذاته، شديد االرتباط              .٦

 . حباجات املتعلمني وبأوضاعهم البيئية، ومتجاوبا مع متطلبات التطوير
تعليمـا  ( التعليمي نتيجة اخنفاض مستوى األداء املدرسي       ارتفاع متزايد يف نسبة الفاقد       .٧

 )٢٠٠،١١١عبدالدائم،(،)١٩٩٢،١١املنظمة،: (،ويتجلى هذا الفاقد يف )وتعلما
العدد املعترب الذي يترك املدرسة قبل اية املرحلة وقبل أن يستكمل عدته، ويكتسب              •

  . ما جاء من أجله 
دون االستفادة الكاملة من الفرص املـوفرة       العدد الكبري من التالميذ الذين ال يستفي       •

هلم، مما أظهر املدرسة وكأا عاجزة عن تكييف جهودها وأساليبها لـتمكني مـن             
أمكنهم االلتحاق ا من املعارف األساسية وأدوات التعلم الضرورية وحتصينهم ضد           

 .االرتداد إىل األمية
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١٢٩

  : نظام التعليم باململكة العربية السعودية
  :داف مراحل التعليمأه. ١

باا ، وتنص عليها سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية يف           االبتدائية وأهدافها  املرحلة •
، ١٩٩٥وزارة املعـارف،    (: كما يـأيت  ) ٨١ إىل   ٧٢(فصلها الثاين وموادها من     الثالث و 

١٧-١٦(  
ئني للمراحل التاليـة مـن     املرحلة االبتدائية هي القاعدة اليت يرتكز عليها إعداد الناش          -٧٢

حيام، وهي مرحلة عامة تشمل أبناء األمة مجيعا، وتزويدهم باألساسيات مـن العقيـدة              
  .الصحيحة، واالجتاهات السليمة، واخلربات واملعلومات واملهارات

  :أهداف التعليم االبتدائي
ية متكاملة، يف  تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة يف نفسه الطفل ورعايته بتربية إسالم        -٧٣

  .خلقه، وجسمه، وعقله، ولغته، وانتمائه إىل أمة اإلسالم
  . تدريبه على إقامة الصالة، وأخذه بآداب السلوك والفضائل -٧٤
 تنمية املهارات األساسية املختلفة وخاصة املهارة اللغوية، واملهارة العددية، واملهارات            -٧٥

  .احلركية
  .ملعلومات يف خمتلف ا ملوضوعات تزويده بالقدر املناسب من ا -٧٦
 تعريفه بنعم اهللا عليه يف نفسه، ويف بيئته االجتماعية واجلغرافية، ليحـسن اسـتخدام      -٧٧

  .النعم، وينفع نفسه وبيئته
  . تربية ذوقه البديعي، وتعهد نشاطه االبتكاري، وتنمية تقدير العمل اليدوي لديه -٧٨
لواجبات وماله من احلقوق، يف حدود سنه وخصائص         تنمية وعيه ليدرك ما عليه من ا        -٧٩

  .املرحلة اليت مير ا، وغرس حب وطنه، واإلخالص لوالة أمره
 توليد الرغبة لديه يف االزدياد من العلم النافع والعمل الصاحل، وتدريبه على االستفادة               -٨٠

  .من أوقات فراغه
    .تهإعداد الطالب ملا يلي هذه املرحلة من مراحل حيا -٨١
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١٣٠

باـا  بية السعودية يف ، وتنص عليها سياسة التعليم يف اململكة العر   املرحلة املتوسطة وأهدافها   •
-١٧ ، ١٩٩٥وزارة املعارف، (:كما يأيت  )٩٢ إىل   ٨٢( وموادها من  فصلها الثالث الثالث و 

١٨(  
 لعقيدته   املرحلة املتوسطة مرحلة ثقافية عامة، غايتها تربية الناشئ تربية إسالمية شاملة            -٨٢

وعقله وجسمه وخلقه، يراعى فيها منوه وخصائص الطور الذي مير به، وهي تشارك غريها              
  .يف حتقيق األهداف العامة من التعليم

  :أهداف التعليم املتوسط
 متكني العقيدة اإلسالمية يف نفس الطالب وجعلها ضابطة لسلوكه وتصرفاته، وتنمية             -٨٣

  .قلبهحمبة اهللا وتقواه وخشيته يف 
 تزويده باخلربات واملعارف املالئمة لسنه، حىت يلم باألصول العامة واملبادئ األساسية            -٨٤ 

  .للثقافة والعلوم
  . تشويقه إىل البحث عن املعرفة، وتعويده التأمل والتتبع العلمي -٨٥
  .يبتهذ تنمية القدرات العقلية واملهارات املختلفة لدى الطالب، وتعهدها بالتوجيه وال -٨٦
 تربيته على احلياة االجتماعية اإلسالمية اليت يسودها اإلخاء والتعاون، وتقدير التبعة،             -٨٧

  .وحتمل املسؤولية
  . تدريبه على خدمة جمتمعه ووطنه، وتنمية روح النصح واإلخالص لوالة أمره -٨٨
 الـسري يف طريـق    حفز مهته الستعادة أجماد أُمته املسلمة اليت ينتمي إليها، واستئناف          -٨٩

  .العزة واد
 تعويده االنتفاع بوقته يف القراءة املفيدة، واستثمار فراغه يف األعمال النافعة، وتصريف             -٩٠

  .نشاطه مبا جيعل شخصيته اإلسالمية مزدهرة قوية
 كيف يواجه اإلشاعات املضللة، واملذاهب      - بقدر سنه    - تقوية وعي الطالب ليعرف     -٩١

  . الدخيلةاهلدامة، واملبادئ
  . إعداده ملا يلي هذه املرحلة من مراحل احلياة -٩٢

  التخطيط ملراحل التعليم.  ٢ 
نصت سياسة التعليم باململكة العربية السعودية يف باا الرابع وفصلها الثـاين علـى               

  :وهي كما يأيت) ١٢٣ -١٢١( يف موادها التخطيط للمرحلة االبتدائية
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  .االبتدائية ست سنوات مدة الدراسة يف املرحلة -١٢٠
  . التعليم يف هذه املرحلة متاح لكل من بلغ سن التعليم-١٢١
 تضع اجلهات املختصة اخلطط الالزمة الستيعاب مجيع الطالب الذين هم يف سـن              -١٢٢

  .التعليم االبتدائي يف خالل عشر سنوات
  : إنشاء املدارس يف القرى الصغرية واملتقاربة يراعى فيه ما يلي -١٢٣

  . أن تفتح املدارس يف مناطق وسطية مناسبة ينقل إليها الطالب من القرى ااورة-أ
  .عند احلاجة" املعلم الواحد"  أن يؤخذ بنظام -ب
ملتوسطة يف  على التخطيط للمرحلة ا   يف باا الرابع وفصلها الثالث    نصت سياسة التعليم    كما   

  :وهي كما يأيت) ١٢٦-١٢٤(موادها 
 املرحلة املتوسطة ثالث سنوات،تبدأ بعد نيل الشهادة االبتدائية، أو           مدة الدراسة يف   -١٢٤

  .ما يف مستواها، وتنتهي بنيل الشهادة املتوسطة
  . الدراسة يف املرحلة املتوسطة متاحة ما أمكن حلاملي الشهادة االبتدائية-١٢٥
 املدرسة يف    يراعى فتح املدارس املتوسطة حيث يكثر محلة الشهادة االبتدائية، وجتعل          -١٢٦

  .مكان وسط مناسب ينقل إليه الطالب من األماكن ااورة
  ميعلتمتويل ال. ٣

 متويل التعليم يف باا الثامن وتـنص        تناولت سياسة التعليم باململكة العربية السعودية       
  :مادتيها على ما يأيت

، وأن العناية ذه     تعترب الدولة أن الطاقة البشرية هي املنطلق يف استثمار سائر طاقاا           -٢٢٩
  .الطاقة عن طريق التربية والتعليم والتثقيف هي أساس التنمية العامة

 تراعي الدولة زيادة نسبة ميزانية التعليم لتواجه حاجة البالد التعليمية املتزايدة، وتنمو           -٢٣٠
  .ولدرجات الطالب يف اجلد واالستقامة. هذه النسبة مع منو امليزانية العامة

  :لتطوير يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطةجتارب ا. ٤
الدراسـي  جتربة مدرسة الفهد بدأ تنفيذها خالل الفصل الثاين مـن العـام        : مدرسة الفهد 

 وهذه املدرسة فريدة من نوعها إذ ال يوجد هلذه املدرسـة            هـ مبدينة الرياض،  ٩٧/١٣٩٨
 نفس الوقـت ومتثـل      وهي مدرسة ابتدائية ومتوسطة يف    . مثيل يف أي مكان آخر باململكة     
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خروجا عن األساليب التقليدية املتبعة يف التعليم يف البالد فهي ال تتقيد بقبول التالميذ عنـد                
   .سن معني، كما أا تراعي بشدة مبدأ الفروق الفردية

وتقوم فكرة املدرسة غري املتدرجة على أساس إن التالميذ داخل احلجرة الدراسية املنتمني       
 ليسوا متشاني يف قدرام واستعدادام وميوهلم ، ولـذلك فـإن            إىل صف دراسي معني   

إجبارهم على املكوث طويال الكتساب اخلربات التعليمية داخل الصف دون مراعاة لتلـك             
امليول والقدرات ميثل هدرا لطاقات بعضهم لذا أصبح من الضروري أن تبىن وحدة الـدرس      

وتأخذ مدرسة الفهد على هذا املنوال بنظـام        ذ،  ذ الفرد بدال من جمموعة التالمي     على التلمي 
السنبل ( .التعليم الذايت والتعليم املفتوح على السواء، كما تأخذ ببعض أمناط التعليم الفردي           

  ) ٤٩٩-٤٩٨هـ، ١٤١٩وآخرون، 
يف مطلع عـام    ) املعارف آنذاك (اعتمدت وزارة التربية والتعليم      :املدارس السعودية الرائدة  

ريبيا امسه مشروع املدارس السعودية الرائـدة يف اجتـاه يـستهدف            هـ مشروعا جت  ١٤٢٠
وكانت املهمـة   . املدرسة على أساس أا مرتكز التطوير التربوي يف جممل عناصره وأهدافه          

األساس من إنشاء املدارس الرائدة هو السعي لتكوين منوذج مطور يعاجل كثريا من مشكالت              
ام، ويكون متفاعال وتقنيا ومنوعـا يف مـصادرة، مث          النموذج السائد يف مدارس التعليم الع     

وحتقيقا هلـذه املهمـة     . جتربته وتعديله، ومتكني املدارس األخرى من تطبيقه واالستفادة منه        
احلامـد وآخـرون،    : (اجلسيمة رمست أهداف تفصيلية للمدارس الرائدة، ومنها ما يـأيت         

٣٧٨-٣٧٧، ٢٠٠٢(  
 منبثق من أسس الـسياسة التعليميـة يف         تكوين منوذج تطويري مرن وقابل للتطبيق      .١

  . اململكة
تكوين مفهوم اجلودة ومعايري عمليات التعليم والتعلم وتطبيق مقاييس مقننة داخـل             .٢

  .البيئة املدرسية 
تطبيق مفاهيم اإلدارة باألهداف وجعل اإلدارة املدرسية وعملياا موجهة لتحقيـق            .٣

  . إطار من املسؤوليات واحملاسبية أهدافها وفقا ملعايري حمددة بإدارة ذاتية ويف
توظيف التقنية وأدواا ووسائلها يف جمال الوسائط املتعددة واملعلوماتية وشـبكات            .٤

  . االتصال داخل الفصل وأقسام املدرسة وإداراا
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تطوير مفهوم إدارة التعلم الصفي وتطبيق مفهوم الشراكة بني املعلم ومجيـع فئـات        .٥
ة حمددة األهداف والوسائل ، يكون املتعلم فيهـا حمـور           املتعلمني يف مشاريع تعليمي   

 .االرتكاز
  :التطور الكمي للتعليم باملرحلتني االبتدائية واملتوسطة. ٥

 ضة حديثة تركز اهتمامها حول التنمية البشرية،        شهدت اململكة العربية السعودية     
ـ             حـىت عـام   تازاوقد عكست اجلهود املبذولة يف خطة التنمية السابعة ما حتقق مـن اجن

، وتشري التقارير إىل ما حققته اململكة من اجنـازات علـى            ) ٢٠٠٥(هـ  ١٤٢٥/١٤٢٦
مستوي التعليم حبيث ارتفع عدد امللتحقني باملؤسسات التعليمية على اختالف مراحلها مـن        

 مليون طالب وطالبـة     ٥,٣٧هـ اىل حنو    ٨٩/١٣٩٠ ألف طالب وطالبة يف عام       ٥٤٧حنو  
، وقـد شـهدت الطالبـات       %)٦,٦(عدل منو سنوي قـدره      هـ مب ٢٥/١٤٢٦يف عام   

باملؤسسات التعليمية زيادة كبرية خالل هذه الفترة حيث بلغت معدالت النمـو الـسنوي              
  )١٤٩، ٢٣وزارة االقتصاد والتخطيط، االصدار%). (٨,٦(املتوسط 
 ألف طالـب  ٣٩٧وبالنسبة لطالب وطالبات املرحلة االبتدائية فقد ارتفع العدد من          

هـ، ويعين ٢٥/١٤٢٦ مليون طالب وطالبة عام ٢,٤٢هـ إىل حنو    ٨٩/١٣٩٠طالبة عام   و
وزارة االقتـصاد والتخطـيط،     . (ذلك تضاعف عدد الطالب والطالبات إىل ستة أضعاف       

  )١٥٦، ٢٣االصدار
 ١٢٤٢٤هـ إىل ٨٩/١٣٩٠ مدرسة عام    ٢٧٧٢كما ازداد عدد مدارس البنني من         

هـ ٨٩/١٣٩٠ مدرسة عام٥١١دارس البنات من هـ، وزاد عدد م٢٥/١٤٢٦مدرسة عام 
، ٢٣وزارة االقتصاد والتخطـيط، االصـدار     . (هـ٢٥/١٤٢٦ مدرسة عام    ١٣٤٨٩إىل  
١٥٦(  

ويشري التقرير اإلحصائي املوجز عـن تعلـيم البـنني والبنـات باململكـة لعـام                  
مدرسـة للبـنني،    ) ٦٥٢٦(هـ إىل أن عدد املدارس االبتدائيـة بلغـت          ١٤٢٥/١٤٢٦

مدرسـة ، و    ) ٣٧٦٢(مدرسة للبنات، أما املدارس املتوسطة فقد بلغت للبنني         ) ٦٦٣٧(و
أما ما يتعلق بعدد الطالب والطالبات املقيدين باملرحلتني، فقد بلغ          . مدرسة للبنات ) ٣٣٢٤(

طالبة، بينما  ) ١,١٦٦,٨٩٨(طالباً، و   ) ١,٢٥٠,٩١٣(إمجايل الطالب باملرحلة االبتدائية     
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وزارة . (طالبـة ) ٥٠٥,٠٩٥(طالبـاً و  ) ٥٦٦,٦٥٢(ة املتوسطة   بلغت أعدادهم يف املرحل   
  ) ١١، ١٤٢٦التربية والتعليم، 

إحصائية املدارس والطالب للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة لعام ) ١(اجلدول 
  هـ١٤٢٥/١٤٢٦

  البنات  البنني  املرحلة
املرحلة   ٦٦٣٧  ٦٥٢٦  عدد املدارس

  ١١٦٦٨٩٨  ١٢٥٠٩١٣  عدد الطلبة  االبتدائية
املرحلة   ٣٣٢٤  ٣٧٦٢  عدد املدارس

  ٥٠٥٠٩٥  ٥٦٦٦٥٢  عدد الطلبة  املتوسطة
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  هـ١٤٢٥/١٤٢٦ االبتدائية واملتوسطة لعام الطالب والطالبات باملرحلتنيعدد ) ١(الشكل 
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 االبتدائية واملتوسطة للبنني والبنات لعام  باملرحلتنيعدد املدارس) ٢(الشكل 

  هـ١٤٢٥/١٤٢٦
  :ليم باململكة العربية السعوديةمشكالت التع. ٦

النظام التعليمي يف اململكة العربية السعودية كغريه من بعض املشكالت الـيت            يعاين  
جل إجياد احللول املناسبة هلا، والسبل املالئمة       أتعيق تطوره وحتقيق أهدافه، وتبذل اجلهود من        

وعة وأغلبها مـا يتعلـق      وهذه املشكالت متعددة ومتن   . للتخلص منها أو التقليل من آثارها     
  .باإلدارة التعليمية واملناهج والتلميذ

وفيما يلي استعراض ألبرز املشكالت اليت تعاين منها النظم التعليمية يف الوطن العريب             
  :بصفة عامة واململكة العربية السعودية بصفة خاصة

  : إلزامية التعليم االبتدائي : أوالً 
تدائي منح الفرصة جلميع من هم يف سن التعلـيم          ويقصد الباحث بتعميم التعليم االب    

 اخلدمات التعليمية يف املناطق املدنية والريفية       من االلتحاق باملرحلة االبتدائية وباان، وتوفري     
  .ليتمكن اجلميع من االخنراط يف التعليم، وللجنسني على حد سواء

 لكل شخص احلق    على أن ) ٢٦(وقد أكد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف مادته         
ن أيف التعليم، وجيب أن يكون التعليم يف مراحله األوىل واألساسية على األقـل باـان، و               

ليؤكد يف مادتـه    " التربية للجميع " وجاء اإلعالن العاملي حول     . يكون التعليم األويل إلزاميا   
  .تعميم االلتحاق بالتعليم والنهوض باملساواة: الثالثة على 
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إىل أن اهلدف الثـاين     ) ٢٠٠٧(رير العاملي لرصد التعليم للجميع      ويشري ملخص التق  
 متكني مجيـع    ٢٠١٥على العمل على أن يتم حبلول عام        " من أهداف التعليم للجميع ينص      

األطفال من االلتحاق بتعليم ابتدائي جيد وجماين، وإكمال هذا التعليم، مع التركيز بوجـه              
". شون يف ظروف صـعبة وأطفـال األقليـات   خاص على البنات وعلى األطفال الذين يعي      

  ) ٢٠٠٦،٧،)١(اليونسكو(
إىل أن حتقيق هـدف تعمـيم    ) ٢٠٠٦(ويشري التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع       

التعليم االبتدائي يتمثل يف نسبة القيد الصافية يف جممل التعليم االبتدائي، اليت تـبني النـسبة                
. م االبتدائي واملقيدين يف املدارس االبتدائية أو الثانوية       املئوية لألطفال الذين هم يف سن التعلي      

  )٢٥٢ ،٢٠٠٦،)٢(اليونسكو(
وأدركت الدول املتقدمة أن التغري والتقدم والنمو بشقيه االجتماعي واالقتصادي ال           
يتم إال من خالل قنوات تم بالتعليم والتدريب، واستطاعت معظم هذه الدول أن حتـول               

بنهاية القرن التاسع عشر عندما عممت التعليم يف املرحلة االبتدائية، بل           هذا التوجه إىل واقع     
 ،١٩٨٠بامـشموس، . (ن الكثري منها متكن من تعميم التعليم حىت اية املرحلـة الثانويـة   إ

٢٥٨(  
 على الدولة أن تسري وفق مبدأ العدل        م حق للمواطن، وواجب عليه، كما أن      فالتعلي

 بالتعليم، فالطفل الـذي يلتحـق باملدرسـة    لزم فيه املواطننيتواملساواة، وعليها سن قانون   
االبتدائية يتهيأ له أن ينمو منوا صحيحاً سواء من الناحية العقلية واخللقية واجلـسمية ، و أن                 

.  عدداً صحيحاً وتزويده مبا حيتاجه يف حياته املقبلة إتكون فترة تعليمه اإللزامي كافية إلعداده       
  )١٤٠٢،٢٠٢مصلح، (

ا فقد أقرت معظم الدول العربية مبدأ التعليم اإللزامي، واململكة العربية السعودية            ولذ
كإحدى هذه الدول أكدت مفهوم اإللزامية يف وثيقة سياسـة التعلـيم يف اململكـة عـام                

التعليم يف هذه املرحلة متاح لكل من بلغ        " واليت تنص على أن     ) ١٢١(هـ يف املادة    ١٣٨٩
تضع اجلهات املختصة اخلطـط الالزمـة       " واليت تنص على أن     ) ١٢٢(واملادة  " سن التعليم 

وزارة ". (الستيعاب مجيع الطالب الذين هم يف سن التعليم االبتدائي يف خالل عشر سنوات            
  )١٩٩٥،٢٣املعارف،
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-١٤٢٥(وأشارت اخلطة العشرية لوزارة التربية والتعليم باململكة العربية السعودية          
م يف هدفها الثاين من جعل التعليم األساسي إلزامي، وسن األنظمة           إىل إلزامية التعلي  ) ١٤٣٥

  )١٤٢٤،١٥وزارة التربية والتعليم،. (والقوانني الكفيلة بتفعيل إلزامية التعليم األساسي
وبذلك فإن إلزامية التعليم يف اململكة العربية السعودية متارس بشكل تطبيقي دون أن             

 واألفراد حريصون على إحلاق أبنائهم ،ة من ِقبل الدولةيصدر تشريع ا، ففرص التعليم متاح  
 بتـاريخ   ٧٨/٥٦وبنام يف التعلـيم، وقـد أصـدر جملـس الـشورى قـراره رقـم                 

هـ القاضي باملوافقة على التقومي الشامل للتعليم الذي يقضي ضمن بنوده           ١٢/١١/١٤٢٤
ليم اإللزامـي جلميـع     بإلزامية التعليم والقضاء على األمية وإصدار نظام شامل يقضي بالتع         

  .األفراد يف الفئة العمرية من سن السادسة حىت اخلامسة عشر
  :الطلب االجتماعي املتزايد على التعليم: ثانياً 

تعيش اململكة فترة حتول وتغري ثقايف واجتماعي كان من مثراته زيادة الطلب علـى              
وزارة %). (٢,٥(نمو  التعليم، إىل جانب ارتفاع معدل النمو السكاين حيث بلغت نسبة ال          

ومقابل ذلك سعت الدولة إىل إتاحة فـرص      ) ٢٠٤،االقتصاد والتخطيط،خطة التنمية الثامنة   
متكافئة أمام املواطنني لتوفري التعليم للجميع، من خالل تبين سياسات رشـيدة تـستهدف              

  . توسيع قاعدة االستيعاب ملواجهة الطلب املتزايد على التعليم
ثامنة إىل أن أعداد الطلبة املستجدين يف املرحلة االبتدائية يتوقع          وتشري خطة التنمية ال   

خالل اخلطة، كما يتوقع لعددهم يف املرحلة       %) ٢,١(أن ينمو مبعدل سنوي متوسط قدره       
خالل سنوات اخلطة املمتدة ما بني      %) ٢,٥( قدره   ملتوسطة أن ينمو مبعدل سنوي متوسط     ا

  )٤٢٣، ،خطة التنمية الثامنةوزارة االقتصاد والتخطيط. (هـ١٤٣٠-١٤٢٥
أعداد املستجدين واملستجدات يف املـرحلتني االبتدائيـة         ) ٢( يوضح اجلدول رقم    

  هـ  ١٤٣٠ـ ١٤٢٥واملتوسطة خالل خطة التنمية الثامنة 
أعداد املستجدين واملستجدات يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة  ) ٢( اجلدول 

  )األعداد باآلالف(هـ              ١٤٣٠ـ ١٤٢٥خالل خطة التنمية  الثامنة 
 هـ٢٩/١٤٣٠ هـ٢٨/١٤٢٩ هـ٢٧/١٤٢٨ هـ٢٦/١٤٢٧  هـ٢٥/١٤٢٦  املرحلة
  ٤٤٧,١  ٤٣٩,٦  ٤٣٠,١  ٤٢٠,٧  ٤١١,٣  االبتدائية
  ٣٩٧,٣  ٣٩٢,١  ٣٨٧,٩  ٣٧٤,٦  ٣٥٩,٦  املتوسطة
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االبتدائیة المتوسطة

  
 يوضح أعداد املستجدين واملستجدات باآلالف يف املرحلتني االبتدائية ) ٣( الشكل 

  هـ١٤٣٠ـ ١٤٢٥واملتوسطة خالل خطة التنمية الثامنة 
ونتيجة لزيادة الطلب على التعليم مقابل حمدودية اإلمكانات، فقد اضطرت الوزارة            
إىل استيعاب اجلميع من خالل بعض احللول املسكنة، لكنها أفرزت مجلة من اآلثار الـسلبية         

  )٢٠٠٢،٣٢٧احلامد،: (على النظام التعليمي باململكة، ومنها
 .نقص كفاءة النظام التعليمي وفاعليته حملدودية املوارد الالزمة للعملية التعليمية •
 املباين املدرسية سواء يف أعـدادها أو يف مـستوى جتهيزهـا للوفـاء                يف النقص •

 .االحتياجات التعليمية
 .زيادة كثافة الفصول، يف املباين احلكومية واملستأجرة على حد سواء •
عداد املعلمني القادرين على الوفاء حباجات ومطالـب النظـام          العجز الواضح يف أ    •

 . التعليمي يف بعض التخصصات
النقص يف نوعية خمرجات املراحل التعليمية املختلفة الناجم عن نقص كفاءة العملية             •

تباع أساليب تقليدية يف التدريس وعدم التوظيف األمثل للتقنيات         الالتعليمية نتيجة   
   .التعليمية احلديثة 

  : االستيعاب: ثالثاً 
ويقصد الباحث باالستيعاب قدرة النظام التعليمي على توفري مقعد دراسي جلميع من            

ويتحقـق  . هم يف سن التعليم للمرحلة االبتدائية، ومنح الفرصة هلم كذلك يف املراحل التالية       
  %).١٠٠(االستيعاب عندما حيقق النظام معدل القيد الصايف بنسبة 

 مـن   لو معدل القيد الصايف بأنه عدد املستجدين يف الـصف األو          ويعرف اليونسك 
التعليم االبتدائي، الذين بلغوا العمر احملدد رمسياً لاللتحاق بالتعليم، معرباً عنه كنسبة مئويـة              

  )٣٩٧ ،٢٠٠٥اليونسكو،. (من السكان الذين بلغو هذا العمر



  )مستقبلية دراسة(األساسي يمالتعل صيغة ضوء في السعودية العربية المملكة في والمتوسطة االبتدائية المرحلتين مشكالت بعض لمواجهة مقترح تصور
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١٣٩

تعليمي باململكة على الرغم    ويعترب االستيعاب من املشكالت اليت يعاين منها النظام ال        
من توفري التعليم ااين للجميع يف أحناءها، فمعدالت االلتحاق يف مجيع مراحـل التعلـيم               

  .بشكل عام ، ومبرحلة التعليم االبتدائي بشكل خاص ما زالت دون مستوى القيد الكامل
لتعليم وحسب إحصاءات وزارة التربية والتعليم فإن معدل القيد الصايف لاللتحاق با          

، ولإلناث مـا    %)٩١(بلغ للذكور ما نسبته     ) ٢٠٠١(هـ  ١٤٢١/١٤٢٢االبتدائي لعام   
، وميثل القيد الصايف نـسبة امللـتحقني بـالتعليم          %)٨٨(، مبجموع نسبته    %)٨٥(نسبته  

  )٢٠٠٤،٥٢وزارة التربية والتعليم،. (االبتدائي ملن هم يف سن التعليم
إىل أن عدد املـستجدين     ) ٤٢٤( صفحتها   وتشري إحصاءات خطة التنمية الثامنة يف     

) ٤١١٢٨٣) (٢٠٠٥(هــ   ٢٥/١٤٢٦يف املرحلة االبتدائية من اجلنسني بلغت يف العام         
سنوات ) ٦(طالب وطالبة، بينما تشري مصلحة اإلحصاءات العامة يف تقدير السكان للعمر             

ملرحلـة  نسمه، وبذلك تكون نسبة القيد با     ) ٤٤٩٦٩٣( إىل ما مجلته    ) ٢٠٠٥(خالل عام   
  %).٩١,٤٦(هـ ٢٥/١٤٢٦االبتدائية لعام 

وأشارت منجزات خطط التنمية باململكة العربية السعودية إىل ارتفاع معدل القيـد            
%) ٩٣(الصايف للبنات خالل خطة التنمية السابعة وحىت العام األول من اخلطة الثامنـة إىل               

  )١٥١،التنميةوزارة االقتصاد والتخطيط،منجزات خطط ). (٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥لعام 
ولبيان مشكلة االستيعاب من زاوية أخرى فإننا نتأمل ما أشار إليه التقرير العـاملي              

يف تناوله للمستجدين يف التعليم االبتدائي حبـسب الفئـة          ) ٢٠٠٦(لرصد التعليم للجميع    
أن من مت استيعام يف التعليم االبتدائي باململكة ممن هـم يف سـن              ) ٢٠٠٢(العمرية لعام   

، %)١٥(من جمموع املقيدين باملرحلة، ومن هم أكرب بسنة ميثلون          %) ٧٢,٥(ليم ميثل   التع
  )٢٠٠٦،٤٢،)٢(اليونسكو%) . (١٢,٥(ومن هم أكرب بسنتني أو أكثر ميثلون 

هــ فيـشري إىل أن مـن مت         ١٤٢٥/١٤٢٦أما تقرير وزارة التربية والتعليم لعام       
: هـ يتمثل يف اجلدول التـايل     ١٤٢٥/١٤٢٦استيعام بالصف األول االبتدائي فقط لعام       

  )١٤٢٦،٢٠٣وزارة التربية والتعليم،(
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٠٠٨ --ھـ ١٤٢٩ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٤٠

  هـ١٤٢٥/١٤٢٦نسب االستيعاب حسب العمر يف الصف األول االبتدائي لعام  ) ٣( اجلدول 
  إناث  ذكور  العمر
  %٥٠,٣٦  %٥٠,٧٣  )ست سنوات ( من هم يف سن التعليم 

  %٣٨,٢٨  %٣٨,٧٠  )سبع سنوات ( أكرب بسنة 
  %١١,٣٦  %١٠,٥٧  )مثان سنوات فأكثر (بسنتني أو أكثر أكرب 
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ذكور اناث

  
نسب االستيعاب حسب العمر يف الصف األول االبتدائي لعام  ) ٤( الشكل 

  هـ١٤٢٥/١٤٢٦
وهذه النسب تؤكد أن اململكة مل حتقق نسبة االستيعاب الكلي وحتديداً يف املرحلـة              

 والتعليم باململكة العربيـة الـسعودية       االبتدائية، ولذا أكدت اخلطة العشرية لوزارة التربية      
يف هدفها الثاين على ضرورة استيعاب مجيع الفئات العمرية مـن سـن             ) ١٤٣٥-١٤٢٥(

السادسة وحىت الثامنة عشر يف مراحل التعليم، وحتسني معدالت االلتحاق مبعـدل سـنوي              
وزارة . (ةلتحقيق االستيعاب الكامل جلميع الطالب والطالبات يف اية سنوات اخلط         %) ٢(

  )١٤٢٤،١٥التربية والتعليم،
وكذلك هدفت خطة التنمية الثامنة يف إستراتيجيتها التنموية لقطاع التعليم إىل حتقيق            

). من خالل إلزاميـة التعلـيم     (يف مرحلة التعليم االبتدائي     %) ١٠٠(معدل التحاق قدره    
  )٤٢٨،وزارة االقتصاد والتخطيط، خطة التنمية الثامنة(

  : ة التعليم االبتدائيمد: رابعاً 
. وتعين عدد السنوات املنهجية يف مرحلة دراسـية معينـة         : ويقصد ا مدة املرحلة   

  )٢٠٠٢،٧١اليونسكو،(



  )مستقبلية دراسة(األساسي يمالتعل صيغة ضوء في السعودية العربية المملكة في والمتوسطة االبتدائية المرحلتين مشكالت بعض لمواجهة مقترح تصور
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١٤١

ومدة التعليم االبتدائي يف اململكة العربية السعودية ست سنوات، كما نصت عليـة             
رة تقريبـاً، وهـذه   سياسة التعليم باململكة، تبدأ غالبا من السادسة، وتستمر حىت الثانية عش 

املدة مل تعد تكفي يف عصر انفجار املعرفة ، وما تتطلبه من تزويد الطلبة باحلـد األدىن مـن     
أساسيات املعارف واملهارات والسلوكيات اليت تبىن شخصية الفرد وتعرب عن ذاته ، وتشبع              

مـستوى  متطلباته الفعلية والعملية والروحية بشكل متوازن، ومتكنه من أن يسهم يف رفـع              
اتمع  والنهوض باقتصاده وشق طريقه يف احلياة بنجاح، وال ميكن أن يتم ذلك خالل ست            

  . سنوات فقط ألا فترة غري كافية
ومما يعزز قصر املدة انقطاع بعض الطلبة عن الدراسة بعـدم التحـاقهم باملرحلـة               

تـاج والعمـل، فهـذه    املتوسطة، ويصبحون بالتايل عبئاً على اتمع لعدم قدرم على اإلن       
  .السنوات الست غري كافية إلعدادهم للحياة وللمواطنة املنتجة

وبقراءة ملعطيات خطة التنمية السابعة يتبني أن نسبة كبرية مـن خرجيـي املرحلـة               
االبتدائية ينقطعون عن الدراسة، وخباصة لدى الذكور، واليت يالحظ ارتفاعها يف الـسنوات      

  . يف مؤسسات العمل واإلنتاج، بينما هي عند اإلناث نسبة ضئيلةاألخرية مما يعىن اخنراطهم 
 ويعزز ذلك ما خلصت إليه خطة التنمية الثامنة من أن من حيملون الشهادة االبتدائية             

لدى اإلناث،  %) ١,٥(لدى الذكور ، و     %) ٢٠,٥( ميثلون ما نسبته     من العمالة االمجالية  
وزارة االقتصاد والتخطـيط، خطـة      ). (٢٠٠٢(هـ  ١٤٢٣وذلك وفقاً إلحصاءات عام     

  )١٧٧ ،التنمية الثامنة
ويبني اجلدول التايل نسب من ينقطعون عن الدراسة بعد إاء املرحلة االبتدائية مـن            

  )١٤٢٥،٢١٥وزارة االقتصاد والتخطيط، . (اجلنسني
أعداد اخلرجيني يف املرحلة االبتدائية واملستجدين واملقيدين        ) ٣( يوضح اجلدول رقم    

  هـ   ١٤٢٥ـ ١٤٢٠ املرحلة املتوسطة خالل خطة التنمية السابعة يف
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١٤٢

أعداد اخلرجيني يف املرحلة االبتدائية واملستجدين ونسبة القيد يف املرحلة املتوسطة  ) ٤( اجلدول 
                 )األعداد باآلالف(هـ   ١٤٢٥ـ ١٤٢٠خالل خطة التنمية السابعة 

٢٤/١٤٢٥ ٢٣/١٤٢٤ ٢٢/١٤٢٣ ٢١/١٤٢٢ ٢٠/١٤٢١ 
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ذكور إناث

  
نسبة القيد يف املرحلة املتوسطة حسب اجلنس خالل خطة التنمية  ) ٥( الشكل 

  هـ١٤٢٥ـ ١٤٢٠السابعة 
وما ميكن قراءته من اجلدول السابق أن نسب االنقطاع عن الدراسة بعد إمتام املرحلة              

ا لدى الذكور حيث يالحظ أن نسب       االبتدائية مستقرة بالنسبة لإلناث، بينما املعضلة جنده      
، %)٦,٧(هـ بلغت ٢٠/١٤٢١ينما هي يف عام    باالنقطاع يف منو مستمر وبنسب كبريه، ف      

هـ ومتثل ٢٤/١٤٢٥عام %) ١٨,٥(هـ، مث إىل ٢٢/١٤٢٣عام  %) ١٢,٥(ارتفعت إىل   
  .طالب ) ٤١٠٠٠(هذه النسبة بلغة األرقام 

هـ مـن   ١٤٢٥/١٤٢٦والتعليم لعام   ويعزز ذلك ما أشار إليه تقرير وزارة التربية         
هـ عن العام السابق له     ١٤٢٥/١٤٢٦اخنفاض نسب منو الطالب يف املرحلة املتوسطة لعام         

) ١٤٢٦،٦٦وزارة التربية والتعليم،  %) (٠(للذكور ، بينما هي لإلناث      %) ١,٥-( بنسبة  
  .حلة االبتدائيةمما يعين أن هناك شرحية من أبناء اتمع ينتهي ا املطاف عند اية املر
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ولذلك دف خطة التنمية الثامنة يف إستراتيجيتها التنموية إىل حتقيق معدل التحـاق      
وزارة االقتـصاد   . (من خرجيي التعليم االبتـدائي يف املرحلـة املتوسـطة         %) ٩٥(قدره  

  )٤٢٨،والتخطيط، خطة التنمية الثامنة
 عنه للفرد لكي يشق طريقه يف       ولذا فتزويد الطلبة باحلد األدىن من التعليم أمر ال غىن         

احلياة، وليسهم يف دفع عملية التقدم يف اتمع، وليشارك يف مؤسـساته املختلفـة، كمـا                
وهلذا بـدت احلاجـة     . يستجيب للتطورات التكنولوجية احلديثة املتالحقة يف سرعة واطراد       

  . ماسة إىل إطالة فترة اإللزام لتشمل املرحلة املتوسطة
عليم وحدها ليست كافية إلحداث التعديل، إمنـا يتطلـب كـذلك      وإطالة فترة الت  

إحداث تعديل جذري يف العملية التعليمية من أساسها، يف حمتواها، ويف أساليبها، وهذه هي              
الوظيفة احلقيقية لنمط التعليم األساسي كما يراها رجال الفكر التربوي احلـديث وتبنتـها              

  .العديد من الدول املتقدمة والنامية
  :   األبنية املدرسية املستأجرة: مساً خا

أحدثت التطورات التقنية واملعرفية والتحوالت االقتصادية املتالحقة انقالبـاً علـى           
النظم التعليمية التقليدية اليت اقتصرت على احلفظ والتلقني أدى إىل  تغري أهـداف العمليـة         

يوله وقدراته، وتبعاً لـذلك امتـد       التربوية اليت جعلت من التلميذ حموراً هلا تعىن حباجاته وم         
التطور إىل املناهج وطرق التدريس، وإىل النشاط كوسيلة للتعلم، ومل يكن املبىن املدرسـي              
مبعزل عن تلك التطورات اليت جعلت منه دعامة أساسية يف العملية التعليمية، والوعاء الذي              

صميمه بناء على توقعات التعليم     ولذلك يتم  ت   . تتفاعل فيه مجيع العمليات التعليمية والتربوية     
  .  يف املستقبل، بشروط ومواصفات تتالءم مع النظرية التربوية وتطبيقاا

 الذي شهده التعليم االبتدائي يف مجيـع األقطـار العربيـة يف            لونتيجة للتوسع اهلائ  
يـة  فقد اندفع األطفال يف مجيع أقطارهم إىل االلتحاق باملـدارس االبتدائ        . السنوات األخرية 

وذلك  نظرا لعدم    )  التفجر املدرسي (بأعداد ضخمة جعلت التعليم االبتدائي ينوء بظاهرة          
  )١٤٠٢،٢٠٢مصلح،. ( اتساع املدارس هلذه اإلعداد الكبرية  من األطفال

 معه أعداد الطالب تواململكة كجزء من هذا العامل شهدت منواً سكانياً سريعاً ازداد     
سئولة عن التعليم  يف نشرة مبختلف أحناء البالد، فانتـشرت           والطالبات، توسعت اجلهات امل   

املدارس يف مجيع املناطق،ومل تعد املدارس احلكومية كافية الستيعاب حجم التـدفق علـى              
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التعليم، مما اضطرت معه وزارة التربية والتعليم إىل تغطية العجز باملباين املستأجرة، وهـي يف           
اا وغرفها وصاالا عن املواصفات الضرورية ألداء       األغلب مباين سكنية تقل مساحات قاع     

العملية التربوية والتعليمية ، وبالتايل ال تتالئم مع ما حيدث من تطوير وحتديث يف العمليـة                
  )٢٠٠٢،٣٣٩احلامد،.(التعليمية 

وبالتايل أضحى املبىن املدرسي املالئم مشكلة تواجه التعليم بصفة عامـة والتعلـيم             
،  وقد بلغت نسبة املباين املستأجرة حسب        ) ١٤٢٧،٨٠القحطاين،  (خاصة  االبتدائي بصفة   

وزارة االقتصاد والتخطـيط،    (من إمجايل املدارس    %) ٦٠(تقديرات اخلطة التنموية الثامنة     
ولذا دف اخلطة الثامنة يف إستراتيجيتها التنموية إىل توفري املباين    ). ٤٢٢،خطة التنمية الثامنة  
الستيعاب النمو املتوقع يف أعداد الطالب والطالبات، واسـتبدال املبـاين   املدرسية احلكومية  

وزارة االقتصاد والتخطيط، خطـة     . (مبىن مدرسي سنوياً  ) ٤٠٠(املدرسية املستأجرة مبعدل    
  )٤٢٨،التنمية الثامنة

ومن اآلثار املترتبة على وجود مشكلة املباين املدرسة وخباصة يف املباين املستأجرة يف             
-١٧٤،ص  ص ١٤٢٠ ، الـزعري، ٢٠٠٢،٣٤١احلامد،: (ة العربية السعودية ما يلي    اململك
١٧٧(  

  :مشكالت متعلقة باملبين املدرسي املستأجر. ١
  .عدم قدرة املبىن على استيعاب اإلعداد املتزايدة من الطلبة •
قرب حجرات الدراسة من بعضها مما يسبب الضجيج وتداخل األصوات أثنـاء             •

  .الدرس
  .جرات الدراسية، وسوء املرافق األخرىسوء وية احل •
  . عدم  وجود وسائل خاصة بالسالمة واألمان •
  .عدم وجود أماكن مناسبة إلقامة األنشطة املختلفة •
فاملبىن املدرسي ال يساعد املعلم     : مشكالت املعلم يف األبنية املدرسية املستأجرة       . ٢

  . يف تنفيذ براجمه التدريسية بشكل سليم
  :بة بسبب األبنية املدرسية املستأجرة مشكالت الطل. ٣

  . كثافة أعداد الطلبة داخل حجرات الدراسة •
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  .ازدحام أفنية املدرسة بالطلبة •
  :مشكالت مرتبطة  بتنفيذ األنشطة التربوية .  ٤

  . خلو املدارس من أماكن تنفيذ األنشطة التربوية •
لنـشاط  ضيق العديد من املدارس مما ال يتيح الفرصة من االسـتفادة مـن ا              •

  .املدرسي سواء الصفية أو غري الصفي
مشكالت مرتبطة بتنفيذ الوسائل التعليمية كعدم وجود غرف للوسائل التعليمية          . ٥

  .وعدم وجود خمتربات علمية
  : كثافة الصفوف: سادساً 

هذه املشكلة من أعقد املشاكل اليت تواجهها الدول العربية، فارتفاع نـسب          
 إىل اآلباء  ، والوعي التعليمي بدأ يأخذ طريقه     عليم يتزايد عاماً بعد عام    النمو، واإلقبال على الت   

الذين اندفعوا إىل تعليم أبنائهم ولكن اإلمكانات غري متاحة الستقبال املدارس هلذه األعـداد      
الغفرية من التالميذ وأعقد هذه اإلمكانات املباين املدرسية فهي أقل بكثري مما يفـي حباجـة                

املدارس إىل حشو أكرب عدد يف الفصل الواحد مما يعوق حتـرك  التالميـذ               التالميذ فتضطر   
ويقف يف سبيل أقدارهم على الكتابة والقراءة ويعوق املدرس من السيطرة عليهم وقيـادم              
قيادة صحيحة ويترتب على ضعف املستوى التعليمي وختلف التالميذ بل وانصراف كـثري             

ه احلالة إال بتوفري املباين املدرسية الالئقة وحتديد عدد         منهم عن مواصلة التعليم وال عالج هلذ      
 )١٩٨٥،٣٣٥زيدان،. ( التالميذ يف كل فصل حتديداً يتناسب مع أساليب التربية احلديثة

% ٢,٥( وتنطبق األسباب آنفة الذكر على اململكة فارتفاع نسبة النمو السكاين إىل            
عجز املباين احلكومية عن استيعابه، واستئجار      ، باإلضافة إىل الطلب املتزايد على التعليم، و       )

املباين السكنية لسد االحتياج، ومع ذلك فرض التدفق املتزايد يف الطلب على التعليم جتـاوز         
  .الطاقة االستيعابية للمباين املدرسية احلكومية منها واملستأجرة

 أن معـدل    ويشري التقرير اإلحصائي املوجز عن تعليم البنني والبنات باململكـة إىل          
الطالب يف الفصل باملرحلة االبتدائية واملتوسطة يتفاوت حبسب املراحل واملناطق، فالنظر إىل            

وزارة (طالب أو طالبة    ) ٢٠(املعدل العام للطالب يف الفصل جنده بالنسبة للذكور واإلناث          
طق ، وهذا املعدل يشمل الكثري من املدارس يف القـرى واملنـا           )١٤٢٦،٦٧التربية والتعليم، 
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النائية اليت تضم عدداً حمدودا من الطالب والطالبات مما أدى إىل اخنفاض املعـدل إىل هـذا            
  .املستوى

وبتحليل بيانات التقرير آنف الذكر نصل إىل أن معدل الطلبة يف املرحلة االبتدائية يف              
طالب ) ٢٥(بلغ للذكور   _ ـ حسب تصنيف التقرير   ) الرياض، جدة، الشرقية  (بعض املدن   

) ٢٧(طالبة، أما يف املرحلة املتوسطة فبلغ املعدل يف نفس املدن للـذكور             ) ٢٧(إلناث  ، ول 
  )١٠٦-٩٣،ص ص١٤٢٦وزارة التربية والتعليم،. (طالبة) ٣٠(طالباً، و لإلناث 

ورمبا نقول أن هذه أعداداً مقبولة يف ظل زيادة الطلب على التعليم وارتفاع نـسب               
 من هم يف سن التعليم،ولكن يف املباين احلكومية املهيـأة            مجيع بالنمو وحماولة الدولة استيعا   

لذلك،بينما الواقع يشري إىل عجز الدولة عن تلبية الطلب املتزايد على التعلـيم يف املـدارس               
احلكومية، مما اضطرها إىل تغطية عجزها باستئجار املباين السكنية الغري مهيأة يف األصل ألي              

من املدارس  %) ٦٠(صل نسبة املباين السكنية املستأجرة      نوع من األنشطة غري السكىن ، وت      
  .التعليم العام كما سبقت اإلشارة

وقد أشارت العديد من الدراسات إىل عدم قدرة املباين املدرسية علـى اسـتيعاب              
 ،  ١٤٢٠،١٧٩الـزعري، . (األعداد املتزايدة من الطلبة وبالتايل كثافتهم داخـل الفـصول         

 ، احلميـدي،  ١٤١٤،٣٥٢ ، العلي،    ١٤٢٢،١٦١،١٧٩،   ، العبيد  ١٤٢٧،٨٠القحطاين،
  )١٤٢٧،١٥٧ ، الشمري، ١٤٢٢،٩٤

 : مشكالت املناهج: سابعاً 
 يعد حمتوى التعليم االبتدائي احلايل غري كاف، وال ميكن املنتهني من هذه املرحلة من              

ة عـن   فهو بعيد الصل  . شق طريقهم يف احلياة، واإلسهام يف عمليات التنمية إال بقدر حمدود          
بل إن هـدف    . حياة العمل واإلنتاج، وبعيد الصلة كذلك عن البيئة ومتطلباا ومشكالا           

التعليم بعيد الصلة عن حياة التالميذ، واجتاهات العصر احلـديث، ومـستلزماته ملواجهـة              
  .املستقبل بالعلم وتطبيقاته التكنولوجية

ت هدفا يف حد ذاـا،      وأصبح التركيز على تقدمي املعارف واملعلومات، حىت أصبح       
 اعتمدت  سن طرق التدري  إحىت  .  وأصبحت مبثابة احملور الذي تدور حوله العملية التعليمية       

اإللقاء والتلقني، وأصبح الدور الرئيس للمعلم توصيل املعلومات من الكتاب إىل التالميـذ،             
  تاملعلوماوتقيس االمتحانات بدورها كم . وال مكان للنشاط يف ظل هذه الطرق التلقينية
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  . اليت حيفظها التالميذ
واملنهج إذا يتصف بالصبغة النظرية األكادميية، ويعتمد على التلقني واحلفظ أكثر مما            
يعتمد على البحث والتطبيق واالبتكار، واكتساب املهارات السلوكية والعملية، وتكـوين           

قـصر االهتمـام    وبالتـايل أدى    .  االجتاهات، واكتساب القيم عن طريق املمارسة والعمل      
بالنواحي النظرية يف التعليم االبتدائي واملتوسط إىل تزاحم التالميذ على التعليم الثانوي العام،             
والعزوف عن التعليم الفين واملهين، وذلك بسبب إغفال التوجيه املهين للتالميذ يف املراحـل              

 املهنية والفنيـة يف     األوىل من التعليم، وبسبب عدم وجود أماكن للتدريب املعملي وااالت         
  . خطط الدراسة مبراحل التعليم العام

وتشري بعض الدراسات اليت تناولت واقع التعليم بدول اخلليج العريب إىل غلبة الطابع             
النظري، واالستمرار يف تصميم املناهج والكتب واملواد التعليمية باألساليب التقليدية الـيت            

مكتب التربية العريب لدول    . (ييت التعليم والتقومي  تكرس حفظ املعلومات واسترجاعها يف عمل     
  )٢٠٠٠،٣٦اخلليج، 

كما تشري بعض الدراسات إىل ضعف املشاركة اتمعية يف ختطيط املناهج، وعجزها            
عن مواكبة التطور العلمي والتقين الذي نعيشه، إىل جانب عدم استجابتها حلاجات اتمـع        

  )٢١٣ ،٢٠٠٤السنبل،. (التنموية املستقبلية
ولذلك عجزت املرحلتان االبتدائية واملتوسطة عن تقدمي الثقافة املهنيـة، وتكـوين            

ولكن مرحلة التعليم األساسي تضع من بني أهدافها الربط بني          . االجتاهات واملهارات العملية  
  . الثقافتني العامة واملهنية على أساس االلتحام بني العلم والعمل والتكنولوجيا

ة أمام النظم التعليمية يف البالد العربية هو توفري تعلـيم أساسـي    فالتحديات الضخم 
مناسب ،يهدف إىل تزود الطلبة باملعارف واملهارات الالزمة لكفاءة مواطنتهم االجتماعيـة            

مما يفرض علينا ضرورة إعادة النظر يف حمتوى التعليم يف املرحلتني االبتدائيـة             . واالقتصادية
ورة النسبة غري القليلة اليت ال تتمكن نتيجة لظروفها من مواصلة           ويعزز هذه الضر  . واملتوسطة

  .تعليمها بعد إاء املرحلة االبتدائية
وقد شخصت العديد من الدراسات باململكة العربية السعودية بعـض املـشكالت            
املتعلقة مبناهج التعليم يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة، فأشارت بعضها إىل كثرة املنـاهج             

لدراسية واعتمادها على الطرق التقليدية يف التدريس كاحلفظ والتلقني، وعلى االمتحانات           ا
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 ،  ١٤١٣،٣٥٢ ، العلـي،     ١٢٤ ص ١٢٢،ص ص ١٤١٣اخلراشـي،   . (كمعيار للتقيـيم  
 ، العمـري،    ١٤٢٣،٧١ ، الـدلبحي،     ١٨٥ ،١٤٢٢ ، العبيد،    ١٤٢٠،١٢٣السلمان،  
راعاة املناهج لقدرات الطلبـة     ، إىل جانب عدم م    ) ١٤٢٧،١٥٦ ، الشمري،    ١٤٢٧،٨٤

 ، العبيد،   ١٤١٣،٣٥٢ ، العلي،    ١٢٩ ص ١٢٧،ص ص ١٤١٣اخلراشي،  . (واحتياجام  
  ) ١٤٢٣،٧١ ، الدلبحي، ١٨٥ ،١٤٢٢

  : اهلدر يف التعليم: ثامناً 
على ) تبذر(اهلدر يف جمال التعليم ويقصد به مجيع املوارد البشرية واملادية اليت تنفق أو        

يهم إعادة أحد الصفوف أو يتسربون من املدارس قبل اسـتكماهلم مرحلـة        تالميذ يتعني عل  
وهو يشري إىل عدم كفاءة النظام املدرسي ويشري إىل الفرص اليت تضيع على هؤالء              . تعليمية

األطفال لتنمية املعارف واملهارات واالجتاهات والقيم اليت حيتاجون إليها لكي حييـوا حيـاة        
  )١٩٩٨،٤٧اليونسكو،. (التعلممنتجة ولكي يواصلوا مسرية 

وهو ما ميثل عبئاً إضافياً على ميزانية التعليم ويعترب حتدياً يواجه اجلهات املشرفة على              
الرسـوب،  : وأوضح صور اهلدر تتمثـل يف     . التعليم بكافة أنواعه وتبديد ألهدافها وطاقاا     

رة املدرسـة علـى     التسرب، الغياب  عدم االستثمار األمثل  للتقنيات واألدوات، عدم قد          
  )٢٠٠٢،٣٣٤احلامد، . (اإلفادة من الوقت املتاح للعملية التعليمية 

وتعد مشكلة اهلدر من أكثر مشكالت النظام التعليمي من حيث آثارها السلبية اليت             
وميكن استخالص أبـرز اآلثـار   . تتركها على التالميذ والنظام التعليمي بل واتمع بأسرة         

  )٢٠٠٢،٣٣٦احلامد،: ( تفاقم تلك املشكلة فيما يليوالسلبيات النامجة عن
افتقاد الفاعلية والكفاءة الواجبة واملتوقعة من العملية التعليمية نظـراً لعـدم حتقـق               •

  األهداف التعليمية املوضوعة للمراحل التعليمية املختلفة 
سـوب  اإلحباط النفسي البالغ التأثري على كافة أطراف العملية التعليمية من جراء الر            •

 .والتسرب
 .متدين مستوى خمرجات املراحل التعليمية املختلفة نظراً لتدين الكفاءة الداخلية للتعلي •

هي الركيـزة األساسـية     ) املرحلتان االبتدائية واملتوسطة  (ومراحل التعليم األساس    
ـ               ن للنظام التعليمي، باعتبارها مرحلة اإللزام اليت تضم أبناء اتمع مجيعهم، والفقد فيهـا م
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الوجهة االقتصادية يكون له أثر كبري على االقتصاد باعتبار أن الفرد هـو مفتـاح عمليـة                
اإلنتاج، ومن مث فان التأخر الدراسي، و الرسوب، والتسرب هـي مـن أسـباب الفاقـد        

  .االقتصادي 
  :ويتمثل اهلدر يف التعليم بشكل بارز يف العاملني التاليني

 :الرسوب
 اجتياز الصف الدراسي الواحد إىل الصف الذي يليه،          ويعرف بأنه فشل التلميذ يف    

ومشكلة الرسوب من املشكالت اليت تعاين منها معظم أنظمة العـامل التعليميـة بـشكل               
متفاوت، وتعد من األسباب البارزة ملشكلة التسرب واالنقطاع عن الدراسة وتعترب رافداً من             

  )١٩٩٠،١٩٧احلقيل،. (روافد انتشار األمية
ه عدم انتقال املتعلم من صف دراسي إىل صف دراسي أعلى بعد دراسته             ويعرف بأن 

للربنامج املخصص للصف الدراسي، الذي هو فيه وعدم قدرته على اجتياز االمتحان النهائي            
  )٢٠٠٣،١٨٩شحاته،.(بنجاح

ويشكل الرسوب يف املرحلة االبتدائية معوقاً من معوقات التنمية نظـراً الرتفاعـه             
هـ املعد من إدارة التأهيـل البـشري بـوزارة          ١٤٢٥/١٤٢٦تابعة العام   النسيب فتقرير م  

االقتصاد والتخطيط ، يشري إىل أن متوسط نسب الرسوب يف املرحلة االبتدائيـة باململكـة               
لدى اإلناث ، بينما بلغـت      %) ٤,٠٨(عند الذكور و    %) ٣,٥٤(العربية السعودية بلغت    

وزارة االقتـصاد   .(لإلنـاث %) ٢,٤٧(ر و للذكو%) ٤,٥٠(النسبة يف املرحلة املتوسطة     
  )٣٩،هـ ١٤٢٥/١٤٢٦والتخطيط، تقرير متابعة العام 

 عن معـدالت الرسـوب يف       ٢٠٠٦ويتحدث التقرير العاملي للتعليم للجميع لعام       
، فيشري إىل ما نسبته     )٢٠٠٢/٢٠٠٣(التعليم االبتدائي باململكة العربية السعودية خالل عام        

ــذكور و%) ٦,٥( ــسني   لإل%) ٣(للـ ــايل للجنـ ــاث، بإمجـ %) . ٤,٨(نـ
وهذه النسب تبني حجم اهلدر الذي يعانيه نظـام التعلـيم           ) ٢٠٠٦،٣٢١،)٣(اليونسكو(

ويتضح حجم املشكلة لو حتدثنا بلغة األرقام اردة، فواقع إحصاءات وزارة التربية والتعليم             
مليون طالب، ) ١,٢٥(هـ يتجاوز   ١٤٢٥/١٤٢٦يفيد بأن املقيدين باملرحلة االبتدائية لعام       

 )١٤٢٦،١٩وزارة التربية والتعليم،. (مليون طالبة) ١,١٦(و
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 :التسرب
التالميذ الذين يوقفون دراستهم يف صف أو مرحلـة أو          : ويقصد بالتسرب املدرسي  

. مستوى معـني مـن التعلـيم ويتركـون املدرسـة يف حبـر سـنة دراسـية معينـة                   
  )٢٠٠٦،٧٣،)٢(اليونسكو(

 إىل مصطلح معدل التـسرب يف       ٢٠٠٦لرصد التعليم للجميع    ويشري التقرير العاملي    
الصف والذي ميثل النسبة املئوية للتالميذ أو الطالب الذين يتسربون من صف معني يف سنة               

وجمموع معديل النجاح والرسوب % ١٠٠ومتثل هذه النسبة الفارق بني نسبة      . دراسية معينة 
  )٢٠٠٦،٤٢٢،)٣(اليونسكو.(

اقع  ليست مشكلة حديثة بل هي مشكلة موجـودة منـذ            ومشكلة التسرب يف الو   
القدم لكن اجلديد يف املشكلة ذلك التحول الذي  طرأ على العملية التربوية، فلقـد أصـبح     
ينظر إىل التربية  على أا عملية استثمار هلا مردود اقتصادي  بعد أن كان ينظر إليها علـى                   

مليات اهلدر التربوي بالدراسة، والتعـرف      واقتضت هذه النظرة تناول ع    . أا خدمة إنسانية  
. و تقليصها، وهذا مينح الفرصة لزيادة مردود العملية التربوية        أعليها وعلى عواملها،بعالجها    

  )١٩٨٠،٢٤٨بامشموس،(
مصلح، : (وتوجد عدة أسباب ملشكلة التسرب يف املرحلة االبتدائية من أمهها ما يلي           

  )١٩٩٠،١٩٥،  ، احلقيل١٩٨٥،٣٣٣ ،  زيدان،٢٠٧ ،١٩٨٢
عدم مراعاة املنهج الهتمامات التالميذ وميوهلم والفروق الفردية، مما يقلل من رغبة            

 .التلميذ يف الدراسة 
عدم توافر الوعي الكامل لدى بعض األهايل جيعلهم ال يدركون مدى الضرر الذي              

 .حيلق بأبنائهم من جراء انقطاعهم عن املدرسة
 لعجز األب عن الصرف علـى تعلـيم أبنـائهم       ختلف املستوى االقتصادي لألسرة   

فيلحقوم بأي عمل أو حرفة ليساعدوم يف تأمني حيام وليشدوا مـن أزرهـم علـى                
  .مكافحة هذه احلالة، وقد يتوىف والده ويضطر التلميذ إىل العمل لتوفري الغذاء لعائلته

 .داداتهتكرار رسوب التلميذ مما جيعله يكره الدراسة ويشك يف قدراته واستع
ميتص أعداداً كبرية مـن     ...) زراعية، صناعية   ( منط سوق العمل يف بعض البيئات       

 .التالميذ وبالتايل ال يقبل هؤالء على التعليم اكتفاء مبا جيدون من عمل مثمر يف هذه البيئات
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ويشكل التسرب يف املرحلة االبتدائية معوقاً من معوقات التنمية نظراً الرتفاعه النسيب          
هـ املعد من إدارة التأهيل البشري بـوزارة االقتـصاد          ١٤٢٥/١٤٢٦ير متابعة العام    فتقر

والتخطيط ، يشري إىل أن متوسط نسب التسرب يف املرحلة االبتدائيـة باململكـة العربيـة                
لدى اإلناث ، بينما بلغت النسبة يف       %) ١,٨(عند الذكور و    %) ١,٨٨(السعودية بلغت   

وزارة االقتصاد والتخطـيط،    .(لإلناث%) ٤,٠٧(ذكور و لل%) ٤,٤٢(املرحلة املتوسطة   
  )٣٩،هـ ١٤٢٥/١٤٢٦تقرير متابعة العام 

 إىل أن نسبة األطفال الذين يصلون إىل        ٢٠٠٥بينما أشار تقرير التنمية البشرية للعام       
لعام %) ٩١(يف اململكة العربية السعودية بلغت      ) من تالميذ الصف األول   ( الصف اخلامس   

  ) ٢٠٠٥،٢٥٩برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،(). ٢٠٠١/٢٠٠٢(
 إىل أن نسبة البقـاء يف       ٢٠٠٦كما يؤكد ذلك التقرير العاملي للتعليم للجميع لعام         

%) ٩١,٥(التعليم االبتدائي حىت الصف اخلامس بلغت يف اململكة العربية السعودية نـسبة             
 له نفس التقرير    ويعزز ذلك ما أشار   ) ٢٠٠٦،٤٠٠،)٣(اليونسكو). (٢٠٠١/٢٠٠٢(لعام  
 من أن نسبة البقاء يف التعليم االبتدائي حىت الصف األخري بلغـت يف اململكـة                ٢٠٠٧لعام  

 ) ٢٠٠٦،١١،)٢(اليونسكو). (٢٠٠٣(لعام %) ٩٢(العربية السعودية نسبة 
كما أن املرحلتان االبتدائية واملتوسطة تعتربان خامتة مطاف التعليم لعدد ال بأس بـه              

  ). ٤،٥( اجلدولني أنظر، نسب االلتحاق يف املرحلتنيع وهذا ما تعكسه من أفراد اتم
أعداد اخلرجيني يف املرحلة املتوسطة واملستجدين ونسب القيـد   ) ٥( يوضح اجلدول رقم   

  هـ  ١٤٢٥ـ ١٤٢٠يف املرحلة الثانوية خالل خطة التنمية السابعة 
ستجدين ونسب القيد يف املرحلة أعداد اخلرجيني يف املرحلة املتوسطة وامل ) ٥( اجلدول 

  )األعداد باآلالف(هـ ١٤٢٥ـ ١٤٢٠الثانوية خالل خطة التنمية السابعة 
٢٤/١٤٢٥ ٢٣/١٤٢٤ ٢٢/١٤٢٣ ٢١/١٤٢٢ ٢٠/١٤٢١ 
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ذكور اناث

  
نسب القيد يف املرحلة الثانوية حسب اجلنس خالل خطة التنمية  ) ٦( الشكل 

  هـ١٤٢٥ـ ١٤٢٠السابعة 
حـول نـسب القيـد يف        ) ٥( و   ) ٤( وما ميكن قراءته من اجلدولني السابقني       

راسة بالنسبة لإلناث متأرجحة    املرحلتني املتوسطة والثانوية فنجد أن نسب االنقطاع عن الد        
يف املرحلة املتوسطة، بينما تتجه لالحنسار يف املرحلة الثانوية خالل سنوات اخلطـة، حيـث     

يف املرحلة الثانوية،   %) ٨,٧(يف املرحلة املتوسطة،و  %) ١,٢(هـ  ٢٠/١٤٢١بلغت يف عام    
رحلـة  هـ تباين االخنفاض من مرحلة ألخـرى، ففـي امل       ٢٤/١٤٢٥ويف اية اخلطة عام     

فقط وقد يعزى ذلك إىل تدين نسب التـسرب يف هـذه            %) ١,١(املتوسطة اخنفضت إىل    
، وعنـد الـذكور     %)٥,٢(املرحلة، أما املرحلة الثانوية فقد شهدت اخنفاضاً ملموساً بلغ          

 االنقطاع عن الدراسة من مرحلة ألخرى ، ففي املرحلة املتوسـطة            أوتتباين نسب التسرب    
هــ ،  ٢٤/١٤٢٥عام  %) ١٩,٥ (إىلهـ  ٢٠/١٤٢١عام  %) ٦,٧(ارتفعت النسبة من    

عـام  %) ١٠,٩(بينما املرحلة الثانوية شهدت العكـس فقـد اخنفـضت النـسبة مـن        
  .هـ٢٤/١٤٢٥عام %) ٧,٧(هـ، إىل ٢٠/١٤٢١

ومما يعزز ارتفاع نسب االنقطاع منط سوق العمل الذي حيتضن نسباً من األميني أو              
) ٢٠٠٢( تشري خطة التنمية الثامنة حسب تقديرات        من ترك املدرسة يف وقت مبكر، حيث      

) من اإلناث % ٥,٧من الذكور و    % ١٦,٨(إىل املستوى التعليمي للعمالة الوطنية لتبني أن        
ال حيملون مؤهالت علمية وهم مابني أمي أو يقرأ ويكتب، بينما بلغت نسب احلاصلني على     

وزارة . (مـن اإلنـاث   %) ٣,٥(من الـذكور و   %) ٤١,٣(الشهادة االبتدائية واملتوسطة    
  )١٧٧،االقتصاد والتخطيط، خطة التنمية الثامنة 
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وقد أشارت بعض الدراسات يف عرضها ملشكلة الفاقد واهلدر التعليمي إىل استمرار            
ارتفاع نسب الرسوب والتسرب يف كافة مراحل التعليم باململكة العربية السعودية، وتـشري            

 التعليمية املستثمرة لكل خريج من خرجيي التعليم        كذلك إىل ارتفاع متوسط عدد السنوات     
سنة وهـي   ) ١٨(العام، فقد بلغ املتوسط العددي للسنوات الدراسية يف التعليم العام حوايل            

نسبة مرتفعة تعين أن كل خريج قد قضى ست سنوات إضافية يف مرحلة التعليم العام الـيت                 
كما يربز الغيـاب    ) ٢٠٠٢،٣٣٤،احلامد. (عاما فقط   )  ١٢(كان يفترض أن يقضي فيها      

 ١٤١٣،١٢٧اخلراشي،  . (كمشكلة يعاين منها النظام التعليمي مما يزيد من عوامل اهلدر فيه          
  )١٤٢٣،٨٥ ، الدلبحي،١٤٢٢،١٧٩، العبيد، 

  : البطالة:تاسعاً 
البطالة تشري إىل مجيع األشخاص فوق سن حمددة ليسوا يف وظيفة مدفوعة األجر وال              

خلاص، لكنهم متوفرون للعمل واختذوا خطوات معينة سعياً وراء التوظيف          يعملون حلسام ا  
  )٢٠٠٥،٣٥٥برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،. (املدفوع األجر أو العمل حلسام اخلاص

والبطالة أخطر حتدي يواجهه النظام التعليمي واالجتماعي بوجه عام، وميكن القول           
 تغري بنيـة سـوق      :جز النظام االقتصادي، وثانيها    ع :أن هناك ثالثة أسباب متداخلة، أوهلا     

العمل احلديثة يف عصر الثورة العلمية التقنية وتراجع احلاجة إىل األيدي العاملة اليت تعمـل               
.  ضعف الترابط بني النظام التعليمي وحاجـات القـوى العاملـة          :بقواها اجلسدية، وثالثها  

  )٥٧ ،٢٠٠٠عبدالدائم، (
 فضعف الربط بني حاجـات القـوى العاملـة    ،سبب الثالثويعنينا يف هذا املقام ال    
عدم مسايرة النظم التعليمية حلاجـات التنميـة االقتـصادية          وخمرجات النظام التعليمي، و   

 سبب رئيس يف زيادة حجم البطالة وتفاقمها، إىل جانـب ضـعف التفاعـل               واالجتماعية
 الـتغريات  تعاقـب  والتكامل بني النظام التعليمي ومؤسسات العمـل واإلنتـاج يف ظـل       

، تغيري اخلصائص اهليكلية لالقتصاد    و  املستمرة يف االقتصاد   االجتماعية،والتحوالت االقتصادية 
وضعف االرتباط يرجع إىل بعد النظام التربوي عن عامل العمل واإلنتاج واقتـصاره علـى               

  .الدراسات األكادميية النظرية غالبا
السعودية من هذه املعضلة اليت بدأت بـوادر        ويعاين النظام التعليمي باململكة العربية      

 يعاين منها اتمع، فمع اقتراب التوظيف يف القطاع العام مـن مـستوى              ةبروزها كظاهر 
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١٥٤

التشبع ،برزت قضية ضعف املوائمة بني خمرجات نظام التعليم والتدريب، ومتطلبات التنمية            
وزارة (. لية بني املواطنني  لبطالة اهليك من مهارات وختصصات، وأدى ذلك إىل بروز ظاهرة ا        

  )١٤٢٦،٥٨االقتصاد والتخطيط، 
وتشري البيانات الرمسية املبنية على نشرات القوى العاملة إىل أن نسبة البطالة باململكة             

). ٢٠٠٢(هــ  ١٤٢٣من إمجايل قوة العمل الوطنية عام      %) ٩,٧(العربية السعودية تقدر    
عمر زيادة نسبة البطالة عن متوسطها العـام  ويظهر التحليل التفصيلي للبطالة حسب فئات ال      

سنة، بينما تقل هذه النسبة يف األعمار اليت        ) ٢٤(يف أوساط الشباب ممن تقل أعمارهم عن        
  )١٤٢٦،١٧٩وزارة االقتصاد والتخطيط، . (تزيد عن ذلك

مليون مواطن قياساً على إحصاءات السكان      ) ١,٢(ومتثل نسبة البطالة ما يصل إىل       
 وهذا العدد الضخم انعكاسـاته االقتـصادية واالجتماعيـة،          ،)٢٠٠٤ (هـ١٤٢٥لعام  

  .ويستوجب استنفار اجلهود لعالج املشكلة واحلد من تفاقمها
وتؤكد الدراسات أن البطالة يف اتمع السعودي ذات مسة هيكلية أو بنيوية، ناجتـة              

 الشاغرة املتاحـة    عن قصور التوفيق بني نوعية العمل املطلوب احلصول عليه وبني الوظائف          
للعمل، وتعد االختالفات اهليكلية يف سوق العمل أهم العوامل ذات التأثري املباشـر علـى               
ظاهرة البطالة، خاصة مايتعلق منها بضعف املواءمة بني خمرجات نظم التعلـيم والتـدريب              
واحتياجات االقتصاد الوطين، إىل جانب عزوف العمالة الوطنية عن بعض املهن ومـستوى             

برنامج األمم املتحـدة    . (جور مع وجود املنافسة من العمالة غري السعودية وبأعداد كبرية         األ
  ) ١١٦-١١٤ ،ص ص٢٠٠٣اإلمنائي، 

  : ضعف املهارات التعليمية األساسية: عاشراً 
ويعىن ا ضعف الطالب يف مهارات القراءة والكتابة واحلساب، ومعرفـة القـراءة             

اءة والكتابة مع القدرة على فهم نص بسيط يتـصل حبيـاة            هي القدرة على القر   : "والكتابة
وهي تشمل استمرار توافر مهارات القراءة والكتابة لدى الشخص وغالبا          . الشخص اليومية 

  )١٩٩٨،٤٧اليونسكو،" (ما تشمل أيضاً املهارات احلسابية األساسية
نظمـة  يعد الضعف يف القراءة والكتابة من املشكالت اليت تعاين منـها معظـم األ             

وتبدو هذه املشكلة   . التعليمية يف العامل، وهذا الضعف ينعكس سلباً على بقية املواد التعليمية          
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١٥٥

ــة   ــة االبتدائي ــن املرحل ــصفوف األوىل م ــض الطــالب يف ال ــدى بع . واضــحة ل
  )٢٠٠٢،١١٠احلامد،(

وقد أشار التقرير اإلقليمي لليونسكو حول التعليم للجميع يف الدول العربيـة لعـام             
بعيـدة  ) الصف الرابع (إىل أن نتائج الكفايات اليت اكتسبها طلبة املرحلة االبتدائية          ،  ٢٠٠٠

أو أكثـر مـن     % ٨٠(جدا عن املستوى املقترح يف جومتني، إذ مل يـصل إىل مـستوى              
%) ٢٥(يف الرياضيات، و  %) ١٠(من الطلبة يف اللغة العربية، و     %) ١٢(سوى  ) الكفايات

  .يف املهارات احلياتية
نه استناداً إىل نتائج مشروع قياس التحصيل التعليمي تبدو نوعية          أقرير إىل   وأشار الت 

التعليم االبتدائي يف الدول العربية ضعيفة، ال توفر حاجات التعلم األساسية للطلبة، مما يعـين     
.( أن الدول العربية ركزت على توفري املقاعد الدراسية أكثر مما ركزت على جتويد التعلـيم              

  )٤٧ ،٢٠٠٠اليونسكو، 
اىل اخنفاض مؤشر التنميـة يف الـدول        ٢٠٠٥وقد أشار تقرير التنمية البشرية للعام       

بنـسبة  )  سنة فمـا فـوق     ١٥( العربية لتدين معدل اإلملام بالقراءة والكتابة لدى البالغني         
)  سـنة ٢٤ – ١٥( ، وبلغ معدهلا عند الـشباب  ٢٠٠٣حبسب تقديرات عام  %) ٦٤,١(
  )٢٠٠٥،٢٦١برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،. (٢٠٠٣بتقديرات عام %) ٨١,٣(

ويعطي التقرير نفسه مؤشرات لضعف القراءة والكتابة باململكة العربية السعودية من           
خالل نسب معدالت اإلملام ا، واليت يف ضوئها تصنف التنمية البشرية باململكة على أـا               

يف عـام  )  سنة فمـا فـوق    ١٥( متوسطة، حيث أشار التقرير إىل أن معدهلا لدى البالغني          
، %)٦٩,٣(ولإلنـاث  %) ٨٧,١(بشكل عام، فبلغت للـذكور  %) ٧٩,٤( بلغ  ٢٠٠٣

%) ٩٥,٩(نسبة  )   سنة ٢٤ – ١٥( بينما بلغت نسبة اإلملام بالقراءة والكتابة عند الشباب         
،ص ٢٠٠٥برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي،      %). (٩٣,٧(بشكل عام، ولإلناث بنسبة     

  )٢٥٩٣٠٠،٣٠٨ص
ويعزز ذلك ماتوصلت إليه بعض الدراسات يف اململكة العربية السعودية من وجـود             

. ضعف بعض املهارات األساسية لطلبة املرحلة االبتدائية وبالذات مهاريت القراءة والكتابـة           
 ، العبيـد،    ١٤٢٢،٩٣ ، احلميـدي،   ١٤٢١،٨٣ ، الكـثريي،   ١٢٥ ،١٤١٣اخلراشي،  (
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١٥٦

 ب ، الشمري،    ،١٤٢٧ ، العايد،    ١٠٩ ،١٤٢٦ ، الشريف،    ١٦١،١٧٩،ص ص ١٤٢٢
١٥٥ ،١٤٢٧(  

  
  العربية واألجنبية لصيغة التعليم األساسي بعض التجارب: املبحث الثاين

  :تقدمي
لفكرة التعليم األساسي جذور تارخيية عاشتها بعض الدول ، فقد قدمتها مصر يف   

يد من احملاوالت ، تلتها العد١٨٨٠أواخر القرن الثامن عشر يف مشروع التعليم القومي عام 
والتجارب حىت خلصت إىل اعتباره مرحلة إلزامية مدا تسع سنوات، ويف اهلند كانت 

مبثابة البذور األوىل لتطور مفهوم ) ١٩٣٧(أفكار غاندي يف العقد الرابع من القرن العشرين 
ربات التعليم األساسي يف اهلند، من خالل ما دعا إليه من إدماج العمل اليدوي واكتساب اخل

  .من احلرف اإلنتاجية يف صلب املناهج الدراسية للمدارس االبتدائية
وهذا النوع من التعليم يعترب الركيزة األساس يف السلم التعليمي، ويتوقف جناح   

النظام التعليمي ككل على ما سيقدمه هذا النوع من التعليم من خمرجات للمراحل 
) ١٦-٤(ة من اتمع تتمثل يف الفئة العمرية من التالية،باإلضافة اىل أنه خيدم شرحية كبري

،ولذا عين باهتمام كبري من املنظمات الدولية -مع التباين يف ذلك بني دول العامل–سنة 
كاليونسكو واليونيسيف وقدمت الرؤى حول تطوير حمتواه ومدته وتنوع براجمه ليشمل أكرب 

  .شرحية ممكنة من هذه الفئة
ت حركة التطوير والتغيري يف نظم التعليم يف كثري من دول ومع مطلع السبعينات بدأ  

العامل، وتركزت حركة التطوير يف مرحلة التعليم االبتدائي منطلقة يف ذلك من التوجهات 
والتوصيات اليت تبنتها املؤمترات الدولية حول التعليم، ورغم أن حركات التجديد واإلصالح 

ت املتقدم منها، إال أن املطالبة بالتجديد والتطوير مل تتوقف يف كثري من دول العامل وبالذا
بعثت وجتددت يف مطلع التسعينات مبؤمتر التعليم للجميع مما ولد توجهاً حنو اإلصالح يف 

  .كثري من دول العامل النامي
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والباحث يف هذا اجلزء يقف على بعض التجارب املفيدة يف تطوير مرحلة التعليم   
، وبعض التجارب الرائدة يف )مصر واألردن(ربتني عربيتني يف األساسي، مستعرضاً أبرز جت

  ) اهلند وترتانيا والسويد(دول أجنبية هي 

  

  

  التعليم األساسي يف مجهورية مصر العربية
  : اجلذور التارخيية للتعليم األساسي 

بط من خالل تتبع تاريخ التعليم املصري يف مراحله األوىل جند أن هناك عدداَ من التجارب لر
 )٧١ ،١٩٩٨امحد ، : ( التعليم مبجاالت العمل واحلياة، ومن أهم هذه التجارب مايلي

  )٢٩-٢٠، ص ص ٢٠٠٣املتبويل، (  )٢٢-١٩ ،ص صحسني، يوسف، بدون(
، ويعترب مبثابة احملاولة األوىل يف التعليم األساسي ١٨٨٠مشروع التعليم القومي عام  .١

 وبني دروس عملية ومتارين تطبيقية ترتبط بالبيئة اليت يتم فيها املزج بني املواد النظرية
  .واحتياجاا ارتباطا مباشرا

، ومنها مدارس للبنني وأخرى ١٩١٦املدارس الراقية، أنشأا وزارة املعارف عام  .٢
للنبات، لتعليم التلميذات والتالميذ تعليما عاما يكون متمماً للتعليم باملدارس األولية، 

 . ط العملي كالنجارة والنسيج واملعادن وتتضمن اخلطة بعض النشا
ومنهج الدراسة "  مدارس احلقول " ، وتسمى ١٩٢٥مدارس العمالة، أنشئت عام  .٣

ا جيمع بني املواد النظرية والعملية، ويرجع الفضل يف إنشاء هذه املدارس إىل بعض 
 . املربني املصريني، وعلى رأس هؤالء املريب عبد العزيز جاويش

يف أواخر األربعينات من القرن العشرين، وفلسفة هذه التجربة : املنايلجتربة قرية  .٤
تقوم على أن التعليم يف املدرسة متصلُ بالعمل والبيئة، وأن ما يكتسبه التلميذ من 

 . تعليم نظري يستكمل مبا يكتسبه من مهارات من خالل األعمال توفرها له بيئته
٥. وبذلك  ألغيت ١٩٥١بتدائية يف عام ِحد تعليم املرحلة األوىل باملدرسة االو ،

 .١٩٥٤املدارس الريفية ماعدا مدرسة قرية املنايل اليت مت إلغاؤها عام 
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، وهي جتمع بني تزويد التالميذ ١٩٥٣أنشئت يف عام : املدارس االبتدائية الراقية .٦
بقدر من الثقافة العامة وبني إعدادهم عمليا للحياة وفقا الحتياجات البيئة، فتكون 

ت صيغة ريفية يف القرى وذات صبغة صناعية أو جتارية يف املدن بالنسبة للبنني، ذا
 .وتكون ذات صبغة نسويه أو مهنية يف املدن والقرى على السواء بالنسبة للبنات

مدارس الوحدات امعة، أنشأت يف منتصف اخلمسينات من القرن العشرين يف  .٧
 من الثقافة العامة، وبني إعدادهم عمليا الريف، وجتمع بني تزويد التالميذ بقدر أكرب

 . للحياة املنتجة بالريف وتوثيق صلتهم بالبيئة الريفية
، ومن خالهلا توحدت كافة ١٩٦٣املدرسة املوحدة اإلعدادية، أنشأت يف عام  .٨

أنواع املدارس اإلعدادية يف مدرسة موحدة جتمع بني التعليم النظري والعملي الذي 
ار حسب ظروفهم البيئية املختلفة حتت اسم املدرسة يسمح للجنسني باالختي

 . اإلعدادية احلديثة ذات ااالت العملية 
 بالتعاون مع أملانيا ٧٢/١٩٧٣املدرسة التجريبية املوحدة مبدينة نصر، أنشأت يف عام  .٩

الدميقراطية لتجربة الربط بني املواد النظرية والعملية، وحتقيق التكامل بني التعليم 
 . والتدريب واالهتمام بالنواحي املهنية والفنية والعمل 

حسني، :  (ويالحظ على مجيع التجارب السابقة يف جمال طبع التعليم بالطابع العملي ما يأيت
  )٢٣ ،يوسف، بدون

ظلت معظم هذه التجارب هامشية، حىت بدت وكأا نتوءات يف بنية التعليم   -أ 
  . املصري

ما أساسيا، مبعىن أنه ينتهي بالتالميذ إىل أنشئت هذه التجارب أصال لتكون تعلي  -ب 
 .شق طريقهم يف احلياة بعد خترجهم

مل يتوافر لبعض هذه التجارب اإلعداد الكايف، من حيث يئة املعلم الكفء   -ج 
 .وتدريبه، أو املبىن الصاحل، أو املعدات والتجهيزات الكافية

بداية إنشائها، كانت هذه التجارب كلها تلقي االهتمام واحلماس الكافيني يف   -د 
من حيث رصد امليزانيات الكافية لتنفيذها والسري فيها، مث ال تلبث امليزانيات أن 

 . تتضاءل، مما كان له أثر كبري يف توقف  التجربة أو تعثرها 
  : نشأة التعليم األساسي املعاصر
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سلبياته ، عاشت التجربة املصرية حماوالت وجتارب عديدة لتطوير التعليم االبتدائي ومعاجلة 
وهذه احملاوالت تكاد تقترب من فكرة التعليم األساسي مع ذلك مل تفلح هذه التجارب يف 
إصالح عيوب التعليم االبتدائي حيث اتضح أن املدرسة االبتدائية ذات السنوات الست 

امحد، : ( عاجزة عن حتقيق األهداف األساسية املطلوبة منها ألسباب متعددة من أمهها
٧٥ ،١٩٩٨(  
ن مدة السنوات الست غري كافية لتزويد التلميذ بالقدر الالزم من املعارف والفنون أ .١

واملهارات اليت ال غىن عنها ألي مواطن يقف به التعليم عند اية مرحلة اإللزام 
احلالية، ومبا ميكنه من اإلسهام يف احلياة العملية أو املشاركة يف املؤسسات الدستورية 

  . وعي كاف بوالشعبية 
أن عددا غري قليل من التالميذ املنتهية من مرحلة اإللزام يرتدون إىل األمية ويصبحون  .٢

 . عبئا على اتمع
أن التعليم االبتدائي يف املرحلتني االبتدائية واإلعدادية يتجه يف غالبيته إىل حتصيل  .٣

 . معلومات نظرية قد تنتمي إىل املعرفة، ولكنها ال تنتمي إىل احلياة
لتعليم بالعمل، والعلم باحلياة أصبح يف ظل النظم احلالية أمراً هامشياً أن مزج ا .٤

 . وشعاراً يفتقر إىل التطبيق العلمي
..  ألجل ذلك كان التفكري يف صيغ جديدة للتعليم يف املرحلة االبتدائية أمراً حيوياً

 يف جمال وجاءت صيغة التعليم األساسي كإحدى هذه الصيغ اليت متثل فكراً تربوياً جديداً
  . إعداد األطفال الواعية املنتجة خالل املراحل األوىل للتعليم

 أعلن وزير التعليم يف خطابه مبؤمتر وزراء التربية والوزراء ١٩٧٧ويف شهر نوفمرب عام 
املسئولني عن التخطيط االقتصادي بالدول العربية الذي نظمته اليونسكو يف أبو ظيب بالتعاون 

أنه على طريق التطور يف بىن بالتعليم وحمتواه " للتربية والثقافة والعلوم مع املنظمة العربية 
وقد استمرت " قررت الوزارة جتريب نظام التعليم األساسي يف املدارس االبتدائية واإلعدادية 

/ ١٩٨٢ إىل عام ١٩٧٧/١٩٧٨مرحلة التجريب أربع سنوات من العام  الدراسي 
  .  م١٩٨٣

  .هو بداية ملرحلة تعميم نظام التعليم األساسي) ١٩٨١/١٩٨٢(ويعترب العام الدراسي 
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، ومبوجب هذا القانون أصبحت ١٩٨١لسنة ) ١٣٩(بعد صدور قانون التعليم رقم 
املدرسة االبتدائية تسمى باحللقة األوىل، واملدرسة اإلعدادية تسمى باحللقة الثانية، وصارت 

 القانون على ضرورة ربط التعليم بالعمل سنوات اإللزام تشمل احللقة األوىل والثانية وأكد
  . وبالبيئية احمليطة باملدرسة

  :مفهوم التعليم األساسي اإللزامي يف مجهورية مصر العربية
ميثل التعليم األساسي اإللزامي فكراً تربوياً مميزاً يف إعداد األطفال أو التالميذ للمواطنة 

لتالميذ وإتاحة فرص تعليمية متعددة ملقابلة الواعية املنتجة، وإشباع االحتياجات األساسية ل
الفروق الفردية بينهم، كما يهدف إىل ربط اجلوانب النظرية  باجلوانب التطبيقية من أجل 

  .إعداد املواطن املنتج يف جمتمعه
والتعليم األساسي هو مرحلة تعليمية متثل التعليم اإللزامي، وااين يف املدارس احلكومية، 

ميع أبناء الشعب بنني وبنات يف الريف واحلضر، وميتد ملدة تسع سنوات والذي يقدم جل
دراسية من سن السادسة وحىت سن اخلامسة عشرة، وميثل احلد الضروري من التعليم الذي 
يتميز بقدر من املرونة حيث يتنوع بتنوع البيئات، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالبيئات احمللية 

اا، ويعمل على تنميتها، ويعمل على املوازنة بني الدراسات ويتالءم معها، ويواجه متطلب
النظرية والعملية والتكامل بينهما، كما يعمل على حتقيق النمو املتكامل للتلميذ من مجيع  
جوانب شخصيته، وذلك من خالل تزويده بأساسيات املعارف واملهارات واخلربات النظرية 

كيات اليت تنفع التلميذ يف حياته كمواطن مستنري والعملية التطبيقية واالجتاهات والسلو
) بعد تدريب مناسب ( ومتكنه من أن يواجه حياة العمل واإلنتاج بعد االنتهاء من مرحلته 

أو أن يواصل تعليمه يف املراحل التعليمية التالية وفقاً لقدراته واستعداداته وميوله، كما يسعى 
  )٢٠٠٢،١١٢خليل، امحد، . ( ملستمرإىل تنمية امليل حنو التعليم الذايت وا

ويف ضوء ما سبق ميكن القول بأن التعليم األساسي هو ذلك النظام التعليمي اإللزامي ااين 
الذي يساعد التالميذ على التعرف على بعض املهارات واملهن املختلفة، اليت تساعدهم على 

ري يف املناهج الدراسية التفاعل مع البيئة اخلارجية، وهو يهدف إىل ربط اجلانب النظ
باجلانب العملي، حبيث يستطيع التالميذ تعلم بعض املهارات  اليدوية اليت تساعدهم يف 

  . العمل واإلنتاج يف اتمع
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١٦١

 ،ص ص١٩٩١حسين،(: أهداف التعليم األساسي اإللزامي يف مجهورية مصر العربية
٣٢٨،٣٢٩(  

، بل يشتقها وينمو ويتحرك حتت تأثري من املسلم به أن التعليم ال يشتق أهدافه من فراغ
  . العوامل والقوى االجتماعية واالقتصادية والسياسية اليت تسود اتمع الذي يعايشه

  : والتعليم األساسي كنظام تعليمي، يقوم على عدد من األهداف ميكن تلخيصها فيما يلي
الضروري من القيم تنمية قدرات واستعدادات التالميذ وإشباع ميوهلم وتزويدهم بالقدر  .١

  . والسلوكيات واملعارف واملهارات العملية واملهنية اليت تتفق وظروف البيئات املختلفة
التأكيد على التربية الدينية والوطنية والسلوكية والرياضية خالل خمتلف سنوات  .٢

  . الدراسة
 .تأكيد العالقة بني التعليم والعمل املنتج .٣
تنويع ااالت العملية واملهنية مبا يتفق وظروف توثيق االرتباط بالبيئة على أساس  .٤

 .البيئات احمللية ومقتضيات تنمية هذه البيئات
 .حتقيق التكامل بني النواحي النظرية والعملية قي مقررات الدراسة وخططها ومناهجها .٥
ربط التعليم حبياة الناشئني وواقع البيئة اليت يعيشون فيها، بشكل يؤكد العالقة بني  .٦

 . والنواحي التطبيقيةالدراسة
  : صيغ التعليم األساسي مبصر

يف ضوء االجتاهات اجلديدة للتعليم األساسي، من حيث مفاهيمه، ومبادئه، وحمتواه، 
ومداه الزمين، وما أسفرت عنه املؤمترات الدولية من توصيات يف هذا اال، طرحت مصر 

حسني، : (  على النحو اآليت بدائل للتعليم األساسي من حيث مداه الزمين، وذلكةثالث
  )٣٠ ،يوسف، بدون

اعتبار التعليم االبتدائي بسنواته الست تعليما أساسيا، وذلك ريثما تتمكن الدولة من  .١
مد فترة اإللزام إىل ما بعد سن الثانية عشر، وإعادة النظر يف أهدافه، وتطويره من 

ة الالزمة ملتطلبات حيث خططه ومناهجه ونظمه، وتوفري اإلمكانات البشرية واملادي
  . التعليم األساسي يف صورته اجلديدة 
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دمج املرحلتني االبتدائية واإلعدادية يف مرحلة تعليمية واحدة مدا مثاين سنوات  .٢
كنموذج املدرسة التجريبية املوحدة مبدينة نصر، مع تشكيل مناهج اجلوانب العملية 

 . حبسب البيئات اليت تنشأ فيها
، أي ما يقابل املرحلتني االبتدائية ١٥ألساسي إىل سن مد مرحلة التعليم ا .٣

واإلعدادية، مع إعادة تشكيلهما معا يف مرحلة واحدة، وطبعها بطابع التعليم 
 . األساسي، وإقامتها يف ضوء مبادئ التعليم األساسي

  : تطوير التعليم االبتدائي كتعليم أساسي: الصيغة األوىل
األساسية للهيكل التعليمي، ويستنفد أكرب قدر من التعليم االبتدائي ميثل الركيزة 

اعتمادات اإلنفاق التعليمي، ومع ذلك فخرجييه ال يستطيعون املشاركة يف حياة العمل يف 
  .بيئام، وال يصلحون إال لاللتحاق مبراحل التعليم التالية

وفهم دون إىل جانب أن نسبة غري قليلة من املنتهني من املرحلة االبتدائية، تقف م ظر
مواصلة تعليمهم، وهؤالء ال يستطيعون شق طريقهم يف احلياة بعد انتهائهم من هذه املرحلة 

  .ألن حمتوى التعليم االبتدائي الذي يقدم هلم ال يمكنهم من ذلك
وهذه أسباب فرضت ضرورة إعادة النظر يف حمتوى التعليم االبتدائي ، أسفرت عن 

ي، وصياغته كتعليم أساسي، ريثما يتم توفري اإلمكانات وضع صيغة جديدة للتعليم االبتدائ
  . الالزمة ملد فترة اإللزام

   ) سنوات٩صيغة ذات (التعليم األساسي : الصيغة الثانية 
التعليم األساسي ذو السنوات الست يعترب احلد األقصى الذي تسمح به الظروف املالية 

 قاصرا عن إعداد مواطن كفء يستطيع املتاحة يف ذلك الوقت، وحىت مع تطوير حمتواه يظل 
. أن يشق طريقة يف احلياة بنجاح، ويشارك إجيابيا يف تنمية جمتمعه املتطور اقتصاديا واجتماعيا

  .من هنا تظهر احلاجة إىل تعليم أساسي متتد فيه فترة التعليم إىل مثاين سنوات على األقل
ث العلمي والتكنولوجيا دراسة وتأكيداً لذلك فقد قدم الس القومي للتعليم والبح  

وتوصيات عن امتداد مرحلة االلتزام والتعليم األساسي، مشرياً إىل أن الواقع التعليمي يف 
املدرسة اإللزامية احلالية ذات الست سنوات، يثبت أا عاجزة عن حتقيق األهداف األساسية 
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١٦٣

لبحث العلمي والتكنولوجيا، الس القومي للتعليم وا: ( املطلوبة منها ألسباب متعددة منها
٤ ،١٩٧٩(  
ن فترة الست السنوات، غري كافية لتزويد التلميذ بالقدر الالزم من املعارف والفنون أ .١

  .واملهارات
ن عددا غري قليل من التالميذ، املنتهني من مرحلة اإللزام، يرتدون إىل األمية، أ .٢

 .ويصبحون عبئا على اتمع
اإللزامية احلالية، ال تتسع لتدريب التالميذ على ن برامج الدراسة يف املدرسة أ .٣

 . التطورات احلديثة يف العلوم، والتكنولوجيا العصرية ومواجهة احلياة العملية
ن قصر مدة الدراسة وارتفاع الكثافات يف الفصول ـ وتعدد الفترات املسائية أ .٤

 . وضآلة اإلمكانات التعليمية ـ كلها حتول دون وجود تعليم جيد مفيد
 .مرحلة التعليم اإللزامي، تعترب مرحلة منتهية بالنسبة للكثريين من أبناء الشعبأن  .٥

ولذلك اجتهت وزارة التعليم والبحث العلمي يف مصر إىل جتريب نظام التعليم 
م برنامج ١٩٧١وصدر يف عام . األساسي كصيغة جديدة إلصالح التعليم وتطويره وحتديثه

سع املرحلة األوىل من التعليم يف اية السنوات العشر العمل الوطين الذي نص على أن تت
  .  سنة١٥م جلميع من يبلغ سن اإللزام متهيدا لرفع السن إىل ١٩٨٠حىت عام 

وناقش الس  القومي  للتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا  يف دورته اخلامسة اليت 
م، تطوير التعليم ١٩٧٨  م، وانتهت  يف شهر يوليو سنة١٩٧٧بدأت يف شهر أكتوبر سنة 

صدر توصيات أساسية بشأن إمكان األخذ تدرجييا بنظام التعليم األساسي متهيدا أالعام، و
  .للتوسع فيه

وكان اهلدف من وراء جتربة نظام التعليم األساسي مد سنوات اإللزام إىل تسع سنوات، 
دته اخلامسة  الذي تضمن يف ما١٩٨١لسنة ) ١٣٩(وعزز ذلك صدور قانون التعليم رقم 

عشر على أن التعليم األساسي حق جلميع األطفال الذين يبلغون السادسة من عمرهم تلتزم 
  .الدولة بتوفريه هلم، ويلزم اآلباء وأولياء األمور بتنفيذه على مدى تسع سنوات دراسية

: املبادئ األساسية للتعليم األساسي، ومن أبرزها ) ١٧( يف مادته ١٣٩وحيدد قانون 
  )١٩٩١،٣٢٩، حسين(

  .تأكيد العالقة بني التعليم والعمل املنتج .١
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توثيق االتصال بالبيئة على تنويع ااالت العلمية واملهنية مبا يتفق وظروف البيئات  .٢
 .احمللية ومتطلبات تنميتها

 .حتقيق التكامل بني النواحي النظرية والعلمية .٣
 ربط التعليم حبياة الناشئني وواقع بيئام .٤

  
  

  )  سنوات ٨صيغة ذات ( التعليم األساسي :  ثالثة الصيغة ال
 الذي قرر أن تكون ١٩٨١ لسنة ١٣٩ تعديل لبنود القانون رقم ١٩٨٨صدر يف عام 

مدة الدراسة بالتعليم األساسي ست سنوات للحلقة األوىل من التعليم األساسي ، بالقانون 
 األساسي حيث تصبح  بإنقاص سنة من احللقة األوىل من التعليم١٩٨٨ لسنة ٢٣٣رقم 

 مخس سنوات بالتعليم االبتدائي، لتكون مدة الدراسة يف مرحلة التعليم األساسي مثاين
 حبسب ١٩٨٨/١٩٨٩سنوات بدالً من تسع سنوات، وذلك اعتبارا من العام الدراسي 

ومدا مخس سنوات ) احللقة االبتدائية(املادة الرابعة منه، على أن يتكون من حلقتني 
  .ومدا ثالث سنوات)  اإلعداديةواحللقة(

وختفيض سنة دراسية من املرحلة األوىل من التعليم األساسي قد مت بناء على اقتراح بعثة 
 عندما الحظت وجود الصعوبات االقتصادية وما ترتب عليها ١٩٧٥البنك الدويل يف عام 

ائي وازدياد كثافة من استحالة حتقيق االستيعاب الكامل لألطفال امللزمني بالتعليم االبتد
الفصول والعجز يف املدرسني وقد عملت السياسة الثالثة يف ظل األزمة االقتصادية يف 

 لسنة ١٣٩ من القانون ١٨الثمانينيات على تنفيذ هذا االقتراح، فقامت بتعديل املادة 
  )١٤٥سامل، بدون، . ( على النحو السابق١٩٨١

وكان اهلدف من ذلك كما أشارت وثائق وزارة التربية والتعليم هو توفري فصول الصف 
) ١٩٩٥،١٤٢بشور،: (السادس االبتدائي، ولكن ظهر هلذا اإلجراء بعض السلبيات ومنها

  )٣٨ ،٢٠٠٣املتبويل، (
أصبحت السنة األوىل من احللقة الثانية من التعليم األساسي تضم تالميذ من عمرين  .١

 .خمتلفني
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١٦٥

 من مناهج املدرسة مل ينلها أي تغري، فهي نفس مناهج املدارس االبتدائية اًإن كثري .٢
واإلعدادية بعد ضغطها من تسع سنوات إىل مثان، اللهم إال مناهج اجلغرافيا والتاريخ 

 .للصف اخلامس 
شكل عبئا على التلميذ ت)  سنوات يف مثاين( أصبحت مناهج املدرسة بعد ضغطها  .٣

 واضطرت الوزارة يف أكثر من مادة، أن تصرف أكثر من كتاب للمادة واملعلم معا،
الواحدة لتالميذ الصف الواحد، وهذا يعين أن نسبة كبرية من طالب الصف اخلامس 

 .مل تؤهلهم قدرام من استيعاب مناهج عامني يف عام واحد
 .املعلمون مل يهيئوا هلذا التغيري .٤
ىل تعدد الفترات والعجز يف املدرسني وختفيض تكدس الفصول يف احللقة الثانية أدى إ .٥

 .ساعات اليوم الدراسي
بعودة الصف السادس على أن تسرى ١٩٩٩ لسنة ٢٣ بالقانون ١٣٩دل القانون مث ع 

أحكام هذا القانون على كل من يلتحق بالصف األول باحللقة االبتدائية اعتبارا من العام 
  )٢٣٠سامل،بدون، . (١٩٩٩/٢٠٠٠
  :بتني تقييم التجر

أخذت مجهورية مصر العربية بنظام التعليم األساسي، وبدأت بتعميمه ابتداء من العام 
م، ولكن وزارة التربية والتعليم قبل أن تأخذ بالتعميم قامت ١٩٨١/١٩٨٢الدراسي 

بتجريب النظام يف جمموعة من املدارس، اختريت وفق أسس علمية، مث رصدت النتائج بعد 
ستمرت فترة التجريب حوايل أربع سنوات، حيث بدأ تنفيذ املشروع فترة التجريب، وقد ا

وصاحب تقومي الوزارة التجربة منذ بدايتها . ٧٧/١٩٧٨يف النصف الثاين من العام الدراسي 
  .حىت ايتها عن طريق الزيارات امليدانية واملؤمترات واحللقات واللجان وكتابة التقارير

جتريب التعليم األساسي يف بعض املدارس وبعد مضي ثالث سنوات دراسية على 
املصرية، رأت وزارة التربية والتعليم، باالشتراك مع اليونسيف تقومي التجريب خالل العامني 

  .٨٠/١٩٨١، ٧٩/١٩٨٠الدراسيني 
وقد اختريت مدارس التقومي يف بيئات خمتلفة حضرية وريفية، وفيما يلي تسجيل للنتائج 

جملس ) ( ١٤١-١٣٧،ص ص ١٩٨٣امحد، : ( اين للجنة التقومياليت أسفر عنها املسح امليد
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١٦٦

املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ) (٥١ ،١٩٨٧التعاون لدول اخلليج العريب، 
  )١٩٩٥،١٤٢بشور، ) (٦٠،٦١،ص ص١٩٩٣

عدم وضوح مفاهيم التعليم األساسي وأبعاده وأهدافه بالقدر الكايف يف أذهان نظار  .١
التدريس القائمني بالعمل يف امليدان، حبيث يرون أن الوظيفة األوىل املدارس وهيئات 

للتعليم األساسي هي أن يسلح األطفال بالقدر الضروري من اخلربات املهنية اليت تنفع 
الطفل يف حياته كمواطن، ويؤه حلياة العمل، بينما أغفلت إجابام القدر الضروري 

 . يستهدف التعليم األساسي تزويد الطفل امن القيم، والسلوكيات واملعارف اليت 
 . عدم توافر املعلم الواعي القادر على حتقيق أهداف هذا التعليم .٢
تدرك أن %) ١٢(ونسبة بسيطة من املعلمني %) ١٨(إن نسبة ضئيلة من نظار املدارس  .٣

 التعليم األساسي تعليم مرن تتنوع فيه املهارات واخلربات اليت يكتسبها األطفال بتنوع
 .البيئات

تعد حماوالت مدارس التعليم األساسي لالنفتاح على البيئة حمدودة فكرا وتطبيقا، ف  .٤
من املعلمني يرون ضرورة فتح التعليم األساسي على %) ٣٣(من النظار و %) ٣٩(

 .مؤسسات البيئة
من املدارس االبتدائية يف العينة ال تستكمل يف الواقع التطبيقي عدد احلصص %) ٣٠( .٥

ة ملمارسة التدريبات العملية يف الصفوف األخرية، كما أن نسبة تصل املخصص
وقد يرجع . من املدارس اإلعدادية يف العينة ال تستكمل عدد هذه احلصص%) ١٧(إىل

ذلك إىل قصور يف إعداد املعلمني أو قصور يف األماكن اليت تصلح ملمارسة التدريبات 
 .العملية أو العاملني معا

 .لالزمة للجزء العملي واملهين يف املنهجقصور اإلمكانات ا .٦
أظهرت الدراسة أن املدارس اإلعدادية تتوفر ا ورش ومعامل، ونادرة يف املدارس  .٧

 .االبتدائية
 .من مدارس العينة%) ٢٠(ممارسة التدريب خارج املدرسة يتم يف  .٨
دون مستوى الكفاية %) ٨٤(معظم معلمي مدارس التعليم األساسي يف اإلعدادي  .٩

لمية، بينما يف مدارس التعليم األساسي فإن من هم دون مستوى الكفاية العلمية الع
 %).٤٤,٤(املطلوبة 
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١٦٧

من %) ٥٧(قلة اهتمام اإلدارات التعليمية بتدريب املعلمني، حيث قامت بتدريب  .١٠
  .من مدرسي املدارس االبتدائية%) ٤٠(مدرسي املدارس اإلعدادية، و 
قضاء على السلبيات اليت برزت من نتائج التجربة ومن وقد بذلت الوزارة جهود متنوعة لل

  : هذه اجلهود
تكثيف التدريب املركزي واحمللي لتوعية القادة والنظار واملوجهني واملعلمني مبفهوم  .١

  .التعليم األساسي وأهدافه، ووسائل حتقيق هذه األهداف
 .وائلزيادة التدريبات يف نطاق التدريبات العملية للموجهني واملدرسني األ .٢
 التنبيه إىل تعميم التدريبات حمليا باحملافظات .٣
 إعداد مناذج للربط بني ااالت العملية واملواد النظرية  .٤
إعداد أدلة يف املواد النظرية حملاولة تطبيق املعارف النظرية وتطويعها لإلفادة منها يف  .٥

 . احلياة  ومواجهة املشكالت 
ا حيقق أهداف التعليم األساسي وتزويدها تعديل كتب املواد النظرية، وتطعيمها مب .٦

بالتدريبات اليت تكشف عن القدرة على الفهم، والربط، ومواجهة مشكالت احلياة، 
 .واجلهد الذايت يف حتصيل بعض املعارف

التأكيد على احملافظات بأن يصل التمويل للمدارس يف وقت يسمح بشراء  .٧
 .التجهيزات، واخلامات، يف وقت مناسب

يئة أماكن للممارسات العملية يف املدارس اليت يطبق فيها التعليم العمل على  .٨
 .األساسي 

ومن االنتقادات  اليت وجهت إىل وزارة التربية والتعليم يف مصر أا وضعت خطة 
فاألمر يدعوا إىل التمهل  يف . لتعميم التعليم األساسي  قبل أن ترى  نتائج مرحلة التجريب 

ن تنفيذ املشروعات التربوية واملادية أل حىت تتهيأ له القوى البشرية تعميم  التعليم األساسي
  .الكربى  يتطلب عدم التسرع مع االكتفاء بإصالح مرحلة التعليم األوىل من مجيع جوانبها 

  :  مشكالت التعليم األساسي اإللزامي يف مجهورية مصر العربية 
يد طوال العقدين األخريين خاصة بعد رغم أن مصر أبدت التزاما كبريا لتحقيق التعليم اجل

توقيع االتفاقات واإلعالنات الدولية عن حقوق الطفل، وتوفري التعليم للجميع، وما إىل ذلك 
حتقيق األهداف التعليمية إال أن هناك بعض املشكالت اليت يعاين منها التعليم النظامي مبصر 
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١٦٨

) ١٢٠-١١٩،ص ص٢٠٠٢خليل، امحد، (  (Charly & Hakim,2006,p307): ومنها
  )١٩٩٧،٦٩٤سرور، (

ما زال هناك غموض يف مفاهيم التعليم :غياب الفلسفة الواضحة واإلطار القومي .١
سنة دراسية على تطبيقه، ما ) ٢٠(األساسي، واهلدف منه، على الرغم من مرور 

  . يزال كثري من املسئولني ال يرون اختالفاً أو تغرياً جوهرياً جاء به التعليم األساسي
 . التعليمةخنفاض جودا .٢
 .التباين يف احلصول على التعليم .٣
 .االفتقار إىل التكيف مع احتياجات اتمع والسوق .٤
عدم مالئمة املناهج، واخنفاض مستوى إعداد املعلم، وخباصة بالنسبة ملعلم املدرسة  .٥

 .االبتدائية
األساسي قصور الوفاء باحلقوق الدستورية جلميع األطفال اليت تكفل توفري التعليم  .٦

 )٩-١(للصفوف من 
 قصور املوارد املالية، وزيادة تكاليف التعليم للفرد الواحد .٧
 .النقص يف املباين املدرسية، وعدم مالئمة الكثري من املباين احلالية والتجهيزات .٨
  .تضخم أعداد األميني نتيجة للتسرب واخنفاض مستوى األداء يف التعليم األساسي .٩

يف الوقت الذي قد اجته فيه العامل  :د سنوات اإللزامسياسة عدم االستقرار يف عد .١٠
كله، وما زال يتجه إىل زيادة سنوات التعليم اإللزامي ااين الذي ميثل احلد األدىن 
من الزمن الالزم لتعليم املواطن املقومات الرئيسة لثقافة املواطن ومهاراته، يف زمن 

 لسنة ٢٣٣الوزاري رقم سريع وحافل باملتغريات والتحديات، يصدر القرار 
م، بتخفيض سنوات التعليم األساسي سنة، حبيث تصبح احللقة االبتدائية ١٩٨٨

  .مخس سنوات بدالً من ست

  التعليم األساسي يف اململكة األردنية اهلامشية
  جتربة التعليم األساسي يف األردن 

ر الوطين انطلقت جتربة األردن يف تطبيق صيغة التعليم األساسي من نتائج املؤمت
 الذي تناول حتليل الواقع التربوي جبميع عناصره ١٩٨٧للتطوير التربوي املنعقد يف خريف 
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فقاده ذلك إىل إقرار سياسة متكاملة لتطوير العملية التربوية والظروف اليت جتري فيها، ومنذ 
ية  بدأت األردن توجها جديداً يف جمال إعادة النظر يف تشكيل البنية التعليم١٩٨٧عام 

  .واألخذ بصيغة التعليم األساسي قاعدة هلذه البنية
ودف السياسة التربوية يف األردن إىل توجيه النظام التربوي ليكون أكثر مواءمة 
حلاجات اتمع، مع التوازن بينها وبني حاجات الفرد،كما تبنت سياسة التعليم زيادة 

عشر سنوات بدال من تسع سنوات سنوات التعليم اإللزامي سنة واحدة إضافية حبيث تصبح 
وينهيها الطالب يف سن السادسة عشرة، واىل تغيري اسم هذه املرحلة من مرحلة التعليم 

، ١٩٩٢املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، . (اإللزامي إىل مرحلة التعليم األساسي 
٦٤(  

   :مفهوم التعليم األساسي يف التجربة األردنية 
 التعليم األساسي بفلسفة التربية والتعليم، اليت تؤكد على أمهية إتاحة يرتبط مفهوم   

الفرص التعليمية املتساوية عن طريق تفريع الربامج لكي تتالءم وميول ورغبات اإلفراد من 
جهة، وحاجات اتمع من جهة أخرى، كما يرتبط بإلزامية التعليم وبأهداف التعليم 

املتعلم إىل أفضل غايات النمو اجلسمي والعقلي األساسي لعشر سنوات، مبا يوصل 
واالنفعايل واالجتماعي، ومساعدته على اكتشاف ميوله واستعداداته وتنميتها واحترامه 

  . للمهن واحلرف املختلفة، واكتسابه مهارات أساسية نظرية وعملية 
عليم ويف حتديد آخر لصيغة التعليم األساسي أورد الفريق املكلف بدراسة أوضاع الت

االبتدائي، إن التعليم األساسي يف األردن ال خيتلف عن كونه صيغة تعليمية دف إىل تزويد 
كل طفل مهما تفاوتت ظروفه االجتماعية واالقتصادية والثقافية باحلد األدىن الضروري من 
املعارف واملهارات واالجتاهات والقيم اليت متكنه من تلبية حاجاته وحتقيق ذاته ويئته 

إلسهام يف تنمية جمتمعه، وتربط بني التعليم والعمل، والعلم واحلياة من جهة، وبني اجلوانب ل
  )  ٦٥، ١٩٩٢املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، . (النظرية والتطبيقية  من جهة أخرى

ويركز املفهومان على أبعاد ضرورية يؤكدها مفهوم التعليم األساسي كما تبنته   
  :املنظمات الدولية ، ومنهااهليئات و

تزويد كل طفل باحلد األدىن الضروري من املعارف واملهارات والقيم مهما تفاوتت  .١
  .دف تلبية حاجاته، وحتقيق ذاته ويئته لإلسهام  يف التنمية. ظروفه
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  .إتاحة الفرص املتساوية للجنسني .٢
  . ربط التعليم األساسي  مبفهوم اإللزامية .٣
  . أفضل غايات النموإيصال املتعلم إىل  .٤
  ).غرس امليل إىل العمل ( احترام املهن  .٥
 ).نظرية عملية ( اكتساب املتعلم  مهارات أساسية  .٦

  
  

-٢١٢مدغمش،املناجره، بدون، ص ص(: أهداف التعليم األساسي يف التجربة األردنية
٢١٤(  
 وتنمية يعترب التعليم األساسي قاعدة للتعليم وأساسا لبناء الوحدة الوطنية والقومية .١

 .القدرات وامليول الذاتية وتوجيه الطالب يف ضوئها
إعداد املواطن يف خمتلف جوانب شخصيته اجلسمية والعقلية والروحية والوجدانية  .٢

  : واالجتماعية، ليصبح قادراً على أن
 . يتقن املهارات األساسية للغة العربية حبيث يتمكن من استخدامها بسهولة ويسر .أ 
 . االجتماعي ويراعي تقاليد جمتمعه وعاداته وقيمه احلميدةيتمثل قواعد السلوك .ب 
 . حيب وطنه ويعتز به ويتحمل املسؤوليات املترتبة عليه جتاهه .ج 
 . يتقن املهارات األساسية للغة أجنبية واحدة على األقل  .د 
يفكر بأسلوب علمي مستخدماً يف ذلك عمليات املشاهدة ومجع البيانات وتنظيمها  .ه 

 . ج منها وبناء أحكام وقرارات مستندة إليهاوحتليلها واالستنتا
أداء مهارات حرفية تتناسب وقدراته وميوله ويسعى لتنميتها، ويعزز يف نفسه   .و 

 . احترام العمل اليدوي على اعتبار أن العمل وظيفة أساسية يف احلياة االجتماعية
ق القدرة يتمثل قيم اجلد والعمل واملثابرة واالعتماد على النفس يف االجناز وحتقي  .ز 

 . الذاتية وكسب العيش واالكتفاء الذايت
 . يعرب عن مواهبه وقدراته اخلاصة وجوانب اإلبداع لديه .ح 
 .ينمي نفسه ويسعى للتعلم الذايت وزيادة كفايته .ط 
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  : بنية التعليم
تعترب بنية التعليم اهليكل العام الذي يوجه التنظيم اإلداري، وحيدد مسارات النظام 

وعدد السنوات الدراسية يف كل مرحلة، وتشعبات هذه املراحل التعليمي ومراحله، 
وتفرعاا وختصصاا، وشروط االلتحاق بكل تشعيب أو تفرع أو ختصص وقواعده 

ومن املعروف أن اجلذور األساسية لبنية التعليم يف األردن وضعت مع نشأة الدولة . ومتطلباته
وكان النظام .  وتطورت مع تطوره،)أي العشرين(يف بداية العشرينات من هذا القرن 

التعليمي األردين يف البداية نظاماً بسيطاً وحمدوداً، وتطورت بنيته مع التطور اليت شهدته 
  )٢٧ ،١٩٩٢التل، . (الدولة حىت وصل إىل ما هو عليه اآلن من تطور وتقدم

حىت اية األردن من البلدان السباقة لاللتزام بتعميم التعليم، وحتقيق اإللزامية فيه، 
املرحلة اإلعدادية، فقد أصبح التعليم اإللزامي املمتد على مدى تسع سنوات مضمونا جلميع 

املنظمة العربية . (١٩٦٤سنة منذ سنة ) ١٥ ـ ٦(األردنيني ممن هم يف شرحية اإللزام من 
لعام ) ١٦(حيث نص قانون التربية والتعليم رقم  ) ١٩٩٢،٦٤للتربية والثقافة والعلوم، 

 على أن اليفصل الطالب قبل إمتامه السادسة عشر، ماداً بذلك حدود اإللزام إىل ما ١٩٦٤
 إىل أن معدل ٧٩/١٩٨٠بعد انتهاء املرحلة االبتدائية، وقد أشارت إحصاءات عام 

)  سنة١١-٦(من جمموع األطفال الذين هم بني %) ٩١,٢(االستيعاب يف املرحلة االبتدائية 
من %) ٨٩(، أي ما يعادل )  سنة١٤-١٢(ممن هم بني %) ٨٤(ويف املرحلة اإلعدادية 

  )١٤٥ ،١٩٩٥بشور،) ( سنة١٤-٦(جمموع األوالد ممن هم بني 
  : املراحل التعليمية 
  : املراحل التعليمية بثالث مراحل وهي١٩٩٤لعام ) ٣(حدد قانون رقم 

  ))٧،٨(املادة : (مرحلة رياض األطفال ومدا سنتان
فال يف األردن مرحلة غرية إلزامية، ودف إىل توفري مناخ تعد مرحلة رياض األط

مناسب يهيئ للطفل تربية متوازنة تشمل مجيع جوانب شخصيته اجلسمية والعقلية 
والروحية والوجدانية، وتساعده على تكوين العادات الصحية السليمة، وتنمية عالقاته 

  .ة املدرسيةاالجتماعية، وتعزز لديه االجتاهات اإلجيابية وحب احليا
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 وزارة التربية ي إنشاء رياض األطفال، بينما تعىنويتوىل القطاعان اخلاص والتطوع
والتعليم باإلشراف الفين واإلداري علي سري التعليم فيها، وعلى توفري اخلدمات الفنية 

  .وبرامج التدريب والتأهيل ملعلماا
  ))٧،٩(املادة : (مرحلة التعليم األساسي

يمية مدا عشر سنوات يقبل فيها من أمت عامه السادس من اجلنسني، وهي مرحلة تعل  
 على إلزامية املرحلة وجمانيتها يف املدارس احلكومية، ١٩٩٤لسنة ) ٣(وينص القانون رقم 

فالطالب يقبل يف هذه املرحلة عندما يتم السنة السادسة من عمره، وال يفصل منه قبل إمتام 
  . من ذلك من مير حبالة صحية خاصةالسادسة عشرة من عمره ويستثىن

وتشهد هذه املرحلة زيادة كبرية يف أعداد املقيدين من اجلنسني، ويعود ذلك إىل مجلة من 
  )٢٠٠٢،٢٠٨الراشدان، : ( األسباب، نذكر منها ما يلي

 الذي ١٩٥٥لعام ) ٢٠(ظهور مبدأ إلزامية التعليم، وصدور قانون املعارف رقم  .١
زامياً حىت اية الصف السادس االبتدائي، وصدور قانون أصبح مبوجبه التعليم إل

، الذي أصبح مبوجبه التعليم اإللزامي ااين ١٩٦٤لعام ) ١٦(التربية والتعليم رقم 
  . ملدة تسع سنوات

 . حتقيق مبدأ تكافؤ فرص التعليم جلميع أبناء الشعب األردين  .٢
ليم اإلناث خباصة؛ فقد أدى تغري زيادة االهتمام بالتعليم بعامة من قبل األهايل، وبتع .٣

النظرة حنو تعليمهن إىل ارتفاع نسبة  اإلناث إىل جمموع الطالب يف املرحلة 
 . تقريباً%) ٤٩ ( ٢٠٠٠/٢٠٠١األساسية، إذ بلغت هذه النسبة يف العام الدراسي 

ية االبتدائية واإلعداد( قيام وزارة التربية والتعليم بإنشاء مزيد من املدارس األساسية  .٤
ملقابلة الزيادة املضطردة يف عدد الطالب املسجلني يف هذه املرحلة وخباصة ) سابقاً 

 .يف القرى واملناطق النائية، مما سهل على الذكور واإلناث االستمرار يف التعليم 
  : مشكالت التعليم يف املرحلة األساسية

، فإنه يعاين من بعض على الرغم من التطّور الذي أشري إليه آنفاً يف التعليم األساسي
  )٢٠٠٢،٢١٠الرشدان ، : ( املشكالت اليت ميكن إجيازها مبا يلي
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اإلهدار التربوي الذي يتمثل يف تسرب الطالب من املدارس نتيجة لفشلهم املتكرر  .١
  .أو لظروفهم االجتماعية واالقتصادية الصعبة

ن املباين املدرسية عدم مالئمة الغرف الصفية يف كثري من املدارس، نظراً ألن كثرياً م .٢
يضاف إىل ذلك ضعف . أبنية مستأجرة صممت أصالً للسكن وليس للتدريس

 . جتهيزها باألجهزة الالزمة
وجود عدد غري قليل من املدارس األساسية الصغرية اليت ال تستوعب سوى عدد قليل  .٣

 . من الطالب
ذي يشكل عبئاً عدم قدرة وزارة التربية والتعليم على التخلص من نظام الفترتني ال .٤

 . كبرياً على نوعية التعليم يف هذه املرحلة
صعوبة املنهاج اخلاص ببعض املواد الدراسية، وعدم مطابقته للمستوى الفكري  .٥

 . والعمري للطالب يف هذه املرحلة
 . ضعف ارتباط املنهاج بواقع حياة الطالب خباصة واتمع األردين بعامة .٦
املعلمني واملعلمات يف هذه املرحلة، وخباصة ضعف تأهيل املديرين واملديرات و .٧

 .التأهيل أملسلكي
ال يزال عدد املرشدين يف هذه املرحلة أقل مما جيب، وهناك نقص واضح يف عدد  .٨

املرشدين العاملني يف املدارس اخلاصة، كما ختلو مدارس وكالة الغوث الدولية من 
 . أي مرشدين

يل واألداء لدى الطالب، والكشف عن ميوهلم ومن املعلوم أنه يتم تقدير مستويات التحص
واستعدادام الدراسية يف اية مرحلة التعليم األساسي، وذلك بغرض توجيههم حنو 

( كما أن مجيع السلطات التعليمية . االلتحاق مبسارات التعليم املختلفة يف املرحلة الثانوية
)  الدولية، وجهات حكومية أخرىوزارة التربية والتعليم، واملدارس اخلاصة، ووكالة الغوث

  .تقدم هذا النوع من التعليم بدون استثناء
  :  التربية املهنية يف التعليم اإلساسي

يعد هذا النشاط أهم  ما مييز التعليم األساسي، إذ به يزاوج بني اجلانب النظري 
قدير واجلانب العملي، وبه يؤصل قيمة العمل يف نفوس الشباب، ويربيهم على حبه، وت

وعند استقراء التجربة األردنية يتبني أن هذا املبحث أدرج يف . قيمته وأثره يف احلياة
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بواقع حصتني يف األسبوع ١٩٧١الدراسة األسبوعية  يف نطاق  التعليم اإللزامي منذ 
اعتبارا من الصف اخلامس، ويركز مضموا على ممارسة األنشطة العملية يف ااالت 

الرسم الصناعي، أشغال ( والصناعة ) اإلنتاج احليواين واإلنتاج النبايت ( الزراعة : التالية
   ...).اخلشب، أشغال املعادن، األعمال التجارية، العلوم املرتلية واألدوات الصحية اخل 

ولتنفيذ هذا املنهاج يوصي املعلمون بالتركيز على النشاطات اليت تتالءم مع املنطقة 
التوسع يف ( وهذا يعين أن ليس هناك برنامج حمدد وملزم . املدرسةالبيئية اليت توجد فيها 

وخيضع األمر ) النشاطات الزراعية يف البيئة الريفية، والنشاطات الصناعية يف البيئة املدنية 
  ).توافر مصنع، أو حديقة، أو أرض ( إىل توافر اإلمكانات 

  ) ٧١ ،١٩٩٢ية والثقافة والعلوم، املنظمة العربية للترب(:  عوائق تطبيق التربية املهنية
  . عدم الوعي الكايف لدى املنفذين بأمهية أهداف هذا املنهاج .١
  . عدم توفر املعلمني املؤهلني لتطبيق هذا املنهاج .٢
أكثر من نصف املدارس ليس ا ( عدم توفر مشاغل مناسبة للتربية املهنية  .٣

 وقع ١٩٨٩سنة واعتبارا من . ويرجع ذلك إىل ارتفاع تكاليفها) مشاغل 
التحول من التعليم اإللزامي إىل التعليم األساسي، وذا مت زيادة عدد حصصها 
إىل أربع حصص أسبوعية، ابتداء من الصف السابع، وأبقى على نفس األهداف 

  .والطرائق والتوجيهات
  التسرب يف مرحلة التعليم األساسي 

 ظاهرة خطرية، وخباصة يف الصفوف تعد ظاهرة التسرب من املدرسة يف املرحلة األساسية
األربعة األوىل اليت رمبا يتسرب منها الطفل دون أن تكون لدية خربات تعليمية كافية مما 

وتبلغ نسبة التسرب يف املرحلة األساسية حسب إحصاءات . جيعله يرتد إىل األمية من جديد
، ) %٩٥(بينما هي للذكور بنسبة  وللجنسني) %٨٢ (١٩٩٨/١٩٩٩العام الدراسي 

وتبلغ نسبة التسرب ذروا حسب اإلحصائيات نفسها يف الصف ). %٦٨ (لإلناث بنسبةو
، وقد يرجع ذلك إىل أن هذا الصف كان يف املاضي بداية ملرحلة )٠,٨٧(السابع األساسي 

جديدة هي اإلعدادية، فتولدت لدى األهايل والطالب الضعاف قناعة أنه من األفضل هلم 
  . هم وضرورة االنتقال إىل احلياة العمليةعدم مواصلة تعليم
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 ،٢٠٠٢الرشدان، ( : ومن األسباب  املهمة لظاهرة التسرب يف هذه املرحلة ما يلي 
٢٠٩(   
  . الفشل املتكرر لبعض الطالب يف الصفوف املختلفة .١
 . عدم رغبة بعض الطالب أنفسهم بالتعلّم .٢
كلون مصدر إغراء للطالب رفقاء السوء وخباصة الضعاف منهم يف املدرسة الذين يش .٣

 . أو الطالبة يف ترك املدرسة
تشجيع بعض األهايل ألبنائهم على ترك املدرسة نتيجة للضغوط االقتصادية اليت  .٤

تواجهها األسرة األردنية يف الوقت احلاضر، ورغبة منهم يف إرسال أبنائهم للعمل من 
 .أجل حتسني مستوى دخل األسرة

ركه من أوهام وسلبيات يف ذهن بعض الطالب، مما مغريات اتمع احلديث وما ت .٥
 . يدفعهم إىل ترك املدرسة

دخول بعض الطالبات احلياة الزوجية يف هذه املرحلة، وخباصة يف القرى واملناطق  .٦
 . الريفية والنائية

 مظلّة تشريعية أخرى ١٩٨٨لعام ) ٢٧(وقد وفر قانون التربية والتعليم املؤقت رقم 
م املهين يف األردن، وميكن إجياز القضايا الرئيسة ذات العالقة املباشرة مهمة لتطّور التعلي

  )٢٠٠٢،٢٢٥الرشدان ، :  ( بالتعليم املهين اليت عاجلها القانون باألمور التالية
وحتديد سن التعليم . متديد فترة التعليم اإللزامي من تسع سنوات إىل عشر سنوات .١

على عدم جواز فصل ) ، ج١٠ادة امل( اإللزامي بسن السادسة عشرة، ونصت 
ويتماشى هذا مع التوجه  . الطالب من التعليم قبل إمتامه السادسة عشرة من عمره
  . حنو جعل سن السادسة عشرة احلد األدىن ملمارسة العمل

إبراز أمهية التهيئة والتربية املهنية يف التعليم األساسي اإللزامي، واكتساب الطالب  .٢
كنولوجية يف خمتلف املراحل التعليمية، مما يساهم يف تنمية للخربات املهنية والت

االجتاهات السليمة لديهم حنو العمل، وترشيد توجه الطالب حنو أنواع التعليم 
 . األكادميي واملهين املختلفة



  )مستقبلية دراسة(األساسي يمالتعل صيغة ضوء في السعودية العربية المملكة في والمتوسطة االبتدائية المرحلتين مشكالت بعض لمواجهة مقترح تصور

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٠٠٨ --ھـ ١٤٢٩ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٧٦

تأكيد ضرورة توفري التوازن بني حاجات الفرد وحاجات اتمع، وتوجيه النظام   .٣
هذا ضرورة التجاوب مع حاجات الفرد وقدراته ويعين . التربوي لتحقيق ذلك

 . وميوله من جهة، وحاجات اتمع ومتطلباته من جهة أخرى
  :الرؤية التطويرية للتعليم األساسي باألردن

حظيت معظم السياسات واإلجراءات اليت اختذت خالل األعوام القليلة املاضية بالتأييد من 
لماء االقتصاد ووسائل اإلعالم، ولكن الصعوبات قطاعات عديدة، تشمل اآلباء واملربني وع

وجدت يف أهلية نظام التعليم ملواجهة االحتياجات العديدة للتنفيذ، وفيما يلي السياسات 
 ،٢٠٠٣فرحيات ، : (املناسبة اجلوهرية اجلاري تنفيذها حاليا يف مرحلة التعليم األساسي 

  )١٩٩٧،٦٩١مصري،) (٨٥
م من خالل حتديد املراحل التعليمية، حبيث أصبحت فتح القنوات بني أنواع التعلي •

سنوات ، لتغطي ) ٩(سنوات إلزامية جمانية بدال من ) ١٠(مرحلة التعليم األساسي 
  .  وقد أقر الربملان تشريعا هلذا الغرض) ١٦-٦(املرحلة العمرية من 

وف كمادة إجبارية يف كل صف) أنشطة مهنية عامة ( إدخال التعليم ما قبل املهين   •
التعليم األساسي وكانت األنشطة املناسبة مشتقة من جماالت الصناعة ، العمل 

  التجاري ، الزراعة ، الصحة ، والتدبري املرتيل
ويف جمال أحوال التعليم فقد مت اعتماد خطة تأهيل لرفع مستوى معلمي التعليم  •

اد معايري األساسي من محلة دبلوم كليات اتمع إىل املستوى اجلامعي، ومت اعتم
لتدريس مجيع املواد األساسية ، ومعلم اال )  ٤ ــ ١(إجازة التعلم ملعلم الصف 

لتدريس مادتني متقاربتني واشترط أن يكون معلم التعليم األساسي )  ١٠ ــ ٥(
 %).٢٥تتضمن دراسته اجلامعية مساقات تربوية ( جامعياً 
  :  تقييم التجربة

خالل الفترة من ) ١٦-٦(حاق للطلبة من سن بينت دراسة تشري إىل نسب االلت
رغم التطور يف نسب %) ٩٠( إىل أن نسبة االلتحاق بقيت دون ٩٨/٩٩ – ٩٠/٩١

االلتحاق لإلمجايل العام لطالب التعليم األساسي، كما سجلت البيانات زيادة يف أعداد 
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ات الدراسة األطفال املقيدين بني كل عام والذي يليه وقد بلغت نسبة الزيادة خالل سنو
  )٢٠٠٣،١٣١فرحيات، %). (٢١(

 فقد ٩٨/٩٩ وحىت عام ٩٠/٩١وتشري الدراسة إىل اخنفاض نسب الرسوب من عام   
لإلناث، بينما نالحظ ازدياد %) ٢٣(للذكور و %) ٢٠ (٩٠/٩١بلغت نسبتهم إىل عام 

وتزداد بني الذكور وبلغت نسبة ) ١٠-٧(نسب التسرب وخباصة يف الصفوف الدراسية 
 ١٤٠،ص ص٢٠٠٣فرحيات، %) (١,٩ (٩٣/٩٤سرب موع الصفوف يف عام الت
  )١٤٥ص

    

  التعليم األساسي يف اهلند
نشأ مفهوم التعليم األساسي يف اهلند على يد غاندي وذلك ألنه أدرك أن العمل هو   

 ولذا فقد أراد غاندي نظاماً تعليمياً مبنياً. العالج األساسي ملشكلة اهلند األوىل وهي الفقر
على العمل وعلى غرس احترام العمل اليدوي وأصبح هذا هو أهم أسس مشروعة للتعليم 

  .األساسي
  التربية األساسية لغاندى 

 تقدم غاندي باخلطوط األساسية ملشروع تطوير التربية إىل مؤمتر ١٩٣٧ يف عام 
 افقةمو وبعد. Wardha يف مدينة وردا ١٩٣٧ أكتوبر٢٣ ـ ٢٢املربني اهلنود املنعقد يف 

 عن مفصل مشروع إلعداد حسني ذاكر الدكتور برئاسة جلنة تألفت املشروع على املؤمتر
، حيث حتددت أهدافه إمجاال يف  National Basic Education"القومي األساسي التعليم"

تنمية اليد والعقل والقلب للفرد، وتركزت براجمه حول الصناعات التقليدية املألوفة كالغزل 
زراعة، وصناعيت اخلشب واحلديد، مع تقدير نفقات تعلم هذه الصناعات، وما والنسيج وال

ميكن أن ينتج عنها من أرباح بعد أن يتدرب األطفال عليها، وما هو املستوى الذي جيب أن 
مث أعدت اللجنة . تبلغه حىت تصبح كافية لتغطية أجور املعلمني وفقاً ملا كان يتصوره غاندي

  )٣٥ ، ١٩٩٨امحد ، : ( سي يستوعب تسع مواد دراسية هيبرناجما للتعليم األسا
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ـ . ـ اللغة القومية. ـ املهن أو احلرف األساسية مثل الغزل والنسيج والزراعة والتجارة
ـ اللغة . ـ املوسيقى. ـ الرسم. ـ الدراسات االجتماعية. ـ العلوم العامة. الرياضيات

  . ـ الرياضة البدنية. الثانية
 قدمتا مجلة من ١٩٣٩-١٩٣٨ؤمتر تألفت جلنتان فرعيتان يف عام وبعد انعقاد امل

املقترحات تنص على تقدمي تعليم أساسي يف املرحلة االبتدائية يستوعب كل األطفال فيما 
سنة أي مدته مخس سنوات يتبعه تعليم أساسي ميتد إىل اية املرحلة األوىل ) ١١ و٦(بني 

وبذلك . سنة أي مدته ثالث سنوات) ١٤و١١(بني من التعليم الثانوي وخيص الطالب فيما 
سنوات موزعة على مدرستني، األوىل املدرسة األساسية ) ٨(تصبح مدة التعليم األساسي 

(  . Senior Basic School العليا األساسية املدرسة والثانية ،Junior Basic School  الصغرى
  )٣٦ ، ١٩٩٨امحد ، 
أثرياً كبرياً وعميقاً يف اتمع اهلندي، وكونت وقد تركت أفكار املهامتا غاندي ت  

: ومن أبرز أفكاره. البذور األوىل لتطور مفهوم التعليم األساسي يف اهلند
(kumar,2004,p12)  

إدماج العمل اليدوي واكتساب اخلربات من احلرف اإلنتاجية يف صلب املناهج  .١
 .الدراسية للمدارس االبتدائية

 .لتدريساستخدام اللغة األم كلغة ل .٢
   :فلسفة التربية والتعليم باهلند

 تؤكد التربية يف املستوى األول على فكرة أن التعليم هو العمل أو الفعل ومبساعدة هيئة 
اليونسكو تطورت الكتب الدراسية والوسائل التعليمية وصممت كتيبات حتوي إرشادات أو 

  . توجيهات املدرسني
ز على تعليم العلوم كدراسة ميدانية وجيعلها ترتبط واملنهج يف التعليم للمرحة األوىل يرك

وتتعلق مبشاكل الطفل والبيئة، وركزت املرحلة الثانية أو املستوى التعليمي الثاين على تطوير 
 ،٢٠٠١بدران ، . ( مضمون هذه العلوم ويف هذه املرحلة كل علم يدرس كنظام خاص به

١٩٣(  
  : بنية التعليم يف اهلند
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وهذا يعين أن النظام  )  ٢ – ٢ – ٣ - ٥( م يف اهلند طبقا لنظام يسري نظام التعلي
االبتدائي مخس سنوات، فاالبتدائي العايل ثالث ( التعليمي يف اهلند ينقسم إىل أربعة مراحل 

  ).سنوات، فالثانوي والثانوي العايل ولكل منهما سنتان
 الصف إىل األول فالص من االبتدائية املرحلتني يشمل اهلند يف األساسي والتعليم

 األساسية مرحلته يف ويركز الثامن، إىل السادس من الصفوف وتشمل العليا واالبتدائية اخلامس
 Carrizo and Sauvageot,2005,p142 ) ( Sherman. (املبكرة الطفولة وتنمية األمية حمو على

and Poirier,2007,p135(   
 ) ٣(ابتدائي أدىن يتبعها ) ٥(وهذا يعين أن الثماين سنوات األوىل يف املدرسة 

سنوات أعلى، يتبعها سنتان من التعليم الثانوي األدىن اليت بعدها يذهب الطالب إىل مرحلة 
الثانوي األعلى ومدا سنتان وحيصلون بعدها على درجة إمتامها، وخالل املرحلة الثانوية 

  ) ١٩٢ ،٢٠٠١ بدران ،. ( العليا يوجه عدد كبري من الطلبة  إىل التعليم الفين
ويتم تسهيل ذلك من خالل تقدمي بعض اخلربة املهنية ضمن املنهج املدرسي يف العشر 

  . سنوات األوىل للخطة يف مرحلة التعليم االبتدائي وما يليها
وهناك اتفاق قومي عام ذا الصدد بني الواليات املختلفة يف االحتاد الفيدرايل للواليات 

ه الواليات بتطبيق هذا املنهج ومن املتوقع أن مجيع الواليات اهلندية فقد بادرت معظم هذ
  . ستتبع منهجا واحد للتعليم

والفرق بني املستويان األول والثاين للتعليم يف املدارس ليس كبريا ولكنه خيتلف إىل حد 
أعوام دراسية وبني ) ٥(ما بني والية وأخرى والتعليم االبتدائي ملعظم الواليات يتكون من 

 . حلة االبتدائية والثانوية هناك مرحلة متوسطة بينهما يف كثري من الوالياتاملر
   :التعليم اإللزامي

أن جتربة التعليم األساسي يف اهلند قد مرت منذ بدايتها بالعديد من املتغريات اليت 
أثرت يف مفهومها وأهدافها وجماالا، من منظور اجيابيات هذه التجربة أا حققت تعليما 

 سنوات، يقدم باللغة القومية، ويدور حول فكرة العمل اليدوي املنتج، اميا ملدة مثاينإلز
ويرتبط حبياة األطفال وظروف بيئام، ويساعدهم على اكتساب القيم واالجتاهات االجيابية 

  .حنو املواطنة والعمل
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ل اهلند واحلكومة اهلندية التزمت مبوجب الدستور بالتعليم اإللزامي ااين لكل أطفا
 عاما، وعلى األخص األطفال الذين ينتمون إىل الفئات ١٤ سنوات إىل سن ٦من سن 

م، وبرنامج العمل امللحق ١٩٨٦الفقرية، وهو ما أكدته السياسة القومية للتعليم املعدلة عام 
  . م١٩٩٢ا عام 

والذي م وبرنامج العمل اخلاص ا ١٩٨٦ وتقوم السياسة القومية للتعليم املعدلة عام 
م بتنفيذ برنامج جديد يسمى برنامج التعليم االبتدائي يتم تنفيذه يف ١٩٩٢وضع عام 

املقاطعات دف تعميم التعليم االبتدائي ، استجابة للتطورات الدولية يف التسعينات لتوفري 
، وإطار عمل دكار عام ١٩٩٠كاإلعالن العاملي للتعليم للجميع عام (التعليم للجميع 

 Carrizo and(.  ح التعليم األساسي حق إلزامي وجماين للجميعوأصب) ٢٠٠٠
Sauvageot,2005,p142 (   

  
  

  :أهداف التعليم األساسي يف اهلند
 على أن الدولة سوف تقدم يف ٤٥ يف املادة ١٩٥٠نص الدستور اهلندي الصادر يف 

يف اهلند من سن حبر عشر سنوات من صدور هذا الدستور تعليماً جمانياً إلزاميا لكل األطفال 
السادسة إىل سن الرابعة عشرة، وقد أخذت احلكومة تبذل اجلهود الكبرية للتوسع يف التعليم 

 .األساسي سعياً وراء حتقيق هذا النص الدستوري
  :التعليم األساسي يف اهلند ما يلي  ومن أبرز أهداف 

  . تعليم وممارسة احلياة الصحية السليمة كفرد وكجماعة-١
  .حياته يف النفسي التكيف على ملساعدته عقلياً طفلال تنمية - 2
  . واالبتكار السليم التفكري طرق واكتساب وإتقاا املعارف اكتساب على مساعدته - 3
  .إتباعها على وتشجيعه معناها وإدراك اإلنسانية القيم فهم على الطفل مساعدة - 4
 ومقابلة والشراء البيع تعمليا على تساعده اليت واخلربات املعارف التلميذ إكساب - 5

  .واالجتماعي الفردي املستوى على احلياة متطلبات
 للتقدم املطلوبة واالجتاهات واخلربات املعارف اكتساب على التلميذ مساعدة - 6

  .واالجتماعية الفردية حياته يف والتنمية االقتصادي



  )مستقبلية دراسة(األساسي يمالتعل صيغة ضوء في السعودية العربية المملكة في والمتوسطة االبتدائية المرحلتين مشكالت بعض لمواجهة مقترح تصور

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٠٠٨ --ھـ ١٤٢٩ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٨١

 هذه ممارسة لىع وتشجيعه والدميقراطي االجتماعي البناء فهم على التلميذ مساعدة - 7
  .كمواطن ومسئولياته وواجباته حقوقه من القيم

 ) Sherman and Poirier,2007,p138( : االبتدائي التعليم لربنامج األساسية األهداف
توفري التعليم للجميع وختفيض نسبة التفاوت امللحوظ يف التحاق األطفال بالتعليم  .١

ماعات االجتماعية املختلفة، االبتدائي خصوصا بني الفتيات والفتيان، وبني اجل
  %.٥لتصبح أقل من 

 %. ١٠خفض نسبة املتسربني من التعليم االبتدائي إىل اقل من  .٢
على األقل وخصوصا فيما يتعلق بكفاءة % ٢٥حتقيق أهداف هذا الربنامج بنسبة  .٣

 . مستوى التعليم األساسي يف كل املدارس االبتدائية
ألطفال من االلتحاق بالتعليم االبتدائي حتقيق االلتحاق الشامل بتمكني معظم ا .٤

 . الرمسي وغري الرمسي
دعم قدرة املؤسسات واملنظمات التعليمية سواء على املستوى القومي أو مستوى  .٥

 .الوالية أو حىت املقاطعة لتخطيط التعليم االبتدائي وإدارته وتقوميه
  : معدالت التسرب بالتعليم اهلندي

د تقدما كبريا يف اخنفاض نسب التسرب بني حقق النظام التعليمي يف اهلن  
اجلنسني،لكن السؤال الذي يطرح أين يذهب هؤالء؟ هل هم ذاهبون إىل نوع آخر من 

 بعمل يلزم األمر فإن االجتاه هذا وخلطورة ،التعليم ، أو أم ابتعدوا عن التعليم املدرسي
  (kumar,2004,p18,p19). التسرب أسباب على للوقوف خاصة دراسات
 يف اهلندية احلكومة شرعت فقد التسرب مشكلة ملواجهة التعليمي النظام سعي إطار ويف
 يف لتكون واحد كيلومتر املدرسة بعد يتجاوز ال حبيث االبتدائية املدارس افتتاح يف التوسع
 وطنيا برناجما احلكومة نفذت فقد املدرسة ترك يف رئيس سبب الفقر ولكون ، اجلميع متناول
يف  املشروع هذا حقق وقد" النهار منتصف وجبة "باسم يعرف االبتدائية باملرحلة ذائيالغ للدعم
 زيادة يف نسب االلتحاق باملدارس وااللتزام باحلضور يف فصول التعليم االبتدائي ١٩٩٥عام 

 Sherman and. (مليون طفل) ١٠٥,١( خدم املشروع ٢٠٠٠/٢٠٠١ففي عام 
Poirier,2007,p137, ,p138 (  

     :الكربى املدن يف القيد زيادة يف اهلند جتربة
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١٨٢

 يف ("THE SARVA SHIKSHA ABHIYAN "SSA) مؤسسة اهلندية احلكومة أنشأت  
 : إىل باختصار (SSA) ودف التطويرية مشاريعها إطار يف العقد، هذا أوائل

(Unesco,2005,p12)  
 .٢٠٠٣سنة باملدارس حبلول عام ) ١٤-٦(إحلاق األطفال ما بني   .١
 .٢٠٠٧يعاب مجيع األطفال عند سن اخلامسة بالتعليم حبلول عام است .٢
 .٢٠١٠سنوات بالتعليم عام ) ٨(استيعاب مجيع األطفال من سن  .٣
 .العناية جبودة يف التعليم االبتدائي، مع التركيز على التعليم من أجل احلياة .٤
، ويف ٢٠٠٧سد الفجوة بني اجلنسني يف مرحلة التعليم األساسي حبلول عام  .٥

 .، وكل الفئات االجتماعية٢٠١٠ملرحلة األولية عام ا
ومع نقص البيانات اليت تبىن عليها اخلطط واالستراتيجيات، مما زاد من حجم التعقيد الذي 

 يف مهمة اجنازات حققت قد الدولة فإن ، الكربى املدن يف وبالذات واجهته احلكومة اهلندية
:  أبرزها ومن امللموسة، تاخلطوا بعض خالل من (SSA) أهداف حتقيق إطار

(Unesco,2005,p32,p33)  
 احلكومية غري املنظمات وتتوىل املدرسة، خارج األطفال الستيعاب التعليم مراكز توفري .١

 التدريس شهادة على نوحاصل نومعلم ا التدريس ويتوىل وتنظيمها، إدارا
 املتاح احليز يف كزاملرا هذه وتعمل للتالميذ، طعام وجبات املراكز وتقدم والتدريب،
 تعليم ساعة) 1100 (سنوياً يوفر مركز وكل األماكن، من غريها أو احلكومية باملدارس
 .العام خالل

 أكواخ " يسمى مبا استبدلت وقد دهلي، يف احمللية البلدية تنفذه ج وهو" اخليام مدارس" .٢
 االجتاه يف طوةخ لكنه مؤقت حل أنه من الرغم وعلى دهلي، من خمتلفة أماكن يف" بورتا

 .الصحيح
 باملدارس التسجيل إجراءات كانت حيث املدارس، يف القيد وشروط إجراءات تبسيط .٣

 .واإلفادات والشهادات الوراق من الكثري تتطلب
 ممكنة، شرحية أكرب مشاركة على التخطيط يف اعتمادها اجنازاا حتقيق يف (SSA) ساعد ومما
 احلكومية غري واملنظمات البلدية السلطات ومساندة دعم ينامليدا املسح أكد مثالً بومباي ففي

 غري األطفال تسجيل يف واملرونة البلديات كل يف املدارس هذه تعميم جانب إىل احمللي، واتمع
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١٨٣

 أنفة الربامج طريق عن ةتعليمي استمرارية تكفل واليت العادية، املدارس يف باملدارس امللتحقني
  (Unesco,2005,p70,p71)   التجسري فصول أو التعليم كمراكز الذكر

  :النظامي غري التعليم
 ( Kishore Bharati ) يف كما بالظهور الطوعية الوكاالت بدأت السبعينات أوائل ويف

 الدولة مدارس يف تدخلها حجم كان وبالتايل باهتمامها حتض ومل ا تبال مل الدولة ولكن
 الدولة، واهتمام بدعم ىظحت أصبحت حيث اآلن اختلف األمر ولكن البداية، يف بسيط
 Hoshangabad Science هي االستقالل بعد الطوعية املؤسسات هلذه البارز واملثال

Teaching Programme (HSTP) واسع نطاق على الدولة مدارس يف التدخل متارس واليت 
 إىل مدارس مثاين إىل يصل الريفية املتوسطة املدارس من حمدود عدد يف نشاطها بدأت وقد ،
من (الصفوف  على تركيزها وكان السبعينات، اية يف مدرسة ألف اىل وصلت أن

 حتقيق إىل (HSTP) ودف ،)سنة١٣-١١(ممن تتراوح أعمارهم بني ) السادس إىل الثامن
  (kumar,2004,p13,p14): منها أمور عدة

 على تمدتع اليت وكذلك الريفية، البيئة حاجة يعكس الذي باملنهج االهتمام .١
 .املعدات تصميم

 على تركز اليت احلديثة األساليب على احلكومية باملدارس املعلمني تدريب .٢
 .لديه االبتكار روح وتنمية الطفل

 على تعتمد اليت التقليدية التقييم أساليب عن بعيدا الطفل لتقييم تقنيات تصميم .٣
  .احلفظ

   NCLP")  Labour Project (The National Child"األطفال لعمالة الوطين املشروع
تعد عمالة األطفال من املشكالت اليت تعاين منها دول كثرية وبالذات الدول التسع 

 عاين منها قضية ت متثلأصبحت عمالة األطفالومنها اهلند اليت ذات الكثافة السكانية العالية، 
باتفاقيات خالل العقدين املاضيني، ويف ضوء ذلك ونتيجة لبعض الضغوط الدولية اخلاصة 

حقوق الطفل، مع بعض الضغوط االقتصادية اليت متارسها بعض الدول كأمريكا وأملانيا، فقد 
غريت اهلند من قوانينها الوطنية وخططها وسياساا وممارساا لتتمشى مع اتفاقيات حقوق 

ىل زيادة الطفل، تزامن ذلك مع توفري التعليم اإللزامي وشعور اتمع بأمهية التعليم مما أدى إ



  )مستقبلية دراسة(األساسي يمالتعل صيغة ضوء في السعودية العربية المملكة في والمتوسطة االبتدائية المرحلتين مشكالت بعض لمواجهة مقترح تصور

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٠٠٨ --ھـ ١٤٢٩ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٨٤

: التالية البيانات تشري كما ، األطفال بني العمالة االلتحاق فيه وبالتايل اخنفضت نسبة
(Zutshi,2004,p6,p7)   

خالل (%) نسبة عمالة األطفال وكذلك غري امللتحقني باملدرسة  ) ٦( اجلدول 
  )٢٠٠٠ إىل ١٩٨٨(الفترة من 

  الفترة  الفئة العمرية  حقني باملدرسةغري امللت  األطفال العاملون
  احلضر  الريف  احلضر  الريف

٢٩,٨  ٧٥,١  ٠,٤  ٢,٣  ١٩٨٨  
٩-٥  ١٧,٨  ٣٨,٢  ٠,٥  ١,٣  ١٩٩٤  
١٧,٦  ٣٢,٣  ٠,٣  ٠,٧  ٢٠٠٠  
٢٣,٨  ٤٦,٩  ٧,٩  ١٨,٨  ١٩٨٨  
١٤-١٠  ١٦  ٣٤,٧  ٥,٨  ١٧,٧  ١٩٩٤  
١٥,٢  ٢٨,٩  ٤,٥  ٩,٤  ٢٠٠٠  

من %) ٣٠(مليون طفل وتشكل ) ٧٢(كما تشري إحصاءات اليونسكو إىل أن 
  .٢٠٠٠ال يذهبون إىل املدرسة عام ) سنة١٤-٥(األطفال ما بني 
 NCLP")  Labour Project (The"األطفال لعمالة الوطين املشروع ذلك ضوء يف وانطلق

National Child دف م ومنع للمدرسة العودة من ومتكينهم تأهيلهمأخرى، مرة للعمل عود 
 باملدارس املستوى نفس إىل الوصول من األطفال كنمت النظامي غري للتعليم برامج ويشمل
 االلتحاق من يمكن مث اخلامس الصف يعادل ما الطفل يدرس سنوات ثالث فخالل النظامية،
 ورواتب الصحية والرعاية والتغذية املهين التدريب باملشروع ويقدم السادس، بالصف

  (Zutshi,2004,p8). به للملتحقني
 التعليم يكون بأن أساس هدف على املشروع ركز ودةباجل االهتمام إطار ويف
 برامج يف املستمرة واملشاركة التسجيل على يقتصر أن من بدال ، الفعلي التعلم الكتساب
 مقبولة مستويات حتديد يفرض وهذا الشهادة، على احلصول متطلبات وإكمال املنظمة

. التعلم اجنازات تقيس تقييم نظم وتطبيق وحتسني التعليمية الربامج يف املعرفة الكتساب
(Zutshi,2004,p25)  

   (Zutshi,2004,p40) : ومنها الصعوبات، من عددا املشروع واجه وقد
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١٨٥

 السنية الفئة يف بينهم القدرات اختالف إىل النظر دون واحد صف يف األطفال مجع .١
 .عملهم أداء املعلمني مهمة من عقّد مما الواحدة،

 من األوىل املرحلة يف الرئيس العائق كان خمتلفة ريبيةتد مبهام الواحد املعلم تكليف .٢
 .التدريب

 املقررة الكتب يف النقص .٣
 .املدارس يف وغريها خامات من للتدريس الالزمة واملواد اإلمكانات توفر عدم .٤
 .للمدرسة التحتية البنية مناسبة عدم .٥

 حبلول تضمن ملع خطة على للجميع للتعليم الدولية املؤمترات تؤكد :املشروع استنتاجات
 من صعبة ظروف يف يعيشون الذين واألطفال الفتيات سيما وال األطفال مجيع متكني 2015 عام

 يشكل اهلدف هذا وحتقيق نوعيته، يف اجليد واإللزامي ااين االبتدائي التعليم على احلصول
 املناطق يف وخباصة املدرسة، خارج األطفال من الكبري للعدد نظراً اهلند مثل لبلد كبرياً حتدياً

  (Zutshi,2004,p42). كافية غري التعليم لنوعية البشرية واملوارد التعليمية التحتية فالبىن الريفية،
 أساس على املناهج فوضع النظامي، غري التعليم نوعية لتحسني صمم املشروع وهذا

 مدخالت املشروع نتائج وتعد املستهدفة، للفئة هلذه املستحق التعلم مستويات من األدىن احلد
 االجيابية النتائج فمن اهلند، يف النظامي غري التعليم نوعية قضايا ملعاجلة السياسات لصانعي مهمة
  (Zutshi,2004,p42): يلي ما له

 .الرمسي التعليم نظام إىل بسالسة العودة من الطفل متكني .١
 على القائم ئماملال التدريب خالل من قدرام لتنمية للمعلمني تدريبية دورات تنفيذ .٢

 .اخلربات وتبادل االحتياجات
 قضايا مناقشة يف احلكومية، غري واملنظمات األكادميية اتمعات خربات من االستفادة .٣

 .تواجههم اليت والصعوبات املكتسبة خربام من االستفادة بغية النظامي غري التعليم
 صناعة يف لألطفال دةاحملد االحتياجات لتناسب مرات عدة الدراسية املناهج تعديل .٤

 .والزجاج السجاد
 التدريس عملية تسريع خالل من ثالث يف تنهى سنوات فخمس الدراسة سنوات ترشيد .٥

 .والتعلم
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 إىل األطفال هؤالء إدخال يف النجاح حتقيق هو للربنامج بالنسبة األكرب التحدي ولكن
 واآلباء واملدرسني حلكوميةا غري واملنظمات احمللية السلطات من بدعم النظامي التعليم نظام

  (Zutshi,2004,p44). واتمع
  ) Sherman and Poirier,2007,pp139-141(: اهلندية التجربة تقييم

 ففي عام ١٩٥٠أحرزت اهلند تقدما هائالً يف القيد والتسجيل منذ استقالهلا عام   
%  ١٠و فقط، % ٤٠) ١١-٦( بلغ عدد املقيدين ممن تتراوح أعمارهم بني ١٩٥٠/١٩٥١

%) ٩٤,٥( إىل ١٩٨٦، وارتفعت هذه النسبة يف عام )١٧-١١(ملن تتراوح أعمارهم بني 
للمدرسة االبتدائية العليا، كما أدخلت احلكومة %) ٨٤(للمدرسة االبتدائية، وحوايل 

 ١٩٥١/١٩٥٢حتسينات على اإلنفاق، فبينما بلغت نسبة اإلنفاق على التعليم عام 
  %).٣,٨(ارتفعت يف منتصف التسعينات إىل من الناتج القومي %) ٠,٧(

وعلى الرغم من التقدم احملرز إال أن اهلند ال زالت تعاين من عدم املساواة بني   
اجلنسني يف التعليم ، ويعزى ذلك إىل مجلة من األسباب كاملساعدة املرتلية والزواج املبكر 

ن نسبة القيد يف بعض واآلراء التقليدية حول تعليم الفتاة، وتشري بعض اإلحصاءات أ
، ولكن نسبة القيد تظهر ) ١١-٦(ممن هن بني سن ) ١٠ من أصل ٢(الواليات ال تتجاوز 

  .حتسنا يف العديد من الواليات
وتشري اإلحصاءات إىل ارتفاع معدل االلتحاق الصايف إىل حد كبري مما يزيد قليالً   

اإلمجايل يف العديد من يف أواخر التسعينات، يف حني أن معدل االلتحاق %) ٨٨(عن 
 %) .١٠٠(الواليات يف التسعينات قد جتاوز بالفعل 

 التعليم األساسي يف مجهورية ترتانيا املتحدة
  : التجربة الترتانية

ركزت التجربة الترتانية على الواقع القومي لتشمل كامل اتمع، كبارا وصغارا، مع 
ىل، مبعىن توظيف وتوجيه فلسفة التعليم األخذ باجتاه ترييف التعليم خاصة يف مراحله األو

وحمتواه حنو خدمة الريف واألنشطة اليت تسود فيه، حبيث يكتسب املتعلمون واألهايل خربات 
ومهارات خاصة باألعمال الزراعية واحلرفية والصناعية، واجتاهات مناسبة لتعمري الريف 

 االعتماد على النفس يف ترتانيا، ويكمن هذا االجتاه وراء فلسفة التعليم من أجل. واإلقامة به
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  واملسمى١٩٦٧واليت تبناها وعرب عنها الرئيس السابق جولس نرييرى يف كتابة عام 
Education For Self- Reliance .  

وقد عاشت ترتانيا يف عهد الرئيس نرييري أمجل ثورة تعليمية قادا اإلرادة السياسية   
، ١٩٨٥ يكتب هلذه الثورة النجاح بعد رحيله عام للدولة تطبيقاً لفلسفة رئيسها، ولكن مل

  .فالتعليم الذي كان يوما ما مفخرة للبالد أصبح متدنياً يف النوع والقيد
فقد تدهور خالل العقدين األخريين حيث تشري مصادر عدة إىل أن صايف القيد يف   

وهي %) (٥(، ويف املدارس الثانوية يقدر ب %)٥٧(مدارس التعليم االبتدائي يقدر بنحو 
، كما ينسحب التدهور على البنية األساسية للمدارس فهي تعاين من )أقل نسبة يف أفريقيا

النقص اخلطري يف األثاث واألدوات املدرسية، إىل جانب أن عددا من املدرسني غري مؤهلني 
،ص ٢٠٠٠ليند وماكناب،. (جيداً، وحياولون البحث عن وظائف إضافية لتدين رواتبهم

  )٥١٩،٥٢٠ص
 : السلم التعليمي يف ترتانيا

  أي ) ٣-٤- ٧-٢(يقوم اهليكل الرمسي لنظام التعليم والتدريب يف ترتانيا على أساس   
سنتان من التعليم قبل االبتدائي، وسبع سنوات للمرحلة االبتدائية، يتبعها أربع سنوات من 

 سنتان للمرحلة الثانوية سنتان من الدراسة الثانوية للمستوى العادي ،يتبعها(التعليم الثانوي 
  (mwenegoha,2007,p1). العايل التعليم من سنوات وثالث ،)للمستوى املتقدم

 تتراوح الذين لألطفال املدرسة قبل ما مرحلة يف التعليم على تشجع الترتانية واحلكومة  
 تأكيد إىل يهدف التعليم من النوع هذا من واهلدف والسادسة، اخلامسة سن بني أعمارهم

 أما. للتعليم الرمسي النظام مع تكامله جانب الترتاين،إىل اتمع يف الثقافية القيم بعض عزيزوت
 كما واحلضور، التسجيل يف إلزامي تعليم فهو سنوات لسبع يستمر والذي االبتدائي التعليم
 ارإط ويف فيه، للملتحقني احلوافز تقدمي خالل من والتدريب املهين التعليم على احلكومة تشجع
) التجارية (اخلاصة املدارس إنشاء على شجعت فقد ونشره التعليم تعميم إىل احلكومة سعي

 غري التعليم مبؤسسات احلكومة اعترفت كما التعليم، نظام يف وإدخاهلا التدريبية واملعاهد
 Ministry Of). الرمسي التعليم نظام مع تكاملها من تعزيزها على وعملت والتدريب النظامي

Education And Culture, 1995, p94,p95) 



  )مستقبلية دراسة(األساسي يمالتعل صيغة ضوء في السعودية العربية المملكة في والمتوسطة االبتدائية المرحلتين مشكالت بعض لمواجهة مقترح تصور

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٠٠٨ --ھـ ١٤٢٩ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٨٨

ولتحقيق فلسفة نرييرى يف التعليم من أجل االعتماد على النفس مت تنظيم التعليم 
. وفقا هلا حيث يتألف من سبع سنوات للتعليم االبتدائي، وأربع سنوات للتعليم الثانوي

طفال من سن ويتراوح سن االلتحاق باملدرسة من ست إىل عشر سنوات وغالبا ما يلتحق األ
  )١٩٩٨،٤٣امحد، . ( الثامنة

وتعترب املدارس االبتدائية يف ترتانيا مراكز لتنمية القوى البشرية، وتوضع يف خدمة 
فاملدارس مبنية بأبسط شكل ممكن، حبيث تكون جدارا الداخلية قابلة للتغيري، . اتمع كله

 عند احلاجة أن يئ فيها وتستخدم لتعليم الراشدين خارج أوقات دراسة األطفال وميكن
  . قاعة تستخدم لالجتماعات واحملاضرات، والتدريبات اليدوية، ودورات اإلعداد املهين

اللغة السواحلية والرياضيات، والعلوم، : وتتضمن اخلطة الدراسية يف التعليم االبتدائي
شيد، والتربية والفيزياء، وفالحة البساتني، واإلعمال اليدوية، والتربية الرياضية، واألنا

الوطنية، والتربية الصحية، وتقدم هذه املواد الثقافية والعملية السابقة مع توجيهها وجهة 
  )١٩٩٨،٤٤امحد، . ( مناسبة للحياة الريفية يف ترتانيا
  :التعليم األساسي يف ترتانيا
     بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أطلق برنامج١٩٦٥يعد مؤمتر طهران 

واعتمد هذا النموذج على افتراض ) مبا فيها ترتانيا(بلداً ) ١١(رييب حملو األمية الوظيفي يف جت
أن هناك عالقة اجيابية متبادلة بني التنمية االجتماعية وحمو األمية، على أن حمو األمية الوظيفية 

د املمارسة ينهج تعليم القراءة والكتابة فضال عن اكتساب املهارات احلياتية، ولكن على صعي
فإن حمو األمية الوظيفية يف ترتانيا اقتصر على حتسني املهارات املهنية فقط من أجل زيادة 

 للفقر يتعرضون اليزالون الناس أن حقيقة االعتبار يف وحتسني اإلنتاج الزراعي، دون األخذ
 نفسها رتانيات وجدت الوظيفية األمية حملو الضيق املفهوم هذا وضمن الصعبة، املعيشية واألحوال

 )Bhalalusesa.2005.p69. (استئصاهلا يصعب مشكلة أمام
عام  ففي التعليمية، وتشريعاا سياساا يف النظر إعادة الترتانية احلكومة قررت وبالتايل  
، والذي يؤكد على احلق يف ١٩٨٤ صدر دستور ترتانيا املتحدة املعدل يف عام ١٩٧٧

، كما نص الدستور على احلرية الفردية من كال اجلنسني يف التعليم املساواة فيه بني األفراد
لكل شخص (املادة احلادية عشرة تنص على ما يلي " تثقيف أنفسهم إىل املستوى املطلوب 
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 إىل فيه ويصل خيتاره جمال يف التعليم يواصل أن يف احلرية مواطن ولكل الذايت التعليم احلق يف
  )Bhalalusesa.2005.p70)" (لقدراته وفقا له مستوى أعلى

 والتصدي التعليم، قطاع وإصالح تطوير بسياسة الترتانية احلكومة التزمت وقد  
 احلكومية غري املنظمات مع وتعاونت األساسي، التعليم توفري تواجه الين للمشكالت
 الشباب من بالتعليم امللتحقني وغري للكبار نظامي تعليم إىل الوصول لضمان احمللية واتمعات

 ،2002 عام حبلول حتقيقها يتعني اليت العامة األهداف الدولة وحددت والنساء، الفتيات خاصةو
  )Bhalalusesa.2005.p71: (وهي

 .جبودته واالهتمام األساسي،واستدامته التعليم تعميم .١
 .األمية نسبة خفض .٢
 .الفقر معدالت من%) 50 (حنو خفض .٣
 .عللجمي التعليم وتوفري األساسية الفرد حقوق ضمان .٤
 .احلياتية املعرفية املهارات وتطوير اكتساب دعم .٥
 .أفضل بشكل العمل قوة وتأهيل االقتصاد تنويع .٦

  :التعليم ترييف يف جتربتها تطبيق صعوبات
وعلى الرغم من النجاح الذي حققته ترتانيا يف جمال ترييف التعليم االبتدائي إال أن 

تعليم بالعمل، ومن أهم هذه هناك بعض الصعوبات اليت مازالت تواجه ربط هذا ال
  )١٩٩٨،٤٤امحد، : ( الصعوبات

   اآلباء بالتجديدات التربوية، يقلة وع .١
  احتقار العمل اليدوي، .٢
  نقص عدد املعلمني أصحاب الكفاءة املطلوبة،  .٣
  قلة االهتمام بااالت العملية ونظم تقوميها، .٤
 . الوضع االقتصادي يف ترتانيا .٥

  :االتعليم غري النظامي يف ترتاني
ال يقتصر التعليم األساسي يف ترتانيا على املدرسة االبتدائية النظامية بل يشمل 
نشاطات وبرامج متعددة للصغار والكبار تشترك فيها املؤسسات املختلفة يف البيئة يف تكامل 
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١٩٠

من % ٢٥ن حتقق أفاملدرسة االبتدائية اليت يقضي فيها التلميذ سبع سنوات مطالبة ب. وتنسيق
بإنتاجها الذايت إما من خالل إنتاج حماصيل غذائية أو إنتاج صناعي أو تربية مصاريفها 

ويف اية هذه . فالطفل يعمل ويتعلم، ويطبق ما تعلمه فيما ميارسه من أنشطة. احليوان
وميكنه أن يتابع برامج متقدمة مهنيا، . املرحلة ينبغي أن يكون قادرا على ممارسة عمل معني

جملس التعاون . (لثانوية وعموما ميكنه دائما العمل والعودة إىل التعليمأو يلتحق باملدرسة ا
  )١٩٨٧،٣٨لدول اخلليج العريب،

 وهناك برامج تعليمية تنموية حملية يشرف عليها مركز ينفذ أهدافه من خالل مدارس 
ووحدات تنمية ريفية، ومكتبات متنقلة، ومزارع ووحدات تغذية واقتصاد مرتيل تقدم 

جملس التعاون لدول اخلليج . (رية وأخرى ممتدة خلدمة اتمع احملليمقررات قص
    )١٩٨٧،٣٩العريب،

  :كنموذج للتعليم غري النظامي)Community School(مدرسة اتمع 
وتقام أساساً يف املدن الصغرية حمدودة . تعترب مدرسة اتمع لب النظام التعليمي برمته

ية، ويشتمل بعضها على مدارس لكل األعمار، والبعض املساحة، خاصة يف املناطق الريف
واملبادئ األساسية ألسلوب عمل هذه املدارس  يرتكز على . اآلخر على املدارس العليا فقط 

مفاهيم  وممارسات أساسية أمهها تعميق ربط املدرسة باتمع، وأن تكون املدرسة هي 
س مفتوحة يف املساء والعطل األسبوعية املركز البؤري حلل مشكالت اتمع، وأن تظل املدار

. ( وخالل اإلجازات، وأن يعترب الكبري استخدام مرافق املدرسة  أمراً طبيعياً طوال حياته
  )٣٩٣، ٢٠٠٤السنبل ،

ويف إطار خططها لتوفري التعليم للجميع قررت ترتانيا توسيع نطاق تعليم الكبار والتعليم غري 
  (Unesco,2005,p12):   ذلك ثالثة عناصرالنظامي، ومشلت إستراتيجيتها يف

 .إتاحة فرص التعليم واملساواة فيه •
 .اجلودة حتسني •
 .املستمر التعليم يف االستيعابية القدرة زيادة •

  :ترتانيا يف األمية حمو
ترتانيا من الدول اليت بذلت جهوداً مستمرة يف القضاء على حمو األمية اليت تقدر يف   

من %) ٨٠(موع السكان ال يعرفون القراءة والكتابة، منهم من جم%) ٨٥(الستينات بنحو 
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١٩١

من النساء ، وقد حققت ترتانيا مكاسب مثرية لإلعجاب يف جمال تعليم %) ٩٨(الرجال و
الكبار وحمو أميتهم وال سيما يف الستينات والسبعينات، وأسفرت احلملة عن زيادة يف معدل 

، حسب إحصاءات ١٩٨٦يف عام ) %٩٠( إىل ١٩٦١عام %) ١٥(حمو أمية الكبار من 
  )Bhalalusesa.2005.p72 (.٩٩٣وزارة التعليم والثقافة عام

 ما ٢٠٠٢ولكون هذه االجنازات واملكاسب مل تستمر، فقد بلغت نسبة األمية عام   
: ومنها ، األسباب بعض إىل استمرارها عدم ويعزى ،%)٣٢(يصل إىل 

)Bhalalusesa.2005.p73(  
 .احمللية اتمعات لتعبئة قوية يةسياس إرادة وجود عدم .١
 .التمويل ضعف .٢
 .الكبار أمية حمو ملعلمي املعنوية الروح اخنفاض .٣
 .الكبار وتعليم األمية حمو جمال يف مدربني غري املعلمني معظم .٤

املعدل عام  (١٩٧٨لعام ) ٢٥(ومما يزيد من تفاقم مشكلة األمية صدور قانون التعليم رقم 
السن املقررة لدخول املدرسة هي سن السابعة، ألن من يسجل الذي ينص على أن ) ١٩٩٥

 إىل أن املقيدين باملدارس يصلون ٢٠٠٠يف هذا السن نسبة ضئيلة، وتشري إحصاءات عام 
من %) ٥٧(من نسبة القيد اإلمجالية، و%) ٧٥(وهذا العدد ميثل )  مليون طفل٤,٨٤(إىل 

ض نسب التسجيل إىل عدة عوامل منها صايف القيد أي من هم يف سن التعليم، ويعزى اخنفا
بعد املدارس ) ٢. (الفقر املدقع بني اآلباء وعدم استطاعتهم الوفاء بتكاليف التعليم) ١: (

وتقدر . عدم وعي اآلباء بأمهية وقيمة التعليم) ٣. (وهذا يتطلب املشي مسافات طويلة إليها
بق هلم االلتحاق باملدرسة يف عام جلنة تطوير التعليم األساسي أن من تسربوا أو الذين مل يس

 )١٨-٧( بلغ ثالثة ماليني طفل وشاب ممن تتراوح أعمارهم بني ٢٠٠١
  )Bhalalusesa.2005.p73.(سنة

  : منها نوعان وهناك واملشاريع، الربامج بعض احلكومة قدمت بترتانيا األمية مشكلة ملواجهةو
 : احلكومة تديرها اليت واملشاريع الربامج .١

  )Bhalalusesa.2005.p74-p75 : (األمية حملو برناجمني مةاحلكو تقدم
   ) ICBAE ( الكبار لتعليم املتكاملة اتمعية الربامج : األول 
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١٩٢

ويهدف الربنامج إىل زيادة فرص احلصول على نوعية من التعليم األساسي املستدام   
 احتياجات املتعلم للبالغني وغري امللتحقني باملدارس من الشباب، من خالل تنمية تركز على

ومدته أربع سنوات بدعم من الوكالة ) ١٩٩٣(وجمتمعه احمللي، وبدأ بتنفيذ املشروع عام 
السويدية للتنمية الدولية والوكالة الكندية للتنمية الدولية،  كما يعد املشروع تطويرا للربامج 

ات املتعلمني الوطنية حملو األمية اليت ال تأخذ بعني االعتبار خمتلف احتياجات وتطلع
  .ومت تطبيق املشروع يف مثان مناطق يف ترتانيا. وجمتمعام

   )COBET ( ترتانيا يف املدرسة خارج لألطفال األساسي التعليم مشروع: الثاين  
بدأ بتنفيذ املشروع من قبل وزارة التربية والثقافة بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة   
خيار بديل للتعليم األساسي لألطفال والشباب خارج ، دف توفري )اليونيسيف(للطفولة 

-١١(املدرسة، ومت تقسيم اموعة املستهدفة إىل قسمني ، األوىل تضم من أعمارهم بني 
  . سنة) ١٨-١٤(سنة، والثانية تضم من أعمارهم بني ) ١٣

 : احلكومية غري املنظمات تديرها الربامج واملشاريع اليت .٢
) Bhalalusesa.2005.p76( 

 مشكلة معاجلة على احلكومة مساعدة يف كبرية جهوداً احلكومية غري للمنظمات كان
 متاحة غري الربامج هذه نوع عن املعلومات ولكن باملدارس، امللتحقني غري والشباب  األطفال
 تقدمها اليت الربامج معظم أن القول ميكن ذلك ومع املركزي، التنسيق تفتقد األ بسهولة
 امللتحقني غري والشباب األطفال على وتركز احلضرية، املناطق يف تنتشر حلكوميةا غري املنظمات
 على تعتمد احلكومية واملشاريع الربامج غرار على الربامج وهذه). الشوارع كأطفال (باملدارس
  .ستتأثر الربامج تنفيذ على فالقدرة املساعدة هذه سحب ومبجرد اخلارجي، التمويل

    :للجميع التعليم لتحقيق ترتانيا تواجهها اليت التحديات
 هو السبعينيات يف االجنازات حتقيق على ساعدت اليت العوامل من: الكبار ميش .١

 الوقت، ذلك يف السياسيني والقادة احلكومة من كل داخل القوية السياسية اإلرادة
سعى خالل ) ١٩٨٥-١٩٦١(رئيساً خالل الفترة   Nyerere Julius  كان فعندما

. رس الوعي بني مواطنيه على أمهية التعليم، كما جلأ إىل تعبئة اتمع املدينخطبه غ
واليوم احلكومة الترتانية ضعف اهتمامها بالنظام التعليمي، فتعليم الكبار عندما كان 

 التعليم، مفوض مكتب داخل وحدة له إدارة مستقلة هلا ميزانيتها اخلاصة، أصبحت
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١٩٣

 ضعيفة إما وبراجمها األساسية البنية توافر من تشكو أضحت الكبار تعليم فربامج وبالتايل
 )Bhalalusesa.2005.p76.p77. (كافية غري أو

 فاإلدارة التعليم، إدارة إصالح سبيل يف عقبة والصالحيات املهام يف االزدواجية .٢
 واملالية، البشرية املوارد ويهدر التغيري يعوق مما وزارات عدة تتبع ترتانيا يف التعليمية
 وإدارة املناهج ذلك يف مبا ككل، التعليم سياسة على تشرف والثقافة التعليم فوزارة
 اإلدارة وزارة عاتق على فتقع االبتدائي التعليم توفري مسؤولية أما الثانوي، التعليم

 فله العايل التعليم أما واملقاطعات، البلديات سلطات مع احمللية واحلكومة اإلقليمية
 ليند. (والشباب العمل تنمية لوزارة خيضع املهين والتعليم وزارته،

 )2000،520وماكناب،
 على بشدة االعتماد ترتانيا يف الكبار تعليم برامج تعتمد: املعلمني كفاءة ضعف .٣

 الذين االبتدائية املدارس معلمي على كذلك وتعتمد املدربني، غري من املتطوعني
 للمعلمني جداً املنخفضة األجور إىل ةباإلضاف ، الراشدين مع التعامل ملهارة يفتقدون
 ليند) (Bhalalusesa.2005.p78. (التدريس عن توقفوا احلاالت معظم يف والذين

 )2000،520وماكناب،
 أدى مما والتعليم، التربية بوزارة  واإلستراتيجي السياسي االجتاه ذات الكفاءات نقص .٤

 واإلدارة الوزارة، مستوى على واالستراتيجي السياسي التخطيط يف االتساق عدم إىل
 (Unesco,2005,p15.p16) واحمللية اإلقليمية

  التعليم قطاع حول والتوقعات الرؤى يف التنمية وشركاء احلكومة بني االختالف .٥
 (Unesco,2005,p15). املتوقعة ونتائجه واستراتيجياته بسياساته

. كافياً ليس التعليمي املوقف يف املشاركة يف دورهم بأن املاحنني بعض شعور .٦
(Unesco,2005,p15) 

 عدد هناك  يزال ال أنه املتاحة البحوث نتائج أثبتت: واملوثقة الدقيقة البيانات إىل االفتقار .٧
 الرعاة وتشمل (اخلاصة التعليمية االحتياجات ذوي والكبار والشباب األطفال من كبري

 عن فضالً واأليتام قنياملعو واألطفال والفتيات والعمال واملزارعني والصيادين الرحل
 ال) ااورة البلدان بني املسلحة الصراعات جراء من واملشردين الشوارع أطفال

 أنشأت وقد معروف، غري الدقيق والعدد ، التعليمي النظام إىل الوصول يستطيعون
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١٩٤

 وحفظ ومعاجلة مجع مهمة ولكن والبيانات، املعلومات وحفظ جلمع نظاماً الدولة
 يف للمعلومات إدارة يوجد ال ألنه سهلة عملية ليست اإلحصائية اناتوالبي املعلومات

 البيانات يف والتضارب التعارض وجود مع) Bhalalusesa.2005.p78(التعليم، نظام
 (Unesco,2005,p15) .والثقافة التربية بوزارة املتوفرة

 أحسن فاملدن ،املناطق حبسب ترتانيا يف التعليمية اخلدمات تباينت : اجلغرافية الطبيعة .٨
 يف ومشاركة تعليمية خبدمات باستمرار ىظحت فهي والنائية الريفية املناطق من حاالً

 كاجلماعات السكان لبعض بالنسبة سوءاً األمر ويزداد املختلفة، اإلمنائية األنشطة
 حقها على حتصل مل اجلماعات وهذه واملزارعني والرعاة األمساك وصيادي الرحل

 )Bhalalusesa.2005.p78. (ليمالتع يف الدستوري
   :٢٠١٥الرؤية لتحقيق التعليم للجميع حبلول عام 

 املنال، بعيد هدفا زال ما ترتانيا يف للجميع التعليم حتقيق أن القول ميكن الواقع بلغة  
 يف باحلق التمتع تضمن ال وحدها احمللية السياسات يف الدولية واإلعالنات البيانات فترمجة
 أنشطة هيئة يف ذلك وإظهار املناسبة البيئة بتهيئة مطالبة الترتانية فاحلكومة ع،للجمي التعليم
 التحديات إىل واستنادا السكان، جلميع بالنسبة واقعة حقيقة للجميع التعليم جلعل ملموسة

 الكبار تعليم إدارة يف أستاذ (EUSTELLA PETER BHALALUSESA  يقدم الذكر أنفة
  )Bhalalusesa.2005.pp79-81: (التالية التوصيات) السالم ارد جبامعة اإلرشاد وخدمات

 كفاية وعدم القاسية، االقتصادية الظروف مواجهة يف القوية السياسية اإلرادة إحياء .١
 أن احلكومة وعلى منها، كبري جانب على يتوقف للجميع التعليم وحتقيق املوارد،
 االجيايب التعزيز وتقدمي فيه سليمال االستثمار وخلق التعليم قطاع جتاه التزامها حتيي
 للنساء للدخل مدرة أنشطة مع األمية حمو برامج دمج على والعمل اتمع، لفئات

 .فوري استثمار األمية حمو جلعل كوسيلة والفتيات
 حتققت األخرية الثالثة العقود ففي املناطق، مجيع يف الدراسة فرص يف التوسع .٢

 وهذه ) COBET ( و ) ICBAE ( برامج يف األمية حمو جمال يف هائلة مكاسب
، ومع إطار ٢٠١٥املبادرات تتوافق مع برامج التنمية وختفيف حدة الفقر لعام 

، إال أا تقتصر على مناطق حمدودة ، وكما تشري ٢٠٠٠عمل دكار عام 
البيانات إىل أنه ال يزال هناك عدد كبري من األطفال والشباب والبالغني ال 
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وبالتايل فهناك حاجة إىل إنشاء مراكز .  إىل النظام الرمسييستطيعون الوصول
للتعلم يف مجيع املناطق وجلميع فئات املتعلمني، على أن تركز يف أولويتها على 

 :الفئات التالية
 تسرب منه قبل أوسنة ممن مل يتلق تعليما ابتدائيا، ) ١٨-١٤(الشباب  •

 .إمتامه
وأطفال الشوارع واأليتام الشباب احملرومني من اتمعات البدوية  •

 .واملعوقني
 .األميني من الشباب والكبار •

كما تبني الدراسات أن الربامج اليت تقدمها املنظمات غري : حتسني نوعية التعليم .٣
احلكومية ال ختضع ملناهج حمددة، ويصاحب ذلك عدم كفاية املوارد التعليمية، 

 :اجة إىل تنفيذ مايليباإلضافة إىل املعلمني غري املدربني، وهذا يظهر احل
تقييم االحتياجات التعليمية لتحديد حمتوى املناهج التعليمية للربامج  •

 .املستقبلية
 .التعاون مع املؤسسات التدريبية لتحسني مستوى وأداء املعلمني •
 .إنشاء مؤسسة ملراقبة اجلودة  •
تعزيز الوحدة الوطنية لتعليم البالغني، وإعادة حتديد األدوار لتعزيز  •

 .اليتهافع
يف معاجلة قضايا : الشراكة والتعاون ينب احلكومة واملنظمات غري احلكومية .٤

األطفال والشباب والراشدين خارج املدرسة، فالروابط احلالية بني التعليم غري 
الرمسي وبني احلكومة وبني املنظمات غري احلكومية ضعيفة يف معظم احلاالت، 

غري احلكومية أو الوكاالت اخلاصة فسلطات املقاطعات ال تعترف باملنظمات 
لذا فاحلاجة قائمة إىل إقامة روابط رئيسة . بتنظيم برامج التعليم غري الرمسي

ومؤسسية بني الوزارات والوكاالت واملؤسسات غري احلكومية ملعاجلة مشاكل 
 . من هم خارج املدرسة
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مية فعلى احلكومة واملنظمات غري احلكو: البحث عن مصادر بديلة للتمويل .٥
البحث عن مصادر بديلة للتمويل تتيح املزيد من االستثمارات يف برامج متنوعة 

 .تتناول جوان من حياة اإلنسان مثل فريوس نقص املناعة والزراعة والصحة
أنشأت احلكومة نظاما جلمع وحفظ : احلاجة إىل املعلومات الدقيقة واملوثقة .٦

 :من وزارة التربية والثقافة ما يلياملعلومات والبيانات، وجناح هذا النظام يتطلب 
إنشاء إدارة للمعلومات بإدارة التعليم بالوزارة ومتكني املنظمات غري  •

 .احلكومية ووكاالت القطاع اخلاص من املشاركة فيها
أن تتوىل مهمة التنسيق بني الداعمني لربامج تعليم الكبار ومنسقي التعليم  •

 .يف املقاطعات
 (Unesco,2005,pp8-10): ترتانيا يف الناجح لتغيريا إىل أدت اليت اإلجراءات

 جعلها اإلمنائية أهدافها حتديد على احلكومة قدرة إن: التنمية عملية يف احلكومية السياسة .١
 املاحنني طلب يسهل وهذا أعماهلا، وجدول التنموية استراتيجياا وضع على قادرة
مضامينها مع  يف التنموية احلكومة رؤى وتتسق وأولوياا، الوطنية التنمية أهداف لدعم

 ).٢٠٠٣(ما تنادي به اهليئات الدولية ومنها البنك الدويل 
وملزيد من التطوير ينبغي توسيع نطاق املشاركة من أصحاب املصلحة حتت إدارة 
احلكومة وهذه املشاركة تشمل اتمع املدين والقطاع اخلاص واحلكومات احمللية 

  .بدعم واسع من اجلمهوروالربملان، لتحض بالتايل 
كما جيب اإلشارة إىل القيادة الفكرية من واضعي السياسات الرئيسني واملؤسسات 
اإلستراتيجية أدركت احلاجة إىل تنفيذ اإلصالحات الكلية واجلزئية واختاذ عدد من 

 بيئة خلقت الترتيبات ، وهذه٢٠٢٥الترتيبات املؤسسية يف إطار الرؤية القومية لعام 
 (Unesco,2005,p8).  التنمية شركاء مع والتوافق واحلوار للتنسيق مناسبة

 وتنسيق حتسني إىل الترتانية احلكومة جلأت: ترتانيا يف املاحنني بني والتوافق املوائمة .٢
 ناشئة مؤسسة وأنشأت التطوير، يف الوطنية األولويات ضوء يف اخلارجية املساعدات

 التوترات من ختفف سوف املؤسسة وهذه (TAS) اإلستراتيجية املساعدة باسم تعرف
 إعادة حماولة) االقتصادية اإلدارة لسوء نتيجة الرؤى تباين نتيجة (املاحنني مع العالقة يف
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 ومن ،"  السائق مقعد "يف ترتانيا وضع حنو نوعية نقلة ميثل مما ، املاحنني جمتمع مع العالقة
 (Unesco,2005,p8): يلي ما (TAS) مسات ابرز

 .والربامج اخلطط وتصميم اقتراح •
 .املؤسسية القيادة على القدرة •
 .والتنسيقية املعلوماتية نظمها خالل من وتنظيمي مؤسسي بشكل تعمل •

 وطين إطار وضع إىل (TAS) خالل من الترتانية احلكومة سعت: (TAS) داخل املمارسة .٣
اإلطار خطة  هذا يف ورسم وأولوياا، واستراتيجياا للدولة اإلمنائية األهداف لتحقيق
: هي جماالت عةأرب يف تنفذ عملية خطوات نصت على) ٢٠٠٦-٢٠٠٣(عمل 

(Unesco,2005,p9) 
 .الترتانية احلكومية القيادة تعزيز •
 .اخلارجية باملوارد التنبؤ على القدرة حتسني •
 .الدولة ميزانية يف املعونة من الفائض إدراج •
 .اخلارجية املوارد إدارة لتنسيق احمللية القدرات حتسني •

 تشجيع خالل من واملمارسات السياسات تغيري: (TAS) داخل والتنسيق املوائمة .٤
 .احلكومة مع املستمر وتفاعلهم املاحنني دعم من يزيد ودعمها احمللية املبادرات

 ترشيد يف كبرياً تقدما (TAS) أحرزت: (TAS) يف والتنسيق املوائمة يف احملقق التقدم .٥
) 2002/2003 (عام   (TAS)ا قامت دراسة ويف التنموية، الربامج تكاليف وختفيض
 :التالية ااالت يف تقدم حتقيق عن كشفت

 امليزانية إطار داخل االمتحانات عمليات كترشيد العامة، النفقات ترشيد •
 .ا املرتبطة التكاليف وخفض االزدواجية من احلد بغية

 النمو لتحقيق الوطنية يجيةكاإلسترات الرئيسية االقتصادية العمليات تنسيق •
 (NSGPR) الفقر من واحلد

 .احلكومي اإلصالح وبرنامج التنمية شركاء تقومي •
  .اإلنفاق عمليات من عملية لكل املؤسسي والتقييم الرصد ضمان •

   :التغيريات دعم على تعمل اليت اآلليات
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 حيث أعدت تسعى ترتانيا يف إطار سياساا إىل  توفري التعليم للجميع مدى احلياة،
بذلك خطة وطنية انطلقت من أهداف وغايات التعليم للجميع كما أقرها مؤمتري 

 دجمت الواقع رضأ على االلتزام هذا يظهر ولكي ،)٢٠٠٠ وداكار ١٩٩٠جومتني (
 الواقع تعاجل اليت العمل وخطط وبرامج سياسات يف للجميع التعليم وسياسات أهداف
   (Unesco,2005,p10-p11). واحتياجاته احمللي
 يف اليوم هي حيث إىل االنتقال يف ترتانيا ساعدت مواتية بيئة خلق يف ذلك وانعكس  
 ترتانيا، ا تنفرد اليت الشروط من عدد إىل ذلك ويرجع جناح، قصة بوصفه إليه يشار موقع
  (Unesco,2005,p17):  وهي

 إلجراء اجتهاوح االقتصادية اإلدارة يف خلل بوجود أقرت اليت السياسية اإلرادة .٣
 .إصالحية تغيريات

 .اإلصالح عملية لقيادة التنمية شركاء مع حوار إلجراء احلكومة استعداد .٤
 .فيه والتنسيق احلوار لتوجيه مؤسسية هياكل إجياد يف احلكومة رغبة .٥
 للدميقراطية كمبدأ االقتصادية، اإلدارة يف املاحنني ملشاركة القانونية الشرعية إجياد .٦

 .التشاركية
 والقطاعات احمللية احلكومات بالتعاون اإلصالحات إدارة على احلكومة ةقدر .٧

 . األخرى
 .والتشغيلي االستراتيجي املستوى على اإلصالحات إلدارة والتقنية الفنية الكفاءة .٨

 السويد يف األساسي التعليم

  : السويد يف اإللزامي التعليم تطوير
وذلك من خالل  م،١٨٤٢ عام بدأ التعليم اإللزامي يف السويد بصورة رمسية يف

عملية اإلصالح اليت كانت تتبناها الدولة يف ذلك الوقت، وكانت مدة الدراسة ملرحلة 
 ساد اعتقاد أن تلك املدة مل تعد كافية ١٩٤٠ويف عام . التعليم اإللزامي سبع سنوات

وكان ملسايرة التطورات يف اتمع السويدي بصفة خاصة واتمع العاملي بصفة عامة، 
التعليم يف هذه الفترة يكرس خلدمة التفاوت الطبقي، كما أنه نظام يقوم على التمايز والقدرة 
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املالية، لذا فقد كانت هناك حماوالت لتعديل هذا النظام إال أنه كانت هناك صعوبات 
  . ومشكالت حالت دون تنفيذ هذه احملاولة

أن : لتعليم اإللزامي يتضمنم أقر الربملان السويدي قانونا بشأن ا١٩٦٢ويف عام 
املدرسة اإللزامية مدا تسع سنوات، ويهدف هذا النظام التعليمي إىل حل املشكالت 

وأن يقدم التعليم اإللزامي لكل األطفال . التعليمية اليت كان يعاين منها النظام التعليمي القدمي
ء البالد منذ عام وأصبح التعليم اإللزامي يغطي كافة أحنا. الذين بلغوا سن السابعة

، ويف الوقت احلايل وفرت الدولة تعليم %٩٨م حيث كانت نسبة االستيعاب ٧٣/١٩٧٤
إلزامي موحد لكل األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بني السابعة وسن السادسة عشرة 

  ) ٢٠٠٢،١٠٢خليل و امحد، . ( وذلك من خالل املدرسة الشاملة ذات الصفوف التسعة
  : السويدنظام التعليم يف

تلزم السلطات احمللية حبكم القانون بتوفري أماكن لكل األطفال والشباب يف أشكال 
  )٢٠٠٣،٧٠بيجر وبولني ، : ( التعليم التالية 

وهذا العام هو عام ).  سنوات ٦يف سن ( عام واحد يف مرحلة ما قبل املدرسة  •
 ذه املرحلة، ومع لآلباء احلق يف إحلاق أو عدم إحلاق أبنائهم. اإلعداد للمدرسة

  . ذلك فإن معظم األطفال يلتحقون به
 سنة من ١٦ ـ ٧ما بني ( تسع سنوات من التعليم اإللزامي يف مدرسة شاملة  •

وحضور هذه . ويبدأ معظم األطفال عامهم الدراسي األول يف سن السابعة). العمر
ب يف سن املدرسة إجباري، واحلكومة احمللية ملزمة بضمان توفري مكان لكل طال

واالستثناء الوحيد لتلك القاعدة هو ما ينطبق على األطفال الذين تسعى . اإللزام
أسرهم لإلقامة يف السويد، فأولئك األطفال هلم مكان مضمون يف املدرسة، ولكن 

على الرغم من أن غالبية األطفال يف مثل هذا ( ميكنهم اختيار عدم االلتحاق ا 
 ). درسة املوقف يلتحقون بالفعل بامل

ولكل طالب مكان ) سنة ٢٠ ـ ١٧من ( ثالث سنوات يف املدرسة الثانوية العليا •
وللتأهل ملكان من األماكن . مضمون للدراسة يف إطار املدرسة الثانوية العليا املتكاملة

السبعة عشر، جيب إن حيصل الطالب على ) برامج الدراسة القومية ( املتاحة يف 
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اللغة السويدية كلغة ثانية، /  يف شهادة اللغة السويدية )مقبول (األقل على درجة 
أما . والرياضيات، واللغة االجنليزية يف اية السنة التاسعة من املدرسة اإللزامية

برنامج الدراسة ( الطالب الذي ال حيصل على هذا املستوى فله مكان مضمون يف 
وصول إىل مستوى اإلتقان ، الذي ميكنه من إكمال  التعليم اإللزامي، وال)الفردي 

األساسي يف اللغة السويدية، واحلصول على مقررات فردية من برامج الدراسة 
وبعد االنتهاء من . القومية املختلفة، وإذا رغب، ميكنه االلتحاق بالدراسة أثناء العمل

من كل الشباب لبدء مقرر دراسة يف مستوى  % ٩٧املدرسة اإللزامية، يتم اختيار 
العليا، ومع ذلك فهناك قلة قليلة ال يواصلون دراسام بدون احلصول على الثانوية 

 .مؤهالت مستوى الثانوي العايل
  : البنية التنظيمية للتعليم اإللزامي يف السويد 

تعترب املدرسة الشاملة مبثابة التعليم اإللزامي جلميع األطفال يف السويد  ومدة الدراسة ا 
 األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بني السابعة وسن السادسة تسع سنوات يلتحق ا مجيع

عشرة  وميكن  لألطفال الذين بلغوا سن السادسة االلتحاق بالصف األول من املدرسة 
ن يف ذلك ووفرت احلكومة مكانا هلم ذه املدارس حيث التحق االشاملة إذا رغب الوالد

ا سن السادسة من عمرهم، كما أن  هناك من عدد األطفال  امللزمني الذين بلغو% ٧حوايل 
  . بعض  الظروف  اخلاصة اليت تأخر التحاق بعض األطفال إىل سن الثامنة من عمرهم 

 : وتقسم املدرسة اإللزامية الشاملة من ثالث مراحل على النحو التايل 
http://www.skolverket.se/content/1/c4/12/06/engelsk.pdf   

   العاشرة سن  وحىت السابعة سن من سنوات ثالث مدا بليغت : األولية املرحلة ـ
   .عشرة الثالثة سن وحىت العاشرة سن من سنوات ثالث مدا تبلغ : املتوسطة املرحلة ـ
 السادسة سن وحىت عشرة الثالثة سن من سنوات ثالث أيضا  مدا تبلغ : العليا املرحلة ـ

   . عشرة
 املدرسة باسم يعرف ا خاص واحد مبىن يف ـ الغالب يف ـ السابقة الثالث املراحل وتوجد
 املرحلة مث املتوسطة املرحلة إىل األولية املرحلة من للتالميذ رمسي انتقال هناك وليس الشاملة،
 يف الثالث املراحل من مرحلة بكل توجد األحيان بعض ويف آلية، بطريقة النقل يتم بل العليا،
  . ا خاص مبىن

http://www.skolverket.se/content/1/c4/12/06/engelsk.pdf
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 إىل باإلضافة اختيارية وأخرى إلزامية مناهج تتضمن السويد يف الشاملة رسةاملد ومناهج    
  .والفين املهين بالتدريب خاصة وأخرى ثقافية، مناهج

 السويدية اللغة ) األولية املرحلة ( األوىل الثالثة الصفوف يف التالميذ ويدرس
 احمللية الدراسات إىل باإلضافة يةالدين والتربية الرياضية والتربية املوسيقية والتربية والرياضيات

  . إجبارية املرحلة هذه يف الدراسية ومجيع األنشطة، بعض وممارسة
أما تالميذ املرحلة املتوسطة  فيدرسون اللغة السويدية والرياضيات والتاريخ  
واجلغرافيا والتربية الفنية والتربية الرياضية ، ومبادئ التاريخ الطبيعي واللغة االجنليزية 

اإلضافة إىل املواد الدراسية احمللية ومبادئ بعض احلرف اليدوية والتربية املدنية  ومجيعها ب
  ) ١٠٥ ،٢٠٠٢خليل، امحد، . (مواد دراسية  إجبارية

وإلدارة املدرسة احلق يف حتديد املناسب لتدريس كل مادة وذلك من خالل خطة 
  .الدراسة باملدرسة

  : أهداف التعليم اإللزامي يف السويد
لقد آمنت احلكومة السويدية بضرورة إصالح النظام التعليمي ومعاجلة مشكالته املتعددة، لذا 
فقد أصبحت مدة اإللزام تسع سنوات وذلك من خالل املدرسة الشاملة، اليت تسمح بتحقيق 
مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية ، إضافة إىل وجود رغبة  قوية  يف إصالح وجتديد النظام 

  . التعليمي
م قانونا  ينظم العمل باملدارس اإللزامية ١٩٨٥ذا استصدر الربملان السويدي يف عام ل

م ، واليت اشتملت على ١٩٩٠الشاملة، ومت تعديل خطة العمل  يف هذه املدارس عام 
إعطاء : تغيريات كبرية  يف أسلوب إدارة  وتنظيم العمليات الداخلية يف املدارس، من أمهها 

 صدر قانون آخر خاص ١٩٩٣ت واسعة يف إدارة مدرسته، ويف عام مدير املدرسة صالحيا
بإضافة مناهج ومقررات جديدة  باملدارس الشاملة ملقابلة التطورات احلديثة  وكان أخر هذه 
احملاوالت استصدار قانون يربط مقررات ومناهج التعليم الشامل مبدارس رياض األطفال من 

  . خالل مقررات ومناهج مشتركة
، ١٩٩٨امحد وآخرون، ( : األهداف العامة لسياسة التعليم يف السويد ما يلي ومن أهم

١٨٥ (  
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٢٠٢

تنمية شخصية الفرد طبقا إلمكانياته وقدراته واستعداداته يف ظل ظروف اجتماعية  .١
  . وتعليمية متكافئة

عمل على حتقيق ذاته وزياد تدريب التلميذ على املشاركة االجيابية يف اتمع  وال .٢
  تمعة من أجل زيادة  اإلنتاجية والنفع االجتماعي  ئهانتما

احلفاظ على املرياث الثقايف لألمة السويدية، من خالل التأكيد على العدالة واملساواة  .٣
كقيم جمتمعية حتقيق لكل فرد يصرف النظر عن ظروفه االجتماعية واالقتصادية 

  .والعرقية واجلغرافية، مكانته يف اتمع
  : مي يف السويدالتعليم غري النظا

 تويل الدولة مسألة التعليم غري النظامي ، اهتماماا ومسؤولياا ألسباب عديدة، أمهها تبني 
الربملان السويدي لفكرة التربية املستمرة مدى احلياة وختطيط التعليم  على أساس التعليم 

 اليت ) Folk High Schools(املتجدد، الذي تعود جذوره إىل إنشاء املدارس الشعبية العالية 
ومتويلها املؤسسات  تنظيمها يف يشارك واليت اآلن،  حىت١٨٦٨منذ عام  السويد يف بدأت

ومن خالل هذه املدارس الشعبية، يتمكّن الراشدون . واهليئات احلكومية وغري احلكومية
هيالت الذين مل يستكملوا املدرسة الثانوية العليا، االلتحاق باجلامعات، ومينح هلم كل التس

  .للمشاركة يف هذه الربامج
،ص ٢٠٠٤السنبل،: (  وميكن التمييز بني ثالثة أنواع من التعليم غري النظامي يف السويد

  )٢٦٤  وص٢٦٣ص
 مدين تعليم تقدمي إىل يهدف والذي) Popular Movement Education (الشعبية احلركة تعليم
 حقها تأخذ ال اليت التعليمية احلاجات ضببع يفي أن وحياول مبسؤوليام، الطالب يبصر عام،
  .  املعتادة املدارس يف

 بعض الدارسون فيه ويستكمل ،)Municipal Adult Education (احملليات يف الكبار تعليم
 .خاص مهين أعداد حنو موجهة مبقررات ويلتحقون النظامية املدرسة مقررات
 سوق حلاجات وفقا معينة ملهنة دلإلعدا)  Labour-Market Training (العمل لسوق تدريب
  . العمل
) يسكوال جيمناز (باسم يعرف ما بينها من اددة املؤسسات من كثري السويد ويف

)Gymnasieskola .(املؤسسات هذه يف املسجلني الطالب من%  20 أن بالذكر اجلدير ومن 
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٢٠٣

 السويد يف التجديدات هذه من الرئيسي واهلدف.  املدرسة إىل عادوا مث يعملون كانوا ممن هم
 أغراض تعدد وبالتايل الثانوية، املرحلة يف التعليمية املؤسسات خمتلف بني أكرب اندماج حتقيق

  . الواحدة املؤسسة
  :السويد يف للكبار األساسي التعليم

 من كل يف تعليما للكبار تتيح حملية حكومة فكل. الكبار تعليم يف كبري باع للسويد
 الرمسي تعليمه يكمل مل شخص وأي. العليا الثانوية املدرسة ومستوى امية،اإللز املدرسة مستوى

 يف جمانا النوع هذا من بدورات االلتحاق آلخر،ميكنه أو لسبب ـ اإللزامي التعليم سنوات يف
  . القومي الكبار تعليم برنامج إطار

 تنمى و امي،اإللز التعليم من سنوات التسع يعادل السويد يف للكبار األساسي والتعليم  
 تقدم كما. الدراسة ملواصلة يعدهم كما املنتج، والعمل للعيش الالزمة األساسية املهارات فيه

 يهدف اخلاص التعليم أشكال من شكل يف والعاهات اإلعاقات ذوي من الكبار لتعليم برامج
 وظروفهم، الءملتت الربامج هذه يف الدراسية واجلداول املناهج وتقدم الكبار، املعوقني تعليم إىل

. املهين والتدريب الفردية املهارات بتنمية الربامج هذه وتعىن
(www.skolverket.se.d17.4.2007)  

  
  :السويد يف املساواة

 وما) فرد لكل املدرسة ( يسمى ما السويد طبقت العرقية الطبقات بني املساواة إطار ويف
 فرصة السويد يف يعيش وشاب طفل لكل تضمن القائمة القوانني أن هو االختصار هذا يعنيه

 ينتمي اليت العرقية اجلماعة أو إقامته، مكان عن النظر بغض باان، النظامي بالتعليم االلتحاق
 والشباب، األطفال على أيضا القوانني تلك تطبيق يتم كما. أغلبية أو أقلية مجاعة كانت إليها،
 املوافقة عدم أو باملوافقة عليهم السلطات رد انتظارهم أثناء السويد يف لإلقامة يسعون الذين
  . السويد يف بقائهم على

  : السويدي النظام يف الصيغ بعض
 مدرسة وهي التسعينات، منتصف من مستمرة زيادة أظهرت وقد : املستقلة املدارس •

 اجتماعية مشاكل لديهم الذين كالذين خاص دعم إىل حتتاج اليت الفئات تشمل

http://www.skolverket.se.d17.4.2007)
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٢٠٤

 ذوي واألطفال والبصري  السمعي الضعف ذوي طفاللأل كذلك موجه. وعاطفية
 الروضات وأطفال  العاجزين املهاجرين واألطفال املتعدد العجز أو اجلسدي العجز
وهي  ، (skolverket,2006,p16,p17). والكفيفني الصم  من والبالغني  الرؤية ضعيفي

من %) ٦ (مدرسة ، وا ما يزيد على) ١٧٠(مرحلة إلزامية يوجد منها حالياً 
تالميذ املدارس اإللزامية، وخالل اخلمسة عشر سنة املاضية ارتفع عدد التالميذ 

 ، واملدارس املستقلة تدار بطريقة مشتركة من قبل%) ٢٠(باملرحلة اإللزامية بنسبة 
 (skolverket,2006,p46). اخلاص والقطاع للتعليم الوطنية الوكالة

 ولكنها للتعليم، الوطنية الوكالة ألنظمة ختضعو ، للجميع مفتوحة املستقلة واملدارس
تتميز ببعض املالمح حبكم أا فوق مستوى التعليم اإللزامي، فهي تقدم نوعني من 

الربامج التكميلية ) ٢. (برامج تتطابق مع ما يقدمه التعليم الثانوي) ١: (الربامج
اع أخرى من كما يوجد بالسويد أنو. كربامج الفنون التشكيلية واحلرف اليدوية

 هذه وختدم جزئي، حكومي متويل على حتصل املدارس وهذه الدولية املدارس كاملدارس
. بالسويد مؤقتة إقامتهم تكون الذين األجانب األطفال املدارس

(www.skolverket.se.d16.4.2007) 
 األقلية من مواطنني جمموعة وهم( sami أطفال إن (Sami School) : سامي مدرسة •

اليت   samiمدرسة يف التعليم تلقي ميكنهم ) الشمالية السويد أجزاء يف تعيش ليتا العرقية
، ومدرسة سامي هي بديل ملدارس التعليم اإللزامي، تعادل ) ٦-١(تغطي الصفوف 

 املدرسة هذه على وتطبق اإللزامي، التعليم من سنوات التسع السويدي يف التعليم
 التعليم يف املساواة ضمان إىل تسعى اليت ، دارسامل مجيع على تطبق اليت األنظمة خمتلف
  (Mikael.2001.p4). السويد أحناء كافة يف األطفال جلميع

 العشر نظام ذات هي اإللزامية اخلاصة املدرسة) : special school (اخلاصة املدرسة •
  اميةاإللز  املدارس يف األطفال يتلقاه الذي التعليم مع  اإلمكان قدر يتوافق الذي  سنوات
  النشاطات تأمني يف مثال طالا جتاه أوسع مسئولية هلا اخلاصة واملدارس النظامية
 السويدي لتعليم ا قانونا ويقدم . املأوى  أيضا احلاالت بعض ويف والنقل اإلبداعية
 تعليم أن كما. املدرسي العمل يف الصعوبات بعض لديهم الذين للطالب اخلاص الدعم
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٢٠٥

 مدارس يف وذلك نظامية صفوف يف اخلاص للدعم احلاجة لديهم الذين األطفال معظم
  . عليا وثانوية إلزامية

  ) 2004،443 ، فالداو (  :السويد يف  الالمركزية اإللزامية املدرسة
 حتديد تنظيم يف التقليدية األساليب عن ابتعادا يشكل اإللزامية للمدرسة الزمين اجلدول

 على املواد وجمموعات املواد ملختلف الوقت من دىنأ حدا فقط يشترط وهو مركزيا، الوقت
 من نوع أي بأا التعليم ساعات وتعرف. اإللزامية للمدرسة بأكمله التعليمي املقرر مدى
. الفصل يف بالضرورة تتم أن جيب ال التدريس ساعات أن أي املدرس، يؤديها اليت التعلم أنشطة
 لضبط الفرص من عددا ولديها معينة، مواد تبدأ مىت بنفسها تقرر أن يف احلرية املدارس ولدى
 ألي املخصص الوقت فإن ذلك، إىل وباإلضافة. احمللية والرغبات لالحتياجات تبعا الوقت حتديد
والرياضيات ـ ميكن ختفيضه إىل ما  واالجنليزية السويدية للغتني عدا فيما ـ مبفردها مادة

 خاص، أو ملنح دعم إضايف ملواد أخرى، على  يف املائة، إلفساح اال ملشروع٢٠يصل إىل 
. أال جيب أن ينخفض العدد الكلي لساعات التدريس عن احلد األدىن  املكفول من الساعات

 يدمج الذي والتدريس املعارف، من وعالوة على ذلك، فإنه مسموح بتدريس فروع خمتلطة
 عقود يف للمدرسني العمل ساعات تنظيم تعيري مت وجيزة فترة ومنذ. خمتلفة عمرية جمموعات
 أساس على بل املادة، تدريس ساعات أساس على حتسب العمل ساعات تعد فلم عملهم،
 يف األنشطة من بعدد يقومون املدرسني بأن االعتراف يعىن وهذا ،)الفعلية (العمل ساعات
 أكثر دموار لتخصيص الطريق هذا مهد وقد. م اخلاصة املواد تدريس)  جمرد (من أكرب املدرسة
  .للتدريس  مرونة

 مدرس بواسطة املواد أغلب يف التدريس يتم السادس، إىل األول من الصفوف ويف
 الفترة على أثره وهلذا. للمادة مدرسون بعده وما السابع الصف يف التدريس يتوىل بينما الفصل،
 أن املادة، سمدر من أكثر عليه يسهل الفصل مدرس أن إذ املواد، خمتلف تناهلا اليت التعليمية
  .اجلدول حددها أو املدرسة، حددا اليت التدريس فترة عن يبتعد

 األهداف لتحقيق ختطط كيف فيها توضح حملية عمل خطة تقدم أن مدرسة كل وعلى
  . للمدرسة احمللي الس خطة ويف القومية، السياسة وثائق يف عليها املنصوص
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 واللغة السويدية، اللغة وهي األساسية، املواد على ما حد إىل متزايدا تأكيد هناك و
 صناع لدى اعتقاد يعكس وهذا. الطبيعية العلوم على ما بدرجة وأيضا والرياضيات، االجنليزية،
  .العمل وحياة اليومية، احلياة يف مستمر تزايد يف املعرفة من النوع هذا أمهية بأن التعليمية السياسة

 األصلية بلغتهم تعليمهم تلقي يف احلق هلم لسويدية،ا اللغة غري األم لغتهم الذين والطلبة
 خاص برنامج شكل يف السويدي تعليمهم تلقي يستطيعون الطلبة وهؤالء). القيود بعض مع(
  ). ثانية كلغة السويدية اللغة(

   سكوال. ك: اإللزامية املدرسة
سكوال يف بلدية  قريبة من ستوكهومل، وهي قادرة على العمل . تقع مدرسة ك 

، وكذا  )٩ ـ ١( وا كل السنوات اإللزامية . بدون أي تدخل تقريبا من السلطات احمللية
  ).احلضانة ( فصول ما قبل املدرسة 

 عدد وجمموع. معا التدريس وهيئة املدرسة مدير يقرره الدراسة ساعات حتديد إن
 الثالث السنوات يف. املدرسة قانون اشترطه الذي األدىن احلد من قليال أعلى الدراسة ساعات
 ولكن األوىل، السنة يف االجنليزية دروس وتبدأ. السويدية اللغة على كبري تركيز مع األوىل

 دروس على التركيز بعض وهناك. الرابعة السنة يف فقط يبدأ املادة هذا يف املكثف التدريس
  . اخلامسة حىت الثالثة من تبدأ اليت السنوات يف الرياضيات
%) 10 (بنسبة الدراسة ساعات تقليل طريق عن ) املدرسة خليار ( الا  إفساح مت وقد

 واالجنليزية، السويدية، عدا فيما املواد كل على أثر مما ممكنا، ذلك كان عندما املواد، كل يف
 يسمى فيما الطريقة ذه )اكتسب( الذي الوقت استخدم وقد. والرياضيات

)(stugverksamhet )والوقت حمتواها، حيدد خاصة دروس وهي ،)الكوخ أنشطة -حرفيا 
  . أنفسهم التالميذ طريق عن هلا، املخصص

ومنذ دخلت املدرسة يف جتربة العمل جبدوهلا اخلاص، حدث مزيد من التغيريات فقد 
 اال إلفساح وذلك النظرية، املواد كل من الدراسة، من ساعات%) ٣٠(استقطعت املدرسة 

 ناحية من البدنية والرياضة السويدية اللغة ماديت ولتدعيم ، "stugverksamhet " لـ ناحية من
  . أخرى

 لتحديد  اجلديد النظام ظل يف كثريا أسعد املدرسني أن سكوال. ك مدرسة مدير ويؤكد
 اآلباء بني أجرى حديث لتقييم وطبقا. اخلاص املدرسة جلدول طبقا العمل أي الوقت،
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٢٠٧

 يف التنظيمية املرونة زيادة يف بالرغبة املدير صرح وقد. داجلدي بالنظام راضني وكانوا والتالميذ،
 .الفردية رغبام مع أكثر يتوافق تعليم بتلقي للتالميذ سيسمح مما املستقبل،
  :اإللزامية للمدرسة الوطين التقييم

 التدابري من مجلة وقدمت املدرسي، النظام وتقييم مبتابعة للتعليم الوطنية الوكالة قامت  
 ، وطين  إجراء تقييم٢٠٠١الوكالة يف  وقررت الوطنية، األهداف وحتقيق تعزيز ىلإ الرامية
  (skolverket,2004,p8): مايلي منه الغرض وكان
 .توفري أساس علمي للقرارات الوطنية بشأن التعليم اإللزامي .١
 .تقدمي صوره شاملة عن مدى حتقيق املدرسة اإللزامية أهدافها .٢
 .١٩٩٢ عام تقييم التغريات الوطنية منذ .٣
  املستقبلية حتديد اإلصالحات .٤
: التالية النواحي يف يتمثل اجيابية، نتائج من مالحظته مت ما ابرز أن إىل التقرير وتوصل

(skolverket,2004,p47)  
 القيم بأمهية باملدرسة والعاملني والوالدين الطالب لدى الوعي درجة زيادة .١

 .األساسية
 .جداً عالية زيةاالجنلي باللغة الطالب إملام درجة .٢
 السويدية باللغتني الطالب بني والكتايب الشفوي التواصل مهارات حتسن .٣

 .واالجنليزية
اهتمام التالميذ ومشاركتهم بقضايا اتمع السويدي مرتفع، وزاد منذ عام  .٤

١٩٩٢. 
 .إملام املعلمني والطالب بأهداف ومعايري التعليم اإللزامي .٥
ام باللغة االجنليزية والسويدية والرياضيات من التالميذ يرون أمهية اإلمل% ٩٠ .٦

  .. والتربية الوطنية
 األهداف حتقيق يف القصور بعض هناك ولكن مرضية، النتائج أن اىل التقرير توصل كما
  (skolverket,2004,p48) : التالية النقاط يف مالحظته ميكن الذي

 .ديةالسوي باللغة القراءة مهارات يف حتديداً الطالب مستوى تدين .١
 .والكيمياء الرياضيات ماديت يف الطالب مستوى اخنفاض .٢
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 غري نتائج وهذه ،كاف وغري متناثر التالميذ لدى االجتماعية الدراسات يف التحصيل .٣
 .مرضية

 .العمل الفردي يغلب على بعض األنشطة يف الرياضيات والفن واحلرف .٤
تلقوا تدريبات حول ) ٩-٧(من معلمي الصفوف من % ٧٠-٦٠مابني  .٥

 .لتدريسا
  .التدريس بأهداف علم على تكن مل التالميذ من نسبة .٦

  :اخلامتة واالستخالصات 
ستعراض السابق لبعض التجارب العربية والدولية يف جمال تطوير نظام االيف ضوء  .١

  :التعليم األساسي، ميكن استنتاج فوائد نلخصها يف النقاط التالية
لتغريات العاملية يف شىت ااالت،ألزمت أزمة التعليم أزمة عاملية متجددة تفرزها ا .٢

معظم الدول باختاذ إجراءات وإصالحات بغية مواكبة روح العصر، وحتسني 
  .استثمارها لنظامها التعليمي

مواجهة التغريات السريعة واملتالحقة على الساحة الدولية، حتتم بناء أنظمة تربوية  .٣
دد سنواا، و مساراا، واالنسيابية مرنة تشمل أنساق التعليم املختلفة مبحتواها، و ع

 .بينها
تفرض التغريات السريعة واملتالحقة إجياد صيغ خمتلفة ن التعليم تتكيف مع ظروف  .٤

ومتطلبات املستفيدين من كباراً وصغاراً، كالتناوب بني الدراسة العمل ،و مدارس 
 .الفصل الواحد، واملدارس املتنقلة

عد نفعي على املدى القصري، يكفل استمرارهم تصميم برامج لتعليم الكبار ذات ب .٥
 .وعدم تسرم، لشعورهم مبردودة املادي

نتاج وأرباب التكامل والتعاون بني املؤسسات اتمعية كمؤسسات التعليم واإل .٦
 جمتمعيا مشتركا يتعاون اجلميع يف بلورة توجهاته، ومتويله، مالعمل، فالتعليم ه

 .والسعي إىل حتقيق أهدافه
يل املشاركة اتمعية بني مؤسسات اتمع يتوقف على مدى مشاركة هذه تفع .٧

 . املؤسسات وبالذات غري احلكومية منها يف اختاذ القرار
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٢٠٩

جناح األنظمة التربوية تتأثر إىل حد كبري بطبيعة العالقة والتغيريات اليت تتم يف  .٨
أي إصالح واعد املنظومات األخرى خاصة االقتصادية والسياسية والثقافية، وأن 

 . ينبغي أن يتم يف إطار ختطيط مشويل بني هذه الدوائر، ويلقي تأييدها ومؤازرا
جناح التطوير واإلصالح التربوي يتوقف على اإلرادة السياسية للدولة،فهي توفر  .٩

 ). دعم سياسي(الدعم ألي خطة وطنية شاملة من الناحيتني املادية والقانونية 
ربوية الكربى والفرعية وحتديثها، ينبغي أن يستند على إن إصالح املنظمات الت .١٠

البحث العلمي، يتحول إىل عمل مؤسسي ثابت ومستدمي، ال يتغري بتغيري 
 .الشخصيات القيادية املسئولة عن اإلصالح والتطوير 

النجاح النظري خلطط اإلصالح التربوي ال يكفل النجاح على أرض الواقع مامل  .١١
 . للعملية التربويةتتوفر البنية األساسية 

إصالح النظام التعليمي يتوقف على مدى توفر الوعي الكايف بأهدافه ومضامينه لدى  .١٢
دعم (العاملني فيه من إدارة ومعلمني ومن مستفيدين منه من الطالب وأولياء األمور

 ) .جمتمعي
تحصيل التأكيد على أمهية التقومي الشامل للعملية التربوية عوضا عن االكتفاء بتقومي ال .١٣

وفق ضوابط ومعايري صارمة تؤدي  إىل ضبط اجلودة النوعية يف . الدراسي للتالميذ
 .مؤسسات العام 

أمهية تبين صيغ الشراكة يف متويل التعليم، من خالل مساح احلكومات للقطاع اخلاص  .١٤
 . باالستثمار يف جمال التعليم العام

وضرورة فتح . ة التعليم العامأمهية التوسع يف جمال التعليم الفين واملهين يف مرحل .١٥
القنوات ومد اجلسور بني أنظمة التعليم، حىت يتسىن للدارس التنقل بيسر ومرونة بني 

 . أنظمة التعليم املختلفة
أمهية ربط التعليم بسوق العمل وعوامل اإلنتاج وضرورة السعي املتواصل إلحداث  .١٦

 .ات سوق العملاملواءمة بني برامج التأهيل والتكوين والتدريب ومستلزم
أمهية تبىن صيغ وتوجهات الالمركزية يف العمل اإلداري التربوي تسهيال لإلجراءات  .١٧

واختصار للوقت، وإعطاء مزيد من الصالحيات للمستويات املختلفة يف صناعة 
 .القرار
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منح مساحة وحرية أكرب وصالحيات أكرب للمدرسني ومديري املدارس واإلدارات  .١٨
احمللية يف صناعة القرارات املرتبطة باختيار احملتوى  التدريسي التعليمية واتمعات 

 . وسياسات التمويل، وأساليب التدريس وتقومي الدارسني
االبتعاد عن األساليب التقليدية يف التعليم املتركزة حول احلفظ والتلقني، وإحالهلا  .١٩

ند إىل بطرائق وأساليب تركز على الفهم والنقد والتحليل وحل املشكالت، وتست
احلوار والنقاش والبحث مبا ميكن الدارسني من اكتساب مهارات وأدوات التعليم 

 . الذايت اليت متكن املرء من مواصلة تعلمه مدى احلياة
انطالق خطط اإلصالح يف التعليم األساسي وفق الرؤى اليت تبنتها املنظمات العاملية  .٢٠

م للجميع كتعميم التعليم االبتدائي ومؤمتراا الدولية وخباصة ما يتعلق بأهداف العلي
 .اجليد واملساواة فية

مل يتوقف تعميم التعليم االبتدائي يف حدود إلزاميته، بل جتاوز إىل تباين الدول يف  .٢١
احلد األقصى اإللزامي وفق ما تفرضه فلسفة الدولة حول احلد األدىن الضروري من 

 .املهارات الالزمة إلعداد املواطن املنتج
يانات اإلحصائية املوثوقة عنصر رئيس يف انطالق اإلصالح والتطوير وبناء توفر الب .٢٢

  .التوقعات املستقبلية للنظام التعليمي
  
  
  امسالفصل اخل

   وإجراءاا امليدانيةمنهجية الدراسة
  

          منهج الدراسة

          جمتمع الدراسة

  عينة الدراسة
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      خصائص عينة اخلرباءاستعراض 

          أداة الدراسة

      يب املعاجلة اإلحصائيةأسال

    استعراض جوالت الدراسة

  
  
  
  
  
  
  

  منهجية الدراسة وإجراءاا: امس الفصل اخل
سيعرض يف هذا الفصل املنهج املتبع يف هذه الدراسة، باإلضافة إىل حتديد جمتمع   

الدراسة وكيفية اختيار العينة وخصائصها، مع اإلشارة إىل أداة الدراسة وكيفية بنائها 
  . اور اليت تتضمنها، وتطبيق الدراسة امليدانية وأساليب املعاجلة اإلحصائية يف حتليلهاواحمل

  :  منهج الدراسة
  :يف منهجها على ما يأيتاعتمدت هذه الدراسة   
رمزون،  ()١٨٨، ١٩٩٨زويلف، الطراونه،  (: التالية هاملنهج الوصفي بصيغ .١

١٠٥-١٩٩٥،١٠٤( 
 الدولية لنظام التعليم األساسي، واستعراض أبرز بتتبع تطور الصيغ: الوصفي الوثائقي  -أ 

 .التجارب العاملية يف تطبيق نظام التعليم األساسي
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بالتعرف على واقع مشكالت التعليم يف املرحلتني االبتدائية : الوصفي املسحي  -ب 
 .واملتوسطة يف اململكة العربية السعودية، من خالل الدراسات اليت أجريت حوهلا

بتحليل بعض التجارب الدولية اليت طبقت صيغة التعليم : الوصفي التحليلي  -ج 
األساسي، وكيف جنحت يف حل املشكالت اليت واجهتها يف املرحلتني االبتدائية 

 . واملتوسطة
القائم على تقصي رؤية جمموعة من اخلرباء حول موضوع الدراسة : أسلوب دلفاي  -٢

 التصور املقترح لصيغة ويتم استخدام االستبانة يف إطار هذا األسلوب يف بناء. 
التعليم األساسي املالئمة للتطبيق يف اململكة العربية السعودية، ومدى فاعليتها يف 

 .مواجهة مشكالت التعليم االبتدائي واملتوسط يف اململكة العربية السعودية
، ومربر ذلك أنه ) Delphi Method(اعتمدت أداة الدراسة على أسلوب دلفاي وقد 

تمد الدراسات اليت تأخذ يف االعتبار االستفادة من خربات العاملني أسلوب حبثي يع
واملختصني يف اال املبحوث، إىل جانب إمكانية دعم املوضوع مبزيد من اآلراء 
واملعلومات من اخلرباء من خالل ما يسمى بالتغذية الراجعة، مما يثري عملية إصدار 

  .القرار حول موضوع الدراسة
صل إىل تصورات مستقبلية استناداً إىل آراء عدد من املختصني الذين ويعرف بأنه التو  

جيمعون بني اخلربة يف موضوع اهتمام البحث، ويتم التفاعل بني آراء اخلرباء بطريق 
  )٦٨، ٢٠٠٣فلية،الزكي، . (مباشر من خالل عدد من اجلوالت

من األفراد كما يعرف بأنه طريقة أو أسلوب لتنظيم جمموعة اتصاالت بني جمموعة   
حبيث تكون العملية فعالة يف السماح موعة األفراد ككل يف التعامل مع املشكلة املراد 

  )١٤٨، ص ٢٠٠٦عامر،(. حلها
وبذلك فأسلوب دلفاي عبارة عن أسلوب مصمم بطريقة علمية الستطالع رأي   

 جمموعة من اخلرباء حول موضوع ما يف عدد من اجلوالت لتحقيق مزيد من االتساق
  .واإلمجاع بني اخلرباء حول املوضوع املطروح

  )١٧١،١٧٢، ص ص ٢٠٠٦عامر، (:ويستخدم أسلوب دلفاي بإحدى الصورتني     
 حيث يقدم سؤاال مباشراً عن املوضوع أو اال املبحوث، Inductive: الطريقة االستقرائية

 . وتصورام حولهبآرائهمويترك للخرباء واملتخصصني احلرية لإلدالء 
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 حيث يقدم للخرباء معلومات وبيانات عن املوضوع Deductive: ريقة االستنتاجية الط
 حوهلا مع ما يطرحونه أرائهماملطروح للبحث ويطلب من اخلرباء واملتخصصني أن يقدموا 

 )وهي الطريقة املتبعة يف هذه الدراسة. ( من مقترحات، مث حتلل وتعاد للخرباء من جديد
  :جمتمع الدراسة
 من أعضاء هيئة التدريس بكليات نيلدراسة على مجيع اخلرباء التربويل جمتمع ايتمث

التربية وكليات املعلمني واملعلمات يف اململكة إىل جانب املعلمني واملعلمات واملشرفني 
التربويني املشرفات بوزارة التربية والتعليم واملهتمني بالتعليم األساسي باململكة العربية 

  .السعودية
  : الدراسة ومربرات اختيارهاعينة

أن العينة القصدية   ) منسي(القصدية تمع الدراسة، ويذكر     عينة  العمد الباحث على اختيار     
تعين أن خيتار الباحث العينة بطريقة مقصودة ألفراد هلم خصائص ومميزات اتمع األصـلي              

ه العينة بالـصفات يف     على مجيع خصائص جمتمع الدراسة ومتثله متثيالً تاماً حبيث حتتفظ هذ          
، ٢٠٠٠منـسي،   . (عالقتها ببعضها البعض بنفس الشكل الذي تتخذه يف جمتمعها األصلي         

١٨٥(  
من بني أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية جبامعات امللك ومت اختيار العينة املمثلة 

 املناطق سعود وأم القرى وامللك فيصل وطيبة وامللك خالد ، وكليات املعلمني واملعلمات يف
الوسطى ومتثلها كلية املعلمني بالرياض وكلية التربية إلعداد املعلمات بالرياض، (الكربى 

والغربية ومتثلها كلية املعلمني مبكة املكرمة وكلية التربية إلعداد املعلمات مبكة املكرمة ، 
 ).بنات باألحساءوالشرقية ومتثلها كلية املعلمني، وكلييت التربية لألقسام العلمية واألدبية لل

  :ومت حتديد صفات العينة يف ضوء مايأيت
األساتذة واألساتذة املشاركون يف الكليات التربوية، ممن لديهم اهتمام مبرحلة التعليم            .١

 .بدوا موافقة على املشاركة يف الدراسةأاألساسي، و
ائيـة  األساتذة املساعدون ممن لديهم خربة سابقة يف جمال التعليم بـاملرحلتني االبتد            .٢

 .واملتوسطة
  .اخلرباء امليدانيون من املشرفني واملشرفات بوزارة التربية والتعليم .٣
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٢١٤

ولصعوبة احلصول على بيانات مسبقة عن جمموعة اخلرباء املشاركني يف الدراسة، فقـد             
استبانه من خالهلا مت حتديد     ) ١٢٠(عمل الباحث على تطبيق اجلولة األوىل على ما يزيد عن           

خبرياً، ورد  ) ٧٧(ة الذكر، وبالتايل مت تطبيق اجلولة الثانية على عينة بلغت           صفات العينة آنف  
  .استبانه فقط) ٦٤(منها 

 من أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية واملعلمـني،  الذكورمن ) ٤٠(ومثلت العينة يف    
هيئة  اءعضأمن اإلناث من    ) ٢٤(و  . ومنسويب وزارة التربية من املعلمني واملشرفني التربويني      

التدريس بكليات التربية واملعلمني، ومنسوبات وزارة التربية مـن املعلمـات واملـشرفات             
  .من اجلنسني) ٦٤(التربويات، مبجموع بلغ 

  
  
  
  

  .خلرباءخصائص عينة ااستعراض 
  :توزيع أفراد العينة حسب اجلنس
  توزيع أفراد العينة حسب اجلنس ) ٧( جدول 

  النسبة  العدد  اجلنس
  %٦٢،٥  ٤٠  ذكر
  %٣٧،٥  ٢٤  أنثى

  %١٠٠,٠  ٦٤  اموع
  :توزيع أفراد العينة حسب جهة العمل

  توزيع أفراد العينة حسب جهة العمل ) ٨( جدول 
  النسبة  العدد  مسمى اجلهة
 %٢٦,٦٧ ١٦  وزارة التربية والتعليم

 %٤١,٦٧ ٢٥  كليات التربية باجلامعات
 %١٥,٠٠ ٩  كليات املعلمني
 %٢٣,٣٣ ١٤  جامعة البنات
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٢١٥

  %١٠٠,٠٠  ٦٤  اموع
يالحظ بعض التباين يف اجلنس واجلهة، ويعود ذلك إىل ) ٧،٨(ومن اجلدولني   

صعوبة الوصول إىل العديد من اخلرباء إىل جانب ضعف البيانات املتوفرة حوهلم، إىل جانب 
  . أن الدراسة تركز يف بعض حماورها على اخلرباء األكادمييني

  :ظيفةتوزيع أفراد العينة حسب الو
  توزيع أفراد العينة حسب الوظيفة ) ٩( جدول 

  النسبة  العدد  الوظيفة
 %٣١,٦٧ ١٩  أستاذ

 %١٦,٦٧ ١٠  أستاذ مشارك
 %٢٨,٣٣ ١٧  أستاذ مساعد
 %٣٠,٠٠ ١٨  مشرف تربوي

  %١٠٠,٠٠  ٦٤  اموع
  

  :توزيع أفراد العينة حسب املنطقة اإلدارية
  طقة اإلداريةتوزيع أفراد العينة حسب املن ) ١٠( جدول 

  النسبة  العدد  املنطقة اإلدارية
 %٧١,٦٧ ٤٣  الرياض

 %٦,٦٧ ٤  املدينة املنورة
 %١٥,٠٠ ٩  األحساء
 %١٣,٣٣ ٨  عسري

  %١٠٠,٠٠  ٦٤  اموع

ويتضح من اجلدول السابق أن تركز العينة يف مدينة الرياض ويعود ذلك إىل   
ق اململكة، مما ألزم الباحث على صعوبة التواصل مع العديد من اخلرباء يف بقية مناط

 وذلك لتجانس - بإذن اهللا- الذهاب ذا االجتاه، وهذا لن يؤثر على نتائج الدراسة 
البيئات إىل حد كبري يف اململكة العربية السعودية، إىل جانب التماثل الكامل يف خطط 

  .وبرامج املرحلتني جبميع مناطق اململكة
  :ة يف جمال التربية والتعليمتوزيع أفراد العينة حسب مدة اخلرب
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٢١٦

  توزيع أفراد العينة حسب مدة اخلربة يف جمال التربية والتعليم ) ١١( جدول 
  النسبة  العدد  سنوات اخلربة يف جمال التربية والتعليم

 %٨,٣٣ ٥   سنوات١٠ اىل أقل من ٥
 %١٣,٣٣ ٨   سنوات١٥ اىل أقل من ١٠
 %٢٠,٠٠ ١٢   سنوات٢٠ اىل أقل من ١٥
 %٦٥,٠٠ ٣٩   فأكثر سنة٢٠

  %١٠٠,٠٠  ٦٤  اموع
  :توزيع أفراد العينة حسب مدة اخلربة يف جمال التعليم يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة

  البتدائية واملتوسطةاتوزيع أفراد العينة حسب مدة اخلربة يف جمال التعليم يف املرحلتني  ) ١٢( جدول 
  النسبة  العدد  لتنيسنوات اخلربة يف جمال التعليم يف املرح

 %٢٠,٠٠ ١٢   سنوات١٠ اىل أقل من ٥
 %٦,٦٧ ٤   سنوات١٥ اىل أقل من ١٠
 %٣,٣٣ ٢   سنوات٢٠ اىل أقل من ١٥
 %٣,٣٣ ٢   سنة فأكثر٢٠

  %٣٣,٣٣  ٢٠  اموع

  :توزيع أفراد العينة حسب املؤهل الدراسي
  توزيع أفراد العينة حسب املؤهل الدراسي ) ١٣( جدول 

  النسبة  العدد  راسياملؤهل الد
 %٨١,٦٧ ٤٩  دكتوراة
 %١١,٦٧ ٧  ماجستري

 %١٣,٣٣ ٨  بكالوريوس
  %١٠٠,٠٠  ٦٤  اموع

 :أداة الدراسة
تصور مقترح ملواجهة بعض مشكالت املرحلتني االبتدائية  الدراسة إىل بناء دف   

 قام الباحث ولذا، واملتوسطة يف اململكة العربية السعودية يف ضوء صيغة التعليم األساسي
معتمداً بتطبيق أسلوب دلفاي للوصول إىل أعلى نسبة من االتساق واإلمجاع بني اخلرباء، 

قدم الباحث بعد الرجوع إىل العديد من األدبيات ذات ، حيث ريقة االستنتاجيةالطعلى 
العالقة مبوضوع الدراسة معلومات وبيانات شكلت مبجملها األداة املقترحة يف جولتها 

  ):١أنظر امللحق رقم (وتشمل احملاور اآلتية  ،االستطالعيةاألوىل 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٠٠٨ --ھـ ١٤٢٩ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢١٧

  حماور األداة يف جولتها االستطالعية) ١٤(اجلدول 
  عدد الفقرات   اسم احملور  رقم احملور
  ٨  البيانات العامة  األول
  ٨  التعليم األساسي وحل مشكالت التعليم يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة  الثاين
  ٢١  أهداف التعليم األساسيفلسفة و  الثالث
  ٣  مدة التعليم األساسي  الرابع
  ١٢  االجتاهات حنو التعليم األساسي  اخلامس
  ٢١  إدارة املدرسة واملعلم  السادس
  ١٠  املبىن املدرسي واملرافق والتجهيزات  السابع
  ٢٩  املناهج الدراسية  الثامن
  ١٣  برامج التعليم غري النظامي  التاسع
  ٤  تعليم األساسيمتويل ال  العاشر

  ١٢  ةاخلطة الدراسي  احلادي عشر
ومت عرضها على عدد من احملكمني الستطالع آرائهم حول الصدق الظاهري هلذه 
األداة من حيث حماورها وفقرات كل حمور ومدى وضوحها ومالئمتها للدراسة ومالئمة 

  )٢أنظر قائمة احملكمني، امللحق رقم . (كل فقرة للمحور الذي تنتمي إليه
وبناء على املالحظات واملقترحات اليت أبداها احملكمون، قام الباحث بإجراء   

  ):٣أنظر امللحق رقم ( احملاور اآلتية جولتها الثانيةالتعديالت املناسبة، وتضمنت األداة يف 
  حماور األداة يف جولتها الثانية) ١٥(اجلدول 

  عدد الفقرات   اسم احملور  رقم احملور
  ٨   العامةالبيانات  األول
  ٢١  فلسفة وأهداف التعليم األساسي  الثاين
  ٨  التعليم األساسي وحل مشكالت التعليم يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة  الثالث
  ٣  مدة التعليم األساسي  الرابع
  ١٩  إدارة املدرسة ومعلموها  اخلامس
  ١٣  املبىن املدرسي واملرافق والتجهيزات  السادس
  ١٩  دراسياملنهج ال  السابع
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٢١٨

  ١٥  التعليم األساسي وخدمة اتمع  الثامن
  ٦  متويل التعليم األساسي  التاسع
  ١٢  ةاخلطة الدراسي  العاشر

  :أساليب املعاجلة اإلحصائية
لتحليل بيانات الدراسة فيما يتعلق بالتساؤل اخلامس قام الباحث باستخدام األساليب 

  :اإلحصائية التالية
 .لوصف عينة الدراسة وحتديد استجابات أفراد العينةالتكرار والنسب املئوية  .١
 .املتوسط احلسايب والوزن النسيب لتحديد وترتيب استجابات أفراد العينة جلميع حماور األداة .٢

    :استعراض جوالت الدراسة
  :اجلولة األوىل االستطالعية والتحكيمية : أوالً 

ث يقدم للخرباء معلومات  حيDeductive: ريقة االستنتاجية الطاعتمدت الدراسة   
   من يطرحونه مع ما ، هم حوهلائوبيانات عن موضوع للبحث ويطلب منهم أن يقدموا آرا

  .مقترحات، مث حتلل وتعاد للخرباء من جديد
وقد قدم الباحث بعد الرجوع إىل العديد من األدبيات ذات العالقة مبوضوع الدراسة 

ترحة يف جولتها األوىل االستطالعية، واليت مت معلومات وبيانات شكلت مبجملها األداة املق
حول املعلومات والبيانات اليت تضمنتها )  خبريا٢٦ً(استشارة العديد من اخلرباء التربويني 

ما تشمله  ) ١٥( ويوضح اجلدول ،  " )١  " رقمأنظر امللحق(األداة يف جولتها األوىل 
  .األداة من حماور ونسب التعديل يف كل حمور

  : اجلولة الثانية من التطبيق:ثانيا 
كما تقدم قام الباحث بتفريغ نتائج اجلولة االستطالعية، واألخذ مبقترحات ورؤى 

 األداة ، ومن مث تطويراخلرباء حول املعلومات والبيانات املقدمة هلم، وتوصل الباحث إىل 
 املطروحة أمام دفعها للتطبيق على جمموعة من اخلرباء التربويني لإلجابة على أحد اخليارات

. عبارات الدراسة، وهلم التعديل واإلضافة فيما يرونه مناسباً، يف املكان املخصص لذلك
  . " )٣ "أنظر امللحق رقم (

  :اجلولة الثالثة للتطبيق : ثالثاً 
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  إضافة أو تعديلثانية، وللخبريقدم فيها الباحث العبارات نفسها مدعمة بنتائج اجلولة ال
 ويطلب من اخلبري أو املختص إعادة التقييم للعبارات مرة أخرى  مناسباً،العبارات مبا يراه

وقد أظهرت نتائج اجلولة الثالثة ارتفاع نسبة االتساق واالتفاق   " )٤ "أنظر امللحق رقم (
ما تشمله األداة من حماور ونسب  ) ١٥( ويوضح اجلدول  .بني اخلرباء حول حماور الدراسة

  :التعديل يف كل حمور
  
  
  
  
  
  
  

   التغري يف حماور الدراسة جبوالا الثالثنسب ) ١٥( اجلدول 
ل نسبة التغيري يف احملاور خال

 احملاور  التطبيقجوالت
 الثالثة الثانية األوىل

 %٠,٠ %٠,٠ %٠,٠ البيانات األساسية 
 %٠,٠ %١٩ %٢٨,٦ فلسفة وأهداف الصيغة املقترحة للتعليم األساسي

 %٠,٠ %٣٧,٥ %١٠٠ مشكالت التعليم باملرحلتني التعليم األساسي وحل 
 دجمت دجمت %٣٣,٣ مدة التعليم األساسي

 دجمت دجمت %٠,٠ االجتاهات حنو التعليم األساسي
 %٠,٠ %٥,٣ %٧٦,٢ إدارة املدرسة ومعلموها

 %٠,٠ %١٥,٤ %٥٠,٠ املبىن واملرافق والتجهيزات
 %٠,٠ %٢٣,٨ %٣٤,٥ املنهج الدراسي

 %٠,٠ %٦,٧ %٣٤,٥ ساسي وخدمة اتمعالتعليم األ
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 %٠,٠ %٠,٠ %٧٥,٠ متويل التعليم األساسي
 %٠,٠ %٠,٠ %٠,٠ اخلطة الدراسية

 %٠,٠ %١٢,٨ %٣٧,٦ جمموع الفقرات
  :اجلولة الرابعة للتطبيق: رابعاً 

قدم فيها الباحث العبارات نفسها مدعمة بنتائج اجلولة الثالثة اليت أظهرت ارتفاعا يف   
 االتساق واالتفاق بني اخلرباء حول حماور الدراسة، ومت حتديد الوزن النسيب لإلجابات نسب
، وقد  عبارة يف  حماور الدراسة كل كل عبارة وطلب من اخلبري حتديد درجة أمهيةمأما

  .وظفت نتائج هذه اجلولة يف حتديد أولوية العبارات يف التصور املقترح للصيغة
  
  
  
  

  دسالفصل السا
   امليدانية وتفسريهالدراسة انتائج

  

    حتليل نتائج الدراسة وتفسريها

  فلسفة وأهداف التعليم األساسي   :      احملور الثاين

  التعليم األساسي وحل بعض مشكالت التعليم:      احملور الثالث

  وهامإدارة املدرسة ومعل:      احملور الرابع

  تاملبىن واملرافق والتجهيزا:      احملور اخلامس

  املنهج الدراسي:      احملور السادس

  التعليم األساسي وخدمة اتمع:      احملور السابع
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  متويل التعليم األساسي:      احملور الثامن

  اخلطة الدراسية املقترحة:      احملور التاسع
       

  
  
  
  
  
  
  
  

   امليدانية وتفسريها الدراسةنتائج: دس الفصل السا
 والتحليلي متت اإلجابة على تساؤالت الدراسة األول من خالل اإلطار النظري

 اإلجابة على السؤال اخلامس - مبشيئة اهللا-والثاين والثالث والرابع، ويف هذا الفصل سيتم
  :وهو

ما التصور املقترح لصيغة التعليم األساسي املالئمة ملواجهة بعض مشكالت املرحلتني 
 السعودية؟االبتدائية واملتوسطة يف اململكة العربية 

ام أسلوب دلفاي بعد ولإلجابة على هذا السؤال قام الباحث كما سلف باستخد  
 مرت بأربع جوالت عرضت فيها األداة على عدد من اخلرباء التربويني يف ةتصميم استبان

نتائج الدراسة امليدانية  الباحث هذا الفصل يعرضبعض املؤسسات التعليمية، وسوف 
مانية، أما ما يتعلق بالتصور املقترح فسوف يكون ذلك موضوع وتفسريها يف حماورها الث

  .الفصل التايل
  فلسفة التعليم األساسي وأهدافه: احملور الثاين: أوالً 

  فلسفة التعليم األساسي وأهدافهتوزيع استجابات أفراد العينة على احملور الثاين ) : ١٦(اجلدول 

 العبارة م
 غري موافق إطالقا  موافقغري موافق موافق جداًالوزن 
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 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة النسيب
 :                 تقوم فلسفة التعليم األساسي وأهدافه على

 ٠ %٠ ٠ %٠ ١٣ %٢٠ ٥١ %٨٠ %٩٥ تأكيد انتماء التلميذ لألمة اإلسالمية ١

 ٠ %٠ ٠ %٠ ١٢ %١٩ ٥٢ %٨١ %٩٥ يدة اإلسالمية احملافظة على فطرة التلميذ، وتعهده بالعق ٢

٣ 
تزويد التلميذ باملعلومات واملهارات اليت متكنه من التفاعل 

 ٠ %٠ ٠ %٠ ٢١ %٣٣ ٤٣ %٦٧ %٩٢ واملشاركة مع جمتمعه

 ٠ %٠ ٤ %٦ ١٦ %٢٥ ٤٤ %٦٩ %٩١ تنمية شعور التلميذ باملسؤولية اتمعية ٤

 ١ %٢ ٢ %٣ ١٧ %٢٧ ٤٤ %٦٩ %٩١ ية لدى التالميذتنمية املهارات العملية والتطبيق ٥

٦ 
حتقيق االستيعاب الكامل ملن هم يف سن الدراسة 

 ٠ %٠ ٣ %٥ ٢٠ %٣١ ٣٩ %٦١ %٩٠ باملرحلتني االبتدائية واملتوسطة

 ١ %٢ ١ %٢ ٢٠ %٣١ ٤٢ %٦٦ %٩٠ تنمية قدرات التلميذ االبتكارية واإلبداعية ٧

٨ 
 وترشيد السلوك تدريبهم على حسن استخدام املال

 االستهالكي
٠ %٠ ٤ %٦ ١٧ %٢٧ ٤١ %٦٤ %٩٠ 

 ١ %٢ ٤ %٦ ١٦ %٢٥ ٤٣ %٦٧ %٨٩ تعزيز مفهوم الذات لدى التلميذ وزيادة ثقته بنفسه ٩

 ٠ %٠ ٤ %٦ ١٩ %٣٠ ٤١ %٦٤ %٨٩ تثقيف التلميذ صحياً واجتماعيا ١٠

 ٠ %٠ ٤ %٦ ١٩ %٣٠ ٤١ %٦٤ %٨٩ الربط بني املواد النظرية والعملية ١١

١٢ 
مرحلة تعليمية أساسية مدا تسع سنوات تضم املرحلتني 

 ٠ %٠ ٥ %٨ ١٨ %٢٨ ٤١ %٦٤ %٨٩ االبتدائية واملتوسطة

 ٠ %٠ ٥ %٨ ١٨ %٢٨ ٤١ %٦٤ %٨٩ تنمية اجتاهات اجيابية لدى التلميذ حنو العمل ١٣

 ١ %٢ ٢ %٣ ٢٠ %٣١ ٤٠ %٦٣ %٨٩ إلزامية موحدة جلميع من هم يف سن التعليم  ١٤

 ١ %٢ ٢ %٣ ٢١ %٣٣ ٤٠ %٦٣ %٨٩ إعداد التالميذ للمواطنة املنتجة ١٥

 ٠ %٠ ٤ %٦ ٢١ %٣٣ ٣٩ %٦١ %٨٩ الكشف عن امليول واإلمكانات والقدرات يف سن مبكرة ١٦

 ٠ %٠ ٣ %٥ ٢٣ %٣٦ ٣٧ %٥٨ %٨٨ نشر ثقافة احلوار بني التالميذ ١٧

 ٠ %٠ ٥ %٨ ١٩ %٣٠ ٣٩ %٦١ %٨٨ تنمية االعتماد على النفس وحتمل املسؤولية ١٨

 ٠ %٠ ٣ %٥ ٢٥ %٣٩ ٣٤ %٥٣ %٨٨ ربط حمتوى التعليم ومصادره ببيئة املدرسة ١٩

 ١ %٢ ٢ %٣ ٢٣ %٣٦ ٣٨ %٥٩ %٨٨ تشويق التلميذ إىل البحث عن املعرفة ٢٠

٢١ 
تزويد التلميذ بالثقافة الكافية اليت متنعه من االرتداد إىل 

 ٠ %٠ ٢ %٣ ٢٦ %٤١ ٣٤ %٥٣ %٨٨ األمية

 ٠ %٠ ٥ %٨ ٢١ %٣٣ ٣٧ %٥٨ %٨٨ حتقيق املساواة بني التالميذ من اجلنسني ٢٢

 ١ %٢ ٢ %٣ ٢٢ %٣٤ ٣٧ %٥٨ %٨٨ إكساب التالميذ املهارات احلياتية                       ٢٣

٢٤ 
دعم املشاركة واملسؤولية اتمعية يف ختطيط التعليم 

 ٠ %٠ ٤ %٦ ٢٨ %٤٤ ٣٠ %٤٧ %٨٥ ومتويله وإدارته
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يتضح من اجلدول السابق تأييد اخلرباء جلميع العبارات اليت تقوم عليها فلسفة التعليم  
يت الغالبية العظمى منها على نسب تأييد عالية، وما ميكن أن ظاألساسي وأهدافه ، فقد ح

يالحظ يف فلسفة التعليم األساسي وأهدافه املقترحة هو التنوع يف معطياا والشمول يف 
ها، فأخذت بعني االعتبار التغريات احمللية والعاملية ومل تغفل خصوصية اتمع وهويته، جوانب

ومع مراعاا تنمية الفرد مل مل تنمية اتمع من خالل غرس وتأصيل العديد من املفاهيم، 
 كما حتاول هذه الفلسفة معاجلة بعض القضايا اليت يعيشها اتمع يف العصر احلايل أو اليت قد

  .يتعايش معها مستقبالً
وتتفق هذه الفلسفة وأهدافها مع األسس العامة لسياسة التعليم يف اململكة العربية 
السعودية ومع غاياا وأهدافها وال تتعارض معها، ولو استعرضنا بعض النماذج من سياسة 

 يؤكد)  من سياسة التعليم٧ ص ٨كاألساس رقم (التعليم لوجدنا أن العديد من أسسها 
رقم ( ني األساس يؤكدعلى التنمية اتمعية واليت تعد مطلباً ملحا يف العصر احلايل، وكذلك

  .املسؤولية اتمعية والترابط والتماسك االجتماعي على تأصيل )٨ ص٢١،٢٠
)  ٨ ص ٢٢كاألساس رقم (كما تنص سياسة التعليم يف أحد أسسها العامة وأهدافها 

ميكن أن يكون نشراً لثقافة احلوار بني التالميذ، واىل تنمية إىل ما ) ١٢ ص٤٥رقم (واهلدف 
، ومل )١١ ص٤١، ٣٩رقم (القدرات االبتكارية واإلبداعية كما نصت عليها يف اهلدفني 

تفعل السياسة ما توصلت إليه الدراسة احلالية من االهتمام باجلانب الصحي واالجتماعي قد 
، كما تدعم سياسة التعليم التوجه حنو )١٣ ص٥١،٥٢، ٥٠(نصت على ذلك يف أهدافها 

الذي ينص على فهم البيئة ) ١٣ ص ٤٩(ربط التعليم ببيئة املدرسة ويؤيد ذلك اهلدف 
  .بأنواعها املختلفة

وتدعم سياسة التعليم يف أسسها العامة املساواة يف التعليم بني اجلنسني حيث أقرت يف 
عليم، حق الفتاة يف التعليم مبا يالئم فطرا من األسس العامة اليت يقوم عليها الت) ٩(الفقرة

ويعدها ملهمتها يف احلياة، وعن إلزامية التعليم جند أن األسس العامة للسياسة تنص يف فقرا 
أن طلب العلم فرض على كل فرد حيكم باإلسالم، وأن نشره وتيسريه يف املراحل ) ١٠(

  .املختلفة واجب على الدولة بقدر وسعها وإمكانياا
على ) ١٤ ص٥٨،٥٩(أما النموذج األبرز فهو ما نصت علية السياسة يف هدفيها 

االهتمام بالتعليم املهين وغرس حب العمل يف نفوس الطالب، ويذهب إىل نفس االجتاه 
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الذي ينص على تربية ذوقه البديعي وتعهد نشاطه االبتكاري وتنمية ) ١٧ ص٧٨(اهلدف 
 حتاول هذه الدراسة تأكيده من خالل هذا احملور من تقدير العمل اليدوي لديه ، وهذا ما

  .خالل الربط بني املواد النظرية والعملية، وتنمية اجتاهات اجيابية لدى التلميذ حنو العمل
وبالتايل ميكن القول أن العبارات اليت تستند إليها فلسفة التعليم األساسي وأهدافه تتفق 

  .عليم باململكة العربية السعوديةوبشكل جممل مع معطيات وتوجهات سياسة الت
وفوق انسجام نتائج هذا احملور مع سياسة التعليم باململكة، تتفق مع العديد من التقارير 
واألدبيات املختلفة ومنها، وثيقة التقومي الشامل للتعليم املوافق عليه بقرار جملس الشورى رقم 

على أسس بناء اتمع ) ١-١(هـ ، والذي نصت يف بندها ١٢/١١/١٤٢٤يف ) ٧٨/٥٢(
املتعلم ومنها تدريب الطالب على احلوار والتفكري، وغرس أخالقيات املهنة وحب العمل 
واالخنراط فيه لدى الناشئة، وتنمية الشعور باملواطنة وحب الوطن، كما نصت الوثيقة يف 

يقضي على إلزامية التعليم والقضاء على األمية من خالل إصدار نظام شامل ) ٢-١(بندها 
  .بالتعليم اإللزامي جلميع األفراد يف الفئة العمرية من سن السادسة حىت اخلامسة عشر

وكذلك تنسجم اخلطة العشرية لوزارة التربية والتعليم باململكة العربية السعودية 
مع فلسفة التعليم األساسي وأهدافه حيث نص اهلدف العام الثاين ) ١٤٣٥-١٤٢٥(

العمرية من سن السادسة حىت الثامنة عشر يف مراحل التعليم استيعاب مجيع الفئات "على
جعل التعليم األساسي إلزامياً، وسن ) "١-٢(وانبثق من هذا اهلدف االستراتيجي " املختلفة

األنظمة والقوانني الكفيلة بتفعيل إلزامية التعليم األساسي، وإجياد مشروع وطين إللزامية 
أما اهلدف العام الرابع فنص على " ت ذات العالقة التعليم األساسي تشارك فيه القطاعا

تقاء بنظم التعليم والتدريب املهين للبنات، مبا يؤكد على أمهية تنمية اجتاهات اجيابية حنو راال
من ) ٥-٨(ومن الدالت األخرى ما تنص عليه اخلطة يف هدفها االستراتيجي . العمل املهين

مة للمواقف االجتماعية املختلفة، ويف هدفها تزويد الطالب والطالبات باملهارات الالز
أكدت على تزويد الطالب والطالبات مبهارات التعامل مع املعلومات ) ٧-٨(االستراتيجي 

  .وكل ذلك يفسر اهتمام اخلرباء بإكساب التالميذ املهارات احلياتية. واملعرفة املتطورة
ه بعض الدراسات السابقة ومن األدبيات اليت تتفق ونتائج هذا احملور ما توصلت إلي

واليت تؤكد على تبين فلسفة تعليمية توفر مرحلة تعليمية ) ١٩٩٠خدجية هاشم (كدراسة 
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ممتدة تشبع احلاجات األساسية جلميع األفراد، وأن تتحدد هذه املدة يف ضوء التربية 
  .املستمرة

تني وأكدت بعض الدراسات على ضرورة تبين فكرة التعليم األساسي ليشمل املرحل
) ١٩٩٩(ودراسة حممد الرشيد ) ١٩٩٠(االبتدائية واملتوسطة ومنها دراسة خدجية هاشم 

ودراسة ) ١٩٩٩(، أما دراسة حممد اخلطيب ) ٢٠٠٦(ودراسة جوزيف وديفيد وأليس 
فقد أوصت باعتماد مبادئ وتطبيقات التعليم للجميع، أما ) ٢٠٠١(جنوى مجال الدين 

فقد أكدت على وضع ) ٢٠٠٤(باململكة العربية السعودية دراسة وزارة التربية والتعليم 
  خطة عمل عشرية منبثقة من األهداف الستة اليت تبناها منتدى داكار للتعليم للجميع

على اكتساب القيم ) ١٩٩٩(وحول ثقافة احلوار ونشره أكدت دراسة اخلطيب 
 تقدمي التوعية املهنية اتمعية ذات العالقة بأسلوب احلوار واحترام رأي الغري، إىل جانب

املبكرة للتالميذ مبا يناسب إمكانيام وطاقام ومبا حيقق ألفة بالعمل ويكسبهم اجتاهات 
  .اجيابية حنوه

وما يدعم نتائج حمور فلسفة التعليم وأهدافه انسجامها مع ما تنص عليه تقارير املنظمة 
اصة مؤمتر التعليم للجميع يف جومتني يف مؤمتراا وتقاريرها الدورية وخب) اليونسكو(الدولية 

واليت تنص يف أهدافها على تعميم ) ٢٠٠٠(ومنتدى داكار التعليم للجميع ) ١٩٩٠(
االلتحاق بالتعليم واملساواة فيه، والتركيز على إكساب املهارات والقيم النافعة، مع التركيز 

تقدمي الرعاية الصحية على املهارات األساسية واحلياتية، وتعزيز بيئة التعلم من خالل 
واالجتماعية، ومجيع هذه األهداف كما سبق تنسجم مع ما تبناه جمموعة اخلرباء يف هذه 

  .الدراسة
  :ملخص نتيجة احملور

ستنتج مما سبق أن عبارت حمور الفلسفة واألهداف تتفق وبشكل تام مع توجهات وي 
اسة التعليم تدعم ماتوصلت إليه سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية ، مبعىن أن سي

الدراسة يف هذا احملور، وهذا ميكننا من اخلروج باستنتاج مفاده أن سياسة التعليم يف اململكة 
العربية السعودية مبنية على فكرة قابلة لتبين صيغة التعليم األساسي، وأن واقع التعليم من 

ها ضعف الربط بني اجلانب خالل بعض معطياته اليتوافق مع توجهات هذه السياسة، ومن
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 اجتاهات النظري والتطبيقي يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة، وضعف االجتاه حنو غرس
  .ب العمل يف نفوس الطالبحل اجيابية

وهذا يدعم ما توصل إليه جمموعة اخلرباء يف هذا احملور على ضرورة إعادة النظر يف 
وسطة وتطويره من خالل تبين صيغة التعليم األساسي واقع التعليم باملرحلتني االبتدائية واملت

  . يف ضوء التصور املقترح لفلسفته وأهدافه
احملور الثالث التعليم األساسي وحل بعض مشكالت التعليم يف املرحلتني االبتدائية : ثانياً

  واملتوسطة
ي وحل بعض احملور الثالث التعليم األساس توزيع استجابات أفراد العينة على) : ١٧(اجلدول 

  مشكالت التعليم يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة
 غري موافق إطالقا غري موافق موافق موافق جداً

 العبارة م
الوزن 
 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة النسيب

 :       يسهم التعليم األساسي يف 

القراءة والكتابة "ية اكتساب املهارات الثالث األساس ١
 للمتعلمني من اجلنسني   " واحلساب

٠ %٠ ١ %٢ ١٩ %٣٠ ٤٤ %٦٩ %٩٢ 

تزويد التلميذ بأساسيات الثقافة العامة اليت تعده  ٢
 للحياة واملواطنة املنتجة

٠ %٠ ٢ %٣ ١٩ %٣٠ ٣٩ %٦١ %٩٠ 

حتصني التالميذ ضد األفكار واالجتاهات املنحرفة يف  ٣
 لفكرياجلانبني الديين وا

٠ %٠ ٢ %٣ ١٩ %٣٠ ٣٩ %٦١ %٩٠ 

تزويد التالميذ باجتاهات إجيابية حنو احملافظة على  ٤
 ١ %٢ ٢ %٣ ٢٠ %٣١ ٣٧ %٥٨ %٨٩ املمتلكات العامة

 ٠ %٠ ٥ %٨ ٢٢ %٣٤ ٣٧ %٥٨ %٨٨ ربط حمتوى التعليم بالبيئة ومتطلباا ومشكالا ٥

 تعويد التلميذ على استثمار وقت الفراغ فيما هو ٦
 مفيد

٠ %٠ ٤ %٦ ٢٢ %٣٤ ٣٤ %٥٣ %٨٨ 

 ٠ %٠ ٣ %٥ ٢٣ %٣٦ ٣٤ %٥٣ %٨٨ الربط بني حمتوى التعليم ومتطلبات التنمية ٧

تصحيح النظرة السلبية ملفهوم العمل اليدوي لدى  ٨
 التالميذ

١ %٢ ٥ %٨ ٢١ %٣٣ ٣٦ %٥٦ %٨٧ 

املسامهة يف التخفيف من نسب البطالة من خالل  ٩
 ١ %٢ ٥ %٨ ٢٣ %٣٦ ٣٤ %٥٣ %٨٦ واعية املنتجةاإلعداد للمواطنة ال

القضاء على الطابع النظري للتعليم بالربط بني  ١٠
 الناحيتني النظرية والعملية                 

٠ %٠ ١٠ %١٦ ١٩ %٣٠ ٣٥ %٥٥ %٨٥ 

ربط حمتوى مناهج التعليم األساسي مبيول وحاجات  ١١
 ٢ %٣ ٢ %٣ ٢٥ %٣٩ ٢٨ %٤٤ %٨٥ التالميذ مما يقلل نسب الرسوب

 ١ %٢ ٥ %٨ ٢٥ %٣٩ ٣٣ %٥٢ %٨٥ اكتساب املهارات احلياتية للمتعلمني من اجلنسني      ١٢
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ربط حمتوى مناهج التعليم األساسي مبيول وحاجات  ١٣
 التالميذ مما يقلل نسب التسرب

١ %٢ ٥ %٨ ٢٨ %٤٤ ٢٩ %٤٥ %٨٤ 

عليم يف املرحلتني بتأمل فقرات حمور التعليم األساسي وحل بعض مشكالت الت  
االبتدائية واملتوسطة نلحظ أن جمموعة اخلرباء يرون أن تطبيق صيغة التعليم األساسي سوف 

 ويبني ذلك الوزن ،تساهم يف حل بعض مشكالت التعليم يف مرحلتيه االبتدائية واملتوسطة
 طرحوها النسيب ملوافقتهم على قدرة التعليم األساسي يف حل بعض املشكالت اليت تبنوها أو

  .كمشكلة قائمة ضمن هذا احملور
جتاه تعليم األساسي  رؤية اخلرباء حول ما ميكن أن يسهم به الواجلدول السابق يبني  

مرتبة حسب وزا النسيب،  االبتدائية واملتوسطة يت يعاين منها التعليم يف مرحلتيهاملشكالت ال
 بوزن نسيب مرتفع بلغ ىظحتة  املهارات األساسي اكتسابوباستعراض األعلى منها جند أن

 ، تليها معاجلة الضعف يف - ميثل الوزن النسيب متوسط املوافقة على العبارة –%) ٩٢(
املهارات احلياتية وضعف اإلعداد للمواطنة، وبنفس املستوى يأيت تفعيل دور املرحلة يف 

  %).٩١(يا بوزن نسيب ظحتصني أفرادها ضد األفكار واالجتاهات املنحرفة، وكالمها ح
كما اجته اخلرباء إىل أمهية ربط حمتوى التعليم األساسي بالبيئة احمللية ومتطلباا   

ومن %) ٨٨(يتا بوزن مرتفع بلغ ظومشكالا، وربطها كذلك مبتطلبات التنمية، وح
اجلوانب اليت تساعد يف حل بعض مشكالت وسلبيات التعليم احلايل اإلعداد للمواطنة املنتجة 

اجلانيب النظري والعملي، والعناية مبيول التالميذ احتياجام، وتراوحت أوزاا والربط بني 
  %)٨٦ -% ٨٥(النسبية بني 

وتؤيد بعض الدراسات السابقة ما يؤيده اخلرباء من قدرة صيغة التعليم األساسي على   
حل بعض مشكالت التعليم، فالعديد من الدراسات اليت ظهرت يف الثمانيات وتزامنت مع 

ودراسة سعيد ) ١٩٨٤(بين صيغة التعليم األساسي، ومنها دراسة عبداحلميد عثمان ت
، )١٩٨٧(ودراسة شكري حلمي ) ١٩٨٦(ودراسة حسن حسان ) ١٩٨٥(سليمان 

ومجيعها ترى أن مربرات تبين صيغة التعليم األساسي ما تعانيه النظم التعليمية من مشكالت 
بعد التعليم عن حياة العمل واإلنتاج، وعدم تكيفه كعجزها عن اإلسهام يف عملية التنمية، و
  . مع ظروف البيئة ومتطلبات اتمع والعصر
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كما أن الدراسات اليت ظهرت يف التسعينات وتزامنت مع مؤمتر جومتني بتايالند عام 
تذهب إىل نفس االجتاه، فجددت املطالبة بتبين صيغة التعليم األساسي كعالج ) ١٩٩٠(

) ١٩٩٨(ودراسة يوسف مصطفى ) ١٩٩٢(م، ومنها دراسة أنطوان رمحة ملشكالت التعلي
ودراسة حممد اخلطيب ) ١٩٩٩(ودراسة حممد الرشيد ) ١٩٩٨(ودراسة نوال امحد 

)١٩٩٩.(  
جتددت املطالبة بضرورة ) ٢٠٠٠(ومع مطلع األلفية الثالثة ومن خالل منتدى داكار 

الوفاء بالتزاماا جتاه جمتمعها، ومنها دراسة تطوير وحتديث النظم التعليمية لتكون قادرة على 
، ودراسة ابتسام البسام )٢٠٠٣(، ودراسة غالب الفرجيات )٢٠٠٢(نبيل خليل وعنتر امحد 

، ودراسة )٢٠٠٤(، ودراسة وزارة التربية والتعليم )٢٠٠٤(وصالح الدين عبدالعاطي 
  )٢٠٠٤(جملس التعاون لدول اخلليج العربية 

وجه اخلصوص الدراسات السابقة اإلقليمية واحمللية لرأينا أا وإن استعرضنا على 
تؤيد االجتاه حنو تطبيق صيغة التعليم األساسي حلل لبعض مشكالت التعليم يف مرحلتيه 

واليت ) ٢٠٠٤(االبتدائية واملتوسطة، ومنها دراسة جملس التعاون لدول اخلليج العربية 
مة التعليم يف دول اخلليج العربية، وتطرح حلوال رصدت ابرز املشكالت اليت تعاين منها أنظ

متوافقة مع صيغة التعليم األساسي، ودراسة ابتسام البسام وصالح الدين عبدالعاطي 
واليت تترجم أفكار منتدى داكار إىل برامج عمل قابلة للتطبيق على املستوى ) ٢٠٠٤(

، وربط التعليم مبشكالت الوطين وركزت يف ذلك على تطوير املهارات األساسية واحلياتية
  اتمع والسعي إىل حلها ومعاجلتها، 

اليت شخصت بعض املشكالت اليت يعاين منها النظام ) ١٩٩٩(ودراسة حممد الرشيد 
التعليمي يف اململكة العربية السعودية، وبالتايل اقترحت الدراسة دمج املرحلتني االبتدائية 

تعليم األساسي، ويرى أن تعمل اجلهات واملتوسطة يف مرحلة واحدة تشكل مرحلة ال
املسؤولة عن التعليم العام على حتقيق فكرة التعليم األساسي، ألن التعليم الذي تقدمه املرحلة 
االبتدائية مل يعد ميثل احلد األدىن الذي ينبغى أن حيصل عليه غالبية أبناء اتمع السعودي، 

عرفة والثقافة واخلربات واملهارات اليت متكنهم بينما فكرة التعليم تزود األفراد بأساسيات امل
  .من فهم عصرهم من خالل ربط النظرية بالتطبيق والعلم بالعمل
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وتوصلت إىل وضع خطة مقترحة ملستقبل التعليم يف ) ١٩٩٩(ودراسة حممد اخلطيب 
اململكة تتصل بعض حماورها بالتعليم االبتدائي واملتوسط، ومنها حتوير بعض أهداف 

ات التعليم االبتدائي جلعله أكثر استجابة لظروف التالميذ من الذكور واإلناث وتطبيق
واحتياجام واستعدادام وطاقات منوهم، وتكثيف العناية بتنمية اإلبداع وتقليص االعتماد 
على احلفظ واالستظهار، وتقدمي بعض خدمات التوعية املهنية املبكرة للتالميذ مبا يناسب 

م وطاقاوربط التعليم . م ومبا حيقق ألفة بالعمل ويكسبهم اجتاهات اجيابية حنوهإمكانا
بسوق العمل وما يتطلبه ذلك من إعادة النظر يف احملتوى واملضمون ويف آليات التعليم 
وأهدافه ، من خالل اقتران النظرية بالتطبيق مع االبتعاد عن اإلسراف واالستغراق يف 

  .  جوانب التعليم والتعلماجلوانب النظرية البحتة يف كافة
واعتماد مبادئ وتطبيقات التعليم للجميع والتعليم بال حدود واختاذ كافة اإلجراءات 
النظامية والفنية لتذليل العقبات املعيقة هلا مع توفري أجهزة متابعة هلا ذات مستوى رفيع، من 

  .طهخالل إتاحة الفرص جلميع الراغبني يف التعليم يف شىت مستوياته وأمنا
واليت ترسم خطة عمل عشرية للتعليم للجميع ) ٢٠٠٤(ودراسة وزارة التربية والتعليم 

تنطلق من األهداف الستة ملنتدى داكار للتعليم للجميع، ومن برامج اخلطة التوعية بأمهية 
التعليم األساسي، والتركيز يف بناء املناهج على اكتساب مهارات التفكري والتحليل ومهارات 

، وتزويد التالميذ باملهارات احلياتية، وتنمية مهارام للتعلم مدى احلياة، وحتسني االتصال
كما تؤكد ذلك وثيقة التقومي . الكفاءة الداخلية بتخفيض معدالت التسرب والرسوب

) ٤-١(عندما أشارت يف بندها ) ١٤٢٤(الشامل للتعليم واليت أقرها جملس الشورى عام 
 جمال حتسني الكفاءة الداخلية للتعليم يف كل مراحله، والقضاء على أمهية تكثيف اجلهود يف

  .على مسببات الرسوب والتسرب والتأخر الدراسي
 -١٤٢٥(وتقدم اخلطة العشرية لوزارة التربية والتعليم باململكة العربية السعودية 

 نص بعض األهداف اليت تدعم رؤية اخلرباء حنو حتسني كفاية النظام التعليمي، فقد) ١٤٣٥
اهلدف العام السابع على حتسني الكفاية الداخلية واخلارجية للنظام التعليمي من خالل بعض 

القاضي بتخفيض معدالت الرسوب وصوالً إىل ) ١-٧(األهداف اإلستراتيجية ومنها اهلدف 
) ٢-٧(، ويسعى اهلدف %)٧(يف املرحلة االبتدائية واملرحلة املتوسطة وصوالً إىل %) ٥(

ط التعليم والتعلم داخل الفصل مبا حيقق حتسني النتائج وفقاً ملستويات الطالب تطوير أمنا
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يف %) ١(فيقضي بتخفيض نسب التسرب وصوالً إىل نسبة ) ٣-٧(والطالبات ، أما اهلدف 
فيدور حول التنمية املهنية وينص على ) ١١-٧(مجيع املراحل، أما اهلدف االستراتيجي 

رات الالزمة واملناسبة للدخول إىل سوق العمل، ومن براجمه تزويد الطالب والطالبة باملها
تنفيذ برامج تسهم يف يئة الطالب والطالبة مهنياً لسوق العمل، أما اهلدف العام الثامن 

على تطوير املناهج مبا حيقق تكامل شخصية املتعلم ) ١-٨(فينص يف هدفه اإلستراتيجي 
سة وسلوكاً، إىل جانب بث املفاهيم داخل املناهج مبا املسلم املعتز بدينه واملنتمي لوطنه ممار

ينص على تزويد الطالب والطالبات مبهارات ) ٧-٨(يعزز حتقيق االنتماء الوطين، ويف هدفه 
فيؤكد على تزويد الطالب ) ١٠-٨(التعامل مع املعلومات واملعرفة املتطورة، أما هدفه 
  .والطالبات مبهارات استثمار الوقت بصورة صحيحة

  :ملخص نتيجة احملور
تؤيد العديد من الدراسات السابقة االجتاه حنو تطبيق صيغة التعليم األساسي ملسامهته يف 

وتكتسب صيغة التعليم حل بعض مشكالت التعليم يف مرحلتيه االبتدائية واملتوسطة، 
ربط بني األساسي قيمتها من كوا تنظر إىل الفرد واحتياجاته األساسية يف إطار جمتمعه مبا ي

  .التعليم والتنمية والعمل املنتج
وهذا يدعم ما اتفق عليه جمموعة اخلرباء يف هذا احملور من تبين صيغة األساسي كحل 

  .لبعض مشكالت التعليم باملرحلتني االبتدائية واملتوسطة
  إدارة املدرسة ومعلموهارابعاحملور ال: ثالثاً 

  إدارة املدرسة ومعلموهارابعاحملور ال ة علىتوزيع استجابات أفراد العين) : ١٨(اجلدول 
 غري موافق إطالقا غري موافق موافق موافق جداً

 العبارة م
الوزن 
 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة النسيب

 :          واجبات وحقوق إدارة املدرسة ومعلموها حنو التعليم األساسي، وتشمل 
 ٠ %٠ ١ %٢ ١٨ %٢٨ ٤٥ %٧٠ %٩٢ ئة املعلمني لتطبيق فكرة التعليم األساسي ي ١

 ٠ %٠ ١ %٢ ٢٢ %٣٤ ٤١ %٦٤ %٩١ إدراك إدارة املدرسة ملفهوم التعليم األساسي ٢

 ١ %٢ ١ %٢ ١٨ %٢٨ ٤٤ %٦٩ %٩١ توفري املعلم املؤهل تربويا لتطبيق التعليم األساسي ٣

 ٠ %٠ ٢ %٣ ١٩ %٣٠ ٤٣ %٦٧ %٩١ حتقيق التنمية املهنية للمعلمني ٤
 ٠ %٠ ١ %٢ ٢٤ %٣٨ ٣٩ %٦١ %٩٠ توفري املساندة الفعالة ملعلمي التعليم األساسي ٥
 ٠ %٠ ١ %٢ ٢٣ %٣٦ ٤٠ %٦٣ %٩٠ يئة إدارة املدرسة لفكرة التعليم األساسي قبل تطبيقه ٦

 ٠ %٠ ١ %٢ ٢٣ %٣٦ ٤٠ %٦٣ %٩٠ حتقيق التنمية املهنية لإلدارة املدرسية  ٧
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٨ 
االستعانة بأصحاب األنشطة املهنية لتدريب التالميذ 

 وتعليمهم
٠ %٠ ٢ %٣ ٢١ %٣٣ ٤٠ %٦٣ %٩٠ 

٩ 
توضيح األدوار واملسؤوليات للمشاركني يف العملية 

 التعليمية بالتعليم األساسي
٠ %٠ ٢ %٣ ٢٥ %٣٩ ٣٧ %٥٨ %٨٩ 

١٠ 
م إشراك التالميذ يف التخطيط لألنشطة االبتكارية بالتعلي

 األساسي
٠ %٠ ٣ %٥ ٢١ %٣٣ ٣٩ %٦١ %٨٩ 

١١ 
إتاحة الفرصة ملدير املدرسة ومعلم مرحلة التعليم األساسي 

 يف وضع سياسات ختطيط براجمه
٠ %٠ ١ %٢ ٢٧ %٤٢ ٣٦ %٥٦ %٨٩ 

١٢  
انتخاب بعض أعضاء جملس إدارة املدرسة من اتمع احمليط 

 ١ %٢ ٢ %٣ ٢٥ %٣٩ ٣٦ %٥٦ %٨٨ باملدرسة

١٣ 
دارة املدرسة الصالحية يف ختطيط منهج التدريبات منح إ

 العملية مبا يتوافق مع البيئة اليت ختدمها املدرسة
١ %٢ ٣ %٥ ٢٤ %٣٨ ٣٥ %٥٥ %٨٧ 

١٤ 
بناء التوافق يف اآلراء والتوجهات بني إدارة التعليم 

 ١ %٢ ٤ %٦ ٢٧ %٤٢ ٣١ %٤٨ %٨٥ ومؤسسات اتمع احمللي

 ٣ %٥ ٧ %١١ ٢٤ %٣٨ ٢٨ %٤٤ %٨١ البلدي يف جملس إدارة املدرسة  متثيل بعض أعضاء الس  ١٥

 ٢ %٣ ٨ %١٣ ٢٨ %٤٤ ٢٥ %٣٩ %٨٠ متثيل القطاع اخلاص يف جملس إدارة املدرسة ١٦

١٧ 
احللقة (تضم مدرسة التعليم األساسي إدارتني فرعيتني 

 ٣ %٥ ١١ %١٧ ٢٢ %٣٤ ٢٧ %٤٢ %٧٩ )            األوىل ابتدائي واحللقة الثانية متوسط

ها حنو تطبيق صيغة التعليم ياجبات وحقوق إدارة املدرسة ومعلم احملور و هذايتناول  
األساسي، وحضت واجبات وحقوق املعلمني بأولوية لدى اخلرباء إذ تراوح الوزن النسيب 

، وكانت األولوية يف ذلك على التوايل لتهيئة املعلمني لتطبيق %) ٩٠و% ٩٢(لفقراته مابني 
لتعليم األساسي، وحتقيق التنمية املهنية لة التعليم األساسي، مث توفري املعلم املؤهل تربويا فكر

هلم، فتوفري املساندة الفعالة هلم، ولعل ما يربر حصول املعلمني على تلك األولوية لدى 
ة اخلرباء هو أن مسؤوليتهم جتاه تطبيق الصيغة غاية يف األمهية فهم املنفذون الفعليون للصيغ

داخل حجرة الدراسة وعليهم بعد توفري البيئة املناسبة للتطبيق يتوقف جناح التجربة من 
  .عدمها

أما ما يتعلق بواجبات وحقوق إدارة املدرسة حنو تطبيق صيغة التعليم األساسي  فقط   
أكد اخلرباء على جمموعة الواجبات واحلقوق الضرورية لتطبيق الصيغة وتراوحت أوزاا 

ت بدعم كبري من اخلرباء، وكان األبرز ظيوهذا يعين أا ح%) ٨٠و% ٩١(ابني النسبية م
يف هذا اجلانب على التوايل، إدراك إدارة املدرسة ملفهوم التعليم األساسي، فتهيئة إدارة 
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املدرسة لفكرة التعليم األساسي قبل تطبيقه ، وحتقيق التنمية املهنية لإلدارة املدرسية، مث منح 
  .كرب متكنه من املشاركة بفعالية يف تطبيق صيغة التعليم األساسيأسة صالحيات إدارة املدر

وهناك عدد من الواجبات واحلقوق األخرى اليت تبناها وأكدها اخلرباء ويرون أن هلا 
دوراً تكاملياً مع إدارة املدرسة ومعلموها، ومنها االستعانة بأصحاب األنشطة املهنية لتدريب 

وهذا يساعد يف جتاوز بعض العقبات %) ٩٠( بوزن نسيب بلغ ظنيوحالتالميذ وتعليمهم 
اليت تعاين منها بعض جتارب صيغ التعليم األساسي ، وانتخاب بعض أعضاء جملس اإلدارة 
من اتمع احمليط باملدرسة، وبناء التوافق بني إدارة التعليم ومؤسسات اتمع احمللي، ومتثيل 

طاع اخلاص يف جملس إدارة املدرسة، وكل هذا يعزز بعض أعضاء الس البلدي والق
  .املشاركة اتمعية اليت تسعى إىل حتقيقها أهداف التعليم للجميع مع مطلع األلفية الثالثة

احللقة (وحول إدارة التعليم األساسي مييل اخلرباء إىل جعل املرحلة إدارتني منفصلتني   
  .%)٧٩(بوزن نسيب بلغ )  واحللقة الثانية للمتوسط-األوىل لالبتدائي

وعند استعراض الواجبات واحلقوق أنفة الذكر يف ضوء بعض الوثائق واألدبيات 
 إىل أن ما تبناه اخلرباء يف هذه الدراسة يتفق مع ماتنص علية بعض الوثائق وتستعرضه خنلص

  .بعض الدراسات
اً ومهنياً فسياسة التعليم باململكة أولت املعلم أمهية خاصة من حيث إعداده علمي

، ومع اهتمام السياسة مبرحلة اإلعداد اهتمت كذلك بتنميتهم ورفع مستواهم )١٦٥املادة (
، كما جاء التقومي الشامل للتعليم املوافق عليه بقرار )١٧٠املادة (وجتديد معلومام وخربام 

هـ ليؤكد أمهية إضفاء مهنية التعليم ١٢/١١/١٤٢٤يف ) ٧٨/٥٢(جملس الشورى رقم 
  .ى عملية اإلعداد والتأهيل للمعلم، واالهتمام باملزيد من التدريب أثناء اخلدمةعل

- ١٤٢٥(أما اخلطة العشرية لوزارة التربية والتعليم باململكة العربية السعودية 
ومن " التنمية اإلدارية الشاملة للوزارة"فتؤكد يف هدفها العام الثالث عشر على ) ١٤٣٥

إعطاء املزيد من الصالحيات واحلد من املركزية، بتوسيع ) ٥-١٣(أهدافها اإلستراتيجية 
. قاعدة املشاركة يف اختاذ القرار، وتوسيع تفويض الصالحيات على مستوى مديري املدارس

الذي يؤكد على زيادة تأهيل القيادات التربوية واإلدارية، ) ٤-١٣(واهلدف االستراتيجي 
عي، والتأهيل التربوي لغري التربويني منهم، ومن ذلك رفع تأهيل املعلمني للمستوى اجلام

  .والتوسع يف االبتعاث الداخلي واخلارجي للحصول على مؤهالت عليا
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وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه بعض الدراسات السابقة ومنها، دراسة حممد   
ودراسة ) ١٩٩٨(ودراسة روبرت جالسر ) ١٩٨٦(ودراسة حسن حسان ) ١٩٨٣(أمحد 

ودراسة جوزيف وديفيد ) ٢٠٠٤(ودراسة وزارة التربية والتعليم ) ٢٠٠٣(ات غالب الفرجي
 انسجام برامج إعداد املعلم مع أهداف وفلسفة التعليم  ضرورة علىتؤكدواليت ) ٢٠٠٦(

  .األساسي، اىل جانب توعية مجيع املعنيني بأمهية التعليم األساسي
ا يؤكده اخلرباء من أمهية وحول ما يتعلق بإدارة املدرسة أكدت بعض الدراسات م

تأهيل إدارة املدرسة لتطبيق فكرة التعليم األساسي ومنحه الصالحيات اليت تضمن جناح 
) ٢٠٠٣(ودارسة غالب  الفرجيات ) ٢٠٠٢(تطبيقه، ومنها دراسة نبيل خليل وعنتر امحد 

  )2006 (Hamissou and Issa ودراسة) Samba and Abou Diarra   )2006ودراسة 
 الدراسات ضعف فعالية غالبية جتارب صيغ التعليم األساسي إىل بعض زتع وقد

 قلة اهتمام القائمني على العملية التعليمية بأهداف تلك الصيغ مما :عدة عوامل من أبرزها
) ١٩٩٨(أدى إىل استمرار العملية التعليمية على النمط التقليدي، ومنها دراسة نوال أمحد 

، وهذا يفسر منح اخلرباء يف هذه الدراسة أولوية )UNESCO and UNDP) 2000 ودراسة
  .هلذا القضية

أما مايتعلق بأمهية املشاركة اتمعية يف التعليم األساسي بشكل عام فقد نصت وثيقة 
التقومي الشامل على إشراك اتمع احمللي يف إدارة املدرسة تدرجيياً، وتؤكد العديد من 

، ودراسة )٢٠٠٤(عية، ومنها دراسة وزارة التربية والتعليم الدراسات تعزيز املشاركة اتم
 Hamissou ودراسة ، Ana (2006)  ودراسة، )٢٠٠٤(جملس التعاون لدول اخلليج العربية 

And Issa(2006)، الرؤية املوسعة للتعليم األساسي لتلبية احلاجات األساسية واليت  أن كما
 نص أحد حماورها على تقوية ١٩٩٠ جومتني عام  التعليم للجميع يف-قرها اإلعالن العامليأ

 .املشاركات اتمعية اليت تسهم يف ختطيط برامج التربية األساسية وتنفيذها وإدارا وتقييمها
  :ملخص نتيجة احملور

اجبات وحقوق إدارة املدرسة توصل اخلرباء يف هذا احملور إىل رؤية مشتركة حول و 
يم األساسي، وقد تباينت يف أبعادها لتغطي اجلوانب الفلسفية ها حنو تطبيق صيغة التعليومعلم

  .واملهنية واإلدارية واتمعية يف عمل اإلدارة املدرسية
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٠٠٨ --ھـ ١٤٢٩ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٣٤

وهذه الرؤية تنسجم عاملياً مع أهداف التعليم للجميع اليت ينادي ا اإلعالن العاملي للتعليم   
 مع سياسات التعليم ، وحمليا٢٠٠٠ً ومؤمتر داكار عام١٩٩٠للجميع يف جومتني عام 

  .هـ١٤٣٥ -١٤٢٥وتوجهات وزارة التربية والتعليم يف خطتها العشرية 
  املبىن واملرافق والتجهيزات احملور اخلامس:رابعاً

  املبىن واملرافق والتجهيزات احملور اخلامس توزيع استجابات أفراد العينة على) ١٩(اجلدول 
 غري موافق إطالقا ري موافقغ موافق موافق جداً

 العبارة م
الوزن 
 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة النسيب

 :        املواصفات والتجهيزات الواجب توفرها يف املبىن املعد للتعليم األساسي، وتشمل
 ٠ %٠ ٠ %٠ ١٥ %٢٣ ٤٩ %٧٧ %٩٤ اختيار املوقع املناسب للمبىن يف ضوء املواصفات التربوية ١

٢ 
توفر الشروط الصحية الداخلية يف املبىن املدرسي كالتهوية 

 واإلضاءة
٠ %٠ ٠ %٠ ١٦ %٢٥ ٤٨ %٧٥ %٩٤ 

٣ 
توفر اخلدمات املساندة كاملصلى واملطعم والساحات مع 

 ٠ %٠ ٢ %٣ ١٤ %٢٢ ٤٧ %٧٣ %٩٣ اختيار املوقع املناسب هلا

٤ 
واإلذاعة توفر البىن األساسية لألنشطة غري الصفية كاملسرح 

 املدرسية
٠ %٠ ١ %٢ ١٥ %٢٣ ٤٧ %٧٣ %٩٣ 

٥ 
توفر البىن األساسية لتجهيزات كافة األنشطة الصفية 

 للجنسني
٠ %٠ ١ %٢ ١٨ %٢٨ ٤٣ %٦٧ %٩٢ 

٦ 
مراعاة متطلبات التكنولوجيا التعليمية يف املبىن املدرسي 

 وجتهيزاته
٠ %٠ ٢ %٣ ١٦ %٢٥ ٤٥ %٧٠ %٩٢ 

٧ 
ع املناسبة يف املرافق و والتجهيزات مراعاة املساحات واملواق

 التعليمية
٠ %٠ ٣ %٥ ١٤ %٢٢ ٤٥ %٧٠ %٩٢ 

٨ 
توفري األدوات واخلامات املستخدمة يف أنشطة التعليم 

 األساسي
٠ %٠ ٣ %٥ ١٥ %٢٣ ٤٤ %٦٩ %٩٢ 

توفري امليزانيات املخصصة لشراء اخلامات الالزمة  ٩
 للتدريبات العملية

١ %٢ ٢ %٣ ١٣ %٢٠ ٤٦ %٧٢ %٩٢ 

 ١ %٢ ١ %٢ ١٧ %٢٧ ٤٤ %٦٩ %٩١ توفري متطلبات التكنولوجيا اإلدارية ١٠
توفري املبين املدرسي املناسب جلنس الطالب بالتعليم  ١١

 األساسي
١ %٢ ٠ %٠ ٢١ %٣٣ ٤١ %٦٤ %٩٠ 

توفري املبين املدرسي املناسب للبيئة اليت خيدمها التعليم  ١٢
 ...)زراعية، صناعية،جتارية(األساسي 

١ %٢ ١ %٢ ٢١ %٣٣ ٤١ %٦٤ %٩٠ 

 ١ %٢ ٤ %٦ ١٥ %٢٣ ٤٣ %٦٧ %٩٠ توفر جتهيزات التدريبات العملية ١٣
للحلقة األوىل االبتدائي ( جممع تعليمي يضم مبنيني  ١٤

 ) وللحلقة الثانية املتوسط
٢ %٣ ٨ %١٣ ٢١ %٣٣ ٣٣ %٥٢ %٨٣ 
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٢٣٥

جهيزات الواجب اتفق جمموعة اخلرباء يف هذه الدراسة على بعض املواصفات والت  
توفرها يف املبىن املعد للتعليم األساسي، وتتميز هذه املواصفات والتجهيزات بالشمول الذي 

  .يغطي كافة متطلبات العملية التعليمية وبالذات املتصلة منها بصيغة التعليم األساسي
ومع أمهية بعض املواصفات والتجهيزات اليت حيتاجها أي مبىن تعليمي إال أن بعض 

واصفات ذات ارتباط مباشر بصيغة التعليم األساسي، ومنها مراعاة املساحات واملواقع امل
املناسبة يف املرافق والتجهيزات التعليمية، وتوفري األدوات واخلامات املستخدمة يف أنشطة 
التعليم األساسي، وتوفري امليزانيات املخصصة لشراء اخلامات الالزمة للتدريبات العملية، 

، وتوفري املبىن املناسب للبيئة اليت التعليم %)٩٢(ها بوزن نسيب مرتفع بلغ وخضت مجيع
، وتوفري جتهيزات التدريبات العملية، وحضيتا بوزن ..)زراعية، صناعية، جتارية(األساسي 

  %).٩٠(نسيب مرتفع بلغ 
يا أما اجلانب الذي أظهر نوعا من التباين هو الصفة املادية للمبىن هل يكون جممعا تعليم

مبىن مدرسي ) حلقته األوىل املرحلة االبتدائية وحلقته الثانية للمرحلة املتوسطة(يضم مبنيني 
واحد ملدرسة التعليم األساسي، فأظهرت النتائج ميل اخلرباء إىل اخليار األول وبوزن نسيب 

رباء ، ولعل رؤية اخل%)٦٦( فلم يتجاوز وزنه النسيب  املستبعد، أما اخليار الثاين%)٨٣(بلغ 
يف احملور السابق حول إدارة مدرسة التعليم األساسي تعطي نفس االجتاه حول ميل اخلرباء 

  .إىل جعل إدارة التعليم األساسي إدارتني فرعيتني، بدال من إدارة واحدة
ويتوافق ماتوصل إليه اخلرباء من نتائج يف هذا احملور مع سياسة التعليم اليت تنص يف 

ن املدرسة بكامل أجهزا ونظامها وأوجه نشاطها حمققة للسياسة تكو"على ) ٢٠٠(مادا 
وتنص على ) ٢٠٣(واملادة ". التعليمية واألهداف التربوية، خالية من كل ما يتعارض معها

يكون البناء املدرسي الئقاً يف مستواه و نظامه وتوافر الشروط الصحية فيه، وافياً بأغراض "
ور وثيقة التقومي الشامل للتعليم اليت  أقرها جملس الشورى كما تؤيد نتائج هذا احمل. الدراسة

واليت تنص على أن يكون التعليم يف مبان معدة للغرض التربوي، وتوفري البيئة ) ١٤٢٤(عام 
كما تدعم اخلطة . والبنية التحتية املناسبة منها اإلمكانات الفنية واملالية لضمان التطبيق السليم

هذه النتيجة ) ١٤٣٥-١٤٢٥( والتعليم باململكة العربية السعودية العشرية لوزارة التربية
تطوير البيئة التعليمية وبناء اخلريطة املدرسية لتستجيب "بتأكيد هدفها العام العاشر على 

  " للتغريات الكمية والكيفية املتوقعة يف املرحلة املقبلة
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٢٣٦

ساسي توفري بيئة وقد أكدت بعض الدراسات أن من املكونات الرئيسة للتعليم األ
  ودراسة ،Jeseph and Alice(2006)  دراسة وتوفري الدعم الفين واملادي، ومنها ،العمل

Paul and Eugene (2004) .  
  :ملخص نتيجة احملور 

مجع اخلرباء على أمهية بعض املواصفات والتجهيزات الواجب توفرها يف املبىن املعد أ
قيق أهداف التعليم األساسي، مما يعين إعادة النظر يف للتعليم األساسي لتساهم وبفعالية يف حت

العديد من املباين املستأجرة، إىل جانب ما تعانيه بعض املدارس من ازدحام الفصول 
  .الدراسية، كما يؤكد اخلرباء على الفصل بني حلقيت التعليم األساسي يف املبىن املدرسي

  احملور السادس املنهج الدراسي: خامساً
  احملور السادس املنهج الدراسي توزيع استجابات أفراد العينة على) : ٢٠(اجلدول 

 غري موافق إطالقا غري موافق موافق موافق جداً
 العبارة م

الوزن 
 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة النسيب

 :التعليم األساسي، وتتضمن          اخلصائص واملعايري املطلوب توافرها يف مناهج مرحلة 
 ٠ %٠ ٣ %٥ ١١ %١٧ ٤٩ %٧٧ %٩٣الربط بني اجلانني النظري والتطبيقي                   ١

 ٠ %٠ ١ %٢ ١٥ %٢٣ ٤٧ %٧٣ %٩٣ إسهام املناهج يف تنمية سلوك املواطنة لدى التالميذ ٢

٣ 
تنمية مهارات التعلم الذايت والتعلم مدى احلياة 

 لدى التالميذ
٠ %٠ ١ %٢ ١٥ %٢٣ ٤٦ %٧٢ %٩٣ 

 ٠ %٠ ١ %٢ ١٨ %٢٨ ٤٤ %٦٩ %٩٢ استجابة املناهج ملتطلبات التنمية  ٤

٥ 
بناء املناهج يف ضوء االجتاهات التربوية املعاصرة 

 اليت جتعل من التلميذ حمورا للعملية التعليمية 
٠ %٠ ١ %٢ ١٨ %٢٨ ٤٤ %٦٩ %٩٢ 

٦ 
ل اعتماد أساليب التدريس على التعلم من خال

 العمل 
١ %٢ ٣ %٥ ١٤ %٢٢ ٤٥ %٧٠ %٩١ 

٧ 
إثارة دافعية التالميذ حنو التعلم عن طريق احلوار 

 واملناقشة والرحالت التعليمية
١ %٢ ٤ %٦ ١٢ %١٩ ٤٥ %٧٠ %٩١ 

٨ 
إعداد مناهج تطبيقية تسهم يف تنمية مهارات 

 احلوار  
١ %٢ ١ %٢ ١٧ %٢٧ ٤٣ %٦٧ %٩١ 

 ٠ %٠ ٣ %٥ ١٦ %٢٥ ٤١ %٦٤ %٩١ يوهلم تلبية احتياجات التالميذ وم ٩

 ١ %٢ ٤ %٦ ١٤ %٢٢ ٤٤ %٦٩ %٩٠ إكساب التالميذ مهارات التواصل االجتماعي ١٠

 ٠ %٠ ٤ %٦ ١٧ %٢٧ ٤٢ %٦٦ %٩٠ توافق مناهج التدريبات العملية مع البيئة املقدمة هلا ١١

 ١ %٢ ٣ %٥ ١٦ %٢٥ ٤٣ %٦٧ %٩٠ توثيق الصلة بني التلميذ وبيئته ١٢

 ٢ %٣ ٢ %٣ ١٦ %٢٥ ٤٣ %٦٧ %٩٠ توجه التدريبات العملية التالميذ حنو التعلم التعاوين ١٣
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 ١ %٢ ٣ %٥ ١٦ %٢٥ ٤٣ %٦٧ %٩٠ توظيف التقنيات التعليمية يف التدريبات العملية ١٤

 ٠ %٠ ٤ %٦ ١٨ %٢٨ ٣٩ %٦١ %٨٩ إسهام املناهج يف تنمية الشخصية اخلالقة للتلميذ ١٥

 ٢ %٣ ١ %٢ ٢٠ %٣١ ٤٠ %٦٣ %٨٩  مهارات احلفاظ على البيئةإكساب التلميذ ١٦

 ١ %٢ ٤ %٦ ١٧ %٢٧ ٤١ %٦٤ %٨٩ مشاركة التالميذ يف ختطيط التدريبات العملية ١٧

 ٢ %٣ ٢ %٣ ١٩ %٣٠ ٤٠ %٦٣ %٨٨ ربط املناهج مبشكالت البيئة ومعاجلتها          ١٨

١٩ 
يذ إسهام التدريبات العملية يف تنمية قدرات التالم

 املهنية
١ %٢ ٣ %٥ ٢٠ %٣١ ٣٨ %٥٩ %٨٨ 

٢٠ 
إسهام التدريبات العملية يف تنمية ميول التالميذ 

 حنو العمل املهين
١ %٢ ٣ %٥ ٢١ %٣٣ ٣٧ %٥٨ %٨٨ 

 ١ %٢ ٥ %٨ ١٧ %٢٧ ٣٩ %٦١ %٨٨ ربط املنهج بأنشطة خارج أسوار املدرسة ٢١

وب توافرها يف مناهج التعليم تبىن جمموعة اخلرباء عددا من اخلصائص واملعايري املطل
األساسي، واملالحظ يف هذه اخلصائص تركزها على تنمية املهارات العلمية والعملية واحلياتية 

  .املتوافقة مع صيغة التعليم األساسي
وقد استحوذ الربط بني اجلانبني النظري والتطبيقي، وتنمية سلوك املواطنة لدى 

ذايت والتعلم مدى احلياة لدى التالميذ على وزن نسيب التالميذ، وتنمية مهارات التعليم ال
، ولعل ما يدفع إىل ذلك واقع التعليم يف مرحلتية االبتدائية واملتوسطة %)٩٣(مرتفع بلغ 

كما مل يغفل اخلرباء استجابة املناهج ملتطلبات التنمية،  . والذي يغلب علية الطابع النظري
  %).٩٢(وزن نسيب بلغ وجعل التلميذ حمور العملية التعليمية ب

 على أسلوب التلقني واحلفظ، أكد  التقليديوحبكم اعتماد أساليب التدريس يف التعليم
اخلرباء على أمهية اعتماد أساليب التدريس على التعلم من خالل العمل واملناقشة والرحلة 

  %).٩١(التعليمية، وان تليب املناهج احتياجات التالميذ وميوهلم بوزن نسيب بلغ 
كما أن ضعف االرتباط بني التعليم والبيئة احمليطة، فرض على اخلرباء االهتمام بالبيئة 

%) ٨٩و%٩٠(اليت خيدمها التعليم األساسي يف أكثر من فقرة وتراوحت أوزا النسبية بني 
، ومل يغفل اخلرباء االهتمام بالتدريبات العملية كأحد اجلوانب اليت تفرضها فلسفة التعليم 

  %)٨٨و%٩٠( وقد أبرزوها يف ست فقرات تراوح وزا النسيب بني األساسي
وألن خلق اجتاهات إجيابية حنو العمل املهين من أبرز القضايا اليت يعاجلها التعليم 
األساسي، فقد عاجل اخلرباء هذه القضية يف أكثر من فقرة حيث أكدوا على االهتمام بتنمية 

، كما %)٨٨(مل املهين حضت بوزن نسيب بلغ اجتاهات إجيابية لدى التالميذ حنو الع
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تنعكس خاصية ربط املناهج بأنشطة خارج أسوار املدرسة على خلق اجتاهات اجيابية حنو 
  %)٨٨(العمل املهين وحضت بنفس الوزن النسيب 

وبتأمل ماتبناه اخلرباء حول اخلصائص املطلوب توافرها يف مناهج مرحلة التعليم 
لتوجهات اليت تنادي ا املنظمة الدولية اليونسكو فاإلعالن العاملي األساسي جندها تتفق مع ا

 يف جومتني نص يف مادته األوىل على متكني اجلميع من اإلفادة ١٩٩٠عام ) التعليم للجميع(
من الفرص التربوية املصممة على حنو يليب حاجام األساسية للتعلم، كما مشلت الرؤية 

 التركيز على اكتساب التعلم ١٩٩٠ تبناها مؤمتر جومتني عام املوسعة للتعليم األساسي اليت
من خالل ترمجة الفرص التربوية إلكساب األفراد املعارف النافعة واملهارات والقيم والقدرة 
على التفكري السليم، اىل توسيع نطاق التربية األساسية لتغطي تنوع وتشابك وتغري طبيعة 

  .يافعني والراشدينحاجات التعلم األساسية لألطفال وال
 ١٩٩٦كما أن تقرير اللجنة الوطنية املعنية بالتربية للقرن احلادي والعشرين عام 

قدم رؤية تدعم ما توصل إليه اخلرباء يف هذا احملور حيث ركز " التعليم ذلك الكرت املكنون"
فة العامة  التعلم للمعرفة باجلمع بني الثقا،التقرير على أربع دعائم للتعلم مدى احلياة وهي

 والبحث املتعمق يف عدد حمدود من املواد، والتعلم للعمل ال للحصول على تأهيل ،الواسعة
عم ملواجهة مواقف عديدة وللعمل أمهين فحسب إمنا الكتساب كفاءة تؤهل بشكل 

اجلماعي، والتعلم للعيش مع اآلخرين بفهم اآلخرين والتواصل معهم، وتعلم املرء ليكون 
  .على حنو أفضل وقدرته على حتمل مسؤوليته الشخصيةبتنمية شخصيته 

وإذا انتقلنا إىل املستوى احمللي وتأملنا سياسة التعليم يف اململكة لوجدنا أا تتفق مع 
العديد من اخلصائص اليت تبناها اخلرباء يف هذه الدراسة، حيث تؤكد السياسة يف مادا 

اطه االبتكاري وتنمية تقدير العمل اليدوي  البديعي وتعهد نش التلميذعلى تربية ذوق) ٧٨(
ضمن على ) ٨٧(على غرس حب وطنه، وتؤكد يف مادا ) ٧٩(لديه، كما تنص املادة 

  .تربيته على احلياة االجتماعية اإلسالمية اليت يسودها اإلخاء والتعاون وحتمل املسؤولية
املناهج موافقة أن تكون ) ٢٠٧(ويف حمور املناهج تؤكد سياسة التعليم يف مادا 

، ومتوازنة ومرنة وتوافق تلميذحلاجات األمة وترمي إىل حتقيق أهدافها، ومناسبة ملستوى ال
على تضمن املناهج املهارات العملية ) ٢٠٨(كما تنص املادة . خمتلف البيئات واألحوال
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٢٣٩

وس واحملقق واالجتاهات الفكرية واخللقية اليت ينبغي أن حتققها، والنشاط املدرسي املرافق للدر
  .ألغراض املنهج

فقد تناولت ) ١٤٢٤(أما وثيقة التقومي الشامل للتعليم اليت أقرها جملس الشورى عام 
يف حمور بناء اتمع املتعلم بعض املرتكزات املهمة اليت تدعم رؤية اخلرباء ومنها تدريب 

تنمية هذه املهارات، الطالب على احلوار والتفكري واالستنباط وتأهيل املعلمني واملعلمات يف 
وغرس أخالقيات املهنة وحب العمل واالخنراط فيه لدى الناشئة، وتنمية الشعور باملواطنة 

  .وحب الوطن
كما يتفق ما تبناه اخلرباء حول بعض اخلصائص اليت جيب توافرها يف مناهج التعليم 

—١٤٢٥(لسعودية األساسي مع اخلطة العشرية لوزارة التربية والتعليم باململكة العربية ا
على تطوير املناهج وفق القيم اإلسالمية مبا يؤدي اىل ) ٨(اليت نص هدفها العام ) ١٤٣٥

تكامل شخصية الطالب والطالبة وامتالكها املعارف ومهارات التفكري العلمي واملهارات 
بث احليوية وممارسة التعلم الذايت والتعلم مدى احلياة، ومن أهدافها اإلستراتيجية يف ذلك 

املفاهيم داخل املناهج مبا يعزز حتقيق االنتماء الوطين، والتركيز يف بناء املناهج على اكتساب 
مهارات التفكري والتحليل ومهارات االتصال، وتزويد الطالب والطالبات باملهارات الالزمة 

  .للمواقف االجتماعية املختلفة، وتنمية مهارات التعلم الذايت والتعلم مدى احلياة
زز بعض الدراسات النتائج اليت توصل إليها اخلرباء يف هذه الدراسة حيث أكدت وتع

على أمهية تنمية قدرات ومهارات التالميذ على التفكري واالبتكار واحلوار، ومنها دراسة 
) ٢٠٠٤(ودراسة وزارة التربية والتعليم ) ١٩٩٩(ودراسة اخلطيب ) ١٩٩٩(الرشيد 

، وكذلك مهارات التعليم الذايت )٢٠٠٤(ج العربية ودراسة جملس التعاون لدول اخللي
 ودراسة) ٢٠٠٤(والتعلم مدى احلياة وتؤكدها دراسة وزارة التربية والتعليم 

Benavente(2006) وحول أمهية الربط بني اجلانبني النظري والعملي، تأيت بعض الدراسات ،
) ٢٠٠٢( وامحد ودراسة خليل) ١٩٩٩(اليت تدعم هذا االجتاه ومنها دراسة اخلطيب 

  ).٢٠٠٤(ودراسة جملس التعاون لدول اخلليج العربية 
وقد تناولت بعض الدراسات توثيق الصلة بني التعليم األساسي والبيئة احمليطة ومنها 

ودراسة البسام وعبدالعاطي ) ٢٠٠٣(ودراسة فرجيات ) ٢٠٠٢(دراسة خليل وامحد 
)٢٠٠٤.(  
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٢٤٠

  :ملخص نتيجة احملور
ناها اخلرباء حول اخلصائص اليت جيب توافرها يف منـهج التعلـيم    ركزت الرؤية اليت تب   

األساسي على أبرز اجلوانب اليت تغطيها صيغة التعليم األساسي، ومنها الربط بني اجلـانبني              
النظري والتطبيقي وتنمية ميول التالميذ املهنية، مع تنمية العديد من املهـارات كمهـارات              

ة ومهارات احلوار والتواصل االجتماعي، واىل جانب تنميتها        التعلم الذايت والتعلم مدى احليا    
  .لسلوك املواطنة فهي تسعى إىل توثيق الصلة بني التلميذ وبيئته

 وهذه الرؤية تنسجم مع ما تنادي به الرؤية املوسعة للتعليم األساسـي الـيت أقرهـا                
فق مع العديد من مواد     يف جومتني بتايالند، وتت    ١٩٩٠عام  ) التعليم للجميع (اإلعالن العاملي   

  .سياسة التعليم باململكة، وتوجهات وزارة التربية والتعليم املستقبلية
  احملور السابع التعليم األساسي وخدمة اتمع: سادساً

  احملور السابع التعليم األساسي وخدمة اتمع توزيع استجابات أفراد العينة على) : ٢١(اجلدول 
 غري موافق إطالقا غري موافق موافق فق جداًموا

 العبارة م
الوزن 
 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة النسيب
 :حيقق التعليم األساسي مزيداً من الربط بني املدرسة واتمع من خالل

 ٠ %٠ ٣ %٥ ٢٠ %٣١ ٤٠ %٦٣ %٩٠ يئة الرأي العام لدعم فلسفة التعليم األساسي  ١

٢ 

 آليات للتنسيق بني إدارة التعليم األساسي وضع
ومؤسسات اتمع احمللي لدعم برامج التعليم غري 

 النظامي
٠ %٠ ٤ %٦ ٢١ %٣٣ ٣٨ %٥٩ %٨٨ 

٣ 
طرح املبادرات اتمعية اليت تدعم النهوض بالتعليم 

 األساسي
٠ %٠ ٣ %٥ ٢٣ %٣٦ ٣٧ %٥٨ %٨٨ 

٤ 
حتقيق التكامل بني مؤسسات التعليم النظامي 

 ٠ %٠ ٥ %٨ ١٩ %٣٠ ٣٨ %٥٩ %٨٨ والتعليم غري النظامي

٥ 
توفري فرص تعليمية غري نظامية للكبار الذين انقطعوا 

 عن التعليم
٠ %٠ ٣ %٥ ٢٥ %٣٩ ٣٥ %٥٥ %٨٨ 

 ٠ %٠ ٤ %٦ ٢٣ %٣٦ ٣٥ %٥٥ %٨٨ طرح مهارات ومعارف تناسب الكبار ٦

٧ 
توفري فرص تعليمية تناسب احتياجات الدارسني 

 ظروفهم العمليةالكبار و
٠ %٠ ٣ %٥ ٢٥ %٣٩ ٣٥ %٥٥ %٨٨ 

 ٠ %٠ ٢ %٣ ٢٧ %٤٢ ٣٤ %٥٣ %٨٨ توفري برامج حملو األمية الوظيفية ٨

٩ 

يف برامج حمو ) أفراد وهيئات(مشاركة اتمع 
األمية وتعليم الكبار مبا يتوافق وأهداف التعليم 

 األساسي
٠ %٠ ٢ %٣ ٢٧ %٤٢ ٣٤ %٥٣ %٨٨ 

 ٠ %٠ ٣ %٥ ٢٦ %٤١ ٣٤ %٥٣ %٨٧تعليم الكبار من حمو األمية إىل االنتقال بفلسفة  ١٠
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٢٤١

 فلسفة التعليم املستمر

١١ 

مدارس (تصميم وتنفيذ برامج خلدمة املناطق النائية 
مبا يتناسب مع ) متنقلة، مدارس الفصل الواحد

 أهداف التعليم األساسي
٠ %٠ ٢ %٣ ٢٨ %٤٤ ٣٣ %٥٢ %٨٧ 

١٢ 
ص التحاق الكبار طرح برامج وظيفية تزيد من فر

 ويقلل من تسرم  
٠ %٠ ٤ %٦ ٢٤ %٣٨ ٣٥ %٥٥ %٨٧ 

١٣ 
إتاحة الفرصة ملمثلي مؤسسات اتمع احمللي يف 

 وضع سياسات ختطيط برامج التعليم األساسي
١ %٢ ٥ %٨ ٢٣ %٣٦ ٣٣ %٥٢ %٨٥ 

توفري املعلمني املتخصصني يف جمال حمو األمية وتعليم  ١٤
 الكبار

٠ %٠ ١٠ %١٦ ١٧ %٢٧ ٣٥ %٥٥ %٨٥ 

يالحظ يف هذا احملور تنوع القضايا اليت عاجلها اخلرباء حيث أكدوا أمهية املشاركة  
والدعم اتمعي والتكامل بني التعليم النظامي وغري النظامي والقضاء على األمية يف إطار 

لى تأييد فلسفة التعليم املستمر، وهذه القضايا اليت تبناها اخلرباء يف هذه الدراسة حازت ع
  %).٨٥و % ٩٠(اجلميع بوزن نسيب مرتفع تراوح بني 

وقد استأثرت املشاركة اتمعية بأولوية اهتمامات اخلرباء يف هذا احملور، فنالت يئة 
، وطرح املبادرات %)٩٠(الرأي العام لدعم فلسفة التعليم األساسي على وزن مرتفع بلغ 

، ومل يغفل اخلرباء %)٨٩(ساسي على وزن بلغ اتمعية اليت تدعم النهوض بالتعليم األ
الدور الذي ميكن أن يؤديه التعليم األساسي حنو الكبار وبرز هذا االهتمام يف ست فقرات 

  %).٨٥و % ٨٨(يف احملور تراوح وزا النسيب بني 
ومل يكن اهتمام اخلرباء باملشاركة اتمعية أو تعليم الكبار رد توافق يف الرؤى فقط، 

ا هي اجتاهات عاملية تؤكدها وثائق منظمة اليونسكو من خالل مؤمتراا ومنتدياا، إمن
فاملشاركة اتمعية تعد أحد احملاور الرئيسة للرؤية املوسعة للتعليم األساسي لتلبية احلاجات 

ودعمها منتدى ) ١٩٩٠(عام ) التعليم للجميع(األساسية للجميع اليت ألقرها اإلعالن العاملي 
حيث تنص الرؤية يف حمورها اخلامس على تقوية املشاركات اتمعية ) ٢٠٠٠(كار عام دا

يسهم يف ختطيط برامج التربية األساسية وتنفيذها وإدارا على كل املستويات وأن ذلك 
لتحقيق أهداف التعليم والرؤية املوسعة ترتكز على مثل هذه املشاركات . وتقييمها
  .للجميع

 يف مادته األوىل وهدفه األول ١٩٩٠) التعليم للجميع(لعاملي كما نص اإلعالن ا
من ) ومنهم الراشدون(يف هدفه الثالث على متكني كل شخص ) ٢٠٠٠(ومنتدى داكار 
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٢٤٢

احلصول على الفرص التربوية اليت تليب حاجاته األساسية للتعلم،  وتناولت الرؤية املوسعة 
ه عندما أكدت على توسيع نطاق التربية للتعليم األساسي يف حمورها الثالث ذات االجتا

األساسية ووسائلها لتشمل إىل جانب الرعاية املبكرة للطفولة والتعليم االبتدائي، برامج حمو 
  .األمية فالقراءة والكتابة مهارة ضرورية تشكل أساساً للمهارات احلياتية

ء من نتائج يف هذا ويدعم سياسة التعليم باململكة العربية السعودية ماتوصل إليه اخلربا
) ١٨١(احملور ففي فصلها السابع تؤكد على مكافحة األمية وتعليم الكبار ويف مادا رقم 

تستهدف يف تعليم الكبار على املهارات األساسية واملهارات احلياتية والتوعية العامة بشؤون 
ية التعليم وتساهم يف فتشري إىل إسهام وسائل اإلعالم يف التوعية بأمه) ١٨٤(احلياة، أما املادة 

  .تقدمي الربامج التعليمية املمكنة
كما مل تغفل سياسة التعليم أمهية مشاركة اتمع يف القضاء على األمية وتعليم الكبار 

على تشجيع األفراد واجلماعات على اإلسهام يف القضاء ) ١٨٥(عندما أكدت يف مادا 
لقضية شأن جمتمعي ال تقتصر مسؤوليته على على األمية وتعليم الكبار، مما يعىن أن هذه ا

الدولة فقط ، وهذه القضية تطرحها وثيقة التقومي الشامل للتعليم اليت أقرها جملس الشورى 
فقد نصت على املشاركة اتمعية يف حمور التعليم العام عندما أشارت إىل ) ١٤٢٤(عام 

بتكوين جمالس آباء وأمهات تساعد إشراك اتمع احمللي يف إدارة املدرسة تدرجيياً، وذلك 
  .املدارس يف تطوير عملها

ويف دعم آخر لنتائج هذا احملور جند أن اخلطة العشرية لوزارة التربية والتعليم باململكة 
على تطوير تعليم الكبار ) ١٢(تنص يف هدفها ) ١٤٣٥—١٤٢٥(العربية السعودية 

نة الدخول واخلروج من النظام والكبريات والقضاء على األمية، من خالل زيادة مرو
إىل جانب إتاحة الفرصة للكبار مبا يتوافق مع ظروفهم ) االنسيابية يف التعليم(التعليمي 

أما . واحتياجام، وتصميم برامج تلفزيونية متخصصة وموجهة لتعليم الكبار والكبريات
ل استقطاب القوى فينص على التوسع يف املشاركة اتمعية يف التعليم من خال) ١٤(اهلدف 

االجتماعية املؤهلة يف املشاركة بربامج حمو األمية، وزيادة مشاركة أولياء األمور يف إدارة 
  .املدارس، وإشراك أولياء األمور والفئات االجتماعية ذات التأثري يف عمليات تطوير التعليم

قيق التكامل كما تدعم بعض الدراسات السابقة ماتوصل إليه اخلرباء يف هذا احملور كتح
ودراسة ) ١٩٩٩(بني مؤسسات التعليم النظامي وغري النظامي، ومنها دراسة اخلطيب 
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٢٤٣

 Benavente ودراسة) ٢٠٠٤(ودراسة وزارة التربية والتعليم ) ٢٠٠٤(البسام وعبدالعاطي 
  .Pauline (2007) ودراسة (2006)

ودراسة وزارة ) ٢٠٠٤( أما املشاركة اتمعية فتدعمها دراسة البسام وعبدالعاطي 
 ودراسة) ٢٠٠٤(ودراسة جملس التعاون لدول اخلليج العربية ) ٢٠٠٤(التربية والتعليم 

Hilary (2000) ودراسة Benavente (2006) ودراسة samba (2006) ودراسة Hamissou 
(2006)   

  :ملخص نتيجة احملور
شامل برز اهتمام يف إطار اهتمام اخلرباء بتطبيق صيغة التعليم األساسي مبفهومها ال

اخلرباء بأمهية الربط بني املدرسة واتمع، كي تؤدي كل مؤسسة دورها التباديل والتكاملي 
بني مؤسسات اتمع النظامية وغري النظامية، كما مل يغفل اخلرباء اهتمامهم بتعليم الكبار 

  .وحمو األمية
نصوص عليها يف اإلعالن وتتسق هذه الرؤية مع ما تنادي به أهداف التعليم للجميع امل

 ، كما ٢٠٠٠ وما أكده منتدى داكار عام ١٩٩٠العاملي للتعليم للجميع يف جومتني عام 
  .تتسق حمليا مع سياسة التعليم باململكة ومع توجهات وزارة التربية والتعليم املستقبلية

  احملور الثامن متويل التعليم األساسي: سابعاً
  احملور الثامن متويل التعليم األساسي أفراد العينة علىتوزيع استجابات ) : ٢٢(اجلدول 

 غري موافق إطالقا غري موافق موافق موافق جداً
 العبارة م

الوزن 
 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة النسيب

 :           يقوم متويل التعليم األساسي على 
 ٠ %٠ ٤ %٦ ١٨ %٢٨ ٤٠ %٦٣ %٩٠ يم األساسي النظامي تكفل الدولة بتمويل التعل ١

٢ 
تفعيل دور األفراد والشركات يف املشاركة اتمعية 

 كجزء من دعم التعليم األساسي
٠ %٠ ٧ %١١ ٢٣ %٣٦ ٣١ %٤٨ %٨٥ 

 ١ %٢ ٩ %١٤ ٢١ %٣٣ ٢٩ %٤٥ %٨٣ االستثمار يف املرافق واملنشآت التعليمية ٣

٤ 
لي يف متويل التعليم مشاركة مؤسسات اتمع احمل

 األساسي غري النظامي 
٢ %٣ ٨ %١٣ ٢٠ %٣١ ٣٢ %٥٠ %٨٣ 

 ١ %٢ ١١ %١٧ ٢٠ %٣١ ٣٠ %٤٧ %٨٢ تنويع مصادر التمويل كمشاركة القطاع اخلاص ٥

 ١ %٢ ٩ %١٤ ٢٧ %٤٢ ٢٥ %٣٩ %٨١ تفعيل دور الس البلدي يف متويل التعليم األساسي ٦
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٢٤٤

ىل تنويع مصادر التمويل للتعليم األساسي مبعىن أن اإلنفاق مييل اخلرباء يف هذا احملور إ
على التعليم مل يعد مسؤولية الدولة فقط، إمنا هناك أطراف أخرى تشارك الدولة مسؤوليتها 
جتاه التعليم، ومبعىن آخر خلص اخلرباء إىل تقسيم مصادر متويل التعليم األساسي إىل ثالثة 

، الثاين القطاع %)٩٠(جتاه أغلبية اخلرباء بوزن نسيب بلغ األول الدولة وأيد هذا اال: أقسام
اخلاص من أفراد وشركات ويرى اخلرباء أمهية مشاركتهم يف متويل التعليم األساسي بوزن 

، الثالث االستثمار يف املرافق واملنشآت التعليمية وحضت بدعم اخلرباء %)٨٥(نسيب بلغ 
  %).٨٣(بنسبة بلغت 

ل اليت تبناها اخلرباء أا متدرجة يف األولوية فاخلرباء يرون أن ويالحظ يف مصادر التموي
التمويل مسؤولية الدولة لكنهم يؤيدون املشاركة يف التمويل، وهذا يتفق مع سياسة التعليم 

على أن متويل التعليم مسؤولية الدولة، لكن بعض ) ٢٣٠(يف اململكة اليت تنص يف مادا 
شاركة يف متويل التعليم فوثيقة التقومي الشامل للتعليم اليت االجتاهات بدأت تتحول حنو امل

نصت على استثمار مرافق التعليم وتشجيع القطاع ) ١٤٢٤(أقرها جملس الشورى عام 
  .األهلي على االستثمار يف التعليم

 ١٧٨ويدعم اتفاق اخلرباء على تنويع مصادر متويل التعليم قرار جملس الوزراء رقم 
مذكرة (ـ املتعلق بتمويل بناء املدارس عن طريق القطاع اخلاص ه٣/٩/١٤١٩بتاريخ 

، وهذا ما )هـ١٠/٩/١٤١٩وتاريخ ر /١٢٧٩٢رئيس ديوان رئاسة جملس الوزراء،رقم 
) ١٤٣٥-١٤٢٥(لته اخلطة العشرية لوزارة التربية والتعليم باململكة العربية السعودية فع

توفري املباين ) "٣-٢(ا االستراتيجي بتأكيدها على تنويع مصادر التمويل من خالل هدفه
ومن برامج حتقيق هذا اهلدف ) املدرسية احلكومية الستيعاب النمو املتوقع يف أعداد الطالب

تطوير وتعدد أساليب متويل بناء املدارس عن طريق القطاع اخلاص، وتنشيط االستثمار 
  .اخلريي

يل من اتمعات احمللية  كما أكدت بعض الدراسات السابقة أمهية تنويع مصادر متو
 . samba (2006)  ودراسة Hilman (2002) دراسةوالقطاع اخلاص ومنها 

  :ملخص نتيجة احملور
يؤكد اخلرباء على أن متويل التعليم األساسي مسؤولية الدولة، وهذا استقرار يف مصادر             

ن التعليم، ومـع    التمويل يعزز تطبيق إلزامية التعليم وحتقيق االستيعاب الكامل ملن هم يف س           
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٢٤٥

تنويع مصادر متويل التعليم األساسي من خالل االستثمار        ذلك مل يعارض اخلرباء التوجه حنو       
يف املرافق واملنشآت التعليمية ومشاركة مؤسسات اتمع يف متويل التعليم األساسي، ويؤيد            

افة إىل كون ذلك    ، إض هذا الطرح السياسات احمللية والرؤى املستقبلية لوزارة التربية والتعليم        
  .تدعيماً وترسيخاً ملبدأ املشاركة بني املدرسة ومؤسسات اتمع احمللي

  :  اخلطة الدراسية املقترحة :احملور التاسع: ثامناً
  : التعديل على اخلطة احلالية

   توزيع استجابات أفراد العينة على احملور التاسع اخلطة الدراسية ) :٢٣( اجلدول 
 ال نعم املرحلة املتوسطة املرحلة االبتدائية
 العبارة م عدد احلصص عدد احلصص

 املقترحة احلالية املقترحة احلالية ك % ك %
 ٦-٤ ٨ ٧-٥ ٩ ٣٧ %٥٨ ١٩ %٣٠ ترين التعديل يف وزن العلوم الدينية/هل ترى ١
 ٦-٤ ٦ ٨-٦ ١١-٨ ٣٢ %٥٠ ٢٣ %٣٦ ترين التعديل يف وزن فروع اللغة العربية/هل ترى ٢
ترين دمج مقررات التاريخ واجلغرافيا والتربية /هل ترى ٣

 الوطنية حتت مادة واحدة هي االجتماعيات
٤-٢ ٥ ٤-٢ ٣ ٢٧ %٤٢ ٢٩ %٤٥ 

 ٦-٥ ٤ ٥-٣ ٣-١ ٣١ %٤٨ ٢٤ %٣٨ ترين وزن مقرر العلوم احلايل مناسب/هل ترى ٤
 ٦-٥ ٤ ٧-٥ ٥-٤ ٢٦ %٤١ ٢٦ %٤١ ترين وزن مقرر الرياضيات احلايل مناسب/هل ترى ٥
 ٦-٤ ٤ ٣-٢ ٢ ٣٥ %٥٥ ١٩ %٣٠ ترين وزن مقرر اللغة االجنليزية احلايل مناسب/هل ترى ٦
 ١  ١  ١ ٢-١ ١٤ %٢٢ ٣٢ %٥٠ بقاء ماديت التربية الفنية والبدنية على وضعهما احلايل ٧

أن رؤية اخلرباء تركزت حول موضوعات حمددة متثل  ) ٢٣( يتضح من اجلدول 
 إعداد الفرد للحياة املستقبلية، مشلت العلوم الدينية وعلوم اللغة العربية البنية األساسية يف

واملالحظ أن العديد من ، والعلوم االجتماعية والرياضيات والعلوم واللغة االجنليزية
موضوعات اخلطة الدراسية مثلت هاجساً لدى اخلرباء حبيث مل حيسم بإمجاع أو أكثرية 

أحيان ونسبة مرجحة يف أحيان أخرى بني القبول بالوضع يف حامسة إمنا تكافأت الرؤية يف 
، %)٤٨ -% ٣٠(اخلطة احلالية أو تعديله، وقد تراوحت نسب الرغبة يف التعديل بني 

وهذه املؤشرات يف جمملها تولد اجتاها حنو إعادة النظر يف اخلطة الدراسية احلالية مبا حيقق 
  .فلسفة وأهداف صيغة التعليم األساسي

%) ٥٨(ول ابتداًء ما يراه اخلرباء حول وزن العلوم الدينية فقد رأى ما نسبته ونتنا  
 إعادة النظر يف وزا مل رأىمن منهم بقاء وزا على وضعه احلايل دون تعديل، بينما 

  .منهم%) ٣٠ (يتجاوز
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٢٤٦

من اخلرباء %) ٥٠(وذات االجتاه جيري على فروع اللغة العربية فقد رأى مانسبته   
اا على وضعه احلايل، بينما بقاء وزجمموع اخلرباءمن%) ٣٦ (من يرى التعديل على وز .   
أما مواد التاريخ واجلغرافيا والتربية الوطنية فقد انقسم اخلرباء حوهلا إىل فريقني، فريق   

، أما من يرى بقاءها على وضعها فنسبتهم %) ٤٥(يرى دجمها يف مادة واحدة ونسبتهم 
يعزى ذلك إىل رغبة اخلرباء يف إتاحة الفرصة لطرح مقررات جديدة منهم، ورمبا %) ٤٢(

من %) ١٥(تتفق وصيغة التعليم األساسي، إىل جانب أن هذه املواد جمتمعة متثل مانسبته 
  .جمموع اخلطة احلالية باملرحلة املتوسطة

ت كما تناول اخلرباء بقية املواد األساسية يف املرحلتني وبالذات العلوم والرياضيا  
واللغة االجنليزية، وهذه املواد تعىن بتنمية العديد من املهارات األساسية واحلياتية لدى األفراد 
يف مرحلة التعليم األساسي، ولذا مثلت هاجساً لدى اخلرباء ولد اجتاها لدى البعض حنو 

  .التعديل على وزا من جممل اخلطة الدراسية
 اخلرباء إعادة النظر يف وزنيهما،  البعض منىريفففي ماديت العلوم واللغة االجنليزية   

أن الوزن احلايل ملادة العلوم غري مناسب ، أما مادة اللغة االجنليزية %) ٤٨(فريى مانسبته 
 أما مادة الرياضيات واليت ،من اخلرباء أن وزا احلايل غري مناسب%) ٥٥(فريى ما نسبته 

%) ٤١(الكفة فيها بني مؤيد ومعارض، فـ متثل جزءاً من املهارات األساسية فقد اعتدلت 
   .يرون عكس ذلك%) ٤١(يرون مناسبة وزا و 

  : املواد املقترح إضافتها للخطة احلالية
  املواد املقترح إضافتها للخطة احلالية حولتوزيع استجابات أفراد العينة  ) : ٢٤( اجلدول 

 املرحلة املتوسطة  املرحلة االبتدائية ال نعم
 العبارة م

الصف  ك % ك %
 املقترح

عدد 
 احلصص

الصف 
 املقترح

عدد 
 احلصص

 ١ -- ٢-١ -- ٢٢ %٣٤ ٣٣ %٥٢ ترين مناسبة تقدمي مقرر اللياقة البدنية للطالبات/هل ترى ٨

ترين مناسبة تقدمي مقرر التربية املهنية ابتداء من /هل ترى ٩
 الصف اخلامس

١ ٢-١  ١ ٤-٣ ١٦ %٢٥ ٤٠ %٦٣ 

سبة تقدمي مقرر التربية املهنية للطالبات ترين منا/هل ترى ١٠
   %٥٩ كمقرر بديل ملقرر التفصيل واخلياطة املعمول ا حالياً

٢ ٢-١  ٢ ٦-٤  ١٧  %٢٧ ٣٨ 

ترين مناسبة تقدمي مادة التربية احلياتية ابتداء من /هل ترى ١١
 الصف األول االبتدائي

٢ ٢-١  ٢ ٥-٣  ١٥  %٢٣ ٣٧  %٥٨ 
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٢٤٧

 تقدمي مادة التدريبات العملية ابتداء ترين مناسبة/هل ترى ١٢
 من الصف اخلامس

٢ ٢-١  ٢ ٤-٣ ١٨ %٢٨ ٣٤ %٥٣ 

يتضح من اجلدول السابق أن اخلرباء يف هذه الدراسة اهتموا بتنمية االجتاهات املهنية 
لدى األفراد، بل أكدوا على حتويل هذه االجتاهات إىل سلوك ممارس من خالل طرح مقرر 

 يرتبط به من تدريبات عملية تغرس يف جمملها اجتاهات إجيابية حنو العمل التربية املهنية وما
من اخلرباء مناسبة تقدمي مقرر التربية املهنية من الصف اخلامس %) ٦٣(املهين، حيث يرى 

منهم مناسبة تقدمي التدريبات العملية ابتداًء %) ٥٣(االبتدائي بواقع حصة أسبوعية، ويرى 
صتني أسبوعياً، كما يدعم هذا التوجه ما مييل إليه البعض من من الصف اخلامس بواقع ح

اخلرباء إىل البدء يف تنمية هذه االجتاهات يف وقت مبكر بدءاً من الصف الثالث أو الرابع، 
وفريق آخر يرى تأخريها إىل بداية املرحلة املتوسطة، مما يعين أن نسبة مرتفعة نسبياً من 

التربية املهنية وما يرتبط به من تدريبات عملية لكنهم اخلرباء يرون ضرورة تقدمي مقرر 
  .متباينون يف وقت البدء به

كما مل يغفل اخلرباء أمهية تنمية هذه االجتاهات لدى الفتيات فقد أكد ما نسبته 
منهم على ضرورة تقدمي مقرر التربية املهنية كبديل ملقرر التفصيل واخلياطة املعمول %) ٥٩(

ة ليكون فيه من الشمول ما يغطي هذا اجلانب وغريه من اجلوانب اليت تتفق به يف اخلطة احلالي
  .وطبيعة املرأة

من اخلرباء مناسبة تقدمي مادة التربية %) ٥٨(وحول مقرر التربية احلياتية يرى 
احلياتية ابتداء من الصف األول االبتدائي بواقع حصتني أسبوعياً، ويعزز االجتاه حنو تقدمي هذا 

 يؤكده بعض اخلرباء حيال تأخري البدء يف هذا املقرر إىل ما بني الصفني الثالث املقرر ما
  .واخلامس يف املرحلة االبتدائية أو الصفني األول والثاين من املرحلة املتوسطة

وهذه الرؤية يف جمملها تتفق مع ما تسعى إليه فلسفة التعليم األساسي من تنمية 
  .هين للجنسني باإلضافة إىل إكسابه املهارات الالزمة للحياةاالجتاهات اإلجيابية حنو العمل امل

  : يستنتج الباحث بعض النقاط، ومنهالرؤية اخلرباء حول اخلطة الدراسيةويف قراءة أخرى 
 صيغة من خالل تبينالطابع النظري السائد يف نظام التعليم، التغلب على الرغبة يف  .١

 .لنظري والتطبيقيالتعليم األساسي اليت جتمع بني اجلانبني ا
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٠٠٨ --ھـ ١٤٢٩ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٤٨

يتمحور اجتاه اخلرباء حنو التعديل حول املهارات األساسية واحلياتية، حبيث حضيت  .٢
تلك املوضوعات بنسب تدعو إىل إعادة النظر يف أوزاا، وهذه املهارات متثل احلد 

 . األدىن الذي ينبغي أن حيصل عليه الفرد يف إطار فلسفة التعليم للجميع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :نسيب ألمهية العباراتالوزن ال
 مستبعداً منها العبارات اليت يقل متوسط  من الدراسةالعبارات يف هذه املرحلةقدمت 

 والوزن النسيب لكل عبارة لثةومزودة بنتائج العبارات يف اجلولة الثا%) ٧٥(وزا النسيب عن 
  .ويطلب من اخلبري ترتيب األمهية لكل عبارة

   الوزن النسيب ألمهية عبارات حماور الدراسةجابات أفراد العينة عنتوزيع استيبني  ) ٢٥( اجلدول 
 فلسفة التعليم األساسي وأهدافه:  احملور الثاين 

 العبارة م
الوزن النسيب 
 إلجابة العبارات

الوزن النسيب 
 ألمهية العبارات

 %٩٨ %٩٥ احملافظة على فطرة التلميذ، وتعهده بالعقيدة اإلسالمية  ١

 %٩٦ %٩٥ ماء التلميذ لألمة اإلسالميةتأكيد انت ٢

 %٩٤ %٩٢ تزويد التلميذ باملعلومات واملهارات اليت متكنه من التفاعل واملشاركة مع جمتمعه ٣

 %٩٤ %٩٠ الربط بني املواد النظرية والعملية ٤

 %٩٤ %٩٠ تنمية قدرات التلميذ االبتكارية واإلبداعية ٥



  )مستقبلية دراسة(األساسي يمالتعل صيغة ضوء في السعودية العربية المملكة في والمتوسطة االبتدائية المرحلتين مشكالت بعض لمواجهة مقترح تصور

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٠٠٨ --ھـ ١٤٢٩ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٤٩

 %٩٤ %٩٠ زيادة ثقته بنفسهتعزيز مفهوم الذات لدى التلميذ و ٦

 %٩٣ %٩٢ حتقيق االستيعاب الكامل ملن هم يف سن الدراسة باملرحلتني االبتدائية واملتوسطة ٧

 %٩٣ %٩٠ تدريبهم على حسن استخدام املال وترشيد السلوك االستهالكي ٨

 %٩٣ %٩١ تنمية شعور التلميذ باملسؤولية اتمعية ٩

 %٩٢ %٩١ والتطبيقية لدى التالميذتنمية املهارات العملية  ١٠

 %٩٢ %٨٨ تزويد التلميذ بالثقافة الكافية اليت متنعه من االرتداد إىل األمية ١١

 %٩٢ %٨٩ الكشف عن امليول واإلمكانات والقدرات يف سن مبكرة ١٢

 %٩٢ %٨٩ إلزامية موحدة جلميع من هم يف سن التعليم  ١٣

 %٩٢ %٨٩  املسؤوليةتنمية االعتماد على النفس وحتمل ١٤

 %٩٢ %٩٠ تثقيف التلميذ صحياً واجتماعيا ١٥

 %٩٢ %٨٨ تشويق التلميذ إىل البحث عن املعرفة ١٦

 %٩١ %٨٩ تنمية اجتاهات اجيابية لدى التلميذ حنو العمل ١٧

 %٩١ %٨٩ مرحلة تعليمية أساسية مدا تسع سنوات تضم املرحلتني االبتدائية واملتوسطة ١٨

 %٩٠ %٨٨ حمتوى التعليم ومصادره ببيئة املدرسةربط  ١٩

 %٩٠ %٨٩ نشر ثقافة احلوار بني التالميذ ٢٠

 %٩٠ %٨٨ إكساب التالميذ املهارات احلياتية                       ٢١

 %٨٩ %٨٩ إعداد التالميذ للمواطنة املنتجة ٢٢

 %٨٩ %٨٨ حتقيق املساواة بني التالميذ من اجلنسني ٢٣

 %٨٥ %٨٦ املشاركة واملسؤولية اتمعية يف ختطيط التعليم ومتويله وإدارتهدعم  ٢٤

 التعليم األساسي وحل بعض مشكالت التعليم يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة: احملور الثالث 

الوزن النسيب  العبارة م
 إلجابة العبارات

الوزن النسيب 
 ألمهية العبارات

 %٩٥ %٩٢ للمتعلمني من اجلنسني   " القراءة والكتابة واحلساب"األساسية اكتساب املهارات الثالث  ١

 %٩٤ %٩١ تزويد التلميذ بأساسيات الثقافة العامة اليت تعده للحياة واملواطنة املنتجة ٢

 %٩٣ %٩١ حتصني التالميذ ضد األفكار واالجتاهات املنحرفة يف اجلانبني الديين والفكري ٣

 %٩٢ %٨٩ جتاهات إجيابية حنو احملافظة على املمتلكات العامةتزويد التالميذ با ٤

 %٩٢ %٨٨ ربط حمتوى التعليم بالبيئة ومتطلباا ومشكالا ٥

 %٩٢ %٨٨ تعويد التلميذ على استثمار وقت الفراغ فيما هو مفيد ٦

 %٩١ %٨٨ الربط بني حمتوى التعليم ومتطلبات التنمية ٧

 %٩٠ %٨٤ ألساسي مبيول وحاجات التالميذ مما يقلل نسب التسربربط حمتوى مناهج التعليم ا ٨

 %٩٠ %٨٥ ربط حمتوى مناهج التعليم األساسي مبيول وحاجات التالميذ مما يقلل نسب الرسوب ٩



  )مستقبلية دراسة(األساسي يمالتعل صيغة ضوء في السعودية العربية المملكة في والمتوسطة االبتدائية المرحلتين مشكالت بعض لمواجهة مقترح تصور

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٠٠٨ --ھـ ١٤٢٩ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٥٠

 %٨٩ %٨٥ القضاء على الطابع النظري للتعليم بالربط بني الناحيتني النظرية والعملية                  ١٠

 %٨٩ %٨٦  التخفيف من نسب البطالة من خالل اإلعداد للمواطنة الواعية املنتجةاملسامهة يف ١١

 %٨٩ %٨٧ تصحيح النظرة السلبية ملفهوم العمل اليدوي لدى التالميذ ١٢

 %٨٦ %٨٥ اكتساب املهارات احلياتية للمتعلمني من اجلنسني      ١٣

 هاوإدارة املدرسة ومعلم:  احملور الرابع 

لوزن النسيب ا العبارة م
 إلجابة العبارات

الوزن النسيب 
 ألمهية العبارات

 %٩٥ %٩٢ يئة املعلمني لتطبيق فكرة التعليم األساسي  ١

 %٩٥ %٩٠ حتقيق التنمية املهنية لإلدارة املدرسية  ٢

 %٩٥ %٩١ حتقيق التنمية املهنية للمعلمني ٣

 %٩٥ %٩١ يتوفري املعلم املؤهل تربويا لتطبيق التعليم األساس ٤

 %٩٥ %٩٠ االستعانة بأصحاب األنشطة املهنية لتدريب التالميذ وتعليمهم ٥

 %٩٤ %٩٠ توفري املساندة الفعالة ملعلمي التعليم األساسي ٦

 %٩٤ %٩١ إدراك إدارة املدرسة ملفهوم التعليم األساسي ٧

 %٩٣ %٨٩ إشراك التالميذ يف التخطيط لألنشطة االبتكارية بالتعليم األساسي ٨

 %٩٣ %٨٩ توضيح األدوار واملسؤوليات للمشاركني يف العملية التعليمية بالتعليم األساسي ٩

 %٩٣ %٨٦ منح إدارة املدرسة الصالحية يف ختطيط منهج التدريبات العملية مبا يتوافق مع البيئة اليت ختدمها املدرسة ١٠

 %٩٣ %٩٠ بيقهيئة إدارة املدرسة لفكرة التعليم األساسي قبل تط ١١

 %٩٢ %٨٨ إتاحة الفرصة ملدير املدرسة ومعلم مرحلة التعليم األساسي يف وضع سياسات ختطيط براجمه ١٢

 %٩٠ %٨٨ انتخاب بعض أعضاء جملس إدارة املدرسة من اتمع احمليط باملدرسة ١٣

 %٨٩ %٨٥ ليبناء التوافق يف اآلراء والتوجهات بني إدارة التعليم ومؤسسات اتمع احمل ١٤

 %٨٣ %٨١ متثيل بعض أعضاء الس البلدي يف جملس إدارة املدرسة   ١٥

 %٨٢ %٨٠ متثيل القطاع اخلاص يف جملس إدارة املدرسة ١٦

 %٨١ %٧٩ )            احللقة األوىل ابتدائي واحللقة الثانية متوسط(تضم مدرسة التعليم األساسي إدارتني فرعيتني  ١٧

 املبىن واملرافق والتجهيزات : احملو اخلامس

الوزن النسيب  العبارة م
 إلجابة العبارات

الوزن النسيب 
 ألمهية العبارات

 %٩٧ %٩٤ اختيار املوقع املناسب للمبىن يف ضوء املواصفات التربوية ١

 %٩٧ %٩٤ توفر الشروط الصحية الداخلية يف املبىن املدرسي كالتهوية واإلضاءة ٢

 %٩٦ %٩٣ ساسية لألنشطة غري الصفية كاملسرح واإلذاعة املدرسيةتوفر البىن األ ٣

 %٩٥ %٩٣ توفر اخلدمات املساندة كاملصلى واملطعم والساحات مع اختيار املوقع املناسب هلا ٤

 %٩٥ %٩٢ توفر البىن األساسية لتجهيزات كافة األنشطة الصفية للجنسني ٥



  )مستقبلية دراسة(األساسي يمالتعل صيغة ضوء في السعودية العربية المملكة في والمتوسطة االبتدائية المرحلتين مشكالت بعض لمواجهة مقترح تصور

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٠٠٨ --ھـ ١٤٢٩ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٥١

 %٩٥ %٩٢  الالزمة للتدريبات العمليةتوفري امليزانيات املخصصة لشراء اخلامات ٦

 %٩٥ %٩٢ مراعاة املساحات واملواقع املناسبة يف املرافق و والتجهيزات التعليمية ٧

 %٩٥ %٩٢ توفري األدوات واخلامات املستخدمة يف أنشطة التعليم األساسي ٨

 %٩٤ %٩١ توفري املبين املدرسي املناسب جلنس الطالب بالتعليم األساسي ٩

 %٩٤ %٩٢ مراعاة متطلبات التكنولوجيا التعليمية يف املبىن املدرسي وجتهيزاته ١٠

 %٩٣ %٩١ توفري متطلبات التكنولوجيا اإلدارية ١١

 %٩٢ %٩٠ ...)زراعية، صناعية،جتارية(توفري املبين املدرسي املناسب للبيئة اليت خيدمها التعليم األساسي  ١٢

 %٩٢ %٩٠ ةتوفر جتهيزات التدريبات العملي ١٣

 %٨٥ %٨٣ ) للحلقة األوىل االبتدائي وللحلقة الثانية املتوسط( جممع تعليمي يضم مبنيني  ١٤

 املنهج الدراسي: احملور السادس 

 العبارة م
الوزن النسيب 
 إلجابة العبارات

الوزن النسيب 
 ألمهية العبارات

 %٩٦ %٩٣ ميذتنمية مهارات التعلم الذايت والتعلم مدى احلياة لدى التال ١

 %٩٦ %٩٣ الربط بني اجلانني النظري والتطبيقي                   ٢

 %٩٦ %٩٢ بناء املناهج يف ضوء االجتاهات التربوية املعاصرة اليت جتعل من التلميذ حمورا للعملية التعليمية  ٣

 %٩٥ %٩٣ إسهام املناهج يف تنمية سلوك املواطنة لدى التالميذ ٤

 %٩٥ %٩١ يب التدريس على التعلم من خالل العمل اعتماد أسال ٥

 %٩٥ %٩٠ توظيف التقنيات التعليمية يف التدريبات العملية ٦

 %٩٤ %٩١ إعداد مناهج تطبيقية تسهم يف تنمية مهارات احلوار   ٧

 %٩٤ %٩٠ إكساب التالميذ مهارات التواصل االجتماعي ٨

 %٩٤ %٨٩ للتلميذإسهام املناهج يف تنمية الشخصية اخلالقة  ٩

 %٩٤ %٩٢ استجابة املناهج ملتطلبات التنمية  ١٠

 %٩٤ %٩٠ توافق مناهج التدريبات العملية مع البيئة املقدمة هلا ١١

 %٩٤ %٩٠ توثيق الصلة بني التلميذ وبيئته ١٢

 %٩٣ %٩١ إثارة دافعية التالميذ حنو التعلم عن طريق احلوار واملناقشة والرحالت التعليمية ١٣

 %٩٣ %٩١ تلبية احتياجات التالميذ وميوهلم  ١٤

 %٩٣ %٩٠ إكساب التالميذ مهارات حل املشكالت احلياتية   ١٥

 %٩٣ %٨٩ تنمية مهارات التفكري االبتكاري ١٦

 %٩٢ %٩٠ توجه التدريبات العملية التالميذ حنو التعلم التعاوين ١٧

 %٩٢ %٨٨ ربط املنهج بأنشطة خارج أسوار املدرسة ١٨

 %٩٢ %٨٩ ربط املناهج مبشكالت البيئة ومعاجلتها          ١٩
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٢٥٢

 %٩٢ %٨٩ إكساب التلميذ مهارات احلفاظ على البيئة ٢٠

 %٩٢ %٨٨ إكساب التالميذ املهارات احلياتية ٢١

 %٩٢ %٨٩ مشاركة التالميذ يف ختطيط التدريبات العملية ٢٢

 %٩٠ %٨٨ لتالميذ حنو العمل املهينإسهام التدريبات العملية يف تنمية ميول ا ٢٣

 %٩٠ %٨٨ إسهام التدريبات العملية يف تنمية قدرات التالميذ املهنية ٢٤

 التعليم األساسي وخدمة اتمع: احملور السابع 

الوزن النسيب  العبارة م
 إلجابة العبارات

الوزن النسيب 
 ألمهية العبارات

 %٩٣ %٨٨ ظامي والتعليم غري النظاميحتقيق التكامل بني مؤسسات التعليم الن ١

 %٩٢ %٨٨ طرح مهارات ومعارف تناسب الكبار ٢

 %٩٢ %٨٨ توفري برامج حملو األمية الوظيفية ٣

 %٩٢ %٩٠ يئة الرأي العام لدعم فلسفة التعليم األساسي  ٤

 %٩١ %٨٨ توفري فرص تعليمية تناسب احتياجات الدارسني الكبار وظروفهم العملية ٥

وضع آليات للتنسيق بني إدارة التعليم األساسي ومؤسسات اتمع احمللي لدعم برامج التعليم غري  ٦
 %٩١ %٨٩ النظامي

 %٩١ %٨٨ توفري فرص تعليمية غري نظامية للكبار الذين انقطعوا عن التعليم ٧

 %٩٠ %٨٧ االنتقال بفلسفة تعليم الكبار من حمو األمية إىل فلسفة التعليم املستمر ٨

مبا يتناسب مع ) مدارس متنقلة، مدارس الفصل الواحد(تصميم وتنفيذ برامج خلدمة املناطق النائية  ٩
 %٩٠ %٨٧ أهداف التعليم األساسي

 %٩٠ %٨٩ طرح املبادرات اتمعية اليت تدعم النهوض بالتعليم األساسي ١٠

١١ ٩٠ %٨٧ م  طرح برامج وظيفية تزيد من فرص التحاق الكبار ويقلل من تسر% 

 %٨٩ %٨٨ يف برامج حمو األمية وتعليم الكبار مبا يتوافق وأهداف التعليم األساسي) أفراد وهيئات(مشاركة اتمع  ١٢

 %٨٨ %٨٥ توفري املعلمني املتخصصني يف جمال حمو األمية وتعليم الكبار ١٣

 %٨٨ %٨٦ ط برامج التعليم األساسيإتاحة الفرصة ملمثلي مؤسسات اتمع احمللي يف وضع سياسات ختطي ١٤

 متويل التعليم األساسي: احملور الثامن

الوزن النسيب  العبارة م
 إلجابة العبارات

الوزن النسيب 
 ألمهية العبارات

 %٩١ %٩٠ تكفل الدولة بتمويل التعليم األساسي النظامي  ١

 %٨٥ %٨٥ م التعليم األساسيتفعيل دور األفراد والشركات يف املشاركة اتمعية كجزء من دع ٢

 %٨٤ %٨٣ مشاركة مؤسسات اتمع احمللي يف متويل التعليم األساسي غري النظامي  ٣

 %٨٣ %٨٢ تنويع مصادر التمويل كمشاركة القطاع اخلاص ٤

 %٨٢ %٨٣ االستثمار يف املرافق واملنشآت التعليمية ٥
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٢٥٣

 %٨١ %٨١ سيتفعيل دور الس البلدي يف متويل التعليم األسا ٦

يتضح من اجلدول السابق أن نسبة االتساق بني الوزن النسيب إلجابات اخلرباء على   
عبارات حماور الدراسة والوزن النسيب ألمهية العبارات مرتفعة جداً، وهذا يعزز االعتماد 
عليها يف حتديد أولويات حماور صيغة التعليم األساسي عند بناء التصور املقترح يف القسم 

  .رابعال
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نتائج الدراسة والتصور املقترح والتوصيات واملقترحات: الفصل السابع 
  

          نتائج الدراسة

  لصيغة التعليم األساسي التصور املقترح



  )مستقبلية دراسة(األساسي يمالتعل صيغة ضوء في السعودية العربية المملكة في والمتوسطة االبتدائية المرحلتين مشكالت بعض لمواجهة مقترح تصور
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٢٥٤

        توصيات الدراسة

  مقترحات لدراسات أخرى
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الفصل السابع 
  حاتنتائج الدراسة والتصور املقترح والتوصيات واملقتر

نتائج الدراسة باإلضافة إىل التصور املقترح الذي تبناه جمموعة   أبرزسيعرض يف هذا الفصل
   .اخلرباء يف هذه الدراسة ، مع استعراض ألبرز توصيات الدراسة ومقترحاا

  :أهم نتائج الدراسة
  :توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج، من أبرزها

  :ها النظريأبرز نتائج الدراسة يف جانب: أوالً 
ظهرت صيغة التعليم األساسي ،واتسعت حلقته لتشمل ما فوق التعليم االبتدائي   .١

ولتضم تعليم الكبار ولتركز على التعليم من أجل احلياة واإلنتاج إىل جانب التعليم 
من أجل التثقيف ، وبرزت كحل جذري للمشكالت اليت تعاين منها كل النظم  
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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٢٥٥

كان ذلك يف الدول املتقدمة أو الدول النامية ، وباعتباره التعليمية يف العامل ، سواء أ
أداة عالجية للثغرات اليت اكتشفها رجال الفكر التربوي احلديث والعاملون يف 
ميادين التعليم، واستخدم منذ السبعينات لإلشارة إىل صيغ جديدة من التعليم دف 

ال التعليمي من خالل إىل سد احلد األدىن من احلاجات اإلنسانية األساسية يف ا
 .التعليم النظامي أو غري النظامي 

تطور مفهوم التعليم األساسي واتسعت دائرته يف ضوء الرؤية املوسعة للتعليم  .٢
 واليت ١٩٩٠األساسي اليت تبناها اإلعالن العاملي للتعليم للجميع يف جومتني عام 

االلتحاق بالتعليم تعميم : تؤكد على تلبية حاجات املتعلم األساسية من خالل
واملساواة فيه، وتوسيع نطاق التربية األساسية ووسائلها من مرحلة الطفولة املبكرة 
وتعميم التعليم االبتدائي ليشمل اجلميع من األطفال إىل اليافعني والراشدين وبرامج 
حمو األمية، وإكسام مهارات التعلم، وتعزيز بيئة التعلم من الناحية الصحية 

  .عية والنفسية وأخرياً تقوية املشاركات بني السلطات النظامية وغري النظاميةواالجتما
األخذ بصيغة التعليم األساسي مل يكن مرحلة من مراحل إحـداث التغـيري أو               .٣

التطوير يف النظام التعليمي، بل ضرورة تفرضها املتغريات اليت شـهدها العـامل             
 والعشرين، واليت أفرزت مجلـة      قبيل اية القرن العشرين وبداية القرن احلادي      

من التحديات ، تفرض التغيري ملواجهة تلك التحديات، مما يعىن أن العديد مـن              
املتغريات املعاصرة أضحت مربرات تؤيد األخذ بصيغة التعليم األساسي، وقـد           
تتنوعت لتشمل جوانب تنموية عامة وأخرى تربوية جعلت من األخـذ ـذه             

 عاملياً معاصراً تنادى بـه اهليئـات واملنظمـات          الصيغة ضرورة ملحة ومطلباً   
  .الدولية

تعاين النظم التعليمية يف الوطن العريب مبا فيها اململكة العربية السعودية العديد من  .٤
املشكالت اليت فرضت إعادة النظر يف النظام التعليمي وتطويره مبا ميكن النظام من 

صره احلاضر، ومبا يتوافق وتطلعات جتاوز السلبيات املشكالت اليت يعاين منها يف ع
املستقبل، وتشري بعض التجارب يف مصر واألردن واهلند إىل أن تبين صيغة التعليم 
األساسي فرضته بعض املشكالت اليت يعاين منها التعليم يف إطاره التقليدي من غلبة 

 باحلد يذالتالم لتزويدالطابع النظري، إىل جانب أن املرحلة االبتدائية مل تعد كافية 
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٢٥٦

 من منه املنتهني ميكن ال وبالتايل والسلوكيات، واملهارات املعارف أساسيات من األدىن
، ويزيد من حجم حمدود بقدر إال التنمية عمليات يف واإلسهام احلياة يف طريقهم شق

 الشعب، أبناء من لعدد كبري بالنسبة منتهية مرحلةاملشكلة أن هذه املرحلة تعترب 
 عبئا ويصبحون لألمية يرتدون هؤالء من وكثري. التعليم مواصلة وند حتول فظروفهم

  . واإلنتاج العمل يستطيعون ال أم خاصة الدولة على
 :أبرز نتائج الدراسة يف جانبها التطبيقي: ثانياً 
تتسق سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية مع فلسفة وأهداف التعليم األساسي            .١

ه وترمجة فلسفته وأهدافه يف واقع التعليم بـاملرحلتني االبتدائيـة           مما يدعم تبين صيغت   
 .واملتوسطة

 يف اململكة العربية السعودية كـصيغة بديلـة         تبين فلسفة وأهداف التعليم األساسي     .٢
للتعليم التقليدي ذا الطابع النظري واملعمول بـه حاليـاً يف املـرحلتني االبتدائيـة               

 .واملتوسطة
ساسي العديد من املهارات اليت تعزز مبـدأ التعلـيم الـذايت            تنمي صيغة التعليم األ    .٣

والتعليم مدى احلياة إىل جانب غرسها للمهارات احلياتية اليت يئ التلميـذ حليـاة              
 .أفضل

تطبيق صيغة التعليم األساسي يف اململكة العربية السعودية يساعد على جتاوز بعـض              .٤
وارتفاع نسب الرسوب والتسرب،    مشكالت التعليم التقليدي كغلبة الطابع النظري       

فالتعليم األساسي إىل جانب ربطه بني اجلانبني النظري والتطبيقي مبين على مراعـاة            
 .قدرات واحتياجات التالميذ

العناية بالعاملني يف جمال التعليم األساسي وخباصة إدارته ومعلميه من حيث يئتـهم              .٥
 .سبب رئيس يف جناحهلفكرته قبل تطبيقه، فكسب تأييدهم ودعمهم لفكرته 

منح إدارة التعليم األساسي صالحيات إدارية ومالية للقيام مبهامها ومـسؤولياا يف             .٦
 .إطار الرؤية املوسعة للتعليم األساسي اليت تتجاوز حدود برامج التعليم النظامي

أمهية دعم اتمع بكل شرائحه لفكرة التعليم األساسي، فذلك يعـد حلقـة مـن                .٧
 .سهم كذلك يف وضع اللبنة األوىل من لبنات املشاركة اتمعيةحلقات جناحه وي
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٢٥٧

تصميم املبىن املدرسي يف ضوء املواصفات والتجهيزات الواجب توافرهـا يف املـبىن             .٨
املوقع واملساحة والشروط الـصحية واخلـدمات       : املعد للتعليم األساسي من حيث    

 .املساندة ونوع البيئة اليت خيدمها املبىن
هج الدراسي ملرحلة التعليم األساسي على بعض اخلصائص واملعايري الـيت           أن يبىن املن   .٩

 .تركز على تنمية املهارات العلمية والعملية واحلياتية للتالميذ
أن يليب املنهج الدراسي متطلبات فلسفة التعليم األساسي وأهدافه من حيث الـربط              .١٠

اد التلميذ حلياة مستقبلية    بني اجلانبني النظري والتطبيقي، وتنمية سلوك املواطنة وإعد       
 .أفضل من خالل تنمية مهارات التعليم الذايت والتعلم مدى احلياة

التأكيد على دعم املشاركة اتمعية، والتكامل بني التعليم النظامي وغري النظامي مبا             .١١
 .حيقق الرؤية املوسعة للتعليم األساسي

خلدمات التعليمية ملن هم يف     الرؤية حول التعليم األساسي ال تقف عند حدود تقدمي ا          .١٢
سن التعليم فقط، بل يتجاوز ذلك إىل رؤية موسعة حتت مظلة التعليم للجميع تويل              

 .اهتمامها جبميع شرائح اتمع من األطفال والراشدين والكبار ذكوراً وإناثاً
توطيد العالقة بني املدرسة وجمتمعها احمللي، وتعزيز مبادرات االرتباط والتواصل ممـا             .١٣

سهم يف حتقيق أهداف التعليم األساسي املبنية يف بعض أجزاءها على أسـاس مـن             ي
 .املشاركة والدعم من مؤسسات اتمع احمللي

متويل التعليم األساسي مسؤولية الدولة يف املقام األول، وهذا يضمن استقرار مصادر             .١٤
 هـم يف سـن      التمويل مما يعزز تطبيق إلزامية التعليم وحتقيق االستيعاب الكامل ملن         

 .التعليم
تؤيد الدراسة تنويع مصادر متويل التعليم األساسي من خالل االستثمار يف املرافـق              .١٥

 .واملنشآت التعليمية، أو الدعم املباشر من اتمع أفراد ومؤسسات
تبين صيغة التعليم األساسي يف اململكة العربية السعودية وجتاوز نظام التعليم التقليدي             .١٦

، ومييل بعض اخلرباء إىل إعـادة النظـر يف      نيوية يف اخلطة الدراسية   يتطلب تغيريات ب  
 : يف ضوء ما يأيت، اخلطة الدراسية 
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٢٥٨

مـن التعلـيم    ) املرحلة االبتدائيـة  (زيادة وزن اللغة االجنليزية يف احللقة األوىل         •
 .األساسي

رحلـة  امل(احللقة األوىل  يف احللقتني) العلوم والرياضيات(زيادة وزن املواد العلمية     •
 ).املرحلة املتوسطة(، و احللقة الثانية )االبتدائية

  .إضافة مقررات جديدة تشمل التربية احلياتية والتربية املهنية والتدريبات العملية •
  التصور املقترح لصيغة التعليم األساسي باململكة العربية السعودية

تدائيـة  تعد هذه الدراسـة حماولـة لتطـوير نظـام التعلـيم يف املـرحلتني االب               
وأمهيـة ذلـك   . واملتوسطة باململكة العربية السعودية من خالل صيغة التعلـيم األساسـي         

تربز يف استعراض املـربرات التنمويـة والتربويـة لتطبيـق الـصيغة واالطـالع علـى                 
الدراسات السابقة العربية واألجنبية، وعلى جتـارب الـدول يف تطبيـق صـيغة التعلـيم                

رف على رؤية جمموعة من اخلرباء وتـصورام مـن خـالل            األساسي، باإلضافة إىل التع   
  .استخدام أسلوب دلفاي

لـصيغة التعلـيم    وملا كان اهلدف من هذه الدراسة هو وضـع تـصور مقتـرح              
األساسي ملواجهة بعض مشكالت املرحلتني االبتدائيـة واملتوسـطة يف اململكـة العربيـة              

، وكـذلك   ضـا هلـذا التـصور   ، فإن الباحث سوف يتناول يف هذا الفصل عر   السعودية
  . الدراسةتقدمهاالتوصيات واملقترحات اليت 

  :مصادر التصور املقترح: أوالً 
اعتمد الباحث العديد من املصادر لبناء تصور الدراسـة املقتـرح وقـد تنوعـت               

  :لتشمل املصادر األتية
 كما تتناوهلا األسس النظرية والتربوية والثقافية اليت تقوم عليها فكرة التعليم األساسي، ١ 

 اليت ترصد تطور صيغة التعليم األساسي ومنها األدبيات املختلفة، كالوثائق الدولية
 .٢٠٠٠ ومنتدى داكار عام ١٩٩٠اإلعالن العاملي للتعليم للجميع 

فلم يكن األخذ بصيغة التعليم املربرات التربوية والتنموية لتبين صيغة التعليم األساسي،  ٢ 
 مراحل إحداث التغيري أو التطوير يف النظام التعليمي، األساسي فقط كمرحلة من
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٢٥٩

ن املتغريات اليت شهدها العامل قبيل اية القرن العشرين وبداية القرن احلادي إبل 
والعشرين، واليت أفرزت مجلة من التحديات ، فرضت التغيري كضرورة ملواجهة 

 مع معطيات احلياة تلك التحديات ولتمكني اتمع السعودي من التفاعل بإجيابية
  .يف األلفية القادمة

 .التعليم يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة باململكة العربية السعوديةمشكالت  ٣ 
االستفادة من بعض التجارب العربية واألجنبيـة يف جمـال تطبيـق صـيغة التعلـيم                 ٤ 

  .األساسي من حيث الفلسفة واألهداف واملناهج واإلدارة
ا يتعلق بالـصيغة املقترحـة للتعلـيم األساسـي باململكـة            وجهات نظر اخلرباء فيم    ٥ 

 . العربية السعودية

  منطلقات التصور املقترح ) ٧( الشكل 
  :التصور املقترح لصيغة التعليم األساسي باململكة العربية السعودية: ثانياً 
ويد الفرد باملهارات والقدرات يدور املفهوم احلديث للتعليم األساسي حول تز  

األساسية اليت تسمح له بالتهيؤ للحياة وممارسة دورة كمواطن منتج داخل إطار التعليم 
النظامي ، إىل جانب ما يقدم من خدمات تعليمية للكبار يف املناطق املختلفة، ريفية كانت أم 

تدمية ، وبأنه التعليم الذي حضرية ، داخل نطاق التعليم النظامي وخارجة يف إطار التربية املس
يوثق الروابط بني التعليم والتدريب يف إطار واحد متكامل ويهتم بالدراسات العملية 
وااالت التقنية والفنية يف مجيع برامج التعليم للصغار والكبار على السواء، وهو تعليم 
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٢٦٠

يبات يساعد على كشف امليول واملواهب والقدرات حبيث يهيئ الفرد لتلقي التدر
  .والدراسات املهنية اليت تعده لالخنراط يف احلياة العملية أو مواصلة تعليمه يف املراحل األعلى 

و تبىن هذا املفهوم دفع اخلرباء يف هذه الدراسة إىل إعادة النظر يف النظام التعليمي من              
 األساسـي   ناحية فلسفته وبنيته وحمتواه، لذلك يطرح الباحث التصور املقترح لصيغة التعليم          
  :باململكة العربية السعودية كما يراه اخلرباء يف هذه الدراسة، يف ضوء احملاور اآلتية

  .فلسفة التعليم األساسي وأهدافه .١
 .إدارة مدرسة التعليم األساسي ومعلميها .٢
 .املبىن املدرسي .٣
 .املنهج الدراسي .٤
 .التعليم األساسي وخدمة اتمع .٥
 .متويل التعليم األساسي .٦
  .اسيةاخلطة الدر .٧
 :فلسفة التعليم األساسي وأهدافه .١

التعليم حق للجميع، وجزء من التنمية البشرية، فضالً عن كونه استثماراً   
 وقد نصت الوثائق الدولية على متكني كل شخص من احلصول على فرص تربوية بشرياً،

بة والتعبري مثل القراءة والكتا( تليب حاجاته األساسية للتعلم وتشمل وسائل التعلم األساسية 
كاملعرفة واملهارات ( واملضامني األساسية للتعلم )  واحلساب وحل املشكالت،الشفهي

جل البقاء ولتنمية كافة قدرام وللعيش أاليت حيتاجها  البشر من ) والقيم واالجتاهات 
كما .  ولتحسني نوعية حيام، وللمسامهة مسامهة فعالة يف عملية التنمية،والعمل بكرامة

  . واحملافظة على القيم اإلنسانية والدينية،لهم لتحمل املسؤوليةتؤه
كما أن حتديات األلفية الثالثة تفرض على املؤسسة التربوية أن تقوم بدورها يف تنمية   

وعى األفراد باجلوانب التقنية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية القائمة ىف البيئات 
 إعداد مواطنة قادرة على التعامل اإلجيايب والفعال مع معطيات املختلفة، مع سعيها حنو

عصرها احلايل، يف ظل التغريات العاملية على املستوى املعريف والتقين واملعلومايت والسياسي 
واالقتصادي واالجتماعي، واليت تعىن ضرورة أن تكون فلسفة التعليم األساسي وأهدافه أكثر 
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طنة أكثر تقبالً للتغيري ومشاركة يف إحداثه على كافة ديناميكية ومرونة لصياغة موا
  .املستويات
ويقدم التصور املقترح رؤية حول فلسفة التعليم األساسي وأهدافه، تنطلق من   

األسس العامة اليت تقوم عليها سياسة التعليم باململكة العربية السعودية ومن غايات التعليم 
 تتفق وبشكل كبري )كما سبقت اإلشارة( تبناها اخلرباء وأهدافه العامة واخلاصة، فالرؤية اليت

مع سياسة التعليم باململكة، وبالتايل فالتصور املقترح يقدم فلسفة التعليم األساسي وأهدافه 
  : أبرز مرتكزات هذا احملورأيتملتطلبات العصر وظروفه، وفيما يبصياغة جديدة تستجيب 

األساسي وفق معـايري علميـة تـستند إىل         املساواة بني مجيع تالميذ مرحلة التعليم        §
التوجيه واإلرشاد التربوي واملهين ومراعاة للطبيعة العمرية لتالميذ هذه املرحلة مـن            

  .حيث القدرات وامليول واالستعدادات اخلاصة بالتالميذ
احملافظة على فطرة التلميذ وتعهده بالعقيدة اإلسالمية السليمة، وتأكيد انتماء التلميذ            §

 .إلسالميةألمته ا
مواجهة التحديات احمللية واإلقليمية والعاملية من خالل احملافظة على فطـرة التلميـذ        §

 .وتعهده بالعقيدة اإلسالمية، وتأكيد انتماءه لألمة اإلسالمية
 . ووالءه إىل وطنهبانتمائهتنمية شعور التلميذ  §
لي، وبني حمتـوى    الربط بني التعليم والعمل، والعلم واحلياة، واحملتوى النظري والعم         §

  .التعليم والبيئة املقدمة هلا
 . وزيادة ثقتهم بأنفسهمى التالميذتعزيز مفهوم الذات لد §
فرض مبدأ إلزامية التعليم ملن هم يف سن التعليم، وحتقيق االستيعاب الكامل ملن هـم    §

 .يف سن املرحلتني االبتدائية واملتوسطة
 .ن االرتداد إىل األميةتزويد التلميذ بالثقافة الكافية اليت متنعه م §
 .مساعدة التالميذ يف اكتشاف قدرام وتوظيفها مبا يتالءم مع ميوهلم ورغبام §
 .تنمية اجتاهات اجيابية لدى التالميذ حنو العمل املهين §
التعليم األساسي مرحلة تعليمية متتد ملدة تسع سنوات تشمل املرحلة العمريـة بـني         §

 .سنة) ١٥-٦(
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 التالميذ مبا يهيئ التلميذ لالندماج مع اآلخرين وتقبل الـرأي           نشر ثقافة احلوار بني    §
 . األخر
  .إعداد التالميذ للمواطنة املنتجة، وتنمية مهارام احلياتية §
 .دعم املشاركة واملسؤولية اتمعية يف ختطيط التعليم ومتويله وإدارته §
 :هاوارة مدرسة التعليم األساسي ومعلمإد .٢

 التصور املقترح يصاحبه تغري يف مضامني العمل التربوي، وهذا          التعليم األساسي يف ضوء   
 جديدة تفرضـها فلـسفته وأهدافـه، وكـذلك          اً وأدوار اًيضيف للعاملني يف نظامه مهام    

  .املستجدات احمللية والعاملية
وهذه األدوار تتجاوز النمط اإلداري التقليدي لتفرض تغريات تنظيميـة وإجرائيـة            

 أبرز واجبات وحقـوق    أيتيمي على مستوى الوزارة، وفيما ي     لتنظتصل إىل مستوى اهليكل ا    
  :إدارة املدرسة ومعلميها حنو التعليم األساسي

 .يئة املعلمني لتطبيق فكرة التعليم األساسي §
 .حتقيق التنمية املهنية لإلدارة املدرسية وللمعلمني §
 .االستعانة بأصحاب األنشطة املهنية لتدريب التالميذ وتعليمهم §
 كفاءة املشاركني يف العملية التعليمية يف مرحلة التعليم األساسي قبل تطبيقه            رفع §

 .وحتسني أداءهم املهين وتزويدهم باملهارات األساسية وخربات التعليم
 .منح التالميذ فرصاً أوسع للمشاركة يف التخطيط واإلدارة §
 .يم األساسيحتديد األدوار واملسؤوليات للمشاركني يف العملية التعليمية بالتعل §
منح اإلدارة املدرسية املزيد من الصالحيات والسلطات يف ضوء املسؤولية املناطة            §

 .ا تعزيزاً ملبدأ الالمركزية
توسيع نطاق املشاركة اتمعية يف صناعة القرار من قاعدة اهلرم التعليمي املمثل             §

 احمللـي مـن     يف اآلباء واملعلمني والتالميذ ورجال األعمال وبعض أفراد اتمع        
 .اجلنسني

توسيع املشاركة ملمثلي مؤسسات اتمع احمللي يف جمالس إدارة املدرسة مبا حيقق             §
 .التوافق يف الرؤية والتوجه بني املؤسستني النظامية وغري النظامية
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احللقة األوىل املرحلـة  (تتكون إدارة مرحلة التعليم األساسي من إدارتني فرعيتني   §
 )الثانية للمرحلة املتوسطةاالبتدائية، واحللقة 

  :املبىن املدرسي .٣
املبىن املدرسي هو املكان املخصص ملمارسة العملية التعليمية وتقدمي خدمة تعليمية حتقق            

لذلك البد من مراعاة املواصفات والتجهيزات الواجب توافرها يف         . األهداف املنشودة منها  
يم األساسي تتطلب مبىن مبواصفات معينة      ن صيغة التعل  أاملبىن املعد للتعليم األساسي، خاصة و     

  .لطبيعة األنشطة العملية اليت تفرضها فلسفته وأهدافه
 املواصفات والتجهيزات الواجب توافرها يف املبىن املعد للتعليم األساسـي           أيتوفيما ي 

  :من وجهة نظر اخلرباء
 .اختيار املوقع املناسب للمبىن يف ضوء املواصفات التربوية §
 وفق معايري اجلودة العاملية من حيث التصميم والتجهيز ليـتالءم           جتهيز املبىن  §

ومتطلبات مدرسة التعليم األساسي من حيث املوقع والـشروط الـصحية           
 ....وتوفري اخلدمات املساندة كاملصلى واملطعم والساحات

 كاملـسرح واإلذاعـة     ،توفر البىن األساسية لألنشطة الصفية وغري الـصفية        §
 .املدرسية

بىن املدرسي مبا يتناسب مع الظروف احمللية للمجتمع ومتطلبـات          تصميم امل  §
 .صيغة التعليم األساسي املستقبلية

جتهيز املبىن بوسائل التكنولوجيا احلديثة، وتوفري أجهزة الوسائط التعليميـة           §
 .احلديثة

 .توفري جتهيزات التدريبات العملية §
األساسـي، وتـوفري    توفري األدوات واخلامات املستخدمة يف أنشطة التعليم         §

  .امليزانيات املخصصة لشراء اخلامات الالزمة للتدريبات العملية
إنشاء البنية األساسية التكنولوجية ملبىن التعليم األساسي مبا حيقـق إمكانيـة             §

 .استخدامها وتوظيفها لتحقيق أهداف التعليم األساسي
اعيـة، جتاريـة،    زر(أن يتوافق املبىن مع البيئة اليت خيدمها التعليم األساسي           §

 ..)صناعية، 
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املبىن املدرسي للتعليم األساسي يتكون من جممع مدرسي يـشمل مبنـيني             §
 .منفصلني األول للحلقة األوىل منه والثاين للحلقة الثانية

  :املنهج املدرسي .٤
إن تبين صيغة التعليم األساسي اليت تقترحها الدراسة تفرض إعادة صياغة أهداف املرحلة             

فلسفة التعليم األساسي، ويتطلب ذلك إعادة النظر يف مناهج ومقررات املرحلة        مبا يتوافق مع    
  :احلالية، مما يعىن اقتراح مناهج ومقررات جديدة، ترتكز على املعايري التالية

 ...مشوهلا لتغطي كافة ااالت الثقافية والعلمية والتقنية والرياضية والنفسية واالجتماعية -
املشترك جلميع املتعلمني من خمتلف     ) اجلذع(يمية ذات األساس    حتقق مفهوم الشجرة التعل    -

الفئات من املعارف واملهارات واالجتاهات، الواجب أن يعيها و يتقنها التلميذ يف األلفية             
 .اجلديدة

أن تتسم باملرونة و التنوع مبا يالءم اختالف و تنوع البيئات اليت ينتمي إليها التالميـذ                 -
  .  حتياجام وميوهلمواختالف مراحل منوهم وا

الربط بني اجلانبني النظري والتطبيقي، مع إكساب التالميذ القدر الضروري من املهارات         -
 .الالزمة لدخول عامل العمل يف حال عدم استكمال املرحلة الالحقة ولو مؤقتاً

ويطرح الباحث رؤية اخلرباء حول اخلصائص واملعايري املطلوب توافرها يف منـاهج            
عليم األساسي، وما تتطلبه هذه الرؤية من حتديث يف وسائل وطـرق التـدريس              مرحلة الت 

  :أيتوإنتاجها، وتتمثل الرؤية فيما يوالتقنيات التعليمية، وتوسيع نطاق استخدامها 
أن تسهم يف إكساب املهارات واخلربات العلمية والتقنيـة واالجتماعيـة والبيئيـة              §

 املعرفة، كذلك تنمي يف التلميـذ مهـارات         والثقافية اليت متُكن التلميذ من مفاتيح     
 .التعليم الذايت والتعلم مدى احلياة

الربط بني اجلانبني النظري والعملي يف كافة ااالت مبا يسهم يف تنمية ميول التالميذ    §
حنو العمل املهين ، وكذلك تنمية قدرام املهنية، إىل جانب إعـدادهم وتأهيلـهم              

 . التاليةملواصلة التعليم يف املراحل
بناء مناهج التعليم والتدريب يف ضوء االجتاهات التربوية املعاصرة اليت جتعـل مـن               §

 .التلميذ حموراً للعملية التعليمية
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٢٦٥

أن تراعي املناهج املعارف واملهارات املشتركة بني التالميذ، إىل جانب تقدمي مناهج             §
 . وقدرام وميوهلمتراعي تعدد البيئات والفروق القائمة بني التالميذ حسب جنسهم

 .أن تعتمد أساليب التدريس على التعلم من خالل العمل §
 . وتنمية مهارات احلوار والتواصل االجتماعيأن تسهم يف تنمية سلوك املواطنة §
 تطوير طرق التدريس مبا يدعم التعليم الذايت، ويزيد من قـدرات التلميـذ علـى                §

 .يمية والبيئة الطبيعية واالجتماعيةاالبتكار ومبا حيقق التفاعل بني املؤسسة التعل
توجيه التدريبات العملية خلدمة اتمع احمللي وحتقيق الترابط بني املدرسـة والبيئـة              §

 .احمليطة ا، وتسخري إمكانات البيئة خلدمة العملية التعليمية
تقدمي مناهج التعليم األساسي بشكل يثري الدافعية حنو التعلم الذايت عن طريق احلوار              §

 .املناقشة والرحالت العلميةو
 .أن تليب املناهج احتياجات التالميذ وميوهلم §
 دعم العملية التعليمية كتنمية التفكري االبتكاري ومهاراته احلياتية       أن تسهم املناهج يف    §

 .والعمل التعاوين
أن تعزز املناهج عالقة التلميذ ببيئته من خالل ربطها ببعض األنشطة املهمة يف جمتمعه     §

لي كاملشاركة يف املناسبات الوطنية، وكذلك يف أسبوع الصحة أو النظافـة أو              احمل
  ....الشجرة 

 .إشراك التالميذ يف التخطيط للتدريبات العملية §
  

  :التعليم األساسي وخدمة اتمع. ٥
يدرك جمموعة اخلرباء يف هذه الدراسة الدور التكاملي بني املؤسسة النظاميـة    

ليم األساسي، وهذا الدور يعزز االرتبـاط بـني املدرسـة           وغري النظامية جتاه التع   
وجمتمعها احمللي، وقد تبىن اخلرباء جمموعة من الرؤى من شأا أن حتقق هذا االرتباط              

 :يف ضوء ما يسعى له من أهداف، ومنها
إشراك اتمعات احمللية يف رسم سياسات برامج التعليم األساسي النظاميـة وغـري              §

 .النظامية
 .هارات واملعارف اليت تناسب احتياجات وميول الكبارطرح امل §
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٢٦٦

تقدمي أنشطة اجتماعية دف تعريف اتمع احمللي بالتعليم األساسي ونشر الـوعي             §
 .لدعم برامج وخطط التعليم األساسي

 .االستفادة من املبىن املدرسي يف تنفيذ أنشطة اتمع احمللي §
 الفرصة ملمثلي اتمع احمللي يف التخطيط       نشر ثقافة املشاركة اتمعية من خالل منح       §

 .والتنسيق لربامج التعليم النظامي وغري النظامي
 .تنشيط دور مؤسسات اتمع احمللي يف املشاركة بربامج التعليم األساسي §
التخطيط للربامج االستثمارية املنتجة، مما يعـين حتويـل األنـشطة التدريبيـة إىل               §

 . مبا يزيد من فرص التحاق الكبار ويقلل تسرممشروعات جتلب عائداً للدارسني
 حنو األخذ مبفهوم التعليم املستمر، يف ظل ما فرضـته           االنتقال بفلسفة تعليم الكبار    §

طبيعة املعرفة يف عصر املعلوماتية، وما اتصل  ا من حتول سريع يف طبيعة املهن وما                
 .تتطلبه من مهارات

 النائية مبا حيقق مبـدأ احلـق يف التعلـيم           وصول خدمات التعليم األساسي للمناطق     §
واحلصول على فرص متساوية للجميع، من خالل طرح مشرعات املدارس املتنقلـة            

 .ومدارس الفصل الواحد ومدارس اتمع
  .إعداد الكوادر املؤهلة للعمل يف جمال األمية وتعليم الكبار §
يف قيادة العمل التربـوي     تأكيد مبدأ الدميقراطية وتوسيع دائرة مشاركة الرأي العام          §

  .وصنع القرارات التربوية
ربط املدرسة ببيئتها وجمتمعها احمللي مما يساعد على تفعيل املشاركة اتمعية وتوسيع             §

 .جماالا
  :متويل التعليم األساسي  ٦ 

تقوم فلسفة متويل التعليم األساسي يف ضوء رؤية اخلرباء يف هـذه الدراسـة علـى             
  :االعتبارات التالية

تكفل الدولة بتمويل التعليم األساسي النظامي، مبا يضمن استقرار مصادر متويلـه             ت §
 .وفق خططه الزمنية احملددة

 .مشاركة مؤسسات اتمع احمللي يف متويل التعليم األساسي غري النظامي §
 .تفعيل دور االس احمللية كالس البلدي يف متويل التعليم األساسي §
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٢٦٧

 : ليم األساسي من خالل تنويع مصادر متويل التع §
o  كاألوقاف مثالً(االستثمار يف املرافق واملنشآت التعليمية( 
o            تفعيل دور األفراد والشركات للمشاركة يف العملية التعليمية وتوجيه بعـض

 .أنشطتهم لالستثمار يف التعليم األساسي
  :اخلطة الدراسية ٧ 

 التعليم األساسي وتـبين     إن التحول من مفهوم النظام االبتدائي التقليدي إىل مفهوم        
صيغة التعليم األساسي يقتضي إحداث تغريات بنيوية يف نظام التعليم تبـدأ بإطالـة زمـن                

  .التدريس لتعليم املهارات األساسية وانتهاًء باعتماد تقنيات ومنهجيات التعلم الذايت
تطبيقهـا يف   ولذا فقد تبىن اخلرباء يف هذه الدراسة تصوراً حول اخلطة الدراسية اليت ميكـن               

  :، وكان من ابرز متطلبات اخلطةالصيغة املقترحة للتعليم األساسي
الرغبة يف إعادة النظر يف وزن مقررات العلـوم والرياضـيات واللغـة االجنليزيـة                 -أ 

 .للمرحلتني
 .تقدمي مقرر جديد حتت مسمى التربية املهنية للمرحلتني ولكال اجلنسني  -ب 
 .ياتية للمرحلتني ولكال اجلنسنيتقدمي مقرر جديد حتت مسمى التربية احل  -ج 
 . تقدمي مقرر التدريبات العملية للمرحلتني ولكال اجلنسني  -د 

  
  :توصيات الدراسةأبرز 

 الدراسة يف إطارها النظري وامليداين تقدم الدراسة         إليها يف ضوء النتائج اليت توصلت      
  :يبعض التوصيات اليت ميكن أن تساعد على تطبيق صيغة التعليم األساسي، وه

إعادة صياغة أهـداف التعلـيم االبتـدائي واملتوسـط يف ضـوء فلـسفة التعلـيم                  .١
  .األساسي

إنشاء بنية تكنولوجية إدارية حديثـة واالهتمـام ـا يف كـل املـدارس االبتدائيـة                .٢
 .واملتوسطة



  )مستقبلية دراسة(األساسي يمالتعل صيغة ضوء في السعودية العربية المملكة في والمتوسطة االبتدائية المرحلتين مشكالت بعض لمواجهة مقترح تصور

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٠٠٨ --ھـ ١٤٢٩ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٦٨

تدعيم االستقالل الذايت للمدرسة ومـنح صـالحيات إداريـة تنفيذيـة أكـرب هلـا                 .٣
ملتعلقة بالعملية التعليمية يف ظـل اإلطـار العـام لـإلدارة            متكنها من اختاذ القرارات ا    

 .التعليمية نفسها
وضع اآللية املناسبة لدعم العالقة بني إدارة املدرسـة واتمـع احمللـي مـن خـالل                  .٤

أو عقد لقاءات مع مجعيات اتمع احمللي وتقـدمي نـدوات للمجتمـع              جملس اآلباء، 
طيد العالقـة بـني املدرسـة واتمـع        احمللي ومناقشة بعض مشكالت املدرسـة،وتو     

 .احمليط ا
االرتقاء مبستوى املعلم مبا يتناسب مع صيغة التعليم األساسـي، مـن خـالل عقـد                 .٥

دورات تدريبية كدورات تكنولوجيـة للطـرق التقنيـة احلديثـة يف البحـث عـن                
املعلومات والتعامل مع احلاسب، ودورات تربوية ونفـسية يف كيفيـة التعامـل مـع               

 .ب ومراعاة التفاوت بينهمالطال
يئة إدارة املدرسة ومعلميها لفكرة التعليم األساسي قبل تطبيقـه ممـا يـوفر القناعـة        .٦

 .لدى العاملني يف التعليم األساسي يف تبين صيغته مبا يضمن جناح تطبيقه
إنشاء مركز متخصص لتطوير املناهج الدراسـية وحتويلـها إىل منـاهج الكترونيـة؛               .٧

من مهام هذا املركز ربـط املـدارس االبتدائيـة بـشبكة معلومـات              على أن يكون    
موحدة ميكن االستفادة منها يف دعم التوجه حنـو التعلـيم الـذايت والـتعلم مـدى                 

 .احلياة
مبا يتناسب مـع أهـداف التعلـيم األساسـي مـن            ئها  صياغة املناهج التعليمية وبنا    .٨

 .تيةحيث التقنية ومراعاة تنمية املهارات األساسية واحليا
بناء مناهج التعليم األساسي على حنو يسهم يف بناء الثقافة اإلسـالمية الوسـطية مبـا                 .٩

 .تفرضه املتغريات احلالية من احلاجة إىل االنفتاح على الثقافة العاملية
تبين طرق وأساليب تدريسية فعالة يف بناء املناهج احلديثـة، تـساعد علـى تفجـري                 .١٠

 .ى الطالبالطاقات اإلبداعية واالبتكارية لد
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٢٦٩

 . استخدام التقنية يف التعليم والتعلم واالبتعاد عن أشكال التعليم التقليدية .١١
االهتمام مبقرر اللغة االجنليزية ضمن حمتويات منـهج التعلـيم األساسـي ، بوصـفها                .١٢

 .لغة عاملية ومفتاح لالندماج والتأثري يف الثقافة العاملية
رر املهارات احلياتيـة، علـى اعتبـار        االهتمام مبهارات علوم احلاسب اآليل ضمن مق       .١٣

 .أن احلاسب اآليل هو احملور األساسي يف تطوير مدرسة التعليم األساسي
تغيري النظرة إىل طالب مرحلة التعليم األساسي حبيث نعـزز الثقـة لديـه يف نفـسه                  .١٤

 .وقدراته وإمكاناته، وتشجيعه على ممارسة اهلوايات واألنشطة املختلفة 
املدرسي بتجهيزاته ومرافقه باعتبارها أحد العناصـر املهمـة للعمليـة           االهتمام باملبىن    .١٥

 .التعليمية
إعادة النظر يف املباين املستأجرة قبل تطبيق صيغة التعلـيم األساسـي، ممـا يعـين أن                  .١٦

غالبية املباين غري صاحلة لتطبيق الصيغة يف ضوء املواصـفات الـيت يراهـا اخلـرباء يف                 
 .ياملبىن املعد للتعليم األساس

تنويع مصادر التمويل مـن خـالل االسـتثمار يف املرافـق واملنـشآت أو الـدعم                  .١٧
املباشر، وتفعيل مـشاركة اتمـع احمللـي مؤسـسات وأفـراد يف متويـل التعلـيم         

 .األساسي
إعادة النظر يف اخلطة الدراسـية للمـرحلتني مبـا حيقـق أهـداف صـيغة التعلـيم                   .١٨

 . األساسي
   :مقترحات لدراسات أخرى

  : ضوء ما توصلت إليه الدراسة ، يقترح الباحث إجراء الدراسات التالية    يف  
  .تطبيق صيغة التعليم األساسي يف اململكة العربية السعودية املتطلبات واملعوقات .١
  .متطلبات تطبيق إلزامية التعليم يف مرحلة رياض األطفال .٢
 املـتغريات  تفعيل دور مؤسسات اتمع املـدين جتـاه املؤسـسة التعليميـة يف ظـل       .٣

 .احمللية والعاملية
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٢٧٠

سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية دراسة حتليلية يف ضـوء املـتغريات احملليـة                .٤
  .والعاملية

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  املراجع

  

  املراجع العربية: أوالً 
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  جنبيةاملراجع األ : ثانياً

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   :املراجع

  :املراجع العربية:  أوالً 

، مكتبة املعارف منظور إداري:دراسات يف التربية املقارنة ونظم التعليمم، امحد،امحد إبراهي .١
  .٢٠٠٠، اإلسكندريةاحلديثة، 

، أصول التربية بني األصالة واملعاصرة    ، صبحي محدان ، العبادي، حممد محيدان،        هأبو جالل  .٢
 .٢٠٠١مكتبة الفالح، الكويت، 
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٢٧٢

الـصيغة  .. التطبيـق   .. كـر الف(التعليم األساسـي    امحد، شاكر حممد فتحي وآخرون،       .٣
 .، بدون ناشر ١٩٩٨، )املستقبلية

 أوروبـا األصول املنهجية والتعلـيم يف      -امحد، شاكر حممد فتحي وآخرون، التربية املقارنة       .٤
 .١٩٩٨ والنشر،القاهرة، لإلعالموشرق آسيا واخلليج العريب ومصر، بيت احلكمة 

 لنشر التعليم األساسي يف الدول ، إستراتيجية التربية العربيةامحد، حممد عبد القادر .٥
 .١٩٨٣، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، العربية

وتطبيقاته يف مرحلة التعليم األساسي يف مصر " خربة العمل"أمحد، نوال نصر، مفهوم  .٦
، املركز العريب للتعليم والتنمية، الد الرابع، العدد مستقبل التربية العربية، "دراسة منائية"

 .١١١-٧١، ص ص ١٩٩٨ر، اخلامس عش
) ٢٠٠٠( ، مشروع رئيسي فذ يف عام Armoogum Parsuramenأرموجوم بارسورامني  .٧

  .١٠١-٧٩، ص ص ٢٠٠٦، )١(، العدد ٣٦، الد مستقبلياتجتربة موريشيوس، 
 "ظاهرة التسرب من التعليم االبتدائي يف الوطن العريب         " األمانة العامة جلامعة الدول العربية،       .٨

متها األمانة العامة جلامعة الدول العربية بالتعاون مع املنظمة العربيـة للتربيـة             ندوة نظ 
 .١٩٨٩ ،والثقافة والعلوم

التعليم األساسـي يف الفكـر وجتـارب    األمانة العامة لس التعاون لدول اخلليج العربية،       .٩
 .١٩٨٧  ، األمانة العامة، الرياض، رؤية لدورة املقترح يف دول جملس التعاون-التطبيق 

التطوير الشامل للتعليم بدول جملس األمانة العامة لس التعاون لدول اخلليج العربية، .١٠
الدوحة  (٢٣، دراسة حول التوجهات الواردة يف قرار الس األعلى الدورة التعاون
  .٢٠٠٤بشان التعليم ، ) ٢٠٠٢ديسمرب 

أداة إستراتيجية من أجل : تقبل ، ميثاق التعليم من أجل املس Ana benaventeآنا بينافينيت  .١١
-٢٩، ص ص ٢٠٠٦، )١(، العدد ٣٦ ، الد مستقبلياتجودة التعليم يف الربتغال، 

٥٣. 
، دار الفيـصل  ، نور الدين ،التعليم االبتدائي دراسة منهجية    بامشموس، سعيد ، عبداجلواد    .١٢

 . ١٩٨٠الثقافية، الرياض،  
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٢٧٣

 االسـكندرية، ، دار املعرفـة اجلامعية، التعليمدراسات يف نظم  بدران، شبل، التربية املقارنة      .١٣
١٩٩٩ .  

 دار قباء للطباعـة  ،)حتليل مقارن(نظم التعليم يف دول العامل   بدران، شبل، البوهي،فاروق،     .١٤
  .٢٠٠١والنشر والتوزيع، القاهرة، 

 .٢٠٠٥، ٢٠٠٥تقرير التنمية البشرية للعام برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،  .١٥
تقرير التنمية البشرية للملكة العربيـة الـسعودية للعـام           اإلمنائي،   برنامج األمم املتحدة   .١٦

٢٠٠٣. 
التعليم للجميع يف الوطن العريب دراسة  " البسام، ابتسام وعبدالعاطي،صالح الدين ، .١٧

م ٢٠٠٠من داكار" حتليلية ورؤية مستقبلية يف ضوء مشروع اليونسكو التعليم للجميع
 .٢٠٠٤لدول اخلليج، مكتب التربية العريب  م٢٠١٥حىت عام 

،يف التخطيط لتحسني نوعية التعلـيم      جودة التعليم األساسي يف الدول العربية     بشور، منري،  .١٨
األساسي يف إطار التعليم للجميع يف الدول العربية، حترير عدنان األمني، ورشة عمل شـبه       

، مكتـب اليونـسكو     ١٩٩٣فرباير  ١٠-٦إقليمية، سرس الليان، مجهورية مصر العربية،       
 .١٩٩٥إلقليمي للتربية يف الدول العربية، بريوت، ا

، مكتبة زهراء نظم التعليم والشخصية القومية يف اندونيسيا واليابانبكر،عبداجلواد،  .١٩
  .١٩٩٩الشرق، القاهرة،

قراءة يف التحديات اليت تفرضها العوملة على النظام : البكر، فوزية بكر، العوملة والتربية .٢٠
، اجلزء األول، جامعة ندوة العوملة وأولويات التربيةية السعودية، التربوي يف اململكة العرب

  .٢٠٠٤-هـ١٤٢٥امللك سعود ، كلية التربية، الرياض، 
البكر، حممد عبداهللا، أثر البطالة يف البناء االجتماعي دراسة حتليلية للبطالة وأثرها يف اململكة  .٢١

 .٢٠٠٤، ٢،العدد ٣٢يت ، الد  ،جامعة الكو، جملة العلوم االجتماعيةالعربية السعودية
، دار الفارس للنشر التعليم األساسي يف الوطن العريب آفاق جديدةبله، فكتور وآخرون،  .٢٢

 . ٢٠٠٢والتوزيع، عمان، 
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٢٧٤

، تطوير املناهج من أجل التـضامن االجتمـاعي يف الـسويد         بيجر، ماي وبولني،ستافن،     .٢٣
  .٢٠٠٣، )١(،العدد )٣٣(مستقبليات ، الد 

 .١٩٩٢، جلنة تاريخ األردن، عمان، التعليم العام يف األردنمحد يوسف، التل، ا .٢٤
الدخول إىل التعلم وحتصيل معرفة قابلة لالستخدام، : جالسر، روبرت، التعليم للجميع  .٢٥

 .١٩٩٨، مارس )١(، العدد٢٨، مكتب التربية الدويل، الد مستقبليات
، مكتبة الفالح، الكويت،  يم األساسياملناهج امليسرة ملرحلة التعلجالله، صبحي محدان،  .٢٦

٢٠٠١ . 
مستقبل دراسة حتليلية ملؤمترات التعليم للجميع، : مجال الدين، جنوى يوسف، عوملة التعليم .٢٧

 ٧٦-٩ص ص. ٢٠٠١، ٢٣، املركز العريب للتعليم والتنمية، العددالتربية العربية
 ، قرار اجلمعية رقم نساناإلعــالن العـاملي حلقـوق اإلاجلمعية العامة لألمم املتحدة،  .٢٨

 .١٩٤٨ ديسمرب، ١٠أ ، ٢١٧
الدليل التفصيلي لتنفيذ إعالن األمم املتحدة بشأن اجلمعية العامة لألمم املتحدة،  .٢٩

 .٢٠٠١، ٥٦، تقرير األمني العام، الدورة األلفية
 Jeseph Abanbanzo,Davidأديالكون -أودوشني وأليس بييب.جوزيف ابانبانزو وديفيد أ .٣٠

E. Odushin and Alice Bibi-Adelakoun ،مستقبليات ، صياغة رؤية للتعليم يف بنني ، 
  .٢٧-١٣، ص ص ٢٠٠٦، )١(، العدد ٣٦الد 

التحديات اليت تواجه التربية يف ضوء املتغريات العاملية حارب، سعيد عبد اهللا،  .٣١
 ٢٠٠٣،مكتب التربية العريب لدول اخلليج، الرياض، املعاصرة

التعليم يف اململكة العربية الـسعودية رؤيـة احلاضـر          معجب وآخرين، احلامد، حممد بن     .٣٢
 .٢٠٠٢، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة األوىل،واستشراف املستقبل

العوامل املدرسية واالجتماعية املؤثرة يف تسرب طلبة املرحلة املتوسطة احلريب، قاسم عائل،  .٣٣
 ماجستري، قسم التربية، جامعة امللك سعود،  رسالة،"دراسة ميدانية"مبدينة الرياض

 .هـ١٤١٤
، مكتبة الطالب اجلامعي، مكة     التعليم األساسي بني النظرية والتطبيق    حسان، حسن حممد،     .٣٤

 .١٩٨٦املكرمة،



  )مستقبلية دراسة(األساسي يمالتعل صيغة ضوء في السعودية العربية المملكة في والمتوسطة االبتدائية المرحلتين مشكالت بعض لمواجهة مقترح تصور

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٠٠٨ --ھـ ١٤٢٩ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٧٥

،  مفاهيمه، مبادئه، تطبيقاته–التعليم األساسي حسني، منصور ،ويوسف، يوسف خليل،  .٣٥
 .مكتبة غريب، القاهرة، بدون تاريخ

، الطبعـة األوىل،    ،التعليم االبتدائي يف اململكة العربية السعودية     يل، سليمان عبدالرمحن    احلق .٣٦
١٩٩٠. 

، مركز " دراسة حالة-التعليم األساسي يف مجهورية مصر العربية"حلمي، شكري عباس،  .٣٧
 .١٩٨٧التنمية البشرية  واملعلومات، اجليزة، 

، رسالة ماجستري،    املرحلة االبتدائية  ، مشكالت تدريس اإلمالء يف    احلميدي، سعد عبدالعزيز   .٣٨
 .١٤٢٢قسم املناهج وطرق التدريس ، كلية التربية، 

، املشكالت النفسية والتعليمية لدى طـالب املـرحلتني الثانويـة           اخلراشي، سليمان عمر   .٣٩
 .١٤١٣، رسالة ماجستري، قسم علم النفس ، كلية التربية، واملتوسطة مبدينة الرياض

رؤية للحاضر  :اجتاهات التربية والتعليم يف دول اخلليج العربية       اخلطيب،حممد بن شحات،   .٤٠
  .٢٠٠٢، مطابع اجلود الدولية، الرياض، واملستقبل

، تطور التعليم يف اململكة العربية السعودية مع رؤية مستقبليةاخلطيب،حممد شحات،  .٤١
 .١٤١٩وال  ش١١-٧، الرياض )احملور الثامن(مؤمتر اململكة العربية السعودية يف مائة عام 

دراسة حتليلية مقارنة لنظام التعليم اإللزامي يف كل من فرنسا وفلندا " خليل، نبيل سعد  .٤٢
اجلمعية املصرية للتربية املقارنة واإلدارة  ،  التربية"والسويد ومجهورية مصر العربية

 ٢٠٠٢، السنة اخلامسة، العدد السابع، التعليمية
رؤية (فة التربية العربية ملواجهة حتديات العوملة اخلميسي، السيد سالمة، التجديد يف فلس .٤٣

، اجلزء الثاين، جامعة امللك ندوة العوملة وأولويات التربية، ) نقدية من منظور مستقبلي
  .٢٠٠٤-هـ١٤٢٥سعود ، كلية التربية، الرياض، 

املشكالت املدرسية لطالب املرحلة االبتدائيـة مبدينـة الريـاض          الدلبحي، خالد بن جباد،      .٤٤
 .١٤٢٣، رسالة ماجستري، قسم التربية ، كلية التربية، اليب املعلمني يف التعامل معهاوأس

، املنظمة " جتارب عربية يف التعليم األساسي ودليل ختطيطه  "  حبيب ،أنطوانرمحه،  .٤٥
 .١٩٩٢العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس، 
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٢٧٦

-١٩٢١ والتعليم يف األردن نظام التربيةالرشدان، عبداهللا زاهي ومهشري، عمر امحد،  .٤٦
 .٢٠٠٢، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان،  ٢٠٠٢

مؤمتر  ،رؤية مستقبلية للتربية والتعليم يف اململكة العربية السعوديةالرشيد، حممد بن أمحد،  .٤٧
 .١٤١٩ شوال، ١١-٧، الرياض )احملور الثامن (اململكة العربية السعودية يف مائة عام

، املشكالت التربوية املقترنة باملباين املدرسية املستأجرة احلكوميـة         داهللا بن عب  إبراهيمالزعري،   .٤٨
باملرحلة االبتدائية للبنني يف مدينة الرياض كما تراها اهليئة التعليمية مقارنة باملباين املدرسية             

 .١٤٢٠، رسالة ماجستري، قسم التربية ، كلية التربية، احلكومية
 .١٩٩٥، دار حنني، عمان، اليب البحث العلميقراءات يف أسرمزون، حسني فرحان،  .٤٩
، دار الفكر للطباعة منهجية البحث العلميزويلف، مهدي حسن والطراونه، حتسني امحد،  .٥٠

  .١٩٩٨والنشر والتوزيع، عمان، 

 ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،التربية املقارنة ونظم التعليمالزكي، امحد عبدالفتاح،  .٥١
  .٢٠٠٤ االسكندرية،

، دار الشروق، جدة،    التعليم االبتدائي يف اململكة العربية السعودية     يدان، حممد مصطفى،    ز .٥٢
 .١٩٨٥الطبعة الثانية، 

، السياسة التعليمية ملرحلة التعليم األساسي يف مصر للفترة مـن           سامل، رجاء علي عبدايد    .٥٣
 كليـة  ، جامعة األزهـر،  غري منشورة  دراسة حتليلية، رسالة دكتوراه   ) م٢٠٠٠ -١٩٨٠(

 .اإلنسانية بالقاهرة، قسم التربيةالدراسات 
، عمليـة تطـوير وتنفيـذ    Samba Doucoure and Abou Diarraسامبا دوكور وأبوديارا  .٥٤

، )١(، العـدد    ٣٦ ، الـد     مـستقبليات برنامج العشر سنوات لتطوير التعليم يف مايل،        
  .٧٧-٥٥، ص ص ٢٠٠٦

،ترمجة حـسني بـشري حممـود،       التعليمإستراتيجية إلصالح   : مصر  سرور، امحد فتحي،     .٥٥
 .١٩٩٧، ١٠٤مستقبليات، اليونسكو،العدد 

أثر استخدام الوسائط املتعددة على حتصيل طلبة الصف السادس         السلمان، سويلم بن محد،      .٥٦
 رسـالة   االبتدائي عند دراستهم مادة الرياضيات للصف االول املتوسط يف مدينة الرياض،          

 .١٤٢٠التعليم ، كلية التربية، ماجستري، قسم وسائل وتكنولوجيا 
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٢٧٧

رسالة ، "صيغة التعليم األساسي كبديل للتعليم االبتدائي التقليدي" سليمان، سعيد مجيل،  .٥٧
  .٢٥-١٩٨٥،١٨، سلطنة عمان، العدد األول، التربية

التربية والتعليم يف الوطن العريب على مشارف القرن احلـادي          السنبل، عبدالعزيز عبداهللا،     .٥٨
 .٢٠٠٤ة الثقافة، اجلمهورية العربية السورية، دمشق، ، وزاروالعشرين

، دار  نظام التعليم يف اململكة العربيـة الـسعودية       السنبل، عبدالعزيز بن عبداهللا وآخرون،       .٥٩
  .هـ١٤١٩اخلرجيي للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة السادسة، 

ـ    معجم املصطلحات التربوية والنفـسية    شحاته،حسن و النجار،زينب،     .٦٠ صرية ، الـدار امل
 .٢٠٠٣،، القاهرةاللبنانية

مشكالت تدريس القراءة يف الصفوف األولية حسب رأي املعلمني الشريف، حممد بن سعد،    .٦١
 .١٤٢٦، رسالة ماجستري، قسم املناهج وطرق التدريس، كلية التربية، واملعلمات

رسـالة   .مشكالت تدريس القرآن الكرمي يف الصفوف األولية      الشمري، حممد بن مضحي،      .٦٢
 .١٤٢٧جستري، قسم املناهج وطرق التدريس، كلية التربية، ما

، مكتبة الفالح، الكويت، الطبعة  الواقع واملأمول–التعليم االبتدائيالصاوي، حممد وجيه،  .٦٣
 .١٩٩٩األوىل، 

رؤية مستقبلية :الصائغ، عبدالرمحن امحد، التعليم وسوق العمل يف اململكة العربية السعودية  .٦٤
 ،جسنت، كلية التربية، ندوة التربية ومستقبل التعليم، )م٢٠٢٠(هـ ٤٠/١٤٤١للعام 

  .هـ١٤٢٤جامعة امللك سعود، 
، دار   أهـدافها  -أسـاليبها - مفهومها -الدراسات املستقبلية عامر، طارق عبدالرؤوف،     .٦٥

 .٢٠٠٦السحاب للنشر والتوزيع، القاهرة، 
دى تالميذ الصف   تشخيص مظاهر الضعف يف مهارة تعرف الكلمة ل       العايد، عبداهللا حسني،     .٦٦

، رسالة دكتوراه، قسم املناهج وطـرق       الثالث االبتدائي وبناء برنامج لعالج الضعف فيها      
 .١٤٢٧التدريس ، كلية التربية، 

، دار العلم للماليني، بريوت،     اآلفاق املستقبلية للتربية يف البالد العربية     عبدالدائم، عبداهللا،    .٦٧
٢٠٠٠. 
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٢٧٨

، مكتبة النهضة  املرحلة األوىل واجتاهات تطويرهالتعليم يفعبود، عبد الغين وآخرون،  .٦٨
 .١٩٩٤املصرية، القاهرة، 

التربية املقارنة واأللفية الثالثة االيدولوجيا والتربية والنظام عبود، عبدالغين وآخرون،  .٦٩
    .٢٠٠٠العاملي اجلديد، دار الفكر العريب، القاهرة،

ارة مدارس حتفيظ القرآن الكـرمي      ، أهم املشكالت اليت تواجه إد     العبيد، عواطف بنت علي    .٧٠
، رسالة ماجستري، قسم اإلدارة التربوية   للبنني والبنات يف مدينة الرياض     االبتدائية احلكومية 

 .١٤٢٢، كلية التربية، 
عثمان، عبداحلميد علي، التعليم األساسي نظام تعليمي أفضل لتطوير التعليم االبتدائي  .٧١

 ،اليت عقدا وزارة املعارف آنذاك يف الرياض توسطندوة التعليم االبتدائي واملواملتوسط، 
 .، غري منشور١٩٨٤ مارس ٦-٤يف الفترة من 

العصيمي، خالد حممد، املتغريات العامليات املعاصرة وأثرها يف تكوين املعلم، اللقاء السنوي  .٧٢
وم اجلمعية السعودية للعل "إعداد املعلم وتطويره يف ضوء املتغريات املعاصرة"الثالث عشر 

  .٢٠٠٦-١٤٢٧،جامعة امللك سعود، كلية التربية، الطبعة األوىل، التربوية والنفسية
عالم، صالح الدين حممود وآخرون، مفاهيم وممارسات التعليم األساسي يف بعض الدول  .٧٣

ورقة عمل مقدمة للحلقة الدراسية اليت نظمها مكتب اليونسكو اإلقليمي غري العربية، 
ة حول اجتاهات التجديد يف التعليم األساسي يف الدول العربية للتربية يف الدول العربي

 .١٩٨٦ يناير لعام ٢٣-١٩واليت عقدت بالكويت خالل الفترة 
دراسة تقوميية ألهداف املرحلة االبتدائية باململكة العربية السعودية مـن          العلي، علي حممد،     .٧٤

الة ماجستري، قسم التربية    ، رس وجهة نظر مديري ومدرسي املرحلة االبتدائية مبدينة الرياض       
 .١٤١٣، كلية التربية، 

تدريس املواد، وحتديد الوقت، والوقت املخـصص للتـدريس يف نظـام            فالداو، فلوريان،    .٧٥
 .٢٠٠٤، )٣(،العدد )٣٤( ، الد مستقبليات املدرسة السويدية،

نشر  دار املناهج لل"التعليم األساسي وكفايته التعليمية"الفرجيات،غالب عبداملعطي،  .٧٦
 .٢٠٠٣والتوزيع، عمان،  
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٢٧٩

واقع التعليم األساسي ومناذج ربط بالتعليم الثانوي يف الدول العربية، فضيل، عبدا لقادر،  .٧٧
، املنظمة العربية للتربية التعليم األساسي ومناذج ربط والتعليم الثانوي عربيا وعامليا

 .١٩٩٢والثقافة والعلوم، تونس، 
 ،دار املسرية " منظور تربوي–الدراسات املستقبلية "   فلية، فاروق عبده، الزكي، امحد، .٧٨

 .٢٠٠٣للنشر والتوزيع والطباعة، عمان ،  
 ،دار "معجم مصطلحات التربية لفظاً واصطالحاً" فلية، فاروق عبده، الزكي، امحد،   .٧٩

 .٢٠٠٤الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية ، 
، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة،  التعليمدراسات يف مسائلالقباين، إمساعيل حممود،  .٨٠

١٩٥١. 
املشكالت اليت تواجه مراكز اإلشراف التربوي باملنطقة الشرقية        القحطاين، محيد بن عايض،      .٨١

، رسالة ماجستري، قسم اإلدارة التربويـة، كليـة التربيـة،           كما يراها املشرفون التربويون   
١٤٢٦. 

دى تلميذات الصف الرابع االبتـدائي مبدينـة       ، صعوبات القراءة ل   الكثريي، نوره بنت علي    .٨٢
 .١٤٢٠ رسالة ماجستري، قسم املناهج وطرق التدريس، كلية التربية، الرياض،

مـدخل مـساعدة    -إعادة النظر يف املعونة اخلاصة بالتعليم     ليند، أجنتا وماكناب،كريستني،     .٨٣
رمجـة زينـب   ت،"سـيدا " وجهات نظر الوكالة السويدية الدولية للتنمية   -القطاع التعليمي 

 .٢٠٠٠، ١١٦ اليونسكو، العدد مستقبليات، ،النجار
متويل ،نبيل عبداخلالق، واحللوة، طرفة إبراهيم، تعزيز اهلوية الدينية اإلسالمية كهدف ملدرسة  .٨٤

،كلية التربية، جامعة امللك سعود،  الرياض ندوة مدرسة املستقبل" دراسة حتليلية" املستقبل
  .٢٣/١٠/٢٠٠٢-٢٢  ٨/١٤٢٣ /١٧-١٦يف الفترة 

التطوير الشامل للتعليم بدول جملس "، )٢٠٠٤(جملس التعاون لدول اخلليج العربية  .٨٥
األمانة ، )٢٠٠٢(التعاون دراسة حول التوجيهات الواردة يف قرار الس األعلى عام 

 .٢٠٠٤العامة، 
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٢٨٠

م حمفوظ، امحد فاروق حممد، التعليم األساسي كاجتاه معاصر يف تطوير وحتديث التعلي .٨٦
، اليت عقدا وزارة املعارف آنذاك ندوة التعليم االبتدائي واملتوسطاالبتدائي واملتوسط، 

 .، غري منشور١٩٨٤ مارس ٦-٤يف الرياض يف الفترة من 
دراسة "مسلم، حسن علي حسن، مشكالت التعليم العام مظاهر سلبية وتطلعات إجيابية  .٨٧

ندوة ني بكلية التربية جبامعة امللك سعود، حتليلية ملدركات عينة من مديري املدارس املتدرب
  .هـ١٤٢٤،جسنت، كلية التربية، جامعة امللك سعود، التربية ومستقبل التعليم

، ١٠٤ ، مـستقبليات، العـدد     ديناميكا صنع القرار التعليمـي    : األردن  مصري، منذر،    .٨٨
١٩٩٧. 

ـ       مصطفى، صالح عبداحلميد،     .٨٩ ه العامليـة   التعليم االبتدائي تطـوره وتطبيقاتـه واجتاهات
  .١٩٨٩،مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، الكويت،  املعاصرة

دراسة حتليلية مقارنة للتعليم االبتدائي يف كل من كندا "مصطفى، يوسف عبداملعطي،  .٩٠
 ، اجلمعية املصرية للتربية املقارنة واإلدارة  التربية"والدمنارك ومجهورية مصر العربية

 .١٦٨-١٤١، ١٩٩٨الثاين، التعليمية، الد األول، العدد 
نظم التعليم يف اململكة العربية السعودية والوطن العريب دراسة نظرية          مصلح، امحد منري،     .٩١

، عمادة شؤون املكتبات، جامعـة امللـك        وحتليل مقارن لنظم التعليم العريب ومشكالته     
 هـ١٤٠٢سعود، الطبعة الثانية، 

منـاذج مـن بعـض      (الح التربوي   دراسة حول التطوير واإلص   املفرج، بدرية وآخرون،     .٩٢
 .١٩٩٨، مركز البحوث التربوية، وزارة التربية، الكويت، دراسة مكتبية) الدول

وثيقة استشراف مستقبل العمل التربوي يف الدول "مكتب التربية العريب لدول اخلليج،  .٩٣
 مكتب التربية العريب لدول اخلليج، ،"األعضاء مبكتب التربية العريب لدول اخلليج

 .٢٠٠٠اض، الري
مشروع تطوير التعليم يف الدول األعضاء مبكتب مكتب التربية العريب لدول اخلليج،  .٩٤

 .هـ١٤٢٧، مكتب التربية العريب لدول اخلليج، الرياض، التربية العريب لدول اخلليج
دراسة توصيات عن امتداد مرحلـة  املكتب القومي للتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا،        .٩٥

 .١٩٧٩، القاهرة، يم األساسياإللزام والتعل
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٢٨١

الرؤية املستقبلية للمملكة العربية السعودية لتنفيذ اخلطة املنتدى الوطين للتعليم للجميع،  .٩٦
ماذا بعد إعداد اخلطة - تقرير مقدم إىل مؤمتر التعليم للجميعالوطنية للتعليم للجميع،

 .٢٠٠٤،وزارة التربية والتعليم ٢٠٠٤ بريوت يناير -الوطنية
، دار املعرفة مناهج البحث العلمي يف ااالت التربوية والنفسيةحممود عبداحلليم، منسي،  .٩٧

  .٢٠٠٠اجلامعية، االسكندرية، 

التعليم األساسي ومناذج ربطه بالتعليم الثانوي املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،  .٩٨
 .١٩٩٢، تونس، عربيا وعاملياً

 ، وثيقة من املؤمتر الثاين لوزراء مدرسة املستقبلالعلوم، املنظمة العربية للتربية والثقافة و .٩٩
 .٢٠٠٠-هـ١٤٢١التربية والتعليم واملعارف العرب، دمشق، 

واقع التعليم األساسي ومناذج ربط بالتعليم الثانوي       املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،       .١٠٠
، املنظمـة   انوي عربيا وعامليا  يف الدول العربية، التعليم األساسي ومناذج ربط والتعليم الث        

 .١٩٩٢العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس، 
، ترمجة حممد الشيبيت، دار املعارف مبصر، القاهرة، بدون التربية األساسيةاملهاتا غاندي،  .١٠١

  .تاريخ
املفهوم واألساليب واملمارسات واحتياجات استشراف :الدراسات املستقبلية" نصار،علي، .١٠٢

 ورقة مقدمة يف احللقة الدراسية لقادة الفكر التربوي املتخصصني "ية والتعليممنظومة الترب
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  امعة الملك سعودج

  كلیة التربیة
  قسم التربیة
  حفظه اهللا              /سعادة الدكتور
   حفظه اهللا                       /  سعادة األستاذ

   اهللا وبركاتهالسالم عليكم ورمحة
تقدمي تصور مقترح ملواجهة بعض مشكالت املرحلتني االبتدائية واملتوسطة "يقوم الباحث بدراسة حول 

، استكماالً ملتطلبات احلصول على درجة "يف اململكة العربية السعودية يف ضوء صيغة التعليم األساسي
  .ية جبامعة امللك سعوددكتوراه الفلسفة يف التربية ختصص أصول التربية من كلية الترب

ويؤمل أن تكون هذه الدراسة بدعمكم وإثرائكم لبنة من لبنات اإلصالح والتطوير الذي حتمل وزارة 
التربية والتعليم مهه ومسؤوليته من خالل ما تبذله من جهود يف سبيل تطوير التعليم ، عالوة على ما 
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كة يف مسؤولية تطوير التعليم يف جمتمعنا تساهم به مؤسسات التعليم العايل من دراسات وأحباث مشار
  .السعودي

وهذا االستبيان املقدم لسعادتكم يهدف إىل التعرف على الصيغة املناسبة للتعليم األساسي يف اململكة 
  .العربية السعودية، من وجهة نظركم حبكم اهتمامكم وخربتكم التربوية والتعليمية

ي وهو أسلوب حبثي يعتمد الدراسات اليت تأخذ يف ويعتمد الباحث يف هذه الدراسة أسلوب دلفا
  .االعتبار االستفادة من خربات العاملني واملتخصصني يف اال املبحوث

ويأمل الباحث تسمحوا له بأن باقتطاع جزء من وقتكم لتتكرموا باإلجابة على أسئلة االستبيان وتقدمي 
  .ماترونه من رؤى ومقترحات تثري الدراسة بإذن اهللا

  را ومقدرا لسعادتكم تعاونكم ،،،شاك
  وجزاكم اهللا خري اجلزاء ،،،

  الباحث
  حممد بن عبداهللا بن عبدالكرمي الزامل

  ٤٦٧٧٧٥٦مكتب  
  ٤٦٧٧٧٦٦فاكس  

  ٠٥٥٥٤٤٧٣٠١حممول  
E.Mail: abowaeel@yahoo.com 

  Delphi technique دلفاي أسلوب  
 االعتبار يف تأخذ اليت الدراسات يعتمد حبثي أسلوب Delphi technique دلفاي أسلوب يعد

 أكثر منظمة منطقية بطريقة والتوصل املبحوث، اال يف واملختصني اخلرباء من االستفادة
  .طروحةامل القضية يف واملتخصصني اخلرباء بني واالتساق اإلمجاع زيادة خالل من موضوعية
   :الصورتني بإحدى دلفاي أسلوب ويستخدم
 املبحوث، اال أو املوضوع عن مباشراً سؤاال يقدم حيث Inductive: االستقرائية الطريقة
 .حوله وتصورام بآراءهم لإلدالء احلرية واملتخصصني للخرباء ويترك
 حيث يقدم للخرباء معلومات وبيانات عن املوضوع Deductive : االستنتاجية ريقةالط

يطلب من اخلرباء واملتخصصني أن يقدموا أراءهم حوهلا مع ما يطرحونه املطروح للبحث و
  )وهي الطريقة املتبعة يف هذه الدراسة. ( من مقترحات، مث حتلل وتعاد للخرباء من جديد

  :تطبيق أسلوب دلفاي

mailto:abowaeel@yahoo.com
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٢٩٣

سيقوم الباحث بتطبيق األسلوب يف ثالث جوالت الستخراج و تنقيح وجهه نظر جمموعة 
  : يف جمال البحثاخلرباء واملختصني

تقدم فيها أسئلة الدراسة بالصورة االستنتاجية ويتم اإلجابة على أحد : اجلولة األوىل
 .اخليارات املطروحة، وللخبري أن يعدل ويضيف ما يراه مناسباً، يف املكان املخصص

 تقدم فيها األسئلة نفسها مدعمة بنتائج اجلولة األوىل مع إضافة أو تعديل: اجلولة الثانية
 .العبارات األخرى ويطلب من اخلبري أو املختص إعادة التقييم للعبارات مرة أخرى

تقدم األسئلة مستبعداً منها العبارات اليت يقل متوسط وزا النسيب عن : اجلولة الثالثة
املتوسط (ومزودة بنتائج العبارات املضافة واملعدل صياغتها يف اجلولة الثانية وكذلك%) ٧٥(

  .أمهيتها كل عبارة ويطلب من اخلبري ترتيب العبارات حسب أمام) النسيب
ومع إدراك الباحث حبجم أعبائكم وكثرة مسؤولياتكم، إال أنه يسعد بأن يكون سعادتكم 
أحد اخلرباء الذين يستنري برأيهم يف الدراسة احلالية اليت ستطبق على ثالث مراحل، دف 

  .يغة املقترحةاحلصول على رؤية متسقة بني اخلرباء حول الص
  االعتذار(     ) املوافقة               :      (     ) آمل التكرم بإبداء ما ترونه
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٢٩٤

  حمتوى االستبانة
  :حيتوى هذا االستبيان على األجزاء التالية

  .البيانات الشخصية: أوال 
 .ةحمور التعليم األساسي وحل مشكالت التعليم باملرحلتني االبتدائية واملتوسط: ثانيا 
 .حمور فلسفة وأهداف التعليم األساسي: ثالثا 
  .حمور مدة التعليم األساسي: رابعا 

 .حمور االجتاهات حنو التعليم األساسي: خامسا 
 .حمور إدارة املدرسة ومعلم التعليم األساسي: سادسا 
  حمور املبىن املدرسي للتعليم األساسي: سابعا 
  حمور مناهج التعليم األساسي: ثامنا 
  حمور برامج التعليم غري النظامي: عا  تاس

 حمور متويل التعليم األساسي: عاشراً 
  حمور اخلطة الدراسية: احلادي عشر 

أمام كل سؤال اختيارات تعكس مدى مناسبة العبارة واملرجو من سعادتكم عند اإلجابة على هذه األسئلة أن تضع عالمة 
)P  (كأمام كل سؤال يف اخلانة اليت تعرب عن رأي. 

 :تعريف مبصطلحات االستبانة
  .ويعىن ا مقررات التاريخ واجلغرافيا والتربية والوطنية: مادة االجتماعيات) أ(
تقدم للطالبات، ويعين ا الباحث ما ميكن أن يقدم حتت مسمى اللياقة البدنية أي التمرينات اليت : اللياقية البدنية) ب(

  .ةتؤديها الطالبات لتحسني لياقتهن البدني
 هي العملية اليت جتمع حول املهنة مجيع القيم العلمية واالجتماعية واخللقية واجلمالية اليت ترتبط :التربية املهنية) ج(

باملهن ارتباطا منطقيا وطبيعيا من خالل ما تقدمه لإلنسان من معارف حيتاج إليها لفهم عمله حيث تنمي فيه حمبته 
  .علمه مجيع الفضائل املرتبطة مبمارستها وتبني له املعىن اإلنساين ملهنته وت
الطالبة حنو العمل املهين عن طريق التعريف باألعمال واملهن ومؤسسات العمل /تعين خلق اجتاهات لدى الطالب

واإلنتاج يف اتمع وزيارا وااللتقاء بالعاملني فيها ،وإكسام بعض املهارات العملية املفيدة اليت تتطلبها حيام 
  .ية، وتنمية املهارات العملية األساسية لديهم، وغرس قيم احترام وتقدير العمل املهين اليوم

 مفهوم يشري إىل جزء من العملية التربوية الشاملة الذي يركز على التكيف الناجح للفرد مع العامل :التربية احلياتية) هـ(
وباستخدام مجيع املصادر التربوية والتعليمية كاملرتل واملدرسة احمليط به، ويربط مجيع أنواع التعليم احلالية بالواقع احلقيقي 

  .واتمع يف إعداد الفرد
الطالبة بأساسيات املهارات والقدرات اليت تؤهله للتعامل مع متطلبات احلياة ، واإلسهام بفعالية /ويقصد ا تزويد الطالب

رات التواصل، والتفكري، والتفاعل االجتماعي، واستخدام مها(واجيابية يف تطوير وتنمية وطنه، ومن أبرز هذه املهارات 
كتحمل املسؤولية واستثمار الوقت واألمانة والتعاون وتقبل "مع ضرورة غرس القيم األخالقية واالجتماعية ... التقنية

  ولكم أطيب التحيات..")      اآلخرين وتقبل الرأي اآلخر
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٢٩٥

  :البيانات العامة : أوال 
  )اختياري                                                      ( :        االسم -١
   أنثىq ذكر        q:        نوع اجلنس-٢
            :  املسمى الوظيفي-٣

  أستاذ(     )           وكيل وزاره                         (     ) 
        أستاذ مشارك ) (             مدير تعليم            (     )                
      

          أستاذ مساعد        (     )     خبري تربوي(     )                
  مدير مدرسة       (     )     مشرف تربوي  (     )              
  .   .   .  .  .  .   .   .)حدد ( أخرى (     ) معلم                                  (     )   

  :  جمال التربية والتعليممدة اخلربة يف
   سنة           ١٥ إىل أقل من ١٠(    )  سنوات            ١٠ إىل أقل من ٥            (    ) 

   سنة فأكثر٢٠(    )  سنة              ٢٠ إىل أقل من ١٥ (    )            
  : مدة اخلربة يف جمال التعليم االبتدائي واملتوسط

  سنة١٥ إىل أقل ١٠(    ) سنوات                  ١٠ إىل أقل ٥            (    ) 
   سنة فأكثر٢٠(    )  سنة                  ٢٠ إىل أقل ١٥(    )             

  :  املؤهالت الدراسية اليت حصلت عليها
  بكالوريوس(    ) دبلوم                                             (    ) 

  دكتوراه(    ) ماجستري                              (    )              
  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .)حدد ( أخرى (    )             

  :  املنطقة التعليمية 
  االحساء(     ) الرياض         (     ) مكة املكرمة                        (     ) 

  :  اجلهة التابع هلا -٨
  وزارة التربية والتعليم          (     ) 

  جامعة امللك سعود(     )          
  جامعة امللك فيصل(     ) 
  جامعة أم القرى(     ) 
  جامعة البنات(     ) 

  كليات املعلمني(     )    
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٢٩٦

  :التعليم األساسي وحل مشكالت التعليم يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة: حمور: ثانياً
  انتماء العبارة  وضوح العبارة

  العبارة  م
 ال تنتمي تنتمي غري واضحة واضحة

  مقترحات

            التعليم األساسي يسهم يف ضرورة تعميم وإلزامية التعليم يف مرحلته األوىل  ١
            التعليم األساسي يسهم يف مد فترة اإللزام لتشمل املرحلة املتوسطة  ٢
            التوازن بني الناحيتني النظرية والعمليةالتعليم األساسي يسهم يف   ٣

التعليم األساسي يسهم يف تنمية املهارات األساسية واحلياتية للصغار والشباب   ٤
  والكبار من اجلنسني

          

            التعليم األساسي يسهم يف حل مشكالت التسرب باملرحلتني  ٥
            نيالتعليم األساسي يسهم يف حل مشكالت الرسوب باملرحلت  ٦

التعليم األساسي يسهم يف التخفيف من مشكلة البطالة بتكوين االجتاهات   ٧
  حول العمل املهين

          

            التعليم األساسي يسهم إعداد األطفال للمواطنة املنتجة  ٨
  :أخرى ترى ذكرها   ٩

  :حمور فلسفة وأهداف التعليم األساسي: الثاًث
  بارةانتماء الع  وضوح العبارة

  العبارة  م
 ال تنتمي تنتمي غري واضحة واضحة

  مقترحات

            احملافظة على فطرة التلميذ، وتعهده بالعقيدة اإلسالمية الصحيحة  ١
            تأكيد انتماء التلميذ ألمة اإلسالم  ٢
            شعور التلميذ مبسؤوليته خلدمة أمته ووطنه والدفاع عنها  ٣
            داده لإلسهام يف حلهاتنمية إحساسه مبشكالت اتمع، وإع  ٤
            إلزامية موحدة جلميع من هم يف سن التعليم  ٥
            حتقق االستيعاب الكامل ملن هم يف سن الدراسة  ٦
            مرحلة تعليمية تؤدي إىل املراحل التالية هلا يف السلم التعليمي  ٧
            حتقق املساواة بني التالميذ من جهة وبني اجلنسني من جهة أخرى  ٨
            دعم املشاركة واملسئولية اتمعية يف ختطيط التعليم ومتويله وإدارته  ٩
            تربط بني املواد النظرية والعملية  ١٠
            تربط بني التعليم والبيئة  ١١

تزويد التلميذ بالقدر الضروري من املعلومات واملهارات اليت متكنه من   ١٣
  التفاعل واملشاركة مع جمتمعه

          

            تنمي قدرات التلميذ االبتكارية واإلبداعية  ١٤

تنمي املهارات العملية والتطبيقية للتلميذ وإتاحة الفرصة له ملزاولة بعض   ١٥
  األعمال الفنية واملهنية

          

            تثقف التلميذ صحياً واجتماعيا  ١٦
            تغرس مفهوم الوسطية واالعتدال يف تربية التلميذ  ١٧
            ر وتطور ثقافة احلوار بني التالميذتنش  ١٨
            حتترم وتقدر العمل املهين، وتغرس حبه لدى التالميذ  ١٩
            مرحلة تعليمية تعد للمواطنة املنتجة  ٢٠
            تكسب الفرد املهارات احلياتية  ٢١
  :أخرى ترى ذكرها   ٢٢
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٢٩٧

 

  :حمور مدة التعليم األساسي: رابعاً
  انتماء العبارة  ةوضوح العبار

  العبارة  م
 ال تنتمي تنتمي غري واضحة واضحة

  مقترحات

            .التعليم األساسي مرحلة تعليمية مدا تسع سنوات  ١
            مدة الدراسة يف املدرسة االبتدائية ست سنوات  ٢
            مدة الدراسة يف املدرسة املتوسطة ثالث سنوات  ٣
  :أخرى ترى ذكرها   ٤

  :اهات حنو التعليم األساسيحمور االجت: خامساً
  انتماء العبارة  وضوح العبارة

  العبارة  م
 ال تنتمي تنتمي غري واضحة واضحة

  مقترحات

           غرس مفهوم التعليم األساسي لدى مديري املدارس  ١
           تنمية اجتاهات مديري املدارس حنو تطبيق التعليم األساسي  ٢
           عملية كما تم باملواد النظريةإدارة املدرسة تم بالتدريبات ال  ٣
           غرس مفهوم التعليم األساسي لدى املعلمني  ٤
           تنمية اجتاهات املعلمني حنو تطبيق جتربة التعليم األساسي  ٥

تنمية اجتاهات املعلمني حنو أمهية التدريبات العملية يف منهج التعليم   ٦
 األساسي

          

            ي لدى اآلباءغرس مفهوم التعليم األساس  ٧
            تنمية اجتاهات اآلباء حنو تطبيق جتربة التعليم األساسي  ٨
            غرس مفهوم التعليم األساسي لدى التالميذ  ٩
            تنمية اجتاهات التالميذ حنو تطبيق جتربة التعليم األساسي  ١٠
           .تنمية اجتاهات التالميذ حنو العمل املهين  ١١
           يذ حب واحترام العمل املهينإكساب التالم  ١٢
  :أخرى ترى ذكرها   ١٣

  حمور إدارة املدرسة واملعلم: سادساً 
  انتماء العبارة  وضوح العبارة

  العبارة  م
  مقترحات  ال تنتمي  تنتمي  غري واضحة  واضحة

            إدراك إدارة املدرسة ملفهوم التعليم األساسي  ١
            )ابتدائي ، إعدادي(صلة إىل حلقتني إدارة مدرسة التعليم األساسي منف  ٢
            إشراك بعض أعضاء الس البلدي يف إدارة املدرسة  ٣
            متثيل القطاع اخلاص يف إدارة املدرسة  ٤
            انتخاب إدارة املدرسة من جمتمع احلي أو القرية  ٥

 أعضاء من إنشاء إدارة للتعليم األساسي بوزارة التربية والتعليم يشارك فيها
  :مؤسسات اتمع احمللي من مهامها

          

            تعبئة الرأي العام لدعم قضايا التعليم األساسي ومشروعاته
            بناء التوافق يف اآلراء والتوجهات بني إدارة التعليم ومؤسسات اتمع احمللي

ثلي إتاحة الفرصة ملدير املدرسة ومعلم مرحلة التعليم األساسي، وكذلك مم
  مؤسسات اتمع احمللي باملشاركة يف التخطيط للتعليم األساسي ووضع سياساته

          

            طرح املبادرات اليت تدعم النهوض بالتعليم األساسي

٦  

            دعم البىن األساسية للتعليم األساسي
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٢٩٨

 

            التخطيط والبحث يف قضايا التعليم األساسي
            مارساتحتديد آليات واضحة لتطوير امل

            توضيح األدوار واملسؤوليات للمشاركني يف العملية التعليمية
            توفري املساندة الفعالة ملدارس التعليم األساسي

منح إدارة املدرسة الصالحية يف ختطيط وتنفيذ منهج التدريبات العملية مبا يتوافق   ٧
  مع البيئة اليت ختدمها املدرسة

          

            علمني ملفهوم التعليم األساسيإدراك امل  ٨
            يئة إدارة املدرسة ذهنياً لفكرة التعليم األساسي قبل التجريب  ٩
            يئة املعلمني ذهنياً لفكرة التعليم األساسي قبل التجريب  ١٠
            توفري املعلم املؤهل تربويا للتعليم األساسي  ١١
            عملية بالتعليم األساسيتوفري املعلم املؤهل للتدريبات ال  ١٢
            طرح الربامج التدريبية املناسبة ملن هم على رأس العمل بالتعليم األساسي  ١٣
            منح املعلمني حوافز مادية لتزيد من دافعتيهم حنو العمل  ١٤
            خلق اجلو املناسب للمعلم لإلبداع واالبتكار  ١٥
            تتدريب املعلمني على األجهزة واآلال  ١٦
            رفع كفاية املعلمني ومهارام يف تعزيز املهارات األساسية لدى التالميذ  ١٧
            تعميق مفهوم املهنية يف أداء إدارة املدرسة واملعلمني  ١٨
            رفع كفاية املعلمني حول مهارات التفكري واالتصال  ١٩
            دريسيةتطوير ثقافة احلوار آلية ممارسته من خالل اهليئة الت  ٢٠
            إشراك التالميذ يف التخطيط لألنشطة االبتكارية  ٢١
  :أخرى ترى ذكرها   ٢٢

  :حمور املبىن واملرافق والتجهيزات: سابعاً
  العبارة  م  انتماء العبارة  وضوح العبارة

  ال تنتمي  تنتمي  غري واضحة  واضحة
  مقترحات

            )ابتدائي وإعدادي(تني املبىن املدرسي للتعليم األساسي يقسم إىل حلق  ١
            توفري املبين املدرسي املناسب للبيئة اليت خيدمها التعليم األساسي  ٢
            توفري املبين املدرسي املناسب غري املستأجر للتعليم األساسي  ٣
            قبول العدد املناسب يف كل فصل مينع ازدحام الفصول بالتالميذ  ٤

للمبىن الذي خيدم األجيال احلاضرة واملستقبلية، وكذلك اختيار املوقع املناسب   ٥
  بعده عن مصادر التلوث والضوضاء

          

            توفر الشروط الصحية والتهوية واإلضاءة يف املبىن املدرسي  ٦
            توفر اخلدمات املساندة كاملصلى واملقصف مع اختيار املوقع املناسب هلا  ٧
            الالصفية كاملسرح واإلذاعة املدرسية مثالتوفر البىن األساسية لألنشطة   ٨
            توافر املعامل والورش يف مدارس التعليم األساسي  ٩
            أن يراعي يف املعامل والورش مناسبتها من حيث حجمها وموقعها داخل املبىن  ١٠
  :أخرى ترى ذكرها   ١١

  حمور املناهج الدراسية: ثامناً 
  العبارة  م  ماء العبارةانت  وضوح العبارة

  ال تنتمي  تنتمي  غري واضحة  واضحة
  مقترحات

            ربط املناهج بني اجلانب النظري واجلانب العملي  ١
            أن تبىن املناهج يف ضوء االجتاهات املعاصرة  ٢
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٢٩٩

 

            إعداد مناهج تطبيقية تسهم يف حتقيق مفهوم احلوار  ٣
            دى التالميذأن تسهم املناهج يف تنمية سلوك املواطنة ل  ٤
            أن تعكس املناهج احتياجات التنمية يف اململكة العربية السعودية  ٥
            وضع مناهج للتدريبات العملية  ٦
            أن تنمي املناهج االجتاهات االجيابية حنو العمل  اليدوي لدى التالميذ  ٧
            أن ترتبط املناهج مبشكالت البيئة ومعاجلتها  ٨
            افق مناهج التدريبات العملية مع البيئة املقدمة هلاأن تتو  ٩

أن تقبل التدريبات العملية التطبيق والتنفيذ يف إطار اإلمكانيات املتوفرة يف بيئة   ١٠
  املتعلم

          

            أن تنمي التدريبات العملية ميول التالميذ واجتاهام حنو العمل التقين واملهين  ١١
            احتياجات التالميذ وميوهلمأن تليب املناهج   ١٣

أن تساعد التدريبات العملية التالميذ على اكتشاف ميوهلم واستعدادام وقدرام   ١٤
  املهنية ورعايتها وإمنائها

          

            أن تنمي املناهج الشخصية اخلالقة للفرد  ١٥
            أن تكسب املناهج التالميذ املهارات احلياتية  ١٦
            نهج التلميذ من توظيف املعلومة يف حياته اليوميةأن يمكن امل  ١٧
            أن تثري التدريبات العملية دافعية التالميذ حنو التعلم الذايت  ١٨
            أن تنمي املناهج مهارات التعلم الذايت والتعلم مدى احلياة  ١٩
            أن تركز املناهج على تنمية مهارات التفكري  ٢٠
            ات العملية التالميذ حنو التعلم التعاوينأن توجه التدريب  ٢١
            أن تساعد التدريبات العملية التلميذ على تنمية أسلوب حل املشكالت  ٢٢
            مشاركة التالميذ يف ختطيط وتنفيذ التدريبات العملية  ٢٣
            أن تعتمد التدريبات العملية على الوسائط والتقنيات التعليمية احلديثة  ٢٤
            أن تتضمن املناهج خربات تدعم التفكري االبتكاري وأسلوب حل املشكالت  ٢٥
            أن تنمي التدريبات العملية التفكري االبتكاري لدى التالميذ  ٢٦
            توفري األدوات واخلامات املستخدمة يف أنشطة التعليم األساسي  ٢٧
            توفري املواد اخلام الالزم للتدريبات العملية  ٢٨
            توفري امليزانيات املخصصة لشراء اخلامات الالزمة للتدريبات العملية  ٢٩
  :أخرى ترى ذكرها   ٣٠

  )لتعليم الكبار واملنقطعني عن التعليم( حمور برامج التعليم غري النظامي : تاسعاً 
  انتماء العبارة  وضوح العبارة

  العبارة  م
غري   واضحة

  واضحة
 مقترحات ال تنتمي  تنتمي

تصميم برامج خارج السلم التعليمي متوافقة مع برامج التعليم النظامي متكن الدارس من   ١
  العودة للمدرسة

          

            أن تمكن برامج التعليم غري النظامي الفرد من اختيار املهارات واملعارف املناسبة له  ٢

ت وإمكانات أن تكون برامج التعليم غري النظامي متنوعة تناسب احتياجات وقدرا  ٣
  .األميني

          

            .أن حتقق برامج التعليم غري النظامي طموحات األميني  ٤
            توفري املعلمني املتخصصني يف جمال حمو األمية وتعليم الكبار  ٥
          مدارس –) مدارس متنقلة، نشاطات طالبية(تصميم وتنفيذ برامج خلدمة املناطق النائية   ٦
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٣٠٠

 

  الفصل الواحد

فاءة وقدرة معلمي حمو األمية وتعليم الكبار وتزويدهم باملهارات واملعارف رفع ك  ٧
  واملستجدات يف جمال تعليم الكبار

          

            عدم ربط اختبارات الدارسني بفترات زمنية حمددة مبا يقلل نسب التسرب  ٨

اجات توسيع جماالت تعليم الكبار واألخذ بالنظم املرنة بطرح صيغ متطورة تناسب احتي  ٩
  وظروف الدارسني

          

            تصميم برامج متخصصة يف التعليم والتدريب املهين تناسب احتياجات الدارسني  ١٠
            يف برامج حمو األمية وتعليم الكبار) أفراد وهيئات(مشاركة اتمع   ١١

مج إنشاء إدارة تنسيق بني إدارة التعليم األساسي ومؤسسات اتمع احمللي لدعم برا  ١٢
  التعليم غري النظامي

          

            طرح الربامج النفعية يزيد من فرص التحاق الكبار ويقلل من تسرم  ١٣
  :أخرى ترى ذكرها   ١٤

  :حمور متويل التعليم األساسي: عاشراً 
  انتماء العبارة  وضوح العبارة

  العبارة  م
غري   واضحة

  واضحة
ال   تنتمي

  تنتمي
  مقترحات

            تمويل التعليم األساسي النظاميتتكفل الدولة ب  ١

٢  

  :تفعيل إدارة اقتصاديات التعليم يف املهام التالية
 تقنني اإلنفاق على التعليم والتقليل من اهلدر فيه

 االستثمار األمثل للموارد املتاحة
  كمشاركة القطاع اخلاصتنويع مصادر التمويل

  االستثمار يف املرافق واملنشآت التعليمية

          

مشاركة مؤسسات اتمع احمللي يف متويل التعليم األساسي غري النظامي من خالل   ٣
  إشراكهم يف ختطيطه ورسم سياساته

          

            تفعيل دور الس البلدي يف متويل التعليم األساسي  ٤
  :أخرى ترى ذكرها   ٥

  )هـ١٤٢٥/١٤٢٦املعتمدة عام مرفق خطة الوزارة للبنني والبنات : (حمور اخلطة الدراسية: احلادي عشر 
  انتماء العبارة  وضوح العبارة

  العبارة  م
غري   واضحة

  واضحة
ال   تنتمي

  تنتمي
  مقترحات

١  

  ال(    ) نعم       :     (    ) هل ترى التعديل يف وزن العلوم الدينية
  إذا كانت اإلجابة بنعم، فما الوزن املقترح

 املرحلة املتوسطة املرحلة االبتدائية
 اخلطة املقترحة اخلطة احلالية اخلطة املقترحة اخلطة احلالية

٦  ٩    

          

٢  

  ال(    ) نعم     :   (    ) هل ترى التعديل يف وزن فروع اللغة العربية
  إذا كانت اإلجابة بنعم، فما الوزن املقترح

 املرحلة املتوسطة املرحلة االبتدائية
 اخلطة املقترحة ة احلاليةاخلط اخلطة املقترحة اخلطة احلالية
١١ اىل ٨من   ٦    

          

هل ترى دمج مقررات التاريخ واجلغرافيا والتربية الوطنية حتت مادة واحدة هي   ٣
    إذا كانت اإلجابة بنعم، فما الوزن املقترح٠ال(     ) نعم     :   (     ) االجتماعيات
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٣٠١

 

 املرحلة املتوسطة املرحلة االبتدائية
 اخلطة املقترحة اخلطة احلالية اخلطة املقترحة يةاخلطة احلال
 حصص ٣

حصة لكل (
)مادة   

حصتني لكل مادة ( حصص ٥
)عدا الوطنية حصة واحدة     

٤  

  ال(     ) نعم   :   (     ) هل ترى وزن مادة العلوم احلايل مناسب
  إذا كانت اإلجابة ب ال، فما الوزن املقترح

 ة املتوسطةاملرحل املرحلة االبتدائية
 اخلطة املقترحة اخلطة احلالية اخلطة املقترحة اخلطة احلالية
٣ اىل ١من   ٤    

          

٥  

  ال(      ) نعم :  (     ) هل ترى وزن مادة الرياضيات احلايل مناسب
  إذا كانت اإلجابة ب ال، فما الوزن املقترح

 املرحلة املتوسطة املرحلة االبتدائية
 اخلطة املقترحة اخلطة احلالية ة املقترحةاخلط اخلطة احلالية
٥ اىل ٤من   ٤    

          

٦  

  ال(     ) نعم : (     ) هل ترى وزن مادة اللغة االجنليزية احلايل مناسب
  إذا كانت اإلجابة ب ال، فما الوزن املقترح

 املرحلة املتوسطة املرحلة االبتدائية
 اخلطة املقترحة اخلطة احلالية اخلطة املقترحة اخلطة احلالية

للصف ) ٢(
   ٤  السادس

          

٧  

  ال(   ) نعم : (   ) هل ترى مناسبة تقدمي مادة اللياقة البدنية للطالبات 
  إذا كانت اإلجابة بنعم، فما الوزن املقترح

 املرحلة املتوسطة املرحلة االبتدائية
 اخلطة املقترحة اخلطة احلالية اخلطة املقترحة اخلطة احلالية

--  --    

          

٨  
  ال(   ) نعم : (   ) هل ترى مناسبة تقدمي مادة التربية املهنية ابتداء من الصف اخلامس 

إذا كانت اإلجابة ب ال، فما الصف املناسب لبدئها، وماهو الوزن املقترح هلا يف 
  : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .احلالتني

          

            البات تقدم كبديل ملادة التفصيل واخلياطة املعمول ا حالياًالتربية املهنية للط  ٩

١٠  
  ال(    ) نعم  : (    ) هل ترى مناسبة تقدمي مادة التربية احلياتية ابتداء من الصف األول 

إذا كانت اإلجابة ب ال، فما الصف املناسب لبدئها، وماهو الوزن املقترح هلا يف احلالتني 
  .  .  .  .  . :.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

          

١١  
  ال(  ) نعم :(  ) هل ترى مناسبة تقدمي مادة التدريبات العملية ابتداء من الصف اخلامس

إذا كانت اإلجابة ب ال، فما الصف املناسب لبدئها، وماهو الوزن املقترح هلا يف احلالتني 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . :  

          

١٢  
  ال(    ) نعم  : (   ) هل ترى مناسبة تقدمي مادة التربية املهنية ابتداء من الصف اخلامس 

إذا كانت اإلجابة ب ال، فما الصف املناسب لبدئها، وماهو الوزن املقترح هلا يف 
  : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .احلالتني

          

  :ماترى ذكره يف هذا احملور   ١٣
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٣٠٢

 

  
  قائمة بأسماء الخبراء المحكمین في الجولة األولى االستطالعیة ) ٢( الملحق 

  الدرجة العلمية  اسم اجلامعة  اسم اخلبري  م
  أستاذ مشارك جامعة امللك سعود  أمر اهللا البساطي. د  ١
  أستاذ مشارك جامعة امللك سعود  بدر العتييب.د  ٢
  دأستاذ مساع جامعة امللك سعود  بندر السويلم.د  ٣
  أستاذ مشارك جامعة امللك سعود  حسن العولقي.د  ٤
  أستاذ جامعة اإلمام حممد بن سعود  سامل هيكل.د  ٥
  أستاذ  جامعة اإلمام حممد بن سعود  مسري خطاب. د  ٦
  أستاذ مساعد جامعة امللك سعود  صاحل الغامدي رمحه اهللا.د  ٧
  أستاذ جامعة امللك سعود  عبدالرمحن احلميدي.د  ٨
 أستاذ جامعة امللك سعود  رمحن الشعوانعبدال.د  ٩

  أستاذ جامعة امللك سعود  عبدالرمحن الصايغ.د  ١٠
 أستاذ جامعة امللك سعود  عبدالرمحن الطريري.د  ١١
  أستاذ مشارك جامعة امللك سعود  عبدالرمحن الغامدي.د  ١٢
 أستاذ جامعة امللك سعود  عبدالعزيز البابطني.د  ١٣
  أستاذ عة امللك سعودجام  عبدالعزيز السنبل.د  ١٤
 أستاذ جامعة امللك سعود  عبدالعزيز النجادى.د  ١٥
 أستاذ جامعة امللك سعود  عمر املفدى.د  ١٦
  أستاذ مساعد جامعة امللك سعود  علي احلاجي.د  ١٧
 أستاذ جامعة امللك سعود  علي القرين.د  ١٨
  أستاذ جامعة امللك سعود  عوض التودري.د  ١٩
  أستاذ  رة التربية والتعليموزا  حممد اخلطيب. د  ٢٠
  أستاذ جامعة امللك سعود  حممد الدحيان.د  ٢١
  أستاذ مساعد جامعة امللك سعود  حممد اليحي. د  ٢٢
  أستاذ مشارك جامعة امللك سعود  منري العتييب.د  ٢٣
  أستاذ مشارك جامعة اإلمام حممد بن سعود  فتحي معبد.د  ٢٤
  اذ مشاركأست جامعة امللك سعود  فهد السلطان. د  ٢٥
  أستاذ مشارك جامعة امللك سعود  فوزية البكر. د  ٢٦
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٣٠٣

 

 األداة يف جولتها الثانية ) ٣( امللحق رقم 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  جامعة امللك سعود
     كلية التربية
     قسم التربية
                حفظهما اهللا          /   الدكتورة /سعادة الدكتور
     حفظهما اهللا                                                           / األستاذة/سعادة األستاذ

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
تقدمي تصور مقترح ملواجهة بعض مشكالت املرحلتني االبتدائية واملتوسطة يف اململكة العربية "يقوم الباحث بدراسة حول 

كماالً ملتطلبات احلصول على درجة دكتوراه الفلسفة يف التربية ختصص ، است"السعودية يف ضوء صيغة التعليم األساسي
  .أصول التربية من كلية التربية جبامعة امللك سعود

  ويؤمل أن تكون هذه الدراسة بدعمكم وإثرائكم لبنة من لبنات اإلصالح والتطوير الذي حتمل وزارة التربية والتعليم 
ود يف سبيل تطوير التعليم ، عالوة على ما تساهم به مؤسسات التعليم العايل مهه ومسؤوليته من خالل ما تبذله من جه

  . من دراسات وأحباث مشاركة يف مسؤولية تطوير التعليم يف جمتمعنا السعودي
وهذا االستبيان املقدم لسعادتكم يهدف إىل التعرف على الصيغة املناسبة للتعليم األساسي يف اململكة العربية السعودية، 

  . وجهة نظركم حبكم اهتمامكم وخربتكم التربوية والتعليميةمن 
ويعتمد الباحث يف هذه الدراسة أسلوب دلفاي وهو أسلوب حبثي يعتمد الدراسات اليت تأخذ يف االعتبار االستفادة من 

  . خربات العاملني واملتخصصني يف اال املبحوث
تكرموا باإلجابة على أسئلة االستبيان وتقدمي ماترونه من رؤى ويأمل الباحث أن تسمحوا له باقتطاع جزء من وقتكم لت

  . ومقترحات تثري الدراسة بإذن اهللا
  شاكرا ومقدرا لسعادتكم تعاونكم ،،،

  وجزاكم اهللا خري اجلزاء ،،،
  الباحث

  حممد بن عبداهللا بن عبدالكرمي الزامل
  ٤٦٧٧٧٦٦    فاكس  ٤٦٧٧٧٥٦مكتب  

  E.Mail: abowaeel@yahoo.com  ٠٥٥٥٤٤٧٣٠١حممول  
  :إذا ترون سعادتكم التواصل معكم عرب الربيد اإللكتروين، فإين آمل مشكوراً ترك العنوان يف املربع التايل

                                   @yahoo.com 
                                   @hotmail.com 
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٣٠٤

 

  Delphi techniqueأسلوب دلفاي 
 أسلوب حبثي يعتمد الدراسات اليت تأخذ يف االعتبار االسـتفادة مـن اخلـرباء    Delphi techniqueلفاي يعد أسلوب د

واملختصني يف اال املبحوث، والتوصل بطريقة منطقية منظمة أكثر موضوعية من خـالل زيـادة اإلمجـاع واالتـساق بـني اخلـرباء            
  .واملتخصصني يف القضية املطروحة

  :إحدى الصورتني ويستخدم أسلوب دلفاي ب
 حيث يقدم سؤاال مباشراً عن املوضوع أو اال املبحوث، ويترك للخرباء واملتخصصني احلرية لإلدالء Inductive: الطريقة االستقرائية

 .بآراءهم وتصورام حوله
طلب من اخلرباء  حيث يقدم للخرباء معلومات وبيانات عن املوضوع املطروح للبحث ويDeductive: ريقة االستنتاجية الط

وهي الطريقة املتبعة يف هذه . ( واملتخصصني أن يقدموا أراءهم حوهلا مع ما يطرحونه من مقترحات، مث حتلل وتعاد للخرباء من جديد
  )الدراسة

  : تطبيق أسلوب دلفاي
  :   يف جمال البحثسيقوم الباحث بتطبيق األسلوب يف ثالث جوالت الستخراج و تنقيح وجهه نظر جمموعة اخلرباء واملختصني

تقدم فيها أسئلة الدراسة بالصورة االستنتاجية ويتم اإلجابة على أحد اخليارات املطروحة، وللخبري أن يعدل ويضيف ما يراه : اليةاجلولة احل
 .مناسباً، يف املكان املخصص

ديل العبارات األخرى ويطلب من اخلبري أو املختص تقدم فيها األسئلة نفسها مدعمة بنتائج اجلولة األوىل مع إضافة أو تع: الثةاجلولة الث
 . إعادة التقييم للعبارات مرة أخرى

ومزودة بنتائج العبارات املضافة واملعدل %) ٧٥(تقدم األسئلة مستبعداً منها العبارات اليت يقل متوسط وزا النسيب عن : رابعةاجلولة ال
  .أمام كل عبارة ويطلب من اخلبري ترتيب العبارات حسب أمهيتها) املتوسط النسيب(صياغتها يف اجلولة الثانية وكذلك

ومع إدراك الباحث حبجم أعبائكم وكثرة مسؤولياتكم، إال أنه يسعد بأن يكون سعادتكم أحد اخلرباء الذين يستنري برأيهم يف الدراسة 
  . الصيغة املقترحةاحلالية اليت ستطبق على ثالث مراحل، دف احلصول على رؤية متسقة بني اخلرباء حول

  االعتذار  (     ) املوافقة                (     )  :   آمل التكرم بإبداء ما ترونه
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٣٠٥

 
  : حتوى ھذا االستبیان على األجزاء التالیةي

  .البیانات الشخصیة: المحور األول 
 . فلسفة وأھداف التعلیم األساسي:  المحور الثاني 
  .التعلیم األساسي وحل مشكالت التعلیم بالمرحلتین االبتدائیة والمتوسطة: المحور الثالث 
  . مدة التعلیم األساسي: المحور الرابع 

 إدارة المدرسة ومعلمیھا: المحور الخامس 
 المبنى المدرسي والمرافق والتجھیزات: المحور السادس 
  المنھج الدراسي: المحور السابع 
  سي وخدمة المجتمعالتعلیم األسا: المحور الثامن 
  محور تمویل التعلیم األساسي: المحور التاسع 
 الخطة الدراسیة: المحور العاشر 
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٣٠٦

  البیانات العامة : المحور األول 
  )یرجى ذكره(.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     اسم الخبیر

                                                                   اختیاري  رقم االتصال
      أنثىq ذكر                              q  الجنس

  
  

  الجھة التابع لھا
  .  .  .  .  .  .  .  .   بجامعة كلیة التربیة      وزارة التربیة والتعلیم  

  جامعة البنات    ............ بمدینة كلیة المعلمین  
  
  
  

  المسمى الوظیفي
  وكیل وزاره        أستاذ       
  مدیر تعلیم               أستاذ مشارك  
    خبیر تربوي    أستاذ مساعد  
  مدیر مدرسة      مشرف تربوي  
  .   .   .  .  .  .   .    .  . .)حدد ( أخرى     معلم  

  المنطقة التعلیمیة
  المدینة المنورة      مكة المكرمة  
  االحساء    الریاض  
  .   .  .  .   .  .  .  .  .  .  .)حدد ( أخرى     عسیر  

  مدة الخبرة في مجال التربیة والتعلیم
   سنة١٥ إلى أقل من ١٠     سنوات    ١٠ إلى أقل من ٥  
   سنة فأكثر      ٢٠     سنة٢٠من  إلى أقل ١٥  

  مدة الخبرة في مجال التعلیم االبتدائي والمتوسط
   سنة١٥ إلى أقل من ١٠     سنوات    ١٠ إلى أقل من ٥  
   سنة فأكثر      ٢٠     سنة٢٠ إلى أقل من ١٥  

  اسیة التي حصلت علیھاالمؤھالت الدر
  ماجستیر    دكتوراه  

  .   .   .   .   .   .  .  .  .  .)حدد ( أخرى     بكالوریوس  
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٣٠٧

  فلسفة التعليم األساسي وأهدافه:  احملور الثاين 

موافق   العبارة  م
 جدا

 موافق
غري 
 موافق

غري موافق 
  إطالقا

  :                 يهدف التعليم األساسي إىل
           على فطرة التلميذ، وتعهده بالعقيدة اإلسالمية الصحيحةاحملافظة  ١
          تأكيد انتماء التلميذ لألمة اإلسالمية  ٢
          شعور التلميذ مبسؤوليته خلدمة وطنه والدفاع عنه  ٣
          تنمية إحساس التلميذ مبشكالت اتمع  ٤
          إلزامية موحدة جلميع من هم يف سن التعليم   ٥
          ستيعاب الكامل ملن هم يف سن الدراسة باملرحلتني االبتدائية واملتوسطةحتقيق اال  ٦
          حتقيق املساواة بني التالميذ من اجلنسني   ٧
          دعم املشاركة واملسئولية اتمعية يف ختطيط التعليم ومتويله وإدارته  ٨
          الربط بني املواد النظرية والعملية  ٩
          والبيئة      الربط بني التعليم   ١٠
          تزويد التلميذ باملعلومات واملهارات اليت متكنه من التفاعل واملشاركة مع جمتمعه  ١١
          تنمية قدرات التلميذ االبتكارية واإلبداعية  ١٣
          تنمية املهارات العملية والتطبيقية  ١٤
          تثقيف التلميذ صحياً واجتماعيا  ١٥
           التالميذنشر ثقافة احلوار بني  ١٦
          غرس حب العمل املهين لدى التالميذ  ١٧
          إعداد التالميذ للمواطنة املنتجة  ١٨
          إكساب التالميذ املهارات احلياتية  ١٩
          تعزيز مفهوم الذات لدى التلميذ وزيادة ثقته بنفسه  ٢٠
          ألميةتزويد التلميذ بالثقافة الكافية اليت متنعه من االرتداد إىل ا  ٢١
  :ترين إضافته يف هذا احملور /ما ترى  ٢٢

  التعليم األساسي وحل بعض مشكالت التعليم يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة: احملور الثالث 

موافق   العبارة  م
 جدا

 موافق
غري 
 موافق

غري موافق 
  إطالقا

  :       يسهم التعليم األساسي يف 
          وىلتعميم التعليم يف مرحلته األ  ١
          إلزامية التعليم يف الصف األول إىل الصف التاسع  ٢
          الربط بني الناحيتني النظرية والعملية   ٣
          اكتساب املهارات األساسية للمتعلمني من اجلنسني     ٤
          اكتساب املهارات احلياتية للمتعلمني من اجلنسني  ٥
           واملتوسطةحل مشكالت التسرب باملرحلتني االبتدائية  ٦
          حل مشكالت الرسوب باملرحلتني االبتدائية واملتوسطة  ٧
          تصحيح النظرة السلبية ملفهوم العمل  ٨
  :ترين إضافته يف هذا احملور /ما ترى  ٩

  مدة التعليم األساسي:  احملور الرابع 

موافق   العبارة  م
 جدا

 موافق
غري 
 موافق

غري موافق 
  إطالقا
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٣٠٨

 

          ة أساسية مدا تسع سنوات تضم املرحلتني االبتدائية واملتوسطةمرحلة تعليمي  ١
          مرحلة تعليمية أساسية مدا ست سنوات  تضم املرحلة االبتدائية فقط  ٢
  :ترين إضافته يف هذا احملور /ما ترى  ٣

  إدارة املدرسة ومعلميها: احملور اخلامس

موافق   العبارة  م
 جدا

 موافق
غري 
 موافق

غري 
ق مواف

  إطالقا
  :         واجبات وحقوق إدارة املدرسة ومعلميها حنو التعليم األساسي، وتشمل 

          إدراك إدارة املدرسة ملفهوم التعليم األساسي  ١

احللقة األوىل ابتدائي واحللقة (تضم إدارة مدرسة التعليم األساسي إدارتني فرعيتني   ٢
  )الثانية متوسط

        

          التعليم األساسي من إدارة واحدة للمرحلة كلهاتتكون إدارة مدرسة   ٣
          اشتراك بعض أعضاء الس البلدي يف جملس إدارة املدرسة  ٤
          متثيل القطاع اخلاص يف جملس إدارة املدرسة  ٥
          انتخاب بعض أعضاء جملس إدارة املدرسة من اتمع احمليط باملدرسة  ٦
          وجهات بني إدارة التعليم ومؤسسات اتمع احملليبناء التوافق يف اآلراء والت  ٧

إتاحة الفرصة ملدير املدرسة ومعلم مرحلة التعليم األساسي يف وضع سياسات ختطيط   ٨
  براجمه

        

          دراسة مشكالت التطبيق واملبادرة يف حلها أوالً بأول  ٩
          ة بالتعليم األساسيتوضيح األدوار واملسؤوليات للمشاركني يف العملية التعليمي  ١٠
          توفري املساندة الفعالة ملعلمي التعليم األساسي  ١١

منح إدارة املدرسة الصالحية يف ختطيط منهج التدريبات العملية مبا يتوافق مع البيئة   ١٢
  اليت ختدمها املدرسة

        

          يئة إدارة املدرسة لفكرة التعليم األساسي قبل جتريبه  ١٣
          املعلمني لتطبيق لفكرة التعليم األساسي يئة   ١٤
          توفري املعلم املؤهل تربويا لتنفيذ التعليم األساسي  ١٥
          منح املعلمني حوافز مادية لتزيد من دافعتيهم حنو العمل بالتعليم األساسي  ١٦
          رفع كفاية املعلمني يف تعزيز املهارات األساسية لدى التالميذ  ١٧
       مفهوم املهنية يف أداء إدارة املدرسة تعميق   ١٨
          إشراك التالميذ يف التخطيط لألنشطة االبتكارية بالتعليم األساسي  ١٩
  :  ترين إضافته يف هذا احملور /ما ترى  ٢٠

  احملور السادس املبىن واملرافق والتجهيزات

موافق   العبارة  م
 جدا

 موافق
غري 
 موافق

غري موافق 
  إطالقا

  :املواصفات والتجهيزات الواجب توفرها يف املبىن املعد للتعليم األساسي، وتشمل        
          ) للحلقة األوىل االبتدائي وللحلقة الثانية املتوسط( جممع تعليمي يضم مبنيني   ١
          مبىن مدرسي واحد ملدرسة التعليم األساسي  ٢

زراعية، (تعليم األساسي توفري املبين املدرسي املناسب للبيئة اليت خيدمها ال  ٣
  ...)صناعية،جتارية

        

          توفري املبين املدرسي املناسب جلنس الطالب بالتعليم األساسي  ٤
          اختيار املوقع املناسب للمبىن يف ضوء املواصفات التربوية  ٥
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٠٠٨ --ھـ ١٤٢٩ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

٣٠٩

 

          توفر الشروط الصحية الداخلية يف املبىن املدرسي كالتهوية واإلضاءة  ٦
          ات املساندة كاملصلى واملطعم والساحات مع اختيار املوقع املناسب هلاتوفر اخلدم  ٧
          توفر البىن األساسية لألنشطة غري الصفية كاملسرح واإلذاعة املدرسية  ٨
          توفر البىن األساسية لتجهيزات كافة األنشطة الصفية للجنسني  ٩
          توفر جتهيزات التدريبات العملية  ١٠
          ي يف املرافق والتجهيزات التعليمية املساحات واملوقع املناسبأن يراع  ١١
          توفري األدوات واخلامات املستخدمة يف أنشطة التعليم األساسي  ١٢
          توفري امليزانيات املخصصة لشراء اخلامات الالزمة للتدريبات العملية  ١٣
  :ترين إضافته يف هذا احملور /ما ترى  ١٤

  املنهج الدراسي: احملور السابع 

موافق   العبارة  م
 جدا

 موافق
غري 
 موافق

غري موافق 
  إطالقا

  :         اخلصائص واملعايري املطلوب توافرها يف مناهج مرحلة التعليم األساسي، وتتضمن 
          الربط بني اجلانني النظري والتطبيقي   ١
          بناء املناهج يف ضوء االجتاهات التربوية املعاصرة  ٢
          إعداد مناهج تطبيقية تسهم يف تنمية مهارات احلوار  ٣
          إسهام املناهج يف تنمية سلوك املواطنة لدى التالميذ  ٤
          تعكس املناهج احتياجات التنمية يف اململكة العربية السعودية  ٥
          ربط املناهج مبشكالت البيئة ومعاجلتها  ٦
          بيئة املقدمة هلاتوافق مناهج التدريبات العملية مع ال  ٧
          توفري اإلمكانيات الالزمة للتدريب العملي مبدارس التعليم األساسي  ٨
          إسهام التدريبات العملية يف تنمية ميول التالميذ حنو العمل املهين  ٩
          إسهام التدريبات العملية يف تنمية قدرات التالميذ املهنية  ١٠
          يوهلم تلبية احتياجات التالميذ وم  ١١
          إسهام املناهج يف تنمية الشخصية اخلالقة للفرد  ١٣
          تنمية مهارات التعلم الذايت والتعلم مدى احلياة  ١٤
          توجه التدريبات العملية التالميذ حنو التعلم التعاوين  ١٥
          مساعدة التلميذ على تنمية أسلوب حل املشكالت  ١٦
          ط التدريبات العمليةمشاركة التالميذ يف ختطي  ١٧
          اعتماد التدريبات العملية على الوسائط والتقنيات التعليمية احلديثة  ١٨
          إسهام املناهج يف مزج الثقافتني النظرية واملهنية لبناء إنسان متوازن  ١٩
  :ترين إضافته يف هذا احملور /ما ترى  ٢٠

  عالتعليم األساسي وخدمة اتم: احملور الثامن 

موافق   العبارة  م
 جدا

 موافق
غري 
 موافق

غري موافق 
  إطالقا

  :         حيقق التعليم األساسي مزيداً من الربط بني املدرسة واتمع من خالل
          توفري  فرصة تعليمية غري نظامية للكبار الذين انقطعوا عن التعليم  ١
          طرح مهارات ومعارف تناسب الكبار  ٢
          عليمية بطرح صيغ متطورة تناسب احتياجات وظروف الدارسني الكبارتوفري  فرصة ت  ٣
          توفري برامج حملو األمية الوظيفية  ٤
          حتقيق طموحات األميني يف التعلم  ٥



  )مستقبلية دراسة(األساسي يمالتعل صيغة ضوء في السعودية العربية المملكة في والمتوسطة االبتدائية المرحلتين مشكالت بعض لمواجهة مقترح تصور

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٠٠٨ --ھـ ١٤٢٩ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

٣١٠

 

          توفري املعلمني املتخصصني يف جمال حمو األمية وتعليم الكبار  ٦
           فلسفة التعليم املستمراالنتقال بفلسفة تعليم الكبار من حمو األمية إىل  ٧

مبا ) مدارس متنقلة، مدارس الفصل الواحد(تصميم وتنفيذ برامج خلدمة املناطق النائية   ٨
  يتناسب مع أهداف التعليم األساسي

        

          حتقيق املرونة يف الدراسة مما يقلل من نسب التسرب   ٩

وتعليم الكبار مبا يتوافق وأهداف يف برامج حمو األمية ) أفراد وهيئات(مشاركة اتمع   ١٠
  التعليم األساسي

        

وضع آليات للتنسيق بني إدارة التعليم األساسي ومؤسسات اتمع احمللي لدعم برامج   ١١
  التعليم غري النظامي

        

          تعبئة الرأي العام لدعم قضايا التعليم األساسي  ١٢

 يف وضع سياسات ختطيط برامج التعليم إتاحة الفرصة ملمثلي مؤسسات اتمع احمللي  ١٣
  األساسي

        

          طرح املبادرات اليت تدعم النهوض بالتعليم األساسي  ١٤
          طرح الربامج ذات املردود مبا يزيد من فرص التحاق الكبار ويقلل من تسرم  ١٥
  :ترين إضافته يف هذا احملور /ما ترى  ١٦

  سيمتويل التعليم األسا: احملور التاسع 

موافق   العبارة  م
 جدا

 موافق
غري 
 موافق

غري موافق 
  إطالقا

          تتكفل الدولة بتمويل التعليم األساسي النظامي   ١
           كمشاركة القطاع اخلاصتنويع مصادر التمويل  ٢
          االستثمار يف املرافق واملنشآت التعليمية  ٣
          جزء من دعم التعليم األساسيتفعيل دور األفراد والشركات يف املشاركة اتمعية ك  ٤
          مشاركة مؤسسات اتمع احمللي يف متويل التعليم األساسي غري النظامي   ٥
          تفعيل دور الس البلدي يف متويل التعليم األساسي  ٦
  :ترين إضافته يف هذا احملور /ما ترى  ٧

  )هـ١٤٢٥/١٤٢٦ والبنات املعتمدة عام مرفق خطة الوزارة للبنني: (اخلطة الدراسية:  احملور العاشر 

١  

 )إذا كانت اإلجابة بنعم، فما الوزن املقترح(ال        (       ) نعم      :     (      ) ترين التعديل يف وزن العلوم الدينية/هل ترى
 املرحلة املتوسطة املرحلة االبتدائية

 ترحةاخلطة املق اخلطة احلالية اخلطة املقترحة اخلطة احلالية
٨  ٩    

٢  

  )إذا كانت اإلجابة بنعم، فما الوزن املقترح(ال     (       ) نعم      :    (      ) ترين التعديل يف وزن فروع اللغة العربية/هل ترى
 املرحلة املتوسطة املرحلة االبتدائية

 اخلطة املقترحة اخلطة احلالية اخلطة املقترحة اخلطة احلالية
١١ إىل ٨من   ٦    



  )مستقبلية دراسة(األساسي يمالتعل صيغة ضوء في السعودية العربية المملكة في والمتوسطة االبتدائية المرحلتين مشكالت بعض لمواجهة مقترح تصور

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٠٠٨ --ھـ ١٤٢٩ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

٣١١

 

٣  

  ال (    ) نعم     :  (  ) ترين دمج مقررات التاريخ واجلغرافيا والتربية الوطنية حتت مادة واحدة هي االجتماعيات/هل ترى
  )إذا كانت اإلجابة بنعم، فما الوزن املقترح(

 املرحلة املتوسطة املرحلة االبتدائية
 ةاخلطة املقترح اخلطة احلالية اخلطة املقترحة اخلطة احلالية

)حصة لكل مادة( حصص ٣ )حصتني لكل مادة عدا الوطنية حصة واحدة( حصص ٥        

٤  

  )إذا كانت اإلجابة بـ ال، فما الوزن املقترح(ال   (      ) نعم    :  (      ) ترين وزن مقرر العلوم احلايل مناسب/هل ترى
 املرحلة املتوسطة املرحلة االبتدائية

 اخلطة املقترحة اخلطة احلالية رحةاخلطة املقت اخلطة احلالية
٣ إىل ١من   ٤    

٥  

  )إذا كانت اإلجابة بـ ال،فما الوزن املقترح(ال       (      ) نعم     :    (      ) ترين وزن مقرر الرياضيات احلايل مناسب/هل ترى
 املرحلة املتوسطة املرحلة االبتدائية

 اخلطة املقترحة يةاخلطة احلال اخلطة املقترحة اخلطة احلالية
٥ إىل ٤من   ٤    

٦  

  )إذا كانت اإلجابة بـ ال،فما الوزن املقترح(ال   (   ) نعم  : (   ) ترين وزن مقرر اللغة االجنليزية احلايل مناسب/هل ترى
 املرحلة املتوسطة املرحلة االبتدائية

 اخلطة املقترحة اخلطة احلالية اخلطة املقترحة اخلطة احلالية
لصف السادسل) ٢(   ٤    

٧  

  )إذا كانت اإلجابة بنعم،فما الوزن املقترح(ال   (   ) نعم  : (   ) ترين مناسبة تقدمي مقرر اللياقة البدنية للطالبات/هل ترى
 املرحلة املتوسطة املرحلة االبتدائية

 اخلطة املقترحة اخلطة احلالية اخلطة املقترحة اخلطة احلالية
--  --    

  :  ال  ، إذا كانت اإلجابة بـ ال، فما املقترح (     ) نعم  :  (    ) ديت التربية الفنية والبدنية على وضعهما احلايل بقاء ما  ٨

٩  
(   نعم  : (    ) ترين مناسبة تقدمي مقرر التربية املهنية ابتداء من الصف اخلامس/هل ترى

  ال    ) 
  :         جابة بـ ال، فما الصف املناسب لبدئها، وماهو الوزن املقترح هلا يف احلالتني إذا كانت اإل

 الوزن املقترح  الصف املناسب
  

١٠  
ترين مناسبة تقدمي مقرر التربية املهنية للطالبات كمقرر بديل ملقرر التفصيل /هل ترى

  ال  (        ) نعم        :    (       ) واخلياطة املعمول ا حالياً
    :نعم فما الصف املناسب لبدئها ووزا املقترحإذا كانت اإلجابة بـ 

 الوزن املقترح  الصف املناسب
  

١١  

  : ترين مناسبة تقدمي مادة التربية احلياتية ابتداء من الصف األول االبتدائي/هل ترى
  ال (       ) نعم               (      ) 

فما الصف املناسب لبدئها، وماهو الوزن املقترح هلا يف احلالتني إذا كانت اإلجابة بـ ال، 
     :  

 الوزن املقترح  الصف املناسب
  

١٢  
  :ترين مناسبة تقدمي مادة التدريبات العملية ابتداء من الصف اخلامس/هل ترى

  ال   (       ) نعم             (       ) 
  :         لبدئها، وماهو الوزن املقترح هلا يف احلالتني إذا كانت اإلجابة بـ ال،فما الصف املناسب

 الوزن املقترح  الصف املناسب
  

  :ترين إضافته يف هذا احملور /ما ترى  ١٣



  )مستقبلية دراسة(األساسي يمالتعل صيغة ضوء في السعودية العربية المملكة في والمتوسطة االبتدائية المرحلتين مشكالت بعض لمواجهة مقترح تصور

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٠٠٨ --ھـ ١٤٢٩ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

٣١٢

 

  
  األداة في جولتھا الثالثة) : ٤(الملحق رقم 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  جامعة امللك سعود
     كلية التربية
     قسم التربية

  

   

     
 

 


 



 

 
 

 
 

               الباحث
محمد بن عبداهللا بن عبدالكریم الزامل                                                  
  ٤٦٧٧٧٥٦مكتب                                                        

  ٤٦٧٧٧٦٦فاكس                                                                                  
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  البيانات العامة : احملور األول 

  )یرجى ذكره(.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  اسم الخبیر
                                             اختیاري                    رقم االتصال

   أنثىq ذكر                              q  الجنس
        

  اجلهة التابع هلا
  .  .  .  .  .  .  .  .  كلية التربية جبامعة       وزارة التربية والتعليم  
  جامعة البنات    ............كلية املعلمني مبدينة   

  
  الوظيفياملسمى 

  وكيل وزاره        أستاذ       
  مدير تعليم               أستاذ مشارك  
    خبري تربوي    أستاذ مساعد  
  مدير مدرسة      مشرف تربوي  
  .   .   .  .  .  .   .    .  . .)حدد ( أخرى     معلم  

  
  املنطقة التعليمية

  املدينة املنورة      مكة املكرمة  
  االحساء    الرياض  
  .   .  .  .   .  .  .  .  .  .  .)حدد ( أخرى     عسري  

  
  مدة اخلربة يف جمال التربية والتعليم

   سنة١٥ إىل أقل من ١٠     سنوات    ١٠ إىل أقل من ٥  
   سنة فأكثر      ٢٠     سنة٢٠ إىل أقل من ١٥  

  
  مدة اخلربة يف جمال التعليم االبتدائي واملتوسط

   سنة١٥ إىل أقل من ١٠     سنوات    ١٠ إىل أقل من ٥  
   سنة فأكثر      ٢٠     سنة٢٠ إىل أقل من ١٥  

  
  املؤهالت الدراسية اليت حصلت عليها

  ماجستري    دكتوراه  
  .   .   .   .   .   .  .  .  .  .)حدد ( أخرى     بكالوريوس  
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  فلسفة التعليم األساسي وأهدافه :  احملور الثاين 

موافق   العبارة  م
  جدا

 موافق
 غري

 موافق
غري موافق 

  إطالقا
  :                 تقوم فلسفة التعليم األساسي وأهدافه على

         احملافظة على فطرة التلميذ، وتعهده بالعقيدة اإلسالمية   ١
         تأكيد انتماء التلميذ لألمة اإلسالمية  ٢
         تشويق التلميذ إىل البحث عن املعرفة  ٣
         هم يف سن التعليم إلزامية موحدة جلميع من   ٤
         حتقيق االستيعاب الكامل ملن هم يف سن الدراسة باملرحلتني االبتدائية واملتوسطة  ٥
         حتقيق املساواة بني التالميذ من اجلنسني  ٦
         مرحلة تعليمية أساسية مدا تسع سنوات تضم املرحلتني االبتدائية واملتوسطة  ٧
         ا ست سنوات  تضم املرحلة االبتدائية فقطمرحلة تعليمية أساسية مد  ٨
         دعم املشاركة واملسؤولية اتمعية يف ختطيط التعليم ومتويله وإدارته  ٩
         الربط بني املواد النظرية والعملية  ١٠
         ربط حمتوى التعليم ومصادره ببيئة املدرسة  ١١
         نه من التفاعل واملشاركة مع جمتمعهتزويد التلميذ باملعلومات واملهارات اليت متك  ١٢
         تنمية قدرات التلميذ االبتكارية واإلبداعية  ١٣
         تنمية املهارات العملية والتطبيقية لدى التالميذ  ١٤
         تثقيف التلميذ صحياً واجتماعيا  ١٥
         نشر ثقافة احلوار بني التالميذ  ١٦
          حنو العملتنمية اجتاهات اجيابية لدى التلميذ  ١٧
         إعداد التالميذ للمواطنة املنتجة  ١٨
         إكساب التالميذ املهارات احلياتية                        ١٩
         تدريبهم على حسن استخدام املال وترشيد السلوك االستهالكي  ٢٠
         تنمية شعور التلميذ باملسؤولية اتمعية  ٢١
         لتلميذ وزيادة ثقته بنفسهتعزيز مفهوم الذات لدى ا  ٢٢
         تزويد التلميذ بالثقافة الكافية اليت متنعه من االرتداد إىل األمية  ٢٣
         تنمية االعتماد على النفس وحتمل املسؤولية  ٢٤
         الكشف عن امليول واإلمكانات والقدرات يف سن مبكرة  ٢٥
  :ترين إضافته يف هذا احملور /ما ترى  ٢٦

  التعليم األساسي وحل بعض مشكالت التعليم يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة: ثالث احملور ال

موافق   العبارة  م
  جدا

 موافق
غري 
 موافق

غري موافق 
  إطالقا

  :       يسهم التعليم األساسي يف 
          القضاء على الطابع النظري للتعليم بالربط بني الناحيتني النظرية والعملية                  ١
       للمتعلمني من اجلنسني   " القراءة والكتابة واحلساب"اكتساب املهارات الثالث األساسية   ٢
         اكتساب املهارات احلياتية للمتعلمني من اجلنسني       ٣
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         ربط حمتوى مناهج التعليم األساسي مبيول وحاجات التالميذ مما يقلل نسب التسرب  ٤
         تعليم األساسي مبيول وحاجات التالميذ مما يقلل نسب الرسوبربط حمتوى مناهج ال  ٥
         تصحيح النظرة السلبية ملفهوم العمل اليدوي لدى التالميذ  ٦
         ربط حمتوى التعليم بالبيئة ومتطلباا ومشكالا  ٧
         املسامهة يف التخفيف من نسب البطالة من خالل اإلعداد للمواطنة الواعية املنتجة  ٨
         تعويد التلميذ على استثمار وقت الفراغ فيما هو مفيد  ٩
         الربط بني حمتوى التعليم ومتطلبات التنمية  ١٠
         حتصني التالميذ ضد األفكار واالجتاهات املنحرفة يف اجلانبني الديين والفكري  ١١
         مةتزويد التالميذ باجتاهات إجيابية حنو احملافظة على املمتلكات العا  ١٢
         تزويد التلميذ بأساسيات الثقافة العامة اليت تعده للحياة واملواطنة املنتجة  ١٣
  :ترين إضافته يف هذا احملور /ما ترى  ١٤

  إدارة املدرسة ومعلميها:  احملور الرابع 

موافق   العبارة  م
  جدا

 موافق
غري 
 موافق

غري موافق 
  إطالقا

  : ة ومعلميها حنو التعليم األساسي، وتشمل          واجبات وحقوق إدارة املدرس
         إدراك إدارة املدرسة ملفهوم التعليم األساسي  ١
       )            احللقة األوىل ابتدائي واحللقة الثانية متوسط(تضم مدرسة التعليم األساسي إدارتني فرعيتني   ٢
         ة كلهاتتكون إدارة مدرسة التعليم األساسي من إدارة واحدة للمرحل  ٣
         متثيل بعض أعضاء الس البلدي يف جملس إدارة املدرسة    ٤
         متثيل القطاع اخلاص يف جملس إدارة املدرسة  ٥
         انتخاب بعض أعضاء جملس إدارة املدرسة من اتمع احمليط باملدرسة  ٦
٧  تمع احملليبناء التوافق يف اآلراء والتوجهات بني إدارة التعليم ومؤسسات ا         
         إتاحة الفرصة ملدير املدرسة ومعلم مرحلة التعليم األساسي يف وضع سياسات ختطيط براجمه  ٨
         توضيح األدوار واملسؤوليات للمشاركني يف العملية التعليمية بالتعليم األساسي  ٩
         توفري املساندة الفعالة ملعلمي التعليم األساسي  ١٠

درسة الصالحية يف ختطيط منهج التدريبات العملية مبا يتوافق مع البيئة اليت منح إدارة امل  ١١
   ختدمها املدرسة

      

         يئة إدارة املدرسة لفكرة التعليم األساسي قبل تطبيقه  ١٢
         يئة املعلمني لتطبيق فكرة التعليم األساسي   ١٣
         يتوفري املعلم املؤهل تربويا لتطبيق التعليم األساس  ١٤
         حتقيق التنمية املهنية لإلدارة املدرسية   ١٥
         حتقيق التنمية املهنية للمعلمني  ١٦
         إشراك التالميذ يف التخطيط لألنشطة االبتكارية بالتعليم األساسي  ١٧
         االستعانة بأصحاب األنشطة املهنية لتدريب التالميذ وتعليمهم  ١٨
  :ذا احملور ترين إضافته يف ه/ما ترى  ١٩

  املبىن واملرافق والتجهيزات: احملو اخلامس 
غري موافق غري  موافقموا  العبارة  م
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فق 
  جدا

  إطالقا  موافق

  :        املواصفات والتجهيزات الواجب توفرها يف املبىن املعد للتعليم األساسي، وتشمل
         ) نية املتوسطللحلقة األوىل االبتدائي وللحلقة الثا( جممع تعليمي يضم مبنيني   ١
         مبىن مدرسي واحد ملدرسة التعليم األساسي  ٢
         ...)زراعية، صناعية،جتارية(توفري املبين املدرسي املناسب للبيئة اليت خيدمها التعليم األساسي   ٣
         توفري املبين املدرسي املناسب جلنس الطالب بالتعليم األساسي  ٤
         ىن يف ضوء املواصفات التربويةاختيار املوقع املناسب للمب  ٥
        توفر الشروط الصحية الداخلية يف املبىن املدرسي كالتهوية واإلضاءة  ٦
        توفر اخلدمات املساندة كاملصلى واملطعم والساحات مع اختيار املوقع املناسب هلا  ٧
         توفر البىن األساسية لألنشطة غري الصفية كاملسرح واإلذاعة املدرسية  ٨
         توفر البىن األساسية لتجهيزات كافة األنشطة الصفية للجنسني  ٩
         مراعاة متطلبات التكنولوجيا التعليمية يف املبىن املدرسي وجتهيزاته  ١٠
         توفر جتهيزات التدريبات العملية  ١١
         مراعاة املساحات واملواقع املناسبة يف املرافق و والتجهيزات التعليمية  ١٢
         توفري متطلبات التكنولوجيا اإلدارية  ١٣
         توفري األدوات واخلامات املستخدمة يف أنشطة التعليم األساسي  ١٤
         توفري امليزانيات املخصصة لشراء اخلامات الالزمة للتدريبات العملية  ١٥
  :ترين إضافته يف هذا احملور /ما ترى  ١٦

  املنهج الدراسي: احملور السادس 

موافق   عبارةال  م
 موافق  جدا

غري 
 موافق

غري موافق 
  إطالقا

  :         اخلصائص واملعايري املطلوب توافرها يف مناهج مرحلة التعليم األساسي، وتتضمن 
         الربط بني اجلانني النظري والتطبيقي                    ١
         ن التلميذ حمورا للعملية التعليمية بناء املناهج يف ضوء االجتاهات التربوية املعاصرة اليت جتعل م  ٢
         تنمية مهارات التعلم الذايت والتعلم مدى احلياة لدى التالميذ  ٣
         إعداد مناهج تطبيقية تسهم يف تنمية مهارات احلوار    ٤
         إسهام املناهج يف تنمية سلوك املواطنة لدى التالميذ  ٥
         استجابة املناهج ملتطلبات التنمية   ٦
         ربط املناهج مبشكالت البيئة ومعاجلتها           ٧
         توافق مناهج التدريبات العملية مع البيئة املقدمة هلا  ٨
         توثيق الصلة بني التلميذ وبيئته  ٩
         إكساب التلميذ مهارات احلفاظ على البيئة  ١٠
         ربط املنهج بأنشطة خارج أسوار املدرسة  ١١
         التدريبات العملية يف تنمية ميول التالميذ حنو العمل املهينإسهام   ١٢
         إسهام التدريبات العملية يف تنمية قدرات التالميذ املهنية  ١٣
         تلبية احتياجات التالميذ وميوهلم   ١٤
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 ٢٠٠٨ھـ ١٤٢٩ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ

٣١٧

         إسهام املناهج يف تنمية الشخصية اخلالقة للتلميذ  ١٥
         ذ حنو التعلم التعاوينتوجه التدريبات العملية التالمي  ١٦
       مشاركة التالميذ يف ختطيط التدريبات العملية  ١٧
         توظيف التقنيات التعليمية يف التدريبات العملية  ١٨
         اعتماد أساليب التدريس على التعلم من خالل العمل   ١٩
         إكساب التالميذ مهارات التواصل االجتماعي  ٢٠
         ميذ حنو التعلم عن طريق احلوار واملناقشة والرحالت التعليميةإثارة دافعية التال  ٢١
         :ترين إضافته يف هذا احملور /ما ترى  ٢٢

  التعليم األساسي وخدمة اتمع: احملور السابع 

موافق   العبارة  م
 موافق  جدا

غري 
 موافق

غري موافق 
  إطالقا

  : املدرسة واتمع من خالل         حيقق التعليم األساسي مزيداً من الربط بني
         حتقيق التكامل بني مؤسسات التعليم النظامي والتعليم غري النظامي  ١
         توفري فرص تعليمية غري نظامية للكبار الذين انقطعوا عن التعليم  ٢
         طرح مهارات ومعارف تناسب الكبار  ٣
         ظروفهم العمليةتوفري فرص تعليمية تناسب احتياجات الدارسني الكبار و  ٤
         توفري برامج حملو األمية الوظيفية  ٥
         توفري املعلمني املتخصصني يف جمال حمو األمية وتعليم الكبار  ٦
         االنتقال بفلسفة تعليم الكبار من حمو األمية إىل فلسفة التعليم املستمر  ٧

مبا ) ة، مدارس الفصل الواحدمدارس متنقل(تصميم وتنفيذ برامج خلدمة املناطق النائية   ٨
   يتناسب مع أهداف التعليم األساسي

      

يف برامج حمو األمية وتعليم الكبار مبا يتوافق وأهداف ) أفراد وهيئات(مشاركة اتمع   ٩
   التعليم األساسي

      

وضع آليات للتنسيق بني إدارة التعليم األساسي ومؤسسات اتمع احمللي لدعم برامج   ١٠
   م غري النظاميالتعلي

      

         يئة الرأي العام لدعم فلسفة التعليم األساسي   ١١

إتاحة الفرصة ملمثلي مؤسسات اتمع احمللي يف وضع سياسات ختطيط برامج التعليم   ١٢
   األساسي

      

         طرح املبادرات اتمعية اليت تدعم النهوض بالتعليم األساسي  ١٣
         من فرص التحاق الكبار ويقلل من تسرم  طرح برامج وظيفية تزيد   ١٤
         :ترين إضافته يف هذا احملور /ما ترى  

  متويل التعليم األساسي: احملور الثامن 

موافق   العبارة  م
  جدا

 موافق
غري 
 موافق

غري موافق 
  إطالقا

  :           يقوم متويل التعليم األساسي على 
         سي النظامي تكفل الدولة بتمويل التعليم األسا  ١
          كمشاركة القطاع اخلاصتنويع مصادر التمويل  ٢
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 ٢٠٠٨ھـ ١٤٢٩ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ

٣١٨

         االستثمار يف املرافق واملنشآت التعليمية  ٣
         تفعيل دور األفراد والشركات يف املشاركة اتمعية كجزء من دعم التعليم األساسي  ٤
         النظامي مشاركة مؤسسات اتمع احمللي يف متويل التعليم األساسي غري   ٥
         تفعيل دور الس البلدي يف متويل التعليم األساسي  ٦
  :ترين إضافته يف هذا احملور /ما ترى  ٧

  )هـ١٤٢٥/١٤٢٦مرفق خطة الوزارة احلالية للبنني والبنات املعتمدة عام : (اخلطة الدراسية املقترحة :  احملور التاسع 

١  

إذا كانت اإلجابة بنعم، فما الوزن (ال         (       ) نعم          :        (      ) دينيةترين التعديل يف وزن العلوم ال/هل ترى
 )املقترح

 املرحلة املتوسطة املرحلة االبتدائية
 اخلطة املقترحة اخلطة احلالية اخلطة املقترحة اخلطة احلالية

٨  ٩    

٢  

إذا كانت اإلجابة بنعم، فما الوزن (ال      (      ) نعم             (      ) :   ترين التعديل يف وزن فروع اللغة العربية/هل ترى
  )املقترح

 املرحلة املتوسطة املرحلة االبتدائية
 اخلطة املقترحة اخلطة احلالية اخلطة املقترحة اخلطة احلالية
١١ إىل ٨من   ٦    

٣  

  ال    (    ) منع:  (    ) نية حتت مادة واحدة هي االجتماعياتترين دمج مقررات التاريخ واجلغرافيا والتربية الوط/هل ترى
  )إذا كانت اإلجابة بنعم، فما الوزن املقترح(

 املرحلة املتوسطة املرحلة االبتدائية
 اخلطة املقترحة اخلطة احلالية اخلطة املقترحة اخلطة احلالية

)حصة لكل مادة( حصص ٣ )حصة واحدةحصتني لكل مادة عدا الوطنية ( حصص ٥        

٤  

  )إذا كانت اإلجابة بـ ال، فما الوزن املقترح(ال    (    ) نعم    :  (     ) ترين وزن مقرر العلوم احلايل مناسب/هل ترى
 املرحلة املتوسطة املرحلة االبتدائية

 اخلطة املقترحة اخلطة احلالية اخلطة املقترحة اخلطة احلالية
٣ إىل ١من   ٤    

٥  

  )إذا كانت اإلجابة بـ ال،فما الوزن املقترح(ال  (   ) نعم       )  : (ين وزن مقرر الرياضيات احلايل مناسبتر/هل ترى
 املرحلة املتوسطة املرحلة االبتدائية

 اخلطة املقترحة اخلطة احلالية اخلطة املقترحة اخلطة احلالية
٥ إىل ٤من   ٤    

٦  

  )إذا كانت اإلجابة بـ ال،فما الوزن املقترح(ال (  ) نعم    :  (   ) احلايل مناسبترين وزن مقرر اللغة االجنليزية /هل ترى
 املرحلة املتوسطة املرحلة االبتدائية

 اخلطة املقترحة اخلطة احلالية اخلطة املقترحة اخلطة احلالية
للصف السادس) ٢(   ٤    
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 ٢٠٠٨ھـ ١٤٢٩ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ

٣١٩

٧  

  )إذا كانت اإلجابة بنعم،فما الوزن املقترح(ال )   (نعم      (  ) :ترين مناسبة تقدمي مقرر اللياقة البدنية للطالبات /هل ترى
 املرحلة املتوسطة املرحلة االبتدائية

 اخلطة املقترحة اخلطة احلالية اخلطة املقترحة اخلطة احلالية
--  --    

  . . . . :  ذا كانت اإلجابة بـ ال، فما املقترح ال  ، إ(     ) نعم  :  (    ) بقاء ماديت التربية الفنية والبدنية على وضعهما احلايل   ٨

٩  
  ال    (     ) نعم  : (    ) ترين مناسبة تقدمي مقرر التربية املهنية ابتداء من الصف اخلامس/هل ترى

 إذا كانت اإلجابة بـ ال، فما الصف املناسب لبدئها، وماهو الوزن املقترح هلا يف 
  :         التنياحل

 الوزن املقترح  الصف املناسب
  

١٠  

  :  ترين مناسبة تقدمي مقرر التربية املهنية للطالبات كمقرر بديل ملقرر التفصيل واخلياطة املعمول ا حالياً/هل ترى
  :إذا كانت اإلجابة بـ نعم فما الصف املناسب لبدئها ووزا املقترح ال  (        ) نعم          (       ) 

 ملقترحالوزن ا  الصف املناسب    
  

١١  

:        (      ترين مناسبة تقدمي مادة التربية احلياتية ابتداء من الصف األول االبتدائي/هل ترى
  ال (       ) نعم       ) 

إذا كانت اإلجابة بـ ال، فما الصف املناسب لبدئها، وماهو الوزن املقترح هلا يف احلالتني 
    :   

 الوزن املقترح  الصف املناسب
  

١٢  

  :ترين مناسبة تقدمي مادة التدريبات العملية ابتداء من الصف اخلامس/هل ترى
  ال   (       ) نعم             (       ) 

 إذا كانت اإلجابة بـ ال،فما الصف املناسب لبدئها، وماهو الوزن املقترح هلا يف 
  :        احلالتني

 الوزن املقترح  الصف املناسب
  

  :رين إضافته يف هذا احملور ت/ما ترى  ١٣
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٣٢٠
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  فلسفة التعليم األساسي وأهدافه:   احملور الثاين
 درجة األمهية

 العبارة م
الوزن 
 ١ ٢ ٣ ٤ النسيب

         %٩٥ تأكيد انتماء التلميذ لألمة اإلسالمية ١

         %٩٥ احملافظة على فطرة التلميذ، وتعهده بالعقيدة اإلسالمية  ٢

         %٩٢ التفاعل واملشاركة مع جمتمعهتزويد التلميذ باملعلومات واملهارات اليت متكنه من  ٣

         %٩١ تنمية شعور التلميذ باملسؤولية اتمعية ٤

         %٩١ تنمية املهارات العملية والتطبيقية لدى التالميذ ٥

         %٩٠ حتقيق االستيعاب الكامل ملن هم يف سن الدراسة باملرحلتني االبتدائية واملتوسطة ٦

         %٩٠  قدرات التلميذ االبتكارية واإلبداعيةتنمية ٧

         %٩٠ تدريبهم على حسن استخدام املال وترشيد السلوك االستهالكي ٨

         %٨٩ تعزيز مفهوم الذات لدى التلميذ وزيادة ثقته بنفسه ٩

         %٨٩ تثقيف التلميذ صحياً واجتماعيا ١٠

         %٨٩  والعمليةالربط بني املواد النظرية ١١

         %٨٩ مرحلة تعليمية أساسية مدا تسع سنوات تضم املرحلتني االبتدائية واملتوسطة ١٢

         %٨٩ تنمية اجتاهات اجيابية لدى التلميذ حنو العمل ١٣

         %٨٩ إلزامية موحدة جلميع من هم يف سن التعليم  ١٤

         %٨٩ ملنتجةإعداد التالميذ للمواطنة ا ١٥

         %٨٩ الكشف عن امليول واإلمكانات والقدرات يف سن مبكرة ١٦

         %٨٨ نشر ثقافة احلوار بني التالميذ ١٧

         %٨٨ تنمية االعتماد على النفس وحتمل املسؤولية ١٨

         %٨٨ ربط حمتوى التعليم ومصادره ببيئة املدرسة ١٩

         %٨٨ ميذ إىل البحث عن املعرفةتشويق التل ٢٠

         %٨٨ تزويد التلميذ بالثقافة الكافية اليت متنعه من االرتداد إىل األمية ٢١

         %٨٨ حتقيق املساواة بني التالميذ من اجلنسني ٢٢

         %٨٨ إكساب التالميذ املهارات احلياتية                       ٢٣

         %٨٥ اركة واملسؤولية اتمعية يف ختطيط التعليم ومتويله وإدارتهدعم املش ٢٤

  التعليم األساسي وحل بعض مشكالت التعليم يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة: احملور الثالث 
   درجة األمهية

 العبارة م
الوزن 
 ١ ٢ ٣ ٤ النسيب

         %٩٢للمتعلمني من اجلنسني   " لكتابة واحلسابالقراءة وا"اكتساب املهارات الثالث األساسية  ١



  )مستقبلية دراسة(األساسي التعليم صيغة ضوء في السعودية العربية المملكة في لمتوسطةوا االبتدائية المرحلتين مشكالت بعض لمواجهة مقترح تصور

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٠٠٨ھـ ١٤٢٩ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ

٣٢٢

         %٩٠ تزويد التلميذ بأساسيات الثقافة العامة اليت تعده للحياة واملواطنة املنتجة ٢
         %٩٠ حتصني التالميذ ضد األفكار واالجتاهات املنحرفة يف اجلانبني الديين والفكري ٣
         %٨٩ جيابية حنو احملافظة على املمتلكات العامةتزويد التالميذ باجتاهات إ ٤
         %٨٨ ربط حمتوى التعليم بالبيئة ومتطلباا ومشكالا ٥
         %٨٨ تعويد التلميذ على استثمار وقت الفراغ فيما هو مفيد ٦
         %٨٨ الربط بني حمتوى التعليم ومتطلبات التنمية ٧
         %٨٧ بية ملفهوم العمل اليدوي لدى التالميذتصحيح النظرة السل ٨
         %٨٦ املسامهة يف التخفيف من نسب البطالة من خالل اإلعداد للمواطنة الواعية املنتجة ٩
         %٨٥ القضاء على الطابع النظري للتعليم بالربط بني الناحيتني النظرية والعملية                  ١٠
         %٨٥ ى مناهج التعليم األساسي مبيول وحاجات التالميذ مما يقلل نسب الرسوبربط حمتو ١١
         %٨٥ اكتساب املهارات احلياتية للمتعلمني من اجلنسني      ١٢
         %٨٤ ربط حمتوى مناهج التعليم األساسي مبيول وحاجات التالميذ مما يقلل نسب التسرب ١٣

  ة املدرسة ومعلميهاإدار:  احملو الرابع 
 درجة األمهية

 العبارة م
الوزن 
 ١ ٢ ٣ ٤ النسيب

         %٩٢ يئة املعلمني لتطبيق فكرة التعليم األساسي  ١
         %٩١ إدراك إدارة املدرسة ملفهوم التعليم األساسي ٢
         %٩١ توفري املعلم املؤهل تربويا لتطبيق التعليم األساسي ٣
         %٩١ ق التنمية املهنية للمعلمنيحتقي ٤
         %٩٠ توفري املساندة الفعالة ملعلمي التعليم األساسي ٥
         %٩٠ يئة إدارة املدرسة لفكرة التعليم األساسي قبل تطبيقه ٦
         %٩٠ حتقيق التنمية املهنية لإلدارة املدرسية  ٧
         %٩٠ ية لتدريب التالميذ وتعليمهماالستعانة بأصحاب األنشطة املهن ٨
         %٨٩ توضيح األدوار واملسؤوليات للمشاركني يف العملية التعليمية بالتعليم األساسي ٩
         %٨٩ إشراك التالميذ يف التخطيط لألنشطة االبتكارية بالتعليم األساسي ١٠

١١ 
م األساسي يف وضع سياسات ختطيط إتاحة الفرصة ملدير املدرسة ومعلم مرحلة التعلي

 %٨٩ براجمه
      

  
         %٨٨ انتخاب بعض أعضاء جملس إدارة املدرسة من اتمع احمليط باملدرسة  ١٢

١٣ 
منح إدارة املدرسة الصالحية يف ختطيط منهج التدريبات العملية مبا يتوافق مع البيئة اليت 

 ختدمها املدرسة
٨٧% 

      

  
         %٨٥ وافق يف اآلراء والتوجهات بني إدارة التعليم ومؤسسات اتمع احملليبناء الت ١٤
         %٨١ متثيل بعض أعضاء الس البلدي يف جملس إدارة املدرسة   ١٥
         %٨٠ متثيل القطاع اخلاص يف جملس إدارة املدرسة ١٦
         %٧٩قة األوىل ابتدائي واحللقة الثانية احلل(تضم مدرسة التعليم األساسي إدارتني فرعيتني  ١٧



  )مستقبلية دراسة(األساسي التعليم صيغة ضوء في السعودية العربية المملكة في لمتوسطةوا االبتدائية المرحلتين مشكالت بعض لمواجهة مقترح تصور

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٠٠٨ھـ ١٤٢٩ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ

٣٢٣

 )            متوسط

  املبىن واملرافق والتجهيزات: احملور اخلامس 
 درجة األمهية

 العبارة م
الوزن 
 ١ ٢ ٣ ٤ النسيب

         %٩٤ اختيار املوقع املناسب للمبىن يف ضوء املواصفات التربوية ١
         %٩٤ ة يف املبىن املدرسي كالتهوية واإلضاءةتوفر الشروط الصحية الداخلي ٢
         %٩٣ توفر اخلدمات املساندة كاملصلى واملطعم والساحات مع اختيار املوقع املناسب هلا ٣
         %٩٣ توفر البىن األساسية لألنشطة غري الصفية كاملسرح واإلذاعة املدرسية ٤
         %٩٢ ة األنشطة الصفية للجنسنيتوفر البىن األساسية لتجهيزات كاف ٥
         %٩٢ مراعاة متطلبات التكنولوجيا التعليمية يف املبىن املدرسي وجتهيزاته ٦
         %٩٢ مراعاة املساحات واملواقع املناسبة يف املرافق و والتجهيزات التعليمية ٧
         %٩٢ ساسيتوفري األدوات واخلامات املستخدمة يف أنشطة التعليم األ ٨
         %٩٢ توفري امليزانيات املخصصة لشراء اخلامات الالزمة للتدريبات العملية ٩
         %٩١ توفري متطلبات التكنولوجيا اإلدارية ١٠
         %٩٠ توفري املبين املدرسي املناسب جلنس الطالب بالتعليم األساسي ١١
زراعية، (لبيئة اليت خيدمها التعليم األساسي توفري املبين املدرسي املناسب ل ١٢

 ...)صناعية،جتارية
٩٠%       

  
         %٩٠ توفر جتهيزات التدريبات العملية ١٣
         %٨٣ ) للحلقة األوىل االبتدائي وللحلقة الثانية املتوسط( جممع تعليمي يضم مبنيني  ١٤

  املنهج الدراسي: احملور السادس 
 درجة األمهية

 العبارة م
زن الو

 ١ ٢ ٣ ٤ النسيب
         %٩٣ الربط بني اجلانني النظري والتطبيقي                   ١
         %٩٣ إسهام املناهج يف تنمية سلوك املواطنة لدى التالميذ ٢
         %٩٣ تنمية مهارات التعلم الذايت والتعلم مدى احلياة لدى التالميذ ٣
         %٩٢ ناهج ملتطلبات التنمية استجابة امل ٤

٥ 
بناء املناهج يف ضوء االجتاهات التربوية املعاصرة اليت جتعل من التلميذ حمورا للعملية 

 التعليمية 
٩٢%       

  
         %٩١ اعتماد أساليب التدريس على التعلم من خالل العمل  ٦
         %٩١ ر واملناقشة والرحالت التعليميةإثارة دافعية التالميذ حنو التعلم عن طريق احلوا ٧
         %٩١ إعداد مناهج تطبيقية تسهم يف تنمية مهارات احلوار   ٨
         %٩١ تلبية احتياجات التالميذ وميوهلم  ٩
         %٩٠ إكساب التالميذ مهارات التواصل االجتماعي ١٠
         %٩٠ املقدمة هلاتوافق مناهج التدريبات العملية مع البيئة  ١١



  )مستقبلية دراسة(األساسي التعليم صيغة ضوء في السعودية العربية المملكة في لمتوسطةوا االبتدائية المرحلتين مشكالت بعض لمواجهة مقترح تصور

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٠٠٨ھـ ١٤٢٩ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ

٣٢٤

         %٩٠ توثيق الصلة بني التلميذ وبيئته ١٢
         %٩٠ توجه التدريبات العملية التالميذ حنو التعلم التعاوين ١٣
         %٩٠ توظيف التقنيات التعليمية يف التدريبات العملية ١٤
         %٨٩ إسهام املناهج يف تنمية الشخصية اخلالقة للتلميذ ١٥
         %٨٩ إكساب التلميذ مهارات احلفاظ على البيئة ١٦
         %٨٩ مشاركة التالميذ يف ختطيط التدريبات العملية ١٧
         %٨٨ ربط املناهج مبشكالت البيئة ومعاجلتها          ١٨
         %٨٨ إسهام التدريبات العملية يف تنمية قدرات التالميذ املهنية ١٩
         %٨٨ إسهام التدريبات العملية يف تنمية ميول التالميذ حنو العمل املهين ٢٠
         %٨٨ ربط املنهج بأنشطة خارج أسوار املدرسة ٢١

   األساسي وخدمة اتمعمالتعلي: احملور السابع
 درجة األمهية

 العبارة م
الوزن 
 ١ ٢ ٣ ٤ النسيب

         %٩٠ فة التعليم األساسي يئة الرأي العام لدعم فلس ١

٢ 
وضع آليات للتنسيق بني إدارة التعليم األساسي ومؤسسات اتمع احمللي لدعم برامج 

 التعليم غري النظامي
٨٨%       

  
         %٨٨ طرح املبادرات اتمعية اليت تدعم النهوض بالتعليم األساسي ٣
         %٨٨ نظامي والتعليم غري النظاميحتقيق التكامل بني مؤسسات التعليم ال ٤
         %٨٨ توفري فرص تعليمية غري نظامية للكبار الذين انقطعوا عن التعليم ٥
         %٨٨ طرح مهارات ومعارف تناسب الكبار ٦
         %٨٨ توفري فرص تعليمية تناسب احتياجات الدارسني الكبار وظروفهم العملية ٧
         %٨٨ حملو األمية الوظيفيةتوفري برامج  ٨

٩ 
يف برامج حمو األمية وتعليم الكبار مبا يتوافق وأهداف ) أفراد وهيئات(مشاركة اتمع 
 التعليم األساسي

٨٨% 
      

  
         %٨٧ االنتقال بفلسفة تعليم الكبار من حمو األمية إىل فلسفة التعليم املستمر ١٠

١١ 
مبا ) مدارس متنقلة، مدارس الفصل الواحد(دمة املناطق النائية تصميم وتنفيذ برامج خل

 يتناسب مع أهداف التعليم األساسي
٨٧%       

  
         %٨٧ طرح برامج وظيفية تزيد من فرص التحاق الكبار ويقلل من تسرم   ١٢

١٣ 
ليم إتاحة الفرصة ملمثلي مؤسسات اتمع احمللي يف وضع سياسات ختطيط برامج التع

 األساسي
٨٥%       

  
         %٨٥ توفري املعلمني املتخصصني يف جمال حمو األمية وتعليم الكبار ١٤

  متويل التعليم األساسي: احملور الثامن
 درجة األمهية

 العبارة م
الوزن 
 ١ ٢ ٣ ٤ النسيب

         %٩٠ تكفل الدولة بتمويل التعليم األساسي النظامي  ١



  )مستقبلية دراسة(األساسي التعليم صيغة ضوء في السعودية العربية المملكة في لمتوسطةوا االبتدائية المرحلتين مشكالت بعض لمواجهة مقترح تصور
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٣٢٥

         %٨٥ األفراد والشركات يف املشاركة اتمعية كجزء من دعم التعليم األساسيتفعيل دور  ٢
         %٨٣ االستثمار يف املرافق واملنشآت التعليمية ٣
         %٨٣ مشاركة مؤسسات اتمع احمللي يف متويل التعليم األساسي غري النظامي  ٤
         %٨٢ اصتنويع مصادر التمويل كمشاركة القطاع اخل ٥
         %٨١ تفعيل دور الس البلدي يف متويل التعليم األساسي ٦
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


