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دراسة تحليلية لسياسة التعليم في المملكة العربية السعودية ومقترحات لتطويرها
سارة بنت عبد اللة المنقاش

أستاذ مساعد ,قسم اإلدارة التربوية ,كلية التربية,
جامعة الملك سعود ,الرياض ,المملكة العربية السعودية
ملخص البحث :تهدف الدراسة إلى تحليل سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية كما جاءت فيي وييةية سياسية التعلييم الةيادرة عي
اللجنة العليا لسياسة التعليم عام 1110هـ1110/م .الغرض م هذا التحليل هو معرفة مدى توافق هذه السياسية ميأ أهيم المعيايير الدوليية
والتوجهات العامة للسياسات التعليمية ومعرفة مدى دقة صياغتها وتنفيذها على أرض الواقأ وم ييم اقتيراا التعيديالت الال مية عليهيا.
فةد تم جمأ وتلخيص وتةنيف أهم المعايير الدولية والتوجهيات العامية للسياسيات التعليميية التيي يفتيرض أن تتويمنها وتسيعى إليهيا أ
سياسة تعليمية وم يم مةارنتها ببنود وييةة سياسة التعليم في المملكة لمعرفة مدى تومينها ,كما تمت مراجعية أدبييات الدراسية المتعلةية
بةياغة وتنفيذ السياسة التعليمية لمعرفة مدى دقة صياغتها و تنفيذ بنودها .وقد تم التوصل للنتائج التاليية :أوالا -أن وييةية سياسية التعلييم
في المملكة ُوضعت قبل أكثر م أربعة وياليي عاما ا ولم يجير عليهيا أ تعيديل أوتريوير لتلبيي التغييرات والتحيديات التيي يرأت عليى
المجتمأ السعود وعلى العالم أجمأ خاصة في مجال التعليم .يانيا ا  -م ناحية صياغة السياسة التعليمية ,هناك بعي
النص ليبع

المشياكل فيي بنيية

البنيود والتيي تحتياا إلعيادة صيياغة حتيى يسيهل فهمهيا وتربيةهيا .يالثيا ا -مي ناحيية المويمون ,ليم تتوافيق سياسية التعلييم

السعودية تماما ا مأ المعايير الدولية والتوجهات العامة للسياسات التعليمية فهناك ما يلزم إضافته والتأكيد عليه .رابعاا -مي ناحيية تربييق
هذه السياسة ,لم يتم تربيق بع
لبع

البنود وبعوها كانت درجة تربيةه أقل م المرلوب واليبع

اخخير تيم تربيةيه .وأخييراا تيم التوصيل

المةترحات التي تفيد في تعديل هذه الوييةة لتتوائم مأ المعايير الدولية والتوجهات العامة للسياسات التعليمية.

مقدمــــــة
تحدد السياسة التعليمية إ ارالتعليم وفلسفته وأهدافه ومراحله وأنواعه ,فيال يمكي

أمية أن تينه

فكرييا ا

وحواريا ا مالم يك لديها سياسة تعليمية واضيحة وواقعيية ومرنية مسيتمدة مي فلسيفة المجتميأ ومنسيجمة ميأ مبادئيه
وقيمه وقائمة على أسس علمية .فالسياسة التعليمية المبنية على أسس علمية تساعد فيي وضيأ الخريو وبنياء البيرامج
التي تكفل بناء شخةية الفرد وفق معتةدات المجتمأ ,وفي تحديد آلية لةييا
ا

ا داء فيي النميام التعليميي ,وفيي تحدييد

روالمبييادا والةيييم التييي تسييير علييى ضييوئها العملييية التربوييية ,وفييي توجيييه واتخيياذ الةييرارات الةييائبة لتحةيييق

ا هداف الموضوعة ,وفي تحديد المسؤليات اإلدارية ع تنفيذ تلك السياسات ,وفي حل كثير م المشياكل التربويية,
وفي تغيير ا وضاع التربوية الةائمة وغير المرغوب فيها .وفي المةابل إذ لم يك هناك سياسة تعليمية ناجحة ييؤد
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ذلك إلى ضياع أموال وجهود بشيرية كبييرة تبيذل فيي بنياء مؤسسيات تعليميية تترلي تكياليف باهوية دون أن تحةيق
الهدف المرجو منها [ ,1ص.]14
ونتيجة لذلك ,أدركت المملكة العربية السعودية أهمية وجود سياسة تعليمية تنبثق م اإلسالم الذ تيدي بيه
فكراا ومنهجا ا وتربيةا ا حيث أصدرت في عام 1110هـ  1110 /م وييةية سياسية التعلييم لتكيون ترجمية عمليية ووييةية
علمية تربوية لنمام التعليم وأهدافه في المملكة .وبالرغم م تعدد الخةائص والممييزات التيي امتيا ت بهيا السياسية
التعليميية فيي المملكيية عي غيرهيا  -مثييل قيامهيا علييى أسيا

عمييم وواضي وهيو اإليميان بييا ورسيوله ,واالهتمييام

بالمواد الدينية في جميأ مراحل التعليم ,و مجانية التعليم ,والفةل بي الجنسيي فيي التعلييم  -إال أنهيا وضيعت لتلبيي
حاجات المجتمأ والترورات العالمية في ذلك الوقت ولم ُيجير عليهيا أ تعيديل بعدئيذ .كميا أن الدراسيات التيي قاميت
بتحليل هذه السياسة قليلة جيداا إن ليم تكي نيادرة ,واقتةيرت فيي تحليلهيا عليى جاني واحيد منهيا وهوأهيداف مراحيل
التعليم وأسسة العامة وذلك مي وجهية نمير بعي

التربيويي مي حييث وضيوا ا هيداف وتنفييذها ,إال أنيه ال توجيد

دراسة علمية -على حد علم الباحثة  -قامت بتحليل بنود هيذه السياسية وفةيا ا لمعيايير محيدده وواضيحة .ليذلك ,جياءت
هييذه الدراسيية لتحلييل سياسيية التعليييم فييي المملكيية العريبيية السييعودية كمييا جيياءت فييي وييةيية سياسيية التعليييم م ي ناحييية
الةياغة ,والمومون ,والتنفيذ وفةا ا للمعاييرالدوليية والتوجهيات العامية للسياسيات التعليميية الناجحية ومي ييم وضيأ
اقتراحات لترويرها.

مشكلة الدراسة
م المتعارف علية أن التربيية تختليف عي غيرهيا مي المجياالت لكونهيا بحاجية مسيتمرة للتريوير والتغييير
الرتبا ها الوييق بالعنةر البشر الذ يعتبر محور العملية التربوية والذ يتأير بتغيرالمروف المحيرة بيه .وبميا
أن السياسة التعليمية هي اإل يار اليذ تعميل فييه الينمم التعليميية ,فمي الويرور دائميا ا مراجعية بنودهيا والمعيايير
التربوية التي بنيت عليهيا وبةيورة دوريية .إال أنيه مي المالحيل عليى سياسية التعلييم فيي المملكية العربيية السيعودية
والمتمثلة فيي وييةية سياسية التعلييم والتيي تعتبير المرجيأ ا سيا

لنميام التعلييم فيي المملكية ,أنيه ليم ييتم تعيديلها منيذ

وضعت قبل أكثرم أربعة ويالييي عاميا ا ,أعتميد عنيد وضيعها ا وضياع االجتماعيية واالقتةيادية ومرالي التنميية
وحاجات الموا

السعود في تلك الفترة ولم يجرعليها أ تعديل بعدئذ .فالبد مي الوقيوف عنيدها وتحليلهيا للتأكيد

م استمرار مناسبتها وامكانية مواصلة ا خذ بها ومعرفة التعديالت التي ينبغي إجراؤها عليها.
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وم هذا المنرلق تتبلور مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:
مييا مييدى توافييق سياسيية التعليييم فييي المملكيية العربييية السييعودية كمييا جيياءت فييي وييةيية سياسيية التعليييم مييأ أهييم
المعاييرالدولية والتوجهات العامة للسياسات التعليمية وذليك مي حييث الةيياغة والمويمون وميدى التربييق
على أرض الواقأ؟
ويتفرع م هذا السؤال ا سئلة الفرعية التالية:
 .1ما مدى دقة صياغة بنود سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية ليسهل فهمها وتربيةها؟
 .4ما مدى توافق مومون بنود سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية مأ أهم المعاييرالدوليية والتوجهيات
العامة للسياسات التعليمية ؟
 .1ما مدى تربيق بنود سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية على أرض الواقأ؟
 .2ما أهم التعديالت المةترا إجراؤها على سياسة التعليم في المملكة؟

أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي:
 .1تحليل وييةة سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية م حيث الةياغة لمعرفة مدى وضوحها.
 .4تحليل وييةة سياسة التعليم في المملكة العربية السيعودية مي حييث المويمون لمعرفية ميدى اتفاقهيا ميأ أهيم
المعاييرالدولية والتوجهات العامة للسياسات التعليمية.
 .1تحليل وييةة سياسة التعليم في المملكية العربيية السيعودية مي حييث التنفييذ عليى أرض الواقيأ لمعرفية ميدى
تربيةها بالشكل المرلوب.
 .2اقتراا أهم التعديالت التي ينبغي إجراؤها على هذه السياسة.

أهمية الدراسة
ترجأ أهمية الدراسة إلى النواحي التالية:
 - 1أهمية موضوع السياسة التعليمية ,فالسياسة التعليمية تساعد في وضأ الخرو التعليمية وتحدد ا
عليها التعليم وتوجه الةرارات وتحدد المسؤليات.
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ر التيي يسيير

 - 4الندرة الواضحة في الدراسات المتعلةة بالسياسة التعليمية في المكتبة العربية بشكل عيام والسياسية التعليميية فيي
المملكة بشكل خاص ,ف هناك الكثير م الدراسيات التيي تناوليت بالوصيف والتحلييل النميام التعليميي فيي المملكية مي
حيث تكوينه ونشأته ومشكالته وأدائه ,إال أن الدراسات التي تناوليت سياسية التعلييم فيي المملكية وعليى وجيه التحدييد
وييةة سياسة التعليم قليلية جيداا واقتةيرت فيي تحليلهيا عليى بعي

البنيود دون مةارنتهيا بالمعاييرالدوليية والتوجهيات

العامة للسياسة التعليمية.
 -1تعريف الةارا بأهم المةومات والمعاييرا ساسية التي يج أن تتومنها أ سياسة تعليمية.
الحةائق الهامة عي السياسية التعليميية فيي المملكية لكيل المهتميي فيي مجيال التربيية والبياحثي

 -2الكشف ع بع
ومتخذ الةرارت.
 -5عرض بع

المةترحات الال مية لترويرهيذه السياسية وذليك بيالوقوف عليى ميا ينبغيي تعديليه وتبديليه وإضيافته

والمحافمية علييه مي بنييود هييذه السياسيية ,والتييي قييد تسيياهم فييي تحسييي وترويرالنمييام التربييو فييي المملكيية ليواكي
الترورات العالمية في أنممة التعليم.

مصطلحات الدراسة
السياسة التعليمية:
يةةد بالسياسة التعليمية " "Educational Policyكما يعرفها الميداني [ ,4ص  ]14بأنها "المواد الدستورية
العاميية للتعليييم ,وهييي التييي تبييي ا سييس العاميية التييي يةييوم عليهييا التخريييو إلنشيياء مؤسسيياته ,وتبييي أهييداف العملييية
التعليمية وتحدد مةاصدها سواء كانت هذه المواد مكتوبة معلنة بةرارات ومراسيم أو غيير مكتوبية وال معلنية إال أنهيا
مالحمة ذهنا ا لدى المشرفي على مؤسسات التعليم والمنشئي لها والموجهي لمسيرتها".
وتعرفها وييةة سياسة التعليم السعودية [ ]1بأنها "الخرو العامة التيي تةيوم عليهيا عمليية التربيية والتعلييم
أدا اء للواج في تعريف الفرد بربه ودينه وإقامة سلوكه على شرعه وتلبيةا لحاجات المجتمأ وتحةيةا ا هداف ا مة".
ويةةيد بالسياسيية التعليمييية فييي هييذه الدراسيية مجموعية المبييادا واالتجاهييات والةواعييد العاميية التييي توييعها
الدولة لتوجيه التعليم بمراحله المختلفية وأنواعيه وسيائر مايتةيل بيه لتحةييق أغيراض وترلعيات المجتميأ فيي ضيوء
المروف واإلمكانات المتاحة وبما يخدم أهداف الدولة العامة ومةلحتها الو نية وبما يواك الترورات العالمية.
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وثيقة سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية:
هي وييةة مكتوبة مكونة م مئتي وستة وياليي بنداا صادرة ع اللجنة العليا لسياسية التعلييم عيام 1110هيـ /
1110م تحدد االتجاهات والمنرلةات وا هداف العامة والفرعية للتعليم و تعتبر المرجيأ ا سيا

لنميام التعلييم فيي

المملكة .وقد أتت هذه الوييةة مةسمة إلى تسعة أبواب كالتالي :ا سس العامة التيي يةيوم عليهيا التعلييم ,غايية التعلييم
وأهدافيه العامية ,أهيداف مراحييل التعلييم ,التخرييو لمراحييل التعلييم ,أحكيام خاصية (وتشييمل المعاهيد العلميية ,تعليييم
البنات ,التعليم الفني ,إعداد المعلم ,ومدار

الةرآن الكريم ومعاهده ,التعليم ا هلي ,مكافحية ا ميية وتعلييم الكبيار,

التعليم الخاص بالمعوقي  ,ورعاية النابغي ) ,وسائل التربية والتعليم ,نشر العلم ,تمويل التعليم ,وأحكام عامة.
المعايير الدولية والتوجهات العامة للسياسة التعليمية:
يةةد ب معيارية السياسة التعليمية بأنها الةيم والتوجهيات التيي يفتيرض أن تتويمنها وتسيعى إليهيا أ سياسية
تعليمية وهي المةومات أوالمبادا العامة التي تشترك فيها كافة السياسات التعليمية في أ مجتميأ باعتبيار أن الهيدف
المشترك لها هو تربية اإلنسان وتنمية قدراته وجعله قادر على تحمل مسؤلياته الةومية ,إال أن منرلةيات وسيبل تنفييذ
هذه المبادا تختلف بالويرورة مي مجتميأ خخير .وفيي المةابيل هنياك سياسيات تعليميية يابتية أو خاصية بالتوجهيات
والمبادا المرتبرة بالتعليم نفسه وواقعه الثةافي وبترايه التاريخي وتةورات مجتمعه وهي جيزء مي سياسية الدولية
مثل السياسات وا هداف التعليمية المتعلةة بالدي والمعتةدات والةييم والتيي يجي عليى أ سياسية تعليميية المحافمية
عليها وعدم تغييرها مهما حدث في العالم م تغيير .وقد يرلق على هذه المعيايير المةوميات أو المبيادا أوالتوجهيات
أو أعمدة سياسة التعليم لتعني ا سس التي ينبغي أن نةيم في ضوئها السياسة التعليمية .و في هذه الدراسة أُ لق عليى
هذه المعايير "المعايير الدولية والتوجهات العامة للسياسة التعليمية" ن الباحثة قامت بجمعها مي ا دبييات المتعلةية
بالمةومات ا ساسية للسياسة التعليمية والمبيادا التيي أوصيت بهيا تةيارير المنمميات والمؤسسيات الدوليية فيي مجيال
التربية عامة ونمم التعليم خاصة واالتجاهات الحديثة والمبادا المعاصرة التي تويمنتها بعي

سياسيات التعلييم فيي

الدول المتةدمة وم يم تم تلخيةها وتةنيفها في عشري معياراا ,وسيتم تفةيل ذلك الحةا ا.

منهجية الدراسة
المنهج المت بأ في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي الذ يةوم على التحليل والمةارنة ,بحيث يةف السياسة
التعليمية للمملكة العربية السعودية كما جاءت في وييةة سياسة التعليم ويحللها ويةارنها بأهم المعايرالدولية
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والتوجهات العامة للسياسات التعليمية .فةد تم تحليل ونةد صياغة بنودها في ضوء ا دبيات المتعلةة بأسس صياغة
السياسة التعليمية بشكل عام والدراسات التي تناولت صياغة بع

بنود هذه الوييةة بشكل خاص ,كما تم تحليل

مومون هذه الوييةة في ضوء المعايير الدولية والتوجهات العامة للسياسات التعليمية الناجحة في الدول المتةدمة
والتي تم جمعها وتلخيةها وتةنيفها في عشري معياراا تم عرضها في اإل ار النمر  ,باإلضافة إلى تحليل مدى
تنفيذ بنودها بنا اء على نتائج الدراسات الميدانية التي كشفت ع مدى تنفيذها.
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اإلطار النظري وأدبيات الدراسة
تم تناول اإل يار النمير مي خيالل ياليية محياور هيي :صيياغة سياسية التعلييم ,ومويمون سياسية التعلييم,
وتنفيذ سياسة التعليم والتي تم تحليل وييةة السياسة التعليمية في ضوئهم وذلك فيما يلي:
أوالً  :صياغة سياسة التعليم:
أشارت ا دبييات إليى وجيوب صيياغة السياسية التعليميية بشيكل واضي بعييد عي الغميوض والعمومييات ن
السياسات التعليمية مؤشرات وتوجهات البد أن توضأ بدقة وتةاغ بعناية لترشيد الةرارات واالجراءات التي تحةيق
ا هداف المراد الوصول لهيا [ . ]2[ ,]5[ ,]2[ ,]1فةيد أشيارالغامد [ ]1إليى أن السياسية التعليميية غيير المسيتةرة
والغايات غيرالواضحة وا هداف غيرالمحددة تجعل الدولة أو الفرد أو نمام التعلييم ييدور حيول نفسيه ومي ييم يعيود
إلى الوضأ الذ بدأ منه بعد بذل الجهد والمال والوقت .كما بي أن سب تيأخر مسييرة التربيية فيي العدييد مي اليدول
العربية ال يعود في المةام ا ول إلى قةور في االمكانات ,بل ن سياسة التربية في هذه البليدان غيير واضيحة فهيي
ال تستهد بسياسة تربوية واضيحة المعيالم .فةيياغة وتحدييد السياسية التعليميية بشيكل دقييق لييمك فهمهيا وتربيةهيا
يعتبر م أهم الوسائل التي يمك م خاللها تحةيق الخرو التنموية وتحسي المسيتوى االقتةياد للدولية والمنافسية
إقليميا ا وعالميا ا نه في ضوء هذا التحدييد تتحيدد الوسيائل وا دوات والررائيق والوسيائل وصيوالا لاهيداف ومي ييم
الغايات البعيدة.
ويةةد بوضوا ودقة صياغة سياسة التعليم كما وضحتها ا دبيات ميا ييأتي :أ) أن تكيون ألفاظهيا واضيحة ال
يشوبها الغموض ومحددة وملموسة وال تحتمل أكثرم تفسير ,نه كلما اختيرت كلماتهيا بدقية ونُمييت بعنايية وبُينيت
على نحو سليم ضم ذلك سياسة فعالة [ ,]1ب) أن تكون بياناتها وتةريحاتها معبرعنها بعبيارات إيجابيية ال تيؤد
إلى غموض أو ارتباك حتى يسهل على الةائمي عليها تنفيذها ,ا) أن تكون شاملة مبتعدة ع الحشو والتكرار ولغية
الخرابة والسيولة اللغوية والزخارف اللفمية التي تؤد إلى االختالف فيي فهمهيا ووعيهيا ومي ييم تفسييرها ,د) أن
تكون أفكارها وبنودها متدرجة ومرتبة ترتيبا ا منرةيا ا ,هـ) أن تكون قابلة للةيا
وقد حدد الغامد [  ,1ص  ]15بع

والمالحمة وواقعية ممكنة التحةييق.

الةفات التي يج أن تتسم بها السياسة التعليمية حتى تكون فعالة با تي :أن

تكون مرنة بحيث تسم للعاملي في التعليم بالتةرف في حالة حدوث تغيرات داخلية أو خارجية ,وأن تكون محددة
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حتى ال تتنافى مأ السياسة العامة للدولة أو تتعارض مأ الةيم االجتماعية واالخالقية ,وأن تكون واضحة حتى ال ييتم
تأويلها وفق المروف ,وأن تكون معروفة ومفهومة م قبل جميأ العاملي في مجال التعليم.
ثانيا ً :مضمون سياسة التعليم:
كثيراا ما تثار قويية معياريية السياسية التعليميية لمحاولية وضيأ واقتيراا مويامي ومبيادا عامية ينبغيي أن
تلتييزم بهييا أ سياسيية تعليمييية فييي أ مجتمييأ [ ,5ص  .]22فةييد تمييت فييي هييذه الدراسيية مراجعيية ا دبيييات المتعلةيية
بالمعايير والتوجهات العامة للسياسة التعليمية ومنها ما كت ع المبادا العامة أو المعاييرالتي تفييد فيي الحكيم عليى
مييدى سييالمة السياسيية التعليمييية [ ,11[ ,]10[ ,]1[ ,]8[ ,]5ص ,]21ومييا كت ي ع ي
المةارنيية أ االتجاهييات والمبييادا التييي توييمنتها السياسييات التعليمييية لييبع

مبييادا السياسييات التعليمييية

دول العييالم ومنهييا الواليييات المتحييدة

ا مريكية ,استراليا وبريرانيا وكندا والسيويد[,]40[ ,]11[ ,]18[ ,]11[ ,]12[ ,]15[ ,]12[ ,]11[ ,]14[ ,]2
[, ]41وكذلك المبادا التي أوصت بها تةاريرالمنمميات والمؤسسيات الدوليية فيي مجيال التربيية عامية ونميم التعلييم
خاصة [ ,]42[ ,]41[ ,]44وكذلك التةنيف المعيار الدولي للتعليم 1111م [ ]45الذ أقرته اليونسكو م أجيل
تكوي السياسات التعليمية وصنأ الةرار التربو  ,وكذلك وييةة "المعاييرالتربوية للةيرن الحياد والعشيري " []42
الةادرة ع دول التعاون االقتةاد اخسيو الباسفيكي ,وكذلك "وييةة ا هداف العامية للتربيية وأهيداف المراحيل
الدراسية وا سس العامة للمناهج في دول الخليج العربية" [ ]41الةادرة عي مكتي التربيية العربيي ليدول الخلييج,
وم يم تم جمأ وتلخيص وتةنيف هذه المعايير والمبادا والتوجهات في عشري معياراا لتةييم السياسة التعليمية م
ناحية المومون وذلك فيما يلي:
 -1المرجعية المجتمعية:
ويةةد بها أن النمام التعليمي جزء م المنمومة المجتمعية يؤير ويتأير بالمجتمأ وبمروفيه وترلعاتيه [,2
ص .]1وعرفها علي [ ]8بأنهيا "الرؤييا العامية التيي تشيكل اإل يار الفكير للمجتميأ وإيدلوجيتيه والتيي يعبير عنهيا
(بالهوييية) التييي تشيييرإلى ا سييس العةدييية التييي تحكييم البنيية الكلييية للمجتمييأ" .فالبييد أن يكييون لسياسيية التعليييم فلسييفة
واضحة أو مجموعة م ا هداف التعليمية الخاصة والمتعلةة بالناحية الروحية والفلسفية والثةافية تشيتق مي الفلسيفة
والتشريعات التي ارتواها واختارها المجتمأ ع

ريق هيئاته ومؤسسياته و تسيتمد شيرعيتها مي النميام العيام فيي

المجتمأ بةواه المتعددة وهذا ينربق على كافة مجتمعات العالم وهي ماتسمى بفلسفة التربية.
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 -4التفاعل مأ المتغيرات العالمية بما يتفق مأ حاجات المجتمأ:
اتفةت المعايير الدولية والتوجهات العامة للسياسات التعليميية عليى وجيوب التفاعيل ميأ المسيتجدات العالميية
تفاعالا مثمراا يحافل على هوية الفرد ويةون المجتمأ .فيال بيد

سياسية تعليميية أن تسيتوع المتغييرات العالميية

المعاصرة االقتةادية منها والتكنولوجية نها تؤير و بشكل مباشر عليى نميم التعلييم فيي دول العيالم خاصية الناميية
منها حتى وإن كانت هذه السياسة وليدة مجتمعها [ .]2وقد صينف الخبيراء التغيييرات التيي حةيلت فيي العيالم خيالل
العةدي الماضيي إلى :يورة االتةاالت ,ويورة المعرفة ,ويورة العولمة ,والثورة االجتماعيية ,والثيورة االقتةيادية
ا مييير اليييذ يسيييتدعي التهييييؤ واالسيييتعداد للتعاميييل ميييأ هيييذه الميييؤيرات العالميييية والتفاعيييل معهيييا ميييأ ا خيييذ فيييي
االعتبارا مورالمالية ,والشخةيية الةوميية لليبالد ,وا يدلوجيية السياسيية لامية .كميا يجي أن تيرتبو عمليية التغييير
بالحاجات والمرال التي يتم دراستها م قبل المؤسسات المتعيددة داخيل المجتميأ فيال يكيون التغييير حسي ا هيواء
والمزاجات .إال أن ما يج اإلشارة إلية أن الترورات العلمية والتةنية والتغيرات العالمية تحيتم وبشيكل قيو وجيود
نوعي م السياسة التعليمية :أوالا :سياسة يابتة غير قابلة للتغيير وهيي المتعلةية بالمعتةيدات الدينيية وبةييم واتجاهيات
المجتمأ والتي يج التسل بها لمواجهة تلك التغيرات إذا كانت تتعارض مأ قيم وفلسفة المجتمأ حتى ال يؤد ذليك
إلى تحول تلك المجتمعات إلى مجتمعات تابعة يةافيا ا وحواريا ا ,يانيا ا :سياسات مرنة تتغير بتغير الحاجات والرغبات
و التحوالت المحلية والعالمية وهي مجال بحثنا.
 -1االتساق والتكامل:
ويةةد به الترابو والتكامل واالتساق بي جميأ عناصر النمام التعليمي ,فيال يمكي عيالا نميام فرعيي مي
النميام التعليميي دون اعتبييار النميام ككييل ,ففشيل السياسية التعليمييية فيي الغالي نياجم عي عملييية اإلصيالا الجزئييية.
فيج أن تعمل السياسة التعليمية ضم أهيداف تكامليية تحةيق فيي النهايية ا هيداف والسياسيات الموضيوعة مي قبيل
الدولة ,وليس ضم أهداف غيير مترابرية أو منعيزل بعويها عي بعي

 .فالسياسية التعليميية يجي أن تكيون شياملة

جميأ أشكال التعليم ومراحله ومستوياته بحيث تحيو بالعمل التعليمي م مختليف جوانبيه والتركزعليى جاني واحيد
فةو أو مرحلة معينة أونوع معي م التعليم ن التعليم يج أن يستهدف التنمية الكلية لشخةية الموا
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 -2تكامل سياسات التعليم مأ سياسات قراعات المجتمأ ا خرى:
أ البد م وضيأ السياسية التعليميية فيي ضيوء خريو التنميية الشياملة لجمييأ الةراعيات فيال بيد مي ارتبيا
السياسيية التعليمييية بالسياسيية العاميية للدوليية بحيييث تكييون أهييداف السياسيية التعليمييية متكامليية مييأ ا هييداف السياسييية
واالجتماعية واالقتةادية للدولة .وبمعنى أخر بناء وتأسيس شراكة تعليمية بي المؤسسات التعليميية مي جهية وبيي
قراعات اإلنتاا في الدولة م جهة أخرى .لذلك البد أن يكون للسياسة التعليمية تةوراا واضحا ا للمستةبل وما تحتاا
إلييه مي خييدمات ومهيارات ويييروات بشييرية و بيعييية واقتةيادية حتييى يتحةييق التكاميل بييي العنةييرالمالي والميياد
والبشر فالةةور في تربيق ذلك ينشأ عنه العديد م المشكالت التي تؤير سلبا ا على نمام التعليم [.]48
 -5التةويم المستمر للسياسة التعليمية في ضوء حاجات المجتمأ:
إن تغييرالسياسة التعليمية أمر منرةي ليسياير التغييرات الحاديية فيي المجتميأ والتغييرات المحليية والعالميية,
ولك يج أن يرتبو ذلك بالحاجة إلى التغيير كما أسلفنا .فال بد م إجراء تةويم ومراجعة مستمرة للسياسة التعليمية
م فترة منية خرى وفةا ا لما يحدث م تغيير للسياسة العامة للمجتمأ باعتبار السياسة التعليمية جزءاا منها .فكثيير
م الدول تلجأ إلى تعيديل سياسياتها التعليميية عنيد ظهيور مشيكلة فيي نممهيا التعليميية أو عنيد الحاجية إليى التغيييرأو
لمةابلة احتياجات ومترلبات المجتمأ والتغييرات المحليية والعالميية .ليذلك يجي دراسية حاجيات المجتميأ ومترلباتيه
وما يستجد فيه م ظروف ومتغيرات وما يحدث في العالم م تغيرات تؤير في تربية أبناءه وم يم مراجعية بعي
جوان السياسات التعليمية وفةا ا للدراسات والبحوث ,وهو ما أ لق علية علي [" ]8بالعةالنية" ,فلييس مي المعةيول
أن تمل حاجات النا

يابتة مدى الحياة حيث أن مترلبات المجتمأ تتغير تبعا ا لتغير المعريات والعالم م حولنا.

 -2إسناد وضأ ومراجعة السياسة التعليمية للمؤسسات المتخةةة مأ إشراك المجتمأ في ذلك:
ال بد أن يتم وضأ السياسة التعليمية م قبل متخةةي بحيث الينفرد شخص واحد بةنأ السياسة أيا ا كيان
شأنه ومهما كان موقعه ,كأن تةوم مؤسسات خاصة لديها مجموعة م الخبراء بوضأ السياسة التعليمية وفةيا ا سيس
علمية ودراسات مكثفة وهو ما أ لق علية علي [" ]8بالمؤسسيية" .إال أنيه فيي المةابيل ال يجيو حكير العمليية عليى
المختةي فةو حتى اليكون هنا سداا بي المنتجي و المستهلكي إنما يشترك فيي وضيعها ومراجعتهيا وتةويمهيا كيل
مي لييه صييلة بالعملييية التربوييية مي رجييال التربييية واإلداريييي والعيياملي فييي حةييل التعليييم أ الةييائمي علييى تنفيييذها
والمستفيدي منها حتى يمك ضمان اإللتزام بها .فالمجتمأ يج أن يعبر ع رأية وأن يةيم نتائج التربيق ومشيكالته
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فهييو صيياح المةييلحة ا ساسييية فييي التعليييم وهييو مييا أ لييق علييية علييي [" ]8بالتغذييية الشييعبية" فييالتعليم مسييؤولية
الجميأ .فةد يتبنى مجتمأ ما سياسة تعليميية رسيميا ا ولكي ال تجيد قبيوالا اجتماعييا ا ليدى اليرأ العيام أوأوليياء ا ميور
فتةابل بالةد والمعارضة.
 -1االبتعاد ع المةارنات غيرالعلمية للسياسات التعليمية ا خرى:
إن اال الع على السياسات التعليمية للغير أمر مرليوب وكيذلك الدراسيات والبحيوث التيي يجريهيا البياحثون
سواء في اليداخل أو الخيارا عي واقيأ السياسيات التعليميية و تكوينهيا وتنفييذها وخاصية فيي مجيال دراسيات التربيية
المةارنة ن لها دور مهم في التوجيه إلى اختييار السياسيات المناسيبة فيي قرياع مي قراعيات التعلييم أوتبنيي سياسية
لحل مشكلة م المشكالت .ولك يج مراعاة نوعية الموا

الذ نتعاميل معيه والثةافية السيائدة والفلسيفة الحاكمية

والمروف المحيرة واإلمكانات المتاحة في ذلك المجتمأ ,فةد أوضي كياوتر [ ]41أن هيذا ال يعنيي أن ننةيل لدولية
فييي ورالنمييو مخييزون المعييارف المتداوليية فييي الييبالد المتةدميية ,ن هييذه العملييية تسييتبعد أ اسييتنبات أصيييل للعلييم
والتكنولوجيا في البالد المستةبلة لها فال بد م الحرص على التعديل والتروير واالختيار واالنتةاء.
 -8التعليم عملية مستمرة:
ويؤكد على هذا االتجاه كثير م السياسات الةومية والتةاريرالتعليمية الدولية [ ,2ص ,]42حييث يعتبير هيذا
االتجاه دعامة م دعائم التربية يج تبنيه كفكرة رئيسة في السياسة التعليمية وأن تعمل على وضعه موضأ التنفيذ.
فال بد أن يتي نمام التعليم م خالل صيغه وأشكاله المتعيددة امكانيية التعلييم المسيتمروال يكيون هيذا خيالل المراحيل
التعليمية فةو بل أن يكون له الةدرة المستمرة في ذلك بحيث تنميهيا وتخلةهيا الدراسية فيي هيذه المراحيل وهيذا يترلي
المعاونة بي المدرسة والمجتمأ.
 -1التعلم الذاتي:
ويرتبو بالتعليم المستمرالتعلم الذاتي حيث بدأت الكثير م الدول تربيق التعلم اليذاتي فيي سياسيتها التعليميية
وخاصة في مجال التعليم العالي [ ,2ص ,]42كما حثت على تةديم برامج دولية م خالل التعليم ع بعد .فيال بيد أن
يييتة الرالي مهييارة الييتعلم الييذاتي بحيييث يكييون قييادرعلى اسييتخالص النتييائج وتحليلهييا والتعامييل مييأ مةييادر العلييوم
المختلفة فهذا يترل تحديث المناهج ووسائل التعليم.
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 -10االهتمام بتعليم ما قبل المدرسة:
تؤكد كثير م السياسات التعليمية على أهمية تعليم ما قبل المدرسة واالعتناء با

فال صغارالس مي أجيل

تنمية شخةياتهم [ ,]42[ ,]41حيث تةل نسبة االلتحاق في مرحلة ما قبيل المدرسية بسينة أو سينتي فيي كثيير مي
الدول المتةدمة مثل فرنسا والواليات المتحدة ا مريكية إلى  %100وتنخف

هذه النسبة كثيراا في الدول النامية.

 -11إلزامية التعليم ا ساسي ومجانيته:
يعتبير هيذا المبييدأ مي المبيادا الهاميية التيي تيينص عليهيا الكثيير مي السياسيات التعليميية فييي اليدول المتةدميية.
ف سياسة التعليم الناجحة هي التي تتمك م اسيتيعاب جمييأ ا فيراد اليذي هيم فيي سي التعلييم اإلبتيدائي أو مي فياتهم
دخول المدرسة في تلك الس وتعمل على نشر التعليم بمختليف الريرق وتمحيو ا ميية .ليذا يجي أن تعريي السياسية
ال تعليمية التعليم اإلبتدائي ا سبةية ن مةيا

تةدم المجتمعات يةا

في كثير م ا حيوال بميدى قيدرة ذليك المجتميأ

على توفير التعليم اإلبتدائي لجميأ مي هيم فيي سي التعلييم أو مي فياتهم دخيول المدرسية فيي تليك السي  .فعليى سيبيل
المثييال ,عممييت الييدانمرك التعليييم اإلبتييدائي فييي عييام 1801م وانجلتييرا فييي عييام 1810م وفرنسييا فييي عييام  1884م
واليابان في عام 1882م [ ,10ص  .]111كما أن الكثير م الدول المتةدمة تنص في سياستها التعليمية على إلزامية
التعليييم المتوسييو والييبع

يمييد فتييرة اإللييزام حتييى نهاييية التعليييم الثييانو  .ويتعلييق بييذلك مجانييية التعليييم حيييث تيينص

الكثيرم السياسات التعليمية على مجانية التعليم العام حتى يستفيد منه جميأ أفراد المجتمأ.
 -14المساواة وتكافؤ الفرص التعليمية:
ويةةد به "الرريق لجميأ ا

فال والشباب في المجتمأ مم لديهم االستعداد لالستمرار في التعليم وم ييم

الحةول على الوظائف وا دوارذات المسؤولية والةوة بغ

النمرع الخلفيات االقتةادية واالجتماعية سيرهم"

[ ,5ص .]22فيج ي عييدم توجيييه السياسيية التعليمي ية لخدميية فئيية أو مجموعيية م ي فئييات المجتمييأ بييل المسيياواة بييي
المؤهلي في فرص االلتحاق بالتعليم في جميأ المجاالت سواء في التعليم ا ساسي أو تعليم الكبار أو تعليم البنيات أو
تعليم ذو االحتياجات الخاصة أو التعليم العالي.
 -11تنمية السلوك الديمةرا ي وتأصيل مبادا حةوق اإلنسان في المجتمأ المدرسي:
تنص كثيرم السياسات التعليمية المعاصرة على أن الديمةرا ية قيمة اجتماعية يجي أن يتعلمهيا الفيرد فيي
المدرسة .فتؤكد على تنمية السلوك الديمةرا ي للرال وتدريبه على الحياة الديمةرا ية حتى يةب عوواا مشاركا ا
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في المجتمأ .ويرتبو بذلك تدريس وتأصيل مبادا حةوق اإلنسان في الميدار

لتعزيزاليوعي بالديمةرا يية حييث أن

تعلم حةوق اإلنسان وهي صيانة كرامة اإلنسان والحرية والمساواة والعدالية يعيد مرلبيا ا وهيدفا ا رئيسييا ا فيي السياسيات
التعليمييية

مجتمييأ .ويةتوييي تنفيييذ ذلييك كمييا ذكيير الحامييد وآخييرون [ ,5ص ]21ترييوير سياسييات واسييتراتيجيات

تتالئم مأ بيعة كل مجتمأ ومراعاة قيمه ويةافته.
 -12الربو بي التعليم واحتياجات سوق العمل:
تؤكد السياسات التعليمية المعاصرة على أهمية النص على الربو بيي التعلييم العيام واحتياجيات سيوق العميل
[ .]42فال بد أن تكون هناك معلومات كافية وتحديد واض الحتياجات سوق العمل حتى تتمك مؤسسات التعليم مي
التخريو لها والعمل على تلبيتها .إلى جان ذلك ,تؤكد هذه السياسات على تعلم معلومات تركز على الجاني العمليي
والتةني والتربيةي واليدو باإلضافة للجان النمر المكانية توظيفها بشكل جيد في سوق العمل.
 -15التركيزعلى جودة التعليم:
ويعتبيير هيييذا المبيييدأ مييي المبييادا الراسيييخة فيييي الكثيييير مييي السياسييات التعليميييية بيييدرجات متفاوتيييه ,حييييث
سيررالمنرق االقتةاد على سياسات اإلصالا التعليميي فيي بعي

اليدول وتيم التركيزعليى ا داء وعليى الريالب

كمستهلكي لنمام المدرسة ,حيث البت الكثير م السياسات بأهمية وجيود معاييرتربويية تتمحيور حولهيا سياسيات
تحسي جودة التعليم .وكذلك اهتمت بمناهج العلوم والرياضيات واللغة وركزت على التكنولوجيا في عالم تتزاييد فييه
قيمة المعرفة التكنولوجية مثل تةديم برامج دولية في التعليم ع بعد .فحثت عليى تهيئية الرالي للتعاميل ميأ التةنييات
الحديثة والعلوم بما يخدم المةال العامة للمجتمأ ولك دون الدخول في متاهات التغري أو االنغالق والرف

لكيل

ما هيو جدييد [ .]11فالسياسية التربويية الناجحية هيي التيي تهيدف إليى تكامليية المعرفية وإييراء قيدرات الريالب حتيى
يتمكنييوا م ي توظيفهييا وحييل المشييكالت التييي تييواجههم وتهييتم بتزويييدهم بالمعرفيية والمعلومييات م ي جان ي وبييالةيم
واالتجاهييات والسييلوك م ي جان ي آخيير ,وهييو مايسييمى أيو يا ا بتنمييية العةلييية العلمييية بحيييث يكييون ا سييلوب العلمييي
والتفكير والبحث هو ريةة التفكير السائد لإلنسان.
 -12تعدد مجاالت االختيار أمام الرال :
يعتبرهذا المبدأ شر ا ا مهما ا لنجاا السياسة التعليمية ,فالكثير م السياسات التعليميية تنياد بويرورة تنوييأ
وتوسيييأ مسييارات التعليييم وتشييعيبه ليتوييم التخةةييات ذات الرييابأ االقتةيياد والتةنييي والعلمييي واالجتميياعي
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والسياسي والتي أصبحت سمة واضحة م سمات عةرنا الحاضر .لهذا ,يجي إتاحية الفرصية للرالي الختييار ميا
يالئمه م نشا ات ومهارات حس إنجا ه ا كاديمي وميوله واتجاهاته ومةدرته العةلية والجسيمية والنفسيية ,وذليك
في المراحل التي يكون فيها الرال أكثير نويجا ا وقيدرةا عليى االختييار الجييد .كميا ينبغيي أن تركزالسياسية التعليميية
على المناوبة بي البرامج المنوعة مابي النمر والعملي والتةني والتربيةي والييدو حتيى يكيون هنياك توفييق بيي
التكوي العةلي والتكوي اليدو  ,لكي يكون للتعليم قيمية تربويية نافعية ميأ الحيرص عليى التيوا ن الموضيوعي بيي
التعليم ا كاديمي والفني والمهني ,وربرها جميعا ا بمترلبات التنمية االجتماعية واالقتةادية [.]42[ ,]41
 -11االهتمام بإعدادالمعلم:
االهتمام بإعداد المعلم المتميز ورفأ مستواه المهني واالقتةياد مبيدأ مهيم تينص علييه الكثييرم السياسيات
التربوية المعاصرة للنهوض بالنمام التربو  .فيج أن ال يكتفى بالتوسأ الكمي بل أن يرافةه توسأ كيفي و التوفييق
بينهما بحيث اليرغى أ منهما على اخخر مما يجعل عملية تروير المناهج وأسالي التعليم صعبة [.]48
 -18اإلدارة الذاتية للمدار :
أكدت كثيرم الدراسات والتةاريرالمتعلةة بالسياسة التعليمية ونمم التعليم على أهمية الالمركزية في اإلدارة
المدرسية .كما البت بتحةيق أكبر قدر م اإلسيتةاللية واإلدارة الذاتيية للميدار

وتأكييد دور اخبياء فيي هيذه اإلدارة

ن هذا يؤد إلى تحسي ا داء في النمم التعليمية [ ,2[ ,]42ص.]25
 -11التأكيد على أهمية النشا المدرسي و يادة ول اليوم الدراسي:
اهتمت الكثير م السياسات التعليمية بالنشا داخل المدرسة ابتداء مي المرحلية اإلبتدائيية ميأ ربريه بالبةياء
فترة أ ول خيالل الييوم الدراسيي .فنتيجية لمةارنية السياسيات التعليميية بيي بعي

اليدول وجيد أن أداء يالب بعي

ال يدول (دول جنييوب شييرق أسيييا) قييد فيياق أداء ييالب دول أخييرى (الواليييات المتحييدة ا مريكييية) وذلييك بسييب بةيياء
الرالب فترة أ ول في المدرسة لممارسة النشا ات المرتبرة بالمنهج الدراسي [ ,2ص.]21
 -40تعزيزالهوية الثةافية وتنمية الموا نة:
إن المحافمة على الهوية الثةافية للمجتمأ يعتبر هدفا ا محوريا ا

سياسية تعليميية خاصية فيي ظيل متغييرات

العولمة .فلكل مجتمأ ميرايه الحوار وقيمه وتاريخه ومنجزاته التي يج أن تنعكس فيي مناهجيه ومةرراتيه وفيي
فلسفته وأهدافه ,فال شك أن التعليم هوالسبيل ا مثل لإلستعادة والحفل والتةيويم والتجدييد .ليذا ,يجي أن تعبرالسياسية
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التعليمية ع قيم المجتمأ وعاداته وتةالييده ,فكيل أمية تتمييزع غيرهيا مي ا ميم بجملية مي الخةيائص .ولكي هيذا
اليعني عدم فهم الثةافات ا خرى وتةبلها واالستفادة م تجاربها وخبراتها .ويرتبو بذلك تأكيد مبدأ الموا نة ,فيج
تنمية ح الو

لدى الرال واالعتزا به والفخروحمايته والدفاع عنه [.]44

ثالثا ً :تنفيذ السياسة التعليمية:
عرف الرومي [ ]2تنفيذ السياسة التعليمية بأنها "التحول م الةياغة النمرية إلى التربيق العملي لتةيب
واقعا ا ملموسا ا" .فالبد م االنتةال بالسياسة التعليمية المختارة والموضوعة م الةعيد النمير إليى الةيعيد العمليي
وعدم التوقيف عنيدها وإال فةيدت قيمتهيا وتحوليت ميأ مويي الوقيت إليى نةيوص مجيردة .فيال يكفيي وجيود سياسية
تعليمية لتحةيق ا هداف وال يكفي أن تكون السياسة معلنة أو مكتوبة أو مةيرا بهيا فهيذا اليكشيف عي حةيةتهيا ن
السياسة التعليمية هي مؤشرات تفيد في ترشيد الةرارات ووضعها يعتبرمرحلة تتلوها مراحل أخرى .فمرحلة التنفيذ
والتربيق مرحلة مهمة وأساسية م مراحل وضأ السياسة التعليمية والتي يجي أن ال تتجيزأ [ .]14وهيذه المراحيل
هي :مرحلة تشكيل السياسة التعليمية( ,)policy formulationومرحلة تبني هذه السياسة( ,) policy adoption
ومرحلة تنفيذها ) ,2[ (policy implementationص.]1
وحتيييى تكيييون السياسييية التعليميييية قابلييية للتنفييييذ البيييد مييي تيييوافر مةوميييات هيييذا التنفييييذ [ ,2ص ]1ومنهيييا:
توافراالمكانييات والمييوارد المادييية والمالييية المتاحيية ,وأن تتناس ي السياسيية التعليمييية مييأ واقييأ وظييروف مجتمعاتهييا
االجتماعية والسياسية واالقتةادية ,وأن تكون واقعية غير خياليية اليمكي تحةيةهيا ,وأن تتوافرقاعيدة بيانيات ونميام
معلومات جيدي لتسهيل عملية التخريو والتنفيذ ,وأن يكون هناك أجهزة للبحث التربو وأجهزة للمتابعية والتةيويم,
وأن تأخذ بعي االعتبار حاجيات اليبالد والمجتميأ ,وأن تسيتمد شيرعيتها مي النميام العيام فيي المجتميأ ومي الفلسيفة
والتشريعات التي ارتواها ذلك المجتمأ ,و أن يتم نشيرها وتعميمهيا عليى جمييأ المهتميي والعياملي والمتيأيري بميا
يدور بالحةل التعليمي.

الدراسات السابقة
نمراا لةلة الدراسات التي حللت سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية أوالتي تناولت موضوع سياسة
التعليم في المملكة بشكل عام ,فإننا استعنا بما استرعنا التوصل إليه م هذه الدراسات والتي تم عرضها فيما يلي:
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 -1دراسة المصوري
قامت هذه الدراسة بتحليل ا سس التي يةوم عليها النمام التعليمي السعود كما جاءت في وييةة سياسة
التعليم في المملكة العربية السعودية والتي تمثل ا هداف العامة للنمام التعليمي وذلك في ضوء ا هداف العامة
للتربية اإلسالمية .وقد بينت نتائج الدراسة أن هذه ا هداف بُنيت على الشريعة اإلسالمية وأنها متوافةة مأ ما ترمي
إليه غايات التربية اإلسالمية ,وم ناحية نمرية بينت الدراسة أن هذه ا هداف يتوافر فيها الةدق والواقعية نها
مشتةة م الشريعة اإلسالمية ,أما م الناحية العملية فبينت الدراسة أن ذلك يترل دراسة ميدانية لتتبأ ما تحةق وما
لم يتحةق م تلك ا هداف ومعرفة ا سباب .كما أورد الباحث بع

ا مثلة على أهداف السياسة التعليمية التي لم

تتحةق بنا اء على مالحمات نمرية وأوصى بورورة إعادة صياغة السياسة التعليمية ومراجعة المناهج في ضوء
هذه ا هداف [.]11
 -4دراسة العلي
هدفت رسالة العلي إلى تةويم أهداف المرحلة اإلبتدائية كما جاءت في وييةة سياسة التعليم السعودية م
وجهة نمر عينة م مدير ومدرسي المرحلة اإلبتدائية بمدينة الرياض للتعرف على مدى معرفة ووضوا هذه
ا هداف وتحةةها ,ومدى مالءمتها لحاجات المجتمأ السعود  ,باإلضافة إلى تحديد المعوقات التي تحول دون
تحةيةها .وقد توصلت الدراسة إلى أن درجة معرفة ووضوا هذه ا هداف بالنسبة فراد العينة هو جيدجداا ودرجة
تحةةها لديهم تتراوا بي جيد وجيد جداا بينما درجة مالءمتها للمجتمأ السعود كانت جيد جداا على ا غل [.]12
 -1دراسة الخريف
هدفت رسالة الخريف إلى تةويم أهداف التعليم الثانو العام في المملكة كما جاءت في وييةة سياسة التعليم
الثانوية الحكومية بمنرةة الرياض للوقوف على مدى إلمام

وذلك م وجهة نمر عينة م مدير ومعلمي المدار

أفراد العينة بها ومدى وضوحها ومدى تحةةها وم يم معرفة معوقات تحةيق هذه ا هداف .وقد توصلت الدراسة
إلى اختالف في درجة إلمام أفراد العينة بأهداف المرحلة الثانوية بي إلمام كبير ومتوسو ومحدود ومنعدم وكذلك
الحال بالنسبة لدرجة وضوا هذه ا هداف وتحةةها [.]15
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 -2دراسة الفقيه
هدفت هذه الرسالة إلى تةويم أهداف التعليم المتوسو السعود كما جاءت في وييةة سياسة التعليم وذلك م
وجهة نمر عينة م معلمي المدار

المتوسرة بمنرةة جا ان للوقوف على مدى معرفة هذه ا هداف ومةادر

معرفتها ومدى وضوحها و تحةةها ,وتحديد العوامل التي تحول دون تحةيق هذه ا هداف .وقد وضحت نتائج
الدراسة أن أهداف التعليم المتوسو معروفة بدرجة متوسرة وأن أهم مةدر لمعرفتها هو الةراءة الذاتية للمعلم وأقلها
أهمية اإلشراف التربو  .كما بينت نتائج الدراسة أن مدى وضوا وتحةق هذه ا هداف يتراوا بي درجة كبيرة
ومتوسرة [.]12
 -5دراسة الشائع
هدفت هذه الرسالة إلى تةويم أهداف كليات المعلمي في المملكة كما جاءت في وييةة سياسة التعليم كما
يراها عينة م أعواء هيئة التدريس للتعرف على مدى وضوا هذه ا هداف ومدى تحةةها وتحديد أهم المعوقات
التي تحول دون تحةيق هذه ا هداف .وقد أسفرت نتائج الدراسة ع أن أهداف كليات المعلمي متفاوتة في درجة
الوضوا والتحةق [.]11
 -2دراسة حكيم
هدفت رسالة حكيم إلى معرفة مدى إلمام معلم المرحلة الثانوية العامة بمنرةة مكة المكرمة بمبادا السياسة
التعليمية ( ا سس التي يةوم عليها النمام التعليمي السعود كما جاءت في وييةة سياسة التعليم في المملكة العربية
السعودية) وإلى معرفة مدى تنفيذها والمعوقات التي تحول دون ذلك .وقد توصل الباحث إلى أن هناك نسبة كبيرة
على علم بوجود وييةة للسياسة التعليمية ولك نسبة م ا لأ عليها قليلة ,كما أن نسبة تنفيذها متوسرة ,وأن هناك
العديد م المعوقات التي تحول دون تنفيذها تتعلق بالمةررات الدراسية والوسائل التعليمية وتفاعل المنزل مأ
المدرسة[.]18
يتو م الدراسات السابةة أن وييةة سياسة التعليم مبنية على أسا
بع

التربويي بمحتوى الوييةة وفي درجة وضوا وتنفيذ بع

ديني ,وأن هناك قةور في إلمام

البنود وهذا ما توصلت إليه هذه الدراسة أيوا ا .كما

أن هذه الدراسات اقتةرت في تحليلها على باب أو فةل م تسعة أبواب م الوييةة تم تحليلها م ناحية درجة
الوضوا واإللمام والتنفيذ معتمدة في ذلك على آراء أفراد العينة ,فيما عدا دراسة المةور التي قارنت بي أهداف
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التربية اإلسالمية وأهداف التعليم السعود  .وقد تميزت الدراسة الحالية ع الدراسات السابةة بأنها حللت أبواب
الوييةة م ناحية الةياغة والمومون والتنفيذ وقارنتها مأ المعايير الدولية والتوجهات العامة للسياسات التعليمية
الناجحة وتوصلت إلى مةترحات لتعديلها.

التحليل والنتائج
بعد تحليل بنود وييةة سياسة التعليم ,تم التوصل إلى اإلجابة ع أسئلة الدراسة وذلك على النحو التالي:
اإلجابة عن السؤال األول :ما مدى دقة صياغة بنود سياسةة التعلةيم فةي المملكةة العربيةة السةعودية ليسةهل فهمهةا
وتطبيقها؟
تم تحليل صياغة بنيود وييةية سياسية التعلييم السيعود فيي ضيوء ا دبييات المتعلةية بأسيس صيياغة السياسية
التعليمية بشكل عام والدراسات التي تناولت صياغة بع
هناك اشكالية كبيرة في بنية النةيوص ليبع

بنود هذه الوييةة بشيكل خياص ,حييث تيم التوصيل إليى أن

البنيود فيي كونهيا تتةيف بيالتكرار ,وعيدم الوضيوا ,والحشيو وعيدم

الدقة في ا لفاظ ,وعدم الترابو والتسلسل في ا فكيار ,وعيدم الواقعيية ,وغلبية الريابأ الخريابي عليى بعي
وهذا ما يؤكده السلوم [ ]11م أن بع

بنودهيا.

بنود وييةة سياسية التعلييم فيي المملكية التمثيل الةييغة المثليى لميا يجي أن

تكون عليه مثل هذه الوييةة الهامة وذلك م حيث صياغة بنودها وتبوي وترتي أفكارهيا خاصية أنهيا تعتبرالوييةية
الرسمية الوحيدة التي تمثل اإل ارالعام لسياسة التعليم في المملكة .كما أن بع

بنودها يحتاا إليى تفةييل ,أوحيذف

أوتعديل ,أواستحداث بنود جديدة دعت إليها حاجات معاصرة وا مثلة على ذلك كثييرة سييتم االستشيهاد ببعويها فيي
الجزء التالي حيث اليتسأ المجال لعرضها جميعا ا.
فعلى سبيل المثال يتوي التكيرار واليذ يةةيد بيه ورود الفكيرة الواحيدة فيي أكثير مي بنيد فيي البياب ا ول
بعنوان "ا سس العامة التي يةوم عليها التعليم" وتحت هذا الباب  42بنداا عبرت فيي معممهيا عي ا سيا

العةائيد

والبيياب الثيياني بعنييوان" غاييية التعليييم وأهدافييه العاميية " والييذ احتييوى علييى 12بنييداا خمسيية عشيير بنييداا اك منهييا ُكيير
لاغراض الدينية وكذلك الحال بالنسبة لبةية ا بواب ,بالرغم م أن بنيد غايية التعلييم نيص صيراحة عليى أن "غايية
التعليم فهم اإلسالم فهما ا صحيحا ا متكامالا وغر

العةيدة اإلسالمية ونشرها وتزويد الرال بالةيم والتعاليم اإلسالمية

وبالمثل العليا وإكسابه المعارف والمهيارات المختلفية وتنميية االتجاهيات السيلوكية البنياءة وترويرالمجتميأ اقتةياديا ا
واجتماعيا ا ويةافيا ا وتهيئة الفرد ليكيون عويواا نافعيا ا فيي بنياء مجتمعيه" و البنيد ( )414نيص عليى أن "التعلييم بكافية
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أنواعه ومراحله وأجهزته ووسائله يعمل لتحةيق ا غراض اإلسالمية ويخويأ حكيام اإلسيالم ومةتويياته ويسيعى
إلى إصالا الفرد والنهوض بالمجتمأ خلةيا ا وفكريا ا واجتماعيا ا واقتةاديا ا" ففي ذلك تكرار الداعي ليه .وبيالرغم مي
أهمية هذا ا سا

إال أن كثرة تكراره كما ذكر رضا [ ]11فييه تأكييد مسيرف عليى حةيةية علميية مةيررة ال يسيتريأ

أحداا أن يجادل أو يمار في جوهرية الدي للحياة فهي مفهومة ومةدرة تماما ا .فهذه البنود المتكررة تحتياا إليى جميأ
وترتي وتنسيق وحذف المكرر منها حتى يسيهل متابعتهيا وفهمهيا .وتتفيق دراسية المةيور [ ]11ميأ هيذه النتيائج
حيث أشارإلى أن ا هداف ( )11 -41جاءت متكررة وكان باإلمكان صياغتها في هيدف واحيد نهيا تيرتبو جميعهيا
بالجان العةائد للمتعلم ,كما ذكرأن هناك تداخالا بي ا هداف العامة وأهيداف مراحيل التعلييم والتيي أُفيرد لهيا بياب
خاص في الوييةة (ا هداف .)21-21
أما ا مثلة على عدم وضيوا بعي

البنيود فتتوي فيي نتيائج بعي

الدراسيات المسيحية مثيل رسيالة الشيائأ

[ ]11والتي توصل فيها إلى أن درجة وضوا أهداف كليات المعلمي تتفاوت لدى عينة م أعوياء هيئية التيدريس,
ورسالة الخريف [ ]15واليذ وضي فيهيا أن هيدفا ا واحيد فةيو وهيو الهيدف ا ول مي أهيداف المرحلية الثانويية كيان
واضحا ا جداا لدى عينة م مدير ومعلمي المدار

الثانوية الحكومية بينميا بةيية ا هيداف وعيددها 11هيدفا ا تتيراوا

بي واض وقليل الوضوا ,ورسالة العلي [ ]12والتي استنتج فيها أن جميأ أهداف المرحلة اإلبتدائيية وعيددها 10
أهداف واضحة بدرجة "جيدجداا" لدى عينة م مدير ومدرسي المرحلة اإلبتدائية ,في حي أن الفةيه [ ]12توصل
في رسالته إلى أن درجة وضوا أهداف التعليم المتوسو وعددها  11تتراوا بي درجة كبيرة ودرجة متوسرة ليدى
عينة م المعلمي .
يتمثل الحشو وعدم الدقة في الةياغة في البند ( )12الذ ينص على "التناسق المنسجم مأ العليم والمنهجيية
التربيةية (التةنية) باعتبارهما م أهم وسائل التنمية الثةافية واالجتماعية واالقتةادية والةيحية لرفيأ مسيتوى أمتنيا
وبالدنا والةيام بدورنا في التةدم الثةافي العالمي" وذلك بتعداد بع

أنواع التنمية ييم ذكير رفيأ مسيتوى أمتنيا وكيذلك

بالدنا يم شرا ذلك بالةيام بالتةدم الثةافي العالمي فكان باإلمكان اإلقتةار على التناسق المنسجم ميأ العليم والمنهجيية
التربيةيية .إضييافة إلييى ذلييك البنييد ( )24الييذ ييينص عليى "االهتمييام باإلنجييا ات العالمييية فييي ميييادي العلييوم واخداب
والفنون المباحة وإظهار أن تةدم العلوم يمرة لجهود اإلنسانية عامة وإبرا ما أسهم به أعالم اإلسالم فيي هيذا المجيال
وتعريف الناشئة برجاالت الفكر اإلسالمي وتبيان نواحي االبتكار في آرائهيم وأعميالهم فيي مختليف المييادي العلميية
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والعملية" حيث يتمثل الحشو وعدم الدقة في الةياغة في ورود أكثرم فكرة وذلك بالنص على االهتمام باإلنجا ات
العالمية ,ييم إظهيار أن تةيدم العليوم يميرة لجهيود اإلنسيانية ,ييم إبرا ميا أسيهم بيه أعيالم اإلسيالم ,ييم تعرييف الناشيئة
برجاالت الفكر اإلسالمي ,يم تبيان نواحي االبتكار في آرائهم وأعمالهم  ,حييث يفتيرض فيي هيذه الوييةية االختةيار
والتركيز وعدم ورود أكثر م فكرة في البند الواحد حتى يسهل فهمها وم يم تربيةها.
أما عدم الترابو والتسلسل في ا فكار فيتو جليا ا في كثيير مي ا بيواب مثيل البياب ا ول والثياني والليذان
احتويا على أسس وأهداف هامة يرتكزعليها التعليم في المملكة مثل ا سس وا هداف العةائديية وا خالقيية والعلميية
وتنمية الموا نة وغير ذلك .إال أن هذه البنود أتت غير مةنفة وغير مرتبة بشكل تسلسلي ومنرةي بل رتبيت بشيكل
عشيوائي مييابي هييدف أو أسييا

عةائيد وآخرعلمييي وهييدف يهييتم بتنمييية مهيارات مختلفيية وهييدف يهييتم بتنمييية روا

البحث والتفكير وهدف يهتم بتنمية الموا نية وغيير ذليك .فنتيجية ليذلك ,قيام كثيير مي التربيويي بتةينيفها تةينيفات
مختلفة كل بحس وجهة نمره حتيى يسيهل فهمهيا واسيتيعابها مميا نيتج عي ذليك اخيتالف فيي التةينيفات وليبس فيي
المعنيييى مثيييل الحةييييل [ ,20ص  ]28و الحاميييد [ ,5ص  ]12ومتيييولي [ , 21ص  ]55والمةيييور [ .]11ومثيييال
آخرعلى عدم الترابو والتسلسل الباب التاسأ بعنوان "أحكام عامة" حيث احتوى على ستة بنود تتعلق بأبواب سابةة
تم إفراد باب خاص لها دون مبرر ,وكان باإلمكان تو يأ بنيوده عليى تليك ا بيواب لالختةيار وسيهولة االسيتيعاب.
فمثالا نةل البند ( ) 411الذ يتعلق بتشكيل مجلس أعلى للتعليم لإلشيراف عليى شيؤن التعلييم للبياب الخيامس الخياص
با حكييام الخاصيية ,ونةييل البنييد ( )411والمتعلييق بمجانييية التعليييم وكييذلك البنييدان ( 412و )415المتعلةييان بنمييام
المكافآت الرالبية إلى بياب تموييل التعلييم ,ونةيل البنيد ( )412المتعليق بيالتعليم العيالي إليى الفةيل الخيامس المتعليق
بالتعليم العالي وأهدافه ,أما البند ( )414والذ ينص على أن "التعليم بكافة أنواعه ومراحله وأجهزته ووسائله يعمل
لتحةيق ا غراض اإلسالمية ويخوأ حكام اإلسالم ومةتوياته ويسعى إلى إصالا الفرد والنهوض بالمجتمأ خلةيا ا
وفكريا ا واجتماعيا ا واقتةياديا ا" ففييه تكيرار لميا سيبق ونيص عليية فيي غايية التعلييم وتوجيهيه وجهية إسيالمية فيةتيرا
حذفه.
أما عيدم الواقعيية فهنياك الكثيير مي ا مثلية منهيا البنيد ( )21المتعليق بتشيجيأ وتنميية روا البحيث والتفكيير
العلمي ,فكيف يمك تنفيذ ذلك والتعليم يةوم على الحفيل واالسيتمهار واالسيترجاع ونميام االمتحانيات يشيجأ عليى
ذلك ,والكتي ضييةة ا فيق ضيحلة العميق فيهيا و ال تسياعد عليى اسيتثارة ا فكارأوالمناقشية أو اإلبيداع ,كميا التتياا
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للرالي فرصية المناقشية ميأ المعليم أو الحوارميأ ميليه .وكيذلك البنيد ( )22المتعليق بتنميية مهيارات الةيراءة وعيادة
المرالعة في حي أنه ما الت الفةول خالية م المكتبات الةغيرة والكثير م المدار

تفتةير إليى وجيود المكتبيات

المتكاملة [.]11
أما الرابأ الخرابي فيتجلى في البند (" )41شخةية المملكة العربية السعودية متميزة بما خةها هللا بيه مي
حراسيية مةدسييات اإلسييالم وحفاظهيياعلى مهييبو الييوحي واتخاذهييا اإلسييالم عةيييدة وعبييادة وشييريعة ودسييتور حييياة
واستشعار مسؤوليتها العميمة في قيادة البشرية باإلسالم وهدايتها إلى الخير" والبند ( " )45الدعوة إلى اإلسيالم فيي
مشارق ا رض ومغاربها بالحكمة والموعمة الحسنة م واجبات الدولة وا فراد وذلك هداية للعالمي وإخراجا ا لهيم
م الملمات إلى النور وارتفاعا ا بالبشر في مجال العةيدة إلى مستوى الفكر اإلسيالمي" حييث تيم اإلسيهاب واسيتخدام
ا لفيياظ البالغييية فييي حييي يفتييرض اإليجييا والتركيييز ,وكييذلك البنييد ( " )11تحةيييق الوفيياء للييو
وللو

اإلسييالمي العييام

الخاص (المملكة العربية السعودية) بميا يوافيق هيذه السي مي تسيام فيي ا فيق وترليأ إليى العليياء وقيوة فيي

الجسم".
أما البنود التي تحتاا إلى تفةيل فمثالها البند ( )102والذ ينص على "إعداد الرالب للجهاد في سبيل هللا
روحي يا ا وبييدنيا ا" والبنييد ا ول والييذ ذكيير في يه مةييدرواحد فةييو م ي مةادراشييتةاق السياسيية التعليمييية فييي المملكيية
وهواإلسيالم .فبييالرغم مي أهميية هييذا المةييدر ,إال أن المتأمييل لهيذه السياسيية يجييد أنهييا اشيتةت مي مةييادرعديدة تييم
التعبيرعنها في بنود متفرقة في أبواب مختلفة م الوييةة البد م ذكرها وتفةيلها والتأكييد عليهيا بشيكل واضي فيي
هذا الجزء مثل االنتماء والحوارة في كون المملكة جزء م ا مة اإلسيالمية وا مية العربيية لغية وحويارة .ويؤييد
ذلك ما ذكره رضا [ ]11م أن بع

أهداف التعلييم كتبيت بشيكل عيام يحتياا إليى تفسيير وإيوياا وتحدييد نيه قيد

يسيب إشييكاليات كثييرة مثييل البنيد ( )20الييذ يينص علييى "إيةياظ روا الجهيياد اإلسيالمي لمةاوميية أعيدائنا واسييترداد
حةوقنا" و ما أشار إليه عبد الجواد [ ,10ص ]121ع أهداف التعليم اإلبتدائي ما نةه " هيذه ا هيداف فيي جملتهيا
صيغت في عبارات شياملة وكيان يجي أن تليي ذليك مرحلية أخيرى يجيزأ فيهيا كيل هيدف ويحليل إليى أهيداف فرعيية
تشرا الهدف الرئيس برريةة إجرائية تةابل حاجات ومترلبات المجتمأ".
أما ا مثلة على البنود التي تحتاا إلى تعديل هيي البنيد ( )110اليذ يينص عليى أن "يعنيى فيي منياهج تعلييم
المكفوفي بالعلوم الدينية وعلوم اللغة العربية" حيث خةت الوييةة فئة المكفوفي فةو م ذو االحتياجات الخاصية
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لتعليمهم العلوم الدينية وعلوم اللغة العربيية دون مبيرر واضي  .وقيد يعيزى ذليك إليى أن المكفيوفي هيم الفئية الوحييدة
بجان الةم م ذو االحتياجات الخاصة التي كانت تتعلم وقت إصدار هذه الوييةة .إضافة إلى ذلك البنيود ( ,150
 ) 154 ,151المتعلةة بالمعاهد العلمية والتي تعنى بالدراسات اإلسالمية واللغة العربية فهذه المعاهد تم تحويلهيا إليى
كليييات أوضييمها إلييى جامعييات ولييم يعييد لهييا وجييود إال أنهييا مييا الييت باقييية فييي الوييةيية [ .]24وكييذلك "معاهييد إعييداد
المعلمي " في البنود (  )128 ,122 ,122حيث تم تحويل تلك المعاهد إلى كليات متوسرة وم يم إلى كليات إعداد
المعلمي وتم ضم جزء منها إلى الجامعات .و البند ( )114والذ ينص على أن " ال تةل مدة إعيداد معلميي المرحلية
اإلبتدائية ع المدة اال مة للحةول عليى شيهادة الدراسية الثانويية ويجيرى تريوير مرحلية إعيداد المعلميات تيدريجيا ا
لتحةيق ذلك وال تةل مدة إعداد معلمي المرحلتي المتوسرة والثانوية ع المدة اال مية للحةيول عليى شيهادة التعلييم
العالي" فهذا البند لم يعد له وجودعلى أرض الواقأ حيث البت الجهات المسؤولة كيل معليم أومعلمية حاصيلي عليى
شهادة الثانوية أو أقل بمتابعة دراستهم .كما نةت الوييةة في فةل المرحلة الثانوية وأهيدافهاعلى أن فيروع الثانويية
تشمل " الثانوية العامة ويانوية المعاهد العلمية ودارالتوحيد والجامعية اإلسيالمية ومعاهيد إعيداد المعلميي والمعلميات
والمعاهد المهنية بأنواعها المختلفة (م

راعية وصيناعية وتجاريية) والمعاهيد الفنيية والرياضيية وميا يسيتحدث فيي

هييذا المسييتوى" إال أن المعاهييد العلمييية ودارالتوحيييد ومعاهييد إعييداد المعلمييي والمعلمييات تييم الغيياؤهم أمييا الجامعيية
اإلسالمية فهي خاصة بالتعليم العالي.
أما ا مثلة عليى البنيود التيي تحتياا إليى حيذف فهيي :فةيل "الوسيائل العامية" وقُسيم إليى أربعية أجيزاء هيي
"المكتبات" العامة و"الكت والةحف والنشرات" و "مناهج التثةيف العام" و "وسيائل اإلعيالم" حييث احتيوت هيذه
ا جزاء على بنود عامة تخص التربية أكثر م التعليم بالرغم م أن الوييةة خاصية بسياسية التعلييم ,والمعيروف أن
مفهوم التربية يختليف عي مفهيوم التعلييم فيي كونيه أشيمل وأعيم يتعيدى المؤسسيات التعليميية مي ميدار

وجامعيات

وكلييات ومعاهييد علمييية ,فمجييال هييذه الوسيائل ليييس فييي وييةيية سياسيية التعلييم فهييذه الوييةيية يجي أن تكييون مختةييرة
ومركزة ومباشرة تخص التعليم .كما أن الباب الرابأ بعنيوان "التخرييو لمراحيل التعلييم" ييوحي بيأن البنيود ستشيمل
آليات التخريو ,ووسائل و رق التخريو ,ومراكز التخرييو ,وصيفات الةيائمي عليى التخرييو ميثالا ,ولكي

معميم

هذه البنود أقرب إلى ا حكام أواللوائ منها إلى التخريو مثل البند (" )140مدة الدراسة في المرحلية اإلبتدائيية سيت
سنوات" و البند (" )141التعليم في هذه المرحلة متاا لكل م بلغ س التعلييم" وكيذلك الحيال بالنسيبة للبنيود (,118
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 )110,141 ,145 ,142كما أن موضيوع التخرييو لمراحيل التعلييم كبيرجيداا يحتياا إليى وييةية مسيتةلة إذا ميا أرييد
تغريته بشكل جيد .ومثال آخرعلى ذلك فةل الةائمون على التعلييم واليذ يشيمل موضيوعي ا ول اختييار الةيائمي
على التربية والتعليم ويوم بنداا واحداا عاما ا فةو والموضوع الثاني بعنوان الدورات التدريبية ويوم يالية بنود فةيو.
فهذان الموضوعان قيابالن للتغيروالتريوير والتعيديل حسي الحاجية والميروف فيستحسي حيذفهما مي الوييةية نهيا
تمثل الخرو العامة والعريوة لسياسة التعليم.
أما استحداث بنود جديدة دعت إليها حاجات معاصرة فيتو في الفةل الثاني بعنوان " تعليم البنات" اليذ
اشتمل على أربعة بنود ع ضوابو تعليم المرأة فيحتياا هيذا الفةيل إليى اسيتحداث بنيود جدييدة دعيت إليهيا الحاجية.
فمأ الترورالحوار والتةدم االقتةاد ترور دورالمرأة إليى اإلسيهام والمشياركة الحةيةيية فيي اإلنتياا والخيدمات
كما أصب لها دور كبيرومؤير في الحياة الفكرية والثةافية والتعليمية لم تينص علييه السياسية التعليميية .كميا أن هنياك
بع

المبادا الهامة التي دعت الحاجة إليها نتيجة ا حداث المعاصيرة التيي يرأت عليى المجتميأ السيعود بشيكل

خاص والعالم بشكل عام البد م تومينها في هذه الوييةة مثل :احترام الغير وتةبل وجهات النمرالمختلفة ,والتسام
والتعايش مأ اخخري  ,والحواراإليجابي والمناقشة والشورى ,والتشيجيأ عليى التفكيير وحريية التعبيير واليرأ دون
التعرض لحرية اخخري  ,والمحافمة على الممتلكات العامة وترشيد االستهالك في مختلف الجواني  ,وحمايية البيئية
واحترام النمام ,وال تعرييف بميا يواجيه ا مية العربيية مي مشيكالت وتحيديات وأ مياع و يرق مواجهتهيا ,والتوعيية
با حداث المعاصرة وأهم الةوايا السياسية واالجتماعية واالقتةادية وتفهم أبعادها وأيرها على ا مة العربية وعدم
االكتفاء فةو بالمعلومات الجغرافية أوالتاريخية ع العالم.
كما تم ذكر مةرلحات في هذه الوييةة لم تعد تسيتخدم فيي الوقيت الحاضيرأوذكر ألفياظ غاموية تحتياا إليى
تفسير .مثال ذلك مةيرل " المتخلفيي دراسييا ا" فيي البنيد ( )55يستحسي اسيتبداله بمةيرل "المتيأخري دراسييا ا"
ومةرل "النابغي " في البنود (  114و )112فيتم استبداله بمةرل "الموهوبي " ومةرل "المعوقي " فيي البنيد
( )52يتم استبداله بمةرل "ذو االحتياجات الخاصة" ليوم المعاقي والموهوبي ومةرل "المفتشي " في البند
(  )118والذ لم يعد له وجود في الوقت الحاضر حيث تم ترويره إليى مةيرل "المشيرفي التربيويي " ومةيرل
"التوجيييه الفنييي" فييي البنيييد ( )412والييذ تييم اسيييتبداله بمةييرل "اإلشييراف التربيييو " .كمييا أن ا لفيياظ التاليييية:
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"ا ساسيات الميسرة" في البند (" ,)21ذوقه البديعي" في البند (" ,)18تةدير التبعة" في البند(" ,)81مسلكيا ا وفنييا ا"
في البند (" ,)104االنحرافات المادية" في البند ( )111وغيرها أتت غاموة ومبهمة تحتاا إلى تفسير.
اإلجابة عن السؤال الثاني :مةا مةدى توافةض مضةمون بنةود سياسةة التعلةيم فةي المملكةة العربيةة السةعودية مةع أهةم
المعاييرالدولية والتوجهات العامة للسياسات التعليمية ؟
كشفت نتيائج الدراسية أن وييةية سياسية التعلييم السيعودية تويمنت بعي
للسياسات التعليمية بينما لم تتوم البع

المعاييرالدوليية والتوجهيات العامية

اخخر وفيما يلي تفةيل ذلك:

 -1المرجعية المجتمعية:
نجحت السياسة التعليمية في تحةيق هذا المبدأ حيث ربريت ربريا ا قوييا ا ومباشيراا بيي اإلسيالم اليذ تيدي بيه
الدولة عةيدة وعبادة وشرعا ا وحكما ا ونماما ا وبي التعليم .كما وضحت الوييةة أن السياسة التعليميية فيي المملكية تةيوم
على أسس راسخة مةدرها الدي اإلسالمي ويوابت العةيدة وا صالة المستدة م تاريخ الو

ا صييل .فةيد أكيدت

الوييةة بل ألحت في أكثر م موضأ على وجوب التمسك بالمبادا اإلسالمية وبينت أن غاية التعليم هو فهم اإلسيالم
فهما ا متكامالا وغر

العةيدة اإلسالمية ونشرها وذلك في البند (  .)48كما جعليت هيدف التعلييم ا ول والرئيسيي هيو

اإليمان با واليوم اخخروالتخلق بأخالق اإلسالم وم هذا الهيدف اشيتةت اإلهيداف الفرعيية بشيكل اليتعيارض معيه
م جميأ الجوان  .كما نص البند ( )41صراحةا على أن "التعليم بكافة أنواعيه ومراحليه وأجهزتيه ووسيائله يعميل
لتحةيق ا غراض اإلسالمية ويخوأ حكام اإلسالم و مةتوياته ويسعى إلصالا الفيرد والنهيوض بيالمجتمأ خلةييا ا
وفكريا ا واجتماعيا ا واقتةاديا ا".
 -4التفاعل مأ المتغيرات العالمية بما يتفق مأ حاجات المجتمأ:
تم التوصل إلى أن سياسة التعليم السعودية نادت باالستفادة م جمييأ أنيواع المعيارف والعليوم بعيد توجيههيا
وجهة اسالمية ,والتفاعل الواعي مأ الترورات الحوارية العالمية وتتبعهيا والمشياركة فيهيا ,واالهتميام باإلنجيا ات
العالمييية فييي ميييادي العلييوم واخداب والفنييون المباحيية ,وفهييم البيئييات المختلفيية وتعلييم لغييات أخييرى للتييزود بييالعلوم
والمعارف النافعة وذلك في البنود(.)50 ,21 ,24 ,12 ,11 ,14
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 -1االتساق والتكامل:
أظهرت نتائج التحليل أن وييةة سياسة التعليم في المملكة شملت جميأ أنواع ومراحل التعلييم بميا فييه التعلييم
العييام والعييالي والتعليييم الفنييي والتييدري المهنييي وتعليييم الكبييار والمعاهييد المختلفيية وتررقييت إلييى الخرييو والمنيياهج
والوسائل التربوية والنمم اإلدارية وا جهيزة الةائمية عليى التعلييم وسيائر ميا يتةيل بيه .كميا شيملت الوييةية الريالب
ا سوياء وذو االحتياجات الخاصة (إال أنها تكلمت فةو ع المكفوفي والموهوبي والمعاقي ) .كما نةت على أن
هذه السياسة هي جزء م السياسة العامة للدولة وذلك في المةدمة "والسياسة التعليمية في المملكية العربيية السيعودية
تنبثق م اإلسالم الذ تدي به ا مة عةيدة وعبادة وخلةا ا وشريعة وحكما ا ونماما ا متكامالا للحياة ,وهي جيزء أساسيي
م السياسة العامة للدولة".
 -2تكامل سياسات التعليم مأ سياسات قراعات المجتمأ ا خرى:
كشفت نتائج الدراسة أنه لم يتم التركيز كثيراا على هذا المبدأ في الوييةية .حييث يوجيد بنيدان فةيو فيي الوييةية
ربرييا بييي التعليييم والتنمييية وهمييا البنييدان ( 8و )15حيييث أشييارالبند ( )8إلييى أن "فييرص النمييو مهيييأة أمييام الرال ي
للمساهمة في تنمية المجتمأ الذ يعيش فية وم يم اإلفادة م هذه التنمية التي شارك فيها" ,وكذلك البنيد( )15اليذ
يينص علييى "ربييو التربييية والتعليييم فييي جميييأ المراحييل بخريية التنمييية العاميية للدوليية" .ويؤيييد ذلييك مييا ذكييره الحامييد
وآخرون [  , 5ص ]81م أنه "ما يزال نمام التعليم في المملكة بعيد الةلة إلى حد كبيير عي مرالي واحتياجيات
خرييو التنمييية االجتماعييية " .كمييا أن الخوييير [ ]21صييرا ب يأن الكفيياءة الخارجييية للتعليييم العييالي لييم تحةييق الهييدف
المنشود الذ سعت إليه خرو التنمية.
 -5التةويم المستمر للسياسة التعليمية في ضوء حاجات المجتمأ:
تم التوصل إلى أنه ال يوجد بند أو سياسة صريحة وواضحة تدعو إلى تةويم ومراجعية السياسية التعليميية كيل
فترة م الزم أو إذا اقتوت الحاجة لذلك .كما أن هذا التةويم لم يتم على أرض الواقيأ منيذ صيدورالوييةة منيذ أكثير
م  12عاما ا وحتى اليوم للتأكد م قدرتها على تلبية حاجات المجتميأ السيعود و عليى مواكبية التريورات العالميية
والسياسات التربوية الناجحة .ومما الشك فيه أن احتياجات ا فراد والمجتمأ في بالدنا تبدلت وترورت خيالل الربيأ
قرن الماضي مما يستوج التأكيد مي استمرارصيالحية بنودهيذه الوييةية .فهنياك تغيير واضي فيي المسيتوى الثةيافي
واالقتةاد والتةني وفي أسالي الحياة اليومية تستدعي تغييراا موا يا ا .فالكثير م الدول تلجأ إليى تعيديل ومراجعية
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سياساتها التعليمية باستمرار وفةا ا لما يررأ على مجتمعاتها م تغيير .فةيد أشيارت المراجيأ إليى أنيه نتيجية للتغييرات
االقتةييادية واالجتماعييية التييي حييديت فييي كثييير مي دول العييالم مثييل فرنسييا واسييتراليا والواليييات المتحييدة ا مريكييية
والمانيا واليابان والسويد في فترة ما قبل 1182م ,قامت هذه الدول في إعادة توجيه نممها التعليمية وتعديل سياساتها
التعليمية في ضوء هذه المتغيرات [ ,2ص ,]11حيث كان الوضأ التربو السائد في تلك الفترة عليى النحيو التيالي:
يادة كبيرة في أعداد الملتحةي بالتعليم و يادة أعداد المتسربي مأ ظهور مشكالت ا مية الوظيفية ,كما أن البرامج
والمناهج الدراسية ال تلبي حاجات العمل بالرغم م

يادة سينوات التعلييم ,إضيافة إليى ا ديياد حاجيات المجتميأ مي

العلماء والمهندسي والفنيي  ,بينما ظلت نمم التعليم العالي مةةداا رئيسيا ا بناء الربةية الوسيرى فيي المجتميأ .فهيذه
المروف مشابهة إلى حد كبير للمروف التربوية الحالية في المملكة مما يستوج تحريك الركيود السياسيي التربيو
نحو تبني سياسات تربوية جدييدة .فةيد ذكير الملحيم [ ]22بعي

التغييرات والمسيتجدات التيي يرأت عليى المجتميأ

السعود خالل السنوات الخمس ا خيرة ,فم الناحية االجتماعيية :تريورت االتةياالت بمختليف أنواعهيا وتأييرهيا
على ا خالقيات والعادات واالهتمامات والميول في المجتميأ ,وسيهولة اخيتال الفيرد بأجنيا

وشيعوب أخيرى وميا

يترت على ذلك م ظهور مفاهيم ومماهر أخالقية جديدة ,وتعدد الملهيات وأنواع الترفيه وما ترتي عليى ذليك مي
سلبيات أيرت فيي العمليية التربويية التعليميية ومخرجاتهيا؛ أميا مي الناحيية االقتةيادية :فةيد تعيددت مةيادر اإلنفياق
واالنفتيياا التجييار وأنييواع السييلأ ,و يييادة النموالسييكاني ,ودخييول المه ي سييوق العييرض والرل ي ؛ أمييا م ي الناحييية
الثةافية :فةد ظهرت كثير م المفياهيم الثةافيية والفكريية المناوئية لتعياليم اإلسيالم ,إضيافة إليى أ مية التريرف اليديني
واإلرهاب وغير ذلك .فال بد م توجيه السياسة التعليمية لتستوع هذه المستجدات.
 -2إسناد وضأ ومراجعة السياسة التعليمية للمؤسسات المتخةةة مأ إشراك المجتمأ في ذلك:
تشير نتائج الدراسة إليى أن الوييةية وضيعت مي قبيل أنيا

مفوضيون للةييام بهيذا ا مير حييث صيدرت عي

اللجنة العليا لسياسة التعليم .إال أنه البد أن يشترك في وضعها كيل مي ليه صيلة بالعمليية التربويية مي رجيال التربيية
واإلدارييي والعياملي فييي حةيل التعلييم مي مدرسيي وميديريي ومشييرفي وغييرهم .كميا يجي إشيراك ا هيالي عي
ريق أخذ نةدهم وإضافاتهم ومةترحاتهم وآرائهم التي يعبرون عنها في المجالس واللةاءات وعلى صيفحات الجرائيد
اليومية والمجالت وم يم يتم إعادة صياغة مواد سياسة التعليم في ضوء مةترحاتهم حتى يمك ضيمان االلتيزام بهيا
فالتعليم مسؤلية الجميأ .كما أن هناك مجموعات غير رسمية بجان المجموعات الرسمية لهيا تيأييركبيرعلى عمليية
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التعليم ال يج إغفالها مثل الةحافة ورجال الفكير والثةافية وعلمياء الشيريعة ,فالبيد مي النمير إليى الةيوى الرسيمية
وغير الرسمية عند وضأ السياسة التعليمية.
 -1االبتعاد ع المةارنات غيرالعلمية للسياسات التعليمية ا خرى:
بالرغم م أن الوييةة أكدت في أكثر م موضأ على أن االستفادة م العلوم والمعارف واالبتكيارات يكيون
بعيد فحةيها وأخيذ النيافأ منهيا وتوجيههيا الوجهية اإلسيالمية وذليك فيي البنيود ,)50 ,21 ,24 ,12 ,11 ,14( :كميا
أشارت إلى ضرورة بيان االنسجام التام بي العلم والدي في شريعة اإلسالم (البند  , )18إال أنه ال يوجد نيص ييدعو
إلى اال يالع عليى السياسيات التعليميية للغيير والدراسيات والبحيوث المتعلةية بالسياسيات التعليميية الناجحية وتجيارب
وخبرات العالم في هذا المجال ليتم االستفادة منها.
 -8التعليم عملية مستمرة:
توصلت الدراسة إلى أنه ال يوجد نص صري في الوييةة يؤكد هذا المبدأ الهام .فال بد م التأكيد على مفهوم
التعليم كعملية مستمرة مدى الحياة .و تزويد الرال بمهارات تمكنه م االستمرار في التعلم وتدريبه على االسيتزادة
بالعلوم أيناء حياته االجتماعية والمهنية بحيث ال ينتهي التعليم بإنتهاء الحياة الدراسية.
 -1التعلم الذاتي:
أشارت نتائج الدراسة إلى أنه ال يوجد أيوا ا نص صري في وييةة سياسة التعليم يحث عليى تيدري الرالي
على التعلم الذاتي واالعتماد على نفسه في التعلم بحيث ينشأ وقد تأصلت في نفسه الةدرة على التعلم اليذاتي .فالرالي
السعود تعود على تلةي المعلومات وليس البحث عنهيا ومي ييم حفمهيا لمحاولية اسيترجاعها ,حييث يسيود أسيلوب
التلةي والحفل واالعتماد على المعلم كمةدر رئيس للتعلم .فال بد م إعداد الرالي اإلعيداد الجييد ليواجيه مسيؤلياته
المةبلة ويشارك في تحسي صورة المستةبل لبالده وأمته وأن يكيون قيادرعلى اسيتخالص النتيائج وتحليلهيا والتعاميل
مييأ مةييادر المعرفيية الحديثيية المختلفيية .فيجي أن تسييتوع السياسيية التعليمييية هييذا المبييدأ بحيييث توجييه نمييام التعليييم
لتحةيةه .وال يكون هذا خالل المراحل التعليمية فةو بل أن يكون ليه الةيدرة المسيتمرة فيي ذليك بحييث تنميهيا وتخلةهيا
الدراسة في هذه المراحل.
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 -10االهتمام بتعليم ما قبل المدرسة:
كشفت نتائج الدراسة إلى أن وييةة سياسة التعلييم اهتميت بتعلييم ميا قبيل المدرسية حييث أوضيحت تسيعة أهيداف لهيذه
المرحلة (البنود  )11- 21تتناس مأ مترلبات الرفولة وتهتم بتنمية شخةية الرفل م جميأ جوانبها .هذه ا هداف
ركييزت علييى النشييا والمعرفيية والمشيياركة .كمييا أفييردت الوييةيية فة يالا بعنييوان "التخريييو لدورالحوييانة ورييياض
اال فال" اشتملت على يالية بنود تهتم بتشجيأ دورالحوانة ورياض ا

فال وتنمييم آليية العميل بهيا (البنيود -112

 .)111إال أن هذا وحده ال يكفي فالبد أن يتم النمر إلى هيذا النيوع مي التعلييم عليى أنيه جيزء مي نميام التعلييم العيام
الذ اليتكامل إال بمرحلة رياض ا

فال التي أصبحت مرحلة تربوية هادفة لها فلسفتها التربويية وبرامجهيا التيي ال

تةل أهمية عي مراحيل التعلييم ا خيرى [ .]11كميا نةيت الوييةية عليى ا هيداف نفسيها لكيل مي الحويانة وريياض
ا

فال بينما أهداف كل منهما مختلفة .باإلضافة إلى ذلك ال يوجد بنيد يحيث عليى ييادة اليوعي االجتمياعي بأهميية

دور الحوانة ورياض اال فال فما ال عدد الملتحةي بها قليل جداا مةارنة بالدول ا خيرى حييث ال ييزال الكثييرون
يعتبرون هذه المرحلة مرحلة ترفيهية أكثر م كونها تربوية ,لذلك التعاون بي ا سرة وهيذه اليدور يكياد يكيون شيبه
معدوم.
 -11إلزامية التعليم ا ساسي ومجانيته:
اليوجد نص واض وصري على إلزامية التعلييم بيالرغم مي توصييات الميؤتمرات العربيية المتعيددة ومنهيا
مؤتمر التعليم المجاني للبالد العربية عام 1152م ومؤتمر و راء التربية والتعليم عام 1122م .فالتعليم اإلبتدائي هو
ا سا

والبداية ,وعلى نتائجه تعتمد المراحل الدراسية ا خرى فهي التي تؤسس في اإلنسان الةييم والمةوميات التيي

يرتكز عليها في حياته .فال بد م إصدار قانون إلزامية التعليم ومد فتيرة اإلليزام لتشيمل التعلييم ا ساسيي .فميا اليت
نسبة االستيعاب منخفوة نسبيا ا وبعيدة ع الـ  %100وبشكل واض فهيذا انعكيا

لعيدم تبنيي نميام إلزاميية التعلييم

في المراحل ا ولى م التعليم العيام [ ,11ص .]42ويتعليق بيذلك مكافحية ا ميية وتعلييم الكبيار فةيد أفيردت الوييةية
فةالا ع مكافحة ا مية وتعلييم الكبيار يتويم يمانيية بنيود عي الهيدف مي مكافحية ا ميية وتعلييم الكبيار ووجيوب
دعمه م الدولة وتشجيعه ووضأ خرة منية م قبل الجهات المختةة للةواء على ا مية .أما فيما يتعلق بمجانيية
التعليم فةد نص البند ( )414على مجانيية التعلييم حييث ورد" التعلييم مجياني فيي كافية أنواعيه ومراحليه فيال تتةاضيى
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الدولة رسوما ا دراسية علية" بل نةت السياسة على من مكافآت للرالب في أنواع معينة م التعليم والتيدري كميا
وض ذلك البندان ( 412و .)415
 -14المساواة و تكافؤ الفرص التعليمية:
وضحت نتائج الدراسة أن هذا المبدأ يتجسد في البند ( )10المتمثل فيي أحةيية كيل فيرد فيي لي العليم بحكيم
تعاليم اإلسالم والبند ( )52الذ يؤكد على أهمية التعرف على الفروق الفردية ومراعاتها .كما أفردت الوييةة فةوالا
خاصة بتعليم الفتاة وتعليم المعاقي والموهوبي  .إال أن الوييةة خةت فئية المكفيوفي مي ذو االحتياجيات الخاصية
لتعليمهم العلوم الدينية وعلوم اللغة العربية (بند )110دون مبرر واض  .كما أن مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم والذ
يعتبيير أحييد أركييان السياسيية التعليمييية ال يجي تحةيةييه فييي قواعييد الةبييول فةييو إنمييا الحييرص عليييه كييذلك فييي مميياهره
المتعددة وال سنوات الدراسة وأن يمتد ذلك إلى الرييف والبيواد بحييث ييتم تيوفير الميدار

فيي كيل مدينية وقريية

وتجمأ سكاني .كما يج أن يتحةق هذا المبدأ في توفير فرص العمل للخريجي وفةا ا لكفيائتهم وهيذا ميالم تينص علييه
الوييةة.
 -11تنمية السلوك الديمةرا ي وتأصيل مبادا حةوق اإلنسان في المجتمأ المدرسي:
يتجسد هذا المبدأ في البند ( )40الذ يدعو إلى احترام الحةوق العامية فيي اليدي والينفس والنسيل والعيرض
والعةل والمال ,والبند ( )41الذ يناد بالتكافل االجتماعي بي أفرادالمجتمأ ,والبند ( )44الخاص بالنة المتبادل
بي الراعي والرعية بما يكفل الحةوق العامة ,والبند ( )12والذ يؤكد كرامة الفرد وتيوفير الفيرص المناسيبة لتنميية
قدراته ,والبند ( )52الذ يؤكد على أهمية التعرف على الفروق الفردية ومراعاتها.
 -12الربو بي التعليم واحتياجات سوق العمل:
وضحت نتائج الدراسة أن هذا المبدأ يتجسد في البنيد ( )114اليذ نيادى بيأن "تُنشيأ الجامعيات والكلييات فيي
المملكة بما يالئم حاجة البالد وامكانياتها" ,وكذلك البند ( )115الذ نص على أن "تفيت أقسيام للدراسيات العلييا فيي
التخةةات المختلفة كلميا تيوفرت ا سيباب واالمكانييات ليذلك" ,والبنيد ( )412اليذ قيرر أن "تيوفر الدولية فيروع
التعليم العالي على اختالف أنواعها في المملكة وفةا ا لحاجات البالد والسياسة التي يويعها المجليس ا عليى للتعلييم",
إال أنه لم يتم تفعيل هذا المبدأ على أرض الواقأ كما ذكر الحامد وآخرون [  , 5ص.]81
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 -15التركيزعلى جودة التعليم:
أشارت نتائج الدراسة إلى أنه ال يوجيد بنيد صيري يركيز عليى أهميية جيودة التعلييم وتحسيينه وأهميية وجيود
معايير يابتة للحكم علية بحيث يتم مراجعة نمام التعليم للتحةق م جودته .كما أن سياسة التعليم لم توجه أهمية كبيرة
للتكنولوجيا بل ركزت بدرجة أكبر على الجان الةيمي مةارنية بالجاني المعرفيي ,إال أنهيا أشيارت إليى أهميية تنميية
روا البحييث والتفكييير العلمييي والرياضييي وتنمييية المهييارات المختلفيية مثييل مهييارة الةييراءة والمخا بيية والمهييارات
الحركية والعملية واليدوية والعلميية وغير

حي العميل فيي نفيو

الريالب وذليك فيي البنيود ( ,21 ,21 ,11 ,12

.)51 ,54 ,25 ,22
 -12تعدد مجاالت االختيارأمام الرال :
كشييفت نتييائج الدراسيية إلييى أن البنييد ( )58نييص علييى "تييدري الراقيية البشييرية الال ميية وتنويييأ التعليييم مييأ
االهتمام الخاص بالتعليم المهني" إال أن المتفحص لسياسة التعليم يجد أنهيا نةيت عليى ياليية أنيواع فةيو مي أنيواع
التعلييم وهييي :التعلييم العييام المتمثيل فييي الميدار

والتعليييم الييديني المتمثيل فييي ميدار

تحفيييل الةيرآن والتعليييم الفنييي

ويشيمل المعاهيد التجارييية والةيناعية وهييي خاصية بيالبني ومحييدودة للبنيات .فالمجيياالت والتخةةيات المتاحيية ال
تتنييوع بالةييدرالكافي الييذ يتماشييى مييأ التنييوع الهائييل فييي التخةةييات التييي تحتمهييا التةييدمات العلمييية والتكنولوجييية
المتالحةة وفي ظل احتياجات البالد المتزايدة م مختلف فروع العلوم والمعارف والبرامج .فال يمك أن توجد حرية
في التنةل دون أن تتوفر مجاالت متعددة ومتنوعة ليختار منها الرالي  .فيأي سياسية التعلييم مي ميواد فيي االقتةياد
والسياسة والتةنية والدراسات االجتماعية والعلوم اإلدارية ووسائل االتةال والنمم المحلية لكال الجنسي ؟
 -11االهتمام بإعدادالمعلم:
وضحت نتائج الدراسة أن الوييةة أفيردت فةيالا عي إعيداد المعليم يتويم عشير بنيود ركيزت عليى منياهج
إعداد المعلمي وتحةيق االكتفياء اليذاتي والتيدري المسيتمر والتشيجيأ عليى مواصيلة الدراسية وتخةييص امتييا ات
مادييية واجتماعييية ,إال أنهييا لييم تترييرق إلييى المهييارات التةنييية التعليمييية ومهييارات وأسييالي التييدريس وأهمييية التأهيييل
العلمي المتخةيص والتأهييل التربيو والثةيافي اليذ يجي أن يكتسيبه المعليم .كيذلك ليم تهيتم بوضيأ أهيداف محيددة
إلعداد المعلم قبل الخدمة وبعدها أوأهمية وجيود معيايير تعليميية دقيةية الختييارالمعلم أو اسيتمرارية ممارسيته للمهنية
مثل نمام رخةة أو إجا ة التدريس بحيث ال يمار

المهنة إال م لديه الةدرة على ذلك مي خيالل اختبيارات مةننية
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ومةابالت شخةية .كما أنها ركزت أكثرعلى توفير أعداد كبيرة م المعلمي وهذا واض في البنيود ( ,122 ,125
 )114,121 ,128على حسياب نوعيية وجيودة هيؤالء المعلميي وهيذا أمير بيعيي فيي ذليك الوقيت اليذ أعيدت فييه
الوييةة ن التعليم في المملكة في ذلك الحي كان يعاني م نةص شديد في عدد المعلمي  .أما اخن فالتعليم يعاني مي
عييدم كفيياءة كثييير مي المعلمييي فييال بييد مي مراعياة ذلييك وتعييديل صييياغة معمييم البنودالخاصيية بييذلك [ ,11ص ,12
.]111
 -18اإلدارة الذاتية للمدار :
أشارت نتائج الدراسة إلى أن الوييةة خةةت فةالا بعنوان "الةائمون على التعليم" يتوم بنداا واحداا فةو
ع اختيارهم ويالية بنود ع تدريبهم وكذلك فةالا ع الوسائل المدرسية ُعرفت فيه المدرسة ووسائل التعليم فيهيا.
ولك ال يوجد في الوييةة أ بند يتعلق باإلدارة بشكل عام أواإلدارة المدرسية بشكل خاص .فمي المتعيارف علييه أن
اإلدارات المدرسية في المملكة هي أدوات تنفيذية وامروتعليمات اإلدارات العليا المركزية .فهي بعيدة كل البعد ع
واجبات اإلدارة الفعالة المسيؤولة عي التخرييو والتنمييم واإلشيراف والتةيويم والتريوير والتجدييد حييث تهيتم بإنهياء
اال جييراءات الروتينييية والمترلبييات اإلدارييية أكثيير م ي اهتمامهييا بييالنواحي التعليمييية والتربوييية [ .]11كمييا أن هييذه
اإلدارات المدرسية التشارك في البحيوث والدراسيات واتخياذ الةيرارات التعليميية الهامية مميا أوجيد فجيوة كبييرة بيي
الةميية والةاعييدة فييي إدارة الشييؤون التعليمييية ,فمييا الييت إدارات التعليييم العليييا تتمسييك بكييل الةييالحيات فييي النييواحي
اإلدارية والمالية.
 -11التأكيد على أهمية النشا المدرسي و يادة ول اليوم الدراسي:
أشارت نتائج الدراسة إلى أن هناك موضعي فةو أشارا إلى النشا المدرسي في الوييةة هميا :البنيد ( )408
الييذ ذكيير أن المنيياهج تتوييم النشييا المدرسييي المرافييق للييدرو

و البنييد ( )21الييذ يييدعو إل يى تشييجيأ النشييا

االبتكار لرفل ماقبل المدرسة وإتاحة الفرصة أمام حيويته لالنرالق الموجه .بينميا أعريي االهتميام ا كبير للكتياب
المدرسي بةا ا للتعريف الةديم للمنهج والذ يركزعلى الكتاب المدرسي فةو كمفهوم للمينهج المدرسيي .كيذلك ليم ييتم
التركيز على أهمية ول اليوم المدرسي لممارسة النشا ات االصفية .فالمعروف أن الساعات التيي يةوييها الرالي
السعود في المدرسة قليل جيداا إذا ميا قورنيت بفتيرة بةياء يالب كثيير مي اليدول فيي المدرسية لممارسية النشيا ات
المرتبرة بالمنهج الدراسي [ ,11ص .]12
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 -40تعزيز الهوية الثةافية وتنمية الموا نة:
كشفت نتائج الدراسة أن الوييةة أكدت في أكثير مي موضيأ عليى تعزييز تياريخ وجغرافيية المجتميأ و تراييه
ودينه وقيمه ولغته العربية .فةد تناوليت الوييةية هيذا المبيدأ فيي عيدة بنيود منهيا :البنيد ( )11واليذ يؤكيد الثةية الكاملية
بمةومات ا مة اإلسالمية وأنها خير أمة أخرجت للنا  ,والبند ( )18اليذ ييدعو إليى االرتبيا الويييق بتياريخ أمتنيا
وحوارة ديننا اإلسالمي واإلفادة م سيرأسالفنا ليكيون ذليك نبراسيا ا لنيا فيي حاضيرنا ومسيتةبلنا ,والبنيد ( )11اليذ
يدعو إليى التويام اإلسيالمي ,والبنيد ( )41اليذ يركيز عليى تميزالمملكية عي سيائر اليدول بميا خةيها هللا بوجيود
ا ماك المةدسة وكونها مهبو الوحي واتخاذها اإلسالم عةيدة وعبادة وشريعة ودستور ,و البنيد ( )15واليذ يينص
على " تنميية إحسيا

الريالب بمشيكالت المجتميأ الثةافيية واالقتةيادية واالجتماعيية وإعيدادهم لإلسيهام فيي حلهيا",

والبندان ( 42و )22واللذان يؤكدان أهمية اللغة العربية والحفاظ عليها بجعلها لغة التعليم وإدراك نواحي الجمال فيها
وتذوقها ,وكيذلك البنيدان ( 21و  )28والليذان يركيزان عليى ضيرورة دراسية تياريخ اليو

ومعرفية مواقفيه الخاليدة

وحوارته العريةة.
إجابة السؤال الثالث :ما مدى تطبيض بنود سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية على أرض الواقع؟
بعد تحليل مدى تنفيذ بنود سياسة التعليم السعودية بنا اء على نتائج الدراسات الميدانية وبنا اء على ما ُكت ع
مدى تنفيذ هذه البنود تم التوصل إلى أن معمم بنود سياسة التعليم السعودية لم يتم ترجمتها إلى واقأ عملي فملت
مجرد شعارات تردد .كما أن معمم ا سس وا هداف التي احتوتها لم يتم مراعاتها في المناهج وفي أسالي التدريس
والتدري والتةويم وإعداد المعلم والرال وغيرذلك .فةد وض الجالل [ ]11أن السياسات التعليمية في دول الخليج
غل

عليها الرابأ الويائةي المنعزل ع الممارسة الفعلية للمسؤلي ع التعليم فلم يجر إشراك ملمو

للمجتمأ

وللةراعات ا خرى في صياغتها ولم يجر توعية كاملة بها ولم يتم تومينها في مناهج إعداد المعلمي لمختلف
المراحل لذلك لم يك أيرها كبير في توجيه التعليم محتوى وممارسة .كما أشارالسلوم [ ]11إلى أن عدداا م بنود
سياسة التعليم في المملكة ظلت بدون تنفيذ منذ تدوينها وم أمثلة ذلك ما يلي:
 البنييود الخاصيية باكتشيياف ورعاييية الموهييوبي وإتاحيية االمكانيييات لنبييوغهم (البنييود رقييم ,111 ,114 ,51
 )112فمعمم مدارسينا الييوم اليوجيد بهيا بيرامج ووسيائل محيددة لتفييذ ذليك ,كميا أكدالمةيور [ ]11ذليك
أيوا ا.
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 البند ( )52اليذ يينص عليى وجيوب "التعيرف عليى الفيروق الفرديية بيي الريالب تو ئية لحسي تيوجيههم
ومساعدتهم على النمو وفق قدراتهم واستعداداتهم وميولهم" ,فال يوجيد آليية أو برنيامج لتحةييق ذليك الهيدف
ماعدا اال متحانات النهائية التةليدية للمواد والتي تعتبرغير كافية للتعرف على الفيروق الفرديية بيي الريالب
فهييي تةيييس المةييدرة علييى الحفييل فةييو .كمييا أن المةييور [ ,12ص ]42أكييد ذلييك فييي قولييه" :المنيياهج
والمة ررات والخرو الدراسية و رائةها موحدة وكذلك االختبارات وا نشرة فكيف يمكي تحةييق مثيل هيذا
الهدف".
 البند ( )55واليذ يينص عليى وجيوب "العنايية بيالمتخلفي دراسييا ا والعميل عليى إ الية ميا يمكي إ التيه مي
أسباب هذا التخلف ,ووضأ برامج دائمة ومؤقتة وفق حاجاتهم" ولك ال يوجد هناك برامج دائمة أو مؤقتية
تعتني بهؤالء الرالب ما عدا ما يسمى فةول التةوية والذ تربةيه الةلية مي الميدار

اختيارييا ا عنيد قيرب

نهاييية العييام الدراسييي كمييا اليوجييد مرونيية فييي المنيياهج وال وقييت عنييد المعلمييي لرعييايتهم فةييار مةيييرهم
الرسوب والتسرب.
 البند ( )21والذ ينص عليى "تشيجي أ وتنميية روا البحيث والتفكييرالعلميي وتةويية الةيدرة عليى المشياهدة
والتأمل ".....ولك اليوجد في مدارسنا برامج أو إجراءات أو ممارسات محددة لتحةيق ذلك الهدف.
كما أشارالسلوم [ ]11إلى أن عدداا آخرم بنود سياسة التعليم في المملكة تعد درجة تنفيذها أقل بكثيرمما هو مأمول,
وم أمثلة ذلك مايلي:
 البند ( )404والذ يدعو إلى االهتمام بإنشاء المكتبات المدرسية ومكتبات الفةول إال أنيه ما اليت الفةيول
خالية م المكتبات الةغيرة والكثير م المدار

تفتةر إلى وجود المكتبات المتكاملة.

 البند( )401والذ يدعو إلى توفير وسيائل اإليوياا البةيرية والسيمعية والتدريبيية فهنياك نيدرة فيي وسيائل
اإليواا وقلة صالحية الموجيود منهيا( .فهيذا البنيد مي البنيود التيي بةييت جاميدة حييث تجاو هيا التعلييم إليى
مفاهيم دمج التةنية والنمر إليها كعملية وليس وسائل إيواا منعزلة).
 البند ( )401والذ يرال بأن يكون المبنى المدرسي الئةا ا في مستواه ونماميه وتوافرالشيرو الةيحية فييه
ووافيا ا بأغراض الدراسة ,إال أن ذلك المرل ما ال بعيد المنال حيث يوجد كثير م المدار
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التيي تسيتخدم

مباني مستأجرة أو مباني حكومية تفتةر أدنى مةومات المبنى المدرسي م حيث التةيميم والشيكل والنمافية
ومدى توفرالمرافق المرلوبة لعملية التربية والتعليم.
 البند ( )12الذ ينص على تزويد الرال بالمعلومات الثةافيية والخبيرات المختلفية فيال يمكي تزوييد الرالي
بالمعلومات الثةافية والخبرات المختلفة في ظل يوم دراسي قةير جداا المكيان فييه لتنفييذ أيية بيرامج للنشيا
الالصفي.
 وهذا ينربق أيوا ا على البند ( )402الذ يرال بالعناية بالمناهج الدراسيية ,و البنيد ( )22اليذ يؤكيد عليى
تنمية مهارات الةراءة وعادة المرالعية ,و البنيد ( )25واليذ ييدعو إليى إكسياب الرالي الةيدرة عليى التعبيير
الةحي في التخا

والكتابة بلغة سليمة وتفكير منمم ,والبند ( )54الذ يناد بإكساب الرال المهيارات

الحركية التي تستند إلى الةواعد الرياضية والةحية لبناء الجسم السليم ,و البنيد ( )125اليذ يرالي بإعيداد
المعلم المؤهل علميا ا ومسلكيا ا لكافة مراحل التعليم فجميأ البنود السابةة لم يتم تنفيذها بالةدرالمرلوب.
أهيداف المرحلية اإلبتدائيية نفيذ جزئييا ا وبعويها اخخيرلم

كما أشار عبد الجواد [ ,10ص ]121إلى أن بع

ينفذ بالكامل فم ا هداف التي لم تنفذ :تعهد نشا التلمييذ االبتكيار  ,وتنميية تةيديرالعمل الييدو لدييه ,وتربيية ذوق
التلميذ االبداعي ,وتدريبه على االستفادة م أوقات فراغة.
كما أوضحت دراسة العلي [ ]12أن درجة ت نفيذ أهداف المرحلة اإلبتدائية م وجهة نمر عينة مي ميدير
ومدرسي المرحلة اإلبتدائية بالرياض تتراوا ما بي جيد جداا وجييد .كميا أشيارت دراسية الفةييه [ ]12إليى أن درجية
تحةق أهداف المرحلة المتوسرة م وجهة نمر عينة م المعلمي في منرةة جا ان تتراوا ما بي كبيرة ومتوسرة
حيث كان الهدف ا كثر تحةةا ا هو"تنمية محبة هللا وتةواه وخشيته فيي قلي الرالي " بينميا جياء هيدف"اسيتثمار وقيت
فييراغ الرال ي فييي ا عمييال النافعيية" أقييل ا هييداف تحةة يا ا .أمييا دراسيية حكيييم [ ]18فةييد وضييحت أن مبييادا السياسيية
التعليمية تنفذ بالمرحلة الثانوية العامة بدرجة متوسرة وذلك م وجهية نمرعينية مي معلميي المرحلية الثانويية بمكية
المكرمة .وكذلك الحال بالنسبة هداف كليات المعلمي حيث كانت درجة تحةةها متفاوته م وجهة نمرأعواء هيئة
التدريس في هذه الكليات كما أيبتت ذلك دراسة الشائأ [.]11
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أما دراسة الخريف فةد [ ]15توصلت إلى أن درجة تحةق أهداف المرحلة الثانوية م وجهة نمير عينية مي
مدير ومعلمي المدار
الديني وح الو

الثانوية الحكومية بالريياض تتيراوا ميا بيي متحةةية بدرجية عاليية وهيي المتعلةية بالجاني

 ,و متحةةة بدرجة متوسرة وهي ا هداف المتعلةة بتنمية قدرات الرال وتفكيره العلمي وإتاحية

الفرصة له لمواصلة دراسته وتهيئته للعمل وسد حاجة البالد وإعداده للجهاد وإكسابه فويلة المرالعة ورعايته وحيل
مشكالته ,ومتحةةة بدرجة قليلة وهي الهدف المتعلق بتحةيق الوعي ا سر لبناءأسرة إسالمية سليمة.
كما أشار المةور [ ]11إلى أن فةل أهداف مرحلة ما قبل التعلييم اإلبتيدائي ليم تتحةيق بدرجية كافيية ن
هذه المرحلة موجودة فةو في بع

مدن المملكة والبع

اخخر يةوم بجهود أهلية وتكاليف مرتفعة جداا يستفيد منهيا

فئة محدودة م المجتمأ ,كما تعاني هذه الدورالكثير م المشاكل مثل ضعف الموارد المالية وارتفاع تكاليفها وتعيدد
جهات اإلشراف عليها وضعف إداراتها وغيرذلك.
ويواف إلى ذلك الفةل المتعلق بمكافحة ا مية وتعليم الكبار فما يبذل ما ال غير كاف لمحو ا مية حييث
أن نسبة ا ميي في المملكة تعتبر عالية حيث تةيل إليى ( )%15بيي الرجيال و( )%48بيي النسياء .وكيذلك البنيود
المتعلةة بربو التعليم بخرو التنمية مثل البند ( )112الذ نادى بأن "ينسيق التعلييم العيالي بيي الكلييات بشيكل يحةيق
التوا ن في احتياجات البالد فيي مختليف مرافةهيا" والبنيد ( )412و اليذ نيص عليى أن "تيوفر الدولية فيروع التعلييم
العييالي علييى اخييتالف أنواعهييا فييي المملكيية وفة يا ا لحاجييات الييبالد والسياسيية التييي يوييعها المجلييس ا علييى للتعليييم"
فاإلحةائيات تشير إليى أنيه نتيجية ال ديياد أعيداد الخيريجي والخريجيات فيإن سيوق العميل السيعود ليم ييتمك مي
استيعابهم خاصة ذو التخةةات النمرية حيث بلغيت نسيبة المتخةةيي فيي الدراسيات النمريية إليى  %85مي
إجمالي المةيدي في مؤسسات التعليم العالي وهذه النسبة تتزايد عاما اكبعد عام [.]5
وقيد أوضييحت الدراسيات السييابةة أن مي بييي أسيباب عييدم تنفييذ سياسيية التعلييم فييي المملكية وخاصيية أهييداف
المراحل التعليمية يعود إلى :عدم الميام العياملي فيي الميدار

بهيذه السياسية ,ارتفياع نةياب تيدريس المعليم وتكليفيه

بأعمال إضافية بجان التدريس ,قلة متابعة أولياء ا مور بنائهم ,ا دحام الريالب فيي الةيف ,عيدم تيوفر ا مياك
المخةةية وا دوات اال ميية للنشييا المدرسييي ,عييدم تييوفير الكتي المدرسييية وتو يعهييا فييي الوقييت المناسي  ,عييدم
توفرالوسائل التعليمية ,ضعف المنياهج الدراسيية وتركيزهيا عليى الكيم ,اليروتي المميل فيي عميل إدارات الميدار ,
عدم توفر الدورات التدريبية الخاصة بتوضيي أهيداف السياسية ,افتةيار مكتبيات الميدار
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للمراجيأ الحديثية ,ضيعف

المعامل والمختبيرات ,قلية الميوارد الماليية والماديية ,ضيعف مسيتوى المبنيى المدرسيي [,]15[ ,]11[ ,]12[ ,]12
[.]18
البنيود تيم تحةيةهيا بالشيكل المرليوب مثيل البنيد ( )11واليذ يينص عليى أن العليوم

وفي المةابل هناك بعي

الدينية أساسية في جميأ سنوات التعليم و البند ( )14الخاص بتوجيه العلوم والمعيارف وجهية إسيالمية و البنيد ()42
الذ يشير إلى أن ا صل في لغة التعليم هو اللغة العربيية فيي كافية ميواده وجمييأ مراحليه إال ميا اقتويت الويرورة
تعليمه بلغة أخرى والبند ( )12المتعلق بتدري

الب اإلبتدائي على إقامة الةالة ,وكذلك البند ( )411والذ ينص

على مجانية التعليم في كافة أنواعة ومراحله.

توصيات الدراسة
بنا اء على تحليل نتائج الدراسة ,توصلت الباحثة إلى عدد م التوصيات يمك تلخيةها على النحو التالي:
أوالً :توصيات خاصة بالصياغة:
 إعادة صيياغة بعي

البنيود التيي تترلي توضييحا ا ليبع

جواني الغميوض فيهيا (مثيل بنيود أهيداف التعلييم

اإلبتدائي والمتوسو والثانو وكليات المعلمي ) ,والبنيود التيي ينةةيها التيرابو والتسلسيل (مثيل بنيود البياب
ا ول والثاني) ,والبنود التي تحتاا إلى تفةيل ودقة في الةياغة (مثل البند )111 ,102 ,20والبنيود التيي
تحتاا إلى حذف (مثل فةل الوسائل العامية) أوتعيديل (مثيل البنيد ) 114,150,122,110أواسيتحداث بنيود
جديدة دعت إليها حاجات معاصيرة (مثيل مجياالت تعلييم الفتياة) ,كميا أن بعي

البنيود تتةيف بالحشيو(مثيل

البند 12و )24وعيدم الواقعيية (مثيل البنيد 21و ,)22وغلبية الريابأ الخريابي عليهيا (مثيل البنيد 41و )45تيم
تفةيلها سابةا ا مأ بع

ا مثلة .فالبد م إعادة بناء و صياغة بنود الوييةة م قبل لجيان متخةةية ووفيق

أسس علمية حتى تتخلص م عيوب الةياغة ويسهل استيعابها وم يم تنفيذها.
 تجزئة ا هداف العامة والشاملة إلى أهداف فرعية تشرا الهدف الرئيس برريةة اجرائيية ,فالوييةية صياغت
الغايات الكبرى ووضعت ا هداف العامة التي تؤد إلى تحةيق تلك الغايات ولكنها ليم تتيرجم تليك ا هيداف
إلى أهداف فرعية تبي سبل الوصول إلى تلك ا هداف العامة والغايات الكبرى.
 إعادة تنسيق الوييةة على مستوى البنود وا بواب بحيث تبدأ بـ "تعريف سياسة التعليم في المملكة" يم "غاية
التعليم" يم "مةادر اشتةاق ا هداف العامة لسياسة التعليم فيي المملكية" بحييث ييتم ذكرجمييأ المةيادردون
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إغفال

منها وهيي :العةييدة اإلسيالمية ,ا وضياع االجتماعيية واالقتةيادية ومرالي التنميية فيي المملكية

العربية السيعودية ,حاجيات الميوا

السيعود ومرالي نميوة ,واتجاهيات العةير ومةتويياته وخةائةيه

[ ,]20يم بعد ذلك تذكر"ا هداف العامة لسياسة التعليم" بعد إعادة صياغتها وترتيبها وتةنيفها ,يم يلي ذلك
"ا هداف العامة لمراحيل التعلييم" ويبيدأ كيل فةيل فييه بتعرييف للمرحلية ييم ذكرأهيدافها بعيد إعيادة ترتيبهيا
وتةنيفها وحذف المكرر منها .أما بالنسبة لبةية ا بواب المذكورة في الوييةة وكما فةلنا سابةا ا فيةترا ضيم
البنود في باب "التخريو لمراحل التعليم" والتي ليس لها صلة بالتخريو لابواب ا خرى المناسيبة وتوسييأ
باب التخريو وصياغته برريةة تعكس عنوان الباب على أن يشمل مثالا أهيداف التخرييو ,آلييات التخرييو,
مراكز التخريو ,صفات الةائمون عليى التخرييو .أميا بالنسيبة لبياب ا حكيام الخاصية فهيو مي أكثرا بيواب
التي تحتاا إلى مراجعة الحتوائه على أحكام لم يعد لها وجود فةد الغيت ولكنها ظلت في الوييةة تيم تفةييلها
سابةا ا كما أن هناك بع

ا حكام البد م إضافتها دعت إليها حاجات معاصرة وخاصة تليك المتعلةية بتعلييم

المرأة وإعداد المعلم ومكافحة ا ميية .أميا البياب الخياص بيـ "وسيائل التربيية والتعلييم" فيحتياا إليى مراجعية
دقيةة وحذف كثربنوده ففةل الةائمون على التعليم والدورات التي تعرى لهم قابل للتروير والتعديل حس
الحاجيية وحس ي الترييورات العالمييية فيفوييل حذفييه أو إعييادة صييياغته بشييكل جيييد وشييامل يةييف الخرييو
العريوة الختيارهم وتدريبهم ,وكذلك الحال بالنسبة لفةل الوسائل المدرسية وما يشتمل علييه مي المنياهج
واالمتحانات فةد أتى بشكل مفةل جداا مور قابلة للتغيير ,وكذلك فةل الوسائل العامة وميا يتعليق بهيا مي
المكتبات العامة والكت والةحف والنشرات ومناهج التثةيف العام ووسائل اإلعالم والجزء الخاص برعاية
الشباب في الفةل السابق فيةتيرا أن تسيتبعد مي الوييةية نهيا تتعليق بيأمور تربويية عامية بينماهيذه الوييةية
خاصيية بسياسيية التعليييم ومييا يشييمله م ي مؤسسييات تعليمييية وذلييك لالختةييار وسييهولة االسييتيعاب .أماالبيياب
الخاص بنشير التعلييم وبياب تموييل التعلييم فيةتيرا ضيمهما الحتيواء كيل منهميا عليى بنيدي فةيو ولعالقتهميا
ببعوهما .أما الباب ا خير بعنوان أحكام عامة فيةتيرا حذفيه بعيد تو ييأ بنيوده عليى ا بيواب المناسيبة كميا
أوضحنا سابةا ا.
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ثانيا ً :توصيات خاصة بالمضمون:
في ضوء ما أسفر عنه البحث م نتائج ,تيرى الباحثية إضيافة بنيود لوييةية السياسية التعليميية تحةيق محتيوى
التوصيات التالية:
 الحفاظ على الفلسفة التربوية التي يةوم عليها النمام التعليمي في المملكة والتأكد م تربيةها فيي الممارسيات
التربوية المدرسية وغيرالمدرسية ننا دولة نامية مستوردة للمعيارف والتةنييات التيي تةيلنا مةيبوغة بةييم
أجنبية دخيلية علينيا فتتحيول هيذه الةييم إليى سيلوك ييومي جيالنيا إذا ميا صيبغناها بالةيبغة اإلسيالمية .وفيي
المةابل يج أن ال تكون السياسة التعليمية يابتة التتغير بل البد م التةويم والتعديل المستمري لها و النمير
في مدى تفاعلها مأ المشاكل والةوايا المستجدة .فالعالم اليوم أصب معةداا ومتغيراا ومتجدداا بسيرعة كبييرة
نتيجيييية للثييييورة العلمييييية والتكنولوجييييية ,وترييييورنمم ووسييييائل االتةييييال واالنتةييييال ,ومشييييكالت البيئيييية,
واالنفجارالسكاني ,والتنمية والمنافسة االقتةادية ,والعولمة بجمييأ أشيكالها ,والعنيف والتريرف واإلرهياب
فكل هذه العوامل تجعل المجتمأ في حالة تغير سريأ وتحول دائم لالنسجام ميأ ا وضياع الجدييدة المتجيددة.
كمييا يج ي عنييد مراجعيية سياسيية التعليييم اال ييالع علييى السياسييات التعليمييية الناجحيية فييي دول العييالم وكييذلك
التةيييارير والدراسيييات المةارنييية وا خيييذ فيييي االعتبارتوصييييات المجيييالس المتخةةييية وتعزييييز المشييياركة
االجتماعييية وإشييراك الخبييرات والمؤسسييات التعليمييية وكييل مي لييه صييلة بالعملييية التعليمييية ,ففييي اليابييان تييم
استعارة بل نةل وتةليد ا نممة التعليمية الناجحة في كثير م الدول المتةدمة إال أنها أحيديت توا نيا ا فيي ذليك
فلم تفر في قيمها ا خالقية أوهيكلها االجتماعي في سبيل التنمية االقتةادية والتةنية مما جعل لعلمها ابأ
خاص يميزها ع غيرها [.]4
 التأكيد على ربو السياسية التعليميية بيالتخريو وييل ا جيل والتأكييد عليى تكاملهيا وانسيجامها ميأ قراعيات
المجتمييأ ا خييرى وتلبيتهييا الحتياجييات سييوق العمييل .ويترلي تحةيييق ذلييك إدراك احتياجييات التنمييية وسييوق
العمل الحكومي والخاص واستخدام مفهوم "شبكة التعليم" كاتجاه شامل في التخريو وم ييم إعيادة صيياغة
وبناء السياسةالتعليمية في ضوء ذلك.
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التأكيد على التحول م التعليم االعتماد إلى التعلم الذاتي والتأكيد على التعلييم المسيتمر وإتةيان مهاراتهميا
على أن يتي نمام التعلييم مي خيالل صييغه وأشيكاله المتعيددة امكانيية التعلييم المسيتمر واليتعلم اليذاتي حييث
يترل ذلك تحديث المناهج ووسائل التعليم والتةويم.

 الـتأكيد على تعليم ما قبل المدرسة و يادة الوعي االجتماعي بأهميته و توفيره في جميأ مدن وقرى المملكية
حتى تستفيد منه جميأ فئات المجتمأ وحل المشاكل التي يعاني منها حتى يؤد دوره بالشكل المرلوب.
 تومي السياسة التعليمية قانون إلزامية التعليم ومد فترة اإلليزام لتشيمل التعلييم اإلبتيدائي وإعرياءه ا ولويية
المرلةة في السياسة التعليمية ونشره بمختلف الررق تبعا ا لالحتياجات واالمكانيات.
 النص على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بكل أشكاله ومماهره المتعددة وال سنوات الدراسة وأن يمتد ذلك
إلى الريف والبواد وأن يشمل كافة فئات الرالب والرالبات.
 توييمي السياسيية التعليمييية مبييدأ تنمييية السييلوك الييديمةرا ي وتأصيييل مبييادا حةييوق اإلنسييان لييدى الرال ي .
فالرال السعود لديه قلة وعي واهتمام فيي مبيادا هامية مثيل احتيرام الغيير وتةبيل وجهيات النمرالمختلفية
والتسام والتعايش مأ اخخري و المحافمة على الممتلكات العامة وترشيد االستهالك في مختليف الجواني
وحماية البيئة واحترام النمام فهذه المبادا يج أن تستوعبها السياسة وتتأكد م تومينها في المناهج.


أن تستوع سياسة التعليم في المملكة التغيرات وا حداث التي تررأ على المجتمأ السعود بشيكل خياص
والعالم بشكل عام مثل :ظهورأ مة التررف الديني واإلرهاب والمفاهيم الثةافية والفكرية المناوئة لإلسالم و
وتأييراالتةاالت على ا خالقيات والعادات و تعدد الملهيات الترفيهية وظهيور الكثييرم الةويايا السياسيية
واالجتماعية واالقتةادية فال بد م تفهم أبعادها وأيرها على ا مة العربيية واإلسيالمية وعيدم اإلكتفياء فةيو
بالمعلومات الجغرافية أوالتاريخية ع العالم.

 التأكيد في الوييةة على االهتمام بجيودة التعلييم وفةيا ا للمعاييرالحديثية ودميج التةنيية بيالتعليم بإعتبارهيا مكونيا ا
أساسيا في العمل التربو  ,واالهتمام بيالتعليم مي أجيل اإلبيداع واالبتكيار وذليك باسيتخدام ا سيالي العلميية
والتةنية .كما أن هناك العديد م الترورات العالمية والمواهر الجديدة التي ينبغيي أن تواجههيا وتتريرق لهيا
الوييةيية همييية ذلييك فييي ا لفييية الثالثيية ولعييل أبر هييا ظيياهرة العولميية ,الثييورة التةنييية الهائليية فييي مجييال
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االلكترونيات الدقية ة والحاسيبات اخليية واإلنسيان اخليي وصيناعة المعلوميات واالتةياالت والراقية النوويية
وتكنولوجيا الفواء.
 تومي سياسة التعليم مبدأ تنويأ التعلييم و إتاحية الفرصية للريالب وأوليياء ا ميور اختييارنوع التعلييم اليذ
يرغبونييه بنييائهم .وال سييبيل لتحةيييق ذلييك إال بتوسيييأ مفهييوم التعلييم وتعييدد مجاالتييه وتخةةيياته لتتوييم
التخةةات ذات الرابأ االقتةاد والتةني والعلمي واالجتماعي والسياسي و الفني والتنسيق بينها ليستفيد
منها المتعلمون .إضافة إلى ذلك ,التأكيد على تمهي التعليم العام وفيت مسيارات متبادلية بيي التعلييم الثيانو
العام و الثانو الفني وإتاحة فرص متكافئة لخريجي كال منهما لاللتحاق بالجامعة أو بسوق العمل.
 التأكيد على متابعة أداء المعلم وتحسيينه وإعيداده ضيم برنيامج يةيافي وعلميي ومهنيي متيوا ن يتناسي ميأ
الدور الكبير الذ يؤديه في تربية ا جيال ويتناس كذلك مأ الثورة العلمية والتكنولوجية التي تفيرض عليى
المعلم أعبياء جدييدة .فتيدري المعليم ال يكيون قبيل االلتحياق بمهنية التيدريس فحسي وإنميا يتةيل ويتواصيل
ليكون أيناء الخدمة أيوا ا فيج أن اليكتفى بالتوسأ الكمي كما ركزت على ذلك سياسة التعليم السيعودية بيل
أن يرافةه توسأ كيفي.
 التأكيد في الوييةة على استةاللية اإلدارة المدرسية وتفويويها باختةاصيات وصيالحيات جدييدة تمكنهيا مي
الةيام بالتخريو والتنميم واإلشراف والتةويم والتروير والتجديد والمشاركة في البحيوث والدراسيات واتخياذ
الةرارات التعليمية الهامة وتأكيد دور اخباء في هذه اإلدارة لومان حس اخداء.
 اليينص فييي الوييةيية علييى ضييرورة تحييديث المنيياهج باسييتمرار و علييى ضييرورة تكثيييف ا نشييرة التربوييية
الالصفية والهوايات المختلفة التي تساعد على اكتشاف ميول وقدرات الرال اإلبداعية .ويةا ح ذليك ميد
فترة بةاء الرال مدة أ ول في المدرسة ,فيال يمكي تزوييد الرالي بالمعلوميات الثةافيية والخبيرات المختلفية
وممارسة ا نشرة الالصفية في ظل يوم دراسي قةير جداا المكيان فييه لتنفييذ أيية بيرامج للنشيا الالصيفي
أوالهوايات المتنوعة.
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ثالثا ً :توصيات خاصة بالتنفيذ:
إن معمم بنود وييةة سياسة التعليم في المملكة مهمة وقيمة وغنية مما جعل سياسة التعليم في المملكة متميزة
ع كثير م السياسات ,إال أنها تحتاا إلى تفعيل على أرض الواقيأ .فةيد كشيفت الدراسية أن كثيير مي البنيود ليم ييتم
تنفيذها أوأن درجة تنفيذها أقل م المرلوب فيةترا عمل اختي:
 إعادة صياغة وييةة سياسة التعليم بأسلوب مناس للجميأ والتأكد م وضوحها وتسلسل أفكارها حتى يسهل
فهمها واستيعابها وم يم تنفيذها.
 تو يأ وييةة سياسة التعليم في المملكة على كيل مي ليه صيلة بالتربيية والتعلييم للعميل عليى تحةيةهيا وخاصيةا
مييدير المييدار

والمعلمييي والمشييرفي التربييويي ومرييالبتهم بعييرض أهييم الةييعوبات التييي تييواجههم فييي

تربيةها وتةديم مةترحات لحلها.
 دراسة أسباب عدم تنفيذ بع

بنود السياسة التعليمية (مثل البنيد,111 ,114, 55, 52 ,54 ,25 ,22 ,12

 401 ,401وغيرها) وتذليل الةعوبات التي تحول دون ذلك.
 استخدام ا سالي العلمية المةننة التي توم تحويل أهداف وييةة سياسة التعلييم إليى واقيأ وسيلوك ,ووضيأ
برامج تنفيذ ومتابعة ومحاسبية مستمرة للتأكد م مدى تربيةها وممارستها.
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