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إلصالح منظومة
التعليم

يمثل

هاجــس الحاجــة إلــى تطويــر منظومــة
التعليــم قاســما مشــتركا بيــن كافــة
المجتمعــات حــول العالــم ،يســتوي فــي
ذلــك مجتمعــات مــا يســمى بالــدول المتقدمــة أو الناميــة ،فــا
يمكــن القــول بــأن أي مجتمــع قــد بلــغ حــد الرضــا التــام عــن
منظومتــه التعليميــة مهمــا بلــغ تقدمــه ومهمــا بلغــت هــذه
المنظومــة مــن كفــاءة وفــق المعاييــر المختلفــة المتعــارف
عليهــا .ومــن ثــم فــإن أول مــا ينبغــي مالحظتــه حــول أي عمليــة
لتطويــر منظومــة التعليــم فــي أي مجتمــع هــو حقيقــة أنهــا
عمليــة مســتمرة وال نهايــة لهــا ،فهــي جــزء أصيــل مــن التطــور
الدائــم لــكل مجتمــع غيــر راكــد أو مصــاب بالجمــود المزمــن الــذي
يهــدده بالتخلــف عــن مســيرة التقــدم اإلنســاني بصفــة عامــة.

فــي هــذا اﻹطــار فــإن أي مجتمــع يحتــاج فــي اﻷســاس إلــى سياســة
مســتمرة لتطويــر التعليــم وليــس مجــرد برنامــج وقتــي يحــاول
تحقيــق مجموعــة مــن المعاييــر فــي فتــرة زمنيــة محــددة،
وهــذا يســتلزم قبــل أي شــيء آخــر وضــع رؤيــة شــاملة تنبنــي
فــي اﻷســاس علــى أن التعليــم هــو حــق مــن حقــوق اإلنســان،
وهــو أيضــا أحــد المتطلبــات الرئيســية لتمتــع الفــرد بالعديــد
مــن حقوقــه المدنيــة والسياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة
بــدء مــن حقــه فــي العمــل ووصــوال إلــى حقــه فــي
والثقافيــة،
ً
المشــاركة السياســية.
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أول مــا يترتــب علــى النظــر إلــى التعليــم علــى أنــه أحــد حقــوق اإلنســان األساســية
هــو توضيــح دور الدولــة تجاهــه ،فالحــق يختلــف عــن الخدمــة فــي أنــه بينمــا يمكــن
للدولــة أن تكفــل ضمانــات وصــول الخدمــة إلــى مواطنيهــا مــع إفتــراض أن يدفعــوا
جميعــا مقابــا مــا لهــا ،فــإن إلتــزام الدولــة تجــاه الحقــوق ينبغــي أن يقــوم علــى ضمــان
تمتــع مواطنيهــا بهــا دون إفتــراض أن يدفعــوا مقابــا إال فــي حــال إختــاروا هــم ذلــك.
ـدء باﻹعــان العالمــي لحقوق اﻹنســان تنص
ومــن ثــم فــإن العهــود والمواثيــق الدوليــة بـ ً
علــى ضــرورة أن يكــون التعليــم مجانيــا لكافــة المواطنيــن فــي مراحلــه اﻷساســية على
أدنــى تقديــر ،مــع العمــل علــى أن تشــمل هــذه المجانيــة كافــة مراحلــه مــع الوقــت.
وفــي حيــن الدســاتير المصريــة منــذ مــا بعــد  1952قــد نصــت علــى أن التعليــم
مجانــي فــي جميــع مراحلــه فــي مؤسســات الدولــة فــإن التدهــور المســتمر لمســتوى
العمليــة التعليميــة فــي هــذه المؤسســات أدى عمليــا إلــى تفريــغ هــذه المجانيــة مــن
مضمونهــا ،حيــث أجبــر المواطنيــن علــى اللجــوء إلــى الكتــب الخارجيــة والــدروس
الخصوصيــة أو إلــى المؤسســات التعليميــة الخاصــة بهــدف تعويــض جوانــب النقــص
فــي الخدمــة التعليميــة التــي يحصــل عليهــا أبناؤهــم أو اســتبدالها بخدمــة أفضــل.
ولــذا فــإن المدخــل األساســي ﻷي عمليــة لتطويــر منظومــة التعليــم فــي مصــر
ينبغــي أن يكــون هدفهــا اﻷول هــو توفيــر مجانيــة حقيقيــة للتعليــم مــن منطلــق
كونــه حــق وليــس مجــرد خدمــة .وهــذا يســتدعي أن تفتــرض الدولــة تحقيــق شــمولية
لمؤسســاتها التعليميــة بحيــث توفــر مكانــا لــكل مواطــن فــي الفئــة العمريــة الخاصــة
بــكل مرحلــة تعليميــة .ويمثــل هــذا المؤشــر اﻷول الــذي يمكــن مــن خاللــه حســاب
المتطلبــات الماديــة التــي علــى الدولــة توفيرهــا ،إذ يمكــن ترجمــة كافــة التكاليــف
ذات الصلــة بالعمليــة التعليميــة إلــى نصيــب ضــروري للفــرد المســتفيد مــن الخدمــة
التعليميــة تحتســب علــى أساســه التكلفــة الكليــة بــأن يفتــرض أنــه مــن الضــروري
توفيــر الخدمــة لكافــة المواطنيــن فــي ســن التعليــم بمراحلــه المختلفــة.
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ال يمكــن عمليــا الفصــل بيــن المتطلبــات الماديــة للعمليــة التعليميــة وبيــن
متطلباتهــا المتعلقــة بالمحتــوى ،فكثيــر مــن عناصــر تطويــر مناهــج التعليــم
وأســاليبه يفــرض متطلبــات ماديــة مختلفــة ،ولكــن ﻷغــراض التحليــل النظــري يمكــن
إفــراد أهــم االحتياجــات الماديــة للتطويــر العاجــل لمنظومــة التعليــم فــي مصــر فــي
النقــاط التاليــة:
 – 1اﻷبنيــة التعليميــة :تعانــي مؤسســات التعليــم التابعــة للدولــة مــن قصــور
شــديد علــى محوريــن أساســيين همــا:
 الشــمول ويقصــد بــه أن المتــاح مــن هــذه اﻷبنيــة ال يغطــي االحتيــاج الفعلــيالقائــم وهــو مــا يترجــم عمليــا فــي صــورة تكــدس الطــاب فــي الفصــول وتأخــر
قبــول نســبة كبيــرة منهــم فــي بدايــة المرحلــة اﻷساســية نظــرا لعــدم توفــر أماكن
لهــم .ومــن ثــم فــإن أحــد أهــم عناصــر أي عمليــة لتطويــر التعليــم فــي مصــر هــو
إعــداد خطــة زمنيــة مبدئيــة لرفــع عدد المؤسســات التعليمية فــي مرحلة أولى بما
يكفــل تقليــل الكثافــة الفصــول إلــى معــدل مقبــول واســتيعاب كل المتقدميــن
لهــذه المؤسســات ممــن بلغــوا الســن القانونــي ،وفــي مرحلــة تاليــة ينبغــي رفــع
الســعة الكليــة لهــذه المؤسســات لتغطــي العــدد اﻹجمالــي للمواطنيــن فــي
ســن التعليــم بإفتــراض أن مــن حقهــم جميعــا االســتفادة بالخدمــات التعليميــة
المجانيــة للدولــة .إضافــة إلــى ذلــك ينبغــي أن تشــمل سياســة التطويــر المســتمر
للتعليــم العمــل علــى رفــع ســنوي لســعة المؤسســات التعليميــة لتغطيــة الزيادة
فــي أعــداد الطلبــة مقارنــة بمــن يخرجــون منهــم مــن العمليــة التعليميــة.

 الحالــة الماديــة لألبنيــة التعليميــة :وتشــمل مظاهــر القصــور تهالــك نســبةكبيــرة مــن هــذه اﻷبنيــة وعــدم صالحيــة كثيــر منهــا ﻷداء وظيفتهــا إضافــة إلــى إفتقــاد
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بعضهــا ﻹشــتراطات اﻷمــان بمــا فــي ذلــك فــي مواجهــة مخاطــر اﻹنهيــار أو الحريــق.
وتتطلــب أي سياســة لتطويــر منظومــة التعليــم البــدأ بتطويــر إشــتراطات خاصــة
باﻷبنيــة التعليميــة تأخــذ فــي اإلعتبــار كل مــن :المالءمــة الوظيفيــة وإعتبــارات اﻷمــان
والســامة .وعلــى أســاس هــذه اﻹشــتراطات يتــم تقييــم وضــع اﻷبنيــة التعليميــة
القائمــة وتحديــد المتطلبــات الخاصــة بــكل منهــا والتــي تتــراوح بيــن ضــرورة الهــدم
واالســتبدال إلــى الترميــم واﻹصــاح أو التحســين ورفــع مســتوى الكفــاءة.
 - 2التجهيــزات والمعــدات :تفتقــد الغالبيــة العظمــى مــن المؤسســات
التعليميــة المصريــة إلــى التجهيــزات الضروريــة لعمليــة تعليميــة حقيقيــة ،وفــي
أحيــان كثيــرة تفتقــد حتــى إلــى أبســط اﻷدوات الخاصــة بالمعلميــن والتــي يتحمــل
أوليــاء اﻷمــور تكلفتهــا كجــزء مــن التكلفــة غيــر المنظــورة للخدمــة التعليميــة
المفتــرض فيهــا أنهــا مجانيــة .ويشــبه ســبيل التعامــل مــع هــذا الجانــب مــا ســبق
ذكــره بالنســبة لألبنيــة التعليميــة وإن كان يرتبــط بشــكل أكبــر بمحتــوى العمليــة
التعليميــة ومناهجهــا التــي تحــدد مــا تتطلبــه مــن تجهيــزات خاصــة ،وينبغــي أن
تكــون البدايــة بوضــع إشــتراطات محــددة للحــد اﻷدنــى مــن التجهيــزات المطلوبــة
لــكل مرحلــة تعليميــة حســب مناهجهــا والمهــارات المطلــوب أن يكتســبها المتعلــم
خاللهــا .ويتــم تنســيب هــذه اﻹشــتراطات إلــى نصيــب الفــرد (الطالب أو المعلم حســب
الســياق) .وتلتــزم الدولــة فــي خطــة مبدأيــة بالوصــول بمســتوى تجهيــز المؤسســات
التعليميــة إلــى هــذه اﻹشــتراطات فــي فتــرة زمنيــة محــددة ،بينمــا توضــع سياســة
دوريــة لمراجعــة اإلشــتراطات مــع تطــور المناهــج التعليميــة وإلضافــة التجهيــزات
المطلوبــة مــع كل زيــادة فــي أعــداد الطــاب أو توســع فــي المؤسســات التعليميــة.
 – 3اﻷجــور :فــي الوضــع القائــم يســتهلك المخصــص ألجــور المعلميــن وبقيــة
موظفــي المؤسســات التعليميــة القســم اﻷعظــم مــن موازنــة الدولــة لإلنفــاق علــى
التعليــم ،وبالرغــم مــن ذلــك فمــا زالــت هــذه اﻷجــور أدنــى كثيــرا مــن تحقيــق معــدل
دخــل مناســب للمعلــم وهــو مــا يعــد ذريعــة أساســية النتشــار ظاهــرة الــدروس
الخصوصيــة كســبيل لتحقيــق مصــدر دخــل إضافــي .وفــي مقابــل أســلوب معالجــة
هــذه المشــكلة فــي الســابق والتــي تمحــورت حــول خلــق كادر خــاص للمعلميــن،
فــإن اﻷســاس الــذي ينبغــي البنــاء عليــه هــو وضــع حــد أدنــى لألجــور لــكل العامليــن

N N
5

بأجــر فــي الدولــة ،ويتفــرع عنــه بنــاء هيــكل ﻷجــور المعلميــن والعامليــن فــي الخدمــة
التعليميــة يراعــى فيــه إصــاح العالقــة بيــن نســبة الدخــل الثابــت إلــى المتغيــر بحيــث
ال يتخطــى اﻷخيــر  %20مــن إجمالــي الدخــل .ويدخــل فــي إطــار المطلــوب ﻹصــاح اﻷجــور
فــي منظومــة التعليــم تحقيــق اﻷمــان الوظيفــي للعامليــن فــي هــذا القطــاع مــن
خــال وقــف سياســة التعييــن بتعاقــدات مؤقتــة وتثبيــت العامليــن بهــا حاليــا .وفــي
إطــار سياســة دائمــة البــد أن تشــمل الخطــة الدائمــة لتطويــر منظومــة التعليــم تحديد
العــدد الكلــي مــن العامليــن الجــدد بقطــاع التعليــم وفــق إحتياجــات التوســع للعملية
التعليميــة ومــا تتطلبــه خطــة زمنيــة لتحســين نســبة عــدد المعلميــن إلــى عــدد
الطلبــة وفــق متوســط المعاييــر العالميــة.

تطوير
محتوى
العملية
التعليمية
N

يكمــن التحــدي الرئيســي لتطويــر أي منظومــة تعليميــة فــي تطويــر محتواهــا
والــذي يشــمل المناهــج التعليميــة ومــا تســعى إلــى تزويــد المتعلــم بــه مــن معلومــات
ومهــارات ،وتتجــه سياســات التعليــم حــول العالــم إلــى تخصيــص مزيــد مــن وقــت
المتعلــم ﻹكتســاب مهــارات مختلفــة أكثــر مــن حشــو أكبر قــدر ممكن مــن المعلومات
االســتاتيكية بعقلــه .وعلــى جانــب آخــر يتطلــب تكامــل الحــق فــي التعليــم مــع غيــره
مــن الحقــوق اﻷساســية أن تتصــف العمليــة التعليميــة بقــدر متزايــد مــن المرونــة يتيــح
للمتعلــم حريــة أكبــر فــي اختيــار مــا يتعلمــه وفــق ميولــه الشــخصية مــع تقدمــه فــي
العمــر.
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تتــوزع عناصــر تطويــر محتــوى العمليــة التعليميــة علــى ثــاث محــاور رئيســية
هــي المناهــج وعمليــات إعــداد المعلميــن ورفــع كفاءتهــم بصفــة مســتمرة ،وتطويــر
الهيــكل الوظيفــي للمؤسســات التعليميــة:
 – 1تطوير المناهج التعليمية
كمــا ســبق أن أشــرنا تتجــه السياســات التعليميــة عالميــا إلــى التركيــز علــى جانــب
بنــاء المهــارات اﻷساســية للمتعلــم بــدال مــن محاولــة حشــو أكبــر قــدر مــن المعلومــات
بعقلــه ،علــى جانــب آخــر تتطلــب الحاجــة إلــى إعــداد المتعلــم للتفاعــل مــع مجتمــع
متنــوع يتطلــع إلــى حمايــة حقــوق وحريــات مواطنيــه أن تشــمل المناهــج التعليميــة
تزويــد المتعلــم بمعرفــة واضحــة بمفهــوم المواطنــة وما يتصل به مــن حقوق وحريات
مــع التوســع مــن هــذه النقطــة إلــى مفاهيــم إنســانية عامــة ،وتشــمل الجوانــب الواجب
االهتمــام بهــا فــي هــذا اإلطــار:
 بنــاء مهــارات التعلــم والبحــث والتفكيــر المنطقــي ،وتتجــه باﻷســاس إلــى تنميــةالفضــول المعرفــي لــدى المتعلــم وتزويــده بمهــارات الوصــول إلــى المعلومــة مــن
خــال الوســائل المختلفــة واﻹســتفادة بصفــة خاصــة ممــا أتاحتــه تقنيــات الحاســب اﻵلــي
وشــبكة اﻹنترنــت فــي هــذا المجــال .وتشــمل تدريــب المتعلــم منــذ ســن مبكــرة علــى
ـاء علــى بيانــات معطــاة من خــال المبادئ البســيطة للمنطق.
اســتنتاج معلومــة مــا بنـ ً
وتشــمل متطلبــات بنــاء هــذه المهــارات تزويــد المتعلــم بفكــرة تنمــو مــع الوقــت عــن
هيــكل مجــاالت المعرفــة اﻹنســانية وارتباطهــا ببعضهــا البعــض بحيــث يتولــد لديــه
القــدرة علــى معرفــة المجــال الــذي يتجــه إليــه للبحــث عــن معلومــة بعينهــا.
 بنــاء مهــارات التواصــل واللغــة ،وتتجــه إلــى تنميــة الحصيلــة اللغويــة للمتعلــمبشــكل يتوافــق مــع احتياجاتــه لفهــم مــا يقــرأ والتعبيــر عــن أفــكاره بصــورة عمليــة
ال أن تقــدم اللغــة إليــه فــي صــورة قوالــب جامــدة منبتــة الصلــة باحتياجاتــه اليوميــة،
كمــا تتجــه إلــى تدريــب المتعلــم علــى مهــارات التواصــل مــع اﻵخريــن بهــدف إيصــال
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معلومــة أو التعبيــر عــن رأي شــفاهيا أو باســتخدام وســائل مســاعدة إضافــة إلــى
مهــارات الكتابــة.
 تطويــر مناهــج خاصــة بالقيــم اﻹنســانية تركــز علــى مفاهيــم تقبــل اﻵخــروالتخلــص مــن النزعــات التعصبيــة القائمــة علــى الفــروق فــي النــوع والديــن والطائفــة
والعــرق إلــخ.
 تطويــر مناهــج خاصــة بمفاهيــم المواطنــة والحقــوق المدنيــة والسياســيةواالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،مــع ربطهــا بالواقــع العملــي مــن خــال برامــج
للتدريــب علــى الممارســات الديموقراطيــة والعمــل الجماعــي واإلهتمــام ببحــث واقــع
هــذه الحقــوق وســبل تطويــر كفالتهــا للمواطنيــن.
 - 2تطوير عمليات إعداد المعلمين والتدريب المستمر لهم
مــن الواضــح أنــه ال ســبيل إلــى تطويــر محتــوى العمليــة التعليميــة دون إعــداد
معلميــن قادريــن علــى مواكبــة هــذا التطويــر والتكامــل معــه ،وتشــمل العناصــر
اﻷساســية للوصــول إلــى هــذا الهــدف:
 التركيــز فــي عمليــات إعــداد المعلميــن علــى تنميــة الجانــب التربــوي خاصــة فيمــايتعلــق بمــن ينتظــر أن يتعامــل منهــم مــع الطــاب فــي المراحــل اﻷولــى للتعليــم.
 تنميــة مهــارات التواصــل لــدى المعلميــن بحيــث تعتمــد علــى إعدادهــملبنــاء عالقــة تبادليــة مــع طالبهــم بــدال مــن العالقــة الســلطوية ذات االتجــاه الواحــد،
وإعدادهــم للدخــول فــي حالــة مــن الحــوار مــع طالبهــم تتيــح لألخيريــن فرصــة تنميــة
قدرتهــم علــى تكويــن آرائهــم الخاصــة والتعبيــر عنهــا بثقــة أكبــر.
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 تنميــة الفضــول المعرفــي وتزويــد المعلميــن بمهــارات البحــث والحصــول علــىالمعلومــات بحيــث يكونــون علــى اســتعداد دائــم لتوســيع أفقهم المعرفــي ومواكبة
التطــور الســريع لمعــدل إتاحــة المعلومــات مــن خــال التقنيــات الحديثــة.
 – 3تطوير الهيكل الوظيفي للمؤسسات التعليمية
يتطلــب تحديــد االحتياجــات التدريبيــة المســتمرة للمعلميــن أن يكــون هنــاك
خطــة دائمــة التطــور لتحديــد المتطلبــات الوظيفيــة لــكل موقــع فــي الهيــكل
الوظيفــي للمؤسســات التعليميــة ،بحيــث تكــون اﻹشــتراطات الواجــب توافرهــا لــكل
وظيفــة تعليميــة محــددة بمــا يســمح ببنــاء خطــط تدريــب المعلميــن وغيرهــم علــى
أســاس تأهيلهــم للتوافــق مــع هــذه الشــروط ســواء بغــرض تحســين أدائهــم فــي
وظائفهــم الحاليــة أو إعدادهــم للترقــي أو االنتقــال لوظائــف مختلفــة .وينبغــي فــي
هــذه االشــتراطات والخطــط مراعــاة قــدر المرونــة المطلــوب ﻷن يختــار المعلمــون مســار
تطويــر مهاراتهــم بمــا يحقــق تطلعاتهــم ويتوافــق مــع ميولهــم واهتماماتهــم.
ومــن ثــم ينبغــي أال تنصــرف االختيــارات الوظيفيــة المتاحــة إلــى التعميــم علــى حســاب
التخصــص الدقيــق ممــا يتيــح عــددا أكبر من الخيــارات فيما يتعلق بالمهــام التعليمية
وتنوعهــا بيــن الجوانــب النظريــة واﻷكثــر عمليــة بمــا يتيــح ألكبــر عــدد مــن المعلميــن
أن يجــدوا مــا يناســبهم قدراتهــم وميولهــم مــن مهــام يمكنهــم أداءهــا بكفــاءة
أكبــر كمــا يســمح لهــم بمســاحة مــن االبــداع الفــردي.
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خاتمة
N

إن طــرح منهجيــة شــاملة لتطويــر منظومــة التعليــم فــي مصــر هــو بالتأكيــد
هــدف يتطلــب التطــرق ﻵالف التفاصيــل الدقيقــة وهــو بالطبــع مــا يخــرج تمامــً عــن
إطــار هــذه الورقــة .ومــن ثــم فــإن مــا تســتهدفه هــو عــرض مالمــح عامــة ال ينبغــي
إغفالهــا فــي أي تصــور لتطويــر هــذه المنظومــة .ويبقــى التأكيــد علــى أنــه بــدون إرادة
سياســية حقيقيــة تتبنــى مفهــوم الحــق فــي التعليــم فــي إطــار مــن اﻹنحيــاز للحقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة بصفــة عامــة ،فــإن أي جهــد يبــذل علــى طريــق التطويــر يبقــى
نظريــا طالمــا كان التطبيــق العملــي يميــل إلــى تفريغــه مــن محتــواه.

وينبغــي اﻹشــارة إلــى أن أي تطويــر للمنظومــة التعليميــة هــو بالتأكيــد يفــرض
أعبــاء إضافيــة علــى موازنــة الدولــة وهــو بالتالــي يعتمــد فــي تحقيقــه علــى تغييــر
ً
فــي توجهــات الحكومــات وإنحيازاتهــا التــي تنعكــس فــي توزيعهــا لنســب اﻹنفــاق
العــام علــى مصارفهــا المختلفــة .وفــي حيــن تنحــو كثيــر مــن التوصيــات فيمــا يتعلــق
بإنفــاق الدولــة علــى الخدمــات المطلوبــة لكفالــة أحــد الحقــوق نحــو إفتــراض نســب
محــددة مــن إجمالــي اﻹنفــاق العــام ،فــإن مــا تطرحــه هــذه الورقــة هــو أســلوب لحســاب
ـاء علــى تحديــد أهــداف محــددة وحســاب مــا تفرضــه مــن تكاليــف.
اإلنفــاق المطلــوب بنـ ً
فتحديــد رقــم كلــي إفتراضــي ثــم توزيعــه علــى مجــاالت اﻹنفــاق المختلفــة يهــدد فــي
حــال عــدم كفايتــه إمــا بــأال تحصــل بعــض هــذه المجــاالت علــى أي نصيــب أو أن تحصــل
كافــة المجــاالت علــى حجــم إنفــاق أدنــى ممــا يحــق اﻷهــداف الواجــب تحقيقهــا.
وأخيــرا ال يــكاد أحــد يجــادل فــي اﻷهميــة القصــوى لتطويــر منظومــة التعليــم فــي
مصــر واﻷثــر الهائــل الــذي يمكــن أن يحدثــه ،ومــع ذلــك فــإن التفاعــل الجــاد ســواء مــن
قبــل الحكومــات المتعاقبــة أو مــن خــال الفعاليــات المجتمعيــة مــازال دون المطلــوب
لترجمــة الشــعور بهــذه اﻷهميــة إلــى عمــل ملمــوس فــي الواقــع العملــي ،وربمــا تعــد
اللحظــة التاريخيــة الحاليــة فرصــة هامــة للدفــع بتطويــر التعليــم إلــى الواجهــة بحيــث
يأخــذ مكانــه المطلــوب ســواء فــي عمليــة كتابــة دســتور جديــد للبــاد أو فــي عمليــات
إعــادة بنــاء الدولــة المصريــة فــي إطــار الجمهوريــة الثانيــة.
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